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باشد. شده چاپ   اي

است. آزاد مقاالت ویرایش و تلخیص چاپ، در   تحریریه

پژوهشی باشد  طرح گزارش یا نامه

با فایل مربوطـه همراه

است. بالمانع منبع ذکر شرط به نشریه این مطالب   نقل
آن نویسندگان آراي بیانگر نشریه هاست ن

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

و دوم، پاییز و زمستان  بیست شماره یازدهم، 1398سال

پژوهشی و تحلیلی آموزشی،   رسانی،
139  

 

راه    وکالتي
اي چاپ شده باشد.

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

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

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

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

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

کانون نمی رسمی موضع   باشد. و

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

زمستان و پاییز سال یازدهم، شماره بیست و دوم،

و خرد جان خداوند نام   به

حقوقی   ي
وکالت   راه

آموزشی، تحلیلی و پژوهشی رسانی،
1398پاییز و زمستان 

  

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

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

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

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

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

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

نمی و موضع رسمی کانون

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

زمستان      راه وکالت و پاییز دوم، و بیست شماره سال یازدهم،

181

نام خداوند جان و خرد به

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

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

 
نشریه در قبالً مقاالت ارسالی نباید

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

است. الزامی ذکر آن در ابتداي مقاله
حداکثرحجم  مقاالت ارسالی

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

گردد. ایمیل کانون نشانی به یا تحویل کانون شده

است. بالمانع منبع ذکر شرط به نشریه نقل مطالب این
ای مطالب مندرج در

نمی کانون رسمی و موضع

نمودند. با تشکر از همراهی نشریه، انتشار در را ما که تمامی دوستانی

دادگستري گیالن وکالي کانون فصلنامه راه وکالت   دو

خرد و جان به نام خداوند

دو فصلنامه
وکالت راه

ي خبري، اطالع نشریه
هم، شماره دیازسال 

گیالن دادگستري وکالي   کانون

  

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

مقدس (الکانی)،  دفاع میدان رشت،
لیفکوهی کوچه رودباري،   اهللا

§

§

§

§

§

§

§

از با تشکر

گیالن دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري

نشریه
سال

  صاحب امتیاز
وکالي دادگستري گیالن کانون

مدیر مسئول و سردبیر
  محمود اخوان توکلی

ویراستار    هیأت تحریریهو
  اسفندیار سلمان
  مسئول هماهنگی

  زاده احمد قربان
تحریریه به ترتیب الفبا   اعضاي

  خانم: نورا احسانگر، 
  پور،  آقایان: دکتر مجتبی جانی

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

پور زاده، داود وکیل کامران

  طراحی جلد
  زاده البرز قربان

  خدمات نشر
  انتشارات جنگل

  نشانی نشریه:
میدان دفاع مقدس (الکانی)، رشت،

اهللا رودباري، کوچه لیفکوهی
  33225821تلفن:  
  33224575فاکس:  

  پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com

گیالن دادگستري وکالي کانون دو فصلنامه

امتیاز صاحب
گیالن دادگستري کانون وکالي

سردبیر و مدیر مسئول
توکلی محمود اخوان

و ویراستاردبیر 
سلمان اسفندیار
هماهنگی مسئول

قربان احمد
الفبا ترتیب به اعضاي تحریریه

احسانگر، خانم: نورا
جانی مجتبی آقایان: دکتر

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

سلمانپور، عباس دکتر اسفندیار سلمان،
کامرانمحمود 

جلد طراحی
قربان البرز

نشر خدمات
جنگل انتشارات

نشریه: نشانی
مقدس (الکانی)، رشت، میدان دفاع

لیفکوهی خیابان آیت کوچه اهللا رودباري،
تلفن:  
فاکس:  

الکترونیک: پست
Guilanbar@yahoo.com 



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

182 

 

 

 

 

 
  1محمود اخوان / /  یادداشت مدیرمسئول

 / تعیین قانون حاکم بر دعاوي غیرقراردادي تجارت الکترونیکی مالکیت فکري 
  3عباس تفرشی، مرتضی فروحی / 

 / گذاري نظام حقوقی ایران در حوزه محیط زیست  سیر تحول سیاست
  11/  شیین رمضانی درویرحسیام

 / بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین با نگاهی بر رویه قضایی 
  32مریم صفري روشن / 

  47/ حامد آریانفر / نگاهی به قرار عدم دسترسی به پرونده 
  54/  ییشکایهی وله عبدالیسم/ کنندگان  بررسی انتقادي قانون حمایت از حقوق مصرف

بررسی روش ثبتی و صدور سند مالکیت براي اراضی واگذار شده در جریان اصالحات ارضی در 
  70صاحبه محبی، ابراهیم عموپور / / روستاها 

زنان  جاصل از ازدواحلیف تابعیت فرزندان کهاي اعطاي تابعیت مطابق قانون تعیین ت چالش
  89پور /  سیده فاطمه مهدي/  1398ی مصوب اردیبهشت جایرانی با مردان خار

/ المنفعه، ضمانت اجراي جایگزین در دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون  خدمات عام
  106اهللا اهللا بهدشتی، جهانگیر شهرودباري، مجتبی مرزبان مقیمی /  روح

  117زهرا محمودي، حدیث شفیعی / / بها یا کرایه کشتی و ضمانت اجراهاي پرداخت آن  اجاره
  135محمود اخوان / / خسارت خوانده دعوا در دادرسی 
 / آمیز و راهبردهاي پیشگیري از آن  مطالعه جرم شناختی تکرار جرایم خشونت

  144ی / رانیاحمدزاده ذوالپ مهرداد
ضرورت ایجاد شعب استانی دیوان عدالت اداري و تأثیر آن بر تضمین حق دسترسی به دادگاه 

  163سیدعلی موسوي / / صالح 
 / هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  14/08/1398مورخ  2397نقد و بررسی رأي شماره 

  169گرد /  محمد تقی روان
ایران به میزبانی کانون وکالي دادگستري هاي  کانونچهارمین دوره المپیاد ورزشی گزارش 

  176/ وکالي دادگستري گیالن 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن و دادگاه عالی انتظامی قضات  آراء محکومیت دادگاه

 179/  به توبیخ با درج در مجله کانون
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  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

  کاربرد دوگانه وکالت
حاکمیت قانون به قـول اندیشـمندان بزرگتـرین دسـتاورد بشـر اسـت کـه بـا تمـام اختراعـات و           

تواند در کفه دیگر ترازو قـرار گیـرد. زیـرا بـدون حاکمیـت       هاي بشر در علوم و فنون می پیشرفت
هـاي انسـان بسـتر     هاي بشر قابل تحقق نیست. بدون رعایت حقوق و آزادي قانون حقوق و آزادي

خبري و ظلم چه دستاوردي قابل حصول است؟ در حوزه  نخواهد شد. در جهل و بی توسعه فراهم
گذاري، وظیفه قوه مجریه، اجراي قـوانین   حکومت سیاست و حقوق اصوالً وظیفه قوه مقننه، قانون

و وظیفه قوه قضاییه، تمییز حق و باطل است و نظارت بر حفظ حقـوق و اجـراي صـحیح قـوانین     
اییه پاسدار و حافظ قانون است. براي این حفاظـت و پاسـداري از قـانون و    است. بنابراین قوه قض

نهایتاً براي برقراري حاکمیت قانون در جامعه این قوه بایـد مسـتقل، شـجاع و عـادل باشـد. زیـرا       
اجراي عدالت وظیفه ذاتی این قوه است. قدرت زایدالوصف این قوه و ارکان آن ممکن است خود 

هاي حقوقی براي حفـظ   عدالتی باشد. از این رو نظام حدود و موجب بیموجب لغزش و تجاوز از 
تعادل و اجراي عدالت و مراقبت از استقالل و جلوگیري از تخطی احتمالی، نهادهـاي نظـارتی در   

اند. یکی از این نهادها وکالت دادگستري است. وکالت در دادگسـتري بـراي    بینی کرده این قوه پیش
تـوان گفـت    ق با نهاد وکالت قراردادي متفاوت است. به همین جهت میدفاع از حقوق صاحبان ح

که وکالت واجد مفهوم و کاربرد دوگانه است. یکی وکالت به عنوان عقدي از عقود معین که وکیل 
شود. در راستاي این تعریف قانون مـدنی در فصـل سـیزدهم در     نایب دیگري براي انجام کاري می

وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طـرفین  «آورده است:  656تعریف عقد وکالت در ماده
ممکـن  «همین قانون گفته شده است:  660در ماده » کند. دیگري را براي انجام امري نایب خود می

است وکالت به طور مطلق براي تمام امور موکل باشد یا مقید براي امر یا امور خاصی. در صـورتی  
اما وکالت در دادگستري ». به اداره کردن اموال موکل خواهد بود که وکالت مطلق باشد فقط مربوط

دفاع از حقوق موکلین است. این کاري است که عموماً موکل قادر به انجام آن کماهوحقه نیست و 
ناچار است براي حفظ حقوق خود وکیلی انتخاب کند. به جهت تکلیفی بودن این وظیفه در بعضی 

کمات جنایی اگر متهم براي دفاع از خود وکیلی انتخاب نکند، دادگاه از موارد مقرر گردیده در محا

یادداشت مدیرمسئول
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موظف به ایفاي چنین تکلیف است. بنابراین مفهوم دوگانه وکالت و فرق وکالت متعارف و مـدنی  
با وکالت در دادگستري مسلم است. وکالت دادگستري یک خدمت عمـومی اسـت. اگرچـه انجـام     

ی قوانین بخشی از این خدمات را به نهادهاي خصوصـی  خدمات عمومی بر عهده دولت است. ول
هاي صنفی واگذار کرده است. از جملـه بخشـی از ایـن خـدمات یعنـی دفـاع از        تحت عنوان نظام

گذار به نهادي به عنوان وکالت دادگستري واگذار کـرده اسـت. بـا توجـه بـه       حقوق مردم را قانون
زمه اجراي این وظیفه اسـت. شـوراي اروپـا در    وظیفه ذاتی وکالت در دادگستري داشتن استقالل ال

تعریـف کـرده   » 1آزادي انجام حرفه بدون هرگونه دخالت نامناسب«اي مفهوه استقالل را  نامه توصیه
است. این تعریف ازاین جهت قابل توجه است که وظیفه دفاع و حفاظت از هرنـوع حقـوق مـردم    

اري دولت باید آن را به عهـده بگیـرد. از   یک خدمت عمومی الزامی است که حاکمیت و یا به اعتب
گذار آن را به نهاد وکالت دادگستري محول کرده است. با دقت در قـانون   باب تقسیم وظایف قانون

گذار صریحاً  کنیم که وکالت و امور راجع به آن را قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مشاهده می
بحث قوه قضاییه صریحاً در این مقوله چیـزي  در مبحث حقوق ملت مطرح کرده در حالی که در م

شود. نتیجتاً دفاع از حقوق مردم داراي اقتضائاتی است که باید مورد توجه دقیق قـرار   مشاهده نمی
انـد   گیرد. اخیراً بعضی از وکالي دادگستري در مقام اظهارنظر صنفی متعرض شـده و اعـالم کـرده   

هاي وکال به موجب قانون استقالل، تمشیت امور  نونوظیفه اتحادیه به موجب اساسنامه و وظیفه کا
هـاي وکـال    صنفی است این نهادها حق اظهارنظر در امور اجتماعی را به اعتبـار اتحادیـه و کـانون   

ندارند و وکال باید شخصاً اظهارنظر کنند. در حالی که با توجه به محول شدن خـدمت امـومی بـه    
نهاد وکالت دادگسـتري دفـاع از حقـوق سـتمدیدگان و     که رسالت  موجب قانون و با عنایت به این

ها در معرض تضییع قرار گرفته است نتیجتـاً دفـاع از حقـوق اجتمـاعی      کسانی است که حقوق آن
هاي وکـالي دادگسـتري و    هاست. بنابراین نهادهایی مثل: اتحادیه کانون وظیفه قانونی و اخالقی آن

هاست دفاع از حقوق  امور صنفی که وظیفه اولیه آنهاي وکالي دادگستري عالوه بر تمشیت  کانون
هاست، به اعتبار محول شدن بخشی از وظیفه حقـوق عمـومی    هاي جامعه وظیفه ثانوي آن و آزادي
المللی  توانند و باید در حقوق و مسائل مربوط به جامعه اعم از امور داخلی و بین ها طبیعتاً می به آن

ها و اظهارنظرهاست از طـرف   و امنیت ملی هم الزمه این تحلیل اظهارنظر نمایند. اما رعایت حدود
اي اسـت   ها نیز وظیفه دیگر انتقاد از این نظریات و تحلیل و نشان دادن صواب و ناصواب بودن آن

  که اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به همه محول کرده است. 
  

    

                                                            
  ، پژوهشگاه قوه قضاییه.17کانون وکالي دادگستري، صفحه مفهوم قلمرو استقالل وکیل و   .1
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 دانشجوي مقطع دکتري گرایش حقوق خصوصی و قاضی دادگستري عباس تفرشی

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري مرتضی فروحی

 
  

  چکیده
هــاي تکنولــوژیکی ســبب  پیشــرفت

هـاي مجـازي در کنـار     ایجاد محیط
محیط حقیقی شده اسـت. شناسـایی   
اموال فکري و نظام حمایتی خـاص  
ایــن نــوع امــوال در قــوانین ملــی و 

المللی و حمایت از ایـن حقـوق    بین
هاي دیجیتـال از سـوي    وجود محیط

اي در  دیگرسبب بروز مسائل عدیده
است. یکی المللی گردیده  عرصه بین
ترین مباحـث در ایـن زمینـه     از مهم

ــورهاي   ــی کش ــوانین مل ــارض ق تع
مختلف در این عرصه اسـت. غالبـا   

در دعاوي نقض حقـوق انحصـاري   
دارنده حقوق فکـري (در بعـد غیـر    
قــراردادي) در محــیط دیجیتــال بــه 

هـاي جغرافیـاییِ    دلیل وجود تفاوت
ــرفینِ    ــت ط ــل اقام ــورهاي مح کش

بر دعـوي   دعوي تعیین قانون حاکم
در امري دشوار است و لـذا وجـود   
معیارهایی براي حل تعارض قوانین 

تواند قضـات   گونه دعاوي می در این
تر  را در جهت انتخاب قانون مناسب

ــاري   ــه ی ــه قضــاوتی عادالن و النهای
ــه    ــیونی ب ــه کنوانس ــر چ ــاند اگ رس

صورت خاص در باب این موضـوع  
ــافتن   ــراي ی ــیکن ب ــدارد. ل وجــود ن

عبــارت بهتــر قواعــد  معیارهــا و بــه
ــاکم بایــــد   ــانون حــ تعیــــین قــ

المللی کـه داراي   هاي بین کنوانسیون
مفــاد و قواعــد کلــی در ایــن زمینــه 
هستند، مورد بررسی قـرار گیـرد تـا    
با وحدت مالك از این مفـاد بتـوان   

هــایی بــراي حــل  حــل قواعــد و راه
ــر    ــاوي غی ــوانین در دع ــارض ق تع
قراردادي حقوق مالکیت فکـري در  

  جیتال ارائه داد.محیط دی
  المللی. هاي بین تعارض قوانین، دعاوي غیر قراردادي، محیط دیجیتال، حقوق مالکیت فکري، کنوانسیونواژگان کلیدي: 

  
  مقدمه

هـا در قـوانین مختلـف     امروزه حقوق مالکیت فکري و متعلّق آن (اموال فکري) و نحوه حمایـت از آن 
بررسی قرار گرفته شده است که عموما نوع حمایت تعیین شده مختص اموال فکـري در فضـاي   مورد 

حقیقی است. اما با پیشرفت تکنولوژي و ایجاد فضاهاي مجازي (اینترنت) و رشد تجارت الکترونیـک،  
رسد؛ از ایـن   اعمال معیارهاي حمایتی موجود در قوانین خاصِ حقوق مالکیت فکري، دشوار به نظر می

پـذیرد، اشـخاص بـه     هت که در غالب مواردي که نقض حقوق فکري در محیط دیجیتال صورت میج
ي مال  هاي مختلفی از هم اقامت دارند در صورت نقض حق انحصاري دارنده لحاظ جغرافیایی در مکان

حق، این سؤال ایجاد  و طرح دعوي نقض حقاز سوي ذي فکري در فضاي اینترنت توسط شخص ثالث
ه، درصورت اقامه دعوي، قاضی در مقام رسیدگی باید قانون کدام کشور را مالك قرار دهد؟ گردد ک می

 تعیین قانون حاکم بر دعاوي غیرقراردادي 
 تجارت الکترونیکی مالکیت فکري
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آیا قواعد و معیارهایی براي تعیین قانون حاکم در حالتی که نقضـی در زمینـه امـوال فکـري در محـیط      
در صورت پاسخ مثبـت بـه سـؤال اخیـر     ؟ پیوندد وجود دارد به وقوع می 1اینترنت و به صورت بر خط

  کدام قاعده یا معیار براي تعیین قانون حاکم باید مورد توجه قرار گیرد؟
المللی در باب مسائل غیر قـراردادي هاي بین رسد با وحدت مالك از مفاد کنوانسیون به نظر می  

بتوان معیارهایی را براي تعیین قانون حاکم، به صـورت اخـص در زمینـه دعـاوي غیـر قـراردادي
دیجیتال، ارائـه داد تـا از ایـن طریـق بتـوان از تعـارض قـوانین و ایجـاد مالکیت فکري در محیط

هاي حقوقی غامض پیشگیري نمود.  وضعیت

المللی در تعیین قانون حاکم بر دعـاوي غیـر هاي بین بررسی کنوانسیون  .1
  قراردادي مالکیت فکري

هـایی پرداخـت کـه در     براي تعیین قانون حاکم در دعاوي غیر قراردادي باید به بررسی کنوانسیون
انـد. در زمینـه تعهـدات غیـر قـراردادي در تجـارت        المللی مورد تصـویب قـرار گرفتـه    عرصه بین

هایی بـه صـورت    الکترونیک اموال فکري کنوانسیونی به صورت خاص وجود ندارد اما کنوانسیون
هـا بـراي حـوزه تجـارت      تـوان از مـالك آن   باب تعهدات غیرقراردادي وجود دارند که میکلی در 

العمـل   (دسـتور  2توان بـه کنوانسـیون رم    ها می الکترونیک نیز بهره جست. از جمله این کنوانسیون
شوراي اروپا در باب تعیـین قـانون حـاکم بـر تعهـدات غیـر قـراردادي و کنوانسـیون          2007/864

هـا و شناسـایی و اجـراي     شـوراي اروپـا در بـاب صـالحیت    44/ 2001ورالعمل (دسـت  1بروکسل 
ها در خصوص مسائل تجاري و مدنی) و نیز به صـورت خـاص کنوانسـیون بـرن بـراي       صالحیت

  گیرد:  حمایت از آثار ادبی و هنري اشاره کرد که در سه گفتار مجزا مورد بحث و بررسی قرار می

  2. کنوانسیون رم 1ـ1
تعیین قانون حاکم بـر دعـاوي غیـر قـراردادي حقـوق مالکیـت فکـري در عرصـه تجـارت          براي 

شوراي اروپا درباب تعیـین قـانون    2007/864(دستورالعمل  2توان به کنوانسیون رم  الکترونیک می
اي از قواعد حل تعـارض   اشاره نمود. در این کنوانسیون مجموعه 2حاکم بر تعهدات غیر قراردادي)

تـوان از   هاي غیر قراردادي حقوق مالکیت فکري در نظر گرفته شـده اسـت کـه مـی     هدر زمینه جنب
  مالك آن براي تعیین قانون حاکم در حوزه تجارت الکترونیکی اموال فکري نیز بهره برد. 

این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته است. ایـن مـاده    1در ماده  2دامنه اجرایی کنوانسیون رم   
هایی که تعارضی میان قـوانین   مقررات این کنوانسیون در خصوص موقعیت«د که: کن چنین بیان می

و ...» وجود دارد و نیز درمورد تعهدات غیر قراردادي در مسائل تجاري و مدنی مجري خواهد بود 

1. online.
2. regulation No. 864/2007 on law applicable to Non contractual Obligations (Rome II).
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هـا،   این کنوانسیون مصادیقی از تعهدات غیر قراردادي برشمرده شده است. من جمله آن 2در ماده 
تعریـف   4، تخلـف ناشـی از نقـض قـرارداد.    3، اداره فضولی مال غیر2راشدن ناعادالنه، دا1شبه جرم

  بیان شده است.  10، 11، 12هریک از این مفاهیم در مواد 
توان به ماده  براي برقراري ارتباط میان تعهدات غیر قراردادي فوق با حوزه مالکیت فکري می  

ردادي ناشی از حقـوق مالکیـت فکـري قـانونقانون حاکم بر تعهدات غیرقرا«آن اشاره کرد:  8
الذکر بـه عبارت اخیر» کشوري خواهد بود که حمایت در آن کشور مورد مطالبه واقع شده است.

اشاره دارد که براساس این قاعده قانون کشور محل حمایت، قـانون   lex loci protectionistقاعده 
بـه عبـارتی ایـن کنوانسـیون از میـان       5حاکم بر دعاوي نقض حقوق مالکیت فکري خواهـد بـود.  

هاي مختلفی که براي تعیین قانون حاکم در زمینه دعاوي مطروحه در خصوص اموال فیزیکی  قاعده
  6داند. را قابل استناد می lex loci protectionisوجود دارد، صرفاً قاعده 

  1. کنوانسیون بروکسل 2ـ1
 5)3رسـد. در مـاده (   صویب آن ضروري به نظر میپیش از بررسی این کنوانسیون اشاره به پیشینه ت

با تفکیک دعاوي قراردادي و  1988و کنوانسیون لوگانو مصوب 1968کنوانسیون بروکسل مصوب 
غیر قراردادي در خصوص دعاوي دسته اول قانون اقامتگاه خوانده و در دعاوي دسـته دوم قـانون   

  داند.  محل وقوع ضرر را حاکم می
مرتبط با صالحیت و شناسایی و اجراي مسائل تجاري و مدنی است که  1کنوانسیون بروکسل   

تـر بـه تبیـین     االجرا گردیده است. و به صورت جزئـی  الزم 2002تصویب و در سال  2001در سال
این کنوانسیون، محلی که شخصـخوانده در آن   2پردازد به استناد ماده  قواعد تعیین قانون حاکم می

که وي داراي چه ملیتی است، قـانون حـاکم اسـت و ایـن قاعـده چـه در        ایناقامت دارد، فارغ از 
خصوص دعاوي قراردادي و چه غیر قراردادي مجري اسـت، امـا در خصـوص قـانون حـاکم بـر       

، قانون کشـور محـل   5)3دعاوي غیر قراردادي حقوق مالکیت فکري، کنوانسیون بروکسل درماده (
ن امر بسته به قاعده عمومی ذکر شده در این کنوانسیون، داند و ای وقوع ضرر را حاکم بر دعوي می

براي تعیین قانون حاکم مبنا قرار  5)3درصورتی که معیار ماده ( 7اقامتگاه خوانده دعوي خواهد بود.

1. Tor/ Delict.
2. Unjust Enrichment. 
3. Negotiorum Gestio. 
4. Culpa inContrahendo.
5. Dick van Englen, Rome II and intellectual property rights: choice of law to standstill,2008,440.
6. symeon. C. Symeonides, Torts conflicts and Rome II,View from across,2004,p. 5.
7. Brussel Convention Available at: <http: //www. bdl-ip. com/upload/actualites/Presse/bdl_mip_whoselaw. 

pdf>,(visited on 22th february 2016).  



1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       وکالتراه        دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

6

بین کشورهاي مختلف در خصوص نقـض حقـوق مالکیـت     ما هاي فی گیرد امکان اعمال صالحیت
 2تر از مفاد کنوانسیون رم  انسیون کامالً متفاوت و جزئیمفاد این کنو 1فکري وجود نخواهد داشت.

توان از مالك این کنوانسیون در باب دعاوي غیر قراردادي مالکیـت فکـري نیـز بهـره      باشند. می می
برد. بالطبع با اعمال مفاد کنوانسیون مورد بحث شاهد آثار متمایزي از آن چه که در کنوانسـیون رم  

  هیم بود. مورد بررسی قرار گرفت خوا

  . کنوانسیون برن 3ـ1
کنوانسیون برن در زمینه تعیین قانون حاکم بر دعاوي نقض حـق مؤلـف بـه عنـوان 5)2ماده (

دامنـه حمایـت از اثـر در«کنـد:   ترین اقسام حقوق مالکیت فکري چنـین بیـان مـی    یکی از مهم
ي، بایـدصورت وقوع نقض حق، شامل جبران خسارات صاحب اثر براي حمایت از حقـوق و 

به صورت انحصاري توسط قانون کشوري که حمایت در آن محل مورد ادعا و مطالبـه اسـت،
عبارات گنگ و مبهم این ماده سبب ایجاد تفاسیر متعددي از سـوي مفسـرین 2»صورت پذیرد.

  گشته است:  
دانست. توان قانون حاکم را قانون محل رسیدگی به دعواي نقض حق  با توجه به نظریه اول می  .1

اعمال قانون محـل نقـض و ورود    این اساس استدالل شده است که کنوانسیون برن صراحتاً بر
  3هایی که پیشتر بررسی شد) داند (برخالف مفاد کنوانسیون ضرر را الزامی نمی

نظریه دوم مبتنی بر اعمال قانون محل حمایت خاستگاه اثر است هر چند اعمال این ضابطه در   .2
هایی روبه رو است اما قائلین بدین نظریه دالیلی براي توجیه تفسیر خود ارائه  دشواريعمل با 

نمایند. ظاهر عبارات این ماده حاکی از تفکیک امکان استناد خواهان دعوي به قـانون محـل    می
  4رسیدگی از قانون حمایت از خاستگاه اثر است.

و در واقـع قـانون کشـوري اسـت کـه       تئوري سوم اعمال قانون محل حمایت از خاستگاه اثـر   .3
حمایت در آن محل صورت پذیرفته اسـت. قـائلین بـه ایـن نظریـه اعمـال قـانون حمایـت از         
خاستگاه اثر را در عرض قاعده تعیین قانون حاکم مبتنـی بـر قـانون محـل وقـوع ضـرر قـرار        

  5دهند. می

1. Th. C. J. A. van Engelen Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property,2008,p. 6.
2. Andera, Antonelli, Applicable Law Aspects of Copyright infringement on the Internet: What principles 

should Apply, Singapore Journal of Legal Studies,2003,p. 151.  
3. Ibid,151.
4. Ibid,p. 151
5. Ibid,p. 152. 
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  ت فکري. معیارهاي تعیین قانون حاکم بر دعاوي غیر قراردادي حقوق مالکی2
هاي بنیـادین در حقـوق    ي نقض حق مؤلف در محیط اینترنت سبب نمایان شدن محدودیت رشد فزاینده

توانـد   المللی آن شده است. دریافت بدون مجوز تنها یک اثر کپی رایت از اینترنت می مؤلف در سطح بین
کـه   یص ایـن موجبات نقض حق مؤلف در سطح گسترده، در کشورهاي متعددي را فـراهم نمایـد. تشـخ   

الملـل مؤلـف نیـز بـراي      قانون کدام کشور باید در هرمورد اعمال شود امري دشوار اسـت. حقـوق بـین   
سـبب   1کند. چرا که اصـل سـرزمینی بـودن    گونه موارد پیشنهاد نمی حل نهایی براي این گونه موارد راه این

شود و در نتیجه حقـوق انحصـاري دارنـده     اعمال حقوق مؤلف به صورت محدود و درسطح ملی آن می
 3(اصـل سـرزمینی بـودن در مـاده      2لیف صرفاً قابلیت اعمال در درون مرزهاي کشور را داراست.أحق ت

ته اسـت) لـذا   هاي مربوط به حق مؤلف مورد تعریف و تبیین قرار گرف و سایر کنوانسیون 3کنوانسیون برن
تواند باشد، باید معیارهایی را مدنظر قرار داد.  که قانون حاکم در هرمورد چه قانونی می براي تشخیص این

  المللی است که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.   هاي بین این معیارها مبتنی بر مفاد کنوانسیون
هـا   که تعریف آنlex fori ،lex loci delicti ،lex protectionistمن جمله این معیارها عبارتند از   

به شرح ذیل است: 

lex fori. 1ـ2
داند و لذا با اعمـال ایـن قاعـده در هـر      این قاعده قانون کشور محل رسیدگی را حاکم بر دعوا می

کننده به دعـواي نقـض حـق     گذار بر دعوي، محکمه رسیدگی دعوا صرف نظر از سایر عوامل تأثیر
  4اعمال خواهد کرد. قانون کشور خود را

  lex loci delicti. 2ـ2
داند که مورد نقـض در آن محـل بـه وقـوع پیوسـته       این قاعده قانون کشوري را حاکم بر دعوا می

زمـانی   5است. اعمال این قاعده ممکن است دادگاه را ناگزیر به اعمال قانون کشور خارجی نمایـد. 
ندد به طور معمول قـانون حـاکم قـانون کشـوري     پیو که نقضی در زمینه اموال فیزیکی به وقوع می

شود که عمل نقض در آن کشور محقق شده و یا اثر عمـل نـاقض حـق در آن آشـکار      قرارداده می
توانـد در زمینـه امـوال     الذکر است اما این قاعده نمـی  فوقشده است و لذا این امر منطبق بر قاعده 

  . فکري و به صورت خاص در محیط دیجیتال راهگشا باشد

1. Territoriality principle.
2. Joesf drexl & Annetheleur, Intellectual property and private international law: heading for future. 2005.

) پدیدآورندگان تبعه یکی از کشـورهاي عضـو اتحادیـه1موارد زیر تحت حمایت این معاهده قرار دارند: : «3ماده   .3
  ...»ها  نسبت به آثار منتشر شده یا منتشر نشده آن

4. Bryan, A. Garner, Black Law's Dictionary,ed. 9th, 2009.
5. Ibid.
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  lex origins. 3ـ2
گیـرد. تعریـف محـل     براساس این قاعده کشور محل خاستگاه اثر معیار تعیین قانون حاکم قرار می

اعمال این قاعده با توجه به تعریفی که  1کنوانسیون برن بیان شده است. 5) 4خاستگاه اثر در ماده (
استگاه اثـر بـه محلـی اطـالق     رسد. کشور خ از کشورخاستگاه اثر بیان شده است دشوار به نظر می

گردد که اثر براي نخستین بار در آن منتشر شده و درخصوص آثار انتشار نیافته کشـوري اسـت    می
شود. درحالت آفالین تعیین خاستگاه اثر با توجه به معیارهاي ارائـه   که مؤلف تبعه آن محسوب می

در فضـاي دیجیتـال (بـه طـور مثـال      تواند به سهولت انجام پذیرد اما زمانی که انتشار اثـر   شده می
که اثر در کدام کشور دریافت شده است امري دشوار اسـت و   گیرد، تعیین این اینترنت) صورت می

گردد این است که درفـرض انتشـار اثـر در فضـاي دیجیتـال کـدام کشـور         لذا سؤالی که ایجاد می
ه عنوان قانون حاکم در دعـوي  تواند ب شود و النهایه قانون کدام کشور می خاستگاه اثر محسوب می

  2نقض انتخاب گردد.

  lex loci protectionist. 4ـ2
داند که شخص دارنده حق تالیف، در آن کشـور حمایـت از    این قاعده، قانون کشوري را حاکم می

اثر را مورد مطالبه قرار داده است. در این فرض نیز ممکن است قـانون حـاکم بـر دعـوي، قـانون      
با توجه به مباحثی که در بخش پیشین مورد بررسـی قـرار گرفـت، از میـان      3.کشور خارجی باشد

مورد اشاره واقع شده  2) در کنوانسیون رم lex loci protectionistالذکر معیار آخر ( معیارهاي فوق
است که در این بخش به صورت اخص ارتباط این معیار و نحوه تعیین قانون حاکم در زمینه حـق  

پیونـدد بـه    گیرد. زمانی که نقضی در زمینه اموال فیزیکی به وقـوع مـی   مؤلف مورد بررسی قرار می
ود که عمل نقض در آن کشور محقق شده و ش طور معمول قانون حاکم قانون کشوري قرارداده می

از  -lex loci delicti-یا اثر عمل ناقض حق در آن آشکار شده است و لذا این امر منطبق بر قاعـده  
میان معیارها و قواعد تعیین قانون حاکم خواهد بود اما زمـانی کـه درخصـوص امـوال فکـري

نتیجـه عمـل مجـزا تلقـی کـرد و درتوان عمل را از اثر و  گردد نمی مانند حق مؤلف بحث می
باشد و لـذا در ایـن مـورد واقع زمان وقوع عمل ناقض حق مقارن با محقق شدن نتیجه نیز می

  4را مجري دانست. lex loci protectionist باید قاعده

شوند: الف) براي آثاري که نخستین بار در یکی از کشورهاي عضو  کشورهاي زیر خاستگاه محسوب می: «4ـ5ماده   .1
 شوند، کشور اخیر. با وجود این، اگر آثار در چندین کشور عضو داراي مـدت حمایـت متفـاوت    اتحادیه منتشر می

هستند، به طور همزمان منتشر شوند کشوري که مدت حمایت کمتري قائل است؛ ب) در صورتی که اثر بـه طـور
  ...»همزماندر یک کشور خارج از اتحادیه و یک کشور عضو اتحادیه منتشر شود، کشور اخیر 

2. P. Le Ardini,Final report to the study on Intellectual property and the conflict laws. 2000,p. 17. 
3. Ibid,p. 13. 
4. P. Le Ardini,Final report to the study on Intellectual property and the conflict laws. 2000,p. 5
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هایی رو بـه رو اسـت. در محـیط دیجیتـالی      با دشواري 1اما اعمال این قاعده در فضاي مجازي  
قانون حاکم به صورت سنتی آن با ایراداتی مواجه است چرا که نقض حق مؤلـف   اینترنت انتخاب

تواند آثار متعددي در کشورهاي مختلف داشته باشـد. و در نتیجـه    ولو یک مرتبه در این محیط می
تواند منجر به این امر شود که قـانون   انتخاب قانون کشور محل حمایت اثر براساس قاعده فوق می

ت اعمال به عنـوان قـانون حـاکم را دارا باشـند. بـه طـور مثـال اگـر ایـن قاعـده           چند کشور قابلی
درخصوص نقضی که درمحیط اینترنت صورت پذیرفته محقق شود، انتشار بدون مجوز اثر حمایت 

هاي مختلف به صورت بالقوه امکان بسط این نقـض   سایت شده و قابل دسترس ساختن آن در وب
  2سازد. پذیر می ر یک کشور به صورت خاص امکانرا در سراسر جهان و نه فقط د

گیري نتیجه
هـاي   ها و قواعد معرفی شده در این تحقیق و با توجه به مفاد کنوانسیون النهایه از میان تمام ضابطه

رسد اعمال قـانون حـاکم بـر محـل وقـوع ضـرر در خصـوص دعـاوي غیـر           پیش گفته به نظر می
تر باشد. کنوانسیون بروکسـل   فکري در فضاي دیجیتال مناسبقراردادي با موضوع حقوق مالکیت 

گذارد. همچنین اعمال قواعد  اي مختص به این موضوع بر این نتیجه صحه می نیز با اختصاص ماده
ناشی از مفاد کنوانسیون برن با توجه بـه عـدم رشـد و پیشـرفت انتشـار و توزیـع آثـار در محـیط         

. هرچند انتخاب قانون حاکم براساس محـل وقـوع ضـرر و    رسد دیجیتال چندان منطقی به نظر نمی
هاي صورت گرفته در فضـاي دیجیتـال ماننـد اینترنـت      احراز محل وقوع ضرر در خصوص نقض

هاي گوناگون در زمینه تعیین قـانون حـاکم    رسد. لذا با وجود معرفی ضابطه امري دشوار به نظر می
هـاي مربوطـه    یجیتـال و مفـاد کنوانسـیون   بر دعاوي غیرقراردادي نقض حقوق فکري در محـیط د 

رسـد در نظـر گـرفتن     توان معیار مشخص و قطعی در این خصوص قائل بـود و بـه نظـر مـی     نمی
رویکردي ترکیبی از تمام ضوابط پیش گفته با توجه به اوضاع و احوال حـاکم بـر هـر دعـوي بـه      

  صورت خاص مؤثرتر و راهگشا باشد

1. Cyber-Space.
2. Ibid,p13.
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النیشناسی دانشگاه گ دانشجوي حقوق جزا و جرم شیین رمضانی درویرحسیام

  چکیده
بررسی نظام حقوقی ایران گویاي آن 

بینی مـواردي است که با وجود پیش
هــاي کلــی نظــام در  چــون سیاســت

انداز  بخش محیط زیست، سند چشم
ــعه، ــه توس ــوانین برنام ــعه و ق توس

محیط زیست به مثابـهسیاستگذاري 
گیـري محـیط زیسـت تلقـی تصمیم

عرصه  گذاري در شده است. سیاست
ــه رعایــت محــیط زیســت منــوط ب

گذاري عمـومی مشی هاي خط بایسته
باشـد. درو کاربست راهبري آن می

مورد نسبت تکالیف دولت و حفـظ
هـاي حقـوق محیط زیست و آموزه

هاي متنـوعی مطـرح عمومی دیدگاه
توان در چـارچوب است. حداقل می

وظیفه عمومی مذکوردر اصل پنجـاه
زیسـتدولت در حفاظت از محیط 

و تضمین حق بر محیط زیست سالم 
ــت محــور) و ــرد دول اســت (رویک

رویکـــرد دوم از ضـــرورت عـــدم 
حضور دولت یا حضور حـداقلی آن

ــی  ــاع م ــر حفاظــت دف ــد در ام نمای
(رویکرد بدون دولت) و در نهایـت

رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره 
همکاري میان بازیگران دولتی، غیـر

ــهروندان در  ــز ش ــی و نی ــر  دولت ام

حفاظت از محیط زیسـت و اجـراي
سیاست قانون اساسی سـه رویکـرد
تفســیري ـ تحلیلــی را از همــدیگر

تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی 
  هاست. بر محوریت

تا وقتی کـه نظـام حقـوقی تکلیـف
خود را بـا موضـوع محـیط زیسـت

مشــخص ننمایــد، سیاســت تــدوین 
تواند راهگشاي مشـکالت شده نمی

شـد. حفـظ محـیطمحیط زیسـتی با 
ــی از آن در ــوق ناش ــت و حق زیس

ایران در صورت تغییرات اساسی در 
آنچه که هست محقق خواهد شد.

  هاي (دولت محور ـ بدون دولت ـ مشارکتی) سیاستگذاري محیط زیست، حقوق محیط زیست، رویکردواژگان کلیدي: 

مقدمه
بشري و میدانگاه بـروز همـه اسـتعدادهاي انسـانی بـا همـه همینـه و        محیط زیست، محیط حیات 

ها حیاتش را  ها راه به جایی نبرده و حمایت ورزي اندیشی و اندیشه اهمیتش هنوز بیمار است. چاره
هـاي عـریض و طویـل     تضمینی نداده است، مشکل کجاست؟ چرا حجم قطـور قـوانین و دسـتگاه   

ل مسائل محیط زیستی ناتوان است؟ چـرا محـیط زیسـت    دیوانی در کنترل و هدایت مصائب و ح
  پذیر است؟ آیا محیط زیست سامان شود؟ اصالً دغدغه اجتماعی نمی

کامالً مشخص است که تا وقتی نظام سیاسی تکلیف خود را با مسائل زیست محیطی مشخص  
ن فـراهم  و مسـائل آ » محیط زیست«ها و اهداف خود جایی براي  نکند و در سلسله مراتب فعالیت

هـا   نیاورد و تا زمانی که محیط زیست در حوزه نظریه پردازي حالجی نشود، فهرست بلند فعالیـت 
ماند تا اقدامی معقوالنه. در بهترین حالت بیشتر به ژستی روشنفکرانه می

گذاري نظام حقوقی ایران  سیر تحول سیاست
در حوزه محیط زیست
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از طرفی در اجراي هر سیاست یا برنامه طراحـی الگـوي حرکـت، تعریـف مقصـد، تشـخیص         
گیرنده از اهمیت بسـزایی بـر    نرم افزاري مورد نیاز و تعیین مراکز تصمیمامکانات سخت افزاري و 

اي که معطل ماندن و عدم اجراي این سیکل رفتاري موجب عـدم همـاهنگی    گونه خوردار است، به
گـردد و از طرفـی   هاي تعریف شده در اجراي سیاست مـورد نظـر مـی    ها و مؤلفه بین زیر مجموعه

شده در ساخت نظام حقوقی در اصطحکاك با هم قرار گرفته و به  هاي گوناگون و تعریف سیاست
  گردد. ها ممکن نمی ها، اجراي هیچیک از سیاست علت تداخل برنامه

گیر را مشخص، مجریـان را   هاي تصمیم ساز و تصمیم عدم وجود یک برنامه مشخص که گروه  
مـی تعریـف کـرده باشـد     به صورت مزدي یا جمعی را معین و سازوکارهاي اجرا را به صورت عل

گردد و همچنین به دلیل نبود یک نظـام  ها و نتیجتاً تشویق در اجرا می موجب موازي کاري دستگاه
کنـد.  ماند، زمان عنصري نامفهوم در این فرآیند جلوه میها ابتر می تعریف شده نظارتی همه فعالیت

گیـري از   عیار علمی و بـدون بهـره  ها را به دور از یک م طور که نبود یک برنامه مدون تصمیم همان
 کند. هاي علوم تجربی و تحقیقات علوم انسانی صرفاً یک آرمان جلوه می داده
بندي  ریزي نقاط هدف، طراحی نقشه راه و ترکیب گذاري به عنوان ابزاري جهت طرح مشی خط  

ود را در هاي مطلـوب امـروزه جایگـاه خـ    چارچوب نظام سیاسی و اداري در راستاي نیل به آرمان
گذاري بـه عنـوان    ریزان و تصمیم سازان کالن سیاسی پیدا کرده است. سیاستهاي فکر برنامه اتاق

ساز، حوزه مختلفی را که تحت سـیطره، مفهـوم حکومـت سیاسـت،      یاب و دانش وسیله علم جهت
کند تا از یک سو بـا طراحـی الگـوي مطلـوب و نقطـه هـدف        قدرت و اداره قرار دارد، بررسی می

  ها را مشخص کند و از سوي دیگر وسایل نیل به این اهداف را معین نماید.  قصد برنامهم
ها و سازوکارهاي نظارت، تعریـف   گیر، مجریان برنامه ساز و تصمیم در این فرآیند مراکز تصمیم  

گـذاري در دوسـطح قابـل بررسـی اسـت، اول       شـوند. اصـوالً موضـوع سیاسـت     و سازماندهی می
در دوره معمـوالً   هاي بخشـی بـوده و   هاي جزئی و سیاست که محدود به برنامهگذاري)  مشی (خط

مشـی فـرا بخشـی) کـه بـه صـورت        پـذیرد و دوم (خـط   تشکیل و پایـان یـک دولـت انجـام مـی     
ها  گذاري با دیدگاه کالن نگر سیاست شود. در این نوع سیاست گذاري عمومی جلوه گر می سیاست

هاي تحت سیطره قـدرت سیاسـی    آن به عنوان یکی از حوزه شود، مصائب و مدیریت بر تدوین می
اي کـه شـاید بـه جـرأت بتـوان گفـت        گونه شود به گذاري شناخته می از موضوعات جدید سیاست

هـاي دولتـی و چـه در حـوزه      هاي دیگر در حوزه محـیط زیسـت چـه در حیطـه فعالیـت      فعالیت
  هاي قدرت سیاسی است.  مشی خط هاي مردم نهاد تحت تأثیر چگونگی طراحی هاي گروه فعالیت

اندیشی کنند. بـر اسـاس    گذاران ایرانی باید براي رفع مشکالت محیط زیستی چاره سیاست  
قانون اساسی از سیاستمداران خواسته شده تا با تصویب یک منشـور مـالی بـراي    110و 50مواد

حفاظت از محیط زیست عزم ملی را بـراي رویـارویی بـا ایـن تهدیـدهاي جـدي بـه نمـایش         
  بگذارند.  



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       وکالتراه        دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

13 

  هاي پژوهشی زیر است:  هاي مناسبی براي پرسش م یافتن پاسخدر اینجا هدف مه
مدت ایفـا   آیا نهادهاي دولتی باید نقش اصلی را در کاهش آثار مشکالت محیط زیستی در کوتاه  ـ

  کنند؟
  چگونه باید با تهدیدهاي بلند مدت محیط زیستی مقابله کرد؟  ـ
هاي محیط زیستی در ایـران در   یی با چالشهاي دستوري از باال به پایین براي رویارو حل آیا راه  ـ

  بلندمدت کارساز خواهد بود؟
  هاي محیط زیستی مؤثر خواهد بود؟ تا چه حد مشارکت عمومی در کاهش بحران  ـ
  

  گذاري عمومی فرآیند و الگوهاي سیاست
ن ها و اقداماتی بـراي رسـید   انداز سیاسی خود را به برنامه ها چشم گذاري، دولت در فرآیند سیاست

هـاي اجـرا    ها و برنامـه  کنند. اگر سیاستیعنی تغییرات دلخواه در دنیاي واقعی تبدیل می» نتایج«به 
هـا هسـتند    تواند در تحقق نتایجی کـه مـردم خواهـان آن    مناسب باشند، دولت نمیشده کم اثر یا نا

هـا و   ارزشگـذاري، مبـارزه سیاسـی بـر      سیاسـت  )cabinet office 1999. part. 2. 1(موفق باشد. 
ي سیاسـی نشـان داده    هاي به ظـاهر سـاده   هاست. وجود ناسازنما (پارادوکس) حتی در تصمیم ایده

)، ston. 2011از سیاسـت زدود ( » عقالنیـت «تـوان بـه نفـع     گذاري را نمی است که فرآیند سیاست
ن در گذاري نیازمند تعامـل بـین سیاسـتمداران، مـدیران و سـایر کنشـگرا       ي سیاست فرآیند پیچیده

  سطوح مختلف است. 
گـذاران بـه عنـوان پروسـه بلنـد مـدت (نـامتمرکز) یـادگیري و          تفاوت واقعـی بـین سیاسـت    

ها  انداز سیاسی خود را به برنامه ها چشم گذاري به عنوان فرآیند متمرکز که توسط آن دولت سیاست
ر اینجـا بایـد بـه نقـش     کنند، وجـود دارد. د  و اقدامات الزم براي رسیدن به نتایج دلخواه تبدیل می

مرکز ـ پیرامون اشاره شود. یادگیري مستلزم تعامل با پیرامون است در حالی که رسـیدن بـه نتـایج     
مستلزم تجدید و نظارت براي حصول اطمینان از دسـتیابی بـه   » مرکز«مطلوب تعیین شده از سوي 

  راهبردي مشخص است. 
  )parsons 2007: 107اي پی در پی،  اي یا مرحله رویکرد چرخه ) در مدل سنتی سیاستگذاري با

هـا بـراي حـل     اي به مرحله بعدي به صورت منطقی از طرح سیاست گیري از مرحله فرآیند تصمیم
یابـد   هـا پایـان مـی    رسد و بـا مرحلـه ارزیـابی سیاسـت     شود، به مرحله اجرا می مشکالت آغاز می

اي کامـل   ر منظم بـه صـورت مرحلـه   گذاري به ندرت به طو ) در حالی که فرآیند سیاست1(نمودار
اند، سیاسـت   ها با روند توسعه و تکامل کامالً یکسان طراحی و اجرا نشده شود و اغلب سیاست می

گذلري نیاز به خالقیت دارد و تا حدي مورد به مورد متفاوت خواهد بود زیرا وضـعیت فعلـی بـه    
ي نظـارت   هاي خـارج از حیطـه   دادگیري براثر روی طور مداوم در حال تغییر است و فرآیند تصمیم

گـذارانی کـه از مـدل سـنتی      شـود. در ضـمن، سیاسـت    گذاران از مسیر عادي منحرف مـی  سیاست



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       وکالتراه        دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

14 

اندازنـد.   کنند گاهی فکر کردن در مورد مراحل اجرا و ارزیابی را به تعویق می اي استفاده می مرحله
کنـد.   هـا کـاهش پیـدا مـی     اتاي اختالف بین سیاستمداران و بوروکر گذاري حرفه در مدل سیاست

)parsons,2001. 94 (  
  

 شناخت مشکل
 

  نفعان و زدایی، شناسایی ذي تعریف نتایج، نقش
ها گیري در مورد نقش آن تصمیم  

 
 
 

ها: حل توسعه راه  
ها، مشاوره،  گزینهگردآوري، شواهد، ارزیابی

  همکاري با دیگران، مدیریت مخاطرات
ماندگاري آن:آزمون موفقیت و تقویت    

 ارزیابی موفقیت و تنظیم عمل

 
 
 

ها: حل تالش براي اثربخشی راه  
 سیاست ارتباطات پشتیبانی از مجریان

هاي مختلف آزمون گزینه  
  

  )parsons,2001. 95سیاستگذاري (» اي مرحله«الگوي سنتی  :1نمودار 
  

شود. دو مسـئله   تأکید می» نگرانه آینده«ریزي بلند مدت  گذاري بر برنامه اي سیاست در الگوي حرفه
هاي جدید خود بـه سـایر کنشـگران در مرحلـه      ي سایر کشورها و اعالم سیاست آموختن ازتجربه

شود. مفهـوم همـه شـمولی در ایـن مـدل       الملل در سیاست گذلري برون نگر در نظر گرفته می بین
رد و به معناي ایجاد تسـهیالت بـراي   ریزي راهبردي شباهت دا بیشتر به رویکرد مشارکتی در برنامه

گذاران به مشاوره باید به عنوان بخشی  مشارکت گسترده در فرآینددموکراتیزه کردن نیست، سیاست
مشی پیشنهادي خود بنگرند، تا اطمینان  از کار گردآوري شواهد و مالك براي جلب حمایت از خط

) parsons,2001. 99,101واهد شد. (هاي انتخابی موفق خ حاصل کنند که دولت در اجراي سیاست
هاي مختلف  کند تا با مشورت کردن با گروه گذاران کمک می این نگرش جامع، تساهلی به سیاست

هـا، مکانیسـمی بـراي حصـول اطمینـان از برقـراري        نفعان و تجزیه و تحلیل کافی بازخورد آن ذي
هـاي مشـورتی    فـراد و اخـذ دیـدگاه   عدالت داشته باشند تا در ضمن، تبادل نظر با گروه بزرگی از ا

  آید. ها به شمار می مختلف راهی براي کاهش نافرمانی و ناخوشنودي
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  گذاري مسائل عمومی و محیط زیست سیاست
شوند؟ جایگاه محیط زیسـت   آیا محیط زیست و مشکالت فرآوري آن مسئله عمومی محسوب می

ومی مشـکالت زیسـت محیطـی در    بندي مسائل عم گذاري کجاست؟ در طبقه در الگوهاي سیاست
گیرند؟ محیط زیست بستر زندگی و حیات بشـري اسـت. تمـامی نمودهـاي      اي قرار می چه مرحله

هـا   خارجی افعال انسانی و بروز استعدادهاي بشري و به تبع آن عینیت بخشی به حقوق و خواسته
گونـه   افیایی بوده و هریابد پس محیط زیست باالتر از محیط جغر در محیط پیرامونی انسان معنا می

، قضـیه  1388خدشه بر آن کلّیت حقوق انسانی را دچار مخاطره خواهد کرد. (ضیایی و همکـاران  
) نمود محیط زیست بـه عنـوان یـک مسـئله عمـومی،      369ـ357، صص1996اي،  هاي هسته سالح

  تابعی از چینش و چگونگی رژیم سیاسی حاکم و سازمان حقوقی ـ اقتصادي آن است. 
  این راستا، موضوع نظام سیاسی ـ حقوقی در چند مورد بایدروشن شود: در 

  الف) محیط زیست به عنوان یک ارزش و اعتبار فی نفسه 
  ب) محیط زیست سالم به عنوان یک حق اجتماعی و با مفهومی اعتباري، فرعی و دست چندمی 

ري نظـام حقـوقی، برخـورد حاکمیـت و     اگـذ  ج) چگونگی ورود یک موضوع بـه دایـره سیاسـت   
باال به پایین بودن موضوع و یا برخاسته از افکار عمومی و خواست دسته جمعـی در   اصطالحاً

» اجتمـاع «گذاري محیط زیست برآیند توافق مثلث اقتصاد، محیط زیست و مـردم   واقع سیاست
طراحـی و اجرایسیاسـت    ) و تا توافق واقعی بین این دسته ایجاد،Dmitri2011 p,71باشد، ( می

  محیط زیست مشکل خواهد بود. 
حق به مثابه پایه و اساس نظام حقوقی در هر جامعه برخاسته از نظام ارزشی و انسان شـناختی    

هاي مدون قانون به عنوان منشور بایـدها و   دهنده آن جامعه است. مجموعه حاکم بر اجتماع تشکیل
ه است. ورود به دایره واژگـان قـانونی، مسـتلزم عبـور از     ها تشکیل شد ها از مجموعه این حق نباید

گیري در خصوص  االجرا است. تصمیم داالن خواست عمومی و شکل گرفتن در قالب مقررات الزم
گیري نظام سیاسی حـاکم در خصـوص موضـوع     مواد سه گانه پیش گفته، در واقع به نوعی موضع

نتیجـه ولـع بـه رشـد اقتصـادي و      معمـوالً   گذاري مسائل اقتصادي باشد، اولویت محیط زیست می
گذاري ذاتی محیط زیست ناشـی از بلـوغ    دستیابی به تولید ناخالص بیشتر است در حالی که ارزش

اي  سیاسی اجتماعی و تعقل نظام حاکمیتی است و بالطبع بازخوردي از خواست عمومی در جامعـه 
  است که نگاه آن به حفاظت از محیط زیست واقعی است. 

) و چگـونگی  1382اي از حـق بنیـادین بشـري (حبیبـی      بر محیط زیست سالم بـه عنـوان گونـه   حق   
ارزشیابی آن در نظام حقوقی، مستلزم بررسی حقوق اساسی و قوانین عـادي در جامعـه هـدف اسـت. در     

گـذاري در   شـود. نهـاد قـانون    جوامعی که داشتن محیط زیست سالم جزو حقوق شهروندي محسوب می
صص  1389کند (عبدالهی و فریادي  تر عمل می زیست محیطی و نظارت بر اجراي آن قوي تدوین قوانین

شوند. زیـرا   هاي تقنینی بر اساس مالحظات زیست محیطی طراحی و تدوین می گذاري ) و سیاست4ـ173
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رود، در حالی که در جوامعی که ..... زیسـت محیطـی    محیط زیست به عنوان دغدغه اجتماعی به شمار می
هاي سیاستمداران و یا حتی مردم ندارد، مسئله محیط زیسـت نیـزدر    گاه چندان قابل توجهی در برنامهجای

دستور کار سیاست گذلران قرار نگرفته و یا به عنوان اولویت دست چندمی مطرح شده و عمومـاً همیشـه   
قی و بنـدي نظـام حقـو    ) در مرحلـه بعـد، چـارچوب   Burns, 2005 ,p13قربـانی اهـداف دیگـر اسـت. (    

گیري آن در خصوص محیط زیست قابل بررسی است، چگونه و با چه سازگاري مسـائل زیسـت    موضع
گیرند؟ آیا محیط زیسـت موضـوعی حـاکمیتی اسـت و یـا       گذاري قرار می محیطی در دستور کار سیاست

این باشد. پاسخ به  هاي دولتی بوده و قابل واگذاري به بخش خصوصی می که موضوع مربوط به تصدي این
  کننده جایگاه محیط زیست به عنوان یک مسئله عمومی در نظام سیاسی حاکم است.  سؤاالت روشن

  
  گذاري در حوزه محیط زیست هاي سیاست بایسته

قانون مدنی به تصویب مجلس شوراي ملی وقـت   180 و 179 مواد 1307اردیبهشت  18وقتی در 
گذاري عمومی و بیگانه  هاي سیاست گذار مجلس وقت، فارغ از الزامات و بایسته رسید مردان قانون

گـذاري در   مشـی  که به فکر خـط  هاي هنجارسازي در حوزه محیط زیست، بیشتر از آن از چارچوب
گـذاري بـه    مخصوص فقهـی داشـتند. قـانون    این حوزه باشند، سعی در ترجمه و مقررسازي متون

هـا   ترین وجهه حکومت مداري، تعیین خطوط حرکت و ترسیم نقاط توقف و تبیین باید عنوان مهم
ا سیاست هاي ملهم از ارزش و نباید گذاري به عنوان ترسیم نقشه راه،  هاي حاکم بر اجتماع است. ام
اري بخشـی از فرآینـد آن محسـوب    گـذ  هاي ارزش مدار اسـت کـه مقـررات    ورزي جریان هدایت
هاي  اي نیازمند دست یازیدن و تمرکز بر چارچوب گذاري در هر حوزه مشی شود. از این رو خط می

اي است که در آن حوزه شناسـایی شـده اسـت.     هاي تعریف شده تعریف نشده و تمسک برتکنیک
عـه علـم   گـذاري زیسـت محیطـی بـه عنـوان حـوزه جدیـدي از موضـوعات مـورد مطال          مشی خط

اي را  هاي خاص حاکم بر زیست بـوم، رعایـت دو جانبـه    گذاري با لحاظ شرایط و ویژگی سیاست
» توسعه پایـدار «طلبد. از طرفی گره خوردن مسئله توسعه با مصائب زیست محیطی انتشار ایده  می

رایط هاي سیاسیون قرار داده و بدین سبب، لحاظ نمودن همه شـ  را جزو کلید واژگان برنامه و نطق
گذاري زیست محیطـی   مشی هاي حاکم بر مسائل درگیر با محیط زیست را در فرآیند خط و ویژگی

کـارگیري همـه    گـذاري در ایـن حـوزه نیـز نیازمنـد بـه       مهم کرده است و از طرفی دیگر سیاسـت 
  گیري راهبردهاي تعریف شده در بطن آن است.  کار گذاري و به هاي علم سیاست پتانسیل

  
  ر حوزه حقوق عمومیمحیط زیست د

گـردد؟ آیـا هـر     مشی محیط زیستی به مثابه یک تصمیم عادي و روزمره حکومتی تلقی مـی  آیا خط
شـود؟ پاسـخ بـه ایـن      گذاري محسوب مـی  گیري در خصوص محیط زیست نوعی سیاست تصمیم

  سؤاالت مستلزم شناسایی ارتباط این مقوله با مفاهیم حقوقی ـ سیاسی است. 



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       وکالتراه        دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

17 

هاي زیسـت محیطـی مسـتلزم     سی بعه عرصه محیط زیست و ساخت سیاستورود سیستم سیا  
هـاي دولـت اسـت.     شناخت موضوع محیط زیست و ارتباط آن با دیگر مقوالت مرتبط بـا فعالیـت  

که محیط زیست یک موضوع صرفاً مربوط به حقوق عمومی و یا به بیانی حاکمیت محور باشد  این
سازي  که واجد هر نوع عنوان نوع و جنس تصمیم نو یا قابل تصدي توسط بخش خصوصی و یا ای

ي محـیط زیسـت بیشـتر     گـذاري در عرصـه   الشعاع قرار خواهد داد. سیاست در این عرصه را تحت
بایسـت   مشی طراحی شده براي این مقولـه مـی   باشد و بنابراین خط مبتنی بر رویکرد حل مسئله می

وین شده کارایی الزم براي ارائـه راهکـار   مبتنی بر واقعیات زیست محیطی باشد وگرنه سیاست تد
  مسئله را از دست خواهد داد. 

  
  پذیر الف) محیط زیست به مثابه موضوعی حاکمیت مدار یا تصدي

توانـد   ترین معنا، حکومت کردن، حکمرانی یا کنترل دیگران اسـت. پـس حکومـت مـی     در گسترده
خاذ کندو مشخصه اصلی آن توانایی گونه سازو کاري را که از طریق آن، حکومت حفظ شود، ات هر

). افعال 22، ص1387هاي دسته جمعی و توان اجراي این تصمیمات است (هیوود  گیري در تصمیم
اي نمـوداري   گونه منتسب به شخصیت حقوقی دولت که برخاسته از اقتدار بعد از منازع آن است به

ت و قدرت عمـومی، تعبیرهـاي   هاي حاکمی از مفهوم حکمرانی عینیتی از واژه حکومت است. واژه
گوناگون از یک واقعیت اساسی است، دولت صالحیت و اختیار دارد که اداره خود را چه در مقـام  

هاي اجتماعی و صـنفی   اداره کشور و چه در مقام وضع و اجراي قانون بر اشخاص و سایر سازمان
خـارجی حکومـت،    ) در این میـان دولـت بـه عنـوان بـروز     186، ص1386تحمیل کند (کاتوزیان 

هاي عمومی و راهبري اموري است که حیات اجتماع سیاسی به  دار مدیریت و هدایت جریان عهده
بقاي آن امور بسته است، اموري که شیرازه و کلیت حیات سیاسی یک اجتماع را به هم بسته است. 

آوري  ن فـراهم محیط زیست به عنوان حیات و تعالی بشري، زمینه ساز بروز استعدادها و بـه تبـع آ  
حقوق انسانی و تمتع از دیگر مواهبی است که در اختیار نوع انسان قرار گرفته است، بدین لحـاظ  

گیـرد و   ي مسائل عمـومی قـرار مـی    از سنخ اموري است که به لحاظ ارتباط با عامه مردم در دایره
ط زیست و کنترل کند. هرچند لزوم توجه به محی دولت به نمایندگی از حاکمیت آن را مدیریت می

طلبـد و در نهایـت امـر، تجمـع اراده عمـومی شـامل        آن، مشارکت نهادهاي غیر دولتی را نیـز مـی  
هـاي   هاي مردم نهاد و خود مردم زمینه سـاز اجـراي سیاسـت    نهادهاي عمومی، خصوصی، سازمان

نـوع  که موضوع محیط زیست و مدیریت بر آن امري حاکمیتی و یا از  زیست محیطی است. اما این
اي است کـه نیازمنـد واکـاوي نظـام      گیري و قابل واگذاري به بخش غیر دولتی باشد، مسئله تصدي

سیاسی کشور است. در تئوري محیط زیست بـا لحـاظ مطالـب پـیش گفتـه امـري اسـت کـه بـه          
گونه  گیرد. آن جهتارتباط تنگاتنگ خود با مطامع و سرنوشت عموم در جایگاه امور حاکمیتی جا می

گذار ایرانی نیز درتعریف امور مربوط به حاکمیت موضوع حفـظ محـیط زیسـت و منـابع      نکه قانو
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طبیعی را به دلیل قرار گرفتن در حوزه اقتدار و تعلق داشتن به خواست عمومی یک امر حـاکمیتی  
دارد: که امور  قانوم مدیریت خدمات کشوري چنین مقرر می 7قلمداد کرده است. در این راستاماده 

آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیـت کشـور اسـت و منـافع آن      حاکمیتی
منـدي از ایـن نـوع خـدمات موجـب       بدون محدودیت شامل همه اقشـار جامعـه گردیـده و بهـره    

شود از قبیل محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث  محدودیت براي استفاده دیگران نمی
  فرهنگی. 

  
  گذاري عمومی تا حکمرانی رویکردهاي نوین در سیاستب) از انتخاب 

گذاري درعرصه عمومی فارغ از قید و بند مطالعه نهادها و ساختارهاي سیاسی، که موضوع  سیاست
باشد. زیـرا مفـاهیم    هاي دیگر علوم نیز می گیري از داده علم سیاست است، مستلزم شناخت و بهره

مشی عمومی نظیر حاکمیت، قدرت سیاسی، سازمان  طگیري خ مستقردر سیاستگذاري و مبانی شکل
  گذاري و غیره عرصه مطالعه دیگر علوم نیز هستند.  نگرش اقتصادي، مقررات

اي از اعمـال حاکمیـت، تلفیقـی از     ي محیط زیست بـه عنـوان گونـه    گذاري در عرصه سیاست  
گذاري  یاستباشدکه در چارچوب س مجموعه علوم زیستی محیطی، مدیریت، سیاست و حقوق می

هاي نوین ارائـه   شود. لذا گریزي از شناخت و تطبیق رویکرد عمومی دولت، طراحی و عملیاتی می
  گذاري زیست محیطی نیست.  مشی گذاري عمومی و مقابله آن خط شده در زمینه سیاست

تأثیر تصمیمات اقتصادي بر کیفیت محیط زیست موضوع علم اقتصاد و محیط زیست است. اما   
اي اقتصادي محور  گذاري عمومی بررسی مسئله انتخاب عمومی به عنوان نظریه ي سیاست درعرصه

  نماید.  داند، مهم جلوه می که سیاست را برخاسته از انتخاب افراد می
هاي اخیر تأثیر رشد اقتصادي بر کیفیت محیط زیست توجه بسـیاري از اندیشـمندان را    در دهه  

 1990دهد که تا اواسط دهه  ي این موضوع نشان می به خود جلب کرده است. نیم نگاهی به پیشینه
 بیشترمطالعات انجام شده در این رابطه با تأکید بر دو متغیر در آمد و تخریب محیط زیست فیزیکی

ي انتخاب عمومی در واقـع مطالعـه    ). نظریه183، ص1389ها لحاظ شده است (پژویان،  از آلودگی
کند که اقتصـاددانان   سیاست بر پایه اصول اقتصادي است. در این نظریه از همان اصولی استفاده می

ه ). در دیـدگا 206، ص1386کنند (ملک محمـدي،   هاي مردم در بازار استفاده می براي تحلیل کنش
پذیر بوده و سازمان عمومی دولت بـه   انتخاب عمومی، کاالي عمومی بسان کاالي خصوصی تقسیم

که وابسته به اقتدار مرکزي و مدیریت بال منازع باشد، پاسخگوي نیازهـاي فـردي خواهـد     جاي آن
شود کـه در سـایه    بود. در این فرآیند محیط زیست به عنوان کاال در دسترس و همگانی شناخته می

هاي عمومی قرار گرفته و دولت به عنوان عنصـر در خـدمت عمـوم؛     فتارهاي اقتصادي و خواستهر
ي  بایست در جهت دستیابی عموم به این ارزش، اقدامات مقتضی را انجام دهد، طرفداران نظریه می

ر کنندگان منافع منطقی، در همـه ابعـاد رفتـاري د    انتخاب عموم معتقدند مردم باید به عنوان حداکثر
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) لذا براین اساس سازکارهاي سازمانی و کنتـرل متمرکـز رد   32، ص1380نظر گرفته شوند (هاولت
  شده و ساختارهاي غیر متمرکز، تخصصی و کوچک باید مد نظر قرار گیرد. 

شود کـه   این اساس محیط زیست بعنوان یک واحد اقتصادي و قابل تقویم در نظر گرفته می بر  
حاصـل از  » سـودمندي اقتصـادي  «هـاي عمـومی و در مقابلـه بـا      ستهارزش ذاتی آن بر اساس خوا

ي پایدار  شود. موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه هاي اقتصادي سنجیده می فعالیت
انسانی مطرح شد که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفـاه پایـدار، حفاظـت و تجدیـد حیـات      

شامل طیف وسیعی از ساخت مفاهیمی چون توسـعه   شود. حکمرانی خوب محیط زیست تأکید می
پایدار، توسعه روستایی و شهري و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی با رویکرد مشارکتی و شفافیت و 

زاده،  هاسـت (شـریف   ریـزي  مشـی و برنامـه   هاي غا لب راهبردهاي اجرایی خـط  به موازات ویژگی
و تنیده با مفهوم توسعه پایدار اسـت.  ). حکمرانی مطلوب در شعاع حاکمیت قانون 95، ص 1382

سازي قانونی و نظـم سیاسـتی اسـت و توسـعه پایـدار،       به بیانی، الزمه حکمرانی خوب، چارچوب
گـذاري مطلـوب اسـت. مشـارکت مـردم در       دورنماي حاکمیـت قـانونی و بایسـته یـک سیاسـت     

واهد داشـت. لـذا   ها را در پی خ ها در اجرا و نظارت بر سیاست سازي حکومتی، جدیت آن سیاست
عناصر متشکله یک حکمرانی مطلوب، بسته به چگونگی و اندازه مشـارکت مردمـی خواهـد بـود.     

ها و  ها برنامه مشارکت مبتنی بر حق برابرهریک از شهروندان هم در فرآیند اجرایی اهداف، سیاست
د مورد توجه توان ها می گیرد و هم در فرآیند تعیین و تشخیص اهداف و سیاست قوانین صورت می
  ). 126، ص، 1380قرار گیرد (زارعی، 

سازي در خصوص آن یک رابطه و معادله دو طرفه بین مردم بعنـوان   محیط زیست و تصمیم  
طلبد. حاکمیـت ناچـار اسـت در     فرمانبران و دولت و نظام حاکمیتی به عنوان فرمانروایان را می

هـاي آن اسـت، مشـارکت     ق و شاخصهراستاي حکمرانی مطلوب، که توسعه پایدار یکی از شقو
آوري محیطی  ترین الزمه و بایسته به کار گیرد. مردم نیز درراستاي فراهم عمومی را به عنوان مهم
هـا مشـارکتی فعاالنـه     ها و اجراي آن بایست در راستاي ساخت سیاست مطلوب براي زیستن می

ناسانه باشد، موقعیتی است که که توصیفی لغت ش داشته باشند. مطلوبیت یک سیاست بیشتر از آن
نگـري   مشـی و هـدف   هاي هدف دارد. مقبولیت جمعی نشانگر هوشمندي خـط  در دیدگاه گروه

الملل محیط زیست نیز امروزه تأکید بر مردم سـاالري   گذار است. در عرصه حقوق بین مشی خط
طی، به منظور مشارکتی و استفاده از پتا نسیل تعادل افراد در حل مسائل و مشکالت زیست محی

اي که در اسنادي چون فصول  گونه الملل مورد تأکید قرار گرفته، به هاي حقوق بین جبران کاستی
) و در کنوانسـیون  Agenda21, 1992( 21هشتم، بیست و سـوم تـا بیسـت و نهـم دسـتور کـار       

گیري و دسترسی به عدالت  آرهوس مربوط به دسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی در تصمیم
) به تصریح به این امر توصیه شـده  Aarhus. convention. 1998ر موضوعات زیست محیطی (د

  است. 
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  دولت و محیط زیست
  الف) رویکرد دولت محور

در این رویکرد فرض بر این است که بازار و بخـش خصوصـی در حفاظـت از محـیط زیسـت و      
اقتصادي، نـاتوان بـوده و ایـن دولـت     هاي  مقابله با پیامدهاي منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت

یت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کاالي عمومی را بـر عهـده   مسئول است که اساساً
) از منظرتحلیل اقتصادي شکست مکانیزم بـازار در عرصـه کاالهـا و    125، ص1386دارد (غالمپور

) مداخلـه  carraro,2013 &zuindeam,2001,71خدمات عمومی، عوارض جانبی زیست محیطـی ( 
هاي زیست محیطی و جلوگیري از آلودگی اجتنـاب ناپـذیر    دولت را در بازار جهت اتخاذ سیاست

گـذاري زیسـت محیطـی     عالقمنـد بـه مقـررات   معمـوالً   ها ) و دولت1394سازد (مداح، رئوفی  می
  هستند. 

در  تـرین ویژگـی قواعـدي اسـت کـه      رویکردهاي مبتنی بر فرمان و کنترل (صعودي) شاخص  
  ). Bergquist,2013 ,6 & Harring ton 2013 ,14,26گیرند. ( چارچوب چنین نظریاتی شکل می

هـا در   نماید. دولت قوانین و مقررات وظایف نظارتی متعددي را براي دولت تعریف می معموالً  
کنندگانی تبدیل شـدند کـه بـر اشـخاص      جهت تضمین حفاظت محیط زیست در جامعه به نظارت

  ها کنترل اعمال نمایند.  ها و گروه قوقی اعم از افراد شرکتحقیقی و ح
ترین نظریه در زمینه دولت و محیط زیست است و مبتنی بر اعمـال   رویکرد دولت محور سنتی  

هاي شدید بر اشخاص و بازیگران غیر دولتی است. فقدان همکاري و مذاکره میان بازیگران  نظارت
ر حفاظـت، فقـدان یـا ضـعف اراده سیاسـی، مـدیریت       هاي انحصاري دولت د حفاظت، صالحیت

آمیز، پراکندگی قوانین وجـود هنجارهـاي سـخت و غیـر      بخشی، غیر جامع، غیر منسجم و تبعیض
تـرین   قابل انعطاف، فرآیندهاي قضایی طوالنی و پیچیدگی و ضمانت اجراي کمتر بازدارنده از مهم

  تواند باشد.  مشخصات چنین رویکردي می
  

  کرد دولت محور در نظام حقوقیجایگاه روی
نیـز یکـی از    1386قانون مـدیریت خـدمات کشـوري مصـوب سـال      8ماده 11در حقوق ایران بند

مصادیق امور حاکمیتی را حفـظ محـیط زیسـت و منـابع طبیعـی معرفـی نمـوده اسـت. نهادهـا و          
چنـین  دهنـد. اهمیـت    هاي مختلفی توسط دولت شکل گرفته و وظیفه حفاظت را انجام می سازمان

اي است که حمایت از محیط زیست به شدت وابسته به نقش اداره در اجراي  ساختارهایی به اندازه
  مندي شهروندان از محیط زیست سالم است.  ها و قوانین و مقررات مربوط به بهره سیاست

ترین آثار دولت محوري حفاظت از محیط زیست را باید، در نظام حقوقی ساختار سازمانی  مهم  
اي از  هادي حفاظت از محیط زیست جست. در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسـه، شـبکه  و ن

ادارات مرکزي دولت و هم چنین نهادهاي غیر متمرکز و مؤسسات حمایت از محیط زیست، نقش 
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نمایند. دولتی شدن حفاظت  هاي مربوط به حق بر محیط زیست ایفا می اصلی را در اجراي سیاست
زیست  رآیند تاریخی قابل تأملی را سپري نموده است. در ایران ابتدا مسئله محیطاز محیط زیست ف

شـد، در حـالی کـه بـا تصـویب قـوانین و        محدود به یک اداره یمنحصر و کوچک شکار بانی مـی 
اي منسجم در سطح  گونه مقررات زیست محیطی متعدد در حال حاضر ادارات کل محیط زیست به

  د. نماین هر استان فعالیت می
اي است که کمتر وزارتخانـه یـا سـازمان دولتـی را      گونه در حال حاضر دولتی شدن حفاظت به  
توانیم یاد نماییم که تعهدات و تکالیفی در این زمینه نداشته باشد. وزارت آموزش و پـرورش و   می

آموزش عالی در زمینه آموزش محیط زیست، وزارت کشاورزي در زمینه حفاظت از منـابع طبیعـی   
غذاي سالم و محصوالت ترا ریخته، وزارت کار در زمینه محیط زیسـت کـارگري و مالحظـات     و

هاي شغلی، وزارت نیرو در زمینه انرژي و محیط زیسـت، وزارت   بهداشتی و زیست محیطی مکان
کشور در زمینه پسماندهاي عادي، حمل و نقـل و ترافیـک شـهري، وزارت دارایـی در خصـوص      

ها و حمایت مالی زیست محیطـی، وزارت بهداشـت    ها و معافیت ل سیاستهاي سبز و اعما مالیات
ي محیط زیست شهري، حفظ باغات و فضاي سبزشهري و معمـاري منظـر و هـم چنـین      در زمینه

هاي زیسـت   چندین سازمان مستقل و وابسته دیگر که در این زمینه نقش فعالی در راهبري سیاست
  ). 147ـ279، ص 1385دنمایند (محرم نژا محیطی ایفاي نقش می

در حقوق ایران با تصویب قوانین و مقررارت محیط زیست و حیات وحش، ساختار سـازمانی    
 1335اسفند  4و اداري نیز تحول یافته است، براي مثال: کانون شکار ایران با تصویب قانون شکار 

و با تصویب قانون تجدید 1346سازمان شکاربانی و نظارت بر صید با تصویب قانون شکار و صید 
سازمان محیط  1350بهمن  12ت و تعیین وظایف وزارت کشاورزي و منابع طبیعی مصوب تشکیال

  گردد.  زیست و شوراي عالی حفا ظت محیط زیست تشکیل می
  

  ب) رویکرد بدون دولت
رویکرد بدون دولت در واقع محصول ناتوانی دولت در امر حفاظت از محیط زیست است. آشکار 

ها  زیست کم کم این رویکرد را مطرح نمود که اساساً دولت شدن نواقص الگوي حمایت از محیط
حافظان خوبی نیستند یا حداقل باید دولت در کنا ساسر بازیگران نقش اندکی را در این زمینه ایفـا  

شـان   از طریق بروکراسـی، فسـاد و بـزرگ شـدن انـدازه     معموالً  نماید. از منظر این رویکرد دولت
تأثیر بگذارند به همین سبب ما نیازمند باز تعریـف مجـدد نقـش     توانند بر کیفیت محیط زیست می

). از این Gendron2003,139ترین حالت هستیم ( سازي محیط زیست در معتدل دولت و خصوصی
ي تعهدات زیست محیطی خود در یک وضعیت دو گانه قرار دارنـد.   ها همواره در ایفا منظر، دولت

ناقضان محیط زیست تبدیل گردند (حامل نیلـوفر، فرینـانی   ها ناچارند گاهی خود به یکی از  دولت
هاي متعدد و به نوعی متناقض مشروعیت خود را حـداکثر   ) یعنی با اجراي سیاست18، ص 1387
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نمایند. براي مثال در عین عدم مداخله در شئون اقتصادي و اجتماعی، شعار دخالت در بازار را بـه  
آلـود   اي شـتاب  هاي توسعه ) در عین اجراي سیاست240، ص1384نوعی توجیه نمایند. (هابرماس 

کننده و هم حافظ محیط زیسـت   ترین آلوده دار محیط زیست نشان دهند، هم بزرگ خود را دوست
هاي متضاد هستند.  ها همواره مواجه با خواست شود دولت باشند. به همین جهت است که گفته می

توانند به تقاضاهاي فرآینـد پاسـخ ندهنـد.     ند و نه میتوانند آن را به حال خود رها ساز یعنی نه می
هـاي   ها یک امـر معمـول در رقابـت    تضاد در ایفا و اجراي تعهدات زیست محیطی از سوي دولت

). رویکـرد بـودن   92ــ 93، ص 1387هاي زیست محیطی است (کهیـل   انتخاباتی و اجراي سیاست
اساسـاً دولـت   «ط زیست است در این نگـاه  هاي اداري حافظ محی بینی به سازمان دولت مبتنی بر بد
ها بعضاً خود تبدیل بـه یکـی از    عالوه براین تجربه نشان داده است که دولت» حافظ خوبی نیست

هاي حافظ محیط زیست به  ) سازمان37، ص 1386شوند (غالمپور ناقضان حقوق محیط زیست می
تواننـد واکـنش    اري بوده و نمـی بیشتر غرق در مسائل دست و پا گیر اد» هدف«جاي اندیشیدن به 

  سریع و مناسب در برابر مخاطرات زیست محیطی از خود نشان دهند. 
تواند سایر بازیگران حفاظت از محیط زیسـت را نیـز تحـت     می» منفصل دولت«این نقش غالباً   

ترین دالیل نـاتوانی و ضـعف دولـت در     تأثیر قرار دهد. به طور خالصه بر اساس این رویکرد مهم
  توان در دالیل ذیل خالصه نمود:  فظ محیط زیست را میح

هاي متصـدي   ضعف نهادهاي نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، قدرت زیاد سازمان  
توسعه نظیر وزارت نفت و صنایع، فساد اداري، ساختار اقتصادي رانتی، انحصـارات دولتـی، نقـش    

نیـروي انسـانی حـافظ محـیط زیسـت، عـدم       مسلط دولت در اقتصاد، تحدید رقابت، عدم کارایی 
هـاي غیـر دولتـی دولـت      ها، ضعف قوانین و مقررات، فروش جرم، سازمان انگیزه  شفافیت، ضعف

ساخته تکنولوژي ضعیف دولتی شده، هنجار شدن کارهاي مشروع، دولت ضعیف، ساختار دولـت  
در نهایـت در ایـن    )140ــ 147، ص1386، غالمپـور 1381، بشـیریه،  1377مطلقه و ... (سنگاچین، 

توانند بـه اهـداف    رویکرد فرض بر این است که بازیگران غیر دولتی و شهروندان بهتر از دولت می
  حمایت و حفاظت از محیط زیست دست یابند. 

