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 اي چاپ شده باشد.

 تحریریه در چاپ، تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.
 

نامه یا گزارش طرح پژوهشی باشد 

همراه با فایل مربوطـه  

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

 و قلندري سعیده
 که در انتشار نشریه 

1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان 
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 ي راه وکالت
اي چاپ شده باشد.

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

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

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

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

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

 باشد.و موضع رسمی کانون نمی

سعیده کرودي،کا زاده
که در انتشار نشریه  کانون
 .کردندهمراهی 
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  راه وکالت
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ي راه وکالتنامهشیوه
اي چاپ شده باشد.مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

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

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

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

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

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

و موضع رسمی کانون نمی
 

زادهسلیم فائزه احسانگر،
کانون وهمکاران قربانزاده

کردندهمراهی  را ما
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به نام خداوند جان و خرد

ي حقوقی دو فصلنامه
راه وکالت

رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی ي خبري، اطالع
پاییز ، چهارمبیست و 

 
مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه

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

چه مقاله برگرفته از پایان چنان
ذکر آن در ابتداي مقاله الزامی است.

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

صورت تایپ مقاالت به
تحویل کانون شده یا به نشانی کانون ایمیل گردد.

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

و موضع رسمی کانون نمی

احسانگر، نورا از تشکر 
قربانزاده البرز

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

به نام خداوند جان و خرد

دو فصلنامه
راه وکالت

ي خبري، اطالع نشریه
بیست و ، شماره دوازدهمسال 

 کانون وکالي دادگستري گیالن

 

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

 تحریریههیأت دبیر 
 اسفندیار سلمان
 مسئول هماهنگی

 زادهاحمد قربان
 اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا

 پور، آقایان: دکتر مجتبی جانی
محمدعلی رادمنش، دکتر عباداله رستمی، 
زاده، سیدحسن سجادي،
اسفندیار سلمان، دکتر عباس سلمانپور،

پورزاده، داود وکیلمحمود کامران
 

 طراحی جلد
 زادهالبرز قربان

 خدمات نشر
 انتشارات جنگل

 نشانی نشریه:

 33225821تلفن:  
 33224575فاکس:  

 پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com
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صاحب امتیاز
کانون وکالي دادگستري گیالن

مدیر مسئول و سردبیر
محمود اخوان توکلی

دبیر 
اسفندیار سلمان
مسئول هماهنگی

احمد قربان
اعضاي تحریریه به ترتیب الفبا

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

زاده، سیدحسن سجادي،حسین رسول
اسفندیار سلمان، دکتر عباس سلمانپور،

محمود کامران

طراحی جلد
البرز قربان

خدمات نشر
انتشارات جنگل

نشانی نشریه:

تلفن:  
فاکس:  

پست الکترونیک:
Guilanbar@yahoo.com 
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  29زاده کاکرودي / 

 /  

احمد پورابراهیم، 

  78/ سید علی موسوي / 
  90/ امیر فامیل زوار جاللی، فاطمه آزادي / 
105  

  ، مترجمان: سیده مائده تقوي، 

132  
  145مرتضی محمدزاده / 

  150نژاد / 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در مجله 

1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان 

  
  4/ عباداله رستمی چلکاسري / 

زاده کاکرودي /  / فائزه سلیم
/ پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز در سیاست جنایی ایران 

احمد پورابراهیم، /  تحلیل نظري و ماهوي در باب تأسیس حقوقی عقد جعاله در حقوق داخلی

/ سید علی موسوي / 
/ امیر فامیل زوار جاللی، فاطمه آزادي / 

105/ حسین قزلباش / 
  113گرد / 

، مترجمان: سیده مائده تقوي، 

132سرا، محمد شیدا / 
مرتضی محمدزاده / 

نژاد /  محمدرضا نظري
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در مجله 

سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان 

  1محمود اخوان / 
/ عباداله رستمی چلکاسري / 

/ فائزه سلیمهاي خصوصی 
پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز در سیاست جنایی ایران 

 48ی / ران

تحلیل نظري و ماهوي در باب تأسیس حقوقی عقد جعاله در حقوق داخلی

  63زاده / 
/ سید علی موسوي / المللی دادگستري در تئوري و عمل 

/ امیر فامیل زوار جاللی، فاطمه آزادي / 
/ حسین قزلباش / دیدگی زنان در فضاي مجازي 

گرد /  انی رومحمدتق
Bret Thiele.JD ،مترجمان: سیده مائده تقوي ،
  125نژاد دیلمی / 

سرا، محمد شیدا /  / امید کندوجی خطبه
مرتضی محمدزاده / / علیه  شرایط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم

محمدرضا نظري/ ارش عملکرد هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن 
هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در مجله 

 

سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت

160 

  

محمود اخوان / / یادداشت مدیرمسئول 
/ عباداله رستمی چلکاسري / طواري دعوي خصوصی در محکمه جزا 

هاي خصوصی وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و قرارداد

پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز در سیاست جنایی ایران 

رانیاحمدزاده ذوالپ
تحلیل نظري و ماهوي در باب تأسیس حقوقی عقد جعاله در حقوق داخلی

زاده /  محمد اسماعیل
المللی دادگستري در تئوري و عمل 

/ امیر فامیل زوار جاللی، فاطمه آزادي /  استقالل نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران
دیدگی زنان در فضاي مجازي 

محمدتق/ وارونگی نگاه در التزام به قانون 
Bret Thiele.JD/ نویسنده: 

نژاد دیلمی /  سجاد رضایی
/ امید کندوجی خطبهتحصیل مال از طریق نامشروع 

شرایط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم

ارش عملکرد هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن 

هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در مجله 

 159/  کانون
 

راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

یادداشت مدیرمسئول 

طواري دعوي خصوصی در محکمه جزا 

وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و قرارداد

پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز در سیاست جنایی ایران 

احمدزاده ذوالپ مهرداد
تحلیل نظري و ماهوي در باب تأسیس حقوقی عقد جعاله در حقوق داخلی

محمد اسماعیل
المللی دادگستري در تئوري و عمل  دیوان بین

استقالل نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران

دیدگی زنان در فضاي مجازي  آموزش و پیشگیري از بزه

وارونگی نگاه در التزام به قانون 

/ نویسنده: حق بشر بر مسکن مناسب 
سجاد رضایی

تحصیل مال از طریق نامشروع 

شرایط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم

ارش عملکرد هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن 

هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالن به توبیخ با درج در مجله 

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

یادداشت مدیرمسئول 

طواري دعوي خصوصی در محکمه جزا 

وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و قرارداد

پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز در سیاست جنایی ایران 

تحلیل نظري و ماهوي در باب تأسیس حقوقی عقد جعاله در حقوق داخلی

دیوان بین نحوه اجراي آراي

استقالل نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران

آموزش و پیشگیري از بزه

وارونگی نگاه در التزام به قانون 

حق بشر بر مسکن مناسب 

تحصیل مال از طریق نامشروع 

شرایط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم

ارش عملکرد هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن 

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

دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

 

 

 

 

طواري دعوي خصوصی در محکمه جزا 

وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و قرارداد

پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز در سیاست جنایی ایران 

تحلیل نظري و ماهوي در باب تأسیس حقوقی عقد جعاله در حقوق داخلی

نحوه اجراي آراي

استقالل نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران

آموزش و پیشگیري از بزه

حق بشر بر مسکن مناسب 

تحصیل مال از طریق نامشروع 

شرایط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم

ارش عملکرد هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن گز

آراء محکومیت دادگاه
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  وکیل پایه یک دادگستري محمود اخوان

 
  
تحـت عنـوان سـند    ، م کـرده ینقشه راهی را ترس، ن قوهیه براي تحول در اییاست قوه قضایراً ریاخ

ا یگانه  هی است اجراي هر نقشه راهی در قواي سهیبد .اند کردهه منتشر ییدر قوه قضا ییتحول قضا
ـ اجـراي بخشـی از ا   .ازمنـد اسـت  ین قانونی سازوکارهايهر نهاد قانونی به  ـ ن نقشـه راه از طر ی ق ی

 یـی اجرا يهـا  نامـه  آیین رییا تغی نامه آیین مقررات موجود و صدور بخشنامه و دستورالعمل و وضع
 .شود ییق مراجعه به قوه مقننه و وضع قانون اجراید از طریگر بایبخش د .ر استیپذ موجود امکان

کـه در سـند    طور همان .ده استیه رسییاست قوه قضایب ریوبه تص 30/9/1399خ ین سند در تاریا
قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی      174و  161و  156ن سند با توجه به اصول یا، د شدهیفوق تأک

م شده است و عالوه ین و تنظیتدو، کلی برنامه ششم توسعه هاي یاستس 67و  66ران و بندهاي یا
ـ بـا محور  ن سـند یح شده است این سند تصرین در ایبر ا انـداز   ت قـانون اساسـی و سـند چشـم    ی

 .ه شده استیته ییکلی قضا هاي یاستسکلی نظام و  هاي یاستس، 1404جمهوري اسالمی در افق 
ن سند دو موضوع مقابله با یم اید شده در تنظیتأک، است ییقضا مسائلمتمرکز بر  که این ن سند بایا

ـ ن سند مشتمل بـر  یا .توجه قرار گرفته استت مورد یدو اولوعنوان  به فساد و تحقق کارآمدي ک ی
ـ ات و تعریـ فصـل اول شـامل کل   .فصـل اسـت   باچه و چهارید  يهـا  چـرخش ن ینـد تـدو  یف فرای

شـامل برنامـه تحـول و    دهد،  یمل ین سند را تشکیفصل دوم که قسمت اصلی ا .است ینآفر تحول
تی اجراي برنامه تحول یریم مدفصل سوم نظا .ن سند استیا يها برنامهو راهبردها و  ها چالشارائه 
ـ ن گردیین سند تحول تبیش ایفصل چهارم نظام راهبردي و پا .ن شده استییتب ـ در ا .ده اسـت ی ن ی

بخـش  ، ارائـه شـده اسـت    ییکارهـا  هاي وابسته به آن راه ه و دستگاهییسند تحول که براي قوه قضا
 »مات حقـوقی دشـواري دسترسـی عمـومی بـه خـد     «مختصري هم به نهاد وکالـت تحـت عنـوان    

ـ ل و تقویتسه آن راراهبرد  .اختصاص داده شده است ـ ت خـدمات حقـوقی تعر  ی  .ف کـرده اسـت  ی
  ان شده است:یر بین دشواري به شرح زیراهکار حل ا

ر مشاوره ینظ، ل دسترسی عمومی به خدمات حقوقییحقوقی به منظور تسه يافزارها توسعه نرم .1
نی حکم احتمالی صادره در موارد اختالف یب شیپ، ییم اسناد ثبتی و قضایتنظ، م قراردادیدر تنظ

ن و هوش مصـنوعی  ینو هاي يفناورمشابه مبتنی بر  يها پروندهاطالعات  يکاو دادهبا توجه به 

 

 یادداشت مدیرمسئول
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داراي  یـان بن دانـش فناور و  يها شرکتاطالعاتی الزم براي  هاي یدسترسسازي  ق فراهمیاز طر
 .تیصالح

بندي  رتبه«جاد سامانه یدهندگان خدمات وکالت با ا سازي عمومی و بر خط عملکرد ارائه شفاف .2
طـرح  ، هـا  پرونـده ر تعداد و موضـوعات  ینظ يها شاخصمشتمل بر  »حقوقی مؤسساتوکال و 

ت یدگی و اعالم وضعینظم حضور در جلسات رس، حیح صحیو لوا ها ییهشکواو  ها دادخواست
 .ت موکلیزان رضایقراردادها و م

حقـوقی بـر اسـاس     مؤسسـات ارتقاي وکـال و   یده سامان، نديب درجه، تین حدود صالحییتع .3
 .ت سوابق خدمات و اصالح مقررات مرتبطیفیزان و کیاز جمله م ییها شاخص

بـا   ییحقـوقی در مراجـع قضـا    مؤسساتطرح دعوا و دفاع توسط ، سازي امکان وکالت فراهم .4
 ن و مقرراتیاصالح قوان

 يا حرفـه نجی عمـومی و علمـی و   سـ  تیحقوقی بـر اسـاس صـالح    مؤسساترش وکال و یپذ .5
بـر   ییقضا يها حوزهازسنجی یرش متناسب با نین ضوابط الزم براي پذییرقابتی با تع صورت به

ن و مقـررات مـرتبط در چهـار    یبا اصالح قوانیی، ت حوزه قضایو جمع ها پروندهاساس تعداد 
ه قـو هاي وابسته به  گاهر دستیوکال عالوه بر سا يها کانونجلب نظر ، مورد از موارد فوق ظاهراً

ن سـند تحـول در خصـوص خـدمات وکـالتی      یاگرچه در ا .دانسته شده است يضروره ییقضا
 .د قرار گرفته استییسنجی مورد تأ تیازسنجی و صالحیدي مثل نیموارد مف
نظر از مختصر بودن ورود به مسائل مربوط به وکالت در رابطه با شغل وکالت و نهـاد   اما صرف
 بـه نظـر  ده اسـت  یعملی ارائه نگرد يها حل راه تعارض مقررات، ا براي رفع ابهاماتوکالت نه تنه

روشـن اعـالم    صـورت  بهه ییو نظر قوه قضا یینها حل راه ل نشده ضمناًیمسائل مهمی تحل رسد یم
 عبارتند از: شد یمورود ها  آن الزم بود به رسد یممسائلی که به نظر  .ده استینگرد

وابسته به قـوه قضـاییه    مؤسساتنهاد وکالت ـ آیا نهاد وکالت یکی از  رابطه قوه قضاییه با  .1
ي  هاست؟ در صورت مثبت بودن، محدوده ایـن وابسـتگی چـه میـزان اسـت؟ اگـر مؤسسـ       

وابسته به قوه قضاییه نیست بلکه تحت نظارت قـوه قضـاییه اسـت محـدوده ایـن نظـارت       
 چگونه است؟

ـ ر؟ اگر ایا خیهاي موازي وجود دارد از به نهادیا براي ارائه خدمات وکالتی نیآ .2 از وجـود  یـ ن نی
ـ ، ستیا مانعی براي آن نیدارد  ـ ازسـنجی ا یاز جهـات مختلـف از جملـه ن   هـا   آن نیتوازن ب ن ی

کسان هستند ین نهادهاي موازي یا نظارت ایاز نظر وابستگی  .د برقرار شودیچگونه با، خدمات
 ر؟یا خی

و مأمور بـه دادن خـدمات وکـالتی     اند شدهج ید و تروییحقوقی که در سند تحول تأ مؤسسات .3
ل بودن یاز به وکیا نیل شوند ید با شرکت وکالي داراي پروانه تشکیبا مؤسساتن یا ایآ اند شده

 .است یکافباشد  يا همؤسس حقوق و فقه از هر آموخته دانشست و تنها یه نمؤسس نیاعضاء ا
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حقـوقی مـأمور بـه دادن خـدمات      اتمؤسسل بودن و داشتن پروانه وکالت اعضاي یاگر به وک .4
ـ چـرا با ، ستیاز نیحقوقی ن ـ ان وکالـت ا ید متقاضـ ی رش و یهمـه مصـائب و مشـکالت پـذ     نی

ل و یتشـک  يا همؤسس حقوق آموخته دانشست هر یا بهتر نیکارآموزي وکالت را متحمل شوند آ
 ن همه مصائب خالص شوند؟یالت وکالتی از تحمل ایخدمات حقوقی ارائه کند و تشک

ه راجـع بـه   ییلی راجع به استقالل نهاد وکالت و نظر قوه قضایتحل، در سند تحول، گریش دچال .5
ل و نهاد وکالـت  یکه مقوله استقالل وکی در حال شود. ینمل و نهاد وکالت مشاهده یاستقالل وک

ن یداخلـی و خـارجی تضـم    يها پروتکلدر اسناد و مقررات و  .از لوازم دادرسی عادالنه است
د ییـ وکال) تأ يها کانونل و نهاد وکالت (یاستقالل وک، ن اسناد و مقرراتیتمام ا در .شده است

 .د شده استیو تأک
ب مقـررات  ین و تصـو یر حقوقی قوه مقننـه راجـع بـه تـدو    یغ هاي یسیونکمدر سند تحول به  .6

ات حـه اصـالح مقـرر   یاقتصـادي مثـل ال   يهـا  طرحاز جمله: ی یمربوط به امور حقوقی و قضا
ن یقانون اساسی که حسب اظهار طراحان ا 44د در ارتباط با اصل یمربوط به برداشتن موانع تول

ده اسـت و بـه   یاصالحات مربوط به امور وکالتی است اظهارنظري نشده و راهبردي ارائه نگرد
د و اتفاقاتی که در رابطه با مسـائل مربـوط بـه وکالـت در     یبا توجه به مسائل جد رسد یمنظر 
 .دیلی ارائه نمایه نظر و تحلییقوه قضا آید یمر حقوقی به عمل یهاي غ ونیسیکم
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 گیالن ـ وکیل پایه یک دادگستري حقوق دانشگاهدانشیار بازنشسته گروه  عباداله رستمی چلکاسري

 
  

  چکیده
ــه اعطــاي صــالحیت    ــت ب ــا عنای ب
رسیدگی به دعواي خصوصی ناشـی  
 از جرم بـه محکمـه جـزا از سـوي    

مقنن و با توجـه بـه حقـوقی بـودن     
دعواي مزبور که از صالحیت خاصه 
محاکم حقوقی است بررسی طواري 
ناشی از یک دادرسی مدنی نیز قابل 
طرح خواهد بود چرا که این طواري 
گاهی مانند ایـرادات موجـب پایـان    
یافتن صالحیت محکمه مزبور و یـا  
پایان پذیرفتن دعوا قبـل از حصـول   

خواهـد گردیـد در    به نتیجـه نهـایی  

برخی مواقع در قالب دعاوي طاري 
ــده ــر شــدن دعــواي موجــب پیچی ت

مطروحه و مآالً تطویل دادرسی البته 
در مقام رسیدن به هدفی واالتـر کـه   
همانــا احقــاق حقــوق حقــه مــدعی 

طور کامل و نیز اجتناب از صـرف   به
زمان براي طـرح دعـاوي متعـدد و    
همچنـین جلـوگیري از صــدور آراء   

 گردد. یماً متناقض و متعارض احیان
برخی اتفاقات از قبیل فوت یا حجر 
احد از متداعیین، زوال سـمت و یـا   
صدور قرار اناطه و همچنین سـقوط  

دعواي عمـومی بـه جهـاتی غیـر از     
جهـات مزبــور، چــه بســا موجبــات  
توقیف یا زوال دعواي خصوصی را 
قبل از حصول نتیجـه نهـایی و نیـز    
ــات   حــدوث برخــی طــواري موجب

انتقال دعـوي را فـراهم نمایـد. لـذا     
بررسی طـواري دعـواي خصوصـی    
زمانی کـه در محکمـه جـزا مطـرح     

گردد موضوع این مقاله پژوهشی  یم
دهد که در کتب شرح  یمرا تشکیل 

آیین دادرسی مدنی و کیفري بسـیار  
  اندك به آن پرداخته شده است.

  متهم، طواري دادرسی دعواي خصوصی، دادگاه کیفري، زوال دعوي،واژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
در تمــامی کشــورها قواعــد و مقــررات دادرســی روز بــه روز مســیر تکامــل را پــیش رو دارد 

ي که مقنن در هر زمان با بررسی میزان کارآمدي مقررات حاکم در این خصوص سـعی  ا گونه به
ع قواعـد و  در رفع اشکاالت موجود در قوانین و انجام اصالحات الزم را داشته و گاهی با وض

مقررات جدید، راه را براي یک دادرسی صحیح و بدون نقص جهت احقاق حق آحاد جامعه و 
چند هر یـک   هر نماید. یمتر و بهتر ایشان به حقوق قانونی خویش هموار  یعسررسیدن هرچه 

اي کـه خـاص هـر یـک از      از مقررات مزبور با توجه به موضوعات مبتالبه داراي رسالت ویژه
باشند هستند ولی گاهی بنا به ضرورت و براي وصول به اهداف  یممزبور از حقوق ي ها شاخه

یابد تـا اهـداف    یمي مزبور ضرورت ها شاخهايِ  گفته، تعامل و همکاري بین رشتهمتعالی پیش
  فوق بهتر محقق گردند.

 

 طواري دعوي خصوصی در محکمه جزا
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ع است که مقنن به متضرر از وقـو  يا اجازههاي قابل طرح در این خصوص همانا  یکی از زمینه
که قانوناً بـراي رسـیدگی اختصاصـی بـه امـور      ، جرم داده تا با عدول از صالحیت محکمه کیفري

براي جبران ضرر و زیان ناشـی از جـرم نیـز بـه     ، به تبع امر کیفري، بینی گردیده است جزایی پیش
 هاي به عمل آمده توسط محکمه مزبور در احراز همین محاکم مراجعه نماید تا با توجه به رسیدگی

ضرر و زیان متضرر از جرم کـه مقـنن وي را مـدعی خصوصـی نـام نهـاده مـورد        ، مجرمیت متهم
تر نهاده و رسیدگی و لحوق صدور حکم خویش در امر کیفري قرار دهد و حتی پا از این نیز پیش

در مواقعی که رابطه سببیت بین مرتکب عمل مجرمانه و نتیجه حاصله را احراز نموده ولـی بنـا بـه    
اما باز هم باید به  ماند یماز قبیل عدم احراز سوء نیت از محکوم نمودن وي به مجازات باز  دالیلی

نموده و نسبت بـه دعـواي خصوصـی مطروحـه تعیـین       دعواي خصوصی متضرر از جرم رسیدگی
  .تکلیف نماید

ی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضـی  یهاي جزا صالحیت اصلی دادگاه«
هاي مذکور ضمن رسـیدگی بـه دعـوي عمـومی      مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاه از ممالک

از کشـورها   يا پـاره در  برخالفتحت شرایطی حق رسیدگی به دعوي مدنی نیز داده شده است و 
، (سـتوده » .نظیر انگلستان و اغلب ایاالت اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقـوقی اسـت  

مورد ، عه مدعی خصوصی به دادگاه کیفري براي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم) حق مراج1343
به نظر آنان طرح دعوي  .از علماي حقوق جزا و جرم شناسان قرار گرفته است يا عدهانتقاد شدید 
دادرسان این دادگاه را از وظیفـه اصـلی و   ، در دادگاه جزایی، تبعی و فرعیعنوان  به خصوصی ولو
و ارزیابی شخصیت متهم و باالخره تعیـین مجـازات یـا     ییو شناسارسیدگی به جرم مهم خود که 

زیرا با قبـول ادعـاي خصوصـی در دادگـاه     دارد،  یبازماوست  دربارهو تربیتی متناسب  ینیتأماقدام 
هاي مدنی رعایـت گـردد کـه خـود سـبب      باید برخی از اصول و قواعد مربوط به دادرسی، کیفري

نماید تر میو دقیق تر مشکلشود که کار دادرسان جزایی را ضوعاتی دیگري میپیدایش مسائل و مو
ص ، 1365، آخونـدي ( .و حتی ممکن است دادرسی کیفري را از مسیر اصلی خود منحـرف سـازد  

) پذیرش دالیل و مواضع مخالفان پذیرش طواري دعواي خصوصی در چنـین دادرسـی را بـا    220
طرح و اقامه دعـوي   هر چند«موافقان عقیده دارند: ، بر این دیدگاهاما در برا نماید یممشکل مواجه 

، قضـات متخصـص   وسـیله  بـه خصوصی در دادگاه جزایی خالی از عیب و ایراد نیست و دادرسـی  
نباید تصور کرد که روش فوق کالً فاقد پایه و اساس منطقی  ذلک مع، آیدکمال مطلوب به شمار می

و  باشـد  یمـ زیرا درست است که ایرادات مخالفان تا حدي موجـه   بوده و باید به کنار گذاشته شود
که  باشد یمحق انتخاب داراي محاسنی نیز  کهبا واقعیت امر تطبیق دارد ولی نباید غافل از این بود 

) ایشـان منـافع   222ص ، همان»(رسد. یمنادیده گرفتن آن مخالف عقل و منطق و مصلحت به نظر 
، به مدعی خصوصی در محکمه جزا را اعم از نفع مدعی خصوصی دادن امکان طرح چنین دعوایی

اجتناب از تطویل کالم  به لحاظاند که بودن به عدالت دانسته تر یکنزد، یهینفع قوه قضا، نفع جامعه
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توجیهـات مناسـبی بـراي پـذیرش      تواننـد  یمـ ولی همین مزایـا   گردد یمخودداري ها  یح آناز تشر
جلوگیري از  .به دعواي خصوصی قرار گیرند کننده یی رسیدگیطواري دادرسی توسط محکمه جزا

تـر عـدالت و   اجراي صـحیح ، فرونشاندن عطش انتقام، تسریع در رسیدگی، صدور احکام متناقض
اسـتفاده متقابـل نهـاد    ، تفاوتی دادستان از طریق وادار کردن او به طـرح دعـواي عمـومی    بی جبران

را نیز از دیگر مزایاي رسـیدگی بـه دعـواي     یکدیگرتعقیب و مدعی خصوصی از دالیل و مدارك 
در بین حقوقـدانان طرفـداران    )200ص ، 1375، آشوري( .اند دانستهخصوصی توسط محکمه جزا 

  )1343، ستودهدارند (ی ضمن دعوي عمومی اکثریت یجواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزا
وه بـر طـواري ناشـی از یـک     عـال ، با عنایت به امکان طرح دعواي حقوقی در محکمه کیفـري 

طواري حاکم بر یک دعواي مدنی نیز ، قطعاً با توجه به حقوقی بودن دعواي مزبور، شکایت کیفري
 تواننـد  یمـ چه بسا در چنین دادرسی حادث گردد که البته این طواري متعدد بوده و حسـب مـورد   

ایـرادات   .عاع قرار دهنـد الش دعواي مدنی مطروحه در محکمه جزا را تحتها  آن تمامی یا برخی از
عـدم  ، میزان خواسته، صالحیت دادرس، مطروحه در آیین دادرسی مدنی راجع به صالحیت دادگاه

اعتبـار امـر   ، عـدم توجـه دعـوا   ، نیز امـر مطروحـه   ایراد دعواي مرتبط و، عدم احراز سمت، اهلیت
یت دعـواي مطرحـه و   عدم مشروع، عدم ترتب آثار قانونی بر دعوا، نفعی خواهان ، بیقضاوت شده

ایراد مربوط به دعواي واهـی و نیـز ایـراد    ، و نیز ایراد به زمان اقامه دعوا، همچنین جزمی نبودن آن
، طرح دعاوي اضـافی ، خواسته ینتأمین، تأماقامه دعواي مزبور از سوي اتباع بیگانه و لزوم سپردن 

قابـل از جملـه طـواري یـک     دعاوي جلب و ورود ثالث ونیز اقامه دعـواي مت ، طرح دعاوي مرتبط
قابلیت طرح در محکمـه کیفـري   ، به فراخور نیازها  آن دادرسی مدنی هستند که چه بسا هر یک از

به دعواي مزبور را بیابند و البته فوت یا حجر احد از متـداعیین و نیـز صـدور قـرار      کننده رسیدگی
توقیف دادرسی شده و ممکن است موجب ، اناطه و همچنین سقوط دعواي عمومی به سایر جهات

  .حتی در برخی موارد بدان پایان دهد
در مورد ایرادات مزبور با عنایت به امکان طرح دعواي حقوقی در محکمه جـزا و مـآالً فـراهم    

ایراداتـی کـه ویـژه دعـواي      چنین یناتوان از پذیرش نمی، نمودن ایرادات مزبور شدن امکان مطرح
چرا کـه عـدم   ، کننده به دعواي خصوصی اجتناب نمودگیمزبور هستند توسط دادگاه کیفري رسید

پذیرش ایرادات مزبور به منزله نفی حقوق قانونی طرفین دعوا که از طرح ایرادات و دعاوي مزبور 
بینی آن در قانون آیـین دادرسـی    لحاظ پیشه خواسته ب ینتأمباشد البته در مورد گیرد میمی نشئت

 ینتأمف راجع به یق و ظرایالزم باشد دقا که آن مند گردید بدونهتوان از همان امکان بهرکیفري می
  .خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نمود

در خصوص امکان طرح و پذیرش دعاوي طاري دو نظر کامالً متعارض حاکم اسـت نظـر اول   
ضـرر   جز مطالبه، در این خصوص بر اساس اصل عدم صالحیت محکمه کیفري به دعواي حقوقی

 به لحاظرسیدگی به سایر دعاوي را که دادگاه حقوقی ، و زیان ناشی از جرم از سوي شاکی پرونده
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خـارج از صـالحیت   ، تواننـد رسـیدگی نماینـد   طاري بودن این دعاوي نسبت به دعواي اصلی مـی 
بـا   برآننـد کـه   يا عدهدانند اما در مقابل قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می محاکم کیفري و صرفاً

و ، صالحیت اضافی رسیدگی به دعواي خصوصی از سوي مقنن به محکمه کیفري ياعطاتوجه به 
در هـا   آن که قانوناً رسـیدگی بـه  ، اطالق دعاوي طاري نسبت به دعواي اصلی به دعاوي مورد نظر

است لذا با توجه به مالزمـه عقلـی    کننده به دعواي اصلی قرار داده شدهصالحیت دادگاه رسیدگی
رسیدگی به دعاوي اخیر را نیز با توجه به اهداف عالیه مقنن ، »ذن در شیء اذن در لوازم آن شیءا«

  .دهنداز طاري شناختن چنین دعاویی در محدوده صالحیت محکمه کیفري مذکور قرار می
و یـا توقیـف آن    توقیف یا زوال دادرسی بر اثر فوت یا حجر یکی از طرفین دعواي خصوصی

از ، نیز انتقال موضـوع دعـوي نیـز   ، قرار اناطه در هر یک از دو جنبه پرونده مزبوردر نتیجه صدور 
اسـت تـا    گیرد که در تحقیق حاضر سـعی شـده  موضوعاتی است که همواره مورد پرسش قرار می

  .داده شود سؤاالتپاسخی اصولی و منطقی به این 
عواي مطالبـه ضـرر و   اصولی همچون حق انتخاب محکمه جزا یا محکمه حقوقی براي اقامه د

محدودیت زمانی جهت ، عدم امکان بازگشت از محکمه حقوق به محکمه جزا، زیان ناشی از جرم
لزوم رسیدگی به دعـواي خصوصـی توسـط محکمـه جـزا      ، طرح دعواي خصوصی در دادگاه جزا

اصل عدم صالحیت محکمه جزا نسبت به رسیدگی به دعـواي  ، رغم سقوط جنبه عمومی جرم علی
که در موارد تردید به ضـرر محـاکم   ، نسبت به این امر و اصل صالحیت محاکم حقوقیخصوصی 

 بر سرنوشت چنین دعوایی حکومت دارند که برخـی از ، انجامدکیفري و به نفع محاکم حقوقی می
 یدادرسـ اثـر خـود را بـر چنـین     ، دائماً و برخی دیگر در مقاطعی از تاریخ تقنینی کشـورمان ها  آن

مثال حق انتخاب مدعی خصوصی بین محکمه جزا و محکمه حقوق براي طـرح  عنوان  به اند؛ نهاده
است اما رویه قضایی سختگیري خاصی را  همواره وجود داشته، دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم

 1اصـراري  يرأکشـور در   عـالی  دیـوان عمـومی  هیأت  در این مورد در پیش گرفته بود به نوعی که
ي خصوصی نیز به تبع شکایت کیفري اقامـه شـده ولـی بعـد از قطعیـت      دادگاه جزایی را که دعوا

و  ضـرر کشور و نقض حکم به جهتی از جهات در مـورد   عالی دیوانیافتن جنبه کیفري پرونده در 
کـه  ، دیگر محکمه جزا را صالح به رسیدگی به چنین دعوایی ندانسته اسـت ، زیان مدعی خصوصی

آیین دادرسی کیفري که حتی سقوط جنبه عمومی را نیـز مـانع   البته با توجه به رویکرد جدید مقنن 
                                                            

ر دادگاه جزایـی  اصوالً طرح دعواي حقوقی د«عالی کشور:  هیأت عمومی دیوان 30/9/1340مورخ  829رأي شماره   .1
کیفري که  دادگاهاستثناء در مورد مطالبه ضرر و زیان به مدعی خصوصی حق داده شده که از  طور بهمجوز ندارد و 

نماید رسیدگی و صدور حکم را در خصوص ضرر و زیان حاصل از جرم درخواسـت نمایـد   به اتهام رسیدگی می
عالی کشور به قطعیـت رسـید و از حیـث ضـرر و      دیوان که حکم جزایی از حیث مجازات متهم در ولی پس از این

زیان به جهتی نقض شد چون کار کیفري خاتمه یافته دادگاه جزایی باألخص دیوان کیفر بـا تشـریفات مخصوصـه    
 محمـود به نقـل از دکتـر    157مجموعه کیهان شماره ( مجوز قانونی جهت رسیدگی به امر حقوقی به تنهایی ندارد.

  )191 سی کیفري، جلد اول، صآخوندي، آیین دادر
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ولـی  ، اسـت  یقـانون پذیرش چنین دیدگاهی فاقد جایگـاه   1داندرسیدگی به دعواي خصوصی نمی
متنـاوب مـورد    طـور  بهامکان بازگشت مدعی خصوصی از محکمه حقوق به محکمه جزا در ایران 

اي حقوق جزا معتقد بودند که برگشت به هیچ که در سنوات گذشته علم يا گونه عمل بوده است به
، این برگشت از دادگاه مدنی به کیفري باشد یا بـالعکس  که این وجه نباید مجاز شناخته شود اعم از

، آخونديشود (زیرا این بازگشت در هرحال به مصلحت مدعی خصوصی و به ضرر متهم تمام می
پذیرش ادعاي مدعی خصوصـی  ، سابق نیز قانون آیین دادرسی کیفري 15) و ماده 228ص ، 1365

که بدواً محکمه حقوق را براي طرح دعوي خصوصی انتخاب نموده بود را در محکمه جزا ممنـوع  
که موضوع مزبور ا بـه   1389ولی از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی کیفري در سال  2نموده بود
بـراي   1392ی کیفـري در سـال   نموده بود تا قبل از تصـویب قـانون آیـین دادرسـ     برگزارسکوت 

بازگشت مدعی خصوصی از محکمه حقوق به محکمه جزا منـع قـانونی وجـود نداشـت و رویـه      
بازگشت از محکمـه  ، ولی مقنن در قانون اخیر نمود ینمقضایی نیز سختگیري خاصی در این مورد 

طـالع مـدعی   حقوق به محکمه جزا را ممنوع اعالم نموده است اما این ممنوعیت مشروط به عدم ا
خصوصی از جنبه کیفري داشتن عمل ارتکابی توسط خوانده دعواي خصوصی شده است چرا کـه  

ممنوعیتی براي استرداد دعـواي خصوصـی و مراجعـه بـه محکمـه      ، در این صورت از سوي مقنن
کیفري و اعالم شکایت کیفري و به تبع آن اقامه دعواي خصوصی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی 

  3.ود ندارداز جرم وج
مباحث این مقاله به سه قسمت تقسیم گردیده است که پـس از بیـان مفـاهیم پـژوهش بـه      
طواري راجع به ایرادات، و در قسمت دوم طواري ناشـی از دعـاوي طـاري و سـپس طـواري      

گیري و ارائه پیشـنهادات   مربوط به زوال، انتقال و توقیف دعوي خصوصی و در پایان به نتیجه
  ست.پرداخته شده ا

  

                                                            
در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند «: 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10ماده   .1

از جهات قانونی موجب اسـقاط حقـوق    یادعاي خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهت
 »شود. خصوصی نمی

خود  در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوي خصوصی«درسی کیفري سابق: قانون آیین دا 15ماده   .2
  »شود. قرار دهد دیگر دعواي مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی

ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود دعواي  هرگاه: «1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  16ماده   .3
که مدعی خصوصی پس از اقامـه دعـوي در دادگـاه حقـوقی      ه کیفري نیست مگر آنمذکور قابل طرح در دادگا

تواند با استرداد دعوي به دادگاه  متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفري نیز بوده است که در این صورت می
ه جهتی چه دعواي ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفري مطرح و صدور حکم کیفري ب کیفري مراجعه کند اما چنان

تواند با استرداد دعوي براي مطالبه ضـرر و زیـان بـه     از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود مدعی خصوصی می
چه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشـد نیـازي بـه پرداخـت      دادگاه حقوقی مراجعه کند چنان

  »مجدد آن نیست.
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  مفاهیم و تعاریف. 1
دانـان نیسـتند بـا کلیـدواژگان     بدیهی است براي آشنایی مخاطبین چنین پژوهشی که لزوماً حقـوق 

واژگان مزبور در زیر توضـیح   ترین یاساسکه  یابد یمتبیین واژگان مزبور ضرورت ، اساسی تحقیق
  شوند. یمداده 

  
  مفهوم طواري. 1ـ1

 ....»ینده، ناگاه روي داده، عارض، گذرنـده و  در آناگاه «ه به معناي طواري جمع طاري یا طاریه از جمل
آن  بی که معموالً شود یمگفته  هایی یدهپددادرسی به  يطوار .)2195 ص، 1360، معین( .آمده است

 يرأممکن است بروز کند و معموالً صدور ، که انتظار آن رود در ارتباط با دادرسی و در جریان آن
قانون آیین  ) در9ص ، 1384، شمس( شود. یمها  آن نسبت به گیري تصمیموکول به قاطع در دعوا م

  .امور اتفاقی یاد شده بودعنوان  به از این امور 1318دادرسی مدنی مصوب 
طواري جمع طاریه است که محقـق آن را در کتـاب شـرایع اسـتعمال کـرده اسـت در اصـول        

در مبحث سوم  1305ب ماده واحده بهمن ماه اصالح شده به موج» آزمایشی«محاکمات معروف به 
  )3ص ، 1337، متین دفتري( .به کار رفته است» حواشی محاکمه«از باب اول به جاي آن اصطالح 

دانیم که ایـن   گردد ولی می یمهر چند مبحث طواري دادرسی در آیین دادرسی مدنی مطرح 
یفري نیز مسائلی حادث طواري مختص یک دادرسی مدنی نیست چه بسا در طی یک دادرسی ک

یر گذاشـته و چـه بسـا آن را    تـأث گردد یا طواریی عارض شود که بر سرنوشت پرونده مطروحـه  
متوقف نموده یا مسیر دادرسی را تغییر دهد و حتی ممکن است قبل از رسیدن دادرسی کیفـري  

می، خارج به نتیجه نهایی، موجب زوال آن گردد که البته بیان تمامی موجبات سقوط دعواي عمو
از موضوع مورد بحث در این مقاله است اما در صورتی که متضرر از جرم به تبع شکایت کیفري 

کننده نماید قطعـاً چنـین   دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تسلیم دادگاه کیفري رسیدگی
دعوایی یک دعواي حقوقی بوده و باید با تقدیم دادخواسـت و پرداخـت هزینـه دادرسـی و بـر      

ساس مقررات آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد و این صـالحیت اضـافی صـرفاً از    ا
سوي مقنن، به لحاظ رسیدگی به شکایت جزایی، به محکمه کیفري اعطاء شده است تا با توجـه  

دالیل کافی و آماده بودن بستر و نیز جلوگیري از صرف وقت مجدد جهت اقامه دعواي  وجودبه 
محکمه حقـوقی، در صـورت تقاضـاي مـدعی خصوصـی، نسـبت بـه دعـواي         مستقل مدنی در 

  خصوصی مزبور رسیدگی نماید.
احکـام و آثـار یـک    ، حال که ماهیت حقوقی چنین دعوایی محرز گردید لذا باید تمامی شرایط

طـواري دادرسـی مـدنی اسـت کـه بـه تبـع        ، این تبعات جمله مندادرسی مدنی بر آن بار گردد و 
انـواع آن و نتـایج   ، ممکن است حاصل گردد که بررسی این طـواري ، گرفته دادرسی مدنی صورت

  دهد. یمحاصله از پذیرش این طواري موضوع این تحقیق را تشکیل 
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  مفهوم دعواي خصوصی .2ـ1
 امـا بـا توجـه بـه     1دعواي خصوصی توسط مقنن تعریف نشده و فقط موضوع آن بیان شده اسـت 

خصوصی مبادرت به اقامه دعواي مطالبه ضـرر و زیـان    شاکی، شکایت کیفري طرحپس از  که این
به مفهوم دعواي خصوصی  توان یملذا  گردد یمناشی از جرم نماید به وي اطالق مدعی خصوصی 

منظور از ادعاي خصوصی ناشی از جـرم کـه در دادگـاه کیفـري مـورد       2.از نظر مقنن دست یافت
 باشـد.  یمـ نـوي اسـت کـه منشـأ آن جـرم      فقط ضرر و زیان مادي و یـا مع  گیرد یمرسیدگی قرار 

) دعواي خصوصی یا ادعاي خصوصی دعواي مطالبه ضرر و زیـان ناشـی از   1389:170، آخوندي(
بـداهت موضـوع از بیـان نظـرات سـایر       بـه لحـاظ  ) 1392:260، خـالقی ( .جرم دانسته شده اسـت 

  شود. یمان در این مورد اجتناب حقوقدان
  
  انواع طواري .2

بندي کلی به طواري مربوط به ادله اثبات دعوا و طواري غیر مربـوط   یک تقسیمطواري دادرسی در 
) که در این مقاله به طواري غیر مربـوط  11ص ، همان، شمس( .گرددبه ادله اثبات دعوا تقسیم می

طواري اخیر شامل چند دسته مجزا هستند که به شرح زیر مورد رسـیدگی قـرار    .پردازیمبه ادله می
یکـی از  عنـوان   بـه  ایراد مرور زمـان نیـز  ، ته تا قبل از اعالم عدم مشروعیت مرور زمانگیرند البمی
شد ولی در حال حاضر صرفاً در ترین ایرادات در مبحث طواري دادرسی مورد بررسی واقع می مهم

نیـز   .شـود قانون آیین دادرسی مدنی و در ضـمن ایـرادات بـدان پرداختـه مـی      84ماده  8قالب بند 
در یک دعواي خصوصـی مطروحـه در محکمـه    ها  آن ی از دعاوي طاري و امکان طرحطواري ناش

  گیرند. یمانتقال و زوال دعوي در ادامه مورد بررسی قرار ، جزا و نیز طواري مربوط به توقیف
  

  طواري راجع به ایرادات .1ـ2
دعـوا قابـل    ایراداتی که از سوي خواهان یا خوانده یک دعواي حقوقی در برابر ادعاي طرف دیگر

طرح هستند متعدد بوده که برخی اختصاص به خوانده داشته ولی برخی دیگر از ایرادات مشـترك  
ایـن   جملـه  مـن مطـرح گردنـد    تواننـد  یمهستند یعنی هم از سوي خواهان و هم از سوي خوانده 

  .اند قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده 144و  109، ، 91، 85، 84مواد ایرادات در 
                                                            

توانـد موجـب طـرح دو     ارتکـاب جـرم مـی   « دارد: چنین مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9ماده   .1
الف) دعواي عمومی براي حفظ حدود و مقررات الهی یا حقـوق جامـه و نظـم عمـومی ب) دعـواي      » دعوي شود

دیـده   خصوصی براي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه
  »قصاص است مانند حق قذف و

گـردد و   دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیـان مـی   بزه« قانون مذکور مقرر داشته است: 10ماده   .2
مـدعی  «و هرگـاه جبـران ضـرر و زیـان وارده را مطالبـه کنـد       » شـاکی «چه تعقیب مرتکب را درخواست کند  چنان

  »شود. نامیده می» خصوصی
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  ایراد عدم صالحیت .1ـ1ـ2
نسـبت بـه صـالحیت ذاتـی یـا محلـی دادگـاه         تواننـد  یمـ هر یک از طـرفین دعـواي خصوصـی    

ایراد نمایند البته صالحیت دادگاه کیفري در مقـام رسـیدگی بـه دعـواي خصوصـی       کننده رسیدگی
  .یمپردازشرایط خاص خود را دارد که به ترتیب به هر یک از دو صالحیت مزبور به اختصار می

  
  صالحیت ذاتی .1ـ1ـ1ـ2

مرجعی قانوناً شایستگی رسیدگی به دعوایی را داشته باشد داراي صالحیت ذاتی نسبت به  چه چنان
متهم) مقابل (طرف ، دعواي مزبور است در صورت طرح دعواي خصوصی از سوي متضرر از جرم

بور قانوناً فاقد صـالحیت  نسبت به صالحیت دادگاه کیفري مزبور ایراد نماید که مرجع مز تواند یم
خواسته دعواي خصوصی تا مبلغ بیست یـا   چه چنانمثال عنوان  به .رسیدگی به چنین دعوایی است

پنجاه میلیون ریال باشد که در صالحیت قاضی شوراي حـل اخـتالف قـرار دارد کـه البتـه چنـین       
وي مقنن بـه محکمـه   تبعیت امر حقوقی از امر کیفري و اعطاي این صالحیت از س به لحاظایرادي 

دادگاه عمـومی  ، به جرم کننده دادگاه کیفري رسیدگی که آن کیفري قابلیت پذیرش نخواهد داشت یا
نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت باشد که ممکن است در خصـوص صـالحیت هـر    ، انقالب، جزایی

ر صـالحیت  یک از محاکم مزبور ایراد گردد و همچنین دعواي مطالبه نفقه زوجـه و اقـارب کـه د   
هاي خانواده قرار دارد و دعواي خصوصی در این مورد به تبعیت از شـکایت کیفـري تـرك     هدادگا

  .انفاق در محکمه جزا مطرح گردیده باشد
  
  صالحیت محلی .2ـ1ـ1ـ2

طرح شکایت کیفري در محل مزبور  به لحاظطرح دعواي ضرر و زیان در غیر محل اقامت خوانده 
صـالحیت   به لحاظبه مال غیر منقول در محلی غیر از محل وقوع آن  و نیز صالحیت دعواي راجع

محکمه کیفري نسبت به جرم ارتکابی ممکن است موجب ایراد خوانده چنین دعوایی به صالحیت 
در بند پیشـین چنـین ایـرادي قابلیـت پـذیرش       گفته یشپمحلی دادگاه کیفري گردد که بنا به دلیل 

  .ندارد
  
  ه و دعوي مرتبطایراد امر مطروح .2ـ1ـ2

در صورتی که مدعی قبالً راجع به ضرر و زیان مورد ادعاي خویش در محکمه حقوقی یا شـوراي  
حل اختالف اقامه دعوا نموده باشد مانند: مطالبه وجه چک از مراجع مزبور یا اجراي ثبت یا سـایر  

نظریـه   نادبـه اسـت  خسارات وارده ناشی از جرم ماننـد مطالبـه خسـارت ناشـی از تخریـب دیـوار       
 اي یجـه نتدلیل از محکمه حقوقی یا شوراي حـل اخـتالف کـه در ایـن صـورت       ینتأمکارشناسی 
چـرا کـه محـاکم     شود یمحاصل  گیرد یمدر یک محکمه حقوقی مورد عمل قرار  چه آنمتفاوت با 
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بودن چه بسا پرونده مطروحه در یکی از دو محکمـه مزبـور رسـیدگی     عرض هم به لحاظحقوقی 
در مورد مبتالبه دادگاه جزا در صورت مواجه شدن با چنین ایرادي و احراز اقامه دعوا در شود ولی 

پرونده حقوقی مطروحه را مطالبه و احیاناً براي جلـوگیري از صـدور    تواند ینماین خصوص قطعاً 
رسیدگی توأمان نماید بلکه با توجه به استثنایی بودن صالحیت مزبـور  ، احکام متعارض و تکراري

مرجع قضایی باشد ارسال نماید ولی در صورتی که مرجـع   چه چنانید پرونده را به مرجع مزبور با
مزبور مرجع غیر قضایی باشد باید دادگاه کیفري به دعواي ضرر و زیـان رسـیدگی نمـود و حکـم     

همچنین در مواردي که دعوایی مرتبط با دعواي خصوصی در محکمه دیگري مطـرح   .صادر نماید
راد دعوي مرتبط باید قائل به امتناع محکمه جـزا در رسـیدگی بـه دعـواي خصوصـی و      باشد با ای

ارسال آن به دادگاه مزبور گردید چرا که اصل عدم صالحیت مرجع جزایی در رسیدگی به دعـاوي  
همراه با دعواي خصوصی توسط محکمه جزایـی   مرتبطبه پرونده  توأمانحقوقی مانع از رسیدگی 

  .خواهد بود
  
  ایراد عدم اهلیت .3ـ1ـ2

تواند با ایراد نسبت به این  یمباشد خوانده  در صورتی که خواهان اهلیت الزم براي اقامه دعوا را نداشته
گردد همین امر در دعواي خصوصی نیز قابل تصـور اسـت، چـه بسـا      امر موجب صدور قرار رد دعوا

یان ناشی از جـرم در محکمـه جـزا    شاکی فاقد اهلیت استیفا براي اقامه دعواي حقوقی مطالبه ضرر و ز
تواند نسبت به اهلیـت خواهـان ایـراد نمایـد کـه در       یمباشد در این صورت خوانده دعواي خصوصی 

  صورت پذیرش ایراد توسط دادگاه منجر به صدور قرار رد دعواي مزبور خواهد گردید.
از  توانـد  یمـ باشد خوانده اهلیت الزم براي طرف دعوا قرار گرفتن را نداشته  چه چنانهمچنین 

ورشکستگی  به لحاظخوانده دعواي خصوصی نیز چه بسا  .پاسخ دادن به ماهیت دعوا امتناع نماید
تواند از پاسخ اهلیت قانونی الزمه براي پاسخگویی به دعوا را نداشته باشد که می، یا سایر عوارض

  .در ماهیت دعواي خصوصی اجتناب کند
  

  ایراد عدم احراز سمت .4ـ1ـ2
ولـی یـا قـیم او    ، دعوایی نه از سوي اصیل بلکه به نمایندگی از سوي وي و توسط وکیـل  چه انچن

اگر سمت  ینبنابرامطرح گردیده باشد باید مدارکی که مثبت سمت وي باشد ضمیمه پرونده گردد 
دهنده در پرونده محرز نباشد با ایراد خوانده نسبت بـه ایـن امـر و احـراز آن از سـوي       دادخواست

دهنده رد خواهد گردید همین امـر   عدم احراز سمت دادخواست به لحاظاه دعواي مطرح شده دادگ
  ممکن است در اقامه دعواي خصوصی نیز پیش آید

به نمایندگی از متضرر از جرم مطرح شـده   چه بسا دعواي حقوقی از سوي وکیل یا ولی یا قیم
  .یراد گرددعدم ارائه مدرك مثبت سمت به سمت ایشان ا به لحاظباشد و 
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  ایراد عدم توجه دعوا .5ـ1ـ2
با ایراد نسبت به این امـر موجبـات صـدور     تواند یمدر صورتی که دعوا متوجه خوانده نباشد وي 

قرار رد دعواي مطروحه علیه خویش را فراهم نماید و در دعواي خصوصی نیـز در صـورت عـدم    
سا در شکایت کیفري میزان مسـئولیت  ب چه .توجه دعوا به خوانده دعواي مزبور مردود اعالم گردد

اسباب متعدده دخیل در ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد ضرر و زیـان بـه    یتمسئولمرتکبین یا میزان 
فاقـد   متفاوت باشـد و یـا اساسـاً ماننـد معـاون جـرم      ها  آن محدوده ارتکاب جرم، متضرر از جرم

به بیمه نمـودن مسـئولیت دعـواي     جهبا تو یا .مسئولیت نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم باشند
  .مطروحه را متوجه خود ندانسته و معتقد باشد که باید از طریق شرکت بیمه مطالبه گردد

  
  ایراد اعتبار امر مختومه .6ـ1ـ2

که خوانده مـدعی اسـت ماهیـت     شود یمایراد اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده زمانی مطرح 
رار گرفته و نهایتاً منجر به قطعیت دادنامه صادره شـده اسـت لـذا    همین دعوا قبالً مورد رسیدگی ق

و در مورد دعواي خصوصـی   .دادگاه نباید مجدداٌ دعواي مزبور را مورد رسیدگی ماهوي قرار دهد
در مرجع دیگري مطرح و نفیاً یا اثباتاً مورد رسیدگی ماهوي واقع شده ، نیز چه بسا قبل از طرح آن
یـا   توانـد  یمـ مجدد دعواي مزبور در محکمه جزا خوانده چنین دعوایی  باشد لذا در صورت طرح

شـخص   چـه  چنـان همچنین است  .ایراد اعتبار امر مختومه تقاضاي رد دعواي مطرح شده را بنماید
  .دیگري مانند بیمه طرف دعوا قرار گرفته و خسارات وارده را نیز پرداخت کرده باشد

  
  نفعی خواهان بی ایراد .7ـ1ـ2

کننـده دعـوا در اقامـه     چه اقامـه  لذا چنان 1نفع بودن مدعی است ز شرایط اقامه دعوا، ذيیکی ا
نفع نباشد دعواي وي قانوناً قابلیت استماع نخواهد داشـت و در صـورت    دعواي مطروحه ذي

نفـع دعـواي مطـرح شـده      يذ یرغایراد خوانده نسبت به طرح دعواي مزبور از سوي شخص 
نفع بودن خود در دعواي  اهد گردید. مدعی خصوصی نیز باید ذيمنجر به صدور قرار رد خو

مطروحه را اثبات کند در غیر این صورت و ایراد خوانده دعواي خصوصی و پذیرش ایراد از 
کننده، قرار رد دعـواي خصوصـی صـادر خواهـد گردیـد، مـثالً        سوي دادگاه جزایی رسیدگی

ورد تخریـب قـرار داده باشـد در اینجـا     فردي زمین مورد اجـاره شـاکی از اداره اوقـاف را مـ    
توانـد ضـرر و    ینمـ شخص چه بسا صالحیت طرح شکایت کیفري را داشته باشد ولی شاکی 

تواند خساراتی را کـه از تخریـب مزبـور     یمزیان ناشی از تخریب زمین را مطالبه کند و فقط 
یـا در جـایی کـه     الحصول را مورد مطالبه قرار دهد، به وي وارد شده است مانند منافع ممکن

                                                            
که شخص یا اشـخاص   تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این هیچ دادگاهی نمی« قانون آیین دادرسی مدنی: 2ماده   .1

  »نفع یا وکیل یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ذي
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جرم عمومی که شاکی خصوص نیز داشته باشد ولی شـاکی خصوصـی نسـبت بـه خسـارات      
  نفع نباشد. وارده ذي

  
  ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر اقامه دعوا .8ـ1ـ2

بـا   توانـد  یمـ دعوایی مطرح گردد که حتی در صورت اثبات فاقد اثر قانونی خواهـد بـود    چه چنان
قانون آیین دادرسی مدنی مورد ایراد خوانده دعوا قرار گیرد که در صورت  84ماده  7استناد به بند 

حـال در دعـواي خصوصـی امکـان تصـور       .پذیرش ایراد مزبور دعواي مطروحه رد خواهد گردید
چنین ایرادي وجود خواهد داشت یا خیر؟ پاسخ منفی است چرا که مصداقی از ادعـاي خصوصـی   

  .ردبراي تحقق ایراد مزبور وجود ندا
  
  ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا .9ـ1ـ2
) 361ص ، 1389(آخونـدي،  1»دهـد.  یممقنن فقط وضع قانونی و مشروع افراد را مورد حمایت قرار «

عـدم   به لحـاظ مطالبه وجوه باخته شده در بازي قمار که موضوع شکایت کیفري قرار گرفته است 
صدور حکم راجـع بـه مجـازات مـتهم یـا      مشروعیت قابل مطالبه نیست البته دادگاه کیفري ضمن 

متهمین تکلیف وجوه حاصله از این طریق را تعیین کرده باشد نیازي به طرح اقامـه دعـوا در ایـن    
خصوص نخواهد بود که لزوماً تصمیم دادگاه کیفري مبتنی بر استرداد وجوه بـه مالباختـه نخواهـد    

  .بود
  
  ایراد جزمی نبودن دعوا .10ـ1ـ2

 84مـاده   9با استناد بـه بنـد    تواند یمی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد خوانده دعوا جزم چه چنان
قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به این امر ایراد نماید و در صورت پذیرش ایراد مزبور دادگـاه بـر   

مبادرت به صدور قرار رد دعوا خواهد نمود ولی شـاید ایـن ایـراد در    ، قانون مزبور 89اساس ماده 
چرا که چه بسا توجه ، خصوصی براي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قابل پذیرش نباشد دعواي

اما ممکن اسـت مـتهم مـدعی گـردد کـه ادعـاي       ، اتهام به متهم مانع از پذیرش چنین ایرادي گردد
هـاي شخصـی وي    خصوصی خواهان مبنی بر ورود ضرر و زیان به وي ناشی از حـدس و گمـان  

                                                            
ود کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفري اداره حقوقی در مورد دختري که در دوران نامزدي از نـامزد مقتـول خـ     .1

 عنوان مدعی خصوصی وارد دعواي کیفري شده است چنین اظهار کـرده اسـت:   حامله بوده و بعد از سقط جنین به
کند و نکاح محسوب نیست حمل در زمان نامزدي حمل ناشی از زنا خواهد  چون نامزدي ایجاد علقه زوجیت نمی«

ر این مورد اقرار بـه نسـب طفـل در زمـان     قانون مدنی) و در صورتی که فرض شود که زانی نیز د 1035ماده ( بود
قـانون   1273مـاده  ( تواند باشد زیرا عمل نفساً مخالف قانون بوده است حیات خود نموده است این اقرار مؤثر نمی

گـردد   شود مادر زانی نیز ولی دم محسوب نمی که طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی و در نتیجه نظر به این) مدنی
 به نقل از منبع فوق.» در امر جزایی قابل استماع باشد. او یخصوصتا دعواي 



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

15 

خسارتی توسط متهم به مدعی خصوصی وارد نشده است البته  گونه یچهکابی و از جرم ارت باشد یم
اگر خوانده دعواي خصوصی بتواند چنین ادعایی را اثبات نماید قطعاً پذیرش ایراد مزبور منجر بـه  

  .صدور قرار رد دعواي مطروحه از سوي مدعی خصوصی خواهد گردید
  
  ایراد به زمان اقامه دعوا .11ـ1ـ2

مه دعوا مقید به زمان باشد و خواهان رعایت زمان مقـرر قـانونی را بـراي اقامـه دعـوا      اقا چه چنان
قانون آیین دادرسی مدنی نسـبت   84ماده  11تواند با استناد به بند ننماید خوانده چنین دعوایی می

ر قـانون مـذکو   89با استناد به قسمت اخیر ماده ، به این امر ایراد نماید که در صورت پذیرش ایراد
در دعواي خصوصـی مطروحـه از سـوي     .مبادرت به صدور قرار رد دعواي مطروحه خواهد نمود

مانند دعاوي راجعه به ، در صورت مقید بودن طرح دعواي خصوصی به زمان، مدعی خصوصی نیز
امکـان چنـین ایـرادي وجـود دارد کـه       1هاي مقرر قانونی مطـرح گـردد   چک که باید ظرف مهلت

م چک بالمحل به متهم پرونده چه بسا دعـواي ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم      رغم انتساب اتها علی
مهلت اقامـه دعـواي    .طرح دعوا در خارج از مهلت مقرر قانونی مردود اعالم گردد به لحاظمزبور 

قانون آیین  15و نیز ماده  1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  11خصوصی نیز بر اساس ماده 
بعـد از زمـان مزبـور     چـه  چنانتا زمان اعالم ختم دادرسی است که  1392دادرسی کیفري مصوب 

  .اقامه گردد به صدور قرار رد از سوي دادگاه منجر خواهد شد
  
  دعواي واهی ینتأمایراد  .12ـ1ـ2

بینـی گردیـده اسـت تـا وي      در قانون آیین دادرسی مدنی براي خوانده دعواي واهی این حق پیش
مقتضی جهت جبران خسارات دادرسی وارده  ینتأمی تقاضاي سپردن بتواند از خواهان چنین دعوای

دادگاه با توجه به وضع و نوع دعوا و  چه چنانبنماید و  گیرد یمکه از دعواي مزبور نشأت  بر خود
 ینتـأم را موجه بداند رسیدگی به چنین دعوایی را منوط به سـپردن   يا خواستهچنین ، سایر جهات

اما آیا امکان چنین ایرادي از سوي خوانـده دعـواي خصوصـی     2مایدن یممقتضی از سوي خواهان 
                                                            

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظـرف  « قانون تجارت: 315ماده   .1
ـ    د در پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شـده باشـد بای

ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه 
آن را مطالبه نکند دیگر دعواي او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی کـه مربـوط بـه    

  »کننده نیز در محکمه مسموع نیست.علیه است از بین برود دعواي دارنده چک بر علیه صادر محالٌ
هاي مربـوط   در کلیه دعاوي مدنی اعم از دعاوي اصلی یا طاري و دادخواست« قانون آیین دادرسی مدنی: 109ماده   .2

توانـد  به امور حسبی به استثناي مواردي که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته اسـت، خوانـده مـی   
الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگـاه تقاضـاي    اشی از هزینه دادرسی و حقبراي تأدیه خسارات ن

تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بدانـد قـرار   
و در صورتی که مـدت مقـرر    نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند تأمین صادر می
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(متهم پرونده) وجود دارد و در صورت ایراد دادگاه خواهان دعواي خصوصی را ملـزم بـه سـپردن    
عنـوان   بـه  دعواي واهی خواهد نمود یا خیر؟ که با عنایت به انتساب جرم به خوانـده مزبـور   ینتأم

واهی بودن دعواي خصوصی منتفی است و با وحـدت مـالك از    دیگر تصور، متهم پرونده کیفري
دعواي واهـی در   ینتأمتوان قائل به عدم امکان طرح ایراد می 1قانون آیین دادرسی مدنی 110ماده 

البته ممکن است جرم ارتکابی امکان ایراد ضرر را نداشـته باشـد ولـی مـدعی      .چنین حالتی گردید
حق مطالبه خسارتی بداند که چه بسـا   محکمه کیفري ذيخصوصی خود را طی دعواي حقوقی در 

واهی محسوب گردد که باز هم تا قبل از رسیدگی و احراز اسـتحقاق یـا عـدم اسـتحقاق خواهـان      
به دعواي مطروحه اطالق دعواي واهی نمود و وي را مکلف به سپردن  توان ینمدعواي خصوصی 

  .دانست ینیتأمچنین 
  
  بیگانهاتباع  ینتأمایراد  .13ـ1ـ2

ایراد نماید که بـه دعـواي مزبـور     تواند یمخوانده دعواي حقوقی مطروحه از سوي خواهان بیگانه 
مقتضی از سوي تبعه بیگانه جهت جبران خسارات دادرسی سپرده نشود  ینتأمپاسخ نخواهد داد تا 

بینـی گردیـده    به دعواي چنین شخصی رسیدگی نشود و جز دز موارد خاصی کـه در قـانون پـیش   
 ینتـأم ها رسیدگی به دعواي تبعه بیگانـه علیـه خوانـده ایرانـی را منـوط بـه سـپردن         دادگاه 2است
هـاي کیفـري ایـران     مانند اتباع داخلی بـه دادگـاه   توانند یماتباع خارجی متضرر از جرم « نمایند یم

بـه   قـانون مـدنی   961مراجعه نمایند و درخواست مطالبه ضرر و زیان کنند این اسـتحقاق از مـاده   
متضـرر از جـرم تبعـه بیگانـه      چـه  چنان) حال 316ص ، 1389، آخوندي»(شود. یموضوح استنباط 

 ینتـأم مدعی گردد تا زمانی که تبعه خـارجی   تواند یمباشد آیا خوانده ایرانی در دعواي خصوصی 
الاقل  نسپارد دادگاه نباید به دعواي او رسیدگی کند یا چنین ایرادي با توجه به احراز مجرمیت و یا

قابـل طـرح    ینتأماحراز رابطه سببیت و بنا به قرائن موجود در موارد معافیت به خارجه از سپردن 

                                                                                                                                                  
تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهـد بـه درخواسـت خوانـده قـرار رد دادخواسـت        در قرار دادگاه براي دادن

  شود.خواهان صادر می
ي ورز غـرض چه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایـذاء طـرف یـا     تبصره. چنان  

کلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی بـه نفـع دولـت    بوده دادگاه م
  »محکوم نماید.

ها چک یا سفته یا بـرات باشـد و همچنـین در مـورد      در دعوایی که مستند آن« قانون آیین دادرسی مدنی: 110ماده   .1
تواند براي تأمین خسارات احتمالی خود تقاضاي  نمیدعاوي مستند به اسناد رسمی و دعاوي علیه متوقف، خوانده 

  »تأمین نماید.
عنـوان شـخص ثالـث     هاي خارج چه خواهان اصلی باشند و یا بـه  اتباع دولت« قانون آیین دادرسی مدنی: 144ماده   .2

طرف دعوا بـراي تأدیـه خسـاراتی کـه ممکـن اسـت بابـت هزینـه دادرسـی و           درخواستوارد دعوا گردند بنا به 
الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعـه ایـران و تـا     حق

  »شود.پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می
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هر چند مقنن معافیتی براي اتباع بیگانه در چنین شرایطی براي مدعی خصوصی تبعه بیگانه  .نیست
حتی شاید بـه   و 1قانون آیین دادرسی مدنی 145بینی ننموده است اما به وحدت مالك از ماده  پیش

در چنین دعاویی گردید چرا  ینتأمطریق قیاس اولویت بتوان قائل به معافیت تبعه بیگانه از سپردن 
که ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر به تبعه بیگانه که انتساب آن به تبعه ایرانی محرز گردیده است 

مدعی خصوصی مکلف بـه  نوان ع به نظري مخالف تبعه بیگانه در نماید. یمچنین معافیتی را توجیه 
  )317ص ، همان( .دانسته شده است ینتأمسپردن 

  
  ایراد رد دادرس .14ـ1ـ2

هاي کیفري نیز قابل طرح است اما در جایی که شـکایت   بدیهی است چنین ایرادي در دادرسی
کیفري به لحاظ عدم احراز سوء نیت منجر به منع تعقیب یـا برائـت گردیـده ولـی نسـبت بـه       

وقی پرونده مفتوح باشد و در این مرحله دادرس دادگاه تغییر یافته و مشمول مـوارد  دعواي حق
چنـد   هـر  توانند نسبت به دادرس ایراد نمایند. یمرد باشد خوانده یا خواهان دعواي خصوصی 

طور مجزا موارد رد دادرس پرداختـه و بـراي هـر یـک از      در قانون آیین دادرسی کیفري نیز به
باشند حق ایـراد رد دادرس را   یمي که همانا طرفین دعواي خصوصی نیز طرفین شکایت کیفر

  2به رسمیت شناخته است.
  

  طواري راجع به دعاوي طاري .2ـ2
که به مناسبت طـرح دعـواي اصـلی و متعاقـب طـرح آن       گردد یمدعواي طاري به دعوایی اطالق 

د هر دعوي بر دعـواي دیگـر   به معناي ورو» توارد دعاوي« توان یماین صورت را  3گردد. یممطرح 
دعاوي ثانوي در برابر دعاوي عنوان  به ) از این امر18ص ، 1380، حسینی( .یا تداخل دعاوي نامید
هر چند خاستگاه دعاوي طاري دعاوي حقوقی مطروحه در محاکم حقوقی  .اولی نیز یاد شده است

واي خصوصی نیز قابل طـرح  است ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که دعاوي طاري به تبع دع
  .به دعواي مزبور باشد کننده در محکمه کیفري رسیدگی

  
                                                            

. 1باشـند:   در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می« قانون آیین دادرسی مدنی: 145ماده   .1
. 3. دعـاوي راجـع بـه بـرات، سـفته و چـک.       2ینی معاف باشند.تأمي اتباع ایرانی از دادن چنین متبوع وور در کش

شود از قبیـل   آگهی رسمی اقامه می اثر بر. دعاوي که 5باشد.  . دعاوي که مستند به سند رسمی می4دعاوي متقابل. 
  »اعتراض به ثبت و دعاوي علیه متوقف.

