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 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 
 پونه تحویلداري، سعیده قلندري، بهناز کاکوئی، یوسف میرزایی 

 و تمامی دوستانی که ما را در انتشار نشریه، همراهی نمودند.
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 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
 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
 تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

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

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی

زاده البرز قرباننورا احسانگر، 
پونه تحویلداري، سعیده قلندري، بهناز کاکوئی، یوسف میرزایی 

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

سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان 

  به نام خداوند جان و خرد

  ي حقوقی
  راه وکالت

آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
1398تابستان و بهار 

   

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

تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
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
تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

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

و موضع رسمی کانون نمی
 

نورا احسانگر،  از:ویژه 
پونه تحویلداري، سعیده قلندري، بهناز کاکوئی، یوسف میرزایی 

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

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

آموزشی، تحلیلی و پژوهشیرسانی،  ي خبري، اطالع
بهار ، بیست و یکمهم، شماره 

 
مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

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

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

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

تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.
 

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

و موضع رسمی کانون نمی

ویژه با تشکر 
پونه تحویلداري، سعیده قلندري، بهناز کاکوئی، یوسف میرزایی  تشکر از 

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

راه وکالت       دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

دو فصلنامه
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
هم، شماره دیازسال 

 کانون وکالي دادگستري گیالن

 
 

محمدعلی رادمنش، دکتر عباداله رستمی، 
 زاده، سیدحسن سجادي،

 اسفندیار سلمان، دکتر عباس سلمانپور،

 پور

§

§

§

§

§

§

§

 و

دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

نشریه
سال 

 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
 پور، آقایان: دکتر مجتبی جانی

محمدعلی رادمنش، دکتر عباداله رستمی، 
زاده، سیدحسن سجادي،
اسفندیار سلمان، دکتر عباس سلمانپور،

پورزاده، داود وکیلمحمود کامران
 

 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 خدمات نشر
 انتشارات جنگل

 نشانی نشریه:

 33225821تلفن:  
 33224575فاکس:  

 پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com

دو فصلنامه کانون وکالي 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

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
آقایان: دکتر مجتبی جانی

محمدعلی رادمنش، دکتر عباداله رستمی، 
زاده، سیدحسن سجادي،حسین رسول

اسفندیار سلمان، دکتر عباس سلمانپور،
محمود کامران

طراحی جلد
البرز قربان

خدمات نشر
انتشارات جنگل

نشانی نشریه:

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 
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  3/  سمیه عبداللهی
  
پور و  / حدیث شفیعی، صادق ساوجی

  

  
128  

146  
نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 

  

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري / 

182 

1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان 

  
سمیه عبداللهینحوه محاسبه خسارت بدنی در حقوق ایران ، انگلیس و امریکا / 

  31/  پور مجتبی جانی
/ حدیث شفیعی، صادق ساوجی

  قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی / 

  83/  زهرا محمودي، نصراهللا ابراهیمی
128/  محمد محمودنژاد

  سجاد شهسواري، 

146/  حمیدرضا عسگري
نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 

  /  ورزشی هاي

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري / 

182/  نشست مطبوعاتی اعضاي هیدت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن

سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان 

  1/  محمود اخوان
نحوه محاسبه خسارت بدنی در حقوق ایران ، انگلیس و امریکا / 

مجتبی جانی/  تأملی بر رویکرد جان راولز در خصوص مجازات
/ حدیث شفیعی، صادق ساوجی

4  
قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی / 

 /58  
زهرا محمودي، نصراهللا ابراهیمی

محمد محمودنژادقانون آیین دادرسی مدنی از نگاهی دیگر / 
سجاد شهسواري، رویکرد سیاسی تقنینی ایران در جرایم دارویی / 

 /135  
حمیدرضا عسگريصالحیت کارآموزان وکالت در مراجع قضایی / 

نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 
  149/  ابوطالب اصغري جیرهنده

هاي سسین و مدیران باشگاه
  162/ فر  حامد آریانفر، محمدرضا خلیلی
  171/  محمود اخوان

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري / 
 /176  

نشست مطبوعاتی اعضاي هیدت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن

سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت
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محمود اخوان/  یادداشت مدیرمسئول
نحوه محاسبه خسارت بدنی در حقوق ایران ، انگلیس و امریکا / 

تأملی بر رویکرد جان راولز در خصوص مجازات
/ حدیث شفیعی، صادق ساوجیبررسی موضوع مهلت عادله در حقوق مدنی ایران 
41/  محدثه سیفی

قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی / 
/  مریم صفري روشن

زهرا محمودي، نصراهللا ابراهیمیشناسایی و اجراي احکام خارجی / 
قانون آیین دادرسی مدنی از نگاهی دیگر / 

رویکرد سیاسی تقنینی ایران در جرایم دارویی / 
/ حمیدرضا مهربخش 

صالحیت کارآموزان وکالت در مراجع قضایی / 
نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 

ابوطالب اصغري جیرهنده
سسین و مدیران باشگاهؤم

حامد آریانفر، محمدرضا خلیلی
محمود اخواننقد رأي / 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري /  28/1/1397
/  محمدتقی روان گرد

نشست مطبوعاتی اعضاي هیدت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن

راه وکالت       دادگستري گیالن

یادداشت مدیرمسئول
نحوه محاسبه خسارت بدنی در حقوق ایران ، انگلیس و امریکا / 

تأملی بر رویکرد جان راولز در خصوص مجازات
بررسی موضوع مهلت عادله در حقوق مدنی ایران 
محدثه سیفی

قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی /  62بررسی تحلیلی ماده 
مریم صفري روشن

شناسایی و اجراي احکام خارجی / 
قانون آیین دادرسی مدنی از نگاهی دیگر / 

رویکرد سیاسی تقنینی ایران در جرایم دارویی / 
حمیدرضا مهربخش 

صالحیت کارآموزان وکالت در مراجع قضایی / 
نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 

ابوطالب اصغري جیرهنده
م تکالیف و وظایف

حامد آریانفر، محمدرضا خلیلی
نقد رأي / 

28مورخ  50الی  
محمدتقی روان گرد

نشست مطبوعاتی اعضاي هیدت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن

دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

نحوه محاسبه خسارت بدنی در حقوق ایران ، انگلیس و امریکا / 
تأملی بر رویکرد جان راولز در خصوص مجازات

بررسی موضوع مهلت عادله در حقوق مدنی ایران 

بررسی تحلیلی ماده 

شناسایی و اجراي احکام خارجی / 
قانون آیین دادرسی مدنی از نگاهی دیگر /  522ماده 

رویکرد سیاسی تقنینی ایران در جرایم دارویی / 

صالحیت کارآموزان وکالت در مراجع قضایی / 
نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 

وظایف نگاهی به

 49نقد رأي شماره 

نشست مطبوعاتی اعضاي هیدت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن

دو فصلنامه کانون وکالي 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه خسارت بدنی در حقوق ایران ، انگلیس و امریکا / 
تأملی بر رویکرد جان راولز در خصوص مجازات

بررسی موضوع مهلت عادله در حقوق مدنی ایران 

بررسی تحلیلی ماده 

شناسایی و اجراي احکام خارجی / 
ماده 

صالحیت کارآموزان وکالت در مراجع قضایی / 
نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان با تأکید بر مولفه هاي حقوق بشري / 

نقد رأي شماره 

نشست مطبوعاتی اعضاي هیدت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن
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  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  

اي نوشته بود که پرداختن بـیش از حـد بـه مشـکالت و معضـالت       یادداشت در مقالهاین نویسنده 
نفـع و   تفـاوتی اشـخاص ذي   موجب عادي شـدن موضـوع و بـی    ،وکالت دادگستري و استقالل آن

مـل شـود. ولـی سـیر وقـایع و      أولین نسبت به این معضالت خواهد شد. بهتر اسـت انـدکی ت  ؤمس
اي را تضـعیف   آمدهاي اخیر و سرعت آن در حدي است که نه تنها موجودیت این نظام حرفه پیش
خاصـیت تبـدیل شـده     صورت موجودي بی اي به بلکه بیم آن وجود دارد که این نظام حرفه، کند می

فقط به صورت یک نظام صنفی ساده به موجودیت خود ادامه دهد که با رسالت ایجاد این نهـاد در  
انـدرکاران ایــن جریانــات   المللــی ســازگار نیسـت. اگرچــه دســت  قـانون اساســی و مقــررات بـین  

هـا حاصـلی جـز ایـن نخواهـد       آنمنکر وجود این حرفه نیستند ولی نتیجه اقدامات  ،کننده تضعیف
هاي فـردي   خواهی و حمایت از آزادي اي براي جامعه و عدالت داشت. از بین رفتن این نظام حرفه

ت تخصصـی اداري و امـور   أآمیز خواهد بـود. امـروز شـاهد هسـتیم هیـ      و اجتماعی بسیار مخاطره
سسـات  ؤت و ثبـت م خود در مورد فعالیـ  08/03/1398ي مورخ أعمومی دیوان عدالت اداري در ر

اي بـا عمـل وکالـت نـدارد و      سسات حقوقی متنوع بوده و مالزمـه ؤفعالیت م«حقوقی اعالم کرده: 
 در حـالی ».سسه حقوقی توسط افراد غیروکیل به منزله مجوز وکالت نیستؤسیس مأصدور مجوز ت

قی سسـات حقـو  ؤترین فعالیـت م  اندرکاران حقوق، وکالت و قضاء مطلع هستند که اصلی که دست
بنگـاه   دو هـزار تشکل صنفی به نماینـدگی از   شانزدهواسطه بودن در امر وکالت است. یا نقل شده 

اند به علت بـاال بـودن هزینـه اسـتخدام      اي از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده اقتصادي طی نامه
اینـده  براي پیگیري دعاوي خود در محاکم مجبور به استخدام وکیـل نباشـند و بتواننـد از نم    ،وکیل

انـد! یـا کمپـین     استخدام وکیل و هزینه آن را یکی از موانع تولید اعالم کرده .حقوقی استفاده نمایند
بسیار فعال حذف ظرفیت براي وکالت با تمام قوا و استفاده از امکانات تحت عنـوان رفـع معضـل    

و محـل تحصـیل   هاي حقوقی از هر مرجـع   التحصیالن رشته رکود و بیکاري اعتقاد دارند تمام فارغ
به شرط آوردن حداقل نمره یا داشـتن دانشـنامه مجـوز وکالـت بگیرنـد. خواننـدگان محتـرم ایـن         

هاي مختلف که بـه تولیـد مـدرك     ها و مراکز و آموزشکده ها و دانشکده یادداشت از تعداد دانشگاه
در مقالـه   ها نیست. راقم ایـن سـطور   رشته حقوق مشغولند واقف هستند و نیازي به پرداختن به آن

 

 یادداشت مدیرمسئول
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صـورت مختصـر بـه رسـالت      به» هاي پیش رو شرایط اشتغال به شغل وکالت دادگستري و چالش«
شغل وکالت و شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستري و معضالت پیش روي آن پرداختـه اسـت کـه    
تکرار آن شاید موجب مالل خواهد بود. در موردشان شغل وکالت، ضمن احترام به تمام مشاغل و 

سـالمی  در فصل سوم قانون اساسی جمهوري ا کنم یادآوري میصنوف که در خدمت مردم هستند 
کیـد و  أایران در مبحث حقوق ملت از اصل نوزدهم تا چهل و دوم تنها شغلی کـه بـا نـام مـورد ت    
شـغل   ،حمایت قرار گرفته است و اعتباري براي دفاع از حقوق ملت براي آن منظـور شـده اسـت   

هـا طـرفین    در همه دادگاه«ام قانون اساسی آمده است:  وکالت دادگستري است. در اصل سی و پنج
هـا   وا حق دارند براي خود وکیل انتخاب کنند اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشـند بـراي آن  دع

به همین جهت در مقاله فوق نوشته بودم که شـغل وکالـت   ». باید امکانات تعیین وکیل فراهم گردد
دادگستري تنها یک وسیله ارتزاق براي کنشگران ایـن شـغل نیسـت. بلکـه وظیفـه اصـلی وکـالي        

ها تضییع شده اسـت.   تري دفاع از حقوق ستمدیدگان، مظلومین و کسانی است که حقوق آندادگس
هاي این نهاد و کنشگران آن نیست. ولی تضـعیف و نفـی    راقم این سطور به هیچ وجه منکر کاستی

عملی آن به نفع هیچ کس نیست. صاحبان قدرت که امروز با رویکرد تضعیف با این نهاد برخـورد  
هاي آن کـم نیسـت.    روزي محتاج به پشتیبانی کنشگران این حرفه باشند. نمونه، د خودکنند شای می

هـاي وکـال)    اي (کـانون  در خاتمه صاحب این قلم اعتقاد دارد کنشگران و مسئولین این نظام حرفه
اي بـراي جلـوگیري از    تـالش مجدانـه   اهـداف معارضـان،  تبیـین   ایستادگی و باید با روشنگري و
  .شی آن به عمل آورند. هرگونه غفلت در این زمینه مایه پشیمانی خواهد بودتضعیف و فروپا
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 دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستري سمیه عبدالهی

 
  

  چکیده
هاي حقوقی مدرن بطورکلی  در نظام

ــر جســم و جــان  خســارات وارده ب
ها اهمیت دارد. با گـذر زمـان    انسان

ــواع خســارت قابــل   ــر تعــداد و ان ب
مطالبــه افــزوده شــد. و زیــان دیــده 
توانست هزینه درمان، درد ورنـج و  

آور را مطالبه کنـد.   از دست دادن نان
محاسبه برخی از ایـن خسـارات بـا    

نیسـت امـا برخـی از    ایرادي مواجه 
ها قابلیت محاسبه دقیقی با مال را  آن

ندارند. بـه همـین دلیـل در حقـوق     
کشورهایی مانند انگلستان و آمریکـا  
تالش برآن شده است که خسـارت  
وارد شــده بــر بــدن را متـــدهاي    

طـور   جدیدتري محاسبه نماینـد. بـه  
کلی در این رابطـه دو روش وجـود   

حکم  ها دارد، در برخی موارد دادگاه
به پرداخت مبلغی به صورت یکجـا  
و بعضا به صورت مستمري خواهند 
نمود و در جاي دیگر نحوه محاسبه 

هـا باتوجـه بـه حـوزه      گونه زیان این
صالحیت مؤسسات مبلغی براسـاس  

  .شودهاي خاصی مقرر می فرمول

  گذاري خاص نهادهاي قانونخسارت بدنی، دیه و ارش، واژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
هایی که در فکرشـان   اي داشته باشند و یکی از اولین گزینه براي کسانی مطالعه تطبیقی در هر حوزه

خطور نماید مقایسه حقوق کشورشان با کشورهاي مورد مطالعه است. در این بخـش موضـوع مـا    
تفـاوت را بیشـتر در خـالء     هایی هم مشـخص شـد. ایـن    تطبیق با حقوق داخلی نبود لیکن تفاوت

ها قابل مشاهده است.درست است که در جایی مانند ایران نهاد دیه مشخص  حقوقی یا سکون شیوه
که بسیار زیادهم هست مشخص بودن مبالغ در صـورت نقـص یـا     ترین حسن آن شده است و مهم

یا خیر اختالف  که این مبالغ کافی براي همه ضررهاي بدن هست قطع اعضاي بدن است. اما در این
ها جوامع جدید تنها به بحث حقوق جسـمی متمرکـز نیسـت در ایـن      وجود دارد. از طرفی نگرانی

تر هم باشند. باري در این تحقیق مسائلی پیش روي نگارنده قرار  جوامع چه بسا مسائل روانی مهم
رنـج ناشـی از   هایی کرد که آیا باید اصوال مـواردي ماننـد درد و    گرفت که ذهن را مشغول پرسش

دست دادن کسی براي بستگانش قابلیت جبران آن هم به پول را داشته باشد. آیـا ایـن دردو غصـه    
نتیجه طبیعی یک حادثه نباید تلقی شود. بر فرض هم که این مورد ضرر تلقی شود آیـا در حقـوق   

و ازآنجـا کـه   شـود   گونه ضررها قابل جبران باشد. با وجود این موارد ابهامـات بیشـتر مـی    باید این
شوند مسـئله مهـم آن اسـت کـه خسـارات       خسارات بدنی به دودسته مادي و غیر مادي تقسیم می

 نحوه محاسبه خسارت بدنی
 در حقوق ایران، انگلیس و امریکا
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غیرمادي را به نحوي محاسبه کرد. رویه آن است که کشورهاي صاحب حقـوق مـدرن بـه توافـق     
گونه خسارات را بهتر است از طریق مال جبران کرد بـه ایـن ترتیـب ایـن سـؤال       اند که این رسیده
هـاي   شود که چگونه این خسارات غیرمادي را با مال مـادي ارزیـابی کنـیم. بـراي سـال      رح میمط

کردند امـا بعـد از    هاي ژوري در دادگاه این کار را بر پایه عدل و انصاف ارزیابی می متمادي هیأت
ها فهمیده شد که بهتر است از متدهاي جدیدتر استفاده نمود. در این پژوهش سعی کردیم که  مدت

از نحوه برخورد سیستم حقوقی دو کشور آمریکا و انگلستان بـا مسـئله ارزیـابی خسـارات بـدنی      
اطالعاتی بدست دهیم. وبراي این هدف تالش کردیم تحقیق خود را در دو فصـل مطـرح نمـاییم.    
فصل اول را کلیات نام نهادیم که در آن از اهداف و مبانی لزوم جبران خسارت سخن گفتـه ایـم و   

  ایم. را به نحوه محاسبه خسارت بدنی در دو کشور آمریکا و انگلستان اختصاص داده فصل دوم
  

  مبحث نخست: اهمیت بحث؛ لزوم جبران خسارت بدنی
کنیم. بحث کلی شـامل ایـن مطلـب کـه ایـا       مطالب خود را در این مبحث در دو مورد خالصه می

حقوقی چیست. و بحث بعدي هاي  ضروري است که خسارت بدنی پرداخته شود و واکنش سیستم
  یابد. می ارزیابی خسارات موضوع پژوهش در چه زمانی اهمیتکه  این راجع به

  
  بند نخست: اهمیت کلی

موضـوع خسـارات و جبـران    ، یکی از امور مهمی که در حقـوق خصوصـی بـا آن مواجـه هسـتیم     
وارده بـر بـدن و   هاست. البته درمیان انواع خساراتی که ممکن است واردگردد بحث خسـارات   آن

  رسد. نظر می به جسم انسان است که بررسی آن ضروري
برخالف حقوق اسالمی در حقوق غیر اسالمی نهادي مانند دیه وجـود نـدارد و در صـورت ورود      

تواند خواستار جبران تمام خسارات ناشی از این نقصـان از  خسارت بر تمامیت جسمی شخصی، او می
  1غیره شود، البته در فقه اسالمی مبلغ دیه نیز قابل توجه است. قبیل هزینه درمان و بیکاري و

یت مـدنی ایـن کشـوردر    مسؤولدر حقوق امریکا حقوق ناشی از صدمات بدنی به عنوان قلب   
بـا در نظـر   ؛ کـه  انـد  هاعالم داشـت  3از نویسندگاناي  هپار، در حقوق کامان ال 2قرن بیستم بوده است.

به عنوان یک اصـل در جبـران    4جبران خسارت ناشی از جرم مدنی و شبه جرم Remediesگرفتن 
همـه چیـز بسـتگی     5شود. زیرا در خسارات ناشی از جرم مدنی و شبه جرم نمی خسارت محسوب

                                                            
  16، ص61، شماره مطالعات اسالمیمجله باریکلو، علیرضا، جبران خسارت در فقه اسالمی،   .1

2. sd, sugarman ,a century of change in personal injury law, uc berkeley,2000,p2405 
3. Richard Owen, LLB, LLM, Solicitor, Principal Lecturer, Associate Head (Academic Affairs),University of 

Glamorgan Law School,Third edition 2000,p167 
4. Torts compensation 
5. Torts 
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خوانـده تـوان مـالی    کـه   ایـن  به این دارد که خواهان بتواند تقصیر خوانده را احراز کند یا خیر و یا
  تی که به خواهان وارد کرده است را دارد یا خیر.کافی براي پرداخت خسار

حقوق خسارت مرتبط است. خیلـی از  هاي  با سایر سیستم tortشود که سیستم  می نشان خاطر  
خورد یا بـا مسـائل پزشـکی ارتبـاط دارد.      می رقماي  همباحث مربوط به زیان در مورد اتفاقات جاد

عمل کرده و این خسارات را به اندازه کافی جبران البته در این موارد بیمه در پشت صحنه بدرستی 
  کند.می

االمکان وضع زیان دیده به حالـت قبـل از ورود زیـان     هدف جبران خسارت آن است که حتی  
برگردد. گاه مباحثی مطرح شده است و در آن بحث شده است که سیستم جبران خسارت مبتنی بر 

آن چیـزي  خـاطر   بـه  این امری که شود در حال می اصولی اشتباه است. خواهان خسارتی به وي داده
خسارت با میزان باالتري است  مسؤولاست که وي از دست داده است. با این اوصاف خوانده نیز 

بـه کسـی صـدمه بزنـد کـه از لحـاظ       کـه   این اگر وي به کسی صدمه بزند که درآمد باالیی دارد تا
  تري است. مدي در سطح پایینآدر

بایست بر این اساس پرداخت شود که خواهـان بـه چـه مقـدار      که خسارت میاند  اي گفته عده  
که نگاه کنیم ببینیم چه مقدار از دست داده است که معـادل   (پول) براي جبران ضرر نیاز دارد تا این

  شود. مطرح می 1هاي شدید آن به وي پرداخت نماییم. این موضوع خصوصا در مورد آسیب
انتقادات مطرح شده بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است که شامل چگونگی محاسبه خسـارات    

  ن مبتنی بر پذیرش اصل تقصیر است.آآینده است که جبران خسارت 
در فقه اسالمی هیچگاه از این امر که خسارت بدنی باید جبران شود غفلت نشده است. عبارت  

قـدر   ز این دارد که خون یـا جـان اهمیـت دارد و آن   نشان ا» حرمه مال مسلم کحرمه دمه«معروف 
، براي آن اهمیت بوده است که براي بازداشت مردمان عهد پیامبر از دست درازي به اموال سـایرین 

  2اند. هآن را به مانند خون پراهمیت دانست
نمود این اهمیت در باب دیات مشخص شده است که شارع بـا تعیـین میـزان مشـخص بـراي        

و یا دیه کامل جان مبادرت ورزیده و مانع از اختالف در این مقادیر شـده اسـت. ایـن    اعضاي بدن 
ـو یا به اولیـاي دم وي ـ   در فرض نمردن ويـ   دیده خسارت از طرف واردآورنده آسیب به زیان

  شود. می پرداخت ـ در فرض مردنش
رساند در فرضی است که خسـارت اي که اهمیت لزوم جبران خسارت بدنی را می نکته

به بار آمده است و عامل خسارت معلوم نیست در ایـن صـورت جبـران خسـارت توسـط

1. severe injury
هر چند که به مرور فقهاي شیعی با افراط در اهمیت مال حرمت ان را از حرمت خون نیز بیشتر کردند به نحوي که   .2

 امروزه در برخی از موارد مانند مسؤولیت در غصب ـ که یک امر مالی اسـت ـ حتـی رابطـه سـببیت نیـز احتیـاج        
  شود. اي یافت نمی باشد. در حالی که در هیچ موردي در مورد خون و جان این چنین مسأله نمی
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شـود. در قـانون مجـازات اسـالمی در ایـن رابطـه مـوادي بـه چشـم المال انجام مـی  بیت
  خورد:   می
، ی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسـی نباشـد  صورتدر در جنایت شبه عمدي  .474  ماده

المـال پرداخـت    ی کـه مـال او کفایـت نکنـد از بیـت     در صورتشود و  دیه از مال او گرفتهمی
  . شود می

در جنایت خطاي محض در مواردي که پرداخت دیه بر عهـده مرتکـب اسـت اگـر بـه       .475  ماده
در شود و  دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می، علت مرگ یا فرار

  .شود المال پرداخت می ی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیتصورت
 هاي سابق اروپایی نیز هم مبلغی توسط حکام با در نظر گرفتن شدت جراحـت تعیـین   در نظام

شد. این سیستم در حال حاضـر تغییـر کـرده و در     شد و به قربانی و یا اولیاي دم او پرداخته می می
  جاي خود در باره ان سخن خواهیم گفت.

  بند دوم: اهمیت مسئله جبران خسارت در تاریخ محاکمه
که براي زیان دیده به وجود آمده اسـت بایـد بـه وي پرداخـت     هایی  که هزینه مسئلهسواي از این 

بایـد در تـاریخ محاکمـه مـورد     ها  مهم دیگري که اهمیت دارد این است که این هزینه مسئلهشود. 
شـود و یـک    می توسط دادگاه درنظر گرفته 1معقول در تاریخ محاکمههاي  لحاظ قرار گیرند. هزینه

دوطـرف دعـوا درمـورد جزییـات     هـا   آن زیادي وجود دارد که درهاي  حقیقی است. پرونده مسئله
ه اختالف دارند. و جداول خسارت مفصـلی کـه داراي ریـزه کـاري هسـت توسـط       پرونداي  هدقیق

تواند در مورد قربانیان یـک   می بین طرفیناي  هدوطرف کشیده شده است. این جنبه از سیستم مقابل
شود اما یک سري مسـائل   تصادف دشوار باشداگر چه این امر مانع از طرح دعاوي کالهبردارانه می

که دران بـه خواهـان یـک اسـترس     اي  هباید به ان پرداخته شود. یک پروندحساس وجود دارد که 
در اثر یک تصادف کـه بـه زنـی کـه شـوهرش نیـز        1998بسیاري وارد شد آن بود که در جوالي 

درجریان آن تصادف اتومبیل کشته شد صدمات بسیار شدیدي وارد شـد. او دو پـا و یـک بـازوي     
چار سوختگی شدید نیز شده بود. شورا بحث را مطرح کرد خود را ازدست داده بود در حالی که د

بایست بر این پایه مبتنی باشد که او احتیاجی به خرید شلوار نـدارد   می که محاسبات بخشی از ادعا
(به عبارت دیگر در تاریخ محاکمه وي داراي پا نبوده است  اند. هاز زمانی که پاهاي او از دست رفت
وي هاي  آن با در نظر گرفتن این نکته است که لباسهاي  و هزینهها  پس ادعاي وي در خرید لباس

وي ادعـا   Cunningham v Harrisonدر دعـواي   1973بدون پا باید در نظر گرفته شوند). در سال 
 6000کرد که به یک سرایدار و دو پرستار براي نگهداري از وي احتیاج دارد که هزینـه سـاالنه آن   

  یورو است و دادگاه چنین مبلغی را هنگفت دانست و آن را رد نمود.

1. Date of trial 
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 )4( 2هاي پزشکی و دارویی نیز باید در تاریخ محاکمه مورد محاسبه قرار گیرند. با توجه به بند  هزینه  
قاعده آن است که در مورد دعواي ناشی از صدمات  1948الح قانون صدمات شخصی مصوب اص

 بیمـه  امکانـات  از گیـري  بهره هاي هزینه آن از اجتناب امکان، هزینه بودن معقول تعیین شخصی در
پزشکی دارویی هرگونه خدمات و یا درمـان یـا   هاي  درمانی باید نادیده گرفته شود. هزینه خدمات

اند  هپزشکی یا خدماتی که توسط دوستان یا بستگان انجام شده است اما پول آن را نگرفتتجهیزات 
  دهد. را پوشش می

) خواهـان ادعـا   Fish v Wilcox and Gwent HAمطرح شـد (  1993که در سال اي  هدر پروند  
قـبال از  سالگی فرزندي از او متولد شده است که داراي بیماري اسپینا بفیدا اسـت. او  40کرد که در 

 از ادعـا کـرد کـه هرگـز     امـا ، exomphalusنـام  بـه  بیماري یک به مبتال برد. و می رنج جنین سقط
ورد آ می شود که کودکی را به دنیا می باردار 1979است. در سال  نشده مطلع جنین آن در اختالالت

آزمـایش دادن  آورد بـراي   مـی  شود کودکی کـه بـه دنیـا    می باز باردارکه  آن که سالم است و پس از
بود بـراي سـقط آن    می اقدامی نمیکند(زیرا از خطر آن مطلع نشده بوده) و به واسطه این اگر مطلع

بودن خوانده وجود ندارد زیـرا ایـن امـر پذیرفتـه شـده       مسؤولکرد. هیچ اختالفی درباره اقدام می
مجدد او از دست رفت  کرد. ازدواج می است که خوانده باید اورا از خطر ناشی از باردار شدن آگاه

 مراقبت از کودك رها کرد و بعد از شش ماه کـودك بـدون مراقبـت وي دوام   خاطر  به و شغلش را
حقوقی این جا این نکته است کـه   مسئلهآورد.که در تاریخ محاکمه این مسائل مطرح شد. تنها  نمی

  میزان خسارتی که قابل دریافت توسط وي باشد چه مقدار است؟
اي براي از دست دادن درامد بـه   در مطالبه خود درخواست مبلغی را به عنوان هزینهخواه  پژوهش  

عالوه مبلغی به عنوان هزینه پرستاري کودك را نمود. دادگاه پژوهشی چنین رأي داد که بـا توجـه بـه    
تواند دوبار مطالبه خسارت  مطرح بوده است. او نمی 1985که در سال  Housecraft v Burnettپرونده

تواند یا به هزینـه درآمـد    کند فقط یکبار توانایی انجام چنین کاري را دارد. به عبارت دیگر او فقط می
هـاي پرسـتاري    از دست رفته خود را که پس از دادن کار متوجه وي شده است و یا به هزینه مراقبت

 Lord Stuart Smithطـور کـه    تواند بخواهد. به عبارت دیگـر همـان   ها را نمی هردوي آن اقدام کند و
توانسته همزمان دو شغل داشته باشد. یعنی اگر پرستار باشـد و هزینـه آن را    توضیح داده بود وي نمی

  1تواند ضرر ناشی از درآمد آینده را که ادعاي آن را داشته بنماید. بخواهد دیگر نمی
خواهـد از خـدمات بیمـه درمـانی      نمـی  اضر دادگاه در برابر این خواسته که خواهاندر حال ح
که خویشان به منظـور مراقبـت از   هایی  داند. به عالوه هزینه نمی این امر را غیر معقول، استفاده کند

در نظر گرفت. بهرحال فلسـفه  توان  می را هماند  هعزیزان کار خود را رها کرده و به مراقبت پرداخت
جبران خسارت هم همین است که به قربانیان ناشی از حوادث این کمک را بکند که بـه وضـعیت   

1. Harpwood, Vivienne.principles of tort law,Fourth Edition,Cardiff Law School,londenCavendish Publishing
Fourth Edition,2000,p418 
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شود. برابـر ایـن قاعـده اگـر یـک      قبل از حداثه برگردد. و این کار از طریق پرداخت پول انجام می
قربانی ناشی از خطاي مدنی از بیمه خدمات درمانی استفاده نماید هرگونه ذخیره(عدم هـدر رفـت   

کـه وي در اثـر   چـه   آن نه) توسط وي به واسطه استفاده از خدمات عمومی انجام شده است بههزی
از قـانون   5توانست به دسـت اورد تهـاتر شود.(مسـتند بـه بخـش       می صدمه از دست داده است و

 الوصـف  مـع  ). اگر چه رعایت این اصول منطق و سـازگاري درونـی دارد. امـا   1982عدالت اداري 
گیرند و کسانی که تصمیم میاند  هبین کسانی که از بیمه خدمات درمانی استفاده کردرسد  نظر می به

هرچند نیازبـه تغییـرات    اند. هاز بخش خصوصی خدمات درمانی را دریافت دارند تبعیض قائل شد
  اندکی در این بخش از قانون وجود دارد.

  مبحث دوم: مبانی لزوم جبران خسارت بدنی
به عنوان مبنـاي جبـران   توان  می دو اصل را، ی را به درستی مدنظر قراردهیماگر بخواهیم بحث مبان

از این اصول پـیش از ورود خسـارت ورود ضـرر را ممنـوع     اي  هخسارت بدنی در نظر گرفت. پار
کنند این اصول بیشتر جنبه اخالقی و طبیعتا پیشگیرانه دارند و مبناي دستوري خـود را بـر پایـه    می

دسته دیگر از این اصول جنبهی پسینی دارند و ، دانند و از طرف دیگر می اواتکرامت انسانی و مس
  جبران باید صورت بپذیرد.، کنند که در صورت وقوع ضرر می این هدف را دنبال

  بند نخست: اصل منع ورود خسارات(بعد پیشینی)
االصـول   بود کـه علـی  قائل براین مطلب توان  می این مورد را اگر به عنوان یک اصل عام تلقی کنیم

 گونـاگون اخالقـی  هـاي   نباید کسی به دیگري خسارتی وارد نماید. پذیرش این مطلب را در چهره
مشاهده نمود و ما سعی خواهیم کرد که این اصل را در مورد اصل کرامت انسانی و اصـل  توان  می

نـان  مساوات نشان دهیم. البتـه ایـن مبـانی در هـدف خـود کـه جبـران کامـل خسـارت اسـت چ          
بایسـت   مـی  که هرگاه قرار باشد حکم به جبران خسارت توسط این مبانی صادر شـود اند  هدرآمیخت

  این حکم جامع ضررها باشد.

  اصل کرامت انسانی )الف
ترین اصل در حقوق شهروندان اصل کرامت انسانی است. کرامت به این معناست که شخص  مهم

که در مقدمه اعالمیه جهانی  داشته باشد. جالب آنها پاك باشد، عزت و شرف و کمال  از آلودگی
گونه آورده است کـه حقوق بشر به این اصل کرامت انسانی اهمیت زیادي داده شده است و این

از آنجا که شناسایی ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقـوق یکسـان و انتقـال ناپـذیر آنـان«
اي کـه در مـاده یـک و در گونـه  به» دهد.اساس آزادي و عدالت و صلح در جهان را تشکیل می

آینـد.  راستاي مقدمه اورده شده است که تمامی افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می
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هاي عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادرانـه ها از موهبت همه آن
  رفتار کنند.

شناسایی ، این منشور با هدف تجمیع«: داردشهروندي مقرر میمنشور حقوق  1از ماده  1ـ2بند   
سازگار و هماهنگ بـا یکـدیگر و بـا     يا گونه د بهیان حقوق شهروندي تنظیم شده و مفاد آن بایو ب

یک از حقـوق شـهروندي شناسـایی و     به نحوي که هیچ؛ ر و اجرا شودیسایر قوانین و مقررات تفس
همـواره در بـاالترین سـطح ممکـن      یرامت و منزلت انسانکو ؛ گر را محدود نسازدیاحصاء شدة د

  ».ردیت قرار گیمورد احترام و حما
  نظـامی ،  جمهـور اسـالمی  : خود آورده است 6قانون جمهوري اسالمی ایران نیز در بند  2اصل   
 ...  از راه  کـه ، او در برابر خـدا   یتمسؤولبا   توام  و آزادي  انسان  واالي  و ارزش  کرامت . برپایه است
و   سیاسـی   و استقالل  قسط و عدل،  پذیري و سلطه  گري  وسلطه  کشی  و ستم  ستمگري  گونه هر  نفی

  ».کند تأمین می را  ملی  و همبستگی  وفرهنگی  و اجتماعی  اقتصادي
بـه  » ولقد کرمنا بنی آدم و حملنـا فـی البـر و البحـر    «: فرماید می سوره اسراء 70خداوند در آیه   

یک سوي آن کرامتی است که خداونـد  ؛ کند. در اسالم کرامت دو وجه داردکرامت انسان اشاره می
در وجود وي به ودیعه نهاده است و وجه دیگر کرامتی است که انسان خود باید بدست آورد. کـه  

  شایسته است از این دو اندکی سخن گفته شود.
د در وجود بشر این گوهر را نهاده اسـت ومعناي این عبارت آن است که خداون کرامت فطري:  .1

وي از هر تیره و تباري باشد واجد آن است. و در این میان بر هیچ ادمی استثنایی نیسـت. آیـه   
مطلق بنـی آدم  طور  به سوره اسراء را اشاره کردیم بر همین موضوع داللت دارد. در این آیه 70

میان این نـوع حـق را بـراي یکـدیگر     واجد کرامت توصیف شده است و به همین دلیل باید آد
  بشناسند و برابر این حق تکلیف به احترام و التزام به آن را داشته باشند.

منشا این کرامت در بعد روحی و روانی انسان نهفته است همان بعد که از دمیده شدن روح  
گشـته  این انسان خاکی مسـجود فرشـتگان   ، الهی در انسان ریشه گرفته است و به همین خاطر

شود از این آیه برداشت میچه  آن .1»فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین«است.
-آن است که عالوه بر حق حیات و تکالیف دیگران به مراعات آن داراي حق کرامت ذاتی مـی 

باشند. که مادامی که خود انسان آن کرامت و حیثیت را به جهت جنایت و خیانت بر خویشـتن  
گونـه کـه    باشـند. همـان  دیگران از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت این حق مییا بر 

  2مکلف به رعایت حق حیات یکدیگر هستند.
عبارت است از شرف و حیثیت ارزشی که با کوشش اختیاري در مسیر تزکیـه   کرامت اکتسابی:  .2

نفس و تحصیل و هستی یابی و تقرب به پرودگار متعال که شناخت و احترام به کرامت انسانی 
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  1370، سال 27، شمارهنشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسیعفري تبریزي، محمد تقی، حق کرامت انسانی، ج  .2
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یکی از مقدمات ضروري آن است بدست بیاورد. این همان کرامت عظیمی است کـه خداونـد   
انا خلقناکم من الـذکر و انثـی و جعلنـاکم شـعوبا و      یا ایهاالناس«؛ سبحان مشخص نموده است

-. البته رسیدن به این کرامت در سایه تقوا حاصـل مـی  1»قبائل لتعارفو ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم
  شود.

طبیعی است که تن آدمی کریم است این همان تنی است که روح خداونـدي را در خـود دارد.   
که حتی بر جنایت بر تـن مـرده   اي  گونه به دانند می داونددر زبان اهل دین تن را امانتی از جانب خ

  نیز مجازات مترتب است.
بیان نمود که روح و روان آدمی نیـز ودیعـه ذات بـاري تعـالی     توان  می و برپایه همین اصل کرامت

است. همو که از روح خود در کالبد بشر دمیده است. لذا اگر بر اثـر خطـاي شخصـی بـه دیگـري      
حکم به جبـران ایـن   توان  می و از لحاظ روانی منجر به درد و ناراحتی وي شودضرري وارد شود 

  ضرر را داد.

  ب) اصل مساوات
اصل مساوات است. مساوات ، مبناي دیگري که براي حفظ حرمت تن انسان بایست در شمار آورد

نیـز از ایـن    در برابر یکدیگر مساوي هستند. در اعالمیه جهانی حقوق بشـر ها  به این معنا که انسان
اصل نام برده شده در موارد متعددي از آن سخن به میان آمده است.از ماده یک این اعالمیه شـروع  

هاي انسـانی   نیز ارزش 4در برابر یکدگیر صحبت کرده است. ماده ها  کنیم که از حقوق برابر انسان
صل (مسـاوات) را در نظـر   این اعالمیه نیز همین ا 23و  21و  16 10را معیار قرار داده است. مواد 

  دارند.
به اصل مسـاوات اشـاره دارنـد.    107و  20و  19در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصل   

این اصل(مساوات) قبل از هر چیز برگرفته از نگاه توحیدي اسالم است. و در گـام بعـدي نشـات    
کـه همـه را از یـک نسـل     اي  گونه است. به» بنی آدم«گرفته از این خطاب قرآن به مخلوقش با لفظ 

مـردم ماننـد   «: فرماینـد کنـد. پیغمبـر اسـالم(ص) مـی    آورد. و همه را بنی آدم خطاب میبشمار می
  2»شانه برابرندهاي  دندانه

این اصل را از آنجا مبناي لزوم جبران خسارت بدنی دانستیم که زندگی انسـان داراي دو وجـه     
است. بخش مادي و معنوي. بخش معنوي آن است که انسان طبیعی داراي خصوصـیتی اسـت کـه    
مشابه سایرین است. از لحاظ تعداد اعضا و عدم تفاوت فاحش در خلقت جوارح بـدن نسـبت بـه    

او از سایرین ـ   در مقابل تساويـ املی این ترکیب را برهم زند منجر به تمایز  سایرین است. اگر ع
روحی را به وي تحمیـل  هاي  شده و همین امر اورا از لحاظ معنوي دچار تغییر منفی کرده و آسیب

  سوره حجرات 13آیه   .1
  .379ه.ق، ص  1404، جامعه المدرسین، 4، جمن الیحضره الفقیهشیخ صدوق،   .2
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خواهد نمود طبیعی است عامل باید خسران این اندوه وارد بر زیان دیـده را جبـران نماید.چگونـه    
اص به شخصی که در اثر خطاي مدنی دیگري چشم خود را از دست داده با کسـی  است دید اشخ

  که چنین اتفاقی برایش نیفتاده؟
شخصی بتواند به فعالیت اقتصادي در شرایط برابر بـا  که  این معمول برايطور  به از طرف دیگر

د اولیـه بـر آن   دیگران بپردازد باید از شرایط فیزیکی معمول برخوردار باشد در غیر این صورت دی
است که وي نسبت به سایرین از توان کمتري برخوردار بوده و قابلیتی همسان با سایرین را ندارد. 

 تـأثیر  هاي جدید و یا حتی ادامه شغل سابقش تحـت  و همین امر شانس وي را براي کسب فرصت
وري مهـم در  دهد و به عبارتی تساوي شرایطش با دیگران از لحاظ جسمی به عنـوان فـاکت   قرار می

  سازد. می فعالیت اقتصادي را با خدشه روبرو

  بند دوم: جبران خسارت پس از وقوع آن(بعد پسینی)
بایسـت   مـی  در صـورت ورود خسـارت  هـا   آن از اصول وجود دارند که براساساي  هدر حقوق پار

  حکم جبران توسط دادگاه صادر شود.

  الف) قاعده الضرر
گیرنده  به عنوان معناي پیش» الضرر و الضرار فی االسالم«که فرمودند: اگر معناي ضرر در سخن پیامبر 

تواند در گروه اصول پیشینی نیـز قـرار بگیـرد. در دیـدگاه فقهـاي      در نظر بگیریم این اصل به نوعی می
اي که بسیار اهمیت  اسالمی اگر کسی به دیگري ضرري برساند باید این خسارت جبران شود منتها نکته

دانسته شود ان است که بدانیم هرگونه خسارتی را نباید با حکم به جبران خسارت بدرقه نمود. به دارد 
عبارت دیگر این سخن که در مسؤولیت مدنی هدف، جبران همـه خسـارات اسـت را بایـد بـا دیـدي       

ران منتقدانه رد نمود. حقوق به دنبال این نیست که هر ضرري را جبران نماید برخی از ضررها باید جبـ 
  1شود اصل بر جبران کامل خسارت است.شود. منتها در فرضی که حکم به جبران خسارت داده می

شود باید حکم به جبران خسارت داده شود تردیدي خسارتی که بر بدن وارد میکه  این البته در  
تمایل خود را به جبـران ایـن نـوع از خسـارات در مباحـث مسئلهنیست. شارع بنا بر اهمیت این 

  مشخصی نشان داده است.طور  به دیات

  ب) حکم عرف
تردیدي نیست که عرف در زمره منابع حقوق است. حتی بنابر عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان، عرف مقدم 
بر سایر منابع حقوقی است. هرچند میان فرق اهل سنت با خود ونیز امامیه در حجیت عرف و جایگـاه  

دکتري حقوق خصوصی دانشگاه دوره  تقریرات کالسی درس حقوق مسؤولیت مدنی پیشرفتهاهللا،  دکتر رحیمی، حبیب  .1
  .94ـ93عالمه طباطبایی تهران، سال تحصیلی
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در این رابطه معناي عرف آن است که قاعده مزبـور آهسـته و    1دارد.آن در استنباط احکام تردید وجود 
تدریجا شکل گرفته و منجر به ایجاد رفتاري توسط افراد شده است که مقبول افتاده است. اگر این را در 

  اي جبران شود. گونه نظر بگیریم خواهیم دانست که در نظر عرف نیز خسارات باید به
نـه  ، رسد ان است که شمار زیادي از حقـوق دانـان   می توجه به نظرچه در این رابطه جالب  آن  

تقصیر و ضرر و رابطـه سـببیت بلکـه بـراي پـی بـردن بـه        ، تنها براي یافتن مصادیق فعل زیان بار
به داوري عرف گردن نهادند. این دو ، خسارات قابل جبران و تمییز آن از خسارات غیر قابل جبران

یت مسـؤول سعی در ایجاد تفکیک میـان  ، یت مدنیمسؤولدانستن نظام  با عرفی، دسته از حقوقدانان
یت مسـؤول یت کیفري را یک نظام قانونی و نظام مسؤولبه نحوي که نظام ، اند کیفري و مدنی نموده

  2اند. همدنی را یک نظام عرفی قلمداد کرد
گرفتـه  به این ترتیب تشخیص عرف هم به عنوان مبنایی براي جبران خسـارت بـدنی در نظـر    

  خواهد شد.

  ج) مبناي قانونی
ایـن   1ماده  اند. هیت مدنی به صراحت به جبران خسارت اشاره کردمسؤولدر این رابطه مواد قانون 

قابل جبران دانسته است. که بنابر وضوح مطلب 3قانون صراحتا ضرر به جان را در کنار ضرر به مال
  نیازي به تشریح آن در این قسمت نیست.

  محاسبه خسارات بدنی در حقوق انگلستان و آمریکادوم: فصل 
چه در حقوق انگلستان به تفصیل از آن بحث شده است، انـواع خسـاراتی اسـت کـه براسـاس آن       آن

شود. به عبارت دیگر در پاسخ به این سؤال که خسارت بدنی شـامل   محدوده خسارات بدنی معین می
شمرند. که از لحاظ موضوع بررسی تیتر خسـارات،  شود؟ دو نوع خسارات را برمی  چه خساراتی می
نیاز خواهد کرد. یعنی قلمرو موضوعی خسـارت بـدنی    ها در حوزه حقوقی آمریکا بی مارا از تکرار آن

چه موجب تفاوت شده است نحوه محاسبه است. بدین ترتیب کـاري مـا    دو کشور یکسان است و آن
ارت بدنی را در بخـش حقـوق انگلسـتان آوردیـم و     در این تحقیق انجام دادیم آن است که انواع خس

نحوه محاسبه این نوع خسارات در این کشور را ذیل همـین مباحـث مطـرح نمـودیم. و در قسـمت      
  ایم. حقوق آمریکا تنها با اشاره به عنوان خسارت، شیوه محاسبه رو تفصیال بیان نموده

  .153، ص 1387، 2، انتشارات نشر علوم اسالمی، ج مباحثی از اصول فقهمحقق داماد، سیدمصطفی،   .1
 ،مجله مبانی فقهی حقوق اسـالمی اهللا، اصل قابلیت جبران کلیه خسـارات،   نژاد هدایت خادم سربخش، مهدي، سلطانی  .2

  .31، ص 1392، 12سال ششم، شماره 
احتیاطی به جان یا سـالمتییا مـال یـا آزادي یـا حیثیـت یـا هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی .1ماده   .3

اي وارد نماید که موجـب ضـرر که به موجب قانون برایافراد ایجاد گردیده لطمه شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر
  .باشد می ري شود مسؤولجبران خسارت ناشی از عمل خودمادي یا معنوي دیگ
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  1مبحث نخست: بررسی موضوع در حقوق کشور انگلیس
شـوند. خسـارت مـادي و     مـی  در این بخش به دو قسمت تفکیک2ناشی ازصدمات بدنیخسارات 

اسـت لـذا بـر    هایی  خسارت معنوي. از آنجا که هر کدام از این دو قسمت نیز خود واجد زیرشاخه
اساس همین مطلب خسارات معنوي در حقوق انگلستان را به دو بخش مـادي و معنـوي تفکیـک    

  خواهیم نمود.
اسـت کـه بـه    هـایی   شامل زیان از دست دادن درآمد و نیز هزینهها  این زیان :3ماديخسارات ) الف

  موجب عمل خسارتی بوي وارد شده است.
: براي مثال شامل خسارت ناشی از درد و رنج و از دست دادن عضو بدن و... .4خسارات غیرمادي) ب

گـردد و بـدنی قلمـداد مـی   هاي  نیز وجود دارد که جزو زیان 5در این میان خسارات معین شده  
خسـارتی؛ حکم به پرداخت خسارت را بر اساس این نوع خسارت خواهند داد. این دستهها  دادگاه

 هستند که در آن اگر خواهان بتواند دلیل خود را اثبات کند دادگاه حکـم بـه پرداخـت مبلـغ کمـی     
و بیشتر ایـن دعـوا نشـانه آن 6کند. در این نوع خسارت خواهان چیزي را از دست نداده است. می

  است که به همه اعالم کند خواهان در دعوا پیروز شده است.
هستندکه خواهان در برابرحکم به پرداخت آن چیـزي را از دسـت 7در مقابل خسارات جبرانی  

، توانیم بگوییم که ایـن خسـارات   می دقیقی محاسبه کنیمطور  به داده است. اگر بتوانیم خسارات را
  هستند. 8خاصی خسارات

دقیق محاسبه کنیم که طور  به راها  آن توانیم نمی هایی هستند که از لحاظ مالی سایر خسارات آن  
 دادن دسـت  از، رنـج  دو در شـود. خسـارت عمـومی شـامل    گفتـه مـی   9خسارات عمومیها  آن به

است. هدف از خسارات جبرانی آن است که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که گویی  10مالیمت
  هرگز خطاي مدنی به وقوع نپیوسته است.

در این قسـمت بخـش قصـد داریـم انـواع خسـارات را       ؛ با توجه به تفکیکی که اعالم نمودیم  
  تشریح نماییم.

) و Harpwood, Vivienne. principles of tort law -مطالب مربوط به حقوق انگلستان عمدتا برگرفته از دو کتـاب(   .1
)Richard Owen, LLB, LLM, Solicitor, Principal Lecturer, Associate Head باشد. ) می  

2. Damages in personal injury 
3. Pecuniary loss
4. Non-pecuniary loss
5. Nominal damage 
6. Claimant has suffered no loss
7. Compensatory damages 
8. Special damage
9. Generaldamages
10. Amenity
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  بند نخست: خسارت مادي
النفـع   عـدم ـ   اعم از عمـل و دارو ـ   درمانهاي  هزینه؛ ستهایی ا این دسته از خسارت شامل بخش

  خواهیم پرداخت.ها  آن ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار و امثالهم که در اینجا به بررسی

  1ها هاي درمان و سایر هزینه الف) هزینه
 2انگلسـتان  1948 مصـوب سـال  ) شخصـی  صـدمات ( قانون ازاصالحات) 4( 2 با توجه به قسمت

دارویی خاصی شود در همان حال که بـراي بهبـود و درمـان    هاي  ممکن است متحمل هزینهشاکی 
را نیـز در اختیـار داشـته باشـد.      3دیگري شود هرچند بیمـه خـدمات درمـانی   هاي  نیز دچار هزینه

پزشکی متحمل شده است تنها هاي  برپایه زمینهها  توصیه کرد در جایی که هزینه 4کمیسیون پیرسون
  دارویی شخصی پرداخت شود البته این توصیه هنوز پذیرفته نشده است.هاي  هزینه

دارد در جایی که شخص آسیب دیـده   مقرر می 19825بخش پنجم از قانون عدالت اداري مصوب 
هـا   هاي عمـومی یـا پرسـتار خـانگی یـا سـایر مؤسسـه        شود که توسط بیمارستان در جایی بستري می

هـاي   بایست این هزینه انداز صورت گیرد. می شود که پس شود و باعث می هاي وي پرداخت می هزینه
ه بر درمانی) در مقابل درآمدهاي از دسـت رفتـه   انداز شده (به علت عدم استفاده از امکانات هزین پس

هـا را   هاي خدمات درمانی بیمارستان بیمه 19996اي مصوب  وي قرار گیرد. در قانون رفت و آمد جاده
  هاي درمانی قربانیان تصادف را برگرداند. ي خواندگان هزینه قادر کرده است که از بیمه

با محیط را از دست  7است یا سازگاري خاصش اي به او وارد شده اگر خواهان در نتیجه صدمه
  اش را که به این دلیل اضافه شده است را مطالبه نماید. هاي ساالنه تواند هزینه بدهد، سپس می

ناشـی از تطـابق مـذکور را بگیـرد. بـه عنـوان مثـالی از        اي  هسرمایهاي  تواند هزینهوي نمی اما
به پرونده جونز توان  می خطاي مدنی اتفاق افتاده استاضافی که اشاره شد که در نتیجه هاي  هزینه

اشاره کرد. صدماتی که به خواهان رسیده بود باعث شده بود کـه ازدواج   1984علیه جونز در سال 
اضافی که بر خواهان وارد شده اسـت بـه   هاي  دادکه هزینهتجدیدنظر رأي وي ازهم بپاشد. دادگاه 

دهد مطابق اصل باید پرداخت شود. البته  می زینه دو خانه رااین ترتیب که به جاي یک خانه دارد ه
نبـوده   بینـی  پرونده مورد انتقاد واقع شد به این دلیل که زیرا فروپاشی ازدواج یک امـر قابـل پـیش   

ناشـی از فروپاشـی ازدواج را   هـاي   که هزینه 1987است. در مقابل در پرونده پریچارد علیه کابدن 

1. Medical and other expenses
2. the Law Reform (Personal Injuries) Act 1948
3. NHS 
4. Pearson Commission
5. Administration of Justice Act 1982
6. The Road Traffic (NHS Charges) Act 1999
7. Special accommodation
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علـت دور بـودهکـه   این توانسته به دو دلیل بوده باشد یا می ست و این امرغیر قابل مطالبه دانسته ا
  2مخالف مصلحت عمومی بوده است.که  این یا 1است.
دانلی علیه جویس مطرح کرد او مطالبه ضرري را کرد کـه ناحیـه    1974در دعوایی که در سال   

یا دستیار مالی را تـدارك دیـده   ثالث وارد شده بود. جایی که اقوام یا دوستان یک دستیار پرستاري 
توانست موجبات ادعاي خواهان را فراهم آورد. جایی که آن خویش دسـت از   می بودند که این امر

از کـه   ایـن  کار کشیده و این ضرر از دست دادن درآمد توسط خواهان قابل مطالبه است مشروط بر
  تجاري مراقبت پرستاري تجاوز نکند.هاي  هزینه

  3دادن درآمدب) از دست 
  .5و ضرر آینده 4تواند خودش شامل دو بخش باشد. از دست دادن(ضرر) واقعی می این عنوان

این ضرر شامل ضرري است که از تاریخ تصـادف تـا تـاریخی کـه در آن     از دست دادن(ضرر) واقعی:   .1
آن بـه نحـوي   تواند تاریخ صدور رأي باشد یا تاریخی کـه در  گیرد. این تاریخ می ارزیابی صورت می

اختالف حل و فصل شده است. این امر مجاز نیست که سود ناشی از دست دادن درامد مطالبـه شـود   
بنابراین مالیات بردرآمد وسهم تأمین اجتماعی باید به منظور حصـول اطمینـان ازدسـت دادن خـالص     

  شود. ته میکسرشود. براي مثال در مورد خسارات ناشی از حق ویژه، ماشین شرکت نیز در نظر گرف
این ضرر بیشتر یک امر محتمل است و مربوط به خساراتی است که خواهان بعد از ینده: آضرر   .2

  شود.  می تاریخ ارزیابی متحمل آن
دهد کـه ضـررهاي می هاي آماري این اجازه را به جدول 19956از قانون گواه مدنی  10بخش 

کم ها  جداول آن است که در حدس و گمانآینده در خود داشته باشد. اگرچه ماهیت وجودي این 
 انـد.  هعمر طراحی و تدوین شدهاي  نماید البته باید خاطر نشان شود این جداول آماري توسط بیمه

یک امر ذهنی باشد. که  این نه
  .8ربو چند برا 7مضروب؛ کنند مفهوم استفاده می 2در مورد ضررهاي آینده دادگاه از   

 محاکمـه  تاریخ در مدعی ساالنه رفته دست از درآمد خالص دادن نشان جمع ساالنه براي مضروب؛
  .واقعی است لهئمس یک اساساً این. است

1. Remoteness 
2. Public policy 
3. Loss of earnings 
4. Actual loss 
5. future loss
6. Civil Evidence Act 1995
7. Multiplicand
8. Multiplier 
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میـزان  کـه   ایـن  هایی است که در آن مضروب بایـد ضـرب شـود تـا     نمایشگر تعداد سال چند برابر؛
البتـه  خسارت آینده محاسبه شود.البته این امر غیرممکن است که یک رقـم دقیـق بـه دسـت ایـد.      

را بدست آوریم. بـراي مثـال   ها  باید در نظر گرفته شود در جایی که مضروبها  تعدادي از فرصت
این یک امر محتمل است که در آن یک زن جوان ممکن است کار خود را از دست بدهد بـه ایـن   

  ازدواج کند.که  این هایش مواظبت کند تا منظور که از بچه
 قابل موارد به کردن نگاه با و باشد دقیق تواند نمی هرگز و، است نهخودسرا بسیار اساساً، چند برابر؛

 سـود  عمـر  یک خواهند می که جوان حادثه قربانیان مورد در حتی. شود می محاسبه قبلی با مقایسه
هـایی کـه بتـوان در     است. برخی از قضات حداکثر تعداد سال معمول غیر، اند داشته را ها آن از قبل

  دانند. نمی 18را متجاوز از داد رأي  مورد ان
تواند زندگی کند نیست و در مورد آن  هایی که واقعاً شخص می دهنده تعداد سال این معیار هرگز نشان  

آورند. زیرا این امر کامالً محتمل است که خواهان در آینـده شـغل    حوادث غیر قطعی را نیز به حساب می
اگر هم ادعا شود که وي بر اثر کارهـاي قاچـاق درآمـد     خود را از دست بدهدو یا دچار حمله قلبی گردد.

باشد. ایـن   که برخالف مصلحت عمومی است این امر قابل مطالبه نمی آورد به علت این خود را بدست می
  کرد.گذاري نمی آورد را به هیچ وجه سرمایه انتظار هم همی رود که خوهان پولی که بدست می

اسبه خسارات در حقوق انگلستان ایـن امـر کـه در ازاي از    به عبارت دیگر در این شیوه از مح  
شـود. اول خسـارت    می خسارت بدنی وارده چه مقدار باید پرداخت شود بر پایه دو معیار سنجیده

هایی که شـخص بـا    در نظر بگیریم و تعداد سال xکه بر شخص متحمل شده است را اگراي  هساالن
: فرض کنیم. میزان خسارت عبارت خواهد بود از yدهد را  همین وضعیت ادامه زندگی می

X*Y 

  1ج) شواهد آماري
به عنوان یک : داد کهرأي  لرد الیور چنین Auty, Mills, Rogers and Popow v NCBاي  هدر پروند
؛ سیاسـی هـاي   ینـده و روش آتواند قابل اتکا باشد الگوهاي رفتاري اشخاص یا اقتصـاد   متد که می

 تـر  کـم  قطعـاً  و تـر  دقیـق  کمـی  توانـد  می فقط پردازد می شخص که به ارائه آماریک  هاي بینی پیش
  شناس باشد. یک ستاره از تر کننده سرگرم

براي بررسی محاسباتی کـه بـراي   اي  هشوند و به عنوان وسیل می ماري که ارائهآبنابراین شواهد   
حقوقی در گزارشـی کـه بـه    شود. کمیسیون  می محاسبات مضروبی یا چند برابر به سادگی استفاده

 این کمیسیون) به این نتیجه رسـیدند کـه چنـد    56صدمات شخصی پرداخته است (گزارش شماره 
 و آینـده  درآمد دادن دست از ارزیابی روش ترین بخش رضایت و بهترین ها) (همان تعداد سال برابر
  سودمندي محدودتري را دارد. آماري در حالی که نسبت به شواهد، است هزینه

1. Actuarial evidence 
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داده اسـت. و ایـن امـر در قـانون     هـا   این کمیسیون اجازه استفاده از شواهد آماري را در دادگاه  
دهنده آمار هستند قادر  شده است. البته این اشخاصی که ارائه بینی پیش 1995شواهد مدنی مصوب 

اي  هرونـد ید را بیان نمایند. جالب است کـه در پ آ می نخواهند بود میزان تورمی که در آینده بوجود
این تورمات آینده نیز در نظر گرفته شـد کـه   ؛ مطرح شد Cookson v Knowles 1979که در سال 
نسبت به تخمین میزان تورم آینـده  ها  ها موارد استثنایی هستند. البته عاقالنه است که دادگاه البته این

  خودداري ورزند.

  1د) مالیات بر درآمد
شود کسر شود. ایـن قاعـده    بایست میزان مالیاتی که بر این درآمد گذارده می هنگام محاسبه درآمد خالص آینده می

ـتان در سـال      case of British Transport Commission vGourleyدر پرونـده   1956توسط مجلس اعیـان انگلس
همان مشکلی که در مورد نرخ تورم در آینده بود در مورد مالیات بر درآمـد آینـده وضع شد. دقیقاً

نیز وجود دارد و آن ابهام در میزان دقیق آن است. به همین دلیل باید بر اساس نرخ مالیـات کنـونی
این امر محاسبه بشود و با توجه به این مطلب شخص مجبور به دریافت کمتـر یـا بیشـتر از میـزان

  خواهد شد.خسارت 
البته این امر بایستی در نظر گرفته شود که در مواردي که صدمه شخصی(بدنی) وارد شده است  
  اجتماعی نیز باید سهمش در محاسبات ضرر آینده در نظر گرفته شود و از آن کم شود.هاي  کمک

  2ها خسارت ساله) 
مطرح شده بود. در ایـن   1962در سال  Oliver v Ashmanروزگاري قاعده غالب آن بود که در دعواي 

پرونده رأي داده شد که اگر انتظار مدت زندگی خواهان کاهش یافته بود. خسارات درآمد آینده در طول 
بینی از دسـت دادن آن) از دسـت داده اسـت کـم خواهـد شـد و در        هایی که آن را (به علت پیش سال

هـایی کـه    تواند تنها خسارت سال آن است که وي میگیرد. اثر این قاعده محاسبه مورد لحاظ قرار نمی
  زندگی کرده است را مطالبه کند.البته این قاعده توسط مجلس اعیان ناعادالنه شناخته شد.

  3بند دوم: خسارات غیر مادي
شود خسارات ناشـی از صـدمات معنـوي     خسارات دیگري که در در حقوق کنونی درباره آن بحث می

شـود، از   شود. درد و رنجی که شخص در اثر صدمه دیدن متحمل می دیده وارد می است که بر فرد زیان
کـه   د ایـن تواند ماننـ  ها را انجام دهد و االن نمی توانست آن دست دادن مواردي که قبل از ورود زیان می

1. Income tax
2. The lost years 
3. Non-pecuniary losses
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مند شـود. ایـن مـوارد     توانایی ورزش کردن از وي سلب شده باشد. یا دیگر نتواند از لذات جنسی بهره
توان میزان ضررکسی که زیباییش را از دست داده  طور دقیق قابل ارزیابی نیست. براي مثال چگونه می به

  1یا کم شده است را محاسبه نمود؟
 و یـا  و آلمان تشخیص میزان ضرر وارده را برعهده قاضی حقوقی فرانسه انگلیسهاي  در نظام  

ضررها  گونه اینطبیعی است زمانی که معیار دقیقی را نتوان براي ارزیابی  2اند. همنصفه گذاشتهیأت 
مطرح شود چیزي جز پیچیدگی و ابهام را در پی ندارد و استحکام اي  هتوسط عدچه  آن تعیین نمود

  است.تأمل  آرا نیز محل گونه این
پزشکی را فراهم اورده است به نحوي هاي  البته در این کشور همین امر موجبات افزایش هزینه  

یت اقدام به انجام آزمایشات غیرضـروري کـرده تـا درصـد     مسؤولکه اوال پزشکان به دلیل ترس از 
 شده است کـه ها  له منجر به افزایش حق بیمهئخطاي خود را کاهش دهند و از طرف دیگر این مس

شود و مجموع ایـن عوامـل منجـر     می بیماران در مقابل پزشک افزودههاي  طبیعتا بر میزان پرداختی
  اقتصادي بر روي بیماران بیشتر و بیشتر گردد.هاي  شده است که فشار و هزینه

هـا دادگـاه رویـه     ضررهاي غیرملموس از لحاظ تعیین میزان بسیار دشـوار هسـتند. و بعـد از سـال      
هـا   را انجام داد. هرچند فهرست سرفصل» سرفصل خسارات«خسارت عمومی را ذیل عنوان بندي  طبقه

ها اضافه کند اما سرفصل خسارت غیرمادي را در اینجا  جامع نیست و دادگاه باید هر زمان به لیست آن
اي که انجمـن مطالعـات    بحث خواهیم نمود و وکالي دادگستري در استنادات خود معموال به مجموعه

تـر در دانشـنامه    کنند. اطالعـات مفصـل   کند استناد می هاي جدید منتشر می یی که بر اساس پروندهقضا
شـود قـدرتی ماننـد نهـاد     هاي خسارات قابل دستیابی است. البته چنین تصمیماتی که اتخاذ مـی  پرونده
  ترین ضررهاي غیرمادي خواهیم پرداخت. گذاري را ندارد. در این قسمت به مهم قانون

  3) درد و رنجالف
درد و رنج اموري شخصی هستند و بر اساس معیار پول قابل ارزیابی نیستند. با این حـال بـه ایـن    

شناختی و درد و رنج جسـمی را پوشـش    عالیم روان، هاي عصبی شود تا شوك می دادهرأي  موارد
شود در  نمی دهد.این امر باب شده بود که شخصی که در حالت اغما است درد و رنجی را متحمل

کـه در   طـور  همـان شد.  نمی دادهرأي  کرد نتیجه خساراتی را که مدعی از این لحاظ درخواست می
داده شد. که در ان خواهان از هنگـام تصـادف هشـیاري    رأي  1962در سال  Wise v Kayeپرونده 

ته در چنـین  خود را از دست داده بود و خسارت ناشی از درد و رنج غیر قابل مطالبه اعالم شد. الب
  داده خواهد شد.رأي  مواردي مبلغی بسیار باال براي از دست دادن مالیمت

  نامند.)میPrejudice esthetiqueدر حقوق فرانسه ضرر ناشی از کم شدن زیبایی را (  .1
2. J . A jolowich, encyclopedia comparative law,vol xi ,tort,chapter 13,p39
3. Pain and suffering
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اضطراب ناشی از حـاملی  خاطر  به وازکتومی شکست خورده یک مبلغی به مادرهاي  در پرونده  
  شود.داده میرأي  و درد و رنج ناشی از تولد بچه

  1ب) ضرر از دست دادن مالیمت
توانـد از حـواس    که نمـی  آن تواند از لذات زندگی بهرمند گردد خصوصاکرد که نمیمدعی ادعا می

 عـدم  شـامل  کرد. براي مثال این نـوع ضـرر  خود بهره گیرد. به این خاطر درخواست غرامت را می
 لـذت  در نـاتوانی ، کودکـان  با بازي به، پیانو بازي، فوتبال بازي یا و، رفتن یا دویدن راه در توانایی
کـه در حالـت زنـدگی نبـاتی زنـدگی      ، شود. افـراد خواهـان   می عروسی یا و جنسی توابع از بردن
  2کنند. می

دانسـت   نمی ) خواهان در مدت سه سال حالت ناهشیاري داشت. اوWise v Kayeدر دعوایی (  
بـه  رأي  کـرد امـا دادگـاه تجدیـدنظر     نمی درد و رنجی هم حس، چه چیزي را از دست داده است

مبلغی یکجا)علیه خوانده به علت از دست دادن مالیمت صـادر کـرد در   یورو (به صورت  15000
  زمان خود این مبلغ باالیی بود.

ساله بود کـه از   41خواهان یک زن  1964در سال West and Son Ltd v Shephardدر پرونده   
امـا  ، کنـد  صـحبت  توانسـت  نمی او چه برد. اگر ناحیه سر اسیب شدیدي دیده بود و بسیار رنج می

بود. او نیـز مبلـغ بـاالیی بـه      مخمصه درك او از او نشانگر چشم حرکات که داشت وجود شواهد
خاطر از دست دادن مالیمت دریافت کرد. هـدف از ایـن جبـران خسـارت آن بـود کـه وي را در       

گرفت. در واقع این امر غیـر ممکـن    افتاد در آن قرار می نمی موقعیتی قرار دهد که اگر حادثه اتفاق
کنیـد و ایـن سراسـر تخمـین      گیري شود را اندازه می که شما میزان رنجی که شخصی متحملاست 

 هاسـت کـه   براي فرار و جلوگیري از این حـدس و گمـان  ، است و دادن مبلغی به صورت مجموع
  را پوشش دهد.ها  آن

 شـود  مـی  دادهرأي  به چنین مبالغی بـه صـورت یکجـا   که  این زیادي در موردهاي  البته نگرانی  
مبلـغ بـاالیی را در   انـد   ه(زندگی نباتی)قرار گرفتـ  PSV 3وجود دارد. بستگان بیمارانی که در حالت

ضـرر  خـاطر   بـه  برد میبه سر  جایی که بیمارشان تا زمان محاکمه و یا رفع اختالف در حالت نباتی
بیمار بعد از کنند. اگر  آینده وي از بیمار دریافت میهاي  ناشی از دست دادن مالیمت و نیز مراقبت

مبلغی را دریافـت خواهنـد    1976تصادف بمیرد اطرافیان وي بر اساس قانون حوادث مرگبار سال 
این دلیل که نان آورشان از میان رفته است.  کردبه

1. Loss of amenity 
برند و به علت عدم تحـرك و اصطالحی است که پزشکان در مورد بیمارانی که در حالت کما قرار دارند به کار می  .2

  کند. گویند که مانند گیاهان و نباتات زندگی می توانایی در ارتباط برقرار کردن با افراد بیرون می
3. persistent vegetative state 
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  خاطر مرگ ج) خسارات قابل پرداخت به
مـرده   کرد مسؤول سبب اقـدام  موقعیت چنان بود که اگر خواهان یا خوانده فوت می 1846تا سال 

بود. از این تاریخ به بعد اصالحات زیادي در این رابطه بوجود آمد که دلیل عمده آن وجود وسایل 
نقلیه موتوري سریع بود. در این سال به واسطه قانون حـوادث مرگبـار همسـر و کودکـان متـوفی      
بوسطه فوت کسی که به وي وابسته بودند و در تصـادف درکنـار صـندلی وي نشسـته بودنـد، بـه       

گونه خسارتی قابل پرداخت نیسـت از ایـن    شد که هیچ استقالل درخواست غرامت کردند. گفته می
لحاظ، در جایی که مرتکب حادثه خود جانش را از دست داده است. ایـن امـر ضـروري بـود کـه      

بینی شود که براساس آن بتوان علیه ماترك کسی که مرتکب خطاي مدنی شده اسـت   مقرراتی پیش
شـرکت   1ست اقامه دعوا را طرح کرد. با اصالحاتی که در قانون مربوطه انجـام شـد  و فوت کرده ا

بیمه مسؤول این خسارات که ناشی از خطاي مدنی شخص فوت شده بود شد.(یعنی بیمـه بجـاي   
این شخص که تحت شمول بیمه بود مسؤول جبران خسارت شد). با اقدامی مشابه، ماترك متـوفی  
نیز این(بعد از فوت) استحقاق را پیدا کرد که علیه مسـؤول حادثـه جبـران خسـارات را بخواهـد.      

پیوندد کـه خـاطی    ) مقرر کرده که خسارات ناشی از فعل یا ترك فعل کسی به وقوع می1(4بخش 
رسـد سـبب    نظر می اند ولی در حال رنج هستند. به (براي مثال راننده) مرده است و بقیه زنده مانده

شـوند   دعوا قبل از فوت وي وجود داشته است. همه خسارات قابل بازیابی هستند و محاسـبه مـی  
که اشاره به منافعی کند که ماترك دراثر مرگ خواهان دریافت خواهد کرد. البته این منافع  بدون این

نامه نیز باشد.بطور مشابه ضررو زیانی کـه بـه مـاترك وارد     ممکن است شامل درامد حاصل از بیمه
جـام  طور معقول باشد وبراي کفن و دفـن ان  هایی که به شود نباید در این معادله وارد شود. هزینه می
  شود قابل اعاده است. می

اتفاق افتاد ایـن اسـت کـه اسـت کـه همـان        1934اساس اصالحاتی که در محاسبات در سال   
 را داشته باشد کـه االن مـرده اسـت.   ها  موقعیتی که اگر خواهان زنده بود در موقع طرح دعوا همان

  (بجز مواردي مانند هزینه کفن و دفن)
 دسـت  از و رنج و درد براي خسارت جمله از عمومی رتخسا و ویژه با این اوصاف خسارت  
هستند. بازیابی تقابل مالیم دادن

  د) گزارشات کمیسیون حقوقی
دو گزارش را تهیه کرد که مواردي که مبتنی بر صدمات شخصـی   1999کمیسیون حقوقی در سال 

مزایـاي  ها،  سایر هزینهاست و قابل مطالبه است را معین نمود. که شامل هزینه دارویی و مراقبت و 
  و ادعاهاي ناشی از قتل غیرعمد(خطایی). 2وثیقه

1.  (Miscellaneous Provisions) Act 1934
2. Collateral Benefits 
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هـایی   موجود توصـیه هاي  گذاري قانونها با هدف نوسازي قوانین موجود نسبت به  این گزارش  
 تـر و  را ارائه نمود تا این بخش از حقوق را به خط جامعه مـدرن نزدیـک کنـد و قـانون منصـفانه     

  تري را ارائه کند. مشخص
خاصی از مـردم را  ي  هها به انتقاد از قانون پرداخته شد که به طور خودسرانه عد در این گزارش  

کرد. ایـن  که از لحاظ مالی وابسته به شخص فوت شده بودند از دعواي جبران خسارت محروم می
ها توصیه کرد که مواردي به لیست اضافه شود تا بتوان دعواي جبـران خسـارت را مطـرح     گزارش

  و از این طریق به اصالح مقررات پرداخت.کرد 
ها این امر ناعادالنه تشخیص داده شد که خسارات ناشی از داغداري تنها به پدر  در این گزارش  

خـواهرو بـرادر و شـریک    ، ومادر و همسر متوفی داده شود بلکه باید به این لیست کودکان متـوفی 
داده شد کـه خسـارات ناشـی از سـوگ تنهـا      وي اضافه گردد. این امر پیشنهاد  1زندگی بلند مدت

سی هزار پوند به عنوان خسارت ناشی از  30000(ده هزار پوند) در جایی که روي هم رفته 10000
باید براي همگام شدن با تغییرات اقتصادي(یعنی  10000فوت پرداخته شود.می باشد. که این مبلغ 

  تورم) که بر اساس جداول است تنظیم گردد.
کمیسیون پیشـنهاد اصـالح قـانونی را    ، جلوگیري از خسارتی که بیشتر از میزان باشدبه منظور   

چشـم پوشـی شـود و    هـا   آن بایست از می کرد که نیازمند همه مزایایی بود که به عنوان نتیجه مرگ
متخصص از وکال و آمارگیران را گـرد هـم آورد   اي  هپیشنهاد کرد که حزب کار اوگدن یک مجموع

توجه کنند و در مورد آن توضیح دهند که چگونه جداول آمـاري اکنـون در تخمـین     که به این امر
و این جداول باید اکنون مورد لحاظ قرار گیرند و اصالح شوند اند  هخسارات مورد توجه قرار گرفت
  معین کند.، تري از خسارات را که ناشی از مرگ است به این منظور که میزان دقیق

  هاي ناشی از خسارت شخصی پرداخت خسارات در پروندهبند سوم: متدهاي جدید 
شـد بـه    مـی  هاي متمادي متدي که در آن مبلغی به صورت مجموع به شـخص پرداختـه   براي سال

 ویژه در مواردي که در آن خواهـان بـه شـدت مجـروح     هب شد. می عنوان یک امري نامطلوب تلقی
کـه  هـایی   ادامـه دهـد. یـا در پرونـده    توانست به شغل خود به صـورت تمـام وقـت     نمی شد و می
بـار   پزشکی نامشخص بود. اگرچه در کامان ال قاعده آن است که خسارات تنها یـک هاي  بینی پیش

(منظـور قاعـده یکبـار پرداخـت      قابل پرداخت هستند و دالیلی براي این قاعده پیشنهاد شده است
ر باید در پرداخـت خسـارات در   شدن است) که این دالیل وراي این مفهوم هستند که قاعده مذکو

  کامان ال اعمال شود. زیرا این امر ساخته و پرداخته تاریخ است و اجباري.
هـاي خـود بـا عنـوان حـل و فصـل      125کمیسیون حقوقی در مشاوره مـذکور در مقالـه   
توانیم بـه دلیل وجود دارد که در آن می 4ساختاري شده و خسارات موقت اشعار داشت که 

1. Partner 
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خسارت به صورت مبلغی دفعه واحده ادامه دهیم. این چهـار دلیـل از ایـن سیستم پرداخت
  قرار اند.

منصـفههیـأت   دالیل تاریخی که براساس آن مبتنی بر این حقیقت است کـه خسـارات توسـط     .1
  شده است همواره و اکنون نیز باید ادامه یابد. می تعیین

ی دعاوي قضایی با قطعیت حل وفصـلاهمیت این مطلب که در سیستم حقوقی کامان ال بایست  .2
  شوند.

در عمل هم ثابت شده است که این امر ممکن نیست که به یک سیستم پرداخت دوره مناسـب  .3
دست پیدا کنیم. در گذشته نیز این عدم امکان بصورت عملی ثابـت شـده اسـت.(عدم کـاربرد

  اي) درست پرداخت دوره
 کـه  اجـازه دهـد   آوري که فـن  این از هایی که قبل راي صادره که به پرداخت خسارات در سالآ  .4

  ارزیابی جبران خسارات بپردازند کمتر مربوط هستند. پیچیده هاي روش
، که ارائه شده است بیانگر این مطلب است که پرداخت به صورت مجموعی یکجااي  هاین مقال
دهـد مـی  خواهان اجازهویژه این امر قطعی است که این نوع پرداخت به  هفایده نیست. ب بی یک امر

خواهد انجام دهد با جبران خسـارتش را انتخـاب کنـد کـه انـرژي خـود را بـه می را کهچه  آن که
که همراه و هایی  احتیاج باشد که به هزینهکه  این بازسازي یا توان بخشی خود اختصاص دهد بدون

میمه شده بود و متکی بر این ملتزم بیمار پرداخته شود. البته معایب این روش نیز به مقاله مذکور ض
ترین نوع پرداخـت اسـت زیـرا حقیقت بود که این روش پرداخت قطعا به این معنا نیست که دقیق

هاست کـه از فرمولاي  هدهد چه چیزهایی از دست رفته است زیرا مبتنی بر مجموع نمی نشان دقیقاً
  هایی است. بینی متکی بر پیش

قادر خواهند بود که دستوراتی ها  کرد که دادگاهتأکید  امراین  بر 1996قانون خسارات مصوب 
تواند بصورت دوره اي(و نه لزومـا مبلغـی بـه صـورت     پرداخت خسارات می دهند که براساس آن

که ممکن است در نهایـت  اند  همدآهاي دیگري روي کار  ها روش باشد. در طول سال دفعه واحده)
  نجامد.به انزواي روش پرداخت به صورت مجموع بی

  الف) خسارات موقت
آن معرفی شده است که براساس آن به دادگاه  6در بخش  1982این خسارات در قانون عدالت اداري 

شود به پرداخت خسارت موقت حکم دهد که ممکـن اسـت در آینـده رخ دهـد     عالی اجازه داده می
جایی که این خطر وجود دارد که بیماري خواهان در آینده (و در جایی که اتفـاق بعـدا رخ دهـد) از    
لحاظ جسمی یا روحی شرایط وخیمی را براي وي ترتیب دهد. خواهان باید مشخص نمایـد کـه آن   

اك و خطرناك باشد و داراي جزییات و عواقب قابـل تـوجهی باشـد.    اي ممکن است ترسن نوع حادثه
براي مثال این امر محتمل است که بعد از یک اسیب وارد شده به سر، شخص بعد از چند سال مبـتال  
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اي را که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد را مشخص کند. خواهان  به صرع شود. قاضی باید طول دوره
  گسترش دهد. ی را در یک دوره مشخص و تعیین شدهتواند طول دوره زمانهم می
مطرح شد. خواهان کسی بود کـه   1991در سال  Willson v Ministry of Defence دعواي در

از ناحیه مچ پا اسیب دیده بود.و نگران این بود که در آینـده آرتریـت وي گسـترش پیـدا کنـد در      
در نگاه اول نشانگر این مطلب اسـت کـه   درخواست خسارات موقت را کرد.این امر اگرچه ، نتیجه

 کیس مناسبی براي خسارات موقت است اما این پرونده انکار شد بطـوري کـه اسـاس   ، این پرونده
براین بود که گسترش آرتریت ناشی از بیماري خاصی است و این شـرایط اعمـال خسـارات    رأي 

شـد بایـد شـانس خسـارت را     به عنوان مبناي خسارت موقت بااي  هموقت را ندارد که در آن حادث
  فراهم آورد در حالی که در این جا فاقد این شرایط است.

  ب) حل و فصل ساختاري
گـران انجـام    نیست.اما حرکات عملی توسط وکـال و بیمـه   گذاري قانوناین نوع حل و فصل نتیجه 

ا بهبـود  شده است تا با مشاوره با هم این تدبیر را اتخاذ کنند که روش پرداخت مجموع خسارت ر
  بخشند و به دعاوي بیشتر کمک کنند.

در حقیقت این نوع حل فصل به منظور جایگزینی با روش پرداخت خسارت به طور مجمـوع    
مبتنی بر امتیازهاي مالیاتی بر درآمـدهاي داخلـی اسـت نتیجـه آن اسـت کـه       که  این دلیل هو ب است
ورند. نکته جالـب همـین   آ بیشتر بدست میها  پردازند و از طرفی خواهان می هاي بیمه کمتر شرکت

پردازد در حالی که در دریافـت   نمی مالیاتی گونه خسارت هیچ کننده است که در این روش دریافت
  بایست مالیات پرداخته شود. می خسارت به صورت مبلغ مجموع

ر در آمریکا و کانادا بکار گرفتـه شـد و حـال در انگلسـتان بکـا      1980این روش ابتدا در سال 
البته در قـانون خسـارات    بکار گرفته شد. 1990در سال Kelly v Dawesشود در پرونده گرفته می

  هدف این نوع حل وفصل در قانون مورد لحاظ قرار گرفت. نیز 1996

  مبحث دوم: بررسی موضوع در حقوق کشور حقوق آمریکا
برخـورد وجـود دارد کـه    در حقوق آمریکا در خصوص خسارات وارده برجسم و جان دو سیستم 

شود جداگانه مورد بحث قرار گیرد. یک سیستم مبتنی بر مقررات تدوین شـده اسـت کـه     سعی می
توسط مراجع خاصی براي حاالت مختلفی که ممکن است به عنوان ضرر بدنی تلقـی شـود معـین    

یـن  یت مدنی (خطاي مدنی) است. تفاوت عمـده ا مسؤولشده است. و سیستم دوم مبتنی بر حقوق 
دو شیوه آن است که در سیستم نخست ابتکار عملی براي دادرس براي تعیین میزان خسارت وارده 

خاصـی بـراي   هـاي   نیست. به همـین ترتیـب از فرمـول   ، که در سیستم دوم وجود دارداي  هبه انداز
  جبران خسارات بدنی استفاده خواهند.
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  بند نخست: سیستم مبتنی بر مقررات تدوین شده
در قالب مقررات تدوین شده اجرایی گشـت.   1بود که به موجب یک دستور اجرایی 1981در سال 

به وجـود   مسئلهبه این علت که با توجه به استقالل مقررات داخلی ایاالت مختلف از یکدیگر این 
کرد. ارقام اعالم شده از دادگاهی به دادگاه دیگر و از ایـالتی   آمد که هردادگاه نظر خود را اعمال می

به دیگري متفاوت بود و طبیعی است این عدم انسجام در دستگاه قضایی یک کشور ویژگی منفـی  
به علت ارقام باالیی که در این  گذاري قانونید. به روي تالش بر این شد که مقامات آ می به حساب

اي  هدر این قسمت بنمایند. امـا نکتـ  گذاري  گشت سعی بر مقرره ارا از خوانده به خواهان جابجا می
که در این رابطه حایز اهمیت است آن است که در این روش مانند نظام حقوقی اسالمی که دیـات  

شود. لیکن بر خالف نظام دیات که مبالغ  را مقرر کرده است مبالغی یکسان براي اعضا پرداخت می
در مبنـا  آن از پیش تعیین شده و با توجه به درصد تورم معادل مبلغ ممکن است کم یا زیاد شود و 

در هرحال غیر قابل تغییر است. در نظام حقوقی امریکا این مبنا را مقـررات شـرعی بلکـه اوضـاع     
عمومی در هربار ممکن است میزان را کم یا زیـاد نمایـد. بـا ایـن     هاي  نظرسنجی، احوال اقتصادي

رت نقـش  خسا گونه ریاضی در محاسبه اینهاي  اوصاف رجوع آمارگیران به مردم و استفاده از مدل
  دارد. کننده تعیین

معیارها در این نظام شخصی است نه نوعی. براي مثال در حقوق اسالمی اگر در اثر خطاي 
آور  مدنی کسی کشته شود میان کودك و بزرگسـال فرقـی وجـود نـدارد. میـان کسـی کـه نـان        

ی است اي است با بیکاره تفاوتی نیست. اما در این روش از حقوق امریکا معیار شخص خانواده
شود با مبالغی که براي مثـال بـه بزرگسـال پرداختـه و مبالغی که به وارثان کودك پرداخت می

شود متفاوت است. البته این امر به دلیل باقی بودن رویکرد فردگرایی در حقوق این کشـور می
  است.

