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 اي چاپ شده باشد.

 تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
 

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 

همراه با فایل مربوطـه  

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

 و قلندري سعیده
  گیالن دادگستري

1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و 

  رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
139  

  

 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

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

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 
 است.

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

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

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

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی

سعیده کاکرودي، زاده
دادگستري وکالي کانون

 .کردند 

زدهم، شماره بیست و دوا

  به نام خداوند جان و خرد

  ي حقوقی
  راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی
1399تابستان و بهار 

   

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

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

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد  چه مقاله برگرفته از پایان
است.ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی 
صفحه باشد. 20حجم مقاالت ارسالی حداکثر 

نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعیت یافته باشد.
رد  صورت تایپ شده، با و

تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

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

و موضع رسمی کانون نمی
 

زادهسلیم فائزه احسانگر،
کانون در ما وهمکاران
 یاري را ما که

دواسال       راه وکالت
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به نام خداوند جان و خرد

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی ي خبري، اطالع
بهار ، سومبیست و ، شماره 

 
مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

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

ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی 
حجم مقاالت ارسالی حداکثر 

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

تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.
 

نقل مطالب این نشریه به شرط ذکر منبع بالمانع است.
درج در این نشریه بیانگر آراي نویسندگان آنمطالب من

و موضع رسمی کانون نمی

احسانگر، نورا از تشکر 
وهمکاران قربانزاده البرز

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

دو فصلنامه
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
، شماره دوازدهمسال 

 کانون وکالي دادگستري گیالن

 
 زاده

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

§

§

§

§

§

§

§

 با

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

نشریه
سال 

 صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

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

 زادهاحمد قربان
 اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا
زادهها: نورا احسانگر و فائزه سلیم

 کاکرودي
 پور، آقایان: دکتر مجتبی جانی

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

عباس سلمانپور، اسفندیار سلمان، دکتر
پورزاده، داود وکیلمحمود کامران

 
 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 خدمات نشر
 انتشارات جنگل

 نشانی نشریه:

 33225821تلفن:  
 33224575فاکس:  

 پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com

 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

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

احمد قربان
اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا

ها: نورا احسانگر و فائزه سلیمخانم

آقایان: دکتر مجتبی جانی
محمدعلی رادمنش، دکتر عباداله رستمی، 

زاده، سیدحسن سجادي،حسین رسول
اسفندیار سلمان، دکتر

محمود کامران

طراحی جلد
البرز قربان

خدمات نشر
انتشارات جنگل

نشانی نشریه:

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 
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بینی شده قرارداد در نظام 

  
ها و عملکرد آن در مقابله با 

عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهی به قانون مجازات 

المللی کاال، حقوق ایران و اصول حقوق 

/ ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 
93  

خریداران غیر مستقیم در 
فاطمه نده، محمدرضا صالحی گورابسري، 

زاده  / فائزه سلیم

 یعل دیس/ 

 جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی

/ مونا حمیده 

  

1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و 

  
بینی شده قرارداد در نظام 

  26مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی / 
ها و عملکرد آن در مقابله با 

  44فامیل زوار جاللی / 
عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهی به قانون مجازات 

المللی کاال، حقوق ایران و اصول حقوق 
73  

ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 
93دکترحمیدرضا مهربخش، دکتر سجاد شهسواري، مریم شوکتی اصل / 

خریداران غیر مستقیم در 
نده، محمدرضا صالحی گورابسري، 

/ فائزه سلیم» رشوه

/ ي عدالت ادار 

  135/  حسین قزلباش
جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی

/ مونا حمیده نقد یک رأي (معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان) 

  158گرد /  / محمد تقی روان

زدهم، شماره بیست و دوا

  1محمود اخوان / 
بینی شده قرارداد در نظام  در زمینه تعدیل خسارات پیش

  4/ علیرضا قنبري / 
مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی / 

ها و عملکرد آن در مقابله با  گیري بیماري
فامیل زوار جاللی / 

عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهی به قانون مجازات 
  53/  / احمدپور ابراهیم

المللی کاال، حقوق ایران و اصول حقوق 
3حدیث شفیعی، مرتضی فروحی / 

ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 
دکترحمیدرضا مهربخش، دکتر سجاد شهسواري، مریم شوکتی اصل / 

خریداران غیر مستقیم در  فروشان توسط
نده، محمدرضا صالحی گورابسري، 

  110میرزانژاد جیرهنده / 
رشوه«موضوع  بههاي رسیدگی به تخلفات اداري نسبت 
121  

 وانیدر د یبودن دادرس
  
حسین قزلباش/  

جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی
  144ي / 

نقد یک رأي (معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان) 

/ محمد تقی روان

دواسال       راه وکالت

168 

محمود اخوان / / یادداشت مدیرمسئول 
در زمینه تعدیل خسارات پیش

/ علیرضا قنبري / حقوقی ایران 
مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی / /  تداخل جنایات عمدي در مذاهب خمسه
گیري بیماري تعهدات سازمان جهانی بهداشت در دوران همه

فامیل زوار جاللی / / امیر گیري ویروس کرونا 
عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهی به قانون مجازات 

/ احمدپور ابراهیمید 
المللی کاال، حقوق ایران و اصول حقوق  شرایط فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین

حدیث شفیعی، مرتضی فروحی / 
ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 

دکترحمیدرضا مهربخش، دکتر سجاد شهسواري، مریم شوکتی اصل / 
فروشان توسط گرانامکان مطالبه خسارت از 

نده، محمدرضا صالحی گورابسري، / ابوطالب اصغري جیره
میرزانژاد جیرهنده / 
هاي رسیدگی به تخلفات اداري نسبت 

121کاکرودي / 
بودن دادرس یو علن

  129ي / موسو
 زش در حقوق ایران

جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی
ي / حمیدرضا عسگر

نقد یک رأي (معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان) 
  153کامل / 

/ محمد تقی روانن دیوان عدالت 

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

یادداشت مدیرمسئول 
در زمینه تعدیل خسارات پیشهاي مطرح شده 

حقوقی ایران 
تداخل جنایات عمدي در مذاهب خمسه
تعهدات سازمان جهانی بهداشت در دوران همه

گیري ویروس کرونا 
عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهی به قانون مجازات 

ید جداسالمی 
شرایط فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین

حدیث شفیعی، مرتضی فروحی / /  اروپایی
ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 

دکترحمیدرضا مهربخش، دکتر سجاد شهسواري، مریم شوکتی اصل / 
امکان مطالبه خسارت از 

/ ابوطالب اصغري جیره
میرزانژاد جیرهنده / 
هاي رسیدگی به تخلفات اداري نسبت 

کاکرودي / 
و علن ي بودناصول حضور

موسو
زش در حقوق ایرانحق کودکان بر آمو

جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی
حمیدرضا عسگر/ 

نقد یک رأي (معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان) 

ن دیوان عدالت قانو 84 تأملی بر مفاد ماده

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

یادداشت مدیرمسئول 
هاي مطرح شده  بررسی تئوري

تداخل جنایات عمدي در مذاهب خمسه
تعهدات سازمان جهانی بهداشت در دوران همه

گیري ویروس کرونا  همه
عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم با نگاهی به قانون مجازات  تحلیل شروع جرم به

شرایط فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین
اروپایی

ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 
دکترحمیدرضا مهربخش، دکتر سجاد شهسواري، مریم شوکتی اصل / 

امکان مطالبه خسارت از بررسی تطبیقی 
/ ابوطالب اصغري جیره حقوق ایران و امریکا

هاي رسیدگی به تخلفات اداري نسبت  صالحیت هیأت

اصول حضور ت

حق کودکان بر آمو
جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی

نقد یک رأي (معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان) 

تأملی بر مفاد ماده

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

 

 

 

 

بررسی تئوري

تداخل جنایات عمدي در مذاهب خمسه
تعهدات سازمان جهانی بهداشت در دوران همه

تحلیل شروع جرم به

شرایط فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بینبررسی 

ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی 
دکترحمیدرضا مهربخش، دکتر سجاد شهسواري، مریم شوکتی اصل / 

بررسی تطبیقی 
حقوق ایران و امریکا

صالحیت هیأت

تیلزوم رعا

جایگاه قانونی توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري با تکیه بر رویه قضایی

نقد یک رأي (معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان) 

تأملی بر مفاد ماده



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

1 

  
  
  
  

  
  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  
ً یکی از رؤساي محترم اسبق کانون وکالي مرکز در مصاحبه بـا یکـی از نشـریات     .1 اخیرا

هـاي وکـالي دادگسـتري     در مقام تبیین جایگاه قانونی کـانون  )نامه حامی عدالت هفته(
. انـد  آوردهمـل  ي وکـالي دادگسـتري بـه ع   هـا  کانونشبه تعریضی به اتحادیه سراسري 

بعضی از نشریات منتقد نهاد وکالت شاید با عـدم روایـت دقیـق، باعـث تکـدر خـاطر       
. اگرچه اصل مطـالبی کـه بیـان شـده مبنـی بـر       اند کردهبه اتحادیه را فراهم  مندان عالقه
ي وکالي دادگستري بر اساس قانون ایجاد شـده و یـک نهـاد مـدنی و     ها کانون«که  این

اسکودا انجمنی است که بدون مستند قانونی و صرفاً با اراده مدیران قانونمند است. اما 
اشکال قـانونی  ....» هاي مختلف کشور براي ایجاد هماهنگی به وجود آمده است  کانون

کند. زیرا در قانون  ندارد ولی بیان چنین مطالبی کمک به نهاد وکالت و استقالل آن نمی
با توجه به زمان تـدوین و تصـویب آن    1333و قانون استقالل سال  1315وکالت سال 
بینی چنین ساختاري نبود. ضرورت زمان و مکان و سرعت وقایع اجتمـاعی   نیاز به پیش

ي وکالي دادگستري گردیده است تأمین نظم و ها کانونموجب ایجاد اتحادیه سراسري 
دادهـا  حمایت از حقوق فردي و اجتماعی تنها متکی به قانون نیست بلکه قـانون و قرار 

ي وکالي ها کانونحافظ نظم و حقوق فردي و اجتماعی هستند. اتحادیه سراسري  متفقاً
ي است که به منظور ایجـاد همـاهنگی در اجـراي وظـایف     قرارداددادگستري یک نهاد 

هاي وکالي دادگستري ایران و نیـل بـه اهـداف مقـرر در اساسـنامه آن       مربوط به کانون
هاد مدنی و قراردادي طبق مقررات ثبت شـده و داراي  عنوان یک ن تشکیل شده است. به

هـاي وکـال طبـق     شخصیت حقوقی است. پذیرش عضویت در این نهاد، توسـط کـانون  
اساسـنامه جهـت عـدم     7مـاده   2تبصره ماده یک اساسنامه اختیاري است. طبق تبصـره  

در هـاي وکـال، التـزام و اجـراي مصـوبات اتحادیـه        تحمیل مصوبات این نهاد به کانون
هـاي عضـو در حکـم مصـوبات و نظامـات       هاي مدیره کانون صورت تصویب در هیأت

هاي وکالي دادگستري پـس از الحـاق    کانون تلقی گردیده است. بنابراین وکال و کانون
به آن، باید در حدود قرارداد آن را محترم بشمارند. چنانچه اساسنامه نیاز به اصالح یـا  

 

 یادداشت مدیرمسئول
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بینی شده در اساسنامه براي تغییـر و اصـالح آن اقـدام     یشهاي پ تغییر داشته باشد از راه
نمایند. تخطئه صریح یا ضمنی اصل قراردادها هیچ کمکـی بـه حفـظ و تـأمین حقـوق      

هـاي   کند. این نهاد قراردادي بـا توجـه بـه افـزایش تعـداد کـانون       طرفین قراردادها نمی
کـالي دادگسـتري   هـاي و  کننده کانون وکالي دادگستري و لزوم وجود یک حلقه متصل

مستقل به یکدیگر و براي ایجاد هماهنگی و ایسـتادگی در مقابـل تهدیـداتی کـه بـا آن      
روبرو هستند و لزوم اتخاذ رویه واحد براي تعامل با قواي سـه گانـه و سـایر وظـایف     
مقرره در اساسنامه به وجود آمده است. وکالي دادگستري اگـر حمایـت جـدي از ایـن     

ي داخلـی در  هـا  گـروه القاً باید از تضـعیف آن خـودداري کننـد.    نهاد نداشته باشند اخ
سـازمانی، ایـن نمـاد قـراردادي      هـاي درون  هاي وکال باید مراقبت کنند که رقابت کانون

هـاي صـنوف مختلـف حـافظ و      هاي وکال را متزلزل نکند، اتحادیه کننده کانون هماهنگ
را در  خود مؤثرها نقش  دیهکننده حقوق این صنوف هستند و در گذر زمان اتحا تضمین

 .اند کردهحفظ حقوق مورد نظر اثبات 
قضا زدایی و تشویق به صلح و سازش و جلوگیري از اطاله دادرسی و خلوت کـردن   .2

اي صحیح و قابل تقدیر است اما راهکارهاي آن نباید نتیجه معکوس  یدهادادگستري 
نیاید بلکه خود موجـب  داشته باشد، به عبارت دیگر نه تنها صلح و سازش به دست 

تطویل دادرسی نشده و موجب عدم رضایت بیشـتر از دادگسـتري نگـردد. بخشـنامه     
هاي کیفري و حقوقی مورد نظر به شوراهاي  اخیر قوه قضاییه در مورد ارسال پرونده

هاي حقوقی خارج از صالحیت ذاتـی شـوراهاي    حل اختالف خصوصاً ارسال پرونده
ها براي مـدتی   ین یا یک طرف و معطل ماندن پروندهحل اختالف بدون تقاضاي طرف

ورودي  موقتـاً در شوراهاي حل اختالف و ارسال مجدد آن به محاکم قضایی، شـاید  
هـا در کـاهش    ها به محاکم حقوقی را تقلیل دهد. این رفت و برگشت پرونده پرونده

بـل و  از ق تـر  خسـته هـا   ورودي به محاکم تأثیري ندارد. اصحاب دعوي و وکالي آن
مورد رسیدگی، حتی آمادگی خود را براي صلح و سـازش اگـر    ناراضی از تطویل بی

 تـر  مشـکل هـا را   دهند، و کار قضات دادگـاه  زمینه آن وجود داشته باشد از دست می
کنند زیرا اگر موضوع قابل صلح و سازش باشد اصحاب دعوي با توصـیه قاضـی    می

ي اسـت بهتـر   مـؤثرتر داراي شخصـیت  بـه قـوانین و مقـررات و     تـر  مطلعکه اصوالً 
توانستند قضیه را با صلح و سازش فیصله دهند ایـن فرصـت تلـف شـده امکـان       می

کـه ایـن راهکارهـا بـراي کـاهش       برد. نظـر بـه ایـن    صلح و سازش را هم از بین می
هاي مطروحه در دادگستري قبالً آزمایش شده و نتیجه مطلـوب نـداده اسـت.     پرونده

رسـد. شـاید ضـروري باشـد کـه مسـئولین محتـرم بـا          ظر نمـی تکرار آن صحیح به ن
هـا اقـدام    ها نسبت بـه اصـالح ایـن روش    بازنگري در این تصمیمات و دستورالعمل
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اطاله دادرسی و اجراي عـدالت  «ي تحت عنوان ا مقالهپیش در  ها سالکنند. اینجانب 
راجعـان بـه   تقدم اجراي عدالت بر سرعت در دادرسی را از نظر م» 18بازسازي ماده 

 .  1بودمدادگستري تشریح کرده 
دانان، مصلحان و عالمان علوم  زدایی یکی از مطالبات همیشگی جرم شناسان حقوق حبس .3

. یکـی از  انـد  کـرده کیفري بوده است. در کتب و مقاالت مکرر چنین مطالباتی را مطـرح  
لبات بـوده  هاي تعزیري، پاسخگویی به این مطا هاي تصویب قانون کاهش مجازات انگیزه

است. هر قانون جدید داراي محاسن و معایبی است. نتایج حاصله از اجراي ایـن قـانون   
نظـر   هـا اظهـار   توانند در آن باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد از جمله اشخاصی که می

اجراي مقررات عدالت کیفري هستند. قضات، جرم شناسان، اساتید  اندرکاران دستکنند 
ها باید با بررسی دقیق و توجه به آمارها نتایج اجراي این قانون  زندان حقوق و مسئولین
هـا بـراي    ي یا مسامحه یا تسـاهل در نقـش مجـازات   تندرواز  نظر صرفرا بررسی کنند. 

هـاي قـانونی روبـرو شـد. بـا پـایش و        بینی با پدیده پیشگیري و بازدارندگی باید با واقع
ً آن را مـورد    میجـرا فـزایش ارتکـاب   تشخیص اثر مقررات جدید در تقلیل یـا ا  مسـتمرا

پیگیري قرار داد و در صورت نیاز به اصالح و تغییر نسبت به اصالح و تـرمیم آن اقـدام   
 نمود.

    

                                                            
 88 بهمن 19 مورخ 24685روزنامه اطالعات، شماره   .1
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 يترسدادگدانشجوي دکتري حقوق خصوصی و وکیل پایه یک  علیرضا قنبري

 
  

  چکیده
قانون مدنی ایـران دربـاره    230ماده 

ده قراردادي و بینی ش خسارات پیش
از جمله وجه التزام قراردادي، رویـه  
عــدم امکــان تعــدیل و تغییــر را در 

ــوري  ــه اســت. تئ ــیش گرفت ــاي  پ ه
مختلفی در زمینه تعدیل شرط وجـه  

عنوان یکی از مصادیق اصلی  التزام به
بینــی شــده  شــروط خســارات پــیش

. تعـدیل  انـد  دهیگردقراردادي مطرح 
بــر مبنــاي آثــار شــروط کــه امکــان 

ش شرط وجه التزام گزاف را بر کاه
اساس تعدیل عادالنه آثار آن فـراهم  

نماید. تعـدیل بـر مبنـاي اصـول      می
ــوازن در ارزش  ــزوم ت ــه کــه ل موازن

برابري تملیک در  شروط و مبتنی بر
دارد. تعـدیل   برابر تملیک را بیان می

بر مبناي تجزیه قرارداد که به تعدیل 
تعهدات متقابل و کاهش میزان وجه 

عنـوان یـک تعهـد     زام گـزاف بـه  الت
ــوري   ــرایش دارد. تئ ــارف گ غیرمتع
ــع دارا   ــوري من پیشــنهادي دیگــر تئ
شدن غیرعادالنه بر مبناي علت تعهد 

است. تئوري مزبور بر اساس نظریـه  
علت تعهد، بنا گردیده که بدون هیچ 
علت قانونی کسی به زیـان دیگـري   

توانـد دارا شـود و بنــابراین در    نمـی 
ل شرط وجه التزام صدد توجیه تعدی

از این جهت برآمده اسـت. تئـوري   
حسن نیت و منصفانه بودن شـروط  
و تعهدات قراردادي که با استناد بـه  

ــاده  ــایی  179مصــداق م ــانون دری ق
ایران که تعدیل شروط غیرمنصـفانه  
در قراردادهـــاي کمـــک و نجـــات 

نمایـد.   دریایی را بیان و توجیـه مـی  
تئوري عیـوب رضـا نیـز بیـانگر آن     

ت که درج و قبـول شـرط وجـه    اس
التزام گزاف در قراردادهـا حتـی بـا    
ــاهري، در   ــول رضــاي ظ ــرض قب ف
ــراه در   ــد اک ــر رون ــی ب ــت مبتن نهای
ــذیرش اجــراي شــرط اســت کــه   پ

تواند قابل تسري به اراده مشترك  می
طرفین قـرارداد باشـد. تئـوري منـع     
سوء استفاده از حـق کـه بـر مبنـاي     

 قانون اساسی، هرگونه سوء 40اصل 

استفاده از موقعیت برتر قراردادي را 
کننـده   تواند توجیـه  منع و الجرم می

ــزام باشــد.   تعــدیل شــرط وجــه الت
ــده  تئـــوري شـــروط محـــدود کننـ

مسئولیت که شرط وجه التزام ناچیز 
کـه در حکـم شـرط     را از جهت این

 باشد قابل تعـدیل  عدم مسئولیت می
داند. تئوري دگرگـونی اوضـاع و    می

قد کـه بـر مبنـاي    احوال حاکم بر ع
اجـراي شـرط وجـه     قاعده الحرج،

التزام گزاف را در موقعیتی که منجر 
حرج شدید مشروط علیه  به عسر و

 داند. آخرین گردد قابل تعدیل می می
تئوري مورد بررسی نیز خیار تعـذر  
وفاي به شرط است کـه اگرچـه در   
ــري از آن    ــران ذک ــدنی ای ــانون م ق
نگردیده است و لیکن بلحاظ فقهـی  
داراي مبانی مقبولی بوده و در عقود 

بینـی   معوض اجراي این خیار پـیش 
گردد و از جمله مـواردي اسـت    می

کننده تعدیل شرط  تواند توجیه که می
  وجه التزام بخصوص گزاف باشد.

  هاي حقوقی، نظام حقوقی ایران بینی شده، قرارداد، تئوري تعدیل، خسارات پیشواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
شـده قـراردادي ارائـه     بینـی  پـیش مختلفی براي تعدیل خسارات هاي  قوقی ایران، تئوريدر نظام ح

گردیده است. بیشترین عنوان بکار برده شده، تعدیل وجه التزام است و به سـایر مـوارد خسـارات    

 هاي مطرح شده در زمینه بررسی تئوري
 ی شده قرارداد در نظام حقوقی ایرانبینتعدیل خسارات پیش
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چـه در   کمتـر پرداختـه اسـت. آن   ها  آن و مانند هیتأد تأخیر شده قراردادي مانند خسارات بینی پیش
شـده   بینـی  پـیش خسارات در این مقالـه مطـرح گردیـده، تعـدیل خسـارات       گونه ایندیل زمینه تع
ق.م. به موضوع وجه التـزام   230اعم از وجه التزام قراردادي و سایر موارد است. در ماده  قراردادي

 ها غیرقابل تعدیل دانسته و البته تعدیل توافقی طرفین قراردادي پرداخته و میزان آن را توسط دادگاه
پذیر است، زیرا عقود، تابع قصد و رضاي طرفین و طرفین هرگونـه تـوافقی را    در هر حالت امکان

توانند در قراردادها ترتیب دهنـد. محـل مناقشـه، امکـان تعـدیل       می که خالف قانون و شرع نباشد
شده قراردادي بدون تراضی طرفین و با دخالـت دادرسـان اسـت کـه مخـالف       بینی پیشخسارات 
با بهره برداري از اصالحات قانونی  اند نمودهق.م. ایران است. پژوهشگران، تالش  230ده صریح ما

در ایـن زمینـه یافتـه و اجرایـی نماینـد.      هـایی   حـل  راهبرخی کشورها ماننـد انگلسـتان و فرانسـه،    
ق.م. نگردیـده اسـت. ایـن     230ماده که تاکنون منجر به اصالح مقررات قانونی به ویژه  ییها تالش
را مورد بررسی قرار داده و هـدف خـود را    اند دهیگردها که در این زمینه مطرح  حل راهاله برخی مق

هاي ارائه شده را مورد تبیین قـرار دهـد و بـا انطبـاق      حل راهترین  بر این امر متمرکز نموده که مهم
قـانونی   شده قـراردادي بیابـد کـه در خـالء     بینی پیشقانونی، مسیري براي امکان تعدیل خسارات 

مطروحه در سـه گـروه مـورد    هاي  موجود، مورد بهره برداري نظام حقوقی ایران، قرار گیرد. تئوري
تعـدیل  هـاي   تعدیل بر مبناي قرارداد و آثـار آن، دوم تئـوري  هاي  . اول تئورياند گرفتهمطالعه قرار 

عسر و حـرج. در   تعدیل مبتنی بر قواعد الضرر و منعهاي  مبتنی بر عدالت و انصاف و سوم تئوري
شروط از سایر مـوارد مـوثرتر    گونه اینتواند در تعدیل  می ی کهحل راهگیري،  نهایت در بخش نتیجه

 عمل نماید را بیان خواهد داشت.
  
 هاي تعدیل مبتنی بر قرارداد و آثار تعهدات قراردادي تئوري. 1
  و امکان تعدیل آثار شرطبینی شده قراردادي و آثار آن  . تفاوت میان اصل شرط خسارت پیش1ـ1

ق.م. تصریح بر آن دارد که شرط و عقد، داراي ماهیت و آثار خاص خـود   230در ماده  گذار قانون
ق.م. اگـر شـرط    230تواند به اثر شرط باز گردد. در مـورد مـاده    می هستند. تعدیل شرط خسارت

غیرمتناسب بودن خسارت  شده قراردادي، غیرمتناسب با زیان واقعی وارده باشد، بینی پیشخسارت 
 شده قراردادي وارد بینی پیشناشی از درج شرط، آثاري است که بر اجراي شرط هرگونه خسارت 

را متناسـب بـا زیـان واقعـی     ها  آن گردد. بنابراین زمانی که دادرس با دخالت در این آثار، میزان می
ده نیـاورده اسـت. متخلـف    نماید نه در اصل عقد و نه در اصل شـرط خللـی وار   می وارده، تعدیل

مکلف است شرط پرداخت خسارت را اجرا کند و مکلـف اسـت کـه خسـارت واقعـی وارده بـه       
متعهدله را پرداخت کند، لیکن تنها میزان پرداختی، توسط دادرس به میزان واقعـی خسـارت وارده   

.... «دارد کـه   مـی  ررق.آ.د.م. مق 515تعدیل را منع ننموده است. ماده  گونه اینیابد. قانون  می تعدیل
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل 
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مـاده مرقـوم    »خسارت ملزم خواهد نمود. هیتأدرا به  علیه محکومدعوا یا به موجب حکم جداگانه 
  ه آن فراهم نیست.داللت بر آن دارد که، بدون احراز اصل وقوع و وجود خسارت، امکان مطالب

... در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابـر  «در ادامه   
صرف وجود قرارداد، دلیل اسـتحقاق مـدعی در مطالبـه مبلـغ خسـارت       »قرارداد رفتار خواهد شد.

د را اجرا نماید. پس قراردادي نیست. دادگاه، نقض تعهد و تحقق ورود زیان را احراز تا مفاد قراردا
ق.آ.د.م. تصریح شـده   515رسد. در ماده  می از احراز مبناي تحقق زیان، نوبت به اجراي آثار شرط

هریـک از   چـه  چنـان «... دارد  مـی  چنین بیـان  516که برابر قرارداد رفتار خواهد شد، لیکن در ماده 
ورت تساوي خسارت هریـک  باشند در ص علیه محکومو از جهتی دیگر  له محکومطرفین از جهتی 

در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر اینصورت نسبت بـه اضـافه   
ق.آ.د.م. بـه دادرس اجـازه داده در میـزان خسـارات وارده بـه       516ماده » گردد. می نیز حکم صادر

هاتر نسبت به مبلغ اضـافی  بودن، آن را تعدیل و عالوه بر ت علیه محکومیا  له محکومطرفین با لحاظ 
واقـع گـردد،    لـه  محکـوم نیز حکم دهد. اگر قراردادي میان طرفین مقرر شده که اگـر یـک طـرف    

 لـه  محکـوم خسارت بـه طـرف    عنوان به مکلف خواهد بود که مبلغی گزاف یا ناچیز را علیه محکوم
ن وجود نداشته باشـد،  واقع شد علیه محکومو یا  له محکومبپردازد، و هیچ قیدي در رابطه با جهات 

توانـد بـدون    نمـی  در اصل میزان خسارت مندرج در قرارداد، تغییري ایجاد نخواهد نمـود. دادرس 
دهـد و ایـن امـر     يرأبه نفع اوسـت،   کامالًتوجه به این امر، تنها به نفع یکی از طرفین که قرارداد 

کـه هریـک از    انـد  کـرده د ق.آ.د.م. خواهد بود. الف و ب قراردادي منعقـ  516مخالف صریح ماده 
طرفین قرارداد در نتیجه نقض تعهدات قراردادي خود که به اقامه دعوي در محاکم قضـایی ارجـاع   

 عنـوان  بـه  خسارت بـه طـرف دیگـر و    عنوان به گردد، مبلغ مقطوعی معادل تمام ثمن مورد تعهد را
دعاوي متقابـل علیـه    خسارت دادرسی ناشی از نقض تعهدات قراردادي، بپردازد. هریک از طرفین،

. بـا فـرض   انـد  گرفتهقرار  علیه محکومیکدیگر اقامه نموده و هر کدام به جهتی محکوم و به جهتی 
واقـع   علیـه  محکـوم و طرف دیگر  له محکومعدم وجود قید و استثناء در قرارداد که اگر یک طرف 

قـرارداد  کـه   ایـن  فخسارت پرداخت گـردد، و بـا وصـ    عنوان به گردد، تنها بخشی از مبلغ توافقی
کامل به نفع شخص الف تنظیم گردیده و براي شـخص ب هـیچ خسـارتی در نظـر      طور به توافقی

واقع  له محکومو از جهتی دیگر  علیه محکوماز جهتی که  این گرفته نشده باشد، الجرم شخص ب با
به شـخص الـف   شده، مکلف خواهد بود تمام مبلغ تعهد قراردادي یعنی معادل تمام ثمن معامله را 

واقـع شـده    علیـه  محکـوم و از جهتی  له محکومبپردازد. در این وضعیت، شخص الف نیز از جهتی 
واقع شده اسـت، اسـتحقاق دریافـت نیمـی از مبلـغ       علیه محکوماست. یعنی حداقل در بخشی که 

 لـه  محکـوم خسارت توافقی قراردادي خود را نخواهد داشت. در مقابل شخص ب نیز از جهتی که 
قع شده است، مستحق دریافت نیمی از خسارت خود از شخص الف خواهد بود. در این حالـت  وا

مابین تنها به نفع شـخص الـف تنظـیم     قرارداد خصوصی تنظیمی فیکه  این اگر شخص ب با لحاظ
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گردیده، مستحق دریافت خسارت موضـوع قـرارداد نباشـد، تنهـا مسـتحق پرداخـت نصـف مبلـغ         
خص الف است. پرداخت بیش از آن موضوع اسـتحقاق شـخص الـف    خسارت قراردادي به نفع ش

  نیست.
نفع قـرارداد خصوصـی، از    که ذي تواند بدون لحاظ این طور قطع دادرس نمی در چنین شرایطی، به

علیه قرار گرفته است، حکم به پرداخت تمام مبلغ موضوع قرارداد  له و از جهتی محکوم جهتی محکوم
له واقع گردیـده، لـیکن    نفع، از جهتی محکوم ادر نماید. زیرا اگرچه ذينفع قرارداد خصوصی ص به ذي

علیه واقع شده است و این دو وضعیت هیچ یک نسبت به دیگـري برتـري    از جهت دیگر نیز محکوم
نفع قرارداد، لحاظ شود، مستحق دریافت تمام مبلغ خسارت  له قرار گرفتن ذي ندارد. اگر وجه محکوم

علیه بودن وي لحاظ گردد، مستحق دریافت هیچ میزان از  جهتی که وجه محکومقراردادي است، و از 
ق.آ.د.م. و بـدون   516مبلغ خسارت قراردادي نخواهد بود. در اینجا است که دادرس بـه حکـم مـاده    

قانون مرقوم، مکلف به تعدیل خسـارت مزبـور از طریـق تهـاتر میـان طـرفین        515لحاظ حکم ماده 
ت تعیین شده و مقطوع موضوع قرارداد خصوصـی میـان طـرفین، در مرحلـه     خواهد بود. مبلغ خسار
نفـع و طـرف مقابـل اوسـت.      گردد. از جمله این آثار، جهات محکومیـت ذي  اجرا مواجه با آثاري می
. مبلغ خسارت توافقی تعیـین شـده،   اند دهیگردعلیه واقع  له و از جهتی محکوم هریک از جهتی محکوم

که  رفین در مقابل تمام ساختار شرط، غیرمتناسب است. حتی با فرض ایننسبت به وضعیت حقیقی ط
نفع قرارداد خصوصی، به مفاد آن قرارداد استناد و تقاضاي دریافت تمام مبلغ خسـارت تـوافقی را    ذي

گردد که جهت استحقاق او در دریافت خسارت  نماید، در مرحله اثر اجراي شرط، با مانعی مواجه می
علیـه   له واقع گردیده، مستحق دریافت خسارت و از جهتی کـه محکـوم   ی که محکوماست. او از جهت

واقع شده است، مستحق دریافت آن مبلغ و یا دست کم دریافت نیمی از آن و یا تناسبی از خسـارات  
وارده واقعی نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد نیسـت. دادرس یـا بایـد بـه حکـم تعـارض، وي را از       

کـه وي را مسـتحق    و یا ایـن  (اذا تعارضا تساقطا)لغ خسارت قراردادي محروم نماید. دریافت تمام مب
. اقتضاي عـدالت  )المومنون عند شروطهم(دریافت خسارت تعیین شده تشخیص و حکم بر آن دهد. 

. از سوي دیگر اقتضاي عدالت نیسـت  )نفی قاعده اذا تعارضا تساقطا( موجب نفی وجه نخست است.
علیـه بـودن، حکـم بـه پرداخـت تمـام خسـارت         له یا محکوم وجه به وجه محکومکه دادرس بدون ت

ق.آ.د.م.، بـراي برقـراري عـدالت مقـرر      516قراردادي صادر نماید. این است که حکم قـانونی مـاده   
له قـرار گـرفتن    علیه و یا محکوم نماید که دادرس میزان خسارت پرداختی را با لحاظ وجه محکوم می

بینی شده قراردادي اقـدام خواهـد    هاتر نموده و از این طریق به تعدیل خسارت پیشطرفین، تعیین و ت
ق.آ.د.م. مقـرر   515خالف این امر را به استناد ماده  ق.آ.د.م. 516نمود. بدیهی است که اگر حکم ماده 

د نمود. این تعدیل از طریق تهاتر در حقیقت تعدیل در آثار اجراي قـراردا  داشت، خود را نقض می می
که خللی به اصل قرارداد مربوط به تعیین خسارت و  یا شرط قراردادي تعلق خسارت است، بدون این

  یا شرط حاوي آن وارد نماید.
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قـانون مرقـوم در    4قانون مسئولیت مدنی قابل استناد است. حکـم مـاده    4و  3در این رابطه مواد 
ي است که حتی بـا وجـود قـرارداد    ، یک حکم قانونی امر3تخفیف خسارات احراز شده مطابق ماده 

قانون مسئولیت مدنی بعد از قانون مدنی  1خصوصی خالف آن، توسط دادگاه قابل اعمال خواهد بود.
گـذار در زمـان تصـویب قـانون      تصویب گردیده است. قانون )ق.م. 230با لحاظ زمان تصویب ماده (

گر مقـرر بـوده اقـدامات دادرس بـه     ق.م. مطلع بوده است. بدیهی است ا 230مسئولیت مدنی از ماده 
گذار به ایـن   طور قطع توسط قانون ق.م.، محدود گردد، به 230ق.م.م. به استناد ماده  4و  3استناد مواد 

گذار معتقد به مستثنا نمودن اختیـارات   گردید. یعنی اگر قانون می امر در قانون مسئولیت مدنی، تصریح
ق.م.  230مابین و به اسـتناد مـاده    وجود قرارداد خصوصی فی ق.م.م. به استناد 4و  3دادرس در مواد 

به استثناي زمـانی کـه قـرارداد خصوصـی میـان طـرفین       «.... داشت  ق.م.م. تصریح می 3بود، در ماده 
ق.م.م. اشاره به وجود قرارداد براي تـأمین خسـارات    7لیکن در ماده  »خالف آن را مقرر نموده باشد.

کسی که نگاهداري یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونـا یـا بـر    «دارد:  وم بیان میوارده دارد. در ماده مرق
باشد، در صورت تقصیر در نگاهداري یا مواظبت مسـئول جبـران زیـان     حسب قرارداد به عهده او می

خواه قیم یـا ولـی   (تکلیف این ماده آن است که دو طرف  »باشد .... وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می
توانند به موجب قـرارداد، مکلـف گردنـد کـه از      می )شخص ثالث مسئول نگهداري محجورقهري یا 

محجور نگهداري نموده و در صورت نقض تعهد، مکلف به جبران زیـان وارده از ناحیـه مجنـون یـا     
عنوان خسارت مقطوع بر عهده  که حتی مبلغ معینی به صغیر باشند. تکلیف به جبران زیان با فرض این

قرارداد خصوصی درج گردد، تابع مفاد قرارداد است که در صورت تخلف متعهد از حفـظ   متعهد، در
تواند شخص  در این مثال متعهد می(نماید در مقابل متعهدله  و نگهداري از محجور، وي را مکلف می

عنوان جبران خسـارت بـه    مبلغ مقطوعی به )گردد ثالثی باشد که در برابر قیم یا ولی محجور متعهد می
ق.م.م. نیـز در حقیقـت تعـدیل در آثـار اجـراي شـرط        7زیان دیده و یا متعهدله بپردازد. حکم مـاده  

قراردادي است. متعهد به حفظ و مراقبت از محجور، در صورت بروز نقض تعهدات قراردادي خـود،  
صـورت مقطـوع یـا     مکلف به جبران زیان وارده به شخص ثالث اسـت. خـواه ایـن جبـران زیـان بـه      

  وع در قرارداد قید گردیده باشد.غیرمقط
ق.م، هرگونه جرح و تعدیل در اصل شرط خسارت مزبور را  230ماده که  رغم این علیبنابراین 

تواند به استناد  می رسد دادرس می منع نموده و لیکن تعدیل آثار اجراي شرط منع نشده است. بنظر
از  516و  515ق.م.م. و مـواد   7ط مـاده  و همچنین مـالك و منـا   4و  3این امر و با استناد به مواد 

تعدیل آثار اجـراي شـرط    عنوان به شده قراردادي بینی پیشق.آ.د.م.، حکم به تعدیل میزان خسارت 
گـردد و ایـن امـر مخـالف      می کننده زیان که منجر به عسرت و تنگدستی و اجحاف نسبت به وارد

  باشد، صادر نماید. می عدالت نیز
                                                            

برزگر صمغ آبادي، اکبر، مقاله تعدیل وجه التزام در حقوق ایران و مصر و انگلسـتان، نشـریه حقـوقی گـواه، بهـار        .1
 .12، شماره 1387
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 . تئوري موازنه2ـ1
  شده قراردادي، تئوري موازنه است. بینی پیشوري دیگر براي تعدیل خسارات تئ
  
  . اقسام موازنه1ـ2ـ1

  در هر عقد بیع سه قسم موازنه هست.
گیـرد حتـی    می اول موازنه در تملیک و از سوي دو طرف عقد، که تملیک در برابر تملیک صورت

  ان دو تملیک نیز واحد است.قانون مدنی صریح در این امر و زم 338در بیع سلم. ماده 
 دوم موازنه در ارزش عوضین است که اگر متعاقدین با علم و عمد، این موازنـه را بهـم زننـد بیـع    

آید و از محل اصلی بحث در عقود تملیکی معوض خـارج اسـت. در    می بیع محاباتی در صورت به
ولی به کیان عقـد بیـع،   رسد  می مورد موازنه در ارزش عوضین، در دو صورت خلل در موازنه بهم

سازد. نخست اگر بایع عالم به عیب باشد یا تدلیس کند یا مشتري را مغبون نماید  نمی وارد يا لطمه
مبیـع،   مـثالً اگر هر دو جاهـل باشـند   که  آن و در هر حال مشتري جاهل به حقیقت امر باشد. دیگر

. لـیکن چـون صـالح در ابقـاء عقـود      معیب باشد و هر دو ناآگاهانه اقدام به انعقاد عقد بیع نمایند
  .شود یماست، پس حق خیار به زیان دیده داده 
ترین قسم از اقسام سه گانه موازنه است. یا تسلیم بر حسب  سوم موازنه در تسلیم به تسلیم که مهم

کند. یا تسلیم بر حسـب   نمی مکان است. عدم موازنه در این بخش، خللی به موازنه در تسلیم وارد
اسـت. امـا اصـل موازنـه در تسـلیم،       طـور  همـین ت که باز هم الزم نیست و در بیع سـلم  زمان اس
از اوصاف و عوارض مانند مکان و زمان و غیره است که جزو عناصر سازنده بیع عملـی   نظر صرف

است و هر شرط خالف آن فاسد و مفسد است. پس شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم و اسقاط خیار 
  کند با ذات عقد بیع مخالفت دارد. می تسلیم را مخدوشتفلیس که موازنه در 

اقسام دیگر موازنه آن است که موازنه کمی باشد که تابع مقدار ارزش دو مال مورد بیـع اسـت.     
کـه یکـی در غیـر بیـع اسـت، یعنـی        کند، یا موازنه کیفی باشد می عیب از این موازنه پیروي آرش

 کننـد و در مقابـل نـرخ بیمـه را معـین      مـی  حساب اي چیدهیپرا با اصول ها  قرارداد بیمه که ریسک
کنند. اینجا معیار محاسبه ارزش، که در بیع هست وجـود نـدارد. دوم در بیـع شـرط اسـت کـه        می

  زنند. می مطرح نیست و با علم و عمد، موازنه کمی را به هم اصالًموازنه ارزش عوضین 
هـاي   ه قطعـی اسـت بـه عمـل عـادي در بیـع      توان نمود که اول موازن می بندي دیگر نیز تقسیم  

  معمولی. دوم موازنه ظنی که در برخی عقود مانند موازنه در عقد قباله تجویز شده است.
منابع تعهـدات محسـوب هسـتند. تعهـدات متعاقـدین و       ینتر عمدهعقود معوض مالی یکی از   

ت ناشـی از عقـود و   گردد. موازنه، صورت خارجی تعهدا می در این قسمت مطرحها  موازنه ارزش
االصـول در   رود. موازنه علـی  می قراردادها است و جزء عناصر عمومی عقود معوض مالی به شمار

  جهت ایجاد است مانند موازنه تملیک به تملیک در عقد بیع یا اجاره.
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مصادیق عدم تعادل موازنه بر مبناي ارزش عوضین، بر پنج قسم است. خیار غبن، خیار عیـب،    
  و تصریه، خیار کذب، فساد شرط و غیره. خیار تدلیس

  باشند. مبناي ارزش عوضین. می این موارد همگی داراي یک مبنا  
گـردد، موازنـه ارزش    می به موضوع بحث مربوط چه آنبا در نظر گرفتن مبناي ارزش عوضین،   

  در شروط است.
  
  . موازنه ارزش در شروط2ـ2ـ1
ي را ا مزرعـه توان مثالی مطرح نمود. اگر کسی  ط، میي از موازنه ارزش در شروا نمونهعنوان  به

به شرط حفر چاه عمیق بخرد؛ و بعلت خارجی حفر چاه متعذر گردد و نفع خریـدار در ابقـاء   
گوید یا عقد فسخ  عقد باشد تا خود ترتیبی براي اداره مزرعه و آب یابی بکند، روش سنتی می

مسترد گردد، و یا مزرعه با همان شـرایط نگـه   شود و مزرعه به بایع استرداد و ثمن به خریدار 
شـود؟ هـر دو    یمگیرد. اما در این صورت تکلیف الضرر چه  نیز تعلق نمی آرشداشته شود و 

حل مخالف قاعده الضرر است. از یک سو فسخ عقد، در حالی که ممکن اسـت نفـع او در    راه
ـ  آرشبقاء عقد باشد و از سوي دیگر بقاء عقد، بدون مطالبه  ت شـرط متعـذر کـه ایـن هـم      باب

ضرري براي خریدار است. راه صحیح این است که خریدار یا مشروط له مخیر باشد بین فسخ 
در موازنه ارزش باشـد مطالبـه    مؤثر. لذا در هر مورد که شرط؛ آرشو یا امساك عقد با مطالبه 

ت و روح مطابق قاعده است. روح موازنه در ارزش این اس کامالًدر فرض تخلف شرط؛  آرش
نصوص خیار عیب هم، موید همین امر است. هرگاه مشروط له بـه علـت تخلـف شـرط و یـا      
تعذر شرط؛ اقدام به فسخ عقد کند؛ نمائات متعلق به مشروط له و دلیل آن هم قاعـده الخـراج   

  بالضمان است.
 دهنـد و از ایـن رو   در عقد معوض مانند بیع؛ دو طرف تملیک را در برابر تملیک قرار می  

کنند، موازنه در تملیک با موازنه ارزش دو مال همراه  می ایجاد موازنه تملیک در برابر تملیک
است. موازنه مورد قصد و رضاي متعاقدین؛ محترم است و قاعده العقـود تابعـه للقصـود، در    
مانحن فیه هم باید رعایت شود و اختصاص به عقود آنـی ماننـد بیـع و عقـود مسـتمر ماننـد       

الیحـل مـال امـري؛ مسـلم اال عـن      «دارد. پس اگر قصد و رضا محترم است؛ اگـر  اجاره هم ن
الرعایـه اسـت، نبایـد اذن داد کـه در حـال زوال موازنـه ارزش مـورد قصـد          الزم» طیب نفسه

التعتـدوا؛ ان اهللا الیحـب   (متعاقدین؛ یکطرف سوء استفاده کند و تعدي را نباید تجویز کـرد.  
کـه عاقـدین بـه آن رضـا داده بودنـد)؛      (پذیرفتن عمر موازنه ارزش اما آیا با پایان  )المعتدین

تواند به حمایت چنان عقدي برخیـزد؟ بـدون شـک     شود یا اصل بقاء عقود می عقد منحل می
. حـاکم دادگـاه   )و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره(اصل ابقاء عقود مانع انحالل عقد است. 

قضایی مناسب به بایع بدهد. اگر رفع مشکل شـد   در موردي مانند بیع سلم، بهتر است مهلت
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که دیگر نیازي به فسخ نیست وگرنه تعذر تسلیم مصداق دارد و در مورد مثال اجـاره، حکـم   
به تعدیل صادر کند و موازنه جدیدي را جایگزین موازنه منتفی نماید که در حقیقـت موازنـه   

  1قضایی است.
  
 . تئوري تجزیه قرارداد3ـ1

بینی شده قراردادي، تئوري دیگري تحت عنـوان تجزیـه    شروط خسارات پیش در مورد تعدیل
قرارداد نیز مطرح گردیده است. اگر بخشی از تعهدات قراردادي، انجام شده و تنهـا بخشـی از   
آن مورد نقض قرار گرفته باشد، منصفانه نیست که تمام وجه التزام به زیان دیـده تعلـق گیـرد.    

منـد   بهـره  مند گردیده و تـا میزانـی کـه    از تعهدات به نفع خود بهرهزیان دیده از ایفاي بخشی 
گردیده، زیانی را متحمل نشده است. بنابراین وجه التزام به نسبت میزانی از تعهدات قراردادي 

تواند تجزیه و تعدیل گردد. این امر متضمن آن اسـت کـه اصـل     که مورد نقض قرار گرفته، می
اي مثال اگر شخص الف با شخص ب، قراردادي منعقد نمایـد کـه   قرارداد قابل تجزیه باشد. بر

طی آن قرارداد، الف مکلف باشد یک واحد خانه به انضمام یک باغچه به مسـاحت هـزار متـر    
مربع متعلق به خود را در قبال پرداخت سه میلیـارد ریـال وجـه نقـد و تملیـک یـک دسـتگاه        

بفروشد. مهلت پرداخت وجه نقد و  خودروي سواري به ارزش یک میلیارد ریال به شخص ب
تملیک خودروي سواري سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع و اگر در انقضاي مهلـت، خریـدار   
به تعهدات خود عمل ننماید، سه میلیارد ریال خسارت وجه التزام به فروشنده بپردازد. خریدار 

ن تعهـد خـود در تملیـک    در مهلت سه ماهه، وجه نقد سـه میلیـارد ریـال را پرداخـت و لـیک     
خودروي سواري به ارزش یک میلیارد ریال را انجام ندهد، بدیهی است که بایـد سـه میلیـارد    
ریال وجه التزام به فروشنده بپردازد. لیکن تعهد باقیمانـده خریـدار معـادل یـک میلیـارد ریـال       

ا میـزان زیـان وارده   گونه انطباقی ب ارزش داشته، در حالی که وجه التزام سه میلیارد ریال و هیچ
به فروشنده ندارد. حال این قرارداد که هم نسبت به یک دستگاه خانه و هم یک قطعـه باغچـه   
به مساحت یک هزار متر مربع بوده و لذا در مقابل، دو تعهد خریدار اول به پرداخت وجه نقـد  

ابـل تجزیـه   سه میلیارد ریال و دوم انتقال یک دستگاه خودرو بـه ارزش یـک میلیـارد ریـال، ق    
خواهد بود. اگر دادرس حق داشته باشد که وجه التزام را به میزان تعهد تحقق یافته، تجزیـه و  
تنها حکم به پرداخت بخشی از وجه التزام در قبال عدم انتقال خودروي سواري به ارزش یـک  

اسـتناد آن  تواند بـه   تواند از مواردي باشد که دادرس می میلیارد ریال صادر نماید، این مورد می
  نسبت به تعدیل قانونی وجه التزام اقدام نماید.

  
                                                            

ئوري موازنه بر پایه اصالت عمل، نشر کتابخانه گنج دانش، جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فلسفه عمومی حقوق، ت  .1
 .117، ص 1381چاپ اول، 
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 هاي تعدیل مبتنی بر قواعد عدالت و انصاف . تئوري2
 ئوري منع دارا شدن غیرعادالنه بر مبناي علت تعهد. ت1ـ2

تئوري مزبور بر اساس نظریه علت تعهد، بنا گردیده که بدون هیچ علـت قـانونی کسـی بـه زیـان      
ط آن عبارت است از اول دارا شدن. دارا شدن شخص بـا مقایسـه   یارا شود. شراتواند د نمی دیگري

که هرگاه وضعیت مالی فعلی  شود، چنان می وضعیت دارایی فعلی و وضعیت دارایی سابق او معلوم
نمایـد کـه    نمی شود دارا شده است. در دارا شدن شخص، فرقی می او بهتر از سابق شده باشد گفته

ده شود یا از دیون او کاسـته گـردد. دوم دارا شـدن از زیـان دیگـري. دارا شـدن       بر دارایی او افزو
شخص باید نتیجه مستقیم کاسته شدن دارایی دیگـري باشـد. در اثـر دارا شـدن شـخص از زیـان       

چه را از  نماید آن می گردد، که شخص مزبور را ملزم می دیگري، رابطه حقوقی بین آن دو نفر ایجاد
آیـد. سـوم دارا    مـی  ورده به او رد کند. الزام مزبور از اقسام شبه عقد به شمارزیان دیگري بدست آ

شدن بدون مجوز قانونی. این امر در موردي است که شخص به طریق غیرقـانونی و بـدون علـت    
، مالی را بدست آورد. موارد دارا شدن بدون علت عبارت است از اول دریافت مال در مؤثرمشروع 

. ماده مزبـور  )ق.م. 366ماده (یا اکراه. دوم دریافت مال در اثر عقد معاوضی باطل  اثر اشتباه یا حیله
باشـد و اال خصوصـیتی در بیـع     مـی  اگرچه در مورد بیع است، ولی از نظر بطالن، معامله معاوضی

نیست که این امر را ایجاب نماید. تفاوتی بین بطالن معامله در اثر امـر غیرمشـروع و یـا بـرخالف     
ط اساسـی دیگـر صـحت    یسنه و نظم عمومی بودن مورد معامله و یا فقدان یکـی از شـرا  اخالق ح

معامله نیست. فرقی در انجام یا عدم انجام مورد معامله اعم از عمل نامشـروع و بـرخالف اخـالق    
به بطالن معامله نیز شـرط نیسـت. زیـرا موجـب     ها  آن حسنه نیست. علم و جهل طرفین یا یکی از

گردد.  می نده مال، عدم تحقق معامله است که در نتیجه آن ملتزم به رد مال مزبورعدم استحقاق گیر
و  336(مقبوض به عقد معاوضی فاسد). سوم استیفاء منافع از عمل یا مال دیگـري موضـوع مـواد    

  قانون مدنی باشد. 337
  یکی از موارد دارا شدن غیرعادالنه، ایفاء ناروا است:

ـ تأدمقام او. سوم  دین به غیر دائن یا قائم هیتأداشته است. دوم دینی که وجود ند هیتأداول:  دیـن   هی
توان دریافت که دین حقیقتـاٌ موجـود بـوده ولـی دهنـده وجـه،        می توسط غیرمدیون. از کلمه دین

  1مدیون آن نبوده است.
شده قـراردادي و از جملـه شـرط وجـه التـزام گـزاف یـا         بینی پیشدر مورد شروط خسارات   

چه علت و سبب تعلق خسارت، نقض تعهد است، لیکن تا قسمتی که زیان حقیقی به مضحک، اگر
فراهم است و مازاد بر خسارت واقعی  بینی پیشمشروط له وارد گردیده، سبب تعلق خسارت مورد 

وارده به زیان دیده، مصداق دارا شدن غیرعادالنه خواهد بود و همچنین سبب و علت تعهد را فاقد 
ه اصل عقد و تعهد صحیح و نقض تعهد قراردادي صحیح منجر به تحقـق تعلـق   است. در جایی ک

                                                            
  .357ـ  353، صص 1371امامی، حسن، حقوق مدنی، ج اول، انتشارات اسالمیه،   .1



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

13 

گردد، مجوزي براي تعدیل شرط خسـارت   می شده قراردادي گزاف یا مضحک بینی پیشخسارات 
معاملـه فاسـد،    عنـوان  بـه  شده قراردادي نیست. در مورد دارا شدن غیرعادالنه، اصل تعهد بینی پیش

ه در مورد شرط وجه التزام گزاف یا مضـحک، اگرچـه ممکـن اسـت     باطل خواهد بود. در حالی ک
منجر به دارا شدن غیرعادالنه مشروط له گردد، لیکن ایـن امـر حتـی بـا وجـود عنصـر دارا شـدن        
غیرعادالنه، خللی به صحت و اعتبار قرارداد اصلی وارد نخواهد آورد. در رد این نظر باید گفت که 

، مصادیقی هستند که به دلیل دارا ها نیابیع یا معامله فاسد ندارد. دارا شدن غیرعادالنه اختصاص به 
قانون مدنی ایـران،   36گردند. ماده  می شدن غیرعادالنه، منجر به بطالن بیع یا هر معامله فاسد دیگر

نماید، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قـانونی نبـوده معتبـر نیسـت.      می تصریح
ی عام است که ناقل قانونی را نیز در بر دارد، زیرا ناقل قـانونی، خـود یکـی از    سبب مملک، مفهوم

  مصادیق سبب مملک است.
با این وصف براي تملک، وجود سبب یا علت ضروري است. در مورد شرط وجه التزام گزاف   

یا مضحک، وجود سبب براي انتقال مازاد یا کمتر از زیان واقعـی وارده بـه زیـان دیـده، ضـروري      
، سـبب  گـذار  قـانون است. در غیر اینصورت، سبب مملک مفقود است. ممکن است گفته شود کـه  

ق.م. قـرار داده و   230مملک را براي شرط وجه التزام، اصـل وقـوع عقـد صـحیح و مجـوز مـاده       
بنابراین سبب مملک، براي تملک وجه التزام مازاد بر زیان واقعی وارده یا کمتر از آن فراهم اسـت.  

ق.م.، مجوزي براي دارا شـدن غیرعادالنـه از طریـق وجـه التـزام       230که باید گفت ماده  در حالی
ق.م. تنها در راستاي  230صادر ننموده و این امر با روح قانون مدنی مخالف خواهد بود. بلکه ماده 

ـ   ن مـاده  احترام به اراده آزاد طرفین، دادرس را از تغییر اراده طرفین قرارداد منع نموده است. امـا ای
گوید که اگر وجه التزام مازاد بر حق قانونی زیان دیده و یا کمتر از میزان استحقاق زیان  نمی قانونی

دیده باشد، دادرس باید حکم تملیک بدون سبب مملک صادر نماید. دارا شدن غیرعادالنه مصـداق  
اطل اعـالم نمـوده   ق.م.، شرط نامشروع را ب 232اکل مال به باطل بوده و نامشروع محسوب و ماده 

ق.م.، دادرس را از تعدیل میزان شرط وجه التزام منع نموده، این التزام  230است. بنابراین اگر ماده 
ناظر بر موارد مشروع و قانونی است. در آنجا که حکم بر پرداخت وجهی بیش از میزان خسـارات  

گردد، این وجـه مـازاد بـه نفـع      یم وارده به زیان دیده و یا کمتر از میزان زیان وارده حقیقی، صادر
زیان دیده و یا وجه کمتر به نفع متعهدله، واجد وصف وجه نامشروع قابل انتساب به تمـام شـرط   

ق.م. (بند سوم) موجب فساد شرط خواهد بود. البته این وضـعیت، اصـل    232است که مطابق ماده 
ق.م.  232اد به حکم عام مـاده  رسد دادرس بتواند با استن می شرط را حذف خواهد کرد. لیکن بنظر

ق.م. را  230در فساد شرط نامشروع از جمله شرط وجه التزام گزاف یا مضحک، حکم خاص ماده 
  1ق.م. که آن هم خود حکم عام است، تعدیل نماید.  219با لحاظ اصل ابقاء عقود یعنی ماده 

                                                            
، ص 1387کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرارداد، شرکت سهامی انتشـار، چـاپ پـنجم،      .1

347. 
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 . تئوري حسن نیت و منصفانه بودن شروط و تعهدات قراردادي2ـ2
ق ایران از عنوان شروط تحمیلی استفاده شده است و مصداق بارز آن قراردادهـاي الحـاقی   در حقو

است. اگرچه شروط غیرمنصفانه همانند شروطی که ممکن است در قراردادهاي الحاقی بـه طرفـی   
که دخالتی در تنظیم قرارداد نداشته و ناچار از قبول آن بوده و یا در مـورد قراردادهـاي عـادي کـه     

ون لحاظ تبعات درج شروط غیرمنصفانه و به صرف عدم آگاهی از مفاد شرط یـا نتـایج   شخص بد
 غیرمنصفانه آن، لیکن با اراده خویش قرارداد را امضاء و تعهداتی را بر علیـه خـویش بپـذیرد، امـا    

توان براي تعدیل شروط غیرمنصفانه و یا تعدیل قرارداد شامل شروط غیرمنصفانه بـا اسـتناد بـه     می
است براي جلوگیري از ضرر  يا هینظرکلی  طور به ادث، به طریقی استناد نمود. غبن حادثغبن ح

و حرج ناروا در موارد استثنایی و دور از انتظار. این نظریه در قراردادهایی قابـل اعمـال اسـت کـه     
دادهـایی  پذیرد. عقد اجاره نمونه چنین قرار می انجام تأخیر مستمر یا با طور ها به آن اجراي تعهد در

آیـد. لـذا در    مـی  خیار غـبن بـه وجـود   ها  آن است. غبن حادث همچنین در عقودي راه دارد که در
هاي رایگان و مبتنی بر مسامحه، غبن حادث اثري ندارد. در عقـود معـوض نیـز قراردادهـاي      پیمان

حتمـال  شوند، زیرا این عقود بر مبناي استقبال از خطـر و ا  می احتمالی از شمول غبن حادث خارج
نشده باید خارجی بوده و زودگـذر نباشـد و عـدم     بینی پیششود. این حادثه  می ضرر فاحش واقع

ط دادگـاه حـق   یتعادل، موجب مشقت و حرج متعهد گردد و نتیجه تقصیر متعهد نباشد. با این شرا
  1خواهد داشت که قرارداد یا شروط ضمن آن را تعدیل نماید.

طی به وجود آیـد کـه   یرسد اگر بعد از انعقاد قرارداد، شرا می در مورد شروط غیرمنصفانه، بنظر
غیرمنصفانه بودن قرارداد را در حد عسر و حرج براي متعهد آشکار کند، توسط دادگاه قابل تعدیل 

  2خواهد بود.
یکی از موارد کاربرد حسن نیت، تصرف اموال است. تصرف در مال غیر با حسـن نیـت و یـا    

قانون دریایی است که فرمانده کشتی به نمایندگی از مالـک کشـتی    10ه سوء نیت است. دیگر، ماد
احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی با امکـان ادامـه   تأمین  تواند براي می در حدود اختیارات خود

 سفر، قراردادهایی منعقد کند. مطالبات ناشی از قراردادهایی که فرمانده کشـتی بـا اشـخاص ثالـث    
شود. اما اگر اشخاص ثالـث مطلـع باشـند کـه اقـدامات خـارج از        می سوببندد، حق ممتاز مح می

همین قانون به  40شود. در ماده  نمی حق ممتاز محسوبها  آن اختیار فرمانده کشتی است، مطالبات
  3صراحت به مفهوم حسن نیت اشاره شده است.

                                                            
کاتوزیان، ناصر، مقاله سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجراي حق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه     .1

 .1358، شماره صفر، زمستان 21تهران، دوره 
هاي غیرمنصفانه بودن قراردا؛ نشریه حقوقی دادگستري؛ پاییز  ساردویی نسب، محمد و کاظم پور، جعفر، مقاله مؤلفه  .2

 .75ماره ؛ ش1390
افشاري توانا، محمد ابراهیم و فرکیش، هاله، مقاله جایگاه حسن نیت در حقوق خصوصی ایران،، نشـریه مطالعـات     .3

 ، دوره چهارم، شماره یک.1397علوم سیاسی، حقوق و فقه، تابستان 
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 مؤثرترونیکی را کننده الک قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف 46ماده 
ندانسته اما به دلیل خاص بودن این قانون به موارد دیگر قابـل تسـري نیسـت. انصـاف بـه مفهـوم       

  موازنه، یک قاعده حقوقی ثابت در همه قراردادها است.
در قوانین ایران در مواردي به شروط غیرمنصفانه اشاره رفته، از جمله قانون اصـالح مـوادي از   

قـانون   44هـاي کلـی اصـل     قتصادي و اجتماعی و فرهنگی و اجراي سیاسـت قانون برنامه توسعه ا
کننـدگان کـاال و خـدمات اسـت و شـامل       اساسی، که نـاظر بـر رقابـت تجـاري در سـطح عرضـه      

  شود. کنندگان جزء نمی مصرف
قانون دریایی نیز اشاره دارد که در مورد قراردادهاي کمک و نجات، در صـورتی کـه    179ماده 

تـوان آن   ا تحت تأثیر آن منعقد و شرایط آن به تشخیص دادگاه ناعادالنه باشد، مـی در حین خطر ی
شروط را باطل اعالم یا تغییر داد. شروط غیرمنصفانه یا مستقل هستند که جزء مفاد اصـلی عقـد و   

ها با موضوع قرارداد تفـاوت   آیند و موضوع آن درضمن عقد می معموالًدخیل در عوضین نیستند و 
دهنـد. نـوع دیگـر نیـز      ن شروط در مجموع، قرارداد را به سمت غیرمنصفانه شدن سوق میدارد. ای

هـا را   تـوان آن  شروط غیرمنصفانه وابسته هستند، که با سایر مفاد و ارکان عقد، گره خورده و نمـی 
نادیده گرفت یا حذف نمود. شرط غیرمنصفانه ابتدایی نیز وجود دارد. شرطی کـه در زمـان انعقـاد    

کـه طـرفین بـه خصـوص      نظـر از ایـن   اد، واجـد خصیصـه غیرمنصـفانه بـوده اسـت، صـرف      قرارد
نسبت به آن و آثار متعاقبش وقوف داشته باشند یا خیر. یعنی از همان ابتـدا ضـرر    کنندگان مصرف

  یک طرف قرارداد، مشهود است.
ها در زمان دیگر، شروط غیرمنصفانه حادث است، شرطی که از ابتدا در قرارداد وجود داشته منت

انعقاد نظر به تمامی شرایط موجود مفاد شرط، غیرمنصفانه نبوده ولی در اثر دگرگونی اوضاع، اثري 
  1گذارد غیرمنصفانه است. که این شرط به جاي می

بینی شده قراردادي، موضوع شرط منصفانه و لزوم حسن نیت در  در مورد شروط خسارت پیش
میزان شرط به میزان زیان واقعـی باشـد. در اینجـا تئـوري غـبن      تواند دلیل بر تعدیل  قراردادها می

حادث به کمک آمده و با اثبات این امر که در نتیجه اجراي شرط وجه التـزام گـزاف یـا مضـحک،     
گردد که منجر به ورود زیان آگاهانه و غیرمنصـفانه در حـق    وضعیتی براي مشروط علیه حادث می
یل شرط را بدهد. مقررات قانونی نظر به بطـالن و حـذف   وي خواهد گردید، به دادرس امکان تعد

چنین شروطی دارند، در حالی که منظور در اینجا تعدیل شرط است و نه حذف یا بطـالن آن. ایـن   
است که تنها با توسل به قاعده ابقاء عقـود بتـوان از حـذف یـا بطـالن ایـن شـروط در وضـعیت         

قانون دریایی است کـه   179ل شرط داد. تنها ماده نظر نموده و تن به تعدی غیرمنصفانه بودن، صرف
شرط غیرمنصفانه در وضعیت قراردادهاي کمـک و نجـات    )به مفهوم تعدیل(به دادرس حق تغییر 

                                                            
قـانون   46اهی بـه مـاده   زاده، ابراهیم و احمدي، افشین، مقاله جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگـ  تقی  .1

  .10، شماره 1394تجارت الکترونیکی، نشریه پژهش حقوق خصوصی، بهار 
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دریایی را تجویز نموده است. خصوصیتی در قراردادهاي کمک و نجات دریـایی نسـبت بـه سـایر     
  ادي غیرمنصفانه هستند، وجود ندارد.بینی شده قرارد قراردادهایی که متضمن شروط خسارت پیش

شود که در زمان انعقاد قرارداد کمک و نجات دریایی، غیرمنصفانه بودن شروط، محرز  ایراد می
میـزان   قطعـاً است. در حالی که در قراردادهاي عادي، در زمـان انعقـاد، مشـخص نیسـت کـه آیـا       

ن نقض تعهدات قراردادي، گزاف یا بینی در مقایسه با زیان واقعی وارده در زما خسارت مورد پیش
در زمان انعقاد، ممکن است  لزوماًباشد یا خیر؟ در قراردادهاي کمک و نجات دریایی،  مضحک می

وضعیت غیرمنصفانه بودن شرط محرز نباشد، بلکه پس از نجات، محـرز گـردد کـه میـزان شـرط      
بـا در نظـر گـرفتن جمیـع      که در همان حالت، دادرس قراردادي، غیرمنصفانه بوده است. ضمن این

جهات اگر به این نتیجه رسید که قرارداد، جنبـه غیرمنصـفانه داشـته، آن را تعـدیل خواهـد نمـود.       
دهنده نیز در حالت عادي قـرار نخواهنـد    کننده و نجات بدیهی است که در وضعیت اضطرار، کمک

هـاي   تحمـل هزینـه  ها نیز ممکن است بابت نجات گرفتار شدگان در حـوادث دریـایی م   داشت، آن
وضـعیت   صـرفاً کننده را به حالـت زمـان عـادي و     تواند وضعیت کمک گزاف گردند. دادرس نمی

گرفتار شدگان حوادث دریایی را اضطراري و منشاء غیرمنصـفانه بـودن شـروط قـراردادي لحـاظ      
نصـفانه  قانون دریایی ایران، در مقام بیـان مصـادیقی از شـروط غیرم    179رسد، ماده  نماید. بنظر می

صـورت   . بنابراین استناد به آن؛ حتی بـه اند دهیگردقراردادي برآمده که در وضعیت اضطراري منعقد 
  استخراج حکم کلی مصداق قیاس، مانع قانونی ندارد.

  
  . تئوري عیوب رضا از قبیل اکراه، اشتباه، اضطرار، اعمال نفوذ ناروا3ـ2

باشـند   يا درجهعیوب رضا و اکراه و اشتباه، اگر به قانون مدنی  200و  199اکراه و اشتباه در مواد 
که قصد را زائل کنند، موجب بطالن عقد و اگر موجب زوال رضا گردند، موجب عدم نفوذ معامله 

ط یي در بطالن یا عدم نفوذ معامله ندارد. در فقه اسـالمی یکـی از شـرا   تأثیر خواهند بود. اضطرار،
دانند و بر  می )در مقابل اکراه(به مضمون عقد با طیب نفس متعاقدین، اختیار و مقصود از آن قصد 
الیحل مال امرء مسلم اال عن طیب نفس. رفـع عـن امتـی    «این مطلب دعوي اجماع شده و روایت 

  منقول است. »(یا: وضع) تسعه اشیاء (یا: سته اشیاء) و منها ما اکرهوا علیه
اه در مورد درج شـرط ضـمن عقـد متفـاوت     اکراه و اشتباه در اصل وقوع معامله با اکراه و اشتب

اصل عقد به قصد و رضا واقع و عدم وجود قصد و رضا از موارد بطالن و یا که  این است. با وجود
عدم نفوذ عقد است، در مورد شروط ضمن عقد نیز همین قاعده جاري اسـت. در جـایی کـه درج    

تـه، ایـن شـرط در حقیقـت     شده قراردادي، بدون قصد متعهد صورت گرف بینی پیششرط خسارت 
حکم شرط نامشروع را داشته و باطل است. اما اگر در نتیجه اشتباه متعهد و یا اکـراه وي در عقـد،   

رسد اجراي شرط منوط به رضـاي متعهـد خواهـد     می شرط گردد که موجب عدم نفوذ است، بنظر
. اضـطرار، نیـز   شـود  نمـی  بود و در صورت عدم تنفیذ شرط، طبق قواعد کلی، اثري بر آن مترتـب 
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ي نخوهد داشت. امـا  تأثیر ي ندارد، در مورد شروط ضمن عقد نیزتأثیر گونه که در اصل عقد همان
رسـد بتـوان در قبـال     مـی  ندارد، بنظـر  يا سابقهمسئله اعمال نفوذ ناروا که اگرچه در حقوق ایران، 

  1معامله اضطراري اکراهی، مورد بررسی قرار داد.
ز موقعیت اضطراري طرف قرارداد خود سـوء اسـتفاده نمایـد، پـنج     اگر شخصی در قراردادي ا

ي بـر  تـأثیر  شود. نظریه نخست سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد هـیچ  می نظریه مطرح
 قرارداد ندارد. نظریه دوم سوء استفاده از موقعیت اضطراري طرف قرارداد، موجب اکراهی شدن آن

گردد. نظریـه   می اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب شود و هر حکمی که بر قرارداد می
سوم مبتنی بر تئوري معامالت نامتعارف که به استناد آن، قرارداد باطـل اسـت. نظریـه چهـارم کـه      

تواند قرارداد را تعـدیل یـا    می قرارداد نافذ است ولی چون از وضعیت مضطر سوء استفاده شده، او
جم قرارداد نافذ است ولی مضطر بـراي دفـع ضـرر نـارواي ناشـی از سـوء       ابطال نماید و نظریه پن
  2تواند آن را فسخ نماید. می استفاده از اضطرار

در این ماده،  3قانون دریایی ایران است. 179از جمله مواد قابل استناد در رابطه با موضوع، ماده 
  4شده است.مصادیقی از شرایط اضطراري موجب غیرمنصفانه شدن قرارداد، بیان 

شـود. ایـن    در سیستم کامن ال، ریشه مفهوم غیرمنصفانه بودن در محاکم انصـاف جسـتجو مـی   
در سیستم کـامن ال در خصـوص    5.نمایند ها از اجراي قراردادهاي غیرمنصفانه خودداري می دادگاه

بـل ابطـال   هـا قا  گونه معامالت بنابر نظر قضات دادگاه اثر سوء استفاده از موقعیت بر معامالت، این
 6است.