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  426تا  421و مواد  1378ین دادرسی کیفري سال قانون آی 50تا  46مواد   .2
  اند. به موارد رد دادرس اختصاص پیدا کرده

هر دعوایی که در اثناي رسیدگی به دعواي دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا « قانون آیین دادرسی مدنی: 17ماده   .3
شود این دعـوا اگـر بـا دعـواي      بر ثالث اقامه شود دعواي طاري نامیده میشخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی 

  »شود که دعواي اصلی در آنجا اقامه شده است. مرتبط یا داراي یک منشأ باشد در دادگاهی اقامه می اصلی
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  طرح دعوي تقابل .1ـ2ـ2
هاي خوانده در برابر دعواي  العمل یکی از عکسعنوان  به گردد که دعوي تقابل به دعوایی اطالق می
مطروحه تصور طرح دعواي تقابل در دعواي خصوصی  1گردد یممطروحه از سوي خواهان مطرح 

  در محکمه کیفري به چند صورت قابل تصور است:
شکایت کیفري متقابل باشد و هر یک از طرفین پرونده کیفري به نوعی هـم شـاکی و    چه چنان

به تبع شـکایت   با استفاده از حقوق قانونی خویش توانند یمهر یک از ایشان  باشند یمهم متشاکی 
یکـی از   چه چنانقدیم دارند ولی در همین شق هم کیفري دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ت

و زیـان ناشـی از    ضـرر ایشان مبادرت به اقامه دعواي خصوصی ننموده ولی مواجه با دادخواسـت  
  .مبادرت به طرح دعواي تقابل نماید تواند یمجرم از سوي طرف دیگر شود 

ز شاکی پرونـده یـا   مبلغی ا، خوانده دعواي خصوصیعنوان  به متهم پرونده، در مصداق دیگري
کـه   گـردد  یمهمانا مدعی خصوصی طلب دارد و معتقد است که باید بین طلب و بدهی وي تهاتر 

البته در صورت تحقق جمیع شرایط تهاتر قهري نیازي به اقامه دعواي تقابل نیست و طـی دفـاع از   
ولـی   2فـت گر اهـد مد نظر دادگـاه کیفـري مزبـور قـرار خو    ، دعواي مطروحه به صرف اعالم تهاتر

تهاتر مزبور قهري نبوده بلکه خوانده دعواي خصوصی بخواهـد بـا طـرح دعـواي تقابـل       چه چنان
خواهان رسیدگی دادگاه و احراز و اعالم تهاتر قضایی توسط دادگاه گردد ایرادي در پذیرفتن چنین 

مدارکی که در  متهم پرونده مبلغی بابت اسناد و که این یا رسد. ینمدعوایی در محکمه مزبور به نظر 
از مـدعی خصوصـی طلـب دارد و یـا      باشـد  یمو در رابطه با جرم ارتکابی توسط وي  دست دارد

مدعی اشتباه در محاسبات مالی است لذا از این بابت بخواهد متقابالً دادخواستی به طرفیت مـدعی  
  .خصوصی مطرح نماید

ناشی از همین جرم مبالغی همچنین در صورتی که متهم پرونده مدعی باشد بابت ضرر و زیان 
را به مدعی خصوصی پرداخت کرده است ولی چون در قبـال محکومیـت از سـوي دادگـاه نبـوده      

ناشی بودن از یک منشأ مبادرت به طرح دعواي تقابل براي مطالبه مبلغ مزبور  به لحاظاست متقابالً 
طلـب و بـدهی طـرفین    نتیجه نهایی چنین دعوایی در حـد   که این را از مدعی خصوصی بنماید گو

لزوم رسیدگی قضایی و احراز این امر توسط محکمه مزبور ایرادي  به لحاظتهاتر خواهد گردید اما 
  شود. ینمدر طرح و استماع چنین دعوایی دیده 

                                                            
دعـوایی در   تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمایـد چنـین   خوانده می«قانون آیین دادرسی مدنی:  141ماده   .1

صورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعواي متقابل نامیده شـده و توأمـاً   
جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا  طور بهچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح  شود و چنان رسیدگی می

  »میم در هر یک مؤثر در دیگري باشد.وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تص
شود لیکن دعاوي تهاتر، صـلح،   دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه می«قانون آیین دادرسی مدنی:  142ماده   .2

شود و نیاز به  شود دعواي متقابل محسوب نمی که براي دفاع از دعواي اصلی اظهار می فسخ، رد خواسته، و امثال آن
  »جداگانه ندارد.تقدیم دادخواست 
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رغم ایده مخالفان مبنی بر عدم امکان پذیرش دعوي تقابـل و رسـیدگی بـه آن توسـط      لذا علی
ضـرورت  ، به دعواي تقابل در ضمن رسیدگی به دعـواي اصـلی  هاي رسیدگی  دادگاه کیفري مزیت

عـواي تقابـل را بـراي    دشرایط  یفريک دادگاه چه چنان البته نماید. یمپذیرش چنین امري را توجیه 
دعواي مطروحه از سوي متهم احراز نکند باید مبادرت به صدور قرار عدم صالحیت به شایسـتگی  

  .محاکم حقوقی نماید
  

  افیدعاوي اض .2ـ2ـ2
که متعاقب اقامه دعـواي مطروحـه از سـوي خواهـان علیـه       شود یمدعواي اضافی به دعوایی گفته 

مدعی خصوصی خسارت ناشی از جـرم را مقـوم بـه مبلغـی      چه چنانحال  گردد یممطرح  خوانده
مطالبه نموده باشد و سپس متوجه گردد که مبلغ مورد مطالبه کمتر از میزان خسارت مورد استحقاق 

این امر تا پایان جلسه اول رسیدگی به دعواي خصوصی مطرح گردد مسـتنداً   چه چنان باشد یموي 
قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خویش را تا مبلغی که الزم باشد افـزایش دهـد البتـه     98به ماده 

ممکـن   يا محکمـه ممکن است تفکیک بین جلسه اول دادرسی کیفري و دادرسی مدنی در چنـین  
 يا جلسـه پذیر نیست لـذا بایـد جلسـه اول مزبـور را اولـین       که عمالً این تفکیک امکاننباشد چرا 

دادخواست با استفاده از  که آن مگر دهد یمدانست که دادگاه کیفري جهت رسیدگی پرونده تشکیل 
بعد از تشـکیل پرونـده کیفـري در محکمـه     ، 1قانون آیین دادرسی کیفري 11اختیار مندرج در ماده 

خواهد بود کـه دادگـاه بعـد از تقـدیم      يا جلسهاول  جلسه صورته شده باشد که در این مزبور داد
  دهد. یمدادخواست ضرر و زیان از سوي مدعی خصوصی تشکیل 

 توانـد  یمـ هم نبود ادر صورتی که در جلسه اول مورد نظر این امکان براي مدعی خصوصی فر
ان است مبادرت به طرح دعوي اضـافی کـه   در اثناء رسیدگی و تا زمانی که دادرسی مزبور در جری

کـه بـه    يا محکمهباید در  2قانون آیین دادرسی مدنی 17و متلقی از ماده  نوعی دعوي طاري است
پـس از جلسـه اول    چـه  چناناما  .مورد رسیدگی واقع شود بنماید نماید یمدعواي اصلی رسیدگی 

ز جرم مطالبه کند باید مبادرت به اقامه دادرسی بخواهد مبلغ دیگري را از بابت ضرر و زیان ناشی ا
وحدت منشأ به تبع دعواي اصلی در دادگاهی که به دعواي اصلی  به لحاظدعواي اضافی نماید که 

  .مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کند یمرسیدگی 
                                                            

تواند اصـل یـا    که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می پس از آن«قانون آیین دادرسی کیفري:  11ماده   .1
تواند  رونوشت تمامی دالیل و مدارك خود را پیوست جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می

مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیـین دادرسـی مـدنی     ماید.قبل از اعالم ختم دادرسی تسلیم دادگاه ن
  ».باشد می

هر دعوایی که در اثناي رسیدگی به دعواي دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طـرف متـداعیین     .2
داراي یک منشأ باشـد   شود این دعوا اگر با دعواي اصلی مرتبط یا اصلی بر ثالث اقامه شود دعواي طاري نامیده می

  ».شود که دعواي اصلی در آنجا اقامه شده است در دادگاهی اقامه می
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  دخالت اشخاص ثالث .3ـ2ـ2
متـین  اسـت ( ه شـد  بینـی  پیشدخالت اشخاص ثالث در دادرسی به دو صورت اختیاري و اجباري 

خواهیم پرداخـت البتـه   ها  آن ) که تحت عنوان ورود ثالث و جلب ثالث به172ص ، همان، دفتري
آقاي دکتر صدرزاده افشار مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفري را جز براي مطالبه خسـارت از  

هـد آمـد   ) البته همچنان کـه خوا 379ص ، 134، صدرزاده افشار( دانند. یمکلی ممنوع  طور بهجرم 
کیفري ممکن است به دلیلی جز مطالبـه خسـارت ناشـی از     یدادرسعلت دخالت شخص ثالث در 

  .جرم صورت پذیرد
سـتم  یرفته شده و معمول بـه در س ین اصل پذیبر ا یمبتن ي)فرکی یمنع دخالت ثالث در دادرس(
 يفـر یو ک یمـدن  یدادرسـ یی آیـین  ه بدون توجه به اختالفات فـاحش و مبنـا  کاست  یغرب يفرکی

 یدر بعض ـم  کشدن محا یپس از عموم خصوصاً ـران  یدر ا يو جار يسار یدادرسآیین  فرانسه و
) البته نگارنده در 23ص ، 1380، حسینی( .سترار شده اکران تیا یمدن یدادرسآیین  شروح قانون

 ولی باشد یم عنه یمشتکثالث در رسیدگی به شکایت کیفري بین شاکی و  اشخاصپی بیان دخالت 
به شخص ثالـث و  ها  آن ان ربطکامي، فرکی يعت دعاویاگر به لحاظ طبدر ادامه با این عبارات که: 

دخالت شخص ثالـث   یقلمرو اصل یمدن يمحدود است و در هر حال دعاوها  آن دخالت ثالث در
مـا در   یحقـوق  یدر نظام فعل يفرکی یدخالت شخص ثالث در دادرس، الوصف مع، رود یمبه شمار 
همان) امکان دخالت شخص ثالـث  ( .باشد یمآن سازگار  یز و با مبانیه چندان محدود جان یسطح

تـالزم اذن در شـیئ اذن در   «این امر را نتیجه اصل عقالیی  و دانند. ینمتفی ندر دادرسی کیفري را م
واردي در مـ « :اند داشتهبیان  چنین ینااین امر را برخی  یلو دل )24ص ، همان( .اند دانسته» لوازم آن
احراز مجرمیت متهم منوط به احراز صحت و بطالن دعواي ثالث وارد در دادرسی  شود یممشاهده 

کیفري است و در این صورت طرقی جز قبـول و پـذیرش مداخلـه ثالـث و اسـتماع دعـواي او و       
که  هایی یوهشمجزا هر یک از  صورت به) لذا 177ص ، 1390، خلفیان»(.رسیدگی بدان وجود ندارد

  دهیم. یممورد بررسی قرار  نماید یمن دخالت اشخاص ثالث در دعواي خصوصی را توجیه امکا
  

  دعواي جلب ثالث .1ـ3ـ2ـ2
یکی از طرفین دعواي حقوقی حضـور شـخص ثـالثی را در دادرسـی مزبـور الزم بدانـد        چه چنان
بـه دادگـاه   تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم نموده و ظرف سـه روز دادخواسـت الزم را    تواند یم

مزبور تقدیم نماید در مورد دعواي خصوصی نیز چه بسا تصور این امـر بـرود کـه خواهـان و یـا      
دعواي خصوصی حسب ضرورت نسبت به جلب شخص یا اشخاص ثالث اقدام نمایند تـا   خوانده

مقـرر اسـت قسـمتی از     چه چنانادامه رسیدگی با حضور مجلوب یا مجلوبین ثالث استمرار یابد تا 
خوانـده  مـتهم ( محکومیت ثالث به جـاي   یا تمام آن به ثالث توجه پیدا کند و چه بسا موجب دعوا

در فراخواندن شرکت بیمه در تصادفات  تواند یماولیه دعوي خصوصی) گردد مصداق بارز این امر 
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ثالـث   کـه  آن و یـا  1اند یدهگردرانندگی که عالوه بر ایراد صدمات بدنی منجر به خسارات مالی هم 
وي را از محکومیت به جبـران خسـارت   ، به فرد اخیرالذکر رسانی یاريین دلیل جلب گردد تا با بد

  .مبرا سازد
  
  ورود ثالث .2ـ3ـ2ـ2

 چـه  چنـان مدنی) اشخاص ثالثی غیـر از طـرفین دعـوا    ( یحقوقدر یک دادرسی  که این با عنایت به
بداننـد   نفـع  ذياز طرفین دعوا  مستقالً براي خود حقی قائل باشند و یا خود را در محق شدن یکی

رسـیدگی در   کـه  ایـن  وارد دعوا گردند اعـم از  توانند یمختم دادرسی اعالم نشده است  که یوقتتا 
بایـد   مرحله بدوي و یا تجدیدنظر باشد و با توجـه بـه حقـوقی بـودن دعـواي خصوصـی قاعـدتاً       

منصـوص   چه آنیفري بیش از اشخاص ثالث بتوانند در چنین دادرسی وارد گردند ولی آیا دادگاه ک
بوده و آن هم رسیدگی به مطالبـه ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم از سـوي متضـرر از جـرم اسـت          
صالحیت رسیدگی به دعواي جلب ثالث را نیز خواهد داشت یا خیر؟ امکان ورود ثالث در مرحله 

فاوت وجـود  داشت یا خیر؟ دو دیدگاه مت رسیدگی تجدیدنظر نسبت به ادعاي مزبور وجود خواهد
دارد که دیدگاه دیگر در مقابل دیدگاه بیان شده قرار دارد و استدالل ایـن دسـته در توجیـه امکـان     

صـالحیت رسـیدگی بـه     قـرار دادن رسیدگی دادگاه کیفري به دعواي ورود ثالث ناشـی از فلسـفه   
کـام  براي جلوگیري از صـدور اح  کند یمکه به دعواي اصلی رسیدگی  يا محکمهدعاوي طاري در 

شـاهد مثـال   عنـوان   بـه  باشـد.  یممتعدد  يها پروندهمتعارض و متناقض و احیاناً اجتناب از تشکیل 
ثالث در دعاوي خصوصی که نتیجه محکومیت نهایی آن عنوان  به هاي بیمه ورود شرکت از توان یم

 گردد در حالی که شرکت بیمـه بنـا بـه دالیلـی از    جهت جبران خسارت به شرکت بیمه متوجه می
یا ساختگی بودن تصادف و تبانی طرفین دعواي خصوصـی معتقـد بـه     جمله عمدي بودن تصادف

  .مسئولیتی در این خصوص به خود نیست یاد کرد گونه یچهتوجه 
  
  توقیف و زوال دعواي خصوصی، طواري راجع به انتقال .3ـ2

 دیگران گردیده و یاکه موجب انتقال دعوا به  دهد یمدر اثناء دادرسی مدنی حوادث و وقایعی رخ 
از  دهـد  یمـ براي مدتی رسیدگی به دعوا را متوقف نموده و یا براي همیشه به دعواي مزبور خاتمه 

                                                            
کننـده مکلـف بـه دعـوت از      هـاي رسـیدگی   دادگاه 1387قانون بیمه اجباري شخص ثالث مصوب  22حسب ماده   .1

انـد   ها گردیـده  به آن یا صندوق تأمین خسارات بدنی به دعاوي مزبور و ابالغ یک نسخه از دادنامه هاي بیمه شرکت
لذا بایـد پـس از رسـیدگی و صـدور      ولی تا پیش از تصویب این قانون چنین الزامی براي محاکم وجود نداشت و

هـاي بیمـه موفـق بـه اخـذ خسـارت وارده        نفع با ارائه دادنامه قطعی شده بـه شـرکت   حکم و قطعی شدن آن، ذي
گـذار مسـئولیت ناشـی از     یمـه برکت بیمه با انعقـاد قـرارداد بـا    که ش چه با توجه به این گردید در حالی که چنان می

نماید چه بسا جز در خصوص مسئولیت کیفري اصوالً نباید قائـل بـه امکـان     گر می یمهبتصادفات را متوجه شرکت 
  طرف دعوا قرار دادن متهم جهت جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تصادفات رانندگی دانست.
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فوت و یا حجر یکی از طرفین دعوا یا هـر دو طـرف و   ، انتقال حق موضوع دعوا، جمله این وقایع
را موکـول بـه    نیز به جود آمدن وضعیتی مبهم در دعواي مطروحه است کـه تعیـین سرنوشـت آن   

جداگانه توسط همان مرجع و یا مراجع دیگـر   صورت بهکه باید  باشد یمروشن شدن امور دیگري 
هـر کـدام از وقـایع     یرتـأث رسیدگی و تعیین تکلیف گردد که از این امر به اناطه یاد شده است کـه  

  دهیم. یممزبور را بر دعواي خصوصی مطروحه در محکمه جزا به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار 
  
  طواري راجع به انتقال دعوا .1ـ3ـ2

در اثناء دادرسی حق موضوع دعواي خصوصی خواه قهراً و یا از طریق ارادي به شـخص   چه چنان
ی مـدعی  نفعـ  ذيیا اشخاص دیگري منتقل گردد از آنجا که دعـوا مبتنـی بـر حـق مزبـور بـوده و       

 د شخص یـا اشـخاص جدیـد بایـد    لذا در وضعیت جدی گیرد یمخصوصی نیز از همین امر نشأت 
از سوي محکمـه جزایـی بـه رسـمیت شـناخته شـده و حکـم نهـایی در دعـواي           نفع عنوان ذي به

  .خصوصی به نفع ایشان صادر گردد
  
  انتقال ارادي .1ـ1ـ3ـ2

دعوا بنا به اراده خویش حق موضـوع دعـوا را    نفع ذيگیرد که انتقال ارادي دعوا زمانی صورت می
مقـام   قـائم عنـوان   به الیه را دیگر انتقال دهد در این صورت دادگاه باید منتقلٌ به شخص یا اشخاص

در نتیجه حکـم   به رسمیت شناخته و ادامه رسیدگی را با دخالت وي ادامه داده و نفع ذيقراردادي 
مـدعی خصوصـی در حـال حیـات خـود نیـز       « .الیه صادر و اعالم نمایـد  نهایی را نیز به نفع مشار

معـوض ماننـد بیـع و یـا      طـور  بـه ادعاي خصوصی) را به دیگري انتقال دهـد خـواه   ن (آ تواند یم
دعـواي خصوصـی یـک     کـه  این نظر به« .)همان، آخوندي»(.غیرمعوض مانند هبه و ابراء صورت به

البتـه   .)235ص ، همـان ، آشوري»(تواند آن را به دیگري منتقل کندعلیه می دعواي مالی است مجنی
و  انـد  پرداختـه ه بررسی رویه قضـایی در کشـور فرانسـه در مـورد ایـن موضـوع       ایشان در ادامه ب

و در نهایت با استنباط  اند شناختهصالحیت استماع چنین دعاوي را براي دادگاه حقوقی به رسمیت 
دادگاه استان مرکز در ایران نیز قائل به چنین  شعبه چهارم 21/11/1349مورخ  1493شماره  يرأاز 
باید بین دو حالت قائل بـه تفکیـک شـد و در صـورت      رسد یمهمان) اما به نظر ( .هستند اي یهرو

باید ادامه رسیدگی را با همان دادگاه جزا  دیده یانز وسیله بهانتقال دعوي خصوصی بعد از اقامه آن 
دانست و محمل قانونی براي صدور قرار عدم صالحیت و ارسال پرونده به دادگاه حقـوقی وجـود   

حق مطالبه ضرر و زیان ، علیه در صورتی که قبل از اقامه دعواي خصوصی از طرف مجنیاما  ندارد
ناشی از جرم به دیگري منتقل شده باشد فقط دادگاه حقوقی صـالحیت اسـتماع دعـواي مزبـور از     

  .الیه را خواهد داشت منتقلً
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  انتقال قهري .2ـ1ـ3ـ2
چه موضوع شخصی و قـائم بـه    ماید چنانچه یکی از طرفین دعوا فوت ن در یک دعواي حقوقی چنان

یابـد در دعـواي    یمـ مقام قهـري متـوفی ادامـه     شخص طرف دعوا نباشد دعواي مزبور با شرکت قائم
چه مدعی خصوصی فوت نماید با توجه به حق باقیمانده ناشـی از اسـتحقاق وي    خصوصی نیز، چنان

دعـواي  « ي مزبور را ادامه خواهند داد.مقام قهري او دعوا عنوان قائم در دعواي مطروحه، وراث وي به
آید و در خصوصی که هدف آن جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است جزو حقوق مالی به شمار می

باشد در صورت فوت مدعی خصوصی ایـن دعـوا بـه ورثـه قـانونی او       یممالکیت مدعی خصوصی 
را اقامه نماید و بعد فـوت   دیده دعواي خصوصی اگر بزه) «318ص ، 1389آخوندي، ( شود. یممنتقل 

دیـده از جـرم در    یانز)«...119ص ، 1389جوانمرد، »(توانند همان دعوا را ادامه دهند. یمکند وراث او 
زمان حیات خود اقدام به طرح دعواي خصوصی و مطالبـه ضـرر و زیـان اعـم از مـادي، معنـوي یـا        

ر و زیـان وارده بـر خـویش و عـدم     جسمانی کرده است به عبارت دیگر اراده او مبنی بر مطالبه ضـر 
انصراف از آن با تقدیم دادخواست ضرر و زیان در زمان حیاتش اعالم و مسجل شده اما دعـوا هنـوز   
به صدور حکم قطعی منجر نشده است در این صورت وراث در حقیقت دعواي مورث خود را پـس  

وت مـتهم در دعـواي   همچنین در صـورت فـ   )229ص ، 1376آشوري، »(کنند. یماز مرگ او تعقیب 
چه اموالی از وي باقی مانده باشد بـراي وصـول حـق مـدعی خصوصـی از مـاترك،        خصوصی، چنان

یابد و این امر موجبی بـراي پایـان دادن بـه صـالحیت      یمدعواي مذکور به طرفیت وراث متهم ادامه 
  محکمه کیفري در رسیدگی به دعواي خصوصی مطروحه نخواهد بود.

  
  به توقیف دعوا طواري راجع .2ـ3ـ2

و تـا   1گـردد  یموقوع برخی حوادث در اثناي دادرسی موجب توقف دعواي اقامه شده براي مدتی 
زمانی که موجبات این توقیف مرتفع نگردد توقیف مزبور همچنان ادامه خواهد داشت البته ممکـن  

، ایریننداشتن موجبات توقیف حاصل شده نسبت به س یرتأثاست در صورت تعدد طرفین دعوا و 
  .دعواي خصوصی نسبت به برخی توقیف و نسبت به سایرین ادامه خواهد یافت

  
  اثر فوت .1ـ2ـ3ـ2

خوانده دعواي خصوصی) در طـول دادرسـی موجـب     عنوان بهمتهم (فوت مدعی خصوصی و نیز 
و پـس از رفـع موجبـات     گردد یممقامان قهري ایشان  توقیف دعواي خصوصی تا زمان تعیین قائم

                                                            
یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان  هرگاه«ین دادرسی مدنی: قانون آی 105ماده   .1

موقت متوقف و مراتب را به طرف  طور بهآن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را  موجبکه به 
کـه فـوت یـا     یابد مگر ایـن  نفع جریان دادرسی ادامه می دارد پس از تعیین جانشین و درخواست ذي دیگر اعالم می

یري در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشـد کـه در ایـن صـورت     تأثحجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا 
  »دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

24 

آیا بعد از فوت متهم و سقوط دعواي عمومی باز هم  که این در .یدگی ادامه خواهد یافتتوقیف رس
رغـم نظـر    دادگاه جزا را صالح به رسیدگی به دعواي خصوصی مطروحه دانست کـه علـی   توان یم

طرح دعواي  به لحاظولی  دانند یممخالفان که در این خصوص دادگاه حقوق را صالح به رسیدگی 
 10ادامه رسیدگی به آن نیز با دادگاه مزبـور خواهـد بـود و مفـاد مـاده      ، ه جزاخصوصی در محکم

رغـم سـقوط    قانون آیین دادرسی کیفري هر چند در مقام بیان عدم سقوط دعواي خصوصـی علـی  
  نماید. یم ییدتأجنبه عمومی است نیز همین نظر را 

  
  اثر حجر .2ـ2ـ3ـ2

و حقوقی بـه عـارض شـدن حـالتی بـر شـخص       و در اصطالح فقهی  باشد یمحجر به معناي منع 
 گـردد  یمـ که موجب محرومیت وي از استیفاي حقـوق خـویش    گردد یمحقیقی یا حقوقی اطالق 

جنـون و ورشکسـتگی   ، البته همچنان که در تعریف آمد حجر مورد نظر حجر عارضی اعم از سـفه 
باشـد لـذا   سفه و جنون متصـل بـه صـغر مـی    ، است و منصرف از حجر ذاتی است که شامل صغر

 حجر عارضی بر هر یک از طرفین دعـواي خصوصـی عـارض گـردد همچـون اثـر ایـن        چه چنان
رسیدگی به دعواي خصوصی متوقف خواهد گردید تا نماینده قـانونی  ، عوارض بر دعواي حقوقی

کـه آیـا دادگـاه جـزا      سـؤال اما همواره این  .و یا قضایی اشخاص مزبور در دادرسی شرکت نمایند
و صـالحیت   است یباقحیتت رسیدگی به دعواي خصوصی را خواهد داشت یا خیر همچنان صال
صالحیت چنین دادگـاهی   یدمؤو عدم وجود جواز قانونی براي عدول از آن  يا محکمهاولیه چنین 

علیه عارض گردد چرا که نمایندگان  این عارضه بر مجنی که این براي ادامه رسیدگی است خصوصاً
مقامی از وي دعـواي خصوصـی را در محکمـه جـزا ادامـه       شخصی به قائم قضایی یا قانونی چنین

  .خواهند داد
  
  اثر زوال سمت .3ـ2ـ3ـ2

در صورتی که شخص به نمایندگی قراردادي یا قضایی از سوي مدعی خصوصی اقامه دعوا نموده 
ن باشد و در اثناي رسیدگی سمت خویش را بنا به دالیلی از دست بدهد دعواي خصوصی تا تعیـی 

، از فرد محجور رفع حجر گردیده اسـت شـرکت خـود وي در دادرسـی     چه چناننماینده جدید یا 
در دعواي خصوصی نیز زوال سمت یکی از کسانی کـه دعـواي مطروحـه بـا      .متوقف خواهد ماند

  نماید. یموصف سمت مزبور مطرح گردیده موجبات توقیف دادرسی مزبور را فراهم 
  
  دعوا طواري راجع به زوال .3ـ3ـ2

گـاهی نیـز   ، فوت احد از طرفین دعوا چه بسا ممکن است موجب زوال دعـواي خصوصـی گـردد   
خوانده دعواي خصوصی) با پرداخت ضـرر و  متهم (و یا  حق با انصراف موقت یا دائم خویش ذي
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لـذا اسـباب زوال دعـواي     1نماید. یمزیان ناشی از جرم موجبات زوال دعواي خصوصی را فراهم 
  دهیم. یمدو مبحث اسباب زوال قهري و اسباب زوال ارادي مورد بررسی قرار خصوصی را در 

  
  اسباب زوال قهري .1ـ3ـ3ـ2

حیات و ادامه شخصیت حقوقی طـرف  ، دعوایی شخصی بوده و استمرار دعوا مستلزم بقاء چه چنان
ید دعواي مطروحه در مورد چنین حقوقی زایل خواهد گرد، دعوا باشد قطعاً با فوت چنین شخصی

مباشرت اشخاص در انجام تعهدات شرط شده باشد و یا مقرر باشـد   همچنین است در صورتی که
که تعهدات به وجود آمده صرفاً در حق متعهدله ایفا و اجرا گردد لذا فوت هـر یـک از شـاکی یـا     

گردد چرا که بـا منتفـی شـدن موضـوع     گونه موارد موجب زوال دعواي خصوصی می متهم در این
موجـب پایـان   ، تفی شدن قانونی آن نیز با توجه به دائرمدار بودن دعوا بر حق مذکور نیزنمتعهد یا 

چنـین اثـري بـر     تواند ینمحجر  اما .شودیافتن دعواي خصوصی قبل از حصول به نتیجه نهایی می
  .دعواي خصوصی بنماید

بر دعـواي  ا ه آن هر یک از یرتأثالبته اسباب و موجبات سقوط دعواي خصوصی متعدد بوده و 
  طلبد. یمخصوصی مستلزم بحث مفصلی است که مقاله مستقلی را 

  
  اسباب زوال ارادي .2ـ3ـ3ـ2

بعـد از تقـدیم دادخواسـت از اقامـه دعـواي      ، بنـا بـه هـر دلیلـی    ، در صورتی که مدعی خصوصی
خصوصی خویش منصرف گردیده و دادخواست خود را مسترد نماید دادگـاه کیفـري مبـادرت بـه     

 شـود  یمر ابطال دادخواست خواهد نمود و بدین صورت به دعواي خصوصی پایان داده صدور قرا
هر چند این امر مانع از تجدید دادخواست از سوي مدعی خصوصی نخواهد بـود و حتـی دادگـاه    

در اثنـاء   از پذیرش مجدد چنین دادخواستی امتناع نمایـد امـا در صـورتی کـه     تواند ینمکیفري نیز 
مدعی خصوصی دعواي خصوصی را مسترد نماید دادگاه مبادرت بـه  ، از پایان آندادرسی و تا قبل 

مانع از طـرح مجـدد دعـواي مزبـور     ، صدور قرار رد دعوا خواهد نمود که مانند ابطال دادخواست
مدعی خصوصی بخواهد پس از ختم مذاکرات طرفین مبادرت بـه اسـترداد    چه چناناما ، گرددنمی

ت متهم را براي این امر جلب نماید که منجر به صدور قرار رد دعوا گـردد  دعوا نماید یا باید رضای
                                                            

  گیرد: استرداد دعوا و دادخواست و دعوا به ترتیب زیر صورت می: «1379قانون مدنی مصوب  107ماده   .1
تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صـورت دادگـاه قـرار ابطـال      خواهان می الف)  

  نماید. دادخواست صادر می
تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعواي خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا  ب) خواهان می  

  نماید. صادر می
از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردي ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان  ج) استرداد دعوا پس  

  »نظر کند در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. کلی صرف طور بهاز دعواي خود 
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کند که دادگاه جزا در ایـن حالـت    نظر صرفدر غیر این صورت یا باید از خواسته خویش به کلی 
 کـه  آن یا گردد یمکه مانع تجدید دعواي خصوصی  نماید یمقرار سقوط دعواي خصوصی را صادر 

  .دور حکم در ماهیت دعوي بماندمنتظر رسیدگی دادگاه و ص
از خواسته مزبور تمکـین  ، متهم نیز قبل از پایان یافتن دعواي خصوصی چه چناناز سوي دیگر 

نموده و ضرر و زیان ناشی از جرم را که مدعی خصوصی مورد مطالبه قـرار داده پرداخـت نمایـد    
  نماید. یمموجبات ارادي زوال دعواي خصوصی را فراهم 

  
  هاناط .4ـ3ـ2

 صـدور قـرار  الشعاع قرار دهد  دادرسی حقوقی و کیفري را تحت تواند یماز موضوعات دیگري که 
قانون آیـین دادرسـی کیفـري     21ماده ، قانون آیین دادرسی کیفري سابق 13اناطه است که در ماده 

ایی شده است تا امکان رسیدگی به ادعا یا دعو بینی پیشآیین دادرسی مدنی  192و نیز ماده  1جدید
بر روند دادرسی اصلی اعم از حقوقی یا کیفري را داشته باشـد فـراهم گـردد و در     یرتأثکه قابلیت 

این مدت باید دادرسی اصلی متوقف گردیده و براي ادامه رسیدگی منتظر نتیجه قطعـی حاصـله از   
رسـیدگی   امري بـراي  چه چناناین است که  آید یمکه در این مورد پیش  یسؤالبه بمانیم امر منوطٌ

به شکایت کیفري نیاز به اناطه داشته باشد بر دعواي خصوصـی نیـز اثـر خواهـد داشـت و یـا در       
صورتی که براي رسیدگی به دعواي خصوصی نیاز به صدور قرار اناطـه باشـد قـرار اناطـه مزبـور      

 است رسیدگی به دعواي خصوصی تابع رسیدگی یهیبد .شکایت کیفري را نیز متأثر نماید تواند یم
رسیدگی به امر کیفري به دلیل صدور قـرار اناطـه ممکـن     چه چنانبه جنبه کیفري موضوع است و 

  .پذیر نخواهد بود رسیدگی به دعواي خصوصی نیز امکان، نباشد به تبع این امر
                                                            

اسـت بـه   هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصـمیم منـوط    .13ماده « قانون آیین دادرسی کیفري: 13ماده   .1
امري که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگري است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت 

نفع مکلف است ظرف یک ماه  ، ذيشود میقرار اناطه صادر و به طرفین ابالغ  باشد میتشریفات دیگر آیین دادرسی 
کننده ارائـه و یـا دادخواسـت الزم بـه همـان       دادگاه رسیدگیموضوع را در دادگاه صالح پیگیري و گواهی آن را به 

 21ماده » دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت
احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی بـه   هرگاه: 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

نفع و با صدور قرار اناطـه   ها در صالحیت مرجع کیفري نیست و در صالحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذي آن
شـود در ایـن    صورت موقت بایگانی مـی  تا هنگام صدور رأي قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به

وجـه بـه دادگـاه صـالح رجـوع نکنـد و       نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر م ذي هرگاهصورت 
  »کند... دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفري به رسیدگی ادامه می

رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعـایی باشـد کـه رسـیدگی بـه آن در       هرگاه«قانون آیین دادرسی مدنی:  19ماده   .2
شود در این مورد  دار متوقف می یتصالحعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیت دادگاه دیگري است رسیدگی به د

کننـده   خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را بـه دفتـر دادگـاه رسـیدگی    
اه صـالح  تواند پس از اثبات ادعا در دادگ شود و خواهان می تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می

  »مجدداً اقامه دعوا نماید.
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  نتیجه
پس از بحث و بررسی در خصوص امکان تحقق طواري یک دادرسی مدنی در دعواي خصوصی و 

ضافی حقوقی اعطاشده از سوي مقنن مالزمه عقلی با قائل شدن صـالحیت  با عنایت به صالحیت ا
  آمد: دست به راجع به لوازم با صالحیت مزبور است نتایج زیر

ایرادات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی از سوي طرفین دعواي خصوصـی حسـب مـورد      .1
وصی مطالبه ضرر و به دعواي خص کننده قابلیت طرح و رسیدگی دارد محکمه کیفري رسیدگی

با ایرادات متعـدد مقـرر در آیـین دادرسـی مـدنی بایـد        مواجههزیان ناشی از جرم در صورت 
تصمیم  اتخاذتصمیم شایسته قانونی در جهت پذیرش و یا عدم پذیرش ایرادات وارده و نتیجتاً 

  .نماید اتخاذنهایی در هر مورد 
به تبـع   توانند یمدعاوي جلب و ورود ثالث  ،دعواي اضافی، دعاوي طاري مانند دعواي متقابل  .2

از دعـاوي مـرتبط و نیـز     توانـد  یمـ دعواي خصوصی مطرح گردند و همچنین دعـواي مزبـور   
  .الشعاع قرار دهد دعاوي مطروحه متأثر گردیده و دعاوي مزبور را نیز تحت

را تحـت   خصوصـی  يدعـوا ، انتقال و زوال دادرسی و نیز قرار اناطـه ، طواري راجع به توقیف  .3
  .قرار داده و ممکن است موجب توقف دادرسی؛ انتقال و یا حتی زوال آن گردد یرتأث
  

  پیشنهادات
از آنجا که طرح دعواي خصوصی در محکمه جزا از هـر حیـث یـک دعـواي حقـوقی محسـوب       

مقنن تمامی طواري مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را براي دعواي مزبور  بایستی یملذا  گردد یم
 بینـی  پیشمقنن در الیحه آیین دادرسی کیفري این امر را  گردد یمه رسمیت بشناسد و لذا پیشنهاد ب

  .تشتت رویه قضایی در این خصوص را از بین ببرد نماید تا
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 یک دادگستري و پژوهشگر دوره دکتراي حقوق عمومی وکیل پایه زاده کاکرودي فائزه سلیم

 
  

  مقدمه
مصـادیقی از   عنـوان  و بهویژه حقوق خصوصی،  ها از جمله مباحث کلیدي در حقوق، به عقود و قرارداد

ین روي آگـاهی از مقـررات مربـوط بـه حقـوق      از ا شوند.مشارکت اقتصادي و اجتماعی محسوب می
پردازند، امري الزم و ضروري  یمی اجتماعی به مبادالت اقتصادي قراردادها براي اشخاصی که در زندگ

دهند با مطالعه دقیق و حساب شده به انعقاد قرارداد  یمبراي حفظ منافع خود ترجیح  است. معموالً افراد
فقط شامل قراردادهاي که دو یا چند شخص حقیقی یـا حقـوقی    مبادرت ورزند. این تدقیق در مقررات

یازمند نخصوصی قرارداد،  طرفشود؛ بلکه در قراردادهاي دولتی، کنند، نمی یمد حقوق خصوصی منعق
آگاهی و شناخت نسبت به قوانین و مقررات قراردادي است که یک طرف آن دولت یا شخص حقوقی 

یف و مفاهیم قراردادها اعم از دولتی و دانستن تعارحقوق عمومی قرار دارد. این شناخت، ابتدائاً مستلزم 
هاي هریک، در جهت حفظ منافع و حقوق طرفین گـام برداشـته    یژگیوی است تا با شناسایی خصوص

قـانون و   از منظـر در این نوشتار به بررسی اجمالی مفـاهیم قراردادهـاي خصوصـی و دولتـی      لذا شود.
  ي از تعاریف وجود دارد.ها شاخصهپردازیم تا ببینیم در این منابع حقوقی چه  یمدکترین 

  
  قرارداد خصوصی (مدنی) و مفهومتعریف  .1

کـه دو یـا چنـد شـخص      شـود  یمـ در بردارنده مفهومی اجتماعی است و هنگامی محقـق   1قرارداد
آور قانونی است  یک توافق الزام، قرارداد، به زبان ساده .هم تراضی کنند ي موضوع خاصی بادرباره

یـک توافـق   «قرارداد ، ی کاملبراساس تعریف 2شود. یمقبولی) ناشی ( یرشپذکه براساس ایجاب و 
منظـور از   3»باشـد.  یمـ قانون قابل اجرا  وسیله بهبین دو یا بیش از دو طرف به شکل کتبی است که 

حـق قـراردادي از    قانون این است که قرارداد یک ابزار قانونی براي اعمال و پیگیري وسیله بهاجرا 
  .) استها صالح (دادگاه طریق مراجع ذي

                                                            
1. contract 
2. oxford, p.130 
3. www.Merriam=webster.com 

 

 وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و قراردادهاي خصوصی
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  مالك قانونی .1ـ1
مـورد تحلیـل و    1307قـانون مـدنی مصـوب     183مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی مطابق ماده 

از  پـیش  .آثار حقوقی اسـت  یجادبر ا دو طرف توافق، این ماده مالك عقد در گیرد. یمقرار  بررسی
راین بناب 1.حقوقدانان با قرارداد به یک معنا است نظر اکثرواژه عقد در ، ذکر این ماده باید بیان شود

  .در این نوشتار هر دو واژه به جاي یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته است
نفـر  یک یا چند نفر در مقابـل یـک یـا چنـد      که این م: عقد عبارت است از.ق 183مطابق ماده 

  .باشدها  آن قبول و موردتعهد بر امري نمایند  یگرد
از  .نیاورده است دست به ماده ینا درمدنی  از قرارداد املیکجامع و  تعریفواضع قانون مدنی 

اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست بلکـه ممکـن اسـت    ، 183بیان صریح ماده  برخالف، یک سو
تقسـیمی از  ، در واقـع امـر  ، در این مـاده  2.شرکت و غیره نیز باشد، اباحه، اسقاط تعهد، تملیک مال

  شود. ینممشاهده ، 3عقود عهدي) (باشد عقود تملیکی و عقودي که نتیجه آن انتفا امر موجود 
به انجام کاري و  است که بیانگر تعهد یک طرف قرارداد اي یوهشاز سوي دیگر نگارش ماده به 

قرارداد هردو طرف تعهداتی در قبال  در هر که آن حال، پذیرش این تعهد از طرف دیگر است صرفاً
و فروشنده ملـزم بـه تحویـل مبیـع     خریدار ملزم به پرداخت وجه مال موضوع بیع است  .هم دارند
المثل در موعد مقرر است و موجر موظف  المسمی یا اجرت مستأجر ملزم به پرداخت اجرت .است

  .االجاره است به تسلیم مال
براساس ایـن مـاده:    .قانون مدنی جستجو کرد 10نوع دیگري از تعریف قرارداد را باید در ماده 

در صـورتی کـه مخـالف صـریح     ، اند نمودهآن را منعقد قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که 
منعقد  یکدیگربا خروج قراردادهاي که اشخاص ، تعریف فلسفه اصلی این .نافذ است، قانون نباشد

 يقراردادهـا  .از قراردادهاي معین، وجود نداردها  آن و عنوانی در قانون براي نوع قراردادي کنند یم
عقـود   .همگی ناظر به قراردادهاي معین هسـتند ، وجود دارندکه در فصول مختلف در قانون مدنی 

صـلح و غیـره بـه رسـمیت     ، اجـاره ، نامعین نیز در حقوق خصوصی در کنار عقود معینی چون بیع
  شود. یمشناخته 

تعریفـی  » قـرارداد خصوصـی  «با توجه به مطالب فوق، قراردادهاي خصوصی تحت عنوان خـاص  
به نوعی بیانگر تمامیت حقوق خصوصی است، عقد تبیین شـده   دنی کهندارد. اما از آنجا که در قانون م

شناسـد، بـراي فهـم قراردادهـاي      یمـ قراردادهاي خصوصی را به رسمیت  صراحتاً 10است و در ماده 
  باشیم. یمبه این قانون و مجموع کتب حقوقی مرتبط به حقوق مدنی  خصوصی ناگزیر به رجوع

                                                            
 1390ین، جزوه قراردادهاي اداري، دانشکده حقوق شهید بهشتی، محمدحسزارعی،   .1
و همچنـین دوره مقـدماتی حقـوق مـدنی، اعمـال حقـوقی،        196 کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، ص  .2

  17 قرارداد ـ ایقاع، ص
 7اهللا، کلیات قراردادهاي اداري، ص  انصاري، ولی  .3
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  مالك دکترین. 2ـ1
ایـن اسـاس    بـر  .تعریـف کـاملی ارائـه نشـده اسـت     ، از قـرارداد و عقـد   ن مدنیگفته شد در قانو

حقوقی به تعاریفی پرداختند و سعی نمودند در ایـن راسـتا تعریفـی کـه      یشمندانو اندنویسندگان 
از دیدگاه دکتر کاتوزیـان عقـد یـا قـرارداد عمـل       .دهند ارائه، خالء مقرر در قانون را جبران نماید

و راه  گیرند یمنماینده دو نفع متضاد روبروي هم قرار  پذیرد. یمتوافق صورت حقوقی است که به 
توافق بر سـر همـین راه مشـترك    کنند،  یمبی به هدف خاص خود جستجو مشترکی را براي دستیا

در این تعریـف عقـد    1آورد. یمو اثر دلخواه را به بار  کند یماست که با دو انشاء منوط به هم بروز 
عقد در ایـن معنـا    .گرفته شده است در نظربر ایقاع یک جانبه ادر بر حقوقی دوجانبهیکی از عمل 

عقـد  ، برداشت یکسان در .توافق دو انشاء است که هردو طرف تعهداتی را نسبت به یکدیگر دارند
  2.از همکاري متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی عبارت است

عهـدي   .قدین اسـت متعا مابین فیوجود عهدي دو طرفه ، رارداداهمیت در ق حائزبنابراین نکته 
که براساس آن حمایت قانونی داشته باشد و اثر تملیکی یا ایجاد تعهد یا اذن و امثال آن تفاوتی در 

حقـوق و تکـالیف طـرفین را    ، قـرارداد بـا هـر نـوع مـاهیتی      هر نوع کند. ینماصل موضوع ایجاد 
  .دربردارد

  
  قراردادهاي دولتی (اداري)تعریف و مفهوم  .2

قواعـد   .قراردادهاي با ماهیت حقوق عمومی قرار دارد، مقابل قراردادهاي حقوق خصوصی ي نقطه
 کنـد.  یمـ متفـاوت از قراردادهـاي خصوصـی جلـوه      هـاي  یژگیوو نظام حاکم بر این قراردادها با 

ولتی است کـه حتـی در   در حکومت قوانین حقوق عمومی بر قراردادهاي د، ها تفاوت آن ینتر مهم
تحـت عنـوان   ، ماهیت عمـومی بـودن آن سـبب شـده اسـت ایـن نـوع قـرارداد را         برخی کشورها

در معنـاي قراردادهـاي    administrative contractدر فرانسـه   .گذاري کننـد  قراردادهاي عمومی نام
 يا پـاره و در به معناي قراردادهاي دولتـی   Government contractدر ایاالت متحده آمریکا ، اداري

انگلسـتان   و در Public contract 3قراردادهـاي عمـومی   اروپایی از جمله استرالیا يها نظامدیگر از 
در ایران  شود. یمدر نظر گرفته  government contract4یا  public services contractتحت عنوان 

رود و ک معنا بـه کـار مـی   پیمان عمومی به جاي یکدیگر و در ی، دولتی، هر سه نوع قرارداد اداري
این نـوع قـراردادي    هاي یژگیوبه منظور شناسایی  .عنوان خاصی به آن اختصاص داده نشده است

  .نیازمند تبیین مفهوم آن از دیدگاه قانونی و دکترین هستیم
                                                            

 11کاتوزیان، ناصر، همان، ص   .1
  12 ، تعهدات، ص3شهیدي، مهدي، حقوق مدنی   .2
  36 زاده، کاظم، اصول حاکم بر قراردادهاي دولتی، ص حبیب  .3

4. Felix Zigirinshuit,Good governance and public contracts.A comparative perspective the balance between 
public and privte law in Rwanda,p 26 
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  مالك قانونی .1ـ2
اره قانون مدنی اشـ  10و ماده  183در خصوص مالك قانونی قراردادهاي حقوق خصوصی به ماده 

و براسـاس   شـود  یمشد و دیدیم که توافق دو طرف بر ایجاد تعهدي دو جانبه منجر به وقوع عقد 
  شود. یماین تعهد عقود معین و نامعین خصوصی ایجاد 

به تعریف قرارداد از ایـن دسـت و بیـان     معیار قانونی که منجزاً، اما در زمینه قراردادهاي دولتی
، در برخی قوانین و مقررات همچـون شـرایط عمـومی پیمـان     رفاًص .وجود ندارد، انواع آن بپردازد

از قواعد و  يا پاره...، قانون منع مداخله دولت و کارمندان در قراردادها و ، قانون محاسبات عمومی
ترین قواعد خـاص حـاکم    مهمعنوان  ها به آن از، که برخی حقوقدانان، احکام قراردادي وجود دارد

اد کرده و بنابراین براي تعریف قرارداد اداري یا دولتی به نظریه حقوقـدانان  ی 1بر قراردادهاي اداري
قـوانین  شناسـند،   یمدر بیشتر کشورهاي که قرارداد دولتی را به رسمیت  که آن حال .کنندرجوع می

ي که رجوع به قانون یکـی از معیارهـاي مهـم    طور بهخاص براي تبیین انواع قراردادها وجود دارد 
در کشـور فرانسـه قراردادهـاي دولتـی متعـددي تحـت        شود. یمارداد دولتی محسوب شناسایی قر

 1938براي مثال در سـال   شود. یمو بر تعداد این قوانین نیز افزوده  شوند یمقوانین خاص شناخته 
جزو  گذار قانونور دست به مربوط به تصرف و خرید امالك عمومی و قرارداد وام دولتی يقراردادها
قـانون جـامعی نـاظر بـر     ، خصوص معامالت دولتی در، بنابراین 2.اداري شناخته شدند قراردادهاي

شـروط  ، کاال و خدمات عمومی ینتأمقرارداد دولتی وجود دارد که حاوي جزئیات کامل تشریفات 
امـا در نظـام حقـوقی ایـران     3.باشـد اختالفات و مقررات قراردادي دیگر مـی  وفصل حلقیود ، مالی

مواد قانون مدنی ناظر بر قرارداد خصوصـی   که این ز قرارداد دولتی وجود ندارد جزتعریفی قانونی ا
  .را شامل قراردادهاي دولتی بدانیم

  
  مالك دکترین .2ـ2

اندیشمندان فرانسوي موضوع قرارداد دولتی و مفهوم ، به خاستگاه قرارداد دولتی از فرانسه با توجه
در خصوص قـرارداد اداري بیـان   ، استاد حقوق اداري، 4دردولوبا .آن را بسیار مورد توجه قراردادند

عمـومی آن را بـه    مؤسسـات کـه   شود یمآن دسته از قراردادهایی گفته  به يادارکند که قرارداد می
قرارداد مزبور شامل مقـررات و احکـام خـاص حقـوق      که این منظور انجام امور عمومی و به قصد

وجـود قیـود و شـروط مخصـوص حقـوق      ، قصد آن ینمب ؛ خواهکنند یممنعقد ، اداري قرار گیرند
و خواه شرکت و همکاري نزدیک و مستقیم پیمانکار در انجام امـور   قرارداد باشداداري مندرج در 

                                                            
 123 و استوار سنگري، کورش، حقوق اداري، جلد دوم، ص امامی، محمد  .1
  48 و 47 زاده، کاظم، همان، صص حبیب  .2

3. french administrative law,vikipidia,the freeencyclopedia, search about governmental contract 
4. De Laubadere,Andre,Traite elementaive de droit adminstritive1953 
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تفاوت قراردادهاي دولتی و خصوصی ، از دیدگاه وي وجود اراده دو طرفه در ماهیت امر 1.عمومی
-دهاست که توافق دو اراده را یکسان جلـوه نمـی  و نقش دولت در قراردا نیست؛ بلکه آن کارویژه

قائـل بـه   بود کـه  دیگر از حقوقدانان چون لئون دوگی  يا عدههرچند این نظر مورد مخالفت  .دهد
اما آثاري که به سبب وجود یک ، بودند یحقوقاز منظر ماهوي و آثار  قراردادتفاوت در هر دو نوع 

 .شود به خودي خود این گوناگونی را قوت ببخشـیم سبب میکند،  یممتفاوت بروز ، طرف قرارداد
فـرد حقیقـی یـا     کـه  آن شخص حقوق عمومی که حامی منافع عمومی است و حـال ، یبتبدین تر

آثـار   مطمئنـاً این تفاوت شخصـیتی در قـرارداد    .حقوق خصوصی حامی منافع شخصی خود است
  طلبد. یمگوناگون و قواعد ویژه را 

بـه  ، اکثر دانشمندان فرانسوي در تعریف قرارداد دولتـی قـرار دارد  که امروزه مورد قبول  چه آن
قرارداد دولتی از دولتی بـودن آن ناشـی    هاي یژگیوگردد؛ به عبارت دیگر عنصر دولتی بودن بر می

  اند از:ها عبارتاین ویژگی .و تعریف کلی از قرارداد دولتی است شود یم
 ز طرفین قراردادیکی اعنوان  به وجود دولت یا سازمان عمومی .1
  و ویژه وجود قواعد خاص .2
 2قرارداد به منظور ارائه خدمات عمومی .3
 صالحیت دادگاه اداري در رسیدگی به اختالفات ناشی از قراردادهاي دولتی .4

االعـم بیـان     برخی حقوقدانان از قرارداد دولتی بـه معنـی   چه آندر نظام حقوقی ایران براساس 
یـک   و، قراردادي است که بـین دولـت یـا یـک سـازمان دولتـی       لتیاداري یا دو قرارداد، اند نموده

بـا دقـت در ایـن     3گردد. یمشخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی و خارجی منعقد 
قرارداد دولتی مترادف با قـرارداد عمـومی اسـت و قـرارداد عمـومی کـه داراي دو طـرف        ، تعریف

متمـایز  ، باشـد ی که هر دو طرف آن دولت مـی لمللا بینبا قرارداد ، قرارداد دولتی و خصوصی است
ی تابع حقوق الملل بینقرارداد  که آن حال، دولتی تابع حقوق عمومی داخلی است يقراردادها .است
و  ياقتصاد، هاي مختلف اجتماعیدر میان قراردادهاي دولتی که در زمینه، از سویی .است الملل بین

آنجا که هریک از این قراردادهـا در زمینـه    از رما نیست؛نظام واحدي حکف، شوندتجاري منعقد می
 یـن از اشوند نفوذ حقـوق عمـومی در برخـی    تنظیم می...و  آموزش، بهداشت، خاصی چون انرژي

قراردادها به منظور توسعه و بهر ه برداري از نفت و گاز یا قراردادها مربوط به خرید کم (قراردادها 
  4.) استیازامت، پیمانکاريقرارداد ( یادزبرخی  و درکاال) 

                                                            
  14 اهللا، همان، ص انصاري، ولی  .1
ي کـه بایـد از طـرف    به تعبیر دوگی، استاد بزرگ فرانسه، خدمات عمومی عبارت است از هرگونه خدمت یـا امـر    .2

 36و استوار سنگري، کورش، همان، ص  امامی، محمد شود. و کنترلدولت تنظیم، تأمین 
، 7هاي حقوقی شماره  ی، منوچهر، مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهاي عمومی، مجله پژوهشمؤتمنطباطبایی   .3

  103 ص
 105همان، ص   .4
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هـاي عمـومی بـه    شود که توسط سـازمان گفته می قرارداد دولتی به قراردادي، در معناي اخص
، مقاطعـات  یـل از قبمنظور تأمین خدمات و نیازهاي عمومی کشور با اشخاص حقیقی یـا حقـوقی   

  1شود. یمنعقد م ....قرارداد مشاوره و، قرضه عمومی، امتیاز خدمات عمومی و پیمان استخدامی
چهار عنصر قراردادي در حقـوق فرانسـه مـد    ، 2در قرارداد اداري یا دولتی، از دیدگاه برخی نیز

با  خورد. یمبین حقوق عمومی و حقوق خصوصی رقم  3نظر است که براساس آن یک تمایز نهادي
ام در نظـ ، سازي شـده از حقـوق فرانسـه   مسلم و روشن است که تمامی عناصر شبیه، با این وجود

هاي اداري  وجود مراجع یا دادگاه عدم، حقوقی ایران قابلیت مطابقت با آن را ندارد که بارزترین آن
  .صالح براي رسیدگی به دعاوي ناشی از قراردادهاي دولتی است

قرارداد ، که قراردادهاي اداري حاوي چهار عنصر است، در تعریف دیگري از حقوقدانان ایرانی
 هاي اداري یا شرکت یا سازمانی به نماینـدگی از دي است که یکی از سازمانقراردا اداري یا دولتی

هدف انجام یک عملیات  با، از یک سو و هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوي دیگرها  آن
 ) منعقـد و حمـایتی  يهنجـار ، ترجیحـی ( یخاصـ خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبـق ارکـان   

  4باشد. یمهاي اداري اشی از چنین قراردادي در صالحیت دادگاهبه اختالفات ن یدگیو رسکنند  می
-مجموعه توان گفت:بنابراین در تعریف قرارداد اداري یا دولتی براساس معیار حقوقی ایران می

هاي دولتی و عمومی مرکزي و  ها و نهاد شرکت، مؤسسات، ها اي از قراردادهایی هستند که سازمان
برداري از عمومی و اداره و بهره یرسان خدمتهاي عمرانی به منظور  محلی در راستاي اجراي طرح

کنند؛ قراردادهـایی کـه منـافع و سـود آن عایـد اشـخاص خاصـی        و اموال عمومی منعقد می منابع
شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک کشور در سطح مرکزي و کـالن یـا یـک منطقـه      نمی

این دسته از امـور و انجـام    .شوندمحسوب می هایه آن قراردادهدف اول، جغرافیایی در سطح پایین
با انعقاد قـرارداد   تواند یمهرچند دولت  گیرد. یموابسته به آن قرار  مؤسساتآن در اختیار دولت و 

به طریـق   یردولتیغدر مورد اشخاص عمومی  ینبنابرا .نیز همکاري کندها  آن با یردولتیغبا بخش 
ــی ــه ، اول ــار ماهیــت  امکــان ورود ب ــراردادي وجــود دارد؛ چــرا کــه در کن و  غیردولتــیقلمــرو ق
حتی امکان مداخله در امور حاکمیتی را ها  آن کنند که بهاهداف عمومی را دنبال می، شان یخصوص

 .وجـود نـدارد  ، دولتی باشد لزوماًها  آن قراردادهاي یتمامکه،  این اي کلی مبنی بر اما قاعده دهد. یم
به انعقـاد   و این گروه نیز کند یمسخن براي شخص حقوق عمومی دولتی نیز صدق این  که این کما

ورزند که یک شخص خصوصی نیز همان قـرارداد را در روابـط اقتصـادي    قراردادهایی مبادرت می
هـاي دولتـی بـا     توان به قراردادهاي پیمانکاري دستگاهازجمله این قراردادها می .کندخود منعقد می

                                                            
  106همان، ص   .1
  33و  32مان، صص اهللا، ه انصاري، ولی  .2

3. institutonal 
 .1390شهید بهشتی،  حقوق دانشگاهین، جزوه قراردادهاي اداري، دانشکده محمدحسزارعی،   .4
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 یبازرگـان  يقراردادهـا ...، و یخدماتی، عمران، هت اجراي یک پروژه صنعتیاشخاص خصوصی ج
ایـن قراردادهـا از نظـر آثـار در حـوزه حقـوق        .نمـود  ) اشاره..مصرفی و مواد، آالت خرید ماشین(

 1.قراردادهاي خصوصـی متفـاوت باشـند    با، حیث تشریفات انعقاد هرچند از، دارند خصوصی قرار
  2.بسته به نوع قرارداد دارد، صوصیدر واقع ماهیت دولتی و خ

  
  وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و قراردادهاي خصوصی .3

تعریفـی کـه از قـرارداد     نظر گـرفتن در بیان افتراق این دو نوع قرارداد باید اشاره نمود که ما با در 
 یعنی قراردادي که دولت و شخص حقوق عمـومی در راسـتاي  ، دولتی به معناي اخص وجود دارد
یعنی قراردادي کـه  ، کنند و به لحاظ تعریف قراردادهاي خصوصیتأمین خدمات عمومی منعقد می

شخص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و عمومی در راستاي تأمین خدمات شخصی بـه  
  .ایم ها پرداخته به شرح تفاوت، رساندانعقاد می

  
  از حیث حاکمیت حقوق عمومی و حقوق خصوصی .1ـ3

این است که جدایی معنایی  دهد یمسوق  ها تفاوتبیش از همه ذهن را در بیان  چه آنامر در ظاهر 
افتـراق بـین حقـوق عمـومی و      به یکی از ابعـاد مهـم  ، قراردادهاي دولتی از قراردادهاي خصوصی

نماینـده منـافع   ، بدین معنـا کـه ایـن دو حقـوق بـا ماهیـت متفـاوت        گردد. یبرمحقوق خصوصی 
  3.اند مختلف
 حال، هاي عمومی مد نظر بوده قوق عمومی همواره برقراري نظم اجتماعی و تأمین آزاديدر ح

بنابراین احکام و قواعدي  .ضرورتاً نمایندگی منافع اشخاص است، ترجمان حقوق خصوصی که آن
عنـوان   بـه  حقـوق اداري  .ویژه و متمایز از هم هسـتند گیرند،  یم تئنشکه از این دو گروه حقوقی 

 .از تفکیـک احکـام و قواعـد ویـژه مسـتثنی نبـوده اسـت       ، 4دنه بـزرگ حقـوق عمـومی   از ب یجزئ
 .گیرنـد مـی  حقـوق عمـومی) قـرار   تر ( بزرگقراردادهاي دولتی داخل در حقوق اداري و مجموعه 
در تفسـیر احکـام و قواعـد ایـن نـوع       شود یمحکومت حقوق عمومی بر قراردادهاي دولتی سبب 

کـه   کند یمسیستم قانونی فرانسه اثبات  وتحلیل تجزیه .جه قرار گیردمنافع عمومی مورد تو، قرارداد
حقـوق عمـومی اداره    وسـیله  هـا بـه   آن ایـن اسـت کـه   ، ترین خصوصیت قراردادهاي عمـومی  مهم
حاکمیت حقـوق خصوصـی را   ، ها در قراردادهاي خصوصی منافع شخصی افراد و گروه 5.شوند می

                                                            
 28اختیارات خود در انعقاد قراردادها، ص  از حدودامیر محمدي، محمدرضا، اثر تجاوز مدیران دولتی   .1
 همان  .2
  4 طبیقی، صی، منوچهر، حقوق اداري تمؤتمنطباطبایی   .3
  4ی از کتاب حقوق اداري تطبیقی، ص مؤتمنبه نقل از منوچهر طباطبایی   .4

5. Felix Zigirinshuit, Thesis of Good governance and public contracts.A comparative perspective the balance 
between public and privte law in Rwanda,p, 251 
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قرارداد بـه معنـاي اخـص    ، منظور ما از قراردادهاي دولتی باید یادآور شد که مجدداً .دهدنشان می
بـا اسـتفاده از   ، )مصـالح عمـومی   ین(تأماست؛ با این حال در مواردي که هدف قراردادهاي دولتی 

احکام و ابزارهاي حقوق خصوصی برآورده شود و شرط مخالفی من بـاب آن در حقـوق عمـومی    
 یـث هـر ح قراردادهایی خصوصی از ، اما .المانع استگیري ب این جواز در بهره، وجود نداشته باشد

 و نص خاصی در قواعد حقوق عمومی نسبت بـه  باشند یمتابع احکام و مقررات حقوق خصوصی 
  1.وجود نداردها  آن

  
  حاکم بر قراردادهاي خصوصی و دولتی اصول یثحاز  .2ـ3

 مابین فیهایی  بروز تفاوتبه  منجر، خاص طور ، بهوجود برخی از اصول حقوقی حاکم بر قراردادها
  .پردازیممیها  آن قرارداد خصوصی و قرارداد دولتی شده است که در ذیل به

  
  اصل آزادي تعهدات (قراردادها). 1ـ2ـ3

ي آزاد در انعقاد قرارداد است که طـرفین را  وجود اراده، اصل اولیه قراردادي، در حقوق خصوصی
عقـد  ، شود و در صورت انعقادعقد منعقد نمی، ن اصلبدون وجود ای .دهدبه ایجاد تعهد سوق می
 .قانون مدنی مشاهده نمـود  10در ماده  توان یمرسمیت این اصل را  .شوداز درجه اعتبار ساقط می

با هر شخصی که  تواند یم، براساس این ماده هر شخص با داشتن شرایط اهلیت در ورود به معامله
از اصل آزادي  2 .به انعقاد عقد بپردازد )لی و غیر مالیما(پسندد در خصوص هر موضوعی خود می
؛ بدین ترتیب که اشخاص در عقـد قـرارداد   باشد یماصول و احکام دیگري نیز قابل استنتاج ، اراده

گونه تشریفاتی از قبیل اداي الفاظ و عبارات مخصـوص یـا ثبـت     تابع هیچ، 3جز در موارد استثنایی
  باشند. ینم 4شاهد حضور یا معامالت در دفاتر اسناد رسمی و

اما در قراردادهاي که دولت در مقام شخص حقـوق عمـومی در ارائـه خـدمات عمـومی و      
و ادارات، منعقـد   هـا  سازمانهاي  نامه حتی در مورد قراردادهاي خصوصی مطابق برخی از آیین

ه دو نوع ها به اندازه اشخاص مطلق نیست. این محدودیت، ب کنند، آزادي مقامات و سازمان یم
شود. از لحاظ ماهوي، اختیـارات  محدودیت ماهوي و محدودیت شکلی (تشریفاتی) تقسیم می

بـدین معنـا کـه در     5باشـد. هاي مقامات اداري، محدود به قانون و قواعد اداري می و صالحیت
                                                            

 152 دولت در دیوان عدالت اداري، ص بر اعمالهللا، نظارت قضایی صدرالحفاظی، سید نصرا  .1
قانون مدنی استثنائاتی چون رعایت قوانین آمره و نظم عمومی و اخالق حسـنه وجـود دارد    10البته در همین ماده   .2

  .قرار دهندکه طرفین حقوق خصوصی نیز باید مدنظر 
باشد. در مورد ثبت معامله در مورد اموال غیرمنقول  عقد نکاح میاز جمله موارد استثناء در خصوص الفاظ در مورد   .3

 حکم به الزام داده است. گذار قانون
 353ی، منوچهر، حقوق اداري، ص مؤتمنطباطبایی   .4
 58اهللا، همان، ص  انصاري، ولی  .5



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

37 

توانـد   یمـ شـود چـه مقـامی و در چـه حـدودي       یمهاي اداري مشخص  قوانین و دستورالعمل
کـه   ها تبیـین شـده اسـت    و محدودیت صالحیت . در این قوانین موارد ممنوعیتقرارداد ببندد

، بـا شـرایطی نسـبت بـه طـرف مقابـل (شـخص        عالوه بر اعمال بـر شـخص حقـوق عمـومی    
نیز حاکم است؛ مانند قانون منع مداخله دولت و کارمندان در قراردادها، قانون منـع   )خصوصی

. بنـابراین  بات عمومی، شرایط عمومی پیمـان و غیـره  اخذ پورسانت در قراردادها، قانون محاس
دلخواه خـود) مجـوز ورود   به (ی از اشخاص حقوق عمومی با هر شخص خصوصی هر شخص

به معامالت دولتی را ندارد و در انعقاد این قراردادها، مراجعه و تبعیـت قـانون آمـره ضـروري     
  است.

