
شيوه نامه ي راه وكالت
■ مقاالت ارسالي نبايد قبالً در نشريه اي چاپ شده باشد.

■ تحريريه در چاپ، تلخيص و ويرايش مقاالت آزاد است.
■ ارائه ي متن زبان اصلي مطالب ترجمه، الزامي است.

■ چنانچه مقاله برگرفته از پايان نامه يا گزارش طرح پژوهشي باشد 
ذكر آن در ابتداي مقاله الزامي است.

■ حجم مقاالت ارسالي حداكثر 20 صفحه باشد.

■ نقد آرا الزاماً مربوط به آراي قطعيت يافته باشد.
■ مقاالت به صورت تايپ شده، همراه با CD مربوطه تحويل شود.

نقل مطالب اين نشريه به شرط ذكر منبع بالمانع است.
مطالب مندرج در اين نشريه بيانگر آراي نويسندگان آن هاست و 

موضع رسمي كانون نمي باشد.
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مهران محبوب بشري

سعيد فهيم خواه

داراب حقي پور

سخن سردبير

بررسی صالحيت هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

وكيل معاضدتی در كنوانسيون اروپايی حقوق بشر و رويه ی قضايی

بررسي امكان رسيدگي بدوي توسط مرجع تجديد نظر

تكليف مرجع تجديدنظر در برخورد با موضوعی كه مورد حكم قرار نگرفته است

معمای ماده 1309 قانون مدنی

اعمال يا عدم اعمال حق شفعه در آپارتمان ها

قاعده اعتبار امر مختوم كيفری و شرايط استناد آن در حقوق ايران وفرانسه

زندان، بازدارنده يا جرم زا؟

نقش شهرداری ها در پيشگيری از حاشيه نشينی و جرايم ناشی از آن

امانت داران استقالل

بررسی تطبيقی قانون بيمه اجباری مسؤوليت مدنی دارندگان وسيله نقليه موتوری 
زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و 1387 ه. ش

بررسی حقوقی دعوی شركت سرمايه گذاری بين المللی »  اموكو« عليه دولت ايران و 
شركت نفت و پتروشيمی و شركت » خمكو« در ديوان بين المللی الهه

تاملی پيرامون ماده 41 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی

اخبار قوانين و مقررات

اخبار داخلي كانون

درنگ

جهت اطالع

3
4
10
18
24
28
32
43
66
71
85
89

99

119
123
136
139
142

فهرست مطالب
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به نام آنکه هستی نام از او یافت

شنیده ها حاکیست که حسب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس محترم شورای اسالمی، ماده ای تحت عنوان »ماده 
187 مکرر« به برنامه پنجم توسعه عمرانی و... کشور الحاق شده که متعاقب طرح و بحث در صحن علنی، 
نهایتاً به تصویب مجلس محترم رسیده است. براساس این ماده، به موسسات حقوقی اجازه شده است با جذب 
فارغ التحصیالن حقوق، بعد از یک دوره کارآموزی یک ساله در موسسات مذکور، به عنوان نماینده حقوقی 
موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی، برای طرح و پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر و یا 

مدیران مسئول موسسات مزبور به کار گرفته شوند.
بحث راجع به انگیزه کمیسیون محترم تلفیق از احاله جذب فارغ التحصیالن حقوق به موسساتی موهوم و ایجاد 
ناشده، البته دردی را دوا نمی کند. هر چند مشابهت قریب و معنی دار ماده 187 در هر دو برنامه سوم و پنجم 
توسعه، نشان از تفکر و اراده ای دارد که درصدد است با ایجاد مکرر تشکیالت موازی و همسو، قابلیت های علمی 

و تخصصی و تجربیات ارزشمند کانون وکالی یکصد ساله را تحت الشعاع قرار دهد!
البته جدای از حرف و حدیث های بسیار راجع به محمل اصلی ایجاد تشکیالت موضوع ماده 187 برنامه سوم 
توسعه، به نظر می رسد که همواره اراده و ذهنیتی غیر منطقی بر اجرای مصرانه آن حتي سالها بعد از انقضاي مدت 
اعتبار پنج ساله قانون مربوط سایه افکنده است. تا آنجا که گاه این شبهه متبادر می شود که تأییدکنندگان متعصب، راه 
غرض می پیمایند.نماد بارز این تعصب، استدامه تشکیالت »مرکز مشاوران...« است که با حمایت قوه محترم قضائیه 

برای ارائه »مشاوره قضائی« ایجاد شده بود. ولی اعضای آن از همان ابتدا به )وکالت( مشغول بوده و هستند!
به هرحال، جدای از مجهول بودن موسسات متولی آموزش فارغ التحصیالن، ظاهراً مسئولیت صدور مجوز برای 
موسسات مزبور حسب ماده الحاقی، به کانون وکالء و قوه قضائیه محول گردیده! که قانوناً از حدود و صالحیت 
و اختیارات هر دو مر جع خارج است. ضمن آنکه سطح دانش قضائی و میزان تخصص متولیان آموزش به 
فارغ التحصیالن نیز در بوته ابهام قرار دارد. در حالیکه کانون های وکالء از بدو تأسیس الی حال، مطابق قانون، امر جذب 
دانش آموختگان حقوق، آموزش تخصصی و عملی هجده ماهه ایشان به عنوان کارآموزان وکالت نزد وکالی مجرب 
و متخصص با حداقل ده سال سابقه وکالت و سپس صدور و تحویل پروانه متعاقب احراز صالحیت علمی ایشان 
طی دو مرحله اختبار کتبی و شفاهی را عهده دار می باشند. به این ترتیب، در کاردانی و تبحر و تخصص این گروه از 
وکالء که مراحل پیچیده آموزش های  علمی و عملی را به شایستگي گذرانیده اند، نمی  توان تردید کرد. با این وجود، باید 

پرسید که ایجاد مراکز و موسسات موازی و مشابه آنچه به نحو مبهم طی »ماده 187 مکرر« پیشنهاد شده، چرا؟!
درحالی که اگر حقیقتاً جذب فارغ التحصیالن حقوق )و نه در سایه قرار دادن کانون های وکالء( مدنظر باشد، 
رفتار معقول و منطقی، تفویض اختیار ساماندهی شایسته طرح فوق و هر طرح مشابه، به کانون های وکالء است. به 
هر حال، اینک که قانون مصوب مجلس در معرض قضاوت شورای محترم نگهبان قرار دارد، تردیدی نیست که 
نگاه فقهاي عالیقدر و حقوق دانان متخصص به موضوع از دریچه شریعت و اصول متّبع قانون اساسی به اعتبار 
اشراف عالمانه ایشان به فلسفه وضع قوانین و مقررات مربوط به وکالت، سابقه تّطور این نهاد و سیر تحوالت 
تاریخی و بسیار قابل تامل منتهی به ایجاد کانون وکالء در ایران با محوریت استقالل وکیل در جایگاه دفاع، 
نگاهي خردمندانه خواهد بود. باشد که ورود داهیانه به موضوع، موجب انتفای »ماده 187 مکرر« و موجد مانع 

توسعه و گسترش غیر الزم حیطه ماده »187« گردد.

سخن سردبير
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رضا پرستش

بررسی صالحيت هيأت عمومی ديوان عدالت اداری

عضو هئیت علمی حقوق دانشگاه گیالن

از  پس  نهادهای  از  یکی 
که  ایران  انقالب  اسالمی 
از  جلوگیری  در  مؤثری  گام 
رفتارهای غیرقانونی دولت ایفا 
نموده است، دیوان عدالت  اداری 
آن  از  مهمی  رکن  و  می باشد 
غیرقانونی  تصمیمات  می تواند 
اختیارات  حدود  از  خارج  و 
این  و  نماید  ابطال  را  دولت 
عمومی  هیأت  برعهده  وظیفه 
که  است  شده  نهاده  دیوان  آن 
با استفاده مناسب از اختیارات 
در  بلندی  گام  می تواند  خود 
مردم  حقوق  تقویت  جهت 
و  خودسری  از  جلوگیری  و 

تجاوز دولت ها به حقوق اداری 
و صنفی محسوب گردد. مطابق 
قانون   173 و   170 اصول  
اساسی جمهوری اسالمی ایران 
هرکس می تواند ابطال مقررات 
دیوان  از  را  قانون  خالف 
بخواهد. پس از پیروزی انقالب 
دیوان  قانون  ایران،  اسالمی 
به   60 سال  در  عدالت  اداری 
تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید. برطبق این قانون، دیوان 
عدالت  اداری نسبت به مطابقت  
اداری  تصمیمات  و  اقدامات 
اعم از نوعی )آیین نامه، بخشنامه 
شخصی  یا  دستورالعمل(  و 

 ).... و  پروانه ها  )گواهی نامه ها، 
با قانون اعم از اساسی و عادی 
است  قانون  حکم  در  آنچه  و 
نظارت قضایی را طبق مقررات 
 ]1[ می نماید.  اعمال  مربوطه 
به  محدود  دیوان  رسیدگی 
یا  و  دولت  تقصیر آمیز  اعمال 
دولت«  اداری  »خطای  آنچه 
 ]2[ می گردد.  می شود،  نامیده 
عدالت  دیوان  قانون  سرانجام 
اداری در سال 1385 با اختالف 
در  نگهبان  شورای  و  مجلس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به تصویب نهایی رسید.

هدف: بررسی صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا نقاط قوت و ضعف و تناقضات 
آن آشکار شود. 

مواد و روش: نقد و بررسی قوانین و مقررات و نظرات شورای نگهبان و آرای هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری به روش کتابخانه ای. 

صالحیت  هیأت عمومی در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385: به استناد ماده 11 قانون 
جدید دیوان، هیأت عمومی با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان یا معاون 
قضایی وی تشکیل می شود و مالک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. در ماده 19 

این قانون صالحیت هیأت عمومی در چند مورد ذکر شده است: 
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دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

  راه وکالت
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1. رسیدگی به شکایات از مقررات دولتی: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص 
حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت 
مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور 

به یکی از علل ذیل، واجد نقص و ایراد باشد. 

الف: برخالف قانون بودن.
ب: عدم صالحیت مرجع مربوط.

پ: تجاوز از اختیارات.
ت: سوء استفاده از اختیارات.

ث: تخلف در اجرای قوانین و مقررات. 
ج: خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

عالوه بر آن  باشند.  شرعی  موازین  با  مغایر  نباید  مصوبات  قانون،   41 ماده  براساس  همچنین 
مصوبات باید سایر ضوابط اعتبار مقررات دولتی مانند رعایت شرایط شکلی )داشتن تاریخ و 
امضا( و عدم عطف به ماسبق شدن را دارا باشند. نظر بعضی از حقوقدانان که شکایات مبنی بر 
مخالفت احکام و تصمیمات اداری عادی، که در سطح پایین تر از تصویب نامه ها و آیین نامه های 
اداری هیأت وزیران و وزیران قرار دارند، در هیأت عمومی رسیدگی نشده و به شعب دیوان 
ارجاع داده می شوند ]3[ درست به نظر نمی رسد و همه آنها در هیأت عمومی دیوان رسیدگی 
می شود که آرای شماره 535-536 مورخ 1385/7/30 هیأت عمومی در خصوص ابطال دستور 
اداری سازمان تأمین اجتماعی ]4[ موید این مطلب است. رسیدگي به قراردادهای اداری دولتی 
اعم از قراردادهای خصوصی دولت و قراردادهای اداری، خارج از صالحیت دیوان است چون 
قرارداد یک عمل اداری محض نیست، بلکه از توافق دو اداره ناشی می شود و رسیدگی به آن در 
صالحیت دادگاه های عمومی است، لکن تصمیمات اداری جدا از قراردادها در دیوان قابل طرح 

و شکایت هستند. ]430:3[ 

1-1- چگونگی رسیدگی به درخواست ابطال:
تفاوت  که  دیوان  قوانین سابق  استناد  به  آرای شماره 37، 38 و 39 خود  در  هیأت عمومی 
ماهوی با قانون جدید در این زمینه ندارد نظر داده بود که شاکی در دیوان، اشخاص حقیقی و 
حقوقی خصوصی می باشند )... علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل 
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سال دوم . شماره سوم . بهار و تابستان 1389   راه وکالت
دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست ....( اما چندین بار به شکایات وزارتخانه ها و 
موسسات عمومی که برای ابطال تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها که خالف قانون و شرع 
بوده رسیدگی کرده و رأی داده است. ]5[ اگر از مصوبه ای به علت خالف شرع بودن درخواست 
ابطال گردد به استناد ماده 41 قانون دیوان موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال 
می شود تا فقهای آن شورا نظر خود را در مورد آن مصوبه اعالم نمایند. نظر فقهای شورای نگهبان 
برای هیأت عمومی الزم االتباع است. لیکن چنانچه مصوبه ای به دلیلی غیر از خالف شرع بودن 
تقاضای ابطال آن مطرح گردد هیأت عمومی نسبت به آن رسیدگی و نظر خود را اعالم می نماید 
و می تواند براساس ماده 42 قانون دیوان تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. نکته ای که 
ذکر آن شایسته است این که فقهای شورای نگهبان نمی توانند راسًا نسبت به ابطال مصوبه اقدام 
نمایند، بلکه نظر خود  را به هیأت عمومی اعالم تا هیأت عمومی با توجه به سایر شکایات از 
آن مصوبه، به طور یکجا اتخاذ تصمیم نماید اما نمی تواند خالف نظر فقهای شورای نگهبان در 

جهت غیر شرعی بودن رأی صادر کند. 

2-1- سازمان ها و مؤسسات طرف شکایت:
با  رابطه  در  اداری  عدالت  دیوان  قانون  ماده 11  تفسیر  قانون  و  دیوان  قبلی  قوانین  براساس   
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب )1374/7/1( مجلس شورای اسالمی 
»رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری می باشد.« در قانون جدید مصوب سال 1385 با در 
نظر گرفتن مواد گوناگون قانون از جمله ماده 32 که عالوه بر واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر 
مؤسسات عمومی را بدون ذکر »دولتی« نام برده است می توان تفسیر مجلس از ماده 11 سابق را با 

قانون جدید نیز منطبق دانست. 
تبصره ماده 19 قانون جدید، رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات 
شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت 
ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی را از شمول نهادهایی که هیأت عمومی بتواند مصوبات آنها را 

ابطال کند خارج دانست. 
ذکر بعضی از نهادها در این تبصره از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی )صرف نظر از جایگاه 
قانونی این نهاد و عدم ذکر آن در قانون اساسی( تعجب انگیز است. همانگونه که هیأت دیوان عدالت 
اداری براساس قانون قبلی دیوان اعالم داشت شورای عالی انقالب فرهنگی در جایگاه قانونگذار 

نمی باشد. لذا مصوبات آن می تواند به عنوان مقررات دولتی تلقی گردد. 
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3-1- زمان اثر ابطال مصوبات:
 به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال از زمان صدور رأی هیأت عمومی است 
مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، 
هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعالم نماید. این ماده بین موردی که مصوبه ای 
برخالف شرع باشد و ابطال گردد و سایر مصوبات در خصوص زمان اثر ابطال، تفاوت قائل شده 
است در حالیکه علت این ترجیح، نامشخص و غیرقابل توجیه می باشد. اگر مصوبه ی مورد بررسی 
در هیأت عمومی ابطال گردد، اثر ابطال به گذشته برمی گردد زیرا در نسخ، اثر مصوبه به آینده است 
در حالیکه در هیأت عمومی مصوبه نسخ نمي شود. به نظر می رسد قانونگذار برای جلوگیری از 
مشکالت اجرایی، اثر ابطال را به آینده سرایت داده است در حالیکه این موضوع با اصول و مباني 
حقوق ناظر بر تفاوت نسخ و ابطال در تعارض و تناقض می باشد. در ترمینولوژی حقوق در ذیل 
واژه ی »باطل« آمده است »هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد 
هرگونه اثر حقوقی شناخته باشد... صفت این عمل حقوقی را بطالن گویند. بطالن در مقابل صحت 
استعمال می شود.« ]6[ دکتر کاتوزیان در تفاوت نسخ و ابطال می نویسد: »نسخ قانون را با ابطال آن 
نباید اشتباه کرد .... نتیجه ابطال به گذشته نیز سرایت می کند... در اثر نسخ، قدرت قانون در آینده از 

بین می رود و آثار گذشته آن حفظ می شود« ]7[ 
ماده 20 قانون جدید دیوان عدالت اداری به نسخ شبیه تر است تا ابطال. از سوی دیگر، سپردن 
اختیار تعیین زمان اجرای مصوبه ابطال شده به هیأت عمومی نیز نادرست می باشد و این کار 
عماًل دخالت هیأت عمومی در وظیفه قانونگذار است. چون اگر مصوبه به دلیل خالف قانون 
بودن در هیات عمومی ابطال گردد و هیأت عمومی اثر آن را در آینده قرار دهد یعنی عمالً مصوبه 
غیرقانونی را در گذشته، قدرت قانونی و اجرایی بخشیده است که هم مخالفت با حکم قانونگذار 

و هم یک نوع قانونگذاری است. 

2- ایجاد وحدت رویه قضایی:
هرچند که قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی را در صالحیت دیوان عالی کشور دانسته 
است، اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی اداری، 
حق رسیدگی شکلی دارد و با تعدد شعب در این خصوص، احتمال صدور آرای متناقض می رود، 

شناختن چنین نظامی برای دیوان منطقی به نظر می رسد.]8[ 
در قانون جدید دیوان برخالف قانون سابق از دو عامل برای صدور رأی وحدت رویه قضایی توسط 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نام برده شده است که به اختصار به آنها پرداخته می شود: 
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1-2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان: 
صدور رأی وحدت رویه به صورت فوق در قوانین سابق و همچنین در هیات عمومی دیوان عالی 
کشور سابقه داشته است. طبیعی است که برداشت شعب گوناگون از موضوعی واحد گاهی با یکدیگر 
تفاوت و تعارض داشته باشد که در چنین موقعی براساس ماده 43، رئیس دیوان به محض اطالع باید 
موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور 
رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع 
است. اثر اینگونه آرا نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود. این مطلب در مورد آرایی 

که از نظر فقهای شورای نگهبان خالف شرع تشخیص داده  می شود مجری نخواهد بود. 

2-2. صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای مشابه متعدد:
برای  می رسد  نظر  به  می باشد.  دیوان  جدید  قانون  ابداعات  از  وحدت رویه  رأی  اینگونه   
چنین  آینده،  در  معارض  آراء  و صدور  مشابه  موارد  در  رسیدگی  شدن  طوالنی  از  جلوگیری 
راه حلی در نظر گرفته شده است، چون در تبصره ماده 44 آمده است که پس از صدور رأی 
وحدت رویه، رسیدگی به شکایات در این مورد خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام 
می گیرد. هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شود، 
با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می گردد که برای 
شعب دیوان و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط الزم االتباع است. اگر در موضوع واحدی بیش از 
پنج رأی مشابه و چند رأی متعارض صادر گردد، می توان به هر دو صورت موضوع را در هیأت 

عمومی طرح نمود که دو نوع رأی وحدت رویه ترجیحی بریکدیگر ندارند. 
اگر بین رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
تعارض پیش آید گفته اند:»چون اوالً قانون اساسی )عالی( که این حق را تصریحاً برای دیوان عالی کشور 
قائل شده است، در مقابل قانون عادی )تالی( که آن را یکی از اختیارات دیوان عدالت اداری می داند قرار 
می گیرد؛ ثانیاٌ دیوانعالی کشور بنابه قرائن قانونی عالیترین مقام قضایی کشور به شمار می رود؛ به نظر 

می رسد که رأی دیوان عالی کشور مقدم بر رأی دیوان عدالت اداری می باشد.« ]440:8[ 

3-2- ابطال یا تغییر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
 به موجب ماده 53 آیین دادرسی دیوان مصوب رییس قوه قضائیه در تاریخ 1384/8/4 آرای 
هیأت عمومی جز به موجب قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نیست و در صورتیکه 
رییس قوه قضائیه یا رییس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان یکی از آرای هیأت عمومی را مغایر 
با قانون تشخیص دهند، می توانند درخواست طرح مجدد مسأله را در هیأت عمومی مطرح کنند 
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که در اینصورت هیأت عمومی می تواند با اکثریت آرا نسبت به نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه 
اصالحی یا تکمیلی و یا ابقا بردادنامه مورد اعتراض تصمیم گیری نماید. 

نتیجه: از بررسی مواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری مشخص می گردد که هیأت عمومی 
دیوان دو وظیفه عمده برعهده  دارد: 1- رسیدگی به شکایات از مقررات دولتی 2- صدور رأی 
وحدت رویه که در دو مورد امکان پذیر است: الف: در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان. 
ب: در صورت صدور آرای مشابه متعدد در موضوع واحد. این هیأت مصوباتش قطعي و غیر قابل 
اعتراض بوده و اجراي آن براي همه الزام آور مي باشد و امکان نقض و رد آن مگر توسط خود 
آن هیئت و یا قانونگذار وجود ندارد. همچنین این دیوان با توجه به قانون جدید، صالحیتش در 
رسیدگی به مصوبات و تصمیمات بعضی نهادهای حکومتی که قانونگذار نبوده و مرجع قضایی نیز 
محسوب نمی گردند و مصوباتشان از جنس ضوابط و مقررات اجرایی است، محدود و از رسیدگی 
به شکایات از مصوبات آنها ممنوع گشته است و معلوم نیست به اینگونه مصوبات که می تواند 
با قانون مخالف باشد در چه نهادی باید رسیدگي شود؟ که این موضوع با روح حاکم بر اصول 
170 و 173 قانون اساسی، درتعارض است. درست است که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی 
نهایی قانون اساسی همواره از دولت به عنوان قوه مجریه سخن رفته است اما روح حاکم بر مذاکرات 
نشان دهنده این است که منظور نویسندگان قانون اساسی این بود که چون مصوبات مجلس توسط 
شورای نگهبان کنترل می شود، مقررات در نهادی دیگر کنترل شده و از تعدی و تجاوز و اجحاف 
دولت نسبت به حقوق ملت جلوگیری گردد. ]9[ لذا می توان پذیرفت که از نظر قانون اساسی نظریه 
گسترش مصادیق واحدهای دولتی به کلیه واحدهای قوای سه گانه و خارج از این قوا که تصمیمات 
و مصوبات آنها، اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری 

پیروی می کنند، صحیح تر به نظر می رسد و رویه سابق دیوان نیز بر این امر حکایت دارد. ]10[ 
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دکتر مجتبی جانی پور

وكيل معاضدتی در كنوانسيون اروپايی حقوق بشر و رويه ی قضايی

عضو هئیت علمی حقوق دانشگاه گیالن و وکیل پایه یک دادگستری

بشر،  حقوق  اروپایی  دادگاه 
حمایت  اروپایی  کنوانسیون  طبق 
اساسی  آزادی های  و  حقوق بشر  از 
و  شد  تاسیس   1950 سال  مصوب 
47 کشور اروپایی عضو کنوانسیون 
یک  کنوانسیون  این   )i( هستند. 
معاهدة بین المللی است که دولت های 
عضو شورای اروپا متعهد گردیده تا 
حقوق مدنی و سیاسی بنیادی را نه 
خود  اتباع  و  شهروندان  برای  تنها 
)با جمعیت تقریبی هشتصد میلیون 
اشخاصی  همه  برای  بلکه  نفر( 
تأمین  هستند  قلمروشان  در  که 
حمایتی  نظام  کنوانسیون  این  کنند. 
قضایی را در استراسبورگ پیش بینی 
حقوق  نقض های  که  کرده است 
 بشری ادعاء شده را مورد رسیدگی 
عضو  دولت های  از  و  می دهد  قرار 
و  کنوانسیون  طبق  می خواهد  رسماً 
کنند.  عمل  اروپایی  دادگاه  تصمیم 
ایجاد   1959 سال  در  دادگاه  این 
احکام  صدور  صالحیت  با  و  شده 
افراد  درخواست  حسب  الزام آور، 

مبادرت  بشر،  حقوق  نقض  مبنی بر 
به رسیدگی و انشای رأی می نماید. 
)ii( از سال 1998 دادگاه به صورت 
 47 دارای  می کند.  عمل  تمام وقت 
قاضی است و سهم هر دولت عضو 
به صورت مساوی بوده و هر سال 
پرونده های زیادی را مورد رسیدگی 

قرار می دهند. 
در  اروپایی  دادگاه  که  زمانی 
از موارد نقض  به موردی  یک رای 
کنوانسیون پی می برد، دولت خوانده 
را موظف می سازد تا هم مبالغی را 
برای تحصیل رضایت بپردازد و هم 
عام  تدابیر  وزرا،  کمیته ی  نظارت  با 
یا خاصی را با توجه به نظم حقوقی 
داخلی خود در نظر گیرد تا از تکرار 
در  و  شود  جلوگیری  نقض  موارد 
کنواکسیون  نقض  آثار  امکان  حد 
برطرف گردد. )iii(    دادگاه اروپایی 
پانصد  و  هزار  در سال 2006، یک 
و شصت رأی در سال 2007، یک 
در  و  رای  سه  و  پانصد  و  هزار 
دویست  و  هزار  یک    ،2008 سال 

بیش  پنج رای صادر کرده است.  و 
سال  از  شده  صادر   نصف آرای  از 
چهار  به  مربوط   2008 الی   1998
شواری  عضو  کشور   47 از  کشور 
اروپا بوده است: ترکیه )1857 رأی(، 
 613( فرانسه  رأی(،   1789( ایتالیا 
رأی( و لهستان )601 رأی(. از کل 
آرای صادره از سال 1998 در بیش 
اروپایی  دادگاه  آن  از  درصد   83 از 
در  بشری  نقض حقوق  یک  حداقل 
کشور های طرف شکایت تشخیص 
هدف این مقاله   )iv( داده است. 
بررسی مقررات کنوانسیون اروپایی 
حقوق بشر و رویه قضایی دادگاه 
اروپایی راجع به وکیل معاضدتی 
با تاکید بر وضعیت های سه گانه زیر 

است: 
امکان برخورداری از وکیل   .1

مدافع معاضدتی منتخب متهم 
2. امکان عزل و تغییر وکیل مدافع 

ناشایست و ناکارآمد
3. خطای وکیل معاضدتی و حق 

پژوهش خواهی 

1. انتخاب وکیل معاضدتی 

مفهوم معاضدت حقوقی عبارت از معاضدتی است که توانایی تأثیرگذاری بر نتایج محاکمه و در 
نهایت مطرح ساختن بخش ذهنی و درونی حقیقت را دارد. این تعریف فرض می کند که کمترین 
وظیفه وکیل مدافع، مطرح کردن دالیل حمایت از متهم به نحوی است که دادگاه بتواند مجاب 

شود. 
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مثل همة حقوق تضمین شده بوسیلة کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های 
اساسی، دادگاه اروپایی اشاره کرده که حقوق دفاعی متهم صرفاً یک امر نظری نیست؛ بلکه تابع 
نظامی است که طبق آن هر فرد متهم به هر صورت باید دارای حقوق عملی و موثر باشد. مطابق 

بندهای ذیل ماده )3(6 کنوانسیون هر کسی که متهم به جرم گردد حقوق حداقلی زیر را دارد: 

الف. زمان و منابع و امکانات کافی جهت تهیه و تدارکات دفاع از خود 
ب. دفاع از خود راساً صورت گرفته یا از وکالت و معاضدت حقوقی به انتخاب خود بهره مند 
شود و در صورتی که منابع کافی جهت پرداخت حق الوکاله و مشاوره را نداشته باشد تا جایی که 
منافع و مصالح عدالت ایجاب می کند از خدمات وکیل به صورت مجانی برخوردار شود. این امر 

در راستای اعمال اصل تساوی سالحها صورت می گیرد. 
ظاهراً منطوق کنوانسیون درصدد تفکیک وضعیت متهم فاقد منابع و امکانات مالی نسبت به متهم 
دارای توانایی مالی است که در مورد اول معاضدت حقوقی رایگان اعطاء می شود و تنها در مورد اخیر 

)اشخاص دارای توانایی مالی( است که حق انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی به نظر خود را دارند. 
با وجود این، رویه قضایی کنوانسیون اروپایی راجع به حق اتکای متهمان به صندوق های دولتی برای 
انتخاب یک فرد خاص جهت دفاع و نمایندگی، پیشنهاد می کند که متن فرانسوی کنوانسیون ترجیح داده 
شود و آن اینکه معاضدت حقوقی رایگان در خط دوم بند )ج( به عنوان »معاضدت حقوقی به انتخاب 
خود« قرائت شود. بنابراین، متهمی که دارای معاضدت حقوقی رایگان می باشد حق معاضدت حقوقی 

به انتخاب خود را دارد هر چند اجرای چنین حقی تابع محدودیت های خاص و ضروری است. 
تعریف نوع محدودیت های دادگاه اروپایی در این مورد، می تواند در قضیه ashingdale علیه 
انگلیس )1985(1یافت شود که در آن دادگاه بیان کرد که مقررات دولتی می تواند در زمان و مکان 
مطابق با نیازها و منابع و امکانات جامعه و افراد متفاوت باشد. در این رأی توضیح داده شد که 
مجموعة گسترده ای از آزادی عمل در ارزیابی و قضاوت (margin of appreciation) به دولت ها 

در این زمینه داده می شود. 
وقتی که متهم وکیلی برای دفاع انتخاب نکرده است، ممکن است ملزم به کمک و معاضدت حقوقی 
بوسیله یک وکیل تحت شرایط و اوضاع و احوالی شود. در قضیه croissant علیه آلمان )1992( 
دادگاه اروپایی مقرراتی را در حقوق آلمان مورد توجه قرارداد که متهم را ملزم می کند در هماهنگی با 
کنوانسیون بوسیله مشاور حقوقی در همة مراحل دادرسی در دادگاه منطقه ای مورد دفاع قرار گیرد، با 