 تحـت  هسـتند کـه   معـامالت  بسیاري. است تأثیر بی ایران، حقوق در معامالت در اضطرار اصوالً
 نمـودن  وارد سوي دیگـر  از و شوند د، منعقد میگیرن نمی قرار اکراه مفهوم در داخل که شرایطی تأثیر
 ایـران  حقـوق  نمـود. در خواهـد   هموار موقعیت از سوءاستفاده براي را راه اضطرار، قلمرو درها  آن

 ،کند یم ایجادشده سوءاستفاده اضطرار از که نسبت به شخصی آیا اما است، صحیح اضطراري معامله
 نظریـه از دارد؟  را اضـطراري  وضعیت معـامالت  تغییر توان انصاف، آیا است؟ صحیح مزبور معامله

 179مـاده   نمـود.  فادهاسـت  تـوان  می آن وضعیت در انصاف نقش و اضطراري موقعیت از سوءاستفاده
                                                            

زاده، حیدر، مقاله اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامالت در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران، مجله  حسن  .1
 .132تا  101، از ص 4، شماره 1388و تابستان  1387تحقیقات حقوقی آزاد، پاییز 

باریکلو، علیرضا، مقاله ضمانت اجراي حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضـطراري طـرف قـرارداد، مجلـه حقـوق        .2
 .46تا  25، از 4، شماره 1382خصوصی، پاییز 

  .46تا  25، از 4باریکلو، علیرضا، همان، شماره   .3
، ص 1383تهران، شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج دوم،   .4

184.  
5. Treitel. G. H, The law of contract, Ninth Edition sweet & Maxwell,London, 1995. 
6. Furmston, M.P, Cheshire, fifoot andfurmston’s law of contract, Tewlfth edition,Butter worth London, 

1991. 
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 آن تـأثیر  دارد که هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحـت  قانون دریایی ایران مقرر می
 از یـک  هـر  بـه تقاضـاي   اسـت  ممکن باشد، غیرعادالنه دادگاه تشخیص به آن شرایط و شده منعقد
بـودن   غیرمنصفانه به ودن کهب شود. قید عبارت غیرعادالنه داده تغییر یا باطل دادگاه وسیله به طرفین
 دارد احتمـال  ،شود یم منعقد اضطراري شرایط در که هر قراردادي که است مبین شود یم تفسیر نیز،
مسـاوي   و یکسـان  شرایط در قرارداد طرفین هک چرا گیرد، قرار رعایت انصاف عدم اتهام معرض در

قـدرت   آن) از تأثیر تحت و طرخ نیحاضطراري ( شرایط این در طرفین از یکی ممکن است و نبوده
 لذا نماید، سوءاستفاده اضطرار از این و کند تحمیل دیگر طرف بر را خود شرایط و برخوردار بیشتري

 یکـی  بنابراین، .شود داده تغییر یا باطل که قرارداد است این انصاف، رعایت عدم نتیجه موارد این در
  .است موضوع قرارداد به نیاز میزان و اضطرار قرارداد، شدن هاي غیرمنصفانه مؤلفه از

 کلی هاي سیاست اجراي قانون 15 از ماده ط قسمت ایران، دریایی قانون 179 ماده بر عالوه
 قـرارداد، در نتیجـه   شدن غیرمنصفانه است که بر ایران اسالمی جمهوري قانون اساسی 44 اصل

 قراردادهـاي  تعـدیل  یـا  بطـال ا در مـورد قابلیـت   .داردتأکیـد   قراردادي موقعیت از سوءاستفاده
 قاعـده  براسـاس  دارنـد،  عقیـده  دانـان  حقـوق  از اضطرار برخی سوءاستفاده از ناشی غیرمنصفانه

 قانون 179 ماده. است خارج عهد به وفاي حکم از شمول اضطرار، از سوءاستفاده موارد انصاف
 را قـرارداد  کـه  ضـطرار، از ا سوءاسـتفاده  و دارد اضـطرار  از سوءاستفاده بر داللت ایران، دریایی

 دانسته تعدیل قرارداد و شروط ضمن آن یا ابطال حق آمدن وجود به موجب ،کند یم غیرمنصفانه
  .است

براي تسري قاعده اعمال نفوذ ناروا به معامله اضطراري اکراهی در حقوق ایـران کـه معاملـه را    
اسـت. اگرچـه معاملـه اکراهـی در      قانون دریایی 179نماید، تنها ماده استنادي، ماده  قابل تعدیل می

ق.م. صـحیح اسـت ولـی اگـر      206حقوق ایران غیرنافذ است و معامله اضطراري نیـز طبـق مـاده    
شخصی از اضطرار عارض شده بر مضطر سوء استفاده نماید یا اضطرار را عمداٌ ایجاد نموده باشـد  

قـانون   179که اگر در قالب ماده باشد  تا از این موقعیت سوء استفاده نماید، این اضطرار اکراهی می
دریایی ایران قرار گیرد تکلیف مسئله معلوم و به درخواست طرف زیـان دیـده، دادگـاه قـرارداد را     

 نیتر مهمقانون دریایی ایران نباشد،  179باطل یا تغییر (تعدیل) خواهد نمود. ولی اگر مشمول ماده 
قانون مـدنی ایـران کـه معاملـه      206ابراین ماده باشد و بن مستند قانونی اول تسهیل شرایط اکراه می

داند شامل معامله اضطراري اکراهی نبوده و معامله مزبـور اکراهـی بـوده و     اضطراري را صحیح می
بـه بعـد    416باشد. دوم استناد به خیار غبن موضوع مـواد   قانون مدنی می 200و  199مشمول ماده 

قـانون مـدنی    10و  975الق حسـنه موضـوع مـواد    قانون مدنی و سوم استناد به نظم عمومی و اخ
  1است.

                                                            
یدر، بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامالت در حقوق انگلستان و مقایسه آن بـا حقـوق ایـران،    زاده، ح حسن  .1

 .132تا  101، از 4، شماره 1388و تابستان  1387مجله تحقیقات حقوقی آزاد، پاییز 
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از این میان نظریه تسهیل شرایط اکراه با اصول حقوقی ایران سازگارتر و در مورد شروط ضمن 
بینـی شـده قـراردادي ناشـی از      عقد نیز همین قاعده جاري است. لذا وقتی که شرط خسارت پیش

 عدیل خواهد بود.وضعیت اضطراري اکراهی باشد، توسط دادگاه قابل ت
  

 هاي تعدیل مبتنی بر قواعد الضرر و منع عسر و حرج تئوري. 3
 تئوري منع سوء استفاده از حق. 1ـ3

استناد نمود که  »الضرر«توان به قاعده  می »منع سوء استفاده از حق«در حقوق اسالم در مقام قاعده 
انونی حق مالکیت خـود، در صـدد   . یعنی کسی که به استناد اعمال ق»الضرر و الضرار فی االسالم«

شده قراردادي از جمله  بینی پیشاضرار به دیگران، از این حق سوء استفاده نماید. تعدیل خسارات 
بـه   »منع سـوء اسـتفاده از حـق   «اختیاراتی است که اگر محدوده اجراي آن مشخص گردد، در مقام 

متعهد گردد. منـع سـوء اسـتفاده از     دهد تا مانع اضرار از سوي متعهدله نسبت به می دادرس اختیار
  1گردد که حقی به موجب قانون مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته باشد. می حق، در جایی اعمال

دانند. بـدان معنـی    می را تقصیر در اجراي حق» سوء استفاده از حق«برخی ضابطه تعیین معیار   
متعـارف و بـا    طـور  بـه  بایـد ها  زاديگونه که اشخاص در روابط خود و هنگام استفاده از آ که همان

احتیاط رفتار کنند، در اجراي حق نیز باید جانب احتیاط را نگاه دارند. بـا ایـن ترتیـب، کسـی کـه      
صاحب حق است ممکن است خطاکار باشد و معیار تشخیص خطا، مانند سایر موارد، رفتار انسانی 

  متعارف و معقول است.
دارد تصرفی که براي رفع حاجت یا دفع ضـرر از   نظر، بیان می این دییتأقانون مدنی در  132ماده   

 مالک نباشد یا مالک از حدود متعارف خارج شود، ممنوع است. منشـاء آن نیـز حـدیث نبـوي (ص)    
از مسئله سوء اسـتفاده از حـق    تر عیوساست. قاعده الضرر قلمروي  »الضرر و الضرار فی االسالم«

تا هر جـا ضـرر    اند کردهکننده، استفاده  حکم ثانوي و محدود عنوان به دارد و فقیهان اسالمی از آن،
شود از آن پرهیز کنند. بنابراین قاعـده الضـرر منبـع سـوء      می نامشروع و نامتناسبی از احکام ناشی

  2استفاده از حق است.
شـده   بینـی  پـیش تواند موجب تحقـق امکـان تعـدیل خسـارات      می قاعده سوء استفاده از حق  

 ردد. زمانی که میزان وجه التزام گزاف یا مضحک است، صدور حکم بـر پرداخـت آن،  قراردادي گ
تواند مصداق سوء استفاده از حقی باشد که قانون براي ابقاء عقود و ایفـاي عهـد مقـرر نمـوده      می

تواند اعمال حـق خـویش را    نمی نماید هیچ کس می قانون اساسی به صراحت مقرر 40است. اصل 
در صـورت نقـض   کـه   ایـن  یر یا تجاوز به منافع عمومی قـرار دهـد. لـذا صـرف    وسیله اضرار به غ

                                                            
م سیاسـی دانشـگاه   کاتوزیان، ناصر، مقاله سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجراي حق، مجله دانشکده حقوق و علو  .1

 .1358، شماره صفر، زمستان 21تهران، دوره 
  کاتوزیان، ناصر، همان منبع.  .2
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تعهدات قراردادي، متعهدله حق خواهد یافت که با استناد به شرط وجه التزام، بیش از میـزان زیـان   
واقعی که به او وارد گردیده است را دریافت کند، سوء استفاده مسلم از حقی است که طبق قرارداد 

  باشد. می ق.م. نیز 230گردیده و مورد حمایت ماده براي وي ایجاد 
  
  (شرط کاهش مسئولیت) کننده مسئولیت . تئوري شرط محدود2ـ3

در صورتی که مبلغ وجه التزام با خسارت واقعی چندان نامتناسب باشد که نشـان دهـد، دو طـرف    
کننـده یـا    محـدود شـرط  «که مسئولیت را حذف کنند، اعتبار شرط، تابع قواعد حاکم بر  اند خواسته

  است. »عدم مسئولیت
 دهنده مسئولیت، اول مدیون به نپذیرفتن یک تعهد معـین قـراردادي تصـریح    در شروط کاهش  
گـردد. بنـابراین    مـی  شـود، حـذف   مـی  کند. تعهدي که به حکم قانون یا عرف از قرارداد ناشـی  می

ه تعهدي در مراقبت از اشـیاء  مستودع شرط کند بر مالک اتومبیل ک عنوان به تواند می صاحب گاراژ
ممکن است شرط بـه  که  این . دیگرشود یمداخل خودرو ندارد و تعهد به مراقبت از قرارداد حذف 

صـاحب  کـه   این حذف تعهد نینجامد و آن را فقط معلق به انجام فعلی از سوي طلبکار نماید. مانند
شتري، تعهدي در مراقبـت از  هتل بر مشتري شرط کند که جز در مورد اشیاء تحویل شده توسط م

  اشیاي گرانبهاي او نداشته باشد. یا آغاز التزام مدیون تنها به گذشت زمان مقید شود نه فعل طلبکار.
شباهت وجه التزام و شرط کاهش مسئولیت این است که در هر دو، ضمن درج شـرط ضـمن     

قـوع خسـارت،   عقد، یک طرف و یا هر دو طـرف عقـد در برابـر نقـض تعهـدات قـراردادي و و      
گیرند. اما تفاوت وجه التزام و شرط کاهش  می مسئولیت جبران خسارت را تا میزان معینی بر عهده

مسئولیت این است که در شرط کاهش مسئولیت، از ابتداي وقوع عقد، آگاهانه تعهد یک طرف تـا  
که تعهـد بـه   که در وجه التزام در ابتداي عقد مشخص نیست  یابد در حالی می میزان معینی کاهش

  جبران خسارت از طریق پرداخت وجه نقد نسبت به اصل خسارت کمتر یا بیشتر است.
تفاوت بین شرط کاهش تعهد و شرط کاهش مسئولیت این است که شرط کاهش تعهد، اصل تعهد   

  نماید. کند. ولی شرط کاهش مسئولیت تنها مسئولیت نقض آن تعهد را کاهش یا حذف می را حذف می
تفکیک بین شرط عدم مسئولیت و شرط کاهش تعهد تفاوتی در ماهیت نیسـت. همـه    در مورد  

  1گردند. می چنین شروطی به معنی شرط کاهش تعهد محسوب
گیـرد،   می کننده خسارت نیز نسبت به بخشی که باالتر از سقف مورد تراضی قرار شرط محدود  

د. در موارد مبلـغ وجـه التـزام    شو نمی شرط عدم مسئولیت و هیچ تفاوت جوهري بین آن دو دیده
عنوان انتخابی طرفین، در عمل در برابر یک شـرط عـدم مسـئولیت بـا      رغم علیناچیز و مضحک، 

  گیریم. می قرارها  همان آثار و همان محدودیت
                                                            

، 1386کننده مسئولیت در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم،  کننده و ساقط شروط محدود ایزانلو، محسن،  .1
  .36ـ26ص 
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االصـول   کننده در نظریه روشن اسـت. در حـالی کـه علـی     تفاوت شرط کیفري با شرط محدود  
ن شرط وجه التزام در قـرارداد را بـه هـدف تضـمین اجـراي تعهـد       طلبکار است که ابتکار گنجاند

 عقد را بـه سـود طلبکـار افـزایش    آور  الزام گیرد و بدین ترتیب شرط وجه التزام، نیروي می بدست
دهد، مدیون است که در پی درج شرط تحدیـد مسـئولیت در قـرارداد اسـت. در اعتبـار شـرط        می

کننـده   ق.م. تردیدي نیست، امـا در اعتبـار شـرط محـدود     230کیفري یا وجه التزام به موجب ماده 
مسئولیت حتی در زمینه قراردادي تردید است. مبلغ تعیین شده براي نقض تعهـدات قـراردادي در   
مورد وجه التزام مقطوع است، و مرز مسئولیت از هر دو سو معین است و مدیون باید مبلـغ مـورد   

هاي وارد شده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد یـا   خسارت تراضی را به طلبکار بپردازد هرچند میزان
شـود و   می کننده، تنها سقف مسئولیت معین خسارتی به بار نیامده باشد. اما در شرط محدود اصوالً

هاي وارد شده کمتر از این مبلغ باشند مدیون تنها به پرداخت میزان واقعـی خسـارات    اگر خسارت
کنـد ولـی در مـورد شـرط      مـی  جه التزام فقط به شـرط اسـتناد  شود. طلبکار در مورد و می محکوم
کننده مسئولیت، طلبکار باید خسارات وارده به خود را نیز اثبات و تنها در صورتی که میزان  محدود

. در هـر قـرارداد اگـر    شـود  یمکننده باشد این شرط کارگر  این خسارات بیش از مبلغ شرط محدود
ست طلبکار باشد با شرط وجه التزام مواجه و اگر مدیون، شرط را ابتکار درج شرط در قرارداد به د

  1شمار آورد.ه کننده مسئولیت ب کند باید یک شرط محدود می انشاء
قانون مدنی ایران مسئله شروط کاهش مسئولیت را به صراحت مورد بحـث قـرار نـداده بلکـه       

تـوان از آن بـراي    مـی  شـده و  یدیتأبودن ضرر براي تحقق مسئولیت قراردادي  بینی پیشلزوم قابل 
ق.م. از دیـن مربـوط بـه جبـران      221کننده مسـئولیت اسـتدالل نمـود. مـاده      اعتبار شروط محدود

دانـد و نـه امـري، در     می تکمیلی يا قاعدهگوید. این ماده مسئولیت قراردادي را  می خسارت سخن
  تبرند.کننده مع کننده و ساقط نتیجه توافق مخالف آن جایز و شروط محدود

 ق.م. راجع به وجه التـزام اسـتنباط   230ضمنی از ماده  طور به در حقوق ایران اعتبار این شروط  
شود. این دو شرط با هم تفاوت دارند ولی در فرضی که میـزان خسـارات وارده بـیش از مبلـغ      می

محروم  شوند تا طلبکار از دریافت کامل خسارات می وجه التزام است، بر هم منطبق و هر دو سبب
کند که طرفین بر توافق خود نام وجه التزام نهاده باشند یا شرط  می بماند. در این فرض چه تفاوتی

توان گفت مبلغ وجه التزام صفر باشد. در این صورت از  نمی کننده مسئولیت؟ از سوي دیگر محدود
وجود این از اعتبار  توان نتیجه گرفت. با می ق.م، اعتبار شروط عدم مسئولیت را نیز 230حکم ماده 
توان اعتبار شروط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت، اگر مبلغ وجـه التـزام بـه غایـت      نمی وجه التزام

ناچیز باشد باید آن را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورد. همچنین هماننـد هـر قـراردادي،    
 2.ط اساسی صحت را دارا باشدیشرط کاهش مسئولیت باید شرا

                                                            
 .75ـ71ایزانلو، محسن، همان، ص   .1
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گرگونی اوضاع و احوال حاکم برعقد؛ دشواري نامتعارف اجرا و غیرقابل . تئوري د2ـ3
 بینی بودن این وضعیت، تحقق عسر و حرج پیش

شود. با فورس  می تغییر اوضاع و احوال تنها موجب دشواري اجراي قرارداد و نه عدم امکان اجراء
حتی با مشقت بسیار و بـا  قاهره اجراي تعهد،  ي قوهحدوث  ي یجهنتماژور تفاوت ماهوي دارد. در 

گزاف، ممکن نیست. در حالی که آن چه به نام تغییر اوضاع و احوال نامیده شده، موجـب   ي ینههز
  سازد. می سلب قدرت نشده و تنها آن را با دشواري و مشقتی غیرمعمول روبرو

تواري اسـ  ي یهفرضـ مخالفان تعدیل قرارداد و شروط قراردادي به استناد این امر، معتقدنـد کـه   
ها بر اساس شرایط زمان انعقاد به تنهایی فرضی مخالف واقـع اسـت. بـرهم خـوردن تعـادل       پیمان

تواند مستند قابل قبولی براي رهایی از مسیولیت باشد؛ زیرا ایـن شـرط؛ نـاظر بـر      نمی عوضین نیز
در حقوق  گیرد. نمی مورد اعتنا قرار »غبن حادث«در حقوق ما  خصوصاًزمان انعقاد قرارداد است و 

  1ایران، تمایل بیشتر به مخالفان تعدیل قرارداد بر اثر دگرگونی اوضاع و احوال است.
شده قراردادي، تغییر اوضاع و احـوال کـه منجـر بـه عسـر       بینی پیشدر مورد شروط خسارت 

شـروط گـزاف    گونـه  ایـن تواند براي تعدیل  می وحرج مشروط علیه نیز گردد، از مواردي است که
اد قرار گیرد. در حقیقت تغییر اوضاع و احوال و دشوار شدن نامتعارف اجـراي عقـد یـا    مورد استن

 »الحرج فی الدین«شرط، از جمله مصادیق تحقق عسر و حرج است. این قاعده فقهی ناظر بر قول 
شده قراردادي که در مقایسه با زیان واقعی وارده، گـزاف   بینی پیشاست. در مورد شروط خسارت 

موجب عسرت شدید متعهد و مشروط علیه گردد، موجب شرعی و ها  آن وي که اجرايباشند، بنح
قانونی براي الزام به ایفاي تعهد وجود ندارد. آیا تحقق عسر و حـرج در زمـان انعقـاد عقـد شـرط      
است، یا در زمان اجراي شرط؟ بدیهی است که در زمان انعقـاد عقـد، هنـوز زیـان واقعـی معلـوم       

وقوع نقض تعهدات قراردادي و اجراي شرط است که عسر و حرج مشروط  نیست، بلکه در زمان
گیرد. تشخیص عسر و حرج عهده دادگاه است. مفهوم عسـر و حـرج، خـود بـه      می علیه، مبنا قرار

، »ال اکـراه فـی الـدین   «تنهایی مبناي مشقت است. علت آن است که در کالم خداوند آمـده اسـت   
و .... بدان معنی که آغاز مشقت در دیـن، آغـاز عسـر و     »ان اهللالمفلس فی ام«، »الحرج فی الدین«

تکلیف است. لذا اجراي شروط خسارت که در مقایسه بـا زیـان واقعـی وارده    کننده  حرج و ساقط
گزاف باشد، منجر به تحقق عسر و حرج براي متعهد خواهد بود. عسر و حرج نه تنها جنبه بیرونی 

توان متصـور گردیـد کسـی     نمی ی نیز دارد. به لحاظ درونی هرگزو مادي، بلکه جنبه درونی و روان
رضایت درونی به تحمل ضرر خود داشته باشد. صرف پرداخت زیان واقعی وارده به زیان دیـده از  

مـادي و   تـأثیر  زیان نباشد، لیکن چـون کننده  سوي متعهد مقصر، ممکن است مورد رضایت جبران
همان طرف زیان دیده است، بنابراین تحمل آن بـراي مقصـر،   مادي و روانی  تأثیر روانی آن معادل

                                                            
اسماعیلی، محسن، مقاله تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها از منظر حقـوق تطبیقـی؛ نشـریه فلسـفه و کـالم؛        .1
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تعهـد قـراردادي، بسـیار بـیش از     کننده  که وقتی مشروط علیه و نقض عادالنه خواهد بود. در حالی
کند، از یک سو دچار فشار شدید روانی است که بایـد   می زیان واقعی وارده به زیان دیده پرداخت

که مورد استحقاق زیان دیده نیست و از سوي دیگـر منجـر بـه     از مال خود به میزانی پرداخت کند
تملک مالی زائد بر استحقاق زیان دیده به وي خواهد گردید کـه از مصـادیق اکـل مـال بـه باطـل       
خواهد بود. لذا دادرس باید حق داشته باشد که در راستاي اجراي قاعده نفی عسر و حـرج نسـبت   

  ردادي گزاف مبادرت نماید.شده قرا بینی پیشبه تعدیل شرط خسارت 
  

  . خیار تعذر وفاي به شرط2ـ3
معـوض. درج شـرط ضـمن عقـد معـوض،       صورت به عناصر خیار تعذر وفاي به شرط: وقوع عقد

در موازنه ارزش باشد یا نباشد. شرط مذکور شرط فعل بوده و از جمله شـروط تخلـف    مؤثرخواه 
اشد و شروط فاسد خارج از این مقوله وصف و نتیجه و رویت نباشد. شرط مذکور شرط صحیح ب

 هستند. تخلف از شرط فعل صورت پذیرد، خواه به علـت خـارجی یـا بـه امتنـاع مشـروط علیـه،       
ي که تعذر طاري مصداق پیدا کند. تخلف مستمر باشد. در این موارد خیار تعـذر وفـاي بـه    طور به

  1به اساس عقد خللی وارد آید. که این توان شرط را تعدیل نمود، بدون می شرط حاصل و بنابراین،
شده قراردادي کـه بـا زیـان وارده حقیقـی تناسـبی نداشـته        بینی پیشدر مورد شروط خسارت 

باشند، در حقیقت وفاي به این شروط، براي مشروط علیه متعذر خواهـد بـود. لـذا چـرا نبایـد بـه       
به خیارتعذر وفاي به شـرط،   دادرس دادگاه اجازه داده شود که در مقابل این عدم توازن و با استناد

  مبلغ شرط را متناسب با زیان حقیقی تعدیل نماید؟
تنها مانع، این است که در موارد اعمال خیارات، نتیجه غالب یا فسخ قرارداد و یـا قبـول عقـد بـا     

که اساس، ابقاء عقود است، در نقطه مقابل بـراي جبـران    همان شرایط موجود است. حال با وجود این
حل فسخ برگزیده شده است. لیکن اصل آن است که تـا ممکـن    منجر به تحقق خیارات، راه هاي زیان

است، از گسیختن عقود جلوگیري و ابقاء عقود، مقدم بر فسخ عقود باشد. در مورد خیار تعذر وفـاي  
نظـر کـردن از    نظر شود. صـرف  حل برگزیده آن است که یا عقد فسخ و یا از شرط صرف به شرط، راه
انی است که به مشروط له وارد و در نقطه مقابل، اجبار به وفاي به شرط متعـذر نیـز موجـب    شرط زی

تواند  حلی که می گردد. بدیهی است که تنها راه ورود زیان و حرجی است که به مشروط علیه وارد می
ضـرري  اي است که نه  گونه در تعارض با قاعده الضرر قرار نگیرد، هم عقد ابقاء و هم تعدیل شرط به

به مشروط له و نه حرجی بر مشروط علیه باشد. تعدیل شرط به میزان زیان حقیقی وارده، هم موجب 
جبران زیان مشروط له و هم موجب ابقاء عقد گردیده و ضرري که بیش از اسـتحقاق مشـروط علیـه    

  متخلف باشد، به وي وارد نخواهد گردید. لذا توازن عقد نیز برقرار خواهد شد.
                                                            

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فلسفه عمومی حقوق، تئوري موازنه بر پایه اصالت عمل، نشر کتابخانه گنج دانش،   .1
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  يگیر نتیجه
یکی از  عنوان به شده قراردادي و وجه التزام بینی پیشقانون مدنی ایران، تعدیل خسارات  230ماده 

نماید. لیکن در شرایط اقتصادي امروز که براي تضـمین حسـن اجـراي     می مصادیق بارز آن را منع
 اسـتفاده شده قراردادي و از جمله وجـه التـزام    بینی پیشغالب از شروط خسارت  طور به قراردادها

شود. لزوم  می شود، لزوم امکان تعدیل این شروط در وضعیت غیرمنصفانه بیش از پیش احساس می
رعایت موازنه در ارزش شروط، امکان تعدیل در نتیجه تجزیه تعهـدات قـراردادي، لـزوم رعایـت     

ل نفـوذ  حسن نیت و معامله منصفانه، منع دارا شدن غیرعادالنه، منع سوء استفاده از حق، منع اعمـا 
ناروا و سوء استفاده از اضطرار طرف معاملـه، تشـبیه وجـه التـزام گـزاف یـا مضـحک بـه شـرط          
محدودیت و حذف مسئولیت، منع عسر و حرج در نتیجه دگرگونی اوضاع و احوال و دشوار شدن 

همه این نظریات، نظریه تعـدیل آثـار شـروط     رأساجراي قرارداد، خیار تعذر وفاي به شرط و در 
شـروط   گونـه  اینراهگشا براي امکان تعدیل هاي  تئوري عنوان به شده قراردادي بینی پیشخسارت 

داراي جهات ضعف و قوت هسـتند و لـیکن بسـیاري از    ها  . هریک از این تئورياند دهیگردمطرح 
رسـد   مـی  توانند نقاط قوت یکدیگر را تقویت و نقاط ضعف را جبران نمایند. بنظر می این نظریات
موازنـه  کننـده   شده قراردادي، غیرمنصفانه و نقـض  بینی پیشجراي اصل شروط خسارات آنجا که ا

ارزش شروط، دارا شدن غیرعادالنه، سوء استفاده از حق یا اضطرار طرف معامله و یا عسر و حرج 
شروط را فراهم نمود  گونه اینمربوط به این موارد، امکان تعدیل هاي  باشد، باید با استناد به تئوري

توان ماده  می شروط براي حصول نتیجه واحد بهره برد. گونه ایندر سایر موارد نیز از تعدیل آثار و 
  ذیل اصالح نمود: صورت به قانون مدنی را 230

اگر در ضمن معامله شـرط شـده باشـد کـه در صـورت تخلـف،       «قانون مدنی ایران:  230ماده 
گزاف یا ناچیز بودن مبلغ شرط به نسـبت  نماید، در صورت  هیتأدخسارت  عنوان به متخلف مبلغی

خسارات واقعی وارده و عدم توافق طرفین در تعدیل آن، دادرس به درخواست مشروط علیه مبلـغ  
شرط را به میزان خسارات واقعی تعدیل خواهد نمود، هرگونه شرط خالف از درجه اعتبار سـاقط  

  »خواهد بود.
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قـانون   46تقی زاده، ابراهیم و احمدي، افشین، مقاله جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به مـاده   .8

  10، شماره 1394تجارت الکترونیکی، نشریه پژهش حقوق خصوصی، بهار 
حقـوق ایـران،   حسن زاده، حیدر، مقاله اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معامالت در حقوق انگلستان و مقایسه آن بـا   .9

 4، شماره 1388و تابستان  1387مجله تحقیقات حقوقی آزاد، پاییز 
باریکلو، علیرضا، مقاله ضمانت اجراي حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراري طـرف قـرارداد، مجلـه حقـوق      .10

  46تا  25، از 4، شماره 1382خصوصی، پاییز 
  1383دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا،  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج .11
  1386کننده مسئولیت در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم،  کننده و ساقط شروط محدود ایزانلو، محسن، .12
اسماعیلی، محسن، مقاله تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها از منظر حقوق تطبیقـی؛ نشـریه فلسـفه و کـالم؛      .13

  ؛ شماره یک1381؛ زمستان رهنمون
  

  انگلیسی
14. Treitel. G. H, The law of contract, Ninth Edition sweet & Maxwell,London, 1995 
15. Furmston, M.P, Cheshire, fifoot andfurmston’s law of contract, Tewlfth edition,Butter worth London, 
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 دکتري حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل پایه یک دادگستري مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

 
  

  چکیده
ین و در تـر  مهـم از تداخل جنایـات  

ین قواعد باب تر مشکلعین حال از 
ــاص و  ــداخل  قص ــارز ت ــداق ب مص

اسباب و مسـببات در اصـول اسـت    
م و جنایات ییعنی اسباب همان جرا

علیه نفس و مادون نفـس هسـتند و   
صاص هاي ق مجازات مسببات همان

باشـند.   عضو و قصـاص نفـس مـی   
تداخل جنایات به این معناسـت کـه   
جنایات عمدي متعدد و مختلفـی از  

علیـه   سوي فرد جـانی علیـه مجنـی   
ــک از     ــر ی ــراي ه ــه ب ــد ک وارد آی
جنایات، قصـاص مقـرر گردیـده و    

شود.  ها می منجر به اجتماع مجازات

در این فرض باید روشن شـود کـه   
بـات  آیا در فرض فراهم بـودن موج 

ها در  عضو و نفس، مجازات قصاص
 یکدیگر تداخل کرده و یک مجازات

که جانی به هر یک  کافی است یا این
یـک  شود و هـر   زم میاز جنایات مل

گــردد.  طــور جداگانــه اجــرا مــی بــه
هاي جنایات متعدد،  تداخل مجازات

داراي شــرایط و ارکــان و ضــوابطی 
صـورت   است که در متون فقهی بـه 

منسجم مطرح نشده و دقیق، مجزا و 
اجـــزاء و شـــرایط و ارکـــان آن از 
فحواي کالم فقهـا و ضـمن مسـائل    
متعــدد مربــوط بــه ابــواب قصــاص 

طــور کلــی  احصــاء شــده اســت. بــه
توان گفت ضابطه و معیار دقیقـی   می

ــات   ــداخل در جنای ــوص ت در خص
موجب قصاص وجود نـدارد و آراء  
و نظرات فقهـاي مـذاهب امامیـه و    

جز رب بوده و اربعه اهل سنت مضط
در موارد استثنایی، اکثر و بلکه تمام 

با اختالف همراه اسـت  مصادیق آن 
از فقها قائل بـه   يا که عده يا گونه به

 چـه  آنتنها  اند. توقف در مسئله شده
مورد اتفاق قرارگرفته، موضوع عدم 
تداخل جنایت دوم است که پـس از  

 شود. التیام جنایت اول انجام می

1  

  مقدمه .1
جرایمی است که علیه جسم و جان کـه   ینتر مهمایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص از جمله جن

ضـرب و جـرح،   یابند. در نظام حقـوقی اسالم  می اوست ارتکابهاي  دارایی ینتر ارزشاز جمله با 
س جنایاتی هستند کـه در صـورت عمـدي بـودن و وجـود      فقطع، زوال منافع و در نهایت ازهاق ن

انی مستوجب قصاص هستند. شـارع مقـدس در قـرآن کـریم حکـم بعضـی از       عنصر روانی در ج
السـالم   موضوعات یاد شده را تشریع نموده و برخی دیگر از طریق سنت نبوي و ائمه اطهار علیهم

را در پی دارد نیز، ها  آن که تداخلها  به ما رسیده است. در خصوص تعدد جنایات و تعدد مجازات
تشیع و اهل تسنن، به استناد اولین منابع احکام و دستورات دیـن مبـین   علماي اسالم و فقهاي اهل 

                                                            
1. Thom Brooks . Punishment . Routledge Taylor & Francis Group . London & New York .1st published 

2012 pp.89-101 

 

 تداخل جنایات عمدي در مذاهب خمسه



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

27 

ن اسـالم و ائمـه معصـومین    أالشـ  اسالم (قرآن کریم) و به استناد روایـات صـادره از پیـامبر عظـیم    
اند. آیـات از   السالم) آراء و فتاواي خود را ارائه کرده و پیرامون این موضوع به بحث پراخته (علیهم

صریح  طور به مورد استناد واقع شده است. عام بودن آیات به دلیل این است که آیاتباب ادله عام 
درباره تداخل جنایات و تعدد حق قصاص حکمی را مطرح نکرده است و ناظر به احکام و اصـول  

و بعضـاً   اند شدهخاص در موضوع تداخل جنایات وارد  طور به کلی در این زمینه است. اما روایات
 متأخرباشند. اصولیان  می تعدد و احکامی صریح در خصوص تداخل یا عدم تداخلداراي فروض م

اسباب و مسـببات   عنوان به موضوع تداخل جنایات را ذیل مباحث مربوط به مفاهیم و مفهوم شرط
قاعده مطرح کرده، شهید اول در کتاب  عنوان به . نخستین فقیه شیعی که این بحث رااند کردهمطرح 

وائد فی الفقه و االصول و العربیه است. در منابع اهل سنت نیـز در کتـب قواعـد فقـه     القواعد و الف
تداخل در همه موضوعات و مصادیق فقهی بررسی شده است. تداخل جنایات از منـاظر مختلـف،   
مصادیق و انواع گوناگونی دارد. براي مثال از منظر رکن روانی و بالتبع نوع کیفر به تداخل قصاص 

و  »عضـو در عضـو  «، »عضـو در نفـس  «گردد و از بعد متعلق به تـداخل   می ت تقسیمو تداخل دیا
بنـدي تـداخل جنایـات، وحـدت و      مالك تقسـیم  ینتر جامعگردد. اما  می تقسیم »عضو در منفعت«

علیه است که هر یک به نوبه خود ممکن است جنایات واحد یا متعدد  تعدد ضربات وارده بر مجنی
علیه بیانجامد. بنابراین در این  نهایت منجر به فوت مجنی ایجاد کرده و در بر عضو یا نفس یا اعضا

نوشتار ضمن تبیین مفاهیم، ارکان و شرایط تداخل، نخست؛ تداخل در جنایات وارده بر اطراف که 
علیـه   که منجر به فـوت مجنـی   شود و دوم؛ جنایات بر اطراف بدون آن می علیه منجر به فوت مجنی
علیه و تعـدد مجـازات قصـاص،     د شد. با وجود تعدد جنایات جانی علیه مجنیشود بررسی خواه

جمـع شـده و   هـا   که خواهد آمـد مجـازات   طور همان بعضاًشود. چرا که  می ی متفاوتیاحکام جزا
ی اسـالم،  یگردد و بعضاً بر اساس اصول و مبانی جزا می متعدد خود میجراجانی مستحق مجازات 

  کند. یم جانی یک مجازات را تحمل
  
  تبیین مفاهیم .2

قبل از ورود به بحث اصلی و پرداختن به موضوع، الزم است مفاهیم اصـلی موضـوع هـم از نظـر     
  لغویون و هم در اصطالح فقها واصولیون تبیین گردد.

  
  جنایات. 1ـ2

باشـد. در تعریفـی جنایـت در     مـی  متفاوت از یکدیگر کامالًواژه جنایات در لغت داراي دو معناي 
 به معناي گناه، جرم، ذنب و هر کاري که آدمی با انجام آن مستوجب عقاب در دنیا و آخـرت لغت 
) و در جاي دیگر جنایت تعریـف و نـامی   393ص ، 2ج  ،1408ابن منظور، ( گردد، آمده است. می

؛ اما استعمال این کلمه غلبـه یافتـه بـر    شود یم براي هر کار خیر یا شري است که آدمی مرتکب آن
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تـوان   ) می189ص  ،1430 ،ماجد( شود. می ی و بدي و کارهاي حرامی که آدمی مرتکب آنهر زشت
میان تعاریف لغوي این کلمه جمع نمود که جنایت به معناي گناه و هـر نـوع کـار زشـتی      گونه این

  است که عقوبت و مجازات شرعی در پی دارد.
ت. جهت ایجاز کـالم بـه   عبارات و کالم فقهاي مذاهب خمسه در تعریف جنایات متفاوت اس

جنایت نزد فقها عبـارت اسـت از   «شود؛  می قدر مشترك و متیقن که در کالم ابن ماجد است، اکتفا
شود و با این تعریف شامل موارد ذیـل اسـت:    می تعدي و تجاوزي که بر نفس و مادون نفس واقع

ع، جراحـت و از  جنایت بر مادون نفس که شامل ضـرب، قطـ   .2جنایت بر نفس با قتل وکشتن  .1
 توانـد  مـی  جنایت بـر جنـین. جنایـت بـر نفـس و مـادون نفـس        .3شود  می بین بردن منافع اعضاء

 عمد یا شبه عمد یا خطا باشد و این اوصاف در ماهیت مجازاتی کـه جـانی مسـتحق آن    صورت به
طبق این تعریف، جنایـت بسـیار اخـص از معنـاي     ) 190ـ191صص (همان، » است. مؤثرشود،  می
  .است »خون انسان«یا بهتر بتوان گفت  »انسان«شامل  صرفاًباشد. زیرا  می ي آنلغو
  
  تداخل جنایات. 2ـ2

ص ، 1363 تداخل در معناي لغوي عبارت از در هم داخل شدن و در یکدیگر داخل شدن (عمیـد، 
 د.باش می ) و نیز به معناي اختالط و مشتبه شدن امور و داخل شدن بعضی از امور در دیگري1382

) تداخل جنایـات در مفهمـوم اعـم و در اصـطالح عبـارت از      243ص ، 11ج ، 1411ابن منظور، (
و هـا   ارتکابی در یکدیگر ودر نتیجه حذف برخی از مجـازات هاي  مضمحل شدن جنایت یا جنایت

بدین ترتیب، تداخل جنایـات عمـدي بـه    ) 142ص ، 1396مرادي، ( است.ها  آن اکتفاء به برخی از
از قصاص عضـو یـا    تر بزرگت قصاص نفس از قصاص عضو یا کفایت قصاص عضو معناي کفای

  باشد. تر می کوچکاعضاي 
  
  . طرف3ـ2

  )396ص ، 1379آذرنوش، ( آمده است.ها  در لغت به معناي اعضاء و اندام »طرف«واژه 
از دیگري اسـت؛ در یـک اصـطالح،     تر خاصدر اصطالح فقها دو معنا دارد که یکی  ظاهراًاما   
رف به همان معناي لغوي یعنی عضو است و برخی، قصاص طرف را به معناي قصاص عضـو و  ط

؛ جعفري لنگرودي، 213ص ، 1385آقایی نیا، ( .اند بردهبه معناي اعضاء به کار  »اطراف«جمع آن را 
  )1571ص ، 2ج ، 1378

 .انـد  دادهم که مادون نفس و غیر نفس اسـت، تعمـی   چه آنگروه دوم معناي طرف را به منافع و   
) بر این اساس، جنایت بر طرف به معناي جنایت بر اعضـاء، زوال  446، ص 13ج ، 1425اردبیلی،(

منافع و هرگونه جرح و قطع علیه مادون نفس است. تداخل قصاص طرف در نفس و نیـز تـداخل   
  قصاص اطراف در یکدیگر با این کاربرد اصطالحی است.
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  ارکان و شرایط تداخل جنایات .3
تحدیـد دقیـق موضـوع و تبیـین      ،شرط ایجاد مبنایی درست در فروض عدیده تداخل قصاص پیش

باشد. گرچه مسئله تداخل قصاص در ضمن متون فقهی مطرح شـده اسـت امـا     می ارکان و شرایط
تـوان   مـی  ایـن راسـتا   در شرایط آن در خالل نظرات فقها و فروع مسائل قصاص بیان شده اسـت. 

علیه و وقوع بیش از یک جنایت ارکان مهم تداخل اسـت و در   جنیگفت، وحدت جانی، وحدت م
گیرد. این سـه رکـن کـه از فحـواي کـالم فقهـاي        نمی تداخل صورتعدم وجود هر یک  صورت

  مذاهب خمسه برمی آید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  
  وحدت جانی. 1ـ3

کـه جـانی واحـد باشـد.      در جنایات موجب قصاص شدها  توان قائل به تداخل مجازات می زمانی
 تـداخل در قصـاص صـورت    ،باشد، زیرا با تعدد و تکثر جـانی  می وحدت جانی رکن مهم تداخل

گردد. در بسیاري از کتب  می موضوع از جمله مسائل باب اشتراك در جنایات محسوبو  گیرد نمی
 ودن جانی اشاره، در ابتداي بیان شروط تداخل به واحد باند پرداختهمفصل فقهی که به این موضوع 

و امثال ایـن   »لو کان الجارح و القاتل واحداَ«و یا  »اذا کان الجانی واحداَ«نظیر هایی  کنند. عبارت می
گـردد نشـان از رکـن بـودن ایـن       مـی  بعد از فروض اشتراك در جنایت مطرح معموالًجمالت که 
  )55ص ، 1393فهیم، ( وحدت دارد.

  
  علیه وحدت مجنی. 2ـ3

علیـه فـرد    خورد این است کـه مجنـی   می ضمنی در متون فقهی به چشم طور به ی کهاز جمله ارکان
در صورت متعدد بـودن افـراد   که  این واحدي باشد و جنایات متعدد متوجه یک نفر شده باشد. چه

همان، ( گیرد. نمی مطالبه قصاص نمایند و تداخل صورت توانند یم متضرر از جنایت جانی، هر یک
  )56ص 

  
  د ضربات و جنایاتاتعد .3ـ3

توان تعداد ضربات وارده از سوي جـانی و تعـدد جنایـات ناشـی از      می از جمله شرایط تداخل را
ضربه واحد و یا ضربات متعدد دانست. شاید یکی از دالیل مضطرب و مشوش بـودن موضـوع در   

ل و تفکیک کتب فقهی و در کالم فقهاي امامیه و مذاهب اربعه، عدم توجه به این شرط باشد. تفصی
  سازد. تر می آسانرا  تر روشنبین ضربات و نیز جنایات نیل به نتایج 

تواند منتهـی   می توان گفت هم ضربه واحد و هم ضربات متعدد می در خصوص تعداد ضربات
شود تـداخل   می به تداخل شود. ممکن است اشکال شود که در ضربه واحد که از سوي جانی وارد

شت، این اشکال وارد نیست زیرا ضربه واحـدي کـه منجـر بـه ایجـاد      قصاص را در پی نخواهد دا
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شود، محل بحث است و نیز ضربه واحدي که منجر به سرایت جراحت یا قطـع   می جنایات متعدد
 که منجر به جنایات متعدد اي یدهعدگردد، مقصود است. روشن است ضربات  می یا نقص به بیشتر

باشد. نیـز بایـد ایـن را هـم گفـت،       می ات موجب قصاصشود نیز مصداق بارز تداخل در جنای می
پیونـدد. ذکـر ایـن نکتـه بسـیار       مـی  تعدد جنایات یا به واسطه یک ضربه و یا چند ضربه به وقـوع 

ضروري است که تعدد جراحات و جنایات همیشه به معناي تداخل نیست. به عبـارت دیگـر، هـر    
همـان،  ( هر تعددي، تداخل را در پی نـدارد. تداخلی مستلزم تعدد (جنایات و یا ضربات) است اما 

  )57ـ58صص 
  
  در نفس طرفتداخل قصاص  .4

متفاوتی براي تداخل قصاص میان فقهاي شیعه و مـذاهب اربعـه اهـل    هاي  بندي و تقسیمها  دیدگاه
  سنت وجود دارد.

قول بـه تـداخل    :گردد می در این خصوص چهار رویکرد میان فقهاي امامیه به شرح زیر مطرح
ابـن  مطلقـاً ( قول به عدم تـداخل  ، )255ص تا،  بی عالمه حلی، ؛22ص ، 7ج ، تا بی طوسی،طلقاً (م

محقق حلی، متعدد (تفصیل میان یک ضربه و ضربات ، )405ـ406صص ، 3ج ، 1410ادریس حلی،
ضـربات متـوالی و    یلمیانتفص )،433ـ434صص  ،5ج ، 1422عالمه حلی،  ؛977ص ، 2ج ، 1417

  )516ص ، 2ج ، 1408خمینی،  ؛25ـ26صص ، 42ج  ،1422متناوب (خویی، 
؛ بعضی میان ضربات و جنایات عمـدي و  اند دادهفقهاي مذاهب اربعه نیز نظرات مختلفی ارائه 

دیگـر در تـداخل قصـاص     يا عـده ) و 41ص ، 7ج تا،  بی نووي،اند ( شدهغیرعمدي تفکیک قائل 
اول رخ داده باشد و زمانی که قتل قبـل از   طرف در نفس بین جایی که قتل بعد از بهبودي جنایت

  .اند شدهبهبودي جنایت اول رخ داده باشد قائل به تفصیل 
با توجه به شروط و ارکان تداخل بهتر آنست که بـین ضـربه واحـد و ضـربات متعـدد جـانی       

  تفاوت قائل شده و سرایت نیز در فروض یک ضربه و چند ضربه مورد بررسی قرار گیرد.
  

  ناشی از یک ضربه عمدي . تداخل1ـ4
منظور از تداخل عضو در نفس ناشی از ضربه واحد آن است که مرتکب از طریق ایـراد تنهـا یـک    

علیه شده و جنایت وارده نیز موجب مـرگ   ضربه عمدي باعث قطع یا جرح عضو یا اعضاي مجنی
لـب و در  شود. براي مثال مرتکب با وارد ساختن یک ضربه عمدي شمشـیر باعـث پـارگی ق    می او

  گردد. می علیه نهایت مرگ مجنی
 امامیه این است که در این مورد، بدون شک قصاص طرف در نفس تـداخل  ینمتأخرنظر اکثر 

کند و غیر از قتل، قاتل قصاص دیگري ندارد. روایات معتبري نیز بر آن داللت دارد از آن جمله  می
فـی  « ع)،بـاقر ( و یـا امـام    ع)صادق (ام روایت محمد بن قیس است از یکی از دو امام بزرگوار، ام
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رجل فقا عینی رجل و قطع اذنیه ثم قتله، فقال: ان کان فرق ذلک اقـتص منـه ثـم یقتـل، و ان کـان      
درباره مردي که چشمان دیگري را درآورده بـود  « »ضربه ضربه واحده ضربت عنقه و لم یقتض منه

فرمود: اگر بـا ضـربات متفـرق و     ع)ام (امهایش را بریده بود سپس وي را کشته، پرسیدم.  و گوش
هـا بـا یـک ضـربه      شود اما اگر همه این می شود سپس قاتل کشته می متعدد بود ابتدا قصاص عضو

فقهاي امامیه عالوه بـر روایـت    »قصاص کنید) و قصاص عضو الزم نیست.( یدبزنباشد گردنش را 
حل بحث واقع شده است. در این روایت م ظاهراًکنند که  می مذکور به روایت ابوعبیده حذاء استناد

از امام باقر پرسیدم: مردي با دیرك چادر بر سر دیگري کوفته به نحـوي کـه   «ابوعبیده حذاء گوید: 
ــم       ــت داده اســت حک ــش را از دس ــروب عقل ــیده اســت و مض ــخ رس ــه م ــکافته و ب ــر را ش س

ـ ندارد زیرا او یک ضربت زده و آن یک ضربت دو  اي یهد«چیست؟...فرمود؟:  بـار آورده  ه جنایت ب
  .»ملزم ساختم و آن تمام دیه بوده... تر بزرگاست که من او را به جنایت 

عالوه بر روایات صحیح و معتبري که وجود دارد، فقها در تداخل قصاص طرف در قصاص 
نفس با یک ضربه، اتفاق دارند. گفته شده است که این مسـئله اجمـاعی اسـت لکـن منظـور از      

طلحی که کاشف از قول معصوم باشد، نیست. چـرا کـه اگـر اینطـور بـود، از      اجماع، اجماع مص
آمد. بلکـه منظـور، اجمـاع مـدرکی اسـت کـه مـراد از آن اتفـاق          جمله ادله حجیت به شمار می

فقهاست که به استناد مدرك شرعی مثل آیه و روایت و شهرت است که ایـن نیـز قابـل مناقشـه     
) شـیخ طوسـی   68ص ، 1393فهیم، ( به حق حجیت ندارد.باشد و  است زیرا از ظنون مطلقه می

اما شیخ در کتاب خالفش بر  اند شدههاي خالف و مبسوط به عدم تداخل قائل  در جایی از کتاب
موضع واحدي ندارد. عالمه حلی در کتاب  ظاهراًي تداخل و عدم تداخل اختالف کرده و رأدو 

سوط و خالف و بیان نظر ابن ادریس، در این مختلف الشیعه پس از ذکر قول شیخ در نهایه و مب
) ظاهراً تنهـا مخـالف در میـان فقهـاي     394ص ، 9ج ، 1419عالمه حلی، ( کند. مسئله توقف می

چـرا کـه آن نـزد    «گویـد:   امامیه، ابن ادریس است که عدم تداخل را مطرح نمـوده اسـت و مـی   
وي براي اثبات نظر خـود بـه   » د.کن یید میتأتر است و ظاهر قرآن، این را  یحصحاصحاب امامیه 

فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم؛ هر کس بر شما تعدي کـرد،  «آیاتی نظیر 
هـا   والجروح قصاص؛ و زخـم «و آیه شریفه » طور که بر شما تعدي کرده، بر او تعدي کنید همان

  )396، ص 3ج ، 1410ابن ادریس، ( استناد کرده است.» قصاص دارند
از فقهاي اهل سنت نیز شافعی قائل به عدم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس است و ابوسعید 

  )70ص ، 1393اصطخري نیز بر همین رأي است. اما ابوحامد قائل به تداخل شده است. (فهیم، 
و بر این نظرند که جرح و قتل، مانند جنایت واحـدي   اند یرفتهپذفقهاي حنفی نظریه تداخل را 

  )413ص ، 10ج ، 1424کاسانی، ( با ضربه واحد حاصل شده است.هستند که 
در بعضی از منابع فقه حنبلی نظریه تداخل پذیرفته شده است زیرا مقصود از قصاص نفس مماثلت 

 ابن قدامه،( شود. می است، بنابراین جنایت کمتر در جنایت بیشتر داخل شده و جنایت کمتر ساقط
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سوره بقره بر عدم  194دیگر از منابع نظر حنابله با استناد به آیه ) و در بعضی 388ص ، 9ج تا،  بی
شود. وجوب قصـاص   می تداخل بوده و قصاص جنایت اول الزم است و سپس قصاص نفس اجرا

  )319ص ، 5ج ، 1392جزیري، ( هر دو به خاطر رعایت مماثلت است.
  
  . سرایت در فرض یک ضربه2ـ4

علیـه بعـد از    وارد نماید و فرد را مجروح نماید، مجنـی  این فرض زمانی است که جانی یک ضربه
جانی دست دیگري را قطع کرده، زخم که  این مدت زمانی و در اثر سرایت آن زخم فوت کند مانند

  علیه در اثر سرایت باشد. سرایت کرده و فوت مجنی
مطلق، قصاص جـانی و تـداخل قصـاص     طور به نظر مشهور فقهاي امامیه در خصوص سرایت

باشد. با این استدالل که سرایت در جنایت عمدي به عهده جـانی اسـت    می ضو در قصاص نفسع
هرچند آن را قصد نکرده باشد، پس اگر جنایت سرایت کند و موت بـر آن مترتـب شـود قصـاص     

) اما دیدگاه عده معدودي از فقهاي امامیه بـه تفصـیل   64ص ، 42ج ، 1384نجفی، ( شود. می ثابت
 بـوده و جـایی کـه جـانی     بینی پیشست؛ بین جایی که سرایت اتفاقی و غیرقابل در فرض سرایت ا

قصد ضرب را  صرفاًکند. زیرا در فرضی که سرایت اتفاقی بوده وي  بینی پیشتوانسته سرایت را  می
داشته اما قصد نتیجه و قصد قتل را نداشته، در نتیجه قصاص منتفی است و فوت از مصـادیق قتـل   

گردد زیرا جانی به مقدار جنایتی که قصـد کـرده    می بنابراین قاتل به دیه محکوم باشد می شبه عمد
باشد. اما جایی که بنا بر شرایط و مالحظاتی جانی از سرایت زخـم آگـاهی داشـته و یـا      می ضامن
شـود و جـانی مسـتحق قصـاص      مـی  آن وجود دارد عمل وي عمد محسوب بینی پیشامکان  نوعاً

رسد تفکیک به نحوي که مطرح شد به صـواب   می ) به نظر6ـ7صص ، 42ج ، 1422است. (خویی،
توان به استناد استدالل ایراد عمدي جنایت، سرایت جراحت را نیز عمـدي   نمی باشد زیرا تر یکنزد

  قلمداد کرد و حکم به قصاص نفس داد.
اثر جنایت  زیرا سرایت اند دانستهآور  فقهاي مذاهب اربعه نیز به اتفاق، سرایت جنایت را ضمان

 ) حنابله، قصاص نفس را واجب444ص ، 9ج تا،  بی ابن قدامه،( باشد. می آور بوده و جنایت ضمان
 .انـد  شـده برخی از فقهاي شافعی قائل بـه ثبـوت حـق قصـاص نفـس       )388ص همان، ( دانند. می

بایـد  ) و برخی دیگر از فقهاي شافعی بر این نظر هستند کـه ولـی دم   119ص ، 7ج تا،  بی بغوي،(
). ایـن  60ص ، 7ج تا،  نووي، بی( گیرد. می قصاص عضو را بگیرد و نسبت به نفس دیه کامله تعلق

  دیدگاه منطبق است با دیدگاه عده معدودي از فقهاي امامیه که شرح آن گذشت.
  
  . تداخل ناشی از ضربات عمدي متعدد3ـ4

هـاي متعـدد و النهایـه     ایتگاه ممکن است مرتکب با ایراد ضربات عمدي متعدد، موجب ورود جن
متنـاوب   طـور  بـه  متوالی و گاه طور به علیه شود. ضربات عمدي متعدد گاه ممکن است مرگ مجنی
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کلیه ضربات وارده موجب قتل که  این وارد شوند. در صورت اول، دو حالت متصور است: نخست؛
میان برخی  صرفاًکه  آنو مرگ رابطه استنادي برقرار باشد و صورت دیگر ها  آن شده و میان تمامی

در وقوع قتـل نقـش داشـته باشـند.     ها  آن و مرگ رابطه استنادي برقرار بوده و برخی ازها  از آسیب
آورد،  مـی  متناوب و بـا فاصـله زمـانی وارد    صورت به همچنین فرضی که جانی ضربات متعددي را
تـوانی گفـت در رابطـه بـا      می نماید. در این راستا می عامل زمان و بهبودي، احکام منفکی را ایجاد

علیه، عواملی همچون استناد قتل بـه ضـربات، فاصـله زمـانی بـین       ضربات متعدد جانی علیه مجنی
تواند در حکـم تـداخل و عـدم     می ضربات، بهبودي میان جراحات متعدد و فوت ناشی از جنایات

 رد بررسـی قـرار  باشد. در ادامه هر یک از صور مختلف در ضربات عمدي متعدد مـو  مؤثرتداخل 
  گیرد. می
  
  تداخل در اثر ضربات متقارب .1ـ3ـ4

پی در پی و متـوالی بـه یـک عضـو وارد      صورت به منظور از ضربات متقارب آن است که ضربات
متـوالی و   صـورت  بـه  شده باشد یعنی باید محل ضربات یکی باشد. در فرضی که ضـربات متعـدد  

ه همه ضربات عدیـده بـوده، در خصـوص قائـل     شود و فوت مستند ب می مکرر توسط جانی انجام
اختالف نظر وجود دارد. گروهـی معتقدنـد   ها  آن شدن به تداخل، نظرات فقها، متفاوت بوده و بین

مرتکب بایسـتی   صرفاًکه هرگاه قتل ناشی از تمامی جنایات باشد همین براي تداخل کافی است و 
ن مرحوم خویی در این مـوارد قائـل بـه    به قصاص نفس محکوم شود. اما در مقابل فقیهانی همچو

...اما قصاص، پس اگر  «فرمایند:  می 28و در مسئله  اند شدهتفصیل بین ضربات متوالی و غیرمتوالی 
به او یک ضربه بزند، دستش قطع شود و بمیرد، شکی که  این جرح و قتل با یک جنایت باشد مانند

ه غیر از قتل، قصاص دیگري ندارد، اما کند و ب می نیست که قصاص طرف در قصاص نفس تداخل
 اگر جرح و قتل با دو ضربه باشد که از حیث زمان متفرق (با فاصله زمانی متفاوت) هسـتند ماننـد  

در عدم تداخل در اینجا شـکی   کشد یممیرد سپس او را  نمی کند و او می دست کسی را قطعکه  آن
له اختالفـی  ئفرماینـد: مسـ   مـی  متوالی ) ولی در مورد ضربات44ص ، 1ج ، 1391خویی، ( .»نیست

 اوالًکننـد کـه    مـی  اعالم گونه اینکنند. ایشان دلیل خود را  می است و نظر خود را عدم تداخل بیان
در اینجـا دو روایـت    یـاً ثانتداخل خالف اصل است و به دلیل نیاز دارد که در اینجا وجـود نـدارد   

روایت صحیحه محمد بـن قـیس از یکـی از دو     وجود دارد که هر دو بر عدم تداخل داللت دارند.
ع) که شرح آن گذشت و نیز درصحیحه حفص بن بختري که آمده اسـت:  صادق (قر یا امام امام با

اش از  ینـایی بي وارد شـده و شـنوایی و   ا ضربهع) پرسیدم درباره مردي که بر سر او عبداهللا (از ابا «
ع) فرمود: اگر او را با ضربات متعدد یکی بعـد  ( امامبین رفته و زبانش بند آمده سپس مرده است؟ 

هـا بـا    شود و اگر همه این از دیگري زده است (ضربات غیرمتوالی) ابتدا قصاص و سپس کشته می
) همسو با نظر ایشـان  46ص (همان،  »شد و قصاص ندارد. یک ضربه اتفاق بیافتد ضارب کشته می
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ن باشند و مستند آنا عدم تداخل در فرض مربوط می مطلق، نیز قائل به طور به قائالن به عدم تداخل
 منشـأ ) مرحوم خویی معتقدند که 396ص ، 3ج ، 1410ابن ادریس، ( االشاره است. دو روایت فوق

اختالف نظر فقها در این خصوص، اختالف بین روایات صحیحه محمـد بـن قـیس و حفـص بـن      
گویـد:   مـی  یحه ابی عبیده است کـه شود و مقتضاي صح می مستفادها  آن بختري که عدم تداخل از

 دانسـتم  یمآورد، همان یک جنایت را بر او الزم  می زد و همه یک جنایت به بار می اگر ده ضربت«
بر تداخل جنایـات  » آید. نمی که بود تا مادامی که مرگ پیش چه آنکه با ده بار زدن ایجاد کرده هر 

دانـد آن را مقـدم بـر،     می موافق اطالق کتاب داللت دارد و ایشان از آنجایی که دو صحیحه اول را
) بعضی از فقها مانند 47ص ، 1ج ، 1391خویی، ( کند. می خالف آن یعنی صحیحه ابی عبیده تلقی

لکن اگـر قتـل بـه وسـیله مجمـوع       ...«دارد:  می تر دانسته و مقرر حضرت امام (ره) تداخل را وجیه
متوالی وارد شده باشـد، در حکـم یـک ضـربه      صورت به جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات

وارده بر اعضا اعم از کوچک و بزرگ در قتل تداخل نمـوده و جـانی   هاي  یعنی تمام آسیب» است.
تمـایلی نیـز بـه عـدم تـداخل دارنـد، لـذا بالفاصـله          اگرچهشود.  می فقط به قصاص نفس محکوم

  )516ص ، 2ج ، 1408(خمینی، » له هنوز مشکل است.ئو این مس«: فرمایند یم
: اگر چنـد ضـربه   اند گفته گونه اینآقاي دکتر احمد حاجی ده آبادي در کتاب قواعد فقه جزایی 
باشد، قصاص اطراف در قصاص ها  بر شخصی وارد شود و او بمیرد و مرگش مستند به همه ضربه

کـرد.  توان به صحیحه ابـی عبیـده اسـتناد     می کند. براي حکم تداخل در این فرض می نفس تداخل
درباره مردي که دیگري را با ضربات مکرر عصا زده است  ع)؛کاظم (روایت موسی بن بکر از امام 
پاسـخ دادنـد:    ع)امـام ( علیه فوت کرده اسـت، پرسـیدم.    مجنیکه  این و عمل خود را رها نکرده تا

ا با جانی انجـام  نیز همان کار رها  آن شود اما نه به این صورت که می جانی به اولیاء دم مقتول داده«
(ابن » ]قصاص نفس از وي بگیرند فقط [ دهند بلکه اولیاء دم مجاز هستند قاتل را با شمشیر بکشند

مکـرر و   صـورت  بـه  که از متن روایت پیداسـت ضـربات   طور همان) 130ص ، 4ج ، 1426بابویه،
ـ   ت بـه نقـل از   متعدد بوده و امام نیز ولی دم را فقط مجاز به قصاص نفس فرموده است. ایـن روای

السالم نیز وارد شده است. بیشتر فقهاي امامیه قائل بـه تـداخل    سلیمان بن خالد از امام صادق علیه
  )340ص ، 1391حاجی ده آبادي، ( .اند شده

فقهاي شافعی بنا بر روایتی از عمرو بن دینار از محمد بن طلحه، اتفاق نظر دارند که بر جـانی  
جنایات وارده، قبل از اندمال و بهبودي هر جنایت، منتهـی بـه    قصاص نفس ثابت است زیرا تمامی

  مرگ شده و قبل از اندمال استیفاء قصاص جایز نیست.
که جانی ضربات مکررو متـوالی را وارد   اند کردهبرخی از فقهاي حنفی فرض دیگري را مطرح 

علیه نداشته باشد.  جنیي در قتل متأثیر نماید اما قتل به یک یا دو ضربه مستند بوده و ضربات دیگر
، چرا که نفس در برگیرنده اعضاء نیز هست و قصـاص  اند دادهدر این فرض حکم به قصاص نفس 
) به عالوه باید گفـت  319ص ، 5ج ، 1392جزیري، ( .کند یم نفس از قصاص سایر اعضاء کفایت
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نداشـته تـا   چون اندمال و بهبودي میان ضربات صورت نگرفته وفاصله زمانی بین جراحات وجود 
در حکم ضربه واحد قلمـداد   قصاص متعدد بر ذمه جانی مستقر شود، بنابراین همچون فرض قبل،

  کند. می شده و قصاص نفس کفایت
  
  تداخل در اثر ضربات متفرق .2ـ3ـ4

آید:  می متفرق و با فاصله زمانی موجب قتل شده باشد، دو فرض پیش صورت به زمانی که ضربات
 گردد اما بهبودي حاصـل  می گردد و یا ضربات توسط جانی تکرار می حاصلمیان ضربات بهبودي 

  شود. نمی
  
  . بهبودي بین ضربات1ـ2ـ3ـ4

این فرض در کالم فقهاي اهل سنت و معدودي از فقهاي امامیه، به همـراه ادلـه فقهـی بیـان شـده      
ده توسـط جـانی   است. در این مورد فقها اتفاق دارند که اگر قتل بعد از بهبودي جراحت ایجاد شـ 

رخ دهد، به عبارت دیگر اگر بین ضـربات متعـدد فاصـله ایجـاد شـود و در ایـن بـین، بعضـی از         
و جنایات، مبادرت به قتـل نمایـد   ها  جراحات بهبودي پیدا کند و جانی بعد از اندمال و بهبود زخم

اول  شود. زیـرا قتـل بعـد از اسـتقرار جـرح      می حکم به عدم تداخل قصاص مادون نفس در نفس
حکـم خـودش را دارد. در واقـع حکـم      ـ  جرح و قتل ـحاصل شده است، پس هر یک از این دو  

قصاص قطع عضو به خاطر اندمال و بهبودي است و حکم آن به خاطر قتلی که بعد از آن حـادث  
 شده تغییر نخواهد کرد و جانی دو عمل (جراحت و قتل) را مرتکب شده و به دو مجازات محکوم

ص ، 9ج تـا،   بـی  ؛ ابـن قدامـه،  70ص ، 5ج تـا،   بی ؛ شافعی،21ص ، 7ج تا،  بی طوسی،( گردد. می
رسد استیفاي قصاص عضو و قصاص نفس با اصولی همچون حرمت مثلـه کـردن    می ) به نظر447

  نیز در تعارض نیست.
  
  . عدم بهبودي بین ضربات2ـ2ـ3ـ4

نی دست فردي را قطـع کـرد و   جا مثالًاگر بین ضربات متعدد جانی بهبودي جراحت حاصل نشد 
بکشد. سه دیدگاه در میان فقهـاي   عمداًکه بهبودي یابد او را  سپس پایش را قطع کرد و پیش از آن

امامیه مبنی بر تداخل، عدم تداخل، تفصیل میان ضربات متقارب و غیرمتقارب مطرح شده و فقهاي 
  .اند کردهتداخل و عدم تداخل اختالف  يرأمذاهب اربعه نیز بر دو 

  
  مطلقاً. تداخل 1ـ2ـ2ـ3ـ4

مطلق قائل به تداخلند با استظهار به بعضی نصوص روایی که حرمت  طور به برخی فقهاي امامیه که
هـر کـس مظلـوم کشـته شـود، بـه       «سوره اسراء  33از جمله آیه  اند شدهمثله کردن قاتل را متذکر 
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دارند:  می در این فرض نیز بیان »ند.نباید در قتل زیاده روي ک ]او[سرپرست وي قدرتی دادیم، پس 
 نهی از اسراف همان نهی از کشتن قاتل به طریق مثله کردن وي اسـت و معتقدنـد قصـاص عضـو    

که جنایت بر عضـو و نفـس بـا یـک      نماید؛ اعم از این طور مطلق در قصاص نفس تداخل می به
هـا از یـک    ي، مجـازات ضربه باشد یا با ضربات متعدد. مطابق این دیدگاه چون در جنایات عمد

باشد. نقص  ها علیه مرتکب نه تنها منصفانه نیست بلکه ظالمانه نیز می نوع هستند، اعمال همه آن
این دیدگاه به ویژه هنگامی که جنایت بر نفس پس از التیام جنایت بر عضو اتفاق افتد واضـح و  

، 25ش ، 1397مـرادي،  ( علیه منتهی خواهد شـد.  تردید به تضییع حقوق مجنی مبرهن بوده و بی
  )235ـ236صص 

در میان فقهاي اهل سنت کسانی همچون مالک، ابویوسف، محمد، احمـد، عطـاء و ثـوري بـه     
قائـل بـه تـداخل قصـاص طـرف در نفـس        »القود اال بالسیف«ص) (اعظم استناد روایتی از پیامبر 

از قصـاص،   هستند. این عده بر این نظر هستند که یک قصاص بـدل از نفـس اسـت زیـرا هـدف     
باشد و ایـن هـدف بـا گـردن زدن (قصـاص       می تعطیلی همه اعضاي بدن انسان و اتالف همه بدن

تمثیـل جـایز    طـور  بـه  نفس) نیز ممکن بوده و تعدي به نفس با تلف کردن اعضاء و کشتن جـانی 
  )386و  388، صص 9ج تا،  بی ابن قدامه،( نیست.
  

  مطلقاً. عدم تداخل 2ـ2ـ2ـ3ـ4
دیگر از فقهاي امامیه از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، فاضـل هنـدي،    يا عده متقابالً

شهید ثانی، نجفی و فاضل لنکرانی با توجه به اصـل عـدم تـداخل مسـببات شـرعیه معتقدنـد کـه        
ها  مقتضاي اصل اولی، عدم تداخل جنایات عمدي (عضو در نفس) بوده و در نتیجه جمع مجازات

ضـربات  کـه   ایـن  وارده با یک ضربه باشد و خواه با ضربات متعدد و اعم ازباشد خواه جنایات  می
و با فاصله زمانی وارد شده باشند؛ زیرا به محـض تحقـق ارکـان و عناصـر      متناوباًمتعدد، متوالیاَ یا 

یابـد. در غیـر ایـن صـورت جنایـات       مـی  فعلیـت ها  جنایت، مسئولیت کیفري و در نتیجه مجازات
مانند و موجب تجري مرتکب یا دیگران شده و انگیـزه مجرمـان را در    می تبدون مجازا تر کوچک

دهند. بنابراین  می از جمله قتل افزایش تر بزرگ، قبل از ارتکاب جنایات تر کوچکارتکاب جنایات 
دلیـل  کـه   ایـن  مستقل ارزیابی شود و نسبت به جانی اعمال گردد مگـر  طور به باید کیفر هر جنایت
ود داشته باشد. صاحب مسالک قول به عدم تداخل را به مشـهور نسـبت داده   خاصی بر تداخل وج

) به عالوه این دسته از فقها با توجـه بـه عمومـات    236ـ237صص ، 25ش ، 1397مرادي، ( است.
هیچ  بی سوره مبارکه بقره معتقدند: آیات مذکور 194سوره مبارکه مائده و  45کتاب از جمله آیات 

ه و اعم از آنند که جنایات متعدد، ناشی از ضربات متعدد بوده یـا از یـک   قید و شرطی اطالق داشت
متوالی باشند یا متفرق. همچنین با توجـه  ها  آن ضربه ناشی شده و در صورت متعدد بودن ضربات،

به نصوص روایی همچون صحیحه محمد بن قـیس و صـحیحه حفـص بـن بختـري و نیـز اصـل        
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دلیلی بر سقوط قصاص مادن نفس اقامه نشده که  این واستصحاب (قصاص عضو) و اطالقات ادله 
  )237ص همان، ( .اند نمودهاست، به عدم تداخل ابراز عقیده 

ابوحنیفه، شافعی، احمد بن حنبل و عمر بن عبدالعزیز از فقهاي اهل سنت نیز به اسـتناد آیـات   
ه عالوه بر این آیـات  . این عداند شدهسوره بقره قائل به عدم تداخل  194سوره نحل و  126کریمه 

 گونه اینو  »من حرق حرقناه و من غرق غرقناه«کنند که فرموده:  می به روایتی از پیامبر اعظم استناد
که موضوع قصاص مماثلت است و لفظ آن مشعر به آن بـوده لـذا واجـب اسـت      اند کردهاستدالل 

  )82ص ، 1393م، فهی( که او انجام داده است. چه آنقصاص از جانی استیفا شود مانند 
  

  . تفصیل میان ضربات متوالی و متناوب3ـ2ـ2ـ3ـ4
مرحوم محقق خویی در مبانی تکمله المنهاج عالوه بر تفصیل میان یک ضربه و ضربات متعدد، در 

. ایـن تفصـیل از   انـد  شـده ضربات متعدد میان ضـربات متنـاوب و متـوالی نیـز قائـل بـه تفصـیل        
 یشـان در مـورد فـرض ضـربات متعـدد بـا فاصـله زمـانی        شـود. ا  می ایشان محسوبهاي  نوآوري

فرماید: در عدم تداخل شکی نیست و دلیل آن عمومـات نصـوص قصـاص اسـت و صـحیحه       می
ابوعبیده چون موردش وقوع ضربات پشت سرهم است شامل فرض ما که وقوع ضربات با فاصـله  

ش ، 93ابوحسـینی درزي،  ( تواند مخصص این عمومات باشـد.  نمی شود. بنابراین نمی زمانی است،
) امام خمینی نیز در تحریرالوسیله میان جنایات متقارب و غیرمتقارب تفاوت گذاشـته و  22ص ، 1

بـا ایـراد    متناوبـاً جانی  چه چنانمعتقدند که در ضربات متناوب اصل بر عدم تداخل است. بنابراین 
او را به قتل برسـاند، بـراي   علیه شود و آخراالمر  ضربات متعدد باعث قطع یک یا چند عضو مجنی

علیه را قطع کند و ساعتی بعد (قبل از بهبودي جراحت دست) او را بکشد،  مثال صبح دست مجنی
گـردد.   مـی  اصل بر عدم تداخل است و در نتیجه مرتکب به مجازات کلیه جنایات ارتکابی محکوم

اَ با ایراد ضربات متعـدد  در حالی که ضربات متوالی در حکم یک ضربه هستند و اگر مرتکب متوالی
علیه و قتل او شود، براي مثال با ضربات متوالی شمشـیر،   باعث قطع و جرح عضو یا اعضاي مجنی

علیه بمیرد، ضربات متوالی حکم یک ضربه را دارنـد؛   پاهاي او را قطعه قطعه کند و در نتیجه مجنی
 بـه قصـاص نفـس محکـوم     فلذا جنایات وارده بر اعضاء در نفس تـداخل نمـوده و مرتکـب تنهـا    

) ایشان دلیلی براي مدعاي خود ذکر نکرده اسـت.  516ـ617صص ، 2ج ، 1408خمینی، ( شود. می
شاید بتوان براي قول ایشان به صحیحه محمد بن قیس و حفص اسـتفاده کـرد و چنـین گفـت در     
صحیحه محمد بن قیس که حضرت میان ضربات متفرق و ضربه واحد در عدم تـداخل و تـداخل   

فاوت گذاشته است، مراد از ضربات متفرق، ضربات با فاصله زمانی است و مراد از ضـربه واحـد   ت
یک ضربه باشد یا عرفاَ یک ضربه محسوب شـود. در جـایی کـه چنـد ضـربه       واقعاًآن است که یا 

رود و در نتیجـه بایـد بـه تـداخل      می متوالی و متقارب به کسی زده شود، عرفاَ یک ضربه به شمار
) قائالن به عدم تداخل به مطالب بـاال چنـین پاسـخ    345ص ، 1391حاجی ده آبادي، ( شد.معتقد 
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که مراد از ضربات متفرق در صحیحه محمد بن قیس، به قرینه مقابلـه آن بـا ضـربه واحـد،      اند داده
 .شـود  ینم ضربات متعدد بود، چه متقارب باشد یا نه، تداخل واقع هرگاهضربات متعدد است. پس 

  )26ص ، 42ج ، 1422خویی،(
  
  . سرایت یک ضربه در فرض ضربات متعدد4ـ4

موضوع تداخل آن چنان که باید در کتب فقهی بسـط داده نشـده اسـت، ممکـن     که  این با توجه به
است فروضی مطرح شود که در هیچ کتابی بدان اشاره نشده باشد. ایراد چندین ضربه که جنایـات  

ایت کـرده و باعـث فـوت گردیـده، شـاهد مثـال چنـین        متعدد در پی داشته و فقط یک ضربه سـر 
وضعیتی است: در چنین فرضی آیا باید قائل به تداخل و اثبات یک حق قصاص و آن هم قصـاص  
نفس شد یا قائل به عدم تداخل قصاص و در نتیجه تعدد حق قصاص؟ از یک سو با تعدد ضربات 

در  ع)(امـام  گر طبق فرمایش اصل بر عدم تداخل قصاص و تعدد حق قصاص است و از سوي دی
تداخل کـرده و قصـاص نفـس    ها  روایت ابوعبیده زمانی که ضربات منتهی به مرگ گردد، مجازات

اهللا خویی مبنی بر تقـارب   شود. در این فرض دیدگاه معدودي همچون امام خمینی و آیت می ثابت
نحو که اگر بین ضـربات و   نماید. به این تر آسانتواند حل مسئله را  می و عدم تقارب بین ضربات

سرایت جراحت یا قطع، فاصله زمانی کم باشد به نوعی که عرفاَ قتـل مسـتند بـه همـه ضـربات و      
توان حکم به تداخل را پذیرفت. اما اگر سرایت با فاصله زمانی ایجاد شـده   می ظاهراًسرایت باشد، 

وارد نمـوده و یـک مـاه بعـد      است و فوت نیز با فاصله زمانی بوده، مثالً جانی ضـربات متعـدد را  
علیه در اثر سرایت یک زخم کاري فوت گردد، حکم به عدم تـداخل شـده و جـانی ضـامن      مجنی

  )83ـ84صص ، 1393فهیم،( شود. می جنایات عدیده خود شده و سپس کشته
  
  . تداخل قصاص اطراف در یکدیگر5
بوده و تعـدد و تـداخل   بیشتر در کتب فقهی شاهد آن هستیم تداخل قصاص طرف در نفس  چه آن

قصاص اطراف و منافع دریکدیگر کمتر مورد توجه فقها قرار گرفته است. با فحص و جسـتجو در  
منابع روایی و فقهی امامیه و اهل سنت، در رابطه با تداخل قصاص اطـراف شـاهد فـروض بسـیار     

، در تـداخل  توان گفت اختالفاتی که در تداخل قصاص عضو در نفس وجود دارد می نادري بوده و
شود. با عنایت به روایت ابوعبیـده حـذاء در تعـدد قصـاص      می قصاص مادون نفس کمتر مالحظه

«... ع) فرمودنـد:  امـام ( بایست گفت اصل بر عدم تداخل قصاص است. زیـرا   می اعضاء با یکدیگر
او الزم  اگر سه بار ضربت وارد آورده و سه جنایت به بار آورده بود، دیه هر سه را هر چه بـود بـر  

شـد کـه آنگـاه قصـاص را بـراي ضـارب الزم        ها پیش آمد مـرگ مـی   در آنکه  این دانستم مگر می
آورد، همان یک جنایت را بـر   زد و همه یک جنایت ببار می اگر ده ضربت می«، و فرمود: »کردم می

» آیـد.  یش نمـی که بود تا مادامی که مرگ پ چه آندانستم که با ده بار زدن ایجاد کرده هر  او الزم می
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توان گفت بـا تعـدد جنایـات وارده از سـوي      ) به عبارت دیگر می253ص ، 10ج ، 1401(طوسی، 
شود. در تداخل قصاص اعضاء بهتر آن است قائل به تفکیک شد؛  جانی، قصاص وي نیز متعدد می

اول زمانی که یک ضربه وارد شده و دوم زمانی است که چند ضـربه وارد شـده اسـت. در فـرض     
گـردد.   ل، گاه یک ضربه باعث ایجاد دو یا چند جنایت طولی و یا دو یا چند جنایت عرضی مـی او

در فرض دوم نیز چند ضربه یا منجر به ایجاد یک جنایت شده یا چند جنایت را در پی دارد. نکتـه  
مهم آن است که در کتب فقهی بیشتر حالت سرایت مدنظر بوده و حاالت دیگر فروعاتی است کـه  

  ده بر اساس آیات و روایات مورد بررسی قرار گیرد.سعی ش
  
  . ایراد یک ضربه و ایجاد دو یا چند جنایت طولی یا عرضی1ـ5

کـه   منظور از جنایت طولی آن است که یکی ناشی از دیگري باشد و مترتب بر آن باشد، مثل آن
علیه بینایی  و مجنیي که پوست سر را بشکافد ا گونه علیه زده شود به ي محکم بر سر مجنیا ضربه

) سرایت جنایت، مصداق بارز جنایـت  349ص ، 1387آبادي،  حاجی ده( خود را از دست بدهد.
گـردد و   طولی است هم در فرضی که سرایت منجر به ایجاد جنایت بیشتر بر اعضاء و منافع مـی 

اط شود. در جنایـت طـولی ارتبـ    هم در فرضی که سرایت ناشی از جنایت اول منجر به فوت می
علی و معلولی میان جنایت اول و جنایت یا جنایات بعدي وجود دارد. اگر بـر اثـر یـک ضـربه     
عمدي دو جنایت پدید آید که یکی اخف از دیگري باشد، قصاص جنایت اخف در اشد تداخل 

کند. بنابراین قصاص جراحت وارد بر سر، که زوال بینایی را باعث شـده در قصـاص بینـایی     می
) مشهور فقها معتقد هستند اگر جانی یک ضربه وارد نماید کـه  349ص همان، ( کند. تداخل می

عنوان مثال  منجر به ایراد جراحت یا قطع عضو شود و سپس زخم به سایر اعضاء سرایت کرده به
کسی انگشت دیگري را قطع کند و جنایت بـر حسـب اتفـاق بـه کـف دسـت سـرایت نمایـد،         

ا قصاص نماید. زیرا بر مبناي این نظر جزء در کل داخـل  تواند کف دست جانی ر علیه می مجنی
ج ، 1425اردبیلـی،  ( شود و اثر فعل عمدي و عدوانی، عملی عمدي و عدوانی خواهـد بـود.   می
، اظهـر عـدم ثبـوت    اند شدهاهللا خویی و کسانی که قائل به تفصیل  ) اما به نظر آیت101ص ، 14

باشد و فرض بر این اسـت   ت عمدي میباشد. زیرا موضوع قصاص جنای قصاص کف دست می
موجـب سـرایت    عادتاًکه سرایت او مقصود نبوده و جنایت بر انگشت نیز از چیزهایی نبوده که 

مشـهور گفتـه کـه     چـه  آنباشد؛ پس موضوع قصاص نسبت به کف ثابت نشده است و بنابراین 
صـص  ، 42ج ، 1422خـویی،  ( سرایت هرچند اتفـاقی هـم قصـاص دارد، فاقـد توجیـه اسـت.      