چـه در   شـود. آن لی محدود مـی از سوي دیگر، آزادي قراردادي دولت با وجود شرایط شک
گذار در انواع قراردادهاي دولتی بوده است، وجود تشـریفات و بـه تبـع     اساس مورد نظر قانون

باشد. این تشریفات خود  یمآن رعایت اصول خاص قراردادي یعنی برگزاري مزایده و مناقصه 
تی محسـوب  عامل دیگري در محدودیت در انتخاب طرف معامله و حتی میـزان ارزش معـامال  

  شود.می
 

  اصل نسبیت در قراردادهاي خصوصی و دولتی .2ـ2ـ3
شود، تمـامی آثـار ناشـی از قـرارداد بـه طـرفین معاملـه حمـل         هنگامی که قراردادي منعقد می

معامالت و عقود فقط «قانون مدنی اشاره شده است:  231گردد. این اصل به خوبی در ماده  یم
کـه   196همچنـین قسـمت نخسـت مـاده      »است. مؤثرقام آنان م درباره طرفین متعاملین و قائم

نـاظر بـر    »شود. یمکند آن معامله براي خود آن شخص محسوب  یمکسی که معامله «گوید:  یم
کنـد کـه اگـر ضـرر و نفعـی حاصـل شـود بـین         باشد. اراده آزاد طرفین حکم می یماین اصل 

اشـته باشـد. امـا ایـن قاعـده بـا       متعاملین تقسیم شود و شخص ثالث، سهمی در نفع و ضرر ند
الـذلک ممکـن    ...مـع « 196ادامه مـاده   جمله منرو بوده است،  استثنایی براي شخص ثالث روبه

نماید، تعهـدي هـم بـه نفـع شـخص ثـالثی        یمي که شخص براي خود ا معاملهاست در ضمن 
ـ گویند، دامنـه اسـتثناء بـر اصـل     چه که برخی می در نتیجه بنا بر آن »بنماید. در حقـوق  ور (مزب

و در 1اسـت تعهد به نفع شخص ثالث محدود است و منحصر به  )خصوصی و قراردادهاي مدنی
  گردد. ینمموردي که تعهد به ضرر ثالث شود، شامل 

فلسـفه وضـع نسـبی بـودن آثـار قـراردادي بـه متعـاملین در حقـوق          ، علت و شاید به تعبیري
منـافع شخصـی    ینتـأم ادهاي خصوصـی  ؛ هدف قراردگردد یمبه ماهیت این حقوق بر ، خصوصی

چون در ایـن   .به تنهایی مصداق داشته باشد تواند ینمامري که در قراردادهاي دولتی  .طرفین است
 .آثار حقـوقی قـرارداد محـدود بـه متعاقـدین نیسـت      ، قرارداد طرفین به دنبال منافع عمومی هستند

                                                            
 59اهللا، همان، ص  انصاري، ولی  .1
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پـس در قراردادهـاي    باشـد.  یمـ دها از این قراردا 2و حتی متضرر 1منتفع، یعنی مردم، شخص ثالث
تعهداتی ممکن است صورت گیرد که عالوه بر متعهـد نمـودن شـخص خصوصـی طـرف      ، دولتی
 ینتأمهدف نهایی  .کندها  آن تحت فشار اعمالی بر ضرر، را نیز )مردم(طرف پنهان قرارداد ، قرارداد

ایـن قـرارداد    انعقـاد  هرچند دولت بـه جبـران خسـارت ناشـی از    ، منافع عده کثیري از مردم است
او را به خودي خود ، مبادرت ورزد اما تشخیص نفع بر عهده دولت گذاشته شده است و این عامل

  .دهددر موضع برتر با اقتدار ویژه قرار می
  

  )اصل لزوم(االجرا قراردادهاي خصوصی و دولتی  اصل الزم .3ـ2ـ3
 .خـوردار اسـت  بـر  اهمیـت بـاالیی  از ، اصل لزوم قراردادي در کنار سایر اصول حقوق خصوصـی 

هنگـامی کـه دو اراده بـر     باشـد.  یمصحت و سالمت اراده اشخاص در گرو رعایت مفاد این اصل 
بـدون شـرایط    توانـد  ینمیکی از متعاملین ، اي مشترك را به وجود آوردیکدیگر منطبق شد و اراده

قـانون مـدنی تصـریح     219ه مـاد  .عقد را بـرهم زنـد  ، خاصی که براي انحالل اراده در قانون است
اسـت   االتبـاع  هـا الزم  آن مقام عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم«: کند یم

متعاملین موظفند به تعهدات خو ، بنابراین» .مگر به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود
چنین قراردادي نسبت به متعـاملین در   .)3ده قدرت اجبارکنن( یندنماعمل ، در قالب قرارداد منعقده

  شود. یمتعبیر  4حکم قانون
در پاسـخ بـه ایـن     چـه  آن .تا حدودي با تعدیل اصل لزوم مواجه هستیم، در قراردادهاي دولتی

دولت براي رسـیدن بـه    .منافع عمومی و رعایت حقوق مردم است ینتأمبحث ، تعدیل وجود دارد
فسخ قرارداد بـه  «تعبیر  .عدول نماید، از این اصل نیز تواند یمارات ویژه با استفاده از اختی، این مهم

تقدم منافع ، مقتضیات اداريمنظور از  .از موارد مهم استثناء اصل لزوم است، »علت مقتضیات اداري
منبع اصلی قرارداد دولتـی در اجـراي   عنوان  به حقوق عمومی باشد. یمعمومی در اداره امر عمومی 

ایـن عملکـرد    دارد. یمعد خود با رعایت تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی گام بر اصول و قوا
بینی امور غیر قابل پیش، le fait du princeدر قالب عمل حاکم  تواندولت در تغییر اصل لزومرا می

la theorie de l'imprevision تفسـیر  ، شـوند مقتضیات اداري به این دو مورد خالصه نمـی  .گنجاند

                                                            
شـود ماننـد کـارگران     راي پروژه قراردادي، استخدام مـی در برخی موارد منتفع از جمله اشخاصی است که براي اج  .1

بوده است. براي اطالعـات   گذار قانونحقوق کارگر در قانون شرایط عمومی پیمان مورد توجه  مستخدمی پیمانکار.
 این قانون 17بیشتر ر.ج. ك به ماده 

  ثالث را سلب کنند یا عوارض اخذ نمایند. که مالکیت یا حقوق مانند این  .2
است. اصل قدرت  )التزام( . قدرت اجبارکننده عقد2. لزوم و 1دربردارنده دو اصل  219ه تعبیر دکتر انصاري ماده ب  .3

اجبارکننده عقد، ناظر بر احترام به مفاد توافق طرفین است. به نقل از کتاب کلیات حقـوق قراردادهـاي اداري، ص   
61  
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 .کنـد هرروز دولت را با سیل عظیمی از استثنائات وارد بر اصل لزوم مواجه می، سع از مقتضیاتمو
، شـود از سوي دیگر التزام دولت به اجراي قراردادي نیز با همین مقتضیات به چـالش کشـیده مـی   

ع شـود دولـت بـا ممنـو    مثال در قراردادي که بین یک دستگاه دولتی با پیمانکار منعقد مـی عنوان  به
اجراي قـرارداد   عمالً، کردن ورود برخی مصالح ساختمانی به علت مقتضیات اداري و حتی سیاسی

زمان دقیـق بـراي اجـرا قـرارداد     ، بنابراین برعکس قراردادهاي خصوصی .کندرا با مشکل دچار می
در فرضی که طرف خصوصی در قرارداد دولتـی از اجـراي    .دولتی ممکن است وجود نداشته باشد

راهکارهاي اجرایی بدون رجوع به مراجع قضایی در اختیار طـرف دولتـی   ، اد خودداري ورزدقرارد
و  ییو قضـا قـانونی   بـه دسـتگاه   امري که در قراردادهاي اشخاص خصوصی با مراجعه، قرار دارد

  .پیگیري حقوق از طریق طرح دعوا همراه است
  

  از حیث شرایط صحت انعقاد قرارداد خصوصی و دولتی .3ـ3
که آیا از حیث شرایط صـحت انعقـاد قـرارداد تفـاوتی      است آن شود یمکه در اینجا مطرح  یلسؤا
وجود دارد یا خیر که در ادامه با تفکیک هریک به آن پرداختـه   یو دولتقرارداد خصوصی  مابین فی
  .شودمی
  
  معامالت و قراردادهاي خصوصی .1ـ3ـ3

نیازمنـد وجـود   ، براي درستی قرارداد خود، دارنددو شخصی که تمایل به انعقاد قرارداد با یکدیگر 
در واقع  .آن را مشخص نموده است گذار قانونباشند که شرایطی در خود و در موضوع قرارداد می

از ایـن   توانـد  یمدرست است که اشخاص اراده آزاد در ایجاد تعهد نسبت به خود دارند و هرکس 
اي یکسري شـروط و قیـودي اسـت تـا معاملـه از شـرایط       اراده بهره ببرد اما این اراده آزاد نیز دار

باشد؛ چرا که معامله و قراردادي که بدون رعایت شرایط منعقد شود حسب مورد  صحت برخوردار
  .قابلیت استناد نخواهد داشت و شود یمباطل یا غیرنافذ محسوب 
متـذکر شـده   ، کنندشرایطی که طرفین براساس آن عقدي را منعقد می 190قانون مدنی در ماده 

فقـدان   .این شرایط در تمامی عقود مدنی حاکم است و اختصاص به قرارداد خاصـی نـدارد   .است
، براسـاس ایـن مـاده قـانونی     .1 کنـد  یمیکی از این ارکان براي عدم نفوذ و گاه بطالن عقد کفایت 
  وجود دارد:، چهار عنصر اساسی براي مقرون به صحت واقع شدن عقد

 معاملهرضاي طرفین  قصد و .1
 اهلیت طرفین معامله .2
 موضوع معین مورد معامله .3
 مشروعیت جهت معامله .4

                                                            
 42یان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد ـ ایقاع، ص کاتوز  .1
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  معامالت و قراردادهاي دولتی .2ـ3ـ3
براي کلیه عقـود اعمـال    190شرایط صحت مندرج در ماده ، ذکرشکه در مبحث پیشین  طور همان
معـین  ، یـت اهل، قصـد و رضـا  (بنابراین بدیهی است که این خصایص چهارگانه قراردادي  شود. یم

امـا بـا ایـن     .در هنگام انعقاد قرارداد دولتی باید رعایت شـود ، )مشروع بودن جهت، بودن موضوع
تـا   شـود  یمدر قراردادهاي دولتی و آثاري که از عدم رعایت حاصل ها  آن تفاوت که اجرا و اعمال

ندرج حدودي با قراردادهاي خصوصی متفاوت است و حتی در مواردي شرایط دیگري به شروط م
قرارداد دولتی ماننـد قراردادهـاي خصوصـی در مـورد     ، به دیگر سخن .کنداضافه می 190در ماده 

صـحت   در مقـام  توانـد  ینمـ  هـا  یژگـی وو سایر  کند یمقانون مدنی پیروي  190صحت آن از ماده 
  .گذار شرایطی را در نظر بگیرد که قانون مگر اینمعامالت ارزیابی شود 

قـرارداد دولتـی بـه توضـیح چنـد از مباحـث صـحت قـراردادي          براي تبیین شـرایط صـحت  
  :پردازیم یم

  
  . اهلیت طرفین و صالحیت آنان1ـ2ـ3ـ3

رشـد  ـ   بلوغـ   اهلیت یعنی همان شرایط عقل، در قراردادهاي دولتی همانند قراردادهاي خصوصی
ین شرایط در به همان دالیلی که در مورد ا( .مقرر در مقررات عمومی براي متعاملین ضروري است

  ).کتب حقوق مدنی سخن به میان آمده است
الزم صـالحیت  بحث شود،  یمبیش از همه منجر به تفاوت این دو قرارداد از یکدیگر  چه آناما 

این صالحیت هم نسبت به سازمان طرف قرارداد در مقام کارفرمـا   .براي انعقاد قرارداد دولتی است
ختیار براي انعقاد عقود که از طـرف سـازمان معرفـی    داراي ا مأمورمطرح است و هم در خصوص 

صـالحیت دســتگاه اداري و در مرحلـه بعــد صـالحیت مقــام    ، در مرحلــه اول بنـابراین  شــود. یمـ 
و فقـط   1البته در مورد سازمان یا اداره طرف قرارداد اهلیت مطرح نیست شود. یملحاظ  کننده امضاء

بحـث صـالحیت در قـرارداد دولتـی داراي     توجه داشـت م  یدبا .بحث صالحیت مورد توجه است
مراتب باالتري از قراردادهاي خصوصی است؛ در قراردادهاي خصوصی صالحیت بیشتر ه اهمیت ب

  باشد. یمقیم و عناوین مشابه ، وکیل، ناظر به نمایندگی شخص خصوصی تحت عناوین چون وصی
صـالحیت در   .ه نشده اسـت تعریفی از آن ارائ، در مقام تبیین صالحیت باید گفت که در قانون

در  .اسـت  2»اهلیتي، سزاوار، بودن و شایستگی درخور، شایسته بودن، صالح بودن«لغت به معناي 
اختیـار صـورت   تـر،   یقمضمعناي  در .حوزه اقدام و فعالیت اداره است کننده صالحیت تعیین، واقع

ی اعمال اختیارات یبه توانا عرف اداري در باشد. یم3رسمی در حدود قانون  مأموردادن کارها براي 
                                                            

  176و استوار سنگري، کورش، همان، ص  امامی، محمد  .1
  826 عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص  .2
 448 ، وسیط در ترمینولوژي حقوق، صمحمدجعفرجعفري لنگرودي،   .3
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که طبق مقررات براي اتخاذ تصـمیم یـا اقـدام بـه انجـام امـور اداري یـا         شود یمو تکالیفی اطالق 
مـورد توجـه اسـت     چه آنبنابراین  1.حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی محول گردیده است

یعنـی   یـرد قـرار گ بررسی  که صالحیت در چارچوب اصل قانونی بودن باید مورد باشد یماین امر 
بدین صـورت کـه سـازمان و     .باید تعیین شود گذار قانونصالحیتی که تحت قواعد امري از سوي 

در صـالحیت ورود و مداخلـه در قـرارداد و حتـی      کننـد  یمـ نماینده سازمانی که قرارداد را امضاء 
  کند. یمنان اعطا این اختیار و به نوعی شایستگی را قانون به آ .معین دارند یا خیر موضوع

براي امر معینی بـه اداره و   گذار قانونگفت صالحیت آن اختیاري است که  توان یمدر مجموع 
البتـه در   .تا براساس این مجوز قانونی به اداره مطلوب کارهـا بپردازنـد   کند یمدولت واگذار  مأمور

مثـال صـالحیت در   ن عنـوا  بـه  مشابه از سوي نویسندگان حقوق اداري وجود دارد نظراتاین باب 
یا صـالحیت را نـاظر بـر     دانند یمحقوق عمومی را مشابه اهلیت و صالحیت در حقوق خصوصی 

  ...در نظر گرفتند و  2، اصیل بودن در برابرشخص حقوقی و از مقوالت نمایندگی 
براساس مقررات سازمانی حاکم بر اداره مشخص شـده   معموالًدولت دارد  مأمورصالحیتی که 

در مواردي صدور مجوزهاي خاصی براي اجازه انعقاد قرارداد نیاز ، کنار این دستورالعمل در .است
بـراي   مثال واضح و پرکاربرد در مورد شهرداري و مقام شهردار اسـت کـه مطـابق قـانون     باشد. یم

 در بعضـی از ، همچنـین  .شهري منـوط بـه اجـازه شـوراي شـهر اسـت       يها پروژهانعقاد قرارداد و 
براي بستن عقـد اجـازه شـوراي اقتصـاد     ، ر مبلغ قرارداد از میزان مشخصی تجاوز کنداگ، معامالت

وزیـران  هیـأت   یا در مورد فروش اموال غیر منقول حسب مـورد نیازمنـد اجـازه    3 .ضروري است
وزیـر یـا   ، هـاي دولتـی   یا دستگاه ها وزارتخانهدر قراردادهاي  معموالً، خاص مواردغیر از  باشد. یم

یکسري موارد ، در کنار مجوزهاي قانونی کنند. یمام دستگاه اداري عقد قرارداد را تنفیذ باالترین مق
عقدي بسـته شـود وجـود دارد کـه دسـتگاه       که این براي يا بودجهاعتبار و اجازه  ینتأمدیگر چون 

انون دارد که در ق به دنبالو عدم توجه به اعتبارات آثاري را  قرار دهداداري باید آن را مورد توجه 
این آثـار در تفـاوت بـین ایـن حالـت کـه اگـر         .محاسبات عمومی به تفضیل شرح داده شده است

قراردادي توسط مقام غیر صالح منعقد شود یا داراي مجوز نباشد و حالتی که مقـام صـالح و داراي   
  شود. یمدولت را متعهد کرده است نمایان ي، ا بودجهاعتبارات  ینتأمبر  زائد، مجوز
شخصـی کـه صـالحیتی در انعقـاد     ، که در قراردادهاي خصوصی طور ، هماننخست در حالت 

باشد،  ینممطرح است و معامله موجب نفوذ بندد،  یمقرارداد  )یعنی بدون داشتن نمایندگی(قرارداد 
و اگـر مقـام    شود یمغیر نافذ محسوب ، قراردادي که این مقام غیر صالح یا بدون اجازه بسته است

 بـر عهـده  مدنی ناشی از این بطالن  یتمسئولو  شود یممعامله باطل ، را تنفیذ نکند داراي مجوز آن
                                                            

 95 مال دولت در دیوان عدالت اداري، صالحفاظی، سید نصراهللا، نظارت قضایی بر اع صدر  .1
 56اهللا، همان، ص  انصاري، ولی  .2
  قانون محاسبات عمومی 87ماده   .3
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بـا بطـالن قـرارداد دولتـی بـه علـت عـدم        ، در عمـل  باشد. یمیا به تعبیري فضول  صالح یرغمقام 
اقتضاي عدم بطـالن   استمرار آن؛ منفعت عمومی و یا خدمت عمومی و شویم ینمصالحیت مواجه 

مطـابق  بنـدد،   یماي قراردادي  زمانی که اداره بدون وجود مجوز بودجه، حالت دوم اما در 1.را دارد
  .قانون محاسبات عمومی موجبی براي عدم نفوذ معامله وجود ندارد

بلکـه  کنـد،   ینمصرف داشتن صالحیت یک طرف یعنی کارفرما کفایت ، در قراردادهاي دولتی
اصلی  نفعان يذاز طرفی نماینده مردم ( دولت و او نماینده .صالحیت پیمانکار نیز مورد توجه است

الزم از اهـم   هـاي  یتصـالح کارآمدي و  هاي یژگیوانتخاب پیمانکار با  ینبنابرا باشد. یها) م پروژه
اشـخاص را بـه انعقـاد قـرارداد     ، اداره زمانی که براساس شـرایطی سان،  ینبد .وظایف دولت است

قیقی نیست بلکه مواردي چون اعتبار حیطه و حـوزه  این دعوت شامل تمام افراد حکند،  یمدعوت 
عنـوان   . بهصالحیت ورود به معامالت دولتی را ندارند ... به اعتبار مقام برخی اشخاص و، مشخص
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتـی  ، نمونه

طرف قرارداد عنوان  به معه را اجازه مداخله در قرارداداز اشخاص جا يها گروه، )1337(و کشوري 
و صـالحیت فنـی الزم    هـا  یژگیوهمچنین در برخی قراردادها پیمانکاري وجود  دهد. ینمبا دولت 
معیـار صـالحیت در   ، قـانون برگـزاري مناقصـات    26اجرایی بند الف ماده  نامه آیین 7ماده ( .است
قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان فنـی      ، قوانین خـاص  از .).مختلف را تعیین کرده است هاي یمانپ

بخصـوص در قراردادهـاي کـه جنبـه فنـی       یو مهندساین صالحیت فنی  .نام برد توان یممهندسی 
معیـار صـالحیت را قـانون     شـود.  یمـ بیشـتر رعایـت   ، 2و ساخت و تولید باشـد  یعمران، مهندسی

مـوارد صـالحیتی را مشـخص کـرده     ، شخصم يها حرفهبراي  گذار قانونبنابراین  کند مشخص می
ریزي کشـور و   سازمان مدیریت و برنامه، که براساس آن، و بودجهبرنامه  قانون 23است مانند ماده 

بنـدي   رتبـه  تعیین شرایط و ضوابط الزم جهت تشخیص صـالحیت و  یفهوظ، دفتر فنی این سازمان
، شـده سـازمان مـدیریت    ییـد تأیت در نتیجه صـالح  .آنان دارد يها تخصصپیمانکاران را براساس 

تحـت   12شرایط صحت قرارداد پیمانکاري است؛ امري که در قانون برگزاري مناقصـات در مـاده   
  3.کر شده استذنامه صالحیت  گواهیعنوان 

                                                            
ین، همان. در واقع امر نیز نباید چنین قراردادي به علت سوء استفاده یک مقام باطل شود. تئوري وکالت محمدحسزارعی،   .1

 خواهد قرارداد ببندد، هر انسان متعارفی صـرف مـأمور را   ولت، میپذیرد که وقتی شخصی در مقام نمایندگی د ظاهري می
ی اسـت،  سـازمان  درونداند و شخص طرف قرارداد به دنبال وجود صالحیت یا عـدم صـالحیت کـه امـر      ادامه صالح می

دنی و باشد و در عمل امکان جستجو این امر را ندارد. از سوي دیگر موارد بطالن قرارداد دولتـی براسـاس قـانون مـ     نمی
و قانون منـع مداخلـه وزرا و نماینـدگان و کارمنـدان      قوانین خاص مشخص شده است. (قانون تبانی در معامالت دولتی

  در موارد شک در صحت، اصل بر اعتبار و نفوذ قراردادي است. )دولت در معامالت دولتی و کشوري
 1390هشتی، ین، جزوه قراردادهاي اداري، دانشکده حقوق شهید بمحمدحسزارعی،   .2
شود. در رویه کشور ما، گواهی صالحیت اطالعاتی و امنیتـی پذیرفتـه    هاي مختلف صادر می ها در زمینه این گواهی  .3

بـه نقـل از:    شده است یعنی در قراردادهاي دولتی با مبالغ کالن، طرف دولتی باید از وزارت اطالعات استعالم کند.
  14 ردادهاي اداري، صزارعی، محمدحسین، تقریرات درس حقوق قرا
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بـراي  ، اوالً، ایـن اسـت کـه    آید یم دست به قراردادهاتفاوت عنوان  به که از این مبحث اي یجهنت
، جود اهلیت در کنار سایر شرایط قانونی الزامی است و در قراردادهاي دولتیو، انعقاد قرارداد مدنی

اداري الزامـی   مـأمور وجود صالحیت بـراي اداره و  ، در کنار اهلیت و آن شرایط مقرر قانون مدنی
منجـر بـه بطـالن قـرارداد و      )رشد، بلوغ، عقل(در قراردادهاي خصوصی عدم اهلیت ، دوما .است

هرچنـد  ، اما در قراردادهاي دولتی عـدم وجـود صـالحیت   شود،  یمبودن آن  نافذ یرغحسب مورد 
بـا   بودنشـان اما به علت اهمیتی که این قراردادها به جهت مـرتبط  شود،  یمتخلف اداري محسوب 
در ، حکم بر بطالن و عدم نفوذ که ممکن است در نهایت منجر به بطالن شود، منفعت عمومی دارد

در قوانین متعـددي بـا بیـان     گذار ، قانوندر کنار صالحیت طرف دولتی شود. ینماین حالت اعمال 
  .است قائلرا براي شخص خصوصی قرارداد دولتی  هاي یتصالح، شروط و استثنائاتی

  
  موضوع معین مورد معامله .2ـ2ـ3ـ3

مـورد معاملـه   «اشـاره دارد:   216مـاده   .مورد معامله باید مشخص و معین باشد، مطابق قانون مدنی
موضـوع معاملـه   ، بنابراین» .ید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی استبا
اجراي ناشی از عدم رعایت  ضمانت شود. یممعلوم ) جنس و وصف، در مقدار(تفصیلی  صورت به

شک در قراردادهاي خصوصی اعمال  بی این مقرره گردد. یمبطالن قرارداد  موجب، وصف تفصیلی
  شود. یم

و عدم ابهام مقرر ، ندارد اي یژهوشرایط ، معین بودن موضوع معامله، در مورد قراردادهاي دولتی
حـول  ، مـورد معاملـه   معموالً، قراردادهااین نوع  در .نیز حاکم بر این عقد است، الذکر در ماده فوق

ایـن نـوع   در مـورد تعیـین کـاال در     باشـد.  ی) مـ ارائه خدمات(تحویل کاال) و خدمات کاال (محور 
به خـوبی   معموالًکاال  1.تا در زمان تحویل اختالفی پیش نیاید شود یماوصاف کاال تبیین ، قراردادها
، در قراردادهاي موضـوع دولتـی   معموالً .که مورد نیاز بخش دولتی باشد يا گونه به شود یمتعریف 

زوده شـود ماننـد قـانون    این امکان وجود دارد که در طول اجرا قرارداد بر میزان کاال و خدمات افـ 
، بـراي احتمـال وقـوع ایـن امـر      .بینـی شـده اسـت   شرایط عمومی پیمان که تغییر مقادیر کاال پیش

در ، و اوصاف در قالب بیان تمام شـرایطی کـه در طـول قـرارداد امکـان آن وجـود دارد       ها یژگیو
  2 آید. ی) میمانکاريقرارداد پفراخوان مناقصه (براي نمونه در 

حکـم بـر بطـالن    ، در صورت مبهم بودن موضـوع کـاال در قراردادهـا   ، ه اشاره شدک طور همان
در مقـام   20در شرایط عمومی پیمان مـاده   شود. یمو اثر آن از زمان عقد بار  شود یمقرارداد صادر 

 .به ابهـام موضـوع نداشـته اسـت     يا اشاره، بیان تعیین دقیق اوصاف کاال یا خدمات موضع قرارداد
با رجوع به قواعد عمومی قراردادها هماننـد قراردادهـاي خصوصـی     توان یمبداهه امر بنابراین در 

                                                            
  1390ین، جزوه قراردادهاي اداري، دانشکده حقوق شهید بهشتی، محمدحسزارعی،   .1
  اجتماعی ممکن نیست. هرچند بیان دقیق تغییرات، به جهت تحول اوضاع و شرایط اقتصادي و  .2
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 .حکومت حقوق عمومی بر قراردادهاي دولتـی اسـت  ، نظر به باطل شدن قرارداد داد؛ اما نکته مهم
اصل رجوع به قواعد عمومی در حقوق ، عمومی گذار قانوندرست است که در موارد عدم تصریح 

در این مورد  .نباشد یاندر ممنافع عمومی  ین رجوع تا زمانی است که تضرر بهخصوصی است اما ا
زیادي که از این قـرارداد حاصـل شـده     هاي ینههز، با فرض رجوع به اصول کلی و حکم بر بطالن

اصـل  ، که در نهایت به نفع مردم نیست؛ در نتیجه در مورد قراردادهـاي دولتـی   شود یماست وارد 
و براساس اصول حقوق  باشد ینماجرایی  کامالً، خصوص ابهام موضوع معامله بطالن قراردادي در

کـه در مـورد بطـالن     یـن ا کمـا  رسـد.  یمـ  بـه نظـر  قـرارداد صـحیح   ، )عمومی (تقدم منافع عمومی
  .موارد خاصی وجود دارد و نیاز به تصریح مقنن است، قراردادهاي دولتی

قراردادهـاي دولتـی تـابع حقـوق     ، طـرفین  و رضـا معامله و قصد  1مشروعیت جهت رابطه بادر 
امـا در   .2کنـد  یمـ لی چون مشروعیت بـه نـدرت موضـوعیت پیـدا     ئخصوصی هستند؛ هرچند مسا

قـرارداد نامشـروع    .باید مشروع باشـد  حتماًکنند،  یمهرحال زمانی که طرفین جهت قرارداد را ذکر 
  .چه دولتی باشد چه خصوصی باطل است

  
  تشریفات قراردادهاي خصوصی و دولتیحیث شرایط شکلی و  از. 3ـ4

مطابق اصول حقوق خصوصی در قراردادها، اصل بر رضایی بودن عقـود اسـت. رضـایی بـودن در برابـر      
باشد که براساس صدقِ اسـمِ   یماز اصطالحات حقوقی فرانسه  3گیرد. عقد رضایی یمتشریفاتی بودن قرار 
گونه شرط و شروط قـانونی و   یک معامله بدون هیچباشد. بدین معنا که طرفین  یم 4عقد بر صرف تراضی

بـر   عالوه، 5یکدیگر را متعهد کنند. در مقابل عقد تشریفاتی و رضا)قصد (توانند با تراضی هم  یمآور،  الزام
تراضی طرفین به امر دیگري نیاز دارد تا عقد محقق شود و آثار قانونی داشته باشد. بدین جهت عقدي کـه  

  شود. یمشرایط شکلی و به تعبیري عقدي شکلی محسوب  تشریفاتی است داراي
رعایـت تشـریفات ضـروري نیسـت جـز در      ، که گفته شد طور هماندر قراردادهاي خصوصی 

 6مورد برخی قراردادها مانند بیع مال غیرمنقول که نیازمند تنظیم سند رسمی و ثبت در دفاتر رسمی
ذکر نشده است که عقود بایـد بـه شـکل کتبـی     قراردادها  در بابدر هیچ جا از قانون مدنی  .است

به قصد انشاء به شرط مقرون بـودن   شود یمعقد محقق «قانون مدنی:  191مطابق ماده  .تنظیم شود
و یا بـا   شفاهاً، کتباً تواند یمکند،  یمآن چیزي که داللت بر قصد  ».به چیزي که داللت بر قصد کند

  .بینی نشده استلین پیشایما و اشاره باشد و شرط خاصی براي متعام
                                                            

 شوند. داده میمنظور از جهت معامله، دالیلی است که هریک از طرفین براساس آن به انعقاد عقد سوق   .1
 181به نقل از محمد امامی و کورش استوار سنگري در حقوق اداري، جلد دوم، ص   .2

3. contract consensuel 
 501، همان، ص محمدجعفرجعفري لنگرودي،   .4

5. contract solennel 
 قانون ثبت 48و  47و  46ماده   .6
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قراردادهاي دولتی بـراي انعقـاد مراحلـی را طـی      ؛کند یماما این امر در قراردادهاي دولتی فرق 
در بحث صالحیت بیان شد که صالحیت شـخص خصوصـی در قـرارداد دولتـی نیـز بـه        کنند. یم

، به دولـت  گذار ، قانونبراي سنجش این صالحیت، موجب برخی مقررات در نظر گرفته شده است
تشـریفاتی بـودن عقـود    حل،  راه پذیرش این .برگزاري مناقصات و مزایداتحلی ارائه داده است:  راه

  .دارد به دنبالاداري را 
اصل رضایی بودن از این قرارداد گرفته شده است ، با این رویکرد قانونی نسبت به عقود اداري

گونـه   در ایـن  کنـد.  ینمـ عقد را محقق ، ینصرف توافق طرف، در نتیجه .و جنبه آمره پیدا کرده است
  1.شرط وقوع آن است، تشریفات یک عقد، عقود

قرارداد دولتی، با رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده براي گزینش طرف قرارداد، تنظیم قرارداد کتبی، 
معـامالت   نامه ینآی 30کند. کتبی بودن قرارداد امري است که در ماده  یمبا صالحیت مقام اداري اعتبار پیدا 

الزام آن اشاره شده است. بدین سبب شکل قـرارداد را محـدودیتی در قبـال اصـل      )1349دولتی (مصوب 
براي انعقاد قراردادهاي دولتی فـرم مخصوصـی وجـود دارد کـه     عمدتاً توان دانست.  یم 2آزادي قراردادي

کل پیمـان و شـرایط عمـومی پیمـان     شود؛ براي مثال قراردادهاي پیمانکاري به دو ش یمبراساس آن تنظیم 
الزام قانونی تشـریفات مناقصـه    3شود. یمو با رعایت این چارچوب شکلی، قرارداد بسته  تنظیم شده است

  )موارد استثناء را قانون مشخص کرده است.(باشد.  یممقرر در قانون برگزاري مناقصات  )مزایده(
متـذکر شـدیم، مـواردي کـه باعـث باطـل شـدن         گفتـیم  یمزمانی که از بطالن قراردادهاي دولتی سخن 

نموده باشد؛ زیرا قراردادهاي دولتی متضـمن   بینیگذار پیش شود محدود به جایی است که قانون یمقراردادها 
نفع عمومی است و تفسیري که نسبت به ابطال قراردادي وجود دارد باید مضیق باشد. در رابطه بـا تشـریفات   

در قانون برگزاري، مناقصه را جـزء قواعـد قـراردادي دانسـته اسـت و       صراحتاًذار گ مناقصه، از آنجا که قانون
پوشی کنیم. بنـابراین دولـت در کنـار    توان از آمره بودن این قاعده چشم ینمنام برده،  منحصراًموارد استثناء را 

را  )دهمزایـ (رعایت شرایط صحت معامله مقرر در قانون مدنی، مکلـف اسـت مقـررات مربـوط بـه مناقصـه       
باطـل   4رعایت کند. و اگر قراردادي بدون توجه به این مقررات منعقد شود، به لحاظ عدم رعایت قواعد آمـره 

                                                            
 92 کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، جلد اول، ص  .1
 52اهللا انصاري در کتاب کلیات حقوق قراردادهاي اداري، ص  به نقل از ولی  .2
قانون برنامه و بودجه در راستا شرایط عمومی پیمان، شروط تنظیم و نگارش قرارداد پیمانکاري را تبیین کرده است   .3

ه است و پیمانکار بـه آن  و به شکل قواعد آمره در آمده است. شروط از قبل مطابق دفترچه شرایط عمومی درج شد
اي که در قراردادهاي دولتی حائز اهمیت است بحث شروط قراردادي است. شـروط   شود. نکته اصطالحاً ملحق می

اندازد و یا اگر برخالف آن  نمی از اعتبارها را  ها الزامی است برفرض عدم ذکر آن که جنبه قانونی دارد و رعایت آن
  عنوان مثال شرط عدم اجرا برگزاري مناقصه باطل است. شروط تراضی شود معتبر نیست. به

نباشد را بین طرفین مقرون به نفوذ دانسته است. منظور از قانون، قانون امري  قانون مدنی، قراردادهاي که مخالف قانون 10ماده   .4
، از ایـن  89، ش.1ادها، جلد نقل از قواعد عمومی قرارد به 32 حقوقی کنونی، ص کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم(است. 
دکتر سید حسن صـفایی در کتـاب قواعـد عمـومی      شود. نیز می) ینمع یرغمعین و (شامل تمام عقود  10حکم ماده ) نویسنده

  مخالف قواعد آمره باطل و از درجه اعتبار ساقط است. بیان دارد که قراردادهاي 1صفحه  قراردادها در جلد دوم
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حقوقی که براي شخص خصوصی از بیع حاصل شده است را تـا  شود اما این بطالن آثار  یممحسوب 
حقوق ناشـی   ختو اداره خاطی مکلف به جبران خسارت در کنار پردا رود ینمزمان بطالن از بین 

هیچ کس از طرف قرارداد انتظار ندارد تا تشریفات مناقصات را رعایت کند؛ بلکـه   باشد. یماز عقد 
  .این تکلیف بر دوش دولت است و خود او باید خسارات ناشی از بطالن را بدهد

مـواردي   .محدود به موارد ذکر شده نیست مسلماً، وجوه افتراق قراردادهاي دولتی و خصوصی
امور غیرقابل ، قصور(هستند  مؤثرون مباحث اجراي قراردادي و عواملی که در اجراي قرارداد همچ
دو همگی در تفکیک این  ...و موضوعات مربوط به پایان قرارداد و فسخ آن و )قوه قاهره، بینیپیش
  .نقش مهمی دارند که از در این مقال نگنجیده است، عقد نوع

  
  نتیجه
ي انجـام وظـایف خـود کـه قانونـاً      راسـتا  در، عمومی حقوق شخصیتین تر بزرگ عنوان به دولت

یـن نهـاد بـزرگ،    ا، امـروز  به تا .دهد گیرد و اعمالی را انجام می یماتی میتصم روزانهبرعهده دارد، 
 یمات یـک جانبـه  تصـم  قالـب  در )همگـانی  نیازهـاي ( نظم عمومی و خدمات عمومی  ي تأمینبرا
 مداخلـه  و ورود بنـابراین  عملکردهاسـت. ، )قـرارداد ( جانبـه  دو و) ... و بخشنامه، نامه آیین وضع(

 مختلـف  هـاي  حـوزه  در دولت اختیارات توسعه با زمان هم .نیست جدید امري قراردادها در دولت
 عمـوم  به شده داده ارائه خدمات مفهوم توسعه از ناشی که( ی و سیاسیفرهنگی، اجتماع، اقتصادي
 در دولـت  مداخلـه ها داشته اسـت،   ویژه ه سرانجام رسانیدن این کاریتی که در بمسئول بار و، )است

ي اجرایـی هماننـد اشـخاص    هـا  سـازمان  و دولـت ، این از پیش تا البته .یشتر شده استب قراردادها
 و کردنـد  منعقـد  )سـازمانی  درون( ي خصوصی و مدنی براي تـأمینی از اداري قراردادهاخصوصی، 

یزان و نحوه مداخله در قرارداد دولتی و م، حال این با .نیستند گانهبی تعهد و عقد مباحث با نابراینب
  .خصوصی یکسان نبوده است

 روشـن ، دارنـد  خصوصـی  قرارداد از که متمایزي وجوه و دولتی قراردادهاي تبیین و تعریف با
 احکـام  و یک قواعد که هر دولتی و خصوصی اعم است از قرارداد طور کلی ید که قراردادها بهگرد
قـوانین و مقـررات    دري تـا حـدود   حقـوقی و  دکتـرین  در .گیـرد  مـی  بر خود را در به صوصمخ

ي بنـد  دسـته ، راستا این در .دست یافت توان به ماهیت و خصایص قراردادهاي دولتی یم، موضوعه
  .کندکمک میها  آن قرارداد خصوصی و قرارداد دولتی براي شناسایی انواع مابین فی ها برخی تفاوت
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  ی و وکیل پایه یک دادگستريشناس جرم و حقوق جزادکتراي  یرانیاحمدزاده ذوالپ مهرداد

 
  

  چکیده
آثار فرهنگی ـ تـاریخی هـر قـوم و     

تی در واقع  ي از نبوغ ذاتـی  ا جلوهملّ
ت محسوب  در ایـن   شـود.  یمآن ملّ

تمدن غنی و دیـرین ایـران در    میان
 مختلف فرهنـگ و هنـر   يها عرصه

داشته  جهان عرضهنظیر به  آثاري بی
گاه از تعـرض   و به همین علت هیچ

ــوده و همــواره  و غــارت مصــون نب
م حفاري و کاوش شاهد ارتکاب جر

 میجـرا عنـوان یکـی از    غیرمجاز بـه 
یکی از رایج علیه میراث فرهنگی و 

اثـر فرهنگـی بـه     ورود مؤثري ها راه
نظر گردونه قاچاق عتیقه بوده است. 

ــی  ــه ویژگ ــراث   ب ــت می ــا و ماهی ه
که این  قابل توجهی قشفرهنگی و ن

در توسعه اقتصادي، فرهنگـی و   آثار
اسالمی علمی کشور دارد جمهوري 

ایران تاکنون با گرایش تقنینی سـعی  
براي مبارزه با ایـن  خود را و تالش 
رآمـدي  کـار بسـته امـا ناکا   جرم بـه  

ــري   ــوانین کیف ــدگی از ق در بازدارن
ــان  ــرم نش ــج ــد یم ــه  ده ــراي ک ب

م علیـه  یجلوگیري از ارتکـاب جـرا  
میراث فرهنگی الزم است که عالوه 

هاي پیشگیري کیفري که بر  بر روش
ــا شــده اســت، از   ــه مجــازات بن پای

هاي پیشگیري غیر کیفري کـه   روش
شامل پیشگیري وضعی و اجتمـاعی  

ا این مقالـه  لذ. است نیز بهره جست
ضمن بیان و معرفی مفـاهیم مـرتبط   

در پی آن است راهکارهاي سیاست 
جنــایی ایــران را در پیشــگیري غیــر 
کیفري از جرم حفـاري غیـر مجـاز    
ــایج    ــد. نت ــرار ده ــی ق ــورد بررس م

دهنده ایـن اسـت کـه     پژوهش نشان
سازي این دو نوع  کارگیري و پیاده به
ــد از ــر  پیشــگیري نیازمن ــی ب و مبتن

و همکــاري همــه جانبــه مشــارکت 
هــاي دولتــی و   مــردم و ســازمان 

ــ ــه الزم یغیردولت ، اختصــاص هزین
اقدامات اولیه انـواع   سازي پیاده براي

ــافی  ــان ک ــگیري، صــرف زم و  پیش
آمــوزش و تعلــیم افــراد جامعــه    

  باشد.   فرزندان می مخصوصاً

  کیفري حفاري غیر مجاز، سیاست جنایی، میراث فرهنگی، پیشگیري غیرواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
گواه روشنی و  رود یمتردید هر شیء هنري شاهدي مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار  بی

حیات اجتماعی و عـادات و رسـوم مـذهبی    ، گوناگون مانند فناوري يها نهیزمدر از تاریخ بشریت 
، تـاریخی آثـار فرهنگـی و    .دهنـد  یمنشان خالقیت هنري آفرینندگان خویش را ک هستند که هر ی

 .باشد یمتالش در جهت حفظ هویت یک ملت ، تاریخ مجسم یک ملت است و تالش در حفظ آن
اسـناد و مـدارك    تـرین  عنوان بـزرگ  به بنابراین آثار باستانی، تاریخ چیزي جز سند و مدرك نیست

از  سرشـار ، سرزمین ایران با سابقه دیرینـه خـود   .روند یم هاي باستانی به شمار بازگوي تاریخ ملت
نظیـر بـه جهـان     بی مختلف هنر و فرهنگ شاهکاري يها عرصهآثار تاریخی و فرهنگی است و در 

 پیشگیري غیر کیفري از جرم حفاري غیر مجاز 
 در سیاست جنایی ایران
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به دلیل ناآگاهی برخـی از مـردم در مـورد اهمیـت و ارزش معنـوي میـراث       ارزانی داشته است اما 
فقـر  ، تجـارت ایـن آثـار   انگیز  شگفتسودآور بودن ، ملی ي نهیگنجسند هویت و عنوان  به فرهنگی
ایـن  ، تر فقدان قوانین جامع و متناسب و از همه مهمبه گنج یابی ها  آن ادي مردم و میل شدیداقتص

انگیـزي را بـراي میـراث     از غارت و تعرض مصون نبـوده و سرنوشـت غـم    گاه هیچمیراث گرانبها 
کـه   يا مجرمانـه ) در این میان یکـی از اعمـال   17ص ، 1388، غنی کله لو( .فرهنگی رقم زده است

بـه   »حفاري و کاوش غیرمجـاز «کهن دارد  يا سابقهبه وقوع پیوسته و  مستمراًمیراث فرهنگی علیه 
تولید و ساخت ابـزار فلزیـاب و   امروزه با  متأسفانهقصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که 

شده  برخورداراي  العاده دقت و وسعت فوق، براي عامالن آن از سرعت ارتکاب این عملگنج یاب 
که هر کدام از این  هر بارو  دیآ یمتنها یک بار پدید توجه به این نکته که هر یک از این آثار  .است
 شود یمباعث  شود یمدار  خدشهبه واقع بخشی از فرهنگ و هویت کشورمان  ندیب یم يا صدمهآثار 

پیشـگیري   هکـ  این به عالوه نظر به .علیه این آثار ورزیده شود میجرااهتمام بیشتري در پرداختن به 
قضـایی و   يهـا  دسـتگاه نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکـرد درسـت    میجرااین از وقوع 

بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این ، دولتی است
بـه   نـد توا یمکه میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوري دارد  يریتأثآثار و 

هستند که سبب گردید در مقالـه   ییها مالك، بیانجامد میجراپیشگیري از ارتکاب هرچه بیشتر این 
در این جرم مورد بررسـی قـرار گیـرد تـا از ایـن       غیر کیفريحاضر راهکارهاي مختلف پیشگیري 

بـه  پاسخ داد که سیاست جنایی ایران تا چـه انـدازه توانسـته از ورود آسـیب      سؤالرهگذر به این 
و آثار تاریخی جلوگیري نماید و به هدف غایی خود که همان تـالش بـراي حمایـت از     ها محوطه

  علیه این آثار است دست یابد؟ میجرامیراث فرهنگی و کاهش 
 
  شناسی جرم حفاري و کاوش غیرمجاز مفهوم .1

ردن کندن زمین و کاوش کـ  اش شهیپحفار کسی است که  .لغت حفاري به معناي کندن زمین است
حفاري عبارت است از کندن زمین بـراي کشـف اشـیاي    ) جرم 1362، ص 1371، معین( .آن است
  .تاریخی

 )563ص ، 1383، کاتوزیـان . (تفحص کردن آمده اسـت جستجوي دقیق و کاوش نیز به معناي 
 .براي دستیابی به اشیاي تاریخی نیاماکن معد يوجو جستجرم کاوش عبارت است از تفتیش و 

  
 حفاريانواع  .2

حفر اراضی و کـاوش بـراي اسـتخراج    «دارد: مقرر می 1309قانون حفظ آثار ملی مصوب  11ماده 
آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مسـتقیماً عمـل کنـد یـا بـه      

واگذاري ایـن حـق از طـرف دولـت بـه       .ها واگذار نمایدعلمی یا به اشخاص یا شرکت مؤسسات
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نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیـین نمایـد و نیـز     ازهموجب اج
دولت حق دارد در هر مکان که آثار و عالئمی ببیند و مقتضی بداند بـراي کشـف و تعیـین نـوع و     

حفاري اگـر  «این قانون آمده است:  12همچنین در ماده  ».کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی بنماید
کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاري علمی و اگر براي خرید و فروش اشـیاء   فقط براي

شـود و در  اجازه حفاري علمی فقط به مؤسسات علمی داده مـی  .عتیقه باشد حفاري تجاري است
 ینبنـابرا  ».ابنیه و اموال غیرمنقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاري تجـاري ممنـوع اسـت   

  .ي به دو نوع علمی و تجاري قابل تقسیم استماده قانونی حفار
  

  حفاري علمی .1ـ2
، حفاري اگـر فقـط بـراي کشـف آثـار ملـی      ، قانون راجع به حفظ آثار ملی 11مطابق با صدر ماده 

هاي باستانی ایـران و مناسـبات   تحقیقات علمی و کشف اسناد و مدارك تاریخی براي مطالعه تمدن
اجـازه حفـاري علمـی فقـط بـه       .شـود حفاري علمی نامیـده مـی   ،ها انجام پذیردآن با سایر تمدن

شود و در ابنیه و اموال غیرمنقولـه کـه در فهرسـت آثـار ملـی ثبـت شـده        علمی داده می مؤسسات
اشیایی که در نتیجـه  «دارد: قانون مذکور مقرر می 15قسمت اول ماده  .حفاري تجاري ممنوع است
هاي دولتی ضبط شود و د باید در مجموعه و موزهسهم دولت باش چه آنحفاري علمی کشف شود 

  ».سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست چه آنجایز نیست و ها  آن فروش
  
  حفاري تجاري .2ـ2

نوع دیگري از حفاري را کـه هـدف از آن    12در ماده  1309قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 
آن صرفاً استخراج آثار تاریخی براي اهـداف   تحقیقات و مطالعات علمی نبوده بلکه منظور از انجام

به عبارتی حفاري اگر بـراي   .به رسمیت شناخته است »حفاري تجاري«تحت عنوان ، تجاري باشد
ایـن   15در قسـمت دوم مـاده    .شودخرید و فروش اشیاي عتیقه باشد حفاري تجاري محسوب می

شده باشد دولت از قسمتی کـه بـه    ی که از حفاري تجاري حاصلیاشیا «...قانون آورده شده است:
گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی بداند نقـل و انتقـال   خود او تعلق می

  ».فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود .دهدمی
  
  سیاست جنایی .3

رخورد با جرم و مجرم شکل ب ینتر برجسته، و برخورد کیفري توسط دولت با مجرمین انگاري جرم
به همین علت نخستین کاربردهاي سیاست جنـایی در معنـایی معـادل حقـوق کیفـري یـا        باشد یم

در تعریـف   کـه  چنـان هم .بـوده اسـت  باشـد،   یممجازات و قانون ، سیستم کیفري که مبتنی بر جرم
محـدود   شونده از سوي دولت و علیـه جـرم   اعمال، سرکوبگر هاي یوهشفوئرباخ سیاست جنایی به 
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آن را مفهـوم مضـیق سیاسـت     تـوان  یمشده است که در مقایسه با تحوالت مفهوم سیاست جنایی 
در فرآینـد  ، مفهـوم مضـیق سیاسـت    گانـه  سـه هر کدام از ارکـان   .جنایی و یا سیاست کیفري نامید

مجموعـه مـنظم   «فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را  .تحوالت توسعه یافته است
 کنـد.  یمـ تعریـف   »بخشـد  یمـ مبارزه علیه بزه را سـازمان  ها  وسیله آن بهکه دولت و جامعه  اصولی

 )36ص ، 1385، قیاسی(
و اعمـال   دهـی  سـازمان جامعـه نیـز مسـئول    ، در این تعریف در کنار دولت بینیم یم که چنانهم

مل سیاسـت جنـایی شـا   «گرفته شده است و از نظـر خـانم دلمـاس مـارتی      در نظرسیاست جنایی 
را به پدیده مجرمانه سازمان  ها پاسخها  آن اجتماع با توسل بههیأت  که شود یم ییها روشمجموعه 

جامعـه مـدنی را نیـز در    ، عالوه بر نهادهاي مختلـف دولتـی   »ت اجتماعأهی«که عبارت  »بخشد یم
سیاسـت  « بنابراین امـروزه در مفهـوم موسـع    گرداند. یممقابله با پدیده مجرمانه سهیم  دهی سازمان
کـه توسـط دولـت و     يا گرانـه  سرکوبپیشگیرانه و  يها اقداماز کلیه تدابیر و  عبارت استجنایی 

، مبـارزه بـا بزهکـاري   ، جهـت پیشـگیري از جـرم   ، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جامعه مدنی
  )11ص ، 1382، نجفی ابرندآبادي( ».شود یماصالح و یا سرکوب مجرم به کار برده 

  
  ی سیاست جنایی در قبال جرم حفاري و کاوشمبان .4

کـه همـین مـوارد لـزوم      باشـد  یمـ میراث فرهنگی هر کشور از نقطه نظرات متعددي داراي ارزش 
از ایـن رو مبـانی اتخـاذ سیاسـت      .سـازد  یمحمایت و حفاظت از این آثار را بیش از پیش آشکار 

  .ردیگ یمجنایی در قبال میراث فرهنگی مورد توجه و بررسی قرار 
  
  مبناي تاریخی .1ـ4

برخـی از عوامـل و    ریمدارك تاریخی بنا به مقتضیات زمان و محل ثبت ممکن است تحـت تـأث  
بنـابراین تـاریخ بازگوکننـده همـه      .فشار افـراد بـانفوذ بـرخالف حقیقـت نوشـته و ثبـت شـود       

 و شناسـی  هـاي باسـتان   بـر اسـاس پـژوهش   امـا  ت، گذشته نیس انسان در سرنوشتي ها یدانستن
صـحت و سـقم مـدارك     تـوان  ی، مـ باشد یها که همانا آثار تاریخی و اشیاي عتیقه م کشفیات آن

تاریخی را تعیین و وضعیت حقیقی زندگی هنري و اجتماعی بشر را در دوران مختلـف روشـن   
نقش میراث فرهنگی و آثار باستانی در شناخت تاریخ و زوایـاي  ) 8ص ، 1388معصومی، ( کرد.

که توجه شود بخش وسیعی از تاریخ چندین  کند یزمانی با اهمیت جلوه م نیزم رانیتمدن کهن ا
 ها آمیخته شـده یـا بـر    اسطورهو  ها دوران باستان، پنهان مانده یا با افسانهویژه  به هزار ساله ایران
تر و  تصویر کامل. متعصبانه و دور از انصاف مورخان یونانی نگارش یافته است يها اساس نوشته

اخیر ترسیم شده است تا حد زیـادي مرهـون کشـفیات     يها ر ایران باستان که در دههت ینانهب واقع
  )12ص ، 1379ناردو، ( ت.اس یشناخت باستان



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

52 

  مبناي مذهبی .2ـ4
 درس و عبـرت  يمناسـب بــرا  يا لهیعنوان وس به مانده از گذشتگان بجايآثار  ینظر مذهب از نقطه

 آموختن شـیوه  جـهینت اران و زرانـدوزان و درکعاقبـت سـتم توجه به و انینیشیپ یگرفتن از زندگ
 یخیاز آثـار تـار   ياریبسـ  آنجـایی کـه  لـذا از  ) 19ص ، 1381ي، محمـد ( .باشد یمستن یز درست

بـا توجــه بــه ارزش و تقــدس     دهد یمل کیتش یمذهب ين و بناهاکاما، ان راینیشیاز پ جامانده به
 ر بــا شــئون  یهرگونه اعمـال مغـا انگاري جرممردم  يو باورهاوند آن با اعتقادات ین و پکماا ـنیا
  )31ص ، 1396، کاظمی سنجانی( .ستات این از ضروریبکمجازات مرت وها  آن
  
 مبناي اقتصادي .3ـ4

، گردشـگري اسـت   ن منبع و جاذبـه صـنعتیتر مهمعنوان  ی بهراث فرهنگیم، زین ياز منظر اقتصاد
، شــده  یو آداب و رســوم باســتان   یدسـت  يهنرها يایجب احمو يتوسعه جهانگرد ي کهطور به

، 1385، الـوانی و پیـروز بخـت   ( .گردد یها م آن ز منجر به توسعه و رشدین راه نیدرآمد حاصل از ا
 يهـا  جاذبـه رغم وجود منـابع عظـیم گردشـگري و     کشور ما علیاین در حالی است که  )123ص 

از درآمدهاي گردشـگري در   گیري بهرهنسته در زمینه شایسته است نتوا که چنانتاریخی و فرهنگی 
  )33ص ، 1396، کاظمی سنجانی( .دبه جایگاهی درخور مقام خود دست یاب یالملل بینعرصه 

  
 مبناي فرهنگی .4ـ4

فرهنـگ نیـز نمـادي از     .امروزه تمدن هر کشوري بر پایه فرهنـگ مـردم آن کشـور اسـتوار اسـت     
است و هـم از طرفـی یقینـاً هویـت      ریرپذیتأثمحیط از آن هاي مادي و معنوي است که هم  ارزش

هویت فرهنگی که یونسـکو آن   .ردیگ یمشکل ها  آن محیط پیرامون ریتأثفرهنگی یک جامعه تحت 
ي، مستندسـاز یی، لذا شناسـا شامل میراث فرهنگی است ، داند یمرا یکی از اهداف توسعه فرهنگی 

 .دارد شـورها ک یدر توسعه فرهنگـ  يمؤثر آن نقش يو معنـو يمـاد يـایو اح ينگهدار، حفاظت
  )130ص ، 168و  167ش ، 1380، رضوانی(
  
  جهانی شدن .5ـ4

از فرهنگ و تـاریخ آنـان از بـین خواهـد      يا گوشهبا تخریب فضاهاي باستانی و تاریخی یک قوم 
ده بـا  کنونی و آینـ  يها نسلبا محو شدن این آثار فرهنگی پیوند  .رفت که غیر قابل بازگشت است
 نسـلی بـدون هویـت    گیـري  شکلاین امر موجب  .شود یمسته سگذشته فرهنگی و تاریخی خود گ

و در برخورد با پدیده جهـانی شـدن بـه     هکه با گذشته فرهنگی خود پیوندي ضعیف داشت گردد یم
بیگانه و وارداتی را  يها فرهنگراحتی قابلیت از دست دادن فرهنگ و تمدن پربار خود و پذیرفتن 

 چـه  آندر برخورد بـا پدیـده جهـانی شـدن      )65ص ، 54و  53ش ، 1390، مرادي. (اهد داشتخو
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داراي اهمیت است حفظ و تقویت هویت فرهنگی جامعه است که جز با حراسـت و پاسـداري از   
  .گردد ینممیراث گذشتگان اعم از میراث فرهنگی مادي یا معنوي حاصل 

  
 ورشکرمجاز در یغ هاي يحفارعوامل ایجاد  .5

ضـعف  ، افت شدهی یاد آثار فرهنگیارزش ز، شورکمناطق  یدر بعض ياریکل فقر و بیاز قب یعوامل
 يرده تا عمالً حفارکرا فراهم  ینه مناسبیزم ...و  یراث فرهنگیحفاظ م يروهاید عده و عده نیشد

در  خـود را  يروهـا ین یبزرگ جهان يه عوامل باندهاک يبه نحو، ار راحت انجام شودیرمجاز بسیغ
امـوال   یبه راحت یارگران ارزان و ناآگاه محلکتا با استفاده از  اند کردهنده کشور پراکمناطق مختلف 

در منطقـه   یراث فرهنگـ یـ مثال بـه نقـل از پاسـداران م    يبرا .نندکشف و قاچاق کرا  یقابل توجه
 3000 يزه روکـ را  يشاورزکدهقانان ، رمجاز بودندیغ يحفار يارفرماکه ک یسانکرمان کرفت یج

تومـان بـه    5000 يبـا روز  يشاورزکار کو نبودن  یسال خشکط یدر شرا گرفتند یمتومان دستمزد 
ـ تحوها  آن نند بهکدا یه هرچه پکن شرط یبه ا، آوردند یاستخدام درم ـ ا .ل دهنـد ی ثـر  کن روش در ای

ـ ا .وجود دارد، رمجاز گسترده شده استیغ يه به سرعت حفارک یمناطق ـ  هـا  شـب ارگران کـ ن ی ه ب
 کننـد.  یمار کشروع به  ينفر 300ا ی 200 يها دستهدر ، ن شده رفتهییشان تعیه از قبل براک ییها تپه
 شـوند.  یمـ ار کـ ه در روز روشن هم مشـغول  کسته کش ییار تا جاکز قبح یمناطق ن یدر بعض یحت

در  یانتظـام  يرویـ ن يهـا  پاسـگاه  کیمک هاي یپاک یه گاهکاست  ییات تا جاین عملیا یگستردگ
 يا لطمـه ار کـ ل کبه ، نندکاز آنان را بازداشت  يو اگر هم تعداد برند ینمش یاز پ يار، کمنطقه هم

 ین اصـل یه در حال حاضـر عملـه مجـرم   ک یارگر محلکدن آن یبا د یه غالباً قاضکچرا خورد،  ینم
و  کنـد  یمـ او را آزاد  يا تعهدنامهو با گرفتن  دهد یمء همراه شخص را یفقط دستور ضبط ش، شده

 میجران یا ی؟! به عالوه گستردگشود یما چه یجاست کارفرما که پس ک کند ینم سؤال یسکاغلب 
ـ از ا یهمچنین در مـواقعی برخـ   .رده استکجاد یرا ا یبازار پررونق، آمده دست به ثرت آثارکو  ن ی

را ا هـ  آن اءیاشـ  يآور و پـس از جمـع   کننـد  یمـ  اندازي ن مختلف راهیرا با عناو ییها شرکتباندها 
ـ خر يبـرا  اي یمخفبازار  یو حت کنند یمشور کاز ها  آن ردنکاقدام به خارج ، ردهک یارشناسک د و ی

قه چندان یمبارزه با قاچاق عت اندرکاران دست يه براکشور وجود دارد کقه در داخل یفروش آثار عت
  )11ص ، 435ش ، 1381، هی(روزنامه سرما ست!یهم ناشناخته ن

  
  از جرم حفاري غیر مجاز يغیر کیفرپیشگیري  .6

 غیـر کیفـري  پیشـگیري   .گـردد  یمتقسیم  غیر کیفريبه کیفري و  پیشگیري، بر اساس زمان مداخله
که قبل از وقـوع پدیـده مجرمانـه از     غیر کیفري(کنشی یا پیشین) عبارت است از اقدامات مناسب 

، ارتکـاب  يهـا  تیـ موقعو نامناسـب نشـان دادن    زا جرمسازي علل  طریق کاهش یا حذف و خنثی
) به عبارت دیگر اقـدامات  117ص ، 1397، شاهورانی( .باشد یمدرصدد جلوگیري از رخ دادن بزه 
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خاص ناظر بر پیشگیري است یا بر خود فـرد اعمـال    طور به) که غیر کیفريپیشگیرانه غیرقهرآمیز (
شـخص را   ،یا بر وضعیت زیرا فرض بر آن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضـعی  شود یم

خنثـی کـردن آن    درصـدد در معرض ارتکاب جرم قرار داده که در این نوع از اقدامات پیشـگیرانه  
 کـه شـامل   غیـر کیفـري  پیشگیري ) به این اعتبار 166ص ، 1388، قاسمی مقدم و دیگران( .هستیم

  .ردیگ یممطالعه و بررسی قرار  اجتماعی است موردپیشگیري وضعی و پیشگیري 
 
 وضعیپیشگیري  .1ـ6

پیشگیري وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شـرایط  ، پیشگیري از بزهکاري يها وهیشیکی از 
میر . (محیط بیرونی مانند مکان و زمان درصدد است که از ارتکاب جرم توسط افراد جلوگیري کند

با تسلط بر محیط و  موقعیت مدارآمده است پیشگیري وضعی یا  همچنین )35ص ، 1388، خلیلی
شرایط پیرامون جرم درصدد آن است که از طریـق کـاهش جـذابیت آمـاج و جاذبـه زدایـی از آن       

 )14ص ، 20و  19ش ، 1390، نجفی ابرندآبادي. (را مهار کند میجراآمار ، وضعیت پیش جنایی
 :که از آن به عمل آمده شامل دو دسته تدابیر و اهداف است ییها فیتعربا  پیشگیري وضعی

ماقبل جرم: این دسته از تدابیر به دنبال سلب امکان تحقق فعل مجرمانه  يها تیعوضتقلیل  اوالً
دیـدگان   یا محافظت از بـزه  ها آماجیا الاقل دشوار نمودن آن هستند مانند سخت کردن دسترسی به 

  )13ص ، 1385، میرخلیلیبالقوه (
جرم بشـود یعنـی مجـرم از    هزینه کیفري جرم براي م باال رفتناعمال اقداماتی که منجر به  اًیثان

مجرمانـه و عوامـل    يهـا  جاذبـه جرم خود سود نبـرد: ایـن دسـته از تـدابیر بـا هـدف کاسـتن از        
هستند تـا از تصـمیم نهـایی مجـرم و گـذار او از اندیشـه بـه عمـل          درصددمحیطی  کننده تحریک

ـ ماننـد نصـب    ییها مثالبه  توان یمدر این زمینه  .جلوگیري کند ه یـا چشـم   مداربسـت  يهـا  نیدورب
 شـود  یمیا افزایش خطر جرم  ها آماجالکترونیکی و بسیاري تدابیر دیگر که موجب کاهش جذابیت 

  )168ص ، 1388، قاسمی مقدم و دیگران( .اشاره نمود
  

  خصوصیات پیشگیري وضعی .1ـ1ـ6
  )169ص ، پیشگیري وضعی خصوصیات خاص خود را دارد: (همان

غیرعمـدي پیشـگیري وضـعی     میجـرا در  مـثالً  .صی استخا میجرااین اقدامات معطوف به  )الف
علیه رابطه وجود نـدارد و ایـن    غیرعمدي بین مرتکب و مجنی میجراچرا که در  .معنی ندارد

البته نوعی پیشگیري وضعی در مورد برخـی   .ونددیپ یمدر یک لحظه به وقوع  میجرادسته از 
یـا نصـب آژیـر     هـا  ابـان یخر د ریـ گ سرعتهمانند نصب  .غیرعمدي نیز متصور است میجرا

و تصـادف بـه    عمد ریغجهت پیشگیري از قتل  تواند یمباال که  يها سرعتهشداردهنده در 
  .کار رود
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، دیـده مـدار اسـت    پیشـگیري وضـعی بـزه    .هدف اقدامات وضعی شرایط پیرامونی جرم است )ب
 صـورت  بـه در پیشـگیري وضـعی مجـرم     .پیشگیري اجتماعی مربوط به شخص بزهکار است

غیرمستقیم مطرح است بنـابراین پیشـگیري وضـعی نـوعی پیشـگیري غیرمسـتقیم محسـوب        
  .شود یم

همانند  .در پیشگیري وضعی به دنبال خطرساز کردن یا پرهزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم )پ
که خطر دسـتگیري را   ها گلوگاهاستقرار پلیس در ، در خیابان ریگ سرعتکشیدن نرده یا نصب 

و از سوي دیگر عایدات جـرم را   سازد یمپیشگیري وضعی ارتکاب جرم را شفاف  .ردب یمباال 
  .کند یمکمتر 

  
  راهکارهاي پیشگیري وضعی از جرم .2ـ1ـ6

به برخی اقدامات وضعی بـه ایـن منظـور     توان یمبراي کنترل بروز جرایمی چون حفاري و کاوش 
سـازي پیشـگیري وضـعی از     اي پیـاده و راهکارهاي ممکن بـر  اقدامات در ادامه برخی .متوسل شد

علیـه میـراث فرهنگـی     میجـرا  در کاهش تواند یمکه این راهکارها  یريتأثارتکاب جرم مذکور و 
  .گیرد یممورد بررسی قرار  داشته باشد

  
  ي باستانیها محوطه. افزایش نظارت و مراقبت بر 1ـ2ـ1ـ6

پیشگیري وضعی به  يها روشی از رفتار مجرمانه در مورد یک يها آماجاصطالح حفاظت و تقویت 
جرم است تا از این طریق ارتکاب جرم  يها آماجافزایش امنیت فیزیکی ها  آن که هدف رود یم کار 

 هـا  محوطهدر ) 196ص ، 1388، میرخلیلی( .براي مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بیشتر گردد
نـه تنهـا حفـار و کاوشـگر     شـود،   ینمـ اعمال ها  آن که اقدامات نظارتی و حفاظتی در ییها مکانو 

تـرجیح   شـود  یمـ رعایـت  هـا   آن که اقـدامات حفـاظتی در   ییها محوطهها را به  این مکان يا حرفه
به علت آسـان  ، داراي انگیزه مجرمانه جرم یرمغو افراد  اي یرحرفهغبلکه حفار و کاوشگر دهد،  یم

روي  ییهـا  محوطـه در چنـین  بودن شرایط انجام حفاري و کاوش ممکن است بـه ارتکـاب جـرم    
هاي حفاظتی چه از نظر کمبود امکانات فناوري و چه از نظر کمبود نیروهاي  کمبود سیستم .بیاورند

ضعف حفاظت باعث شده تا ایـن   .تاریخی به شدت ملموس است ـ مراقب آثار و بقایاي فرهنگی
ـ سـتفاده از  افـزایش ا  .درآینـد  الوصـول  سهلاهدافی  صورت بهها براي غارتگران  مکان  هـاي  یندورب

براي جلوگیري از اختفاي افراد و  ها محوطهدر محوطه آثار تاریخی و نیز بهبود روشنایی  مداربسته
هـاي   افزایش نیروهاي مراقب و ارتقـاي سیسـتم  ، در معرض دید قرار دادن فضاها، استتار متجاوزان

به دام افتادن مرتکبین این جرم  احتمال تواند یممداوم و سیار پلیس  يها گشتقرار دادن ، حفاظتی
بـراي   )123ص ، همان( .عمل کند يا بازدارندهعامل عنوان  تواند به یمرا افزایش دهد که این خود 

هاي ویژه حفاظتی سازمان میـراث   از یگان توان یممحافظت بهتر از این آثار عالوه بر نیروي پلیس 
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 .باشـند  یمـ نیز در برخی مناطق در حال فعالیت  وناکن همها  که البته این یگان، فرهنگی استفاده کرد
تعداد نیروهاي اندك یگان حفاظت میراث فرهنگی و نبود امکانات و تجهیزات حفـاظتی و حجـم   

در منـاطق دورافتـاده و خـارج از    هـا   آن تاریخی در کشور که بسـیاري از  يها محوطهباالي آثار و 
فرهنگی نتواند از عهده رسیدگی بـه آثـار و   دارد سبب شده که یگان حفاظت میراث ر دسترس قرا

  )80ص ، 1396، (کاظمی سنجانی .دکه غالباً مسافت طوالنی هم از یکدیگر دارند برآی ییها محوطه
 
  کننده . کنترل ابزارهاي تسهیل2ـ2ـ1ـ6

ارتکـاب جـرم دشـوار و یـا     هـا   آن نیازمند اسباب و ابزاري است که بدون میجراارتکاب برخی از 
یکی از ابزارهایی که به منظور یافتن و کشف محل وجود اشیاء و میراث تاریخی گردد،  یمناممکن 

ایـن وسـایل    .وسایل معروف به فلزیاب یا گـنج یـاب اسـت    گیرد یمو فرهنگی مورد استفاده قرار 
که جرم حفـاري و کـاوش رونـد     شود یمغارت میراث فرهنگی را تسهیل و تسریع نموده و سبب 

قانونی تحت عنوان قانون  1379بر همین اساس در آخرین روزهاي سال  .د بگیردبه خو اي یندهفزا
تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب به ، نگهداري، خرید و فروش، ضرورت اخذ مجوز براي ساخت

اسـتفاده از دسـتگاه فلزیـاب در حفـاري     براي ، با تصویب قانون مذکور گذار قانون .تصویب رسید
را  قانون مجـازات اسـالمی  ) 793( 562تا سه سال حبس مقرر در ماده  ماهشش مجازات غیرمجاز 

که نسبت به کسـانی کـه مبـادرت بـه سـاخت و خریـد و        این در حالی است، در نظر گرفته است
صـرفاً ضـمانت   ، نـد ینما یمـ تبلیغ غیرقانونی و بدون مجوز از دسـتگاه فلزیـاب   ، نگهداري، فروش

که این ضمانت اجرا در خصـوص  ، نموده است بینی پیشرا  اجراي ضبط و مصادره دستگاه مذکور
اثر است که به هیچ وجه عنوان خصیصه ارعـابی   بی ضعیف و قدر آن، متخلفان و ناقضان این قانون

براي کنترل ساخت و ورود و استفاده از ابزارهایی که در امر حفاري و کاوش  .و بازدارندگی ندارد
دولتـی نظیـر    ییهـا  ارگـان هادهاي غیر کیفري رفت و از همکاري به سراغ ن توان یم رود یمبه کار 

، سـاخت ، وزارت صنایع و سایر مراکزي که به نـوعی بـا واردات  ، وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد
 مؤثراقدامی  تواند یمامري که ، گنج یاب و فلزیاب مرتبطند بهره جست يها دستگاهفروش و تبلیغ 

از طرف  .و در نتیجه پیشگیري از بروز جرم حفاري و کاوش باشددر کنترل استفاده از این وسایل 
ممنوع نشـده   صراحتاًگنج یابی  يها نسخهخرید و فروش و استفاده از ، دیگر در قوانین فعلی تهیه

سـودجویان در انتشـار   ن و با جلوگیري از فعالیت ایـن دالال  .براي آن تعیین نشده است اتیمجازو 
، 1382، صـمدي . (تا حدي آمار جرم مورد نظـر را کـاهش داد   توان یم ییها نسخهو  ها نقشهچنین 

وقوع جـرم حفـاري و کـاوش     اگرچه) خارج نمودن لوازم و آالت جرم کاوش و حفاري 292ص 
اما ارتکاب جـرم را نیازمنـد فعالیـت و تـالش بیشـتري       سازد ینمکلی ناممکن  طور بهغیرمجاز را 

انگیزه باالیی براي ارتکاب جـرم نیسـتند از ارتکـاب بـزه      در این صورت افرادي که داراي .کند یم
  .ندینما یم نظر صرفمزبور 
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 . تعیین دقیق حریم آثار3ـ2ـ1ـ6
 يا افتـه ی و گسترش واسطه بی محوطه یا منطقه تاریخی به معناي محیط، ارمحیط پیرامون یک ساخت

را تشـکیل داده و یـا در آن   محوطه یا منطقه ، است که بخشی از اعتبار و ویژگی متمایز آن ساختار
تعامل با محیط ، مادي و بصري يها جنبهمحیط پیرامون عالوه بر  .ردویژگی متمایز سهم دا و اعتبار

تشخیص دهـد   شناسی باستان تاریخی که ي محوطهدر هر جایی از یک  .ردیگ یبرم طبیعی را نیز در
حفظ  ي حوزهو سپس  شود یم تعیینعرصه عنوان  به آن محدوده، آثار تاریخی در آنجا وجود دارند

شناسـان مـا در    ر حالی که باستاند، کند یمحریم آن را مشخص ، ضوابط حفاظتیبر اساس و احیا 
 يهـا  محوطـه با تعیین دقیـق حـریم    اند. کردهبسنده  ها حداقلبحث تعیین عرصه و حریم گاهی به 

 حفاظـت بیشـتري از ایـن    توان یم تاریخی و باستانی کشورمان و ایجاد نظارت دقیق در این مناطق
، 1397، شـاهورانی ( .در جهت جلوگیري از ارتکاب جرم حفاري و کاوش به عمل آورد ها محوطه

 يهـا  محوطـه کـه حـریم    کنـد  یمکشور مشخص تاریخی در  يها محوطهنگاهی به آمار ) 125ص 
مسـیر تخریـب    به تعیین حریم آثار تاریخی ثبت ملی شـده  توجهی بی و اند شدهتاریخی کشور رها 

  .کند یممیراث فرهنگی کشور را هموار 
  
  . مشارکت مردم و نهادهاي محلی4ـ2ـ1ـ6

، با توجه به گستردگی و پراکندگی آثار باستانی و میراث فرهنگی ایران در اقصـی نقـاط کشـورمان   
دام به حد مطلوب اقـ  تواند ینم در حفاظت از این آثار، مرجع تأمین امنیت در جامعهعنوان  به پلیس

رقـم   شـود  یمـ که این امر سـبب  ، شود ینم کند و حتی در بسیاري از موارد از وقوع جرم نیز مطلع
آن هـم  ، عمده و کلی يها بیتخر علیه میراث فرهنگی بسیار باال باشد و فقط در مورد میجراسیاه 

ردد و فرهنگی که از درجه اهمیت باالیی برخوردار است به نحوي مطلع گ ـ نسبت به آثار تاریخی
بـه   شـود  ینمـ امـا مرتکـب آن شـناخته     شود یم یعنی جرایمی که کشف میجرارقم خاکستري این 

علیه میراث فرهنگی  میجراسازي اقدامات پیشگیري وضعی در  براي پیاده .مراتب بسیار باالتر است
نظر از فعالیت و مشارکت نهادهاي محلی موجود در روستا و منطقه مورد  توان یمدر چنین مناطقی 

نگهبان براي مناطقی که احتمال ارتکاب جـرم  عنوان  به با در نظر گرفتن افرادي محلی .استفاده کرد
 شـود  یمـ تاریخی محسوب  يها محوطهوجود دارد و یا مناطقی که جزو ها  آن حفاري و کاوش در

 .ت کـرد در محافظت از این آثار مشـارک  توان یم، اند شدهکه به علت دورافتادگی بدون نگهبان رها 
علیـه میـراث    میجـرا همکار پلـیس در پیشـگیري از   عنوان  به که ییها گشت دهی سازمانتشکیل و 

مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی کشور  يها مشارکتفرهنگی عمل کنند از دیگر اقدامات و 
ر د نهـاد  مردمهاي فرهنگی و هنري و هرگونه تشکل  همچنین مشارکت نهادهایی مانند کانون .است

و اعمال نظارت بهتر و هرگونه اقدام پیشگیرانه دیگري کمـک   ها محوطهو  ها تپهایجاد روشنایی در 
هـم اکنـون در برخـی از     نمایـد.  یمـ سازي اقدامات پیشگیرانه وضعی در این مناطق  بزرگی به پیاده
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فاظت نهادهایی مردمی براي همکاري با سازمان میراث فرهنگی در حمایت و ح، روستاها و مناطق
بسـیار انـدك بـوده و بـه     ها  آن از آثار تاریخی و فرهنگی این کشور ایجاد شده است که البته تعداد

 .دریافت نشده استها  آن بودن چنین نهادهایی هنوز نتیجه الزم و مورد انتظار از سیتأسعلت تازه 
  )84ص ، 1396، کاظمی سنجانی(
  
  پیشگیري اجتماعی .2ـ6

شناسی جرم استوار اسـت و نظـر بـر حـذف یـا       وقوع جرم بر مبناي علتمدل اجتماعی پیشگیري از 
ي اجتمـاعی مـانع از   هـا  طیمحـ و بـا دخالـت در    مؤثرندخنثی کردن عواملی دارد که در تکوین جرم 

) در 11ص ، 1383شـاکري،  ( .گـردد  یم زا جرمسازي عوامل  ي بزهکارانه و خنثیها زهیانگگیري  شکل
نهادهـاي آن بـراي مقابلـه بـا پدیـده      و  زا، مشارکت جامعه جتماعی جرمشرایط ااین نوع از پیشگیري 

م در آینده مورد توجه قـرار  یبر وقوع جرا همجرمانه و ارتباط میان کارایی و تأثیرگذاري نهادهاي جامع
نـوع   نیتـر  و موفـق  نیکارشناسان و متخصصان امر پیشگیري، پیشگیري اجتماعی را مـؤثرتر . ردیگ یم

اند زیرا با تغییر شرایط محیط اجتماعی، ارتقـاي سـطح فرهنـگ و بـه وجـود آوردن       پیشگیري دانسته
  )134ص ، 1397شاهورانی، ( .کند یم خودنظارتی در شهروندان از ارتکاب جرم پیشگیري

 
  خصوصیات پیشگیري اجتماعی .1ـ2ـ6

امعه و ایجاد تغییرات و اصالحات فردي و محیطی است که منجر به اصالح ج، پیشگیري اجتماعی
در پیشـگیري اجتمـاعی بـه     .شود یمپایدار و همیشگی  صورت بهفرد و منجر به جلوگیري از جرم 

فرد ، محور اقدامات در این پیشگیري .سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعی هستیم دنبال هماهنگ
 به دیگر سخن پیشگیري اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است برخالف پیشگیري وضعی که .است
کـه بـه انـواع     شـود  یمـ پیشگیري اجتماعی از اقـداماتی تشـکیل    .دیده مدار و سبیل مدار است بزه
شـته  فرد نقش دا پذیري جامعهیند رافدر  ها طیمحتمامی این  .گذارد یم ریتأثپیرامون فرد  يها طیمح
 یـک خـط شـبیه    ي نقطـه پیشگیري اجتماعی در واقع بـر دو   .ي اجتماعی هستندداراي کارکردهاو 

نجفـی  ( .است که در یـک طـرف فـرد و خـانواده و در طـرف دیگـر جامعـه و محـیط قـرار دارد         
  )1260ص ، 1382، ابرندآبادي

 
  راهکارهاي پیشگیري اجتماعی از جرم .2ـ2ـ6

، پیشگیري زودهنگام یا رشدمدار، مختلفی چون آموزش يها روشپیشگیري اجتماعی با استفاده از 
و درازمدت از انواع مختلـف   مؤثرتواند به پیشگیري  می ...ادي و بهبود شرایط اقتص، سازي فرهنگ
 يها روشاز این رو برخی از  .و از جمله جرم حفاري و کاوش کمک درخور توجهی نماید میجرا

  .شود پیشگیرانه اجتماعی از جرم حفاري غیرمجاز ارائه می
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  . پیشگیري رشد مدار1ـ2ـ2ـ6
شود، بر این فرض مبتنی  یمیشگیري زودهنگام نیز گفته پیشگیري اجتماعی رشد مدار که به آن پ

است کـه پـیش رسـی کودکـان در ناسـازگاري، کـج روي و بزهکـاري، پایـداري بزهکـاري و          
) از ایـن  177، ص 49و  48ش ، 1383نیـازپور،  ( دهد. یمها نوید  هاي مجرمانه را در آن یشگرا

خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخلـه   رو این پیشگیري به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل
نهـاد آمـوزش   ) 27ص ، 1390مهـدوي،  ( زودرس از پایداري افراد در بزهکاري جلوگیري کند.