هزینه «هاي مبتنی بر  با این توضیحات دانسته شد که معیار اصلی رجوع به مردم است و تحلیل
تـرین مبلـغ بـه شـخص      دقیـق ، است که تالش بر آن است که با ارزیابی اوضاع و احوال 2»منفعت

  پرداخت شود.
شود.  نمی ه انجاممؤسساما این تجزیه تحلیل اطالعات در نظام حقوقی امریکا لزوما توسط یک 

، پس از تعیین مبلغدر نظام حقوقی این کشور نهادهایی وجود دارند که به این امر مبادرت نموده و 
یکسان اعمال خواهند طور  به تحت شمول نظارت این نهادها شود مسئلهآن را در تمام مواردي که 

 ارقام اعالمیشان مشـابه هـم باشـد. امـا    گذار  قانونات مؤسسنمود. با این حال لزومی ندارد که این 
ي نهادهاي مرتبط با خودشـان  شود برا اهمیت دارد آن است که در بار که این ارقام اعالم میچه  آن

مبلغ یکسانی مورد حکم واقع خواهد شد. 

1. Executive Order
2. Cost-Benefit 
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سـازمان غـذا و داروي ایـاالت    FDA(1بـه دو نهـاد (  تـوان   گذار می قانوناز جمله این نهادهاي 
 2010سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا اشـاره کـرد. کـه در سـال     EPA(2متحده آمریکا و (

منجر به مـرگ شخصـی شـده اسـت نـه ممیـز یـک میلیـون دالر         میزان مبلغی که براي خطایی که 
کرده است در حالی که در همان سال سازمان غذا و دارو هفت ممیـز نـه میلیـون دالر در     بینی پیش

مطرح نمود این است که دلیل این اختالف در چیسـت؟چگونه  توان  می ی کهسؤال اما اند. هنظر گرفت
 چنـین اختالفـی را مطـرح نماینـد. تنهـا دلیلـی کـه        ممکن است دو نهاد در باره مرگ یک شخص

اگر معیارهایی  اند. هارائه نمود ان است که این مبالغ بر اساس معیارهاي متفاوتی بدست آمدتوان  می
متفاوت باشد طبیعی است که میزان مبلغ تعیین شده نیز اند  هکه هر کدام از دو سازمان در نظر گرفت

  متفاوت خواهد بود.
در ایـن جریـان اساسـی اسـت آن اسـت کـه ارتبـاط میـان         چه  آن شودیب معلوم میبه این ترت

در حالی آماري و نرخ تعیین شده براي این دسته از خطاهاي مدنی انکار ناپذیر است. این هاي  داده
است و تنها امري که قابل تغییـر اسـت آن اسـت کـه      کننده است که در قوانین اسالمی شارع تعیین

اسـت. زمـانی کـه ایـن      سـازي  ا توجه به تورم انجام شده در طول زمان قابل معادلنرخ معادل آن ب
کنند معیارهایی را مد نظر گذاري  ن هستند که براي اعضاي بدن و جان انسان ارزشآنهادها در پی 

صـنعتی  هـاي   هایی مانند محـیط ورزشـی و کارگـاه    در محیط عموماًها  گذاري دارند این نوع ارزش
  است. پذیر جاها ریسک گونه به این دلیل که این شود. انجام می

کـه در آن خطـر مـرگ وجـود دارد از جملـه      هـایی   است که در فعالیت گونه نحوه محاسبه این
شود که در ازاي چه مبلغی حاضـر هسـتند کـه در آن شـغل      صنعتی از افراد پرسیده میهاي  کارگاه

  حاضر شوند و به انجام ان مبادرت ورزند؟
اعالم شود با عددي ضرب خواهد شد. به این ترتیب که براي مثال فرض کنیم در  هر مبلغی که

میزان مرگ یک ورزشکار نسبت به کل ورزشکاران یـک ده هـزارم یـا صـد     ، ورزشی مانند فوتبال
کنـد.   هزارم است. یعنی از هر صدهزار نفر که فوتبال بازي کنند یکی در اثر این حادثـه فـوت مـی   

ایـن  ، اگر اشخاصی حاضر باشند که در ازاي دریافـت مبلغـی  ، این اطالعات حال با در نظر گرفتن
دالر بگیرند تا ورزشی که در آن احتمال مرگ یک ده هزارم  1000خطر را نادیده گیرند. براي مثال 

ده میلیون دالر. ؛ شود عبارت است از است را انجام دهند مبلغی که براي آن شغل در نظر گرفته می
ار مزبور در حادثه ناشی از آن ورزش فوت شود پـولی کـه بایـد بابـت فـوت وي      یعنی اگر ورشک

  3پرداخت شود ده میلیون دالر خواهد بود.

1. Food and Drug Administration
2. Environmental Protection Agency
3. Viscusi, W. Kip, “the Value of Life: Estimates with Risks by Occupation and In-dustry”, 42 Ec. Inquiry 

(2004),p29
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 1000یا همان خطر آماري است و  VSL% میزان احتمال مرگ است که 00001در این فرض 
دالر همان میزان مبلغی است که شخص حاضر است دریافت کند تا در این فعالیت شرکت کنـد

در تعـداد افـرادي کـه WTPیا تمایل شخص به شرکت در حادثه نام دارد. از ضـرب   WTPکه 
را معـین ها فوت خواهد شد عددي به دست خواهد آمد که نرخ فوت شـخص  نهایتاً یکی از آن

  کند.می
رم باشد. واز هرشصت هزار  60000یک ، نآ VSLاگر شرکتی به تولید محصوالتی بپردازد که 

دالر  1000را نیـز   WTPشود و  می نمایند یک نفر دچار فوت نفري که از وسیله مذکور استفاده می
میلیون دالر باید به عنـوان رقـم نهـایی اعـالم شـود.       60درنظر گیرند با توجه به فرمول ارائه شده 

یعنی میزان خطر کمتر شود باتوجه به باالتر رفتن میزان رقـم  ، بیشتر باشدVSLشود که  می مالحظه
ان خطـر آمـاري و تمایـل    شـود. البتـه میـ    در این بخش احتمال بدست آمدن رقم بزرگتر بیشتر می

شخص به شرکت در ورزش یا کار مورد پرسشجو باید رابطه معکوس وجود داشته باشد که هرچه 
میزان رغبت به شرکت در فعالیت مزبور بیشتر و میـزان مبلـغ درخواسـتی    ، آماري کمتر باشد خطر

در نهایت ارقـامی   کمتر خواهد بود. اختالف میزان ارقام در مجموع زیاد نیست. و نهادهاي متفاوت
محسوس است و یـک نهـاد ممکـن اسـت در     ها  نمایند اما گاه این تفاوت نزدیک به هم را ارائه می

ایـن مبـالغ از    2002مقایسه با نهادي دیگر مبلغ نهایی را چندین برابر اعالم کند براي مثال در سال 
میلیـون دالر را   16تـر  کـه برخـی دیگـر فرا   در حـالی  سوي برخی نهاد به یک میلیون دالر نرسیده 

  حاصل ارزیابی خود دانسته بودند.
ها میزان تمایل مردم است. از آنجا که افـراد بـا    طور که گفته شد معیار اصلی براي این ارزیابی همان
کنند این امر را باید در نظر داشت که رقم نهایی با توجه به  طور مشابه عمل نمی هاي متفاوت به موقعیت

خواهد شد. براي مثال اگر حمله قلبی را بخواهیم با تصادفات رانندگی مقایسه کنیم،  این رغبت متفاوت
و هر دو را به یک میزان واجد خطر مرگ تصور نماییم، میزان تمایل افراد در ایـن دو دوسـته متفـاوت    

ن هرچه دانند. دلیل آ خواهد بود، و مردم براي عامل تصادفات رانندگی مبلغ باالتري را قابل پرداخت می
در صـدر علـل    آمیز بودن حادثه و ترس مردم از ان نوع مـرگ طبیعتـاً   رسد فاجعه باشد ـ که به نظر می 

  خواهد بود ـ در نرخ نهایی این مبالغ تأثیر مستقیم دارد و باعث باالفتن این رقم خواهد شد.

  الف) خسارات قابل پرداخت به بستگان
مبالغی را به صورت ها  را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که دادگاه مسئلهدر حقوق انگلستان این 

را بررسی  مسئلهگیرند. در نظام حقوقی آمریکا نیز این  دفعه براي بستگان در نظر می مجموع و یک
شود که همانند حقوق انگلیس که در اثر فوت قربانی ممکن اسـت دو   خواهیم نمود. خاطرنشان می

قابل بحث اسـت. خسـارات ناشـی از داغـدار      مسئلهنوع خسارت وارد شود در اینجانیز همین دو 
  آور خانواده. و نیز خسارات ناشی از دست دادن نان، شدن بستگان متوفی
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  آور و حامی ب) خسارت ناشی از دست دادن نان
طور معمول این خسارت توسـط   هاي قابل محاسبه در خسارات بدنی است. به یز جزو هزینهاین مورد ن

اي وجود داشـته اسـت کـه     شود که تحت سرپرستی متوفی بوده یا براي متوفی وظیفهکسانی مطالبه می
هایی را به این اشخاص پرداخت نماید. با فوت شخص کسانی که منبع درآمد خـود را از دسـت    هزینه
  کنند که براي منبع از دست رفته خود خسارتی را مطالبه نمایند.اند با اقامه دعوا سعی می داده
در اثـر خطـاي مـدنی    اي  هآور خـانواد  روش محاسبه در این قسمت جالب توجه است. اگر نان  

خـود او کسـانی کـه تحـت     هاي  فوت شود وي ساالنه درآمدي داشته است. این درآمد براي هزینه
بـه  هـا   زندگی جمعی آن است که هزینههاي  شود. یکی از خاصیت می ي هستند پرداختحمایت و

هـزار   50000شود. پس اگر شخصی بـراي مثـال سـالی     تعداد اعضاي جمعیتی هستند سرشکن می
در نظر  Cدالر درآمد داشته باشد. و یک نفر تحت تکفل وي باشد. هزینه شخص در حالت تنهایی 

. در این صورت میزان مبلغی که باید در اثـر  1در نظر بگیریم `Cاشتراکی  بگیریم و هزینه در حالت
: خواهد بود گونه آور محاسبه شود این فوت نان

½(C-C`)

آور حمایت خود را از دست داده است. پس  دوم به این دلیل است که یک شخص به همراه نان یک
در سـال باشـد و در حالـت    هـزار دالر   40000اگر هزینه زندگی این شـخص در حالـت معمـول    

  : دالر با فرمول فوق عددي که نشان داده خواهد شد این است 30000اشتراکی 
½(40000-30000)=5000 

هزار دالر در سال درآمد  50000هزار است در حالی که شخص فوت شده  5000عدد بدست آمده 
گیرند و بـه انـدازه آن    داشته است. با این اوصاف مبلغ درآمدي شخص متوفی را معیار در نظر نمی

  شود.مبلغ حکمی صادر نمی
) که ممکن است طول بکشد تا شـخص بتوانـد تشـکیل    X( هایی اما مدت زمانی یا تعداد سال  

گیـرد بـا    زندگی دهد و تحت حمایت و اشتراك با دیگري قرار گیرد نیز در فرمول مزبور جاي می
اي اوصاف فرمول نهایی این خواهد بود. 

½X(C-C`)

 ½*5 (40000-30000)=25000 

  ج) خسارات داغدار شدن
گونه که در حقوق  این خسارت در حقوق آمریکا مبتنی بر از دست دادن رفاه و آسایش است. همان

انگلیس هم بیان شد محاسبه این خسارت سخت است. از طرفی تعداد افراد زیادي به دلیـل فـوت   

1. Holden, Karen and J. Smock, Pamela, “the Economic Cost of MaritalDis-solution: Why Do Women Bear a 
Disproportionate Cost?1991,p51 
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اوتی که در حقوق انگلستان با حقوق امریکـا  شخصی ممکن است از لحاظ روحی آسیب ببینند. تف
خورد این است که در این هم میزان تمایل و رغبت افراد  می در محاسبه این نوع خسارت به چشم

معیار اصلی سنجش است. به عبارت دیگر این امر مالك است که افـراد در صـورت دریافـت چـه     
  غصه را فراموش کنند؟مبلغی حاضرند با فوت بستگان خود داغدار نشوند و درد و 

به همین علـت سـعی بـرآن    ، توانند پاسخ گویند نمی ی را به درستیسؤال البته غالب مردم چنین  
مطرح شود.یعنی از مردم پرسیده شود حاضرید  WTPسؤال برمبناي  VSLشده است که بجاي تکیه بر 

نباشد؟  چه مبلغ بپردازید تا بستگان شما در معرض خطر براي مثال یک پنجاه هزارم، یا یک صد هزارم
باشد. به همـین دلیـل    نمی در هرحال پاسخی که بدست بیاید توسط پژوهشگران قابل اعتماد کامل

  استفاده شود. تالش شده است از روش دقیقتري در این رابطه
  شود. نحوه محاسبه خسارت داغداري در این شیوه جالب توجه است. نامیده می 1»نیابتی«این روش

مرحله نخست طبیعی است کسی که مدعی داغدار شدن از متـوفی اسـت از مصـاحبت وي     در  
بایست براي وي ضرري معادل در نظر گرفته شود. ایـن ضـرر    می محروم شده است و بهمین دلیل
هایی که ممکن  شود و در مرحله بعدي در تعداد سال گرفته می نظر معادل براي هر سال شخص در

شود. بـا ایـن اوصـاف در     اش به درازا بکشد ضرب می است شخص از فوت اقوام خود دردو غصه
این روش میزان مبلغی که شخص حاضر است بپردازد تا از یک افسردگی او جلـوگیري شـود بـه    

شود. براي مثال اگر شخصی میزان رضایت و  زان تمایل به پرداخت در نظر گرفته میعنوان معیار می
شادمانی که از بودن در کنار یکی از بستگان خود را معادل حالتی که وي آن شخص را ندارد ولـی  

سال بیان شـود.   3هاي اندوه و داغداري وي  کند و تعداد سال هزار دالر ساالنه دریافت می 50000
2شود. هزار دالر به عنوان مبلغ مجموع در نظر گرفته می 150000ین دوعدد در هم با ضرب ا

  بند دوم: محاسبه در نظام مسؤولیت مدنی ناشی از خطاي مدنی
که ایاالت متعددي وجود دارد در هر ایالت مقـررات مخصـوص بـه آن     در کشور آمریکا با توجه به این

چـه میـان    شود. به همین ترتیب ممکن است که در این باره رویه متفـاوت باشـد امـا آن    ایالت اجرا می
حکـم قـرار   گونه خسارات را مـورد   اند که این ها تالش کرده ایاالت مشترك است این است که همه آن

دهند یعنی هم خسارت ناشی از درد و غم ناشی از دست دادن بستگان، هم خسـارت ناشـی از دسـت    
آور و سایر مواردي که در حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.در حقوق این کشور در این  دادن نان
طور جدي  ه را بهاي که حایز اهمیت است ان است که همراه با جبران خسارت جنبه پیشگران رابطه نکته

در نظر دارند. به عبارت دیگر وضع هر قاعده حقوقی را در یک زمـان خـاص در نظـر بگیـریم. افـراد      

1. Proxy 
2. Andrew E. Clarck and Andrew J. Oswald, “A Simple Statistical Method For Measuring How Life Events 

Affect Happiness,p60 
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را اعمال خواهنـد نمـود.   1مکلف به رعایت آن هستند سپس باوجود این قواعد چه میزان وظیفه مراقب
ض تعهد شـده و جبـران   شوند و منجر به نق سپس در نهایت در اثر خطاي مدنی این قواعد رعیات نمی

چه اهمیت دارد آن است کـه شـهروندان بـر اسـاس      خسارت حکم مسئله خواهد بود. به این ترتیب آن
توان به افـراد جامعـه از طـرق     قواعد مزبور بازدارندگی مطلوبی را داشته باشند. جنبه بازدارندگی را می

ال بریم بلکه تناسب میان وظیفه مراقبـت و  ها با مختلفی تزریق نمود. و این امر بدان معنا نیست که هزینه
کنند اگر شخصی بداند براي عدم  خسارات وارده باید تناسب داشته باشند. عموما افراد به نتیجه نگاه می

دالر ضرر به بار خواهد  700دالر باید هزینه مراقبت کند اما اگر اتفاق واقع بشود  1000اي  وقوع حادثه
یت براي وي نامفهوم است. برخالف سیستم دیگر در حقوق آمریکا، که آمد. طبیعی است معناي مسؤول

گونه نیست و دادگاه رأي خود را نه بـر اسـاس جـداول     هاي خاص بود این سیستم این مبتنی بر فرمول
  نظر خواهد گرفت. دقیق که با توجه عدل و انصاف مبلغی را براي جبران خسارت در

گیري نتیجه
جبران خسارت بدنی در حقوق کشورهاي آمریکا و انگلسـتان دریافتیم کهباتوجه با مطالعات خود 

از ؛ دهد می متفاوت از حقوق کشور اسالمی است. این تفاوت در دو حوزه خود را نشاناي  هبه شیو
حیث موضوع و منابع تعیین خسارت. در این کشورها حکم به پرداخت خسارات غیرمادي خیلـی

براي مثال حکم به جبران خسارت ناشی از داغدار شدن بستگان ، شودما داده می تر از کشور راحت
این رویـه نیسـتیم لـیکن مشـخص اسـت کـهتأیید  شود. هرچند در پیمتوفی به کررات صادر می

تفاوت وجود دارد. از حیث منبع تعیین مبالغ براي جبران خسارت نیز ایـن تفـاوت بسـیار بـارزتر
تمـایالت مـردم در نـوع حـوادث، براي تعیین خسارت مـذکور دارد. براي مثال در حقوق آمریکا 

نقش بسیار پررنگی دارد این مبالغ ممکن است با توجه به تمـایالت مـردم بسـیار متغیـر، خطرناك
تابع منابع معتبر شرعی است. و این قابلیت وجـود نـدارد مسئلهباشد. در حالی که در کشورما این 

کنـدآید که مبلغ تعیین شده کفایت نمی می ه برحسب مورد گاه پیشرا تغییر داد. البتها  آن که بتوان
با توجه به عناوین دیگر سـعی شـده اسـت خـالء مـذکور پـر شـود کـه ایـن حرکـات در منـابع

  زیادي روبرو شده است.هاي  با استقامتاي  هو رویگذاري  قانون

1. Duty of care 
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عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستري گیالن پور مجتبی جانیدکتر 

  درآمد
هاي متعددي راجع به مجازات  نظریه

مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتـه
است. سزاگرایان معتقدند که اعمـال

چـه کـه مجازات باید به تناسـب آن 
فرد مجـرم اسـتحقاق دارد صـورت
گیرد.مدافعان نظریه بازدارنـدگی بـر
این باور هسـتند کـه مجـازات بایـد

و بازدارندگی شود و موجب ارعاب 
طرفــداران هــدف اصــالحی تصــور 

کنند که مجازات بایـد موجبـات می
اصالح مجرم را فراهم کند.. حامیان 

عــدالت ترمیمــی اعتقــاد دارنــد کــه 
ــران ــدف جب ــا ه ــد ب ــازات بای مج
خسارات وارده بـر قربـانی صـورت

کـه از ابـزار زنـدان گیرد بدون ایـن 
استفاده شود.. سزادهی، بازدارندگی، 

ــدالت ا صــالح و بازســازگاري، و ع
هـاي عـام مجـازات ترمیمی نظریـه 

شوند. جـان راولـز نظریـه نامیده می
ــرده ــرح ک ــازات را مط مخــتلط مج
است. او معتقد اسـت کـه مجـازات
ــه ــت ک ــی اس ــه مرکب داراي توجی

دربردارنده دو یا چند هدف کیفـري
هـاي است. ماهیـت ترکیبـی نظریـه   

مختلط مجـازات موجـب تمـایز بـا
باشد. در  هاي عام مجازات می هنظری

هـا و این سـطور بـه اختصـار جنبـه    
هـاي مخـتلط مسائل بالقوه در نظریه

مجازات از جملـه نظریـه سـزادهی
منفــی مطــابق رویکــرد جــان راولــز 

گیرد. مورد بررسی قرار می

1  

کلیات .1
شود.  جان راولز به عنوان بزرگترین فیلسوف سیاسی حداقل در یک نسل شناخته می

 2نظریه عدالت ایشان در این حوزه انقالبی ایجاد کرد و بیشـترین نفـوذ و اثـر را داشـته اسـت.       
کنـد کـه    اندیشه نوین راولز مباحث خود را در مورد مجازات نیز توسـعه داده اسـت. او تأییـد مـی    

هاي آن را بیـان   اي از جنبه ها نه تنها اختالف نظر داشتند بلکه هر یک جنبه سزاگرایان و منتقدان آن
امکـان دارد   راولز باور داشت که در صورتی که این رویکردها در راه درست ایجاد شوند 3کنند. می

هاي او دالیل جدیدي را نقض  ها را با هم مطرح کنیم. در حالی که مباحث و استدالل هر یک از آن
اند که از نقش مهم راولـز نسـبت    ترین تفسیرها را دریافت کرده ها انتقادات زیاد و عمده کرد، آن می

1. Thom Brooks . Punishment . Routledge Taylor & Francis Group . London & New York .1st published 2012
pp.89-101 

2. See John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971) and A Theory of
Justice, rev. ed. (Oxford: Oxford University Press, 1999).

3. For further illustration, see George Sher, Desert (Princeton: Princeton University Press, 1987): 13.

 

1ملی بر رویکرد جان راولز در خصوص مجازاتأت
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کمی در مورد دیدگاه راولز بنابراین در حالی که شاید طرفداران صریح  1اند. به موضوع غفلت کرده
وجود داشته باشد، یک موضع جدیدي مطرح شده است که منجـر بـه دیـدگاه جدیـدي شـده کـه       

شود. بعدا دیدگاه راولز در مورد مجازات و سـپس   امروزه به آن اصطالحاً سزادهی منفی اطالق می
  سزادهی منفی بررسی خواهد شد.

جان راولز و تئوري ترکیبی  .2
بیـان کـرده    »دو مفهـوم قاعـده  «ازات را در یک مقاله قدیمی و مهم تحت عنوان راولز موضوع مج

 3هدف او ایجاد تفکیک بین اوال: توجیه عمل ثانیا: توجیه اقدامات خـاص داخـل در عمـل.    2است
شـود: دو امـر بایـد بـه نحـو       توجیه عمل موجب تمایز و جداسازي اقدامات داخل در عمـل نمـی  

  برد. مجازات را براي به تصویر کشیدن این تمایز و تفکیک بکار میجداگانه تأمل شوند. راولز 
گرایان مجـازات   گرایی (سودمندي)، سزاگرایی هستند. فایده دو نظریه غالب مجازات در این زمان فایده  

سزاگرایان توجیه مجازات را صرفاً با ایـن دلیـل عقیـده     4کنند  را با رجوع به نتایج مفید آینده آن توجیه می
به طور سنتی این باور وجود دارد که این دو نظریه بـا   5»مجرم مستحق و سزاوار مجازات است.«دارند که 

هم متعارض هستند. پس چگونه براي هر دو ممکن است که هر دو مجازات را بر حسب اثـار آینـده ان و   
هایی که ممکن است نتایج مفیده در آینـده را   نند؟ نگرانی این است که مجازاتاستحقاق مجرمانه توجیه ک

فراهم کنند لزوماً ممکن نیست مرتبط با سزاواري و استحقاق باشند.. طرح توجیهی مبتنی بر نتایج آینـده از  
اسـازگار  گرایی بـا سـزاگرایی ن   کننده بر اساس جرایم گذشته متفاوت هستند. در نگاه اول فایده طرح توجیه

  دهیم.  هستند.این دیدگاه از مجازات را به اختصار مورد مالحظه قرار می
ها متعـارض نیسـتند، بلکـه سـؤاالت مختلـف را در رابطـه بـا توجیـه کند که آن راولز بیان می

گرایانه در ربطه با مسائل مربوط بـه هاي فایده گوید: بحث دهند. او می مجازات مورد توجه قرار می

1. Several outstanding commentaries on Rawls's political philosophy that offer little, if any, explicit 
commentary on his views on punishment include leading work such as Samuel Freeman, Rawls 
(Abingdon: Routledge, 2007); Sebastiano Maffettone, Rawls: An Introduction (Cambridge: Polity-2010); 
and Paul Weithman, Why Political Liberalism? On John Rawls's Political Turn (Oxford: Oxford University 
Press, 2010).

2. See John Rawls, 'Two Concepts of Rules', Philosophical Review LXIV (1955); 3–32, reprinted in John
Rawls, Collected Papers, ed. Samuel Freeman (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999): 20–
46. References will be to the article. My discussion will be limited to this essay because I believe it offers a 
major contribution to the subject and it is perhaps the only place where Rawls explicitly addresses 
punishment.

3. See Rawls , Two Concepts of Rules , 3.
4. See ibid .5.
5. Ibid 4
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هاي سـزاگرایانه متناسـب بـا اجـراي قواعـد       مقتضی و متناسب هستند، در حالی که استداللاعمال 
هـا   ایـن سـؤاالت متفـاوت هسـتند. همچنـین، ایـن تفـاوت        1خاص نسبت به موارد خاص هستند.

گرایی و سزاگرایی مسـائل متفـاوتی    کند که فایده سازد. راولز تصور می پذیر می شان را امکان ترکیب
ها یک نظریـه ترکیبـی وابسـته مجـازات را ارائـه       که با همدیگر آن دهند و این قرار می را مور توجه

  کند:  دهند. او بیان می می
شود نه  پرسد که شخص الف مجازات می کند: آن می یک سؤال بر نام و عنوان خاصی تأکید می

چرا مـا داراي  شود. سؤال بعدي این است که  پرسد که براي چه او مجازات می شخص دیگر، یا می
که همیشه همدیگر  کنند به جاي این نهادي به نام مجازات هستیم: چرا مردم همدیگر را مجازات می

  2را عفو کنند و ببخشند؟
شود؛ دومین سؤال راجـع بـه ایـن امـر      مجرم مجازات می کند که چرا این یک سؤال مطرح می

توزیع عمل خاص اسـت کـه مـورد    شود. سؤال اول در مورد  است که چرا هر مجرمی مجازات می
گیرد. سؤال دوم در خصوص توجیه مجازات به عنوان رویه نهـادي اسـت    توجه سزاگرایی قرار می

تواند  گرایی به آن التفات دارد. نوآوري راولز مبین این استدالل است که نظریه مجازات می که فایده
3کند. رکیب میریه ترکیبی باشد که ظاهراً دو نظریه عام مجازات را تظیک ن

دهد و حقـوق بایـد از دو نقطـه نظـر یعنـی       ات سؤاالت جقوقی را مورد مالحظه قرار میزمجا
کند که مقنن نظر به نتایج آینده و توجیـه اقـدام حقـوقی     مقنن و قاضی حاصل شود. راولز بیان می

تخـاب شـخص   تر دارد. به هر حال، قاضی نظر به گذشته دارد تا تعیین کند کـه آیـا مـا در ان    وسیع
دهنـد   خاص به عنوان مجرم توجیه هستیم.این دو نقطه نظر حقوقی امر مات و مبهمی را ارائه نمـی 

  .کند بلکه به یک طرح و پروژه مشترك اشاره دارند. راولز بیان می
بنابراین، پاسخ به پریشانی و ابهام ناشی از دو دیدگاه مجازات کامالً ساده است: یکی دو مقام و 

شـان را در   گذار و آن دیگري قاضی، و یکی جایگـاه مختلـف   کند یکی قانون کیک میمنصب را تف
کند و سپس انواع مختلف مالحظات ذکر  کند که حقوق را کامل می رابطه با نظام قواعد تفکیک می

هـا انجـام    چه که تحت پوشش این موقعیت شود براي آن شود که معموالً به مثابه دالیلی ارائه می می
  4تواند با توجیهات مشارکتی مجازات به همدیگر برسند. یشود م می

1. Ibid 5
2. Ibid 5-6
3. My argument is that Rawls offers a novel understanding of how to construct a mixed theory of punishment; 

I am not arguing that Rawls is the first to offer a mixed theory. There are earlier such accounts found in 
perhaps surprising places. For example, John Locke argues that punishment should be distributed only to 
the deserving, but may aim at the repentance of offenders or the deterrence of others. See John Locke, The 
Second Treatise in Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988): 272 [book II, chap. 1, sect. 8, lines 15-25).

4. Rawls , Two Concepts of Rules , 7 .
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شوند بلکه  گرایی و سزاگرایی نه تنها در یک نظریه مجازات قاطع و قابل قبولی ترکیب می فایده
ها در نظریه حقوقی جالب توجهی نقش دارند. توجیه یک عمل به طور کلی از توجیه اقـدامات آن

داخل در یک عمل متفاوت هستند.
گرایـان بـیش از یـک نظریـه را در      ممکن است این تفکیک را بر این اساس رد کنـیم کـه فایـده   ما 

گرایان ممکـن اسـت بیـان کننـد کـه توزیـع        دهند. براي مثال، فایده خصوص توجیه یک عمل ارائه می
هـا بـراي    ها و شـادي  ترین خوشحالی مجازات باید با توجه به مالحظات نتیجه گرایی مثل توسعه وسیع

توانیم تفکیک را بر این اساس نپذیریم که سزاگرایان بیش از  که ما می تر تعیین شود. یا این داد گستردهتع
دهنـد سـزاگرایان    یک نظریه در مورد توزیع مجازات داخل در چارچوب نهادي توجیه شده ارائـه مـی  

ه شود. در حـالی کـه   توانند بیان کنند که نهاد مجازات باید بر اساس توزیع مجازات استحقاقی توجی می
گرایی و سـزاگرایی   اي را ارائه دهد که بر اساس آن چگونه مالحظات فایده راولز ممکن است یک جنبه

توانند ذیل یک نظریه واحد ترکیبی مجازات با همدیگر آورده شوند، راولز به اشتباه ادعا  آورده شوند می
  دهد. و توزیع آن به صورت جداگانه ارائه نمیگرایی و نه سزاگرایی نظریه مجازات  کند که نه فایده می

پـذیرد کـه سـزاگرایان از یـک نظریـه       کند. او ادعا را نمی راولز این ایرادات را بررسی و رد می
کند که سزاگرایی تنها توزیـع مجـازات را    کند. در عوض، راولز بیان می نهادي مجازات حمایت می

گنـاه اعمـال شـود مـورد      مجازات هرگز نباید بر بیدهد و اهمیت مطلبی را که  مورد توجه قرار می
کنند که  گرایی مجازات فرض می پذیرد که نظریات اضافی فایده راولز آن را می 1دهد. تأکید قرار می

گرایان را  گناه هرگز نباید مجازات شود اما باید مورد تأیید قرار گیرد که تنها تمرکز بر نتایج فایده بی
 2کند. گناه را توجیه می ها راجع به مجازات، مجازات بی کند که نظریه آن می پذیر به این اتهام آسیب

پذیرد و هر یک به طور  هر رویکرد و دیدگاهی راجع به مجازات ظاهراً حضور دیدگاه دیگر را می
گرایی و سزاگرایی در یک تئـوري   پذیر است که نظریات فایده جداگانه ناکامل هستند. نه تنها امکان

ها باید با همـدیگر مـورد توجـه قـرار گیرنـد ومنظـور        جازات با هم جمع شوند، بلکه آنترکیبی م
  گرایی و سزاگرایی مورد قبول قرار گرفته و به هم نیاز دارند. فایده 3شوند.

کنـد یـک نظریـه     این تمایز بنیادي ممکن است مبتنی بر یک اشتباه باشد. اشتباهی که بیـان مـی    
سزاگرایی یا ارعابی مجازات محال است زیرا هر یـک بـه طـور بنیـادي سـؤاالت متفـاوت لـیکن        

دهند که باید با هم در یک نظریه ترکیبی واحـد بـراي حمایـت از     سازگاري را مورد توجه قرار می
کتـاب   2و  1هاي  گري از مجازات ارائه شوند. ما قبالً نظریه سزادهی و ارعابی را در فصلنظریه دی

ها و نواقصی اسـت لـیکن نادرسـت اسـت کـه       ها داراي کاستی بیان کردیم. در حالی که این تئوري

1. See Ibid . 7
2. See Ibid Rawls Two Concepts Of Rules . 7-8 . Rawls calls the punishment of innocent telishment , See ibid 11 
3. Michael Sandel argues that Rawls's views on punishment may create new problems for his theory of

justice. See Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998): 89–90. 
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کننـد. البتـه، ایـن یـک موضـوع       گیري شود که هیچیک تئوري کاملی از مجازات را ابراز نمی نتیجه
ترین تئوري مجازات هست. اما هـر دو توجیـه    است که آیا هر یک از این دو نظریه غالب مجزایی

کننـد. بیـان    توانند مورد توجه قرار دهند و چنـین مـی   مجازات و همچنین توزیع و اعمال آن را می
  معکوس و وارونه آن اشتباه است.

اي از مجـازات را   نظریـه توانند هر یـک   تر فلسفی این نیست که این دو تئوري می مسئله جالب
کنند. راولز  ها یک نظریه ترکیبی منسجم از مجازات را به نحو تلفیقی ابراز می ارائه دهند بلکه ایا آن

کند که هر تئوري مجازات باید به دو سؤال در خصوص توجیه راجع بـه نهـاد مجـازات و     بیان می
ـ      گرایـی توجیـه سـؤال اول و     دههمچنین توزیع و اعمال مجازات را مـورد توجـه قـرار دهنـد. فای

توانـد ایـن سـؤاالت     اي مـی  دهند.بنابراین هر نظریـه  سزاگرایی توجیه سؤال دوم را مد نظر قرار می
متفاوت را ملحوظ کند و امکان دارد این دو با هم مطرح شوند. اما آیا ایـن یـک نظریـه منسـجمی     

  است؟
یـک تعـارض حـل    1وجـود ارد.  یک مسئله اصلی در مرکز تئوري ترکیبی مجازات جان راولـز  

سـازد.   اي بین کاهش جرم و سزاگرایی وجود دارد که تئوري را نـاهمگون و ناهماهنـگ مـی    نشده
گرایی رویه مجازات این مسئله را که چرا ما باید داراي نظام کیفري و مجـازات باشـیم    توجیه فایده

گیـرد.   که از کاهش جرم نشات می گرایی نظر به نتایج مفید آتی دارد دهد. فایده مورد توجه قرار می
گرایانه توزیع مجازات نسبت به اشخاص مجرم ظاهر  این نتایج مربوط به آینده در اعمال غیر فایده

هاي افراد صرفاً بر اساس استحقاق سزادهی اعمـال شـود،    شود. تعارض این است: اگر مجازات می
مرتکب مستحق مجازات منتهی به کـاهش  پذیرد که که به موجب آن هر  بنابراین راولز نظامی را می

گیرد و بـه نحـو درسـت مقصـر و      جرم خواهد شد. براي مثال، یک مرتکب تحت محاکمه قرار می
کند  کند، ولی توجیه نمی گرایی تنها نقش توجیه نظام حقوقی را ایفا می شود. فایده مجرم شناخته می

هـا   کند و چـه مجـازاتی را آن   اب میکه چگونه یک نظام حقوقی مردم را براي مجازات کردن انتخ
شـود بـه سـزاگرایی مربـوط      ها در عمـل اعمـال مـی    کنند. این سؤال از چیزي که بر آن دریافت می

شود. اما چه کاري فایده گرایی در واقع در حال انجام دادن است؟اگر مرتکب براي نقش داشتن  می
که نظام عدالت کیفـري بـه مثابـه     این در آثار مفید در آینده مجازات نشود، درنتیجه چرا درخواست

که آن داراي چنـین آثـاري اسـت؟معلوم و مشـخص نیسـت کـه        خاطر این یک نظام توجیه شود به
شـود. ممکـن اسـت سـزاگرایی بـه نحـو        چگونه در واقع تئوري ترکیبی مجازات راولز ترکیب می

اي در عمل، نه در تئوري ظاهر شود.  گسترده

1. My criticism is influenced by the work of KICK LIPPA VIL 1213 vuujuvvo www Richard L. Lippke, 
'Mixed Theories of Punishment and Mixed Offenders: Some Unresolved Tensions', in Southern Journal of 
Philosophy XLIV (2006): 273-95. See also Lloyd L. Weinrib, 'Desert, Punishment, and Criminal 
Responsibility', Law and Contemporary Society 49 (1986): 47–80. 
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ریه راولز این ادعا خیلی بیش از آن چیزي است که او در مورد یک حرکت قابل دسترس به نظ
گوید ممکن است در تئوري او نقش ایفـا کنـد. بـراي مثـال،      هاي فایده گرایی می چگونگی ویژگی

کند  راولز قائل به تفکیک بین نهاد مجازات از توزیع و اعمال مجازات است. به هر حال او بیان می
شود. سزاگرایی تنها اجراي این نقش را تضمین  مجازات را شامل می که نهاد مجازات، متناسب بون

کنـد کـه چـه میـزان      کند که مجرم مجازات شود، ولی فایده گرایی تعیین این نقـش را ایفـا مـی    می
مجازات را مجرم متحمل شده و دریافت نماید. بنابراین راولز ممکـن اسـت از تعـارض اصـلی در     

اجتناب کند.» سزاگرایی منفی«تر  یید صریحتئوري ترکیبی مجازات خود با تأ

سزاگرایی منفی  .3
جان راولز و هارت ممکن است در راستاي تالش جهت ارائه یک تئوري ترکیبی مجازات در قالب 

هـا در پـل زدن    یک چارچوب سزاگرایی و نتیجه گرایی ناموفق بوده باشند. با وجود این، تالش آن
نبوده است، زیرا او و هارت موجب شده تا دیگران طرح اولیـه  هاي مختلف مجازات بیهوده  تئوري
  ها را ارزشمند ساخته و بهبود نمایند. آن

ترین تئوري ترکیبی مجازات مورد نظر در حال حاضر غالبا مشهور بـه سـزاگرایی    شاید گسترده
متناسب شود که مجازات تنها نسبت به مجرم و  منفی باشد. سزاگرایی به مثابه دیدگاهی تعریف می

شود. بنابراین، ابن دیدگاه مجازات سزاگرایی به عنوان یـک دیـدگاه اسـتاندارد     با جرم او اعمال می
گیـرد زیـرا آن رویکـرد سـنتی از سـزاگرایی اسـت. دیـدگاه اسـتاندارد از          مورد شناسایی قرار مـی 

شود چون ایـن   یشود.. این دیدگاه مثبت نامیده م سزاگرایی به عنوان سزاگرایی مثبت نیز فهمیده می
سـازد.   نظریه به نحو مثبت رابطه استحقاق را هم با اعمال مجازات و هم بـا شـدت آن مـرتبط مـی    

  کنند. سزاگریان مثبت مجازات را تنها براي مجرمین و متناسب با جرم او توجیه می
ش کنند در عین حالی که مجازات نق سزاگرایان منفی در مورد یک دیدگاه از مجازات استدالل می

کنند که ما باید مجـازات   ها بیان می کند لیکن این نقش داراي اهمیت کمتري است. آن مهمی را ایفا می
را نسبت به کسی که استحقاق دارد تحمیل کنیم اما شدت مجازات با مالحظات نتیجه گرایانه مـرتبط  

هد شـد. یکـی   خواهد بود. این دیدگاه جالب است زیرا آ ن ظاهرا مانع از تحقق مشکالت خاص خوا
کننـد مـا    گناه است. سزاگرایان منفی بیان مـی  شود مسئله مجازات بی از مشکالتی که از آن اجتناب می

تواند مجازات شخص  کنیم. این نظریه ترکیبی هرگز نمی تنها کسانی که استحقاق دارند را مجازات می
دن یـا مجـازات نکـردن    گناه را توجیه کند. مشکل دوم وقتی است که حکم ما بـراي مجـازات کـر    بی

گرایانه محول شود: ما ممکن است نظریه مجـازاتی را خواسـتار باشـیم کـه      ممکن است به نتایج فایده
اي به نتایج ممکن مبتنی بر فایده در آینده باشد. اگر مجازات تنها بر مجـرم تحمیـل    کننده پاسخ متقاعد

اساس دیـدگاه مربـوط بـه نتـایج آن     شود ولی تصمیم به مجازات و حکم به چگونگی و میزان آن بر 
  تواند قاطعیت و قانع کنندگی را اثبات کند. تعیین شود، بنابراین چنین نظریه ترکیبی می
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کند. استحقاق امـري ضـروري و    این امر تمایز خاصی را بین سزاگرایی مثبت و منفی تأکید می
ثبـت تنهـا مجـرم را    کافی براي سزاگرایی مثبت است. استحقاق ضروري اسـت زیـرا سـزاگرایی م   

کند..استحقاق کافی است زیرا سـزاگرایان مثبـت    گناهان را مجازات نمی کند و هرگز بی مجازات می
کنند و مالحظات دیگر مهم نیستند.. مـا شـخص    فقط با نظر به استحقاق مرتکب او را مجازات می

کنـیم   حق را مجازات میها داراي استحقاق هستند؛ ما افراد مست کنیم زیرا آن مستحق را مجازات می
  ها استحقاق دارند. اي که آن به میزان و اندازه

استحقاق براي سزاگرایی منفی الزم است ولی کافی نیست.استحقاق در اینجا به همان دلیلی که 
براي سزاگرایی مثبت الزم است براي سزاگرایی منفی نیز ضروري است.مجازات تنهـا بـر شـخص    

زیرا این شخص هم از نظر سزاگزایان مثبت و هم سزاگرایان منفـی   شود داراي استحقاق اعمال می
که آیا ما باید تنها شـخص مسـتحق را مجـازات کنـیم از      سزاوار است. اما استحقاق براي تعیین این

منظر سزاگرایان منفی کافی نخواهد بود. وقتی که ما تنها شخص را به دلیل استحقاق وي مجـازات  
ات او نداریم وقتی که ما تحـت مالحظـات دیگـر بـه جـاي آن رهنمـون       کنیم ما نیازي به مجاز می
شویم. براي مثال فرض کنید که سزاگرایی منفی ما تحمیل مجازات را نسبت به شخص مستحق  می

توجیه کرد و مجازات بر اساس ارعاب عمومی توجیه شد. این درك از سـزاگرایی منفـی مجـازات    
شوند باید گناهکـار باشـند. بـا وجـود      شخاصی که مجازات میکند: همه ا گناه را توجیه نمی فرد بی
که شخصی مستحق مجازات است براي توجیه اعمال مجازات به او کافی نیست: مـا تنهـا    این، این

  مجازات خواهیم کرد وقتی مجازات وي اهداف ارعاب عمومی را برآورده نماید.
ر است استحقاق سـزاگرایانه را بـا   سزاگرایی منفی یک نظریه ترکیبی مجازات است زیرا آن قاد

گنـاه   کننـده اسـت زیـرا از مجـازات بـی      هاي مجازات ترکیب کند. این نظریه ظاهرا قانع دیگر جنبه
 باشـد.  کند در عین حالی که در مورد بهره مندي از منافع در آینده نیز داراي انعطاف می اجتناب می

د زیـرا آن نـه بـر حسـب آثـار احتمـالی       تواند یک نظریه ترکیبی منسـجم باشـ   سزاگرایی منفی می
کند؛ توجیه رابطـه   سودمندش بلکه به خاطر عدالت ذاتی آن در پاسخ به جرم مجازات را توجیه می

تفـاوتی بـین   1بین مجازات فعلی و جرم گذشته را در دست دارد، نه مجازات فعلی و آثـار آینـده،   
توانـد وجـود داشـته باشـد بـراي       رابطه با گذشته و وابستگی با آینده وجود دارد. دلیل خـوبی مـی  

که همه اشخاص مسؤول براي مجازات شدن داراي ارتباط با جرم گذشته هستند، بلکـه   تضمین این
ش قائـل  شود زیرا آن بر آثار مهم آینده کـه مـا بـراي آن ارز    علیه شخص مستحق تصمیم گرفته می

شود. براي مثال، فرض کنید که مجازات شـخص مسـتحق منجـر بـه فایـده       هستیم ترجیح داده می
اجتماعی نشود (لیکن این قابل درك باشـد) و موجـب ورود خسـارت بـه اعتمـاد اجتمـاعی بـین        

1. Duff. Punishment, Communication, and Community, 19-20. See Mark A. Michael, 'Utilitarianism and
Retributivism: What's the Difference?', American Philosophical Quarterly 29 (1992): 1.73-82. On rule 
consequentialism, see Brad Hooker, Ideal Code, Real World (Oxford) 
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توانست با صدور عفو اجتنـاب شـود. ایـن عفـو منکـر اسـتحقاق        شهروندان شود.این وضعیت می
توانـد   خواهد شد بلکه مانع از تحمیل مجازات خواهد شد. سزاگرایی منفی مـی شخص مورد نظر ن

عفو را بر این اساس توجیه کند و بنابراینمی تواند براي توسعه نتایج درآینـده مهـم و مـوثر باشـد     
گناه قابل توجیه نیست. سـزاگرایی مثبـت یـا دیـدگاه اسـتاندارد از       لیکن هرگز به بهاي مجازات بی

ر به توجیه عفو نخواهد بود. شخص داراي استحقاق باید مجازات شود حتی اگر این سزاگرایی قاد
  ثباتی سیاسی و جنگ داخلی واقع شده باشد. امر در زمان بی

هاي ترکیبی دیگـر   یک مشکل در مورد سزاگرایی همان مشکلی است که ما در خصوص نظریه
یه مجازات و توزیع آن به روشـنی بـه   هیم: سزاگرایی منفی تفکیکی بین توج مورد مالحظه قرار می

تواند غیر قابل دفاع و غیرمنطقی باشد.شاید نتایج آن باید اهمیت داشته باشد.  کشد که می تصویر می
مسئله این است که اگر استحقاق صرف آنچنان ممکن است مهم باشد در تعیین کسـی کـه مـا بـر     

س چرا باید استحقاق به هـیچ وجـه   کنیم، پ خالف همه مالحظات براي مجازات کردن انتخاب می
رسد ادعایی که استحقاق صـرفاً در یـک    نقشی را در توجیه مجازات ایفاء نکند؟ عجیب به نظر می

کند. سزاگرایان منفی ممکن است پاسخ دهنـد کـه    منطقه و حوزه، نه در حوزه دیگر نقش بازي می
توانـد   ه شخص مستحقی کـه مـی  کند یعنی تنها نسبت ب استحقاق نقش در توجیه مجازات ایفاء می

مجازات شود.شاید مجازات ناکافی باشد تا موازنه را به نفع مجازات کردن مـا نسـبت بـه شـخص     
کنـد همـه    کند و ایـن نقـش انتخـاب مـی     مستحق کج کنیم. لیکن استحقاق نقش مهمی را ایفاء می

  اشخاصی را که ما ممکن است مجازات کنیم.
کند. مجازت ممکن است متضـمن   سزادهی منفی مطرح میاین پاسخ مشکل دومی را در مورد 

هـاي بیـان شـده ممکـن اسـت       مالحظات متفاوت باشد. ما قبالً نگرانی را ذکر کرده ایم که تفکیک
بسیار آشکار و صریح باشد. براي مثال، اگر ما تنها شخص مستحق را بـه میزانـی کـه او اسـتحقاق     

تواند نسبت به توجیـه کلـی غیـر     مجازات ما میدارد مجازات کنیم، روشن نیست که چگونه عمل 
  سزادهی هدف مجازاتی سهیم باشد و نقش ایفاء کند.

حاال اجازه بدهید که موضوع را در پرتو سزادهی منفی ورد توجـه قـرار دهـیم. توجیـه مجـازات      
تـوانیم   ها چگونه متفاوت هستند؟ بنـابراین مـا مـی    تواند از اعمال و توزیع آن متفاوت باشد. اما آن می

کند که مجازات باید تنها بر شخص مستحقی اعمال شود که ایـن امـر    کسی را تصور کنیم که ادعا می
دهـد کـه ایـن نظریـه      که این درك از سزادهی منفی نشان می در آثار سودمند آینده نقش دارد. ذکر این

الحظاتی کـه قاعـده   گرایی است، و شاید با همه م ترکیبی از مجازات اساسا یک شکلی از قاعده فایده
یـی مبتنـی بـر دیـدگاه موسـعی اسـت کـه مـا بایـد          گرا فایدهقاعده  1کند. یی آن را جذب میگرا فایده

ها و موانع مجموعـه قواعـد باشـیم.ایراد     پیگیرخوشحالی زایدالوصف براي تعداد بیشتر در محدودیت

1. On rule Consequentialism , see Brad Hooker , Ideal Code , Real world (Oxford , Oxford University Press , 
2000) 
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متفاوت باشد از توجیـه  کننده نتایج مطلوب ممکن است  سنتی این است که توجیه براي قواعد محدود
که چرا ما باید این نتایج را تعقیب کنـیم. در صـورتی کـه نتـایج قابـل توجیـه هسـتند، اگـر ایـن           این

کند پس چرا باید با قواعدي محـدود   محدودیت به بهترین وجهی از تعقیب نتایج مرجح حمایت نمی
شـود وقتـی کـه شـرایط      شود؟ پس چرا شرایط براي مجازات کردن با نظر به ارعاب دیگرن محـدود 

تواند نقشی در بازدارندگی اصالحی داشته باشد.؟ یا اگر قواعد انتخاب شده براي محـدود کـردن    نمی
  داراي چنین اولویتی است، پس چرا ما باید نظر به تبعیت این قواعد تنها داشته باشیم؟
یـابیم.این   ذبـه مـی  شاید یک پاسخ این باشد که بگوییم ما صرفاً انعطاف سزادهی منفی را پر جا

تواند با هزینه سنگینی از عدم توسعه و عدم انسجام تئوریکی واقع شود. کافی نیست کـه   جایزه می
هـاي متفـاوت پاسـخ     ها به شیوه توانیم به آن مدعی شویم مجازات سؤاالت مختلفی دارد پس ما می

ائـه شـود بـراي    کند که یک شرح هماهنگ و منطقی ار دهیم. مجازات یک عمل است و ایجاب می
هـاي خـاص بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.         ها و شـیوه  هاي متفاوت باید از راه که چرا پرسش این

هـاي   که نه تنها چگونه ویژگی تري به ما مدیون هستند به این سزاگرایان منفی شرح و گزارش قوي
ولی مرتبط را  ها چگونه به سؤاالت متمایز مختلف با همدیگر مرتبط هستند بلکه هر یک از ویژگی

  دهند. مورد توجه قرار می
اي  ها به طور گسـترده  به عالوه، سزاگرایان منفی باید تصدیق کنند که نظریه ترکیبی مجازات آن

دهد چگونه ما سزاگرایی منفـی را در یـک پرتـو     یانه است. این درك و مبنا ارائه میگرا فایدهقاعده 
تر تحقیق کنیم که رابطـه بـین    که ما به نحو انتقادي تواند سبب شود کنیم و آن می نوین مالحظه می

که چگونه ابزار و اهداف مجازات به طور سازوار قابل توجیه هستند. ما توضیحاتی را براي این  این
کننـده   خواهیم. اما اگر ابزار و اهداف مجازات به نحو موسع به عنوان قواعـد محـدود   ها نمی تفاوت

عام مجـازات غیـر مـرتبط باشـد، پـس مشـکل خواهـد بـود تـا          درك شوند و به طور کلی توجیه 
شـاید دلیـل مناسـب و     1سزاگرایی منفی را بیش از یک امر قاطع به نحو شهودي تشـخیص دهـیم.  

خوبی براي اعمال مجازات به شیوه خاصی وجود داشته باشد و یک دلیـل خـوب مختلفـی بـراي     
کـه ایـن    لیل سومی است بـراي توجیـه ایـن   چه که ما نیاز داریم د توجیه عمل به مجازات باشد. آن
شوند، در صورتی که سـزادهی منفـی بایـد بـه نحـو نظـري تئـوري         دالیل چگونه با هم مطرح می

  منسجم مجازات باشد.

1. 21 doubt these criticisms may convince all negative retributivists. This is not because I lack confidence in
the strength of these arguments, but rather because a texible mixed view has something perhaps 
inexplicably and intuitively and . tive about it. We often want to have our cake and eat it, too. The problem 
is this panacea, our penal utopia. may lie out of reach. There are other ways." conceive hybrid theories of 
punishment that we will consider in the following chapters. I believe that the unified theory of punishment 
may better address intuitive compellingness of mixed theories without falling into their theoreu traps. The 
unified theory is considered below. I doubt these criticisms may convince all negative retributivists.
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. برآمد 5
تئوري ترکیبی مجازت بر اساس بیش از یک هدف قابل توجیه هسـتند. ایـن تئـوري بـه طـور

اي از مجـازات وجـود قاطعی در هر دیـدگاه عمـده   مستقیم جالب است زیرا امر غالبا محکم و
کـه از دارد. براي مثال، امر قاطع در سزاگرایی متمرکز بر لـزوم اسـتحقاق اسـت، حـداقل ایـن     

هـاي طور، یک امر قاطعی در بـاره دیـدگاه   گناه باید اجتناب شود. همین مسئله مجازات فرد بی
ممکن است یک تئوري از مجازات را  ارعابی یا اصالحی وجود ارد و آن کاهش جرم است: ما

بخواهیم که در زمان مختلف احتمال وقوع جـرم را کـاهش دهـد. مـدافعان سـنتی سـزاگرایی،
توان هر دو هدف برآورده شـود و کنند که نمی بازدارندگی، اصالحی و عدالت ترمیمی بیان می

  فقط یک گزینه باید ایجاد شود.
تا چگونه بتوان تئوري ترکیبی مجازات را درك کرد بـه   راولز تالش اولیه را مبذول داشته است

نحوي که بیش از یک هدف مجازاتی را محقق سازند. به نظر او امکان دارد که استحقاق سزاگرایی 
و مالحظات دیگر مجازاتی در تئوري ترکیبی مطرح شوند. چنین دیدگاهی در عین حالی که داراي 

راي انعطاف جهت پاسـخگویی بـه حـداکثر رسـاندن     جلب توجه نسبت به اهمیت استقاق است دا
ها موفق نیستند؛ تعهـد او بـه جـاي عینـی      نتایج مفید در آینده دارد. مشکل این است که این تالش

بودن، خیالی هستند. این امر بدین دلیل است که مفاهیم بـه نحـو کـافی ارتبـاط داخلـی غـامض و       
  دهند. پیچیده شان را مورد توجه قرار نمی

کنـد. اسـتحقاق    هاي مجازات پیشنهادي راولز سزاگرایی منفی را توصیف و تحلیـل مـی   تئوري
کننـد کـه اسـتحقاق بـراي      سزاگرایانه براي مجازات الزم و ضروري است.سزاگرایان منفی ادعا می

باشد. مشـکل همـان انسـجام داخلـی      که نتایج سودمند احتمالی مهم می مجازات کافی نیست و این
از حیث شهودي جالب باشد که همه مجازات بایـد سـزاوار و مسـتحق باشـد      است. شاید ذکر آن

که نتایج مهم هسـتند. امـا مـا بایـد توضـیح       لیکن همه آن بر شخص مستحق نباید اجرا شود و این
شوند به معنـی ایـن    که چگونه این تفاوت با رویکردهاي متفاوت جدا می اي بدهیم براي این اضافه

  تئوریکی با هم جمع و متفق شوند. است که در یک روش منسجم
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دانشجوي دکتري حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري حدیث شفیعی

دانشجوي دکتري حقوق خصوصی ومدرس دانشگاه و وکیل دادگستري  پور صادق ساوجی

  محقق و پژوهشگرکارشناس ارشد حقوق خصوصی و   محدثه سیفی

  مقدمه
در مورد دیـون و تعهـدات اصـل بـر
یگـانگی اجـراي تعهــد اسـت، بــدین
منظور که مدیون باید تعهد خود را در 
زمان مقرر (در صورت مؤجل بـودن)  
و یا فوراً (در صورت حال بـودن) بـه

توان طلبکار یا دائن  انجام رساند و نمی
قبول بخشـی از موضـوعرا مجبور به 

تعهد نمود یا تمام یا بخشی از موضوع 
را در زمــانی غیــر از موعــد مقــرر
پرداخت کـه در ایـن صـورت امکـان
دارد پرداخت، مطلوبیت خود را بـراي

  طلبکار از دست بدهد.

با وجـود چنـین اصـلی، گـاهی  
انصاف و عدالت راه دیگري را مقابل 

دهـد و سـبب نادیـده قاضی قرار می
گرفتن اصـل یگـانگی اجـراي تعهـد

شود. در چنین مواردي حکـم بـه می
اجراي فوري قـرارداد، سـختگیرانه و

کند و وجدان  دور از انصاف جلوه می
قاضی نیز تحت تـأثیر ایـن موضـوع

این شرایط قانون بـهگیرد. در  قرار می
دهد کـه وضـعیت را قاضی اجازه می

مدنظر قـرار داده جهـت تخفیـف بـه
وي مهلــت یــا قــرار اقســاط جهــت 

پرداخت دین اعطاء نماید. این مهلت 
قـانون 277یا قرار اقساط که در مادة 

مدنی به آن اشاره شده است، مهلـت
عادله قضایی نام دارد. مهلت عادله در 

ل شباهت با بحـثحقوق ایران به دلی
ــرار ــورد توجــه ق ــدان م اعســار، چن
نگرفته و از طرفـی نیـز چـون میـزان
اختیارات قاضی در این بحـث مـبهم
است مورد توجه دادرسان نیـز واقـع

  نشده است.

مهلت عادله، انصاف، وضعیت مدیون، اوضاع و احوال. واژگان کلیدي:

  بخش اول: کلیات
  گفتار اول: مقدمه 

ي ایجاد قابل مطالبه است مگر در صورتی که تعهد مؤجل باشد کـه از زمـان سررسـید     هتعهد در لحظ
توان آنرا مطالبه کرد. متعهد حق ندارد تمام یا بخشی از موضوع تعهـد را در زمـانی غیـر از موعـد      می

دیگري بـه جـاي موضـوع تعهـد      توان دائن را به پذیرش مال مقرر پرداخت نماید و از طرفی نیز نمی
مجبور کرد پس اجبار دائن به پذیرش تمام یا بخشی از موضوع تعهد یـا مـالی دیگـر بجـز موضـوع      
تعهد، خارج از اصول حقوقی است. علت آن است که اجبار طلبکار به این امر، بـه زیـان وي بـوده و    

یا پرداخت بخشی از موضـوع  تحمیل زیان به دائن، امري نادرست است، زیرا تجزیه موضوع تعهد و 

بررسی موضوع مهلت عادله در حقوق مدنی ایران
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کاهد و حتی شاید با توجه به نوسانات بازار و نرخ  تعهد در زمانی غیر از موعد مقرر، از ارزش آن می
دارد:  قـانون مـدنی مقـرر مـی     277تورم، مطلوبیت الزم را براي طلبکار نداشته باشد. با این همه مـادة  

تواند نظر بـه   از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی متعهد نمی«
قانون مدنی فرانسـه اقتبـاس    1244این ماده از ماده » وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد.

ي قضایی درحقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی موجه یـا غیرموجـه    شده، لکن گستره مهلت عادله
دیگر اگر اصالت استقالل مهلت عادله در مقابل تأسیسـاتی مثـل    دهد. از سوي رغبتی به آن نشان نمی

اعسار پذیرفته شود، به حدي تشریفات و نحوه اجراي آن گنگ و نامشخص است کـه کمتـر قاضـی    
هاي متعدد نظري موجود در این زمینه مرتفـع   شود و تا زمانی که ابهام حاضر به اعمال این موضوع می
  اجراي موافق عدالت این ماده امیدوار بود. نگردد، در مرحله عمل نباید به

این وضعیت در حالی در حقوق ایران حکمفرماست که در خصوص مهلت عادله در کشور فرانسه  
عالوه بر وجود مقررات پراکنده در قوانین فرعی، در قوانین اصلی مدنی و آیین دادرسی مدنی موادي به 

 510از قانون مدنی و مـواد   1244ـ3، 1244ـ2، 1244ـ1این موضوع اختصاص داده شده از جمله مواد 
از قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به برخی تشریفات خاص مهلت عادله است.  513تا 

  گفتار دوم: مفاهیم و مبانی
مهلـت یـا   «و در برخی مـوارد  » اجل قضایی«مهلت عادله در حقوق ایران در برخی موارد با عنوان 

) و در عـرف منـابع حقـوقی    179: ص 1354، شده است(جعفري لنگـرودي خوانده » موعد قضایی
سره«هاي  عربی با نام شـود   می ) شناخته277(موضوع ماده » االجل القضایی«، »مهمله وفا«، »نظره می

 ). ایـن 472: ص 1983، باشد(محمصـانی  مـی  سوره بقـره  280که نظره میسره برگرفته از آیه شریفه
چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشورهاي اسالمی مثـل عـراق و    پیشینه فقهی ندارد و تأسیس

  قانون مدنی فرانسه است. 1244لبنان برگرفته از ترجمه ماده 
)، 82، ص: 1383از نظر لغوي مهلت به مفهوم زمان مشخص براي انجام کاري (فرهنگ عمید،   

) 3193، ص: 1384)، درنــگ و تــأخیر (معــین، 217، ص: 1362زمــان، مــدت، فرصــت (دهخــدا، 
باشد، اما اصطالح مهلت عادله به مفهوم موعدي است که قاضی به منظور رعایت حال مدیون و  می

دهـد و بـه ایـن     بر او یا رعایت بناي تراضی و اوضاع و احوال به مـدیون مـی   کاستن از فشار مالی
وسیله مدیون دراین مهلت از اجبار طلبکار و تعقیب اقدامات قضایی و اعمال اجرایی مصون است. 
بنابراین هدف از اعطاي چنین مهلتی به مدیون رعایت حال مدیون و تخفیف به اوست (السنهوري، 

مـدنظر قـرار گرفتـه بـه      1244طرفی همین مفهوم در حقوق فرانسـه در مـاده   ). از 95، ص: 1985
بنـدي   عبارت بهتر در حقوق فرانسه مهلت عادله به مفهوم موکول کردن سررسید قروض یـا قسـط  

قانون مدنی،  1244ـ1تواند مطابق ماده  باشد، دادگاه به تشخیص خود یا دائن می کردن سررسید می
بندي قروض وي را بدهد.  ، فرصت پرداخت یا دستور قسطبا توجه به وضعیت بدهکار
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فی النفسه امري ممدوح اسـت یـا مـذموم بایـد      277درخصوص این امر که آیا محتواي مادده 
 چـه  چناندر جهت اجراي عدالت اقدام به تدوین این ماده نموده لکن  گذار قانوناذعان داشت یقیناً 

و مدیون در خصوص این ماده رون و شـفاف مـدون    حدود و ثغور آن تعیین نگردد و حقوق دائن
  توان انتظار معجزه عدالت در اجراي این ماده داشت. نمی نشود

بخش دوم: مقایسه مهلت عادله با نهادهاي حقوقی مشابه 
  گفتار اول: مقایسه مهلت عادله با اجل قانونی 

کنـد تـا متعهـدان اعطـا مـی   گذار به بعضی از بدهکاران یـا   مهلت قانونی مهلتی است که قانون
اجراي تعهد وضعیت بحرانی آنان را تشدید نکند، (مانند تمدید بازپرداخت بدهی سیل زدگـان

ها) در نخستین نگاه به نظر میرسد کـه مهلـت عادلـه و مهلـت یا کشاورزان یک منطقه به بانک
بسـا اگـر قـانونقانونی تفاوتی با هم ندارند و ریشه و منبع در هر دو مورد قانون اسـت، چـه   

تواند از آن اسـتفاده کنـد پـس تقسـیم اي به قاضی ندهد، قاضی در مقام اجرا نمی چنین اجازه
). با این وجود 213ـ214، صص: 1376مهلت به قانونی و قضایی نادرست است(حسین آبادي، 

رسد این تقسیم صحیح اسـت، زیـرا مهلـت قـانونی ناشـی از حکـم قـانون و جنبـه به نظر می
ایی دارد و موقت بوده و در قانون باید به آن تصریح شود، امـا مهلـت عادلـه یـا قضـاییاستثن

 1244مـا و   277گیـرد و قیـدي در مـواد     حکمی است عام و همه افراد و تعهدات را در بر می
فرانسه وجود ندارد که این مهلت را محدود به موضوع خاصی کند. پس عدم تعمیم این حکـم

، ص: 1998گـذار دارد (ابـراهیم سـعد،     موضوعات احتیاج به تصریح قانون به برخی از افراد یا
). از طرف دیگر مهلت عادله جنبه شخصی دارد و با توجه به اوضاع و احوال مدیون اعطا 234
که مهلت قانونی جنبه نوعی دارد و ممکن است براي تمام بدهکاران یـا گـروه شود حال آن می

اي از تعهدات مثل تخلیه مسکن یـا یا پناهندگان) یا سنخ ویژه معینی از آنان (مثل جنگ زدگان
... مقرر گردد. بنابراین مهلت عادله و قانونی هم از لحاظ منبع و هم از لحاظ آثار که در ادامـه

  ).306، ص: 1994خواهد آمد با هم متفاوت هستند (ابوالمسعود، 

  گفتار دوم: مقایسه مهلت عادله با اعسار 
کـه  انـد   هکنند بر همین مبنا بر ایـن عقیـد   می ی دادرسان مهلت عادله را با اعسار خلطاز طرفی برخ

رسیدگی به درخواست متعهد نیاز به دادن دادخواست دارد و مصداقی از دعواي ویژه اعسار اسـت  
در بوتـه اجمـال    277و باید بعد از صدورحکم به آن پرداخت. به همین جهت اجراي حکم مـاده  

آن ي  هسر و حرج مدیون میتواند یکی از دالیل اعطاي مهلـت عادلـه باشـد امـا همـ     افتاده است. ع
بـی گمـان اعسـار مـدیون یکـی از      «که استاد مرحوم دکتر کاتوزیـان معتقـد انـد     طور هماننیست. 
مهلتی که دادرس به مستأجر درمانده یا ، ولی تمام آن نیست» ین ارکان وضعیت مدیون استتر مهم
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 توانـد بـه متعهـد    مـی  یا مهلتی کـه دادگـاه  ، دهد می و سکونت خود براي تخلیه پایبند به محل کار
تنها بر اعسار او تکیه ندارد و بسیاري از عوامل دیگر ، آالیش قرارداد در برابر طلبکار سمج بدهد بی

اعسار او نیست و او باید ، پس تنها مستند قاضی در اعطاي مهلت به مدیون، گذار استتأثیر در آن
 درنـگ حکـم   بـی  میزان و دوران رنجی که مدیون از اجـراي ، عواملی دیگر مثل حسن نیت مدیون

، عامل دیگـر را بررسـی کنـد (کاتوزیـان    ها  کند و ده می تالشی که براي رهایی از آن وضع، برد می
در عین شباهت با هم تفاوت دارند و وصف عادلـه  » اعسار و مهلت«). دو مفهوم 142: ص، 1382
در واقع اختیار دادگاه براي تعدیل خشونت طلبکـاري اسـت کـه تنهـا بـه      ، این تفاوت استبیانگر 

است براي سازگار کردن حکـم عـدالت و   اي  هاندیشد. این مهلت عادله به نظر وسیل می منافع خود
  ).143: ص، انصاف و نزدیک ساختن حقوق و اخالق (همان

اعده عسر و حرج بوده که به طـور مثـال در   ق، در موارد دیگري نیز مبناي اجراي قاعده انصاف
مواردي که دادگاه حکم تخلیه «: اعالم داشته 13/2/62قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  9ماده 

ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر وحرج مستأجر بداند و معارض با عسـر و  
، شـود  مـی  کـه مالحظـه   طـور  همـان ». دهدتواند مهلتی براي مستأجر قرار ب می حرج مستأجر نباشد

 قانون مدنی 277قانونی به دادرس داده یکی از مصادیق بخش آخر ماده ي  هاختیاري که در این ماد
 ناچـار بـه تصـریح و   گذار  قانونقضایی به مفاد واقعی آن سبب شد تا ي  هاعتنایی روی بی است ولی

مراد از ذکر این موضوع این است که بایـد   ).146: ص، آن براي مستأجر درمانده شود (همانتأکید 
صفت عادله را به مهلت اعطایی به مـدیون اضـافه کـرده و ایـن      277در ماده  گذار قانونتوجه کرد 
پـس بـه سـخن دیگـر و بـه      ، با اعسار متفـاوت اسـت   تأسیس این است که این دهنده صفت نشان

سازگار کردن حکم عدالت بـا  ي  هدادن مهلت عادله به مدیون وسیل، گفتتوان  می صورت مختصر
  انصاف و نزدیک کردن حقوق و اخالق است.

کـه مستحضـر    طـور  ، هماناز لحاظ آیین دادرسی مدنی نیز میان این دو نهاد تفاوت وجود دارد
هستید دادخواست اعسار از محکوم به را به همراه دادخواست اصلی و یا پس از صدور حکم و یا 

یم دادگاه کرد ولی درخواست مهلت عادلـه معمـوالً بـه همـراه دعـواي      تقدتوان  می هنگام دادرسی
درخواسـت مهلـت    شود و البته راجع به ارائـه  می قبل و پیش از صدور حکم به دادگاه داده، اصلی

قضـایی حکمـی نـدارد. در حـالی کـه در      ي  هروی، عادله پس از صدور حکم یا ضمن اجراي حکم
تواند به مدیون مهلتی بدهـد و   می قاضی اجراي احکام نیز 1992ژوئیه  31فرانسه به موجب فرمان 

  )784: ص، 1985، در مصر نیز در این زمینه ابهام و تردید وجود دارد. (السنهوري
 قـانون مـدنی   652و  277دکتر جعفري لنگرودي نیز بر این نظر قائل هستند که چون در مـاده  

موقوف به ثبوت اعسار نشده و این ، مهلت دادن1313قانون اعسار مصوب  37ایران برخالف ماده 
اسـت   تأسـیس  پس نشانی از متمایز بودن ایـن دو اند  همواد هرگز بر اثبات اعسار متعهد تکیه نکرد

تـا   13). از طرف دیگر ایشان به این نظرند که به موجب مواد 180: ص، 1354، (جعفري لنگرودي
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عهد تصـدیق دفتـر دادگـاه را کـه حـاکی از      اگر مت، 1323اجراي اسناد رسمی مصوب  نامه آیین 15
توان تقاضـاي توقیـف او را داد و اگـر اعسـار چنـین       تسلیم عرض حال اعسار است نشان ندهد، می

کنـد، ایـن    نامه، مدیر ثبت دین او را تقسیط می همان آیین 33شخصی ثابت نشده باشد به موجب ماده 
عادله است و هیچ ارتباطی بـا اعسـار نداشـته و     شود همان مهلت مهلتی که در اینجا به متعهد داده می

). نگـاهی بـه آراي   81ــ 82، صـص:  1352مقوله متفاوت است (جعفـري لنگـرودي،    2بنابر متن ماده 
دهد که در میان مراجع ثبتی رویه روشنی وجود ندارد، با این همه شوراي عـالی   مراجع ثبتی نشان می

  ).436ـ437، صص: 1358ت (جعفري لنگرودي را مهلت عادله دانسته اس 33ثبت موضوع ماده 
توانیم به این موارد توجه کنیم  هاي نهادهاي اعسار و مهلت عادله می بندي تفاوت عنوان جمع به

اند حتی شرط اعطاي مهلـت عادلـه، عـدم     که در قوانین کشورهاي عربی که از فرانسه اقتباس شده
شـود بنـابراین در ایـن     به فـرد معسـرداده نمـی   باشد و در واقع مهلت عادله  اثبات اعسار متعهد می

هـاي برخـی    انـد و تنهـا در نوشـته    کشورها هم میان دعواي اعسار و مهلت عادله تفاوت قائل شده
اند، این دو نهـاد یکسـان انگاشـته     سازي قواعد حقوقی و فقهی بوده ها که در صدد یکسان نویسنده
و فلسفه این دو نهاد با هم متفاوت اسـت امـا    ). از طرفی مبنا472، ص: 1983اند (محمصانی،  شده
ي قضایی میان این دو نهاد کمتر قائل به تفکیک شده و شاید بتوان دلیل امر را در این موضوع  رویه

شناسایی کرد که در مقام صدور حکم در هر موردي که بـا اجمـال قـوانین روبـرو باشـیم، دادرس      
تمام تالش سیستم قضایی مـا صـدور احکـام    موظف است به قواعد شرعی رجوع کند و همچنین 

اي وجـود نـدارد بـه     مطابق با قواعد شرعی است پس در مورد تأسیسی که در شرع مقدس سـابقه 
صورت ناخودآگاه دادرس میل به صدور حکم یا استفاده از این تأسیس نـدارد و بـه همـین دلیـل     

  دارد.برخالف اعسار در رویه قضایی جایگاهی ن 277است که اجراي ماده 

  بخش سوم: شرایط اعطاي مهلت عادله
قانون مـدنی فرانسـه اسـت، در 1244قانون مدنی ترجمه ماده  277دانیم ماده  طور که می همان

قانون مدنی 1244فرانسه برخالف ایران این ماده بارها و بارها دچار دگرگونی شده است. ماده 
به دریافت قسمتی از ایفاي یک دین مجبـورتواند طلبکار را  متعهد نمی«دارد:  فرانسه اعالم می

توانند با در نظر گرفتن وضعیت  کند، هرچند این دین قابل تجزیه باشد، باوجود این قضات می
اي در نظـر بگیرنـد و اجـراي احکـام را بـه بدهکار و رعایت کامل همه جوانب مهلـت عادلـه  

ی اجـازه یافـت شـرایطاصـالح شـد و قاضـ    1936قسمت دوم ماده در سـال  » تعویق اندازند.
اقتصادي و اوضاع و احوال عمومی جامعه را نیز در نظر بگیـرد و همچنـین بـراي ایـن مهلـت
عادله، زمان یکساله تعیین شد و به قاضی این اختیار داده شد کـه درخواسـت مهلـت عادلـه را

الی قبل از صدور حکم یا پس از صدور آن و حتی در جریان اجراي احکام بپذیرد، ایـن در حـ  
توانسـت تقاضـاي مهلـت بکنـد، بود که مطابق متن اولیه، مدیون تنها هنگام صدور حکـم مـی  
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مجـدداً بـازنگري و 1985تصویب شده بود، در سـال   1936اوت  20همین ماده قانونی که در 
 1244مـاده   1991سال افزایش داده شـد و بـاالخره در سـال     2سال به  1اصالح شد و مهلت 

اصـالحی 1244ــ 1جایگزین شدند، به موجب مـاده   1244ـ3، 1244ـ2، 1244ـ1نسخ و مواد 
توانـد بـا ، قاضی با درنظر گرفتن وضـعیت مـدیون و بـا توجـه بـه نیازهـاي دائـن مـی        1991

  بندي کند. سال به مدیون مهلتی بدهد یا دین را قسط 2محدودیت حداکثر 
، 1376، افزوده است (حسین آباديرویه قضایی هم با حسن نیت بودن مدیون را به شرایط باال 

، وضعیت مدیون: ) بنابراین شرایط اعطاي مهلت عادله در قانون فرانسه عبارتند از209ـ210: صص
  نیاز بدهکار و اوضاع و احوال اقتصادي.، با حسن نیت بودن مدیون

دن دا، 330ماده  3و در قانون موجبات کشور مصر بند  346در قانون مدنی کشور مصر در ماده 
قانون موجبـات   115کند همچنین ماده  می مهلت عادله را منوط به وضعیت مدیون و حسن نیت او

اما قانون مـدنی عـراق   ، )845: ص، 1993، دارد (طلبهتأکید  و عقود لبنان هم بر حسن نیت مدیون
 اعطـاي صـرفاً   تنها به ذکر عدم وجود نص قانونی اکتفـا کـرده و  ، در بخش زمان وفا 394در ماده 

مهلت عادله را منوط به عدم وجود نص قانونی برخالف اعطاي مهلت عادلـه کـرده و تقریبـاً مثـل     
  حقوق ایران با اجمال از کنار موضوع عبور کرده است.