) شیخ طوسی در جایی در کتاب مبسوط به قطع انگشت بدون کف دست حکم داده و 216ـ217
) در 80ص ، 7ج تـا،   طوسی، بی( قصاص ندارد. اصالًقائل شده است که کف دست دیه دارد و 

 حالی که در کتاب خالف قائل به قصاص هر دو یعنی هم انگشت و هم کف دست شده اسـت. 
  )195 ص، 5ج ، 1429همان، (
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فقهاي شافعی درباره این فرض اختالف دارند؛ برخی بر این نظر هستند که اگر جانی انگشـت  
کسی را قطع نماید و این جراحت به کف دست سرایت کند، قصاص در مقدار سرایت یافته ممکن 

تواند چهار پنجم دیـه (مغلظـه) را بـه     می علیه نیست بلکه قصاص انگشت نیز جایز نیست و مجنی
) امـا برخـی دیگـر از    118ص ، 7ج تا،  بی بغوي،( باشد را بگیرد. می جنایتی که موجب قود خاطر

 نـووي، ( شـود.  می آنان معتقدند قصاص فقط در انگشت جایز است و در باقی دست، حکم به دیه
  )60ـ61صص ، 7ج تا،  بی

ایجـاد  مالک بر این نظر است که اگر جانی جراحت موضحه و مامومه را با یک ضربه عمـدي  
کننـد   می شود و عاقله دیه جراحت مأمومه را پرداخت می نماید نسبت به جراحت موضحه قصاص

علیه وارد نماید و جراحت موضحه ایجاد شود و در نتیجه شنوایی و  و اگر یک ضربه عمد به مجنی
 مانند؛ اگر بهبـود یافـت، ضـارب در برابـر جنایـت موضـحه قصـاص        می عقلش از بین برود منتظر

اصـبحی،  ( گیرنـد.  مـی  شود و اگر عقل و شنوایی به او برنگشت، دیـه عقـل و شـنوایی را از او    می
  )2580ص ، 7ج ، 1419

نظر از ابوحنیفه نیز نقـل   ینا .اند شدهحنفیه بنابر عدم اتحاد محل عضو، قائل به اجراي قصاص 
این نظرند کـه در  ) و اما برخی دیگر از فقهاي حنفی بر 318ص ، 7ج ، 1424کاسانی، ( شده است.

  )418ص ، 10ج همان، ( ثابت است. آرشجنایت اولی قصاص و در جنایت دومی 
منظور از جنایات عرضی جنایاتی هستنند که همگی در عرض یکدیگرند و عامـل و علـت بـه    

ضربه یا ضربات فرد جانی است. در جنایـت عرضـی، اگـر رابطـه علیـت      ها  آن وجود آورنده همه
مثال  عنوان به یان جنایات وارده و ضربه وارده است نه میان جنایات با یکدیگر.وجود داشته باشد، م

ممکن است جانی با یک ضربه باعث بریدگی گوش و زوال حس شنوایی گردد. همه این جراحت 
و جنایات توسط ضربه او در عرض یکدیگرند. در این فرض نیز جانی بـه نتیجـه جنایـات متعـدد     

کند که با یک ضربه این جنایـت را ایجـاد کـرده باشـد یـا چنـد        نمی شود و فرقی می خود محکوم
ضربه، زیرا جنایات در عرض یکدیگرند و هر یک حکم خود را دارد. دلیل این حکم، اطـالق آیـه   

  )90ص ، 1393فهیم، ( سوره بقره و اصل عدم تداخل قصاص اطراف است. 194
  
  . ایراد چند ضربه و ایجاد یک یا چند جنایت2ـ5

علیه  وارد کرده و این ضربات متوالی باعث ایجاد یک جنایت در مجنی متعاقباًجانی ضرباتی را اگر 
مثال جانی با ضربات مکرر و متوالی چـاقو باعـث قطـع     عنوان به شود. می گردد، یک قصاص ثابت

توان قائل به ایراد ضـربات مکـرر و متـوالی بـه      نمی گردد. در این فرض می علیه شدن دست مجنی
  )91ص همان، ( شود. می ی شد و جانی نسبت به قطع دست، به یک قصاص، محکومجان

آیـد:   مـی  اگر جانی چند ضربه وارد نماید و باعث وقوع چند جنایت شـود چنـد فـرض پـیش    
جنایت ایجاد شده طولی یا عرضی باشند، ضربات جانی با فاصله زمـانی یـا بـدون فاصـله زمـانی      
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و یا چندین عضو به وجود آمده باشند. در رابطـه بـا جنایـات    باشند، جنایت پدید آمده در یک عض
که بیان شد، در مقدار جنایتی که جانی ایجاد کرده، حکم به قصاص و در جنـایتی   طور همانطولی 

شود. اما در سایر فروض، حکـم بـه عـدم     می آرشکه مسبب از جنایت جانی است حکم به دیه یا 
سوره مائده، اصـل عـدم    45سوره بقره و  194آیات کریمه  شود. دلیل این نظر عالوه بر می تداخل

تداخل قصاص اطراف بر مبناي روایت ابوعبیده حذاء است. همچنین باید گفت، جانی به مجازات 
 شود و دلیلی براي تداخل وجـود نـدارد.   می جنایات متعددي که با چند ضربه ایجاد کرده، محکوم

  )91ص  همان،(
  

  گیري نتیجه
عواملی چون فاصـله زمـانی،    تأثیر اد جنایات متعدد بر اعضاء، منافع و نفس و توجه بهدر موارد ایر

 تعداد ضربات و بهبودي و عدم آن میان ضربات، بر احکام تداخل در جنایات عمدي به نتایج ذیـل 
  توان دست یافت: می
منتهی به فـوت   در مورد ایراد ضربه واحد که جنایات متعددي را بر اعضاء و منافع ایجاد کند و  .1

قائل به تداخل قصاص طرف در نفس و اجراي یـک مجـازات شـد.     توان یم علیه گردد، مجنی
زیرا داللت نصوص روایی کـه در   اند دادهکه اکثر فقهاي مذاهب خمسه بر این امر نظر  همچنان

این زمینه به آن استناد شده است از جمله صحیحه محمد بن قیس و حفص بن بختري و تعلیل 
صحیحه ابوعبیده حذاء، بر تداخل واضح بوده و با توجه به صحت این روایـات، شـکی در    در

  ماند. نمی تداخل قصاص در فرض ضربه واحد باقی
علیـه پـس از    در صورتی که جانی با ایراد یک ضربه عمـدي فـرد را مجـروح نمایـد و مجنـی       .2

شـهور فقهـاي امامیـه و    گذشت زمانی و در اثر سرایت آن جراحت یا جراحات فوت نمایـد، م 
مطلق معتقدند قصاص طرف در نفس تـداخل کـرده و جـانی     طور به فقهاي مذاهب اربعه اکثر

شود. اما به نظر، دیدگاه تفصیلی عده معدودي از فقهاي امامیه  می فقط محکوم به قصاص نفس
عضـو و  این تفصیل که، اگر سرایت اتفاقی باشد، جانی به قصاص  با باشد. تر یکنزدبه صواب 

باشد یا جانی از سرایت  بینی پیشقابل  نوعاًگردد و در صورتی که سرایت  می دیه نفس محکوم
  گردد. می آن آگاهی داشته باشد حکم قصاص نفس جانی ثابت

مطلق در مـورد   طور به بحث عمده در فرض تعدد ضربات، فرض توالی ضربات است. آنان که  .3
دلیـل آنـان فـراز دیگـر      ینتـر  مهمو  اند شدهعدم تداخل ، قائل به اند گفتهضربات متعدد سخن 

صحیحه محمد بن قیس و حفص بن بختري و استصحاب قصاص عضو ثابـت هنگـام تحقـق    
رسد باید بین دو فرض توالی ضربات و ضربات بافاصله زمـانی   می باشد. به نظر می قطع عضو

 سه ضربه پشت سر اگر ...«:گوید می تفصیل قائل شد. به دلیل روایت صحیح ابوعبیده حذاء که
اگر یکی از ایـن ضـربات بـه مـرگ بیانجامـد تنهـا        »هم (یکی پس از دیگري) به دیگري بزند
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شود. این صحیحه به تداخل قصاص در فـرض تـوالی ضـربات     می قصاص نفس، متوجه جانی
با صحیحه محمد بن قیس و حفص بن بختري در تعارض اسـت کـه در    ظاهراًداللت دارد که 

توان گفت در صحیحه محمد بن قیس مراد از تفرق، تعـدد اسـت یعنـی اگـر بـا       می جمعمقام 
تواند پشت سرهم یا با فاصله زمانی محقق شـود.   می ضربات متعدد زد... که این ضربات متعدد

 بنابراین این روایت مطلق است و روایت ابوعبیده که فقط حکم صورت توالی ضربات را بیـان 
خـورد. بنـابراین در صـورت تـوالی      مـی  حیحه محمد بن قـیس تقییـد  کند، مقید است و ص می

تـوان قائـل بـه عـدم      مـی  توان قائل به تداخل و در فرض ضربات با فاصله زمـانی  می ضربات
  تداخل شد.

متفـرق صـورت گیـرد، عامـل زمـان و       طور به اگر ایراد ضربات متعدد بر اعضاء، منافع و نفس  .4
میان ضربات بهبودي و انـدمال حاصـل شـود،     چه چنانکند.  می بهبودي احکام منفکی را ایجاد

 قصاص اعضاء در نفس تداخل نکرده و جانی در قبال هر جنایتی کـه ایجـاد نمـوده، قصـاص    
باشد. در مـواردي کـه بهبـودي حاصـل      می امر مورد اتفاق فقهاي مذاهب خمسه ینا گردد. می

ارد، تحت عمومـات ادلـه قصـاص و    نگشته است نیز از آن جایی که دلیلی بر تداخل وجود ند
 کننـد، قـرار   مـی  سوره بقره که بر عدم تداخل داللت 194سوره مائده و  45عموم آیات شریفه 

نماید ضامن است، اگر شک شود کـه   می جانی در قبال هر جنایتی که واردکه  این گیرد. کما می
  شود. می ضامن قصاص طرف نیز هست یا خیر، ضمانت وي استصحاب

ورد تعدد و تداخل قصاص اطراف که منتهی به فوت نگردیده، دیدگاه عدم تداخل ارجـح  در م  .5
که ذکـر آن در مـورد قبـل     اي یفهشربوده و چندین حکم قصاص براي جانی ثابت است. آیات 

گذشت، روایت ابوعبیده حذاء از جمله ادله این ادعاست. همچنین دلیل عقلی بر عـدم تـداخل   
  خل خالف اصل است و نیاز به دلیل خاص از جمله روایت دارد.نماید، زیرا تدا می حکم
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  الملل دانشگاه تهران و عضو کانون وکالي دادگستري استان گیالن پژوهشگر دکتري حقوق بین ر فامیل زوار جاللیامی

 
  

  مقدمه
) از اوایل ماه دسامبر در شهر ووهان چین دیده شد و پـس از  Coronavirusردپاي ویروس کرونا (

ر اساس اولین گزارش منتشره از آن غافلگیرانه تبدیل به مهمان ناخوانده تمامی نقاط جهان گردید. ب
دسـامبر   31، دفتر سازمان جهـانی بهداشـت در   2020ژانویه  21سوي سازمان جهانی بهداشت در 

از مواردي بیماري ناشناخته التهاب ریه در شهر ووهان چین از استان هوبی مطلع گردیـد. از   2019
ي ناشناخته از سوي مقامـات چـین   مورد از این نوع بیمار 44بیش از  2020ژانویه  3دسامبر تا  31

ژانویه اطالعات بیشتري  12و  11به سازمان جهانی بهداشت گزارش شد. همچنین این سازمان در 
از کمیسیون بهداشت ملی چین دریافت کرد که حکایت از این داشت، بیماري ناخوانده جدیـد بـه   

یـن اطالعـات بـا گزارشـات     ا 1نوعی مرتبط با یک بازار غذاي دریایی در ووهان چین بوده اسـت. 
تر  مورد قطعی در کشورهاي چین، تایلند، ژاپن و کره کامل 282 ییدتأژانویه با  20دیگري تا تاریخ 

گردید و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت را بر آن داشت کمیته وضعیت اضطراري را فـرا بخوانـد   
 2را مشاوره و راهنمایی دهد. تا در رابطه با اعالن وضعیت اضطراري عمومی، مدیر کل این سازمان

هـا   در این یادداشت بر آن هستیم تا به وظایف سازمان جهانی بهداشـت در هنگـام شـیوع بیمـاري    
 گیري ویروس کرونا را مورد ارزیابی قرار دهیم. بپردازیم و عملکرد این سازمان در دوران همه

  
  )WHOتشکیل و ساختار سازمان جهانی بهداشت ( .1

ی در المللـ  بـین هـاي   بهداشت انسان از دیرباز سبب شده بود تا همکاري ضرورت حفظ سالمت و
ی بـدلیل مواجهـه بـا تهدیـدهاي ناشـی از      المللـ  بـین قلمرو بهداشت شکل بگیرد. در واقع جامعـه  

تر و بهتـر   اندیشی و حل سریع هاي خطرناك و واگیر همواره به دنبال این بود که براي چاره بیماري

                                                            
1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-

ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 
2. https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-

regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

 ها و گیري بیماريتعهدات سازمان جهانی بهداشت در دوران همه
 گیري ویروس کروناعملکرد آن در مقابله با همه
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اي بیش از قدمت سـازمان   و مشورت با یکدیگر بپردازد. این تمایالت سابقه این تهدیدها به گفتگو
  جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد دارد.

ی در مورد حفظ سالمت انسـان از اواسـط قـرن نـوزدهم یکـی پـس از       الملل بینهاي  کنفرانس
اد قرنطینه به مـدت  ی در مورد ایجالملل بیناولین دسته از مقررات که  این شدند تا دیگري برگزار می

 یدرسـ پاریس به تصـویب   1861هاي مسري در جریان کنفرانس  روز در صورت شیوع بیماري 40
و  1892ها به تدوین و تصویب کنوانسیون وبا در سال  ). همچنین این تالش690: 1391زاده،  بیگ(

نیـز در سـال   یک کنوانسیون عمومی در مـورد قرنطینـه    1.یدانجام 1897کنوانسیون طاعون در سال 
دولت به موجـب   45ی سالمت عمومی متشکل از الملل بینتصویب گردید و در پی آن دفتر  1903

 14 ،تـا نزدیـک جنـگ جهـانی دوم     1851 سـال  ازکلی طور به ایجاد شد. 1907دسامبر  9موافقتنامه 
ی براي یوموثري در چاره ج نسبتاًاقدامات ها  آن ی بهداشت تشکیل شد و بواسطهالملل بینکنفرانس 

  .به عمل آمد مسريهاي  برخی بیماري
ها براي همکاري در قلمرو پیشـگیري و   جامعه ملل نیز نقش مهمی در تشویق و ترغیب دولت

 یستأسـ خود مبادرت بـه   مؤسسسند  23ي که بر اساس ماده طور به ها ایفاء نمود  مبارزه با بیماري
یته مشورتی، کمیتـه بهداشـت و دبیرخانـه    سازمان سالمت نمود. این سازمان مرکب از سه رکن کم

بود. همزمان در قاره آمریکا نیز سازمان سالمت پان آمریکن با یک دفتر دائمی ایجاد شـد. پـس از   
سازمان ملل متحد، یکی از اولین نهادهاي تخصصی وابسته به این نهاد، سـازمان بهداشـت    یستأس

 10کشور و  64با حضور  1946مت در سال ی سالالملل بینهاي  کنفرانسکه  این جهان بود. توضیح
سازمان جهـانی بهداشـت در    مؤسسی ناظر برگزار شد و حاصل آن تصویب سند الملل بینسازمان 

؛ سازمان جهانی بهداشـت  1948آوریل  7االجرا شدن این معاهده در  بود. با الزم 1946جوالي  22
  فعالیت خود را آغاز نمود. رسماً

  شوند. اراي سه رکن اصلی است که در ادامه مختصراً معرفی میسازمان جهانی بهداشت د
هـاي   این مجمع رکن فراگیر سازمان و مرکـب از نماینـدگان کلیـه دولـت     مجمع جهانی بهداشت: .1

االصول از میان افرادي که از باالترین صالحیت فنی در امور  باشد. این نمایندگان علی عضو می
کلـی سـازمان، تصـویب بودجـه و     هـاي   . تعیین سیاستشوند بهداشتی برخوردارند انتخاب می

هـا، تهیـه    ی در مورد مبارزه بـا گسـترش بیمـاري   الملل بینها، تصویب مقررات  تشکیل کنفرانس
هـاي متحدالشـکل بـراي تشـخیص      ها علل مرگ و میر، ارائـه قواعـد و روش   فهرست بیماري

                                                            
1. https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-

%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-
%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/ 
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و بهداشتی از جملـه وظـایف    خطر و سالم بودن محصوالت دارویی بی ها و اطمینان از بیماري
رکـن   عنـوان  بـه  خالصه مجمع جهانی بهداشت طور به باشد. مجمع سازمان جهانی بهداشت می

هدف و اشتغال سازمان را بر عهده دارد. معذلک براي اجراي  ینتر مهماصلی و فراگیر سازمان، 
شـده   ینـی ب پـیش مصوبات سازمان نیاز به رکن اجرایی است که تحت عنوان شـواري اجرایـی   

 است.
نفر است که به دلیل صـالحیت شخصـی خـود بـراي      32این رکن مرکب از  شوراي اجرایی: .2

عنـوان رکـن اجرایـی، مصـوبات مجمـع را اجـرا        شوند. شورا بـه  مدت سه سال انتخاب می
تواند به مدیرکل  باشد. همچنین شورا می نماید و مسئول تهیه دستور کار جلسات آن می می

هـاي مسـري اتخـاذ نمایـد و در ارائـه       بیر الزم را براي مبارزه با بیمـاري اجازه دهد که تدا
هاي بهداشتی به قربانیان سوانح مشارکت کند. انجـام کلیـه اشـتغاالت ایـن دو رکـن       کمک

نمایـد کـه ایـن رکـن در سـازمان جهـانی        سازمان، وجود یک رکن اداري را ضـروري مـی  
 باشد. بهداشت دبیرخانه می

آن مـدیرکل قـرار دارد    رأسه رکن اداري سازمان جهانی بهداشت است که در دبیرخان دبیرخانه: .3
گـردد. مـدیرکل    می که توسط مجمع جهانی بهداشت بر اساس پیشنهاد شوراي اجرایی انتخاب

هـایی را هـم کـه از سـوي      عالوه بر ریاست دبیرخانه، مدیرکلی سایر ارکان سازمان و کنفرانس
ارد. با توجه به گسـتردگی کـار سـازمان جهـانی بهداشـت،      شوند بر عهده د می سازمان تشکیل

ها امري اجتناب ناپذیر است. به همـین دلیـل سـازمان قلمـرو جغرافیـایی       تمرکز زدایی فعالیت
هاي خود را به چندین منطقه تقسیم کرده است. هر منطقه داراي یک کمیته و یک دفتـر   فعالیت
اي به شکل زیر  در حال حاضر شش نهاد منطقهآن یک مدیرکل قرار دارد.  رأسباشد که در  می

 وجود دارد:
o اي آفریقا دفتر منطقه 
o اي امریکا دفتر منطقه 
o اي آسیاي جنوب شرقی دفتر منطقه 
o اي اروپا دفتر منطقه 
o اي مدیترانه شرقی دفتر منطقه 
o اي اقیانوس آرام غربی دفتر منطقه 

توانـد   باشد که شوراي اجرایی می می ها البته این سازمان داراي ارکان دیگري از جمله کمیسیون
هـا   آن حسب ضرورت با مجوز مجمع یا به ابتکار خود یا به درخواست مدیرکل نسبت به تشـکیل 

 ).697ـ695: 1391زاده،  بیگ( یدنمامبادرت 
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 ها اسناد سازمان جهانی بهداشت در رابطه با شیوع بیماري .2
دارد. اولـی   گیـر  هـاي همـه   بطـه بـا بیمـاري   به طور کلی سازمان جهان بهداشت دو سند مهم در را
االجـرا   الزم 1948تصـویب و در سـال    1946اساسنامه سازمان جهانی بهداشت است کـه در سـال   

تصـویب و از   2005باشـد کـه در سـال     ) مـی IHRی بهداشت (الملل بینگردید. و دیگري مقررات 
مذکور در این اسناد  گیر همههاي  ارياالجرا گردید. در ادامه به بررسی مواد مرتبط با بیم الزم 2007

 خواهیم پرداخت.
  
  اساسنامه سازمان جهانی بهداشت .1ـ2

سـازمان جهـانی بهداشـت     مؤسسماده است و در واقع سند  82این اساسنامه داراي یک مقدمه و 
عضو سازمان جهانی بهداشت عضو این اساسنامه (که یک هاي  باشد. به عبارت دیگر کلیه دولت می

ـ  ی است) میالملل بینه معاهد جـز لیخـتن اشـتاین عضـو ایـن       هباشند. تقربیاً کلیه کشورهاي جهان ب
هجري شمسی با امضاء و تصویب این سـند بـه    1327و کشور ایران نیز در سال  1اساسنامه هستند

  عضویت سازمان جهانی بهداشت درآمد.
ی و فرعـی مـرتبط بـا امـر     این سند، اشتغاالت فراوان و متنوعی را در قلمروهـاي اصـل   2ماده 

سالمت براي این سازمان در نظر گرفته است که بخش عمده آن در خصـوص ارتقـاي سـالمت و    
  باشد. بهداشت عمومی در کشورها می

هاي مربوط به بیماري کـه در   ها و گزارش نامه هر دولت باید آیین«اساسنامه:  63بر اساس ماده 
  ».اعالم کند WHOا فوراً به سرزمین او رخ داده و انتشار یافته است ر

 WHOهر دولت عضو سازمان باید بـر اسـاس ترتیبـاتی    «این سند:  63همچنین بر اساس ماده 
هاي رخ داده در سرزمینش تهیه و به سازمان ارائه  هایی را در خصوص اپیدمی کند، گزارش مقرر می

 ».کند
  

  )IHRالمللی بهداشت ( . مقررات بین2ـ2
اساسنامه،  22و  21زمان جهانی بهداشت این اختیار را دارد که بر اساس مواد در کنار اساسنامه، سا

ها وضـع نمایـد. بـر همـین مبنـا، سـازمان        مقررات دیگري را براي حفظ بهداشت و کنترل بیماري
ی بهداشـت نمـود کـه در سـال     المللـ  بیناقدام به تصویب مقررات  2005جهانی بهداشت در سال 

ها بـه   ماده است که راجع به وظیفه اطالع رسانی دولت 66این سند داراي  االجرا گردید. الزم 2007
ها با سازمان در هنگام  سازمان، بررسی اطالعات از منابعی غیر از منابع دولتی، لزوم همکاري دولت

                                                            
رسماً خروج خود از این سازمان را به اطـالع مـدیر کـل سـازمان جهـانی       2020البته ایاالت متحده امریکا در سال   .1

بهداشت و دبیرکل سازمان ملل اعالم نمود. که البته بر اساس مقررات فرآیند این خروج یـک سـال طـول خواهـد     
  کشید.
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هـا حـاوي    پاندمی و محدودیت در مرزهاي کشوري و تردد مسافرین و بار در هنگام وقوع اپیدمی
برخوردار  آوري الزاممعاهده است بدین نحو که از قدرت  ن سند در واقع یک شبهمقرراتی است. ای

کشورها نیازي به عضویت در آن داشته باشند اما با ایـن اختیـار کـه هـر دولتـی      که  این است بدون
بر آن که  این توانست با اعالم خود از پذیریش این سند خودداري نموده و یا ظرف مدت معینی می

اند و  ل نماید. کلیه کشورهاي عضو سازمان جهانی بهداشت این مقرررات را پذیرفتهحق شرط اعما
اند. که البته حق شرط امریکـا بـا اعتـراض     تنها دو دولت هند و امریکا بر آن حق شرط اعمال کرده

  دولت ایران مواجه گردید.
ردیـده بـود.   وضع گ 1969ی بهداشت نسخه دوم از مقرراتی است که در سال الملل بینمقررات 

ی از طریـق  المللـ  بـین هاي واگیر با اهمیت  جلوگیري از انتشار بیماري 1969هدف از مقررات سال 
در بـر   الملـل  بینی بود به ترتیبی که حداقل مزاحمت را براي مسافران و تجارت الملل بینسفرهاي 

کشـف زودرس،   ی و کشوري در جهـت الملل بینهاي  داشته است. الزمه این امر نیز انجام همکاري
باشد، زیرا تجربه سـالیان گذشـته    کاهش یا حذف فوري منابع بیماري و جلوگیري از انتشار آن می

توان از ورود رویدادهاي مربـوط بـه سـالمت و     دهد که صرفاً با اجراي موانع قانونی نمی نشان می
مقـررات نیـاز بـه     ی به سایر کشورها جلوگیري نمود. اما با گذشت زمـان ایـن  الملل بینمهم از نظر 

بـر شـش    صرفاًی بهداشت که الملل بینبروزرسانی داشتند. زیرا از یک طرف نسخه اول از مقررات 
هایی را شامل شود که در زمان تصویب یـا بـازنگري    توانست بیماري بیماري متمرکز شده بود نمی

میالدي و  90اسط دهه هاي نوپدید و بازپدید تا او این مقررات شناخته نشده بودند. پیدایش بیماري
ی، جابـه جـایی   المللـ  بـین هـاي   و از طرفی توسعه تجـارت و تـردد   2003بیماري سارس در سال 

جمعیت، مهاجرت و پناهندگی بازنگري و اصالح این مقـررات را بـیش از پـیش مطـرح و توجـه      
مقامات بهداشت جهانی را به این امر مهـم جلـب کـرد. از ایـن رو مقـررات جدیـد در خصـوص        

  ).8ـ7: 2016ی بهداشت، الملل بینمقررات ( یدرسبه تصویب  2005ی در سال الملل بینداشت به
باشـد. یکـی از جهـت     مـی  1969از دو جهت متفـاوت بـا مقـررات سـال      2005مقررات سال 
تنهـا شـش بیمـاري تـب زرد، طـاعون، وبـا،        1969ها. بدین توضیح که مقـررات   مصادیق بیماري

هاي اپیدمی را شامل  تمامی بیماري 2005گرفت. اما مقررات  ا در بر میتیفوس، آبله و تب راجعه ر
بسـیار افـزایش    1969نسبت به سـند   2005ها در مقررات سال  تعهدات دولتکه  این شود. دوم می

  یافته است.
ها و سـازمان جهـانی    ، دو دسته تعهد را براي دولت2005ی بهداشت مصوب الملل بینمقررات 

گیري یک بیماري  ته است. تعهداتی که سازمان جهانی بهداشت در دوران همهبهداشت در نظر گرف
هـاي مختلـف در جهـت     از: همکاري با دولت درگیر بیمـاري در حـوزه   اند عبارتباید انجام دهد 

کنترل بیماري در داخل مرزهاي آن کشور و عدم شیوع به کشورهاي همسایه، همکـاري بـا سـایر    
ها، اعـم   کنترل و مهار بیماري شایع شده، دریافت اطالعات از دولت ها در جهت و سازمان ها دولت
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هـایی در   نامـه  ها، ارائه توصـیه  از مراجع رسمی و غیر رسمی و مقایسه اطالعات و سپس انتشار آن
جهت کاهش سفر، صادرات و قرنطینه مناطق آلوده، حمایـت از حقـوق بشـر در هنگـام مـدیریت      

تواند وضعیتی  این سند، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت می 12ه ها. همچنین به موجب ماد بیماري
ی و یا وضـعیتی اضـطراري   الملل بینکند، یک دغدغه  را که به فوریت بهداشت عمومی را تهدید می

  اعالم کند.
ی بایستی در هنگـام  الملل بیناما دسته بعدي تعهدات، اموري هستند که کشورهاي عضو جامعه 

هـر دولـت وظیفـه دارد     .1«ایـن سـند،    6موقع اجرا گذارند. مطابق ماده  گیري یک بیماري به همه
ساعت با بهترین وسایل ارتباطی، سازمان جهانی بهداشت را از تمامی اتفاقاتی کـه   24ظرف مدت 

بـدنبال اطالعیـه مـذکور، آن     .2ی باشد، مطلع نمایـد.  الملل بینممکن است یک وضعیت اضطراري 
ان جهانی بهداشت در ارتباط بوده و نتـایج آزمایشـگاهی، منبـع و نـوع     دولت باید همچنان با سازم

  ».خطر، تعداد تلفات را گزارش نماید
باشـد. مطـابق    همچنین وظیفه دیگر دولتی که دچار شیوع یک بیماري شده، تبادل اطالعات می

العـات  شود بایـد اط  هر دولتی که با یک وضعیت بهداشتی غیر معمول، روبرو می«مقررات،  7ماده 
همچنین این تبادل اطالعـات و همکـاري بایسـتی میـان     ». حاصله از بهداشت را به اشتراگ بگذارد

رسد ایـن دو مـاده در رابطـه بـا      هاي درگیر نیز در جریان باشد. به نظر می ها و سازمان سایر دولت
بـه  ویروس کرونا از سوي دولت چین که کانون شروع این ویـروس و بیمـاري ناشـی از آن بـود،     

خوبی اطاعت و اجرا نشد و همین علت اتهامات بسیاري از سوي دول مختلـف از جملـه ایـاالت    
باشد و حوصله  متحده آمریکا بر دولت چین وارد شده است که محل بحث آن در جاي دیگري می

 این یادداشت خارج است.
  

 در مبارزه با ویروس کرونا WHOاقدامات  .3
گـذاري ایـن    ازمان جهانی بهداشت صورت گرفت، اشاره به نـام قبل از بیان اقداماتی که از سوي س

هاي  ها و بیماري ویروس خالی از فایده نیست. اول از همه باید به این نکته توجه نمود که ویروس
شـود.   ویروسی است کـه باعـث بیمـاري ایـدز مـی      HIVناشی از آن با هم فرق دارند. براي مثال، 

شـوند. از آنجـا کـه     گذاري می ) نامICTVها ( بندي ویروس بقهی طالملل بینها توسط کمیته  ویروس
هاي انسانی از وظایف سازمان جهانی بهداشـت اسـت.    آمادگی و پاسخگویی در مواجهه با بیماري

 11 در ICTVکند. کمیته  گذاري می بندي این کمیته، نام ها را طبق طبقه بنابراین این سازمان، بیماري
نامید و بر همین اسـاس  » 2ـ   سندروم حاد تنفسی ـ  کرونا ویروس«ا ، ویروس جدید ر2020فوریه 
WHO گذاري کرد. نام 19ـ  بیماري ناشی از این ویروس را کویید  

گیري ویروس کرونا، اعـالم وضـعیت    از اولین اقدامات سازمان جهانی بهداشت در دوران همه
مـدیرکل سـازمان   «، 2005بهداشـت  ی الملل بینمقررات  48ی بود. بر اساس ماده الملل بیناضطراري 



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

50 

وضـعیت اضـطراري تشـکیل دهـد کـه در صـورت درخواسـت وي در        هیـأت  بهداشت باید یک 
آیا رویداد مدنظر یک وضعیت اضـطراري بهداشـتی    )خصوص موارد ذیل اعالم نظر فنی کند: الف

صـدور،  ی و پیشنهاد الملل بینخاتمه یک وضعیت اضطراري بهداشت  )شود. ب ی تلقی میالملل بین
کارشـناس   16اي را مرکـب از   نیز چنین کمیته WHOکل  یرمد ».ها اصالح، تمدید یا خاتمه توصیه

 2020ژانویـه   22کرونا، این کمیته نخسـتین بـار در    گیري مستقل تشکیل داده است. در دوران همه
جلسه داد. جلسه بعـدي   یلتشک IHRتوسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت به موجب اختیارات 

ژانویه برگزار و ابعاد مختلف این ویروس بررسی گردید. با توجـه سـرعت بـرق آسـاي      23نیز در 
ژانویه مدیرکل با دعوت مجـدد از   30ویروس در ورود به مرزهاي کشورهاي دیگر، در نهایت در 

کمیته مذکور و بررسی وضعیت موجود، وضعیت اضطراري بهداشت عمـومی را اعـالن نمـود. تـا     
شاهد یک وضعیت اضطراري بهداشتی عمومی باشد. در زمان اعـالن ایـن وضـعیت،     مجدداًجهان 
نفر جان خـود را از دسـت    170قطعی مبتال به این ویروس بودند که از این میان  طور به نفر 7818

این براي ششمین بار است که سازمان جهـانی بهداشـت اعـالن وضـعیت اضـطراري       1داده بودند.
وضـعیت   ینتـر  سـخت ، مدیر کـل،  »تدروس آدهانوم قبریسوس«گفته آقاي کند و به  ی میالملل بین

باشد که سازمان با آن روبرو بوده است. پیش از این سازمان جهانی بهداشت پنج بـار   اضطراري می
چنین وضعیتی را اعالن کرد که به گستردگی و حجم ویروس کرونا نبوده است. اولین بار در سـال  

بـه دلیـل    2014نزاي خوکی اعالن وضعیت اضطراري شـد. در سـال   و به دلیل شیوع آنفوال 2009
شیوع بیماري فلج اطفال براي دومین بار چنین وضعیتی اعالن شد. شیوع ویروس ابـوال در غـرب   

بار دیگر زنگ وضـعیت اضـطراري را بـه صـدا در آورد و در نهایـت شـیوع        2014آفریقا در سال 
براي بار چهـارم و پـنجم منجـر بـه      2019و  2016 هاي ویروس زیکا در آمریکاي جنوبی در سال

  اعالن وضعیت اضطراري بهداشت عمومی توسط سازمان جهانی بهداشت گردید.
دریافت اطالعات مربوط به آمار قطعی مبتالیان و قربانیان این ویروس از اقصی نقاط جهـان از  

زهـاي ابتـدایی صـورت    گیـري کرونـا از همـان رو    دیگر وظایف این سازمان بود که در دوران همه
این اطالعات را هم از منابع دولتی و هم از منابع غیـر دولتـی    یدبا WHOگرفت. مطابق اساسنامه، 

را با هم مقایسه نموده و سپس در پایگاه اطالع رسـانی خـود منتشـر نمایـد.     ها  آن دریافت کرده و
اسـت بـا آمـاري کـه وزارت     بـا اختالفـی انـدك برابـر      یباًتقرکند  آماري که این سازمان منتشر می

  نمایند. بهداشت کشورها در وب سایت خود منتشر می
ها از وظایف مهم سازمان جهان بهداشـت بـود کـه در     هاي مختلف و انتشار آن ارائه توصیه

صورت منظم تدوین و منتشر گردید. ایـن   تا به امروز به 2020گیري کرونا از ژانویه  دوران همه
هایی براي عموم مـردم،   شود. از جمله: توصیه هاي مختلف می ي گروهها شامل لیستی برا توصیه

                                                            
در کشـور ایـران تأییـد     19ت بدانید که در زمان اعالن وضعیت اضطراري، هیچ موردي از بیماري کووید جالب اس  .1

  نشده بود.
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هـاي داخلـی و    هایی براي اجتماعات بـزرگ و مسـافرت   هایی براي کادر درمانی، توصیه توصیه
  المللی. بین

از اقدامات دیگري که سازمان جهانی بهداشت از همان روزهاي ابتدایی شـروع اپیـدمی بـه آن    
ژانویـه   21ها در  هاي وضعیت بود. اولین نسخه این گزارش نتشار گزارشمبادرت ورزید تدوین و ا

گـزارش از   194ها ادامه یافت و تـا کنـون    روزانه این گزارش طور به منتشر گردد و پس از آن 202
صـفحه هسـتند و    30تـا   5بـین   معموالًها  سوي این سازمان تهیه و منتشر شده است. این گزارش

هـا صـحبت    که ابتدا به خبرهاي مهم اشاره کرده و از خروجی کمیتـه  طرح آن به این صورت است
دهـد. همچنـین    کند سپس آمار جدیدي از موارد قطعی ابتال به این ویروس و مـرگ و میـر مـی    می

ها نسبت به هرگونه رویدادهایی که در آینده قـرار اسـت در    سازمان جهان بهداشت در این گزارش
مکن است باعث افزایش تعداد مبتالیان و قربانیـان گـردد و ایـن    ها برگزار شود و م برخی سرزمین

نمونـه در گـزارش    طـور  بـه  کنـد.  هایی را ارائه می گیري را سرعت بخشد هشدار داده و توصیه همه
کند  و توصیه می دهد یمدر خصوص برگزاري عید قربان در کشورهاي اسالمی هشدار  191شماره 

گـذاري   ز و یا دعوت و تجمع حداقلی مردم و با رعایـت فاصـله  هاي با ها در مکان که این فستیوال
  1فیزیکی و اجتماعی برگزار گردد.

هاي مطبوعاتی و پرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز از دیگر اقداماتی بـود کـه    برگزاري کنفرانس
هـا   منظم صـورت داد. ایـن نشسـت    طور به گیري کرونا سازمان جهانی بهداشت از زمان شروع همه

  گردد. روز یکبار برگزار می 3یا  2به فاصله هر  معموالً
  

  گیري نتیجه
بررسی اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و همچنین مقررات وضع شده از سوي ایـن سـازمان در   

هاي عضو در هنگام  که این دو سند، تعهداتی را بر دوش سازمان و دولت دهد یمنشان  2005سال 
ت. در راستاي اجرایی کردن این سـند، سـازمان جهـانی بهداشـت     ها گذاشته اس ها و پاندمی اپیدمی

هاي وضعیت و تشکیل کمیته وضعیت اضطراري نموده  ها، گزارش نامه اقدام تدوین و انتشار توصیه
ایـن سـازمان در حـوزه    کـه   ایـن  است. البته انتقاداتی نیز به این سـازمان وارد شـده اسـت اعـم از    

ل و ضـعیف عمـل کـرده اسـت و بـه عبـارتی از وظیفـه        گذاري و وضـع قـانون کمـی منفـ     قاعده
استانداردسازي و انجام تحقیقات پیشرفته دور شده و انجام این وظیفه اصلی و مهم را به ارتباطات 
اجرایی با کشورها تقلیل داده است. همچنین عدم برخورد جدي و مقتدرانه با قصور دولـت چـین   

تقـدیر تشـکر از مقامـات ایـن کشـور زمینـه        در روزهاي ابتدایی کشف این ویروس و در عـوض 
اتهاماتی همچون نفوذ چین در این سازمان را فراهم کرد. البته شاید با توجه به نوع خاص ویروس 

                                                            
1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200729-covid-19-sitrep-

191.pdf?sfvrsn=2c327e9e_2 
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کـرد سـازمان در ابتـدا رویکـرد      کرونا مثل سرعت باالي شیوع و تلفـات ناشـی از آن ایجـاب مـی    
ته باشد. همچنین برخی موانع داخلـی و  سختگیرانه و با سوء ظن نسبت به مقامات این کشور نداش

تواند یکـی از عللـل درسـت عمـل نکـردن ایـن        خارجی از جمله استفاده از اهرم فشار بودجه می
ها باشد. اعالم خروج ایاالت متحده آمریکا از سازمان جهانی بهداشـت بـا    سازمان در مواقع بحران

شـود،   مـی تـأمین   از سوي این دولـت درصد بودجه سازمان  18بذل توجه به این مهم که قریب به 
 200سازمان را دچار مشکالتی در آینده خواهد کرد. در پایان باید گفت با توجه حکومت بـیش از  

ی امروز، که در دوران حاضر سعی بر ملی گرایی و اتکا به خود در کنترل الملل بینکشور در جامعه 
ي روابط خارجی آمریکا، بحران کرونا در ، رئیس شورا»ریچارد هاس«و به قول  ـ  ها دارند، بیماري

بیـرون از   چـه  آنتر به مسائل داخلی خود توجه کنند تـا   دارد بیش چند سال آینده کشورها را وامی
عیـب و نقـص و تمـام و کمـال ایـن       کنترل بی ) انتظار27: 1399(هاس، ـ   دهد رخ می یشانمرزها

رسد و کشورها  سختگیرانه به نظر می یکم WHOهایی همچون  هایی از سوي سازمان چنین بحران
الشـکل و مـوثري در سـطح     باید تالش نمایند تا با همکاري خود با این سـازمان، اقـدامات متحـد   

  جهانی براي مهار این بیماري اتخاذ نمایند.
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 شناسی آموخته دکتري حقوق کیفري و جرم دانش احمدپور ابراهیم

 
  

  چکیده
مقررات مربوط به، شروع بـه جـرم   

ــوارد  ــار در م ــا  20نخســتین ب  23ت
-پیش 1304قانون مجازات عمومی 

قـانون   20بینی شده بود سپس مـاده  
ــا تکــرار  1352مجــازات عمــومی  ب

مفهوم شروع به جرم هماننـد قـانون   
بـه تعریـف    1304مجازات عمومی 

 20آن مبادرت کرد. به موجب مـاده  
هـر  « 1352قانون مجازات عمـومی  

کس قصد ارتکاب جنـایتی کـرده و   
شروع به اجـراي آن بنمایـد وي بـه    
واسطه موانع خارجی که اراده فاعل 

ها مدخلیت نداشـته قصـدش    در آن
اثر بماند و جنایت منظور معلق یا بی

واقع نشود به ترتیـب زیـر محکـوم    
هد شد. مقررات این قانون که از خوا

قانون مجازات فرانسه اقتبـاس شـده   
ــات   ــرم را در جنای ــروع ج ــوده ش ب

هـاي مصـرح در   مطلقاً و در جنحـه 
بینی کـرده بـود. پـس از    قانون پیش

 15ابتدا مـاده   1357انقالب اسالمی 
قانون راجـع بـه مجـازات اسـالمی     

ــانون جــازات   1361 ــا تأســی از ق ب
هـر  «داشت: مقرر می 1352عمومی 

کس قصد جرمی کنـد و شـروع بـه    
اجــراي آن نمایــد ولــی بــه واســطه 
موانع خارجی که اراده فاعـل در آن  
مدخلت نداشته قصدش معلق بماند 

چـه   و جرم منظور واقع نشود چنـان 
عملیات و اقـداماتی کـه شـروع بـه     
اجراي آن کرده جرم باشد محکــوم 

شـود واال  به مجازات همان جرم می
هـاي مهمـی   تفاوت» ود.شتأدیب می
بـا قـوانین    1361قانون  15بین ماده 

پیشین وجود داشـت از جملـه ایـن    
به جاي واژه جنایت  15که، در ماده 

از واژه جرم استفاده شـده بـود. دوم   
مجازات شروع بـه   15که در ماده  آن

جرم تأدیـب تعیـین شـده بـود کـه      
حــدود و ثغــور آن مشــخص نشــده 

-بی«قید  15بود. افزدون بر آن، ماده 
دانـان   را که به باور حقوق» اثر بماند

کیفري به جرم عقیم اشـاره داشـت،   
حذف کرده بود. در حال حاضر، بـه  

هــر « 1.1370ق.م. 41موجــب مــاده 
کس قصد جرمی کنـد و شـروع بـه    
اجراي آن نماید لکـن جـرم منظـور    

چه اقـدامات انجـام    واقع نشود چنان
گرفته جرم باشد محکوم به مجازات 

قانون جدید نیز » شودجرم می همان
تغییراتی بنیادین در مقررات شـروع  

 122به جرم ایجاد کرده است مـاده  
قانون با بازگشت به قانون مجـازات  

هـاي  و با رفع کاستی 1352عمومی 
نیـز   1370قانون مجـازات اسـالمی   

ــی  ــرر م ــد  «دارد: مق ــس قص ــر ک ه
ارتکاب جرمـی کـرده و شـروع بـه     

واســطه اجــراي آن نمایــد لکــن بــه 
ــدش    ــارج از اراده او قص ــل خ عام

چه اقدامات انجـام   معلق بماند، چنان
گرفته باشد به مجازات همـان جـرم   
محکوم و در غیـر ایـن صـورت بـه     

کـه  ...» شـود:  شرح زیر مجازات می
نوشتار حاضر سعی در تحلیل ابعـاد  
مختلف این موضوع و تقویت مبانی 

  استدالل آن دارد.
  

  مقدمه
ها است و هرگونه پندار زشـت و ناپسـند را محکـوم     قواعد آن ناظر بر وجدان برخالف اخالق که

هایی کـه حـافظ    ها و توأم با تضمین کند، حقوق جزا متضمن اصولی است حاکم بر رفتار انسانمی
جامعه بشري است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادتاً به منحصه بـروز و  

 عنوان یکی از اشکال تحقق عنصر مادي جرم تحلیل شروع جرم به
 یدجدالمی با نگاهی به قانون مجازات اس

بینی شده قراردادي در نظام حقوقی ایرانتعدیل خسارات پیش
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رساند. زیرا، قصد سوء تا وقتی انسان براي واقعیت بخشیدن به به مجازات نمیظهور نرسیده است 
آن جازم نیست خطري براي نظم اجتماعی در برندارد بنابراین، شرط تحقق جرم آن است که قصد 
سوء با ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد. فعل یا عمل خارجی که تجلی نیـت  

دهد. تحقق جرم هرچند منوط بـه  یی است عنصر مادي جرم را تشکیل میمجرمانه و یا تقصیر جزا
آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است کـه بـه آن تکلیـف     گذار قانونانجام دادن عملی است که 

شود در تحقق جرم شرط نیسـت.  اي که از این عمل حادث می کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه
 باشـد در ایـن پـژوهش   م که یکی از مراحل تحقق عنصر مادي جـرم مـی  علی ایحال شروع بر جر

  گیرد.تطبیقی با قانون جدید قانون مجازات مورد مطالعه قرار می طور به
  

  فصل اول: مفهوم شروع به جرم
یابد بلکـه  گیرد و تکوین نمییک پدیده انسانی و اجتماعی یکباره و دفعی شکل نمی عنوان به جرم

-کند صـاحب ري ذهنی تا زمان عینیت یافتن و تحقق در خارج مراحلی را طی میي پدیدااز لحظه
نظران و نویسندگان حقوق کیفري، از آن تحت عنوان مسیر عمل جنایی یا مسیر جنایت یا جرم یاد 

کنند. نویسندگان حقوق کیفري معموالً چهار مرحله براي جـرم قائـل هسـتند: مرحلـۀ فکـر و ا      می
ل، قصد و تصمیم مجرمانه، مرحلۀ بعدي مرحلۀ تهیه مقدمات است و آخرین ندیشه مجرمانه، مرح

ي را. در زیر بـه تبیـین   مرحله شروع به عملیات اجرایی جرم و تحقق جرم یا رها کردن آن در نیمه
  پردازیم.مراحل مختلف تکوین یک فعالیت جنایی می

  
  اول: سیر مراحل تکوین جرممبحث 
فاعل کلیه مراحـل   چه چنانهور برسد مراحل متعددي باید طی شود. جرمی به منصه ظکه  این براي

ارتکاب جرم را با موفقیت پشت سر گذاشت و به نتیجه دلخواه خود یعنی کسب نتیجه رسید جرم 
افتـد کـه   ماند. اما گاهی اتفاق مـی کامل تحقق یافته است و در مجازات وي هیچ تردیدي باقی نمی

ماند، براي مثال در مسیر ارتکاب رادي یا غیرارادي از ادامه مسیر باز میفاعل در بین راه به دالیلی ا
شود. حال سـؤال ایـن   کند یا از ادامه ارتکاب جرم منصرف و پشیمان میجرم با مانعی برخورد می

است که تا چه مرحله از پیشروي به سمت ارتکاب فعل را باید مشمول قوانین کیفري دانست و از 
تواند بـه  او را قابل تعقیب دانست؟ شناسایی و تفکیک هر یک از این مراحل می توانچه زمانی می

  یافتن پاسخ پرسش باال کمک کند.
  

  ي اندیشه و قصد مجرمانهل: مرحلهگفتار او
-بدیهی است که صرف اندیشه و فکر مجرمانه و تصمیم و قصد ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی

ات و افکار انسانی هرچن ي ظهور نرسیده و د پلید و شیطانی باشد تا زمانی که به منصهشود. زیرا نی
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هـا و   عینیت نیافته باشد، قابل مجازات نیست. منطق این امر این است که از یک طرف بروز اندیشه
اندیشه پلید هیچ خطري را براي نظـم و   گونه اینتصورات غیرارادي است و از طرف دیگر، وجود 

که اثبات و احراز اندیشه مجرمانه، بسیار دشوار است.  رد. مضافاً بر آنانضباط اجتماعی به همراه ندا
 عنـوان  بـه  پـه اي نکـرده اسـت و آن   به مرحله اندیشه مجرمانه هیچ اشـاره  گذار قانونبه همین دلیل 
ي ي ارتکاب عملیات مجرمانه در قوانین کیفري ایران به ان اشاره شده است، مرحلهنخستین مرحله

فکر و قصد جنایت، اگرچه اخالقاً مذموم و ناپسند است، ولی تـا زمـانی   «است. زیرا  »قصد مجرمانه«
 ).98، 2ج ، 1376(محسـنی،  » که جنبه خارجی و مادي به خود نگرفته قابل تعقیب و مجازات نیست.

کند بـه افـراد بدانـدیش و خبیـث     ان بر این باورند که سیاست جنایی اقتضاء میدان حقوقچنین هم
ه شود تا از افکار پلید خود فاصله گرفته و در صدد اصالح خود برآیند مگر در مواردي فرصت داد

که از قانون، قصد مجرمانه جرم شناخته شده باشد. آن هم در مواردي که از صرف تصمیم و قصـد  
ي دوم از سیر تکوین مجرمانه و افکار پلید زیانی سترگی به جامعه وارد شود. قصد مجرمانه مرحله

تمایل و عزم شخص داراي اندیشه مجرمانه به ارتکاب فعـل   عنوان به مجرمانه است که از آنعمل 
کنند. البتـه قصـد مجرمانـه    گذار براي آن مجازات تعیین کرده است، تعبیر مییا ترك فعلی که قاون

کـه   1375ق.م.ا  610تـوان بـه مـاده    هاي عمدي قابل مجازات است. براي نمونه، مـی تنها در جرم
ق.م.ا  512و  511چنـین مـاده   ف اجتماع و تبانی را براي ارتکاب جرم کافی دانسته است و همصر

که صرف قصد بر هم زدن امنیت کشور یا تشویق اذهان عمومی را جرم تلقی کـرده اسـت،    1375
باشـد در نتیجـه در   اشاره کرد. البته، اثبات قصد مجرمانه در این مرحله تا حدود زیادي دشوار مـی 

شناسی نیز دخالت پـیش از موعـد حقـوق    انگاري شده است. جرمین کیفري اکثر کشورها جرمقوان
تبـانی،   داند. لـذا در جـرم  کیفري براي انحالل باندهاي نوظهور مجرمان را واجد اهمیت فراوان می

استثنائاً یک نوع قصد مجرمانه گروهی را به لحاظ اهمیت موضوع و در مـوارد خـاص،    گذار قانون
ق.موا با اذعان به همین معنا قرر  41ي یک ماده تلقی و براي آن کیفر تعیین کرده است. تبصرهجرم 
  »مجرد قصد ارتکاب جنایت ... شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.«دارد: می

ي اندیشـه مجرمانـه و قصـد    ناگفته نماند که به لحاظ پیونـد و نزدیکـی بـیش از حـد مرحلـه     
نه، تفکیک بین این دو مرحله امر دشواري است و حتی برخی نویسندگان این دو مرحلـه را  مجرما
). نویسندگان دیگري هم که بـه  70اند (نوربها، پیشین، ص  ي واحدي دانسته و بررسی کردهمرحله

 را نزدیک دانسته و از نظر زمانی شـاید فاصـله  ها  آن اند ارتباط ذهنی بین این دو مرحله اشاره کرده
  چندانی با هم نداشته باشند.

  
  ي تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرمگفتار دوم: مرحله

ي دیگر از سیر تکوین عمل مجرمانه، تهیه مقـدمات عملیـات و اقـداماتی اسـت کـه جنبـه       مرحله
مقدماتی دارد. هرچند عملیات و اقدامات مقدماتی جنیه مـادي و عینـی دارنـد و صـورت پنهـانی      
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جا که ممکن است هیچ ارتباط مستقیمی با وقوع بزه نداشته باشند در نتیجه قابل آن ندارند لیکن از
را دارد بـه داروفروشـی مراجعـه    » ب«که قصد کشتن » الف«تعقیب و مجازات نیستند. براي مثال، 

نماید. با وجود قصد کند و مقداري داروي سمی از وي خریداري و آن را در خانه نگهداري میمی
کنـد کـه خریـدار آن را بـراي از بـین بـردن       خرید داروي سمی به تنهایی معلوم نمی کشتن، چون

خواهـد. در نتیجـه صـرف تهیـه و تـدارك      حیوانات موذي یا حشرات یا از بین بردن دیگـران مـی  
کند چون هنوز تا ارتکـاب  داروهاي سمی از حیث انجام جرم قتل مسئولیت را متوجه خریدار نمی

  ادي وجود دارد.ي زیعمل قتل، فاصله
ي تهیـه  الصـول مرحلـه  ي فکر و اندشیه مجرمانه و تصمیم بر ارتکاب جرم، علیهمانند مرحله

نیز با تمسک  1370ق.م.ا  41ماده  1ي مقدمات یا اعمال مقدماتی فاقد عنوان مجرمانه است. تبصره
و ارتبـاط مسـتقیم بـا     عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده«... دارد: به همین اصل مقرر می

منطق این امر هم » وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
کند که عمل مقدماتی غیرقابل تعقیب باشد، زیـرا  آن است که یک سیاست جنایی معقول اقتضاء می

شیمانی مرتکب و انصراف ي اعمال مقدماتی جرم با ارتکاب آن بسیار زیاد است و احتمال پفاصله
ان در مورد تهیه و تـدارك  دان حقوق). 78، 1388نیا، رسد (فرهودياز ارتکاب جرم بعید به نظر نمی

هاي مختلفی دارند. آنان اعمال مقدماتی و تهیه مقـدمات را بـه    عملیات و اقدامات مقدماتی دیدگاه
نان معتقدند مقدمات بعیده که از مرحله نمایند: مقدمات بعیده و مقدمات قریبه. آدو دسته تقسیم می

شوند. امـا مقـدمات قریبـه کـه     شروع به ارتکاب جرم و تکمیل آن فاصله دارد، جرم محسوب نمی
شود. لیکن معیار تشخیص مقـدمات  ارتباط نزدیک و مستقیم با ارتکاب جرم دارد، جرم شناخته می

  نمایند.قریبه و مقدمات بعیده را ارائه نمی
مفهوم و قلمرو عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بـوده و ارتبـاط مسـتقیم بـا      از این رو،

جرم نداشته باشد، مبهم است. تهیه مقدمت ارتکاب جـرم بـه معنـاي گـردآوري و فـراهم نمـودن       
باشد و مرتکب در این مرحلـه  اسباب و وسایل الزم جهت انجام و عملی نمودن پدیده مجرمانه می

  بیند.ي فعل مجرمانه را تدارك میمجرمانه خویش، مقدمات مادي و اولیهبا حفظ فکر و قصد 
تواند متفاوت باشد براي نمونـه،  تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم، بر حسب مورد جرم، می

وسایل و مقدمات جرم قتل، سرقت و کالهبرداري با هم تفـاوت دارنـد. تهیـه وسـایل و مقـدمات      
هـاي غیرعمـدي کـه قصـد     گیرد زیرا در جرماي عمدي صورت میهارتکاب جرم معموالً در جرم

ي تهیه مقدمات ارتکاب جرم، عینـی  شرط نیست، تهیه مقدمات مصداق ندارد. معیار تفکیک مرحله
که قصـد مجرمانـه    و محسوس بودن عملیات و اقدامات تدارك وسایل ارتکاب جرم است حال آن

  ذهنی بوده و ظهومر خارجی ندارد.
باشد مگر در موارد استثنایی. زیرا تهیه بودن اقدامات مقدماتی ارتکاب جرم میاصل، جرم ن

تواند کاربرد دوگانه داشته باشد و لزوماً کاشف از نیت مجرمانه عامل آن مقدمات و وسایل، می
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تواند از آن استفاده مشروع و قـانونی  کند مینیستند. براي نمونه، قیچی یا طنابی که فرد هیه می
تواند از این وسایل و مقدمات جهت ارتکاب جرم بهره برد. به جه غیرقابل تشخیص میکند و 

بودن تهیه مقدمت و وسایل ارتکاب جرم، الزم است که به فرد فرصـت داده شـود تـا از ادامـه     
ي تهیـه مقـدمات غیرقابـل    ارتکاب جرم منصرف شده و ندامت در پیش گیرد. بنابراین، مرحله

عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه «دارد: اشعار می 122ي ید نیز در مادهی جدقانونکیفر است. 
جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بـه جـرم نبـوده و از حیـث قابـل      

  »مجازات نیست.
شناسان نیز بر عدم مجازات تهیه مقدمات و وسایل ارتکـاب جـرم بـه دلیـل عـدم کشـف       جرم

 تأکیـد  مبهم بودن قصد مجرمانه فاعل و نیز تقویت حس انصـراف و پشـیمانی   واقعی قصد افراد و
اعمال مقدماتی ... بـه مثابـه قصـد    «دارند: آبادي اظهار میان نامدار ایرانی دکتر علیدان حقوقدارند. 

ارتکاب جرم، غیرقابل تعقیب است و عدم قابلیت تعقیب آن مبتنی بر سیاست جنـایی اسـت زیـرا    
قدماتی جرم با انجام آن خیلی زیاد است و احتمال پشیمانی مرتکب و انصراف او از فاصله اعمال م

آمیز تنبیه آید و به همین جهت مقنن خواسته با اتخاذ یک رویه اغماضانجام جرم بعید به نشر نمی
» و ندامت مرتکب را تسریع کرده او را تشـویق نمایـد کـه در پایـان دادن جـرم لجاجـت نـورزد.       

  ).116، 1373، آبادي (علی
برخی اعمال مقدماي را کـه چـه بـه     گذار قانونبا وجود این، موارد استثنایی هم وجود دارد که 

انـد، ممکـن   را فراهم ساختهها  آن و چه به اعتبار وضعیت افرادي کهها  آن لحاظ خصوصیات ذاتی
 جـه، است موجب اخالل در نظم اجتماعی گردند و خطـري بـراي جامـه محسـوب شـوند. در نتی     

-هاي مانه نیز گفتـه مـی  ها که جرمشناسند. به این دسته از جرمجرم خاص، قابل کیفر می عنوان به
باشد. براي نمونه، منع خرید و فروش سالح شان جلوگیري از وقوع حالت خطرناك می شود هدف

قانون مجـازات قاچـاق اسـلحه و مهمـات و دارنـدگان سـالح و مهمـات         6یا نگهداري آن (ماده 
  ).1375) یا طرح براندازي حکومت اسالمی (ماده ق.م.ا 1390رمجاز غی

  
  گفتار سوم: شروع به اجراي جرم

باشد کـه  مرحله از سیر تکوین عمل مجرمانه شروع به عملیات اجرایی یا شروع به اجرا می ینآخر
خارجی کند. در این مرحله اگر یک عامل تر در قالب عنصر مادي جرم متجلی و ظهور پیدا میبیش

تام و کامـل واقـع    صورت به دخالت نکند یا مرتکب از روي اراده و میل خود انصراف ندهد، جرم
توان گفت عبارت است از شروع به عملیـات اجرایـی جـرم،    شود. در تعریف شروع به جرم میمی

 ي فکر و تصمیم مجرمانه و تهیه مقدمات الزم براي جرم مقصود، که به دالیل خارجپس از مرحله
  ي مرتکب به وقوع نپیوندد.از اراده
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  مبحث دوم: شروط تحقق به جرم
هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجراي آن نماید لکن : «1370ق.م.ا  41به موجب ماده 

اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجـازات همـان جـرم محکـوم      چه چنانجرم منظور واقع نشود 
نیـز   1370هاي ق.م.ا  و با رفع کاستی 1352د با بازگشت به ق.م.ع. جدی یقانون 122ماده » شود.می

هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراء آن نماید لکن به واسـطه عامـل   «دارد: مقرر می
اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجـازات همـان    چه چنانخارج از اراده او قصدش معلق بماند، 

  ...»شود: رت به شرح زیر مجازات میجرم محکوم و در غیر این صو
ي قوانین مجازات پیشین و فعلی به منظور تحقق شروع به جـرم دو شـرط الزم اسـت؛    بر پایه  

  شروع به عملیات اجرایی جرم و عدم وقوع آن.
  
  اول: شروع به عملیات اجرایی جرم بند

یل ارتکاب جرم، شروع براي تحقق شروع به جرم، عالوه بر اندیشه و قصد مجرماه مقدمات و وسا
گونه که گفته شد، یکـی از مراحـل سـیر تکـوین جـرم، تهیـه        به عملیات اجرایی الزم است. همان

 عنـوان  به باشد. از این رو، در مورد تفکیک بین افعالی که مقدمات و ابزار و ادوات ارتکاب جرم می
رم بوده و ارتباط مسـتقیمی بـا   شوند با اعمال و اقداماتی که تنها مقدمه جشروع به اجرا شناخته می
  نظر وجود دارد.وقوع جرم ندارند، اختالف

اي هم بـراي تشـخیص و تفکیـک اعمـال      اعمال مقدماتی را تعریف نکرده و ضابطه گذار قانون
مقدماتی از عملیات اجرایی جرم تعیین نکرده است. فایده تفکیک نیز این است کـه اصـوالً اعمـال    

تحت یکـی  » عملیات اجرایی جرم«همراه ندارند در حالی که مرتکب  مقدماتی مسئولیت کیفري به
از عناوین شروع به جرم، جرم عقیم یا جرم محال قابل تعقیب و مجازات است. تشخیص اقدامات 

ي جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، از عملیات اجرایی جـرم  مقدماتی که فقط مقدمه
ات دشوار است. براي نمونـه، کسـی کـه دسـت خـود را در جیـب       گاهی اوقات آسان و گاهی اوق

تردیـد وي  شود، بـی هاي وي را سرقت نماید و در عین حال دستگیر میکند تا پولدیگري فرو می
نماید کـه  اي را تهیه میشروع به سرقت مجازات کرد. ولی جایی که فرد وسیله عنوان به توانرا می

شود، تشخیص اعمال مقدماتی از عملیات اجرایـی  کار گرفته میبراي مقاصد و اهداف گوناگون به 
کند ممکن اسـت از نیـات و   شود. براي نمونه، کسی که طنابی یا سم خریداري میامر دشواري می

مقاصد او تفسیرهاي مختلفی وجود داشته باشد. بخواهد از طناب براي باال رفـتن از کـوه اسـتفاده    
بـراي قتـل   هـا   آن توانـد از چنان که میحشـــرات استفاده کند. همکند یا از سم براي از بین بردن 

دیگري استفاده کند یا براي نمونه، اگر پلیس شخصی را هنگام داخل شدن در حیاط منزل دسـتگیر  
شوند یـا شـروع بـه اجـرا؟ و در     نماید، ایا این مقدار از عملیات اجرایی اعمال مقدماتی شناخته می

  به کدام جرم؟ تخریب، سرقت، زنا و یا قتل؟ صورت شروع به جرم، شروع
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  بند دوم: تفکیک بین اعمال مقدماتی از شروع به جرم:
ـ  حقـوق با توجه به فقدان تعریف قانونی از اعمال مقدماتی، و نبود معیـار و ضـابطه قـانونی،     ان دان

 کیفري بر اساس تمایالت و عقاید شخصی خود هر کدام معیار خاصی را بـراي تفکیـک عملیـات   
اي از نظریـه  اي نظریه عینی یا موضوعی و عدهاند. عدهاجرایی و عملیات مقدماتی مشخص ساخته

  اند.ذهنی یا شخصی و بعضی با تلفیق این دو نظر به ابراز عقیده پرداخته
طرفداران این دیدگاه به عمل مادي که در خارج تحقـق و ظهـور یافتـه اسـت و      الف) نظریه عینی:

نین ضرري که از ناحیه عمل به جامعه یا اشخاص وارد شده است. مطابق چتوجه دارند و هم
دانند که داخـل در تعریـف قـانونی عنصـر     شروع به اجراي جرم را عملی می«ي عینی نظریه

برعکس، عمل مقدماتی » مادي آن جرم باشد یا عمل فرد داخل در کیفیات مشدده جرم باشد.
» بـا قصـد تسـهیل عمـل اجرایـی انجـام یابـد.       آن است که مقدم بر اجـرا صـورت گرفتـه و    

). براي مثال، به موجب تعریف قانونی، عنصـر کالهبـرداري عبـارت    72، 1388نیا، (فرهودي
حـال، عملیـات اجرایـی جـرم     » توسل به وسایل متقلبانه براي بـردن مـال دیگـري   «است از: 

متقلبانه شـود یـا در   شود که فرد وارد ترتیبات توسل به وسایل کالهبرداري، زمانی شروع می
مورد قتل عمد عبارت است از سلب حیات از دیگري. بنابراین شروع به قتل عمـدي، زمـانی   

، طـور  همـین صورت خواهد گرفت که مجرم در عمل به حیات دیگري تعدي و تجاوز کنـد.  
عملیات اجرایی داخل در کیفیات مشدده جرم باشـد، مرتکـب    چه چناني عینی مطابق نظریه
ن شروع به جرم قابل تعقیب است. براي نمونه، اگر مال در حرز قرار داشته باشـد  تحت عنوا

بر مـال دسـتگیر شـود مرتکـب شـروع بـه سـرقت         یدوضعو سارق حرز را بشکند و قبل از 
  باشد.گردیده، زیرا هتک حرز از عوامل مشدده سرقت می

ـ ي معیار و ضابطهمزیت این دیدگاه این است که با ارائه راي تشـخیص شـروع بـه    اي دقیق ب
کند ولی در مقابل، منافع و حقـوق جامعـه را   میتأمین  جرم، حقوق و منافع افراد را به خوبی

شود که اعمال فردي که داللت روشـن بـر قصـد او    نماید. زیرا باعث مینمیتأمین  به خوبی
ده جرم براي ارتکاب جرم دارد، چون این اعمال داخل در تعریف قانونی جرم یا کیفیات مشد

نیست، در نتیجه قابل تعقیب و کیفر نباشد. اقتضـاي اصـل تفسـیر مضـیق و محـدود قـوانین       
  کند.کیفري نیز همین موضوع را تقویت می

تر بـه سـمت نظریـه عینـی گـرایش و تمایـل دارد.       کشور ایران بیش عالی دیوانرویه قضایی 
بـه جـرم اصـوالً عبـارت      شـروع «کشور در یکی از آراء خود مقرر داشته اسـتک   عالی دیوان

باشد که اگر انصراف براي مرتکب حاصل نشود و [است] از توسل به عوامل اجرایی جرم می
خواهد از پنجره باال رود عایقی نرسد جرم به وقوع پیوندد. بنابراین اگر کسی در حالی که می

.» شـروع بـه سـرقت صـحیح نیسـت      عنوان به دستگیر شود با احراز قصد سرقت، تعقیب وي
اگر مـتهم  «چنین در ردي دیگر آورده است: ). هم19/7/1329مورخ  18/1711ي (رأي شماره
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پنجره دکانی را خراب کرده و قصد برداشتن آن را داشته که دستگیر شده این اندازه از عمـل  
چنـین  ). هـم 13/6/1326مـورخ   1720ي (رأي شـماره » شود.شروع به سرقت محسوب نمی

اگر متهم در حالی کـه قفـل را شکسـته    «دارد که: کشور اشعار می عالی دیوانردي دیگري از 
» توان شروع سرقت دانست.است و وارد خانه شود دستگیر گردد این اندازه اقدام وي را نمی

دهـد و همـان موقـع دستگیــــر     کسی که به قصد سرقت براي باز کردن در خانه زور می«و 
ین عمل مقدماتی است براي سرقت، در صـورتی  شود شروع در سرقت نکرده است، چه امی

اگر متهم داخل خانه شده و در اتاق «و » شودکه مداخله در عوامل اجرایی جرم محسوب نمی
را باز کند که در آن هنگام دستگیر شود این اندازه عمل، کافی براي تطبیق با عنوان و تعریف 

مـورخ   1974و  18/7/1329مـورخ   1744ي (آراء شـماره » شروع بـه سـرقت نخواهـد بـود.    
) با وجود این، شـعب دیـوان در اراء دیگـري بـا ایـن      11/2/1330مورخ  366و  4/12/1328

شـوند، شـروع بـه    ي سـرقت محسـوب مـی   ي کیفیات مشددهاستدالل که افعال زیر در زمره
عملیات اجرایی را با احراز قصد ارتکاب، شـروع بـه سـرقت دانسـته و مقـرر داشـته اسـت:        

تن قفل و ورود به خانه غیر براي دزدي از مقدمات قریبه و شـروع بـه سـرقت    صرف شکس«
کندن پاشنه در خانه و ورود در آن بـه منظـور سـرقت    «و در رأي دیگري » شود.محسوب می

شـود تلقـی   شروع به سرقت محسوب است و عمل مزبور را تهیه بعضی مقدمات جزییه نمی
  »کرد که متهم قابل مجازات نباشد.