دیدگی کودکان محسوب  ترین نهادها در عرصه پیشگیري از بزهکاري و بزه عنوان یکی از مهم به
ي بـه  چنـد نهـاد  کـرد  ي نوین پیشگیرانه، به خصـوص روی ها استیسو در رویکردها و  شود یم

ي جایگاه ارزشمندي یافته است. صرف مدت زمان زیـادي از اوقـات   رو کجپیشگیري از جرم و 
کودکان و نوجوانان در محیط آموزشـی و دسترسـی آسـان و مسـتمر کـارگزاران ایـن نهـاد بـه         

 ثرمـؤ ي پیشگیرانه، امکان ارتباط ها برنامهآموزان، وجود فرصت مناسب در اعمال و اجراي  دانش
و وسیع این نهاد با دیگر نهادها از جمله خانواده و نهادهاي اجرایی و حمایتی و اثرگذاري بهتـر  

ي آموزشی با برخورداري از توانایی آموزش و القاي هنجارهاي ها طیمحي پیشگیرانه در ها برنامه
فرایند  عنوان بخشی از نظام کنترل رسمی در محیط مدرسه، در ي زندگی، بهها مهارتاجتماعی و 

یکـی از  تواند روند پیشگیري را تسریع بخشد. می پذیرسازي کودکان نقش مهمی داشته و جامعه
استفاده از پیشگیري رشد مدار و آمـوزش کودکـان و نوجوانـان    راهکارهاي پیشگیري اجتماعی 
. با گنجاندن اهمیت حفظ میراث ملی و آثار باستانی تاریخی کشـور  درباره میراث فرهنگی است

ي مختلف تحصیلی و همچنین با شناساندن آثار ملی ها دورهآموزان در  هاي درسی دانش کتاب در
ها را بـه   آن توان یمیی از این مناطق تاریخی ها عکسآموزان و درج  ثبت شده کشورمان به دانش

این آثار در حفظ هویت و تاریخ کشور جلب کرد تا هر چـه بیشـتر در نگهـداري     ریتأثارزش و 
  )136ص ، 1397شاهورانی، ( ر کوشا باشند.این آثا

  
  ي اجتماعیها رسانهسازي از طریق  . فرهنگ2ـ2ـ2ـ6

و بزهکاري را  میجراساز بروز هاي زمینهپیشگیري غیر کیفري درصدد است علل و عوامل و ریشه
در  بدیهی اسـت کـه   .بر افکار مجرمانه از بین ببرد یرتأثاز طریق توجه به مسائل کنترل اجتماعی و 

اجتمـاعی   يهـا  انیـ بنجمعی که خود یکی از متولیان اشاعه فرهنگ و تقویت  يها رسانهاین مقوله 
هـا   و نگـرش  هـا  ارزش، هنجارهـا  یدهـ  شکلدر  توانند یمبا نقشی که  شوند یمیک جامعه قلمداد 

 کـه بسـیار   شود یمدرباره میراث فرهنگی و ارزش ملی و تاریخی آن ایفا کنند نوعی آموزش تلقی 
بـا نشـان    توانـد  یمـ رسانه  .شود یمرسمی و شامل کل گستره مخاطبان رسانه  يها از آموزشفراتر 

حفاظت و حمایت از این ، دادن ارزش میراث باستانی و آشنا کردن افراد جامعه با این آثار ارزشمند
مضـاي  ا .آثار را به هنجاري تبدیل کند که همه افراد جامعـه خـود را ملـزم بـه رعایـت آن بداننـد      
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مختلـف توسـط صـدا و سـیما و همچنـین تهیـه        يها مسابقهنامه با صدا و سیما و برگزاري  تفاهم
مستند از بناها و اماکن میراث فرهنگی توسط صدا و سیما  يها برنامهمختلف و از جمله  يها برنامه

 .شـود  هـا  رسـانه محورهاي خبرسازي و در مرحله بعد پوشش اخبار میـراث فرهنگـی در    تواند یم
 توانـد  یمـ  ها روزنامهتوجیهی مسئوالن میراث فرهنگی و  ـ خبري يها نشستعالوه بر این برپایی 

، برگـزاري بازدیـدهاي مختلـف از بناهـا     .باشد مؤثر ها روزنامهدر پوشش اخبار میراث فرهنگی در 
ن نگـارا  همراه با روزنامـه  شوند یماماکن و تمامی وسایلی که جزو میراث فرهنگی کشور محسوب 

، 5ش ، 1382، بهرام پور( .پوشش خبري اخبار میراث فرهنگی را در روزنامه افزایش دهد تواند یم
بـه ایـن    توان یمجمعی  يها رسانهو سایر  ها روزنامه) با بررسی اخبار و مطالب موجود در 78ص 
هـا   و خبرگـزاري  هـا  روزنامـه بندي رسید که میزان پوشش اخبار مربوط به میراث فرهنگی در  جمع

خبرگزاري اختصاصـی توسـط    سیتأس مسئلهغلبه بر این  يها روشاز این رو یکی از  .اندك است
به نظـر   .شده است اندازي میراث فرهنگی است که این مهم چندي پیش توسط میراث فرهنگی راه

 .وظیفه میراث فرهنگی بیشـتر شـده اسـت    »میراث«خبرگزاري  اندازي و راه سیتأسبعد از  رسد یم
رگزاري نخست باید با استخدام نیروي انسانی زبده و کارآزموده اخبار و مطالب مربـوط بـه   این خب

به  يا رسانهمنعکس سازند تا خبرنگاري یا  يا حرفهمیراث فرهنگی را با رعایت همه جوانب اصول 
عملکـرد خبرگـزاري میـراث نبایـد ماننـد یـک بنگـاه         کـه  آن دوم .راحتی نتواند از کنار آن بگـذرد 

بلکه این خبرگـزاري بایـد بـراي    ، قابل توجه بفروشد يها متیقی باشد و اخبار خود را با خصوص
  .بگذارد ها رسانهکمک به میراث فرهنگی کشور خبرهاي میراث را رایگان در اختیار 

 
 . بهبود وضعیت اقتصادي مردم3ـ2ـ2ـ6

ختصاصـاً در  او  شود یاخته مطور کلی یکی از دالیل افزایش جرم شن اوضاع نابسامان اقتصادي و فقر به
انگیـزه   نیتر یاصلدر واقع است.  رگذاریغیرمجاز، به خصوص در مناطق روستایی تأثي ها يمورد حفار

کسب سود و منفعت مالی است که عامل ایجاد  پردازند یم افرادي که به ارتکاب جرم حفاري و کاوش
برخـی منـاطق داراي   در  قتصـادي اسـت.  این انگیزه در بسیاري موارد فقـر مـالی و اوضـاع نابسـامان ا    

درآمد به امید یافتن آثــار عتیقه  آثار باستانی به دلیل بیکاري و عدم اشتغال، روســتاییان کم يها محوطه
قـدیمی   يهـا  ها و قلعه امامزاده يها غیرمجاز تپه يها يو فروش آن براي کســب درآمد، اقدام به حفار

، سـپس  فروشـند  یخریداران عتیقه به مبالغ ناچیز مـ  و جزء يها واسطهخود را به  يها افتهیو  ندینما یم
ها  دست آمده را از کشور خارج و به قیمت بسیار گزاف به موزه طور قاچاق آثار به خریداران عمده نیز به

. بهبود شرایط اقتصادي جامعه و از بین بردن فقر در میـان مـردم   فروشند یو کلکسیونرها م ها یو حراج
علیه میـراث فرهنگـی    میجراي مالی دست به ارتکاب ها زهیانگباعث شود کسانی که امروزه با  دتوان یم
نظر کنند و این خود گام مهمـی در راسـتاي    با بهبود اوضاع مالی از انجام چنین جرایمی صرف زنند یم

  )14ص ، 31ش ، 1396دیانتی و جلیلوند، ( علیه آثار تاریخی است. میجراپیشگیري از وقوع 
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  گیري نتیجه
بدون تردید حفاظت از میـراث فرهنگـی بـراي شـناخت پیشـینه و تحـوالت تـاریخی و فرهنگـی         

ـ پاه خـود از  کـ  ریناپـذ  اجتناب است یضرورتســرمایه بزرگ ملی  کیعنوان  به شــور وک  يهـا  هی
جـرم  رو در پیشگیري و مبـارزه بـا    نیاز ا .باشد یم) توسعه اقتصادي( اساســی صنعت گردشگري

بسـیار بـا اهمیـت     غیـر کیفـري  گیري از تدابیر و راهکارهاي  کیفري بهرهعالوه بر اقدامات ، ورمذک
دریافت که در ایـران   توان یمغیر کیفري در سیاست جنایی ایران  يها وهیشبا بررسی  .کند یمجلوه 

از بناها که باید  چنان آنکشور هنوز نتوانسته  متولی میراث فرهنگیعنوان  به میراث فرهنگیسازمان 
در اولویـت نبـودن   ، گسترده بودن آثار و کمبود نیروي انسانی .تاریخی حفاظت کند يها محوطهو 

بـه شـمار   جملـه دالیـل و مشـکالتی     ي ازافـزار  نـرم ي و افزار سختنبود امکانات ، بحث حفاظت
انی براي صیانت بهتر باید سـرمایه و نیـروي انسـ    .وجود داردمیراث فرهنگی  که در حوزه روند یم

، ســـازي  فرهنـگ  .در اختیار سازمان قرار گیـرد بیشتري براي بهبود کیفیت حفاظت از آثار باستانی 
گسترده و مستمر به آحاد جامعه درباره اهمیت حفاظت از میراث فرهنگـی   یرسان اطالعآموزش و 

 يپـذیر  سـازي و فرهنـگ   فرهنـگ هنوز بحث  متأسفانه .قرار گیردمورد توجه  ستیبا یمنیز کشور 
جویی قـرار نگرفتـه    که شایسته است مورد بررسی و چاره چنان آنپاسداشت آثار تاریخی فرهنگی 

هـاي   است که این مهم با تهیه و چاپ کتاب و بروشور و گنجاندن اهمیت آثـار باسـتانی در کتـاب   
 يبرآمـده از نیروهـا   یغیردولت يها سازماننقش از سوي دیگر  .گردد یمآموزان محقق  درسی دانش

ـ  يهـا  تیـ ظرفمند به تاریخ و فرهنگ ایـن ســـرزمین اسـت بـه لحـاظ       عالقهکه  یردمم و  یدرون
داشـــته باشـــد و از    یدر انجام این مســئولیت بزرگ مل يکمک مؤثر تواند یها م آن خودجوش

این نهادها و  سیتأسبا افزایش  .کشور بکاهد یو فرهنگ یتاریخ يها هیسرمابه  ختهیگس لجامهجوم 
از آثار ارزشمند کشور بـه بهتـرین    امر صیانت، دادن مردم در روند حمایت از میراث ملی مشارکت

که مـردم   افتد مینحو انجام خواهد شد زیرا بهترین نوع حمایت و حفاظت از این آثار زمانی اتفاق 
، نبهـا با پی بردن به ارزش فراوان این آثار گرا، ل هرگونه نیروي قهرياعماداوطلبانه و بدون  طور به

باید اذعان نمـود   .دو دفع هرگونه تجاوز نسبت به این آثار گام بردارنها  آن خود در راه پاسداري از
حضـور گسـترده   ر نیازمند الزمه تحقق یک سیاست جنایی واحد براي حمایت از میراث ملی کشو

 ورتیدر شـرایط فعلـی ضـر   امـري کـه   ، باشد یمارکان کالن حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی 
 .سطح ملی استدر  ریناپذ اجتناب
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 20و  19ه حلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماربزهکاري و پلیس م، 1390نجفی ابرندآبادي، علی حسین،   .7
  49و  48، حقوق پیشگیري از بزهکاري در ایران، مجله حقوقی دادگستري، شماره 1383نیازپور، امیرحسن،   .8
  

  نامه پ) پایان
نامـه کارشناسـی    سیاست جنایی ایران در قبال تخریب اموال فرهنگی و تاریخی، پایـان ، 1381محمدي، سیروس،   .1

  ، دانشگاه تربیت مدرسشناسی جرمو  ارشد جزا
نامه کارشناسـی   ، پیشگیري وضعی از بزهکاري با نگاه به سیاست جنایی اسالم، پایان1385میرخلیلی، سیدمحمد،   .2

    شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارشد حقوق کیفري و جرم
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 ناسی و مدرس دانشگاهش دکتراي حقوق کیفري و جرم پورابراهیم احمد

 دانشجوي دکتراي حقوق عمومی و مدرس دانشگاه زاده محمد اسماعیل

 
  

  چکیده
جعاله عبارت است از انجـام عملـی   

جعل) معلوم (معین در مقابل اجرتی 
طبــق قــرارداد و یــا التــزام شــخص 
(جاعل یا کارفرما) به ازاي مبلـغ یـا   

جعل) در مقابل انجام معلوم (اجرت 
بق قرارداد طرفی کـه  عملی معین، ط

دهــد عامــل یــا  یمــعمــل را انجــام 
پیمانکار و طرفی که کـار را ارجـاع   

نامنـد.   یمـ کند جاعل یا کارفرمـا   یم
جعاله یکی از نهادهاي قانون مـدنی  

اي  یشهر) و داراي 570تا  561(مواد 
عمیق در فقه اسالم است که قبـل از  
ــاد   ــر از آن ی ــالمی کمت ــالب اس انق

ــا تصــو یمــ یب قــانون شــد. ولــی ب
عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 

کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق  1362
قانون عملیات بانکی بـدون   16ماده 
توانند به منظور ایجاد  یم ها بانکربا 
یالت الزم براي گسـترش امـور   تسه

ــدماتی   ــانی و خـ ــدي، بازرگـ تولیـ
مبادرت به جعالـه نماینـد. بنـابراین    

دي ي اقتصـا هـا  بخشجعاله در همه 
توانـد   یمـ کاربرد دارد و از ایـن رو  

عنوان مکمل بـراي عقـد مضـاربه     به
(که صرفاً مربوط به بخـش تجـاري   
است قرار گیـرد) کـاربرد جعالـه در    
بانکداري اسالمی به حدي است که 

نامنـد. دلیـل ایـن     یمالعقود  آن را ام
 گستردگی کاربرد از سویی به علـت 

سهولت شرایط این عقد نسـبت بـه   

ــایر عقــ  ــتره  س ــین گس ود و همچن
وسـیله آن   موضوعات قابل انجام بـه 

است. در بانکداري اسـالمی روابـط   
اقتصادي مردم براساس قراردادهـاي  
ــط     ــه رواب ــت از جمل ــالمی اس اس
ــه   ــه همــین جعال اقتصــادي دو جانب

باشد اعطاي تسهیالت بـانکی بـا    یم
رعایت حـدود و مقـررات اسـالمی    

اسـت.   توجه درخورامري واجب و 
نامه سـعی   ن مهم، در این پایانبنابرای

بر آن شده اسـت کـه در دو بخـش    
ــل و   ــانکی تحلی ــه ب ــات و جعال کلی
بررسی این عقد در قالب رویکردي 
ــوق موضــوعه و حــل   فقهــی و حق

  اختالفات موجود در آن شود.
  بانکداري اسالمی. ،جعل ،عملیات بانکی بدون ربا ،تعهدات ،جعالهواژگان کلیدي: 

  
  مقدمه
ي مشـارکت مـدنی،   الحسـنه انکی قراردادها تحت عناوین مختلف وجود دارند. مانند قـرض در نظام ب

عنوان یکـی   ي فقهی بوده که در قانون مدنی ایران بهمضاربه مزارعه و جعاله و غیره، جعاله یک معامله
 گذشته که منحصـراً بـراي   برخالفاز عقود معین معرفی شده است. اما امروزه از عمل حقوقی جعاله 

هاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی مانند  یتفعالشود. براي  یمامور جزئی مانند اشیاي گم شده استفاده 
ي بانکی، ها نامه ، گشایش اعتبار اسنادي در رابطه با تجارت خارجی، صدور ضمانتها بزرگراهساختن 
ود. لـذا ضـرورت   شـ  یمو غیره استفاده  ها ساختمان، تعمیر ها شرکتي اوراق مشارکت و سهام  عرضه

 اب تأسیس حقوقی تحلیل نظري و ماهوي در ب
 عقد جعاله در حقوق داخلی

بینی شده قراردادي در نظام  تعدیل خسارات پیش
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و نیازهـاي امـروزي    هـا  سـؤال دار در فقه اسـالمی   یس حقوقی ریشهتأسدارد که با شناخت کامل این 
 بنـا بـه  گردد حقوقی کـه   یمي حقوق الهی برخوردار جامعه مناسب داد. انسان با تولد خویش از همه

و طبیعی که در قالب دیـن   شود. حقوق مدنی یممندي از آنان را دارا انسان بودن، هر انسانی حق بهره
را  هـا  انسانرا با خدا و  ها انسانشده است. روابط  قرار دادهمبین اسالم براي افعال و اعمال مسلمانان 

شـامل روابـط عـاطفی اجتمـاعی، اقتصـادي و غیـره        ها انساننماید. روابط مدنی  یمبا یکدیگر تنظیم 
هـاي پـولی    یاسـت سهاي ربوي و اعمال  یتفعالیس بانک مخالف نیست بلکه با تأسباشد. اسالم با  یم

شود به شدت مخالف است. پس از پیروزي انقـالب اسـالمی    یمکه موجب گسترش فقر عموم مردم 
در نظام بانکداري جمهوري اسالمی اصالحاتی به عمل آمد و این اصـالحات بایـد تـا تطبیـق کامـل      

ریزي اقتصاد صـحیح   پی ها بانکاساسی نقش قوانین بانکی با شرع مقدس اسالم ادامه یابند. در قانون 
و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در 

  هاي تغذیه و مسکن و غیره از جامعه مشخص شده است. ینهزم
  

  فواید بحث از ماهیت مبحث اول:
مثال اگر جعاله را به همین  طور ، بهیت آن داردآثار و نتایج حاصل از هر نهاد حقوقی بستگی به ماه

ایقاع بدانیم (بـر فـرض   گیرد،  یمجمهوري اسالمی ایران مورد استفاده قرار  يها بانکشکلی که در 
اجرایـی آن) هرگـز اشـکال     نامـه  آیینبا قانون عملیات بانکداري بدون ربا و  ها بانکمطابقت عمل 

  .عقد بدانیم ممکن است شبهه ربا پیش بیاید چه انچنولی شود،  ینمربوي بودن بر آن وارد 
، ) آمـده 501، 28مسالک (ي که در کتاب طور ، بهکاربرد و فایده بحث عقد یا ایقاع بودن جعاله

  :شود یمدر موارد زیر ظاهر 
بدون قصد دریافت اجرت و بـدون  ، کار مورد نظر را، عامل، در جایی که پس از ایجاب جاعل  .1

عامـل  ، ایقـاع باشـد  ، اگـر جعالـه از جهـت ماهیـت    ، در این فرض .اده باشدقصد تبرع انجام د
مقتضی بـراي اسـتحقاق کـه عبـارت از      که این به جهت، مستحق اجرت تعیین شده خواهد بود
اکـا  ، وجود پیدا کرده و عمل مطلوب هم حاصل شده است، انشاي التزام و ایجاد سببیت است

گرچه الزم نیست به قـول باشـد و بـه فعـل هـم      ، ه باشداگر از عقود باشد و به قبول نیاز داشت
لکن مجرد فعل بدون انضمام رضا و رغبت به ایجابِ جاعل (انجام فعل بدون شود،  یمحاصل 

  .)521، 28( یافتعقد تحقق نخواهد ، آن وسیله بهقصد عوض) کافی نبوده و 
المثل عمل خود را  اجرت دتوان یمعامل مستحق اجرت تعیین شده نخواهد بود و تنها ، بنابراین  

  .مطالبه کند
و اگـر   شود یمعقد منفسخ ، به رجوع عامل، چون از عقود جایز است، اگر جعاله را عقد بدانیم  .2

خواه مالک از رجوع او مطلع شده ، مجدداً بخواهد کار را به انجام برساند مستحق چیزي نیست
عمـل بـه   ، وکیـل بعـد از فسـخ وکالـت    ی کـه  صـورت  بهنباید آن را ، در این صورت .باشد یا نه
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حِ عمل وکیل بعـد از  ، مقایسه نمود؛ زیرا در وکالتکند،  یممقتضاي وکالت  بقـاي  ، فسـخِ مصح
مستلزم بقاي وکالت نیست؛ زیرا وکالت به فسخ وکیـل منفسـخ شـده و    ، اذن است و بقاي اذن

را ایقـاع بـدانیم بـا    اما اگـر جعالـه   ، وجهی براي عود آن نیست، بدون انشاي جدیدي از موکل
دوباره به کار ادامه دهد و آن را به ، جعاله باطل نشده و عامل احیاناً پس از رجوع، رجوع عامل
مستحق همان عوضی است که جاعل براي انجام عمل تعیین کرده است؛ زیرا در ، پایان برساند

مـادامی  ، جاعل جعاله عبارت است از ایجاب و اذن در عمل و بعد از صدور اذن از، این فرض
، آن را به هـم بزنـد   تواند ینمحکم آن باقی است و دیگري ، که خود او آن را به هم نزده باشد

  .)78، 35باشد (اگر جعاله به لفظ عامی واقع شود که مخاطب مخصوصی نداشته  ویژه به
  

  مبحث دوم: مجموع نظریات درباره ماهیت جعاله
ان اسالمی تا به حال پنج دیدگاه ابراز شده اسـت  حقوقدانن میا، جعاله عقد است یا ایقاع که این در

  :پردازیم یم ها یهنظربه بررسی و نقد دالیل طرف داران هر یک از ، که پس از معرفی مختصر
  

  گفتار اول: نظریه ایقاع
 دانند. یمعالمه در تحریر و شهید اول در لمعه آن را ایقاع ، مثل محقق حلی در کتاب شرایع، برخی
صـاحب  ، از فقهـاي متـأخر   .عبارت شیخ مفید در مقنعه نیز بر ایقاع بودن جعاله داللـت دارد ظاهر 
 محمـدجعفر محمد بروجـردي عبـده و دکتـر    ، انحقوقداناهللا خویی و از  آیت، امام خمینی، جواهر

  .دالیل این نظر خواهد آمد .جعفري لنگرودي نیز به همین نظر معتقدند
  

  گفتار دوم: نظریه عقد
المقاصـد،   یگر مثل شیخ طوسی در مبسوط، ابن حمزه در الوسـیله و محقـق کرکـی در جـامع    برخی د

دانند. یحیی بن سعید حلی نیز همین دیدگاه را داشـته و بـه عقـد بـودن آن تصـریح       یمجعاله را عقد 
از حقوقدانان معاصر آقایان دکتر مصطفی عـدل، شـهیدي   ». الجعاله عقد جائز من الطرفین«کرده است: 

اند و معتقدنـد کـه اسـتحقاق عامـل در نتیجـه پـذیرفتن        یهنظرکتر کاتوزیان نیز از طرف داران این و د
طـور ضـمنی و بـا قبـول      آید، گر چه این توافق بـه  یمپیشنهاد جاعل و توافق بین دو طرف به وجود 
گویند: طبیعت پیشـنهادهایی کـه مخاطـب آن عمـوم      عملی (نه قولی) عامل حاصل شود همچنین می

  ).700، 19شمرد (راد هستند، دوام ایجاب را اقتضا دارد و نباید آن را نشانه ایقاع بودن جعاله اف
  

  گفتار سوم: نظریه تسبیب عرفی
دانند؛ یعنی نه عقد است و نه ایقاع، بلکـه   یمبرخی از فقها جعاله را یک تسبیب عرفیِ عقالیی 

ه دادن را سـبب رهـایی از مـرگ    طور که خداوند صدق چیزي نظیر تسبیبات شرعیه است، همان
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ناگوار و یا نماز شب را سببِ فراوانی رزق و نورانیت چهره قرار داده است. جاعل نیـز انجـام   
دهـد از ایـن رو، در تعریـف     یمـ عمل خاصی را سبب استحقاق عامل براي پاداش معینی قرار 

بـراي اسـتحقاق    جعاله عبارت اسـت از سـبب قـرار دادنِ انجـام عملـی     : «اند گفتهجعاله چنین 
سـازي نسـبت بـه     پاداشی، چه قبولی از ناحیه عامل به آن ضمیمه شود و چه نشود؛ چه سـبب 

شـود و   یمـ که بگوید: هر کس خانه مرا بسازد، فالن مبلـغ را مالـک    عموم مردم باشد، مانند آن
ل که بگوید: اگر تو خانه مرا بسازي، مالک فالن مبلغ پو چه خطاب به شخص خاصی، مانند آن

شود. اگر تسبیب  یمشوي. در هر دو مثال، عامل پس از ساختن خانه، مالک آن پاداش مقرر  یم
بود، ساختن خانه حتی بـا قصـد عـوض، موجـب اسـتحقاق       ینمسازي) از ناحیه جاعل  (سبب

  ).96، 29»(شد ینمپاداش 
  

  گفتار چهارم: نظریه نهاد مختلف الماهیه
از قاعده صحت و قاعده سلطنت و خبـر علـی بـن     که این مرحوم عبداالعلی سبزواري پس از بیان

احتمـال بیـان کـرده و     صـورت  بـه نظریه دیگري را شود،  ینمجعفر چیزي بیش از تسبیب فهمیده 
، ممکن است ماهیت جعاله به اختالف مـوارد و خصوصـیات هـر مـورد متفـاوت باشـد      : «گوید یم

مطلـق  «قـاع و گـاهی دیگـر از مصـادیق     گاهی از مصـادیق ای ، گونه که گاهی از مصادیق عقد بدین
شیء واحـدي بـه حسـب خصوصـیات و      که این باشد؛ چون هیچ اشکالی وجود ندارد در» تسبیب

ایجـاب و قبـول    وسـیله  بـه متفاوتی پیدا کند؛ یعنی هرگاه انشاي جعالـه   يها چهره، جهات مختلف
اه با رضاي طرف (عامـل)  ایجاب جاعل و تنها همر وسیله بهعقد است و هرگاه انشاي جعاله ، باشد

سـازي بـراي رسـیدن بـه      ایقاع است و هرگاه جعاله ابراز شود بـا قصـد سـبب   ، و عدم رد او باشد
  .)360، 30»(بدون مراعات شرایط عقد و ایقاع تسبیب است، مقصود
  

  گفتار پنجم: نظریه تفضیل بین جعاله عام و جعاله خاص
این اختالف (عقد یا ایقاع بـودن جعالـه) راه    ،در جعاله خاص«یکی از نویسندگان مدعی است که 

در جعاله عام ، همه اختالفات .حکم به عقد بودن جعاله کرد، با اطمینان توان یم آنجاندارد؛ زیرا در 
و به دنبـال آن  » .اما در عین حال صحیح است، جاري نیست آنجااست که شرایط صحت عقود در 

دیگر از نویسندگان متأخر نیز ایـن   يا پاره .»ع است نه عقدبه نظر نگارنده جعاله عام ایقا: «گوید یم
  .ایقاع است، عقد و جعاله عام، که جعاله خاص اند یرفتهپذنظر را 

 کـه  آن وجود دو طرف معین الزم است و حال، استداللشان این است که براي امکان وقوع عقد
، در مـوقعی کـه طـرف   ، براینبنا، معین و معلوم نباشد، در جعاله ممکن است که بیش از یک طرف

  .معین نباشد ایقاع است
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  گفتار ششم: نظریه برگزیده و ادله آن
که نظریه ایقاع به دالیلی که به زودي خـواهیم   رسد یماز میان پنج دیدگاهی که معرفی شد به نظر 

ز بیـان تعریفـی ا   رسـد  یمبراي اثبات این نظریه به نظر  .از استحکام بیشتري برخوردار است، گفت
  .ایقاع و معیاري براي شناسایی عقد از ایقاع الزم و ضروري باشد

از ایقاع بـه   یمختلفاما در فقه و حقوق تعاریف ، ما تعریفی از ایقاع نکرده گذار قانون تعریف ایقاع:
آن نهاد حقوقی است که حقیقت و قـوامش تنهـا بـر    ، : ایقاعاند گفتهبرخی از فقها  .عمل آمده است
متوقف است؛ در مقابل عقد که وجود و تحققش بـر دو التـزام از دو طـرف متوقـف      التزام یک نفر

انشاي اثر حقوقی است که با یک اراده انجام ، ایقاع« اند گفتهان حقوقداناز  يا پاره باشد. همچنین یم
عملـی  «ایقاع را چنین تعریـف کـرده اسـت:    ، کتاب ترمینولوژي حقوق مؤلف .)61، 17» (شود. یم

 کـه  ایـن  بدون، و یک جانبه که به صرف قصد انشاي یک طرف منشأ اثر حقوقی شود است قضایی
مانند اخذ به شـفعه و  ، مگر در موارد مصرح در قانون، ضرري به دیگري برساند، تأثیر قصد مذکور

  .)100، 8» (...طالق 
  نتیجه گرفت که عناصر عرفی ایقاع از قرار زیر است: توان یماز تحلیل این تعریف 

قصد یک طرفی که منشأ اثر حقوقی باشد؛ در مقابل عقد که باید دو قصد متقابل وجود داشته ، لاو
هـر  ، اسـت  مـؤثر و  شـود  یمواقع کننده  امتیاز ایقاع بر عقد در این است که فقط با اراده ایقاع .باشد

و بـا رد   شـود  یمـ مانند وصیت عهدي که با اراده موصی واقع ، چند که با اراده دیگري از بین برود
  م).ق 834ماده رود ( یموصی در زمان حیات او از بین 

که مبتنی بر قصد اخبار  ـ  اقرار و شهادت، بنابراین .قصد انشا باشد صورت بهقصد مذکور باید ، دوم
  .ایقاع نیستند ـنه انشاء ، است
شـده اسـت:    م مقـرر .ق 269در مـاده   که ، چنانباید داراي اهلیت باشد کننده ایقاع .اهل است، سوم
مالک و یا مأذون از طرف مالک  دهد یمکه متعهد چیزي را که  شود یموقتی محقق ، به عهد يوفا«

وفاي به عهد (یا ایفاي تعهـد) از ایقاعـات اسـت و عنصـر     » .باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد
باید این عنصر را  اختصاص ندارد؛ هر ایقاعی، به این ایقاع، اهلیت که در این ماده الزم دانسته شده

  .)91، 36( یستنداشته باشد و از این جهت فرقی بین عقود و ایقاعات 
مـثالً مرحـوم   ، کـه قابـل قبـول نیسـت     انـد  شمردهعوامل دیگري را نیز از عناصر عمومی ایقاع 

مثل ابـراء کـه اگـر مبـرَء عنـه      کند،  ینمیک خاصیت ایقاع آن است که قبول رد : «گوید یمزنجانی 
(جعاله) اگر عامل مشغول عمل نشود و یـا در اثنـاي    ینجااو در  شود ینمباطل ، قبول نکردمبگوید 

این در حالی است که مسلّم است که عدم قابلیت فسـخ یـا   » شود... یمجعاله باطل ، عمل نادم شود
از ایقاعـات اسـت در حـدود     کـه  ایـن  وصیت تملیکی بـا ، از این رو .از عناصر ایقاعات نیست، رد

براي شناخت دقیق ماهیت جعاله الزم است که با معیـار شناسـایی عقـد و     باشد. یمقابل رد ، قانون
  .ایقاع آشنا شویم
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گفت: عقد زاده توافـق دو اراده متقابـل    توان یمبراي تمیز ایقاع از عقد  معیار شناسایی عقد و ایقاع:
ز جریان قصد جاعـل آگـاه شـده    عاملی که ا شود. یمیم اراده واقع بدر حالی که ایقاع تنها با ، است
 .خویشتن را ملتزم به عمل کند و اجرت را مسـتحق گـردد  ، به اراده یک جانبه خود تواند یم، است

 آید یمایجاد عقد کند؛ زیرا موقعی عقد به وجود  تواند ینم، صرف علم عامل به جریان قصد جاعل
این وضـعیت   که آن د تعهد کند؛ حالناقص باشد؛ یعنی به تنهایی نتواند ایجاکننده،  که قصد ایجاب

  .)65، 29شود ( ینمدیده ، در مورد قصد جاعل
نیز وجود دارد که چنین است: هرگاه از فرض نفـوذ قصـد    تري یقدق: معیار اند کردهبرخی ادعا 

بـه  ، باید ایقاع باشد و اگـر زیـان برسـد آن قصـد    ، آن قصد، زیانی به طرف دیگر نرسد، طرف یک
مثالً در مورد وصـیت تملیکـی کـه از    ، هم کاري کند، باشد تا قصد متقابلی با آن رمؤثتنهایی نباید 

که قصـد موصـی یـک ایقـاع      گیریم یمنتیجه رسد،  ینم له یموصزیانی به ، فرض نفوذ اراده موصی
موجـب انتقـال    تواند یمم) و .ق 833است و در حد خود یک عمل حقوقی و منشأ اثر است (ماده 

نیـز   لـه  موصیاحترام اراده  حفظاما از آنجا که ، شود له یموصبه ، وت موصیبه محض فبه،  یموص
 .حـق رد و تنفیـذ آن را بـدهیم   لـه،   موصیچه بهتر که این ایقاع را جایز بدانیم و به ، ضرورت دارد

آن ایقـاع (یعنـی وصـیت) را از    ، اظهار رضا و قبول نسبت به قصد موصی کنـد له،  موصیپس اگر 
  کند. یمت لزوم منتقل حالت جواز به حال

خـود ایقـاعی   ، وابسته است کـه ایـن  له،  موصیالزم گردانیدن ایقاع نخستین به قصد یک جانبه 
، وصـیت تملیکـی  ، بنابراین .از فرض نفوذ دومین ایقاع هم زیانی به کسی نرسیده است .دیگر است

از فـرض نفـوذ اراده   در مـورد جعالـه نیـز     شود. یمالزم  له موصییک ایقاع جایز است که با قبول 
  .)701، 24است (خودش منشأ تعهد  يبرا يوایقاع ، پس رسد ینمزیانی به کسی ، جاعل

 ییهـا  نمونـه پـذیرفت؛ زیـرا    تـوان  ینمـ یک ضابطه کلی عنوان  به ناگفته نماند که این سخن را
ه ولـی در عـین حـال همـ    ، منشأ ضرر براي طرف دیگر اسـت ، ایقاعها  آن نشان داد که در توان یم
، حداقل در برخی موارد منشأ ضرر براي زوجه اسـت ، مثال طالق طور ، بهکه ایقاع است اند یرفتهپذ

  .نیاز به قصد و رضایت او هم ندارد، اما با وجود این
به بیـان دالیـل ایقـاع بـودن جعالـه      ، بعد از روشن شدن معناي ایقاع و معیار تمیز عقد از ایقاع

  پردازیم. یم
عاله: از میان فقها، تا جایی که نگارنده بررسی کـرده اسـت، کسـی کـه     دالیل ایقاع بودن ج

طور مبسوط دالیـل ایقـاع بـودن آن را بیـان      بیش از همه به بررسی ماهیت جعاله پرداخته و به
باشد. آقاي بروجردي عبـده در کتـاب    یمکرده، شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر 

هـا را در قالـب پـنج     انصافاً خوب بیان کرده و آن خود، مطالب صاحب جواهر و دیگر فقها را
ینجا با استفاده از این دو کتاب، دالیـل ایقـاع بـودن    ادلیل بر ایقاع بودن جعاله آورده است. در 

  کنیم: یمجعاله را بیان 
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که در جعاله  شود یممعلوم ـ  .که متخذ از فقه است ـم  .ق 561از تعریف مذکور در ماده  دلیل اول:
در حـالی کـه   شود،  یممل و قبول او شرط نیست و لذا با نداشتن مخاطب خاص نیز واقع تعیین عا

  کند. ینمهر عقدي محتاج به ایجاب و قبول است و بدون قبول عینیت پیدا 
تعهد به پرداخت عوض در مقابل انجام عمل معینی براي تحقق عنـوان جعالـه کـافی    ، بنابراین

در خـارج واقـع نشـود؛ چـون وقـوع آن در خـارج       ، دههر چند عملی که مطلوب جاعل بـو ، است
به این معنا که قبـل  کند،  یمسازي  سبب، جاعل با انشاي التزام .مدخلیتی در تحقق این عنوان ندارد

گونـه مالزمـه و    هـیچ ، از تحقق جعاله بین عمل مطلوب و عوضی که در برابر انجام آن معین شـده 
هـر چنـد بـه قصـد اسـتحقاق      ، ل را قبل از وقوع جعالـه ي که اگر عمطور ، بهوجود ندارد يا رابطه

، اما بعد از انشاي التزام بین عمل و اسـتحقاق عـوض  شود،  ینممستحق چیزي ، عوض به جا آورد
عملـی  ، به این صورت که هر زمانشود،  یممالزمه ایجاد ، محتاج به چیز دیگري باشد که این بدون

  گردد. یمشده مستحق عوض تعیین  عامل، مورد نظر حاصل شود
کامل بوده و به هـیچ  ، سببیت عمل براي استحقاق عوض در مرحله انشاي التزام و تعهد جاعل

وجه توقفی بر قیول یا متعقب بودن آن به عمل ندارد؛ زیرا فرق است بین سـببیت سـبب و وجـود    
عمل خاصی را سبب استحقاق عامـل نسـبت بـه عـوض قـرار      ، سبب؛ جاعل به موجب تعهد خود

بلکه مقتضاي آن همین قدر است که هر زمـان  ، وجود سبب نیست، و الزمه انشاي تسبیب دده یم
  .مسبب بر آن متفرّّع گردد، سبب موجود شود

مثال هرگاه شخصی تعهد کرده باشد که اگر  طور ، بهشبیه به نذر است کامالًجعاله از این جهت 
انشا که عبارت از جعل تکلیف و ایجاد این ، فالن مبلغ به فقیر بدهد، مریض او بهبودي حاصل کند

در مرحله انشاي تعهد و ایجاد مالزمه بین بهبودي و وجوبِ دادن وجهی بـه  ، تعهدي است بر خود
تکلیف موقوف به بهبودي مریض است و خوب نشـدن   یتآفعلیت  که آن تمام است؛ نهایت، فقیر

  .مریض نقصانی در انشا حاصل نخواهد کرد
له مرد بحث، واجب مشروط است، مثل حج که واجب است بـه شـرط   نظیر دیگر براي مسئ

استطاعت؛ اگر استطاعت حاصل نشود، مأمور تکلیفی به انجام مراسم حج ندارد، با این حال، در 
مرحله انشاي تکلیف، نقصی نیست. خداوند بین استطاعت بنـدگان و وجـوب حـج مالزمـه بـه      

شرطیه در حد خود تـوقفی بـر وجـود جـزا      وجود آورده است؛ به عبارت دیگر، صدق قضایاي
ندارد، یعنی سببیت شرط، نسبت به جزا و یا به تعبیر دیگر، سببیت مقدم به تالی بر چیز دیگري 

  متوقف نیست.
ق.م) کـامالً معلـوم    561در مجموع از دقت در تعریفی که بـراي جعالـه شـده اسـت (مـاده      

ه غیر از التزام و تعهد جاعل، امـر دیگـري را   گذار در باب تحقق عنوان جعاله ب شود که قانون یم
داد توان جعاله را از مصادیق عقد (که در آن قبول شرط است) قرار  ینممعتبر ندانسته است. پس 

)17 ،91.(  
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عمل مورد استدعاي جاعل را انجـام دهـد مسـتحق    ، اگر صغیر ممیز بدون اذن ولی خود دلیل دوم:
حـال اگـر    .انـد  دادهصغیر غیر ممیز و مجنون نیز سـرایت  بلکه بعضی این حکم را به ، عوض است

، این اشخاص را مستحق اجرت دانست؛ زیرا در عقود بایست ینمشد،  یمجعاله از عقود محسوب 
در حالی که قول و فعل این اشخاص منـاط اعتبـار   ، خواه قولی باشد خواه عملی، قبول معتبر است

  .واقع شوند توانند ینمایز هم حتی طرف عقد ج، نبوده و فاقد اهلیت هستند
عمـل  ، عبارت جاعل را شـنیده باشـد بـا قصـد دریافـت عـوض       که این اگر کسی بدون دلیل سوم:

این امر با عقد بودن جعاله  که آن حال، مستحق عوض تعیین شده خواهد بود، مطلوب را انجام دهد
  .سازگار نیست

عامـل نیسـت و قابـل    عنـوان   بـه  تعیین قابل قبول جعاله نه تنها موجب، ه عاملدر جعا دلیل چهارم:
کار را انجـام دهـد و    تواند یم، بلکه دیگري هم که طرف قبول نبوده، کند نظر صرفاز آن  تواند یم

  .عوض را اخذ کند
اگر شخصی در حال استدعاي جاعل قصد عمل داشته، سپس منصرف شود، هر چند  دلیل پنجم:

کـه بعـداً عمـل را بـه جـا آورد و       نع نخواهد بود از اینشروع به کار کرده باشد، این انصراف ما
مستحق اجرت شود. صوق جعاله در امثال این موارد دلیل بر ایـن اسـت کـه جعالـه از ایقـاع و      
مصداق تسبیب است و گرنه اگر انصراف عامل را از باب فسخ بدانیم، محتاج به ایجـاب جدیـد   

  ).69، 29بود (خواهد 
  

  دیگر نظریات گفتار هفتم: بررسی و نقد
  : رد دالیل قائلین به عقد بودن جعالهبند اول

بر اساس تعریف جعاله در فقـه  ، : گروهیاند گروهدو  باشند یمکسانی که معتقد به عقد بودن جعاله 
و  انـد  کردهو قانون مدنی و جاي گاه آن (که بعضاً در ردیف سایر مباحث عقود ذکر شده) استدالل 

 کـه  ایـن  لـذا پـذیرفتن   .اساساً میانه خوبی با ایقاع ندارنـد ، قوق فرانسهتحت تأثیر ح، گروهی دیگر
  .ایقاع باشد برایشان دشوار است تواند یمجعاله 

ان اروپـایی روبـرو   حقوقـدان حقیقت این است که تاکنون در مورد ایقاعات با افـراط و تفـریط   
 یلهوسـ  بـه نون ما چیزي نیست که در قا«: گوید یمان فرانسه به نام پالنیول حقوقدان: یکی از یما بوده
او نگـاه بـه ظـاهر    » .یک قبول ضمنی وجود دارد، اساساً در هر نوع ایقاع ...توجیه شده باشد، ایقاع

کرده و هرگز نیندیشیده است که معیار عملی ایقاع و عقد چیست؟ چه چیز باید عقـد و چـه چیـز    
که  شویم یم رو روبهژاك مارتن دوالموت  با تفریط دیگري از، باید ایقاع باشد؟ در مقابل این افراط

مرکبات حقوقدان، این  .»هر عقد مرکب از دو ایقاع است: یکی ایجاب و دیگري قبول«گفته است: 
بلکه تنهـا ایقـاع را از منـابع تعهـد     شمارد،  ینمرا تبدیل به مفردات کرده است و عقد را منبع تعهد 

  .دانسته است
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مسـلم   يهـا  نمونهکه حتی  کوشند یمان) حقوقدانبه پیروي از ان (گذار قانونبرخی  که این علت
ایقاعات (مانند ابرا که در قانون مدنی فرانسه عقد است و در قانون ما ایقـاع اسـت) را در کسـوت    

 ویژه بهدارد؛  يتر روشنو  پابرجاتروضع ، به علت توافق دو اراده، عقد درآورند این است که عقود
حتی عقود ، دشوار و مهم بود يا مسئله، براي اعمال حقوقی، دلیل اثبات در روزگاران قدیم که تهیه

مشـکلی   کـه  ایـن  تصور، اما در عصر ما که سند رسمی وجود داردکردند،  یمرا با سوگند همراهی 
ي گـذار  قانونایقاعات باید در علم حقوق و ، بنابراین .در بین نیست، براي اثبات ایقاعات پیش آید

  .)701، 10آورند ( دست به یابند و موقعیت علمی خود رابه نصیب خود دست 
  .که ایقاع را نیز در ردیف منابع تعهدات بیاورند اند دادهفرانسوي هم تمایل نشان  مؤلفاناخیراً 

 ق.م 565که مـاده   اند کردهگونه استدالل  برخی از حقوقدانان گروه اول، براي عقد بودن جعاله این
، شـده اسـت و فسـخ    بینی پیشم نیز فسخ جعاله .ق 566و در ماده  سدشنا یمبراي جعاله دو طرف 

  .)109، 19است (پس جعاله عقد  باشد. یموسیله انحالل یک عقد 
طور که در دلیل اول براي ایقاع بودن جعالـه گفتـه شـده، در     گوییم اوالً همان در جواب می

ق عـوض در مرحلـه   تحقق جعاله احتیاجی به قبول نیست؛ چون سـببیت عمـل بـراي اسـتحقا    
آن بـه   بـودن انشاي التزام و تعهد جاعل، کامل بوده و به هیچ وجه توقف بر قبـول یـا متعقـب    

، 566عمل عامل ندارد؛ ثانیاً، ممکن است انتساب فسخ به عامل بعد از شروع بـه کـار در مـاده    
کـه   چنـان  تسامح در تعبیر باشد و به جاي رجوع عامل از ادامه کار، به فسخ تعبیر شـده باشـد،  

جعاله، تعهدي اسـت جـایز   «تعبیر کرده و مقرر داشته است که » رجوع«ق.م از آن به  565ماده 
تواننـد رجـوع کننـد، ولـی اگـر       یمطرفین  از و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک
ه تعبیر به رجوع در این مـاد » المثل عمل را بدهد. جاعل در اثناي عمل رجوع نماید باید اجرت

شـود،   ینمـ با ایقاع بودن آن مناسب است و ثالثاً، صرف وجود دو طرف، دلیل بـر عقـد بـودن    
که وصیت عهدي نیز دو طرف دارد، اما در زمره ایقات است، چون اعطاي نیابت به وصی  چنان

تواند در زمان حیات موصی آن را رد کنـد   یمشود، لکن وصی نیز  یمتنها با اراده موصی انجام 
ق.م). حال، اگر وصی، سمتی را کـه بـه او داده شـده     834جاد شده را زائل سازد (ماده و اثر ای

توان ادعا کرد کـه وصـایت عقـد     ینماست، بپذیرد یا از اختیار خود براي رد آن استفاده نکند، 
  ).39، 12است (
  

  بند دوم: رد دالیل دیگر نظریات
طبـق  ، میان ایقـاع و تسـبیب عرفـیِ عقالیـی    به نظر ما فرقی  .نظریه تسبیب عرفی بود، نظریه سوم

یکـی از  ، تسبیب عرفی تر یقدقندارد و به تعبیر  وجود اند کردهاهللا سبزواري مطرح  تفسیري که آیت
بنابراین نظریه سوم همان نظریه ایقـاع اسـت کـه مـورد      .مصادیق ایقاع است و چیز مستقلی نیست

  .قبول ماست
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اما هنگامی که از ، درست باشد تواند یمالجمله   گرچه فی، الماهیه بودنِ جعاله هم نظریه مختلف
مطلق و بدون قرینه استعمال شود  طور بهمقصود آن است که هرگاه ، گویند چیزي سخن می یتاهم

به نظر مـا نظریـه چهـارم کـه جعالـه را      ، از این رو کند. یمچه معنایی دارد و بر چه ماهیتی داللت 
مورد قبول نیست؛ زیرا جعاله نه داند،  یمگوناگون)  يها چهرهادي با الماهیه (یعنی نه نهادي مختلف

بلکه یک حقیقت عرفی است که مـورد امضـاي شـارع    ، حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه
جز تعیین پاداش براي انجام کاري نیست؛ یعنـی تنهـا بـا    ، قرار گرفته و معناي عرفی آن هم چیزي

حتماً کسی آن را قبـول کنـد و    که . اینو نیاز به طرف دوم ندارد شود یماراده یک نفر ایجاد و انشا 
چیزي افزون بر معناي جعاله است ، این معنا .در ذات جعاله نهفته نیست، عقد واقع شود صورت به

  .)7، 10شود ( یمکه در صورت وجود از قرینه فهمیده 
ول باشـد؛ چـون مـواردي از    مورد قب تواند ینمنظریه تفصیل بین جعاله عام و جعاله خاص هم 

مـثالً اگـر   ، اما نیازي به قبولِ عامـل نـدارد  ، گرچه از قبیل جعاله خاص است، جعاله وجود دارد که
تجاري مذکور  يها شرکتفالن فقیه موفق شود در زمینه  چه چنانله بگوید:  کسی به غیر از مجعول

 بـا ایـن بیـان    شود یماغ مرا مالک فالن ب، در قانون تجارت ایران یک کتاب فقهی استداللی بنویسد
تردید یک جعاله واقع ساخته و نیازي به قبول آن فقیه هم ندارد و لذا اگر کتاب را بدون آگـاهی   بی

  .و استحقاق مطالبه آن را خواهد داشت شود یمباغ را مالک ، از جعاله بنویسد
  

  بانکی ي ژهیومبحث سوم: جعاله 
نقـد پرداخـت    صـورت  بهست که اجرت اجیر لزوماً باید نگفته ا کس یچهدر بحث اجاره اشخاص 

در جعاله نیز چنین  .اقساط بپردازد طور بهاجرت او را  تواند یممستأجر ، اگر اجیر موافق باشد .شود
غالـب   .به نقد بپردازد تا کار مورد نظرش را انجـام دهـد   کار یمانپاست؛ گاهی جاعل پول ندارد به 

؛ حال اگر در چنین حالتی شـخص  کنند یمبه نسیه (اقساطی) خودداري پیمانکاران هم از انجام کار 
  شود. یممشکل جاعل حل ، انجام دهد، در قبال جعل اقساطی مثل بانک پیدا شود که کار، ثالثی

خود بانـک امکانـات    که این به دلیلکند،  یممواردي که بانک نقش عامل را پیدا  تر یشبالبته در 
تعمیـر یـا احـداث راه و سـاختمان) را     ، تعمیر ماشـین ، ثل حفر چاه عمیقانجام کار مورد جعاله (م

؛ یعنی بانک که در جعالـه اول عامـل اسـت در    کند یمبا شخص دیگري جعاله دومی منعقد ، ندارد
از خـود  ، در وقـت و هزینـه   ییجـو  صرفهبه دلیل  کند. همچنین یمنقش جاعل را پیدا ، جعاله دوم
کـه از   دهـد  یمبلکه بانک به جاعلِ جعاله اول وکالت ، به بانک بیاید که شود ینمخواسته  استادکار

 .جعالـه ثـانوي منعقـد کنـد    ، طرف بانک با آن شخص ثالث که توان انجام کـار مـورد نظـر را دارد   
  وکالت .2جعاله اولیه  .1مشتمل بر دو انشا است:  کم دست رسد یمقراردادي که به امضا ، بنابراین

ل و مدت صورت بهر چیزي و هر کاري وقتی طبیعی است که قیمت ه تـر  گـران دار باشـد   مؤج 
همه یا بخشی از آن کار را بـه  ، بانک پس از تصمیم بر انجام کار مورد جعاله اول، از این رو .است
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مشکل جاعـل (متقاضـی تسـهیالت    ، و از این طریق اوالً کند یممبلغ کمتر به شخص ثالثی واگذار 
  آورد. یم دست به بانک سودي، اًو ثانی شود یمبانکی) حل 

کـه چنـین    رسـد  ینمـ نظریه ایقاع را پذیرفتیم به نظر ، در بحث ماهیت جعاله که این با توجه به
اشـکاالت و   یبرخـ الزم اسـت بـه   ، بـا وجـود ایـن    .قراردادي از اساس اشکال شرعی داشته باشد

  .با توضیح بیشتري پاسخ داده شودها  آن چگونگی حل
  

  کل واگذاري عمل مورد جعاله به مبلغ کمترگفتار اول: مش
جایز نیسـت انجـام آن را بـه مبلـغ کمتـري بـه شـخص        ، کسی که انجام کاري را متقبل شده است

دلیل این حکم روایت صحیح ابی حمـزه از امـام بـاقر (ع) و روایـت صـحیح       .دیگري واگذار کند
رباره مـردي سـؤال شـده کـه     مضمون روایت دوم این است که از امام (ع) د .محمدبن مسلم است

و  کند یمانجام دهد به دیگري واگذار  آن راخودش مقداري از  که آن و بدون کند یمکاري را قبول 
 کـه  ایـن  مگـر ، آیا جایز است؟ امام (ع) فرمودند: چنین عملی جایز نیست برد یماز این طریق سود 

  .)222، 35خودش نیز کاري از آن را انجام دهد (
یکی از ابواب مربوط به احکـام  عنوان  به گرچه، روایت است) 7ب (که مجموعاً روایات این با

سؤال این اسـت  ها  آن در همه .نامی از اجاره برده نشده استها  آن از یک یچهولی در ، اجاره است
به شخص دیگري واگذار کند؟ این تقبل  تر کمبه مبلغ  تواند یمآیا ، که شخصی کاري را تقبل کرده

) و یا هر داند یمجعاله (طبق مبنایی که جعاله را عقد ، صلح، در قالب اجاره تواند یمکار  و پذیرفتن
این است که در واقع از این  شود یمچه باعث مشکل  آن ها فرضدر همه این  .قرارداد دیگري باشد

داده در قبـال آن کـاري انجـام     کـه  این بدونگیرد،  یمرا  يتر افزونو مبلغ  کند یمطریق رباخواري 
  .باشد

دستورالعمل اجرایـی   1نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده  آیین 66از ظاهر ماده 
آید که دولت خواسته است کـه جعالـه بـه     یبرمها از لفظ قرارداد استفاده شده است)  جعاله (که در آن

ین اسـت؛ چـون اگـر    آفـر  مشکل ها بانکشکل عقد (نه ایقاع) منعقد شود، ولی پذیرش این نظر براي 
شود، تنها واسطه انتقال سرمایه اسـت و کـاري روي    یمبپذیریم که جعاله عقد است و عامل که بانک 

دهد مشمول روایاتی خواهد شد که از تقبیل (واگذار کردن انجام کار) به دیگران بـه   ینمسرمایه انجام 
  حل این مشکل چه باید کرد؟ شود که براي یمکند. لذا این پرسش مطرح  یمنهی  تر کممبلغ 
  

  گفتار دوم: راهکارها
  چند راه وجود دارد:، ها بانکبراي حل مشکل شرعی جعاله در 

حداقل بخـش کـوچکی از کـار مـورد جعالـه را       ها بانکو بهترین راه آن است که  ترین یاساس  .1
  .نظارت فنی و مراقبت بر حسن اجراي عملیات باشد، حتی اگر این کار، انجام دهند
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راه دوم آن است که نظریه ایقاع را در خصوص ماهیت جعاله برگـزینیم تـا کـار مـورد جعالـه        .2
  .مشمول روایات باب تقبیل نباشد

ود) بدانیم  .3 العقُ وفُوا بِ   .جعاله ویژه بانکی را نوعی قرارداد جدید و مشمول آیه شریفه (اَ
یسـتی بـراي   بار عقدي از عقـدهاي جـایز،   گویند: اگر د می اند کردهحل را مطرح  کسانی که این راه  

که طرف آن عقد همیشـه بایـد بانـک باشـد یـا همیشـه بایـد         همیشه شروطی را گنجاند، نظیر این
االجرا باشـد،   یر قابل فسخ) منعقد شود و یا اسنادش همیشه در حکم اسناد الزمو غصورت الزم ( به

کند، هر چند به دقت عقلی و فلسـفی   یمدر عرف چنین عقدي ماهیت دیگري غیر از عقد اول پیدا 
ماهیت جدیدي نباشد؛ یعنی همان ماهیت قدیمی به ضمیمه شروط جدید باشد. این عده معتقدنـد:  

ي عقود معین همراه با شروط ضمن عقد، خارج دانست؛ چون ها عنوانباید عقود بانکی را از تحت 
  ها شده است. دي سبب پیدایش آناین قراردادها عقالیی مستقلی هستند که نیازهاي جدید اقتصا

برخی از فقهاي معاصر معتقدند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقی در حقوق عمومی (یعنی مجموعه   .4
گویند: ربایی که شارع مقدس حرام کرده، ربایی  مؤسسات وابسته به دولت اسالمی) منصرف است؛ می

رح بوده است، اما رباي بانکی براي آن است که بین اشخاص حقیقی جریان داشته و مسئله استثمار مط
ي اقتصـادي  ها چرخي سرگردان را به کار اندازند و به واسطه آن، ایجاد اشتغال شود و ها پولاست که 

یک از مالکات ربا که شـارع   یچهاست؛ یعنی » منّا والینا«در واقع کار بانک امروزه «کشورهاي بچرخد. 
ت ربويِ بانکی وجود نـدارد، پـس وجهـی بـراي حرمـت آن      در صدر اول حرام کرده، در این معامال

  ).100، 15ي دولتی اشکال ندارد (ها بانکبهره بانکی در  اند کردهلذا حکم ». نیست
وارد نخواهد بود. ولی پذیرش  ها بانکاگر این نظریه را بپذیریم هیچ اشکالی بر جعاله مورد اجرا در 

اَکـلِ مـال   «م نیست علت حرمت ربا منحصراً استثمار یا طور قطعی معلو این نظر، مشکل است، چون به
 آنجـا ها باشد تا در صورت عدم وجود علت در موردي، حکم به حالل بودن ربا در  یناو مانند » بِباطل

باشد. ولی به هر حال یـک تنقـیح    یمکنیم. حالل بودن ربا بین پدر و پسر و زن و شوهر مؤید این نظر 
  توان حکم را سرایت داد. ینمو با تنقیح مناط ظنی مناط ظنّی است، نه قطعی؛ 

  
  گیري نتیجه

بعد از بررسی و مطالعه تطبیقی عقد جعاله در فقه و همچنین حقوق موضوعه اعم از قانون مدنی و 
 شد کهنگاهی به قوانین اختصاصی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا به نتایج ذیل دست پیدا 

  شود. یمبدان اشاره 
الف) عمـل حـالل اسـت نـه حـرام و نامشـروع و مقصـود         داراي دو خصوصیت است: جعاله .1

جعالـه در عمـل    دارد یمـ بیان  570ماده فایده بدین منظور قانون مدنی در  بی العقال است نه عند
همان کار  که این کارهاي نابخردانه مگر نامشروع یا بر عمل غیر عقالیی باطل است همچنین بر

 .باشددر مورد خاصی مفید 
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جعاله خاص: که جاعل به شخص یا اشخاصـی کـه قابـل احصـاء     ، جعاله داراي اقسامی است .2
 مشخص نیست عقد کند یمو جعاله عام: طرف جاعل نسبت به ایجابی که  شود یمهستند گفته 

نسبت به ، غیر قابل انحالل صورت ، بهجعاله مانند هر عقد جایز دیگري با درج ضمن عقد الزم
 .خواهد آمدمشروط علیه در

که از میان نظریات معرفی شه فوق نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضـوعه   رسد یمبه نظر  .3
در عقد بودن جعاله ي خاص تردید کمتـري   .و استحکام بیشتري برخوردار باشد از قوتایران 

وجود دارد زیرا اگر کسی به شخصی پیشنهاد انجام عملی را در مقابل گـرفتن یـا مـال معینـی     
توافـق طـرفین منشـاء تعهـدات     ، ماید و او پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجـام دهـد  بن
ي جاعل موجب التزام او شده و قصد عامـل در آن  ادعا کرد که فقط اراده توان ینمهاست و  آن
 .ي عام مطرح استبیشتر در جعاله، تردید در عقد یا ایقاع بودن جعاله .نبوده است مؤثر

ي عمل در قالب ابزارهاي تعبیه ا تسهیالت اعطایی با توجه به شکل حقوقی و نحوهدر کشور م .4
 16کاربرد جعاله در تسهیالت بانکی ضمن مـاده   .شده است که یکی از این ابزارها جعاله است

ي فصـل   نامـه  آیـین  70الـی   66قانون بانکداري بدون ربا تجویز شده و مقررات آن ضمن مواد 
شوراي عالی پول و  19/1/1363العمل اجرایی آن مصوب  همچنین دستورسوم قانون مذکور و 
 .اعتبار تعیین شده است

اجرایـی آن   ي نامـه  آیـین  هاي بانکی در قـانون بانکـداري بـدون ربـا و     وضعیت حقوقی جعاله  .5
خالف قول مشهور  رسد یمز تبیین شده است که به نظر یعقدي جا صورت به 67باالخص ماده 
 .ون حضرت امام خمینی باشدفقهاي امامیه چ

عده قلیلی از فقهـاي امامیـه کـه     که آن وجود ندارد و حال هاي بانکی شرط عدم فسخ در جعاله .6
بـدون   توانـد  یمـ ي که جاعل و عامل هر دو طور به اند دانستهز یآن را جا دانند یمجعاله را عقد 

خـواه جاعـل باشـد یـا      هاي بانکی حق مشـتري  دلیل موجه عقد را به هم بزنند لیکن در جعاله
 شـود  یمـ ز با فوت و جنون و سفر منفسـخ  یعقود جا که این رغم عامل ساقط شده است و علی

 کنند. یمبا اخذ وثیقه در صورت حجر وارث متوفی را ملزم به انجام تعهد  ها بانکولی 
 ینتـر  مناسـب ، مشارکت مدنی با طیف وسـیع کـاربردي خـود   ، در بین تسهیالت اعطایی بانک .7

بازرگـانی و خـدماتی بـه سـادگی و آسـانی      ، نیازهاي مـالی تولیـدي   ینتأمري است که در ابزا
مورد استفاده قرار گیرد و با این وصف مشکل تمدید اعتبار و اخذ وثیقه از متقاضی و  تواند یم

دهنده و سـادگی اعتبـار در فهـم و آمـوزش و کـاهش       و نظارت اعتبار یرتأخخسارت  ي مطالبه
 گردد. یمسرمایه به دفعات براي متقاضی از مشکالت جعاله است مرتفع  نیتأمها و  هزینه

شود که تفاوت بین بانکداري اسالمی و بانکداري ربـوي روشـن    یمآموزش بانکداري موجب  .8
بانکداري کنونی چیزي شبیه بانکداري ربوي است زایل گردد و اقـدامات   تصور کهشود و این 

  یی با قوانین و مقررات بانکی کاهش یابد.ناآشنانادرستی مثل صوري، عملکرد ناشی از 
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  انشگاه تبریز و وکیل پایه یک دادگستريدانشجوي دکتري حقوق عمومی د سید علی موسوي

 
  

  چکیده
 دادگستري به مثابـه  المللی دیوان بین

المللــی  قــوه قضــاییه در ســطح بــین
در صـورت   البتـه شود،  یممحسوب 

یتش را صالحاحراز رضایت طرفین، 
احراز نموده و وارد جریان رسیدگی 

 94گردد. به موجب بند دوم ماده  یم
منیـت  ي اشـورا منشور ملل متحـد،  

عنوان مسئول اجـراي آراء دیـوان    به
ي  یـه رودر  امـا تعیین گردیده است، 

عملی کمتر به این شورا توسل شده 
ــه   ــه علی اســت. در قضــیه نیکاراگوئ

یـوان علیـه آمریکـا حکـم     دآمریکا، 
یکا از اجـراي حکـم   آمرصادر کرد، 

ــرد،  ــاع کـ ــوعامتنـ ــط  موضـ توسـ
نیکاراگوئه در شوراي امنیت مطـرح  

نفی آمریکـا مـانع از   شد ولی رأي م
 ي در این زمینه شد.ا قطعنامهپذیرش 
بر شوراي امنیت کـه مسـئول    عالوه

 عوامــلاجــراي آراي دیــوان اســت، 
ي وجود دارند که مؤثربسیار مهم و 

تأثیر قابل تـوجهی بـر اجـراي آراي    
ــاري،  ــرین خودی ــد: دکت ــوان دارن دی

 فشـار یوه قبول صالحیت دیـوان،  ش
کشورها از المللی و نظام داخلی  بین
ي این عوامـل هسـتند کـه در     جمله

این نوشتار از لحاظ نظري و عملـی  
. واقعیت اند گرفتهمورد بررسی قرار 

ي  دامنـه مطلب این است که افزایش 
بینـی   هـاي دیـوان و پـیش    یتصالح

سازوکارهاي مناسب جهت اجـراي  
تواند بیشترین نقـش را   یمآراي آن، 
ــل ــل  در حـ ــالمتوفصـ ــز آم مسـ یـ
  یفاء نماید.االمللی،  یناختالفات ب

  داخلی نظامالمللی،  ینفشار بیت، صالحي امنیت، شوراالمللی دادگستري،  دیوان بینواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
ملل از ارکان اصلی و قضایی سازمان  )ی دادگستري (آي سی جیالملل بین یواند، به موجب منشور

 وفصـل  حـل و نقـش مهمـی در    نمایـد  یمء دیوان در واقع نقش قوه قضایی را ایفا ینا .است متحد
  )64:1393یري، تسخ، مشهدي( .دارد الملل بینی و توسعه حقوق الملل بیناختالفات 

ی دادگسـتري ایجـاد و   المللـ  بـین  یـوان د، در سانفرانسیسکو 1945پیرو تصمیم متخذه در سال 
ی و الملل بیندیوان  ابینم فیتمایزات  ي زمره از .ی گردیدالملل بیندادگستري  یدائمجایگزین دیوان 

قضـایی   رکـن ، ی دادگستريالملل بینبه این نکات اشاره نمود که دیوان  توان یمسابق  یدائمدیوان 
رکـن  عنـوان   بـه  دادگستري که رکن مستقلی بود و دائمیدیوان  برخالف، اصلی سازمان ملل است

منشـور   ي یمهضمادگستري ی دالملل بیندیوان  ي اساسنامه ینهمچن شد. ینمملل محسوب  ي جامعه
ی المللـ  بـین ملل متحد است و کلیه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد به خودي خود عضو دیوان 

 در، مستقلی بود سند، یالملل بیندادگستري  دائمیدیوان  ي اساسنامهکه  حالی در، دادگستري هستند

 

 المللی دادگستري در تئوري و عملنحوه اجراي آراي دیوان بین
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بلکه بایسـتی   آمدند ینمدر  دائمیخودکار به عضویت دیوان  صورت بهملل  ي جامعهنتیجه اعضاي 
  پذیرفتند. یمآن را  ي اساسنامهرا تقدیم و  دائمیهر کدام جداگانه درخواست عضویت در دیوان 

، مرکـب از پـانزده عضـو اسـت     یـوان د، ی دادگستريالملل بیناساسنامه دیوان  3به موجب ماده 
اراي صالحیت ترافعـی و  د یواند .یک دولت باشد تبعه، بیش از یک نفرها  آن در میان که این بدون

 یـی آراچگونگی اجـراي   گیرد یمدر این نوشتار مورد نقد و بررسی قرار  چه آنو  باشد یممشورتی 
واقع به دنبال پاسـخ   در نماید. یمکه دیوان در راستاي اعمال صالحیت ترافعی خویش صادر  است

نت اجـراي الزم و کـافی   ی دادگسـتري از ضـما  المللـ  بینهستیم که آیا آراي دیوان  سؤاالتبه این 
اجراي آراي دیـوان چیسـت؟ و    موانع ؟یرگذارندتأثبرخوردارند؟ چه عواملی بر اجراي آراي دیوان 

در رهیافت پایانی به دنبال راهکارهایی جهـت تضـمین حـداکثري فرآینـد اجـراي احکـام دیـوان        
  باشیم. یمی دادگستري الملل بین

  
  ی دادگستريالملل بیندیوان  ارزیابی مقررات مربوط به اجراي احکام. 1

موجـب   بـه  .شده است بینی پیشمنشور سازمان ملل متحد  94ضمانت اجراي آراي دیوان در ماده 
از  یـد با، آن است او طرفدر دعوایی که ، هر دولت عضو سازمان ملل متحد« ) ماده مذکور:1بند (