توان استنباط کرد، وضعیت مدیون اسـت ، تنها شرطی که می277در حقوق ایران طبق ماده 
ان شـرایط اعطـاي مهلـت را بـه شـرح ذیـلتو لکن با توجه به رویکردهاي متفاوت قانونی می

  :تبیین نمود

  گفتار اول: وضعیت مدیون
ترین شرط براي اعطـاي مهلـت عادلـه را     نخستین و اصلی، قانون مدنی ایران و قانون مدنی فرانسه

با وجود این دادرس «: دارد می قانون مدنی فرانسه اعالم 1244ـ1ماده ، اند وضعیت مدیون برشمرده
دیـه  أتواند قرار اقساط یا مهلت دوسـاله بـراي ت   می گرفتن وضعیت متعهد و نیاز متعهدلهبا در نظر 

در بخـش دوم مـاده   ، قانون مدنی ما که از قانون فرانسه اقتباس شـده » مبالغ مورد تعهد صادر کند.
 277در نقـد مـاده   ، تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادلـه بدهـد   می حاکم: دارد می اعالم 277
بـر  گـذار   قانونبه این موضوع اشاره کرد که واژه وضعیت مدیون بسیار کلی است و ظاهراً وان ت می

این نظر بوده که این واژه توسط دادرس شناسایی و تفسیر شود. وانگهی در عالم حقوق اکثر علمـا  
، توانـد زمینـه شخصـی نگـري     می حد و اندازه براي دادرس در هر امري بی بر این نظرند که اختیار

 صدور آراي متفاوت و حتی فساد را در نظام حقوقی یک کشور ایجاد نمایـد. از طـرف دیگـر نیـز    
با باز گذاشتن دسـت قاضـی بـر تفسـیر وضـعیت      گذار  قانوناحتمال داد که شاید  گونه توان این می

ول مدیون و با اعتماد به تصمیمات وي خواسته تا دادرس بتواند آراي محاکم در این زمینه را به اص
  انصاف و اخالق نزدیک کند.
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  گفتار دوم: وضعیت دائن 
اما بـا انـدکی دقـت در اسـاس و     ، تنها به وضعیت مدیون اشاره شده 277درست است که در ماده 

به این نتیجه رسید که وضعیت دائن نیز جزئـی انفکـاك   توان  می بنیاد دادرسی مدنی و سایر قوانین
قـانون مـدنی بـر اختیـارات      652ت. به طور مثال در مـاده  ناپذیر از شرایط اعطاي مهلت عادله اس

دادرس افزوده و به وي اختیار داده که در اعطاي مهلت عادله به اوضاع و احوال توجه داشته باشد 
شـود کـه در اعطـاي مهلـت      می استنباط 62قانون روابط موجر و مستأجر  9از سوي دیگر از ماده 

، به طوري که اعطاي مهلـت بـه مـدیون   ، مد نظر قرار بگیردعادله به مدیون باید وضعیت دائن هم 
زیانی به دائن وارد نیاورد. زیرا در این ماده اعطاي مهلت به مستأجري که به لحاظ کمبود مسکن به 
عسر و حرج افتاده منوط به این شده است که معارض با عسر و حرج مـوجر نباشـد. در صـورت    

اصـل لـزوم و اسـتواري قراردادهـا حـاکم      ، قط آن دوتعارض عسر و حرج مستأجر و موجر و تسا
کند که در چنین حالتی مستأجر بر مـوجر درمانـده مقـدم     نمی خواهد بود و عدالت و انصاف قبول

  شود.
قاعده عسر و حرج را نیـز بـه شـرایط اعطـاي     توان  ، میکه در مطالب باال اشاره شد طور همان

این قاعده بدین صورت است که اعطاي مهلـت عادلـه   مهلت عادله در حقوق ایران افزود و اجراي 
قانون روابط مـوجر و مسـتأجر    9نباید به عسروحرج دائن منجر شود. از طرفی نیز با توجه به ماده 

شود که دادن مهلت عادله متوقف به این امر است که اجراي تعهد باعث  می چنین استنباط 62سال 
ـ  می این موضوع را، عسر و حرج متعهد شود نقطـه افتـراق سیسـتم حقـوقی ایـران و برخـی       وان ت

کشورهاي عربی از جمله مصر و لبنان و عراق یاد کرد که در حقـوق ایـن کشـورها حتـی شـرایط      
قـانون روابـط    9در صورتی که در ماده ، دانند می اعطاي مهلت عادله را به عدم اثبات اعسار متعهد
  که ایفاي تعهد به عسر و حرج متعهد شود.شود  می موجر و مستأجر در صورتی مهلت عادله داده

طبق مطالعاتی که در ، گونه که مطرح شد در پی اقناع وجدان قاضی است بحث مهلت عادله آن
عدم تمایل به صـدور   رغم علیدیدیم قاضی در برخی موارد ، طی انجام این تحقیق صورت گرفت

دلیل غیرقابل انعطاف بودن قواعـد  به ، حکم بر علیه بدهکاري که دچار مشکل است براي پرداخت
سـؤال   ناچار به صدور حکمی است که میل درونی چنـدانی بـه صـدور آن نـدارد. حـال     ، حقوقی

قاضی باید شـرایط و اوضـاع احـوال را    ، که در بحث اعطاي مهلت عادله گونه آیا همان، اینجااست
م به دادن مهلتی با عنوان مهلت اقدا، مدنظر قرار داده از طرفی نیز با توجه به مقتضیات حال طلبکار

تواند با توجه به همین شـرایط و اوضـاع و    می قائل به این فرض شد که قاضیتوان  ، میعادله کند
به این مفهوم است که همین امتیـاز مهلـت   سؤال  براي روي دیگر سکه امتیازي قائل شود؟، احوال

تـوان   مـی  آیـا ، تصور کردتوان  می دیونبراي م، عادله را که با توجه به شرایطی که توضیح داده شد
تواند با توجـه   می امتیازي شبیه به این امتیاز (مهلت عادله) را براي دائن تصور نمود؟ یعنی آیا دائن

، با درنظر گرفتن شرایطی از قاضی بخواهد طی صـدور حکمـی  ، به اوضاع و احوال خود و مدیون
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فـرد  ، فرض کنیم، محکوم کند؟ به طور مثال مدیون را به پرداخت موضوع دین پیش از موعد معین
باشـد و دائـن از    مـی  1/10/96سررسید طلـب بـه طـور مثـال     ، الف مبلغی را از فرد ب طلب دارد

قائـل بـه ایـن    توان  می آیا با توجه به توضیحات فوق، وضعیت مالی مطلوب مدیون نیز مطلع است
درخواست نماید که با توجـه بـه اوضـاع و    تواند با مراجعه به دادگاه از قاضی  می نظر شد که دائن

احوال (مثالً نیاز مبرم دائن به پول) از اجل پرداخت دین چشـم پوشـی کنـد و مـدیون را پـیش از      
مجبور به پرداخت موضوع دین کند؟ شاید در ابتدا به نظر برسـد کـه    1/9/96در تاریخ مثالً  موعد

یک گام فراتر رفت و ادعا کـرد کـه   وان ت می این درخواست خارج از موضوع قرارداد است و حتی
امـا  ، پذیرش چنین اقدامی از طرف دادگاه برخالف قرارداد و در انتها برخالف قصد طـرفین اسـت  

دقیقاً تالقـی بـا قصـد    ، بینیم همین بحث مهلت عادله نیز ، میبه این موضوع نگاه کنیم گونه ایناگر 
قائل بر این ، ن و طلب دو روي یک سکه هستندکنیم دی می چرا در صورتی که ما ادعا، طرفین دارد

امـا  ، نظر باشیم که براي مدیون که یک روي مسئله است قائل به حقی با عنوان مهلت عادله باشـیم 
رسد باتوجه بـه   می قائل به چنین حقی نباشیم؟ به نظر، براي دائن که دیگر روي همان مسئله است

، اید بـراي صـدور حکـم بـراي دادن مهلـت عادلـه      ل و شرایطی که قاضی بیو دال 277مفهوم مادة 
تـوان   مـی  این نظر را تقویت کرد که همان شرایط و اوضاع و احـوال را توان  ، میمدنظر قرار بدهد

یعنی اگر دائن دچار نوعی عسر و حرج و یا دگرگونی در بازار شـود کـه   ، براي دائن مدنظر داشت
و قاضی طبـق درخواسـت او و بـا توجـه بـه      نیاز شدید و آنی به وصول طلب خویش داشته باشد 

  شرایط مدیون حکم به پرداخت آنی در دین و در نتیجه چشم پوشی از اجل قراردادي بدهد.
به این موضوع اشاره کرد که در حقوق ما از دیرباز نقل و انتقـال طلـب و   توان  می از طرفی نیز
 نیـاز بـه پـول داشـته باشـد     اگر دائن در صورت بوجود آمدن شـرایطی خـاص   ، دین پذیرفته شده

تواند همان طلبش را مورد معامله قرار دهد و یا حتی همان طلب را به طلبکـار خـویش منتقـل     می
پس شاید از این منظر قائل شدن حق درخواست از محکمه براي اجبار مـدیون بـه پرداخـت    ، کند

تفکیک شویم درمواردي قائل به که  این مگر، امري بیهوده و بدون فایده عملی است، پیش از موعد
تواند از دادگـاه بخواهـد    می که در این صورت، که میزان طلب طلبکار از میزان دین او بیشتر باشد

بدهکار را مجبور به پرداخت مبلغی بـه انـدازة بـدهی طلبکـار کنـد تـا طلبکـار را از فشـاري کـه          
نماید.آورد برهاند و مابقی طلب را در موعد مقرر دریافت  می طلبکارش بر او

  گفتار سوم: شرایط شکلی طرح خواسته
بنابه نظر استاد مرحوم دکترکاتوزیان، مهلت عادله، نوعی درخواست است که حتـی در زمـان اجـراي    

توان از این منظر این موضوع را مورد نقد قرار داد  توان درخواست آنرا مطرح کرد، اما می حکم نیز می
باشـد.   ادهـا مـی  که این بحث مهلت عادله یک استثناء است. در واقع استثنایی برقواعد حاکم بـر قرارد 

دکتر کاتوزیان با مشخص کردن وجه افتراق بحث مهلت عادلـه و اعسـار، وجـه تمـایز ایـن دو نهـاد       
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هـاي   اند، اما در بحث آیین دادرسی مدنی با نگاهی ویژه بـه شـباهت   حقوقی را به خوبی تفکیک کرده
رکننده حکـم کـافی بـراي    اند که تنها دادن درخواست به دادگاه صاد این دو نهاد قائل بر این نظر شده
رسد وجوه افتراق این دو نهاد حقوقی (مهلـت عادلـه    باشد. اما به نظر می صدور حکم مهلت عادله می

توان به این نظر قائل شد که براي درگیـر شـدن    و اعسار) به قدري مشخص و ممیز است که حتی می
بایـد موضـوع طبـق     قاضی و محکمه با موضوع مهلت عادله، صرف درخواست کافی نیسـت، حتمـاً  

اي مطرح شود مثل دعواي متقابل و باید شـرایط و اوضـاع و احـوال و همچنـین      دادخواست جداگانه
محدودة رسیدگی دادگاه را روشن کند، زیرا طبق قاعده برگرفته شده از حقـوق فرانسـه کـه در آیـین     

کنـد. از   ا روشن میدادرسی مدنی ما نیز واضح و مبرهن است، دادخواست محدودة رسیدگی دادگاه ر
وجه دیگري اگر قائل به اشتغال دادگاه به بحث اعطاي مهلت عادله به واسطۀ یـک درخواسـت سـاده    

شود، زیرا در هر شـرایطی حتـی زمـانی     شویم، در واقع اصل اشتغال دادگاه اندکی با مناقشه روبرو می
شود قادر به رسـیدگی  که قاضی از یک رویدادي به صورت مشخص مطلع است تا دادخواست ارائه ن

باشد اما در این حالت اگر بگوییم صرفاً با یک درخواست میتواند به بحث مهمـی چـون    موضوع نمی
طور اهمیتی که براي رسـیدگی بـه    اعطاي مهلت عادله بپردازد، شرایط شکلی رسیدگی دادگاه و همین

قاضی کـه مطلـع از امـري    رود. با این نگاه که چطور یک  حق و حقوق فرد وجود دارد زیر سؤال می
تواند بدون دادخواست به آن امر رسیدگی کند اما در موضـوعی بـه ایـن مهمـی کـه تمـام        است نمی

تواند به صرف ارائه یک درخواست ساده، شـروع بـه دادرسـی     کند می شرایط قرارداد را زیر و رو می
ز توضیح شرایط خـویش، نحـوه   تواند بعد ا نماید؟ از جهتی دیگر نیز، با ارائه دادخواست، خواهان می

اجراي درخواستی که از دادگاه دارد را نیز به صورت پیشنهادي یا براي تبیـین شـرایط بـراي قاضـی،     
توانـد از   باشـد، مـی   ارائه دهد به بیان دیگر خواهان دعواي اعطاي مهلت عادله که همـان مـدیون مـی   

مهلتی بـه میـزان مـثالً دو مـاه بـراي وي      دادگاه بخواهد که مثالً نحوه پرداخت وي را اقساطی کند یا 
مدنظر قرار دهد و یا هر نوع درخواستی که دارد را در قالب دادخواسـت از دادگـاه بخواهـد تـا هـم      
شرایط براي قاضی مشخص شود و هم حیطه رسیدگی دادگاه و میزان توان مدیون مشخص و روشن 

عادله را در اختیار قاضی گذاشته حتی اگر  توان گفت وقتی قانون مهلت باشد. البته از نگاهی دیگر می
خواهان مهلت عادله، در دادخواست خویش نحوة اجراي این حکم را مشخص نکرده باشـد، قاضـی   
با اختیار قانونی خود و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، مهلت عادله و یا زمان بازپرداخـت دیـن   

ا توجه بـه مراتـب نگاشـته شـده و شـباهت و      و حتی ضمانت اجرایی الزم را مشخص خواهد کرد. ب
هایی که بین دو نهاد مهلت عادلـه و اعسـار وجـود دارد احـد از نگارنـدگان عقیـده دارد نظـر         تفاوت

توان به بحث مهلت عادله  مرحوم کاتوزیان که قائل بر این بودند که به صرف درخواست از دادگاه می
در صـدد   277ي  باشد و چـون روح مـاده   یکتر میرسیدگی کرد، به انصاف و تسریع در رسیدگی نزد

تـوان رسـیدگی بـه ایـن      کمک به مدیونی است که در شرایطی خاص، نیاز به کمکی خاص دارد، می
  کننده انجام داد. موضوع را نیز به سهولت و با یک درخواست از دادگاه رسیدگی
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رحـال ادعـایی را در دادگـاه    از نظر نگارنده دیگر این تحقیق با عنایت به این امر که مـدیون به 
لذا باید اوالً ایـن ادعـا را در   ، قادر به پرداخت دین دفعه واحده نیستکه  این کند مبنی بر می مطرح

قالب دادخواست مطرح نماید و ادعاي خویش را ثابت کند و ثانیاً باید درخصوص طریقه پرداخت 
ه شرایط مالی خـود مطـرح نمایـد.    پیشنهادي خود و شیوه تقسیط هم پیشنهاد خویش را با توجه ب

قـرین  اي  هتوانـد بـه شـیو    نمی زیرا دادگاه در خصوص شرایط مالی مدیون آگاهی الزم را نداشته و
پیشاپیش مدیون در ایـن خصـوص اطالعـات الزم را طـی     که  آن عدالت اقدام به تقسیط نماید مگر

، رعایت ایـن شـرایط شـکلی   دادخواست خویش در اختیار دادگاه داده باشد و لذا در صورت عدم 
دادگاه ملزم و حتی شاید مجاز به ورود و اخذ تصمیم در خصوص مهلت عادله نخواهـد بـود. بـه    

تمکن خـود بـه ایفـاي تعهـدات قـراردادي را بـا امضـاء        ، بیان دیگر مدیون درهنگام امضاي قراداد
رارداد نیـز وجـود   این تمکـن در زمـان امضـاي قـ     چه چناندهد. البته  می خویش ذیل قرارداد نشان

نداشته باشد که کالً قرارداد باطل است زیرا توافق بر امر ناممکن صورت گرفته است و حتماً بایـد  
در زمان امضاء قرارداد امکان وفاي به عهد براي مدیون وجود داشته و متعاقباً پس از مضـی مـدت   

اي تعهد واقع شده باشد و هـیچ  زمان معقولی از نفوذ قرارداد و با بروز موارد موثري عدم امکان ایف
تقاضاي فرد ، سوء نیتی نیز در ایجاد این عامل نداشته باشد. در صورت وجود هریک از شرایط زیر

  :شود می رد
  در زمان امضاي قرارداد امکان ایفاء تعهد وجود نداشته باشد.  .1
  باشد.پس از امضاء به فاصله کمی مانع ایجاد و استمهال توسط مدیون بعمل آمده   .2
  استمهال طی درخواست صورت پذیرد.  .3
درخواست مهلت عادله بدون بیان میزان تمکن مدیون و نیز پیشـنهاد شـیوه پرداخـت صـورت       .4

  گیرد.

  گفتار چهارم: عدم موانع قانونی و قراردادي
واضـح و آشـکار   کامالً  کنیم که می به مواردي برخورد، با مطالعه در قوانین و مقررات جاري کشور
، به طور مثال در قانون تجارت در بخش اسناد تجاري، اند اعطاي مهلت عادله به مدیون را منع کرده
تواننـد   نمـی  محـاکم «: خوانیم می 269تصریح شده در ماده ، به منع دادرس از دادن مهلت به مدیون

را از و رضاي به دادن مهلـت او  » بدون رضایت صاحب برات براي تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
 محـروم ، انـد  که به مهلت مزبور رضـایت نـداده   دهنده پیشین خود و براتهاي  رجوع به ظهرنویس

  کند. می
به سفته نیز سرایت داده شده و این ماده صراحت دارد. در قانون روابط  309این حکم در ماده 

پـیش از  ، بهـاي پرداخـت نشـده در موعـد     موجر و مستأجر نیز مهلت ارفاقی براي پرداخت اجـاره 
تواند  نمی دادگاه، یعنی در صورت تکرار تخلف، صدور حکم تخلیه تنها یک بار قابل استفاده است
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). امـا در  144و  143: صـص ، 1382، ) (کاتوزیـان 14مـاده   9مجدداً به مستأجر مهلت بدهد. (بنـد  
کـه از  اختیـاري اسـت   ، قـانون مـدنی   277ماده : کرد عنوانتوان  می هاي قراردادي مورد محدودیت

بنـابراین  ، به دادرس تفویض شده که در صورت نیاز به مدیون مستحق اعطا کنـد گذار  قانونطرف 
، توانند با تراضی یکدیگر نمی لذا طرفین، مهلت عادله حق شخص نیست که بتوان آن را ساقط کرد

 ودبنابراین موانع قـراردادي در صـورتی بـه وجـ    ، حق اعطاي مهلت عادله را از دادرس سلب کنند
  مستعد براي دادن مهلت عادله نباشد.ها  آن آیند که طبیعت می

  ها مستعد براي دادن مهلت نیست بدین شرح است: تعهداتی که طبیعت آن
خودداري از تجاوز به التزام است. به عبارتی دیگر مفاد تعهد ترك فعلـی باشـد و   ، مفاد قرارداد .1

دادن مهلت به منزله تجـویز ادامـه تخلـف    در این فرض ، متعهد از انجام تعهد خودداري ورزد
). 144: ص، متعهد خاطی است (همان

رود.مثل جایی  می مفاد قرارداد مقید به زمان است و مورد تعهد پس از سپري شدن زمان از بین .2
که مورد تعهد آماده کردن تاالري جهت یک مهمانی باشد ولی وقتی زمان مهمانی فـرا میرسـد   

ي تعهد بعد از مهمانی چه سودي براي متعهدله دارد؟ بنـابراین اعطـاي   اجرا، تاالر آماده نیست
  مهلت در این مورد به معناي سقوط دین است (همان). 

در فرانسه در صورتی که طرفین قرارداد، شرط فاسخی گذاشته باشند که قـرارداد بـدون
عـدم ایفـاي تعهـداتنیاز به حکم دادگاه، یا فسخ یک طرفه، یا اقاله، خود به خود و تنها با 

نماید  قراردادي از سوي متعهد منحل گردد، اعطاي مهلت عادله براي ایفاي تعهد نامعقول می
تواند به قراردادي که به دلیل وجود شرط فاسخ منحل شده مجدداً جان بخشـد و قاضی نمی

وجـوداما در همین مورد نیز یک شرط استثناء وجود دارد، آن هم در زمینه اجاره مسکن، با 
تواند مهلت یـک ماهـه بـه بها، باز هم دادگاه می شرط فاسخ در صورت عدم پرداخت اجاره

  جر بدهد.أمست

  گفتار پنجم: صدور قرار توسط دادگاه صالح
با عنایت به این امر که صدور قرار مهلت عادله بصورت استثنایی بر اصل در قانون ما مطرح اسـت  

 230قابلیت مطالبه دین حال است و نیز صراحتاً خالف نص ماده و خالف قواعد حقوقی مبتنی بر 
اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صـورت تخلـف متخلـف    «: گوید می قانون مدنی است که

که ملزم شـده  چه  آن تواند او را به بیشتر یا کمتر از نمی حاکم، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید
دست حاکم را در این امر بسته است و همچنین صـدور  کامالً  انوناین ماده ق» است محکوم نماید.

اي  هتواند موجب ورود خسارت عدیـد  می گذار بوده وتأثیر این قرار بشدت بر حقوق و منافع دائن
تفسیر مضیق نمود و بقـدر متـیقن قناعـت     277نگارندگان باید از ماده نظر  به فلذا، به نامبرده گردد

ناظر به قاضی دادگاه یا دادرس دانست و از صرفاً  را 277موجود در ذیل ماده » حاکم«نمود و کلمه 
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توانـد تحـت هـیچ شـرایطی بـدون       نمـی  شمول آن بر نهاد داوري چشم پوشید. بدین معنا که داور
  قرار اقساط یا مهلت عادله صادر نماید.، رضایت دائن

  
  بخش چهارم: آثار مهلت عادله

  گفتار اول: تأخیر اجراي حکم
کـه تعهـد موجـل باشـد،      گونه که مطرح شد اصل در تعهدات فوریت ایفاي تعهد است مگر این همان

قانون مدنی فرانسه اسـت وارد   1244قانون مدنی که مقتبس از ماده  277استثنایی بر این اصل در ماده 
مهلتـی  تواند باتوجه به اوضـاع و احـوال و شـرایط مـدیون و دائـن       شده که طبق این ماده دادرس می

عادالنه به مدیون جهت ایفاي تعهد بدهد. در طول این مدت اجراي حکم و سـند رسـمی بـه تـأخیر     
افتد و از این جهت با اجل قانونی شباهت دارد ولی این مهلت عادالنـه وصـف و ماهیـت دیـن را      می

یت و عـدم  کند بنابراین پیش از اعطاي مهلت، مـدیون  دهد و آن را به دین موجل تبدیل نمی تغییر نمی
تواند موجبات پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را فراهم کند  ایفاي تعهد اثرات خاص خود را دارد و می

  کنیم. )، از این ویژگی مذکور به نتایجی دست پیدا می150، ص: 1382(کاتوزیان، 
را به تأخیر که قانون یا قرارداد آن  توان مطالبه کرد مگر این درنگ می طلب را بی موجل نشدن دین:الف) 

)، ایـن در حـالی   122انداخته باشد، پس اجل را باید از قیود و تعهد به شـمار آورد (همـان، ص:   
افزایـد و همچنـین    کند و وصفی عرضـی بـر تعهـد نمـی     است که مهلت عادله، تعهد را مقید نمی

کنـد   وقف میکند بلکه تنها به علتی قانونی، تعهد را براي مدتی مت تغییري در ماهیت آن ایجاد نمی
  اندازد. بنابراین دادن مهلت عادالنه دین را موجل نکرده و صرفاً اجراي آن را به تأخیر می

توانـد   مـی  اثـر قـانونی خـود را دارد و   ، مطالبه پیش از اعطاي مهلت تعلق خسارت تأخیر تأدیه:ب) 
مـدیون  براي مثال اگر شخصی براي گرفتن پولی که طلبکـار اسـت از   ، سبب تأخیر تادیه شود

ایـن  ، به مدیون براي پرداخت دین مهلت بدهـد ، اقامه دعوي کند و دادگاه ضمن صدور حکم
ق.آ.د.م) زیرا مهلـت عادلـه بـه     721تصمیم مانع از گرفتن خسارت تأخیر تادیه نمیشود (ماده 

گـرفتن خسـارت را   ، شود که باید دینی را بپردازد. در حقوق ما اعطاي مهلـت  می مدیونی داده
نـامبرده بایـد از آثـار    ، چرا که پس از اعطاي مهلت بـه مـدیون  ، سازد می آینده معلق نسبت به

تأخیر نیز مصون بماند. وانگهی خسارت تأخیر تأدیه همچون سود سرمایه از توابع دین مطالبه 
  خسارتی مقطوع اما مبتنی بر تقصیر است.، شده نیست

  
  گفتار دوم: سقوط مهلت عادله

بنـابر قاعـده عـدل و    ، اختیار اعطاي آن بـه دادرس محـول شـده    277ماده این مهلت عادله که در 
 شود و از همـین قیـد   می اعطا، انصاف و با توجه به شرایط مدیون که در اوضاع نابسامانی قراردارد

  است.  پذیر فهمید که سقوط آن قبل از موعد مقرر امکانتوان  می
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وضـعیت مـدیون اسـت لـذا     ، که مذکور استتنها شرطی  277در ماده  تغییر وضعیت مدیون:الف) 
تا او بتواند در ، کند می دادرس بنابر قاعده انصاف براي حل مشکل مدیون به وي مهلت اعطا

شرط مذکور (شرایط نامناسب مدیون) بایـد تـا   ، بنابراین، شرایط مناسب دین خود را ادا کند
  پایان مهلت مربوطه برقرار باشد.

 بـه مـدیون و وضـعیت او توجـه    ، که براي اعطاي مهلـت عادلـه   طور همان تغییر وضعیت دائن:ب) 
بنابراین نه تنها در زمان صدور دسـتور  ، این امر در مورد شرایط دائن نیز صادق است، شود می

اعطاي مهلت عادله بلکه تا پایان مهلت مقرر نیز براي پرداخت باید شـرایط دائـن و اوضـاع و    
توانـد از دادگـاه    مـی  غییري در شرایط دائن ایجـاد شـود او  معهذا اگر ت، احوال او مد نظر باشد

  تقاضاي لغو مهلت عادله را نماید.

  گفتار سوم: سقوط اجل به عنوان ضمانت اجرا
بـه عنـوان   ، تواند ضمن اعطاي مهلت به مدیون ادامه مهلت یا زوال آن را مشروط سـازد  می دادگاه

گـردد و اجـراي    مـی  باعث زائل شدن مهلتمثال اگر تخلفی در طول مدت مهلت از وي سر بزند 
  گردد. می حکم به حالت سابق باز

  بخش پنجم: قلمرو تأسیس مهلت عادله در حقوق
  گفتار اول: قلمرو مهلت عادله در حقوق خارجی

ایـن مـاده   ، پـردازد  مـی  قانون مدنی فرانسه به بحث مهلت عادلـه  1244پیشتر اشاره کردیم که ماده 
قلمـروي مهلـت عادلـه    ، 1991رار گرفتـه و در آخـرین بـازنگري در سـال     بارها مورد بازنگري قـ 

تواند از دادگاه تقاضاي مهلـت عادلـه    می بابت هر نوع دینی که دارد، گسترش یافت. امروزه مدیون
یت مدنی) وحتی در الزام مسؤولمنشأ قراردادي داشته باشدیا منشأ غیرقراردادي (که  این کند. اعم از

) و از 209: ص، 1376، میتواند از دادگاه درخواست مهلت عادله کند (حسین آبـادي به خلع ید نیز 
یـابیم. بـدین    مـی  به این امر دسـت ، قانون مدنی فرانسه 1244ـ3تا  1244ـ1چگونگی چینش مواد 

دهـد   مـی  توضیح که این مواد در فصل پنجم قانون مدنی با عنوان سـقوط تعهـدات آمـده و نشـان    
است و این اجل تنهـا   پذیر امکان، تمام دیون و تعهدات قطع نظر از منشأ آن اعطاي مهلت عادله در

تواند ناظر به تعهدي باشد که موضوع آن انتقال مال اسـت یـا    می ناظر به دیون مالی نیست و حتی
، تاثیر است (عابدي بی حتی تسلیم کاال و تاجر یا غیر تاجر بودن مدیون هم در اعطاي مهلت عادله

و هـا   پذیري حقوق کشورهاي عربی از حقوق فرانسه سبب شده تا اندیشـه تأثیر ).129: ص، 1383
نویسندگان عرب سایه انداخته است. بواقع در ایـن  هاي  حقوق دانان فرانسوي بر نوشتههاي  دیدگاه

به نظر نویسندگان عرب مهلت ، اند که فرانسویان پیمودهاند  هموضوع حقوق دانان عرب به راهی رفت
، شـود (محمصـانی   مـی  گیرد و بلکه تمام انواع تعهدها را شـامل  نمی نها به دیون پولی تعلقعادله ت
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، ). همچنین میان تعهدات داراي وثیقه و عادي نیز تفاوتی وجـود نـدارد (سـلطان   472: ص، 1983
ي تـأثیر  ) از سوي دیگر تاجر بودن یا نبودن مدیون نیـز بـر اعطـاي ایـن مهلـت     1363: ص، 1983

دشـوار  ، رود مـی  اعطاي مهلت به تاجر در حالی که احتمال ورشکسته بـودن وي که  ینا نداشته جز
است و ممکن است این شـرایط مـانع از پـذیرش درخواسـت تـاجر گـردد. از طرفـی در حقـوق         
کشورهاي اسکاندیناوي مثل سوئد گستره ایفاي مهلت عادله به مسائل متفاوتی مرتبط است به طور 

دادگاه بـا  ، د و ناتوان از تأدیه دین و دائن براي ایفاي حق اقامه دعوا کندمثال اگر فردي مدیون باش
  :شود می زیر وارد عملهاي  از راه، توجه به شرایط مدیون

  پردازد.  می الف) اگر فرد داراي مال غیر منقول باشد مال را توقیف کرده و دین را
باشـد و   می فردکه آیا فرد داراي شغلبا توجه به شرایط کاري ، ب) اگر مال غیرمنقول نداشته باشد

، کند می دین وي را به صورت اقساط از حقوق وي کسر، از بیمه اداري برخوردار است یا خیر
گیرد و امکان دارد تاریخ خاصی جهـت   می در اعمال همین حق نیز شرایط مدیون مدنظر قرار

  کسر از حقوق ماهیانه توسط دادگاه اعالم شود. 
دادگاه باتوجـه بـه شـرایط    ، مال غیرمنقول وحقوق مستمري و بیمه ماهانه نباشد ج) اگر فرد داراي

دیـن وي را پرداخـت   ، اجتماعی و براي احتراز از ناعدالتی و یا ایجاد مشکل مالی بـراي دائـن  
کند و مدیون از این پس به دولت بدهکار است و دولت نیز تا زمان ایجاد شـرایط مطلـوب    می

  کند. نمی استیفاي دیناقدام به ، براي مدیون

  گفتار دوم: قلمرو مهلت عادله در حقوق ایران
توان به این نتیجه رسید که قلمرو این تأسیس در کشور ما کامالً منطبق بـر   با بررسی قوانین مختلف می

ماده همان قانون در تضاد است و ثانیاً با عنایت به  230حقوق فرانسه نیست. اوالً این ماده صراحتاً با ماه 
توانند بدون رضایت صاحب برات براي تأدیه وجه بـرات   محاکم نمی«گوید:  قانون تجارت که می 269

یابیم که جریان این تأسیس در محدوده معامالت برواتی فاقد وجهه قانونی است و  در می» مهلتی بدهند.
قررات راجع به بـروات  تمام م«گوید:  قانون تجارت که می 309با ماده  269از طرف دیگر با جمع ماده 

تـوان   مـی » الرعایه است. تجاري از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فته طلب نیز الزم
گونه استنباط کرد که اساساً در دعاوي تجاري ناشـی از اسـناد تجـاري و یـا بطـورکلی در دعـاوي        این

  از سوي محاکم وجهه قانونی ندارد. 277تجاري، اعمال ماده 
نامه اجراي اسناد رسمی بیانگر دوگانگی شیوه نگارش این مصوبه به بحث  ینیهمچنین مطالعه آ  

باشد. در جایی اعسار مجوز تقسیط است و در جایی دیگر نزدیک بـودن جلـب و    می مهلت عادله
  و مجوز تقسیط بدون صدور حکم اعسار قرار داده است. سلب آزادي مدیون را اماره اعسار دانسته

شمارد لکن براي  نمی رضایت دائن را براي تقسیط دین ضروريکه  رغم آن علیخش دیگر در ب  
  وي حق اعتراض به مهلت را قائل گردیده است.
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رسد این تشتت در متن قوانین ناشی از آن است که مهلت عادله در فقه ریشه نداشـته   می نظر هب  
لح و با توافق متعهد و متعهدله این امر و مأخوذ از حقوق اروپاست. در فقه ما تنها در قالب عقد ص

 تأسـیس  قانون مدنی) و این امر سبب بروز ابهام در قلمرو این 754است. (موضوع ماده  پذیر امکان
  در حقوق ما گردیده است.

  
  لبه دو گفتار چهارم: شمشیر

نظـر مـورد   توانـد از دو   ) یک ماده قانونی ممدوح است یا مـذموم، مـی  277که آیا این ماده ( این در
وجدان قاضی و قـراردادن راهـی    عناقطورکه گفته شد براي ا رسیدگی قرارگیرد. از یک طرف همان

کند بسیار امر مورد تأییدي  قلب و وجدان نمی عناقپیش روي وي که از صدور حکمی بگریزد که ا
ایـران  هـاي   است. طبق مذاکرات به عمل آمده با تعدادي از دوستان کـه همگـی ار قضـات دادگـاه    

رغم میل باطنی به شرایط مـدارك   بودند، همگی بر این نظر صحه گذاشتند که در برخی موارد علی
هـا نبـوده اسـت، در واقـع ایـن       اند که اصالً مورد پذیرش وجدان خـود آن  پرونده رایی صادر کرده

اید در دوستان اعتقاد داشتند در برخی موارد درست است که فرد از نظر قانون مجرم است و رأي ب
توان فرد را گرفتار شرایط  ها می محکومیت وي صادر شود، اما از نظر انسانی و عواطف میان انسان

هـاي شایسـته و داراي حسـن     پنداشت و به او کمک کرد، چه بسا بسیاري از این دسته افراد انسان
عهدي در پرداخـت  نیت در معامالت هستند و تنها بر اثر شرایط بازار یا اتفاقی غیرمنتظره، دچار بد

توان با اندکی تلطیف قواعد حقوي و نزدیکی مواد قانونی بـا اخـالق بـه     شوند که می دین خود می
ها صحبت شد اشاره بر ایـن   این مهم نیز دست پیدا کرد، جالب اینجانست که تمام قضاتی که با آن

و حیطۀ اعمـال ایـن   در دسترس بود  277امر داشتند که اگر سازوکارهاي مناسب براي اجراي ماده 
توانسـت بـار زیـادي را از     مادة قانونی و نحوه رسیدگی اجراي آن آنقدر مجمل نبود به راحتی مـی 

دوش قوة قضاییه برداشت و به جاي درگیر شدن طرفین دعوي در یـک رونـد رسـیدگی طـوالنی     
ش کنند، مدت، تنها در یک جلسه بعد از اعطاي مهلت عادله، طرفین شروع به اجراي تعهدات خوی

  البته باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال.
توانـد بـه نـوعی     اما از منظر فرد طلبکار که به دنبال حق خویش است، اعطاي مهلت عادله مـی   

عدالتی منجر شود، از منظر طلبکار قراردادي صحیح امضاء شده و حال طرف قرارداد او بـه هـر    بی
ارد، در چنین شرایطی تقاضاي دائن از سیستم قضایی، علتی توان انجام تعهدي که داشته است را ند

که قانون یا دادگاه نیز با ارائه علتی با عنوان مهلت عادله، بـه   الزام مدیون به وفاي عهد است نه این
تـوان   عدم ایفاي تعهد ناقض قرارداد رنگ و بوي قانونی ببخشد! براي رفـع ایـن مشـکل نیـز مـی     

ر قانون تجارت آمده بعداز ورشکستگی، دیـن فـرد ورشکسـته بـا     طور که د اي اندیشید. همان چاره
تـوانیم وحـدت    شود، وقتی ما این مقرره را در قانون تجارت داریـم، مـی   رعایت تخفیفاتی حال می

مالك بگیریم و براي راضی کردن طلبکار، به میزانی که شایسته است به طلب او از طـرف دادگـاه   
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طلبکار دچـار   که با این ترفند، دیگر افزوده شود. انجام این امر داراي دو نتیجه مثبت است. اول این
حس یاس و ناامیدي در رابطه با کارکرد سیستم قضایی در راستاي استیفاي حق خـویش نخواهـد   

که دریافت طلب حال او از مدیون به زمان مشخص درآینده موکول شده و یا  رغم آن شد، زیرا علی
محاسـبه کنـد و   تواند سود او را از طلبش  تقسیط گردیده است اما متناسب با این تأخیر، دادگاه می

چه بدهکار بدون حسن نیت بخواهد اقدام بـه   متعهد را به پرداخت سود نیز ملزم بنماید. ثانیاً چنان
سوء استفاده از مهلت عادله کند نیز با این ترفند دیگـر راضـی بـه پرداخـت پـولی بـیش از میـزان        

رسیدگی و رسـیدن   اش نخواهد بود. پس در هر دو صورت، این اقدام در راستاي تسریع امر بدهی
  دار و نزدیکی قواعد سخت حقوق به اخالق خواهد بود. حق به حق

  گیري نتیجه
گذار براي نزدیک کردن قواعد سخت حقوقی با قواعـد   رسد نهاد مهلت عادله از طرف قانون به نظر می

ادله انصاف و اخالق تأسیس شده است. در جهت تأمین چنین آرمان واالیی است که در اعطاي مهلت ع
کند، مدنظر دادرس قرار بگیـرد.   باید شرایط و رنج و مشقتی که مدیون براي ایفاي دین خود تحمل می

قانون مدنی راجـع بـه ایـن تأسـیس      277گذار ایران تنها در ماده  متأسفانه بنابر مطالب پیش گفته، قانون
بعضـی مـوارد    سخن گفته و بـه دالیلـی کـه اشـاره شـده از جملـه (مـبهم بـودن گسـتره حکـم و در          

اي محجور واقع شده و دادرسان از ورود بـه ایـن    انگاري با نهاد اعسار) این نهاد قانونی تا اندازه یکسان
کنند. از طرفی نیز شرایط و نحوه اعطاي ایـن مهلـت    دوري می 277مقوله و صدور حکم بر مبناي ماده 

قانون  277درسان به استفاده از ماده در آیین دادرسی مدنی نیز مغفول مانده و حتی در صورت گرایش دا
  مدنی به دلیل فقدان قوانین مربوطه در آیین دادرسی مدنی، این امر تا حدود زیادي با مشکل روبروست.

توان به این موضوع اشاره کرد که بین نهاد مهلت عادله و اعسار در حقـوق ایـران هـم     از طرفی می  
ضوع باعث به وجود آمدن اشتباهاتی در شناخت ماهیت هایی وجود دارد و هم تفاوت و این مو شباهت

این تأسیس شده است. این در حالی است که در خصوص تأسیس مهلت عادله در کشـور فرانسـه کـه    
قانون مدنی ما از آنجا اقتباس شده عالوه بر وجود مقررات پراکنده در قوانین فرعی، در مـواد   277ماده 

در آیین دادرسی مدنی هم به تشریح شـرایط   513تا  510از ماده در قانون مدنی و  1244ـ3تا  1244ـ1
و احکام این تأسیس پرداخته و خلط مبحثی راجع به اعسار و مهلت عادله وجود نـدارد. بـا توجـه بـه     

ي قضایی به جاي خود و به طور  توان به این نتیجه رسید که اگر مهلت عادله مطالب مذکور در پایان می
لی نگري دادرسان و خلط مبحث با موضوع اعسار و هچنـین بـا بررسـی جمیـع     صحیح و به دور از ک

اوضاع و احوال از جمله شرایط مالی دائن و میزان لطمات وارده به وي در اثر اجراي مهلت عادله اجرا 
توان امید به این داشت که قواعد سخت و خشک حقوقی باقواعد انصـاف و عـدالت نزدیـک     شود، می

طور  ر دادرس نیز رأي مناسب با انصاف صادر کرده و به نداي وجدان خویش و همینشود و از این معب
  منافع طرفین دعوي توجه کافی داشته باشد.
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آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه گیالن) و وکیل پایه یک دادگستري دانش مریم صفري روشن

  مقدمه
تـوان بـه    جمله این موارد مـی  اي قائل بوده است از گذار از دیرباز براي اسناد رسمی، اهمیتی ویژه قانون
قـانون مـذکور،    48قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباري را بیان نموده و در مـاده   47 و 46 ماده

آمیز بودن  پذیرش بودن اسناد عادي در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهام ضمانت اجراي آن را غیرقابل
/ 10 ریخاي بین حقوقدانان و محاکم شـد.در تـا   کاررفته موجب اختالف نظرات گسترده سیاق عبارت به

هاي توسعه کشور تصویب شـد؛ کـه یکـی از مـواد ایـن قـانون کـه         قانون احکام دائمی برنامه 95/ 11
 54مـاده  (نـویس اولیـه    باشد. در پیش این قانون می 62هاي زیادي را همواره به دنبال داشت ماده  بحث

گذار بدین  بود قانونالحاقی به قانون) که ماده بسیار خوبی در جهت حل تعارض اسناد رسمی با عادي 
شد همانند بیع، صلح، اجاره، رهن  کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت «نحو مقرر کرده بود که: 

طور رسمی در دفاتر اسـناد رسـمی تنظـیم شـود،      گونه معامالت باید به و نیز وعده یا تعهد به انجام این
نقول تنظیم شـوند در برابـر اشـخاص ثالـث     اسناد عادي که در خصوص معامالت راجع به اموال غیرم

توانسـت در جهـت    این مـاده کـه مـی   » غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
هاي محاکم کمک شایانی نماید با ایراد از سـوي   جلوگیري از معامالت معارض و کاهش حجم پرونده
کلیـه  «قرار گرفت و بدین شـکل اصـالح شـد:     شوراي نگهبان مواجه شد و دستخوش تغییرات بعدي

شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد بـه انجـام    معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت 
طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شـود اسـناد عـادي کـه درخصـوص       گونه معامالت باید به این

وند مگر اسنادي که براساس تشـخیص دادگـاه داراي اعتبـار    معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم ش
  »شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

در  یم اسـناد رسـم  یدر جهت تنظ گذار قانوند بتوان بدواً تالش مصرّانه یبا مطالعه ماده فوق شا
؛ گر رهنمـود خواهـد نمـود   ید يا جهیشتر ما را به نتیافت اما دقت بیرمنقول را دریخصوص اموال غ
  م.یپرداز می آن یکه در ادامه به بررس

ن است که با توجه بـه مـاده مـذکور در صـورتیشود ا می ن پژوهش مطرحیکه در ا یسؤاالت
ـ رمنقـول الو یمؤخر در بـاب معـامالت امـوال غ    یمقدم و سند رسم ين سند عادیتعارض ب ت بـای

 قضایی در قانون و رویه قانون احکام دائمی 62بررسی تحلیلی ماده 



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

59

ز یـ سابق ن يتوسعه کشور نسبت به دعاو يها برنامه یقانون احکام دائم 62ا ماده یک است؟ آی کدام
  است؟ يقابل تسر
ن باب و آثـار آن  ید مقنن در ایرمنقول و سپس اراده جدیت اموال غین نوشتار ابتدا به ماهیدر ا

  م داد.یقرار خواه یرا مورد بررس ییه قضایدر قانون و رو

  اموال غیرمنقول . ماهیت معامالت1
بـودن   یفاتیا تشری ییص رضایت عقود و معامالت مربوط به امالك و تشخیق ماهیدق یبررس يبرا
 48تا  46ر مواد یها حقوقدانان در باب تفس دگاهید و دیبدواً مختصراً به ذکر عقا، ل قراردادهاین قبیا

م و یدهـ  مـی  قـرار  یمورد بررس دگاه رایل و مستندات طرفداران هر دیم و دالیپرداز می 1قانون ثبت
  م.یینما می انینه رابین زمیدر اگذار  قانوند یسپس اراده جد

  انعقاد معامله عادي بدون سند رسمی مؤخر 1ـ1
  دالیل نظریه بطالن 1ـ1ـ1

بطالن معامالت صـورت گرفتـه    يبودن معامالت امالك و تئور یفاتیل طرفداران تشریاز جمله دال
  : ر اشاره کردیل زیبه دالتوان  ي میبا اسناد عاد

 يبـرا  گذار قانونکه  طور همانباشد و  یصحت معامله م یط اختصاصیاز شرا یم سند رسمیتنظ  .1
را شرط  یسند رسم، قانون ثبت 47و  46از عقود قبض را شرط صحت دانسته در مواد  یبعض

هستند و بدون سـند   یفانیتشر ن عقودین ایر منقول دانسته بنابرایتحقق عقد مربوط به معامله غ
  ) 370: 1371، انیابند. (کاتوزی یتحقق نم یرسم

از معاملـه   يریاسـت و هـدف آن جلـوگ    یفـ یقانون ثبت جنبه آمـره دارد و تکل  47و  46ماده   .2
  ) 32: 1371، انیفی(لط شود. یت منتقل نمیرد مالکیمعارض است و تا ثبت سند صورت نگ

شود که حصول  یعقد معلق فرض م یر منقول نوعیانتقال اموال غن در خصوص یتوافق متعامل  .3
  )50: 1379، اقبال یاست. (شهاب یم سند رسمیمعلق له تنظ

 یطرفداران يز داراین ییه قضایبودن معامالت راجع به امالك ثبت شده در رو یفاتیتشر يتئور

  :ثبت اسناد اختیاري است مگر در موارد ذیل«: قانون ثبت 46ماده   .1
  در دفتر امالك ثبت شده است.قبالً  کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که  
  »در دفتر امالك ثبت شده است.قبالً  کلیه معامالت راجع به حقوقی که  
ثبت اسناد و امالك و دفـاتر اسـناد رسـمی موجـود بـوده و وزارت عدلیـهدر نقاطی که اداره «: قانون ثبت 47ماده   

   :مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباري است
  کلیه عقود و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر امالك ثبت نشده.  
  »نامه. نامه و شرکت نامه و هبه صلح  
در هـیچ یـک از ادارات و، مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و بـه ثبـت نریسـیده   سندي که «: قانون ثبت 48ماده   

  »محاکم پذیرفته نخواهد شد.
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  : م نمودیه اشاره خواهدگاین دیات منطبق با ایاز آراء و نظر ییها ر به نمونهیکه در ز بوده
: 19/2/1374کشور مورخ  عالی دیوان یشعب حقوق یعمومهیأت  4شماره  ياصرارأي   .1

 47ن یمقررات مادت يصورت گرفته مادام که در اجرا يکه با اسناد عاد ینقل و انتقاالت امالک«
همـان قـانون    22افته و مطابق مدلول ماده یم نیرسماً تنظ یقانون ثبت در دفتر اسناد رسم 48و 

 عالی دیوانقات ی. (دفتر مطالعات و تحق»است یفاقد اعتبار قانون، دهیدر دفتر امالك به ثبت نرس
دانسته شـده و   یفاتیز تشریمعامالت امالك ثبت نشده ن یمزبور حترأي  ) در95: 1374، کشور
کـه   يا گونـه  بـه ، شده است یل قراردادها معرفین قبیبه عنوان شرط صحت ا یم سند رسمیتنظ
ان یز نسبت به آن انتقاد نموده و بیع امالك نیدر ب یاسناد رسم ین به نقش ثبوتیاز معتقد یبرخ
ـ در صدور ا«: اند که داشته ـ  یتفـاوت ي، ن رأی و بـدون آن قائـل    یسـابقه ثبتـ   ين امـالك دارا یب
 22مشـمول حکـم امـالك ثبـت شـده مـاده       ، 47که امالك ثبت نشده مـاده   یدر حال، اند نشده
  )202: 1387ی، و سرخ ي(ابهر .»شوند ینم

: 6/3/1329کشور مورخ  عالی دیوانشعبه هشت  404حکم شماره   .2
م یتنظـ  یر رسمینه معامله به طور غیکه در زم ين است که سندیقانون ثبت ا 46مستفاد از ماده 

از مـاده  شده باشد اعتبار ندارد و معامله به اطالق خود شامل رهن هم هست خاصه که منظـور  
ر از مالـک اول  یـ چکس غیمتعلق حق هـ  ین است که ملک ثبت شده بدون سند رسمیمذکور ا
  ست.یرفتن نیبعد از تحقق ثبت ملک در دفتر امالك قابل پذ ين سندین چنیبنابرا؛ نگردد

ی: مدن) 1( ییون در نشست قضایسینظر کم  .3
، کشـور  عـالی  دیوان یعمومهیأت  1/10/83مورخ  672ه یوحدت رورأي  ت بهیبا عنا  سؤال:

  مطرح کرد؟ يبه استناد عادتوان صرفاً  می د رایخلع  يا دعوایآ
، 1قانون ثبت اسناد و امالك و قانون اصالح مواد  48و  47باتوجه به مقررات مواد   پاسخ:

 1356قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبـت اسـناد و امـالك مصـوب      3و  2
ر، دعواي ماهیتی خلع ید از اموال غیرمنقول فـرع بـرعالی کشو هیأت عمومی دیوان

مالکیت بوده و به استناد سند عادي چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد، اقتضـا دارد
مدعی در اجراي مقررات مواد مرقوم قانون ثبت ابتدا پس از تحصیل سـند مالکیـت

بـه وفـاي بـه که بر مبناي مقررات قانونی صورت گرفته باشد یا طرح دعواي الزام
عهد و تنظیم سند رسمی پس از اخذ حکم قطعی و اجـراي آن، بـا سـند مالکیـت،
دعواي خلع ید مطرح نماید مگر در نقاطی که شمول اجباري شـدن ثبـت اسـناد از

کـه امـالك سـابقه ثبـت طرف دادگستري جمهوري اسالمی ایران آگهی نشده و این
گونـه مـوارد دادگـاه از طریـق ر ایـن نداشته باشد و یا در جریان ثبت باشـد؛ کـه د  

رسیدگی به ادله اثبات دعوا پس از اثبات مالکیت و احـراز آن حکـم بـه خلـع یـد
  )97: 1393غاصب صادر نماید. (باختر، 
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  : 16/8/62 ـ 3914/7شماره  یه مشورتینظر  .4
 یقـانون ح و یباشـد صـح   یمـ  یسابقه ثبتـ  يکه دارا یدر امالک يانجام معامله با سند عاد سؤال:
  ا نه؟یب اثر بدهد یگونه اسناد ترت نیبه ا یستیا دادگاه بایر و آیا خیاست 

ه عقـود و  یـ ثبـت کل ، قانون ثبـت  46به موجب ماده  نظر مشورتی اداره حقوقی بدین شرح است:
در دفتـر امـالك ثبـت شـده اسـت و      قـبالً   که یا منافع امالك و حقوقین یمعامالت راجع به ع

رالـذکر  یهمان قانون با لحاظ صـدر مـاده اخ   47ک و دو ماده یده در بند ین در موارد مقیهمچن
ده ید به ثبت برسد و بـه ثبـت نرسـ   یکه مطابق مقررات فوق با ين سندیبنابرا، باشد یم ياجبار

رش یها و ادارات قابل پذ ده است در دادگاهیقانون ثبت که تاکنون لغو نگرد 48است وفق ماده 
  )384: 1358ي، آباد نیو حس يباشد. (شهر ینم

  دالیل نظریه صحت 2ـ1ـ1
از معـامالت اعتقـاد دارنـد از گونـه  ایـن گر از حقوقدانان به صحت یعده د، ه بطالنیدر مقابل نظر
  ن موارد اشاره کرد. یبه اتوان  می ن گروهیل ایجمله دال

  بودن عقود  ییت اراده و اصل رضایاصل صحت و اصل حاکم  .1
قانون مدنی نیز اعتبار معامله امالك بدون تنظیم سند رسمی قابل اسـتنباط   1291از اطالق ماده   .2

است زیرا به موجب ماده مذکور سند عادي در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارد و نسبت بـه  
ها معتبر است: الف) اگر طرفی که سـند بـر علیـه او اقامـه شـده       مقام آن طرفین و وراث و قائم

اگر در محکمه ثابت شود که طرفی که آن را ) الیه تصدیق کند. ب باست صدور آن را از منتس
کـه مفـاد منـدرجات سـند      الواقع امضاء با مهر کرده است. نتیجه این تکذیب یا تردید کرده، فی

الیه قرار گیرد یـا اصـالت آن در محکمـه     عادي راجع به معامله امالك اگر مورد تصدیق منتسب
که معامله  تواند به عذر این و محکمه نمیثابت شود معتبر بوده و آثار قانونی بر آن مترتب است 

  به طور رسمی واقع نشده از ترتیب اثر دادن به آن خودداري کند. 
ر منقـول نـدارد و منحصـراً سـند ثبـت      یـ ع مـال غ یقانون ثبت هرگز داللت بر بطالن ب 48ماده   .3

رده اسـت امـا   رش اعالم کیر قابل پذید به ثبت برسد را در ادارات و محاکم غیرا که با يا نشده
؛ ره همچنان وجـود دارد یر اقرار و شهادت شهود و غیر ادله نظیق سایامکان اثبات معامله از طر

قرار گرفتـه   گذار قانونن ماده مورد توجه و نظر یدر اچه  آن ن نسبت به موضوع بحث مایبنابرا
 یکمـ خـود معاملـه ح   یعنـ یت مسند یسند معامله است نه خود معامله و نسبت به وضع، است

  ده است. یمقرر نگرد
ـ را که ملک به اسم او ثبت شده و  یدولت فقط کس«دارد  یقانون ثبت مقرر م 22ماده   .4  یا کسـ ی

ده مالـک خواهـد   یده و انتقال آن در دفتر امالك بـه ثبـت رسـ   یکه ملک مزبور به او منتقل گرد
که در دفتر امالك ثبت نشده است ندارد.  يا ز داللت بر بطالن معاملهین...» شناخت 
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ـ حاً حکایتلو 93 و ماده 72 م عبارات مادهیدر قانون ثبت نحوه تنظ  .5 ت از اعتبـار محـدود سـند    ی
در مـورد اعتبـار معـامالت ثبـت      72 ماده. رمنقول داردیاز وقوع معامله نسبت به اموال غ يعاد

رمنقول که بر طبق مقررات یراجع به اموال غه معامالت یکل«: کند یرمنقول اعالم میشده اموال غ
و اشخاص ها  ی آنمقام قانون ن معامله و قائمیراجع به ثبت امالك ثبت شده است نسبت به طرف

اعتبـار   يبـرا  »کامـل « دیـ ضـمن ق ، کـه در آن .» نخواهد بـود  یاعتبار کامل و رسم يثالث دارا
امله نسبت بـه اشـخاص ثالـث هـم     ن حال اعتبار معیدر ع، رمنقولیمعامالت ثبت شده اموال غ

 ياعتبـار  يدارا، رمنقـول ین مفهوم را کـه معاملـه ثبـت نشـده مـال غ     یا، مورد توجه قرار گرفته
ی که د خواهد بود در حالیزا) کامل( دیصورت ق نیر ایرا در غیز؛ کند یالقا م، باشد یرکامل میغ

ه یـ کل«: قـانون ثبـت   93 در مادهن یهمچن. نسبت داد گذار قانونرا به  ییگو ادهیتوان ز یهرگز نم
راجــع بــه معـامالت امــالك ثبــت شــده مسـتقالً و بــدون مراجعــه بــه محــاکم    یاسـناد رســم 

 یمفهوم مخـالف ، االجراست کلمه مستقالً و عبارت بدون مراجعه به محاکم الزم. »االجراست الزم
رأي  و بـه کمـک   رمستقلیطور غ مربوط به معامالت ثبت نشده به ياسناد عادکه  این بر یرا مبن
  )60: 1371ي، دی(شه .سازد یاالجرا شود به ذهن متبادر م تواند الزم یم ییقضا

، مربوط بـه معـامالت امـالك    يبه اسناد عاد یاعتبار بخش يکه در راستا يگرید یتحول قانون  .6
 1351به قانون ثبت اسناد و امالك در سـال   148و  147الحاق مواد ، به آن اشاره نمودتوان  می
ـ مکرر به ا 148ماده مورد اشاره پس از الحاق ماده  2باشد که  می در ، 1358ن قـانون در سـال   ی

  مورد اصالح قرار گرفتند. 1365سال 
هـایی کـه تـا     براي تعیین وضع ثبتـی سـاختمان  «اصالحی قانون ثبت مقرر شد  147 در بند الف ماده

به واسـطه موانـع قـانونی صـدور سـند      هایی احداث شده که  تاریخ تصویب این قانون بر روي زمین
هاي زراعـی   مالکیت براي آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزي و نسق

بـرداري   که مورد بهره و باغات اعم از شهري و غیرشهري و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن
واسطه موانع  ن خریداري کرده و بهمتصرفین است و اشخاص با سند عادي تا تاریخ تصویب این قانو

هـایی مرکـب از دو قاضـی بـه      قانونی صدور سند مالکیت براي آن ملک میسر نیست هیأت یا هیأت
تعیین شوراي عالی قضایی و یک نفر از اعضاي ثبت کـه متعهـد و داراي حسـن شـهرت باشـند بـه       

این هیـأت بـه شـرط توافـق      شود انتخاب سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در اداره ثبت تشکیل می
طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تأیید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت بـه اداره  

» .نماید و اداره ثبت براي آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهـد کـرد   ثبت محل اعالم می
عادي مالکیت خـود را ارائـه    همان ماده مقرر گردیده در صورتی که متصرف نتواند سند 2 در تبصره

دهد، هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی کـه متصـرف مـدعی بالمعـارض     
باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را براي صـدور سـند بهـادار ثبـت محـل اعـالم       

نیز مقرر گردیـده اسـت    3 در تبصره. شود نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می می
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که در مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمی داشته باشد و مالک یـا  
مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتـب  

وز بـه نحـو مقتضـی آگهـی     ر 15 را بهادار ثبت اعالم و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصـله 
در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مـالکین  . نماید می

شود و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبـق   واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می
اجعـه متضـرر بـه دادگـاه     صدور سند مالکیت جدید مانع مر. مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد

قـانون   3 و 2، 1به موجب قانون اصالح مواد  1370در سال  148اما این ماده و نیز ماده  .نخواهد بود
ي بـه آن،  و الحـاق مـواد   31/4/1365اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امـالك مصـوب   

نیز به عنـوان مجـوز    1/1/1370 مجدداً در معرض اصالح قرار گرفتند و اسناد عادي تنظیمی تا تاریخ
صدور سند مالکیت به نام متصرفین و خریداران پذیرفته شدند که این امر تا حدودي قابل انتقـاد بـه   

 1365رسد و بهتر بود مقنن، پذیرش اسناد عادي موضوع این مواد را به اسناد تنظیمی تا سال  نظر می
  استفاده از اسناد رسمی سوق دهد. نمود تا بتواند مردم را به تدریج به سوي محدود می

قاقـد سـند   هـاي   و ساختمان یاراض یت ثبتیف وضعین تکلییقانون تع 1ن در ماده ماده یهمچن  .7
  اعتبار قائل شده است. ياسناد عاد يبرا یحیمقنن به طور تلو 20/9/1390مصوب یرسم

هاي احداث شده بـر   ساختمانبه منظور صدور اسناد مالکیت «در ماده یک این قانون مقرر شده است: 
روي اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صـدور اسـناد مالکیـت    

هاي زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علـت وجـود حـداقل     براي اراضی کشاورزي و نسق
باشد، در هـر   ها میسور نمی قوانین جاري براي آنیکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزي از طریق 

شود با حضور یک قاضی بـه   هاي حل اختالف که در این قانون هیأت نامیده می حوزه ثبتی هیأت یا هیأت
مقام وي، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازي یـا   یه، رئیس اداره ثبت یا قائمیانتخاب رئیس قوه قضا

گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارك و دالیل ارائه  مقام آنان تشکـیل می ا قائمرئیس اداره جهاد کشاورزي ی
  ..»کند. شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي می

عنوان نمونه  ه مورد اشاره وجود دارد که بهیرش نظریاز پذ یفراوان يز شواهدین ییه قضایدر رو
  : میپرداز یمها  آن مورد از به ذکر چند

از جملـه  : «... مقـرر داشـته   18/11/68 مـورخ  1293/21 عالی کشور در رأي شماره دیوان 21 شعبه  .1
با محرز . شرایط صحت بیع آن است که فروشنده مالک مبیع یا مجاز در فروش از جانب مالک باشد

در رابطه بین فروشنده و خریدار بیع نسبت به سند رسمی،  18/9/69 بودن تقدم تاریخ قرارداد عادي
  .»تحقق یافته و لذا فروشنده در تاریخ سند رسمی حقاً مالک نبوده است تا مجاز در انتقال باشد

 يسـند عـاد   يکه دارا یاجازه داده است کسان 3/10/1363 مورخ 42 ه شمارهیوحدت رورأي   .2
 یقـانون اراضـ   6 کنند و به اسـتناد مـاده  م آن به محاکم مراجعه یخ تنظیتاري تأیید باشند برا یم

  .اند شده ين اسناد عادیبه ا یدگیز مکلف به رسیها ن ند و دادگاهینما يطرح دعو يشهر
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توانـد اسـناد و    یدادگـاه نمـ  : مقـرر داشـته   15/12/1374 مـورخ  603 ه شمارهیوحدت رورأي   .3
ـ را رد نما يگرفته و دعوده یاثبات ادله به آن تمسک جسته ناد يرا که خواهان برا یمدارک ؛ دی
  .در محکمه است یم سند رسمیرش بودن معامله بدون تنظیپذ  د قابلیکه مؤ

اسـتدالل دادگـاه    63/28 شماره ياصراررأي  کشور در عالی دیوان یشعب حقوق یعمومهیأت   .4
و  ياز لـوازم صـور   یم سـند رسـم  یمـالك اسـت و تنظـ    یع شـرع یوقوع ب«که  این بر یرا مبن
  )147: 1371، انیفیابرام نموده است. (لط» ط موجد حقینه از شرا، ع استیب یفاتیتشر

  انعقاد معامله عادي با وجود سند رسمی مؤخر .2ـ1
  سند عادي . نظریه غیرقابل استناد بودن1ـ2ـ1
گردد  ی) مطرح ميح بودن معامالت عادیصح(ر فوق یکه بعضاً نسبت به تفس یرادات مهمیاز ا یکی

سـند   يت از حقوق اشـخاص ثالـث دارا  یاز معامالت معارض و حما يریشگیآن در پ ییعدم کارا
رش صحت معامله بـا  ین پذیحقوقدانان در ع یل است که برخین دلید به همیباشد و شا یم یرسم

قابـل اسـتناد   ی، سـند رسـم   يبودن عقود آن را در برابر ثالث دارا یبر اساس اصل نسبي، سند عاد
ـ باشـند تـا از طر   ین و اشخاص ثالـث مـ  یک اعتبار عقد در برابر متعاملیفکندانسته و معتقد به ت  قی

ـ بـه حما  یدر برابر سـند رسـم   يسند عاد یاعتبار شناختن قطع بی ت از حقـوق اشـخاص ثالـث    ی
از  يریجلـوگ ی، مقـررات ثبتـ   یم که هدف اصـل یریاگر بپذ: دگاه معتقدندین دین به ایبپردازند. قائل

ملـک   یبا مالک رسم یاست که به اعتماد اسناد دولت یاشخاص ثالث ت ازیمعامالت معارض و حما
ـ ز بـه عنـوان   ین اثر را نیهم، به ثبت یشکلصرفاً  نقش يضمن اعطاتوان  ، میندینما یمعامله م ک ی

ثبت در : محدو کرد و گفت یو دارنده سند رسم يان دارنده سند عادیم يقاعده حل تعارض دعوا
و  يسـند عـاد   يدار دارایان خریم ياست اما در دعاو یل مؤثر اثباتین قرارداد دلیان طرفیم يدعوا
ن همـواره  یبنابرا، است یل قاطع و اثباتیدل )يشخص ثالث نسبت به سند عاد( یدار سند رسمیخر
ـ در واقـع نظر ) 232: 1388ی، نیرا مالک ملک شناخت(ام ید دارنده سند رسمیبا  یه مـذکور تـوال  ی

ع یرت با اطالق ادله موجود در باب بیشبهه مخالفت با شرع و مغا ه بطالن مطلق ازجملهیفاسد نظر
ز کـه عمـالً   یـ ه صحت مطلق نیب و اشکاالت نظریرا ندارد و از معا )جاب و قبولیتحقق عقد با ا(

  مبراست.، سازد یرا مخدوش م یفلسفه و غرض اصل

  . تحلیل نظریه غیر قابلیت استناد2ـ2ـ1
  مصلحت شرع و قانون . تحلیل نظریه در چارچوب1ـ2ـ2ـ1
وجود اجماع بر تحقق قرارداد بیع با ایجاب وقبول و عدم ذکر دخالت عنصر سوم یعنی لزوم ثبت   .1

رسمی در وقوع آن، بیشتر به دلیل فقدان سابقه مسئله مورد بحث در زمان فقها و عـدم ضـرورت   
هـاي   بسا اگر پیچیـدگی  کارگیري آن به لحاظ اقتضائات زندگی اجتماعی آن زمان بوده است چه به
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ود در روابط اجتماعی و اقتصادي جامعه کنونی که انتظام امور مربـوط بـه امـالك غیرمنقـول     موج
هاي حقوقی دنیا ضروري ساخته است در زمان فقهاي گذشته هم  شده را تقریباً در تمام نظام  ثبت

سوره بقـره   282موجب آیه  شد. نباید تصور کرد که چون به بود، شاید چنین اجماعی حاصل نمی
به نحوي در آن زمان وجود داشته و شارع نیز با وجود آگـاهی از ایـن ابـزار و رواج آن     )تکتاب(

کرده، لزوم کتابت را شرط تحقق بیع یا انتقال مالکیت ندانسته است،  فقط به ایجاب و قبول اشاره 
 چه شارع امضاء کرده و اثر بر آن مترتب نموده، ایجاب و قبول اسـت و افـزودن   لذا باید گفت آن

شرط ثبت، تغییر حکم شرعی است زیرا ثبت رسمی به معناي مورد نظر در قانون ثبت و مبتنی بر 
تـوان   دشواري می اهداف و مصالح متعددي که مطرح شد، منطقاً در آن زمان موضوعیت نداشته، به

پذیرفت که ادله موجود به نحو یقینی نافی شرطیت لزوم ثبت رسـمی بـه معنـاي امـروزي آن در     
  )62: 1395میرزانژاد جویباري، ( .اد انتقال امالك استقرارد

شوراي نگهبان در موردي کامالً مشابه یعنی ثبت اختراعات و عالئم صنعتی و قراردادهاي مربوط   .2
هـاي صـنعتی و    ، طـرح 1قانون ثبت اختراعات 50و  48وانتقال آن، این نظریه را که در مواد  به نقل

آمده و درصدد تأمین نوعی نظم معامالتی و ثبات قـراردادي   13/11/1368عالئم تجاري مصوب 
کنـد، صـراحتاً پذیرفتـه و آن را خـالف شـرع       بوده و از اشخاص ثالث با حسن نیت حمایت مـی 

ویـژه از جهـت    هایی که موجب وضع ایـن مـواد شـده بـه     تشخیص نداده است. مصالح و دغدغه
ثالث با حسن نیت دقیقاً و بـه نحـو   جلوگیري از معامالت معارض و حمایت از حقوق اشخاص 

شدیدتر همان است که در حوزه امالك وجود دارد گرچـه ممکـن اسـت ماهیـت حـق مالکیـت       
فکري با مالکیت بر اموال مادي متفاوت باشد اما ازنظر نقش ثبت در قراردادهاي متضـمن انتقـال،   

کامل مبانی و مصالح ایـن دو  ها نیست. بدین ترتیب با وجود تشابه نسبتاً  تفاوت معناداري میان آن
  ها و موافقت دیگري با شرع دفاع کرد. توان از عدم مخالفت یکی از آن حوزه، دشوار می

فـروش   شیقانون پ 23ز در ماده یگر نیمصالح و مالحظات مربوط به لزوم ثبت امالك به نحو د  .3
طـور   ن ماده مقرر شده هرکس بهیرا در ایز، ده استینگهبان رس يشوراتأیید  به 1389 مصوب

ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالئم تجاري یا عالمت ، در مالکیت اختراع تغییر هرگونه«: قانون ثبت اختراعات 48ماده   .1
از اداره مالکیـت صـنعتی نفـع  يدرخواست کتبـی هـر ذ  به ، جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط

 گونه ینا تأثیر .شود یتوسط اداره مذکور آگهی م، و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه رسد یشده و به ثبت م انجام
تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبـت عالمـت یـا عالمـت

 یـا هـدف کاالهـا    خصوصیات یـا تناسـب بـا   ، مراحل ساخت، مبدأ، در مواردي مانند ماهیت که یرتدر صوجمعی 
معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک عالمـت جمعـی یـا، خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود

 50ماده و  ».باشد یور ماسناد و امالك کش  سازمان ثبت یسمالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئ
یـا، شده  ثبتصنعتی  هاي طرحاز اختراع و  برداري بهرههرگونه قرارداد اجازه «: نماید مقرر می قانون ثبت اختراعات

مفـاد، . اداره مالکیـت صـنعتی  شـود  میبه اداره مالکیت صنعتی تسلیم ها  آن مربوط به یا اظهارنامه شده ثبتعالمت 
 بـه  نسـبت  قراردادهاگونه  این تأثیر .کند وآگهی می را ثبت برداري بهره حفظ ولی اجازه محرمانه صورت بهقراردادرا 

  .»است فوق اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

66

د. چگونه ممکن اسـت  یآ ید مجرم به شمار میفروش اقدام نما شیم قرارداد پیبه تنظ یررسمیغ
ـ  يم سند عادیتنظ(ک عمل یمجرمانه دانستن   یاز نظـر شـرع  ) فـروش سـاختمان   شیقرارداد پ
ح سند یا ترجی ییها جز در موارد استثنا در دادگاه يرش سند عادیکن عدم پذیل، بالاشکال باشد

شـده خـالف شـرع     وانتقال امـالك ثبـت   ل نقلیر موارد مشابه از قبیدر سا يبر سند عاد یرسم
قـانون   23کـه منجـر بـه وضـع مـاده       یکـه اهـداف و مصـالح     یدر حـال ؛ ص داده شودیتشخ
جـاد  یتـاً ا یو نها يکاهش دعاو، از معامالت معارض يریر جلوگیفروش ساختمان شده نظ شیپ

قانون  48و  22است که در ماده  یقاً همان مصالح و اهدافیدق یو معامالت یثبات اجتماعنظم و 
 یعملـ ، مصالح و اهداف مشخصي تأمین مجاز است برا گذار قانونثبت مدنظر بوده است اگر 

ـ ا يز دارد که ضـمانت اجـرا  ین حق را نیالقاعده ا ین کند علییآن مجازات تع يرا منع و برا ن ی
قـانون   62مـاده   ي ها جز در موارد اسـتثنا شـده   در دادگاه يرش سند عادیم پذت را عدیممنوع

  قرار دهد. یاحکام دائم
 یصـنعت  يها طرح، قانون ثبت اختراعات 50و  48(ر مواد یاخ گذاري قانونبا دقت در دو نمونه   .4

د یشا دهینگهبان رس يشوراتأیید  که به )فروش ساختمان شیقانون پ 23و ماده  يو عالئم تجار
 یو حقـوق  ياقتصـاد ی، آثار و تبعات نامطلوب عدم ثبت از جهت اجتماع چه چنانبتوان گفت 

ت استناد معاملـه  ین گردد که هدف عمدتاً اعالم عدم قابلییعالوه تب ح شود بهیبه نحو جامع تشر
است نه بطالن معاملـه کـه مسـتلزم     یطور نسب به یر ادله در برابر سند رسمیو سا يبا سند عاد

ـ بـه ا  کـه  ؛ چنانت ثبت در وقوع عقد استیاعتقاد به شرط ، قـانون مزبـور   50ن امـر در مـاده   ی
ـ نگهبان با اعالم مطابقت آن بـا شـرع    يشده شورا ح یتصر يو عالئم تجار یصنعت يها طرح ا ی
نخواهد کرد.  يد جدیترد، رت آن با شرعیکم عدم مغا دست

  لیل نظریه در چارچوب مصلحت نظام. تح2ـ2ـ2ـ1
بـه آن در تعـارض بـا     یشده و اعتباربخشـ  در مورد امالك ثبت  یم سند رسمیاز آنجا که لزوم تنظ

مراقبت از موضوع استمالك ، از معامالت معارض يریبه جهات مختلف از جهت جلوگ يسند عاد
جاد نظـم و ثبـات   یای، حقوق دولت يفایو است، تأمین ان اشخاصیو نزاع م يکاهش دعاو، گانگانیب

جـاد نظـم و ثبـات    یاست و موجـب ا  یاجتماع يها و امثال آن موافق مصالح و ضرورت یمعامالت
ن یباشد بنـابرا  یم يت آن ضروریو رعای تأمین ث عقلیو هم از ح یگردد که هم از جهت شرع یم
در  یشتر به اسـناد رسـم  یب یدر جهت اعتباربخش یاسالم يت مجلس شوراید با استفاده از ظرفیبا
ن یتـر  از حساس یکیدرمورد  که ؛ چنانو رفع ابهامات متعدد موجود اقدام کرد ياس با اسناد عادیق

ت یت به جهت رعاین ظرفیران از ایا یدر نظام حقوق؛ ت اشخاصیاحترام به مالک یعنیموضوعات 
 يواگـذار  یف اراضـ یـ تکل نیـی شده و در قانون تع استفاده تر مهم يها از مصالح و ضرورت يا پاره

ده کـه سـازمان ثبـت    یص مصلحت نظام مقرر گردیمجمع تشخ 15/2/70مصوب  يدولت و نهادها
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ص و تملـک گشـته و   یتشـخ ، ریا بایکه موات  ییها نیاسناد و امالك مکلف است در خصوص زم 
بـه افـراد    ين مشـابه و وزارت مسـکن و شهرسـاز   یو عنـاو  یاد مسکن انقالب اسـالم یله بنیوس به

 يهـا  اگر اقدامات دستگاه یحت، دیمبادرت به صدور سند به نام واگذارشونده نما، واگذارشده باشد
ه صادر گـردد. اگـر   ین اولیت ملک به مالکیحکم به اعاده مالک، ابطالیی، توسط مرجع قضا ییاجرا
ن تـری  مهـم  از یکـ یبتـوان   یاسیو س یت و نظم اجتماعیامنتأمین  منظور حفظ مصلحت کشور و به

ـ محـدود و   یرا بـه نفـع منـافع اجتمـاع     )تیـ اصل مالک(اسالم  ياصول اقتصاد ، ا زائـل سـاخت  ی
و عـدم   يبـر سـند عـاد    یح سـند رسـم  یبحث که مقصود فقط ترج در موضوع مورد یاول قیطر به
با استناد به وجود مصالح مزبـور بـه   توان  ، میاست یدر برابر اسناد رسم يت استناد اسناد عادیقابل

با زوال کامل حقوق مالکانـه دارنـده سـند     يا چ مالزمهین امر هیرا ایز، حکم داد یاعتبار سند رسم
ـ افت خسارت خود به فروشـنده مراجعـه نما  یدر ياو حق دارد برا، نداشته و در واقع امر يعاد د. ی

  )68تا  62: نیشیمنبع پ(

. تبیین اراده جدید مقنن 2
  : ر در خور توجه استیتوسعه کشور نکات ز يها برنامه یقانون احکام دائم 62با دقت در ماده 

کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده ... باید بـه طـور رسـمی در    «عبارت  62در ماده   .1
در ابتـدا  » اسناد عادي در برابر اشخاص ثالث غیرقابل اسـتناد بـوده  «، »دفاتر اسنادرسمی ثبت شود

ضمانت اجرا غیرقابل استناد بودن معـامالت اسـناد عـادي در برابـر اشـخاص ثالـث داراي سـند        
کند؛ یعنی اشخاص ثالث با حسن نیتکـه از وجـود قـرارداد اول آگـاهی      رسمیرا به ذهن متبادر می

نادیده بگیرند و چنان رفتار کنند که گویی قراردادي وجود نداشته  توانند وجود آن را اند می نداشته
اسناد عـادي  (دارد:  الذکر که مقرر می است اما با دقت نظر از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده فوق

که در خصوص معامالت راجع به اموال غیـر منقـول تنظـیم شـوند مگـر اسـنادي کـه براسـاس         
است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل اسـتناد بـوده و قابلیـت    تشخیص دادگاه داراي اعتبار شرعی 

که شخصی بتواند وقـوع قـرارداد    گردد همین  معاوضه با اسناد رسمی را ندارند) چنین استنباط می
عادي را مستند به هر دلیل قانونی، اعم از شهادت، بینه و سوگند تکمیلی، ثابت کند، دادگـاه بایـد   

) و این قرارداد در برابر ثالث صحیح و قابـل  3: 1396اید (خدابخشی، اعتبار شرعی آن را اعالم نم
باشـد؛ و در مرحلـه اثبـات،     استناد است؛ بنابراین سند عادي قابل تعارض با سند رسمی مؤخر می

گذار سند عادي را در صورت تنفیذ بر سند رسمی ترجیح داده است. در قـانون ایـران هـیچ     قانون
استناد بودن قرارداد ذکر نشده است و حقوقدانان هر یک با توجـه بـه    کجا تعریفی جامعی از قابل

انـد: قابلیـت اسـتناد     انـد برخـی گفتـه    هاي شخصی خود، در این زمینه تعریفی ارائـه داده  برداشت
شـده و کمتـرین    عنوانی است که براي آثار قرارداد در حقـوق و تکـالیف دیگـران بیـان     «قرارداد 

گران است که طرفین قرارداد بتوانند در برابر اشخاص ثالـث بـه قـرارداد    بازتاب اثر عقد درباره دی
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طـور غیرمسـتقیم و    عنوان یک قرارداد استناد کنند و اشخاص ثالث نیز از نفع یا ضـرري کـه بـه    به
وضـعیت  «) طبـق تعریـف دیگـر،    337: 1376(کاتوزیـان،  ». شوند اسـتناد کننـد   قهري متحمل می

تـوان اشـخاص ثالـث را وادار بـه      د است که براساس آن مـی حقوقی یک عمل حقوقی یا یک سن
رعایت آن عمل یا سند و خودداري از رفتارهاي مادي یـا عمـل منـافی و معـارض بـا آن نمـود،       

مثابه یک واقعیت اجتماعی خود را بر تمام اشـخاص   که عمل حقوقی یا سند قابل استناد، به  چنان
  )  270: 1388(قاسمی، ». نندکند و همه ملزم به رعایت آ ثالث تحمیل می

ابتدائاً اقدام بـه اخـذ    یفات قانونیتشر یرا که پس از ط ید فقط کسین ماده دادگاه نبایاز نظر ا  .2
ده و نام او در دفتر امـالك  یا ارث به او منتقل گردیدر اثر معامله  یا ملکیت کرده و یسند مالک

موجب قرائن و ادله  به يصحت سند عاد چه چنانبلکه ؛ مالک بشناسد، شده عنوان مالک ثبت  به
ز یـ ن ين سـند یدارنـده چنـ  ، احراز و اثبات شود، نهیاز جمله شهادت شهود و ب یو شرع یقانون

  ندارد. يبر سند عاد یحیچ ترجیت هیمالک یث سند رسمین حیشود و از ا یم یمالک تلق
امـا صـراحتاً مشـخص     دانـد  یمـ  يز تحت شمول ثبت اجباریوعده را ن گذار قانون 62در ماده   .3

ـ ر؟ وعـده  یا خیطرفه هم خواهد شد  کیا کلمه وعده شامل وعده یننموده است که آ طرفـه   کی
ـ    ياز وقوع عقد يگریا دو طرف به دیک یعبارت است اخبار  ن آن دو نفـر واقـع   یکـه بعـداً ب

بـود.   نخواهد یل منشأ اثر حقوقین دلیرد به همیصورت بگ یا انتقالیتعهد که  این شود بدون یم
ط آن را انشـاء و  یو شرا ییاز دو طرف مفاد عقد نها یکیکه  یی) در جا464: 1372ي، (لنگرود

ز بـه مفـاد عقـد    یـ گونـه کـه هرگـاه او ن    نیبد، کند یگر میوقوع عقد را موکول به اراده طرف د
 یعنـ ی) 377: 1388، انیعقد واقع شود (کاتوزي، گریاز به اراده و انشاء دیبدون ن، ت دهدیرضا
مت را یط معامله و قیشرا، کند یتعهد م، طور معمول فروشنده است از دو طرف که به یکیتنها 
ـ ع اعالم و انتقال آن را موکـول بـه تما  ین و اراده خود را بر انتقال مبییتع ـ ل خری ، کنـد  یدار مـ ی
ـ رد عقد واقع شود. (کاتوزیاو را بپذ يشنهادهایکه اگر او پ يا گونه به ن یبرابنـا ؛ )64: 1387، انی

فروشـنده   ياز سو یرد و نه حقیگ یصورت م یکیطرفه نه تمل کیف فوق در وعده یطبق تعار
شود به اسـتناد مـاده    یک جانبِه واقع میصورت  گردد فلذا چون تعهد به یدار ثابت میبر ذمه خر

باشـد و از   62صورت نگرفته است تا مشمول عنوان معاملـه در مـاده    يعقد یقانون مدن 183
از به کار بردن کلمـه   گذار قانونرسد منظور  یاما به نظر م؛ ستین یهم الزام ت ثبت آن جه ن یا

متقابل که در عرف به آن قولنامـه   يها همان وعده، تعهد)( وعده در ماده مزبور در کنار عبارت
  اعالم شده است. يز طبق ماده مذکور اجبارینها  آن باشد که ثبت یند میگو یم

  قانون احکام دائمی 62. نقد و ارزیابی ماده 1ـ2
ن اسناد یع ایمردم و رواج وس یکه منجر به اعتماد عموم ياز حد به سند عاد ش یب یاعتباربخش  .1

تزلزل ، فراوان يها يخوار نیزم: وجود خواهد آورد از جمله به يجد یدر سطح کشور مشکالت
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ـ  یمالک ـ دا شـدن  یـ آنـان از پ  یت افراد بر امـالك و نگران ت یـ کـاهش امن ، ک معاملـه معـارض  ی
انـد و   وجـود آمـده   بـه  يعلـت اعتبـار اسـناد عـاد     است که به یران مشکالتیدر ا يگذار هیسرما
و  ياز دعـاو  یگر بخـش مهمـ  یاز طرف د .کنند یل میرا بر کشور تحم يادیار زیبس يها نهیهز

نشأت  یمعامالت در دفاتر اسناد رسم یافراد جامعه از ثبت رسم ییاعتنا یها از ب دادگاه یشلوغ
شـه در  یر ییمطروحه در محاکم قضـا  يها از پرونده يادیکه امروزه حجم ز  يطور به. ردیگ یم

کـه در دادگـاه از جهـت معاملـه      يمتعـدد  يها مثال پرونده يبرا. دارد یو ثبت یاختالفات ملک
صـورت سـند    امالت بـه جه معـ یشود نت یع مطرح میا صحت وقوع بیت یا اثبات مالکیمعارض 

  .باشند یم يعاد
در صـدر مـاده مـردم را بـه      گـذار  ؛ قانونباشد یانگر دو حکم متفاوت میب 62ل ماده یذ صدر و  .2

در ؛ دیگو یسخن م يل ماده از اعتبار سند عادیدر ذ؛ در حالی که کند یامر م یم اسناد رسمیتنظ
 ینـوع  ن برده و بـه یآن را از ب ییکاراتمام ، واقع اضافه شدن عبارت قسمت دوم به ماده مذکور

  آن را از جنبه آمرانه بودن خارج ساخته است.
غیرقابل استناد دانستن  62نویس اولیه ماده  طور که در مقدمه بحث نیز بیان شد در پیش همان  .3

سند عادي در قبال سند رسمی مؤخر با ایراد از سوي شوراي نگهبان مواجه شـد و عبـارت   
مگر اسناد عادي که به تشخیص دادگاه داراي اعتبار شرعی باشند به متن نهایی افزوده شـد؛  

ثبت  شود این است؛ که چگونه ممکن است الزامی دانستن حال سؤالی که در اینجا مطرح می
رسمی در معامالت اموال غیرمنقول مشروع و منطقی باشد ولی ضمانت اجراي آن غیرشرعی 

ي اخالق و قانون  گذار در مقام پند و اندرزاخالقی نیست و دو حوزه تلقی گردد؟ زیرا قانون
اي از  باشند؛ بنابراین الزامی کردن ثبت پـاره  دو حوزه و حیطه کامالً مجزا و منفکی از هم می

مالت بدون پذیرش ضمانت اجراي آن، چندان با منطـق و ذوق سـلیم حقـوقی سـازگار     معا
  نیست.