وجود این که متقاضی در قضیة مورد بحث نمایندگی منصوب توسط دادگاه را رد کرده  بود. 

www.echr.coe.int  :1. برای دیدن آرای دادگاه اروپایی مندرج در مقاله به تارنمای زیر رجوع شود
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در قضیة philis علیه یونان )1991( متقاضی خود قادر به طی فرایند دادرسی بطور مستقیم و مستقل 
نبود و فقط یک سازمان طرف ثالث قادر به اقامه دعوی بوده است. دادگاه اروپایی رأی داد که این امر حق 
وی را جهت دسترسی به یک دادگاه نقض کرد. قضات دادگاه اروپایی بیان کردند که وقتی حق دسترسی 

به دادگاه می تواند تابع محدودیت هایی شود که اساس و مبنای دقیق چنین حقی از بین نرود. ) 7( 

2. عزل وکیل معاضدتی 
انتخاب خود صورت  به  بوسیلة مشاور  دفاع  lagerblom علیه سوئد )2003( حق  در قضیه 
می گیرد، حق دفاع موثر و حق عزل و تغییر باید با هم ارتباط داده شود. در این قضیه، شاکی فنالندی 
بیان کرد که حق وی جهت دفاع بوسیله یک وکیل به انتخاب خود نقض شده است. او تأکید کرد 
که نمی توانست بطور کافی با وکیل مدافع خود ارتباط برقرار کند )آنها مجبور بودند از طریق مترجم 
ارتباط برقرار نمایند و او یعنی شاکی تنها به صورت سوئدی کوچه بازاری صحبت می کرده است( و 

در نتیجه مشاور و وکیل قادر به انجام تعهدش به طور صحیح و کامل در دادگاه نبوده است. 
منتخب خود  وکیل  بوسیله  دفاع  برای  مطلق  متهم حق  اشخاص  که  کرد  ذکر  اروپایی  دادگاه 
را ندارند. در نتیجه بیان کرد که بند ج ماده )3(6 متضمن حق عزل وکیل مدافع عمومی نیست. 
باالخره اینکه دادگاه اروپایی این نکته را مورد بررسی قرارداد که آیا کارآمدی و تأثیر معاضدت ارائه 
شده بوسیله وکیل و مشاور حقوقی مطابق با اصول و استانداردهای مطرح شده در رویه قضایی 
دادگاه اروپایی هست یا خیر. در این مورد هیچ اشاره و نمودی از غفلت و امتناع از سوی وکیل  
 Lagerblom دیده  نشده  است، دادگاه اروپایی اثبات کرد که وکیل یک مقداری از کار را انجام 

داده است و در نتیجه دادگاه سوئد حق عزل وکیل مدافع Lagerblom  را نداشته است. 
دادگاه با اثبات این امر که تغییر و عزل وکیل موجب دردسر و زحمت و مستلزم هزینه های اضافی 

است، بیان می کند: 
از نقطه نظر مطلوبیت عمومی محدود کردن هزینه های کلی معاضدت حقوقی دادگاه اروپایی آن را 
غیر متعارف تشخیص داد. زمانی که آنها ـ وکالي معاضدتي ـ در خصوص دعوایی منصوب شده و 
مبادرت به انجام فعالیت های معینی نموده اند، مراجع ملی رویکرد محدودی را برای عزل و تغییر وکیل 

مدافع عمومی اتخاذ  می کنند. 
بعالوه دادگاه اروپایی رأی داد که متهم مي بایست دادگاه را از تمایل قطعی خود نسبت به تقبل 
هزینه های وکیل منتخب آگاه کند  Lagerblom ولي این کار را نکرد و در نتیجه تشخیص داده 
شد که مادة 6 نقض نشده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دولت ها اجازة آزادی 
عمل در قضاوت را می دهد تا اثبات کنند اینکه آیا معاضدت حقوقی آن چنان غیر مؤثر و ناکارآمد 

 )vi( .بوده است که عزل و تغییر ضرورت پیدا کند
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3. خطای وکیل مدافع و حق پژوهش خواهی 
غالباً محکوم علیه به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت می کند که معاضدت حقوقی ارائه شده به 
او غیر موثر بوده است. در بعضی از دعاوی گفته می شود که مشاور تمایل یا توانایی دفاع از متهم را به 
هیچ وجه به علت جسمی یا الزامات یا مسئولیت های دیگر ندارد. هم چنین متهمان می توانند شکایت 
کنند که وکیل وی به نحو غیر قابل رضایتبخشی اقدام کرده است: وکیل اشتباه قانونی کرده است، از 
بعضی از جهات و جنبه ها از انجام اعمال و اقدامات خودداری یا قصور کرده است، راهبرد نادرستی 

را انتخاب کرده یا هیچ گونه علقه و تعهد اطمینان آوری بین وکیل یا موکل وجود نداشته است. 
دادگاه اروپایی از وضع و تنظیم یک اصل و ضابطة دقیق راجع به تأثیر و کارآمدی معاضدت حقوقی 
خودداری کرده است زیرا هدف اصلی و اولیه دادگاه اروپایی اثبات این امر نیست که آیا وکیل غفلت 

کرده بلکه این است که آیا دولت برای چنین اجتناب ها و تقصیرها مسئولیت دارد یا خیر. 
متقاضیان این ادعاء استدالل های مختلفی را مطرح کرده اند که دولت مسئول است زیرا دولت 
باید وکیل را عزل کند. دیگران تأکید کردند که دولت باید به آنها اجازه ثبت پژوهش خواهی در 
به موقع  یا مرجع فرجام خواهی )دیوان عالی کشور( بدهد حتی اگر وکیل شان  دادگاه پژوهشی 
پژوهش خواهی یا فرجام خواهی کرده باشد. دولت ها نوعاً پاسخ داده اند که آنها، موقعی که مظنون 
منابع کافی جهت پرداخت حق الوکاله به وکیل را نداشته باشد، طبق مادة 6 کنوانسیون به صرف 

انتصاب و معرفی یک وکیل انجام وظیفه نموده اند. 
دادگاه اروپایی قاعده کلی زیر را ایجاد کرد: 

اهداف معاضدت حقوقی نمی تواند  با  نقایص و معایب وکیل منصوب  برای  )...( یک دولت 
مسئولیتی داشته باشد)...( این امر نتیجة استقالل مشاغل حقوقی از دولت است که رفتار وکیل مدافع 
اساساً موضوع و رابطه ی بین متهم و وکیل مدافع است اعم از اینکه وکیل طبق برنامة معاضدت 
حقوقی منصوب شده یا بطور خصوصی از طریق پرداخت حق الوکاله انتخاب شده باشد. مراجع 
ملی صالحیتدار طبق بند ج ماده )3(6 تنها زمانی ملزم به مداخله هستند که غفلت و تقصیر وکیل 
معاضدت حقوقی برای تامین دفاع حقوقی موثر آشکار و واضح بوده یا به نحو کافی توجه وی به 

موضوع و راه دیگری معطوف شده است. 
دادگاه اروپایی بیان کرده است که اگر یکی از دو دلیل وجود داشته باشد، مراجع باید رسیدگی را 
تعطیل کرده یا آن را تعلیق کنند. همچنین ممکن است عزل وکیل الزم تشخیص داده شود. دادگاه 
اروپایی این بحث را به منظور نقض بندج ماده )3(6 نپذیرفت که فقدان معاضدت، عماًل متهم به 

ارتکاب جرم را در مخاطره قرار خواهد داد. استدالل دادگاه بشرح زیر است: 
مخصوصاً و مهمتر از همه، چیزی در بند ج ماده )3(6 وجود ندارد که نشان دهد که چنین اثباتی 
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الزم و ضروری است. بطور کلی تر، وجود نقض حتی در صورت به خطر نیانداختن، قابل درک و 
تصور است. )حکم Marckx راجع به دعوای Artico علیه ایتالیا - 1980 - را ببیند( 

بنابراین، معاضدت حقوقی غیر موثر و ناکارآمد طبق کنوانسیون اروپایی می تواند به نقض ماده 6 
منجر شود. حتی اگر متهم تحت مخاطره قرار نگیرد. 

به عنوان یک قاعدة کلی تکلیف مداخله تنها زمانی وجود دارد که مقامات و مراجع از دفاع حقوقی 
غیر موثر و ناکارآمد مطلع شوند لیکن در موارد استثنایی یعنی وقتی ناکارآمدی معاضدت حقوقی 
آشکار و واضح است، ضرورتی ندارد که وکیل یا متهم تقاضای مداخله نمایند. دادگاه اروپایی به 
آسانی نمی پذیرد که غفلت و عدم توانایی وکیل آشکار و روشن است. مثالی که در آن، قضات چنین 
تشخیص دادند مربوط به قضیه (Goddi) علیه ایتالیا )1994( بود وقتی که متهم غایب بوده و یک 
غفلت و خودداری از سوی دادگاه برای مطلع کردن وکیل منتخب وی صورت گرفته بود. اجتناب 
بعدی دادگاه پژوهشی برای تعطیل یا تعویق رسیدگی به منظور تجویز وکیل که در جلسة دادگاه 
منصوب شده به علت فقدان زمان و فرصت مقتضی برای تدارک و آمادگی خود به عنوان نقض 

کنوانسیون مورد حکم و قضاوت قرار گرفت. 
در قضیه (Daud) علیه پرتغال )1998(، یک پژوهش خواه، عزل و تغییر وکیل را درخواست 
نکرده بود، او صرفاً تقاضای کتبی به دادگاه داده بود که در تماس با وکیل تعیین شده خود تا آن 
موقع بی اطالع بوده است. به تقاضای وی توجهی نشد چون به زبان خارجی نوشته  شده  بود و به 
سختی قابل خواندن بود. در موردي دیگر )اخیر( خود وکیل درخواست انصراف از دعوی را به 
دلیل پزشکی اعالم کرد و دادگاه اروپایی آن را پذیرفت. وکیل جدید سه روز برای آمادگی دفاع 
فرصت داشت ولي از انجام آن خودداری کرده  بود. نتیجتاً پژوهش خواهی به علت عدم ارائه دالیل 

کافی پذیرفته نشد. 
با وجود اینکه نامه به زبان اسپانیایی نوشته شده بود، دادگاه اروپایی رای داد که درخواست اشاره ای 
به مراجع صالحیتدار از یک عیب و نارسایی مربوط به اولین وکیل منصوب رسمی داشت، چون 

تقریباً از زمان انتصابش به مدت ده ماه گذشته هیچ گامی برداشته نشده بود. 
تصمیم دادگاه اروپایی در قضیه زکاال (Czekalla) علیه پرتغال )2002( جالب است. موضوع 
خودداری از سوی وکیل رسمی منصوب برای پژوهش خواهی در مطابقت با شرایط رسمی حقوق 

مّلی ) با نتیجة مغلوب شدن دعوی( بطور آشکار دفاع حقوقی غیر موثر بوده است. 
دادگاه نقطه نظر کمسیون را در قضیه داد (Daud) مورد توجه قرار داده بود. کمسیون برخالف 
دادگاه اروپایی در این قضیه این امر را مورد مالحظه قرار داده  که دادگاه عالی مّلی، پژوهش خواهی 
در  او  رسمی  منصوب  وکیل  که  اساس  این  بر  بود،  کرده  اعالم  غیرقابل قبول  را   (Daud) داد 
پژوهش خواهی مقررات قانونی نقض شده را تعیین و ذکر نکرده است. کمیسیون با در نظر گرفتن 
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تبعة خارجی بودن داد (Daud) و سایر شرایط و اوضاع و احوال قضیه عقیده و نقطه نظری داشته 
که معاضدت حقوقی دریافت شده غیرموثر بوده است و بوسیله ی مراجع ملی باید اصالح شود. 

با توجه به قضیه زکاال (Czekalla) دادگاه تشخیص داد که شرایط ترکیب شده نحوه ی دفاع از 
متقاضی، خارجی بودن متهم و عدم درک زبان دادگاه و دادرسی و اینکه او مواجه با مجازات زندان 

سنگینی شده بود، ظاهراً دفاع وکیل او غیر موثر و ناکارآمد تلقی شد. 
در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال امتناع ناشی از غفلت و قصور برای انطباق با وضعیت 
رسمی خالص و ناب با خط مشی نامعقول و نسنجیده ی وکیل مدافع یا صرف نقص استدالل را 
نمی توان یکسان دانست. خودداری از انطباق با اطالع کامل از دادرسی پژوهشی بنظر می رسد که 
نکته قطعی و جدی نبوده است. دادگاه اروپایی رأی داد که برای مثال دادگاه عالی ملی می توانسته از 
وکیل مدافع منصوب رسماً تقاضا کند که دفاعیات را اصالح کند به جای اینکه صرفاً همانطور که 
انجام داد، اعالم رد پژوهش خواهی نماید. دادگاه اروپایی رأی داد که چنین دعوایی نه نقض کننده 

اصل استقالل مشاغل حقوقی است و نه ناقض اصل برابری سالح هاست. 
در دعاوی زیاد دیگری با ادعای معاضدت حقوقی غیرموثر به آشکار نبودن حکم داده شد. در 
چنین دعاوی، حتی وقتی وکیل اصاًل اقدامی نکرده باشد، اصوالً موکل باید این امر را به اطالع 
دادگاه برساند. وقتی که متهم مقامات غیر قضایی مثل مامور زندان یا ماموران و مقامات سفارت را 
مطلع می کند وظیفة مطلع کردن دادگاه تحقق نمی یابد یا پذیرفته نمی شود. بطور منطقی، اخطارها و 

اطالعات ارائه شده، باید قبل یا حین رسیدگی باشد نه اینکه بعد از آن صورت گیرد. 
یکی از رایج ترین شکایات ارائه شده راجع به معاضدت حقوقی غیرموثر مبنی بر این امر است که 
وکیل غیرفعال (inactive) بوده است. یکی از جدیدترین قضایا، قضیه )آرتیکوArtico( بود که در 

آن وکیل مدافع در آغاز کار بیان کرد که قادر به انجام کاری نیست. 
علیرغم درخواست های زیاد هیچ تغییر و جابجایی صورت نگرفت. قانون وکیل منصوب را از 
خودداری نسبت به دفاع از متهم منع کرده است و این امر متضمن حق تعیین وکیل جانشین نیست. در 
قضیه یاد شده، وکیل منصوب هیچ چیزی را در کل رسیدگی عهده دار نگردید. دادگاه اروپایی رأی داد 
که عدم اقدام و عمل وکیل که ایجاد کنندة معاضدت حقوقی غیرموثر بوده است و استدالل دولت را 
مبنی بر اینکه متهم باید گام هایی را برای تحصیل وکیل مدافع جایگزین برداشته باشد نپذیرفت چون 
اگر او این توصیه و مشورت را رعایت کرده بود، منافع معاضدت حقوقی رایگان را از دست می داد. 
اقدام  از  آنها  که  کرده اند  اساس شکایت  براین  اروپایی  دادگاه  به  از شکات  بعضی  همچنین 
وکیل شان خشنود و راضی نشده یا اینکه آنها استراتژی وکیل منتخب شان را تأیید نکرده اند. در 
قضیه استانفورد (Stanford) علیه انگلیس )1994( متقاضی چنین شکایتی را مطرح کرد. او با 
آگاه  امر  این  از  کند. وکیل وی  را رعایت  دادرسی  نمی توانست  و  رسیدگی اش مشکل داشت 
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اروپایی ضمن  به دادگاه اطالع ندهد. دادگاه  استراتژیک ترجیح داد که  به دالیل  اما  بوده است 
شکایت متقاضي، حکم داد که: 

وکیلی که تجربة طوالنی در اقامة دعوای کیفری داشته و به دالیل فنی و مهارتی دربارة مشکالتش سکوت 
کردن را انتخاب می کند شاهدی وجود ندارد که نشان دهد متقاضی با این تصمیم موافق نبوده است. 

در قضیة کاماسینسکی (Kamasinski) علیه اتریش )1989( متقاضی با اقدام وکیلش مخالفت 
کامل داشت. او نزد کنواکسیون اروپایی بیان کرد که وکیل وی به اندازة کافی فعال نبوده و در انتخاب 
استراتژیک و راهبردی اشتباه کرده است. بعالوه، وکیل در دادگاه درخواست کرد که از دعوی کنار 

گذاشته شود. این درخواست رد شد. 
در دعوای کاماسینسکی استدالل شد که تمایل و خواست وکیل وی مبنی بر انصراف وی از 
دعوی در آن زمان فاقد هرگونه منفعت و مصلحتی بوده است. کاماسینسکی به عنوان دلیل و مدرک 
عدم معاضدت حقوقی موثر به پروندة ناقص و غیرکاملی اشاره کرد که به وکیل منصوب بعدی 
برای پژوهش خواهی واگذار شده بود. دادگاه اروپایی این اظهارات را رد کرد. صرف نظر از نتیجه ی 
حاصل شده، معاضدت حقوقی آشکارا غیر موثر نبوده و این اطالعات و اعالمات  مشخص و معین 

بوسیلة کاماسینسکی غیرکافی بوده است. 
دادگاه اروپایی براین عقیده بوده است وقتی شاکی که وکیلش نه تنها آمادگی جهت دادرسی را 
نداشته و حتی همة اظهارات شهود مربوط را تأمین و تدارک نکرده و یا آن را ترجمه نکرده بود، 
کاماسینسکی  نامة  از طریق محتوای  با وکیل منصوب  تنها  ملی رسمًا  دادگاه  نبوده  غیرمتعارف 

مذاکره و بحث کند. 
جالب ترین نکته در قضیه کاماسینسکی این بود که دادگاه را جهت رسیدگی به اهمیت رابطة 
مورد اعتماد وکیل و موکل قادر می ساخت. هر چند که دفاع در دادگاه به نتیجه دیگری منجر 
شده بود و حتی برخالف آنچه بوده که کاماسینسکی آن را در همان زمان یا بعداً در راستای منافع 
عالی و مصالح شخصی مورد مالحظه قرار داد. دادگاه اروپایی تشخیص داد که هیچ قصوری از 

سوی دولت برای تدارک معاضدت حقوقی موثر صورت نگرفته است. 
ظاهراً از حقوق کامن ال می توان نتیجه گرفت که پژوهش های مبتنی بر قصور مثل خودداری از 
مطابقت با شرایط و ضوایط دادرسی که متهم را از یک راهکار و وسیله محروم کرده بدون وضعیتی 
که بوسیلة دادگاه  عالی مورد تصحیح و اصالح قرار گیرد، احتماالً نسبت به مواردی که مبتنی بر 
شکایت های ذهنی و شخصی تر به طریقی است که در آن یک دفاع حقوقی مثل دفاع در قضیة 

کاماسینسکی (Kamasinski) عمل و اقدام می شود، قابل پذیرش باشد. 
اگر دادگاه از این امر در زمان خود مطلع شود یا اگر دفاع حقوقی آشکارا غیرموثر باشد دادگاه 
اروپایی یک مجموعة گسترده ای از آزادی عمل در ارزیابی و قضاوت را به دادگاههای ملی تجویز 
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کرده لیکن وقتی که دفاع حقوقی »علمی و کارآمد« نیست، دولت ها را ملزم به دخالت می کند. 
امور موضوعی و ماهوی که دادگاه اروپایی به عنوان امری مهم در تشخیص مسئولیت یک دولت 
برای معاضدت حقوقی غیرموثر مورد توجه قرار داده است، شامل این امور است که آیا متهم یک 
خارجی است، دوره و مدت زمانی عدم فعالیت وکیل چه میزان بوده است، عماًل وکیل چه امری را 
متعهد شده، چه تالشی عمالً  انجام داده یا می بایست انجام می داده است آیا این امر وضع متهم را 
تغییر داده بود، آیا مراجع در وضعیت اعمال و اجرای معاضدت حقوقی غیر موثر نقش داشته اند. و 

باالخره چه چیزی در معرض خطر بوده است؟ 
اصوالً، دادگاه ملی ملزم به مطلع شدن از معاضدت حقوقی غیرموثر در زمان معین است. طبق 
شرایط و اوضاع و احوال بسیار استثنایی، دادگاه اروپایی مسئولیت دولت های اروپایی را بدون اطالع 
کامل پذیرفته است. در این قضایا، دفاعیات حقوقی آشکارا غیرموثر بوده است. این امر در مواردی 
پذیرفته شده که در میان شرایط و اوضاع و احوال دیگر، متهمان خارجی بوده یا در آن هم متهم و 

 (vii) .هم وکیل وی به دالیل ناتوانی و قصور از سوی دولت غایب بوده اند

4. نتیجه: 
اروپایی حقوق بشر تضمین کیفیت دفاع در دادگاه های کیفری دولت های  وظیفه ی کنوانسیون 
عضو نیست، بلکه بر نقشی متمرکز است که دادگاه ها و مراجع قضایی ایفا کرده یا باید در اصالح 
ناتوانی ها و بی کفایتی های وکالی مدافع ایفا کنند. در زمان های اخیر دادگاه اروپایی مسئولیتی را 
برای رفتار کامل دفاعی وکیل مدافع قائل نمی شود بلکه با معیار حداقلی نه حداکثری به موضوع 
مورد بحث می نگرد. بنابراین مشارکت فعال تر وکیل مدافع در فرایند دادرسی و تجویز اعطای مهلت 

بیشتر و آزادی عمل به دادگاه های ملی را  ایجاب می کند. 
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همچنان که در مقدمه بیان شد و ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی1 نیز بر آن تأکید نموده است، 
دادگاه تجدید نظر استان، قبل از رسیدگی به دعوا توسط دادگاه بدوی حق رسیدگی به دعوا را 
ندارد، مرحوم دکتر متین دفتری این امر را جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی دانسته و معتقد 
بودند نقض آن، موجب نقض صالحیت ذاتی می گردد، )متین دفتری، 1349، ص427( ولی با این 
حال مقنن به موجب اختیار مقرر در قسمت اخیر ماده مزبور، در مبحث ورود ثالث و جلب ثالث، 
مواردی پیش بینی کرده است که بدون آن که موضوع دعوا در دادگاه بدوی مطرح شده و یا دادگاه 
بدوی نسبت به آن اظهار نظری نموده باشد، ابتدائاً موضوع مزبور در دادگاه تجدید نظر مطرح و 
مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرد. البته بدیهی ست این امر به اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی و 
لزوم رسیدگی تجدید نظر نسبت به دعاوی که به صورت دعاوی اصلی یا مستقل مطرح می گردد 
خدشه ای وارد نخواهد ساخت. چرا که دعاوی ورود ثالث یا جلب ثالث از دعاوی طاری بوده که 
متعاقب طرح دعوای اصلی و به مناسبت طرح دعوای مزبور مطرح می گردند و به صورت مستقل 

امکان طرح یا اقامه ندارند.

1. ماده 7 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379مقرر می دارد:»به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا 
زمانی که در مرحله نخستین در آ دعوی حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.«

ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز مقرر می داشت:»رسیدگی به ماهیت هر دعوایی دو درجه)نخستین و پژوهش(خواهد بود 
مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.«البته به موجب ماد 5 قانون جدید آیین دادرسی مدنی :»آراء دادگاهها قطعی است مگر 
در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشد.«ماده 7 قانون تشکیل 

دادگاههای عمومی و انقالب نیز حکم مشابهی را بیان نموده است.
 ماده 8 قانون سابق، حکمی مشابه ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را مقرر داشته بود بدین مضمون که :»به ماهیت 
هیچ دعوایی نمی توان در درجه پژوهشی رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در 

مواردی که در قانون استثناء شده باشد. 

دکتر عباداله رستمي

بررسي امكان رسيدگي بدوي توسط مرجع تجديد نظر

عضو هئیت علمی حقوق دانشگاه گیالن و وکیل پایه یک دادگستری

هرچند که با توجه به وجه تسمیه 
بر  سابق  که  نظر  تجدید  محاکم 
محوله  رسالت  با  هماهنگ  نیز  این 
پژوهش  مرجع  را  مراجعی  چنین 
رسیدگی  می نامیدند  استیناف  یا 
مرحله دوم و بعد از رسیدگی اولیه 
توسط مراجع بدوی، بر عهده ایشان 

مقنّن  تأکید  علیرغم  شاید  می باشد؛ 
که  بدین مضمون  مزبور  بر رسالت 
به  نسبت  فقط  تجدید نظر  مرجع 
نظرخواهی  تجدید  مورد  که  آنچه 
مورد  نخستین  مرحله  در  و  است 
حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید، 
موجبی برای طرح این سوال که آیا 

دادگاه تجدیدنظر رسیدگی بدوی نیز 
خواهد نمود به نظر نرسد، اما در این 
مقاله مختصر سعی گردیده است با 
توجه به مقررات قانون آیین دادرسی 
به  درخور  و  مناسب  پاسخ  مدنی 

سوال مزبور داده شود.
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دعوای ورود ثالث
همچنانکه می دانیم برای حفظ حقوق اشخاص ثالث در دعوای واقع شده بین خواهان و خوانده،  
از دادرسی، حتی اگر دعوای مطروحه، در مرحله  ثالث در هر مرحله  امکان طرح دعوی ورود 
رسیدگی تجدید نظر باشد، از سوی مقنّن پیش بینی گردیده است اعم از اینکه شخص ثالث در 
مرحله بدوی از دعوای مطروحه بین طرفین آگاه نبوده و یا بر فرض اطالع، از طرح دعوای ورود 

ثالث امتناع نموده است.2
برابر ماده 134 قانون آیین دادرسی مدنی حتی اگر شخص ثالث  در مرحله نخستین با تقدیم 
دادخواست ورود ثالث به دعوای اصلی وارد گردیده ولی دعوای وی بنا به عللی رد یا ابطال گردیده 
باشد، این امر مانع از ورود وی به عنوان ثالث در مرحله تجدید نظر همان دعوی نخواهد بود.یعنی 
ضرورتی نخواهد داشت که لزوماً وارد ثالثی که دعوای ورود ثالث وی در مرحله بدوی مردود اعالم 
گردیده با تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار رد یا ابطال صادره، از دادگاه تجدید نظر بخواهد که 
قرار صادره را نقض و به ورود ثالث وی نیز رسیدگی نماید؛ بلکه می تواند با انصراف از این امر،  
دادخواست ورود ثالث خود را این بار  به مرجع تجدید نظر تقدیم نماید.3 البته بدیهی است که با 
توجه به مقررات مذکور در قسمت اخیر ماده مرقوم از آنجا که رسیدگی در هر مرحله تابع مقررات 
راجع به همان مرحله است، چه بسا دادخواست ورود ثالثی در مرحله تجدید نظر تقدیم و محاکم 
تجدید نظر خود را ملزم به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه ندانند، اما با توجه به الزام ابالغ 
نسخه ثانی داخواست ورود ثالث به هر یک از اصحاب دعوای اصلی و نیز عدم پیش بینی تبادل 
لوایح برای این مرحله، به نظر، تعیین وقت رسیدگی در مرحله تجدید نظر جهت رسیدگی به ادعای 
وارد ثالث ضرورت می یابد، حتی اگر چنین ضرورتی همچنان برای رسیدگی به دادخواست تجدید 

نظر اصحاب دعوای اصلی وجود نداشته باشد.