  
  ج) رویکردهاي همکاري گرایانه (مشارکت)

دولتی و غیـر  اي است که به تعیین نقش هر یک از بازیگران  رویکرد مشارکت (نزولی) نظریه میانه
که بخواهد به نفی هـر یـک منجـر گـردد. هـر چنـد در نظریـه لیبرالـی          پردازد. بدون این دولتی می

هاي غیر دولتی و جامعه مدنی در حفظ محیط زیست قوي است ولی این امـر   مشارکت نقش گروه
  گونه که در رویکرد بدون دولت به آن اشاره نمودیم نیست.  به معناینفی نقش دولت آن

شناسایی لزوم نظارت همگانی بر وضعیت محیط زیست کشور، امکان مشارکت مردم در اتخاذ   
هاي دولتی، دسترسی به اطالعات زیست محیطی،  و تصمیمات زیست محیطی، پاسخگویی سازمان
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شفافیت، تقویت، نقش بازیگران غیر دولتی، جوامع محلی و نهادهاي مبتنی بر عدم تمرکز، از جمله 
شود، خالء همکاري و مشارکت سایر  ین رویکرد است. در رویکرد مشارکت سعی میهاي ا ویژگی

  )see: Beierle, 2002& cocnen2012بازیگران در امر حفاظت از محیط زیست جبران گردد. (
هاي زیست محیطی وضعیتی دو گانه دارد. یعنی از طرفـی نیازمنـد    در این نگاه اجراي سیاست  

هاي جامعه مدنی نیز بتوانند در ایـن   رف دیگر ضرورت دارد تا گروهنقش فعال دولت است و از ط
ترین مسـئله   زمینه فعالیت نمایند به همین سبب گفته شده است که مشارکت همه شهروندان بنیادي

  ) 13ـ12، ص1388در حل مسائل زیست محیطی است (بلیک، جم
ه و ایران مشاهده نمـود کـه از   توان در چند مورد در حقوق فرانس هاي این رویکرد را می نشانه  
هـاي مشـارکت گرایانـه و نقـش نهادهـا و       توان به تقویت قانونی نمودن رویکرد ها می ترین آن مهم

هـاي مردمـی نهـاد اشـاره نمـود. در فرانسـه        هاي غیر متمرکز (در ایران، شوراها) و سازمان سازمان
ه کلیه قوانین و مقـررات حـق   قانون محیط زیست فرانسه مقرر گردیده است ک110ـ2موجب ماده 

هر کسی بر محیط زیست سالم را سازماندهی کرده و در تضمین و ایجاد توازي منظم بـین منـاطق   
شهري و روستایی مشارکت خواهند نمود. هر کس موظف به نظارت بر امر حفاظت و هـم چنـین   

لیـه  مشارکت در امر حفاظت از محیط زیست خواهـد، اشـخاص عمـومی و خصوصـی بایـد در ک     
  هاي خود الزامات مشابهی را رعایت نمایند.  فعالیت

هاي حقوقی الگوي مطلوب به سمت تبلور الگوهاي همکارگرایانه میان بازیگران دولتی  در نظام  
و غیر دولتی در حرکت بوده است. در ایران تقویت رویکرد همکار گرایانه شخصاً با اصالح قـانون  

آشکار گردید. بـه موجـب بنـد: ع     1375ي اسالمی مصوب تشکیالت، وظایف و اختیارات شوراها
ترین وظـایف شـوراهاي اسـالمی شـهر و      یکی از مهم 1382این قانون در سال  68الحاقی به ماده 

روستا نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفظ محیط زیسـت و منـابع طبیعـی ذکـر کـرده      
  است. 

ون حذف و بنـدهاي زیـر بـه مـاده مـذکور الحـاق       قان 68به موجب این اصالحیه ...... از ماده   
  شود.  می

ع) نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محـیط زیسـت روسـتا در بهـره     
ها  ها، مراتع، جنگل برداري از منابع طبیعی و جلوگیري از فرسایش خاك و حفظ عمران، مزارع، باغ

نوات و نهرهاي متروکه و ارائه طرح و پیشـنهاد در  هاي زیست محیطی، احیا و الیروبی ق و محدوده
  ها به شوراي بخش.  این زمینه

توان به  هاي مشارکت عمومی مردم در حفظ محیط زیست به مثابه امر عمومی می از دیگر زمینه  
قانون اساسی اشاره نمود. در این راستا در طرح امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در       8نقش اصل 

فوریت آن به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. یکی از مصادیق و موارد امر یک 2/3/89مورخ 
این طرح حفظ محیط زیست ذکر گردیده است  11ماده  2به معروف و نهی از منکر به موجب بند 
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هاي مردم  ها باید از نقش برجسته سازمان ). عالوه بر این10651: 1389هاي مجلس  (مرکز پژوهش
  ). 1387ر سالیان اخیر در این زمینه یاد نمود (میر طاهرها د نهاد و توسعه آن

هـا و سـاختارهاي سـازمان یافتـه      برخی پژوهشگران بر این باورند که در ایران نیاز بـه تشـکل    
هاي وسیع و گسترده دولت در امر حفاظت از منابع طبیعی به شـدت   مردمی به عنوان مکمل برنامه

هاي فرهنگی، اجتماعی و دینی حاکم بـر جامعـه و بـه دور از     ارزششود تا با اتکاء به  احساس می
هاي واالي حفاظت از منـابع طبیعـی را در بـین     هاي درست و پاگیر اداري بتواند انگیزه بوروکراسی

ها  اقشار مختلف جامعه شامل روستاییان، زنان، دانشجویان، دانش آموختگان منابع طبیعی و دانشگاه
  )15، ص، 1382شارکت آنان را به این امر خطیر جلب نماید (حسینی و ... تقویت نمود و م

با این حال در حقوق ایران در اجراي سازوکارهاي مشارکت بـازیگران غیـر دولتـی بـا موانـع        
ساختاري و سازمانی متعددي مواجه هستیم. ضعف ساختاري سازمان حفظ محیط زیست و جایگاه 

). از سـویی  143ــ 8، ص 1389، عبدالهی، فریادي1392ينه چندان قوي آن در هیأت دولت (فریاد
هـاي مختلـف و مشـارکت مـردم در حفـظ محـیط        نبود رویکردهاي مبتنی بر همکاري میان بخش

توانیم در نقـش   زیست و عدم اهتمام جدي سازمان باعث گردیده است، تقویت این رویکرد را می
  نهادهاي متمرکز اداري و دولتی مشاهده نماییم. 

  
  گذاري و عملکرد محیط زیستی ایران سیاست

هـا   پیش از انقالب دولت با افزایش درآمدهاي نفتی، مشکلی از نظر توانایی مالی براي رفع کاسـتی 
هاي مؤثر براي رفع مشکالتی مانند کسر مـواد غـذایی تولیـد داخلـی از      ي اجراي سیاست در زمینه

  گذاران بود.  بندي سیاست ط به اولویتطریق واردات با کمبود آب نداشت بلکه موضوع تنها مربو
ي نهادهـاي دولتـی و کمرنـگ بـودن      گذاري پیش از انقالب را باید دلیل میزان مداخله سیاست  

هـاي   گرا یا دولت محور نامید، که به طراحـی و اجـراي برنامـه    ي مدنی دولت نقش نهادهاي جامعه
ــا مالکیــت و نظــارت مســتقیم ذي  شــد. ابــزار  ولتــی منتهــی مــینفعــان د اقتصــادي و اجتمــاعی ب

رفـت تـا بـراي     گذاري بیشتر براي بقاي رژیم و بهبود وضعیت نخبگان سیاسی به کار مـی  سیاست
هاي اجتماعی طرفدار رفـع مشـکالت مـردم     هاي موردنظر احزاب سیاسی با جنبش اجراي سیاست

افع مـالی را بـه   تر شدن تحمیل نظـامی نیـز منـ    هاي جاه طلبانه خریداري تسلیحات و سنگین برنامه
ي صنایع سوق داده بود. برخـی از   ي جامع صنعتیدر بخش غیر نظامی به سمت توسعه جاي توسعه

هـاي   گذاران در گذشته در اجـراي برنامـه   انگاري سیاست مشکالت محیط زیستی امروز براثر سهل
  اند.  ها به مرحله بحرانی رسیده بلند مدت و نبود عزم ملّی براي مقابله با آن

میلیـون نفـر    81، بـیش از  1396هاي مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور در بهمن راساس دادهب  
 8/79میلیـون نفـر بـه    60جمعیت ایران از حـدود   1375ـ1395ي زمانی بیست ساله  بود. طی دوره

کردند، اما در  درصد از مردم ایران در شهرها زندگی می 61، حدود 1357میلیون نفر رسید، در سال 
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میلیون نفربر تعداد شهرنشـینان   2/22درصد افزایش یافت. 14یست سال این رقم به حدود عرض ب
میلیـون نفـر کمتـر شـده نسـبت جمعیـت شهرنشـین بـه          5/2افزوده شد، امـا جمعیـت روسـتایی    

هاي مرکـز آمـار    رسید (محاسبه براساس داده 1359در  85/2به  1357در  58/1روستانشین برابر با 
گذار بر تغییر الگوي مصـرف و   غییر الگو پراکندگی جمعیت در کشور عاملی تأثیر) این ت1369ایران

براي سرعت بخشیدن به روند تخریب محیط زیست است. تشکیالت نهادي سازمان محیط زیست 
پسـت   1500هنگام ریاست معصومه ابتکار بازسـازي شـده و بـیش از     1376ـ1384ایران در دوره 

انـدازي ده مرکـز پژوهشـی     تر ایجاد شد. این گسترش بـا راه  چکدفتر در شهرهاي کو 57جدید و 
آزمایشگاه برایپایش میزان آلودگی آب، هـوا و خـاك تکمیـل    50اي متشکل از  جدید و ایجاد شبکه

افزایش  1384در  650به  1376در20شد. افزون بر این، شمار نهادهاي محیط زیستی غیر دولتی از 
هـاي مردمـی نهـاد طرفـدار پاسـداري از       ها و سـازمان  گروه ) پیدایشEbte Kar2009: 295یافت (
ها از جملـه انجمـن    ي مدنی برمیگردد. اما شمار کمی از آن زیست به دوران شکوفایی جامعه محیط

) و انجمن زنان مبـارزه بـا آلـودگی محـیط زیسـت (تأسـیس       1372حفظ محیط کوهستان تأسیس 
) دوستداران محیط زیسـت در ایـران از مسـئله    Fadaee2011. 83فعال بودند (70ي  ) از دهه1384
تمرکـز   1357گذاري ناکافی و اجراي نا کارآمد قوانین و مقـررات ماننـد قـانون هـواي پـاك       قانون

هاي متضاد از سوي نهادهاي متـولی متعـدد و محـدودیت     حل ساالري، ارائه راه گرایی دولتی، دیوان
  )Afrasiabi,2003: 441. 442کنند. ( تقاد میهاي دستوري ازباال به پایین ان حل اثربخشی راه

ها براي حفظ محیط زیست کم کاري  ها و دستورالعمل نامه گذاري و تدوین آیین در زمینه قانون
) را مشـتمل  1396ـ1400نشده است. مجلس شوراي اسالمی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (

هـاي   این قانونتمام دستگاه 11اساس مادهتصویب کرد. بر1395اسفند14تبصره در 128ماده و124بر 
هاي عمده مکلـف   هاي خصوصی و تعاونی نهادهاي عمومی غیر دولتی براي طرح اجرایی و بخش

هـا و   ها، برنامـه  اند نسبت به ارزیابی راهبردي محیط زیست و ارزیابی اثرات محیط زیستی سیاست
اري محیط زیست اقدام کنند (قانون ها، ضوابط و معیارهاي پاید هاي خود را بر اساس شاخص طرح

ترین قوانین و مقررات مصوب در حوزه محیط زیسـت   ). برخی از مهم1395برنامه پنج ساله ششم 
. قـانون  2قانون اساسی در مورد حفاظت از محیط زیست. 50. اصل 1پس از انقالب عبارتند از: 

 نحوه جلوگیري از آلـودگی 1374. قانون 4مناطق دریایی 1372. قانون3توزیع عادالنه آب. 1361
. قـانون مجـازات اسـالمی مربـوط بـه متخلفـان و       6برداري از منابع آبزي  . قانون حفاظت و بهره5

. قانون مجازات اسالمی مربوط به متخلفان 6) 1374زاده انصاري زیست (تقی کنندگان محیط تخریب
  )1374زاده، انصاري کنندگان محیط زیست (تقی و تخریب

نیز یکـی از   1386 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب سال 8 ماده 11 ران بنددر حقوق ای  
مصادیق امور حاکمیتی را حفـظ محـیط زیسـت و منـابع طبیعـی معرفـی نمـوده اسـت. نهادهـا و          

دهند. اهمیت چنـین   ي حفاظت را انجام می ي متخلفی توسط دولت شکل گرفته و وظیفه ها سازمان
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اي است که حمایتـاز محـیط زیسـتبه شـدت وابسـته بـه نقـش اداره اجـراي          ساختارهایی به اندازه
  هاي قوانین و مقررات مربوط به بهرمندي شهروندان از محیط زیست سالم است.  سیاست

  
  هاي ابالغی محیط زیست مقام معظم رهبري سیاست

قانون اساسی، در  110بند یک اصل اي رهبرمعظم انقالب اسالمی در اجراي  اهللا خامنه حضرت آیت
هاي کلی محیط زیست را ابـالغ کردنـد. ایجادنظـام یکپارچـه ملـی       اي به رؤساي قوا، سیاست نامه

انگـاري تخریـب محـیط زیسـت،      مند، منابع حیـاتی، جـرم   محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام
اد سـبز و  ي اطلس زیسـت بـوم کشـور، تقویـت دیپلماسـی محـیط زیسـت، گسـترش اقتصـ          تهیه

  سازي فرهنگ و اخالق زیست محیطی از جمله ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی است.  نهادینه
هاي کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین  متن سیاست  

  شده به این شرح است: 
  

  هاي کلی محیط زیست سیاست
مند، منابع حیاتی (از قبیل هوا و آب، خـاك و تنـوع زیسـتی)     مدیریت جامع، هماهنگ و نظام  .1

هـاي حقـوقی و    هـا و توانمنـدي   مبتنی برتوان و پایداري زیست بوم بویژه با افزایش ظرفیـت 
  ساختار مناسب همراه با رویکرد مشارکتی مردمی. 

  ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست.   .2
اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعـه از محـیط زیسـت سـالم و رعایـت        .3

  الملل.  عدالت و حقوق بین
انگـاري تخریـب محـیط زیسـت و      پیشگیري و ممانعتاز انتشار انواع آلودگی غیر مجاز و جرم  .4

  مجازات مؤثر و بازدارنده و الزام آنان به جبران خسارت. 
منابع و عوامـل آالینـده هـوا، خـاك و آب، آلـودگی صـوتی، امـواج و         پایش مستمر و کنترل  .5

هـاي   هاي مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الـزام بـه رعایـت اسـتانداردها و شـاخص      اشعه
  زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه توسعه و آمایش سرزمین. 

منـابع طبیعـی تجدیـد     تهیه اطلس زیست بوم کشور و حفاظت و احیاء، بهسازي و توسـعه   .6
ناپذیر (مانند: دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سده، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خـاك،  
مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمنـد از بهـره بـرداري از    

سـاس  ها بر ا این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازي) آن
هـاي حسـاس و ارزشـمند (از قبیـل      هاي پایـداري مـدیریت اکوسیسـتم    معیارها و شاخص

هـا تـا سـطح     هاي ملی و آثار طبیعی ملـی) و حفاظـت از منـابع ژنتیـک و ارتقـاء آن      پارك
  المللی.  استانداردهاي بین
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غبـار   مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابـان زدایـی، گـرد و     .7
دهنده میکروبی و رادیـو اکتیـو و توسـعه آینـده      بویژه ریزگردها، خشکسالی، و عوامل سرایت

  هاي نو ظهورزیست محیطی و مدیریت آن.  نگري و شناخت پدیده
  گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:   .8

هاي پاك، محصوالت کشاورزي سالم و ارگانیـک   صنعت کم کربن، استفاده از انرژي  )8ـ1(
هاي اقتصـادي   ها و توانمندي گیري از ظرفیت ها با بهره دیریت پسماندها و پسابو م

  و اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی. 
سازي الگـوي   هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی و بهینه اصالح الگوي تولید در بخش  )8ـ2(

ــا   ــابع، غــذا، مــوادوانرژي بــویژه تــرویج مــواد ســوختی ســازگار ب مصــرف آب، من
  ت. زیس محیط

توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمـل و نقـل     )8ـ3(
  همگانی بویژه کالن شهرها. 

هـاي زیـر زمینـی از طریـق اجـراي عملیـات آبخیـزداري،         تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب  .9
کنتـرل  هاي زیـر زمینـی و تغییـر و     آبخوران داري، مدیریت عوامل کاهش بهره برداري از آب

  ها.  ورود آالینده
ي زیسـت   هـا  هـا و هزینـه   استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشـور بـا لحـاظ ارزش     .10

  هاي ملی.  محیطی (تخریب آلودگی و احیاء) در حساب
هـاي سـازگار بـا محـیط زیسـت بـا اسـتفاده از         ها و فناوري گذاري حمایت و تشویق سرمایه  .11

  رض و مالیات سبز. ابزارهاي مناسب از جمله عوا
  ها و الگوهاي سازنده ایرانی ـ اسالمی.  تدوین منشور اخالق محیط زیست مبتنی بر ارزش  .12
هـا و   بـوم  ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهرمندي از بومی در زمینه حفظ تعادل زیسـت   .13

  پیشگیري از آلودگی و تخریب محیط زیست. 
بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینـی  گسترش سطح آگاهی، دانش و   .14

پذیري اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر براي حفـظ محـیط    یتمسئول مشارکت و
  زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه. 

  تقویت دیپلماسی محیط زیست با:   .15
  هاي آبی.  گرد و غبار آلودگیاي براي مقابله با  تالش براي ایجاد تقویت نهادهاي منطقه  )15ـ1(
گـذار دو جانبـه،    هاي هدفمنـد و تـأثیر   توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاري  )15ـ2(

  المللی در زمینه محیط زیست.  اي و بین منطقه
المللی در حرکت به سوي اقتصـاد کـم    هاي بین ها و مشوق گیري مؤثر از فرصت بهره  )15ـ3(

  هاي مرتبط.  ها و نوآوري کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوري
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  ي کلی محیط زیست از سوي مقام معظم رهبري ها نگاهی به ابالغ سیاست
توسعه هزاره و یکـی  حفاظت از محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف 

  شود.  سه پایه توسعه پایدار شناخته می از
هاي رهبري زمانی صورت گرفت که بیشترین فشار و سختی بـر محـیط زیسـت     ابالغ سیاست  

ها در چنین شرایطی به نفع کشور و مردم تمـام شـد.    کشور حاکم بود. از این رو ابالغ این سیاست
  ها بیشتر شده است.  با این ابالغ هم راستایی و همگانی بین دستگاه

پهر سیاسی و نظام سیاسی کشور اتفاق مهمی بود. بعد از هاي محیط زیستی در س غ سیاستابال  
 ها را ابالغ کـرد، بـر اسـاس آن    جمهور تقسیم کار دستگاه این ابالغ توسط رهبري معاون اول رئیس

ن تمام نهادها متوجه وظایف خود در اجراي بندهاي سیاست ابالغی شدند. امروزه در تمـام  مسئوال
شود. در برخی شهرهاي بزرگ دیگر هم بنـزین و گازوئیـل بـا     توزیع می 4کالنشهرها بنزین سوپر 

  در حال توزیع است.  4استاندارد یورو 
کنند. اسـتفاده بیشـتر از انـرژي خورشـیدي در قالـب       ها از سوخت مازوت استفاده نمی نیروگاه  

نسبت مدت مشابه سال قبل تعـداد   95ها ابالغ شد. در سال دستورالعملی از سوي دولت به دستگاه
هـاي   دهد. این مسئله نتیجه همکاري میان وزارتخانـه  روز افزایش نشان می 60روزهاي پاك تهران 

  صنایع و نیرو و سایر نهادهاي مرتبط است. 
هاي ابالغی مقام معظم رهبري براي نخستین بار در حوزه محیط زیسـت یـک    براساس سیاست  

تـرین   شم توسعه دیده شده است. مهمسند فرا بخشی ارائه شده که به عنوان یک پیوست در سند ش
 17هاي ابالغی همگرایی در محیط زیست بود، سخرانی مقـام معظـم رهبـري در     شاخصه سیاست

 15باعث شد مطالبات در حوزه محیط زیست سرعت بگیرد. بعد از این ابالغ بـیش از   1393اسفند
هـاي ابالغـی    سیاسـت نامه با کشورهاي مختلف در حوزه محیط زیست امضاء شد. براسـاس   تفاهم

مقام معظم رهبرب دولت لوایح مهمی مثل جلوگیري از آلودگی هوا، تاالب، خاك زمین و ارزیـابی  
  محیط زیست به مجلس ارائه کرده است. 
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  گیري نتیجه
گذاري بـه شـکل مقـررات     شود که در این نظام سیاست با دقت در نظام حقوقی ایران مشخص می

هاي توسـعه کـه الگـوي کشـور و      بلور یافته است به شکلی که برنامهگذاري تلقی شده و ت مقررات
شود. سیاست کلی نظام به  شود به شکل قانون برنامعه توسعه شناخته می نقشه راه پیشرفت تلقی می

تـوان از   هاي آتی نظام حقوقی و سیاسی ایران نیز بیشتر به کلی گویی پرداخته و نمی عنوان سیاست
ري استخراج کرد. به نظر آنچه بیشتر در نظام حقوقی ایران در خصـوص  دل آن سیاست اجرا محو

گذاري در حوزه محیط زیست مشهود است ضعف تئوریک و عدم وجود اراده سیاسـی در   سیاست
ورزي نظـام   گـذاري و سیاسـت   گیـري در خصـوص سیاسـت    باشد. تصمیم خصوص این حوزه می

گونـه   دیران عالی سیاسی نظام دارد. همانحقوقی ایراندر خصوص محیط زیست، بستگی به نگاه م
که شرایط اقتضاي آن را دارد که در مواردي با تشویق و حمایت مخاطبان سیاست، سیاسـت پـیش   

تـوان در   اعتنایـان نیـز مـی    رود، طراحی ضمانت اجرابه منظور تهدید و احتماالً تنبیه متجاوزان و بی
بینی شده در نظام حقـوقی ایـران    هاي پیش ستاجراي مؤثر واقع شود. مشکل ماندن بسیاري از سیا

بایسـت،   بیشتر ناشی از نبود همین ضمانت اجرا است. با وجود درج کلماتی چون مگلف است می
توان انتظار داشت که سیاست اجرایی گردد. نبود یک ضـمانت اجـراي    و مواردي از این دست نمی

ت. درج ضمانت اجراي عـدول  هاي تدوین شده اس محکم و در عین حال مشخص، خالء سیاست
هـاي   ها براي سیاسـت  از سیاست در بطن سیاست، در واقع قائل شدن وزنی همسنگ خود سیاست

دهنده عـزم   گذار به مخاطبان سیاست در بطن سیاست نشان اتخاذي است. در واقع، هشدار سیاست
  گذاري در اجراي سیاست است.  جدي سیاست

به صورت مجزا و تعیین نهادي براي رسیدگی و اتخـاذ  تدوین ضمانت اجراي اداري و کیفري   
هـاي تضـمین اجـراي سیاسـت      تواند یکی از راه کنندگان از سیاست می تصمیم در خصوص عدول

تري را تـدارك   گیرانه تر بوده و مقررات سخت زیست محیطی باشد. هر قدر این ضمانت اجرا قوي
تر خواهد کرد. البته  ست را به موفقیت نزدیکدیده باشد، احتمال سرپیچی از سیاست را کرده و سیا

الزم به ذکر است که با لحاظ شرایط حاکم بر نظام اداري ایـران تـدوین ضـمانت اجـراي کیفـري      
  اصلح است. 
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  آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه گیالن) و وکیل پایه یک دادگستري دانش مریم صفري روشن

 
  

  مقدمه
که بـدهکار و مـدیون    با توجه به این

شرعا و قانونا موظـف بـه پرداخـت    
باشد اما بعضـا   دین و ایفاي تعهد می

دیده شده برخی از بدهکاران بـراي  
فرار از تأدیه دین اموال خـود را بـه   
طور صوري یـا واقعـی بـه دیگـران     

کنند تا با ادعاي اعسـار از   منتقل می
تأدیه دین بگریزند حال سـؤال ایـن   

ست که آیا این عمل مدیون مشروع ا
و قانونی است؟ و در صورت انجـام  

گـذار چـه    گونه معامالت قـانون  این

ضمانت اجرایی براي آن قائل شـده  
است؟حکم معامالت صوري روشن 
است چون این معامالت هم در فقه 

ــده   ــه موجــب قاع ــه «ب ــود تابع العق
و در حقوق به موجب مواد » القصود

ن مـدنی بـه   قانو 1149 و 463، 191
دلیــل فقــدان قصــد انشــا واقعــی و 

باشـند امـا حکـم     درونی، باطل مـی 
معامله بـه قصـدفرار از دیـن یعنـی     
معامالتی که واجد قصد انشا و دیگر 

اند محل بحث  شرایط صحت معامله

است به ویـژه بعـد از حـذف مـاده     
ــیله   218 ــه وسـ ــدنی بـ ــانون مـ قـ
، مسـئله در  61گـذار در سـال    قانون

قـرار گرفـت کـه     خور توجه بیشـتر 
اهمیت این موضوع باعـث نگـارش   
این مقاله شده است. در این نوشـتار  
ابتدا به ترتیـب بـه پیشـینه بحـث و     
سپس به نظریات حقوقی ارائه شـده  
ــراي   ــمانت اجـ ــوص ضـ در خصـ

گونه معامالت در قانون و رویـه   این
  قضایی خواهیم پرداخت.

  
  
  بحث. پیشینه 1
  . پیشینه بحث در فقه1ـ1

آیـد برخـی از فقهـا از     معامله به قصد فرار از دین تقریبا یکی از مباحث متروك فقهی به حساب مـی 
اي  جمله محقق حلی، عالمه حلّی، محقق اردبیلی و صاحب جواهرمعتقدند به طورکلی هرگونه معامله

اي بـه موضـوع    آنکـه اشـاره   ت بیکه مدیون قبل از صدور حکم حجر (افالس) انجام دهد صحیح اس
. قاعـده  1: انـد  مورد بحث داشته باشند. این فقها در توجیه صحت معامله بـه دو دلیـل اسـتناد نمـوده    

. تا زمانی که حکم حجر مـدیون از ناحیـه حـاکم صادرنشـده     2تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) 
از منظـر  . باشـد  صحیح و نافذ مـی هرگونه تصرف مالی حتی اگر سبب خروج تمامی اموال وي گردد 

باشـد کـه تـا ایـن      ها ثبوت حکم حجر براي مدیون مفلس منوط به تحقق چهار دسته از شروط می آن
. دیـون حـال و   2. . دیون نزد حاکم ثابـت باشـد  1: توان حکم به حجر نمود شروط محقق نشوند نمی

بکاران حجرمدیون را ازحاکم شـرع  . طل4. . اموال مدیون کمتر از دیون وي باشند3بدون مدت باشند. 

 بررسی وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین 
 با نگاهی بر رویه قضایی
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) لکن عده دیگر از فقها چنین معـامالتی  210و  209: 1398آبادي ـ مظاهري،   خواستار گردند. (دولت
اهللا  و آیـت ) ره( دانند. فقهایی همچون سیدابوالحسن موسـوي اصـفهانی، امـام خمینـی     را صحیح نمی

قصد فرار از دین صورت بگیـرد و در آینـده    گلپایگانی نیز باعباراتی مشابه صحت هبه مدیون راکه به
  )210همان: (اند.  نیز امیدي به تحصیل مال براي وي نباشد محل اشکال قرار داده

کسی که بدهکاریش زیاد است حتی چنـد برابـر دارایـی اش    « عبارات امام خمینی چنین است  
توانـد   تصرف کند حتی میتواند در اموالش  باشد مادام که حاکم شرع او را محجور نکرده است می

همه را از ملک خویش خارج سازد ولو مجانی و بالعوض و یا باعوض آن را به کسی ببخشد، بله 
اگر منظورش از صلح کردن و یا بخشیدن آن به کسی فرار از پرداخت بدهکاري اش باشد، صحت 

کسـب و کـار،    آن صلح و آن هبه محل اشکال است خصوصاً درجایی که امید آن نباشد کـه از راه 
اي دیگر از فقها نیز نظیـرمال احمـد نراقـی، معـامالت و      عده) 211: همان( »دوباره اموالی پیدا کند.

در واقع طبق نصوص . اند تصرفات مدیون را ضد و جوب اداء دین و در نتیجه حرام و باطل دانسته
انجام عبادات واجب  فقهی، تصمیم بر اداي دین و تالش در این راه از واجبات شمرده شده و حتی

موسع نظیر نماز در اول وقت و پیش از اداي دین که وقت مضیق دارد، باطل اعـالم شـده اسـت و    
چون واجب بودن تصمیم بر اداي دین با ممنوع بودن نیت فرار از دین و نیزتشکیل معامله بـا ایـن   

اعتبـاري   تـوان بـه بـی    ت، مـی اعتباري معـامال  انگیزه مالزمه دارد؛ بنابراین با قبول داللت نهی بر بی
  . معامله با انگیزه فرار از دین نیز حکم داد

در فقه عامه نیز، در مذهب حنفی و شافعی و حنبلی، جز تعداد معدودي از فقها، اکثراً تصرفات   
دانند. (چه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد). اما در مـذهب   مدیون قبل از حکم حاکم را نافذ می

توانند او را  مدیون قبل از حکم حجر براي فرار از دین خود را معسرنماید، طلبکاران میمالکی اگر 
ها باشد منع کنند مثل تبرع، هبه، صدقه، وقـف، اقـرار بـه     از هر نوع تصرفی که موجب ضرر بر آن

دین به نفع همسر یا فرزندان ... اما غیر از این تصرفات مذکوره، تصرفاتی که معاوضی باشـد مثـل   
  )35: 1374اند. (موسوي بجنوردي،  یع و ... را نافذ دانستهب

از مطالب و اقوال فوق مستنبط است که تقریبـا هـیچ یـک از فقهـا، معتـرض حکـم معـامالت          
اند و شاید بتوان آن نحو از معامالت را به نوعی صحیح دانسـت   معوض به قصد فرار از دین نشده

گونه از معامالت اصوالً به  المثل چون این قل از عوضاما در خصوص معامالت تبرعی، محاباتی و ا
  اند.  باشد به استناد قاعده الضرر آن را مقتضی عدم نفوذ و صحت دانسته ضرر طلبکاران می

  
  . پیشینه بحث در قانون2ـ1

قانون مدنی در خصوص ضمانت اجراي حقوقی معامالتی که به قصد فرار از دین به طـور جـدي   
سابق قانون مدنی بـه طـور کلـی مقـرر کـرده بـود:        218شوند دچار تغییر شده است ماده  واقع می

در این ماده » هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.«
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شد، غیر نافـذ   گذار هر عمل حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) را که به قصد فرار از دین واقع می ونقان
اعالم کرده بود و به جهت حفظ حقوق طلبکاران ایجاد اثر قانونی اعمال مزبور را منـوط بـه تنفیـذ    

ور بـدون  کننده قانون مزب توسط هیأت بررسی 61آنان نموده بود این قانون در اصالحیه دیماه سال 
ذکر دالیل موجه حذف گردید و بدین سان خالء چشمگیري در سیستم قضایی کشـور بـه وجـود    

قانون مـدنی را بـه ایـن شـرح اصـالح       218مجدداً ماده 1370گذار در سال آمد به همین دلیل قانون
 هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین به طور صوري انجام شده است معامله باطـل «نمود: 
  »است.
سابق قانون مزبور دو تفـاوت اساسـی دارد: اول اینکـه:     218ماده اصالحی قانون مدنی با ماده   

شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده عـالوه بـر قصـد فـرار از     
  داند.  دین، صوري بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن می

وري بودن و قصـد فـرار از دیـن، معاملـه باطـل اسـت نـه        دوم: در صورت احراز دو شرط ص  
آورد در نتیجه  اي است و آثار حقوقی را به وجود می غیرنافذ، زیرا قصد عامل اساسی در هر معامله

انـد چنـین عقـدي     دهد انشاء نکـرده  گونه که ظاهر نشان می اگر ثابت شود که طرفین، معامله را آن
  شود.  اصوالً واقع نمی

انجـام شـد، نـه تنهـا      14/8/1370ق.م کـه در اصـالح مـورخ     218یگر وضع مـاده  از سویی د  
سابق را پرکند، بلکه سبب اخالل استنباط حکم به علت  218هاي ناشی از نسخ ماده  نتوانست خالء

وجود مفهوم مخالف نامناسب نیز شده است و آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فـرار  
انجام شود، معامله باطل نیست در حالی که در معامله صوري قصـد انشـاء   از دین، به طور صوري 

وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوري خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیـزه باشـد، بـه    
  علت فقدان قصد باطل است. 

  
  . تبیین ضمانت اجراي حقوقی معامله به قصد فرار از دین 2

وص معامالت به قصد فرار از دین نص صریحی در قانون وجـود نـدارد   که در خص با توجه به این
گونه معامالت چندان آسان نیست برخی از حقوقدانان بـا توجـه    یافتن ضمانت اجراي حقوقی این

به قرار گرفتن معامله به قصد فرار از دین ذیل مبحث جهت نامشـروع آن را بـه نـوعی معاملـه بـا      
دارد:  ق. م مقرر می 190) ماده 30: 1375اند. (نوري،  ه بطالن آن شدهدانند و قائل ب جهت نامشروع می

اهلیـت طـرفین؛   . 2ها؛  . قصد طرفین و رضاي آن1براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: «
جهت به معنی انگیزه یا داعی است و » . مشروعیت جهت.4. موضوع معین که مورد معامله باشد 3

بایست مشروع باشد در غیر اینصورت باعث بطـالن معاملـه    یان گردد میاگر در زمان انشاي عقد ب
در معامله الزم نیست که جهت تصـریح  «دارد که  ق. م در این راستا مقرر می 217خواهد بود. ماده 

  »شود ولی اگر تصریح شد باید مشروع باشد و اال معامله باطل است
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عامله به قصد فرار از دیـن تفـاوت دارد؛ در   اما پر واضح است که معامله با جهت نامشروع با م  
آمد که مقنن بـه وضـع قواعـد خـاص در خصـوص آن       واقع اگر این دو مفهوم یکی بود الزم نمی

کـه جهـت    اول ایـن : مبادرت ورزد؛ به طورکلی، دو تفاوت اصلی در این خصوص قابل ذکراسـت 
هایی کـه   ین جهت معاملهشود و به هم نامشروع از زمره شرایط اساسی صحت معامله محسوب می

بدون رعایت این شرط منعقد شوند باطل هستند در حالی که معامله به قصـد فـرار از دیـن داراي    
کلیه شرایط اساسی صحت معامله است و تنهـا رعایـت حقـوق دیگـران موجـب تغییـر وضـعیت        

ـ    دوم این )227: 1378حقوقی آن شده است. (امامی،  ن در معاملـه  که اصوالً ذکر انگیـزه فـرار از دی
توسط مدیون شرط متأثرشدن معامله به قصد فرار از دین نیست و احراز وجود چنین قصدي کافی 
است در حالی که در معامالت داراي جهت نامشروع باید این جهت در عقد تصـریح شـود و وارد   

  )377: 1388شهیدي، (قصد طرفین گردد. 
اما برخی دیگر از حقوقدانان با توجه به اصل اباحه و همجنین اصل آزادي قراردادها معتقد بـه    

گونه معامالت هستند. برخی دیگر هم با تنقیح مناط از برخی مقررات خـاص در نظـام    صحت این
اند که نادرستی آن امري واضح اسـت زیـرا اگـر     گونه معامالت شده حقوقی، قائل به عدم نفوذ این

سابق را حذف  218گذار نظر به غیر نافذ بودن تمام معامالت به قصد فرار از دین داشت ماده  نونقا
احیـا   70که در صورت ارتکاب سهو و مسـامحه در حـذف، آن را دوبـاره در سـال      کرد یا این نمی
بـه   گونه معامالت با توجـه  نمود. با این مقدمه در ذیل ابتدا به تبیین ضمانت اجراي حقوقی این می

  قوانین و سپس به انعکاس موضوع در رویه قضایی خواهیم پرداخت. 
  
  . انعکاس موضوع در قوانین1ـ2

 65رسد، با عنایت به عمومات و اصول حقوقی و برخی از مقررات قانونی از جمله ماده  به نظر می
هـاي مـالی    قانون نحوه اجـراي محکومیـت   21قانون تجارت و ماده  500و 424قانون مدنی، مواد 

تـوان بـه شـرح     ، وضعیت حقوقی معامالت واقعی و به قصد فرار از دین را می1394مصوب سال 
  یک نمود: ذیل تفک

  
  . غیر نافذ بودن معامالت تبرعی و محاباتی مدیون1ـ1ـ2

برخی از حقوقدان با وحدت مالك از موادي از قانون که هنوز بـه قـوت خـود بـاقی هسـتند و از      
اند قائل به عدم نفوذ معامالت تبرعی، محاباتی و غیـر معـوض مـدیون     گذار نسخ نشده سوي قانون

  اره خواهد شد. ها اش هستند که در ذیل به آن
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشـد منـوط   «دارد:  ق. م اشعار می 65ماده   .1

توان قاعده مندرج در این مـاده را بـه    در واقع با توجه به وحدت مالك، می» به اجازه دیان است.
باعـث   218 مـاده که گفته شد نسـخ   سایرعقود غیرمعوض مانند هبه بالعوض نیزتسري داد، چنان
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و در وقـف نیـز و هـر    ) 12: 1370درویش خـادم،  (شود.  نسخ این ماده که جنبه خاص دارد نمی
شـود   شود مالی از دارایی بدهکار خارج مـی  که با هدف فرار از دین انجام می اي شبیه به آن معامله

طلبکـاران   که چیزي وارد دارایی او شود؛ در نتیجه به طـور قطـع و یقـین باعـث ضـرر      بدون این
گردد همچنین عقد وقف خصوصیتی جدا از سایر معامالت مجانی ندارد کـه آن را غیـر نافـذ     می

  )8: 1382بدانیم و براي سایر معامالت تبرعی ضمانت اجراي دیگري قایل شویم. (نوروزي، 
 قانون تجارت را که به ترتیب دربـاره عـدم نفـوذ    500و  424برخی از استادان حقوق نیز مواد   .2

معامالت تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و عدم نفوذ معامالت وي پـس از صـدور حکـم    
سـابق   218راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی آن هم با رعایت شروط مورد اشـاره، احیـاي مـاده    

هرگاه در نتیجـه اقامـه دعـوي از طـرف مـدیر      «دارد:  قانون تجارت بیان می 424دانند. ماده  می
هـا ثابـت    مقام قانونی آن ري بر اشخاص که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائمتصفیه یا طلبکا

شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود براي فرار از اداي دین یا براي اضرار به طلبکارهـا  
المعامله بـوده اسـت آن معاملـه قابـل      معامله نموده که متضمن ضرري بیش از ربع قیمت حین

طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپـردازد دعـواي    که فسخ است مگر این
و فسخ معامله را در » شود. فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می

 500طور مـاده   ) همین259: 1376اند. (کاتوزیان،  معناي اصطالحی آن یعنی غیر نافذ بکار برده
عامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصـدیق  م«قانون تجارت مقرر نموده: 

شـود مگـر در صـورتی کـه      قرارداد ارفاقی تا صدور حکم فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی
  »معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

  
  . صحیح بودن معامالت معوض مدیون2ـ1ـ2

ت معوض مدیون هر چند با انگیزه فرار از دین باشـد صـحیح و   برخی از حقوقدان معتقدند معامال
 1370اصـالحی   218. از مفهوم مخـالف مـاده   1معتبر است عمده دالیل این گروه عبارت است از 

گـذار   آید که معامالت واقعی به قصد فرار از دین مدیون غیر باطل است در واقع قانون چنین بر می
گونـه   نظر به غیر نافذ بودن ایـن  1370ي آن در اصالحات سال سابق و عدم ابقا 218با حذف ماده 

غریبـه خونیـق،   (کند.  اصالحی چنین معامالتی را تجویز می 218معامالت نداشته بلکه مفهوم ماده 
مکرر که تأمین امـوال مـدیون گریـزان از پرداخـت دیـن را مقـرر        218. از مفاد ماده 2) 79: 1371

: 1392کاتوزیان، (به قصد فرار از دین واقعی، صحیح و نافذ است  آید که معامله داشته است بر می
گذار به نحوي است که در صـورت انجـام معاملـه، کـاري از طلبکـار       ) زیرا سیاق کالم قانون210

تواند توقیف اموال مدیونی را که چنین قصدي دارد را  ساخته نیست و فقط پس از انجام معامله می
قــانون مــدنی  10قــراردادي و حاکمیــت اراده و مســتفاد از مــاده . طبــق اصــل آزادي 3بخواهــد. 

گونه  قراردادهاي منعقده بین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ هستند و هیچ
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. قاعـده اولیـه،   4صراحتی بر رد و منع معامله به قصد فرار از دین بـه طـور واقعـی وجـود نـدارد.      
اي که واقع شده  قانون مدنی هر معامله 233هور فقها و ماده صحت قراردادهاست و طبق نظریه مش
که فساد آن معلوم شود و منظور از وقوع در این ماده وقـوع   باشد محمول بر صحت است مگر این

عرفی است و نه وقوع حقوقی، در نتیجه معامالت مذکور در ایـن مـاده بـا تراضـی و وجـود اراده      
. بـه اسـتناد بـه    5) 96: ش 1379شـهیدي،  (ر صحت اسـت.  انسانی، وقوع عرفی یافته و محمول ب

قواعد و اصول حقوقی از جمله قاعده تسلیط و عدم محجوریت مدیون که در فقـه هـم طرفـداران    
که معامله به قصد فـرار   زیادي دارد و همچنین بر اساس اصول عمومی از قبیل افو باالعقود ... و این

  گردد.  گونه معامالت مستفاد می ت صحت و اعتبار ایناز دین واقعی هم یکی از انواع عقود اس
  
  . غیر قابل استناد بودن معامالت مدیون3ـ1ـ2

تصویب شد معامالت  1351 هاي مالی که نخستین بار درسال قانون نحوه اجراي محکومیت 4ماده 
ماده در قانون دانست با توجه به احیاي این  با قصد فرار از دین را در مقابل طلبکار قابل استناد نمی

که قانون قبلی را نسخ ضمنی کرده بودو ایـن   1377 هاي مالی مصوب سال نحوه اجراي محکومیت
قانون مدنی بـود، برخـی معتقـد    218مسئله که تاریخ تصویب این ماده بعد ازتاریخ اصالحات ماده 

قرر شده بـود:  م 77قانون سال  4در ماده . بودندکه مقنن قصد نسخ مقررات این ماده رانداشته است
هـاي   االجـرا و کلیـه محکومیـت    هر کس، به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد الزم«

مالی، مال خود را به دیگري انتقال دهد به نحوي که باقی ماندة امـوالش بـراي پرداخـت بـدهی او     
خواهد شـد   سال حبس تعزیري محکوم 2کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا 

گردد  گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می و در صورتی که انتقال
گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل  و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال

فقـط در خصـوص   ایـن مـاده کـه    » گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهـد شـد.   آن از اموال انتقال
 29هاي مالی قابل اعمال بود توسط مـاده   االجرا و کلیه محکومیت تعهدات مالی موضوع اسناد الزم
گـذار در آخـرین    نسـخ گردیـد و قـانون    941هاي مالی مصوب سال  قانون نحوه اجراي محکومیت

ال مال به دیگـري  انتق«قانون مذکور را تصویب نمود در این ماده بیان شده:  21ي تقنینی، ماده  اراده
به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخـت دیـون   
کافی نباشد، موجب حبس تعزیري یا جزاي نقدي درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم 

اقدام کـرده باشـد در   الیه نیز با علم به موضوع  شود و در صورتی که منتقل به یا هر دو مجازات می
حکم شریک جرم است؛ در اینصورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از 

هـر چنـد در   » گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شـد.  اموال انتقال
                                                            

 1313مصوب و قانون اعسار  10/8/1377هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت«در این ماده آمده است:   .1
  »شود. نسخ می 21/1/1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 524و ماده 
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دهـد بـه    یه دین انجام مـی این ماده ضمانت اجراي حقوقی معامالتی که مدیون با انگیزه فرار از تأد
کنـد در صـورتی کـه     گـذار در ایـن مـاده ذکـر مـی      صراحت مشخص نشده اما از آنجا کـه قـانون  

بایست مثل یا قیمت  گیرنده عالم به موضوع باشد باید عین آن مال و درصورت نبود عین، می انتقال
بـات دیـن در دادگـاه،    توان نتیجه گرفت از نظـر مقـنن پـس از اث    مسترد کند می له محکومآن را به 
ي انجام شده بین دو طرف صحیح و در برابر طلبکار غیر قابل استناد خواهد بود. این مقـرره   معامله

الیه عالم است در خصوص خریداري که بـا حسـن نیـت بـا مـدیون معاملـه        که فقط ناظر به منتقل
ن مـدیون را بـه لحـاظ    تـوا  توان متعرض معامله شد و فقط می کند هیچ حکمی ندارد نتیجتا نمی می

  مقررات جزایی قابل تعقیب دانست. 
  
  . انعکاس موضوع در رویه قضایی2ـ2

حقــوقی) دادگــاه ( صــادره از شــعبه دوم دادگــاه عمــومی 9709988736700489پرونــده شــماره 
  شهرستان کامیاران

  . مطالبه خسارت دادرسی3 . ابطال سند رسمی2. اعالم بطالن معامله 1خواسته: 
به تاریخ سوم شهریور ماه یک هزار سیصد و نود و هشت در وقـت مقـرر پرونـده کالسـه حاضـر      
تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شـرح ذیـل مبـادرت بـه     

  گردد.  صدور رأي می
ـ 1راجع به دادخواست تقدیمی از جانب خانم م ر به وکالت از س ك بـه طرفیـت      ا . ف ح و ب

و  28/9/95نامـه مـورخ    . س م، حاویی دعوایی به خواسته اعالم بطالن مبایعـه 2وکالت آقاي ن خ 
شهرسـتان   65تنظیمی در دفتر اسناد رسمی  22/5/96مورخ  11526ابطال سند رسمی انتقال شماره 

ه کامیاران به انضمام کلیه خسارت دادرسی متعلقه، بدین شرح که وکیل محترم خواهان اظهار داشـت 
موکل، همسر خوانده ردیف نخست بوده که پس از وقوع نزاع و اختالف بین آنان و متعاقب اقدام 

، زوج بدوا با تنظیم یک 1395موکل در طرح دعواي مطالبه مهریه و سایر حقوقات شرعی در سال 
بـه   دو دانگ یک واحد تجـاري، مسـکونی)  (نامه با تاریخ مزور مبادرت به انتقال اموال  فقره مبایعه
خوانده ردیف دوم) نموده و متعاقبا سند رسمی انتقال نیز تنظیم نموده اسـت و سـپس   (برادر خود 

که هیچ  با طرح دعواي اعسار خود را ناتوان از پرداخت محکوم به معرفی کرده است و به لحاظ آن
بال مالی دیگري جهت استیفاء محکوم به نداشته تاکنون حقوقات موکل پرداخت نشده اسـت. متقـا  

وکیل محترم خوانده ردیف نخست، دفاع نموده است: در زمان نقـل و انتقـاالت عـادي و رسـمی     
صورت پذیرفته هیچ حکمی علیه موکل صادر نشده و دینی محرز نبوده تا انعقاد معامله صوري یـا  

هیأت عمـومی نیـز در راسـتاي     774که رأي وحدت رویه شماره  فرار از دین متصور باشد کما این
بایسـت   امر است زیرا اگر افراد را قبل از محکومیت یا طرح دعوا، ممنوع از معامله نمـاییم مـی  این 

کـه   اي بر ذمه دارند از انجـام معاملـه منـع شـوند، مضـافاً آن      هایی که مهریه عندالمطالبه تمامی زوج
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وجاهـت   خواهان دلیلی بر صوري بودن انتقاالت صورت پذیرفته ارائه ننموده، بطالن معاملـه فاقـد  
است. دادگاه توجه دارد که عمده اختالف متداعیین در ترافع کنـونی بـه مسـائل حکمـی نـاظر بـر       
موضوع بازگشت دارد زیرا موضع نظم حقوقی کنونی راجع به شرایط تحقق معامله به انگیزه فـرار  

 218از دین و ضمانت اجراي آن خالی از ابهام نیست و عناصر حکمی حاکم بر مورد، نظیـر مـاده   
هـا   هاي مالی نیز فاقد شفافیت بوده و بر ابهـام  قانون نحوه اجراي محکومیت 21قانون مدنی و ماده 

عالی کشـور   هیأت عمومی دیوان 774اند. افزون بر آن، امکان توسعه مفاد رأي وحدت رویه  افزوده
واعـد  به جنبه حقوقی معامالت موصوف نیز امري اختالفی است بدین جهت دادگاه بـاز خـوانی ق  

حاکم بر این قسم معامالت را ضروري دانسته و با تکیـه بـر اصـول حقـوقی، مقـررات قـانونی و       
  دارد:  دکترین حقوقی مقدمات ذیل را به عنوان اسباب موجهه رأي خود اعالم می

در حقوق ایران هیچ حقی از جمله حق مالکیت و هیچ اصلی از جمله اصـل آزادي قـراردادي     .1
متوقـف   سـوء اسـتفاده از حـق و اضـرار بـه غیـر      ها در مرز  وق و آزاديمطلق نیست کلیه حق

شوند. دکترین حقوقی تصریح نموده است که ماهیت حقوقی اقدام بدهکار در انتقال امـوال   می
به انگیزه فرار از دین با سوءاستفاده از حق انطباق بیشتري دارد زیـرا دارایـی بـدهکار پشـتوانه     

کننـد و اگـر    به او اعتمـاد مـی  ن وثیقه عمومی لبکاران بر مبناي همیهاي مالی او است و ط التزام
هاي خود را از بین ببرد سـبب زیـان طلبکـاران را فـراهم      متعهد بتواند به اختیار پشتوانه بدهی

آمیـز او، اسـتفاده از حـق تصـرف در دارایـی را       آورد. همچنین حیله بدهکار و هدف تقلب می
  اندازد.  ه در شرایط عادي نفوذ حقوقی دارد از اثر میاي را ک نامشروع ساخته و وسیله

ترین تحلیل، مبناي اعتبار قرارداد در نظام حقوقی ایران نه اصل حاکمیـت اراده   مبتنی بر صایب  .2
آورند که شارع مقـدس بـا    یا اخالق بلکه اراده شارع است و حقوق قراردادها از آن جهت الزام

ت ها به رسـمی  اي چون افو بالعقود و المومنون عند الشروطهم چنین قدرتی را براي آن بیان ادله
شناخته است همین اراده شارع، اصل الضرر را حاکم بر سایر اصول قراردادي من جمله اصـل  

قاعـده  آزادي قراردادي دانسته است و در حقوق اسالم و به تبـع آن حقـوق ایـران مسـتند بـه      
با سوء استفاده از حق انعقاد قرارداد و مشخصا معامله به انگیزه فرار از اداي دین مبارزه  الضرر
و لزوم چنین قراردادهایی برداشته شده است زیرا اقدام مدیونی که با سوء استفاده از حـق   شده

انعقاد قرارداد، مالی را به دیگري منتقل کرده و به این وسیله مال را از دسترس طلبکاران خارج 
گـردد   که عوض واقعی آن داخل در اموال وي گردد از مصادیق اضرار تلقی می کند بدون آن می
  شود.  اثر مورد خواست وي که همانا لزوم قرارداد منعقده است برداشت می نتیجتاًو 

اي در نظام حقوقی از شمول اصل کنترل قواعد تالی از سوي قواعد عـالی و پیـروي    هیچ قاعده  .3
قواعد فرودست از قواعد برتر خارج نیست به باور دادگاه یکی از نتایج تفـوق قـانون اساسـی    

بایسـت در تفسـیر قـانون عـادي مفـاد آن را بـر        عادي آن است که محاکم می نسبت به قوانین
اي حمل نمایند که با اصول قانون اساسی انطباق داشته باشد؛ پس با وجود داللت صریح  معانی
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بر منع سوءاستفاده از حق و اضرار به غیـر، دیـدگاه قـائلین بـه صـحت       قانون اساسی 40اصل 
به لحاظ معارضه با  )25/10/1397مورخ  49راي اصراري شماره (ن معامله به انگیزه فرار از دی

اصول حقوقی پذیرفته شده در قانون اساسی مردود است و بالعکس تفاسیري که بـه مقابلـه بـا    
اند (عدم نفـوذ و عـدم قابلیـت اسـتناد) مبتنـی بـر        تاثیري قرارداد نسبت به دائن تأکید نموده بی

  نماید.  موازین بوده و مقبول می
کنـد خـود را در آن موضـوع سـاکت جلـوه       اي را حذف و ابطال مـی  گذار ماده جایی که قانون  .4

حـذف و  (توان بیان را بر سـکوت   دهد پس اگر این سکوت با بیانی دیگر متعارض افتد می می
اي از قانون به ادامه بقاء آن نهاد  توان به رغم حذف ماده نسخ) مقدم دانست؛ به بیانی دیگر نمی

باور داشت لیکن اگر در مجموعه نظام حقوقی تأسیسی مشابه هست که از دست نسـخ   وضعی
 218توان جاي خالی آن نهاد را در سکوت مقنن پر کـرد. آیـا از حـذف مـاده      مصون مانده می
توان تجویز معامله بـه قصـد فـرار از دیـن را فهـم کرد؟اگـر سـابقه حقـوقی و          قانون سابق می

گذار را باید بر ضـرر   نفوذ این معامله است سکوت نه به موقع قانوناخالقی، مقتضی ابقاء عدم 
اي  اي را وقع نهاد که در تکاپو است تا با اسـتناد بـه مـاده    خود تعبیر کرد. بدین سان باید نظریه

  قانون مدنی همچنان همان قاعده را باقی نگه دارد.  65دیگر مثالً ماده 
استنباط حکم وضعی و ضمانت اجرایی روشن براي این قبیل معامالت از متن نه چندان مـنقح    .5

کنونی قانون مدنی میسر نیست و صرفاً باید دانست که معاملـه صـوري و بـا انگیـزه      218ماده 
فرار از اداي دین همانند هر معامله فاقد قصد دیگري محکوم به بطـالن اسـت و فقـدان قصـد     

ضمانت اجراي بطالن را فراهم آورده و نه صفت فرار از دین، زیرا معامالت است که موجبات 
اخیر به جهت فراهم بودن ارکان و شرایط صحت باطل نبوده و صرفاً اضرار به غیر مانعی براي 

  شود.  تأثیر آن قلمداد می
ن عالوه بر معامالت غیرمعوض و معامالت معوض با ثمن نامتناسب، معامالت معوض بـا ثمـ     .6

دهنده باشد از اقسام معامله بـه انگیـزه    گیرنده عالم به انگیزه انتقال متناسب در صورتی که انتقال
و هر چند مقنن در آخرین هاي مالی)  قانون نحوه اجراي محکومیت 21ماده ( فرار از دین است

 اراده تقنینی خود حکم وضعی این قسم معامالت را به تصریح بیان ننمـوده و لکـن بـه لحـاظ    
الیه بـه ثالـث یـاده     الیه و انتقال مجدد مال از منتقل . از انتقال مال به منتقل1که در مقرره اخیر  آن

تواند طلب خود را از  . طلبکار می2الیه است و  شده که این امر موید تحقق مالکیت براي منتقل
تعاقدین مملک و شود که این معامالت بین م گیرنده وصول نماید، چنین استنباط می اموال انتقال

معتبر است و لکن مقنن آن را در رابطه با طلبکار به رسمیت نشناخته اسـت و در مـوردي کـه    
اثـر قهقرایـی ابطـال را     21که مـاده   الیه به ایادي دیگر منتقل شده باشد به لحاظ آن مال از منتقل

الیه مطالبه  قلبایست بهاي عین از اموال منت متوجه اشخاص ثالث با حسن نیت ندانسته است می
  شود. 
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در پاسخ به این ابهام که آیا انجام معامله به انگیزه فرار از دین صرفاً پس از صدور حکم قطعی مبنی   .7
که صرف احراز دین مسبوق به انتقال کافی است باید گفـت   بر محکومیت مدیون متصور بوده یا آن

ویکـرد نخسـت حیثیـت جزایـی     با انتخاب رهیأت عمومی دیوان  774رأي وحدت رویه  هر چند
مسئله را با اعتبار امر قضاوت شده مواجه ساخته است و لکن به باور دادگاه رویکرد حقوق مـدنی  

هـاي   دهنده بنیان و چارچوب گونه باشد زیرا قواعد مدنی در مقام سامان بایست این تواند و نمی نمی
د. قلمرو عام و اصیل حقوق مدنی نظام حقوقی داراي قلمروي عام نسبت به قواعد حقوق جزا هستن

نسبت به حقوق جزا موئد این معناست که جرم نبودن عمل و اباحه کیفري هرگز به معنـاي فقـدان   
دخالت حقوق مدنی و اباحه مدنی نیست پس هرگاه تردید شود که حذف عمل مجرمانه از حقوق 

عدم آن است و آثار مدنی  باشد اصل بر کیفري به معناي حذف آثار مدنی مترتب بر عمل مذکور می
هـاي اساسـی بـین حیثیـت      که تفـاوت  یت باقی است، مضافاً آنمسئول چون بطالن قرارداد و تحقق

حقوقی و کیفري معامله به انگیزه فرار از دین وجود دارد، مثالً در حالی که در حقوق مدنی تفاوت 
یفري عمـل مـدیون را خـواه    معامله صوري و معامله براي فرار از دین امري بدیهی است، حقوق ک

دانـد و   کنـد و جـرم مـی    صوري یا غیر صوري به انگیزه طفره رفتن از پرداخت دیون محکـوم مـی  
که از نظرگاه حقوق مدنی مناط در فرار  انگاري شرایط تحقق این ماهیات خطاست. نتیجه آن یکسان

هاي مـالی وجـود    کومیتقانون نحوه اجراي مح 21قانون مدنی و ماده  218از دین مذکور در مواد 
واقعی و ثبوتی دین در موقع معامله ایست که ابطال آن مورد تقاضاست و نه اثبات آن در محکمـه،  
چه ممکن است مدیون قبل از اقامه دعوي و صدور حکم اموال خود را بـه دیگـري انتقـال دهـد.     

مین رویکـرد از  نیز در تأیید ه 25/10/1337مورخ  2940گفتنی است در رأي وحدت رویه شماره 
  لزوم وجود طلب معلوم و محقق در نظر دادگاه یاد شده است. 

در باب امور موضوعی نیز محرز است که خوانده ردیف نخست متعاقـب شـروع اختالفـات و      .8
مبـادرت بـه    1395طرح شکایت کیفري و اقامه دعواي حقوقی از جانب زوجه در اواخر سال 

درج گردیـده اسـت    28/9/95نامـه تـاریخ    چنـد در مبایعـه   تنظیم سند عادي انتقال نموده و هر
نامـه   ولیکن بر حسب استعالمات صورت گرفته از اتاق اصناف و توجهاً به شماره سریال مبایعه

نامه منطبق با واقع نیسـت   تنظیم گردیده و تاریخ مندرج در مبایعه 1396سند موصوف در سال 
ون نشده است. فلذا توجهاً به مراتب فـوق دعـوي   و ثمن حاصل از این انتقال وارد دارایی مدی

و  218قانون آیین دادرسی مـدنی و مـواد    519و  198مطروح را ثابت دانسته و مستندا به مواد 
اعالم غیر قابل استناد (هاي مالی ضمن صدور حکم بر بطالن  قانون نحوه اجراي محکومیت 21

بـه انضـمام    11521حکم بر ابطال سند رسمی شماره  28/9/1395بودن قرارداد) معامله مورخ 
گردد. رأي صادره حضـوري   محکومیت خواندگان به جبران خسارت دادرسی متعلقه صادر می

و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محـاکم تجدیـدنظر اسـتان    
  کانال تلگرامی دکتر عبداهللا خدابخشی)(باشد.  کردستان می
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  گردد:  با عنایت به رأي مورد اشاره نکاتی چند در این خصوص بیان می
تواند توجیه کامـل   رسد نظریه وثیقه عمومی دارایی مدیون در قبال طلبکار، نمی به نظر می  .1

برپـذیرش ایـن نظریـه در    اي مبنـی   و جامعی از مسئله به دست دهد، چراکه هـیچ نشـانه  
شـود همچنـین، درسـت اسـت کـه از نظرعرفـی و در نگـاه شـخص          قوانین ما دیده نمـی 

شود اما تا زمانی کـه ایـن    طلبکار، دارایی مدیون تضمینی براي پرداخت دیون او تلقی می
توان اثر حقوقی خاصـی   تضمین شکل خاصی نیافته باشد و مورد تصریح قرار نگرفته نمی

د و به این بهانه، ممنوعیت خاصی براي مدیون در انجام تصـرفات نسـبت بـه    برآن بار کر
گونـه حـق عینـی نسـبت بـه       اموالش ایجادکرد؛ به عبارت دیگر براي طلبکاران عادي هیچ

که مالی وثیقه دیـن ایشـان قـرار گیـرد یـا مـالی از        گردد مگر این اموال مدیون ایجاد نمی
اقع شود، در واقع پـذیرش نظریـه وثیقـه عمـومی     مدیون مورد توقیف تأمینی یا اجرایی و

منجر به آن خواهد شد که احتمال متأثر شدن معامالت مدیون باشدواین امرمـانعی جـدي   
در راه ثبات معامالت و اعتماد به ظواهر امور کـه بـه ویـژه در امـور تجـاري یـک اصـل        

ـ    شود ایجاد می محسوب می ه قصـدفرار از  کند به عالوه، اگرمبناي برخورد بـا معـامالت ب
دین این نظریه بود به صرف اثبات عدم توان مدیون درپرداخـت دیـن و تضـعیف وثیقـه     

بایست انتقال صورت گرفته را متأثر تلقی کرد؛ در حـالی کـه شـرط     عمومی طلبکاران، می
سازي معامله، احراز قصد فرار از دین مدیون است نه صرف عـدم امکـان    امکان مخدوش
  .  پرداخت دین

تواند چندان درست باشد این قاعده که بیانگر یک حکم تکلیفی  ناد به قاعده الضرر نیز نمیاست  .2
صحت، بطالن و عدم نفوذ) هـیچ  ( است در خصوص حکم وضعی معامله به قصد فرار از دین

حکمی ندارد و از طرف دیگر فقها هم به استناد این قاعده فقـط معـامالت محابـاتی و تبرعـی     
اند و این قاعـده را دربـاره معـامالت معـوض      حکم به عدم نفوذ نفی نمودهمدیون را از طریق 

محض که ضرر حاصل صرفاً مربوط به عمل اختفاي ثمن است و ربطی به نفس معاملـه نـدارد   
  اند.  به کار نبرده

ي آن بتـوان   طرح نظریه سوء استفاده از حق به عنوان یک نظریه عمومی و مستقل که در سـایه   .3
استفاده از حق را ممنوع نمود دشوار است. پذیرش این نظریـه کـه متعاقـب اصـل     هرگونه سوء

قانون مدنی سابق در دکتـرین حقـوقی مطـرح     218رغم حذف ماده  چهلم قانون اساسی و علی
که اصل چهلم قانون اساسـی مسـتخرج از قاعـده     شده با اشکاالت زیادي مواجه است. اول آن

که گفته شد دسـت کـم از توجیـه عـدم نفـوذ معوضـات        طور الضرر است که این قاعده همان
محض به قصد فرار از دین خارج است از سویی به علت شریعتمدار بودن مقنن قانون اساسـی  

توان ضمن استناد به اطالق اصل چهلم،  و حکومت اصل چهارم این قانون بر دیگر اصول، نمی
ضرر را به فراسوي مجـاري  الفرض مستخرج از قاعده شرعی الضرر است، مجاري ال که حسب
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متعارف آن در شرع گسترش داد و نتیجتا هر نوع سوءاستفاده از حق را توجیه نمود. نکته دیگر 
 یت در سوءاسـتفاده از حـق نیـز جـاري اسـت بـر پایـه       مسئول که از آنجا که قواعد عمومی این

وان بـه  ت یت مدنی صرفاً از مجراي طرح دعوي خسارت آن هم تحت شرایطی خاص میمسئول
ابطال معامله نایل شد در حالی که به موجب مقررات معاملـه بـه قصـد فـرار از دیـن طلبکـار       

تواند بدون طرح دعواي جبران خسارت رأساً ابطال معامله را از دادگـاه درخواسـت نمایـد.     می
  )10: 1370(درویش خادم، 

عاملـه بـه قصـد فـرار از     یکی از نکات رأي مورد اشاره، تفکیک جنبه جزایی از جنبه حقوقی م  .4
دارد:  باشد. این رأي اشعار می می 1/98/ 20مورخ  774دین با توجه به رأي وحدت رویه شماره

 23/4/94 هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21 گذار در ماده که قانون نظر به این«
بـه تعیـین جـزاي نقـدي     دهندگان مال با انگیزه فرار از دین  در مقام تعیین مجازات براي انتقال

بها از محل آن تصریح کرده است و نیـز سـایرقرائن    معادل نصف محکوم به و استیفاي محکوم
موجود در قانون مزبور کالً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیـه  

است لذا با وي با انگیزه فرار از دین داللت دارند که دراین صورت موضوع داراي جنبه کیفري 
هـا بـه نظـر اکثریـت      عنایت به مطالب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جـرایم و مجـازات  

عالی کشور که مسـتدعی اعـاده    عالی رأي شعبه سی و هشتم دیوان اعضاي هیأت عمومی دیوان
دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دیـن، غیرقابـل تعقیـب جزایـی دانسـته اسـت       

ایـن  . گـردد  این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میدرحدي که با 
قانون آیین دادرسی کیفري درمـوارد مشـابه بـراي کلیـه مراجـع       471 رأي در اجراي ذیل ماده
طور که در متن رأي دادگاه نیز بـه آن اشـاره شـد     همان» .االتباع است قضایی و غیرقضایی الزم

توسط مقنن به مثابه عدم ضمانت اجراي حقوقی آن فعـل نخواهـد   انگاري یک عمل  عدم جرم
هـاي   قانون نحوه اجراي محکومیـت  21بود اما بعضا دیده شده برخی از محاکم، استناد به ماده 

داننـد   مالی را در خصوص غیر قابل استناد بودن معامله نسبت به طلبکار به جهاتی صحیح نمی
اظر به مدیونی است که به موجب رأي دادگاه به پرداخـت  قانون مرقوم ن 21زیرا معتقدند ماده 

گذار در این قانون  دین خویش محکوم شده باشد در تقویت این استدالل گفته شده: اوالً: قانون
علیه و محکوم به) استفاده نموده، همین امـر   ، محکومله محکومبه طور مکرر و متعدد از الفاظ (

ن به پرداخت دین خـویش، و اطـالق لفـظ و تجـاوز از     اي است بر لزوم محکومیت مدیو قرینه
ي دلیل مخالف است که وجود ندارد. ثانیاً عنـوان قـانون نیـز خـود بـه       قدر متقین نیازمند ارائه

انتقـال  «کند که  الذکر اشاره می گذار در صدر ماده اخیر ظهور دارد. ثالثاً: قانون» محکومیت مالی«
گونـه متبـادر بـه     اگرچه این...» دیون با انگیزه فرار از دین مال به دیگري به هر نحو به وسیله م

گذار خواسته راجع به دین به صورت مطلق و در حقیقت در مـورد هـر    شود که قانون ذهن می
دارد و مبـرهن  » محکـوم بـه  «دینی که محقق شده است صحبت کند اما در ذیل ماده اشاره بـه  
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توان به ایـن مـاده اسـتناد جسـت. رابعـا:       رد نمیسازد تا دینی موضوع حکم دادگاه قرار نگی می
اداره حقـوقی قـوه قضـاییه کـه در زمـان       26/9/1379مـورخ   9333/7نظریه مشورتی شـماره  

دارد:  کـه عنـوان مـی    حکومت قانون سابق اعالم شده است نیز موید همین برداشت است چنان
است که احکام و مقررات آن ي اجراي محکومیت مالی آن  مستفاد از عنوان و مفاد قانون نحوه«

ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و در غیـر محکـومین ایـن     قانون صرف محکومین دادگاه
باشد؛ بنـابراین در صـورتی    که این امر در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی» مراجع جاري نیست.

ن منتقـل  که مدیون پس از شروع اختالف و قبل از صدور حکم قطعی اموال خود را بـه دیگـرا  
الیـه   کند و منتقـل  کند و پس از انتقال، ثمن معامله را به انحاي مختلف از دسترس خارج می می

هاي مـالی   قانون نحوه اجراي محکومیت 21واقف به این موضوع باشدنمی توان به استناد ماده 
  معامله صورت گرفته را غیر قابل استناد دانست. 

اي  اد است زیرا اگر چه وجود دین پیش از تحقق معاملـه از نظر نگارنده این رویه قابل انتق  
بایست در دادگاه احراز شود ولی محرز بودن آن نـزد   که با قصد فرار از دین صورت گرفته می

به معناي طرح دعواي ابتدایی اثبات دین و متعاقبا طرح دعواي ابطال نیست زیرا  محکمه لزوماً
: مقنن در استعمال لفظ  قانون مذکور معناي عرفی و مطلق آن را (اعـم   21ماده  در» مدیون«اوالً

گذار بوده احراز واقعـی   علیه و مدیون غیرمحکوم) منظور داشته و آنچه مدنظر قانون از محکوم
که حکم محکومیت  اصل دین و قصد فرار از اداي دین در زمان انعقاد معامله است فارغ از این

د یا نشده باشد؛ بنابراین تبعیض و انحصـار حکـم   به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باش
قانون مذکور دایر به صدور حکم محکومیت، خالف روح قانون و حکمت وضع و  21در ماده 

: در مـاده     که همانا حمایت از حقوق طلبکار اسـت مـی   علت انشاي آن قـانون   218باشـد. ثانیـاً
امکان بطـالن معاملـه بـه قصـد     اي به شرطیت محکومیت قبلی مالی جهت  مدنی نیز هیچ اشاره

فرار از دین نشده و همین که براي دادگاه معلوم شود معامله صوري انجام شـده جهـت حکـم    
: در ماده  قـانون   4قانون جدید از این حیث که برخالف ماده  21به بطالن عقد کافی است. ثالثاً

اطالقی دارد که همه  اي به دین مستند به سند رسمی یا محکومیت مالی نشده، سابق هیچ اشاره
که موضوع محکومیت مالی قبلی یا دیونی کـه   دیون مستند به سند رسمی یا عادي و اعم از این

قانون آیـین   199شود. رابعا: به موجب ماده  هنوز موضوع حکم دادگاه فرار نگرفته را شامل می
یدگی به دالیل مورد در کلیه امور حقوقی، دادگاه عالوه بر رس«دارد:  دادرسی مدنی که مقرر می

استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت الزم باشد انجـام خواهـد   
تواند در راستاي کشف حقیقت پس از احراز دین و قصد فرار از دیـن   دادگاه همزمان می» داد.