گذاري صحیح نیسـت زیـرا اوالً صـداقتی در مـتن قـانون       از طرف دیگر این شیوه از قانون  .4
کردند که معامالت بـا سـند    طور روشن اعالم می شود؛ بدین معنی که کافی بود به دیده نمی

گذار چنـدین نوبـت بـه اسـناد      که قانون از، مطلقاً صحیح هستند؛ اینعادي نیز با فرض احر
داند مصداق نفاق قانونی اسـت؛   کند ولی در نتیجه، سند عادي را مقدم می رسمی اشاره می

اعتبـاري اسـناد رسـمی منتهـی      گذاري نیز قابل دفاع نیست و به بـی  ثانیاً این سیاست قانون
گونه مسائل دخالـت کـرده و دیگـران را بـه      ه در اینخواهد شد؛ ثالثاً شوراي نگهبان هرگا

تبعیت از رویکرد خود رهنمون نموده، دقیقاً نظم جامعه را هـدف قـرار داده اسـت معلـوم     
یابـد و آیـا بایـد رویکردهـایی از ایـن قبیـل را        نیست بازي شرع و قانون تا کجا ادامه مـی 

انـد   هاي توسعه کشور درآمده هعنوان احکام دائمی برنام مصداق توسعه کشور دانست که به
  )3: 1396خدابخشی، (هاي مخرب کشور؟  یا برنامه
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در بحـث تعـارض سـند     یقانون مدن يدر راستا 62در ماده  گذار قانونن است که یا ينقد بعد  .5
 یسـادگ  جتاً افراد بهیکه نت؛ م سندیمعامله نظر داشته و نه نوع تنظ یبه تقدم زمان یبا رسم يعاد
معاملـه   یناروا تقدم زمـان  يها ن با توسل به شهادتیو همچن يک سند عادیتوانند با جعل  یم

  گردند. یع حق دارنده سند رسمییخود را اثبات کنند و موجب تض
گونـه   چیتنها ه ند نهینما ینقش م يفایکه ا یین نهادهاتری مهماز  یکیعنوان  به یدفاتر اسناد رسم  .6

 ي طبـق تعرفـه   یم اسـناد رسـم  یاند هنگام تنظـ  کنند بلکه موظف ینمل یبر دولت تحم یبار مال
اسـناد و   ز سـازمان ثبـت  یـ ن در کشـور مـا ن  یبنابرا؛ دولت بپردازند يبه اخذ درآمد برا، مصوب
 اسـت.  یخزانـه عمـوم   يفـراوان بـرا   ياست که منشأ درآمد یاز مؤسسات عموم یک، یامالك

تحـت   یمنوط به پرداخت وجهها  آن دن بهیشت بخیاسناد و رسم  ) ثبت50: 1378ي، لنگرود(
 یش از اسناد رسمیت خویدولت حما، بین ترتیبد؛ به صندوق دولت است »الثبت حق«عنوان 
امـا بـاوجود   ؛ )218: 1388ی، آداب( دینما یالثبت م افت حقیرا به درها  آن مفاد ين اجرایو تضم

 يدرآمـدها ی، مـردم بـه اسـناد رسـم    د و کاهش اعتمـاد  یه جدیمطابق رو ياعتبار به اسناد عاد
  مواجه خواهد شد. يریث با کاهش چشمگین حیدولت از ا یعموم

شـود بلکـه سـردفتران     یفه سردفتر فقط به ثبت معامالت محدود نمـ یوظ، مستفاد از قانون ثبت  .7
 کننـد  ین را بررسـ یت متعـامل یت و سمت و هویاند هنگام ثبت معامالت اهل طبق قانون موظف

گـر از  ید يا به نحوید یر رشیا غیکه مجنون  یو از ثبت معامالت اشخاص )قانون ثبت 57ماده (
واقـع  هـا   ی آنمقـام قـانون   له قـائم یوس که به یممنوع از تصرف هستند جز معامالت یانحاء قانون

شود که در حضور سردفتر و بـر   یشده محسوب م ثبت  ين سندیبنابرا؛ کنند يشود خوددار یم
به معامالت با  یکه اعتباربخش؛ شده باشد مین قرارداد در آن محضر تنظیول طرفجاب و قبیه ایپا

  کند. یهوده میدات را بین تمهیهمه ا يسند عاد
گرازجمله مـواد  یبا مواد د 62در ماده  گذار قانوند یه جدیرو، شده در فوق عالوه بر موارد گفته   .8

  باشد. یجمع نم  قابل 4یقانون مدن 1305قانون ثبت و ماده  723و  712و  1 70و مواد
ـ از ا قانون ثبـت  72و تزلزل ماده ی قانون احکام دائم 62ب ماده یجتاً با تصوینت ـ ث بایـ ن حی د ی

  م.ین دعوا و اشخاص ثالث باشین طرفیب يجد یو عمل یمنتظر اختالفات حقوق

 سندي که مطابق قوانین ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر  .1
  بت شود.مجعولیت آن سند ثاکه  این

نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده ها  آن اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معامالت و تعهدات مندرجه در  .2
  شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. مقام قانونی آنان محسوب می و کلیه اشخاصی که قائم

به ثبت امالك ثبت شده است نسبت به طـرفین کلیه معامالت راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه  .3
  و اشخاص ثالث داراي اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.ها  آن مقام قانونی معامله و قائم

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشـخاص ثالـث ولـی در اسـناد عـادي تـاریخ فقـط دربـاره  .4
  ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. داشته وها  آن اشخاصی که شرکت در تنظیم
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  قانون احکام دائمی 62. آثار حقوقی و قضایی ماده 2ـ2
را مشـوش و یحقـوق  يست مبالغه کرد و فضاینبا یقانون احکام دائم 62ن آثار ماد ییاگرچه در تب

باشد کـه در یم یمتضمن آثار مهم يا ن مادهیب چنیست که تصویقت نیملتهب نمود اما دور از حق
  قرار گرفته است. یل چند نمونه از آن موردبحث و بررسیذ

  قانون ثبت 22 نسبت به ماده 62. اثر ماده 1ـ2ـ2
د دولـت  یمطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رس یکه ملک نیهم«: دارد یقانون ثبت مقرر م 22ماده 

ـ که ملک مزبـور بـه او منتقـل گرد    یا کسیشده و  را که ملک به اسم او ثبت  یفقط کس ـ ده و ای ن ی
ده یارث بـه او رسـ   یملک مزبـور از مالـک رسـم   که  این ایده یز در دفتر امالك به ثبت رسیانتقال ن

دانـد و   یرا مالـک مـ   ین طبق ماده فوق دولت فقط دارنده سند رسمیبنابرا؛ »مالک خواهد شناخت
ن است واژه دولت به چـه معناسـت؟   یباشد. حال سؤال ا یقائل نم يدارنده سند عاد يبرا یتیمالک
الـث  ا واژه شخص ثیگر آید  عبارت است؟ به 62مثابه مفهوم شخص ثالث در ماده  ا واژه دولت بهیآ

از حقوقدانان منظور از عبارت دولـت در   يا شود؟ بر طبق نظر عده یشامل دولت هم م 62در ماده 
ـ ا؛ هسـتند  یعمـوم  يهـا  تمسـؤولی در مقـام   ياست که به نحو ین ماده تمام اشخاص حقوقیا ن ی

العله (؛ دینما یما را به توسعه آن ملزم م، خود منحصر نشده و خودبه» دولت«مفهوم به خود عبارت 
 يسند عـاد  ين قرارداد دارایرا که خارج از طرف یتمام اشخاص ثالثي که نحو تعمم و تخصص) به

ن قـرارداد اسـت و   یاست که خارج از طـرف  یعنوان شخص در واقع دولت به؛ ردیگ یدر برم، هستند
ست. با یقابل استناد ن يدر مقابل و يشناسد و سند عاد یرا م ید او سند رسمید به آن توجه نماینبا
ماده توان  می انین بیا  یو حقـوق  یقـ یان تمـام اشـخاص حق  یـ قانون ثبت در مقام ب 22گفت که اوالً

؛ شـوند  یاند و نسبت به قرارداد ثالث محسوب مـ  نداشته یاطالع ياست که از معامالت با سند عاد
ـ طر بـه ، شناسـد  یت نمـ ین را به رسمیبر رابطه طرف یت مبتنیمالک، دولت یدوماً وقت ـ  قی افـراد   یاول
مستلزم آن اسـت   یین شناسایرا ایز؛ ت نخواهند شناختیز آن را به رسمیگر نید یقیو حق یحقوق

 22دادگاه) مراجعه کرده و خواستار شناسایی شوند، در حالی که بنابر منطوق و نص مـاده  (که به دولت 
  )14: 1389ی، خدابخش( ن امر ممنوع است.یدولت از ا، مذکور

دولـت فقـط دارنـده    (قانون ثبـت   22کار رفته در ماده  از طرف دیگر با توجه به مفهوم مخالف حصر به  
عنـوان   شناسد) بدین معنی که دولت دارنده سند عادي را در هیچ صورت به عنوان مالک می سند رسمی را به

  قانون ثبت شد. 22ه توان قائل به عدم کارایی ماد می 62شناسد، مستفاد از ماده  مالک به رسمیت نمی

  قانون ثبت 48. اثر ماده نسبت به ماده 2ـ2ـ2
 یو شرع یموجب ادله قانون به يکه صحت سند عاد يقانون ثبت در موارد 48رسد مواد  یبه نظر م

بـر سـند    ين سـند یص خورده و چنـ یتخص 62موجب ماده  به، نه احراز شودیجمله شهادت و ب از
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آن اسـت کـه حکـم     یو اصول یص از نظر حقوقیاعتقاد به تخصجه ینت، حاکم و وارد است یرسم
اجرا دانست که ادله  قابل  ید در فرضیشود و ماده مزبور را با یگونه موارد اجرا نم نیفوق در ا ماده

ر یت هماننـد سـا  یـ مالک یسند رسم، گریر دیبه تعب؛ وجود نداشته باشد یمعارض با مفاد سند رسم
ـ در مقام تعارض با یژه است و حتیو فاقد اعتبار و قدرت و ک اماره به شمار آمده، یادله ر ید سـا ی

ـ قانون مـذکور در نظر  62ب ماده ینگهبان قبل از تصو يالبته شورا؛ ادله را معتبر و حاکم دانست ه ی
کـه   یررسـم یغ ياعتبار دانستن اسناد عـاد  یقانون ثبت را در ب 48و  22طالق مواد ا 4/8/95مورخ 

  : تندر شرع دانسیمغان نحو یبد باشدها  آن معتبر برصحت مفاد یا شرعی یقرائن و ادله قانون
ـ ا مسـؤول بـه   ییهـا  وستین بازار در ضمن نامه و پین و محترمینیمتد یاکنون بعض ن مجمـع  ی

 یاسـت و وقتـ   گرفتـه  انجامح یو صح یشرع صورت بهدر بازار  يادیکه معامالت ز اند داشتهاعالم 
 ین معامالت به ثبت رسمیچون ا دارند یماعالم  میکن یممراجعه  ییقضابه مراجع ها  آن ذیتنف يبرا
ارزش  یبن معامالت را یو امالك ا اسناد ثبتقانون  48و  47، 46، 22و بالخصوص مواد  اند دهینرس
ذ کرد.یو تنفتأیید  راها  آن توان ینمو  داند یم
قواعـد   از نظـر دانسته است  یرا مالک ملک یشخص، آن اداره ثبت موجب بهکه  يا خود سندیآ  .1

ت یـ مالککـه   آن ایو  ؟ز مالک دانستید او را شرعاً نیت او است و بایاماره معتبر بر مالک یشرع
مفـاد   شـود  یمو مانند آن ثابت  یشرع نهیبا شهادت یو تصرف مالکانه و  دیموجب  بهاشخاص 

  خالف شرع است؟، سند فوقمجرد ثبت در  در مالک دانستن شخص فوق به مواد مزبور 
ا مالک ندانستن هر کس کـه ملـک خـود را بـه ثبـت نرسـانده و در       یاز سؤال اول آ نظر قطعبا   .2

و  ؟ح اسـت یصح شود یماستفاده  48که از مواد فوق خصوصاً ماده  گونه همانمحاکم و ادارات 
مثـل   شده منتقل یبه شخص یو قانون یبا سبب شرع یکه مال يعموم آن نسبت به موردکه  آن ای
 موجـب  بـه عموم مـواد فـوق    جهیدرنتست و یح نیر اسباب صحیح و ارث و سایع و هبه صحیب

  ؟باطل است یقانون اساس 4مفاد اصل 
گانه با موازین شرعی، در جلسـات   4 در پی این درخواست، موضوع موافق یا مخالف بودن مواد
  :  ایشان به شرح ذیل اعالم شد فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر

موارد  یدانستن ثبت سند در برخ ياریاختصرفاً  اسناد و امالك قانون ثبت ؛ 47 و 46 مفاد مواد«
 22 اما مفاد ماده؛ ندارد يرادیخود ا ن مطلب خود به یر موارد است که ایدانستن آن در سا یو الزام

دارد  یررسمیغ ياعتبار دانستن اسناد عاد یداللت بر بکه  آن 48 ز مادهیاسناد و امالك و ن قانون ثبت 
باشـد  هـا   آن معتبر بر صحت مفاد یا شرعی یکه قرائن و ادله قانون يو اطالق آن در مورد سند عاد

نـه و  یکـه ب  يهمراه با قرائن و ادله فوق مانند سند يخالف شرع و باطل است و در مورد سند عاد
 ين مـوارد ین اسناد معتبر است و دو ماده مزبـور در چنـ  یاشهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد 

ـ اشاره بـه ا  یقانون مدن 1291 و 1285 ص خورده است و موادیتخص  .»دارد يگونـه اسـناد عـاد    نی
  نگهبان) يت شورای(سا
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  قانون ثبت 24بر ماده  62. اثر ماده 3ـ2ـ2
قـانون 24گردد این است که مـاده   قانون احکام دائمی مستفاد می 62مطلب دیگري که از ماده 

که در ضـمن جریـان ثبـت پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي این«دارد  ثبت را که مقرر می
عنوان دیگـر، خـواه هیچ عنوان قیمت نه به تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به

و در مـوارد مـذکور در 45مطابق مـاده   44ور در ماده حقوقی باشد خواه جزایی. در مورد مذک
مطابق مقـررات جزایـی مـذکور در بـاب ششـم ایـن 117و  116، 109، 107، 106، 105مواد 

موجب نظریه شوراي نگهبان و مـاده ، باید لغو و عبث دانست، چون به»قانون رفتار خواهد شد
تواند به استناد اسناد عـادي ادعـاي قانون احکام دائمی، هر شخص هر زمان که بخواهد می 62

مالکیت کرده، خواهان ابطال محتویات دفتر امالك و سند مالکیت رسمی صـادره مبتنـی بـر آن
  باشد.

  قانون مدنی 1305بر ماده  62. اثر ماده 4ـ2ـ2
مثابـه   در محکمـه بـه    یاعتبار شـرع تأیید  را پس از يکه سند عاد 62ت به قسمت دوم ماده یبا عنا

ـ مبادرت به خری، با سند رسم یشخص چه چناند گفت یداند با یم یسند رسم شـده   د ملـک ثبـت  ی
مفـاد آن بـر   ، گـردد  یخ سند رسمیاز تار  شید آن پیخر یمدعي، با سند عاد ید و بعداً شخصینما

 72ن مـاده  یو همچنـ  یقـانون مـدن   1305بوده و به استناد مـاده   یمذکور حاک یمیتنظ یسند رسم
 یبه شـرح  یخ آن در برابر سند رسمیا تاری يرقابل استناد بودن سند عادیتوان از غ یقانون ثبت نم

مـواد   يتا حـدود  62گفت ماده توان  می نیبنابرا؛ ها بدان متوسل شده دفاع کرد از دادگاه یکه برخ
  دهد. یالشعاع قرار م مذکور را تحت

  43رویه شماره . اثر ماده مذکور بر رأي وحدت 5ـ2ـ2
قـانون مـذکور    117اسناد و امالك، معامله معارض در مـاده   هنگام تصویب قانون ثبت  1310در سال 
» سـند رسـمی  «بعـد از عبـارت    »سـند عـادي  «کـه در ابتـدا عبـارت     بینی شد. با توجـه بـه ایـن    پیش
د که هـم معاملـه   دانستن اي را معارض می نشده بود، قضات دادگستري فقط صورتی را معامله بینی پیش

قانون ثبت اصالح  117ماده  7/5/1312گرفت. در تاریخ  اول و هم معامله دوم با سند رسمی انجام می
  صورت زیر درآمد؛   به117و کلمه یا عادي به بعد از عبارت سند رسمی اضافه شد و ماده 

رمنقول یا غیاعم از منقول  یا منفعت مالین یع نسبت به يا عادی یموجب سند رسم هر کس به«  
معامله  یموجب سند رسم ا منفعت بهین یداده و بعد نسبت به همان ع یا اشخاصیبه شخص  یحق
  »د به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.یا تعهد معارض با حق مزبور بنمای

اول با سند عادي و  چه معامله اي معتقد بودند چنان نظر شروع شد؛ عده وجود این اصالحیه، اختالف با  
قانون ثبت خواهد بود گروهی دیگـر  117شده باشد، موضوع مشمول ماده  معامله دوم با سند رسمی انجام 
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ق.ث. صراحتاً اسناد عادي را فاقد ارزش و اعتبار شناخته است، بنابراین اگر  48و  47معتقد بودند که مواد 
  اصوالً تعارضی وجود نخواهد داشت.معامله اول با سند عادي باشد فاقد اعتبار بوده و 

) يفـر یکشـور (قسـمت ک   عـالی  دیـوان  یعمـوم هیأت  در 1339 ن خالل موضوع در سالیدر ا
ـ د. با ایگرد 20/4/39مورخ  1930 ياصراررأي  مطرح و منجر به اصدار حـال اختالفـات ادامـه نی

  ؛ کشور منتج شدوان ید یعمومهیأت  10/8/1351مورخ  43ه شماره یوحدت رورأي  افته و بهی
ت تعـارض دو  یاسناد و امالك قابل قانون ثبت  117شرط تحقق بزه مشمول ماده که  این نظر به«

اسـناد مربـوط بـه عقـود و      یکه ثبـت رسـم   یباشد و در نقاط یک مال میا تعهد نسبت به یمعامله 
راجـع   يعـاد  سـند ، است يقانون مزبور اجبار 47موجب بند اول ماده  رمنقول بهیمعامالت اموال غ

ت ینشده و قابل  رفتهیک از ادارات و محاکم پذی چیهمان قانون در ه 48به معامله آن اموال طبق ماده 
 يل نقـاط بـاوجود اجبـار   یـ ن قبیدر ا یکس چه چنانن ینخواهد داشت بنابرا یتعارض با سند رسم

انجـام دهـد و    يعـاد  له سـند یوس رمنقول بهینسبت به مال غ يا معامله، قبالً اسناد یبودن ثبت رسم
معارض با معامله اول در مورد همان مالواقع سازد عمـل اول   يا معامله یموجب سند رسم سپس به
ت بـا مـاده   یقانون ثبت نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احـراز سـوءن   117ق ماده یاز مصاد

  »قابل انطباق باشد. يگرید يفریک
بـودن هـر دو سـند     یشـرط تعـارض را رسـم   بـود   يکه ثبـت سـند اجبـار    ین در نقاطیبنابرا

 117را بـه اسـتناد مـاده     ينشده بود سـند عـاد   يکه ثبت سند هنوز اجبار یدانستند اما در نقاط یم
  پنداشتند. یم یقانون ثبت قابل معارضه با سند رسم

ه معامالت راجـع بـه   یکل« الذکر از عبارت قانون فوق 62در صدر ماده که  این امروزه با توجه به  
با  يدر تعارض سند عاد، جه را گرفتین نتیاتوان  می شده است استفاده  »شده رمنقول ثبت یاموال غ
ـ وحدت رورأي  توان به یگر نمید یسابقه ثبت يرمنقول دارایمؤخر در معامله اموال غ یسند رسم ه ی

ده قـانون ثبـت و مـا    117ماده  يدر راستا ياستناد جست و سند عاد 10/8/1351مورخ  43شماره 
؛ را خواهد داشت یت معارضه با سند رسمیقابلی، شرط اثبات اعتبار شرع به یقانون احکام دائم 62
 هیوحدت رو يآرا«: دارد یان میکه ب يفریک ین دادرسییقانون آ 473به استناد ماده توان  می نیبنابرا

که مطابق مـاده   يه موخریوحدت رورأي  ایموجب قانون  فقط به، کشور عالی دیوان یعمومهیأت 
عمـالً موجـب    62جه شد کـه مـاده   ین نتیقائل به ا». ر استییتغ قابل، شود ین قانون صادر میا 471
  ه مذکور شده است.یوحدت رورأي  نسخ

  672بر رأي وحدت رویه شماره  62. اثر ماده 6ـ2ـ2
شود و  یم اقامهرمنقول یاست که از طرف مالک بر متصرف مال غ ییدعوا، ا غصبید ی خلع يدعو
ـ  یماز دادگاه  یمدع ن ببـرد لـذا   یخواهد که سلطه نامشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از ب

ـ ثابت نما يت خود را بر مال موضوع دعویاست ابتدا خواهان مالک يضرور ـ د زی را اگـر خواهـان   ی
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قـرار رد  نفع نبـودن   يشود و به علت ذ ینمنفع محسوب  يمذکور ذ يطرح دعو يبرا، مالک نباشد
رأي  د به آن توجـه شـود  ید در خصوص خلع یکه با ینکته مهمشد مطروحه صادر خواهد  يدعو

منظور  به 1/10/1383خ یکشور هست که در تار عالی دیوان یعمومهیأت  672ه شماره یوحدت رو
له یوس رمنقول بهید از اموال غیخلع  يا عدم امکان طرح دعوایها در باب امکان  رفع اختالف دادگاه

ت یـ فرع بـر مالک ، رمنقولید از اموال غیخلع «: ن آمده استید و در آن چنیصادر گردي، اسناد عاد
سـت بنـا   یقابل استماع ن، تین قبل از احراز و اثبات مالکید از زمیخلع  يطرح دعوا، نیاست بنابرا

دادگـاه   شـعبه پـنجم  ، رأي اسـناد و امـالك   قـانون ثبـت   48و  47، 46مراتب و با توجه به مـواد   به
ن نظر انطبـاق دارد  یکشور که با ا عالی دیوان یعمومي هیأت ت اعضایدنظر استان به نظر اکثریتجد
: ن آمـده بـود  یدنظر چنیشعبه پنجم دادگاه تجدرأي  لیدر ذ». ...شود  یص میتشخ یح و قانونیصح
 ...»قانونی نمایند توانند به تقاضاي خلع ید اقدام  خواهان پس از اخذ سند رسمی می ضمناً تجدیدنظر«

را در اثبـات وقـوع    ياعتبار اسناد عاد، مذکوررأي  ن تصور شود کهیامر ممکن است چن يدر ابتدا
ـ رسـد ز  یح بـه نظـر نمـ   ین تصور چندان صـح یمردود شناخته است اما ا، معامالت امالك رأي  رای

با امکان ، مزبور ت نموده و شرطید را موکول به اثبات و احراز مالکیخلع  يطرح دعو، مورداشاره
مربـوط بـه    يبه اصالت سـند عـاد   یدگیرس يبرا يو يو تقاضا ییمراجعه خواهان به مرجع فضا

ـ ن طریت او از ایجه اثبات مالکیمعامالت و در نت ـ در اچـه   آن نخواهـد داشـت   یق منافـات ی رأي  نی
ـ خلـع   يتواند اقدام به طرح دعوا یم ین است که تنها دارنده سند رسمیت دارد ایاهم ـ د نمای د و ی
بـه صـحت    یدگیرا مطرح نمود و رس یین دعوایتوان چن یصرف نم يک سند عادیصرف ارائه  به

الـزام بـه    يرا مطرح کـردن دعـوا  یز؛ باشد یه مزبور میوحدت رورأي  خارج از شمولي، سند عاد
ن یابنابر؛ دانند یرممکن میک دادخواست را ظاهراً غیموجب  به، دیهمراه با خلع  یم سند رسمیتنظ

 يروزیت خود را نزد محاکم اثبات کند تا بتواند در مرحله بعد در صورت پید مالکیخواهان ابتدا با
ـ د مطرح نمایتحت خلع  ییمجزا ينخست دعوا يدر دعو ـ د ای ـ ن روی ـ ه قابـل انتقـاد اسـت ز   ی را ی
ـ ت و خلع یاثبات مالک يافاده در عدم طرح دعوا یعمومرأي هیأت  که اشاره شد طور همان د در ی

  د.ینما یک دادخواست را می
 8/2/1379 مورخ 2168/7 ه شمارهیز وجود داشت مانند نظرین ییه قضاین بحث سابقاً در رویا  

نامه مقدور  ا هبهینامه  صلح، نامه عیب يد به استناد سند عادیصدور حکم بر خلع «: داشت یکه مقرر م
درخواست توان  می حکم صادره به استناد، بر صحت اسناد مذکور یبا صدور حکم قطع یست ولین

ـ خلع  يدعو«: نمود یان میکه ب 29/2/1379 مورخ 1545/7 ه شمارهیا نظری .»د مطرح کردیخلع  د ی
ـ خوانده در دادگاه به صحت سند اقرار نماکه  این ست مگریرش نیپذ قابل  يبه استناد سند عاد  .»دی
د فقط منوط یخلع  يد که طرح دعوارس یبه نظر م یقانون احکام دائم 62ب ماده یاما باوجود تصو

ک دادخواست بدون طـرح  یتواند در  یباشد و خواهان م یخواهان نم ياز سو یبه ارائه اسناد رسم
ل یاز تطو يرید را به منظور جلوگیخلع  يقرارداد و دعوا یاعتبار شرع ي تأییددعوا، مجزا ییدعاو
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ز ابطـال  یـ خوانده را ن یبتواند سند رسمبسا  دادگاه چهتأیید  کجا مطرح کند و در صورتی یدادرس
گر عمـالً  ید عالی دیوان 672ه شماره یوحدت رورأي  قانون مذکور 62ن باوجود ماده یبنابرا؛ دینما
  مخالف با نظر نگارنده وجود داشته باشد. ينخواهد داشت هر چند که ممکن است نظر ییکارا

  نسبت به دعاوي گذشته 62. اثر ماده 7ـ2ـ2
توجه است: نخست: آیـا براسـاس    در باب تسري این ماده به دعاوي سابق، موضوع از چند جهت قابل

اعتباري اسناد عادي، دعاوي ابطال اسناد یا موارد  توان از احکام سابق که به دالیلی، ضمن بی این ماده می
ثال، دعواي انعقـاد شـرعی و   اند، اعاده دادرسی نمود یا دعوایی تازه اقامه نمود؟ براي م دیگر را رد کرده

اقامه کرد؟ روشـن اسـت بـا    » صدور حکم بر اعتبار شرعی قرارداد«قانونی قرارداد یا دعوایی با خواسته 
ید و... را نیز اقامه  توان دعاوي دیگري مانند ابطال سند رسمی یا خلع استماع این دعاوي، متعاقب آن می

ر یک دادخواست طرح کرد؛ دوم: آیا دعاوي که هنوز در کرد یا هر دو را (جز درمورد اعاده دادرسی) د
که رأي نخستین صادرشده و در مراحل بعدي تجدیـدنظر یـا فرجـام     جریان رسیدگی است (اعم از این

  مذکور، تحلیل شوند؟ 62هستند یا چنین رأیی هنوز صادر نشده باشد) باید براساس ماده 
 73سابق به اسـتناد مـاده    يدعاون ماده نسبت به یا نشدن ایدرخصوص عطف به ماسبق شدن   

پـنجم توسـعه    سـاله  5قـانون برنامـه    يپـس از انقضـا  ، ن قانونیا«: دارد یمقانون مذکور که مقرر 
ان یـ کـه ب  18/12/1394موجب مـاده واحـده مـورخ     و به» االجرا است. ران الزمیا یاسالم يجمهور

ـ نما یم ـ ا یاسـالم  يجم توسـعه جمهـور  پـن  سـاله  5) قـانون برنامـه   235مـاده ( «: دی ران مصـوب  ی
  : شود یر اصالح میبه شرح ز 15/10/1389
حـداکثر   15/10/1389ران مصوب یا یاسالم يساله پنجم توسعه جمهور 5قانون برنامه  .235  ماده

ـ تمد یشمس يهجر 1395ان سال یتا پا ب برنامـه ششـم توسـعه و ابـالغ آن     ید و بـا تصـو  ی
 یقـانون احکـام دائمـ   ، 1396سـال   يگفـت از ابتـدا  تـوان   ، میسان نیبد» شود. یاالثر م یملغ

ر یـ ن است که مقـنن از قسـمت اخ  یا دهنده نشاناالجرا شده که  الزم، توسعه کشور يها برنامه
ه است و قانون نسـبت بـه ماقبـل    یاثر قانون نسبت به آت«: دارد یان میکه ب یقانون مدن 4ماده 

، باشـد  شـده  اتخاذن موضوع ینسبت به ا یمقررات خاصدر قانون که  این خود اثر ندارد مگر
دو قاعـده   يشده حـاو  فرانسه اقتباس یقانون مدن 2حکم که از ماده  نیا؛ مند شده است بهره

  .مهم است
کـه پـس از    کنـد  یحکومت م یعیقانون فقط بر وقای، عن: یقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد  .1

داده تابع همان قـانون اسـت و    زمان اقتدار قانون سابق رخدر چه  آن است و داده يوضع آن رو
ن نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.یقوان رییتغ

اجرا شود بر تمام امور حکومـت    قابل که نید همیقانون جد یعنی؛ ه استیاثر قانون نسبت به آت  .2
بـودن قـانون نسـبت بـه گذشـته       اثر یب دهد یش را از دست میقانون سابق سلطه خو و کند یم
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 یمحـاکم قـانون   لهیوسـ  بـه  ریـ مطالبه حق ثابت را از غ قهیو طر تیفیکه ک یو قانون مطلق نبوده
 که متضمن یقانون اما شود یم ماسبق عطف به دهد ینم ت حقیدر ماه يرییو تغ دینما یم نییتع
باشـد   و رافـع آن  ن امور موجد حـق یو مب گریکدیت حق و اساس روابط اشخاص با یان ماهیب

رأي هیـأت   درد گفتـه شـود   ی. در خصوص پاسخ به سؤاالت فوق باشود یعطف به ما سبق نم
د مطابق قانون حاکم در زمـان صـدور آن قابـل    یحکم با«: کشور آمده است عالی دیوان یعموم
از حکـم سـابق    تـوان  ینمـ  رسـد  یب میکه بعدازآن به تصو یاستناد قانون به دنظر باشد ویتجد
ن یـی قانون آ 9عالوه بر آن به داللت ماده )19/2/1368ـ 526دنظر خواست. (حکم شماره یتجد
ـ اعتـراض و تجد  تیث قابلیصادره از ح يآرا«: دارد یمان یکه ب یمدن یدادرس دنظر و فرجـام  ی

ز یـ ن یجه گرفت که اعـاده دادرسـ  ینتتوان  ، می»باشد یدر زمان صدور آنان م ين مجریتابع قوان
ت استماع یز قابلین یاعاده دادرس جهت  نیا ازشده و محسوب  اعتراضالعاده  از طرق فوق یکی

 الـذکر  فـوق قـانون   426ماده  ياز بندها کی چیهر قانون مطابق ییتغکه  این مضافاًنخواهد داشت 
معتقـد  تـوان   می نیبنابرا؛ ندارد یمحسوب نشده و مجوز قانون یجهت درخواست اعاده دادرس

و  شـود  ینمـ است که عطف به ما سـبق   يبرنامه توسعه قانون ماهو یقانون احکام دائمبود که 
  .باشد ینمسابق  يبه دعو يقابل تسر

  . انعکاس موضوع در رویه قضایی3
شهرسـتان   يدادگسـتر  یحقـوق  یشـعبه دوم دادگـاه عمـوم    9609986613400360پرونده شماره 

  : آباد خرم
را  یدانگ ملک شش 17/7/1385خ یف اول در تاریخوانده رد، ها ل خواهانیحسب اظهارات وک  

فروشـنده  ، ملـک  یمنظور انتقال رسم ک نموده است و بهیها تمل ع با ثمن مقرر به خواهانیبه عقد ب
خوانـده  ، د. بعـد از فـروش ملـک   ینما یم میداران تنظیدر حق خر 58997به شماره  یوکالت رسم

و  10614، 9939، 9432، 7860 يهـا  تحـت شـماره   یرهن یرسم يموجب قراردادها ف اول بهیرد
کـه   ایـن  ن قراردادها به سببیدانگ ملک مذکور را در رهن بانک قراردادها است که ا شش 10619

ل بانـک ابطـال   یـ ن وکیهمچن، باشد ین مرهونه بوده باطل و بالاثر میت نسبت به عیراهن فاقد مالک
در عقـود   یالت بـانک یکردن نرخ سود تسـه  یمنطققانون  1تبصره ؛ گریرا به جهت د یقرارداد رهن
از آن  یبدون ربا که عقود مشارکت و فـروش اقسـاط   یات بانکیقانون عمل 3ماده  )ب(مذکور بند 

  ده است.یاند را خواستار گرد جمله

  دادگاهرأي 
ـ به دال یها متک خواهان يدعو، لیبه باور دادگاه بنا به جهات ذ  ر واردیـ باشـد و غ  ینمـ  یل قـانون ی

 يهـا  برنامـه  یب قـانون احکـام دائمـ   یخ تصویبا توجه به تار: اوالً«چرا که ، شود یص داده میتشخ
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موجب  که به 20/1/96کشور مورخ  یو انتشار آن در روزنامه رسم 10/11/95توسعه کشور مصوب 
ـ ا یاسـالم  يساله توسعه جمهـور  برنامه پنج يپس از انقضا، ن قانونیا(: قانون مذکور 73ماده   رانی
سـاله   قانون برنامـه پـنج   235ماده (؛ 18/12/1394حسب ماده واحده که  این االجراست.) مضافاً الزم

شـود.)   یاالثر مـ  یب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن ملغید و با تصویتمد 1395ان سال یتوسعه تا پا
عبـارت   بـه ؛ نـدارد  يآن نسبت به معامالت گذشته اثـر  62ماده ی، قانون مدن 4فلذا با توجه به ماده 

کـه   ییتواند نسبت به قراردادهـا  ینم، است يقانون مذکور چون مستلزم حکم ماهو 62ماده ، گرید 
  حاکم باشد.، سابق بر وضع آن منعقد شده است

شده مانند   رمنقول ثبتیه معامالت راجع به اموال غیکل(: قانون فوق آمده است 62در ماده : اًیثان  
در دفـاتر   یطور رسم د بهیگونه معامالت با نیا تعهد به انجام ایز وعده یو ن رهن، اجاره، صلح، عیب

م یر منقـول تنظـ  یـ که درخصوص معامالت راجع بـه امـوال غ   يم شود اسناد عادیتنظ یاسناد رسم
است در برابر اشـخاص ثالـث    یاعتبار شرع يص دادگاه دارایکه براساس تشخ يشوند مگر اسناد

  را ندارند.) یت معارضه با اسناد رسمیقابلر قابل استناد بوده و یغ
ـ ب این ماده را به معامالت گذشته و بعد از تصویکه شمول ا یدر فرض یرسد حت یبه نظر م   ن ی

 یاست. نخست منظور از اعتبار شرع یبررس موضوع از چند جهت قابل ، میز بدانیتوأمان) ن(قانون 
بر اثبـات   یا با کشف دادگاه مبنیاز ارکان صحت معامالت است؟ آ یرکن یا اعتبار شرعیست؟ آیچ

 یشود؟ به باور دادگاه درواقـع اعتبـار شـرع    یبه ارکان صحت معامله اضافه م یرکن، عیوقوع عقد ب
ـ ا یدر نظـام حقـوق  : را اوالًیز؛ تواند باشد یش از آن نمیاست و ب یهمان اعتبار قانون بـاوجود  ، رانی

ط و ارکان صـحت قراردادهـا در مـاده    یشرا: اًیرسد و ثان یگر نمیعه به منابع دنوبت به مراج، قانون
فه کنترل قراردادهـا را بـه   یز وظین یمدن ین دادرسییقانون آ 6شده و ماده  منعکس یقانون مدن 190

  شوند. یاعتبار تلق یب، و اخالف حسنه باشد یدهد که اگر برخالف نظم عموم یدادگاه م
: اگر منظور ماده    مذکور، معتبر بودن هر معامله عادي و نقض حقوق اشخاصی باشـد 62ثالثاً

 62نیازي به انشاء مـاده   »در حدودي که واجد حسن نیت هستند«که سند رسمی در اختیاردارند 
آنکـه حکـم اشـاره دارد و حـال   »تشخیص دادگاه«به این کیفیت نبود؛ چراکه در این ماده هم به 

دهد که در این مورد، هر سند عـادي اصوالً اعالمی است نه تأسیسی و این خود نشان میدادگاه 
را نباید پذیرفت و باید به مبانی دیگر و رعایت مقررات ثبتی توجه داشت و نیز در این مـاده از

نظر از ابهام آن، حداقل مفید این معناست که معامله بایـد در کند که صرف یاد می »اعتبار شرعی«
اتکا و اعتماد باشد، زیرا در نظام قانونی، معامله شـرعی و ضعیتی باشد که از نظر حقوقی قابل و

، هنوز هم دادگـاه بایـد بـا توجـه بـه کـل62قانونی نباید دوگانه باشد و بنابراین با وصف ماده 
مثابـه ، بـه  62مقررات حاکم بر تعارض اسناد عادي و رسمی به موضوع بنگرد و تصویب مـاده  

گونه به موضـوع بنگـریم که اگر این ط بطالنی بر همه مقررات ثبتی و رسمی نیست مضافاً اینخ
که با کشف دادگاه از اعتبار بیع عادي و اعتباربخشی کامل به آن، بایـد تمـام شـرایط صـحت و
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استناد و معارضه با اسناد عادي را بر چنین امري مترتب کنیم؛ در واقع چنین کشفی موجب حل 
شود و نسبت به اشخاص ثالـث بـا حسـن نیـت، نقـش مابین خریدار و فروشنده می فی اختالف

کـه مخربی خواهد داشت که خود برخالف مذاق شرع و اعتماد به اسناد رسمی اسـت. همچنـان  
فرض اعتبار داشتن سند عادي و بیع غیررسـمی«که حکم اولیه شرعی  مطابق اصل الضرر، همین

رو، دادگاه سند عادي را  یر شود باید مورد نفی قرار گیرد و ازاینسبب ضرر غ »در مقابل دیگران
در مقابل هر دارنده با حسن نیتی که به قانون رسـمی کشـور و اسـناد معتبـر اتکـا کـرده اسـت

بعدازآن همه «اي بدون موازین قانونی  داند و حکم اولیه صحت شرعی، معامله غیرقابل استناد می
دهـد مورد تأیید قرار نمی »ور در مراجع قانونی براي تأیید سندتأکید و رسمی نمودن سند وحض

  زیرا حکمی ضرري است که باید نفی شود.
سـت کـه   ین نیش از ایشود ب یمستفاد م یقانون احکام دائم 62از ماده چه  که آن این نظر به: دوم  

جـز در  ، نیاست که سابق بر ا ین در حالیت استناد داشته باشد و ایز ممکن است قابلین يسند عاد
نبـود و   ینظام حقوقتأیید  مورد یدر مقابل سند رسم يسند عاد يبرا یتین قابلیچن، موارد محدود

و از نظـر   »ت اسـتناد و معارضـه داشـتن   یقابل«ن ندارد یش از ایب یاد شده داللتیماده که  این نظر به
در مـورد سـند    ین وصفیاما چن، کند یان نمیرا ب یچ حکمیهی، ح نسبت به سند رسمیتقدم و ترج

بـازهم تقـدم   ، زیـ ت استناد نیبا فرض قابل یح نشده است و لذا حتیقانون تصر يچ جایدر ه يعاد
، مـنظم  یاست و در نظـام حقـوق   یمنتف يط مساویدر شرای، نسبت به سند رسم ياعتبار اسناد عاد

ز بـه  یـ و ن یدر مقـررات ثبتـ   یرسمصورت  م سند بهیتنظ یتوان فراتر از قانون عمل کرد و وقت ینم
را کـه بـرخالف    يتواند سند عـاد  یط دادگاه نمین شرایدر ا، است یالزام 62حکم بخش اول ماده 

شـده اسـت مقـدم و     م یت قانون تنظیکه با رعا یبر سند رسم، دهیم گردیمقنن تنظ يدستورات امر
لـذا بـه بـاور    ، ن معناستید ایمؤز یاصل اعتماد مشروع و استحکام معامالت ن یمرجح بداند و مبان

 یگر مانند اعتبار کامل سند رسمینقض همه قواعد د يبه معنا، مذکور 62صرف وضع ماده ، دادگاه
را بـه اسـتناد معاملـه مقـدم      یست تا ابطال سند رسمیني، سند عاد یگران و اعتبار نسبیدر مقابل د

ت یـ در موقع یدارنده سند رسمصورتی که در تنها که  این ه دانست و نظر بهیبتوان قابل توجي، عاد
ـ بودن دال یط صحت و کافیرا با شرا يع عادیبتوان  می ا قصور باشدیر یت و تقصیسوءن  یل اثبـات ی
داران با سـند  یاز خر یکیاست  ین صورت هم کافیدانست که در ا یموجب بطالن سند رسم، آن
بـر  ، رد و درواقعیت قرار گیمورد حمات باشد تا یواجد حسن ن، در سلسله انتقاالت متعددی، رسم

ها  ی، آندارنده سند رسمدر صورتی که تنها ی، ت استناد و اعتبار کامل سند رسمیقابل ياساس تئور
کرد  یع اطالع حاصل میگر نسبت به مبیست از روابط اشخاص دیبا یبه دست آورده که م يبه نحو

ت از سند یحما یه بر قواعد حقوقیحق تک، باشداقدام نموده ي، ع عادیو با علم با امکان اطالع از ب
توان  یمحرز نشده و لذا نم یطین شراین پرونده چنیدر اکه  آن و حال) قاعده اقدام(؛ را ندارد يعاد

  )یدکتر عبداهللا خدابخش ی(کانال تلگرام» ف کرد.یتعر يسند عاد يرا برا یاعتبار شرع
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  ـ حال با عنایت به رأي فوق، مباحث ذیل از نظر نگارنده شایسته توجه است:  
ت در حقـوق  یـ مقبول رغـم  علی يت استناد سند عادیه قابلینظر ییه قضایرسد در رو یبه نظر م  .1

دادگـاه   چه چنانرش قرار گرفته است تا در هر مورد یمورد پذ یطور نسب ران مطلق نبوده و بهیا
معتبـر بدانـد و    یمقدم را از لحاظ شـرع  يمعامله با سند عاد ین حقوقیبر اصول و مواز یمبتن

آن اعتبار قائـل شـود کـه بـا توجـه بـه امکـان         يبرا؛ دیمربوطه را بر آن مترتب نما یآثار قانون
 یل سـند رسـم  یت ثالث در تحصـ یامالك و عدم حسن ن یدر انتقال رسم یسوءاستفاده احتمال
ص دادگـاه درخصـوص   ین مـاده تشـخ  یگر در ایرسد به عبارت د یه به نظر معادالنه و منصفان
ک یکه با  يبا سند عاد يا صورت هر معامله نیر ایرا در غیت دارد زیموضوع ياعتبار اسناد عاد

؛ ص دادگـاه نداشـت  یبـه تشـخ   يازیاعتبار بود و ن يح و دارایشد صح یجاب و قبول واقع میا
ـ ن ایص دادگاه در خصوص تکویتشخجه گرفت ینتتوان  می نیبنابرا  ین معاملـه نقـش اساسـ   ی

نـدارد در   یجدا از اعتبار قـانون  ین ماده مفهومیدر ا» یاعتبار شرع«عبارت گر یدارد از طرف د
 یحکم، منعکس است یقانون مدن 190معامالت که در ماده  یش از قواعد عمومیب، شرع، واقع

ح شود یتصر، که خالف آن در قانون يز در مواردج، که شرعاً معتبر باشد يندارد و هر قرارداد
 باطـل هسـتند)  ، ح قانونیکه به جهت تصر یاز معامالت در حوزه حقوق عموم ياری(مانند بس

  باشد. یدر قانون هم معتبر م
 يبـرا  یمانند ثبت سـند رسـم   يا و دخالت قواعد آمره یو حقوق یده شدن روابط اجتماعیچیپ  .2

د یز تابع نظم جدیکند که قواعد قراردادها ن یجاب میاشخاص ا يقراردادهاا اثبات انواع یتحقق 
خود  يجا یت اراده باطنیا حاکمیبودن عقود  ییاصول مانند رضا يا رند و پارهیقرار گ یحقوق

ـ و به، شده بدهند  و ثبت يت ظاهریظاهر اسناد و مالک را به اصل اعتماد به  کـه   یژه در روابطـ ی
ـ دارد و عـدم رعا  ینظم عمـوم م با یارتباط مستق ، فات مقـرر یاسـناد و تشـر    ت مقـررات ثبـت  ی

 ینیگزین جایا، متعدد را به دنبال دارد يمانند تحقق دعاو يفاسد یکه گفته شد توال طور همان
کرد را دنبال کـرده  ین رویز ایمختلف ن یحقوق يها تصور است که نظام صورت مشهود قابل  به
ده یـ چیآور عقـد در روابـط پ   الـزام  يرویرا نیز؛ شده است یتلق قرارداد یاز اصول اساس یکیو 
کرد ین رویگردد و اگر قرار باشد برخالف ا یقفل و بسط م، ظاهر روابط تنها با اعتماد به  یفعل

است متزلزل شده و به تبع آن حجم معـامالت و   يریگ میتصم يربنایاعتماد که ز، حرکت نمود
ي، ها و مؤسسات اعتبـار  تنها متوجه بانک  ان آن نهیشود که ز یبه شدت کاسته م يگذار هیسرما

 یقـ یستند بلکه اشـخاص حق یاست که قادر به کنترل معامالت ن یر اشخاص حقوقیدولت و سا
ن یشـود و بنـابرا   یکاسـته مـ  هـا   آن الت بهیاعطاء تسه يزه براین امر متضرر شده و انگیز از این

  روشن است. ی کامالًن مسئله با نظم عمومیارتباط ا
 یاز اصـول ی، و حرکت هدفمند با نظام حقـوق  یت مقررات قانونیاشخاص و رعا یرفتار منطق  .3

ت یو مشـروع هـا   آن ت شـناختن حقـوق  یاست که سبب التزام اشخاص شده و انتظار به رسـم 
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بـا   ییا بدون آشـنا یکه عمداً با اهمال  يافراد، کند و در نقطه مقابل یه میرا توجها  آن تصرفات
ت یرا رعا یکنند و قواعد حقوق یاقدام به انعقاد معامالت م، و ساده انگاشتن آن ین حقوقیمواز
ـ کنند و ا یفراهم است به احقاق حق اقدام نمها  ي آنکه برا یا در فرصتیند ینما ینم ، ن اهمـال ی

مسک از قواعد مت ید بتوانند در هنگام اختالف به برخینبا، گردد یسبب تضرر اشخاص ثالث م
از حق ، قانون يکردهایده گرفتن رویفات است و با نادیت بدون تشریشوند که مربوط به وضع

  .ندیگران دفاع نمایتقدم خود و عدم اعتبار حق د
ر بودن قواعد خـود و حفـظ اعتمـاد مشـروع     یپذ ینیب شیپ یژگیو يدارا ین نظام حقوقیهمچن

ه یـ تک ین نظـام حقـوق  یکه بر ا ید از شخصیباشد و در هنگام اختالف با ین قواعد میاشخاص به ا
ـ بـه ا  یکه تـوجه  يبه فرد، ت کند در نقطه مقابلینموده است حما و قواعـد آن   ین نظـام حقـوق  ی

گـر اسـت   یر با حقوق اشخاص دیکه مغا يامر  حق مطالب، )یتوجه یا بیا با اهمال یعمداً ( نداشته
منعقـد    يا معاملـه ، از معـارض  يت عـار یـ که براسـاس سـند مالک   یاست کس یهید و بدیاعطا ننما

ـ کـه بـرخالف ا   یهم خواهد داشـت امـا کسـ    یت قانونیانتظار حما، ت مقرراتیبا رعا، کند یم ن ی
ـ ر ثالث را اثبات نمایا تقصی یکه علم و آگاه  ید تنها در صورتینما یکرد حرکت میرو تـوان   مـی  دی

  ت در مقابل حقوق متصوره ثالث را داشته باشد.یانتظار حما

  گیري جهنتی
رش اسـناد  یکـه در خصـوص پـذ   ؛ ن استیان نمود ایتواند ب یجه پژوهشحاضر میعنوان نت چه به آن
کـه   ین معنـ یبـد ؛ شود یده مید يادیز ينظرها ن دادرسان محاکم و حقوقدانان اختالفیدر ب يعاد
 يتبـع آن بـرا   بهدانند و  یم ییرمنقول را رضایانتقال اموال غ، ت ارادهیباتوجه به نقش حاکم يا عده

داننـد و معـامالت    یمـ  یفاتین عقود را جز عقـود تشـر  یگر اید یاند اما برخ اعتبار قائل ياسناد عاد
که البته اسـتدالالت گـروه نخسـت اقـوا بـه نظـر       ؛ پندارند یرا باطل م يصورت گرفته با اسناد عاد

ن ین ثبـت و همچنـ  و چـه در قـانو   یران چـه در قـانون مـدن   یقانون ا يچ کجایرا در هیز؛ رسد یم
 طور همانو ؛ وجود ندارد يبطالن معامالت صورت گرفته با اسناد عاد يبرا یل متقنین دلیرقوانیسا

 يبطـالن معـامالت عـاد    یدر ادارات و محاکم به معن يرش بودن سند عادیپذ رقابلیکه گفته شد غ
توسـعه   يهـا  برنامه یقانون احکام دائم 62ماده  یعنی گذار قانوند یه در اراده جدین رویباشد. ا ینم

نظم دادن به معامالت  ينکه مقنن برایشود در ماده مذکور باوجودا یده مید یکشور هم به طور نسب
سـرانجام   یتوجه داشته ول یطور رسم م اسناد بهیاز معامالت معارض به تنظ يریرمنقول و جلوگیغ

اسـناد   يمقـدم دانسـت و بـرا    یر سـند رسـم  آن را بي، ذ سند عادیدر مرحله اثبات در صورت تنف
 يدارنـده سـند عـاد   ، گـر ین از طـرف د یقائل شد همچن یرمنقول نقش اثباتیدر معامالت غ یرسم
ـ مؤخر را ابطال نما یش رود که سند رسمیپ ییتواند تا جا یم گـر قضـات   یکـه د  ین معنـ یبـد ؛ دی
ـ را ناد يسند عاد 22و ماده  48توانند به استناد ماده  ینم ـ وحـدت رو رأي  رنـد و مطـابق  یده بگی ه ی
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قتـاً  یحق گـذاري  قـانون وه از ین شـ یبداننـدا  یرقابل معارضه با سند رسمیرا غ يسند عاد 43شماره 
ها و اختالفـات   ش چالشیافزا، ن تحوالتیجه ایرسد و تنها نت یح نبوده و قابل انتقاد به نظر میصح
مربوط بـه ثبـت معـامالت     یاد قانونن مشکالت اصالح مویحل ا که راه؛ باشد یدر جامعه م یحقوق

اثبات دعـوا   يها ر روشیو سا يبرسند عاد یح مطلق سند رسمیر منقول درخصوص ترجیاموال غ
ـ باشد کـه البتـه ا   می فین تکلیتخلف از ا يح درخصوص ضمانت اجرایصر يا ب مادهیو تصو ن ی

ـ ا ین فقهـ یینگهبان و تب يدر شوراه یر روییمهم جز با تغ ـ و ن مسـئله  ی مجمـع   یدخالـت قـانون  ا ی
  نخواهد بود.سر یمص مصلحت نظام یتشخ

منابع
، انتشارات فکرسازان، تهران، ویرایش نخست، نقش اسناد عادي در معامالت امالك، و علی سرخی، حمید، ابهري  .1
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دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران (واحد جنوب) زهرا محمودي

  استادیار دانشگاه تهران  ابراهیمی دکتر نصراهللا

هاي  فصل چهارم: مقایسه جایگاه شناسایی و اجراي احکام صادره از دادگاه
  کشورهاي عضو اتحادیه اروپا

خصوصی به طور عام و قواعد تعارض قوانین به طور خاص از یک طـرف   الملل بینقواعد حقوق 
باشند. به لحاظ گسترش روزافزون مبادالت از ارتباط  از موضوعات پیچیده و بغرنج علم حقوق می

ها و از بین رفتن مرزهاي جغرافیـایی و سیاسـی بـه معنـا و مفهـوم گذشـته و        بین کشورها و ملت
 الملـل  بینقواعد و مقررات ، باط جمعی و نیاز کشورها به همدیگرپیشرفت تکنولوژي و وسایل ارت

هاي فراوان و روز افزون هستند.. یـک نمونـه موفـق در     خصوصی دستخوش تغییرات و دگرگونی
 هـاي خـارجی را در اتحادیـه اروپـا     ی و اجراي احکام دادگـاه یقواعد حاکم بر شناسا سازي یکسان
در بروکسـل بـین کشـورهاي عضـو اصـلی       1968سپتامبر  27یافت که به موجب عهدنامه توان  می

لوکزامبورگ و هلند در بروکسل امضاء شد. عالوه بر ، فرانسه، آلمان، بلژیک، جامعه اقتصادي اروپا
در لوکزامبورگ پروتکلی را امضاء نمودند (پروتکل لوکزامبـورگ) کـه    1971این کشورها در سال 

چنـین  ، نماید. به موجب آن ز عهدنامه بروکسل مقرر میمکانیزمی را براي موضوعات تفسیر ناشی ا
متن عهدنامه را ، موضوعاتی باید به دادگاه دادگستري جامعه اروپا ارجاع شوند. بنابراین این دادگاه

و پروتکـل   1973کنـد. عهدنامـه بروکسـل در تـاریخ اول فوریـه       در جایی که الزم باشد تفسیر می
  بین شش کشور اصلی عضو به اجرا در آمد. 1975مبر لوکزامبورگ که در تاریخ اول سپتا
رم بود که نقـل و انتقـال از کـاال،     1957اي در راستاي اهداف معاهده  در واقع هدف چنین عهدنامه

المللی بسیار گسترده در خصوص خرید و  خدمات کارگران و سرمایه و در نتیجه انعقاد قراردادهاي بین
جامعه را در برداشت. مسائل حقوقی که این تنوع قراردادها در بر  فروش کاال و تهیه خدمات در سراسر

ها بود. به عنوان مثال، از  ها و شناسایی و اجراي احکام آن داشتند مختلف بود؛ از جمله صالحیت دادگاه
که یک حکم خارجی در یک کشور دیگر اجـرا شـود. ابتـدا     الملل خصوصی براي این لحاظ حقوق بین
ط یک دادگاه صالح صادر شده باشد بدین منظور یک راه نیز بدیهی هماهنگ نمودن باید این حکم توس

  قواعد صالحیتی بود و این طریقی بوده است که توسط عهدنامه بروکسل پذیرفته شده است.

 شناسایی و اجراي احکام خارجی
بخش دوم و پایانی
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کشورهاي داراي نظام حقوق ، این است که عهدنامه، باشد اي می چه که حائز اهمیت برجسته آن
 را به خود جذب نموده و گردهم آورده است و شاید بتـوان گفـت کـه    نوشته و نظام حقوق عرفی

در واقع غلبه نظام حقوقی نوشته بر نظام حقـوقی عرفـی اسـت. بـا     ، آن بر نظام حقوقی عرفی تأثیر
توجه به قانون مزبور در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا یک هماهنگی و رویه واحـد در خصـوص   

ایجاد نمـوده اسـت. بـا توجـه بـه      ، هاي کشورهاي عضو دادگاهشناسایی و اجراي احکام صادره از 
میالدي که ایجاد نظم نوین جهانی و پیوستن کشور به سازمان  21ضرورت ارتباط کشورها در قرن 

بـین  ، اي ی و حتـی منطقـه  المللـ  بـین هـاي   (جهانی شدن) ضرورت انعقاد عهدنامـه ، تجارت جهانی
اعضاي کشورهاي غیـر متعهـدها و غیـره را    ، اسالمیالمنافع از جمله کشورهاي  کشورهاي مشترك

شـرایط شناسـایی و اجـراي احکـام      تأسـیس  هاي مشترکی در جهـت  که عهدنامه، نماید ایجاب می
صــادره از کشــورهاي عضــو در ســایر کشــورها را فــراهم نمایــد. عهدنامــه بروکســل و پروتکــل 

  قرار گیرد. تواند مورد توجه کشورها لوکزامبورگ بعنوان نمونه موفق آن می

  بخش اول: تمایز بین شناسایی حکم و اجراي آن در عهدنامه بروکسل
اصـوالً ایـن دو عنـوان دو    ، عهدنامه بروکسل بین شناسایی حکم و اجراي آن تمایز قائل شده است

ی حکم مقدمه اجري آن است. تـا حکمـی در کشـوري بـه     یچرا که شناسا، اي هستند چیز جداگانه
  .1دستور اجراي آن صادر نخواهد شدرسمیت شناخته نشود 

شناسایی حکم دادگاه یک کشور در کشور دیگر به این معنی است که بررسی شـود آیـا حکـم    
باشـد   می، صادره داراي شرایط الزم مطابق قوانین کشوري که شناسایی حکم از آن درخواست شده

ی را در آن کشور بیـان  یا خیر. در هر کشوري مقرراتی وجود دارد که شرایط شناسایی حکم خارج
کند. کشورهاي اروپایی براي شناسایی احکام صـادره از یـک کشـور اروپـایی در دیگـر کشـور        می
کنوانسـیون بروکسـل انعکـاس یافتـه      32تـا   25ی داراي مقررات واحدي هستند که در مواد یاروپا

  است.
ري بـه اجـرا   شناسایی احکام بین کشورها اهمیت و ارزش زیادي دارد چه بسا حکـم در کشـو  

  ی آن در دیگر کشورها فواید فراوانی را به همراه داشته باشد.یدرآمده باشد. اما شناسا
در مواردي که حکمی به نفع یک شـخص  ، بیشتر موارد اجرا است، که از لحاظ تعداد طوري هب  

صادر شده و وي بخواهد براي اثبات دعواي دیگـري از آن اسـتفاده کنـد ایـن حکـم بایـد مـورد        
  .2شناسایی قرار گیرد

جمهـوري الملـل  بـین مجله حقوقی دفتر خـدمات حقـوق   ، تعارض قوانین و قراردادها، دکتر حمید رضا، نیکبخت  .1
40ص ، 32شماره ، اسالمی ایران

، 1380نیمسـال اول  ، خصوصـی مقطـع کارشناسـی ارشـد     الملل بینجزوه درس حقوق ، دکتر حمید رضا، نیکبخت  .2
دانشکده حقوق شهید بهشتی.
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کـه   ایـن  فروشد اما قبـل از  براي مثال یک نفر ایرانی اتومبیلی را به یک فرانسوي در بلژیک می  
رود فرد فرانسوي در این حالت  اتومبیل را به خریدار تحویل دهد در اثر تصادف اتومبیل از بین می

نماید و دادگـاه   طرح دعوي می کند لذا طرف ایرانی در بلژیک جهت مطالبه ثمن ثمن را تسلیم نمی
 حقـی طـرف ایرانـی    بـی  معامله را فسخ تلقی کرده و حکم بـه » تلف مبیع قبل از قبض«با توجه به 

دهد. بعد از مدتی اموالی از طرف فرانسـوي در کشـور فرانسـه در اختیـار طـرف ایرانـی قـرار         می
کند. (خود را بابت  وال خودداري میگیرد که او با استناد به وجه اتومبیل مذکور از استرداد آن ام می

اعتبـار   بی شود. فرد فرانسوي براي داند) دعوي در دادگاه فرانسه مطرح می بهاي اتومبیل طلبکار می
دهـد. در اینجـا بحـث     کردن ادعاي ایرانی مبنی بر مطالبه وجه مبیع حکم دادگاه بلژیک را ارائه می

بحث اجراي آن در میان باشد. که  این شود. بدون دادگاه بلژیک در فرانسه مطرح می شناسایی حکم
حقـی طـرف ایرانـی صـادر      بـی  حکمی مبنی بـر ، دادگاه فرانسه آن را به رسمیت بشناسد چه چنان

شود که ارزش شناسایی احکام خارجی کمتر از ارزش  خواهد شد. باتوجه به مثل مذکور معلوم می
نخواهد بود. ها  آن اجراي

  عهدنامه بروکسل بخش دوم: تعریف حکم در
عهدنامه بروکسل رأي به معناي هرگونه رأي صادره از دادگاه یا مرجع قضایی یک  25به موجب ماده 

که عنوان حکم داشته باشد یا خیر. مثالً قرار دادگاه را نیز شـامل   نظر از این کشور متعاهد است. صرف
عناوین مـوثر در مقـام نیسـتند.     شود. این تصمیم قضایی ممکن است عناوینی مختلف داشته باشد. می

گیري یک مرجع قضایی مطرح است که در دادگاه یک کشور از کشـورهاي عضـو،    مهم نفس تصمیم
اتحادیه اروپا صادر و در دادگاه کشور دیگر عضو تقاضاي شناسایی و اجراي آن شده باشد. با مطالعـه  

یابیم کـه در قـانون اجـراي     یران در میعهدنامه بروکسل با قانون اجراي احکام مدنی ا 25تطبیقی ماده 
امل قرارها و تصمیمات شاحکام مدنی نیز اصطالح حکم به مفهوم عام به کار رفته است به طوري که 

» قرار تـأمین خواسـته  «شود. براي مثال در سیستم حقوقی ایران تأمینی وجود دارد به نام  دادگاه نیز می
کـه قـرار خوانـده     علیـه احتمـالی و امثـال آن    حکـوم یعنی تصمیم دادگاه در خصوص توقیف امـوال م 

. اجراي آن به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام مـدنی  1شود. (تحت شرایط خاص) نه حکم می
الذکر قانون اجراي احکـام اسـت نـه اجـراي قـرار دسـتورات        عنوان قانون اخیر 2بینی شده است. پیش

شـود بـا توجـه بـه      ذکور را نگاه کنیم صحت از حکم میدادگاه. از طرف دیگر اگر تمام مواد قانون م
اي مـوارد بـه قـانون     که اجراي دیگر تصمیمات دادگاه غیر از حکم بـه معنـاي اخـص آن در پـاره     این

اجراي احکام مدنی محول شده است. براي جلوگیري از ایجاد اشکال در راستاي اجـراي تصـمیمات   
  الذکر را در مفهوم کلی و عام در نظر گرفت.دادگاه باید حکم به کار رفته در قانون مار

مجلس شوراي اسالمی. 21/1/79ین دادرسی مدنی ایران مصوب یقانون آ 121رجوع کنید به ماده   .1
قانون اجراي احکام مدنی. 126رجوع کنید به ماده   .2
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در قـانون  ، عهدنامه بروکسل حکم در مفهـوم عـام در نظـر گرفتـه     25که ماده  طور همانیعنی 
اجراي احکام مدنی نیز حکم به همین مفهوم به کار رفته است. یعنی حکم شامل تصمیمات دادگاه 

  و قرار خواهد بود.رأي  در قالب

  شناسایی و عدم شناسایی احکام خارجی در عهدنامه بروکسلبخش سوم: موارد 
گونه تشـریفات خـاص در    ی احکام خارجی بدون هیچیعهدنامه بروکسل شناسا 26به موجب ماده 

صـادره در یـک کشـور    رأي  »1«پذیرد. براساس بند  معاهده صورت می کننده بین کشورهاي امضاء
بدون نیاز به تشریفات خاص در هر ، خواهد شد متعاهد در کشور متعاهد دیگر به رسمیت شناخته

صـادره در کشـور   رأي  تواند با ادعـاي ارتبـاط کامـل میـان     نفع می دعوایی که در جریان است ذي
مزبـور را بـه موجـب شـوراي     رأي  تقاضا کنـد کننده،  خارجی با موضوع دعوي از دادگاه رسیدگی

  شناسایی نماید.، کنوانسیون
صادره از یک کشور متعاهد (کشور عضـو عهدنامـه   رأي  شت که فقطباید به این نکته توجه دا

 بروکسل) در کشور متعاهد دیگر طبق مقررات عهدنامه مذکور قابل شناسـایی اسـت. یعنـی بـراي    
و هـم کشـور محـل    کننده رأي  شناسایی تابع مقرات عهدنامه بروکسل باشد هم کشور صادرکه  این

  شند.شناسایی آن باید هر دو کشور متعاهد با
بنابراین اگر رأي از یک کشور غیرمتعاهد (مثالً ایران) صـادر و در بلژیـک شناسـایی آن
درخواست شود شناسایی آن در بلژیک تابع قـانون بلژیـک خواهـد بـود کـه تـابع مقـررات

چه حکمی علیه یـک تبعـه ایرانـی توسـط دادگـاه یکـی از کشـورهاي عهدنامه حال و چنان
 26ر دیگر اروپایی شناسایی آن تقاضـا شـود بـه موجـب مـاده      اروپایی صادر و در یک کشو

عهدنامه بروکسل شناسایی آن بدون هیچ نوع تشریفات خاص تابع عهدنامه بروکسل خواهد 
  بود.

شود. در نتیجـه   خارجی در موارد زیر به رسمیت شناخته نمی، رأي کنوانسیون 27براساس ماده 
  باشد. در کشور دیگر متصور نمیبه لحاظ عدم شناسایی امکان اجراي آن نیز 

مغایرت با نظم عمومی کشوري که تقاضاي شناسایی از آن شـده اسـت داشـته باشـد     رأي  اگر  .1
  ی وجود ندارد.یامکان شناسا

ی احکـام  یقانون اجراي احکام مدنی ما نیز به معیار نظم عمـومی در شناسـا   169ماده  2در بند   
صادره از دادگاه خارجی با نظم عمومی ایران مغایرت  چه رأي چنانخارجی پرداخته شده است که 

  داشته باشد شناسایی نخواهد شد.
به صورت غیابی صادر شده باشد رأي  عهدنامه بروکسل در مواردي که 27ماده  2براساس بند   
اسناد متشکله دعوا در مهلت زمانی مناسب که امکان دفاع براي او وجود داشـته باشـد بـه     چه چنان

  مزبور شناسایی نخواهد شد.رأي  وي ابالغ نشده باشد
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براي مثال فرضاً ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست الزم بوده که مدیر دفتر دادگاه نسخه   
غ نماید و حداقل به او یک هفتـه فرصـت دهـد تـا     ثانی دادخواست و ضمایم آن را به خوانده ابال

  خود را براي دفاع آماده کند.
اما طبق برگ اخطاریه سه روز بیشتر به او مهلت داده نشده است در این حالت اگـر رأي بـه صـورت غیـابی       

  ود.چه شناسایی آن رأي در دادگاه کشور دیگر درخواست شود آن رأي قابل شناسایی نخواهد ب صادر شود چنان
شود  ی در کشور دیگر مییکه تقاضاي شناسارأي  عهدنامه بروکسل اگر 27ماده  3براساس بند   

صادره در یک اختالف بین همان اصحاب دعـوي در کشـوري کـه از آن درخواسـت     رأي  مغایر با
  شناسایی نخواهد شد.رأي  شناسایی شده است باشد

یک حکم خارجی مورد بررسی مـاهوي  عهدنامه بروکسل تحت هیچ شرایطی  29به موجب ماده 
قرار نخواهد گرفت. به عبارت دیگر دادگاه کشوري که درصدد شناسایی حکـم دادگـاه دیگـر اسـت     

که رسیدگی به ماهیت دچـار   که از لحاظ ماهوي اشتباه است یا این تواند از شناسایی آن به دلیل آن نمی
توانـد از   کنوانسـیون مـی   28و  27در ماده  کند. فقط در مصادیق بند ج اشتباه شده است خودداري می

 169شناسایی حکم خارجی امتناع ورزد لیکن حق دخالت و ورود در ماهیـت نـدارد مقـررات مـاده     
  قانون اجراي اجکام مدنی ایران نیز از این نحوه شناسایی پیروي کرده است.

  
  سیون بروکسلهاي کشورهاي عضو کنوان بخش چهارم: نحوه اجراي احکام صادره از دادگاه

آراء صادره و قابل اجراء در کشورهاي عضو کنوانسیون در دیگر کشور متعاهد به درخواسـت هـر   
 نفع و با اعالم قابل اجرا بودن آن د کشور مزبور توسط مرجع صالح بـه اجـرا در خواهـد آمـد.     ذي

  کنوانسیون). 31(ماده 
جـا   کشورهاي عضو کنوانسیون باید به آنکنوانسیون بروکسل مرجعی را که درخواست اجرا در  32ماده   

آیین تقدیم درخواست براساس قانون کشور مقرر دادگـاه خواهـد    33برد. به موجب ماده  تسلیم شود، نام می
) دادگـاه بالفاصـله نسـبت بـه     34بود. بررسی ماهوي رأي خارجی در این مـورد نیـز جـایز نیسـت. (مـاده      

یه در این مرحله حق تقـدیم الیحـه نخواهـد داشـت. تصـمیم      عل درخواست اجرا اقدام خواهد کرد. محکوم
شود در صورتی که تصمیم مبنی بر اجـراي رأي   دادگاه حسب مقررات کشور مقرر به خواهان اجرا ابالغ می

  علیه از زمان ابالغ یک ماه براي تقدیم تقاضاي تجدیدنظر مهلت خواهد داشت. باشد محکوم
توانـد بـه    خارجی شده اسـت مـی  رأي  قاضاي اجرايمرجع تجدیدنظر در کشوري که در آن ت

ی خـواه  رأي پـژوهش  نسبت بهکننده رأي  و در صورتی که در کشور صادر علیه محکومدرخواست 
ی مقتضی نشده باشد دادرسی خـود را  خواه پژوهشعادي شده باشد یا در صورتی که هنوز مهلت 
اي کـه خـود    وثیقـه تأمین  را مشروط به تواند اجراي آن به حال تعلیق در آورد. دادگاه همچنین می

باشـد   همان موارد مانع از شناسایی می، دهد بنماید. موانع اجراي آراء خارجی مناسب تشخیص می
  کنوانسیون برشمرده شده است. 28و  27که در مواد 
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  بخش پنجم: اجراي احکام صادره از محاکم ایران در کشورهاي خارجی
 یگـاه ، ران اجرا شودیدر ا یم خارجکم صادره از محاکشود حن است الزم کمم یه گاهک همچنان

به مـورد اجـرا    یخارج يشورهاکالزم باشد در  یرانیم اکام صادره از محاکه احکن است کز ممین
اسـت و در   یشور خارجکم یه مقک یه شخصیبر عل یمکح یرانیا له محکوم چه چنانگذاشته شود. 

م صـادره  کح ياجرا يز است برایناگز له ، محکومران گرفته باشدیندارد از دادگاه ا یز اموالیران نیا
  ند. کمراجعه  یبه دادگاه خارج

ـ م در اکـ شـدن ح  یقطعـ  یفات قانونیتشر یستیابتدا با یرانیا له محکومن صورت یدر ا ران و ی
ردن آن کـ  یرده و پس از رسمکم مزبور را ترجمه کند و آنگاه حک یآن را ط يصدور دستور اجرا

ران را بخواهد. بـالطبع  یم صادره از دادگاه اکح يم داشته و درخواست اجرایتقد یاه خارجبه دادگ
شور نسـبت بـه   کت شرط معامله متقابل و حسب مقررات موجود در آن یز با رعاین یدادگاه خارج

ه در کـ  یدر صـورت «ی، ام مـدن کـ اح يقـانون اجـرا   171مورد اقدام خواهد نمود. اما حسب مـاده  
 ياجـرا  يبـرا  یطیب و شرایم ترتکح کننده شور صادرکران و ین دولت ایب يقراردادهامعاهدات و 

  »ط متبع خواهد بود.یب و شرایم مقرر شده باشد همان ترتکح

  المللی هاي بین فصل پنجم: داوري
المللی هاي تجاري بین بخش اول: قانون حاکم بر داوري

قـرارداد داوري ایجـاد صـالحیت اسـتثنایی بـراي      ین اثـر  تـر  مهـم نیز بیان شد قبالً  ي کهطور همان
اشخاص حقوق خصوصی جهـت حـل و فصـل دعـاوي و تخصـیص بـه قاعـده صـالحیت عـام          

  هاي دولتی است. دادگاه
یکـی  : کنـد  ها دو هدف اساسـی را تعقیـب مـی    ی از سلطه دولتالملل بینرهایی داوري تجاري 

در انتخـاب قـانون حـاکم. محـدودیت     محدودیت مداخله قاضی ملّی و دیگري اسـتقالل و آزادي  
ی به جاي قضات و جنـبش  الملل بینمداخله قضات ملّی در کارکرد داوري مکمل جایگزینی داوران 

به سوي استقالل و آزادي طرفین در انتخاب قانون حاکم است. مداخله قضات ملّی ممکن است در 
رأي  وط به قرارداد داوري یامراحل مختلف جریان داوري روي دهد بدین معنا که ممکن است مرب

دهد که بـا رجـوع بـه     داوري و یا اجراي آن باشد. این وضعیت به متداعیین با سوء نیت امکان می
هاي ملّی به کار داوري لطمه زنند. ولی از آنجا که مداخلۀ مراجع قضـایی ملّـی را بـویژه در     دادگاه

  باشد. ر گرفته است محدود کردن آن میمدنظر قراچه  آن توان به کلی نفی کرد مرحله اجراء نمی
انتخاب قانون حاکم نیز از نظر تحول داوري و رهایی آن از سلطه دولتی حائز اهمیت است. بـا    

ی المللـ  بـین گیري مراکز متعدد کنونی در جامعه  و به تبع آن شکل الملل بینترقی و توسعه تجارت 
لزوم آگاهی بیشتر نسـبت بـه حقـوق    ، یالملل بینهاي اتاق بازرگانی  و داوري 1مانند محاکم ایکسید

1. International centre for settlrment of investment disputes (ICSID) 
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، هـا  ی به ویژه در زمینه قـوانین حـاکم بـر داوري   الملل بینهاي تجاري  خصوصی و داوري الملل بین
رسد. به همین جهت این بحث را در سه گفتار تحت عنـوان قـوانین حـاکم بـر ضروري به نظر می

  یم.ینما ین و ماهیت داوري بررسی مییآ، اعتبار

بخش دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوري
تواند از دو جهت مطرح باشد، یکی از جهت شکلی و دیگري از  به طور کلی اعتبار قرارداد داوري می

جهت ماهوي. از جهت شکلی، تأکید بر کتبی بودن قـرارداد داوري در کنوانسـیون نیویـورك، قـانون     
شود. بدین صورت کـه مـاده دوم    المللی مشاهده می ري بیننمونه داوري آنستیرال و قانون داوري تجا

کنوانسیون نیویورك رجوع به امر داوري را چه بـه صـورت شـرط داوري باشـد و چـه بـه صـورت        
ماده هفتم قانون نمونه داوري آنسیترال نیـز   2قرارداد جداگانه، منوط به کتبی بودن آن کرده است. بند 

المللی که  رد تأکید قرار داده است. همچنین قانون داوري تجاري بینکتبی بودن موافقنامه داوري را مو
ملهم از قانون نمونه داوري آنسیترال است در ماده هفتم خود شکل موافقنامۀ داوري را بدین صـورت  

نامـه، تلکـس،    موافقنامه داوري باید طی سندي به امضاي طرفین رسـیده باشـد یـا مبادلـه    «بیان کرده: 
ها بر وجود موافقنامه مزبور داللت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا  یر آنتلگرام، یا نظا

دفاعیه وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عمالً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندي در قـرارداد کتبـی کـه    
  ».نامه مستقل داوري خواهد بود متضمن شرط داوري باشد نیز به منزله موافقت

در مورد قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد در بندهاي  1رم 1980ژوئن  19کنوانسیون  9ماده 
قرارداد منعقد شده بین اشخاصی که در یـک کشـور هسـتند از نظـر      .1«: دارد خود مقرر می 2و  1

شکلی معتبر است اگر مقررات شکلی قانونی که مطابق این عهدنامه بر آن حـاکم اسـت یـا قـانون     
قرارداد منعقد شده بین اشخاصی کـه در کشـورهاي مختلـف     .2انعقاد را رعایت کند. کشور محل 

هستند از نظر شکلی معتبر است اگر مقررات شکلی قانونی که مطابق ایـن عهدنامـه بـر آن حـاکم     
  »است یا مقررات شکلی قانون کشور محل حضور یکی از طرفین را رعایت کند.

آیـا  کـه   ایـن  شده است بدین معنا کـه قاضـی در تشـخیص    عهدنامه در این ماده قائل به تخییر
تواند قانون محل انعقاد قرارداد را حاکم بـر موضـوع    قرارداد از لحاظ شکلی معتبر است یا خیر می

باشد (یعنی قانون مورد توافق طرفین و  بداند یا قانونی را که به موجب این عهدنامه بر آن حاکم می
در قانون ایـران نیـز    2ه ارتباط نزدیک با موضوع متنازع فیه دارد).در صورت فقدان توافق قانونی ک

موضوع کنوانسیون رم تعارض قوانین در زمینه تعهدات قراردادي است. این کنوانسیون وحدت انعطاف پذیر حقوق   .1
نموده است.تأمین  خصوصی قراردادها را در کشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا الملل بین

م در مورد تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادي  1980ماده سوم کنوانسیون   .2 اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد ر
خود قـانون کشـوري را 4در ماده ، را در نظر گرفته است و در صورت فقدان توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم

یک «: دارد صالح دانسته است که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد. کنوانسیون مذکور در ماده سوم خود مقرر می
ت قانونی که بوسیله طرفین انتخاب میقرارداد باید تحت حا این کنوانسیون آمده  4متعاقباً در ماده » شود باشد... کمی
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ه  ه مقرر می 969در ماد اسناد از حیث طـرز  «: دارد قانون مدنی به این مورد اشاره شده است این ماد
این قاعده در مورد شکل قـرارداد داوري نیـز پذیرفتـه    » باشند تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می

  شده است.
یکی اهلیـت و دیگـري قابلیـت ارجـاع     ، اشاره داشتتوان  می جهت ماهوي نیز به دو مسئلهاز 

   1دعوي به داوري.
 ت طرفین موافقنامه داوري موادتشخیص آنرا بر طبـق قـانون    2قانون مدنی 7و  6در مورد اهلی

ه  نون مدنی کـه جهـت   قا 962دولت متبوع افراد قرار داده است. البته باید به استناد مطروحه در ماد
ه مقـرر     جلوگیري از سوء استفاده اتباع خارجی در نظر گرفته شده است نیز توجه داشت. ایـن مـاد

تشخیص اهلیت هرکس براي معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع «: دارد می
بق قانون دولـت  ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطا

متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص بـراي  
انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطـع نظـر از تابعیـت خـارجی او     

حکم اخیر نسبت مطابق قانون ایران نیز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهلیت تشخیص داد. 

تا حدي که قانون قابل اعمال بر قرارداد طبق ماده سوم انتخاب نشده باشد قـرارداد تحـت حاکمیـت قـانون«: است
  ...»کشوري خواهد بود که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد 

 2دهد معموالً تنها با یک کشور نزدیکترین پیونـدها را دارد. بنـد    ا که قرارداد مجموعه واحدي را تشکیل میاز آنج  
: اجراي تعهد شاخص قرارداد را در نظر گرفته است. بدین صورت که، همین ماده به عنوان مالك نزدیکترین ارتباط

ی که قرار است اجراي شـاخص قـرارداد را برعهـدهشود قرارداد با کشوري ارتباط دارد که اقامتگاه طرف فرض می«
انجمن یا شخص حقوقی ، باشد یا اگر متعهد مزبور شرکت داشته باشد. عادتاً در زمان انعقاد قرارداد در آن کشور می

  است اداره مرکزیش در آن کشور واقع است.
ت  اي تعهد شاخص تعهدي است مخصوص همان قرارداد یا به عبارت دیگر تعهد ویژه   است که به قرارداد شاخصی

د ویژه است  داده و موجب تمایز آن از سایر قراردادها می گردد به طور مثال در عقد بیع تحویل مبیع به مشتري تعه
د پرداخت پول وجود دارد. همچنین در بند  د ویژه نیست چرا که در اغلب قرادادها تعه ا پرداخت ثمن معامله تعهام

در جایی که قرارداد یک حق عینی مربوط به مال غیر منقول یا حق اسـتفاده از مـال«ده است. همین ماده مقرر ش 3
فرض آن است که قرارداد با کشوري نزدیکترین پیوندها را دارد که مال غیر منقول در آنجـا واقـع، غیر منقول باشد

ل وقوع مال غیـر منقـول اسـت کـهجایگاه قرارداد نیست بلکه مح کننده در اینجا دیگر تعهد شاخص تعیین» است.
 ی خصوصـی نـوین در زمینـه قراردادهـا پـس از     المللـ  بـین حقـوق  ، (پـل الگـارد  : کند چنین جایگاهی را تعیین می

، یالمللـ  بـین مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی ، ترجمه دکتر محمد اشتري، 1980ء شدن کنوانسیون رم االجرا الزم
). همچنین در این زمینه رجوع کنید به تقریرات آقاي دکتر نیکبخت در درس حقوق 324تا  314صص ، 20شماره 
خصوصی (دوره کارشناسی ارشد). الملل بین

باشند از آن جمله قصد و رضاي طرفین یا به عبارت دیگر توافـق طـرفین موارد دیگري نیز در این زمینه مطرح می  .1
ت جهت قرارداد. ،مبنی بر انعقاد قرارداد داوري معین بودن موضوع و مشروعی

ـه«: قانون مدنی 6ماده   .2 ت اشخاص وارث در مورد کلی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلی
اتبـاع خارجـه مقـیم در خـاك: قانون مدنی 7مقیم در خارج باشند مجري خواهد بود / ماده که  این اتباع ایران و لو

ت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حـدود معاهـدات ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلی
مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
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به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و با حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقـل و انتقـال
  »باشد شامل نخواهند بود. اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می

ت    «قانون آیین دادرسی مدنی به مسئله اهلیت اشاره دارد:  454همچنین ماده  ه اشخاصـی کـه اهلیـکلی
هـا طـرح شـده یـا      توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاه قامه دعوي دارند میا

  »اي از رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند. نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله
ه پنجم بند  تواند جهـت می علیه محکوم(الف) کنوانسیون نیویورك یکی از مواردي را که  1ماد

عدم اهلیت طرفین موافقنامه داوري به موجـب، جلوگیري از اجراي احکام داوري به آن استناد کند
  : دارد قانون متبوع ایشان ذکر کرده و مقرر می

تواند به تقاضاي کسی که علیـه   درخواست شناسایی و اجراي حکم داوري فقط در صورتی می  .1«
که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلّی کـه در آنجـا تقاضـاي     رد شود، او به حکم استناد شده

 )الـف : ارائه دهد مبنـی بـر اینکـه   اي  هدالیل و مدارك مثبت، شناسایی و اجراي حکم شده است
ه دوم ـت  ، طرفین موافقنامه داوري مورد اشاره در مادطبق قانون متبوع ایشان به جهتی فاقد اهلی

ه ». یا اینکه...، بوده ـت یکـی از طـرفین     قان 34مادون نمونه داوري آنستیرال نیز اثبات عـدم اهلی
ه   رأي  موافقنامه داوري را از مواردي دانسته است که داوري توسط دادگاه رد خواهد شـد. مـاد

ی نیز به ضابطه اهلیت اشاره دارد و ارجاع امـر بـه داوري را   الملل بیندوم قانون داوري تجاري 
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامـه دعـوي دارنـد    «: ند بدین صورت کهدا مستلزم داشتن اهلیت می

در مراجع قضایی طرح شده که  این ی خود را اعم ازالملل بینتوانند داوري اختالفات تجاري  می
طبق مقررات این قـانون بـه   ، یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی

همین قانون فقدان اهلیت یکی از طرفین را از مـوارد   33ده (الف) ما 1بند » داوري ارجاع کنند.
  داوري دانسته است.رأي  ابطال

ه    ین دادرسی مدنی تصـریح  یقانون آ 458در مورد قابلیت ارجاع دعوي به داوري به موجب ماد
ه  قانون اجراي  28به موضوع اختالفی که باید به طریق داوري قطع شود الزم دانسته شده است. ماد

  داند. داوري میرأي  حکام مدنی نیز معین نبودن موضوع داوري را از موانع اجرايا
ه      مـی  پذیر ولی در هرحال حقوق ایران در این زمینه بسیار انعطاف   456باشـد زیـرا مطـابق مـاد 

ین دادرسی مدنی ارجاع اختالفات آتی به داوري مجاز است بـه عـالوه در شـروط داوري    یقانون آ
  شود که ناظر به اختالفات ناشی از همان قرارداد است. ادهاي اصلی معموالً ذکر میمندرج در قرارد

ین دادرسی مدنی ارجـاع دو نـوع دعـاوي بـه داوري     یقانون آ 496در حقوق ایران مطابق ماده   
  طالق و نسب، فسخ آن، دعاوي راجع به اصل نکاح .1: صریحاً منع شده است که عبارتند از

ه  م راجع به قانون حاکم بر اعتبار ماهوي قرارداد مقرر داشته 1980کنوانسیون  8به طور کلی مادر :  
موجودیت و صحت قرارداد یا شرایط موجود در آن تـابع قـانونی اسـت کـه بـه موجـب ایـن          .1«

  عهدنامه به شرط صحت قرارداد یا آن شرط قابل اجراء است.
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که راضـی بـه    سکونت عادي خویش براي اثبات اینتواند به قانون محل  لذا یک طرف قرارداد می  .2
چه از اوضاع و احوال مشخص گردد کـه ایـن عاقالنـه     انعقاد قرارداد نبوده است استناد کند، چنان

  »نمایند. نخواهد بود اثر رفتار وي را براساس قاعده مشخص شده در پاراگراف قبلی تعیین می
به طور صحیح منعقد شده یا خیر یا آیـا قـرارداد کند که آیا قرارداد می در واقع این ماده روشن

افتد یا خیر؟  می کتمان حقایق اساسی یا اعمال فشار ناروا از اعتبار، به دلیل توصیف خطا یا متقلبانه
  آیا تصریح جهت معامله یا مشروعیت آن براي الزامی کردن قرارداد واجب است یا خیر؟

ه    حال اگر یکی از طرفین مـدعی  ، تعهدات قراردادي استاین کنوانسیون ناظر بر ، 1مطابق ماد
  شود که قرارداد از ابتدا باطل بوده صحت ادعاي وي با چه قانونی سنجیده خواهد شد.

االجراء به موجب این عهدنامـه در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.       ، قانون الزم8ماده  1مطابق مفاد بند   
ه باشند آن قانون و در صورت عدم انتخاب مطابق مفاد بدین معنا که اگر طرفین قانونی را انتخاب کرد

  1این عهدنامه قانونی که ارتباط نزدیک با موضوع متنازع فیه دارد تصمیم خواهد گرفت. 4ماده 
این ماده حالتی است که در آن کسی معتقد باشد که من در مورد انعقـاد قـرارداد    2مصداق بند   

م و مطابق قانون اقامتگاه من سکوت رضایت محسـوب  رضایت نداشتم چرا که سکوت اختیار کرد
شود. در اینجا قاضی باید تشخیص دهد که آیا عاقالنه است که قانون اقامتگاه فـرد را در نظـر    نمی

  باشد را حاکم بداند. می بگیرد یا غیر قانونی که مطابق عهدنامه
االصـول   هاي داوري علل موافقنامهتوان به این نتیجه رسید که قراردادها و  بنابراین به طور کلی می  

تابع قانون منتخب طرفین هستند با این وصف که در بعضـی از مـوارد توافـق طـرفین مـوثر در مقـام       
/الف ماده پنجم کنوانسیون نیویورك در تشخیص اهلیت که 1باشد. به عنوان مثال قسمت اول بند  نمی

را حاکم دانسته است و در قسـمت دوم همـین   یکی از شرایط اعتبار قرارداد است قانون متبوع طرفین 
بند سایر موارد مربوط به اعتبار قرارداد را تابع قانون مورد توافق طرفین که در صورت فقـدان توافـق   

باشـد. در   تابع قانون محل صدور رأي دانسته است. بنابراین توافق طرفین در مسئله اهلیت مـوثر نمـی  
ناظر بـه قـانون    968نیز اشاره به قانون حاکم دارند. البته ماده  2نیقانون مد 968و  5قوانین ایران مواد 

قـانون مـدنی    5توان به ماده  باشد به همین جهت براي تعیین قانون حاکم می حاکم بر آثار قرار داد می
کنند قانون ایـران بـه    شود، کسانی که در ایران قراردادي منعقد می مراجعه کرد. از این ماده دریافت می

وان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد. در قسمت اخیـر ایـن   عن
همـین قـانون کـه     7و  6که منظـور مـواد   » مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد«... ماده آمده! 