مسـئول  عنـوان   بـه  مان ملـل شوراي امنیـت سـاز   94در بند دوم ماده » .نماید 1تصمیم دیوان تبعیت
هرگاه طرف دعـوایی از انجـام تعهـداتی    « بند مزبور: طبق .اجراي آراي دیوان معرفی گردیده است

بـه شـوراي    تواند یمطرف دیگر ، رأي دیوان بر عهده او گذارده شده است برحسبتخلف کند که 
، دکـه ضـروري تشـخیص دهـ     امنیت رجوع نمایـد و شـوراي مزبـور ممکـن اسـت در صـورتی      

  ».به اتخاذ اقداماتی بگیرد یمتصم، نموده و یا براي اجراي رأي دیوان هایی یهتوص
احکام دیوان فقـط دربـاره طـرفین    « ی دادگستري:الملل بیندیوان  ي اساسنامه 59به موجب ماده 

، اساسـنامه  60همچنـین طبـق مـاده    » .آور اسـت  اختالف و در موردي که موضوع حکم بوده الـزام 
بـه   توانـد  یمـ دیـوان  ، ورد معنی و حدود حکـم اختالفـی بـین طـرفین ایجـاد شـود      در م چه چنان

  .درخواست هر طرفی آن را تفسیر کند
باشـد کـه    می هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادي. 1«دارد:  می دیوان مقرر ي اساسنامه 63ماده 

دار بایـد بـدون درنـگ     دفتر، اند داشتهدیگر غیر از طرفین اختالف شرکت  يها دولت قرارداددر آن 
حق دارد که وارد محاکمه شـود و   ها دولتهر یک از این . 2.برساند ها دولتمراتب را به اطالع آن 

 آور در صورت اعمال این حق تفسیري که به موجب حکم دیوان به عمل آیـد دربـاره او نیـز الـزام    
خـود را در  ، اب دعـوا کشوري بـه جـز اصـح    چه چنانمزبور  ي مادهدر واقع براساس » .خواهد بود

این حق را دارد تا اقدام به ورود ثالث نمایـد و در  ، تشخیص دهد نفع ذيدعواي مطروحه  ي یجهنت
  .آور خواهد بود آثار حکم دیوان براي او نیز الزام، صورت ورود ثالث

                                                            
1. Comply with 
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  نقش شوراي امنیت سازمان ملل در اجراي آراي دیوان. 2
 در صورت، مسئول اجراي آراي دیوانعنوان  به امنیت را يشورا، منشور ملل متحد 94بند دوم ماده 

بند ذکـر گردیـده کـه شـورا در      یناي در انتها .است شناخته، تعهداتش یفاءاعدول طرف متعهد از 
نمـوده یـا بـراي اجـراي رأي دیـوان تصـمیم بـه         هـایی  یهتوص تواند یم، که ضروري بداند صورتی

  .اقداماتی بگیرد
رأي  کننـده  آراء توسط مجریانی تحت نظارت و کنترل قضات صـادر اجراي ، در محاکم داخلی

تصـمیم قاضـی   ، گونه ابهام یا اشکال در فرآیند اجرایی رخ دهـد  هر چه چنان لذاگیرند،  یمصورت 
ی دادگستري و شـوراي امنیـت   الملل بینارتباط بین دیوان  اما باشد. یم االتباع الزمشعبه براي مجري 

هـم در   آن شوراي امنیت را بررسی کنـد؟  يها قطعنامهمشروعیت  تواند یمچگونه است؟ آیا دیوان 
امنیـت ایـن حـق را دارد کـه در      يشورا، منشور ملل متحد 94شرایطی که در انتهاي بند دوم ماده 

واقع ایـن اقـدامات    در .حتی تصمیم به اقداماتی بگیرد، راستاي اجراي رأي دیوان عالوه بر توصیه
  .شامل قطعنامه طبق فصل هفتم منشور نیز بشود تواند یمدارد و حتی  مفهومی عام و گسترده

ی دادگستري صالحیت بررسی قضایی یا تجدیدنظر در مـورد اقـدامات شـوراي    الملل بیندیوان 
امنیت نیز از صالحیت نامحدود برخوردار نیست هر چند کـه   يشورا، وجود این با .امنیت را ندارد

اقدامات شوراي امنیت  تواند یمرسیدگی قرار نداده باشد که تا چه حد دیوان هنوز این امر را مورد 
  )415:1387، واالس( .را مورد امعان نظر قضایی قرار دهد

 یهیبـد  .بر توصیه نمودن کشور متخلف اسـت  یتامن يشورامطلب بعدي در خصوص اختیار 
چنـین   درباشند،  یمرا االج الزم کند یمترافعی خویش صادر  هاي یدگیرسآرایی که دیوان در  است

االجرا بودن آراي دیوان  صرفاً از طریق توصیه پیگیري شود با خصلت الزم يرأشرایطی اگر اجراي 
بر اقدامات بعدي شوراي امنیت بـدانیم کـه در    يا مقدمهتوصیه را  که آن منافات خواهد داشت مگر

از اتخـاذ تصـمیمات    ندتوا یمشوراي امنیت از سوي دولت متخلف  هاي یهتوصرعایت  آن صورت
  .نماید یريجلوگ، مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد از سوي شوراي امنیت

ی دادگسـتري بـه شـوراي امنیـت     الملل بینعملی به ندرت جهت اجراي آراي دیوان  ي یهرودر 
نیکاراگوئـه علیـه آمریکـا     یهقضـ ، )1951( یسانگلدر قضیه شرکت نفت ایران و  .توسل شده است

استناد شده  94) ماده 2) به بند (1993و قضیه بوسنی و هرزگوین علیه یوگسالوي سابق () 1986(
  .است

 )I.C.J.Reports, 1951.p.89( یوان قرار موقتی صادر کـرده بـود.  ددر قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس، 
یـت از  ایـران را بـه تبع   94) مـاده  2دولت انگلیس معتقد بود که شوراي امنیت باید براساس بنـد ( 

، این موضوع در شوراي امنیت بررسی شـد و انگلـیس  ، تصمیمات دیوان دعوت کند و متعاقب آن
را تسلیم شورا کرد که چند بـار در آن تجدیـدنظر شـد و البتـه نهایتـاً کنـار        يا قطعنامه نویس پیش

شـغول  ی دادگسـتري م الملل بینبه این دلیل از دستور کار خارج شد که دیوان  قطعنامه .گذاشته شد
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 ینبنابرا .صادر نکرده بود یمیتصم، بررسی ابعاد مختلف قضیه بود و هنوز راجع به صالحیت خود
اساس بود و لذا با پیشنهاد فرانسـه و تصـویب شـوراي     بی طرح مسئله عدم اجرا از جانب انگلیس

  )Ibid., p.544( .انگلیس کنار گذاشته شد یشنهادپ، امنیت
حق وتـو کشـورهاي عضـو    ، ي امنیت یک ارگان سیاسی استبا توجه به این حقیقت که شورا

داري را براي این شـورا   شده است که به سختی بتوان نقش موثّر و معنی باعث، دائم شوراي امنیت
که یکـی   صورتی در، شوراي امنیت نقش، از آن گذشته .در راستاي اجراي احکام دیوان تصور کرد

اثـر   بـی  رنـگ و  بـی  کـامالً ، در پرونده مطروحـه باشـد   کشور بازنده، از اعضاي دائم شوراي امنیت
در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصـل  « که این نص صریح منشور بر رغم یعل شود. یم

» .1خـودداري خواهـد کـرد    يرأطـرف دعـوي از دادن   شود،  یماتخاذ  52ششم و بند سوم از ماده 
محروم شـده   گیري تصمیماز شرکت در  وارد بر شوراي امنیت از سوي همان عضوي که يفشارها

شوراي امنیت را از اجراي صحیح حکم دیوان که علیـه یکـی   ، پرقدرت آن یمانانپ همو یا از طرف 
در چـارچوب   گیـري  ، تصمیمو اگر هم شوراي امنیتدارد،  یمدائم شورا صادر شده باز  ياز اعضا

مانع باشد،  یممنیت که طرف دعوي قطعاً حق وتو عضو دائم شوراي ا، فصل هفتم را ضروري بداند
  )99:1382، مرادي نوده( .گیري در شورا خواهد شد از تصمیم

 27منـدرج در بنـد سـوم مـاده      ي مقررهبسیار مهم را در نظر داشت که  ي نکتهالبته بایستی این 
دعوي را صرفاً در خصوص تصـمیماتی کـه شـوراي امنیـت در راسـتاي       طرف، منشور ملل متحد
در ، از رأي دادن منـع نمـوده اسـت   نمایـد،   یمـ اتخاذ  52ل ششم و بند سوم از ماده مندرجات فص

زیرا این ماده در فصل چهاردهم منشور قرار  شود ینم 94 ي مادهنتیجه این ممنوعیت شامل بند دوم 
 27) مـاده  3ی دادگستري از بنـد ( الملل بینگرفته است و شوراي امنیت در مقام اجراي آراي دیوان 

  کند. ینمتبعیت منشور 
علیه آمریکا حکم صادر کرد و به جهت امتناع  یواند، پرونده نیکاراگوئه در، 1986ژوئن  27در 

 در شوراي امنیت مطـرح شـد:   دو بار، موضوع بنا به تقاضاي نیکاراگوئه، آمریکا از اجراي آن حکم
سل شد و شورا پس از به شوراي امنیت متو 1986ژوئیه سال  22نیکاراگوئه براي بار اول در ) الف

تسـلیمی از   نویس ، پیش1986ژوئیه  31و  29بین  2704تا  2700بحث و مذاکره در اجالسیه هاي 
نیکاراگوئه مجدداً در اکتبر  )ب .سوي نیکاراگوئه را به دلیل مخالفت آمریکا مورد تصویب قرار نداد

تـا   2715ه هـاي  یر اجالسـ خود را از شورا تکرار کرد و بعد از بحث و مذاکره د درخواست 1986
در این زمینـه   يا قطعنامهمنفی خود مانع از پذیرش  يرأمجدداً با  یکاامر، اکتبر 28و  21بین  2718
  )99ـ100پیشین:  منبع، مرادي نوده( .شد

                                                            
) عضـو کـه   9تصمیمات شوراي امنیت راجع به سایر مسائل، با رأي مثبت نـه (  منشور ملل متحد: 27ماده ) 3(بند    .1

گردد. به این شرط که در مورد تصمیماتی کـه بـه موجـب منـدرجات      شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد، اتخاذ می
  دداري خواهد کرد.شود، طرف دعوي از دادن رأي خو اتخاذ می 52فصل ششم و بند سوم از ماده 
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(بوسـنی و هرزگـوین علیـه     یکشـ  نسـل در قضیه اجـراي کنوانسـیون منـع و مجـازات جـرم      
ري در پاسخ به درخواسـت دولـت بوسـنی و هرزگـوین در     ی دادگستالملل بین یواند، )یوگسالوي

را بـه اجـراي تمـام و کمـال      ینطـرف ، صادر کرد و در ایـن قـرار   ینتأمقرار  1993آوریل  8تاریخ 
نماینده دائم بوسنی در سـازمان ملـل   ، آوریل همان سال 16در  .فراخواند یکش نسلکنوانسیون منع 

در سربرینتسـا   کشـی  نسـل و بـروز   هـا  یريدرگ تشدید توجه شوراي امنیت را به يا نامه یط، متحد
مذکور با استناد به مـاده   دولت .قرار تأمین دیوان است نقض، کرد که این مسئله یدتأکجلب کرد و 

اقدامات فـوري را در جهـت   ، از شوراي امنیت خواست تا در چارچوب فصل هفتم، منشور 94)2(
را صـادر   819 قطعنامـه ، واکنش به این درخواست امنیت در يشورا .اجراي قرار مذکور انجام دهد

، در این قطعنامه با یادآوري قرار تـأمین دیـوان   شورا .بکند يا اشاره 94)2به ماده ( که این کرد بدون
ی دادگسـتري در قضـیه   المللـ  بـین صـادره از دیـوان    1993آوریل  8بر قرار  یدتأکبا «داشت:  اظهار

به اتفـاق   ) که(بوسنی و هرزگوین علیه صربستان کشی نسلاجراي کنوانسیون منع و مجازات جرم 
یوگسالوي باید فوراً مطابق کنوانسیون منع و مجازات  دولت، اقدام تأمینی اتخاذ شدعنوان  به آراء و
در  .»1انجـام دهـد   کشی نسلاقدامات الزم را در راستاي جلوگیري از ارتکاب جرم  تمامکشی،  نسل

از  1993سـپتامبر   15در مورخه  94) 2ن بار دیگر با استناد به ماده (و هرزگوی یبوسن، همین رابطه
قرار دیوان انجام دهد اما شورا هیچ اقدامی در  يدر اجراشوراي امنیت خواست تا اقدامات الزم را 

  )210:1395، ایزدي( .این راستا صورت نداد
  

  عوامل مؤثر بر اجراي آراي دیوان. 3
بـه   تـوان  یمـ آنـان   ي جملـه باشند کـه از   یرگذارتأثراي آراي دیوان بر اج توانند یمعوامل مختلفی 
ی کشورها اشـاره  الملل بینی و نظام الملل بین فشار، قبول صالحیت دیوان ي یوهش، دکترین خودیاري

  .نمود که در ادامه به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت
  

  2دکترین خودیاري. 1ـ3
مین پذیرش و اجراي تصمیم دیـوان از سـوي طـرف دعـوي     یک کشور حق دارد که به منظور تض

اقداماتی را انجام دهد که این اقدامات را ، منافات نداشته باشد الملل بینکه با حقوق  ییتا جا، خود
  )101پیشین: منبع، مرادي نوده( نامند. یمیاري  به اصطالح خود

لکـه تحـت شـرایطی و در    بباشـد،   ینمـ نظامی  ي حملهخودیاري به هیچ عنوان شامل  ي یهنظر
چون قطع روابط دیپلماتیـک و   ییها نمونهدر  تواند یمصورت استمرار عمل خالف کشوري دیگر 
ایـن نظریـه حتـی شـامل تهدیـد بـه زور هـم         البتـه  .اخراج یا کنترل خارجیان نمود عینی پیدا کند

                                                            
1. s/25616 
2. self-help 
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دیـوان   يرأي اجـراي  رفتارهاي دولتی که مدعی استفاده از این دکترین در راستا ي یهکلو  شود ینم
  .قابلیت توجیه داشته باشد الملل بین حقوق از منظر یدبا، است

دست به  یکاآمر، دیوان در حال رسیدگی به پرونده بود ی کهدر حال، در دعوا آمریکا علیه ایران
 ،در مقابل این اقدام آمریکا یواند .تلقی نمود یاريخوداقدام نظامی علیه ایران زد و آن را شکلی از 

و  الملل بینها را مخالف حقوق  گونه اقدام مخالفت خود را ابراز و اعالم نمود که دیوان این یحاًصر
  )I.C.J.Reports, 1980, p.43( داند. یمخارج از چارچوب دکترین خودیاري 

هاي تحت  مدعی شد که نیروهاي انگلیسی به این دلیل وارد آب یسانگل، در قضیه کانال کورفو
جهت سهولت در امر رسیدگی به پرونـده انگلـیس علیـه     اند داشتهکه قصد  اند شدهی حاکمیت آلبان

ایـن اسـتدالل را رد کـرد و مـدعی شـد کـه خودیـاري         محکمه .آلبانی در دیوان تأمین دلیل بکنند
دولت دیگري و مداخله در امور داخلی آن را توجیـه   قلمرو یاموضوع تجاوز به سرزمین  تواند ینم

 .ی اسـت المللـ  بـین اساسـی روابـط    هـاي  یـه پا از، احتـرام بـه حاکمیـت سـرزمینی    کـه   چـرا ، بکند
)I.C.J.Reports, 1949, p.35(  

  
  قبول صالحیت دیوان ي یوهش. 2ـ3

و  هـا  عهدنامـه براساس قراردادهـا و   یرازگیرد،  یم نشئتطرفین قرارداد  ي ارادهصالحیت دیوان از 
مقـام   قائم( .ها وجود ندارد ی دادگستري فوق دولتلمللا بیناستوار است وانگهی در نظام  ها یهاعالم

  )163:1389، فراهانی
رضایت کشورها نسبت بـه صـالحیت   ، از این رو دیوان در مقام رسیدگی در ابتدا موظف است

  احراز است:  قائلکشورها از سه طریق  یترضا .خودش را احراز نماید
کـه   دهنـد  یماي خاص رضایت  نامه افقتبه موجب مو ینطرف، حالتی که پس از وقوع اختالف  .1

  . دیوان به موضوع اختالف رسیدگی نماید
و معاهـدات همچـون پیمـان     هـا  یونکنوانسـ پذیرش صالحیت اجباري دیوان از طریق قیـد در    .2

  )1948بوگوتا (
 اي یـه اعالمدیـوان بـه اختیـار خودشـان طـی       ي اساسـنامه  36مـاده   2کشورها در راستاي بنـد    .3

  .گویند ) میکه به آن (پذیرش اختیاري صالحیت اجباري پذیرند یمرا  یواند ياراجبصالحیت 
پرونـده   يهـا  طـرف که رضایت  کند یمکه دیوان دادگستري تنها در قضایایی قضاوت  یدر حال

متفـاوتی در   یجنتـا ، متفاوت ابـراز رضـایت   يها روشاین فرضیه مطرح شده که ، احراز شده باشد
  )197پیشین: منبع، ایزدي( .آورد می اجراي احکام به بار

ی اختالفـ شـود،   یمنامه خاص به دیوان ارجاع  یی که براساس موافقتها پروندهبه نظر قاضی گرینوود، 
ین ترتیب بد .اند کردهبر ارجاع پرونده به دیوان توافق  خودکه طرفین،  چرابر روي صالحیت وجود ندارد، 

  )Greenwood, 2011, p.249( د ندارد.در خصوص اجراي احکام مربوطه نیز چالشی وجو
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یا  زمان همکه با رضایت  ییها پروندهدر  يرأجاناتان چارنی هم معتقد است که میزان تبعیت از 
  )Jonatan, 1987, p.297( .است یشتربشوند،  یمدیوان  یراه، نامه خاص براساس موافقت

نظـر   بـه ، جاناتان چارنی دارد اندیشمند دیگري به نام المزن نظري متفاوت با قاضی گرینوود و
او پـنج پرونـده را    .او ارتباط مستقیمی بین نوع صالحیت و میزان اجراي آراي دیوان وجود نـدارد 

ــورد بررســی  ــرار دادهم ــورد  ق ــه م ــه س ــا  آن اســت ک ــایی   ه ــی و دری ــرز زمین ــامل: قضــیه م ش
اگیمــاروس نـ قضــیه گــابچیکُوو   ، )اخــتالف مــرزي (لیبی/چــاد یهقضــ، (هنددوراس/الســالوادو)

نامه خاص به دیوان ارجاع شده بودند و دو مورد دیگر: قضیه مـرز   (مجارستان/اسلوکی) با موافقت
صالحیت اجباري دیوان  يمبنا ) برقضیه اونا (امریکا /مکزیک ) ودریایی و زمینی (کامرون /نیجریه

گیمـاروس بـود کـه    ناـ  یکُووگابچ، نداشت یقیتوف، آن يرأکه اجراي  يا پرونده .اند شدهرسیدگی 
  .نامه خاص به دیوان ارسال شده بود براساس موافقت

که هر دو بر مبناي صالحیت اجباري بود، هم نیجریه و  یاي کامرون علیه نیجریه واوناقضابرعکس، 
ین بنـابرا  را اجـرا کردنـد.   آراناتمـام،   اگرچهنحو قابل توجهی،  بهي اولیه، ها مقاومتهم امریکا به رغم 

  )LIamzon, 2008.p.845( ی به صالحیت اجباري ندارد.ربطاي آراي دیوان، مشکالت اجر
بعد از  ها دولتاست زیرا در مواردي که  تر یکنزدنخست به واقعیت  یدگاهد، عملی ي یهرودر 

 یآمـادگ دهنـد،   یمـ را به دیوان ارجاع  اختالفشان، اي خاص نامه بروز اختالف و به موجب موافقت
دارند و عمالً اغلب موارد عدم اجـرا یـا اجـراي نـاقص آراي دیـوان در       يرأبیشتري براي اجراي 

صالحیت اجبـاري نیـز    البته .مواردي بوده که براساس صالحیت اجباري وارد رسیدگی شده است
 .ی شـده اسـت  المللـ  بـین دیوان و در نتیجـه کـاهش اختالفـات     هاي یدگیرسباعث افزایش میزان 

ي  نامـه  ورها به درجه ایست که تمـایلی بـه تنظـیم موافقـت    گاهی اوقات اختالف بین کش ینهمچن
اجبـاري بسـیار    یتصـالح ، شـک در چنـین مـواردي    بـدون ، خاص جهت ارجاع به دیوان ندارند

  باشد. یمراهگشا 
  

  یالملل بینفشار . 3ـ3
و اساسـاً نقـض صـریح     دهند یمی تن الملل بینبراي حفظ وجهه و اعتبار خود به الزامات  ها دولت
را بـا مشـکل مواجـه     ها سازمانو  معاهدات، یالملل بین هاي یمرژها به  نآ ورود، یالملل بین تعهدات

مثابه قوه اجرایی عمل کرده و عواقبی را  معاصر بهی در دوران الملل بینجامعه ، ترتیب ینبد کند. یم
  )199:پیشین منبع، ایزدي( کند. یمتحمیل  کنند یمکه از تصمیمات دیوان تخطی  ییها دولتبر 

 ویـژه  بـه و انگلسـتان بـه نیجریـه و     فرانسـه ، آمریکـا  يفشـارها ، در قضیه کامرون علیه نیجریه
 یگـاه  .در اجراي حکم ایفا کرد يا عمده نقش، وقت سازمان ملل کل یردب، میانجیگري کوفی عنان

ی لمللـ ا بـین از تصمیم دیـوان   پس، مثالعنوان  به شود. یمفرآیند اجرا به واسطه دولت ثالث تسهیل 
اي از کارشناسان منصوب  سه نفره یسیونکم، دادگستري در حل اختالف مرزي بورکینافاسو و مالی
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 یونمـد ، گـذاري مـرزي را بـه عهـده گرفـت کـه ایفـاي ایـن مأموریـت          عالمـت  یتمسئول، دیوان
، پس از حکم دیوان در خصوص اختالف مرزي لیبی و چاد ینهمچن .مالی سوئد بود يها مساعدت
سال اشغال کرده بـود مطـابق روشـی کـه تحـت       20را که به مدت  1ی منطقه آزواستریپلیب دولت

  )Guillaume, 1995, p.279( .نظارت گروه ناظران ملل متحد اتخاذ شد تخلیه کرد

 اختالفات بین دول آمریکایی اختصاص دارد: وفصل حلپیمان بوگوتا که به  50به موجب ماده 
سـایر  ، ی دادگستري تخطـی کنـد  الملل بینداوري یا تصمیم دیوان اگر یکی از دول متعاهد از رأي «

برگزاري نشسـت  ، قبل از توسل به شوراي امنیت سازمان ملل متحد یدبا، درگیر اختالف يها طرف
را فراهم آمورند تـا در خصـوص اقـدامات مناسـب جهـت تضـمین        امور خارجهمشورتی وزراي 

  )Ibid., p.285( ».رسندداوري به توافق ب يرأاجراي تصمیم قضایی یا 
، مـذکور  اخـتالف  .این مقررات در قضیه اختالف مرزي بین هندوراس و نیکاراگوئه اعمال شد

 يرأاما نیکاراگوئه به این  .شده بود وفصل حل 1906طبق رأي صادره از پادشاه اسپانیا در سال  قبالً
  .اعتراض کرد

 1957نامـه   د کرد تا براساس موافقتشوراي سازمان کشورهاي آمریکایی هر دو کشور را متقاع
ی دادگستري نیز در الملل بین یواند .ی دادگستري ارجاع دهندالملل بینرا به دیوان  موضوع، واشنگتن

از حکـم   پـس  .آور دانسـت  پادشاه اسپانیا را معتبـر و الـزام   يرأ، 1960 در سالتصمیم نهایی خود 
ختلط هنـدوراس و نیکاراگوئـه تشـکیل شـد تـا      م یسیونکم، پیمان بوگوتا 50براساس ماده ، دیوان

 یـن ا .نحـو مناسـبی اجـرا شـود     بـه ، داوري که دیوان نیـز آن را تثبیـت کـرده    يرأتضمین کند که 
  )Ibid( .به کار خود پایان داد 1963کمیسیون در سال 

ي آرا يبر اجرای تأثیر قابل توجهی الملل بین يفشارها، ذکر شده يها مثالاز این رو با توجه به 
  .ی دادگستري دارندالملل بیندیوان 
  

  نظام داخلی کشورها. 4ـ3
 یـز هـر چ ی دادگستري را پـیش از  الملل بیناجراي آراي دیوان  ي نحوهنظام داخلی کشورها بر  یرتأث

 کشـور ، و حقـوق داخلـی   الملـل  بینباید در این امر جستجو کرد که در راستاي ارتباط بین حقوق 
  .3و یا یگانگی حقوقی 2است یحقوقگی پیرو نظریه دوگان يرأمجري 

مستقل و مجزا ، و حقوق داخلی دو نظام برابر الملل بینحقوق ، دوگانگی حقوقی ي یهنظرطبق 
بـاهم   هرگـز ، بوده آور که هر یک جداگانه داراي اعتبار و خصوصیت الزام اي گونه به، از یکدیگرند

کـه ارزش و مقـام خـاص     چـرا ، آمیخـت  آن دو را با یکدیگر در هم توان ینم و شوند ینم مخلوط
                                                            

1. Aouzoustrip 
2. Dualism 
3. Monism 
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، ی بیگدلییضیا( سازد. یمی جدا و مستقل الملل بینرا از حقوق  نآ کهحقوق داخلی به نوعی است 
گراهـا   را کـه دوگانـه   الملـل  بینحقوق داخلی و حقوق  یکتفک، یگانگی حقوق ي یهنظر) 76:1385

ـ     رد، بدان معتقدند  اکثـر  .د نزدیکـی بـا هـم دارنـد    کرده و مدعی است ایـن دو نظـام حقـوقی پیون
و  کنـد  یمـ کسـب   الملـل  بـین داخلی مشروعیت خـود را از حقـوق    حقوق، گراها معتقدند وحدت
گراهـا برآننـد کـه     وحـدت  یگـر د .فروتري قرار دارد ي مرتبهدر  الملل بینبه حقوق  نسبت، بنابراین
حـاکم   بـر آن اخلـی  د حقـوق ، گسترش و امتداد حقوق داخلی است و از ایـن رو  الملل بینحقوق 

بـه   معتقـد ، هلند و لوکزامبـورگ ، اتریش مثالً .ها در این زمینه متفاوت است موضع دولت باشد. یم
 .تناقض دارد الملل بیندر هر موردي هستند که در آن حقوق ملی با حقوق  الملل بینبرتري حقوق 

 .)25:1375، بوسـچک ، وایاالت متحده در این باب از قطعیت کمتري برخوردار بوده (بلدس ي یهرو
 موضـوع ، در قضـیه لوتـوس   1927سپتامبر  7ی نیز در رأي مورخ الملل بیندادگستري  دائمی یواند

ایـن ضـروري نیسـت کـه هـر      « :دارد یمـ گونه بیان  بر حقوق داخلی را بدین الملل بینتقدم حقوق 
، استناد کند الملل نبیی به یکی از قواعد حقوق الملل بین ي صحنهکشوري در توجیه اعمال خود در 

، ی بیگـدلی یضـیا »(.نباشد کافی است الملل بیناعمال مخالف مقررات حقوق  نآ کهبلکه همان قدر 
  )86پیشین: منبع

بـه اسـتناد قـوانین داخلـی      تواننـد  ینمـ مهم توجه داشت که اصوالً کشورها  ي نکتهباید به این 
ویـن در   1969ي  عهدنامـه  27 ي مـاده  در همین راستا .بپردازند الملل بینخودشان به نقض حقوق 

بـه   توانـد  ینمـ که یک طـرف معاهـده    نماید یمخصوص حقوق داخلی و رعایت معاهدات عنوان 
  .توجیهی براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمایدعنوان  به حقوق داخلی خود

 طور همانو  گیرد یمداخلی صورت  يها دادگاهی دادگستري توسط الملل بیناجراي آراي دیوان 
 کـه  این داخلی به شکل محسوسی از يها نظامکه پیش از این هم بیان گردید اجراي آراي دیوان در 

 گیـرد.  یمـ الهـام  ، یگانگی یـا دوگـانگی حقـوقی باشـد     ي یهنظراز دو  یک یرو کدامپي، کشور مجر
ی بـا برتـري   یگـانگی حقـوق   ي یـه نظرکشوري که پیرو عنوان  به کشور بلژیک ي یهرومثال عنوان  به

 یقـانون ، در بلژیـک  1993 در سال .در راستاي اجراي رأي دیوان بوده است، است الملل بینحقوق 
چـه در بلژیـک   ، علیـه بشـریت   میجراجنگی و  میجرا مرتکبان، به تصویب رسید که به موجب آن

چه چه خارجی و چه جرم در بلژیک واقع شده باشد ، بلژیکی باشند چه، یافت شوند و چه نشوند
 یاتشـکا ، توجه به قـانون مزبـور   با .است تحت تعقیب کیفري قرار گیرند ممکن، خارج از بلژیک

 يا پرونده، جمله این شکایات از .گوناگونی از نقاط مختلف جهان در دادگستري بلژیک مطرح شد
یرودیا وزیر امور خارجه کشور کنگو تشـکیل شـد و در آن ادعـا شـده بـود کـه        يآقابود که علیه 

بلژیـک پـس از    يدادگسـتر  .م علیـه بشـریت شـده اسـت    یم جنگـی و جـرا  یجرا مرتکب، مبردهنا
دسـتگیري   حکم، دالیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود دارد که این مقدماتی و قبول هاي یبررس

ی دادگسـتري  الملل بینکنگو از کشور بلژیک به دیوان  دولت .وزیر امور خارجه کنگو را صادر کرد
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 امور خارجهبه مصونیت وزیر  مربوطی الملل بین قواعد، د و مدعی شد که دولت بلژیکشکایت کر
 .خود را صادر کرد يرأ 2002 یهفور 14ی دادگستري در تاریخ الملل بین یواند .را نقض کرده است

 الملـل  بینموجب حقوق  به، در دوران تصدي وزارت امور خارجهاین نظر بود که وزیران  بر یواند
داخلی صالحیت جهـانی   يها دادگاهمصونیت برخوردارند و اگرچه تصویب قانونی که به  عرفی از

قـراردادي یـا    الملـل  بـین مربوط به مصونیت که از حقوق  قواعد، اعطا کند مواجه با مشکلی نیست
  .)155ـ156:1388، باید مراعات شود (شریعت باقري شود یمعرفی ناشی 

آوریـل   11ی دسـتور بازداشـت مـورخ    المللـ  بینو انتشار کرد که بلژیک با صدور  یدتأکدیوان 
عرفی در مورد غیرقابل تعرّض بـودن   الملل بینیرودیا مرتکب نقض قاعده حقوق  آقاي یهعل 2000

در ادامه اظهار داشـت   یواند .در حال خدمت شده است ي خارجهو مصونیت کیفري وزیران امور 
هـا   آن را به اطالع مقاماتی که دستور را به لغوان بلژیک موظف است دستور بازداشت را لغو کند و

  )I.C.J.Reports, 2002, para.78( .ابالغ کرده است برساند
قـانون  ، 2003اوت  1در شد و پارلمان ایـن کشـور    لغو، بازداشت دستور، متعاقب حکم دیوان

  )1383، یخالق( .نسخ کرد یحاًصرکردند،  یم بینی پیشرا که صالحیت جهانی را  1999و  1993
نام برد کـه در تبعیـت از آراي    توان یماز ایاالت متحده آمریکا ، مقابل کشور بلژیک ي نقطهدر 
  .واحدي را اتخاذ نکرده است ي یهروی دادگستري الملل بیندیوان 
بـدون   انـد  ملـزم محلـی   مقامات، کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی 36مبناي ماده  بر
دو  هـر  .کنسـولی آگـاه کننـد    يها مساعدتاز حقشان مبنی بر دسترسی به خارجی را  اتباع، تأخیر
، الگراند مربـوط بـه دو تبعـه آلمـانی     یهقض .الگراند و اونا مربوط به نقض ماده مذکور بودند یهقض

 .در آریزونا به مرگ محکوم شـده بودنـد   1984والتر الگراند و کارل الگراند بود که هر دو در سال 
مطلـع   36از حقوق خود مبنی بر تماس با مقامـات کنسـولی آلمـان براسـاس مـاده       وقت یچها ه آن

دعواي خود علیه  آلمان، گاه شد و متعاقب این اقدامها آ آن از بازداشت 1999در سال  آلمان .نشدند
ی دادگستري ثبت کرد و خواستار توقـف  الملل بینآمریکا را به دلیل نقض کنوانسیون وین در دیوان 

نیز بالفاصله قرار تأمین صادر کرد و طی آن از ایاالت متحـده   یواند .گراند شدم والترالاجراي حک
 عـالی  دیـوان خواست تا از اعدام والترالگراند تا زمان صدور حکم نهایی دیوان خودداري کنـد امـا   

 .)ICJReports, 2001, paras.27-34شـد ( امریکا قرار مذکور را اجرا نکرد و والترالگراند نیز اعدام 
تـالش   دریـک،  مکز .تبعه مکزیکی بود که به اعدام محکوم شده بودنـد  51قضیه اونا نیز مربوط به 

ی دادگستري علیه آمریکا اقامه دعوا الملل بیندر دیوان  2003در سال ، ها آنبراي جلوگیري از اعدام 
با صـدور قـرار    کنوانسیون روابط کنسولی شد و از دیوان تقاضا کرد تا 36کرد و مدعی نقض ماده 

، این بـار  یکاامر .متحده را تا زمان صدور حکم نهایی از اعدام اتباع مکزیکی منع کند یاالتا، تأمین
 .از اتباع مکزیکی تـا زمـان صـدور حکـم نهـایی اعـدام نشـد        یک یچهقرار دیوان تبعیت کرد و  از
  )206پیشین: منبع، ایزدي(



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

88 

  گیري نتیجه
وان قوه قضاییه در مقیاس جهانی نقش غیرقابل انکاري در صلح جهـانی  عن المللی دادگستري به دیوان بین
در بسـیاري از مـوارد آراي دیـوان     خوشـبختانه  یز اختالفات ایفاء نمـوده اسـت.  آم مسالمتوفصل  و حل

ها هـم در مقـررات مربـوط بـه اجـراي       یکاستي  یشهرهایی نیز وجود دارد و  یکاستولی  اند شدهاجرایی 
 27تا در بند سـوم مـاده    ضروري است ي عملی شوراي امنیت موجود است. یهرودر  احکام دیوان و هم

منشور نیز ذکر گردد تا از این رهگـذر آن عضـو مشـخص از     94دوم ماده  بندمنشور سازمان ملل متحد، 
ي دیـوان  رأشوراي امنیت که طرف دعوي بوده از دادن نظر و اعمال اراده در خصوص چگونگی اجراي 

یـه  برعلي دعـواي نیکاراگوئـه    پرونـده دادگستري منع گردد و مواردي همچون اجـراي حکـم    المللی بین
و جدي در  مصممصورت  عین حال نیاز است تا در مواردي شوراي امنیت به در آمریکا به وقوع نپیوندد.

 صادر نموده و حتی از اختیارات مندرج در قطعنامهها از سوي کشور محکوم،  یهتوصصورت عدم اجراي 
المللـی   در ایـن صـورت ضـرورت نظـارت دیـوان بـین       البتهفصل هفتم منشور ملل متحد استفاده نماید، 

یار حـائز اهمیـت   بسـ دادگستري بر شوراي امنیت، درخصوص چگونگی اجراي حکمی که صادر نموده، 
لل متحـد  ي مستقل در منشور ما مقررهبینی  تواند در قالب نظریات مشورتی دیوان و یا پیش یمباشد که  یم

  گردد. بینی پیشجهت جلوگیري از خروج شوراي امنیت از حدود مورد نیاز براي اجراي رأي، 
هیچ دولتی حق ندارد تا از دکترین خودیاري جهـت توجیـه تجـاوز خـود بـه کشـوري دیگـر        

  .دیوان در این زمینه بسیار قاطع بوده است ي یهرواستفاده نماید که خوشبختانه 
اي خـاص کـه    نامه الحیتی که پس از بروز اختالف و به موجب موافقتاگرچه در مقام عمل ص

نشـان داده   مؤثرصادره نیز  يرأاجراي  در، درگیر اختالف به دیوان اعطاء شده يها دولتاز سوي 
و  هـا  یـه اعالمقابل ذکر است کـه هـر چـه صـالحیت اجبـاري دیـوان در معاهـدات و         لکن، است
 تـر  گسـترده ی دادگسـتري  المللـ  بـین صالحیتی دیـوان   ي یطهح، بیشتري لحاظ شود هاي یونکنوانس

  نماید. یمو در نهایت این امر به صلح جهانی کمک قابل توجهی  گردد یم
از بهتـرین   یکـی  نمایـد.  یمـ ی به طرق مختلـف بـه اجـراي آراي دیـوان کمـک      الملل بینفشار 
، گردد بینی پیشدیوان  يرأی راهکاري جهت اجراي الملل بیناین است که در یک پیمان  سازوکارها

دیـوان از طریـق یـک پیمـان      يرأی جهت اجـراي  الملل بیناز فشار  يا نمونهپیمان بوگوتا  50 ماده
 عضـو معاهـده را   يهـا  دولـت  امـور خارجـه  که برگزاري نشست مشورتی وزراي  است المللی ینب
  .نموده است بینی پیشراهکاري جهت تضمین اجراي آراي دیوان عنوان  به

داخلی در اجراي آراي دیوان  يها دادگاهکه نقش  گردد یمبحث به این نکته اشاره  ي تمهخادر 
غیرقابل انکـاري بـر اجـراي آراي دیـوان و تضـمین       یرتأثی دادگستري بسیار ویژه بوده و الملل بین

یـا دوگـانگی    دیوان پیـرو نظریـه یگـانگی    يرأکشور مجري  که این از فارغ .دارد الملل بینحقوق 
ی باشد بایستی این حقیقت را در نظر داشـت کـه نظـم و صـلح جهـانی از یکسـري اصـول        حقوق

، و اجـراي آراي دیـوان توسـط محـاکم داخلـی      کنـد  یمپیروي  الملل بینمشترك مندرج در حقوق 
  .نقش را در تحقق این امر خطیر بر عهده دارد یشترینب
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 الملل دانشگاه تهران، کارآموز وکالت پژوهشگر دکتري حقوق بین امیر فامیل زوار جاللی

  راهبرد شمال انشگاهحقوق ددانشجوي کارشناسی  فاطمه آزادي
 
  

  چکیده
ــردن   ــراهم ک ــه و ف ــی عادالن دادرس

تـرین   سازوکارهاي آن یکی از مهـم 
 ییهاي اعتبار دسـتگاه قضـا   خصهشا

توجـه بـه   در هر کشور است که بـا  
 هحیثیـت ملـی و وجهـ    ارتباط آن با

قــوه هــر قــدر ، المللــی کشــور بــین
 يیک کشور بـا اسـتانداردها   قضاییه

اعتبار ، باشدحقوقی و عادالنه منطبق 
ر را بهتـر تـأمین خواهـد    ملی کشـو 

ــرد.  ــل  ک ــتقالل وکی ــور از اس ، منظ
ــر   ــاري در براب ــتقالل و خودمخت اس
حاکمیت و قدرت سیاسی حاکم بـر  

ــه  جامعــه و مصــونیت از مداخلــه ب
جاي هر مرجـع قـدرتی در جامعـه    

هدف اصـلی نهـاد   که از آنجا  ؛است
 ییوکالت توانمندسازي سیستم قضا

لـذا   باشـد  یحـق مـ  در مسیر احقاق 
تـرین عنصـر در    وکیل مسـتقل مهـم  

ــارکرد آن     ــه ک ــت ک ــتمی اس سیس
استقرار نظم عادالنه بین آحاد مـردم  

از طرف  اکمیتیاز یک طرف نهاد ح
این استقالل بـه معنـاي    .دیگر است

ــدم    ــرل و ع ــوزه کنت ــروج از ح خ
پاسخگویی وکـال و کـانون وکـالي    

ــه ایــن ، دادگســتري نیســت بلکــه ب
دور از فشـارهاي   معناست که وکیل

سیاسی به بهترین نحو جهت احقاق 
 .گیـري نمایـد   تصـمیم  هحقوق جامع

ــا أرســالت وکالــت اســتقالل تــو م ب
پاسخگویی و ایجاد نظـم و عـدالت   

حاضر نشان  باشد. مقاله یاجتماعی م
 بـه  خواهد داد که حمایت و احتـرام 

استقالل وکال بر حکومـت و قـواي   
فــراهم ســاختن  یــقگانــه از طر ســه
 فعالیـت  ي مناسب بـراي انجـام  فضا
  .الزم و ضروري است وکال اي حرفه

  ایران، نظام حقوقی، نهاد وکالت، وکیل، استقاللواژگان کلیدي: 
  
  مقدمه. 1

تکلیـف وکیـل    ینتـر  تـرین و برجسـته   مهـم و ترین ابزارهاي قانونی حمایت  وکالت یکی از مهم
عنوان زبان موکل و ابزارهاي دفاعی  وکیل به تمثیلمحسوب  . از همین روياجراي عدالت است

حمـایتی اساسـی بـراي تحقـق     ، آزاد و مسـتقل  يا عنوان حرفه وکالت به .او خطاي فاحش است
 و با رسیدن به این مهم آن است که وکال مستقل از فشار و سلطه .عدالت و حاکمیت قانون است

 .زیننـد رگع بهتـرین راه را ب اجتمـا  و آزادي فکر و اندیشه بتوانند براي دفاع از حقوق موکل خود
بلکه باید از قانون و اجتماع نیز دفاع کنند  ؛وکالي دادگستري نباید تنها از موکل خود دفاع کنند

و  باشند (باقري عدالت اجتماعیبه نوعی بانی و بین این سه سازگاري به وجود آورند تا بتوانند 
  ).1393، فضلی

 

 استقالل نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران
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ها و طی نمودن راه پرفراز و نشیب  آگاهی ملت با روند پیشرفت جوامع بشري و ارتقاء سطح
و اصالحات سیاسی در گذشته بسیاري از نهادهاي سیاسی فرهنگی اجتمـاعی امـروزه    ها انقالب

از جملـه   ؛ها امري عادي و حـل شـده اسـت    در جوامع تثبیت و نهادینه گردیده است و بقاي آن
طـوري   به باشد یوکالي دادگستري م يها ها موضوع وکالت و نهاد متولی این امر با نام کانون آن

عنوان وکیل  ها و نه از سوي شاغلین به این حرفه به که نسبت به آن نه از سوي حکومت و دولت
ن وکـال بـراي   أهـا و نیـز شـ    و اصل وجودي این حرفه و استقالل تشکیالت اداري و قـانونی آن 

، فرهنگـی ، لیـل بـر رشـد سیاسـی    شک این امر نه تنهـا د  بی باشد. یبرانگیز نم ها چالش حکومت
امـا جـاي    ؛تثبیت رژیم سیاسی آن کشور باشـد  تواند یاجتماعی کشورهاي مربوطه است بلکه م

از سـایر   تـر  یکـه قـدمت نهـاد وکالـت در ایـران بسـیار طـوالن        تفکر و تعصب اینجاست با این
 یسـت ی نبرانگیز در مورد این نهـاد تمـام شـدن    چالش يها کشورهاست چرا این دغدغه و بحث

  ).1393، باقري و مینای (طهماسب
دکتر محمد مصدق مستند به اختیارات حاصله از الیحه قانونی مربوط بـه اعطـاي اختیـارات بـراي     

وزیر و در راستاي اصـالح قـوانین دادگسـتري در     ماه به شخص آقاي دکتر محمد مصدق نخست شش
بعد از سقوط  .دگستري را به تصویب رساندالیحه استقالل کانون وکالي دا 1331تاریخ هفتم اسفند ماه 

جمله الیحه استقالل کـانون وکـال نیـز     دولت دکتر مصدق به سبب کودتا لوایح تصویب شده ایشان من
 زمـان کـانون وکـال    آناز  .همان الیحه به تصـویب مجلـس رسـید    1333شد که مجدداً در سال  غیمل

مدیره انتخابی اعضاي خود به  د که با هیأتبرخالف قوانین سابق داراي شخصیت حقوقی مستقلی گردی
افسـران بازنشسـته تـا     بـه اگرچه قوانینی همچون قانون اعطاي پروانه وکالت  پردازد. یوکالت م امورات
اما اصل استقالل کانون وکـال مخـدوش    ؛دار کرد انحصار وکالت را قبل از انقالب اسالمی خدشه يحد

یشتر مفهوم استقالل کانون وکالي دادگستري در جامعه حقوقی به هر ترتیب امیدها به تکامل ب .نگردید
یک از اصول قانون اساسی جمهـوري   اي که در هیچ گونه به .وجود داشت 1357پس از انقالب اسالمی 

بلکه در بخش مربوط به  ؛به وکالت دادگستري و کانون وکال اشاره نشد اسالمی ایران درباره قوه قضاییه
رداري از خدمات وکیل دادگستري تصریح گردید که به نظر ریشه در پذیرش حقوق ملت به اصل برخو

با این حال سیر تحول نهاد وکالت  .استقالل کانون وکال و حرفه وکالت و صنفی و مستقل بودن آن دارد
و  1376ویژه با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  و کانون وکال پس از انقالب اسالمی به نحوي بود که به

یه افـزایش  یها بر وکال و کانون وکال از سـوي قـوه قضـا    قانون برنامه سوم توسعه هم نظارت 187 ماده
یه دست به تربیت وکال و مشاوران حقوقی زد که خـود متـولی صـدور و تمدیـد     ییافت و هم قوه قضا

ي کـه بـیم نفـی    امـر  .پروانه و رسیدگی به تخلفات انتظامی آنان و نصب هیأت اجرایی مدیریت اسـت 
طرح و لوایح متعددي هم در طی  ینهمچن دهد. ستقالل کانون وکال و وکالت دادگستري را افزایش میا

هـاي مجلـس بـراي     یه و مرکز پژوهشیوکال و خود وکال و قوه قضا يها اخیر از سوي کانون يها سال
ون دهد که جز در خصوص متـ  ها نشان می تدوین قانون جامع وکالت پیشنهاد شده است که بررسی آن
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با استقالل کانون وکالي  يمجلس بقیه تا حدود يها پیشنهادي کانون وکال یا خود وکال و مرکز پژوهش
بینی شود نهاد  عنوان یک نهاد مدنی مستقل همخوانی ندارند تا جایی که ممکن است پیش دادگستري به

دانسـت و   هـی مـی  به تبعیـت از احکـام فق  استقالل خود را متکی  وه زمانی آزادي کوکالت دادگستري 
قل باقی بماند با وضع مقـررات جدیـد تـابعی از قـوه     اي در رژیم سابق مست عنوان پدیده توانسته بود به

ید تهد موجب تواند ي که حرکت قهقرایی است و میامر .استقالل خود را از دست بدهدو  یه شدهیقضا
  ).1393محسنی، ( حقوق ملت به نحو یاد شده در قانون اساسی شود

مقاله با توجه به موضوع پژوهش یعنـی بررسـی اسـتقالل وکیـل و نهـاد وکالـت در نظـام        این 
نوشـته شـده اسـت و درصـدد      يا کتابخانـه با استفاده از منابع  یفیک، حقوقی ایران به شیوه تحلیلی

 چگونـه قابـل توجیـه اسـت و     نهـاد وکالـت  و  کیـل پاسخگویی به این پرسش است که استقالل و
  .آیا این استقالل اساساً براي جامعه مفید است یا خیر پرسش فرعیعنوان  به

ي ابتدایی این است که احقاق حق و دادرسی منصفانه که رسـالت  ها پرسشفرضیه پژوهشگر در پاسخ به 
ي عدالت است، جز با وجـود وکیلـی   و اجرامقدس دادگستري است و موجب امیدواري شهروندان به تحقق 

هاي دفاع دارد محقق نخواهد شد و این امـر   ياستراتژپذیرش موکل و تعیین مستقل که آزادي و استقالل، در 
نیز متضمن مصونیت ساختاري نهاد وکالت است، تا از وکیل جهت احقاق حقوق شهروندان حمایـت کنـد و   

  زند. تمامی این موارد امري تحت عنوان لزوم استقالل وکیل و نهاد وکالت را رقم می
  

  وکالت و نهادعناصر مرتبط با وکال . 2
نهـاد وکالـت    براي بررسی بهتر موضوع پژوهش در این فصل به مفهوم عناصر مـرتبط بـا وکـال و   

  .پرداخته شده است
  
  حق .1ـ2

یی مجرد اسـت و  معنا، حق .حق و جمع حق و باطل محال است، باطل و نقیض باطل، نقیض حق
یـاء و اولیـاي   انب قلـوب  بـر  را قحـ  خود خداوند .دریافت را آن توان تنها با فطرت پاك و الهی می

گونـه کـه    آن القا نمود تا آنان نیز حق را به پیروان خود نشان دهند و چون حق آشکار شـد  خویش
 .شایسته است در راه عینیت بخشیدن به آن یعنی اجراي عدالت به آسانی و عاشقانه جان فدا کننـد 

باطـل نقشـی فعـال و اساسـی در     دادگستري در این مسیر با حمایت از حق موکـل در امحـا    یلوک
رتبه و نیازمنـد  بلندمگناهان و ستم دیدگان حقی است  بی دفاع از کند. یمایفا  ییاجراي عدالت قضا

تا براي حمایت از مردم همواره شجاع و فداکار  کوشد یموکیل دادگستري  .به شجاعت و فداکاري
و قـرین   كه هسـتی هـر دو پـا   حکم حق تعالی آن است که قضاوت و وکالت این دو پدیـد  .بماند

  .)1391، نطیرانیاباشند (یکدیگر 
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  قانون .2ـ2
ي گـذار  قـانون نمایندگان مردم کشور در مجلس که از سوي را  چه آندانند،  یممعناي قانون را همه 

قاضی نیز ملت و دولت باید بدون چون و چرا تابع قانون باشند و  نامند. یمقانون  شود یمتصویب 
البتـه   پـذیرد.  یمصادر کند و وکیل دادگستري نیز دفاع از موکل خود را برابر قانون  يأقانون رطبق 

 لـو بـا  قاضی و وکیل ناگزیر بایـد در برابـر آن تسـلیم شـوند و     مگی ازه، تصویب شدچون قانون 
باید در  یانگرا حق وخردمندان  .»قانونی بهتر است بی قانونی بعد از« :اند گفته که طور همان .کراهت

مندي از آزادي بیـان دسـت از    بهره و اي براي نسخ قوانین باطل از طریق قانونی لحظه، ن اطاعتعی
پس  .تالش بر ندارند و از حق ملت که قوانین مصوب باید موجب حیات و عادالنه باشد دفاع کنند

 قوانین را از مردم مخفی نکننـد و  نویس ، پیشعاقالنه است که مراجع رسمی کشور قبل از تصویب
انتشار دهند تا مجریان و مشمول این قوانین آینده طرح یا الیحه را با حق  آن رابراي آگاهی عموم 

نیز براي این ارزیابی اعتبار  نننقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی کنند و مق، و قانون اساسی بسنجند
  .)1391، طیرانیانشود (قائل 

  
 دفاع .3ـ2

 .ست و قاضی در برابر طرفین در جسـتجوي حـق اسـت   دادرسی بازسازي صحنه نزاع نزد قاضی ا
نیازمند به علم ، همانند تشخیص حق که وظیفه قاضی است .دفاع یعنی اثبات حق و حمایت از حق

دفاع از عهده هر کس و حتـی از عهـده    .علمی معادل علم قاضی .و آگاهی از حقوق و قانون است
حق خود را ، که غالباً نیستند، به دفاع نباشد عاقل آن است که اگر خود قادرآید،  یبرنمحق  صاحب

تـا دچـار حسـرت نشـود و ایـن از      ، از آن را به اهـل فـن بسـپارد    و دفاعضایع نکند و اثبات حق 
از حقیقت نـزاع گفتـه شـد     چه آن .منزله حکم شرع است به یعقلبدیهیات عقلی است و بدیهیات 

حـق قضـاوت و    اند آنکه محروم از شجاعت ذاتی ضروري است و کسانی  .نیازمند شجاعت است
 قانون باید با حمایت از زنـدگی قاضـی و وکیـل بـه     .اما شجاعت ذاتی کافی نیست ؛وکالت ندارند

در  انشجاعت قانونی بخشد تا با تلفیقی از شجاعت ذاتـی آنـان امنیـت را لمـس و قدرتمنـد     ها  آن
  .)1391، طیرانیاننکنند (دادرسی احساس قدرت 

  
  ل وکیلف از استقالستقالل و هدا. 3

  .استقالل نهاد وکالت و موضوعات مرتبط با آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این بخش
  
  ريتعریف وکیل دادگست .1ـ3

قالـب شـغلی آزاد و    در کشـور  ییوکیل عبارت است از شخص حقیقی وابسته به تشکیالت قضـا 
بـا بیـان مطالـب     کـه  این ان است وموریت اصلی وي مشاوره و راهنمایی دادن به مراجعأم، مستقل
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موکلین را در برابـر مراجـع   ، خویش )کتبی لوایح(هاي  و تقدیم نوشته )شفاهی و حضوري( یدفاع
کانون وکالي دادگستري هسـتند و یـا تـابع ضـوابط قـانونی و       وي ازوکال عض .یاري دهد ییقضا

  .)1391، گلدوزیانباشند ( یممقررات کانون مزبور 
  
  کیلاستقالل و .2ـ3

الزمـه   .استقالل وکیل به معناي آزادي وکیل از مداخله ناروا از ناحیه مقامات دولتی یا جامعه است
توانـد مـانع    شمول مفهوم استقالل به ترتیبات و تنظیمات سازمانی است کـه مـی  ، تحقق این هدف

تمامی امور  مرکز تصديعنوان  به به این دلیل استقالل کانون وکال .ورود چنین فشاري به وکال شود
یعنی ایجاد و اداره آن جـدا از قـواي حـاکم و خـارج از      .و شئون حرفه وکالت باید تضمین گردد

تا بتوانـد  ، باید باشدها  آن گونه وابستگی به حکومتی و بدون هیچ هاي سلسله مراتب اداري دستگاه
ـ ، باشـد  تـر  یخصوصـ کانون وکال هرچه  .از امنیت شغلی و منافع وکال حمایت کند راي تضـمین  ب

بدین ترتیب مقصود از اسـتقالل وکالـت    .استقالل وکال از مجال و فرصت بیشتري برخوردار است
در دفاع از موکالن خود بـدون تـرس و    وظیفه انجامامکان ایفاي نقش آزادانه وکالي دادگستري در 

دسترسی  يها راهیا فشار ناروا از ناحیه هر شخص سازمانی و باز بودن  یرپذیريتأثگونه  فارغ از هر
در این راستا کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد  .مندي از خدمات وکال است شهروندان براي بهره

و  يا حرفـه  وظیفـه  انجاممندي وکال را از آزادي مطلوب جهت  بهره عدم، کید بر استقالل وکیلأبا ت
از حکومـت را   ییقضـا  ییدیه براي انجام وکالتأارائه خدمات حقوقی و نیز لزوم کسب مجوز یا ت

 24بـه موجـب اصـل     .ی دانسـته اسـت  یموجب نفی استقالل آنان و به تبع تردید در استقالل قضـا 
مصوب هشتمین کنگره سازمان ملـل متحـد بـراي پیشـگیري از جـرم و      وکال (اصول اساسی نقش 

یـا بـه   اي مستقل تشکیل دهند  هاي حرفه وکال حق خواهند داشت کانون« ):1990رفتار با مجرمین 
 يهـا  دورهادامه تحصیالت و کنند،  یمرا نمایندگی ها  آن که منافع ییها کانون .درآیندها  آن عضویت

 يهـا  کـانون گونـه   مدیره ایـن هیأت  دهند. یمرا گسترش ها  آن آموزشی و حمایت از حیثیت شغلی
نجـام  و وظـایف خـود را بـدون مداخلـه دیگـران ا      شوند می انتخابها  آن توسط اعضاي يا حرفه

بایـد مسـتقل باشـد و هـم در برابـر اشـخاص و        ییوکیل هم در برابـر مرجـع قضـا    .»خواهند داد
 وظیفه انجامفراهم کردن چنین استقاللی جهت  .گردد مند بهرهاز استقالل ها  آن هاي خارج از سازمان

ز مستقل و بـه دور از هرگونـه شـائبه دخالـت ا     صورت بهو دفاع قوي و حمایت از حقوق موکالن 
ین برداشتی از چن با .ناپذیر است ضرورتی اجتناب ها ناحیه قواي حاکم و بدون هرگونه ترسی از آن

بـدون  ، وکالت پشتیبانی از عدالت است است ملک اساس عدل« گویند: استقالل وکیل است که می
باید توجه داشت  .»دادگستري وجود نخواهد داشت، دلی وجود ندارد و بدون وکالتعدادگستري 

 شـود  خـارج  قانونی هاي چارچوب ازنیست که او بتواند با استفاده از آن  زيه استقالل وکیل امتیاک
ایـن   .و سـایرین گـردد   قضـا  نظـام  بـه  تجاوز و تعدي به مجاز موکل مصالح خدمت راستاي در یا
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استقالل ابزاري حمایتی است و مقتضاي طبیعت حرفه وکالت و ارتباط آن با اجراي عدالت اسـت  
نقش وکیل تحت حمایت استقالل نقشـی   .سرچشمه گرفته است حقضرورت مقدس دفاع از  و از

پاك و ملتزم به قانون است که با وظیفه او در حمایت از حقوق بشر و دفاع از راستی و اقامه عـدل  
تضمین مصالح مشروع و حقوق قانونی موکل یا  .و تحقق دادرسی عادالنه سازگار و هماهنگ است

باید نهایت تالش یک وکیـل مسـتقل در   ، در آن قرار دارد چه آني در وضعیتی بهتر از قرار دادن و
که وکیل وظیفه خود را در چارچوب قانون و  کند یماستقالل وکالت ایجاب  .دفاع از موکلش باشد

نظـام  ، با رعایت آداب حرفه وکالت و آداب ترافع و قواعد رفتـاري صـحیح در ارتبـاط بـا موکـل     
کالـت در برپـایی نظـام عادالنـه و     وو قضا نزدیک بین  و ان و با درك ارتباط متقابلو دیگر ییقضا

بردار اصلی از استقالل حرفه وکالت شهروندان و عامه افراد  بنابراین بهره .اجراي عدالت انجام دهد
اساسـی   هـاي  يآزاداست که در آن حقوق قانونی و  یو هدف از آن فراهم ساختن فضای اند اجتماع
شهروندان مورد حمایت قرار گیـرد و از بهتـرین نماینـدگی قـانونی در هـر نـوع رسـیدگی         تمامی

  .)1391، زاده گردند (حبیبمند  بهره ییحقوقی و قضا
 
  مقتضیات استقالل .3ـ3

تحقق واقعی استقالل وکیل و تضمین دوام و بقاي آن در عرصه زندگی اجتمـاعی نیازمنـد فـراهم    
اصلی و فرعی مرتبط و رفع موانع احتمالی موجـود در   هاي زمنديیان ینتأم، آمدن تمهیدات خاص

کافی و الزم براي آن در قـوانین  هاي  اعالم تضمینموضوع و  بینی پیشاولین اقتضا  .مسیر آن است
مصـوب هشـتمین کنگـره ملـل متحـد دربـاره       (اصول اساسی نقش وکال  16اصل  .االجراست الزم

در خصوص ضرورت و لزوم تضـمین اسـتقالل وکـال     )1990پیشگیري از جرم و رفتار با مجرمان 
یفاي کلیـه وظـایف   ا به الف) قادر وکال؛ که کنند حاصل اطمینان باید ها دولت« :دارد یمچنین مقرر 

قـادر بـه    )ب ؛و دخالـت نادرسـت هسـتند    ممانعـت ، ارعـاب ، تهدید هرگونه بدون خود اي حرفه
بـه   )ج ؛آزادانه در داخل و خارج از کشـور هسـتند   طور بهمسافرت و ارائه مشاوره به موکلین خود 

، خاطر اقدامی که طبق وظایف استانداردها و اصول اخالقی شناخته شده حرفه خـود انجـام دهنـد   
قـرار   یـره و غاداري و اقتصـادي   يهـا  مجازاتنباید تحت تعقیب یا در معرض تهدید به تعقیب یا 

ایمنـی وکـال بـه خـاطر انجـام وظایفشـان در       در مواقعی که « :17همچنین به موجب اصل  .»گیرند
ین دومـ  .»شـود  حمایت ها ن آ از مناسبی نحو بهباید توسط مقامات دولتی ، معرض تهدید قرار دارد

نشان دادن پایبندي عملـی   تر و دشوارتر است عمل به قوانین مصوب در این زمینه و اقتضا که مهم
 .مرتبطنـد  کسـانی اسـت کـه بـا ایـن موضـوع      به اقتضائات و شرایط سلبی و ایجابی توسط تمامی 

کـه تحقـق آن بـه    ، سومین اقتضا حفظ عزت و حرمت و شأن اجتماعی وکال و حرفه وکالت است
باید به تمـامی   وکیل .به حرمت این جایگاه بستگی دارد ییرفتار صحیح وکال و اعتقاد مقامات قضا

رعایـت  ، التـزام بـه قـانون   ، کارياعم از درست، ملتزم استها  آن صفات و خصوصیاتی که قاضی به
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نـد باشـد و از درسـتی و کمـال     ب در رفتار و گفتار مزین و پـاي  ادب، لو اعتدا روي یانهم، وجدان
از اصول اساسی نقش وکال  12این موضوع در اصل  .اخالقی برخوردار و باالخره فساد ناپذیر باشد

 هـاي  حـرف  حیثیت و احترام همواره دبای وکال« :کید قرار گرفته استأبه این شرح مورد ت )1990(
ی پـاک  و عمـل  سـالمت  و صـحت  .»کننـد  حفظ است ییقضا نظام اداره در مهمی عامل که را خود

وکیل و التزام به قانون مقتضی احترام و رعایت اصول و قواعـد مربـوط بـه درخواسـت رسـیدگی      
واي خویش اسـت و در  از هر شیوه ناپسند و غیر مشروع براي مواجهه با طرف دع قضایی و پرهیز

و هر اقدامی کـه مـانع از    شود یمموجب اطاله رسیدگی  چه آناین راستا وکیل باید از توسل به هر 
اجتناب کند و از کمک به موکل خویش در مخالفـت بـا قـانون و ارتکـاب      گردد یماجراي عدالت 

است کـه بـر دانـش    علمی و فنی  يا حرفهازآنجاکه حرفه وکالت ، اعمال خالف قانون پرهیز نماید
چهـارمین اقتضـاي اسـتقالل     .روز و ارتقاي مهارت و قدرت بر انجام صحیح متکی و استوار است

حرفه وکالت آن است که وکیل در انجام کار خـویش اهلیـت و شایسـتگی قـانونی الزم را داشـته      
توانـا بـر انجـام     وکیل .اقتدار و کفایت علمی وظیفه خود را انجام دهد بتواند با که اي گونه به، باشد

اشـراف   از و دهد یموکیلی است که وظیفه خود را به شکلی متقن و استوار انجام  يا حرفهوظایف 
، کافی بر متون حقوقی و مواد قانونی مربوط به دعوا و احاطه بر واقعیات موضوع برخوردار اسـت 

ونـده و سـرعت   بینی نشده در مسیر رسیدگی بـه پر  قدرت بر مواجهه با حوادث و موضوعات پیش
پنجمـین اقتضـا آن اسـت کـه      .و فرایندهاي مربوط به وظایفش را دارد ها یدهپدآشکار در تعامل با 
نظیر کالم و خطابه و قدرت بر ارائه فکر و مطالب خویش به شکل صحیح و ، وکیل به ابزار مرافعه
هاي قانونی  زاديتمامی این صفات براي آن است که وکیل بتواند از حقوق و آ .مناسب مجهز باشد

 9اصل  دهد. یموجود خود را از دست  کننده موکل آن دفاع کند و اال استقالل یکی از دالیل توجیه
اي وکـال و   حرفـه  يهـا  کـانون ، هـا  دولت« :دارد از اصول اساسی نقش وکال در این ارتباط مقرر می

آموزشـی   يهـا  دورهآموزشی باید اطمینان حاصـل کننـد کـه وکـال داراي تحصـیالت و       مؤسسات
 هـاي  يآزاداي وکالـت و نیـز از حقـوق بشـر و      ها و اصول اخالق حرفـه  رماناز آ باشند ومناسب 

با توجـه بـه مطالـب فـوق      .»آگاهی دارند، المللی است اساسی که مورد شناسایی حقوق ملی و بین
، لبه منظور اسـتمرار اهلیـت و قـدرت فنـی وکیـ      يا حرفهاز قانون و آموزش  فهم صحیح آموزش

بینـی   هـاي پـیش   تا وکیل بتواند از عهده آزمون شود یماستقالل وکالت محسوب  زمینه یشعنوان پ به
  .)1391، زاده (حبیب یدآشده براي اطمینان از توانایی و شایستگی داوطلبان وکالت موفق بیرون 

 
  هدف از استقالل .4ـ3

اد فضا و حمایـت حقـوقی   ایج، در یک معناي کلی هدف از استقالل دو نهاد وکالت و قضاوت
حقـوق مـردم و ایجـاد     ینقاضی و وکیل بـراي تـأم   يا الزم براي انجام وظایف قانونی و حرفه

امـا در مـورد   ، استقالل قضاوت حداقل در قوانین پذیرفته شـده اسـت   باشد. یعدالت قضایی م
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ـ       ، نظران نهاد وکالت به نظر بعضی صاحب ت استقالل یـک امتیـاز اسـت ولـی اگـر فلسـفه وکال
بلکـه الزمـه ایـن کـار     ، دیگر استقالل وکیل امتیـاز نیسـت  ، دالت باشدع یناحقاق حقوق و تأم

کـه   اي یفـه هم تعهد وکیل است و هم تکلیفی است که حاکمیت در قبال وظ، صورت مستقل به
المللـی   در مقابل مـردم و تعهـدات بـین    )اصل سوم قانون اساسی 14بند (خود به عهده گرفته 
استقالل وکیـل یکـی از تمهیـدات الزم بـراي      .ید آن را براي وکیل فراهم کندمسئول است و با

استقالل وکیـل   باشد. یشهروندان م »ی عادالنهیایجاد امنیت قضا«مین انجام وظایف دولت در أت
بـه   هـایی  یـت قابل، که از طریـق قـانون   شود یکه جنبه عینی آن باید نمایان باشد زمانی محقق م

بتواند در پرتو حمایت قانون و بدون تبعیت اراده خارجی از موکل خود  وکیل اعطا شود که او
امـا  ، منجـر بـه ایجـاد اسـتقالل گردیـد      1331تالش پیشکسوتان امر وکالت در سال  .دفاع کند

گذاري در کشور به سمتی در حال گذر است کـه ایـن اسـتقالل در معـرض      امروزه روند قانون
پوشیده نیست که قاضی در امر قضاوت به منظور حفـظ  این امر بر کسی  .دار شدن است خدشه
که وظیفه دفـاع را  ز وکیل نی، متهم و انجام یک قضاوت عادالنه باید مستقل باشدقضایی امنیت 

از آنجا که هـدف اصـلی نهـاد وکالـت توانمندسـازي سیسـتم       ، بر عهده دارد باید مستقل باشد
سیستمی است که کارکرد آن استقرار نظم  ترین عنصر در لذا وکیل مستقل مهمباشد،  یی میقضا

بـه رغـم تقابـل ظـاهري نهـاد وکالـت و        .عادالنه بین آحاد مردم و مردم و نهاد حاکمیت است
بـه   .امري غیر قابل انکار است هطرفان قضاوت تعامل ذاتی این دو در انجام داوري عادالنه و بی

دگستري از یک طرف و قضاوت و داوکیل موجود در تعامل میان  هاي یههمین دلیل بررسی رو
مجریان قانون و پلیس از طرف دیگر حاکی از آن است که یک وکیـل مـدافع مسـتقل و فعـال     

ها  پلیس و دادگاه، ها زیرا دولت ؛در مواردي موجب ناخرسندي مقامات را فراهم آورد تواند یم
همـین   .انجـام رسـانند  خود را بدون مداخله وکیل مستقل به  هاي یتفعالدهند،  یغالباً ترجیح م

کـه اسـتقالل او را در راه حاکمیـت قـانون بـه       دهد یحالت است که وي را در موقعیتی قرار م
ن قاضی قـرار داده و تـوهین بـه    أگذاران وکیل را هم ردیف ش بر این مبنا قانون اندازد. خطر می

قـانونی  موجـب تعقیـب    1333الیحه استقالل کانون وکـالي دادگسـتري    20او را موجب ماده 
  ).1393، فضلیو قرار داده است (باقري 

او به دنبـال نظـارت بـر    ، امروزه وکیل دادگستري فقط یک نماینده صرف اصحاب دعوا نیست
حـق  ، فرض برائـت ، پاسداري از اصول برابري در مقابل قانون، اجراي عدالت، حسن اجراي قانون

شخص مـتهم بـه امـري     يمند بهرهف و طر بی بر دادرسی عادالنه و علنی از سوي دادگاه مستقل و
مشاوره حقوقی با اشـخاص زنـدانی یـا    ، دادرسی عادالنه، کیفري از تمامی تضمینات ضروري دفاع

وکیل بایـد مسـتقل باشـد تـا بتوانـد از      ، پس .م استیمعاضدت به قربانیان جرا، محکومان به مرگ
  .)1394، غمامی محسنی و( یدبرآوظایف  عهده این همه نقش و
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  ماهیت استقالل کانون وکالي دادگستري .5ـ3
 مؤسسات وجود، اندازد می مخاطره به را مصالح ملیتجمع قدرت  که این در حقوق اساسی به دلیل

گري جامعـه   امور تصدي نهاد تقسیم قدرت و تسلیم عنان ي مستقل مدنی و نهادهاي مردمنهادها و
د و هر چه بیشتر درگیر نمودن مردم جامعـه در  که انجام آن به قوه قاهره و قواي حاکمیتی نیاز ندار

ل نموده و بـر ایـن اسـاس فاصـله     عدیقدرت مطلقه حاکمیت قواي دولتی را ت، گونه امور انجام این
و در نتیجه مردم زندگی کردن در چنین محیطی را که خودشـان   رساند یممیان قدرت را به حداقل 