عـواي مسـتقل   نسبت به صدور حکم ابطال (غیر قابلیت استناد)، اقدام نماید و نیازي به طرح د
  باشد.   اثبات دین نمی
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  نتیجه
گذار نتوانسـته حـق مطلـب را اداء     ق. م جدید از سوي قانون 218که ذکر شد تدوین ماده  چنان

نماید چون آنچه که در این ماده به آن پرداخته شده معامالت با قصد فرار از دین صوري است و 
اي را که با قصد فرار از دین باشد ذکر نشده کـه ایـن خـالء قـانونی در      وضعیت حقوقی معامله

تواند موجب تشتت آراء در سیستم حقوقی و قضایی گردد. از طـرف دیگـر غیـر قابـل      میعمل 
تواند موج زائل شدن حقی از شخصی شود که بـا حسـن    استناد دانستن این نوع از معامالت می

کند همچنین حکم به نفـوذ معـامالتی    نیت و بدون اطالع از جریان امور با فرد مدیون معامله می
دهـد، بـا مصـلحت اجتمـاعی      د فرار از دین و اضرار به بستانکاران انجـام مـی  که بدهکار به قص

کند که از اداي دین خود با سوءنیت بگریزند و  سازگار نیست این قاعده بدهکاران را تشویق می
که بستانکاران دسترسی به اموال آنان نداشته باشند امـوال خـود را انحـاي مختلـف بـه       براي این

ق. م سابق هم از لحاظ فقهی و هم از نظـر   218نند، بنابراین حذف ماده اشخاص دیگر منتقل ک
رسد. در نهایت با جمع نظرات و مواد موجـود در نظـام    مصلحت اجتماعی قابل ایراد به نظر می

توان قائل به این مطلب شد که معامالت تبرعی و محاباتی مدیون بـه اسـتناد    فقهی ـ حقوقی می 
ه حکم مندرج در آن، عدم نفوذ خواهـد بـود. در خصـوص معـامالت     ق. م و با توجه ب 65ماده 

معوض به قصد فرار از دین متأسفانه با عدم تصریح قـانونی کمـی تشـتت وجـود دارد در ایـن      
الیه عالم  هاي مالی در صورتی که منتقل قانون نحوه اجراي محکومیت 21معامالت به استناد ماده 
قابلیت استناد معامله در قبال طلبکار شد و در سایر مـوارد  توان قائل به عدم  به موضوع باشد می

آنجا که شخصی قبل و بعد از صدور حکم قطعی بدون اطالع از جریان امور و با حسن نیت بـا  
توان یافت که حداقل  کند چون نه در فقه و نه در نصوص قانونی چیزي می فرد مدیون معامله می

گونه از معـامالت باشـیم کـه امیـد اسـت       قائل به صحت اینپایه استنباط قرار گیرد ناگزیر باید 
اي صریح در این امر به تبیین ضـمانت اجـراي    ي پیشین با تصویب ماده گذار همانند مقرره قانون

  گونه از معامالت بپردازد.  حقوقی این
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 شناسی و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) جرمدکتراي حقوق کیفري و  حامد آریانفر

 
  

  مقدمه
ترین قانون شـکلی نظـام کیفـري ایـران اسـت کـه        بالتردید قانون آیین دادرسی کیفري، مهم

مبتنی بر قواعد آمره، تخلف و توافق ناپذیر در فرآیند دادرسـی کیفـري اسـت. بـدون تردیـد      
مقامات و مراجع قضایی و انتظامی فاقد حق قانونی در تغییـر و تعبیـر خـالف نسـبت بـدان      

اجرایــی (دادســرا) در ) دادگــاه(و دادرســی کیفــري ) دادســرا(ق درمراحــل تعقیــب و تحقیــ
اجـراي درسـت و قانونمنـد ایـن قـانون؛      . باشند ها می ها و امور جزایی ارجاعی به آن پرونده

ضمن تضمینِ حقوق اطراف دعواي کیفري؛ زمینه ساز تحققِ نظم عمومی کیفـري و عـدالت   
نظـر بـه لـزوم بـه     . گـردد  روندان نیز میکیفري در نظام قضایی و جامعه نسبت به مردم و شه

روزرسانی قانون آیین دادرسی و ضرورت اصالح و تکمیل مقررات مرتبط بـا آن، همسـو بـا    
تحوالت نظام حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مربوطه، تغییر آن در گذر زمـان، اجتنـاب ناپـذیر    

کیفري مـرتبط بـا   بوده و با توجه به عدم ایستایی تحوالت مزبور و ضرورت اجراي مقررات 
توانـد زمینـه بـروز و ظهـور      دادرسی آن؛ تغییر مکرر قانون آیین دادرسی کیفري، خود نیز می

هاي متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگـی، اقتصـادي را در عمـل، فـراهم خواهـد       نابه هنجاري
  آورد.   می
ري از حـق برخـوردا   1392یکی از تحوالت ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   

وکیل در مرحله تحقیقات مقدمانی و ایضا تکلیف دادسرا به در اختیار قراردادن پرونده براي وکیـل  
قبل از حضور مشتکی عنه است. به درستی گامی به سمت ترافعـی کـردن تحقیقـات و دلیلـی بـر      

  طرفی مقام تحقیق در تحقیقات مقدماتی است.  بی
رد و آن مواردي است که مطالعه یا دسترسی متهم به تمام البته این این موضوع استثنائاتی نیز دا  

یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منـافی بدانـد، یـا از جملـه     
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشوریا جرم منافی عفت باشد که در این صـورت قـرار عـدم    

  گردد.  دسترسی به پرونده صادر می
  

 نگاهی به قرار عدم دسترسی به پرونده
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  تاریخچه دسترسی به پرونده براي وکیل متهم. 1
هاي نظام اتهامی اصل ترافعی بودن دعـوا بـوده اسـت. ترافعـی بـودن را       ترین مشخصه یکی از مهم

دارد] و متهم در موقعیتی برابر بـا او   داشت [می شاکی دالیل خود ر ابراز می«اند  گونه تبیین کرده این
پرداخت [پـردازد] و قاضـی بـا مالحظـه      رد دالیل اتهام میو باطالع از دالیل طرف مقابل خود، به 

  )1394: 32کرد. (خالقی:  نبرد قضایی طرفین در پایان حکم [راي]خود را صادر می
توان انتظـار داشـت کـه     در یک نظام دادرسی اتهامی که مبتنی بر شناخت حقوق متهم است می  

آوري دالیل الزم در جهت تنویر ذهـن مقـام    متهم بتواند پس از اطالع از روند پرونده و ایضاً جمع
هایی که بر پایه نظـام تفتیشـی هسـتند غیـر      تحقیق نسبت به دفاع از خود اقدام کند ولیکن در نظام

ها قرار گرفته است. به این معنا کـه اوراق پرونـده در اختیـار     ترافعی بودن یکی از ویژگی این نظام
ر اساس آن نسبت بـه تـدارك دفـاع اقـدام نمایـد و دقیقـا       گیرد تا بتواند ب متهمو یا وکیل قرار نمی

  ویژگی اي در مقابل نظام اتهامی است. 
شـد و   در قوانین آیین دادرسی کیفري همواره اثري از وجود وکیل در مرحله دادسرا دیـده مـی    

کیفري هاي تفتیشی یا اتهامی بوده است. در قانون آیین دادرسی  پذیري از نظام این امر ناشی از تأثیر
تواند یک نفر از وکالء رسمی دادگستري را  متهم می«آمده است  112در تبصره ماده  1290مصوب 

توانـد   به همراه خود داشته باشد وکیل بدون مداخله در امر تحقیـق پـس از خاتمـه بـازجویی مـی     
س تـذکر  مطالبی را که براي روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراءقوانین الزم بداند به بازپر

قـانون آیـین    112تبصره مذکور ذیل ماده » گردد. دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می
  دادرسی کیفري آمده بوده که مربوط به احضار اولیه متهم بوده است. 

گذار بر حق داشتن وکیل نیز قرار گرفـت   اراده قانون 1378در قانون آیین دادرسی کیفري سال   
دارد:  االشـاره اذعـان مـی    قانون اخیر 128شدن از این حق هم بوجود آمد ماده  بهره ولیکن امکان بی

توانـد بـدون    تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته همراه خود داشته باشد وکیل متهم می متهم می«
مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم یـا  

  شود.  ن الزم بداند به قاضی اعالم نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میاجراي قوانی
در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشـخیص قاضـی موجـب     تبصره.

فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضـور وکیـل در مرحلـه تحقیـق بـا      
  »اجازه دادگاه خواهد بود.

االشـاره از زمـره معیارهـاي شخصـی بـوده و حسـب مـورد         قانون اخیـر  128قیود تبصره ماده   
تواند از یک شعبه تا شعبه دیگر دادسرا با برداشت خاص تلقی گردد. ایـن سـنگ بنـاي تضـییع      می

  ادامه داشت.  1392گذاشته شدو تا سال  1378حقوق موکل در سال 
تـر و بـا رعایـت حقـوق      رویکـردي منطقـی   1392 رویکرد قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  

تبصـره   3هاي کیفري ادوار گذشته در این ارتباط بوده و در یک مـاده و   شهروندي از آیین دادرسی
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تواند درمرحله تحقیقات مقدماتی، یکنفروکیل دادگستري همراه  متهم می .190 ماده«این امر بیان شد
. تحقیق توسط بازپرس به متهم ابـالغ و تفهـیم شـود   این حق باید پیش از شروع . خود داشته باشد

وکیـل مـتهم   . شـود  چه متهم احضار شود این حق در برگه احضـاریه قیـد و بـه او ابـالغ مـی      چنان
تواند با کسب اطالع ازاتهام و دالیل آن، مطالبی را که براي کشف حقیقـت و دفـاع از مـتهم یـا      می

  . شود اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می. اجراي قانون الزم بداند، اظهار کند
سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیـب موجـب مجـازات     .1 تبصره

  . انتظامی درجه هشت و سه است
چه متهم اقدام به معرفـی   درجرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنان .2 تبصره

  . کند قدماتی ننماید، بازپرس براي وي وکیل تسخیري انتخاب میوکیل در مرحله تحقیقات م
) 191( چه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد مـاده  درمورد این ماده و نیز چنان .3 تبصره

  ».جاري است
 191باز گشت و لیکن بـازهم در مـاده    1290حق داشتن وکیل به سال  1392گذاري سال  در قانون  

ادرسی کیفري مواردي ذکر شد که معیار یک قید آن شخصی بوده و ایـن مبنـا ممکـن    قانون آیین د
چـه بـازپرس،    چنـان «آمده اسـت   191است باعث خدشه وارد شدن به حقوق متهم گردد. در ماده 

مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت کشف حقیقـت  
ضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد باذکر دلیـل، قـرار عـدم    منافی بداند، یا مو
شـود و ظـرف    این قرار، حضوري به متهم یا وکیل وي ابالغ می. کند ها را صادر می دسترسی به آن

العـاده بـه اعتـراض     دادگاه مکلف است در وقت فوق. سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است
  ».ري کندگی رسیدگی و تصمیم

  
  . مصادیق عذر عدم مطالعه در قانون2

اثـري از عـدم    1290طور که در مقدمه نیز قید گردید در قانون آیین دادرسی کیفري مصـوب   همان
اجازه اخذ وکیل یا عدم دسترسی به پرونده یا ... وجود نداشـت و لـیکن در قـانون آیـین دارسـی      

و بنـا بـه دالیلـی در تحقیقـات اصـال وکیـل       به یکباره این حق از وکیل مـتهم گرفتـه شـد     1378
با قانون حفظ حقـوق شـهروندي کمـی تعـدیل      1383توانست ورود کند البته این امر در سال  نمی
فرصت استفاده از  عنهم را رعایت کرده و  محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی«شد

ه لحاظ نداشتن ضـمانت اجـرا، ایـن بنـد از     ولیکن ب» .وکیل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند
قانون حقوق شهروندي و با لحاظ تعارض با قانون آیین دادرسی کیفري همواره مورد غفلت قـرار  

قانون آیین دادرسی کیفري بـراي امـر عـدم دسترسـی      7در ماده  1392که در سال  گرفته بود تا این
تـر   راي حفظ حقوق شهروندي همـوار اشخاص به وکیل نیز ضمانت اجرا مشخص نمود و راه را ب

  نمود. 
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قانون آیین دادرسی کیفري با دیدگاه حفظ حقوق متهم تصویب شـد و در ایـن    1392در سال   
موضوع با توجه به برداشته شدن مانع اخذ وکیل در دادسرا مجددا مانعی دیگر به نام عدم دسترسی 

  را ذکر کرده است. به پرونده ایجاد نمود. و قیودي
چه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را بـا   چنانالف) 

  ضرورت کشف حقیقت منافی بداند
  ب) موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد

  ج) جرایم منافی عفت
یل شخصی بازپرس تواند باشد چراکه ممکن است به هر دل معیار بند الف که معیار درستی نمی  

محترم نخواهد پرونده جهت مطالعه در اختیار قرار گیرد که این امر باعث از بین رفتن حقوق متهم 
دهـد. لـیکن نکتـه     است و اصل ترافعی بودن در داسرا را به صورت جدي مورد خدشـه قـرار مـی   

کـرده اسـت و    قانون آیین دادرسی کیفري به کلمه بازپرس اشاره 191اساسی این است که در ماده 
تواند چنین قراري را صادر کند، سؤال اینجاست کـه آیـا وکیـل مـتهم در      قید نموده که بازپرس می

هـاي بخـش،    مقام کسب حقوق موکل در مرحله تحقیقات مقـدماتی از ایـن حـق دربرابـر دادگـاه     
ن مـاده  رسد با توجه به خالف اصل بـود  گردد؟ به نظر می دادیاران شاغل در دادسرا نیز محروم می

قانون آیین دارسی کیفري باید به همان قدر متقین آن اکتفا نمود و فقط حق عدم دسترسی بـه   191
پرونده را مختص یک مقام تحقیق یعنی بازپرس قرارداد و افرادي که به لحاظ کمبود نیرو یا نبودن 

ده اسـتثنا دانسـت.   دهند و در حکم مقام تعقیب هستند را از این مـا  دادسرا کار بازپرس را انجام می
 128توانسـت هماننـد مـاده مـاده      می 1392قانون آیین دارسی کیفري مصوب  190که ماده  کما این

توانسـتند در سـال    از قید کلمه قاضی استفاده کند و یا مـی  1378قانون ایین دارسی کیفري مصوب 
عضی از مـواد قـانونی   قید کلمه مقام قضایی را جاي بازپرس استفاده نمایند که در اصالحیه ب 1394

نیز بکار رفته است. عدم استفاده از این قیود به نظر استدالل اختصاص این بند به شخص بـازپرس  
  دهد.  را افزایش می

دیگـر معیـار   »یـا «کند و باقید کلمـه   در بند ب به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره می  
اي از  چنین جرایمی را محرمانه دانسته، محرمانهبرد و یکباره  تشخیص شخصی بازپرس را ازبین می

  !جنس ندانستن جریان پرونده از جانب وکیل متهم
شـود فصـل اول کتـاب     با مداقه در جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی مشخص مـی   

مربوط به این جرایم است. ولیکن نکته اینجاست  1370پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 
یعنـی چـه؟آیا مـراد و منظـور از     » از جرایم امنیت داخلـی و خـارجی باشـد   موضوع «مراد از 

گـذار احصـاء کـرده اسـت یـا       جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایمی اسـت کـه قـانون   
گیرنـد نیـز مشـمول ایـن قبیـل       گونه جرایم قـرار مـی   جرایمی که با سوء نیت خاص جز این

  شوند؟ استثنائات می
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گیرنـد بـه    با سوءنیت خاص در زمره جرایم علیه امنیـت قـرار مـی    رسد جرایمی که به نظر می  
که موضوع این جرایم علیه امنیت نبوده بلکـه سـوء    عنوان مثال پولشویی، تخریب و ... به دلیل این

توانـد در زمـره اسـتثنائات عـدم      بندي شده است نیـز نمـی   نیت خاص این جرایم باعث این تقسیم
قـانون   128توان بـه مـاده    رار گیرد. جهت تقویت این استدالل میدسترسی به پرونده براي وکیل ق

اشاره داشت که در آن ماده به صراحت از جرایم علیـه امنیـت    1378آیین دادرسی کیفري مصوب 
توان در جرایمی که با سوءنیت خاص درزمره جرایم  نام برده شده بوده است که اندکی اغماض می

صدق کند ولیکن در متن قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب      توانست  گیرند می امنیتی قرار می
بندي جرایم به موضوع  شود که تقسیم از جرایم موضوع امنیت داخلی و خارجی نام برده می 1392

  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوعاتی مشخص و مصرح هستند. 
دادرسـی کیفـري در یکـی از     قانون آیین 306بند ج مربوط به جرایمی است که مطابق تبصره ماده   

منظور از جرایم منافی عفت در این قانون، جـرایم جنسـی حـدي، هـم چنـین      «جرایم احصایی بگنجد 
البته اعتقاد دیگري هم که به حصـري بـودن   » جرایم رابطه نامشروع تعزیري مانند تقبیل مضاجعه است

ه معناي جرایمی است که که عفـت  این عنوان از لحاظ مفهومی ب«شود وجود دارد  این جرایم متنج نمی
کنند، ولی تعیین مصادیق آن به راحتی ممکن نیست. علت آن این است کـه مفهـوم    عمومی را نقض می

عفت عمومی در قانون تعریف نشده و عنوانی کلی و غیر قابل انعطاف بر حسب زمان و مکان و شرایط 
ده به دلیل استثنایی بودن ایـن جـرایم جـرایم    ) البته به اعتقاد نویسن1394، 181(خالقی، » ارتکاب است.

گیـرد و   در دایره این جـرایم قـرار مـی    1375قانون مجازات اسالمی مصوب  638حدي جنسی و ماده 
  تواند در این گروه قرار داشته باشند.  نمی 637و  639جرایمی همچون بند الف ماده 

  
  . اعتراض، مرجع اعتراض، زمان اعتراض3

دره از جانب داسرا اصوالً قابل اعتراض نیستند قرار عدم دسترسی به پرونده و قرارهاي اعدادي صا
دهنـده رعایـت    قابلیت اعتراض آن از موارد جدید در قانون آیین دادرسی کیفري اسـت کـه نشـان   

  طرفی در مقام تحقیقات است.  گذار و نقطه تأکید بر ضرورت بی حقوق شهروندي توسط قانون
روز از تاریخ ابالغ به صورت  3قانون آیین دادرسی کیفري مدت این اعتراض  190ق ماده بمطا  

قـانون آیـین دادرسـی     271حضوري است و دادگاه صالح براي رسیدگی به این قرار مطـابق مـاده   
  باشد.  کیفري دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم می

ر نکنـد کـه قطعـا در ایـن صـورت      ممکن است که بازپرس به عمد یا به سهو دسـتوري صـاد    
تواند حضورا قرار عدم دسترسی به پرونده را به وکیل ابالغ کند و ناچار است از طریق سـامانه   نمی

که بایـد قـرار    رسد قید این ثنا چنین قراري را ابالغ کند. آیا چنین ابالغی منشاء اثر است؟به نظر می
یح است و اگر قرار بود که از طریـق سـامانه   عدم دسترسی به پرونده حضورا ابالغ گردد قیدي صر

  رود.  ثنا این تصمیم به وکیل ابالغ گردد قطعا شفافیت این ماده زیر سؤال می
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که اگر بازپرس پرونده را در اختیار وکیـل قـرار ندهـد     توان مطرح کرد این سؤال دیگري که می  
رسد مشـمول ایـن تخلـف     شود؟ به نظر می می 190ماده  2مشمول تخلف انتظامی موضوع تبصره 

گردد چراکه در ماده تبصره مذکور به سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حـق بـه    نمی
گـردد. کـه    متهم اشاره داشته است عدم اعالم حضوري قرار عدم دسترسی مشمول این تبصره نمی

  البته ممکن است تحت عنوان دیگري در زمره تخلفات قرار گیرد. 
از جانب بازپرس محترم تـا چـه زمـانی ادامـه خواهـد داشـت؟این سـؤال از اداره        قرار صادره   

قـانون   191 مـاده  در کـه  را رسی دست عدم قرار آیا: سؤال«حقوقی قوه قضاییه پرسیده شده است 
 توان تا پایـان تحقیقـات در دادسـرا صـادر     ذکرشده است، مـی 1392 آیین دادرسی کیفري مصوب

 نظریـه مشـورتی شـماره    مـاه باشـد؟   ید به زمان معین مثالً یک هفته یا یککه باید مق این یا نمود؟
  اداره کل حقوقی قوه قضایی 31/3/1394 ـ 777/94/7
ازناحیه  »عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارك منضم به آن« که صدورقرار (صرف نظر از این  

آمده، قابل اعتـراض از   1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 191 بازپرس به نحوي که درماده
 گردد که این قـرار مقیـد بـه زمـان محـدود      باشد، لکـن از اطالق ماده، استنباط می نفع می ناحیه ذي

  ).باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت نمی
سفانه نظریه مشورتی مطرح شده بدون در نظر گرفتن واقعیات کنـونی و مراتبـی اسـت کـه     أمت  

آن خالف واقع بودن این نظریه را روشن نماید. دالیل صدور قرار عدم دسترسی به  شاید تدقیق در
چه  چنان«دارد  ها معیار شخصی بازپرس است که اذعان می پرونده مشخص شده است و یکی از آن

بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی ازاوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت کشـف  
می تواند از در اختیار قرار دان پرونده به وکیل خودداري کنـد، حـال چگونـه    »بداند حقیقت منافی

کند؟چگونه است که بازپرس پس از  است که این موجبات تا پایان تحقیقات مقدماتی ادامه پیدا می
ها نسبت به اخذ دفاع آخر باید اقدام کند و در آن موقـع   اقناع وجدان نسبت به صدور یکی از قرار

ر جهت کشف حقیقت چه چیزي باقی مانده است که دسترسـی بـه پرونـده آن را بـا کشـف      هم د
  کند.  حقیقت منافات می

رسد اتفاقاً بازپرس باید به وکیل این اختیار را بدهد تا با مطالعـه پرونـده نسـبت بـه      به نظر می  
  کشف حقیقت اقدام گردد. 
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  گیري نتیجه
قرار گرفته است قـرار عـدم    1392گذار در سال  وجه قانونهاي مهم اعدادي که مورد ت یکی از قرار

طرفی بازپرس است چراکه ممکـن   دسترسی به پرونده است و این قرار از بابت حفظ و تضمین بی
اي دچار اشتباه شود و این اشتباه بـا کمـک و همکـاري     است بازپرس در تشخیص خود در پرونده

  د مداقه قرار خواهد گرفت. وکیل قابل حل باشد و این مهم در دادگاه مور
تواند به صورت ابـالغ در   ي صادره باید به صورت حضوري ابالغ گردد و رأي بازپرس نمیأر  

دار باشد و این امر کـه ایـن قـرار تـا پایـان       سامانه مورد ابالغ قرار گیرد. اعتبار این قرار باید مدت
یقـانون آیـین دادرسـی کیفـري      تحقیقات مقدماتی ادامه داشته باشد نظري بـر خـالف دسـتاوردها   

است چراکه با یک قرار قطعی تمام حقوق متهم که توسط وکیل قابل بررسی اسـت   1392مصوب 
رود و قطعاً نظام دادرسی کیفري ایران نظري رو به گذشته همانند سـال   در مرحله دادسرا از بین می

  ت. کرده نداشته اس که اصوالً وکیل را از همراهی موکل محروم می 1378
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  ک دادگستريیه یل پایحقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی و وکدانشجوي دکتري  ییشکایهی وله عبدالیسم

 
  

  چکیده
تدوین و اجراي قوانین حمایت از 

ــرف  ــوق مص ــی از   حق ــده یک کنن
هـاي حراسـت از    مؤثرترین شـیوه 
ها در استفاده از کـاال   حقوق انسان

ــن   و خــدمات ایمــن اســت. در ای
ــمگیري در    ــوالت چش ــه تح زمین
ــا   حقــوق کشــورهاي مختلــف دنی
صورت گرفته و در مـوارد بسـیار   
ــنتی،   ــوق س ــانی و ســاختار حق مب

دیـده   ز زیـان جهت حمایت بهتـر ا 
در برابر زیان ناشی از یک کـاالي  
ــرات   ــتخوش تعییـ ــوب، دسـ معیـ
اساسی شده است. تغییراتی طبیعی 

گــذار در  و گریزناپــذیر کــه قــانون
تصویب قانون حمایـت از حقـوق   

از ایــن  1388کننــدگان  مصــرف
ــده اســت. و   ــرات مصــون مان تغیی

ــی  ــد علـ ــد دیـ ــال بایـ ــم  حـ رغـ
هاي حقوق سنتی در ایـن   دشواري
توان بـه حمایـت    چگونه می زمینه

کننــده نایــل شــد. ایــن  از مصــرف
اي بـین دکتـرین    مقاله بـا مقایسـه  

حقــوقی کشــور در زمینــه حقــوق 
یت تولیـد  مسئول کنندگان و مصرف

گـذار در قـانون    با رویکـرد قـانون  
مورد نظـر بـه ایـن نتیجـه رسـیده      

است که بدون تعییر مبـانی سـنتی   
ــؤثر از    ــت مــ ــانونی، حمایــ قــ

حقق نخواهد شد و کننده م مصرف
تنهـــا ایجـــاد نهادهـــایی کـــه    

کننـده برخـی از مشـکالت     تسهیل
ــدگان کــاالي معیــوب  مصــرف کنن

باشــند بــدون ابــزار قــانونی مــؤثر 
ــه همــین جهــت   ــافی نیســت. ب ک
ضرورت اصالحات اساسی قانونی 
که هنوز تازه از راه رسـیده اسـت   

  شود. احساس می

  یت تولید، کاالي معیوبمسئول کننده، کننده، حمایت از مصرف حقوق مصرفلیدي: واژگان ک
  
 مقدمه .1

کننـدگان کـاال و خـدمات در حقـوق ایـران امـري نوظهـور         مسئله حمایت از حقـوق مصـرف  
هاي گذشته مقاالت  رغم فقدان قوانین مدون در این زمینه در سال شود ولیکن علی محسوب می

 به صورت تطبیقی و در مقایسه با حقوق کشورهاي دیگر با عناوینی نظیرو کتب متعددي اکثراً 
یت مدنی ناشی از تولیـد،  مسئول کنندگان کاال و خدمات، یت مدنی تولیدکنندگان و عرضهمسئول

کننده تدوین یافته که هریک به نوبه خـود   جبران خسارات ناشی از کاال و یا حمایت از مصرف
یت و مبانی آن و نیـز مصـادیق   مسئول مربوط به ماهیت این نوع اقدام به طرح و تحلیل مباحث
اند.  ین اصلی جبران خسارت ناشی از کاال پرداختهمسئول ها و تعیین خسارات و نحوه جبران آن

هــا فاصــله از حقــوق کشــورهاي دیگــر، قــانون حمایــت از حقــوق  کــه پــس از ســال تــا ایــن

 کنندگان بررسی انتقادي قانون حمایت از حقوق مصرف
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دیـدگان کـاال و    ر جهـت حمایـت از زیـان   تصویب گردید که خود گامی مـؤثر د  1کنندگان مصرف
پذیرنـد. موضـوعی کـه     خدمات است که در برابر تولیدکننـدگان بـزرگ و توانمنـد بسـیار آسـیب     

گـذار در   هاي موجود میـان رویکـرد قـانون    دنبال بررسی آن هستند تفاوت نویسندگان این سطور به
ها به طور عمـده   ه این دیدگاهقانون اخیرالذکر با نظریات مطروحه در جامعه حقوقی کشور است ک

کننـده   ملهم از قوانین و تجربیات کشورهاي موفق و پیشتار در زمینـه حمایـت از حقـوق مصـرف    
بینـی شـده در قـانون مزبـور      یت پـیش مسئول ها باید دید ماهیت است. به منظور بررسی این تفاوت

زان مؤثر و کاربردي کننده تا چه می چیست و چنین ماهیتی در حال حاضر جهت حمایت از مصرف
ین دعـواي خسـارت یعنـی    مسـئول  است و آیا مفاهیم ارائه شده در این قانون نظیر مفهـوم عیـب و  

گـذار و حمایـت    اي هست که در نهایت منجر به حصول هدف اصلی قـانون  گونه کنندگان به عرضه
ه خسـارت  هاي موجود در طرح دعوي مطالبـ  ها و سرگردانی کننده و رفع دشواري واقعی از مصرف

هاي فوق در مقاله پیش رو در ابتـدا افـراد مشـمول قـانون      گردد. در راستاي پاسخگویی به پرسش
کننده توجه شـده   کنندگان احصاء شده و سپس به مصادیق حقوق مصرف حمایت از حقوق مصرف
یت قراردادي و مسئول یت ناشی از کاال و خدمات که خود به دو بخشمسئول است. ماهیت و مبانی

کـه فعـل زیانبـار یـا      شود از دیگر مسائل مطروحه در این نوشتار است. مضافاً این نونی تقسیم میقا
ها مورد بررسـی   یت آنمسئول الذکر و نحوه یت تولید در قانون فوقمسئول عیب و خواندگان دعواي

کنندگان  قرار گرفته است و در پایان به ضمانت اجراهاي مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف
  دیده توجه شده است.  جهت جبران خسارات وارد بر زیان

هـاي قـانونی ایـران در جهـت      به نظر نویسندگان این نوشتار، قانون حاضر نه تنها رافع کاسـتی   
پذیر نیسـت بلکـه بسـیار دور از مبـانی و مفـاهیم حقـوقی        ي آسیب کننده مصرفحمایت واقعی از 

مؤثري است که در قانون بسیاري از کشورها به عنوان تجربه آزموده شده بکار رفتـه و در دکتـرین   
رسد جز در یکی دو مورد نوآوري، قانون حمایـت   باشد. به نظر می حقوقی کشور نیز قابل دفاع می

باشـد   دگان نه به عنوان قانونی مستقل بلکه مکمل قانون تعزیرات حکومتی میکنن از حقوق مصرف
کنندگان ناقض حقـوق   کننده به تخلفات عرضه و شاید به همین علت در این قانون مرجع رسیدگی

  این قانون) 14کننده، سازمان تعزیرات حکومتی است. (ماده  مصرف

                                                            
نامـه   به تصویب مجلس شـوراي اسـالمی رسـید. آیـین    1388تبصره در مهرماده  15ماده و  22. این قانون مشتمل بر 1

هیأت وزیران اسـت. الرم بـذکر اسـت قبـل از      1390 هـ مصوب45341/ت173270اجرایی این قانون نیز به شماره
تصویب  به 1372ماده و یک تبصره در اردیبهشت 23کنندگان مشتمل بر  تصویب این قانون الیحه حمایت از مصرف

هیأت وزیران رسید و براي تصویب نهایی به مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد گردید و تنها کلیات این الیحه در سی 
که الزم االجرا گردد. النهایه قانون فوق با تغییـرات بسـیار    به تصویب مجلس رسید بدون این 1384و یک فروردین 

الیجه پیشنهادي به تصویب رسید و الزم االجرا گردید. براي آگاهی از مفاد کلی الیحه مورد نظر و کلیات مصـوب  
علـوم اداري و اقتصـادي دانشـگاه    به بعد؛ و نیز فرهادي، مجلـه دانشـگاه    278صص  1384آن ر. ك به (کاتوزیان، 

  به بعد) 213، صص 1386اصفهان، 
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  کنندگان مشمولین قانون حمایت از حقوق مصرف .2
گـذار هسـتند و یـا     ر وهله نخست باید دیـد در ایـن قـانون چـه کسـانی مـورد حمایـت قـانون        د

شود. آیا با توجه به تحوالت حقوقی سایر کشورهاي دنیـا و   کنندگان به چه کسانی گفته می مصرف
نظرات مطروحه در دکترین حقوقی ایران این قانون به جبران خسارات وارده بر هر شخصی که بـه  

  ب یک کاالي تولیدي آسیب دیده توجه دارد یا خیر. نحوي از عی
یت تولید منجر به این شده است که مسئول در دنیاي امروز پیشرفت و تحول مقررات مربوط به  

شود که کاالیی را خریداري نموده و بخـاطر عیـب کـاال     گذاران نه تنها شامل کسانی  حمایت قانون
دهنـد   خریداري شده دیگران را مورد استفاده قرار میاند بلکه کسانی که کاالي  دچار خسارت شده

چه دچار خسارت شوند مورد حمایت هستند و حتی تالش براین است افراد ثالـث یعنـی    نیز چنان
کننده نیستند  که خریدار و مصرف اند نیز با آن افرادي که بدون استفاده از کاالیی دچار خسارت شده

ل اگر شخصی دو بطري نوشابه براي خود و دوستش خریداري گیرند. بطور مثا مورد حمایت قرار می
نماید و به علت معیوب بودن درب فلزي بطري هر دو دچار آسیب و جراحت شوند هر دو این حـق  
را دارند که طرح دعوي مطالبه خسارت ناشی از عیب کاال را مطرح نموده و مطالبه خسـارت نماینـد   

کننده است. حال اگر در همین مثال درب  گري تنها مصرفاگرچه تنها یک نفرشان خریدار است و دی
اي  گونـه رابطـه   بطري نوشابه بدلیل نقص فنی بپرد و به چشم کسی اصابت کنـد او نیـز اگرچـه هـیچ    

شود  کننده آن کاال ندارد و شخص ثالث محسوب می بلحاظ قراردادي با شخص تولیدکننده و یا توزیع
نده کاالي معیوب را داشته باشد. این امر در راسـتاي ایـن اصـل    و باید حق مطالبه خسارت از تولیدکن

هر انسانی حق دارد که در جامعه امنیت جسـمی و بهداشـتی داشـته باشـد و در برابـر      «کلی است که 
  )165، ص 1384(کاتوزیان، » هاي ناشی از تولید کاالي خطرناك و معیب مصون بماند. زیان
هر «این قانون عبارتند از:  1ماده  1ندگان براساس بند کن افراد مشمول حمایت از حقوق مصرف  

با توجه به آنچـه گفتـه   » نماید. شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که کاال یا خدمتی را خریداري می
شد تعریف مزبور کامل نیست چراکه اوالً بلحاظ منطقی الزامی بین خرید یـک کـاال و مصـرف آن    

کننـده در   کننده و فروشنده به دیگري است و گاه مصرف ضهوجود ندارد؛ زیرا گاه خریدار خود عر
نماید و خودش مستقیماً  راستاي اجاره خدمات، کاالي خریداري شده توسط دیگران را استفاده می

نماید؛ بطور مثال: بیماري که در حین عمل جراحی بـه جهـت نقـص دسـتگاه      آن را خریداري نمی
شود و خسارت وارد  است مشمول این تعریف نمی خریداري شده توسط بیمارستان خسارت دیده

چه کسی از کـاالي خریـداري شـده     کننده نیست. و یا چنان بر او مشمول حمایت از حقوق مصرف
شـود؛   کننده تلقی نمی توسط دیگري بدون خرید و اجاره آن استفاده نماید از نظر این قانون مصرف

پسرش از آن استفاده نموده و دچار خسـارت   بطور مثال: اگر پدري خودرو معیوبی را خریداري و
دیـده   کننده زیـان  شود مورد حمایت این قانون نیست و افراد مشمول این قانون نه تنها باید مصرف
کننـده کمتـر دیـده     باشند بلکه باید خریدار نیز باشند قیدي که در قوانین حمایت از حقوق مصرف
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ندگان غیر مستقیم کاال را مورد حمایت قـرار داده و  کن گذار مصرف شود. و شاید بهتر باشد قانون می
نماید. البتـه   کننده را کسی بداند که از کاال یا خدمتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می مصرف

کنندگان یک کـاال یـا خـدمت     این تعریف نیز این ایراد را دارد که مشمولین این قانون فقط مصرف
اند را  ر استفاده دیگران از کاال یا خدمات معیوب دچار آسیب شدههستند و اشخاص ثالثی که در اث

گیرد. بطور مثال فردي که خودروي معیوبی را خریـداري کـرده اگـر در حـین راننـدگی       در بر نمی
گـذار نیسـت    منجر به آسیب یک عابر پیاده شود زیان ناشی از عیب این کاال مشمول حمایت قانون

دیده بـا سـایر زیاندیـدگان از کـاال و خـدمات وجـود        این افراد زیان در حالی که دلیلی براي تمایز
ندارد. البته این ایرادات تنها درخصوص خسارات ناشی از خودرو معیوب براساس قانون حمایـت  

کننده هـر   این قانون مصرف 1ماده  5بر طرف شده است در بند  1کنندگان خودرو از حقوق مصرف
 3استفاده در اختیار دارد چه خریدار آن باشد و یا نباشد و در مـاده  شخصی است که خودرو را براي 

کننـده و   کننده مکلف است کلیه خسارات ناشی از خودرو معیوب را که به مصرف این قانون عرضه
کننـدگان   یا اشخاص ثالث وارد شده جبران نماید. لذا از این جهت قانون حمایت از حقوق مصرف

تر و به نظریات  کنندگان تصویب شده کامل انون حمایت از حقوق مصرفکه قبل از ق خودرو با این
  یت تولید نزدیکتر است. مسئول جدید مطروحه در

  
  کننده مصادیق حقوق مصرف .3

رسـد یکـی از اهـداف اساسـی      کننـدگان بـه نظـر مـی     با بررسی قانون حمایت از حقوق مصرف
ستقل است که به منظور حمایت از م هایی نگذار از تصویب این قانون ایجاد نهادها و انجم قانون

کننـده و   ها حمایت بیشتر از مصـرف  کننده تشکیل شده و عمده وظایف قانونی آن حقوق مصرف
نامه اجرایـی   شود. در این قانون و نیز آیین ها می در نهایت تسهیل در جبران خسارات وارد بر آن

کننـدگان   حمایـت از حقـوق مصـرف    هاي مستقل و غیردولتـی  آنمواد متعددي به تشکیل انجمن
شود. بـراي روشـن شـدن     اختصاص یافته که خود دستاوردي جدید در این عرصه محسوب می

هـا و کلیـه نهادهـایی کـه بـه نحـوي در جهـت حمایـت از حقـوق           حیطه وظایف ایـن انجمـن  
رسـد.   کننده ضروري به نظر می نهند بررسی و تعیین مصادیق حقوق مصرف کننده گام می مصرف

اسـت کـه    حقوقی«کننده:  نامه اجرایی این قانون حقوق مصرف بند الف ماده یک آیینموجب ه ب
کنندگان کاال و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سالمت کـاال و   عرضه

شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا  خدمات عرضه

                                                            
مجلس شوراي اسـالمی اسـت کـه در مقایسـه بـا       3/3/86کنندگان خودرو مصوب  قانون حمایت از حقوق مصرف  .1

کنندگان به مبانی جدید حقوقی مطروحه در جبران خسـارات ناشـی از عیـب کـاال      قانون حمایت از حقوق مصرف
گـردد.   نامـه خـودرو برمـی    گرچه دراین قانون نیز همه چیز به تعهدات مذکور در گارانتی و ضمانتنزدیکتر است ا

  باشد. می 1389نامه اجرایی این قانون نیز مصوب  آیین
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کنـد در   در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کـاال یـا خـدمتی را خریـداري مـی      عرف باید
  »معامالت رعایت کنند.

. حـق  1 کننده که در قـانون اخیرالـذکر آمـده اسـت عبارتنـد از:      برخی از مصادیق حقوق مصرف  
. 3آور؛  . حق برخورداري از حمایت در قبال کاال و خـدمات زیـان  2مشارکت در تدوین استانداردها؛ 

. حـق برخـورداري از   4)؛ 8و  7کارانـه (مـواد    هاي فریب برخورداري از حمایت در برابر رویه حق
. حــق برخــورداري از 5)؛ 2ســالمتی، ایمنــی و دریافــت کــاال و خــدمات صــحیح و ســالم (مــاده 

نمایند شـامل: نـوع، کیفیـت،     رسانی صحیح و کامل نسبت به کاالها و خدماتی که مصرف می اطالع
. 6)؛ 7و مـاده   3مـاده   2اي مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاي مصرف و قیمت (بنـد  ه آگاهی

. حق لحاظ شدن تأمین نیازهاي اساسـی  7)؛ 6حق برخورداري از بازار رقابتی و ضد انحصار (ماده 
هـاي وارده ناشـی از    . حق برخـورداري از جبـران خسـارت   8)؛ 12ماده  2ها (بند  گیري در تصمیم
. حق برخورداري از آموزش براي افزایش تخصص و مهـارت  9)؛ 16و خدمات (ماده  مصرف کاال

. حـق داشـتن   11. حق داشتن محیط زیست سالم؛ 10)؛ 3ماده  3در انتخاب کاالها و خدمات (بند 
. حـق برخـورداري از   12)؛ 9تشکل براي پیگیري حقوق اولیه در مصـرف کـاال و خـدمات (مـاده     

  )؛ 4فروش (ماده  خدمات بهینه فروش و پس از
  
  ماهیت و مبانی مسئولیت ناشی از کاال .4

یت مدنی ناشی از عیب کاالست که در واقع به دنبـال  مسئول یت ناشی از کاال همانمسئول منظور از
دانیم از زمان طراحی و تولیـد   طور که می جبران خسارات حاصل از یک کاالي معیوب است. همان

کننده اشـخاص متعـددي نظیـر تولیدکننـده،      رسیدن آن بدست مصرفکاالي اولیه تا زمان عرضه و 
واردکننده، فرشنده واسطه و فروشنده نهایی و مقام ناظر نقش دارند. این درحالیست که هدف اولیه 

یت مسـئول  یت ناشی از کاال ارائه مبانی جدید یا تغییر مبانی سـنتی مسئول و اصلی از بررسی ماهیت
تـرین و   اي دیـده بـه تولیدکننـده بـه عنـوان حرفـه       کننده / زیان مصرفجهت امکان مراجعه مستقیم 

چـه   توامندترین فرد در ایادي متعدد تولید، عرضه و فروش یک کـاال اسـت و سـایر ایـادي چنـان     
مرتکب تقصیري شده باشند با اثبات آن توسط تولیدکننده به دعوي خوانده شوند؛ تا از سـرگردانی  

ي متعدد بر علیه اشخاص متعدد و دشواري اثبات تقصیر و عیـب  کننده به جهت طرح دعاو مصرف
 و 175، ص 1391که در مورد هر کاالیی امري فنی و تخصصی است، جلوگیري شود. (عبـدالهی،  

یت تولید چـه  مسئول ) بدین منظور باید دید درLovellsinaBrock, Stefan Lenze,2002, P 8؛ 176
نی از این مبـانی و مـدافعات جدیـد در قـانون حمایـت از      مبانی جدیدي ارائه شده است و آیا نشا

  شود یا خیر.  کننده دیده می حقوق مصرف
یت قـراردادي و قهـري   مسـئول  بندي سنتی به لحـاظ مـاهیتی بـه    مسئولیت مدنی در یک تقسیم  

شود که هر یک داراي مبانی متعددي جهت نایل آمدن به جبران خسارات ناشـی از کـاال    تقسیم می
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یت قهري مبانی این دو مسئول یت قراردادي ومسئول ه همین جهت در ادامه در ذیل عناوینهستند. ب
  گردد.  یت بررسی میمسئول نوع از

  
  یت قرارداديمسئول .4ـ1

کننـده ـ    کننده یک کـاال و مصـرف   شود که بین عرضه در جایی مطرح می مسئولیت قراردادي اساساً
یت قراردادي ناشی از عیب کاال اثبات مسئول دیده آن قراردادي وجود داشته باشد. در استناد به زیان

قانون مدنی) و بدون نیاز به اثبـات تقصـیر    230تا 226نقض یک تعهد قراردادي و یا قانونی (مواد 
ترین شیوه اثبات نقـض تعهـد قـراردادي در     جبران خسارت کافی است که البته عمدهبراي الزام به 

خصوص یک کاال اثبات عیب در آن است که به منزله نقض تعهد ضمنی تضمین سالمت و ایمنـی  
) در کلیـه  Atiyah, 1977, p55باشد. بر اساس نظریه تضمین ایمنـی ایـن شـرط متعـارف (     کاال می

 وجود دارد که آن کاال ایمن و سالم است و به حیات و امـوال خریـدار   قراردادهاي عرضه یک کاال
دیده حق مطالبه خسارت به جهـت نقـض ایمنـی کـاال را دارد.      زند. اگر چنین شد زیان آسیب نمی
) در واقـع هـدف   46، ص1391؛ عبـدالهی،  41، ص1375تبار،  ؛ جعفري228، ص1374(کاتوزیان، 

ي تولیدکننده است و بدنبال راهی اسـت تـا بـا تعـدیل اصـل      یت قراردادمسئول این نظریه گسترش
قـراردادي بدانـد    مسـئول  کننـده نهـایی   بودن رابطه قراردادي تولیدکننده را در برابـر مصـرف   نسبی
کننده نهـایی وجـود نـدارد. بنـابراین بـا       که قرارداد مستقیمی بین تولیدکننده و مصرف رغم این علی

صرف عرضه کاالي معیوب و با اثبات ورود زیان ناشـی از عیـب   پذیرش این نظریه تولیدکننده به 
کننده نهایی  جبران خسارت مصرف مسئول کاال به استناد نقض تعهد قراردادي ایمنی و سالمت کاال

که این نظریه در حقوق داخلی نوظهور است و ایـرادات و انتقـاداتی نیـز بـدان      رغم این است. علی
؛ 231، ص1374رسد در حقوق ایران قابل دفاع باشد. (کاتوزیان،  وارد شده است ولیکن به نظر می

اي از این نظریه در  به بعد) حال باید دید نشانه 53، ص 1391؛ عبدالهی، 77، ص1386نیا،  حکمت
یت قراردادي مسئول شود و یا همچنان مبانی سنتی کنندگان دیده می قانون حمایت از حقوق مصرف
کننده  مستقیم و اثبات تخلف از تعهدات قراردادي بر عهده مصرف یعنی وجود یک رابطه قراردادي

  دیده قرار دارد.  زیان
کننـده   این قانون کلیه افرادي که به نحوي در عرضه کاال و خدمات به مصـرف  2براساس ماده   

تضمین صحت و سالمت کاال و خدمات ارائه شده هستند. البتـه ایـن مـاده بـه      مسئول نقش دارند
یت قهـري نظـر دارد و در ذیـل مـاده     مسئول یت قراردادي هم درمسئول ت کاال هم درتضمین سالم
صـحت و سـالمت کـاال ... مطـابق بـا       مسئول کنندگان ... منفرداً یا متضامناً کلیه عرضه«آمده است: 

تـا  ....» ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف معامالت هستند 
یت قراردادي یعنی تضمین ایمنـی مبیـع   مسئول گذار به طرح مبناي جدید رسد قانون ه نظر میاینجا ب

بینی شـده در مـوارد تخلـف از     بسیار نزدیک است ولیکن در ادامه این ماده و ضمانت اجراي پیش
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رت گذار در صو برد. چراکه قانون تضمین ایمنی در این قانون فایده استناد به این نظریه را از بین می
که موضوع معامله کلـی باشـد فروشـنده را     نقض تضمین ایمنی کاال و معیوب بودن آن در صورتی 

داند و اگر موضوع عین معین باشد به مشتري حق فسـخ معاملـه (بـدون     مکلف به تعویض کاال می
دهـد.   حق مطالبه خسارت) و یا حق دریافت ارش (تفاوت قیمـت کـاالي سـالم و معیـب) را مـی     

گذار در این ماده به رابطه قراردادي مستقیم نظر دارد چراکه از  شود که اساسا قانون یده میبنابراین د
کند و در واقع همان مبناي سنتی عیب در حقوق ایـران را بـدواً    حق برهم زدن قرارداد صحبت می

تحت عنوان تضمین سالمت کاال مطرح نموده است و نه تنها بدنبال تعدیل اصل نسبی بودن رابطه 
یت بر تولیدکننده اولیه نیست بلکه بدنبال جبران خسارات ناشی از کاالي مسئول قراردادي و تحمیل

خواهد عیب و نقصی که در خود کاال وجود دارد با تعـویض کـاال یـا     معیوب نیز نیست و فقط می
و گذار گامی جدیـد   رغم ظاهر این ماده نباید تصور نمود که قانون اخذ ارش جبران شود. پس علی

  کننده برداشته است.  نوین در راستاي حمایت از حقوق مصرف
چه خسارات وارده ناشـی از عیـب یـا     چنان«که در تبصره این ماده آمده است:  جالب توجه این  

کننده به آن آگاهی داشته باشد، عالوه بر جبران خسارت به مجازات  عدم کیفیت کاال باشد و عرضه
کننـده آگـاه    معلوم نیست دراین ماده قانونگدار با قید عرضه....» شود  میمقرر در این قانون محکوم 
کننده! چراکه در مورد فروشـندگان متخصـص، امـاره     کننده است یا عرضه بدنبال حمایت از مصرف

اي امري پذیرفته شده در حقوق کشور ماست و فرض بر این اسـت   نیت فروشنده حرفه علم و سوء
کننده نیز باشد بر عیب مبیع آگـاهی دارد مگـر عـدم     الخصوص اگر تولید اي علی که چنین فروشنده

گـذار از قیـد عنـوان     ) شـاید هـدف قـانون   217و 166، صص 1384علمش ثابت شود. (کاتوزیان، 
یت قـراردادي باشـد ایـن در حـالی     مسئول تصریح بر پذیرش تقصیر در» کننده آگاه بر عیب عرضه«

یت قراردادي مبتنی بـر تقصـیر نیسـت. یـا     مسئول وق داخلیطور که گفته شد در حق است که همان
دستکم آن است که در فرض عدم اجراي تعهد قراردادي فرض تقصیر وجود دارد و خالف نیز آن 

  قابل اثبات نیست. 
گذار بر جبران خسارت تصریح دارد. در این ماده آمده است:  این قانون نیز قانون 18در ماده   
کنندگان کاال یا خـدمات معیـوب باشـد و بـه      ت عرضه شده توسط عرضهچه کاال یا خدما چنان«

کننده وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارت به پرداخـت   واسطه عیب، خسارتی به مصرف
ایـن مـاده هـم    » جزاي نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت وارده محکـوم خواهـد شـد   

کننـده و جبـران خسـارت او بدسـت      تضمین جدیدي جهت حمایت واقعـی از حقـوق مصـرف   
دهد زیرا اصل الزام به جبران خسارات ناروا در حقوق ایران پذیرفته شده است. و این مـاده   نمی

کننـده   هاي استناد عیب کـاال بـه فعـل عرضـه     تنها تأکید و تکرار این اصل کلی است و دشواري
لید و عرضه کاال همچنـان  واقعی جبران خسارت در ایادي متعدد تو مسئول اي و شناسایی حرفه

  باقی است. 
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نامـه   آیین 42کنندگان از تعهدات قانونی و قراردادي در ماده البته جهت جلوگیري از فرار عرضه  
هر نوع توافق مستقیم یا غیرمسـتقیم و یـا انعقـاد    «کنندگان:  اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف

که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهـداتی   کننده کننده، واسطه فروش و مصرف قرارداد بین عرضه
نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یـا خـالف قـانون     کننده بر طبق قوانین و ضمانت که عرضه

کننـده باطـل و بالاثـر     برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگري گذاشته شود، در برابر مصـرف 
  »باشد. می
  
  یت قهريمسئول .4ـ2
یت مـدنی قهـري یـا غیـر قـراردادي      مسئول معناي عام) ناشی از عیب تولیدیت مدنی (به مسئول در

یت مبتنـی  مسئول گردد. در این مورد مبانی سنتی حقوق ایران یعنی (معناي خاصِ آن) نیز مطرح می
قانون مـدنی)   331و  328یت مدنی) و قواعد اتالف و تسبیب (مواد مسئول قانون 1بر تقصیر (ماده 

کن در حقـوق بسـیاري از کشـورها بـه جهـت نایـل آمـدن بـه حمایـت از          قابل استناد است ولـی 
اي توسـط   هایی اثبات تقصیرِ تولیدکننده حرفه حلی براي رهایی از دشواري کننده و ارائه راه مصرف
کننده غیرمتخصص و یا دشواري اثبات رابطه مستقیم فعل زیانبـار تولیدکننـده بـا خسـارت      مصرف

شـود،   ه به جهت دخالت ایادي متعدد تولید و عرضه کـاال ایجـاد مـی   کننده نهایی ک وارد بر مصرف
) برخی نیز در مقایسـه  Best, 2002, p5-6یت محض مطرح شده است. (مسئول مبانی جدیدي نظیر

 ) البتـه در 313، ص 1386اند. (یاراحمـدي،   یت مطلق را پیشنهاد دادهمسئول با حقوق سایر کشورها
حل با اثبات عیب کاال و وجود رابطه سببیت میان عیب کاال و  اهیت محض به عنوان بهترین رمسئول

اصلی جبران خسارت حاصل از کاالسـت   مسئول ضرر وارده بدون نیاز به اثبات تقصیر، تولیدکننده
کننده برآید مگر در دفاع از خود قصور سایر افـراد دخیـل    و باید از عهده خسارات وارد بر مصرف

 ) اگرچه براساس نظر برخی از حقوقدانان107، ص1384ید. (کاتوزیان، در عرضه کاال را اثبات نما
هاي مدیدي است که در ادبیات حقوقی کشور پذیرفته شـده   یت محض و بدون تقصیر مدتمسئول

رسـد امکـان اجـراي آن بـا توجـه بـه تصـریح         ) اما به نظر مـی 68، ص 1375تبار،  است. (جعفري
مدنی بر تقصیر، دشوار است. (براي تحلیـل دیگـر ر. ك. بـه    یت مسئول قانون 1گذار در ماده  قانون

) براي رفع این مشـکل نظـر بـراین    175، ص 1391قاسمی، و خالدي، فصلنامه پژوهش اقتصادي، 
است تا با تعمیم نظریه تضمین ایمنی کاال به عنوان یک شرط متعارف، اولیه و خارج از قرارداد بـا  

یت را مسـئول  اي از تقصـیر تولیدکننـده بـدانیم و     را نشانهتعدیل مفهوم تقصیر، وجود عیب در کاال
یت را ثابت نماید. (عبدالهی، مسئول متوجه چرخه تولید کاال نماییم مگر تولیدکننده موارد معافیت از

  ) 89و  81، صص 1391
یت محـض  مسئول کنندگان، نشانی از نظریه حال باید دید که در قانون حمایت از حقوق مصرف  

گـذار خسـارت    ایـن قـانون قـانون    18طور که آمد در مـاده   شود؟ همان ل تقصیر دیده میو یا تعدی
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دانـد پـس    کننده مـی  یت عرضهمسئول حاصل از کاالي معیب را بدون تصریح به اثبات تقصیر، دلیل
پذیرد و این تصور آنجا قـوت   یت بدون تقصیر و محض را میمسئول گذار براساس این ظاهر قانون

کننده را در موارد تخلف از تکالیفی که این  ) عرضه19ماده بعدي همین قانون (ماده  گیرد که در می
داند.  جبران خسارت می مسئول قانون بر عهده او قرار داده است (یعنی در صورت ارتکاب تقصیر)

نمایـد و در مـاده دیگـر بـا      گذار در یک ماده با احراز عیب الزام به جبران خسـارت مـی   پس قانون
داند پس دلیـل تفکیـک ایـن دو مـاده از      کننده را ملزم به جبران خسارت می ارتکاب تقصیر عرضه

ایـت از  یت محـض در خصـوص کـاالي معیـوب در قـانون حم     مسئول یکدیگر چیزي جز پذیرش
نماید. بطور  کنندگان نیست. ولی تعمیق در سایر مواد قانونی این نظر را مخدوش می حقوق مصرف
قانون مزبور که طرح آن گذشت نقض سالمت و ایمنی کـاال (عیـب) را مطـابق بـا      2مثال در ماده 

ده، داند در تبصره همـین مـا   ضوابط و شرایط مندرج در قانون و عرف و قرارداد قابل تشحیص می
ایـن   8تـا   3داند. و در  جبران خسارت حاصل از عیب می مسئول کننده آگاه و مقصر را تنها عرضه

قانون صریحاً به مصادیق تقصیر نظیر عدم ارائه اطالعات الزم، عدم تطابق کاال با استاندارد و غیـره  
هایی مبنی بـر   نهیت محض و وجود نشامسئول گذار به اشاره دارد. لذا با توجه به عدم تصریح قانون

 رغم تحوالت توان به این نتیجه دست یافت که علی یت مبتنی بر تقصیر میمسئول گذار بر اراده قانون
یت قهري ناشـی از عیـب کـاال ارائـه     مسئول گذار مبناي جدیدي درخصوص یت تولید، قانونمسئول

کننـده /   ي مصـرف یت در بـرا مسـئول  هاي استناد بـه ایـن نـوع از    ننموده است و در نتیجه دشواري
  دیده همچنان باقی است.  زیان

  
  فعل زیانبار یا عیب کاال .5
یت تولید احراز وجود عیب در کاال اولین و بهترین راه براي مطالبه خسارت از تولیدکننده مسئول در

اند. با اثبات وجود عیب دادگـاه   و یا سایر اشخاصی است که در تولید و عرضه آن کاال نقش داشته
دیده دهد و یـا   ند بجهت نقض شرط ضمنی تضمین ایمنی کاال حکم به جبران خسارت زیانتوا می

اي بر تقصیر و احراز فعل زیانبـار دسـتگاه تولیـد و عرضـه تلقـی و حکـم بـر         وجود عیب را اماره
یت مسـئول  کنندگان نیـز  طور که قانون حمایت از حقوق مصرف ها صادر نماید. همان محکومیت آن
) بنابراین احـراز و اثبـات عیـب    18دهد. (ماده کنندگان قرار می ال را بر عهده عرضههرگونه عیب کا

طور  بسیار حائز اهمیت است و بدین منظور باید تعریف قانونی عیب مورد بررسی قرار گیرد. همان
دانید در حقوق داخلی تعاریف متعدد و متفاوتی از مفهوم عیـب و عیـب تولیـد ارائـه شـده       که می

» عیب، نقصی است که از ارزش کاال یا انتفاع متعـارف آن بکاهـد.  «شهورترین تعاریف: است. در م
) در این تعریف کاهش ارزش کاال یا ایجاد نقص در انتفاع مطلـوب آن  140، ص 1384(کاتوزیان، 

ق. م نیز تشـخیص عیـب،    426شود. براساس ماده  بنابر تشخیص عرف در هر مورد عیب تلقی می
دت نهاده شده که ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف باشد. در قـانون  بر عهده عرف و عا
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هاي دیگري نیز در تعریـف و تشـخیص عیـب آمـده اسـت.       کننده مالك حمایت از حقوق مصرف
منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی است که موجب : «1ماده  4براساس بند 

شود و درمقایسه با نظر مشهور  طور که دیده می همان» ا خدمات گردد.کاهش ارزش اقتصادي کاال ی
چه منجر به نقص در قیمـت   گذار عالوه بر وجود زیاده با نقیصه تغییر حالت کاال را نیز چنان قانون

که تغییـر حالـت عنـوانی عـام و کلـی اسـت و در        داند. حال آن کاال شود مالك تشخیص عیب می
شود اگرچه ممکـن اسـت    ت کاال منجر به معیوب دانستن آن در عرف نمیبسیاري موارد تغییر حال

اي یک مدل ماشین پرطرفدار را با تغییرات  ارزش اقتصادي کاال هم کم شود. بطور مثال: تولیدکننده
کند که مطابق میل متقاضیان نبوده و در نتیجه تقاضا براي این ماشـین و   کوچکی به بازار عرضه می

آید در حالی که این تغییر حالت به هـیچ وجـه بـه منزلـه عیـب کـاال        پایین میارزش اقتصادي آن 
نیست. سواي ازاین امر ایراد اصلی تعریف عیب در این قـانون در مـالك قـراردادن کـاهش ارزش     

تواند مالکی بـراي کـاهش تقاضـاي مـردم      اقتصادي است. چراکه کاهش ارزش اقتصادي زمانی می
عرضه و تقاضا عامل اساسی تعیین قیمت کـاال باشـند. در کشـوري    باشد که در اقتصاد یک کشور 

اي بجز میزان عرضه و تقاضا در تعیین ارزش اقتصـادي   مانند کشور ایران که عوامل مبهم و پیچیده
کاال مؤثرند موکول نمودن عیب کاال به کاهش ارزش اقتصـادي آن منجـر بـه احـراز واقعـی عیـب       

اقتصادي و وجـود ممنوعیـت در واردات بسـیاري از مـواد      شود. بطور مثال به جهت وضعیت نمی
ها  شوند در حالی که ارزش اقتصادي آن تر از گذشته تولید می اولیه بعضاً خودروهاي تولیدي ناقص

گذار در قانون  یابد. لذا مالك قانون نسبت به گذشته نه تنها کمتر نشده بلکه روز به روز افزایش می
جامع و مانع نیست و بهتر بود برابر نظر مشهور عـالوه بـر کـاهش    کننده  حمایت از حقوق مصرف

طور که فانونگذار در بند  ارزش اقتصادي، نقص در انتفاع متعارف نیز مالك تعیین عیب باشد همان
نقیصه و یا  زیاده، «کنندگان خودرو، عیب:  نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف آیین 2 ز ماده

موجب کاهش ارزش اقتصـادي کـاال و خـدمات و یـا عـدم امکـان اسـتفاده        تغییر حالتی است که 
  ».گردد متعارف از آن می

دیـده رفـع ایـن نقـایص در تعریـف عیـب        اگر چه براي تسهیل اثبات عیب و حمایت از زیان  
شـود   کننده کاسـته نمـی   رسد ولیکن چیزي از دشواري اثبات عیب براي مصرف ضروري به نظر می

گـان کـاال عمـدتاً افـرادي      چراکه عیب کاال نیز ماننـد تقصـیر مفهـومی پیچیـده اسـت و زیاندیـده      
اي بـودن طـرف    و با توجه به پیچیده بودن فرآیند تولید و عرضه کـاال و حرفـه   اي هستند غیرحرفه

کـه امیـدوار باشـیم در محـاکم بـا اسـتفاده از        مقابل دعوي، اثبات عیب بسیار دشوار است مگر این
تـوان   نظریات کارشناسان معتمد و متعهد از این دشواري کاسته شود. البته براي رفع این مشکل می

کننـدگان   ها در قانون حمایت از حقـوق مصـرف   اي از آن سل جست که اگرچه نشانهبه ضوابطی تو
موازنـه  شود ولیکن در حقوق بسیاري از کشورهاي دنیا پذیرفته شده است. ضوابطی نظیر  دیده نمی

خطر ـ منفعت. منظور از این معیار این است که میان خطر ناشی از تولید یک کاال و منافع ناشی از  
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یستی تعادل وجود داشته باشد. براساس این معیار کاالیی که خطرش بیشتر از نفعش باشد آن کاال با
، 1375تبـار،   ؛ جعفـري 152، ص 1384شود. (کاتوزیان،  یا متناسب با نفعش نباشد معیوب تلقی می

  ) 121، ص 1391؛ عبدالهی، 93ص 
  
  یت آنانمسئول خواندگان دعواي جبران خسارت ناشی از کاال و نحوه .6

اصـلی جیـران خسـارت و طـرح      مسئول یت تولید پیدا نمودنمسئول هاي دعاوي یکی از پیچیدگی
شود تـا   طور که گفته شد از زمانی که کاالیی طراحی و تولید می دعوا بر علیه او است. چراکه همان

شود اشخاص متعددي دخالت دارند و حال باید دیـد فـرد    کننده عرضه می زمانی که کاال به مصرف
ل خود مثالً به آخرین فروشنده کـاال  دیده باید بر علیه همگی طرح دعوي نماید و یا به ید ماقب زیان

  مراجعه نماید. 
ایمنـی و عیـب یـک کـاال      مسـئول  کننـدگان  در جاي جاي قانون حمایت از حقوق مصـرف   

این قانون آمـده اسـت:    1کننده نیز در در بند دو ماده  کنندگان آن هستند در تعریف عرضه عرضه
کننـدگان، فروشـندگان    اردکنندگان، توزیعکنندگان کاال و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، و عرضه«

هـا، مؤسسـات و    اي و همچنـین کلیـه دسـتگاه    دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفـه  کاال و ارائه
ها مستلزم ذکر یا تصـریح نـام اسـت و بـه طـور مسـتقیم یـا         هایی که شمول قانون بر آن شرکت

نماینـد، اطـالق    ه ارائـه مـی  کننـد  غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کاال یا خدمت به مصرف
 دیده در شناسـایی  این تعریف آنقدر کلی است که نه تنها منجر به رفع سردرگمی زیان» شود. می

یت تولیــد و غایــت حمایــت از مســئول شــود بلکــه مــا را از هــدف اصــلی اصــلی نمــی مســئول
واقـع در ایـن   نمایـد. در   یت بر نولیدکننده کاال، بسیار دور مـی مسئول کننده، یعنی تحمیل مصرف

کننده مؤثر است کلیه افراد دخیـل   قانون بدون توجه به آنچه در جهت حمایت واقعی از مصرف
 کننده بایـد براسـاس مبـانی سـنتی     اند. و هنوز هم مصرف در امر تولید و عرضه کاال احصاء شده

 یت قهـري مسـئول  یت قراردادي بر علیه ید ماقبل خود طرح دعوي نماید و یـا بـر اسـاس   مسئول
توانـد   بدنبال مقصر بگردد و اگر عیب ناشی از تولید یک کاال باشد معلوم نیست آیا مستقیما مـی 

بر علیه تولیدکننده طرح دعوي نماید یا باید کلیه افراد دخیل در تولیـد و عرضـه کـاال را طـرف     
ده کنن اي جز تطویل دعاوي و اتالف وقت و هزینه براي مصرف دعوي قرار دهد که این امر نتیجه

دیـده او از   ندارد. و در بسیاري موارد به جهت عدم توازن منفعت حاصل از دعوي و ضرر زیـان 
  شود.  طرح دعوي مطالبه خسارت منصرف می

یت دستگاه نـاظر بـر   مسئول اي به نکته حائز اهمیت دیگر این است که در این قانون هیچ اشاره  
کشور ایران که دولت سهم بسیار بزرگی در تولید و عرضه کاال نشده است. اگرچه درکشوري مانند 

توان انتظار داشـت کـه    یت نظارت نیز بر عهده خود اوست، نمیمسئول تولید و عرضه کاالها دارد و
یت مسئول گذار قانونی بر علیه خود تدوین و تصویب کند. در حقوق انگلیس تصریح شده که قانون
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و هیـأت مشـورتی آن    1رکننده مجـوز) محض ممکن است متوجه یک مقام ناظر (مقام صالح صـاد 
البته منظور از ناظر در اینجا یک فـرد   (.Jan Kennedy, Andrew Grubb,1998, P 750-751)باشد. 

مثالً ناظر مستقیم در یک کارخانه نیست. چراکه این مورد مشـمول تخلـف زیردسـتان تولیدکننـده     
 مسـئول  باشد. بلکه منظور مقام عمومی تأییدکننده کاال یا فرمول و یا دستگاه نظارت اسـت کـه   می

رگه معاینه و ایمنی کاال، صـدور مجـوز   صدور مجوز تولید و پروانه ساخت کاالیی خاص، صدور ب
استاندارد بودن کاال، تعیین استاندارد حاکم بر کاال، تأیید اطالعات علمی همراه با کاال، تأیید فرمول 

باشـد. (بـراي    چنینی مـی  کاال براي تولید، صدور مجوز صادرات و واردات و ثبت کاال و موارد این
  به بعد)181 ، ص1391موارد بیشتر ر. ك. به عبدالهی، 

یت مسـئول  کننده نظـر بـر طـرح    یت تولید گاهی اوقات براي حمایت واقعی از مصرفمسئول در  
) یعنـی بـا   244، ص 1384دولت در جبران خسارت ناشی از کاالي معیب وجود دارد. (کاتوزیان، 

احراز عیب، دولت خود بدواً نسبت بـه جبـران خسـارت اقـدام نمایـد و بعـد بـه عنـوان نماینـده          
اینجـا مشـابه نهـاد     واقعی و یا تولیدکننده مراجعه کند. اگرچه نقش دولـت در  مسئول دیده، به انزی

شـود. در   کننده است به بهترین شیوه محقق می بیمه است ولیکن هدف اصلی که حمایت از مصرف
شود.  یت ناظر و دولت در این زمینه دیده نمیمسئول کننده نشانی از قانون حمایت از حقوق مصرف

کننده  اند و نه توزیع ضمناً در قانون فوق از دارندگان عالیم تجاري یعنی اشخاصی که نه تولیدکننده
شود، ذکري به میـان نیامـده اسـت و ایـن از      شان در روي محصول درج می بلکه صرفاً نام و مارك

ده بـه  کننـ  هاي این قانون است. اهمیت این مورد بر کسی پوشیده نیست زیرا غالبـاً مصـرف   کاستی
یت ناشـی از  مسـئول  کند و باید از این اعتماد حمایـت کـرد و   اعتبار نام یا مارك کاال را مصرف می

  . عیب کاال را متوجه صاحبان مارك محصول نیز نمود
یت آنـان  مسـئول  ین دعواي جبران خسارت ناشی از کاال بایـد دیـد نحـوه   مسئول پس از بررسی  

قـانون حمایـت از حقـوق     2طور کـه از ظـاهر مـاده     همانکننده بتواند  چگونه است. و اگر مصرف
کنندگان کـاال نظیـر: تولیدکننـده، طـراح      شود بر علیه چند تن از عرضه کنندگان برداشت می مصرف

یت این افراد تضامنی است یا بـه  مسئول کننده و فروشنده به خود، طرح دعوي نماید آیا کاال، توزیع
کدام مالك را دراین زمینه پذیرفته اسـت. در حقـوق ایـران    گذار  نسبت درجه تقصیر است و قانون

هاي متفاوتی در تعدد اسباب مانند نظریه سبب نزدیک؛ نظریه برابري اسباب و نظریه نحوه و  مالك
؛ 21، ص 1385پـور،   ؛ قربـان 49، ص 1385میزان مداخلـه مطـرح شـده اسـت (داوود بزرگمهـر،      

) عـالوه بـر نظریـات فـوق در تحـوالت      44، ص 1378؛ لعیا جنیدي، 238، ص 1386نیا،  حکمت
یت تولید نظریه دیگري تحت عنوان نظریه سبب متعارف و نوعی مطرح شده اسـت.  مسئول حقوقی

یت ناشی از عیب تولید آنچه که با آن مواجـه  مسئول یت محض ومسئول براساس این نظریه در نظام
یت مسـئول  عبـارتی  اسـت و بـه  جاي دخالت شخص خـاص   هستیم کاهلی سازمان پیچیده تولید به

1. Licensing Authority.
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گیرد. لذا در این راستا عقیده بر ایـن اسـت کـه     جمعی و سازمانی جاي گناه اخالقی و فردي را می
تلقی گردد هرچند نتـوان تقصـیر را بـه     مسئول اثبات عیب کاال کافی است تا دستگاه پیچیده تولید

در جایی که ایـادي مختلـف و   «) زیرا 168ـ9، ص 1391فرد یا گروه خاصی نسبت داد. (عبدالهی، 
 اي جـز همگـانی کـردن    هزاران کارگر و رایانه و رباط در اجراي طرح صنعتی دخالت دارند، چاره

  ) 12، ص1384(کاتوزیان، » ماند. یت و نوعی ساختن سبب اجمالی خسارت باقی نمیمسئول
هـاي فـوق برگزیـده     کنندگان کدام یک از مالك حال باید دید در قانون حمایت از حقوق مصرف  

سـالمت   مسئول منفرداً یا مشترکاًکنندگان کاال و خدمات  این قانون کلیه عرضه 2شده است. در ماده 
و  18ر مواد شود. و د یت فروشنده اشاره میمسئول و ایمنی کاال هستند ولیکن در ادامه این ماده تنها به

یت تخلف از تعهدات بر عهـده  مسئول یت خسارت ناشی از کاالي معیوب و یامسئول این قانون نیز 19
 گذار رویکرد جدیدي در رابطه با نحـوه  فرد متخلف (یا مقصر) قرار گرفته است پس باید گفت قانون

ه مداخلـه منبعـث از   کنندگان متعدد ارائه ننموده و همان مالك مشهور میـزان و نحـو   یت عرضهمسئول
کنندگان با توجه به میزان مداخله و  یت مدنی را پذیرفته است و هر یک از عرضهمسئول قانون 14ماده 

یت تضـامنی  مسـئول  اي به تلقی گردند. دراین قانون اشاره مسئول تقصیر ممکن است مشترکاً یا منفرداً
 تـوان در  امـري اسـتثنایی اسـت نمـی     یتمسـئول  کـه ایـن نـوع از    ایادي متعدد نشده و با توجه به این

  کننده بدان استناد کرد.   یت تولید و دفاع از حقوق مصرفمسئول
  
  کننده . ضمانت اجراهاي نقضِ حقوق مصرف7

یت تولید که به منظور مطالبـه  مسئول در این مبحث به بررسی این مسئله توجه شده است که در دعوي
شود چه ضمانت اجراهـایی در قـانون حمایـت از حقـوق      خسارت ناشی از عیب یک کاال مطرح می

بینی شده است تا با اعمال ایـن ضـمانت اجراهـا از یـک سـو خسـارت واقعـی         کنندگان پیش مصرف
گیري گـردد. بـا   کننـده جلـو   دیده جبران گردد از سوي دیگر از تکرار و گسترش تخلـف عرضـه   زیان

گـذار در ایـن    رسد رویکرد قـانون  کننده به نظر می  بررسی مواد متعدد قانون حمایت از حقوق مصرف
کننده اسـت تـا جبـران     قانون مانند حقوق سنتی، مجازات مدار است. یعنی بیشتر بدنبال جریمه عرضه

کننـده   وارده بـه مصـرف   چه خسارات این قانون آمده است: چنان 2خسارت زیاندیده. در تبصره ماده 
شود مگـر   کننده بدان آگاه باشد محکوم به مجازات مقرر در این قانون می ناشی از عیب باشد و عرضه

این قـانون: هرگونـه    8فعل او براساس قانون مجازات اسالمی، داراي عنوان مجرمانه باشد. و در ماده 
ه موجـب کـاهش عرضـه یـا پـایین      کنندگان کاال و خدمات کـ  تبانی و تحمیل شرایط از سوي عرضه

نیـز بـه جـزاي نقـدي      19و  18آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب اسـت. در مـاده   
گـذار   کنندگان کاالي معیوب و ایادي متخلف عرضه کاال نظر دارد و از این منظر رویکرد قـانون  عرضه

این ضمانت اجراها با نگاهی بـه  بینی مؤثربودن  بسیار شبیه به مقررات تعزیرات حکومتی است و پیش
  تأثیر سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیري از مفاسد اقتصادي قابل ارزیابی است.  
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شـود و آن قیـد    اي دیـده مـی   البته درخصوص مجازات افراد متخلـف در ایـن قـانون نـوآوري      
کـه   کننده جهت جلوگیري از تکرار ضرر ناشی از کاالي معیوب اسـت  مجازات خاص براي عرضه

صـالح   مراجـع ذي «ایـن قـانون آمـده اسـت      20در قوانین قبلـی وجـود نداشـته اسـت. در مـاده      
کننـدگان کـاال و خـدمات یـا      هاي مقرر قـانونی، عرضـه   توانند عالوه بر مجازات کننده می رسیدگی

آوري کاالهاي عرضه شده به منظور تعمیر، اصالح و  تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع
نامـه اجرایـی ایـن     آیین 30در ماده » عیب کاالهاي فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند. رفع

آوري کاال یا خدمات عرضه شده به منظـور تعمیـر، اصـالح و رفـع      مهلت جمع«قانون آمده است: 
گـردد.   کننده تعیین می عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کاال و خدمات، توسط مرجع رسیدگی

  »ادشده حداکثر براي یک بار قابل تمدید است.مهلت ی
کننـدگان خـتم    اما ضمانت اجراي ناشی از عیب تولید تنها بـه مجـازات تولیدکننـده و یـا عرضـه       
دیده است. یکی از نکـات قـوت ایـن     شود بلکه مسئله اصلی و مهم جبران خسارت وارد بر زیان نمی

 19و  18، 16، 2در موارد مختلف است. در مواد کننده  قانون تأکید در جبران خسارت وارد بر مصرف
آمـده اسـت:    16کننده تصـریح شـده و در مـاده     این قانون صریحاً به جبران خسارت وارد بر مصرف

کننده (سازمان تعزیـرات   کننده با تشخیص مرجع رسیدگی مسئولیت جبران خسارات وارده بر مصرف«
باشد  ی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی میهمین قانون) به عهده شخص حقیق 14حکومتی (ماده 

نکته حائض اهمیت این اسـت کـه   ....» کننده شده است  که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف
کننده قابل جبران است. آیا عالوه بر خسـارت وارد   یک از خسارات وارد بر مصرف در این قانون کدام

کننده نیز بایـد جبـران گـردد.     و سایر اموال مصرفبه خود کاالي معیوب، کلیه خسارات وارد بر جان 
کننـده وجـود    دراین قانون قید صریحی در خصوص جبران کل یا بعضی از خسارات وارد بر مصرف

دیـده   یت مدنی، کلیه خسارات مادي و معنوي زیانمسئول توان براساس مقررات عام قانون ندارد و می
کننـدگان   نامه اجرایی قانون حمایت از حقـوق مصـرف   نآیی 24را قابل جبران دانست. ولیکن در ماده 

رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جـز در مـواردي کـه واجـد     «آمده است: 
عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکـاب تخلـف، توسـط ادارات    

گیـرد؛   م بر سازمان تعزیرات حکومتی انجـام مـی  تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاک
: در صورتی که تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب بـه مراجـع صـالح قضـایی اعـالم      1تبصره
کننـدگان   که از عرضه کاال و خدمات موضـوع ایـن قـانون بـه مصـرف      : در مواردي 2گردد؛ تبصره می

البته علـت  » د به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.توان دیده می خسارات غیرمالی وارد شده باشد، زیان
دیده پس از طـرح دعـوي در تعزیـرات     تفکیک میان خسارات مالی و غیرمالی (معنوي) و ارجاع زیان

بابت مطالبه بقیه خسارت به مرجع قضایی معلوم نیست. شاید علت این تفکیک پیچیدگی و دشواري 
شـک خسـارات    یلی نیز قابل پذیرش نیست چراکه بـی برآورد خسارات معنوي باشد که البته چنین دل

دیده قطعی نیست و قابـل اعتـراض اسـت و سـازمان تعزیـرات حکـومتی نیـز         اعالمی از سوي زیان
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تواند جهت محاسبه خسارات معنوي مانند مراجع قضایی از کارشناسان متخصص اسـتفاده نمایـد.    می
غم تصریح قـانون مسـئولیت مـدنی، خسـارات     ر که علت این تمایز این حقیقت باشد که علی مگر این

  معنوي هنوز در رویه عملی محاکم کشور قابل پذیرش نیستند.  
  