  باشد، است. همانا احوال شخصیه که اهلیت نیز جزو آن می

21ر.ك. پاورقی صفحه   .1
بود مگـر در مـوارديکلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند «: قانون مدنی 5ماده   .2

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد اسـت«: دارد نیز مقرر می 968ماده » / که قانون استثناء کرده باشد
»متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشد.که  این مگر
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که در ایران منعقد شده باشد) به موجب ماده  یط اعتبار قرارداد (چنانتوان گفت که شرا بنابراین می  
  1همان قانون، تابع قانون ایران خواهد بود. 968قانون مدنی و آثار ناشی از آن به موجب ماده  5

  بخش سوم: قانون حاکم بر آیین داوري
دیگر اصل حاکمیت اراده در مرحلـه  حاکمیت اراده در این مورد نیز از اولویت برخوردار است. به بیان 

کند، لیکن در مرحلۀ دوم توسعه داوري، حوزه انتخاب را  اول حق انتخاب بین قوانین دولتی را اعطاء می
  المللی کنار گذارند. دهد که قانون ملّی را به سود مقررات بین گسترش داده به طرفین اجازه می

ه پنجم کنوانسـیون نیویـورك توافـ    ق طـرفین را در مـورد تشـکیل مرجـع داوري وبند (د) ماد
قوانین کشوري کـه داوري در انجـا، تشریفات داوري در نظر دارد و در صورت عدم وجود توافق

  داند. انجام شده (محل صدور رأي) را حاکم می
) بسیار 26ـ18المللی درباره اداره جریان داوري (مواد  مقررات فصل پنجم قانون داوري تجاري بین

  )8ـ27مقرراتی است که در باب پنجم نمونه داوري آنستیرال در همین مورد آمده است. (مواد شبیه 
المللی در خصـوص اداره جریـان داوري و در    ها و تحوالتی که قانون داوري تجاري بین نوآوري  

ن چه در مقررات داوري قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد، ایجاد کرده، در واقـع همـا   مقایسه با آن
مواردي است که از قانون نمونه داوري آنسیترال اقتباس کرده، مقررات آیین دادرسی مـدنی در مـورد   

امـا قـانون    2داوري، اصل برتري موافقنامه داوري از حیث نحوة اداره جریان داوري را پذیرفته اسـت. 
تواننـد بـه    ین مـی طـرف «این قانون  19تر است. طبق ماده  المللی در این زمینه صریح داوري تجاري بین

البتـه اولویـت   » شرط رعایت مقررات امره این قانون، در مورد آیـین رسـیدگی داوري توافـق نماینـد.    
هاي طرفین براي تعیین موضوعات دیگري که در قانون مذکور ذکر شده نیز روشن اسـت مثـل    توافق

  تبادل لوایح.محل داوري، زبان داوري، نحوه تسلیم دادخواست و دفاعیه، استماع شفاهی و 

که از این ماده بر چه  آن ن ماده نظریات مختلفی وجود دارد ولی در هر صورتدر رابطه با امري یا اختیاري بودن ای  .1
ل این ماده به طور قاطع و صریح قانون محل انعقاد را حـاکم بـر گذار قانونآید این است که چون  می در قسمت او

را گنجانـده اسـت» متعاقـدین... کـه   ایـن  مگر«...تعهدات ناشی از قرارداد دانسته است و در قسمت دوم آن عبارت 
باشد. به عبـارت دیگـر اختیـاري بـودن یـا وجـود توافـق طـرفین بنابراین این خود بیانگر امري بودن این ماده می

ت اراده) فقط منوط به این است که طرفین قرارداد هر دو تبعه خارجی باشند. حاکمی)  
در صـورتی کـه اتبـاعکه  این از جمله، بوجود خواهد آورداي را  در عین حال امري بودن این ماده مشکالت عدیده  

داتشـان قـرار دهنـد.  رایران در کشور خارجی قراردادي منعقد نمایند قاد نخواهند بود قانون ایران را حاکم بـر تعه
همچنین در نتیجه گسترش روزافزون ارتباطات میان اشخاص بسیاري از قرردادهاي بازرگـانی در قطـار و هواپیمـا

شود که در این حالت دیگر محل انعقاد قرارداد جاي ثابتی نخواهد بود که قانون آنجا را حاکم بر تعهدات  قد میمنع
ناشی از قرارداد بدانیم. جایگزینی پست الکترونیکی به جاي نوشتاري و انعقاد قرارداد از این طریق نیز باعث منتفی 

اي را وضع نموده وجود  چنین قاعده گذار که قانون این رسد علت شود. به نظر می شدن قاعدة محل انعقاد قرارداد می
سوابق کاپیتوالسیون و بدبینی نسبت به قانون خارجی بوده است.

ین دادرسی یتابع مقررات قانون آ، داورها در رسیدگی و رأي«: دارد که ین دادرسی مدنی مقرر مییقانون آ 477ماده   .2
»اوري را رعایت کنند.نیستند ولی باید مقررات مربوط به د
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ـ بدیهی است که اصل آزادي عمل طرفین درباره تعیین آ ین رسـیدگی شـامل انتخـاب قواعـد     ی
قواعد داوري سـازمانی باشـد یـا داوري    که  این اعم از، شود داوري که در موافقنامه داوري ذکر می

  نیز هست.، موردي
در طول دادرسی اعمـال   درباره قواعدي که باید، دیوان داوري حق دارد در غیاب توافق طرفین  
کند. البته اختیارات وسیعی که داوران دارنـد بـه موجـب مقـررات آمـره قـانون        گیري تصمیم، شود

ی از قبیل اصل رفتار برابر نسبت به طرفین و نیز حـق درخواسـت اسـتماع    الملل بینداوري تجاري 
تخلّف از آن از جمله و نقض و  1قانون مذکور آمده است 18شود. این دو اصل در ماده  محدود می
  ).33داوري است (ماده رأي  موارد ابطال

ین رسیدگی در غیاب توافق طرفین شامل اموري یقلمرو استقالل دیوان داوري از حیث تعیین آ
  : شود از قبیل موارد زیر نیز می

قبـول ادلـه و نیـز    ، داننـد  اي کـه دائـران مناسـب و مقتضـی مـی      اداره جریان داوري بـه شـیوه  
، هـاي داوري  زبان را زبان، تعیین محل داوريها،  آن گیري درباره موضوعیت و ارزش اثباتی تصمیم

و ، برگزاري جلسه استماع اضافی یا تسلیم لـوایح اضـافی  ، ترتیب تبادل لوایح و تعداد و دفعات آن
  .2ین رسیدگی در داوريیسایر موضوعات مربوط به آ

پردازد که حل و فصل خود دعوي و اختالف یعنی علّت نهـایی   میاین گفتار به بررسی قانونی 
  امر داوري باید به موجب آن انجام شود.

  بخش چهارم: قانون حاکم بر ماهیت دعوي
باید در انتخاب قانون حاکم  در این مقوله نیز اراده طرفین مبنا و اساس کار است. به بیان دیگر طرفین می

را  به تئوري آزادي طرفین در انتخاب قانون حاکم به حدي است کـه آن  بر روابطشان آزاد باشند. توجه
توانند قانون حاکم  اند. بنابراین طرفین می به عنوان یک اصل کلی شناخته شده بوسیله ملل متمدن دانسته

  اند. بر ماهیت را تعیین کنند و داوران مکلّف به اجراي قانونی هستند که طرفین تعیین کرده
قانون بوسیله طرفین گاه با گنجانیدن یک شرط ناظر بـه انتخـاب قـانون، بـه طـورانتخاب 

یابد و گاه نیز قصد طرفین به طور معمول و متعارفی اثبات شده و نسـبت بـه صریح تحقّق می
دهد که طـرفین بـه شود یعنی اوضاع و احوال و مندرجات پرونده نشان می آن یقین حاصل می

کـه قـرارداد طبـق روش معمـول در کشـور خاصـی اند مثل این  تهقانون کشور خاصی نظر داش
  تنظیم شود.

ه دالیل داده ئرفتار با طرفین به نحو مساوي و به هر کدام از آنان فرصت کافی براي طرح ادعا یا دفاع و ارا: 18ماده   .1
شود.

مجله حقـوقی، ی ایران همسو با قانون نمونه داوري آنسیترالالملل بینقانون داوري تجاري ، سیفی (دکتر سیدجمال)  .2
.66ص ، 1377سال ، 23شماره ، یالملل بیندفتر خدمات حقوقی 
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باید در انتخاب قانون حاکم بر روابطشان آزاد باشـند و   ي که گفته شد طرفین میطور همانپس 
ط داورها (در صورت سـکوت طـرفین) بایـد     این حق انتخاب قانون چه بوسیله طرفین و چه توس

 تواند در خـالء یعنـی بـدون    ود باشد. در واقع هیچ قراردادي نمیمحدود به یک نظام حقوقی موج
. در عمل نظـام حقـوقی مـورد توجـه طـرفین      1مبتنی بر یک نظام حقوقی باشد موجود شودکه  این

باشـد. بـدین    ی مـی المللـ  بیننظام حقوقی فرا ملّی بازرگانی در قراردادهاي ، یالملل بینقراردادهاي 
قرارداد خـود را تـابع رسـوم و    ، ی با نفی هرگونه حقوق ملّیالملل بینترتیب که طرفین قراردادهاي 

ی و نیز قواعد مشترك میان همـه یـا اکثـر کشـورهایی کـه بـه تجـارت        الملل بینهاي تجاري  عرف
دهنـد. حـال هرگـاه چنـین قواعـد       ی اشتغال دارند و یا کشورهاي مرتبط با دعوي قرار میالملل بین

کنـد کـه بـه نظـر او      حلی را انتخاب می اي را اعمال یا راه داور قاعده، مشترکی را نتوان تعیین نمود
ی نشـان  المللـ  بینترین راه باشد. بررسی قانون حاکم در قراردادهاي تجاري  ترین و منصفانه مناسب
دهد که ترکیب حقوقی فراملی با یک سیستم حقوق ملی و نیز ترکیب آن با انصاف بسیار رایـج   می

توانـد از داوران بخواهنـد کـه دعـوي را باتوجـه بـه مـوازین انصـاف و          ن میاست. همچنین طرفی
نامـه داوري بسـیار مهـم اسـت و اال      مالحظات غیرحقوقی فیصله دهند. قید این اختیار در موافقت

 13داوران باید بر طبق موازین حقوقی دعوي را حل و فصـل نماینـد. در بیـان ایـن مطلـب مـاده       
به سندي اشاره دارد که داور باید قبـل از  ، نامه ی تحت عنوان داوريالملل بینمقررات اتاق بازرگانی 

را  آنهـا   آن براساس مدرك موجود یا با حضور طرفین و آخرین لـوایح ، شروع رسیدگی به پرونده
تنظیم نماید. این سند حدود صالحیت داور را مشخص خواهد کرد. یکی از مـواردي کـه بایـد در    

ین داوري و در صورت اقتضاء ذکر اختیارات اعطاء یت قواعد حاکم بر آاین سند قید شود مشخصا
باشد. این سند باید بـه امضـاي طـرفین و داور     شده به داور جهت داوري به طور کدخدامنشانه می

طرفین در تعیین قانونی که داوران : همین مقررات به ترتیب آمده 5و  3برسد. در ضمن در بندهاي 
آزاد هستند. در صورت عدم تعیین قانون حـاکم از  ، هیت دعوي رسیدگی کندباید براساس آن به ما

، دهـد  سوي طرفین داور براساس قاعده حل تعارضی که درخصوص مورد مناسـب تشـخیص مـی   
  اقدام به تعیین و اجراي قانون حاکم خواهد کرد.

  . 2د بوددر تمام موارد داور ملزم به رعایت مندرجات قرارداد و عرف تجاري مربوطه خواه
در جایی دیگر آمده در صورت عدم توافق بین طرفین راجع بـه قـانون مـاهوي حـاکم، قـانون      

کنـد کـه    حاکم به تصمیم داور واگذار خواهد شد. در انجام این کار، داور این نکته را بررسـی مـی  
 ترین قانون براي اوضاع و احوال دعوي چیست. تا آن میـزان کـه مقـررات اتـاق بازرگـانی      مناسب
  .3دارد، داور بایستی همواره قیود قرارداد و عرف تجاري را به حساب آورد المللی مقتضی می بین

1. Saudi Arabia v .Aramco ,International law Report VOL.27 1963,P.165.
2. Julian D.M.Lew, Applicable law in International Commercial Arbitration, oceana publication,1978. 
3. Guide de L'arbitrage, chamber de Commerce International, 1983, p.39. 
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بنابراین در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین چهار سیسـتم بـراي تعیـین قـانون  
  : که عبارتند از 1حاکم پیشنهاد شده است

که مطابق ایـن نظریـه: کشور محل داوري سیستم تعیین قانون حاکم به موجب قاعده حل تعارض  .1
ی خصوصی و قواعد حل تعارض قوانین کشور محل داوري رجوع الملل بیندور باید به حقوق 

اگر قاعـده حـل تعـارض محـل     مثالً  االجراء در ماهیبت را تعیین کند. و براساس آن قانون الزم
قـانون مـدنی ایـران)     968(مانند ماده داند.  االجراء می قانون محل انعقاد قرارداد را الزم، داوري

  داور باید آنرا اجراء کند.
لف نیست که قاعـده حـل تعـارض کشـور     ، به موجب این نظریه: سیستم آزادي داوري  .2 داور مکّ

ل به قاعده حل  ی میالملل بینخاصی را رعایت کند. حتی بعضی برآنند که داور  تواند بدون توس
قواعد حقوقی قابل اجراء را بـه  ، کند قوق حاکم را ایفاء میتعارض که نقش واسطه در تعیین ح

  طور مستقیم تعیین و اجرا کند.
بدین معنا که اگر رابطه حقوقی با کشـور خاصـی   : سیستم حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی  .3

االجـراء را   پیوند کافی یا پیوند بیشتري داشته باشد قاعده حـل تعـارض آن کشـور قـانون الزم    
  کند. یین میتع

ی را الملل: نظریه اعمال حقوق بین  .4 بدین بیان که در صورتی که طـرفین قـرارداد قـانون خاصـ
المللـی قراردادهـا را اجـراء کنـد بـدون حاکم قرار نداده باشند، داور باید اصول حقوق بـین 

که به قواعد حل تعارض یا قواعد ماهوي کشور خاصـی رجـوع نمایـد. بدینسـان رابطـه این
  شود. الملل می المللی با یک کشور خاص قطع و این قرارداد تابع حقوق بین قرارداد بین

در نهایت باید اظهار داشت که آزادي طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، آیین دادرسـی  
المللی پذیرفته شده در حالی که ایـن امـر در    هاي حقوقی ملّی و بین و ماهیت دعوي در عمده نظام

هـایی کـه در    وق ایران هنوز تثبیت نشده است. در مورد قراردادهاي منعقده در ایـران یـا داوري  حق
شود، به موجب اصل سرزمینی بودن قوانین باید مقررات امري ایران راجع به اعتبار  ایران برگزار می

ی، در مـورد  هاي حقوقی ملّ ها و بسیاري از نظام قرارداد با آیین داوري اعمال شود. در رویه داوري
سکوت طرفین، آزادي داوران در تعیین قانون حاکم بر قرارداد یـا آیـین داوري یـا ماهیـت دعـوي      

توان در حقوق ایران به راحتی پذیرفت، داوري که در ایـران   پذیرفته شده است ولی این امر را نمی
تعارض ایران جهـت  اي جز مراجعه به قواعد حل  پردازد چاره یا براساس قوانین ایران به داوري می

  تعیین قانون اعمال نخواهد داشت.
  : دارد ی مقرر میالملل بینقانون داوري تجاري  27ماده 
اتخـاذ تصـمیم   ، انـد  داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اخـتالف برگزیـده    .1«

، به هر نحو که صـورت گیـرد  ، خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص

  .142و  141ص ، 1375بهار ، نشر میزان، یالملل بینهاي  و داوري الملل بینحقوق ، ی (دکتر سید حسین)یصفا  .1
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به عنوان ارجاع به قوانین ماهوي آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشـمول ایـن
  طرفین به نحو دیگري توافق کرده باشند.که  این حکم نخواهد بود مگر

براساس قانونی به ماهیت اخـتالف  » داور«در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین   .2
  قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.رسیدگی خواهد کرد که به موجب 

تواند براساس عـدل و انصـاف یـا بـه      می، داور در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند  .3
  صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد.

داور باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عـرف بازرگـانی موضـوع      .4
  دهد.مربوط را مورد نظر قرار 

دو محــدودیت عمــده در خصــوص آزادي طــرفین در تعیــین قواعــد و ایــین و ، در هــر حــال
انتخـاب طـرفین مشـروط بـه رعایـت قواعـد و       که  آن :اول: تشریفات رسیدگی داوري وجود دارد

داوري است. بنابراین انتخاب محل داوري اهمیت به سزایی در رأي  الزامات آمره قانون صادرکننده
هایی است  ها در رسیدگی وجود محدودیت :با محدود کردن اختیارات داور دارد. دوماعطاي اختیار 

که براساس توافق طرفین تحت قواعد داوري یک سازمان داوري (براساس شـرایط ارجـاع داوري   
تشریفات و قواعد خاص  اصوالً، هاي سازمانی هاي داوري پذیرد. در رسیدگی سازمانی) صورت می

هـایی را بـراي طـرفین اخـتالف و یـا       دارد کـه ممکـن اسـت محـدودیت    سازمانی خاصی وجـود  
  1ربط ایجاد کند. هاي ذي داوري

ی مصـوب سـال   المللـ  بینهاي  در کنوانسیون نیویورك راجع به شناسایی و اجراي آراي داوري
میالدي نیز امکان اعمال قانون آیین رسیدگی داوري غیر از محل داوري در دو ماده تصـریح   1958

این کنوانسیون نسـبت بـه آراي داوري   «... : دارد ) که مقرر می1( 1در ماده که  آن گردیده است. اول
  ».شوند شوند آراي داخلی تلقی نمی تقاضا میهاي  که در کشوري که شناسایی و اجراي آن

گیرد که در کشور محل صدور براسـاس قـانون    شود این ماده آراي داوري را در بر می گفته می
دارد ممکـن اسـت از    ) (ه) که بیان می1( 5دوم آن ماده  2اند. داوري کشور دیگري صادر شده آیین

به وسـیله مرجـع   «..... داوري ممکن است رأي  دارد که امتناع شود مقرر میرأي  شناسایی و اجراي
ه این دو قاعـد ». ابطال یا معلق گردد، داوري..... تحت قانون آنجا صادر شدهرأي  صالح کشوري که

1. Evans Darby,W.,International Tribunals,4th Ed.,London,1904,p.400
2. Bank Melat v,Helleniki Technici,Court of Appeal,England,June 28,1983,3 ALL ER 441.

ارجاع شده توسط طرفین به داوري لندن براسـاس مقـررات، در دعوي بانک ملت و یک شرکت ساختمانی یونانی  
بسپارد دادگاه تأمین  بانک ملت درخواست نمود که دادگاه انگلستان قراري صادر کند تا شرکت یونانی، ICCداوري 

داوري خود به خودي به معناي انتخـاب قـانونرأي  نمود که انتخاب لندن به عنوان صادرکننده اظهارنظرانگلستان 
توسط دادگاه انگلستان را رد نمود البته نظر اقلیت در ایـنتأمین  باشد و لذا درخواست اصدار داوري انگلستان نمی

رسـیدگی آن انگلسـتان اسـت. تـابع قـانون داوريرأي  ی کـه صـادرکننده  لـ المل بینهاي  پرونده این بود که داوري
  در این پرونده چنین بود). Goofباشد (نظر قاضی  می، به عنوان قانون منخب طرفین ICCو نه ، انگلستان
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بیانگر آن هستند که آیین داوري ممکن است تحت حاکمیـت قـانونی غیـر از قـانون محـل داوري
  .1باشد

طرز تفکر جدید در داور ابتدا پیوند ضروري قانون کلی حاکم بر داوري و نظام تعارض قوانین 
اکم بـر  بایست در انتخـاب قـانون حـ    گیرد که طرفین می قابل اعمال را رد نموده و متعاقباً نتیجه می

مقبولیت عام تئوري آزادي طرفین در انتخاب قانون حاکم تا حدي است که ، روابط خود آزاد باشند
ی قبـول دارنـد. بررسـی    المللـ  بـین طرفین آن را به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده در قلمرو 

از کشورها نیز ایاالت متحده و کانادا و بسیاري دیگر ، انگلستان، هاي مهم حقوقی مانند فرانسه نظام
صریح صالحیت طـرفین  تأیید  از لحاظ، ی داوريالملل بینکند. در میان اسناد  میتأیید  این عقیده را

گـردد. در   در تعیین قانون اعمال نسبت به ماهیت دعوي وحدت و انسـجام حقـوقی مشـاهده مـی    
  3ه است.این امر نیز به وضوح پذیرفته شد، 2هاي نهادي و موردي مقررات مربوط به داوري

باید توجه داشـت کـه انتخـاب    ، حال که حق انتخاب قانون به وسیله طرفین انکار ناپذیر است
گاهی با گنجاندن یک شرط ناظر به انتخاب قانون به طور صریح تحقق پیدا ، قانون به وسیله طرفین

حاصـل  کنند و گاه نیز قصد طرفین به طور معمول و متعارفی اثبات شده و نسبت بـه آن یقـین    می
دهد که طرفین به قانون کشور خاصـی   یعنی اوضاع و احوال و مندرجات قرارداد نشان می، شود می

شـود و محـل    قرارداد طبق روش معمول در کشور خاصی تنظـیم مـی  ، به عنوان مثال، اند نظر داشته
ر قرار داوري را نیز در همان کشورأي  طرفین دادگاه صادرکننده، اجراي قرارداد نیز همان جا است

، سـپارند. در ایـن صـورت    ه دوري مستقر در آن کشـور مـی  مؤسسدهند و امر داوري را به یک  می
کنـد کـه اعمـال قـانون کشـور       مشخص است. حال تفاوت نمی، قانون قابل اعمال نسبت به دعوي

تـرین ارتبـاط    تـرین و واقعـی   مزبور ناشی از انتخاب ضمنی طرفین یا در نتیجه اعمال معیار نزدیک
  شد.با

  بخش پنجم: فقدان انتخاب قانون حاکم
کـه داوران بایـد    مسـئله این ، در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوي توسط طرفین

که دو ، منشاء نظرات مختلفی گردیده است، براساس کدام قانون ماهیت دعوي را حل و فصل کنند
  .شود نظریه مهم آن در این جا بررسی می

ه مطالعـات و، مؤسسـ ی در ایـران المللـ  بـین هـاي تجـاري    شناسـایی و اجـراي آراي داوري  ، حمید رضا، نیکبخت  .1
36ـ33صص ، 1385، هاي بازرگانی پژوهش

2. Ad hoc 
از  38مـاده  ، 1961ی مـورخ  المللـ  بیناز کنوانسیون اروپایی راجع به داوري تجاري  7به ماده توان  می در این رابطه  .3

قواعد داوري کمیسیون اقتصادي  7از ماده  4بند ، 1961ی براي اروپا مورخ الملل بینقواعد داوري کمیسیون سازمان 
از  13مـاده   5و  3از قواعـد آنسـیترال و بنـدهاي     33مـاده  ، 1966براي آسیاو خـاور دور مـورخ    الملل بینسازمان 

  ی اشاره کرد.الملل بینمقررات اتاق بازرگانی 
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  ض اختیار داوري براساس انصاف و مالحظات غیر حقوقیبخش ششم: تفوی
گرچه تاکنون بحث بر سر این بود که طرفین باید قانونی که حاکم بر حل و فصل اختالفات اسـت  

دهنـد کـه    هاي حقوقی به طرفین اختالف اجازه مـی  ولی باید توجه داشت اکثر نظام، را تعیین کنند
داوران به خواهند دعوي را باتوجه بـه مـوازین انصـاف و     خود را از این قانون مستثنی ساخته و از

البته در ایـن صـورت الزم اسـت ایـن اختیـار در موافقتنامـه        1مالحظات غیر حقوقی فیصله دهند.
داوران باید بر طبق موازین حقوقی دعوي را حـل و فصـل   ، در غیر این صورت، داوري درج شود

  کنند.

  قرارداد به داورانبخش هفتم: تفویض اختیار تکمیل 
دارند که داوران باید نقایص قراردادي را تـا جـایی کـه توسـط      هاي حقوقی مقرر می بعضی از نظام

اگرچه طرفین در شرط داوري ، کامل نمایند، باشند تجاري و قوانین تکمیلی قابل رفع میهاي  عرف
، سـوریه و سـوئد  ، قی ایـران هـاي حقـو   نظام: این اختیار ویژه را عنوان نکرده باشند. به عنوان مثال

اجازه صریح طرفین را داشته که  آن مشروط به، دهند می امکان تکمیل نقایص قراردادي را به داوران
، انگلسـتان ، سوئیس، اتریش، نروژ، فنالند، هاي حقوقی کشورهایی نظیر هلند نظام، باشند. در مقابل

، هاي حقوقی نظیـر و نـزوئال   دیگر از نظام برخی، لیبی و کویت، الجزایر، پاکستان، برزیل، آرژانتین
اختیار تکمیل نقایص قراردادي منوط به این است که امکـان داوري براسـاس انصـاف در قـرارداد     
داوري صریحاً ذکر شده باشد. همچنین این امکان وجود دارد که تعیین این قواعـد یـا شـرایط بـر     

  2عهده شخص ثالث گذاشته شود.

  حکومت قانون صادرکننده رأي داوريبخش هشتم: نظریه سنتی 
، در مفهـوم اول : داوري بر دو مفهوم طرح شده اسـت رأي  نظریه سنتی حکومت قانون صادرکننده

بدین ترتیب که داور با مراجعه به ، داوري استرأي  حکومت قواعد حل تعارض قانون صادرکننده
 منظور از حکومت قانون صادرکننده، کند. ولی در مفهوم دوم قانون مناسب را تعیین می، این قواعد

رأي  مراجعه مستقیم داور به قواعد مادي و ماهوي قانون صـادرکننده ، داوري بر ماهیت دعويرأي 
داوري رأي  داوري است. مبناي اصلی این نظریه در هر دو مفهوم مذکور مبتنی بر تشبیه صادرکننده

داوري کمیسیون اقتصادي سازمان ملل براي اروپایی از قواعد  39و ماده  1961کنوانسیون اروپایی منصوب  7از ماده  2بند   .1
المللی کمیسیون اقتصادي سازمان ملل براي آسیا  قواعد داوري تجاري بین 7ماده  4از بند » ب«و نیز قسمت  1966مورخ 

ه االصول مکلف ب و خاور دور. طرح قانون متحدالشکل کمیته حقوقی کشورهاي امریکایی راجع به داوري، داوران را علی
که طرفین مبناي دیگري را برگزیده باشند. داند مگر آن حل و فصل دعاوي براساس انصاف و کد خدامنشی می

طـرفین چـه  چناندارد که  دهه در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات مقرر می 1907کنوانسیون  53ماده   .2
 Permanent)دیـوان دائمـی داوري   ، (Compromise)توافق کنند که به منظور حل اختالف خود به آن رجـوع کننـد   

Court of Arbitration=PCA) طراحی نماید.ها  آن تواند قواعد رسیدگی را براي می  
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قاضـی دادگـاه اسـت. چنـین تشـبیهی در      دادگـاه و مقایسـه موقعیـت داور بـا     رأي  به صادرکننده
بـه عنـوان قـانون انسـب     رأي  آمیزترین شکل خود منجر به اعمال مستقیم قانون صـادرکننده  مبالغه

تلویحاً به معناي انتخاب قانون ، انتخاب دادگاه محل رسیدگی، بر مبناي این تئوري، شود قرارداد می
  د است.دادگاه ماهوي براي حکومت بر قراردارأي  صادرکننده

در صورتی که قصد طرفین از قانون قابل اعمال بر داوري موضوع اختالف آشکار و واضح نباشد و  
توان از برخی کلمات و عبارات قـرارداد، اعمـال    ها ضمنی باشد، انتخاب ضمنی مزبور را می انتخاب آن

داللت دارد استنباد نمـود.  ها و شرایط قرارداد  طرفین یا اوضاع و احوال قضیه که بر قصد و انتظارات آن
که  1رم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي 1980) کنوانسیون 1( 3به عنوان مثال، ماده 

انتخاب «.... دارد:  در حال حاضر قانون داخلی برخی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپایی است مقرر می
2».قرارداد یا اوضاع و احوال قضیه آشکار شود قانون باید صریح بوده یا با اطمینان معقول از مفاد

) 2( 116میالدي نیز در ماده  1987خصوصی سوئیس مصوب  الملل بینقانون مربوط به حقوق   
اوضاع و احوال آشکار  انتخاب قانون باید صریح بوده یا به وضوح از مفاد قرارداد یا«: دارد مقرر می
دیوان داوري به جاي طـرفین ایـن قـانون را    ، طرفیندر صورت فقدان انتخاب قانون توسط ». شود

تعیین خواهد کرد. لذا دیوان داوري باید سعی کند قصد تلویحی دیوان را در خصوص قانون قابـل  
بـه دیـوان   ، 4هـاي داوري  و قواعد داوري سـازمان  3اعمال معین نماید. در قوانین برخی از کشورها
دانند بـدون   می اعد یا قوانین ماهوي را که قابل اعمالداوري اجازه داده شده که به طور مستقیم قو

نیاز به مراجعه به قواعد تعارض قوانین به اجرا در آورند. برخی از این قوانین و قواعـد بـه دیـوان    
اند که هر قاعده حقوقی یا استاندارد غیرحقوقی را که در شرایط  داوري بدون محدودیت اجازه داده

دهند بـر ماهیـت دعـوا اعمـال نماینـد.       تشخیص می 5»ضی یا مناسبمتق«و اوضاع و احوال دعوي 

1. EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, Rome 1980,80/934/ EEC, Official 
Journal of the Euroean Community,1980,266,Article 3(1) 

2. Ibid The Convention entered into force on April 1991 in France, Italy, Denmark, Luxembourg, Germany,
Beleium, Greece and UK. Official Journal of European Community, 1991,1,C52,1.

  باشد. قوانین میاز این دسته  1980قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب  1496ماده   .3
The Parties shall decide the dispute according to the rules of law chosen by the Parties. In the absence of 
such a choise, he shall decide according to the rules he deems appropriate. In all cases, he shall take into 
account trade usages.10,ILM 1981,P.9171  

) قانون آیین دادرسی مدنی هلنـد (قـانون2( 1054) قانون آیین دادرسی مدنی آلمان و ماده 2( 1051همچنین ماده   
(قـانون 1987خصوصی سوئیس مصوب  الملل بینقانون مربوط به حقوق  187) و ماده 1986داوري هلند مصوب 

  باشند. میی سوئیس) از جمله این قوانین الملل بینداوري 
، (LCIA)ی لندن الملل بین) قواعد داوري دادگاه داوري 3( 22ماده ، ) قوالعد داوري انجمن داوري امریکا1( 28ماده   .4

ماده ، (WIPO)) قواعد داوري سازمان جهانی مالکیت فکري 1( 59ماده ، ه داوري هلندمؤسسقواعد داوري  96ماده 
ICC) قواعد داوري 1( 17ه داوري اتاق بازرگانی استکهلم و ماده مؤسس) قواعد داوري 1( 24

5. Appropriate 
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ی نیاز ندارد که به دنبال دلیلی بـراي یـافتن قواعـد    الملل بینداوران ، براساس قواعد و قوانین مزبور
  1تعارض قوانین و عوامل ارتباط که براي داوري الزم است باشد.

یعنـی در  ، وصـی تضـعیف شـده اسـت    خص الملـل  بـین البته امروزه این نظریه در حوزه حقوق   
ترین و  تواند معیار نزدیک راهنماي دیوان داوري می، صورت سکوت طرفین و فقدان قانون منتخب

گزینـد قـانون را هـم انتخـاب      قاعده هرکس قاضی را بـر مـی   2کند. ترین ارتباط را اعمال می واقعی
، بـه معنـاي حقـوقی کلمـه ندارنـد      رأي هاي غیر ملی که دادگاه صادرکننده در مورد دادگاه، کند می

کنـد   گزیند قانون را انتخاب می شود. به همین ترتیب این فرض که هر که داور را بر می اعمال نمی
ی قابـل  المللـ  بـین ی با یک قاضی الملل بینموقعیت داور که  این تواند صحیح باشد. با وجود نیز نمی

 ب یک داور بیطرف و یـک محـل داوري  دهد که انتخا مقایسه است ولی مالحظات عملی نشان می
ی به شمار آید. بـا ایـن وجـود محـل داوري و     الملل بینمزایاي بزرگی در داوري تجاري ، طرف بی

تابعیت داوران ارتباطی با دعوي ندارد. خصوصاً هنگامی که محل داوري را طرفین انتخاب نکـرده  
رت هـیچ ارتبـاطی بـین اراده طـرفین و     باشند و دادگاه داوري اقدام به تعیین آن نماید. در این صو

  داوري نیست.رأي  قانون دادگاه صادرکننده

  بخش نهم: نظریه آزادي داور
آزادي داور در انتخـاب  ، براساس این نظریه که اینک از مقبولیت نسبتاً وسیعی نیز برخوردار اسـت 

قانون حاکم تا آنجا که مربوط به گزینش قواعد حل تعارض مناسب داوري و عدم التزام به اعمـال  
ی داوري نیـز مـنعکس گردیـده    المللـ  بینشود در تعدادي از اسناد  یک سیستم ملی حل تعارض می

دعوي را بـر  ، داور«: رددا ین دادرسی مدنی جدید فرانسه مقرر مییقانون آ 1496ماده  1بند  3است.
حـل و فصـل خواهـد کـرد و در فقـدان چنـین       ، طبق قواعد حقوقی انتخاب شده به توسط طرفین

». دعوي را فیصـله خواهـد داد  ، کند بر طبق آن دسته از قواعد حقوقی که مناسب تلقی می، انتخابی
ی المللـ  بـین ران داو، در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین، مقرارت مزبور، گردد می مالحظه

نمایـد.   نمـی ، را مکلف به مراجعه به سیستم تعارض قوانین جهت تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال
هاي داوري هنگامی که تصمیم به اعمال حقـوق   قانون است که دیوان» مستقیم«، این روش انتخاب

  348ص ، 1390، چاپ دوم، هاي بازرگانی ه مطالعات و پژوهش، مؤسسیالملل بینتجاري ، حمید رضا، نیکبخت  .1
قراردادهاي اجاره کشـتیمجلس لردان در یکی از دعاوي حکم داد که ، 1970در انگلستالن در سال ، به عنوان مثال  .2

، بین مالک فرانسوي و مستاجر تونسی براي حمل نفت از یـک بنـدر فرانسـوي بـه بنـدر دیگـر      ، منعقده در فرانسه
اگـر چـه، تحت حکومـت قـانون فرانسـه اسـت    ، بها نیز باید در فرانسه انجام شود پرداخت اجارهکه  این باتوجه به

رر کند. در چنین مواردي که انتخاب قانون حاکم صورت نگرفتـه اسـت. داوري در لندن را مق، قرارداد اجاره کشتی
قانون فرانسه است که قرارداد مزبور نزدیکترین ارتباط را با آن دارد.، قانون انسب

از  3المللی (بند  مقررات اتاق بازرگانی بین، 1961از کنوانسیون اروپایی  7به بند چهار از ماده توان  می از این جمله  .3
) اشاره نمود.32از ماده  1) و قواعد آنسیترال (بند 3ه ماد
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هلند نیز ظاهراً از مـاده   1986قانون داوري  1054کنند. ماده  دقیقا آن را اعمال می، گیرند فراملی می
در «: از ایـن مـاده آمـده اسـت     2ین دادرسی مدنی فرانسه اقتباس شده است. در بند یقانون آ 1496

خود را مطابق مقـررات قـانون   رأي  صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نمایند دیوان داوري
خـود  رأي  دیـوان داوري ، صادر خواهد نمود. در صورت فقدان قانون حاکم، حاکم منتخب طرفین

مواد  گونه مفاد این، نویسندگان حقوقی». نماید صادر می، داند را مطابق قواعد حقوقی که شایسته می
انـد. بـدین ترتیـب     را به نحوي جهت اختیار طرفین و داوران در مورد اعمال قواعد فرا ملی داشـته 

ا مرحله انتخاب مسـتقیم قـانون   آزادي داوران از مرز انتخاب قاعده حل تعارض مناسب گذشته و ت
  ماهوي حاکم بر دعوي پیش رفته است.

  : شناسایی و اجراي آراي داوري خارجیششمفصل 
ی در چیست و مسلم اسـت کـه   الملل بینقبالً بیان شد که وجه تمایز بین آراي داخلی و خارجی و 

ی از لحـاظ مقـررات   الملل بینداوري خارجی و رأي  با، داوري خارجیرأي  بین شناسایی و اجراي
هایی وجود دارد هر چند که در برخی کشورها همان مقرراتی را که براي اجراي آراي  حاکم تفاوت

ولـی از جهـت   انـد   هاند براي آراي داوري خارجی نیـز در نظـر گرفتـ    کرده بینی داوري داخلی پیش
همـه بـه لحـاظ    کند. امـا بـا ایـن     داوري خارجی از مقررات خاص خود تبعیت می، رأي شناسایی

هاي حقوقی در  ی (در معناي عام خود) موجب آن شد که نظامالملل بینداوري رأي  سهولت اجراي
 ولـی اجـراي   1کننـد.  بینی آراء پیش گونه قواعد خاصی را براي اجراي این، کشورهایی مانند فرانسه

موارد کشورها تحت کند و در اکثر  نبوده و از قواعد پیچیده تبعیت می گونه اینداوري خارجی رأي 
اند که جهـت   داوري خارجی را پذیرفتهرأي  قواعد شناسایی و اجراي، اي حکومت مقررات معاهده

شـرایط و موانـع    يدهم و در انتها در ابتداء قواعد کلی شناسایی و اجراء را توضیح می، بیان مطلب
  کنیم. راجع به شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی را مطرح می

  : تعریف شناسایی و اجراءبخش اول
که رأي معتبر بوده و واجد آثار حقوقی است و به عبـارت   شناسایی رأي در حقیقت تأیید رسمی است بر این

دیگر منظور از شناسایی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا رأي داوري که از یک نهـاد داوري  
شناسایی رأي دو اثـر احتمـالی دارد، یکـی رأي بـه عنـوان سـند       خارجی صادر گردیده را معتبر تلقی نماید. 

لـه   بها و دیگري مقدماتی براي اجراي آن سند، شناسایی رأي داوري توسط محکـوم  آور با قضیه محکوم الزام
  رأي داوري در دو حلت متصور است یکی به صورت اصلی و دیگري به صورت طاري و تبعی.

کنـد.   ک دعوي (دعواي متقابل)، از دادگاه مطالبه شناسایی مـی له ضمن طرح ی در حالتی که محکوم  
این دعوي، مطالبه شناسایی اصلی است، موفقیت این درخواست بستگی به قابل قبول بودن این دعـوي  

1. M.R. Sammartano, "International Arbitration Law" Kluwer,1990,p.15. 
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که مشخص نیسـت کـه آیـا در یـک دعـوي در       کننده دارد خصوصاً آن در قانون کشور دادگاه رسیدگی
توان از دادگاه درخواست کرد کـه امـور    وع مرتبط با رأي داوري، میدادگاه بین همان طرفین و در موض

آور تلقـی کنـد. در قـانون برخـی از      اثبات شده و یا حتی نظریات حقوقی داور در رأي صـادر را الـزام  
کند. به  کشورها دادگاه مقرر نشده است. همچنین ممکن است مرجعی که به دعواي اصلی رسیدگی می

  آراي خارجی در صالحیت او نیست از پذیرفتن این درخواست خودداري کند.که شناسایی  دلیل این
افتد بدون  کند و کمتر اتفاق می می داوري رارأي  تقاضاي اجراي له ، محکوماما در اغلب اوقات
باشد  می تقاضاي شناسایی تقدیم شود اما این تقاضا نیز بیشتر به صورت دفاع، خواستن اجراي رأي

در برابر دعـوایی کـه در    له محکومشود. در این حالت  ی طاري و تبعی نامیده میشناسای، این حالت
کنـد و از   به اتخاذ تصمیم توسط داور اسـتناد و دفـاع مـی   ، دادگاه براي موضوع داوري مطرح شده

، داوريرأي  دادگاه نسبت به شناسایی، موجب احراز اعتبار امر مختوم استرأي  آنجا که شناسایی
مطـرح شـده در    مسـائل داوري نسبت بـه تمـام   رأي  نماید. اگر می رسیدگی به دعوي اقدامقبل از 

رأي  تعیین تکلیف کرده باشد این امر موجب خاتمه رسیدگی خواهد بود. اگـر در ، رسیدگی دادگاه
تعیین تکلیف نشده باشـد. در اینجـا   ، مطرح شده در رسیدگی دادگاه مسائلنسبت به تمام ، داوري

بـه لحـاظ حاکمیـت    ، ی که در زمان دوري رسیدگی شـده مسائلگاه از رسیدگی مجدد به نیز از داد
بـا یـک   کننـده،   کند. به عنوان مثال یک شـرکت تولیـد   خودداري می، قاعده اعتبار امر قضاوت شده

 تقاضـاي رسـیدگی از داوران را مطـرح    کننده شرکت بازرگانی قرارداد داوري دارند و شرکت تولید
دعـواي   کننده دهد. اگر در این حالت شرکت تولید داوري وي را ذیل تشخیص نمی کند و نظریه می

داوري رأي  شناسایی، شرکت بازرگانی خواهد توانست به عنوان دفاع، خود را در دادگاه طرح کند
ظهـور  ، تقاضاي اجـراي مـورد نظـر باشـد    که  این بدون، را مطالبه کند و در این جا فایده شناسایی

خـارجی نیـز   رأي  اعتبار و اثـر قـانونی  ، دعوي مورد پذیرش قرار نگیرد، ر این دادگاهکند. اگر د می
تواند براي  میرأي  اي از چه لحظهکه  این مانند، هاي دادرسی شناسایی قابل اعمال خواهد بود. جنبه

  .1باشد می کننده تحت حکومت قانون دادرسی دادگاه رسیدگی، شناسایی مورد استفاده واقع شود
داوري رأي  که بیان شد منظور از شناسایی آن است که دادگاه تنها اعتبار و اثر قانونی طور همان

رأي  هـاي اجرایـی   را به رسمیت بشناسد. اما منظور از اجزاء آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از ضـمانت     
امـا  به اجراء گذاشته شود. اگرچه مفهوم اجراء متفاوت از مفهوم شناسایی اسـت  رأي  مفاد، داوري

، توسط دادگاه شناسایی شـده باشـد. لکـن شناسـایی    رأي  صدور دستور اجراء مستلزم آن است که
دادگـاهی کـه آمـاده    ، مقدمه اجراء بوده و امر مستقلی نیست. اجراء مرحله بعد از شناسـایی اسـت  

معتبـر و  رأي  داوري را بـه عنـوان  رأي  کنـد کـه   داوري است بدین دلیل آنرا اجرا مـی رأي  اجراي
ها حاکی از آن اسـت کـه اکثـر آراي داوري بـه      آور به رسمیت شناخته است. هر چند واقعیت زامال

رسد که داوري اصوالً یک دادرسی خصوصـی   شود (اجراي اختیاري) اما به نظر می می اختیار اجراء

1. Commercial Arbitration",London,1991,p.448. A.Redfern and M Hunter," Law and practice of International 
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داوري ندارد. برعکس محاکم دولتـی نسـبت بـه اجـراي     رأي  است و نهاد داوري نقشی در اجراي
اي حقـوقی داور بـا طـرفین     رابطه، نمایند اما در داوري به محض صدور رأي ود اقدام میتصمیم خ

اجـراي  ، شود اجـراي اجبـاري   داوري به دو نحو اجراء میرأي  یابد ام به هر حال دعوي خاتمه می
داوري مطرح است اغلب راجـع بـه اجـراي اجبـاري     رأي  که درباره قواعد اجرايچه  آن اختیاري.

  است.

  وم: قواعد کلی شناسایی و اجراءبخش د
معاهدات دو یا چند جانبـه در  ، یالملل بینتاکنون درباره شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی و 

هـایی   هر چند در برخی موارد تفاوت و قوانین و مقررات زیادي تهیه شده است و الملل بینعرصه 
قواعـد  ها،  آن از مطالعه مجموعتوان  می شود لکن بین این قوانین در کشورهاي مختلف مشاهده می

هـا و   و اصولی را استنباط و استخراج نمود که با استفاده از این قواعد به تجزیه و تحلیل کنوانسیون
  با تطبیق قواعد مذکور آسانتر خواهد بود.ها  آن معاهدات موجود پرداخت و درك دقیق مفاد

کنوانسـیون  ، داوري خـارجی رأي  در زمینـه  هاي موجـود  ین کنوانسیونتر مهمهمچنین یکی از   
ی و آشـنایی  الملل بیننیویورك است که براي یافتن اصول مشترك این کنوانسیون با سایر معاهدات 

آثار قبول یا رد شناسـایی و  ، مرجع مصالح براي رسیدگی، با مفاهیمی مانند محل شناسایی و اجراء
داوري را توضـیح  رأي  کلی شناسایی و اجراي ضرورت دارد قواعد ... ها و مصونیت دولت، اجراء
  دهیم.

  المللی گفتار اول: شناسایی و اجراء در حقوق داخلی کشورها و معاهدات بین
پدیده حقوقی شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی در تمام کشورها از مقررات واحدي پیـروي  

داوري داخلـی مـورد   رأي  مثابـه ی را بـه  الملل بینداوري خارجی و رأي  کند برخی از کشورها نمی
نبـوده و گاهـاً از شناسـایی و اجـراي آن      گونه ایندهند. ولی برخی دیگر  شناسایی و اجراء قرار می

انـد و قواعـد و مقـررات     کـرده  بینـی  اي را براي آن پیش کنند. برخی نیز مقررات ویژه خودداري می
ند. همچنین در عرصه فراملی کشورها بـه  ا حاکم بر آن را از قوانین حاکم بر آراي داخلی جدا کرده

هـا و   ضـرورتاً کنوانسـیون  الملل،  بیناقتضاي اوضاع جهانی و توسعه روزافزون تجارت و مبادالت 
  اند که در این جا توضیح خواهیم داد. ی متعددي را پذیرفتهالملل بینمعاهدات 

وري اسـت و اگرچـه   دارأي  حل اختالف و اجراي، هدف طرفین اختالف از مراجعه به داوري  
باشـند   برخـوردار مـی  ، داوران براساس توافق طرفین از اختیار کافی در زمینه حل و فصل اخـتالف 

تواننـد   باشـد و داوران نمـی   هـا مـی   در اختیار دولترأي  ابزار اجبار به اجرايکه  این ولی به جهت
ایسـتی توسـط دولـت    داوري برأي  خویش اجبار کنند لذا بدیهی است کهرأي  ممتنع را به اجراي

ها نیز این وظیفه را به محـاکم    مجري حکم مورد شناسایی قرار گفته و سپس اجراء گردد که دولت
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داوري در خارج از قلمرو سـرزمینی صـادر شـده    رأي  آنجاست که مسئلهاند. اما  دادگستري سپرده
هـا مـانع از    ولـت باشد و در کشور دیگر بخواهد به اجراء درآید. در این حالت تساوي حاکمیـت د 

شـود. در ایـن رابطـه     اجراي اجباري احکام و دستورات محاکم خارجی در قلمرو کشور دیگر مـی 
هـا و   ی بین دولتالملل بینهاي موجود در جهان و مراودات و مبادالت تجارتی در عرصه  ضرورت

ها که از لوازم ضروري این ارتباطات است  با یکدیگر و به تبع آن بروز اختالفات و نزاعها  آن اتباع
موجب شده تا کشورها براي جلوگیري از ناامنی در عرصه تجارت جهانی و ایجاد اسباب گسترش 

ی این واقعیت را بپذیرند که آراي صادره از محاکم خارجی را در کشورهاي خود الملل بینمبادالت 
قوانینی راجع به شناسایی و اجراي آراي صادره از محاکم ، یی و اجراء کنند و در همین راستاشناسا

خارجی را به تصویب رساندند که در این میان قبول شناسـایی و اجـراي آراي داوري خـارجی بـا     
گشت زیرا داوري شیوه حل و فصـل خصوصـی اختالفـات و دعـاوي      پذیر سهولت بیشتري امکان

کننـده رأي   تی دولت و قوه حاکمه در رسیدگی به اختالف دخـالتی نـدارد و صـادر   است و به عبار
باشد.  شود و نماینده حاکمیت دولت متبوع خویش نمی (داور) به توافق طرفین اختالف برگزیده می

به عبارت دیگر داور به عنوان مظهر اراده و حاکمیت دولت دیگر در حل اختالف دخالتی نـدارد و  
، حاکمیت دولـت خـارجی را در قالـب حکـم داوري صـادر شـده      ، داورينده رأي کن کشور اجراء

رأي  بوسـیله اجـراي  ها  آن ها نیز از این جهت اطمینان دارند که حاکمیت کند و دولت نمی مشاهده
، رأي داوريعلیـه رأي   محکومدر صورتی که ، داوري خارجی مخدوش نشده است. اما به هر حال

در ایـن  رأي  داوري برسد از آنجا کـه اجـراي  رأي  وبت به اجراي اجباريرا طوعاً اجراء نکند. و ن
 اجـراي ، نوعی اعمال قدرت از طرف دولت الزم است که انحصاراً نیز در اختیار وي اسـت ، حالت
داوري و بـه موجـب قـوانین    رأي  باید از طریق مراجع صـالح قضـایی کشـور محـل اجـراي     رأي 

در همه کشورها آیین رسیدگی و صدور دسـتور اجـراي رأي   خودشان انجام بگیرد و بدیهی است که 
هاي و مبانی حقوقی خـود شـرایط و    باشد و هر کشور متناسب با مصالح و اندیشه داوري یکسان نمی
توان سه نظام را بـراي شناسـایی و اجـراي رأي داوري     گیرند که به طور کلی می موانعی را در نظر می

شود. در این سیستم بین آراي داوري داخلی و آراي  سیع نامیده میمعرفی نمود. نظام اول که سیستم و
باشند که خاستگاه  ها تابع قوانین و قواعد یکسان می داوري خارجی تفاوتی وجود ندرد و هر دوي آن

این سیستم ناشی از پذیرش نظریه قراردادي بودن رأي داوري اسـت زیـرا براسـاس ایـن دیـدگاه بـه       
تـوان   شی از توافق و قرارداد طرفین است و نه نهاد عمـومی، بنـابراین نمـی   که رأي داوري نا جهت آن

  رأي داوري را خارجی یا داخلی دانست و آنرا به کشور خاصی ارتباط داد.
شود. در این سیستم بین آراي داوري خـارجی و داخلـی     نظام دوم که سیستم مختلط نامیده می  

رجی قوانین خاص وضع شـده و معاهـدات دو یـا    آراي داوري خارأي  تفاوت وجود دارد و براي
منعقـد شـده اسـت. اگـر     ، چند جانبه براي یکسان کردن رویه کشورهاي متعاهـد و تسـهیل امـور   

ی نباشد براساس قوانین ملی براي شناسایی و الملل بینموضوعی مشمول قوانین مذکور و معاهدات 
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 و ظـاهراً  1فرانسوي چنین نظامی را پذیرفته اسـت  گذار قانونداوري اقدام خواهد شد. رأي  اجراي
  اي از این سیستم تلقی نمود. کشورمان را نمونهتوان  می

قواعـد خاصـی   کـه   این شود که در این سیستم عالوه بر نظام سوم که سیستم محدود نامیده می
یـا  هـیچ یـک از معاهـدات دو    ، نشده است بینی براي شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی پیش

چند جانبه نیز در مورد شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی مود پذیرش قـرار نگرفتـه اسـت و    
  باشد. وضعیت حقوقی آن مبهم می

آراي داوري خـارجی مـورد شناسـایی و اجـراء قـرار      ها،  آن در کشورهایی که در نظام حقوقی
و ایجاد اطمینان در عرصـه   موارد گونه اینگیرد به جهت یکسان کردن رویه برخورد کشورها با  می
به توان  ها می آن بین کشورها منعقد شده است که از جملهاي  همعاهدات دو یا چند جانب، یالملل بین

دربــاره اجــراي آراي داوري  1937کنوانســیون ژنــو ، در زمینــه شــرط داوري 1923پروتکــل ژنــو 
هـاي    شـی از همکـاري  درباره حل و فصل اختالفـات حقـوقی نا   1972کنوانسیون مسکو ، خارجی
  علمی و فنی به وسیله داوري و... اشاره نمود که در جاي خود توضیح خواهیم داد.، اقتصادي

  گفتار اول: شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی در کامن ال
مبحث اول: داوري اجباري ـ داوري قرارداري

بینـی شـده و طـرفین اخـتالف      پـیش  گذار در قوانین برخی از کشورها، مراجعه به داوران، توسط قانون
هـاي دائمـی    ناگزیرند براي حل مسائل موجود به داوري مراجعه کنند. نوع خاصی از این مراجع دیـوان 

شوند ولی باتوجه به نحوه تشکیل  که به این مراجع دیوان داوري اطالق می رغم آن داوري هستند و علی
اي که  اوري هستند. در سیستم حقوقی ایران، نمونهرسد محاکمی در قالب د ها، به نظر می و صالحیت آن

توان براي داوري اجباري به آن اشاره نمود. قانون نحـوه تقـویم ابنیـه امـالك و اراضـی مـورد نیـاز         می
هاي عمرانی  چه ملک اشخاص در مسیر طرح بینی شده که چنان باشد. در این قانون پیش ها می شهرداري

یمت ملک، بین مالـک و شـهرداري توافـق حاصـل نگـردد. حـل       شهرداري قرار گیرد و در خصوص ق
االجراء خواهـد بـود.    اختالف به عهده هیأت کارشناسان قرار داده شده است و نظریه آنان قطعی و الزم

(الزم به ذکر است در این خصوص محاکم دادگستري صالحیت رسیدگی به اصل اخـتالف را نـدارد.)   
نمونه دیگري از این نوع  1370اي از مقررات طالق مصوب  ارههمچنین داوري موضوع قانون اصالح پ

  داوري است. اجراي آراي این نوع داوري، از طریق اجراي احکام دادگستري خواهد بود.
ها، داوري است که ناشی از وضع قانون نیست بلکـه از اراده و تراضـی نوع دیگري داوري  

ایـن مراجعـه بـه داوري قبـل از بـروزشـود، خـواه    طرفین براي مراجعه به داوري حاصل مـی 

، نشـر دانـش امـروز   الملـل،   بـین مباحثی از حقوق تجارت ، ربیعا اسکینی: انسه ر.ك بهبراي مطالعه نظام حقوقی فر  .1
بـه 200ص ، هاي حقوقی داوري در جهان ین نظامتر مهمبررسی ، مرتضی کالنتریان؛ به بعد 187. ص 1371، تهران
به بعد. 112ص ، شناسایی و اجراي اراي داوري خارجی، مرتضی نصیري؛ بعد
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بینی شده خواه پـس از بـروز اخـتالف، مراجعـه بـه اختالف و به عنوان شرط ضمن عقد پیش
از ایـن 1958هاي مشمول کنوانسیون نیویـورك   هایی مانند داوري داوري انتخاب شود. داوري

  باشد. نوع می
وزارت دفاع ایران علیه شرکت گلـد  پرونده ، اي از رسیدگی براساس کنوانسیون نیویورك نمونه  
دیوان داوري طبق مقررات کنوانسیون نیویورك بـه اجـراء گذاشـته شـد. در ایـن      رأي  باشد که می

صادره از دیوان داوري ایران و ایاالت متحده به دادگـاه  رأي  پرونده وزارت دفاع ایران براي اجراي
ی عمـومی  الملل بینیت آراي دیوان از حقوق کالیفرنیا درخواستی تقدیم نمود. خواندگان به دلیل تبع
هلنـدي  ، صـادره را از جهـت تابعیـت   رأي  مدعی عدم شمول مقررات کنوانسیون نیویورك بوده و

دیگري مکلف بـه فـراهم آوردن اسـباب    رأي  به موجبکه  آن دانستند. دولت آمریکا به جهت نمی
ایران دخالت کرده و اظهـار داشـت    به نفع دولت، اجراي آراي دیوان در محاکم آمریکایی شده بود

صـادر  ، داوري دائمی داراي سابقه شش سـاله هیأت  آراي داوري است که بوسیله یک، آراي دیوان
شده است و این آراء ناشی از روابط بازرگانی بوده و در قلمرو کشوهاي عضـو کنوانسـیون ماننـد    

اي ایـاالت   ایـت دادگـاه منطقـه   لذ مشمول کنوانسیون نیویورك است. در نه، صادر شده است، هلند
بـه اجـراء صـادر کـرد و     رأي  بـه نفـع وزارت دفـاع ایـران    ، کالیفرنیا بر مبناي کنوانسیون نیویورك

  ی خواندگان نیز رد شد.خواه پژوهش

  مبحث دوم: اقامه دعوي براساس رأي داوري در کامن ال
ایجـاد  ، ورانامراجعه بـه د آراي داوري خارجی هر چند ممکن است در نتیجه قرارداد طرفین براي 

اختالفـات را حـل و   کـه   رغـم آن  علیداوري رأي  باشد. همچنین قرارداد نمی، شود. لکن خود راي
، شـوند و اصـوال در داوري   گردند ولی حکم دادگـاه تلقـی نمـی    می فصل نموده و موجب پایان آن

  گیرد. تري مورد توجه قرار می اعمال کردن عدالت به طور حساس
، این کشـور از قـرن هفـدهم   هاي  دهد که دادگاه سابقه تاریخی کشور انگلیس نشان میمالحظه   

هـاي موجـود حـاکی از آن اسـت کـه آراي       اند ولی پرونـده  کرده آراي محاکم خارجی را اجراء می
  شده است. اجراء می 1927داوري خارجی از سال 

یافتـه اسـت و اکثـردر سیستم حقوقی کشـور انگلـیس داوري، نهـادي باسـتانی و توسـعه        
شده است. در حقوق انگلیس رأي داوري خارجی، از  اختالفات از طریق داوري حل و فصل می

توان براي اجراي  باشد براساس کامنال می جهت شناسایی و اجراء، مانند حکم دادگاه خارجی می
فـاع، درتواند به عنوان د موضوع رأي داوري اقامه دعوي نمود. همچنین رأي داوري خارجی می

تـوان مقابل دعوي مورد شناسایی قرار بگیرد. در این سیستم حقوقی براي اجراي رأي داوري می
تقاضاي اجـازه اجـراي 1950قانون داوري  26براساس راي، اقامه دعوي نموده یا براساس ماده 

  رأي بنماید.
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کتبی باشد لکن الزم قرارداد داوري باید ، از شرایطی که براي اجابت این تقاضا الزم است آنکه  
داوري خارجی کتبی باشد. در این روش دادگاه ضمن رسیدگی به طور یک جانبه و رأي  نیست که
موضوع خاصی مد نظر دادگاه باشـد یـا    چه چنانکند و  دستور اجراء صادر می، داوريرأي  تصدیق
صـورت  ، یـه رسیدگی به تقاضا از طریق دعوت طرف مقابل بوسـیله اخطار ، موجود نباشد، شرایط

 شود که در این روش وجود دالیل واقعی براي تردید در اعتبـار  خواهد گرفت. بنابراین مالحظه می
موجب عدم حصول نتیجه بـراي خواهـان و عـدم    ، داوريرأي  داوري و نقض یقین به اعتباررأي 
 تـر  داوران مشـکل رأي  از تحصـیل ، داوريرأي  داوري خواهد بود. لذا چه بسا اجرايرأي  اجراي
  شود. می

 داوري بایـد براسـاس  رأي  تقاضاي شناسایی و اجراي، شود که در کامن ال می بنابراین مالحظه  
اختیار حل اخـتالف بـه   ها،  آن صالحیت، مانند مراجعه به داورانرأي  داوري باشد و مقدماترأي 
 ایی و اجـراي و .... که در شرط داوري یا قرارداد داوري بیان شده است نقشی در شناسرأي  وسیله
دوري خارجی نخواهد داشت زیرا فرض بر آن اسـت کـه داوران براسـاس شـرط داوري یـا      رأي 

 در صدور، خوانده دعوي مدعی عدم رعایت توافق طرفین چه چناناند و  اقدام کرده، قرارداد داوري
داوري رأي  کـه در چـه   آن داوري را بنمایـد امـا  رأي  تواند درخواست ابطـال  داوري گردد میرأي 
آید. با این حال ممکـن اسـت در زمـان     ورده شده و اجراي آن خواسته شده است به اجراء در میآ

به قرارداد داوري مراجعه شود. در ، داوريرأي  براي رفع ابهام از، داوري توسط دادگاهرأي  اجراي
  ء دفاع کند.و عدم اعتبار اجرارأي  تواند به عدم اشاره این موارد در می علیه محکوماین حالت 

، داوريرأي  منشـاء  1»نورسک اطلس انشورنس علیه الندن جنـرال انشـورنس کـو   «در پرونده   
علیـه رأي   محکومداوري در نروژ صادر شده بود. رأي  قرارداد بیمه اتکایی بود که در لندن منعقد و

کـه تمبـر   در قالب دفاع مدعی شد که دعوي براي اجراي قرارداد بیمه اتکـاي اقامـه شـده    ، داوري
داوري و نه براساس رأي  داد که خواهان براساسرأي  قانونی ابطال نگردیده است. دادگاه انگلیسی

  لذا دعوي مسموع است.، اقامه دعوي نموده، قرارداد بیمه اتکایی
داوري به عنوان شرط ضـمن قـرارداد اجـاره     2»برمبر اویل ترانسپورت علیه دروري«در پرونده   
داوري صادر شـده بـود و در کشـور انگلـیس تقاضـاي      رأي  منعقد و در لندندر هامبورگ ، کشتی

داوري خـارج از حـوزه   کـه رأي   ایـن  بـه اسـتناد   علیـه  محکومشناسایی و اجراي حکم تقدیم شد. 
تقاضاي ابطال رسیدگی را نمـود. زیـرا اجـازه ابـالغ در     ، صالحیت محاکم انگلیس به او ابالغ شده

 داوري مندرج در قرارداد اجاره کشتی پذیرفته شده بود لکن مفـاد خارج از حوزه قضایی در شرط 
اجراي قرارداد انعقاد یافته بود. دادگاه پـژوهش اسـتدالل کـرد کـه خواهـان براسـاس       ، داوريرأي 

داوري است. یا براساس قرارداد اجاره کسی که رأي  که نتیجه آن، قرارداد ارجاع اختالف به داوري

1. Norske Atlas Insuanec co Ltd V.London General,1927,43.T.L.R.544
2. Brember Oil Trasport V.Drewty,1993,I.K.B.753. 
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صحیح بـوده  ، بنابراین ابالغ به خارج از حوزه قضایی، اقامه دعوي کرده، در لندن منعقد شده است
باشد مورد رسیدگی  داوري میرأي  را از این جهت که دعوي براساس مسئلهاست و نهایت دادگاه 

  قرارداد. 
 در چـه  چنانباشد و  داوري مالك می، رأي فوق در کامن الهاي  رسد براساس پرونده به نظر می  

رأي  بایـد هـم  ، داوريرأي  مفاد قرارداد ارجاع شده باشـد. دادگـاه بـراي شناسـایی     داوري بهرأي 
  داوري و هم قرارداد یا شرط داوري را احراز کند.

  مبحث سوم: عدم امکان اقامه دعوي جدید براساس اختالف موضوع رأي داوري
مراجعه بـه نهـاد داوري   بوسیله ها  آن پذیرند که اختالفات فعلی یا آتی زمانی که طرفین قرارداد می

آید. معتبر و قابـل اجـراء خواهـد     بوجود می، داوري که در نتیجه این توافقرأي  حل و فصل شود.
رأي  همچنین پذیرش عدم طرح دعـوي مخـالف بـا توافـق و    ، نامه داوري بود. معناي ضمنی توافق

ـ ، داوري است. این تعهد ضمنی حاکی از آن است که طرح دعـوي در موضـوع اصـلی    ا پـذیرش  ب
باشـد. بـدین توضـیح کـه هـر یـک از        داوري هم ناسازگار میرأي  داوري ناسازگار است و نتیجتاً

داوري به رأي  تواند ادعایی را در قالب دفاع یا دعوي در مقابل می علیه محکومبخصوص ، طرفغین
داوري و  با قرارداد یا عدم صالحیت داوران و یا اقـدام در خـارج از اختیـارات   رأي  دلیل مخالفت

طبق  چه چناننخواهد بود. لذا  پذیر امثال آن مطرح کنند لکن طرح دعوي براي موضوع اصلی امکان
توانـد بـراي موضـوع     داوري فانی شود خواهان نمیرأي  موضوع اصلی در، قانون حاکم بر داوري

ایجـاد تعهـدي    تواند مبناي مناسبی براي اقامه دعوي نماید. زیرا اقامه دعوي در این باره می، اصلی
  باشد. علیه محکومبراي 
گردد و از نظر  که طبق حقوق انگلیس (سبب) موضوع اصلی در آراي داوري محو می در حالی  

از این قاعده درباره آراي داوري خارجی استفاده توان  ، میبودن این امر پذیر منطق حقوقی و توجیه
سـبب اصـلی را در حکـم خـارجی فـانی      موضـوع و  ، نمود. الزم به ذکر است که قواعد کـامن ال 

  لغو شد. 1982دانست لکن بوسیله قانون  نمی

  مبحث چهارم: قابل اجراء بودن رأي داوري نهایی
بـراي اجـراي آن   ، از دادگاه خارجیرأي  داوري در کشور محل صدورله رأي  محکومممکن است 

راجع به شناسایی و اجـراي  تواند براساس قواعد  می له محکومحکمی تحصیل نماید. در این حالت 
تقاضـاي  ، اقامه دعوي نمایـد. همچنـین خواهـد توانسـت در انگلـیس     ، احکام خارجی در کامن ال

بنماید به عبارت دیگـر گـاهی تقاضـاي    ، داوري را صرف نظر از حکم دادگاه خارجیرأي  اجراي
تقـدیم میشـود.   داوري رأي  شود وگاهی تقاضـاي اجـراي   تقدیم میصادر شده  داوريرأي  اجراي

باشـد. تحصـیل    مـی  باتوجه به منطق مراجعه به داوري که همان تسریع در رسیدگی و حل اختالف
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فـانی  «داوري تلقی گردد. لغو نظریه رأي  نباید مانع یا شرطی براي اجراي، حکم از دادگاه خارجی
داشـت   این نتیجه ناخواسته را به دنبـال ، در خصوص احکام خارجی 1»شدن سبب دعوي در حکم

باشد.  بلکه حکم دادگاه می، داوري نبودهرأي  دیگر، در انگلیس قابل اجراء باشد، حکم چه چنانکه 
له رأي  محکومشود به عبارت دیگر زمانی که  این نتیجه عادي فقط طبق کامن ال بر اجراء اعمال می

 ایـن تقاضـا بـه   نماید و دادگاه براساس  می داوري را در کشور خارجیرأي  داوري تقاضاي اجراي
خواهـد   کـه مـی   له محکومکند و  کند و در قالب حکم نظر خود را بیان می داوري رسیدگی میرأي 
نـه  ، را در کشور انگلیس اجراء کند براساس مقررات راجع به احکام خارجی خواهد بـود رأي  این

  آراي داوري خارجی و نه قرارداد داوري.
دارد. آراي داوري مشـمول کنوانسـیون    ز مقـرر مـی  انگلیس نیـ  1975قانون داوري سال  3ماده   

  باشد. قابل اجراء می، از دادگاه خارجیها  آن در صورت صدور حکم براساس، نیویورك
در ، خواه نشده باشـد ، خواه در محل صدور دستور اجراي آن صادر شده، داوري خارجیرأي   

، االجـرا شـدن   بـراي الزم ، داوريرأي  انگلیس قابل اجراست. هر چند قانون کشـور محـل صـدور   
دستور اجراء را الزم بداند. بدین ترتیب سیستم حقوقی انگلیس تابع نظام اخذ دستور دوگانه بـراي  

داوري که دستور اجراي آن از دادگاه رأي  که در باال گفتیم طور همانباشد.  داوري نمیرأي  اجراي
حکـم موصـوف    چـه  چنـان لکن شود.  تبدیل به حکم دادگاه خارجی می، خارجی صادر شده باشد

داشـته باشـد بـه    ، دهد را میرأي  یعنی دستور تشریفاتی و رسمی که اجازه اجراي، یهیویژگی اجرا
رأي  شـود.  کند و تبـدیل بـه حکـم دادگـاه نمـی      داوري ویژگی خود را حفظ میرأي  رسد نظر می

اگـر چـه قـانون     که دستور اجراي آن از دادگاه خارجی صادر نشـده باشـد.  ، داوري خارجی نهایی
ممکن اسـت  ، حکم دادگاه را الزم بداند، االجراء شدن راي حاکم بر تشریفات داوري به منظور الزم

کـه داراي سیسـتم دسـتور دوگانـه بـراي      ، و یا طبق کـامن ال  1950طبق قسمت دوم قانون داوري 
چنـین  تـوان   مـی  باشد نهایی محسوب گشته و اجرا شود. این امـر را  شناسایی و اجراي داوري نمی

رأي  مبتنی بر خود، شود توجیه نمود که دعوي که در انگلیس براي اجراي داوري خارجی اقامه می
  بخشد و نه براساس حکم خارجی. داوري به آن اثر میرأي  باشد نه قراردادي که می

  مبحث پنجم: تفاوت آراي داوري داخلی و خارجی در کامن ال
. البته استثنایی در 2داوري خارجی و آراي داوري داخلی تفاوتی وجود ندارددر کامن ال اساساً بین آراي 

طـور کـه قـبالً بیـان      المللی است. همـان  این زمینه وجود دارد که ناشی از تعهدات بعضی معاهدات بین
کردیم در کامن ال اصوال رأي داوري صادره از دادگاه خارجی که وارد مهیت نشده تابع اجـراي احکـام   

باشد. صدور دستور اجراء از دادگاه کشور محل صدور، غالبـا توسـط محـاکم     ر انگلیس نمیخارجی د

1. The Doctrin of non-Merger. 
.124صفحه ، همان، مرتضی کالنتریان  .2
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باشـد و   شود. زیرا رسیدگی قضایی، مستلزم ورود به ماهیت دعـوي مـی   انگلیس، مجوز اجراء تلقی می
شـود. رأي صـادره،    چه دادگاه خارجی، براي رسیدگی به تقاضاي ابطال وارد رسیدگی ماهوي می چنان

دادگاه تلقی خواهد شد. در کامن ال تابع مقررات اجراي احکام محاکم خارجی خواهد بود. به هر حکم 
حال اثر صدور دستور اجراء از محکم خارجی، تنها از جهت اثباتی حائز اهمیت است و محکوم کـه از  

  گردد. نیاز می باشد و نیازي به شناسایی محدود ندارد بی که رأي داوري واجد شرایط اجراء می اثبات این

  مبحث ششم: اشتباه نسبت به قانون حاکم
مـانع  ، در کـامن ال ، اشتباه داوران نسبت به قانون و قاعده مناسب یا اشتباه در اعمال قانون مناسـب 

توان براي این مورد سـابقه قضـایی در    داوري خارجی نیست. هر چند نمیرأي  شناسایی و اجراي
موارد مشابه حـاکی از آن اسـت کـه اعمـال قاعـده مناسـب و        حقوق انگلیس پیدا کرد اما مالحظه

سیستم حقـوقی  ، دوران چه چنانتواند از موانع شناسایی باشد. همچنین  نمی، مساعد به نفع متعهدله
این امر مجاز باشـد مـانعی بـراي    ، خاصی را اعمال نکرده باشند و طبق قانون حاکم بر آیین داوري

  قی نخواهد شد.تل، داوريرأي  شناسایی و اجراي

  مبحث هفتم: اجراي آراي داوري فراملی (شناور)
ی حـاکم بـوده و   المللـ  بینمتقاضی وجود قواعدي است که در عرصه ، یالملل بینتجارت در عرصه 

ی المللـ  بینمربوط به کشور خاصی نباشد. در چند سال اخیر این موضوع در رابطه با قواعد داوري 
توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و تئوري داوري فراملی مورد قبول واقع شده و به طـرفین اجـازه   
داده شده است که در قرارداد خود شرط کنند که داوري و آیین رسیدگی داوران تابع قواعد شکلی 

  ی خصوصی یا قانون ماهوي سیستم حقوقی خاصی نباشد.الملل بینیا اصول حقوق 
آیین رسیدگی داوران تابع قواعد شکلی منتخب طرفین بوده و قواعد شکلی آمره  بلکه داوري و  

  محل داوري اعمال نخواهد شد.
باشد که از جهت قانون حـاکم بـر داوري و آیـین     مفهوم آراي داوري فراملی یا شناور می، این  

داوري را اعمـال   البته داوران الزاماً قواعد حل تعـارض ، گیرد رسیدگی داوران مورد بررسی قرار می
  دهند. ی را مالك عمل قرار میالملل بینکنند بلکه اصول کلی حقوق تجارت  نمی
نظریه داوري شناور در سیستم حقوقی انگلیس طرفداران چنـدانی نـدارد و داوري تـابع اتـاق       

باشـد بلکـه بـه جهـت      گیرد یک داوري فراملی نمی ی که در انگلیس صورت میالملل بینبازرگانی 
  داوري انگلیسی است.، رأي س بر رسیدگی داورانیقواعد داوري انگل حکومت

مفهوم آیین داوري شناور در فضاي شناور در فضـاي شـناور در فضـاي    ، نظام حقوقی انگلیس  
که به هیچ سیستم مرتبط نباشد را شناسایی نکرده است و داور انگلیسی به جـز قواعـد   ، یالملل بین

کنـد. داور انگلیسـی بایـد یـک قـانون را       ه دیگري را اعمال نمیقاعد، حل تعارض قوانین انگلیس
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امـا هیچگـاه قواعـد    ، اعمال کند. حال این قانون حل تعارض انگلیس باشد یا قانون کشوري دیگر
شـود. بـه همـین جهـت برخـی از حقوقـدانان        نمی آیین داوري فراملی توسط داور انگلیس اعمال

  .1تواند در خالء قانونی بوجود آید انگلیسی اعتقاد دارند که قرارداد نمی
دوچ شـاچتبو  «دهد که در یک مورد در پرونـده   می بررسی سوابق فضایی محاکم انگلیس نشان  

روش داوري فراملی اعمال شده است. در ایـن پرونـده   » علیه شل اینترنشنال پترولیوم کوال تی دي
د. قراردادي که اخـتالف از آن  داوري غیابی صادره در سوئیس را نمورأي  خواهان تقاضاي اجراي

اصـول  «ناشی شده بود. متضمن شرط صریحی براي انتخاب قانون حـاکم بـر داوري نبـود. داوران    
را به عنوان قانون مـاهوي اعمـال کردنـد. خواهـان     » ی ناظر بر روابط قرارداديالملل بینمورد قبول 

باشـد و اعمـال اصـول کلـی      مـی قانون حاکم بر قـرارداد و داوري  ، استدالل کرد که قانون سوئیس
ي نداشته است. خوانده ادعا کرد که اعمال اصول کلی حقوقی توسـط  تأثیر داوريرأي  حقوقی در

مخالف نظم عمومی است. دادگاه پژوهشی استدالل کـرد  ، در انگلیسها  رأي آن داوران و شناسایی
انـد و هـر    قـانونی را داشـته  ء و االجرا الزم قصد بوجود آوردن تکالیف و حقوق، طرفین در قرارداد

اعتبار قرارداد براساس که  این چند بر انتخاب اصول کلی حقوقی تصریح نشده است ولی باتوجه به
که آیا طرفین براساس سیستم حقـوق انگلـیس بـر قـانون خاصـی       مسئلهحقوق سوئیس است این 

و نقشـی در پرونـده    تـأثیر  توانند اصول کلی را اعمـال کننـد   یا داوران انگلیسی می، اند توافق کرده
  ندارد.

طـرفین سیسـتم حقـوقی غیـر از      چه چنانبا این حال برخی از حقوقدانان انگلیس اعتقاد دارند   
سیستم حقوقی انگلیسی یا کشور دیگر را انتخاب نکرده باشند. ممکـن اسـت ایـن موضـوع مـورد      

و حقـوقی را کـه قـانون     طرفین قصد بوجود آوردن تعهداتکه  این شناسایی قرار گیرد. مشروط بر
آور باشد را داشته باشند. همچنین قرارداد به وجود آمده بـه انـدازه کـافی مشـخص باشـد بـه        الزام

  نحوي که یک قرارداد قابل اجراء را از جهت قانونی بوجود آورد.

  گفتار دوم: محل شناسایی و اجراء و تشریفات آن
تکلیف آنـان بـه   ، اتخاذ تصمیم توسط داوران پس از مراجعه طرفین به داوري براي حل اختالف و

رسـد در ایـن مرحلـه نهـاد داوري و داوران حـق       داوري فـرا مـی  رأي  پایان رسیده و موقع اجراي
داوري را به علیه رأي  محکومتوانند از قدرت اخالقی خود استفاده کرده و  مداخله ندارند و تنها می

داوري باید از طرف نهادي اجـراء گـردد کـه قـدرت     رأي  توصیه کند. بنابراین، اجراي اختیار رأي
هـا   اعمال اجبار را داشته باشد و در حال حاضر نهادي که حق اعمال چنین قـدرتی را دارد دولـت  

هـا   کننـد و دادگـاه   باشند که این قدرت را از طریق مراجع قضایی و محاکم دادگستري اعمال می می

1. Amun Rasheed shipping Corparation .V.Kuwait Insurance Co.,1984.A.C.50,Dicey and Morris," the 
Conflict of Laws", sweet and Maxell,1993,p.585. 
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 داوري برخـوردار رأي  بـه اراي  علیـه  محکوماي براي اجبار  از اختیارات ویژه، ها در حمایت دولت
داوري خارجی براي اجري آن باید به کـدام کشـورله رأي  محکومآن است که  مسئلهباشند. اما  می

  مراجعه کند لذا تعیین محل شناسایی و اجراء و تشریفات آن در کشور خاص ضرورت دارد.
داوري رأي  خواهـان تحقـق مفـاد آن و اجـراي     له محکومصادر شده داوري که رأي  آن پس از  

در یـک کشـور مـورد شناسـایی قـرار بگیـرد و       رأي  خارجی است و این امر مستلزم آن است کـه 
رأي  کند که وسایل تحقق و اجـراي  می به کشوري مراجعه له محکومداوري خارجی رأي  طبیعتاً در

در  علیـه  محکـوم اموال  چه چناندر آنجا وحود دارد و  یهعل محکومداوري در آن مهیا است و اموال 
اختیار انتخاب کشور محل شناسایی را دارا خواهد  له محکومکشورهاي متعددي وجود داشته باشد 

داوري رأي  شناسـایی و اجـراي  تـوان   می بود. ولی مسلماً باید یک کشور را انتخاب کند و همزمان
، داوريرأي  اجـراي  مسئلهلحاظ عدم ارتباط کشورها در خارجی را در چند کشور خواست اما به 

تضییع گردد.  علیه محکومداوري مطابق واقعیت به مرحله اجراء در نیاید و حقوق رأي  ممکن است
داوري بـراي او  رأي  کشوري را انتخاب خواهد نمـود کـه بـراي اجـراي     له محکوم اما در هر حال

  داوري از این کشور بخواهد.رأي  ايتر باشد و مجبور است شناسایی و اجر مناسب
 یا فروش علیه محکومهاي  داوري براي اجرا در کشور معین جهت توقیف داراییرأي  شناسایی  
 لـه  محکـوم مستلزم برخی رسیدگی قانونی و صـدور دسـتورات الزم اسـت. در صـورتی کـه      ها  آن

داوري را در بیش از یک کشور داشته باشد و اقدام او موجب تضـییع حقـوق   رأي  تقاضاي اجراي
داور بوده اموال وي توقیف در این حالـت  رأي  موضوعکه  آن شود. براي مثال بیشتر از علیه محکوم
یـه دوم  یحق اعتـراض خواهـد داشـت. امـا عمـالً برخـی از کشـورها از صـدور اجرا         علیه محکوم

یـه در  یاي از صدور اجرا نتیجه، داوريله رأي  محکوم چه چنانرسد  ظر میاند اما به ن خودداري کرده
کشوري حاصل نکند و براي توقیف اموال در کشـور دیگـر درخواسـتی را تقـدیم نمایـد پـس از       

  به خواسته او ترتیب اثر داد.توان  می بررسی عدم حصول نتیجه در کشور قبلی
المللی در هر کشوري تشـریفات خاصـی    یا بین پس از تعیین محل شناسایی و اجراي رأي خارجی  

بینی شده است و تقریباً در تمامی کشورها شناسایی و اجـرا از دادگـاه آن    جهت شناسایی و اجراء پیش
پـذیرد. معمـوالً بـه     کشور خواسته شده و بوسیله فرم خاص و انجام تشریفات خاص این امر انجام می

مصدق آن و قرارداد داوري را ضمیمه نمود  رأي یا رونوشت. همراه تقاضاي شناسایی و اجرا باید اصول
د باید براساس مقررات ترجمه اسناد در دادگاه این امر انجام شو اگر نیاز به ترجمه سندي وجود داشته با

پذیرد. همچنین ممکن است گواهی کنسول کشور محل صدور رأي داوري در ذیل رأي الزم باشد. امـا  
تشریفات اجرا در تمامی کشورها یکسان باشد و به همین جهت اکثر کشورها بـراي  گونه نیست که  این

  اند. المللی در آمده هاي بین متحد کردن شکل شناسایی و اجرا و تشریفات آن به عضویت کنوانسیون
گفتیم درخواست شناسایی ممکن است به صورت جداگانه درخواست شـود  قبالً  که طور همان  

داوري بسیار محدود است و در عمل احتمال درخواسـت  رأي  ناسایی صرفکه البته درخواست ش
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رأي  داوري بـا نادیـده گـرفتن    علیـه  محکومی دیگري که توسط یشناسایی در جریان رسیدگی قضا
   1صادره آغاز شده بیشتر است.