دعوای جلب ثالث   
همچنین علیرغم اصل نسبی بودن آثار دعوای مطروحه نسبت به طرفین آن، برای آنکه طرفین 
دعوای اصلی، اختیار فراخواندن شخص دیگری غیر از خودشان را برای شرکت در دعاوی طرح شده 
به منظور استمداد از وی جهت موفقیت در دعوای مطروحه و یا محکومیت شخص فراخوانده شده، 
به تمام یا قسمتی از خواسته مطروحه از سوی خواهان دعوی را داشته باشند، امکان طرح دعوای 
2. ماده 130 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این مورد مقرر می دارد:»هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب 
دعوای اصلی برای خود مستقاًل حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم 
دادرسی اعالم نشده است وارد دعوی گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر.در این صورت نامبرده 

باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعالن نماید.«     
3.  ماده 134 قانون آیین دادرسی مدنی:»رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد 

بود.ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر، برابر مقررات راجع به آن مرحله است.«
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جلب ثالث از سوی هر یک از طرفین در هر مرحله از رسیدگی حتی چنانچه دعوای مطروحه اصلی 
در مرحله تجدید نظر نیز باشد به شرط اظهار جهات و دالیل خود در جلسه اول دادرسی و تقدیم 

دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز از تاریخ تشکیل جلسه اول ممکن دانسته شده است.4
همچنانکه از مفاد مقررات مزبور بر می آید با توجه به عدم رسیدگی به هر یک از دعاوی ورود 
یا جلب ثالث در مرحله بدوی و طرح اولیه آن در مرحله تجدید نظر،دادگاه تجدید نظر نسبت به 
چنین دعاویی رسیدگی نخستین می نماید. اما آنچه نگارنده را بر نگارش این مقاله واداشت امری 
غیر از موارد مارالذکر است و آن رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین 
دعوا که دادخواست جلب ثالث به دادگاه بدوی تقدیم داشته ولی دادخواست جلب ثالث وی 
مردود اعالم گردیده است و پس از تجدید نظرخواهی نسبت به قرار مزبور، دادگاه تجدید نظر را 
مجاب به استحقاق خویش در جلب ثالث می نماید و دادگاه تجدید نظر با نقض قرار رد دعوای 
جلب ثالث و علیرغم اینکه بر اساس صراحت مقررات قانونی باید رسیدگی در ماهیت امر را به 
دادگاه صادر کننده قرار منقوض که همانا دادگاه نخستین است ارجاع دهد خود مجاز به رسیدگی 
در ماهیت دعوای جلب ثالث گردیده است5 البته رسیدگی راجع به ماهیت در این مرحله با توجه 
به عدم امکان اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع تجدید نظر جز به موجب ماده 364 قانون 
آیین دادرسی مدنی6، یک مرحله ای بوده و جالب  ثالث یا طرف مقابل را از امکان اعتراض نسبت 
به هرگونه تصمیم دادگاه تجدید نظر نسبت به چنین دعوایی محروم می نماید. اگر چه در طرح 
ابتدایی دعاوی ورود و جلب ثالث به شرح مواد پیش گفته این امر محقق می گردد اما در موارد 
مزبور طراح دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث با طرح دعوای خویش در مرحله تجدید نظر چه 
بسا علیرغم میل قلبی ولی بناچار، خودش این امر را می پذیرد و به نوعی به صورت ضمنی امکان 
4. ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر داشته است که :»هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را 
الزم بداند می تواند تا تا پایان جلسه اول جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از 

دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.« 
5. ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی: »قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است 
در صورتی که قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود پس از فسخ قرار رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی که به عنوان تجدید 
نظر رسیدگی می نماید به عمل می آید.« این موضوع عیناً در ماده 283 قانون آیین دادرسی سابق مقرر گردیده بود ولی در الیحه 
اصالح آ.د.م مورخ دی ماه 1331 در ماده 283 رد دادخواست تبدیل به رد دعوی شده بود و این اصالح آثاری دارد....رک به کتاب 
آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دکتر احمد متین دفتری،ص330.البته در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 همچون ماده 283 

مصوب 1318 رد دادخواست آمده است.
6. از آنجا که در ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی امکان رسیدگی غیابی برای دادگاه تجدید نظر پیش بینی گردیده و به همین دلیل 
برای احقاق حق محکوٌم علیه غائب و بلحاظ اینکه وی نه در مرحله بدوی و نه در مرحله تجدید نظر امکان دفاع از خویش را نیافته 
است علیرغم قطعیت آراه صادره از محاکم تجدید نظر به چنین شخصی حق یک بار اعتراض نسبت به رای صادره از دادگاه تجدید 
نظر  داده شده است که توضیح بیشتر در این خصوص را به زمان و مقالی دیگر محول می کنیم البته بدیهی است مطالب مزبور در 
خصوص موارد عادی  اعتراض است که به واخواهی و تجدید نظرخواهی محدود می گردد اما موارد فوق العاده اعتراض که شامل 
اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجامخواهی و نیز اعمامل ماده 18 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب منصرف از 

بحث بوده و در جای خود قابل بررسی است. 
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اعتراض به هرگونه اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر را  از خود سلب و ساقط می نماید. اما در 
جایی که خود مقنن امکان رسیدگی ماهوی در مرحله بدوی را با حفظ حق اعتراض نسبت به 
تصمیمات متخذه توسط مرجع مزبور پس از نقض قرار رد دعوای مذکور پیش بینی نموده است 
دیگر نمی توان قائل به اسقاط یا سلب حق اعتراض دراین خصوص قائل بود، ولی به نظر می رسد 
تنگنایی که علیرغم رویّه ثابت مقنن در مورد محول نمودن رسیدگی ماهوی پس از نقض قرار 
به دادگاه نخستین، وی را وادار به لحاظ چنین مقرره ای نموده است، همانا عدم امکان تجزیه و 
تفکیک دعوای اصلی از دعاوی طاری ورود و جلب ثالث باشد و بلحاظ وابستگی موجود در این 
خصوص و عدم امکان ارسال پرونده دعوای اصلی به دادگاه نخستین، چاره ای جز این نیست که 
با موضع مقنن هماهنگ گردیم و چنانچه چنین توجیهی را برای امکان رسیدگی بدوی به ماهیت 
دعوی وجود داشته، آن را پذیرا باشیم. برخی از حقوقدانان این تغییر موضع مقنن را در راستای ماده 
7 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته اند که در اینگونه موارد مجوز رسیدگی در مرحله تجدید نظر بدون 
طرح موضوع در مرحله بدوی را صادر نموده است. )دکتر شمس،  1384، ص 54( طبق نظری دیگر 
این امر استثنایی بر قاعده ممنوعیت رسیدگی به دعوایی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده، 

دانسته شده است. )دکتر زراعت،1385،ص228.( 
در ضمن بررسی مواد راجع به دعاوی ورود و جلب ثالث که طرح آنها را در مرحله بدوی و 
نیز مرحله تجدید نظر میسر دانسته اند به این نکته برخورد می کنیم که چنانچه دادگاه تجدید نظر     
احراز نماید دعوای ورود ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای 
اصلی منوط به دعوای ثالث نمی باشد و یا اگر در خصوص دعوای جلب ثالث دادگاه تجدید 
نظر احراز نماید جلب شخص ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی است، خواهد توانست دعوای 
ورود یا جلب ثالث را به استناد ماده 133 و قسمت اخیر ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی از 
دعوای اصلی تفکیک نموده و به هریک جداگانه رسیدگی کند که پاسخ به چنین سوال و ابهامی 
با توجه به علت و فلسفه امکان طرح دعاوی مزبور در مرحله تجدید نظر و عدم امکان رسیدگی 
بدوی در مرحله تجدید نظر جز در موارد منصوص و مجاز نبودن دادگاه تجدید نظر به رسیدگی 
به امری که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار نگرفته و نسبت بدان تجدید نظرخواهی به 
عمل نیامده باشد منفی خواهد بود و تکلیف چنین پرونده هایی با توجه به سکوت مقنّن در این 

خصوص می تواند یکی از دو راه حل زیر باشد: 
1. با احراز قصد تاخیر یا تبانی از طرح دعوای ورود یا جلب ثالث، دعاوی مزبور از دعوای اصلی 
تفکیک و ادامه رسیدگی به چنین دعاوی به محاکم بدوی محول گردد که این امر خود به دو طریق 

امکانپذیر است:
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الف( به طرح دعوا در محاکم بدوی رهنمون گردد که این امر مستلزم هزینه مجدد برای طرح 
کنندگان چنین دعاوی خواهد بود که با احراز سوءنیت ایشان دراقامه دعوی برای ایجاد تاخیر در 
رسیدگی به دعوای اصلی یا تبانی با یکی از طرفین دعوا، تحمیل چنین هزینه ای به اشخاص مزبور 
قابل توجیه است7 جز در جایی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود 

ثالث نیست که در این صورت، چنین تحمیلی بالدلیل است. 
ب( قائل به ارجاع دعوای جلب ثالث یا ورود ثالث تفکیک شده از سوی دادگاه تجدید نظر 
به دادگاه بدوی گردیم که آن هم بلحاظ اینکه دعوی مستقلی محسوب می گردد باید از مجرای 
ریاست دادگستری جهت ارجاع به شعبه بدوی رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا شعبه دیگر 

صورت گیرد.
2. با احراز سوء نیت طرح کننده دعوا در اقامه دعاوی مربور برای تأخیر در رسیدگی به دعوای 
اصلی و یا تبانی با یکی از طرفین دعوا،دعاوی مزبور بلحاظ قابل استماع نبودن در این مرحله منجر 
به صدور قرار رد دعوی گردند تا طراحان چنین دعاویی با صرف وقت و هزینه،  دعوای خود 
را مجدداً و به صورت مستقل در محاکم بدوی مطرح نمایند و به نظر می رسد این راه حل برای 
زمانی که احراز سوء نیت با مقاصد تبانی یا تأخیر صورت می گیرد به صواب نزدیکتر باشد. اما 
در جایی که دادگاه تجدید نظر، رسیدگی به دعوای اصلی را منوط به رسیدگی به دعوای ورود 
ثالث نمی داند پرونده امر پس از تفکیک جهت ارجاع امر از طریق ریاست محاکم بدوی مربوطه 
به محکمه رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا شعب دیگر همان دادگاه به دادگستری مربوطه ارسال 
گردد.هر چند این امر نیز فاقد تجویز صریح قانونی است. ولی با توجه به اینکه مقنن اجازه طرح 
چنین دعاوی را به افراد اعطاء نموده و تشخیص ارتباط آن را به محکمه محول نموده است و تبانی 
با طرفین یا قصد تاخیر در رسیدگی نیز احراز نگردیده است، با توجه به عمومات امر و اینکه نمی 
توان خواسته ای را که قانوناً مطرح گردیده مهمل گذاشت و یا بدون دلیل مردود اعالم داشت نظر 

اخیر قابل توجیه خواهد بود.

نتیجه
از آنچه در این مختصر بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت که امکان رسیدگی بدوی برای محاکم 
تجدید نظر  صرفاً منحصر به موارد منصوص در قانون و مواضعی خواهد بود که بلحاظ وابستگی 

7. در ماده 281 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصالحات بعدی مقرر گردیده بود که :».... چنانچه بر دادگاه محرز 
شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بیحقی دادگاه مکلف 

است عالوه بر  خسارات قانونی او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دو لت محکوم نماید.«ولی متاسفانه با حذف ضمانت اجرای 
محکومیت طرح کنندگان چنین دعاوی به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 به نظر  می 

رسد،مقنن با چنین شیوه ای موافقتی ندارد و یا الاقل این روش موافق نظر شورای نگهبان نیست.
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موضوع دعاوی و نیز اشخاص دخیل در آن امکان تجزیه و تفکیک دعاوی وجود نداشته باشد، اما 
به محض اینکه چنین محذوری مرتفع گردد، دادگاه تجدید نظر با توجه به صالحیت تعیین شده، 
امکان رسیدگی بدوی را نداشته بلکه رسالت مزبور را باید به نحو مقتضی به محاکم بدوی محول 

نموده و فقط به رسیدگی مرحله دوم که همان رسیدگی تجدید نظر هست خواهد پرداخت.
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حسین رسول زاده

تكليف مرجع تجديدنـظر در برخورد با
موضوعی كه مورد حكم قرار نگرفته است

وکیل پایه یک دادگستری

در پرونده کالسه 1060-85/2 مطروحه در شعبه دوم یکی از دادگاه های حقوقی استان گیالن، 
خواهان با طرح دادخواستی، الزام خوانده به پرداخت مبلغ A ریال و همچنین اعیان دو فقره چک 
وجه،  پرداخت  در خصوص  شده،  رسیدگی  وارد  دادگاه  می کند.  مطالبه  را  معین  شماره های  به 
حکم بر بی حقی خواهان، صادر نموده ولی در مورد استرداد اعیان چک ها، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر 
نمی نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان، شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان گیالن، طی دادنامه 
شماره 8709971314600203 مورخ 88/3/4 ضمن آنکه حکم صادره را در قسمت نخست نتیجتًا 
تایید می کند، »در خصوص قسمت دیگر دعوی مطروحه مبنی بر استرداد الشه دو فقره چک امانی« 
با توسل به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، با این استدالل که چون »در این خصوص در مرحله 
نخستین از ناحیه محکمه بدوی، اظهارنظری به عمل نیامده و مورد حکم قرار نگرفته« خود را فارغ 

از رسیدگی و اظهار نظر، تلقی می کند! 
موافق ماده 349 قانون آئین دادرسی مدنی »مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید 
نظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می نماید.« بنا به ظاهر، در 
فرضی که دادگاه بدوی، قسمتی از خواسته را مورد حکم قرار نداده و نفیاً یا اثباتاً در آن خصوص 

اظهار نظری نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر نمی تواند وارد رسیدگی شود. 
دعوایی  هیچ  ماهیت  »به  دارد  اشعار  که  نیز  مدنی  آئین دادرسی  قانون   7 ماده  از  نظر  قطع 
نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی 
صادر نشده باشد.« رویه غالب در چنین فرضی آن است که محاکم تجدید نظر نسبت به آنچه 
که مورد تجدید نظرخواهی و در مرحله نخستین، مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می نمایند و 
در قسمتی که مورد حکم واقع نشده، خود را مواجه با تکلیف نمی یابند. چنانکه حکم سابق الذکر 

نیز بر همین اساس استوار بوده است. 
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ماده 349 تاسیسی جدید است و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، وجود نداشت. هر چند که 
به عنوان نوعی رویکرد قضایی، سابقه دادرسی داشته است. چنانکه شعبه اول دیوان عالی کشور در 
رای شماره 315-1323/36 تصریح نموده است: »رسیدگی به دعوی متقابل در مرحله پژوهشی در 

صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، صورت قانونی ندارد« 1
نگارش حقوقی ماده مذکور، مورد ایراد است. چنانکه برخی برآنند »اشکالی که به ماده 349 وارد 
می باشد آن است که تنها به حکم اشاره نموده است در حالیکه ممکن است مورد تجدید نظرخواهی 
چیزی)؟( باشد که در مرحله نخستین در ارتباط با آن مورد، قرار صادر شده باشد نه حکم. به عنوان مثال 
در دعوای تخلیه و اجرت المثل نسبت به تخلیه، قرار ابطال دادخواست به علت استرداد دادخواست.... 
صادر و نسبت به اجرت المثل نیز به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس دادخواست ابطال گردیده است 
و تجدید نظرخواه نسبت به رای صادره در مورد اجرت المثل، معترض باشد. در این جا نسبت به 
اجرت المثل حکمی صادر نشده بلکه قرار صادر شده است و ظاهر ماده 349 شامل آن نمی شود اما شکی 

نیست که دادگاه تجدید نظر به مورد تجدید نظر خواهی در مثال فوق نیز رسیدگی خواهد کرد.« 2
صرفنظر از نثر مخدوش و مغلوط دیدگاه فوق، ایراد وارد به نظر می رسد وبا این حال، برخی ایراد 
را چنان بدیهی و یقینی می دانند که عبارت » مورد حکم قرار گرفته« در ماده مذکور را » به معنای 

عام آن« و لذا »شامل قرار« نیز دانسته اند. 3
ماده 349 قانون آئین دادرسی مدنی، تکرار کامل و بی کم و کاست ماده 241 قانون آئین دادرسی 
کیفری- که مقدم بر قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شده- می باشد. بنابراین »اگر دادگاه تجدیدنظر 
در پرونده به موضوعی برخورد نماید که مطرح بوده است اما در مرحله نخستین مورد حکم قرار 
نگرفته است. دادگاه تجدیدنظر مجاز نخواهد بود نسبت به این مورد نیز رسیدگی و حکم صادر 
نماید. زیرا اگر دادگاه تجدید نظر به موضوعی رسیدگی کند که دادگاه بدوی به آن نپرداخته است، 

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در این قسمت، بدوی خواهد بود که از صالحیت وی خارج است.«4 
با این حال، تکلیف چیست؟ و راه حل کدام است. آیا براستی دادگاه تجدیدنظر در برخورد با 

موضوعی که مورد رای قرار نگرفته، فارغ از اظهار نظر و مواجه با تکلیف نیست؟ 
»در حقوق فرانسه، به موجب مواد 463 و 464 قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه 
در حکم صادره فراموش کند که نسبت به بعضی خواسته های مطرح شده اتخاذ تصمیم نماید .... 
هریک از اصحاب دعوا می توانند، ظرف یک سال از تاریخ تحقق اعتبار امر قضاوت شده رای 
صادره، به دادگاه صادر کننده مراجعه و درخواست تکمیل رای را مطرح نمایند .... در حقوق ایران 
]اگرچه[ صدور حکم به بیش از خواسته و یا در موضوعی که مورد ادعا نبوده از جهات اعاده 
دادرسی شمرده می شود اما چنانچه دادگاه نسبت به قسمتی از خواسته تصمیم گیری ننموده باشد، 

قانون ساکت است.«5 
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درست است که مطابق ظاهر ماده، مرجع تجدید نظر حق » رسیدگی« به آنچه که در مرحله 
نخستین مورد حکم قرار نگرفته را ندارند و علی الظاهر در مواجه با چنین مورد، نصی ندارد لیکن 
از عموم قانون و به ویژه دامنه شمول مواد 1 و 2 و 3 قانون آئین دادرسی مدنی، نمی توان به عدم 
تکلیف مرجع تجدیدنظر در چنین موردی، حکم داد. بنابراین هر چند که مرجع تجدیدنظر فقط 
نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رای قرار گرفته »رسیدگی« می نماید لیکن این بدان معنا 

نیست که دادگاه تجدیدنظر خود را فارغ از هر گونه »اقدامی« بشمارد. 
این قانع کننده نیست و عادالنه هم به نظر نمی رسد در پرونده ای که خواهان با صرف هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله- که حسب مورد می توانند چشم گیر نیز باشند- مستدعی رسیدگی گردد و 
صرفاً به دلیل اشتباه یا سهل انگاری دادگاه نخستین، با تجدید هزینه های مذکور، به اقامه دعوای 

مجدد، ناچار شود. 
به هرحال یکی از موجبات تجدید نظرخواهی، آن است که تجدیدنظرخواه مدعی است دادگاه 
بدوی در رسیدگی به موضوع، تامل و تعمق کافی را مبذوبل نکرده و چه دلیل روشن تر و آشکارتر 
از آن که اساساً قسمتی از خواسته را از یاد برده، نفیاً و اثباتاً مورد حکم قرار نداده است. این خود 
می تواند یکی از ایرادات شکلی در طریق رسیدگی و دادرسی نخستین تلقی گردد 6  و اساساً در 
برخی موارد، صحت و درستی اظهارنظر در آن چه که مورد حکم قرار گرفته می تواند منوط به 

رسیدگی و اظهارنظر در آنچه که مورد رای قرار نگرفته باشد. 7  
با این همه، حقوق دانان زیادی بر آن هستند در چنین مواردی، دادگاه تجدید نظر »باید به دادگاه 

بدوی تذکر دهد نسبت به قسمتی هم که مورد حکم قرار نداده اظهار نظر کند.«8  
اداره حقوقی در نظریه شماره 7/1950-74/6/2 بر آن است: »موضوعی را که در دادگاه بدوی 
نفیاً و اثباتاً منتهی به اظهار نظر نشده است، نمی توان در دادگاه تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد، 
هر چند از جهات قانونی نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده باشد. در این گونه موارد باید پرونده 

جهت اظهار  نظر و صدور حکم به دادگاه بدوی اعاده شود.«9 
این نظرات با عدالت و نیز اصل حتمیت رسیدگی، سازگارتر است. اما مسئله مهم تر این است 
که این »تذکر« و »اعاده« در کدام مقطع زمانی باید صورت پذیرد. در پاره ای موارد دیده شده است 
مرجع تجدید نظر برغم توجه به ضرورت اعاده مذکور، پس از رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آنچه 
که مورد حکم در مرحله بدوی قرار گرفته، در انتهای رای، ضرورت اعاده مذکور، پس از رسیدگی 
و اظهار نظر نسبت به آنچه که مورد حکم در مرحله بدوی قرار گرفته، در انتهای رای، ضرورت 
اظهارنظر در خصوص مورد مغفول را به محکمه بدوی، تذکر می دهد. چنین رویه ای با اشکاالتی 
تجدیدنظر در خصوص  از سوی مرجع  رای  به صدور  توجه  با  که  این  از جمله  است.  مواجه 
موضوعی که در مقطع بدوی، مورد حکم واقع شده بود و تعیین تکلیف آنچه که مدلول رای تجدید 
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نظر خواسته قرار گرفته بود، صرف تذکر محاکم بدوی را عماًل در موضع رسیدگی قرار نمی دهد 
و پرونده عماًل و حسب مورد، مسیر طبیعی خود را به سمت بایگانی راکد و یا مراحل اجرایی، 

قطعیت می بخشد. 
به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر در برخورد با چنین فرضی، می باید قبل از ورود و رسیدگی در 
خصوص مورد معلوم، پرونده را بدواً جهت اظهار نظر در قسمت مغفول به مرجع بدوی »اعاده« 
تا پس از اظهارنظر و انشای رای در خصوص مورد، و ابالغ رای به اصحاب دعوی و طی مراحل 

قانونی، پرونده را تکمیاًل به مرجع تجدید نظر ارسال کند. 
بنابراین، برخالف تصور غالب، عدم رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به خواسته ای که در مرحله 
نخستین، مورد حکم قرار نگرفته، در حقوقی )ناظر بر آن رسیدگی که منجر به صدور رای می گردد( 

بوده و به معنای عدم تکلیف دادگاه تجدید نظر و عدم اقدام نیست. 
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به موجب ماده 1309 قانون مدنی: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه 
محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. فقهای شورای 
نگهبان قانون اساسی حسب 12734/4-1367/8/24 اعالم نظر نموده اند: »ماده 1309 قانون مدنی از 
این نظر که شهادت »بینه شرعیه« را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خالف موازین شرع و 

بدین وسیله ابطال می گردد«. 
قانون مدنی در مواد 1287 و 1291، اسناد رسمی و نیز مواردی را که اسناد عادی اعتبار سند 

رسمی می یابند، بیان نموده است. 
ماده 1309 را شورای نگهبان »از این نظر که اسناد معتبر را در برابر شهادت )بینه شرعیه( فاقد 
ارزش دانسته خالف موازین شرع اعالم و ابطال کرده است. ولی از آنجا که صالحیت شورای نگهبان 
در ابطال مستقیم قانون« پس از تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید توسط شورای مذکور، به 
عبارت دیگر »خارج از آیین پیش بینی شده در قانون اساسی است، محل تردید و انکار است1. به 
نظر می رسد از این حیث »ماده 1309 در زمره قواعد حقوقی معتبر است. کما اینکه رویه قضائی نیز 
در این رابطه هرچند با صراحت نسبت به صالحیت شورای نگهبان تصمیمی نگرفته است2. بلکه 
»در بازتاب و آثار و قلمرو اجرای ماده 1309 قابل مطالعه و درخور تأمل است3« در واقع شورای 
نگهبان مشروط به وجود، و احراز بینه شرعیه، اعتبار ماده مبحوث عنه را در مقام مخالفت دعوی با 
مفاد و مندرجات آن به چالش کشیده، نه هر شهادتی دون آن را. ضمناً »قلمرو ماده مزبور محدود 
به مفاد و مندرجات سند رسمی  است. پس درباره عوامل دیگری که نادرستی عمل حقوقی را اثبات 
می کند، اجراء نمی گردد... به عنوان مثال اگر ادعا این باشد که یکی از دو طرف عقد یا شخص ثالثی 
به زیان طرف دیگر مرتکب تدلیس شده است، یا در وصف اصلی  و جوهری مبیع )موضوع معامله( 
در اشتباه بوده، و یا در معامله مغبون شده است، و به طور خالصه در هر موضوعی که به مفاد و 
مندرجات سند ارتباط دارد« بدیهی است در این موارد هم اثبات دعوی تابع قواعد عمومی است و 

اعتبار سند سبب بهم خوردن نظم مرسوم در آیین دادرسی نمی شود4« 

1. یک تا 3 کاتوزیان – اثبات و دلیل اثبات، 1385، ص 307
2. همان منبع ص 308

3.  انصاری – طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، 1388، ص 597 و 598
4. جعفری لنگرودیـ  ترمینولوژی حقوق، 1388، ص 671

ماجد رشادی

معمای ماده 1309 قانون مدنی 

وکیل پایه یک دادگستری )کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی(
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واژه بیّنه »در لغت از ریشه بیّن به معنای دلیل و حجت است و در اصول به کالم خداوند و سنت 
نبوی که روشنگرو بیانگر هستند بیّنه گویند. چرا که در قرآن کریم و سنت نبوی در تبیین احکام، 
قوی ترین دلیل به شمار می آید و در فقه به هر آن چیزی که به تبیین و اظهار حقیقت بیانجامد بیّنه 
گویند.5 « و آن »تعداد شهودی است که شهادت آنان یک امر حقوقی )مدنی یا جزائی( را اثبات 
نماید. مثاًل دعوائی که با شهادت دو مرد اثبات می شود، مجموعه دو شاهد را بیّنه گویند و گاه چهار 
نفر می شود و در مثال اول اصطالحاً یک شاهد را نصف بیّنه گویند )ماده 1230 فعلی ق.آ.د.م(6 « البته 
بیّنه را در صورتی شرعیه گویند که عالوه برداشتن سایر شرایط، عدالت شهود نیز توسط شخص یا 

اشخاص دیگری )معدل یا معدلین( احراز شده باشد، که تعدیل نامیده می شود. 
معدل )به کسر دال و تشدید آن( »در لغت اسم فاعل باب تفعیل، از ریشه عدل است به معنای 
راست و استوار کننده و یکسان کننده و باالخره تعدیل کننده آمده است و در فقه و علم الحدیث به 
کسی گویند که در مقام اثبات عدالت راوی حدیث برمی آید، در این صورت علی االصول شخص 
معدل باید عاقل، مسلمان، عادل )به ظهور عدالت( و بالغ و آگاه به شرایط تعدیل باشد، همچنین 
کسی را گویند که در محاکم سنتی به عدالت گواهان حکم می کرد.7« معدل »بروزن معلم مرادف 
مزکی8« )بروزن مربی( است که در دارالقضاء به عدالت شاهدی که قاضی وی را نمی شناخت 
گواهی می داد. البته می بایست شخص مزکی یا معدل نزد قاضی معروف به عدالت می بود، زیرا 
در اعصار تاریک معدلین )مزکیان( کم کم تشکیل صنف می دادند، یعنی این کار برای آنان شغل و 

منصبی شده بود که برای اشتغال و انتصاب به آن به لطائف الحیل متوسل می شدند. 
تعدیل صفت است »در فقه شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل نامند و گاه شاهد 
تعدیل و شاهد تزکیه« می گویند. در مقابل تعدیل اصطالح جرح )به فتح اول( استعمال می شود9 « که 
در ماده 168 )آ.د.ک( جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرائطی که قانون برای شاهد مقرر کرده 
است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد که به موجب تبصره یک از ماده 170 قانون اخیر الذکر در 
شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر برای قناعت و جدائی 
بر ثبوت آن کافی نیست، مگر اینکه کاشف از عدالت وی باشد. بدیهی است همانطوری که در تبصره 
2 آن ماده آمده، گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل گواه نباید با یکدیگر معارض باشد، 
زیرا در این صورت از اعتبار ساقط است، مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد. البته شهود 
تعدیل خود نیز باید واجد شرایط شرعی و قانونی الزم باشند وگرنه طبق ماده 171 )آ.د.ک( گواهی آنان 

5. انصاری – طاهری – دانشنامه حقوق خصوصی، 1388، ص 1889
6. جعفری لنگرودی – ترمینولوژی حقوق، 1388، ص671

7. منبع شماره 6 ص 163
8. واحدیـ  بایسته های آئین دادرسی مدنی، 1387، ص160

9. منبع شماره 10، ص 157
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مؤثر در مقام نخواهد بود و چنانچه قاضی از وضعیت )من جمله عدالت( آنان بی اطالع باشد باید تا 
احراز شرائط الزم و کشف وضعیت آنان )که نباید بیش از ده روز به طول بینجامد( رسیدگی را متوقف 

کرده سپس اتخاذ تصمیم به عمل آورد. 
در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی احراز صالحیت گواه و شرائط 
آن به بخش چهارم از کتاب دوم در امور کیفری )قانون آئین دادرسی کیفری( ارجاع شده است. بنا 
به مراتب فوق، در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید، الزم 
است بدواً عالوه  بر دارا بودن سایر شرایط مارالذکر، عدالت وی را نیز احراز و اثبات نموده باشد، 

کما اینکه ماده 1313 قانون مدنی به رعایت این امر تأکید دارد. 
»اگرچه عرفاً عدالت به معنی یک سان  نگری و تساوی است، ولی باید دانست که مساوات یکی 
از مصادیق عدالت است و گاه عدالت عدم تساوی را می طلبد. همان گونه که: هر چیزی به جای 
خویش نیکوست10« به هر تقدیر احراز عدالت شاهد شرعاً و عرفاً در کنار دیگر شروط، به عهده 
قاضی است، هر چند به دستور ماده 241 )آ.د.م( تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است، که 
خود یکی از عوامل محدود کننده بیّنه شرعیه تصور می شود. با این وصف، حکم ماده مزبور، موجب 
عدم رعایت شرایط موصوف در خصوص مورد نباید بشود. در واقع باید عموم و خصوص من وجه، 

و آثار حقوقی موضوع را در نظر گرفت. 
بی گمان معدل خود نیز به طریق اولی باید حایز شرایط عدالت باشد، زیرا در غیر اینصورت به 
قول شاعر: »ذات نایافته از هستی بخش = کی تواند که بود هستی بخش«. بدون احراز عدالت معدل 
گواهی وی بر عدالت گواه اصلی غیر مسموع خواهد بود. ماده 230 )آ.د.م( ترکیب گواهان برای 
تعدیل یا گواهی را دو مرد مقرر داشته و به موجب بند 2 از شق )ب( ماده اخیر الذکر چنانچه برای 
خواهان امکان معرفی بینه شرعیه به طور کامل نباشد، می تواند با معرفی یک گواه یا دو زن منضم به 
یک سوگند ادعای خود را ثابت نماید، البته در مورد اخیر سوگند جانشین معدل دیگر خواهد شد. 