  . نتیجه8

طور که گفته شد در طرح نظرات حقوقی محققین کشور ما، تـالش بـر ایـن اسـت تـا بـراي        همان
راتـی در  جبران خسارات حاصل از یک کاالي معیوب با نگاه به تجربیات سایر کشـورها و بـا تغیی  

کننده برداشته شـود و درایـن راسـتا     مبانی حقوقی، قدمی مؤثر در حمایت واقعی از حقوق مصرف
کننـده اولیـه و از بـین     مابین تولیدکننده و عرضـه  جهت تعدیل اصل نسبی بودن رابطه قراردادي فی

یت قهري تالش شده تـا بـا نگـاه و تعریفـی نـوین از عیـب،       مسئول بردن دشواري اثبات تقصیر در
وجود و احراز عیب در کاال را به منزله نقض تعهد ضمنی و متعارف ایمنی و سالمت کاال دانسته تا 

دیده بتواند به تولیدکننده کاال مستقیماً مراجعه نمـوده و از او مطالبـه خسـارت     کننده و زیان مصرف
از تطویل دادرسی و طـرح دعـاوي متعـدد و گونـاگون بـر علیـه افـراد        نماید. با پذیرش این شیوه 

رغم نظریات فوق مبناي  شود. علی متعددي که در تولید و توزیع یک کاال نقش دارند جلوگیري می
تضمین ایمنی و عیب کاال به همان شکلی که در دکترین حقوقی مطرح شده، در قانون حمایـت از  

عیب در مفهوم سـنتی خـود و بـا ضـمانت      نگرفته است و تنها کنندگان مدنظر قرار  حقوق مصرف
کننده یک کـاالي معیـوب بـا     اجراهاي محدود فسخ معامله و ارش مدنظر است و همچنان مصرف

کننـده کـاالي معیـب     دشواري اثبات تقصیر و نقض وظایف قانونی و قراردادي فروشنده و عرضـه 
کنندگانی نظـر دارد کـه کـاالیی را خریـداري      مصرف که قانون فوق تنها به رو است. مضافاً این روبه
نماینـد   کاالي خریداري شده دیگران را استفاده مـی  کنندگانی که  اند و هیچ حمایتی از مصرف نموده
کند. و نیز اساسا به دفاع از حقوق اشخاص ثالثی که بدون مصرف کاالیی از عیـب موجـود در    نمی

اسـت. در ایـن قـانون ضـمانت اجـراي نقـض حقـوقِ        بیننـد تـوجهی نشـده     آن کاال، خسارتی می
کننده است و البته برخی راهکارهاي نوین نظیر تغییـر   کننده، بیشتر مجازات و جریمه عرضه مصرف

بینی شده است. و در واقع این قانون با ارجاع دعاوي  و اصالح کاالي معیبِ توزیع شده در آن پیش
ها و مبانی سـنتی قـانون    دهنده همان شیوه یی ادامهکننده به مرجع غیرقضا مربوطه به حقوق مصرف

گردد که با لحـاظ نظـرات مطروحـه در دکتـرین حقـوقی       تعزیرات حکومتی است. لذا پیشنهاد می
کننـده از دشـواري مطالبـه خسـارت      گذار با اصالح قانون حمایت از حقوق مصرف کشور ما قانون

ه مراجع قضـایی متخصـص، ضـمانت اجراهـاي     دیده کم نموده و با ارجاع این دعاوي ب افراد زیان
کننده و تسهیل دعاوي عیب تولید ارائه دهد. ضمناً فقدان وجود  مؤثرتري جهت حمایت از مصرف

کننـده ـ کـه مسـتقل و جـداي از       نهادي مطالعاتی و نظارتی و تخصصی در زمینه حقـوق مصـرف  
 شود.  یوظایف مطروحه در حمایت از تولیدکننده ـ فعالیت نمایند احساس م
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  آموخته کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و امالك دانشگاه تهران (پردیس فارابی) و  دانش صاحبه محبی

  وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)  
  ي کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن)آموختهدانش ابراهیم عموپور

 
  

  مقدمه
تالش انسان در طول تاریخ جهـت ممانعـت از تزلـزل حـق مالکیـت خـود و بـه دسـت آوردن         

هاي الزم در معامالت و استفاده هر چه بهتر از حقوق مالکانه و همچنین لـزوم حمایـت    حمایت
تـوان گفـت:    گردید. به نحو مختصر مـی » ثبت«جامعه از حقوق اشخاص ثالت، سبب ایجاد نهاد 

ها، منافع زیادي را به دنبـال   راي اراضی و امالك و معامالت راجع به آنوجود نظام جامع ثبت ب
ها، ایجاد امنیت حقوقی و اقتصـادي بـه عنـوان بسـتر الزم بـراي توسـعه و        ترین آن دارد که مهم
  باشد.  پیشرفت می

، اگر چـه در شـهرها، شهرنشـینان از منـافع صـدور سـند       1310با تصویب قانون ثبت در سال   
که باید، برخوردار نگردیدند.  وردار شدند ولی در روستاها، روستاییان از منافع آن چنانمالکیت برخ

رغـم اهمیـت بنیـادین آن،     که در خصوص ثبت اراضی روستایی در ایران، علـی  لذا با عنایت به این
اي با وجود نیـاز شـدید شـکل نگرفتـه اسـت، تـالش گردیـد بـا نگـارش           ادبیات حقوقی شایسته

باشد در ایـن راه گـامی برداشـته     هاي مربوطه نیز میي که حاوي قوانین و مقررات و فرما نامه پایان
شود تا نیاز حقوقی افراد درگیر این حوزه حداالمکان مرتفع گردد که در مقاله حاضر تنها بخشی از 

  الذکر آورده شده است. نامه فوقپایان
ت که در نظام ثبتـی ایـران بـا دو نـوع     توان گف در ابتدا جهت آشنایی بیشتر با موضوع بحث می  

  روبرو هستیم؛ روش ثبتی عام و روش ثبتی خاص.  1روش ثبتی یا شیوه ثبتی
منقـولِ قابـل   اي از ثبت امالك است که مصداقِ امـوالِ غیـر  ، آن شیوه2منظور از روش ثبتی عام  

                                                            
رمنقول و ي ثبتی عبارتست از مجموعه مقرراتی که به چگونگی تثبیت مالکیت اموال غیمنظور از روش ثبتی یا شیوه  .1

  پردازد. رسمیت بخشیدن به آن در هر نظام حقوقی می
ي افـرادي را کـه بـدان    اي است که همـه  عام در لغت یعنی شامل و فراگیرنده و در اصطالح علم حقوق، عام کلمه  .2

اصـول  شوند، فراگیرد (در این زمینه رجوع کنید به: محمدي، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی یـا  نامیده می
  ). 86: ص 1387ام، انتشارات دانشگاه تهران، فقه، چاپ سی

 بررسی روش ثبتی و صدور سند مالکیت براي 
 اراضی واگذار شده در جریان اصالحات ارضی در روستاها
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اساس باید گفـت:  بر همین  1ي مصادیق آن را شامل شود.ثبت، محدود به قید خاصی نباشد و کلیه
هاي ثبـت امـالك   ي این دسته از روشمقررات ثبت عادي (اختیاري) و عمومی (اجباري)، در زمره

 2باشـد.  اي است که دایره شمولش نسبت به عام محدودتر مـی شوند. ولی خاص کلمه محسوب می
یـرد و مقیـد بـه    گدر واقع به مقرّراتی که مصداق یا مصادیق معینی از امالك قابل ثبت را در بر مـی 

گـردد،   منقولِ قابـل ثبـت مـی   ي شمول مصادیقِ اموالِ غیرقیودي است که باعث محدود شدن دایره
شود. به عبارتی دیگر مقررات خاص راجع بـه ثبـت امـالك،     ي ثبتی خاص گفته میروش یا شیوه

بنـا بـه   مقرراتـی   گردد. چنـین  ي شمول اجراي مقررات ثبت عمومی میموجب محدود شدن دایره
گذار بوده است، داراي وجوه افتراق بارزي، از حیث احکام و آثار  مصالح و اهدافی که مدنظر قانون

از جمله این قوانین، قوانین مربوط به  3اند.باشند و باعث تخصیص احکام ثبت عمومی شده ثبت می
  ثبت امالك روستایی است. 

گـردد. در واقـع   حات ارضی در ایران بـازمی نقطه آغازین تغییرات به اجرایی شدن قوانین اصال  
گیرد، باید مقـررات و ضـوابط   زمانی که انتقالی در چارچوب مقررات اصالحات ارضی صورت می

اي بر صدور سند مالکیت وضع شود تا چگونگی انتقال و صدور سند از مالک بـه زارع  تعیین شده
از مفـاهیم پرکـاربردي   » امور باقیمانده«و » امور خاتمه یافته«را معین نماید. در همین راستا مفاهیم 

 1354هاي اصالحات ارضی مصوب هستند که در ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده
بینی گردیده است که کماکان به قوت خود باقی هستند و قابلیت اجرا دارند، لـذا در ادامـه بـه    پیش

  بررسی آن خواهیم پرداخت. 
اي کـه  ریع و تسهیل صدور سند مالکیـت بـراي امـالك واگـذار شـده     از طرف دیگر جهت تس  
وضع  4به قانون ثبت، 157تا  142ي ثبتی ندارند نیز، مقررات خاصی تحت عنوان الحاق مواد سابقه

اي به روند امـر  که خدشه گردیده که به موجب آن گاهی تشریفات مقررات ثبت عمومی، بدون این
  که به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت. اند وارد نمایند، حذف گردیده

شود. بلکه در گذر زمان و بعد از انقالب در حـوزه  ولی تغییرات گفته شده به همینجا ختم نمی  
مقررات مربوط به امالك روستایی شاهد وضع مقرراتی هستیم که امالك روستایی را تحت شـمول  

و  147شان به پایان رسیده از جمله؛ مواد یها زمان و قدرت اجرای اند که بعضی از آنخود قرار داده
ها چندین بار تمدید و دچار تغییراتی شد)، مفاد قانونی  اصالحی قانون ثبت (که در طول سال 148

) تحـت  1379ـ   83، برنامه سـوم توسـعه (  71) تحت عنوان تبصره 1374ـ   78برنامه دوم توسعه (

                                                            
زاده، حسن، ثبت اراضی کشاورزي در ایران: روش ثبتی خاص یا تکمیـل کننـده مقـررات ثبـت     غریبه، علی؛ عباس  .1

  . 17: ، ص 1390، 22و  21هاي  عمومی؟، نشریه کانون وکالي دادگستري آذربایجان شرقی، شماره
  . 86لحسن، پیشین، ص محمدي، ابوا  .2
  . 17_18زاده، حسن، پیشین، صص غریبه، علی؛ عباس  .3
  باشد. موضوع بحث ما می 146تا  142البته از بین این مواد صرفاً مواد   .4
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و بعضـی دیگـر    1331) تحـت عنـوان مـاده    1384ـ   89و برنامه چهـارم توسـعه (   140عنوان ماده 
قوانینی هستند که بدون مدت و مهلت در قالـب قـوانین دائمـی در ادارات ثبـت، محـاکم و سـایر       
مراجع در حال حاضر قدرت اجرا دارند که عبارتند از؛ قانون الحاق موادي به قـانون سـاماندهی و   

لیـف وضـعیت ثبتـی اراضـی و     و قـانون تعیـین تک  1388حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 
  . 1390هاي فاقد سند رسمی مصوب ساختمان

بحث و بررسی راجع به هر یک از قوانین گفته شده که بعضاً حوزه اجراي هر یک نیز متفاوت   
ها ورود نخواهیم کرد. بنابراین الذکر آورده شده است و به آن بخش نامه فوقمفصالً در پایان 2است

طور که در باال هم اشاره گردید، به بررسی قواعـد و ضـوابط حـاکم بـر      انصرفاً در این بخش، هم
اصالحات ارضـی پرداختـه خواهـد شـد و سـپس مقـررات       » امور باقیمانده«و » امور خاتمه یافته«

به قانون ثبت  145تا  142ي فاقد سابقه ثبتی طی مواد خاصی که در زمینه ثبت اراضی واگذار شده
  ئه خواهد شد. است، ارا الحاق گردیده

  
  . امور خاتمه یافته اصالحات ارضی1

 اصـالحات  هـاي پرونـده  خـتم  و رسیدگی ترتیب قانون واحده ماده در باقیمانده امور حقوقی تعبیر
 تـا  کـه  هـایی پرونـده  کلیـه  مقرره این با مطابق. است گردیده بینیپیش 23/4/1354 مصوب ارضی
 واگـذاري  سند تنظیم به منجر ارضی اصالحات مختلف مراحل اجراي در قانون این تصویب تاریخ
 نسـبت  و شـده  رسمی اسناد دفاتر به مربوط هاينمونه و 3ملک تقسیم هايمجلسصورت ارسال یا
 اجـراي  نظـر  از، بـود  نرسـیده  اعتراض و شکایت) 23/2/1354( الیحه این تقدیم تاریخ تاها  آن به

 و اعتراض چه چنان، واحده ماده 1 تبصره مطابق. گردیدمی تلقی مختومه ارضی اصالحات مقررات
 روسـتاها  امـور  و تعـاون  وزارت بـه  الیحه این تقدیم تاریخ تا مزبور هايپرونده به نسبت شکایتی

                                                            
نامه اجرایی توسط بنیاد مسکن و سازمان ثبت تهیه و به تصویب هیأت وزیران  براي هر یک از مواد گفته شده، آیین  .1

  رسیده بود. 
که روستایی داخل در طرح هادي و یا خارج از طـرح هـادي یـا فاقـد      اعمالِ قوانین ذکر شده در خصوص اینمثالً   .2

مسـکن در   عرضـه  و تولیـد  از حمایت و ساماندهی قانون به موادي الحاق طرح هادي باشند، متفاوت است. قانون
رسـمی در   سـند  فاقـد  هـاي  سـاختمان  و اراضـی  ثبتی وضعیت تکلیف روستاهاي داراي طرح هادي و قانون تعیین

شوند. هر چند قانون اخیرالـذکر در روسـتاهاي داراي   روستاهاي فاقد طرح هادي یا خارج از طرح هادي اعمال می
طرح هادي هم قابلیت اجرا دارد و از این نظر ممنوعیتی وجود ندارد ولی اکثر روستاییانِ داراي طرح هادي تمایـل  

مسکن، جهت سند دار کردن  عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون به موادي قانون الحاقدارند که از طریق 
و متولی آن دولت است و هم هزینه آن براي متقاضی اندك  مسئول امالك خود اقدام کنند چون طبق این قانون هم

  باشد. می
مقرره قانونی فقط مختص به شق تقسـیم اسـت.   گونه برداشت کرد که این  مجلس تقسیم ملک، نباید ایناز صورت  .3

هاي تقسیم و فروشی است که جهت تنظیم سند واگذاري به نام زارعـین بـه دفـاتر اسـناد رسـمی       بلکه منظور فرم
گردد (در این زمینه رجوع کنید به: دانشوري، حسین؛ چاووشی، محمدصـادق، جایگـاه اراضـی مشـمول     ارسال می

  ).  181: ص 1392حقوقی ایران، تهران، انتشارات دادگستر،  مقررات اصالحات ارضی در نظام
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 مربـوط  مقـررات  طبق ارضی اصالحات سازمان در، بود نشده قطعیرأي  صدور به منجر و رسیده
 اشـتباه  شـده  انجام عملیات در مذکور سازمان نظر به که صورتی در. گرفتمی قرار رسیدگی مورد
 38 مـاده  اسـاس  بـر  تـا  شـد مـی  ارجـاع  ارضی اصالحات شوراي به موضوع، بود داده رخ يمؤثر
 در گویدمی ماده این. کند صادر قطعیرأي  و بررسی 3/5/1343 مصوب ارضی اصالحات نامه آیین

 اصـالحات  مقـررات  اجراي در که اسنادي در دهد تشخیص ارضی اصالحات شوراي، مواردي که
 از مستفاد. داد خواهد سند ابطال یا اقاله یا اصالح به، رأي است داده رخ اشتباهی شده تنظیم ارضی
 تقدیم از پس واگذاري مجلسصورت چه چنان که کرد برداشت توانمی گونه این واحده ماده صدر
 بـه  رسـمی  سند صدور به منجر لکن، گردیده ارسال رسمی اسناد دفترخانه به) 23/2/1354( الیحه
 حاکم قواعد و ضوابط از بلکه نبوده یافته خاتمه امور مشمول، باشد نگردیده نسق صاحب زارع نام
  1.نمود خواهد تبعیت باقیمانده امور بر

 تلقـی  یافتـه  خاتمـه  جهـت  ایـن  از مـذکور  واحـده  ماده شمول مورد مصادیق، که این پایان در  
 نخواهـد  مسموع زمینه این در دعوایی و نیست پذیرفتهها  آن به نسبت اعتراضی دیگر که گردند می
 تنظـیم  بـه  منجـر  و شـده  تنظیم) 23/2/1354( الیحه تقدیم تاریخ از بعد، فروش فرم اگر البته. بود
 آن تنظـیم  تاریخ از ماه 3 از بیش، شده تنظیم هم واگذاري سند اگر یا باشد نگردیده واگذاري سند

  . بود خواهد باقیمانده امور مشمول، باشد نگذشته
  
  . امور باقیمانده اصالحات ارضی2

شود کـه در  هایی اطالق میمستفاد از ماده واحده مذکور، امور باقیمانده اصالحات ارضی به پرونده
جریان مقررات اصالحات ارضی تاکنون منجر به صدور سند رسمی واگذاري به نام زارع نگردیـده  

کـه فـرم    که فرم فروش تنظیم گردیده باشد یا هنوز تنظیم نشده باشد و اعم از این ایناست، اعم از 
   2فروش به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردیده باشد یا ارسال نشده باشد.

هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این الیحـه  مقرره مذکور، پرونده 2همچنین به موجب تبصره   
که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند، نسبت به عملیات مذکور اعتراضی صورت  گردد، در صورتیتنظیم می

رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضاي این مهلت سه ماهه، پرونـده خاتمـه    1گیرد، طبق تبصره 
مـاه از تـاریخ تنظـیم سـند،      3گردد. به عبارت دیگر منظور آن است که اگر ظرف مـدت  یافته تلقی می
شود طرح می 3یات مذکور اعتراضی صورت بگیرد، موضوع در شوراي اصالحات ارضینسبت به عمل

                                                            
  . 181دانشوري، حسین؛ چاووشی، محمدصادق، پیشین، ص   .1
  . 184همان، ص   .2
رغـم پایـان یـافتن    شوراي اصالحات ارضی یکی از مراجع غیرقضایی است که از اصالحات ارضی باقی مانده و به  .3

دهد. در واقع شورایی است که اراضی کشاورزي را به زارعین صاحب نسق با اجراي آن، هنوز به کار خود ادامه می
قـانون اصـالحی قـانون     7نماید. این شورا بر اساس مـاده  ها واگذار می توجه به میزان استحقاق و سابقه زارعت آن

ت در حسـن  هاي الزم و نظـار  نامهبه منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین 1340اصالحات ارضی مصوب 
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  تا حسب مورد رأي به اصالح یا اقاله یا ابطال سند صادر کند. 
گونه امالك در مراجع  هاي باقیمانده مذکور باعث طرح دعاوي متعددي در خصوص اینپرونده  

اند. بنـابراین جهـت حـل ایـن     تی هم مواجه بودههاي قضایی متفاواند که بعضاً با رویه قضایی شده
اي جز اتمام امور باقیمانده وجود ندارد. در این راستا بایـد بـین دو حالـت، مالـک     مشکالت، چاره

   1مستنکف و غیرمستنکف قائل به تفکیک بود:
در صورت استنکاف مالک از انتقال سند؛ در این خصوص در قانون تقسیم و فـروش  حالت نخست. الف) 

چـه مالـک    بینی گردیده بود که، چنانپیش 1347امالك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال 
نمایـد،  براي هر یک از مناطق اعالم می 2ظرف مهلتی که وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی

شـودکه  نسبت به امضاي اسناد انتقال امالك مشمول این قانون اقدامی نکند، مسـتنکف شـناخته مـی   
نامـه اجرایـی آن، نماینـدگان ادارات اصـالحات     آیین 2قانون مذکور و نیز ماده  2ماده  1طبق تبصره 

مقامی مالک مستنکف نسبت به انتقـال اسـناد رسـمی     ارضی و تعاون روستایی موظف شدند به قائم
  3واگذاري به نام زارعین صاحب نسق و امضاء دفاتر مربوط عمل نمایند.

                                                                                                                                                  
بینی شده است، پا به عرصه نهاد که در موارد اختالف بین مالک و زارع (ناشـی از  اجراي وظایفی که در قانون پیش

که  کند و با توجه به ایناالتباعی براي مراجع قضایی صادر میاجراي مراحل سه گانه)، نظر تعیین کننده و حتی الزم
اعث گردیده که هنوز نقش بارزي را ایفاء کند. (در این زمینـه رجـوع   بعضی از وظایف مهم آن همچنان باقیست، ب

). عالوه بر آن شـوراي  86: ص 1394کنید به: صادقی، کریم، اصالحات ارضی در ایران، تهران، انتشارات نگاه بینه، 
ـ  1343نامـه قـانون اصـالحات ارضـی مصـوب      با الحاق یک تبصره به آیین 7/9/1359انقالب اسالمی در  ز در و نی

اي از مواد قانون اصالحات ارضی مصوب  الیحه قانونی راجع به تکمیل پاره 2ماده  3با اصالح تبصره  13/2/1359
  آن را تأیید نموده است.  13/2/1359

  . 185ـ186دانشوري، حسین؛ چاووشی، محمدصادق، پیشین، صص   .1
جـاي وزارت اصـالحات ارضـی و تعـاون روسـتایی      قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به  1به موجب ماده   .2

، از تاریخ تصویب این قانون به جاي وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی، وزارت تعـاون  23/12/1349مصوب 
سپس اندکی بعد قانون تغییر نام وزارت کشاورزي و منابع طبیعی بـه وزارت کشـاورزي و   . و امور روستاها تشکیل شد

آن مقـرر شـده    1تصویب که به موجب مـاده   25/3/1356تجدید سازمان کشاورزي کشور در سال عمران روستایی و 
بود، از تاریخ تصویب قانون، وزارت کشاورزي و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امـور روسـتاها در یکـدیگر ادغـام و     

جهاد سازندگی تصویب  قانون تشکیل وزارت 1362وزارت کشاورزي و عمران روستایی تشکیل گردد. سپس در سال 
بینی گردید کلیه وظایف عمران روسـتاییِ وزارت کشـاورزي و عمـران روسـتایی بـه جهـاد       آن پیش 4شد که در ماده 

سازندگی واگذار گردد و وزارت کشاورزي و عمران روستایی از این پس وزارت کشاورزي نامیده شود. سپس در سال 
هـاي   وضـع شـد و طـی آن مقـرر شـد، وزارتخانـه       6/10/1379ب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي مصـو  1379

  کشاورزي و جهاد سازندگی در یکدیگر ادغام و وزارت جهاد کشاورزي تشکیل گردد.  
وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی پس از انقضاي دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی در «نامه: آیین 2ماده   .3

قانون، تقاضاي فروش آن  2قه مورد عمل، مهلت الزم براي انتقال امالکی که طبق ماده هر استان یا شهرستان یا منط
اند، معین و آگهـی خواهـد کـرد. پـس از انقضـاي آن مـدت در        تسلیم شده یا مالکین آمادگی خود را اعالم نداشته

ت ارضـی و تعـاون   صورتی که از طرف مالکین نسبت به امضاي اسناد انتقال اقـدام نشـده باشـد، ادارات اصـالحا    
روستایی با اعالم اسامی فروشندگان و خریداران و بهاي ملک و سهم مورد انتقال به دفاتر اسناد رسـمی و زارعـین   

  ». مقامی مالکین مستنکف اقدام خواهد کرد مربوط نسبت به امضاي اسناد انتقال به قائم
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چه هنگام اجراي  چنان«گفت: هاي ثبتی در این باره میموعه بخشنامهمج 337قسمت اول بند 
مقررات قانون تقسیم و فروش امالك مـورد اجـاره بـه زارعـین مسـتأجر، سـند مالکیـت در        

مقامی مالکین مستنکف اسناد مربوطـه را امضـاء    دسترس ادارات اصالحات ارضی که به قائم
الحظه پرونده و سوابق ثبتـی و ثبـت دفتـر امـالك،     نمایند نباشد، بایستی ادارات ثبت با ممی

کننده سند اعالم و پس از تنظیم و ثبت سند انتقال بـه   جریان ثبتی کامل ملک را به دفتر تنظیم
زارعین براي جلوگیري از انتقال مجدد، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعـه ابـالغ و   

ارائه سند مالکیت، آن را اخذ و بـراي قیـد   متذکر شوند که در صورت مراجعه مالک سابق و 
  1...».مفاد انتقال به اداره ثبت ارسال دارند 

به مجمع تشخیص مصلحت نظـام در خصـوص تعیـین     در حال حاضر طبق ماده واحده مصو
، که 2/3/1370تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و امالك مشمول قانون اصالحات ارضی مصوب 

موظف است  2باشد، مقرر گردید که وزارت کشاورزيد انقالب میترین مستند قانونی بع مهم
نسبت به اراضی مشمول قانون اصالحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمـده  

ها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسـناد   و تاکنون اسناد رسمی مالکیت براي آن
ته شد اگر زارعین و مالکین این اراضی، به گف 2ها صادر شود. همچنین در تبصره  مالکیت آن

هـا   طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نماینـد، تراضـی آن  
  معتبر خواهد بود. 

به مذکور، بخشنامه کـه طـی آن    3اي از سوي سازمان امور اراضی صادر گشتهدر اجراي مصو
رح است: درخواست متقاضی، فرم توافق یا فرم مدارك و اقدامات مقدماتی ضروري به این ش

ضریب اجاره یا فرم فهرست زارعین، فرم فروش، فرم تکمیـل شـده احـراز تصـرفات زارع،     
بردار اداره ثبت اسناد و مدیریت جهاد کشـاورزي  تعرفه پالك ملک با حضور نماینده و نقشه

ر شوراء، اخـذ گـردش   و جمعی از معتمدین و نیز اعضاي شوراي اسالمی محل ممهور به مه
ثبتی از اداره ثبت اسناد شهرستان، تصویر کارت ملّی و شناسنامه زارع صاحب نسق، گـواهی  

  فوت و برگ انحصار وراثت (در صورت فوت زارع صاحب نسق)، نقشه عرصه مورد نظر. 
طی همین بخشنامه اعالم شد که اجراي مقرّرات قانون مذکور در امالك باقیمانـده منـوط بـه    

  باشد: ق دو شرط میتحقّ
ها در حال حاضـر متصـرف اراضـی زراعـی      زارع یا زارعین صاحب نسق یا وراث قانونی آن  .1

  خود بوده باشند. 
                                                            

تی، چاپ پانزدهم، تهران، انتشـارات گـنج دانـش،    هاي ثب اشرفی، غالمرضا، مجموعه بخشنامهآذرپور، حمید؛ حجتی  .1
  . 140: ص 1390

گونه که قبالً گفته شد، در حـال حاضـر وزارت کشـاورزي تحـت عنـوان وزارت جهـاد کشـاورزي فعالیـت          همان  .2
  نماید.  می

  12/8/1381مورخ  133202/028/53به شماره  بخشنامه  .3
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برداري زراعی از طرف زارعین بوده باشـد. بـه عبـارت    اراضی مشمول در حال کشت و بهره  .2
ترك نسق نموده یا اراضی را دیگر، اجراي قانون در مورد آن تعداد از زارعانی که به عناوینی 

اند و به امر کشاورزي اشتغال ندارند یا در مورد آن مقدار از اراضـی تحـت   به فروش رسانده
نسق زارعان، که در طول سنوات گذشته بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان به مصـارف غیـر   

و غیـره  هـاي عمرانـی و خـدماتی    زراعی از قبیل واحدهاي مسکونی و صنعتی یا سایر طرح
هایی در فرم آمـاري  که چنین زمین تبدیل و از مدار تولیدات زراعی خارج شده است ولو این

روستاهاي مشمول به عنوان نسق زارعتی منظور شده باشد، اجراي قوانین اصـالحات ارضـی   
  ها وجه قانونی ندارد.  در آن

روش امالك مورد اجـاره  که مواعد مندرج در قانون تقسیم و ف در شرایط فعلی با توجه به این
نامه آن منقضی گردیده، باید گفـت کلیـه مـالکین امـالك مشـمول      به زارعین مستأجر و آیین

هـا اقـدامی صـورت     اصالحات ارضی که تاکنون نسبت به انتقال اسناد مالکیت مربوط بـه آن 
بایست در حـال حاضـر ادارات جهـاد    شوند و بر این اساس مینگرفته، مستنکف شناخته می

شاورزي (جانشین ادارات کشاورزي) رأساً و به نمایندگی از مالکین اقدام به امضـاء اسـناد   ک
که اقدامات گفته شده در باال انجام و شرایط  انتقال نمایند. رویه به این شکل است، بعد از این

کنـد  هاي مخصوص تعرفه میالزم احراز گردید، اداره جهاد کشاورزي نسق زراعی را در فرم
فرستد. سپس نماینده اداره کل امور اراضی هر شهرستان به دفترخانه معرفی دفترخانه میو به 
   1گردد تا سند انتقال را به نام زارع صاحب نسق در دفترخانه امضاء نماید.می

 مهلـت  از هـا  سـال کـه   این رغم علی؛ سند انتقال از مالک استنکاف عدم صورت در. دوم حالت) ب
 یـا  زارع نام به را مشمول ملک باشد داشته قصد مالکی چه چنان لکن، است گذشته مالک اقدام
 مقـدمات  و شـود  رفتار وي با غیرمستنکف مالک عنوان به بایستمی، نماید منتقل ایشان ورثه
 ملـک  کـه  جـایی  در زیـرا . شـود  فراهم وي براي کشاورزي جهاد ادارات طرف از سند انتقال
 در، شودمی منتقل) وي يورثه یا( نسق صاحب زارع به) وي يورثه یا( مالک توسط، مشمول
 ایـن  و گردیده محقق، باشدزارع می به ملک انتقال که ارضی اصالحات سیاست هدف حقیقت

  . باشدمی کامل سازگاري در ارضی اصالحات فلسلفه با امر
 اسـناد  دفـاتر  از یکـی  در خریـدار  و فروشـنده  عنوان به توانندمی زارع و مالک گفت توانمی حتی  

 و تقسـیم  قانون 7 ماده اگرچه. گردد منتقل زارع به مالک جانب از مشمول ملک تا گردند حاضر رسمی
 مـزارع  و دهـات  انتقـاالت  و نقل نوع هر، مجلس به قانون این تقدیم تاریخ از« که داردمی مقرر فروش
 اشاره مورد ماده ولی، »شودمی تلقی باطل قانون این مقررات براساس جز قانون این مشمول اجاره مورد
 صاحب زارع غیر به را ارضی اصالحات مشمول ملک باشد داشته قصد مالک که است جایی به مربوط

                                                            
ي داخلی اسـت و رویـه بـه همـین     اداره امور اراضی طی بخشنامهتفویض اختیار از سوي اداره جهاد کشاورزي به   .1

  باشد. شکل می
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 شهرستان کشاورزي جهاد اداره از باید سردفتر، شرایط این در بنابراین. کند واگذار) وي يورثه یا( نسق
 پاسخ که است موظف هم مذکور اداره و دهد انجام انتقال جواز عدم یا جواز بر مبنی استعالمی مربوطه
 و نقـل  اگـر ، دیگـر  بیان به 1.نماید اعالم بالمانع را مزبور انتقال و نموده اعالم مثبت را استعالمی چنین
  . دارد موضوعی خروج الذکرفوق قانونی ممنوعیت از، باشد زارع و مالک بین انتقال

  
  ارضی اصالحات مشمول المالک مجهول امالك ثبت به راجع ثبتی . مقررات3

 بـا ، انـد شـده  ارضـی  اصالحات مقررات مشمول که المالکیمجهول امالك خصوص در گذار قانون
 از قبـل . اسـت  نمـوده  ايویـژه  ضـوابط  تدوین و وضع به اقدام، عمومی قواعد و ضوابط از عدول
 بـه  سـپس  و ارائـه  المالـک مجهول امالك انتقال و ثبت نحوه عمومی قواعد به راجع کلیاتی، شروع
  شود. می پرداخته ارضی اصالحات مشمول المالکمجهول امالك به اخص طور
باشـد.  المالک از نظر لغوي و ثبتی داراي معـانی متفـاوتی مـی   در ابتدا الزم به ذکر است که مجهول  

 معلـوم  آن صـاحب  کـه ) غیرمنقـول  و منقول( مالی از است عبارت کلمه لغوي معناي به المالکمجهول
 قـانون  نظـر  از واقـع  در 3.اسـت  شده استعمال معنی همین به المالکمجهول هم مدنی قانون در 2.نباشد
  4کرد. پیدا را او تواننمی جهاتی به ولی دارند خاص مالک که هستند اموالی، المالکمجهول اموال مدنی
. اسـت  مـدنی  حقـوق  از متفـاوت کـامالً   مفهـومی  داراي ثبـت  حقوق دیدگاه از المالکمجهول  

 شـامل ، ثبتـی  مفهوم در المالکمجهول ،5امالك و اسناد ثبت قانون 139 ماده اخیر قسمت از مستفاد
 عبارتی به یا نشده برگشت قانونی مقرر موعد درها  آن به مربوط اظهارنامه که است غیرمنقولی مال
 هرچنـد ، اسـت  نشـده  ثبـت  تقاضـاي  قبول تعبیري به و نگردیده تسلیم و تنظیم اظهارنامه آن براي
 7/6/1378 مورخ 3821/7 شماره نظریه طی نیز حقوقی کل اداره 6.باشد مشخص و معلوم آن مالک
 کـه  شـود مـی  گفتـه  ملکی به ثبتی مقررات و قانون نظر از المالکمجهول: «داردمی اشعار چنین این

 مقـدماتی  آگهـی  اصطالحاً که ثبت قانون 10 ماده آگهی انتشار تاریخ از روز 60( مقرر مهلت ظرف
 قـانونی  مهلت در مربوط اظهارنامه یا نشده آن ثبت درخواست، اظهارنامه وسیله به) شودمی نامیده
   7.»باشد معلوم مالک دارايکه  این ولو باشد نگردیده اعاده ثبت به

                                                            
  . 212دانشوري، حسین؛ چاووشی، محمدصادق، پیشین، ص   .1
 عالمـه  واحـد  دانشـگاهی  جهـاد  انتشـارات ، تهـران ، سـیزدهم  چاپ، امالك و اسناد ثبت حقوق، غالمرضا، شهري  .2

  . 58 ص: 1383، طباطبایی
  . »رسدمی فقراء مصارف به او قبل از ماذون یا حاکم اذن با المالکمجهول اموال: «مدنی قانون 28 ماده  .3
ت و اموال حقوق، ناصر، کاتوزیان  .4 82 ص: 1390، میزان انتشارات، تهران، وسومسی چاپ، مالکی .  
-مجهـول  عنـوان  بـه  نشـود  داده تقاضانامه فوق مذکور مدت درها  آن به نسبت که امالکی: «... ثبت قانون 139 ماده  .5

 آن ثبـت  اداره قـانون  ایـن  اجراي تاریخ از قبل اگرچه. بود خواهد 12 ماده در مذکور مقررات تابع و اعالن المالک
  . »باشد کرده اعالن اشخاصی اسم به خود تحقیقات نتیجه در را ملک

  . 49: ص 1392تفکریان، محمود، حقوق ثبت امالك، چاپ نهم، تهران، انتشارات نگاه بینه،   .6
 سـال  از مـدنی  مسائل در قضاییه قوه حقوقی امور کل اداره مشورتی نظرهاي مجموعه، دیگران و غالمرضا، شهري  .7

  . 736 ص: 1388، ایران اسالمی جمهوري رسمی روزنامه انتشارات، تهران، 1387 تا 1362
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  المالک. قواعد و ضوابط عمومی راجع به انتقال و ثبت امالك مجهول1ـ3
 تقاضاي از قبل المالکمجهول امالك به مربوط) رسمی انتقال( معامالت، ثبت قانون 12 ماده مطابق

 ملـک  بـراي  مـالکی ، ثبـت  حقـوق  منظـر  از زیـرا . شـود نمـی  رسـمی پذیرفتـه   اسناد دفتر ثبت، در
 ملـک  ابتـدا ، بایسـت می لذا. نماید آن انتقال به اقدام بتواند وي تا نیست تصور قابل المالک مجهول
 مشـخص  مشـارالیه  با متقاضی ارتباط یا( آمده اظهارنامه دفتر در وي اسم که شخصی نام به مذکور
، شـده  ایجـاد  مضـیقه  و محدودیت این. آید فراهم ملک رسمی انتقال امکان تا برسد ثبت به) باشد
 ثبـت  قـانون  12 مـاده  در مندرج شرط و گردیده کشور سطح در امالك اجباري ثبت اجراي ضامن
، مـذکور  قانون 12 ماده حاکمیت اساس بر اکنون هم که شده امالك ثبت پذیرش در ازدیاد به منجر
 و حـق  ایـن  بخواهـد  و بداند متصرف و مالک را خود، المالکمجهول غیرمنقول اموال در کس هر

 مورد ملک ثبت درخواست به نسبت باید، دهد قرار قانونی حمایت مورد و نموده تثبیت را مالکیت
   1.کند اقدام خود تصرف

 مخصوصی فرم طریق از امالك ثبت درخواست، ثبت حقوق بر حاکم عمومی قواعد موجب به  
. آیـد مـی  عمل به، گیردمی قرار ثبت متقاضی اختیار در ثبت اداره سوي از که، ثبتی اظهارنامه نام به

 اعـاده  ثبـت  اداره بـه  الزم مدارك همراه به و تکمیل را اظهارنامه، ملک ثبت متقاضیکه  این از پس
 مـاده  موضـوع ( نوبتی هاي آگهی انتشار نوبت به، شد واقع قبول مورد وي ثبت درخواست و نموده

  رسید.  خواهد 3)ثبت قانون 14 ماده موضوع( تحدیدي و 2)ثبت قانون 11
 تقاضـاي  اصـل  به نسبت ادعایی اگر تا باشدمی عموم اشاره، اطالع مورد هاي آگهی فلسفه و هدف  
  . نمایند اقدام اعتراض به نسبت قانونی مقرر فرجه ظرف باشند داشته آن يشده ارائه حدود یا ملک ثبت

  
 مشـمول  المالـک مجهـول  امـالك  ثبـت  و انتقـال  به راجع ویژه ضوابط و قواعد  .2ـ3

  ارضی اصالحات
 المالـک  مجهول امالك خصوص در، المالکمجهول امالك به راجع شده گفته عمومی ضوابط و قواعد
  .  شود می بیان تفصیل به قسمت دو در ذیالً. است خورده تخصیص ارضی اصالحات مشمول

                                                            
  . 50 ص: 1387، دانش گنج انتشارات، تهران، دوم چاپ، ایران در امالك ثبت، علی، حقیقت  .1
) 10 مـاده  آگهـی ( مـذکور  آگهـی  اولـین  انتشـار  از پـس  روز نود تا است مکلف ثبت اداره«... ثبت:  قانون 11 ماده  .2

 معـین  یـک  هـر  براي ثبت اداره طرف از که اي شماره و ملک نوع با اند داده اظهارنامه که را اشخاصی کلیه صورت
 مامور. شد خواهد منتشر روز سی فاصله به نوبت دو در فقط روز 60 تا آگهی این و نماید آگهی ها روزنامه در شده
 و اخـذ  پاسـبان  یا ژاندارمري یا محل کدخداي از انتشار گواهی باید ها آگهی الصاق و انتشار از پس ها آگهی انتشار
 و نمـوده  مسـاعدت  ثبـت  مـامورین  بـه  بایـد  دولتی مامورین سایر و کدخدا موارد این در و نماید ثبت اداره تسلیم
  ...». بدهند  ثبت مامور به را الزم گواهی

. شـوند مـی  احضـار  اعالن وسیله به حدود تحدید روز براي مجاورین و ثبت تقاضاکنندگان«... قانون ثبت:  14ماده   .3
 نظامنامـه  مطـابق  عـالوه  بـه . شـود مـی  منتشر جراید در مرتبه یک حدود تحدید از قبل روز بیست الاقل اعالن این

  ». شد خواهد منتشر اعالنی نیز محل در عدلیه وزارت
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  المالک مشمول اصالحات ارضی. نحوه انتقال امالك مجهول1ـ2ـ3
 اصـالحات  وزارتمسـتأجر،   زارعین به اجاره مورد امالك فروش و تقسیم قانون 6 ماده موجب به

 آن انتقـال  بـه  نسـبت  توانندمی) کشاورزي جهاد ادارات فعلی شرایط در( روستایی تعاون و ارضی
 طبـق )، رأساً نشده ثبت تقاضايها  آن به نسبت که امالکی( باشد المالکمجهول که ملک از قسمت
  1نمایند. امضاء را زارعین به انتقال اسناد و دفاتر و اقدام مذکور قانون مقررات

 از پس تا شد خواهد سپرده ثبت صندوق به امالك این به مربوط اقساطی قبوض یا معامله ثمن  
 همـین  2 تبصـره  موجب به گردد که تسلیم حق ذي به قانونی مراجع وسیله به قطعی تکلیف تعیین
 با المالکمجهول امالك مورد در را شده تودیع وجوه و قبوض از قسمتی یا تمام ثبت ادارات، ماده
  2کرد. خواهند تسلیم نفع ذي به کافیتأمین  اخذ
 به نسبت که امالکی مالکین تعیین براي، که داشت اعالم مذکور قانون 6 ماده 3 تبصره همچنین  
 ثبـت  اداره)، معاملـه  ثمـن  دریافـت  جهت افراد مالکیت اثبات براي( است نشده ثبت تقاضايها  آن

) 23/10/1347( قـانون  این تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف که را مالکیت مدعیان اسامی محل
 نمـوده  ارسـال  محـل  ثبـت  اداره به را خود مالکیت دالیل خود قانونی مقام قائم وسیله به یا شخصاً
 از یکـی  و مرکـز  کثیراالنتشـار  هـاي  روزنامـه  از یکـی  در مـاه  سه مدت ظرف نوبت سه در، باشند
 بـه  معترضـین . نمایـد مـی  آگهی ملک وقوع محل در مقتضی نحو به همچنین و محلی هايروزنامه
 را خـود  اعتراضات، آگهی آخرین نشر تاریخ از ماه دو ظرف توانندمی مزبور امالك مالکیت ادعاي
  . نمایند تسلیم محل ثبت اداره به

 از مرکـب  هیـأتی  در دیگر اشخاص اعتراضات همچنین و مزبور امالك مالکیت مدعیان ادعاي  
 جهـاد  ادارات فعلی شرایط در( روستایی تعاون و ارضی اصالحات رئیس و شهرستان دادگاه رئیس

 از پـس  مزبور. هیأت گرفت خواهد قرار رسیدگی مورد ملک وقوع محل ثبت رئیس و) کشاورزي
. داد خواهـد  مقتضـی ، رأي ملـک  سابق مالک اعالم و قطعی تکلیف تعیین براي الزم هاي رسیدگی

 از مرکب هیأتی در مجدد رسیدگی قابل نفع ذي اعتراض با ابالغ تاریخ از روز ده ظرف مزبوررأي 
                                                            

  . بود کرده بینیپیش را مقررات این مشابه دوم مرحله در هم 1343 مصوب ارضی اصالحات نامهآیین 24 ماده  .1
 نظریـه : «گویـد مـی  سـپرده  قـبض  به اول قسط نقدي چک تبدیل خصوص در ثبتی هاي بخشنامه مجموعه 342 بند  .2

 اصـالجات  به مربوط وجوه تودیع نحوه مورد در ارضی اصالحات سازمان در متشکله کمیسیون 18/2/1346 مورخ
 در آن هـاي  پرداخـت  دستور و خریداري امالك اول قسط به مربوط هاي چک: شودمی درج ذیالً اجراء براي ارضی
 طریق از ارضی اصالحات ادارات وسیله به باید المالکمجهول و نرسیده ثبت به امالك همچنین... که  امالکی مورد

 از صادره هاي چک وجه وصول از پس باید ثبت ادارات و شود تسلیم محل ثبت به، خرید اسناد کنندهتنظیم محاضر
 دفترخانـه  و ارسال مربوطه دفترخانه به را صادره قبوض از نسخه یک و صادر سپرده کشاورزي، قبض بانک شعب
 خواهد اعالم ارضی اصالحات ادارات به موجود هاي نمونه طبق را سپرده قبض رسید، ملک انتقال سند کننده تنظیم
 تـاکنون  چه چنان، است شده تودیع ثبت صندوق در معامله ثمن و شده انجام گذشته در که معامالتی مورد در. نمود
 شـرح  بـه  سند کننده تنظیم دفترخانه طریق از و صادر سپرده قبض باید ثبت ادارات، باشد نشده صادر سپرده قبض
  . »شود اقدام فوق
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 شـرایط  در( روسـتایی  تعـاون  و ارضـی  اصالحات کل مدیر، استان دادگاه قضایی نماینده یا رئیس
. باشـد مـی  ملـک  وقـوع  حوزه کل فرمانداري یا استان ثبت رئیس و) کشاورزي جهاد ادارات فعلی

 مهلـت  ظـرف  کـه  کسانی مالکیت ادعاي به نسبت. است االجراالزم و قطعی اخیرالذکررأي هیأت 
  1شد. خواهد اقدام کلی ضوابط طبق، باشند ننموده مراجعه محل ثبت اداره به مقرر
 غالبـاً ، ارضـی  اصالحات مشمول المالکمجهول امالك بر افراد مالکیت اثباتکه  این به توجه با  
 و عملـی  ارزش اشـاره  مورد ماده ذیل هايتبصره دیگر امروزه، باشدمی معامله ثمن دریافت جهت
 اصـالحات  مشـمول  ملکـی  اگـر  زیرا. اندداده دست از را خود موضوعیت و ندارد چندانی اجرایی
 دریافـت  تـاکنون  نیـز  معاملـه  ثمن و باشد گردیده منتقل نسقی صاحب زارع به و شده واقع ارضی
 بـه  اسـت  اندکی و ناچیز بسیار مبلغ که قانون اجراي زمانِ ثمنِ همانکه  این به توجه با، باشد نشده
 خـود  مالکیـت  اثبات زحمت پر مسیر مالک تا ندارد مطالبه ارزش دیگر، گرفت خواهد تعلق مالک
 اثبـات  ضمن بخواهد مالک که جهت این از هاتبصره این البته. نماید طی مبلغ این دریافت براي را

 در نظـام  مصـلحت  تشخیص مجمع مصوبه واحده ماده 1 تبصره در مندرج حقوق از خود مالکیت
 مصـوب  ارضـی  اصـالحات  قـانون  مشـمول  امالك و مزارع، قراء باقیمانده تکلیف تعیین خصوص

 مـورد  ایـن  در«گویـد:  این تبصره مـی . باشد عملی ارزش واجد تواندمی، نماید استفاده 2/3/1370
 در( کشـاورزي  وزارت)، شـود مـی  منتقـل  زارع به ارضی اصالحات مشمول ملک سند که موردي(

، ممکـن  محـل  نزدیکترین در متقاضی مالکان به است موظف) کشاورزي جهاد وزارت حاضر حال
 و گرفته متروکی رنگ نیز تبصره این البته. »نماید واگذار جاري مقررات طبق کشاورزي براي زمین
   2.نیست کاربردي چندان

  
  المالک مشمول اصالحات ارضی. نحوه ثبت امالك مجهول2ـ2ـ3
 تابع، اند شده واقع روستاها در ارضی اصالحات مشمول که المالکیمجهول امالك ثبت، حقیقت در

 مقررات، امالك ثبت بر حاکم کلی قواعد از عدول ضمن گذار قانون. نیستند امالك ثبت کلی قاعده
 بینـی پـیش  18/10/1351 تاریخ در ثبت قانون به الحاقی 145 تا 142 مواد طی زمینه این در ايویژه
 اعتبـار  در تـوان نمی و اندنشده ضمنی یا صریح نسخ قانونی هیچ موجب به تاکنون که است نموده
  کرد.  تردید آن اجرایی

 یـاد  مـواد  تصـویب  از قبـل  کـه  بگوییم را نکته این است الزم، الذکرفوق مواد به پرداختن از قبل  
 فروختـه  روسـتاها  در زارعان به ارضی اصالحات مقررات نتیجه در که اياراضی ثبت چگونگی، شده
 مشـکالت  رفـع  طریقـه  قـانونی  الیحـه  3 مـاده  در چون. بود ثبت قانون عمومی مواد مشمول، شد می
، کـه  بـود  آمـده  چنـین  14/10/1349 مصـوب  ارضـی  اصالحات مقررات و قوانین در نشده بینیپیش

                                                            
  قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره به زارعین مستأجر 6ماده  3ادامه تبصره   .1
  . 197ـ198 صص، پیشین، محمدصادق، چاووشی؛ حسین، دانشوري  .2



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

81 

 منتقـل  زارعـان  بـه  و خریـداري  ارضی اصالحات مقررات و قوانین طبق بر که المالکیمجهول امالك
 تقسیم قانون 6 ماده استناد به که امالکی همچنین و) است اول مرحله مشمول امالك منظور( بود شده
 زارعـان  بـه ) است سوم مرحله مشمول امالك منظورمستأجر ( زارعین به اجاره مورد امالك فروش و

، نمودنـد نمی ثبت درخواسترأساً  خود) خریدار زارعان( الیهممنتقل که صورتی در، بود شده فروخته
 امالك قبیل این هايپرداخت دستور و وجوه و قبوض که اياولیه مالکین از بودند مکلف ثبت ادارات

 ثبـت  تقاضـاي  آنـان  سـابق  مالکیـت  احراز منظور به مربوط مقررات طبق، بود شده تودیعها  آن نام به
  .  دهند ادامه ملک گیرندهانتقال زارعین نام به را ثبتی تشریفات و بپذیرند راها  آن

 عمـومی  ثبت مقررات تشریفات همان، شدمی رعایت ثبت براي که تشریفاتی پیداست که چنان  
 منظـور  بـه  شـد  گفته ماده در که گونه همان هم آن علت و بود تحدیدي و نوبتی آگهی انتشار یعنی
 پرداخـت  آن واقعـی  صـاحب  بـه  ملـک  به مربوط وجوه و قبوض تا بود اولیه مالک مالکیت احراز
  : شودمی پرداخته قسمت دو در الذکرفوق 145 تا 142 مواد بررسی به اینک. گردد

  
  ثبت تشریفات )الف
هـا   آن دربـاره  کـه  امالکـی  و المالکمجهول امالك به نسبت: «که داردمی بیان ثبت قانون 142 ماده

 واگـذار  زارعین به ارضی اصالحات قانون اجراي در و 1باشد نرسیده ثبت به و نشده ثبت تقاضاي
 طبـق  بـر  مکلـف اسـت   محـل  ثبت. ندارد الیهمنتقل طرف از ثبت تقاضاي به احتیاج، بشود یا شده

که  این از اعم و داده تشکیل خریداران از یک هر نام به ايپرونده، شودمی یا شده واقع که انتقاالتی
 حصـه  نـوبتی  هـاي آگهـی  انتشـار  بـدون ، باشد شده منتقل زارع به مفروز یا مشاع صورت به ملک

  2».نماید ... اقدام آن مالکیت سند صدور به و تحدید را زارع متصرفی
 اصـالحات  مشـمول  المالـک مجهـول  امالك ثبتکه  این نخست، شد گفته باال در که طور همان  
 اصـالحات  مشـمول ، ملـک  کـه  همـین  زیرا. ندارد الیهمنتقل سوي از ثبت تقاضاي به نیازي ارضی
 همین، گردید معرفی رسمی اسناد دفترخانه به مشمول ملک خریدار عنوان به زارعی و واقع ارضی
 همچـون  تشـریفاتی  حـذف  لـذا . باشـد می) زارع( خریدار نام به ملک ثبت تقاضاي حکم در اقدام
 بـه  اداري تشـریفات  ایـن  حـذف  حتـی  و زد نخواهـد  امر روند به اي خدشه ثبتی اظهارنامه تکمیل
  . نمود خواهد شایانی کمک، امور تسریع

 است این، آن حذف علت. است نوبتی آگهی به نیاز عدم خصوص در، دیگر تفاوتکه  این دوم  
-مـی  ثبـت  درخواست اصل به اشخاص یا شخص اعتراض همان که، نوبتی آگهی انتشار فلسفه که

                                                            
 حـالی  در. است شده تفاوت به قائل، ثبت تقاضاي فاقد امالك و المالکمجهول امالك میان، ماده این در گذار قانون  .1

 کنید رجوع زمینه این در. (کنندمی معنی یک افاده دو هر و است وجهبی، امالك ثبت حقوق در موصوف تفاوت که
  )716 : ص1391، حقوق ثبت امالك در ایران، چاپ اول، انتشارات میزان، داریوش، بهرامی: به

 ثبـت  اداره بـه  سـردفتر  کـه  بـود  اي معاملـه  خالصه طریق از مذکور معامله از ثبت اداره اطالع که است ذکر به الزم  .2
  . فرستاد می
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 که آنچه زیرا. ندارد معنایی، است شده واقع ارضی اصالحات مشمول که ملکی خصوص در، باشد
) زارع( دیگـري  بـه  ارضـی  اصـالحات  مشـمولیت  واسطه به گیرد قرار اعتراض موضوع است قرار
 کـه  آنچـه  چون، باشد المالکمجهول ملک حقیقی مالک کسی چه کندنمی تفاوتی لذا و شده منتقل
  . »مالک« نه و است »ملک« شودمی واقع ارضی اصالحات مشمول

 عمـل  ثبـت  قـانون  به الحاقی 144 ماده در مندرج مقررات وفق نیز حدود تحدید خصوص در  
 حدود تحدید، ملک هر به نسبت ارضی اصالحات مقررات اجراي با: «ماده این مطابق. شد خواهد
 قـانون  مسـتثنیات  یـا  و تقسیم صورت در مالک اختصاصی سهم یا و زارعین تصرف مورد قطعات

 محل روستاهاي امور و تعاون اداره از استعالم از پس الصاقی آگهی انتشار با فقط ارضی اصالحات
 تحدید توانمی، باشند هم به متصل ارضی اصالحات مقررات مشمول امالك هرگاه. گیرد می انجام
  . داد انجام الصاقی آگهی یک ضمن را قطعات حدود

 بـه  بایـد  حـدود  تحدیـد  وقـت  ،باشد عمومی اموال جزء امالك از ملک مجاور که مواردي در  
 مراجـع  سـایر  نماینده یا و روستاها امور و تعاون اداره نماینده حضور عدم. شود ابالغ صالح مرجع
  . بود نخواهد حدود تحدید انجام مانع صالح
. بـود  نخواهد حدود تحدید انجام مانع او نماینده یا تحدید مورد قطعه مالک حضور عدم .1 تبصره
   1.»گیردمی انجام محل مطلعین و معتمدین یا مجاور معرفی با حدود تحدید صورت این در

 انتشـار  بـه  نیـاز  روسـتا  در واقع مذکور اراضی حدود تحدید براي، ماده این موجب به بنابراین  
 ملـک  وقـوع  محل و معابر در الصاق با حدود تحدید آگهیصرفاً  بلکه. نیست حدود تحدید آگهی
 مقـررات ، عمـومی  ثبـت  هماننـد  کـه  باشـیم  نظر این به قائل باید چند هر. رسدمی عموم اطالع به

 مـذکور  اراضـی  بـه  راجـع ، ثبت قانون 20 ماده موضوع ارتفاقی حقوق و حدود به نسبت اعتراض
 حـدود  تحدیـد  مجلـس صـورت  تنظـیم  تـاریخ  از روز 30 ظـرف  توانـد می معترض و است حاکم

    2.کند مطرح را خود اعتراض
 اداره نماینـده  از حـدود  تحدیـد  جهـت  بایـد  ثبت اداره، فوق ماده موجب بهکه  این بعدي نکته  
 مطـابق ، همچنـین . آورد عمـل  بـه  اسـتعالم ) روستاها امور و تعاون اداره جانشین( کشاورزي جهاد
 و) روسـتاها  امـور  و تعـاون  اداره جانشـین ( کشاورزي جهاد اداره نماینده از باید، فوق ماده انتهاي
 انجـام  مـانع هـا   آن حضـور  عـدم  ولـی . آید عمل به دعوت مورد حسب صالح ذي نمایندگان سایر

  . بود نخواهد حدود تحدید عملیات
هیـأت   و معارض مالکیت اسناد به رسیدگی اجرایی نامهآیین، 16/2/1352 تاریخ در بعد اندکی  

 مـاده  اجـراي  در، کـه  اسـت  شده مقرر آن 18 ماده در که گردید وضع ثبت عالی شوراي و نظارت
 روسـتاها  امور و تعاون اداره از استعالم از بعد ثبت بردارنقشه و نماینده، ثبت قانون به الحاقی 144

                                                            
  است.  عمومی ثبت مقررات با رابطه در ثبت قانون 15 ماده مفاد با مشابه تبصره این مفاد  .1
  کند. همین مطلب را بیان می قانون ثبت 145قسمت اخیر بند الف ماده   .2
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 تقسـیمی  قطعات کلیه) وجود شرط به( هوایی هاينقشه از استفاده با) فعلی کشاورزي جهاد اداره(
 و تعیین محل معتمدین یا دهبان یاها  آن صاحبان معرفی با را مالک سهم و مستثنیات و زارعین بین

  . کندمی مبادرت الصاقی آگهی صدور به سپس و نمایدمی گذاريشماره
 قـانون  اجـراي  در وقفـه  از جلـوگیري ، الحـاقی  146 تـا  142 مـواد  تصویب از منظور واقع در  

ل هادادگاه راهرو در احتمالی اعتراضات با زارع تا بود ارضی اصالحات  هـر  در چـون ، نشـود  معطّ
 ممکن که اشخاصی احتمالی حقوق حفظ براي علت همین به. نبود برگشت قابل زراعی نسق حال
 بینـی پـیش  شـرح  این به را مقرراتی ثبت قانون 143 ماده، باشند داشته مذکور امالك بر حقی است
 قبـوض  یـا  و شـده  تودیع وجوه بخواهند 142 ماده موضوع امالك سابق مالکین هرگاه: «استکرده
 را معاملـه  ثمـن  اخـذ  تقاضاي محل ثبت از توانندمی، دارند دریافت را خود امالك بهاي به مربوط
 محل ثبت اداره( شود احراز متقاضی مالکیت سابقه رسیدگی با که صورتی در موارد این در. بنمایند
 مراتـب  و قبـول  او درخواسـت )، آوردمـی  عمـل  به را الزم هايبررسی، مدعیان مالکیت به نسبت
 افـرادي  هرگـاه  کـه  شـد  خواهـد  تصـریح  آن در و اعالم عموم اطالع براي نوبتی هايآگهی ضمن

 از شـده  آگهـی  او نـام  بـه  که شخصی به را شده تودیع قبوض و وجوه از قسمتی یا تمام پرداخت
 بدانند خود حق مخلّ، انتقال مورد زمین حدود یا و اصل به نسبت خود سابق مالکیت ادعاي جهت
 وجـود  صورت در یا و تسلیم محل ثبت به را خود اعتراض روز نود تا آگهی اولین انتشار تاریخ از

 در مقـرر  مهلـت  انقضـاء  بـا  1.نماینـد  تسلیم محل ثبت به و تحصیل الزم گواهی، دادگاه در دعوي
 تسـلیم  و وجوه پرداخت به نسبت، باشد نشده تسلیم دعوي طرح گواهی یا و اعتراض که صورتی
 قضـایی  مراجـع  طریـق  از تکلیـف  تعیین از پس صورت این غیر در و شودمی اقدام مربوط قبوض
 ثبـت  قـانون  19 و 18، 17، 16 مـواد  مقـررات  مـوارد  ایـن  در. شـد  خواهد عمل صادرهرأي  طبق
   2.است الرعایه الزم

                                                            
، ها آن سابق مالکین هاي مالکیت و امالك و اراضی گونه این مورد در که پنداشت گونه این نباید، ثبت قانون 143 ماده متن از  .1

 تقاضـاي  پـذیرش  اعالم، است داده آن انتشار به حکم مورد این در گذار قانون آنچه بلکه. شودمی منتشر نوبتی هاي آگهی
 امالکی نوبتی هاي آگهی ضمن در، ها آن سابق امالك بهاي به مربوط قبوض یا تودیعی وجوه دریافت بر مبنی سابق مالکین
 بـه  و ثبـت  قانون 11 ماده اساس بر مذکور ادارات و است شده پذیرفته ثبت ادارات طرف ازها  آن ثبت تقاضاي که است
، اول ماهـه  سه نوبتی هاي آگهی ردیف در ها آگهی گونه این انتشار به مکلف، قانون همان نامهآیین 59 ماده در مقرر ترتیب
  )717 ص، پیشین، داریوش، بهرامی: به کنید رجوع زمینه این در. (باشندمی سال هر چهارم و سوم، دوم

 بـه  را خـود  اعتراض روز نود تا نوبتی آگهی اولین انتشار تاریخ از، اینکه از بعد معترض، ثبت قانون 16 ماده مطابق  .2
 کـه  اي محکمـه  دفتـر  نـزد  را مذکور اعتراض ثبت اداره)، ملک اصل به اعتراض به راجع( کردمی تسلیم محل ثبت
 16 مـاده  خصـوص  در 8/11/1380 سـال  در که ثبت قانون نامهآیین 86 داشت. مادهمی ارسال، بود رسیدگی مرجع
 بایـد ، کنـد می تسلیم ثبت اداره به را خود اعتراضکه  این از بعد معترض که داردمی مقرر، گردید اصالح الذکرفوق
  . کند تقدیم قضایی صالح مرجع به را خود دادخواست، ثبتی مرجع به اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف

 عمـل  ثبـت  قـانون  16 ماده مطابق، آن از قبل تا گفت باید، شد اصالح 1380 سال در اخیرالذکر ماده آنجایی که از  
 ظرف حالعرض چه چنان که بود موظف خود ثبت اداره، ثبت قانون 143 ماده خصوص در دیگر عبارت به. شد می

  . کند ارسال دادگاه دفتر به را آن، شدمی تسلیم مقرر مدت
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 ممنـوع تأمین  اخذ با ولو شده سپرده قبوض تسلیم ماده این موضوع تقاضاي قبول از قبل .2 تبصره
 پرداخـت  بـه  موکـول  سپرده قبوض تسلیم، اعتراض وصول صورت در تقاضا قبول از پس و است
، متقاضـی  تقاضـاي  قبـول  از قبـل  کـه  مـواردي  در. بود خواهد معتبر ضامن اخذ و ثبتی هايهزینه
 مالکیت تصدیق به موکول مأخوذهتأمین  از اثر رفع، باشد شده او تسلیمتأمین  اخذ با سپرده قبوض
  . »بود خواهد ثبتی هايهزینه پرداخت و معامله ثمن به نسبت متقاضی

 اولیـه  مالـک  و گرفته قرار ارضی اصالحات مشمول، ملک چون شودمی مالحظه که گونه همان  
 نـام  بـه  ثبتـی  عملیات و نیست تأمل به لزومی لذا، بود نخواهد موضوع در، مؤثر باشد شخصی هر
 را معاملـه  ثمـن  دریافـت  اسـتحقاق  شخصـی  هـر  تشریفات انجام از پس فقط و یابدمی ادامه زارع
  1.گرددمی پرداخت وي به باشد داشته

  
  صالحیت هیأت تشخیص )ب
 به آن وظایف که شد بینیپیش خاص ثبتی مرجع یک عنوان به تشخیص، هیأت ثبت قانون 145 ماده در
 و دادگسـتري  وزارت مصـوب  نامهآیین موجب به کل یا فرمانداري استان هر مرکز در: «است شرح این

  2شود:می تشکیل زیر وظایف انجام براي تشخیصهیأت  نام به هیأتی روستاها امور و تعاون وزارت
 مسـتثنیات  یـا  مالک اختصاصی قطعات یا و زارعین بین شده تقسیم قطعات حدود تحدید در) الف

 و موضوع به رسیدگی اختالف وجود یا اعتراض وصول صورت در ارضی اصالحات قانونی
 معتـرض کـه   ایـن  از اعـم  حـدود  بـر  اعتراض مدت، آن قطعی تکلیف تعیین و اختالف رفع

 تـا  اعتراض مورد قطعه حدود تحدید تاریخ از، باشد آن مجاور یا تحدید مورد قطعه متصرف
. بـود  خواهـد  آگهـی  مـورد  ملـک  قطعـه  آخرین حدود تحدید عملیات ختم از پس روز سی

  گردد. می تسلیمهیأت  به محل ثبت طریق از واصله اعتراضات
 عملیـات  یـا  الصـاقی  آگهی در که اشتباهی گونه هر مورد در مقتضی دستور صدور و رسیدگی) ب

  گیرد. می انجام قانون این 144 ماده طبق که امالکی تحدیدي
 یا و کرده فوت گیرندهانتقال که صورتی در گیرندهانتقال زارع قانونی مقام قائم تعیین و تشخیص) ج

  3باشد. شده ید خلع او از ارضی اصالحات مقررات طبق
                                                            

  . 191 ص، پیشین، محمود، تفکریان  .1
 مرکب استان هر مرکز در: از عبارتند آن اعضاي، رسید تصویب به 15/9/1352 تاریخ در که نامهآیین این موجب به  .2

 مدیر حاضر حال در( روستاها امور و تعاون اداره کل مدیر، استان دادستان مشارالیه غیاب در و دادگستري رئیس از
  . هستند مذکور ادارات روساي از مرکب کل فرمانداري در اعضا این که استان ثبت کل مدیر و) کشاورزي کل

 بدهی قبال در و واگذار زارعین به ارضی اصالحات مقررات و قوانین اجراي در که امالکی کلیه مورد در مثال عنوان به  .3
 در، شـد  خواهـد  واگـذار  زارعـین  به قانون این موجب به که امالکی مورد در همچنین و باشدمی وثیقه و رهن در آنان

 از قسـط  یک پرداخت از روستایی تعاون و ارضی اصالحات وزارت تشخیص به موجه عذر بدون زارعین که صورتی
 بـه  را ملـک  و یـد  خلـع  مستنکف از ژاندارمري مامورین وسیله به مذکور وزارت، کنند خودداري مربوط بدهی اقساط
 ترتیـب  رعایـت  با داوطلب زارع نبودن صورت در و ده همان داوطلب زارعین به اول درجه در باقیمانده اقساط قیمت
 عـدم  صـورت  در و اشـخاص  سـایر  به 19/10/1340 مصوب ارضی اصالحات قانون اصالحی قانون 16 ماده در مقرر

  مستأجر).   زارعین به اجاره مورد امالك فروش و تقسیم قانون 12 ماده... (کرد  خواهد منتقل خود امکان، به
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 براسـاس  قـانونی  مسـتثنیات  تشخیص همچنین و آن مالک تعیین و زراعی اعیانی نوع تشخیص) د
  . »اختالف وجود صورت در آن مالک تعیین و مکانیزه اراضی براي ارضی اصالحات مقررات

 زارعـین ( مـالکین  مالکیـت  تثبیت در تسریع منظور به ايویژه امتیاز، ثبتی روش این مجموع در  
 بـه  نسـبت  آن اجـراي ، هفتاد دهه اوایل و شصت دهه طول در ولی داشت همراه به) نسق صاحب

 صـدور  قـانون « بـه  موسـوم  ايواحده ماده یک طی گذار قانون لذا. ماند متروك شمول مورد امالك
 مصــوب مشــمول شــهرهاي و روســتاها در ارضــی اصــالحات مشــمول اراضــی مالکیــت اســناد

، مـذکور  قانون. است نگردیده نسخ و دارد اعتبار کماکان ثبتی شیوه این که کردتأکید » 11/7/1372
 مشـمول  اراضی مالکیت اسناد صدور به نسبت که کرد مکلف را کشور امالك و اسناد ثبت سازمان

 بـه  بنـا  قـانون  ایـن  اجرایـی  نامهآیین. کند اقدام، مشمول روستاهاي و شهرها در ارضی اصالحات
 در کشـور  امـالك  و اسـناد  ثبـت  سـازمان  و کشاورزي، دادگستري هايوزارتخانه مشترك پیشنهاد

  . رسید وزیرانهیأت  تصویب به 3/2/1374 تاریخ
 اراضی مالکیت اسناد صدور قانون اجراي است مکلف ثبت سازمان، نامهآیین این 1 ماده مطابق  

 عمـوم  اطـالع  جهـت  مقتضـی  نحو به را مشمول شهرهاي و روستاها در ارضی اصالحات مشمول
  . نماید آگهی
 اسـناد  و کتبـی  درخواسـت  وصـول  با است مکلف محل ثبت که داردمی مقرر نامهآیین 2 ماده  

  نماید:  اقدام مالکیت سند صدور به نسبت زیر شرح به، متقاضی مالکیت رسمی
 تنظـیم  مشـاع  صـورت  به رسمی سند و باشد داشته امالك دفتر در ثبت سابقه ملک چه چنان) الف

 بـه  کـه . شد خواهد صادر مالکیت سند و ثبت جاري امالك دفتر در، اخبار از پس باشد شده
 مفـروز  مالکیـت  اسناد صدور به مشاعی رسمی سند دارندگان اگر، ماده همین تبصره موجب
، نماینـد  ارائه افرازي نقشه با همراه ايجلسهصورت ضمن در را مراتب و باشند داشته توافق
  کرد.  خواهد صادر مفروز مالکیت سند ثبتی واحد

 داشـتن  صـورت  در یـا  باشـد  نداشـته  ثبتی پرونده و بوده المالکمجهول امالك جزء ملک اگر) ب
 صورت در و گرددمی اقدام ثبت قانون 144 ماده مطابق، باشد نشده حدود تحدید، ثبتی پرونده
  . شد خواهد عمل قانون همان 145 ماده مطابق اعتراض وصول

 و یافتـه  ادامـه  رسـمی  سـند  صاحب نام به ثبتی عملیات، باشد گردیده حدود تحدید ملک اگر) پ
  . شد خواهد صادر مالکیت سند

 اصـالحات  مشمول اراضی مالکیت اسناد صدور قانون اجرایی نامهآیین 2 ماده »پ« بند مفاد از  
 144 مـاده  رعایـت  همیشه که کرد استنباط توانمی گونه این، مشمول شهرهاي و روستاها در ارضی
 پالکی است ممکن دیگر عبارت به. نیست الزم حدود تحدید آگهی الصاق خصوص در ثبت قانون
 لکـن . باشـد  رسیده ثبت به نیز امالك ثبت دفتر در و شده حدود تحدید قبالً روستایی زمین یک از

 واقـع  ارضـی  اصالحات مشمول نیز المالکمجهول سهام این و المالکمجهول پالك این از قسمتی
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، پـذیرد  صـورت  مشـاع  صورت به زارع نام به سند انتقال باشد قرار اگر صورت این در. باشد شده
 شـده  حـدود  تحدید قبالً مذکور پالك زیرا. داشت نخواهد ضرورت 144 ماده موضوع آگهی دیگر
، شـود  صـادر  سند و ثبت وي نام به مفروز صورت به زارع متصرفی حصه باشد قرار اگر اما. است
 کـل  از زارع متصـرفی  حصه نمودن مجزي و مفروز زیرا. بود خواهد الزم اشاره مورد آگهی انتشار
 ضـرورت  نیـز  144 مـاده  آگهـی  انتشـار  لـذا ، بود خواهد افرازي پالك حدود تحدید مستلزم پالك
  1.داشت خواهد

 قـانون  142 مـاده  اخیر قسمت موجب به، مذکور واحده ماده تدوین از قبل تاکه  این آخر در و  
-مـی  ثبت به رایگانکامالً  و نبودند ثبتی هزینه نوع هیچ به ثبت، محتاج جهت مشمول امالك، ثبت
به 3 ماده موجب به ولی. رسید مالکیـت  اسـناد  صـدور  براي، آن اجرایی نامهآیین و اخیرالذکر مصو 
 اصـالحات  مقـررات  وضـع  فلسـفه  خالف بر ايگونه به گفت توانمی که شد مقرر ثبتی هاي هزینه
  . است ارضی

  
   

                                                            
  . 201ـ202 صص، پیشین، محمدصادق، چاووشی؛ حسین، دانشوري  .1
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  گیري نتیجه
 و گردید تکلیف تعیین روستایی امالك ثبت چگونگی به راجع مختلف زمانی هايبرهه در واقع در

 مـدنظر  بـا  و گـردد  مرتفع زمان مرور به مذکور قوانین هايکاستی که بوده این بر گذار قانون تالش
  . شوند مواجه مانعی و ابهام کمترین با اجرا مرحله در امر مجریان، حاالت و جوانب همه دادن قرار
که در حال حاضر قوانینی بر ثبت امـالك روسـتایی حـاکم هسـتند کـه هـر کـدام         رغم این علی  

موردي یابیم که گاهاً ها و حوزه اجرایی متفاوتی دارند، ولی با دقت در قوانین مذکور در میویژگی
بینی نشده است و باید با استنباط از قوانین و مقـررات، حکـم آن را   صریحاً در قوانین مذکور پیش

  دریابیم. 
گونه که در مقاله هم اشاره شد دو قانون در حـال حاضـر جهـت سـنددار کـردن امـالك        همان  

را دارنـد کـه جهـت    هاي مربوط به خود  نامهگیرند که هر کدام آیینروستایی مورد استفاده قرار می
جلوگیري از اطاله کالم به ذکر جزییات آن پرداختـه نشـد. اولـی قـانون الحـاق مـوادي بـه قـانون         

باشد که در روستاهاي داراي طرح می 1388ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 
و یا خیر، بلکـه   کند که ملک داراي سابقه ثبتی باشدشود که از این نظر تفاوتی نمیهادي اعمال می

هـاي  شود. دومی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان   هر دو حالت را شامل می
باشد که در روستاهاي فاقد طرح هادي یا خارج از طرح هـادي  می 1390فاقد سند رسمی مصوب 

د سـابقه  شود و قید مهمی که دارد این است که ملک داراي سابقه ثبتی باشد و ملک فاقـ اعمال می
  شود.  ثبتی را شامل نمی

یابیم که براي امالك روستایی فاقد طرح هـادي یـا خـارج از    لذا با عنایت به مطالب باال در می  
باشند تعیین تکلیف نگردیده اسـت و بایـد بـه    المالک) میطرح هادي که فاقد سابقه ثبتی (مجهول

 تـوان مـی  کلـی  نگـاه  یـک  خراج نمود. درسایر قوانین رجوع کرد و حکمِ آن را از سایر قوانین است
 از غیر امالك و ارضی اصالحات مراحل از مانده جا به امالك به را المالکمجهول روستایی امالك
 نتیجـه  در کـه  المالـک روسـتایی  امـالك مجهـول  ، گفـت  تـوان می صورت این در. کرد تقسیم، آن

-می ثبت قانون به الحاقی 146 تا 142 مواد مشمول، اندگردیده واگذار زارعان به ارضی اصالحات
دانیم و قائل به نسخ آن نیستیم که راجع بـه  باشند و اینجاست که این مواد را کماکان قابل اجرا می

  چگونگی رعایت تشریفات ثبت آن سخن گفته شد. 
- نگرفته قرار ارضی اصالحات مشمول هستند که المالک روستاییامالك مجهول بعدي مورد  

عـام   قـانون  عنـوان  بـه  1310 مصوب امالك و اسناد ثبت گفت قانون توانمی موارد این اند، در
 ثبـت  قـانون  تشـریفات  و قواعـد ، اصـول  همان و بود خواهد جاري امالك ثبت زمینه در حاکم
  . گرددمی اعمال
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  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري  پور سیده فاطمه مهدي

 
  

  چکیده
هــا بــه ایــران،  بــا افــزایش مهــاجرت

ــدا   ازدواج هــاي فراملــی گســترش پی
نمود. در این میان با عنایت بـه عـدم   
شناسایی انتقال تابعیت نسب مـادري  
از طریـق معیــار خـون بــه فرزنــد در   
ــل از    ــان حاص ــران، کودک ــانون ای ق
ازدواج زنان ایرانی با مردان خـارجی،  
عمدتاً به دلیـل عـدم رعایـت حکـم     

ــاده  ــرر در م و صــرف  ق. م1060مق
الــدین خــود، دچــار نکــاح شــرعی و

تابعیتی منجـر بـه    تابعیتی شدند. بی بی

ــی هــا و مشــکالت  هــویتی، آســیب ب
ها گردید. وضع مـاده   فراوانی براي آن

جهت رفع معضـالت  85واحده سال 
جـز تابعیـت   ، و انتقال نسب مـادري 

سـالگی ارمغــانی  18اکتسـابی بعــد از  
دیگر بـراي ایـن کودکـان بـه همـراه      

بـا  98 نداشت. قانون جدیـد در سـال  
حذف تمامی شروط مندرج در مـاده  

و با داشـتن مفـاهیمی   85واحده سال 
(عدم شرط مکان،  بدون حد و حصر

ــانونی و ــان، اقامــت، ازدواج ق ...)  زم

شــامل کلیــه فرزنــدان حاصــل از    
هاي فراملی زنـان ایرانـی شـد     ازدواج

منـدي از حقـوق    که به تبع خود بهره
ــا     ــال دارد. ام ــه دنب ــهروندي را ب ش

جدیـد   مصوبهر از این مزایا، نظ صرف
هـاي اساسـی از جملـه     داراي چالش

باشد. ایـن   اعطاي تابعیت اکتسابی می
مقاله سعی دارد با برشمردن تعـدادي  

ــالش ــی  از چـ ــاي اساسـ ــانونهـ  قـ
التصــویب، مشــکالت اجــراي  جدیــد

  عملی آن را نمایان سازد.
  عدم سوء پیشینه امنیتی ،تابعیت اکتسابی ،ازدواج شرعی ،نسب مادري گان کلیدي:ژوا
  

  مقدمه
هـاي مهـم نظـام     تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مـردان خـارجی یکـی از چـالش    

اي از زنان ایرانی با مردان خارجی با رعایت یا عدم رعایت قاعـده   حقوقی ایران است. ازدواج پاره
ـ موق. م، 1060مقرر در ماده  طرقـی تابعیـت ایرانـی بـه      اجب تولد فرزندانی شد که اگرچه بعضا ب
بـه تبـع فقـدان    ، تابعیـت  االصول فاقد تابعیت ایرانی هستند. این کودکان بـی  ، اما علینددست آورد

ترین سند سجلی کشـور،   ترین حق هر انسان و نبود شناسنامه به عنوان مهم هویت به عنوان اساسی
. محروم هستند. این .. دي مانند حق تحصیل، اشتغال، خدمات درمانی واز بسیاري از حقوق شهرون

هایشـان   هـا و خـانواده   هاي معیشـتی، حقـوقی و اجتمـاعی بـراي آن     امر موجب مشکالت و آسیب
  گردیده است. 