مرجع صالح براي رسیدگی به درخواست شناسایی و اجراي رأي داور خـارجی در کشـورهاي     
یکسان نیست. براي مثال در کشور هلند این مرجع دادگاه بخش است و حکـم صـادره از   مختلف، 

آن مبنی بر قبول یا رد درخواست شناسایی و اجرا تا دو ماه در دادگـاه تجدیـدنظر قابـل اسـتیناف     
  .2است
در حقوق آلمان نیز هم دادگاه بخش و هم دادگاه شهرستان به تناسب موضوع بـراي رسـیدگی     

  3ر صالح هستند.به این ام
داوري خارجی دادگاه صالح نسبت به قبـول یـا   رأي  پس از تقدیم درخواست شناسایی و اراي  

، در کشور محل اجراء کننده آن است که اگر دادگاه رسیدگی مسئلهخواهد کرد. اما  اظهارنظررد آن 
 بـود. بـه نظـر   داوري بال اثـر خواهـد   رأي  داوري را رد کند آیارأي  درخواست شناسایی و اجراي

داوري خواهـد توانسـت درخواسـت شناسـایی و اجـر را در      له رأي  محکومرسد در این حالت  می
ی مورد پـذیرش قـرار   یداوري در قالب حکم قضارأي  کشور دیگر مطرح کند و با زمانی که بطالن

 اجـراي رسد اگر عـدم شناسـایی و    اما به نظر می، داوري به قوت خود باقی خواهد بودرأي  نگیرد
و  الملـل  بـین داوري توسط دادگـاه بـه خـاطر وجـود جهـاتی باشـد کـه در حقـوق تجـارت          رأي 

داوري را قابل اجرا ندانند مانند عدم رعایـت اصـل ترافـع در    رأي  یالملل بینهاي متعدد  کنوانسیون
د. باشـن  داوري مـی رأي  دالیلی براي بطالنها  آن رسیدگی یا ندادن فرصت براي ارائه دلیل که همه

داوري متقاضی نخواهد توانست درخواسـت شناسـایی و   رأي  عدم صدور حکم و بطالن رغم علی
درخواسـت   چـه  چنانداوري نماید. همچنین رأي  اجراي خود را در کشور دیگري منتهی به اجراي

شناسایی و اجرا به دلیل مخالفت با نظم عمومی کشور محل تقدیم درخواسـت رد شـده باشـد بـه     
دن وصف نظم عمومی در کشورها احتمال این امر وجود دارد که متقاضی شناسـایی  جهت متغیر بو

  داوري را اجرا کند.رأي  بتواند در کشور دیگري درخواست شناسایی و اجرا را تقدیم نموده و
به عالوه الزم به ذکر است که تقدیم درخواست شناسایی و اجراي داوري بـه موجـب برخـی      

محدود به زمان خاصی شده است و متقاضی شناسـایی   1972سیون مسکو ها مانند کنوان کنوانسیون
نامه خود به این موضوع توجه داشته باشد و طرف مقابـل نیـز در صـورت     باید هنگام تقدیم تقاضا

عدم رعایت محدود زمانی حق اعتراض خواهد داشت. مرور زمان تقـدیم درخواسـت شناسـایی و    
ند که عضو یک کنوانسیون باشند. براي مثـال در کشـور   اجرا در همه کشورها یکسان نیست هر چ

ص ، 1381، هاي حقوقی شهر دانش ه مطالعات و پژوهش، مؤسساجراي آراي داوري بازرگانی خارجی، لعیا جنیدي  .1
92و  93

47ص ، همان، مرتضی کالنتریان  .2
به بعد 99ص ، همان  .3
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هاي فدرال متفاوت اسـت. هرچنـد    ایاالت متحده امریکا زمان تقدیم درخواست شناسایی در ایالت
  1اجراي کنوانسیون نیویورك پذیرفته شده است.ها  آن که در تمامی

  گفتار سوم: کنترل قضایی بر آراي داوري
باشند و حـل و فصـل اخـتالف     داور خواهان حل و فصل اختالف میطرفین اختالف با مراجعه به 

داوري باید به همراه خود نوعی الزام رأي  داوري امکانپذیر نیست بنابراینرأي  جز از طریق اجراي
شـود و   نمـی  داوري به صـورت صـحیح صـادر   رأي  داشته باشد. با این حال در موارديدنبال  به را

در رسیدگی داوري کـه  که  آن به دور از حقیقت است. بنابراین براي التزام به رأیی که صحیح نبوده
طرفی و عدالت رعایت شود الزم است کـه ایـن نهـاد مـورد      بی ی استینوعی رسیدگی شعبه قضا
ـ آور باشد. باتوجـه بـه آ   گردد صحیحاً صادر شود و الزام ی که صادر مییکنترل قرار گیرد که آرا ین ی

االصـول ایـن موضـوع از دو طریـق محقـق       تفاوت است امـا علـی  رسیدگی کشورها نحوه کنترل م
ی در کشـور  ی. در اینجا نظارت قضـا 2ی و امکان درخواست ابطال رأيخواه پژوهششود. امکان  می

داوري را جداگانـه توضـیح خـواهیم    رأي  ی در کشور محل شناسایی و اجرايیمبدأ و نظارت قضا
  داد.

  مبحث اول: کنترل قضایی در کشور مبدأ
داوري در کشور رأي  ی و اجرايیی در کشور مبدا از دو طریق ممکن است مانع شناسایکنترل قضا

شود  داوري خارجی میرأي  از» االجراء بودن الزم«دیگر شود. یک حالت که موجب انتفاي وصف 
 6و مـاده   5مـاده   1کنـد. قسـمت هــ از بنـد      ی متوقف مـی یو اجراي آن را تا پایان رسیدگی قضا

بـودن مقرراتـی را بیـان کـرده اسـت.       االجرا الزم در مورد انتفاي وصف 1958یون نیویورك کنوانس
کنوانسیون مذکور بیان شده یکـی از   5ماده  1همچنین در حالت دیگر که در انتهاي قسمت هـ بند 

موانع شناسایی و اجرا در کشورهاي شناخته شود. اما به طور کلی هیچ کنوانسـیونی در ارتبـاط بـا    
نوع و نحوه کنترلی که کشورها بر آراي داوري خارجی دارند وجود ندارد. بنابراین مشـاهده  ، نمیزا
ی بـر آراء داوري  یشود که هر کشوري باتوجه به مقررات موضوع خود نسـبت بـه کنتـرل قضـا     می

داوري از طریـق اعتـراض   رأي  ی در کشور محـل صـدور  یکنند. اما به هر حال کنترل قضا اقدام می
 ی نحوه کنتـرل بـر  الملل بینبه جهت عدم تفاوت بین آراي داوري داخلی و قبالً  گیرد و صورت می

کنوانسـیون  ، 1927هاي مانند کنوانسیون ژنـو   نیز یکسان بود. اما امروزه با تصویب کنوانسیونها  آن
سعی در  الملل بینی در عرصه اقتصاد الملل بینو همچنین باتوجه به اهمیت داوري  1958نیویورك 

  ی انجام شده است.الملل بینی بر آراي ییکسان نمودن کنترل قضا

1. A.Redfern and M.Hunter,op.cit,p.453. 
113ص ، همان، لعیا جنبدي  .2
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ی بر آراي داوري است به معنـاي اقـدام یکـی از طـرفین     یاعتراض که یکی از طرق کنترل قضا  
بدلیل وجود اشکال قانونی رأي  داوري و درخواست تغییر یا ابطالرأي  داوري براي بررسی اعتبار

باشد. همچنین اعتراض ممکن است به شـکل درخواسـت    می یا بدلیل عدم رعایت عدالترأي  در
داوري رأي  ابطال حکم یا ارجاع مجدد اختالف به نهاد داوري باشد. هدف متقاضی از اعتراض بـه 

داوري رأي  یا تمام آن را به نفع خود تغییر دهد و بدیهی است که اگـر رأي  آن است که قسمتی از
هد اعتبار خود را جهت اجرا در سایر کشورها نیز از دست اعتبار خود را در کشور مبدأ از دست بد

در کشـور مبـدأ از   رأي  بطـالن  1958خواهد داد و در قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورك 
در رأي  جهات رد درخواست شناسایی و اجرا تلقی شده است. البته باید توجه داشـت کـه بطـالن   

 باشد و برخی از کشورهاي اعتبـاري  در سایر کشورها نمیاعتباري آن  بی کشور مبدأ همیشه موجب
داوري و موجـب رد درخواسـت   رأي  در کشور محل صـدور را مـانع شناسـایی و اجحـراي    رأي 

داوري رأي  کنوانسـیون نیویـورك   7مـاده   1دانند و در این حالت طبـق بنـد    شناسایی و اجراء نمی
تـرین قاعـده) همچنـین     اء گـردد. (مسـاعد  اجـر ، تواند براساس قانون داخلی کشور محل اجراء می

را تنها در صورتی موجب رد خواست شناسایی و اجرا دانسته رأي  ابطال 1961کنوانسیون اروپایی 
  براساس دالیل مذکور در کنوانسیون صورت گرفته باشد.رأي  که ابطال

اعتـراض  ان تـو  می همچنین الزم به ذکر است که اشاره کنیم منظور از کشور مبدأ و کشوري که  
باشـد و از   داوري تحت تابعیت آن مـی رأي  داوري را تقدیم نمود اصوالً کشوري است کهرأي  به

 اگـر مـثالً   استرأي  کند. این کشور معموالً کشور محل صدور سیستم حقوقی آن کشور تبعیت می
ن صـادر  در فرانسه صادر شده باشد براساس قوانین داخلی دادگاه استیناف و اگـر در انگلسـتا  رأي 
 طـور  همانده باشد براساس قوانین داخلی دادگاه تجارت نسبت به موضوع رسیدگی خواهد شد. ش
داوري معیار وحدي وجود ندارد و اختالف کشـورها  رأي  گفته شد در تعیین محل تابعیتقبالً  که

در اعمال معیارهاي مختلف سبب شده تا در تعیین محل اعتراض نیـز مشـکالتی پیـدا شـود. زیـرا      
داوري صـورت  رأي  داوري و تعیـین تابعیـت  رأي  تعیین محل اعتراض به دنبال تعین محل صدور

داوري رأي  براي تعیین تابعیت از معیار محل صـدور » الف«گیرد. براي مثال ممکن است کشور  می
داوري را مـالك عمـل قـرار    رأي  معیار قوانین حاکم بـر آیـین دادرسـی   » ب«استفاده کند و کشور 

که  تقدیم کند و این کشور، به جهت این» الف«این حالت شخص اعتراض خود را به کشور  بدهد. در
محل صدور رأي نیست رأي را خارجی تلقی کرده و خود را صالح براي رسیدگی به اعتـراض ندانـد   

که آیین دادرسی وي در صدور رأي دخیل نبوده، خـود   نیز به جهت این» ب«و به همین ترتیب کشور 
کنـد. معتـرض در یـن     سیدگی به اعتراض صالح ندانسته و رأي داوري را خارجی تلقی مـی را براي ر
که طریق حل اخـتالف در   تواند اعتراض خود را به هیچ یک از دو کشور ارائه کند حال آن حالت نمی

که هر دو کشـور، رأي داوري را   صالحیت نیز وجود ندارد. عکس این حالت نیز صادق است مانند آن
  لقی کرده و خود را براي رسیدگی به اعتراض صالح بداند.داخلی ت
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داوري با قانون کشور محل صدور یا کشوري کـه قـانون   رأي  در کنوانسیون نیویورك مخالفت  
آن بر داوري حاکم بوده هر دو معیار پذیرفته شده است. اغلب حقوقدانان اعتقاد دارند کـه منظـور   

اصـل  ، بلکـه در ایـن کنوانسـیون   ، دو کشور نبوده است اعمال کنترل قضایی توسط هر، کنوانسیون
متعلق به سیستم حقوقی کشوري است که ، داوري در این موردرأي  حاکمیت اراده پذیرفته شده و

داوري که براسـاس قـانون   ، رأي کشورهاي متعاهد چه چنانقانون داوري بر آن حاکم بوده است و 
  اند. تعهد خود در کنوانسیون عمل کرده کشور دیگري صادر شده را باطل کنند و برخالف

بیان شد شیوه اعتراض ممکن است از طریق اسـتیناف یـا درخواسـت ابطـال     قبالً  کهطور  همان  
  1باشد که از کشوري به کشور دیگر متفاوت است.

کننده در صورت نقض رأي معترض عنه یـا رأسـاً در استیناف یا تجدیدنظر مرجع رسیدگی  
که پرونده را جهت رسیدگی دوبـاره بـه نهـاد داوري کند یا آن تصمیم می درباره موضوع اتخاذ

کننده بعد از ابطـال حکـم نسـبت بـه موضـوع دهد اما در ابطال رأي مرجع رسیدگی ارجاع می
کند بلکه در صورت بقاي قرارداد داوري و امکان مراجعه مجـدد بـه داوران، اتخاذ تصمیم نمی

چه امکان مراجعـه مجـدد باره به داور مراجعه کنند و چنانطرفین اختالف خواهند توانست دو
چـه امکـان به داوري، طرفین اختالف خواهند توانست دوباره بـه داور مراجعـه کننـد و چنـان    

مراجعه مجدد به داوري وجود نداشته باشـد محـاکم دادگسـتري پـس از مراجعـه هـر یـک از
تصمیم نمایند. الزم به ذکـر اسـت طرفین خواهند توانست نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ

که در یک کشور ممکن است هر دو شیوه قابل اقدام باشد. همچنین ممکـن اسـت جهـاتی در
یک کشور از جهات استیناف و تجدیدنظر باشد و همان جهـات در کشـور دیگـر از موجبـات

سـمتی ازشود ممکن است ابطال ق . در حالی که ابطال رأي داوري خواسته می2ابطال رأي باشد
آن خواسته شود در این حالت تنها همان قسمتی که مورد درخواست بوده و پـس از رسـیدگی

دهد و بقیه رأي کماکان داراي اعتبـار خواهـد بـود ابطال شده است اعتبار خود را از دست می
 رود و ولی اگر ابطال تمام رأي خواسته شود با صدور رأي به ابطال اعتبار آن به کلی از بین می

کسی که رأي داوري به نفعش بوده باید از طریق ممکن نسبت بـه حـل اخـتالف خـود اقـدام
انـد. مـثالً در کشـور فرانسـه در نماید. در برخی از کشورهاي بین آراي داور تفاوت قائل شده

المللـی صـادره المللی دو شیوه اتخاذ شده است در مورد آراي داوري بین مورد آراء ملی و بین
توان درخواست ابطال کرد و قاضی در این حالت حق رسـیدگی در ماهیـت فقط میدر فرانسه 

قانون آیین داوري مدنی جدید فرانسه) اما در مـورد آراي داخلـی دادگـاه 150را ندارد. (ماده 
کنـد (مـاده استیناف پس از رسیدگی به اعتراض، راجع به ماهیت دعـوي مجـداً رسـیدگی مـی    

مجله حقـوقی دفتـر، ی ایران همسو با قانون نمونه داوري انسیترالالملل بینقانون داوري تجاري ، سید جمال سیفی  .1
.1377یز و زمستان یپا، 23شماره ، ی جمهوري اسالمی ایرانالملل بینخدمات 

2. A.Redfern and M.Hunter,op.citpp.432-433.
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حالت دیگـر یعنـی اسـتیناف یـا تجدیـدنظر نیـز ایـن موضـوع در مورد 1قانون مذکور) 1958
پذیرفته شده به جهت جلوگیري از ورود لطمه به حقوق مشروع طرفین درباره انکار عدالت یا 

آور بـودن رأي توان گفت کـه بـا هـدف الـزام     تجاوز از اختیارات یا تقصیر حقوقی و غیره نمی
بـا«کنـد:   بیـان مـی   24مـاده   2در بنـد   ICC داوري تعارضی وجود دارد. به همین دلیل قواعـد 

المللی فرض بر این خواهد بـود کـه طـرفین تعهـد ارجاع اختالف به داوري اتاق بازرگانی بین
گونــه  گونــه تــأخیر بــه اجــرا بگذرانــد و حــق هــر انــد کــه نتیجــه داوري را بــدون هــیچ کــرده

دهـد اخیر ماده نشـان مـی   عبارت» کنند. تجدیدنظرخواهی را تا جایی که معتبر است اسقاط می
حق تجدیدنظرخواهی را در بعضی حـاالت پذیرفتـه» تا جایی که معتبر است«که وجود غایت 

گیـرد کـه ایـن وضـعیت معمـوال در است. همچنین استیناف گاهی توسط داوران صـورت مـی  
  2هاي سازمانی وجود دارد داوري

گاهی ممکن اسـت براسـاس مفـاد     اصوالً مرجع استیناف از آراي محاکم دادگستري هستند اما  
با که  آن نشود مانند بینی قرارداد داوري پژوهش شکلی یا ماهوي در درون خود سیستم داوري پیش

  را بپذیرند.هیأت  در نهاد داوري باالتر با تجدیدنظرتوافق طرفین رسیدگی 
تـوان   مـی  کلی جهات اعتـراض را طور  به معترض باید جهتی براي طرح اعتراض داشته باشد و  

اسـت  رأي  داوري مسائل راجع به خودرأي  به چهار دسته تقسیم نموده یکی از جهات اعتراض به
داوري نام داور و طرفین رأي  از مقررات شکلی درکه  این تواند شکلی یا ماهوي باشد. مانند که می

سـی باشـد.   داور داراي یک اشتباه حکمی یا موضوعی اسارأي  ذکر نشده باشد یا از جهات ماهوي
آیین دادرسی مدنی ذکـر شـده اسـت کـه اشـتباه حکمـی در        489در حقوق ایران در بند یک ماده 

داوري رأي  صورتی که منجر به مغایرت حکم با قوانین موجد حـق گـردد موجـب بطـالن مطلـق     
خواهد بود. منظور از قوانین موجد حق قواعدي است که حاکم بر ماهیـت اصـلی دعـوي بـوده و     

کند. اما در اغلب کشورها اعتـراض براسـاس اشـتباه     ایجاد میها  آن ي طرفین یا یکی ازحقی را برا
ها صالحیت رسیدگی به این  در انگلیس دادگاهمثالً  پذیرند. داوري را نمیرأي  حکمی و موضوعی

  3موارد را ندارند.
قیقـت  کننـد در ح  ی بـه داوري مراجعـه مـی   المللـ  بـین زیرا وقتی طرفین در اختالفات تجـاري    
اتخاد تصمیم کند و اگر دادگاه حق رسیدگی ماهوي نسـبت  ها  آن پذیرند که داور براي اختالف می
رأي  نهـایی بـودن  « تـر  مهـم داوري را داشته باشد اوصاف سـرعت در رسـیدگی و از همـه    رأي  به

یی نهـا «منتفی خواهد شد. بنابراین در قوانینی مانند قـانون نمونـه آنسـیترال داوري جدیـد     » داوري
به امکان پژوهشی خواهی آن ترجیح داده شده اسـت و بـه ایـن ترتیـب امکـان      » داوريرأي  بودن

.246تا  204صفحات ، همان، کالنتریانمرتضی   .1
2. A.Redfern and M.Hunter,op.citpp.434.
3. op.cit,p.435. 
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وجود ندارد و طرفین عالوه بـر دقـت در انتخـاب    رأي  ماهوي مسائلی در درباره تجدیدنظرخواه
داوران متخصص خواهند توانست موارد مذکور را در هنگـام شناسـایی و اجـراء متـذکر شـوند و      

تواند به عنوان جهـات رد شناسـایی و اجـراء     الحیت صدور دستور اجراء را دارد میمرجعی که ص
  مذکور در کنوانسیون نیویورك لحاظ کند.

داوران صـالحیت خـود را از توافـق    ، اعتراض به صـالحیت مرجـع داوري اسـت   ، مورد دیگر  
رسیدگی ، داوران در غیر موضوعی که مورد توافق بوده چه چنانآورند. بنابراین  طرفین به دست می

عـدم  ، کنند تصمیماتشان باطل و بال اثر خواهد بود. به همین جهت در تمـام کشـورها   اظهارنظرو 
شود. اعتراض به صـالحیت مرجـع داوري    شناخته میرأي  صالحیت مرجع داوري از جهات ابطال

داوري اسـت و  رأي  اعتراض نسبت بـه تمـام  داوري است و گاهی رأي  گاهی مربوط به بخشی از
بـه آنـان ارجـاع شـده اتخـاذ تصـمیم       چـه   آن گاهی اعتراض به آن است که داوران نسبت به تمام

گاهی نیز اعتراض به آن است که اصالً توافقی در خصوص مراجعـه داوران در موضـوع    .اند نکرده
نسبت رأي  سی مدنی ایران صدورآیین دادر 489ماده  2تحت رسیدگی وجود ندارد. به موجب بند 

باشد. مرجع رسیدگی بـه صـالحیت در    میرأي  به مطلبی که موضوع داوري نبوده از جهات ابطال
باشـد و اگـر بـه     زمانی که هنوز رسیدگی داوران به پایان نرسـیده اسـت همـان مرجـع داوري مـی     

هـاي   ري براي دادگاهتصمیم دیوان داو، هاي دادگستري از خود نفی صالحیت کند صالحیت دادگاه
هاي دادگستري به صالحیت مرجع داوري از خود  االتباع نیست. همچنین اگر دادگاه دادگستري الزم

که واقعاً صالحیت رسیدگی  نفی صالحیت کنند و داوران نسبت به موضوع رسیدگی کنند در حالی
ضـا نمـود. همچنـین    داوري را تقارأي  بطـالن ، به جهت فقدان صـالحیت توان  می را نداشته باشند

شود  بین طرفین توافقی منعقد می، براي حل اختالف توسط داوري، گاهی در حین رسیدگی دادگاه
، در حین رسیدگی مرجع داوري شود. همچنین که در این حلت نیز صالحیت دادگستري منتفی می

دوران وصف خود را مدت قرارداد داوري به پایان برسد یا که  آن شود مانند صالحیت آنان زایل می
  از دست بدهند.

چـه   در حالتی که رأي داوري درباره تمـام مسـائل ارجـاعی تعیـین تکلیـف نکـرده باشـد چنـان          
موضوعی که مورد رسیدگی قرار نگرفته، از چنان اهمیتی برخوردار باشـد کـه در صـورت لحـاظ آن،     

ـ     خورد نتیجه تغییر می توازن رأي به هم می دنظرخواهی خواهـد داشـت   یابد، زیـان دیـده حـق تجدی
قانون نمونه آنسیترال مقرراتی را در این زمینه بیان کرده است ولی حـق   34ماده  2قسمت الف از بند 

این مورد بـه عنـوان یکـی از جهـات رد      1927تجدیدنظرخواهی قابل نشده است. در کنوانسیون ژنو 
ره سـاکت اسـت. ایـن مـورد در     شناسایی و اجراء تلقی شده است و کنوانسیون نیویورك در ایـن بـا  

شود و از آنجـا کـه بطـالن     حقوق داخلی کشورها غالباً منجر به صدور حکم به بطالن رأي داوري می
مـاده   1از بنـد  » هـ«رسد به استناد قسمت  باشد به نظر می رأي یکی از جهات رد شناسایی و اجراء می

  ارد رد شناسایی و اجراء تلقی نمود.کنوانسیون نیویورك بتوان به جهت بطالن، موضوع را از مو
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تساوي در برخورد با طرفین و رسیدگی تأمین  جهت، براي تضمین تشکیل صحیح نهاد داوري  
تحـت قواعـد   ، عادالنه همراه با امکان طرح دالیل و مدارك در زمان مناسب الزم است کـه داوران 

توافـق طـرفین در نظـر گرفتـه      رسیدگی عادالنه عمل کنند ولی در اکثر موارد قواعـد رسـیدگی در  
شود و قوانین در این زمینه کامل نیست و قضاوت در این مورد بـه عهـده دادگـاه نهـاده شـده       نمی

ا برخی از کشورها مقررات مفصلی در این زمینه دارند و نقض هـر یـک از قواعـد شـکلی      است ام
عـدم رعایـت مقـررات     داننـد.  رسیدگی را باعث ورود خدشه به مفهوم عادالنه بودن رسیدگی مـی 

شکلی مانند چگونگی تشکیل جلسات رسیدگی و احضار طرفین و نحوه و موقـع ارائـه مـدارك و    
که گفتـیم امکـان دارد قـوانین     طور همانداوري خواهد بود. البته رأي  موجب ابطال، دالیل و امثال

شـند. در ایـن حـاالت    ها صراحتاً درباره تک تک موارد شکلی بیانی نداشته با کشورها یا کنوانسیون
داوري لطمـه وارد  رأي  اي از اهمیت باشد که به اسـاس  عد رعایت موارد شکلی در درجه چه چنان

مورد را از جهـات رد شناسـایی و اجـراء    توان  می آورد یا خالف عدالت و قوانین موجد حق باشد
اجراء نکرد. الزم بـه   داوري را شناسایی ورأي  تلقی نمود و به استناد مقررات کنوانسیون نیویورك

ذکر است که اعتراض باید در مهلت خاصی تقدیم شود بعضی قوانین باتوجه به وصف سرعت در 
 16مـاده   3در بنـد  مـثالً   انـد  کرده بینی مهلت محدودي را براي پذیرش اعتراض پیش، آراي داوري

کـرده   بینـی  اعتـراض پـیش  داوري را جهت تقدیم رأي  روز از زمان ابالغ 30قانون نمونه آنسیترال 
  است.

  مبحث دوم: کنترل قضایی در کشور محل شناسایی و اجراء
داوري خارجی تقاضاي شناسـایی و اجـراي آن را دارد مراجـع قضـایی     له رأي  محکومهنگامی که 

براي رسیدگی به این درخواست نیاز به بررسی شرایط و موانـع شناسـایی و آراء براسـاس قـوانین     
ی دارند و اگر شرایط آن فـراهم نباشـد یـا مـانعی بـراي      الملل بینها و مقررات  یونداخلی و کنوانس

 شناسایی و اجراء وجود داشته باشد نسبت به رد درخواست شناسایی اقدام خواهند نمـود. دربـاره  
باشد در برخی از موارد اختالف نظـر وجـود دارد    کدام مورد شرط است و کدامیک مانع میکه  این

ال نظارت قضایی در کشور محل شناسایی و اجراء مستلزم بررسـی شـرایط و موانـع    ولی در هر ح
باشد که در جاي خود توضیح خواهیم داد و   داوري خارجی میرأي  درخواست شناسایی و اجراي

هـا   مصونیت دولت مسئلهخواهیم پرداخت. گرچه » ها مصونیت دولت« مسئله تأثیردر اینجا تنها به 
عمال نظارت قضایی بر اجرایی آراي داوري خارجی نیست و تنها در مـورد آراي  ابزار عامی براي ا
چون در عمل این امـر بـه   ، شود ولی مطرح میها  آن ها و در نتیجه وضعیت ویژه صادره علیه دولت

در اینجـا فقـط بحـث     1ها درآمده اسـت.  صورت یکی از موانع مهم اجراي آراي صادره علیه دولت
بسـیاري از مـوارد    دهـیم. امـروزه در   ها را توضـیح مـی   مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی دولت

.305همان. ص ، لعیا جنیدي  .1
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ی وارد شده و مانند بسیاري از اشخاص حقـوق خصوصـی بـهالملل بینها در عرصه تجارت  دولت
  پردازند. تجارت می

شود که در مقابل  ري نامیده میدهند. اعمال تصدي گ ها در این زمینه انجام می اعمالی که دولت  
هـا بـه    دهند. دولـت  می ها در راستاي اعمال حکومت خود انجام باشد که دولت  اعمال حاکمیت می

را مـورد بررسـی قـرار دهـد از     ها  آن تواند اعمال هیچ مرجعی نمی الملل بیندر عرصه که  این بهانه
پس از صـدور آراء داوري داوري   کنند (مصونیت قضایی) همچنین مراجعه به داوري خودداري می

ـ دانند. (مصـونیت اجرا  می داوري خارجی را منافی با اعمال حاکمیت خودرأي  اجراي ی) برخـی  ی
باشـد و   ماننـد سـایر اشـخاص حقـوق خصوصـی مـی       الملل بینعقیده دارند که دولت در تجارت 

اي  د استناد کنند ولی عـده توانند به مصونیت خو ها در این موارد نمی ندارد و دولتها  آن تمایزي با
باشند اما نظر  ها در اعمال تصدي گري و اعمال حاکمیت داراي مصونیت می عقیده دارند که دولت

  اخیر طرفداران چندانی ندارد و فقط کشورهاي سوسیالیست و جهان سوم به آن گرایش دارند.
اعمال حاکمیت اسـت  دار  توان علیه دولت که عهده منظور از مصونیت قضایی آن است که نمی  

کنـد کـه اختالفـات     در محاکم قضایی یا مراجع داوري طرح دعوي نمود. اما وقتی دولت توافق می
ناشی از قراردادهاي تجاري خود با دیگران به داوري ارجاع شود در حقیقت از مصـونیت مـذکور   

بـه ایـن    صرف نظر کرده و آنرا اسقاط کرده است و برخـی از کشـورها در قـوانین خـود صـراحتاً     
 چـه  چنـان مقرر نموده  1978در انگلستان قانون مصونیت دولت مصوب مثالً  موضوع اشاره کردند.
باشد که اختالف آینده یا موجود را به داوري ارجـاع دهـد از رسـیدگی دادگـاه       دولت توافق کرده

یـز چنـین   انگلستان به جریان داوري که در انگلستان برگزار شده مصون نیست. برخی از کشورها ن
هاي دولـت   در ایاالت متحده امریکا قانون مصونیتمثالً  اند. موضوعی را به صورت استثناء پذیرفته

خارجی بیان کرده است که مصونیت اصل است مگر در مواردي که در قانون استثناء شده باشد که 
رده باشـد در  یکی از موارد استثناء آن است که دولت مصونیت خود را صراحتاً یا ضمناً اسـقاط کـ  

قانون آیین دادرسـی مـدنی اشـاره     457قانون اساسی و ماده  129به اصل توان  می حقوق ایران نیز
علیـه  رأي  داوري تقاضاي اجـراي له رأي  محکومکرد منظور از مصونیت اجرایی آن است که وقتی 

اجرایی از ات وابسته به دولت را داشته باشد ممکن است دولت به استناد مصونیت مؤسسدولت یا 
با مشکالت زیادي مواجه گردد و این بدان  له محکومداوري خارجی خودداري کرده و رأي  اجراي

صادر بر علیه یک دولت را به اجبار اجرا کرد. در بعضی از کشورها این رأي  توان معناست که نمی
تجاري دولت باشد و در برخی دیگر بین اموال تجاري و غیر  مصونیت براي اموال دولتی مطلق می

داوري بر علیـه تمـام   رأي  اند. در برخی از کشورها مانند انگلستان اجراي اجباري تفاوت قائل شده
موضوع اختالف بوده و چه اموالی که موضوع اختالف نبـوده قابـل   چه  آن چه، اموال تجاري دولت

ارجی تنهـا  داوري خـ رأي  اجراست. اما در برخی دیگر از کشورها مانند فرانسـه اجـراي اجبـاري   
پـذیر   هاي تجاري اختصاص یافته و موضوع اختالف بـوده امکـان   نسبت به اموالی که براي فعالیت
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باشد بـدین مضـمون کـه زمـانی کـه دولـت از مصـونیت         اي مطرح می است. در حال حاضر نظریه
کند این اعراض و انصراف شامل انصراف از مصونیت اجرایی نیز هست به  قضایی خود اعراض می

گـردد   گیرد و مصونیت قضایی منتفی مـی  رتی وقتی درباره مراجعه به داوري توافقی صورت میعبا
بدین مفهوم خواهد بود که طرفین نظر داوران را خواهند پذیرفت و بصورت اختیاري یـا اجبـاري   

باشند. با این همه پیشنهاد شـده کـه طـرف قـرارداد داوري کـه در       نیز میها  آن خواهان اجراي نظر
گیرد. صراحتاً اسقاط مصونیت اجرایـی دولـت را نسـبت بـه      ه دولتی قرار میمؤسسل دولت یا مقاب

  داوري بخواهد.رأي  اجراي اجباري

  المللی هاي بین گفتار چهارم: رویه و کنوانسیون
شده که  بینی هاي نیویورك و واشنگتن حالتی پیش  ی خصوصاً کنوانسیونالملل بینهاي  در کنوانسیون

تـري را نسـبت بـه     اگر در مواردي معاهدات دو جانبه یا راهکارهـاي دیگـر شـیوه اجرایـی سـاده     
کرده باشند متقاضی خواهد توانست بـه قواعـد مـذکور اسـتناد      بینی ی پیشالملل بینهاي  کنوانسیون

  کنوانسیون نیویورك) 7کند. (بند یک ماده 
محـل شناسـایی و اجـراي رأي خـارجیهمچنین در برخی مواقع مقررات داخلـی کشـور     

باشـد. در تر می المللی مساعد هاي بین نسبت به مقررات کنوانسیون نیویورك یا سایر کنوانسیون
شـود. مـثالً فرانسـه یکـی از اعمـال مـی  » ترین قاعده مساعده«اي تحت عنوان  این حالت قاعده

ابطال رأي در کشـور محـلکشورهاي است که این حالت در آن وجود دارد و به عنوان نمونه 
لـه صدور لزوماً از جهات رد شناسایی و اجـرا در کشـور فرانسـه نمیباشـد. در اینجـا محکـوم      

تواند از مقررات محلی کشور فرانسه براي طرح درخواست شناسـایی و اجـرا بهـره ببـرد و می
  رأي را بر مبناي آن اجرا کند.

داوري خـارجی را ندهـد و   رأي  ه اجرايدر برخی حاالت ممکن است دادگاه محل اجرا اجاز  
رأي  براي رسیدن به مقصود خود باید دعوایی را در دادگاه کشور مـذکور مطـرح کنـد و    له محکوم

پذیرفته معرفی کرده و از دادگاه الزام وي به انجام تعهـد   علیه محکومداوري را به عنوان تعهدي که 
کند این تعهد براساس قرارداد داوري معتبـر   مذکور را بخواهد و دادگاه در صورتی که مدعی ثابت

داوري پذیرفته و حکمـی کـه   علیه رأي  محکومداوري را به عنوان تعهد رأي  ایجاد شده است مفاد
خواهد توانست تقاضـاي اجـراي    له محکومداوري است صادر کرده و رأي  متضمن مفاد و عبارات

  آنرا بنماید.
اند. براي مراجعـه و   الزم به ذکر است کشورهایی که کنوانسیون نیویورك و واشنگتن را پذیرفته  

کشـوري   چـه  چنـان تـر هسـتند و    طرح درخواست شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی مناسب
بـا مشـکالتی از جملـه عـدم      کننده هاي نباشد ممکن است درخواست عضو متعاهد این کنوانسیون

موال در چند کشور مواجه گردد. بنابراین بهتر است که قبل از درخواست شناسـایی  امکان توقیف ا
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مذکور قبل از هرگونـه  ، رأي داوريرأي  و اجرا این موضوع بررسی گردد. همچنین پس از صدور
گفتـیم منظـور از شناسـایی    قـبالً   کـه  طـور  همانعملیات اجرایی باید مورد شناسایی قرار بگیرد و 

داوري اسـت. شناسـایی وسـیله دفـاعی بـوده و شخصـی کـه        رأي  صحت صدوربررسی اعتبار و 
داوري و رأي  خارجی را دارد در حقیقت از دادگاه تقاضاي بررسـی اعتبـار  رأي  تقاضاي شناسایی

داوري جنبـه تهـاجمی   رأي  طرح دفاع در مقابل ایرادات احتمال طرف قرارداد را دارد. امـا اجـراي  
 و توسل به طرق قانونی جهت اجراي اجبـاري  علیه محکوماموال  داشته و متقاضی تقاضاي توقیف

رأي  داوري نیز حق دارد مطابق توافق و مقـررات علیه رأي  محکومداوري را دارد. هر چند که رأي 
داوري بــراي توقیــف امــوال ، رأي داوري اعتــراض نمایــد امــا پــس از انقضــاي مهلــت اعتــراض

  آید. در می جرابه مرحله ا له محکومبه نفع  علیه محکوم

  گفتار پنجم: دالیل عدم شناسایی و عدم اجراي رأي داوري
  : داوري مورد شناسایی قرار نگرفته و اجرا نشودرأي  ل زیر ممکن است سبب گردد که یکیدال
  فقدان اهلیت طرفین.  .1
  عدم وجود یک قرارداد معتبر داوري.  .2
  آن.عدم انطباق قرارداد داوري با قانون حاکم بر   .3
و در نتیجه عدالت داوري در حقش رعایت ، خوانده فرصت کافی براي موارد زیر نداشته است  .4

  نشده باشد.
  نصب داور  .5
  ها و آیین دادرسی داوري. توافق بر رویه  .6
  ارائه الیحه دفاعیه یا دعواي متقابل.  .7
و یـا اساسـاً نیـاز بـهداوري مرتبط با اختالفی است که صالح براي رسیدگی داوري نبوده رأي   .8

  مداخله مقام صالح باالتر از قبیل دادگاه را داشته است.
  یا قانون حاکم بر آن نبوده است.، ترکیب داوران با تشریفات داوري بر طبق موافقنامه داوري  .9

مورد اعتـراض و یـا مطالبـه ابطـال یـک      که  آن آوري نرسیده است مثل داوري به حد الزامرأي   .10
شناسـایی  ، قرار گرفته است و در نتیجه تا حصول نتیجه و صدور تصمیم مقتضیطرف داوري 

  یا اجراي آن معلق باقی بماند.
مخالف نظم عمومی و اخـالف  ، دادگاه مورد درخواست دریابد که چنین شناسایی و یا اجرایی  .11

  حسنه جامعه است.
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گیري نتیجه
احکام خارجی در حقـوق موضـوعه ایـران ایـن     ی و اجراي یبررسی اجمالی مبانی و شرایط شناسا

ی و اجـراي احکـام خـارجی یکـی از موضـوعات مهـم حقـوق        ینکته را آشکار ساخت که شناسا
شود. به طوري که با توجه به پیشرفت تکنولوژي و گسـترش ارتبـاط    خصوصی تلقی می الملل بین

بـه صـورت یـک ضـرورت      مسئلهاین ، ها و جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات ها و ملت میان دولت
، رود اجتناب ناپذیر در آمده است. زندگی کنونی نوع بشر که به طـرف دهکـده جهـانی پـیش مـی     

هـا نیازمنـد    نمایـد. در نتیجـه دولـت    روابط حقوقی جدیدي را بین تمام اتباع کشورها ایجـاب مـی  
ت ی و اجراي احکام صادره از محاکم داخلـی در کشـورهاي دیگـري بعنـوان یـک ضـرور      یشناسا
هاي حقوقی شناسایی و اجراي احکام خارجی موجود  باشند. قطع نظر از شرایطی که در سیستم می

اي از احکام صادره از محاکم خارجی مانند احکام مربـوط   شناسایی پاره؛ خورد در دنیا به چشم می
ی است و این قبیـل احکـام را   الملل بینهاي زندگی  به وضعیت و اهلیت اشخاص یکی از ضرورت

اید به عنوان واقعیت خارجی پذیرفت. در غیر این صورت نادیده گرفتن واقعیت است. اگر حقوق ب
سازد یکی از  هاي حقوقی را به یکدیگر متصل می خصوصی را مانند پلی بدانیم که سیستم الملل بین
صـلحت  ی حقوق مکتبسه تلقی نمود. و ایـن م الملل بینهاي این رشته را باید اعتبار و شناسایی  پایه

  شود مگر با قبول اعتبار و شناسایی احکام خارجی. نمیتأمین  حقوقی
البته این نکته به آن معنی نیست که هر حکم خارجی را باید بدون قید و شرط شناسایی نمـود    

باید حکم صـادره  ، و آن را به مرحله اجرا در آورد. بلکه مقصود آن است که با رعایت شرایط الزم
مورد شناسایی و اجرا قـرار داد. در غیـر ایـن صـورت راه گسـترش حقـوق        از محکمه خارجی را

جهـت تـدوین و   ، هـاي حقـوقی   خصوصی مسدود خواهد شد. چرا که در مطالعه سیستم الملل بین
نامه به این نتیجه رسیدیم که اکثر کشورهاي اروپایی و توسعه یافته شرایطی را  آوري این پایان جمع

اند و آراء کشـورها   نموده بینی م خارجی در محاکم داخلی خود پیشجهت شناسایی و اجراي احکا
  نمایند. را در محاکم داخلی خود شناسایی و اجرا می

به عنوان مثال در کشور فرانسه شرایط اساسی براي شناسایی و اجراي حکم خارجی عبارتست  
  اوالً باید حکم توسط دادگاه صالحیتدار صادر شده باشد.که  این از

مقررات صوري را طبق قانون مقـرر دادگـاه رعایـت کـرده     رأي  دادگاه خارجی در صدور: ثانیاً  
  باشد.
  دار را اجرا نموده باشد. دادگاه خارجی در ماهیت دعوي قانون صالحیت: ثالثاً  
اجراي حکم صادره از دادگاه خارجی نباید مخالف با نظم عمومی باشد. در نظام حقوقی : رابعاً  

صوص شناسایی و اجراي احکام خارجی تا قبل از تصویب قانون اجري احکـام مـدنی   ایران در خ
 972مقررات صریحی وجود نداشته است. بلکه جلد دوم قانون مدنی در مـاده   1356مصوب سال 

تنظـیم شـده    االجرا الزم احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی«: عنوان نموده بود
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صادر ها  آن مطابق قوانین ایران امر به اجرايکه  این ن در ایران اجرا نمود. مگرتوا در خارجه را نمی
، شده باشد که مواد بعدي قانون مدنی در خصـوص شناسـایی و شـرایط اجـراي احکـام خـارجی      

شرایط اجراي اسناد خـارجی در   1295لیکن در ماده ؛ بیان نکرده بود گذار قانوناظهارنظر صریحی 
الـذکر رویـه عملـی     ده بود که تا آن زمان با استفاده از شرایط مندرج در ماده فوقایران را عنوان کر

حکم خارجی کـه آن را بـه منزلـه سـند تنظیمـی در خـارج تلقـی         چه ، چنانمحاکم این بوده است
بود دستور شناسایی و اجرا حکـم خـارجی را    الذکر فوقداراي شرایط منعکسه در ماده ، نمودند می

ایرانـی   گـذار  قانون 1356لیکن پس از تصویب قانون اجراي احکام مدنی در سال نمودند  صادر می
نسبت به رفع خالء موجود در قوانین خود در خصوص شرایط صریح شناسـایی و اجـراي احکـام    

به موجب ، مدنی خارجی در ایران نمود که تاکنون تکلیف محاکم در خصوص اجراي احکام مدنی
ایـن قـانون را یکـی از قـوانین     توان  می مدنی مشخص شده است وقانون اجراي احکام  169مواد 

که با توجه به توسعه روزافزون روابط ایران با سایر کشـورها  : مترقی و پیشرفته مدنی ایران دانست
و احساس نیاز و ضرورت در زمان خود تدوین و تاکنون نیز مورد استفاده قـرار گرفتـه و محـاکم    

حکم خـارجی داراي   چه چنانهاي حقوقی دنیا  هاي پیشرفته و سیستمایران مانند محاکم اکثر کشور
  در ایران قابلیت اجرا خواهند داشت.، شرایط ذیل باشد

  خالف نظم عمومی نبوده  .1
  ی که ایران امضاء نموده نباشد.الملل بینحکم خارجی مخالف عهود   .2
  شده باشد. االجرا الزم حکم قطعی و  .3
  مخالف حکم خارجی صادر نشده باشد.از دادگاه ایران حکمی   .4
  هاي ایران نباشد. رسیدگی به موضوع در صالحیت خاص دادگاه  .5
  حکم راجع به اموال غیر منقول نباشد.  .6
  دستور اجراي حکم داشته باشد.  .7
  هاي ایران در آن کشور قابل اجرا باشد. (شرط عمل متقابل) احکام صادره از دادگاه  .8

اصل را بر قابلیت اجراي احکام مـدنی خـارجی    1356مدنی مصوب سال قانون اجراي احکام   
و  1313قـانون مـدنی مصـوب سـال      972که مـاده   که واجد شرایط فوق باشند قرار داده در حالی

کـه   ایـن  مگر، اصالحات بعدي اصل را بر عدم اجراي حکم صادره از دادگاه خارجی قرار داده بود
صادر کند که تا زمان تصویب قانون اجراي احکام مـدنی در سـال    مطابق قوانین ایران امر به اجراء

قانون مدون و روشنی در جهت شناسایی و اجراي احکام خارجی در ایـران وجـود نداشـته     1356
است که با تصویب این قانون خالء قانونی رفع شد. در واقع این موضوع تفاوت اساسی و مبهمـی  

ط مهم است. شرایطی که حکم خارجی باید دارا باشـد  ظاهر نشده و در هر دو صورت وجود شرای
یـه را  یبا صراحت معین کرده و مرجع صـدور اجرا  1356و این شرایط را قانون اجراي احکام سال 

هم معلوم کرده است. 
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دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت علیه و اگر در ایران محل سکونت و محل اقامت  
شهرستان است که در حال حاضـر دادگـاه عمـومی تهـران کـه جـاي دادگـاه        دادگاه ، معلوم نباشد

یـه باشـند.   یتوانند مرجع قبول درخواست و صدور اجرا شهرستان را گرفته است برحسب مورد می
تفـاوتی نیسـت. بعـالوه    ، تبعه بیگانه باشند یا ایرانی، در این خصوص بین مواردي که طرفین حکم

حکم هم مربوط به همـان دادگـاهی اسـت کـه صـالحیت صـدور       تمام اختالفات ناشی از اجراي 
گیرد بنـابراین حکـم    ی طبق اجراي احکام داخلی صورت میییه را دارد و مسیر عملیات اجرایاجرا

دادگاه خارجی که مراحل رسیدگی را گذرانده و قطعیت پیـدا کـرده و داراي اعتبـار امـر مختومـه      
یه صادر یباشد. ولی باید با احراز شرایط اجرا نمی هست و محتاج رسیدگی ماهوي در محاکم ایران

در خصوص شناسایی و یا عدم شناسـایی حکـم خـارجی قـرار صـادر      صرفاً  گردد و دادگاه ایران
  نماید.

باشـد. در مـورد احکـام     دانیم شرایط فوق در خصوص اجراي احکام مـدنی مـی   که می همچنان  
هـا   م و مجـازات یلحاظ اصل سرزمینی بودن جرا کیفري خارجی در قوانین ایران و اکثر کشورها به

باشد. در خصوص شناسایی و اجراي احکام کیفري خارجی قوانین  که مورد قبول اکثر کشورها می
مدون و مشخصی تدوین نشده است. با توجه به گسترش روزافـزون ارتبـاط بـین کشـور مسـتلزم      

رسـد کـه در خصـوص     نظـر مـی   ایرانی ضروري به گذار قانونتجدیدنظر در این خصوص از نظر 
  اجراي احکام کیفري که موضوع در صالحیت خاص محکمه ایرانی نباشد قوانین تدوین گردد.

اي کـردن   ی کـردن و یـا حتـی منطقـه    المللـ  بینی کشورها به سمت الملل بینهر چند در صحنه   
نی را تدوین که کشورهاي اروپایی قوانی باشند. همچنان قوانین خود جهت اجراي احکام خارجی می

در ، بروکسـل  1968نمودند که در تمـام کشـورهاي عضـو قابلیـت اجـرا دارد از جملـه عهدنامـه        
 17ی در المللـ  بـین خصوص احکام کیفري نیز در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیـوان کیفـري   

 االجـرا  الزم کشـور  60کشور رسید که پس از تصـویب   120نمایندگان تأیید  در رم به 1998ژوئیه 
م و صالحیت رسیدگی دیـوان  یی کردن جراالملل بینتدوین شد که گامی در خصوص ، خواهد شد

باشـد   هـا مـی   م و مجـازات یی که برخالف اصل سرزمین بودن جراالملل بینم یمذکور در مورد جرا
  قرار گرفته است.تأکید  مورد
باشـد.   همه این مطالب بیانگر ضرورت جهانی شدن قوانین و اجراي آن در تمـام کشـورها مـی     

ان ایرانی نیز با درك واقعیات دنیاي امروز در تدوین و الحاق گذار قانونین کشور و مسؤولانشاءا.... 
المللی کوشا خواهند بود.  و تصویب قوانین و مقررات بین
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  کارآموز وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن مد محمودنژادحم

  سرآغاز
ي پـول احکـام خسارت تأخیر تأدیـه 

خاصــی دارد کــه بــا قواعــد عمــومی 
ایـن. کنـد  جبران خسارت تفاوت می

از مـوارد بـا نظـماحکام در بسـیاري  
عمومی ارتباط دارد و در شمار قواعد 

در مـورد .ي آزادي است محدودکننده
 »وجه نقـد « تعهدهایی که موضوع آن

طـور معمـول است، به »وجه رایج« یا
ــد داده ــام تعه ــدم انج ــارت ع خس

چرا که این خسارت، بـدل. شود نمی
ــانی ــت و زم ــد اس ــام دادن تهع انج

اصـلگیرد که  موضوع حکم قرار می
  .تعهد قابل اجرا نباشد

ــأخیر در   ــرعکس، خســارت ت ب
گونـه دیـون انجام دادن تعهد در این

شایع و متعارف است؛ مـدیونی کـه
توان وفاي به عهـد را دارد، در دادن

کنــد و از ایــن راه  پــول تــأخیر مــی
پـذیر زنـد کـه جبـران    خسارتی مـی 

پولی که از این بابت پرداختـه. است
تعهد مخلوط شود با اجراي اصل  می
گردد و با بقـاي اصـل تعهـد و نمی

اجراي اصـل آن نیـز قابـل وصـول
به همین جهت نیز در قـوانین. است

تنها از خسارت تأخیر گفتگو شده و 
گذار در تنظیم روابط اشخاص  قانون

  .دخالت مستقیم کرده است
ــاده      522در آخــرین تحــول، م

قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب
خسارت تأخیر ، 1379فروردین  21

تأدیه وجه رایج را بـر مبنـاي تغییـر
فاحش ساالنه قـدرت خریـد پـول،

ــن   ــا، در ای ــمرد. منته ــاز ش ــه  مج ک
تقاضــاى خســارت تــأخیر تأدیــه از 
ــان ــا از زم ــت ی ــه اس ــان مطالب زم
سررسید دیـن، مـاده مـذکور داراى
که  ابهام است؛ و محاکم در مورد این

خسارت یاد شـده را از چـه زمـانی
به و مــورد حکــم قــرار بایــد محاســ

ــدهایی ــا تردی ــم ب ــوز ه ــد، هن دهن
مواجهند و صـدور آراء متفـاوت در

ي خســارت  ي مبــدأ محاســبه زمینــه
تـــأخیر تأدیـــه، ناشـــی از همـــین 

  .تردیدهاست

  طرح بحث: آغاز محاسبه خسارت
ین و از نوع وجه رایـج   که موضوع آن د در دعاویی«؛ قانون آیین دادرسی مدنی 522مطابق متن ماده 

بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتنـاع از پرداخـت نمـوده، در صـورت تغییـر فـاحش
از مطالبه طلبکـار، دادگـاه بـا رعایـت شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس

گردد محاسـبه و   ري اسالمی ایران تعیین میبانک مرکزي جمهو تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط 
  ».که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند مورد حکم قرار خواهد داد مگر این

آیا آخـرین  ، که از جمله این؛ است  هایی آزاردهنده عبارت ماده چندان گویا نیست و حاوي ابهام
نشـان حکومـت   ، »مصـالحه نماینـد  طرفین به نحو دیگري که  این مگر«؛ کند حکم ماده که اعالم می

ي خـود در ایـن زمینـه را بـه      تراضی بر این رابطه است و به دو طرف اختیار داده است کـه رابطـه  

مدنی از نگاهی دیگرقانون آیین دادرسی  522ماده 
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بخش نخست ماده خسارت تأخیر تأدیه را محـدود بـه تفـاوت    ، دلخواه طراحی کنند؟ یا باید گفت
طـرف پـس از شـرایط    ي دو  ارزش واقعی و اسمی پول کرده است و بخش اخیر ناظر به مصـالحه 

  ي خسارت است نه تغییر مبنا و شرایط التزام. الزام به تأدیه
زیرا براي پرهیز از . ي قضایی نیز متمایل به آن است رسد و رویه تر به نظر می احتمال اخیر قوي  
ي تفـاوت قـدرت خریـد     ي محاسبه ضروري است که حکومت تراضی محدود به شیوه، طلبی زیاده

  . ر نتواند بیش از ارزشی که داده است بستاندپول شود و طلبکا
ی بـه  ، در صـورت فراموش کرده است که زیان ناشی از تغییر ارزش واقعی پول گذار ، قانونمنتها  

ي منطقـی   الزمـه . سـبب ورود آن باشـد  ) امتنـاع از پرداخـت  ( شود که تقصیر او مدیون تحمیل می
ي  و ورود خسارت این است کـه مبـدأ محاسـبه    ي سببیت میان امتناع مدیون از تأدیه رعایت رابطه

مبدأ محاسـبه را   522 در حالی که ماده، مطالبه و امتناع مدیون باشد، کاهش ارزش واقعی پول رایج
  . از تاریخ سررسید طلب قرار داده است

کـاهلی او در  ، جدیـد مبنـاي احـراز تقصـیر مـدیون را      گـذار  قـانون ممکن است گفته شود که   
مدیون بایستی در پرداخت ، به بیان دیگر. هنگام سررسید قراردادهاست نه تاریخ مطالبهپرداخت به 

اشـکال  ، این توجیـه . وگرنه مقصر است، ي طلبکار نماند قدم شود و به انتظار مطالبه دین خود پیش
تعـارض   522 بـا ظـاهر مـاده   ، ولی. برد ي سببیت میان تقصیر و خسارت را از بین می منطقی رابطه

: گفتـه شـده اسـت   ، براي بیان شرایط الزام مدیون به جبران خسارت و تقصیر او، در این ماده. دارد
این گفتار در این معنا ظهور ؛ ...»مدیون امتناع از پرداخت نموده ، با مطالبه داین و تمکن مدیون«... 

  .یابد ي داین تحقق می پس از مطالبه) تقصیر( دارد که امتناع مدیون
ي داین شرط صدور حکم به جبـران   ناچار باید پذیرفت که مطالبه، یز از تعارضبراي پره، پس  

مدیون با خودداري از تأدیه در زمان سررسید مقصر است و . خسارت است نه تحقق تقصیر مدیون
صدور حکم به این خسارت و تحقق التزام ، منتها. از همان تاریخ باید خسارت ناشی از آن را بدهد

  .ي داین است منوط به مطالبهي آن  به تأدیه
به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، نظریات مختلف ناشـی از تعـارض فـوق را  

نمایـد، جداگانـه مـورد بررسـی قـرار ها را تقویت می ذکر کرده و مقرراتی که هر یک از آن
  دهیم. می

  مبحث اول: نظریه مطالبه
طـور   تأدیه را باید هنگامی فرض کرد کـه دایـن بـه   ي خسارت تأخیر  مبدأ محاسبه، مطابق این نظر

ي طلب اسـت کـه طلبکـار     و از تاریخ مطالبه. رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد
 مبدأ محاسبه خسارت تـأخیر تأدیـه در مـاده    .کند استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می

ي  واسـطه  سارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات کـه بـه  خ«: ي این نظر است قانون تجارت بر پایه 304
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عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات 
  .»شود ي دعوي محسوب می رجوعی فقط از تاریخ اقامه

 این صورت مادهدر ، ي دعوي را مبدأ مطالبه بنامیم اي اعتراض و اقامه با اندك مسامحه چه چنان  
قبل از اعتراض عدم تأدیه و که  این چه. ي اخیر خواهد بود منطبق با نظریهکامالً  قانون تجارت 304

بلکه از تاریخ مطالبه است ، یا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نیست
  .دهد که طلبکار قصد واقعی خود مبنی بر دریافت طلب را بروز می

  دوم: نظریه سررسید مبحث
چـه   بنابراین، چنان. باشد ي خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب می مطابق این نظر، مبدأ محاسبه

در مطالبات مستند به سند، اعم از عادي یا رسمی، سررسید دین مشخص شده باشد و با وجود رسیدن 
درخواست خواهان، محکمه عـالوه بـر   اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت 

پرداخت اصل دین مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تـا یـوم پرداخـت نیـز     
چه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید هنگـام   بنابراین، در تعهدات پولی چنان. محکوم خواهد نمود

  .دیونیت خود تا روز پرداخت به خواهان بپردازدي بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام م تأدیه
که در ادامه بـه بررسـی   ؛ ي اخیر انطباق بیشتري با انصاف و عدالت دارد نظریه، رسد به نظر می

: پردازیم دالیل خود براي طرفداري از این نظریه می

  گفتار نخست: مواد قانونی و تعمیم آن به سایر موارد
ي مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام در      قانون صدور چک و استفساریه 2 مطابق تبصره مادهالف) 

کـه   خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي شاخص تورم از تاریخ چک تا زمـان وصـول آن  «...: 77سال 
  قابل وصول است. ...»توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم شده 

چه مهریه وجه رایج باشد  چنان« :29/4/76 قانون مدنی مصوب 1082 وفق تبصره الحاقی به ماده ب)
متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجـراي عقـد کـه توسـط بانـک

که زوجـین   گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می
  ....»در حین اجراي عقد به نحو دیگري تراضی کرده باشند 

بسـتانکار  «: 78 االجرا و تبصره آن مصـوب  نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم آیین 4 مادهمطابق  ج)
ـ میزان خسـارت  4...«: با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسید

  . »تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه
ي ایـن مطلـب    دهنـده  نشـان ، ...» یهیمیزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرا« عبارت  

ي خسارت تأخیر تأدیـه از روز سررسـید سـند در نظـر      مبدأ محاسبه، ي فوق نامه است که در آیین
  .گرفته شده است
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دیـون بایـد گفـت،     ها با سایر ي آن شود؛ با مداقه در مواد مذکور و مقایسه طور که مالحظه می همان  
، هیچ فرقی نیست و دین ناشـی از چـک   )سند عادي( بین دین ناشی از چک با دین ناشی از غیر چک

هیچ خصوصیت متفاوتی نسبت به سایر دیون ندارد؛ و ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیـز  
قانون آیین دادرسی مدنی  522 که دین ثابت شد، در معیار ماده بنابراین بعد از این. است »تفسیر« در مقام

در واقع، منظور این است که بعد از . گنجد؛ چه ناشی از چک باشد، چه مهریه و چه غیر از آن جدید می
  .اثبات دین، مانند موارد باال، خسارت تأخیر تأدیه باید از زمان سررسید محاسبه شود

  گفتار دوم: شرط مطالبه داین
به هیچ وجـه در دیـون، ندالمطالبه موجه و منطقی است. منتهاي داین در دیون ع شرط بودن مطالبه

قاعـده بـر. قابل توجیه نیست و شرط دانستن آن قابل انتقاد اسـت ، داراي سررسید مشخصو معین
  .داین مستحق دریافت خسارت تأخیر باشد، این است که از تاریخ سررسید دین

ي مطالبه تکرار شده، که  مدنی جدید دو بار واژه قانون آیین دادرسی 522 ، در ماده»مطالبه« در مورد  
در این امر ظهور دارد که  »با مطالبه داین« مطالبه اول با مطالبه دوم کمی تفاوت دارد. در اول ماده عبارت

و « طلبکار پرداخت دین را تقاضا کرده و مدیون از اداى آن خوددارى ورزیده باشـد، و سـپس عبـارت   
آمده است که دقیقاً معناى آن مشخص نیست؛ ممکن است منظور این باشـد کـه    »پس از مطالبه طلبکار

دهد که این امر مورد درخواسـت طلبکـار قـرار     دادگاه در صورتى حکم به پرداخت خسارت تأدیه مى
گیرد، و امکان دارد مراد این باشد که قیمت ساالنه از زمان سررسید و پس از مطالبـه طلبکـار تـا زمـان     

گذار تغییر شـاخص از زمـان    رسد که اگر منظور قانون ر فاحش پیدا کرده باشد؛ به نظر مىپرداخت تغیی
  .نوشت را مى »از زمان سررسید تا هنگام پرداخت« بود، نباید عبارت مطالبه تا زمان پرداخت مى

ه هاي مدنی، دادگـا  قانون آیین دادرسی مدنی، در دادرسی 2 به عبارت اخري، از آنجا که مطابق ماده  
ي خواهان است و تا زمانی که موضوعی را خواهان مطالبه نکند، دادگاه مـدنی حـق ورود    تابع خواسته

ندارد، پس مقصود از مطالبه دوم این است که خواهان در دادخواست حتماً خسارت یـا تفـاوت ارزش   
اسـت نـه   » دادخواستمطالبه در «گذار  ي دوم منظور قانون بنابراین، در مطالبه. پول را مطالبه کرده باشد

  .مطالبه قبل از دادخواست یا سررسید، در غیر این صورت دادگاه آن را مورد حکم قرار نخواهد داد
بـا مداقـه. قائل به تفصیل شد، »امکان اعمال حق« و »ایجاد حق« باید بین بحث، گذشته از این  

در اینجـا از دو. موضـوع شـد  متوجه این توان  می قانون آیین دادرسی مدنی به راحتی 522 در ماده
: دهیم جنبه بحث را ادامه می

  الف) بحث لفظی
کـه پـنج   ؛ شش شرط گذاشته اسـت ، ایجاد شود) خسارت تأخیر تأدیه( حقکه  این براي گذار قانون

دلیل تعیـین شـروط   . شود یعنی اگر نباشند اصل حق زایل می، شرط اول ایجادي و وجودي هستند
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پـس از  ( اما شـرط انتهـایی  . امري استثنایی و در فقه با ایراد مواجه است، نیز این است که موضوع
  .تواند حقش را اعمال کند می، ایجابی است و هر موقع که داین مطالبه کند، )مطالبه طلبکار

  ب) بحث عقلی
از نظر عقلی نیز، در صورتی که تغییر شاخص از زمان سررسید تا هنگام پرداخت فاحش باشـد، بایـد   

تـاریخ  ( 80 عنوان مثال، در یک پرونده از سـال  به. را قائل شد و پرداخت) خسارت تأخیر تأدیه( حق
اما از تاریخ مطالبه تـا تـاریخ   . ، تغییر شاخص فاحش بوده است)تاریخ پرداخت( 84 تا سال) سررسید

اصالً صدور حکم به پرداخت سه ماه طول کشیده است، این سه ماه اتفاقاً در یک سال شمسی بوده و 
آیا در این صورت باید قائل ). که به بحث فاحش بودن یا نبودن پرداخته شود( شاخصی مطرح نیست

 !؟)با این فرض که طلب کردن شرط وجودي اسـت ( به این شد که داین امکان مطالبه حقش را ندارد
بی اسـت و  رسیم که مطالبـه شـرط ایجـا    باید گفت که چنین حقی دارد و از اینجا هم به این نتیجه می

  .مثل سایر حقوق تا دادخواست ارائه نشود امکان مطالبه حق وجود ندارد

  عنوان جبران ضرر کاهش ارزش پول گفتار سوم: ماهیت خسارت تأخیر تأدیه به
از ، شود با مبلـغ مـورد مطالبـه جمـع شـود      عنوان خسارت تأخیر تأدیه وصول می اگر وجهی که به

مبلغ اضافی کـه بـه طلبکـار    ، تفاوتی با اصل دین ندارد. در واقعلحاظ ارزش ریالی و قدرت خرید 
ي خـود در   ي محروم ماندن از سرمایه کمترین خسارتی است که طلبکار در نتیجه، شود پرداخته می

بخشی از ؛ این غرامت نیز ترکیبی از دورکن اصلی خسارت است. ي معهود تحمل کرده است وعده
نیز ناشی از ضررهاي متعارف و از جمله کاستی توان خرید  سود از دست رفته است و بخش دیگر

ضرري را ، مطابق قواعد ضمان قهري، این ضررها ناشی از عهد شکنی بدهکار است و او باید. پول
  . که سبب آن شده است جبران کند

نماید که صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه امر به دادن پول زیادتر  هر چند به ظاهر چنین می  
طـور معمـول    چون خسارت به، در حقوق ما؛ ولی بدین ظاهر نباید اعتماد کرد، اصل طلب است از

اگـر مـالی از همـان    ، یا رایج اسـت  »وجه نقد« در دعاویی که موضوع آن، شود به پول پرداخته می
از نظـر  ، لیکن. کند این اقدام را همانند رباخواري می، جنس و زاید بر طلب به مدعی پرداخته شود

تقصیري است که بدهکار در اداي دین مرتکب شده و از این راه به ، سبب گرفتن پول دوم، تحلیلی
شود عوض اضافی در برابـر   بابت خسارت تأخیر گرفته میچه  ، آنپس. طلبکار خسارت زده است

هـاي قهـري    التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمان؛ دین نیست
. اسـت  »قـدرت خریـد  « ي مقـداري  پول کاغذي و اعتباري کنونی در واقع نماینده، وانگهی. آید می

از دیربـاز هـم هـدر    . رود رو به کاستی مـی ، گاه تند و گاه آرام، دهد که این قدرت تجربه نشان می
از ارزش واقعـی  ، کنـد  اند که عهدشکنی مدیون نه تنها طلبکار را از انتفاعی مسلم محـروم مـی   یافته



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

133

اگر گفته شود که خسارت تأخیر مقداري زیـاده بـر اصـل طلـب نیسـت و، پس. کاهد نیز می پول
  .نباید موجب شگفتی باشد، دهد ي جبران خسارت و کمبود ارزشی است که بدهکار می وسیله

پرداخت رقمی معادل رقم اصـلی  ، اگر کاهش ارزش پول به میزانی غیرمتعارف باشد، از طرفی  
چرا که عرف در این حالت مبلغ اسمی پول را مثل . شود اداي دین محسوب نمیدین از نظر عرفی 
این است دالل هر چند مختص تأخیر تأدیه نیست و در پرداخت به هنگام دین . داند مبلغ اولیه نمی
دهنده به  اگر به فرض قرض، زیرا؛ تر است ولی در فرض تأخیر در پرداخت روشن، نیز جاري است

ش یخـو  »اقدام به ضرر« ی در فرض کاهش شدید رضایت داشته و به اصطالحمبلغ اسمی دین حت
گونه کـه   همان .شود در فرض تأخیر در پرداخت چنین اقدامى از رفتار وى استنباط نمى، کرده باشد

نظیر اساتید مرحوم دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدي هم به این مطلـب بـه   ، دانان مشهور برخی حقوق
  اند. اشاره داشته» رزش پولخسارت کاهش ا«عنوان 

تأخیر مدیون باعث از دسـت رفـتن بخشـی از ارزش پـول و امکـان      که  این در، طور خالصه به  
این ارزش و منفعت را یا بایـد بـه طلبکـار داد یـا از آن     . استفاده از منافع آن است تردید نباید کرد

 صـالحیت بیشـتري دارد؟   یـک در تملـک آن   و سؤال اخالقی در این است که کدام؛ بدهکار شمرد
وفاي به عهد را به تأخیر انداخته که  آن این ارزش را به دلیل عهدشکنی از دست داده است یاکه  آن

است یا جبـران ضـرر طلبکـار؟ و     تر مهمجلب نفع بدهکار ، و از آن سود برده است؟ به بیان دیگر
از زمـان سررسـید   ، شود می تأمین جبران ضررهاي ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول چگونه بهتر

  ي داین؟ طلب یا مطالبه
باید از تشویق بدهکار متجاوز و عهدشـکن و دادن امکـان   ، کند گونه که انصاف حکم می همان  
نبایـد  ، ي نادرسـت خـوردن ربـا    عدالت نیز اقتضاء دارد که شائبه؛ استفاده به او خودداري شود سوء

قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      522 از مـاده ، بنابراین را به مدیون بدهد.» اکل مال به باطل«فرصت 
شود کـه اگـر فرضـاً تـاریخ سررسـید       چنین استنباط می، )که به تاریخ سررسید اشاره کرده( جدید

در ، و داین از تاریخ سررسـید مطالبـه کـرده باشـد    ، مشخص باشد و تاریخ مطالبه دو ماه بعد باشد
چون او از تاریخ سررسید مطالبه یـا درخواسـت کـرده    . اینجا باید تاریخ سررسید را مالك قرار داد

جا که در قانون  و از آن؛ شود میتأمین  است و بازگرداندن وضعیت سابق داین نیز با این روش بهتر
  .مالك و معیار باید آن تاریخ (سررسید دین) باشد، هم تاریخ سررسید صراحت دارد

گیري نتیجه
ي اجـراي قـرارداد    ناشی از تقصیر مـدیون و نبایـد آن را دنبالـه   خسارت تأخیر تأدیه التزامی است 

احراز خودداري مدیون از اجراي تعهد نیاز به مطالبه ندارد و فرارسیدن ، قاعده این است که .شمرد
شـود و تـأخیر    ي پول این قاعـده اجـرا نمـی    در مورد خسارت تأخیر تأدیه، ولی؛ موعد کافی است

بایـد توجـه داشـت کـه قـانون      ، منتهـا  .آورد یت به بار میمسؤولردد و گ مدیون با مطالبه احراز می
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خواه به وسیله اظهارنامـه رسـمی و   ، داند ي داین می تنها شرط تحقق را مطالبه، 1379مصوب سال 
ي دالیـل   بـراي اثبـات مطالبـه همـه    ، به بیـان دیگـر  . ي خصوصی یا شفاهی اقامه دعوا باشد یا نامه

شناسد و خسارت را تنهـا از   اظهارنامه را کافی نمی گذار ، قانونضی موارددر بع، ولی. پذیرفته است
  قانون تجارت آمده است.  304 که در ماده چه  آن مانند؛ داند ي دعوا قابل مطالبه می تاریخ اقامه

از «ها  قانون آیین دادرسی مدنی از تغییر فاحش شاخص قیمت 522که در ماده  این  بنابراین، با توجه به  
توان گفت مبدأ محاسبه همان تاریخ سررسید است  سخن رفته است، می» زمان سررسید تا هنگام پرداخت

که طرفین به ترتیب دیگري توافـق   و نرخ تورم از آن زمان تا یوم پرداخت باید مالك حکم باشد، مگر این
ین شرط قابل استناد است رسد در صورتی ا ي داین نیز، به نظر می نموده باشند. در مورد شرط بودن مطالبه

چه به موجب قـرارداد، شخصـی    اعالم شده باشد؛ و اال چنان» عندالمطالبه«که بدهی مدیون از جانب داین 
ي دایـن در   صورت نیازي بـه مطالبـه   متعهد شده باشد در موعد معین دین خود را به داین بپردازد، در این 

  .محض انقضاي مدت باید دین خود را بپردازد دار، مدیون به سررسید نخواهد بود و در دیون مدت
ي تورم شـدید کـه در دوره، قابل ذکر است که تعیین خسارت تأخیر تأدیه براساس معیار فوق  
ي ثبـات و تعـادل لـیکن در دوره ؛ نمایـد  ي وضع اقتصادي نابهنجار است قابـل توجیـه مـی    زاییده

تأخیر تأدیـه بـا اثبـات ضـرر از سـوي بنابراین شایسته است خسارت. اقتصادي قابل اعمال نیست
 طور همان. ي تسبیبی االضرر نیز پذیرفته شود یت مدنی و قاعدهمسؤولبراساس قواعد عمومی ، داین

صـافی، بهجـت ، مکـارم شـیرازي  ، اي اهللا خامنـه  که در فتواي بعضی از مراجع تقلیـد ماننـد آیــت   
  .ها پذیرفته شده است دگاهقانون مدنی و برخی از آراء دا 228 ي و ماده، گلپایگانی
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شناسی دکتر حقوق جزا و جرم  سجاد شهسواري

  شناسی دکتر حقوق جزا و جرم  حمیدرضا مهربخش

  چکیده
رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران 
در مقابله بـا جـرایم دارویـی، یـک

رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد 
نگرش اصالحی و پیشگیرانه اسـت.  
مبناي مسؤولیت کیفـري در قـوانین
ایران شفاف نبوده و ضمن تعـارض

گـذار بین مواد قانونی، نگرش قانون
کیفري قائل به توسعه دایـره شـمول

باشـد.   یفري داروساز میمسؤولیت ک
ــی از ــوان یک ــه عن ــواره ب دارو هم

ــه ــردي برنام ــی و راهب ــاي اساس ه
ها مورد توجه بوده و به لحاظ  دولت

منافع سیاسی و اقتصادي و اجتماعی 
ها بـر آن تمرکـز ناشی از آن، دولت

اند. داروها به طور مستقیم بـر نموده
گذار است  سالمتی افراد جامعه تأثیر

هی و نظارت قـانونیو عدم سازماند
ــد، ــع، خری ــد، توزی ــه تولی در مرحل

فــروش و واردات آن ممکــن اســت 
تمامیت جسمانی شهروندان را مورد 

ــد.امروزه ــرار ده ــدي ق ــد ج تهدی
افرادي با سوداگري مکررا قـوانین و

گیرنــد و بــا  مقـررات را نادیــده مــی 
مداخله غیر مجاز در امـور دارویـی
سالمت افراد جامعه را بـه مخـاطره

اندازند. در مقاله حاضربه بررسی  می
پیامدهاي قوانین و سیاسـت جنـایی

تقنینی در زمینه پیشگیري و برخورد 
اعم از کیفري و غیرکیفري با جرایم 

  دارویی پرداخته شده است.
.سیاست جنایی تقنینیجنایی، سیاست جرایم دارویی،  گان کلیدي:ژوا

  مقدمه
ـ ازد، دیـ تولهاي  ستمیتحول سی، ج آن افزون طلبیو نتا ینیگسترش شهرنش  يازهـا یاد روزافـزون ن ی

و  یز درمـان کـ نظارت بـر مرا  ییعدم توانایی، و دارو یینه مواد غذایجامعه در زم یو مصرف یعموم
 یبعض بروز يبرا را طیشرا...  و یو بهداشت یشیو آرا یدنیو آشام یمواد خوردن يدیتول يواحدها

در هـا   ی آننـدگ کپرایی، و دارو یدرمانی، م بهداشتیتعدد و تنوع جرااز تخلّفات آماده نموده است. 
ـ ا یدگیرسـ  يوجود مراجع مختلف برا، ن مختلفیقوان جـه بـروز اخـتالف در    یم و در نتین جـرا ی

ی، م بهداشتیوجود دارد. جرا حوزهن یه در اک از جمله مشکالتی است، ت در موارد مختلفیصالح
 ییت به سزایرساند از اهم یب میآسها  انسان یت جسمانیه غالباً به تمامکاز آنجا  ییو دارو یدرمان

ن امور بـوده و امـروزه بـه    یان ایاب متصدکان سال مورد ارتیم از سالیجرا گونه نیبرخوردار است ا
نـد و بـه   ک ید میرا تهدها  جان انسان يارکن نوع بزهیترکن حال خطرناین و در عیتر عیصورت شا
را به خود  گذار قانونو  ییو اجرا ییذهن مقامات قضا، ندة آنیت موضوع و رشد فزایلحاظ حساس

رویکرد سیاست تقنینی ایران در جرایم دارویی
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ن موضوع نگاشته شـده  یموضوعات مرتبط با ا یرامون برخیقات متفرقه پیمشغول داشته است. تحق
 ینیوانب قـ ینـد.هر چنـد تصـو   ک یاز نمین بی قات ما را از انجام پژوهش دوبارهین تحقین ایکاست ل

ـ نون در اکگردد اما متأسفانه تـا  یقبل بر مها  به سال ییو دارو یدرمانی، م بهداشتیمربوط به جرا ن ی
به  يادیر اقبال زیاخهاي  صورت نگرفته است. البته خوشبختانه در سال یاملکق جامع و ینه تحقیزم

 یه چاپ برخکرد خو یم مربوط به آن به چشم میو بحث جرا ییو دارو یدرمانی، مقررات بهداشت
رد مثبـت اسـت امـا در    یکن رویا مجموعه مقاالت از آثار ایف یبه صورت تأل کیتب حقوق پزشک
ام و آثـار آن  کق و احیم و مصادین جرایت ایه ماهکر یجامع و فراگ یتابکز یتب چاپ شده نکان یم

ـ شـتر بـا ا  یب ییلـذا ضـرورت آشـنا    .افت نشدیقرار دهد  یرا مورد بررس ـ ن پدی و  یضـداخالق دة ی
ه بـه  کـ  یسـان کان حقـوق و همـۀ   یدانشجوي، دادگستر يالکو، ان امر قضایمتصد يبرا یضدانسان

رامـون  یق و پـژوهش پ یـ ضرورت تحقبوده و ر یاجتناب ناپذ يور مرتبط اند امرکمذ  با مسئلۀ ینوع
.سازد ین موضوع را روشن میا

هـاي   ارخانـه کو  یبهداشـت ی، شیو آرا یدنیآشامی، د مواد خوردنیز تولکع مرایش شمار سریافزا  
امـروز   يایـ در دن، ن مـواد را یا یاز آلودگ يریبهداشت و جلوگیی، تأمین داروهاي  ساخت فرآورده

در  یمختلفـ هـاي   تیها و مسموم يماریبی، ن آلودگیتر کوچکرا با یرقابل اجتناب نموده است. زیغ
از بـه  یـ خـود ن هـاي   به منظور بهبود فـرآورده ز کمرا گونه نیند لذا اک یاز جامعه بروز م یعیقشر وس

را امور ها  ارخانهکن یاز مخارج ا ین جهت هر سال بخش مهمیدارند و به هم یت امور بهداشتیرعا
الت کبـا توجـه بـه مشـ     .)44: 1392ي، جوان جعفـر دهد( یل مکیتش یقات بهداشتیمربوط به تحق

ـ در ا یاب تخلفـات کـ بـا ارت ، آمـده  به دستهاي  تیاز موقع ییبه منظور سودجواي  هعد، موجود ن ی
م و یتحـت عنـوان جـرا   اي  هدیه پدکن جاست یند و از همینما ید میرابطه معضالت جامعه را تشد

گذاران را به  ژه قانونیمطرح شده و نظر همۀ صاحبنظران به و ییو دارو یدرمانی، تخلفات بهداشت
است  یمیۀ جرایلک ییو دارو یدرمانی، م بهداشتین اساس منظور از جرایرده است بر اکخود جلب 

ی، نـ ک(ر ونـدد یپ یبـه وقـوع مـ    یـی ز در رابطه با امور دارویه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نک
 ییداروهاي  تیفعال از یناش یت مدنمسؤولیت و منابع یماه، مین پژوهش به مفاهی) در ا63: 1390

و  يقـرارداد  یت مـدن مسـؤولی در مـورد داروهـا و    یکه در آن اصطالحات اختصاص پرداخته شده
، ر ارکـان یل سـا یـ در تکم ح شده ویتشر ییداروهاي  متعدد آن در خصوص فرآورده یو مبان يقهر

شناسـاندن  دنبـال   بـه  بخش سـوم  . درقرار گرفته است یز مورد بررسیت نیمفهوم ضرر ورابطه سبب
 فروشـنده  کننـده  عرضهکننده،  دیتول یعنین کاال ید تا مصرف ایجبران خسارت در تول یاصل مسؤول
 یبررس، به عالوه .ده استیاشاره گردز ین ن اشخاصیت امسؤولیات و عوامل رافع یو به دفاع بوده
ـ ا ینیتقن ییاست جنایکرد سیو رو ییم باالخص داروین جرایق و مجازات ایدمصا، تیماه ران در ی
ن نوشتار است. یموضوع ا ییم دارویجرا



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

137

داروییجرایم 
است که در روند صـحیح تولیـد، توزیـع و خریـد و فـروش دارو ایجـاد        جرایمی هجرایم دارویی کلی

سـازد. عـالوه بـر ایـن، جـرایم       متصدیان این امور را فراهم می  سوء استفادهه کند و یا زمین اختالل می
دارویی مـورد بحـث   اي متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاري کشور، تحت عنوان جرایم  حرفه

  )54: 1394(محسنی،  شود. قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزء جرایم دارویی محسوب می

  رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال تخلفات و جرایم دارویی
وجود ندارد بلکه آگاهی  برخورد با جرایم دارویی در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در این زمینه

گیرد؛ یکی وضعیت  با این کاالها بسیار اندك است که این امر از چند حقیقت نشأت می عموم در ارتباط
شود عیوب آن بـا بررسـی    دیگر پیچیدگی این کاال که موجب می و کنندگان این نوع کاال و نیاز مصرف

دچار اشتباه شوند. واقعیات فوق و دیگر  نعادي قابل شناسایی نباشد و گاه متخصصان نیز در بررسی آ
) در 67: 1392باشد.(کوشا،  ها نیز می حقایق از دالیل ترغیب به تحقیق در زمینه این تولیدات و توزیع آن

هاي دارویی، تقصـیر اسـت کـه البتـه بـا توجـه بـه         حقوق ایران مبناي مسؤولیت مدنی ناشی از فعالیت
بـراي بیمـار کـه در برابـر      تخلفـات در ایـن حـوزه   اثبـات  ، ییهاي دارو فرآورده تولید تخصصی بودن

باشد. در این مورد جهت  کننده دارو از قدرت و اطالعات کمتري برخوردار است بسیار دشوار می تولید
کننده داروها باید با ارائه مصادیق جدید و خاص از موارد عیب و نقـص در داروهـا    حمایت از مصرف

هـا   طور که در کشورهایی نظیر انگلستان به جهت همین دشـواري  همان ازدشواري اثبات تقصیر کاست
دارویی پذیرفته شده است و آلمان نیز در هاي  خسارات ناشی از فرآورده محض در خصوص یتمسؤول

هـاي   مسؤولیت محـض در خصـوص فـرآورده    زمره کشورهایی است که شدیدترین قانون را به لحاظ
تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یـک رویکـرد کیفرمحـور،    دارویی دارد.رویکرد سیاست جنایی 

دهنده و فاقد نگرش اصالحی و پیش گیرانه است. مبناي مسؤولیت کیفري در قوانین ایـران شـفاف    سزا
گذار کیفري قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت  نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون

که با نظرات خود در صـدد رفـع    اشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جاي اینب کیفري داروساز می
سـازي اهـداف    معایب موجود در سیاست جنایی تقنینی گردد، بیشتر با تساهل، مالطفت در صدد خنثی

  )88: 1392باشد. (کوشا،  مستتر در سیاست جنایی تقنینی می

  دارویی برخی مصادیق جرایم
  مداخله غیر مجاز درامور دارویی .1
درمـان، ازمند اخذ مجـوز مطـابق مقـررات مربـوط از وزارت بهداشـت     ین یینه دارویت در زمیفعال

 جـرم محسـوب   الـذکر  فـوق مختلف هاي  نهیزم ت بدون مجوز دریباشد وفعال ی میوآموزش پزشک
 و یوموادخـوردن  ییودارو یقانون مربوط به مقررات امورپزشک 3ماده 1تبصره «شود.به موجب  می
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ـ واردات وصادرات وخر »27/2/1374 یاصالح یدنیآشام  مجـوز از  د وفـروش دارو بـدون اخـذ   ی
 مقـرر در هـاي   جرم محسوب شده ومرتکب به مجـازات  یدرمان وآموزش پزشک، وزارت بهداشت

ن قـانو  3ماده  2مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهدشد.به موجب تبصره  يداروها محکوم و 3 ماده
ـ توز، هیته، ن مراکز ساختیا مسؤولی و 3ن موضوع ماده مسؤولی ک ازی که هر در صورتیمزبور  ع ی

ـ مواردفوق نما یرقانونید وفروش غیمبادرت به خر یزات وملزومات پزشکیتجه، فروش دارو و  دی
بـه   3مـاده   در مجـازات مقـرر   عـالوه بـر   شوند. کشور ییدارو یعیا موجب اخالل درنظام توزی و

  )85: 1394(محسنی،  محکوم خواهند شد. ییدارو امور اشتغال در ت ازیمحروم

  تخلف ازقوانین ومقررات دارویی .2
 هـاي دارویـی و   شـرکت  از سـوي  دهـد کـه   اي از جرایم دارویی راجرایمـی تشـکیل مـی    بخش عمده
حکومتی امور فصل دوم قانون تعزیرات « این جرایم در اي از یابد. قسمت عمده ها ارتکاب می داروخانه

واصالحات  1334قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی « وقسمت دیگر در »بهداشتی ودرمانی
باشد:  هاي مذکور جرایم زیرقابل احصاء می بینی شده است با بررسی مواد قانون پیش »بعدي

امـور  قـانون تعزیـرات حکـومتی     14سیس شرکت دارویی وداروخانه بدون اخذپروانـه (مـاده   أت .1
  بهداشتی ودرمانی)

اشتغال به امورمذکور بدون اخذپروانه .2
مداخله غیرمجازدراموردارویی .3
خریدوفروش داروخارج ازشبکه قانونی .4
واردات وصادرات دارو بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت .5
اخالل درنظام توزیع دارویی کشور .6
 از مجـوز  وغیره بدون اخـذ  ها ویتامین وها  کننده ورودوعرضه وفروش فراوردهاي تقویتی، تحریک .7

وزارت بهداشت
اداره شرکت دارویی وداروخانه بدون اخذمجوزازوزارت بهداشت   و واگذاري .8
دخالت داروسازان درامور مختص به طبابت .9

تبدیل تاریخ استعمال دارو .10
تغییرقیمت دارو وگرانفروشی .11
عرضه وفروش داروي تاریخ مصرف گذشته .12
یتهیه وتولید وعرضه داروهاي تقلب .13
ها داروخانه کارگیري افراد فاقد صالحیت در به .14
ساعات مقرراداره داروخانه بدون حضور مسؤل فنی ترك داروخانه توسط مسؤل فنی در .15
تهیه وتدارك داروازمنابع غیرمجاز .16
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ارائه داروبدون نسخه پزشک .17
عدم درج قیمت دارودرنسخه پزشک   .18
عرضه وفروش کاالي غیرمتعارف درداروخانه .19
رغم موجودي عرضه دارو علی خودداري از .20
ساعات مقررقانونی ارائه خدمات در خودداري داروخانه از .21
شبکه شیرخشک عرضه خارج از  .22
تصرف درنسخه پزشکی بدون اجازه پزشک از طرف داروساز دخل و .23
هاي علوم پزشکی   دانشگاه تعطیلی غیرموجه داروخانه بدون اطالع نظام پزشکی یا .24

مـواد  « عمـدتاً در  مـذکور در مباحـث قبلـی ذکـر شـد مـوارد مـذکور       مستندات برخی از موارد 
درمـانی   بهداشتی و قانون تعزیرات حکومتی امور 26ـ24ـ23ـ22ـ21ـ20ـ19ـ18ـ17ـ16ـ15ـ14ـ13

  )86: 1394آمده است. (محسنی،  »مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی 23/12/1367مصوب

  ملزومات پزشکی .3
ماده  باشد. است که نیازمند نظارت دقیق وبرخورد بامتخلفین می ملزومات پزشکی از جمله مواردي

مقررداشته است: لوازم وملزومـات پزشـکی    »درمانی قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و 27«
 دولتی استفاده شده است باید ارز ها از ودندانپزشکی وآزمایشگاهی که براي تولید ویا واردکردن آن

 مقابل ارائه فـاکتور بـا قیمـت رسـمی در     نماید، در بهداشت تعیین می براساس ضوابطی که وزارت
هـاي مقـدر در مـاده     متقاضی قرارگیرد وتخلف ازاین امور جرم بوده ومتخلف بـه مجـازات   اختیار
 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویـی و  3ماده  2 تبصره«در  شود.و الذکر محکوم می فوق

قـانون مـذکور ویـا مسـؤلین مراکـز       3یک از اشخاص موضوع ماده  ره» مواد خوردنی وآشامیدنی
ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات وملزومات پزشکی مبادرت به خریـد وفـروش غیـر    
قانونی موارد فوق نماید ویا موجب اخالل در نظام توزیعی دارویی کشور شوند عالوه بر مجـازات  

رسـیدگی بـه جـرایم     در امور دارویی محکوم خواهند شد. اشتغال به محرومیت از 3مقرر در ماده 
)87: 1394است. (محسنی،  دارویی در صالحیت محاکم دادگستري (دادگاه انقالب اسالمی)

مجازات فروش داروي اشتباه. 4
را بـه   یجنسـ کـه   ایـن  لیمرتکب تقلب شوند از قب یتیفیبه هر ک ییه مواد دارویکه در ته یاشخاص

ن با علم به فسـاد و  یمخلوط سازند و همچن یا آن را با مواد خارجیگر قلمداد کنند یجنس د يجا
گـر بدهنـد بـه    ید يدارو يرا به جا ییا دارویا به فروش برسانند یبودن آن را عرضه بدارند  یتقلب

ار مجـازات  زقـانونگ ، مار شودیبه فوت ب یمنته ییشوند.اگر استعمال مواد دارو می مجازات محکوم
از علـل   یکیعلت تامه باشد اما اگر  ییکرده. البته اگر استعمال مواد دارو بینی شیاعدام را پسخت 
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بـه   یمنته ییکه استعمال ماده دارو ین در صورتیشده است. همچن ینیب شیحبس ابد پ، فوت باشد
مجازات آن حبس دائم بـا اعمـال شـاقه    ، ا اعضا شودیاز حواس  یکیا نقص یا فقدان یمرض دائم 

ـ شـود کـه معالجـه آن کمتـر از     اي  هبه صدم یمنته ییاست. اگر استعمال مواد دارو ک مـاه باشـد   ی
ـ شتر از یو هرگاه مدت معالجه ب یبیک تا سه سال حبس تأدی کننده هیمجازات ته ک مـاه باشـد دو   ی

  )93: 1390ی، عباس( .تا ده سال حبس مجرد خواهد بود

  در امور دارویی تخلفات انتظامی
بینـی پـیش » هـا  نامه داروخانه آیین«اي به نام  نامه ها در آیین داروخانه هضوابط ویژمقررات و 

کـه مقـررات و نامـه پـس از آن   شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در ایـن آیـین  
بینـی شـده تخلف از این مقـررات نیـز پـیش    ها بیان شده، مجازات انتظامی ضوابط داروخانه

مـادة یـک 13و  12در اجـراي بنـدهاي   «دارد:  ها مقرر می داروخانه نامه آیین 27است. مادة 
قانون وظایف و تشکیالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی بـا متخلفـین از مفـاد

نامه در رابطه با لغو موقت یا دائم پروانه تأسـیس داروخانـه بـه نحـو زیـر الزامات این آیین
  .رفتار خواهد شد

 يا محـل توسـط سـازمان منطقـه     ید موضوع در صورت مجلس بازرسـ یبا ق یر شفاهکتذ .1 هتبصر
  .بهداشت و درمان منطقه هکا شبیبهداشت و درمان استان مربوطه 

  .بهداشت و درمان استاناي  هتوسط سازمان منطق یتبکاخطار  .2 هتبصر
شـنهاد  یمـاه تـا سـه مـاه بـه پ      یکل داروخانه به مدت از یو تعط تأسیس لغو موقت پروانه .3تبصره 

  .یون قانونیسیمکب یسازمان و تصو
شنهاد سازمان یسال به پ یکل داروخانه به مدت سه ماه تا یو تعط تأسیس لغو موقت پروانه .4ه تبصر

  .یون قانونیسیمکب یو تصو
عـالم  او عنـداللزوم   یون قانونیسیمکب یشنهاد سازمان و تصویبه پ تأسیس لغو دائم پروانه .5ه تبصر

  )89: 1384ی، اتیشامب( .ییآن به مراجع قضا

هاي ناظر بر مقررات دارویی مرجع رسیدگی به مجازات
 یکه پزشک جرم در صورتیشده است و  ی تأسیسم پزشکیژه مربوط به جرایو يدر تهران دادسرا
ـ ا بـه ؛ ت خـود را مطـرح کنـد   ین دادسرا مراجعه و شـکا یما به اید مستقیبا یشاک، را انجام دهد ن ی

دهـد و   می موضوع را به پزشک متخصص که داروساز است ارجاع یم پزشکیجرا يب دادسرایترت
 یفنـ  مسـؤول ه و مؤسسـ رعامل یمـد  يبـرا ، ا تقلب وجـود داشـته  یص دهد که فساد یاگر او تشخ
نـاظر   يها مجازات یبه تمام یدگیت رسیصالحکه  این شود. ضمن می فرخواست صادریداروخانه ک

کند. در  می و حکم صادر یدگین دادگاه به موضوع رسیدادگاه انقالب است و ایی، بر مقررات دارو
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داروخانه مرتکب تخلف  یفن مسؤولا یه مؤسسرعامل یکه جرم واقع نشده باشد اما اگر مد یصورت
کنند.  است مراجعه یبه تخلفات انتظام یدگیکه مرجع رس ینظام پزشک يد به دادسرایبا، شده باشد

ـ وزارت بهداشت با نظارت کامل بـر ا  يل سازمان غذا و دارواما در هر حا ث یـ ات از حمؤسسـ ن ی
ـ تواند تا ابطال پرو ی میداروخانه داران حت يا ساخت و نظارت بر کارهایع یا توزی ییاقالم دارو ه ان
  )71: 1375ي، (آخوند دار جلو برود.  داروخانه

گرانفروشی دارو توسط داروخانه
بـه  کننـده،   مصـرف  يبـرا  یمـت رسـم  ید طبـق ق یدارو با«: دارد می مقرر یقانون امور درمان 1ه ماد

ز بـه مهـر   یدر نسخه درج شود و نسخه ن ارائه شده يمت هر قلم از داروهایارائه شود و ق یمتقاض
سخ ب دوم) پـس از درج   هنسخه (نسـخ  یپک یمه خدمات درمانیداروخانه ممهور گردد و در مورد نُ

ـ زهـاي   ن ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجـازات یگردد. تخلف از امت مهر یق  ومکـ ر محی
: گردد می
.الیر هزار پنجاه مبلغ تا ينقد مهیجر :اول همرتب
ال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.یتا مبلغ پانصد هزار ر يمه نقدیجر :دوم  همرتب
  ماه.  یکبه مدت  ییدارو هیسهمال و قطع یون ریلیم یکتا مبلغ  يمۀ نقدیجر :سوم  مرتبۀ

)55: 1388، (نوربها سال.یکل داروخانه تا مدت یتعط :مرتبۀ چهارم

مجازات نگهداري یا فروش داروي تاریخ گذشته
کنند یا دارویی  گذار براي داروخانه دارانی که مبادرت به فروش داروي تاریخ مصرف گذشته می قانون

رسانند ترتیبـاتی را در نظـر گرفتـه و     داروي مشابه به فروش میرا به جاي داروي دیگر تحت عنوان 
گوید: هر کس داروي فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته یا دارویـی را بـه جـاي داروي     می

کننده از استعمال داروي اصـلی باشـد و    دیگري به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف
سال اسـت و   10ه فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو تا در نتیجه معالجه نشدن منتهی ب

در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا فقدان یـا نقـص یکـی از حـواس یـا      
ار زکننده شود مجازات فروشنده یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود. البته قـانونگ  اعضاي مصرف

فروشند، براي جبران خسارت نیـز   داروي تاریخ مصرف گذشته می عالوه بر مجازات براي کسانی که
  )41: 2013تواند طرف را محکوم کند.(عطاران،  شرایطی در نظر گرفته و می

مصادیق تقصیر و تخلف داروساز
موجـب ورودخسـارت بـه     يو قـرارداد  یفـه قـانون  یکـه عـدول از وظ   يه مـوارد یـ داروساز در کل

 یز وقتـ یـ ن یـی داروهـاي   از فـرآورده  یاسـت. درخسـارت ناشـ    مسـؤول شـود   کننـده مـی   مصرف
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 ن باشـد یدر ب يقرارداد چه چنانست و مسؤوالا خسارت شود او یب یتخلفداروساز موجب بروز ع
مطالبهخسـارت نمـود. لـذا عمـده      يطـرح دعـوا  ي، ت قهـر مسـؤولی ا براساس یبراساسآن توان  می

ر و تخلـف ازمقـررات و   یبر تقص یمبتنها  هان داروخانیت فروشندگاندارو و متصدمسؤولیق یمصاد
  : از آناحصاء شده است يل مواردیبوده که ذ یف قانونیوظا

تحویل دارو بدون نسخه یا دخل و تصرف در نسخه پزشک )الف
اگر میان تحویل دارو بدون نسخه و یا دخل و تصرف درنسخه پزشک و بروز خسارت، رابطه سببیت 

دارو بایستی در مقابل نسخه پزشک ارائـه شـود   18است. براساس ماده برقرار شودداروفروش مسؤول 
افزاید:  است. تبصره این ماده می بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و موجب مجازات و ارائه آن

بهداشـت، درمـان و    باشـد از سـوي وزارت   آن بدون نسخه پزشک مجاز مـی  لیست اقالمی که ارائه«
فاد از ماده فوق اگر دارو فروش، دارویی خـارج ازنسـخه پزشـک    مست»گردد موزش پزشکی اعالم میآ

توجه  اعالمی فروش بدون نسخه نباشد و خساراتی از این بابت بفروشد آن هم دارویی که جزء اقالم
تخلف از قانون و ارتکاب تقصیر فاحش مسؤول تلقـی   کننده یا ثالث شود او براساس بیمار یا مصرف

اثبات این امر که خسارت ایجادشده ناشی از تخلـف از ایـن مقـرره قـانونی     شود؛ البته در صورت  می
پزشک نیز بـر عهـده مسـؤول فنـی      مسؤولیت نظارت بر فروش دارو و تطابق ان با نسخه بوده است.