نکته قابل توجه اینکه شورای نگهبان صرفاً وجود بینه شرعیه را الزمه احراز و ابطال ماده 1309 
قرار داده. به عبارت دیگر شورا شرایط سخت و سنگین را برای تحقق ابطال ماده مورد بحث و 
امکان عدم استناد به آن در نظر گرفته است. از یک طرف چنانچه قاضی بدون رعایت و ثبوت 
موارد موصوف در فوق برای معدل و گواه، و فی الواقع بدون احراز شرعی بودن بیّنه مورد استناد 
در دعوي، از اعمال و اجرای ماده مارالذکر در دعوی که مستند آن سند رسمی است، و طرف برای 
اثبات بی اعتباری آن گواه اقامه نماید استنکاف کند، در اینصورت با تکالیف و مجازات های مقرر در 
مواد 70 الی 73 قانون ثبت مواجه خواهد شد، که مأالً محکومیت انتظامی و جبران خسارت ناشی 

از آن را در پی خواهد داشت. 
10. واحدی، بایسته های آیین دادرسی مدنی، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان، 1387



سال دوم . شماره سوم . بهار و تابستان 1389

دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

  راه وکالت

31

ناگفته نماند » امروزه به علت اشاعه و گسترش دانش در جوامع بشری و وجود با سوادان، مردم 
بی تردید حتی االمکان معامالت خود را به صورت مکتوب واقع می سازند، در نتیجه سند قهراً جایگزین 
شهادت گردیده است. از طرف دیگر در شهادت امکان نادرست بودن و وافی نبودن به مقصود به علت 
مرور زمان یا فراموشی یا دروغ گوئی گواه بسیار است. شایان ذکر اینکه موادی از قانون مدنی به موجب 
اصالحیه های مصوب سنوات 1368 و 1370 مجلس شورای اسالمی در جهت تطبیق قوانین کشوری 
با اصول و موازین شرعی، حذف گردیده است، لیکن ماده 1309ق.م که تقریباً متضمن همان مفاهیم 
مندرج در مواد 1306 تا 1308 منسوخه است، در هیچ کدام از دو مرحله تغییر و اصالح قانون مذکور، 
حذف نشده و حتی مورد تغییر و دگرگونی یا اصالح واقع نگردیده و در هر مرحله نهایتاً مورد تأیید 
شورای نگهبان قرار گرفته است، در شرایطي که اصالحیه های مذکور، مؤخر بر نظر شورای نگهبان 
می باشد. ولذا ماده 1309 مورد بحث کماکان در نشر مکرر قانون مدنی، جایگاه خود را حفظ کرده است. 
آیا میتوان معتقد بود که قوه مقننه هنگام وضع اصالحیه ها به طور ضمنی الاقل به مفاد ماده موصوف نظر 
داده، یا به عبارت دیگر آن را ابقاء نموده، یا به دلیل اینکه قباًل آن را شورا ابطال نموده، مورد حذف یا 
تغییر قرار نداده است؟ به صراحت اصل 90 قانون اساسی، صالحیت شورای نگهبان صرفاً در حد تأیید 
یا رد مصوبات مجلس شورای اسالمی است و در هیچ اصلی از این قانون )با اینکه مورد بازنگری هم 
قرار گرفته(، صالحیتی اضافه برآنچه در اصل 91 و اصول 72 و 76 آمده و آن منحصراً اعالم نظر مبنی 

بر تأیید یا رد مصوبات مجلس شورای اسالمی است، لحاظ نگردیده است11«.  

نتیجه : بنا به مراتب مذکور در فوق، بقاء و حاکمیت این ماده یا عدم آن محل تردید و تأمل است. 
لیکن از فحوای نظر شورای نگهبان در این رابطه، و نیز از تداوم درج مکرر آن در متون قانون مدنی 
و عدم حذف آن چنین استنباط و متبادر به ذهن می شود که: چون ابطال این ماده بدون رعایت اصول 
متبّع قانون اساسي و خارج از صالحیت شوراي نگهبان صورت گرفته، الجرم ماده مورد استناد با 

توسل به اصل استصحاب )ابقای ماکان( کماکان به اعتبار قانونی خود باقی است. 

منابع: 
1- انصاری طاهری – دانشنامه حقوق خصوصی ج1 چاپ سوم، تهران، جنگل، جاودانه، چاپ سوم 1388 

2- جعفری لنگرودی – ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 21 
3- غزالی المنخول من تعلیقات االصول به نقل از دانشنامه حقوق خصوصی 

4- قانون اساسی 
5- قانون مدنی 

6- قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب 
7- قانون ثبت 

8- کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات ج1، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1385 

11. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی.
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رضا زرعي

اعمال يا عدم اعمال حق شفعه در آپارتمان ها*

وکیل پایه یک دادگستری )کانون وکالی دادگستری اردبیل(

برنمی دارد شراکت ملک تنگ بی غمی         زین سبب اطفال دایم دشمن دیوانه اند 
                                                                                              »صائب تبریزی«

اجتماعی  زندگی  در  همسایگان 
و  حقوق  هم  به  نسبت  روزمره 
این  از  بخشی  که  دارند  تکالیفی 
حقوق و تکالیف اخالقی و عاطفی 
در  مردم  خود  توسط  که  است 
و  اجرا می شود  و  تنظیم  مقام عمل 
اغلب بسته به نحوه تربیت و سطح 
فرهنگ،قابلیت عملی و اجرایی دارد، 
ولی بخش دیگر از حق و حقوق آنها 
در مقام تنظیم امور و نظم جامعه از 
طریق مقامات رسمی و عمومی، در 
قالب قانون به رشته تصویب کشیده 
می شود که برخالف دسته اول آمرانه 
و  تکلیفی  جنبه  نتیجه  در  و  بوده 

ضمانت اجرایی دارد. 
»حق شفعه«   می دانیم  که  همانگونه 
و اعمال آن یکی از این موارد مهم 
و از احکام استثنایی مطرح شده در 
مباحث حقوق مدنی و اجتماعی است 

و همچنین این را نیز می دانیم که به 
لحاظ گسترش سریع آپارتمان نشینی 
قانون  آن،  ابتالئات  و  مشکالت  و 
به  آن1   810 ماده  بخصوص  مدنی 
قانونگذار  و  نبوده  جوابگو  تنهایی 
قانونی  تدوین  به  ناچار شده دست 
تملک  قانون  عنوان  تحت  خاص 
آپارتمانها و آیین نامه های مربوط به 

آن در چندین نوبت بزند.
با این همه قانون مدنی ما همچنان 
امور  در  بعدی  قوانین  اغلب  مادر 
اجتماعی و معیشتی بوده و خواهد 

1. ماده 810 ق.م: »اگر ملک دو نفر در 
ممر و یا مجری مشترک باشد و یکی از 
آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری 
بفروشد، دیگری حق شفعه دارد. اگر چه 
در خود ملک مشاعاً شریک نباشد. ولی 
اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد، 

دیگری حق شفعه ندارد.«

از  یکی  نیز،  حاضر  بحث  در  بود. 
و  برقانون  عالوه  ما  اصلی  منابع 
آیین نامه مربوط به آپارتمان ها، همین 
خواهد  مربوط  مواد  و  مدنی  قانون 

بود. 
اصلی  فلسفه  اگر  کلی،  حالت  در 
اعمال  و  شفعه  حق  حکم  وضع 
شریک  ضرر  از  جلوگیری  را  آن 
مشاعی دیگر بدانیم به لحاظ وجود 
آپارتمانی  ساکنان  روزمره  ارتباطات 
و وضع خاص اجتماعی و فرهنگی 
واحدهای آپارتمانی، باید اذعان نمود 
که اعمال این حق در مورد واحدهای 
آپارتمانی از اهمیت خاصی برخوردار 
می باشد و اعمال حق شفعه در رفع 
آپارتمان نشینی  از  ناشی  مشکالت 
بی تاثیر نخواهد بود و در آینده نیز با 
گسترش آپارتمان نشینی این امر نمود 

بیشتری خواهد داشت. 

*.  برای نگارنده در دوران کارآموزی در کانون محترم وکالی دادگستری استان گیالن موضوع »آپارتمان نشینی و مشکالت و 
ابتالئات آن« انتخاب شده بود که بعداً تحقیق در امور و مسائل آپارتمان نشینی تداوم یافت و حاصل این تحقیقات انتشار سلسله 
مقاالت در 8 شماره در فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل موسوم به » آبادگران«- این بار- با عنوان »بایدها ونبایدها 
در آپارتمان نشینی« بوده است که به تدریج چاپ و منتشر و مورد توجه قرار گرفت و این مقاله با وجود استقالل در مطالب می تواند 

مکمل آن مقاالت هم باشد.
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گفتار اول- تعریف اصطالحات
با عنایت به مراتب فوق، بدواً به تعریف اصطالحات که به منزله کلیدهای اصلی در تشریح عنوان 

مقاله نیز می باشد، می پردازیم: 

1. معنی لغوی و اصطالحی آپارتمان: 
لغت »آپارتمان را فرهنگ معین در صفحه 27 جلد اول، یک لغت فرانسوی در معماری دانسته و 
گفته که: »به قسمتی از عمارت مرکب از چند اتاق و ضمایم آن گفته می شود.« و نیز اضافه کرده که 

بصورت تداوم در بین مردم ساختمان مجزا و مستقل را »آپارتمان« می گویند. 
به  پیشنهاد کرده است به جای  از زبان فارسی، فرهنگستان زبان در سال 1376  برای پاسداری 
کاربردن کلمه »آپارتمان« از کلمه »کاشانه« استفاده شود، ولی می دانیم که »آپارتمان« در بین مردم 

معنی خاص خود را یافته و برای خود نیز شناسنامه ایرانی گرفته است. 
از نظر اصطالحی نیز هر چند که تعریف کامل و جامع و مانعی تا کنون ارائه نشده است ولی بطور 
کلی می توان گفت: »آپارتمان، ساختمانی با واحدهای تفکیک شده متشکل از یک یا چند اتاق و 

توابع آن از قبیل آشپزخانه، حمام و غیره می باشد.1
)البته قانون و آیین نامه های مربوط به تملک آپارتمانها واحدهای تجاری را نیز شامل شده است.( 

:(Right) 2. حق
 قدرت در اموری است که از طرف قانون به اشخاص داده شده تا مجاز باشند که بقصد خود 
برخی از آن امور را اعمال و یا تغییر و در صورت تشخیص اسقاط نمایند. این معنی از حق در فقه 

به معنی سلطه بکار رفته است. 

3. شفعه:
شفعه (Pre-empt) بر وزن فعله )به ضم فاء( در لغت جفت قرار دادن چیزی را با چیز دیگر گویند. 

4. اخذ به شفعه:
در اصطالح حقوقی اخذ به شفعه عبارتست از تملک حّصه فروخته شده شریک بوسیله شریک 
دیگر. مالحظه می شود اصطالح حقوقی از معنی لغوی دور نیافتاده است. در توضیح مطلب باید 
گفت: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حّصه خود 
را به قصد بیع )ونه عنوانهای ناقله قانونی دیگر از قبیل هبه، صلح و غیره( به شخص ثالثی انتقال 
دهد، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که تعیین شده است، بدهد و سهم خریداری شده شریک قبلی 
1. این تعریف با استفاده از قسمت اول سلسله مقاالت نگارنده-منتشره در شماره های 7 و 8 فصلنامه سازمان نظام مهندسی فوق- بیان 

شده است. 
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خود را تملک کند. 
 (Preemptor) »و صاحب آن حق را »شفیع (Preemption) »این حق را که عنوان کردیم »حق شفعه
می گویند. )مفاد ماده 808 ق.م( به عنوان مثال هرگاه دو نفر بطور مشترک و مشاعی قطعه زمینی 
داشته باشند و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص ثالثی با قیمت معین و با بیع شرعی به 
شخص ثالثی انتقال نماید، شریک دیگر می تواند به محض اطالع و بدون تاخیر و در اولین فرصت، 
ثمن معامله به خریدار یا فروشنده )بسته به مورد( پرداخته و زمین مورد نظر را که سهم شریک 

فروشنده بوده به تملک خود در بیاورد. 

:(alley,Passage) 5. مّمر
این کلمه در فرهنگ های لغت به معانی »مرور کردن و گذر داشتن« آمده است. 

:(Perennial stream) 6- مجری
این کلمه نیز به معانی »مجرای نهر« و »بستر و گذرگاه و جای جریان آب« می باشد. 

گفتار دوم
تحلیل مسائل و تطبیق موضوعات اعمال حق شفعه در آپارتمان ها

1. معانی اصطالحی مّمر و مجری و مصداق آن در آپارتمان نشینی 
در اصطالح حقوقی منظور از »مّمر« محل عبور و مرور مالکین بوده که معموالً در آپارتمان ها 
درب ورودی و یا محل عبور و مرور ساکنین مد نظر است و منظور از »مجری« محل جریان یافتن 
آب است که در مورد اراضی و باغها و ساختمانهای سنتی بصورت جوی و نهر آب بوده و امروزه 
در مورد آپارتمانها راه عبور و لوله های آب قابل انطباق است. در توضیح بیشتر بقصد رفع ابهام از 
اصطالح »مجری« باید افزود که قبل از گسترش شهرنشینی و بهره مندی از مزایای تمدن جدید، 
اغلب آب شرب منازل و باغات و مزارع از طریق نهر آب انجام می شد و حاال هم برای آبیاری 
مزارع و باغات در روستاها و نقاط دور افتاده همچنان از نهرها استفاده می شود که به این نهرها از 

قدیم »مجری« اطالق شده است. 
واحد  فروشنده  وقتی  باید گفت  مدنی  قانون  از  مذکور  ماده 810  با  بحث  موضوع  انطباق  در 
آپارتمانی اقدام به انتقال آپارتمان خود بنام خریدار می نماید در واقع سهم مشاع در عرصه و به تبع 

آن راه عبور و لوله های آب در آنها را نیز می فروشد.2 

2. دکتر کاتوزیان، ناصر- قانون مدنی در نظم کنونی- زیرنویس شماره 1 ذیل ماده 810 ق.م- نشر دادگستر- چ 1379- ص 507
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موارد مشترک  اغلب  آپارتمان ها در  لوله های آب در  دادن  نیز نصب و گذر  راه عبور و  چون 
است، ممکن است شخصی اینگونه استدالل کند که معموالً در فروش آپارتمانها به معامله »مّمر« و 
»مجری« و یا قسمت های مشترک اشاره ای نمی شود، در نتیجه ماده 810 ق.م شامل موضوع فروش 
واحدهای آپارتمانی نخواهد شد و شاید برای استدالل هر چه بیشتر به قسمت اخیر همین ماده 
استناد کرده و بگویند که با توجه به قسمت آخر این ماده که می گوید: »... ولی اگر ملک خود را 
بدون مّمر و مجری بفروشد دیگر حق شفعه ای ندارد«، در نتیجه حق شفعه مورد بحث، در اینگونه 

موارد در آپارتمانها مصداق نخواهد داشت...! 
در جواب باید گفت براساس مواد 3 و 10 قانون تملک آپارتمانها و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی قانون 
تملک آپارتمانها در صورت انتقال قسمت اختصاصی آپارتمانها، حقوق مالکین در قسمتهای مشترک هم 
بصورت قهری منتقل خواهد شد، و به لحاظ وضعیت فیزیکی ساخت آپارتمانها نمی توان حقوق هر مالک 
را در مورد قسمتهای اختصاصی و مشترک تفکیک نمود و این انتقال در قانون مذکور جنبه آمرانه دارد. لذا 
با مشترک بودن محل عبور و مرور و نیز مشترک بودن محل عبور لوله های آب، حق اعمال اخذ به شفعه 
در واحدهای آپارتمانی اعمال خواهد شد، مگر اینکه )بلحاظ قابل اسقاط بودن حق شفعه( فروشنده یا 
خریدار بطریقی ثابت کند که شفیع حق خود را بطریقی از طرق قانونی قباًل  از خود ساقط نموده است. 

2. فلسفه اعمال حق شفعه و اینکه حق شفعه از احکام استثنایی است. 
همانگونه که پیشتر گفته شد، اعمال حق شفعه از احکام استثنایی است، چرا که براساس »اصل تسلیط« 
و احترام به مالکیت، نمی توان هیچ ملکی را از تصرف و مالکیت اشخاص بدون موافقت او خارج کرد. با 
استناد به عبارت معروف: »الن حکمه تشریع حق الشفعه دفع الضرر عن الشرک« )به نقل از: االشباه و النظایر- 
سیوطی- ص 145( قانونگذار برای جلوگیری و دفع ضرر از شریک المال به او این حق را داده تا نگذارد 

فرد غریبه و غیرهمسان و ناآشنا جایگزین شریک قبلی شود که چه بسا با او هماهنگ و همنوا نباشد. 
با عنایت به فلسفه اعمال حق شفعه که بشرح فوق، اعمال این حق در واحدهای آپارتمانی واجد 
شرایط، در ایجاد هماهنگی و همنوایی اجتماعی نیز اثر مثبت خواهد داشت و ضرورت اعمال آن بیشتر 

خواهد بود. 

3. شرایط اخذ به شفعه در واحدهای آپارتمانی
منصرف از استداللهای فوق، با توجه به شرایط اعمال حق اخذ به شفعه که از مفهوم موافق ماده 
808 ق.م برمی آید، هیچ دلیل بازدارنده و مخالفی در عدم تّسری این شرایط در آپارتمانها وجود 
ندارد، که از جمله آنهاست قابل تقسیم بودن آپارتمانها که با ارجاع به کارشناس رسمی این مورد 

نیز احراز خواهد شد. 
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شاید ایراد شود که: حق شفعه مربوط به زمین و باغ و در نهایت ساختمانهای سنتی می باشد 
که در قانون مدنی با تاثیر پذیرفتن از فقه شیعه ) برخالف فقه اهل سنت که ذیاًل خواهد آمد( 
همسایگی و اتصال دو ملک زمینه ایجاد حق شفعه را فراهم نمی آورد، بلکه اشاعه و شرکت 
در  شده  ساخته  آپارتمانهای  که  می رسد  بنظر  صورت  هر  در  ولی  است،  آن  ضروری  شرط 
زمین مشاع با شرایط مذکور از زمینه های شایع اعمال حق شفعه باشد؛ زیرا در عین حال که 
تنظیم  با  حتی  اغلب  و  است  مالکان  از  هریک  اختصاصی  ملک  معموالً  آپارتمانی  واحد  هر 
برای هر واحد صادر می شود ولی همه  نیز  تفکیکی3، سند رسمی جداگانه ای  صورت مجلس 
در  اجرایی  آیین نامه   4 ماده  و  آپارتمانها  تملک  قانون   2 ماده  براساس  آپارتمانی  مجتمع های 
قسمتهایی نیز مشترک اند که از جمله آنها: زمین زیر بنا، تاسیسات،  چاه آب، اسکلت ساختمان، 

پله و راهروها، بام آپارتمانها و غیره می باشد. 

4. حاالت  و مصادیق اعمال حق شفعه در واحدهای آپارتمانی 
با فرض وجود شرایط عمومی اعمال حق شفعه در واحد های آپارتمانی چند حالت را می توان تصور کرد: 

الف. اگر عرصه ساختمان و طبقات آن مجموعاً بین مالکین بنحو مشاع مشترک باشد و مالکین 
نیز بیش از دو نفر باشند و یکی از شرکا و مالکین مبادرت به فروش سهم و طبقه خود نماید، 
بی تردید حق شفعه برای سایر مالکین ایجاد نخواهد شد. )هر چند که در ممر و مجری مشترک 
باشند( برعکس مورد اخیر، در صورتیکه تعداد مالکین دو نفر باشند، و یکی از شرکا سهم خودش 

را به بیع قطعی انتقال دهد، برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد خواهد شد. 
ب. در صورتیکه طبقات ساختمان مفروزاً متعلق به دو مالک باشد ولی مالکیت عرصه بنحو مشاع 
و مشترک باشد، در صورت فروش حصه یکی از دو شریک، برای دیگری حق شفعه خواهد بود. 

)هر چند که در مّمر و مجرا مشترک نباشند.( 
ج. اگر در عرصه اشتراک مالکیت نباشد و مثاًل مالکیت عرصه متعلق به مالک یکی از طبقات 
باشد و یا به علت وقف یا خالصه بودن و یا علل دیگر متعلق به هیچکدام از مالکین نباشد و ممر 
و مجری نیز به گونه مستقلی برای هر طبقه پیش بینی و اجرا شده باشد، با فروش یکی از طبقات 
حق شفعه ای ایجاد نخواهد شد. )طالبین به مقاله استاد سید مصطفی محقق داماد در فصلنامه حق، 

3. صورتمجلس تفکیکی، سندی رسمی و ثبتی است که مالکیت قسمتهای مشترک و اختصاصی را برای کلیه مالکین واحدها 
مشخص کرده و موقعیت، حدود، طبقه و مساحت قسمتهای وابسته و متعلقات قسمتهای اختصاصی و مشترک برای همه واحدهای 
آپارتمانی تنظیم و صادر می شود و به هر تعداد نسخه که تکثیر گردد در حکم واحد است. نسخه اصلی صورتمجلس تفکیکی در 
اداره ثبت به پرونده اصلی ضمیمه است و رونوشت یا تصویر آن در دفاتر تنظیم کننده سند رسمی وجود دارد که به هنگام نقل و 
انتقال آپارتمانها اشخاص ذینفع می توانند تصویری از آن را تهیه کنند. توضیح اینکه سند هر واحد آپارتمانی نیز به استناد صورتمجلس 

تفکیکی صادر می شود. )به نقل از قسمت 6 مقاله نگارنده از منبع پیشین- شماره 15- 1385- صفحه 16(
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دفترهای سوم و چهارم مراجعه فرمایند.( 
د. هر کدام با یکی از دو شریک آپارتمانی دو واحد آپارتمانی بنام خود داشته باشد، ولی یکی از دو 
شریک مذکور واحدی از آپارتمان خود را بعنوان بخشی از حّصه به بیع قطعی به دیگری منتقل کند 
نیز حق شفعه جاری است؛ زیرا هرچند که حق اخذ به شفعه از احکام استثنایی بوده و نباید به مواردی 
که دارای شبهه هستند تعمیم داده شود، ولی باید قبول کنیم اخذ که تعبیر: » حّصه خود« در ماده 808 
قانون مدنی حکم را شامل تمام یا قسمتی از حصه خواهد کرد، زیرا هدف از اعمال حق شفعه که 
همانا جلوگیری از ایجاد ضرر شریک است در اینجا نیز تسری دارد و فروش بخشی از حصه شریک 
نیز شخص سومی را در مالکیت دخیل نموده و حق اعمال شفعه را عماًل از شرکا سلب خواهد کرد 
و این حالت به شریک دیگر ضرر می رساند، لذا برای دفع این ضرر اعمال این حق ضروری خواهد 
بود؛ ولی اگر شفیع نسبت به بخش فروخته شده اعمال حق شفعه ننماید، با تبدیل تعداد شرکا از دو 

نفر به سه نفر، بطور طبیعی شرایط اعمال حق شفعه نیز منتفی خواهد شد.4 

گفتار سوم
منابع فقهی و قانونی اعمال حق شفعه در آپارتمان نشینی 

1. اخذ به شفعه در فقه شیعه:
در کافی و تهذیب از حضرت رسول )ص( روایت کرده اند که به حق شفعه در میان شرکاء در 
اراضی و مسکن ها به استناد: »الضرر و الضرار« حکم فرموده و نیز در صحیحه ابن حازم روایت 
شده که از آن حضرت سوال کرده اند از محوطه ای که در آن خانه ها واقع است و راه خانه ها یکی 
است؛ پس اگر بعضی از صاحبخانه ها خانه خود را به کسی فروخت و راه خود از راهروی ایشان به 
جای دیگر برگرداند، پس برای شرکای راه، شفعه نیست و اگر راهرو را با خانه خود فروخت پس 
از برای شریکهای او حق شفعه است.5  مضمون این روایات که آینه ای از فقه شیعه است، در مواد 

808 تا 824 قانون مدنی خود را نشان داده و لباس قانونی پوشیده است. 

2. اخذ به شفعه در فقه اهل سنت:
اعمال حق شفعه در حوزه ای وسیعتر در فقه و حقوق اهل سنت بروز یافته است؛ یعنی عالوه بر 
شمول اعمال حق شفعه به اموال غیر منقول و شراکت دو نفر در آن اموال و حداقل اشتراک در ممر و 
مجری، مورد دیگری نیز عالوه بر موارد فوق برای اعمال حق شفعه قائلند و آن در مورد همسایه دیوار 
به دیوار می باشد، بطوریکه در ماده 1008 المجله چنین آمده است: »الثالث ان یکون جاراً مالصقاً للعقار 

4. ر.ک: حقوق مدنی »ابقاع« دکتر کاتوزیان- نشر یلدا- ج اول- 1370- ص232. 
5. حجت االسالم آقا سید حسین آقا عرب باغی- اساس االسالم- چاپ 4- صص 118 و 119 با اندکی تغییر ذر عبارات( 
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البیع« یعنی سومین مورد شفعه، همسایه دیوار به دیوار ملک فروخته  شده است و بر همین اساس در 
ماده 1011 المجله مقرر گردیده: » اذکان العلوِّ من البناء ملک واحد و السفل ملک غیره عّد احد هما 
اآلخر جاراً مالصقا« یعنی، هر گاه طبقه فوقانی، ملک یک فرد باشد و طبقه تحتانی ملک فرد دیگری، 
هرکدام همسایه دیوار به دیوار دیگری محسوب خواهند شد. مفهوم مخالف این عبارت این است که در 
اینگونه همسایگی نیز )با عنایت به ماده 1008 المجله که قباًل ذکر شد( حق شفعه می تواند در طبقات 
آپارتمانی به طریق اولی اجرا و اعمال گردد. بطوریکه شارحین المجله مانند طنطاوی گفته اند: »اگر راه 

عبور طبقات باال و پایین یکی باشد شفعه به سبب شرکت ثابت است وااّل به سبب جوار.« 
»فقهای عامه و اهل سنت، با توجه به مبانی فقهی خود، مسئله ساختمانهای بیش از دو طبقه را نیز مطرح 
نموده و گفته اند: هر گاه ساختمانی سه طبقه باشد و هر طبقه ملک یک نفر بوده و طبقات راه واحدی 
داشته باشند، یعنی به گونه ای که هر طبقه به یک راه باز شود، چنانچه مالک طبقه وسط مبادرت به فروش 
ملک خود نماید برای مالکین طبقه باال و پایین، هر دو حق شفعه ثابت می گردد و هرگاه مالک طبقه پایین 

یا مالک طبقه سوم ملک خود را بفروشد، مالک طبقه وسطی در اخذ به شفعه اولویت خواهد داشت.«6
همانگونه که مالحظه شد این بینش وسیع در فقه اهل سنت با ضرورت فعلی اعمال حق شفعه در 

معامالت آپارتمانی، که مورد تاکید این مقاله نیز می باشد، کاماًل همخوانی دارد. 

3- منبع قانونی:
همانگونه که گفته شد، در ایران عالوه بر منابع معتبر فقهی، منبع قانونی نیز برای اعمال حق شفعه 
در معامالت واحدهای آپارتمانی مواد 808 تا 824 قانون مدنی می باشد که شرح آن بیان گردید لذا 

از اطاله کالم پرهیز می کنیم. 

:)ecenedurpsiruj( 4- اخذ به شفعه در رویه قضایی
دعوای اخذ به شفعه به لحاظ ماهیت آن کمتر در دادگاهها مطرح شده است، بطوریکه رویه قضایی 
هنوز فرصت کافی نیافته تا درباره آیین دادرسی و صالحیت دادگاه و احکام مورد تردید در قانون 
مدنی تصمیم قاطع بگیرد،7 از طرف دیگر اختالف فتاوی در فقه اعم از شیعه و غیرشیعه نیز به ابهام 
و پیچیدگی اینگونه دعاوی افزوده است.8 در نتیجه برعهده دست اندکاران حقوقی و قضایی و وکالتی 
است که در این مورد بیشتر تالش و کنکاش و مجاهدت نمایند و مادر این مقاله به نوبه و سهم خود 

تالش می کنیم که با بضاعت اندک نکاتی را یادآور شویم. 