تر به قصد بزهکارانه مجرم توجـه دارد و بـراي عمـل    نظریه ذهنی بیش یه شخصی یا ذهنی:ب) نظر
» عمل اجرایـی «ارتکابی وي ارزش و اعتبار زیادي قائل نیست. به عبارت دیگر، از این دیدگاه 

). 73، 1388نیـا،  دهد (فرهوديرا نشان می» اراده مجرمانه قطعی و محقق مرتکب«آن است که 
ي این نظریه، شروع به اجرا تر به مصالح اجتماعی توجه دارند بر پایهن نظریه بیشطرفداران ای

ي قطعی و تصمیم جازم و تصمیم فاعل بر ارتکـاب جـرم   توسل به افعالی است که مبین اراده
باشد. مزیت این دیدگاه آن است که در حمایت از منافع اجتماعی و مصـالح عمـومی مـؤثرتر    

میان فعل بـدي  «فرانسوي معتقد است شروع به جرم هنگامی است که  نامدار دان حقوقاست. 
ي زمانی از حیث روانـی بـه   که فاعل مرتکب شده و هدفی که در نظر گرفته شده است فاصله

، 1376(محسـنی،  » اي کوتاه است که اگر او را آزاد بگذارند یقیناً این فاصـله را بپیمایـد.  اندازه
ر کسی زمانی که در حال تهیه دارو یا خرید تفنگ یا پر کردن آن ، اگ). بر اساس این نظریه174

به منظور کشتن دیگري است شود، با احراز قصد قتل به اتهام شروع به سرقت قابل تعقیـب و  
هاي فراوانی به همراه دارد. ایرادي که به ایـن  مجازات خواهد بود. پذیرفتن این نظریه دشواري

چون تشخیص زمان تصمیم قاطع مرتکب مبنـی بـر ارتکـاب     کنند این است کهنظریه وارد می
هـاي  زاديآیابی به کیفیات نفسانی اشخاص است، از ایـن نظـر حقـوق و    جرم، مستلزم دست
ي درون ذاتـی یـا ذهنـی    تر از نظریـه نماید. در حقوق فرانسه بیشنمیتأمین  افراد را به خوبی
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تـر بـه   مکتب تحققی بوده اسـت و بـیش   هايدیدگاه تأثیر تر تحتپیروي شده است زیرا بیش
  دهند.ذهنیت و قصد مجرم و درجه خطرناکی او اهمیت می

تـوان بـین فعـل و کیفیـات     طرفداران این دیدگاه عقیده دارند که نمـی  ج) دیدگاه ترکیبی یا تلفیقی:
نفسانی فاصله انداخت. بلکه باید هم فعل و هم قصد و غرض مرتکب را مورد توجه قـرار داد  

ي تلفیقی معتقدند باید در ا فعل و رکن روانی جرم از هم قابل انفکاك نیستند. پیروان نظریهزیر
اعمـال   ي آن از نظریه عینی پیـروي کـرد لـیکن جهـت تعیـین     شروع به جرم و عناصر متشکله

  ي ذهنی را مالك قرار داد.مجازات نظریه
و » بـه اجـرا میـان افعـال مـتقن     برخی نویسندگان براي تفکیک اعمال مقدماتـــی از شـــروع   

ارتکـاب جـرم اسـت. ولـی     هـا   آن شوند. برخی افعال نتیجه یقینـی تفاوت قائل می» مشکک«افعال 
روشن نیست و مبهم و قابل تفسیر هستند. براي مثال، خرید ها  آن برخی افعال نتیجه قطعی و نهایی

کـه کسـی کـه در     کند. حال آنتواند ترجمان قصد متهم را براي اهداف گوناگون هدایت سالح می
اي را نیابـد وارد خانـه بـراي ســـرقت شـود،      کشد تا اگر سـکنه اي به داخل آن سر می دیوار خانه

ي ترکیبی، شروع به جرم هر عملی است که مستقیماً به جـرم منتهـی   تفاوت دارند. بر اساس نظریه
ف واقع عنوان مجعول نظیر دکتر شود و با قصد ارتکاب انجام گیرد. براي مثال، اگر کسی برخالمی

و مهندس و ... انتخاب کند و تمامی اعمال او چه قبل از ارتکاب جرم و چه حین ارتکـاب جـرم،   
خواهـد بـا او ازدواج نمایـد، افعـال او ماننـد      حاکی از قصد او براي گول زدن دختري باشد که می

ع به اجراي جرم تدلیس (مـاده  ادعاي داشتن تمکن مالی، تحصیالت عالی و تجرد بدون ابهام شرو
  شود.ق.م.ا) تلقی می 647
در حقوق تطبیقی نیز رویکردهاي متفاوتی در خصوص شروع به جـرم اتخـاذ شـده اسـت. در       

تر است. در دعوي معـروف  ي عینی یا برون ذاتی بیشال گرایش به سمت نظریهنظام حقوقی کامن
گر خـود  ی را که سعی در فریب شرکت بیمه) رویه قضایی این کشور جواهرفروش1915رابینسون (

داشت، به این دلیل که به قدر کافی عملیالت مادي انجام نداده تـا تحـت عنـوان شـروع بـه جـرم       
مسئول شناخته شود و اعمال وي صرفاً جزیی از اعمال مربوط به جرم تام بـوده و مسـتقیماً بـه آن    

  شود، تبرئه کرد.مربوط نمی
  

  دوم: عدم وقوع جرمبند 
افزون بر شروع به اجراي جرم، عدم تحقق آن نیز باید اتفاق بیفتد. عدم وقوع جرم ممکن است بـه  
دو دلیل اتفاق بیفتد، یکی به دالیل موانـع خـارج از اراده مرتکـب، دوم، بـه دلیـل انصـذاف ارادي       

  مرتکب.
رده شروع به جرم هنگامی مصداق دارد که کسی شروع بـه اجـراي جرمـی کـ     الف) موانع خارجی:

 لیکن جرم و تکمیل آن به لحاظ وجود موانع خـارج از اراده وي محقـق نشـود. بـه عبـارت     



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

62 

دیگر، هرگاه عدم اتمام جرم در نتیجه انصراف غیرارادي مرتکب باشد، شروع به جرم شناخته 
ي مزبـور:  شود. بـه موجـب مـاده   استتنباط می 1352.م.ع قانونم 20شود. این شرط از ماده می
ي موانـع  تکاب جنایتی کرده و شروع به اجـراي آن بنمایـد ولـی بـه واسـطه     هرکس قصد ار«

اثـر بمانـد و جنایـت    مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بـی ها  آن ي فاعل درخارجی که اراده
در  20ي رسـد بیـان مـاده   به نظر مـی ...» منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد 

بـا   1361راجـع بـه مجـازات اسـالمی      15ي است. ماده تبیین شروع به جرم بسیار رسا بوده
 ق.م.ا 41ي مفهوم شروع به جرم را دچار خدشه کرد و ماده 20حذف ناشیانه برخی عبارات ماده 

نیز ماهیت حقیقی شروع به جـرم را تغییـر داده و از ایـن نهـاد حقـوقی چیـزي بـاقی         1370
دارد: مفـاد ق.م.ع سـابق مقـرر مـی     جدید با ابزگشـت بـه   یقانون 122ي نگذاشته است. ماده

ي عامل خارج از هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرا آن نماید لکن به واسطه«
اقدامات انجام گرفته جرم باشـد بـه مجـازات همـان      چه چناني او قصدش معلق بماند، اراده

  »شود...جرم محکوم و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می
و در نتیجـه عـدم    تواند مصداقی ازدخالت یک عامل خـارج از اراده اي عملی که میذکر نمونه

اي که در کی از شعب دادگاه عمومی تهـران مطـرح   رسد. در پروندهوقوع آن باشد، مفید به نظر می
اند با کمین کردن درب بانک و ساله که بر موتوري سوار بوده 29و  23گردیده است، دو نفر جوان 

شود، نشسـته و در یـک اقـدام غافلگیرانـه     از شخصی که با دریافت پول از بانک خارج میمراقبت 
میلیـون و دویسـت هـزار ریـال را از دسـت وي       نمایند تا کیسه پالستیکی محتوي چهـار سعی می

واژگون شده و هر دو نفر متهمـان دسـتگیر   ها  آن بربایند که در نهایت بر اثر مقاومت موتورسیکلت
همـان قـانون    42ق.م.ا (تعزیرات) و ماده  656دگاه عمومی تهران آنان را به استناد ماده شوند. دامی

نمایـد.  متهمان موصــوف را به دو سـال و هفتـاد و چهـار ضـربه شـالق تعزیـــري محکـوم مـی        
)low.com-www.aria(  

قاپی و از نـوع مشـارکت   تهمان را مصداق جرم کیفشود دادگاه عمل مگونه که معلوم می همان
کـه بـه    تلقی کرده و آن را به حداکثر مجازات محکوم کرده است. حال آن 42در جرم موضوع ماده 

تواند تحت عنوان شروع به شرکت در سرقت شناخته شودزیرا اوالً بر رسد عمل متهمان مینظر می
هم قرار گرفته است، متهمان تنها شـروع بـه ربـودن     دیوان تأکید اساس نظریه عینی که بارها مورد

توان آن را یک مانع خارجی دانست، جـرم  اند و به لحاظ مقاومت شاکی که میمال مورد نظر کرده
  واقع نشده است.

عدم وقوع جرم در نتیجه انصراف ارادي و پشیمانی صورت گیـرد، شـروع جـرم     چه چنانحال 
گـردد. امـا اگـر    جدید استنباط می یقانون 122ي وم مخالف مادهشود. این نتیجه از مفهشناخته نمی

اعمال مقدماتی که فرد براي انجام جرم مورد نظر انجام داده است جرم محسوب گردند بـه لحـاظ   
شخصی به منظور قتل دیگـري   چه چنانهمان اقدامات، محاکمه و مجازات خواهد شد. براي مثال، 
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یگري براي قتل وي نیز کمین نماید لکن به دلیل نـداي وجـدان   اي را تهیه کند و در مسیر داسلحه
یا ندامت یا ترس از مجازات و ... از ادامه ارتکاب جـرم منصـرف شـود، بـه اتهـام داشـتن سـالح        

توان زد، جایی است که مسـی بـا شکسـتن یـا     محاکمه و مجازات خواهد شد. مثال دیگري که می
رار داشته باشد و در حین فرار دستگیر شود، عمـل وي  خراب کردن در زندان یا بازداشتگاه قصد ف

شود لیکن چـون شکسـتن یـا تخریـب در زنـدان یـا بازاشـتگاه جـرم جداگانـه          جرم شناخته نمی
). به موجـب  1375ق.م.ا  547شود، به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد (مادهی محســوب می

ن نماید لکـن جـرم مـورد نظـر واقـع      هرکس قصد جرمی کند و شروع به اجراي آ«ق.م.ا:  41ماده 
گونـه   همان» شود.اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می چه چناننشود 

بین انصراف ارادي و غیـرارادي تفـاوتی قائـل نشـده      41ي در ماده گذار قانونشود که مالحظه می
راف ارادي و هـم بـه انصـراف    هـم بـه انصـ   ...» لکن جرم منظـور واقـع نشـود    «است زیرا عبارت 

اساساً قائـل   41ي غیرارادي منصرف است. در نتیجه نویسندگان حقوق کیفري عقیده دارند که ماده
در مـواد دیگـري از    گذار قانونشود. لیکن به شروع به جرم نبوده و شروع به جرم از آن درك نمی

ل کـرده و آن را پذیرفتـه اسـت.    قانون مجازات اسبالمی این عنصر را در مفهوم شروع به جرم داخ
هرگاه کسی شروع بـه قتـل عمـد نمایـد ولـی      «دارد: مقرر می 1375ق.م.ا  613ي براي نمونه، ماده

ي وي محقق نگردد به شش ماه تـا سـه سـال حـبس تعزیـري محکـوم       نتیجه منظــور بدون اراده
همین قیـد را تکـرار کـرده     قانون مبارزه با قاچاق انسان 4ي ماده 2ي چنین تبصرههم» خواهد شد.
ي هرگاه کسی شروع به جرمـی کـرده بـه اراده   «دارد: جدید نیز اشعار می یقانون 124ي است. ماده

  ...»خود آن را ترك کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نخواهد شد 
شود این است که تشخیص انصراف ارادي از غیـرارادي امـر آسـانی    له مهمی که مطرح میئمس

هاي شب وارد خانه دیگـري شـود و درنتیجـه    یست. براي مثال، اگر کسی به قصد سرقت در نیمهن
توان او را به اتهام شـروع بـه سـرقت تحـت     گریه کودك خانه، منزل را بدون سرقت ترك کند، می

تعقیب قرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، انصراف او را از ادامه ارتکاب جذم، بایـد انصـراف ارادي   
  نست یا غیرارادي؟دا

انصراف زمانی ارادي است که ناتمام گذاشتن جرم از سوي فاعل معلول هـیچ عامـل خـارجی    
ي آزاد مرتکب بوده باشد. لیکن شرط انصراف ارادي این است کـه  نبوده بلکه، صرفاً ترجمان اراده

ه دارنـد و  قبل از وقوع کامل جرم باشد حتی در مرحله شروع به اجرا. برخی خالف ایـن را عقیـد  
شـروع نشـده باشـد زیـرا     دارند انصراف و ترك عمل زمانی مصداق دارد که هنوز جـرم  اظهار می

از انصـراف بعـد    گذار قانونکنند که منظور جرمی که شروع شد ترك آن مفهومی ندارد و اضافه می
خواسـته   گـذار  قـانون رسد این دیدگاه صحیح نباشد زیرا از شروع به اجرا ندامت است. به نظر می

 گـذار  قـانون است بعد از شروع به اجرا فرد را به عدم ادامه جرم تشویق نماید. بـه عبـارت دیگـر،    
خواسته با کیفرزدایی از اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، مرتکبان شروع بـه اجـراي جـرم را بـه     
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نبال کـرده تـا   ق.م.ا نیز همین سیاست را د 41ي ماده 2ي ترك ارادي عملشان تشویق نماید. تبصره
کسـی  «ي بـاال،  کننده به اجراي جرم را، تشویق به عدم ارتکاب جرم نماید. به موجب تبصرهشروع

که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را تـرك کنـد و اقـدام انجـام شـده جـرم باشـد از        
رد و براي نمونه، شخصی قصد قتل دیگري را دا» موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.
دهد، لیکن در اثناي کار پشـیمان شـده و بـا میـل     او به قصد قتل مورد ایراد ضرب و جرح قرار می

شود، به جرم ایراد ضرب و جرح دهد، چون ایراد ضرب و جرم جرم تلقی میخود آن را ادامه نمی
نیز  مقدمات شروع به جرم چه چنانبا رعایت کیفیات مخففه مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، 

جدید با وضوح  یقانون 124ي جرم باشند، به مجازات اعمال مقدماتی نیز محکوم خواهد شد. ماده
ي خـود آن را  هرگاه کسی شروع به جرمی کرده بـه اراده «دارد: تري در این خصوص مقرر میبیش

ه، شود، لکن اگر همان مقدار رفتاري کـه مرتکـب شـد   ترك کند به اتهام شروع به جرم تعقیب نمی
له ئتشخیص انصراف ارادي از غیرارادي یـک مسـ  » شود.جرم باشد به مجازات آن جرم محکوم می

ي قاضی دادگاه واگذار شود. در موارد تردید نیز باید با اسـتفاده از  موضوعی است که باید به عهده
  ي تفسیر به نفع متهم، توقف اعمال اجرایی را حمل بر تصمیم ارادي مرتکب کرد.قاعده
انصراف ارادي و تصمیم به عدم ارتکاب جرم با احساس ندامت و پشیمانی تفاوت وجـود   بین
ترین تفاوت این دو آن است که انصراف ارادي مربوط به قبل از زمان ارتکاب جرم یا در  دارد. مهم

کـه احسـاس    شـود، حـال آن  حین انجام عملیات مدي جرم است که باعث توقف این عملیات مـی 
شود. انصـراف ارادي قبـل از ارتکـاب    ي بعد از ارتکاب جرم واقع میی در مرحلهندامت و پشیمان

که احساس ندامت  گردد، حال آنجرم، باعث عدم وقوع جرم و در نتیجه عدم مسئولیت کیفري می
ي در ارتکاب جرم ندارد، بلکه باعث تخفیف مجازات و یا در مواردي معافیـت از  تأثیر و پشیمانی
هاي مطلق دشوارتر از به ویژه تمیز بین انصراف ارادي و احساس ندامت در جرمگردد. مجازات می

ي انـدکی وجـود   باشد که بین انجام عملیات مادي جرم و حصول نتیجـه فاصـله  هاي مقید میجرم
  ).279، 1ج ، 1391دارد. (آقاي جنت مکان، 

  
  ناتمام: میجرافصل دوم: 

  مبحث اول: جرم محال
ي او، ارتکاب جرم نماید ولی این بار نه به دلیـل عامـل خـارج از اراده    ممکن است فاعل شروع به

پذیر نباشـد.  بلکه به دلیل عدم امکان وقوع نتیجه در خارج یا عدم کفایت وسیله، تحقق جرم امکان
نماید در حالی که آن فرد قـبالً مـرده   براي نمونه، کسی به سمت دیگري و باقصد قتل او شلیک می

نماید در حالی که آن زن اساساً حامله نیست یا کسی قصد قتل ه سقط جنین زنی میاست یا اقدام ب
اي را مه به منظور قتل او استفاده کرده، کشنده نبوده است و امثـال  دیگري را کرده است لیکن ماده

آن. در کلیه این موارد، به دلیل عدم امکان مادي، نتیجه موردنظر حاصل نشده است. عـدم حصـول   
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یکی به دلیل عدم امکان تحقق موضوعی جرم و دیگـري بـه دلیـل     نیز به دو دلیل بوده استنتیجه 
تأثیر بودن وسایل به کار گرفته شده. حال پرسش این است که آیا در این صورت جرمـی واقـع   بی

شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، ایا امکان تحقق نتیجه جرم یکی از شرایط تحقق جرم به شمار 
داننـد.  ان این حالت را نوعی خاصی از شروع به جرم تحت عنوان جرم محال میدان حقوقرود؟ می

و فیلسوف آلمانی ابداع کـرد.   دان حقوق) Feuerbachاصطالح جرم محال را نخستین بار فویرباخ (
در صورتی کـه اعمـال انجـام یافتـه ارتبـاط      «ي مذکور: در حقوق ایران براي نخستین بار تبصـــره

اطـالع بـوده وقـوع    بیها  آن با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادي که مرتکب ازمستقیم 
پس از انقـالب در مـورد بـه    » شود.جرم غیرممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می

هاي فراوانی وجود داشته است. در وضع فعلی حقـوق  رسمیت شناختن جرم محال تردیدها و ابهام
ها دادو جرم محال شباهت فراوانی با شـروع بـه   توان به این پرسشخ روشنی نمیکیفري ایران پاس

  جرم و جرم عقیم دارد که در زیر توضیح داده خواهد شد.
ـ  حقـوق ق.م.ا اشاره صریحی به جـرم محـال نـدارد.     41ماده  ان کیفـري نیـز در ایـن زمینـه     دان
لکن جرم منظور واقع «... ي استناد به جملهان با دان حقوقاند. برخی هاي متفاوتی ابراز داشته دیدگاه
باشد. در مقابل، برخـی بـا اسـتناد بـه حکـم      عقیده دارند که جرم محال قابل مجازات می...» نشود 

شروع بـه اسـتفاده از سـند مجعـول     «که  این کشور مبنی بر عالی دیوان 17/3/1328مورخ  19/1538
شـد بنـابراین در مـوردي کـه اسـتفاده از سـند       وقتی وصداق دارد که در حقیقت استفاده مقـدور با 

آید و به همـان علـت   مجعولی غیرممکن است وکسی بدون اطالع از این امر در مقام استفاده بر می
عقیده دارنـد کـه جـرم    » شود.موضوع کشف شود به این عمل استفاده اطز سند مجعول اطالق نمی

  محال قابل کیفر نیست.
اند به این دلیل که جـرم  یرباخ با مجازات جرم محال مخالفت ورزیدهان آلمانی به ویژه فودان حقوق

اي که وارد کرده کمتر از صدمه شروع به جرم محال نظم جامعه را به هم نریخته و یا حداقل صدمه
که در شـروع بـه جـرم     طور همانباشد. دسته دیگر جرم محال را نوعی شروع به جرم دانسته و می

شـود در جـرم   یجه نیست و با توجه به قصد واقعی فاعـل مجـازات مـی   مجازات منوط به تحقق نت
محال نیز اقدامات به عمل آمده، حکایت از قصد درونـی مرتکـب و حالـت خطرنـاك وي دارد و     

یافته ولی جرم واقع نشـده اسـت.   حتی یم مرحله جلوتر هم رفته، زیرا اقدامات اجرایی کامالً پایان
  ).411، 1389(زراعت، 
کننـد. در جـرم   ان جرم محال را به محال مطلق و محال نسبی تقسیم میدان حقوقم ي سودسته

وجه ممکن نیست براي مثال، شلیک به مغز کسی که قـبالً فـوت   محال امکان حصول نتیجه به هیچ
کرده است و محال نسبی جایی است که امکان حصول نتیجه در زمان ارتکاب جرم ممکن نیسـت،  

ان تحقق آن وجود دارد. براي مثال، فرو کردن دست در جیـب کسـی، در   ولی در شرایط عادي امک
حالی که جیب وي خالی است. در نتیجه معتقدند جرم محال مطلق قابل مجـازات نیسـت و جـرم    
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رسد عقیده سوم نیز بتواند مشکل را حل کند و بهتر اسـت  شود. به نظر میمحال نسبی مجازات می
م، جرم تلقی کرده و آن را قابـل مجـازات بـدانیم. در حقـوق     جرمک محال را همانند شروع به جر

داننـد. رویـه   فرانسه نیز جرم محال را نوعی شروع به جرم تلقی کـرده و آن را قابـل مجـازات مـی    
دیدگاه دانایان حقوق، جرم محال را همانند شروع بـه جـرم قابـل     تأثیر قضایی کشور فرانسه تحت

دارد: این کشور اعـالم مـی   عالی دیوان 1986ژانویه  19ي مورخ داند. براي نمونه، در رأمجازات می
دیده تاکنون مرده بوده است زیـرا  براي توصیف شروع به قتل غیرعمدي هیچ اهمیتی ندارد که بزه«

). 63، 1387(لوترمی لورانس و پاتریـک کلـب،   » ي مرتکب بوده است.این وضعیت خارج از اراده
و تصمیم مجلس اعیـان ایـن    1981هاي جزایی مصوب ع به جرمدر انگلستان بر اساس قانون شرو

) امروزه تمامــی مصادیق جرم محال تحت عنـــــوان شـروع بـه    1986کشور دردعوي شیپوري (
ي ي مـاده جدیـد در تبصـره   یقانون). 148، 1388باشند. (میر مجمد صادقی، جرم قابل مجازات می

هرگـاه رفتـار   «ي مزبـور:  ه است، به موجـب مـاده  تلویحی به جرم محال اشاره کرد صورت به 122
اطـالع  بـی هـا   آن ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادي که مرتکب از

  »بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
  

  مبحث دوم: جرم عقیم
الیل متعددي دارد. گاهی اوقات مرتکـب بـا قصـد    عدم وقوع جرم بعد از شروع به اجراي آن د

دهد لیکن بنـا  ي آخر نیز ادامه می کند و تا مرحلهارتکاب جرمی، عملیات اجرایی آن را آغاز می
شود و نتیجه نافرجام ي مرتکب نظیر عدم مهارت، جرم منظور واقع نمیبه دالیلی خارج از اراده

ست. براي نمونه، شخصی که قصد قتـل دیگـري را   ماند در این حالت جرم عقیم واقع شده ا می
ها دارو را به فرد بخوراند، لـیکن در ترکیـب دارو    کند که با ترکیب آندارد داروي سمی تهیه می

دهـد، بـا   مهارت و دانایی الزم را ندارد در نتیجه دارو خاصیت کشندگی خود را ازد دسـت مـی  
اي بـین جـرم تـام و    رسد جرم عقیم، مرحلهیافتد، به نظر موجود خوردن دارو هیچ اتفاقی نمی

شناسی، بین مرتکب جرم تام و جرم عقـیم تفـاوت چنـدانی از    نظر جرم شروع به جرم باشد. از
حیث حالت خطرناك وجود ندارد لیکن از نظر حقوق کیفري برابري کیفر جرم تام با جرم عقیم 

رم دارد. زیـرا در هـر دو مـورد،    هاي زیادي با شروع به جقابل توجیه نیست. جرم عقیم شباهت
ي مرتکب با قصد مجرمانه عملیات اجراي جرم را شروع کرده و در اثر عواملی که خارج از اراده

شود. تفاوت بین شروع به جرم و جـرم عقـیم نیـز ایـن     مرکب است نتیجه موردنظر حاصل نمی
عقـیم   ده ولـی در جـرم  است که در شروع به جرم، عملیات اجرایی آغاز شده ولی به پایان نرسی

عملیات اجرایی آغاز شده و پایان هم یافته، ولی هدف منظور حاصل نشده است. بـراي نمونـه،   
کند لیکن به دلیل عدم مهارت و نداشتن تخصص الزم، تیـر  کسی با اسلحه به دیگري شلیک می

  کند.او به هدف برخورد نمی
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دم حصول نتیجه در نتیجه عامل خارج از که ع از نظر اصولی جرم عقیم دو شرط دارد: اول، آن
ي مرتکب باشد. دوم، عدم حصول نتیجه معلول عدم امکان تحقق نتیجه در خارج نباشـد. بـه   اراده

عبارت دیگر ارتکاب جرم محال نباشد، بلکه عدم تحقق جـرم در خـارج، بـه دلیـل عـدم مهـارت       
کنـد  منظور قتل عمدي او کمین می مرتکب باشد. براي مثال، کسی بمبی را تیه و در مسیر فردي به

لیکن به دلیل عدم مهارت در تنظیم وا ستفاد از آن، اندکی قبل از عبور فرد موردنظر، بمـب منفجـر   
گردد. تفاوت جرم عقیم با جرم محـال در آن  گردد و باعث کشف جرم و دستگیري مرتکب میمی

پـذیر اسـت ولـی در جـرم     مکـان است که درد جرم عقیم امکان تحقق نتیجه و وقوع جرم همیشه ا
  پذیر نیست.وجه امکانیابی به نتیجه به هیچمحال امکان دست

ي خاصی به تعریف ایـن جـرم و اصـول و    انین مجازات پیش و پس از انقالب هیچ مادهودر ق
توان این جرم را از اي از نویسندگان معتقدند که میقواعد حاکم بر آن، اختصاص نیافته است. عده

هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شـروع  «استنباط کرد. به موجب ماده مزبور:  1352ق.م.ع  20ماده 
به اجراي آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعـل در آن مـدخلیت نداشـته قصـدش     

ـ  20از ماده » اثر بماندیا بی«عبارت » اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود...معلق یا بی ي هرا به منزل
تلویحی به جرم عقـیم و محـال    صورت به نیز 1352قانون  20دانند. تبصره ماده بیان جرم عقیم می

با  1361قانن راجع به مجازات اسالمی  15پس از انقالب در ماده  گذار قانوناشاره کرده بود. لیکن 
در حـال حاضـر   هرگونه احتمال وقوع جرم عقیم را مردود دانسته بود. » اثر بماندحذف عبارت نبی

 گـذار  قانونرسد اساساً به نظر می 1370ق.م.ا  41در ماده  20بینی قید ماده نیز با توجه به عدم پیش
بینی نکرده و در نتیجه مجازات نیـز نخواهـد   اسالمی به لحاظ عدم اعتقاد به جرم عقیم، آن را پیش

و بر همـین پایـه آن را قابـل    توان از جرم عقیم تحت عنوان شروع به جرم یاد کرد داشت. تنها می
را تکرار کرده است.  1352ق.م.ع  20ي ي مادهجدید نیز عیناً حکم تبصره یقانونمجازات دانست. 
در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکـاب جـرم   : «122ي ي مادهبه موجب تبصره

بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل اطالع بیها  آن داشته باشد ولی به جهات مادي که مرتکب از
  »شود.در حکم شروع به جرم محسوب می

  
  هاي مطلقوم: شروع به جرم در جرممبحث س

هاي هاي مقید و جرمشوند: جرمها از حیث لزوم کسب نتیجه یا عدم آن به دو دسته تقسیم میجرم
هـایی کـه   بود یعنـی جـرم  هاي مقید تاکنون گفته شد، در مورد شروع به جرم در جرم چه آنمطلق. 
بـه دیگـري (مـاده    » ضرر«ق.م.ا)، ورود  599(ماده » نفعی براي خود«اي خاص مانند تحصیل نتیجه
  است.ها  آن ق.م.ا) شرط تحقق 717(ماده » صدمه بدنی«ق.م.ا) و یا ایراد  596

ب هاي مطلق ابهام وجود دارد. جرم مطلق که در آن کسـ در مورد امکان شروع به جرم در جرم
باد بلکه صرفاً ارتکاب یک عمل یا استفاده از ابزار و وسـایل  و حصول نتیجه شرط تحقق جرم نمی
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هـاي  اي معتقدند چـون در جـرم  ازنتیجه، موجب تحقق ارتکاب جرم است. عده نظر صرفخاص، 
مطلق به محض انجام عملیا اجرایی جرم و پیش از حصول نتیجه، جرم واقع شده است، در نتیجـه  

هاي مطلق هـم شـروع بـه جـرم     اي معتقدند که در جرمه جرم مصداق ندارد. در برابر، عدهشروع ب
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشـاء اخـتالس    3مصداق دارد. براي نمونه، در جرم ارتشاء (ماده 

هـاي طـال و   ق.م.ا) و ساختن شبیه سکه 664وکالهبرداري)؛ ساختن کلید براي ارتکاب جرم (ماده 
هـاي  تواندد مصداق داشته باشـد. شـباهت  ق.م.ا) شروع به جرم می 578ي رایج کشور (ماده ينقره

گونه که در فصل نخسـت   هاي بازدارنده (مانع) وجود دارد. همانهاي مطلق و جرمجرمزیادي بین 
آور هایی هستند که به دلیل پدید آوردن یک موقعیت خطرناك و زیانهاي مانع جرمگفته شد، جرم

نفسه موجبات ضرر دیگران یا بر هم زدن نظم جامعه را شوند ولی فیمی یه دیگري جرم شناختهعل
  سازند.فراهم نمی

  
  مبحث چهارم: مجازات شروع به جرم

دانست و اگر مجازات مجازات شروع به جرم را حداقل مجازات جرم تام می 1304ق.م.ع  20ماده 
ق.م.ع  20بـود. مـاده   حبس ابد با اعمـال شـاقه مـی    بود مجازات شروع به آن جرمجرمی اعدام می

قـانون   15بینـی کـرده بـود. مـاده     ترتیبات مفصلی در خصوص مجازات شروع به جرم پیش 1352
مجازات شروع به جرم را تأدیب تعیـین کـرده بـود. (میـر محمـد       1361راجع به مجازات اسالمی 

ن تأدیب را مشخص نکرده بود و آن ره به نوع، ماهیت و میزا گذار قانون). لیکن 92، 1388صادقی، 
ي دادگاه واگذار کرده بود. البته تعیین مجازات براي شروع به جرم درصورتی بود کـه قـانون   عهده

شروع به ارتکاب جرم در صـورتی قابـل   «همان قانون:  18تصریح کرده باشد. زیرا به موجب ماده 
 635ي رأي وحدت رویه قضایی شـماره  به موجب» مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

قـانون مجـازات اسـالمی،     41به صراحت ماده «کشور:  عالی دیوانعمومی هیأت  8/4/1378مورخ 
بینی و به آن اشاره شده باشـد  شروع به جرم در صورتی جرم قابل مجازات است که در قانون پیش
الـی   651اي موضـوع مـواد   هـ و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت

قانون مزبور به جهت  656ي جرم شناخته شده است و در غیر این موارد مذکور از جمله ماده 654
که عمل انجام شده جـرم باشـد    باشد، مگر آنعدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی

  »که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.
ـ  حقـوق عقیده بسیاري از به   1370ان، چـون شـروع بـه جـرم در قـانون مجـازات اسـالمی        دان

اسالمی  گذار قانونبینی نشده است. زیرا موضوعیت ندارد از این رو، مجازات آن هم در قانون پیش
نشـده اسـت در    قائـل با دخل و تصرف ناشیانه بین انصراف ارادي و ا نصراف غیـرارادي تفـاوت   

). تنهـا در  133، 1380وع به جرم را از نظر موضوعی منتفی ساخته اسـت. (توانـا،   له شرئنتیجه مس
جداگانه به شـروع بـه جـرم تصـریح      صورت به در ذیل هر جرمی صریحاً و گذار قانونمواردي که 
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واال «جملـه   1370ق.م.ا  41کرده باشد، مجازات شروع به جرم مشـخص شـده اسـت. زیـرا مـاده      
لت بر تعیین مجازات تعزیري براي شروع به جرم مشخص نکرده اسـت.  را که دال» شودتأدیب می

اصل بر عدم مجازات شروع به جـرم اسـت مگـر در مـواردي کـه در       41به عبارت دیگر، در ماده 
اقـدامات انجـام گرفتـه جـرم     «کـه   قانون خاص براي شروع به جرم مجازاتی مقرر شده باشد یا آن

  نباشد، شروع به جرم وجود نخواهد داشت.اگر اقدامات انجام گرفته جرم » باشد
، 1352جدید با بازگشت به مقررات حاکم بر شروع به جرم در قانون مجازات عمـومی   یقانون

مجازات شروع به جرم را نه بر اساس نوع جــرم، بلکه بر اساس میزان مجـازات مقـرر در قـانون    
ورت بـه شـرح زیـر مجـازات     یـن و در یـر ا «... دارد: مقــرر مـی  122مشخص ساخته است. ماده 

  شود: می
سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیري درجـه یـک تـا    ها  آن می که مجازات قانونییدر جرا  .1

  سه است به حبس تعزیري درجه چهار،
قطع عضو یا حبس تعزیري درجه چهار اسـت بـه حـبس    ها  آن می که مجازات قانونییدر جرا  .2

  تعزیري درجه پنج،
شالق حدي یا حبس تعزیري درجه پنج است بـه حـبس   ها  آن مجازات قانونی می کهیدر جرا  .3

  قانون) 215(ر.ج. ماده ...» تعزیري یا شالق یا جزاي نقدي درجه شش 
معمول شروع به جرم در جنایات همیشـه   طور به در حقوق خارجی، به ویژه در حقوق فرانسه،  

در قـانون قابـل مجـازات شـناخته     قابل مجازات است و شروع به جرم جنحـه بـه شـرط تصـریح     
  خالفی نیز مجازات ندارد. میجراشود. شروع به جرم در  می

در برخی از قوانین خاص نیـز بـه    گذار قانون، 1370افزون بر مجازات شروع به جرم در ق.م.ا 
مجازات شروع به جرم خاصصی تصریح کرده است. برخی از مواردي که مجازات شروع به جـرم  

  شده است به شرح زیر است: در قانون تصریح
تعزیـري جعـل و تزویـر، سـرقت،      میجـرا شـروع بـه   : «1382ق.م.ج.ن.م  128به موجب ماده 

تخریب یا آتش زدن یا اتالف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نییروهاي مسـلح،  
اخـتالس،   تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجـاز امـوال نیروهـاي مسـلح، ارتشـاء     

علیه امنیت داخلی و خـارجی جـرم اسـت و مرتکـب حسـب مـورد بـه حـداقل          میجرااخاذي یا 
قانون مبارزه بـا قاچـاق انسـان     3ماده  2به موجب تبصره » شود.مذکور محکوم می میجرامجازات 
موضوع این قانون نماید لـیکن نتیجـه مـوردنظر     میجراکسی که شروع به ارتکاب : «1383مصوب 
قانون مجازات  2ماده » گردد.اده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میبدون ار

شروع به جرم قاچاق عالوه بر ضبط مال و نصـف جـزاي   «؛ 29/12/1312مرتکبین قاچاق مصوب 
ماده واحـده قـانون   » نقدي فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.

مجـازات شـروع بـه پاشـیدن اسـید بـه       : «... 16/12/1337شیدن اسید مصوب مربوط به مجازات پا
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مـاده یـک قـانون تشـدید      2تبصـره  » از دو سال تا پنج سال است. 2اشخاص، حبس جنایی درجه 
مجـازات شـروع بـه    : «15/9/1367مجازات مرتکبین ارتشـاء و اخـتالس و کالهبـرداري مصـوب     

ر همان مورد خواهد بود و در صـورتی کـه نـس    کالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر د
مـاده   3تبصره » شود.کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میعمل انجام شده یز جرم باشد، شروع

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجـازات مقـرر در   «دارد: قانون مزبور نیز مقرر می 3
بینی شده استدر شروع به ارتشاء به پیش دائمال آن خواهد بود (در مواردي که در اصل ارتشاء انفص

شود) ودر صورتی که نفس عمـل انجـام شـده جـرم باشـد بـه       جاي آن سه سال انفصال تعیین می
مجـازات شـروع بـه    » «این قانون نیز آورده است 6ماده » مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

د بود و در صورتی که نفـس عمـل   اختالس حسب مورد حداقل مجازات که در همان مورد خواه
 15به موجب ماده » شود.کننده به مجازات آن جرم نییز محکوم میانجام شده نیز جرم باشد، شروع

شـروع بـه شـکار جـانوران وحشـی      : «1375قانون اصالح موادي از قانون شکار و صـید مصـوب   
داقل مجـازات مقـرر،   باشد و مرتکب به حـ برخالف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می

-مقرر مـی  1382قانون مجازات نیروهاي مسلح مصوب  109تبصره یک ماده » محکوم خواهد شد.
یعنی قبول هدایا و امتیاز و ...) حداقل  109مجازات شروع به این جرم (جرم موضوع ماده «داردك 

  »مجازات حبس مقرر در این ماده است.
انـد  جرم در قوانین خاص، تردید ایجاد کرده برخی نویسندگان در خصوص مجازات شروع به

باشد و قانون تشـدید  می مؤخرقانون کجازات اسالمی عام و که  این زیرا عقیده دارند که با توجه به
باشـد بنـابراین،   خاص و مقدم مـی  1367مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداري مصوب 

اعتبار بیندازد. در نتیجه شروع به جرم در قـانون   را از مؤخرتواند حکم قانون عام خاص مقدم نمی
گونـه کـه دسـته     رسد هماننباشد، قابل مجازات نیست. به نظر می 41تشدید نیز اگر منطبق با ماده 

 41ي مـاده  کنندگان قانون مجازات اسالمی و فلسفهان باور دارند هدف تهیهدان حقوقدیگـــري از 
  براین در موارد خاص باید به همان نص قانونی عمل کرد.کند. بنااین دیدگاه را تقویت نمی

  
  مجازات جرم محال و عقیم مبحث پنجم:
، حکم مجازات شروع به جرم را روشن و مشخص نکرده 1370ق.م.ا  41ي مادهکه  این با توجه به

است از این رو، تعیین کیفر براي جرم محال و جرم عقیم که در حکم شروع به جـرم هسـتند نیـز    
اقدامات مقدماتی که  این مجازات شروع به جرم منوط شده است بهکه  آن پذیر نیست. به ویژهانامک

انجام گرفته، جرم شناخته شود. براي مثال، اگر کسی براي انجام کالهبرداري سندي یا عنـاوینی را  
بـه اتهـام   جعل نماید، ولی جرم کالهبرداري واقع نشود، فرد نه به اتهام شروع به کالهبرداري بلکه 

صورت، مجازاتی نخواهد داشـت.  شود، در غیر اینجرم جعل یا استفاده از سند مجعول محکوم می
 41ي رسد در کلیه موارد فوق، شروع به جرم و جرم محال و جرم عقیم بر اسـاس مـاده  به نظر می
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 گونـه  اینرمان با توجه به استعداد و ظرفیت جنایی مج گذار قانونق.م.ا قابل کیفر نباشد. بهتر است 
) با وضع قوانین مناسب، کیفـري در  91، 1388ها، (میرمحمد صادقی،  ها و حالت خطرناکی آنجرم

ارتکاب جرم محـال را در حکـم    122ي ماده جدید در تبصره یقانونتعیین نماید. ها  آن خور براي
  شروع به جرم دانسته که از حیث مجازات نیز تابع شروع به جرم است.

بینی نکرده است. بنابراین، در حـال  هاي حدي شروع به جرم را پیشکیفري در جرم رگذا قانون
هـاي حـدي نیـز    هاي حدي قابل مجازات نیسـت، هرچنـد شـروع بـه جـرم     حاضر، شروع به جرم

هاي حدي توجیه منطقـی و علمـی    بینی شروع به جرم در جرمپذیر است. بنابراین، عدم پیش امکان
  ندارد.
  
  نتیجه

شود و به کند که از قصد شروع میارتکاب مجرمانه عمدي غالباً مسیر شخصی را طی میمجرم در 
انجامد اما در طی مسیر که در آن عوامل متعددي ممکن است دخالت کنند مجـرم گـاه   جرم تام می

شود و غالیاً مجازاتی نیز از ایـن جهـات تحمـل    در محدوده قصد و عملیات مقدماتــی متوقف می
له ئگـردد. در ایـن مـورد، مسـ    ه نیز عملیات اجرایی را شروع و در میان راه متوقف مـی کند. گانمی

شود که بدان پرداخته شد. در موارد بسیاري قابل مجازات است. گـاه نیـز   شروع به جرم مطرح می
ممکن است مجرم مسیر عملیات مجرمانه را تا انتها طی کند اما به دالیلـی بـزه مـوردنظر او واقـع     

عقـیم و محـال از نظـر     میجـرا گردد. ماند یا امکان حدوث آن محال مینی جرم عقیم مینشود؛ یع
مرتکـب راه   چـه  چنـان گنجیـد.  قابل بحث هستند کـه در آن مجـال نمـی    میجرااعمال مجازات از 

مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم به نحوه کامل و منطبق با قصد بزهکـار پایـان پـذیرد جـرم تـام      
کننـده  واجد مسئولیت جزایی و فاقد عوامل نتیجهکه  آن در مورد مجرم، مشروط به است و مجازات
  پذیر است.جرم باشد امکان
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  دانشجوي دکتري حقوق حصوصی و وکیل پایه یک دادگستري حدیث شفیعی

  کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري  مرتضی فروحی
 
  

 مقدمه
، پس از وقوع عقد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و مطابق اصل لزوم هیچ کدام از طرفین

ه موجب توافق در حین انعقاد عقـد مبنـی بـر دادن اختیـار فسـخ      حق فسخ عقد را ندارند مگر ب
شود و یا به موجب  معامله به یکی از طرفین یا هر دوي ایشان که اصطالحاً خیار فسخ نامیده می

و پیمان شکنی  است امري نامتعارف و خالف اصل ،خیارات قانونی. بنابراین برهم زدن عقد الزم
به مجوز قانونی دارد. این قاعده نه تنها در حقوق ما بلکه در  گناه و تقصیر محسوب شده و نیاز

المللـی کـاال    که در کنوانسیون بیع بین هاي حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده کما این کلیه نظام
هیچ یـک از طـرفین    نیز فسخ عقد نیازمند مجوز قانونی و رعایت تشریفات خاص خود است و

را منحـل و از تعهـد خـویش سـرباز زننـد. در کنوانسـیون بیـع        عقـد   يا توانند به هر بهانـه  نمی
االمکان محدود شده و طرفین ملـزم بـه رعایـت مفـاد تعهـد       تیالمللی نیز خیارات فسخ تا ح بین

عنـوان یکـی از ضـمانت     تواننـد از حـق فسـخ بـه     باشند و تنها در شرایط خاصی می خویش می
یند. هرچند کنوانسـیون اسـتفاده متعهـد لـه از     اجراهاي عدم انجام تعهد طرف مقابل استفاده نما

داده امـا از آنجـایی کـه مـدونان آن متمایـل بـه        صورت انتخابی قرار سایر ضمانت اجراها را به
استدامه عقد هستند کاربرد فسخ را با وضع تشریفات و مقدماتی از جمله اعالم قبلـی نقـض یـا    

نیز تحقق نقض اساسی و یا و بقت کاال فوري بودن اعمال حق فسخ و عدم مطاها  بینی نقض پیش
 اند. بینی تحقق نقض اساسی محدود نموده پیش

ضمانت اجراها از جملـه   یباال هرچند طرف متضرر در عقد حق رجوع به تمامهاي  بنا به گفته
ز فسخ را دارد اما اجبـار  ین و نیجانش يل کاالیاجبار متعهد به انجام تعهد و جبران خسارت و تحو

هـا   آن نین و محـدودتر یضمانت اجرا و اعمال فسخ کم کاربردتر ترین یاصلانجام تعهد، متعهد به 
 45از مفهـوم مـاده   کـه   کمـا ایـن   اسـت.  ییاروپـا  يون و اصول قراردادهـا یمطابق مقررات کنوانس

ـ آ یز برمـ ین ییاروپا يقراردادها یاصول حقوق 9ـ301ون و ماده یکنوانس د کـه در صـورت عـدم    ی
تعهـد و فسـخ)    يفایک از دو ضمانت اجرا (اجبار متعهد به ایتواند از هر می اردیخر، تعهد ياجرا

 المللی کاال، شرایط فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بینبررسی 
 حقوق ایران و اصول حقوق اروپایی
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 از یکیاز ضمانت اجراهاست چرا که اعمال  یکیر در کاربرد ییتخ ين به معناید البته ایاستفاده نما
 يبـرا  ی، موضـوع یکـ یگر است و در واقع با اعمال ید يضمانت اجرا کارگیري بهمعارض با ها  آن

  گر نخواهد بود.ید ياجرا اعمال ضمانت
 

 هاي مشابه تعریف حق فسخ و مقایسه آن با واژه. 1
، يرأدن یـ ، تبـاه گردان ییاز جـا  یدن دست کسـ یل گردانیاکبر دهخدا فسخ را در لغت زا یدکتر عل

دن، کهنـه و  یع و آهنگ و مانند آن، سست گردیران ساختن برانداختن بیشکستن، جدا جداکردن، و
 )15129: 1373کنند (دهخدا، می فیزء آن تعرپاره شدن جامه و ج

مـان  یبرهم زدن معامله و باطل کـردن پ  يشان فسخ را به معناید، ایحسن عم یدر فرهنگ فارس  
 )771: 1361د،ی(عم اند نمودهعنوان 
ی کـه در اصـطالح حقـوق    انـد  نمـوده  یف فسخ را عامل بطالن عقـد تلقـ  ین تعریواقع در ا در
از تفاوت بطالن و فسخ عقد  ین ناشین عقد باطل نمود و ایک از طرفیه را به اراد يتوان عقد نمی

 است.
 ،دارنـد فسـخ   اند و عنوان مـی  همچنین دکتر محمد معین نیز فسخ را همانند دکتر دهخدا معنا نموده

و  يتغییر دادن رأ، ویران ساختن، باطل کردني، کردن، تباه گردانیدن رأ جدا زایل کردن، شکستن و جدا
 )2085: 3،1386(معین، ج  .اند باطل کردن بیع و تغییر دادن قصد خویش عنوان نمودهتدبیر 

از  یبطـالن عقـد ناشـ   که  آن دارند حال می ع عنوانیز فسخ را باطل کردن بیف نین تعریکه در ا
کـه   یبه قصد و اراده ندارد در حـال  يازیل آن است و نیجهت تشک یو قانون یط اساسیفقدان شرا

ن با توجـه  یاز طرف یکیل شده باشد و یتشک یحیگردد که عقد صح می مستحدث یفسخ عقد زمان
ن ید و همچنیاز شرط بتواند عقد را فسخ نما یا حق فسخ ناشیکه در قانون ذکر شده و  یطیبه شرا

، سـوخ ناثر است اما عقد م منشأکه عقد باطل از ابتدا فاقد ها  آن است تفاوت فسخ و بطالن در آثار
ار بـه  یـ خ يلغـو  ياثر خواهد بود. اما معنا منشأ، ت زمان فسخیل لغایاز زمان تشک است که يعقد
ار انجـام  یـ گـردد کـه اخت   می اطالق یار است و درواقع به کسیار و اسم مصدر باب اختیاخت يمعنا
 را داشته باشد. یعمل

ن یاز طـرف  یکیکه  ییار داشتن و قدرت توانایکنند: اخت می فیتعر گونه اینار را یخ، نیدکتر مع
 ـار  یـ ار صـاحب اخت یـ اخت يتواند عقـد را منحـل کنـد و دارا    می کند که به موجب آن می دایعقد پ
 )1170: 1386، 2شود. (همان، ج  می دهینام ده و منتخبیبرگز

 م پرداخت:یخواهها  ی آنف حقوقیفوق به تعرهاي  واژه يف لغویحال پس از تعر
د بـر تعهـد و   یحق برهم زدن عقد را نداشته و با، الزمن عقد یچ کدام از طرفیبنابر اصل لزوم ه

ن قـرارداد  یاز طـرف  یکـ یاز ضـرر  کـه   ي ایـن بـرا  یط خاصـ یند اما در شرایش عمل نمایمان خویپ
ار) قـانون بـه   یـ ن (در صورت شـرط خ یا در جهت احترام به اراده متعاملید و یبه عمل آ يریجلوگ
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ـ ک جانبه برهم بزنـد. ا ید که عقد را ینما می ن حق را اعطاءیله ا ا مشروطیطرف متضرر و  ن حـق  ی
را که متشکل از دو اراده است بتوان با اراده  ين است عقدیشود که متضمن ا می دهیفسخ نام، اریخ
 ن برهم زد.یاز متعامل یکی

ون ین در کنوانسـ یهمچن ،ف ننمودهیار را تعریچ کدام از دو واژه فسخ و خیران هیا یقانون مدن
 دانست.ها  آن بودن یهیتوان بد می ن امر راینشده است. علت ا یفیتعرز از آن یع نیب

گردند اما تعهد ممکن است  می فاء تعهدات خودین ملزم به اجرا و ایل قرارداد طرفیپس از تشک
 ق امکان انحالل دارد:یهر عقد الزم به سه طر .منحل گردد یلیبه دال

ازمند دو اراده است یشود که ن می دهیا تفاسخ نامیقاله ا ،نیطرف یانحالل قرارداد به تراض الف) اقاله:
 يکـه تعهـد   یین قرارداد برخالف عقد ابتدایاست اما ا يگریا قرارداد دیو درواقع خود عقد 

 يکند اثر معکوس داشته و درواقع منشاء تعهـد نخواهـد بـود بلکـه عقـد      می ن باریرا بر طرف
کـه عقـد را   هـایی   ن قاعـده همـان اراده  یرطبق ازند. ب می ک قرارداد را برهمیاست که اعتبار 

 گردانند. می تعهد را منحل اند نمودهجاد یا
م درواقـع  یستیازمند اراده نیهستند ما ن يدر انفساخ برعکس فسخ و اقاله که هر دو اراد ب) انفساخ:

چ یداخـل در اراده هـ   ین علت خارجیگردد که ا می باعث منحل شدن عقد یک عامل خارجی
 ن نخواهد بود.یطرفکدام از 

ـ مانند زلزله  یل بر اثر حوادث خارجین اتومبین باشد و ایل معیک اتومبیع یمثال اگر مب يبرا ا ی
ـ گردد و درواقع بر دوش خر می جاد شده منحلیل و طوفان تلف گردد تعهد ایس  يدار تعهـد ی

ـ ع بایـ ف مبز توجه داشت که تلـ ین نکته نید به اینسبت به پرداخت ثمن نخواهد بود البته با د ی
قبل از انعقاد عقد تلـف شـده باشـد     چه چنانم یل عقد باشد تا عقد را منفسخ بدانیبعد از تشک

 عقد باطل خواهد بود.
بـودن انحـالل    ياسـت البتـه قهـر    يقهر ،که گفته شد انفساخ برخالف فسخ و اقاله طور همان
نـده  یانحـالل عقـد در آ  کـه نسـبت بـه     ییمثال جا يبودن سبب آن ندارد برا يبا اراد یمنافات

رند در صورت جمع شـدن  یگ می میآن تصم یکنند و ضمن شرط درباره مبان می دوطرف توافق
 )342: 1390، 5 ج ان،یاست. (کاتوز ياست و سبب آن اراد يط انحالل، انحالل قهریشرا

ن بـه  ف انفساخ و اقاله عنوان شـد هـم اکنـو   یدر مباحث قبل تعر ج) انحالل ارادي یا فسخ قرارداد:
 م پرداخت.یار خواهیفسخ و خ یف اصطالحیتعر
نامنـد   می اریار فسخ و گاه به اختصار خیدارد خ يا معاملهرا که شخص در بر هم زدن  ياریاخت

 )52(همان: 
 یار حقـ یـ خ، کنند: در اصطالح حقوق می ار عنوانیف خیدر تعر يگرین استاد حقوق دیهمچن

: 1388، 1، ج یتواند عقد الزم را بـرهم زنـد. (امـام    می کهها  آن از یکیا ین یعیمتبا ياست برا
461( 
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واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدري است به معناي اختیار و مقصود اختیاري است کـه    
گوینـد خیـار    آید و مـی  شخص در فسخ معامله دارد به همین جهت گاه همراه با واژه فسخ می

 فسخ.
ـ تعر نیار را چنیحق فسخ و خ يدیشه يدکتر مهد  یکننـد: فسـخ در اصـطالح حقـوق     مـی  فی

ا شـخص ثالـث و   یاز دو طرف  یکیله یقرارداد به وس یحقوق یان دادن به هستیعبارت است از پا
 )48: 1388، يدیطرف معامله بر فسخ عقد (شه ییار عبارت است از توانایخ

د وگرنه در عقد ر (الزم) باشیانحالل ناپذ ،عت عقدیرود که طب می به کار یین اصطالح در جایا
ش آن را بـه هـم بزنـد    یتواند بـه دلخـواه خـو    می ک از دو طرفیه) هریز (مانند وکالت و عاریجا

 )322: 1390، 5ان، ج ی(کاتوز
ن یاز طـرف  یکـ یکطرفـه توسـط   ی صورت به ل انحالل عقد است کهیاز وسا یکیار یواقع خ در

ـ تفاسخ ها  آن گردد که در برابر یم ریحق فسخ تعب عنوان به گردد که از آن می قرارداد اعمال ا اقالـه  ی
 است قرار دارد. يز انفساخ که واقعه قهریبا دو اراده و ن
ن یار را چنیز خیقراردادها ن یدر کتاب قواعد عموم یین صفاید حسیدکتر س يگرید یفیدر تعر

ـ ارداد ن قریاز طرف یکیفسخ قرارداد به  ياست که به موجب قانون برا ياریکنند: اخت می فیتعر ا ی
 )272: 1388، 2، ج ییداده شده است (صفا یا شخص ثالثیهر دو 

باشـد و در خصـوص    مـی  ینتر جامعن و یکاملتر ییف دکتر صفایف فوق تعریسه تعاریدر مقا
شرط شده باشـد کـه شـخص     يد اذعان داشت که اگر در عقدیز باین یو امام يدیف دکتر شهیتعر
ـ ن حالـت در تعر یار فسخ معامله را داشته باشد ایقع ثالث خبتواند عقد را برهم بزند دروا یثالث ف ی
 .اند گرفتهن معامله در نظر یطرف يف تنها حق فسخ معامله را براین تعاریرا در ایگنجد ز نمی شانیا

 کنند: می فیتعر گونه نیرا بد 1حقوق فسخ ينولوژیدر ترمي لنگرود يدکتر جعفر
 ل است:یات ذیخصوص يقاعات که دارایاز ا یقاعیا

 گرداند. یقاع برمیا این برده و به حالت زمان حدوث عقد ین را از بیقاع معیا این یالف) اثر عقد مع
و  انـد  یـده نامن جهت فقهاء رجوع در عده را فسخ طالق یب) فسخ اختصاص به عقود ندارد به هم

 )502: 1388، يلنگرود يقاعات است (جعفریطالق از ا
ذکـر   یقـانون مـدن   264داننـد کـه در مـاده     مـی  سقوط تعهـدات از اسباب  یکیشان فسخ را یا
 ده است.ینگرد

 )266دانند (همان:  می ار را تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقدیشان خین ایهمچن
ن معنـا بـه   یشتر به اثر فسخ پرداخته شده نـه خـود حـق فسـخ بـد     یاد شده بیف یدر اکثر تعار

ـ از حقـوق دانـان تعر   یکـ یوجـه شـده اسـت    شـود ت  ی میکه از اعمال حق فسخ ناش اي یجهنت ف ی
 دهند: می از حق فسخ به دست يتر جامع

                                                            
1. resolution 



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

77 

ن در عقد و یا اشتراط احد طرفیقانون و  ي واسطهکه به  یاست اصوالً مال یفسخ عبارت از حق  
ـ و هـا   آن ا هـر دو ین یک از متعاملیهر يو برا یمانیا حدوث پشیاز ضرر و  يریبه منظور جلوگ ا ی

و  یک طرفـه عقـد را منحـل و بـه هسـت     ی طور به دهد که می و به صاحب آن حق جاد شدهیثالث ا
 )7: 1390، ینیان دهد (نهریقرارداد پا یت حقوقیموجود

 یاسـت و انجـام هرگونـه عمـل حقـوق      یکه گفته شد فسخ عقد جزء اعمال حقـوق  طور همان  
فاقد اثر خواهد  یعمل حقوقت، یفاء در به کار برنده است و بدون اهلیت استیازمند دارا بودن اهلین

 هیـ عل یه خـود کنـد، مـول   یـ عل یاز امـوال مـول   یاقدام به فروش ملک يقهر یمثال اگر ول يبود برا
فاسخ است  يط به کار بردن حق فسخ قصد و رضاید. از جمله شراین عقد را فسخ نمایتواند ا نمی
بـدون   یاست چه هر عمل حقـوق ازمند قصد انشا یار بتواند عقد را فسخ کند نیذوالخکه  ي اینو برا

ز شرط صحت فسخ است و ینکننده  ت فسخیبه بار نخواهد نشست و رضا یقصد و ابراز اراده باطن
باشـد آن عمـل    یا شخص ثـالث ین قرارداد و یاز طرف یکیه یا اجبار از ناحیاگر فسخ بر اثر اکراه و 

دوطرفـه   یف اعمـال حقـوق  گردد. چرا که برخال می ح نخواهد بود و باعث بطالن آنیصح یحقوق
ن یگردد نه عدم نفـوذ. بـه همـ    می قاعات موجب بطالن آنیمانند عقود و قراردادها فقدان رضا در ا

 )121: 1390، يدیمکره در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد (شه يت بعدیلحاظ رضا
 يبـرا  اسـت و چـون   يقابل تسر یرا عدم نفوذ مختص عقد بوده و در موارد منصوص قانونیز

 به نظر تر يقوبه کار برده نشده است بطالن آن  ین نصیچن یاعمال حقوق در یط اساسیفقدان شرا
اسـت کـه فسـخ در     یتیدر باب فسخ و انحـالل فسـخ گفتـه شـد در مـوقع      چه آنن یرسد بنابرا می
ن لحاظ اثر یحق فسخ اجرا شده باشد و به هم يت و بدون اکراه و اجبار ذیت سالمت و رضایوضع
ـ ا رجوع یمشابه مانند فسخ  یتوان با عمل حقوق نمی سخ راف ـ  ی ن ین بـرد و عقـد را بـد   یا اقالـه از ب

 )53: 1390،ینیواسطه مجدداً برقرار کرد. (نهر
باشد: اول نقـص و مخـدوش بـودن     واقع مبناي عدم نفوذ عقد ناشی از اکراه دو عامل می در

روعیت اجبار شخص به کاري که بـه  رضاي مکره به علت ترس از اجراي تهدید و دوم عدم مش
تواند در فسخ و ایقاعات دیگر نیز وجود داشـته   آن تمایل و رغبت ندارد و هر دو این عوامل می

 باشد.
 يقـاع کـه دارا  یبـودن ا  فـذ ر ناین نظر دارند: غیچن یقاع اکراهیان در مورد صحت ایدکتر کاتوز

 طـوري  بـه  استثنائات وارده مصون نماندهز از ین اصل نیک اصل است اما ایب رضا باشد همانند یع
بـوده و بـه    ین اصل مستثنیقاعات مانند طالق، فسخ، نکاح، اخذ به شفعه از شمول ایاز ا یکه برخ

ر نافـذ  یـ با وجود اکراه بطالن و غ یو خانوادگ یت اجتماعیت اعمال آن و امنیلحاظ ضرورت فور
ناپسند  یبس یمثالً در مورد طالق اکراه مزبور را به همراه خواهد داشت یعمل حقوق یبودن دائم

ـ شـوهر شـود و ا   مؤخربه اجازه و رد  یمنوط و مراع يا خانوادهو انحالل  است که بقاء م ین تصـم ی
 مؤثر گردد. یبتواند از زمان وقوع عمل حقوق
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ـ ژه از زمان وقوع طالق تا زمـان اجـازه   یبو یو تعلل تأخیر نیفاسد چن یتال و  یفـ یا رد بالتکلی
 ا مطلقه است.یبرد  می ت به سرید زوجیداند همچنان در ق نمی است که يا وجهزد یترد

ار فسخ نکـاح بـه   یت خیکنند فور می تین حکم تبعیز از همیار فسخ نکاح و اخذ به شفعه نیخ
 )یقانون مدن 1131از ابهام است (ماده  يا هالهاز فرو رفتن سرنوشت خانواده در  يریل جلوگیدل

منحصر به قصد لفـظ   يو ییان گر آن است که اراده انشایمکره ب یو دفاع یدر وضع روان تأمل
 طلـب  یتینارضـا  يج اکـراه هـر دو را از رو  یاز نتـا  یباشد بلکه به جهت خالص نمی جهیو انکار نت

نفوذ هر  يبراکه  این باشد نه باطل مضافاً می رنافذیمورد اجرا غ یل عمل حقوقین دلیکند. به هم می
 ج و آثـار آن را قـانون بـار   یاست و نتـا  ی) کافیموجب و سبب عقد (لفظ و معنصرفاً قصد  يعقد
کـه   يا قاعدهجتاً یح در عقد ندارد. نتیهم به تصر يازیرد نیگ نمی کند و چون موضوع انشاء قرار می

بـا حکـم   کـه   ایـن  شـود مگـر   می تیز رعایقاع نیدر باب معامله آمده در ا یقانون مدن 209در ماده 
ـ ر باشـد (کاتوز یمورد اجرا ناسازگار و مغـا  یعت و سرشت عمل حقوقیا طبیون در قان یخاص ان، ی

 )158تا  155: 1390
دارد:  مـی  ن عنـوان یچنـ  یقاع اکراهیده بر بطالن ایه و عقین نظریدر رد ا يگریاما حقوق دان د

موجـب عـدم    راز یـ ر ممیا صـغ یفضول و  يدر خصوص عقود و قراردادها نقص رضا یقانون مدن
ن موارد است. معـذلک  یبر هم یز مبتنین یقانون مدن 1212و  213و  247و  203داند. مواد  می نفوذ

ر اعمـال  یآن بـه سـا   ياسـت کـه تسـر    ییک حکم اسـتثنا یب رضا، یل نقص و عیحکم نفوذ به دل
ـ را که اصوالً ورود خدشه در ارکان و عناصر هر یست. زیز نیخالف اصل بوده و جا یحقوق ک از ی

گـردد.   مـی  و عـدم تحقـق معلـول را موجـب     یبه منزله عدم اجتماع علت تامه تلقـ  یاعمال حقوق
 )55 :1390،ینی(نهر

ر یبا استناد به اصل صحت و تفس عقددر صورت اکراه و اجبار فاسخ در فسخ که  این ت امرینها
  قاع انجام شده داد.ید حکم به بطالن ایق استثنائات بایمض

 
المللی، اصول  ایران، کنوانسیون بیع بینشرایط ایجاد حق فسخ در حقوق   .2

 قراردادهاي اروپایی
ـ جاد حـق فسـخ در حقـوق ا   یط این مبحث به شرایدر ا ، اصـول  المللـی  بـین ع یـ ون بیران، کنوانسـ ی

  م پرداخت.یخواه ییاروپا يقراردادها
 
 شرایط ایجاد حق فسخ در حقوق ایران. 1ـ2

و بالواسـطه بـه حکـم قـانون.      یماًآیـد یـا مسـتق    حق فسخ یا با توافق طرفین در عالم حقوق پدید می
چه طرفین قرارداد خیارات قانونی را در ضمن عقد اسقاط ننمایند، هریک از خیارات یـا بعضـی    چنان
ق.م)، به حکـم قـانون بـه نفـع      456حده و با لحاظ جمیع شرایط تحقق آن (ماده  طور علی ها به از آن
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خیارات مذکور در قانون مدنی مانند تدلیس، غبن، وصـف،  ذوالخیار ایجادخواهد شد. به عبارت دیگر 
رویت، تبعض صفقه، تخلف شرط، عیب و حیوان از جمله خیاراتی هستند که در صورت حـدوث و  

و بدون اراده متعاقدین و صرفاً به حکم قانون براي  یماًاجتماع شرایط مربوطه و مذکور در قانون مستق
جمله خیار شرط متوقـف بـر    . لکن تحقق برخی از خیارات منگردد یک یا دو طرف معامله ایجاد می

 )161: 1390ها درعقد است. (نهرینی،  اراده و توافق متعاملین و اشتراط آن
ار یـ شود ماننـد خ  می جادیط الزمه، همزمان با انعقاد ایارات در صورت اجتماع شرایاز خ یبعض

 تـأخیر  اریگردد مانند خ می قرارداد واقع ز پس از انعقادیارات نیاز خ يب، و تعدادیار عیمجلس، خ
ـ ش هریدایـ ار شرط که سـبب پ یا خیس یار تفلیثمن، خ  بعـد از انعقـاد عقـد صـورت    هـا   آن ک ازی

 )529، 1388، یرد. (امامیگ می
ها به انضمام شرایط ایجادي و احکام و آثار آن  به غیر از خیارات معین قانونی که عناوین آن

ده، خیارات دیگري نیز وجود دارد که منشـأ قـانونی داشـته و مقـنن     بینی ش در قانون مدنی پیش
ها را براي هریـک از متعاقـدین در نظـر     بدون تعیین عنوان و نام ویژه، تحت شرایط خاصی، آن

که بخواهیم به یک یک این خیارات بپردازیم، به علت اهمیت چهار نـص   گرفته است. بدون این
ها متضـمن   تشابه زیادي با یکدیگر دارند و سه مورد از آن قانونی که از حیث متن و عناصر آن،

دهیم. نصـوص   ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می باشند، ضمن مقایسه، آن پیدایش حق فسخ می
قانون مدنی که بـه بـاور نگارنـده مقـنن بـه جهـت        385و  384، 355مورد نظر عبارتند از مواد 

بادرت به شناسایی حق فسخ بـه نفـع متضـرر نمـوده     جلوگیري از ضرر ناشی از ایجاد اشاعه، م
توان گفت که مبناي حق فسخ در این مواد، تحقق اشاعه و زیان  است. در حقیقت از یک نظر می

 ناشی از آن است.
ع را معلـوم بـودن مقـدار، جـنس و     یـ از ارکان عقد ب یکیق.م  351و  342مواد که  رغم آن علی
نسبت به وجود وصف  یحق داده که وقتها  آن از یکیا ین یالوصف به طرف ع نام برده معیوصف مب

ع منعقد کنند در یمب ين برایا مقدار معیع را به شرط داشتن وصف ید دارند، بیا مقدار آن تردیع یمب
ـ ع صـفت  یـ کـه مب  یشود و در صـورت  می شرط مزبور واقع يع بر مبناین مورد بیا ن یا مقـدار معـ  ی

ـ ع فسـخ  یحسب موارد ممکن است بمشروط را دارا نباشد به تفاوت و  ا ثمـن بـه نسـبت وضـع     ی
 )120، 1388ان، یل شود. (کاتوزیموجود تعد

ن یک از عوضـ یز با شرط مبهم نبودن مورد معامله، بر ضرورت معلوم بودن هریق.م ن 216ماده 
 یکیح یق.م که ناظر بر تشر 216و  215و  214رسد که با توجه به مواد  می صحه گذاشته و به نظر

باشـد، فقـدان شـرط مزبـور در حالـت       می ق.م 190ماده  3موضوع بند  یعنیارکان صحت عقد  از
ـ ع تنها با شرط داشتن وصـف  یاست ب یهیرا موجب بطالن عقد بداند و بد یعیطب ن یا مقـدار معـ  ی

ع مشروط یز وقوع بیق.م ن 354ماده که  این ت انعقاد و اعتبار داشته باشد. مضافاًیتواند قابل می مزبور
 رفته است.یع پذیمب يبرارا ن یبه شرط مقدار مع
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ن بـوده و در وقـت   یث مقدار معیع از حیهرگاه در حال معامله مب«دارد:  می ق.م مقرر 384ماده 
 یـه تأدمـت موجـود را بـا    یا قیع را فسخ کند یحق دارد که ب يد مشتریم کمتر از آن مقدار درآیتسل
ـ ن باشـد ز یاده از حد مقدار معیع زیاگر مب د ویاز ثمن به نسبت موجود قبول نما يا حصه اده مـال  ی
ن بـوده  یث مقدار معیع از حین ماده، از آنجا که در حال معامله، مبیبه نظر نگارنده در ا» ع است.یبا

جـاد  یتخلف از وصف صورت گرفته که موجب ا ید، به نوعیآ می م کمتر از آن دریو در وقت تسل
ق.م  384ان اگـر مطـابق مـاده    دان حقوقاز  یبه زعم برخ گردد. اما می ت و وصفیار تخلف رویخ
ـ ن شده درآیم کمتر از مقدار معین فروخته شده باشد و سپس در زمان تسلیع با مقدار معیمب د، بـه  ی
ـ ز فسـخ کنـد. (کاتوز  یـ ه نیـ ع را نسبت به بقیتواند ب ي میار تبعض صفقه، مشتریل تحقق خیدل ان، ی

 م ندارد باطلیت تسلیقابل ین شده ولییکه تع یعیبه مقدار مبع مزبور نسبت ی) چرا که ب120، 1388
ت یـ ع کـه قابل یمب یع را نسبت به باقیدار حق خواهد داشت که بیق.م) و خر 372و  348(گردد  می
ع نسـبت بـه مقـدار    یکه گفته شد کم درآمدن مب طور همانق.م  384م دارد، فسخ کند. در ماده یتسل
تواند از فسخ  ي میگردد اما مشتر ي میمشتر ياد حق فسخ براجین عقد، موجب این شده در حیمع

ـ از ثمن به نسبت موجود قبول نما يا حصه یهتأدع را با یکرده و مب نظر صرف ع یـ مب چـه  چنـان د و ی
د چـرا کـه   یآ نمی شیع پیبا ينجا حق فسخ برایع است. در این باشد، متعلق به بایاده از مقدار معیز

گـردد.   می ن اجرایز مطابق قصد طرفیود و با استرداد اضافه مزبور، عقد نش نمی ن امر متضرریاو از ا
ع به همراه یبا يحق فسخ را براکه  این ع نبوده است تایع جزء عقد و جزء مبیاضافه مبکه  مضافاً این

ظر الواقع ن یع دانسته، فیع را متعلق به بایاده مبیمقنن زکه  این رسد با توجه به می داشته باشد. به نظر
ـ ر قابـل تجز یـ ن و غین معیه داشته است نه عین حال قابل تجزین و در عین معیع عیبه مب ه. و بـه  ی

ـ رقابـل تجز یع غیر (مبیباشد. چرا که حکم موضوع اخ می االجزا يو متساو یعالوه از نوع مثل ه) را ی
 )162: 1390، ینیبحث ماست روشن کرده است. (نهر یق.م که موضوع اصل 385ماده 

ور، ذکشود. اگرچه فسخ عقد در ماده مـ  گونه احتمال مشاعی شدن مال نمی ق.م هیچ 384 در ماده
باشد  بینی شده ولی این حق ناشی از اشاعه نمی پیش ،به علت تسلیم مبیع به میزان کمتر از مقدار معین

بـاب   رسد از آنجا که تخلف از شرط تعیین شده در ق.م به نظر می 385اما برعکس این ماده، در ماده 
گـردد بنـابراین حـق فسـخ      مقدار مبیع و آن هم اضافه درآمدن آن از میزان مشروط، موجب اشاعه می

عقد به بایع داده شده تا با تمسک به آن و اجراي حق، خود را از این ضرر مسلم و ناخواسته برهانـد.  
بـدون ضـرر ممکـن     اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد کـه تجزیـه آن  «دارد:  ق.م مقرر می 385ماده 
شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حـین تسـلیم کمتـر یـا بیشـتر درآیـد، در        نمی