مغایر است. به همـین دلیـل    1989چنین وضعیتی با تعهدات ایران در کنوانسیون حقوق کودك   
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بـا مـردان   «گذار با تصویب  قانون

لیف تابعیت فرزندان کهاي اعطاي تابعیت مطابق قانون تعیین ت چالش
 1398ی مصوب اردیبهشت جزنان ایرانی با مردان خار جاصل از ازدواح

تجارت الکترونیکی مالکیت فکري
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سالگی سعی نمود تا حـدي مشـکل را برطـرف کنـد. امـا      18، و تأکید بر سن »85خارجی مصوب 
سـال و سـکوت   18شروط متعدد و دشوار ماده واحده، عدم تعیین تکلیـف تابعیـت فرزنـدان زیـر     

  تر نمود.  و تربیت، وضعیت آنان را بغرنجگذار در سنین حساس تعلیم  قانون
البته با فرض بـاقی  _دولت در راستاي حل این معضالت و تکمیل تابعیت از طریق معیار خون  

ـ   و تحمیـل تابعیـت شـوهر خـارجی     ق. م987ماندن تابعیت ایرانی مادر با توجه به استثناي مـاده  
بـه   98هاي فراوان در اردیبهشـت   قوس که پس از کش و نمود به مجلس ارائه97اي در آبان  الیحه

به تصـویب نهـایی   98تصویب مجلس رسید و پس از دو بار اعاده از سوي شوراي نگهبان در مهر 
  باشد:  می حی بدین شراصالحمتن رسید. 

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب ایـن    
سال تمام شمسی به درخواست مـادر ایرانـی   18شوند قبل از رسیدن به سن ا میقانون متولد شده ی

(با تشخیص وزارت اطالعات و اطالعات سازمان سپاه پاسداران)  در صورت نداشتن مشکل امنیتی
سال تمام شمسی در صـورت  18فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن . آیندبه تابعیت ایران در می
تواند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشـکل امنیتـی   ی میعدم تقاضاي مادر ایران

  شود. (به تشخیص وزارت اطالعات و سازمان سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می
پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروي انتظامی نیز مکلف   

راي پدر غیر ایرانی در صـورت نداشـتن مشـکل امنیتـی (بـه      است نسبت به صدور پروانه اقامت ب
 . تشخیص وزارت اطالعات) اقدام کند

ر صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت د .1 تبصره
 باشد.  ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالحه می

حداقل یکی از والـدین شـان در ایـران متولـد شـده باشـند       یا افراد فاقد تابعیتی که خود  .2 تبصره
د کـه در صـورت   نـ سال تمام شمسی، تابعیت ایران را تقاضـا کن 18توانند بعد از رسیدن به سن  می

نداشتن سوء پیشینه کیفري و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشـخیص وزارت اطالعـات و سـازمان    
 شوند. عیت ایران پذیرفته میسپاه) به تاب

االشعار با دو ایراد شوراي نگهبان مبنی بر اطالق تابعیـت و اصـل اعطـاي پروانـه      قانون فوق  
اقامت به پدر از بعد امنیتی مواجه گردید که پس از رفع آن قابلیت اجرایی پیدا نمود. امـا قـانون   

، 85ج در مـاده واحـده سـال    جدید صرف نظر از مزایاي آن، به دلیل حذف تمامی شروط منـدر 
که نوع تابعیت مطروحه در قانون تابعیت اصلی است  باشد. مثالً این هاي اساسی می داراي چالش

کـه نـوعی   نمایـد  مـی این قرینه به ذهـن متبـادر    »توانندمی«یا تابعیت اکتسابی؟ با توجه به واژه 
تابعیت با توجه به درخواست مادر یا خود شخص، تابعیت اکتسابی است. با عنایت بـه جوانـب   

شش چالش اساسی قابل بررسی باشد که در ذیـل تشـریح   رسد میمختلف قانون جدید، به نظر 
  . گرددمی
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  نسب مادري
یت، بـین زن و مـرد   یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز، اختالفی است که در قواعد مربوط به تابع

هاي حقوقی تابعیت، پدر نقشـی اساسـی و تقریبـاً انحصـاري در انتقـال       وجود دارد. در تاریخ نظام
کـه   تابعیت به فرزندان داشته است و نقش مادر در این ارتباط یا به کلی نادیده گرفته شده و یـا آن 

  تر به آن داده شده است.  نقشی به مراتب کم اهمیت
شـود و زنـان   ر گذشته بر این اعتقاد بودند که تابعیت تنها از سوي پدر منتقل میگذاران د قانون  
گونه حقی در انتقال و انتساب تابعیت به فرزندان ندارند، به نحوي که یکـی از اصـول قـوانین     هیچ
ها از دیرباز، تبعیت تابعیت کودك از تابعیت پدر بود اما با گذشت زمان و ایجاد تحوالتی در  دولت
ه جوامع بشري تمایل در جهت تساوي جنسیتی در انتقال تابعیت صورت پـذیرفت. مقـررات   عرص

آمیز تابعیت از اوایل قرن بیستم، از سـوي مـدافعان حقـوق زنـان بـه چـالش کشـیده شـد.          تبعیض
هاي این گروه موجب الغا و امحاي تبعیض مذکور در قوانین بسیاري از کشورها شده اسـت   تالش

تابعیت دولت متبوع خود را بـه   بتوانندگ جهانی دوم، مادران نیز همچون مردان به ویژه پس از جن
  فرزندانشان منتقل نمایند. 

تـرین   توان مهـم  را می1978دسامبر 18کنوانسیون امحاي کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب   
ایـن  آمیـز در اعمـال اصـل خـون را رد نمـوده اسـت.        المللی دانست که رهیافت تبعـیض  سند بین

کنوانسیون اقدامی در جهت رشد و تکامل حقوق زنان است. از موارد توسعه حقـوق زنـان کـه در    
این کنوانسیون نیز مشهود است، گام نهادن در راستاي نقش نسب پدر و مادر در انتقال تابعیـت بـه   

د کنوانسیون اعطاي حقوق مساوي براي زنـان و مـردان در مـور   9باشد. ماده واسطه معیار خون می
کنوانسیون چنـین  9بند دوم ماده . کسب، تغییر یا حفظ تابعیت توسط دول عضو را بیان نموده است

  دارد:  مقرر می
فرزندان شان حقوق مساوي اعطا خواهنـد  هاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت  . دولت2«... 
را موظف به اعطاي حقوق مساوي به زنان و مردان در مـورد   ها دولت، مادهبند این در واقع . »نمود

  تابعیت فرزندانشان کرده است. 
المللی اسـت کـه متاسـفانه     نیز از جمله مقررات بین1961تابعیتی مصوب  کنوانسیون کاهش بی  

االجـرا   الزم1975کـه در سـال   1961کنوانسیون . پیوسته استنجمهوري اسالمی ایران تاکنون به آن 
اعالمیه جهانی حقـوق   15است که به طور آشکار و دقیق به انعکاس ماده ی تنها کنوانسیون ،گردید

 داردمیمشهور حقوق بشر بیان 15بشر پرداخته و سعی در عملی کردن این ماده داشته است. (ماده 
  که هر کس حق دارد داراي تابعیت باشد). 

کند که به کودکی که در سرزمین دولتی  میهاي طرف کنوانسیون را ملزم  کنوانسیون، دولت 2ماده   
بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر کودك تابعیت دولت طـرف کنوانسـیون را دارد تابعیـت    

  باشد.   کشور خود را به فرزند بدهد. در واقع این ماده حمایتازانتقال تابعیت مادران به فرزندان می
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گونه منافاتی با مقررات  عطاي تابعیت به اطفال، هیچپذیرش تساوي نقش نسب پدر و مادر در ا  
  . گونه مقرراتی در خصوص تابعیت وجود ندارد فقهی و شرعی ندارد. زیرا احکام فقهی هیچ

امروزه در بسیاري از کشورهاي اروپایی اصل خون به صورت مساوي و بدون تبعـیض اعمـال     
از تابعیـت آن  ، ادر) از اتباع آن کشـور باشـد  و تفکري که یکی از والدین و (خواه پدر یا م گردد می

. یعنـی سیسـتم   بیایـد دولت برخوردار خواهد شد خواه طفل در داخل کشور و یا در خارج به دنیا 
هـا کـه بـه     آن دسته از دولتشناسند.  خون یا تابعیت نسبی را متکی به تابعیت پدر و مادر طفل می

مجارستان، چه مختلطـا (خـون و خـاك) مثـل ایـران،      اصل خون چه منحصرا مثل آلمان، اتریش و 
نمایند، دو رویه در اعطاي تابعیت به واسطه ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، بلژیک، لهستان و یونان عمل می

ي اصـل خـون نقشـی    کنند، برخی فقط براي پدر در انتقال تابعیت به واسـطه اصل خون، اعمال می
انـد، در   ابعیت مادر نقشی در انتسـاب تابعیـت در نظـر نگرفتـه    اند و به هیچ عنوان براي ت قائل شده

ها مانند نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، روسیه و ترکیه نقشی مساوي در انتقال مقابل برخی از نظام
و کشـورهاي حـوزه   ، آلمان در کشورهایی مانند ژاپن، مالزيتابعیت براي پدر و مادر قائل هستند. 

. حرکت در جهت تساوي جنسیتی مـرتبط  شوداز مادر به فرزند منتقل می تابعیت نیز اسکاندیناوي
  با انتقال تابعیت توسط همسران، یکی از تغییرات مهم در قوانین تابعیت کشورها است. 

کسانی که در ایران از پدر و مادر خـارجی  «ق. م،  976ماده  4در نظام حقوقی ایران مطابق بند   
، تابعیت ایرانی دارند. این تابعیت از مصادیق »اند ولد شده به وجود آمدهها در ایران مت که یکی از آن

ق. م، فـردي کـه در ایـران از     976ماده  5تابعیت اصلی سرزمینی یا سیستم خاك است. مطابق بند 
اند، لکن خود فرد پس از رسـیدن بـه    گردد که هیچ یک متولد ایران نبودهوالدین خارجی متولد می

ل به میل خود در ایران بماند، از تابعیت اصلی ایرانی بـر مبنـاي سیسـتم خـاك     سالگی، یک سا 18
  شود. مند می بهره
گردد یا ق. م می 976ماده  4حال سؤال این است که تابعیت ناشی از نسب مادري، مشمول بند   

 2باشد. زیرا برخالف حکـم منـدرج در بنـد    می 4رسد که مشمول بند الظاهر به نظر می خیر؟ علی
، صرف 4داند، در بند این ماده که تابعیت زن ایرانی را مؤثر در اعطاي تابعیت ایرانی به طفلش نمی

  شمارد. تولد زن خارجی در ایران را منجر به اعطاي تابعیت به طفل متولد از وي در ایران می
بـا مـرد    به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی  

، طفل حاصل از مادر ایرانی نه تنها حقوق جدیدي نیافت، بلکـه وضـعیت وي   85خارجی مصوب 
تر گردید زیرا تا قبل از وضع این ماده واحـده، چنـین اطفـالی در هـر صـورت یـا داراي        نیز بغرنج

) 976مـاده   5ند که از تابعیت متزلزل ایرانی (ب ) بودند یا این976ماده  4تابعیت قطعی تولدي ایران (بند 
شد، ایرانی نشدن وي یقیناً بـه علـت عـدم    شدند. در هر صورت اگر طفل مزبور ایرانی نمیمند می بهره

و  4توان گفت که ماده واحده مرقوم بندهایی سالگی تمام در ایران بود. نمی 19تا  18اقامت وي از سن 
ـ    5 ق. م بـا مـرد    1060و  1059ت مـواد  را صریحا یا ضمنا نسخ کرده است. هرگاه زن ایرانـی بـا رعای
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در ایـران  خارجی ازدواج کند، در صورت تحمیل تابعیت شـوهر و در صـورت تولـد طفـل مشـترك      
، طفـل مـذکور تابعیـت    4همچنین تولد زوجه ایرانی یا مرد خارجی در ایران، به یقین با بقاي بنـد  

ق. م تابعیـت تولـدي    976مـاده   5که ماهیت بنـد   قطعی ایران دارد. در سایر موارد، با توجه به این
است، افراد مشمول این بند بدون وجود سوء پیشینه کیفري یا امنیتی و بدون اعالم رد تابعیت غیـر  

تـا   18ایرانی و صرفاً با وجود سه شرط (تولد در ایران ـ پدر خارجی ـ اقامت در ایران بین سـنین    
، فرزنـدان متولـد از   85لی مطابق ماده واحـده  سال تمام)، تابعیت تولدي ایران را دارا هستند. و 19

شـوند.  مادر ایرانی در ایران، صرفاً تابعیت اکتسابی و نه تابعیت نسبی یـا حتـی ارضـی را دارا مـی    
االشعار موجب گردید تا قانون مذکور بـه درسـتی    شروط دشوار و متعدد مقرر در ماده واحده فوق

  به سهولت به تابعیت ایرانی درآیند.  اجرا نشده و فرزندان مادران ایرانی نتوانند
  

 جاصـل از ازدوا حلیف تابعیت فرزنـدان  کقانون تعیین ت حاصال« فرایند تصویب قانون
  »یجزنان ایرانی با مردان خار

موضوع انتقال نسب مادري و تابعیت فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی متولد 
اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصـل از ازدواج  « عنوان اند، با وصول الیحه دولت با شده

وزارت تعاون کار، رفـاه  97مرحله جدیدي شد. در آبان سال  وارد» زنان ایرانی با مردان خارجی
که در ماده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج    و امور اجتماعی، با اعالم این
، به منظور اعطاي تابعیـت بـه فرزنـدان حاصـل از ایـن      85صوب زنان ایرانی با مردان خارجی م

ها این حق شناخته شده، تا تحت شرایطی به فرزنـد   ها، براي مادران ایرانی و فرزندان آن ازدواج
متولد از مادر ایرانی تابعیت داده شود، اما قـانون مـذکور در خصـوص وضـعیت فرزنـدان زیـر       

و دشوار مقرر در ماده واحد موجب اجرایی نشـدن   سال سکوت اختیار کرده و شروط متعدد18
درست این قانون گردیده است، همچنین در راسـتاي تکمیـل تابعیـت از طریـق معیـار خـون و       
حمایت از افراد موضوع ماده واحده که بر اساس برآوردهـاي اولیـه، پـس از فراخـوان پیـامکی      

هـزار زن ایرانـی بـا    150زدواج هزار کودك حاصل از ا 500حدود 1394ازدواج فراملی، تا سال 
، پیشنهاد نمـود  برندمیاتباع خارجی ساکن ایران، فاقد هویت رسمی بوده و در فقر مطلق به سر 

، »اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مـردان خـارجی  « تا الیحه
  در فرایند رسیدگی قرار گیرد. 

اي  الیحـه در هیـأت دولـت بـه تصـویب رسـید و الیحـه       نـویس قـانونی    پیش 13/8/97در 
جمهـور، وزیـر امـور     هاي فراوان و بعد از امضاي توامان رئیس االشعار، پس از کش و قوس فوق

ــه     ــتري در مورخ ــر دادگس ــور و وزی ــر کش ــات، وزی ــر اطالع ــه، وزی ــوي 29/8/97خارج از س
به مجلس شوراي اسالمی جمهور، براي طی مراحل و تشریفات قانونی مربوط به تصویب،  رئیس

  ارسال گردید. 
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  : استبدین شرح ارسالی دولت متن ماده واحده 
متن زیر جایگزین ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا     

  شود.   هاي آن می و تبصره1385مردان خارجی مصوب 
توانند درخواسـت مـادر ایرانـی     ایرانی با مردان خارجی میفرزندان حاصل از ازدواج زنان  .ماده واحده

توانند پس از رسیدن بـه   خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضاي مادر می
تقاضاي تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشـکل امنیتـی (بـه تشـخیص و اعـالم       )سالگی18سن (

  شوند.   پذیرفته می وزارت اطالعات) به تابعیت ایرانی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عمل به وعده خـود، در خصـوص بررسـی سـریع و بـا        

، به بررسی کلیات و جزئیـات الیحـه دولـت بـا حضـور      97اولویت الیحه دولت در پایان دي ماه 
. ها، وزارت دادگستري و قوه قضاییه پرداخـت  کارشناسانی از دولت، نیروي انتظامی، مرکز پژوهش

تن 170این کمیسیون در چند مورد احکام الیحه را تغییر داده یا حکمی به آن اضافه نمود. از سویی
اي خطاب به نمایندگان مجلس، با اشاره  از اساتید دانشگاه و پژوهشگران علوم اجتماعی نیز در نامه

یر حقـوق  شناسنامه، گسترش فقر، نداشـتن بیمـه، محرومیـت از تحصـیل و سـا      به افزایش افراد بی
شهروندي به عنوان پیامدهاي منفی قانون فعلی، خواستار اصالح آن در مجلـس شـدند. سـرانجام،    
پس از اصالحات اندك معموله توسط کمیسیون حقـوقی و قضـایی، مجلـس شـوراي اسـالمی در      

ي أر 20راي موافـق در برابـر   188با تصویب کلیـات الیحـه اصـالح بـا      98اردیبهشت  22مورخه 
اردیبهشت  23تصویب جزئیات الیحه در  نماینده حاضر و 246ي ممتنع از مجموع أر 9مخالف و 

نماینده حاضر اقدام نمود. بر  213ي ممتنع از مجموع أر 4ي مخالف و أر 21ي موافق از أر 170با 
هاي قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج    این اساس عنوان ماده واحده و تبصره

  گردید:  اصالحبه شرح ذیل  85ایرانی با مردان خارجی مصوب زنان 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصـویب ایـن    .ماده واحده

سال تمام شمسی، به درخواست مادر ایرانـی بـه   18شود، قبل از رسیدن به سن  قانون متولد شده یا می
سال تمام شمسی، در صـورت عـدم   18آید. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن تابعیت ایران در می

توانند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صـورت نداشـتن مشـکل امنیتـی بـه       تقاضاي مادر ایرانی، می
  شوند.   به تابعیت ایران پذیرفته می (تشخیص وزارت اطالعات)

اه انجام شود و نیروي انتظامی مکلف است نسـبت  پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف سه م  
  به صدور پروانه اقامت براي پدر غیر ایرانی اقدام کند.  

در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشـند، در صـورت    .1تبصره 
 باشد.   ب با دادگاه صالح میسابهام در احراز نسبت به متقاضی، احراز ن

توانند  حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند می یاافراد فاقد تابعیتی که خود  .2تبصره 
سال تمام شمسی و تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشـتن سـوء   18بعد از رسیدن به سن 
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پذیرفتـه   پیشینه کیفري و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعـات) بـه تابعیـت ایـران    
  شوند.   می

 »ازدواج شرعی«که منظور از ازدواج  اعالم شددر جهت رفع ابهام و ثبت در مذاکرات مجلس،   
در عمـل،  ردهـو  نک فسـخ آن را 2و تبصره ق. م نبوده 976ماده 4این قانون مانع اجراي بند  و است
  قوت خود باقی است. به  4بند

مطرح گردید  ق. م1060اضافه گردیدن ماده  پیشنهادي نیز از سوي نیروي انتظامی در خصوص  
کـه   اسـت و ایـن  الذکر در قانون مسـتتر   ماده فوقکه  مبنی بر ایننمایندگان  توضیح با، که در نهایت

شـده و عنـوان   رد الذکر  ، پیشنهاد فوقتوانید مرزها را ببندید تا این افراد وارد خاك ایران نشوند می
  . کندرا اصالح می ق. م 1060شد، الیحه جدید بخشی از ماده 

 
  رویکرد شوراي نگهبان 

شوراي نگهبان ابتدا در مقام استمهال نسبت به الیحه اصالح قانون تعیـین تکلیـف برآمـد. الزم بـه     
دهد. هاي مجلس نمی توضیح است که شوراي نگهبان هیچگاه نظر سلبی و ایجابی در مورد مصوبه

گیرد، نباید منـافع   ی که مجلس در مصوبات در نظر میها و منافع اندیشی از نظر این شورا، مصلحت
 94باالتري به اسم قانون اساسی و شرع را نقض کند. شورا ضمن جلسات متعدد، بر اساس اصـل  
و  قانون اساسی، الیحه را از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد

اعضاي شـورا  بر این اساس، به مجلس اسالمی اعالم شد. اي  در قالب نامه بندي نظرات اعضا جمع
  . موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفري و امنیتی، ایراد وارد نمودندنسبت به 

در واقع ایرادات شوراي نگهبان نسبت به این الیحه، در خصوص نادیده گرفتن سوابق کیفـري  
راي نگهبـان بـا اصـل الیحـه مخـالفتی      توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند، ولی شـو  افرادي بود که می

نداشت. بنابراین اعضاي شورا، ضمن موافقت مشروط با کلیات، جزئیات ایـرادات را بـدین شـرح    
 اعالم نمودند: 

عنوان اطالق تابعیت در مواردي که خوف بروز مشکالت و مسائل امنیتی وجود داشـته باشـد،     .1
  باشد.  اساسی (نفوذ اجانب) میقانون 3اصل 5خالف موازین شرع و بند 

اصل اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي که خوف بروز و مشکالت و مسائل امنیتی   .2
  . باشد (نفوذ اجانب) می قانون اساسی 3اصل  5ع و بند وجود داشته باشد خالف موازین شر

رزنـدان حاصـل از ازدواج   هاي اعطاي تابعیت بـه ف  با عنایت به نظر شوراي نگهبان، همه حالت  
، دگیـر  هـاي مختلفـی را در بـر مـی     زنان ایرانی با اتباع خارجی داراي شرایط یکسان نبوده و حالت

  هاي مختلف دارد.  حل بنابراین نیاز به تفکیک و راه
در خصوص ایراد اول و اطالق تابعیت، الزم به توضیح اسـت کـه فرزنـدان حاصـل از ازدواج       

شوند. بـه ایـن    رد خارجی، به صرف درخواست مادر داراي تابعیت ایرانی میشرعی زن ایرانی با م
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ییـد  أت«سالگی در صورت عدم درخواست مادر، با در نظر گرفتن حـالتی خـاص  18فرزندان بعد از 
 بود گردد. ایراد اول شوراي نگهبان در این موردتابعیت اعطا می» نهاد امنیتی مانند وزارت اطالعات

 »عدم مشکل امنیتی«سال توسط مادر نیز، یک قاعده منطقی 18اي تابعیت قبل از که چرا براي تقاض
اعطاي تابعیت را منوط به تأیید نهاد امنیتی نکرد؟ اگر مالحظات امنیتـی بـراي   و در نظرگرفته نشد 

سـالگی چیسـت؟ مـثالً    18بررسی درخواست اعطاي تابعیت مهم است، فـرق بـین قبـل و بعـد از     
نیز تحت تأثیر ایـن تفکـرات باشـد. البتـه ایـن       ممکن است فرزند، باشد پدر تکفیريچه پدر  چنان

، اما با توجه به وضعیت پرتنش همسـایگان ایـران، احتمـالی    داردموضوع و مصداق جنبه عمومی ن
  تواند منجر به مشکالت امنیتی جدي شود. در صورت وجود، می است کهقابل فرض 

با توجه به مصوبه، بعد از اعطـاي قطعـی تابعیـت بـه      توان گفت، در خصوص ایراد دوم نیز می  
گردد. ایراد شوراي نگهبان نیز دقیقـا بـه   گونه شرطی، اقامت اعطا می فرد، به پدر وي نیز بدون هیچ

اي در مـورد امکـان وجـود مشـکالت امنیتـی بـراي فـرد         همین بخش است، زیـرا هـیچ مالحظـه   
و   نتظامی مکلف به دادن اقامت بدون هیچ مالحظـه که نیروي ا گیرنده، لحاظ نشده است. این اقامت

قید و شرط قانونی و بدون استعالم قضایی و انتظامی، براي همه پـدرانی کـه فرزندانشـان تابعیـت     
ن کـ ی ممجقیقت بسیاري از اتباع خارحدر ایرانی گرفتند، باشد، مغایر قانون اساسی و شرع است، 

تعـداد   با زنـان ایرانـی نماینـد. از سـویی     جم به ازدواهت دریافت اقامت دایم در ایران اقداجاست 
اند کـه جـرم    بسیاري از شهروندان خارجی بدون طی تشریفات به صورت قاچاق وارد کشور شده

تـرین قواعـد ورود بـه     گردد. الزام دولت به صدور پروانه اقامت براي افرادي که مسلممحسوب می
از سویی احتمال تروریستی بودن پدر چنین فرزندي اند، پذیرفته نیست.  خاك کشور را نقض نموده

دور از ذهن نیست، با تکلیف به دادن اقامت، در واقع مجوز رسمی اقامت دائم در کشور، بـه فـرد   
  شود. تروریست داده می

کمسـیون حقـوقی و قضـایی مجلـس بـا      ، پس از تعرفه ایرادات مصوبه توسط شوراي نگهبـان   
ها، دفتر حقوقی شـوراي نگهبـان، معـاون     ارشناسی مرکز پژوهشحضور نماینده شوراي نگهبان، ک

جمهـور، پـس از    هاي دادگستري، اطالعات، کار، کشور و معاونت حقوقی رئیس حقوقی وزارتخانه
که موضوع تابعیت در ایـن حـوزه ممکـن اسـت      برگزاري جلسه و بررسی الیحه و با توجه به این

اسـتفاده   »تحت نظارت وزارت اطالعات«ه موارد از واژه مسائل امنیتی به دنبال داشته باشد، در هم
نمود تا ایراد شوراي نگهبان در این خصوص مرتفع گردد. با وجـود اصـالحات مجلـس، شـوراي     

وجود اصـالحات، ایـرادات امنیتـی مصـوبه      اب، زیرا نگهبان بار دیگر مصوبه را به مجلس برگرداند
  . بود جدید کماکان باقی

اطالق اکتفاء نمودن به نداشـتن مشـکل   : خشی از ایرادات خود عنوان نمودشوراي نگهبان در ب  
با این توضـیح کـه   . شود و خالف شرع است امنیتی شامل مواردي که در معرضیت افساد است، می

 یـا مرد خارجی ممکن است مشکالت اخالقی و مذهبی داشته باشد و مثالً متمایل به وهابیت باشد 
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فعال در مقابل مذهب امامیه باشند و اعطاي تابعیت به این فرزنـد در   مرد خارجی و فرزندش افراد
 . معرضیت فساد بوده، خالف شرع است

اي بـر   مجلس شـوراي اسـالمی، ضـمن اصـالحیه     2/7/98جهت تأمین نظر شوراي نگهبان در   
را  »یید وزارت اطالعات و همچنین اطالعات سپاه پاسدارانأت«مصوبه اصالح قانون تعیین تکلیف، 

سال، به تصـویب رسـاند. مطـابق ایـن     18بعد از  از شروط دریافت تابعیت ایران، براي افراد قبل و
اصالحیه، افراد فاقد تابعیتی هم که خود و حداقل یکی از والدین در ایران متولد شده باشند، بـراي  

اکنون عـالوه   دریافت تابعیت، باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفري و همچنین امنیتی دریافت کنند.
آیـد.   بر وزارت اطالعات سازمان اطالعات سپاه پاسداران نیز، مرجع صدور این گواهی به شمار می

  ازسویی تکلیف نیروي انتظامی به صدور پروانه اقامت منوط به تشخیص وزارت اطالعات گردید. 
  :  باشدمی حی نهایی بدین شراصالحمتن 
ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعـد از تصـویب ایـن    فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان   

سال تمام شمسی به درخواست مـادر ایرانـی در   18شوند قبل از رسیدن به سن قانون متولد شده یا می
(با تشخیص وزارت اطالعات و اطالعات سـازمان سـپاه پاسـداران) بـه      صورت نداشتن مشکل امنیتی

سال تمام شمسـی در صـورت عـدم    18مذکور پس از رسیدن به سن  آیند فرزندانتابعیت ایران در می
تواند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صـورت نداشـتن مشـکل امنیتـی (بـه      تقاضاي مادر ایرانی می

  شود.  اطالعات سازمان سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می تشخیص وزارت اطالعات و
مدت سه ماه انجام شود و نیروي انتظـامی نیـز مکلـف     پاسخ به استعالم امنیتی باید حداکثر ظرف  

است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشـخیص  
  وزارت اطالعات) اقدام کند.  

ر صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشـند در صـورت   د .1 تبصره
  باشد.   احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالحه می ابهام در
توانند  حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند مییا افراد فاقد تابعیتی که خود  .2 تبصره

د که در صـورت نداشـتن سـوء    نسال تمام شمسی، تابعیت ایران را تقاضا کن18بعد از رسیدن به سن 
نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطالعات و اطالعات سازمان سـپاه) بـه   پیشینه کیفري و نیز 

 شوند.  تابعیت ایران پذیرفته می
  

  1398جوانب مختلف قانون مصوب بررسی 
مصوبه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، 

در مجلس و روند بررسی توسط شوراي نگهبـان، ضـمن   پس از تنظیم در هیأت دولت و تصویب 
که با توجه به توضیحات باال، با ایرادات این شورا به ویـژه از بعـد امنیتـی مواجـه شـد، داراي       این

باشد. این مصوبه اگرچه با هدف ایجاد عالقه به سرزمین مادري و سـر و  هاي اساسی نیز می چالش
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هویتی این کودکـان تهیـه و    ها و موضوع بی این ازدواج سامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان
و وسعت بخشیدن  85آماده شد، اما به دلیل حذف تمامی شروط مندرج در قانون ماده واحده سال 

 است. ذیل  حبه شربه جامعه مخاطب داراي چندین چالش اساسی 
 

  »ازدواج قانونی«به جاي  »ازدواج شرعی«در نظر گرفتن 
ازدواج قانونی و شرعی رایج است. در ازدواج شرعی عقد نکاح میـان زن و مـرد   در کشور دو نوع 

شوند. در ازدواج قانونی که موضوع ماده ها بدون رعایت مقررات زن و شوهر اعالم می جاري و آن
باشد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردي که منع قانونی نـدارد، موکـول بـه    می ق. م1060

از طرف دولت است؛ این ماده در حقیقت جنبه فقهی ندارد، زیرا در فقه مرزبندي اجازه مخصوص 
کشوري وجود ندارد و تنها مرزبندي موجود در ازدواج، مرزبندي ادیان مختلف است. این ماده بـر  

مملکتی و حمایت از حقوق زنان ایرانی، به عنوان شـرایط پـیش از ازدواج    ـ  اساس مصالح سیاسی
  ه، تعیین شده است. با اتباع بیگان

سال، عالوه بر شرعی بودن  18شرط درخواست تابعیت فرزندان را پس از  85ماده واحده سال   
نمـود، امـا در   مـی  ق. م1060ازدواج منوط به رعایت ضروري چارچوب قانونی یعنی رعایت ماده 

کافی دانسته  مصوبه جدید، این ماده نادیده گرفته شده و صرف ازدواج شرعی براي اعطاي تابعیت
صحت آن در مصوبه تعیـین نگردیـده    شده است. از سویی مرجع تشخیص تحقق ازدواج شرعی و

در واقـع  نمایـد.  کفایت می نامه براي اثبات ازدواج با اتباع بیگانه وجود صیغه بنابراین صرفاست. 
غایر صریح ماده این امر، نوعی همسان دانستن ازدواج با اتباع بیگانه و شهروندان داخلی است که م

  باشد. می ق. م1060
این مصوبه، عدم اجازه دولت مانع اعطاي تابعیت به فرزندان مادران  روهیکه بنا به نظر گ با این  

ایرانی نبوده و قید ازدواج شرعی، موجبات سامان گـرفتن وضـعیت تابعیـت و تبعـات پـس از آن،      
شـرعی را بـه دنبـال دارد، امـا بـه نظـر       براي خیل عظیمی از فرزندان بالتکلیف حاصل از ازدواج 

رسد این امر نه تنها موجب حفظ کرامت و شأن زن ایرانی نیست، بلکه موجب تنزل جایگاه زن  می
توان گفت این مصوبه  آورد. حتی می ایرانی و افزایش ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی را فراهم می

نی، از حاکمیت براي حمایت از حقوق زن ایرانـی،  با جایگزینی ازدواج شرعی به جاي ازدواج قانو
قبـل از انقـالب، بـه وزارت کشـور      1349سلب اختیار نموده است، در حالی که ماده قانونی سـال  

اختیار داده بود که اگر مرد خارجی ترك نفقه نمود یا با زن ایرانی بـدرفتاري کـرد، وزارت کشـور    
  بتواند از زن ایرانی دفاع کند. 

نامـه   روند خارجی بداند که بدون داشتن مجوز ازدواج و به صرف یک برگه صـیغه اگر یک شه  
تواند عالوه بر ازدواج با زن ایرانی، براي خود پروانه اقامت اخذ کند و بـراي فرزنـد خـود نیـز      می

شناسنامه بگیرد، دیگر رغبتی براي انجام فرآیند قانونی ازدواج با زنان ایرانی را نخواهـد داشـت. از   



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

99 

ماند تا ایـن مصـوبه بخشـی از مـاده     باقی نمیق. م 1060ی دیگر موضوعیتی براي ماده قانونی سوی
که بر اساس این الیحه حتی افرادي کـه بـه صـورت غیرقـانونی      را اصالح نماید!!. ضمن این 1060

 توانند اقامتبه جاي مجازات شدنمی، اند نیز اند، به صورت غیرقانونی ازدواج کرده وارد کشور شده
  دائم براي خود و تابعیت براي فرزندانشان کسب کنند. 

قانون ازدواج در صورت تخطی از تشریفات و عدم تحصیل اجـازه  17مطابق قسمت اخیر ماده   
. به موجب قانون حمایـت  شود میو اقدام به ازدواج، زوج مستوجب حبس تادیبی یک تا سه سال 

جرم بـوده و مسـتوجب مجـازات اسـت. در      52اده عدم ثبت واقعه ازدواج مطابق م، از خانواده نیز
تواند شامل ازدواج غیرقانونی و بدون رعایت اصـول قـانونی و غیـر     ضمن چون ازدواج شرعی می

ثبتی باشد، امکان تعلق صد در صدي فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکـن اسـت افـراد بـه     
تابعیـت کسـب کننـد. صـرف ازدواج     صورت غیر قانونی براي تعدادي غیر از فرزندان خودشـان،  

 . و نظم عمومی کشور نیز مغایرت دارد صالحشرعی و عدم الزام تبعه بیگانه به ثبت ازدواج، با م
  

  گستردگی افراد تحت شمول
در ایـران اسـت.   » اقامـت «و شـرط   »مکان و زمان تولـد «یکی از موارد مصوبه جدید، حذف شرط 

حذف این شروط و وابسته ندانستن موضوع اعطاي تابعیت، به لزوم تولد و اقامت در خاك ایـران،  
موجب شمول تابعیت ایرانی به کلیه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بـا مـردان خـارجی کـه     

  . گردد می، کنندمیناند و خودشان یا مادرشان نیز در ایران زندگی  حتی در خاك ایران متولد نشده
این موضوع در حالیست که آنچه وضعیت تابعیت یا اقامـت و یـا هویـت فرزنـدان حاصـل از        

هاي ارائه شـده   ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را، به یک مسئله تبدیل نموده و تمامی طرح
از ازدواج زنان ایرانی هویتی فرزندان حاصل  در مجلس نیز براي اصالح آن بوده، ناظر به مشکل بی
 . با مردان خارجی داخل ایران است نه خارج از کشور

را نیز براي حل مشکل کلیه فرزندان متولد، برداشته و فرزندان  »زمان«گذار شرط از سویی قانون  
بعد از تصویب را مشمول مصوبه دانسته است. البته عدم تفکیک دو گروه زمـانی و یکسـان    قبل و

ها، به معنی  ها، با عنایت به تبعات متفاوت اعطاي تابعیت به هریک از آن روي آن دیدن مسائل پیش
هـاي متعـدد    هویتی فرزندان متولد در داخـل ایـران و ایجـاد چـالش     نادیده گرفتن مسئله واقعی بی

ماده واحـده   و ق. م976ماده 5گردد. در قوانین تابعیت، شروط مذکور در بند  فرهنگی و هویتی می
 »تولد در ایران«، اعطاي تابعیت مقید به شروطی از جمله 976ماده 5جود دارد. مطابق بند و 85سال 

است کـه در واقـع شـرط     »سالگی18اقامت یک ساله پس از رسیدن به سن «از پدر تبعه خارجی و
مکـان و زمـان تولـد در    «، 85است. در ماده واحده سال  »اقامت در ایران«و  »زمان و مکان والدت«

طـور کـه بیـان گردیـد، در مصـوبه جدیـد، ایـن         لحاظ شده است. اما همان »شرط اقامت«و  »ایران
نسبت به  »اقامت« و »زمان و مکان«شروط، به طور کلی حذف شد. مصوبه جدید، فاقد هرگونه قید 
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وضعیت تولد فرزندان حاصل از ازدواج بوده و شامل تمامی فرزندان ایرانی ناشـی از ازدواج زنـان   
ا مردان خارجی در ایران و خارج از کشور و در هر زمان و به لحاظ ازدواج شرعی مـذکور  ایرانی ب

گردد. بدین ترتیـب، فرزنـدان    هاي شرعی غیرقانونی، می در آن، شامل هر نوع ازدواجی ولو ازدواج
گیرند. حذف قیـود سـابق، موجـب     مهاجران قانونی و غیر قانونی تحت شمول این مصوبه قرار می

هاي شـرعیغیرقانونی نیـز،    . عدم ثبت بسیاري از ازدواجشددن افراد تحت شمول خواهد گسترده ش
موجب عدم تعیین دقیق تعداد این کودکان شده که این مسئله، تخمین تبعات اقتصادي، اجتماعی و 

  نماید.  تر می سیاسی طرح را سخت
ره دوم، بـه افـراد فاقـد    نکته قابل توجهی که در این بند قابل ذکر است، اشاره مصوبه در تبصـ   

هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارند. این در حالی اسـت کـه مصـوبه بـراي فرزنـدان مـادر       
تواند شامل هر فردي که والدین غیـر ایرانـی    همچنین میدوایرانی در نظر گرفته شده است. تبصره 

در اینصورت تعداد قابل ، شودداشته ولی به صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن هستند نیز ب
 امنیتی داشته باشد.  و اتفاقات سیاسی درتواند تأثیر جدي  مالحظه این افراد می

  
  افزایش افراد داراي تابعیت مضاعف

، رد تابعیت 85یکی از شرایط اصلی اعطاي تابعیت ایرانی به فرزندان موضوع متن ماده واحده سال 
ها است. این افراد براي اخذ تابعیت باید به کشور پدري خود مراجعه و مـدرکی دال   غیر ایرانی آن

زنـدان  . اما در مصوبه جدید، این مقـرره حـذف گردیـده و فر   ردندکمیبر ترك تابعیت پدري ارائه 
مادران ایرانی دیگر نیازي به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند. حذف مقرره رد تابعیت 

   .شودغیر ایرانی، منجر به رشد پدیده افراد داراي تابعیت مضاعف می
، با توجه به تحمیل تابعیت پدر به فرزندان حاصـل از ازدواج زن ایرانـی   روهیمطابق دیدگاه گ  

تابعیت نیستند، بنابراین اعطـاي تابعیـت    ، بیرگاي دی عده رظ، این فرزندان برخالف نبا مرد خارجی
گردد که این امر مخالف قواعد مقـرر در حقـوق    از طریق مادر، موجب ترویج تابعیت مضاعف می

 سیاسـی  ـ  اعطاي تابعیت یک امـر حقـوقی  که  باشد. اما گروه مقابلمعتقدندالملل خصوصی می بین
، بلکـه بـر اسـاس    کنـد نمـی ولتی اراده حاکمیتی خود را موکول به اراده دولت دیگـر  و هیچ د بوده

  نماید. اعطا میضوابط خود تابعیت 
سویی به این نکته باید توجه نمود که احتمال تابعیت مضـاعف بـراي فرزنـد، مـانع اعطـاي       زا  

نباید وجود داشته باشـد.   تابعیت از طریق پدر نیست و بنابراین دلیلی بر مانعیت از جانب مادر نیز،
هاي دو تابعیتی توسط مرد ایرانی مـزدوج بـا زن    اگر از چشم پوشی عمدي مخالفین و تولید ایرانی

خارجی و مردان و زنان ایرانی که فرزندان خود را صرفاً براي گـرفتن تابعیـت سـایر کشـورها، در     
موضـوع توجـه کـرد کـه تـاکنون       نظر شود، باز باید به این آورند، صرف خارج از کشور به دنیا می

هیچکدام از کشورهاي همسایه در خصوص تابعیت فرزندان مهاجران غیـر قـانونی خـود، ادعـایی     
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هـاي بـه صـورت     اي از این ازدواج رسد با عنایت به اینکه، بخش عمدهاند. به نظر می مودهنمطرح ن
هـا،   ذکور و تولـد فرزنـد آن  هـاي مـ   ها از ازدواج شرعیغیر قانونی بوده و ثبت نگردیده است، دولت

 خبري ندارند تا مسئله ادعاي تابعیت و متعاقباً تابعیت مضاعف این افراد مطرح گردد. 
  

  اعطایی تابعیت اکتسابی
در حقوق ایران با عنایت به سیستم اصلی اعطاي تابعیت، کـه بـر اسـاس قاعـده خـون و سیسـتم       

باشد، تابعیت اصلی (تابعیت نسبی) را تنها از طریق پدر، قابـل  تکمیلی آن بر اساس قاعده خاك می
داند. این مصوبه بنا به نظر موافقین، با هدف گسترش دامنه قاعده خون و تابعیـت نسـبی    انتقال می

مطرح گردید تا در این خصوص مادران ایرانی داراي همسر خارجی نیز بتوانند براي کودکان خـود  
دامنـه   «...جمهـور (لعیـا جنیـدي)،     بنا به گفته معاون حقـوقی رئـیس  «د. تابعیت اصلی را اخذ نماین

در اعطاي تابعیت از طریق سیستم خون، به فرزنـدان مـادران ایرانـی توسـعه      ق. م976شمول ماده 
را اصالح کرده است، زیرا در این ماده تابعیت بر  ق. م976قانون جدید به نوعی ماده  ... یافته است

بـا   شـود میالبته با کمی مداقه در متن مصوبه مشخص ...».  ز جانب مرد استاساس سیستم خون ا
که هدف اولیه طرح این الیحه، اعطاي تابعیت اصلی از نسب مادري از طریق قاعده خون بوده،  این

 اما آنچه به تصویب مجلس رسید، تابعیت اکتسابی است نه تابعیت اصلی خون و حتی با توجه بـه 
فرزند مـادر ایرانـی و پـدر    . «اك ایران، تابعیت اصلی بر اساس قاعده خاكحذف شرط تولد در خ

تابعیت فرزنـد را  اخذ شود، بلکه مادر باید درخواست  خارجی به محض تولد، ایرانی محسوب نمی
  روند این درخواست هم مشخص نیست ... . بدهد. 

که شرط تولد در خاك ایران براي فـرد متقاضـی یـا حـداقل      مصوبه نیز، با این 2در خصوص تبصره   
یکی از والدین در نظر گرفته شده، اما مطابق تابعیت اصلی ارضی یا سرزمینی به محض تولد فـرد ایرانـی   

 »توانند می«و  »تقاضا«، »به درخواست«محسوب نشده و باید در این راستا، درخواست تابعیت بدهد. واژه 
نماید که نوع این تابعیت با توجه بـه درخواسـت مـادر یـا     ر متن مصوبه، این قرینه را به ذهن متبادر مید

خود شخص، تابعیت اکتسابی است. در ایـن صـورت از فرزنـدان حاصـل از ازدواج زن ایرانـی بـا مـرد        
ولـد ایـران   خارجی، تابعیت اکتسابی خواهند داشت، در حالی که فرزندان زن و مرد خارجی کـه یکـی مت  

نمایند. فرزندان مشمول قانون جدید بـا   ، تابعیت اصلی ارضی کسب میق. م 976ماده  4است، مطابق بند 
کـه آنچـه مبـرهن     با این. را از دست خواهند داد ق. م 976ماده  4عمال شمول بند ، تابعیت اکتسابی خود

  جتماعی مترتب است.  است بین تابعیت اصلی و اکتسابی، تفاوت بسیاري در آثار حقوقی و ا
  

  نداشتن مشکل امنیتی
اعطاي تابعیت به مشمولین متن مصوبه جدید، در صورت نداشتن سوء پیشینه امنیتـی و مشـمولین   
تبصره دوم آن، منوط به نداشتن سوء پیشینه کیفري و امنیتی است. تشخیص موارد مذکور و صدور 



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

102 

با اعطاي مهلـت   »اطالعات سپاه پاسداران وزارت اطالعات و سازمان«گواهی مربوطه نیز، بر عهده 
سـال،  18سه ماهه، قرار داده شده است. ورود شرط مذکور جهت اعطاي تابعیت به فرزندان بـاالي  

طور که سابقاً بیان گردید، توسط کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، جهت ارسـال بـه شـوراي     همان
که درخواست تابعیـت توسـط    ، مبنی بر ایننگهبان بود، اما با توجه به ایرادات اولیه شوراي نگهبان

رغـم اظهـارنظر    علـی  ـسال نیز، منوط به نداشتن مشـکل امنیتـی اسـت     18مادر براي فرزندان زیر 
، مصـوبه  ـ  مسائل امنیتی موضوعیت نداردـ سال،  18، که در اعطاي تابعیت به فرزندان زیر روهیگ

یرانی و خود شخص قبل و بعد از توسط مجلس شوراي اسالمی اصالح و درخواست توسط مادر ا
سالگی، منوط به تأیید نهاد امنیتی اطالعات گردید. صدور پروانه اقامت براي پدران مشمول نیز، 18

منوط به فقدان مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطالعات شد. پـس از ایـراد مرحلـه دوم شـورا،     
ز، مشکل امنیتی دارد، تشخیص و تأییـد  که در معرض فساد بودن نی مبنی بر ابقاي ایراد امنیتی و این

قانون اساسی، به ایـن مصـوبه، الحـاق    3ماده 5سازمان اطالعات سپاه پاسداران هم، در راستاي بند 
  گردید. 

دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است «قانون اساسی، 3 اصلالزم به توضیح است، مطابق   
 ایـن اصـل  5در بنـد   »به کار ببـرد ...  خود رابراي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات 

 تـوان  مـی از وظایف دولت بر شمرده شده اسـت.   »طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب«
گونه برداشت نمود که، اعطاي تابعیت به فرزندان مشمول مصوبه، باعث نفوذ اجانب در کشـور   این

  جانب نیست. اننده جلوگیري از نفوذ ک یدیه از وزارت اطالعات هم تضمینأیاست و گرفتن ت
شـوند امـا   خـودي محسـوب مـی    حال سؤال اینجاست که آیا فرزندان مردان ایرانی، ایرانـی و   

رسـد   بیگانه هستند؟ بـه نظـر مـی    نبی وجفرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ا
قی بین دولت و شهروندان نیز، پاسخ مثبت است و اعطاي تابعیت و به رسمیت شناختن رابطه حقو

و  شـود مـی ها نیست. اجنبی بودن پدر موجب بیگانه شـدن فرزنـد    باعث ایرانی و خودي شدن آن
باعث تبدیل وضعیت نیست. ایـن رویکـرد بـا    ...  دادن اوراق هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی و

لی امنیـت داخلـی و   تـرین متـو   تضمین اعطاي مجوز از سوي وزارت اطالعات، بـه عنـوان اصـلی   
خارجی کشور، پس از ایراد دوم شوراي نگهبـان، تغییـر نکـرده اسـت و سـازمان اطالعـات سـپاه        

  به مصوبه اضافه گردید. ، پاسداران به عنوان دستگاه امنیتی مضاعف جهت اخذ تأییدیه
صـویب  که اولین بار در نظام حقوقی ایـران در ت  »سو پیشینه امنیتی«نکته مهم در این است که،   

نبوده و از  یمورد استفاده قرار گرفت، برخالف سوء پیشینه کیفري، واژه شایع 85ماده واحده سال 
هـاي امنیتـی وزارت اطالعـات و     تفسیر روشنی برخوردار نیست. از طرفی، دامنه اختیارات دستگاه

ي که موضوعی تر از اعالم سوء پیشینه کیفر سازمان اطالعات سپاه پاسداران در مصوبه، بسیار وسیع
به سوء پیشینه امنیتی که تعریف روشـنی   و کامالً تعریف شده در قانون مجازات اسالمی است شده
که سازمان اطالعات سپاه پاسداران در عمل،  از آن در دست نیست، گسترش پیدا کرده است. با این
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، ولـی در مـتن   دهـد مـی تمام کارهایی که در قوانین ایران به وزارت اطالعات سـپرده شـده انجـام    
شـود، بـه    قوانین، این وزارتخانه اطالعات است که متصدي اصلی امور امنیتی کشور محسوب مـی 

طوري که قوه مقننه، اساسا امکان احضار و طرح سؤال از رئیس سازمان اطالعات سپاه را نداشته و 
از سـوي هـر دو   رسد صدور گواهی امنیتـی  تواند وزیر اطالعات را احضار کند. به نظر میتنها می

کاري اطالعاتی باشد، مضافاً بـا عنایـت بـه ایـن نکتـه کـه        دستگاه امنیتی، تأکیدي صریح بر موازي
گذار در مصوبه، نظر نهاد امنیتی مبنا، در صورت اختالف نظر میان نهادهـاي امنیتـی را معـین     قانون

  نکرده است. 
  

  فرایند احراز نسب
ي پزشکی جهت احراز نسب و اثبات رابطه مادر ایرانی ها رغم وجود سیستم در مصوبه جدید، علی

گونه قید و شرطی ارائـه نشـده و    با فرزند، مانند آزمایش دي ان اي یا شیوه قابل اتکاي دیگر، هیچ
صرفاً احراز نسب با گواهی تولد و ارائه شاهد در دادگاه بر عهده قاضـی نهـاده شـده اسـت. ایـن      

و بـه واسـطه    شـود افی است ادعایی در ایـن خصـوص مطـرح    داللت بر این معنا دارد که صرفاً ک
شهادت دو تن مورد تأیید قرار گیرد تا فرد مشمول این قانون شناخته شده و تابعیت ایرانی دریافت 

 کند.  
هاي عریض و طویل براي دریافت تابعیت ایرانی، با عنایت بـه   اتفاق قابل حدس، تشکیل صف  

که بخواهیم احراز نسب و هویت فرزنـد را   باشد. ایننی میگواهی شاهد است، که کار سهل و آسا
مباحث مربوط است، زیرا به قاضی دادگاه و دو شاهد واگذار کنیم، باز از منظر قانون، دچار مشکل 

  اي نیست که به قضات واگذار شود.  به نسل و تکثیر آن، سلیقه
لف بـه  کپدر ایرانی م 4/3/76مورخه 617وحدت رویه شماره ب رأي جر چه به موگاز سویی ا  

مجوز اخذ  ها منتفی است و اخذ شناسنامه براي فرزندطبیعی خود بوده و صرفاً رابطه توارث بین آن
چراکـه  ، شناسنامه براي طفل ناشی از روابط نامشروع به معنی پذیرش تابعیت ایرانـی طفـل اسـت   

، امابا عنایت به صـدر مصـوبه و   گرددسند تابعیت براي ایرانیان صادر می به عنوان شناسنامه ایرانی
، باید مشـروع باشـد  تماحی جزن ایرانی با مرد خار جاصل از ازدواحشرعی، فرزند  جاشاره به ازدوا
لیف فرزنـدان نامشـروع را   کدید تجقی طبق این قانون نخواهد داشت. قانون حصورت  در غیر این

  . مشخص ننموده است
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  گیري نتیجه
، بـه تـدوین قـانون    شده بـود شروع 85مسیر مصوبه جدید که از اصالح ماده واحده قانون تابعیت 

، 85. حذف تمامی شروط منـدرج در مـاده واحـده    ردیدگ مرز، منتهیجدید با مفاهیم بدون حد و 
عدم وابستگی اعطاي تابعیت به مکان و زمان تولد، اقامت در ایران، پذیرش ازدواج شرعی به جاي 

نامه از سوي مـادر ایرانـی بـراي اخـذ تابعیـت       و صرف تعرفه صیغهق. م 1060اج قانونی ماده ازدو
گونه قید و شرط خاصـی در دادگـاه بـا توجـه بـه پیشـرفت علـم         اثبات نسب بدون هیچ و کودك

پزشکی، موجب گستردگی افراد تحت شمولقانون جدید گردیده است. اعطاي تابعیت به این حجم 
سالگی بنا به درخواست 18تابعیت، از بدو تولد به درخواست مادر و پس از  اً بیعظیم کودکان اکثر

دوبـاره و برخـورداري از تسـهیالت شـهروندي در      خود، موجب اعطاي هویت، شناسنامه، زندگی 
هـا   شده و گامی مثبت در جهت کاهش آسیب...  هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حوزه

. البته همه این مزایا در گرو این است که زن ایرانی بـه موجـب اسـتثناي    گرددو مشکالت آنان می
زیرا در این ، ، بر اثر تحمیل تابعیت همسر، تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشدق. م987ماده 

هـاي   صورت، تابعیتی قابل انتقال به فرزند نیست. اما با تمام این مزایـا نبایـد از ایـرادات و چـالش    
  پوشی نمود.  چشم، صوبه جدیداساسی م

تابعیت اعطایی قانون جدید بـرخالف تابعیـت فرزنـدان پـدر ایرانـی و فرزنـدان پـدر و مـادر           
کـه از لحـاظ آثـار     باشـد خارجی، تابعیت اصلی خون یا خاك نیست و صرفاً تابعیت اکتسابی مـی 

ر بـا اعطـاي تابعیـت    گـذا  نماید. قانونهاي را نسبت به تابعیت اصلی، تحمیل می حقوقی محرومیت
، بـر نداشـته   85اکتسابی به جاي تابعیت اصلی، عمالً گامی در جهت اعاده وضع بـه قبـل از سـال    

، کودکـان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا اتبـاع       85نیز مانند ماده واحده سال  دیداست. قانونج
ضی، خارج سـاخته  هر چند اراصلی قانون مدنی و اعطاي تابعیت 976ماده 4خارجی از شمول بند 

حـد   است. از سویی با عدم شفافیت مفهوم مشکل امنیتی و تعریف قانونی از آن، دامنه اختیارات بی
نهادهاي امنیتی موازي مذکور در مصوبه به علت عدم تعریف اختیارات، ، مسلماً در اجـراي   مرز و

  شماري خواهد گردید.  عملی مصوبهباعث ایجاد مشکالت بی
گونه پیش شرط قانونی، حیثیت، عـزت و حقـوق زنـان     شرعی بدون هیچ قید صرف ازدواج  

دار کرده و موجب ورود خیل عظیمی از اتباع خارجی جهت کسـب اقامـت بـه     ایرانی را خدشه
هاي اجرایی جهت اجرایی شدن قانون جدید،  گردد. امید است از طرف دولت و دستگاهایران می

هـاي   سیر ابهامات مصـوبه صـادر خواهـد شـد، گـام     هایی که سریعا جهت تف به موجب بخشنامه
شمار این قشر عمدتاً محروم جامعـه، بـه    استوار و مثبتی برداشته شود تا مشکالت مختلف و بی

ها نیز بتوانند از حداقل استانداردهاي زندگی و حقوق شـهروندي   زودي حل و فصل گردد تا آن
 مند شوند.  بهره

  



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

105 

  منابع
  1390، تهران، انتشارات جنگل، 5، چ »الملل خصوصی هاي حقوق بین هبایست«آل کجباف، حسین،   .1
  1382، انتشارات بهتاب، 5، چ 1، ج»الملل خصوصی حقوق بین«ارفع نیا، بهشید،   .2
  1396، تهران، انتشارات گنج دانش، 30، چ »ترمینولوژي حقوق«جعفري لنگرودي، محمدجعفر،   .3
  1381، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، زمستان 1، ج»الملل خصوصی بیناسالم و حقوق «دانش پژوه، مصطفی،   .4
  1362، انتشارات آگاه، 2، چ »الملل خصوصی حقوق بین«عامري، جواد،   .5
  1390، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1، چ »الملل تابعیت در حقوق ایران و بین«بیژن،  ـ حاجی عزیزي، ستار ،عزیزي  .6
، انتشارات مجمع علمـی و  1، چ»الملل خصوصی و داوري منابع قانونی حقوق بین«حسین،  ،کاویار، همایون ،مافی  .7

  1392فرهنگی مجد، 
  1391، تهران، انشارات نشر دادگستر، بهار 1، چ »الملل خصوصی هاي حقوق بین بایسته«نظیف، مجتبی،   .8
 

  مقاالت
 ـ  ، فصلنامه علمی»اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مرد خارجیحق تابعیت «عاطفه،  ،عباسی، فاطمه ،اغیدب  .9

  86ـ105، صص 1388، پاییز و زمستان 51، شماره 14ترویجی فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)، سال 
تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانـی بـا نگـاهی بـه     «توسلی نائینی، منوچهر،   .10

  37ـ58، صص 90، بهار 1، ش 2، پژوهشنامه حقوقی، سال »1989انسیون حقوق کودك کنو
 2، ماهنامه حقـوق و اقتصـاد، شـماره    »کودکان بدون شناسنامه، بیگانه در سرزمین مادري«نجفی راغب، مهرنوش،   .11

  1392اسفند 
  

  ها سایت
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از اظهارنظر کارشناسی درباره: (الیحه اصالح «رضایی عامل، محمود،   .12

  2/7/98، )»2ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اعاده شده از شوراي نگهبان 
http: //rc. majlis. ir/fa/report/show/1285238 

   26/4/98، روزنامه رسالت، »اما و اگرهاي تابعیت مادرانه«علیزاده، سلمانه   .13
https: //resalat-news. com/?p 

  5/3/98، »ها در پیچ و خم کسب تابعیت شناسنامه بی«قوي قلب، مهسا،   .14
http: //www. ion. ir/news/474067/ پیچ و خم کسب تابعیت    

  8/4/98، »خط نفوذ و الیحه اعطاي تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی«متاجی، محسن،   .15
https: //www. mashreghnews. ir/amp/970775 

قانون اعطاي تابعیت به فرزندان مادران ایرانی با پدران خارجی باز هم بـه مجلـس برگشـت داده    «همتی، شهرزاد،  .16
   20/5/98، روزنامه شرق، »شد. الیحه معلق

https: //www. magiran. com/article/3945118 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانـی بـا   اظهارنظر کارشناسی درباره: (الیحه اصالح قانون تعیین «  .17

  21/2/98، »مردان خارجی)
http: //dotic. ir/news/2936 

  23/2/98، »شود؟اعطاي تابعیت به فرزندان زنان ایرانی شامل چه کسانی می«  .18
https: //www. irna. ir/news/9802231232 شود؟چه کسانی می/اعطاي تابعیت به فرزندان زنان ایرانی شامل   

 دایرهـ  24/2/98شودشمول اعطاي تابعیت از طریق خون در قانون جدید شامل پدر و مادر می  .19
dolat. ir/detail/322266 

 » نظر شوراي نگهبان درباره الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی«  .20
https: //www. shora-gc. ir/fa/news/5894   



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

106 

  
  
  
  

  
  شناسی دانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرم  اهللا اهللا بهدشتی روح

  معاونت قضایی دادگستري شهرستان رشت  جهانگیر شهرودباري

  شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران و وکیل پایه یک دادگستري دانشجوي دوره دکتري حقوق جزا و جرم  مجتبی مرزبان مقیمی

 
  

  مقدمه
تردید آینده هر کشوري وابسته به تربیت صحیح کودکان و نوجوانان، به عنوان آینـده سـازان آن    بی

باشد. وقتی این افراد به دالیل مختلف دست به ارتکاب اعمالی زده، که این اعمال از نظر  کشور می
گیـرد.   گردد، بناچار جامعه براي این اعمال ضمانت اجراهـایی در نظـر مـی    جامعه بزه محسوب می

ها و ایجاد فضایی امن براي بازگشت این  هاي بازپرورانه و اصالحی در مورد آن استفاده از مجازات
افراد به دامان جامعه دغدغه اصلی اکثر روشنفکران جوامع مختلف بوده است. اکثر جوامـع تـالش   

. اهمیت نمایند در خصوص اعمال ارتکابی کودکان و نوجونان خود عطوفت بیشتري نشان دهند می
هاي اصالحی ـ تربیتی و ترمیمی در خصـوص کودکـان و نوجوانـان امـري کـامالً        استفاده از پاسخ

هاي اجتماعی نیازمنـد   آید. البته باید بیان داشت: استفاده از مجازات ضروري و حتمی به حساب می
این تدابیر بـا   سازي هاي مختلف در این زمینه و بومی ها، استفاده از تجربیات کشور بررسی دقیق آن

 باشد.  توجه به فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر جامعه می
  
  . تاریخچه1
ترین ضمانت اجراهایی بوده که به دوران امپراتوري روم بـاز   کردن براي جامعه یکی از قدیمی کار
هاي آفریقایی قبل از استفاده از زندان، کار بـه نفـع جامعـه بـه عنـوان       گردد، در برخی از کشور می

المنفعـه (خـدمات    بکاریـا اسـتفاده از خـدمات عـام     1ضمانت اجرایی در مقابل جـرم بـوده اسـت.   
اجتماعی) را در مورد جرم سرقت بهترین ضمانت اجرا دانسته که با واکنش بردگی موقـت کـه بـا    

یـک قاضـی اطفـال در بـرن      1950در سـال   2دهـد.  کار، فرد مجرم را در خدمت جامعه قـرار مـی  
هـاي   همچنین یکی از قضات اطفال بروکسل (بلژیـک) بـدون توجـه بـه روش    (پایتخت سوئیس) 

                                                            
   .324، ص 1382، تهران، گرایش، چاپ اول، هاي بینابین زندان یا مجازاتهاي  جایگزینآشوري، محمد،   .1
 . 107و  106، ص 1389، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، میزان، ها رساله جرایم و مجازاتبکاریا، سزار،   .2

 المنفعه، ضمانت اجراي جایگزین  خدمات عام
 در دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون



  1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

107 

 1المنفعه را صـادر نمودنـد.   مجازات مندرج در قوانین خاص اطفال حکم به اشتغال به خدمات عام
ي نقـدي بـراي    براي پرهیز از تحمیل جریمـه  1960ي  در آمریکا قضات آال مداي کالیفرنیا در دهه

توانستند جریمه پرداخـت کننـد ایـن مجـازات را      کم درآمدي که نمی هاي رانندگی به زنان تخلف
نهادینـه شـد. در    1972حل از قانون عدالت جزایی درسـال   ابداع کردند. در انگلستان و ولز این راه

در مورد اطفال بزهکارگسـترش   1983شد و درسال  ابتدا به بزهکاران هفده سال و بیشتر مربوط می
در جمهـوري فـدرال آلمـان     1953المنفعه در آلمـان بـه سـال     خدمات عامیافت. نخستین اقدام به 

  .2صورت گرفت
  
  . تعریف2

این ضمانت اجرا نه تنها فاقد معایب و خطرات شدید زندان بوده بلکه باعث رشـد اقتصـادي،   
گردد و در جهت بازپروري و اصالح بزهکار بسیار مـؤثرمی باشـد. در    اجتماعی و فرهنگی می

ضمانت اجرا فرد تا حدي آثار منفـی کـه بـه جامعـه وارد نمـوده اسـت را جبـران        واقع با این 
نماید البته این بدان معنا نبوده که فرد به بیگـاري گرفتـه شـود بلکـه ایـن اقـدام در جهـت         می

باشـد کـه    تـوان گفـت: خـدماتی مـی     باشد. در تعریف ایـن ضـمانت اجـرا مـی     اصالح وي می
دهد. دادگاه با توجه  به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام میعلیه بدون در یافت دستمزد  محکوم

به نوع جرم، سن و جنس، توانایی جسمانی، روانی و شغل و مهارت وي، به خـدمات عمـومی   
دهد. در تعریف دیگر آمده است برنامه خدمات اجتماعی برنامه ایسـت کـه از طریـق     حکم می

ي غیرانتفاعی یـا معـاف از پرداخـت مالیـات     ها آن محکومان بدون دریافت مزد در اختیار نهاد
شوند تا ساعات معینی از کار یا خدمات خـود را طـی مـدت محـدود بـه عنـوان        قرار داده می

المنفعـه، یـک نـوع محکومیـت کیفـري و بـدون        اشتغال به خدمات عـام  3مجازات اجرا نمایند
ایج اعمال خالف قانون پرداخت دستمزد به فرد است تا اطفال و نوجوانان معارض با قانون، نت

خود را درك نموده و متنبه شوند هرچند شاید گاهی به عنوان پاداش حسن انجام کار، مبلغـی  
پرداخت شود تا هم کارهاي ارجاعی را با دقت بیشتري انجـام داده و هـم احسـاس      به محکوم

  4اعتماد به نفس داشته باشند.
  

                                                            
 . 185، ص1378، میزان، چاپ اول، ، تهراندادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقیدانش، تاج زمان،   .1
المللی(پـی آر آي)، در   ترجمه سازمان اصالحات جزایی بـین ، »هاي جایگزین حبس در اروپا مجازات«، تورنیه، پی یر  .2

 . 23، تهران، وفاق، ص»المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس خدمات عام«
3. morris,n. &tonry,m. (1990). between prison and probation: intermediate punishments in arational 

sentencing system. NewYork: axford university press 
، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسـی ، »المنفعه الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشغال به کارهاي عام«تاج زمان دانش   .4

  .10، ص1373، فروردین، 31دوره 
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  . اهداف 3
جایگزین کردن زندان مطرح گردیده بودولی بعدها خـود بـه    المنفعه عموما براي انجام خدمات عام

عنوان تدبیري براي جایگزین هرنوع مجازات بکار رفت. روش مذکور بـراي تقویـت اراده اطفـال    
 هـا و حفـظ حرمـت دیگـران و ایجـاد      پـذیري آن  یتمسئول براي عادت کردن به اشتغال در آینده و

  توان موارد زیر را بیان داشت:  باشد. از اهداف این ضمانت اجرا می یت در اجتماع میمسئول
جبران خسارت وارده به اجتماع و به نوعی تـرمیم اثـرات منفـی ایجـاد شـده در جامعـه، از        )الف

  توان نام برد.  رهگذر انجام کار بدون دستمزد یا با دستمزد پایین را می
توان به باز اجتماعی شدن مجرم و اصالح و تربیت وي از طریق  میاز طریق این ضمانت اجرا  )ب

  یتی که به او سپرده شده است رسید. مسئول انجام
  پذیري در وي یتمسئول کاهش تکرار جرم از طریق در اجتماع نگاه داشتن فردو ایجاد حس )ج
هاي ناشی از نگهداري افراد در محیط بسـته و خطـرات ناشـی از نگهـداري      جلوگیري از هزینه )د

  هاي بسته.  ها در محیط آن
منتفع کردن جامعه از طریق انجـام کارهـایی کـه بـراي جامعـه سـودمند بـوده و جلـوگیري از          ه)

  م شود. هاي مورد نیاز براي آن کارها، در صورتی که توسط کارگران دیگر انجا هزینه
المنفعه فرآهم نمودن یک تدبیر اجتماعی ارزشمند یـا   توان گفت هدف خدمات عام بنابراین می  

  1تواند باعث بازسازگاري، اصالح و کاهش تکرار جرم درآینده گردد. سودمند بوده که می
  
  المنفعه هاي مورد نیاز براي اجرا صحیح خدمات عام . بستر4
هاي قضایی: براي انجـام هرچـه بهتـر ایـن طـرح نیازمنـد اسـتفاده قضـات          مشارکت دستگاه )الف

  متخصص در این زمینه و رشد و ارتقاي عملی قضات موجود از طریق آموزش و تبلیغات. 
توان در  ها و مشارکت مردم می از طریق جامعه محلی و فعالیت: مشارکت مردم و جامعه محلی )ب

  مجرمان اقدام نمود.  جهت اصالح و بازسازي
هاي غیر دولتی: براي اجراي هر چه بهتـر ایـن ضـمانت     هاي گروهی و سازمان همکاري رسانه )ج

ها بـه   هاي گروهی و القاي فواید این نوع ضمانت اجرا سازي از طریق رسانه اجرا نیازبه فرهنگ
  باشد تر می هاي سخت جاي ضمانت اجرا

  
  لمنفعها شرایط صدور و قلمروخدمات عام .5

شود کـه میـزان خطـر ایجـاد      المنفعه تنها در مورد جرایم غیر سنگین در نظر گرفته می خدمات عام
کننده رأي باید به ایـن مـورد توجـه     شده براي جامعه توسط فرد بسیار باال نباشد. البته قاضی صادر

نوجوانـان در  نماید که نگهداري در محیط بسته به عنوان آخرین ضمانت اجرا در قبـال کودکـان و   
                                                            

  .327آشوري، محمد، پیشین، ص  .1
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اي باشد که انجام چنین ضـمانت اجرایـی    نظر گرفته شود. همچنین سن کودك یا نوجوان به اندازه
براي وي سودمند بوده و باعث باز اجتماعی شدن وي و اصالح و تربیت او گردد مثالً در انگلستان 

سال بـه بـاال کـه علـت     المنفعه را براي تمام افراد شانزده  خدمات عام«تواند حکم  و ولز دادگاه می
همچنـین در مـورد صـدور چنـین      1.»ارتکاب جرم شامل مجازات زندان تحت پیگردند صادر کند

ضمانت اجراهایی باید میزان ساعات الزام کودك یا نوجوان به انجام چنین اعمالی کـامالً مشـخص   
، مدت کار 1983ژوئن  10قانون جزاي مصوب  43ـ3ـ4گردد مثالً در قوانین فرانسه بر اساس ماده 

باشد که نصف میزان  ساعت می 120و حداکثر  2سال حداقل  18تا  16المنفعه براي اطفال بین  عام
در مورد شرایط سنی الزم براي صدور چنین ضـمانت   2باشد. این ضمانت اجرا براي بزرگساالن می

سـال کـه    15در مورد نوجوانان بـیش از  معموالً  اجرایی نیز بایدبیان داشت: الزام به انجام خدمات
حل کار نیز باید حتـی المقـدور در محـل    م 3گردد. اي دارند اجرا می نیاز به کاررآموزي فنی و حرفه

اقامت دائمی کودك و نوجوان باشد زیرا یکی از اهداف اصلی چنـین ضـمانت اجرایـی عـدم دور     
  اي باشد که این مهم برآورده شود.  گونه نمودن فرد از خانواده بوده بنابراین باید به

  
  هاي دنیا  المنفعه در نظام حقوقی برخی از کشور . خدمات عام6

در اروپا این خدمات در اکثر کشورها از جمله دانمارك، فرانسه، ایرلند، پرتغال، انگلستان، اسکاتلند 
 4و ایرلند شمالی وجود دارد. در اتریش این خدمات وجود داشته اما تنها براي اطفال بکـارمی رود. 

هـاي   را در حـبس المنفعه از دیدگاه نظري نباید تنها به عنوان ضمانت اجـ  هرچند انجام خدمات عام
هاي مختلف این امر متداول بوده که از  در کشورمعموالً  ماه بکار رود ولی در عمل 6کوتاه مدت تا 

سـپتامبر   16قـانون   20ـ5گردد. بر اساس ماده  هاي کوتاه مدت استفاده می آن براي جایگزین حبس
جـرم حـبس باشـد    سال مرتکب جرمی شود که مجازات آن  18تا  16فرانسه، هرگاه طفلی  1992

المنفعـه را صـادر    توانند حکم اشتغال بـه خـدمات عـام    هاي جنایی اطفال می دادگاه اطفال و دادگاه
فرانسه حق رد کردن حکم در این زمینه بـراي   1994قانون اول مارس  131ـ8براساس ماده  5نماید.

طفل وجود دارد و رأي حتما باید حضوري در مورد وي صادر گردد. و مدت محکومیت به انجـام  
مـاه انجـام    18ساعت باشد که طفـل در مـدت    120سال و حداکثر  20المنفعه حداقل  خدمات عام

 131ـ24ي  یابد. همچنین به موجب ماده ز این مدت انجام داد محکویت خاتمه میدهد و اگر قبل ا
                                                            

در  المللی(پـی آر آي)،  ترجمه سازمان اصالحات جزایی بـین ، »المنفعه در اروپا مجازات خدمات عام«، جان تومکمالک، مر  .1
 . 31ص، تهران، وفاق، »المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس خدمات عام«

هاي حقوقی و تجربه کشـورها، جلـد دوم، تهـران،     المللی و نظام هاي جایگزین در اسناد بین مجازاتطالبی، محمد،   .2
  .37، ص1384دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول، 

  .187، پیشین، صدادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقیدانش، تاج زمان،   .3
  21تورنیه، پی یر، پیشین، ص  .4
  .189زمان، پیشین، صدانش، تاج   .5
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همین قانون در صورت ایحاد خسارت و صدمه به دیگري در حین اجـراي حکـم، دولـت ضـامن     
المنفعـه در   در سوئیس ضمانت اجراي انجام خـدمات عـام   1باشد. جبران خسارت و زیان وارده می

گردد و در مورد اطفال کم سن و سال انجام تکالیف تحصـیلی و   می سال اجرا 18تا  7مورد اطفال 
 15سال و نوجوانان  15تا  7گیرد. نوع کار اطفال  اي مورد حکم قرار می کارهاي هنري و فنی حرفه

سال با در نظر گرفتن سن، قدرت جسمی، نیازداشتن به نوع کارو وضعیت خانوادگی تعیـین   17تا 
براي کاریابی به محکـومین تشـکیل   1955) که در سال CARITASیتا (انجمن خیریه کار 2گردد می

المنفعه رابر عهـده دارد. در کشـور فنالنـد     شده کاریابی و نظارت بر اجراي اشتغال به خدمات عام
بـه بعـداین    1994به طور آزمایشـی اجـرا شـد و از اول آوریـل      1991المنفعه از سال  خدمات عام

در ایرلند جنوبی آمار قرارهاي مر بـوط   3جرایی قرار داده است.سیستم کل کشور را تحت پوشش ا
مـورد افـزایش    1731بـه  1990باشد تا سال  در دسترس می 1984المنفعه که از سال  به خدمات عام

 83المنفعـه از   یافته و همچنین گرایش آشکاري طی این مدت نسبت به افزایش سـاعات کـار عـام   
هـاي جـایگزین از    خورد. در برزیل مجازات به چشم می 1990ساعت در  142به  1985ساعت در 

المنفعه در برزیـل یکـی    تري مورد استفاده قرار گرفت و خدمات عام به صورت گسترده 1998سال 
هاي باالي شش ماه قابل جایگزین شدن  باشد. در هلند فقط حبس هاي جایگزین حبس می از روش
انـد.   هاي حبس، بیش از شش ماه کوچکی از مجازات المنفعه را دارند هرچند بخش بسیار با کارعام

 100المنفعـه نبایـد بـیش از     همچنین در مورد مجازات حبس تا شش ماه، میزان سـاعات کـار عـام   
المنفعه به جاي جریمه  به بعد امکان صدور احکام کار عام 1991در انگلستان از سال  4ساعت باشد.