6. فصلنامه حق- دفتر چهارم- ص 82 از سری مقاالت استاد سید مصطفی محقق داماد. 
7. برای مطالعه هر چه بیشتر به: گزیده آرای دادگاههای حقوقی- مجموعه دوم- به اهتمام محمد رضا کامیار )کارکن(- چ اول- 

1375- نشر حقوقدان- ص 207 و 208( مراجعه شود. 
8. مستنبط از نظر استاد کاتوزیان در کتاب- حقوق مدنی » ابقاع«- نشر یلدا- چ اول- 1370- ص 340
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گفتار چهارم
نحوه اعمال حق شفعه و مراحل عملی و اجرایی آن 

1. ادعای جهل به شفعه و یا جهل به فوریت اعمال آن 
در ماده 821 قانون مدنی آمده است: »حق شفعه فوری است.« هر چند در این ماده ذکری 
از زمان اطالع شفیع و بروقوع بیع نشده و در واقع قانون در این مورد مسکوت است، ولی 
باید گفت اگر ادعای جهل به حکم شفعه و یا ادعای جهل به فوریت آن از ناحیه شخص 
بی سواد و غیر وارد به موازین حقوقی به عنوان »شفیع« باشد ممکن است قابل توجیه باشد، 
هرچند مالک قانونی برای مراجع محترم قضایی نخواهد بود، ولی شخصی که آشنا به موازین 
قضایی و عالم به مسائل فقهی است اصل، اطالع او به حکم و فوریت اعمال آن است و در 
پذیرفته نخواهد شد. معموالً در شهرهای کوچک، رفت  ادعا  این  نیز بطور قطع  اخیر  مورد 
که  مشتری  آوردن  و  هستند  شناخته شده  محل  در  که  امالک،  بنگاه های  مدیران  آمدهای  و 
قابل لمس و مشاهده می باشد. ولی در محیط های پرجمعیت و  باشد،  نیز  کّرات  به  بسا  چه 
شهرهای شلوغ و مثاًل در پایتخت، که حتی خانواده های همجوار آپارتمانی تقریبًا ارتباط و 
از  شفیع  فروشنده،  و  توسط خریدار  ماجرا  کتمان  با  بخصوص  ندارند،  همدیگر  از  اطالعی 
قیمت  افزایش سرسام آور  با  که  بگویند  بعضی  اگر  بنابراین  نخواهد شد.  مطلع  معامله  وقوع 
با  و  معامله  وقوع  از  اطالع  وجود  با  شفیع  بسا  چه  آپارتمان  واحدهای  و  غیرمنقول  اموال 
و  کند  مسامحه  این حق  اعمال  در  تعمداً  اعمال حق شفعه،  فوریت  بر ضرورت  علم  وجود 
باید  به شفعه کند. در جواب  از گذشت مدتی و گران شدن »حصه مبیعه« بخواهد اخذ  بعد 
گفت که این ادعایی است که در هر صورت ممکن است توسط خود خریدار و یا فروشنده 
نیز عنوان شود. اگر اصل بر این واقع شود که حق شفعه ایجاد شده است، مدعی عدم توجه 
پیدایش  به  علم  با  که شفیع  کند  ثابت  و  بیاورد  دلیل  باید  تسامح  ادعای  و  فوریت شفعه  به 
حق اعمال شفعه و فوریت آن مسامحه و کوتاهی کرده است که همانگونه که در باال گفتیم 

به همه این موارد دادگاه رسیدگی خواهد کرد. 
اصوالً بهتر است بعد از آگاهی از وقوع بیع توسط شفیع و اطالع از مقدار ثمن، پیش از گذشتن 
مهلت متعارف )فوریت عرفی( با انشاء تملک شفیع، ثمن در اختیار خریدار قرار گیرد و یا به 
بیع و  از وقوع عقد  ادعای خود را دائر برعدم علم  بعداً  اینکه شفیع  حاکم سپرده شود. )مگر 

فوریت اعمال حق اخذ به شفعه اثبات نماید.(9 

9. دکتر جواد طباطبایی- اخذ به شفعه در حقوق مدنی و فقه اسالم- چ 1344- ص 78 به نقل از جامع الشتات- ص 966.
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2. قیمتی که شفیع باید بپردازد. 
می دانیم که اعمال حق اخذ به شفعه یک عمل ایقاعی بوده و صرفاً با اراده شفیع قابل اعمال و حصه 
مبیعه به تملک شفیع، در می آید و بر همین اساس، قسمت اخیر ماده 808 قانون مدنی می گوید: »شریک 

دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند...« 
با عنایت به صراحت ماده فوق، قیمتی که شفیع باید بپردازد آن قیمتی است که مشتری با فروشنده 
حصه مشاعی توافق و پرداخت نموده است که تعبیر به: »ecirp gnilles dexfi« می شود. حال 
می گوییم ممکن است فروشنده و خریدار واحدهای آپارتمانی ) ویا زمین( ثمن مورد معامله را بطور 
صوری، )هم در قولنامه و هم در سند رسمی تنظیمی و یا یکی از آنها( بسیار زیادتر از حد معمول و 
معقول قرار دهند و یا علیرغم صحت مبلغ ثمن مندرج در متن قولنامه، در ضمن سند تنظیمی میزان 
ثمن را به انگیزه فرار از مالیات، بسیار کمتر از میزان توافقی اعالم و درج نماید. در این صورت این 

سوال پیش می آید که قیمتی که شفیع باید بپردازد کدام است؟ 
به اجمال باید گفت که در زمان حدوث اختالف، قیمت مورد معامله همان است که قاضی 
دادگاه احراز کرده باشد. بنابراین هیچکدام از موارد ذکر شده اعم از مبلغ قید شده در قولنامه 
که  است  امر در صورتی  این  البته  بود،  نخواهد  اعتبار  به ساکن مالک  ابتدا  یا سند رسمی  و 
چنانچه قیمت مندرج در سند رسمی یا عادی مورد قبول شفیع نباشد که در این صورت این 
توسط  تقدیمی  دادخواست  در  باید  مبیعه  تسلیم حصه  و  تحویل  تقاضای  بر  عالوه  موضوع 
شفیع عنوان گردد و در صورت قید مبلغ غیرقابل قبول در سند رسمی نیز، بطالن این قسمت 
از سند رسمی از دادگاه )بدلیل جعل معنوی در قید ثمن غیرواقعی( تقاضا خواهد شد، وگرنه 
اصالحی   70 ماده  متن  زیرا  نپذیرد؛  را  رسمی  سند  در  مندرج  قیمت  نمی تواند  راسًا  دادگاه 
قانون ثبت صراحت دارد براینکه:»سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام 
ثابت شود.  اینکه مجعولیت آن  بود، مگر  امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد  محتویات و 
پس انکار مندرجات اسناد رسمی مسموع نخواهد بود؛ لذا در صورت تقاضای شفیع و ارائه 
دالیل کافی، دادگاه با بررسی های دقیق و در صورت لزوم با ارجاع به کارشناسی قیمت زمان 
معامله را تعیین نموده و آن قسمت از سند رسمی تنظیمی که مربوط به قیمت مورد معامله بین 

فروشنده و خریدار بوده است باطل خواهد کرد. 

3. طرفین دعوی در اعمال و اثبات وجود حق شفعه 
بهتر است که در صورت عدم امکان پرداخت ثمن به فروشنده، ثمن به صندوق دادگاه سپرده 
شده و مراتب فوق طی اظهارنامه رسمی با اشاره به اعمال حق اخذ به شفعه و اشاره به قبض 
تودیعی، به هر کدام از خریدار و فروشنده که طرف اصلی شفیع است )یا هر دو ( اعالم و ابالغ 
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گردد. اینکه فروشنده نیز الزامًا باید یکی دیگر از خواندگان و از طرفین دعوی باشد، برای این 
است که اوالً، »فروش ملک به او نسبت داده می شود و او را ضامن درک مبیع و عیوب پنهانی در 
برابر خریدار می سازد و در صورتیکه مبیع را به خریدار تسلیم نکرده باشد، اکنون باید به شفیع 
تحویل دهد.«10 ثانیًا برای اثبات حقانیت شفیع در پیدایش و اعمال حق اخذ به شفعه لزومًا هر 
دو طرف خریدار و فروشنده مورد خطاب قرار خواهند گرفت تا بعداً ادعای اسقاط حق و یا 

انصراف از اعمال آن قابل طرح نباشد. 

4. نحوه طرح دعوی اعمال حق شفعه 
حصه  مستقیم  تملک  اختیار  شفیع  وبه  آن  حکم  در  یا  عینی  است  حقی  شفعه  که  می دانیم 
تملک  انشای  اثر  در  اختالف،  مورد  دیگر حصه  عبارت  به  می دهد؛  را  بیع  در  شده  فروخته 
شفیع و پرداخت ثمن به خریدار، به شفیع منتقل می شود، بدون اینکه نیازی به بررسی و حکم 
اینکه  ادعای  با در  )مثاًل در قیمت مورد معامله و  باشد. در صورت حدوث اختالف،  دادگاه 
شفیع چون مدعی است پس بناچار از دادگاه اخبار بر وقوع تملک را به دلیل اعمال حق اخذ 
به شفعه خواهد خواست و رای دادگاه نیز در این موارد جنبه اعالمی خواهد داشت و مضمون 
رای باید شبیه به این باشد که: »چون شفیع با جمع شدن شرایط قانونی حق شفعه داشته است، 
است.«11  پذیرفته  انجام  درستی  به  فروشنده  و  خریدار  بین  معهود  برابرثمن  در  مبیع  تملک 
پس خواسته نباید تحت عناوینی مانند: خلع ید و یا انتقال حصه مبیعه و غیره باشد، در غیر 
اینصورت دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد، چون ید فروشنده یا خریدار من 

غیر حق و غاصبانه نبوده است.
بنابراین شفیع می تواند با تسلیم دادخواست و اعالم اینکه چون با احراز صحت و درستی اعمال 
حق شفعه تملک قانونی شفیع قطعی است، در نتیجه درخواست کند که حکم بر تحویل حصه 
مبیعه صادر گردد؛ در صورت ادعای صوری بودن قیمت مندرج در قولنامه و یا حتی سند رسمی، 
می تواند این مورد را نیز جزء عناوین خواسته ذکر کند. چون شفیع، در این حاالت مدعی تلقی 
می شود؛ در نتیجه ارائه دالیل ادعا )از جمله در مورد وقوع عقد بیع و قیمت معامله و تاریخ 
بیع مورد معامله و ....( نیز با اوست. لذا شفیع موظف است مدارک مالکیت و اشاعه آن با سهم 
فروخته شده و سند و دلیل بیع و مدارک اقدام به اخذ به شفعه را )از قبیل اظهارنامه، و پرداخت 
ثمن و قبوض تودیع به خریدار یا مدارک واریزی مبلغ ثمن درحساب قانونی( و اعالم اراده خود 

برای اعمال حق اخذ به شفعه به پیوست دادخواست به دادگاه ارائه دهد. 

10. مستنبط از نظر استاد کاتوزیان در کتاب- حقوق مدنی »ابقاع«- نشر یلدا- چاپ اول- 1370- ص 346
11. همان منبع- ص 344 )با تلخیص و اضافات( 
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نتیجه گیری: 
اعمال این حق در حاالت خاص و استثنایی بوده و صرفاً برای دفع ضرر و راحتی زندگی انسانها و 
نه سودجویی و تجارت وضع شده و درتاریخ حقوقی کشور ما نیز حداقل در مورد اموال غیرمنقول 
صرف، یعنی زمین، باغ و خانه سنتی سابقه اعمال دارد. پرواضح است که شمول و اجرای این 
حق در واحدهای آپارتمانی نیز به تبعیت از همین فلسفه اصل دفع ضرر و از روی ضرورت و در 
تحکیم حسن روابط همسایگی بوده و می تواند از مسائل مستحدثه و جدید تلقی شود وگرنه به 

قول ضرب المثل معروف: 
»اگر شریک خوب بود خدا هم شریک می گرفت« 

در هر حال با داشتن اموال غیرمنقول و آپارتمانهای موضوع شمول عنوان مقاله، آثار و عوارض 
آن نیز با زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی باید پذیرفته گردد. البته مشخص و بارز است که بسیاری 
از مردم هنوز هم اطالع کافی و وافی از موضوعات ندارند و از فرهنگ و شرایط آپارتمان نشینی و 
هنجارهای خاص آن در عمل به تمامی برخوردار نیستند. ولی این موارد نمی تواند عذری در عدم 

پذیرش و اجرای قانون باشد. 
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امیر ساسانیان

قاعده اعتبار امر مختوم كيفری و شرايط استناد آن در حقوق ايران وفرانسه

وکیل پایه یک دادگستری

می کند  ایجاب  جامعه  »مصلحت 
که روزی ترافع پایان یابد و تکلیف 
معروف  بقول  و  گردد  روشن  افراد 
قطع مایقال شود و احکام و قرارهای 
مراجع کیفری تحت شرایطی، قطعی 
به شمار آیند و رسیدگی مجدد نسبت 
به آن ها امکان پذیر نباشد. به سخنی 
دیگر وقتی به موضوع اتهام رسیدگی 
شد و قرار قطعی اعم از منع تعقیب و 
یا موقوفی تعقیب و یا حکم اعم از 
محکومیت یا برائت صادر شد دیگر 
برای  را  علیه  محکوم  یا  متهم  نتوان 
همان عمل، مورد پیگرد قرار داد؛ هر 
چند آن عمل با عنوان و کیفیات دیگر 

تطبیق شود.«1 
 »احترام به رای دادگاه و جلوگیری 
از احکام متناقض، با نظم عمومی ارتباط 
پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن 
را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم 
از امور خصوصی و منافع افراد نیست. 
دارد، حق طرح  اقتضاء  منافع جامعه 
دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و 
اغراض خاص طرفین دعوی، نباید قادر 

به اخالل در این نفع عمومی باشد.
امر  به  نسبت  رسیدگی  تجدید   
در  تردید  و  شک  موجب  مختوم، 
افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار 
تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد 
و چون وظیفه قوه قضاییه، استقرار نظم 

دادرسی  آیین  محمود،  آخوندی،   .1
کیفری، ج1، ص244، انتشارات وزارت 
چاپ  تهران،  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 

اول، 1368 

عمومی و صلح و آرامش در جامعه 
و  اصالت  در  تردید  فلذا  باشد،  می 
واقعیت احکام کیفری، موجب تزلزل 
اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این 
مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تأمین 

امنیت قضایی خواهد گردید.«2
طی  از  پس  دادگاه  رأی  زمانیکه   
دارای  نظر خواهی  تجدید  مراحل 
اعتبار امر مختومه می شود، این اعتبار 
می باشد.  محاکم  در  استناد  قابل 
کیفری  دادگاه  هیچ  ترتیب  این  به 
مجدد  را  پرونده  نمی تواند  دیگری 
بر  رأی  و  دهد  قرار  رسیدگی  مورد 
از مدنی و کیفری  سایر احکام، اعم 
حکومت دارد و نباید رأیی معارض 

رأی مختومه صادر شود.
 »اعتبار امر مختومه که باعث منع 
محاکمه و مجازات مضاعف می شود، 
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان 
و از جمله در میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز در 
1354/2/17 با تصویب قوه مقننه به آن 
پیوسته است، به عنوان یکی از موازین 

حقوق بشرشناخته شده است.«3 
مختومه،  امر  اعتبار  اساس  و  پایه 
اماره قانونی صحت احکام است که 
به موجب آن، چنین فرض می شود 

کیفری  فرآیند  منوچهر،  خزانی،   .2
کتابخانه  ص104،   مقاالت(،  )مجموعه 

گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1377  
3. میرمحمدصادقی، حسین، مقاله اعتبار 
امر مختومه در اساس نامه دادگاه کیفری 

بین المللی، مجله حقوقی، ش38، ص83

که احکام و قرارهای قطعی، صحیح 
و منطبق با واقعیت اند و بدین اعتبار، 
باید  را  کیفری  مختوم  امر  حصول 
عمومی  دعوای  مسقطات  جمله  از 

محسوب کرد.
اساسی  حقوق  از  یکی  همچنین 
حقوقی  نظام  در  آن  از  که  متهمان، 
 bis ne رومی- ژرمنی تحت عنوان
idem in یاد می شود، آن است که، 
کسی را نمیِ توان برای ارتکاب جرم 
واحدی دوبار محاکمه و مجازات کرد. 
اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله 
سراسر  در  بلکه  نمی باشد،  مجازات 
تعقیب،  مرحله  یعنی  دادرسی،  روند 

محکومیت و مجازات، جریان دارد.
 in  bis  ne« قاعده  سنت،  »طبق 
اصل  )اعتبار(  اثر  به عنوان   »idem
گرفته  نظر  در   »judicata  res«
می شود. وقتی که حکم دادگاه نهایی را 
در مورد واقعیت )حقیقت امر( صادر 
نمی توانند  ها  واقعیت  این  می کند، 
جدیدی  قضایی  )تحقیق(  بررسی 
را باعث شوند، زیرا جریان دادرسی 
)رفتار(  اقدام  برای  جدید،   )پیگرد( 
یکسان قدغن شده است. منع کردن 
از دادرسی دوباره برای اقدام )رفتار( 
یکسان برای اصل اعتبار امر مختوم، 
تثبیت  و  آمده  بوجود  قانون روم  در 

شده بود«4
4. Juliette lellieur fisher. Comments on 
the green paper on conflicts of jurisdici-
tion and the principle of ne bis in idem in 
criminal proceedimgs(http://ec.europa.
eu/justice)march2006.page14
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 idem  in  bis  nen »عبارت 
عبارتی التینی است که ریشه آن به 
معنی  به  که  برمی گردد  روم  حقوق 
)به خاطر یک عمل، دو بار نه( است. 
طبق این عبارت محکومیت یک فرد، 
دو بار برای عمل واحد ممنوع است، 
پارلمان اروپایی، در 12 آوریل 1989، 
اتحادیه  اساسی  حقوق  چارت  در 
اروپا، تعریف زیر را از این اصل ارائه 
می دهد: »هیچکس نباید برای اعمالی 
که قبال بخاطر آن ها تبرئه یا محکوم 

شده اند تحت تعقیب قرار گیرند.«5
بر  متون  از  بسیاری  در  چند،  هر 
جا مانده از تمدن های قدیم، از قاعده 
اعتبار امر مختوم جزایی، اثری به چشم 
نمی خورد اما می توان از البه الی وقایع 
تاریخی و اظهارات اندیشمندان به رد 
پای این قاعده دست یافت. بنابراین 
نمی توان گفت گذشتگان بطور کامل 

با این قاعده مهم بیگانه بوده اند.
دیدگاه  از  مجدد  رسیدگی  »منع 
تاریخی، تا چند قرن پیش در بسیاری 
از کشورها قابل پذیرش نبوده است. 
اگر  انگلستان،  کشور  در  مثال  برای 
بکت  توماس  فتوای  طبق  بر  چه 
اسقف اعظم کلیسای انگلیس در قرن 
در  که  متخلفی  »کشیشان  دوازدهم: 
محاکم مذهبی تنبیه شده بودند نباید 
در دادگاه شاه محاکمه شوند.«، قانون 
معروف به قانون کشیشان که در سال 
1315 و در عهد ادوارد دوم به تصویب 
رسید و رسیدگی به اتهام کسانی را که 
قبال به علت ارتکاب اعمال خشونت 
بار نسبت به کشیشان در دادگاههای 
ویژه مذهبی محاکمه و محکوم شده 
بودند، مانع از تعقیب مجدد آنان در 

5. Henri. Capaitant-autorita de la chose jugee en 
france-www.wikipedia.fr

دادگاه های سلطنتی نمی دانست. به 
عالوه، همین دادگاه های سلطنتی در 
)اواخر  سوم  هنری  سلطنت  اواخر 
توماس  فتوای  علیرغم   )1250 سال 
که  روحانیونی  تسلیم  از  قبل  بکت، 
مرتکب بزه شده بودند به دادگاه های 
ویژه مذهبی و برای تشخیص اینکه آیا 
اموال آنان باید ضبط و مصادره گردد 
یا خیر، به محاکمه آنان می پرداختند. 
همچنین در سال 1234 در انگلستان، 
قانونی به تصویب رسید که محاکمه 
مجدد متهمانی را که در ولز مرتکب 
جرم شده و به جزای نقدی محکوم و 
یا برائت حاصل کرده بودند، در سال 
1726 در یکی از آراء دادگاه کوئینزبنچ 
قابل  رویه های  به  دادن  خاتمه  برای 
رئیس  »من  شد،  متبلور  قبلی  انتقاد 
دادگاه صریحا این نکته را اعالم می 
دادگاهی  هر  از  برائت  رأی  که  دارم 
اینکه  بر  مشروط  باشد،  شده  صادر 
صالحیت رسیدگی به موضوع اتهام را 
واجد باشد، علت موجهی برای تعقیب 
مجدد متهم به همان اتهام محسوب 
نمی شود...«، چنین بود که دادگاه های 
انگلیس سرانجام پذیرای این امر شدند 
که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم 
واحد دوبار مورد محاکمه قرار گیرد.«6  
تعقیب  منع  رومانیستی  نظام  »در 
مجدد، ریشه در گذشته های دور دارد. 
موستن، خطیب یونانی قرن چهارم قبل 
از میالد، به مخالفت با این رسیدگی 
از  ممنوعیت  این  برخاست.  مجدد 
یونان به روم سرایت کرد. با این همه 
در حقوق فرانسه قبل از انقالب، اصل 

نامه  پایان  اصفهانی، سوده،  6. حامدیان 
بررسی قاعده اعتبار امر مختوم جزایی با 
تأکید بر اصالحیه 1381، ص8، دانشگاه 

تهران، 1385

منع تعقیب مجدد پذیرفته نشده بود، 
به ویژه اینکه »اخراج موقت از دادگاه«، 
در صورت فقد دالیل کافی، به جای 
طرح  امکان  برائت،  حکم  صدور 
مجدد دعوا را فراهم می ساخت. پس 
از انقالب، منع تعقیب مجدد، نخست 
در قانون اساسی سوم سپتامبر 1871 
و سپس در ماده 360 قانون تحقیقات 
جنایی 1808، سرانجام در ماده 368 
قانون آیین دادرسی کیفری این کشور 
پذیرفته شد.  )اصالحی سال 1958( 
که  را  کسانی  ماده،  این  موجب  به 
اند  کرده  حاصل  برائت  دادگاه  در 
اعمال،  همان  مناسبت  به  نمی توان 
حتی تحت توصیف کیفری دیگری، 
است،  بدیهی  قرارداد.  تعقیب  تحت 
منع تعقیب مجدد، فقط ناظر به احکام 
برائت نیست، بلکه احکام محکومیت 
و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز 

در بر می گیرد.«7
به عنوان  اجتماعی  دفاع  مکتب   
و  قانونگذاری  فکری  جنبش  یک 
یک  تدوین  منظور  به  که  اصالحی، 
نظام جدید سیاست جنایی، دست به 
واکنش علیه نظام سنتی زد، از همان 
ابتدا حامی حقوق فردی و شکوفایی 
تجلی  اولین  بود.  انسانی  ارزش های 
این مکتب به گونه ای آشکار، قطع 
رابطه با بعضی قواعد یا ممنوعیت ها 
و استثنائاتی در برخی اصول بود، که 
از جمله پیشنهادات این مکتب، اعتبار 

امر مختوم می باشد.

7. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، 
تهران،  سمت،  انتشارات  ص233،  ج1، 

چاپ نهم، 1384
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 1. اثر اعتبار امر مختوم در احکام و قرارها
 از لحاظ نظری، قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی کیفری، مبتنی بر دو دلیل فردی 
و اجتماعی می باشد. از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند، که کسی که 
یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجددا به دلیل همان موضوع 
مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری 
برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد 
قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوی و 
اختالف، ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به 

حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود، گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند.
 از نقطه نظر قانونی: »در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، به اعتبار امر مختوم، 
به عنوان یکی از جهات موقوفی تعقیب متهم و در حقیقت به عنوان یکی از جهات سقوط دعوی 
عمومی اشاره شده بود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، 
این موضوع در بند 5 ماده 6 آن قانون پیش بینی شده است. به  موجب این ماده، در صورت احراز 
اعتبار امر مختوم، مقام تحقیق یا رسیدگی مکلف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم 
اقدام نماید. از نظر اسناد بین المللی، بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این 
مورد مقرر داشته است: »... هیچکس را نمی توان به جرمی که سابقا به خاطر آن، مطابق قانون و رویه 

قضایی هر کشوری محکوم یا تبرئه شده، دوباره محاکمه و یا مجازات کرد.«
 به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز این امر، از جهات سقوط دعوی عمومی 
شناخته شده است. به موجب این ماده »دعوای عمومی به منظور اعمال مجازات بر اثر... و اعتبار امر 
مختوم کیفری... زایل می شود.« همچنین ماده 368 همان قانون مقرر داشته است: »فردی که قانونا 

تبرئه شده، به علت همان واقعه، حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد، قابل تعقیب نمی باشد.«1
 قرار منع تعقیبی که در دادسرا و توسط بازپرس، بعلت جرم نبودن عمل انتسابی صادر می شود، 
قطعی نیست و مطابق بند »ن« ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، ظرف 
10 روز قابل اعتراض است و پس از گذشت 10 روز قطعی می شود. همچنین پس از اعتراض به 
قرار منع تعقیبی، که مورد موافقت دادستان قرار گرفته باشد، رأی دادگاه عمومی جزایی یا انقالب 
محل، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. در این موارد، بند »ن« ماده 3 قانون اصالح قانون نشکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب، به اندازه کافی صراحت دارد، ولی با این حال، به دنبال اختالف نظر 
دادگاه ها در این باره، رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 85/5/3 مبنی بر قطعی بودن رأی دادگاه 

1. شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ص 188، انتشارات دادیار، اصفهان، چاپ اول، 1383  
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در رسیدگی به قرار منع تعقیب صادر شد. بدیهی است، که در صورت اعتراض به سایر قرارها 
نیز، پس از رسیدگی دادگاه عمومی جزایی یا انقالب محل به این اعتراض و صدور رأی در این 

خصوص، رأی دادگاه قطعی است.  
 قرار منع تعقیبی که بعلت فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل، توسط بازپرس صادر شده است، مطابق 
ماده 3 قانون مذکور، پس از گذشت مدت اعتراض وعند الزوم رسیدگی به اعتراض، قطعی می شود 
و دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دالیل جدید، در این صورت 
فقط برای یک مرتبه، می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه، تعقیب مجدد 
متهم را تجویز کند، بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر، مانع از رسیدگی به 

دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.
 در حقیقت مقنن در این ماده، نظیر مواد مربوط به اعاده دادرسی در احکام، یک راه فوق العاده 
برای رسیدگی مجدد به قرار منع تعقیب ناشی از فقد یا عدم کفایت دلیل ایجاد کرده است، تا 
دادستان و یا شاکی از طریق دادستان، در صورت کشف دالیل جدید بتوانند بار دیگر پرونده را 
در دادسرا مفتوح کنند. بنابراین، احضار و جلب در غیر مورد فوق مجاز نیست. در این خصوص، 
رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، تحت دادنامه شماره 171_1373/11/3 قابل توجه است: »با توجه 
به مواد 50 و 18 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، دادیار 
دادسرای نظامی در رسیدگی مجدد و صدور دستور جلب در پرونده ای که قرار منع تعقیب صادر 

نموده و به موافقت دادیار اظهار نظر نیز رسیده، مرتکب تخلف شده است.«
 در حقوق فرانسه نیز باستناد ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری، در موردی که باستناد بند اول 
ماده 177 همان قانون به جهت عدم کفایت دالیل، قرار منع تعقیب صادر می شود، در صورت کشف 

دالیل جدید یا تقویت دالیل، تعقیب دعوی جایز است.
 در خصوص قرار موقوفی تعقیب، در صورتیکه یکی از بندهای شش گانه مذکور در ماده 6 محقق 
باشد، مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در صورتی که قرار موقوفی تعقیب توسط 
بازپرس در دادسرا صادر شود، ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض می باشد و قرار موقوفی 
تعقیب پس از گذشت مهلت اعتراض، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ یعنی پرونده ای که به علت 
فوت متهم، گذشت شاکی خصوصی، نسخ قوانین، عفو، اعتبار امر مختومه و مرور زمان، تعقیب در 
آن متوقف شده است، تحت هیچ شرایطی مفتوح نمی شود. تنها در مورد مرور زمان در صورتی که 
دالیل جدیدی کشف شود که عنوان جرم را تغییر دهد و مدت مرور زمان را افزایش دهد و این 

مدت منقضی نشده باشد، پرونده دوباره گشوده می شود.
 در مورد تبصره ماده 6 که ابتال به جنون را موجب موقوفی تعقیب دانسته است، باید گفت قرار 
موقوفی تعقیب به علت جنون غیر قطعی است و اعتبار امر مختوم را ندارد و هر زمان که مجرم افاقه 
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حاصل کرد، پرونده مجددا قابل رسیدگی است. عالوه برموارد مصرح در ماده 6، در مواردی هم که 
متهم به دلیل مصونیت سیاسی در ایران غیر قابل تعقیب کیفری است، عمل او جرم محسوب می شود، 

ولی به دالیل شکلی در ایران قابل تعقیب نبوده و باید در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
 از نظر حقوق تطبیقی موارد مصرح در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب که مسقط 

دعوی عمومی محسوب می شوند، در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز ذکر شده است.
 مستفاد از بندهای )ل( و )ن( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، 
بازپرس مکلف است، پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر صدور موقوفی تعقیب به یک یا چند جهت 
از جهات فوق، پرونده را جهت اظهار نظر دادستان نزد وی ارسال نماید. چنانچه دادستان با نظر 
بازپرس موافق باشد، بازپرس دستور ابالغ قرار را به شاکی خصوصی می دهد و اگر متهم بازداشت 
باشد، فوری دستور آزادی سریع او را صادر و چنانچه بین بازپرس و دادستان اختالف نظر حادث 
شود، رفع اختالف به تصریح بند )ل( یاد شده، حسب مورد، در دادگاه  عمومی یا انقالب محل به 

عمل می آید و پس از اظهار نظر دادگاه، موافق تصمیم دادگاه اقدام می شود.
 در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت، حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود، تجدید رسیدگی 
تنها استثنایی که در مورد احکام دادگاه ها مورد پذیرش قانونگذار در آیین  ممکن نخواهد بود، 
دادرسی کیفری قرار گرفته،  تأسیس اعاده در امر کیفری نسبت به احکام محکومیت است. »دلیل 
استثناء بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده بررسی، رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق 
محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت با التفات به اصل 
برائت، امر مختوم بطور مطلق پذیرفته شده، فلذا از موارد اعاده دادرسی پیش بینی نگردیده است. 
اعاده دادرسی به دلیل استثناء بر قاعده اعتبار امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن، بسیار 
محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. تصمیم دادگاه وقتی 
مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی دادگاه صالحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. 
حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم برآن جاری نخواهد بود. 
احکام دادگاه های انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارد. به عالوه، تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه، 
شرط اعمال این قاعده می باشد، فلذا ارجاع امر به کارشناسی و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی 
دادگاه در جریان رسیدگی، حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشد، امر مختوم 
تلقی نمی گردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توأم با اظهار نظر بوده، قابل پذیرش 
نخواهد بود. صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده، اگر حکم قطعی شده باشد، اعتبار امر 
مختوم را ندارد، زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی، احتمال تمدید مدت تعلیق مجازات و 