 )112: 1384(میرزانژاد، » صورت اولی مشتري و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ن یا ن است و ازیتصرفات مالککننده  محدود اصوالًو  ییک امر استثنایبودن مال  یوصف مشاع

که افراز و اختصاص سـهم و حصـه    يه مواردیمقنن در کل اصوالًشود.  می قلمداد يز ضروریباب ن
ن یکنـد و بـه همـ    نمی لین تحمیاشاعه را بر روابط طرف ير باشد، راه ثانوین امکانپذیک از مالکیهر
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ـ آنان به حالت اشاعه درآ ین، سهام اختصاصیک از طرفیت هریلحاظ است که هرجا بدون رضا د، ی
از  يریو و جلـوگ یآلترنـات  عنـوان  بـه  ن بردن آن، حق فسـخ را یا از بیاز اشاعه  يریجلوگ يمقنن برا

ت یت بازگشـت بـه وضـع   یحق قرار داده تا حداقل او را متمکن از قابل يضرر اشاعه در دسترس ذ
 385و  355ن یداشته باشـد. در مـادت   یاو در پ يت مفروز را برایا مالکیسابق (قبل از عقد) نموده 

حق فسـخ   بینی پیشاحتمال وجود اشاعه، موجب  یجتاًنته و یت تجزین فلسفه عدم قابلیز همیق.م ن
کـه   طـور  همـان اما  تواند اشاعه باشد می نجایحق فسخ در ا يگر مبنایقرار گرفته است. به عبارت د

آن را کماکـان   یحقوق منشأشده و  یم حق فسخ تلقیمستق يمبنا عنوان به ز اشاعهینجا نیم در ایگفت
م آن از یت درخواسـت تقسـ  یـ جه قابلیز بودن عقد شرکت و در نتید قانون شناخت. به عالوه جایبا
بودن آن مورد نظر مقـنن قـرار    يت اشاعه در مال و ضرریل وضعیز به دلیک از شرکاء نیهر يسو

 ق.م) 589گرفته است. (ماده 
است که به هنگام عقد روشن و معلـوم   یعیدر مقدار مب یوجه تشابه مواد معنونه در قانون مدن

ن شده در خواهد آمد. به عالوه یا معیزان مشروط یشتر از میا بیبعد از زمان انعقاد، کمتر  یاست ول
 الذمـه  یفـ  یکلـ  اساسـاً ن مورد معامله قـرار گرفتـه و   ین معیع صورت به زیع نیمب یعنیمورد معامله 

ار فسـخ قـرارداد را در صـورت    یـ اخت یقـ یبه طر گذار قانون ین مواد قانونیباشد و در هر سه ا نمی
 )165: 1390، ینینهر( نموده است. بینی پیشع یمب هیت تجزیعدم قابل بعضاًتخلف از مفاد عقد و 

 
 المللی شرایط ایجاد حق فسخ در کنوانسیون بیع بین. 2ـ2

که طـرف مقابـل    ین در زمانیطرف يون حق فسخ قرارداد را برایکنوانس 64و  49است مواد  یگفتن
شود،  می قرارداد يدر اجرا تأخیر ایناتمام،  يق عدم اجرا، اجرایقرارداد از طر یمرتکب نقض اساس

قـرارداد   ياجـرا  یلـ ین امکان وجود داردکه به دلیشه ایهم المللی بینمقرر داشته است. در تجارت 
طرف قـرارداد از   کیشود که  ی میبررس یفرض ا با مشکل مواجه گردد. در مبحث حاضریمتوقف، 

قصـد ارتکـاب    يرسد که طـرف مقابـل و   می جهین نتیبه اکننده  ل قانعیا دالیق شواهد، قرائن یطر
 ین صورت او حق خواهد داشـت، حتـ  ی. در اشود یم یقرارداد تلق یرا دارد که نقض اساس یعمل
خسارات وارده  جبران ک جانبه قرارداد را فسخ و پس از آنی طور به ش از ارتکاب نقض قرارداد،یپ

ـ ش را درخواســت نمایبـر خـو    72ن اسـاس مــاده  ی). بـرا 183: 1391ســندگان، یاز نو ید. (جمعـ ی
 دارد: می ون مقرریکنوانس

 ین مرتکـب نقـض اساسـ   یاز طـرف  یکـ یشود کـه   آشکارقرارداد،  يخ اجرایش از تاریهرگاه پ  .1
 د.یتواند قرارداد را فسخ نما می گریقرارداد خواهد شد، طرف د

چه وقت اقتضا کند، مکلف است اخطار متعـارفی بـه    رفی که قصد اعالم فسخ دارد چنانط  .2
طرف دیگر بدهد تا براي او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفـاي تعهـدش   

 بدهد.
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گر، اعالم کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد، الزامـات مـذکور   یطرف د چه چنان  .3
 ».خواهند بود یمنتفن یشیدر بند پ

فسـخ قـرار گرفتـه، روشـن و      يبـرا  ن قراردادیم طرفیتصم يمبنا ونینوانسک 72در ماده  چه آن
ـ  ینقض اساس يم طرف مقابل برایبودن تصم یقطع آن  يدن زمـان اجـرا  یش از فـرا رسـ  یقرارداد پ

ـ او محکمه پسـند، بـه    یل و قرائن کافیست که طرف مقابل با دالین بدان معنا نیاست. ا جـه  ین نتی
خود او اعالم دارد کـه تعهـدش   که  این مانند(خواهد شد  یمرتکب نقض اساس يبرسد که طرف و

بفروشد)، بلکه  يگریموضوع قرارداد را به شخص د يقصد دارد کاالکه  این ایرا انجام نخواهد داد 
سندکان، ینو از یجمع( است. ید کافی، به وضوح داللت نمایکه بر نقض احتمال اي ینهقرل و یهر دل

ـ ا يتـوان مبنـا   نمـی  لیـ بـدون دل  بینی پیشا ین صرف حدس و گمان و ی) بنابرا70: 1374، 3ج  ن ی
 ينان، طرف قرارداد به فسخ قرارداد اقدام کنـد، خـود و  یرد و اگر بدون حصول اطمیم قرار گیتصم

ـ نما ک جانبه قرارداد شده و به طرف مقابل حق خواهد داد که قرارداد را فسـخ یمرتکب نقض  د. ی
از فسـخ   یاز بـروز مشـکالت ناشـ    يریجلـوگ  يبرا یبه طرف مقابل روش خوب یدادن اخطار کتب

 )191: 1390، ییناموجه است. (صفا
کنـد   بینـی مـی   پـیش گـر را  یکه نقض طرف د ی، به طرف71متفاوت از ماده  یطین ماده با شرایا
ن گشته است و ما یدر سه بند تدو 71 ن ماده همانند مادهید. ایدهد که قرارداد را فسخ نما می اجازه

 م.یده می ک از بندها را جداگانه مورد بحث قراریماده، هر يدرك بهتر معنا يز براین
  

 کنوانسیون 72ماده  1بند  )الف
» ینقض اساسـ «ک طرف مرتکب یشود که  1»آشکار«قرارداد،  ين بند، اگر قبل از زمان اجرایطبق ا

ـ تواند قرارداد را فسخ کنـد. ا  می گریقرارداد خواهد شد، طرف د فسـخ   يدو شـرط را بـرا  ، ن بنـد ی
اسـت کـه نقـض رخ خواهـد داد و دوم      یتین شرط مربوط به درجه قطعیداند؛ اول می قرارداد الزم

 باشد. ی میت نقض احتمالیاهم
به عنوان اولین شرط؛ براي طرفی که قصد دارد قرارداد را فسخ کند، الزم است کـه آشـکار   

گر مرتکب نقض اساسی خواهد شد. صرف تردید، حتـی منطقـی کـافی نیسـت.     باشد طرف دی
طور صریح درجه و وضوح یا قطعیتی که باید به آن رسـید را تعیـین نکـرده     به 72اگرچه ماده 

توجیـه   72رسد درجه باالیی از وضوح مورد نیاز اسـت تـا شـرایط مـاده      است ولی به نظر می
طوري که  طلبد. اما همان می 71بیشتري را نسبت به ماده  اطمینان 72گردد. به نظر برخی؛ ماده 

قبالً گفته شد، به نظر برخی دیگر از مفسران، این تفاوت در کلمـات باعـث تفـاوت در درجـه     
امتناع خود را از اجراي قرارداد اعالم نماید، بـاز هـم    یحاًشود، زیرا اگر متعهد صر اطمینان نمی

هـا در ایـن    ا تغییر دهد. به هر حال، نویسـندگان و دادگـاه  احتمال دارد تا موعد اجرا، نظرش ر
                                                            

1.  (… if it is clear) 



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

83 

کـه نقـض رخ خواهـد داد نیـاز      ، قطعیت مطلـق بـراي ایـن   72موضوع توافق دارند که در ماده 
 )188: 1391نیست. (جمعی از نویسندگان، 

داشته باشد. در واقع،  ینوع يد مبنایرخ خواهد داد با ینقض اساسکه  این در هر مورد، احتمال
نـده، معلـق کـرد بـه     یاز نقـض آ  یصرف ترس ذهن يتوان بر مبنا نمی ک قرارداد رایکه  طور انهم
ـ د ثابت نمایبا یل نوعیفسخ نمود. دال ین ترسیچن يتوان بر مبنا نمی قرارداد را یق اولیطر د کـه  ی
 خواهد شد. یک طرف مرتکب نقض اساسیاست که » آشکار«

گر مرتکب یتواند روشن کند که طرف د ي میه امورکند که چ نمی ن مطلب اشارهیبه ا 72ماده 
ق عبارات و رفتار ینده ممکن است آشکار شود از طرینقض خواهد شد، اما به نظر مفسران، نقض آ

ر آتـش گـرفتن کارخانـه    یـ ؛ نظینـ یعهـاي   تیـ ا به خـاطر واقع یکه قرارداد را رد کرده است  یطرف
سـازد. در واقـع    مـی  رممکنینده را غیآ يه اجراک یپولهاي  ا نظارتی یمیا اقدامات تحریفروشنده 

اجـرا ادغـام کـرده اسـت.      یناممکن شدن نوع بینی پیشک قاعده، امتناع از اجرا را با یدر  72ماده 
 )194: 1390، یی(صفا

ـ متعهـد، ممکـن اسـت براسـاس دال     یا ورشکسـتگ یمانند اعسار  یعالوه بر اوضاع و احوال ل ی
ن اوضاع و احوال به یاز ا يکسریخواهد داد، فسخ گردد.  يکند که نقض رو می که آشکار یشخص
ـ له رفتـار  یگر به وسیقرارداد ممکن است فسخ گردد، اگر طرف د مثالًباشد:  می ریشرح ز ا گفتـار  ی

 مثـال، فـرض   عنـوان  به ناقص خواهد بود.که  این ایخود اعالم کند که قرارداد را اجرا نخواهد کرد 
ـ ک طرف منکـر وجـود قـرارداد گـردد     یست؛ اگر گردد که قرارداد رد شده ا می ا اگـر فروشـنده،   ی

د یرا که با يا کارخانها اگر یداده، به شخص ثالث بفروشد  می لیدار تحوید به خریرا که با ییکاالها
ـ ط جدیشرا يک طرف، تقاضای ين اگر از سویکرده، بفروشد. همچن می دیرا تول ییکاالها د شـود  ی

شـتر  یرتکب تخلف شده و به آن بهانه تعهداتش را انجام ندهـد، در ب گر میا اعالم کند که طرف دی
 )212: 1391سندگان، یاز نو یفسخ باشد. (جمع يتواند مبنا می موارد
بـه مفهـوم    یت اساسیماه ین است که نقض احتمالیدارد؛ ا می مقرر 72که ماده  ین شرطیدوم

ممکن اسـت.   یدر صورت نقض اساس ون هم فسخ تنهایگر کنوانسیداشته باشد. در مواد د 25ماده 
 تـأخیر  بـا  يو اجراها یناقص احتمال ين شرط در خصوص اجراهایون). ایکنوانس 64و  49(مواد 

در اجرا باعث نقـض   تأخیر باشد، یو ذات يجوهر يگردد و اگر زمان در قرارداد، امر می ز اعمالین
 )Chengwei,2006,P.196( شود. ی میاساس

 محسـوب  ینقض اساس ین هنگامیاز طرف یکینقض قرارداد توسط «؛ ونیکنوانس 25طبق ماده 
استحقاق انتظار بـه   چه آنگر گردد که او را از یبه طرف د یشود که منجر به ورود چنان خسارت می

که مبادرت به نقض قرارداد نموده  یطرفکه  این محروم کند مگر اساساًموجب قرارداد داشته است، 
 یز در اوضـاع و احـوال  یـ ک فرد متعارف همانند او نیکرده و  بینی نمی پیشرا  اي یجهنتن یاست چن
 »کند. بینی پیشتوانسته است آن امر را  نمی مشابه،
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اسـتحقاق   چـه  آناو را از «م، عبارت ید متذکر شوینجا بایدر ا یدر خصوص مفهوم نقض اساس
، اشاره بـه  25دهد که ماده  می ، نشان»محروم کند اساساًانتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، 
جاد کرده است یله ا متعهد يکه قرارداد برا یت منافعیوسعت خسارت ندارد، بلکه در عوض به اهم

جه نقض، نـه تنهـا منـافع    یده در نتیان دیوجود دارد که ز یدر صورت یجه، نقض اساسیدارد. در نت
 ینقض اساسـ  ،ریزهاي  تیجه، وضعیان هم گردد. در نتیرا از دست بدهد بلکه متحمل ز يقرارداد

ـ دار در پرداخت یا خریگردد: فروشنده از حق حبس استفاده کرده  نمی محسوب ک قسـط قصـور   ی
 )203: 1390، ییده است. (صفایورز

هرگاه روشن شود که یکی از طرفین در آینـده مرتکـب نقـض     72ماده  1بنابراین، طبق بند 
اد را فسخ نماید. اعالم فسخ قـرارداد بایـد زمـانی    تواند قرارد اساسی خواهد شد، طرف دیگر می

صورت گیرد که تا حد ممکن، شک درباره بنیادي بودن نقض از بین رفته باشد، زیرا اگر تصـور  
تواند یک نقض بنیادي محسوب شود  کننده فسخ با واقع منطبق نباشد، خود اعالم فسخ می اعالم

ند. البته براي حصول اطمینـان بیشـتر، شـخص    و طرف دیگر را قادر سازد که قرارداد را فسخ ک
معلق نماید و در اخطار تعلیق اعالم کند که اگر تضمین کافی  71تواند ابتدا اجرا را طبق ماده  می

داده نشود؛ وي قرارداد را فسخ خواهد کرد. فایده فسخ پیش از فرارسیدن موعد انجـام قـرارداد   
دهد یـا بـه مشـتري امکـان خریـد مجـدد را        ا میاین است که به بایع امکان فروش مجدد کاال ر

دهـد.   دهد و اگر خسارتی ایجاد شده باشد، فسخ قـرارداد حـق مطالبـه خسـارت را نیـز مـی       می
 )191: 1391(جمعی از نویسندگان، 

  
 کنوانسیون 72ماده  2بند  )ب

را  خواهـد فسـخ قـرارداد    دارد که اگر زمان اقتضا کند، طرفی که مـی  مقرر می 72ماده  2بند 
اعالم نماید باید اخطاري معقول به طرف دیگر بدهـد تـا وي را قـادر سـازد بـراي اجـراي       

ـ تعهدش تضمین کافی ارا ه نمایـد. اخطـار طرفـی کـه قصـد دارد قـرارداد را فسـخ نمایـد،         ئ
رسـد   تقاضایی از طرف مقابل است که تضمینات کافی براي اجرا را فراهم آورد و به نظر می

که نقض روي خواهد  ها نسبت به این هخالصی طرف اول از شک و شبهحل براي  بهترین راه
تقصیر براي درخواست  گردد. بنابراین، اخطار طرف بی باشد و باعث کاهش خطر می داد، می

 کـه تضمینات اجرایی، عمدتاً دو هدف را در بر دارد: نخست؛ براي طرفی که مشکوك است 
ر بماند تا زمان اجرا فرا برسد و بعـد متعهـد   قطعاً نقض روي خواهد داد، مجبور نیست منتظ

دهد  واقعاً اجرا نکند و او متحمل ضرر گردد. دوم؛ تعهد به دادن اخطار، فرصتی به متعهد می
تا او تضمینات کافی براي اجرا را فـراهم نمایـد و مـانع اعـالم فسـخ عجوالنـه قـرارداد در        

مـانع فسـخ    اجـرا خواهـد کـرد   شود متعهـد تعهـداتش را    مواردي که در آینده، مشخص می
 )217: 1390گردد. (صفایی،  عجوالنه قرارداد
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له مخاطـب  یسـت کـه بـه وسـ    یباشـد و الزم ن  می ونیکنوانس 27اخطار مذکور با توجه به ماده 
ـ ین، اگر به هر طریافت گردد تا اثرگذار باشد. بنابرایدر  نیق به دست مخاطب نرسد، حق فسخ از ب
ن یرسد. (چون با دادن تضـم  می طمئن شود که اخطار به دست مخاطبرود اما به نفع اوست م نمی

 )200: 1391سندگان، یاز نو یماند.) (جمع ی میقرارداد پابرجا باق
ی بـه سـخت   یدهد. بـه نظـر برخـ    می را يا اجازهن یالزم است که زمان چن یاخطار مذکور زمان

ن یچنـ  معمـوالً را ارتباطـات مـدرن   یرا نمود که زمان اجازه اخطار را ندهد، ز یتوان فرض حالت می
 اجـازه اخطـار را   ،م که زمـان یشو می ت مواجهین وجود با دو وضعیرا ممکن کرده است. با ا يامر
ـ گردد که باعث ز تأخیري منجر به ين اخطاریدهد: نخست؛ اگر چن نمی ر یتقصـ  بـی  ان بـه طـرف  ی

 د در آن زمان فراهم گردد.توان نمی ناتیک است که تضمیخ اجرا آنقدر نزدیگردد. دوم؛ اگر تار
 ينات اجـرا یگر قـادر بـه فـراهم کـردن تضـم     ین است که طرف دیه ایدر واقع هدف از اخطار

ن، در یرود. بنـابرا  مـی  نیه از بین هدف ناممکن گردد، ضرورت دادن اخطاریتعهداتش گردد، اگر ا
 ـاهم کنـد   ن را فـر یگـر بتوانـد تضـم   یوجود دارد کـه طـرف د   یهر مورد که شانس و احتمال کم

 د وجود داشته باشد که طـرف یگردد. پس اگر ترد می رالزمیاخطار غ ـمثال به هنگام جنگ   عنوان به
 یعنـ یر گام بردارد، یتقص بی د به نفع طرفیر، دادگاه بایا خین اخطار را انجام دهد ید ایر بایتقص بی
 )231: 1391سندگان، یاز نو یاطالع دادن وجود ندارد. (جمع يبرا اي یفهوظ

چـه مـدت   کننده  ه فوق، ارسالیشود که پس از ارسال اخطار می مطرح سؤالن ینجا ایحال در ا
ه موضوع بنـد  یپس از ارسال اخطار یگر، چه مدتیمخاطب را بکشد؟ به عبارت دتأمین  د انتظاریبا
 نـان حاصـل کنـد و   یاز انحالل قرارداد خود با مخاطب اطم تواند یمدهنده  ، طرف اخطار72ماده  2

ـ ف ایتکلکه  این رسد با توجه به می د؟ در پاسخ به نظرین نمایگزیاقدام به انعقاد قرارداد جا ن امـر  ی
د بر آن بـود کـه اگـر ظـرف     یبا 7ماده  2ده است با استناد با بند یون مقرر نگردیدر کنوانس صراحتاً

از مفـاد   اطـالع مخاطـب   یه با لحـاظ زمـان احتمـال   یپس از ارسال اخطار یمدت متعارف و معقول
اورد، اعـالم  یـ فـوق را فـراهم ن  تـأمین   مورد ادعا است، يو بینی پیشکه نقض قابل  یه طرفیاخطار

 )Fritz, 2004,P147( افت.یانحالل اخطاردهنده نفوذ خواهد 
باشد.  می که اشاره شده است ین کافید مشخص شود در خصوص تضمیکه با يگریموضوع د

به اوضاع و احوال دارد. شامل؛  یباشد و بستگ می تنوعشود، م می محسوب ین کافیتضم يزیچه چ
نـان  یکه باعث عدم اطم یت اتفاقین او در ارتباط با قرارداد، ماهیشیت و اعتبار متعهد، رفتار پیوضع

  (Teeven, 1998, P77) ده و ... است.یل او در اجرا گردیو م ییدر خصوص توانا
 ینـان معقـول  یگردد که به متعهد لـه اطم  می فرض یکاف ین زمانیک تضمی، یعنوان قاعده کل به
که  ییمتعهد له، در مقابل ضررهاکه  این ایمتعهد، تعهداتش را اجرا خواهد کرد بدهد که  این بر یمبن

 د، راه جبران خسارت داشته باشد.یتعهداتش ممکن است به او وارد آ ياز اجرا
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 کنوانسیون 72ماده  3بند  )ج
ک طرف اعالم نموده که تعهـداتش را انجـام نخواهـد کـرد و     یکند که  می اشاره ين بند به موردیا
بـه دادن اخطـار    يازیـ گر نیشود، د می جادینده ایدرباره نقض در آ ینان کافیب چون اطمین ترتیبد
 قرار گرفت. یدر مبحث قبل مورد بررس ين بند تا حدودیست. این

ـ نده ایاست، اما نما ندهیدر آ یروشن شدن نقض اساسهاي  از راه یکیتنها  3بند  االت متحـده  ی
لو به اعـالم   نقض در کامن بینی پیشه یان نموده بود که چون نظریب 1947ق در سال یدر گروه تحق

ر از رفتـار و اعـالم   یـ گـر غ یع دید به وقایک طرف قرارداد منحصر است، پس نبای یا ضمنیح یصر
ـ ون هـم رعا یت در کنوانسین محدودید ایطرف توجه شود و با ل یـ ردد. امـا از آنجـا کـه دل   ت گـ ی

گـر وجـود   یاز علـت د  یاز رفتـار طـرف و نقـض ناشـ     ین نقض ناشیتفاوت ب يبرا يا کننده قانع
 )220: 1390، ییرفته نشد. (صفایشنهاد پذین پینداشت، ا

 يکـه ادعـا   ییا جایگردد  می د در قراردادیط جدیشرا يکه تقاضا يد به مواردین استثنا را بایا
 يز تسـر یـ است تا متعهد به تعهدات خود عمل نکند ن يا بهانهوسط طرف مقابل ت يتخلف قرارداد
د خاطرنشان کرد؛ فسـخ  یت شناخت. به هر حال بایمتعهد له به رسم يد برایرا با يداد و فسخ فور
ـ ک تعهد. اگر زیباشد نه  می ک حقیکه طرف مقابل آن را رد کرده است،  یقرارداد، زمان ـ ان دی ده ی

 تواند قرارداد را به اجرا گذارد. می ر دهد او باز همییتش را تغینکند و متعهد نقرارداد را فسخ 
 
 شرایط ایجاد حق فسخ در اصول قراردادهاي اروپایی. 3ـ2

، 9ــ 302، 9ــ 301 مواد یکاال ط المللی بینع یب ونیهماهنگ با کنوانس ییاروپا يدر اصول قراردادها
قـرارداد از   یکه طرف مقابل مرتکب نقض اساس یمانن در زیطرف يحق فسخ قرارداد را برا 9ـ303
شود، مقرر داشته اسـت. در تجـارت    می قرارداد يدر اجرا تأخیر ایناتمام،  يق عدم اجرا، اجرایطر
ـ قرارداد متوقـف،   ياجرا یلین امکان وجود داردکه به دلیشه ایهم المللی بین ا بـا مشـکل مواجـه    ی

که  9ـ301از ماده  مستفاد د.یگو می از حق فسخ سخن ییاروپا يسوم اصول قراردادها گفتار گردد.
 است: ییاروپا ين حق خاتمه دادن به قرارداد در اصول حقوق قراردادهایمب
باشـد، قـرارداد را خاتمـه     یگر اساسیطرف د يکه عدم اجرا یتواند در صورت یطرف قراداد م  .1

 دهد.
خاتمـه   8ــ 106) 3ارداد را طبق مـاده ( تواند قر یز، طرف متضرر میدر اجرا ن تأخیر در صورت .2

 دهد.
گر حق خاتمه یباشد، طرف د یک طرف قرارداد اساسی يعدم اجرا چه چنانن ماده، یبراساس ا

تعهـدات   ي) در اجـرا یر اساسـ یـ (غ تـأخیر  کیکه  ین در صورتیقرارداد را خواهد داشت. همچن
قـرارداد را   8ــ 106ماده  3تن بند تواند با در نظر گرف یوجود داشته باشد، طرف متضرر م يقرارداد

 )D. Busch,2006,P364( خاتمه دهد.
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 ید گفت قاعده مربوط به اختتام قرارداد صرفاً در صورتین ماده بایط اعمال ایدر خصوص شرا
قـرارداد را   1ارسال شده باشـد.  یطرف خاط يمؤثر است که اخطار الزم از جانب طرف متضرر برا

به رجوع به دادگـاه   يازیافته محسوب نمود و نیام طرف متضرر خاتمه اقد يتواند صرفاً بر مبنا یم
 در حق اختتام طـرف متضـرر نخواهـد داشـت.     تأثیري تعهد يوجود ندارد. موجه بودن عدم اجرا

(O.Lando,2007,P. 410) 
در چنـد قسـمت اجـرا شـود مـاده       یستیکه با ییت حق فسخ در قراردادهایدر خصوص وضع

 دارد: می اشعار 9ـ302
 يکـه اجـرا   یمجزا اجرا شود و در خصـوص قسـمت   يها در قسمت یستیبا يقرارداد چه چنان
تواند  یوجود داشته باشد، طرف متضرر م یاساس يآن بتوان اختصاص داد، عدم اجرا يبرا یمتقابل

ـ ن گفتار حق خود را نسبت به خاتمه دادن قسمت مورد نظر اعمال نمایبراساس مقررات ا د. تنهـا  ی
 باشد. یتوان کل قرارداد را خاتمه داد که عدم اجرا نسبت به کل قرارداد اساس یم یدر صورت

هـاي   قسـمت  ين دو طرف متعهد گردد که دارایماب يکه قرارداد ین ماده، در صورتیبراساس ا
ـ از قرارداد را اجـرا ننما  یک طرف قرارداد قسمتیکه  چه چناناست،  ییمجزا ـ د و ای ن عـدم اجـرا   ی
از قرارداد را که در مقابل قسمت اجرا نشـده قـرار    یتواند قسمت یگر میطرف دشود،  یتلق یاساس
رد یگ یقرار م یگر، قسمت خاتمه داده شده در مقابل همان قسمتیرد، خاتمه دهد. به عبارت دیگ یم

ت یک قسمت از قراداد قابل سرای يعدم اجرا چه چنانکه طرف مقابل آن را اجرا ننموده است. اما، 
ـ تواند بـا اسـتناد بـه ا    یداد باشد، طرف متضرر مبه کل قرار  ن مـاده کـل قـرارداد را خاتمـه دهـد.     ی

)Godley,2006,P133( 
 وجود داشته باشد: یستیل بایط ذین ماده شرایاعمال قاعده مندرج در ا يالزم به ذکر است برا

ن قسـمت  یدچنـ  يمورد بحث قرار گرفته کـه دارا  ين ماده قراردادیدر ا الف) قرارداد چند قسمتی:
 چـه  چنـان  بنـابراین  مستقل متقابل قـرار دارد.  يک اجرایمجزا است، که در مقابل هر قسمت 

قـرار نگرفتـه    متقابـل  يک اجـرا یمجزا باشد اما در مقابل هر بخش  يها بخش يقرارداد دارا
 ن ماده قابل اعمال نخواهد بود.یباشد، ا

قسمت اجـرا نشـده    ين ماده، عدم اجرایاعمال ا يبرا ب) اساسی بودن عدم اجراي قسمت مربوطه:
 باشد یاساس یستیبا

 دارد: می انیب 9ـ303اخطار خاتمه (قرارداد) ماده  در خصوص
 شود. یگر اعمال میله اخطار به طرف دیخاتمه دادن به قرارداد به وس يحق طرف برا .1
در  کـه  طرف متضرر حق خود را براي خاتمه دادن به قرارداد از دست خواهد داد مگر ایـن  .2

شـده، اخطـار را داده    که از عدم اجرا آگاه شده یا بایستی آگاه مـی  مدتی متعارف پس از آن
 باشد.

                                                            
1. See Art. 9-33 &Art. 8-106 PECL 
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ش یفا نشده باشد، طرف متضرر پیکه قابل مطالبه بوده، ا یقرارداد در زمان ياجرا چه چنانالف)  .3
فـا صـورت   یا به دادن اخطار خاتمه قرارداد ندارد. هرگاه بعداً يازیرد نیفا صورت پذیاکه  آن از
فا آگاه یاز اکه  این پس از یک مدت متعارفیرا در  ين اخطاریطرف متضرر چن چه چنانرد، یپذ

بر خاتمه دادن به قرارداد را از  یحق خود مبن يشده است، نداده باشد و یآگاه م یستیا بایشده 
 دهد. یدست م

گـر  یوجود دارد که طرف دبر علم او  یلیا دلیداند  یطرف متضرر م چه چنانن، یب) با وجود ا
ـ متعارف تعهـد را اجـرا نما   یهمچنان قصد دارد در مدت ر یـ غ صـورت  بـه  د و طـرف متضـرر  ی

گـر واقعـاً در   یرفت، و طرف دیاجرا را نخواهد پذ يد که ویگر را مطلع ننمای، طرف دیمتعارف
دسـت  بر خاتمـه قـرارداد را از    ید، طرف متضرر حق خود مبنیمتعارف تعهد را اجرا نما یمدت
 دهد. یم

اسـت، معـذور    یو دائمـ  یکه کل یبه واسطه مانع 8ـ108که طرف قراداد طبق ماده  یدر صورت .4
 ابد.ی یشود، خاتمه م یکه مانع واقع م یباشد، قرارداد خود به خود و بدون اخطار، در زمان یم
مسـتلزم آن  ت و معامله منصفانه بنا شده است. معامله منصفانه یاصل حسن ن ين ماده بر مبنایا

له اخطار طـرف مقابـل را   یباشد، به وس یل به خاتمه دادن به قرارداد میاست که طرف متضرر که ما
باشـد،   بینی پیشقابل  9ـ304ماده  يکه عدم اجرا بر مبنا ید. البته در صورتین موضوع آگاه نمایاز ا
 .)O.Lando,2007, p414ست. (یبه مطلع نمودن طرف مقابل ن يازین

 2افت کـرده باشـد، بنـد    یدر تأخیر را با ییکه طرف متضرر، اجرا یذکر است در صورتالزم به  
ا یرد که آیم بگیتصم یظرف مدت متعارف یستیقابل اعمال خواهد بود. طرف متضرر با 9ـ303ماده 

ـ ین تصمیا چه چنانن، یر. بنابرایرا دارد با خ تأخیر ا بایوب یمع يرش اجرایقصد پذ ـ ش از یم ب ک ی
 ين مدت بـرا ینجامد و طرف متضرر اخطار خاتمه دادن به قرارداد را در ایف به طول بمدت متعار

 بــر خاتمــه قــرارداد را از دســت خواهــد داد. یحــق خــود مبنــ يد، وکنــطــرف مقابــل ارســال ن
)Willet,2007,p371( 

بـه اوضـاع و احـوال هـر      یشـود بسـتگ   یمحسوب مـ  یمتعارف ین نکته که چه مدتین ایهمچن
 طور به در نظر گرفته شود، یستین مدت متعارف باین قرارداد در احتساب ای. منافع طرفقرارداد دارد

را در نظـر گرفـت.    تـري  یطـوالن مدت  یستید، بایب اقدام نمایرفع ع يمثال اگر طرف متضرر برا
)Honnold,1991,P267( 

 دارد: می اشعار 9ـ304ز ماده یجاد حق فسخ نیدر باب نقض محتمل قرارداد در ا
 يک طرف قـرارداد، آشـکار باشـد کـه عـدم اجـرا      یتعهد  يش از زمان اجرایکه پ یصورتدر 
 تواند قرارداد را خاتمه دهد. یگر میوجود خواهد داشت، طرف د يو ياز سو یاساس

ـ قرارداد نباشـد و   يل به اجرایک طرف قرارداد مای هرگاهن ماده یبراساس ا الزم را  ییا توانـا ی
باشـد، طـرف مزبـور     یهیگر روشـن و بـد  یطرف د ين امر برایشد و اتعهد نداشته با ياجرا يبرا
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 بینـی  پـیش  يده باشد. عدم اجرایقرارداد نرس ياگر موعد اجرا یتواند قرارداد را خاتمه دهد حت یم
 باشد.» یاساس« 8ـ103ماده  يبر مبنا یستیشده با
ـ عـدم تما  نـی ن اصطالح بـه مع یا ـ ل ی  باشـد.  یمـ  قـرارداد  يآشـکار در اجـرا   ییا عـدم توانـا  ی

)O.Lando,2007, p417باشد که ادامه التزام به قرارداد  يبه نحو یستیعدم با بینی پیشقت یحق ) در
 یواقعـ  يهمـان آثـار عـدم اجـرا     ين نـوع عـدم اجـرا دارا   یطرف قرارداد ناممکن سازد. ا يرا برا
شد، بلکه طـرف  با یاساس يک عدم اجراید یشده نه تنها با بینی پیش يباشد. در واقع عدم اجرا یم

گر، وقـوع عـدم اجـرا    ین عدم اجرا اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیمعتقد باشد که ا یستیمتضرر با
 يقـرارداد از سـو   يکه طرف متضرر صرفاً در اجرا یین در جایواضح و روشن باشد. بنابرا یستیبا

ن مـوارد، طـرف   ید. در اد قرارداد را خاتمه دهین تردیتواند به استناد ا ید دارد، نمیگر تردیطرف د
 )D. Busch,2006, p374( د.یاقدام نما 8ـ105) 1ماده ( يتواند بر مبنا یمتضرر فقط م

 
 گیري نتیجه

 چـه  چنـان ن، یاز متعـامل  یکـی ه یـ ار فسخ معامله از ناحیم که خیدیبا توجه به مباحث مطرح شده د
ن را از ینبه عقد را منحل و طرفجا یک طور به ردیا قرار داد صورت گیط مقرر در قانون یمطابق شرا
تواننـد بـه    مـی  نـد و هـر دو طـرف   ک می معاف اند گرفتهه به موجب عقد بر عهده ک یانجام تعهدات

کننـده   عدول فسـخ ، ند. بعد از اعالم فسخکن، استناد یاز طرف یکیجه اعالم فسخ یانحالل عقد در نت
 ن قطـع یمتعـامل  ين منحل و روابط قـرار داد یماب یه با اعالم فسخ عقد فکرا یندارد؛ ز تأثیري اصوالً
نخواهـد بـود؛ و انعقـاد    هـا   ي آنت قرار دادیموجب اعاده وضعکننده  فسخ يگردد و عدول بعد می

ن است شامل تمام مفاد آن شود؛ کار فسخ عقد ممین است. خیطرف یع منوط به تراضیمجدد عقد ب
زان ثمن در برابر اقـالم  یص مید و تشخن منافات نداشته باشیطرف كه با قصد مشترک يو در موارد

ـ ون بـه ا ینوانسـ ک 81ماده  1ع فسخ شود. در بند یاز عقد ب ین است قسمتکع معلوم باشد، ممیمب ن ی
ف مربوطـه  یر اشاره شده است: فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایع، با عبارت زیاثر فسخ عقد ب

 ترین یهیبدنده ینسبت به آها  آن ل تعهداتب انحالل عقد و زواین ترتیو بد» د.ینما می . خالص…
 ع است.یاثر فسخ عقد ب
و بالواسطه  یماًمستقا ید یآ می دین در عالم حقوق پدیا با توافق طرفیران حق فسخ یدر حقوق ا
ـ نـد، هر یرا در ضمن عقد اسقاط ننما یارات قانونین قرارداد خیطرف چه چنانبه حکم قانون.  ک از ی

ق.م)، بـه   456ط تحقـق آن (مـاده   یع شرایحده و با لحاظ جم یعل طور ها به آن از یا بعضیارات یخ
ماننـد   یارات مذکور در قانون مدنیگر خیجادخواهد شد. به عبارت دیار ایحکم قانون به نفع ذوالخ

هسـتند   یاراتیـ وان از جمله خیب و حیت، تبعض صفقه، تخلف شرط، عیس، غبن، وصف، رویتدل
ن یو بدون اراده متعاقد یماًمستقط مربوطه و مذکور در قانون یشرا که در صورت حدوث و اجتماع

ارات یـ از خ یلکن تحقق برخـ  گردد. می جادیا دو طرف معامله ایک ی يبه حکم قانون برا صرفاًو 
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از  یدرعقـد اسـت. بعضـ   هـا   آن ن و اشـتراط یار شرط متوقف بر اراده و توافق متعاملیجمله خ من
ار یـ ار مجلس، خیشود مانند خ می جادیط الزمه، همزمان با انعقاد ایارات در صورت اجتماع شرایخ
ار یـ ثمـن، خ  تـأخیر  اریـ گردد مانند خ می ز پس از انعقاد قرارداد واقعیارات نیاز خ يب، و تعدادیع
 رد.یگ می بعد از انعقاد عقد صورتها  آن ک ازیش هریدایار شرط که سبب پیا خیس یتفل

 ین در زمانیطرف يون حق فسخ قرارداد را برایکنوانس 64و  49ن الزم به ذکر است مواد یهمچن
 يدر اجرا تأخیر ایناتمام،  يق عدم اجرا، اجرایقرارداد از طر یکه طرف مقابل مرتکب نقض اساس

 یلـ ین امکان وجود داردکه بـه دل یشه ایهم المللی بینشود، مقرر داشته است. در تجارت  می قرارداد
ـ شود کـه   ی میبررس یفرض با مشکل مواجه گردد. در مبحث حاضرا یقرارداد متوقف،  ياجرا ک ی

 يرسد که طـرف مقابـل و   می جهین نتیبه اکننده  ل قانعیا دالیق شواهد، قرائن یطرف قرارداد از طر
ن صورت او حـق خواهـد   ی. در اشود یم یقرارداد تلق یرا دارد که نقض اساس یقصد ارتکاب عمل

جبـران   ک جانبه قرارداد را فسخ و پـس از آن ی طور به قرارداد،ش از ارتکاب نقض یپ یداشت، حت
 د.یش را درخواست نمایخسارات وارده بر خو
، 9ــ 301 مـواد  یکـاال طـ   المللـی  بـین ع یب ونیهماهنگ با کنوانس ییاروپا يدر اصول قراردادها

 یکه طرف مقابل مرتکب نقـض اساسـ   ین در زمانیطرف يحق فسخ قرارداد را برا 9ـ303، 9ـ302
شود، مقرر داشته است. در  می قرارداد يدر اجرا تأخیر ایناتمام،  يق عدم اجرا، اجرایقرارداد از طر

ـ قرارداد متوقـف،   ياجرا یلین امکان وجود داردکه به دلیشه ایهم المللی بینتجارت  ا بـا مشـکل   ی
 مواجه گردد.

و اصـول حقـوق    لمللـی ا بـین ع یـ ون بیران همانند کنوانسیتوان گفت در حقوق ا ی میطور کل به
دارد.  یین قـرار داد اسـت و فسـخ قـرار داد جنبـه اسـتثنا      یعـ  ي، اصل بر اجراییاروپا يقراردادها

، 9ــ 301مواد  یکاال ط المللی بین عیب ونیهماهنگ با کنوانس ییاروپا يالواقع در اصول قراردادها یف
 یبل مرتکب نقـض اساسـ  که طرف مقا ین در زمانیطرف يحق فسخ قرارداد را برا 9ـ303، 9ـ302

شود، مقرر داشته است. بـر   می قرارداد يدر اجرا تأخیر ایناتمام،  يق عدم اجرا، اجرایقرارداد از طر
ب و یـ د ابتدا رفع عیبا يمشتر رسد یمع ممکن باشد، به نظر یب و اصالح مبین اساس اگر رفع عیا

در  یع کلـ یـ را فسخ کند. اگر مب اصالح آن را از فروشنده بخواهد و در صورت عدم امکان، قرارداد
 شود. می ن محققیجانش يم کاالیق تسلیذمه باشد، رفع نقص از طر

 طـور  همـان د، یل نمایدار تحمیب را به خریا رفع عیتواند اصالح  می مواقع، فروشنده یدر برخ
سد ر می ز به نظریع نیب مبیل کرد. در صورت عیدار تحمیشود بر خر می ن قرار داد رایع يکه اجرا

ر ین در مـورد سـا  ید. همچنـ یل نمایدار تحمیرا به خر عیر مبیب و تعمیع تواند رفع می که فروشنده
ب ممکن باشـد. اصـوالً   یرفع عکه  این شود، مشروط بر نمی ب محسوبیعها  آن که فقدان یاوصاف
ـ یـ ذوالخکه  این موجب سقوط حق فسخ نخواهد شد مگر يگریا انتقال مورد معامله به دیتلف  ا ار ب
ت به معامله و انصـراف از حـق فسـخ    یاز رضا کیه نوعاً حاکد ینما یار فسخ تصرفاتیاز خ یآگاه
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ـ ر شخص ملزم است بدل مورد معامله را از مثل یا انتفال به غیباشد در صورت تلف  مـت بـه   یا قی
ـ است و در ا یم مستثنکن حیب از ایار عیاز عقد برگرداند و خ کمال ن مـورد فقـط حـق مطالبـه     ی

ابـد  یمت یش قین افزایاز طرف یکیمورد معامله بعد از عقد در اثر فعل  چه چناناست و  یباق آرش
 از عمل خود یناش یادتیرنده بعد از عقد مستحق زیگ و سپس عقد فسخ گردد اصوالً شخص انتقال

ن مال اضافه شده را بـردارد و  یتواند ع می ه شخصکن صورت است ین استحقاق به ایباشد و ا می
ـ ه در اکمت مال را خواهد داشت یرت مقدور نبودن آن، حق مطالبه قدر صو ز در مـال  یـ ن مقـام ن ی

 خواهد بود. یکاز فعل خود شر یمت ناشیش قیافته به نسبت افزایر ییتغ
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 شناسی دکتري حقوق کیفري و جرم دکترحمیدرضا مهربخش

 شناسی دکتري حقوق کیفري و جرم دکتر سجاد شهسواري
  شناسی رشد حقوق جزا و جرمکارشناس ا مریم شوکتی اصل

 
  

  سرآغاز
قانون آیین دادرسی کیفري که پـس  
از فراز و فرودهاي فـراوان بـاالخره   

به تصـویب مجلـس    1392در سال 
شــوراي اســالمی رســید اگرچــه    

هاي بسـیاري در   اقدامات و نوآوري
جهت احقاق حقوق متهم و رعایـت  
حقوق شهروندي انجـام داده اسـت   

ها و گرایش  يولی با تمام این نوآور

به اصول دادرسی منصفانه باز هم در 
موارد معدودي انتقـادات و ایـرادات   
تقنینی در خود دارد که در این مقاله 
به شـرح آن پرداختـه خواهـد شـد،     
مواردي چون عـدم وضـع ضـمانت    
اجرا براي رعایت نکـردن برخـی از   
حقوق متهم، عـدم تفکیـک واقعـی    
وظایف و اختیارات مقام تحقیـق از  

ام تعقیب، سکوت در مقابل برخی مق
هاي صـالحیتی و همچنـین    تعارض

اضطراب در جبران خسـارت ناشـی   
از بازداشت ناکردگان بزه کـه منجـر   

شـود از جملـه    به حکم برائـت مـی  
مواردي است که در ایـن مقالـه بـه    
ــه   ــل آن پرداختـ ــاوي و تحلیـ واکـ

  شود. می
  اصول دادرسی منصفانه، حقوق متهم آیین داردسی کیفري؛ ایرادات تقنینی،واژگان کلیدي: 

  
  درآمد

بتواند انتظارات و مقتضـایات سیاسـت   که  این ها انتظار بدون قانون آیین دادرسی کیفري بعد از سال
االجـرا   الزم تـأخیر  کیفري و الزامات زمانی و مکانی و ساختار عدالت کیفري را برتابد بـا دو سـال  

ستاي ترافعی شدن تحقیقات مقـدماتی، رعایـت حقـوق    تحوالتی که در را رغم علیشد. این قانون 
شهروندي و متهم داشته است با عدم انطباق بر ساختار و نیروي انسانی دستگاه عـدالت کیفـري و   
فرهنگ و آگاهی عمومی نسـبت بـه رسـالت دسـتگاه عـدالت کیفـري همچنـین عـدم توجـه بـه           

وانـد در مرحلـه عملیـاتی بـا     ت مـی  نوین کیفرشناسی و حقوق کیفـري هاي  گرایی و آموزه تخصص
 1392به حـق بایـد اذعـان داشـت قـانون آیـین دادرسـی کیفـري          اگرچه روبرو شود.هایی  چالش
فردي و کرامت انسانی به ویـژه در  هاي  مهمی در راستاي رعایت حقوق وآزاديهاي  تردید، گام بی

مـوازین حقـوق    مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است که البته این تحوالت چیزي جـز رعایـت  
 1966ی حقوق مدنی و سیاسی الملل بین ی حقوق بشر به ویژه میثاقالملل بین بشري مندرج در اسناد

 ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري ایران 
 در ارتباط با اصول حاکم بر دادرسی
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و اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیست که به موجب آن کنشگران فرایند کیفـري بـه   
دل نگرانـی  شوند. درواقع  می حقوق دفاعی متهمان مکلفتأمین  رعایت اصول دادرسی منصفانه و

رعایت کرامت انسانی شهروندان در دادگستري در مراحل مختلف فرایند رسیدگی کیفري به ویـژه  
ــت.      ــده اس ــنن ش ــط مق ــررات توس ــن مق ــویب ای ــب تص ــدماتی موج ــات مق ــه تحقیق  در مرحل

  )1393،24ساقیان،(
بـر   1392باتمهید مراتب یادشده در ادامه به بررسی ایرادات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفري 

  اساس موازین و اصول دادرسی منصفانه پرداخته خواهد شد.
  

 فقدان ضمانت اجراي الزم در عدم رعایت حقوق متهم .1
 اي یسـته شاشود که نقض حقوق دفاعی مـتهم بـا ضـمانت اجـراي      می در این بند به مواردي اشاره

  کرده است. شود و مقنن در مقام بیان ضمانت اجراي نقض آن حقوق سکوت اختیار نمی مواجه
  
  تفهیم اتهام. 1ـ1

حقوق دفاعی متهم حق تفهیم اتهام یا حق آگاهی و کسب اطالع از علل و جهات  ینتر مهمیکی از 
اعمال رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوي قاضی «دستگیري است. تفهیم اتهام به معناي 

آمده » تهم، براي او قابل درك باشدکه باتوجه به وضعیت خاص هر م اي یوهشتحقیق، به زبان و به 
). چنین اعالم رسمی، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب گشـته  136، ص 1389است (آشوري، 

باشد. بدین دلیل که اوالً امکان رد اتهامات وارد برمتهم را از  می دفاع گونه و پیش شرط ضروري هر
ردازد و دالیلـی در جهـت دفـاع از خـود     تواند به رد اتهامات بپ می آورد. متهمی می سوي او فراهم

ارائه کند، که بداند به چه جرمی متهم است. ثانیاً از لحظه تفهیم اتهام است که فـرد تحـت تعقیـب    
تواند از سایر حقوق مربوط به ابن عنوان از جمله حق سکوت، حق  می مشمول عنوان متهم گشته و

سالمی نیز از آنجـا کـه الزمـه صـدور حکـم و      استفاده از وکیل و ... برخوردار گردد. در دادرسی ا
)، تفهیم اتهام 370، ص 1408قضاوت، تحقیق از متهم و استماع اظهارات اوست (موسوي اردبیلی، 

آید، زیرا صدور حکم منوط به تحقیق از مـتهم اسـت و مقدمـه     می از حقوق اساسی متهم به شمار
  باشد. می تحقیق نیز آگاهی متهم از اتهامی است که متوجه وي

ما حق آگاهی را در تمام مراحل رسیدگی محترم شمرده و رعایت آن را به مقامـات   گذار قانون
قـانون اساسـی جمهـوري     32قضایی و ضابطین دادستري تکلیف نموده است. از جملـه در اصـل   

ق.آ.د.ك. به تفهیم اتهام اشاره شـده اسـت. در قـانون آیـین دادرسـی       195اسالمی ایران و نیز ماده 
آن قانون که ناظر به دوران تحت نظر بـود، حـق تفهـیم اتهـام      24و در ماده  1378فري مصوب کی

شـده   بینـی  پـیش قانون جدید  46له اکنون در ماده ئبراي متهم به رسمیت شناخته شده بود. این مس
صراحتاً ضابطین دادگستري را مکلف کرده است کـه در صـورتی    گذار قانوناست و به موجب آن 
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مشهود نگهداري متهم را براي تکمیل تحقیقات ضروري بدانند، بالفاصله موضـوع و   میاجرکه در 
  دالیل اتهام را کتباً به متهم ابالغ و تفهیم نمایند.

، ضـمانت اجـراي تخلـف از قواعـد     1392در قانون آیـین دادرسـی کیفـري     گذار قانوناگرچه 
کرده است، اما تخلف  بینی پیشقانون  این 63شده از سوي ضابطین دادگستري را در ماده  بینی پیش

از حق متهم به تفهیم اتهام از سوي ضابطین را در زمره حقوق واجد ضمانت اجرا قرار نداده است. 
بـه عـالوه،    1این در حالی است که نقض این حق از سوي مقامات قضایی تخلـف انتظـامی اسـت.   

نظر نکرده است و ایـن   وند اظهارش می در خصوص دالیلی که با نقض این حق، تحصیل گذار قانون
در حالی است که چنین دالیلی باید نا مشروع تلقی شده و از عداد دالیـل کیفـري خـارج گردنـد.     

شود.  می حقوقی، حق متهم و از معیارهاي دادرسی منصفانه محسوبهاي  تفهیم اتهام در تمام نظام
کنوانسـیون   6مـاده   3و بنـد   5مـاده   2ی حقوق مدنی و سیاسـی، بنـد   الملل بین میثاق 9ماده  2بند 

اروپایی حقوق بشر به این حق تحت عنوان حق اطالع یـافتن بـر موضـوع اتهـام از همـان ابتـداي       
  دستگیري تصریح دارند.

  
  حضور وکیل در مرحله تحت نظر. 2ـ1

در خصوص حضور وکیل در مرحله تحت نظر ساکت بـود، برخـی از    1378اگرچه قانون مصوب 
تواند در این مرحله و هنگام بازجویی  می ، متهم128تقد بودند که با تنقیح مناط ماده ان معدان حقوق

هم، یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. اختیارات وکیل نزد ضابطان دادگستري همان اختیـاراتی  
است که در تحقیقات مقدماتی نزد قاضی تحقیق براي او مقرر گردیده است (اردبیلی، پیشـین، ص  

به صراحت بر حق مـتهم بـه مالقـات بـا      48در ماده  1392آیین دادرسی کیفري  گذار قانون ).219
با شروع تحت نظر قرار گـرفتن،  «وکیل در مرحله تحت نظر اشاره کرده است. به موجب این ماده: 

تواند تقاضاي حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات  می متهم
تواند در پایان مالقات با متهم که نبایـد   می اکرات، به شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیلو مذ

بـدین ترتیـب و   ». بیش از یک ساعت باشد مالحظات کتبی خود را براي درج در پرونده ارائه دهد
متهم حق برخورداري از معاضدت وکیل مـدافع را در مرحلـه تحـت نظـر دارد.      48بر اساس ماده 

                                                            
آمـده اسـت:    28/2/73ــ  40ادنامـه  آراء متعدد دادگاه عالی انتظامی قضات به این نکته اشاره دارد. براي نمونه در د  .1

گویید؟ قرار تأمین کفالـت   شود چه می دادیار که بدون تفهیم اتهام به متهمین صرفاً با قید شکایت شاکی شروع می«
آمـده   12/9/75ــ  188طـور در دادنامـه    همین» علیه آنان صادر و به زندان معرفی کرده، مرتکب تخلف شده است.

قانون آیین دادرسی کیفري، دادیار دادسراي عمومی در عدم تفهیم اتهام به نحو  161و  125با عنایت به مواد «است: 
) الزم 237و  147، صص 1376(کریم زاده، ». صریح و در عدم اخذ آخرین دفاع از متهم مرتکب تخلف شده است

ن آیـین دادرسـی   به ذکر است که در خصوص نقض تفهیم اتهام از سوي بازپرس و مقامات قضایی صراحتاً در قانو
موجب محکومیت انتظامی تا درجـه چهـار خواهـد     196، تعیین تکلیف شده و این امر به استناد ماده 1392کیفري 

  بود.
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، در خصوص میزان مداخله وکیل مدافع، شرایطی از قبیـل محـدودیت زمـانی و    گذار انونقهرچند 
ضرورت مراعات محرمانه بودن تحقیقات تعیین کرده است و نیز تنها، وکیل را مجاز دانسته اسـت  
که در پایان مالقات مالحظات کتبی خود را بـراي درج در پرونـده ارائـه نمایـد. بـه زعـم برخـی        

ارت ذکر شده در ماده صرفاً ناظر به مالقات و مشاوره با وکیل است و نه دفاع وکیل ان عبدان حقوق
  ).86، ص 1394از متهم (خالقی، 

ضمانت اجرایی براي نقض این حق از سوي ضابطین در نظـر   گذار که قانون این تأملنکته قابل 
دالیلی که با نقض این حق نظر در مورد  کشورمان تمایلی به اظهار گذار قانوننگرفته است. در واقع 

که به لحاظ عدم رعایت  يا خدشهشوند از خود نشان نداده است. این در حالی است که  می حاصل
شود، کمتر  می این حق و نیز سایر حقوق دفاعی متهم بر اعتبار و صحت فرایند کشف حقیقت وارد

در هر یک از مراحل از مواردي همچون توسل به شکنجه نیست. چه بسا ممانعت از حضور وکیل 
دادرسی سرنوشت متهم را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر اقرارها در مراحل تحقیقات مقـدماتی و بـه   

شود، همواره احتمال تعدي بـه حقـوق    می پلیسی و بدون حضور وکیل اخذهاي  ویژه در بازجویی
  ).133، ص 1387، ها یفرجمتهم در این مرحله بیشتر است (

قـانون آیـین دادرسـی کیفـري کـه بـه حـق         190کـه در تبصـره یـک مـاده     الزم به ذکر است 
برخورداري متهم از وکیـل در نـزد مقامـات قضـایی همچـون بـازپرس و دادیـار اختصـاص دارد         

شده است که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حـق بـه مـتهم بـه ترتیـب       بینی پیش
این تبصره را بتوان به تحقیقات ضـابطین  که  نای موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

باشد. البته باید دانست که ضابطین مکلفند حق متهم بـه برخـورداري    می هم تسري داد محل تردید
از معاضدت وکیل مدافع در دوران تحت نظر را به وي اعالم نمایند و عدم تفهیم این حق آنـان را  

  قرار خواهد داد. 63در معرض انفصال از خدمات دولتی موضوع ماده 
  

  حق تحصیل مشروع دلیل. 3ـ1
 عنـوان  بـه  گـردد. مـتهم   مـی  مشروع و قانونمند جزء حقوق متهم محسوب اي یوهشتحصیل دلیل به 

تواند تحصـیل دالیـل علیـه او بـه      ها می آن جزیی از اجتماع انسانی داراي حقوقی است که یکی از
تحصیل دالیل به سود او در راستاي حفظ اصل برائت  کامالًٌ مقبول و انسانی و نیز سعی در اي یوهش

است براي تشـخیص اتهامـات    اي یلهوسدادرسی نه هدف، که خود ). «64باشد (تدین، پیشین، ص 
روا از ناروا، بنابراین در این زمینه تردیدي نیست که رعایت کرامت انسانی، حقوق بشر و به ویـژه  

ان و قضـات در  گـذار  کننده قانون ع وي باید هدایتشخصیت افراد، هرچند متهم و رعایت حق دفا
تدوین و اجراي مقررات مربوط به ادله اثبات دعواي کیفري به منظور تضمین یک دادرسی عادالنه 

بایسـت بـا رعایـت     مـی  ). بر این اسـاس، تحصـیل دالیـل   295ـ296، صص 1389(آشوري، » باشد
 و منزلت سیستم عـدالت کیفـري و   رفتنشانگضوابط قانونی و حفظ کرامت انسانی و نیز با در نظر 
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له در دوران تحقیقات مقـدماتی و بخصـوص دوران تحـت نظـر،     ئان آن انجام گردد. این مسمأمور
 ، در ایـن زمینـه قواعـد مکفـی دیـده     1392یابد. در قانون آیین دادرسی کیفري  می اهمیت بیشتري

بار و اکـراه و نیـز اسـتفاده از کلمـات     است که اج 60شود. تنها ماده موجود در این زمینه ماده  نمی
را هـا   خارج از موضوع اتهام در بـازجویی  سؤاالتو نیز کننده  تلقینی یا اغفال سؤاالتموهن، طرح 

  ممنوع اعالم کرده و اظهارات حاصل از این نوع بازجویی را غیر معتبر دانسته است.
دهد که با نقض حقـوق دفـاعی    می الزم به ذکر است که دالیل نامشروع کلیه دالیلی را پوشش

، دالیلی که به نقض حقوق اند آمدهمتهم از قبیل حق سکوت، حق داشتن وکیل، تفهیم اتهام بدست 
دادگسـتري و سیسـتم    نقضشـان و نیز دالیلی کـه بـه    اند شدهفردي و کرامت انسانی افراد تحصیل 

کاب جـرم و یـا بـا توسـل بـه      نمونه با دام گستري و تحریک افراد به ارت عنوان به عدالت کیفري و
از  يا دستهکه گذشت در مرحله تحت نظر، تنها  . در این میان، چناناند گشتهفریب و حیله تحصیل 

قرار گرفته و اظهارات متهم را نامعتبر دانسـته اسـت. بـدین     گذار قانوندالیل نا مشروع مورد اشاره 
از نقـض اصـل مشـروعیت در     دادرسی کیفري در خصوص سایر دالیل حاصـل  گذار قانونترتیب 

  تحصیل دلیل، البته در دوران تحت نظر سکوت اختیار کرده است.
متهم  1» ماسون«یید زده است. از جمله در پرونده تأرویه قضایی انگلستان بر این مسئله مهر 

به اتهام ایجاد حریق عمدي تحت تعقیب قرار گرفت. پلیس دالیـل کـافی بـراي انتسـاب جـرم      
هاي پلیسی و به دروغ اظهار داشـت   وي پیدا نکرد؛ از این رو با استفاده از حقهحریق عمدي به 

که اثر انگشت متهم را روي لیوانی که نزدیک محل وقوع جرم پیدا شده، شناسایی کـرده اسـت.   
هنگامی که متهم با این امر روبرو شد، لب به اعتراف گشود و دادگاه بر مبناي اعتـراف او حکـم   

ادر کرد. به دنبال تجدیدنظرخواهی متهم، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده به محکومیت وي ص
نظر کرد کـه چـون اقـدام پلـیس، منصـفانه بـودن        گونه اظهار قانون پلیس و دالیل کیفري این 78

دادرسی را تحت تأثیر قرار داده است، اعترافات حاصله فاقد اعتبار است و بر همین اساس حکم 
با دروغ، فریب خورد،  که متهم 2Heron»هرون«طور در پرونده  قض نمود. همیندادگاه بدوي را ن

است  3»آر علیه استج«اقرار تحصیل شده غیر قابل پذیرش اعالم شد. گواه دیگر این مدعا پرونده 
که در آن تالش براي تحصیل اقرار متهم با توسل به یک رفتار فریبکارانه از سوي پلیس منجر به 

 بـر  ).21، ص 1393ل تحصیلی غیر قابل پذیرش تلقی گردد (حیـدري و فتحـی،   این شد که دلی
این اساس، تحصیل دلیل و تحقیق و بازجویی از مـتهم بایـد صـادقانه و دور از هرگونـه حیلـه،      

هـاي انسـانی مـدنظر     بایست اصول اخالقی ارزش تهدید یا خشونت باشد و در تحصیل دلیل می
  قرار گیرد.

                                                            
1. R V Mason, 1987 
2. Heron Case, The Times Nowember 22 nd, 1993 
3. R V Stagg,Central Criminal Court-for transcript, 1994 
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  تعقیب از مقام تحقیقنقض اصل تفکیک مقام  .2
در بیان مفهوم اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، عقیده بر این است که ایـن اصـل از دو اصـل    
دیگر تشکیل شده است. این اصل از یک سو، به عدم مداخله مقام تعقیب در وظایف مقـام تحقیـق و   

 )14ص ؛ 1390زاده،  د. (هـادي از سوي دیگر به عدم دخالت مقام تحقیق در اقدامات تعقیبی اشاره دار
باشد، به معناي آن است کـه انجـام    می دادرسی مختلطهاي  مذکور که از اصول حاکم بر نظام اصل

بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق بوده و مقـام تعقیـب یـا     میجراتحقیقات مقدماتی تمامی 
صـرفاً پـس از پایـان تحقیقـات از     دادستان باید از هرگونه مداخله در امر تحقیق خودداري کنـد و  

سوي بازپرس و با صدور کیفر خواست، تعقیب جرم را در دادگاه بر عهده گیـرد. بـر اسـاس ایـن     
 اصل، بازپرس، مسئول انجام تحقیقات است که فقط بعد از ارجاع موضوع و با درخواست دادستان

  تواند تحقیقات را به نحو مستقل انجام دهد. می
 کیک اصل مقام تعقیب از مقام تحقیـق معتقدنـد کـه مبنـاي ایـن اصـل لـزوم       قائلین به لزوم تف

شود نظم عمومی  می طرفی قاضی تحقیق است تا میان نماینده جامعه (دادستان) و کسی که گفته بی
  طرفانه به داوري بپردازد. بی را بر هم زده است (متهم)

د عـدول از ایـن اصـل را    ، مـوار 1394با اصـالحات   1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
و » نبـودن «، بـا حـذف کلمـه    1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصـوب   8توسعه بخشیده اسـت. زیـرا در مـاده    

موضـوع   میجرادادستان را مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی در غیر » کمبود«جایگزینی آن با کلمه 
بـازپرس در مراحـل    دانسته و با توسعه موارد استثناء و حفظ قیمومت دادستان نسبت بـه  302ماده 

(و یـا   میجـرا قبل، حین و پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، بر مصـادیق رسـیدگی اختصـاري بـه     
قـانون مـورد اشـاره     92رسیدگی بدون کیفرخواست) افزوده است؛ به نحوي که طبق تبصره مـاده  

زپرس این قانون را در صورت عدم حضور با 302موضوع ماده  میجراانجام تحقیقات مقدماتی در 
یا معذور بودن وي از انجام وظیفه و عدم دسترسـی بـه بـازپرس دیگـر در حـوزه آن دادسـرا، بـه        
تقاضاي دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی از اختیارات دادرسی دادگاه دانسته و سپس در مـاده  

منـافی عفـت را از    میجـرا انجام تحقیقات مقدماتی در خصـوص   1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  306
دادسرا سلب و آن را به قاضی دادگاه واگذار نموده است؛ در حالی که رسیدگی اختصـاري  قضات 
 کم اهمیت که نیازي به انجـام تحقیقـات مقـدماتی وجـود نـدارد، صـورت       میجرااالصول در  علی
مهـم   میجرا) و رسیدگی دادگاه به 1392ق.آ.د.ك مصوب  340موضوع ماده  میجراگیرد (مانند  می

مجازات شدید، بدون انجام تحقیقات مقدماتی از سوي مقام مستقل تحقیق، ممکـن  و برخوردار از 
  نخواهد بود.

 دو قسـمت جداگانـه بررسـی    در موارد عدول از اصل تفکیک مقـام تعقیـب از مقـام تحقیـق،    
 بینـی  پـیش اشاره خواهد شد. در قسـمت نخسـت،   ها  آن گردد که در ادامه این بند به هر یک از می

کیفري یک، دو و اطفال از یک هاي  غیر از بازپرس شامل دادستان و قضات دادگاه نهادهاي تحقیقی
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اختصـاري از سـوي دیگـر و در قسـمت دوم نیـز، حفـظ و گسـترش        هاي  سو و افزایش رسیدگی
هـاي   زمینـه  ینتـر  مهـم قیمومت دادستان نسبت به بازپرس در تمامی مراحل تحقیقات مقـدماتی از  

  شود. می یب از مقام تحقیق شناختهعدول از اصل تفکیک مقام تعق
  
  . عدم انحصار مقام تحقیق در بازپرس1ـ2

مهم عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقـام تحقیـق را بایـد اندیشـه حـذف      هاي  یکی از زمینه
دادرسـی مبتنـی بـر    هـاي   که گفتـه شـد در نظـام    گونه بازپرس از نظام دادرسی ایران دانست. همان

یب از مقام تحقیق تنها مقامی که صالحیت انجام دادن تحقیقات مقـدماتی را  تفکیک مطلق مقام تعق
توانـد   نمـی  دارد، بازپرس یا قاضی تحقیق است و هیچ مرجع یا مقام دیگـري بـه غیـر از بـازپرس    

که ذکر آن خالی از فایده نخواهد بـود ایـن اسـت کـه حـذف       يا نکتهدار این امر مهم گردد.  عهده
ورها از جملـه آلمـان، ایتالیـا و پرتغـال و سـپرده شـدن انجـام تحقیقـات         بازپرس در برخی از کش

دهـد بـا هـدف     مـی  مقدماتی به دادستان که این مهم را به کمک معاونان خود و نیروي پلیس انجام
سـازوکارهاي  که  این افزایش اختیارات دادستان صورت نگرفته است. در این کشورها صرف نظر از

بین اصـحاب دعـوي بـه کـار     ها  و رعایت تساوي سالحها  دادستانضروري جهت کنترل اقدامات 
تفتیشی صورت گرفته اسـت؛  هاي  گرفته شده، لیکن حذف بازپرس با هدف دوري جستن از روش

بوده که امکان فاصله گـرفتن ضـروري از نظـام     يا گونه زیرا قیمومت دادستان نسبت به بازپرس به
کـرده اسـت. حـذف بـازپرس از      مـی  نه را غیـر ممکـن  تفتیشی و سامان دادن به یک محاکمه عادال

بـه عمـل آمـده     1373عام در سـال  هاي  تشکیالت قضایی ایران که به موجب قانون تشکیل دادگاه
گونه که بیان شد جدا از سپرده شدن تمام مراحل دادرسـی بـه قاضـی واحـد، افـزایش       است، همان

ایـران، هرچنـد در وضـع و تصـویب      گـذار  ونقاناختیارات نیروي انتظامی را به دنبال داشته است. 
با اقتباس از قانون کشور فرانسـه سیسـتم تفتیشـی را در مرحلـه      1290قانون آیین دادرسی کیفري 

بـر عهـده    میجـرا تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود (که بر اساس آن، انجام تحقیقات مقـدماتی تمـام   
باشد) لیکن هیچ گاه بـه جـدایی و    می ستاننیز بر عهده مقام تعقیب یا داد میجرابازپرس و تعقیب 

از این اصل عدول نمـوده   اي یدهعدتفکیک مطلق این دو مقام از یکدیگر پاي بند نبوده و در موارد 
پس از پذیرش این اصل که تحقیقـات مقـدماتی تمـام     1290است. در قانون آیین دادرسی کیفري 

. اندك زمانی ضمن عدول از این اصـل انجـام   باشد می مقام تحقیق عنوان به بر عهده بازپرس میجرا
جنحه را به دادستان و دادیاران که ذاتاً مقامات تعقیـب هسـتند محـول نمـوده      میجراتحقیقات در 

بین تفکیکی  گونه با صالحیت عام، هیچهایی  دادگاه یستأساست. با حذف دادسرا از نظام قضایی و 
گذار تمامی مراحل مـذکور را بـه دسـت مقـام      نونمراحل تعقیب تحقیق و دادرسی وجود نداشته و قا

واحدي که قاضی دادگاه باشد سپرده بود. با احیاء دوباره دادسراها در کشـور مقـنن ضـمن عـدول از     
قـانون   3اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و پس از ذکـر ایـن نکتـه در صـدر بنـد و از مـاده       
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بالفاصله در ادامه مقرر » باشد.. بر عهده بازپرس می میجراتحقیقات مقدماتی کلیه «که  1381اصالحی 
در جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفري استان نیست دادسـتان نیـز داراي کلیـه وظـایف و     «...نمود 

از طرفی دیگر مقنن در تدوین قانون آیـین دادرسـی   » باشد. اختیاراتی است که براي بازپرس مقرر می
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را گسترش داده و پـس  دامنه عدول از  1392کیفري مصوب 

قانون مورد اشاره در موارد متعددي صراحتاً انجـام تحقیقـات مقـدماتی     92از تکرار این اصل در ماده 
بایست در صالحیت انحصاري مقام تحقیق یا بازپرس قرار داشـته باشـد،    االصول می را که علی میجرا

قـانون   92ب یا دادستان و گاه در اختیار قضات دادگاه قـرار داده اسـت. مـاده    گاه در اختیار مقام تعقی
مـاده قـانونی مـورد    » بر عهده بازپرس است... میجراتحقیقات مقدماتی تمام «دارد  الذکر مقرر می اخیر

عنوان مقام تحقیق  را در صالحیت انحصاري بازپرس به میجرااشاره در حالی تحقیقات مقدماتی تمام 
همین قانون دیگر مقامات قضایی را نیز واجد صـالحیت بـراي ایـن امـر      90ه است که در ماده دانست

مهم به شمار آورده است. واقعیت امر این است که با گسـترش مقامـات صـالح بـه انجـام تحقیقـات       
تبیین جایگاه تحقیقاتی براي بـازپرس تـا    92مقدماتی به غیر از بازپرس از سوي قانون آ.د.ك مصوب 

ق.ا.ق.آ.د.ك مصـوب   8کـه مـاده    د زیادي با دشواري مواجه گردیده است. نکته جالب توجه اینحدو
انجام تحقیقات مقدماتی در » کمبود«و جایگزینی آن با کلمه  92در ماده » نبودن«با حذف کلمه  1394
  را مجدداً در اختیار دادستان قرار داده است. 302موضوع ماده  میجراغیر 

  
  تصاري. رسیدگی اخ2ـ2

پرونـده بـدون تنظـیم    هـا   آن اسـت کـه در   میجـرا از رسـیدگی بـه    اي یوهشـ رسیدگی اختصـاري  
حقوقی هاي  گردد. این نوع رسیدگی که در نظام می کیفرخواست از سوي دادستان در دادگاه مطرح

 میجـرا سـاده از قبیـل    میجـرا گیرد، غالبـاً در   می منصفه صورتهیأت دیگر کشورها بدون حضور 
  باشد. می ی و رانندگی معمولراهنمای

قابل رسیدگی در دادگاه صـلح و شـامل مـواردي از قبیـل      میجرامثالً در حقوق انگلستان، این 
پوند و تخلفات راننـدگی و   2000عادي و کم اهمیت خسارت جزایی کمتر از هاي  ضرب و جرح

  1باشند. می رانندگی در حال ممنوعیت
کـه   86مـاده   بینـی  پـیش ضمن  1392رسی کیفري مصوب در تدوین قانون آیین داد گذار قانون

موضـوع بنـدهاي الـف،     میجراناظر بر طرح دعوي کیفري در دادگاه بدون کیفر خواست و در غیر 
 میجـرا تعزیري درجه هفت و هشـت رسـیدگی بـه     میجراباشد در کنار  می 302ب، پ و ت ماده 

ست؛ بـه نحـوي کـه قضـات دادسـرا در      منافی عفت را نیز در صالحیت مستقیم دادگاه قرار داده ا
مواجهه با چنین جرایمی حق مداخله و انجام تحقیقـات مقـدماتی را ندارنـد و بایـد پرونـده را بـا       

  صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه ارسال نمایند.
                                                            

  .302، ص 1393نشنامه حقوق کیفري انگلستان، تهران، انتشارات میزان، مهرا، نسرین، دا  .1
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اختصاري و یا بدون کیفـر خواسـت در حقـوق     صورت به قابل رسیدگی میجرادر حال حاضر 
تعزیـري درجـه    میجراپ)  اطفال و نوجوانان میجراب)  منافی عفت می) جراایران عبارتند از الف

و تخلفـات   میجـرا ج)  خالفـی  میجراث)  ارتکابی در حوزه قضایی بخش میجرا) هشتتهفت و 
  1تعزیرات حکومتی.