 1991گرفته است بر اساس قانون عـدالت کیفـري سـال     بینی قرار یا در ترکیب با آن نیز مورد پیش
توانند در هـر جـا    ها می المنفعه بجاي حبس را از بین برد و دادگاه محدودیت صدور احکام کار عام

که آن را با سـایر   المنفعه نموده و یا این که مناسب تشخیص دهند فقط به صدور حکم خدمات عام
المنفعـه   لیق مراقبتی ترکیب نمایند. در این کشور، خدمات عامها همانند جریمه یا غرامت یا تع قرار

 100ماه حـداکثر بـه    3در مورداطفال و جوانان مجرم اعمال و آنان را به مدت  1969ابتدا در سال 
ساعت کار بدون دستمزد محکوم نمودند. تعیین محل و نوع کار با توجـه بـه شخصـیت اطفـال و     

البتـه در برخـی کشـورها ماننـد اوگانـدا یـک        5گیـرد.  ورت میجوانان از طریق مذاکره و توافق ص
تـوان   ساعت وجود دارند هرچند در موارد استثنایی مـی  420تا  35چارچوب زمانی جدید یعنی از 

سـاعت   7المنفعه نباید کمتـر از  بینی نمود اما در هیچ شرایطی خدمات عام زمان کمتر از آن نیز پیش
                                                            

  .79طالبی، محمد، پیشین، ص  .1
   193همان، ص  .2
  194همان، ص  .3
  .170طالبی، محمد، پیشین، ص  .4
پیشـین،  ، »المنفعه در حقـوق تطبیقـی   الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهاي عام«دانش، تاج زمان،   .5
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سال حکم اشتغال به کـار را   18تا  16توانند در مورد اطفال  اطفال می باشد. در قوانین ایتالیا دادگاه
صادر نموده و رونوشت حکم را جهت اجرابه قاضی اجراي مجازات محل اقامـت دائمـی ارسـال    

دارد قاضی مذکور، با توجه به وضعیت جسمی و روانی موقعیـت اجتمـاعی و امکانـات محلـی      می
باشـد تعیـین و مراقبـت و مواظبـت و      هـا مـی   به رعایت آن نوع کار و شرایطی را که محکوم ملزم

مطالعـات و   1نمایـد.  هدایت او را به مددکاران اجتماعی اداره خاص اطفال دادگسـتري محـول مـی   
در کشـور   1992هاي جایگزین حـبس از سـال    هاي آفریقایی در مورد مجازات ها در کشور بررسی

اتحادیـه اروپـا و دولـت بریتانیـا از رهگـذر سـازمان        زیمباوه آغاز شد. زیمباوه با پشتیبانی اساسی
بعد از موفقیت زیمباوه در سال  2المللی یک طرح خدمات عمومی ایجاد کرد. اصالحات کیفري بین

المللی هیاتی را براي ایجـاد چنـین نهـادي     این کشور به کمک سازمان اصالحات کیفري بین 1999
در مـاالوي بـا    3وي، کنیا، اوگاندا و زیمبـاوه فرسـتاد.  به برخی از کشورهاي آفریقایی از جمله ماال

هـا بـه رسـمیت     المنفعه به عنوان یک مجازات رسمی از سوي دادگـاه  تصویب قانونی، خدمات عام
شناخته شدو پس از آن یک طرح آزمایشی با بودجه در دفتر خارجی و مشترك المنافع بریتانیا آغاز 

دادستان کل کنیا این قانون به طور رسـمی وارد ایـن کشـور    با پشتیبانی  1999به کار کرد. در سال 
المنفعه تشکیل شد. در زیمبـاوه و اوگانـدا نیـز در     شد و به دنبال آن کمیته ملی جدید خدمات عام

هـا تأکیـد کردنـد و     المنفعه بر تجدیـد و احیـاي طـرح    ، اعضاي کمیته ملی خدمات عام1999سال 
نی الزم و ایجاد ترتیبات اداري و اجرایی در این زمینـه تهیـه   هایی براي تصویب مقررات قانو برنامه
  4اند. کرده

  
  المنفعه ارزیابی برنامه انجام خدمات عام. 7

المنفعـه بـه عنـوان یکـی از بهتـرین ضـمانت        امروزه در اکثر کشورهاي دنیا استفاده از خدمات عام
ورد این تدبیر یک قاضـی کودکـان در   هاي متنوع در م گیرد. در دیدگاه ها مورد استفاده قرار می اجرا

المنفعه اکنون تدبیري کامالً شناخته شده براي اطفال است و به مراتب  گوید: خدمات عام فرانسه می
شـود و در   تر از کیفرهاي تعلیقی است. پس از اجراي کیفر، پرونده به طور قطعی بسـته مـی   مقبول

  5شود. نتیجه احساس مجرم بودن کاسته می
نویسـد   المنفعـه مـی   به مناسبت روز جرمشناسی در مورد خدمات عـام  1986ر سال م جولدم د  
چرخد. ارائـه کیفـري دیگـر بـراي جـایگزینی       مشغولی آشکار می ي تنوع بر محور یک دل دغدغه«

                                                            
   .192، پیشین، صدر حقوق تطبیقیدادرسی اطفال بزهکار دانش، تاج زمان،   .1
  .339آشوري، محمد، پیشین، ص  .2
  .341همان، ص  .3
  .342و341همان، ص  .4
المللی(پـی آر آي)، در   ترجمـه سـازمان اصـالحات جزایـی بـین     ، »المنفعه کیفر. جامعه خدمات عام«، سیربا، لورانس  .5

  .89ص  ، تهران، وفاق،»المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس خدمات عام«
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تر از آن بدل شده است کـه بتوانـد در    کیفرهاي کوتاه مدت حبس، زیرا زندان به ساختاري سنگین
ی سیل مجرمان را جذب کند. این اصـالحات بـه دنبـال رفتـار دیگـري بـا       کوتاه مدت تنوع ناگهان

شود تا محکومین به زنـدان و هزینـه اقتصـادي آن و افـول      مجرمان است و بر این فرضیه تکیه می
صدور حکم  1988تا  1984در فرانسه از سال  1نقش زندان به عنوان بازدارنده از جرم کاهش یابد.

% 12% و میـزان آن در تخلفـات راننـدگی    66جرایم سرقت به طور ثابت المنفعه در  به خدمات عام
  2اند. بوده

پروژه آمریکایی خدمات اجتماع محور توسط مؤسسه دادگستري ورا اجرا شد که ابتدا در سال 
کننـدگان   اندازي شد. این برنامه به عنوان یک کیفـر معتبـر بـراي تکـرار     در شهر نیویورك راه 1979

ال به تعلیق مراقبتی یا زندان کوتاه مدت محکوم شده بودند و کسانی کـه بـا یـک    جرایم مالی که قب
دوره شش ماهه زندانی کوتاه مدت یا بیشتر براي محکومیـت کیفـري خـود مواجـه شـده بودنـد،       
طراحی شد، بزهکاران به ارائه هفتاد ساعت خدمات عمومی تحـت نظـارت مؤسسـه ورا محکـوم     

شود و کسانی که حاضـر   شود حضورشان به شدت نظارت می ه میکنندگان گفت شدند. به شرکت می
رسند. یک ارزیابی پیشرفته نشان داد که میزان تکرار جرم در نتیجـه ایـن برنامـه     نشوند به کیفر می

بدون تغییر بوده، اهـداف زنـدان زدایـی بـرآورده شـده و برنامـه موجـب صـرفه جـویی در پـول           
  3دهندگان شده است. مالیات

  توان به موارد زیر اشاره نمود:   گیرد می المنفعه که مورد ارزیابی قرار می از جمله محاسن خدمات عام
به عنـوان مثـال تجربـه زیمبـاوه از موفقیـت ایـن برنامـه        : هاي زندان الف) نداشتن خطرها و عیب

 1997المنفعـه در سـال    هزار نفر به انجام خدمات عام 16کند تا جایی که بیش از  حکایت می
  4در این کشور محکوم شوند.

با اجراي این ضـمانت اجـرا نـه تنهـا از     : هاي احداث زندان و نگهداري زندانیان ب) کاهش هزینه
هـایی در زمینـه    جویی شود بلکه در مقابل صرفه هاي هنگفت زندان جلوگیري می تحمیل هزینه

ع رایگـان جامعـه از   بودجه صورت گرفته و انجام این خدمات به صورت رایگان باعـث انتفـا  
  گردد.  برخی از خدمات می

ج) ارتقاي پیشرفت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی: استفاده از کودکـان و نوجوانـان در ایـن زمینـه     
ها استفاده شده و این امر باعث  ها و هم از توانایی فکري آن شود هم از نیروي کار آن باعث می

  گردد.  پیشرفت جامعه می
                                                            

 . 95همان، ص   .1
المنفعـه،   خدمات عام«المللی(پی آر آي)، در  ترجمه سازمان اصالحات جزایی بین، »المنفعه خدمات عام«، کنسی، آنی  .2

 . 104، تهران، وفاق ص »جایگزینی بر مجازات حبس
ترجمه مینا صدیق فـر، مجلـه حقـوقی دادگسـتري،     ، »کیفرهاي اجتماع محور در ایاالت متحده آمریکا«، تونري، مایکل.3

 . 206ص، 1387، پاییز 64دوره جدید، سال هفتاد و دوم، شماره 
 .340و339آشوري، محمد، پیشین، ص   .4
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المنفعه به دلیل امکان  ها: خدمات عام اجراي باالتر نسبت به سایر جایگزیند) داشتن قابلیت 
رسـد مـثالً در مـورد عـدم      تر به نظر مـی  ها مناسب تر آن از سایر جایگزین اجرایی راحت
توان جزاي نقدي را اجرا نمود در مجموع ثابت شده اسـت کـه خـدمات     تمکن مالی نمی

توانـد   و مقرون بـه صـرفه نسـبت بـه بزهکـاران مـی       اي کارآمد المنفعه به عنوان شیوه عام
هـا ماننـد زیمبـاوه اثـرات      که اعمال آن در برخی از کشور سودمند و مؤثر باشد، بویژه آن

هـا بـه    المنفعه در مجموع محکومیت در فرانسه سهم خدمات عام 1سودمندي داشته است.
 3و به  1985د در سالدرص 6/1به  1984/. درصد در سال 7طور منظم افزایش یافته و از 

المنفعه صـادر شـده    حکم خدمات عام 13267 1992رسید. در سال  1992درصد در سال 
حکم مـر بـوط بـه     7356%) و 45حکم مربوط به کیفر اصلی ( 5911است که از آن میان 

المنفعـه در فرانسـه    در تحقیقاتی که براي ده سال تجربه خـدمات عـام   2تعلیق بوده است.
هـاي قضـایی مختلـف بازتـاب رویـه       نامه پخش شده در حوزه پرسش 97صورت گرفت 

 97% کـل دادگـاه بـه قـرار زیـر اسـت: در هـیچ یـک از         22/09دادگـاه، یعنـی    40عملی 
خـورد. نکتـه    اي دال بـر انتقـاد از اسـاس ایـن مجـازات بـه چشـم نمـی         نامه نکته پرسش
جـراي آن اکثریـت   انگیزتراین است که، با توجه بـه ضـعف امکانـات انسـانی در ا     شگفت
درصـد آراي موافـق    61کارگیري این مجازات راضی انـد یعنـی    ها در مجموع از به حوزه

ي برخـی از آمارهـاي در    بـر پایـه   3هرچند اگر ذهنی باشد، گویاي یک طرز تفکر اسـت. 
هاي اتخاذ شده در فرانسه به منزلـه مجـازات جـایگزین از     درصد تصمیم 60دسترس، در 
دهـد در بـین اسـتفاده از     استفاده شده است کـه ایـن امـر نشـان مـی      المنفعه خدمات عام
 4المنفعه از جایگاه خاصی برخوردار اسـت.  هاي جایگزین استفاده از خدمات عام مجازات

تر با توجه به تحقیقات انجام گرفته در ایـن زمینـه بایـد بیـان      براي رسیدن به نتایج مثبت
هـاي درون   ز استقرار اجتمـاعی و از قابلیـت  داشت، این مجازات باید براي اشخاصی که ا

شناسـند، ارزشـی انتقـالی     را مـی »ترمیم و جبـران «هایی چون  نگري برخوردارند و ارزش
ها را به سمت سـازمان دهـی    داشته باشد و موجب کاهش نا آرامی روحی شان شده و آن

   5گذاري براي آینده سوق دهند. مجدد و سرمایه
  

                                                            
  .369همان، ص  .1
  .109کنسی، آنی، پیشین، ص  .2
  .139و138همان، ص  .3
کارهـاي کـاهش جمعیـت     مجموعه مقاالت راه، »جایگاه زندان در سیاست کیفري جهان معاصر«آشوري، محمد،   .4

  .26، ص1386کیفري، تهران، میزان، 
المللی(پـی آر آي)، در   ترجمه سازمان اصالحات جزایی بین، »المنفعه ي خدمات عام»نمونه«طفولیت «، فاژه، ژاك  .5

 . 178، تهران، وفاق، ص»المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس خدمات عام«
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  سیاست کیفري ایرانالمنفعه در  خدمات عام. 8
 خـدمات المنفعه پرداخته است. به موجب این مـاده:   قانون مجازات اسالمی به خدمات عام 84ماده 

 حکـم  مـورد  ذیـل  شـرح  به معین مدت براي محکوم رضایت با که است رایگان، خدماتی عمومی
  : گردد می اجراء احکام اجراي قاضی نظارت تحت و شود می واقع
 حبس ماه سه حداکثرها  آن قانونی مجازات که مییجرا« )83( ماده )الف( بند موضوع میجرا )الفا

  ساعت هفتاد و دویست تا »است
 شـش  تـا  روز یک و نودها  آن قانونی مجازات که مییجرا« )83( ماده )ب( بند موضوع میجرا )ب

» اسـت  نشـده  تعیین موضوعه قوانین درها  آن تعزیر میزان و نوع که مییجرا و است حبس ماه
  ساعت چهل و پانصد تا هفتاد و دویست

 یـک  تا ماه شش از بیشها  آن قانونی مجازات که مییجرا«) 83( ماده )پ( بند موضوع میجرا )پ
  ساعت هشتاد و هزار تا چهل و پانصد» است سال

 یـک  از بـیش هـا   آن قـانونی  مجازات که غیرعمدي میجرا« )83( ماده )ت( بند موضوع میجرا )ت
  ساعت شصت و صد و هزار دو تا هشتاد و هزار »است سال

تبصره یک این ماده بین افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت قائل شده است. ایـن خـدمات بـراي      
  . خواهد بودن روز در ساعت هشت از بیش غیرشاغل افراد براي و ساعت چهار از بیش شاغلافراد 
 و ضـوابط  همـه  رعایـت  به مشروط عمومی خدمت ارائه به حکمدو این ماده  تبصرهبر اساس   

 و فنـی  هـاي  نوجوانان، محافظـت  و زنان کار شرایط جمله از خدمت آن به مربوط قانونی مقررات
گیـري ایـن    کـار  کـه در خصـوص بـه   . اسـت  آور زیـان  و سخت کارهاي خاص ضوابط و بهداشتی

قانون کار مصوب  79با توجه به ماده مجازات جایگزین براي کودکان و نوجوانان باید بیان داشت: 
قـانون   89سال ممنوع بـوده و بـر اسـاس مـاده      15به کارگماردن افراد کمتر از  1369آبان ماه  29

مجازات اسالمی این ضمانت اجرا فقط در خصوص نوجوانان پانزده تا هجده سـال تمـام شمسـی    
این خدمات، یکصد و هشتاد تا هفتصد  باشد و با توجه به بند پ این ماده میزان انجام قابل اجرا می

ها تعزیر درجه پنج  و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن
و شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی کـه مجـازات قـانونی    

قـانون مجـازات    89ماده  باشد خواهد بود همچنین بر اساس تبصره یک ها تعزیر درجه شش می آن
  باشد.  اسالمی ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نمی

 یـک  از بـیش  بـه  توانـد  نمـی  دادگـاه دارد:  قانون مجازات اسالمی چنین بیان می 84سه ماده  تبصره  
 رضـایت  عـدم  صـورت  در حال هر در. دهد حکم فصل این موضوع نامهآیین در مقرر عمومی خدمت

چهـار ایـن    تبصرهبا توجه . شود می واقع حکم مورد اصلی عمومی، مجازات خدمات انجام محکوم، به
 هـاي  معـذوریت  یـا  پزشـکی  خدمات به نیاز و جسمانی وضع به بنا تواند می احکام اجراي قاضیماده 

دوره،  طـول  در مـاه  سـه  تـا  حداکثر و موقت طور به را عمومی خدمات ها، انجام آن مانند و خانوادگی
  . دهد پیشنهاد حکم صادرکننده دادگاه به دیگر جایگزین بهمجازات را آن تبدیل یا نماید تعلیق
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 گیري نتیجه
رفع نیازهاي اصلی آحاد جامعه بویژه ایجاد اشتغال، تهیه مسکن و لـوازم اولیـه زنـدگی، مهـار تـورم،      

رویه  برطرف کردن رکود اقتصادي، ارتقاي سطح کیفی آموزش و پرورش و جلوگیري از مهاجرت بی
از میـان  باشد که بـا   افراد به شهرهاي بزرگ براي اشتغال از ابزارهاي پیشگیري عمومی غیر کیفري می

توان از ارتکاب بزه توسط افراد و به ویـژه کودکـان و نوجوانـان     رفتن این مشکالت تا حد زیادي می
جلوگیري نمود، بدون تحقق این موارد، استفاده از راهکارهاي کیفـري و تـدابیر جـایگزین از کـارایی     

زم را ایجاد نمود تا اسـتفاده  هاي ال الزم برخوردار نخواهد بود، به عبارت دیگر، ابتدا باید بستر و زمینه
اي عمل ننماید. مطالعـات انجـام گرفتـه در زمینـه اّعمـال       از تدابیر جایگزین به صورت مسکن لحظه

دهد، محیط اجتماعی ناسالم،  معارض با قانون کودکان و نوجوانان و علل ارتکاب این اعمال نشان می
شدیدي در ارتکاب اعمال معارض با قـانون کودکـان   فقر، اعتیاد، طالق والدین، بیسوادي و غیره تأثیر 
  تواند تا حد زیادي از ارتکاب این اعمال بکاهد.   و نوجوانان داشته و داشتن والدینی سالم می

اي شـدن   هاي اصالح و تربیت کشـور و مراحـل حرفـه    آمارهاي موجود از وضعیت وحشتناك کانون  
هـا در اصـالح و تربیـت و بـازپروري      ناکارایی این کـانون  دهنده ها نشان کودکان و نوجوانان در این کانون

. همچنین اعمال مجازات 1باشد ها به دامان جامعه می کودکان و نوجوانان و ایجاد محیطی براي بازگشت آن
هاي حقوقی اکثر کشورهاي دنیـا ایـن مجـازات را     اعدام با توجه به نتایج بسیار منفی آن باعث گردید نظام

خویش حذف نمایند که حذف این مجازات در مورد کودکان و نوجوانان به طریق اولـی  براي بزرگساالن 
کننده بودن آن و ایجاد درد در  در خصوص مجازات شالق نیز با توجه به تحقیر 2باشد. الزم و ضروري می

  3بدن، عدم کارایی آن، مخصوصا در جهت اصالح و تربیت کودکان و نوجوانان مشخص گردیده است.
گونه کـه مشـاهده گردیـد تـا حـد       هاي اجتماعی در خصوص کودکان و نوجوانان همان مجازات اعمال  

هـا را بـه    تواند منجر به اصالح، تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار گردیـده و امکـان بازگشـت آن    زیادي می
ال ایـن تـدبیر   ها را فراهم نماید. نتایج بدست آمده حاکی از این اسـت کـه اعمـ    دامان جامعه بدون تحقیر آن

                                                            
   توان به موارد زیر اشاره نمود: ر این زمینه صورت گرفته است که میتحقیقات مختلفی د  .1

ساله (با تأکید بر مرکز کانون  18 ـ 12بررسی ساختار اجتماعی علل بزهکاري نوجوانان پسر «، ملیحه ساالر. 1
   .45شماره ، 1384آذر ، مجله اصالح و تربیت، )»اصالح و تربیت شهرستان گرگان

بررسی میـزان پرخاشـگري نوجوانـان (بررسـی میـزان پرخاشـگري       «، . اکبري کیا، حمیدرضا ورسول غالمی2
   .67شماره  ـ 1386آبان ، مجله اصالح و تربیت، )»نوجوانان کانون اصالح و تربیت و نوجوانان فراري

دیدگی اطفال بزهکار (پژوهشی میدانی درباره بـزه دیـدگی مـددجویان کـانون     بزه «، . گودرزي، محمدرض3
   .44شماره ، 1382پاییز ، ی دادگستريیمجله حقوقی و قضا، )»اصالح و تربیت تهران

مجله پژوهش حقوق ترجمه حسین غالمی، ، »پذیرش فرهنگ زندان«. مک شین، مالی دي و فرانک پی ویلیامز، 4
   .7شماره ، 1381پاییز و زمستان ، و سیاست 

مجله پژوهش حقـوق و  ، »جایگاه کیفر مرگ در جهان«، براي اطالع بیشتر رجوع شود به: راییجیان اصلی، مهرداد  .2
  .11، شماره 1383تابستان ، سیاست 

مجلـه  ، »م اطفال و انتقادي بر الیحه اطفـال بزهکـار  یجرا«، بیشتررجوع شود به: کیانپور، غالمرضابراي اطالعات   .3
   .68و  67، شماره 1338مهر و آبان و آذر و دي ، کانون وکال
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هـاي سـالب    جایگزین نه تنها در کاهش تکرار جرم مؤثر است، بلکه باعث کـاهش اثـرات منفـی مجـازات    
  گردد.   هاي سالب آزادي می هاي هنگفت مجازات آزادي، شالق و اعدام شده و باعث صرفه جویی در هزینه

البته مفید و کارآمد بودن این تدبیر در یک نظـام حقـوقی، لزومـاٌ باعـث موفقیـت آن در سـایر         
شود بلکه موفقیت یا عدم موفقیت چنین تدابیري نیازمنـد بسترسـازي در ایـن زمینـه و      ها نمی نظام

  باشد.  ها می ایجاد فضا، امکانات و آموزش الزم به افراد مختلف و ایجاد تخصص در آن
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  وکیل پایه دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق خصوصی  زهرا محمودي

  وکیل پایه یک دادگستري و دانشجوي دکتري حقوق خصوصی  حدیث شفیعی

 
  

 مقدمه
بهاست،  ترین وظیفه مستأجر پرداخت اجاره با عنایت به این امر که در قراردادهاي اجاره کشتی مهم
  پردازد.  این مقاله به بررسی این وظیفه و ضمانت اجراهاي آن می
و » مسـتاجر «رسد که به کـاربردن عنـاوین    البته در ابتداي راه ذکر این نکته ضروري به نظر می

گونه که متعاقبا توضیح خواهیم داد موضـوع   خالی از ایراد نیست، زیرا همان» قرارداد اجاره کشتی«
این قراردادها در حقیقت اجاره اشخاص یا اشیاء نیست ولی از آنجا که در حقوق داخلی ما و حتی 

ها استفاده خواهیم نمـود. البتـه تـا حـد      در قانون دریایی ایران این عناوین به کار رفته، ما نیز از آن
عنـوان اصـلی ایـن قـرارداد     » قرارداد اجاره کشتی«سعی بر آن شده است که به جاي عبارت  امکان
  اي بکار برده شود.  بدون ارائه هر تعبیر و ترجمه» چارتر«یعنی 

شود، ایـن   که قرارداد اجاره کشتی به سه نوع سفري، زمانی و دربست تقسیم می با توجه به این
پرداخت کرایه در چـارتر سـفري، پرداخـت کرایـه در چـارتر       مقاله نیز در سه گفتار تحت عناوین

  گردد.  زمانی و نهایتاً پرداخت کرایه در چارتر لخت ارائه می
در گفتار اول سعی بر آنست که مطلب کامل و جامع مطرح شـود ولکـن در گفتارهـاي بعـدي     

  ها مطرح گردیده است.  تفاوت
  

  گفتار اول: پرداخت کرایه در چارتر سفري
  ول: نقد و بررسی تعاریففصل ا

توان تعهد اصلی و اساسی مستأجر محسوب نمود زیرا چارتر سـفري   پرداخت کرایه را می
بایسـت   یک قرارداد معوض است و عوض مربوط به مستأجر همـان کرایـه اسـت کـه مـی     

توسط مستأجر پرداخت گردد. در چارتر سفري کرایه بستگی بـه میـزان کـاال داشـته و بـا      
شـده از کشـتی بـر مبنـاي فـوت مکعـب محاسـبه        توجه به وزن محموله یا فضاي استفاده 

  شود.   می

 بها یا کرایه کشتی و ضمانت اجراهاي پرداخت آن اجاره
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در حقوق انگلیس بـوده و در  »freight«در تعریف کرایه باید گفت که این کلمه در واقع معادل 
کرایه، عوض و ما به ازاي قابل پرداخت به مالک کشتی است براي حمل «شود:  تعریف آن گفته می

1»وافق.و نقل کاال از بندر بارگیري به بندر مورد ت
در عـرف بازرگـانی منظـور از کرایـه حمـل و یـا       «در تعریف دیگـري از کرایـه آمـده اسـت:     

االجاره، اجرتی است که مالک یا متصدي حمل و نقل در قبال انجام خدمات مقـرر در قـرارداد    مال
  2»باربري، مستحق دریافت است.

رایه حمـل متـرادف تلقـی    االجاره و ک یک اشکال وارد بر این تعریف آن است که اصطالح مال
سـازد زیـرا    گردیده در حالی که غور در معانی و کاربرد این دو واژه، وجوه افتراق آن را آشکار می

گـردد و بـه همـین دلیـل در      کرایه حمل پولی است که در مقابل حمل اشیاء و کاالها پرداخت مـی 
ل و نقـل کـاال از طریـق    قابل پرداخت براي حمـ  3»حق الزحمه و اجرت«بعضی از موارد به معناي 

  رود.  االجاره در مورد اجاره اشیاء بکار می بها یا مال . در حالی که اجاره4دریا تعبیر شده است
الزم به توضیح است که نویسنده تعریف مزبور در چند سطر قبل از این تعریف مطالبی را بیان 

باشد. لکن در تعریف خود  اره میاالج هاي کرایه حمل و مال دارد که مبین توجه ایشان به تفاوت می
اند.  ها را نادیده انگاشته و دو واژه را به یک معنا آورده این تفاوت

در حـالی کـه   ...»االجـاره اجرتـی اسـت     مـال «اشکال دیگر تعریف فوق الذکر این است که گفتـه:  
راي عوض االجاره اصطالحی است براي عوض قابل پرداخت در اجاره اشیاء و اجرت، اصطالحی ب مال

  االجاره.  قابل پرداخت در اجاره اشخاص و نیزعبارت بعدي در تعریف نیز مبین اجرت است نه مال
با توجه به مطالب مطروحه فوق و عنایت به این امر که در چارترپارتی، مالک متعهد به حمل و 

تـوان   ، مـی شـود  گردد و در مقابل مستأجر متعهد به پرداخـت کرایـه مـی    نقل کاال از طریق دریا می
  تعریف ذیل را از کرایه بدست آورد: 

کرایه حق الزحمه و اجرتی است که باید توسط مستأجر به مالک کشتی در قبال حمل و نقـل  «
و این نظر خشک و غیرقابل انعطاف که در این مورد نباید واژه اجـرت را بـه   » کاال پرداخت گردد.

رسـد،   اره اشخاص است قابل قبول به نظر نمیکار برد زیرا که چارتر سفري داراي ماهیت عقد اج
گردد که از این جهت ایـرادي بـه    زیرا با دقت در وضعیت این قرارداد و تعهدات طرفین روشن می

اسـتفاده  » اجرت«این تعریف وارد نیست و به عالوه در مورد خود قرارداد حمل و نقل نیز از واژه 
بـه جـاي   » عـوض «تـوان از واژه   . البته نهایتاً مـی شده است که ایراد قابل توجهی به آن وارد نیست

نیز استفاده نمود. » اجرت«

1. John Wilson/op. cit/p. 276
  52، ص2امید، هوشنگ، حقوق دریایی، ج  .2

3. Remuneration
4. Robert Grime/op. cit/p88and Ivam/op. cit. p44
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  فصل دوم: انواع کرایه
توان در نظر گرفت:  به طور کلی سه نوع عمده براي کرایه می

  1. کرایه مقطوع1
اي است که مطابق قرارداد بابت استفاده از تمام یا قسمتی از کشتی به صورت مقطـوع و یـک کرایه

  جا پرداخت شود و در تعیین مبلغ این کرایه میزان محموله حمل شده تأثیري ندارد. 
براي دریافت کرایه مقطوع یا باید کشتی سفر را به اتمام برساند و یا کاال را به کشـتی دیگـري   

مل منتقل نماید و یا با وسایل دیگري به جز آن کشتی که در آن بارگیري اولیه انجـام شـده   براي ح
  بود ارسال و توسط مالک کشتی یا نماینده آن در مقصد تحویل داده شود. 

گونه کـه در رأي   اگر کشتی از اتمام سفر دریایی باز بماند و یا قسمتی از کاال از بین برود همان
شـد   وئینک آمده، مالکین تعهدات خود را انجام داده و اگر مخاطرات مانع نمیپرونده توماس و هار
رغم درج ایـن شـرط    دادند و لذا مستحق دریافت همه کرایه مقطوع هستند. (علی کاال را تحویل می

  2در قرارداد که کرایه در مقابل تخلیه و تحویل سالم کاال قابل پرداخت است.)
شود که مستأجر حق تهاتر کرایه در برابر خسارات مربـوط بـه    یدر مورد این نوع کرایه گفته م

3قصور فرمانده در ادامه سفر با یک سرعت متعارف را ندارد.

تمـام  معمـوالً   کرایه مقطوع باید در بندر مقصد و در مقابل تحویل سالم کاال پرداخت گردد اما
  4گردد. یا قسمتی از آن پیش پرداخت می

در صورتی که کرایه مقطوع با تحویل صحیح و واقعی کاال در بندر مقصد قابل پرداخت باشد براي 
که مالک کشتی بتواند تمام کرایه را دریافت کند الزم نیست تمام کاال به مقصد برسـد و مخـاطرات    این

ت کشتی، افراد یا چه در اثر ریختن قسمتی از کاال در دریا جهت نجا طور چنان دریایی استثناء شده همین
باشد.  کاالهاي دیگر، قسمتی از محموله از بین برود، مستأجر موظف به پرداخت کل کرایه می

  5. کرایه نسبی2
  این نوع کرایه خود به دو قسم است: 

اي که حمـل آن را   چه مالک کشتی قسمتی از محموله چنان :6کرایه به نسبت تحویل ناقص کاال )الف
که کل محموله قرارداد را بارگیري کـرده امـا    تعهد کرده است بارگیري و حمل نماید و یا این

1. Lump sum freight
2. Thomas V Harrowing SSco(1915)
3. Hardy Ivamy/op. cit/p86. 
4. Execepted perils. 
5. Prorata freightor freight prorata. 
6. Freight prorata For short delivery. 
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تنها بخشی از آن را در بندر مقصد تحویل نماید، صرفاً مستحق کرایه به نسبت میزان محموله 
  بینی کرایه مقطوع در قرارداد) پیشباشد. (البته در صورت عدم  تحویل شده می

هنگامی که وقایع و اوضـاع و  : 1کرایه نسبی بر مبناي تحویل کاال در محلی نرسیده به بندر مقصد )ب
احوال حاکی از آن باشد که تحویل کاال در یک بندر بین راهـی بـه عنـوان اجـراي قسـمتی از      

ارد مبنی بر پرداخـت کرایـه بـه    قرارداد پذیرفته شده است، یک تعهد ضمنی و قانونی وجود د
نسبت آن قسمت از سفر که انجام یافته است. البته صرف قبول کاال در یـک بنـدر بـین راهـی     

توان مستأجر را ملزم به پرداخت کرایه نسبی نمـود مگـر    مبین این امر نبوده و بر مبناي آن نمی
را به طور کامل اجرا نماید.  که مالک کشتی بخواهد و بتواند به سفر ادامه داده و تعهد خود این

بنابراین اگر به اصرار فرمانده کشتی مستأجر به ناچار کاال را در یک بنـدر بـین راهـی تحویـل     
بگیرد و یا وقتی که مالک از ادامه سفر و رسیدن به بندر مقصد به دلیـل وجـود برخـی موانـع     

  ناتوان است، مستأجر ملزم به پرداخت کرایه نسبی نخواهد بود. 
شـد. در حـین    بایست در رتردام تحویل مـی  ، محموله برنج می2در پرونده فیربوم و چپمن مثالً

سفر دریایی مقداري از آن به آب دریا انداخته شد و بقیه را در جزیره موریس به فروش رسـاندند.  
که مالک کشتی نتوانسته کاال را در رتـردام تحویـل دهـد هـیچ      در رأي صادره آمده که به علت این

شود.  افقی در خصوص کرایه نسبی استنباط نمیتو
، یک کشتی در مسیر تامپا به هامبورگ بود. 3همچنین در پرونده سنت اینوچ و فسفات ماینینگ

نیروي دریایی به آن کشتی اخطار داد تا به یک بندر انگلیسی بـرود. روز بعـد بـه     1914اوت  3در 
ا محمولـه اش را در رانکـون تخلیـه کـرد.     علت وقوع جنگ رفتن به هامبورگ غیرممکن شد و لذ

مالکین کشتی در آنجا مطالبه کرایه نسبی نمودند. دادگاه چنین رأي داد که نظر به عدم اتمـام سـفر   
دریایی و عدم استنباط هرگونه قرارداد جدیدي از روابط طرفین مبنی بر تجویز تخلیـه محمولـه در   

  4باشد. داخت نمیاي قابل پر رانکون به جاي هامبورگ، هیچ کرایه
گیرد و اوضـاع و   البته گاهی مستأجر در مکانی غیر از مکان مورد توافق اولیه کاال را تحویل می

مابین طرفین است و در این حالت نامبرده ملزم به پرداخت  احوال بیانگر حصول توافق جدیدي فی
  کل کرایه خواهد بود. 

، به موجب قرارداد، مقداري زغال سنگ به مقصد بندر هـامبورگ  5براي مثال در پرونده کریستی و راو
بارگیري شد. به علت حضور ارتش فرانسه رسیدن به هامبورنگ خطرنـاك بـود. صـاحبان کـاال تقاضـاي      
تحویل بار در یکی از بنادر بین راهی را نمودند. در یک بندر بین راهی قسمتی از کاال تخلیه شد ولی قبـل  

1. Freight prorate itineris paracti. 
2. Viebroom V chapman(1844). 
3. St. Enoch shopphng co. ltd V phosphate mining co?(1916)2KB624. 
4. Christy V. row(808). 
5. Scrutton/op. cit. p345. 
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لیه به کشتی دستور داده شده که بندر را ترك نماید. صـاحبان کـاال از پرداخـت کرایـه     از اتمام عملیات تخ
که تمام کرایه کاالي تحویل داده شده باید پرداخت گردد. زیرا قبول  امتناع ورزیدند. دادگاه حکم داد به این

  1صلی شده است.تحویل کاال در بندر بین راهی حاصل توافق جدیدي بوده که جایگزین قرارداد و توافق ا

  2. کرایه برگشت کاال3
هرگاه مالک کشتی (یا متصدي حمل) به دالیل فـورث مـاژور نتوانـد محمولـه را در بنـدر مقصـد       
تحویل دهد، در اینصورت باید هرگونه اقدامی را در جهت منافع صاحب کاال و به هزینه او انجـام  

مالک کشتی حسب مورد و با توجـه   دهد. اگر امکان دریافت دستوري از جانب صاحب کاال نباشد
ها را به کشتی  تواند کاالها را تخلیه نموده و در انبارهاي بندر جاي دهد یا آن به اوضاع و احوال می

دیگري منتقل کند یا به بندر دیگري حمل نموده و یـا بـه بنـدر بـارگیري عـودت دهـد و در هـر        
  3نماید. ال را دریافت میهاي متحمله برگشت دادن کا صورت مالک کشتی کلیه هزینه
، محموله نفتی توسط فرستنده آن در یک کشتی براي سفر از لنـدن بـه   4در پرونده کارگواکس ارگوس

بندر لوهاور بارگیري شد. پس از رسیدن کشتی به بندر به دستور مقامات بندر به علت وجود مقادیر زیادي 
سکله بیرون ببرد. فرمانده سعی نمود تا بـار را در  مهمات جنگی در بندر فرمانده مجبور شد تا کشتی را از ا

  یکی از بنادر مجاور تخلیه نماید اما باالخره تصمیم گرفت که بهتر است محموله را به لندن برگرداند. 
در رأي صادره استحقاق مالک کشتی براي دریافت کرایه برگشت تأییـد شـد زیـرا در شـرایط     

نموده بود که به نظر وي بهترین و در جهـت حفـظ منـافع     فوق فرمانده چنان رفتاري را با محموله
  5فرستنده کاال بوده است.

  فصل سوم: زمان پرداخت کرایه
شود:  به طور کلی در مورد زمانی که مستأجر باید کرایه را پرداخت نماید به دو نحو عمل می

  6. پرداخت کرایه در هنگام تحویل محموله (کرایه قابل پرداخت در مقصد)1
پرداخت کرایه در هنگام تحویل محموله، شیوه غالب و معمول در حمل و نقل دریایی و بـه موقـع

. یعنی اقتضاي مطلق عقد اجاره 7بینی شده است هاي استاندارد نیز پیش باشد که در فرم یک اصل می

1. Back freight. 
2. Jonn Wilson op. cit/p285
3. Cargo ex argos(1873)42 ly and 49. 

  .273پیشین، صایوامی، هاردي، منبع   .4
شود. در این زمینـه رجـوع کنیـد بـه:  نیز گفته می freight collectیاfreight forwardبه کرایه قابل پرداخت در مقصد  .5

peter R. brodie,op. cit/p62
  ./genconفرم استاندارد  4ماده   .6

7. Concurrent acts. 
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ن کـه طـرفی   کشتی این است که کرایه در هنگام تحویل کاال در بندر تخلیه پرداخت گردد مگر ایـن 
اي دیگر توافق کرده باشند و لذا تحویل کاال و پرداخت کرایه دو عمـل همزمـان محسـوب     گونه به
. البته تحویل عملی کاال الزم نیست، بلکه کافی است مالک کشتی آمادگی تحویل کـاال در  1شود می

که مالـک کشـتی در چـه     در حقوق انگلیس ضابطه صحیح در مورد این 2مکان مقرر را داشته باشد.
صورت حق مطالبه کرایه را خواهد داشت این است که آیا خدمت و تعهدي که در قبال انجـام آن،  
تعهد به پرداخت کرایه شده است به طور کامل و اساسی اجرا شده است یـا نـه و بـه عنـوان یـک      

اال به مقصد و آماده بودن جهت تحویل به تاجر قابل وصـول  قاعده کلی، کرایه با حمل و رسیدن ک
اي قابـل مطالبـه نیسـت     گونه کرایه است. بنابراین در صورتی که محموله به بندر مقصد نرسد. هیچ

حتی اگر حدوث موانع و پیشامدهایی در طول سفر مانع از انجام وظایف مالک کشتی گردد و ایـن  
  مالک نباشد. موانع به هیچ وجه قابل انتساب به 

، یخبندان دریاي آزف مانع از رسیدن کشـتی بـه بنـدر    3چه در پرونده مت کالف و بریتانیا چنان
مقصد شده و مالک کشتی از دریافت کرایه محروم شد. همچنین اگر مانع حادث شده جزء مـوارد  

بینی ایـن   پیش سازد. زیرا منظور از یت باشد این امر او را مستحق کرایه نمیمسئول معافیت مالک از
استثناءها صرفاً حمایت مالک کشتی (متصدي حمل و نقل) در مقابل دعوایی است که بـراي عـدم   
تحویل کاال اقامه شده است. تنها استثناء بر این قاعده کلی، موردي است که نرسیدن کاال به مقصـد  

  4و عدم تحویل آن ناشی از قصور صاحب کاال باشد.
، کشتی در سیلی به ساحل نشست و مجبور شدند کـاال  5اکس گاالماز این رو در پرونده کارگو

دهنـده در قبـال    را تخلیه و انبار نمایند. مستأجر بندر تخلیه را به بندر هامبورگ تغییـر داد. امـا وام  
شد از دادگاه حکم انتقال کاال بـه   بازپرداخت می 7بایست در فالموث که وام او می 6گروگذاري کاال

  را گرفت. لندن و حراج آن 
در رأي صادره آمده است که از آنجایی که مالک کشتی از قصد خود براي اتمام سـفر دریـایی   
منصرف نشده بود ولی توسط حکم دادگاه به علت تقصیر صاحب کاال از انجام کامل سفر دریـایی  

ممنوع شده، بنابراین مالک کشتی استحقاق دریافت کرایه را دارد. 
ان خسارت به محموله را عنوان نمود. اگر مالک کشـتی در بنـدر مقصـد    تو در مقابل کرایه نمی

که علـت خسـارت    بهاي کشتی را مطالبه نماید، مگر این تواند اتمام اجاره آماده تحویل کاال باشد می

1. Caver/op. cit volume 2p. 1165. 
2. Caver/op. cit Volume 2p. 1165. 
3. Metcalf V. britannia(1808)
4. John Wiilson/op. cit/p276T277. 
5. Cargoex galam(1863)33ljpm a A97. 
6. Respondentia bond. 
7. Falmouth. 
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به تنهایی یکی از مخاطرات دریایی مستثنی شده باشد که در قرارداد صریحا قیـد شـده و یـا طبـق
  . حقوق عرفی مقرر باشد

، محموله کشتی زغال سنگی بود که طبق قـرارداد پـس از بـارگیري،    1در پرونده داکین واکسلی
حمل شد، به علت غفلت فرمانده کشتی کاال به حدي خراب شد که ارزش آن کمتر از ارزش کرایه 

  مقرر براي آن بود. فلذا مستأجر از گرفتن کاال امتناع نمود و از آن به نفع مالک اعراض نمود. 
پرداخت خسارت اعـالم و مطالبـه غرامـت     مسئول رغم آن حادثه، در رأي صادره مستأجر علی

دعواي مستقلی فرض شد. به این صورت که دو دعوا به عنوان دعاوي متقابل هستند که یکی بابت 
  2گردد. کرایه از جانب مالک کشتی، و دیگري از جانب مستأجر براي مطالبه خسارت مطرح می

نظر تجاري نیز نباید تغییر کرده باشد. در غیر ایـن صـورت کرایـه قابـل مطالبـه       ماهیت کاال از
، یـک کشـتی حامـل خرمـا در     3نخواهد بود. براي مثال بر اساس محتویات پرونده اسفار و بالندل

اي تغییر  گونه ها به رودخانه تایمز غرق شد، لکن خرماها از آب گرفته شد. اما وضعیت و کیفیت آن
ها براي گـرفتن شـیره اسـتفاده     ود که دیگر براي مصرف انسان قابل استفاده نبود و از آنپیدا کرده ب

شد. 
دادگاه حکم به غیر قابل پرداخت بودن کرایه صادر کرد. بـه ایـن دلیـل کـه از جهـت مقاصـد       

  تجاري، کاالي تحویل شده با کاالي بارگیري شده، متفاوت بوده است. 
(غیرقابل توجیـه) از مسـیر مـورد توافـق، کرایـه قابـل        4همچنین در صورت انحراف غیرموجه

باشد. اما اگر با این وجود، محموله سالم به مقصد برسد، متصدي حمل و نقل (مالک  پرداخت نمی
  مستحق یک مبلغ متعارف و معقول خواهد بود.  5المثل) کشتی) بر مبناي (اجرت

نال سـوئز منقضـی و غیرقابـل اجـرا     که در یک مورد قرارداد اجاره به علت بسته شدن کا چنان
گردید، مالک کشتی مجاز شد تا اجرت معقولی بابت سالم رسانیدن کاال به مقصد از طریـق دماغـه   

امید نیک مطالبه نماید اما نتوانست کرایه قراردادي را دریافت کند. 

  6. کرایه پیش پرداخت2
اگر در قرارداد اجاره کرایه به صورت پیش پرداخت تعیـین شـده باشـد، پرداخـت آن موکـول بـه       
تحویل کاال نیست. یعنی حتی اگر کشتی از بین برود یا کاال هرگـز تحویـل نگـردد بایـد پرداخـت      

شود. 

1. Dakin V Oxley(1864)10LT268. 
  .265ایوامی، هاردي، منبع پیشین، ص   .2

3. Assfar V Blundell(1896)
4. Unjustifiable deviation. 
5. Quantum meruit. 
6. Advance freight. 
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 ، کشتی براي سفر دریایی از لیورپول به مارنهـام و برگشـت  1در پرونده دوسیلوال و کندال مثالً
پوندي را به صورت  192مجدد به لیورپول اجاره شد. کشتی به مارنهام رسید و فرستنده کاال کرایه 

پیش پرداخت به مالک کشتی داد. کشتی به طرف مقصد اولیه برمی گشـت کـه در راه بـه غنیمـت     
. گرفته شد. دادگاه کوئینز بنچ فرستنده کاال را مستحق استرداد کرایه پیش پرداخته شده ندانست

چـه   ممکن است طرفین توافق کنند که تمام یا قسمتی از کرایه باید پیش پرداخت گردد. چنـان 
گفته شد، اصل و قاعده کلی این است که کرایه در بندر مقصد با تحویل کاال قابل پرداخت است و 

  لذا پیش پرداخت کرایه حتما باید به طور دقیق و واضح در قرارداد منعکس گردد. 
حمل  3بایست کاال از لندن به لیسبن ، به موجب قرارداد می2در پرونده ماسبیتر و بولربراي مثال 

شد و به موجب یکی از مواد قرارداد، کرایه حمل کاال در لندن قابل پرداخت بود. تفسیر دادگـاه   می
. یعنـی ایـن شـرط داللـت     4این بود که این شرایط مبین پرداخت کرایه است نه زمان پرداخـت آن 

  که کرایه باید در لندن که بندر بارگیري است پیش پرداخت شود.  ند بر آنک نمی
اگر زمان مقرر براي پیش پرداخت کرایه فرارسد ولی کرایه پرداخـت نگـردد و پـس از آن بـه     

یت اسـت، کـاال از بـین بـرود مسـتأجر      مسـئول  واسطه مخاطرات دریایی که جزء موارد معافیـت از 
موظف به پرداخت کرایه است و اگر پس از پرداخت کرایه به صورت پیشین، کاالها از بین برونـد  
  کرایه پرداختی قابل استرداد نبوده و تنها در دو صورت تمام یا قستمی از کرایه قابل استرداد است: 

ی بر انجام عملیات حمل و نقل با یک کشتی وقتی که مالک به یک شرط و تعهد مقدماتی مبن )الف
داراي قابلیت دریانوردي در یک زمان معقول عمل نکند. 

  5یت نیست از بین برود.مسئول اگر کاال در اثر یک خطر دریایی که از موارد معافیت از )ب
گیـرد کرایـه    هایی که صـورت مـی   رسد که همیشه پیش پرداخت تذکر این نکته الزم به نظر می

که در هر مورد  گردد و تشخیص این شود، بلکه گاهی پیش پرداخت وام محسوب می ب نمیمحسو
پیش پرداخت داراي چه عنوانی است ضروریمی باشد. زیرا اگـر پـیش پرداخـت بابـت وام باشـد      
مستأجر حق استرداد آن را خواهد داشت. مالك و معیار عمده براي تمیز این دو از یکـدیگر، بیمـه   

پرداخت شده است. به این معنی که اگر مبلغ پیش پرداخت بیمـه شـود، ایـن امـر     کردن مبلغ پیش 
مبین آن است که منظور از این پرداخت از طرف مستأجر پیش پرداخت کرایـه اسـت نـه مسـاعده     

  6نقدي و وام، واال نیازي به بیمه کردن آن نبود.

1. De silrate V Kandall(1815)
2. Masbiter V. buller. 
3. Lisbon. 
4. John Wilson/op. cit/p279. 
5. Scrutton/Supra note p. 334. 
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پوند بدون  300کشتی مبلغ  هاي ، توافق شده بود که براي هزینه1در پرونده هیکس و شیلد مثالً
  بهره ولی بیمه شده از پیش پرداخت شود. 

در رأي صادره این پرداخت را به عنوان کرایه پیش پرداخت محسـوب نمودنـد و لـرد کامپـل     
که اگر قرار باشد پیش پرداخت بیمه شود، بایـد   گفت: ذکر بیمه به نظر من مهر تأییدي است بر این

بل بیمه شدن اسـت وجـود داشـته باشـد، درحـالی کـه وام اینطـور        یک کرایه پیش پرداختی که قا
  2نیست.

  فصل چهارم: بررسی حقوق ایران در این موضوع: 
در قانون دریایی ایران نسبت به انواع کرایه و طرق پرداخت آن مقررات خاصی وجود ندارد و لـذا  

پردازیم.  در اینجا به بیان و بررسی مقررات کلی که در این زمینه وجود دارد می
از  بدون دلیل مستاجر موظف است در صورتی که قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیري« .145ماده 

االجاره مندرج در قرارداد اجاره را به مالـک کشـتی    مالنصف اد اجاره خودداري نماید انجام قرارد
  »بپردازد.

توان استنباط نمود که اگـر   قانون دریایی ایران می 145رسد که از مفهوم مخالف ماده  به نظر می
ري مستأجر با دلیل موجه از انجام قرارداد اجاره کشـتی در آغـاز حرکـت کشـتی و قبـل از بـارگی      

توانـد از انجـام قـرارداد     االجاره مقرر هم نیست و می خودداري کند، موظف به پرداخت نصف مال
  اجاره کشتی بدون پرداخت کرایه خودداري کند. 

ب: در صورتی که کشتی براي مدتی معلوم و یا براي سفر معینی به مبلـغ مشخصـی   «...  .150ماده 
االجـاره اضـافی    گونـه مـال   هریه متوقف شود. هیچاجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه ق

  »نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است، تعلق نخواهد گرفت.
قـانون تجـارت منسـوخه277قانون دریایی ایران، از مـاده   150الزم به تذکر است که ماده 

قسـمتکه در  فرانسه ترجمه و اقتباس شده و در ترجمه آن تغییراتی داده شده است، مانند این
نیامـده 150آمـده ولـی در مـاده    »قرارداد بهقوت خود باقی خواهد بود«عبارت:  277دوم ماده 

  است.  
را  تمام کرایـه تخلیه گردد، موظف است  در بین راهاگر فرستنده بار تقاضا کند کاالي او « .153ماده 

تقصـیر  ت فعـل و یـا   به اضافه هزینه جابه جا شدن سایر کاالها بپردازد و در صورتی که کاال به عل
  »مربوطه خواهد بود. مخارج مسئول تخلیه شده باشد فرماندهفرمانده 

رسد شرایطی که در این ماده آمده است موضوع حکم به پرداخت کرایه نسبی باشـد   به نظر می
گذار، مستأجر را موظف به پرداخت تمام کرایه نموده است.  در حالی که قانون

1. Hicks V shied (1957) ea b633. 
  .271ایوامی، هاردي، منبع پیشین، ص   .2
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رسد و آن این است که در فـرض دوم نیـز یعنـی     ایراد دیگري نیز در مورد این ماده به نظر می
گـذار   گیـرد قـانون   موردي که تخلیه کاال در بین راه به علت فعل با تقصـیر فرمانـده، صـورت مـی    

هـا و   مستأجر را موظف به پرداخت تمام کرایهنموده است و فرمانده را تنها ملزم به پرداخت هزینه
مخارج مربوطه کرده است. در حالی که تحمیل تکلیف فوق بر مستأجر به ویژه در این فرض کامالً 

غیر منطقی است. 
شـود ضـمن مسـافرت     چه تجارت با کشوري که کاال به سوي آن حمل می ب: چنان«...  .154ماده 

بـه طـرف   ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسـیر طـی شـده    
  که کشتی بر طبق قرارداد براي رفت و برگشت اجاره شده باشد.  مقصد را خواهد داشت ولو این

 معتقدند که در دو مورد از قانون دریایی ایـران، مقرراتـی در زمینـه کرایـه     1آقاي هوشنگ امید
ات خـود  باشد. در حالی که با عنایت به بیان می 154ماده » ب«نسبی آمده است و یک مورد آن بند 

ایشان و همچنین مطالب معروضه قبلی، این بند منطبق با آنچه در خصوص کرایـه نسـبی شـناخته    
کند که کـاال قبـل از رسـیدن بـه بنـدر       شده نیست. زیرا پرداخت کرایه نسبی هنگامی مورد پیدا می

شـود،   گردد و موردي که کاال به بندر مبدا عـودت داده مـی   مقصد در یک بندر بین راهی تخلیه می
  شود.  بحث کرایه نسبی مطرح نمی

موظف است به  کشتی را تعمیر کند مستأجراگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت « .157ماده 
االجاره تخلیه نماید فرمانده نیز موظف  حد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام مال

نباشد کشتی دیگري جهت حمل بار کرایـه  در مدت متعارف ممکن ادامه سفر است در صورتی که 
  »پرداخت خسارت خواهد بود. مسئول کند و اال

در قسمت اول این ماده سخن از لزوم تعمیر کشتی و صـبر و انتظـار بـراي انجـام آن در حـد      
در صورتی که «... متعارف به میان آمده است در حالی که در قسمت دوم ماده مقرر شده است که: 

شاید بهتربود که ایـن قسـمت از مـاده بـدین صـورت      ...»ت متعارف ممکن نباشد ادامه سفر در مد
  ...»در صورتی که تعمیر کشتی در مدت متعارف ممکن نباشد «شد:  تنظیم می

االجاره کشتی امتناع نماید موردي است که وي  تواند از پرداخت مال تنها موردي که مستأجر می
هاي الزم، قابلیت دریـانوردي را   نامه داشتن همه گواهی رغم ثابت کند کشتی به هنگام حرکت، علی

تواند خسارات وارده بر خود را از ایـن جهـت مطالبـه     نداشته باشد. در این مورد مستأجر حتی می
ها را  باشد که مستأجر باید ورود آن کند. این خسارات شامل هزینه بارگیري کاال، صفافی و غیره می

  به خود ثابت کند. 
در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشـتی  «گوید:  قانون دریایی ایران در این زمینه می 158ماده 

االجاره  هاي الزم قابلیت دریانوردي را نداشته است. مال نامه هنگام حرکت باوجود دارا بودن گواهی
»خسارات وارده نیز خواهد بود. مسئول کشتی به فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده

  .59امید، هوشنگ، منبع پیشین، ص   .1
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  دوم: پرداخت کرایه در چارتر زمانی گفتار
گنجـد و اسـتفاده از اصـطالح     با عنایت به این امر کـه چـارتر زمـانی در قالـب عقـد اجـاره نمـی       

چه گفتیم نسـبت بـه    در مورد تعهد مستأجر خالی از ایراد نیست و چنان» بها اجاره«یا » االجاره مال«
هاي استاندارد ایراد شده است، لـذا در   در فرم» ناجاره کرد«و » اجاره دادن«استفاده از عباراتی نظیر

  کنیم.   استفاده می» کرایه«این بخش هم از اصطالح 

  فصل اول: میزان کرایه، زمان و نحوه پرداخت آن
شـود و او در مقابـل،    در چارترهاي زمانی، کشتی جهت حمل کاال در اختیار مستأجر قرار داده مـی 

بینـی   گـردد. مـدت و دوره قـرارداد صـریحا پـیش      متعهد به پرداخت مبلغ معینی به عنوان کرایه می
  گردد و براي طول این مدت مستأجر، ملزم به پرداخت کرایه است.  می

گـردد. پرداخـت کرایـه بایـد بـه       ، تعیین مـی 1اساس ظرفیت بارگیري کشتیبر معموالً  میزان کرایه
روز) پیش پرداخت گردد. آخرین قسط کرایه نیز بایـد بـه طـور    15صورت نقد و براي هر ماه (یا بعضاً 

کامل پرداخت گردد اگرچه در زمان پیش پرداخت آن، مسلم و قطعی باشد کـه کشـتی قبـل از انقضـاء     
شود. در این صورت مبالغ پرداختی اضافی پس از اسـترداد   الک تحویل داده میمدت زمان مربوطه به م

  2بینی نشده باشد. کشتی، به مستأجر پس داده خواهد شد. البته در صورتی که خالف آن در قرارداد پیش
در تمام طول مدت قرارداد، مستأجر ملزم به پرداخت کرایه است و تنها در چند مـورد از ایـن   

  گردد. این موارد عبارتند از:  تعهد معاف می
یت او براي پرداخت کرایه به موجب یک شرط صـریح در قـرارداد   مسئول موردي که تعهد و )الف

  براي مدتی معلق گردد. 
هـا شـده اسـت انجـام      هرگاه مالک کشتی خدماتی را که به موجب قرارداد متعهد به انجـام آن  )ب

ندهد و بدین ترتیب مرتکب نقض تعهدات قراردادي خود گردد. 
  3هرگاه قرارداد عقیم مانده و اجراي آن غیرممکن گردد. )ج

بـا تحویـل آن بـه    االصول مدت و دوره قرارداد از زمان تحویل کشتی به مستأجر شروع و  علی
پذیرد. بنابراین پرداخت کرایه نیز باید بر اساس همین مدت زمـان صـورت پـذیرد.     مالک، پایان می

فرم استاندارد بالتایم) 6و 1(مواد 
قـانون دریـایی چنـین مقـرر      138مـاده  در مورد طول مدت قرارداد و زمان شروع و خاتمه آن 

حرکـت  از زمـان  شـروع اجـاره   ینی اجاره شده باشد اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت مع«دارد:  می
  »که خالف آن در قرارداد قید شده باشد. خواهد بود مگر آن بندراز  کشتی

1. Dead weight capacity.
2. John Wilson/op. cit/p103
3. Scrutton/op. cit/p361. 



1398سال یازدهم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

128

در ایـن مـاده چـه بنـدري اسـت. مسـلما       » بندر«به وضوح معلوم نیست که منظور قانوگذار از 
ي و عزیمت کشتی از منظور بندر بارگیري نیست. زیرا در این صورت پس از اتمام عملیات بارگیر

گردد در حالی که این امر صحیح نیست. منطبـق بـر    بندر بارگیري، مدت و دوره قرارداد شروع می
باشد. چرا که فاصله بین زمانی که کشـتی جهـت بـارگیري در     قواعد مربوطه در این زمینه هم نمی

ت قـرارداد محسـوب   گیرد تا زمان حرکت کشتی از بندر بارگیري، جزء مد اختیار مستأجر قرار می
  شده و تکلیفی به پرداخت کرایه در این فاصله وجود نخواهد داشت. 

دهد  قانون تجارت فرانسه که مبناي تنظیم ماده فوق قرار گرفته است نشان می 275بررسی ماده 
که طبق مفاد این ماده، تاریخ شروع پرداخت کرایه، زمانی است که کشتی به طرف بندر معهـود بـه   

که خالف آن در قرارداد ذکر شده باشـد کـه در ایـن صـورت نیـز اشـکال        مده، مگر آنحرکت درآ
که کشتی به جهت بهره برداري در اختیار مستأجر قرار گیـرد،   مطروحه این است که چرا قبل از آن

گـذار   وي مکلف به پرداخت کرایه مندرج در قرارداد است و لذا با توجـه بـه همـین ایـراد، قـانون     
قانون تجارت فرانسـه   23ن زمینه اصالحاتی به عمل آورده است. به موجب مفاد ماده فرانسه در ای

شروع به پرداخت کرایه از روزي است که کشتی در اختیار مستأجر قرار  1966دسامبر  31مصوب 
قانون دریایی ایران نیز که به شرح فوق داراي ایـراد و اشـکال    139. بنابر این اصالح ماده 1گیرد می
  نماید.  د، ضروري میباش می

در صورتی که مستأجر به تعهد خود مبنی بر پرداخت کرایه اصال عمل نکند و یـا کرایـه را در   
موقع مقرر پرداخت نکند، مالک کشتی این حـق را کـه کشـتی را پـس گرفتـه و آن را از تصـرف       

هـد توسـط   باشد و در واقع این ضمانت اجرایی است جهت انجام تع مستأجر خارج سازد، دارا می
  مستأجر. 

عالوه بر این گفته شده در موردي نیز که پرداخت کرایه به موقع ولی به میزانی کمتـر از مبلـغ   
. البته در حقوق کامن ال، اصل 2گیرد، مالک کشتی حق استرداد آن را خواهد داشت مقرر صورت می

کرایـه، از قـرارداد    تواند به دلیل تأخیر در پرداخت یـک قسـط   اولیه این است که مالک کشتی نمی
کـه شـرایط و اوضـاع و احـوال حـاکی از قصـد        گیري کرده و کشتی را پس بگیـرد مگـر آن   کناره

که به وضوح، دیگـر تعهـدات خـود را اجـرا      مهاجرت مبنی بر عدم اجراي قرارداد باشد. مانند این
نکرده و به طور مکرر کرایه را پرداخت ننماید. 

در همه موارد به موجب قرارداد، حق استرداد کشتی به مالـک  ولی با این وجود در حال حاضر 
شود. نکته قابل توجه در این زمینه این است که در بسیاري از موارد مالکین کشـتی از ایـن    داده می

کننـد. بـه ایـن صـورت کـه وقتـی        حق در جهت حفظ منافع خود و اصول کرایه بیشتر استفاده می
انـد بسـیار بـاالتر رفتـه، بـه       زمانی که قرارداد را منعقد نمـوده  کنند نرخ کرایه نسبت به مشاهده می

  .7و  75، ص2امید، هوشنگ، منبع پیشین، ج   .1
2. Michael Wilford/op. cit/p197. 
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زنند و سپس قـرارداد   محض تأخیر در پرداخت کرایه از این حق استفاده کرده، قرارداد را به هم می
کنند و بر اساس این قرارداد ادامه عملیات حمـل   جدیدي با کرایه بیشتر با همان مستأجر منعقد می

  . 1شود و لذا در عمل، کشتی پس گرفته نمیگیرد  و نقل صورت می
به موجب اصل تهاتر، مستأجر ممکن است برخی از ادعاهاي خود را با کرایه حمل به صورت 
تهاتر تصفیه نماید. اگرچه قرارداد صریحا این حق را براي او تعیین نکـرده باشـد. در صـورتی کـه     

چـه   قراردادي در مورد پرداخت دیرکرد کرایه حمل فی ما بین طرفین وجـود نداشـته باشـد، چنـان    
ابل پرداخت با تأخیر ولی قبل از اقامه دعوي علیه مستأجر پرداخته شود ادعاي مالک کشتی کرایه ق

شود. اما اگر مالک کشتی نشان دهد که به علت تأخیر در پرداخت کرایـه   براي دیرکرد پذیرفته نمی
ز طـرح  اي اضافه بر اعتبار بپردازد اگرچه این بهره اضافه بر اعتبـار قبـل ا   حمل، مجبور شده تا بهره

تواند در صورت عـدم   تواند خسارت خاص ادعا نماید. دادگاه می دعوي پرداخت شده باشد او می
بها، به درخواست مالکین کشتی دستور موقت براي تـأمین امـوال مسـتأجرین بابـت      پرداخت اجاره

اجاره صادر کند به نحوي که حق خروج اموال را از حوزه قضایی خود از مالکین سلب کند. 

  2ل دوم: موارد منتفی شدن تعهد به پرداخت کرایهفص
هرگاه به عللی که ارتباطی به مستأجر ندارد، براي مدتی استفاده از کشتی و ادامه عملیات حمـل و  
نقل، غیرممکن گردد، مستأجر ملزم به پرداخت کرایه در مقابل این مـدت زمـان نخواهـد بـود. بـه      

گونـه مـوارد درج    د بـه پرداخـت کرایـه در ایـن    همین جهت در چارترهاي زمانی شرط عدم تعهـ 
در صورتی که به علـت  «دارد:  فرم استاندارد بالتایم مقرر می 11از ماده » A«گردد. براي مثال بند  می

تعمیر کشتی (در حوضچه خشک) یا انجام دیگر اقدامات ضروري جهت حفظ کارایی کشـتی، یـا   
ی، نقص و خرابی موتور کشتی، خسـارت وارد  یا ذخایر موجود مالک کشت کمبود کارکنانبه علت 

، کشتی متوقف شده و یا ادامه کار با آن ممتنع گردد و این وضع بیش دیگر حوادثآمدن به بدنه یا 
اي بابت زمان از دست رفته یعنـی زمـانی کـه کشـتی      ساعت متوالی استمرار یابد، هیچ کرایه 24از 

اي کـه   است نباید پرداخت گردد و لذا هرگونه کرایه بالفاصله قادر به انجام خدمت مورد نیاز نبوده
»پرداخت گردیده باید تعدیل شود. پیش

هاست نه عدم تمایل به کار کردن در کشتی، مـثالً   کم بودن تعداد آن» کمبود کارکنان«منظور از 
امتناع از رفتن به دریا در زمان جنگ. البته موردي که افراد به عنوان همراه براي محافظت و بدرقـه  

کشـتی   افرادي اسـت کـه بـراي کـار در    » کارکنان«شوند مستثنی است. منظور از  کشتی فرستاده می
وجود آنان الزم است و فرضاً شامل تفنگداران که براي حفاظت در زمان جنگ در کشـتی هسـتند،   

شود.  نمی

1. John Wilson/op. cit/p109, 110. 
2. Off-hire. 
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منظور از نقص فنی مذکور در ماده فوق نقصیاست که براي رفع آن، کشتی باید بـه یـک بنـدر    
ه بـه  جهت تعمیر فرستاده شود، اگرچه ممکن است نقص موتور کشتی مربوط به زمان قبل باشد ک

  کشتی وارد شده. 
چیزي است شبیه به گل نشستن کشتی در رودخانه. اما امتناع کارکنان » دیگر اتفاقات«منظور از 

از هدایت کشتی، (مگر خودداري از محافظت و بدرقه کشتی) شـامل آن اتفاقـات نیسـت و کرایـه     
  قابل پرداخت است. 

متصل به دریـا یـا آب نیمـه شـور، از     اگر زیر کشتی در اثر توقف زیاد در یک بندر داراي آب 
مـذکور  » اتفاقات دیگـر «جلبک دریایی پوشیده شود و درنتیجه سرعت آن کم شود، این اتفاق جزء

  دهد.  گیرد زیرا جلبک آب شور را ترجیح می در ماده فوق قرار می
هنگام  گردد، پرداخت کرایه از ساعت ممتنع می 24هنگانی که استفاده از کشتی براي مدتی بیش از 

ساعت. البته در این مـدت صـرفاً پرداخـت کرایـه      24گردد نه از پایان  شروع مدت مربوطه متوقف می
شود و دیگر وظایف و تعهدات مستأجر نظیر تأمین سوخت مورد نیاز کشتی پابرجاست مگـر   معلق می

وسـط مالـک   دهد نقص یکی از تعهدات ت اي که کشتی را در چنین وضعیتی قرار می که سبب حادثه این
آیـد.   کشتی باشد که در این صورت دیگر تعهدات مستأجر نیز در این مدت زمان به حالت تعلیق در می

  1تواند خساراتی را که از این بابت به وي وارد شده مطالبه نماید. عالوه بر این مستأجر می
وشنگ امیـد  قانون دریایی ایران در این زمینه به طور دقیق و صریح حکم خاصی ندارد. آقاي ه

 2اند قانون دریایی را آورده 157ماده »موارد عدم تعلق کرایه«در کتاب حقوق دریایی خود در بحث 
رسد که به عقیده ایشان مفاد این مـاده بیـانگر شـرط تعلیـق کرایـه       و براین اساس چنین به نظر می

شـرط مزبـور در    باشد هر چند به صراحت متذکر این مطلب نشده و مفاد این مـاده را بـا مفـاد    می
اند.  هاي استاندارد مقایسه ننموده عرف کشتیرانی و فرم

اگر فرمانده مجبور شود درضمن مسافرت کشتی را تعمیـر کنـد، مسـتأجر    : «قانون دریایی 157ماده 
االجاره تخلیه نماید.  موظف است به مدت متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام مال

ف نیست در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشـد کشـتی دیگـري    فرمانده نیز مکل
  »پرداخت خسارت خواهد بود. مسئول جهت حمل بار کرایه کند و اال

رسد که این ماده هیچ ارتباطی به موارد عدم تعلق کرایه نداشته باشـد و چنـین    به نظر چنین می
توان آن را استنباط کرد چراکـه ظـاهر    ز نمیحکمی به طور صریح در آن نیامده و به طور ضمنی نی

  دارد.  ماده مطلب جداگانه و حکم دیگري را بیان می
فقـط در صـورتی قابـل اجـرا      160تـا   141مقررات مواد : «قانون دریایی 161ماده با عنایت به 

مقررات فصـل نهـم قـانون    » بینی ننموده باشد. است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خالف آن را پیش

1. Scrutton,op. cit, p37. 
  211، ص 2امید، هوشنگ، منبع پیشین، ج   .2
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توانند در قـرارداد خـود قیـود و     از قوانین آمره نیستند و لذا طرفین می 138دریایی و از جمله ماده 
هـا   هایی که تعهد مستأجر به پرداخت کرایه نسبت به آن زمان شرایط الزم را در زمینه موارد و زمان

ـ     ک کشـتی و  منتفی گردد، درج کنند. اما در صورت سکوت طرفین قرارداد، با توجـه بـه تعهـد مال
همچنین غیرمنصفانه بودن الزام مستأجر به پرداخت کرایه براي مدتی کـه امکـان بهـره بـرداري از     
کشتی براي وي وجود نداشته است، باید بر آن بود که مستأجر تکلیفـی بـه پرداخـت کرایـه بـراي      

  . 1مدتی که کشتی از لحاظ تجاري قابل استفاده نبوده است؛ ندارد
رسد آن است کـه بـروز یکـی از     آن در این قسمت ضروري به به نظر مینکته دیگري که ذکر 

همـه خسـاراتی را کـه ممکـن اسـت بـه       ضرورتاً  شود، عواملی که منجر به تعلیق جریان اجاره می
مستأجر وارد شود، از طریق تعلیق جریان اجاره و عدم پرداخت کرایه مدت تعلیـق اجـاره، جبـران    

  . 2کند نمی
هایی به غیر از پرداخت  مستأجر به علت تأخیر در رسیدن به مقصد دچار زیانزیرا ممکن است 

چه بروز عواملی که باعث قطع جریان اجاره شده است به  کرایه نیز شده باشد به همین سبب چنان
واسطه نقض تعهدات قراردادي از سوي مالک کشـتی باشـد، ممکـن اسـت در محـدوده قـرارداد،       

قانون دریایی ایـران،   158رامت نماید. به همین جهت به موجب ماده مستأجر را مستحق دریافت غ
چه مستأجر ثابت کند که کشتی در ابتداي امر قابلیت دریانوردي نداشته اسـت، مالـک کشـتی     چنان

قـانون   157موظف است که از او جبران خسارت به عمل آورد. همچنین از مفاد قسمت اخیر ماده 
. در صورتی که ادامه سـفر در مـدت متعـارف ممکـن نباشـد فرمانـده       «..دارد:  دریایی که مقرر می

» پرداخت خسارت خواهد بـود.  مسئول مکلف است کشتی دیگري جهت حمل بار کرایه کند و اال
نیز همین حکم قابل استنباط است. 

  بها) در چارتر لخت االجاره (اجاره گفتار سوم: پرداخت مال
باشد، مالـک، یـک کشـتی را     کاربرد آن نیز بسیار کم و نادر می مطابق قرارداد اجاره لخت که موارد

دهد و در واقـع از میـان انـواع قـرارداد      به صورت لخت و تجهیز نشده در اختیار مستأجر قرار می
توان به آن قرارداد اجاره کشتی را اطالق نمود و بنابراین تنهـا در   اجاره، این تنها نوعی است که می

به معنی حقیقی آن، صـحیح و بـدون   » بها اجاره«یا » االجاره مال«عمال اطالح این مورد است که است
االجاره بر اساس واحدي از زمان مانند روز یا ماه با توجه به  باشد. در این نوع قرارداد، مال ایراد می

  . 3گردد عواملی نظیر نوع، سن، سرعت و ظرفیت خالص کشتی تعیین می

نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهـران، دانشـکده زاده، عباس، قراردادهاي اجاره کشتی، پایان توازنی  .1
  .130، ص 1376سالحقوق، 

2. Scrutton,op. cit,p371. 
  .55، ص 15، شماره 62مشهدچی، مجید، اجاره کشتی، بررسی هزینه و کرایه حمل، مجله صنعت حمل و نقل، آبان  .3
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هایی از مـاده   االجاره، قسمت ختلف مربوط به پرداخت مالدر اینجا جهت روشن شدن نکات م
آوریم:  را تحت عنوان شرایط می A«BARECONE«فرم استاندارد » 9«
  االجاره:  . مال9«

گونه کـه در بنـد    در هر ماه آنمبلغ مقطوع االجاره کشتی را بر مبناي یک  الف) مستأجرین باید مال
باشد ...  تحویل کشتی به مستأجرین میآمده، بپردازند که ابتداي آن از تاریخ و ساعت  23

ادامه یابد. تحویل کشتی به مالکین االجاره باید تا تاریخ و ساعت پرداخت مال
  پرداخت گردد .... پیش نقد و بدون تنزیل در اولین روز هرماه االجاره ... باید به صورت  ب) مال

االجاره کوتاهی کنـد مـالکین    در پرداخت مال بیش از هفت روز متوالیج) در صورتی که مستأجر 
بـدون  پس بگیرندحق دارند کشتی را از تحتسرویس و خدمات مستأجرین خارج کنند و آن را 

دیگـر و  گونه پروتست و اعتراضی و بدون نیاز به مداخله دادگاه یا هرگونه اقـدام رسـمی    هیچ
که به هرگونه ادعاي دیگر مالکین در مقابل مستأجرین تحت این قـرارداد لطمـه وارد    بدون این

  آید.  
  »کند. در سال می%10یک بهره بها، مالکین را مستحق  د) هرگونه تأخیر در پرداخت اجاره
االجاره در اجاره لخت این است کـه بـر خـالف چارترهـاي      یک نکته قابل توجه در مورد مال

نسبت به کاالهاي مستأجر جهت استیفاي حـق   1گونه حق ممتازه زمانی و سفري، مالک کشتی هیچ
خود مبنی بر دریافت کرایه ندارد و علت آن هم چنین ذکر شده که مستأجر تصرف کامل کشتی را 

. 2اي با کشتی ندارد در دست دارد و در طول مدت قرارداد، مالک رابطه

  گیري نتیجه
توان اظهار نمود کـه پیچیـدگی روابـط مالـک و      با عنایت به جمیع موارد مطروحه در این مقاله می
بینی نشـده، اختالفـات متعـددي در ایـن زمینـه       مستأجر در قرارداد اجاره کشتی و بروز موارد پیش

نماید که بخش عظیمی از آن در خصوص زمان، نحو، میزان، شرایط و ضمانت اجراهـاي   ایجاد می
کنـیم کـه در مـوارد     داخت کرایه است اما متاسفانه با مراجعه به قانون دریایی ایران مالحظـه مـی  پر

گـذار   شود که مورد بازنگري قانون بسیاري قانون ایراد دارد، ناقص یا ساکت است و لذا پیشنهاد می
مـورد   گذاري شده و در مواردي که ایـراد وجـود دارد   قرار گیرد و در موارد سکوت یا نقص قانون

اي که در موارد بروز مشکل بتوان مستقیما از قانون ایران نیـز   گونه تجدیدنظر و اصالح قرار گیرد به
  استفاده نمود. 

1. Lien
2. John Wilson,op. cit. p8. 
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وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

  چکیده
ــاوي در ــاع از دع ــوا و دف ــه دع اقام
محاکم دادگستري، محتاج به تحمـل

مخارجی است که به هزینه دادرسی 
شـود. هزینـه دادرسـی بـه تعبیر می

 502معناي اخص طبق تعریف ماده 
هــاي  قــانون آیــین دادرســی دادگــاه

عمــومی و انقــالب در امــور مــدنی 
هـایی . هزینه برگ1عبارت است از: 

. 2شـود.   مـی  که بـه دادگـاه تقـدیم   
ها. امـا هزینه قرارها و احکام دادگاه

مخارجی کـه اصـحاب دعـوا بـراي
اقامه دعوا و دفاع از دعاوي متحمـل

شوند فقط شامل دو مـورد فـوق می
نیست. بلکه تحمل مخـارجی ماننـد
انتخاب وکیـل و پرداخـت دسـتمزد

ق. آ. د. م) و  259کارشــناس (مــاده 
ده هزینه معاینه و تحقیقات محلی (ما

ــاب و  256 ــه ای ــا هزین ق. آ. د. م) ی
ق. آ. د. م)  247ذهاب شهود (مـاده  

هاي دفتر خدمات الکترونیـک هزینه
هاي دادرسـی قضایی نیز جزء هزینه

است که به عنوان هزینه دادرسی بـه
گذار  شود. قانون معناي اعم نامیده می

ــی از ــارت ناش ــه خس ــراي مطالب ب
 515هــاي دادرســی در مــاده  هزینــه
هــاي  ن آیــین دادرســی دادگــاهقــانو

عمــومی و انقــالب در امــور مــدنی 
خواهان حق دارد ضمن آورده است: 

ــاي ــا در اثن ــت ی ــدیم دادخواس تق
دادرسی و یا به طور مستقل جبـران
خسارات ناشی از دادرسی یا تـأخیر
انجام تعهد یا عدم انجـام آن را کـه

به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء 
به وي وارد شده  حق یا امتناع از آن

یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل 
را به لحاظ عدم تسـلیم خواسـته یـا

تــأخیر تســلیم آن از بــاب اتــالف و 
ــد.   ــه نمای ــده مطالب تســبیب از خوان

تواند خسارتی را کـه خوانده نیز می
عمدا از طرف خواهان با علم به غیر 
محق بـودن در دادرسـی بـه او وارد

ماید.شده از خواهان مطالبه ن
در این مـاده دو شـرط اساسـی

یکی براي خسارت ناشی از دادرسی 
براي خواهان، دیگري براي خوانـده

بینی شده است. در مورد تقصیر  پیش
خوانده، عدم انجام تعهد بدون عـذر

توان قرینه تقصیر تلقـی موجه را می
کرد. اما در خسارت خوانده ناشی از 
هزینه دادرسی براي دفـاع از دعـوا،

رط علم خواهان به غیرمحق بودن ش
در دادرسی تعبیر کشداري است کـه
باعث تسـامح و تسـاهل در جبـران

ــراي  خســارت ناشــی از دادرســی ب
گردد. الزم اسـت نسـبت خوانده می

به آن از باب اجراي عـدالت تـاملی
  بیشتري صورت گیرد.