یا لغو و دستور به اجرای مجازات وجود دارد.«2
2.  خزانی، منوچهر، منبع پیشین، ص 109 
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 »قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوط دعوی عمومی 
در ماده 6 به صراحه چنین پیش بینی نموده است: »دعوی عمومی برای اعمال مجازات، با فوت 
متهم، مرور زمان، عفو، نسخ قانون جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.« قانون آیین دادرسی 
کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد، زیرا در بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب، اعتبار امر مختوم، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است، ولی در 
ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه صراحت دارد، یعني مستقیما از موجبات سقوط دعوای 
عمومی است. لیکن در ایران، در سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یا جنون متهم، مرور 
زمان، عفو عمومی در جرایم سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف 
می شود. در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد، نظر به این مالحظات در بررسی 
مسایل مربوط به اعتبار امر به مختوم، ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط 
حقوق مدنی در قضیه محکوم بها و باالخره قواعد کلی حقوق کیفری استفاده می گردد. قبل از 
نسخ مواد مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال 1337، ظاهرا قضات بر اساس ماده 406 آن 
قانون که مقرر می داشت: »هر گاه کسی برائت از تقصیر در محکمه حاصل کرد، دیگر هیچکس 
در خصوص این تقصیر حق تعرض به او را ندارد.« معتقد بودند، حکم برائت صادره از دادگاه 
جنایی، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد، 
مثل قتلی که بنظر بازپرس عمدی، یعنی جنایت بوده و به همین جهت، کیفر خواست به دادگاه 
جنایی فرستاده شده، در صورتی که بنظر دادگاه جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد 
و به همین جهت دادگاه جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند، و بر فرض 
اینکه دادگاه جنایی متهم را ازلحاظ قتل غیر عمدی محکوم به مجازات نکرده باشد، از ذیل عبارت 
ماده 406 قانون ذکر شده در باال استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب 
نمی باشد ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیرعمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر 
با قبول صالحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه، دادگاه جنایی مکلف بوده متهم را 
به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به مجازات کند، پس حکم دادگاه جنایی را باید دارای 

اعتبار امر مختوم دانست.
این اختالف نظر، مشابه اختالف عقیده حقوقدانان فرانسه بود که باالخره قانونگذار آن کشور 
با تصویب ماده 368 که مقرر می دارد: »فردی که قانونا تبرئه شده، به علت همان واقعه، حتی اگر 
وصف دیگری هم داشته باشد، قابل تعقیب نمی باشد.« به بحث در این زمینه حداقل در محدوده 
احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشید، لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده 406 قانون 
اصول محاکمات در سال 1337، دیگر مستند قانونی وجود ندارد، که زمینه بحث و بیان عقیده در 

خصوص اعتبار امر مختومه قرار گیرد.
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 با توجه به این که تا سال 1361 امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه 
جرایم در دادگاه های خالف، جنحه و جنایی رسیدگی می شد، حل و فصل مسایل مربوط به امر 
مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال 1361 با تصویب 
مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به دادگاه های کیفری یک 
و دو، جنبه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحوالت و با توجه به ضوابط 
حقوق جزای اسالمی، مورد مالحظه قرار گیرد. تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری، احکام 
دادگاه ها قطعی است و داراي اعتبار امر مختوم است. و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان 
دعوی می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید 
نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر 
قضاوت شده در احکام مدنی صادره از دادگاه حقوقی بیان شده و مستند آن نیز مواد 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی و 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو ذکر گردیده است، معهذا در مورد 
احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدالل و با توجه به قوانین مربوط به آیین 
دادرسی کیفری مصوب سال 1361 به بعد قابل توجیه است، چه آنکه عبارت صدر ماده 284 قانون 
اصالح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 به این که »حکم دادگاه بدوی تنها 
در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است.« باالصراحه می رساند که 
به زعم مقنن، احکام صادره از دادگاه های کیفری اصوال یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. 
مفاد ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 1367 
نیز موید این نظر است، که مقرر می دارد: »در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور 
حکم جزایی به دادگاه صادر کننده حکم واصل شده باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع،  اجرای آن حکم 
متوقف می گردد...« مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند، در صورتی که تقاضای تجدید نظر 
از حکم دادگاه نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود. این تصمیم قانونگذار، ملهم از 
موازین حقوق کیفری اسالم است که به موجب آن اصل، قطعی بودن حکم قاضی است و به طور 
استثناء قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه یا برخالف موازین 
قانونی و شرعی صادر شده باشد. قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی 
به آن ها مصوب 1367 و همچنین قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی 
کشور مصوب 1368 که قانون اخیرالذکر دو مورد دیگر )مواد 34 و 35( به موارد تجدید نظر خواهی 
اضافه نموده است، این توهم را ایجاد می نماید که استثناء به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض 
احکام دادگاه ها، دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد. در حالی که هر چند 
تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی 
موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و باالخره مختوم شدن امر کیفری گردیده است، لیکن بدیهی 
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است این قبیل مصوبات نمی تواند داللت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی در امر کیفری داشته باشد. 
احکام کیفری، بر فرض قابلیت تجدید نظر ، وقتی نهایتا صادر می گردد، در همه نظام های حقوقی 
به دالیلی که بیان شد، دارای اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح 

مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.«3   
 در مورد قرار عدم صالحیت، اکثریت قضات در تاریخ 75/12/22 چنین استدالل نمودند: »در مورد 
قرار عدم صالحیت با توجه به اینکه مشمول هیچ یک از شقوق ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب نیست و مواد 32 و 33 همین قانون، تکلیف صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه 

و حل اختالف در صالحیت را مشخص کرده است، قابل درخواست تجدید نظر نمی باشد.«
 اما برخی از قضات دیوان عالی کشور برخالف نظر فوق چنین استدالل کرده اند که مستند به 
بند 3 ماده 25 ق.ت.د.ع.و.ا و همچنین شق 3 از ماده 26 قانون مزبور، قرار عدم صالحیت صادره 
از دادگاه های عمومی قابل تجدید نظر می باشد. زیرا در مواد ذکر شده که ادعای عدم صالحیت 
دادگاه می تواند از جهات درخواست تجدید نظر باشد و با توجه به اینکه ذکری از حکم یا قرار 
ننموده، اطالق الفاظ، داللت بر رأی صادره از محاکم دارد و با عنایت به اینکه رأی نیز اعم از 
به  قرار عدم صالحیت  نظر خواهی در  پذیرش تجدید  قابلیت  قرار محسوب می شود،  حکم و 

وضوح رویت می شود.
 موید استدالل موصوف نظر اقلیت قضات محاکم عمومی تهران است که ذیال قید می شود: »با 
توجه به ماده 19 قانون ت.د.ع.و.ا که یکی از موارد نقض آرأ را )عدم صالحیت دادگاه( دانسته است 
و توجها به بند 3 ماده 26 و ماده 16 همان قانون و ماده 171 ق.آ.د.ک قرارهای عدم صالحیت و... 

قابل درخواست تجدید نظر است.
 در ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا بازپرس می تواند نسبت به پرونده قرار عدم صالحیت صادر نماید که باید 
به تأیید دادستان برسد. در صورت موافقت دادستان، این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل 
اعتراض در دادگاه صالح است و پس از گذشت مدت اعتراض و یا رسیدگی به اغتراض، قرار عدم 

صالحیت، قطعی می شود.
 از نظر حقوق فرانسه، تصمیم عدم صالحیت، از دادگاه صادر کننده آن سلب رسیدگی می کند. لذا 
بر خالف تصمیمی که ایراد عدم صالحیت را رد می کند، یک تصمیم قبل از رأی نیست؛ و در نتیجه 
این تصمیم از طرف کلیه اصحاب دعوی قابل درخواست پژوهشی است، اگر تصمیم صالحیت 
نقض شد دادگاه باالتر موضوع را برای رسیدگی به همان دادگاه اولی با تشکیلی دیگر، ارسال می 
کند یا خودش موضوع را مطرح و در ماهیت رأی می دهد. اگر شخص تحت تعقیب زندانی بود، 
تصمیم عدم صالحیت تأثیری در این وضع ندارد، آثار دستور بازداشت باقی می ماند، جز اینکه 

3. خزایی، منوچهر، منبع پیشین، ص 118_121 
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ذی نفع می تواند آزادی موقت خود را از دادگاهی درخواست کند که بعد از نقض، مأمور رسیدگی 
می شود، و در انتظار تعیین دادگاه می تواند به شعبه اتهام مراجعه کند. )1_148 بند 4 ق.د.ک(

 وقتی که دادگاه جنحه به استناد جنایی بودن اعمالی که جهت رسیدگی به وی ارجاع شده است، 
عدم صالحیت خود را اعالم می کند، او دادسرا را برای درخواست فرجام مطلع می کند و همان 
زمان )بند 2 ماده 469 ق.د.ک(، دادگاه می تواند علیه متهم دستور زندانی کردن و یا دستگیری را 

صادر کند )بر حسب اینکه متهم حاضر است یا نه(
 دادگاه استان نیز همین اختیار را دارد )ماده 519 ق.د.ک(، مگر اینکه تنها پژوهش خواه، مدعی 
خصوصی باشد. این احتمال به منحرف کردن اعتراض نسبت به جنحه ای کردن موضوع اعمال، به آزاد 

ماندن متهمان کمک می کند. هزینه دادرسی مراجعه به قاضی غیر صالح به عهده مراجعه کننده است.
 در مورد قرار اناطه: »هر گاه تعقیب دعوی کیفری با رسیدگی دادگاه جزایی موکول به حل مسائلی 
باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن ها، خارج از صالحیت تعقیب و یا دادگاه 
کیفری است. مراجع اخیر الذکر باید رسیدگی را با اصدار قرار اناطه متوقف و ادامه ان را موکول به 

اظهار نظر قطعی مرجع صالح کنند.
 در حقوق فرانسه، بین موارد صدور قرار اناطه از سوی دادسرا و موارد صدور قرار اناطه از سوی 
دادگاه قائل به تفکیک شده اند. حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور، اثبات نسب و ایراد 
بطالن ازدواج را از موارد صدور قرار اناطه از سوی دادسرا و سایر موارد از قبیل احراز مالکیت اموال 

منقول را از مواردی می دانند که قرار اناطه باید از سوی دادگاه صادر شود.
 به موجب ماده 13 ق.ا.د.د.ع.و.ا در امور کیفری: »هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ 
تصمیم، منوط است به امری که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه می باشد، قرار اناطه صادر و به 
طرفین ابالغ می شود. ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح تقدیم نماید. 

در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.«
 از جمله مصادیق صدور قرار اناطه، در مورد مالکیت و افالس، ادعای زوجیت از سوی متهم به 

زنا، تجاوز به عنف و ازاله بکارت و نیز در مورد طالق و اثبات نسب می باشد.
 قرار اناطه از موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی است و به محض برطرف شدن مانع جری تعقیب 

کیفری، که بواسطه ادعای مدنی واقع گردیده، امکان تعقیب مجدد کیفری مشتکی عنه ایجاد می شود.
 از طرف دیگر، با تغییر سبب دعوای کیفری نیز می توان متهم را مجددا تحت تعقیب کیفری قرار 
داد. بدیهی است، مفهوم اصل اعتبار امر مختوم جزایی، منع دادرسی مجدد کیفری می باشد که اساسا 
با صدور قرار اناطه حاصل نمی گردد. لذا با توجه به جمیع جهات، قرار اناطه، اعتبار امر مختوم 
جزایی را ندارد. این تا جایی است که برخی اساتید حقوق کیفری، عدول از قرار اناطه و رسیدگی 

به امر جزایی را به منظور تسریع در دادرسی جایز ندانسته اند.
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 به موجب ذیل ماده 13 مذکور، در صورتی که ذینفع ظرف یک ماه موضوع را پیگیری نکند، 
دادگاه قرار اناطه را لغو و رسیدگی مجدد را از سر خواهد گرفت. این امر عدم وجود اعتبار امر 
مختوم جزایی را بیشتر نمایان می کند؛ چرا که در صورتی که قرار اناطه دارای اعتبار بود، دادگاه 

صادر کننده نمی توانست تصمیمی مغایر آن اتخاذ کند.
تحقیقات  مرحله  در  که  است  داده  اجازه  بازپرس  به  قانونگذار  تصویب ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا،  با   
مقدماتی در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرار اناطه نماید. قرار اناطه صادره از سوی بازپرس که 

دادستان با آن موافق باشد، ظرف 10 روز از تاریخ قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.
 در بررسی مواد قانونی به نظر می رسد که قرارهای اعدادی در هیچ صورتی قابل تجدید نظر 
نیستند و طرفین نمی توانند نسبت به آن اعتراض کنند. بنابراین می توان گفت این قرارها قطعی 

هستند و خود دادرسی نیز نمی تواند آن ها را تغییر دهد.
 اما به عقیده برخی نویسندگان حقوقی، از آنجا که قرارهای مقدماتی قاطع دعوا نیستند و بر 

تعریف قانون ماهوی نیز نمی باشند، شرایط تحقق اعتبار امر مختوم جزایی را ندارند.
 البته در این موارد که آیا خود قاضی می تواند قرارهای اعدادی را تغییر دهد باید قائل بر تفصیل 
شد. به موجب حکم شماره 4779 مورخ 1329/8/14 شعبه اول دادگاه انتظامی قضات »طبق ماده 
155 ق.آ.د.م دادگاه پس از اینکه رأی خود را داد، اعم از اینکه رأی نهایی باشد یا غیر نهایی، نمی 
تواند آن را تغییر داده و رأی دیگر بدهد. مگر آنکه، قراری را که داده از قرارهای اعدادی بوده و 
بواسطه انقضاء موضوع، دادگاه مستغنی از اجرای آن شده باشد. در غیر این صورت تخلف انتظامی 

محسوب می شود.«
 در همین مورد، ق.آ.د.م مقرر می دارد: »در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و 

معلوم مسأله مطابقت نداشته باشد، دادگاه متابعت ان عقیده را نمی نماید.«
 همچنین شعبه 6 دیوان عالی کشور در رأی شماره 555_412 مورخ 1310/5/3 این چنین اظهار 
نظر کرده است: »قبول تقاضای تحقیق محلی و رجوع به خبره، منوط به نظر محکمه است. به این 
معنی که با روشن شدن موضوع دعوی، محکمه مجبور نیست که آن را بپذیرد و بدون وجود موجب 
قانونی نمی تواند ان را رد کند. بنابراین در صورتیکه تقاضای مزبور، ولو احتماال، موثر در دعوی 
باشد، قبول آن الزم است و عدول محکمه از قرار معاینه محلی و رجوع به خبره، بدون وجود علت 
قانونی موجب نقض است. اما در صورتیکه محکمه برای کشف مورد نزاع، قرار معاینه یا تحقیق 

محلی را داده و بعد به جهتی از اجرای آن مستغنی شود، می تواند از آن عدول کند.«
 همانند امور مدنی، در امور کیفری نیز ممکن است اموال یا حقوق خصوصی زیان دیده از جرم، 
تا اثبات و اجرای محکومیت متهم توسط مشتکی عنه یا اشخاص دیگر مورد تضییع و... قرار گیرد. 
بنابراین قانونگذار با آگاهی از این امر، صدور چنین قراری را از سوی دادیار یا بازپرس متعاقب 
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درخواست شاکی، تجویز کرده است. مستند قانونی این اقدام مواد 73 و 75 ق.آ.د.د.ع.و.ا در امور 
کیفری است. ماده 74 قانون یاد شده مقرر داشته است: »شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را 
از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دالیل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تأمین 

خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.«
 نکته مهم اینکه، قرار تأمین خواسته با توجه به اصالحات اخیر در دادسرا قابل اعتراض است، اگر 
قرار را دادیار صادر کند، با توجه به بند )ز( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی 
و انقالب، شکی نیست که باید پرونده را به نظر دادستان برساند. در مورد بازپرس نیز اگر این قرار، 
توسط بازپرس صادر شود، قطعی نخواهد بود. موید این امر، استنباط از بند )ن( ماده 3 قانون اصالح 
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب می باشد که در صدر آن تصریح شده است، قرار تآمین 
خواسته ای که بازپرس صادر کرده و دادستان با آن موافق باشد، قابل اعتراض دانسته شده است. 
بنابراین بر خالف قرار تأمین خواسته دادگاه در پرونده کیفری، اگر دادسرا قرار مذکور را صادر کند، 

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ توسط متهم قابل اعتراض خواهد بود.
 قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور، که این قرار در فرانسه، در عداد قرارهای کنترل قضایی به 
شمار می رود، در ق.ا.د.د.ع.و.ا در امور کیفری به عنوان یکی از قرارهای تأمین پیش بینی شده است. 
به موجب ماده 133 قانون یاد شده: »با توجه به اهمیت و دالیل جرم دادگاه، می تواند عالوه بر 
موارد مذکور در ماده قبل، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش 
ماه است و چنانچه دادگاه الزم بداند، می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس 
از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.« توسل به این قرار 
می تواند متعاقب اخذ یکی از تأمین های کیفری مذکور در ماده 132 ق.آ.د.د.ع.و.ا در امور کیفری 
باشد، یا اینکه در صورت عدم دسترسی به متهم و بیم خروج او از کشور و فرار از چنگال قانون، 
به تنهایی انجام گیرد )به ناچار( چرا که تأمین کیفری دیگر بطور غیابی از متهم، غیر عقالیی و هم 

فاقد وجاهت قانونی است.
 این قرار قابل اعتراض است. در خصوص اینکه، مرجع رسیدگی به اعتراض متهم در این مورد 
کجاست؟ اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه شماره 7/2948_82/4/19 مرجع رسیدگی به اعتراض 
را دادگاه تجدید نظر دانسته است. این نظریه بر مبنای صراحت ماده 133 ق.ا.د.د.ع.و.ا در امور کیفری 
است. اما به نظر می رسد، با توجه به اینکه بر اساس اصالحیه ق.ت.د.ع.و.ا در سال 1381 مرجع 
رسیدگی به اعتراض ذی نفع به قرارهای نهایی بازپرس و نیز قرارهای نهایی دادسرا یا موارد اختالف 
بین بازپرس و دادستان، حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه صالح مربوط است و مواعد 
اعتراض نیز 10 روز پیش بینی شده است. همچنین شأن دادگاه تجدید نظر، رسیدگی به اعتراض و 
تجدید نظر اشخاص ذی نفع از آراء دادگاه هاست. نه دادسرا، می توان استدالل کرد، بند )ن( ماده 3 
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ق.ا.ق.د.ع.و.ا مقررات مذکور در ق.آ.د.د.ع.و.ا و سایر قوانین را در خصوص مواعد اعتراض به قرار 
مذکور 10 روز، و مرجع رسیدگی به اعتراض نیز حسب مورد دادگاه صالح خواهد بود.

ممنوعیت  قرار  الذکر،  فوق  قانون  ماده 133  استناد  به  توانند  می  دادسرا  قضات  آیا  سوأل1: 
خروج متهم از کشور را صادر کنند یا خیر؟ با عنایت به اینکه ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا تصریح دارد: 
»وظایف و اختیارات دادسرای عمومی و انقالب تازمان تصویب آیین دادرسی مربوط، طبق قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال 1378 و این قانون خواهد 

بود...« پاسخ مثبت است.
سوأل 2: آیا قرار فوق االشاره نیاز به موافقت دادستان دارد؟ چنانچه صادر کننده قرار، دادیار 
باشد، به تکلیف مقرر در بند )ز( ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا قرار مذکور نیز باید به تأیید دادستان برسد، 
اما در مورد بازپرس، چون قرار ممنوعیت خروج از کشور از جمله قرارهایی  که قانونا کسب نظر 
و موافقت دادستان در آن الزم است، به شمار نمی رود، لذا نیازی به کسب نظر و موافقت دادستان 
ندارد. پس از اتخاذ تصمیم فوق بازپرس طی نامه ای، کتبا مراتب ممنوع الخروج بودن متهم را به 

دادستان کل کشور اعالم می نماید.

2 . شرایط استناد قاعده
2 - 1. وحدت موضوع    

 »منظور از وحدت موضوع این است که، عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید، همان 
عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه بین دو عمل نیز، مادیت آن عمل 
مورد توجه قرار می گیرد نه وصف جزایی داده شده به آن ها. به دیگر سخن، نه تنها تعقیب مجدد 
»همان جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل«، منع شده است و آنچه مهم است این است که، قطع 
نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده، مرجع قضایی موظف بوده است که، عمل انتسابی به متهم را 
تحت همه عناوین مجرمانه موجود، مورد بررسی قرار داده، وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در 
آن زمان، برای آن شناخته اند، برگزیند. بنابراین متهمی که مثال یک بار به عنوان کالهبرداری تحت 
تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است، برای دومین بار، تحت عنوان جدید مثل خیانت در امانت 
قابل تعقیب نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که در صورت تعدد معنوی، عمل واحدی که 
واجد عناوین مجرمانه متعدد باشد، نباید چند بار و هر بار تحت یک عنوان مجرمانه متفاوت، مورد 

رسیدگی قرار گیرد.«4
 »با این حال برخی معتقدند که: اگر با عناوین دیگری طرح شود، ایرادی ندارد. مثل اینکه در 

4. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ص 121، انتشارات موسسه مطالعات و پزوهش های حقوقی شهر، دانش، تهران، چاپ دوم، 
 1388
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مرجعی تحت عنوان کالهبرداری مطرح شده و اعتبار مختومه را پیدا کند، در مرجع دیگری تحت 
عنوان خیانت در امانت، می توان شکایت نمود.«5

»اگر معتقد باشیم منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیفی است، که از وحدت موضوع است، 
که از عمل ارتکابی متهم به دست آمده و تحت آن عنوان تعقیب شده است. نتیجه این می شود، که 
چنانچه متهم به جهت ارتکاب همان جرم تحت عنوان دیگر تعقیب شود، مسأله اعتبار امر مختوم 

پیش نخواهد آمد.
 مثال کسی به عنوان اختالس اموال دولتی تحت تعقیب قرار می گیرد، پس از بررسی مشخص 
می شود وی در زمان ارتکاب به جرم هیچگونه رابطه استخدامی با دولت نداشته است و شرکت 
شاکی نیز،  خود از شرکت های خصوصی بوده است. در صورت برائت از اتهام مذکور، اگر قائل 
به وحدت توصیف باشیم، تحت عنوان خیانت در امانت، با لحاظ سایر شرایط قانونی، متهم قابل 
تعقیب خواهد بود و چنانچه معتقد به وحدت عمل مادی باشیم، نمی توانیم آنرا مبنای دو دعوای 
کیفری جداگانه قرار دهیم. در خصوص اینکه منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیفی است یا 

وحدت عمل مادی، ق.آ.د.د.ع.و.ا در امور کیفری ساکت است.
 رویه قضایی و جاری محاکم، غالبا وحدت موضوع از جهت توصیف را ،مالک عمل و مبنای 
پذیرش اعتبار امر مختومه می دانند ،در این ارتباط در فرانسه ،دیوان آن کشور ،آراء متناقض صادر 

کرده است6«.
 در حقوق فرانسه، شرط اول از شرایط استناد به اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع می 
باشد. بین تعقیب از طرف دادسرا و یا مدعی خصوصی فرقی نیست؛ در هر دو مورد، موضوع 
تعقیب یکی است. ولی بین درخواستی که در شعبه پژوهش های جنحه ای دادگاه استان، برای یک 
خالف مربوط به جرح غیر عمدی علیه یک شریک جرم کبیر، وحدت موضوع وجود ندارد و در 
نتیجه اعتبار قضیه قضاوت شده )به معنی 1351 قانون مدنی( رأی صادر شده در اولی، در روی 
رأی بعدی، در مورد تقسیم مسئولیت موجود نیست. و نیز وحدت موضوع میان یک تعقیب به اتهام 
خیانت در امانت و یک تعقیب برای کالهبرداری، یک تعقیب برای صدور حساب ها و یک تعقیب 
برای کالهبرداری به کمک این صورت حساب ها، یک تعقیب برای جرم جزایی در دادگاه کیفری 
و یک تعقیب برای تقصیر انضباطی در دادگاه انضباطی وجود ندارد. فقط تصمیم دادگاه انضباطی 
در صورت مراجعه به آن نباید با تصمیم دادگاه کیفری در مورد وجود اعمال مادی مجرمیت جزایی 

در تناقض باشد.7
5. گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، ص 57، انتشارات جنگل، تهران، 1386 

6. شاملو احمدی، محمد حسین منبع پیشین، ص 190 
7.  استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه دادبان، حسن، ج2، ص 1224، انتشارات دانشگاه 

عالمه   طباطبایی، تهران، چاپ اول، 1377   
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 »علمای حقوق فرانسه، در قدیم، شرایط امر مختومه را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده 
1351 قانون مدنی آن کشور، در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد 
بودند، وحدت مالک از این ماده، شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تأیید 
حقوقدانان فعلی نمی باشد. به عقیده این ها، وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی 

همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.«8
 به عبارت دیگر، »شخص واحد را نمی توان دو بار به اتهام ارتکاب یک واقعه مجرمانه تحت 
تعقیب کیفری قرار داد. با این همه، در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه، برداشت واحدی 
از »واقعه مجرمانه« وجود ندارد. در این کشور، مدت ها عقیده علمای حقوق به این بوده است که 
منظور از وحدت موضوع همان وحدت »واقعه مادی« است که اتفاق افتاده است؛ حال آن که رویه 
قضایی بر عکس، در وحدت موضوع، نظر به »توصیفی« داشته که از واقعه مادی به عمل آمده است 
و بدین ترتیب در برخی موارد، دیوان کشور فرانسه برای جبران اشتباه قضایی، فعل واحد را قابل 
رسیدگی تحت توصیفی دیگر دانسته است. سرانجام از سال 1958 میالدی به بعد و با تغییراتی 
که در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه به عمل آمد و نام آن به آیین دادرسی کیفری تغییر 
یافت، قانونگذار بصراحت دکترین فوق را در موردرسیدگی های دیوان عالی جنایی و الاقل در 
مورد احکام برائت پذیرفت. ماده 368 این قانون مقرر می دارد: »کسی که قانونا در دادگاه جنایی 
تبرئه می شود، نمی توان به مناسبت همان وقایع و اعمال، حتی تحت توصیفی دیگر، بازداشت کرد 
یا تحت تعقیب جنایی قرار داد.« متعاقبا دیوان کشور فرانسه در آرای متعدد و از جمله در رأی 9 مه 
1961 و 3 مارس 1966، حکم مندرج در ماده 368 را به کلیهء اتهامات تسری داد. »فعل واحد نمی 
تواند موجد دودعوی کیفری جدا از یکدیگر قرار گیرد.« و »فعل واحدی که از آن توصیف دیگر 

شده باشد، نمی تواند به دو بار اعالم محکومیت منجر شود.«9
»با این همه، در یک حرکت چرخشی 180 درجه ای دیوان کشور فرانسه، در رأی مورخ 19 
مه 1983، تعقیب متهم را که سابقا به اتهام قتل غیر عمدی تعقیب و محکوم شده است، به اتهام 
قتل عمدی جایز دانسته است. به نظر می رسد عدالت قضایی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم، 
و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضایی، ایجاب می کند مبنای 
البته وحدت توصیف نه به همان معنایی که دیوان  وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم. 
کشور فرانسه اخیرا به آن اشاره کرده است، و در جایی که فردی به عنوانی محکوم شده با عنوان 
دیگر تعقیب شود، بلکه باید قائل به تفکیک شویم. چنانچه متهم به عنوانی از عناوین فعل ارتکابی 
برائت یافت، امکان تعقیب وی به جهت وصف دیگری ممکن است، اما اگر به یکی از عناوین جرم 

8. خزانی، منوچهر، منبع پیشین، ص 110_111 
9.  آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1، ص235، انتشارات سمت تهران، چاپ نهم، 1384 
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محکومیت یافته باشد، دیگر نمی توان او را به عنوان مجرمانه دیگری تعقیب نمود.«10
»به عبارتی دیوان فرانسه، تعقیب به اتهام قتل عمدی را، علیرغم محکومیت قبلی او به قتل عمدی، 
مغایر موازین قانونی ندانسته است، رأی دیوان کشور مبتنی بر این استدالل است که، از یک سو 
نمی توان به ماده 368 که ناظر به برائت است، استناد  جست و از سوی دیگر، قتل عمدی که برای 
تحققش اراده و قصد ارتکاب قتل ضروری است، از قتل غیر عمد که در آن عنصر قصد و اراده 

دخالت ندارد، متمایز است.«11
 چنانچه گفته شد، مبنای قاعده اعتبار امر مختوم از لحاظ نظری بر دو دلیل فردی و اجتماعی 
استوار است، بنابراین بلحاظ رعایت امنیت فردی و اجتماعی، به نظر می رسد بر خالف رویه 
قضایی دو کشور، اگر منظور از وحدت موضوع را، وحدت عمل مادی بدانیم، هم از زیاد شدن و 
انباشتن پرونده ها در دادسراها و دادگاه ها و در نتیجه اطاله دادرسی جلوگیری نموده ایم و هم اینکه، 

امنیت فردی و اجتماعی ملت بخوبی حفظ خواهد شد.
 »به محض اینکه حکمی ارائه شد، گفته می شود این حکم، حاکمیت امر قضاوت شده را بدست 

می آورد، موضوع عبارت است از، مجموعه نتایج یک تصمیم )حکم( قضایی.
 نتیجه حاکمیت امر قضاوت شده اینست، که بخش های مختلف باید از سرگیری دوباره محاکمه 