دارد:   قانون صدراالشعار در این مقرر می 15داروخانه گذارده شده وماده 
رد و تخلف از آن جـرم محسـوب و   یانجامگ یفن مسؤولد با حضور یعرضه و فروش دارو با«  

ازقصـور   یت ناشـ مسـؤولی ) هرگونـه  50: 2012، لیـ ن»(گـردد.  مـی  لیـ بالفاصـله تعط  محل مذکور
ر داروخانه کـه بـا علـم بـه     یز مدیباشد و ن ی میفنمسؤولر متخصص داروخانه متوجه یردستان غیز

شود خود  می ضیمر یصدمه بدندهد و موجب  می دارو به کارگران خود دستور فروش آن را فساد
  ست نه شاگرد او که دارو را فروخته است.مسؤوالشخصاً 

  هاي دارویی دخل و تصرف در تاریخ مصرف فرآورده )ب
شـده و در صـورت بـروز خسـارت      یرتلقیتقص، شدن مهلت مصرف آن يع دارو پس از سپریتوز
گـردد.   ی مـی وب تلقـ یـ شده مع یضنقخ مصرف آن میکه تار ییرا دارویاست ز مسؤول کننده عیتوز
خ یل تـار یتبـد ، 1367ين دادگسـتر یقـوان اي  هپار یقانون اصالح 5 ماده 2ن براساس تبصره یهمچن
 شـده و قابـل مجـازات    یتلقـ  جـرم هـا   ا داروخانهیو  ییان امور دارویمتصد يدارو از سو مصرف
: تن آمده اسین رابطه چنیز در این الذکر فوققانون 14ماده  4تبصره باشد. می

داروهاي با تاریخ مصرف کوتاه یا منقضـی شـده    کننده، داروهاي فاسد یا هاي توزیع چه شرکت چنان«  
پزشکی باشد، توزیع نمایند یـا دارویـی را    مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش نامه آیین که مخالف

خاطی و دفعـات و مراتـب جـرم و     رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات بیش از قیمت
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در تفسیر ایـن  »شود. محکوم می عالوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي و ... مراتب تأدیب شرکت
اي  کننده حرفه است چنین توجیه شود که قانون فرض کرده که توزیع ماده گفته شده که از نظر مبنا ممکن

مسـؤولیت   ز محتمـل اسـت چنـین تعبیـر شـود کـه      از تاریخ مصرف و بهاي رسمی دارواطالع دارد و نی
) احتمال سـوم  84: 1388 کننده، محض است و ارتباطی با تقصیراو به مفهوم سنتی ندارد. (زراعت،  توزیع

شود فروش چنین دارویی، تقصـیر اقتصـادي اسـت ولـی درهـر حـال، اثبـات جهـل          این است که گفته
نتیجـه طبیعـت    رهانـد و همـین   را از مسؤولیت نمـی  بهاي رسمی دارو او کننده به تاریخ مصرف و توزیع

کننـده در   توزیـع  آورد.نکته دیگر قابل استنباط از مفاد حکم این است کـه  محض مسؤولیت را به ذهن می
اسـت   هـاي ناشـی از مصـرف کـاالیش مسـؤول      معیوب، درباره زیان کننده کاالي این مورد همانند تولید

ماده غیـر ضـروري    کننده در این است که قید اصطالح شرکت توزیعذکر  ) الزم به242: 1384(کاتوزیان، 
اي حتی دارو فروش نیز در صـورت ارتکـاب جرمفـوق، مسـؤول      کننده رسد چرا که هر توزیع به نظر می
  .شاید ناظر به حالت عمد و غالب این موارد باشد شود و قید عبارت شرکت نیز تلقی می

  مجازات جرایم دارویی در قانون
  مجازات حبس

بینی شـده اسـت.عالوه بـر     در بعضی از جرایم دارویی در قانون مجازات حبس به صورت موقت پیش
جرایم مربوط به اشخاص حقیقی، مجازات حبس در برخی از موارد، براي جرایم انجـام شـده توسـط    

سـؤولیت  بینی شده است که با توجه به م ها نیز پیش هاي پخش و تعاونی اشخاص حقوقی مانند شرکت
  شود. ها، به تصریح قانون، مجازات حبس در مورد وي اعمال می مدیر عامل در این شرکت

  مجازات مالی
هاي جرایم بهداشتی و دارویی را درقـانون بـه خـود اختصـاص      مجازات هاین نوع مجازات بخش عمد

سـوء اسـتفاده    مواردي که مرتکب جرم با انگیزه سودجویانه و به هـدف  دهد. به طور کلی در غالب می
است. و نیز در غالب مواردي که  بینی شده نماید مجازات جزاي نقدي پیش ازافراد اقدام به انجام بزه می

جرم مربوط به تهیه، تولید یا توزیع و نگهداري کاالي فاسد، تاریخ مصرف گذشته، غیربهداشتی، تقلبـی  
  )45: 1388 بیلی، یاغیرمجاز است مجازات ضبط و مصادره مال مقرر شده است. (ارد

  مجازات شرکت در جرایم دارویی
ز در انجام عمل مجرمانـهین يگریشوند افراد د می ب جرمکم مرتیه به طور مستقک یسانکعالوه بر 

ـ رند ایگ می ب و مجازات قراریمورد تعق یین جزایه بر اساس قوانکدخالت دارند  ن کـ ن افـراد مم ی
ـ ت داشته باشـند. و  کمشار، است در انجام عمل مجرمانه با مباشر را در  ياز انحـاء و  يا بـه نحـو  ی

هر کس با شخص « یقانون مجازات اسالم 125بدهند. به موجب ماده  ياریمعاونت و ، انجام جرم
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باشـد  هـا   آن مستند به رفتار همه، مشارکت کند و جرم یجرم ییات اجرایگر در عملیا اشخاص دی
 يباشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنـان مسـاو   یرم کافوقوع ج يبرا ییک به تنهایخواه رفتار هر 

ک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جـرم اسـت.   یشر، باشد خواه متفاوت
ک یشـر ، ا چند نفر باشد مقصرانیر دو یمستند به تقص، جرم چه چنانز ین يرعمدیم غیدر مورد جرا

مجازات فاعل مستقل آن جرم اسـت. تبصـره   ، ک از آنانیشوند و مجازات هر یدر جرم محسوب م
، دوم يهـا  ت مواد کتابیت با رعایات در مورد شرکت در جنایقصاص و د، اعمال مجازات حدود

  )93: 1389، آجرلو»(رد.یگ ین قانون انجام میسوم و چهارم ا

گیري نتیجه
جرایم دارویی روشن شده و هر کشوري به تناسـب تـوان،    پرداختن بهامروزه در همه کشورها اهمیت 

بودجه و پیشرفت علم و صنعت خود در صدد پیشرفت در امور بهداشت و درمان است. پیشرفت امور 
بهداشتی و درمانی تا حدود زیادي به حمایت حقوقی و قانونی نیـز بسـتگی دارد زیـرا هـر چـه امـور       

رادي هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم اف
نمایند بنابراین پیشرفت قوانین و مقررات درمانی و دارویی همواره باید پا به پـاي پیشـرفت ایـن امـور     

هاي روز تدابیر مفید و کارساز اتخاذ شـود. عـالوه بـر     صورت گیرد و در هر زمان با توجه به پیشرفت
گیرد الزم است تجدیـدنظري   ترین جرایم درمانی و دارویی را دربرمی حد که مهملزوم تصویب قانون وا

نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. راه حل اساسی و منطقی آن است که در ضمن تصویب قـانون  
یا قوانین جدید و کامل براي جرایم درمانی و دارویی با حذف صالحیت سازمان تعزیرات حکـومتی و  

هـاي عمـومی    ویژه دادگـاه  از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صالحیت شعبۀ دادگاه انقالب 
قرار گیرد. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جـرم و اجـراي مجـازات بایـد در دادگـاه صـالح       

هاي دادگستري است جرایم دارویی که داراي ماهیت  یه از طریق دادگاهیصورت گیرد و اعمال قوة قضا
هاي کیفري عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. بـر طبـق    جزایی و کیفري هستند نیز باید در دادگاه کامالً

دادگـاه انقـالب اسـت و ایـن     جرایم در حـوزه دارو،  نتایج به دست آمده صالحیت رسیدگی به تمامی 
ل مـدیرعام ولـی  کند. در صورتی که جرم واقع نشده باشد  دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم صادر می

مؤسسه یا مسؤول فنی داروخانه مرتکب تخلف شده باشد، باید به دادسراي نظـام پزشـکی کـه مرجـع     
رسیدگی به تخلفات انتظامی است مراجعه کنند. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم 

ناي مسؤولیت دهنده و فاقد نگرش اصالحی و پیش گیرانه است. مب دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا
گذار کیفري قائل به  کیفري در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانون

کـه   باشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جاي این توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفري داروساز می
، بیشتر با تسـاهل، مالطفـت   با نظرات خود در صدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی تقنینی گردد

  باشد. سازي اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می در صدد خنثی
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کارآموز وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن  ريگحمیدرضا عس

ل کیـ وتأییـد   بـا ي، ارآموزکـ افت پروانـه  یبعداز در يالت دادگسترکو يارآموزکشدگان دوره  قبول
از  ياریبس يه براک یباشند. سؤال یم يالت در دعاوکالتنامه مجاز به وکل ویسرپرست مربوطه در ذ

  همراه است. یا با استثنائاتیالت مطلق است که انجام وکن است ید ایآ یش میالت پکارآموزان وک
گذار است و مستند  محدود نمودن اختیارات کارآموزان وکالت در قبول دعاوي، نیازمند حکم قانون  

خـذ پروانـه   از قانون کیفیت ا 6توان این حدود را مشخص و معین نمود مادة  قانونی که با تفسیر آن می
این ماده دربارة حسن اخالق و رفتار کارآموزان تأکیداتی  3باشد. تبصرة  می 17/1/1376وکالت مصوب 

داشته و ضمانت اجراي عدم رعایت آن را ابطـال پروانـه کـارآموزي پـس از احـراز آن بـه تشـخیص        
  1ده است.کمیسیون کارآموزي و تأیید رئیس کانون و رأي دادگاه انتظامی کانون تعیین نمو

ـ ا يانتها   الـت در  کمواجـه نمـوده و آن سـلب حـق و     یتیارآموزان را بـا محـدود  کـ ن تبصـره  ی
گـر  یباشد. به عبـارت د  یشور است مک عالی ها دیوان آن امکدنظر از احیه مرجع تجدک ییها پرونده

ـ ر ایـ ر و تعبیها منع نموده است. تفس ن پروندهیالت را از ورود در اکارآموزان وک در  تین محـدود ی
و  یت را مورد بررسین محدودیه اکن مبنا بر آن شدم یها متفاوت است. بر ا شعبات مختلف دادگاه
شـتر  یر هسـتند ب یناپـذ  ن اجتنـاب یر قـوان یه طبعـاً در تفسـ  کنظرها را  ن اختالفیمداقه قرار دهم و ا

  م.ینما ییشناسا
و انقالب  یعموم يها دادگاهل کیتر موضوع ابتدا به سراغ قانون تش قیعم كدر يبهتر است برا  

ـ ) و اصـالح آن در قـانون جد  15/4/1373آن در قانون سابق (مصوب  21رفته و ماده  د (مصـوب  ی
مرجع  گذار قانونم. در قانون سابق یسه قرار دهیمورد مطالعه و مقا یقی) را بصورت تطب28/7/1381
ز همـان اسـتان   کـ دنظر مریتجدو انقالب هر شهرستان را دادگاه  یعموم يها دنظر آراء دادگاهیتجد
  باشد. یشور مک عالی صرفاً دیوان دنظر آنیه مرجع تجدکل ین نموده است. مگر موارد ذییتع

سـن رفتـار داشـته باشـند.     یبا يارآموزکالت در دوران کارآموزان وک  .1 سن اخالق و ح ص یبـه تشـخ  چـه،   چنـان د ح
آنـان يارآموزکانون پروانه ک یدادگاه انتظامرأي  انون وکس یرئتأیید  خالف آن احراز شود با يارآموزکون یسیمک

 امکدنظر از احیه مرجع تجدک ییالت در دعاوکالت حق وکالت قبل از اخذ پروانه وکارآموزان وکابطال خواهد شد. 
باشد را ندارند. یشور مک عالی ها دیوان آن

وکالت در مراجع قضاییصالحیت کارآموزان 
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   اعداد و رجم  .1
   قطع عضو و قصاص نفس و اطراف  .2
   مصادره و ضبط مال  .3
   سال 10ش از یمجازات حبس ب  .4
 ال متجاوز باشدیون ریلیم 20ه خواستۀ آن از ک یمکح  .5
   اح و طالقکام راجع به اصل نکاح  .6
  تیام راجع به نسب و وقف و حبس و تولکاح  .7

ار یت در قانون سابق بسین محدودیداست گسترة ایه از منطوق مادة منسوخۀ فوق پکگونه  همان  
 یمـال  يازجملـه دعـاو   ياز دعـاو  ياریف بسـ یـ ط، ومت آن قانونکع بوده است و در زمان حیوس

ارآموزان قـرار گرفتـه   کـ ت یره خارج از صالحیاح و طالق و غکفسخ ن، الیر ونیلیم 20متجاوز از 
ه کـ ) 1381و انقالب مصـوب   یعمومهاي  ل دادگاهکید (قانون اصالح قانون تشیبود. در قانون جد

افته و یاهش ک يا العاده فوقطور  به شورک عالی دیوانت یدر صالح ین گستردگیم است اکنون حاکا
بـه شـرح    21د ماده یدنظر استان گذاشته شده است. در قانون جدیتجد يها دادگاهبار آن بر دوش 

 ییجزای، حقوقی، عموم يها دنظر دادگاهیدنظر آراء قابل تجدیمرجع تجد«ل اصالح شده است. یذ
  .»آن استان قرار دارد... ییه آن دادگاه در حوزة قضاکاست  یدنظر استانیو انقالب دادگاه تجد

بـه   6مـادة   3ر تبصـرة  یرا در تفس ییمراجع قضاچه  آن نظر و ن اختالفیشۀ ایر رسد یبه نظر م  
 يهـا  ل دادگـاه کیقـانون تشـ   21شور قبـل از اصـالح مـادة    ک عالی دیوانت یاندازد صالح یاشتباه م
ـ م تجدکت محـا یطره صـالح یش سـ ید با افـزا یه در قانون جدکو انقالب است چرا  یعموم دنظر ی
  افته است.یاهش کار یشور بسک عالی دیوانت یمحدوده صالح، استان
ارآموزان اسـت  کـ توسـط   يه دعاویلکالت که اصل بر قبول وکد یم رسیجه خواهین نتیپس به ا  

 يه عبارتنـد از آرا کـ شور اسـت  ک عالی ها دیوان ي آندنظر از آرایتجد یه مرجع اصلک يمگر دعاو
  : شامل یک يفرکی يها صادره دادگاه

ت یـ ه تمامیـ ات علیا جنایقطع عضو  ـحبس ابد   ـاعدام  ، قصاص نفسم موجب مجازات یجرا  
م یو بـاالتر و جـرا   3درجـه   يریتعز يها مجازات، ش از آنیا بیامل که یزان نصف دیبا م یجسمان

ه شـماره  یوحدت رورأي  مطابق مدلول يریت و سختگین محدودیه فلسفۀ اک یو مطبوعات یاسیس
ث یـ شتر از حیم از لحاظ شدت مجازات و لزوم دقت بیجرا گونه اینت یاهم 2/3/1385مورخ  687

  است. یو خانوادگ یفرهنگی، آثار اجتماع
ـ ر درسـت از ا یتفسـ  يه در راستاییقوه قضا یاداره حقوق یه مشورتیدر ادامه به درج دو نظر   ن ی

  م.یپرداز یت میمحدود
ـ س به ایواضح و سل یه با منطوقک 15/6/85مورخ  4468/7شماره  یه مشورتینظر  .1 ن ابهامـات  ی

: ان داده استیپا
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دنظر یدادگاه تجدها  آن دنظریه مرجع تجدک يفرکیو  یمدن يه دعاویلکالت در کچون قبول و«
ام مربـوط  کـ دنظر احیال است و مرجع تجدکالت قانوناً بالاشکارآموزان وکاستان است توسط 

 گونـه  ایـن الـت حـق قبـول    کارآموزان و، کدنظر استان استیاح و طالق دادگاه تجدکبه فسخ ن
  .»را دارند يدعاو

ام در کـ ۀ احیـ لکچون در حال حاضر : «لیبه شرح ذ 10/10/84مورخ  7193/7ه مشورت ینظر  .2
لـذا  ، دنظر استان بـوده یدنظر در دادگاه تجدیال قابل تجدیون ریلیم 3ش از یب یمال يمورد دعاو

ـ ون ریـ لیم 20ش از یبها  آن ه خواستهک يالت در خصوص دعاوکحق و، التکارآموزان وک ال ی
  .»باشد را دارند

الت بـه موجـب مصـوبه مـورخ     کارآموزان وکف یشرح وظا 33ه البته در اصالح بند ب ماده ک  
هـا   ال در دادگاهیارد ریلیم 3به  یالین سقف ریز اکمر يدادگستر يالکانون وکره یمد ئتیه 8/5/98

  ده است.ین گردییو در مرحله اجراء تع
ت یبر رفع محدود و انقالب عالوه یعموم يها ل دادگاهکیقانون تش 21توجه به نسخ ماده لذا با   

ـ ون ریلیم 20متجاوز از  یمال يت در دعاویمحدود، اح و طالقکفسخ ن يدر دعاو ز مرتفـع  یـ ال نی
  شده است.

م کـ حازمند یدر قانون آمده است نچه  آن الت فراتر ازکارآموزان وکارات یمحدود نمودن اخت نتیجه:
قانون اخـذ پروانـه    6ماده  3است. لذا تبصرة  ییارآموزان استثناکت یاست و عدم صالح گذار قانون
  ر است.یالت فقط در حد نص قابل تفسکو



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

149

  
  

دانشجوي دکتري حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، مدرس دانشگاهکارآموز وکالت،  ابوطالب اصغري جیرهنده

  چکیده
در عصــرکنونی دولــت بــازیگري
اصلی در مناسبات گوناگون ملـی و
فراملی اسـت. برخـی از شـهروندان

بنا به دالیل گوناگون از جمله فقر و 
ترین کاالهاي نداري از تهیه ضروري

موردنیاز براي زندگی خـود نـاتوان
ــت در ــف اس ــت مکل ــتند. دول هس
راستاي وظیفه حمایتی خـود در راه

برطرف ساختن این چالش بکوشـد.  
حقوق رفـاهی و از جملـه حـق بـر
سالمت، حـق بـر تغذیـه، حـق بـر
توسعه و حق بر زندگی شایسـته در

وق هـاي حقـ  ترین مؤلفـه  شمار مهم
بشري نـاظر بـه رسـالت دولـت در
تأمین کاالهاي ضـروري شـهروندان

هـاياست. تدوین قوانین و سیاست
عملی کارآمـد، سـازماندهی سـامانه

بازرسی و نظارتی همراه با شناسایی 
شهروندان کـم برخـودار و ضـعیف
جامعه از طریق طراحـی پرسشـنامه

تـرین ملی و محلـی در شـمار مهـم   
گفتـهپـیش  بنیادهاي انجـام رسـالت  

دولت است. در ایـن راسـتا دولـت
هاي  گیري از ظرفیت تواند با بهره می

ملی و منطقه ایـی بـه تناسـب نیـاز
جامعه بـه تحقـق مفهـوم فقرزدایـی
کمک نمایـد کـه امـروزه در شـمار

تـرین وظیفـه دولـت در قـانون مهم
اساسـی و قــوانین عــادي بــه شــمار

میرود. این نوشتار با روش توصیفی 
گیري از رویکـردی و با بهرهـ تحلیل
اي نگاشـتههاي میان ـ رشته  پژوهش

کوشد تا رسالت دولت را شده و می
در تــــأمین کاالهــــاي ضــــروري 

هـايشهروندان با تأکیـد بـر مؤلفـه   
  حقوق بشري ارزیابی نماید.

  ا فقردولت، کاالهاي ضروري، حقوق بشر، مبارزه بواژگان کلیدي: 

مقدمه
در علوم انسانی دولت داراي کارکردهاي گوناگونی در برابر شهروندان است. انجام این کارکردها و 

علـوم  ، اقتصـاد ، شناسـی جامعـه ، هایی همانند حقوقنیز کارکردهاي احتمالی موضوع مطالعه شاخه
گونـاگونی کـه در   هـاي  امروزه و در آغاز هزاره سوم میالدي به دلیـل پیچیـدگی   سیاسی و...است.

، هاي اقتصادي در سطوح مختلـف ساختارهاي جامعه جهانی پدید آمده و پیامدهایی همانند بحران
را بـه همـراه    ... اي جهـان و افزایش شکاف میان کشورهاي شمال و جنوب و طبقاتی شدن بیشینه

پـس  ، ست. در واقعباره نیز افزایش یافته ادهنده در اینتوجه به رویکردهاي ترمیمی وپاسخ، آورده
هـا  دولت، هاي نوین در سپهر سیاسی جهانملتـ   از انعقاد معاهده صلح وستفالی و پیدایش دولت

و در تـوان   مـی  روانـد. از همـین  به عنوان بازیگرانی بسیار شاخص در جامعه جهـانی چهـره یافتـه   
بنیـادین جهـانی بهـره     هـاي در راه مبارزه با بسـیاري از چـالش  ها  آن هايمواردي باید از توانمندي

 نقش دولت در تأمین کاالهاي ضروري شهروندان 
هاي حقوق بشريبا تأکید بر مؤلفه
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ترین ملزومـات  زندگی انسان به طور طبیعی منوط به وجود برخی از اساسیکه  آن با وجود جست.
توانند این شود که برخی از شهروندان بنا به دالیل گوناگون نمیاما در عمل دیده می، زندگی است

از جهات دیگر نیز با مخـاطره  ا ه آن رو زندگی خود و پیرامونیانملزومات را فراهم کنند و از همین
شود. بنابراین ضرورت دارد که براي مبارزه با این کاستی اثرگذار در زنـدگی انسـان کـه    فراهم می

هاي اقتصادي پدیدارشده در جامعه ما و نیز در جامعه جهانی بیش از پیش امروزه نیز بر پایه بحران
کوشد تا بـا توجـه بـه    اده نمود. این نوشتار میراهکارهایی سودمند و اثرگذار را پی، شودنمودار می

هـاي  توانمندي، نقش چیره دولت در جامعه و کارکردهاي موردانتظار از آن تا آنجا که ممکن است
کاالهاي ضروري شهروندان مطالعه نمایـد.  تأمین  هاي موجود در برابرآن را در راه مبارزه با چالش
المللـی حقـوق بشـر نیـز یـاد شـده       که در منشور بـین  هاي حقوق بشرياین پژوهش بر پایه مؤلفه

نه یشـ یشود که باتوجه به پنگاشته شده است. ضرورت پژوهشی با این رویکرد نیز از آنجا ناشی می
 یت خاصـ یـ ر از اهمیـ ده قرون اخیچیل مسائل وموضوعات پیمفهوم حقوق بشر به دل، حقوق بشر

ها داشت که مطالعه کارنامه دولت، باید به یاد)در این راستا 2: 1394، (جعفري.برخوردارشده است
در زمینه فراهم نمودن کاالهـاي ضـروري بـراي شـهروندان زمینـه      ها  آن هاي کنشگريو یا بایسته

  کند. زمامداري(حکمرانی مطلوب) فراهم می مناسبی را براي ارزیابی وجود یا نبود معیارهاي به
ضـرورت   دهنده هاي سیاسی و حقوقی معاصر نشاناهمیت و جایگاه این مؤلفه در میان گفتمان

توانـد زمینـه   ترین و آشکارترین کارکردهاي دولـت در جامعـه اسـت کـه مـی     مطالعه یکی از عینی
 تـرین اثرگذاري را براي استیفاء دیگر حقـوق شـهروندانی کـه در حـال حاضـر از تهیـه ضـروري       

فراهم سازد. ، ملزومات زندگی خود ناتوان هستند

  کاالهاي ضروري. 1
 ياسـتقالل اقتصـاد  ي تـأمین  بـرا «: قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مقرر داشته است 43اصل 

 یباحفظ آزادگ، ان رشدیانسان در جر يازهایت و برآوردن نیردن فقر و محرومک ن ک شهیجامعه و ر
  : شود یر استوار میران براساس ضوابط زیا یاسالم ياقتصاد جمهور، او
، آمـوزش و پـرورش و    ، درمـان  ، بهداشـت  ، پوشـاك  ، خـوراك  تأمین نیازهاي اساسـی: مسـکن    .1

  .  براي همه  امکانات الزم براي تشکیل خانواده
اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار   تأمین شرایط و امکانات کار براي همه: به منظور رسیدن به  .2

، از راه وام  سایل کـار ندارنـد، در شـکل تعـاونی    کارند ولی و  در اختیار همه کسانی که قادر به
هـاي   یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افـراد و گـروه   بدون بهره 

بزرگ مطلق درآورد. این اقدام بایـد   خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماي 
تصاد کشور در هر یک از مراحـل رشـد   ریزي عمومی اق هاي حاکم بر برنامه با رعایت ضرورت

  گیرد.  صورت
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تنظیم برنامه اقتصادي کشور: به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد   .3
، سیاسـی و اجتمـاعی و    ، فرصت و توان کافی براي خودسـازي معنـوي   عالوه بر تالش شغلی

  داشته باشد.فعال در رهبري کشور و افزایش مهارت و ابتکار  شرکت 
  . کشی از کار دیگري رعایت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معین و جلوگیري از بهره  .4
  . باطل و حرام  منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت  .5
، دیـ تول،  يگـذار  هیسـرما ،  اعـم از مصـرف  ، ر در همه شئون مربوط به اقتصادیمنع اسراف و تبذ  .6

  . ع و خدماتیتوز
  توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.   استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي  .7
  شور.کگانه بر اقتصاد یب ياز سلطه اقتصاد يریجلوگ  .8
شـورکند و تأمین ک را یعموم  يازهایه نک یو صنعت یدام،  يشاورزکدات یش تولیبر افزاتأکید   .9

منظور از کاالهاي ضروري به زبان سـاده  » برهاند. یبرساند و از وابستگ ییفاکرا به مرحله خود
بـراي  ، آن دسته از اقالم و کاالهایی اسـت کـه هـر انسـان بـراي زنـدگی و بـه عبـارت دیگـر         

هـا   بـدان ، آیـد بخشی به حق حیات خود که پایه هر یک از دیگر حقوق او به شمار می واقعیت
افـراد جامعـه بیشـتر    ، است. در جوامع مکانیک روزگـار باسـتان و نیـز در روزگـار مـا     نیازمند 

توانستند به خوبی کاالهاي ضروري زنـدگی خـود را فـراهم     رو میتولیدکننده بودند و از همین
بسـیاري از  ، کنند. با این وجود و با گسترش جوامع و به دنبـال آن پیـدایش جوامـع ارگانیـک    

کننده گرفته و وظیفه تولیـد کاالهـاي گونـاگون و از جملـه کاالهـاي      شهروندان عنوان مصرف
ها نیـز بسـته بـه     دولتکه  آن ضروري جامعه بر دوش گروهی از شهروندان قرار گرفت. ضمن

شرایط ویژه اقتصادي و اجتماعی خود در این راه پیشگام شده و به تولید کاالهـایی کـه دیگـر    
در ایـن جـا بایـد     مبادرت ورزیدند.، جامعه انتظار داشت را از خودها  آن شد فراهم آوردننمی

توان فهرستی انحصاري از کاالهاي ضروري را پیشنهاد و فـراهم  خاطرنشان نمود که هرگز نمی
هاي گوناگون گمان بر پایه دگرگونی را رسالت دولت دانست. بلکه این فهرست بیها  آن آوردن
، پوشـاك ، انسان متغیر اسـت. اگرچـه بـراي نمونـه     گرفته در جامعه جهانی و در زندگانیانجام

بسـته بـه سـطح    ، بـا ایـن وجـود   ، تغذیه و مسکن مناسب در صدر این فهرسـت جـاي دارنـد   
  گیرند. یافتگی جوامع نیز کاالها دیگري در شمار کاالهاي ضروري شهروندان جاي می توسعه

حقـوق بنیـادین   هـا   آن کـه در  یافته یا آن دسته از جوامع دیگـري در جوامع توسعه، براي نمونه  
، بینــی شــده اســتهــاي آزاد اطالعــات و ارتباطــات پــیششــهروندان بــر دسترســی بــه جریــان

هاي دسترسی به دنیاي مجازي نیز در شمار کاالهاي ضروري شهروندان قـرار داشـته و    زیرساخت
  آید. نیز رسالتی بدیهی و بنیادین براي دولت به شمار میها  آن فراهم آوردن

نیز به حـق شـهروندان بـر دسترسـی بـه کاالهـاي        1395منشور شهروندي 2ماده ، ه طور کلیب  
شهروندان از حق زنـدگی شایسـته و لـوازم آن    «: داردکرده است. این ماده مقرر میتأکید  ضروري
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دسترسی بـه  ، درمان مناسب، بهداشت محیط، ارتقاي سالمت، غذاي مناسب، همچون آب بهداشتی
درمانی و بهداشـتی منطبـق بـا معیارهـاي دانـش روز و      ، کاالها و خدمات پزشکی، تجهیزات، دارو

  »شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب براي ادامه زندگی برخوردارند.، استانداردهاي ملّی
  
  . تکلیف دولت در فراهم نمودن کاالهاي ضروري2

بسیاري از شهروندان  در شرایط کنونی تردیدي وجود ندارد که بر خالف دوران شکوفایی اقتصادي
رو و بـا توجـه بـه    از همـین  در فراهم نمودن کاالي ضـروري خـود بـا چـالش مواجـه هسـتند و      

این رسالت ، ها از شهروندان خود در سطوح مختلفهاي مربوط به ضرورت حمایت دولت ویژگی
تا آنجا که ممکن است در ، از رژیم سیاسی نظام حاکمیتی خود نظر صرفوجود دارد که ها  آن براي

  فراهم نمودن کاالهاي ضروري زندگی شهروندان خود کوشا باشند. 
هاي اخیر، بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و کاهش نابرابري یکی از اهـداف مهـم توسـعه    در دهه

نامتعـادل  رو توجه به توزیع شود. از اینها محسوب میاقتصادي و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت
هاي پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي مستمر و باثبات از اهمیـت  درآمد و ریشه

)تردیدي وجود ندارد که در صورت کوتـاهی  1: 1393گل، آبادي، سارياي برخوردار شده است. (شاهویژه
شـود کـه   ي براي جامعه محقـق مـی  و یا ناکامی دولت در انجام این رسالت بنیادین خود، پیامدهاي ناگوار

ها به طول بیانجامد. براي نمونه، در صورت تهدید ها ممکن است مدت بازسازي خسارات پدیدآمده از آن
  )137: 1394و تضعیف اقتصاد کشور هدف، دفاع نظامی آن نیز تضعیف خواهد شد. (حیدري، درخشان، 

  
  کاالهاي ضروري شهروندانهاي حقوق بشري تکلیف دولت در فراهم نمودن  . مؤلفه3
 يهـا و آرزوهـا   شیگـرا ، اصول، از قواعداي  همجموع حقوق بشر ناظر به، برداشت گسترده یک در

، (اصغرنیا. هاست دن به آنیانسان و بهبود بخش یاز حقوق اساس یبانیپشت يدر راستا یجوامع انسان
شده و برخی از مراجع قضایی المللی حقوق بشر بیان ) این حقوق آشکارا در منشور بین92: 1395

  کنند. باره رسیدگی میدر جهان نیز به دعاوي احتمالی در این
  
  کنندگان. حقوق مصرف1ـ3

ها در زمینـه فـراهم آوردن کاالهـاي    ها حقوق بشري پیرامون رسالت دولتین مؤلفهتر مهمیکی از 
پـیش بـدین سـو در    کنندگان است که از چنـد دهـه   حقوق مصرف، ضروري براي شهروندان خود

هـاي   شهروندان حق دارند به حـداقل ، محافل حقوقی و سیاسی جهان چهره یافته است. بر این پایه
هـاي روزافـزون   مورد نیاز از کاالهاي دلخواه خود دسترسی داشته باشند و با توجـه بـه پیچیـدگی   

ها بایـد  دولت، کندرا تهدید ها  آن هایی که از این دیدگاه ممکن استپدیدآمده در جوامع و چالش
  گفته از شهروندان خود به عمل آورند. هاي الزم را براي تحقق هدف پیشحمایت



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

153

کند که دولت بـه ویـژه بـا توجـه بـه جنبـه منفعـل        کنندگان اقتضا میبه طور کلی حقوق مصرف
ا آنجـا کـه   شهروندان در تولید کاالها، اقالم موردنیاز و بدیهی زندگی آنان را فراهم آورده و از جمله ت

  هاي مادي و اجتماعی به ستیز برخیزند.  ممکن است با اشکال گوناگون فقر و ناداراي و محرومیت
هاي طلبیکند که در برابر انحصارگرایی و منفعتکنندگان اقتضا میحقوق مصرف، افزون بر این

الزم اسـت کـه   ، اناگوار تولیدکنندگان کاالهاي ضروري تدابیر مناسبی اندیشیده شود. در این راسـت 
و نیـز  هـا   آن کننـدگان و بهـاي  قوانین مرتبطی در زمینه سازماندهی تولید کاالهاي ضروري مصرف

کنندگان در دو سوي این معادله اندیشیده شود. بـدیهی  نظارت بر رفتارهاي تولیدکنندگان و مصرف
ضـروري نیـز   کننـدگان کاالهـاي   هاي کیفـري حمایـت از حقـوق مصـرف    است که یکی از بایسته

هـا و  بینـی مجـازات  ین رفتارهاي ناقض حقوق بنیادین آنان در این زمینه و پیشتر مهمانگاري  جرم
هـاي  روندهاي جبران خسارات احتمالی است که به دنبال کژکارکردهاي تولیدکننـدگان یـا واسـطه   

آید. کنندگان وارد میبر مصرف، فراهم شدن کاالهاي ضروري

  یسته. حق بر زندگی شا2ـ3
حـق بـر   ، المللی حقـوق بشـر  شده براي شهروندان در منشور بینبینیدر میان حقوق گوناگون پیش

حیات حقی متمایز و چیره است. چرا که این حق زمینه الزم را براي استیفاء دیگر حقوق هـر یـک   
  کند. از شهروندان فراهم می

ي انسـان کـافی نیسـت. با این حال تردیدي وجود ندارد که صرف شناسایی حق حیات برا
- یافتگی جامعه و امکانات فراهماي باشد که بسته به سطح توسعهگونه چراکه زندگی او باید به

هاي رشد و کمال آنان را فراهم نمـوده و درشده در آن براي هر یک از شهروندان بتواند زمینه
ی آنـان را فـراهمهـاي اساسـ  گیري از دیگر حقـوق و آزادي ترین سطح خود، امکان بهرهپایین

  نماید.  
تنها شناسـایی حـق حیـات و در نتیجـه ممنوعیـت دولـت از اعمـال نـارواي         ، به عبارت دیگر

هاي سالب حیات و یا اقداماتی که به طور فرسایشی به نابودسازي تدریجی زندگی فـرد و   مجازات
گرفتـه  ه انجـام رسالت دولت را در این زمینـ ، شودیا حتی کاهش آشکار کیفیت زندگی او منجر می

کیفیـت  ، بلکه دولت باید بتواند افزون بر شناسایی و پاسداشت حـق حیـات شـهروندان   ، سازدنمی
  فراهم کند. ها  آن متناسبی را نیز براي
دسترسـی بـه   ، زندگی شهروندان از کیفیت یادشـده برخـوردار باشـد   که  آن براي، در این راستا

پوشاك و مسکن و نیز امنیت در سطوح گوناگون ، کاالهاي ضروري براي زندگی همانند آب و غذا
فراهم نمودن این موارد در شمار وظایف بدیهی هر حکومت در ، آن ضروري است. به عبارت بهتر

قبال شهروندان خود است. 
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  . حقوق رفاهی3ـ3
هایی که باید از دیـدگاه رسـالت دولـت در فـراهم نمـودن کاالهـاي ضـروري        یکی دیگر از مؤلفه

اي از حقوق بنیادین بشر است که حقـوق رفـاهی نـام    جنبه، خود مورد توجه قرار گیرد شهروندان
دارد. اهمیت دسترسی شهروندان به ایـن دسـته از حقـوق در آنجاسـت کـه برخـورداري از رفـاه        

: 1392، حداقلی به حقوق شهروندان اضافه شده و مفهوم شهروندي سربرآورد.(قاسمی و همکاران
د دانست که این حقوق تنها منحصر به فراهم آوردن امکانات مادي الزم بـراي  به طور کلی بای )87

هاي روانی و عاطفی آن رفاه و آسودگی شهروندان در یک جامعه نیست. بلکه امنیت خاطر و جنبه
  انداز معیاهاي حقوق بشري مورد توجه قرار گیرد. نیز باید از چشم

 هاي دولـت، دانـش ـ واژه   ختاري سیاسی با ویژگیدر علوم سیاسی و حقوق اساسی براي توصیف سا
رود. این اصطالح بیانگر دولتـی اسـت کـه از دم و دسـتگاه حکومـت بـراي       دولت رفاه به کار می

هایی در جهت پیشبرد منافع اجتماعی همه اتبـاعش اسـتفاده   مشیهزینه خطتأمین  اجرا و، طراحی
   )451: 1392، (بریگز کند.می

سـازي تحقـق حقـوق رفـاهی شـهروندان از      ساختارسـازي بـراي بیشـینه   ، در حقوق بشر نیـز 
   هاي تحقق مفهوم دولت رفاه است. بایسته

مسـکن  ، المللی حقوق بشر حقوق رفاهی را شامل حقوقی همانند حق بر تغذیهدر دکترین بین
 يردانند. امنیت غذایی وحق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیـادین بشـ  می و...

 به حق غذا يزیرا هرگونه تعد، بوده وتحت هیچ شرایطی حتی درمخاصمات نیز قابل تعلیق نیست
) بنـابراین بایـد   158: 1394، میرعباسی، (اسفندیاري.تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود می

هـا   آن حق شهروندان در دسترسی به منابع ارزشـمند غـذایی را در شـمار حقـوق بنیـادین رفـاهی      
فراهم نمودن منابع غـذایی الزم بـراي شـهروندان را بایـد در کـانون الزامـات       ، رونست. از همیندا

دانست. زیرا تغذیه مناسب براي شهروندان یکـی از  ها  آن دولت در فراهم نمودن کاالهاي موردنیاز
شهروندي در دسترسی بـه مسـکن یـا پوشـاك      هاست. ممکن است ترین کاالهاي موردنیاز آنعینی
توانـد  امـا هرگـز نمـی   ، با مسامحه برخورد کنـد ، رودسب که دیگر حقوق رفاهی او به شمار میمنا

اي مناسب را به تأخیر بندازد. زیرا این امر پیامدهایی عینـی و فـوري را بـر    دسترسی به منابع تغذیه
  بر سالمت دارد. ها  آن هاي زندگی شهروندان و به ویژه حقدیگر جنبه

اجتمـاعی و  ، ساله ششم توسعه اقتصادي برنامه پنج 31شود که ماده خاطرنشان میدر این باره 
دولـت را بـه فـراهم نمـودن امنیـت غـذایی       ، )1396ـ   1400فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران (   

هاي کشاورزي و نیز پاالیش محصوالت تراریخت به منظور سازي فرآوردهشهروندان در پرتو بهینه
  به شهروندان مکلف نموده است. ها  آن اطمینان از آسیب نرسان

بدیهی است که رسالت دولت در سازماندهی برنامه رفـاهی شـهروندان خـود مسـتلزم فـراهم      
نمودن کاالهاي ضروري زندگی آنان است. اما باید همچنین توجه داشت که ایـن تکلیـف از آنجـا    
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ن، دغدغه شـهروندان متعلـق   شود که به ویژه در شرایط کمابیش دشوار کنونی اقتصاد جهاناشی می
هاي پایین درآمدي در جامعه در فراهم نمودن کاالي موردنیاز براي رفاه خود و خانواده یا به دهک

  ها را ـ که پیشتر بدان اشاره شد ـ با چالش مواجه سازد.  تواند رفاه روانی آنوابستگانشان می
گونه که پیشـتر نیـز گفتـه     باید همانقلمرو حقوق رفاهی تا بدانجا گسترده است که ، به باور ما

از مجموعه حقوق رفاهی نام برد. این گستردگی تا آن اندازه است که از دیربـاز و در منشـور   ، شد
هاي احتمالی در فراهم حقوق یادشده پدیـد  حقوقی واکنشی در برابر کاستی، المللی حقوق بشربین

خش واکنشی نظام رفاه سازوکاري است که به اجتماعی به عنوان ب، تأمین از این دیدگاه آمده است.
بینی که منجـر بـه قطـع یـا     بینی یا غیرقابل پیشدهد که در شرایط قابل پیشفرد این اطمینان را می

وضعیت اقتصـادي  ، نظاماتی مقرر است که در آن شرایط بحرانی، گرددکاهش شدید درآمد وي می
  )96: 1394، سازد.(میرزاییوي را ترمیم می

هاي اسـالمی نیـز   اینجا باید افزود که ضرورت تحقق حقوق راهی براي شهروندان در آموزهدر 
داراي پیشینه است. در دکترین حقوقی و فقهی اسالمی نیز مـوقعی کـه مسـلمانان محلـی را تـرك      

مانـد باعـث   میچه  آن مگر، مجاز به سوزاندن آن نیستند، گذارندکنند و مقداري غذا بر جاي می می
  )106: 1396، دشمن گردد.(محقق دامادتقویت 

  . حق بر توسعه4ـ3
حق بر توسـعه اسـت   ، چهارمین مؤلفه حقوق بشري رسالت فراهم نمودن کاالهاي ضروري جامعه

  که در شمار حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد. 
گی کننـد کـه   اي زندهمه شهروندان جامعه جهانی حق دارند در جامعه، با توجه به این توضیح

دارد. این روند مستلزم مبارزه تا حـدامکان  هاي بومی خود به سوي توسعه گام برمیبسته به ویژگی
  نمادهاي فقر و محرومیت است.  گونه با هر

تـرین موضـوعات مـورد بحـث محافـل داخلـی و        امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکـی از مهـم  
کند که با موضوع مهم دیگـري همچـون   اهمیت ویژه پیدا میالمللی است. این موضوع از آن جهت  بین

حقوق بشر پیوند دارد. تلقی توسعه به عنوان حقی بشري و پیدایش حق بر توسـعه بـه عنـوان یکـی از     
مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوي دیگر، پیشتازي کشورهاي در حال توسعه و جهـان سـوم در   

ه را برجسته ساخته و موجب خلـق مفهـوم توسـعه انسـانی     طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسع
مندي از همه ابعـاد  ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهرهگردید که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان

باشند و از ایـن طریـق   مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می
)7: 1396بنیادي آنان محقق خواهد شد.(ویژه، کتابی،  هاي اساسی وهمه حقوق و آزادي

هاي توسـعه پایـدار یـک    شرطترین پیشبا توجه به این توضیح باید پذیرفت که یکی از بدیهی
وجـود نیـروي انسـانی    ، تحقق بخشیدن به حق بنیـادین شـهروندان بـر توسـعه    ، جامعه و در واقع
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امل و کافی به کاالهاي موردنیـاز بـراي گـذران    اي است که در پرتو دسترسی کآفرینشگر و سازنده
شده را براي پیشرفت و بالندگی جامعه فـراهم  ریزيبرنامهتواند همه اهداف از پیشزندگی خود می
دولت را در راه دستیابی به توسعه پایدار جوامع کوشا دانست کـه  توان  می رو هنگامیکند. از همین

نظـام  نیروي انسانی موردنیاز در فرآیند توسعه به عنوان پیاده تا آنجا که ممکن باشد کاالهایی را که
داند تهیه کند. در ایـن صـورت و بـا همگرایـی دولتـی کوشـا در راه تهیـه        این فرآیند ضروري می

انتظار داشـت  توان  می کاالهاي موردنیاز شهروندان و نیز نیروي انسانی کارآمد و کنشگر در این راه
  ه به میزان بسیاري محقق شود. که توسعه پایدار آن جامع

  . حق بر سالمت5ـ3
هاي بشري که از دیـدگاه رسـالت دولـت در فـراهم نمـودن کاالهـاي ضـروري        یکی دیگر از حق

حق بر سالمت است. اگرچه این حق همراه با حق بـر تغذیـه   ، گیردشهروندان مورد توجه قرار می
آن باید از دیدگاه تکلیف دولت بـراي فـراهم   اما به دلیل اهمیت ، در شمار حقوق رفاهی قرار دارد

اي افتراقی نیز بررسی شود. پیوندهاي کاالهاي ضروري با ابعاد گونه به، کاالهاي موردنیاز شهروندان
ضرورت تبیـین موضـوع وظیفـه دولـت در فـراهم نمـودن کاالهـاي        ، گوناگون سالمت شهروندان
  کند. مت آنان مطرح میسازي شایسته حق بر سالضروري شهروندان را با پیاده

نظام  در این راستا باید خاطرنشان نمود که حق بر سالمتی به عنوان یکی ازحقوق بنیادین بشري در
ها درارتباط با اتباعشان به صورت تعهد بـه   المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولت بین

از  )11: 1393کجبـاف، انصـاریان،   وسیله در جهت تأمین و تضمین این حـق، مسـؤولیت دارنـد. (آل    
رو باید پذیرفت که از آنجا که میان فراهم نمودن کاالهاي ضروري شهروندان و نیز سـالمت  همین

هـا بـراي   دولـت  یکی از بایسته کوشش، جسمانی و روانی شهروندان بستگی تنگاتنگی وجود دارد
ردن کاالهایی اسـت از جملـه   براي فراهم کها  آن تالش، پاسداشت حق شهروندان بر سالمت خود

  براي سالمتشان ضروري است. 
ترین مؤلفه در روند توسعه جامعه بـوده کـه    افزون بر این باید توجه داشت که سالمت انسانی مهم  

کننده تحقق حضور نیروي انسانی سالم و پرنشـاط و افـزایش   هاست و تضمینتأمین آن بر عهده دولت
هـا بـه   دهـی دولـت  ) بنابراین اهمیت اولویـت 5: 1395ظري، اکبري، تولید در روند کلی توسعه است.(ن
  ها تا اندازه بسیاري آشکار است.  اي حق شهروندان بر سالمت آنبرآوردن و محقق نمودن بیشینه

اي در زمینـه سـالمت خـود    هاي ویژهبدیهی است که براي آن دسته از شهروندانی که با چالش
یا نادر و یا آن دسته از بیمارانی که به دلیل شرایط و وضـعیت   مواجه هستند همانند بیماران خاص

باید تدابیري اندیشه شـود تـا   ، بد اقتصادي خود قادر به فراهم نمودن داروهاي موردنیازشان نیستند
بر سالمت به خوبی پاس داشته شود. بنابراین دولت باید در ها  آن نیازهاي داروییشان در راستا حق

در معرض خطـر و  ، به تهیه این کاالها براي شهروندان بیمار، کاالهاي ضروري زمینه فراهم نمودن
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تواند از جهات گونـاگون بـهپذیري یادشده نیز میاي داشته باشد. آسیبپذیر اهتمام ویژهنیز آسیب
  بیانجامد. ها  آن هاي حمایتی کارآمد و اثرگذار از سوي دولت و یا جامعه مدنی برايبینی بستهپیش

  هاي حقوقی تکلیف دولت در فراهم نمودن کاالهاي ضروري شهروندانبایسته .4
هـاي  در گفتارهاي پیش درباره تکلیف دولت به فراهم نمودن کاالي ضـروري شـهروندان ومؤلفـه   

حقوق بشري آن سخن به میان رفت. اینک الزم است که این تکلیف را در چارچوب نظام حقوقی 
بخشـی  ین روندهاي موجود در ایـن نظـام را بـراي واقعیـت    تر مهمحاکم بر کشور بررسی نموده و 

  قرار دهیم. گفته دولت مورد توجهاي به تکلیف پیشبیشینه
رسد که از یک سو باید بسترهاي تقنینی الزم براي انجـام ایـن رسـالت    در این راستا به نظر می

و حقوق اداري و یا فرآیند روندهاي نظارتی متناسبی در قلمر، بدیهی دولت فراهم و از سوي دیگر
در مباحـث  ، روبینی شود. از همـین کیفري مناسبی در پهنه نظام عدالت کیفري کشور براي آن پیش

شود. آتی به این دو بایسته پرداخته می

  . تدوین قوانین مناسب1ـ4
کاالهاي ضروري که الزام دولت به انجام کارکردهاي مورد انتظار خود و از جمله فراهم نمودن  براي آن

بینی شود. زیرا براي شهروندان نهادینه و به خوبی انجام شود، الزم است که روندي تقنینی براي آن پیش
تردیدي وجود ندارد که رسالت یادشده مستلزم دسترسی دولت به منابع مالی و انسانی الزم براي فراهم 

زم است که ردیف بودجـه خاصـی   منظور گاه حتی النمودن کاالهاي ضروري شهروندان است و بدین
آوري دولت به سیاست خاصی بـراي فـراهم کـردن کاالهـاي     بینی شود. گاه نیز رويبدین منظور پیش

  موردنیاز و ضروري شهروندان مستلزم کسب مجوزهاي الزم از قوه مقننه است. 
روري تـوان گفـت بـراي کامیـابی دولـت در فـراهم نمـودن کاالهـاي ضـ          با توجه به این توضیح می

گیـري از ابـزار   شهروندان، همسویی و هماهنگی با دیگر قوانین الزم است. کنشگران قوه مقننه باید با بهـره 
تقنین مناسب به یاري شهروندان برخیزند تا در پرتو میان ـ کنش قواي مجریه و مقننه، کاالهاي ضروري و  

ا تصویب قانونی در جهـت تـأمین کاالهـاي    توان ب ها به خوبی فراهم شود. به عنوان نمونه می مورد نیاز آن
هاي کم برخوردار  ها اشاره نمود که سعی در پرداخت حداقلی به دهک ضروري و اساسی و یا قانون یارانه

تواند قدرت خرید شهروندان کم برخوردار را  جامعه دارد که تقویت این رویه و افزایش مبالغ پرداختی می
  داده و در جهت حمایت از این طیف از جامعه برآید. نسبت به شهروندان برخوردار افزایش

  بینی سامانه نظارتی و بازرسی متناسب. پیش2ـ4
در گفتار پیش بر ضرورت هماهنگی قوه مقننه با دولت براي فـراهم نمـودن کاالهـاي ضـروري و

ي هـا  یه و نیـز الیـه  یشد. در این گفتار نیز ضرورت همکـاري قـوه قضـا   تأکید  موردنیاز شهروندان
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  شود. گفته بیان مینظارتی موجود در قوه مجریه براي تحقق بخشیدن به رسالت پیش
هاي  ین بایستهتر مهمروزآمد و قانونی نظارت یکی از ، بینی روندهاي مناسبپیش، به طور کلی

شود که از اهمیت و فوریت فراهم نمـودن  مدیریت است. این ضرورت به ویژه هنگامی آشکار می
بینـی  ضروري براي شهروندان آگاه بوده و بتوان پیامدهاي گوناگون و گـاه غیرقابـل پـیش   کاالهاي 
  هاي احتمالی پدیدآمده در این روند را حدس زد.  کاستی

آفرینی در امکان دارد که برخی از سودجویان با چالش، در شرایط نوسانات و یا رکود اقتصادي
ان درصدد بیشـینه سـاختن سـودهاي نامشـروع     روند فراهم نمودن کاالهاي ضروري براي شهروند
احتکار کاالهاي ضروري شهروندان و یا ارتکاب ، خود از این راه باشند. براي نمونه در این شرایط

همـه شـهروندان و بـه ویـژه      گمان پیامدهاي ناگواري را بـراي هاي اقتصادي که بی دیگر بزهکاري
رود که افـزون بـر   . بنابراین از دولت انتظار میمحتمل است، پذیر جامعه به همراه داردآسیب اقشار

گفته خود و همکاري با قوه مقننـه جهـت فـراهم نمـودن     کوشش در راه انجام کارکرد بنیادین پیش
هاي ناگواري  از پیدایش چالش، بخشهاي نتیجه با انجام نظارت، بسترهاي قانونی موردنیاز براي آن

  وگیري نماید. جل، سخن به میان رفتها  آن که پیشتر از
کـاران  افزون بر این دولت باید بتواند همکاري مؤثري را بـا دسـتگاه قضـایی جهـت پیگـرد بـزه      

شوند، سـازماندهی کنـد.   اقتصادي که مانع از توزیع عادالنه کاالهاي ضروري شهروندان در جامعه می
ضروري خود که ممکـن  تواند امیدها را براي دسترسی شهروندان به آن دسته از کاالهاي این روند می

است به دلیل اقدامات سودجویانه برخی از افراد به دشواري برایشان فراهم شود، افزایش دهد.  

  زمامداري از دید فراهم نمودن کاالهاي ضروري شهروندان. به5
هاي حقوق بشري ناظر بر تکلیف دولـت در فـراهم آوردن کاالهـاي     ین مؤلفهتر مهمپس از مطالعه 
اي  گونـه  ین پیامدهاي انجام ایـن کـارکرد نیـز بـه    تر مهممناسب است که ، شهروندان ضروري براي

  شود. انداز یادشده مطالعه میزمامداري از چشممفهوم به، رو در اینجافشرده بررسی شود. از همین
سـاختار و یـا   ، از ماهیت نظر صرف ها ین انتظارات افکار عمومی از دولتتر مهمامروزه یکی از 

زمامـداري(حکمرانی مطلـوب) بـه میـزان ممکـن اسـت.       تحقق مفهـوم بـه  ها،  آن اي سیاسیه مدل
، پاسـخگویی ، مشـارکت ، هایی مانند قانونمنـدي  حکمرانی خوب گفتمان جدیدي است که با مؤلفه

  )23: 1396، شاکري، (امامی شود.اثربخشی و کارآیی تعریف می، شفافیت، پذیريیتمسؤول
باید بکوشند که تا آنجا که ممکن است وظایفی را که در علوم انسـانی از دیـد   ها از این دیدگاه، دولت
بینی شده است بـه خـوبی   المللی حقوق بشر و سامانه قوانین خود برایشان پیشنظري و نیز در منشور بین

راه هاي احتمالی موجـود بـر سـر    انجام داده و بسته به منابع و امکانات در دسترس و نیز با توجه به چالش
شده از این روند، به اطمینان از تحقـق  هاي گوناگون انجامخود، در این راه کوشا باشند. کامیابی در ارزیابی

شود. زمامداري یا حکنرانی مطلوب در روندهاي جاري و عملی آن دولت منجر میمفهوم به
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ي کاالهـاي  اتردیدي وجود ندارد که کوشش دولـت در راه فـراهم نمـودن پیشـینه    ، بارهدر این
ترین هاي عملی ساختن حق حیات انسان در شمار بدیهیضروري شهروندان و به طور کلی بایسته

تواننـد در جسـتجوي کمـال و    در صـورتی مـی  هـا   آن در قبال شهروندان است. زیراها  آن وظایف
مینـه  اي آنـان در ز نیازهاي کمینه، روکم از دید موضوع پژوهش پیشفضایل انسانی باشند که دست

  کاالهاي ضروري براي زندگی فراهم شده باشد. 
کـامالً   زمامـداري از دیـدگاه یادشـده   البته باید خاطرنشان شود که ارزیابی تحقق معیارهـاي بـه  

هاي طبیعـی و اجتمـاعی و منحصـر بـه فـردي از      اي نسبی دارد. زیرا هر کشور داراي ویژگیجنبه
است با وجود کوشـش خـود بـراي فـراهم نمـودن      رو ممکن دیدگاه منابع طبیعی است و از همین

رسانی به هاي گوناگون در روند خدمتکاالهاي ضروري شهروندان به دلیل وجود تنگناها و چالش
را براي فراهم نمودن منابع کاالهاي ضروري برآورده سازد. ها  آن شهروندان نتواند همه انتظارت

گیرينتیجه
المللـی بـازیگري فعـال اسـت و     داخلـی و هـم در نظـام بـین    دولت هـم در سـطح   ، در روزگار ما

، تـرین کارکردهـاي یادشـده   بینی شده اسـت. یکـی از بنیـادي   کارکردهاي گوناگونی براي آن پیش
  رسالت دولت در فراهم نمودن کاالهاي ضروري براي شهروندان خود است. 

هـاي  و نیـز پیچیـدگی   هاي گوناگون اقتصـادي و سیاسـی در دنیـا   امروزه به دلیل تحقق بحران
هاي بسـیاري در زمینـه فـراهم نمـون کاالهـاي      ساختاري در جوامع، برخی از شهروندان با چالش

رو دولت با توجه به نقـش فعـال خـود در روابـط گونـاگون      ضروري خود مواجه هستند. از همین
ملزومات زندگی ترین درون جامعه و برون ـ جامعه باید مبارزه با این کاستی و فراهم نمون بدیهی 

  شهروندان همت گمارد. 
هاي حقوق بشري سزاوار مطالعه است. حقوق بنیادین این تکلیف دولت بر پایه برخی از مؤلفه

حـق بـر زنـدگی    ، حقوق رفـاهی ، حق بر سالمت، شهروندان در دستیابی به سطوح مناسب توسعه
انداز مـوازین حقـوق   ز چشمهاي خود اکنندگان هر یک بر پایه ویژگیشایسته و نیز حقوق مصرف

  گفته هستند. مقتضی کوشش دولت براي انجام رسالت پیش، بشر
زمامداري تحقق معیارهاي به، گفته از سوي دولتین پیامدهاي انجام کارکرد پیشتر مهمیکی از 

، ساالرانه در سرتاسر جهانهاي مردمیا حکمرانی مطلوب است که امروزه و در پرتو چیرگی ارزش
هـا در فـراهم   ها درآمده اسـت. کوشـش دولـت   ین مطالبات افکار عمومی از دولتتر مهمار در شم

در ارزیـابی یادشـده اثرگـذار    ، در ایـن راه هـا   آن نمودن کاالهاي ضروري شهروندان و پیروزمندي
هاي طبیعی و بومی جوامع و نیز کمبودهاي طبیعـی و انسـانی   باره باید به ویژگیاست. البته در این

هـاي گونـاگون حقـوق بشـري از     را در ارزیـابی هـا   آن د در جوامع مورد نظر نیز نگریست وموجو
  گفته دولت در نظر گرفت. کارکرد پیش
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تواند به افزون بر این باید به یادداشت که فراهم نمودن کاالهاي ضروري شهروندان هنگامی می
درآید. تصویب قوانین الزم صورت منطقی و منسجم دنبال شود که در چارچوب یک روند قانونی 

شده را به ریزيبرنامهتواند این هدف از پیشبه منظور پدیداري الزام حقوقی داخلی براي دولت می
  خوبی محقق سازد. 

و  گفته دولتهاي گوناگون احتمالی در انجام کارکرد پیشهمچنین باید توجه داشت که چالش
به طور کلی حساسیت کاالهاي ضروري در زندگی شهروندان امکـان بـروز کارکردهـا و بـه ویـژه      

رو سـازماندهی یـک   آورد. از همـین اندرکاران انجام این رسالت پدید میجرایمی را از سوي دست
هاي نظارتی و بازرسی دولت با بخشی الیهـ   روند نظارتی مناسب و کارآمد در پرتو همکاري میان

تواند بـه اطمینـان   آفرینان نظام عدالت کیفري کشورمان مینشگران دستگاه قضایی و به ویژه نقشک
  خاطر جامعه و دولت از فراهم نمودن سزاوارانه کاالهاي ضروري شهروندان منجر شود.
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شناسی و جرم کیفري حقوق دکتري دادگستري، دانشجوي یک پایه وکیل آریانفر حامد

ورزشی مدیریت ارشد کارشناس  فر خلیلی رضا محمد

 مقدمه
ورزش در حال حاضر یکی از مباحثی است که از نظر سالمتی، تفریحـی و حتـی اقتصـادي مـورد     

نمایند. اشخاص بسـیار زیـادي    عنایت خاصی واقع شده و از آن به عنوان صنعت ورزش نیز یاد می
در این عرصه مشغول فعالیت هستند، بسـیاري از نوجوانـان و جوانـان کـه سـرمایه هـر مملکتـی        

اي مشغول کارند که با توجه بـه   اي یا غیر حرفه ند در این عرصه به صورت حرفهگرد محسوب می
ــراي      ــیب ب ــه و آس ــوع حادث ــان وق ــه امک ــه آن در جامع ــوط ب ــائل مرب ــتردگی ورزش و مس گس

کنندگان اعم از ورزشکاران، مربیان، داوران و حتی تماشاگران وجود دارد و از جهت دیگـر   شرکت
اي شـاهد گسـترش    قراردادهاي ورزشی که امروزه در ورزش حرفهممکن است بر اثر وجود انواع 

 و ورزشی مراکز از یکی هاي ورزشی هایی براي اشخاص به وجود آید. باشگاه آن هستیم مسؤولیت
 عمـومی  مشارکت .دارند دنیا کل در مناسبی بسیارهاي  کارکرد و شوند می محسوب مردم تندرستی

هـاي   باشـگاه  و گردد می اي محسوب حوزه هر در مشکالت زا رفت برون هاي راه از امور، یکی در
  گردند. می محسوب ورزش در عمومی هاي مشارکت جلوه از یکی ورزشی خصوصی نیز

دانستند و تنها ماده  می یت افراد در خطاهاي ورزشیمسؤولدر گذشته حقوق ورزشی را بررسی 
و در ادامه به  1گشت نمی جرم تلقیقابل استناد موردي بود که عملیات ورزشی مشروط به شرایطی 

شـد. در طـول    مـی  نقش ورزشکار و خطاهایی که ممکن بود متعارف یا غیر متعارف باشد پرداخته
یت مسـؤول یت در ورزش از صرف دو ورزشکار به مسؤولزمان با رشد تکنولوژي در ورزش موارد 

و 2نـدگان لـوازم ورزشـی    مربیان ورزشی و داوران و.. کشیده شد و حتـی تولیدکن ، مدیران ورزشی

  ، شود می محسوب جرم قانون طبق هک يرفتار ابکارت، قبل مواد در ورکمذ موارد بر عالوه 158ماده   .1
، حـوادث  سـبب کـه   ایـن  بر مشروط، آن از یناش حوادث و یورزش اتیعمل ث: ستین مجازات قابل ریز موارد در  

  .نباشد یشرع نیمواز ریمغا هم مقررات نیا و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات نقض
  گردد. می باز 1342به  ورزش به سالحوادث  در خصوص گذاري قانونالبته سابقه   

  136والتر .تی جامبیون جونیور مترجم حسین آقایی نیا صفحه   .2

هاي ورزشیمؤسسین و مدیران باشگاه تکالیف و وظایف نگاهی به
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یت پیدا کردند. در کتب حقـوق ورزشـی   ها مسؤول نیز در برخی از پرونده 1ایضا اولیاء قانونی صغار
ها به درستی اشاره گردیده شده است و لیکن در مقاله حاضر سعی بر ایـن اسـت کـه     یتمسؤولبه 

  بررسی گردد.اي  هو در مقالها  یت مدیران باشگاهمسؤول

  مفاهیمگفتار اول: 
بندي از مدیران ورزشی داشـته باشـیم، مـدیران ورزشـی را      قبل از ورود به بحث ابتدا باید یک تقسیم

توان اشخاصی اعم از حقیقی و حقـوقی دانسـت کـه در ورزش داراي مسـؤولیت هسـتند و ایـن        می
شـکاران  تواند از لحاظ فنی یا غیر فنی باشد. در عرصه ورزش به تناسب ارتبـاط بـا ورز   مسؤولیت می

باشـند کـه قطعـاً     دو دسته مدیر ورزشی مشغول خدمت هستند. یک دسته مدیران مستقیم یا فنـی مـی  
هـا و دسـته دوم مـدیران غیـر      هاي{مربی تمرینـی}تیم  افرادي حقیقی هستند مثل مربیان، معلمین، کچ

مل روسـاي  توانند حقیقی یا حقوقی باشند کـه شـا   مستقیم یا مدیران غیر فنی در ورزش هستند که می
، 115باشـند. (احسـنی افـروز،     ها می ها و باشگاه هاي ورزشی و مدیران ورزشگاه ها سازمان فدراسیون

هاي خودشان کـه ممکـن اسـت ناشـی قـانون،       ) هر کدام از این مسؤولین به فراخور مسؤولیت1390
شدن شکایت زیـان  نامه، قرارداد و یا عرف باشد داراي تکالیفی هستند و فقدان تقصیر موجب رد  آیین

  نیز بر رابطه استنادي جنایت بر رفتار فرد تأکید دارد.2دیده خواهد شد و قانون مجازات اسالمی 
 1394مصوب ورزشیهاي  باشگاه تأسیس العمل دستور 1ماده  5مطابق بند  تعریف مدیر باشگاه:  .1

 امـور  اداره بـراي  باشـگاه  مؤسس سوي از که است شرایطی واجد حقیقی مدیر باشگاه شخص
  .گردد معرفی استان جوانان و ورزش کل به اداره و انتخاب باشگاه داخلی

 ورزشـی مصـوب سـال   هـاي   باشـگاه  تأسیس العمل دستور 1ماده 4براساس بند  مؤسس باشگاه:  .2
 دارنـده  کـه  اسـت  قـانونی هاي  صالحیت واجد حقوقی یا حقیقی باشگاه شخص مؤسس1394
 اداره و تأسـیس  امـور  دار عهـده  اجرایـی  نامه آیین 7 ماده و مطابق باشگاه اداره و تأسیس پروانه
  .باشد می باشگاه

 باشـگاه  ورزشـی هـاي   باشـگاه  تأسیس اجرایی قانون نامه آیین 2بر اساس ماده  باشگاه ورزشی:  .3
 و افـراد  روحـانی  و جسـمانی  قـواي  تقویـت  و تعلـیم  هـدف  بـا  کـه  استاي  همؤسس ورزشی
 مقـررات  و اصـول  و فنـی  ضوابط مطابق ورزشی رشته چند یا یک تعمیم و جامعه سازي سالم
  .شود می اداره نامه آیین این مقررات اساس بر، بدنی تربیت سازمان توسط شده تعیین
بـه ایـن   تـوان   می وجود داشته باشد که مؤسسمیان مدیر باشگاه و هایی  رسد تفاوت می به نظر

  امور اشاره کرد.