وکـالي دادگسـتري    يها کانون پذیرند. یمن و دل با جا، گیري و اداره آن دخیل هستند نیز در شکل
اعضایشان خدمات حقـوقی بـه مـردم ارائـه      وسیله بهکه  باشند یمنیز از جمله این نهادهاي مستقل 

شـناخته  نماینـد،   یمکه یک خدمت عمومی ارائه  يا حرفهنظام عنوان  به دهند و در حقوق اداري می
اي استقالل و اختیـارات اداري گسـترده    نظام حرفهمسلم و ضروري  هاي یژگیواز جمله  شوند. یم

و در این رابطه حاکمیت صرفاً حق نظـارت بـر    باشد یمدر جهت اداره تنظیم روابط با قوه حاکمه 
ترتیـب نظـام    ینبـد  .را يا حرفـه اي را دارد و نه حق دخالـت و تخـدیش اسـتقالل     نظامات حرفه

، و روابط با قوه حاکمیـت بـر عهـده دارد    ءاعضااي  اي که وظیفه تنظیم روابط صنفی و حرفه حرفه
اي مربوطه آگاهی  یرا بیش از هر مقام دیگري نسبت به امور حرفهز مستقل، است اي مؤسسه و نظام

بـه فعالیـت و تنظـیم روابـط     ، د همگان شودئعا منافع بیشترین که نحوي به دلسوزانه تواند دارد می
مستقل و به چنین وکـالي مسـتقلی نیازمنـد اسـت تـا از       بنابراین جامعه به چنین نهادهاي .بپردازد

گفت فلسفه وکالت و حضور وکیـل   توان یمبدین ترتیب اساساً  .حقوق وي به شایستگی دفاع کند
از موکـل   توانند یماست و وکال با بهره بردن از استقالل است که  او استقالل، دادگستري در محاکم

  .)1393، باقري و طهماسبی میناکنند (خود دفاع 
 
  ضرورت و اهمیت استقالل. 4

استقالل میوه آزادي است و  .وکالت شغلی آزاد و انجام آن نیز بر اصل آزادي این شغل متکی است
و در هر موردي خود را نمایان  يا برههاهمیت استقالل وکیل که از تکوین و آغاز این حرفه در هر 

نـا اسـتقالل   ار قابل عدول شغل وکالت بـاز هم ویژگی غی و امروزه نیز تغییري نکرده، ساخته است
در طول اعصار جزء ثروتمندان  .»وکال برده نداشتند ولی ارباب هم نداشتند« :گفت می یرمول .اوست

انـد فـراوان    جهان هرگز نام وکیلی ثبت نشده است ولی وکالیی که متفکر فیلسوف و زمامدار شده
 اگـر هـم  کـل مسـتقل اسـت و در طـول تـاریخ      وکیل در برابر دولت و همچنین مو .بوده و هست

 .دفاع کرده است تانهسرسخ، تحوالت و تغییرات زیادي را به خود دیده اما از استقالل خود به حق
یک حق بشري توصیف شده است بـدون اسـتقالل وکیـل    عنوان  به حق دادرسی عادالنه که امروزه

نه دولت حقوقی به معنـاي واقعـی   شعاري بیش نیست و بدون استقالل وکیل نیز نه حقوق بشر و 
  .)1391، مجتهديشود (مطرح  تواند یمآن 
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ابزار براي تحقق عدالت و مقابله بـا انحـراف از حـق وکیـل      ینمؤثرترو  ترین يضروریکی از 
هم اوست که با توجه به تخصص و اطالعاتی که دارد در اجراي قانون به قاضی  ؛دادگستري است

زوایـاي پنهـان پرونـده را روشـن     دهـد،   یمـ را از مقررات ارائـه   حقوقی یرهايتفسکند،  یمکمک 
این است که قـانون اساسـی در کنـار     ... و کند یممنکر را جبران  حق یااطالعی مدعی  بیسازد،  یم

ت کرده و براي تمام افـراد جامعـه کـه بـه     عنای هم وکالت مسئله به، یه و قضاتیتوجه به قوه قضا
امکان تحقق عدالت را  تاانتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است  کنند حق دادگستري مراجعه می

حتی مقرر کرده که اگر کسی توان گرفتن وکیل نداشـته باشـد دولـت بـراي تسـهیالت      ( بیشتر کند
وکیل دادگستري بال فرشته عـدالت نامیـده شـده     که این شاید علت .)کند یموکیل مجانی را فراهم 

در تحقق عدالت هم دوش قاضی که بـال دیگـر فرشـته عـدالت      او .است در همین امر نهفته است
عمل وکیل در حقوق مردم به همان میزان که جامعه از نـاتوانی دسـتگاه    یرتأث کند. یماست حرکت 

وکیل هم اگر نتواند وظیفه قانونی خـود را بـه درسـتی انجـام     کند،  یم ضرر اش یفهوظ انجامقضا در 
کـه حقـوق خصوصـی افـراد مطـرح       ها پروندهست در برخی ممکن ا شود. یم متضرر جامعه، دهد
اما حقیقت این اسـت  کند،  یمصرفاً حق مدعی را ضایع  چنین تصور شود که حکم ناعادالنه، است

با حکم ناعادالنـه   یراز، که در تمام مواردي که چنین حکمی صادر شود جامعه متضرر اصلی است
فتـد و کسـی کـه ضـرر اصـلی را      یامعه به خطـر م نهایتاً امنیت و آرامش جا ولو در امور خصوصی

عدم احقـاق حـق    .جامعه است تر یقدقاما در نگاهی ، ولو در نگاه اول مدعی است شود یممتحمل 
و  کنـد  یمـ نهایتاً جامعه را از عدالت و نظـم محـروم   ، خاص يها پروندهدر مورد یک نفر در  حتی

جامعـه متشـکل از    .نمایـد  ز او سلب میآرامشی که الزمه رشد و حرکت به سوي تکامل است را ا
از انگیـزه رشـد و    به دورافسرده و  يا جامعهاند،  یاوردهن دست به افرادي که حق خصوصی خود را

 حقـوق  از آن افـراد  همـه  کـه  هـایی  جامعـه زیرا ظلم بر آنان حاکم اسـت و بـالعکس    ؛ترقی است
زیـرا عـدالت در آن   ، تکامـل اسـت  نشاط و توانمند و م با، باشند مند بهره خود عمومی و خصوصی

  .)1393، ارکامیاست (جامعه جاري 
بر آن در نگـاه   هییسلب استقالل وکیل و کانون وکالي دادگستري و گستراندن سیطره قوه قضا

تک سـاکنان ایـن مـرز و بـوم      تک یقت بر حقوقحق در اما .کند مسئله صنفی را تداعی می، نخست
نیت شغلی وکیل و از سوي دیگر بر حقوق بشر و لزوم تضمین از یک سو ام .گذار خواهد بود یرتأث

، یهیکید شـده اسـت کـه قـوه قضـا     أقانون اساسی ت 156در اصل  .گذار خواهد بود یرتأثاین حقوق 
اي است که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و منطقاً  قوه

 وضـع نشـده  تی جهت امکان دخالـت در امـور وکالـت    در وظایف احصا شده براي این قوه مقررا
 شـود.  ی می) تلقدموکراسی( ساالري ي وکال یکی از نمادهاي مردمها کانون وجود حقیقت در .است

 و دولـت  حاکمیـت  قـدرت  میـان  واسـطه  نهادهـاي  جملـه  از وکـال  هاي کانون تر روشن به عبارت
بـه همـین    شـوند.  یمـ ی متوسل یت قضاورزي به تشکیال پناهی است که به امید حق بی ادخواهاند
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مداخلـه وکـالي    شـود.  یموکال بیش از پیش احساس  يها کانونجهت ضرورت وجود و استمرار 
اسـتقالل   .بدیل اسـت  بی دادگستري در دعاوي اگر مستقل از دستگاه قضا صورت گیرد یک ارزش

تقالل ایـن اسـت کـه    بلکه منظـور از اسـ   ؛وکال به معناي رها بودن و خودمختاري آن نیست کانون
این اتکـاي   یرتأثاي و صنفی متکی به خود باشد و البته  هاي حرفه گیري تصمیمکانون وکال از لحاظ 

وکال نیـز ماننـد    يها کانون باشد. یمکه حفظ حقوق موکالن نیز ، منافع وکیل ینتأمبه خود تنها در 
صوص ضرورت استقالل وکیـل  در خ .هر نهاد مدنی مستقل و غیردولتی مخالفتی با نظارت ندارند

ترین حقوق بشر حق برخـورداري از   ی یکی از مهمالملل بینامروزه در سطح  :دادگستري باید گفت
وکیل دادگستري است و این حق الزمه و مقدمه اجراي مطمئن حـق دیگـري اسـت کـه در اسـناد      

یارهـاي  حـق دفـاع و حـق داشـتن وکیـل خـود از مع       کـه  شود یمنامیده  )حق دفاع(حقوق بشري 
هـاي   و قـانونی یکـی از شاخصـه    وصـف عرضـی  یـک  عنوان  به استقالل باشد. یمدادرسی عادالنه 

وکال واگذار  يها کانوناي وکال است و به موجب قانون امر صدور و یا ابطال پروانه وکیل به  حرفه
ـ  چه آناما  .شده است و این یکی از حقوق صنفی وکالست ت مهم است این است که استقالل وکال

بـا پـذیرش ضـرورت دخالـت      .را باید در راستاي تفکیک آن از ارکان قدرت عمومی مالحظه کرد
 .وکیل دادگستري براي اجراي عدالت و احقاق حق تقویت نهاد وکالت الزم و ضروري خواهد بود

در رعایت مصـالح دیـن و حیـات     توان یمبا برخورداري از وکیل مستقل و کانون مستقل است که 
  .)1393، و فضلی باقري( یدکوشانسان 

با تنظیم و تصویب اصول و قواعد استاندارد در مجمع عمومی خود به  نیز سازمان ملل متحد
، کیـد بـر اهمیـت و ضـرورت اسـتقالل وکـال      أحـق دفـاع وکـال و ت   ، حق دفاع براي همه افـراد 

که ، ه استتصریح کرد، ی مرتبطیها و تمامی مقامات قضا دادستان، قضات دادگستري، حقوقدانان
اصول اساسی راجع بـه  ییه، اصول اساسی راجع به استقالل قوه قضا :ها عبارتند از آن ینتر از مهم

در هشـتمین کنگـره    1990ها معروف به اعالمیه هاوانـا مصـوب سـال     نقش وکال و استقالل آن
مربـوط بـه نقـش     يرهنمودهـا ، سازمان ملل متحد براي پیشگیري از جرم و رفتار بـا مجـرمین  

، اعالمیه راجع به اصول اساسی عدالت براي قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت، ها ادستاند
قواعـد حـداقل   ، قواعد و اصول حداقل استانداردهاي سازمان ملل متحد معروف به قواعد توکیو

استانداردهاي سازمان ملل متحد براي اجراي عدالت در مورد نوجوانان معروف به قواعد پکن و 
ل اساسی و رهنمودهاي راجع به حق جبران خسارت و پرداخت غرامت بـراي افـرادي کـه    اصو

اند و یـا   ها بازداشت و از حق آزادي خود محروم شده یابد و تا ثبات اتهام آن بدون دلیل قانونی
در بازداشت موقت یا زندان نگه داشته ، قوق بشريبیش از مدت زمان معقول مندرج در اسناد ح

  ).1393پور،  ملکو  جی اصفهانیاند (نا شده
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  و موانع پیش رو ها چالش، لتاستقالل وکا کننده لزوم تضمین. 5
  تاستقالل وکال کننده لزوم تضمین .1ـ5

تصویب قوانین ماهوي و شکلی مناسب و عادالنه که امکان احقاق حق خـود را بـراي وکـال     )الف
موکل خود نداشته باشد و حـافظ اسـرار   مثال وکیل تعهدي به اقرار علیه  طور به .فراهم سازد
وکیل از اولین مرحله رسیدگی و قبل از هرگونه اقدام ضـابطین بتوانـد در پرونـده     .وي باشد

کپـی آن و  ، فرصت مناسب جهت دسترسـی بـه پرونـده    .مداخله و حافظ حقوق موکل باشد
  .نظر گرفته شود جایگاه مناسب در دادسرا و دادگاه براي او در .تدارك دفاع را داشته باشد

بازرسی دفاتر وکال با رعایت تشریفات خاص نظیر اطـالع یـا حضـور ریاسـت کـانون وکـال        )ب
  .متداول است باشد، در بعضی کشورها نظیر فرانسه چه چنان

  .در اختیار نهاد مستقل وکالت باشد صرفاًپرونده وکالت  ) ابطالج
مسئولیت و موکول به تعلیق وي از امر  محاکمه و محکومیت وکال بایستی پس از سلب، تعقیب )د

علیـه وکـال در    میجـرا تـوهین یـا سـایر     .انتظامی وکال باشد يها دادگاهوکالت توسط دادسرا و 
  .تلقی شود مشدداي یا مرتبط با آن  هنگام ایفاي وظیفه حرفه

  .ا شودو مقررات داخلی و غیر اساسی توسط نظام صنفی وکال تهیه و تصویب و اجر ها نامه نظام )ه
وکیل دادگستري بایستی بداند  ؛تعریف و شناسایی شود اي یستهشایه به نحوه یاستقالل قوه قضا )ي

  .در یک دادرسی ترافعی وارد شده و جز قانون موضوع دیگري در امر دفاع وجود ندارد
 تا مجبور نباشد جهـت ، اجتماعی و بازنشستگی وکال و بیمه بیکاري آنان لحاظ شود هاي ینتأم )ن

  .)1393، باقري و طهماسبی مینادهد (وظایف خود را انجام  نوجدا برخالفتأمین معاش 
 
  قانونی و موانع استقالل يها چالش .2ـ5
  قانونی يها چالش .1ـ2ـ5

از طریق ملتجی شـدن بـه آن    که فردیگانه مأمن و پناهگاهی  ییهقضا، مجریه، در بین سه قوه مقننه
حق فردي بـدون وابسـتگی   عنوان  به همانا (دفاع) است که ماند یمی ادعا) باقبران ( یرشمشدر امان 

اما مقام دفاع نیز در مقابل دولت که توماس  کند. یمنقش  یفايوکال ابه دولت فرمانروا با نمایندگی 
امان رها شود و از طرفی هم نبایـد در مقابـل    بی پناه و ید بینبا، آن را به نهنگ تشبیه کرده بود هابز

ـ  یچه که، قدرت چنان آزاد و مستقل باشد دولت قدر و نهـاد   .بـر آن وجـود نداشـته باشـد     یکنترل
و  يا حرفـه ، مؤسسات عمومیعنوان  به از حاکمیت دولت یرپذیريتأثوکال ضمن  يها کانون تشکل
که مقام دفاع همیشه در آسـایش   شود یمبا نگاهی به گذشته معلوم  .اند کردهموجودیت پیدا  مستقل

 .توصـیف کـرد   اي یقهسلمفهومی غیر پاسخگو و یا عنوان  به را نباید استقالل .نبوده استو استقالل 
گمـان اعمـال وکـال در     بـی  .نه استقالل و نه صالحیت و اختیار نامحـدود نیسـت   موسیهیچ قا در

وکـال   يهـا  کـانون  یستأسپیوسته مورد نظارت باشد و این با تشکیل و  باید یموکالتی  وظیفه انجام
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کانون وکال هم با برخورداري از ساختار حقوقی  هاي تشکل شود. یمتسهیل شده و حتی  مند ضابطه
از دو منظر داراي اهمیت بـوده   ها تشکلاین  .تدوین ضوابط و مقررات نظارتی به وجود آمدند با و

بدین معنی که اگـر وکیلـی    .سهولت نظارتی و دوم حمایت شغلی از وکال ینتأمنخست  .و هستند
و  نشـده  بـد رفتـاري   گونـه  یچهسر خود کانون وکالي نیرومندي را احساس کند قطعاً با  در پشت

 چنان آنباید  ها کانون .حقوقی نیز در حق او اعمال نخواهد شد هاي يگذار اعمال خشونت و بدعت
اي قـانون و   نیرو و انسجامی داشته باشند که هر اقدامی که در جهت لوث امر دفاع و اجراي سلیقه

ین مالحظات غیر قانونی از سوي هر مقامی اعمال شود را با قاطعیـت و حساسـیت الزم بـه    همچن
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران در فصـل یـازدهم و در     .دنمحل و مکان حقوقی آن بازگردان

در اصول مختلف قانون مزبور  .یه به حق دادرسی عادالنه جاي داده استیبخش مربوط به قوه قضا
بـه لـزوم مسـتدل و مسـتند      165و در اصل  قرار گرفتهمورد  تمینات قضاأل محاکم و تنیز استقال

  .)1391، مجتهدياست (شده بودن احکام پرداخته 
  
  موانع استقالل .2ـ2ـ5

حاکمیت قـانون و  ـ   و وکالت قضاـ   تبستر اساسی مناسب براي تضمین استقالل هر دو رکن عدال
ن این دو وضعیتی به وجود خواهد آمـد کـه سـایر موانـع     با فقدا .رعایت موازین حقوق بشر است

وکالت به شـرح زیـر    هبارزترین موانع استقالل حرف .د شدنوکالت نیز موجود خواه هاستقالل حرف
، از وکیـل  يمنـد  بهرهمحدود ساختن حق ، ها ایجاد محاکم اختصاصی و توسعه صالحیت آن :است

، شـده  یـاد  گانه سه موانع کنار در .ها ال و وظایف آنوک يها کانونمداخله مستقیم و غیر مستقیم در 
ین بردن هر یک از مظاهر استقالل وکالت نیز موجب از بین رفتن اسـتقالل و ایجـاد مـانعی در    ب از

با موکلین ها  آن نادیده گرفتن محرمانه بودن روابط ین تجاوز به دفاتر وکال یابنابرا .شود برابر آن می
مانعی واقعی در برابر استقالل حرفه وکالت عنوان  به تواند می ...و  ت وکالیا تضعیف توانایی و کفای
 .)1391، زاده کند (حبیبو انجام رسالت آن عمل 
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  گیري تیجهن. 6
استقالل و خودمختاري در برابـر حاکمیـت و قـدرت سیاسـی حـاکم بـر       ، منظور از استقالل وکیل

وکیـل مسـتقل جامعـه و     .ی در جامعـه اسـت  جامعه و مصونیت از مداخله نابجاي هر مرجع قدرت
بـه همـین   ، سـازد  مـی  تـر  مطمئنامیدوارتر و  ها یدادرسشهروندان را به وجود و اجراي عدالت در 

هـر کسـی حتـی اگـر      .خاطر وکیل مستقل یکی از لوازم و مقدمات تحقق دادرسی عادالنـه اسـت  
ر گیـرد کـه احتمـال نفـوذ و     زمانی که یک طـرف دعـوا قـرا   ، طرفدار وکالي وابسته و دولتی باشد

رود که وابستگی حاکمیتی نداشته و  مداخله اربابان و مراجع قدرت در آن باشد به سراغ وکالیی می
در پاسـخ بـه    .)1393، فضلی و باقريندهند (به هنگام دفاع واهمه تعقیب و بیکاري را به خود راه 

 گـذاري  انتظـام  و قاعـده  هرگونـه  ینف معناي به وکالت نهاد استقالل :تحقیق باید گفت يها پرسش
، مـدیریتی  زمینـه  در بتوانـد  نهـاد  ایـن  که است این وکالت نهاد و وکیل استقالل از منظور و نیست
مقررات خاص خود ، خدمت عمومی تأمین و آن بر نظارت و اي یین اخالق حرفهتب، شغل به ورود

به این مهم اقـداماتی انجـام شـده     در جهت رسیدن .به عبارتی خود انتظامی داشته باشد ؛را بنویسد
وکالـت در دفـاع    قدمت .بیش از پیش است هایی یرساختزاما در هر صورت مستلزم ایجاد ، است

 و حکومـت  ارکـان  از، آغـاز  ازي مـدافع،  وکال .ي و قضاوت استگذار قانونظاهراً در حد قدمت 
پـس از   .کاهشه یش یافته نو استقالل در طی زمان افزا ین جداییا موجبات .اند بوده جدا قضاوت

تواند مستقل باشد ولـی   وکیل می که این و ءاستقالل وکیل از حاکمیت اصل و قاعده است نه استثنا
اتباع ایران آزاد و مستقل هسـتند امـا خـود     یکانون وکال نباید مستقل باشد مثل این است که بگوی

 ییدأت به این پژوهشتوضیحات فوق  با .)1391، کشاورز( !کشور ایران مثالً مستعمره فالن جا است
 کـانون  کـار  طبیعـت  کـه  اسـت  ذکـر  به الزم و پردازد می شد ذکر تحقیق ابتداي در که ییها فرض
یـن اسـتقالل را   ا .باشـد  مـی  اي حرفـه  و صنفی مستقل نهاد یک تصدیق متضمن دادگستري وکالي
وقی دارد و نادیـده  ا کـه ریشـه در اصـول حقـ    چـر  کـرد  سلب مقررات و قوانین وضع با توان نمی

 .است انگاشتن آن به منزله نقض اصل حاکمیت قانون
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  وکیل پایه یک دادگستري و مدرس دانشگاه شحسین قزلبا

 
  

  چکیده
ــزون    ــترش روز اف ــا گس ــروزه ب ام
استفاده از اینترنت و فضاي مجـازي  

عنوان یک مسئله رایج در زنـدگی   به
 روزانه مواجه هستیم.

ــفانه   ــگ   متأس ــا فرهن ــور م در کش
ــازي    ــاي مج ــحیح از فض ــتفاده ص اس
آمــوزش داده نشــده و از طرفــی بــا    

ي هــا جــرمي گســترش فضــاي مجــاز
اینترنتی نیز رو به فزونی است و اغلـب  

زنـان هسـتند و بـه     میجـرا قربانیان این 
دالیل مختلف از جمله ناآگـاهی، عـدم   
اطـــالع از قـــانون، تـــرس ..... مـــورد 

گیرند و گاهاً به دنبال  یمدیدگی قرار  بزه
  حقوق تضییع شده خود نخواهند بود.

ــا     ــژوهش حاضــر ب ــن رو پ از ای
وانین، کتب و مقاالت در مطالعه دقیق ق

پـــی بررســـی راهکـــار آمـــوزش و 
دیدگی زنان در فضاي  پیشگیري از بزه

مجازي و حمایـت از حقـوق قـانونی    
  باشد. یمها  آن

  دیدگی، آموزش، پیشگیري، زنان، فضاي مجازي بزه گان کلیدي:ژوا
  

  مقدمه
 يابزارهـا  ینتـر  ممهـ توسعه ارتباطات و فناوري اطالعـات در دنیـاي مـدرن امـروزه بـه یکـی از       

تکنولوژي تبدیل شده است این گسترش روزافزون تکنولـوژي از یـک طـرف باعـث پیشـرفت و      
 هـاي  یوهشـ تسریع امور زندگی و از طرفی موجب ظهور پدیده اجتماعی به نـام جـرم اینترنتـی در    

 یراتتـأث فضـاي مجـازي    یـر گ چشماین پیشرفت ، شده است مرزهامختلف و سطح وسیع فراتر از 
آفرینان فضاي سایبري قرار  پذیرترین نقش تا حدي که این افراد در زمره آسیب دي بر زنان داشتهزیا

  .دارند
 نمایند یمشاخص عصر ارتباطات استفاده  ینتر مهمعنوان  به از فضاي مجازي که این زنان ضمن

ار انتشـ ، خشـونت ، سـو اسـتفاده جنسـی   ، مثل مزاحمت اینترنتـی  سایبري میجرامراقب  بایست یم
 توانـد  یمـ و پیشـگیري دو مقولـه مهـم و وسـیعی اسـت کـه        آمـوزش  .اطالعات خصوصی باشند

  .دیدگی زنان در این محیط باشد رفع بزه يراهگشا
، پیشـگیري ، آمـوزش ، دیده شناسی واژگان بزه از همین رو در این نوشتار کوشش شده با مفهوم

دیـدگان حمایـت و از    داختـه و از بـزه  بارز علیه زنان در فضـاي مجـازي پر   میجرابه بررسی انواع 
  .دیدگی پیشگیري و حقوق قانونی آنان شناسایی شود بزه

  

 

 دیدگی زنان در فضاي مجازيآموزش و پیشگیري از بزه
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 مفهوم آموزش
  شود. یمعلوم تلقی  ینتر متنوعو  ترین یجدلترین،  یچیدهپآموزش یکی از 

به نقل از ژان ژاك روسو آموزش مانند کشتی نجات بشر از طوفـان و اسـاس سـاخت جامعـه     
  .ابی هر فرد به آزادي استسالم و زمینه دستی

 تعریـف خـاص خـود را    نظران صاحباست و هر یک از  نظر اختالفدر تعریف کلمه آموزش 
  .اند دادهارائه 

این دو واژه در انگلیسی بـه  . است teaching یا instruction کلمه آموزش معادل واژه انگلیسی
  .با هم متفاوت هستند صطالحاًااما تدریس و آموزش ، تعلیم و تدریس آمده است، معناي آموزش

 صـورت  بـه مکان و شرایط ویژه باشـد و  ، که داراي مخاطبان شود یمتدریس به آموزشی گفته 
زمان ، بدون داشتن مخاطبین خاص، غیر رسمی صورت بهدر حالی که آموزش ، رسمی انجام پذیرد

  پذیرد. یمت و همچنین از راه دور صور، آموز دانشو مکان ویژه و حتی بدون آموزگار و 
  بنابراین بهتر است آموزش را چنین تعریف نمود:

، به منظـور ایجـاد یـادگیري در یادگیرنـده    ، دهنده گونه فعالیتی که از سوي یاد آموزش به معناي هر
  .صورت پذیرد

  
  مفهوم پیشگیري

  باشد. یم، از منظر لغت شناسان پیشگیري به معناي جلوگیري کردن و مانع گشتن
دارد به بیان دیگـر ترکیبـی از    به مفاهیم مختلفی تعلق مفهوم پیشگیري، و اصطالحیاز منظر علمی 

  .تئوري و تجربه است
دو . براي پیشگیري تعاریف متعددي ارائه شده کـه مبتنـی بـر بیـنش صـاحبان تعـاریف اسـت         
  گیري عمده در پیشگیري قابل توجه است: جهت
  مفهوم پیشگیري موسع )الف
  مفهوم پیشگیري مضیق )ب
  

  مفهوم پیشگیري موسع
؛ شـود  یمـ پیشـگیري محسـوب   ، علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد چه آنمطابق مفهوم موسع هر 

 آید یمو فردي کردن مجازات توسط قاضی پیشگیري به شمار  علیه ترمیم خسارت مجنی، مجازات
  گیرد. یملذا طیف وسیعی از اقدامات کیفري و غیر کیفري را در بر 

وي دانشـجوي لمبـروزو   ، ناسی که داراي این بینش بود انریکو فري نام داشـت ش نخستین جرم
 بـرخالف تغییـر کـرد و    اش یدهعقبود و ابتدا به جبریت رفتار مجرمانه عقیده داشت ولی به تدریج 

  .در جرم عنوان نمود مؤثرعوامل عنوان  به را یاییو جغرافنظر استادش محیط اجتماعی 
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  سته تقسیم کرد:فري بزهکاران را به پنج د
  هیجانی (عشقی)  .1
  به عادت  .2
  اتفاقی  .3
  يا حرفه  .4
  بالفطره  .5

و کنـد،   یمرا مجبور به ارتکاب جرم  ها فري عقیده داشت بزهکارانی وجود دارند که محیط آن
  .به عادت و اتفاقی از این دسته هستند، بزهکاران هیجانی

 دهـد  یمـ رم بـوده و جـرم را کـاهش    علیـه جـ   چـه  آنبه موجب مفهوم موسع از پیشگیري هر 
  .پیشگیري است

  
  مفهوم پیشگیري مضیق

است که دولت براي مهـار بهتـر بزهکـاري از     ییابزارهاپیشگیري در این مفهوم مجموعه وسایل و 
  :نماید یمدو طریق اقدام 

  زا جرماز طریق حذف یا محدود کردن عوامل  )الف
فیزیکی و محیط اجتماعی که باعـث  ، ل محیطیاز طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوام )ب

  شوند. یمتسهیل ارتکاب جرم 
  پیشگیري را چنین تعریف نمود: توان یمبنابراین 

که غایت و هدف انحصاري یـا  ، کیفري يها اقدامسیاست جنایی به استثناي  يها اقداممجموعه 
 .م باشدیاز جرا يا مجموعهالاقل جزئی از آن اقدامات محدود کردن امکان وقوع 

  
  دیدگی مفهوم بزه
  .خطا و عصیان است، در زبان فارسی به معناي گناهدیده  بزه اصطالح لغوي

بـه فـرد   ، هرگاه آسیب و زیان از رفتار مجرمانه انسـان برخواسـته باشـد   ، در اصطالح علوم جنایی
  شود. یمگفته دیده  بزه علیه یا مجنی دیده یانز

  .که جرمی به ضرر او واقع شده باشد شود یمخصی اطالق به شدیده  ، بزهدر ترمینولوژي حقوقی
  را چنین تعریف نموده:دیده  بزه هانس فن هنتینگ، شناسی دیده بزه پدر علم

  .دیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است بزه
طـرف بـر   نوعی رویارویی است کـه در آن یـک   دیدگی  بزه دکتر عزت عبدالفتاح معتقد است:
  کند. یمطرف دیگر غلبه و بر وي لطمه وارد 

  .توسط بنیامین مندلسون مطرح شده استدیده  بزه تعریف از ترین یقدقو  ترین یعلم
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، شخصی است که به خاطر وضعیت فردي و وابستگی در یک گـروه دیده  بزه از منظر مندلسون
، اقتصادي، روانی، فیزیکی هاي یشهرکه عواملی با  شود یمآور و مشقت باري  درد یامدهايپمتحمل 
  .اجتماعی و حتی طبیعی دارد، سیاسی

  را چنین تعریف نمود:دیده  توان بزه یمبنابراین 
اجتماعی و روانی را متحمل شـده  ، اقتصادي، جسمی هاي یبآسشخصی که از جرم متضرر شده و 

  .است
  

  اهمیت آموزش استفاده صحیح از فضاي مجازي:
مختلفی برخوردار هسـتند و الزمـه    یدهايتهدو  ها فرصتاجتماعی از  يها شبکهفضاي سایبري و 

  .هاست آنشناخت  ها رسانهاستفاده صحیح از این 
امروزه با مجهز شدن انسان به انواع وسایل ارتباطی و عضویت در شـبکات مجـازي گونـاگون    

  .بایستی استفاده صحیح از این فضا آموزش داده شود
روش براي مصون کردن نسل سایبري در برابر آثـار سـوء    ینارسازترک«به عقیده جرم شناسان 

 »اینترنت آموزش آنان است نه محدود کردن استفاده از فناوري نوین اطالعات و ارتباطات
 هـاي  یـه پاو اولـین   گذارد یمخانواده نخستین نهادي است که فرد در آن پا به عرصه اجتماعی 

  شود. یمتربیت و تعلیم در آن گذارده 
و مخاطرات فضـاي مجـازي آشـنا کـرده و بـه نـوعی        ها یبآسوالدین باید فرزندان خود را با 

  .شبکه اجتماعی را به آنان بیاموزند يهنجارها
در تعلیم و تربیت نقش پر  ...و ها دانشگاه، آموزشی از جمله مدارس هاي یطمحپس از خانواده 

نوان آشنایی با فرهنگ فضـاي مجـازي   که یک واحد درسی تحت ع شود یمو پیشنهاد  رنگی دارند
  .به سایر دروس اضافه شود

خـانواده و  ، نهادهـا تـرین   گـذار  یرتـأث و  ینتر مهمکه گفته شد در پیشگیري اجتماعی  طور همان
مذکور باید در امر آمـوزش و تربیـت انسـانی تـالش      ينهادهابنابراین ، آموزشی هستند هاي یطمح

 اجتماعی در پیشگیري از يها شبکههی در زمینه فضاي سایبر و کنند تا با ارتقاي سطح دانش و آگا
 .مجازي پیشگیري به عمل آورند يها شبکهکاري در  و حتی بزهدیدگی  بزه

  
  دیدگی زنان بزه نقش فضاي مجازي در

باشـد و بـر تمـام     یمـ عنوان یک ابر رسانه براي تمامی اقشار جامعه داراي اطالعات و برنامه  اینترنت به
ها رسوخ کرده است. در حدود نیمی از کاربران فضاي مجازي زن هستند. کاربرد فضاي  یزندگزوایاي 

یادتر است. فضـاي  زمجازي براي زنان به دالیل مختلفی از جمله داشتن وقت بیشتر براي استفاده از آن 
  محدود نخواهد شد. مرزهاو  شهرهاسایبري گوناگونی است که در حصار  میجرامجازي بسترساز 
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مانند برتري مردان نسبت بـه زنـان) و عوامـل    ( یسنت هاي یدگاهدنان بیشتر از مردان به دالیل ز
  گیرند. یماینترنتی قرار  يها استفادهاقتصادي و اختالل و انحرافات در کانون خانواده مورد سو 

که  .اند عاطال بی و یا اند مطلعیا از عواقب رفتار خود براي ورود به فضاي سایبري دیده  بزه زنان
  .اطالع دایره بیشتري را به خود اختصاص داده است بی دیدگان بزه

  
  زناندیدگی  بزه نقش پلیس زن جهت پیشگیري از

پلیس زن یکی از تشکیالت ناجا است که براي اجراي امور انتظامی مربوط با امـور زنـان تشـکیل    
 میجـرا ی و پیشـگیري از  امنیـت فـردي و عمـوم    ینتأمیکی از وظایف نیروي انتظامی  .شده است

  .است
 جنس هماز جهت  تواند یمپذیرتر هستند و پلیس زن  آسیب، زنان نسبت به دیگر اقشار اجتماع

را جلـب نمایـد و   دیده  بزه دوستانه اعتماد زنان يا رابطهبودن با زنان و درك موقعیت آنان با ایجاد 
  .باشد ثرمؤدیدگان و پیشگیري از وقوع جرم  در راستاي حمایت از بزه

 
  دیدگان اینترنتی قانونی در حمایت از بزه يراهکارها

در جهت دفاع از حقوق شهروندان باالخص زنان در فضاي مجازي قوانینی را تصـویب   گذار قانون
  :نماییم یمپر وقوع سایبري را اعالم  میجراسازي مجازات برخی از  نموده است در ادامه جهت آگاه

  
  اي یانهرا میجراب تعزیرات، قانون مجازات اسالمی، کتا

 م علیه عفت و اخالق عمومییجرا :فصل چهارم
هاي داده محتویـات مسـتهجن    یا مخابراتی یا حامل اي یانهرا يها سامانه وسیله بههرکس  .742  ماده

بـه  ، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، را منتشر
) ریال تا چهـل  000,000,5و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون (حبس از نود 

  .) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد000,000,40میلیون (
ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی  .1تبصره   

کـه داراي   گـردد  یمـ اطـالق   محتویات و آثار مبتذل بـه آثـاري   .شود یمهاي فوق  از مجازات
  .صحنه و صور قبیحه باشد

مرتکـب بـه یـک میلیـون     ، هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود .2تبصره   
  .) ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد000,000,5) ریال تا پنج میلیون (000,000,1(
 طـور  بـه خود قرار داده باشد یا مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفۀ  چه چنان .3تبصره   

به حداکثر هر دو مجازات ، االرض شناخته نشود مفسد فی چه چنانمرتکب شود  یافته سازمان
  .مقرر در این ماده محکوم خواهد شد
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صوت یا متن واقعی یا غیر واقعـی یـا متنـی اطـالق     ، محتویات مستهجن به تصویر .4تبصره   
مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یـا عمـل جنسـی انسـان      که بیانگر برهنگی کامل زن یا شود یم

  .است
داده مرتکب اعمـال زیـر    يها حاملیا مخابراتی یا  اي یانهرا يها سامانههرکس از طریق  .743  ماده

  :به ترتیب زیر مجازات خواهد شد، شود
هدید ت، ترغیب، را تحریکها  ، آنبه منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن چه چنانالف) 

، را تسهیل نموده یا آمـوزش دهـد  ها  آن یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به
) 000,000,5به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جـزاي نقـدي از پـنج میلیـون (    

  .) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد000,000,20ریال تا بیست میلیون (
ات مبتذل موجـب جـزاي نقـدي از دو میلیـون     ارتکاب این اعمال در خصوص محتوی

  .) ریال است000,000,5) ریال تا پنج میلیون (000,000,2(
یـا   گـردان  روانم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا یافراد را به ارتکاب جرا چه چنانب) 

تحریـک یـا ترغیـب یـا تهدیـد یـا        یزآم خشونتخودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال 
را تسهیل کنـد یـا آمـوزش    ها  آن ا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمالدعوت کرده ی

) 000,000,5به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون (، دهد
  .شود یم) ریال یا هر دو مجازات محکوم 000,000,20ریال تا بیست میلیون (

از محتویاتی نخواهد شد کـه بـراي مقاصـد    ) شامل آن دسته 14مفاد این ماده و ماده ( .تبصره
علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیـع یـا انتشـار یـا     

 .شود یممعامله 
  

 هتک حیثیت و نشر اکاذیب :فصل پنجم
ا فیلم یا صـوت یـا تصـویر دیگـري ر    ، یا مخابراتی اي یانهرا يها سامانه وسیله بههرکس  .744  ماده

به نحوي که ، تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند
به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جـزاي نقـدي از   ، عرفاً موجب هتک حیثیت او شود

) ریـال یـا هـر دو مجـازات     000,000,40) ریال تـا چهـل میلیـون (   000,000,5پنج میلیون (
  .دمحکوم خواهد ش

مرتکب به حداکثر هر دو مجازات ، مستهجن باشد صورت بهتغییر یا تحریف  چه چنان .تبصره  
  .مقرر محکوم خواهد شد

یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یـا   اي یانهرا يها سامانه وسیله بههر کس  .745  ماده
شـر کنـد یـا دسـترس     خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منت

به حـبس  ، به نحوي که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، دیگران قرار دهد
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) ریال تا چهل میلیون 000,000,5از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون (
  خواهد شد.) ریال یا هر دو مجازات محکوم 000,000,40(

 وسـیله  بـه ر به غیر یا تشویش اذهان عمومی یـا مقامـات رسـمی    هر کس به قصد اضرا .746  ماده
یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان  اي یانهراسامانه 

به شخص حقیقـی یـا حقـوقی    ، نقل قولعنوان  به رأساً یا، حقیقت برخالفمقاصد اعمالی را 
از طریق یادشده به نحوي از انحـاء ضـرر    که این اعم از، صریح یا تلویحی نسبت دهد طور به

بـه  ، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکـان) ، مادي یا معنوي به دیگري وارد شود یا نشود
) ریال تا چهـل  000,000,5حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج میلیون (

 .خواهد شدکوم ) ریال یا هر دو مجازات مح000,000,40میلیون (
 
  نتیجه

فضاي مجازي عالوه بر منافع و رفاهی  روزافزونگسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و افزایش 
به همـراه داشـته   ها  آن که براي عموم مردم به ارمغان آورده همواره تهدیدات و مخاطراتی نیز براي

ی و الملل بینرنت باید در ابعاد اینت يکاربردهابا توجه به لزوم وجود فضاي سایبر و توجه به ، است
سایبري علیه زنان صـورت پـذیرد و ضـرورت     میجرادر مقابله با  يمؤثرداخلی اقدامات جدي و 

استفاده صحیح از فضاي مجازي به همگان آموزش داده شـود   دارد سواد سایبري افراد ارتقا یابد و
  .سازي شود و در این مورد فرهنگ

بسـتر   تواننـد  یمـ مناسـبی نیسـتند بلکـه    ي ناابزارهاخودي خود  فضاي مجازي به که این مضافاً
 حـل  راه مفید نیز باشند لذا حذف و محـدود کـردن اسـتفاده از ایـن شـبکات      يکارهامناسبی براي 

  .ناشی از فضاي مجازي نیست هاي یبآسمناسبی در کنترل 
رنت در راسـتاي  امید است همگان استفاده صحیح و فرهنگ فضاي مجازي را بیاموزند و از اینت

  .منافع مثبت استفاده نمایند
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  کارشناس ارشد مدیریت گرد ی روانمحمدتق

 
  

  چکیده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
حسب اختیـارات حاصـل از مفـاد    

تشـکیالت و  «قانون 12ماده  1بند 
 »آیین دادرسی دیوان عدالت اداري

به ابطـال   اي نسبت یدهعددر آراي 
ي داده شـده از مراجـع و   هـا  پاسخ

مقامات و مدیران سازمان اداري و 
استخدامی کشـور بـه اسـتعالمات    

ــتگاه ــا دس ــثه ــی، از حی  ي اجرای
» عدم صـالحیت مراجـع مربـوط   «

سـوي دیگـر    از اقدام نموده است.
قـــانون  107بـــه موجـــب مـــاده 

تشکیالت و آیین دادرسـی دیـوان   
ــدالت اداري  ــه اشــخاص و «ع کلی

ــاده مر ایــن  10اجــع مــذکور در م
آراء دیوان را پـس از   مکلفند قانون

و نیز » ابالغ به فوریت اجرا نمایند
ــاده  ــانون ذکــر  109در م همــین ق
 انتشـار  از پـس  هرگاه: «شده است

 در دیـــوان عمـــومیهیـــأت  يرأ
 مســئوالن کشــور رســمی روزنامــه

ــط ذي ــراي از رب ــتنکاف آن اج  اس
ــه ــد، ب ــع ذي تقاضــاي نماین ــا نف  ی

 از یکـی  حکـم  بـا  و دیـوان  سرئی
 انفصال به »مستنکف«دیوان،  شعب
 مـدت  به دولتی خدمات از موقت
 جبــران و ســال یــک تــا مــاه ســه

 ».شـود  مـی  محکوم وارده خسارت
 در کـه  شفافیتی و صراحت همه با

متن آراي یاد شده هیـأت عمـومی   
ــواد و ــانون 109 و 107 مـــ  قـــ

در عــین دارد،  وجــود الــذکر فــوق
ردد که برخی از گ یمحال مشاهده 

مدیران سازمان اداري و استخدامی 
ــام  ــه گــو پاســخکشــور در مق یی ب

ي هـا  دستگاهو یا ابهامات  سؤاالت
اجرایــی کــه در قالــب اســتعالم از 

با خـروج از  «شود؛  یمآنان پرسیده 
از جایگاهی  »حدود اختیارات خود

الزم را ندارنـد   که اختیـار قـانونی  
ــه پاســخ آن اســتعالمات   نســبت ب

رغـم آراي   ورزنـد. علـی   یمـ م اقدا
ــأت عمــومی   صــادره از ســوي هی
دیوان عدالت مبنی بر مغایرت این 
ــانون    ــا ق ــان ب ــدام آن ــوه از اق  نح

الوصف این رویکرد کماکـان از   مع

این دسته از مدیران سـازمان   سوي
شــود و از ایــن  یمــمـذکور دنبــال  

جهت اقدام آنان مشکالت قـانونی  
دیگري را براي مجریـان امـور در   

کنـد.   یمي اجرایی ایجاد ها تگاهدس
نگارنده در این مقاله سـعی کـرده   
است تا با ذکر مواردي از این نوع 
اقدامات خالف قانون که منجر بـه  

ي هیأت عمومی گردیده، رأصدور 
ضمن تبیـین جهـات غیـر قـانونی     
بودن آن نحوه از اقدامات، توضیح 

، در آنـان دهد که چگونه اقـدامات  
ي ها دستگاهامور  مقام اجرا متولیان

اجرایی را با مشـکل نقـض قـانون    
گونـه   کنـد و نفـس ایـن    یممواجه 

اقــدامات از چــه پیامــدهاي منفــی 
ــه   ــت. و در ادامـ ــوردار اسـ برخـ

ــنهاداتی را در ــراي جهــت پیش  اج
براي خـروج از ایـن    قانون درست

 »وارونگی نگاه در التزام به قانون«
  ارائه نماید.

عدالت، قـانون مـدیریت    دیوان عمومیهیأت  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، آراي قانون تشکیالت  واژگان کلیدي:
  خدمات کشوري، سازمان اداري و استخدامی کشور و شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  
  

 

 گی نگاه در التزام به قانونوارون
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  مقدمه
مشـمول قـانون مـدیریت خـدمات      اجرایـی کشـور   يها دستگاهپر واضح است که تعداد کثیري از 

در همان سال ، بعد از تصویب مجلس شوراي اسالمی 1386ن قانون که در سال ای .کشوري هستند
با ابالغ بخشنامه معاونت وقـت توسـعه    1388عمالً از ابتداي سال ، ید شوراي نگهبان رسیدهأیبه ت

عمـوم   در 21/02/1388مـورخ   14593/200شـماره  بـه   جمهـور  مدیریت و سرمایه انسانی رئـیس 
   .1است آمدهآن قانون به اجرا در  5ماده ول ماجرایی مش يها دستگاه

شـده   بینـی  پـیش  »شوراهایی«، ماده است؛ در برخی از مفاد آن 127در این قانون که مشتمل بر 
نهاده شده است ایفـاي  ها  آن است تا در چارچوب مفاد قانون مذکور نسبت به وظایفی که بر عهده

  .نقش نمایند
بررسـی   اش یفهوظیاد شده است که  »اي حقوق و دستمزدشور«بنام از شورایی  74مثالً در ماده 

 تعیین و یا تغیر مبانی و مقررات«در چارچوب مفاد قانون مذکور براي  گیري تصمیمو اعالم نظر و 
  .است »حقوق و مزایاي کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید

بنـد   15وظایفی را که در نامبرده شده تا  »شوراي عالی اداري«از شورایی بنام  114در ماده  یاو 
  .نماید وظیفه ، انجامهمان قانون براي این شورا تعیین شده است 115در ماده 

یاد شـده اسـت تـا     »شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی«از شورایی بنام  116و باز در ماده 
اقـدام  ، یـده همین ماده براي این شورا تعیـین گرد  »ب«اي که در بند  گانه 9نسبت به انجام وظایف 
  .2الزم را به عمل آورد

به غلط و به نادرستی روال عادي پیـدا کـرده    یکرديرو، از سنوات گذشته تا به امروز متأسفانه
گاهاً تقلیـل مرتَبـت پیـدا    ، شوراهااما ملموس اختیارات این  يا نانوشته صورت به که این آناست و 

و ال ؤسـ  فراخورامی کشور حسب مورد و به و برخی از مدیران کل سازمان اداري و استخد کند یم
و یا از آن سازمان صـورت  ها  آن اجرایی مشمول قانون مذکور از يها دستگاهابهامی که از سوي  یا

                                                            
مؤسسات ، ها وزارتخانه کلیه« :است آمده »اجرایی يها دستگاه« تعریف در مدیریت خدمات کشوري قانون 5 ماده در  .1

هـا   آن بـر  قـانون  شمول که ییها دستگاه کلیه و دولتی يها شرکتدولتی،  غیر عمومی ينهادها یامؤسسات دولتی، 
 ایـران، بانـک   صنایع نوسازي و گسترش ایران، سازمان نفت ملی شرکت قبیل است، از نام تصریح یا و ذکر مستلزم
 و نیـرو  وزارت مثـل  ییها وزارتخانه در البته. »شوند یم نامیده »اجرایی دستگاه«دولتی،  هاي یمهب وها  بانک و مرکزي
بعد از هماهنگی  بودند برخوردار مزایا و حقوق پرداخت خاص نظام ازکه  این دلیل به آن) دولتیتابعه ( يها شرکت

 و قانون این کامل اجراي به نسبت 1/1/92 تاریخ جمهور از با معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
 »نفـت  وزارت«مثل  يا وزارتخانهیا  و. است شدهاقدام دهم،  فصل ویژه به آن با مرتبط يها بخشنامه وها  نامه تصویب
 ».است شده خارج قانون این شمول از دیگري قانون موجب نیز به

 وظـایف  مفـاد  بـه  توجـه  بـا  »مدیریت و سرمایه انسانی توسعه شوراي« شده، به نظرمی رسد یاد شوراي 3 این بین از  .2
شـوراها   ایـن  پرکـارترین  از یکـی  یستبا یممذکور،  قانون 116 ماده ب بند از 5و  4 هاي یفرد در آن شده اشاره
 وظـایف  آمیز یتموفق تحقق راستاي در بتواند تا دهد جلسه تشکیل بار یک هفته دو هر حداقل طلبد یم لذا و باشد

 .نماید یفهوظ انجام مطلوب نحو به خودش
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در مقام پاسخ به ابهامـات  ، قانوناً ندارندکه » اختیاري«تکیه بر  و با کنند یمبه پاسخ  مبادرتگیرد،  یم
عمـالً قـانون را    ــ  ها پاسخ بودناناز درست و یا نادرست  نظر صرف ـ صورت گرفته و استعالمات

  گذارند. یمزیر پا 
  

  و تبیین اهداف مقاله سؤالالف) طرح یک 
نـدارد و طبعـاً اگـر در بـاب علـت و       يمذکور کـار نگارنده اینک به انگیزه و چرایی اقدام مقامات 

 سـؤاالت چون حجم کثیر  ممکن است به محذوراتی، شود سؤالاز آنان  اقدامشانچرایی این نحوه 
سـریع و بـه موقـع بـه      ییگـو  پاسخاجرایی و ضرورت  يها دستگاهو یا ابهامات مطروحه از سوي 

توسـعه  «به مشکالت ناشی از عدم هماهنگی اعضـاي شـوراي    یاو ، از سوي دیگر آناناستعالمات 
  .اشاره نمایند و غیره براي تشکیل جلسات بیشتر در فواصل زمانیِ کم» مدیریت و سرمایه انسانی

، مشابه دیگر مطرح اسـت  يها علتو حتی  ها علت مهمی که با فرض وجود همه این سؤالاما 
اجازه دارند قانون مصوب را اجـرا   ها علتبا فرض همه این  امور یا مجریانو متولیان  که آیا این است
رند؟! و نسبت بـه بسـط ایـن    در منظر و نگاه همگان نادیده بگی قانون را نظراً و عمالً» حرمت«نکنند و 

  1وارونگی در نگاه به قانون و عدم التزام عملی به آن دامن بزنند؟!
از منظرهاي مختلفی  توان یمبررسی علل آن را  ویژه بهطبعاً بررسی چرایی این نحوه از اقدام و 

در پـی آن اسـت تـا ضـمن ارائـه       صـرفاً ، نگارنـده در ایـن فرصـت    لکـن ، مورد بررسی قـرار داد 
: اقدام این دسته از مقامات مـدیران در  اوالً که نشان دهد شده ارائه بر مستندات تکیه با، یحاتیتوض

 »خـالف قـانون  « چـرا ، نظام اداري کشور را بـر عهـده دارد   گري یتهداسازمان بزرگ و مهمی که 
 .است

 »قـانونی  مشـکالت « چه مذکور نهادهاي و افراد غیرقانونی اقدام این که دهد توضیح ثانیاً
بـه اختصـار    ثالثـاً و  کند؟ یم کشور، ایجاد اجرایی يها در دستگاه امور متولیان دیگر براي را

ي را در ا ناخواسـته گونه اقدامات خالف قانون آنان، چـه پیامـدهاي منفـی     نشان دهد که این
ي به این نکته داشته باشـد کـه   ا اشارهنظام اداري کشور به دنبال دارد. و در بخش پایانی هم 

 مقام در توان یم را قانونی پیشنهادات چه قانون خالف رفتارهاي نوع این از جلوگیري براي
 حـل  مطلـوب  نحـو  بـه  هـم  مطروحه قانون، مشکل حرمت حفظ ضمن تا نمود ارائهحل  راه

  .گردد
  

                                                            
امـور   متولیانِ از رخیب سوي از کار این بینیم یم که شود؛ یم بزرگ و چندان دو آنگاه اقدام این حساسیت و اهمیت  .1

 لکـن . باشـند  قـانون  جایگـاه  از حفاظـت و صـیانت   صـدر  در بایست یم القاعده علی که گیرد یم صورت سازمانی
 اجرایـی  يهـا  دسـتگاه  همـه  به که حالی عین در را قانون به گذاري حرمت و. کنند یم مقام، اقدام این شأنبرخالف 
 .گیرند یم نادیده عمل مقام در نکنند، خودشا یم مطالبهها  آن از یا و توصیه
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  امر با ذکر یک نمونه متولیان قانون خالف مستندات و مبانی یین) تبب
 خـدمات  مـدیریت  قـانون  مشمول، کشور اجرایی يها دستگاه از يکثیر تعداد که شد گفته اشاره به

 مـاده  تبصره موجب به که خود اختیار بر (مجلس شوراي اسالمی) عالوه گذار قانون و ؛اند يکشور
 شـده  یـاد  قانون مشمول کارمندان »حقوق ریالی ضریب« تصویب حق مذکور قانون 125 ماده و 64
 »اداري عـالی « شوراي، »دستمزد و حقوق« شوراي از، دارد رکشو ساالنه بودجه الیحه بررسی در را
 ایـن  از یک هر براي شده بینی پیش وظایف انجام براي »انسانی سرمایه و مدیریت توسعه« شوراي و

  .است کرده یاد شوراها
 در همـاهنگی « قانون یاد شده ذکر گردیده که: 116 ماده »ب« بخش از 4 بند و از آن جمله در 

 اجـراي  در »اجرایـی  هـاي  دستگاه استخدامی و اداري ابهامات و استعالمات به ییگو پاسخ و اظهارنظر
 »انسـانی  سرمایه و مدیریت توسعه شوراي« وظایف جمله از، کشوري خدمات مدیریت قانون مفاد
  .است

 یـار اخت حوزه از خارج مقاماتی یا و افراد، موارد از خیلی در کنون تا گذشته سنوات از متأسفانه
 قـانون  از) منفـی  یـا  مثبـت ( تفسیر با برداشت و، در سازمان اداري و استخدامی کشور خود ینونقا

 لحـاظ  به که است حالی در این و دهند یم یا و داده پاسخ اجرایی يها دستگاه استعالمات به نسبت
 قـام م اختیـارات  حـدود  از خـارج «هـا   آن اقـدامات  دیگر بیان و به ندارند را الزم اختیارات قانونی
اجرایی را از  يها دستگاهمفاد استعالمات  که این این افراد و یا مقامات به جاي ».استکننده  تصویب

طـرح   »شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی« ابتدا در جلسـات ، طریق فرایند قانونی تعریف شده
در مقـام  آنگاه نسبت بـه ابـالغ مـتن آن مصـوبات     ، کنند و پس از اخذ نظر مصوب شوراي مذکور

با تکیـه بـر    رأساً، اجرایی از طریق رئیس یا دبیر شورا اقدام نمایند يها دستگاهپاسخ به استعالمات 
 دریـغ از  نماینـد.  یمـ اجرایی ابـالغ   يها به دستگاه مورد نظرشان را يها پاسخنظر کارشناسی خود 

 5و  4ا مضمون بنـدهاي  چه مغایرت بینی ب، شان الوصول توجه داشته باشند که این کار سهل که این
و در عین حال چه مشکالت قانونی دیگري را بـراي همـه    .قانون مذکور دارد 115از جزء ب ماده 

  !کند یممقام عمل ایجاد  در، اجرایی يها دستگاهمتولیان امور اداري 
اجرایـی و   يهـا  دسـتگاه عدیده از انواع اسـتعالمات   يها نمونهطبعاً در این نوشتار امکان ارائه 

لکن از باب نمونه صرفاً  .فراهم نیستها  آن مدیران سازمان اداري و استخدامی کشور به يها پاسخ
  مثال:عنوان  شود. به یماشاره  مأخوذهال و جواب ؤبه یک مورد از میان صدها یا هزاران مورد از س

مـورخ   530/50750/98شـماره  طـی نامـه    »مدیرکل دفتر توسعه منـابع انسـانی وزارت نیـرو   «
پنجم حسابرسـی امـور اقتصـادي و زیـر بنـایی      هیأت  ضمن ایفاد نظر حسابرس کل 17/12/1398

هزینـه رفـاهی    بر ضرورت کسر حق بیمه از کمک درستیکه ایشان به ـ   دیوان محاسبات کل کشور
ـ دارنـد  یـد تأک، اجتمـاعی  ینتـأم در چارچوب قانون ، اجتماعی ینتأمکارکنان مشترك صندوق  از  ، 

پرداخت سازمان اداري و استخدامی کشور در همین رابطه  يها نظامریت مشاغل و مدی رئیس امور
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 پرداخـت سـازمان مـذکور    يها نظامو رئیس امور مدیریت مشاغل و  کنند. یم درخواست اعالم نظر
 بـه  پاسـخ  در 30/01/1399مـورخ   25549طـی نامـه شـماره    » اش یقانوناختیارات  از حوزهخارج «

  :دارد یماعالم  نادرستیه هم ب آن مذکور استعالم
مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي ، قانون مدیریت خدمات کشوري 106بر اساس ماده «

هاي مستمر  العاده محاسبه حقوق بازنشستگان کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق
  »باشد. یم این قانون 68ماده  10العاده ویژه بند  و فوق

دو خطـاي خـالف قـانون    ، 1نادرستی پاسخاز  نظـر  صرفو پاسخ صورت گرفته  در این پرسش
شـوراي توسـعه مـدیریت و    « این است کـه بـه جـاي اسـتعالم از     اول يخطا صورت گرفته است:

اعالم درخواست ، به استعالمات را ندارد ییگو پاسخاز مرجعی که قانوناً صالحیت  »سرمایه انسانی
دهنده بـه اسـتعالم صـورت گرفتـه بـا       این است که مقامِ پاسخ ومخالف قانون دو  .شده است نظر

ال مطروحه اقدام نموده است و این ؤبه س ییگو پاسخنسبت به ، خروج از حوزه اختیار قانونی خود
قانون مدیریت خدمات کشوري پاسخ به این  116جزء ب ماده  4در حالی است که به موجب بند 

  .است »شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی« فنوع استعالمات صرفاً در حوزه وظای
  
 فاقـد  مراجع و مقامات عدم صالحیت باب در عمومیهیأت  آراي از برخی یان) بج

  اجرایی يها دستگاه استعالمات به پاسخ در قانونی اختیار
 »یین دادرسـی دیـوان عـدالت   آقانون تشکیالت و « دیوان عدالت اداري به موجب مفاد ماده یک

واحـدها و   مـأموران تظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه      «موظف است:  25/3/1392مصوب 
از منظـرِ   .1رسـیدگی نمایـد:   شـود،   یمتشخیص داده  »خالف«منظر که  3دولتی را از  يها نامه آیین

 2 بودن »قانون«خالف. خارج شدن از حـدود اختیـارات   «و از منظر  .3 بودن »شرع« از منظرِ خالف
  .2»»ندهکن مقام تصویب

                                                            
قانون مدیریت خدمات کشـوري کـه    5ي اجرایی مشمول ماده ها دستگاهآن دسته از شاغلین  مورد در پاسخ این اگرچه  .1

 ینتـأم  آن دسـته از شـاغلینی کـه مشـمول قـانون      مـورد  در ولـی  است ، درستاند يکشور بازنشستگی صندوق مشمول
 نادرسـت اي  بـه دالیـل عدیـده    پاسخ داده شـده  هستند، ـ  این دسته از شاغلین مدنظر مطروحه سؤال در و اند یاجتماع
شرح و بسط دالیل نادرست بودن این پاسخ با تکیه بر مستندات قانونی در اینجا فراهم نیسـت، لکـن بـه     اگرچهاست. 

 از کشـوري  خـدمات  ریتمدی قانون 101 ماده موجب به اجتماعی ینتأم قانون مشمولین گردد که یماختصار یادآوري 
 قـانون  ایـن  2مـاده   5بنـد   و 30 مـواد  بر اساس و اند یاجتماع ینتأم قانون تابع بازنشستگی مزایاي از برخورداري نظر
ي اجرایـی  ها دستگاهکه هر ماهه مستمراً وفق قوانین و مقررات مربوطه به کارکنان شاغل مذکور در » رفاهی هزینه کمک«

 براي محاسبه حقوقی بازنشستگی آنان قرار گیرد. کسر کسورمشمول  بایست یمد، شو یماالشاره پرداخت  فوق
 بسـط  و شـرح  به که آنجا مذکور قانون 12 ماده یک بند در يتر مبسوط نحو ، به»سوم منظر« این از که نماند ناگفته  .2

 قانون 12ماده  کی بند متن. است رفته شده، سخن پرداخته عدالت دیوان عمومیهیأت  وظایف و صالحیت حدود
 عـدالت  دیوان »عمومی هیأت«وظایف  و صالحیت حدود درباره که اداري عدالت دیوان دادرسیآیین  و تشکیالت
  :باشد یم زیر شرح به است اداري
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 آراي در، شـاکیان  از برخـی  شـکایت  پی در اداري عدالت دیوان عمومیهیأت  اساس همین بر
 اسـتعالمات  بـه  دهنـده  پاسخ یا و ها بخشنامه کننده صادر مراجع صالحیت« بررسی منَظَر از متعددي
 یـا  و دافـرا  سـوي  از شده داده يها پاسخ یا و صادره يها بخشنامه از تعدادي، »اجرایی يها دستگاه

 یاد موارد ابطالِ در مقام تبیین دلیلِ موارد تمام در و .است نموده ابطال را دار صالحیت مقامات غیر
  :است نموده استدالل گونه این، شده
، 1386 سال مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون 116 ماده ب جزء 4 بند در که این به نظر«

 يهـا  دسـتگاه  اسـتخدامی  و اداري ابهامـات  و اتاسـتعالم  به پاسخگویی و نظر اظهار در هماهنگی
 »انسـانی  سرمایه و مدیریت توسعه شوراي« اختیارات و وظایف جمله از قانون این مفاد در اجرایی
 بـه  پاسـخگویی  و نظر اظهار صالحیت دیگر مراجع و مرجع، مقام این از غیر بنابراین ؛است شده تعیین

 مـدیریت  قـانون  مفـاد  اجـراي  مورد در اجرایی يها ستگاهد استخدامی و اداري و ابهامات استعالمات
  ».ندارد را کشوري خدمات

 عدالت دیوان عمومی هیأت« صادره آراي از برخی متن به توان یم نمونهعنوان  به در همین رابطه
  .1نمود مراجعه ذیل مندرج در سایت آن دیوان شرح به »اداري

                                                                                                                                                  
 مقـررات  و نظامـات  سـایر  و ها نامه آیین از حقوقی یا حقیقی اشخاص اعتراضات و شکایات، تظلمات به رسیدگی«  

 قانون یا شرع با مغایرت علت به مذکور مقررات که مواردي در غیردولتی عمومی مؤسسات و اه شهرداري و دولتی
 یـا  مقـررات  و قـوانین  اجـراي  در تخلـف  یا اختیارات از سوءاستفاده یا تجاوز یا مربوط مرجع صالحیت عدم یا و

 ».شود می اشخاص حقوق تضییع موجب که وظایفی انجام از خودداري
 ذیـل  شـرح  دیوان عـدالت اداري بـه   شده، هیأت عمومی یاد آراي از نمونه دو متن صرفاً کالم طالها از پرهیز براي  .1

  شود یمنظر  شکایت صرف شود و از ذکر شرح و بسط یم آورده
  »عمومیهیأت  3/9/1393مورخ  1378 شماره يرأ متن«  
 در ، همـاهنگی 1386 سـال  مصـوب  کشـوري  خـدمات  مـدیریت  قانون 116 ماده ب جزء 4 بند درکه  این به نظر«  

 ایــن  مفـاد  اجــراي  در اجرایـی  هـاي  دستگاه استخدامی و اداري ابهامات و استعالمات بـه پاسخگویی و نظر اظهار
 ایـن  از غیـر  بنابراین، است شده تعیین انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي اختیارات و وظایف جمله از قانون

 اسـتخدامی  و اداري ابهامـات  و اسـتعالمات  بـه  پاسـخگویی  و نظـر  اراظهـ  صـالحیت  دیگـر  مراجع و مرجع، مقام
 شماره مراتب، نامه به توجه با و ندارند را کشوري خدمات مدیریت قانون مفاد اجراي مورد در اجرایی هاي دستگاه
 انسـانی  سـرمایه  و مـدیریت  توسعه معاونت خدمت جبران هاي نظام امور سرپرست 16/6/1388ـ 45806/10/200

 109 ماده 4 بند اجراي تاریخ خصوص در پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت نامه به پاسخ در جمهور سرئی
 هاي نظام امور سرپرست اختیارات حدود شده، از یاد قانون 68 ماده 4 بند اساس بر کشوري خدمات مدیریت قانون
 ماده و 12 ماده 1 بند به مستنداً و است خارج جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت خدمت جبران

  »شود. یم ابطال، 1392 سال مصوب اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88
  اداري عدالت دیوان عمومیهیأت  رئیس منتظري محمدجعفر

  »عمومیهیأت  17/11/1396 مورخ 1171 شماره رأي متن«  
 116 ماده ب جزء 4 بند مطابقکه  این به خیر، نظر یا هست قانون مغایر ضاعترا مورد نامه مفادکه  این از نظر صرف«  

 و ابهامـات  استعالمات به پاسخگویی و نظر اظهار در هماهنگی 1386 سال مصوب کشوري خدمات مدیریت قانون
 و یتمـدیر  توسعه شوراي اختیارات و وظایف از قانون این مفاد ياجرا در اجرایی هاي دستگاه استخدامی و اداري
 پاسـخگویی  و نظـر  اظهار صالحیت دیگر مرجع و مرجع، مقام این از غیر بنابراین، است شده احصاء انسانی سرمایه
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  03/09/1393 مورخ 1378 شمارهدادنامه  .1
  20/11/1393 مورخ 1870 شماره دادنامه .2
  04/07/1396 مورخ 629 شمارهدادنامه  .3
  17/11/1396 مورخ 1171 شماره دادنامه .4

  
 يهـا  دسـتگاه  در اجرایـی  امـور  متولیـان  قانون خالف اقدامات چگونگی ینیتب )د

  کشوري خدمات مدیریت قانون مشمول
 در مـذکور  سـازمان  در امـر  انمتولیـ  قـانون  خـالف  اقـدامات  نوعِ از تصویري ارائه ضمن اینجا تا

 عمـومی هیـأت   ياز آرا برخـی  سعی گردید تـا بـه  ، اجرایی يها دستگاه استعالمات به ییگو پاسخ
  .شود اشاره دارند هم یدتأک اقدامات از نوع این بودن قانون مغایر بر که اداري عدالت دیوان

 اسـت  مشکلیگردد،  یم رحمط اقدامات از نوع این نتیجه در که دیگري مهمِ قانونیِ مشکلِ لکن
 ایجـاد » اداري عدالت دیوان دادرسیآیین  و تشکیالت قانون« 109 و 107 ماده حاکمیت سایه در که
 بـه  نسبت عمومیهیأت  شدة یاد آراي گرفتن نادیده باکه  گیرد یم را مجریانی همه دامن و شود یم

 .ورزند یم اقدام استعالمات نوع این پاسخ اجراي
 10و مراجـع مـذکور در مـاده     کلیه اشخاص« قانون مذکور 107جب مفاد ماده گفتیم که به مو

و از سـوي دیگـر در مـاده     »تا آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجرا نماینـد  مکلفنداین قانون 
دیـوان در روزنامـه رسـمی     عمومیي هیأت رأهرگاه پس از انتشار « قانون مذکور آمده است: 109

 و بـا نفع یا رئـیس دیـوان    ورزند؛ به تقاضاي ذي »استنکاف« ربط از اجراي آن ذيمشموالن ، کشور
به انفصال موقت از خدمات دولتی به مـدت سـه مـاه تـا      »فرد مستنکف«حکم یکی از شعب دیوان 

  »شود. یمیک سال و جبران خسارت وارده محکوم 
 ابـالغ ومی پـس از  عمـ هیـأت   آراياجراي  بر ضرورتکه  107حال با امعان نظر به مفاد ماده 

 بـه روشـنی معلـوم   ، عمـومی هیأت  آراي» مستنکفین« مصداق دقت در مفهوم و دارد و نیز با یدتأک
  :شوند یمعمومی در یک نگاه کلی بر دودسته تقسیم هیأت  آراي یاد شده »مستنکفین« که گردد یم

تیار قانونی نسـبت  هستند که در سازمان یاد شده بدون اخ »یا مقاماتی مدیران و«همه  دسته اول:
اجرایی در قالب اسـتعالمات آنـان کماکـان پاسـخ      يها دستگاهو یا ابهامات  سؤاالت ییگو پاسخبه 

                                                                                                                                                  
 خـدمات  مـدیریت  قـانون  مفـاد  اجـراي  مـورد  در اجرایی هاي دستگاه استخدامی و اداري ابهامات و استعالمات به

 جبـران  هـاي  نظـام  امـور  رئـیس  18/10/1391ـ 40108/91/222 شماره مراتب، نامه به توجه با و ندارد را کشوري
 مستند و است خارج مذکور مقام اختیارات حدود از جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت خدمت

. شود یم ابطال 1392 سال مصوب اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 88 ماده و 12 ماده 1 بند به
 موافقت آن وضع زمان به نامه ابطال تسري و اداري عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 13 ماده اعمال با

  .نشد
 اداري عدالت دیوان عمومیهیأت  رئیس بهرامی محمدکاظم
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را ها  آن که صالحیت» هیأت عمومی دیوان عدالت اداري«عدیده  يآرااین افراد با توجه به  دهند. یم
  اند. یعمومهیأت  از آراي »مستنکفین«درواقع جزء  اند نمودهبه استعالمات نفی  ییگو پاسخدر 

قـانون مـدیریت خـدمات     5مشـمول مـاده    يهـا  دسـتگاه متولیان امـور اجرایـی در    دسته دوم:
 يهـا  پاسـخ  اجـراي کماکـان نسـبت بـه    ، عمومیهیأت  که عموماً با نادیده گرفتن آراي اند يکشور

 »مسـتنکفین «الواقع جـزو   این افراد هم فی کنند. یماقدام ، دریافتی از ناحیه افراد و مقامات دسته اول
  اند. یعمومي هیأت آرااز 

عمومی دیـوان عـدالت را   هیأت  موظفند آراي صادره از سوي، چرا که مشمولین این دسته دوم
 حدود از خارج که ـ را اجرایی يها به دستگاه اول دستۀ آن در مقام اجرا مد نظر قرار دهند و پاسخ

در حالی که به موجب مفـاد مـاده    ـن دیگر این دسته دوم  به بیا .نکنند اجرا ـاختیارشان صادر شده  
عمومی دیوان عدالت را پس از ابالغ به فوریت هیأت  قانون دیوان عدالت اداري موظفند آراي 107

و یـا از سـر   ، عمـومی هیـأت   به آراي یاد شده یتوجه کمتوجهی و یا  بی اجرا نمایند؛ ولی عمالً با
که صالحیت و ـ داده شده از ناحیه مشمولینِ دسته اول   يها پاسخضرورت! نسبت به اجراي همان 

   .1ورزند یماهتمام  ، ـندارند ییگو پاسخاختیار الزم را براي 
اقدامِ خالف قانونِ افراد  ناچار به، در پی خود، ر حال اقدام خالف قانون افراد دسته اوله به  

ستند به دنبـال دارد و از ایـن جهـت هـر دو     دسته دوم را که قشر عظیمی از متولیان امور اجرایی ه
قـانون دیـوان عـدالت اداري قـرار      109عمومی موضوع ماده هیأت  آراي »مستنکفین«دسته در ذیل 

  شوند. یم؛ و مشمول مفاد آن گیرند یم
که رفتارشان در این زمینه خالف قانون است، جالب اسـت کـه بـدانیم     مزید بر این دو دسته

 مـدیریت  قـانون  97 ماده مفاد به توجه با »وسعه مدیریت و سرمایه انسانیشوراي ت«رفتار اعضاي 
ح موضوع بند  کشوري خدمات قانون  116ماده  4ـ از آن جهت که نسبت به انجام وظایف مصرّ

گویی به استعالمات و ابهامات اداري و استخدامی  هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ«مذکور در باب 
و عمالً  اند کردهآورند و یا از خود سلب تکلیف  ینمم الزم را به عمل ، اقدا»ي اجراییها دستگاه
رفتاري  »عدول از تکلیف قانونی«ـ به واسطه   اند وانهادهیا مقامات دیگر و گویی را به افراد  پاسخ

مـذکور مـورد بررسـی و     بایست در چارچوب فرایند ذکـر شـده در مـاده    یماست و  »متخلفانه«
   .2دادرسی قرار گیرد

 
                                                            

 اذعـان  باید و هستیم دسته دو هر سوي از اقدامات از نحوه این مکرر تکرار شاهد فعلی، ما اداري نظام در متأسفانه  .1
د ال«گفت:  باید تنها که است زیادقدر  آن اقدامات این تعداد که کرد عی وال ی حصی« 

  :باشد یم ذیل شرح به کشوري خدمات مدیریت قانون 97 ماده متن  .2
 کارمنـدان  تخلفـات  سـایر  و اسـت  شـده  »تکلیـف « یـا  و ممنـوع  قـانون  ایـن  در که مواردي به رسیدگی«: 97 ماده  

. بـه  باشـد  یمـ  ـ 1372 مصوب ـ اداري تخلفات به رسیدگی قانون طبقها  آن جازاتم تعیین و اجرایی يها دستگاه
 ».است شده مشخص ماده این در آن ترتیب که) 91( ماده ياستثنا
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منفی اقدام متولیان فاقد صـالحیت قـانونی در پاسـخ بـه اسـتعالمات       یامدهاي) په
  اجرایی در نظام اداري کشور يها دستگاه

 خـالف  اقـدامات  از نـوع  به جهت پرهیز از تطویل کالم صرفاً به چند مورد از پیامدهاي مهم ایـن 
  :شود یماشاره ، استخدامی و اداري سازمان در امر متولیان قانون

طبعـاً سـطح    کنـد.  یمـ بیشـتر   آناناولین پیامد این است که احتمال وقوع خطا را در اعالم نظر   .1
در خصوص موضوعات و مباحث مطروحـه در   گیري تصمیمکارشناسانه و نیز نوع  هاي یبررس

از  آنبا توجه به ماهیـت و ترکیـب اعضـاي     »شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی« جلسات
داده شده از سوي مدیران امور  يها پاسخبرخوردار است و لذا در مقیاس با  حساسیت بیشتري
احتمال وقوع خطا و اشتباه را در فهم قانون و به تبع آن در پاسخ به استعالمات ، سازمان مذکور

  کند. یمکم 
مینـه  مختلف اقدام در ز هاي یوهشافتد پیدایش و یا بسط  می در مقام اجرا اتفاق که، پیامد یندوم  .2

تـا   گـردد  یمـ به استعالمات مشابه موجـب   1شدهداده  يها پاسختنوعِ  .موضوع واحد است یاو 
مقام فهم و اجراي یکنواخت قانون در مقام عمل از سوي متولیان امور اجرایـی   نظر دروحدت 

، اننفعـ  ذيقانون مدیریت خدمات کشوري در رابطه بـا   5اجرایی مشمول ماده  يها دستگاهدر 
و طبعـاً همـین امـر موجـب اعتـراض کارکنـان        .د را به تکثر و تنـوع اقـدامات دهـد   جاي خو
پـی   در یگـر داجرایی مختلف را از یک سو و سلب انگیزه کاري آنان را از سـوي   يها دستگاه

  .خواهد داشت
                                                            

در  6/12/1398مورخ  640489ی بخشنامه شماره کشور طجالب است که بدانیم رئیس سازمان اداري و استخدامی   .1
ي اجرایـی  هـا  دسـتگاه ي صادره در پی استعالمات مشـابه  ها پاسخان و ضرورت تنوع انگیز، بر امک بر تأملیک اقدام 

ر   ها پاسخاجرایی را از اقدامات مشابه بر اساس  يها دستگاهمختلف، صحه گذاشته و ضمن آن  ـذّ ي داده شده بـر ح
 اصالتیک سو  فرصت شرح نقد این بخشنامه اینجا نیست؛ لکن متن آن ـ که بیش ازهر چیز از  اگرچهداشته است. 