  خسارت، تقصیر، علم، غیرمحق بودن.هزینه دادرسی، واژگان کلیدي: 

مقدمه
چه خواهان جزئاً یا کالً  در دعاوي مطروحه از سوي دادخواهان در محاکم حقوقی قوه قضاییه چنان

حقی یا بطالن دعوا شود غالباً محاسبه و تعیین تکلیف به پرداخت خسارت ناشـی از   محکوم به بی
گیـرد و خوانـدگان چنـین دعـواي از سرخوشـی       دادرسی به خوانده دعوا مـورد غفلـت قـرار مـی    

کنند. این رویه باعث شده تـا برخـی    یت خواهان غالباً خسارت وارد به خود را پیگیري نمیمحکوم

خسارت خوانده دعوا در دادرسی
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از محاکم در صورت محکومیت خواهان با وصف درخواست خوانده حین دادرسی آن را مسکوت 
دارنـد خوانـده محـق در     گذاشته و یا در مقام پاسخ به اعتراض خوانده یا وکیل او بعضاً اظهار مـی 

باشد یـا خواهـان در اقامـه     ها معمول نمی ت و یا اظهارنظر در این موارد در رویه دادگاهمطالبه نیس
گذار و رویه قضایی در  حقی نداشته است. در این نوشتار کوشش شده که نظر قانون دعوا علم به بی

گذشته و حال مورد تحلیل قرار گیرد و معلوم شـود آیـا غفلـت از خسـارت وارده بـه خوانـده در       
قـانون   515که ابهام شروط مندرج در ماده  باشد یا خیر؟ یا این منطبق با قانون و عدالت می دعاوي

  هاي عمومی و انقالب در امور مدنی باعث این قضیه گردیده است.  آیین دادرسی دادگاه

  دادخواهی و هزینه دادرسی
دادخواهی .1

توانـد بـه    دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس مـی «طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی 
هـا را   گونه دادگاه هاي صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این منظور دادخواهی به دادگاه

 توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی
توانـد اعمـال حـق خـویش را      هیچ کـس نمـی  «و طبق اصل چهلم قانون اساسی: » را دارد منع کرد

بنابراین برقراري توازن در این دو اصل » وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
ورزي اسـت. در کتـاب و سـنت بـراي نفـی       در مقام قضاء محتاج به دقت و دوراندیشی و عدالت

) از جمله حدیث الضرر به قدري شفاف اسـت  1ار به غیر به اندازه کافی مدرك وجود دارد. (اضر
و به آن پرداخته شده که نیازي به واکاوي آن در این مقاله نیست و بیش از این و پیش از این اهـل  

ر اند. در فصـل یـازدهم قـانون اساسـی د     قلم در حوزه حقوق و وفقه به اندازه کافی به آن پرداخته
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمـات، تعـدیات، شـکایات و    «وظایف قوه قضاییه آمده است: 

در بند دوم اصل صدو پنجاه ». حل و فصل دعاوي و رفع خصومات جزء وظایف قوه قضاییه است
و هشتم قانون اساسی تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالمی نیز جزء وظایف رئـیس قـوه   

هاي عمومی و انقالب در امـور   گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه شده است. قانون قضاییه تعریف
مدنی براي مطالبه خسارت دادرسی توسط خواهان و خوانده شروط جدیـدي مقـرر کـرده کـه در     

نبـوده   1398قمري و قانون آیین دادرسـی مـدنی سـال     1329قانون اصول محاکمات حقوقی سال 
است. 

هزینه دادرسی .2
عبارت است از مخارجی که دادخواهان براي دادخواهی به معناي اخص یعنی اقامه دعوا و شکایت 

کـه در کتـاب    علیه سابقه تاریخی دارد، چنان تحمل مخارج دادرسی از سوي محکوم«باید بپردازند. 
Digesle  مسطور است این قاعده در حقوق روم جاري بوده و از آنجا به حقوق کلیساي مسیحی و
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ورهایی که داراي قانون مدون بودند منتقل گردیده لکن در کشورهایی که تـابع رسـوم (حقـوق    کش
که  شد تا این علیه به جزاهاي نقدي سنگینی محکوم می ها معمول بود که محکوم عادي) بودند مدت

علیـه برقـرار    در سده سیزدهم میالدي در آن کشورها نیز قاعده توجه مخارج دادگستري به محکوم
میالدي فرمان پادشاهی این قانون را تنفیـذ کـرد و پـس از     1667ید. در کشور فرانسه در سال گرد

یت مـدنی و از  مسـئول  ) طبق اصول کلی2» (انقالب فرانسه نیز آیین دادرسی مدنی آن را تأیید کرد.
توانند آن را مطالبه کـرده و از زیـان زننـده     می له محکومباب قاعده ضمان در صورت اثبات ادعا و 

دریافت کنند. 

  . نظریات مختلف در باب هزینه دادرسی: 3
توان بـراي   بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی )الف

د تـا  گیر که دولت از مردم مالیات می آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به این
اي را بر طرفین دعوا تحمیل  ها خدمات بدهد اساساً نباید در قبال فصل خصومت هزینه به آن

توان گفت اصل بر مجانی بودن دادرسی است. امـا قـوانین موضـوعه ظـاهراً      کند. بنابراین می
هـاي   قـانون ایـین دادرسـی دادگـاه     695اند و ماده  اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده

ی و انقالب در امور مدنی هزینه دادرسی را شامل هزینه قضاوت، حـق الوکالـه، هزینـه    عموم
  )3تحقیقات و اقدامات دادرسی دانسته است. پرداخت هزینه دادرسی شرط قبول دعواست. (

بدیهی است که مجانی بودن دادرسی به همان اندازه قابل انتقاد است کـه گـران بـودن هزینـه      )ب
اسـاس و ضـایع،    فاسد مجانی بودن دادرسی افزایش دعاوي بیهوده و بـی  مذکور. چرا که تالی

هاست که باید صرف رسیدگی به دعاوي مهـم و اساسـی مـردم شـود.      تباه کردن اوقات دادگاه
شود بسیاري از مردم نتوانند براي احقاق حق به مراجع  گران بودن هزینه دارسی نیز موجب می
شود که مـردم از تظلـم در دادگسـتري محـروم شـوند.       یقضایی راجعه کنند. این امر موجب م

باید به یک سنتز معتقـد  » گران بودن دادرسی«و آنتی تز » مجانی بودن دادرسی«بنابراین بین تز 
بود و آن اخذ هزینه دادرسی معقول و متعادل است. به نحوي که هم از طرح دعاوي بیهـوده و  

م از تظلم به دادگستري بـه علـت گرانـی    اساس جلوگیري کند و هم موجب محرومیت مرد بی
  )4العاده هزینه دادرسی و دفتر نشود. ( فوق

  . سابقه مطالبه خسارت خوانده در قانون آیین دادرسی4
قمري مقـرر شـده بـود: هرگـاه      1329قانون اصول محاکمات حقوقی سال  807و 806در مواد   .1ـ4

علیه شدن مخارج  طرفین یا یکی از آنان در ضمن عقد الزم ملتزم شده باشد در صورت محکوم
علیه را به تأدیه خسـارت مزبـور الـزام     را تأدیه نماید، دادگاه محکوم له محکومعدلیه و خسارت 

کننده هـر اقـدام    نماید. در صورتی که چنین التزامی در بین نباشد مخارج عدلیه را درخواست می
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حـق دارد تأدیـه مخـارج     لـه  محکـوم نماید. چه خواهان باشد چه خوانده. ولی  قضایی تأدیه می
علیـه بخواهـد و    او وارد شده پس از صدور حکم قطعـی از محکـوم   عدلیه و خساراتی را که بر

  دهد.   دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت خسارت و تعیین مقدار آن حکم آن را می
مـدعی حـق دارد در ضـمن    گویـد:   مـی  1318قـانون آیـین دادرسـی مـدنی سـال       712ماده   .2ـ4

ی یا بـه جهـت تـأخیر اداء    دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرس
یا تسلیم خواسته بـه او وارد شـده و یـا خواهـد شـد از طـرف دعـوي          دین یا انجام تعهد و
قبـل از    تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است علیه می بخواهد و نیز مدعی

ـ  ه اصـل  اعالم ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع ب
علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمـود مگـر    حده محکوم دعوي یا به موجب حکم علی

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طـرفین منعقـد شـده باشـد کـه در ایـن       
خواهد شد.  صورت مطابق قرارداد رفتار

  . نظریه شوراي نگهبان در مورد جبران خسارت دادرسی5
چه خواهان باشـد چـه    له محکومعلیه به  ناشی از هزینه دادرسی از سوي محکومپرداخت خسارت 

خوانده پس از استقرار نظام جمهوري اسالمی و برقراري قوانین و مقـررات اسـالمی مـورد تردیـد     
قانون آیین دادرسی مـدنی   712واقع گردید. مراجعی قضایی در صدور رأي حتی قبل از نسخ ماده 

ی از محاکم آن را نمودند و برخ منظور می له محکومدچار تشتت آرا شده و برخی خسارت را براي 
) امـا  5دانستند و تطور این نظریات در مقاالت متعدد مشروحاً تشریح شـده اسـت. (   غیرشرعی می

 11/09/1369نظریـه مـورخ    1318قانون آیین دادرسی مـدنی   712ترین عامل تزلزل بنیان ماده  مهم
علیه به پرداخت  ومالزام محک«فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسی است. در نظریه فوق اعالم شده: 

هزینه دادرسی در مواردي که با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشـد بـا مـوازین    
شرع مغایر نیست. ولی در غیر مورد محکوم نمودن وي به پرداخت خسارت با موازین شرع مغـایر  

ط بـه دادرسـی   قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت مربو 712باشد. بنابراین اطالق ماده  می
بر این اساس علم و عمد طرفین دعوا در تضییع حق، » شود. مخالف موازین شرع تشخیص داده می

شرط اساسی در این نظریه براي محکوم شدن به خسارت تلقی شده است و به بیـان دیگـر مقصـر    
انون قـ  515علیه شرط جبران خسارت تلقی گردیده که به اعتبار همین نظریه در ماده  بودن محکوم

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی شرایط خاصـی بـراي خسـارت دادرسـی      آیین دادرسی دادگاه
خواهان و خوانده در نظرگرفته شده که در مقررات سابق نبوده است و الزم است که مورد واکاوي 

رسد براي خواهان و خوانـده یـک موضـوع مبنـا قـرار گرفتـه ولـی         که به نظر می قرار گیرد. با این
انـد کـه مطالبـه خسـارت خوانـده از       کنندگان قانون جدید شرایط را به نحوي تدوین کـرده  تدوین

  دادرسی به مراتب دشوارتر از جبران خسارت خواهان ناشی از دادرسی است. 
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  . شرایط مطالبه خسارت ناشی از هزینه دادرسی خواهان و خوانده در قانون جدید6
و  1318قانون آیین دادرسی مدنی  712با ماده  1379رسی مدنی قانون آیین داد 515با مقایسه ماده 

شود که در مقررات گذشته در باب جبران  قمري مشاهده می 1329قانون اصول محاکمات حقوقی 
خسارت خواهان و خوانده، قیود تقصیر خوانده در دادرسی و علم خواهان بـه غیرمحـق بـودن در    

گذار پی ببریم الزم  که به منظور قانون نشده بود. براي ایناقامه دعوا براي خسارت خوانده پیشبینی 
است دو شرط را جداگانه بررسی تاعیب و فایده آن مشخص گردد و در اصالحات احتمالی قانون 

  مورد توجه قرار گیرد. 

  . جبران خسارت خواهان ناشی از دادرسی7
قـانون آیـین دادرسـی 15ده جبران خسارت وارده به خواهان براي اقامه دعوا و دادرسی در ما

هاي عمومی و انقـالب در امـور مـدنی آمـده اسـت: خواهـان حـق دارد ضـمن تقـدیم دادگاه
دادخواست یا در اثناي دادرسی یا به طور مستقل جبران خسارت ناشـی از دادرسـی را کـه بـه

ز بـابعلت تقصیر خوانده نسبت به اداري حق یا امتناع از آن به وي وارد شده یا خواهد شد ا
گذار در ماده فوق ضـمن بیـان زمـان درخواسـت اتالف و تسبیب از خوانده مطالبه کند. قانون

خسارت ناشی از دادرسی از سوي خواهان شرط اصلی و حکم آن را بیان کرده اسـت. اگرچـه
اي که بـراي گذار براي جبران خسارت خواهان تعیین کرده در مقابل ضابطه اي که قانون ضابطه

تر است با ایـن وصـف بـه علـت کلـی تر و مشخص ارت خوانده معین کرده صریحجبران خس
بودن این ضابطه خالی از اشکال نیست. در مورد زمـان درخواسـت جبـران خسـارت فرصـت
موسع به خواهان داده شده که ضمن دادخواست یا در اثناي دادرسی یا پس از پایـان دادرسـی

دعواي مطروحه منجر به محکومیت خوانـده گـردد. چه  چنین درخواستی را مطرح نماید. چنان
در صورتی که خوانده را مقصر در این دعوا تشخیص دهد به تقاضاي خواهـان بایـد او را بـه
جبران خسارت ناشی از دادرسی در حق خواهان محکوم نماید. واژه تقصـیر از جهـت مفهـوم

ررسـی اسـت. دکتـرحقوقی و چگونگی احراز آن و تشخیص ارکان آن محتـاج بـه بحـث و ب   
اند: تقصیر در لغت خـودداري جعفري لنگرودي در تعریف تقصیر در ترمینولوژي حقوق نوشته

از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً به همین معنـا بـه
آن کـار را کار رفته است. و مقابل آن قصور است که خودداري از انجام کاري با عجز از انجام

گویند. مناسب این معنا اصطالح جهل تقصیري و جهـل قصـوري اسـت. در اصـطالح جدیـد
تقصیر را ترك عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی کـه از انجـام دادن آن
منع شده است قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدي نامند. تقصیر اعـم از تعـدي و

قانون مدنی). عالمت تقصیر در حقوق مدنی ایـن اسـت کـه ضـمانت 953 تفریط است. (ماده
  ).  6اجراي آن جبران خسارت است. (
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یت مدنی است. در حقـوق مـدنی   مسئول اضرار به غیر در آیات شریف و احادیث منع شده و مبناي
ایران در مبحث ضمان غیرقراردادي مثل غصب و اتالف و تسبیب آمده است و ارکان مؤثر و اصلی آن 

هاست. در قانون مدنی ایـران   . وجود رابطه سببیت بین آن3. ایجاد عمل زیانبار 2. وجود ضرر و 1یعنی 
نسبت به مال یا حـق دیگـري و تفـریط را در    تعدي را تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف  951ماده 
ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر الزم است تعریف کرده است.  952ماده 
همین قانون تقصیر را اعم از تعدي و تفریط دانسته است. بنابراین در صورتی که خوانـده در   953ماده 

متناع از وجود حق براي خواهان موجـب ایجـاد دعـوا شـده     دادرسی به علت استنکاف از اداي حق یا ا
هاي دادرسی را از خوانده مطالبـه   تواند از باب تسبیب جبران خسارت ناشی از هزینه باشد. خواهان می

کند و دادگاهی که مامور به رسیدگی است در صورت احراز این تقصیر مکلف به صدور حکم خواهـد  
شود این است کـه   ه به خواهان ناشی از هزینه دادرسی مطرح میبود. موضوعی را که در خسارت وارد

اي دارد؟ متعهـدي کـه از اداي دیـن یـا انجـام تعهـد        استنکاف از اداي حق یا امتناع از آن چه محـدوده 
قراردادي یا تکالیف قانونی استنکاف کرده یا منکر شده، تکلیف او ظاهراً روشن و صریح است. اما اگر 

از تقسیم مال به تقاضاي شریک خودداري کرده و منجر بـه ایجـاد دعـوا شـده و     شریک اموال مشترك 
خواهان براي احقاق حق متحمل هزینه دادرسی به معناي اخص و اعم گردیده ایـن خسـارت وارد بـه    

شود یا خیر؟ بدیهی است ایجاد چنین دعاوي  خواهان ناشی از تقصیر یا امتناع از اداي حق محسوب می
شـود و محـاکم خوانـده را بـه جبـران خسـارت        یا امتناع از اداي حق محسوب نمی مشمول انکار حق

شود. با این وصف احـراز   کند. زیرا چنین اموري تعهدات قراردادي و قانونی محسوب نمی محکوم نمی
تقصیر براي ارتکاب فعل زیانبار مشروط به تشخیص آن به دادگاه گردیده است و معلـوم نیسـت اگـر    

جهل موضوع حق موجب اضرار خواهان براي خسارت دادرسی شـده باشـد مشـمول     خوانده به علت
قـانون آیـین    595کـه در مـتن مـاده     ضابطه جبران خسارت خوانده خواهد بود یا خیر؟ خصوصـاً ایـن  

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، خواهان جبران خسارت ناشـی از دادرسـی را بـه     دادرسی دادگاه
تواند مطالبه کند اگرچه قانون مدنی در مـاده   باب اتالف و تسبیب از خوانده میعلت تقصیر خوانده از 

تقصیر را اعم از تعدي و تفریط دانسته است و بعضی مؤلفین تقصیر را به انـواع مختلـف تعریـف     953
اند: تقصیر شخصی، تقصیر عمدي، تقصـیر غیرعمـدي، تقصـیر عمـده، مقصـر عمـدي و مقصـر         کرده

ها داراي تعریف خاص اسـت و انطبـاق    ). و هریک از آن7ی از آن جمله است (غیرعمدي، مقصر نوع
هاي عمومی و انقالب در امور مدنی با کدامیک منطبـق   مقصر مندرج در ماده قانون آیین دادرسی دادگاه

کنند در این ماده مورد توجه قرار نگرفتـه و   است؟ از طرفی اموري را که تقصیر را به نوعی برطرف می
) و به جهـت همـین ابهـام در    8نیست دایره و وسعت آن چه اندازه است مثل حسن نیت و ... ( معلوم

تشخیص تقصیر است که بعضی از محاکم با وصف محکومیت خوانـده در دعـوا، خسـارت دادرسـی     
کننـد کـه    کننـد و حکـم مـی    خواهان را هم به علت عدم احراز تقصیر خوانده براي خواهان منظور نمی

  اقامه دعوا تقصیري نکرده است.  خوانده براي
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  . جبران خسارت وارده به خوانده ناشی از دعواي مطروحه از سوي خواهان8
هاي عمومی و انقالب در امور مدنی آمده اسـت:   قانون آیین دادرسی دادگاه 515در قسمت اخیر ماده 

بودن در دادرسی بـه او   تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق خوانده نیز می
وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پـس از رسـیدگی معـین    

علیه را به تأدیـه خسـارت    کرده ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا باید در حکم جداگانه محکوم
مومی و انقالب در امور مدنی و ماده هاي ع قانون آیین دادرسی دادگاه 515ملزم نماید. با مقایسه ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی سابق در  712کنیم در ماده  قانون آیین دادرسی مدنی سابق مشاهده می 712
مـدعی حـق دارد در ضـمن دادخواسـت یـا در اثنـاي دادرسـی جبـران         «گفته شده بود که  712ماده 

یا انجام تعهد یا تسـلیم خواسـته قبـل از    خسارتی را که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداي دین 
کنیم براي مطالبـه جبـران خسـارت     که مالحظه می چنان...» اعالم ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید 

خواهان و خوانده از تقصیر خوانده و علم خواهان به غیر محـق بـودن خـود ذکـري نشـده اسـت و       
خسارت براي طرف دعـوا محسـوب کـرده و    محکومیت خواهان و خوانده را قرینه تسبیب در ایجاد 

دادگاه را در صورت درخواست طرفین ملزم به صدور حکم کرده بود. مشروط کردن جبران خسارت 
دادرسی خوانده ناشی از اقامه دعواي خواهان به علم خواهان به غیرمحق بودن او امر دشواري اسـت  

کـه   اصل چهلم قانون اساسی مبنی بر این توان آن را تشخیص داد. خصوصاً با اطالق که به آسانی نمی
تواند وجود حقی را وسیله اضرار به دیگـران قـرار دهـد مـوافقتی نـدارد. آقـاي دکتـر         هیچ کس نمی

اند علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و دراصـطالح   جعفري لنگرودي در تعریف علم نوشته
اند. علم عادي در مقابـل علـم بـه معنـاي      میدهفقهی به معناي اطمینان است که آن را علم عادي هم نا

نماید و در امور  فلسفی کلمه است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف را نمی
قضایی و علم حقوق رسم است که علم عادي حجت است. علم اجمـالی گـاهی در شـک مـورد دو     

از یک جهت علـم حاصـل اسـت و     شود. جهت علمی و جهت تردیدي. یعنی جهت متمایز دیده می
قـانون مـدنی) معلـوم اجمـالی      1271جهت دیگر تردید که چنین علمی را علم اجمالی گویند. (ماده 

مردد بین دو یا چند چیز است. مانند مقر له در اقرار به نفع یکی از دو نفر معـین. اسـتعمال اصـطالح    
ي که انسـان علـم دارد جهـت تردیـد     علم اجمالی در غیر مورد مذکور درست نیست. هرگاه در مورد

). بنابراین با توجه به توضیحات فوق، معلـوم نیسـت   8وجود نداشته باشد آن را علم تفضیلی گویند. (
گـذار   گذار علم تفضیلی خواهان به محق نبودن اوست یا علم اجمالی او منظور نظر قانون منظور قانون

  روشن نکرده است.   بوده است. در این زمینه هم رویه قضایی موضوع را

  حق نبودن خواهان در دعوا . مقایسه مبناي اخذ تأمین دعواي واهی یا معیار علم به ذي9
در آیین دادرسی مدنی بین شرایط صدور قرارتامین دعواي واهی و شرایط احراز خسارت خوانـده  

واهـان تـأمین   در دادرسی هم مرز مشترکی وجود ندارد. زیرا در قرار تأمین دعواي واهی هم اگر خ
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شود. در حالی که وجود یا فقدان علم و عمـد او تـأثیري نـدارد. در     ندهد، دعواي او رسیدگی نمی
هاي عمـومی و انقـالب در امـور مـدنی در خصـوص تـأمین        قانون آیین دادرسی دادگاه 109ماده 

خسارت دعواي واهی مقرر گردیـده در کلیـه دعـواي مـدنی اعـم از دعـاوي اصـلی یـا طـاري و          
هاي مربوط به امور حسبی به استثناي مواردي که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را  خواستدر

تواند براي تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسـی و حـق الوکالـه کـه      مقرر داشته است خوانده می
ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضاي تأمین نماید. دادگاه در صـورتی کـه تقاضـاي    

ور را با توجه به نوع و وصف دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر نماید. تا وقتی مزب
که خواهان تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند. در صـورتی کـه بـراي مـدت مقـرر در قـرار       
دادگاه براي تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانـده قـرار رد دادخواسـت    

کنیم دادگاه براي صـدور قـرار تـأمین دعـواي واهـی از سـوي        که مالحظه می شود. چنان یصادر م
حقی او شرط قرار نداده و صرف تلقی طرح دعواي واهـی را بـدون    خواهان، علم خواهان را به بی

منظور نمودن ضابطه فوق الذکر موکـول بـه دادن تـأمین و حتـی قـرار رد دعـواي او در صـورت        
قـانون آیـین    515و تبصره آن با مـاده   109است. از این جهت بین ارکان ماده  استنکاف تلقی کرده

اي وجود ندارد. قید ضابطه علم خواهان  هاي عمومی و انقالب در امور مدنی موازنه دادرسی دادگاه
ها با خسارت خوانده در دعوا با تسامح برخورد کرده و زیـان   حق خود موجب شده تا دادگاه به بی

  بران باقی بماند. وارده بالج
  

  . تهاتر هزینه دادرسی طرفین دعوا10
چـه   هاي عمومی و انقالب در امور مدنی آمده است: چنـان  قانون آیین دادرسی دادگاه 516ماده  در

علیه باشند در صورت تساوي خسارت هر یک  جهتی محکوم له محکومهر یک از طرفین از جهتی 
در مقابل خسارت طرف دیگر در حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیـر ایـن صـورت نسـبت بـه      

شود که ضوابط خسارت خواهـان و   شود. با دقت در این ماده مشاهده می اضافه نیز حکم صادر می
اي از دادرسان  حاً نیامده است. به همین جهت عدهدر این ماده تلویحاً و تصری 515خوانده در ماده 

 515اعتقاد دارند در جبران خسارت خواهان و خوانده در یک دعوا به لحاظ فقـدان شـرایط مـاده    
قانون فوق در صورت تساوي خسارت ناشی از دادرسی بدون شروط فوق تهاتر خواهـد شـد. در   

، تقصیر خوانده و براي جبران خسارت حالی که در ظاهر قضیه براي جبران خسارت خواهان شرط
  حقی خود را شرط کرده است.  ناشی از دادرسی خوانده، احراز علم خواهان به بی
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  نتیجه
و تعیـین   1318قانون آیین دادرسی مـدنی   712طور که در مقاله تشریح شد مبناي تغییر ماده  همان

هاي عمومی و انقالب در  درسی دادگاهقانون آیین دا 515شروط جدید در ماده جایگزین یعنی ماده 
امور مدنی، نظریه شوراي نگهبان قانون اساسی بوده است. ولی نباید فراموش کنـیم کـه عـالوه بـر     

یت مدنی اصل چهلم قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران مقـرر     مسئول شرط تقصیر براي ثبوت
یر و تجاوز به منافع عمومی قرار تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غ هیچ کس نمی«کرده: 
کنـد و شـوراي    اصل چهلم قانون اساسی داراي اطالقی است که اضرار بـه غیـر را نفـی مـی    » دهد

هاي گذشته در تفاسیر و اظهارنظر راجع به قـوانین و   محترم نگهبان قانون اساسی هم در طول سال
افت خسارت تأخیر تأدیه است که مقررات انعطاف فراوانی از خود بروز داده است و نمونه آن دری

گـذار   طور که توضیح دادیم شرطی را که قـانون  ها به نوعی پذیرفته شده است و همان بعد از مدت
حق نبودن در دعوا، وظیفه بسـیار   براي جبران خسارت خوانده معین کرده یعنی علم خواهان به ذي

متفـاوت و احـراز قصـد     کـه موضـوعات و دعـاوي    دشوار و شاید غیرممکن است. خصوصاً ایـن 
طـور کـه قـانون     کننده دعوایی که محکوم شده بسیار دشوار است و عدالت اقتضـا دارد همـان   اقامه

اساسی بیان کرده هیچ کس نتواند مطالبه حق خود را موجـب اضـرار دیگـران قـرار دهـد. اگرچـه       
یگـران  جهـت و بـا تصـورات باطـل د     دادخواهی حق همگانی است ولی خوانده هم حق دارد بـی 

متضرر نشود و دادرسان که با دعاوي گوناگون سر و کار دارند بهتر هر شخصی کـه دسـتی از دور   
هاي دشـوار و غیرقابـل    توانند واقعیت قضیه را لمس کنند. بنابراین قراردادن معیار بر قضایا دارد می

و نشان تشخیص مخالف احقاق حق است. نویسندگان موضوعات حقوقی و دادرسان باید با تعمق 
هاي آن را نشـان داده و موجبـات اصـالح قـانون را بـر       دادن زوایاي مبهم این معیار قانونی کاستی

  مبناي معیارهاي شناخته شده در حقوق فراهم کنند. 
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ی و وکیل پایه یک دادگستريشناس جرم حقوق جزاودانشجوي دکتري   یرانیاحمدزاده ذوالپ مهرداد

  چکیده
نظام عدالت کیفـري بـا واکـنش در
برابر جرایم ارتکابی درصـدد اسـت
تا با اسـتفاده از ابزارهـاي کیفـري و
غیرکیفري ازارتکاب مجدد جـرم در

جامعــه پیشــگیري نمــوده و نظــم و 
امنیت و آرامش را در جامعه مسـتقر
سازد. تجربه پلیس و نهادهاي نظـام

دهـد کـه نشـان مـی  عدالت کیفـري  
هاي  برخی جرایم نسبت به سایر بزه

ارتکابی صدمه و آسیب بیشتري بـه
ــی  ــاعی وارد م ــت اجتم ــد.  امنی آورن

جرایم خشونت بار از انواع جرایمی 
هستند که در طی چنـد دهـه اخیـر
مورد توجـه خـاص قـرار گرفتـه و
ــین ــران و محققــ ــاحب نظــ صــ

ــرم ــالش ج ــواره در ت ــی هم شناس
ـ    بوده کننـده خطـر ینانـد عوامـل تعی

ارتکاب رفتارهـاي خشـونت بـار و
بینی کنند. نتـایج ها را پیش تکرار آن
دهـد مرتکبـان ها نشـان مـی   بررسی

خشونت گاهی اوقات هـیچ یـک از
ــده را ــایی ش ــر شناس ــل خط عوام

ها بیانگر ترکیب  اند. این یافته نداشته
اي از تعامل عوامـل مختلـف پیچیده

ر براي ارتکاب جرایم خشونت بار د
افراد است. از این رو تکیـه محـض
بر یک سـبب در مـورد آن منسـوخ

توان به سادگی علـل آن است و نمی
را در چند عامل احصاء کـرد. رونـد
ــرخ جــرایم ــه شــدت صــعودي ن ب

آمیــز از یــک طــرف و خشــونت
ــاي اصــالح و  شکســت سیاســت ه

درمان از طرف دیگر در طـول چنـد
ــه ــد ک ــبب گردی ــته س ــه گذش ده

واکنش اجتمـاعی وهاي  شناسی جرم
هــاي عمــل مجرمانــه،  شناســی جــرم

اساس تدابیر اصالح و درمـان را در
ــا بزهکــارانی کــه افکــار و مقابــل ب

آمیـز دارنـد بـه رفتارهاي خشـونت 
شدت مورد انتقاد قرار دهند. تشدید 

کیفر و تجدیـد حیـات خصوصـیت
ــاب ــاي ارع ــزي آن، از محوره انگی

هاسـت.   شناسی مورد تأکید این جرم
ي از کشورها تحت تأثیر ایـنبسیار

تفکرات، مقـررات سـختی در قبـال
بزهکاران، به ویـژه بزهکـاران داراي

آمیــز وضــع رفتارهــاي خشــونت 
نمودند. با این همه به مـوازات ایـن
تحوالت باور به اثربخشـی تـدابیر و

راهبردهاي اصالح و درمان در قالب 
هاي نظام مند دوباره در حـال برنامه

رسـد و به نظر مـی احیاء شدن است 
که تمرکـز بـر مواجهـه عقالنـی بـا
ــار و تــالش در جــرایم خشــونت ب
جهت پیشگیري از وقوع آن، هم بـه
ــه ــم از جنب ــادي و ه ــاظ اقتص لح
ــتري را در ــد بیشـ ــاعی فوایـ اجتمـ

استقرار امنیت و آرامش اجتماعی به 
  دنبال دارد.

  شناسی، راهبردهاي پیشگیرانه آمیز، جرم رارجرم، جرایم خشونتخشونت، تکواژگان کلیدي: 

مقدمه. 1
هاي اخیر موضوع جرایم خشن کانون توجه بسیاري از اندیشمندان قرار گرفته است. طبـق   در سال

نظر دورکیم در تمام جوامع همواره درصدي از افراد تابع قانون نیستند و به همین جهـت در همـه   
ـ     ا جوامع نیاز به مجازات و زندان داریم. اما اگر این درصد از حد طبیعی خـود فراتـر رود جامعـه ب

آمیز و  مطالعه جرم شناختی تکرار جرایم خشونت
 راهبردهاي پیشگیري از آن
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شناسیم، این  شود. بخشی از این جرایم را تحت عنوان جرایم خشن می رو می مشکالت جدي روبه
جرایم اگرچه از نظر کمی حائز اهمیت نیستند اما از نظر کیفی بسیار با اهمیت اند چرا که ارتکـاب  

حاد جامعه ها در ارتباطند و حتی بر روي آ ها اثرات دراز مدتی بر روي کسانی که به نوعی با آن آن
گذارد. در واقع اهمیت جرم خشن از یک سو به این دیدگاه نزد مجرمین  و افراد دورتر بر جاي می

هاي اقتصـادي   شود که آنان در جهت احقاق حقوق از دست رفته خود در نتیجه نابرابري مربوط می
گونـه   ایـن و اجتماعی سعی در به دست آوردن آن به هر طریق ممکن دارند و از سوي دیگر وقوع 

دهـد.   انـدازد و احسـاس نـاامنی را افـزایش مـی      جرایم در جامعه امنیت اجتماعی را به مخاطره می
اي از  شـود امـا حجـم قابـل مالحظـه      هـا را شـامل مـی    جرایم خشن اگر چه بخش اندکی از جـرم 

 شـود.  گردد به همین جـرایم مربـوط مـی    هاي روانی، مالی و اجتماعی که برجامعه تحمیل می هزینه
آمیـز پـی بـرد، در حـالی کـه گـروه نسـبتاً         توان به ضرورت مهار تکرار جرایم خشونت بنابراین می

از دیگـر مجرمـان متمـایز    » مجرمـان مکـرر  «کوچکی از مجرمان خشن وجود دارند که بـا وصـف   
هـا و   شوند اما این افراد گرایش دارند مرتکـب جـرایم بیشـتري شـوند کـه ایـن رونـد آسـیب         می

فتیبراي جامعه به دنبال دارد مگراینکه مـدیریت و درمـان مناسـبی بـراي ایـن افـراد       هاي هنگ هزینه
اندیشیده شود. در این مقاله به دنبال بررسیعواملی هستیم که در تکرار چنین جرایمی نقش دارند و 

ها وجود دارد و کارایی هر یـک بـه    راهبردهاي نوینی که در پاسخ به جرایم خشونت بار و مهار آن
  گیرد.  ر مورد مطالعه و ارزیابی قرار میاختصا

. جرم2
) جـرم در  6904، ص1377جرم در لغت مترادف گناه، تعدي، خطا و عصیان آمده است. (دهخـدا،  

شود و هم گناه و در منبعی دیگر جرم  معناي لغوي داراي محدوه وسیعی است که هم شامل بزه می
) تعریف مصطلح جـرم از معنـاي لغـوي آن    1225، ص1371صرفاً به معنی بزه آمده است. (معین، 

هـایی کـه جـرم را مـورد مطالعـه قـرار        فاصله داشته و بر حسب نظر اندیشمندان و بر اساس رشته
) دورکیم جامعه شناس فرانسوي 185، ص28، ش1389دهند متنوع و متفاوت است. (عالی پور،  می

از عملیات را اثبـات کنـیم کـه اجتمـاع     توانیم وجود یک سلسله  ما می«گوید:  درباره جرم چنین می
توان چیزي  دهد از این سلسله عملیات گروهی، می ها واکنشی به صورت مجازات نشان می علیه آن

) تعریـف هـر یـک از    64، ص1381(فیض، » درست کرد و به آن تعریف مشترکی به نام جرم داد.
است. براي نمونـه مکتـب   هاي نظري مکتب خاص ملهم بوده  علماي حقوق کیفر اغلب از گرایش

یا بنا به تعریـف گاروفـالو   » هر عمل مغایر اخالق عدالت تعریف کرده است«عدالت مطلق جرم را 
تعرض به احسـاس اخـالق بشـر کـه     «شناسی، جرم عبارت است از  یکی از بنیانگذاران دانش جرم

لی کـه خـالف   جرم عبارت است از عم«یا به تعبیري دیگر » شود شفقت و درستکاري را شامل می
تـرین   ترین و ساده دقیق) 65(همان، ص» نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود.
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تعریف از جرم که امروزه در اکثر جوامع مترقی و همچنین قانون کشور ما پذیرفته شده این اسـت  
ه و مطابق اصـل  داند که در قانون تحت عنوان جرم تعریف شد که جرم را رفتار یا ترك رفتاري می

  ها براي آن کیفر تعیین شده است.  قانونمندي جرایم و مجازات

  شناسی . تکرار جرم از دیدگاه جرم3
تـر   شناسی جرم عبارت است از هر عمل ضداجتماعی و این مفهوم موسع از آنجا که در حوزه جرم

عم از فعل یا تـرك  از مفهوم آن در حوزه کیفري است که در آن جرم عبارت است از: هر رفتاري ا
انگاري شده و براي آن کیفر نیز تعیین شده باشد لذا تکرار جـرم نیـز    فعل که در قانون کیفري جرم

تر از حقوق کیفـري بـوده و تکـرار هـر عمـل ضـداجتماعی را شـامل         شناسی موسع در حوزه جرم
جرم است ولـی در  شود. براي حقوقدانان مفهوم تکرار منطبق با تعریف قانون مجازات از تکرار  می
کـه عبـارت   » تکرار جرم طبیعی یـا نـوعی  «گیرد مانند               شناسی تکرار انواع دیگر را هم دربر می جرم

است از ارتکاب مکرر جرم که به دور از هرگونه مداخله مراجع صالحیتدار و محکومیـت کیفـري   
محکومیـت قبلـی اسـت     که وضع مجرمی است که داراي» تکرار جرم اجتماعی«گیرد؛  صورت می

کـه ناشـی از اقـدامات    » تکرار جرم زندانی«حتی اگر شرایط تکرار قانونی در او جمع نشده باشد؛ 
کـه همـه در مفهـوم    » تکرار جرم مزمن یا مقاوم«و » تکرار جرم متعدد«قبلی مجرم در زندان است؛ 

برنـد.   بـه کـار مـی   تکرارگرایی جمع است و گاهی جرم شناسان آن را در مورد مجرمین به عـادت  
شناسـی، نـاظر بـر مجـرم و درجـه       ) برخی معتقدند مفهـوم تکـرار در جـرم   97، ص1374(گسن، 

شناسـی مفهـوم تکـرار جـرم شـامل       ) بنابراین در جـرم 78، ص1372خطرناکی اوست. (عبداللهی، 
هاي کم و بیش مستبدانه تعاریف برکنار اسـت. (نـاظمی    هاي متعددي است که از محدودیت پدیده
  )23، ص1397ل، اص

  . معناشناسی خشونت و جرم خشن4
کنـیم برخـی خشـونت را بـه خشـونت       با بررسی تعاریف ارائه شده از مفهوم خشونت مشاهده می

ي آمریکـا از ایـن    اند. تعریف ارائه شده از آکادمی ملی علوم در ایالت متحـده  جسمی محدود کرده
ا جامع نگري بیشـتري خشـونت را شـامل    ) اما برخی دیگر ب167، ص1386قسم است. (دادستان، 

اند اما با تعجب  دانند. غالب تعاریف، خشونت را عملی عمدي دانسته خشونت جسمی و روانی می
دانند. (همان،  کنیم که برخی محققان فعل غیرعمدي را نیز مشمول ارتکاب خشونت می مشاهده می

دانند. (مـوالوردي،     خشونت می ) برخی تعاریف نیز قصد آسیب رساندن را از ارکان اصلی168ص
) با این حال برخی دیگر از نویسندگان با دیدگاهی پیامدنگر، منجـر شـدن عمـل بـه     31، ص1385
، 1397انـد. (غالمـی، بـه نقـل از: جمـالی،       ي آسیب رسانی را معیار ارتکاب خشونت دانسته نتیجه

ي آن اسـت و بـه طـور     سـاده  تر از ظاهر توان دریافت مفهوم خشونت پیچیده ) از این امر می9ص
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توان خشونت را: هر فعل یا کالم عمدي و آزاردهنده نسبت به انسان و هر فعل  تر می جامع و دقیق
عمدي آزاردهنده یا تخریب گرایانه نسبت به حیوان یا شی دانست که با هدف سلطه بـر دیگـري،   

) جـرایم  10، ص1397شـود. (جمـالی،    تحقیر، آزار یـا هـر هـدف نامشـروع دیگـري اعمـال مـی       
آمیز به ندرت جدا از مصادیقش تعریف شده است. شاید دلیل آن، این امر باشد که در هر  خشونت

اي در زمینه  بندي جداگانه کشوري، مصادیق متفاوتی از آن در قوانین ارائه شده است. در ایران طبقه
یـک   1392مصـوب  آمیز وجود ندارد اما در فصل هفدهم قانون مجـازات اسـالمی    جرایم خشونت

بندي گردیده است  به صورت مجزایی طبقه» جرایم علیه اشخاص و اطفال«گروه از جرایم با عنوان 
که عبارتند از قتل، ضرب و جرح (همراه با آلت جرح یا بدون آن)، منازعه، قدرت نمـایی، مزاحمـت   

سازي جسـد مقتـول.    یسازي شخص ناتوان، نبش قبر، مخف ربایی، سقط جنین، رها اطفال و بانوان، آدم
آمیز قرار گیرد. بـه ایـن دلیـل     بندي جرایم خشونت تواند در دسته واضح است این گروه از جرایم نمی

سازي جسد مقتول با عنایـت بـه تعـاریف ارائـه شـده از       که در بین این مصادیق، از یک طرف مخفی
یست. از طرفی جرایمـی از  آمیز ن مفهوم خشونت همخوانی ندارد. لذا مانع مصادیق جرایم غیرخشونت

انگـاري در قـانون) در ایـن فصـل دیـده       قبیل سرقت مسلحانه، تخریب، احراق و ... (بـا جـود جـرم   
تـوان اسـتنباط کـرد قـانون ایـران، ضـرورت        شوند. بنابراین بیان مصادیق، جامع نیست. لـذا مـی   نمی
توان جرم  ت. در هر حال میآمیز در نظر نگرفته اس بندي و اهمیت مجزایی براي جرایم خشونت مقوله

آمیزي که به حدي از شدت و حدت برسد که  گونه تعریف کرد: هر عمل خشونت آمیز را این خشونت
  )  11شود. (همان، ص آمیز نامیده می انگاري شود، جرم خشونت در قانون جرم

  . مبانی نظري جرایم خشن5
ایی در خصـوص جـرایم خشـن    شناسـی جنـ   اي از نظریات مطرح در علـوم اجتمـاعی و روان   پاره

  عبارتند از: 

نظریه کنترل اجتماعی. 1ـ5
درواقـع در  . تواند این رویکرد را توضـیح دهـد کنتـرل اجتمـاعی اسـت      اي که می ترین نظریه عمده
هاي کنترل فرض این است که رفتار افـراد رفتـاري ضـداجتماعی خواهـد بـود مگـراین کـه         نظریه

هـاي   در تبیـین کنتـرل اجتمـاعی بـر ویژگـی     هـا   . آنهدایت کنندها رادر جهت ترك آن  دیگران آن
توان از هیرشی نام برد کـه در دو   هاي کنترل، می درمیان صاحبنظران تبیین. گذارند خاصی تأکید می

تحقیق خود نوعی الگوي کنترل اجتماعی را ارائه داده است. الگویی که گاه با نام نظریه پیونـدازآن  
بینـد کـه مـدعی     گو هیرشی از یکسو خود را از این تحلیل دورکیم متأثر مـی شود. در این ال یاد می
امـا از سـوي   » کجروي یا خودکشی ناشی از ضعف یا گسستگی تعلق فرد به جامعـه اسـت  «است 

دیگر برخالف دورکیم و همفکران او، انسان را به خودي خود متکی به اصول اخـالق و ماننـد آن   
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هـاي وقـوع    گذارد؛ و بـه ریشـه   ودن تحقق کجروي در جامعه میداند. پس فرض را بر قطعی ب نمی
گیرد آن است که جامعـه یـا    اي که هیرشی از تحلیل خویش می پردازد. نتیجه همنوایی در جامعه می

هاي متقابل و قوي وجود داشته باشد، بـیش از جامعـه یـا     گروهی که در میان اعضاي آن وابستگی
اي خود خواهد بود که اعضاي آن بستگی با هم نداشته باشند. گروهی قادر به اعمال کنترل بر اعض

این تئوري بر این فرض استوار است که کجروي ناشی از ضعف یا گسستگی تعلق فرد بـه جامعـه   
  )39، ص1387(لبیبی، . آید است که در اثر کنترل و نظارت اجتماعی به وجود می

  . نظریه همنشینی افتراقی2ـ5
مؤلـف کتـاب اصـول    » سـاترلند «توسط جامعه شـناس مشـهور آمریکـایی     این دیدگاه نخستین بار

هـاي   ها و گـروه  ساترلند مدعی است که افراد در طول حیاتشان از محیطشناسی مطرح گردید.  جرم
کند، بعضـی جنبـه هنجـاري     ها رفت و آمد می هایی که فرد در آن گذرند. در میان گروه مختلفی می

هـاي خـود بـا افـراد جامعـه       . افراد مستعد کجروي در همنشـینی دارند و بعضی جنبه غیراجتماعی
گیرند که گاه موافق و گاه مخالف با رفتارهاي کجروانه است. به نظر او اگر    را فرا می» هایی تعریف«

هـایی   تـر از تعریـف   اي قـوي  نمایاند با پشتوانه هاي بزهکارانه را قابل قبول می هاي که کنش تعریف
روانه به فرد القا شود و فرد در دفعات بیشتري با ایـن تعـاریف مواجـه گـردد،     مخالف با رفتار کج

کند که تحقق این وضـعیت مسـتلزم    که مرتکب کج روي شود بیشتر است. او تأکید می احتمال این
هـاي   همنشینی مستقیم فرد با کجوران و بزهکاران نیست، بلکه حتی ممکن اسـت کـودك تعریـف   

کنـد، یـا بـا     هاي نادرست تأمین مـی  که پدرش درآمد خود را از راه اینموید کجروي را با مشاهده 
گوید، بیاموزد. (همان،  شنیدن سخنان مادرش که با افتخار از رانندگی با سرعت غیر مجاز سخن می

محصـول  معمـوالً   گونه یـادگیري،  اي از این پذیرد که بخش عمده ) با وجود این او می47ـ49صص
هاي کجرو و از طریق همنشینی و ارتباط او با دیگرانی اسـت   خرده فرهنگپذیرشدن فرد در  جامعه

ارتکـاب جـرم ناشـی از    » سـاترلند «کـه از دیـدگاه    نتیجه ایـن » اند. حامالن هنجارهاي کجروانه«که 
  )415، ص 1374ـ75تقلیدهاي ترجیحی است. (نجفی ابرندآبادي، 

  . نظریه غریزي بودن خشونت3ـ5
کـه در انسـان یـک نیـروي درونـی وجـود دارد کـه بـه خشـونت و           فرض این نظریه ایـن اسـت  

پرخاشگري تمایل دارد. فروید این غریزه را غریزه مرگ نامگذاري کرد. غریـزه زنـدگی بـا غریـزه     
مرگ همواره در چالش بوده و پرخاشگري نتیجه این چالش است که ضـرورت دارد تخلیـه شـود.    

شـود.   عی تخلیه نشود در قالـب خشـونت ظـاهر مـی    هاي اجتما اگر چنین نیرویی در قالب فعالیت
ترین اشکال این نظریه این است که قابلیت اثبات یا رد نداشته و به همین دلیل فایده عملی در  مهم

  ) 204، ص1393شناسی نخواهد داشت. (رستمی تبریزي،  حوزه جرم
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. نظریه سایق4ـ5
نسـان وجـود دارد کـه بـه خشـونت      بر اساس این نظریه فرض بر این است که نیروي درونـی در ا 

شود. بحث کلی در  متمایل است لیکن این نیروي درونی ذاتی نبوده بلکه از طریق تجربه حاصل می
شـود و هنگـامی کـه     این تئوري این است که هر نوعی از رفتار به وسیله یک سایق برانگیخته مـی 

شـود. ادعـاي    آن وارد عمل مـی شود، فرد براي کاهش  سایق از میزان نرمال و عادي خود افزون می
خواهنـد، منـع شـوند،     اولیه در مورد خشونت این است که هنگامی که افراد از رسیدن به آنچه مـی 

شود، که نمود واکـنش نسـبت    شوند. این ناراحتی منجر به اعمال خشونت می ناراحت و عصبی می
هایی قابل  چه با شیوه ناراحتی ناشی از محرومیت از خواسته است. آزمایش صحت این تئوري اگر

بینی رفتار بسیار مفید نیستند. به عالوه معلوم نیست که  انجام است، نتایج حاصل از تئوري در پیش
کـه همیشـه و در همـه     ها باشد یا این ها همین ناراحتی ناشی از محرومیت منشا تمام انواع خشونت

بینـی رفتارهـاي    در پـیش  موارد چنین ناراحتی منجـر بـه خشـونت بشـود. کارآمـدي ایـن نظریـه       
  )204آمیز و خطرناك بودن با نواقصی همراه است. (همان، ص خشونت

  . عامل جنسیت در جرایم خشن6
 هـا بـه تفکیـک دو جـنس اسـت      یکی از مباحث و موضوعات مهم در بررسی جرایم توجه بـه آن 

شوند، زیرا خشونت آنهم در  شود که جرم خشن جرمی است که مردان مرتکب می    حس میمعموالً 
هـاي   هاي آمـاري و تبیـین   چنین سطحی از زنان برنمی آید. اما این موضوع را باید از طریق بررسی

شناسی ضمن ارائه توضـیحی از فمینیسـم    علمی شناخت. حسین عالی پور در مقاله فمینیسم و جرم
هاي لغت، فمینیسم را نهضت طرفـداري از   نویسد: فرهنگ شناسی پرداخته و می ن با جرمبه رابطه آ

که توجه به  ) با وجود این403، ص 1382اند. (انوري،  حقوق سیاسی و اجتماعی زنان تعریف کرده
شناسی مورد توجه جرم شناسـان   هاي نخستین تولد دانش جرم دیدگی زنان از سال        بزهکاري و بزه

هاي فمینیستی در دانش مزبور در دفـاع از زن و حقـوق وي، در نیمـه     ار گرفت، اما تأثیر اندیشهقر
هـاي تجربـه گـرا     ظهور کرد. به اعتقـاد فمینیسـت  » گرا فمینیسم تجربه«نخست قرن بیستم در قالب 

شناسی یک دانش مرد محور است و با توسل به تحقیقاتی که بـرروي زنـان بـزه     اصوالً دانش جرم
شناسـی   اي خـارج سـاخته و بـه جـرم     ده انجام دادند، بر آن شدند تا زنان را از تحقیقات کلیشـه دی

طرفانه بخشند. تحقیقات فمینیسم تجربی در رابطه با زنان و پدیـده مجرمانـه مبتنـی بـر      ي بی جنبه
وم قضاوت ارزشی و منتقدانه نبود، بلکه این تجربیات فمینیسم را در مسـیري قـرار داد تـا بـه مفهـ     

ها از جهت نوع و نرخ بزهکـاري، بـزه    وارد شود. فمنیست» فمینیسم انتقادي«حقیقی خویش یعنی 
دیدگی، نحوه رسیدگی کیفري و کنترل اجتماعی قائل به سیاستی جـدا از سیاسـتی هسـتند کـه در     

ر و شناسی نسبت به زنان بزهکـا  هاي جرم شود. آنان در این مورد که آیا یافته مورد مردان اعمال می
کنند. آمار جنایی بیانگر این است که اوالً زنان در مقایسه بـا   بزهدیده قابل اعمال است، تشکیک می
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شوند. ثانیاً همان میزان جرم هم از خشونت و جـدیت کمتـري    مردان به مراتب کمتر مرتکب جرم می
به ارتکـاب آن نیسـتند    برخوردار است. ثالثاً جرایم زنان غالباً در زمره جرایمی است که مردان یا قادر

  )122، ص1377شنود. (نجفی،  ها می مثل همجنس بازي، بچه کشی و ... یا کمتر مرتکب آن
رسد که تعداد زیادي از جـرایم زنـان از نگـاه     از جهت کم بودن نرخ بزهکاري زنان به نظر می

جـرم زنـان   معتقد است در آمارهاي رسمی میزان ارتکـاب  » پوالك«ها مخفی مانده است.  فمینیست
شوند اما جرایم  شود. زنان به اندازه مردان مرتکب جرم می کمتر از آنچه واقعیت دارد نشان داده می

شود. هر چند برابري نرخ بزهکاري زنان و مردان توسط آمـار و ارقـام بـه     زنان اغلب گزارش نمی
ا پنهان در نـزد زنـان   شدت مورد تردید است اما باید به دو نکته توجه داشت: اوالً بزهکاري سیاه ی

اند، به ارتکاب جرم در خفا عالقه دارنـد   عالقه بسیار است. زنان همان اندازه که به جرایم خشن بی
شـود. ثانیـاً    ها کشف نمی ها نظیر جرایم جنسی یا سرقت از فروشگاه و بسیاري از جرایم مخفی آن

تـوان   کـه نمـی   گیرد. چنان رت میبا انعطاف صومعموالً  برخورد سیستم عدالت کیفري با زنان متهم
هـاي   یابـد. محـدودیت   ادعا نمود زن داراي تیپ مجرمانه نیست، زیرا فرصت ارتکـاب جـرم نمـی   

هاي دختران در  خانوادگی، گرفتاري ناشی از تربیت بچه، همسرداري، دوران حاملگی و محدودیت
، 1383یـد. (معظمـی،   آ روابط اجتماعی نوعی پیشگیري وضعی در ارتکاب جرم زنان به حساب می

) ثالثاً از حیث ماهیـت جـرم نیـز زنـان بیشـتر بـه ارتکـاب جرایمـی نظیـر بچـه کشـی،            527ص 
کننـد زیـرا شـیوع ایـن      ها، معاونت در ارتکاب جرم و ... اقدام می گري، سرقت از فروشگاه روسپی

ارتکابی زنان  باشد. بنابراین نوع و ماهیت جرایم جرایم وابسته به موقعیت مناسب ارتکاب جرم می
اي اسـت کـه از    گونـه  با مردان متفاوت نیست بلکه کثرت انجام برخی از این جرایم توسط زنان به

شـود. همچنـان کـه در جـرایم زنـان نیـز        ها به عنوان جرایم زنان یـاد مـی   شناسی از آن حیث جرم
زمـره   توان بچـه کشـی، کـودك آزاري و همسرکشـی را در     شود. با این حال می خشونت یافت می

اختالف فاحش جـرایم  «جرایم خشن زنان به حساب آورد. همچنان که ساترلند و کرسی معتقدند: 
زنان و مردان ناشی از اختالف موقعیت اجتماعی این دو جنس است. اما از وقتی که در کشورهاي 

فتنـد،  اروپایی و آمریکاي شمالی مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقالل اقتصـادي یا 
  )533، ص 1382(معظمی، ». میزان ارتکاب جرم زنان به میزان جرایم مردان نزدیک شد

  هاي مجرمین . ویژگی7
ها انجام شده است. ایـن تحقیقـات نشـان     اي در زمینه شناخت مجرمین و قربانیان آن تحقیقات گسترده

دن و مذکر بودن به عنوان یـک  جوان بو«هاي خاصی هستند، مثالً  دهد که افراد تبهکار داراي ویژگی می
ـ   29% مجـرمین مـذکر بـوده و در سـنینی بـین      85% ـ  90اصل ثابت پذیرفته شده است به طوري کـه  

اند و نگرشی منفی نسبت به جامعه  رو نبوده    ها با کنترل قوي خانواده روبه اند، اغلب آن سال واقع شده16
اختالالت شخصـیتی کـه بـه آنـان در جامعـه      ) 121ص، 1387(لبیبی، » اند. و افراد هم گروه خود داشته
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شود در میـان جمعیـت مجرمـان بسـیار شـایع اسـت و در افـراد بـا تمـایالت           سوسیوپت نیز گفته می
آمیز وجود دارد. ایـن افـراد    سایکوپات (روان پریشی) بیشتر از دیگران احتمال بروز رفتارهاي خشونت

هاي اجتماعی اعتقادي ندارند و توانایی کمی در ایجاد  ارزشهاي اجتماعی هستند، به  عموماً فاقد مهارت
شوند و عمومـاً دیگـران را بـراي     ها دارند، آنان زود عصبی می ارتباط مبتنی بر اعتماد را، با افراد و گروه
) مجرمـان خطرنـاك بـه    205، ص1393کنند. (رستمی تبریزي،  رفتارهاي بد و ناپسند خود سرزنش می

کنـد   هایی هستند که آنان را به عنوان افرادي ضداجتماعی معرفی مـی  داراي ویژگی ویژه قاتالن سریالی
هـاي   ها داشته باشیم متوجه خواهیم شد جانیان خطرناك عمومـاً از روش  هاي جنایت اگر دقت در شیوه

کنند زیرا هر شیوه ارتکاب حرکات خاصی در قربانیـان در   خاص براي ارتکاب جنایت خود استفاده می
کنـد هـم    ها که فرد طرف مقابل را کشته و سپس مثله مـی  مرگ و ... در پی دارد. در این نوع قتل هنگام

دهد فاعل جرم داراي عدم تعـادل روحـی و    شناسی نشان می بعد مادي و هم بعد معنوي مطالعات جرم
  )124، ص1387جسمی است، در حقیقت متهم نوعی بیمار است. (لبیبی، 

  آمیز نت. علل تکرار جرایم خشو8
آمیز، باید گفت خشونت در نتیجه یک فرایند خطی علـت و در رابطه با علل تکرار جرایم خشونت

افتد بلکه بیشتر در اثر تعامل عوامل زیستی، اجتماعی، شناختی و هیجـانی ایجـاد معلولی اتفاق نمی
ار دهـد. شود. این عوامل ممکن است در طول زمان تغییر کـرده و یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـر      می

  گردد.  ترین آن علل بسنده می ترین و رایج بنابراین به بررسی مختصر مهم

  . اختالل شخصیت ضداجتماعی1ـ8
هاي روانی در میان مجرمین و  برخی از دانشمندان متوجه شدند که بیشترین فراوانی در میان اختالل

ی است. اخـتالل شخصـیت،هاي شخصیت آمیز مربوط به اختالل متهمان، به ویژه در جرایم خشونت
اي از آنچـه مـورد شود که به طور قابل مالحظه به یک شیوه و الگوي رفتاري تکراري فرد گفته می

گیرد. شخصیت سایکوپات، یـک اخـتالل ویرانگـر و یـک انتظار محیط فرهنگی اوست، فاصله می
مـال شکسـتباشد. به همین نسبت احت آمیز می شاخص قوي براي ارتکاب جنایات بعدي خشونت

هـایی نظیـر نداشـتن نگرانـی از باشد. این اختالل با ویژگی ها بیش از سایر بیماران می در درمان آن
شود  احساسات یا رنج بردن دیگران و عدم پشیمانی بعد از ضربه زدن با دیگر اشخاص شناخته می

اسـت. قـاتالنبا مشکالتی نظیر تهاجم، تجاوز جنسی و سوء مصرف مواد مخدر همـراه  معموالً  و
سریالی اغلب مبـتال بـه ایـن بیمـاري هسـتند. ایـن مجرمـان زمـان زیـادي را صـرف خیالبـافی و

گویاي نوعی آسیب روانی معموالً  ي آدمکشی اشان، کنند و شیوه ریزي براي ارتکاب جرم می برنامه
کن است طیف شوند بلکه مم باشد. با این حال مبتالیان به این بیماري منحصراً مرتکب قتل نمی می

  )13، ص1397آمیز را مرتکب شوند. (جمالی،  متنوعی از جرایم خشونت
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  . سوء مصرف مواد مخدر و الکل2ـ8
آمیز است.  ترین معیارهاي ارتکاب و تکرار جرایم خشونت استعمال مواد مخدر و الکل یکی از مهم

ه توسط سیستم ي سیستم عصبی مرکزي است که عملکردهاي جسمی معینی (ک کننده الکل تضعیف
ترین این عملکردهـاي تضـعیف شـده، مهـارت      کند. از جمله مهم شود) را کند می عصبی کنترل می

دهـد و بـروز    گیري است. الکل بازدارندگی را کاهش و احتمال خطرپذیري را افـزایش مـی   تصمیم
یـز نقـش   آمیز بلکه در تکرار آن ن کند. الکل نه تنها در ارتکاب جرم خشونت خشونت را تسهیل می

هـا اسـتفاده    کند. تکرار جرم در میان مجرمینی که از الکل، مواد مخدر یا هـر دوي آن  مهمی ایفا می
کننـد.   کنند حداقل بیش از دو برابر جرایم ارتکابی کسانی است کـه از ایـن مـواد اسـتفاده نمـی      می

یان این عوامل این امر بیانگر تبیین خشونت به مفهوم رابطه علت و معلولی م) 13ـ14(همان، صص
تـر رفتـار    نوشد، تهاجمی و بروز خشونت نیست. بدیهی است وقتی فردي زیاد مشروبات الکلی می

کند. اما این لزوماً بدان مفهوم نیست که مصرف الکل شرط کافی و یا حتی الزم بـراي ارتکـاب    می
ایش رفتار مجرمانه است. مصرف زیاد الکل در میان مجرمـان خشـن ممکـن اسـت بـا هـدف افـز       

اند و بیانگر ارتباط علـت   هاي جنایی شده خطرپذیري مجرمانی انجام شود که از گذشته وارد حرفه
و معلولی میان مستی و خشونت نباشد با ایـن وجـود، زیـاده روي در مصـرف مشـروبات الکلـی       

آورد و ترکیـب ایـن وضـعیت بـا      کننده به وجـود مـی   فرصت انواعی از تعامل را براي فرد مصرف
کنـد. مطالعـه    مستی توأم با خشونت، مصرف الکل را در فرآیند خشونت ورزیدن سهیم میفرهنگ 

توانـد   وضعیت خشونت در کشورهاي اسالمی که مصرف مشروبات الکلی آن بسیار پایین است می
  )10، ص1، ش1386از این حیث نتایج بسیار مفیدي دربر داشته باشد. (فرجیها، 

  آمیز مهار تکرار جرایم خشونتکننده جهت  . راهبردهاي کنترل9
هاي کیفرشناسی و افزایش یا  هاي کیفري و اجتماعی به جرایم خشونت بار تحت تأثیر اندیشه پاسخ

ي اخیـر همـواره بـا     گونه جـرایم در چنـد دهـه    هاي سیاسی و عمومی نسبت به این کاهش نگرانی
ن جـرایم خشـونت بـار،    گیري کلی تعیین مجازات بـراي مجرمـا   تحوالتی همراه بوده است. جهت

تر بوده است. اما تحوالت اخیر در حوزه کنتـرل   هاي سالب آزادي طوالنی همواره به سوي مجازات
ها از اجتماع به مدت طوالنی  سازي مجرمان و دور نگه داشتن آن این جرایم الزاماً بر رویکرد ناتوان

آمیز  یم و حتی جرایم خشونت) بلکه کنترل مؤثر و انسانی جرا11، ص1، ش1386نیست. (فرجیها، 
پـذیر اسـت. مـثالً     هاي طوالنی مدت و ... امکـان  تري غیر از محکومیت از طریق راهبرهاي نوآورانه

هایی براي ارتقـاي تـوان    هاي فراگیر، به دنبال روش گذاران باید به جاي اقدام به دستگیري سیاست
ها (نظارت الکترونیکـی)   کنترل آن پلیس جهت شناسایی زودهنگام مجرمین (تهیه نیمرخ جنایی) و

و منهدم کردن باندهاي بزهکاري از طریق هدف قراردادن نقاط جرم خیز باشند کـه در ادامـه ایـن    
  )17، ص1397گیرد. (جمالی،  ها مورد بررسی قرار می روش
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دار خشن) . تهیه نیمرخ جنایی (شناسایی مجرمان سابقه1ـ9
ها و شواهد قابل دسترس، به رد یابی  آوري داده آن با جمع تهیه نیمرخ جنایی، فرآیندي است که در

هـا مجـرم واقعـی شناسـایی و دسـتگیر شـود.        پردازد تا با تحلیل داده آثار به جاي مانده از جرم می
باشد. این ابزار در جایی کارساز است که مجرم  ي جنایات براي تهیه نیمرخ جنایی مناسب نمی همه

سـازي، بـه نمـایش گذاشـتن      شدید روانی (مثل شکنجه سادیستی، مثلهناشناخته، عالئمی از آسیب 
آمیز است. شاید علت  اي خشونت گذارد یا جرم به طور ویژه یک نقشه خیالی یا توهم) بر جاي می

هاي روانی حاد بـه تکـرار جـرایم مشـابهی همچـون       مجرمان با بیماريمعموالً  این امر آن باشد که
توان الگوهاي جـرم را شناسـایی کـرد. آتـش      که با استفاده از آن می زنند هاي سریالی دست می قتل

گیري جرایم مناسبی براي استفاده از این روش  هاي سریالی و گروگان افروزي، تجاوز به عنف، قتل
ي طرح نیمرخ جنـایی در زمینـه جـرم     تحقیقاتی است. با این حال، عمده مطالعات در رابطه با تهیه

هاي لفظی با مجـرم و دسترسـی بـه خـانواده و      گیري، تماس موارد گروگان باشد. در برخی قتل می
کننده است. تهیه طرح نیمـرخ جنـایی، در شناسـایی نویسـندگان      دوستانش، در شناسایی وي کمک

کننده است. دو رویکـرد   کنند نیز کمک ها یا کسانی که به صورت شفاهی تهدید به خشونت می نامه
آي) و رویکـرد   ي جرم (روش مرسـوم اف بـی   رویکرد تحلیل صحنه اصلی در تهیه نیمرخ جنایی،

باشد، هـدف نهـایی    باشد. اگر چه روش کار در این دو رویکرد متفاوت می روانشناسی تحقیقی می
هـاي رفتـاري،    باشد که عبارت است از استنباط کافی در مورد ویژگـی  در هر دو دیدگاه یکسان می

کردن دایره مجرمان احتمالی یا دسـت یـافتن بـه مرتکـب      شخصیتی و فیزیکی مجرم که با محدود
) الزم بـه ذکـر   20ــ 21، ص1397) به نقل از: جمـالی،  2000شود. (دامون و مولر ( اصلی میسر می

نیـاز باشـد. ایـن     اي از آن بـی  است تالش براي شناسایی و دستگیري قاتلین امري نیست که جامعه
گیـرد. بـا ایـن     ي قتل انجام مـی  از جمله بازپرس ویژه اقدام در ایران توسط مقامات قضایی دادسرا
ي نیمرخ جنایی مجرم وجود ندارد که در کـار تحقیـق در    حال در ایران علمی مستقل و مشابه تهیه

  )328ـ332، صص1393جرم به این حد از گستردگی رسیدگی باشد. (قناد، 

. کنترل مجرمان از طریق نظارت الکترونیکی2ـ9
شود که امکان ارتقـاي   ها از مجرم راه دور اطالق می آوري داده به تکنولوژي جمعنظارت الکتریکی 

تواند شامل تعیـین مکـان دقیـق مجـرم، تحلیـل       ها می کند. این داده نظارت بر مجرمان را فراهم می
الگوهاي خواب، تعیین مصرف الکل یا مواد مخدر، دروغ سـنج، تلفـن کـردن، صـداي تصـادفی و      

توان از همین طریق حاصل کـرد. بنـابراین ایـن فنـاوري عملکردهـاي       شد که میدیگر اطالعاتی با
هـاي آن مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.       هـا، اهـداف و محـدودیت    مختلفی دارد و باید با فهم قابلیـت 

هاي اخیر در فناوري سیستم موقعیت یاب جهـانی، ایـن امکـان را بـراي افسـران اجـراي        پیشرفت
کان مجرمان را به صورت لحظه به لحظه از طریق پابندهاي الکترونیکـی  کند که م قانونی فراهم می
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توان با استفاده از این دستگاه مجرمان آزادي مشروط را از ارتکاب جرم  پیگیري کنند. از این رو می
دانند با وجود این دستگاه در صورت ارتکاب هر جرمی بـه سـادگی    ها می جدید بازداشت. زیرا آن

. لذا یک سیاست امیدوارکننده جهت کنترل جرم، اسـتفاده از ایـن دسـتگاه بـراي     قابل شناسایی اند
مراقبت از محکومان بـه ویـژه محکومـان بـه آزادي مشـروط اسـت. در حـالی کـه کـاربرد ویـژه           

باشد، اسـتفاده از ابزارهـاي    هاي مراقبت الکترونیکی در آمریکا مربوط به مجرمان خشن می دستگاه
یران به عنوان ابزار جایگزین حبس محدود به مجرمان غیر خشن اسـت. از  نظارت الکترونیکی در ا

تـوان بـه فرکـانس رادیـویی،      ترین ابزارهاي نظارت الکترونیکی در رابطه با مجرمان خشن مـی  مهم
سیستم موقعیت یاب جهانی فعال و سیستم موقعیت یاب جهانی منفعل اشاره کرد که البته در ایران 

  )60ـ61، صص64، ش1387شود. (تدین،  ذکر استفاده میفقط از دو نوع اخیرال

   هاي نظارت الکترونیکی . مراحل برنامه1ـ2ـ9
: نظارت پیش از محاکمه؛ اگر تصمیم مقتضی در رابطه با متهم، بازداشت موقـت وي باشـد، اوالَ
در برخی مناطق آمریکا قاضی ممکن است دستور دهد به جاي بازداشت موقـت مـتهم، وي بـه

الکترونیکی تحت نظر قرار گیرد مثل بازداشت پیش از محاکمه بـراي جـرایم خشـونتصورت 
 1392توان در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  گونه نظارت در ایران را می خانگی. مشابه این

دارد:  قانون آیین دادرسی در این رابطه بیان می 217هاي مرتبط مشاهد نمود. طبق ماده  نامه و آیین
کنـد ... چ) التـزام بـه عـدم ر دسترسی به متهم ... یکی از قرارهاي تأمین زیر صادر مـی به منظو

خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجـه التـزام از طریـق نظـارت بـا تجهیـزات
ي اجراي قرارهاي نظارت و  نامه شیوه نظارت الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. (آیین

  )1395یی مصوب تأمین قضا
اَ: نظارت پس از محاکمه؛ نظارت پس از محاکمه نیز به دوگونه که شامل نظارت قضـایی و  ثانی

کنـد کـه دادگـاه مراقبـت      گردد. نظارت قضایی به فرآینـدي اشـاره مـی    نظارت اداریاست، اجرا می
ممکـن اسـت   کند. به عبارت دیگر قضات  الکترونیکی را به عنوان قسمتی از محکومیت تحمیل می

اي صادر کنند ایـن محکومیـت شـامل حـبس و گذرانـدن       محکومیت مجرم را به صورت دو گونه
هـاي نظـارت    زمانی تحت نظارت الکترونیکی به عنوان آزادي مشـروط اسـت. شـرکت در برنامـه    

الکترونیکی در مرحله پس از محاکمه ممکن است توسط خود دادگاه و یا توسط مقامات اصالح و 
هـاي نظـارت اداري، توسـط افسـران      ن شود. در حالی که تصمیم بـه اسـتفاده از برنامـه   درمان تعیی

شود کهبا در نظر گـرفتن تعـدادي از فاکتورهـاي مـرتبط بـا جـرم،        اصالحی در شرایطی گرفته می
رسد. در واقع مجرم محکوم به حبس است و پـس از مـدتی، مقامـات     استفاده از آن بجا به نظر می

ي محکومیت با اسـتفاده از مراقبـت الکترونیکـی     ه عملکرد وي، تصمیم به ادامهاصالحی با توجه ب
  )46، ص1397گیرد. (جمالی،  می
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هاي نظارتی قبل از اثبات جرم در ایران و آمریکا تـا حـد زیـادي     گونه که پیداست، برنامه همان
ت است. درحـالی کـه   ي استفاده از ابزار الکترونیکی متفاو شباهت دارند اما پس از اثبات جرم رویه

نظارت قضایی و اداري در آمریکا تفکیک شـده اسـت در ایـران هـم نظـر قاضـی و هـم شـوراي         
هاي نظارتی مهم  ي مجرم از دستگاه بندي به عنوان دست اندرکاران اصالح و درمان در استفاده طبقه

آمـد مجـرم   بندي فقط در تعیین حـدود مجـاز رفـت و     شود. با این حال نظر شوراي طبقه تلقی می
  کل کشور) 1393قانون بودجه سال  17نامه اجرایی بند (و) تبصره  آیین 4اثرگذار است. (ماده 

  خیز . هدف قرار دادن نقاط جرم3ـ9
بـراي 1989هاي جرم خیز توسط شرمن گـارتین و برگـر در سـال     اولین بار اصطالح کانون

طالح اغلـب بـه مکـانی اطـالقهاي بزهکاري مورد استفاده قرار گرفت. این اص تحلیل مکان
شود که به علت دارا بودن عناصر کالبدي، اجتماعی و اقتصادي ویژه، سـطوح بـاالتري از می

کند به طوري کـه وقـوع جـرم در آن حـداقل بـراي یـک دوره جرم و خشونت را تجربه می
اي کـه در ایـن رابطـه همـواره ذهـن ) امـا نکتـه  61بینی است. (همان، ص یکساله قابل پیش

داشته ایـن بـوده کـه آیـا جابجـایی جـرم پـس از هـدف پژوهشگران را به خود مشغول می
ي رو بـه هـاي اخیـر مجموعـه    کند. در سال اثر نمی قراردادن مکان جرم خیز، این اقدام را بی

هـاي صـورت شود و جابجایی دهند جابجایی هرگز کامل نمی افزایشی از مطالعات نشان می
هـاي باشـند. از دیـدگاه بسـیاري از محققـان تـالش      و نـاچیز مـی   اهمیت گرفته نیز اغلب بی

باشد زیرا مزایاي کنترل جرم بسـیار ي جابجایی می پیشگیري از جرم در تضاد کامل با نظریه
بیشتر از احتمـال وقـوع جابجـایی اسـت. عـالوه بـر ایـن بـرخالف دیگـر جـرایم، جـرایم

اي تمرکـز داشـته باشـد زیـرا ایی ویـژه آمیز بیشتر احتمال دارد که در مکان جغرافیـ  خشونت
در هر مکـانی بـراي ارتکـابمعموالً  گونه جرایم مجرمان جرایم خشن به لحاظ طبیعت این

گونه جرایم نسـبت بـه کنند. به همین دلیل جابجایی فضایی در این جرم احساس امنیت نمی
دادن نقـاط جـرمي هـدف قـرار    ها در زمینه آید. یکی از نوآوري جرایم دیگر کمتر پیش می

هـایی هسـتند کـه در آن هاي هدایت یافته، گشت هاي هدایت یافته است. گشت خیز، گشت
هاي تلفنی  هاي مشخصی، بدون درنظرگرفتن تماس افسران پلیس در مناطق جرم خیز و زمان
تـرین ها شاید یکی از اساسی شوند. این نوع گشت به صورت فشرده براي گشت گماشته می

آمیـز از آن ن در نقاط جـرم خیـز جـرایم خشـونت    مسئوال راهبردهایی است کهترین  و رایج
توان جرایم را کاهش داد، بلکـه نیروهـاي پلـیس در کنند. با این اقدام نه تنها می استفاده می

هاي غیرضروري سرگردان نخواهند شد. (جاوید، مهدي؛ مسـلم جمشـیدي و سـروش منطقه
  )27ـ45، صص 4، ش1388بهربر، 
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  آمیز راهبردهاي اصالحی ـ درمانی جهت مهار تکرار جرایم خشونت. 10
شناسی است کـه بـه    هاي جرم سیاست اصالح و درمان رویکردي انسانی، آینده نگر و متأثر از یافته
نگـرد کـه (احتمـاالً بـه دلیـل       بزهکار نه به عنوان یک انسان با اراده آزاد بلکه به عنوان شخصی می

ا) بیمار شده است و واکنش مطلوب جامعه به جرم وي، نه اجراي الگوي ه شرایط ویژه، محرومیت
ترین هدف این سیاست، پیشگیري از تکرار  باشد. به این ترتیب مهم سزاگرایانه، بلکه درمان وي می

جرم از طریق درمان جرم و بازگرداندن وي به جامعه اسـت. رویکـرد اصـالح و درمـان از جملـه      
سال اخیر توسعه یافته است. با ایـن حـال ایـن     50باشدکه در  فردهی میهاي فایده گراي کی رسالت

گیرد. عموماً بحث اصالح و درمان  سیاست در تقابل و تعارض با رسالت سزادهی مجازات قرار می
دهد اقلیـت   شود. آمارها نشان می مجرمان، بیشتر در رابطه با اقلیتی از تبهکاران خطر ناك مطرح می

شـوند. ایـن    % جرایم مـی 55و نیم تا شش درصد مجرمان هستند که مرتکب  مجرمان خطرناك پنج
باشند که عموماً مرتکب جرایم ضداجتماعی و  گروه از بزهکاران همان بزهکاران مقاوم و مزمن می

باشد. (کونـانی،   شناسی، این گروه از مجرمان می ي جرم شوند. در واقع هدف عمده آمیز می خشونت
قـانون اساسـی    5) در ایران نیز اصل 11ـ33، صص9و  8، ش 1388یدگلی، سلمان؛ رضا سلطانی ب

اقدام مناسب جهت پیشگیري از جرم و اصالح و درمان مجرمین را از وظایف قوه قضـاییه دانسـته   
است. با این وجود نصوص قانونی گرایش مقنن را به سمت اتخاذ رویکردهاي سرکوبگرایانه نشان 