  
  . فقدان تحقیقات بازپرس در اعمال منافی عفت3ـ2

 گونه اینوجه به اهمیت و حساسیت باالي جنسی بات میجرافرایند انجام تحقیقات مقدماتی ناظر بر 
زمان ممکن و با دقت و ظرافت باالیی صورت نگیرد، تحصیل دلیـل   ترین یعسردر  چه چنان میجرا

کـه   ایـن  در چنین جرایمی را در آینده با صعوبت و دشواري مواجه خواهد ساخت؛ بـه خصـوص  
زنا و لـواط در حـالتی    میجراست. در حاکم نموده ا میجراسیستم ادله قانونی را بر این  گذار قانون

باشد (مانند زناي به عنـف و زنـا بـا محـارم)      می که از صالحیت رسیدگی دادگاه کیفري دو خارج
را به عهده قضات سـه نفـره ایـن دادگـاه قـرار داده       میجراانجام تحقیقات مقدماتی این  گذار قانون

داخـل در صـالحیت    میجـرا ماتی است. نکته حائز اهمیت این است که در حـالی تحقیقـات مقـد   
مستقیم دادگاه کیفري یک، در صالحیت انحصاري قضات این دادگاه قرار گرفته است که متاسـفانه  

 بینـی  پیشپیرامون چگونگی و نحوه انجام تحقیقات از سوي قضات این دادگاه  يا جداگانهمقررات 
گسـتري و حتـی قضـات    گیـرد کـه ضـابطان داد    می نگردیده است. اهمیت موضوع از جایی نشات
منع شده و تمامی فرایند تحقیقات از  میجرا گونه ایندادسرا از مداخله در هرگونه اقدام تحقیقی در 

  بایست راساً توسط قضات دادگاه صورت گیرد. می بدو الی ختم
  
  2و  1هاي کیفري  سکوت در حل تعارض صالحیتی دادگاه .3

عمـومی  هـاي   کالسیک صالحیت عـام دادگـاه   از تعریف مقنن 2در مورد صالحیت دادگاه کیفري 
 2کیفـري  هـاي   در صـالحیت دادگـاه   میجـرا دارد رسیدگی به کلیـه   می جزایی استفاده کرده و بیان

باشد مگر جرایمی که به موجب قانون در صالحیت دادگـاه دیگـري اسـت. ایـن منطـوق مـاده        می
تعـارض زمـانی اسـت کـه دادگـاه      کند فقط مورد  می را معین 2کیفري هاي  صراحتاً تکلیف دادگاه

را صالح بداند در اینجا با استناد به قواعد تعارض در صـالحیت پرونـده    1، دادگاه کیفري 2کیفري 
بحث اینجاست که آیا امکـان اخـتالف    نماید یمارسال  1را با قرار عدم صالحیت به دادگاه کیفري 

  در تعارض صالحیت است یا خیر؟
 2براي کیفـري   1د را صالح نداند آیا در اینجا نظر دادگاه کیفري خو 1یعنی اگر دادگاه کیفري 

کشور یا در صورت رد صالحیت ذاتـی   عالی دیواناالتباع است یا با حدوث اختالف پرونده به  الزم
                                                            

نامه کارشناسی ارشـد حقـوق جـزا و     نوري، محدثه، رسیدگی اختصاري به جرایم در حقوق ایران و انگلستان، پایان  .1
  .28، ص 1393جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 
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از یک حـوزه قضـایی باشـد     2و  1این دو داداگاه نسبت به هم، اگر اختالف بین دو دادگاه کیفري 
 کشـور مرجـع حـل تعـارض در صـالحیت      عـالی  دیواناز دو استان باشند دادگاه تجدیدنظر و اگر 

  باشد. می
بایسـت   رسد اگرچه مقنن در این مورد سکوت اختیار کرده است درحالی که مـی  به نظر می

قانون آیـین داردسـی    585کرد و به نظر نگارنده با وحدت مالك از ماده  وضعیت را روشن می
حیت باید فرض تحقق صالحیت ذاتی بـین دو دادگـاه   کیفري و همچنین اصول دادرسی و صال

را نسبت به هم منتفی دانست. لذا این دو دادگاه هر دو بدوي هستند اما با توجه  2و  1کیفري 
توانسـت مـواردي از تعیـین     گذار می به سیستم تعدد قاضی و جلوگیري از اطاله دادرسی قانون

هـاي   ذار کنـد همچنـان کـه در مـورد دادگـاه     واگ 1تکلیف مانند صالحیت را به دادگاه کیفري 
بیـان   583توان وحدت مالك گرفت در ماده  نظامی یک این کار را کرده است از این موارد می

هـاي   از لحـاظ صـالحیت و تجدیـدنظر ماننـد دادگـاه      2و  1هاي نظامی  داشته است که دادگاه
هـاي یـک و    گاه بین دادگاهچنین مطرح کرده است که هر 600هستند اما در ماده  2و  1کیفري 

دو از حوزه قضایی یک اسـتان اخـتالف در صـالحیت ایجـاد شـود نظـر دادگـاه نظـامی یـک          
  االتباع است. الزم

هرچند مقنن در این ماده مواردي را که از حوزه قضایی دو استان هستند مشخص نکرده اسـت  
ع حـل اخـتالف   این تصریح طبق اصول و قواعد صالحیت مشخص است کـه مرجـ   رغم علیولی 
پیشنهادي نگارنـده چنـین اسـت کـه مرجـع حـل اخـتالف در         حل راهکشور است. لذا  عالی دیوان

باشـد و مرجـع    مـی  1از حوزه قضایی یک استان دادگاه کیفري  2و  1کیفري هاي  صالحیت دادگاه
 ورکش عالی دیواناز دو حوزه قضایی دو استان  2و  1کیفري هاي  حل اختالف در صالحیت دادگاه

  باشد. می
  

  حق انتخاب آزادانه وکیل .4
اسـتثناء   گونه بوده که افراد در انتخاب خود آزاد باشند و هیچ گونه قاعده انتخاب وکیل همیشه بدین

یـک اصـل کلـی پذیرفتـه      عنوان به و محدودیتی براي آن قائل نبودند یعنی آزادي در انتخاب وکیل
امنیتی که داراي تعریف مشخص و دقیقی نیست، و  میجرادر  48شد، اما تبصره ماده  می شده تلقی

صرفاً صالحیت رسیدگی به آن به دادگاه انقالب واگذار گردیـده، محـدودیتی ایجـاد کـرده و ایـن      
قانون اساسی است، هم خالف اصول مسلم دادرسی عادالنه و تمام  35محدودیت هم خالف اصل 

آیین جدید دادرسی کیفري حق انتخاب وکیـل   48. تبصره ماده اند شدهی که شناخته الملل بین اصول
در حالی که وکیـل بایـد مسـتقل از    ». قوه قضاییه هستند ییدتأمحدود کرده به وکالیی که مورد «را 

تواند آن طـور   نمی سیستم قوه قضاییه انتخاب شود، باید تحت نظارت سیستم قضایی باشد و قطعاً
  که باید و شاید از حقوق موکل خود دفاع کند.
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رود، ظهور پیـدا کـرده و    نمی در زمانی که احتماالً از یک ماه فراتر« 48حقیقت تبصره ماده  در
الحاق شده است و در متن اصلی مطلب کامالً قابل انتقاد و غیر قابـل قبـول آمـده بـود      48به ماده 
اع خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی به مدت یک هفته از حق دف میجرامتهمان به که  این مبنی بر

قانون اساسـی   35شوراي محترم نگهبان این تبصره را با اطالق اصل «اما » و داشتن وکیل محرومند
نظر شوراي نگهبـان تبصـره   تأمین  واضعان قانون براي««آ و پس از » نکرد ییدتأمتعارض دانست و 

ا از میان خاص باید وکالي خود ر میجراتغییر دادند که طرفین در مرحله تحقیق در آن  گونه اینرا 
و لذا با وضـع همـین یـک تبصـره،     » کند، انتخاب کنند. می کسانی که ریاست قوه قضاییه تاییدشان

بسیاري از اصول و قواعد شناخته شده در این قانون که مطابق با معیارهاي حقوق بشري بودنـد از  
  بین رفته و سبب نقض چندي از قوانین عادالنه دادرسی گردید.

امنیتـی و سـازمان یافتـه کـه خـود ایـن        میجراه در همین تبصره در کنار نکته مهم این است ک
قانون  302یک اصطالح مبهم است، به جرایمی اشاره شده که مربوط به ماده » سازمان یافته میجرا«

سازمان یافته اگرچه جدیـد   میجراشود.  می مهم را شامل میجرامجازات اسالمی است، یعنی عمده 
یـک تهدیـد جـدي امنیـت عمـومی،       عنـوان  ها بـه  آن به تازگی شروع به دركها  نیستند، اما دولت

باتوجه به طبیعت بسیار پویا و ناهمگنی که دارند، سبب شده است کـه   میجرا. درواقع این اند کرده
 سـؤال  (HAUCK, 2010)در شرایط قـانونی، امـري چـالش برانگیـز تلقـی شـود       ها  آن برخورد با

 طـور  همـین ش عظیمی از وکال را از حقوقی که دارند محروم کرد، شود بخ می اینجاست که چگونه
بینیم که عمـده   می به متهم اجازه ندهیم که بتواند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند. با این احوال

مانـد کـه    نمـی  شوند و دیگر جایی براي دخالت اکثریت وکال باقی می مشمول این تبصرهها  پرونده
  شرکت کنند. بخواهند در این مرحله

 در یک کالم کلی و مختصر بایستی گفت: اصل بر این است که وکـال حـق دخالـت دارنـد نـه     
را بدهـد.  هـا   قوه قضاییه لیستی را تهیه کند و به تعداد خاصی از وکال اجازه ورود به پروندهکه  این

بـر کیفـر    48 اثر جبـران ناپـذیر تبصـره مـاده    «این در واقع توهین به جامعه وکالست، اما در مورد 
توان گفت: تا زمانی که متهم در انتخاب وکیل طی یک دادرسـی عادالنـه آزادي    می »خواست متهم
لـی پروانـه   یتوان از معیارهاي دیگر دادرسی منصفانه سخن گفت. زمانی که به وک نمی نداشته باشد

کنند این  یید میتأدهند و مراجعی از قبیل وزارت اطالعات و قوه قضاییه صالحیت او را  می وکالت
وکیل تا زمان اثبات خالف، صالحیت ورود به مراجع قضایی را دارد. سلب حق حضور این وکیـل  

ریاست محترم قوه قضاییه نیز در انتخاب برخـی از   قطعاًبرخالف حقوق شهروندي است. در واقع 
ـ       د وکال و حذف برخی دیگر با مشکل مواجه خواهد شد و ایـن چـالش اصـوالً ممکـن اسـت رون

  دادرسی را دچار مشکل کند.
. تجربـه  2. دانش و مهارت علمـی  1در واقع، مشخص نیست وکالي دادگستري بر اساس 

سـن   .7سابقه کار در نهادهاي امنیتی  .6مدرك تحصیلی  .5سابقه قضاوت  .4وکالت سابقه کار . 3
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یت مـوارد  صالح ییدتأصالحیت خواهند شد و یا شاخصه  ییدتأقومیت  .10مذهب  .9جنسیت  .8
  ).1394دیگري است؟ (ابوالقاسمی، 

اي که دادگاه نظامی متهم را محدود بـه انتخـاب بـین دو وکیـل     ي حقوق بشر در پروندهکمیته
  1تسخیري کرد، نظر داد که حق متهم به دفاع توسط وکیل انتخابی نقض شده است.

هـاي کیفـري   گـاه ی محدود شـدن حـق انتخـاب وکیـل در برخـی از داد     الملل بیناز نظر اسناد 
ي حقوق بشر اختصاصی به انتخاب وکالیی از صنف خاص، مخالف دادرسی منصفانه است. کمیته

هـا   آن نظر داد که حق متهم نقض شده است زمانی که به او فهرستی از وکال جهت انتخاب یکی از
غیرنظامی  وکاليکه  آن که متهم مجبور به پذیرش وکیل نظامی تسخیري شد با وجود داده یا زمانی

  2خواستند وکالت او را برعهده گیرند. می
موجب آن ي قانونی که بهکمیسیون آمریکایی نیز اظهارنظر کرد که حق انتخاب وکیل در مصوبه

تروریستی را برعهده گیرند مورد نقـض   میجراتوانند وکالت یک نفر متهم به وکالي مدافع تنها می
وکیل انتخابی نداشته باشد باید براي او وکیل تسخیري  که فرد، جدي قرار گرفته است. در صورتی

کـه   آن هاي مـتهم توجـه نمایـد، مگـر    تعیین شود و دادگاه باید در تعیین وکیل تسخیري به خواسته
منافع عدالت جور دیگري ایجاب نماید، ولی در هرحال بایـد تضـمین کنـد کـه وکیـل تسـخیري       

ي حقـوق بشـر   البتـه کمیتـه   3خود را داشته باشد.تجربه و صالحیت متناسب با جرم اتهامی موکل 
شـرط میثـاق یعنـی اقتضـاي مصـالح      ي ضرورت و لزوم تعیین وکیل تسـخیري باتوجـه بـه   درباره

ي حقـوق بشـر نظـر داد    رو، کمیتـه از ایـن  4داند.کننده میدادگستري، شدت جرم را عنصري تعیین
مراحل رسیدگی به جرایمی که مجازات منافع عدالت مستلزم این است که وکیل تسخیري در تمام 

  5آن اعدام است اگر متهم وکیل انتخابی نداشته باشد حضور داشته باشد.
اصول بنیادین نقش وکال،  22چنین متهم حق دارد که ارتباط او با وکیل محرمانه باشد. اصل هم

انـد. البتـه   اي محرمانـه بم الزام کرده است ارتباط بین وکیل و موکـل در چـارچوب روابـط حرفـه    
هـا ممکـن اسـت در معـرض دیـد      قید و شرط نیست و مالقاتمحرمانه بودن یک حق مطلق و بی

ي اصـول مقـرر   مجموعـه  18اصـل   5دیگران باشد، اما نباید در معرض استماع دیگران باشد. بنـد  
غیرقابـل   عنوان مدرك و دلیـل بهها  آن ها بین افراد زندانی یا بازداشت شده با وکیلدارد: مکاتبه می

  مربوط به جرم جاري یا موردنظر باشد.که  این پذیرش است، مگر
 

                                                            
1. H.R.C, Comminucation no.74/1980, Estrella v. Uruguay, 20 march 1983, 2 sel. Dec. 93, at 95. 
2. H.R.C, Comminucation no.r.12/52, Burgos v. Uruguay,29 july 1981, Report of the H.R.C, (a/39/40), 1981, 

at 176. 
3. I.A.C.H.R, Annual Report,1993, oea/ ser. l/v/ii. 85, doc. 9 rev. 1994, at 493. 
4. H.R.C, General Comment,32. Para 37. 
5. H.R.C, Comminucation no.571/1994, Henry and Douglas v. Jamaica, 2b tuly, para. 9. 2. 
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  گناهجبران خسارت بازداشت متهم بی .5
گـذار اقـدام بـه ابتکـاري سـتودنی در جهـت        اگرچه قانون 255در قانون جدید آ.د.ك در ماده 

ي ي بسیار بـزرگ قـانون سـابق را تـا حـد      یصهنقاجراي قواعد انصاف و الضرر نموده است و 
همین قانون که به علت مخالفت شوراي نگهبـان   14مرتفع نموده است لیکن لزوم رعایت ماده 

و تأمین نظر این شورا بوده است همچنان قانون آ.د.ك و جامعه اسـالمی بـه انصـاف مـا را در     
که مطابق قانون اساسی حتـی در   دارد و حال آن نگاه می تر عقبرعایت عدالت از ملل اروپایی 

رسـد   بایست توسط دولت جبـران شـود. بـه نظـر مـی      م تقصیر قاضی، خسارت میصورت عد
براي تأمین نظـر شـوراي نگهبـان     14ارجاع این ماده و مشروط نمودن جبران خسارت به ماده 

شـوراي محتـرم نگهبـان ایـراد وارد و      2در تبصره  14بوده است چراکه در تصویب خود ماده 
مصداق اتالف نباشد یا مصـداق تعزیـرات منصـوص     الحصولی که جبران خسارت منافع ممکن

شرعی و یا دیه باشد را خالف مقررات شرع تلقی نموده این در حالی است که مطـابق قواعـد   
ي عقال که نگاه داشـتن انسـانی    یرهسفقهی پیش گفته به خصوص قاعده الضرر و نیز به لحاظ 

داننـد و هـیچ    عدالت و انسانیت مـی سال در زندان، خالف انصاف و  2گناه را به مدت مثالً  بی
دانـد؛ الزم و واجـب    کس صرف عذرخواهی از چنین انسانی را اعاده وضع به حال سابق نمـی 

نمود تا شـوراي محتـرم نگهبـان و مجمـع محتـرم       بود مجلس محترم بر موضع خود اصرار می
تشــخیص مصــلحت نظــام، انصــاف علــوي را رعایــت نمایــد چراکــه بســیاري از خســارات   

باشـند و   هاي موقت، منتهی به صدور حکم برائت یا منع تعقیب مصداق اتـالف نمـی   اشتبازد
این در حالی است که اگر یکی از همین اعضاي محترم شوراي نگهبـان بـه خـاطر متهمـی کـه      
مدت یک سال در بازداشتگاه اوین توقیف گردد و در حالی که کوچکترین جرم و حتـی رفتـار   

دقتی دادستان یا غرض ورزي  اتهام افترایی صرف و ناشی از بی ی مرتکب نشده و اینخالفشان
شـان نـه    یاجتماعهایی که به دور از همسر و فرزند بوده و شأن  ها باشد، قطعاً تک تک ثانیه آن

الحصـول را نهایـت    مخدوش بلکه نابود گردیده است، صرف جبران خسارت منافع فقط ممکن
گذار اسالمی هم در ق جدید آ.د.ك (بند الـف و   ه قانونک این تر جالبعدالتی خواهد خواند؛  بی

) همانند قوانین سابق کسـر جـزاي نقـدي مـورد محکومیـت را بـه ازاي هـر روز        529ب ماده 
الحصـول بـودن را نیـز لحـاظ      بینی نموده است و تبصره لزوم احراز منافع ممکن بازداشت پیش

له بودن با جزاي نقدي و حتی شـالق  نکرده است و بلکه صرف در بازداشت بودن را قابل مباد
و خدمات رایگان اجتماعی قلمداد کرده است و لذا مشخص نیسـت کـه آیـا مبادلـه مجـازات      

میلیون ریال جزاي نقدي گردید و معادل همـین مبلـغ در بازداشـت     100متهمی که محکوم به 
طابق تبصره به سر برده (حدود یک سال بازداشت موقت بوده) شرعی است؟ چرا؟ مگر نباید م

الحصول بودن خسـارات احـراز گـردد؟     ق.آ.د.ك جدید براي جبران خسارت ممکن 14ماده  2
گذار خالف آن را مقرر نموده و در واقع به جبـران خسـاراتی    اگر پاسخ مثبت است چرا قانون
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 14مـاده   2باشد؟ و اگر پاسخ منفی است پس مقرره تبصـره   حکم کرده که مصداق اتالف نمی
بـا مقـررات بنـد     14ماده  2ی دارد؟ از این رو این یک بام و دو هوا بودن مفاد تبصره چه معنای

  تواند داشته باشد؟ همین قانون چه توجیهی می 529الف و ب ماده 
 مـاده ق.آ.د.ك  2دقتی شـوراي نگهبـان در خصـوص تبصـره      بی نکته دیگري که قطعاً از موارد

سارات معنوي در تعزیرات منصوص شرعی و دیات الحصول و خ باشد، عدم جبران منافع ممکن می
مستلزم حد یا قصاص یا تعزیر غیر جرایم  است و این عدم امکان جبران در حالی است که اگر این

الحصول و خسارات معنوي داده خواهد شد (خالقی،  منصوص باشند و حکم پرداخت منافع ممکن
منصوص شرعی در این قانون یا سایر قوانین ). البته عدم تعیین دقیق یا تعریف تعزیرات 36، 1393

رسد منظور از تعزیرات منصوص شرعی آن دسته  می به ابهام این تبصره افزوده است؛ گرچه به نظر
وجـود  ها  آن از جرایمی است که بنا بر نصوص شرعی قابل تعزیر هستند و تعیین مجازات مرتکب

ه باشند مانند قرار گرفتن زن و مرد نـامحرم  در زمره حدود شمرده شدجرایم  اینکه  این دارد بدون
قسم دانسته  50). این تعزیرات که عالمه محمد باقر مجلسی آن را 36، 1393در یک بستر (خالقی، 

 ) کیفـر افعـالی اسـت کـه در قـانون مجـازات اسـالمی اثـري از آن        66ـ1302، 60است (مجلسی، 
ر نصوص شرعی بیابد مانند کسی که طفلی توان یافت و الجرم حکم این افعال را قاضی باید د نمی
را فحش بگوید. کامالً مشـخص اسـت کـه یـافتن چنـین احکـامی بـراي قاضـی جـز           اي یوانهدیا 

سرگردانی و براي مردم که مخاطب اصلی احکام شـرعی هسـتند و بایـد از پـیش بـه امـر و نهـی        
در بر ندارد. (اردبیلی، جلـد   يا یجهنتو پیامدهاي آن وقوف پیدا کنند جز اظهار ناآگاهی  گذار قانون

1 ،1393 ،204.(  
قـانون آیـین دادرسـی     14ماده  2و تبصره  529لذا باید اذعان داشت باتوجه به تضاد ماده 

گذار سیاسـت یـک بـام و دو هـوا بـودن را       شویم که قانون کیفري جدید بدین نتیجه نائل می
و جزاي نقـدي و حتـی خـدمات    برگزیده است. از یک سو محاسبه ایام بازداشت را با شالق 

الحصول و اتالف شـده   که صحبتی از منافع ممکن عمومی رایگان به تصویب رسانیده بدون آن
باشد و از سوي دیگر صرفاً مواردي از بازداشت را قابل جبران خسارت دانسته که اتالفـی در  

حاضـر مـن   رسد با توجه به قواعد بیـان شـده در نگـارش     آن صورت گرفته باشد. به نظر می
هاي منتهـی بـه برائـت     جمله قاعده الضرر و قاعده انصاف جبران خسارات ناشی از بازداشت

باشد و منوط بودن احراز اتالف، عـالوه بـر تضـاد بـا قواعـد فقـه        بدون قید و شرط، الزم می
قـانون آیـین    14مـاده   2باشد و لـذا تبصـره    جعفري با سایر مواد مذکور در فوق در تضاد می

تـر از همـه    کیفري خالف قواعد فقهی و در تضاد با رویه قاضی جهان مترقی و مهـم دادرسی 
باشد و حذف این تبصره پیشنهاد  قانون جدید آ.د.ك می 529در تناقض با بند الف و ب ماده 

  شود. می
  



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

107 

  فقدان انسجام در نگارش قانون .6
تبصـره   230مـاده و   570ن قانو نیا گردد. می ایراد شکلی به کیفیت نگارش این قانون بر ینتر مهم

نویسی باشد؛ چرا که قانون خـوب   دهنده کیفیت قانون تواند نشان می  دارد و وجود این تعداد تبصره
 .با انشاء مطلوب، به تبصره نیاز ندارد

تعـداد  لـذا  اسـت،   تأمـل وجود تبصره به میزان نصف مواد قانون آیین دادرسـی کیفـري محـل    
د، ضعف انشاي مطلوب در قانون جدید آیین دادرسی کیفـري را  زیاد بیش از نصف مواهاي  تبصره
هاي  گویی زیاد نیازي ندارد. کوتاههاي  دهد؛ چرا که قانون خوب با انشاي درست به تبصره می نشان

مـورد نیـز از اشـکاالتی اسـت کـه در       بی و تکرارهايکننده  خستههاي  و درازنویسیکننده  سردرگم
  )15ص  ،1394آخوندي،( .ستارتباط با قانون جدید مطرح ا

  
  اختیاري شدن تشریفات دادرسی کیفري .7

نیست  يرأعدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض «قانون مذکور  455به موجب تبصره ماده 
، معنـا و  »شـود  يرأاعتبـاري   اي از اهمیت باشد که موجب بی تشریفات مذکور به درجهکه  آن مگر

تـوان   هاي کیفـري الزامـی نیسـت و مـی     تشریفات دادرسیمفهوم دقیق تبصره مذکور این است که 
توجه نکردند و تشریفاتی را نادیده ها  آن آزادانه از کنار آن گذشت؛ بدین معنا که هرگاه دادرسان به

گرفتند باکی نیست؛ زیرا حکم صادره معتبر است و در مقام تجدیدنظرخواهی از این حیـث نقـض   
 .شود نمی

اي از اهمیـت   تشریفات مـذکور بـه درجـه   که  آن مگر«کند  فه میقسمت دوم تبصره مذکور اضا
آشکار اختیـاري بـودن مقـررات دادرسـی کیفـري را       طور به »شود يرأاعتباري  باشد که موجب بی

هـایی کـه بـه دادگرانـه بـودن       رساند. براي پی بردن به ارزش واقعی تبصره یـاد شـده و آسـیب    می
در خود قانون قید نکرده است کـه   گذار قانونز یک طرف ها خواهد زد باید دقت کرد که ا دادرسی

کدامیک از تشریفات دادرسی مهم است و کدامیک مهم نیست. ناچار تشخیص این اهمیت نیـز بـا   
اي خواهد بود و از طرف دیگر تمام مقررات آیین دادرسی کیفري تشریفاتی یعنی  دادرسان و سلیقه

تواند بهانه تشریفاتی بودن  حقوقی در این رهگذر میدر نتیجه، عدم رعایت هر قاعده  شکلی است
رود و ایـن   را در پی داشته باشد. به این ترتیب الزامی بـودن قـوانین دادرسـی کیفـري از بـین مـی      

تـرین نـوع    دهد تا استبداد قضـایی کـه سـیاه    افتد و اجازه می ها از اصول ذاتی خود دور می دادرسی
  .استبدادها است در آن راه یابد

  
 کمه مجنونمحا .8

تـا    هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبـتال بـه جنـون شـود،    «13دو ماده طبق تبصره 
ادله اثبات جرم به نحوي باشد کـه فـرد در   که  آن شود مگر زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می
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شـود   بالغ میتوانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وي ا نمی حالت افاقه نیز
صـرف نظـر از نـوع      که ظرف پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفـی، 

شود و تعقیـب   وفق مقررات براي وي وکیل تسخیري تعیین می  جرم ارتکابی و میزان مجازات آن،
 ».یابد و دادرسی ادامه می

توانست از  نمی ل که اگر سالم بودکنیم با این استدال می طبق این تبصره متهم مجنون را محاکمه
 2تبصـره  همچنـین  توان دالیل را ارزیـابی کـرد.    نمی خود دفاع کند. تا زمانی که اتهام، تفهیم نشده

قانون مجازات اسالمی در زمینـه   150قانون جدید آیین دادرسی کیفري با تبصره یک ماده  13ماده 
هم در تعارض است. بنا بـر تبصـره یـک    جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی با 

 2قانون مجازات اسالمی رسیدگی، تعقیب و تحقیقات باید ادامه پیـدا کنـد ولـی تبصـره      150ماده 
  .دارد تأکید قانون جدید توقف رسیدگی و تعقیب مگر در شرایط استثتنایی 13ماده 
 
  گیري نتیجه

ه در جهت اعتالي رعایت حقوق دفاعی و اقداماتی کها  تالش رغم علیقانون آیین دادرسی کیفري 
متهم کرده است و عاري از ایراد نیست البتـه ایـن ایـرادات مـواردي اسـت کـه در اسـتانداردهاي        

ي مثال انتخاب آزادانـه وکیـل درکمیتـه    يبرا ی تبلور یافته است.الملل بین رسیدگی عادالنه در اسناد
دود به انتخاب بین دو وکیل تسـخیري کـرد،   اي که دادگاه نظامی متهم را مححقوق بشر در پرونده

ی المللـ  بـین از نظـر اسـناد    لذا نظر داد که حق متهم به دفاع توسط وکیل انتخابی نقض شده است.
هاي کیفري اختصاصی بـه انتخـاب وکالیـی از    محدود شدن حق انتخاب وکیل در برخی از دادگاه
نظر داد که حق متهم نقض شده  ي حقوق بشرصنف خاص، مخالف دادرسی منصفانه است. کمیته

که متهم مجبور بـه   داده یا زمانیها  آن است زمانی که به او فهرستی از وکال جهت انتخاب یکی از
خواسـتند وکالـت او را   از وکالي غیرنظـامی مـی  که  آن پذیرش وکیل نظامی تسخیري شد با وجود

از تحقیق نیـز اصـول دادرسـی     برعهده گیرند. همچنین در مورد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب
منصفانه رعایت نشده است و اختیارات و وظایف این دو مقام تا حد زیادي خلط گردیده اسـت و  
مرزهاي میان مقام تعقیب، تحقیق و حتّی قضـایی بـه درسـتی مشـخص نیسـت؛ چراکـه هـر سـه،         

دات دیگري کـه بیـان   گیرد. ایراي حاکمیت محسوب شده، متهم در وضعیتی نابرابر قرار مینماینده
 اصول دادرسی منصفانه را مبرهنهاي  شد نیز لزوم بازنگري و نزدیک ساختن مقررات به استاندارد

  سازد. می
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  دانشگاه مدرس و دانشجوي دکتراي حقوق عمومی، وکیل پایه یک دادگستري  ابوطالب اصغري جیرهنده

 دانشگاه مدرس و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، کارآموز وکالت  گورابسري محمدرضا صالحی

  کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه فاطمه میرزانژاد جیرهنده
 
  

  چکیده
 خسارت ورود جهت به دعوي اقامه
 مسـلم  حقوق از اشخاص به زیان و

 محسـوب  حقـوقی  نظام هر در آنان
 فروشـی  گـران  که آنجا از. گردد می

 تنظیم ي ینهزم در دولتهاي  سیاست
 اقتصـادي  رفـاه  و زده هم بر را بازار

 مخـاطره  دچـار  را جامعه شهروندان
 برخـورد  بـا  آن ارتکـاب  لذا کند، می

 در. گـردد  می مواجه حکومت جدي
ــه صــورتی ــزرگهــاي  شــرکت ک  ب
 را خـود  اجناسها  تراست و تجاري
 عرضه بازار به معمول حد ازتر  گران
 بـر  نیـز ها  واسطه از هرکدام و داشته
 بیافزاینــد آن بــه اولیــه قیمــت پایــه

 ي کننـده  مصـرف  تنهـا  اصلی متضرر
 بر عالوه گمان . بیبود خواهد هدف

 حق ایجاد کیفري، اجراهاي ضمانت
 اقامـه  منظـور  بـه کننده  مصرف براي
 بـه  فـروش  گـران  شرکت علیه دعوا
 توانـد  می زیان و ضرر جبران جهت
 امـا . گردد محسوب بازدارنده عاملی
ــه ــود جهــت ب ــه نب ــاملی ي رابط  مع

 مبدأ، شرکت و خریدار میان مستقیم
 مواجـه هایی  چالش با دعوا این اقامه
 همـین  بر تکیه با ما کشور در. است
 پذیرفتـه  خسارتی چنین جبران دلیل
 فشـار  بـا  امریکـا  کشور در اما نشده
 هـم کننـده   مصرف حامیهاي  تشکل

 ریکــاام ملــی کنگــره هــم و ایــاالت
. شـــدند آن پـــذیرش بـــه مجـــور
 حـوزه  این نیز امریکایی دانان حقوق

 قــرار بررســی مــورد تفصــیل بــه را
 اند. داده

 خسارتی چنین جبران بررسی در 
 و فروشـی  گـران  مفهـوم  تبیـین  ابتدا
 در مشـابه  مفـاهیم  سـایر  از آن تلفیق

ــران کیفــري مقــررات و حقــوق  و ای
 ایـن  پـذیرش  سـیر  سـپس  و امریکا،
 اثبات لزوم امریکا، حقوق در موضوع
ــه ضــرر ورود ــده  مصــرف ب ...  وکنن

  .نماید می ضروري

  .بازدارنده عوامل خسارت، جبران کننده، مصرف کاال، گان کلیدي:ژوا
  

  مقدمه
ـ خر نظـام  توسـط  سـت یبا می یاصول طور به متیق تعیین مردم، انیم ستد و داد و مبادالت در  و دی

ـ کننـده   دیـ تول کـه  اسـت  یلکش به اجناس از یبرخ یژگ    یو اًگاه اما .گردد نییتع بازار در فروش  ای
 بـه  مقـرر  حـد  از شـتر یب مـت یق به را خود جنس هک دهد می اجازه خود به یلیدال به مبدأ فروشنده
ـ ا به زین واسط فروشندگانکه  این به توجه با يموارد نیچن در .برساند فروش  سـود  هکـ  منظـور  نی
 کـه  یسـ ک لـذا . نـد یافزا می هیاول متیق بر زانیم همان به رند،بب جنس فروش از را شیخو متعارف

 ننـده، ک مصـرف  حقوق جهینت در .بود خواهد هدف خریدار د،یبرآ هیاول ي ینههز عهده از ستیبا می

 فروشان گرانمطالبه خسارت از امکان بررسی تطبیقی 
 خریداران غیر مستقیم در حقوق ایران و امریکا توسط
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 لـذا  .گرفـت  خواهـد  عییتض مورد دارد، قرار ومتکح تیمکحا تحت هک جامعه از يعضو عنوان به
 بـه  دسـت  شیخـو  یمـت کحا تحـت  ازافراد تیحما ظورمن به ومتکح هک ندک می اقتضا مصلحت

 فراهم را نندگانک مصرف حقوق نیتضم موجبات بازار ستمیس در دخالت با هک بزند ینظامات نیتدو
  .سازد
 حـد  از تـر  گـران  را جنس خود، هک يا واسطه ي فروشنده به منظور نیهم به ومتکح یگاه اما
 فروشـد،  مـی  مقـرر  حـد  از تـر  گران را آن ش،یوخ سودتأمین  منظور به و نموده خریداري متعارف
 سـود کـه   ایـن  بـدون  شـود  یمجبـورم  واسـط  ي فروشنده موارد نیا در .دهد یم قرار مواخذه مورد

 .اسـت  شـده  عادالنـه  ریـ غ ضرر متحمل بنابراین .ندک عرضه يمشتر به را آن ببرد، را خود متعارف
 سرچشـمه  از آب اگـر  هکـ  چرا .ردیگ قرار مواخذه مورد هیاول گرانفروش ندک می اقتضا عدالت یراز

 سـت یبا مـی  هکبل گردد نمی آن مجدد یآلودگ از مانع چشمه راه نیب در آن یآلودگ مهار شود، آلوده
  .نمود رفع را یآلودگ منشأ
ـ آ هکـ  بـود  خواهـد  سـؤال  ایـن  گرفت، خواهد قرار یبررس مورد وجیزه نیا در هک چه آن اما  ای
 از گـردد  می متحمل یگرانفروش نیا از هک را یخسارات تواند می میتقمس ریغ داریخر ایکننده  مصرف

  ند؟ک مطالبه رده،ک آغاز را نظر مورد ياالک یفروش گران که مبدأ ي فروشنده ایکننده  دیتول
 او از قـانون  کنـد،  دریافـت  مسـتقیم  فروشنده از را خود خسارات بخواهد خریدار اگر شک بی
 مـورد  فرض در اما. دهد می قرار اختیارش در را امکانی چنین و هآورد عمل به را الزمهاي  حمایت
 اصـلی  گرانفـروش  و خواهـان  عنـوان  بـه  خریدار میان مستقیم معاملی ي که رابطه این جهت به نظر
ـ  حقـوق  بحـث  مـورد  و بوده مواجه چالش با خسارت مطالبه نیست، موجود خوانده عنوان به  اندان
  .باشد می

 کنـون  تا گرفت قرار بررسی و تحقیق مورد مقاله این نگارندگان توسط که آنجا تا مبحثی چنین
 طـور  به بار اولین براي و نگرفته قرار کتاب و مقاله نشر، حوزه در ایران حقوق در تحقیق ي بوته در

  .شد خواهد باب فتح مختصر،
 در موضـوع  ایـن  طـرح  تنهـا  آن هـدف  و نبوده خالی ایراد و خطا از حاضر نوشته جهت همین به
 راه باشد، داشته را موضوع این پذیرش قضایی قابلیت سیستم اگر که چرا. باشد می کشور حقوقی ادبیات
 یـا هـا   کـاال  و نمـوده  فعالیـت  انحصـاري  شـکل  به که فروشندگانی و کنندگان تولید کردن محدود براي
 خواهد باز نماید می عرضه مردم به را آن دلخواه، قیمت هر به و داشته دست در را مردم اصلیهاي  نیاز
 شـکلی  بـه  آزاد، اقتصاد سیستم از بودن دور جهت به ایران در بازار اقتصادي سیستمکه  این به نظر. شد
 جبران امکان لذا کرد، یافت فراوان راها  کاال فروش یا تولید در گرایی انحصار گونه این توان می که است

  .بود خواهد حصر و حد بی تازي یکه این مانع حدودي تا اصلیکننده  مصرف براي خسارت
 زیـادي  حدود تا کشور این که، شد انتخاب جهت این به آمریکا حقوق در موضوع این بررسی

 بـه  ییآمریکـا  نویسـندگان  مقاالت به دسترسی لذا. است پذیرفته را خسارت نوع این جبران امکان
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 همـین  از نیـز  فارسـی هـاي   بکتا و مقاالت مورد در و گرفته صورت اینترنتی و يا کتابخانه روش
  .است شده استفاده روش
 و میپرداز می وتقلب یفروش مک از آن کیکتف و یگرانفروش مفهوم یبررس به ابتدا مقاله نیا در
ـ ا حقوق در ابتدا در را بحث مورد خسارت ي مطالبه انکام سپس  ایکـ امر حقـوق  در سـپس  و رانی
  .شد خواهد ارائه حاصله ي یجهنت بحث يانتها در و داده قرار یبررس مورد

  
  فروشی گران مفهوم
 در بـار  اولین يبرا .است گرفته قرار تعریف مورد بار چند ایران ي موضوعه قوانین در فروشی گران
 گـذار  قانون فروشان، گران و محتکران مجازات تشدید قانون 1 ي ماده ب بند در 23/1/1367 تاریخ
 کاال ي عرضه از است عبارت فروشی گران« .کرد تبیین گرانفروشی ي واژه از را خود منظور صریحاً

 تعیـین  نرخ از بیش به شود می توزیع دولت دست به که کاالهایی مورد در متعارف، نرخ از بیش به
 عرف، در که است نرخی کاالها، بیشتر مورد در فروشی گران مالك جا این در» .دولت توسط شده
 قانون این تصویب زمان در که نمود توجه نکته این به بایست می اما. دارند را آن خرید انتظار مردم
 ضـوابط  از تخطـی  فروشـی  گـران  مـالك  تـا  بود نشده کامل بازار وها  قیمت بر دولت کنترل هنوز
 حـاکم  اقتصـادي  خاص شرایط از گرفته نشأت نیز ماده اخیر قسمت آن بر عالوه .گیرد قرار دولتی
 توسط مردم نیاز مورد اقالم از بسیاري توزیع خاص اقتضائات دلیل به که بود زمان آن در کشور بر

  .شد می انجام دولت
 حکـومتی  تعزیـرات  قـانون  35 ي مـاده  در انقالب از پس ي دوره در گذار قانون این از پیش اما
 آن بـردن  کـار  بـه  در رسـد  مـی  نظر به اما کرده استفاده گرانفروشی واژه از درمانی و بهداشتی امور
 بـر  سـاخت  فرمـول  رعایت عدم که صورتی در« :است شرح این به ماده ینا .بود شده هاشتبا دچار
 محسـوب  فروشـی  گـران  یا و فروش کم مصادیق از باشد، آن ي متشکله مواد مصرف کاهش اساس
 بر الزم مواد سازنده،که  این یکی است، متصور حالت دو در ساخت فرمول رعایت عدم» ... گردیده
 ایـن  در کـه  ندهـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  کافی ي اندازه به را دولت توسط دهش تأیید فرمول اساس
 اسـتفاده  اصـلی  مواد جاي به دیگري مواد ازکه  این دیگر و .است شده فروشی کم مرتکب صورت
 شـامل  تنهـا  فروشی گران گفت توان پس می .است شده تقلب مرتکب نیز صورت این در که نماید

 او از کـه  مبلغـی  امـا  شـده  داده تحویـل  مشـتري  به صحیح و کامل رطو به کاال که شود می مواردي
  .است آن مستحق که است مقداري از بیش گردد می دریافت
 این به و کرده استفاده آمده، مصوب فرمول در که چه آن از تر مرغوب مواد ازکننده  تولید اگر اما
  .گردد نمی محسوب فروشی گران شود، تر گران جنس قیمت سبب
  گیرد: قرار مالك معیار دو فروشی گران در رسد می نظر به که جهت نای به
  خریدار ضرر .2عامل  استحقاق بدون شدن دارا .1
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 از برخـی  قیمت تعیین بازار کنترل منظور به و زده قید امر این به گذار قانون موارد برخی در اما
 تعیین قیمت از بیش مقدار به جنس فروختن موارد این در .است سپرده خاص نهادي به را اجناس
 صـنفی  نظام قانون 57 ي ماده .گردد می محسوب فروشی گران شده، هزینه مبلغ به توجه بدون شده
 یا عرضه از است عبارت: فروشی گران« .داده قرار نظر مد را فروشی گران از مفهوم همین نیز کشور
 قـانونی  مراجـع  ي یلهوسـ  بـه  هشـد  تعیـین هاي  نرخ از بیش ییبها به خدمت ي ارائه یا کاال فروش
 بـه  منجـر  کـه  عملـی  نـوع  هـر  دادن انجام و گذاري قیمت ضوابط و مقررات اجراي عدم ربط، ذي

  »گردد خریدار زیان به خدمت یا کاال بهاي افزایش
 اي ینـه کـه هز  آن چه. گرددکننده  تولید به ضرر ایراد به منجر ضوابط این موارد بسیاري در شاید

 منـافع تـأمین   هـدف،  تنها و نگرفته قرار نظر مد نماید می صرف کاال آن خرید یا تولید در عامل که
 نظـر  بـه  لـذا  .کاالهاسـت  سـایر  قیمـت  افـزایش  از جلوگیري منظور به بازار کنترل وکننده  مصرف
 بـه  لطمـه  ورود موجب تا کند استفاده موثرتري اقتصادي راهکارهاي از تواند می دولت که رسد می

  .نگردد کشور اقتصادي و تولیدي ي چرخه
 خـدمت  چـه  و کاال چه. باشد خدمت یا کاال تواند می گیرد می قرار گرانفروشی مورد که چه آن
 گران عنوان مشمول شود فروخته فروشنده، استحقاق مورد و متعارف مقدار از بیشتر که صورتی در

  .گیرد می قرار فروشی
 تفکیـک  هـم  از اسـت  الزم کـه  دارنـد  قرار »یفروش کم« و »تقلب«هاي  واژه فروشی گران کنار در
ي  ارائـه  یا کاال فروش یا عرضه از است عبارت: تقلب: «دارد می بیان صنفی نظام قانون 59 ماده. گردند

  »خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کاال یا خدمت ابرازي یادرخواستی نباشد
اد خـوراکی، سـه عنصـر را بـراي تشـکیل تقلـب       دکتر محمد صالح ولیدي در مورد تقلـب در مـو  

  دانند: می ضروري
 وجود یک الزام قانونی .1
 علم مرتکب به ممنوعیت اقدام ارتکابی .2
 )186، 1386فرار از اجراي تکلیف به نحو مقتضی (ولیدي،  .3

و خدمات نیز داراي کاربرد باشد. چرا ها  رسد این سه عنصر تقلب در مورد سایر کاال می به نظر
قـانونی اسـت و ایـن معنـا در     هـاي   به منظور فرار از ممنوعیتهایی  به معنی توسل به راه که تقلب

در فقه نیز به معنی توسل بـه حیلـه   «که  این باشد. کما می تمامی مصادیق آن در امور مختلف صادق
توان گفت: تقلـب یـا    می گردد...[و] در تعریف آن می شرعی استعمالهاي  براي رهایی از ممنوعیت

له، عبارت است از هر عملی که مرتکب به قصد فرار از اجراي یک تکلیف یا الـزام شـرعی یـا    حی
هـیچ حیلـه و    2خدمت  ي ارائه) اما در گرانفروشی در تولید یا 167(همان، » دهد. می قانونی انجام

 قانونی در انجـام کـار خـود بـر    هاي  نیرنگی به کار برده نشده و مرتکب در صدد فرار از ممنوعیت
  دهد. می آید. بلکه تنها قیمت اجناس یا خدمات خود را بیهوده افزاش نمی
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گـردد، در   مـی  هرچند که اگر مواد نامرغوب به کار گرفته شود، قیمتی که به فروشنده پرداخت
شود، اما بـه لحـاظ    می استحقاق او نیست و نسبت به جنس یا خدمت فروخته شده گران محسوب

فروشـی خـارج شـده و داخـل در مصـادیق       یگر از شمول عنوان گرانبه کار بردن نیرنگ و حیله د
  گردد. می تقلب

فروشی: عبارت اسـت از عرضـه    کم«پردازد  می فروشی قانون نظام صنفی به تعریف کم 58ماده 
  »یا فروش کاال یا ارائه خدمت کمتر از میزان مقرر شده

فروشـان را   و قرآن کریم نیز کـم  فروشی در دین مبین اسالم به شدت مورد تقبیح قرار گرفته کم
فروشـان اختصـاص داده شـده     از قرآن بـه کـم   يا سورهي که نام طور به از عذاب قیامت انذار داده
  فرماید: می مطففین ي سوره 3الی  1است. قرآن کریم در آیات 

فروشان، آنان که چون به کیل چیزي از مردم بسـتانند تمـام بسـتانند، و چـون      واي به حال کم«
  »زي بدهند در کیل و وزن به مردم کم دهندچی

االشعار نیز کم فروشی به همین معنا مورد اشاره قرار گرفتـه و هرگونـه کاسـتی     فوق ي مادهدر 
. درست اسـت پـولی کـه خریـدار در     گردد یمغیر قانونی در کاال یا خدمت، کم فروشی محسوب 

کامـل   طـور  بـه  ن اسـت. چـرا کـه آن را   کند گرا می ازاي کاال یا خدمتی که کم ارائه شده، پرداخت
غیـر   طـور  بـه  باید توجه نمود هرگاه خسارت از میزان جنس یـا خـدمت   اما دریافت ننموده است.

  فروشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قانونی کاسته شود، تحت عنوان کم
  

  حقوق ایران
شـک   بـی  اقتصاديایم جر حقوق ایران تا حدود زیادي مقتبس از حقوق اسالم است. در برخورد با

جـرایم   منان حضرت علـی (ع) در برخـورد بـا   ؤاست که امیر مهایی  بهترین راه مراجعه به سیاست
در سیاست جنایی امام علـی (ع)، اسـتفاده از شـداد و غـالظ     « گذاران در پیش گرفته است. هیسرما

ا حاکمـان و نیـز   اقتصادي بر دو مبنا استوار است: شدت عمل در برخورد بجرایم  کیفري در مورد
) امام در نامـه مشـهور خـود بـه     1386(سرکشیکیان، » گذاران عدم زیاده روي در برخورد با سرمایه

باید خرید و فروش در جامعه اسالمی به سادگی و با موازین عدالت انجـام  « فرمایند: می مالک اشتر
ز منع تو احتکار کند او را که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس اهایی  گیرد. با نرخ

  »کیفر ده تا عبرت دیگران شود اما در کیفر او زیاده روي نکن.
چنـدان   گردد امام بر عدم زیاده روي در مجازات و اتخـاذ تـدابیر نـه    می که مالحظه گونه همان

گـذاران   ورزد. چرا که وجود سـرمایه  تأکید می سخت گیرانه در مورد کسبه و اهالی خرید و فروش
گردد. و نگاه امام در این  می اقتصاد مملکتهاي  جامعه ضروري است و موجب چرخیدن چرخدر 

رسـد علـت ایـن     می به نظر« گذاران است. مورد ناشی از حساسیت ایشان در مورد رضایت سرمایه
شدید و خشـن وضـع   هاي  گذاران و بازرگانان، اگر مجازات مسئله آن باشد که در مبارزه با سرمایه
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» شـود.  می گذاري و در نتیجه کاهش آن و خروج سرمایه از کشور از سرمایهها  آن ترس شود، سبب
کنونی فرض است کـه در وضـع قـوانین نـاظر بـر سـرمایه داران چنـین         گذار قانون(همان) لذا بر 

  بزرگان دین بوده را رعایت نماید. ي دغدغهمصالحی که 
بایست به حقوق اسـالم مراجعـه    می زدر مورد ماهیت جبران خسارت ناشی از گران فروشی نی

 ز باشـد یه نـاچ کـ خسارت جبران نشدنی وجود نداشته و خسـارت هرچنـد    کرد. در حقوق اسالم
مسلم حتی در مورد خسارات معنوي نیز همین قائده وجود دارد، اما  طور به بایست جبران گردد. می
ثـر گـران فروشـی، خریـدار     ان است. در مواردي که در ادان حقوقان یل جبران آن محل بحث مکش

بایسـت کـه    مـی  قطـع  صـورت  بـه  متحمل ضرر و زیانی گردیده نیز مصداق همین حکـم اسـت و  
 ان، خسارت تنها از فردي قابل دریافت است کهدان حقوقخسارت او جبران شود. اما به نظر غالب 

  مستقیم منشاء ورود آن خسارت بوده است. صورت به
ود ضرر، سببی مسئول است که بالفاصله قبل از وقوع جـرم،  همچنان که در تعدد اسباب در ور

 ي عهـده کلی مسـئولیت را بـر    ي قاعدهباشد. و  می علت حادثه را فراهم نموده و به اصطالح مباشر
سببی موجود باشد که اقوي از مباشر بوده و علـت اصـلی وقـوع ضـرر،     که  این داند. مگر می مباشر

  همان سبب باشد.
تواند  نمی واسطه خریده، ي فروشندهایران در مواردي که خریدار جنس را از بنابراین در حقوق 

مبدأ، خود آغاز گـر گـران    ي فروشندهمبدأ مطالبه نماید. هرچند که  ي فروشندهخسارات خود را از 
خسارات از او تنهـا از سـوي    ي مطالبهمستقیم معاملی،  ي رابطهفروشی بوده است، اما به دلیل نبود 

پذیر است و از آن جا که اثربخشی این نوع دعاوي در مـواردي اسـت کـه     مستقیم امکانخریداران 
پـردازد، لـذا خریـداران مسـتقیم بـه خـود        می به شکل انحصاري به فعالیتکننده  فروشنده یا تولید

دانند که از لیست خریداران آن محصـول   می دهند. زیرا این امکان را فرض نمی طرح دعوا ي اجازه
  د.حذف گردن

به رسـمیت شـناخته   کننده  اما در صورتی که چنین حقی براي خریدار غیر مستقیم و یا مصرف
هدف را از خرید آن محصول محـروم نمـود، امکـان     ي کننده توان مصرف نمی شود، به این دلیل که

  یابد. می طرح دعوا و اثر بخشی آن بر قیمت جنس مذکور افزایش
خـود در جلـب    يگـرفتن از رقبـا   یشـ یدر پ یه سعیان سرما، صاحبیه در بازار رقابتکاز آنجا 

ن ییت و پـا یـ فکیدر بـاال بـردن    يشـتر دارنـد، لـذا تـالش وافـر     یتاً فروش بیو نها يت مشتریرضا
ـ ا توزید و یبه تول يل انحصارکبه ش یتکه شرک يند. اما در مواردینما می متینگهداشتن ق  یـک ع ی

 ندیب نمی ش متصوریدر اطراف خو یبیه رقکز آنجا پردازد ا می خدمت خاص یک ي ارائها یجنس و 
ـ ا ي اقامهعرضه دارد. لذا اثر عمده  يمت دلخواه آن را به مشتریتواند به هر ق می ن نـوع دعـوا بـر    ی

 گونـه  کـه ایـن   آن پردازنـد. جالـب   مـی  تیـ بـه فعال  يل انحصارکه به شکاست  اي یهسرماصاحبان 
از  عمـدتاً ربط  يذهاي  ن نفوذ در سازمانیو همچن ینبا تسلط به نقاط ضعف قانو معموالًها  تکشر
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ـ م نبودن خسارت ایمستق ي بهانهه به کست یسته نیمانند. شا می هم مصون يفرکیب یتعق ان کـ ن امی
ن به سوء اسـتفاده از  کالن به نحو ممهاي ک هیگرفته شود تا صاحبان سرما يز از مردم عادیحداقل ن

ـ از ز یر اصـول یـ ر غیـ ررات دست و پـا گ مق یمردم پرداخته و به جهت وجود برخ ر بـار جبـران   ی
  ش ادامه دهند.یخوي  هانیش به اعمال سود جویش از پیب ینند و با قدرتک یخسارت شانه خال

  
  حقوق آمریکا

در دعواي ایلینویز بریـک علیـه الینـویز دادگـاه عـالی تـالش کـرد تـا دعـاوي           1977در سال 
ي  اقامـه و حق خریداران غیر مسـتقیم را بـراي   خصوصی کنترل قیمت را تسهیل و تقویت کند 

درصـورتی کـه بـر    «استدالل کرد قوانین ضدتراست  دادگاه دعوا علیه قیمت اضافه انکار نمود.
ي که از خریداران غیر مستقیم [گرفته شده] تمرکز پیدا کننـد، داراي  ا اضافهجبران کامل قیمت 

دعی که صورت بالقوه از قیمت اضافه تـأثیر  که به هر م تأثیر اجرایی بیشتري خواهد بود تا این
ي  اقامـه داده شود تا به آن مقدار [از قیمت اضافه] کـه شـامل او شـده اسـت،      اجازه پذیرد، می

) رویـه دادگـاه بـا موافقـت     Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S.735(1977)» (دعـوا کنـد  
کردند که بازدارندگی باید نخستین هدف  می استداللها  آن شیکاگو مواجه شد. ي مدرسهتحلیلگران 

 یـک ل یـ تحم ين راه بـرا یتواند موثرتر می م صرفیدار مستقیار خریقوانین ضد تراست باشد و مع
ایلینـویز   ي قاعـده امـا از آنجـا کـه     (Landes & Posner, 1979) مناسب باشد. ي بازدارندهمجازات 
از قیمـت اضـافه خصوصـاً در مـورد      یاشآشکار با جبران بعضی از خسارات جدي ن طور به بریک
 کننـده،  مصـرف هـاي   کنندگان مخالف بود، لـذا ایـن مسـئله بـه وسـیله تحلیلگـران، گـروه        مصرف

مکـرر در  هـاي   تالشکه  رغم این علیوکالي ضد تراست اثبات شد.  از کیوتعداد اند یاستمدارانس
و هـا   شد، امـا تعـدادي از ایالـت   با شکست مواجه  کایلینویز بری ي قاعدهکنگره براي از بین بردن 

ایلینـویز بریـک را در دعـاوي     ي قاعدهواضح  طور به همچنین منطقه کلمبیا قوانینی وضع کردند که
بــر ایــن، برخــی از  عــالوه (page, http://ssrn.com/abstract=1862218) خصوصــی لغــو کــرد.

ز قوانین ضد تراستی قبل از یو نکننده  ایالتی در مورد قوانین مربوط به حمایت از مصرفهاي  دادگاه
محلـی در دعـواي   هـاي   دعوا توسط ایالـت  ي اقامهایلینویز بریک تفاسیري انجام دادند که  ي قاعده

  کالیفرنیا علیه شرکت آرك آمریکا را به رسمیت شناخت.
(See, e.g., Hyde v. Abbott Labs., 473 S.E.2d 680 (N.C. Ct. App.), review denied, 478. 

S.E.2d 5 (N.C. 1996) (interpreting state counterpart of Sherman Act to authorize 

indirect purchaser suits) 

ایالتی انباشته شـده بـود   هاي  حجم زیادي از دعاوي خریداران غیر مستقیم در دادگاه 2005تا سال 
اوي خریداران مستقیم بـا  مورد رسیدگی قرار بگیرد در حالی که حجم زیادي از از دعکه  این بدون

فـدرال عمومـاً فاقـد    هاي  گرفت. زیرا دادگاه می همان موضوع در دادگاه فدرال مورد رسیدگی قرار
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شـود و   مـی  بودند کـه بـر طبـق قـوانین ایـالتی مطـرح       اي يدعاوصالحیت ذاتی براي رسیدگی به 
دادگـاه فـدرال اسـت    کـه در صـالحیت    اي يدعـاو توانستند به  نمی ایالتی همهاي  همچنین دادگاه

 یـن ا توانستند به تنهـایی ایـن دعـاوي را اسـتماع کننـد.      ها نمی رسیدگی کنند. و هیچ یک از دادگاه
 را بـه شـکل کـافی    انـد  کردهکنندگانی واقعاً قیمت اضافه پرداخت  سیستم منافع آن دسته از مصرف

 (Lopatka & Page, 2003)کند.  تأمین نمی
کنندگان را منطبق  دعاوي مصرفها  بسیاري از دادگاهکه  این . اولدو علت بر این امر وجود دارد

دانند، زیرا در بعد کالن اثبات ورود ضـرر بـه    نمی ین دادرسی مدنییو قواعد کاربردي آها  معیار با
 (Page, http://ssrn.com/abstract=1862218)کنندگان عملی نیست.  مصرف

اسـت، در بعـد کـالن     تـر  یچیدهپمستقیم فی نفسه ی که اثبات دعواي یک خریدار غیر یاز آنجا
 شوند. زیرا نوع خسارتی که به خریدار غیر مسـتقیم وارد  می معموالً خریداران مستقیم متحمل ضرر

مـت اضـافی را   یشود که مقدار ق می گناهی گذاشته بی گردد به شکلی است که به حساب واسطه می
  دار هدف منتقل نموده است.یفقط به خر

 اگر کند. می دعوا را تعیین ي یجهنتن نوع آن یک نقش اساسی دارد، زیرا ییدعوا و تع پس تفسیر
توانند شخصاً اقامه دعوا کنند،  نمی کنندگان باشند خصوصاً اگر مصرفها  دعوا پذیرفته شود خواهان

باشـد،   از آن است که قابلیت اقامه دعوا داشته یزترناچهاست بسیار  آن ي مطالبهکه مورد  چه آنزیرا 
  مجبور به جبران خسارت خواهند شد.ها  رفته شود خواندهیاما اگر پذ

ـ ، توزانـد  یرفتـه پذرا  ين نـوع دعـاو  یه اهایی ک ه دادگاهکن است یعلت دوم ا هـاي   هیع سـرما ی
ن با یافتند. بنابرای یر عملیغ اند نشدهان یه واقعاً متحمل زک ینندگانک ان مصرفیشده را م يآور جمع
دعـوا   ي اقامـه ا یکـ گـر در آمر یده با شبهه مواجه شد. از طـرف د یان دیان خسارت زع آن جبریتوز

تمام  يم معموالً برایداران مستقیرا خریشد، ز ی نمیم موجب بازدارندگیر مستقیداران غیتوسط خر
  ردند.ک می دعوا ي اقامهمبلغ اضافه 
د و در آن تالش نمـود  رکب یرا تصو 1يدعاو ي منصفانه يبند نگره قانون طبقهک 2005در سال 

  ند.کشد، محدود  می مطرح یالتین ایه بر اساس قوانکرا  يادیز يدعاوهاي  نهیتا هز
(Wrobel & Waters, 2005, 45) 

 يفدرال اجـازه داد تـا دعـاو   هاي  ه به دادگاهکن بود یور، اکن ابداعات قانون مذیتر از مهم یکی
ـ ن اینند. بنـابرا کشدند، استماع  می مطرح یالتین ضد ایه بر اساس قوانکضد تراست را  ن دسـته از  ی

 چـه  آنا توسط خواندگان به آنجا منتقل شد. یدر دادگاه فدرال مطرح شد ها  توسط خواهان يدعاو
 یقـاً بـا همـان موضـوع    یم دقیر مستقیداران غیخر يه دعاوکن بود یند اتفاق افتاد، این فرآیه در اک

  ردند.ک می ساس همان موضوع اقامه دعواز بر ایم نیداران مستقیه خرکشد  می مطرح
                                                            

1. Class Action Fairness Act, Pub. L. 109-2, 119 Stat. 4 (2005) (amending, inter alia, 28 U.S.C. §§ 1332 & 
1453) 



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

118 

ـ ، هـم خر یگرانفروشـ  یـک ه بـر اسـاس   کـ ن بود یند اتفاق افتاد، این فرآیه در اک چه آن داران ی
 يردنـد و دعـاو  ک مـی  م مبـادرت بـه اقامـه دعـوا نسـبت بـه آن      یر مستقیداران غیم و هم خریمستق
ـ خر يدعاو يبرا یدگیش رسیپ یک عنوان به میر مستقیداران غیخر  م در نظـر گرفتـه  یاران مسـتق دی
 (Page, Ibid)شد.  می

ن قـانون  یا 4ب قرار گرفت. ماده یمورد تصو کایکنگره امرتوسط  تونیقانون کال 2006در سال 
ـ در کسب و کار  یضدتراست نیکه به علت وقوع هر امر ممنوعه در قوان يهر فرد«دارد:  می مقرر  ای

 او[ متحده اقامه دعوا کند. االتیاز ا یالتیا ایدادگاه  تواند در می دگرد انیمال خود متحمل ضرر و ز
دارد، بدون توجـه بـه    ندهینما ایشده  افتیدر آنجا  ایکه خوانده سکونت دارد،  یالتیتواند] در ا می

که متحمل شده، به انضمام  یسه برابر خسارت ] ورا مطرح کرده شیخو يمقدار مورد مجادله [دعوا
  .»1شود را مطالبه کند می هم لیوک کیمتعارف ي  هوکالال دعوا که شامل حق نهیهز
کننـدگان   قرار گرفت و بر اساس آن به مصـرف  ریمورد تفس کایامر یماده توسط دادگاه عال نیا
کنند و ملـزم باشـند کـه     یحقوق يدعوا ي اقامه يتجارهاي  اجازه داده شد تا همانند شرکت يعاد

بـر   (Areeda & Hovenkamp, 2007)اثبات برسانند.  آن را با خسارت به تیسبب ي رابطهتخلف و 
هـر  ه ک ی، در صورتییادعون یدر چن یمتحده تمام االتیا یسقانون اسا ي یهاصالح نیاساس هفتم

که شغلشان بـه شـکل    یمتشکل از افراد حقوق يا منصفههیأت در دعوا تقاضا کنند، دعوا دو طرف 
، ردیـ قـرار گ  یدگیمـورد رسـ   خسارات باشـد  ي بهمحاسو  یتخصص لیدر ارتباط با دال یقابل قبول
ـ و  ییقضاهاي  ییاگرفتن راهنم دهیاز ناد يریر جلوگوبه منظکه  این مشروط بر  ریـ صـدور آراء غ  ای

از دانـش   یافکـ  ي انـدازه منصـفه بـه   هیأت  ياعضا رایوجود داشته باشد. ز ییمعقول نظارت قضا
منصـفه  هیـأت  ه با دخالـت  کن قدر بس یهم«ن گفتار یستند. در صداقت ایالزم برخوردار ن یحقوق
» نبـوده اسـت.   یمنطقـ  یلـ یاالت متحده، خیا يخسارت در دعاو ين خسارات] برآوردهایی[در تع

(Hovenkamp, http://ssrn.com/abstract=1758751) 
 ي مطالبـه  گونـه  ایـن ار ننشسـته و در مقابـل   یکـ ب يدعـاو  گونـه  هاي این ن خواندهین بیاما در ا

  زان خسارت را بپردازند.ی، تا حداقل ماند شدهان دان حقوقاز  یاتیبه اخذ نظر خسارات موفق
جبـران خسـارت و بازدارنـدگی، دفـاعی اسـت کـه خوانـده         ي حوزهیکی از نظریات مهم در 

بیشتري کـه او بـر روي    ي ینههزه خود خواهان است به علت ک يا واسطه ي فروشندهعلیه  تواند یم
جبران خسـارت پیشـرفته بـه     ي یهرود. یک یده است استناد نمایشکقیمت جنس در هنگام فروش 
دهنده که سود مـازاد بـر قیمـت مقـرري کـه فروشـنده        توانند نشان می این معناست خواندگانی که

آن مقـدار را از میـزان جبـران     واسطه در فروش جنس به خریداران بعدي بـرده، محـق باشـند تـا    
ن باشد، جبران خسارت بیش از حد لزوم صـورت گرفتـه   خسارت خود کسر کنند، و اگر غیر از ای

ی گـرین پیپـر، پیشـنهادات متنـوعی در مـورد      یکمپانی اروپا 2006در سال  (Harison, Ibid)است. 
                                                            

1. 15 U.S.C. §15 (2006) 



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

119 

مشکل خریدار مستقیم یا غیر مستقیم ارائه داد که شامل جـواز یـا عـدم جـواز دفـاع مقـدار سـود        
  گردد. می واسط ي فروشنده

ي واسطه جنس را بیشتر از حد مقرر فروخته باشـد   فروشندهدر صورتی که  بر اساس این پیشنهاد
ي دعـوي کـرده باشـد در     اقامـه ي مبـدأ   فروشـنده هرچند که آن را گرانتر از حد مقرر خریده و علیه 

تواند دفاع سود مازاد بر قیمـت مقـرر را    صورتی که خواهان خریدار غیر مستقیم باشد، خوانده هم می
تواند علیه خواهان اقامه دعوي نماید، امـا در صـورتی کـه خواهـان خریـدار       خود می اقامه کند و هم

ي دعوا ژ، چیـزي بـه او تعلـق نخواهـد      اقامهتواند از این دفاع استفاده کند و با  مستقیم باشد، فقط می
 (Ibid)ها وجود ندارد.  ها در حد پیشنهاد بوده و هیچ الزامی براي تبعیت دادگاه این البته گرفت.

مـت مقـرر   یتواند از دفاع سود مازاد بر ق می پر خوانده تنهایت پیوا یمپانکشنهاد یاما بر اساس پ
  ند.کاستفاده 

  
  يریگ جهینت
کننده  احترام به حقوق مصرفبرد که  ینکته پ نیبه ا یتوان به راحت می توجه به مطالب گفته شده با

ننـدگان، صـاحبان   ک احترام دولت بـه مصـرف   با اساساًگردد. و  می تیا رعایکن در آمرکمم يتا جا
ه هدف ک يانحصارهاي  یمپانک خصوصاًشمارند.  می را محترمکننده  ز حقوق مصرفیار نکسب و ک

به عرضه محصوالت خود خواهند پرداخت. چرا  يا حرفهت اصول یق هستند با رعاین تحقیا یاصل
نندگان مواجه خواهنـد شـد.   ک رفدعوا توسط مص ي اقامه ين صورت با ضمانت اجرایر ایه در غک

 یرد. عـواقب کخود را پرداخت نخواهد  ياقامه دعوا یر قانونیچ گاه عواقب غیه هک يا کننده مصرف
ـ ، و یافکـ زان یجنس به م ي عرضه، عدم یمپانکان یست مشتریل خط خوردن از لیاز قب ـ ا تخری ب ی
  خوانده. یمپانکتوسط  ياقتصاد ي وجهه

از سـوء اسـتفاده از آن توسـط     يریمـردم و جلـوگ   یاساسـ  يهـا ازیتوجـه بـه ن   گریاز طرف د
در جامعـه   ياقتصاد ییباشد تا هم انحصارگرا می شروط توسعه در جامعه ترین یاصلثروتمندان از 

 ياقتصاد یجامعه را مورد سالخ يعداافراد  دار هیسرما يا عدهجهت که  نیمحدود گردد و هم به ا
  .دهندپناه قانون قرار ندر  شیخو یمنافع شخصتأمین  در جهت

ت یـ فکیه کـ  ینیشـور مـا وضـع قـوان    کفـراوان در   يخـدمات انحصـار   ع ویلذا با وجود صـنا 
آنجا کـه   ازاست.  يار ضروریند بسکن یتضم يو جد یعمل طور به راها  متیمحصوالت و مقدار ق

امـور   انیصدکند لذا مت می افراد را دنبال انیو موازنه م يهدف برابر زین یاسالم يحکومت جمهور
و محدود کـردن  کننده  مناسب در جهت حفظ منافع مصرف نیبا وضع قوان ستیبا می يگذار قانون
 ي کننده دیتول ایو  يفروشنده مبدأ انحصار عنوان به سوء استفاده توسط افراد ثروتمند جامعههاي  راه

 انیمتصـد ز به دست امر ج نیاست که ا یهی. بدندیتحقق عدالت را فراهم نما هیاول طیمنحصر، شرا
  .دیآ نمی متخصص بر
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  ارابی دانشگاه تهران و وکیل دادگستريدوره دکتري حقوق عمومی پردیس ف پژوهشگر  زاده کاکرودي فائزه سلیم

 
  

  چکیده
ــه   « ــیدگی ب ــأت رس ــارات هی اختی

تخلفات اداري در خصوص رشـوه  
به باالترین مقام دستگاه اجرایی یـا  
مقامات مجاز بـا مشـخص نمـودن    

ــازات ــده  مج ــذار ش ــاي آن، واگ ه
  »است.

  ندانتخلفات اداري، رشوه، هیأت رسیدگی به تخلفات اداري، کارمواژگان کلیدي: 
  

  متن رأي
سیاست که  این با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه و نظر به«

قـانون   97و  91ی تقنینی جمهوري اسالمی ایران در قبال اتهام اخذ رشـوه بـا تصـویب مـواد     یجنا
 27/12/93مـورخ   173606مدیریت خدمات کشوري و دستورالعمل اجرایی این مـواد بـه شـماره    

سازمان مدیریت خدمات کشوري تغییر یافته بدین نحو که سیاستی سختگیرانه و با تسامح صفر در 
قبال کارمندان مرتکب اخذ رشوه در رسـیدگی بـه ایـن تخلـف در پـیش گرفتـه اسـت، چـرا کـه          

 به موجب این قانون اذن مجازات بدون محاکمه و فوري را تجویز و دادرسی افتراقی را گذار قانون
رسیدگی به تخلفات اداري در خصوص رسیدگی به اتهام و اخـذ رشـوه   هیأت با حذف اختیارات 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري،      91با لحاظ مـاده   97بینی نموده است و با تصویب ماده پیش
قانون رسیدگی به تخلفـات   8ماده  17رسیدگی به تخلفات اداري در خصوص بند هیأت اختیارات 

هاي مشـخص  الترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز با تعیین مجازاتاداري را به با
قانون مدیریت خدمات کشـوري کـه قـانونی مؤخرالتصـویب بـه قـانون        91ماده  2و  1در تبصره 

قانون مدیریت خـدمات   127رسیدگی به تخلفات اداري عام است واگذار نموده است و برابر ماده 
و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت کشوري کلیه قوانین 

قـانون رسـیدگی بـه     8مـاده   17مجلس شوراي اسالمی مغایر با این موضوع بنـد   5/6/86مصوب 
در راستاي حفظ سالمت نظـام اداري   گذار قانونتخلفات اداري صالحیت رسیدگی نداشته است و 

ظر داشته اسـت و برابـر مقـررات موجـود صـرف نظـر از اعتقـاد        دادرسی افتراقی و فوري را در ن
رسیدگی به تخلفـات اداري مغـایر   هیأت شخصی که حذف دو مرحله دادرسی بدوي و تجدیدنظر 

 هاي رسیدگی به تخلفات اداري صالحیت هیأت
 »رشوه«موضوع  بهنسبت 
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هـاي   ییباشد اما در یک رسیدگی قضایی ضمن انتقاد به نارسااصول دادرسی عادالنه و منصفانه می
رات اسـت، فلـذا رسـیدگی در شـعبه بـدوي و      حقوقی مقررات، قاضی مکلف بـه تبعیـت از مقـر   

قـانون مـدیریت    97و  91رسیدگی به تخلفات اداري بدون توجه بـه مفـاد مـواد    هیأت تجدیدنظر 
 17، 10، 2خدمات کشوري بوده است و در پرونده فعلی با توجه به تعدد اتهامات موضوع بندهاي 

میم واحـد در خصـوص اعمـال    قانون رسیدگی به تخلفـات اداري بـوده و اخـذ تصـ     8ماده  26و 
رسـیدگی بـه تخلفـات    هیأت قانون موصوف با توجه به عدم صالحیت  9مجازات برابر بند د ماده 

بایست موضوع اداري در رسیدگی به اتهام ارتشاء مجازاتی نامناسب صادر نموده است، چرا که می
مات کشوري رسیدگی و قانون مدیریت خد 97و  91ارتشاء برابر تشریفات قانونی تبصره یک ماده 

نمـود، فلـذا ضـمن    رسیدگی و تعیین مجـازات مـی  هیأت شد و در سایر موارد تعیین و تکلیف می
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداري   71پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 

در هیـأت   رأي معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت و اعاده پرونده به همـان  1392مصوب 
شـود. رأي صـادره   قانون موصوف جهت رسیدگی وفق مفاد این دادنامه صادر می 63راستاي ماده 
  »قطعی است.

  
  شرح موضوع

رسیدگی به تخلفـات اداري مسـتقر در مراجـع اداري، در بررسـی و      هاي هیأتبا توجه به عملکرد 
خـدمات کشـوري، ایـن     رسیدگی به تخلفات کارمندان مشمول قانون استخدام و قـانون مـدیریت  

قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري      8در تخلفاتی که ماهیت کیفري دارند، براسـاس مـاده   هیأت 
 گـرفتن «مـاده فـوق،    17نمایند. برحسـب بنـد   ورود کرده و اقدام به صدور رأي می 1372مصوب 
 عـرف  در مـالی کـه   هرگونـه  اخـذ  یـا  شـده  تعیـین  مقـررات  و قـوانین  در چـه  آن از غیر وجوهی
ها گردد که بر مبناي این بند هیأت، یکی از تخلفات اداري محسوب می»شود می تلقی خواري رشوه

نمایند و آراي متعددي از این قبیل صادر شده است. دیـوان  اقدام به اعالم تخلف و صدور رأي می
ي، قانون تشکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان عـدالت ادار     10ماده  2عدالت اداري نیز براساس بند 

کننـد.  انـد و آن را ابـرام مـی   ها را به لحاظ شکلی و قانونی صحیح دانستهآراي صادره از این هیأت
نظر دیوان عدالت اداري صادر شده است کـه بـا توجـه بـه      اخیراً رأي از شعبه بیست و نهم تجدید

دگی رسیهیأت قانون  8ماده  17قانون مدیریت خدمات کشوري، رسیدگی به موضوع بند  97ماده 
  داند.ها نمیبه تخلفات با موضوع اخذ رشوه را در صالحیت این هیأت

  
  الف) مسائل شکلی

آراي شعب بدوي و تجدیدنظر دیوان عدالت اداري همسو با آراي محاکم عمومی، به لحاظ شکلی 
شکال قانونی مورد نظر، وفق قانون آیین دادرسـی  ، باید منطبق با قوانین و مقررات باشند. از جمله اَ
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ذکر تاریخ و شماره دادنامه، مشخصات شاکی و طرف شـکایت و وکـالي آنـان، اقامتگـاه قـانونی،      
باشد. عـالوه  خواسته و شرح موضوع شکایت، دالیل و دفاع ابرازي از سوي طرف شکایت و... می

بر این، توجه به نکات نگارش و ادبی نیز از موارد مهم نگارش دادنامه خواهد بود. در این قسـمت  
  شود.ه بیان نقاط قوت و ضعف شکلی دادنامه پرداخته میب

رأي از حیث اصول ادبی و به کارگیري لغات از فرهنگستان ادب فارسی از نقطه قوت برخودار   .1
  شود.است. از سویی دیگر به لحاظ اسلوب امالیی، ایرادي مشاهده نمی

بق ضوابط قانونی و مقـررات آیـین   استناد شکلی رأي به مواد قانونی و استدالل قضات نیز مطا  .2
  دادرسی صورت گرفته است.