ي اجرایـی را  هـا  دسـتگاه از سوي مقامات آن سازمان به استعالمات مشابه و با موضـوع واحـد    ي داده شدهها پاسخ
ینی هر چه بیشتر شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسـانی در  آفر نقشکند، و از سوي دیگر ضرورت  یمدار  خدشه

  ـ به شرح ذیل است: ي اجرایی را در پی داردها دستگاهپاسخ به استعالم 
 کشوري خدمات مدیریت ) قانون5( ماده موضوع اجرایی يها دستگاه کلیه به بخشنامه  
 مـوردي  هـاي  اسـتعالم  بـه  سازمان این ابرازي خود، پاسخ اقدامات اجرایی، در هاي دستگاه از برخیکه  این به نظر«  

 بـه  و مطروحـه سـؤال   کیفیـت  بـا  انطباق درسؤال  هر پاسخ که آنجا دهند، از یم قرار عمل مورد را ها دستگاه سایر
  :گردد یم شود، اعالم یم صادرکننده  سؤال دستگاه وضعیت بررسی و مقتضا

 در و مطروحـه  سـؤال  خصوص در صرفاًشود،  یم صادر اجرایی دستگاه یک استعالم قبال در که موردي يها پاسخ  
 اسـت  بـدیهی  .دهنـد  قرار خود عمل مبناي را پاسخ آن وانندت یها نم دستگاه سایر و دارد اقدام قابلیت دستگاه همان
 تمـامی  بـه  بخشـنامه  قالـب  در را مراتـب  سـازمان  باشد، این نظر در استخدامی و اداري واحد رویه ایجاد چه چنان

 تبعـات  درباره نظارتی مراجع مقابل در پاسخگویی مسئولیت شود؛ ی. متذکر منمود خواهد ابالغ اجرایی يها دستگاه
 دیگـر، بـر   اجرایـی  يهـا  دستگاه موردي يها استعالم به مربوط پاسخ از مقررات مغایر استفاده هرگونه یامدهايپ و

  ».بود خواهدها  دستگاه آن ربط ذي مدیران عهده
 رئیس سازمان اداري و استخدامی کشور
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حـال   در .ان و کارکنان دولت در دیوان عدالت اداري استنفع ذيافزایش شکایات ، پیامد دیگر  .3
طوالنی شدن زمـان رسـیدگی بـه شـکایات      تبعانت شکایات در دیوان عدالت و به حاضر کثر

دهنـدگان شـکایت در دیـوان     و نارضایتی ارائه يمند گلهان کارکنان دولت یکی از وجوه نفع ذي
داده شـده بـه    يهـا  پاسـخ از این شکایات از ناحیه  يا عمدهشک بخش  . بیعدالت اداري است

ی با تکیه بر اجتهاد فرديِ مقاماتی است کـه خـارج از اختیـارات    اجرای يها دستگاهاستعالمات 
هـا   آن اجرایی هم نسبت به اجراي يها دستگاهو  کنند یماقدام  گویی پاسخقانونی خود در مقام 

گیـري آنـان را بـه     و از این جهت ضمن تشدید اعتراض کارکنان جهت کنند یم یاو اقدام کرده 
  کند. یمي دو چندان سمت شکایت در دیوان عدالت ادار

 مستشاري هاي تأهی در اجرایی يها دستگاه تخلف! يها پرونده حجم یشافزا، دیگر مهم پیامد  .4
 از صـادرة خـارج   يهـا  پاسـخ  این مفاد که ی. وقتاست محاسبات دیوان دادستانی و دادیاري و

 یـوان د مـدیران  و کارشناسـان  سـوي  از اسـتخدامی  و اداري سـازمان  مـدیران  اختیارات حوزه
 بهگیرد،  یم قرار اجرایی يها دستگاه اقدامات ارزیابی و دادرسی مبناي، قبول مثابه به محاسبات

 خطا حدوث بدواً اجرایی يها دستگاه اقدام نحوه تنوع به واسطه آن تبع به و ها پاسخ تنوع دلیل
 موجـب  مـر ا همـین  و کند یم چندان دو آنان نگاه در اجرایی را يها دستگاه خالف امر وقوع و
 اقـدام  و رفتـار  نحـوه  دربـاره  عادالنـه  حکمـی  بـه  رسـیدن  و بیشـتر  بررسـی  براي تا گردد یم

 در نهایـت  در و هـا  اسـتان  محاسـبات  دیـوان  در مورد حسب ییها پرونده، اجرایی يها دستگاه
  .شود تشکیل کشور محاسبات دیوان دادستانی و دادیاري، مستشاري هاي تأهی
  

  ي اجراي درست قانون و جلوگیري از اقدامات غیرقانونیدر راستا یشنهاداتی) پو
چارچوب اختیارات حاصل از قوانین موجود و مـورد   در، تمام پیشنهادات مطروحهکه،  این توضیح

  .شده است نظر صرف »قوانین مصوب«لذا از طرح پیشنهادات خارج از حوزه  عمل ارائه گردیده و
تشـکیالت و  «قـانون   109حاصل از مـاده   ختیاراتریاست محترم دیوان عدالت اداري حسب ا  .1

، مکتوب به سازمان اداري و استخدامی کشـور  يا نامهطی  توانند یم »آیین دادرسی دیوان عدالت
ورزند و از اختیارات  یدتأکعمومی از سوي متولیان آن سازمان هیأت  بر ضرورت اجراي آراي
طبعاً این اقدام در مقام بازدارنـدگی   .یندضرورت استفاده نما الذکر حسب یاد شده در ماده فوق

 .واقع شود مؤثر تواند یمو تخطی از اجراي قانون 
ریاست محترم دیوان محاسبات عمومی کشور حسب اختیارات حاصل از مفاد قانون محاسبات   .2

تخلفـات قـانونی   «بـراي جلـوگیري از    »سیاست پیشگیرانه«راستاي  در توانند یم عمومی کشور
 انجام دهند: زمان هم صورت بهدو اقدام را  »صورت گرفته

 بعد من اعالم نمایند، به رئیس سازمان اداري و استخدامی کشور يا نامهدر اقدام اول طی   .1ـ2
گونـه   اجرایـی و یـا در صـدور هـر     يهـا  دسـتگاه ترتیبی اتخاذ گردد تا پاسخ استعالمات 
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د و صرفاً مراجع و مقامات صاحب مرِّ قانون اجرا شو، اجرایی يها به دستگاهي ا بخشنامه
  .صالحیت قانونی در این رابطه اقدام نمایند

، »معـاونین «به تمام ارکـان دیـوان محاسـبات کشـور اعـم از       يا نامهو در اقدام دوم طی   .2ـ2
مـدیران کـل محاسـبات    «و نیـز بـه تمـام     »ستاد مشاوره فنی و حقوقی«؛ »شوراي حقوقی«

اجرایـی و تطبیـق    يهـا  دسـتگاه ررسـی و ارزیـابی اقـدامات    ها اعالم نمایند: در ب »استان
عمومی دیوان عدالت اداري هیأت  مفاد آراي یاد شده، با قوانین و مقرراتها  آن اقدامات

اجرایـی و هـم بـراي همـه نهادهـاي نظـارتی        يهـا  دستگاهرا که در مقام اجرا هم براي 
 يهـا  دسـتگاه ام بررسـی اقـدامات   که به هنگـ  يا گونه به .مدنظر قرار دهند، آور است الزام

ابتـدا دقـت الزم را در   ، ابالغـی  يهـا  بخشـنامه اجرایی در تطبیق با قوانین و مقـررات و  
دهنـده بـه    و یـا پاسـخ   هـا  بخشـنامه  کننـده  مقام و یا مرجـع صـادر   »صالحیت«خصوص 

، خـود  هـاي  يداورو  هـا  یبررساجرایی داشته باشند و سپس در  يها دستگاهاستعالمات 
و یا پاسـخ اسـتعالمات صـادر شـده از سـوي مراجـع و یـا         ها بخشنامهآن دسته از مفاد 

  .را ندارند مبناي بررسی و داوري قرار ندهندها  آن مقاماتی که صالحیت قانونی صدور
 هـاي  یبررسـ نیـز بـه هنگـام     هـا  استانسازمان بازرسی کل کشور و ادارات کل این سازمان در   .3

را که در مورد دیوان  چه آنرفتاري مشابه ، اجرایی يها دستگاهامات اقد »ادواريِ«و یا  »موردي«
  .نظر قرار دهند مد، محاسبات پیشنهاد گردید

 از یک سـو  »کشور استخدامی و اداري سازمان« از استعالم هنگام به اجرایی يها دستگاه متولیان  .4
از  و .نماینـد  مطالبه را »انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي« پاسخ خود درخواست در حتماً

و یا مقامـات   مراجع سوي از شده داده يها پاسخ اجراي از قانون حرمت حفظ براي سوي دیگر
 .ورزند خودداري، صالحیت صاحب غیر

 يهـا  حـوزه ضـمن توصـیه بـه مـدیران کـل       »سازمان اداري و استخدامی کشور« رئیس محترم  .5
در موضـوع مـورد   ، جراي صحیح و درست آنمختلف آن سازمان در راستاي تمکین قانون و ا

در راسـتاي حفـظ   ، دالیل متقنی بر عدم امکان اجراي قانون در این رابطه دارنـد  چه چنانبحث 
شوراي توسعه مـدیریت و سـرمایه   «خصوص تفویض و یا تعدیلِ اختیارات  در، حرمت قانون

مراتـب را طـی   ، مقامات دیگردر زمینه یاد شده و واگذاري آن به فرد و یا مراجع و یا  »انسانی
از سوي دولت به مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند تا نسبت به اصـالح مـوارد یـاد     اي یحهال

شده از طریق مجاري قانونی اقدام الزم به عمل آید و طبعاً مادامی که در این راه به نتیجه نهایی 
اجرایـی پـس از طـرح و     يهـا  دسـتگاه در چارچوب قانون به تمام اسـتعالمات  ، نرسیده باشند

  .پاسخ دهند، تصویب شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
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  گیري ز) نتیجه
بـه مثابـه یـک     مقام نظردر  بایسـت  یمعنایت به اجراي درست قانون در نظام اداري کشور  شک یب

ی و یـا  تـوجه  بی گونه طبعاً هر .پی گرفته شود نیز مقام عملتلقی گردد و در ، وظیفه همگانی و عام
به جایگاه قانون در نظام اداري کشور از ناحیه هر کس و یا نهاد و یـا مرجعـی بخواهـد     یتوجه کم

 دارد عمـالً چرخ این نظام اداري را به واسطه پیامـدهاي منفـی فراوانـی کـه در پـی      ، صورت گیرد
بـه   یتـوجه  کمتوجهی و یا  بی وقتی که این ویژه به .خواهد کشاند بست بنو کارش را به  گیر ینزم

آن  يهـا  آفـت طبعـاً  ، در نظام اداري کشور صـورت گیـرد   مؤثرقانون اگر بخواهد از سوي متولیان 
، الرحمه را که هوشـیارانه  سعدي علیه نغز مرحومبیاوریم آن نکته  به خاطر، دوچندان خواهد گشت

  :اند دادههشدار 
  

لک خورد سیبی 1از بیخ برآورند غالمان او درخت          اگر ز باغ رعیت، م  
  

کـه   قـانونی « در مقام اجرا همواره این احتمال وجـود دارد کـه امکـان عملیـاتی کـردن      اگرچه
هـم بـا    با تکیه بر دالیل متقن و مسـتدل آن  توان یم لکن در این مواقع .فراهم نباشد »تصویب شده

قـانون کـه    نبه اصالح تمام و یا مـوادي از آ  نسبت، شده در قانون بینی پیش هاي یتظرفاستفاده از 
  .از طریق مجاري تعریف شده قانونی اقدام نمود حسب ضرورت، مشکل دارد

پرهیــز از  اش الزمــه، ضــرورت التــزام بــه قــانون و حفــظ صــالبت و قداســت آن، هرحــال بــه
در  شـجاعت اقـدام  آن و  و بسط بصیرت در مقام فهـم درسـت   »وارونگی در نگاه به قانون«هرگونه

  کند. یمرا طلب  اجراي صحیح قانون
  

    

                                                            
 19گلستان ـ باب اول در سیرت پادشاهان ـ حکایت شماره   .1



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

125 

  
  
  
  

  
  Bret Thiele.JD  نویسنده:  
  )  عصادق (دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه امام   سیده مائده تقوي  مترجمان:

  اجراي احکام کیفري و ناظر زندان شهرستان لنگرود قاضی    

  شناسی دانشگاه گیالن  کارشناسی ارشد جزا و جرم  نژاد دیلمی سجاد رضایی  

  زپرس دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنگرودبا    
  
  

 مقدمه
در  تـوان  یمـ بر مسـکن مناسـب را    حق .دارد الملل بینشه در حقوق یحق بشر بر مسکن مناسب ر

مـورد   1948در سـال   یجامعـه جهـان   يگسـترده از سـو   صـورتی  بهحقوق بشر که  یه جهانیاعالم
 هـاي  یـت موقعبر مسـکن مناسـب در    حق، ونآن زمان تاکن از .نمود ییجو پی، رش قرار گرفتیپذ
ل قـرار گرفتـه   یف شده و به نحو مبسوط مورد شرح و تفصـ یو پس از آن تعر یدتأکمورد  ياریبس

  .است
سـالمت و   يد از استانداردهایدر مسکن است که با یت سکنین حق همان قابلیا يدیکل مؤلفه

کـه   يگر افرادیان و دیحام يزاد را براما يحق بر مسکن مناسب ابزار بنابراین .دینما يرویپ یمنیا
ن اساس از سالمت یسالم هستند فراهم آورده و بر هم یط زندگیمسکن و شرا يمند به ارتقا عالقه
  نماید. یمت یحما یو اجتماع يفرد

  
  الملل بینحق بر مسکن مناسب در حقوق 

 یه جهـان یـ ه اعالماز جملـ  المللـی  بـین متعـدد   يابعاد گوناگون مسئله حقوق مسکن در سازوکارها
 یحقوق مدن المللی بین میثاق، 2 یو فرهنگ یاجتماعي، حقوق اقتصاد المللی بین میثاق، 1حقوق بشر

                                                            
1. Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by the United Nations General Assembly 

by resolution 217A (III) on 10 December 1948. Available at: http://www.un.org/ Overview/rights.html. 
Accessed March 5, 2002. 

2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, GA Res 2200A (XXI), 21 UNTS 3, 
entered into force January 3, 1976. Available at: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/ a_cescr.htm. 
Accessed March 5, 2002 

 حق بشر بر مسکن مناسب
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ه یـ ض علیرفع هرگونـه تبعـ   کنوانسیون، 2يض نژادیرفع هرگونه اشکال تبع کنوانسیون، 1یاسیو س
ه کـارگران مهـاجر و   یت از حقوق کلیحما المللی بینون یو کنوانس 4حقوق کودك کنوانسیون، 3زنان

  .اند گرفتهت قرار یمورد حما 5است) آور نشده خانواده آنان (تاکنون الزام
  :دارد یمان ی) ب1(25حقوق بشر در ماده  یجهان اعالمیه، مثال عنوان به

ن سـالمت و رفـاه خـود و    یتـأم  ياز سطح زندگی مناسب بـرا  يسته برخورداریهر انسانی شا
ضـروري   یو خدمات اجتماع یهاي پزشک مسکن و مراقبت، وشاكپ، از جمله خوراك اش خانواده

ـ  يسـالمند ، بیوگی، ناتوانی، بیماريي، کاریط بین حق دارد در شرایاست و همچن گـر مـوارد   یا دی
  .گردد مند بهرهن اجتماعی یش از تأمیط خارج از کنترل خوین معاش در شرایفقدان منابع تأم

اشـخاص در برابـر    ) از1(17در مـاده   یاسیو س ینحقوق مد المللی بینثاق ین صورت میبه هم
  نماید. یمت یدر منازلشان حما یر قانونیا غیمداخله خودسرانه 

 رنگ، ه نژادیرا بر پا ) تبعیضe)(iii(5در ماده  يض نژادیه اشکال تبعیرفع کل المللی بینمعاهده 
  داند. یم ممنوع، با احترام به حق بر مسکن یا قومی یشه ملیا ری

 ) کشـورهاي h)(2(14ه زنـان در مـاده   یض علیه اشکال تبعین چارچوب معاهده رفع کلیدر هم
از  ین زنـان ین امر که چنـ ین ایدر جهت تضم ییه زنان در مناطق روستایض علیعضو را به رفع تبع

  نماید. یم ملزم، مناسب باالخص در ارتباط با مسکن بهره ببرند یط زندگیشرا
، ازیـ ط نیتـا در شـرا   کنـد  یمعضو را ملزم  کشورهاي، )3(27ون حقوق کودك در ماده یکنوانس

ون ین حـال کنوانسـ  یهمـ  در، نه مسکن فراهم آورنـد یدر زم ویژه بهرا  یتیو برنامه حما يماد کمک

                                                            
1. International Covenant on Civil and Political Rights, GA Res 2200A (XXI), 21 UNTS 171, entered into 

force March 23, 1976. Available at http:// www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr. htm. Accessed March 5, 
2002. 

2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 660 UNTS 195, 
entered into force January 4, 1969. Available at: http://www.unhchr.ch/html/menu3/ b/d_icerd.htm. 
Accessed March 5, 2002. 

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, GA Res 34/180, UN 
GAOR 

 Suppl (No. 46) at 193, UN Doc A/34/ 180, entered into force September 3, 1981. Available at: 
http://www.unhchr. ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm. Accessed March 5, 2002. 

4. Convention on the Rights of the Child, GA Res 44/25, Annex, 44 UN GAOR Suppl (No. 49) at 167, UN 
Doc A/44/49 (1989), entered into force September 2, 1990. Available at: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/ k2crc.htm. Accessed March 5, 2002. 

5. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families, GA Res 45/158, Annex, 45 UN 

 GAOR Suppl (No. 49A) at 262, UN Doc. A/45/49 (1990) (not yet in force). Available at: 
http://www.unhchr.ch/ html/menu3/b/m_mwctoc.htm. Accessed March 5, 2002. 



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

127 

) d)(1(43در مـاده   یشـان ها خـانواده  يکارگران مهاجر و اعضـا  یت از حقوق تمامیحما المللی بین
رفتار با شهروندان کشور محل استخدام در رابطه بـا   ياز برابر دیکه کارگران مهاجر با دارد یم بیان

در ارتبـاط   یکشـ  بهرهو محافظت در برابر  یمسکن اجتماع يها برنامهبه مسکن از جمله  یدسترس
ن یکه حقوق مرتبط با مسکن را تضـم  المللی بین يگر سازوکارهایاز د .بها برخوردار باشند با اجاره

حقـوق   يو سـازوکارها  5و4و3و2و1کـار   یمتعدد سـازمان جهـان   هاي یونانسکنوبه  توان یم نمایند یم
  6.بشردوستانه اشاره نمود
اسـتاندارد   تـرین  یشرفتهپی، و فرهنگ اجتماعیي، حقوق اقتصاد المللی بینثاق یدر هر صورت م

ـ ا .ت از حقوق مرتبط با مسکن فـراهم آورده اسـت  یرا در خصوص حما المللی بین ن معاهـده در  ی
  :دارد یمان ی) خود ب1(11ماده 

ي عضو این معاهده حق همه افراد را در برخورداري از یک استاندارد مناسب زندگی براي ها دولت
و مسـکن و بهبـود مسـتمر شـرایط      پوشـاك هاي غذاي مناسب،  یطهحاز جمله در  شان خانوادهخود و 

 باتضمین تحقق این حق،  شناسند. کشورهاي عضو اقدامات مقتضی را در راستاي یمزندگی به رسمیت 
  نمایند. یم مبذولالمللی بر پایه اراده آزاد بر حصول این نتیجه،  درك اهمیت اساسی همکاري بین

فه اجرا و نظـارت  یوظ الملل بینجامعه  يکه از سو یو فرهنگ اجتماعیي، ته حقوق اقتصادیکم
گونه که در مـاده   آن، دهیگردبه آن محول  یو فرهنگ اجتماعیي، حقوق اقتصاد المللی بینثاق یبر م
را از حـق   تري یقدق يمعنا7 1991در سال  4شماره  یه عمومیان شده است با الهام از نظری) ب1(11

 يریه عناصر سازنده حق بر مسکن مناسب را که تفسین نظریا نهد. یمما  يبر مسکن مناسب فرارو
در  کـه  یی آنت محتـوا یساس از ظرفن اید و فارغ از حشو و زوائد از حق فراهم آورده و بر همیمف
ـ ا کنـد.  یمـ ان یـ بـه وضـوح ب   نماید یم یبانیپشت ییک چارچوب قضایر در ین و تعبییتع ـ ن نظری ه ی

                                                            
1. International Labor Organization. Convention no. 169 concerning indigenous and tribal peoples, art 2, 7, 

14, 16, 17, and 20, adopted June 27, 1989. 
2. International Labor Organization. Convention no. 161 concerning occupational health services, art 5, 

adopted June 25, 1985 . 
3. International Labor Organization. Convention no. 117 concerning social policy (basic aims and standards), 

art 2, 4(d), and 52, adopted June 22, 1962. 
4. International Labor Organization. Convention no. 110 concerning plantations, art 88, adopted June 24, 

1958. 
5. International Labor Organization. Convention no. 82 concerning social policy (non-metropolitan 

territories), art 11(b) and (d), adopted July 11, 1947. 
6. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, art 49, 53, and 134, 75 

UNTS 287, entered into force October 21, 1950. 
7. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment no. 4. The right to adequate 

housing (art 11[1] of the Covenant) (sixth session, 1991): compilation of general comments and general 
recommendations adopted by human rights treaty bodies. UN doc HRI/GEN/1/Rev.1 at 53 (1994). 
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ض را مطرح نمـوده و بـه   یبشردوستانه همچون اصل عدم تبع الملل بینحقوق  ین اصول کلیهمچن
 ین اقدام در وهله اول بـه نـوع  یکه ا پردازد یمکرد ین رویبا ا يرامون اقدام به اخراج اجباریبحث پ
  باشد. یم یو فرهنگ اجتماعیي، حقوق اقتصاد المللی بین ثاقینقض م

بیان شده است  4هفت عنصر سازنده حق بر مسکن مناسب که به وضوح در نظریه عمومی شماره 
 بضـاعت و زیرسـاخت،   تسهیالت، مصالحبودن خدمات،  فراهمعبارتند از امنیت قضایی تصرف ملک، 

صورتی  و مناسبت فرهنگی. عناصر قابلیت سکنی و دسترسی به موقعیت، دسترسیسکنی،  قابلیت، مالی
نماید کـه   یمید تأکاول یعنی قابلیت سکنی بر این نکته  عنصر باشند. یمنزدیک با مسئله سالمت همسو 

 عنصـر  رد.آو یمـ را در برابر تهدیدات حوزه سالمت مانند عوامل ناقل بیماري فراهم  پناهگاهیمسکن، 
باشد که مسکن مناسب براي افرادي با مشکالت پزشکی مزمن و  یمدوم یعنی دسترسی مستلزم این امر 

  معضالت در ذیل بررسی خواهد شد. این بیماران روانی در دسترس باشد.
 7شـماره   یه عمـوم یب نظریبا تصو یو فرهنگ اجتماعیي، ته حقوق اقتصادیکم 1997در سال 

ح عناصـر  یل پرداخته و اقدام به توضـ یبه شرح و تفص يون مسئله اخراج اجباررامیمبسوط پ طور به
در قالـب   7شـماره   یه عمـوم ین اساس نظریبر هم1.نمود یزآم خشونتن عمل غالباً یا ینیسازنده ع

و  اجتمـاعی ي، حقوق اقتصاد المللی بینثاق یم يآمرانه از حق بر مسکن مناسب که از سو يریتفس
که حکم صادره در خصوص موارد  یقرار گرفته و در چارچوب دستورالعملت یمورد حما یفرهنگ

  خورد. یموند یپ 4شماره  یه عمومینظر بهرساند،  یم ياریز به آن ین حق نینقض ا يمورد ادعا
ن اسـتاندارد در دسـترس حـوزه    یدر خصوص حق بر بـاالتر  14شماره  یه عمومین نظریهمچن

ـ نـه ارتقـا و حما  یزمز در یـ ن يالدیمـ  2000سالمت مصوب سال   کارآمـد ، ت از مسـکن مناسـب  ی
و  اجتمـاعی ي، حقـوق اقتصـاد   المللی بینثاق یم 12به ماده  يتر واضح معناي، هین نظریا 2باشد. یم

  :دارد یمان یکه ب بخشد یم یفرهنگ
ن اسـتاندارد در  یاز بـاالتر  يه افـراد را در برخـوردار  یـ کل حـق ، ثاق حاضـر یعضو م کشورهاي  .1

  شناسند. یمت یبه رسم یو روان یجسمدسترس سالمت 
ـ ل به تحقق کامل ایثاق حاضر در جهت نیعضو م يکشورها يد از سویکه با اقداماتی  .2 ن حـق  ی

  :باشد یمل یذ ياقدامات ضرور شامل، ردیصورت پذ
  و مرگ نوزادان و رشد سالم کودك ییزا در جهت کاهش نرخ مرده ) آمادگیالف
  یو صنعت یطیابعاد بهداشت مح یتمام ) توسعهب
  ها ر آنیو غ یشغلی، بوم، رداریواگ هاي یماريبو کنترل  درمان، ) پیشگیريج
  .باشد يماریط بیدر شرا یخدمات و مراقبت پزشک یتمام کننده نیکه تضم یطیشرا ) خلقد

                                                            
1. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment no. 7. The right to adequate 

housing (art 11[1] of the covenant): forced evictions, UN doc E/C.12/1997/4 (1997). 
2. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment no. 14. The right to the highest 

attainable standard of health. UN doc E/ C.12/2000/4 (2000). 
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حـق بـر سـالمت    «ت شناخته است کـه  ین امر را به رسمیا کمیته، 14شماره  یه عمومیدر نظر
و » از جمله حـق بـر مسـکن بـوده     ير حقوق بشریبه تحقق سا یابسته و متکتنگاتنگ و صورتی به
 .»دهند یمن حق بر سالمت را مورد توجه قرار یادیعناصر بنها،  يآزادر حقوق و ین حقوق و سایا«

ن استاندارد در دسترس سـالمت را  یبشر بر باالتر حق، ن آشکارایهمچن کمیته، هین نظریبه واسطه ا
و  مند زمان صورت بهکه نه تنها به مراقبت حوزه سالمت  نماید یمر یر و تعبیفست یکل یدر قالب حق

  شود. یمز ین از جمله مسکن نیادیبن کننده نییبلکه شامل عوامل تع یابد یممساعد وسعت 
  

  نه مسکن مناسبیابعاد حوزه سالمت در زم
 4شـماره   یومعمـ  نظریـه ، با امعان نظر به ابعاد مـرتبط بـا سـالمت در خصـوص مسـئله مسـکن      

تگر ینقـش مناسـب حمـا    يفـا یدر جهـت ا  ينه حداقل الزامات ضروریر را در زمیتفس ینتر واضح
حقـوق   المللـی  بـین ثـاق  یعضـو م  کشورهاي، نیبر ا عالوه نماید. یممسکن در حوزه سالمت ارائه 

الزامـات   ینتـأم و  حمایـت ، موظـف بـه احتـرام    یقـانون  صـورت  به یو فرهنگ اجتماعیي، اقتصاد
فـراهم آوردن   يسکونت و بـه معنـا   قابلیت، ن الزامات در امر مسکنیاز ا یکی باشند. یم گفته یشپ

ـ  بـاد ، بـاران ، گرمـا ، رطوبـت ، در برابر سرماها  آن سکنه و حفاظت از يمناسب برا يفضا گـر  یا دی
 در، بـر آن  عـالوه  .اسـت  يمـار یو عوامل ناقل ب يساختار مخاطرات، سالمت کننده دیخطرات تهد

ثاق را یعضو م يها دولت آشکارا، 4شماره  یعموم نظریهی، ت سکنیرامون شرط قابلیح پیتوضمقام 
شـده از   تـدوین ، همه جانبه قواعد سالمت مرتبط با حـوزه مسـکن   صورتی به«تا  نماید یمق یتشو
اغلـب مـرتبط بـا     یطـ یعامـل مح عنـوان   بـه  کـه مسـئله مسـکن را    یسازمان بهداشت جهـان  يسو
  ».کار ببندد بهبیند،  یمردار یواگ هاي یماريب وتحلیل تجزیه هاي یتموقع

قاعده اساسی حـاکم بـر ارتبـاط مسـکن و سـالمت را       ششقواعد سالمت مرتبط با مسکن، 
در برابـر   ) حفاظـت 2هاي قابل انتقـال،   یماريبدر برابر  ) حفاظت1دهد: یمطور مبسوط شرح  به
شارهاي روانی و اجتمـاعی بـه حـداقل    ف ) کاهش3هاي مزمن،  یماريبها و  یتمسمومها،  یبآس

از افراد در معـرض   ) حمایت6آگاهانه از مسکن و  ) استفاده5محیط مسکن،  ) ارتقاي4ممکن، 
باشند. قاعده اول بـر ایـن نکتـه     یمطور ویژه مرتبط با حوزه سالمت  قواعد اول و دوم به 1خطر.
آب سالم،  ذخیره دارند: ورزد که شرایط ذیل در جهت تضمین مسکن مناسب ضرورت یمید تأک

 حمایـت فردي و خـانگی،   بهداشتي سطحی، ها آبکشی  زهبهداشتی فضوالت انسانی،  دورریز
هـا. دومـین قاعـده، مصـالح و      یمـاري بي ساختارمند در برابـر انتقـال   ها محافظتغذایی ایمن و 

ر داده و پیشـنهاد  هاي ساختمانی به همراه ایمنی بنا از قبیل تهویه و نور را مورد توجه قرا یکتکن
ي باشد تا سـکنه در معـرض شـرایط خطرنـاك یـا      ا گونه نماید تا محل اقامت فیزیکی باید به یم

  یز قرار نگیرند.آم مخاطرهاجسام 
                                                            

1. Health Principles of Housing. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1989 
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  یختگی حقوق مرتبط با مسکن در حقوق داخلیآم
حقوق بشر مـورد امعـان نظـر قـرار گرفتـه       یه جهانیت از حق بر مسکن مناسب که در اعالمیحما

 يف حقوق بشریه مذکور اقدام به تعرینه تنها اعالم باشد. یمکشورها  یتمام يقابل اعمال برااست 
باشـند،   یمو متابعت از آن  احترام، سازمان ملل متحد موظف به ارتقا ياعضا ینموده است که تمام

و به  دهیگرد یعرف المللی بینل به حق یده است که تبدیرس يا درجهخود به  يه به خودیاعالم بلکه
 .قابـل اعمـال اسـت    باشـند  ینمـ ز یکه عضو سازمان ملل متحد ن ییکشورها يبرا ین واسطه حتیا

و  حمایـت ، ملزم به احتـرام  یقانون صورت بهش گفته ین و معاهدات پیثاقیبر آن دول عضو م عالوه
  باشند. یمحق بر مسکن مندرج در آن اسناد  ینتأم

اهمیـت   کماکانباشند،  یمکننده از حق بر مسکن  مللی حمایتال نهادهاي بین عضو، ها دولتگرچه بیشتر 
ي حقوقی که از ها نظامدر آمیختن این حقوق با قوانین و مقررات داخلی به قوت خود باقی است. این امر در 

ي حقـوقی،  هـا  نظـام یابد. در این  یماي  یژهوبرند اهمیت  یمقاعده عدم اجراي خود به خودي معاهدات بهره 
 بـر  عنوان خالق مبناي عملی در عرصه داخلی سر باز زنند. الملل به است از شناسایی حقوق بین ممکن محاکم

نیل به نتیجه در اعمـال حقـوق    ازجمله حق بر مسکن،  ازتجاوز نسبت به حقوق بشر،  قربانیانهمین اساس، 
  ي قضایی داخلی ناتوان خواهند بود.ها نظامبشري خود یا جبران نقض این حقوق در 

 اند. یختهآمگذاري ملی خود  شبختانه بسیاري از کشورها، حقوق مرتبط با مسکن را با نهادها و قانونخو
المللـی   و هنجارهـاي بـین   قواعـد متون سازمانی یا قـانونی از روي اسـتانداردها،    اینموارد گوناگونی،  در
نه تنها نسبت بـه   ها دولتگذاري،  اهمیت بخشی به حقوق مرتبط با مسکن در قانون با .اند شدهسازي  مدل

ي حقـوقی داخلـی   هـا  نظامدست به خلق  بلکهالمللی خود اقدام نموده،  اجراي تعهدات خاص قانونی بین
  دهد تا به حقوق خود جامه عمل بپوشانند. یمبه آنان اجازه  ها گروهزنند که با قدرت بخشیدن به افراد و  یم

عنـوان الگـویی بـراي     المللـی بـه   قوق بشـر بـین  دالیل دیگري نیز در خصوص استفاده از قوانین ح
الملل در جهت آگاهی بخشی به حقـوق   بر حقوق بین تکیهمثال،  براي گذاري داخلی وجود دارد. قانون

ي قانونی داخلی با نظر به حقوق بشر شناسـایی  ها نظامداخلی منجر به سطح سازگاري باالتري در بدنه 
یی کـه در جهـت راهنمـایی بـه حقـوق      هـا  دولـت بـر آن   الوهع المللی خواهد بود. شده در مقیاس بین

برند. این  یمالملل از آن منبعث گردیده است نیز بهره  نمایند از فرآیندي که حقوق بین یمالمللی نظر  بین
هاي گونـاگونی   یدهااز  متأثرالملل  کند. حقوق بین یم استفاده» بهترین عملکردها«فرآیند اغلب از دیدگاه 

تبدیل  فرآیند گیرند. یمو فرهنگی مختلف سرچشمه  اقتصادي، سیاسیي قانونی، ها عرفاز  باشند که یم
هایی است که از سوي جامعه جهانی نه تنها  یدهاالملل بیانگر پذیرش آن دسته از  هنجارها به حقوق بین

  شوند. یمشمول شمرده  قابل اعمال در قالبی جهان بلکه» بهترین عملکردها«عنوان  به
 یکشـورها در جهـت آگـاه    يبرا المللی بینن حقوق بشر یآوردن به قوان ين اساس رویبر هم

کـه در جهـت    یاسـت یو س گـذاري  قـانون  ازجملـه ی، است داخلـ یو س گذاري قانونبه نظام  یبخش
ن اسـت  یچنـ  باشد. یمت یاهم واجد، اند شده یت هدف آنان طراحیسالمت جمع يت و ارتقایحما

  .گردد ییاجرا یق حقوق داخلید از طریتبط با مسکن مناسب بامر المللی بینکه حقوق بشر 
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  يریگ جهینت
 قـوانین  باشـد.  یمـ و جامعه اثرگذار  يبر هر دو ساحت سالمت فرد يادیط مسکن به اندازه زیشرا

 یت شناخته و حداقل الزامات را در قالـب الزامـات  یرا به رسم ین همبستگیبشر ا المللی بینحقوق 
، بـوده و در صـورت تحقـق   ها  ین آنتأمو  حمایت، ملزم به احترام یقانون صورت به ها حکومتکه 
 فـراهم ، خلـق خواهـد کـرد    هـا  مکانهمه افراد در همه  يست برایرا در جهت ز يتر سالم طیشرا
بشر وضع شده مورد  المللی بینکامل تحت قواعد حقوق  صورت بهبر مسکن مناسب  حق آورد. یم

شـگام  یاز متخصصان پ یکیعنوان  به، Matthew Cravenکالم  در، قتیحق در گیرد. یمف قرار یتعر
ـ  یو فرهنگ اجتماعیي، ته حقوق اقتصادیکم«ی، و فرهنگ اجتماعیي، در حوزه حقوق اقتصاد ش یب

  1».به حق بر مسکن توجه مبذول داشته است نسبتي، گریاز هر حق د
ه شـهرها در مسـکن   یاطق حاشـ ارد نفر تنها در منیلیم 1.1 حدود، ن درجه از نظارتیرغم ا یعل

 المللـی  بـین  یدن به الزامـات حقـوق  یت بخشیدر قبال اهم ها دولتفه یوظ کنند. یم ینامناسب زندگ
 .اسـت  يضرور ين رو امریحق بر مسکن مناسب از هم ینتأمو  حمایت، تیاهم يخود در راستا

نـد  یدر فرآ يوق بشـر ن حقـ یاز قوان باید، مدافع يگر وکالیو د ین مرتبط با بهداشت عمومیمسئول
نفعان و در حوزه امور مرتبط بـا سـازمان    يحقوق ذ يساز ییاجرا يهر دو راستا در، ت خودیحما

 المللی بینثاق یم مانندي، ب اسناد حقوق بشریتصو يشتر برایق هر چه بیجهت تشو در، ملل متحد
  .ون حقوق کودك بهره ببرندیو کنوانس یو فرهنگ اجتماعیي، حقوق اقتصاد

ب یکشـور مـورد تصـو    145 يکه از سو یو فرهنگ اجتماعیي، حقوق اقتصاد المللی بیناق ثیم
د و اذن به یصالحد يده و برایجمهور کارتر به امضا رس سیتوسط رئ 1977اکتبر  5در ، قرار گرفته

ثـاق توجـه الزم را   یچند مجلـس سـنا هنـوز بـه م     هر .ده استیب به مجلس سنا ارسال گردیتصو
نتـون در  یجمهور کل سیرئ يحقوق کودك از سو کنوانسیون، ن صورتیبه هم .ستمبذول نداشته ا

 يکشـورها  یتمام يون از سویب کنوانسیرغم تصو یهنوز عل یده ولیبه امضا رس 1995ه یفور 16
ـ رد ) درباشـد  یمـ که فاقد دولت در حال کار سومالی (کا و یاالت متحده آمریر از ایجهان به غ ف ی

ت خود ارتباط یمورد حما يد با سناتورهایمدافع با وکالي .ا قرار داردب از جانب مجلس سنیتصو
 يحقـوق بشـر   المللـی  بینن معاهدات مهم یب ایق به تصوینه را در جهت تشویبرقرار نموده و زم

حقوق گنجانده شده در  يساز ییق به انجام و اجرایرا در جهت تشو ها تالشفراهم آورده و سپس 
ست یط زیشرا يمنجر به ارتقا تواند یم هایی یتحمان یحاصل از چن نتایج .ن اسناد تداوم بخشندیا

  .گردد ها انسان یتمام
   

                                                            
1. Craven M. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: A Perspective on Its 

Development. Oxford: Clarendon Press, 1995. 
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 کارآموز وکالت کانون وکالي دادگستري گیالن سرا امید کندوجی خطبه

  کارآموز قضایی محمد شیدا

 
  

  چکیده
نــه ثــروت میــان تمــام تقســیم عادال

 اقشار و افراد جامعه و جلـوگیري از 
آن به هـر طریـق    ییجا انتقال و جابه

راه  تـــرین یمشـــروع، اصـــل یـــرغ
پیشگیري از وقوع مفاسد سیاسـی و  

 لعامه را نه کام قمالی است و حقو
اي احیـا خواهـد    طور گسترده ولی به
 )442:1380یارارشــــدي، . (کــــرد
گذار نیز بـه ایـن مهـم توجـه      قانون

ي که با وضـع قـوانین   طور هبنموده، 
ته است راه تحصیل تا حدودي توانس

ــوال و  ــیداراام ــاي نامشــروع را  ی ه
مسدود نمایـد. اصـل چهـل و نهـم     
قــانون اساســی جمهــوري اســالمی 

دولـت موظـف    :دارد ایران بیان مـی 
ــروت ــا،   اســت ث ــی از رب ــاي ناش ه

، ســرقت، اخــتالس، رشــوه، غصــب
، موقوفــات از سوءاســتفاده، قمــار

هــا و  کــاري مقاطعــه از سوءاســتفاده
هـاي   ینزمـ  فروشمعامالت دولتی، 

یر کـردن  داموات و مباحات اصلی، 

ــر   ــوارد غی ــایر م ــاکن فســاد و س ام
مشروع را گرفته و به صـاحب حـق   
رد کند و در صورت معلوم نبودن او 

این حکم باید بـا  . المال بدهد به بیت
رسیدگی و تحقیق و ثبـوت شـرعی   

ایـن   . دروسیله دولت اجـرا شـود   به
یـت دیگـران   مالک بـه  احتـرام مورد، 

عنوان یک مبنا و احکـام اسـالمی    هب
. عنـوان یـک منبـع مـدنظر اسـت      به

تحصیل مال نامشـروع یـا از طریـق    
یـق تعـرض بـه    طر از جزنامشروع، 

پـذیر   مالکیت مشروع دیگري امکـان 
این امر خالف حقـوق   . نفسنیست

ــت  ــران اس ــل،  .و آزادي دیگ (رحم
72:1396( 

باري، حرکت در چـارچوب و عـدم   
ی عمـوم  ظـم ن جـوهره خروج از آن، 

است و بدون آن نظم عمـومی دچـار   
 نظمکه  آن بر مشروطشود،  اختالل می

ی مـورد نظـر قـانون براسـاس     عموم
گذاري تبیین شده  اصول صحیح قانون

ین ترتیب، ) بد1386آزمایش، . (باشد
ــردم و    « ــده مـ ــه نماینـ ــت کـ دولـ

ي نظر مـردم در قـوانین    دهنده بازتاب
ي انگار باشد باید آن عملی را جرم یم

و از دل  انـد  آنکند که مردم خواهـان  
ــالك    ــارتی م ــه عب ــد. ب ــه باش جامع

انگاري خواسـت اکثریـت مـردم     جرم
باشد، اگر مبنـا جـرم دانسـتن عمـل،     
انزجار حداکثري مردم نسبت به فعـل  

اي کـه در بـر دارد ایـن     یجـه نتباشد، 
است که بدون الزامی از طـرف نهـاد   

به آن قانون احتـرام   رأساًحاکم، مردم 
کنند ولـی   یمذاشته و به آن تمکین گ

اگر قواي حاکم بدون توجـه بـه ایـن    
امر که کدام موضوعات از نظر مـردم  
ــه     ــت ب ــتري دارد، دس ــت بیش اهمی

شـود   یمـ انگاري بزند نتیجه این  جرم
کــه بــراي ملــزم کــردن مــردم بــه آن 
قانون، نیازمند هزینه فراوان از طـرف  

  )1:1399شیدا، »(قواي حاکم است.

  یه قضاییرومال نامشروع، تحصیل مال، کلیدي: واژگان 
  

  شرح ماوقع
شعبه اول بازپرسی دادسراي عمـومی و انقـالب شهرسـتان     در بر اساس محتویات پرونده مطروحه

س بـا عنـوان اتهـامی تحصـیل مـال از      .به ثبت شکایت علیه آقاي س اقدام، الف .الف يآقا، تالش

 تحصیل مال از طریق نامشروع

 نقد یک رأي 
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از حساب بـانکی   1/1/1398در مورخ ، متهم آن است که انتسابی به رفتار نماید. یمطریق نامشروع 
 و، شـود  مـی  شاکی در نزد بانک تجارت شعبه تالش به مقـدار پـنج میلیـون ریـال وجـه برداشـت      

هـم داخـل آن بـوده) مفقـود      را (که رمـز آن  اش که کارت بانکی گردد یممتوجه  سان نامبرده بدین
موضـوع را بـه شـرح    ، نتـري محـل وقـوع جـرم    نـامبرده بـا مراجعـه بـه کال     در ادامه .نموده است
 ادامـه  در کنـد.  یماقدام به طرح شکایت کیفري  و متعاقباً نماید می مجلس تنظیمی بازگویی صورت

پرونـده در  ، و با ارجـاع دادسـتان   کند یممرجع انتظامی شکایت شاکی را به دادسراي تالش ارسال 
پـس از جـري    گردد. یممقدماتی شروع  اتیقتحق یندفرا شعبه اول بازپرسی شهرستان تالش ثبت و

 قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین    2عمل متهم را منطبق با ماده  بازپرس مربوطه، تشریفات قانونی
اقـدام بـه صـدور قـرار جلـب بـه        و متعاقباًدانسته  1367و اختالس و کالهبرداري مصوب ارتشاء 

م را فاقد وصف جزایی تشـخیص  عمل مته در این خصوص لیکن دادستان محترم کند. یمدادرسی 
پـس از حـدوث ایـن     .بـوده اسـت   و معتقد به جرم نبودن عمل موصوف و صدور قرار منع پیگرد

ایـن امـر اتخـاذ     الیـه نسـبت بـه    تا شعبه مرجـوع  گردد یمارسال  به دادگاه مربوطه پرونده، اختالف
تصـمیم   تالف ذیـالً در مقـام حـل اخـ   ، پس از بررسی محتویـات پرونـده   دادگاه نیز .تصمیم نماید

  .داده است بازپرس را صائب تشخیص
العاده جلسه دادگاه به تصدي امضاکنندگان ذیل تشـکیل و   در وقت فوق 23/7/98 به تاریخ

مـابین مقامـات    گردد که پرونده تحت امر جهت حل اخـتالف فـی   تحت نظر است مالحظه می
ونـده و اعـالم خـتم رسـیدگی و     دادسرا به ایشان ارجاع گردید با جمیع اوراق و محتویـات پر 

دارد: درخصـوص اخـتالف حاصـله بـین      استعانت از خداوند متعال به شـرح ذیـل اعـالم مـی    
ین شــرح اجمــالی کــه بــازپرس بــد ......................... بــازپرس و دادســتان در پرونــده کالســه

بـه   درخصوص اتهام آقاي س.س تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شکایت عقیده به جلـب 
دادرسی دارد و دادستانی محترم به لحاظ عدم احراز بزه قرار منع تعقیب را دارد که دادگـاه بـا   
توجه به شکایت شاکی و استعالم به عمـل آمـده از بانـک تجـارت تـالش و تهیـه تصـاویر از        

حـل   273ــ 272 عنه، در زمان برداشت با صائب دانستن نظریه بازپرسی مستنداً به مـاده  مشتکی
  .أي صادره قطعی استر نماید. می اختالف

سپس پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا عودت داده شده و دادیار شعبه اول به 
نماید. و مجدداً پرونده جهت رسـیدگی   یمجانشینی از دادستان اقدام به صدور کیفرخواست 

تشـریفات   ياز جـر شـود. النهایـه پـس     یمدادگاه کیفري دو تالش باز گردانده  102به شعبه 
قانونی و تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور حکـم بـه محکومیـت    

قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء اخـتالس و کالهبـرداري         2متهم به استناد مـاده  
  نماید: یم
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  يرأمشخصات 
  پرونده:....................................ماره ش
  دادنامه:....................................ماره ش

  29/8/1398ي:رأتاریخ صدور 
  دادگاه کیفري دو شهرستان تالش 102کننده: شعبه  مرجع رسیدگی

 
  يرأمتن 

سایر مشخصات به لحاظ عدم دسترسی به متهم نامعلوم فرزندم (در خصوص اتهام آقاي س.س 
شش میلیـون و دویسـت هـزار     و یستبباشد) دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ  یم

ریال موضوع شـکایت آقـاي... حسـب کیفرخواسـت شـماره... صـادره از شـعبه اول بازپرسـی         
اوراق و محتویات پرونده ازجمله شهرستان تالش، با عنایت به جامع  و انقالبدادسراي عمومی 

شکایت شاکی و اظهارات وي در دادسرا، استعالم به عمل آمده از بانک تجارت، شناسایی مـتهم  
تنظیمی بازبینی سی دي پیوستی از سوي مرجع  جلسه صورتاز طریق عکس و فیلم ضبط شده، 

فـاع از اتهـام   انتظامی احراز برداشت مبلغ موصوف از حساب شاکی، عدم حضور متهم جهـت د 
انتسابی در دادسرا و دادگاه و عدم ارسال الیحه دفاعیه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 

از قانون تشـدید   2اتهام انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 
ومیـت مـتهم   حکـم بـر محک   1367مصـوب  و کالهبرداري  و اختالسمجازات مرتکبین ارتشاء 

دارد.  یمـ عالوه بر رد اصل مال در حق مالباخته به تحمل دو سال حبس تعزیري صادر و اعـالم  
ي صادره غیابی و ظرف بیست روز پـس از ابـالغ قابـل واخـواهی در ایـن دادگـاه و پـس از        رأ

انقضاي مهلت مذکور ظرف بیست روز قابـل تجدیـدنظرخواهی در محـاکم محتـرم تجدیـدنظر      
  باشد. یم استان گیالن
 اشخاص به که را امتیازاتی انحاء ازي به نحو کس هر: قانون تشدید چنین آمده است 2در ماده 
 چـه  آن و واردات و صادرات جواز نظیر گردد می تفویض مخصوص شرایط داشتن جهت به خاص
 سوءاسـتفاده  آن از یـا  و دهـد  قـرار  فـروش  و خرید معرض در شود می گفته اصولی موافقت عرفاً
 یـا  و شـود  تقلـب  مرتکـب  نماید توزیع ضوابطی طبق بوده مقرر که ییکاالها توزیع در یا و نماید
 اسـت  بـوده  قـانونی  مشـروعیت  فاقد آن تحصیل طریق که کند تحصیل وجهی یا مالی کلی طور هب

 نقـدي  جریمـه  یـا  و حـبس  سال دو تا ماه سه مجازات به مال اصل رد بر عالوه و محسوب مجرم
  .شد خواهد محکوم آمده دست هب مال برابر دو معادل
 بـه  مکلـف  دادگـاه  تعلیـق  و تخفیـف  جهات وجود صورت در ماده این در مذکور موارد در تبصره.
  ».بود خواهد قانون این 1 ماده 1 تبصره مقررات رعایت
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طوري کـه یکـی از    هب 1حقوق دارد و انسجام گیري در شکل اهمیت زیاديی یامروزه رویه قضا
یـک  عنـوان   به و، بررسی آن دیگر جنبه تفننی سابق را از دست داده و آید یمشمار ه منابع حقوق ب

ی غیـر ممکـن   یحقوق موضوعه بدون توجه به رویـه قضـا  شناخت  که چنان، ضرورت مطرح است
که همین امر سبب بروز اخـتالف   يا گونه به، از ماده موضوع بحث تفاسیر متفاوتی بیان شده .تاس

در ذیـل دو   یرهاتفسبه بررسی این ، در این نوشته .بین آراي صادره از محاکم را فراهم آورده است
  .شهرستان تالش خواهیم پرداخت يها دادگاهی از صادره از یک يرأبر  یدتأکو با ، مبحث
  

  تفسیر موسع. 1
 بایـد  رویـن  ا از اسـت؛  يگـذار  قـانون  موارد دشوارترین و ترین پیچیده از انگاري جرم تردید بدون
 محـدودیت  ماننـد  مـاهوي  معیارهـاي  انگـاري  جـرم  در .باشد جزا حقوق مبانی و اهداف بر منطبق
یارهاي شـکلی همچـون صـراحت و    مع و مجازات و جرم تناسب، آن به توسل بودن استثنا، قلمرو

ی و اخالقی را باید در نظر گرفت و براسـاس آن  ادبشفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، 
 حتی و نیست ممکن انگاري جرم اهداف به وصولاین صورت  غیر در .کرد انگاري مبادرت به جرم

 جملـه  از دیگـري  فراوان مشکالتکه  آن بر  عالوه .شود می کاسته هم جزا حقوق ابهت و ارزش از
یـک قـانون   عنـوان   بـه  ) حقـوق جـزا  25ص  :1392، (پوربافرانی .آید می به وجود نیز کیفري تورم

؛ چرا که با تبیین اوصاف مجرمانه در قـانون  شود یمفردي محسوب  هاي يآزاداصلی  کننده تضمین
آزادانـه  ، که بتوانند در پرتو این قـوانین  دهد یمراد اجازه به اف، دقیق از این اعمال ممنوعه یفو تعر

 :1380، کوشا( .مصون باشند، اعمال خود را انجام دهند و از تعقیب خودسرانه و بدون مجوز قانون
 کـه انتهـاي   طـوري  به در برخی موارد به این امر توجه ننموده است گذار قانون حال ینا ) با33ص 
را طـوري طراحـی شـده     کالهبـرداري  و اختالس وارتشاء  مرتکبین قانون تشدید مجازات 2ماده 

سبب به خطر افتادن حقوق  تواند یم، است که عالوه بر خلط مباحث حقوق مدنی و حقوق کیفري
 یـا ...: «گویـد  یمـ کـه   2ماده نزاع ابهام موجود قسمت انتهاي ماده مذکور است .و آزادي افراد گردد

» ... اسـت  بوده قانونی مشروعیت فاقد آن تحصیل طریق که کند تحصیل وجهی یا مالی کلی طور هب
، را طبق آن مورد حکم قـرار داد  میجرااستفاده کرد و بسیاري از  توان یمبه راحتی  و از این عبارت

بسیاري از مـواردي را کـه داراي خصیصـه     ها دادگاهو ، که در رویه قضایی شاهد هستیم طور همان
                                                            

 رویه قضایی  :گویند می اجتماعی زندگی  هاي واقعیت  با  آن  نزدیکی  و  رویه قضایی  اهمیت  در  کاتوزیانمرحوم دکتر   .1
 8 توجیه و نقد رویه قضایی، ص . است  قوانین  یشگاهپاال  و  زنده  چکیده حقوق 

هاي  يو آزاد و حقوقکند  هاي فردي می انگاري، سرنوشت افراد را دستخوش سلیقه قانون مبهم، آن هم درباره جرم  .2
ه ضرر متهم اندازد. درست است که براساس اصول تفسیر قوانین کیفري، ابهام قانون را نباید ب ها را به مخاطره می آن

 اصل تفسیر به نفع متهم) و همچنین نباید گستره و مصادیق اعمال مجرمانه را به موارد مبهم سرایت داد( تفسیر کرد
 و شـفاف رعایت احتیاط را براي تدوین قانون صریح  گذار قانونشود تا  اصل تفسیر مضیق)، اما این امر باعث نمی(

  )42 انگاري در حقوق کیفري، مجلس راهبرد، ص و نبایدهاي جرمپوربافرانی، حسن، بایدها ( نداشته باشد.
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 رسـانند.  یمـ انتهاي ماده مورد بحث منطبق دانسته و اشخاص را به کیفر قسمت  با، مجرمانه نیستند
 نام برد توان یمبراي مثال پیدا کردن گوشی تلفن همراه گمشده و عدم استرداد آن به صاحب آن را 

در حـالی کـه اقـدام    1گیـرد.  یمموجب قسمت انتهاي ماده مذکور مورد حکم و مجازات قرار ه که ب
رفتـار   کـه  ایـن  چـه ، قسمت انتهاي ماده مورد بحث مورد مجـازات قـرار داد   با توان ینممذکور را 

مشمول  تواند ینمفعل  و ترك باشد یمقانون تشدید فعل مثبت مادي  2مجرمانه جرم موضوع ماده 
مرتکـب بـه    رفتار ینابر  عالوه .بر این رابطه استناد هم برقرار نیست عالوه، گیرد مذکور قرارماده 

زیرا هنگام ارتکـاب   2.رکن مادي و رکن روانی هم قابل تعقیب نیست یانم یزمان عدم تقارنسبب 
  .مرتکب فاقد رکن روانی بوده است، رکن مادي
پایانی مـاده را مسـتقل از    قسمتکننده،  دادگاه صادر، صادره مالحظه شد يرأکه در  طور همان

 در .نتهاي ماده دانسته اسـت و عمل شخص یابنده کارت را منطبق با ا صدر ماده تفسیر نموده است
 بـدون  و آن موسع تفسیر چرا که، نمود تفسیر آن صدر از مستقل را ماده فراز پایانی نباید که حالی

 10 و 2و مـواد   66و  36و مجـازات و اصـول    جرم بودن قانونی اصل خالف ماده صدر ارتباط با
  )1385ـ  1386: (آزمایش3.است قانون مجازات اسالمی

                                                            
شود کـه خـط    شود، پس از ردیابی مشخص می الف شکایتی مبنی بر مفقودي گوشی تلفن همراه مطرح می شخص  .1

شود که گوشی را در خیابان پیدا کرده است، لکن چون  تلفن همراه ب داخل گوشی فعال شده است. ب مدعی می
جز شکستن رمز گوشی نداشت، لذا اقدام به فلـش و بـاز    اي چارهه براي پیدا کردن صاحب گوشی گوشی قفل بود

اي  کند، از طرفی چون مالک اصلی خط تلفن همراه موجود در گوشی را سوزانده بود، شـماره  کردن رمز گوشی می
اخل گوشـی نصـب   د هایی برنامه »ب«شود که  جهت تماس در گوشی وجود نداشت. بعد از تحقیقات مشخص می

کرده و از آن استفاده شخصی داشته و حتی اقدام به حذف تصاویر و اطالعات موجود در تلفن همراه کرده و تنهـا  
آیـا  . 1.تصاویر خصوصی الف را نگه داشته است و نیز اقدامی در خصوص بازگرداندن گوشی پیدا شده انجام نـداد 

دانیـد عنـوان اتهـامی     موضـوع را واجـد وصـف کیفـري مـی     چه  چنان. 2دانید؟  موضوع را واجد وصف کیفري می
صرف یافتن گوشی و استفاده از آن و عدم تالش براي پیدا کردن صاحب آن فاقد وصف : هیأت عالی نظر یست؟چ

اما با توجه به تفصیل پاسخ مورد از مصادیق دسترسی غیر مجاز و یا تحصیل مال از طریـق نامشـروع    کیفري است.
. نتیجتـاً  باشـد  مـی کننده  ردد. در هر حال تشخیص و تطبیق مصادیق مجرمانه با قاضی رسیدگیمحسوب گ تواند می

  نظریه اتفاقی مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
واریز وجه به حساب شخص ثالث، به اشتباه وجـه را بـه حسـاب مرتکـب واریـز       به هنگامباخته  اي مال در پرونده  .2

باختـه، مرتکـب بـه     با شکایت مال. کند مرتکب از استرداد وجه واریزي خودداري می باخته، کند و با مراجعه مال می
قانون تشدید  2 گیرد و در نهایت به استناد ماده اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب و محاکمه قرار می

  .شود به پرداخت جزاي نقدي و رد مال محکوم می
انـد. بـراي نمونـه دادنامـه شـماره       ی از کالهبرداري را مشمول ایـن مـاده دانسـته   معامله مال ناش ها از دادگاهبرخی   .3

از همین نظر پیـروي کـرده اسـت. در مقابـل در نظریـه مشـورتی اداره        10/5/1391مورخ  9109976117300581
 2قانون اساسـی و مـاده    167آمده است: به موجب اصل  31/8/1373مورخ  5431/7حقوقی قوه قضاییه به شماره 

قـانون   و درشود  قانون مجازات اسالمی هر فعلی که در قانون مجازات براي آن تعیین شده است جرم محسوب می
مجازات براي خرید اموال ناشی از کالهبرداري مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشـد  

شاکري، ابوعلی، تحلیلی ( محاکم حقوقی اقدم نماید.تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق  نفع می ولی ذي
  )102ـ100 نوین از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران، صص
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مشـمول عنـوان مجرمانـه     توانـد  نمـی ، نظر عمل مرتکب پرونده مـورد بحـث  ه ب، با وجود این
یعنی  1388مصوب  اي یانهرا میجراقانون  13منطبق با ماده  و .باشد تحصیل مال از طریق نامشروع
از  غیرمجـاز  طـور  بـه هـرکس  : «دارد یمـ بیـان   مـاده مـذکور   .باشـد  می کالهبرداري مرتبط با رایانه

ایجاد یا متوقـف  ، محو، تغییر ،وارد کردنیا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل  اي یانهرا يها سامانه
ا امتیازات مالی براي خود یـا  وجه یا مال یا منفعت یا خدمات ی، ها یا مختل کردن سامانه کردن داده

یا جزاي نقـدي از   سال آن به حبس از یک تا پنج صاحب دیگري تحصیل کند عالوه بر رد مال به
 مجـازات  یـا هـر دو   یـال ) ر100.000.000تـا یکصـد میلیـون (    یال) ر20.000.000( یلیونمبیست 

  .»محکوم خواهد شد
وارد کـردن   کـه  ایـن  اعـم از  .وارد کردن اطالعات به رایانه براي پردازش است، دمنظور از ورو

  1.غیر مجاز باشد صورت بهاطالعات صحیح  که این یا اطالعات نادرست باشد و
از طریـق   گـذرواژه کـردن   وارد، هـا  دادهیکـی از مـوارد وارد کـردن    ، با توجـه بـه مـاده فـوق    

از  و، دیگـري  شخص با پیدا کردن کـارت عـابر بانـک    که باشد یم) ATMخودپرداز ( يها دستگاه
تحصـیل) وجـه از حسـاب صـاحبان کـارت مفقـودي       برداشت (اقدام به ، طریق دستگاه خودپرداز

  2نماید. یم
مـورخ   1161/93/7حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی بـه شـماره    اداره، در این مورد

ق  مالك چون داشته است: اظهار 18/5/1393  اسـتفاده اي،  یم مندرج در قانون جرایم رایانهاجرتحقّ
هاي داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده بـا اسـتفاده    اي و یا حامل ي رایانهها سامانه از

 موضـوع اي وارد نمودن رمز کارت عابربانـک دیگـري صـورت گرفتـه،      هاي رایانه غیرمجاز از داده
 مصـوب  اي رایانـه  جـرایم  قـانون  13 مـاده (1375 میاسال مجازات قانون الحاقی 741 ماده مشمول
  .است) 1388

 که است تشدید این قانون 2 ماده پایانی قسمت دیگر ایراد عام دانستن، گذشت چه آنعالوه بر 
 شـامل  راـ   دهـد  نمـی  را آن اجـازه  قـانون  کنـد کـه   می تحصیل را شخص مالی که مواردي ي کلیه
، سـرقت ، کالهبـرداري  جمله از است مال تحصیل آن تیجهن که جرایمی یهکل، بدین ترتیب .شود می

ی که نتیجه آن دریافت پول از ناحیه مرتکـب باشـد،   جنس روابط، امانت در خیانت، ارتشا، اختالس
 یل مال نماید مشـمول حکـم  تحص جعل بابت از جاعل آن در که جعل، تقلبی سکه فروش ید وخر

یکی از حقوقدانان  .بود خواهند نامشروع طریق از مال قانون تشدید و تحصیل 2 ماده اخیر قسمت
                                                            

 37 جزوه کارآموزي قضایی، ص  .1
غیرمجـاز ماننـد هـک     از؛غیرمج یا باشد مجازصورت  به است ممکن، و استآمده  مطلق داده کلمهدر ماده مذکور   .2

اما گاهی ورود غیرمجاز است اما داده مجاز اسـت بـراي   . غیرمجاز است هم داده غیرمجاز است کردن که هم ورود
 بـا  مرتبط کالهبرداري مورد این نتیجه در کند می برداشت پول و کند می پیدا رمز با را کسی عابربانک که کسیمثال 
ن کـه ممکـن اسـت داده مجـاز و ورود     چرا که ماده گفته غیرمجاز و بعد گفته از طریـق وارد کـرد   .باشد می رایانه

 )37 همان، ص( غیرمجاز باشد و ممکن است داده غیرمجاز و ورود هم غیرمجاز باشد
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 کـه  صـورت  و نحـو  هر به، غیر مال بر اندازي دست نوع هر است یهیبد«گوید  می در همین راستا
ي و غیره قرار نگیرد یـا  کالهبردار، سرقت مثل خاص جزایی مقررات مشمولکه  آن شرط به، باشد

 2 یادشـده در مـاده   قـانونی  ي مقـرره  براسـاس ، باشـد  شمول مقررات مزبـور بـر آن محـل تردیـد    
  )103ص  :1382، (منصورآبادي ».بود خواهد مجازات ك قابل.ا.ا.م.م.ت.ق

 یـا  مـالی  کلی طور به کس عبارت هر یعنی ماده این ذیل« همچنین حقوقدانی دیگر گفته است:
 عنـوان  تحـت  اسـت جرمـی   بوده قانونی مشروعیت فاقد آن تحصیل طریق که کند تحصیل وجهی
 بیاورددست  به مشروع ین توضیح که هر کس مالی را به نحو غیربد باشد؛ می نامشروع مال صیلتح

 دانـان  حقوق از یکی محکوم کرد و آن در مذکور مجازات به را او توان می و شده ماده این مشمول
» طـور کلـی مـالی را تحصـیل نمایـد      ههرکس ب«عبارت  بودن عام خاطر به ماده این ذیل از انتقاد با
موضـوع بحـث نیـز از     يرأ) 87ص  :1383، گلدوزیان»(.چنین تفسیري را قبول کرده است یحاًتلو

  .همین نظر پیروي کرده است
جرم تحصیل مال ، دیگر در شرح این ماده این است که با توجه به عبارات صدر ماده نکته مهم

بـل تحقـق   قا از طریق نامشروع توسط اشخاص خاص قابل ارتکاب است و توسـط هـر شخصـی   
توجه  در وقوع این جرم و مورد مؤثربه عبارتی دیگر شخصیت مرتکب جرم مورد بحث  باشد. ینم