  33نیا صفحه  آقایی حسین مترجم جونیور جامبیون تی. والتر  .1
 رفتـار  به مستند حاصله جهینت هک است هید ای قصاص موجب در صورتی تیجنا« قانون مجازات اسالمی 492ماده   .2

  »شود. انجامها  آن اجتماع به ای بیتسب به ای مباشرت نحو بهکه  آن از اعم باشد بکمرت
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توانـد   مـی  باشـگاه حسـب مـورد    مؤسـس باشد ولیکن  1باید شخص حقیقی مدیر باشگاه الزاماً
  باشد. 2حقیقی یا حقوقی

هـایی وجـود دارد کـه خـود      به درستی که در شرح وظایف و تخلفات این دو شخص تفـاوت 
  وظایف در این دو است.ها  یتمسؤول ناشی از وجود اختالف

  مدیر داخلی باشگاهگفتار دوم: بررسی وظایف و تکالیف انضباطی مؤسس و 
تواند مـدیر باشـگاه نیـز باشـد و وظـایف       می خود ها، مؤسس و دستورالعملها  نامه آیین با توجه به

باشگاه شخصی را به عنوان مدیر داخلی تعیین و به اداره کـل   مؤسسمورد بحث مواردي است که 
باشـد دو   لـی هـم  مدیر داخمؤسس، و در فرضی که خود ، نماید می ورزش و جوانان استان معرفی

  و مدیر را توامان بر عهده دارد. مؤسسیت مسؤول

  ها وظایف مؤسسین باشگاه الف)
  تابعه ادارات و استان جوانان و ورزش کل اداره با همکاري و تعامل .1
جاريهاي  فعالیت و اجرایی فرآیند مستمر بر نظارت  .2
 مکـان  از کننـده  اسـتفاده  اعضـاء  و کارکنـان ، ورزشی مکان قراردادن بیمه پوشش تحت به الزام .3

 آن موقع تمدید به و ورزشی
 جوانـان  و ورزش کـل  اداره 5 مـاده  اتوماسیون (کمیسیون به اتصال جهت الزم تجهیزات تهیه  .4

دستورالعمل ابالغ تاریخ از یکسال مدت حداکثر ظرف )استان
 اجـراي  بـه  الـزام  و آگـاهی  سـطح  بـاال بـردن   جهـت  توجیهی آموزشیهاي  کالس در شرکت .5

مصوبات آموزشی
باشگاه در آن نصب شده و مصوبگذاري  نرخهاي  تعرفه رعایت .6
 کـل  ادارات سـوي  از ابالغـی هـاي   بخشـنامه  وها  دستورالعملها،  نامه ، آیینقوانین کلیه رعایت .7

جوانان و ورزش
. ورزشی تجهیزات و مکان ایمنی استانداردهاي و بهداشتی نکات و اصول رعایت .8
غیر به باشگاه امتیاز واگذاري ممنوعیت  .9

 داخلی مدیر تغییر صورت در جوانان و ورزش کل از ادارات یهتأیید اخذ  .10
 قانونی تشریفات رعایت با جدید ورزشیهاي  رشته در فعالیت تقاضاي صورت در مجوز اخذ به اقدام  .11

 زمـان  در و گردنـد  مـی  حقـوقی  داراي شدن زنده با افراد این .باشد می انسانی فرد همان حقیقت در حقیقی شخص  .1
  باشد می دارا راها  آن خود حیات

 وجـود هـا   ایـن ، گویند می حقوقی اشخاص اشخاص نوع این به... وها  سازمان، اتمؤسسها،  جمعیتها،  گروه مانند  .2
 و قانون تجویز به که است اجتماعی مولود حقوقی شخص: باشند می اعتباري و فرضی وجود داراي و ندارند طبیعی

  .شود می ایجاد حقیقی شخص چند یا دو اجتماع از
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1اعتبار اتمام از قبل ماه دو برداري بهره پروانه تمدید به اقدام  .12

ورزشـیهـاي   اجرایی قـانون تشـکیل باشـگاه    نامه آیین باشگاه با شرح وظایفی که درین مؤسس  
ورزشی و هاي  باشگاه تأسیس العمل دستور 4آورده است وظایفی برعهده دارند که به صراحت ماده 

هاي ورزشی این به دیگـري را نـدارد،    باشگاهقانون تشکیل وظایف قابلیت تفـویض   نامه آیین 7ماده 
 جوانـان  و ورزش وزارت قبـال  در پروانـه  دارنده در هر حال«....، دارد می صراحت اعالمچراکه به 
ولـیکن بایـد» .بـود  نخواهد هاي وي یتمسؤول نافی باشگاه داخلی مدیر انتصاب و دارد یتمسؤول

  یت دارد؟مسؤولپرسید که در مقابل کدام وظیفه 
بند مشخص شده است. این  12قالب وظایفی که وزارت ورزش براي مؤسس تعیین کرده است در   

هـاي ورزشـی قابـل     باشگاه داخلی و مدیران مؤسسان تخلفات به رسیدگی امر با داللت به دستورالعمل
بندي نموده است  االشاره تخلفات در دو درجه تقسیم العمل اخیر دستور 82پذیرش است چراکه در ماده 

  نماید این وظایف داراي ضمانت اجرا است. میکه با تعیین مجازات براي متخلفین به درستی اعالم 

  ها وظایف مدیران داخلی باشگاه ب)
ها  تکلیف درمورد مدیران داخلی باشگاه 8ورزشی به هاي  باشگاه تأسیس اجرایی قانون نامه آیین در

 مورد اشاره شده اسـت کـه بـه نظـر     7ورزشی به هاي  باشگاه تأسیس العمل اشاره دارد و در دستور

  1394ورزشی مصوب هاي  باشگاه تأسیس العمل دستور 9ماده   .1
 یاصولهاي  نامه موافقت ای پروانه...و اجاره، فروش، دیخر از اعم يواگذار ای انتقال نوع هر .3....1: 1تخلفات درجه   .2

.مربوطه وجوانان ورزش لک اداره با یهماهنگ بدون ينحو هر به اشخاص نام به صادره
.استان پنج ماده ونیسیمک با یهماهنگ بدون باشگاه انکم ییجابجا .4  
.باشگاه پروانه با مرتبط ریغ و یورزش ریغ تیفعال هرگونه انجام .5  
.یفن نیناظر ای مجاز نیمأمور یبازرس از ممانعت ای يارکهم عدم .6  
.یورزش کیپزش ونیفدراس یدرمان خدمات تهیمک در باشگاه عضو دادن قرار پوشش تحت عدم .7  
.يا مهیب معتبرهاي  تکشر از یکی نزد یورزش باشگاه رانیمد و مؤسس یمدن تمسؤولی مهیب فقدان .8  
.یورزش لیوسا و زاتیتجه، اتتأسیس از استفاده جهت یحفاظت و یفن مقررات تیرعا عدم .9  
.ییغذا و یورزش يها ملکم و دارو هرگونه فروش و عیتوز، زیتجو .10  
.استخرها در قیغر نجات ارتک فاقد افراد از استفاده ای و یناج حضور عدم. 11  
.بانوان خاص یورزش يفضاها داخل در بسته مدار نیدورب ای يلمبرداریف نیدورب از استفاده .12  
.صالحیذ و ییقضا مراجع یقطع مکح موجب به یورزش باشگاه تیفعال ای اداره، تأسیس از تیمحروم .13  
. باشگاه تیریمد در اشتغال از یقطع تیمحروم يدارا یداخل رانیمد از استفاده .14  
).ستیز طیمح سازمان(صالحیذ مراجع در باشگاه یطیمح ستیز تخلفات احراز .15  
:دو درجه تخلفات )ب  
.باشگاه پروانه موضوع از خارج یورزشهاي  رشته در تیفعال .1  
.پروانه موقع به دیتمد عدم .2  
.وجوانان ورزش اداره یهماهنگ بدون دیجد ریمد کارگیري به و ریمد ينارکبر .3  
.باشگاه تیفعال زمان در تیصالح واجد یمرب و ریمد حضور عدم .4  
  مزاحمت جادیا بر یمبن مجاور سبهک و گانیهمسا مستمر تیاکش .5  
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شرح وظایف به  بندي با جمع گردد که نمی پوشانی دارند و تعارضی مالحظه با همدیگر همرسد  می
  : نماییم می مواردي از آن اشاره

  باشگاه محیط در اسالمی شئون و شعائر دقیق رعایت .1
عنـوان فرهنگـی را   هـا   الزم است چرا کـه باشـگاه  ها  رعایت شعائر و شئونات اسالمی براي باشگاه

بـه درسـتی روشـن و    ها  همراه خود دارند و لزوم رعایت فرهنگ اسالمی در داخل باشگاههمواره 
ورزشـی بـه آن اشـاره    هاي  انضباطی باشگاه نامه آیین عدم رعایت آن ضمانت اجراهایی دارد که در

و  شـعائر  تیرعا عدم«دارد  می به صراحت اشارهها  باشگاه 1شده است. در بند دوم تخلفات درجه 
 وارد جامعـه  تیثیح به را يجد بیآس و باشد داشته ریفراگ یمنف اثرات هک ينحو به یاسالم شئون

  ».باشد ردهک

  بدنی تربیت سازمان هاي دستورالعمل و مقررات کلیه رعایت .2
قـرار  هـا   باید در اختیـار باشـگاه  ها  وزارت ورزش در خصوص باشگاههاي  مقررات و دستورالعمل
رسـمی  هـاي   در روزنامـه ها  چرا که دستورالعمل، بتوانند از آن اطالع یابند گیرد یا به ترتیبی منطقی

بایـد ایـن اصـل را    ها  توانند از آن اطالع داشته باشند. مدیران باشگاه نمی شوند و همگان نمی منتشر
از  نامـه  آیـین  توانند به بهانه جهل به وجود ها نمی آن و 1باشند نمی بدانند که جهل به قانون مسموع

 9و  10هاي ورزشـی در بنـدهاي    نامه انضباطی باشگاه انجام تکالیف قانونی خود رهایی یابند. در آیین
ـ رعا عـدم «بـراي متخلفـین ضـمانت اجـرا مشـخص کـرده اسـت         1در باب تخلفـات درجـه     تی

 یخصوصـ  هیشهر افتیدر وها  استان لک و ادارات پنج ماده ونیسیمک يسو از یابالغ دستورالعمل
  »پنج. ماده ونیسیمک ای لک ادارات مصوبهاي  تعرفه از خارج ارانکورزش از باشگاه به ورود حق و

  ها باشگاه محیط در امور انجام حسن در مراقبت و دقیق نظارت .3
شـود کـه از در انجام امور ورزشی نیـز مـی   مراقبت و نظارت دقیق بر انجام کار شامل، حفاظت

هـا سازماندهی در قالب جنس، سن، وزن و تجانس رشتهتعداد ورزشکاران موجود در باشگاه تا 
تواند حسـب مـورد از تخلفـات مـدیر داخلـی باشـگاه گردد که عدم رعایت آن می را شامل می

هاي ورزشی درباب تخلفات ورزشی  نامه قانون تأسیس باشگاه آیین 6محسوب گردد که در ماده 
 بـر  نظـارت  عدم و یا و بالعکس آقایان هاي مختص باشگاه در بانوان تمرینات وجود«آمده است 

و در ادامه پیرامون همین موضوع در تخلفات درجـه دوم نیـز اشـاره» مربوطه بندي زمان رعایت
 و مربیـان  معرفـی  باشـگاه و  پروانـه  موضـوع  از خارج ورزشیهاي  رشته در فعالیت«شده است 

منظور از ایـن بنـد اخیـر» .بوطمر استان بدنی تربیت کل اداره به باشگاه در فعالدهندگان  تعلیم

»ست...ین بکمرت مجازات از مانع، مکح به جهل« قانون مجازات اسالمی 155 ماده  .1
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ها اسـت و بـه داللـت بـه بنـد نهـم و هفـتم صرفاً معرفی به ادارات کل ورزش و جوانان استان
 1ها عالوه بر دارا بودن مدرك تخصصـی  ها مربیان متقاضی کار در باشگاه وظایف مدیران باشگاه

بایـد توسـط ادارات کـلالعمل تأسـیس باشـگاهاي ورزشـی     دستور 7ماده  4که با استناد به بند 
ورزش و جوانان و هیأت ورزشی مربوطه نیز مورد تأیید قرار گیرد و سـپس مطـابق بنـد هفـتم

  بتوانند نسبت به استخدام آن اقدام کنند. 

  ورزشی لیوسا و اتتأسیس از استفاده جهت حفاظتی و فنی مقررات رعایت .4
عمومی باشگاه است. تجهیزات ورزشی به دو  تجهیزات یکی از وظایف مهم مدیران داخلی بازدید

و دسـته دوم تجهیـزات شخصـی    ها  شوند که دسته اول تجهیزات عمومی باشگاه می قسمت تقسیم
داوران و سـایر اشخاصـی   ، ورزشکاران است. بررسی تجهیزات شخصی ورزشکاران وظیفه مربیان

عهـده مـدیران مسـقیم    است که مستقیما در عملیات ورزشی دخالت دارند به عبـارت روشـن بـر    
اسـت.  هـا   ورزشی است و بخشی از وظیفه بررسی تجهیزات عمومی برعهده مدیران داخلی باشگاه

سالن و سایر موارد برعهده مدیر داخلی هاي  تشک، نور سالن، وضعیت سالن، بررسی دماي مناسب
  است.ها  باشگاه

  درمانی اولیه هاي کمک و وسایلتأمین  و باشگاه محیط بهداشتی اصول رعایت .5
 1انتظامی خواهد بود که در یک بند از تخلفات درجـه  عدم رعایت این بخش نیز مشمول مجازات

 یبهداشـت  و ضـوابط  اصول تیرعا عدم«... به آن اشاره شده استها  باشگاه انضباطی امور نامه آیین
  »ربطیز نیمأمور گزارش به بنا

  مربوط استان بدنی تربیت کل اداره توسط شدهتأیید  مربیان انتصاب .6
اداره کـل ورزش اسـتان   تأییـد   که در بندهاي قبلی نیز توضیح داده شد مربیـان بایـد بـه    طور همان

  رخ داده است.ها  یکی از موارد تخلف در امور باشگاهتأیید  رسیده باشند و در صورت عدم

  احتمالی حوادث سایر و سوزي آتش از جلوگیري براي ایمنی لیوسا بینی پیش .7
 درجه شده است و در زمره تخلفات بینی ورزشی پیشهاي  انضباطی باشگاه نامه آیین این امر نیز در

 لیوسـا  و زاتیـ تجه، اتتأسیس از استفاده جهت یحفاظت و یفن مقررات تیرعا عدم«دارد  قرار 1
  »یورزش

تأیید  مورد 3 ـ درجه مربیگري کارت حداقل داشتن، شرایط مربی« ورزشیهاي  باشگاه تأسیس العمل دستور 9 ماده  .1
  »ایران است اسالمی جمهوري فدراسیون
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  مربیگري مربیان ورزشی کارت دادن قرار عموم دید معرض در .8
کارگیري مربیان ورزشـی   نامه اضافه شده است تأیید هیأت مربوطه در به جدید که به آیین یکی از موارد

رسد منظور تأیید، اصالت مدرك مربـی گـري در ورزش مربوطـه     انگارانه به نظر می است. در نگاه ساده
یق نامه فدراسیون نجات غر هاي ورزشی در آیین است و لیکن با دقت نظر در اهداف یکی از فدراسیون

مربـی   1گردد که وظیفه هیأت ورزشی از این هم فراتر است و موظف به تأییـد شایسـتگی   مشخص می
آیـد عـالیترین مقـام در شـته      بـر مـی   2هاي ورزشی نامه هیأت طور که از آیین باشد. همان مربوطه نیز می

توانـد   ورزشی خاص همان استان است و بال تردید شایستگی مربیان را بهتر از هر شخص دیگري مـی 
  گردد. تشخیص دهد، چرا که همواره نمرات و عملکرد یک مربی در هیأت ارزیابی می

هاي ورزش  گفتار سوم: بررسی مسؤولیت کیفري مدیران و مؤسسین باشگاه
مسؤولیت کیفري آن است که شخصی کامل از لحاظ جسمی و روانی پاسخگوي آثار جرمی باشد که 

) در حقوق کیفـري شخصـی مسـؤول تلقـی میگـردد کـه       1389، 514مرتکب شده است.(ملک زاده، 
بندي از جرایم بسیار متنوع است. اصل در جرایم عمدي بودن آن و  مرتکب جرم شده باشد که تقسیم

گیـرد   در ارتکاب بزه است در حقوق کیفري زمانی فرد مورد مواخذه قرار می 3دارا بودن عنصر روانی
گـردد. یکـی    براي رفتار غیر عمدي استثناء محسوب می که به صورت عمدي مرتکب جرم و مواخذه

ها در صورت انجـام فعـل    از موارد استثناء در حقوق کیفري مجازات دیه است که غالبا مدیران باشگاه
  گیرند. یا ترك فعلی که منتج به تقصیر آنان گردد مورد مواخذه و محکومیت قرار می

 4است ولیکن به ذکر مصادیق آن پرداخته اسـت قانون مجازات اسالمی تعریفی از تقصیر نکرده 
ولـی  ، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیسـت ، در حقیقت در جرایم غیر عمدي نتیجه عمل

نکرده است از این جهـت خطاکـار محسـوب و مسـتوجب کیفـر       بینی چون مرتکب نتیجه را پیش

منجیان غریق که داراي برگ شناسـایی معتبـر نجـات غریـق و برگـه«ساحلیهاي  نامه احداث ایستگاه آیین 1ـ3بند   .1
بـر اسـاس قـرارداد مـدون نجات غریـق هیأت  باشندبر حسب درخواست مدیریت ایستگاه . با معرفی می آمادگی

  »شوند. می مشغول به کار
 جهت در مساعد زمینه نمودن فراهم منظور به که است تشکیالتی ورزشی هیات«ورزشیهاي  تأهی نامه آیین 1ماده   .2

 بـردن  باال وها  استعداد کشف و ورزش امر به مردم احاد جذب نیز و انگیزه ایجاد و مربوطه ورزشی رشته گسترش
 بـدنی  تربیـت  سـازمان  و فدراسـیون  اهـداف  در شده بینی پیش مبانی و اصول اساس بر ورزشیهاي  مهارت سطح
 در مـرتبط هـاي   فعالیـت  کـه  بوده استان در مربوطه ورزشی فدراسیون جانشین و نمایندههیأت  این. گردد می ایجاد
 نظارت و اجراء مربوطه مقررات و قوانین کامل رعایت با و استان بدنی تربیت کل اداره هماهنگی با را استان سطح
  ».نماید می

یت جزایـی متوجـه او خواهـدمسـؤول یا خطایی که مجرم در اثر آن جرم مرتکب شده و با شرایطی ، قصد مجرمانه  .3
شد.

ـ رعا عدم و مهارت عدم، غفلت، مسامحه. است یمباالت بی و یاطیاحت بی از اعم ریتقص145ماده  تبصره  .4  نظامـات  تی
.شود یم محسوب یمباالت بی ای یاطیاحت بی قیمصاد از، مورد حسب ها، آن مانند و یدولت
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رسیم  می رعایت نظامات دولتیبا مداقه در مصادیق تقصیر به عدم  )214، 1379، (گلدوزیان است.
کلی اعم از قانون و  که تعریفی از آن خالی از فایده نیست منظور از نظامات دولتی هر نوع مقرراتی

یا دستور کار الزامی است هدف از تدوین ایـن نظامـات سـاماندهی مـدون      نامه آیین نامه یا تصویب
بـه نتیجـه    چـه  چنـان برنامه یک گروه است و بنابراین نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیـل اگـر   

 ) مداقـه در 1392، 360، (اردبیلـی  منتهی گردد موجـب خطـاي (تقصـیر)کیفري اسـت.    اي  همجرمان
موجود در وزارت ورزش وظـایف و تکـالیفی را برعهـده    هاي  العمل ورزشی و دستورهاي  نامه آیین

قرار داده است که عدم رعایت هر کدام از این مقررات در صورتی که ها  ین باشگاهمؤسسمدیران و 
تواند از اسباب تقصیر براي ایشان تلقـی گـردد. جـدا از مـوارد      می رابطه علیت با جرم داشته باشد
نه ممکـن اسـت   مسـؤوال نظامات دولتی برخی از از رفتارهاي غیـر  و  مصرح و منصوص در قانون

تلقی گردد که این موارد نیز جز موارد تقصیر در  2مباالتی بی یا 1احتیاطی بی حسب مورد از مصادیق
  .گردد می حقوق کیفري محسوب

گیري نتیجه
توسـعه هاي ورزشی نمود بارزي از وجود مشارکت مردمی در عرصه ورزش هستند و با باشگاه

هـا نبایـد بـه گسـترش ورزش این نهاد باید تقویت و گسترش یابـد و لـیکن گسـترش باشـگاه    
ناهنجاري در ورزش بیانجامد بلکه باید با تدوین قوانین و مقررات کـارا و بـا تحقیـق در مـورد

ها حمایت گـردد. مـدیران و هاي برون رفت از این امور به بهترین نحو از باشگاه ها و راه کاستی
هـا و ایضـاً نامـه  ها در محل خدمت خـود داراي وظـایفی هسـتند کـه در آیـین      مؤسسان باشگاه
بایست مطابق آن عمل نمایند و  هاي وزارت ورزش به آن پرداخته شده است که می دستورالعمل

ها ممکن است براي ایشان موجبات تخلـف انگاشـته شـده و یـا در العمل عدم انجام این دستور
اي حسب مورد تحت تعقیب مقامات قضایی قرار گیرند. شایسته ایـن اسـت هصورت بروز حادث

هاسـت در اختیـار مـدیران و مؤسسـین بـه که نظامات دولتی که شامل مقررات و دسـتورالعمل 
صورت ماهانه قرار گیرد تا ایشان از حقـوق و تکـالیف خـود اطـالع یابنـد و نقـش نظـارتی و

ت حمایت باشگاه داران تقویـت شـود چراکـه برخـوردهاي انضباطی در این مورد در جه کمیته
شود که همین امر باعث پیشـگیري از قاطع با تخلفات باعث بازخورد مراقبت بیشتر در امور می

  حوادث و جرایم احتمالی است.

شود. نمی احتیاطی خطایی است که شخص محتاط مرتکب آن بی  .1
احتیاطی به صورت ترك فعل و خودداري از انجـام عملـی اسـت کـه انجـام آن شـرط بی مبالتی و غفلت نوعی بی  .2

  احتیاط است.
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وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) محمود اخوان

  موضوع شکایت: خالصه رأي دادگاه بدوي و تجدیدنظر
دهـد کـه آپارتمـان وي را در     شخصی به علت اشتغال و سکونت در تهران بـه فرزنـدش اجـازه مـی    

شهرستان براي اجاره در اختیار بنگاه معامالت ملکی قرارداد دهـد. فرزنـد مالـک ملـک را در اختیـار      
مـان را  دهد تا اجاره بدهد. بعد از مدتی مدیر بنگاه معامالت ملکی آپارت بنگاه معامالت ملکی قرار می

نامـه خـود را مالـک قلمـداد کـرده و       دهـد. ولـی در اجـاره    با اخذ مبلغی به شخص ثالث اجـاره مـی  
شود که شخصی در خانـه   کند. بعد از مدتی مالک مطلع می مشخصات خود را به عنوان موجر قید می
پرسد چطور در خانـه او متصـرف اسـت؟ متصـرف      کند و می او تصرف دارد. به متصرف مراجعه می

نامـه عـادي را در    ام. کپی اجاره گوید من مستاجر هستم از بنگاه معامالت ملکی ........... اجاره کرده یم
نمایـد کـه    کند و مشاهده می دهد. مالک به محل بنگاه معامالت ملکی مراجعه می اختیار مالک قرار می

شود که مـدیر   می بنگاه معامالت ملکی تعطیل شده است. پس از جستجو پرسش از همسایگان متوجه
بنگاه معامالت ملکی مغازه را بسته و متواري شده است. ناچار علیه متصرف و مدیر بنگـاه معـامالت   

کند. عنوان شکایت انتقال منافع مال غیر و قبول اجاره ملـک دیگـري    ملکی شکایت کیفري مطرح می
کالهبـرداري مطـرح   بوده است. در جریان تحقیقات مقدماتی متصرف هم علیـه مـدیربنگاه شـکایت    

کند. قاضی تحقیق در دادسرا پس از رسیدگی به موضوع در مورد شـکایت مالـک علیـه متصـرف      می
نماید و در مورد مدیر بنگاه به اتهام انتقال منافع ملـک غیـر قـرار جلـب بـه       قرار منع پیگرد صادر می

واست مجـازات مـتهم   درخ 2کند و دادستان با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفري دادرسی صادر می
رشت پس از تعیین وقت و احضار مالک و متصرف و مدیربنگاه به  2نماید. شعبه دادگاه کیفري  را می

مدیربنگاه را به اتهام انتقـال منـافع    07/11/1395مورخ  950997131312101305شرح دادنامه شماره 
خـتالس و کالهبـرداري مصـوب    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشـاء و ا  1مال غیر به استناد ماده 

قانون مجـازات انتقـال مـال غیـر مصـوب سـال        1مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده  1367
الرهن و  عالوه بر پرداخت مبلغ ماخوذ از مستاجر به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال به عنوان وجه 1308

قدي در حـق دولـت کریمـه    ماه حبس تعزیري و پرداخت مبلغ مذکور به عنوان جزاي ن 30به تحمل 
نماید. در مورد عـین مـال موضـوع     در رأي دادگاه بوده است غیاباً محکوم می» دولت کریمه«(وصف 

نقد یک رأي 

نقد یک رأي 
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گـذارد.   گونه اظهـارنظري نکـرده و آن را مسـکوت مـی     انتقال به غیر یعنی آپارتمان شاکی اصلی هیچ
کننـد.   ادگاه بدوي مراجعه مـی وکالي مالک آپارتمان در مورد عدم اظهارنظر راجع به ملک شاکی به د

که دادگاه بدوي تکلیفی به اظهارنظر ندارد ناچار در مورد عـدم   پس از شنیدن پاسخ دادگاه مبنی بر این
اظهارنظر به رد مال شاکی اصلی درخواست تجدیدنظر در فرجه قانونی بـه دادگـاه تجدیـدنظر تسـلم     

بـدون تعیـین وقـت رسـیدگی بـراي اداي      نمایند. دادگاه تجدیدنظر گیالن پـس از احضـار وکـال     می
 9609971314300024توضیحات و استماع اظهارات شفاهی و مکتوب وکال به شرح دادنامه شـماره  

نماید. ماحصل رأي مذکور به شرح زیر است:   مبادرت به صدورت رأي می 23/01/1396ـ 
از دادنامه شـماره ................................... تجدیدنظرخواهی آقایان ............ به وکالت از خانم ............. «

رشت از حیـث سـکوت دادگـاه نخسـتین در      2صادره از شعبه ... دادگاه کیفري  07/11/1395مورخ 
علیه و مستاجر به شرح  مابین محکوم مورد رد مال (عین مستاجره) با بررسی شاکله قرارداد تنظیمی فی

الرهن و ودیعه در حق شـاکی خصوصـی    و صدور حکم رد وجه 01/08/1391نامه عادي مورخ  اجاره
مـورخ   11اخذ توضیح از آقایان وکالي یاد شده را ضروري تشـخیص کـه بـه شـرح الیحـه شـماره       

از جهت خواسته مطالبی مکتوب اعالم گردید که د ر قضیه مانحن فیـه کـاربرد نـدارد.     15/01/1395
که مصـون از   موضوع بزه انتسابی بوده است. نه عین آن زیرا انتقال منافع به غیر ملک شاکی خصوصی

علیه قرار گرفته است. اگرچه عین مستاجره کانون وقوع جرم منتسبه بوده اسـت. لکـن    تعرض محکوم
قانون مجازات  1قانون مجازات اسالمی و نیز حاکمیت اصل رد مال موضوع ماده  215از شمول ماده 

ري خـارج اسـت. بنـابراین اعتـراض معنونـه وارد تشـخیص       مرتکبین ارتشا و اخـتالس و کالهبـردا  
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري ضـمن رد اعتـراض        455گردد. بالنتیجه به استناد بنـد الـف مـاده     نمی

  »گردد. این رأي قطعی است. تجدیدنظرخواه رأي معترض عنه تأیید می

  تحلیل و بررسی آراي صادره
  يأمبانی قانونی ر )الف

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: ماده اول قانون مجازات راجـع بـه انتقـال مـال غیـر       1ماده  .1
که مال غیر اسـت   کسی که مال غیر را با علم به این«گوید:  کمیسیون قوانین عدلیه می1308مصوب 

محسـوب و  به نحوي از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگـري منتقـل کنـد کالهبـردار     
گیرنده که در حـین   شود و هم چنین است انتقال قانون مجازات عمومی محکوم می 238مطابق ماده 

قـانون مجـازات عمـومی     238کـه مـاده    نظر به این». دهنده باشد معامله عالم به عدم مالکیت انتقال
ارتشـا و  قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین     1درباب کیفر کالهبرداري منسوخ و جایگزین آن ماده 

ایـن   1باشد و مـاده   مجمع تشخیص مصلحت نظام می 1367اختالس و کالهبرداري مصوب سال 
هر کس از راه حیله و تقلب مـردم ر ا بـه وجـود    «قانون در مورد کیفر کالهبردار مقرر کرده است: 

ی ها و مؤسسات موهوم و یا به داشـتن امـوال و اختیـارات واهـ     ها وکارخانه ها و تجارتخانه شرکت
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فریب دهد و یا به امور غیرواقع امیدوار نماید و یا از حوادث یا پیشامدهاي غیرواقع بترساند یا اسم 
ي امـوال یـا    و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجـوه 

ین راه مال دیگري ها تحصیل کرده و ا زا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن
را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت 

در بخش دوم این ماده بخش دوم این ماده ». شود جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده محکوم می
ت. گذار مجازات حبس را تا ده سال افزایش داده اس کالهبرداري مشدد است؛ قانون

بازپرس یا دادستان در صـورت صـدور قـرار منـع یـا موقـوفی       قانون مجازات اسالمی:  215ماده  .2
تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جـرم  
تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا 

سب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشـیاء را تعیـین   ح
کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف اسـت مـادام کـه پرونـده نـزد وي جریـان دارد بـه         می

نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:   تقاضاي ذي
  .نباشد الزم دادرسی یا بازپرسی در اموال و اشیاء آن از قسمتی یا تمام وجود) الف
  .بالمعارض باشد، اشیاء و اموال )ب
  .جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد )پ

مبنـیکه  این در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از
در مورد اشیاء و امـوالی کـه وسـیله ارتکـاب     ، برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشدبر محکومیت یا 

استعمال و یا براي استعمال اختصاص یافته ، جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب
.ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید، مبنی بر استرداد، رأي است

تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء  دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میمتضرر از قرار بازپرس یا  .1تبصره 
هاي جزایی شکایت خود را تعقیب و  و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه

  .ی قابل شکایت نباشدیدرخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزا
که نگهداري آن مستلزم هزینه نامتناسب براي دولت است یا موجـب خرابـی یـامالی  .2تبصره 

گردد و حفظ مال هـم بـراي دادرسـی الزم نیسـت وهمچنـین امـوال کسر فاحش قیمت آن می
ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یـا دادگـاه بـه قیمـت روز فروختـه

ی در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهـداريشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهای می
.گردد می

  نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه )ب
استرداد عـین مـال حاصـل از جـرم کالهبـرداري 23/06/1376مورخ  3822/7نظریه شماره   .1

نیازبه تقدیم دادخواست ندارد. در صورت عدم وجود عین مـال مطالبـه قیمـت یـا مثـل آن،



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

174

موضوع مشمول مقررات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است و نیازمند تقدیم دادخواست 
  است. 

مسؤولیت مرتکب جرم بـه رد عـین مـال ناشـی از     « 13/02/1380مورخ  9709/7نظریه شماره   .2
جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد. به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است بایـد  

مسترد شود. در غیر این صورت بدل آن به مثل یا قیمت تبدیل خواهـد شـد. اقـدامات    عین آن 
شود قانوناً حقی براي اشخاصی کـه   می مجرمانه و غیرقانونی که نسبت به اموال اشخاص انجام

کنـد. در صـورت احـراز وقـوع      نمـی  ایجاداند  هاز طریق مجرمانه اموال مذکور را تحصیل نمود
قانون تشـدید مجـازات    1اد مال را به عنوان بخشی از مجازات در ماده چون مقنن استرد، جرم

مال در اختیار که  این صرف نظر از، مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مقرر داشته است
  ».چه کسی باشد دادگاه باید حکم به رد مال صادر نماید

  تحلیل و بررسی آراي صادره )ج
رسیدگی مقدماتی و رسیدگی در محاکم موضوع تعـدد جـرم، مـورد    که در مرحله  نظر از این صرف

کـه راجـع بـه     توجه قرار نگرفته و در مورد آن اظهارنظري نشده است، در مـورد متصـرف بـا ایـن    
شکایت کیفري کالهبرداري او از متصدي بنگاه کیفرخواست صادر نشده بـود، بـا ایـن وصـف در     

ملکی و به نفع او حکم به استرداد وجوه پرداختی مورد شکایت متصرف از متصدي بنگاه معامالت 
به متصدي بنگاه صادر شده است؛ چون موضوع نقد رأي پیرامون استرداد مال موضوع جرم اسـت،  
از توضیح پیرامون عدم اظهارنظر در مورد تعدد جرم خودداري کرده و به رأي دادگاه و استدالل آن 

ی که منافع آن مـن غیرحـق بـه دیگـري منتقـل شـده       در مورد استرداد موضوع جرم، یعنی آپارتمان
کـه   کسی که مال غیر را با علم به این«گوید:  قانون مجازات راجع به مال غیر می 1پردازیم. ماده  می

مال غیر است به نحوي از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگري منتقل کند، کالهبـردار  
قانون تشدید مجازات مرتکبین....  1و در ماده » شود ي محکوم میمحسوب و به مجازات کالهبردار

کالهبردار عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حـبس  «گوید:  در مقام مجازات بزه کالهبرداري می
» شـود  از یک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخـذ کـرده اسـت محکـوم مـی     

یـک حکـم قـانونی     الهبرداري، رد مال موضوع کالهبـرداري هاي جرم ک بنابراین عالوه بر مجازات
است و تعیین تکلیف مال مربوط به جرم توسط مراجع قضایی مامور به رسـیدگی نیـاز بـه تقـدیم     

که عین مال را منتقـل نکـرده و فقـط     دادخواست ندارد. در مورد انتقال منافع مال غیر، استدالل این
عین موجود نیست تـا بـدون رسـیدگی قضـایی و تعیـین       منافع را واگذار کرده است و منفعت هم

میزان آن قابل رد باشد، در صورتی است که موضوع رد مال، منافع باشد. در صـورتی کـه رد مـال    
درخواست شده باشد و موضوع رد، عین مالی است که مورد استفاده در جرم قـرار گرفتـه و بـراي    

کـه   قانون مجازات اسالمی اسـت. چنـان   215آن استعمال شده، مشمول صراحت قسمت اخیر ماده 
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در کلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قـرار یـا پـس از آن«در متن ماده آمده است: 
که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیایی و اموالی که  اعم از این

شده یا حین ارتکاب اسـتعمال یـا بـراي اسـتعمال وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل
  ». اختصاص یافته است، باید رأي مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید

وقتـی   1392قانون مجازات اسـالمی سـال    215بنابراین با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده   
اسـت و قـانون هـم حکـم آن را     ملک شاکی براي ارتکاب جرم استعمال شده است و عیناً موجود 

: و استدالل دادگـاه تجدیـدنظر مبنـی بـر اینکـه      2نتیجتاً سکوت دادگاه کیفري ، صریحاً اعالم کرده
قانون مجـازات   215لکن از شمول ماده ، اگرچه عین مستاجره کانون وقوع جرم منتسبه بوده است«

. چنـین اسـتداللی نـه تنهـا     نوعی استنباط ناصحیح و واجد اثر حقوقی نیست» اسالمی خارج است
باشد.  می ییرأي  صادره نیست بلکه باعث سستی چنینرأي  موجب اتقان

  نتیجه
استنباط نامتعارف و مشکل آفرین از قوانین و مقررات و تفسیرهاي قضایی متفاوت در مقام دادرسـی،  

موجـب ازدحـام و   شاید یکی از علل اطاله رسیدگی به موضوعات مطروحه در قوه قضـاییه و نتیجتـاً   
هـاي   کثرت مراجعه به دادگستري و عدم رضایت مردم از بخشی از دسـتگاه قضـایی اسـت. دسـتگاه    

نظارتی قوه قضاییه هم به علت استقالل قاضی در تفسیر قوانین امکان مداخله موثر ندارند. بـراي هـر   
ر نیسـت.  عـالی کشـور هـم مقـدو     تفاوت تفسیري در موضوعات واحد، تشکیل هیأت عمومی دیوان

بعضی از مراجع دادگستري بدون التفات به نتیجه تفسیر و مشکالتی که براي مراجعین به دادگسـتري  
کنند. ظاهراً راه موثري غیر از نقد علمـی آرا وجـود نـدارد.     آورد به نظر خود پافشاري می به وجود می

طرفی اسـت. عـدالت    بیوظیفه قضات رسیدگی به ترافع و منازعه بر اساس قانون با رعایت عدالت و 
حق به راه دور  معناي وسیعی دارد. تفسیر قانون براي اجراي عدالت از راه نزدیک بهتر از فرستادن ذي

دهنده منافع مال غیر، صاحب مال بایـد   است. در همین پرونده با وصف صدور رأي و مجازات انتقال
  نماید!دو سال دیگر در دادگستري دوندگی کند تا مال خود را استرداد 



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

176

  

کارشناس ارشد مدیریت گرد محمدتقی روان

  مقدمه
 با توجـه بـه   28/01/13971مورخ  50الی  49ت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه أهی
  : مقرر نموده است، ذکر شدهرأي  در عنوانرا که چه  آن
مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوري، مسـتمر   » تفاوت تطبیق«و » العاده ویژه فوق«

نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت کارمندان مشمول قانون مذکور وجاهت قـانونی  
  ». ندارد

  28/01/1397مورخ  50الی  49شماره  عمومیرأي هیأت  متن  .1
  .است محرز آراء در تعارض: اوالً  
 عـالوه  بـه  »ثابت حقوق« خدمت پایان پاداش پرداخت مبناي کشوري، عوامل خدمات مدیریت قانون 107 ماده براساس: ثانیاً  
 حـق  و شغل حق شامل ثابت کشوري، حقوق خدمات مدیریت قانون 68 ماده صدر طبق و است شده تعیین »مستمر مزایاي«

 68 مـاده  5 و 3، 2 بنـدهاي  در مـذکور  هاي العاده فوقصرفاً  شده یاد قانون 76 ماده تبصره اخیر قسمت برابر و باشد می شاغل
 30/01/1396 ــ  3 شـماره رأي  در کهگونه  همان »تطبیق تفاوت« است، بنابراین شده تلقی مستمر العاده فوق قانون، جزو همان

 همـین  بـه . »مستمر هاي العاده فوق« جزو نه و است »ثابت حقوق« جزو نه است شده ذکر استخدامی و اداري تخصصیهیأت 
 حقـوقی  احکام در »تطبیق تفاوت« که است کرده تصریح وتأکید  1395 تا 1388 هاي سال بودجه احکام در گذار قانون جهت

 پـنجم  پنجساله برنامه قانون 50 ماده) ز( بند در مقنن و نگردد مستهلک و بماند باقی ثابت طور به) کارگزینی احکام( کارمندان
 کـه  حـالی  در است ندانسته کار اضافه العاده فوق در احتساب قابل را آن 15/10/1389 مصوب ایران اسالمی جمهوري توسعه
 عبـارت  تکـرار  بـه  نیـازي  و شد می لحاظ کار اضافه محاسبه در حتماً بود »مستمر هاي العاده فوق« یا و »ثابت حقوق« جزو اگر
 بماند، انجام باقی ثابت حقوق حکم در تطبیق تفاوت که نحوي به دولت توسط بگیر حقوق مختلف هاي گروه حقوق افزایش«
 دیـوان  عمـومی هیـأت   06/06/1391 ـ 300 شمارهرأي  چند هر. نداشت وجود کشور کل سالیانه بودجه قوانین در »پذیرد می

 لیکن ندارد همخوانی ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 50 ماده) ز( بند در مقرر حکم با اداري عدالت
 رئـیس  انسـانی  سـرمایه  و مـدیریت  توسـعه  معاونت 21/02/1388 ـ 14593/200 شماره بخشنامهرأي  این درکه  این دلیل به

 ندارد، همچنین استناد کرده، قابلیت ابطال را بود شده ابالغ توسعه پنجم برنامه قانون شدن اجرایی و تصویب از قبل که جمهور
 پایـان  پـاداش  تعیین در تطبیق تفاوت که شود نمی موجب گردد می کسر بازنشستگی کسور تطبیق تفاوت ازکه  این به استدالل
 قـانون  78 مـاده  تبصـره  ذیـل  یـا  و 107 مـاده  بود، در احتساب بر گذار قانون نظر اگر که چرا گیرد قرار محاسبه مورد خدمت
 با. باشد می احتساب عدم منزله به تصریح عدم و کرد می تصریح آن به »بازنشستگی حقوق« همانند کشوري خدمات مدیریت
 این. شد تشخیص مقررات موافق و صحیح کار گردش در مندرج شرح به شکایت رد بر مبنی شده صادر آراء مراتب به توجه
 شـعب  بـراي  1392 سـال  مصوب اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 89 ماده و 12 ماده 2 بند استناد بهرأي 
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط اداري مراجع سایر و اداري عدالت دیوان

 28/01/1397مورخ  50الی  49نقد و بررسی رأي شماره 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

نقد یک رأي 
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در سال رأي  بدو امر مشخص گردید که مفاد این در همانرأي  از آنجایی که بعد از صدور این  
لـذا حسـب پیگیـري    ، اسـت  97قانون بودجه سـال   12قسمت الف تبصره  2مغایر با مفاد بند  97

ربین مدیرکل محترم عمومی دیوان عدالت اداري و در نهایـت بـا   هیأت  مجدانه جناب آقاي دکتر د
ون محترم قضایی و توسعه مـدیریت دیـوان   موافقت رئیس محترم دیوان عدالت و با اعالم نظر معا

اجرایی از سوي دیوان محترم هاي  که به استعالمات دستگاههایی  در مصاحبه با ایرنا و بعداً با پاسخ
گردید. طبعـاً   االجرا موقوف 97مذکور در سال رأي  موضوع، عدالت اداري در همین رابطه داده شد

قـانون   12جزء الف تبصـره   2نیز به دلیل مغایرت مضمون آن با مفاد بند  98در سال رأي  مفاد این
  .االجرا خواهد بود کماکان موقوف ـکه متن آن عیناً مشابه متن سال قبل است  ـ 98بودجه سال 

مـذکور و بـا   رأي  مطابق مفـاد صرفاً  لکن در سایه تامالت انجام شده بعدي اینک در این مقال  
، سعی شـده اسـت تـا بـدون توجـه بـه مغـایرت یـاد شـده         ، تدالالت بکار رفته در آنمداقه در اس
  مذکور با مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري به روشنی بیان گردد. رأي  مفادهاي  مغایرت

بدواً الزم به توضیح است جهدي که در این مقاله صورت گرفته در پی اثبات دو مـدعاي زیـر     
  : است

ر بر موادي از قانون مدیریت خدمات کشوري استناد شده کـه حکایـت از   مذکورأي  در صدور  .1
رأي  و همـین امـر در اسـتنتاج نهـایی    ؛ عدم دقت الزم در برداشت درست از مفاد آن مواد دارد

  منفی گذاشته است. تأثیر
و  »هاي مستمر العاده فوق«، »حقوق ثابت«، »حقوق«اساس رأي صادره مبتنی بر خلط میان چهار مفهوم   .2

ها به هنگام صدور رأي است. به بیان دیگر از معانی هر یـک   و عدم تفکیک میان آن» مزایاي مستمر«
گیري، مفاد رأي صادره با  ها به درستی در جاي خودش استفاده نشده است و لذا در مقام نتیجه از آن

  ود: ش ها اشاره می مغایرت قانونی مواجه شده است که ذیالً به برخی از این مغایرت
: بر خالف آن مزایاي «و » حقوق«مفهوم  107چه را که در متن رأي مذکور آمده است، در ماده  اوالً

  ».مزایاي مستمر«و » حقوق ثابت«بکار رفته است و نه مفهوم » مستمر
  : یاد شده آمده استرأي  ثانیاًدر همان ابتداي بند 

قانون مدیریت خدمات کشوري عوامل مبناي پرداخت پـاداش پایـان خـدمت     107بر اساس ماده «
   »تعیین شده است »مزایاي مستمر«به عالوه  »ثابت حقوق«

  : ذکر گردیده »ثابت حقوق«اش در باب تعریف  و آنگاه در ادامه
 شامل حق شغل و حق شاغل »حقوق ثابت«، قانون مدیریت خدمات کشوري 68و طبق صدر ماده «

  .»باشد می
و » حقوق«االشاره، دو مفهوم  قانون فوق 107حال نکته مهمی که اینجا وجود دارد این است که در ماده   
نامی برده نشده است. اهمیـت موضـوع در ایـن    » حقوق ثابت«به کار رفته است و از مفهوم » مستمر مزایاي«

جاست که در قانون مدیریت از یک سو معنی و مفهوم حقـوق و مزایـاي مسـتمر غیـر از معنـی و مفهـوم       
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قانون مـذکور معنـایی اعـم از     64به موجب مفاد ماده » حقوق«است. و از سوي دیگر مفهوم » حقوق ثابت«
حقـوق  «ه در متن استدالل رأي هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده چه را ک دارد. ولی آن» حقوق ثابت«معناي 
جـزو  » تفاوت تطبیـق «قانون مذکور وجود ندارد. به عنوان مثال  107است؛ مفهومی که اساساً در ماده » ثابت

گردد  تلقی نمی» حقوق ثابت«گیرد لکن از مصادیق  قرار می» مزایاي مستمر«و » حقوق«مصادیق تعریف عام 
  موجب خدشه در مبانی استدالل نهفته در رأي مذکور از اول تا آخر گردیده است.و همین امر 

: تفاوت تطبیق چون جزو  بایسـت مبنـاي    است و مشمول کسور، لذا مـی » حقوق و مزایاي مستمر«ثانیاً
  محاسبه پاداش قرار گیرد.

: در ادامه همین بند ذکر شده است که
  . »مستمرهاي  العاده نه جزو حقوق ثابت است و نه جزو فوق »تفاوت تطبیق«... بنابراین «

بـه موضـوع    هیچ ربطـی سخن درستی است ولی نکته اینجاست که این مطلـب  ، اگر چه این سخن
حقوق و مزایاي «را که جزو چه  آن گوید هر می 107کند. چون که در ماده  نمی پیدا 107پاداش ماده 

 »حقوق ثابت«را که جزو چه  آن نه هر، قرار گیرد »پایان خدمتپاداش «تواند مبناي  می باشد »مستمر
اثرش را در مـتن   گیري باشد. و این عدم دقت دیگري است که در مقام نتیجه »العاده مستمر فوق«و 

عمومی محترم دیوان عدالت اداري گذاشته است. به بیان دیگر اگر بپذیریم کـه  رأي هیأت  استدالل
جـز آن نیسـت) آنگـاه همـین امـر      اي  همزایاي مستمر است (که چار جزو حقوق و »تفاوت تطبیق«

 براي منظور نمودن آن در پاداش سنوات پایان خـدمت کارمنـدان مشـمول قـانون مـذکور کفایـت      
مذکور استدالل شده است کـه تفـاوت تطبیـق چـون     رأي  کند و این در حالی است که در مفاد می

توانـد قـرار گیـرد و ایـن      نمـی  ست پس مبناي پـاداش مستمر نی هاي العاده فوقجزو حقوق ثابت و 
  استدالل نادرستی است.، مغایرت دارد 107استدالل از آن جهت که با متن ماده 

: دلیل ذکر شده در متن رأي در باب علت  در احکـام کـارگزینی   » تفاوت تطبیق«مبلغ » ثابت بودن«ثالثاً
  کارکنان، نادرست است.  

محترم دیوان عدالت در باب چرایی ثابت بودن تفاوت تطبیـق در عمومیرأي هیأت  بر اساس متن
ایـن دلیـل ذکـر، 95تـا   88هـاي   احکام کارگزینی کارمندان و علت درج آن در احکام بودجه سال

  : گردیده است که
آن را هر گذار  قانونلذا ، العاده مستمر است چون تفاوت تطبیق نه جزو حقوق ثابت و نه جزو فوق«

  . »و تصریح کرده استتأکید  1395تا  1387هاي  احکام بودجه سالساله در 
تفـاوت تطبیـق در احکـام بودجـه سـالیانه       »ثابت بـودن «دلیل واقعی و درستی براي ، این دلیل  
، به این دلیل هر ساله در احکـام بودجـه  گذار صرفاً  قانونچرا که ، مورد اشاره نبوده استهاي  سال

قـانون مـدیریت    78کنـد کـه در تبصـره مـاده      مـی  اوت تطبیق را ذکرمبلغ تف »ثابت بودن«موضوع 
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 )1388تفاوت تطبیق از سال اجراي قانون مدیریت (سال «خدمات کشوري قید شده است که مبلغ 
آن اقدام را هـر سـاله در احکـام    گذار  قانون. یعنی اگر »بایست با ارتقاهاي بعدي مستهلک شود می

شـد.   مـی  ماندن مبلغ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندان منتفـی کرد آنگاه ثابت  نمی بودجه
لذا هر سـاله بـا تصـریح    ، در پی دفاع از حقوق حقه و مکتسبه کارمندان بودهگذار  قانونولی چون 
  االجرا کرده است. را موقوف 78عمالً موضوع تبصره ماده ، این جمله
با توجه به ، 50الی  49رأي  استدالل بکار رفته دراساساً پرداختن به این بحث در متن که  ضمن این

قانون مدیریت  107مندرج در ماده  »پاداش پایان خدمت«به موضوع  هیچ ربطیموضوع شکایت باز 
مبنـایی بـراي محاسـبه و منظـور      »تفاوت تطبیـق «مبلغ  »ثابت بودن«خدمات کشوري ندارد. صرف 

حقوق و مزایـاي  «که در آن از مفهوم  107نمودن آن در پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع ماده 
مشمول کسر کسـور اسـت و    مستمر بودنشالواقع تفاوت تطبیق بواسطه  یاد شده نیست. فی »مستمر

مشـمول پـاداش    107م مـاده  گیرد لذا به حکـ  می قرار »حقوق و مزایاي مستمر«چون در ذیل مفهوم 
  گردد. می پایان خدمت کارمندان

: براي محاسبه و اعمال  در پاداش پایان خدمت کارکنان نیازي به تصریح عنوان آن » تفاوت تطبیق«رابعاً
  نیست.

  : عمومی ذکر شده استرأي هیأت  در بخش پایانی بند ثانیاً از متن
شـود   گردد موجب نمی کسور بازنشستگی کسر میکه از تفاوت تطبیق  همچنین استدالل به این«

که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد. چرا که اگر نظر قانون 
قـانون مـدیریت خـدمات     78و یـا ذیـل تبصـره مـاده      107گذار، بر احتساب آن بود، در ماده 

تصریح به منزله عدم احتسـاب  کرد و عدم  کشوري همانند حقوق بازنشستگی به آن تصریح می
  ».باشد می

رسد باز مورد توجـه و عنایـت    می در اینجا چند نکته ظریف و حایز اهمیت وجود دارد که به نظر
: عمومی دیوان قرار نگرفته استهیأت  اعضاي محترم

است لذا مبناي پاداش است.  » حقوق و مزایاي مستمر«تفاوت تطبیق چون جزو   .1
و نـه   »حقـوق ثابـت  «است و نه جزو  »حقوق و مزایاي مستمر«جزو  »تطبیقتفاوت «گفتیم که 

 چرا که اگر آن را جزو حقـوق و مزایـاي مسـتمر نـدانیم آن گـاه      »مستمرهاي  العاده فوق«جزو 
از ، بایـد  مـی  78توانیم از آن کسور کم کنیم و این در حالی است که به موجب تبصره ماده  نمی

  آن کسور کم شود. 
کسور اي  مؤلفه توان از نمی اساساً بر اساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري: کهتوضیح این

و  »مسـتمر هاي  العاده فوق«باشد و نه جزو  »حقوق ثابت«ه نه جزو مؤلف کم کرد در حالی که آن
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و یا  »حقوق«اگر تفاوت تطبیق جزو مفهوم عام که  این . ضمن»حقوق و مزایاي مستمر«نه جزو 
مندرج در فصل دهـم قـانون مـدیریت خـدمات      »حقوق و مزایاي مستمر«جزو مفهوم ترکیبی 
آنگاه باید اذعان کرد که این مفهوم در ذیل هیچ یک از مفاهیم دیگر فصل ، کشوري قرار نگیرد

تـوان آن   نمی تواند قرار گیرد و این در حالی است که از سوي دیگر نمی دهم قانون مذکور هم
نظـام  « همؤلف ومی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري قلمداد کرد. چونرا مفه

کارمندان مشمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري تنها بر اساس مفاد مـاده   »پرداخت
  تعریف شده است و نه خارج از آن.، که جملگی در فصل دهم قرار دارند 80تا ماده  64

 107تفاوت تطبیق چون جزو حقوق و مزایاي مستمر است لذا نیازي به تصریح مجدد آن در مـاده    .2
  باشد.   نمی

یاد شده است. در آنجا آمده  »حقوق و مزایاي مستمر«از مفهوم  107همچنین گفتیم که در ماده 
  : است

شوند به ازاء هر سال خدمت یک مـاه آخـرین    می به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته«
  .»پرداخت خواهد شد »سی سال«تا  »حقوق و مزایاي مستمر«

است لذا به موجـب مفـاد    »حقوق و مزایاي مستمر«که جزو مفهوم  »تفاوت تطبیق«بدین ترتیب 
باید مشمول پاداش پایان خدمت قرار گیرد و نیازي بـه ذکـر مجـدد مفهـوم آن      می ماده مذکور

  نیست. 
 اسـت  »حقوق و مزایاي مسـتمر «جزو  »تفاوت تطبیق«نشان داده شود که که  این براي ضمناً  
قانون مـدیریت خـدمات کشـوري اسـت هـم       122از قرینه دیگري که مندرج در ماده توان  می

  : شاهد آورد. توضیح اینکه
قانون مدیریت خـدمات کشـوري    122ماده  1کارمندان آماده به خدمت به موجب تبصره «  

به ازاي هر سال  »حقوق و مزایاي مستمر«ماه  1.5به شرط واجد شرایط بودن با برخورداري از 
حقـوق و  «در ذیل مفهـوم   »تفاوت تطبیق«این است آیا سؤال  شوند. حال می بازخرید، خدمت

مـاه   1.5، گیرد یا خیر؟ پاسخ مثبت است یعنی با محاسبه تفاوت تطبیق می قرار »مزایاي مستمر
  .»شود می حقوق و مزایاي مستمر پرداخت

  باشند می 106هاي ماده  غیر از مؤلفه 107هاي ماده  مؤلفه  .3
مشـمول  هـاي   همؤلف ) و106مشمول کسور (موضوع ماده هاي  همؤلف بایستی بینکه  این توضیح

 107بـه مـاده    106) فرق گذاشت و از سرایت حکـم مـاده   107(موضوع ماده پرداخت پاداش 
مبتنـی بـر عـدم     50الـی   49رأي  رسد شالوده استدالل بـه کـار رفتـه در    می پرهیز کرد. به نظر

و مفـاهیم  هـا   همؤلف از 106ذکر شده در این دو ماده بوده است. در ماده هاي  همؤلف تفکیک میان
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و مفاهیم پاداش پایان خدمت و بین این ها  همؤلف از 107و در ماده مشمول کسور نام برده شده 
  فرق معنایی و مصداقی وجود دارد.، دو دسته مفاهیم

و  »هـاي مسـتمر   العـاده  فـوق «، »حقوق ثابـت «مفهوم  3از  106در ماده : سازد می خاطرنشان  
از  107یاد شـده اسـت ولـی در مـاده     ، براي کسر کسور حقوق بازنشستگی »10العاده بند  فوق«

کـه   »حقوق و مزایاي مستمر«هیچ یک از این مفاهیم ذکري به میان نیامده است و تنها از مفهوم 
یـاد شـده   ، هاست براي پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول مفهومی عام و اعم از آن
حقوق و مزایاي «که از مصـادیق   »العاده ویژه فوق«و نیز  »تفاوت تطبیق«است و لذا بر این اساس 

بایست در پاداش پایان خدمت کارمندان مشـمول قـانون مـدیریت خـدمات      ، میهستند »مستمر
  کشوري منظور شوند.

  
  گیري خاتمه و نتیجه

عمومی محتـرم دیـوان عـدالت بواسـطه     هیأت  28/01/97مورخ  50الی  49که رأي  این با توجه به
. االجراسـت  موقـوف در حال حاضر  98و قانون بودجه سال  97ل مغایرتش با مفاد قانون بودجه سا

که معاونت محترم قضایی و توسـعه مـدیریت دیـوان عـدالت در مصـاحبه مـورخ        گونه لکن همان
از نظر دیوان عدالت ؛ اند اجرایی متذکر شدههاي  و بعدها در پاسخ به استعالمات دستگاه 15/04/97

  :  اداري
تعارض بین آراء صادره از برخی شـعب دیـوان عـدالت     در راستاي حلرأي  مفاد این«

و مفـاد   78و ذیل تبصره مـاده   76اداري بر اساس مقررات قانونی از جمله تبصره ماده 
االتبـاع   قانون مدیریت خدمات کشوري صادر شـده و در مـوارد مشـابه الزم    107ماده 
  .»است

قـانون   12بند دوم جزء الف تبصـره  مضمونی همچون مفاد ، آتیهاي  در سال چه چنان بنابراین  
یعنـی بـراي پرداخـت پـاداش کارمنـدان      ؛ بعد ذکر نشودهاي  در قانون بودجه سال 98بودجه سال 

اشاره نشـود و   »اي از مقررات قانون اصالح پاره«مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري به رعایت 
ریت خـدمات کشـوري از طریـق    یا تا پایان سال جاري این موضوع مجدداً در اصالحیه قانون مدی

ضـمانت اجرایـی پیـدا خواهـد کـرد و از ایـن جهـت        رأي  آنگاه این، مجلس محترم اصالح نشود
رسد که یا رئیس محترم قوه قضاییه و یا ریاست محترم دیوان عـدالت اداري و   می به نظر ضروري

 91از مفاد مـاده   نفر از قضات محترم دیوان عدالت حسب اختیارات حاصل 20یا با تقاضاي تعداد 
عمومی دیوان بـراي بررسـی بیشـتر و رفـع     هیأت  قانون دیوان عدالت نسبت به طرح مجدد آن در

مذکور اقدام نمایند. و از این طریق نسـبت بـه احقـاق    رأي  قانونی یاد شدههاي  نواقص و مغایرت
خـدمت   حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري در برخورداري از پـاداش پایـان  

    کما هو حقه نتایج مثبتی حاصل آید.
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به مناسبت بیستمن سالگرد تأسیس کانون وکالي دادگستري اسـتان گـیالن و همچنـین روز خبرنگـار،     
اصحاب رسانه، سـی و یکـم تیـر مـاه، در     نشست مطبوعاتی اعضاي هیأت مدیره این کانون با حضور 

  سالن اجتماعات کانون برگزار شد.

  پذیرد می راپذیر  آسیب اقشار مشاوره و گیالن، وکالت دادگستري وکالي کانون: سجادي •
به گزارش روابط عمومی کانون وکالي دادگستري گیالن، سید حسن سجادي رئیس هیأت مـدیره  

ها  رسانه و هستند مسؤولین و مردم بین واسط حلقه خبرنگاران: داشت کانون در این نشست اظهار
.دارند مدنی جامعه و اجتماعی عرصه در مهمی نقش
 تیرمـاه  ام سـی : گفت دادگستري وکالي کانونتأسیس  تاریخچه به اشاره با نشست این در وي  
 خواسـته  شـاه  از وقت وزیر نخست مصدق تاریخ این در که است ایران تاریخ ماندگار روزهاي از
 کـه  شـد  سـبب  امر همین و نپذیرفت شاه اما باشد مشروطه صورت به شاهنشاهی حکومت که بود

.شد منصوب وزیري نخست سمت به دوباره بعدها ولی دهد استعفا مصدق
 وکـالي  کـانون  استقالل الیحهکه  این بیان با گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  رئیس  

 بـه  بتوانـد که  این براي استانی هر: رسید، افزود مصدق دولت تصویب به 1331 سال در دادگستري
 همـین  داشـت، از  مـی  وکیل شصت بایست باشد، می وکال کانون تشکیالت صاحب مستقل صورت

 در را کـانون  این وکال آوري جمع ها، با استان اولین از یکی عنوان به توانستیم ما 1378 سال در رو
.کنیم اندازي راه گیالن

 مجمـع  انتخابـات  کانون، براسـاس  مدیرههیأت  اعضاي انتخاب کار و ساز: شد یادآور سجادي  
 مسـتقل  و دمکراتیـک کامالً  تا پذیرد می صورت کانون اعضاي و وکال فراخوان با که است عمومی
.باشد
 سـال  فـروردین  5 از کـانون  اینکه  این بیان با گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  رئیس  
 شکل به و شد دفتري تشکیالت صاحب کانون این ماه مرداد اول البته: گفت کرد آغاز را خود کار 78
.شد می یرگزار وکال دفتر در کانون جلسات تاریخ این از پیش داد، تا ادامه خود فعالیت به تر منظم
 دادگـاه  و مـدیره، دادسـرا  عمومی، هیـأت   مجمع شامل را کانون ایندهنده  تشکیل ساختار وي  

 و دانسـت  کـارآموزي  کمیسـیون  جمله از مختلفهاي  کمیسیون و قضایی معاضدت انتظامی، اداره

نشست مطبوعاتی اعضاي هیأت مـدیره کـانون وکـالي دادگسـتري
گیالن برگزار شد
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 کـارآموزان  آمـوزش  وظیفـه  کـه  است وکال کانون مهمهاي  کمیسیون از کارآموزي کمیسیون: گفت
.دارد عهده بر کار سابقه سال 10 از بیش با وکیلی نظر زیر و ماه 18 مدت به را وکالت

 اتمام از بعد کارآموزان: کرد تصریح اشخاص براي وکالت صدور چگونگی به اشاره با سجادي  
 کـه  کنند می شود، شرکت می برگزار شفاهی و کتبی صورت به که داخلی آزمونی در آموزشی دوره
.شود می صادرها  آن براي وکالت مجوز موفقیت صورت در

 هـر  از قبـل : کـرد  تصـریح  76 سـال  از وکـال  کـانون  سراسري آزمون برگزاري به اشاره با وي  
 کـانون  رئـیس  و انقـالب  دادگـاه  دادگستري، رئـیس  رئیس کل شامل نفره سه مجمع آزمونی، یک

 مجمـع  ایـن . است سال در وکیل تعداد چه نیازمند استان آن که کنند می استان، مشخص هر وکالي
 را افـزایش  درصـد  10 گذشـته  سال به نسبت که گرفت نظر در سهمیه 90 گیالن براي 98 سال در

 سـهمیه  داراي کـارآموزان  ایـن  از نفـر  27 حـدود  یعنی سهمیه این از درصد 30 البته دهد می نشان
.شوند می انتخاب آزاد سهمیه از نفر 63 حدود مابقی و هستند ایثارگري

 وکیـل  765 حاضـر  حـال  درکـه   این بیان با گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  رئیس  
 اسـت، ایـن   کارآموز 130 داراي حاضر حال در همچنین کانون این: هستند، افزود کانون این عضو
 اولـین  در و هسـتند  حقـوقی  قوانین به پایبند و متعهد اما مستقل کارآموزي دوره اتمام از پس افراد
 یـاد  کاري، سوگند دوران طول در رفتار حسن جهت تعهد و قانون حیطه از نشدن خارج براي گام
.شود می محسوب جرم قسم این از تخلف که کنند می

 عنـوان  وکال عملکرد بر نظارت با رابطه در مسؤول نهاد دو را انتظامی دادگاه و سجادي، دادستانی  
 صـادر  را قـانونی  حکـم  نهایت در و کرده بررسی مستقل طور به را تخلفات نهاد دو این: افزود و کرد
.شود می بررسی انتظامی عالی دادگاه در شود واقع شکایت مورد افراد توسط آرا برخی اگر و کنند می

 خوانـد  مـی  حقـوق  کـه  حقوق، کسی علم بودن تخصصی به توجه با: داشت بیان ادامه در وي  
 تـا  اسـت  ضـروري  بسـیار  جامعـه  براي وکیل از استفاده جهت این دارد، از را قانون تفسیر توانایی
.نشوند قضایی بعدي مشکالت دچار مردم
 سـوابق  داراي کـه  فـردي  عنوان به رئیسی والمسلمین االسالم حجت حضور به اشاره با سجادي  

 اتفـاق  این از ما و است اي العاده فوق اتفاق یک مسئله این: قضاییه، افزود قوه راس در است قضایی
.بگیریم نیک فال به را پیشامد این باید و خرسندیم بسیار
 معاضدتی خدمات ارائه براي کانون این آمادگی از گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  رئیس
 بـه  مربـوط  معاضـدتی  خـدمات : گفـت  و داد خبـر  امکانـات  و مقـررات  چارچوب در شهروندان به

.ندارد را آنهاي  هزینه پرداخت توان فرد دارند، اما وکیل درخواست که استهاي  پرونده
 خـود  دعـاوي  در را وکیل پرداخت توانایی که شهروندي هرها،  پرونده این در: کرد اضافه وي  

 بـر  مبنـی  فـرد  گفتـار  درسـتی  احـراز  با که باشد داشته معاضدتی وکیل درخواست تواند ندارد، می
  .دهد می انجامپذیر  آسیب اقشار براي را مشاوره و کانون، وکالت مالی؛ این ناتوانی
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 حقوقی مؤسسات کردن مند قانون و سازماندهی پور: ضرورت وکیل •
 وکالي از تعداديکه  این به اشاره با نشست این در نیز گیالن دادگستري وکالي کانون رئیس نایب
 در: کرد میباشند، اظهار تنگنا در معیشتی حیث از و الزم کار بازار فاقد که هستند جوان کانون عضو

 تمکـن  فاقـد  کـه  بضـاعت  بی اقشاري به قضایی خدمات ارائه جهت وکال کانون اجتماعی رویکرد
 98 سال در و 562 تعداد 97 سال در بوده دادگستري وکالي خدمات ازگیري  بهره براي مالی کافی
 بـر  راهـا   دادسرا و محاکم در ها پرونده از دفاع وظیفه که کردیم معرفی تسخیري وکیل 260 حدود
 معاضدتی وکالت مورد پرونده فقره 20 حدود و داشتیم معاضدت مشاوره مورد 50 و داشتند عهده

 .است گرفته قرار وکال کانون در همکارانم
 و وکالـت  فرهنـگ  تـرویج  راستاي در ها رسانه که داریم انتظار ماکه  این بیان با پور وکیل داود  
 را مـوثري  و بدیل بی نقش خود اجتماعی و فردي حقوق به مردم آشنایی و شهروندي حقوق تبیین
 خودهاي  فعالیت و خدمات بتواند تا میشمارد مغتنم را خبرنگاران با تعامل وکال کانون و نمایند ایفا
 مـدنی  نهادهـاي  ارتبـاطی  پـل  هـا  رسانه: دهد، افزود انعکاس مردم و جامعه به را وکیل همکاران و

 .باشند داشته خصوص این در را الزم اهتمام باید و هستند
 هـاي  هزینه گاهی: است، گفت افزایش به رو سال هر دادرسی هاي هزینهکه  این به اذعان با وي  

 دارد اقتضا که رسد می نیز درصد 17 به العاده فوق طرق و نهایی مراحل تا رسیدگی بدو از دادرسی
 و محـاکم  بـه  مـردم  آحـاد  دسترسـی  امکان و مالی فشار از جلوگیري منظور به قضاییه محترم قوه

 .فرماید اتخاذ را الزم تدابیر دادرسی گزافهاي  هزینه کاهش به نسبت دادخواهی و قضایی مراجع
 قـوه  بـا  وکـال  کـانون  خـوب  همکاري به اشاره با گیالن دادگستري وکالي کانون رئیس نایب  

 بـین  رئیسـی  والمسلمین االسالم حجت آمدن کار روي از پس خوبی تعامل: کرد داریم، بیان قضاییه
 .است شده ایجاد نهاد دو این
 یکـی  مسئله این: افزود غیرمجاز ومراکز و مؤسسات سازماندهی ضرورت به اشاره با پور وکیل  
 وکـال  کـانون  رؤسـاي  با ایشان اخیر اندیشی هم نشست در قضایی قوه محترم ریاست تأکیدات از

  .است بوده
  
 وکالت عرصه در دولتی هاي دستگاه بازنشسته کارکنان کارگیري به از ممتاز صدر انتقاد •

 این مدیرههیأت  اعضاي مطبوعاتی نشست هم در گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  دبیر
 متشکل کمسیونی توسط که ظرفیتی مبناي بر دادگستري وکالي کانون ساله هر: داشت اظهار کانون
 گردد، آزمـون  می تعیین انقالب دادگاه اول شعبه ریس و وکال کانون ریاست، دادگستري ریاست از

 تعـداد  بـا  پـذیرش  ایـن  تناسـب  عدم به توجه با که نحوي به پذیرد می کارآموز و نماید می برگزار
 تمـامی  وکـالتی  ظرفیـت ، عرصـه  ایـن  بـه  جـوان  وکالي ورود با عمال، پیشین وکالي بازنشستگی
 دادگسـتري، مرکـز   وکـالي  کـانون  مـوازات  بـه . اسـت  شـده  اشباع قبلها  مدت از استان شهرهاي



1398سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان       راه وکالت       دادگستري گیالندو فصلنامه کانون وکالي 

185

 را حقوق التحصیالن فارغ از توجهی قابل آزمون، تعداد برگزاري با ساله هر نیز قضاییه قوه مشاوران
 در تمهیـداتی  کـه  آن اسـت، بـی   نمـوده  وکالـت  جامعـه  وارد سرعت به و جذب کارآموز عنوان به

.شود اندیشیده افراد این معیشتی وضعیت
 بـه  هـم  دولتـی  هاي دستگاه بازنشستگان اتفاق به این، قریب بر عالوه: افزود ممتاز صدر حسن  
 صـدور  درخواست کانون وکال، از کانون استقالل قانونی الیحه 8 ماده دال بند شرایط داشتن شرط
. باشـد  می افراد این براي پروانه صدور به مکلف خود ذاتی وظیفه حسب کانون که نمایند می پروانه
 انتظـامی  دادگـاه  بـه  نکنـد، متقاضـیان   موافقت ایشان به وکالت پروانه دادن با وکال کانون اگر حتی
 نهایـت  در و وکالت، رسیدگی پروانه صدور متقاضی اعتراض به آنجا در و کنند می مراجعه قضات
 صـدور  از وکـال  کـانون  که مواردي اکثر در؛ شود تأیید می یا نقض وکال کانون مدیرههیأت  تصمیم
 اقدام و نقض را کانون نظر قضات انتظامی دادگاه، ورزد می اجتناب بازنشستگان براي وکالت پروانه
.نماید می پروانه صدور به

 وکـالي ، شـوند  مـی  وکالـت  حرفـه  وارد ساله هر که عظیمی خیل این در: داد ادامه ممتاز صدر  
 و باشـند  داشـته  دفتـري  تـا  مکلفند حال عین در و ندارند مردمی مراجعات از نصیبی چندان جوان

 تمدیـد  بـه  مربـوط هـاي   هزینه و پرداخت را سالیانه مالیات و باشند احتمالی مراجعات پاسخگوي
 التحصـیل  فارغ دانشگاه از جوان، تازه وکالي اتفاق به قریب که حالی در. نمایند تادیه نیز را سالیانه
 حتـی  و مستاصل دفتر اجاره از مواردي در و ندارند ایی خانواده، اندوخته مالی پشتوانه جز و شده
.باشند نیز خانوار سرپرست اگر الخصوص علی هستند ناتوان خود معاشتأمین  از

 وجود وکالت عرصه به ورود در که نابسامانی وضعیت نتیجه: کرد تصریح دادگستري وکیل این  
 رو بـه  رو معیشـتی  مشـکل  بـا  وقتی جوان وکیل. نیست وکیل شان و وکالت جایگاه تنزل جز دارد
 و ایـی  حرفه اصول است باشد، ممکن نیز خانوار سرپرست عنوان به وقتی الخصوص شود، علی می

 قضـایی  سیسـتم  بـه  مستقیم صورت خود، به بر عالوه وي عمل که گذارد پا زیر را وکالت اخالقی
 غیرحقـوقی  افـرادي  شـدن  جمع از حقوقی آشفته، مؤسسات شرایط همین در. رساند می آسیب نیز
 بایسـت  مـی  کـه  را وکالـت  جایگـاه  و ناچیز، شان بهاي به جوان وکالي استخدام با و درآورده سر

.دهند می تنزل حداقلی درآمد کسب حد به باشد محور عدالت
 ایـن  از گریـز  بـراي  نیـز  راهـایی   حـل  راه اما گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  دبیر  

 قضاییهاي  پرونده تمامی در وکیل دخالت کردن الزامی: گفت داد؛ وي پیشنهاد سامان نابه وضعیت
 اثـر  نیـز  وکـال  معیشـت  در، کند می کمک عدالت و واقعیت به رسیدن در قاضی بهکه  این بر عالوه
 از پس یا و اختالف حدوث از قبل چه وکیل خدمات از مندي بهره زمینه در طور همین. دارد مثبت
 شـوند  تـر  آگاه حقیقت این به مردم تا شودسازي  فرهنگ عمومیهاي  رسانه طریق از بایست ، میآن
 در خطـا  و آزمون از و رفت خواهد پیش بهتر مراتب بهها  آن امورات وکیل دخالت و حضور با که
.گردد می جلوگیري حقوقی امر
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 تنهـا  نـه  ملـی  صداوسیماي متاسفانه: کرد صداوسیما، تصریحهاي  برنامه از انتقاد با ممتاز صدر  
 خـارجی هـاي   فـیلم  درکه  این جالب. نماید می بدبین وکیل به را مردم، برعکس بلکه کند نمی چنین

 در کـه  شـاهدند  مـردم  شـود  مـی  برگردانـده  فارسی به داخلی استفاده براي باالجبار که صداوسیما
کنـد،   مـی  تفهیم را وکیل داشتن حق او به متهم فرد یک با پلیس برخورد اولین در دیگر کشورهاي

 صداوسـیما  مـوارد  بسـیاري  در ولی دارد مثبت اثر وکیل به مردم گرایش در بند نیم جمالت همین
.نیست چنین اصالً واقع در که نماید می معرفی وکیل از نامناسب بسیار چهره
 خـود  کـار  فنـی  اصـول  رعایت نیازمند که گونه همانها  شرکت: افزاید می دادگستري وکیل این  

 در نـاظر  و مشـاور  عنـوان  بـه  و باشند داشته نیز دادگستري وکیل تا شوند ملزم بایست ، میهستند
.بگیرند کمکها  آن از خود امورات

برسـد،   دادگستري وکیلتأیید  به آن غیر و ملکی معامالت بنگاه در اشخاص معامالت همچنین  
 قـانون  حکـم  بـه  که نمایند می استفاده دادگستري وکیل خدمات از زمانیها، صرفاً  شرکت سفانهأمت

 و ناظر و مشاور عنوان به وکیل از توانند می مواقع بسیاري در که حالی استدر  این و گردند ناچار
.یابند نجات سردرگمی از اختالف حدوث صورت در تا نمایند استفاده قرارداد کننده تنظیم
 حقـوقی  مؤسسات بغرنج وضعیت به پایان در گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  دبیر  
 هـم  کـه  حالی در گرددتأسیس  وکیل توسط بایست می حتماً حقوقی مؤسسات: گفت و کرد اشاره
 ایـن تأسـیس   بـه  توانـد  مـی  حقوقی غیر تخصص و سواد میزان هر با غیرحقوقی شخص هر اکنون
 اطـالع  عـدم  و حقـوقی  دانش فقدان لحاظ به مؤسسات اینکه  این تاسف جاي و نماید اقدام دفاتر

 اسـت  جوان همکاران از بیگاري مواردي در که ـ پایین بسیار مبالغ با جوان وکالي از مردم حقوقی
 را خـود  مردم نظر در ولی نیستند مردم مشکل حل به قادر خود بهتر عبارت به؛ نمایند می استفاده ـ

  نمایند. می معرفیدهنده  نجات

حقوقی مؤسسات بر نظارت عدم پور از تقی انتقاد •
 مـدیره هیـأت   بازرس پور تقی گیالن، امیر دادگستري وکالي کانون رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 رسانه، اظهار اصحاب با کانون این مدیرههیأت  اعضاي نشست در گیالن دادگستري وکالي کانون
 بهداشت و امنیت حاکمیت، ایجاد از بخشی عنوان به قضایی دستگاه اصلی وظایف از یکی: داشت
 مصـوب  وکالـت  باشـد، قـانون   می مستقل و متخصص وکالي به دسترسی جهت شهروندان روانی
کـه ایـن  بـه  توجه اند؛ با نموده تشریح را وکالت پروانه صدور روند و کیفیت بعدي قوانین و 1315
 وظیفه این دارد، انجام عهده به را جامعه و مردم آحاد حقوق از دفاع خطیر وظیفه دادگستري وکیل
.گردد نمی میسر کافی دانش داشتن با جز
 مؤسسـات : گفـت  »اسـت  بـوده  دشـوار  همیشه وکالت پروانه کسب شرایط«که  این بیان با وي  

 باشـند، اگـر   دادگسـتري  وکالـت  جایگـاه  و شـأن  داراي بایست ضرورت، می همان بر حقوقی، بنا
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 بـه  آسیب ورود نباشند، باعث وکالت حرفه به ورود براي الزمهاي  حداقل حقوقی، واجد مؤسسین
 مؤسسات تشکیل 1391 سال شده، تا گفتههاي  ضرورت گردید، بنابر خواهند جامعه و مردم حقوق
 وکیـل  سـه  حـداقل  تقاضـاي  درسـتی  به را مؤسسهتأسیس  شرط که اي نامه آیین اساس بر حقوقی

 همچنـین . داشت می وکالت سابقه سال 10 حداقل بایست ها می آن از یکی که دانست می دادگستري
 وکـالي  کـانون تأییـد   بـه  بایسـت  مـی  حقـوقی  مؤسسـات  اساسـنامه  کـه  بود کرده بینی پیش قانون

 دانسـته  الزم را وکیـل  سه تقاضاي که کیفی لحاظ از هم مذکورنامه  آیین برسد، بنابراین دادگستري
 91 سـال  در متاسـفانه  بـود، امـا   قبـول  قابـل  وکالت جامعه کانون، براي نظارت لحاظ از هم و بود

 آن اسـاس  بر که گردید صادر غیرتجاري مؤسسات و ها شرکت ثبت کل مدیر طرف از اي بخشنامه
 بـدون  حقوقی مؤسساتتأسیس  آن اساس بر و نمود تغییر اساسی طور به گذشتهنامه  آیین ضوابط
 .گردیدپذیر  امکان الزم حقوقی اطالعات داشتن بدون حتی و وکالت پروانه داشتن

 افـراد  بـه  را دفـاع  تخصصـی  امـر  بخشـنامه  ایـن  که آنجایی از: داد ادامه دادگستري وکیل این  
 موضـوع  کـه  گرفت قرار دادگستري وکالي هاي کانون شدید اعتراض مورد سپارد می غیرتخصصی

 قـوانین  بـرخالف  را بخشـنامه  دیوان متاسفانه ولی شد کشیده نیز اداري عدالت دیوان به حتی دعوا
 مؤسسـات  مجـوز  حاضـر  حـال  در. نمـود تأییـد   را بحث مورد بخشنامه نوعی به و نداد تشخیص
 است آن، این ویرانگر و اساسی مشکالت از یکی که گردد می صادر بخشنامه این اساس بر حقوقی

 نـدارد  وجـود  آنـان  عملکـرد  بـر  نظـارت  بـراي  مرجعی حقوقی، هیچ مؤسسات تشکیل از پس که
 وضـعیت  از اسـتفاده  بـا  نیسـتند  دادگسـتري  وکیـل  آن مؤسسینکه  این دلیل به مؤسساتگونه  این

 آنـان  از و داده ارجـاع  جـوان  وکـالي  و وکالت کارآموزان به را ها پرونده جامعه بر حاکم اقتصادي
 .است دادگستري وکالي جایگاه و شأن خالف بر امر این که نمایند می کشی بهره
 مؤسسـات، اعتقـاد  گونـه   این نفع به اداري عدالت دیوانرأي  صدور رغم علی: کرد تصریح وي  
 وکالـت  قـانون  55 مـاده  موجب به و بوده وکالت امر در مداخله مؤسسات این کار که داریم راسخ
 این عمل که آنجایی از و رو همین باشد، از می مجازات و پیگرد قابل و انگاري جرم 1315 مصوب
 جهـت  بـه  هـم  داریـم  اعتقـاد  شـود  مـی  محسوب مردم آحاد دفاعی حقوق کننده محدود مؤسسات
 باشد می قضاییه قوه ذاتی وظایف از یکی اساسی قانون 156 اصل مطابق که جرم وقوع از پیشگیري

گونـه   ایـن  بـا  دارد وظیفـه  قضـاییه  وکالـت، قـوه   قـانون  55 ماده با صریح مخالفت جهت از هم و
 .نماید قضایی برخورد مؤسسات

 صـدور  علـت  خصـوص  در کـه  خبرنگـاران  از یکی سؤال به پاسخ در ادامه در پور تقی امیر  
 قضـات  بـراي  وکالـت  پروانـه  صـدور : بود، گفـت  پرسیده بازنشسته قضات براي وکالت پروانه

 تکلیـف  یک وکال کانون براي حاضر حال دولتی، درهاي  دستگاه بازنشسته کارمندان و بازنشسته
 حاضر حال در 1333 مصوب دادگستري وکالي کانون استقالل الیحه قانون 8 است، ماده قانونی
 مبنـاي  داراي تصـویب  زمـان  در قانون میباشد، این متقاضیانگونه  این براي پروانه صدور مستند
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 مبنـاي  اجتمـاعی  و تـاریخی  تحـوالت  اثر بر و زمان مرور اثر بر ولی بوده دفاعی قابل و درست
 ي متقاضـیان  پروانـه  صـدور  براي منطقی مبناي گونه هیچ حاضر حال در و داده دست از را خود
.ندارد وجود

 در اساسـی  مشـکالت  از پایـان، یکـی   در گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  بازرس  
 تعـداد  کـه  1333 سـال  در: گفـت  و دانسـت  آن قـوانین  رسانی روز به عدم را گذاري قانون حوزه
 بـه  کمی تعداد نفر صد این از و رسید می نفر 100 عدد به شاید ایران کل در حقوق التحصیالن فارغ
نقـص،   این براي گذار نداشتند، قانون دادگستري وکیل به دسترسی مردم و شدند می مشغول وکالت
 در و رسـیده  ابتـذال  حد به حقوق دانشجوي پذیرش که حاضر حال در اما نمود تصویب را 8 ماده
 حتـی  و لیسـانس  فـوق  و لیسـانس  صـدور  به اقدام و شدهتأسیس  حقوق اي دانشکده کوره ده هر

 و نمایـد  نمـی  توجیه را شده ذکر قانون 8 ماده وجود ضرورتی و مبنا نمایند، هیچ می حقوق دکتراي
  .گردد حذف کشور حقوقی سیستم از ماده این که است شایسته

برویم حقوقی مشاوران و وکال از اجباري استفاده سمت به باید: دکتر نظري نژاد •
 در اجبـاري  وکالت کردن نهادینه برتأکید  با گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  عضو یک

 از جلـوگیري  بـراي  و شـهروندان  به حقوقی آموزش جهت اجباري وکالت امیدواریم: گفت جامعه
 اسـتفاده  سـمت  بـه  دارد ضـرورت  زیـرا  شـود  ایجـاد  جامعه در آنان به ضرر و خسارت آمدن وارد

.برویم حقوقی مشاوران و وکال از اجباري
 وکـالي  کانونتأسیس  سالگرد ماه، بیستمین مرداد اول مناسبت به که نژاد نظري محمدرضا دکتر  

کـه ایـن  بـه  اشـاره  گفت، با می سخن کانون این مدیرههیأت  اعضاي نشست گیالن، در دادگستري
 ساله هر ظرفیت تعیین مرجع: کرد است، اظهار شده داللی باعث مجاز غیر هاي خانه وکالت حضور
 وکالسـت  کـانون  از یکـی  و دادگسـتري  از آن عضو دو که هستند عضو وکال، سه هاي کانون براي

 نصـاب  حـد  تعین دیگر سوي از. باشد درست تواند نمی انحصار ادعاي و نبوده انحصاري بنابراین
.گرفت توان نمی برآن ایرادي که وکالست هاي کانون و دادگستري امکانات و نیاز براساس

 در مثـال  طـور  بـه  آزمـون  این در: است، افزود سخت وکالت ورودي آزمونکه  این بیان با وي  
 افـراد  ایـن  کـه  شـوند  می قبول نفر 70 حدود تعداد این از و شرکت نفر هزار از بیش گیالن کانون
 کـارآموزي  ماهه 18 دوره در کارآموزي تکالیف انجام. هستند حقوق جوان التحصیالن فارغ عصاره

 ساالري شایسته زمینه مجموعا که هستند یک پایه وکالت پروانه اخذ آن، مقدمه از پس اختبار نیز و
.نماید می فراهم را

 ورودي نصـاب  حـد  حـذف  پـی  در گفته پیش فرایند رعایت بدون که هایی طرح ادامه در وي  
 استفاده خواهان که اي است جامعه آن از متضرر که نمود ارزیابی ساالري شایسته مخالف را هستند

.هستند وکیل خدمات از
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 اجتمـاعی  هـاي  آسـیب  بـا  مقابلـه  قانونی راهکارهاي با رابطه در دادگستري یک پایه وکیل این  
 عیـوب  رفـع  بلکه نیست قانونصرفاً  اجتماعی هاي آسیب و ها بحران با مقابله راهکار: کرد تصریح
 برخـوردار  بیشـتري  اهمیـت  از رابطـه  ایـن  در اقتصادي مسائل دهی سامان و آموزشی، فقر ساختار
.دارد وجود نیز زیادي قانونی هاي خالء رابطه این در البته و هستند

 سخت مورد در گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  اصلی عضو نژاد نظري محمدرضا  
 قـانون  در کـه  جهـت  ایـن  به است ایراد یک این بنده نظر از: گفت حقوق قانون مفاهیم بودن فهم
 بـه  جهـل  که شود می ادعا دیگر سوي از و هستنداالجرا  الزم انتشار از روز 15 از بعد قوانین مدنی
.باشد فهم همه و ساده زبان به قانون باید و نیست مسموع قانون
 ایـن  از جـداي  شـود  مـی  نگارش نوشتاري سخت صورت به قانون ما جامعه در اما: افزود وي  
 آن به دستیابی امکان قانون خواندن با هرکس که است تخصص یک حقوق که کنیم قبول باید ایراد
 وکـال  و دانـان  حقـوق  از خـود  کارهـاي  در که برود سمتی به جامعه که است ضروري و ندارد را

.کند می مسدود را بسیاري اختالفات و دعاوي باب قطعا حقوقی مشاور از استفاده و کنند استفاده
 و زن دیـه  برابري اي براي رویه وحدت کشور عالی دیوان اخیراًکه  این بیان با ادامه در نژاد نظري  
 لحـاظ  از مـرد  و زن دیـه  برابـري  معناي به رویه وحدت این: کرد تصریح است گرفته نظر در مرد

.نیست قانونی
 تصـویب  و تـدوین  را مـرد  و زن دیه برابري تواند، قانون می گذار قانون فقطکه  این بیان با وي  

 اجتماعی، قـدرت  تحوالتتأثیر  تحت اما است مرد نصف زن دیه فقهی قانون براساس: کند، افزود
) قتـل  در( نفس بر جنایت مجازات قانون 551 تبصره در گذار قانون خواهی برابر و بانوان اجتماعی

هـاي بیمـه  محل آن از بخشی و بدنی خساراتتأمین  صندوق محل از مرد و زن دیه تفاوت بین ما
.قاتل توسط نه و شود می پرداخت اجباري

 صـندوق  محـل  از کـه  گرفتـه  صورت وحدتی رویه نیز عضو بر جنایت براي: کرد تصریح وي  
.است نکرده تغییر قانون کرد، وگرنه پرداخت مرد و زن التفاوت مابه برايتوان  می بدنی خسارات

 دیه التفاوت مابه پرداخت از انتقاد با پایان در گیالن دادگستري وکالي کانون مدیرههیأت  عضو  
 کـه  کسی جاي به قانون براساس: گفت قانون اصالح جاي به بدنیهاي  خسارت محل از مرد و زن

  .شود می پرداخت مرد و زن دیه التفاوت مابه شده یاد محل شده، از ناشایست عملی مرتکب