آن خودداری کنند.«12
 »حاکمیت امر مختوم کیفری، بر کیفری ایجاب می کند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری 
شود؛ اما این حاکمیت مانع از این نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم 
را متعاقب بر تصمیم مراجع کیفری اقامه کند. ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب، در امور کیفری به صراحت مقرر می دارد: »... اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات 
قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.« به این علت، در مواردی که شاکی خصوصی، 
دعوای ضرر و زیان خود را در دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری اقامه نکرده و یا به عللی از 
علل قانونی، دعوای مذکور، منجر به صدور حکم دادگاه کیفری نشده باشد، شاکی حق دارد دعوای 
ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه صالح )حقوقی( اقامه کند. البته در این فرض، دادگاه حقوقی 
مجاز نیست که در مورد جنبه کیفری، تصمیمی مغایر با تصمیم دادگاه کیفری اتخاذ کند و برای 
مثال متهمی را که در دادگاه جزا برائت حاصل کرده، مجرم بشناسد و این، همان امری است که در 
اصطالح به حاکمیت به امر مختوم کیفری بر حقوقی موسوم است. حقوقدانان حاکمیت امر مختوم 
کیفری بر حقوقی را ناشی از امکاناتی می دانند که مراجع کیفری برای دستیابی به حقیقت در اختیار 

10. شاملو احمدی، محمد حسین، منبع پیشین، ص 191
11.  آشوری، محمد حسین، منبع پیشین، ج1، ص 235- 236 

12. Henri. Capitant-autorita de la chose jugee en france-www.wikipedia.fr 
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دارند و اینکه مراجع کیفری دفاع از آسایش و امنیت جامعه را بر عهده دارند و تصمیمات آنان 
ناظر به جان و ازادی شهروندان است. در نتیجه، تصمیمات چنین مراجعی نباید از سوی مراجع 
دیگر مورد تردید قرار گرفته یا نادیده انگاشته شود. تذکر این مطلب ضروری است، که بر خالف 
حاکمیت امر مختوم کیفری، بر کیفری که اعالم آن، هم از سوی مراجع قضایی و هم توسط اصحاب 
دعوی امکان پذیر است، در حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی، فقط اصحاب دعوا، ذی نفع 
در اعالم آن شناخته می شوند. سرانجام یادآور می شویم که حاکمیت امر مختوم حقوقی بر کیفری 
وجود ندارد؛ زیرا در کشورهایی که دو دادگاه جداگانه به ترتیب به امور حقوقی بر کیفری رسیدگی 
می کنند، در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی، هم زمان با دعوای کیفری مطرح گردد، به 
موجب قاعده »دعوای کیفری، دعوای حقوقی را متوقف می کند.« دادگاه حقوقی باید منتظر تصمیم 
دادگاه کیفری بماند چنانچه دعوای خصوصی قبل از دعوای عمومی طرح شده و به نتیجه رسیده 

باشد، این نتیجه هر چه باشد، تأثیری بر اتخاذ تصمیم مراجع کیفری نخواهد داشت.«
 علیرغم فقدان نص رسمی، رویه قضایی فرانسه، اصل اعتبار قضیه قضاوت شده تصمیمات 
کیفری در مدنی را نسبت به همه تأیید می کند. و از این اصل چنین نتیجه می گیرد، که دیگر به 
قاضی مدنی اجازه داده نمی شود، آنچه را که به طور ضروری و مسلم از طرف قاضی کیفری، در 
مورد وجود عمل مجرمانه که مبنای مشترک دعوی مدنی و دعوی جزایی است، درباره وصف آن 
و مجرمیت کسی که عمل به او نسبت داده شده، تصمیم گرفته شده است، ندیده بگیرد. از این 
نظر اعتبار قضیه قضاوت شده در امور کیفری، تحت یک جنبه مثبت خود را معرفی می کند. قضیه 
قضاوت شده در امور کیفری به هیچ وجه مانع تصمیم مدنی در دعوی خصوصی نیست، ولی 
تصمیم کیفری به قاعده مدنی تحمیل می شود. قاضی مدنی در حدودی به آنچه از طرف قاضی 

کیفری تصمیم گرفته شده متعهد است.«13
 »جنبه مثبت اعتبار امر مختوم جزایی تأثیری است که در دعوای خصوصی دارد، یعنی گر چه امر 
مختوم موجب سقوط دعوای خصوصی نمی شود، اما در آن تأثیر دارد و قاضی دعوای خصوصی 
نمی تواند تصمیمی بگیرد که با تصمیم کیفری تعارض داشته باشد، اما عکس این قضیه صادق 
نیست؛ یعنی تصمیمی که دادگاه حقوقی قبال در مورد دعوای خصوصی گرفته است، تأثیری در 

تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای عمومی ندارد.
 اگر دادگاه کیفری به دعوای خصوصی نیز رسیدگی کند و از جهتی آن را رد نماید، مانعی وجود 
ندارد که آن دعوا به جهت دیگری در دادگاه حقوقی مطرح شود. مانند اینکه شخصی به اتهام 
تخریب ملک غیر، تحت تعقیب قرار گیرد، اما اگر دادگاه، مالکیت متهم را احراز نماید و در نتیجه 
دعوای خسارت را رد کند، شاکی می تواند دعوای دیگری را مبنی بر ابطال سند مالکیت متهم، در 

13.  آشوری، محمد، منبع پیشین، ص 236 
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دادگاه حقوقی مطرح کرده و خسارت های وارده را هم مطالبه کند.«14
 در شرح مبنا و علت حکومت و اولویت تصمیم کیفری بر مدنی، دو دلیل عمده ذکر شده است:

اول. از آنجا که قضاوت کیفری، امکان تحقیق گسترده تری در اختیار دارند که قضات مدنی 
وسایل  این  قاضی(  بوسیله  محاکمه  اداره  دلیل،  اختصاصی  قواعد  مقدماتی،  ندارند،)تحقیقات 
تصمیمات کیفری را به واقعیت نزدیک تر می سازد و احتمال کشف حقیقت در دادرسی کیفری و 

مدنی، یکی از آن دو بر دیگری حکومت داشته باشد، رأی کیفری اولویت دارد.
دوم. وظیفه اصلی دادگاه های کیفری، حفظ نظم عمومی است و با در نظر گرفتن مصلحت 
جامعه در مورد شرافت و آزادی مجرمین، تصمیم می گیرد. در نتیجه تصمیمات دادگاه های مدنی 
که در مورد نفع خصوصی و اغلب اوقات کامال مالی است، نباید با تصمیمات کیفری متناقض باشد. 
در حقیقت اعتبار امر مختوم در مدنی، دقیقا به منظور ممانعت از هر گونه تناقض بین یک تصمیم 

مهم کیفری و یک تصمیم مدنی است که اهمیت کمتری دارد.«
 »عالوه بر این در دادرسی های کیفری، دادستان یا نماینده او، به عنوان حافظ حقوق عمومی 
و نظارت بر اجرای قانون، شرکت دارند )بند ج از ماده 14 اصالحی 1381/7/28 قانون تشکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب( و همین امر، تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است و 
حکومت امر مختوم کیفری را بر دعوای مدنی توجیه می کند. از شاخه های این حکومت، توقف 
دادرس مدنی به رسیدگی کیفری است، که هر چند، گاه ار آن تخلف می شود، امروزه یکی از 
قواعد شایع و مسلم آیین دادرسی کیفری است، چرا که الزمه جلوگیری از صدور احکام متعارض 

در این زمینه است.
 در صورتی که به موجب حکم دادگاه، انتساب جرم به متهم، محرز و وی محکوم گردد، دادگاه 
از نظر دادگاه کیفری تبعیت  باید  مدنی در مورد وجود جرم، وصف جرم و مجرمیت محکوم، 
نماید و نمی تواند رأیی متناقض با رأی دادگاه صادر کند. به عنوان مثال: شخصی به اتهام ترویج 
مسکوکات تراشیده شده موضوع ماده 519 قانون مجازات اسالمی، محکوم شود و سپس مدعی 
خصوصی، برای جبران خسارات ناشی از خرید این سکه ها در دادگاه مدنی دادخواست می دهد. 
قاضی دادگاه مدنی، نمی تواند در اصل و وقوع جرم و وجود قصد تقلب برای مرتکب، تردید کند و 
احیانا ادعای محکوم را در مورد جنون ادواری وی در زمان ارتکاب جرم استماع کند، چرا که قاضی 
کیفری، ارتکاب جرم و قابلیت انتساب آن به مرتکب را بطور مسلم تأیید کرده است. اما قاضی 
مدنی، در صورتی که معتقد به عدم خسارت به قربانی جرم باشد، می تواند دعوای خصوصی را رد 
کند. همچنین در صورتی که قاضی کیفری، در حکم خود به تحریک مجرم توسط قربانی جرم، 
14. گاستون، استفانی و ژرژ، لواسور و برنار، بولوک، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ص 1227، ترجمه دادبان پسند، انتشارات دانشگاه 

عالمه طباطبایی، تهران، چاپ اول، 1377  
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تصریح کرده باشد، قاضی مدنی باید از آن تبعیت کند و در تعیین میزان مسئولیت مجرم و خسارت 
پرداختی، آن را لحاظ نماید.«15

 هر گاه دادگاه کیفری، حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر کند، این حکم، دادگاه مدنی 
را ملزم و متعهد می کند. به این ترتیب قاضی مدنی، از صدور حکمی که پایه و مستند آن اثبات 
امری باشد که در حکم کیفری نفی شده است، منع شده است. در این خصوص به چند نکته 

باید اشاره کرد:
 الف. در صورتیکه دادگاه کیفری به علت فقدان عمل مجرمانه، عدم احراز قصد متهم، مداخله 
نداشتن متهم و عدم احراز سببیت بین عمل متهم و جرم و نهایتا تردید در مورد هویت متهم، 
حکم برائت صادر نماید، قاضی مدنی موظف به تبعیت است و نمی تواند حکم معارض صادر 
کرده و متهم را به پرداخت خسارت محکوم نماید. برای مثال: در صورتیکه دادگاه کیفری احراز 
کند، که اصوال آتش سوزی انجام نشده تا در نتیجه آن، اموال شاکی خصوصی تلف شود، عناصر 
تشکیل دهنده جرم تخریب را منتفی می داند. بالتبع، دادگاه مدنی ملزم به تبعیت است و نمی تواند 

بر خالف حکم کیفری، متهم را ملزم به جبران خسارت نماید.
ب.  در صورتیکه رابط سببیت میان عمل متهم و جرم ارتکابی احراز شود، اما به علت فقدان 
تقصیر جزایی، متهم تبرئه شود، دادگاه مدنی می تواند بر پایه رابط سببیت، حکم صادر کند و این 
حکم با حکم کیفری در تعارض نیست. مانند اینکه متهم به تصور اینکه، قطعه طال متعلق به خود 
اوست، آن را می فروشد و صاحب مال از او، تحت عنوان سرقت شکایت کند. در دادگاه کیفری، 
پس از احراز عدم سوء نیت، متهم از اتهام تبرئه می شود، اما دادگاه مدنی می تواند، به استناد 

وقوع عمل برداشتن و فروختن مال، متهم را به جبران خسارت زیان دیده، محکوم نماید.
ج. در صورتیکه وقوع جرم از ناحیه متهم محرز باشد، اما به علت موانع قانونی، نظیر صغر سن 
و جنون، قابل مجازات نباشد، این امر، مسئولیت مدنی او را تحت الشعاع قرار نمی دهد و دادگاه 

مدنی به آن حکم می دهد.
 د. زمانیکه دادگاه کیفری، حکم به برائت صادر می کند، اظهار نظر او نسبت به ورود خسارت 
و نوع و میزان آن و نیز سبب ورود خسارت، اعتبار امر مختوم ندارد و دادگاه مدنی را ملزم نمی 
کند؛ مگر اینکه در جرائمی مثل تخریب، ورود خسارت از عناصر تشکیل دهنده جرم باشد. در این 

صورت، نفی ورود خسارت، اعتبار امر مختوم جزایی دارد.
 نکته اول: حاکمیت امر مختوم کیفری، مانع از این نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و 

زیان ناشی از جرم را متعاقب بر تصمیم مرجع کیفری اقامه کند.

15. استفانی، گاستون و دیگران، ص 1229  
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 ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب، در امور کیفری مقرر می دارد: »... 
اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.« البته 
دادگاه حقوقی مجاز نیست که در مورد جنبه کیفری، تصمیمی مغایر با تصمیم دادگاه کیفری اتخاذ 

کند و برای مثال متهمی را که در دادگاه جزا برائت حاصل کرده، مجرم بشناسد.
نکته دوم: امر مختوم حقوقی، اعتباری در دعوای عمومی ندارد، لذا در صورتیکه در دعوای 
بیحقی گردد،  به  یا مدعی محکوم  پرداخت ضرر و زیان شود و  به  حقوقی، خوانده محکوم 
دادگاه جزایی ملزم به تبعیت نیست. اما استثنائا در مواردی که صالحیت رسیدگی به موضوعی، 
ذاتا در صالحیت دادگاه حقوقی است، نظیر »مالکیت«، دادگاه ملزم به تبعیت از رأی دادگاه 

حقوقی است.

2 - 2 - وحدت اصحاب دعوی
 منظور از وحدت اصحاب دعوی این است، که دعوا باید سابقا بین همان اشخاصی که اصحاب 
دعوا، قائم مقام آن ها هستند، مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوی، تأثیری بر حصول 
امر مختوم ندارد و بنابراین، چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین 
بار، شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است )حاکمیت 
امر مختوم کیفری به کیفری(. به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای 
عمومی است و عامل طرح، که می تواند شاکی یا مقام تعقیب باشد، تأثیری بر حصول وحدت 
مورد نظر ندارد. برعکس، در مورد متهم، وحدت آن گاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان 

متهم، شریک یا معاون، مجددا مورد پیگرد واقع شود.
 در حقوق فرنسه »شرط دوم برای این که یک تصمیم جزایی اعتبار قضیه قضاوت شده را 
داشته باشد و مانع یک دادرسی جزایی جدید باشد، وحدت طرفین است. باید در هر دو دادرسی، 
تعقیب کننده و تعقیب شونده یکی باشند. این شرط که مربوط به صفت موضوع قضاوت شده 
است، همیشه در مورد تعقیب کننده محقق است، چه، دادسرا همیشه در دادرسی جزایی طرف 

اصلی است، حتی موقعی که دعوی عمومی به وسیله زیان دیده از جرم، به جریان افتاده است.
 برعکس، در مورد طرف تحت تعقیب، وحدت وجود ندارد، مگر وقتی که یک شخص واحد، 
کسی که به عنوان مرتکب جرم، معاون و یا مسئول مدنی که تعقیب شده است، دوباره به همان 
عنوان تحت تعقیب قرار گیرد. پس برای تعقیب، فرد دیگری برای همان عمل، غیر از کسی که 
قبال برای آن کار تبرئه یا محکوم شده است، مانعی وجود ندارد. برائت یا محکومیت اولی، مانع 
محکومیت دومی، به شرط اجتناب از تصمیمات متناقض نیست. استناد به قضیه قضاوت شده به 
وسیله دیگران، جز آن هایی که طرفین دادرسی اول بودند، ممکن نیست؛ اعتبار قضیه قضاوت 
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شده نمی تواند برای اشخاص دیگر مفید یا مضر باشد. ولی آیا نتیجه یکی است، در صورتیکه 
که شخص تحت تعقیب، در مرتبه دوم در ارتکاب همان عمل به عنوان شریک یا معاون همکاری 
کند؟ رویه قضایی ببه معاون اجازه نخواهد داد به نفع خودش به قضیه قضاوت شده در مورد 

ارتکاب اصلی، استناد کند.«16
 البته در خصوص تعقیب کننده نیز، یک استثناء به نظر می رسد، و آن زمانی است که، تعقیب 
کننده، شاکی خصوصی باشد، و در پرونده مطروحه، سمتی نداشته باشد، در این صورت پس از 
رسیدگی و صدور قرار منع تعقیب، شخص دیگری که در اثر ارتکاب همان عمل، زیان دیده واقع 

شده و دارای سمت است، می تواند مجددا علیه مشتکی عنه، دعوای کیفری طرح کند.
 »دکترین و رویهء قضایی فرانسه متفق القولند، که اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری، جنبهء نسبی 
دارد. یعنی آنچه مطلقا و نهایتا مورد قضاوت و حکم قرار گرفته، وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد، 
که طرفین در هر دو دعوی، اولی که به صورت حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است، یکسان باشد. 
شرط دوم مربوط به عهده دادسرا می باشد، محقق و مسلم است، زیرا در این نوع آیین دادرسی، حتی 
اگر اعالم کننده جرم، مدعی خصوصی باشد، اصوال از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر 

کیفری صادر نموده و دعوی عمومی را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید.«17
 دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است: »وقتی دادسرا، دعوی عمومی 
را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است، حکم صادره، اعتبار امر مختوم دارد و 
مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو، به حرکت در آورد. همچنین به عکس، مواردی که 
امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده، برای همان عمل و علیه همان 

افراد، دادسرا نمی تواند مجددا اقدام به تعقیب نماید.«18
 »به عبارت دیگر، وقتی موضوع دعوی جرم معین است، تفاوت نمی کند که امر کیفری، توسط 
دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در حالی که در مورد متهم، این 
وحدت در دو دعوی، همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای امر 
مختوم استناد کرد، که شخص معینی در هر دو دعوی مطروحه، تحت عنوان واحد، مورد تعقیب 
قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی، متهم به عنوان مباشر جرم، محاکمه شده و در نتیجه تبرئه 
گردیده است، معنی ندارد که مجددا در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون، تحت تعقیب قرار 
گیرد. مشروط بر اینکه تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن 
امر مختوم، این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقا در دعوی منتهی به حکم قطعی، شرکت نداشته 

16. استفانی، گاستون و دیگران، منبع پیشین، ج 2، ص 1224 
17.  خزانی، منوچهر، منبع پیشین، ص 111 

18. حکم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه، به نقل از خزانی، منوچهر، منبع پیشین، ص 112 
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اند، در دعوی جدید، در مورد همان عمل نمی توانند استناد به امر مختوم نمایند، زیرا حسب قاعده 
ذکر شده، حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی در دعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا، 

حقوقدانان در اعمال این قاعده، وحدت نظر ندارند.«19
 بعضی معتقد هستند، در تعقیب های پی در پی، وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف 
هستند، چنانچه در هر دو تعقیب، اتهام افراد به عنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد، تصمیم 

در حکم قطعی اولی، اعم از مساعد یا نامساعد، شامل متهم یا متهمان در دعوی ثانوی خواهد شد.
 برخی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم، فقط باید در منافع افرادی که در دعوی 
ثانوی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت منظور شود. به عبارت دیگر، چنانچه تصمیم نهایی مرجع 
قضایی در دعوی نخستین، مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد، مثل حکم برائت، متهم یا متهمان 
بعدی، اعم از مباشر یا معاون در جرم، از چنین حکمی منتفع خواهند شد، مشروط بر این که تصمیم 
مرجع قضایی اولی بر اساس دالیل عینی، مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن 
عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد. لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی، مساعد بود ولی 
حسب دالیل شخصی و نفسانی مانند جنون، متهم از تعقیب کیفری معاف شده، این علت نمی تواند 
به نفع آزادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسوولیت کیفری را دارا بوده 
و بعدا مورد تعقیب قرار گرفته اند.20 این نظریه علمی، سابقا مورد قبول دیوان کشور فرانسه قرار 
گرفت،21و نسبی بودن اعتبار امر مختوم، که اصل و قاعده است، منطبق با این نظر واجد خصوصیت 
مطلق گردیده. رویه قضایی جدید فرانسه22و برخی از مولفین حقوق جزای آن کشور، مثل دوندیود 
و وابر و گارسون، نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این 
نظریه، اقدامات تعقیبی اساسا مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در دعوی اولی حکم قطعی در مورد 
آن صادر شد، نمی تواند مالک موثر برای افراد دیگر، خواه شریک یا معاون جرم، در تعقیب ثانوی 

باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستند، اعتبار امر مختوم، وجود ندارد.
 رویه قضایی جدید، فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار 
داده است، و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف حقوق جزاء به تأثیر از قواعد جرم شناسی، 
در دعوی کیفری، شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی، فلذا اصل اعتبار امر مختوم، 

مغایر این نیست که تعقیب های پیاپی در مصالح فرد و جامعه مستقل از یکدیگر اجرا شوند.23
19.  خزانی، منوچهر، منبع پیشین، ص 112 

20. به عقیده فوستن هلی وقتی که بزهکار به علت یک عامل شخصی مثل سن و یا جنون و یا عدم کفایت دلیل تبرئه می شود. منظور 
این نیست که جرم وقوع نیافته، بلکه بیانگر این است که با فرض وقوع بزه، جرم قابل انتساب به مرتکب نمی باشد، در این صورت 

حکم صادره اعتبار امر مختوم را ندارد، به نقل از منبع پیشین، ص 113 
21. رأی 22 ژوئیه 1910 دیوان کشور فرانسه، به نقل از همان منبع، ص 113
22. رأی 28 فوریه 1952 دیوان کشور فرانسه، به نقل از همان منبع، ص 113

23. حکم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، به نقل از همان منبع، ص 113 
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 دیوان کیفر فرانسه، حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد بود که در تعقیب 
مجدد ارتکابی با تغییر وصف جرم، فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.24همچنین منعی 
وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی، که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر، مورد 

تعقیب قرار گرفته، تشدید مجازات اعمال گردد.«25

2 - 3 - وحدت سبب
 »منظور از سبب دعوی، مبنا یا هدفی است که بر اساس آن، اقدام به رسیدگی می شود. به این 
ترتیب، سبب دعوی در دادرسی های حقوقی، جبران خسارت مالی یا الزام به انجام یک تعهد به 
نفع خواهان دعوی است، در رسیدگی های کیفری، سبب دعوی اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و 
تربیتی نسبت به کسی است که ادعا شده به نظم عمومی جامعه لطمه زده است و در دادرسی های 
اداری، سبب دعوی، اعمال مجازات های انتظامی، نسبت به کسی است که گفته می شود از دستورات 
و نظامات سازمانی یک مجموعه تخلف، یا بر خالف شوون و حیثیت آن اقدام کرده است. منظور 
از این شرط این است که، زمانی می توان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی، مانع رسیدگی 
مجدد به موضوع است، که سبب دعوی در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد، یعنی سبب 
در هر دو، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. بنابراین، از آنجا که ممکن است عمل 
مرتکب، موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت، دعوای حقوقی نسبت به آن 
منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، یا مرتکب از کارمندان یک اداره بوده و عمل 
او یک نوع تخلف اداری هم محسوب شده و در دادگاه تخلفات اداری به این عمل رسیدگی شده 
باشد، هیچیک از این دو رسیدگی، رسیدگی به دعوای جبران خسارت در دادگاه حقوقی و رسیدگی 
به تخلف اداری در دادگاه اداری، مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است 

با یکی از عناوین جزایی منطبق باشد، نخواهد بود.«26
 به عبارت دیگر، سبب طرح دعوای عمومی، همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات 
یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر مجرم است. بنابراین، وقتی از وحدت سبب، به عنوان سومین شرط 

حصول امر مختوم »کیفری« یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده، ممنوع است.
 در واقع ایران در این موضوع نیز از کشور فرانسه تبعیت نموده است.

نتیجه گیری
 استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به 

24.  حکم مورخه 28 فوریه 1952 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، به نقل از همان منبع، ص 114
25. حکم مورخه 18 اوت 1960 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه، به نقل از همان منبع، ص 114

26. خالقی، علی، منبع پیشین، ص 120
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مرحله بدوی یا نخستین ندارد، دادگاه نیز، هر گاه با بررسی سوابق متهم، به وجود حکمی قطعی 
در خصوص موضوع مورد رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی متهم، از ادامه رسیدگی 
خودداری نماید، اما برای اینکه متهم نتواند به حکمی که سابقا در مورد اتهام کنونی او صادر و 
قطعی شده استناد، و رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، 
تحقق شرایطی چند، بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت 
موضوع، وحدت اصحاب دعوی، وحدت سبب، که هر یک جداگانه بررسی شد. در حقوق فرانسه 
نیز،»هنگامی که تصمیم قطعی می گردد، هیچ راه اعتراضی دیگر، نمی تواند اجرا گردد.« گفته می 
شود رأی،»اعتبار امر قضاوت شده« یافت. نتیجه این می گردد که: 1_ آنچه که قضاوت می شود، 
باید به عنوان حقیقت محسوب گردد. 2_ تصمیم، دیگر نمی تواند زیر سوال رود و بنابراین می 
تواند اجرا شود، و شخصی که قباًل مورد قضاوت قرار گرفته است، نمی تواند مجددا برای همان 

اعمال، تحت تعقیب قرار گیرد.
 اصطالح امر قضاوت شده جزو نظم عمومی است، یعنی اینکه این امر می تواند در هر لحظه، در 

هر مرجع، توسط همه اصحاب دعوی و رأسا توسط قاضی، مورد اعتراض قرار گیرد.
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عباس سلمانپور

زندان  ،بازدارنده يا جرم زا؟ 

 عضو هئیت علمی حقوق دانشگاه گیالن و وکیل پایه یک دادگستری 

وقتی سخن از مجازات خصوصًا 
می آید،  میان  به  عادی  مردم  بین 
متبادر  زندان  آنها  غالب  ذهن  به 
می شود و این شاید بدان دلیل است 
که بین انواع مجازات ها، زندان رواج 
بیشتری یافته و از دید عموم، زندان 
کیفری  اجراهای  ضمانت  ملکه 
شدیدی  انتقادهای  علیرغم  است. 
که به اعمال این مجازات در سطح 
دنیا می شود، هنوز هم آمار زندانیان 
رو به  زندانهای ساخته شده  تعداد  و 
که  آماری  طبق  است.  افزایش 
ریاست قوه قضائیه در سال 81 ارائه 
داده است، سالی 700 تا 800  هزار 
می شوند.  زندان  وارد  ایران  در  نفر 
در  که  کسانی اند  از  غیر  عده  این 
پاسگاه ها و مراجع دیگر تحت نظر 

قرار می گیرند. 
یک پنجم این تعداد نیز محکومیت 
که  زندان   ]124 - 122 : 1[ می یابند. 
و  حمله  مورد  حد  این  تا  اکنون 
جامعه شناسان  و  حقوقدانان  انتقاد 

واقع گردیده، خود، زمانی جایگزین 
بجا و مناسبی برای کیفرهای بدنی 
بوده است.  بدوی  جوامع  وحشیانة 
دوره ای که مجازات ها شکل خشن 
تنبیهات  و علنی داشت و بصورت 
با  غیر متناسب  غالبًا  و  بدنی  شدید 
عمل ممنوعه ارتکابی، تعیین و اجرا 
خصوصًا  بتدریج،  اینکه  تا  می شد، 
در  فرانسه   1789 انقالب  از  پس 
و  زندان  به  رجوع  دوم،  دوره 
به  را  خود  جای  مجازاتهای خشن 
با  اما  بی سروصدا  و  آرام  کیفرهای 
بازدارندگی بیشتر داد و تنبیه بدنی 
به  مجرم،  بر  جسمی  فشارهای  و 
روانی  روحی -   مجازاتهای  سمت 
در  اعدام  که  بطوری  کرد.  حرکت 
اعدام  به  را  خود  جای  مالء عام، 
بصورت مخفیانه و در محیط بستة 
زندان داد و شالق و سایر کیفرهای 
بدنی، تبدیل به حبس کردن در زندان 
گردید و بطور کلی این مجازات  در 
وارد  جدید،  ابزار  بعنوان  نو  قالبی 

 ]2[ سیستم های قضایی جهان شد. 
لذا می بینیم که کیفر زندان در شکل 
جدید  واکنشی  نظام یافته،  قالب  و 
کمتر  و  است  کیفری  حقوق  در 
بعنوان  آن  تاسیس  از  قرن  دو  از 
می گذرد.  کیفری  اجرای  ضمانت 
قدیمی  شکل  به  هر چند   ]33 : 3[
هزار  دو  از  بیش  غیر منسجم  و 
این  در   ] 38  :4[ دارد.  قدمت  سال 
نوشتار، سعی بر این است تا بررسی 
و  بازدارنده  مجازات،  این  آیا  شود 
اصالح گراست یا مخرب و جرم زا؟ 
مقوله،  این  به  پرداختن  برای  البته 
صفحه  چند  در  و  محدود  بطور 
که  آنطور  را  مطلب  حق  نمی توان 
سعی  لیکن  کرد.  ادا  است  شایسته 
و  کلیات  بیان  از  صرفنظر  با  شده 
حواشی بحث، بیشتر، اصل موضوع 
گفته شود  است  نظر  مورد  آنچه  و 
توسط  بررسی ها  ادامه  انشاءا...  و 
موضوع  این  پیگیری  عالقمندان 

انجام خواهد شد.