در گردشکار پرونده، مشخصات دادخواسـت از حیـث تـاریخ و شـماره ثبـت آن و همچنـین         .3
  مشخصات دقیق الیحه تقابل قید شده است تا دسترسی به آن به سهولت انجام گیرد.

أي را در هنگـام خـوانش آن   یک ایراد شکلی رأي عدم تطبیق نهـاد و گـزاره اسـت و شـکل ر      .4
العاده با حضور اعضـاء   اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق«مثال  عنوان به کند.معیوب می

  ».استذیل تشکیل کننده  امضا
همچنین، عالئم نگارشی (استفاده از ویرگور و کاما...) در این رأي بـه درسـتی رعایـت نشـده       .5

اي کـه خواننـده بـا    گونـه  غالب آراي قضایی است. بـه  ترین ایرادات است. این امر، یکی از مهم
ـت در عالئـم نگارشـی، از خوانـدن     خواندن چند سطر، مجدداً به ابتداي جمله نگاه می کند. دقّ

  کند.ي یک خط از دادنامه براي درك آن عبارت جلوگیري میچندباره
ـ  لکیـ و وکی شـا  مشخصات«قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت،  59مطابق ماده   .6  ای

ـ  لکیـ و و تیاکشـ  طرف مشخصات« ینهچن، »اقامتگاه دیق با اوی قانون ندهینما ای و مقام قائم  ای
درج گردد. در دادنامه حاضر، اقامتگاه هیچ یـک از طـرفین و   » اقامتگاه دیق با اوی قانون ندهینما

  وکیل پرونده درج نشده است.
شرح رأي و حتی گزارشکار اشاره نشده است. این  دهنده و تجدیدنظرخواه در ادله دادخواست  .7

  موضوع از وجاهت رأي قضایی کاسته است.
  

  ب) مسائل ماهوي
ترین آرایی است که از سوي یکـی از شـعبات تجدیـدنظر دیـوان عـدالت       رأي حاضر یکی از مهم

ه له صالحیت به ویژه صالحیت دیوان هموارئاداري، در مقام تعیین صالحیت صادر شده است. مس
 2موضـوع بنـد    هاي هیأتاز موضوعات مبتالبه نظام قضایی است. در این میان، موضوع صالحیت 

در موضـوع رأي فـوق، قـانون    کـه   آن ي کمتري برخوردار است؛ بـه ویـژه  تقریباً از سابقه 10ماده 
ایـن   8ها را بررسی تخلفات موضـوع مـاده   رسیدگی به تخلفات اداري، یکی از تکالیف این هیأت

اخذ رشوه را یکی از تخلفات کارمنـدان در نظـر گرفتـه     8ماده  17بینی کرده است. بند ن پیشقانو
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 تجدیـدنظر،  یـا  بـدوي هـاي   هیـأت « قانون اخیرالـذکر،  9ماده  4و تبصره  3 تبصره است. براساس 
 اداري تخلـف  بـه  آنـان  رأي و هسـتند  قـانون  مشمول این هاي ینده دولت در هر یک از دستگاهنما

 موضـوع  کـه  هـایی  جـرم  اثبـات  معنی به و است اداري معتبر هاي مجازات محدوده در تنها کارمند 
 بـه  منتسـب  اتهامـات  یا اتهام به رسیدگی از پس هاهیأت. یستن است، اسالمی هاي مجازات قانون
 هـاي  مجـازات  یکـی از   صـرفاً  پرونـده  هـر  مـورد  در تخلفات، یا تخلف احراز صورت در کارمند،
این اساس، در صورت که اخذ رشوه اثبات شود، بـه   بر» .نمود خواهند اعمال ون راقان این موضوع

بـر کارمنـد    9هـاي مـاده   معناي اثبات جرم رشوه مقرر در قانون مجازات نیست و صرفاً مجـازات 
شود. اوالً اخذ رشوه، جرم اسـت نـه تخلـف. ثانیـاً ضـمن نقـد وارد بـر قـانون         متخلف اعمال می

تخلف اداري، قابل توجه است که اثبات این جـرم نیازمنـد بررسـی دقیـق،      رسیدگی به هاي هیأت
ها که سمت قضایی ندارنـد، بـراي بررسـی    تحقیق و انجام کارشناسی قضایی است. بنابراین هیأت

باشند. اما قانون رسیدگی به تخلفات، قانونی یک بام و دو هوا است. جرم رشوه فاقد صالحیت می
اعالم جرم رشوه یک تخلف است و از سویی دیگـر اثبـات آن بـه معنـی     کند از یک طرف بیان می

قانون رسیدگی به تخلفـات اداري نمایـان    19، در ماده گذار قانونجرم نیست. از سویی اوج نقص 
 جزایـی  قوانین در مندرج جرایم از یکی عنوان کارمند تخلف هرگاه« شود که اعالم داشته است:می
 تخلـف  بـه  قـانون  ایـن   مطـابق  اسـت  مکلـف  اداري تخلفات به یدگیرسهیأت  باشد نیز داشته را

صالح  قضایی مرجع به جرم اصل به رسیدگی براي را مراتب و نماید صادر قانونی رأي رسیدگی و
چـه   چنـان  .بود نخواهد اداري هاي مجازات اجراي مانع قضایی  مراجع تصمیم هرگونه. دارد ارسال
 ایـن  24 طبـق مـاده   اداري تخلفـات  بـه  رسیدگیهیأت  باشد برائت بر مبنی قضایی مراجع تصمیم

رسیدگی به تخلفات اداري اقدام به رسیدگی و  هاي هیأتبراساس این ماده، » .نماید می اقدام قانون 
ها، بدون تحقیـق و  نمایند. غالب آراي صادره از این هیأتصدور رأي مبنی بر رشوه، جعل و ... می

شـود. در پرونـده   رفاً براساس گزارش سازمان بازرسی انجـام مـی  بررسی و ارجاع کارشناسی و ص
رسیدگی به تخلفات اداري دانشـگاه علـوم پزشـکی گـیالن در مرحلـه      هیأت موضوع این نوشتار، 
هاي که جملگی جنبه کیفري دارند، اقدام به صـدور رأي بـه انفصـال موقـت     بدوي با انتساب اتهام

ت سه ماه نمود. این رأي فاقد اسـتدالل واسـتناد بـه مـاده     کارمند بهداشت شهرستان رودسر، به مد
قانونی بوده است که صرفاً با ردیف نمودن اتهاماتی که در قانون مجازات اسالمی از جزاي سنگینی 

نماید. پس از اعتراض به رأي مرحلـه  نیز برخوردارند، کارمند را با دردسرهاي در دادسرا روبرو می
رسیدگی به تخلفات اداري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی  یأت هبدوي، در مرحله تجدیدنظر 

بالفاصله آن را ابرام کرد که در نهایت موجب طرح دعوي و اعتراض در دیوان عدالت اداري قـرار  
  گرفت.

الـذکر، اقـدام    هاي رسیدگی به تخلفات اداري، براساس مواد فوق در تمامی مواردي که هیأت
انـد،  قانون رسیدگی به تخلفات اداري نموده 9هاي موضوع ماده به صدور رأي براساس مجازات
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قـانون مـذکور حکـم     19اگر عمل کارمند را با موضوع رشوه قابل تطبیـق دانسـتند، وفـق مـاده     
  اند. داده

هـا جهـت ورود بـه    بینی در قانون، از حیث عدم توانایی هیـأت چنین پیشکه  این از نظر صرف
هـاي قضـایی، وجاهـت نـدارد،     د مستندات و انجام کارشناسیمباحث جزایی و همچنین عدم وجو

شود؛ زیرا در اکثر آراي صادره از موجبات تضرر کارمند از جهت تضییع حقوق استخدامی خود می
قانون رسـیدگی   8هاي جزایی موضوع ماده ها در تعیین مجازات جرم رشوه و هریک از جنبههیأت

شود. با توجه به فرآینـد طـوالنی بـودن    قت از اشتغال میبه تخلفات، کارمند محکوم به انفصال مو
این مدت به اتمام رسد و کارمند با از دست دادن حقوق و مزایاي قانونی که  آن ها، بعد ازرسیدگی

 88 شود؛ اگرچه طبق مادهي کیفري وي در دادسرا شروع میو مادي به پست خود بازگردد، پرونده
 هـاي  مسـئولیت  و وظایف انجام در اجرایی هاي دستگاه رمندانکا« يکشورقانون مدیریت خدمات 

 تقاضـاي  بـه  مکلفنـد  اجرایـی  هاي دستگاه و باشند می قضایی حمایت مورد شاکیان برابر در قانونی
 از وکیـل  گرفتن یا خود حقوقی کارشناسان از استفاده با ها آن وظایف انجام از دفاع براي کارمندان
در خصوص تخلف کارمنـد در برابـر اداره متبـوع     گذار قانون، اما »ندنمای قضایی حمایت کارمندان

کـه   آن پرونده موضوع رأي ایـن نوشـتار، پـس از    در خود چنین اقدام حمایتی تعیین ننموده است.
کارمند مدت سه ماهه انفصال خود را گذرانـد و بـه اداره بازگشـت، پرونـده از حیـث کیفـري در       

رسیدگی به تخلفـات اداري دانشـگاه شـهید بهشـتی در     هیأت أي دادسرا مطرح شد؛ در حالی که ر
مقام تجدیدنظر قطعی نشده بود. این امر سبب شد، بار و فشـار روانـی مضـاعفی بـر کارمنـد وارد      

  گردد که از هیچ حمایتی برخودار نبود.
هـا و مسـتندات ارائـه شـده توسـط وکیـل       استدالل رغم علیشعبه بدوي دیوان عدالت اداري، 

شکال قانونی دانست. بـا اعتـراض و طـرح آن در    هیأت ه، رأي صادره از پروند تجدیدنظر را فاقد ا
هـاي  شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداري، رأیی صادر گردید که اگرچه نسـبت بـه سـایر جنبـه    

قابلیت تسري ندارد و این حیث همچنان نقص قـانونی وجـود دارد، امـا بـه نـدرت       8جزایی ماده 
و دقّتی در آراي دیوان مشاهده شده است. پیش از توضیح مستندات و استدالل رأي  چنین استدالل

تجدیدنظر، ذکر این نکات از دیدگاه یـک پژوهشـگر حقـوق بـه ویـژه حقـوق عمـومی         29شعبه 
بیش از اندازه به متون نوشته است.  تأکید ضروري است که یکی از ایرادات بزرگ نظام حقوقی ما،

قضات و وکالي پرونده به دنبال یک مستند قانونی مکتوب شده که پروسـه   ها،در تمامی رسیدگی
باشند. در حالی کـه اصـول حقـوقی وجـود     طی شده است، می گذار قانونتصویب آن در نهادهاي 

دارند که به کار بردن آن در احقاق حق طرفین دعوي، در جایی که گریـزي وجـود نـدارد و حتّـی     
و ایـراد دیگـر آن اسـت کـه شـاید یکـی از        خواهـد بـود. نکتـه   قانون مسکوت است، بسیار مؤثر 

هاي نظام قضایی ایران، عدم امکان نظارت قضات بر قانون اساسی اسـت. در نظـام قضـایی     ضعف
به پرونده، ایرادي را که از سوي یکی از طرفین دعوي کننده  آمریکا، در صورتی که قاضی رسیدگی
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نظـر   د بداند از حیث انطبـاق آن بـا قـانون اساسـی اظهـار     به قانون استنادي مطرح نموده است، وار
کند. ممکن است گفتـه شـود در ایـران،    کند و در صورت عدم انطباق، قانون عادي را ابطال می می

کند شوراي نگهبان) کار تطبیق را برعهده دارد و این نهاد از این حیث ورود می( یاسیسیک مرجع 
گر منصفانه و عاقالنه به موضوع نگـاه شـود، نـواقص قـانونی در     دهد؛ اما اها را انجام میو بررسی

شود. حال در نظام قضایی ایران، قاضی پرونده قانون عادي مستند دعوي را خالل اجرا مشخص می
مغایر با اصول قانون اساسی بداند هیچ حق و تکلیفی ندارد تـا ایـن موضـوع را، حتّـی بـه دادرس      

قانون رسـیدگی بـه تخلفـات     19اعالم کند. مسلماً و قویاً ماده  قانون اساسی یعنی شوراي نگهبان،
اداري از حیث جنبه جزایی، با اصول دادرسـی عادالنـه همچـون اصـل برائـت و حـق دادخـواهی        

  کارمندان مغایرت دارد.
تجدیدنظر دیوان عدالت اداري با اسـتفاده از راهکـار قـانونی کـه مـورد       29خوشبختانه، شعبه 

ها در دیوان ت، رأي به ورود شکایت داده است؛ اگرچه فرآیند طوالنی رسیدگیها نیستوجه هیأت
در ایـن   گـذار  قـانون عدالت اداري، سبب شد تا کارمند دوره انفصال خود را بگذارنـد و از سـویی   

 بـه  رسـیدگی هیـأت   باشـد  برائت بر مبنی قضایی مراجع تصمیم چه چنان«کند: حالت تنها بیان می
قانون رسیدگی بـه تخلفـات اداري    24ماده » نماید. می اقدام قانون  این 24 مادهطبق  اداري تخلفات

در  صـرفاً  اداري تخلفـات  بـه  رسـیدگی هـاي   هیأت قطعی آراي تغییر یا اصالح«دارد: نیز اعالم می
 مـوازین قـانونی   لحاظ از شده صادر  حکم مفاد که دهد تشخیص آراء اکثریت بههیأت  که مواردي

 مـورد  خصـوص یید هیأت عالی نظارت درتأ از پس باشد، می مخدوش) ماهوي یا یشکل لحاظ به (
در خصوص حقوق از دست رفته کارمند در زمان انفصال صحبتی به میان نیامده » .است پذیر امکان

قـانون مـدیریت خـدمات     122مـاده   2توان گفت براساس وحدت مـالك از تبصـره   است؛ اما می
  وران انفصال خود را دارد.، حق دریافت حقوق در د1کشوري

باشـد.  قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري مـی      97و  91تجدیدنظر، مواد  29مستند قانونی شعبه 
اسـتفاده از  . باشـد  اخذ رشـوه و سوءاسـتفاده از مقـام اداري ممنـوع مـی     «این قانون  91 براساس ماده
جام وظـایف اداري و وظـایف   یه و موارد مشابه در مقابل انهد ،مشاوره حق یالت،تسه هرگونه امتیاز،

هاي اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقـوقی بـه جـز     مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه
این ماده وجود دارد. مطـابق   1اما نکته مهم در تبصره » .شود ربط خود تخلف محسوب می دستگاه ذي
هـاي   مدیران از طریق انجام بازرسـی  هاي اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم دستگاه«این تبصره 

چـه   چنان. مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند
                                                            

که مدت آن حداکثر یـک   صورت آماده به خدمت، هاي اجرایی در حاالت زیر به . کارمندان رسمی دستگاه122 ماده  .1
کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مـذکور در هیـأت رسـیدگی بـه                                    .4...  3 و 2و  1 :آیندسال خواهد بود درمی
کارمنـدانی   .2 ... . تبصـره  1تبصره  .اجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشندتخلفات اداري یا مر

 هاي رسیدگی به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائـت حاصـل نماینـد،    که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیأت
 .حقوق و مزایاي مستمر مربوط را براي مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود
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تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطـه برسـد   
سـوم از   تواننـد دسـتور اعمـال کسـر یـک      یم باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز،

مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک ماه تا یـک سـال را بـراي                                   حقوق،
در نتیجه، این ماده به صراحت اخذ رشوه را تخلف اعـالم کـرده اسـت و    » .فرد متخلف صادر نمایند

وضوع را در صالحیت باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا مدیران مربوطـه قـرار داده   رسیدگی به این م
با استثنا نمودن صالحیت رسـیدگی بـه جـرم رشـوه از حیطـه       97گذار، در ماده  ین قانونهمچن است.

رسیدگی به «کند. در این ماده آمده است: وظایف هیأت رسیدگی به تخلفات اداري حجت را تمام می
هاي اجرایـی   شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه                              در این قانون ممنوع و یا تکلیف مواردي که

به اسـتثناي  . «باشد می ـ  1372 مصوب ـ ها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري و تعیین مجازات آن
گـذار امکـان هـر نـوع      ده، قـانون در این مـا  .»که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است) 91( ماده

ها در پرونده رشوه سلب کرده است و در اختیار باالترین مقام اجرایی جهت ارجـاع بـه    مداخله هیأت
تجدیدنظر با امعان نظر در قوانین اداري، به خوبی حکـم بـه    29دستگاه قضایی قرار داده است. شعبه 

ر نموده است. از آنجا که قانون مـدیریت  هاي رسیدگی به تخلفات اداري را صاد عدم صالحیت هیأت
بایسـت بـه قـانون مـدیریت     هـا مـی  ها اسـت، هیـأت   خدمات کشوري مؤخر بر تصویب قانون هیأت

نمودند. استدالل خوبی که شعبه تجدیدنظر به آن اشاره استناد می 8/7/1386خدمات کشوري مصوب 
گذار در راسـتاي حفـظ سـالمت نظـام      قانون« کند، قابل تأمل است. در قسمتی از رأي آمده است:می

اي اسـت از   سـالمت نظـام اداري مجموعـه    »اداري دادرسی افتراقی و فوري را در نظر داشته اسـت... 
را بـه   ... و عمل سرعت یت براي حل مشکالت،کفا خصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط،

بال دارد؛ اطـالع و امکـان مداخلـه بـاالترین     همراه هدف اصلی خود، یعنی مبارزه با فساد اداري به دن
بـرد.  را بـاال مـی   مقام اجرایی دستگاهی که در آن فساد رخ داده است، در وهله اول سرعت رسـیدگی 

همچنین، شناسایی و اقدام قانونی در قبال مرتکبین فساد با همکاري دسـتگاه قضـایی، از ایـن طریـق     
قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري،      91اجـراي مـاده    تر خواهد بود. قابل ذکر است در راستاي سهل

کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوق مردم ایجاد شده است. این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج 
هیأت وزیـران بـراي    28/12/1392 هـ تاریخ 50328 ت/192087 ماده یک مصوبه شماره) ب( در بند

 موضوع مصوبه شـماره ( ه راه اصالح نظام اداريي برنامه ششم و هفتم نقشاجرا اجراي وظایف معین،
، احکـام قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري از      )شوراي عالی اداري 20/1/1393 تاریخ 560/93/206

 یم اربـاب رجـوع،  تکـر  سـازمانی،   و سایر مقـررات مربـوط بـه ارتقـاء فرهنـگ      91 و 90 جمله مواد
ساد اداري تشکیل گردیده است. بنـابراین  ي و مبارزه با فادار سالمت ی رسیدگی به شکایات،سامانده

راهکار دولت، شروع رسیدگی به موضوع رشوه از درون سازمان است. مسلماً مرجع تعیـین و اثبـات   
این جرم، دستگاه قضایی است که مدیران اجرایی مکلفند در اسرع وقـت بـه دسـتگاه مربوطـه اعـالم      

  نمایند.
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و شکلی و هم به لحاظ عقلی و منطقی مطابق بـا  نتیجتاً صدور چنین رأي، هم به لحاظ قانونی 
ي اثبـاتی  صالح با ارائه ادله معیارهاي دادرسی عادالنه است و امکان دفاع کارمندان را در مرجع ذي

ها در خصوص بند نماید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، خالء قانونی نسبت به رسیدگی هیأتفراهم می
 از غیرمجـاز  استفاده نوع هر و (اختالس 17دولتی)، بند  وهوج و اسناد و اموال حفظ در (تسامح 5

  قانون رسیدگی به تخلفات اداري وجود دارد. 8دولتی) ماده  اموال و امکانات
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  کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل پایه یک دادگستري يموسو یعل دیس
 
  

  چکیده
ــور ــ يحضــ ــودن دادرســ را  یبــ

شــرط  شیعنــوان پــ بــه ســتیبا یمــ
ـ  نفکیال  .بـودن دانسـت   یاصل علن
در  ییدو اصل تأثیر بسزا نیا تیرعا
هــا و  ســالح ياصــل برابــر تیــرعا

ــ ــوم  نیهمچن ــاد عم ــاع و اعتم  یاقن
ـ نما مـی  فـا یجامعـه ا  کیمردمان   .دی

بـودن محاکمـات در    ياصل حضور
 ،ر استتبودن مست یعلن لدرون اص

ــز ــغ يدر صــورت برگــزار رای  یابی
ــ محاکمــه عمــالً ــد  یعلن ــودن فاق ب

محاکمـــه  .ل خواهـــد بـــودمـــمح
استماع اظهـارات   ازیشنیپ ي،حضور
بـر   یار زیاديبس و تأثیربوده  نیطرف
ــرعا ــراد دارد تی ــاع اف در  .حــق دف
ـ اصـل بـر غ   يعـدالت ادار  وانید  ری

در  .ستها ایدگیبودن رس يحضور
و  یبــه بررســ ابتــدانوشــتار حاضــر 

ـ هـر   یمفهـوم شناسـ   از اصـول   کی
بــودن  یو علنــ ي بــودنحضــور

هـا در اســناد   آن گــاهیو جا یسـ دادر
و ســپس  میپــرداز حقــوق بشــر مــی

در  بیاصول مذکور را به ترت گاهیجا
 یاســالم يجمهــور یقــانون اساســ

ــا ــانون تشــک رانی ــیو آ التیو ق  نی
مصوب  يعدالت ادار وانید یدادرس
  .داد میخواهقرار  لیمورد تحل 1392

  با فقر دولت، کاالهاي ضروري، حقوق بشر، مبارزهواژگان کلیدي: 
  
 یبودن دادرس یو علن ي بودنمفهوم و الزامات حضور. 1

کـه   ياست امـر  دهیگرد تأکید یدادرس ندیبودن فرا یبر لزوم علن ياز اسناد حقوق بشر ياریدر بس
 .دارد حفوظم شیدر خو زیران یدگیرس انیبودن جر يحضور ندیشک فرایب

 
 یبودن دادرس يحضور .1ـ1
حق حضور در  ،به شمار آمده است زیمنصفانه ن یاز اصول دادرس یکیچه اغلب مد نظر است و  آن

ـ ا یحق نیاز چن يالزمه برخوردار .کندیم یدگیاختالف رس ایاست که به دعوا  یمکان ایدادگاه   نی
توسـط   ییقضـا  يادعـوا در نهادهـ   یدگیرسـ  يبـرا  یمحل دائم یک ،از همه موارد شیاست که پ
 يمکان برا ایدادگاه  جادیالبته صرف ا .به اطالع عموم برسدشده و به نحو گسترده  جادیا حکومت

ـ با نفع يحضور اشخاص ذ يخاطر برا نیبه هم .ستین یاختالفات کاف ایو  يبه دعاو یدگیرس  دی
 .1امکانات مناسب ارائه شود

                                                            
ـ ا يادار یعادالنه در مراجع اختصاص یدادرس ،حسن ی،مسلم و لطف ق،وي یطآقای و ول ی،رستم  .1  ،چـاپ اول  ،رانی

  .35 ، ص1388 ،دانشگاه تهران یاسیانتشارات دانشکده حقوق و علوم س

 يعدالت ادار وانیدر د یبودن دادرس یو علن ي بودناصول حضور تیلزوم رعا
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 نشـده  حیحقوق بشر تصر ییکایو آمر ییاروپا هايونیبودن محاکمه در کنوانس يلزوم حضور  
 يحـق حضـور   رنـده یدربرگ یبه نـوع  ی،ها بر لزوم محاکمه علنونیکنوانس نیت اصراح یول است

  .باشد یم زیبودن محاکمات ن
کـه حضـور مـتهم     يدر موارد یعنی ،ردیصورت گ ییتواند به نحو استثنایتنها م یابیغ یدادرس

 يع اجراکند و مان می يآنجا که متهم از حضور در دادگاه خوددار ایمتضمن اخالل در دادگاه است 
نسـبت بـه    تیمجـوز اعمـال محـدود    یابیـ محاکمه غ ،زیمواردناین در  یحت البته .1شود می عدالت

مثال اگر محاکمه بـه جهـت    يبرا ،دهد ینممنصفانه را  یدادرس کیاز  يحقوق افراد در برخوردار
 ضحـق نقـ   یقاضـ  ،برگزار شود یابیغ صورت به احتمال اخالل در نظم دادگاه بر اثر حضور متهم

 يبـرا  یمتضـمن نفعـ   توانند در پرونده که میرا ندارد و موظف است به ادله موجود  یطرف بی اصل
مستدل و مستند  یحق نخواهد داشت که بدون ارائه حکم ایو  دینما یدگیرس ،زیباشند ن بیفرد غا

  .دیمتهم را محکوم نما یبه مواد قانون
 

 یبودن دادرس یعلن. 1ـ2
 یعلنـ  .دینمایملموس م یرا در دادرس کیدموکرات ندیاست که فرا ايصهیخص یبودن دادرس یعلن

و  یدعوا و مجادالت اصحاب دعـوا اصـوالً علنـ    انیجرکه  این یک .به دو معنا است یبودن دادرس
 ؛مطلع گـردد  یادرسبرگزار شود و هر کس بتواند در اتاق دادگاه حاضر شود و از روند د يسر ریغ

کـار دسـتگاه    جـه یعموم نهاده شود تا مردم بتوانند از نت ارود در اختیش می که صادر ییرأکه  آن دوم
 .2آن بپردازند تیاعتبار و مشروع یابیمطلع گردند و به ارز ییقضا
بـا   ،نـد اامانتدار مـردم  ی،حکومت مؤسساتنهادها و  گریهمانند د ییقضا يها از آنجا که دستگاه  
و از  ردیـ گیقرار م یمردم و افکار عموم میتقتحت نظارت مسها  آن عملکرد ،بودن محاکمات یعلن
نحـو  بـه  زیافـراد ن  ییقضـا  تیـ امن ،نظـارت  نیبه انحراف مصون خواهند ماند و از برکت ا شیگرا
موجـب  کـه   آن عالوه بر ،هادادگاه یرعلنیو غ يجلسات سر ،برعکس .خواهد شد نیتضم ستهیشا
شـهروندان   تیـ امن عییبه احتمال تض ،ندکیحکومت را فراهم م هیعل عاتیمردم و توسعه شا ینیبدب

 .3بخشد می قوت ییگرفتار در دستگاه قضا
دادگاه اسـت و   فیتکل ،حق اصحاب دعوا باشدکه  آن از شیبرگزار کردن محاکمه پ یاصل علن  

 .4ستیاشخاص ن ياز سو یمتوقف بر درخواست
                                                            

 یقهاي حقو مؤسسه مطالعات و پژوهش ،چاپ اول ی،الملل بین يفریعادالنه محاکمات ک یدادرس ی،مصطف ی،فضائل  .1
  354 ، ص1387 ،شهر دانش

ـ عملکـرد دموکرات  ي کننـده  نیاصـول تضـم   ،حسن ی،و محسن دیمج ی،غمام  .2 و اصـول مربـوط بـه     یدر دادرسـ  کی
 282 ، ص1385 ،74شماره  ،دانشگاه تهران یاسیمجله دانشکده حقوق و علوم س ی،مدن یدادرس يها یژگیو

  307ـ308 ، صص1384 ،زانینشر م ،اپ اولچ ی،هاي اساس يحقوق بشر و آزاد ،محمد دیس ی،هاشم  .3
  263 ص ،همان ی،فضائل  .4
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 ثـاق یم 14ز مـاده  ا 1بنـد   ،حقـوق بشـر   یجهان هیاعالم 10در ماده  یبودن دادرس یعلنبر  قح
 8مـاده   5حقـوق بشـر و بنـد     ییاروپـا  ونیکنوانس 6ماده  1بند  ی،اسیو س یحقوق مدن یالملل بین

  .است دهیحقوق بشر اعالم گرد ییکایآمر ونیکنوانس
ـ و  یملـ  تیـ و امن یحفظ نظم عمـوم  يممکن است برا یبودن دادرس یحال علن نیبا ا مالحظـات   ای
 ،حقوق بشر ییاروپا ونیکنوانس 6از ماده  1بند  ؛1کنار گذارده شود ییه استثناگون بر طبق قانون و به یاخالق
ـ در  یدفـاع ملـ   اییـ نظم عموم. 2اخالق  .1از: عبارتند که وارد کرده است  یعلن یدگیبر رس یاستثنائات  کی

 .4 یددعوا اقتضا نما نیطرف یخصوص یاز زندگ تیحما ایکه منافع صغار و  یهنگام. 3 یکجامعه دموکرات
 .باشد يبه منافع دادگستر دنیرس بینمودن موجب آس یدادگاه ضرورتاً علن صیبنا به تشخ
که  يصرفاً تا حد يفریکهاي  یدگیدر رس یحق محاکمه علن ییکایآمر ونیکنوانس 8ماده  5بند 

 .2شود یباشد معلق م ياهداف عدالت ضرور يبرا
ـ مـورد حما  یعلنـ  یدگیاز رس شتریب ،حکم یاعالن علن  ونیدر کنوانسـ  .اقـع شـده اسـت   و تی

از  1بند  لیذ در .حکم وجود ندارد یجهت منع از اعالن علن ییاستثنا گونه هیچحقوق بشر  ییاروپا
 دهیحکم وارد گرد یناعالن علبر استثنا  3 یاسیسو  یحقوق مدن یالملل بین ثاقیچهاردهم م ي ماده
 بـر وروداسـتثنا   ینـوع  اطفال و به تیوال .3 ییزناشواختالفات  .2صغار  مصلحتاقتضاء  .1: است

هـدف از   .باشـد یفاقد مجوز م ،و اخالق تیو امن یمرتبط با نظم عموم لیحکم به دال یاعالن علن
 يبرااحکام را  یابیامکان ارز رایز ،عدالت توسط مردم است يهمان کنترل اجرا ،حکم یاعالن علن

ـ دادگـاه   یحکم در جلسـه علنـ   یفاهبا ابراز ش تواند یمقصود م نیکند و ا می هر کس فراهم بـا   ای
  .3شودتأمین  قیهر دو طر ایو  یانتشار حکم کتب

 
 رانیا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس یبودن دادرس یو علن يحضور. 2

 مگـر است و حضور افراد بالمانع  شود یمانجام  یمحاکمات علن« ی:قانون اساس 65به موجب اصل 
ـ باشـد   ینظـم عمـوم   اییـ عفـت عموم  یدن آن منافبو یدادگاه علن صیبه تشخکه  آن  يدر دعـاو  ای

 .»نباشد یتقاضا کنند که محاکمه علن يدعو نیطرف یخصوص
است که ممکن اسـت بـه    عیمفهوم وس يدارا ،از استثنائات یکی عنوان به یاصطالح نظم عموم

بـه نظـر    ؛الشعاع قرار دهد آن را تحت ماهیت خاصو  »بودن یعلن«اصل در عمل دادگاه  صیتشخ
باشـد و   )اسـرار نظـام   ریـ نظ( یعمـوم  تیکه مرتبط با امن یرسد صرفاً آن قسمت از نظم عمومیم

 .4باشد یعلن ریغ دیرا متوجه جامعه کند با یآن خطرات يممکن است افشا

                                                            
  203 ص ،1383 نشر میزان، چاپ اول، استانداردهاي جهانی دادگستري، سیدمحمود، کاشانی،  .1
  146 ص ،1386 نشر میزان، چاپ اول، ترجمه فریده طه و لیال اشرافی، دادرسی عادالنه، دیوید، ویسبراد،  .2
  324 همان، فضائلی،  .3
  309 ص همان، هاشمی،  .4
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 لزومـاً  یمطبوعـات یو اسـ یسجرایم  به یدگیمقرر داشته است که رس زین یقانون اساس 168اصل 
 .برگزار گردد ینعل صورت به ستیبا یم

 یقرار گرفته است ول رشیمورد پذ رانیا یدر نظام حقوق ییقضاهاي  یدگیبودن رس یاصل علن
مثال با توجه به کوچـک بـودن شـعب دادگـاه در      يبرا .ستین ایخصوص مه نیامکانات الزم در ا

ـ بـه طر و کننـد   دایـ حضـور پ  تواننـد  یمـ  یدعوا به سخت ینطرف ،اغلب شهرها يدادگستر ـ  قی  یاول
در صورت وجود امکانـات   نیهمچن .کنند دایانتظار داشت که عموم مردم بتوانندحضور پ توان ینم
هرگونه وجود دربـان و نگهبـان    .شود جادیدر مقابل حضور مردم در دادگاه ا یمانع گونه هیچ دینبا

 .1مانع در ورود به دادگاه جادینظم باشد و نه ا جادیا يبرا دیدر دادگاه صرفاً با
 

 یدادرسـ  نیـی و آ التیدر قـانون تشـک   یبودن دادرس یو علن يحضور. 3
  يعدالت ادار وانید
 یدگیرسـ ي قهیطر عنوان به را يعاد یدادرس تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، قانون
در  یدگیاساس رس ي،عاد یدادرس در .قرار داده است رشیمورد پذ يعدالت ادار وانیدر د يدعاو

اگر ضرورت داشـته   یدگیدر جلسه رس یو مذاکره شفاه ردیگیدعوا صورت م یکتبزمان مقدمات 
 .2ردیپذ می متبادله انجام حیدر اطراف دادخواست و لوا حیتوض يادا يباشد برا

مقررات سهل و ساده و اجتناب از قواعد معضل و مفصل به واسطه خاطرات نه  میاعتقاد به تنظ
و اجمـال   یینارسـا  جادیدر ا یمدن یدادرس نییرات قانون آاز مقر یچندان مقبول و خوش از بعض

 .3داشته است ییبسزا تأثیر وانید یدادرس نییدر آ
ـ ا ؛نشده است یدادرس یعلن يبرگزار ي بها اشاره چیه وانیدر قانون د کـه   ی اسـت در حـال  نی

م و مـرد  انیـ اختالفـات م  ياز موارد حاو ياریبه خصوص از آن رو که در بس یبودن دادرس یعلن
ـ راز ط تواند در کسب اعتماد عمومیمیباشد یم یاقتدار عموم ي دارنده عنوان به دولت ي ارائـه  قی
قـوا و حکومـت    کیاصل تفک یرونیو نمود ب هییو قوه قضا يعدالت ادار وانیمستقل از د يا چهره

 .باشد تیحائز اهم اریقانون در نظر مردم بس
 وانید یعمل هیاست و در رو یبودن دادرس يحضور ریاصل بر غ يعدالت ادار وانیدر قانون د

 یاساساً منتفـ  یدگیبودن رس یپس علن .دیآیدعوت به عمل م حیبه ندرت از افراد جهت اخذ توض
 یعلنـ ي کننـده  ینتأم ینوع بهتواند  می يعدالت ادار وانید یعموم ئتیالبته انتشار آراء ه ؛باشد می

 .الت توسط مردم باشدجهت سنجش عد يا لهیبودن حکم صادره و وس

                                                            
  .36 ص همان، لطفی، آقاییطوق، رستمی،  .1
  301 ص ،1383 نشرمیزان، چاپششم، ،)1ـ2( حقوقاداري رضا، موسیزاده،  .2
 ،1372 نشر شـهریار،  چاپ اول، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداري، سیدنصراهللا، صدرالحفاظی،  .3

  469 ص
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 حیتوضـ  يادا يدعوا را بـرا  نیاز طرف کیهر  تواند یم وانیشعبه د«: وانیقانون د 43طبق ماده  
ـ ا دؤیماده م نیدر نص ا )تواند یم( ي واژهاستفاده از  »...دیدعوت نما  یمطلـب اسـت کـه قاضـ     نی

دادگاه  دیبه صالحدکه  آن بودن است مگر يحضور ریندارد و اصل بر غ نیبه دعوت از طرف یالزام
امر ممکن  نیطرف دعوت شود ا کیحالت اگر صرفاً  نیا در .الزم باشد نیاز طرف کیحضور هر 

شـخص   يمنجـر بـه جانبـدار    تواند یم نیهمچن ،لطمه وارد کند گریطرف د یاست به حقوق دفاع
 .گردد یطرف بی اصل ي کننده از اطراف دعوا و مخدوش یکیاز  یقاض

 
  جهینت
اخـتالل   یدر روند دادرس يو از جهات متعدد همنصفانه بود یدادرس ریمغا ي،حضور ریغ یدگیرس
  :دینما یم جادیا

جهـت سـنجش عـدالت توسـط      ياریـ مالك و مع عنوان به که یعلن یدگیرس یحالت نیدر چن :اوالً
 اریبسـ  ییبـه نظـام قضـا    سبتن یدر کسب اعتماد عموم تواند یو م است شهروندان محسوب شده

 .گردد می یکامالً منتف ،باشد مؤثر
و تناظر و تضارب آراء  يحضوري مواجهه رایز ،کندیشهروندان لطمه وارد م یبه حقوق دفاع :اًیثان

که  دیرا ارائه نما يو اسناد لیدال ي،احهیممکن است اداره به موجب ال ینهمچن .ردیگیصورت نم
 أياسناد ارائه شده توسط اداره گـردد کـه ر  متوجه  یندارد و چه بسا زمان یاطالعها  آن شهروند از

 .صادر شده است
موجب نقض  تواندیم گریجهت دفاع به طرف د یبدون دادن فرصت ،نیاز طرف یکیدعوت از  :ثالثاً
 .گردد یطرفیاصلب

از آن  خصوصـاً  .باشـد یمـ  ریانکار ناپذ يامر ي،عدالت ادار وانیدر د يحضور یدگیضرورت رس
منصفانه  یدادرس گریاز اصول د ياریبس تیبر رعا ايهقابل توج تأثیر وراصل مزب تیجهت که رعا

مصوب سال  يدارعدالت ا وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 43شک اصالح ماده  بدون .دارد
 اریبس یگام عنوان به تواند یم ی،دگیوقت رس نییدعوا و تع نیو الزام شعب به دعوت از طرف 1392

  .گردد یتلقّ يعدالت ادار وانیمنصفانه در د یادرسر در جهت تحقق دؤثّم
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  فهرست منابع
 کتب )الف

ـ ا يادار یعادالنه در مراجع اختصاصـ  یدادرس ،حسن ی،مسلم و لطف ییطوق،آقا و ی،ول ی،رستم .1  ،چـاپ اول  ،رانی
 1388 ،دانشگاه تهران یاسیانتشارات دانشکده حقوق و علوم س

ـ بر اعمال دولت در د یینظارت قضا ،نصراهللا دیس ی،صدرالحفاظ .2  ،ارینشـر شـهر   ،چـاپ اول  ي،عـدالت ادار  وانی
1372 

 يهـا  مؤسسـه مطالعـات و پـژوهش    ،چـاپ اول  ی،المللـ  بین يفریعادالنه محاکمات ک یدادرس ی،مصطف ی،فضائل .3
 1387 ،شهر دانشی حقوق

 1383 ،زانینشر م ،چاپ اول ي،دادگستر یجهان ياستانداردها ،محمود دیس ی،کاشان .4
 1383 ،زانینشر م ،چاپ ششم )،1ـ2ي (حقوق ادار ،رضا ،دهزا یموس .5
 1386 ،زانینشر م ،چاپ اول ی،اشراف الیو ل هط دهیفر ، ترجمهعادالنه یدادرس ،دیوید ،سبرادیو .6
 1384 ،زانینشر م، چاپ اول ی،اساس يها يحقوق بشر و آزاد ،محمد دیس ی،هاشم .7
  

 ب) مقاالت:
ـ عملکـرد دموکرات  ي کننـده  نیاصول تضم ،حسن ی،و محسن دیمج غمامی، .8 و اصـول مربـوط بـه     یدر دادرسـ  کی

، صـص  1385 ،74شـماره   ،دانشـگاه تهـران   یاسـ یمجله دانشـکده حقـوق و علـوم س    ی،مدن یهاي دادرس یژگیو
 265ـ296

سـال  ، 2شـماره   ی،حقوق اساس هینشر ،نینو یدادرس نییمنصفانه و آ یاز دادرس يحق برخوردار، اسداهللاي، اوری .9
 253ـ289، صص 1383 ،دوم
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  مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستري (کانون گیالن) حسین قزلباش

 
  

  چکیده
ــوزش از اساســی ــرین راهآم ــاي  ت ه

ــت،     ــري اس ــع بش ــرفت جوام پیش
ــدگی کــردن و   ــه زن آمــوزش چگون
برخورداري از حق را باید از همـان  

ــودك در    روز ــه ک ــت ک ــاي نخس ه
جـاي   خانواده است در نهاد کـودك 

دهیم تا با رشـد فیزیکـی و تکامـل    
 روان او، آموزش شکل گیرد.

کــودك در ایــران بــا توجــه بــه  
عنــوان یــک فــرد کامــل  کــه بــه ایــن

شــود، جایگــاه بســیار  شــناخته نمــی
-ضعیفی دارد و از همین رو ابتدایی

ــه   ــده گرفت ــان نادی ــرین حقــوق آن ت
 شود. می

حقوق کودك همواره بخشی از  
المللـی   بینموضوعات مهم در سطح 

بــوده و نیــاز بــه حمایــت جــدي از 
ملی از طریق سوي جامعه ملی و فرا

آموزش دارد، در همـین چـارچوب   
ــان و    ــوق کودک ــه حق ــن مقال در ای

هاي الزم در خصـوص ایـن    آموزش
قـرار  تحلیل مورد حقوق و تکالیف 

  گیرد.می

  آموزش، حقوق، والدین، کودك، تکالیف، دولتواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
گـویی   د.ینآسااز غم فرزند نمی ها ینا فرزند است، ،محبوبشان ینتر که بزرگ مانی وجود دارندمرد

هـاي خـوبی   نـازکش  ها ینا اند که تمام هستی خود را وقف فرزند کنند.فقط براي این آفریده شده
که  ز اینها را ا آن ،اما مربیان و آموزگاران خوبی نیستند، زیرا همین محبت سرشار و افراطی ،هستند

و  دارد باز مـی  ،ها بگیرند خالف میل آن یاناًهاي خود تصمیم جدي و احبتوانند در مورد جگرگوشه
که در تربیت و آمـوزش دادن حـق بـه فرزنـد      حال آن هاي الزم را منتقل نمایند.توانند آموزشنمی
بـه هـیچ    کـه  یجدي تصمیم بگیـرد و تسـلیم تمـایالت کودکـان     اي جز این نیست که انسانچاره

  خواهند تن بدهند، نشود.محدودیتی نمی
بانـه اکـراه و   آگوییم مربی دیکتـاتور م به هیچ وجه سخن از اجبار نیست، نمیدر اینجا 

بلکـه مربـی بایـد در    ؛ بینـد سـوق دهـد   چه مصلحت می اجبار کند و کودك را به سوي آن
تمـایالت کـودك را    ها وسازي کند و آموزش الزم را یاد دهد و رغبتوجود کودك زمینه

که کودك احساس کنـد   چه مصلحت و حقوق وي است تحریک کند، بدون این به سوي آن
اعتنایی شـده   هاي او بیها و آزادي و به خواسته در میان است که پاي اکراه و اجبار و تنبیه

  است.

 حق کودکان بر آموزش در حقوق ایران
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و گیري کـودك از آمـوزش    ضمن تعریفی از کودك و آموزش و بهره تاس در پی آن مقالهاین  
خانواده و جامعـه بـراي اداي   و کودکان چه حقوقی دارند عیین کندت آن، چارچوبحقوق کودك و 

  را الزم است انجام دهند.هایی  این حقوق چه آموزش
  
  تعریف کودك. 1

در بدو امر شاید تعریف کودك بسیار ساده به نظر برسد، اما در قالب مباحث حقوقی و بـا در نظـر   
هرچنـد در   آید.ی، تعریف کودك به نظر سخت میالملل بین نین داخلی وگرفتن قواعد شرعی و قوا

ی واژه کودك به کرات مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت، امـا     الملل بین ها و معاهداتاسناد، اعالمیه
دلیل این ادعا در ماده یـک اعالمیـه حقـوق     تعریفی که بیانگر اتفاق نظر جهانی باشد وجود ندارد.

داند اعالمیه جهانی حقوق کودك، در ماده یک خود، کودك را کسی می ه است.کودك قابل مشاهد
  قوانین داخلی کشور، سن دیگري را مشخص کرده باشد.که  آن سال تمام دارد، مگر 18تر از که کم

قوانین داخلی کشور، سن دیگري را که  آن مگر(شاید این تعریف جهانی باشد، اما با آوردن قید  
ها اجازه داد تا سن دیگري بـراي تمییـز کـودك و بزرگسـال تعیـین      ) به کشورمشخص کرده باشد

  نمایند.
قانون مدنی ایران، کودك کسی است که هنوز بالغ نشده است، این  1210تبصره یک ماده طبق  

تعیین کـرده  قمري سال تمام  9و براي دختران  قمري سال تمام 15قانون سن بلوغ را براي پسران 
  است.
شود که هوش هیجانی کافی براي زنـدگی را بـه   منظر روانشناسان به کسی اطالق می کودك از 

  اند.دست نیاورده است و براي تعیین کودك سن خاصی را تعیین ننموده
  
  تعریف آموزش. 2

بـه نقـل از ژان ژاك    شـود. ترین علوم تلقی مـی ترین و متنوعترین و جدلیآموزش یکی از پیچیده
کشتی نجات بشر از طوفان و اساس ساخت جامعه سالم و زمینه دستیابی هـر  آموزش مانند  ،روسو

  فرد به آزادي است.
نظر است و هر یک از صاحب نظران تعریف خـاص خـود را   در تعریف کلمه آموزش اختالف 

  اند.ارائه داده
به  این دو واژه در انگلیسی است. Instructionیا  Teachingانگلیسی  واژه معادل آموزش کلمه 

  با هم متفاوت هستند. اصطالحاًمعناي آموزش، تعلیم و تدریس آمده است، اما تدریس و آموزش 
 صـورت  بـه  شود که داراي مخاطبان، مکان و شرایط ویژه باشـد و تدریس به آموزشی گفته می 

زمان و  رسمی، بدون داشتن مخاطبین خاص،غیر صورت به رسمی انجام پذیرد، درحالی که آموزش
  پذیرد.آموز و همچنین از راه دور صورت می ویژه و حتی بدون آموزگار و دانشمکان 
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  بنابراین بهتر است آموزش را چنین تعریف نمود:
دهنـده، بـه منظـور ایجـاد یـادگیري در       کـه از سـوي یـاد    است گونه فعالیتیآموزش به معناي هر«

  »یادگیرنده، صورت پذیرد.
 
  تعریف حق آموزش در حقوق ایران. 3
اساسـی و عـادي،    گـذار  قانونقوانین متعدد در زمینه حق آموزش از سوي و وضع قواعد  رغم لیع

حق بر آموزش را بدیهی تلقی  گذار قانوندر واقع  تعریفی از آموزش در قوانین مذکور نشده است.
  داند.عمومی را از اهداف آموزش میهاي  سوادي و ارتقاء آگاهی بی کنیو ریشه است کرده

  توان حق بر آموزش را چنین تعریف نمود:ریات علماي علم حقوق ایران میطبق نظ
حق بر آموزش، شامل فراگیري معلومات از طریـق آمـوزش و پـرورش ابتـدایی و عمـومی و      « 

  »باشد. می ايهاي علمی از طریق آموزش کاربردي، نظیر آموزش فنی و حرفهتخصص
  
  الملل تعریف حق آموزش در حقوق بین. 4

در  الملـل  بـین  ترین قاعده مربوط به اهداف و موضوعات حق بر آمـوزش در حقـوق  ه فراگیرامروز
هاي جهان به جز ایاالت متحـده و سـومالی   ) که توسط همه کشور1989کنوانسیون حقوق کودك (

  به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است.
  ذیل باشد:بر اساس این کنوانسیون آموزش و پرورش کودکان باید شامل موارد 

هاي فیزیکی و فکري کودکان، توسعه احترام بـه   ها و تواناییپیشرفت کامل شخصیت، استعداد« 
هاي بنیادین و اصول منشور ملل متحد، توسعه احترام به والدین کودك، هویـت  حقوق بشر، آزادي

ك و کنند، وطـن اصـلی کـود   هاي ادبی و ملی کشوري که در آن زندگی میفرهنگی، زبان و ارزش
در سـایه   سازي کودك براي زندگی مسئوالنه در جامعـه آزاد متفاوت با تمدن وي، آمادههاي  تمدن

هاي قـومی، ملـی، مـذهبی و    تفاهم، صلح، تحمل، برابري جنسی و دوستی میان همه مردم و گروه
  »افراد بومی، تقویت احترام به محیط زیست طبیعی.

انسـانی و تقویـت احتـرام بـه حقـوق بشـر و       عالوه بر موارد مذکور، رشـد کامـل شخصـیت     
هـا بـه   هاي بنیادین، هدف حق بر آموزش قلمـداد شـده و امـروزه بـا ملحـق شـدن کشـور        آزادي

  کنوانسیون حقوق کودك، حق هر کس بر آموزش و پرورش، به رسمیت شناخته شده است.
 
  حقوق کودك در اسالم. 5

هاي دینی وضعیت د و کیان خانواده و گرایشهاي اسالمی به سبب وجود استحکام در بنیادر کشور
هیچ مکتب و آیینی به اندازه دین اسالم به حقوق کودکان  تري دارد.حقوقی کودکان جایگاه مناسب

در اسالم بیشترین مسئولیت در قبال کودك بر عهـده   توجه ننموده و سفارشات الزم را نداده است.
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کودکان در اسالم حقوق و مزایاي معینی دارند  گویند.می هالولد علی ولد والدین است که به آن حق
در میان قبایل  هاي دوردر زمان اند.خشونت نسبت به کودکان منع شده گونه و همگان از اعمال هر

هیچ حقوقی نداشتند و بـا هـر    و اعراب و دیگر اقوام، کودکان از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند
  شدند.داشته میبودن و.... از میان بر مؤنثاز قبیل فقر، جنگ،  يا بهانه
اسالم براي کودکان حقـوقی   .تغییرات مثبت زیادي به وجود آمد ،با پدید آمدن دین مبین اسالم  

قائل شد، والدین را از زنده به گور کردن دختران باز داشت، از والدین خواست تـا فقـط حـافظ و    
نمود  تأکید نوید روزي بخشیدن داد و همواره ،ءسوره اسرا 31دار کودکان خود باشند و در آیه  نگه

  که کشتن کودکان امري قبیح و غیر قابل بخشش است.
اي شـده اسـت و یکـی از وظـایف مهـم      در حقوق اسالم به موضوع تربیت اطفال توجه ویـژه   

والدین در برابر فرزندان این است که به تربیت اخالقـی و پـرورش فکـري و عقلـی آنـان همـت       
طفال و نوجوانان را به تحصیل علم و فراگیري شغل مناسب براي امـرار معـاش و رفـع    گمارند و ا

 حوائج ضروري زندگی تشویق نمایند.
سـوره زمـر    11نموده اسـت و در آیـه    تأکید خداوند متعال در قرآن نیز بر دانایی و علم بسیار

  فرمایند: می
  »د؟اندانند یکساندانند با کسانی که نمیآیا کسانی که می«  
  »بر دیگر ستارگان است. 14برتري عالم بر عابد مانند برتري ماه شب «فرمایند امام صادق ع می  
جامعـه   ،توان گفت جامعه ترسیم شده توسط پیامبر اکـرم (ص) و ائمـه اطهـار (ع)   بنابراین می  

  دانایی محور است.
د کـه هـیچ نهـاد و    این است که حمایت از کودکان در اسالم زمانی مطـرح شـ   تأملنکته قابل   

  ی براي حمایت و دفاع از حقوق کودکان وجود نداشت.الملل بین سازمان و کنوانسیون
  
  حقوق کودك قبل از تولد. 6

نامـه احـوال   ، اما بـا توجـه بـه آیـین    نداشتنددر ایران باستان نیز کودکان و جنین حقوق زیادي 
طور مشـروط در   ا براي جنین به، حقوقی رشده است زرتشتیان که از آیین زرتشت الهام گرفته

 له واقع شدن به شرط زنده متولـد شـدن.  اند، یعنی برخورداري از حق ارث و موصینظر گرفته
توان گفت جنین در این دوران از حقوق محـدودي برخـوردار بـوده اسـت، امـا از      بنابراین می

و مجـازات اعـدام    در پرتو حمایت بوده و سقط جنین در نظر ایرانیان گناه لحاظ کیفري جنین
 را در پی داشته است.

 مـؤثر در مقررات کنونی ایران تکلیفی براي والدین در دوران جنینی که بر رفتار و کردار کودك   
قرار گرفته اسـت   گذار قانونمهري بینی نشده است و حقوق کودك قبل از تولد مورد بیباشد، پیش

  د.باشو این مهم یکی از نواقص قانون مدنی ایران می
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در حقوق کنونی به منظور تضمین حیات کودك پـیش از تولـد، سـقط جنـین پـیش و پـس از         
ارتکاب عمدي و غیر عمدي  بر اساس قانون مجازات اسالمی، انگاري شده است.دمیدن روح جرم

اگر براثر ضرب یا آزار  باشد.سقط جنین مستوجب پرداخت دیه و حسب مورد، حبس تعزیري می
جنین سقط شود یا با خوراندن دارو به وي سقط صورت پذیرد، بر اساس مـواد   و اذیت زن باردار

مرتکب قابل تعزیر است و عالوه بر آن به پرداخت دیه ، 1375قانون تعزیرات مصوب  624تا  622
  شود.قانون مجازات اسالمی (باب دیات) محکوم می 720تا  716مندرج در مواد 

کـه بتواننـد کـودك را در     اسـت  داشتن خانواده سالم ،ولدترین حقوق کودك قبل از تاز بدیهی  
به حقوق کودکان در دوران قبل از تولد توجه خاصی نشده که  این با. دامان پر مهر خود رشد دهند

باید بـه   الزاماًترین دورانی است که سازترین و سرنوشت است، ولی در واقع این دوران یکی از مهم
 ،را اگر والدین در این دوران به وظایف خود درست عمل نمایندآن توجه خاصی مبذول داشت، زی

  گذارند.بمثبتی در آینده کودك  تأثیر توانندمی
دار شدن باید به آن توجه نماینـد ایـن    ترین مواردي که والدین قبل از اقدام به بچه یکی از مهم  

م به بارداري براي جلـوگیري  قبل از اقدا نمایند؟تأمین  توانند حقوق اولیه کودك رااست که آیا می
 هـاي الزم را انجـام داد.  از خطرات احتمالی باید به پزشـک متخصـص مراجعـه نمـود و آزمـایش     

ابتدا باید با پزشـک مشـورت نماینـد و     ،قبل از باردار شدن اساساًمادرانی که داراي بیماري هستند 
در  بـه بـارداري نماینـد.    هاي الزم در این زمینـه اقـدام  سپس در صورت مصلحت و اخذ راهنمایی

دوران بارداري مادر باید از مصرف هرگونه مشروبات الکلـی و اسـتعمال مـواد مخـدر خـودداري      
و تغذیـه بـا    گـذار اسـت  تأثیر بر کودكروایات اسالمی و علم پزشکی نوع تغذیه مادر  طبق نماید.

جنین مسئول است اما درست است که پدر نیز در قبال  بهره هوشی کودك نیز ارتباط مستقیم دارد.
کند، از این ترین شخصی است که با جنین زندگی میواسطهبر هیچ کس پوشیده نیست که مادر بی

  مثبت یا منفی غیر قابل انکاري بر روي جنین دارد. تأثیر رو تمام رفتار و افعال مادر
  
  حقوق کودك بعد از تولد. 7

قرار گرفتـه اسـت، امـا     گذار قانونمهري ورد بیحقوق کودکان در دوران جنینی مکه  این با توجه به
قرار گرفتـه اسـت ولـی در برخـی از      گذار قانونحقوق کودکان بعد از تولد تا حدودي مورد توجه 

دفـاع  چون کودکان در سـنین کـودکی بـی    الزم به ذکر است .باشدگویی میمواد داراي ابهام و کلی
است قوانین و مقررات در خصوص حقوق کودك ر هتهستند نباید به قوانین حداقلی اکتفا نمود و ب

  اصالح شود و داراي ضمانت اجراي قانونی الزم باشد.
حـق حیـات، ثبـت والدت، حفـظ هویـت       از جملـه: هستند کودکان پس از تولد داراي حقوق متعددي   

نسب، حـق  مندي وي از ملیت، نام نیکو و روابط خانوادگی، حق داشتن والدین، تعیین وضعیت کودك و بهره
  .توارث، حق بهداشت، حق درمان بیماري، منع اشتغال به کار، حق شادي، حق بازي، حق آموزش و....
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 یکی از حقوقی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است حـق آمـوزش بـر کـودك اسـت.       
تـوان  آموزش کودکان را می ی،کلی از منظر تاریخ طور به اي تاریخی دارد وآموزش کودکان پیشینه

  به دو دسته عملی و نظري تقسیم نمود.
رو هآموختند و دنبالپیشه پدران خود را می ،رسم بر این بود که کودکان کار ،هاي دوردر گذشته  

اما آموزش نظري شـامل خوانـدن و نوشـتن و حسـاب و سـیاق       خانه بودند. جمخارتأمین  پدر در
وردن امکانـات  آاز طریـق فـراهم   اسـت کـه   آموزش الزمه رشد و تعالی کودك  شد.متون دینی می

گروهـی  هـاي   کافی جهت آموزش رسمی و نیز انتقال سایر اطالعات ضروري با استفاده از رسـانه 
  پذیرد.صورت می

  پردازیم. می در ادامه به نقش والدین، معلمان و دولت در آموزش کودکان
  
 نقش والدین در آموزش کودکان. 8

هنـوز   هـاي نخسـت زنـدگی   در روز ،کودکـان . شخصیت باشنددي میوالدین داراي مقام بسیار بلن
توانند انسان کاملی گردنـد  براي هر یک از سعادت و شقاوت قابلیت دارند، می است، شکل نگرفته

  تنزل کنند.توانند به انسان پست و فرومایه میو یا 
بر عهده پـدر و مـادر    سعادت و شقاوت هر فردي به کیفیت آموزش او بستگی دارد و این کار عمدتاً  
توانند نسبت به فرزندشان انجام دهنـد، آمـوزش فـردي مهربـان،     ترین لطفی که والدین میبزرگ باشد.می

چنین افرادي الیق مقام شامخ پدر و مادري هسـتند، نـه    شناس و با سوادن است.فت، وظیفهأرخیرخواه، با
  سازند تا بزرگ شود. آورند و او را رها میفرزندي را به وجود می فکسانی که در اثر تحریک جنسی

با رفتار غلـط   و خرج ندهنده پدر و مادري که درباره آمورش صحیح فرزندان خویش عنایتی ب  
انـد، مگـر   ترین خیانت را مرتکب شدهخود و آموزش اشتباه او را منحرف و بدبخت سازند، بزرگ
اکنون که  ه و مانند حیوان رهایش نمودید؟کودك از شما تقاضاي وجود نمود که آن را به دنیا آورد

  ند.باشد، موظف به آموزش صحیح نیز میانهباعث وجود آن شد
از قانون مدنی، نفقه اوالد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قـدرت   1199طبق ماده   

یا اجداد و  بر عهده اجداد پدري است، با رعایت االقرب فاالقرب، در صورت نبود پدر ،او به انفاق
و شـامل  است مطلق ذکر شده  صورت به در این ماده نفقه بر عهده مادر است. ،هایا عدم قدرت آن

عـالوه بـر نفقـه، مهـر و      هر چیزي که براي رشد و نمو کودك ضرورت داشته باشد، خواهد بـود. 
  گذار است.تأثیر محبت پدر و مادر در رشد و نمو کودك بسیار

سال از دوران کودکی به آن نیاز دارد  2امري است که هر کودکی مدت  ینتر مهشیر دادن طفل   
شـیر دادن از تکـالیف قـانونی مـادر      ،طبـق قـانون   تر از هر شیر دیگري اسـت. و شیر مادر سازگار

رسـد کـه شـیر    به نظر مـی  تواند در ازاي دادن شیر تقاضاي اجرت نماید.باشد و حتی مادر می نمی
  مادري است و گرفتن اجرت با مهر مادري منافات دارد. دادن از وظایف اخالقی هر
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پـدر وظیفـه دارد    .است، تغذیه مناسب است مؤثرمسئله بعدي که در رشد و نمو کودك بسیار   
 مـوزش کـودك کمـک نمایـد.    آبا فراهم نمودن تغذیه مناسب، به رشد جسمی و عقلی و در نتیجه 

ش کودك را فراهم نمایند و حق ندارند بـه هـر   والدین وظیفه دارند که امکانات مناسب براي آموز
  دلیلی مانع تحصیل کودکان شوند.

تـوان بـه فقـر و عـدم     د، مـی نشـو از دالیل گوناگونی که سبب بازماندن کودکان از تحصیل می  
شرایط تحصیل، کار و ازدواج کودکان، نگهداري از فرزنـد دیگـر و عـدم    تأمین  توانایی مالی براي
نبایـد فرامـوش کـرد کـه آمـوزش و پـرورش و اسـتفاده از         حصیل اشاره نمـود. اعتقاد والدین به ت

باشد و نادیده گـرفتن ایـن حـق و محـروم نمـودن      امکانات آموزشی از حقوق اولیه هر کودکی می
  گریبانگیر جامعه خواهد شد. ،کودکان از تحصیل

  
  نقش معلم در آموزش کودکان. 9

فرهنگ لغت دهخدا، معلـم   موزگار و آموزاننده بیان داشته است.دهنده، آ فرهنگ لغت عمید، معلم را تعلیم
اي که تا حدودي دهنده در حقوق ایران معلم را هر آموزش موزگار بیان داشته است.آآموزنده، مدرس و  را

بنابراین معلم، مربی، مـدرس بـه    نماید.تعریف می ،موزي را داشته باشدآ وظیفه مراقبت و مواظبت از دانش
  گردد که کار بزرگ آموزش و تربیت را برعهده داشته باشد.ق میکسی اطال

باید یک انسان شناس و باالخص یک کودك شناس باشد، رموز آموزش را بدانـد   ،معلم کودك  
هـاي بـارز   از ویژگـی  مند باشد.و به کار خویش عالقه و در مورد کودکان احساس مسئولیت نماید

معلم باید با هر کـودك بـه زبـان خـودش      تکار اشاره نمود.توان به صبر، حوصله و پشمعلمین، می
اتفاق نظر و همکاري با والدین  آنان،یکی از وظایف . سخن بگوید و برخورد نماید و آموزش دهد

  باشد، تا به نتیجه مطلوب در امر مهم آموزش دست یابند.کودکان می
  

  نقش دولت در آموزش کودکان. 10
ان دارد، حق آموزش رایگان از وظایف دولت در قبال کودکـان  دولت نقش مهمی در آموزش کودک

دولت باید شرایطی را ایجاد نماید تا کودکان فارغ از هر نـوع تبعیضـی در محیطـی سـالم و      است.
دولت موظف « :قانون اساسی مقرر گردیده است که 30در اصل  داراي امکانات مناسب رشد یابند.

براي همه تا پایان دوره متوسطه فـراهم سـازد و وسـایل     است وسایل آموزش و پرورش رایگان را
همچنین بند سوم از » رایگان گسترش دهد. طور به تحصیالت عالی را تا سر حد خود کفایی کشور

امکـان آمـوزش و پـرورش و تربیـت بـدنی      : «اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف دانسته کـه 
 غیـر  مـدارس » م آموزش عالی را فراهم نمایـد. رایگان براي همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمی

 کودکان ضرر به وقتی و باشد¬نمی کودکان نفع به اساساً دولتی مدارس بودجه کردن کم و انتفاعی
  .باشدمی نیز جامعه ضرر به اولی طریق به است



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

142 

کنوانسیون حقوق کودك در رابطـه بـا هـدف آمـوزش و پـرورش بـا قیـد         29در بند یک ماده   
شروع شده است، این بدین معناست کـه در زمینـه اهـداف آمـوزش و      »کنندوافقت میمها  کشور«

پرورش یک اجتماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن خصمانه مذهب و فرهنگ 
بر طبق مقررات آموزش و پرورش، مقرر شده است که هر کودکی بایـد   در سر تا سر جهان است.
 آموزي و خواندن و نوشـتن حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سواد سواد بیاموزد و والدین

 عنـوان  هـا بـه   آن محروم نمایند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند یـا از 
مناسـب   يدولت موظف است براي چنین والدینی ضـمانت اجـرا   کارگر یا کارآموز استفاده نمایند.

  بگذارد.
اوتیسـتم،   وظف است امکانات الزم براي آموزش کودکـان داراي معلولیـت، کـم تـوان    دولت م  
در سیسـتم   نادیده گرفتن این کودکان در جامعه مصداق بارز ظلـم اسـت.   آموز را فراهم نمایند. دیر

آموزش  نشان شناسایی شوند و امکاهاي کودکان مذکور باید با توجه به نیازمندي ،آموزشی مناسب
این امر نه تنها باعث بهبـود بخشـیدن زنـدگی ایـن کودکـان       شان در نظر گرفته شود.مناسب براي

  کند.شود، بلکه به رشد و تعالی جامعه نیز کمک می می
   که:است آمده کودك حقوق نامه یمانپ 28ماده  در
 و ندشناس یم  تیرسم  به  پرورش و  آموزش  به  نسبت را  كودک  حق  ونینوانسک  طرف  يشورهاک  .1«

ـ ذ  اقـدامات  ، يمسـاو   يهـا  فرصـت  جـاد یا  براساس و  حق  نیا  به  یجیتدر  یابیدست  يبرا  را  لی
  : داشت خواهند  معمول
 . همگان  يبرا  ییابتدا  لیتحص  نمودن  گانیرا و  ياجبار)  الف
 در ، یلـ ک و  يا حرفـه   آمـوزش   جملـه مـن   متوسـطه   آموزش  مختلف  الکاش  توسعه  قیتشو)  ب

  لیـ قب از  الزم  اقـدامات  اتخـاذ  و  انکـ ودک  تمام  يبرا ها آموزش  گونه این  دادن قرار  دسترس
  . لزوم  صورت در  یمال  يهاکمک  دادن و  گانیرا  پرورش و  آموزش  ارائه

  . مناسب  قیطر هر از و هاییتوانا  براساس  همگان  يبرا  یعال  آموزش  دادن قرار  دسترس در)  ج
  . انکودک  تمام  يبرا  يا حرفه و  یآموزش  يها ییراهنما و  اطالعات  دادن قرار  دسترس رد) د
  .ها بتیغ  اهشک و  مدارس در  انکودک  مرتب حضور  قیتشو  جهت  یاقدامات اتخاذ)  ه

 در  انضـباط  و  نظـم کـه   ایـن   نیتضـم   جهـت  را  الزم  اقدامات  تمام  ونینوانسک  طرف  يشورهاک  .2
  عمـل   بـه  باشد، حاضر  ونینوانسک با  مطابق و  بوده  انکودک  یانسان  شئون  حفظ با  مطابق  سمدار

  .آورد خواهند
 و  آمـوزش   بـه   مربـوط   موضـوعات  در را  المللـی  بین  يهايارکهم  ونینوانسک  طرف  يشورهاک  .3

  بـه   یدسترسـ   لیهتسـ  و  جهـان  سراسر در  يسوادیب و  جهل  زدودن  نهیزم در خصوصاً ، پرورش
ـ ا در. داد خواهنـد   شیافـزا  و  قیتشـو  ، یآموزشـ   مدرن  يهاروش و  یعلم و  یفن  اطالعات   نی
  »شد. خواهد  یخاص  توجه  توسعه  حال در  يشورهاک  يازهاین  به ، ارتباط
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 مند شوند ودولت باید بستري فراهم نماید تا همه کودکان از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره  
کودکـان   باید به دور از هرگونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپردازنـد. 