) رویکرد اصالح و درمان به ویژه براي نوجوانـان مجـرم کـه در    11ـ33دهد. (همان منبع، صص می
انـد و فرصـت بیشـتري بـراي اصـالح دارنـد بـا         اي از زندگی خود مرتکب جرم شده ي ویژه دوره

آمیـز و جـرایم جنسـی     هاي مؤثر مجرمـان جـرایم خشـونت    حساسیت بیشتري همراه است. درمان
هـاي شـناختی ـ     باشـد. درمـان   رفتـار مجـرم مـی    درصدد اصالح انحرافات فکري و متعاقباً اصالح

هاست. گاهی کمبودهـا و نیازهـاي اقتصـادي، پیونـدهاي خـانوادگی       ي این برنامه رفتاري از جمله
آمیـز   تضعیف شده، فقدان ساز و کار تربیتی متعادل، نظارت کافی و ... موجب رفتارهـاي خشـونت  

هاي درمان چنـد جانبـه مـورد بررسـی      رنامههاي ارتقاي شرایط زندگی و ب گردد که تحت برنامه می
  گیرد.  قرار می

  
  هاي مهارت شناختی ـ رفتاري . برنامه1ـ10

آمیـز، اغلـب    دهد امروزه اولین انتخاب درمانی براي مجرمـان جـرایم خشـونت    ها نشان می بررسی
تمرکـز   اي است که بر ارتقاي نقایص شناختی در مجرمان هاي شناختی ـ رفتاري توسعه یافته  برنامه
هـاي   گیـري کردنـد کـه درمـان     هاي فراتحلیل نتیجـه  کند. مطالعات چندگانه با استفاده از تکنیک می

هـاي شـناختی ـ رفتـاري را دریافـت       اصالحی تحت نظارت قضایی بین مجرمان خشنی که درمان
هـاي   مهگونه که از نام آن پیداست، برنا دهد. همان کنند، تکرار جرم را بطور معناداري کاهش می می

هـاي   شناختی رفتاري حـول محـور دو گـام مهـم شـکل گرفتـه اسـت. گـام اول، تغییـر شـناخت          
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هاي شـناختی ـ رفتـاري بـر      آمیز. برنامه آمیز اشخاص و گام دوم، تغییر رفتارهاي خشونت خشونت
ي یـک فـاکتور مهـم در     بـه مثابـه  » تفکـرات جنـایی  «مبناي این پایه نظري شکل گرفته اسـت کـه   

، 1392کند. (نعمتی، سیدحسن؛ امیررضـا بابـازاده و احمـد فخـري،      نحرفانه دخالت میرفتارهاي م
) نتایج تحقیقات دانشمندان حاکی از این است که تازمانی که اصالح تفکر رخ 9ـ11، صص141ش

ندهد هر درمانی تقریباً بدون سود خواهد بود. هر چند در بسیاري از موارد آشنایی با بزهکار و پی 
هـا در   ) تأکیـد ایـن برنامـه   154ــ 155، صص1387هاي او آسان نیست. (محمودي،  ندیشهبردن به ا
آمیز عصبانیت  کنند علت رفتار خشونت ها فرض می هاي مختلف متفاوت است. برخی برنامه مهارت

کننـد و برخـی    یا رفتارهاي ضداجتماعی است و به همین دلیل به مداخالت کوتاه مدت بسنده مـی 
بر پایه این تفکر بنا شده است که فاکتورهاي زیادي در ایجاد و حفظ رفتارهـاي  دیگر از مداخالت 

ها پرداخـت. اگـر چـه     آمیز دخیل است و با هدف قراردادن این فاکتورها باید به درمان آن خشونت
هاي شناختی ـ رفتاري بر مجرمـان دارد، بـا     مطالعات متعدد فراتحلیلی حکایت از تأثیر مثبت برنامه

دهند. الزم به ذکر اسـت   هنوز مداخالت در کاهش تکرار جرم نتایج متفاوتی به دست میاین حال 
که شماري از متغیرها نظیر تعداد جلسات و سطح آموزش تأثیري مستقیم بر نتایج حاصـله از ایـن   

  ) 100، ص1397) به نقل از: جمالی، 2007ها دارد. (میلکمن و ونبرگ ( برنامه

. مدیریت خشم1ـ1ـ10
هاي مورد استفاده براي درمان مجرمان خشن، برنامه مدیریت خشم است. این  ترین نوع برنامه رایج

کند تا واکنش عصبی خود را کنترل کنند. آموزش شناخت  برنامه به مرتکبین جرایم خشن کمک می
عالیم خشم، چگونگی کنترل احساسات، تقویت روابط مثبت و شـیوه بـرون رفـت از وضـعیت و     

تواند در زندان یـا در بسـتر اجتمـاع بـه اجـرا       هایی است که می هاي دشوار از جمله برنامه موقعیت
هـا، آمـوزش چگـونگی پرهیـز از      ) هـدف از طراحـی ایـن دوره   77، ص1394درآید. (ابراهیمـی،  

ها و افکار مخرب و نحوه رویارویی بـا شـرایط سـخت اجتمـاعی بـه مجـرم اسـت. البتـه،          اندیشه
است که این رویکرد براي همه مجرمان خشونتبار اثربخش نیست. برخـی از   تحقیقات حاکی از آن

ها در کاهش میزان محکومیت دوباره دارد.  تحقیقات انجام شده در امریکا دال بر موفقیت این برنامه
آمیز ارائه نشـده اسـت.    ها بر رفتارهاي خشونت شایان ذکر است، دالیل کافی درباره تأثیر این برنامه

  )17، ص1، ش1386) به نقل از: فرجیها، 2005((بروکمن 

  . پیشگیري از عود (پیشگیري از بازگشت به جرم)2ـ1ـ10
سـال اخیـر انجـام گرفتـه اسـت منجـر بـه درمـان 20هاي اصالحی که در  بخش دیگري از برنامه

هاي شـناختی ـ رفتـاري اي از درمان پیشگیري از عود شده است. پیشگیري از عود دیدگاه برجسته
آمیز و جرایم جنسی است. با این حال اخیراً بـه عنـوان ابـزاري در حوزه درمان رفتارهاي خشونت
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گیرد. ایـن دیـدگاه درمـانی بـر شناسـایی و       براي درمان هر نوع رفتار جنایی مورد استفاده قرار می
. تواند منجر به عود و بازگشت به جرم شـود  کند که می هاي خطرسازي تمرکز می مدیریت موقعیت

هدف دیدگاه پیشگیري از عود کمک به مجرمان جنسی است تا با درك فرآینـد رفتـاري و الگـوي    
جرایم خود، عوامل موقعیتی و روانشناختی را شناسایی و مـدیریت کننـد کـه آنـان را در معـرض      

هـاي تکـرار جـرم،     دهد. ایده اساسی این است که بهترین راه براي کاهش نـرخ  تکرار جرم قرار می
ی و مدیریت ریسک فاکتورهاي پویا است که نیازهاي روانشناختی و بالینی مجرم را تشکیل شناسای
هاي مسئله ساز و اثرگذاري بـر مجرمیـت جنسـی افـراد      دهند. این درمان شامل تعدیل شناخت می

برد که مطـابق آن   است. درمان پیشگیري از عود، خود نیز از دستاوردهاي مدل خطر ـ نیاز بهره می 
ي خطر (تناسب بـین سـطح خطـر مجـرم و مقـدار       مجرمان خشن باید طبق اصول سه گانهدرمان 

هـاي درمـان)، و    واقعی درمان ارائه شده)، نیاز (هدف قراردادن نیازهاي جرم شناختی توسط برنامه
  )106، ص1397هاي درمان) پیش برود. (جمالی،  پاسخ (قابلیت اثرگذاري برنامه

  ایط زندگیهاي ارتقاي شر . برنامه2ـ10
فلشر معتقد است بین مسائل واقعی نوجوانان باندي و پاسخ دولت به نیازهـاي نوجوانـان شـکاف    

هـا ارائـه    مهمی وجود دارد و این نظام آنچه را که نوجوانان باندي واقعـاً بـه آن نیازمندنـد، بـه آن    
ش اعضاي بانـدي از  که معا ترین این نیازها، نیاز اقتصادي است. توضیح این دهد. از جمله مهم نمی

آید در حالی که درآمد حاصل از اقتصاد مشروع  عواید جرم و با کسب سریع اقتصادي به دست می
توان گفت باندها خود حاصل  باشد. فراتر از آن می تر، قابل اتکاتر و کم خطرتر می تر، با ثبات آهسته

گیري کـرد کـه    ت وي نتیجهشکست اقتصادي در خانواده، محله و جامعه هستند. در یکی از مطالعا
ایـن  . شـود  تـري منجـر مـی    تغییر منابع درآمدي از غیرقانونی به قانونی به جرایم کمتر و غیرخشـن 

ها براي مجرمان نوجوان جـدي و خشـن تأییـد شـد. (همـان،       تر برنامه گیري با بررسی جزئی نتیجه
هاي شـغلی در   ) اگر بخواهیم به مداخالت مربوط به آموزش شغلی و فراهم کردن فرصت128ص

ي قابـل تـوجهی قبـل از ورود نوجوانـان بـه       کشورمان نگاهی بیاندازیم در این خصوص مداخلـه 
هاي ارائه شده در این مراکز قابـل   کنیم. با این حال آموزش اصالح و تربیت مشاهده نمی هاي کانون

تـرین   توجه است. در این رابطه الزم به ذکر است آمـوزش احکـام و معـرق کـاري کـه از معمـول      
باشـد   هاي اصالح و تربیت در ایران است راهگشاي مشکل این نوجوانـان نمـی   هاي کانون آموزش

ي فـردي نوجـوان باشـد.     لی باید متناسب با نیاز بازار و تا حدي متناسب با عالقهزیرا آموزش شغ
هاي مذکور در ایران حداقل در این سطح از  ) در حالی که آموزش333، ص2(شرح نهج البالغه، ج

هاي ضروري است. مثالً آموزش احکام (با وجود ارزش ذاتی ایـن علـم)    آموزش، فاقد این ویژگی
کننده است که حتی بزرگساالن مذهبی، که فاقد روحیه مـاجراجویی و   فاهیم کسلبه قدري داراي م

ي  تواند عالوه بر جـذب عالقـه   شوند. چگونه این علم می خطر هستند به سختی جلب این علم می
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یک نوجوان در خطر، جایگزین مناسبی براي ماجراجویی وي و عالوه بر آن منبعـی بـراي کسـب
  )129، ص1397مالی، درآمد آینده وي باشد. (ج

  هاي درمان چند جانبه . برنامه3ـ10
باشـد کـه رفتـار را     هاي اجتماعی ـ بومی رفتار مـی   دیدگاه نظري درمان چند بعدي، همگام با مدل

کند و بـه دنبـال    هاي مرتبط با هم تلقی می ي تولید تعامالت متقابل بین افراد و سیستم آخرین حلقه
هاسـت. حاصـل    رفتارهـاي ضـداجتماعی و هـدف قـراردادن آن     فهم فاکتورهاي مسبب مرتبط بـا 
اي اسـت.   آمیـز داراي ابعـاد چندگانـه    دهد رفتارهـاي خشـونت   مطالعات علی چند بعدي نشان می

هاي ضداجتماعی در اشخاص (تحریفات شناختی، تعـارض بـاال، سـردي رفتـار،      ترکیبی از دیدگاه
والدین، همبستگی ضـعیف، نظـارت ضـعیف از    هاي خانوادگی (مسائل بین  فقدان همدلی)، فاکتور

هاي رفت و آمد نوجوان، حمایت اجتماعی پایین)، همتایـان (ارتبـاط بـا دوسـتان منحـرف)،       مکان
ثباتی در محلـه)   مدرسه (ارتباط ضعیف خانواده و مدرسه، عملکرد ضعیف در مدرسه) و محله (بی

بـرد، توجـه بـه بافـت      از بـین مـی  است. ویژگی برجسته این درمان که هرگونـه مـانع موفقیـت را    
خانوادگی است. خانواده هم در ایجاد و تقویت کنترل درونی و هم کنترل بیرونی عاملی فوق العاده 

کند بلکـه ارتبـاط    مهم است. خانواده نه تنها در معرفی رفتارهاي بهنجار اجتماعی نقش مهم ایفا می
بر اهمیت مشاوره با » پونال«که  دهد. چنان خانوادگی، منشا خارجی کنترل اجتماعی را نیز شکل می

کنـد و   خانواده بزهکار، جهت تسهیل بازپذیري بزهکار در زمان انتقال از زندان به جامعه تأکید مـی 
داند. او به ایـن نکتـه اشـاره     آن را روشی مؤثر براي کاهش احتمال بازگشت بزهکاران به زندان می

تر آن باشد که از محـیط خـانواده یـا دوسـتان در      مناسبکند که براي برخی از بزهکاران شاید،  می
) منظـور از  142، ص1397نهنـد بـه دور باشـند. (نـاظمی اصـل،       صورتی که تـأثیري مخـرب مـی   

مداخالت چند بعدي در سطح خانواده، حذف موانع بازپروري مؤثر (مثـل سـوء مصـرف والـدین،     
اط بین اعضاي خانواده را ارتقا بخشـد  تعارضات زناشویی و ...) است تا دانش فرزندپروري و ارتب

باشـد. در سـطح    و به دنبال افزایش نظارت والدین، جـدا کـردن نوجـوان از والـدین منحـرف مـی      
دوستان، این درمان درصدد کاهش وابستگی به مواد مخدر و ارتباط با دوستان منحرف و از طـرف  

ها و  ها طراحی شدند تا مهارت ماندیگر افزایش ارتباط با دوستان اجتماعی است. در نهایت این در
منابع مورد نیاز را به والدین ارائه دهند و به نوجـوان و خـانواده ایـن قـدرت را بدهـد تـا مسـائل        

کنند، را مدیریت کننـد. (جمـالی،    خانوادگی و خارج خانواده را که همگام با رشد نوجوان رشد می
  )138، ص1397
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گیري نتیجه
آمیـز اغلـب اولـین،     نه در واکنش به مرتکبـان تکـرار جـرایم خشـونت    هاي سختگیرا اتخاذ سیاست

تواننـد برگزیننـد. بـا ایـن حـال، اجـراي ایـن         ن میمسئوال ترین انتخابی است که ترین و آسان رایج
تواند  حل مبارزه با جرم باشد. بلکه کنترل جرم و مجازات مجرمان می تواند بهترین راه سیاست، نمی

ي کنترل مجرمان  ي کمتري نیز انجام گیرد. مسئله ي تمام شده تر و حتی با هزینه هاي معتدل با روش
طلبـد. از   اي را مـی  ریـزي شـده   اي است که سیاست برنامه پیچیدهخطرناك به عنوان یکی از مسائل 

هـا را بـه یـک نیـاز      گونه مجرمان اتخاذ راهبردهاي مؤثر جهت کنترل آن طرفی، خطرناك بودن این
ي  کند و از طرفی، سلب حقوق انسانی و یا بستن هرگونه راه اصـالحی بـه بهانـه    اساسی تبدیل می

آمیز مجرمـان بـه جامعـه را بـا مشـکالت       که بازگشت موفقیتتأمین امنیت عمومی خطراتی است 
کند. آنچه مسلم است تأمین امنیت عمومی نیازمند رعایت اصول و ضوابط خـاص   جدي مواجه می

ي گسترده از مجازات اعدام و روش حذف مجـرم و ... طریـق مناسـبی     باشد. مثالً استفاده خود می
باشد زیرا حفاظت از جامعـه نبایـد دسـتاویزي     میجهت نایل شدن به هدف تأمین امنیت عمومی ن

آمیز  هاي مشروع مجرمان قرار گیرد. امروزه کنترل جرایم خشونت براي پایمال شدن حقوق و آزادي
ي نیمـرخ جنـایی، مراقبـت     تري نیـز امکانپـذیر شـده اسـت. تهیـه      هاي نوآورانه با استفاده از روش

باشد. عـالوه بـر ایـن، رویکـرد      ي این راهبردها می الکترونیکی، هدفگیري نقاط جرم خیز از جمله
اصالح و درمان درصدد است تا با شناسایی و حذف علل تکرار جرم به اصالح و درمـان مجرمـان   
بپردازد. با این حال محیط رایج زندان که مملو از ناامیدي، توهین، تاریـک و بسـته و غیربهداشـتی    

زنـد. بنـابراین از آنجـایی کـه      تکرار جـرم دامـن مـی    است با بدتر کردن شرایط و تحقیر، بیشتر به
شوند و بخش مهمی از روند اصـالح   مرتکبان تکرار جرایم خشونتآمیز با مجازات زندان روبرو می

گردد فضاي مناسب اصالح و درمـان مجرمـان در    مجرمان باید در این مکان اجرا شود، پیشنهاد می
از طریق حـذف مجـازات زنـدان بـراي مجرمـان      محیط زندان فراهم گردد. کاهش جمعیت زندان 

هاي اجتماعی و جایگزین براي آنان اولین گام زمینه ساز اصـالح و   غیرجدي و استفاده از مجازات
قـانون مجـازات    66باشد. خوشبختانه با وجود مـاده   آمیز می درمان مرتکبین تکرار جرایم خشونت

ر این رابطه برداشته شده است. دومین گام هاي حبس، قدم مثبتی د ي جایگزین در زمینه 92مصوب 
هـاي شـادتر، ایجـاد     باشد. فراهم کردن نور کافی، تهویه، استفاده از رنـگ  اصالح ظاهر محیطی می

تواند اقدامات مفیدي در این راستا باشد. گام سوم نیز فراهم کـردن محـیط درمـانی،     فضاي سبز می
هاي درمـانی   ترین برنامه ي براي استفاده از مناسبریز هاي درمانی متخصص و برنامه استفاده از تیم

ي درمان در قالـب   آموزي، حل مشکالت مهم اقتصادي زندانیان در کنار ادامه است. در نهایت حرفه
آمیز را تا حد بسـیار زیـادي کـاهش     هاي مراقبت پس از خروج امکان تکرار جرایم خشونت برنامه

خواهد داد. 
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کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستري  سیدعلی موسوي

مقدمه
قانون اساسی، دیوان عدالت اداري به عنوان مرجع داراي صالحیت عام بـراي 173به موجب اصل 

رسیدگی به دعاوي اداري شناسایی گردیده است. حق دسترسی بـه دادگـاه صـالح یکـی از اصـول      
  باشد.  بنیادین دادرسی منصفانه می

دیت افـراد دربایست دادگـاه صـالح را در دسـترس خـویش داشـته باشـند. محـدو        افراد می
تواند ناشی از موانع قانونی باشـد همچـون قـانونی کـه حـدود دسترسی به دادگاه صالح گاه می

هـاي ي تفسـیرهاي نابجـا در جهـت برداشـت     هاي دادگاه را محدود نموده و یا زمینـه  صالحیت
دي تواند ناشی از عوامل مـا  هاي یک دادگاه را فراهم آورد و گاه می ي صالحیت محدود از حیطه

دار  و فیزیکی همچون حـالتی کـه افـراد مجبـور باشـند جهـت دسترسـی بـه دادگـاه صـالحیت          
  هاي طوالنی را بپیمایند.  مسافت

هـاي مربـوط بـه آن و     هاي دیوان عدالت اداري و خالء بحث و بررسی در خصوص صالحیت
نیازمنـد   گنجـد و  تأثیر آن بر تضییع حق دسترسی شهروندان به دادگاه صـالح در ایـن مجـال نمـی    

باشد. در نوشتار حاضر ضرورت ایجاد شعب اسـتانی دیـوان عـدالت اداري و     نوشتاري مستقل می
ها و مشکالت ناشی از تمرکز شعب دیوان در تهران و اهمیت و جایگاه حـق دسترسـی    محدودیت

به دادگاه صالح در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران مـورد بررسـی قـرار     
آیا ایجاد  هند گرفت و در رهیافت نهایی به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی خواهیم بود: اوالً:خوا

فواید ایجاد شعب استانی چیست؟ ثانیاً: شعب استانی دیوان عدالت اداري ضروریست؟ 

  . مفهوم و الزامات حق دسترسی به دادگاه صالح1
رود تا افرادي که حقـوق و آزادي و   شمار میتظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به 

امنیتشان به نحوي در معرض تجاوز قرار گرفته، براي احیاي آن امکان مراجعه به مراجـع صـالح را   
  1داشته باشند.

 294، ص 1384هاي اساسی، چاپ اول، نشر میزان،  هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادي  .1

ضرورت ایجاد شعب استانی دیوان عدالت اداري و 
تأثیر آن بر تضمین حق دسترسی به دادگاه صالح
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 1ي جهانی حقوق بشـر و بنـد    اعالمیه 10ي  حق دسترسی به دادگاه صالح به طور ضمنی در ماده
 14ي  ي اسالمی حقوق بشـر و مـاده   اعالمیه 19ي  بشر، بند ب مادهکنوانسیون اروپایی حقوق  6ي  ماده

  المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.  میثاق بین
کنوانسیون اشاره صریحی به این حق نشده است، اما با عنایـت بـه مجمـوع     6اگر چه در ماده 

دادگسـتري، دادگـاه و قاضـی جهـت     مفاد این ماده و لزوم بدیهی برخورداري از حق دسترسی بـه  
گـردد.   اعمال سایر تضمینات در جریان رسیدگی به دعوي، وجود چنین حقی به سادگی تأییـد مـی  

در دعوي گلدر علیه انگلیسـی) وجـود    1975فور=  21بر همین اساس از نظر دیوان (رأي مورخه 
آن حـق دادخـواهی و    بدون وجود دادرسی کـه الزمـه   16ي  بینی شده در ماده کلیه تضمینات پیش

  1باشد. شکایت در دادگاه است، قابل درك نمی
رعایت و تضمین حق دسترسی به دادگاه در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیـت  

  باشد.  می
ها شناسایی شده  در برخی کشورهاي عضو حق دسترسی به عدالت صریحاً در قانون اساسی آن

حق دسترسی به عدالت عامـل بنیـادین حکومـت قـانون و نظـام       است. حتی اگر این چنین نباشد،
هـاي داخلـی بـه     دموکراتیک است و بنابراین مستقالً قابل درك بوده و به هر روي به وسیله دادگاه

 6شود. هرگونه ممانعت یا محدود کردن این حق در تضاد با مـاده   رسمیت شناخته شده و تضمین می
  2.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است

به صورت خاص ساختار محاکم اداري در کشور فرانسه از حیـث رعایـت حـق دسترسـی بـه      
  تواند به سان الگویی برجسته مطرح باشد.  دادگاه صالح می

مـورد آن در فرانسـه    26دادگاه بدوي (شهرستانی) وجود دارد که  36هم اکنون، در این کشور 
ایجـاد شـده و در    1953هـا در سـال   ن دادگـاه مورد آن در سرزمین ماورابحاراست. ای 10مرکزي و 

مـورد اسـت کـه در     8هاي استیناف نیـز   اند. تعداد دادگاه حقیقت جایگزین شوراي فرمانداري شده
شهرهاي پاریس، ورساي، برد و، دوئه (امیان، لیل، رو آن)، لیون، نانسـی و نانـت، مارسـی مسـتقر     

  3باشند. می
را بدون تبعـیض دارد. در برخـی از کشـورها زنـان      ها هر فردي حق دسترسی یکسان به دادگاه

المللـی مـن جملـه     ها را ندارند. این امر استانداردهاي بـین  همانند مردان دسترسی یکسان به دادگاه
کنـد   کنوانسیون زنان را نقض مـی  15و  2میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد  26و  2، 3، 14مواد 

رده است در برخی کشورها حق اقامه دعـوي بـراي زنـان    کمیته رفع تبعیض علیه زنان اظهارنظر ک
                                                            

، سـال  2یاوري، اسداهللا، حق برخورداري از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، نشریه حقوق اساسـی، شـماره     .1
   273، ص 1383دوم، 

، سـال هفـتم،   9هداوند، مهدي، نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحوالت اساسی، نشـریه حقـوق اساسـی، شـماره       .2
  43، ص 1387

   539، ص 1388گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوي حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات جنگل،   .3
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هـا بـراي    ها به نظر مشورتی حقوقی و یا امکان درخواست آن توسط قانون یا از طریق دسترسی آن
  1شود. ها محدود می جبران خسارت از دادگاه

توانـد بـه    شناخته شدن حق دسترسی به دادگاه صالح در قوانین موضوعه و تحقق عملی آن می
باشـد،   پذیري که یکی از ارکان اصلی حکومت قانون مـی  اي جهت تحقق اصل نظارت ن مقدمهعنوا

 تلقی گردد. 
  

  . حق دسترسی به دادگاه صالح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 2
توانـد بـه منظـور     دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کـس مـی  «قانون اساسی:  34طبق اصل 

هـا را در   گونه دادگـاه  ي افراد ملت حق دارند. این هاي صالح رجوع نماید. همه دادخواهی به دادگاه
توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه بـه آن را   دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی

  » کرد. دارد منع می
ي افـراد و   در این اصل نکات ذیل قابل توجه است: اوالً، تظلم و دادخواهی حـق مسـلم همـه   

ایجاد دستگاه قضایی صالح براي تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومـت اسـت. ثانیـاً،    
چـه بسـا ممکـن     توان مانع استفاده احدي از آن شد. ثالثاً، این حق مطلق است؛ بدین معنی که نمی

هاي دولتی و قضـایی داشـته باشـند.     است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه
گونه تضییق و اعمال قدرتی، در  نظام جمهوري ایران موظف است امکانات قضایی الزم را بدن هیچ

 2بمانند.هاي عمومی مصون  اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه
  

حق دسترسی به دادگاه صالح در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  .3
   1392عدالت اداري مصوب سال 

قـانون مـذکور    6قانون دیوان آمده است که دیوان در تهران مستقر است و سـپس مـاده    2در ماده 
اداري دیـوان در   عنوان نموده است که به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفـاتر 

، اگر چه گـامی رو بـه جلـو در    6گذار در ماده  گردد. اقدام قانون هر یک از مراکز استان تأسیس می
باشد ولی به هیچ عنوان کافی نیست زیرا شعب دیوان اعـم   تأمین حق دسترسی به دادگاه صالح می

د پـس از ثبـت   باشـند و شـهرون   از بدوي و تجدیدنظر همچون گذشته فقط در تهـران مسـتقر مـی   
دادخواست که صرفاً امري شکلیست جهت انجام هرگونه اقدام مؤثر در ماهیت رسیدگی به دعـوا،  

  ي فراوان دارد.  نیاز به مراجعه مستقیم به شعب دیوان واقع در تهران و صرف وقت و هزینه
ید در که چون مرکز امور دولت در تهران است پس دیوان نیز با تصوري وجود دارد مبنی بر این

  باشد: تهران باشد، اما این فرضیه از چند جهت قائل به نقض می
                                                            

  125، ص 1386ویسبراد، دیوید، دادرسی عادالنه، ترجمه فریده طه، و لیال اشرافی، چاپ اول، نشر میزان،   .1
 295هاشمی، همان، ص   .2
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باشـد و   هـا را نیـز دارا مـی    الف) دیوان عدالت اداري صالحیت رسیدگی به شکایات از شـهرداري 
  ها بعنوان خوانده در شهر متبوعشان استقرار دارند.  شهرداري

هـاي   ال طـرح تملـک و عملیـات   ب) بسیاري از دعاوي در دیوان عدالت اداري، در خصوص ابطـ 
انـد و بـه موجـب     اجرایی دولتی در تقابل با حقوق مردم بر اموال غیر منقولشان مطرح گردیده

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، دعاوي مربـوط بـه    قانون آیین دادرسی دادگاه 12ي  ماده
ل در حـوزه آن واقـع   اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی که مال غیر منقو

  شود.  است اقامه می
باشند. بـراي مثـال شـرکت سـاخت و      هاي وابسته متعددي می هاي دولتی داراي شرکت ج) دستگاه

باشد، شرکت مزبور در  توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور وابسته به وزارت راه و ترابري می
انون آیـین دادسـی مـدنی، اگـر     قـ  23ي  باشد و وفق مـاده  هاي مختلف داراي نماینده می استان

شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعـاوي ناشـی از تعهـدات هـر شـعبه یـا       
  اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. 

رد زیـرا  ها محدود کـ  قضازدایی صرفاً جنبه سازمانی ندارد. یعنی نباید آن را به کم کردن دادگاه
  1این امر ممکن است است دسترسی شهروندان به عدالت را محدود سازد.

در اینجا باید خاطر نشان کرد که اثر تبعی اعمال محدودیت در صالحیت دیوان عـدالت اداري  
نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به دادگاه صالح خواهد بود و چنین محـدودیتی بـه دلیـل خـارج     

هاي حکومتی از حوزه نظارت و کنترل در جهت نقـض حاکمیـت قـانون     کردن بسیاري از دستگاه
  دارد.  گام بر می

رسـیدگی بـه تصـمیمات قضـایی قـوه      «دیـوان:   1392قانون سال  12ي ماده  به موجب تبصره
ها و تصمیمات رئیس قـوه قضـاییه و مصـوبات و تصـمیمات      ها، بخشنامه نامه قضاییه و صرفاً آیین

شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگـان و شـوراي عـالی امنیـت ملـی از      
  » ت.شمول این ماده خارج اس

رسـیدگی بـه    2ي تفسیري شـوراي نگهبـان پیـروي گردیـده اسـت.      در قانون دیوان از نظریه
ي صـالحیت   ي غیر قضـایی دارنـد از حیطـه    ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه که جنبه بخشنامه

اند و ابهام در خصوص رسیدگی به مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگـی   دیوان خارج گردیده
گونه که در مقدمه بحث نیز عنوان گردیـد، بررسـی    به قوت خویش باقی مانده است. البته همان

هاي موجـود در آن، نیازمنـد نوشـتاري     هاي دیوان عدالت اداري و محدودیت صیلی صالحیتتف
  مستقل است. 

                                                            
  539گرجی، همان، ص   .1
با توجه به قرینه قوه مجریه در قسـمت اخیـر اصـل یکصـد و     «شوراي نگهبان:  21/10/1383نظریه تفسیري مورخ   .2

 » هفتادم قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است
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  نتیجه 
آیند، ایجاد شعب استانی دیـوان عـدالت اداري ضـرورتی     اي که در ادامه می امروزه به دالیل عدیده
  اجتناب ناپذیر است: 

هـا از سراسـر ایـران و تجمیـع      رونـده تمرکز شعب در تهران و ارسال پ الف) کاهش اطاله دادرسی:
باشد.  تعداد زیادي پرونده به وضوح یکی از عوامل اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداري می

هاي مربوط به هر استان در داخل همان استان رسیدگی خواهند  با ایجاد شعب استانی، پرونده
که  اهد آمد، ضمن اینشد و از تجمیع انبوه پرونده در یک مرکز مشخص جلوگیري بعمل خو

هـاي قضـایی و قرارهـاي     سرعت رسیدگی نیز افزایش خواهد یافـت و دسـتورها و ابالغیـه   
ي فرآیندهاي مربوط به قبل و بعد از صدور رأي بـه دلیـل حضـور مرجـع      کارشناسی و کلیه

  یابند.  تر انجام می رسیدگی در محل، سریع
از بندرعباس جهت اداي توضیح بـه دیـوان   فرض کنید شهروندي  هاي شهروندان: ب) کاهش هزینه

که شخصاً تمایل داشته باشد تا به صورت غیر رسمی (بدون تعیین وقت)  دعوت شود و یا این
کننده شرح دهد. در اینجـا   به شعبه دیوان مراجعه نموده و حضوراً نکاتی را براي مقام رسیدگی

ران اساسـاً وي را از انجـام   هاي مربوط به ایـاب و ذهـاب و اقامـت در تهـ     ممکن است هزینه
هـاي   ي دیـوان متحمـل هزینـه    امورات مربوطه منصرف نماید و یا در صورت مراجعه به شعبه

  بسیار زیادي گردد. 
توانـد بـه    کننـده مـی   با تشکیل شعب استانی، مقام رسیدگی ج) بهبود کیفیت رسیدگی و صدور رأي:

ي  اس به اداره متشاکی جهت بررسی کلیهسهولت دستور کارشناسی، بازدید میدانی، اعزام کارشن
اسناد و مستندات منجر به اخذ تصمیم اداري (اعم از پنهان و آشـکار) را صـادر نمایـد. ضـمن     

گردد، عواملی کـه در نهایـت کمـک شـایانی بـه       که امکان رسیدگی حضوري نیز تسهیل می این
  نمایند.  صدور رأي عادالنه می

ي حضـوري شـهروندان بـه     با افزایش امکـان مراجعـه   شهروندان:د) کمک به تضمین حقوق دفاعی 
هـا همچـون حـق داشتنفرصـت و      شعب دیوان از طریق ایجاد شعب استانی، حقوق دفـاعی آن 

تري مورد  تسهیالت کافی براي تدارك دفاع و حق دسترسی به اسناد و اطالعات به نحو شایسته
یل در دیوان نیز در مقام عمل و به دلیـل  گیرند. همچنین حق برخورداري از وک حمایت قرار می

سهولت مراجعه حضوري وکیل به شعب استانی از تأثیر و کارآیی بیشـتري برخـوردار خواهـد    
 شد. 
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  کارشناس ارشد مدیریت گرد   محمد تقی روان

 
  

  مقدمه
ت عمومی دیوان عدالت اداري در پی شکایت آقاي احمد تسلیمی فـر بـا موضـوع شـکایت و     أهی

هـاي   رئیس امور مدیریت مشـاغل و نظـام   20/07/1398مورخ  377598خواسته ابطال نامه شماره 
 14/08/13982مـورخ   2397، به موجب دادنامه شماره 1کشورپرداخت سازمان اداري و استخدامی 

                                                            
  متن نامه به شرح ذیل است:   .1

 نیام یصفوت يجناب آقا«  
 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ی ـمحترم توسعه منابع انسان رکلیمد  
 سالم و احترام با  
(اعم از شاغل و بازنشسـته)   یرزمندگان گرام يمند : بهرهدارد اعالم می 3/7/1397ـ128210به نامه شماره  بازگشت  

کارکنـان در   فـه یچهارم خدمت وظ مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه يثارگریا ازاتیاز امت
 باشد یمسلح مجاز م يروهاستاد کل نی 14/5/1391/ن ـ 4/م/45/14/201صدور دستورالعمل شماره  خیجبهه، از تار

  »پرداخت يها مشاغل و نظام تیریامور مد سیرئ ـندارد.  تیموضوع خیتار نیو قبل از ا
  به شرح ذیل است:  14/08/1398مورخ  2397متن کامل رأي هیأت عمومی شماره   .2

  : شود جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دالیل زیر ابطال می مقرره مورد شکایت نه از 
   : انـد و در   قانون مدیریت خدمات کشوري، نیروهاي مسلح از شمول قانون مذکور مسـتثنی شـده   117 ماده دراوالً

ي شود. در این ارتباط ستاد کـل نیروهـا   خصوص نیروهاي نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل می
از محضر مقام معظم رهبري درخواست کرده است تا فصـول   20/10/1388ـ   74656مسلح طی گردش کار شماره 

هاي خاص نیروهـاي مسـلح بـه نیروهـاي مسـلح       دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوري با لحاظ ویژگی
 13به اجراي این فصـول شـامل   هاي مربوط  نامه تسري یابد که مورد موافقت معظم له واقع شده و متعاقب آن آیین

ها و خدمات اداري در منـاطق جنـگ زده    العاده ایثارگري، نشان نامه اجرایی نحوه تعیین فوق نامه از جمله آیین آیین
قانون مدیریت خدمات کشوري) توسط ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه و طـی گـردش کـار     68ماده  2(موضوع بند 

مقام معظم رهبري جهت اجرا در نیروهاي مسـلح ابـالغ شـده اسـت. بنـا بـه        با تأیید 20/8/1388ـ   74656شماره 
هایی که در راستاي گردش کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهاي مسلح قابلیت اجرا دارد  نامه مراتب فوق، آیین

  باشد.  هاي اجرایی نمی و قابل تسري به سایر دستگاه
   : و اصالحات بعدي آن خدمت کارکنان وظیفـه   1363عمومی مصوب سال قانون خدمت نظام وظیفه  اساس برثانیاً

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، پرداخـت       68مـاده   2شود و بند  جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی
 العاده ایثارگري را براي ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشـند، بنـابراین رزمنـدگان    فوق

  گیرد. وظیفه را در بر نمی

 نقد یک رأي 

  14/08/1398مورخ  2397نقد و بررسی رأي شماره 
 عدالت اداريهیأت عمومی دیوان 
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احتساب یک چهارم مدت خدمت وظیفـه کارکنـان پـایور و    «یی را صادر نموده است که طی آن أر
در سطح نیروهاي مسلح قابلیت اجـرا دانسـته و   صرفاًوظیفه را در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه 

  ». ممکن ندانسته استهاي اجرایی  تسري آن را به سایر دستگاه
ي، متولیان امور مرتبط با این موضوع در نیروهاي مسلح و حتی برخـی از  أبعد از صدور این ر  

نمایندگان مجلس در مقام اعتراض و انتقاد از مفاد رأي برآمدند و رأي هیأت عمومی دیوان عدالت 
مشـاور عـالی قرارگـاه مرکـزي      را نا صواب و به بیان دیگر مطابق با واقع ندانستند. به عنوان مثال،

سـربازان رزمنـده، مشـمول    «آمـوزي نیروهـاي مسـلح در همـین مـورد اعـالم کردنـد کـه:          مهارت
چهارم مدت خدمت در جبهه به صورت داوطلبانه هستند و ستاد کـل نیروهـاي    برخورداري از سه

م را انجـام  هـاي الز  مسلح از ظرفیت قانونی خود در ایـن رابطـه اسـتفاده خواهـد کـرد و پیگیـري      
داد و در عین حال از دیوان عدالت اداري تقاضا کردند که این مصـوبه را متوقـف کنـد تـا      خواهد

االسالم آقاي حسن نـوروزي   حجت که و یا این 1»ایثارگران از این حق قانونی خود برخوردار شوند
مجلـس  نماینده مردم شریف رباط کریم، بهارستان و پرنـد و عضـو کمیسـیون قضـایی و حقـوقی      

دوازدهم که ریاست فراکسیون ایثارگران مجلس را هم بر عهده دارند، طی مکتوب بلنـدي خطـاب   
قانون  94ضمن نقد رأي مذکور از ایشان تقاضاي اعمال ماده «اهللا رئیسی رئیس قوه قضاییه،  به آیت

ادره تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري را در راستاي نقض و رسیدگی مجدد به رأي ص
  ». هم در اسرع وقت در هیأت عمومی، نمودند آن

                                                                                                                                                  
   : ها و خدمات اداري در مناطق جنگ زده (موضوع  العاده ایثارگري، نشان نامه اجرایی نحوه تعیین فوق آیین 3 بندثالثاً

 مـدت  چهـارم  سـه «قانون مدیریت خدمات کشوري) ستاد کل نیروهاي مسلح که در آن مقرر شـده:   68ماده  2بند 
خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوري اسالمی ایران، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، کمیتـه،      
شهربانی و ژاندارمري (نیروي انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سـازندگی سـابق بـه جبهـه و منـاطق      

بـه جهـت اخـذ تأییدیـه خـاص از      » گـردد.  اند، خدمت داوطلبانه تلقـی مـی   عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده
هاي اجرایی  فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهاي مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسري به سایر دستگاه

که براساس سند راهبردي خدمات رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترك ستاد کـل نیروهـاي    نیست. مضافاً این
ریزي کشور  تیبانی نیروهاي مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامهمسلح، وزارت دفاع و پش
 تبصره وـ 1389) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  44و به استناد بند (ي) ماده (

بـه تصـویب    1394/4/23ـ   49185/ت50639رسانی به ایثارگران طی شـماره   ) قانون جامع خدمات1( ماده) و( بند
رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و «آن مقرر شده:  2/9هیأت وزیران رسیده است، در بند 

  گردند:  نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می
در خصـوص آن  «این بند مقرر داشته:  2و صرفاً در تبصره » موظفی«سلح م نیروهاي وظیفه دوم: کارکنان گروه ب)  

دسته از کارکنان نیروهاي مسلح (اعم از کادر) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانـه در مأموریـت جنگـی شـرکت     
اب بنابر این مقرره مـورد شـکایت از ایـن جهـت کـه احتسـ      » کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد. می
آن،  اجراي زمان از نظر است، صرف کرده مقرر داوطلبانه مطلق طور به را جبهه در کارکنان وظیفه خدمت چهارم سه
قـانون تشـکیالت و آیـین دادرسـی      88و ماده  12ماده  1 بند به استناد با شده یاد قانونی موازین با مغایرت علت به

  شود. ابطال می 1392دیوان عدالت اداري مصوب سال 
  12/09/1398به نقل از سایت بازتاب مورخ   .1
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اینک صرف نظر از اعتراضات صورت گرفته به رأي مذکور و پیامدهاي منفی مترتب بـر    
آن، کوشش خواهم کرد تا متن رأي را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بررسی نمایم 

در اسـتنباط از مـتن قـوانین و     تا ببینیم که آیا مفاد رأي صادره از سوي هیأت عمومی دیوان
ها به عنوان پایه و مقدمات استدالل، استشهاد گردیده درست بوده یا خیر؟  مقرراتی که به آن

و به عبارتیدیگر آیا مفاد رأي صادره مطابق با واقع بوده یا خیر؟ به دیگر سخن آیا مفاد رأي 
قـوقی الزم برخـوردار   صادره فاقد تعارض درونی اسـت؟ و از وثاقـت و اتقـان منطقـی و ح    

  است؟
آنچه را که در ادامه این مکتوب مالحظه خواهید نمود، حاصل کوششی است که طی آن سـعی    

و یـا  » نقـص «شده است تا در سایه دالیل زیر توضیح داده شود که مفـاد ایـن رأي از چـه مـوارد     
  برخوردار است و دالیل نادرست بودن آن کدامند؟» تعارض درونی«و یا » نقضی«
  
  است. » مصداق«با » مفهوم«اساس و شالوده رأي صادره مبتنی بر خلط میان  .1

اي کـه بـه ذهـنِ     به نظرم با مالحظه و مداقه در متن استدالالت بکار رفته در متن راي، اولین نکتـه 
شود این است که اساس و شالوده رأي مذکور بر نـوعی درك و   مخاطبِ آگاه به موضوع متبادر می

بنا شده است و آن درك و تلقی این است کـه در  » کارکنان وظیفه«مصادیق مفهوم  تلقی خاص از
در نیروهاي » کادر و یا پرسنل شاغل«همان » کارکنان وظیفه«مصداق » هیأت عمومی دیوان«نگاه 

اند و لذا بر اساس این نگاه و تلقی است که در صدور رأي مذکور، دامنـه   مسلح در نظر گرفته شده
در سطح نیروهاي مسلح، ساري و جاري دانسته و تسري آن را بـراي سـربازان    صرفاًشمول آن را 

  دانند.  هاي اجرایی دیگر نا ممکن می وظیفه شاغل در دستگاه
حال اگر این فرض را بپذیریم، آنگاه بایـد در مقـام نقـد آن توضـیح دهـیم کـه چـرا مصـداق           
 هـا  عـالوه بـر آن  یروهاي مسـلح نیسـتند و   در ن» کادر و یا پرسنل شاغل«صرفاً » کارکنان وظیفه«
اند کـه اگـر    »کارکنان وظیفه«شوند، نیز از مصادیق  که به خدمت اعزام می» سربازان وظیفه عادي«

  توان به نادرستی رأي مذکور اذعان نمود.  این نکته پذیرفته شود، آنگاه به سهولت می
  

  توضح اینکه: 
ر قانون  1از ماده  10حسب مفاد بند  خدمت وظیفه عمومی (با اصالحات و الحاقـات بعـدي)   مکرّ

  29/07/1363مصوب 
» سربازان عـادي وظیفـه  «: مصادیق کارکنان وظیفه اعم از افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و اوالً

  اند.  تلقی شده
ان را از تاریخ اعـزام بـه عنـو   » سربازان وظیفه«قانون مذکور، این دسته از  5ماده  4: در تبصره ثانیاً
  کننده محسوب کرده است.  یگان اعزام» کارکنان وظیفه«
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ن      : در تمام دستورالعملثالثاً کارکنـان  «هاي ابالغی از سوي ستاد کل نیروهـاي مسـلح، مصـداق بـی
 مسئول هستند که براي انجام خدمت سربازي از سوي نهادهاي» اي سربازان عادي وظیفه» «وظیفه
  می شوند. اعزامربط به خدمت  و ذي
بخشـش اضـافه خـدمت سـنواتی     «گانه ضوابط نهایی  20به عنوان نمونه با مالحظه بندهاي   

در تمـام  » کارکنان وظیفـه «گردد که مصداق  به خوبی روشن می 1»)6کارکنان وظیفه (طرح میثاق 

                                                            
  باشد:  ) به شرح ذیل می6طرح میثاق( متن ضوابط نهایی بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه  .1

در صورتی که در حین خدمت، حسن اخـالق و رفتـار و جـدیت در    شوند  خدمت اعزام میکه به مشمولین غایبی   
طـوري   ابراز شجاعت و فداکاري نمایند به... انجام وظیفه از خود نشان دهند، یا در مناطق جنگی، امنیتی و عملیاتی 

ه تمـام یـا بخشـی از مـدت اضـاف     . هاي سرتیپی و باالتر باشد ین جایگاهمسئول که مراتب مورد گواهی فرماندهان و
  . گیرد آنان برابر ضوابط و مصادیق به شرح پیوست مورد بخشش قرار می خدمت سنواتی

در  کارکنان وظیفـه ضمن تأکید و نظارت بر حسن اجراي مقررات جاري، از ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی   
آمـوزي،   هاي آموزشی و مهـارت  ها، مشارکت فعال در دوره راستاي تقویت انگیزه سربازان براي خدمت در سرپنجه

وري  خوشایندسازي خدمت سربازي و کادرسازي براي نظام جمهـوري اسـالمی ایـران و افـزایش کـارآیی و بهـره      
شوند در صورتی که حین خـدمت،   ت اعزام میمشمولین غایبی که به خدم. کارکنان وظیفه بطور بهینه استفاده گردد

از وضعیت انضباطی خوبی برخوردار بوده و داراي حسن اخالق و رفتار و جدیت در انجام وظیفـه از خـود نشـان    
دهند، یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاري نمایند و یا داراي شرایط خاص باشند و مراتب مورد گـواهی  

صـالح   آنان بـه تشـخیص مقامـات ذي    »تمام یا بخشی از اضافه خدمت سنواتی« بط باشدر فرماندهان و مدیران ذي
  . گیرد مورد بخشودگی قرار می) طراز هاي سرلشکري و باالتر یا هم مذکور مقامات جایگاه

  : باشد مصادیق حسن اخالق و رفتار، حسن انجام وظیفه و شرایط خاص به شرح زیر می  
هاي خدمتی به نیروي مربوط  بر ضوابط سازمان محل خدمت، به عنوان سرباز نمونه در یگاناي که برا کارکنان وظیفه. 1

هاي سازمانی و نیرویی مانند جشنواره حضرت علی اکبر (ع)، مراسـم   طراز جهت معرفی به جشنواره هاي هم یا رده
   .ي انتخاب شده باشندآموز هاي آموزش شامل رزم مقدماتی، تخصصی، مهارت گرامیداشت روز سربازي برتر دوره

کارکنان وظیفه که در عین رعایت نظم و انضباط، در طول خدمت موفق به ثبت ابتکار منجر به تولید محصول، مقاله . 2
  .علمی مهم و معتبر ... قبل از ورود به خدمت و یا حین خدمت شده باشند

آنـی و علمـی ... در سـطح یگـانی، اسـتانی،      کارکنان وظیفه نفرات اول تا سوم مسابقات فرهنگی، ورزشی، علوم قر. 3
 .نیرویی شوند

نفرات حائز رتبه برتر اول تا دهم مسابقات فرهنگی، ورزشـی، علـوم قرآنـی و علمـی ... نیروهـایی کـه در سـطح        . 4
 .شود هاي نیروهاي مسلح برگزار می سازمان

 .کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک جزء قرآن. 5
 .یک پنجم نهج البالغه، صحیفه سجادیه یا اصول کافی کارکنان وظیفه حافظ حداقل. 6
کارکنان وظیفه فعال در امور فرهنگی از قبیل مراسمات هفتگی دعاي کمیل، زیارت عاشورا، دعـاي توسـل، دعـاي    . 7

 .ندبه و ... در طول مدت خدمت دوره ضرورت برابر مقررات شامل مشموالن آموزشی در بدو ورود نخواهد بود
اي که در حین خدمت و انجام مأموریت، بنا به هر دلیل دچار حادثه منجر به معلولیت یا جانبازي یـا   ظیفهکارکنان و. 8

 .از کار افتادگی شوند در صورتی که منجر به معافیت نشود
اي که در ترویج فرهنگ علوم قرآنی، برگزاري نماز جماعت و ترویج تفکر بسیجی و انجام وظـایف   کارکنان وظیفه. 9

 .، در بین کارکنان وظیفه شاخص و تأثیرگذار مثبت و الگو باشندمحوله
اي که با تالش وافر براي تقویت اعتقادات دینی و اسالمی و انجام وظایف سازمانی در طول مـدت   کارکنان وظیفه. 10

 .اي داشته باشند خدمت پیشرفت قابل مالحظه
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  اند.  هستند که به خدمت اعزام شده» اي سربازان وظیفه«موارد 
اند در  »کارکنان وظیفه«که مصداق مفهوم » سربازان وظیفه«گردد که:  و بدین ترتیب روشن می  

صورتی که خدمت سـربازي خـود را در جبهـه و یـا منـاطق عملیـاتی گذرانـده باشـند، مشـمول          
خواهند شد و لـذا بـر   داوطلبانهچهارم خدمت سربازي خود به صورت  برخورداري از احتساب سه

اجرایـی نحـوه تعیـین     نامـه  آیـین « 3ت بنـد  خالف مفاد رأي مذکور مشمول برخورداري از امتیـازا 
  گردند.  می 1»زده ها و خدمات اداري مناطق جنگ العاده ایثارگري، نشان فوق

  
  مفاد رأي مذکور از تعارض درونی برخوردار است.  .2

اجرایـی   نامه آیین« 3از سوي دیگر حتی با بخشی از متن بند  2397که مفاد رأي شماره  توضیح این
ــ کـه مفـاد آن در    » زده ها و خدمات اداري در مناطق جنگ نحوه تعیین فوق العاده ایثارگري، نشان

                                                                                                                                                  
 .ازان ساعی به تأیید فرمانده یگان و نیروي انسانی محل خدمتحسن نگهداري اموال در اختیار، مانند رانندگان و سرب. 11
افراد داراي شرایط خاص مانند کارکنان وظیفه یتیم، فرزند ایثارگران، کارکنان وظیفه متأهل، پدر در حبس مشروط . 12

ش که محکومیت امنیتی نباشد، فوت اعضاي درجه یک خانواده در طول خدمت، کارکنان وظیفه تحـت پوشـ   به این
 ... کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی و

خدمت در مناطق امنیتی درگیر حداقل به مدت شش مـاه در صـورتی کـه بالفاصـله بعـد از اتمـام آمـوزش رزم        . 13
 .مقدماتی به مناطق معرفی شده باشند یا هشت ماه متناوب در طول خدمت، براي افراد بومی و غیر بومی

 .ماه 10می در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر حداقل به مدت خدمت کارکنان وظیفه غیر بو. 14
 .ماه 12خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق محروم و بد آب و هوا حداقل به مدت . 15
خدمت در مشاغل سخت و زیان آور مانند امور حفاظت فیزیکی، دژبانی، رانندگی در مناطق کم برخـوردار، خـدمات   . 16

 .ماه 12مناطق محروم و بد آب و هوا، عملیاتی و امنیتی... برابر مقررات ابالغی مربوط حداقل به مدت پشتیبانی در 
 .ماه 12کیلومتر خارج از محل سکونت حداقل به مدت  300خدمت کارکنان وظیفه در مناطقی بیش از . 17
 .خدمت کنند کارکنان وظیفه شاغل در مناطق عادي که حداقل یک سال را در یگان پاسداري. 18
کارگیري  آموزي شاغل در مناطق کم برخوردار، در صورت به هاي آموزشی مهارت نفرات اول تا سوم منتخب دوره. 19

 در مهارت کسب شده در یگان خدمتی
اي که داراي توانایی و مهارت مورد نیاز یگان ن. م بوده و در طول خـدمت در مشـاغل مـرتبط بـا      کارکنان وظیفه. 20

 .کارگیري شده باشند اي مؤثر به ونهگ هتخصص ب
 .هاي آموزش رزم مقدماتی و تخصصی نفرات اول تا سوم هر گروهان، گردان و تیپ در دوره. 21
 .به باالتر در دوره آموزش رزم مقدماتی و تخصصی 100از  90کسب نمرات . 22
ها باشد و بـه    هاي خارج از ساختمان در محیط اي که در طول خدمت وظایف محوله به آنان عمدتاً کارکنان وظیفه. 23

 .در معرض شرایط جوي در سرما و گرما حضور دارند واسطه انجام شغل عموماً
  .فرزندان کارکنان نیروهاي مسلح مشروط به خدمت در خارج از محل سکونت و به صورت غیربومی. 24
زده موضـوع   ها و خدمت اداري در مناطق جنگ نشانالعاده ایثارگري،  نامه اجرایی نحوه تعیین فوق آیین 3مفاد ماده   .1

  باشد. قانون مدیریت خدمات کشوري به شرح ذیل می 68ماده  2بند 
که توسط ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسـداران انقـالب   » وظیفه«چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و  سه«  

رت سپاه، وزارت دفاع (وزارت دفاع و پشـتیبانی ن. م) و  اسالمی، کمیته، شهربانی، ژاندارمري (نیروي انتظامی)، وزا
انـد، خـدمت داوطلبانـه تلقـی      به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفـاع مقـدس اعـزام شـده    » جهاد سازندگی سابق«

  .»گردد می
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رغـم   دارد؛ و آن تعارض این است کـه علـی  تعارضصدور رأي یاد شده مورد استناد قرار گرفته، ـ  
ه از سـوي  اي کـ  آن دسـته از کارکنـان وظیفـه   «نامه موصوف به صراحت  آیین 3که در متن ماده  این
چهارم حضور در جبهه  اند را مشمول برخورداري از امتیاز سه به جبهه اعزام شده» جهاد سازندگی«

به صورت داوطلبانه، نموده است، لکن متن رأي صادره ایـن اجـازه را نفـی کـرده اسـت و امتیـاز       
ان شـاغل در  داند و تسري آن را بـراي سـرباز   مذکور را صرفاً براي نیروهاي مسلح قابلیت اجرا می

  »داند. ناممکن می» جهاد سازندگی«هاي اجرایی و از آن جمله  سایر دستگاه
  گردد:  در سایه توضیحات فوق دو نکته مهم روشن می

نامه موصـوف، بـدون دلیـل صـورت گرفتـه و       آیین 3: نادیده گرفتن این بخش از مفاد بند اوالً
ته است. به دیگر سخن، اگر این بخـش  همین نادیده گرفتن آن در صدور رأي تأثیر منفی گذاش

گرفـت آنگـاه هیـأت عمـومی محتـرم منطقـاً        مـورد توجـه و عنایـت قـرار مـی      3از مفاد بنـد  
براي نیروهاي مسلح قابل تسري بداند، بلکـه سـرایت    صرفاًتوانست دامنه شمول حکم را  نمی

اجرایـی، هـم   هـاي   آن را براي سربازان وظیفه خدمت کرده در جبهه شـاغل در سـایر دسـتگاه   
هاي اجرایـی و نیروهـاي مسـلح     که قبل از این، از سوي همه دستگاه دانست. کما این ممکن می

اجراي این رویکرد به عنوان امري بدیهی تلقـی و   مسئول هاي نظارتی و نهادهاي حتی سازمان
  مورد اقدام قرار گرفته است.  

توان نتیجـه گرفـت    وف، به صراحت متن مینامه موص آیین 3: با مالحظه این بخش از مفاد بند ثانیاً
شـوند، همـین    که از سوي جهـاد سـازندگی بـه جبهـه اعـزام مـی      » اي کارکنان وظیفه«که مصداق 

معناست اگر گفته شـود   اند و نه کادر و یا پرسنل نیروهاي مسلح. چرا که بی بوده» سربازان وظیفه«
شدند. به دیگـر سـخن    ه جبهه اعزام میکادر و یا پرسنل نیروهاي مسلح از سوي جهاد سازندگی ب

  این گفته هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. 
  
رسد مفاد رأي مذکور با نص صـریح موافقـت عـام مقـام      ، به نظر میعالوه بر موارد ذکر شده  .3

معظم رهبري فرماندهی محترم کل قوا مغایرت داشته باشد، چرا که معظم له بـا همـه مصـادیق    
باشـند، موافقـت    هم به شرح پیش گفته از مصادیق آن مـی » بازان وظیفهسر«کارکنان وظیفه که 

  کرده است و نه صرفاً با بخشی و یا جزئی از مصادیق کارکنان وظیفه. 
خوشبختانه بعد از نگارش این مکتوب و به هنگام چاپ آن در مجله اطـالع یـافتم کـه در پـی       .4

فراکسـیون ایثـارگران مجلـس، ناخـدا     جلسه مشترکی که با حضور آقایان دکتر نوروزي رئیس 
رحیم پور نماینده ستاد کل نیروهاي مسلح، دکتر فضل زرندي رئـیس هیـأت تخصصـی امـور     
اداري و استخدامی دیوان عدالت اداریو آقاي دکتر مهدوي راد مشاور آقاي دکتر نوروزي بـراي  

اري برگـزار  حل مشکل مطروحه و در راستاي رفـع ابهـام از رأي صـادر در دیـوان عـدالت اد     
نظـر خـود را در   بخشنامه جدیديگردیده؛ در نهایت مقرر شد که ستاد کل نیروهاي مسلح طی
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به صراحت اعالم کند که آیا سربازان وظیفه تبیین نماید و » مصداق کارکنان وظیفه«خصوص 
  روند از مصادیق کارکنان وظیفه هستند یا خیر؟ عادي که به خدمت سربازي می

معاونت نیروي انسانی ستاد کل نیروهاي مسـلح بـه    08/10/1398در تاریخ  که در همین رابطه  
نسبت به رفع ابهام موضوع اقدام و  08/10/13981مورخ  981184/1/2213موجب بخشنامه شماره 

در جبهه و مناطق جنگی و عملیـاتی  پایورانوظیفهو سربازانچهارم خدمت سربازي  به صراحت سه
نظور نمودند و بدین ترتیب مفاد این بخشنامه که بعد از صـدور رأي  رابه عنوان خدمت داوطلبانه م

هیأت عمومی ابـالغ گردیـده، بـه مثابـه یـک بخشـنامه جدیـد تلقـی و بـراي همـه            2397شماره 
  هاي اجرایی و گیرندگان بخشنامه ضمانت اجرایی خواهد داشت.  دستگاه

احقـاق حقـوق حقـه سـربازان     اما در عین حال ضمن تحسین تدبیر متولیان امـور در راسـتاي     
هیأت عمومی دیوان  14/08/98مورخ  2397وظیفه عادي، تحلیل و نقد و بررسی مفاد رأي شماره 
باشـد و بـر ایـن اسـاس، ضـرورت چـاپ و        عدالت اداري در جاي خود امري ضروري و الزم می

تـه شـده   مالحظه این مکتوب که به تبیین چرایی نادرسـتی رأي یـاد شـده از منظـر حقـوقی پرداخ     
گردد و طبعاً مطالعه و حتی نقد آن براي اهل نظر در این حوزه خالی از لطـف   کماکان احساس می

  نخواهد بود. 
   

                                                            
معاونت نیروي انسانی ستاد کل نیروهاي مسلح به شرح  08/10/1398مورخ  981184/1/2213متن بخشنامه شماره   .1

  باشد:  ذیل می
چهارم خدمت کارکنان وظیفه و پایور در جبهه بـه   با توجه به رأي دیوان عمومی درخصوص چگونگی محاسبه سه«  

خواهشمند است دستور فرمایید جهت حسن اجـراي مقـررات   گردد،  عنوان داوطلبانه، مراتب به شرح زیر اعالم می
  مراتب مد نظر قرار گیرد: 

 2که مطابق سند راهبردي خدمات رسانی به رزمندگان، خدمت سربازي موظفی بوده و مطابق تبصره  با توجه به این  
باشـد لـذا بـه منظـور      نه میاند داوطلبا همین بند حضور کارکنان وظیفه و پایور که با اختیار خود به جبهه اعزام شده

چهارم کل مدت جبهه کارکنـان مـذکور بـه     تفکیک خدمت موظفی و داوطلبانه خدمت در جبهه کارکنان فوق، یک
  چهارم آن به عنوان داوطلبانه منظور گردیده است.  عنوان موظفی و سه

گـواهی جبهـه کارکنـان     مطابق ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت ابالغی از سوي ستاد کل، مرجع صـدور   
وظیفه و پایور، نیروي به کارگیرنده آنان، کارکنان دولـت بـا سـازمان بسـیج مستضـعفین و کارکنـان وزارت جهـاد        

هاي دولتی پس از اخذ گواهی جبهه امتیازات قانونی آنان را واگـذار   باشد که دستگاه کشاورزي، همان وزارتخانه می
  .»خواهند نمود
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اردبیل، اصفهان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی،       
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

تـیم  کـه   لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
اسان در دیدار فینال با برتري دو بر صـفر مقابـل تـیم کـانون وکـالي      
هـاي وکـالي آذربایجـان    

خوزستان عنوان آقاي گلی ایـن مسـابقات را   
عنـوان بهتـرین   
ترین بازیکن و 

هاي اصفهان، البـرز، آذربایجـان غربـی، خراسـان، فـارس، قـزوین،       
گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

وکالي دادگسـتري  
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اردبیل، اصفهان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی،       
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
اسان در دیدار فینال با برتري دو بر صـفر مقابـل تـیم کـانون وکـالي      

هـاي وکـالي آذربایجـان     بندي این مسابقات بین تیم
 

خوزستان عنوان آقاي گلی ایـن مسـابقات را   
عنـوان بهتـرین    معین مؤمن یساقی از تیم کانون وکالي دادگستري گلسـتان بـه  

ترین بازیکن و  عنوان فنی علی خانزایی از تیم کانون وکالي دادگستري خراسان به
 یم اخالق معرفی شدند. 

هاي اصفهان، البـرز، آذربایجـان غربـی، خراسـان، فـارس، قـزوین،       
گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

وکالي دادگسـتري  
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  ها و وکالي دادگستري ایران را به نمایش گذاشتند. 
اردبیل، اصفهان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی،       
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
اسان در دیدار فینال با برتري دو بر صـفر مقابـل تـیم کـانون وکـالي      

بندي این مسابقات بین تیم
ها خاتمه یافت. 

خوزستان عنوان آقاي گلی ایـن مسـابقات را   
معین مؤمن یساقی از تیم کانون وکالي دادگستري گلسـتان بـه  

علی خانزایی از تیم کانون وکالي دادگستري خراسان به
یم اخالق معرفی شدند. 

هاي اصفهان، البـرز، آذربایجـان غربـی، خراسـان، فـارس، قـزوین،       
گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

وکالي دادگسـتري  هاي  کانون
 ایران به میزبانی کانون وکالي دادگستري گیالن
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ــالي    ــانون وک ــومی ک ــط عم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاد   ــارمین دوره المپی چه

از وکالي دادگستري کشور 
مجتمـع  
ــانی کــانون وکــالي  ــه میزب ب
هاي ورزشـی  
و تنـیس روي  
هـاي بیسـت و چهارگانـه اتحادیـه     
ایـران  
در این المپیـاد شـرکت داشـتند و در    
ــدلی و   ــتگی، هم ــز، همبس آمی

ها و وکالي دادگستري ایران را به نمایش گذاشتند. 
اردبیل، اصفهان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی،       
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
اسان در دیدار فینال با برتري دو بر صـفر مقابـل تـیم کـانون وکـالي      

بندي این مسابقات بین تیم یافت؛ دیدار رده
ها خاتمه یافت.  شرقی و فارس برگزارشده و با برتري چهار بر دو آذري
خوزستان عنوان آقاي گلی ایـن مسـابقات را    فرید حداد از تیم کانون وکالي دادگستري

معین مؤمن یساقی از تیم کانون وکالي دادگستري گلسـتان بـه  
علی خانزایی از تیم کانون وکالي دادگستري خراسان به

یم اخالق معرفی شدند. عنوان ت
هاي اصفهان، البـرز، آذربایجـان غربـی، خراسـان، فـارس، قـزوین،       
گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

کانونچهارمین دوره المپیاد ورزشی 
ایران به میزبانی کانون وکالي دادگستري گیالن

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

ــالي    ــانون وک ــومی ک ــط عم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاد   ــارمین دوره المپی چه

وکالي دادگستري کشور 
مجتمـع   تاریخ هشتم تا سیزدهم بهمـن مـاه در  

ــانی کــانون وکــالي  ــه میزب ب
هاي ورزشـی  دادگستري گیالن برگزار شد. تیم
و تنـیس روي  والیبال بانوان و آقایان، فوتسـال  

هـاي بیسـت و چهارگانـه اتحادیـه     
ایـران   وکـالي دادگسـتري  

در این المپیـاد شـرکت داشـتند و در    
ــدلی و   ــتگی، هم ــز، همبس آمی

ها و وکالي دادگستري ایران را به نمایش گذاشتند. 
اردبیل، اصفهان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی،       
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
اسان در دیدار فینال با برتري دو بر صـفر مقابـل تـیم کـانون وکـالي      کانون وکالي دادگستري خر
یافت؛ دیدار رده گلستان به مقام قهرمانی دست

شرقی و فارس برگزارشده و با برتري چهار بر دو آذري
فرید حداد از تیم کانون وکالي دادگستري

معین مؤمن یساقی از تیم کانون وکالي دادگستري گلسـتان بـه  
علی خانزایی از تیم کانون وکالي دادگستري خراسان به

عنوان ت تیم کانون وکالي دادگستري خوزستان به
هاي اصفهان، البـرز، آذربایجـان غربـی، خراسـان، فـارس، قـزوین،        تیم، 

گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

چهارمین دوره المپیاد ورزشی 
ایران به میزبانی کانون وکالي دادگستري گیالن

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

ــالي    ــانون وک ــومی ک ــط عم ــزارش رواب ــه گ ب
ــیالن،   ــتري گ ــاد  دادگس ــارمین دوره المپی چه

وکالي دادگستري کشور هاي کانون
تاریخ هشتم تا سیزدهم بهمـن مـاه در  

ــانی کــانون وکــالي  آهــوان چابکســر ــه میزب ب
دادگستري گیالن برگزار شد. تیم
والیبال بانوان و آقایان، فوتسـال  

هـاي بیسـت و چهارگانـه اتحادیـه     
وکـالي دادگسـتري  هاي سراسري کانون

در این المپیـاد شـرکت داشـتند و در    
ــت ــابتی رفاق ــدلی و   رق ــتگی، هم ــز، همبس آمی
ها و وکالي دادگستري ایران را به نمایش گذاشتند. یکپارچگی کانون

اردبیل، اصفهان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی،       هاي  تیمالمپیاد، 
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
کانون وکالي دادگستري خر
گلستان به مقام قهرمانی دست

شرقی و فارس برگزارشده و با برتري چهار بر دو آذري
فرید حداد از تیم کانون وکالي دادگستري

معین مؤمن یساقی از تیم کانون وکالي دادگستري گلسـتان بـه  وکیل کسب کرده و 
علی خانزایی از تیم کانون وکالي دادگستري خراسان بهوکیل 

تیم کانون وکالي دادگستري خوزستان به
، در رشته والیبال مردان

گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

چهارمین دوره المپیاد ورزشی 
ایران به میزبانی کانون وکالي دادگستري گیالن

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

  
  
  
  
  

  

ــالي    ــانون وک ــومی ک ــط عم ــزارش رواب ــه گ ب
ــیالن،   ــتري گ دادگس

کانونورزشی 
تاریخ هشتم تا سیزدهم بهمـن مـاه در  

آهــوان چابکســر
دادگستري گیالن برگزار شد. تیم
والیبال بانوان و آقایان، فوتسـال  

هـاي بیسـت و چهارگانـه اتحادیـه     میز کـانون 
سراسري کانون

در این المپیـاد شـرکت داشـتند و در    » اسکودا«
ــت ــابتی رفاق رق
یکپارچگی کانون

المپیاد، در این 
چهارمحال و بختیاري، خراسان، خوزستان، زنجان، فارس، کردسـتان، کرمانشـاه، گلسـتان، گـیالن،     

لرستان، مازندران، مرکز، مرکزي، همدان و یزد در رشته فوتسال با یکدیگر رقابت کردنـد 
کانون وکالي دادگستري خر
گلستان به مقام قهرمانی دست

شرقی و فارس برگزارشده و با برتري چهار بر دو آذري
فرید حداد از تیم کانون وکالي دادگستريوکیل 

کسب کرده و 
وکیل بان،  دروازه

تیم کانون وکالي دادگستري خوزستان به
در رشته والیبال مردان

گلستان، گیالن، مازندران، مرکز و یزد با یکدیگر رقابـت کـرده و تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري       

چهارمین دوره المپیاد ورزشی گزارش 
ایران به میزبانی کانون وکالي دادگستري گیالن
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گسـتري مرکـز بـه مقـام     مازندران در دیدار فینال با برتري سه بر یک مقابل تیم کـانون وکـالي داد  
 قهرمانی رسید. 
بندي این رشته با برتري سه بر یک تیم کانون وکالي دادگستري فارس مقابل کـانون   دیدار رده

ایمان شـیروانی از تـیم کـانون وکـالي دادگسـتري یـزد       وکیل وکالي دادگستري یزد خاتمه یافت؛ 
  جام برگزیده شدند.  عنوان تیم اخالق ترین بازیکن و تیم اصفهان به عنوان فنی به

هاي اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاري، فارس، گلسـتان، گـیالن،    تیم، در رشته والیبال بانوان
مرکز و مرکزي با یکدیگر رقابت کرده و تیم اصفهان با برتري دو بر صفر مقابـل فـارس بـه مقـام     

برگزارشده با برتري دو بر یک بندي این رشته بین دو تیم گلستان و مرکز  قهرمانی رسید؛ دیدار رده
  ها خاتمه یافت.  گلستانی

رؤیـا حسـینی از تـیم کـانون     به گزارش روابط عمومی کانون وکالي دادگستري گیالن، وکیـل  
ترین بازیکن و تیم کانون وکـالي دادگسـتري چهارمحـال و     عنوان فنی وکالي دادگستري فارس به

 عنوان تیم اخالق انتخاب شدند.  بختیاري به
هـاي اصـفهان،    رشته تنیس روي میز چهارمین دوره المپیاد ورزشی وکالي دادگسـتري تـیم   در

 البرز، خراسان، فارس، قم، کرمان، گیالن، مازندران و مرکز با یکدیگر رقابت کردند. 
چهارمین دوره المپیاد ورزشی وکالي دادگسـتري کشـور،    در بخش تیمی رشته تنیس روي میز

کـانون وکـالي دادگسـتري فـارس و کـانون وکـالي دادگسـتري خراسـان          دیدار فینال بین دو تیم
مقـام سـومی ایـن    مرکـز،  با برتري فارس خاتمه یافت؛ تیم کانون وکالي دادگستري  کهبرگزارشد 

 ترین بازیکن جام را تصاحب کردند.  مهدي خواجوي از خراسان عنوان فنیوکیل مسابقات و 
سان صباحت از تیم کانون وکالي دادگستري مرکـز  اح وکیلدر بخش انفرادي تنیس روي میز، 

خسرو بالالیی از تیم کانون وکـالي دادگسـتري گـیالن بـه مقـام      وکیل با برتري سه بر صفر مقابل 
کـانون  علیرضا مـؤمن از  ، با کسب مقام سوم توسط وکیل بندي این رشته قهرمانی رسید؛ دیدار رده

  خراسان خاتمه یافت. وکالي دادگستري 
ها، آقاي خسرو بالالیی از کانون وکـالي دادگسـتري گـیالن و خـانم     وب این رقابتدر چارچ

مهسا فانی از کانون وکالي دادگستري گلستان توسط کانون ورزشی حقوقدانان ایـران (کوحـا) بـه    
 عنوان بهترین ورزشکاران این دوره از المپیاد انتخاب و هدایایی دریافت داشتند. 

، چهـارمین دوره المپیـاد ورزشـی    کانون وکـالي دادگسـتري گـیالن   روابط عمومی به گزارش 
 یکشـنبه، سـیزدهم   در هاي فوتسـال، والیبـال و تنـیس روي میـز     وکالي دادگستري کشور در رشته

اي از طرف هیأت مدیره محتـرم کـانون وکـالي     با برگزاري مراسم اختتامیه و صدور بیانیهماه  بهمن
  هاي وکالي دادگستري ایران خاتمه یافت.  یاد ورزشی کانوندادگستري گیالن در ارتباط با المپ

ي روابط عمومی کانون وکالي دادگستري گیالن، وکیل خسرو بالالیـی در مصـاحبه  به گزارش 
صورت گرفته در رابطه با سابقه فعالیت قضایی و وکالتی خود، اذعان داشتند که سـی سـال سـابقه    
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و سرپرست حـوزه قضـایی آسـتارا، رئـیس حـوزه      چون دادرسی  فرهنگی و قضایی و مشاغلی هم
قضایی ماسال و سیاهکل، رئیس دادگستري تالش، مستشار دادگاه تجدیدنظر گـیالن را داشـته و از   

تا امروز به امر وکالت اشتغال دارند. اولین پرونده ایشان، الزام به تنظـیم و انتقـال سـند     1382سال 
ط دادگاه حقوقی تالش و دادگاه تجدیدنظر گـیالن  بوده که توس 1382رسمی و ابطال سند در سال 

  رأي به نفع موکلشان اصدار یافت. 
بـوده   1384هاي ایشان، پرونده الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی در سـال   ترین پرونده از مهم

 18که منجر به رأي در دادگاه حقوقی رودسر و تجدیدنظر گیالن به نفع موکل شد. در اجراي ماده 
اهللا  ن تصدي مرحوم شاهرودي پذیرفته نگردید. متأسفانه براي بار دوم در زمان تصدي آیـت در زما

  الریجانی با همان ایراد قبلی و ارجاع امر به کارشناسی، حکم علیه موکل صادر شد. 
وکیل خسرو بالالیی در رابطه با سابقه ورزشی خود بیان نمودند کـه عضـو منتخـب فوتبـال و     

اند و موفق  پنگ استان و تیم دانشگاه تهران بوده و همچنین عضو منتخب پینگسرا  بسکتبال صومعه
پنگ المپیادهـاي   به کسب یک مدال طال و نقره و نیز کسب دو مدال نقره در انفرادي و تیمی پینگ

اند و بـه عنـوان یکـی از خـاطرات اشـاره نمودنـد کـه در دوران         کانون وکالي سراسر کشور شده
رئیس دادگستري، همراه با همکاران قضایی به زنـدان رفتـه و بـا زنـدانیان     قضاوت و زمان تصدي 
  اند.  خود مسابقه والیبال داده

در پایان آقاي بالالیی نصیحتی به وکالي جوان داشتند و خواستار برخورد صادقانه با موکلین و 
 ها و نیز پرهیز از حاشیه و جدي گرفتن ورزش شدند.  پاسخگویی به آن
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شعبه پنجم دادگاه عالی انتظـامی قضـات، آقـاي ایـرج      11/9/98ـ671به موجب دادنامه شماره  .1

 اند.  محمدعلیپور شلمانی به توبیخ با درج در مجله کانون وکال محکوم شده
شـعبه دوم دادگـاه انتظـامی کـانون وکـالي دادگسـتري        7/3/97ــ 15به موجب دادنامه شماره  .2

 اند.  ه توبیخ با درج در مجله کانون وکال محکوم شدهآبادي ب مازندران آقاي سعید نجم
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري گـیالن   6/9/95ـ22به موجب دادنامه شماره  .3

 اند.  آقاي مرتضی وطن خواه به توبیخ با درج در مجله کانون وکال محکوم شده
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکـالي دادگسـتري گـیالن     5/4/95ـ9به موجب دادنامه شماره  .4

 اند.  آقاي محمد ابراهیم نژاد به توبیخ با درج در مجله کانون وکال محکوم شده
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن  28/7/95ـ11به موجب دادنامه شماره  .5

 اند.  الحسینی به توبیخ با درج در مجله کانون وکال محکوم شده آقاي سیدعلی حسین
شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن  22/7/96ـ15به موجب دادنامه شماره  .6

 اند.  آقاي علی کریم نژاد به توبیخ با درج در مجله کانون محکوم شده
ه انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن شعبه اول دادگا 3/11/93ـ24به موجب دادنامه شماره  .7

 اند.  به توبیخ با درج در مجله کانون محکوم شدهآقاي ایرج محمد علیپور شلمانی 
شعبه سوم دادگاه عـالی انتظـامی قضـات آقـاي مجیـد       19/3/98ـ141به موجب دادنامه شماره  .8

 اند.  اسکندري به توبیخ با درج در مجله کانون محکوم شده
  
  
  
  
  

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