کـه دادنامـه    طوري به .ها منطبق بر این نظر است صادره از برخی دادگاه يآرا .بوده است گذار قانون
ــماره  ــادره 9309970229900230ش ــعبه  ص ــان     70از ش ــران بی ــتان ته ــدنظر اس ــاه تجدی دادگ

 2 مـاده  اسـتناد  بـه  و نامشروع طریق از مال تحصیل اتهام به .م آقاي تجدیدنظرخواه متهم...:دارد یم
 محکـوم  حـبس  ماه چهار کیفر به کالهبرداري و اختالس و ارتشاء مرتکبین مجازات تشدید قانون
ی کـه بـه   اقداماتکه  آن چه است؛ وارد ایراد قانون با تطبیق و مجرمانه عنوان تعیین حیث از گردیده

موجب آن متهم موصوف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به اسـتناد مقـرره مـورد اشـاره     
 20:17 یه در سـاعت مشـارال : محکوم گردیده با التفات به مندرجات پرونده به خالصه چنین اسـت 

 بـه  لارسـا  جهـت  کارتن سه ارائه با و مراجعه جنوب پایانه ... یک شعبه به 27/3/93مورخه دقیقه 
 مؤسسـه  آن کارکنـان  ظـن  سوء مورد که مطالبه را آن حمل هزینه تومان هزار پانزده مبلغ شهرستان

 بـدین  و بـوده  آجـر  هـا  آن محتویات گردیده معلوم اشاره مورد هاي کارتن گشودن با و گرفته قرار
ق  نظر مورد وجه اخذ در مرتکب قصد ترتیب در  کـه  نظـر از ایـن   ین صـرف بنـابرا ، است ماندهمعلّ

مانحن فیه متهم وجهی تحصیل نکرده تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشـروع بـر آن نهـاد،    
 و ارتشـاء  مـرتکبین  مجازات تشدید قانون 2 یل مال از طریق نامشروع موضوع مادهتحص بزه اساساً

 و مقدمـه  تمهیـد  بـا  کـه  بـوده  مخصـوص  شرایط با خاص افرادي به ناظر کالهبرداري و اختالس
 نامشـروع  صـورت  بـه  و حـق  غیر  من را عمومی یا دولتی اموال یا وجوه متقلبانه هاي سازي رتصو

 مـال  تحصـیل  کلیـه  بـه  مـوج  نحـو  بـه  توان نمی را غیرعادالنه شدن دارا نوع هر و نمایند تحصیل
  .نمود قلمداد مرقوم قانون 2 ماده موضوع نامشروع
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هر شخص عادي را مشمول  يأر کننده صادر دادگاه، لیکن در مقابل برابر دادنامه موضوع بحث
که در ادامه خواهد آمد این امـر بـرخالف فلسـفه     طور هماندر حالی که  .ماده مذکور دانسته است

 بـه  اسـتناد  بخش و 5به  آن تبصره و 2 رسد تجزیه ماده یم نظر به .قانون تشدید است 2وضع ماده 
 فاقـد  تحصـیل آن  طریـق  کـه  کنـد  تحصـیل  وجهی یا مالی کلّی طور به یا«بخش یک  لفظی تفسیر

ین عدم توجه به مبانی همچن وي دیگر، ها بخش گرفتن نظر در بدون» مشروعیت قانونی بوده است
 مـذاکرات  صـورت  مشروح یب قانون تشدید وتصو بر حاکم احوال و اوضاعانگاري،  و مالك جرم

کیفـري تعـارض    قـانون  تفسیر و ابزارهاي قواعد از برخی با گفته پیش ماده تصویب هنگام مجلس
 اصول قضایی انگاري جرم این در که شود می قضایی انجام انگاري جرم قانونی غیر صورت به و دارد
ـ  تناسـب ، حاکمیـت قـانون   قبیـل  از جـزا  حقوق مسلم  منـع ، برائـت  اصـل ین جـرم و مجـازات،   ب
ـ  کرامـت ، اريانگـ  جـرم  اصول، قانون برابر در افراد تساوي ي وبرابري غیرضرور، ها تامجاز ی ذات

هـاي نامتناسـب،    یـت تبیـین مجـازات   ممنوع، ظالمانـه  هـاي  مجـازات  و یت اقـدامات ممنوعانسان، 
کـه از   طور همانو  1.شود ین دادرسی عادالنه رعایت نمیو مواز، انسان از ابزاري یت استفادهممنوع

منـه مـاده   و دا، هر شـخص عـادي را مشـمول آن دانسـت     توان ینمفلسفه وضع این ماده پیداست 
 ی نظیـر عبـارات  از استفاده صورت هر در باشد. یممذکور منصرف به اشخاص خاص در صدر ماده 

 صـراحت  وعـدم » باشد قانونی یتفاقد مشروع آن تحصیل طریق که مالی یا وجه تحصیل نوع هر«
 مکحا اصول تمام گذاشتن کنار شود. می سبب را اباحه اصل جهت بی محدودیت، قانون در مصادیق

 خألهـا  تمـامی  کـه  قصد این با يگذار قانون هنگام به عدم اصل، اباحه اصل رینظي فرکی حقوق بر
 بـه  را مردمي ها يآزاد حق سلب اقدام این آید؛ نمی حساب به صحیح و منطقی شیوة شود پوشانده
طـور   بـه ، زند می چه که نظم عمومی را بر هم آن و بداند رای عموم ازین دیباگذار  قانون .دارد همراه

 )87:1392، باقرزادگان( .انگاري قرار دهد صریح مورد جرم
 

  تفسیر مضیق. 2
قـانون تشـدید را مسـتقل از صـدر مـاده تفسـیر        2اکثریت که قسمت پایانی مـاده   مقابل عقیده در

گروه دیگري نیز قرار دارند که انتهاي ماده را با توجه به صدر ماده مورد تفسیر قرار داده ، اند نموده
: قسـمت  گویـد  یمـ از حقوقدانان  یکیمورد در همین  2دانند. یمکه آن را دنباله صدر ماده  وريط هب

                                                            
 21 زاده و دیگران، همان، ص حبیب  .1
 2آیا ماده  در نشست قضایی برگزار شده در شهرستان ماسال نیز این تفسیر مورد قبول اکثریت حاضرین بوده است.  .2

 باشد میتنها ناظر بر عناوین صدر ماده  67ازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید مج
وجه تمایز تحصیل مال از طریق نامشروع با دعاوي حقوقی مرتبط در چیست؟ مثال جهت تبیین بحـث:  ـ یا خیر؟  

ردي به هتل مراجعه نموده ؟ ب: فباشد میپیدا کردن گوشی توسط یک فرد و تصاحب آن مشمول ماده مرقوم  )الف
؟ ج: مالی به حسـاب فـردي   باشد می. آیا مشمول ماده پردازد نمی اي هزینهاما  برد میو از اقامتگاه و غذاي آنجا بهره 

اضافه کردن این مطلب کـه   با :هیأت عالی نظر؟ باشد می. آیا مشمول ماده فوق نماید میواریز شده و آن را مصرف 
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یـا   دارد... یمکالهبرداري که مقرر  و اختالس وارتشاء  قانون تشدید مجازات مرتکبین 2اخیر ماده 
ه و صدر این ماده مخصوص کسـانی بـود  گردد،  یبرمبه صدر ماده  ...کلی مالی تحصیل کند طور به

در واقع فلسفه وضع این ماده برخـورد   نمودند. یمکه در زمان جنگ امتیازاتی را به نحوي تحصیل 
با این قبیل افراد بوده و در صورتی که غیر از این باشد این ماده باعث خلط مباحث حقوق مدنی و 

  1گردد. یمکیفري 
ـ  مـالی  کلـی  طور هب ای«جمله فلسفه اقدام مقنن به درج 2همچنین حقوقدانی دیگر گفته است:  ای

 لحـاظ  بـه  او دغدغـه » است بوده قانونی تیمشروع فاقد آن لیتحص قیطر که کند لیتحص وجهی
 و صـادرات  جـواز ی بوده است که نسبت به امتیازات دولتی از قبیـل موافقـت اصـولی،    تقلبات انواع

فتارهاي متقلبانـه و  ی مصادیق رتمام جمله این درج با است خواسته و، داشته ها آن امثال و واردات
ـ توز در تقلب و، آن از سوءاستفاده، اصولی موافقت فروش و دیخر بر را عالوه خالف قانون  را عی

 راسـتاي  در و مخصـوص  طیشـرا  داشتن جهت به خاص اشخاص به دولت که ازاتییامت به نسبت
حقـوق   ی با اصـول تعارض هیچ سیاست این و، دهد قرار شمول درـ   کند می ضیتفو عمومی منافع

 منحصراً و همواره شرحی که گذشت بهبا توجه قانون تشدید  2 ماده ذیل جمله زیرا کیفري ندارد.
 حاکم ماده صدر که بپذیریم اگر . بنابرایناست اعمال قابل ماده صدر در مقرر طیشرا چارچوب در
م نیست و ی و عاکل مطلق 2 هاي ذیل آن است باید قبول کنیم که قسمت اخیر ماده ی بخشتمام بر

ی و جرم، مجازات، کل ، عنواناصل قانونی بودن جرم و مجازات در جمیع جهات شامل ارکان جرم
  است. گردیده رعایت غیره و مجازات ، تناسبعام نبودن

 و اما در خصوص بـزه  ...:دارد یم یانب ............................................در این راستا دادنامه شماره 
 از مـال  تحصـیل  مـورد  از منصرف متهم ارتکابی عملکه  این به نظر نامشروع طریق از لما تحصیل
اختالس و کالهبرداري بـه آن  ، کبین ارتشاءمرت مجازات تشدید قانون 2 ماده در که نامشروع طریق

 انـواع  بـه  مربـوط  نامشـروع  طریـق  از مال تحصیل به این دلیل که موضوع بزه باشد یماشاره شده 
در حالی ، گیرد می صورت واجدالشرایط اشخاص توسط دولتی امتیازات به نسبت که ستا تقلباتی

آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بـزه یـاد شـده توجهـاً بـه       ازکه در مانحن فیه مورد منصرف 
                                                                                                                                                  

قانون تشدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء،     2ر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده طور غی هر تحصیل مال به
، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستري شهرستان ماسال استان گیالن، مورد گردد نمیاختالس و کالهبرداري تلقی 

  تأیید است. 
این امر  یدمضیق در قوانین جزایی نیز مؤبند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر  :اکثریت نظر  

و با توجه به ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مـادي جـرم تبیـین     باشد می
در عمـل تفکیکـی میـان     تـوان  نمـی نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امري غیر ممکن بـوده و  

که سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به مـوارد مـدنظر و مبتالبـه     یفري ارائه داد ضمن ایندعاوي حقیقی مرتبط و ک
  نماید. میهمان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه 

 1388آزمایش، سیدعلی، تقریرات حقوق جزاي اختصاصی تطبیقی، دانشگاه عالمه طباطبایی،   .1
 1390رویم، ماهنامه قضاوت،  نتهاي ماده به کجا مییر رایج از ابا تفسآقایی نیا، حسین،   .2
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هـا حکـم بـه برائـت      مجازاتحاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و 
دادگاه محتـرم ایـن جـرم را    ، مذکور آمده است يرأکه در  طور همان گردد. یم و اعالممتهم صادر 

هـر  کـه معتقـد اسـت کـه      طوري ، بهاند ندانستهناظر به افراد خاصی که در صدر ماده آمده منحصر 
کـه   طـور  همـان و  .مرتکب این جرم گـردد  تواند یمخصوصیاتش  از موقعیت و نظر صرف یشخص

رخالف اصل تفسیر مضیق نصوص جزایـی و منطـق حقـوقی و اصـول     این نظر ب«پیشتر هم گفتیم 
در صدر ماده بخواهد با قیود فراوان گستره جرم را کاهش دهـد و   گذار قانوناست که  یسینو قانون

تفسـیر عـام از    شود یمگفته  که . اینآن قیود را نادیده بگیرد ي همهسپس بالفاصله بعد از چند خط 
علیـه امـوال و مالکیـت پـر      میجـرا هاي قوانین کیفري را در قسـمت   خالء شود یماین ماده باعث 

جرم و مجـازات همچـون دارویـی در     که این نتیجه خطرناکی را در پی خواهد داشت و آنکند،  یم
زاست یـا   آیا اساساً کیفر درمان که این از نظر گیرد، صرف یمدسترس براي درمان مجرمان مالی قرار 

» باشـد.  یمـ  1دن حقوق کیفري و تضاد اصل حـداقلی در حقـوق جـزا   و این امر سبب فربه ش، خیر
  )44ص  :1399، (شیدا

طور کلـی مـالی یـا     یا به«قبل از عبارت » و«حرف عطف  به نظرچه گذشت،  عالوه بر آن
باشـد.   ینمبیانگر این است که این قسمت از ماده، مستقل از صدر ماده » وجهی تحصیل کند

عبارت مذکور خود به تنهایی جرم خاصـی نیسـت بلکـه نتیجـه      اید معتقد بر این بود کهب و
باشد که دولت با توجه به شرایط  یمحاصله از رفتار فیزیکی منحصر در قسمت نخست ماده 

خاصی به افراد اعطا نموده است و مقرر بوده که توسط دارنـدگان آن طبـق ضـوابط خـاص     
چـه مـورد توافـق بـوده را انجـام       ر آندارندگان امتیازهاي مذکور اقدامی غیـ  اما اقدام گردد.

یجـه اقـدام غیـر    و نتدست آمـده ناشـی از ایـن طریـق،      طوري که مال نامشروع به ، بهاند داده
قانونی مصرح در قسمت نخست ماده است. در هر صورت اگر در تفسیر خـود احـراز نظـر    

هاي ماده را با توجـه  مقنن را مبناي کار قرار دهیم، باز به این نتیجه خواهیم رسید که باید انت
به قسمت نخست ماده باید تفسیر نمود. زیرا فلسفه وضع قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین    
ارتشاء و اختالس و کالهبرداري شرایط و اوضاع اقتصادي حاکم در زمان تصویب آن بـوده  

 24/8/1399. مـورخ  است و این امر اخیراً نیز در دادنامـه شـماره .......................................  
ي تجدیدنظر استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته است. ها دادگاهصادره از یکی از محاکم 

                                                            
یفري در رسیدن بـه اهـداف دولـت    ک یرغهاي  کند و اگر جایگزین از وضع هر قانونی هدفی را دنبال می گذار قانون  .1

) با این وجود فهم دقیق مفاد ایـن اصـل منـوط بـه     11:1393هوساك، ( مرجح باشند، همان باید به کار گرفته شود.
ي کیفري و درك و دریافت حقـوقی  گذار قانونیژه و و بهي گذار قانونلمرو مداخله مجاز حکومت از طریق تعیین ق

یت اشخاص ـ از مداخله غیرضرور دولـت اسـت. در عـین حـال حتـی اگـر        و مصوني خودمختارمناسب از اصل 
ي بـه  و تعـد ین تعرض ي موجه باشد، مداخله کیفري که اصوالً موجب بیشترگذار قانونمداخله حکومت از طریق 

غالمی، ( موارد ضرورت صورت گیرد. و حداقلعنوان آخرین راه چاره  هاي شهروندان است باید به يو آزادحقوق 
 )45ـ44 حسین، اصل حداقل بودن حقوق جزا، فصلنامه حقوق کیفري، صص
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یات پرونده و کیفیات منعکس در و محتودارد:... دادگاه با بررسی اوراق  یمي مذکور بیان رأ
بـه  آن اجماع شکواییه عبارت از اخذ وجوه متعاقب بر وعـده کـذب توانـایی اعـزام شـاکی      

علیه عنـوان اتهـامی تحصـیل مـال از طریـق       به اعتقاد دادگاه بر فعل محکوم خارج از کشور
قـانون تشـدید مجـازات     2یب مـاده  و تصوتشریع  شأننامشروع ثابت و صادق نیست. زیرا 

حفـظ نظـم و مصـلحت جامعـه و      1367مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصـوب  
کننده اختیار،  است به نحوي که خصوصیات مرجع تفویض حمایت از مظاهر اقتصادي دولتی

طـور کلـی جـرم     دولتی) و گیرنده امتیاز، اشخاص با شـرایط خـاص، اسـت و بـه    ( یحکومت
یـر  وال غآید  موضوع ماده ناظر است به انواع تقلباتی که نسبت به امتیازت دولتی به عمل می

تن قانون ماهوي جزایی است که به توسعه مفهومی فراز اخیر آن از باب تفسیر موسع م و به
 2حکم اصول و قواعد متقن جزایی ممنوع است. ونیز حکم کلی مندرج قسـمت ذیـل مـاده    

به تحصیل مـال از   و مشعراالشعار معطوف و محدود به حکم مقرر در صدر ماده  قانون فوق
رایط از امتیاز مفوض به شرایط خـاص بـا فعـل بـه شـ      از انحاءطریق نامشروع به هر نحوي 

غیر آن تسري و انصرافی ندارد. بالنتیجه حکم کلی اخیرالذکر  و بهخاص با فعل تقلبی است 
یید حکم مقرر در صدر ماده و بالجمله تجمیع مطلـب اسـت   تأید و تأکدر ماده فوق در مقام 

به نحوي که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارا شدن ناروا است لیکن هر دارا 
هذا بنا به جهات و تعابیر مقید و اشعاري، قطـع   ی مصداق آن جرم نیست و علیشدن ناروای
که صرف لفاظی و وعده کذب مصداق فعل تقلبی نیست. تطبیق و تحمیل کیفر بر  نظر از این

قـانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـا، اخـتالس و        2علیه بـه اسـتناد مـاده     رفتار محکوم
یدگی به آن در صـالحیت  و رسه واجد وصف حقوقی و قضی و مردودکالهبرداري مخدوش 

و باشـد.   ینمـ ییـد  تأبا این ترتیب دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور  است ودادگاه حقوقی 
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري نقـض و حکـم برائـت         455و بنـد ب مـاده    4استناد ماده  به

ي صـادره  رأشود.  یمد ی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاو شاک و اعالمعلیه صادر  محکوم
  حضوري و قطعی است.

قـانون تشـدید را    2ي نیز دادگاه محترم جرم موضوع مـاده  رأبینیم در این  یمکه  آن چنان
جرمی دانسته است که توسط اشخاص خاص و نسبت به امتیازات اعطـایی ویـژه دولـت بـه     

یـان مرتکـب و   براي تحقق جرم مـذکور بایـد ارتبـاطی م   « ینهمچن و ها قابل تحقق است. آن
باید کارمند دولـت باشـد.    حتماًدولت احراز شود و لزوماً به این معنا نیست که مرتکب جرم 

توانـد   ینمـ ي که توسط هر شخص عـادي قابـل تحقـق باشـد     ا مجرمانهبدین ترتیب هر عمل 
طـرف دیگـر میـان دو     از مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع قـرار گیـرد.  

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افـزودن نـاروا بـه    مفهوم کلی 
بوده، یعنی هر تحصیل مـال   برقراردارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوصی مطلق 
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گمـان مصـداق دارا شـدن غیـر      قانون مزبور باشـد بـی   2از طریق نامشروعی که مشمول ماده 
آخر این نکته خـالی از   در س قضیه همواره صادق نخواهد بود.عک اما عادالنه نیز خواهد بود.

لطف نیست که هر چند بین دارا شدن ناعادالنه و تحصیل مال از طریق نامشروع رابطه برابـر  
شود که بسیاري از افرادي که به اموال و حقـوق مـالی دیگـران تعـرض      یمقائل شویم، باعث 

عالم حقوق جزا به اندیشه مجرمانـه بایـد توجـه     بازخواست قرار گیرند اما در موردکنند،  یم
شود طرح دعواي کیفري تحصـیل مـال    یم باعث یجتاًنتکه تحلیلی این چنینی  این مضافاًکنیم، 

وجـه، مـال و...    مطالبـه  يبـرا ي حقـوقی  هـا  دادخواسـت از طریق نامشـروع جـایگزین دادن   
  )14ص  :1399شیدا، »(شود.
  
  گیري نتیجه
و کالهبـرداري   و اخـتالس ارتشاء  قانون تشدید مجازات مرتکبین 2ع ماده از وض گذار قانونهدف 

صورت گرفته توسط اشخاص خاصی بود که امتیازات  يها سوءاستفادهجلوگیري از  1367مصوب 
این نحوه نگارش قسمت پایانی ماده چنان است که سبب  وجود با .آورده بودند دست به را اي یژهو

از قضات انتهاي ماده مرقـوم را   يا عدهکه  يا گونه به .اکم گردیده استبروز اختالف آرا در بین مح
 در مقابلولی  دانند. یمم و اشخاص خاص یو ماده را منحصر به جرا قلمداد نمودهدنباله صدر ماده 

مورد نقد هم از گروه اخیر  يرأ کنند. یمنیز غالب محاکم انتهاي ماده را مستقل از صدر ماده تفسیر 
عمـل   اسـت و  مقام ندانستهدر  مؤثرجرم و شخصیت مرتکب را  که موضوع طوري ، بههپیروي کرد

با بزه  است منطبقشده دیگري نموده  بانک گمشخصی را که اقدام به برداشت وجه از کارت عابر 
عمل مرتکب خـارج   به نظر، که گفته شد سان آن یکنل .است نامشروع دانستهتحصیل مال از طریق 
ل از طریق نامشروع باشد و داخل در عنوان بزه کالهبـرداري مـرتبط بـا رایانـه     از بحث تحصیل ما

و نیز منحصـر و  ، شفاف و قابل فهم براي اشخاص عادي، متن قانون باید صریح حال این با .است
که دامنه شمول  گونه نباشد بدین و .محدود باشد تا در آینده سبب بروز خطراتی براي عموم نگردد

بتوان عمل شخص را منطبق ، که بدون استقراء در قوانین خاص دیگر طوري به باشدآن قابل توسیع 
  .با آن دانست
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تا زمانی که عملیات اجرایـی بـه پایـان رسـیده و پرونـده       شود یماالجرا صادر  زمانی که حکم الزم
باشـد   تـر  یطـوالن و هـر چـه ایـن مـدت      کشد یمها به درازا  معموالً مدت شود یماجرایی مختومه 
سته است شرایط اجراي احکـام در  که شای شود یمبیشتر  له محکومو  علیه محکوم ...احتمال فوت و
  .بررسی گردد علیه محکومصورت فوت 

اصـل اسـتمرار عملیـات    ، ترین اصل اجراي احکـام  قبل از هر چیز باید دانست یکی از مهم
قـانون اجـراي    31به موجب ماده  شود یماجرایی است و توقیف اجراي رأي استثناء محسوب 

ر شود عملیات اجرایی حسـب مـورد تـا زمـان     فوت یا محجو علیه محکومهرگاه «احکام مدنی 
طبق ایـن مـاده عملیـات     »گردد... یمقیم یا امین و مدیر ترکه متوقف ، وصی، معرفی ورثه ولی
قانون مدنی حکم مـوت   1019چه فوت حقیقی باشد یا در اجراي ماده  شود یماجرایی توقیف 

ود که پدیـده مـرگ مغـزي نیـز     صادر شود البته این مهم را نباید از ذهن زد علیه محکومفرضی 
دچـار مـرگ مغـزي گـردد عملیـات       علیـه  محکومداراي همان آثار فوت بوده و در صورتی که 

  گردد. یماجرایی توقیف 
اقـداماتی   بایسـت  یمـ حکم  کننده و مرجع اجرا له محکومجهت شرایط اجراي حکم هر یک از 

و  علیـه  محکوم) آمیخته با تکالیف لیهع محکومانجام دهند در واقع شرایط اجرا در این موارد (فوت 
  پردازیم. یمدر ذیل به بررسی آن  که باشد یم حکم کننده مرجع اجرا

  
  له محکومتکلیف . 1ـ2
  امین یا مدیر ترکه، وصی، معرفی وارث .1ـ1ـ2

لـه قسـمت اجـرا را از فـوت      علیه در جریان عملیات اجرایی محکـوم  در صورت فوت محکوم
علیـه   که قسمت اجراي دادگاه به طریق دیگر از فوت محکوم اید و یا ایننم یمعلیه آگاه  محکوم

ق.ا.ا.م تا زمان معرفی وارث، وصـی، امـین یـا مـدیر ترکـه قـرار        31شود که طبق ماده  یمآگاه 
 جهـت  هـم بایسـت   یمـ قرار توقیف عملیات اجرایی  در شود. یمتوقیف عملیات اجرایی صادر 

کنـد جهـت    یمـ شود لذا در قراري که دادگـاه صـادر   توقیف و هم عامل رفع توقیف مشخص 

 

 علیهشرایط حاکم بر اجراي احکام در صورت فوت محکوم



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

146 

قیـد  » علیـه  تا معرفی وراث یا ... محکوم«و عامل رفع توقیف را » علیه فوت محکوم«توقیف را 
ق.ا.ا.م. قسـمت اجـرا در اخطـاري کـه صـادر       31 ظـاهر مـاده  کند و از این رو با توجه بـه   یم
علیه، وصی، امین یـا   ث یا وراث محکومکند که حسب مورد وار یمله ابالغ  نماید به محکوم یم

نمایـد بـدین    یمـ ی که در اینجا به ذهن خطور سؤالمدیر ترکه را به قسمت اجرا معرفی نماید. 
علیـه توسـط    صورت است کـه در صـورت اعـالم نـام و مشخصـات وارث یـا وراث محکـوم       

با توجه بـه   لسؤاپاسخ به این  ها تکلیف چیست؟ له و عدم توانایی نسبت به نشانی آن محکوم
به مورد اجراییه و یا اخطار مربوط از طریق آگهـی در روزنامـه    بستهق.ا.ا.م.،  119و  118مواد 

ي در ا مغـازه مثال اگر عنوان  به ).492: 1ج ، 1398شمس، شد (به وارث یا وراث ابالغ خواهد 
و در ایـن  توقیف شود و متعاقب آن عملیات اجرایی و مزایده شروع  به  محکومراستاي وصول 
یک از ورثـه را نشناسـد و یـا     یچهله  علیه قبل از اتمام مزایده فوت شود و محکوم حین محکوم

ها نداشـته باشـد تکلیـف چیسـت؟ طبـق نظریـه مشـورتی شـماره          هیچ اطالعی از اقامتگاه آن
علیـه در حـین عملیـات     چـه محکـوم   ق.ا.ا.م. چنان 31به موجب ماده  14/8/1364ـ   40112/7

گردد قابـل ذکـر اسـت توقیـف      یمت و ... شود اجراییه تا زمان معرفی ورثه متوقف اجرایی فو
له خواهد بـود و بعـد از    علیه توسط محکوم عملیات اجرایی صرفاً تا زمان معرفی ورثه محکوم

گردد لـیکن   یمیابد در واقع توقیف اجراي حکم کان لم یکن تلقی  یمآن عملیات اجرایی ادامه 
المکـان باشـند    تعیین نشانی برخی از وراث اظهار عجز نماید و یـا مجهـول   له از هرگاه محکوم

طبق اصول کلی و قواعد عمومی مربوط به ابالغ اجراییه بایستی از طریق انتشـار آگهـی ابـالغ    
  شود.

علیه قبل از فوت وصیت نموده و براي خـود وصـی نیـز تعیـین کـرده       ممکن است محکوم
اطالع دایره اجرا از آن، عملیات اجرایی متوقف خواهد  باشد در این صورت با حدوث فوت و

یـن خصـوص بـه    در اشد و پس از آن با معرفی وصی عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کـرد  
یین وصی توسط متوفی، مانع از اختیـار ورثـه بـراي تعقیـب عملیـات اجرایـی       تع رسد یمنظر 

ا توقـف عملیـات اجرایـی اخـتالف     ی در تداومنخواهد بود و در صورتی که بین ورثه و وصی 
شود، اصل بر تداوم عملیات اجرایی خواهد بود همچنین در باب تعیین مـدیر ترکـه نیـز قابـل     

علیه فوت حادث و وراث نامبرده معلوم نباشـد مـورد از    ذکر است در صورتی که براي محکوم
یفه دادسـتان اسـت   موارد تعیین مدیر ترکه است و تا زمانی که مدیر ترکه تعیین نشده است وظ

که از ترکه متوفی حفاظت بکند در خصوص حفاظت دادستان از ترکه باید گفت هـر چنـد تـا    
تواند از واحد اجرا  ینمرسد دادستان  یمتعیین مدیر ترکه دادستان حافظ ترکه است، اما به نظر 

صـورت   بخواهد تا عملیات اجرایی را ادامه دهد بلکه تنها بـا معرفـی مـدیر ترکـه ایـن اقـدام      
  )1397:216مهاجري، ( خواهد گرفت.

  



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

147 

  ارائه گواهی انحصار وراثت .2ـ1ـ2
نـام و مشخصـات وارث    لـه  محکـوم  اسـت  یکـاف القاعـده   برابر رویه موجود و پذیرفته شده علـی 

را اعالم کند و نیازي به ارائه گواهی انحصار وراثت نیست لیکن در مواردي که اجراي  علیه محکوم
رسمی باید انجام شود شاید بتوان گفت چون سند رسـمی   در مرجعاست که حکم مستلزم اقدامی 

را باید سردفتر اسناد رسمی تنظیم نماید تصریح نام مالک یا مالکین رسـمی ملـک در سـند انتقـال     
در واقـع   .سـت ا ارائه گواهی انحصار وراثت توسط وراث الزامی این صورتکه در  ضروري است

ه مورث خود را که در دفتر امالك اداره ثبت به ثبت رسیده اسـت  اگر ورثه بخواهند ملک ثبت شد
به مراجع قانونی تحویـل دهنـد کـه یکـی از ایـن       یمدارکرا به نام خود سند تنظیم نمایند بایستی 

الزم به ذکر اسـت ایـن    باشد یمارائه گواهی انحصار وراثت و یا رونوشت گواهی شده آن ، مدارك
  باشد. یماز ورثه از ماترك متوفی مدرك مبین تعیین سهام هر یک 

ناچـار   لـه  محکومگواهی انحصار وراثت تقدیم ننموده باشند  حال اگر وراث درخواست صدور
از دادگاه صالح درخواست صدور گواهی انحصار وراثـت آن را نمایـد تـا     نفع عنوان ذي شود به یم

عـالوه بـر وراث    .ح.ا.ق 360عملیات اجرایی را علیه وراث ادامه دهد در حقیقت به صراحت ماده 
در واقـع تحمیـل    شود یمانحصار وراثت پذیرفته  نیز درخواست صدور گواهی نفع ذياز اشخاص 

عنـوان   بـه  به گرفتن گواهی انحصار وراثت در شرایطی است که اجـراي حکـم   له محکومنمودن به 
گـواهی انحصـار وراثـت    طبق قانون مستلزم ارائـه  له،  محکومنمونه تنظیم سند رسمی انتقال به نام 

چـرا کـه    کند یم بینی پیشخالف چنین موضوعی را .ل.ر.ا.م.ا.آ 120ماده باشد البته شایان ذکر است 
هرگاه بعد از ابالغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند بـه مـدرك   «به موجب ماده مذکور 

عملیـات   کـه  این اییه وحاوي صدور اجر اي یهاطالعرسمی اعالم شود اجرا ضمن عملیات اجرایی 
 )493: 1ج ، 1398کند. (شـمس،   یمي است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق ا مرحلهاجرایی در چه 

ابالغ اجراییه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعیه موصوف یک  چه چنان
تنظـیم   ایـن صـورت  در  شـود  یمـ نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک بـه محـل آگهـی    

مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر امالك به نام خریـدار یـا    مجلس صورت
فوق هرگـاه مـال در مزایـده بـه      در موردبستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود 

  ».است فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه حصر وراثت و دارایی
فـوت متـوفی و ورثـه بـوده اسـت و       اجرامندرجات گواهی حصر وراثت که مستند دادگاه در 

مادامی که خالف آن به اثبات نرسیده معتبر و اصل بر بقـاء صـحت منـدرجات آن اسـت و دایـره      
متقاضی صدور آن شـده   و رأساًاجراي احکام نباید به تصور امري احتمالی مفاد آن را نادیده بگیرد 

اخطاریه ارسال  سمتان رأساً دایره اجرا به آدرس متوفی جهت معرفی ذي که این یا اولیاي دم را یاو 
  .نماید البته اگر بدون ارسال اخطاریه خود آنان مراجعه نمودند اجرا باید ترتیب اثر بدهد
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  تکلیف مرجع اجراي حکم .2ـ2
 شـود  یمـ متوقـف   ...رفی ورثه یا تا مع» عملیات اجرایی« علیه محکومگفته شد که در صورت فوت 

  پردازیم. یمالبته توقیف عملیات اجرایی حاالت مختلفی دارد که در ذیل به بررسی آن 
  
  پیش از صدور اجراییه علیه محکومفوت . 1ـ2ـ2

االجرا اما پیش از صدور اجراییه فوت شـود بسـته    پس از صدور و ابالغ حکم الزم علیه محکوماگر 
و  10، 6باشد (طالق و تمکین) مستفاد از مـواد   علیه محکومقائم به شخص  به مورد محکوم به که

رغـم فـوت    روشن است که علـی  البته .صادر شود علیه محکوماجراییه باید به نام وراث  .م.ا.ا.ق 31
گفت که عملیات اجرایی متوقـف شـده    توان ینم، عملیات اجرایی آغاز نشدنبه دلیل علیه،  محکوم

، اثر تعلیقی بر عملیات اجرایی دارد بدین معنـا کـه تـا معرفـی وارث     علیه وممحکاست بلکه فوت 
، 1398، شمس( ماند. یمگونه اقدامی در جهت اجراي حکم معلق  شدنی نیست و هر ییهصدور اجرا

  )498: 1ج 
  
  و پیش از ابالغ آن هییصدور اجراپس از  علیه محکومفوت  .2ـ2ـ2

و قسـمت اجـرا    شـود  یمـ صدور اجراییه آغاز شده متوقف با ، در این حالت چون عملیات اجرایی
را معرفی نماید که این نکته  ...اخطار کند که حسب مورد وارث وصی یا  له محکوممکلف است به 

  .تصریح شده است .م.ا.ا.ق 10در ماده 
  

  پس از ابالغ اجراییه علیه محکومفوت  .3ـ2ـ2
بسته به مورد که آیا فوت وي پیش از سپري شدن پس از ابالغ اجراییه فوت نماید  علیه محکوماگر 
نتـایج   روز از تـاریخ ابـالغ اجراییـه    10روز از تاریخ ابالغ اجراییه بوده یا پس از سپري شـدن   10

  .متفاوتی دارد
  
  روز از تاریخ ابالغ اجراییه 10پیش از سپري شدن  علیه محکومفوت . 1ـ3ـ2ـ2

ابـالغ   علیه محکوم ...وصی یا ، اجراییه باید به وراث .م.ا.ا.ق 10رغم اطالق ماده  در این حالت علی
روز از تـاریخ   10پرداخت حق اجـرا پـس از انقضـاي    «م .ا.ا.ق 160شود چرا که به صراحت ماده 

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجراییـه   علیه محکومچرا که «...است علیه محکومابالغ اجراییه بر عهده 
االجرا معاف شود و چون پـیش از انقضـاي    از پرداخت حق حکم يکه با اجراي اختیار مهلت دارد

وارث  بـه  باید اجراییه و در نتیجه گردد یماین حق به وراث وي منتقل ، مهلت ده روز فوت نموده
و از پرداخـت   حکـم را اجـرا نمـوده    در مهلـت ده روز  تا اگر بخواهنـد  گردد یمیا وراث او ابالغ 

  .االجرا معاف شوند حق
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  روز از تاریخ ابالغ اجراییه 10پس از سپري شدن  علیه محکومفوت  .2ـ3ـ2ـ2
فـوت نمایـد بـه    ، روز از تاریخ ابالغ اجراییـه بـه وي   10پس از سپري شدن  علیه محکوم چه چنان

ابـالغ   وسـیله  بـه مفاد اجراییه و عملیات انجام شـده   ...« یمدنقانون اجراي احکام  10موجب ماده 
؛ پس اجراییه نباید دوباره ابالغ شـود بلکـه   رسد یم ...ته به مورد وراث یا به آگاهی بس» ...اخطاریه

مفاد اجراییه و آن بخش از عملیـات اجرایـی کـه انجـام      کند یمدر اخطاري که قسمت اجرا صادر 
  )1398.1ج ، 499، شمس( شود. یماطالع داده  ...نشده به وارث یا

است که هم فوت (اعم از حقیقـی یـا    برداشتی که از فصل حاضر خواهیم داشت بدین صورت
در واقع پدیده  گردد یمفرضی) و هم پدیده مرگ مغزي موجب توقیف و یا ایستایی اجراي احکام 
البتـه زمـانی    باشـد  یمـ مرگ مغزي همانند پدیده فوت داراي آثار مشابه در روند عملیات اجرایـی  

پـس از صـدور    هـا  یـده پدکه ایـن   شود یممورد اشاره متوقف  هاي یدهپدعملیات اجرایی در مورد 
چون عملیات اجرایی شروع نگردیده است تنهـا اثـر   ، اجراییه باشد چرا که تا قبل از صدور اجراییه

پس از صدور اجراییـه و قبـل    علیه محکومفوت  باشد. یممعلق شدن عملیات اجرایی ها،  یدهپداین 
پـس از ابـالغ    علیـه  محکومرد فوت ولیکن در مو گردد یمموجب توقیف عملیات اجرایی ، از ابالغ
قبـل از   علیـه  محکومحالت اول که فوت  .نسبت به دو حالت قائل به تفاوت شد بایست یماجراییه 

قانون اجراي احکام مدنی بوده که در این مـورد ضـمن    160 انقضاء مهلت ده روزه مذکور در ماده
 160چر اکه حق مـذکور در مـاده    ددگر یماجراییه ابالغ ، مجدداً به وراث، توقیف عملیات اجرایی

پـس از سـپري شـدن     علیـه  محکـوم اما حالت دوم که فـوت   گردد یمقانون مذکور به وراث منتقل 
و نیاز به  گردد یمصرفاً مفاد عملیات اجرایی به وراث ابالغ  باشد یمروزه در ماده مذکور  10مهلت 

  .ابالغ مجدد اجراییه به طرفیت وراث نیست
رائه گواهی انحصار وراثت نیز بایستی بیان نمود که اصـوالً نیـازي بـه ایـن امـر      ا در مورد لزوم

  .عملیات اجرایی را تعقیب نمود، با معرفی نام وراث توان یمنبوده و برابر رویه قضایی موجود 
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  رئیس کانون وکالي داگستري گیالن نژاد محمدرضا نظري

 
  

هـا از انجـام هـیچ     مدیره که در جهت تحقق اهداف و برنامـه  یأتضمن تقدیر و تشکر از همکاران عضو ه
هـاي ارکـان و    کوششی فروگـذار ننمـوده و همدالنـه پیگیـر امـور جـاري کـانون و نظـارت بـر فعالیـت          

ها  اند و نیز ضمن ابراز ارادت و احترام به همکاران وکیل که در کمیسیون هاي مختلف کانون بوده کمیسیون
اند و نیز با تشکر  ونه توقع، وقت و انرژي صرف نموده و امور کانون را به پیش بردههرگ و ارکان کانون بی

خالصانه از همکار محترم وکیل عضو کانون جناب آقاي سید حسن سجادي ریاست سابق کـانون وکـالي   
، وقت در اختیار کانون وکالي دادگستري بودند و حالیه به جهت معاذیر پزشـکی  تمام یباًدادگستري که تقر

نمایند، بـه شـرح آتـی و بـه جهـت معـاذیري کـه         هاي کانون همکاري می وقت با برخی از کمیسیون پاره
. گـزارش عملکـرد مکتـوب فعالیـت کـانون      سازد یبرگزاري جلسه حضوري مجمع عمومی را ناممکن م

  گردد. می یمتقد 1399/8/20وکالي دادگستري گیالن در سال جاري تا تاریخ ارائه گزارش 
 

  ر مالیامو. 1
  )1399آبان  20ها (اعم از نقد و سپرده تا  موجودي بانک

پنجاه و شش میلیارد و ششصد و هشتاد وشش میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و نود و چهار ریال 
  .باشد یمیلیارد ریال م 094/422/686/56 به عبارتی

د و یکصـد و پنجـاه و چهـار    ، بیست و هشـت میلیـار  1399بدهی به صندوق حمایت تا سه ماه دوم سال 
میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و شصت و چهار ریال با احتساب پرداختی مهرماه و نامـه  

  .باشد یدریافتی از صندوق م
  

  1399ماهه اول سال  6درآمدهاي 
o  نهصد و تا به اکنون مبلغ سه میلیارد و صد و سی و سه میلیون و  99میزان دریافتی از دادگستري سال

  .باشد یشصت و چهار هزار و هشتصد و چهل و چهار ریال م
o  مبلغ سه میلیارد و پانصد و چهـارده میلیـون و نهصـد و     99ماهه اول  6میزان سود سپرده دریافتی در

 .باشد سی و نه ریال می هفتاد و پنج هزار و سیصد و
  

 

 گزارش عملکرد هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري گیالن
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o  ه میلیارد و نهصد و هشتاد و هفـت  مبلغ شانزد 99ماهه اول  6میزان مساعدت دریافتی از همکاران در
  باشد. میلیون و هفتصد هزار ریال می

o  مبلغ ششصد و پنجاه و پنج میلیون و یکصد و سـی و   99ماهه اول  6میزان حق عضویت دریافتی در
  باشد. یک هزار و ششصد و نود ریال می

o  یک میلیون و هشتصد مبلغ یک میلیارد و نهصد و بیست و  99ماهه اول  6میزان درآمدهاي متفرقه در
  .باشد یو هفتاد هزار ریال م

o  معادل بیست و شش میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون و  99میزان کل دریافتی شش ماهه سال
  .باشد ینود هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال م

  
  1399ماهه اول سال  6 يها نهیهز
o  مبلغ سه میلیارد و دویسـت و پنجـاه و دو    99ماهه نخست  6میزان حقوق و مزایاي پرسنل اداري در

و  شامل حقوق خالص دریـافتی، مسـاعده، بیمـه   ( باشد. میلیون و هشتصد و پانزده هزار و ده ریال می
  مالیات حقوق پرداختی)

o  باشد یمبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال م 99میزان پرداختی به صندوق حمایت در سال.  
o مبلغ نهصد و سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و نه  99ماهه نخست  6ون در متفرقه کان يها نهیمیزان هز

تشریفات و  جاري اداري تشکیالتی مانند يها نهیشامل هز( باشد. هزار و ششصد و سی و دو ریال می
کارمزد بانکی، قبوض، تعمیرات، چاپ و تبلیغات، حمل و نقل، ایاب و ذهاب، ی، بدن تیتربپذیرایی، 

  )باشد یم استهالك و ...
o بیسـت و یـک میلیـارد و    99ماهـه اول سـال    6ساختمان در حال احداث کانون در  يها نهیمیزان هز ،

مرحلـه پرداختـی    4شـامل  ( .باشد یسیصد چهل وپنج میلیون و ششصد و چهل هزار و نهصد ریال م
  )باشد میلیون تومانی عوارض شهرداري می 130شهرداري و  100میلیون تومانی ماده  200

  
  ساختمان کانون. 2

در مورد ساختمان کانون با توجه به تخلفات ساختمانی حادث، چـه در سـطح و چـه در ارتفـاع، در دوره     
مدیره جدید، و به منظور اجتناب از تحمیل آثار ناگوار به کانون وکـالي دادگسـتري گـیالن،     تصدي هیأت

ختمان کـانون در کمیسـیون مـاده    تصمیم بر آن شد که با توقف فعالیت، زمینه مشخص شدن تخلفات سـا 
تـر و بـا کمتـرین     مدیره بر آن بود که هرچـه سـریع   فراهم آید. از این رو تمام تالش و پیگیري هیأت 100

ها  هزینه، ساختمان احداثی در کمیسیون مذکور مواجه با رأي تخریب و اعاده وضع به سابق نگردد. رایزنی
مدیره و در بیرون از آن، مانع صدور رأي تخریب و منتهی  هاي همکاران عضو کانون چه در هیأت و تالش

 100میلیارد تومان شد. به موازات طرح موضوع در کمیسیون ماده  2به صدور رأي جریمه به میزان حدود 
هـا و اجتنـاب    جویی در هزینه قانون شهرداري، به تشکیل کمیسیون ساختمان مبادرت شده به جهت صرفه

ژه، تصمیم بر آن شد که ادامه عملیات ساختمانی از طریق خود کانون (کمیته از پرداخت حق مدیریت پرو
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کـانون   نیـاز   هاي داخلی بـه نحـوي کـه رافـع     رسد. در مدتی که کار متوقف بود، نقشه ساختمان) به انجام 
تهیه و نهایی گردید. پس از صدور رأي، کمیته بـه سـرعت و بـا     2وکالي دادگستري باشد و نیز نقشه فاز 

رود اگر تا پایان سال جاري کار ساختمان به انجام  م توان عملیات ساختمانی را ادامه داده است. امید میتما
که جهت اجتناب از گرانی که هر  توجهی از آن خاتمه یافته باشد. مزید اطالع این نرسد، حداقل بخش قابل
ري و از ایـن حیـث صـرفه و صـالح     اي از اقالم پرهزینه زودتر از موعد خریـدا  روزه با آن مواجهیم، پاره

  کانون رعایت گردد.
در مورد ساختمان کانون نکته دیگري که باید به عرض برسانم، این است که از بدهکاري به شهرداري 

تومـان   000/000/200/1 میلیـون تومـان پرداخـت شـد و حالیـه      800بابت جریمه تخلف ساختمان، مبلغ 
که با اعتراض کانون به رأي کمیسیون، ایـن رأي در دیـوان    ش آنبدهکاري به شهرداري داریم. اما خبر خو

که استدالل دیوان عـدالت اداري در نقـض رأي،    توجه این عدالت اداري نقض گردیده است و نکته جالب
تجـاري را بـا اشـکال    ـ   آن است که کانون نهادي تجاري نیست از این رو تعیین جریمه به لحاظ کـاربري 

رأي محکومیت کانون، صدور یک میلیارد و صد میلیون تومان جریمه تحمیل شده  مواجه دانسته است. در
به کانون ناظر به همین تجاري قلمداد کردن کانون است که انتظار دارد که با طـرح موضـوع در کمیسـیون    

  توجه جریمه فراهم گردد.  کاهش قابل عرض، امکان دفاع از منافع کانون و هم
 

  الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري 8ماده » د«ساماندهی وضعیت بند . 3
الیحـه قـانونی اسـتقالل اجـازه صـدور پروانـه وکالـت بـه          8مـاده  » د«گونه که استحضار دارید بند  همان

. با توجـه بـه تعـداد زیـاد     دهد یاند را م هاي حقوقی خدمت نموده بازنشستگان ادارات دولتی که در سمت
کـه صـدور پروانـه وکالـت      و نظر به ایـن  8ماده » د«خذ پروانه وکالت وفق بند مراجعین به کانون جهت ا

دادگستري تابعی است از نیاز به وکیل و این نیاز در کمیسیون تعیین ظرفیت قانون کیفیت اخذ پروانه سال 
» د«قانونی موجود در راستاي ساماندهی وضـعیت مـراجعین بنـد     يها تیشود، از ظرف مشخص می 1376
رفته شد و در جلسه کمیسیون مذکور مقرر شد که صدور پروانه وکالت وفق ماده مرقوم، بر اسـاس  بهره گ

نیاز کانون وکالي دادگستري باشد و بر این اساس در صورت مراجعه بیش از ظرفیت مقرر، بـا برگـزاري   
  د.ساالري در صدور پروانه وکالت مدنظر قرار گیر آزمون از میان اشخاص متقاضی، اصل شایسته

  
  امور رفاهی و حمایتی. 4
اند بـه نحـو    هاي وکالي دادگستري با آن مواجه همکاران محترم به مسائل و مشکالتی که کانون  .4ـ1

هـاي   کافی وقوف دارند، کانون وکالي دادگستري بر مبناي پرداخت حق عضویت و سایر کمک
هـاي   ري بـر مبنـاي کمـک   شود. احداث ساختمان کانون و سایر امور جا می  مالی همکاران اداره
هاي ساختاري در ارائه خدمات رفاهی و حمـایتی نسـبت بـه     رغم محدودیت همکاران است. به

همکاران، تالش بر آن است تا سرحد امکان امکانات ورزشـی موردنیـاز فـراهم شـود. در ایـن      
السابق و با همکاري کمیسـیون ورزش امکانـات مـورد نیـاز بـراي تمرینـات تـیم         راستا کمافی
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هاي والیبال آقایان و بانوان از امکانات الزم براي تمـرین   پنگ فراهم و حالیه تیم فوتسال و پینگ
طریـق فـراهم    تالش بر آن است مشکالت ضروري همکـاران از  ورزشی برخوردارند. همچنین

هاي مالی کـانون در آن نگهـداري    ها که حساب شدن زمینه پرداخت وام ضروري از سوي بانک
هاي ضروري پرداخت شـده   نفر از همکاران وام 50راستا، به حدود  نیم شود. در اشود فراه می

توانـد بـه    است. یکی از اقداماتی که نهاد کانون وکالء در زمینه حمایت از همکـاران وکیـل مـی   
گذاري است که با جلب مشارکت همکاران وکیل و  انجام رساند، تشکیل صندوق تعاون سرمایه

مدیره صندوق (کـه از اعضـاي کـانون     بع مالی هرچند اندك از طریق هیأتبا تکیه بر تجمیع منا
هـاي همبسـتگی    شوند)، گامی مؤثر در جهت رفاه مادي همکاران بردارد. یکی از راه انتخاب می

هاي جمعی است. امید اسـت بـا جـدي گـرفتن ایـن       گذاري  گونه سرمایه و جلب مشارکت، این
ن برگزار شد، موجبات جلب مشارکت همکـاران در ایـن   پیشنهاد که طرح و جلساتی پیرامون آ

  د.مهم فراهم شو
در راستاي مصون ماندن همکاران وکیل از فرایند رسیدگی در دادسراي انتظامی به جهـت شـکایات     .4ـ2

مابین فـرد شـاکی و    انتظامی که فاقد جنبۀ تخلف انتظامی هستند و نیز در راستاي حصول سازش فی
اي که به شکایت منتهی شـده اسـت و نتیجتـاً جلـب اعتمـاد بـه وکیـل         ابطههمکار وکیل و ترمیم ر

دادگستري، کمیسیون ارزیابی شکایات و سازش در کانون تشـکیل کـه بـا فعالیـت ایـن کمیسـیون       
بسـیاري از مـوارد    بسیاري از اختالفات منجر به حصول تفاهم و سـازش گردیـده و از ایـن رو در   

  .سرا نخواهد بودموجبی براي ارجاع پرونده به داد
کمیسیون حقوقی نیز در کانون وکالي دادگستري گیالن مرکب از معمرین، قضات بازنشسـته و نیـز     .4ـ3

دار وظایف چندي از جمله پاسـخ بـه سـؤاالت حقـوقی      وکالي با تحصیالت عالیه تشکیل که عهده
گـیالن در   همکاران، تعامل با دادگستري در جهت تحقق نقش سـازنده کـانون وکـالي دادگسـتري    

دادگسـتري برگـزار    در این راستا در جلساتی که با مـدیران . است ها سازي و تصمیم ها يریگ میتصم
ویـژه   هایی کـه در دادگسـتري بـه    سازي گردید، بر اهمیت نقش کانون وکالي دادگستري در تصمیم

نون در این راستا منشأ اثر در حوزه وکالت است، تأکید و امید آن است که بتوان از سرمایه انسانی کا
  مند گردید. بهره

  :ساماندهی امور انتظامی. 5
از جمله تخلفات انتظامی در حوزه کانون وکالي دادگستري گیالن، فعالیـت غیـر مجـاز مؤسسـات       .5ـ1

ت و بازرسی و تهیـه  ماحقوقی که متأسفانه هر روزه رو به ازدیاد است. با فعال نمودن کمیسیون نظا
غیر مجاز و رایزنی با دادگستري امید بر آن است که زمینـه برخـورد بـا     لیستی از مؤسسات حقوقی

این مؤسسات غیرمجاز که حالیه یکی از مخاطرات وکالت سالم هستند، فراهم گـردد. بـا توجـه بـه     
اي که با مسئولین دادگستري برگـزار شـد، ایـن امیـدواري وجـود دارد کـه        جلسات مفید و سازنده

هـاي حیـاتی نهـاد     اطالع از موازین حقـوقی، شـریان   ه مؤسساتی که بیشهروندان به جاي مراجعه ب
  افکنند، به وکالي دادگستري مراجعه نمایند. وکالت را به مخاطره می
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هـا در حـوزه    از دیگر تخلفات شایع در حوزه کانون تمرکز فعالیتی وکالیی است که از دیگر کـانون   .5ـ2
، دادسرا و دادگاه کانون، بسـیاري  55ي کمیسیون ماده کانون گیالن فعالیت دارند. برخورد بسیار جد

از وکالیی که تاکنون بدون مشکل در حوزه کانون فعالیت نمودند. ملزم به رعایت ضوابط و نظامات 
توجه تخلـف در ایـن موضـوع در     هاي وکالي دادگستري شده و از این رو شاهد کاهش قابل کانون

  سطح کانون هستیم.
ران وکیل به محلی که ملزم به تأسیس دفتر وکالت هسـتند و تمرکـز فعالیـت    عدم مراجعه همکا  .5ـ3

وکالتی در شهرهاي دیگر از جمله مرکز اسـتان از دیگـر مسـائل و مشـکالتی اسـت کـه بـا آن        
اطالع از مسائل و مشکالت همکـاران وکیـل    مواجهیم. هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري بی

ز جمله روشنگري در مورد ظرفیت مازاد بر نیاز در هر شـهر در  نیست، اما بنا بر دالیل عدیده، ا
زمان تعیین ظرفیت، ضروري است که تابلوي وکیل در شهر محل فعالیت نصب گـردد. در ایـن   

که فرد یا افرادي تـاکنون بـه دادسـراي     زمینه با وقوف بر مسائل و مشکالت همکاران بدون این
بـا تـذکر و توجیـه، همکـاران محتـرم از دالیـل        کانون معرفی گردند، تالش بر آن بـوده اسـت  

  توجیهی کانون مطلع گردند.
ساله قضات بازنشسته در محل بازنشستگی از دیگر موضوعاتی است که هـر از چنـد    3منع فعالیت   .5ـ4

 6مـاده   4گردد. هیأت مدیره کانون و نهادهاي نظارتی کانون در این زمینه تبصـره   گزارش می یگاه
ساله در آخرین محل بازنشستگی دانسته و ضمن رعایـت   3ذ پروانه را مانع وکالت قانون کیفیت اخ

اند، تالش نموده است به نحو مقتضی  حرمت همکاران وکیل که سابقاً در دادگستري قضاوت نموده
از جمله جلسات شفاهی و عنداللزوم بررسی موضوع در نهادهاي نظارتی کانون زمینه اجراي قـانون  

را فراهم نماید. در این راستا مکاتباتی نیز بـا مسـئولین دادگسـتري بـه انجـام رسـید و       در این زمینه 
  کننده درخواست شده است. ی رسیدگییاز سوي مقامات قضا 6رعایت تبصره ماده 

  
  اتوماسیون. 6

سـازي فرآینـدها و دسـتیابی بـه سـرعت مـدیریت امـور اداري،         با توجه به گرایش دنیا بـه سـمت بهینـه   
هـا امـري    نگاري در بستر تکنولـوژي دیجیتـالی، اسـتفاده از ایـن نـوع سـامانه       اداري و نامه يها ونیاتوماس

اداري در کشور به سمت اسـتفاده   يها کرونا تمامی ارگان ریگ ضروري است. با توجه به شیوع بیماري همه
  .اند افتهیاز مکاتبات الکترونیکی سوق 

ها ضعیف بوده و کمتـر نهـادي تـالش     دن، زیرساختپیش از وقوع این بیماري و اجبار در مجازي ش
صورت اتوماسیون پیش ببرد. اما شرایط محیطی و حجم کاري به وجـود آمـده    تا امور اداري را به نمود یم

صورت الکترونیکی ارائه دهند. در این میان، دادگستري هـم از   ها خدمات را به سبب شد که اکثریت ارگان
  .این موضوع مستثنی نبوده است

بنا به دالیل فوق حرکت در مسیر استفاده از اتوماسیون اداري براي کانون وکال ضـرورت یافـت. لـذا    
 براي ارتباط با شبکه دولت و دادگستري از طریق اتوماسیون اقدام گردید.
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گـردد. در   صورت الکترونیکی انجـام مـی   درصد امور کانون وکالي دادگستري گیالن، به 70هم اکنون 
دادسـراي   يهـا  دیجیتـالی بخـش   يهـا  اسیون اداري تاکنون فرایندهاي اجرایی و ایجاد پرونـده سامانه اتوم

انتظامی، دادگاه انتظامی، کمیسیون معاضدت قضایی و تعیین وکیل تسخیري، کمیسیون کارآموزي طراحـی  
دیگر بـا  و آماده شده است. در واقع ارتباطی کارآمد بین وکالي محترم و کانون ایجاد شده است. از سوي 

توجه به اتصال به شبکه دولت سرعت ارسال مکاتبات به دادگستري افزایش یافته و سبب افزایش کـارایی  
  سامانه شده است.

هـاي آنالیـن در شـرایط کرونـا بـراي کـارآموزان، بخـش         با توجه به نیاز و ضرورت برگزاري کالس
در این سامانه برگزار شده و تمامی صورت آنالین  جلسات مجازي ایجاد شد و تاکنون جلسات متعددي به

  صورت خودکار ذخیره و در اختیار کاربران قرار گرفته است. جلسات به يها لمیف
. وکـال و  باشـد  یصورت غیرحضـوري مـ   هاي جدید این سامانه تمدید پروانه وکالت به یکی از بخش

اطالعات پرداختـی خـود    انندتو یکارآموزان محترم پس از ورود به سامانه و انتخاب بخش تمدید پروانه م
را وارد نموده و به کانون ارسال نمایند. با ارسال اطالعـات امکـان تمدیـد الکترونیکـی فعالیـت وکیـل در       

  سامانه عدلیران فراهم خواهد شد.
ها و روندهاي اداري  به موقع از ریز جزئیات پرونده یرسان ترین امکانات فراهم شده اطالع یکی از مهم
افزار موبایل نیز بـراي   نرم یرسان باشد. در کنار این امکانات جهت تسریع اطالع ک و ایمیل میدر بستر پیام

  .شود یم یرسان وکال طراحی و فراهم شده که به زودي از طریق سایت کانون اطالع
هاي استاندارد دیجیتالی هستند. ارتباطات دوسویه، افزایش  بنابراین تمامی وکال و کارآموزان داراي پنل

  .باشد یاطالعات، تجمیع اطالعات از مزایاي این سامانه م یروزرسان دقت در ورود اطالعات، به
بخـش اتـاق داوري،    يهـا  سازي فـرم  پیاده يها باقیمانده از تکمیل این اتوماسیون در بخش يها بخش

مانه . مزیـت مهـم ایـن سـا    باشـد  ی، کمیسیون ورزش، کمیسیون رفاه م55نظارت و بازرسی، بازرسی ماده 
سازي اطالعات است. در ایـن صـورت مسـیر ارتبـاطی      تکمیل پرونده دیجیتالی وکالي محترم و یکپارچه

گونه رویدادي در این  وکالي محترم و مراجعین به کانون از طریق بستر اینترنت و سامانه خواهد بود و هر
  خواهد شد. یرسان پرونده دیجیتالی به طریق مقتضی و آنالین اطالع

صورت الکترونیکی خواهد بود. در نتیجه سرعت انتقال ابالغیـه و دقـت عمـل     هدیگر ابالغ باز سوي 
آموزش استفاده از این سامانه نیز در اختیـار کـاربران سیسـتم     يها پیافزایش یافته است. تالش شده تا کل

 قرار داده شود.
  

 اتاق داوري .7
وري در کانون وکـالي دادگسـتري گـیالن، مجـوز     با توجه به سرمایه انسانی کانون رسمیت دادن به امر دا

اتـاق داوري کـانون اخـذ و کمیســیون داوري تشـکیل گردیـده اســت. کمیسـیون داوري کـانون وکــالي        
نامه کار را تهیـه و حالیـه آمـادگی     ینیدادگستري گیالن با تشکیل جلسات متعدد، اساسنامه اتاق داوري و آ

هـاي   ن وکالي دادگستري گیالن را دارد. در همین راستا پروندهها به داوران وکیل عضو کانو ارجاع پرونده
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جامعـه وکـالء از نهـاد     ژهیـ و رود با استقبال جامعه و به چندي به اتاق داوري کانون واصل شده و امید می
سو شاهد تأمین یک منبع مالی پایدار براي کانون و اعضاء این نهاد و از سـوي دیگـر    داوري کانون، از یک

 ساز احقاق حق و اجراي عدالت است باشیم. آراي مستحکم که زمینه شاهد صدور
عنوان عضوي از جامعه وکالت استان از همکاران محترم تقاضا دارم با توجه به مجموعه مزایایی کـه   به

عنـوان داور   نهاد داوري کانون از آن برخوردار است، تا سرحد امکان در قراردادهاي تنظیمی، این اتاق را به
  هاي خود با طرف مقابل را نیز به سمت داوري کانون سوق دهند. و نیز تالش نمایند که پرونده اعالم
 

تالش براي ارتقاء جایگاه کانون وکالي دادگستري گیالن در حوزه صـنفی و  . 8
 اجتماعی

مختلـف در   يهـا  ونیسیصرفاً نهادي صنفی دانست. تشکل کم توان یکانون وکالي دادگستري را نم  .8ـ1
، پارلمانی و غیره بیانگر اراده ایـن نهـاد   ستیز طیها اعم از کمیسیون حقوقی، حقوق بشر، مح نکانو

جلـب   سـاز  نـه یاز یک سو زم تواند یمدنی م يها تیمدنی هم هست انجام فعال يها تیبه انجام فعال
رعایت حقـوق شـهروندي شـود.     ساز نهیاعتماد اجتماعی به شغل وکالت فراهم و از سوي دیگر زم

اخذ حمایت اجتماعی، گامی در راستاي تضمین استقالل کانون و رفع  جتاًیب اعتماد عمومی و نتجل
مخاطرات احتمالی از این نهاد است. در راستاي فعالیت مدنی این کانون، تالش بر آن بوده است که 

حد امکـان  نظر و ارزیابی امور اجتمـاعی نمانـد و تـا سـر     در امور اجتماعی، این نهاد برکنار از اظهار
وظیفه مدنی و اجتماعی خود را به انجام رساند. ناگفته نماند که کمیسیون معاضـدت کـانون نیـز بـا     

بضاعت است. در این زمینه شاهد  دار معاضدت حقوقی رایگان به شهروندان بی افزایش اعضاء عهده
رود با همکـاري   مراجعات بسیار زیاد شهروندان نیازمند خدمات حقوقی به کانون هستیم که امید می

هایی مانند شهرداري، به لحاظ مکانی امکانات بهتري در جهت معاضدت حقـوقی   ادارات و سازمان
  فراهم گردد.

عنوان یک نهاد حقوقی باید از عهده انجام خدمات آموزشـی بـراي    نهاد کانون وکالي دادگستري به  .8ـ2
کـارآموزي   يها ونیسیموازات فعالیت کم. در این راستا به دیهمکاران وکیل و نیز جامعه حقوقی برآ

اینسـتاگرام کـانون    هـاي آموزشـی در   و آموزش کانون در فواصل منظم، تالش بر برگزاري کـالس 
که بینندگان زیادي را در ساعات مشخص بـه حضـور جلـب     ییها وکالي دادگستري است. کالس

رغم عمر نسـبتاً کوتـاه آن بیـانگر    کنندگان صفحه کانون در اینستاگرام به  . افزایش تعداد دنبالکند یم
این فعالیت علمی، و آموزشـی و   رود یفعالیت مثبت و سازنده کانون در تولید محتوا است که امید م

  همگانی استمرار داشته یابد.
 يهـا  ارائه پیشنهادات سازنده در تشکیل اداره حقوقی در نهاد وکالت بـه اتحادیـه سراسـري کـانون      .8ـ3

نامه وکالت تخصصی بـه   یز پیشنهاد مشخص نمودن سازوکارهاي ارائه گواهیوکالي دادگستري و ن
این اتحادیه از اقدامات کانون وکالي دادگستري در سال جاري است که در شوراي اجرایی اتحادیه 
مصوب و در انتظار جلسه هیأت عمومی براي تصویب است. الزم به ذکر است تأثیرگـذاري کـانون   
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ر اتحادیه محدود به موارد فوق نبوده و عضویت نماینده کـانون وکـالي   وکالي دادگستري گیالن د
تخصصـی اتحادیـه (کـارگروه تعیـین      يهـا  و کارگروه ها تهیگیالن در شوراي اجرایی اتحادیه در کم

سـازي در   گذاري و تصمیم کانون گیالن در سیاست يها ضوابط وکالت تخصصی و ...) مؤید تالش
  امور کالن وکالت است.

کانون وکالي دادگستري در راستاي ایفاي نقش سازنده خود در ارائه خـدمات آموزشـی در حـوزه      .8ـ4
حقوق در سال جاري براي اولین بار کارگاه آموزشی مشترکی با کانون کارشناسان در حوزه حقـوق  

این کارگاه پیرو جلسـاتی بـود کـه در کـارگروه حمایـت از تولیـد در        يبانکی برگزار نمود. برگزار
در این راستا تالش بر آن اسـت کـه در    گستري برگزار و کانون وکال متصدي انجام این مهم شد.داد

اسـت، بـا    یـی افزا اندیشـی و هـم   صنفی و جهت تضمین منافع مشترك کـه مسـتلزم هـم    يها حوزه
  گذاري نهاد وکالت در امور صنفی فراهم گردد. ریبرگزاري جلسات مشترك زمینه تأث

 دو اثر فرهنگی. 9
کانون وکالي دادگستري گیالن با همکاري یکی از همکـاران عضـو کـانون، کتـابی ارزشـمند را در        .9ـ1

موضوع نهاد وکالت ترجمه نموده است که این کتاب حالیـه ترجمـه و در اختیـار ویراسـتار جهـت      
  کانون و نیز مترجم این اثر منتشر خواهد شد. است که به نام  ویراستاري

وضوع رضایت شغلی وکالي دادگستري عضو کـانون از طریـق یکـی از اعضـاي     مطالعه میدانی با م  .9ـ2
نظیـر و داراي نتـایج بسـیار     شناسی دانشگاه گـیالن کـه در نـوع خـود بـی      هیأت علمی گروه جامعه

در امور سیاستگزاري نهاد وکالت خواهد بود، این مطالعه میدانی از اقداماتی است که امیـد   يا ارزنده
ارائه و همگان به رغم تبلیغات  ماندگار گردد این اثر به زودي در سطح عمومی است در نهاد وکالت

شغل وکالت خواهند شـد. یکـی از واقعیـات شـغل      يها تینامناسب علیه نهاد وکالت، متوجه واقع
 يا وکالت این است که به رغم سرمایه اجتماعی عظیمی که در این شغل وجود دارد که نقش ارزنده

 دالت دارند، بسیاري از شاغلین به این حرفه از رضایت شغلی برخوردار نیستند.در امر مهم حق و ع

عدم رضایت شغلی ناشی از علل و عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی که متصـدیان امـر را   
که یکی از نتایج این تحقیـق،   باید متوجه حمایت از این شغل شریف و خطیر نماید. مزید اطالع این

شوندگان به ترك شغل وکالت در صورت پیـدا کـردن شـغلی بـا امنیـت       ي از پرسشگرایش بسیار
هـاي وکالـت و گسـترش فعالیـت      شغلی بیشتر است. این امر نشانگر آن است که بـاز کـردن درب  

براندازي در سالمت شغل وکالـت و بـه    غیرمجاز مؤسسات حقوقی چه مخاطرات مخرب و خانمان
 .د داشتمخاطره افکندن امر مهم دفاع خواه
هاي متعـدد کـه بـا کـانون همکـاري       همکاران عضو کمیسیون يها در خاتمه مجدداً زحمات و تالش

همکاري نموده و سعی در ارتقـاء جایگـاه نهـاد وکالـت      منت با کانون السابق مجدانه و بی و کما فی هداشت
سـازنده، زمینـه انجـام     يهـا  دهیگردد. امید است که با ارائه راهکارها و ا د، قدردانی و سپاسگزاري میدارن

 اقدامات مؤثرتر فراهم شود.
    



  1399سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان       راه وکالت       دو فصلنامه کانون وکالي دادگستري گیالن

158 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
صادره از شـعبه دوم دادگـاه انتظـامی کـانون وکـالي       5/6/1399مورخ  59طبق دادنامه شماره  .1

خ بـا  یک دادگسـتري بـه تـوب   یه یل محترم پایی وکیدري گلفزایالن آقاي احمد حیدادگستري گ
 .اند شدهدرج در مجله کانون محکوم 

صادره از شعبه دوم دادگـاه انتظـامی کـانون وکـالي      19/6/1399مورخ  56طبق دادنامه شماره  .2
خ بـا درج در  یک دادگستري به تـوب یه یل محترم پایرضا دهدست وکیالن آقاي علیدادگستري گ

 .اند شدهمجله کانون محکوم 
ظـامی کـانون وکـالي    صادره از شعبه دوم دادگـاه انت  26/6/1399مورخ  58طبق دادنامه شماره  .3

ـ ه یل محترم پایالن آقاي علی سجودي وکیدادگستري گ خ بـا درج در  یک دادگسـتري بـه تـوب   ی
 .اند شدهمجله کانون محکوم 

صادره از شـعبه دوم دادگـاه انتظـامی کـانون وکـالي       2/7/1399مورخ  55طبق دادنامه شماره  .4
خ بـا درج در مجلـه   یبه توب ک دادگستريیه یل پایادتی وکیدمحمد سیالن آقاي سیدادگستري گ

 .اند شدهکانون محکوم 
صادره از شعبه دوم دادگـاه انتظـامی کـانون وکـالي      16/7/1399مورخ  57طبق دادنامه شماره  .5

ک دادگستري عضو کانون وکـالي  یه یل پایا بجستان وکیم نیالن خانم زهره ابراهیدادگستري گ
 .اند شدهخ با درج در مجله کانون محکوم یخراسان به توب

صادره از شعبه دوم دادگـاه انتظـامی کـانون وکـالي      22/8/1399مورخ  51طبق دادنامه شماره  .6
خ بـا درج در مجلـه   یک دادگسـتري بـه تـوب   یه یل پایم نژاد وکیالن آقاي علی کریدادگستري گ

 .اند شدهکانون محکوم 
  
  

  

 هاي انتظامی کانون وکالي دادگستري گیالنآراء محکومیت دادگاه
 به توبیخ با درج در مجله کانون