باید فارغ از جنس و جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، مذهب، رنگ پوست، زبان مـادري، شـرایط   
برابري بتواننـد در محیطـی امـن، سـالم و شـاد      ... فارغ از هر نوع تبعیض و ناو اقتصادي، معلولیت

  دگی و از امکانات مطلوب آموزشی بهره مند گردند.زن
  

  نتیجه
بـر   مستقیم و بـه سـزایی   تأثیر آنانو تربیت و آموزش سازان کشور هستندآینده ،از آنجا که کودکان

بسیار مهم است، والدین، مربیان و جامعـه بـه   ها  آن مسئولیت آموزش پیشرفت و ترقی کشور دارد،
ر خطیر نقش داشته باشند، بلکه الزم است همکاري بیشتري بین مربیـان  توانند در این امتنهایی نمی

ي والـدین بایـد زمینـه    و والدین و مسئولین جامعه براي تربیت و آمـوزش کودکـان شـکل گیـرد.    
چه را که الزم  ز سنین پایین در منزل فراهم نموده و مربیان با تدبیر و صبوري آناآموزش کودك را 

دولت باید با فراهم نمودن امکانات آموزشی براي کودکان  وجامعه  هند.است به کودکان آموزش د
ي کودکان حق د تا همهن...) در رشد و پرورش آنان بکوش آموز، نابینا، ناشنوا واوتیسم، معلول، دیر(

  مندي از آموزش و تحصیل را داشته باشند.بهره
  

  منابع و ماخذ
  اول. چاپ ،1396 خرسندي، انتشارات تهران، جنین، مدنی حقوق فاطمه، احمدي،  .1
  ششم. چاپ ،1364 اسالمی، انتشارات تهران، تربیت، آیین ابراهیم، امینی،  .2
  دوم. چاپ ،1353 اسالمی، تبلیغات دفتر انتشارات قم، کودك، حقوق و اسالم احمد، بهشتی،  .3
، 1395، انتشـارات جنگـل جاودانـه،    الملل و حقوق ایران، تهران اهللا، حق بر آموزش در حقوق بین فلسفی، نصرت  .4

  .چاپ اول
  اول. چاپ ،1361 شفق، انتشارات قم، دوم، جلد جوان و نوجوان تربیت مسائل و خانواده علی، قائمی،  .5
  اول. چاپ ،1389میزان، انتشارات تهران، کودك، حقوق بر درآمدي رضا، محمود خراسانی، عابد  .6
  .، چاپ اول1395نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات میزان،  عباسی کلیمانی، عاطفه، حقوق کودك در  .7
، 1392مظفري، مهدي، حقوق جنین با تکیه بر سالمت جسمی و روحی او، تهـران، انتشـارات جاودانـه، جنگـل،       .8

  .چاپ اول
  .، چاپ اول1358مظلومی، رجبعلی، گامی در مسیر تربیت اسالمی، تهران، انتشارات آفاق،   .9
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 وکالت کارآموز ـکارشناس ارشد حقوق خصوصی  يحمیدرضا عسگر

 
  

  مقدمه
تـأمین   و یابـان یسـم، شـورش خ  ی، تروريارکـ د، خرابیتهد گونه ت و مقابله با هرینظم، امن يبرقرار
ران از یشور ما اکباشد.  یم یانتظام يروین يها تمأموری و یف ذاتیاز وظا يو فرد یش عمومیآسا
گسـترده   یومتکستم حیانگذار سین بنیان اولیبل و در دوران سلسلۀ هخامنشش از دو هزار سال قیب

ت در درون و داخـل  یـ نظم و امن يازمند به برقرارین یومتکه هر حکبوده است. از آنجا  يامپراطور
خ یت را در طـول تـار  یـ جاد نظم و امنیا يها ستمیشور ما انواع سکجه یباشد در نت یخود م يمرزها

  داده است.ش قرار یمورد آزما
ه بـه اروپـا رفتـه    ک ين شاه در سفریش توسط ناصرالدیسال پ 140ران حدود ین در ایس نویپل

ـ ا یکـی با استخدام نمـودن مستشـاران بلژ   يشد و و يبردار بود الگو را  ین پاسـبان یسـتم نـو  ین سی
) ی(شـهربان  يس شـهر یو پلـ  يبه دو بخش ژانـدارمر  يران در دورة پهلویس ایرد. پلک يگذار هیپا
  شد. یم میتقس

و  ي)، ژانـدارمر ی(شـهربان  يس شـهر یاز ادغام پلـ  یفعل یانتظام يروین یشمس 1370سال در 
شور را برعهده دارد و ک یت داخلیت حفظ امنینون مسئولکا ل شد و همکیتش یته انقالب اسالمیمک

مسـلح   يروهـا یاز ن يا شـاخه  یانتظـام  يرویـ شـود. ن  یشور نظارت مـ کرد آن توسط وزارت کعمل
  را برعهده دارد. یو انتظام یس نظامیف پلیاست و وظا یاسالم يمهورج

س یس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، پلـ     یت، پلـ یـ س امنیهمچون پلـ  یانتظام يروین يها ثر بخشکا
دار هسـتند و   شـور را عهـده  کت یـ ف حفظ نظـم و امن یوظا یس آگاهیس راهور و پلی، پليریشگیپ

  را برعهده دارند. یو دولت یتر جنبۀ خدمات اجتماعشیس گذرنامه بیز مانند پلیها ن بخش یبرخ
برخی از ضابطین اعم از نیروي انتظامی، پلـیس راهـور و... در موضـوعات و چـارچوب وظـایف      

هـاي فـوق، تفتـیش، بازرسـی و      نمایند. یکـی از بـارزترین اقـدامات نیـرو     قانونی خود انجام وظیفه می
هاي مختلف اسـت. در همـین    ها و مکان دروها در زماندرخواست ارائه مدارك از مالکین یا راکبین خو

گـردد،   شوندگان با موضوع واحد مطـرح مـی   ترین سؤاالتی که توسط مردم و بازرسی راستا یکی از مهم
  باشد. کیفیت و چگونگی تفتیش و بازرسی خودروها و وسایل نقلیه و نحوة مواجهه با این موضوع می

 توقیف و بازرسی خودرو توسط ضابطین دادگستري جایگاه قانونی 
 با تکیه بر رویه قضایی
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ن آن بـا مراجعـه بـه    ییسؤال فوق و در جهت رفع ابهام و تبت پاسخ به یلذا این مقاله، با محور
ـ ییقـوه قضـا   یم و اداره حقـوق کمحا ين و آرایاصول و مقررات، قوان ح یو تشـر  یبررسـ  یه، در پ

  پردازد.افانه موضوع میکموش
  

  تعاریف فصل اول:
سـت و از  م و قائد آمـده ا کننده، حاک نگاه دارنده، حفظ یضابط در لغت به معن ضابطین قضایی:  .1

، یباشـد (آخونـدن   یم يردن و نگهدارکم کردن، محکنگاه داشتن، حفظ  یبه معن» ضبط«شۀ یر
بـه   یابیدر دست ینقش مهم و قابل توجه یینظام قضا ياجرا يبازو عنوان به ) و25، ص 1384

 يارآمد دارنـد. بـر مبنـا   کمطلوب و  يفرکیشتر به نظام یشدن هر چه ب یکو نزد يفرکیعدالت 
نتـرل  کو  يمنـد  جهت نظـام  يا گسترده يها مختلف، تالش يها ستمیه سکت است یقعن وایهم
ق و حـدود و  یگاه مصـاد ین جایین به تعیر قوانیو سا يفرکی ین دادرسییتوأم با اقتدار آ یقانون
ي ن دادگسـتر یضـابط  كق.آ.د. 28پرداخته است. مطابق بـا مـاده    ين دادگستریارات ضابطیاخت

شف جـرم، حفـظ آثـار و عالئـم و     کمات دادستان در ینظارت و تعل ه تحتکهستند  یانمأمور
قـات  یشدن متهم، تحق یاز فرار و مخف يریافتن و جلوگی، ییادلۀ وقوع جرم، شناسا يآور جمع
  نند.ک یبه موجب قانون اقدام م ییمات قضایتصم ي، ابالغ اوراق و اجرایمقدمات

عبارت  ن دادگستري محدود و منصوص است. بهاختیارات ضابطی   توان گفت که، طور خالصه، می به
عنوان مثال ضابطین دادگستري  دیگر، ضابطان دادگستري خارج از حدود قانونی اختیاري ندارند. به

  )36، ص 1384رأساً حق اعتراض نسبت به احکام و قرارهاي مراجع قضایی را ندارند. (آخوندنی، 
نیروي انتظـامی   27/4/1369انتظامی ج ا.ا مصوب  قانون نیروي 4ماده  8اهم وظایفی که مطابق بند 

عنوان ضابط عام قوه قضاییه برعهده دارد عبارتنداز: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبـارزه   به
با منکرات و فساد، پیشگیري از وقوع جرم، کشف جرم، تحقیق و بازرسـی، دسـتگیري متهمـان و    

  شدن آنان و اجرا و ابالغ احکام قضایی.بزهکاران و جلوگیري از فرار و مخفی 
 كر مشهود متفـاوت اسـت. قـانون آ.د.   یمشهود و غجرایم  ن ناجا در مواجهه بامأموری فیوظا

ن یمشهود را فهرست نموده اسـت. در موقـع مواجهـه ضـابط    جرایم  45در مادة  1392مصوب 
ظـور حفـظ آالت، ادوات،   من اقدامات الزم را به یلفند تمامکمها  آن مشهودجرایم  با يدادگستر

را  یقـات مقـدمات  ی، معمول و تحقیا تبانیاز فرار متهم و  يریل جرم و جلوگیآثار، عالئم و دال
ـ   چـه  چنانبرساند. لذا  ییانجام داده و بالفاصله موضوع را به اطالع مقام قضا و  یجـرم در مرئ

موارد مندرج در  ریسا یگردد ول یمحسوب م یواقع شود مشهود واقع ين دادگستریمنظر ضابط
  شوند. یمحسوب م» یمکمشهود ح«، يریم مشهود و به تعبکدر ح 45ماده 

ور در ماده کاد از شمول موارد مذیاعت« 24/1/1384مورخ  1193/7شماره  یه مشورتیمطابق نظر
  »شود. ی) خارج بوده و جرم مشهود محسوب نمیفعل 45سابق ( 21



  1399، بهار و تابستان سومزدهم، شماره بیست و دواسال       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

146 

در  یی، خبر جستن و خبـر خواسـتن اسـت. بـازجو    قیجستجو و تحق يدر لغت به معنا تفتیش:  .2
ش بـه   یـ تحق مأمور مه و هریان نظمأمور بازپرس و يند و به جایش گویجرم را تفت ار کـ ق، مفـتّ

 ي. (جعفـر یار و نه مخفکآشجرایم  م برعهدة محتسب بود البته دریار در قدکن یشد. ا یبرده م
  )162، ص 1370، يلنگرود

جویی و تحقیقات را تفتیش جـرم گوینـد. برابـر     از راه پی کشف جرم و بزه تفتیش جرم:  .3
آیین دادرسی کیفري ضابطین دادگستري بـه محـض اطـالع از وقـوع جـرم، در       44ماده 

جرایم غیر مشهود مراتب را براي کسب تکلیف و اخذ دستورات الزم به دادستان اعـالم  
حقیقـات را صـادر و یـا    هـاي الزم، دسـتور ادامـۀ ت    بررسی کنند و دادستان نیز پس از می

کلـی ضـابطان دادگسـتري در جـرایم غیـر       طـور  کند. بـه  تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می
کنند اما در جرایم مشـهود، اول اقـدام    کنند و بعد اقدام می اول کسب تکلیف می  مشهود،

 2دهند. البته گفتنی اسـت کـه ضـابطان دادگسـتري در       کنند و بعد سریعاً گزارش می می
ص حق تحقیق از متهم را ندارند. الف) جرایم منافی عفت ب) کلیه جرایم افراد مورد خا
  سال. 18کمتر از 

س:  .4 ـس، جسـتن اسـت     دن و خبر جستن است و گفتهیخبر پرس يدر لغت به معنا تجس اند تجس
س، جستن است برا يبرا س حـال او  که  آن خود. شرعاً يجز خود و تحس گناه را پوشاند تجس

واقع شده و  یجرم یه در محلکنه اقامه شود ینزد او بکه  آن بر محتسب، مگر یحتممنوع است 
  )162، ص 1370، يا در شرف وقوع است (جعفري لنگرودی

معناي بازرسی در اصـطالحات حقـوقی بـه معنـاي جسـتجو کـردن از طریـق         بازرسی:  .5
توقیـف   جایی اشیاء به منظور کشف آثار، مدارك و دالیل جـرم و سـپس ضـبط و     جابه

غیر مجاز، آالت و ادوات جرم، افـرادي کـه    آنان است. بازرسی و تفتیش به یافتن اشیاء
، 1384فر،  کند. (بیابانی و هادیان تحت تعقیب هستند و نیز دستگیري مجرمان کمک می

  )106ص 
، ییه بـدون مجـوز از طـرف مقـام قضـا     کـ گـردد   یاطالق م مأموري به عمل بازرسی غیرمجاز:  .6

ـ ش و جسـتجو در محتو یا سازمان مربوطه و بـرخالف قـانون، اقـدام بـه تفتـ     یه وزارتخان ات، ی
  )428، ص 1380، یاتیند. (شامبک يگریاء متعلق به دیمرسوالت و اش

  
  پلیس در بازرسی خودروها از منظر قانون و رویه قضایی تکالیف فصل دوم:

ش از یو تفت یدر بازرس ییقضا نیۀ اقدامات ضابطیلکن موضوعه، یر قوانیو سا یمطابق قانون اساس
ط یا با در نظر گـرفتن شـرا  یو  یبا اخذ مجوز قانون یستیخودروها و افراد با ین، بازرسکمنازل، اما

  رد.ین صورت گیمقرر در قوان
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  . تفتیش و بازرسی در قانون اساسی2ـ1
امـوال و   یلرکطـو  به ه ویل نقلیاز منازل، وسا یش و بازرسی، تفتیقانون اساس 22ت به اصل یبا عنا

رود و  یتعرض به حقوق ملت به شمار مـ  یباشد نوعها  آن متوجه یاتهامکه  این اجناس مردم بدون
  ران ممنوع است.یا یاسالم يجمهور یدگاه قانون اساسیاز د

  
  . تفتیش و بازرسی از منظر قانون آیین دادرسی کیفري2ـ2

م کـ اخذ ح يان برامأمور انجام شود و ینونم قاکد با حیها با یبازرس ی، تمامیلکن شیاز منظر قوان
دال بـر وقـوع    كان مورد نظر شـواهد و مـدار  کدر مکه  این بر یمبن یافکل ید دالیمعتبر با یبازرس

از  یکـی  ياگـر دارا  یبازرسـ  يفـر کی ین دادرسـ یین آیجرم وجود دارد را داشته باشند. مطابق قوان
  .بر قانون است یر و مبتنیپذ هیل باشد توجیط ذیشرا
  آ.د.ك) ق. 55بازرسی منضم به دستور مقام قضایی باشد. (اجازه موردي مقام قضایی وفق ماده  )الف
  همراه باشد. شونده یت بازرسیبا مجوز و موافقت و رضا یبازرس )ب
  م باشد.کحا یط بازرسیبر شرا يت خاص و اضطراریوضع )ج
 يست جرم مشهودیبا یخودرو م یف و بازرسیوسته باشد. (جهت توقیبه وقوع پ يجرم مشهود )د

  باشد.) كق.آ.د. 45مندرج در ماده  ياز بندها یکیقالب  انجام شده و حداقل در
مصوبات شوراي امنیت کشور در خصوص لزوم ایجاد نقاط ایست و بازرسـی صـادر شـده     ه)

  باشد.
در صا یست و بازرسینقاط ا يا شهرستان در خصوص برقراریاستان و ي تأمین مصوبات شورا و)

  شده باشد.
از  يازمنـد اجـازه مـورد   یز نیو خودروها ن يه موتوریل نقلیاء همچون وسایر اشیاز سا یبازرس
 یین قضایصورت گرفته باشد و ضابط يا جرم مشهودیباشد.  یمشهود مجرایم  ریدر غ ییمقام قضا

ان کـ ام یقانونف جرم مشهود را دارا باشد تا از لحاظ یط تعریاز شرا یکیا یشاهد وقوع آن بوده و 
  خودرو فراهم باشد. یتوقف و بازرس

ـ باشـد   ییمقام قضا يد با مجوز موردیا بایخودروها  یمشهود، بازرسجرایم  رین در غیبنابرا ا ی
ا شهرستان انجـام شـود. در   یاستان ي تأمین شور، شوراکت یامن يتحت مصوبات و مجوزات شورا

ا ی که مالکقرار داد  یش و بازرسیرا مورد تفتتوان خودرو  یم یط فوق، فقط در صورتیر از شرایغ
ـ راه کـ ا گونه هیچت و موافقت خود را بدون یب خودرو، رضاکرا و  یدر انجـام بازرسـ   يا اجبـار ی
  د.یاعالم نما ين دادگستریش به ضابطیتفت

هر  يه درون خودروکاء متفاوت است. از آنجا یق اشیگر مصادیز با دیت نیل به لحاظ ماهیاتومب
توان انتظار معقـول و   یتواند وجود داشته باشد لذا م  یز میاو ن یو خصوص یل شخصیشخص، وسا

ـ ل افـراد داشـت. بـر ا   یـ در اتومب یم خصوصـ یمتعارف نسبت به وجود حر از  ین اسـاس بازرسـ  ی
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جـه  یباشـد و در نت  ییمقام قضـا  يد با اجازه موردیمنزل با یز همانند بازرسین یشخص يها لیاتومب
  محسوب نمود. یخصوص يها انکز جزء میه را نیل نقلیوسا

  
  . نظرات و آراي حقوقی2ـ3

 يهـا چـه در ورود   لیـ اتومب یه بازرسـ کن امر یبه ا يمتعدد يها هیه در نظرییقوه قضا یاداره حقوق
گـر  یان دیـ ح نمـوده اسـت و بـه ب   یاست تصر ییازمند اخذ مجوز قضایشهرها و چه داخل شهرها ن

در  گـذار  قانونگر با توجه به عدم صراحت ید يه است. از سوانگاشت یان خصوصکها را م لیاتومب
 يازیـ ن كنترل مدارکها و  لیاتومب یه بازرسکاست  يا گونه س بهیپل یه عملیه، رویط نقلیمورد وسا

  ندارد. ییبه اجازه مقام قضا
  
  يوان عدالت ادارید 28/5/1380مورخ  171دادنامه شماره  .2ـ3ـ1

خ یبه تـار  402/01/179/1بخشنامه شماره  یط یانتظام يروین یور حقوقن و امیل قوانکسابقاً ادارة 
به اخذ مجوز  يازیخودروها ن یبازرس يه براکناجا ابالغ نموده بود  يۀ واحدهایلکبه  11/4/1379

از شـهروندان   یکـی ت یاکش یدر پ يوان عدالت ادارید یعمومهیأت باشد.  ینم ییاز مقامات قضا
ش از یه تفتـ کـ ور ک(سـابق) بخشـنامه مـذ    كق.آ.د. 24ر ماده ید قسمت اخدادنامه فوق به استنا یط

ـ ص داده و از ایتشخ 24ر منطوق ماده یاالطالق مجاز دانسته است، مغا یخودروها را عل ن جهـت  ی
  باطل اعالم داشته است.

ـ د عمـومی هیـأت   يه رأکـ ن ابهام وجود داشـته باشـد   ید ایشا ـ و نظر يوان عـدالت ادار ی ات ی
 يت اعمـال را دارد و خودروهـا  یـ قابل یشخصـ  ي، فقط در مورد خودروهـا یحقوقاداره  یمشورت
ی بـوده و بازرسـ   ین عمومکم اماکو... در ح یعموم يل باربری، اتوبوس، وسایسکمانند تا یعموم
ـ   ییاز به اجازه مخصوص مقام قضاینها  آن ـ ن بایکنـدارد. ل ـ ی ن کو امـا  یعمـوم  ين خودروهـا ید ب

دارنـد   یشخص کبعضاً مال یعموم ياربرکبا  يه خودروهاکآن رو  شد. از کیکقائل به تف یعموم
ب کا رای کمال یل و لوازم خصوصیز وساین خودروها نیدر ا یه شخصیل نقلیو قطعاً همچون وسا

ـ وان و نظرید يص رأیو تخص کیکدر تف یستین بایوجود داشته باشد. بنابرا جانـب   یات مشـورت ی
  اط را مدنظر قرار داد.یاحت
  
  6/3/1383ـ مورخ  7/1339شماره  یه مشورتیظرن .2ـ3ـ2
بخصوص مواد  كت مقررات فصل سوم از باب اول قانون آ.د.یمنزل مستلزم رعا یش و بازرسیتفت
 شف مواد مخـدر در کبه  يل ظن قوین اگر حسب دالیباشد. بنابرا ی(قانون سابق) م 100و  97، 96

قـانون   96منزل خالف نـص مـاده    یبازرسش و یمنزل وجود نداشته باشد، صادر نمودن اجازه تفت
  ور است.کمذ
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سـت.  ین یمـدن  ین دادرسـ ییا آی يا تجاری ین مدنیور در قوانکمقصود از منزل، محل اقامت مذ
ند و به آن اعتبار، حـق دارد  ک یونت مکه شخص در آن سکاست  یان و محفظکمقصود از آن هر م

 یزندگ یو تعرض یچ مزاحمتیو بالجمله بدون هند کار بکند، کدر آنجا بخوابد، غذا بخورد، مطالعه 
  )268و ص  262، ص 1385خود را ادامه دهد. (پاد،  يجار

  
  23/9/1363مورخ  7/6376ی شماره ه مشورتینظر .2ـ3ـ3

رد. مراجـع  یـ صـورت گ  یید با اجازه مقامات قضـا یباها  ی آنش و بازرسیورود به منزل افراد و تفت
رمجموعـه  یص مصـلحت نظـام ز  یه طبق مصوبه مجمع تشخک یومتکرات حیننده به تعزک یدگیرس

  اء را ندارند.یاش یش و بازرسیو تفت یونکاند، رأساً حق ورود به منازل مس هیقوه مجر
  
  2/4/1376مورخ  7/218ی شماره ه مشورتینظر .2ـ3ـ4

ن یدر قـوان  يا العـاده  ت فـوق یـ شهروندان از آنچنـان اهم  یم خصوصیت حریموضوع احترام و رعا
بـه آن اختصـاص داده    یدر قانون اساس يه اصول متعددکران برخوردار است یا یاسالم يورجمه

 یقانون اساس 22ن ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل یشده است. در هم
 یاتهـام کـه   ایـن  اموال و اجنـاس مـردم بـدون    یلکطور ه و بهیل نقلیمنازل و وسا یش و بازرسیتفت

ممنـوع   یرود و از منظر قانون اساس ینوع تعرض به حقوق ملت به شمار م یکشد، باها  آن متوجه
  است.

  
  17/9/1379مورخ  7747/7ی شماره ه مشورتینظر .2ـ3ـ5

اء و یش منـازل و اشـ  ین تفتیهمچنکه  این به 1378مصوب  كقانون آ.د. 24ح ماده یبا توجه به تصر
که  این باشد و با توجه به ییصوص مقام قضاد با اجازه مخیر مشهود بایغجرایم  جلب اشخاص در

خودروهـا در معـابر،    یر آن اسـت، بازرسـ  یـ ل و غیـ ء هم شامل اتومبیء است و شیاء جمع شیاش
اج به اجازه مخصـوص هـر خـودرو    یاحت یو انتظام ینظام يرویها و در داخل شهر توسط ن  گلوگاه

  دارد. ییتوسط مقام قضا
  
  30/3/1396ي مورخ لت اداروان عداید یعمومهیأت  يرأ .2ـ3ـ6
در  یو رانندگ یین راهنمامأموری ،1389مصوب  یبه تخلفات رانندگ یدگیقانون رس 9مطابق مادة «

ـ راننـده بـوده    يه شاهد تخلف از سوکنند کرانندگان را مطالبه  كتوانند مدار یم یصورت ا تحـت  ی
کـه   این س راهور، بدونیپل 92ـ7ـ2بخشنامه  2در بند که  این باشد. نظر به یا انتظامی ییب قضایتعق

ـ  ییب قضایتحت تعقکه  این ایب تخلف شده باشد و کراننده مرت باشـد، جـواز توقـف     یانتظـام  ای
بـه تخلفـات    یدگیقانون رسـ  9م ماده کر حین بند مغایا صادر شده است. كخودرو و مطالبه مدار
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وان عـدالت  ید ین دادرسییو آالت کیقانون تش 88و ماده  12ماده  1است و مستند به بند  یرانندگ
از تخلفات ماننـد   یه برخکن بود یس راهور ایاستدالل پل» شود. یابطال م 1392مصوب سال  يادار

ی جـرایم  ن و برخـ ینامه مشروط، اضافه سرنش یت شروط گواهیرعا ی، بررسكهمراه نداشتن مدار
 ییباشد. از آنجـا  ینم شفکص و ینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخ یمانند نداشتن گواه

شـود   یان مجـاز اجـازه داده مـ   مأمور ، بهیبه تخلفات رانندگ یدگین قانون و رسیهم 2ه در ماده ک
ص، یتشـخ  ينـد لـذا بـرا   یمـه صـادر نما  یص داده و قبض جریتخلفات مربوطه را طبق قانون تشخ

ن در لـوازم آن  اذ یدرشـ اذن  یباشد؛ بنابراین مطـابق قاعـده فقهـ    یو مؤاخذه شروط الزم م یبررس
راننـده   یل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن قانونیص تخلفات با دالیتشخ يان برامأمور است،
  ند.یاقدام نما ینترل تخلفات رانندگکتوانستند نسبت به  ینامه و مانند آن م یق گواهیو تطب

  
  مشهد 6یه و انقالب ناح یعموم يدادسرا اریداد 633دادنامه صادره از شعبه  .2ـ3ـ7

ن یو قوان یبر اصول قانون اساس تأکید و يت حقوق شهروندیرعا يار محترم در راستایاستدالل داد
  ار جالب و قابل تأمل است.یمربوطه بس

عـدد افشـانه    یـک  يت در حمـل و نگهـدار  کر بر شریب، ج دا  ، الف،يدر خصوص اتهام آقا
ن یبـد  یجین بسـ یارش ضـابط موضـوع گـز   یخارج یلکمشروبات ال يبطر یکآور و  کاش یفلفل
اند و جهت رفع ظـن، خـودرو را    دهیدستگاه خودرو مظنون گرد یکبه  یزن ن گشتیه حکح یتوض

ـ از ز یآور فلفلـ  کعـدد گـاز اشـ    یکه کامل قرار دارند ک یمورد بازرس  يبطـر  یـک و  یر صـندل ی
احـوال   اند. حال نظـر بـه اوضـاع و    ردهکشف کداخل خودرو  یپشت ولهکاز داخل  یلکمشروبات ال

ه کـ ن و ثالثاً از آنجـا  یمتهم يخودرو یاً نحوة بازرسین ثانید متهمیار شدکموجود اوالً با توجه به ان
مقام  يبا اجازه مورد یستیر مشهود بایغجرایم  اء دریاشخاص و اش یبازرس كق.آ.د. 55وفق ماده 

ن بـا  ی) و همچنـ یلکل ادله (به لحاظ شـ یتحص یر قانونیوة غیتوجهاً به ش رد؛ لذایصورت گ ییقضا
ه کرده است ک دیمق یلد اساسیه اعتبار گزارش ضابطان را به دو فکاد شده یقانون  36توجه به ماده 

ه یته ید براساس ضوابط و مقررات قانونیگزارش ضابطان با ین مقرره قانونیبراساس قسمت دوم ا
ـ اد شده مورد خدشـه واقـع گرد  یم شود؛ لذا توجه اتهام به افراد یو تنظ گـر  یده اسـت. از طـرف د  ی

بـودن   یبر ضرورت قـانون  یمبن كم بر قانون آ.د.کر پا گذاشتن روح حایست با زیاخالقاً هم روا ن
ممنوع اعالم شده  گذار قانون يه از سوک يا ادله يخود را بر مبنا یل ادله، اعتقاد وجدانیوه تحصیش

ل یوه تحصیت شیح اصل مسئولیا نقض صریوة خالف قانون و ین مجاز بودن به شیا در عیاست و 
ح بنـا  یناصـح  يا وهیبـر شـ   کـی وه اقناع وجـدان را مت یل به دست آمده است استوار ساخته و شیدل

شود و بـا   یل خارج مین و از عداد دالیک لم  ان کادلۀ حاضر  يارین دادین رو از نظر ایدانست. از ا
انت و احتـرام  یصـ  يراسـتا  ن و دریمتهمـ  يارکـ گـر در جهـت اثبـات بزه   یتوجه به فقدان ادلـۀ د 

 1392مصـوب   كق.آ.د. 61و  36و  7و  2شهروندان مستنداً به مواد  یم خصوصیجانبه بر حر همه
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متهمان  یب همگیقرار منع تعق یقانون اساس 37و اصل  یقانون مجازات اسالم 121و  120و مواد 
  گردد. یصادر و اعالم م

  
  گیري نتیجه
اعـم از منـزل، خـودرو،     یش و بازرسـ یجهت تفت يشهروند ت حقوقیمنظور حفظ و رعا قانون به

  شده است. قائلل یرا به شرح ذ یطیاء و اشخاص شرایاش
  وجود داشته باشد. يل قویظن و دال  .1
  سب شده باشد.ک ییاجازه خاص مقام قضا  .2
  تر از حقوق شهروندان باشد. ار مهمید بسیش بایو تفت یمورد بازرس  .3
  انجام شود. یدر محل بازرس يا وابستگان وینفع  يحضور افراد ذ د بایالمقدور با یحت  .4
  ه شود.یته یان بازرسیق اقدامات در جریثبت دق يصورتجلسه برا  .5
  اء و اموال متهم وارد شود.یبه اش ید خسارتینبا شیو تفت ین بازرسیدر ح  .6
ر یرد نـه اوراق و سـا  یش قرار گیو تفت ید مورد بازرسیچه مربوط به واقعه جرم است با فقط آن  .7

  باشد.ها  ي آنمضمون و محتوا يد موجب افشاین نبایمتعلق به متهم و همچن يایاش
 ین دادرسـ یـی ) و قانون آ4ماده  8(بند  یانتظام يروین مختلف از جمله قانون نیقوان یبا بررس  
 یلقـ شف جرم تکاقدام در جهت  یکعنوان  ش اموال بهیو تفت یه بازرسکگردد  یمشخص م يفرکی
در  چه چناندارد.  ییاز به اخذ دستور مقام قضایشود و ن یمحسوب م یین قضایف ضابطیه از وظاک

اء و ین و اشـ کش منازل، امـا ی) آمده تفتیقانون فعل 55(سابق) (ماده  كق.آ.د. 24ر ماده یقسمت اخ
 يباشـد هرچنـد اجـرا    ییاجازه مخصوص مقام قضـا  د بایر مشهود بایغجرایم  جلب اشخاص در

 كقانون آ.د. 97ن ماده یبه ضابط ارجاع شده باشد. همچن ییاز طرف مقام قضا یلطورک به قاتیحقت
ت یه از حقوق اشـخاص (مصـون  ک یرا در صورت یش و بازرسی) تفتیفعل 139(ماده  1378مصوب 

  ز نموده است.یتر باشد تجو از تعرض به اموال) مهم
 139قانون سابق (مـاده   96که در ماده  چنان تر را بیان نموده است گذار خود موارد مهم قانون

ید که حسب  آ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، اشیاء در مواردي به عمل می«دارد:  فعلی) بیان می
که » یا اسباب و آالت و دالیل جرم در آن محل وجود داشته باشد دالیل ظن قوي به کشف متهم

ن تجویز فقط براساس دستور مقام قضـایی  تر از حقوق اشخاص است و ای حکایت از موارد مهم
باشد. بنابراین پاسخ سؤال با توجه به قانون اساسی و قانون آ.د.ك و سایر  صورت خاص می و به

قوانین و حقوق شهروندي مشخص است و بر این اساس نگهداشتن و بازرسی و تفتیش خودرو 
مگـر در جـرایم مشـهود.     در غالب موارد بایستی با اجازه مخصوص مقام قضایی صورت گیـرد، 

همچنین در مورد این موضوع در اسناد حقوق بشري مـوارد مهمـی بـدان اختصـاص داده شـده      
  است.
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شور آزادانه رفت کحق دارد در داخل هر  یه حقوق بشر هر شخصیاعالم 13ماده  1مطابق بند   
ز یـ ن یاسـ یو س یمـدن  حقوق المللی بینثاق یم 12ماده  1ند. بند یند و اقامتگاه خود را برگزک و آمد
م باشـد حـق عبـور و    یمقـ  ین دولتیس قانوناً در سرزمکهر «ت شناخته است: ین شرح به رسمیبد

چ یه يد دارایرفت و آمد نبا يآزاد«ن ماده نیز مقرر نموده: یبند سوم ا» مرور آزادانه خواهد داشت.
و  یت ملـ یحفظ امن يشده است و برا ینیب شیه به موجب قانون پک يباشد مگر حدود یتیمحدود

ر حقـوق  یگر آن الزم بوده و با سـا ید يها يا حقوق و آزادی یا اخالق عمومیسالمت  ینظم عموم
  »داشته باشد. يز سازگاریثاق نین میشناخته شده در ا

ـ د یعمومهیأت  يصادره از سو ين ضمن دفاع از رأیبنابرا جهـت ابطـال    يوان عـدالت ادار ی
ـ ، بایانتظام يرویبخشنامه ن ـ ن و مقامـات با یر ضـابط یز هماننـد سـا  یـ س نیعـان داشـت پلـ   د اذی د ی

افـراد را   يهـا  يت آزادیـ شمارد و حق ندارد به بهانه حفـظ امن به  محترم  را  مشروع افراد يها يآزاد
  د.یار نماکا انیع ییتض
  

  منابع و مآخذ
  ارشاد اسالمی.) آیین دادرسی کیفري، جلد دوم، تهران، نشر وزارت فرهنگ و 1384آخوندي، محمود (  .1
  ) محشاي آیین دادرسی کیفري تهران، انتشارات نداي عدالت.1386باختر، سید احمد (  .2
  ) فرهنگ توصیفی علوم جنایی تهران، انتشارات تأویل.1384فر ( بیابانی غالمحسین و سید کمال هادیان  .3
  ارات گنج دانش.تهران، انتش  ) مبسوط ترمینولوژي حقوق،1370جعفري لنگرودي، محمدجعفر (  .4
  ) حقوق کیفري اختصاصی، جلد سومف تهران، انتشارات ژوبین.1380هوشنگ ( شامبیاتی  .5
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  .6
  چه ضابطان الزم است بدانند، تهران، انتشارات مسجد. ) آن1385پورکاظم (  مهدي  .7
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  نکارآموز وکالت کانون گیال مونا حمیده کامل

 
  

  ماوقع ) شرحالف
سریالی زنان گیالنی که بعدها بـه قتـل   هاي  آور دستگیري عامل قتل خبر شوك 1396در اوایل سال 

و مجـالت انتشـار یافـت و متعاقبـاً انتشـار جزئیـات هولنـاکی از        ها  زن اعتراف کرد، در روزنامه 7
از سـوي قاتـل از جملـه     مختلـف هـاي   بـا انگیـزه  هـا   آن قتل این زنان و مثله کردن اجساد ي نحوه
هایی، که بنـا بـه اعترافـات     گیالن را در بهت فرو برد. جنایت ي جامعهشرافتی، مالی و ...،  ي یزهانگ

  ادامه داشت. 1396شروع و تا سال  1387خود قاتل، از سال 
و کشف قطعاتی  1395قربانیان در سال هاي  متعاقب اعالم مفقودي از سوي تعدادي از خانواده 
بدن انسان در مناطق مختلف، پلیس آگاهی گیالن وارد عمل شـد و پـس از دسـتگیري و آزادي    از 

دي، در نهایت متّهم اصلی پرونده (مباشر جرم) به نام فرزاد. گ و همسرش به نام لیال. ن افراد متعد 
ت بـه  دستگیر و پس از انجام تحقیقات به ترتیب با قرار بازداشت موقّت و وثیقه (منتهی به بازداشـ 

زندان شدند. در نهایت و پـس از خـتم تحقیقـات مقـدماتی و      ي روانهلحاظ عجز از تودیع وثیقه) 
) مبنی بر مباشـرت  ن صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست نسبت به متّهم ردیف اول (فرزاد.

مشـخّص و نیـز مباشـرت در شـش فقـره      هـاي   فقره قتل عمدي زنان مسلمان به هویت در هشت
هم ردیـف دوم (لـیال.  ها  آن عمدي بر اموات و مثله کردن بدن جنایت ) مبنـی بـر   گ و نسبت به متّ

) و همچنین مورد معامله قرار دادن طالجات آ معاونت در یک فقره قتل زن مسلمان (مرحوم مریم.
دادگـاه کیفـري    ي شـعبه چهار نفر از مقتولین با علم به سرقتی بودن آن، پرونده جهت رسیدگی به 

هـام اول        یک ا ستان گیالن ارجاع شد که سـرانجام پـس از رسـیدگی، مـتّهم ردیـف اول از بـاب اتّ
(مباشرت در قتل) به هشت مرتبه قصاص نفس با پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلمان توسـط  
هـام اول    هم ردیف اول) از حیـث اتّ اولیاي دم متقاضی اجراي قصاص و متّهم ردیف دوم (همسر متّ

ل آ در قتل مرحوم مریم. (معاونت خـواهی   سال حبس محکوم شدند. نظـر بـه فرجـام    12) به تحم
همین، پرونده به   ي دادنامـه ضـمن نقـض    عـالی  دیـوان  ي شـعبه کشور ارسال گردید و  عالی دیوانمتّ

هام معاونـت،  «خواسته در خصوص محکومیت متّهم ردیف دوم با این استدالل که  فرجام در مورد اتّ
بایست دالیل و مستندات مربوط به معاونت در همان قتل (یعنی معاونت در قتل مرحـوم   می دادگاه

 معاونت در قتل ـ رأي صادره از شعبه دادگاه کیفري یک استان

 نقد یک رأي 
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عمالی را که معاونت در همان یک فقـره قتـل تلقّـی نمـوده،     آ مریم. فعال و اَ ) را مشخّص نموده و اَ
، پرونـده را جهـت   »معاونت در قتل تعیین نمایـد  عنوان به راها  تأثیر آن برشمرده و سپس چگونگی

د به همان رسید ـه بـه     ي شعبهدادگاه کیفري یک ارسال کرد. لکن  ي شعبهگی مجد اخیر بـدون توج
  کشور، طی دادنامه بعدي به نظر قبلی خود اصرار ورزید. عالی دیوانارشادات 

 
  رأي ) نقدب
دادگاه کیفري یک  ي شعبهچه پس از این خواهد آمد، بررسی مبانی ماهوي رأي صادره از سوي  آن

ل گ یالن نسبت به حکم محکومیت متّهم ردیف دوم (خانم لیال.استان گ سـال حـبس    12) به تحم
) از طریق اغفـال مقتـول و   آ تعزیري از باب معاونت در قتل احدي از مقتولین (به نام مرحوم مریم.

مـالی و ... در نتیجـه از طریـق    هاي  مذاکره تلفنی با او و امیدوار کردن وي به ایجاد اشتغال و کمک
 مواد 212و  211متعارف در حد   و  126از قانون مجازات اسالمی و استناد به بندهاي الف از مـواد

هم ردیـف     ي دادنامههمان قانون (مطابق متن  127 هامـات مـتّ صادره) است. الزم به ذکر است که اتّ
هام دیگر متّهم ردیف دوم موضوع نوشتار حاضر نیست. در این راستا، آن در دسـترس  چـه   اول و اتّ

ل  همـین و نیـز    عالی دیوان ي شعبهاست، گزارش جامع و مفص کشور از ماوقع از جمله اعترافات متّ
 باشد. می کشور عالی دیوانمتن آراي صادره از شعبات کیفري یک استان گیالن و 

  
  نقد نگارشی .1

ري سـت کـه   له ضـرو ئپیش از ورود به ارزیابی حقوقی رأي صادره و نقد محتواي آن، ذکر این مس
متأسفانه عدم رعایت قواعد نگارشی زبان فارسی در متن غالب آراء از جمله رأي حاضر، مشکالتی 

آورد.  مـی  را در خوانش روان متنِ رأي و فهم محتواي کلّی آن به ویژه از سوي افراد عـادي فـراهم  
اننـد ویرگـول،   عدم کاربرد عالئـم نگارشـی م   برخی از ایرادات نگارشی رأي مورد نقد عبارتند از:

، به کـاربردن کلمـات   »خواهی فرجام«به جاي  »خواهی فرجام« پیوسته نویسی برخی از کلمات مانند
هم در ابتداي یک جمله و هم در انتهاي آن (کـه حـاکی از عـدم    » نامبرده«اضافی مانند تکرار واژه 

ر     عطـف  از واو  ویرایش نسخه تایپی نهایی است)، به کارگیري جمـالت طـوالنی و اسـتفاده مکـرّ
که ابتدا و انتهاي یک بند از لحاظ محتوا با یکدیگر همخوانی ندارد) و مـواردي از ایـن    يا گونه به(

  دست.
 
  نقد ماهوي .2

هام همسرِ قاتل (خانم ینتر مهم ارتکـابی سـت از طریـق    هـاي   ) معاونت در یکی از قتـل گ لیال. اتّ
ردن وي به ایجاد اشتغال و کمک مـالی و اسـتناد   اغفال آن مرحوم و مذاکره تلفنی با او و امیدوار ک

 211قانون مجازات اسالمی و همچنین مـواد   127و  126قانونی دادگاه نیز به بندهاي الف از مواد 
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کلّـی   طور به ،گ باشد. اثبات وقوع بزه معاونت در قتل، انتسابی به خانم لیال. می همان قانون 212و 
عمال ارتکابی مشار عمال با مقررات مربوط  یهاال مستلزم بررسی اَ و احراز انطباق یا عدم انطباق این اَ

له یهر جرم و انطباق آن با واقعیات  مـورد رسـیدگی، در    ي پرونـده است؛ چرا که شناختارکان متشکّ
قـانون مجـازات    126 ي مادهنهایت منتهی به صدور حکمی قانونی و صحیح خواهد شد. بر مبناي 

ق معاونت در   جرم منوط به وجود دو شرط اساسی است: اسالمی، تحقّ
  الف) وحدت قصد معاون و مباشر

 ب) تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر
به لحاظ اعترافات شخصِ  اوالًمورد بحث، موضوع از دو منظر قابل بررسی است:  ي پروندهدر  

گیري ذهنی قضـات   لحاظ جهتبه ثانیاًو اش خانهمتّهمِ ردیف دوم مبنی بر رؤیت جسدي در حمام 
صادره بر مبناي علم قاضی ناشی از اعالم تماس تلفنی خانمی  ي دادنامهدادگاه کیفري یک و نهایتاً 

  با یکی از مقتولین و اظهارات زن دیگري مبنی بر ارتباط قبلی با این زوج.
معاونت در جـرم،  قانون مجازات اسالمی در مقام بیان تعدادي از مصادیق  126 ي مادهبند الف   .1

هرکس، دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کنـد  «دارد:  می چنین بیان
عمال . واضح است که »یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد اَ

قبال قربـانی  بایست از سوي معاون در قبال مباشر جرم صورت گیرد، نه در  مصرّحه در این بند می
معطـوف اسـت، نـه     فاعـلِ جـرمِ اصـلی   در این بنـد بـه    دیگري ي واژهبه عبارت دیگر،  جرم.

بایـد. دادگـاه کیفـري     مـی  بزهدیده. چرا که، عمل معاون در راستاي عمل مرتکب است که معنا
حاضر با ایـن بنـد منطبـق دانسـته کـه قاعـدتاً        ي پروندهرا در  گ یک عمل ارتکابی خانم لیال.

شود که مرتکب با انجام اعمالی، فاعل اصلی جرم را ترغیب، تهدیـد،   می طور به ذهن متبادراین
کـه در مـتن رأي   (تطمیع و ... به ارتکاب قتل نموده است. ولـی سـپس در تشـریح عمـل وي     

به کسب درآمـد،   از حیث تحریک و ترغیب مقتولنامبرده ، بر این دیدگاه است که )پدیدار است
از منظر دادگاه کیفري یک تحریک و ترغیب صورت  یعنی باشد. می ارتکاب قتلدر  معاونِ قاتل

چه از منطـوق بنـد    گرفته از سوي معاون، نسبت به مقتول انجام شده، نه قاتل که با توجه به آن
شود، این تفسیر از بند مزبور کامالً نادرست و لذامستند دادگـاه در   می استنباط 126 ي مادهالف 

ب مورد خدشه است و بنابراین عمل مرتکب دست کم از مصـادیق بنـد الـف    محکومیت مرتک
  مرقوم (مستند رأي دادگاه) نخواهد بود. ي ماده

 آ به معاونت در قتـل خـانم مـریم.    گ چه دادگاه کیفري یک را به احراز مجرمیت خانم لیال. آن  .2
عـاي یکـی از    (از طریق تحریک و ترغیب نامبرده به شرحی که گذشـت) رهنمـون سـاخته،    اد

عـا بـراي    شکات پرونده مبنی بر تماس تلفنی خانمی با مقتول و در نتیجه علم حاصل از این اد
قانون مجازات اسالمی اسـت. صـرف نظـر از     212و  211بر مبناي مواد کننده  قضات رسیدگی

که در  هگون بود دادگاه مبانی علم خود را همان می گیرنده، الزم عدم احراز هویت شخصِ تماس
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ر شده، در متن رأي ذکر نماید؛ چـرا کـه حصـول علـم بـراي قضـات        مواد استنادي ایشان مقرّ
مشخّص میان فعل متّهم (تماس تلفنی و دیدار حضـوري) بـا    ي رابطهبایست متعاقب احراز  می

فعل ارتکابی از سوي مباشر (قتل) و همچنین وحدت قصـد میـان ایـن دو صـورت گیـرد. بـه       
رسد صرف ذکر مواد قانونی مربوط به علم قاضی به منظور مشروعیت  می ه نظرعبارت دیگر، ب

نِ مستند علم در  بخشیدن به رأي و مستند و مستدل جلوه دادن آن، بدون قید قرائن و امارات بی
امیـدوار کـردن وي بـه    « ،»اغفال مقتولـه «گیري از عباراتی کلّی نظیر  صریح و بهره طور به حکم
در وقـوع قتـل و احـراز قصـد     ها  تأثیر آن بدون تعیین »اه شدن متّهم با شوهرشهمر« ،»اشتغال

  مشترك، براي محکوم نمودن متّهمی که در پناه اصلِ برائت است، کافی نخواهد بود.
 عـالی  دیـوان جریان پرونده که در مقام رسیدگی فرجـامی بـه آن، از سـوي     ي خالصهبه داللت   .3

در پرونده موجود است، اعتراف وي به ایـن امـر    گ ز خانم لیال.چه ا کشور تنظیم شده، تنها آن
است که نیمه شبی همسرش (مباشرِ جرم) را به همـراه جسـد زنـی در حمـام منـزل مشـترك       
مشاهده کرده و متعاقب پرس و جو از وي، به لحاظ حفظ جان فرزندش، تهدیـد بـه سـکوت    

ارتکابی از هاي  در رابطه با قتل گ ال.چه از سوي خانم لی آن ي همهشده است. به عبارت دیگر، 
قانون مجازات اسالمی و بندهاي  126 ي مادهاست. از بررسی  سکوتسوي همسرش سر زده، 

کشور، لزوم مثبت یا  عالی دیوانذیل آن و دیدگاه اکثر حقوق دانان و تعدادي از آراي صادره از 
توانـد عنصـر    نمـی  سلبی (ترك فعل) آید و نتیجتاً فعل منفی یا می ایجابی بودن فعل معاونت بر

مادي جرم معاونت قرار گیرد. لکن دادگاه کیفري سکوت مرتکـب را در قالـب تـرك فعـل از     
مصادیق معاونت در قتـل عمـدي انگاشـته و سـپس سـکوت و رضـایت را متـرادف یکـدیگر         

اً مخـالف  شناخته و با این استدالل، این رفتار را مثبِت معاونت در قتل عمدي دانسـته کـه یقینـ   
ق نصوص جزایی به نفع متّهم باشد. می مقررات قانونی و همچنین تفسیر مضی  

هم     .4  ي پرونـده بر فرض که حتّی سکوت (ترك فعل) را از مصادیق معاونت در جرم بـدانیم، مـتّ
جسـد یـک زن در حمـام، از تـرس      ي مشاهدهو با  پس از قتلحاضر به داللت اوراق پرونده، 

عبارت دیگر، حتّی اگر سکوت متّهم و عدم گـزارش ارتکـاب قتـل بـه     به  سکوت کرده است.
ـق شـرط     مراجع ذي  ي تبصـره صالح، موجب تسهیل وقوع جرم شده باشد، به لحاظ عـدم تحقّ

م یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم، یعنی 126 ي ماده توان وي را بـه   نمی، شرط تقد
صـادره   06/11/1317مورخ  2504توان به رأي شماره  می این لحاظ محکوم کرد. در این راستا،

سکوت و عدم اقدام به جلوگیري از «کشور به این شرح اشاره کرد:  عالی دیوانپنجم  ي شعبهاز 
شود معاونت تلقّی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگري مرتکـب قتـل    نمی ارتکاب بزه را

مجـازاتی   گونـه  هـیچ ختیـار کنـد، موجـب    شود و شخص حاضر با امکان جلوگیري، سکوت ا
ق معاونت  نمی . به طریق اولی، سکوت پس از ارتکاب جرم نیز اساساً»نیست تواند موجب تحقّ
  گردد.
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  یجه) نتپ
د که به برخی از موارد آن در باال اشاره شد، به نظـر  رسـد   مـی  صرف نظر از ایرادات نگارشی متعد

کیفري یک به لحاظ تحلیل عمل ارتکابی از سوي مـتّهم و  دادگاه  ي شعبهصادره از سوي  ي دادنامه
ل جرم معاونت در قتل و همچنین اسـتناد بـه مـواد قـانونی صـحیح در      ي  هانطباق آن با ارکان متشکّ

از  استنادي دادنامه یمبان باشد. اوالً، می خصوص آن، واجد اشکاالت اساسی به شرحی که گذشت،
نی بر اغفـال و ترغیـب مقتـول (بـه فـرض اثبـات)، از       جهاتی واجد اشکال است: عمل مرتکب مب

(مستند دادگاه در صـدور حکـم) نیسـت؛     126 ي مادهمصادیق معاونت در قتل مندرج در بند الف 
چرا که بند فوق، ناظر به ترغیب قاتل اسـت، نـه مقتـول و تفسـیر نادرسـت دادگـاه از بنـد فـوق،         

اشاره به حصول علم، بدون بیـان و   صرف سوي دیگر، از استنتاجی ناصحیح را موجب شده است.
تواند بـه دادنامـه و حکـم صـادره در آن      نمی تشریح قرائن و اماراتی که موجب حصول علم شده،

اعتبار ببخشد. ثانیاً، مبانی استداللی دادگاه نیزدر تبیین عملی که خود متّهم بـه آن معتـرف اسـت و    
ی سکوت وي در قبال رؤیت یک جسد در منزل یعن(باشد  می یکی از قرائن دادگاه در حصول علم

و انطباق آن با معاونت که در نهایت منتج به محکومیت وي شـده، لـرزان و بـرخالف مـواد      )خود
  باشد. می قانونی مرتبط و نیز رویه قضایی و دکترین حقوقی
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  کارشناس ارشد مدیریت گرد محمد تقی روان

 
  

  مقدمه
نظارتی در نحوه مواجهه بـا آراي صـادره از سـوي    هاي مسئول و نهادهاي  شود دستگاه مشاهده می

و هر یک بـه فراخـور درك خـود از     اند شدهدیوان عدالت اداري دچار ابهام » هاي تخصصی هیأت«
گیـري و یـا اقـدام     ، نسبت با آراي آنـان، موضـع  »هاي تخصصی هیأت«ماهیت آراي صادره ازسوي 

  .اند نموده
، در مقام ااثباتاًیاًوینفهاي تخصصی  ماهیت آراي هیأت طبعاً اختالف نظر و یا تفاوت برداشت از  

نفعان  از همه براي ذي تر مهمهاي اجرایی، نهادهاي مسئول و نظارتی و  عمل تبعاتی را براي دستگاه
مشمول آن آرا در پی دارد؛ به همین جهت در این مکتوب سـعی شـده اسـت تـا پیرامـون ماهیـت       

قانون تشـکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان      84موضوع ماده  »هاي تخصصی هیأت«آراي » آوري الزام«
  نظر شود. عدالت اداري بررسی و اظهار

  
  قانون دیوان عدالت اداري 84هاي ماده  الف) متن و تبصره

اموري کـه مطـابق قـانون در صـالحیت     « قانون دیوان عدالت اداري ذکر گردیده است: 84در ماده 
مرکب از حداقل پـانزده نفـر از قضـات    » هاي تخصصی هیأت«هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به 

هاي تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضـاء اسـت    رسمیت جلسات هیأت. شود دیوان ارجاع می
  :کنند ترتیب زیر عمل می که به 
در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شـکایت و ابطـال مصـوبه باشـد،      الف)

  .شود یأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میپرونده به همراه نظریه ه
باشد، رأي به رد شکایت » رد شکایت«چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر  در صورتی که نظر سه ب)

این رأي ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوي رئیس دیـوان یـا ده نفـر از    . کند صادر می
در صورتی که نظر اکثریت کمتر از  در صورت اعتراض و یا. قضات دیوان قابل اعتراض است

عمـومی مطـرح و   هیـأت   ) درالـف ( چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند سه
  .شود اتخاذ تصمیم می

 

 قانون دیوان عدالت 84 تأملی بر مفاد ماده
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  .رسد می دیوان قضات» اطالع« به بالفاصله تخصصیهاي  هیأت تصمیمات .1 تبصره
 باشد مطرح رسیدگی براي شرعی موازین با مغایرت لحاظ به شکایت مورد مصوبه هرگاه. 2 تبصره

هیـأت   براي نگهبان شوراي فقهاي نظر. شود می ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار جهت موضوع
  .»است االتباع الزم تخصصیهاي  هیأت و عمومی

  
  84مطروحه در باب ماده  سؤالب) تبیین 

 بنـد  لِاو ۀجمل به ناظر دارد وجود »یتخصص هاي هیأت« يآرا تیماه درخصوص که یمهم الؤس
رد دیوان بر » هاي تخصصی هیأت«چهارم اعضاي یکی از  اگر سه«کـه   این است و آن مذکور ماده »ب«

دارد یا خیـر صـرفاً   » آوري الزام«هاي اجرایی جنبه  ي براي همه دستگاهرأي دادند، آیا نتیجه رأ شکایتی
  »؟ضمانت اجرایی دارددر خصوصِ طرفینِ همان موضوع شکایت 

و در برخـی از   ام بوده، تا آنجایی که شخصاً درگیر و پی گیر این موضوع ام يکارحسب ارتباط 
مسئول و حتـی نهادهـاي نظـارتی را رصـد     هاي  اجرایی ویا سازمانهاي  موارد، نحوه اقدام دستگاه

مسئول و حتـی  هاي  سازمان اجرایی و یاهاي  دستگاه اکثر، مشاهداتم حکایت از این دارد که ام کرده
تخصصی انهم نه تنهـا بـراي   هاي  هیأتاین نوع از آراي  »آور بودن الزام«نهادهاي نظارتی بر ماهیت
داشته و دارند و بر این  تأکید اجرایی و نهادهاي نظارتیهاي  دستگاه همهطرفین شکایت بلکه براي 

خـواهیم   مـی  . حالاند آوردهبه عمل نفعان مشمول آن آرا،  اساس هم اقدام الزم را در خصوص ذي
هاي تخصصی از سوي  آیا اتخاذ این رویکرد در خصوص آراي هیأتدر این فرصت بررسی کنیم کـه  

  هاي مسئول مبناي قانونی دارد یا خیر؟ هاي اجرایی و نهادهاي نظارتی و سازمان دستگاه
  

  با ذکر یک نمونه واقعی سؤالج) توضیح 
رسد اگـر بـه ذکـر     می ، به نظرسؤالو به منظور درك بهتر ماهیت  براي روشن شدن بیشتر موضوع

شـاهد مثـال    عنـوان  بـه » تخصصیهاي  هیأت«یک نمونه عینی اتفاق افتاده، از آراي صادره از سوي 
اجرایـی  هاي  ، به نحوه مواجهه و اقدام دستگاهيرأپرداخته شود و در بستر توضیح شرح ماوقع آن 

  بود. مسئول در رابطه با آن اشاره شود، مفید فایده خواهدهاي  و نهادهاي نظارتی و سازمان
هـاي   هاي مسـئول و حتـی نهـاد    هاي اجرایی، سازمان نوعِ دیدگاه و اقدام دستگاه :به عنوان مثال

هیـأت تخصصـی دیـوان     29/10/1395مورخ  245ي شماره رأنظارتی در نحوه مواجهه با مفاد 
قـانون مـدیریت    68مـاده   2العاده ایثارگري بند  فوق«ن عدالت در باب عدم جواز پرداخت تواما

هـا و   براي مشـمولین آن » قانون جامع ایثارگري 51العاده ایثارگري ماده  فوق« و» خدمات کشوري
نفعـان   العاده که امتیاز بیشتري براي هر یـک از ذي  یکی از این دو فوق صرفاًضرورت پرداخت 

ن و قابـل   ا دارد، به ایثارگران مشمول آن دو فوق در ایـن رابطـه    تأمـل لعاده، یکی از شواهد بـی
  باشد. می
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 20/11/92مـورخ   2/176/1904به شماره  يا نامهدیوان محاسبات استان قم طی که  این توضیح  
اجرایـی ان اسـتان   هـاي   دیوان محاسبات کشور، به همه دسـتگاه  »شوراي حقوقی«به استناد مصوبه 

 یزانـان مالعاده ایثارگري هستند کـه   صرفاً مستحق دریافت آن فوقفرزندان شاهد «دارد که  می اعالم
این رابطـه یکـی از کارکنـان شـاغل در      در» گیرد نمی تعلقها  آن بهها  العاده بیشتر باشد و سایر فوق

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم طی دادخواستی از دیوان عدالت اداري درخواست ابطال 
تخصصـی بعـد از بررسـی طـی     هیـأت  نماید؛ لکن  می حاسبات استان قم راالذکر دیوان م نامه فوق
  .1کند می شاکی صادر» رد شکایت«به  يرأ، 29/10/95مورخ  245شماره دادنامه 

  
هاي اجرایی و نهادهاي نظارتی  هاي مسئول، دستگاه د) نحوه مواجهه سازمان

  هیأت تخصصی. 245ي رأدر مواجهه با 
اجرایـی و نهادهـاي نظـارتی و حتـی سـازمان اداري و      هاي  دستگاه اکثرگونه که ذکر گردید،  همان

بـودن آن   »آور الـزام «مذکور، بر ضرورت  245استخدامی کشور در نحوه مواجهه با دادنامه شماره 
و در مقـام   انـد  داشته تأکید مسئولهاي  اجرایی و نهادهاي نظارتی و سازمانهاي  دستگاه همهبراي 

 از مکاتبـات هـر یـک از    به یک نمونه. که براي نمونه صرفاً اند کردهاقدام  عمل نیز بر همین اساس
  گردد. می جهت تنویر ذهن مخاطبان گرامی اشارهها  آن
  

  هیأت تخصصی 245ي رأدر خصوص  سازمان اداري، استخدامی کشور) نحوه مواجهه 1د ـ 
ـ اسـتعالم ر در پـی   »رئیس امور حقوقی و وقوانین سازمان اداري و اسـتخدامی کشـور  « یس امـور  ئ

 یط 245 يرأپرداخت همان سازمان در رابطه با چگونگی اجراي مفاد هاي  مدیریت مشاغل و نظام
  پاسخ داده است: ینچن 28/3/1398 مورخ 152483 شماره نامه

  

                                                            
  :باشد یم لیذ شرح به عدالت وانیدی تخصص تیأه 29/10/1395مورخ  245 شمارهأي ر متن  .1

ـ دی حقـوق ي شـورا  هینظرکه  این به تیعنا با    شـماره  بـه  تیشـکا  مـورد  نامـه  مسـتند  کـه  کشـور  محاسـبات  وانی
ـ نظر لحـاظ  بـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  قم استان محاسبات وانید رکلیمدي سو از صادره 20/11/92ـ1904/176/2  هی
 اسـت  نمـوده ی الزام را آني اجرا عنه معترض بخشنامه بلکه آور نبوده است؛ نفسه و مستقالً الزام یف ،بودنی مشورت
 قـانون  68 ماده 2 بند موضوعي ثارگریا العاده فوق چون امر تیماه در اما. شود یم داده صیتشخ طرح قابل نیبنابرا
 1391 مصـوب  ثارگرانیا بهی رسان خدمات جامع قانون 76 ماده موجب به 1386 مصوبي کشور خدمات تیریمد
 حقـوق ی نـاف  تیشـکا  مـورد  بخشنامه و است دهیگرد لغو دارد رتیمغا رالذکریاخ قانون 51 ماده با کهي موارد در

 شـتر یب کـه ي ثارگریا العاده فوق فقره کی پرداخت جامع قانون 51 ماده اعمال با بلکه ستین مستخدم سابق مکتسبه
ـ دی دادرس نییآ و التیتشک قانون 84ماده  ب بند استناد به ،ندارد نیقوان بای تریمغا است دهیگرد زیتجو باشد  وانی
ي رأ. گـردد  یمـ  صادر» تیشکا رد« بهي رأ حاضري اعضا) چهارم سه( تیاکثر نظر با 1392 مصوبي ادار عدالت
  .است اضاعتر قابل وانید قضات از نفر ده ای وي ادار عدالت وانید سیرئي سو از روز ستیب ظرف صادره

  يادار عدالت وانیدی استخدام وي اداری تخصص أتیه سیرئ
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  پرداخت يها نظام و مشاغل تیریمد امور محترم سیئر
  احترام؛ و سالم با

 مـورخ  8835/11/4 شـماره  نامـه  بـا  ارتبـاط  در 22/2/1398 مورخ 78268 شماره نامه به بازگشت
 بنـد  موضوع يثارگریا العاده فوق توأمان پرداخت درخصوص کشور احوال ثبت سازمان 9/2/1398
 جـامع  قـانون  51 مـاده  موضـوع  يثارگریا العاده فوق و يکشور خدمات تیریمد قانون 68 ماده 2

  :دارد یم اعالم ثارگرانیا به یرسان خدمات
 دو زمـان  هـم  پرداخـت  مزبـور  نامـه  بـه  منضـم  مسـتندات  و مدارك اند نموده اعالم که طور همان«

  ».است ندانسته» مجاز« را العاده فوق
  کشور یاستخدام و يادار سازمان نیقوان و یحقوق امور سیئر

  
 245منظور از مدارك و مستندات منضم به نامه مزبور، همـان مفـاد دادنامـه شـماره     که  این توضیح
هـاي   باشد که به صراحت در متن نامه دیگرِ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام می تخصصی هیأت

ذکـر شـده اسـت.     1/5/1398مورخ  228752پرداخت سازمان اداري و استخدامی کشور به شماره 
ریـزي و توسـعه منـابع انسـانی وزارت آمـوزش و       ایشان در نامه مذکور خطاب بـه معـاون برنامـه   

  :اند آوردهپرورش، 
  

  پرورش و آموزش وزارت یانسان منابع توسعه و يزیر برنامه محترم معاون
  احترام و سالم با

 العـاده  فـوق  توأمـان  پرداخـت  درخصوص 22/4/1398 مورخ 65550/700 شماره نامه به بازگشت
 ) قـانون 68( ) مـاده 2( بند العاده فوق و ثارگرانیا به یرسان خدمات جامع قانون) 51( ماده يثارگریا

ـ ا نیقـوان  و یحقوق امور نظر ریتصو وستیپ ، بهیریت خدمات کشوريمد  شـماره  بـه  سـازمان  نی
 دادنامـه  موضوع يادار عدالت وانید یتخصص أتیه يرأ با رابطه در 28/3/1398 مورخ 152483

  .گردد ی ارسال میمقتض اقدام و اطالع ) جهتوستیپ( 29/10/1395 مورخ 245 شماره
  کشور یاستخدام و يادار سازمان پرداخت يها نظام و مشاغل تیریمد امور سیئر

  
مالحظه این دو نامه از سوي دو مقـام مسـئول در سـازمان اداري، اسـتخدامی کشـور، بـه روشـنی        

از دیدگاه آنان، فی نفسـه بـراي    »تخصصیهاي  هیأت«مفاد آراي هر یک از حکایت از این دارد که 
بایست مطابق مفاد  می اجرایی هاي دستگاهو تمام  ددار »آوري الزام«اجرایی حالت هاي  همه دستگاه

  آن آرا اقدام الزم را به عمل آورند.
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  هیأت تخصصی 245ي رأدر خصوص  وزارت آموزش و پرورش کشور. نحوه اقدام 2د ـ 
 710/27شماره ریزي و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه  معاونت برنامه

هـا و مراکـز مـرتبط دیگـر بـا آن       ه ادارات کل آمـوزش و پـرورش اسـتان   خطاب ب 7/7/98مورخ 
  وزارتخانه اعالم کرده است.

  
  احترام و سالم با«
 مـورخ  228752 شـماره ي هـا  نامـه  ری، تصـو 18/10/1397 مورخ 35/710 شماره بخشنامه رویپ
ی قحقـو  امور 28/3/1398 مورخ 152483 و پرداختي ها نظام و مشاغل تیریمد امور 1/5/98
 امـور  رسـاند؛  یمـ ی آگـاه  بـه  و ارسـال  وستیپ به کشوری استخدام وي ادار سازمان نیقوان و

 تیــأه 29/10/1395 مــورخ 245 ی و قــوانین ســازمان مــذکور بــه اســتناد رأي شــمارهحقــوق
 جامع قانون 51 ماده العاده فوق« العاده فوق دو زمان هم پرداخت، يادار عدالت وانیدی تخصص
 خـدمات  تیریمـد  قـانون  68 مـاده  2 بنـد ي ثـارگر یا العـاده  فوق و ثارگرانیا بهی رسان خدمات
یز مـورد تأکیـد دیـوان محاسـبات کشـور قـرار       ن مطروحه موضوع و ندانسته مجاز را» يکشور

 بـا  بعـد  بـه  2/10/1391 خیتـار  فـوق، از  مراتـب  مشـمول  نین، مسـتخدم یبنـابرا . گرفته است
ی هیبـد . شـد  خواهنـد  منـد  بهـره  الذکر فوق اتازیامت ازی کی از صرفاً خودی شخص درخواست

 سئـی ر و اسـتان  پرورش و آموزش کل ریمد برعهده بخشنامه نیاي اجرا حسن تیمسئول است
  .بود خواهدي ادار امور

 پرورش و آموزش وزارت منابع توسعه و يزیر برنامه معاون
  

یکـی از   عنـوان  بـه  مالحظه این بخشنامه نیز حکایت از ایـن دارد کـه وزارت آمـوزش و پـرورش    
 يرأجزو هیچ یک از طرفین شکایت نبوده لکن اجـراي مفـاد   که  رغم این علیاجرایی هاي  دستگاه

تلقی نموده و بر ایـن مبنـا    »آور الزام« را براي واحدهاي تحت پوشش خود» تخصصیهیأت « 245
  دستور اقدام الزم صادر کرده است.

  
  هیأت تخصصی 245ي رأر خصوص د دیوان محاسبات کل کشور. نحوه مواجهه 3د ـ 

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی واجتماعی دیـوان محاسـبات کـل کشـور طـی نامـه شـماره        
بر  تأکید یس سازمان اداري و استخدامی کشور ضمنئخطاب به ر 25/1/1399مورخ /د 35/40000
ظـور رعایـت   بـه من «خواهد  می سازمان یاست آنرتخصصی از هیأت  245 يرأآور بودن مفاد  الزام

دسـتور  مـذکور،  هـاي   من غیر حق و ماالً تشکیل پروندههاي  و جلوگیري از پرداخت يرأموضوع 
و اهتمام  تأکید تابعه ابالغ و بر رعایت دقیق آنهاي  به کلیه واحدید تا موضوع به نحو مقتضی یفرما
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  .»1الزم مبذول گردد
 کـه ( یـی اجرا يها دستگاهاکثر  تنها نه که دارد نیا از تیحکا فوق مکتوبات تمام مفاد مالحظه

ـ گرد اشاره ییاجرا يها دستگاه از یکصرفاً ی مکاتبات به تنها کالم اطاله از ي پرهیزبرا )، ه اسـت دی
دیوان محاسبات کشـور، جملگـی بـر     همچون ینظارت نهاد زین و کشور یاستخدام و يادار سازمان

دارد  »آوري الزام«جنبه ها  آن ، براي همهتخصصیهاي  هیأتاین باورند که ماهیت این نوع از آراي 
  تخصصی، ندارند.هیأت جز اقدام در چارچوب مفاد آن نوع از آراي صادره از سوي  يا چارهو 

 گـردیم و  مـی  بـر  سـؤال الـذکر، یـک بـار دیگـر بـه       فـوق هاي  نامه خُب! اینک با توجه به مفاد  
تخصصـی، بـراي   هاي  هیأتدانستن آراي ور آ الزام آیا اتخاذ این رویکرد یعنیخواهیم ببینیم که  می

اجرایی و نهادهاي نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و یا سازمان اداري و استخدامی، هاي  دستگاه
  مبناي قانونی دارد یا خیر؟

  
 مطروحه الؤس به پاسخ) ه

ور و نهادهایی چون سازمان اداري و استخدامی کشور، دیوان محاسبات کشها  برخالف نظر سازمان
تخصصـی کـه در مقـام    هاي  هیأتبودن اجراي آراي آور  الزام اجرایی که برهاي  و برخی از دستگاه

                                                            
 کشـور  کـل  محاسبات وانیدی عموم اموری حسابرس وی فن معاون 25/1/1399 مورخ د/25/40000شماره  نامه متن  .1

  :باشد یم لیذ شرح به
  کشوری استخدام وي ادار سازمان سئیر و جمهور سئیر محترم معاون  
  کمیعل سالم  
 ماده وي کشور خدمات تیریمد قانون) 68( ماده) 2( بند موضوعي ثارگریا العاده فوق پرداخت درخصوص احتراماً  

  :رساند یم استحضار به ثارگران،یا بهی رسان خدمات جامع قانون) 51(
ـ د» یاسـتخدام  وي اداری تخصص أتیه« 29/10/1395مورخ  245شماره  دادنامه موجب به. 1    ،يادار عـدالت  وانی

 جـامع  قـانون ) 76( مـاده  موجب بهي کشور خدمات تیریمد قانون) 68( ماده) 2( یثارگري موضوع بندا عادهال فوق
 یده و بـا اعمـال مـاده   گرد لغو باشد، ریمغا رالذکریاخ قانون) 51( ي که با مادهموارد در ثارگران،یا بهی رسان خدمات

  .یشتر باشد تجویز گردیده استالعاده ایثارگري که ب یک فقره فوق پرداخت مذکور، قانون) 51(
 سئـی ر اسـتعالم  به پاسخ در کشوری استخدام وي ادار سازمان پرداختي ها نظام و مشاغل تیریمد امور سئیر. 2  

 رابطه در) وستیپ ریتصاو( یاد شهید استانبن کل اداره درخواست متضمن زد،ی استاني زیر برنامه و تیریمد سازمان
 نمـود  اعـالم  1/10/1398 مـورخ  557202 ی نامـه شـماره  طـ  اشـاره،  مـورد ي ثارگریا العاده فوق توأمان پرداخت با
ي صادره از هیـأت تخصصـی اداري و اسـتخدامی دیـوان     رأ ،يثارگریاي ها العاده فوق توأمان پرداخت درخصوص«

 و باشد یم االجرا الزم ربط يذي ها دستگاه هیکلي برا 29/10/1395 مورخ 245شماره  دادنامه موضوع ،عدالت اداري
 بندي ثارگریا العاده فوق از زمان هم که ثارگرانیا به  یرسان خدمات جامع قانون) 51( ماده نیمشمول از دسته آن شامل

  ».شود یم برخوردارند،ي کشور خدمات تیریمد قانون) 68( ماده) 2(
ي ها پرونده لیتشک مآالً و حق ریغ مني ها پرداخت ازي ریجلوگ و موضوع تیرعا منظور به و مذکور مراتب به بنا  

یید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهاي تابعه ابالغ و بر رعایـت دقیـق آن   فرما دستور است خواهشمند ،مکرر
  .تأکید و اهتمام الزم معمول گردد

  یاجتماع وی عموم اموری حسابرس وی فن معاون
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 هاي هیأت« يآرا اجرایی اذعان دارند، بال شکهاي  شوند از سوي همه دستگاه می رد شکایت صادر
 صـرفاً  بلکـه  ؛ندارد ییاجرا يها دستگاه همه يبراي آور الزام جنبه، »تیشکا رد« مقام در» یتخصص
 از سـوي  صـادره  يأر مفـاد  کـه  است نیا است قبول قابل و مسلم چه آن. دارد 1»یعالاستط« جنبه
 نیطـرف  يبرا و تیشکا مورد موضوع مورد در صرفاً »تیشکا رد« مضمون با یتخصص هاي هیأت

ـ . ندارد ییاجرا يها دستگاهدیگر  يبرا يآور الزام گونه هیچ لیو دارد ییاجرا ضمانت آن شکایت  هب
 دارد یـی اجرا ضـمانت  ینظـارت نهادهاي  و ییاجرا يها دستگاه همه يبرا که را چه آن گرید عبارت
  .است» یعموم تیأه« يآرا صرفاً

گونـه   هاي تخصصی هیچ آور بودن آراي هیأت که از یک سو در متن قانون بر الزام رغم این لکن علی
به صراحت؛  2قانون دیوان عدالت 84 ماده 1 تبصرهي صورت نگرفته است و از سوي دیگر مفاد ا اشاره
 اشـاره  کـه  گونـه  همـان ی دارد، ولی تخصص هاي هیأتي آرا تیماه بودن» یعالاستط« جنبه از تیحکا
یی و حتی نهادهاي مسئول و یا نظارتی بدون دقت در مفـاد آن،  اجراي ها دستگاه ازي ریکث لید، خیگرد

یـی  اجراي هـا  دستگاه همهي برا ت، بلکهیشکا نیطرفي برا هاتن نه آرا گونه این بودن آور الزام بر کماکان
  .کنند یمو هم اعمال نظارت  اقدامهم اساس،  نیا بر و. ورزند یمتأکید 

 کـه  است نیاتوان به این موضوع نگاه کرد و آن  می مزید بر نکته یاد شده از جهت دیگري نیز
 ضـمانت  خـود  يخـود  بـه و  سـه نف یف هم »تیشکا قبول« مقام در یحت یتخصص هاي هیأت يآرا
 صـرف  به گرید انیب به. هاي اجرایی دیگر ي طرفین شکایت و نه براي دستگاهبرا نه ندارد؛ ییاجرا
از سـوي   صـادره  يأر ياجـرا  به نسبت توان ی، نمیتخصص هاي هیأت يأبنا به ر تیشکا رشیپذ

کایت بـراي  یـن شـ  ا طـرح  موجبـات  تنهـا  بلکـه  نمـود؛  اقـدام  تخصصی در این مرحلههاي  هیأت
ی بررسـ  و بحـث  از بعـد  یعمـوم  تأیـ ه طبعـاً  ، وگـردد  گیري در هیأت عمومی فراهم می تصمیم

 را خــود يأر ابطــاالً ایــ و اثباتــاً دارد حــق تخصصــی قانونــاًهیــأت موضـوع و مالحظــه گــزارش  
 نیطـرف  يبـرا  يآور الـزام  يمبنا که را چه آن تینها در و دینما صادر تیشکا موضوع درخصوص

ـ د یعمـوم  تأیـ ه يسو از صادره يأر مفاد دارد ییاجرا يها دستگاه همه و تیشکا  عـدالت  وانی
  .است يادار

 یینهادها و ها سازمان وي اجرایی ها دستگاه رفتار بر را نقد نیا توان یم زین منظر نیا از نیبنابرا
با آنان در  و این پرسش را دانست دارند، واردتأکید  یتخصص هاي هیأت يآرا بودنآور  الزام بر که

 بـودن  آور الـزام  جنبـه  از هـا  تأیه نیا» تیشکا رد« يآرا مورد درتوان  می چگونه که میان گذاشت
 هـاي  هیـأت » تیشـکا  قبـول « بـر  یمبتن يآرا که حالی ؛ درکرد؟ ادی ییاجرا يها دستگاه يبرا ها آن

  ندارد! يآور الزام جنبهشکایت  نیطرف يبرا یحت یتخصص
                                                            

  رسانی اطالع  .1
  :است ریز شرح به 84 ماده 1 تبصره متن  .2

 .رسد یم وانید قضات» اطالع« به بالفاصلهی تخصص هاي هیأت ماتیتصم .1 هتبصر  
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  گیري و) نتیجه
تخصصی در مقـام  هاي  هیأتگردد که آراي  می چه را که بیان گردید اینک معلوم ظه همه آنبا مالح

بـراي سـایر    آوري الـزام  گونـه  صرفاً براي طرفین شکایت موضوعیت دارد و فاقد هـر  »رد شکایت«
در  »رسـانی  اطالع«بر جنبه  تأکید مسئول و نهادهاي نظارتی است.هاي  اجرایی، سازمانهاي  دستگاه
ایـن نـوع از آراي    »آوري الـزام «قانون مذکور به خودي خـود، حکایـت از عـدم     84ماده  1ه تبصر
 نحـوه  در اجرایـی هـاي   و طبعـاً دسـتگاه   ؛اجرایـی دارد هاي  تخصصی براي همه دستگاههاي  هیأت
بایست براساس درك و فهم خود از قانون و مقررات  می یتخصص هاي هیأت يآرا با خود مواجهه

ـ  مثابـه  بـه  صـرفاً صادر شده اسـت   »شکایت رد«یی که در مقام آرا نآ بهو اقدام نمایند   و نظـر  کی
 بعد از هرگونـه اقـدام هـم در    و ؛قانون با منطبق و حیصح و درست نظر لزوماً نه کنند اهگن دگاهید

گـو   احتمالی نهادهاي نظارتی پاسخ سؤاالتچارچوب نکات ذکر شده در این تحلیل، در مواجهه با 
  باشند.

 

    