مبحث اول .  زندان، مجازات است یا اقدام تامینی؟ 
قبل از پرداختن به این سوال، ابتدا الزم است تعریفی از زندان داشته باشیم. در آئین نامه امور زندانها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1361 در بند الف از ماده یک، در تعریف از زندان آمده است:

»زندان، محلی است که در آنجا متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی مقام صالحیتدار قانونی موقتا یا 
برای مدت معینی یا بطور دائم نگهداری می شوند....« در این تعریف، نگاه به زندان، بعنوان یک مجازات 
است نه چیز دیگر. لیکن بعدها با تغییر نگرش نسبت به زندان و فلسفه وجودی آن بعنوان مرکزی 
برای نگهداری محکومان جهت اصالح و بازپروری، در آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان 
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1372، در مادة 3، تعریف جدیدتری از زندان بعمل 
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آمد. به موجب آن »زندان، محلی است که در آن متهمان و محکومان .... بمنظور اصالح و تربیت و 
درمان نارسائیها و بیماری های اجتماعی و تحمل کیفر، نگهداری می شوند.« در این تعریف، فقط یکی 
از اهداف زندانی کردن مجرم، تحمل کیفر اعالم گردیده آنهم نه بعنوان هدف اول، بلکه هدف اصلی، 
اصالح و تربیت و درمان دانسته شده. این، یک تعریف با دیدگاه کیفرشناسی است که بعدها با تصویب 
آئین نامه جدید سازمان زندان ها در سال 84 برآن تاکید شد. امروزه دیگر زندان با اعمال شاقه به شکل 
سابق وجود ندارد و از طرفی سعی در برچیدن یا محدود کردن زندانهای انفرادی است. تا جائیکه هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور نیز نوع انفرادی زندان را موجب محرومیت زندانی از مجالست با دیگران 
و باعث تالمات روحی و تبعات ناگوار دانسته و آنرا منع کرده است ]5[ ویژگی هایی که خاص یک 
مجازات تنبیهی است، نظیر هراس انگیز بودن، آزاردهندگی ورنج آور بودن، امروزه دیگر در مورد زندان 
با شدتی که در گذشته وجود داشته، وجود ندارد. ]6[ از سوی دیگر در طول سالهای متمادی، مراکز و 
سازمانهای متعدد بین المللی در راستای تالش برای تبدیل زندان از مکانی صرفا برای نگهداری مجرم 
به مکانی عالوه بر آن برای اصالح و بازپروری وی تشکیل شده است. از جمله آنها می توان به مرکز 
بین المللی مطالعات زندان موسوم به I.C.P.S 1  اشاره کرد. که در آوریل سال 1997 در دانشکده حقوق 
دانشگاه لندن پایه گذاری شد. هدف این مرکز آن است که با استفاده از دستاوردهای علمی و پژوهشی 
خود به دولتها و کانونهای وابسته، به گسترش سیاست درست در اداره زندان ها و بهره وری بهینه از 
محکومیت زندانی یاری رساند و نیز سازمان اصالحات جزایی بین المللی موسوم به  P.R.I 2  که بعنوان 
یک سازمان مستقل و غیر دولتی عام المنفعه در سال 1989 در هلند به ثبت رسید. P.R.I  می کوشد تا به 
اجرای برنامه های ویژه اصالحات در کشورها کمک کند. این اصالحات در راستای گسترش و برقراری 
موازین جهانی حقوق بشر در اجرای قانون و شرایط و معیارهای زندانها و حذف هر گونه بی عدالتی و 
کاهش میزان توسل به کیفر زندان است. )1 : 120 - 122( لذا تمام تالش ها، برای اصالح وضع نابسامان 
زندانها و تبدیل آن به مرکزی برای اصالح و تربیت است. با عنایت به جمیع جهات گفته شده، بنظر، 
محکومیت به زندان بعنوان یک اقدام تامینی و تا حدودی تربیتی تلقی است. البته این به معنای خالی 
بودن آن از مضرات نیست. لیکن وجود عواقب ناخوشایند مجازات حبس، منافاتی با این امر ندارد که به 

زندان بعنوان مرکز اصالح و تربیت نگاه شود و تالشها بر کاهش عواقب زندان معطوف گردد. 

مبحث دوم . نگرش اسالم به زندان: 
در قرآن، واژة »سجن« به معنای زندان، تنها در داستان حضرت یوسف )ع( آمده، در حالیکه واژه 
حبس در چند سوره به معنای نگاهداری و بازداشت بکار رفته است. بدون آنکه کاربرد زندان داشته 

1. The international center for prison studies
2. Penal reform international



68

سال دوم . شماره سوم . بهار و تابستان 1389   راه وکالت
دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

باشد. ]7،8 [ استاد توفیق الفکیکی، حقوقدان انگلیسی، در مقاله ای که دربارة تاریخ زندان اصالحی 
نوشته است، با دلیل ثابت کرده که حضرت امیر)ع( زندان را براساس کیفر دادن به قصد اصالح 
مجرم احداث فرمودند. ]9[ ضمن آنکه در روایات گوناگون هم از حضرت علی)ع(، در خصوص 
علماء و جاهالن فاسق و مردانی که ترک انفاق می کنند و همچنین در مورد اشخاص غاصب و مال 
یتیم خور و خائنین به امانت، آمده است که ایشان حکم به حبس داده اند. ]10[ و نیز حکم زندان 
برای زن مرتد. ]11[ استاد دکتر ابوالقاسم گرجی در این رابطه می گوید: »تشریع کیفر برای زجر 
و عذاب گنهکار نیست. برای تادیب، مستقیم ساختن و تهذیب اخالق است ... عقوبت در اسالم 
وسیله استقامت است. خداوند، کیفر را برای حمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی حفظ دین، حفظ 
نفس، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است«. 
]10 9: ، 12[ نتیجه مطالعات فوق این است که تاثیر اصالحی و تربیتی زندان از نظر اسالم، دور نمانده 
بلکه در کنار وصف تنبیهی، مورد تاکید واقع شده است. و وقتی سخن از وصف تربیتی و اصالحی 
است، منظور همان ویژگی بازدارندگی زندان است. در اسالم اگر زندانی وجود دارد، بعنوان مکانی 
است که شخص زندانی در طول مدت اقامت در آن، هم مدتی از جامعه دور می ماند و هم پی به 

اشتباه خود برده و نادم و پشیمان به جامعه باز می گردد. 

مبحث سوم  . مزایا و مضرات زندان: 
1. مزایای زندان: دکتر محمد آشوری استاد حقوق دانشگاه تهران امتیازاتی را که برخی مدافعان زندان 
برای آن قائلند عبارت دانسته است از اینکه: »1- اگر در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد زندان 

حذف شود، گرایش قضات به اعدام بیشتر خواهد شد پس، زندان امری ضروری است. 
2. زندان سبب ناتوانی مجرم می شود و توان انجام جرم را از او سلب می کند.

3. از همه مهمتر، اگر زندان را حذف کنیم با مجرمان خطرناک چه باید کرد؟« ]1 : 125[ 
برخی نیز با تقسیم بندی جرائم به مهم و کم اهمیت، حبس را مناسبترین ضمانت اجرا برای جرائم 
مهم می دانند، و معتقدند در جرائم مهم نظیر تجاوز به عنف، کالهبرداری، جعل اسناد و خیانت 
اینگونه جرائم اساسا  به کشور، قاضی حق ندارد از مجازات جانشین حبس استفاده کند، و در 
نه حقوقدانان و نه مقنن به رافت و عطوفت نسبت به مرتکب نمی اندیشند. زیرا هدف مجازات 

جانشین با هدف مجازات حبس فرق می کند و این دو در تعارض و تضاد با یکدیگرند. ]3 55:[

2. آثار زیانبار زندان: یکی از عمده ترین زیانهای زندان با شرایط کنونی، تبدیِل آن به محلی 
برای آموزش آخرین تکنیک های ارتکاب جرم توسط مجرمین به یکدیگر است. زندان  که اصلی ترین 
حربه دفاع اجتماعی در برابر جرم است، در حال حاضر بصورت مدرسه تکرار جرم درآمده است. این 
تاثیر منفی، خصوصا در کسانی که برای بار اول به زندان می روند به مراتب بیشتر است و می تواند 
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در گسترش انحرافات تاثیر بسزا داشته باشد. ]13 : 90 - 91 ، 14 : 325[ نتیجه تحقیق دو تن از محققان 
بنامهای کاپالن3 و جانسون4 نشان می دهد حبس های گذشته در انحرافات بعدی افراد تاثیر دارد. 

دومین ضرر زندان، اثر آن بر کاهش تاثیر بازدارندگی مجازات حبس است. کسی که یک بار وارد 
زندان شد، چه بسا ریسک دوباره رفتن به آنجا را پذیرفته و به فکر تکرار جرم افتد. 

بعنوان سومین ضرر، از ایجاد تغییر در ارزشهای اجتماعی و به کارگیری شیوه های نو در ارتکاب 
احتمال  بر  که  کرده اند  یاد  قضایی،  دستگاه  و  قانون  به  نسبت  زندانی  فرد  نگرش  تغییر  و  جرم 
قانون شکنی مجدد از ناحیه او می افزاید. ]14 : 236 - 237[ دیگر اثر زیانبار زندان، تاثیر نسبتا شدید 
آن بر روی خانواده شخص زندانی است که چه بسا موجب از هم پاشیدگی خانواده وی یا طرد او از 
سوی خانواده گردد و یا حتی می تواند به خاطر مواجهه خانواده با تنگنای مالی ناشی از زندانی شدن 
سرپرست خانوار، عاملی برای وقوع بزههای جدید، این بار توسط اعضاء خانوادة زندانی بمنظور 
اعاشه باشد، و باالخره دربرداشتن هزینه های گزاف برای جامعه بمنظور احداث و نگهداری زندان، 
نگهداری زندانیان، اجرای انواع برنامه ها و تدابیر اصالحی و آموزش برای آنان، جذب متخصصین 
و ....، بعنوان یکی دیگر از زیانهای زندان مطرح است. ویژگی های منفی و مخرب زندان چنان است 
که صاحبنظران، آن را بزرگترین مانع اصالح و تربیت افراد می دانند و معتقدند در زندان، آفتابه دزد، 

به هواپیما ربا تبدیل می شود. ]3 : 50 - 51[ 

نتیجه گیری: 
با جمع بندی موضوعات مطرح شده می توان به این نتیجه رسید که در پاسخ به پرسشی که عنوان 
مقاله حاضر است نمی توان بطور قاطع، یکی از دو گزینه مطرح را انتخاب کرد. زیرا زندان واجد 
هر دو جنبه است، هم اثر بازدارندگی دارد و هم جرم زا است لیکن قوت یافتن یکی از دو جنبة 
مزبور بر دیگری امری کامال نسبی و تابع شرایط گوناگونی است، از قبیل نحوه اداره زندانها، چگونگی 
میزان دقت  در تدوین و اجرای  اهمیت است و  نگهداری و طبقه بندی زندانیان که بسیار حایز 
برنامه های مختلف جهت اصالح زندانیان و تعالی روح و روان آنها، میزان تاثیرپذیری زندانی از محیط 
مفسده انگیز داخل زندان و میزان تاثیر پذیری زندانی از برنامه های فرهنگی و آموزشی داخل زندان، 
درصد موفقیت مراقبتهای پس از آزادی، میزان توجه به وضعیت معیشتی خانواده زندانی، حرفه آموزی 
در زندان، حذف حبس های کوتاه از عداد مجازات ها، اختصاص یافتن مجازات حبس برای جرائم مهم 
و مجرمین خطرناک و حتی االمکان عدم تعیین حبس برای مجازات کسانی که بار اول مرتکب جرم 
گردیده اند و نیز برای مجرمین زیر 18 سال و ..... و توجه داشته باشیم که میزان بازدارندگی مجازات 

3. Kaplan 
4. jahnson
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حبس، رابطه مستقیم با رعایت موارد باال دارد. هر چقدر در رعایت این موارد، بیشتر بکوشیم به همان 
نسبت، به میزان بازدارندگی، حبس افزوده می شود و برعکس هرقدر در رعایت آنها سهل انگاری گردد، 
به همان نسبت بازدارندگی جای خود را به جرم زایی مجازات حبس می دهد. آنچه مسلم است، همه 

چیز در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی مطلوب، مترقی و کارا است. 
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جعفر شعبانی

نقش شهرداری ها در پيشگيری از حاشيه نشينی و جرايم ناشی از آن*

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کار آموز وکالت

شهر نشینی پیوند ناگسستنی با جرم 
که  پیوندی  داشت.  داشته و خواهد 
گره آن را آدمیان می زنند، به عبارتی 
تا جامعه و زندگی شهرنشینی هست 
جرم نیز هست. از نگاه دورکیم اصوالً 
این سازمان جامعه هست که طبیعت 
جرم و ماهیت نظم دادن به رفتارهای 
سازمانی  می کند.  تعیین  را  مجرمانه 
که خود بر اساس دو عنصر تقسیم 
کار و وجدان جمعی موجود در آن 
مدعی  همچنین  او  می گیرد.  شکل 
است که در درون جامعه ی برخوردار 
از سازماندهی متفاوت همواره میزان 
معینی از جرم وجود دارد. سبب این 
وضع به ادعای دورکیم آن است که 
جرم، بخشی به هنجار از جامعه بوده 
و  )سلیمی  است  آن  مکمل  جزء  و 

دیگران، 148،1386(.
از دیدگاه دورکیم بروز رفتارهای 
مجرمانه امری است عادی تا این حد 
که برخی از جرم شناسان، جایگاهی 
و  نبوده  قائل  پیشگیری  مقوله  برای 
کاهش جرم  از  بایستی  که  معتقدند 
سخن به میان آورد. ولی حتی صحت 
چنین دیدگاهی هرگز به معنای عدم 
بردن  بکار  و  جرایم  کنترل  قابلیت 

روش های پیشگیرانه نخواهد بود.
اصل  از  پنج  بند  در  ما  در کشور 
مناسب  اقدام  اساسی،  قانون   156
تنها  جرم  وقوع  از  پیشگیری  برای 

سایر  و  است  قوه  این  عهده ی  بر 
و  مسؤولیت  ادارات،  و  دستگاه ها 
تکلیفی از این حیث نخواهند داشت، 
بلکه مسؤولیت جمعی، متوجه همه 
زیرا  است  اشخاص  و  سازمان ها 
عوامل ارتکاب جرم به قدری وسیع و 
متنوع می باشند که به تنهایی این نهاد از 

عهده ی این امر خطیر بر نمی آید.
عوامل،  مجموعه  با  برخورد 
زندگی،  نامساعد  محیط  همچون 
نداشتن برنامه صحیح برای گذراندان 
و  ولگردی  بیکاری،  فراغت،  اوقات 
... جدای از اینکه از حیطه اختیارات 
قبیل  این  است،  بیرون  قضائیه  قوه 
ریشه دارتر  و  عمیق تر  غالباً  عوامل 
از آنند که قوه قضائیه، آن هم با این 
امکانات محدود و بودجه اندک که 
در اختیارشان است، بتوانند برخورد 
معضالت  این  رفع  برای  مناسبی 

داشته باشد.
قضائیه،  قوه  محترم  ریاست 
حضرت آیت اهلّل آملی الریجانی در 
اولین  در  بیانات خویش  از  قسمتی 
همایش علمی و کاربردی پیشگیری 
از وقوع جرم در مشهد بر این مسأله 
تأکید داشته اند که پیشگیری از جرم 
بدون تعامل همه جانبه قوای کشور 

ممکن نخواهد بود.
یکی از نهادها که می تواند نقش 
مهمی را در پیشگیری از وقوع جرم 

می باشد.  شهرداری  دهد،  نشان 
مؤسسه ای  به عنوان  که  شهرداری 
موجب  به  مستقل  و  غیردولتی 
قانون در شهرها تشکیل می شود و 
عهده دار امور محلی و ارائه خدمات 
می باشد،  شهر  سکنه  شهروندان  به 
و  ویژگی ها  شناخت  با  می تواند 
شهرها  در  جرم  مکانی  تسهیالت 
و همچنین برنامه ریزی های مناسب 
تسهیالت محیطی  منظور حذف  به 
جرم و اقدامات دیگر نقش مهم و 
محوری را در کاهش نرخ جرایم در 

شهرها ایفاء نماید.
جامعه شناسان  جرم شناسان، 
محیط  تأثیرگذاری  حقوقدانان  و 
رفتارهای  بروز  در  را  اجتماعی 
مجرمانه مورد پذیرش قرار داده اند 
به  می توان  نمونه  عنوان  به   که 
انریکوفری، دورکیم، ادوین ساتلرند 

و مرتن اشاره کرد.
بروز  عوامل  از  نامساعد  محیط 
این  از  یکی  است.  مجرمانه  رفتار 
حاشیه نشین  مناطق  محیط ها، 
آن  در  زندگی  شرایط  که  می باشد 
نامناسب  و  پایین  شدت  به  جامعه 
تأثیرگذاری  مقاله  این  در  است. 
و  جرم  ارتکاب  بر  حاشیه نشینی 
از  پیشگیری  در  شهرداری ها  نقش 
آن  از  ناشی  جرایم  و  حاشیه نشینی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

*.  این مقاله برگرفته از پایان نامه اینجانب با عنوان نقش شهرداری ها در پیشگیری از جرم در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی جهت 
دریافت درجه کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر مهدی نقوی می باشد.
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مبحث اول: تعریف حاشیه نشینی و علل به وجود آمدن آن

گفتار اول: تعریف حاشیه نشینی

در فارسی اصطالحات متعدد در ارتباط با حاشیه نشینی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: زاغه 
نشینی، آلونک نشینی و حلبی آباد و غیره. در سایز زبان ها و فرهنگ ها، اصطالحات متفاوتی در این زمینه 

وجود دارد مانند رانجو یا فوال در آمریکای التین، بوستی یا کامپونگ در آسیا، بی دونویل در آفریقا.
مناطق زاغه نشین، آلونک نشین، کپرنشین و در مفهوم کلی تر "حاشیه نشین" بخش هایی فراموش 
شده از شهر هستند که شرایط زندگی و مسکن در آن جا به شدت پایین و نامناسب است. زاغه ها 
مناطقی هستند که مهاجران فقیر و مصیبت زدة روستایی، اولین خانه ارزان و کوچک خود را در 
آن جا بنا کرده و شروع به جست و جو برای یافتن کار و شغل مناسب در همان حوالی می کنند. 
بنبابراین مشاهده می شود قسمت عمده ای از زاغه ها در همجواری مناطق صنعتی یا در محیط های 
فعالیت های صنعتی  میزان  نشان می دهد که هر چه  انجام شده  قرار گرفته اند. تحقیقات  تجاری 
بیشتر باشد، تعداد زاغه نشینان هم در آن مکان بیشتر خواهد بود. زاغه ها معموالً در مکان هایی 
پدید می آیند که به هیچ عنوان برای سکونت انسان مناسب نیستند. اغلب این سکونتگاه ها بر روی 
اراضی حاشیه ای شهر که ارزش بسیار کمی دارند واقع شده اند. مناطقی مانند تپه های اطراف شهر، 
زمین های مرطوب و مردابی، زمین های اطراف محل زباله های شهری، زیر کابل های فشار قوی، 
حاشیه رودخانه ها و نیز مکان هایی که در معرض خطر سیل بوده و سیالب های موسمی در آن جا 

رخ می دهد )هادیزاده بزاز،14،1382( .
صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند. برخی 
مانند چارلز آبرامز حاشیه را به عنوان فرایند تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن دانسته اند 
)مسعودی فر، 2، 1385(. حاشیه نشین را به معنای عام، شامل تمام کسانی می دانند که در محدوده 
اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصادی شهر نشده اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، 
و  می کشاند  کار  بازارهای  و  قطب های صنعتی  به سوی  و  کنده  زادگاه خویش  از  را  افراد  این 
بهتر زندگی راهی شهرها می شوند  منظور گذراندن  به  مهاجرین روستایی هستند که  آن ها  اکثر 
)یاوری،612،1383(. بعضاً هم حاشیه نشینی را استقرار در زمین های غیر قانونی شهری تعریف 
ارائه  از حاشیه نشینی  تعبیری که  به شهرداری ها و وزارت مسکن مربوط می شود و  می کنند که 
شده است، ساختمان یا بخش از شهر که در آن ویرانی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد 
جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش الزم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل 

دیده می شود )مسعودی فر،2،1385(   
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در مفهوم کلی، حاشیه نشین به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون 
نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. برخی 
تعریف  معیار  شهر،  حاشیه  در  را  فرد  سکونت  محل  گرفتن  قرار  شهری،  امور  کارشناسان  از 
شهرنشینی در نظر می گیرند. گرچه بیشتر حاشیه نشینان در حاشیه شهرها  زندگی می کنند، اما 
بسیارند افرادی که در داخل محدوده شهری  زندگی می کنند، ولی جزء حاشیه نشینان به حساب 
حاشیه نشین  لیکن  می کنند،  زندگی  شهرها  حاشیه  در  که  هستند  هم  کسانی  برعکس  می آیند. 
نیستند. به این ترتیب شاید الزم باشد تعریف ثالثی از مجموع دو تعریف پیش گفته، به دست 
داده شود و آن اینکه حاشیه نشین فردی است که در حاشیه شهر زندگی می کند و جذب نظام 

اقتصادی و اجتماعی شهر نشده است)برآبادی،48،1381(.
از دیدگاه شهرسازی، حاشیه نشینی نوعی اسکان غیر رسمی و شیوه ای از سکونت موقت تلقی می شود که 
در خارج از محدوده های شهری در زمین هایی که برای توسعه شهری پیش بینی نشده اند شکل می گیرند 

و با ساخت و ساز غیر قانونی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی همراه است)برآبادی،48،1381(.

گفتار دوم: علل حاشیه نشینی
علل و جریان هایی که موجب پدید آمدن حاشیه نشینی شده اند مختلف اند از جمله:

1. کمی درآمد رؤسای خانوار و باال بودن قیمت زمین و هزینه ساخت و ساز رسمی و گرانی 
اجاره بها و همچنین تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیر رسمی با مسکن رسمی. حسب اعالم 
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در سال 1373. در مجموع قیمت تمام شده مسکن 
ساخته شده به صورت غیر رسمی حدود 1/6 مسکن رسمی با ابعاد مشابه می باشد. وقتی هزینه های 
تمام شده زندگی مردم به گونه ای باشد که دیگر نتوانند در شهر زندگی کنند برای ادمه زندگی 

مجبور می شوند به حاشیه های شهر بروند. معموالً حاشیه نشینان جزء تهیدستان جامعه هستند.
بهداشتی، آموزشی و...موجب سرازیر شدن  2. دافعه های مبدأ مثل نداشتن زمین، آب، خدمات 

روستائیان به شهرها و باال بودن هزینه زندگی در شهرها موجب پدید آمدن حاشیه نشینی می شود.
3. قطعه بندی های بزرگ زمین موجب افزایش قیمت شده و در نتیجه امکان خرید زمین توسط 

افراد کم درآمد وجود ندارد و به ناچار افراد ضعیف به حاشیه شهرها پناه می آورند.
4. فقدان منطقه بندی و کاربری نامناسب زمین. اگر شهرها به صورت مناسب منطقه بندی و توسعه 
نیابند زمین برای ساخت و ساز غیر مجاز فراهم شده و محالت زاغه نشین به وجود خواهد آمد، 
همچنین چنانچه زمین های مناسب برای خانه سازی به کاربری صنایع و یا دیگر موارد کاربری 

اختصاص یابد ممکن است محالت فقیر نشین شکل بگیرند )مسعودی فر،4،1385(.
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5. مهاجرت اعم از مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و نیز مهاجرت از 
داخل شهر به حواشی آن.

ادارات و  تأثیر عملکرد  6. در شکل گیری مناطق حاشیه نشین، حداقل در گسترش آن نقش و 
دستگاه های دولتی و عمومی را نباید نادیده گرفت. برخی از اراضی داخل یا خارج شهرها متعلق به 
سازمان ها و ادارات دولتی و عمومی از جمله شهرداری ها، سازمان  مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی 
و منابع طبیعی می باشد که شناسایی حدود اربعه و حفاظت از آن حائز اهمیت است. در پاره ای موارد 
در پرونده های مطروحه در دادگاه ها مشاهده می شود که اراضی دولتی مورد تصرف و تعرض افرادی 
سودجو واقع شده و حتی به کرات و به ُصَور مختلف مورد خرید و فروش واقع شده و همچنین در 
مواقعی ساخت و ساز قرار گرفته ولی ادارات یا نهادهای ذینفع اطالعی از آن حاصل نکرده و طبعاً در 
تعقیب عامل یا عاملین جرم برنمی آیند یا وقتی اقدام می نمایند که این قبیل اراضی طی ایادی متعدد 
منتقل شده و در زمان طرح شکایت به لحاظ پیچیدگی موضوع و نقل و انتقاالت مکرر و سپری شدن 
مدت طوالنی از تصرفات، در نتیجه رسیدگی قضائی مستلزم صبر و حوصله و دقت بیشتر و زمان 
طوالنی خواهد بود و چه بسا این تصرفات موجب تجزیه و رواج ساخت و سازهای غیرمجاز و نتیجتًا 

شکل گیری حاشیه نشینی می شود)مسعودی فر،5،1385(.

مبحث دوم: ویژگی های عمومی مناطق حاشیه نشین:
1. پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سالمتی

حاشیه نشینی  مناطق  ویژگی های  عمده ترین  از  بهداشتی  و خدمات  امکانات  به  دسترسی  عدم 
می باشد. حاشیه نشین ها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد و اندازه استانداردهای جهانی و 
حتی ملی هستند و همین امر خود عاملی است برای اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست، 

مثل انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آن، به جریان افتادن فاضالب منازل در کوچه ها.

2. سیمای نامطلوب
عمده ترین نماد حاشیه نشینی، سیمای نامطلوب آن است که احساس، وجدان و دیدگان آدمی را 
می آزارد. ساختمان ها تخریب شده و فرسوده نشان داده می شود. گذرگاه ها و معابر پرپیچ و خم و 
کم عرض بوده و معموالً راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش نشانی، اورژانس و پلیس در 

مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد )مسعودی فر،6،1385(

3. آشوب های اجتماعی  
افراد سنین جوان با توجه به احساس محرومیت نسبی و عدم توانایی ارضای نیازهای خود، به 
صورت بالقوه به ناراضی هایی تبدیل می شوند که ممکن  است با وقوع هر حادثه ای یا با سازماندهی  
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اراذل و اوباش، به برهم زدن امنیت عمومی و اخالل دست بزنند، به عنوان مثال، شورش های فرانسه 
در سال 2005 و 2007 به نوعی متأثر از حاشیه نشینی بوده است.

4. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
 هویت قومی، پایبندی به سنت ها، فقدان تخصص، بی سوادی و کم سوادی، درآمد پایین، تجمع 
کودکان فراری، کودکان خیابانی و کارتن خواب ها، قوم گرایی شدید و همکاری با هم در فرار از 
قانون و عدم  همکاری با مأمورین انتظامی و مأمورین دولت، فرهنگ قانون گریزی، ضعف در تعلق 
به هویت شهری، واگرایی شدید نسبت به قوانین شهری، احساس غریبه بودن و بیگانگی اختالل در 

هویت (www.edalntkhahi.ir)، از تبعات و پیامدهای ناگزیر حاشیه نشینی است.

5. فقدان شغل رسمی و درآمد کافی 
افراد  این  چون  و  ندارند  خود  معاش  تأمین  برای  رسمی  شغل  حاشیه نشین  خانواده های  اکثر 
عموماً فاقد مهارت و تخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضاً مجرمانه مثل 
دست فروشی، کوپن فروشی، تکدی گری، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی رو می آورند 

)مسعودی فر،7،1385(

6. منبع و مرکز انحراف و کجروی های اجتماعی
سهم باالیی از آمار ارتکاب جرم و جنایت در کشور به حاشیه نشینان اختصاص یافته است. به دلیل 
عدم تطابق هنجاری و نائل شدن به یک شناخت اجتماعی حاشیه نشینان و همچنین سطح نازل معشیت 
اقتصادی این طبقه اجتماعی، یک نوع انحراف نهادینه شده در کنش آن ها به چشم می خورد. قاچاق 

مواد مخدر و جنایت های مبتنی بر هیچ انگاری ارزش های اجتماعی از موارد قابل ذکر است.
فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر به جذب حاشیه نشینان، آنان را به بازار 
و  ممنوع  امور  زمره  در  آن  از محصوالت  بخشی  که  بازاری  می کشاند.  غیر رسمی  فعالیت های 
بزهکارانه مثل مواد مخدر، دزدی، فحشا هستند. کمبود یا فقدان مراکز تأمین خدمات امنیتی مانند 
پاسگاه و کالنتری در این مناطق آن ها را بدل به مراکز امن و خالی از نظر برای افراد و گروه هایی 

کرده است که به شیوه های بزهکارانه ارتزاق می نمایند.

7. تراکم جمعیت 
رؤسای  بیشتر   بودن  جوان  رغم  علی  که  می دهد  نشان  مناطق  این  در  جمعیت  سنی  ترکیب 
خانواده ها، بُعد خانواده وسیع است. متوسط تعداد جمعیت در هر خانوار حدود 4/5  درصد می باشد 
که با در نظر گرفتن مساحت کم منزل موجود در مناطق حاشیه نشینی به تراکم بیش از حد جمعیت 

در این مناطق پی خواهیم برد )مسعودی فر،7،1385(.
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8. اعتیاد 
اعتیاد، فقر، بیکاری، فقدان برنامه صحیح جهت پر کردن اوقات فراغت،  از عوامل گرایش به 
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد. معموالً در 
مناطق حاشیه نشین، بسیاری از این عوامل قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در 

بین جوانان این مناطق و همچنین خرید و فروش مواد افیونی روز به روز افزایش می یابد.

مبحث سوم: رفتارهای مجرمانه در مناطق حاشیه نشین
گفتار اول:  رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی

الف.  تغییر کاربری
با عنایت به اینکه معموالً کاربری اراضی که به عنوان حاشیه نشینی شکل گرفته غیر مسکونی است 
و ممکن است دارای کاربری های زراعی، باغات وفضای سرسبز باشد لذا اولین اقدام در ایجاد 
حاشیه نشینی نقض مقرات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها مصوب 1374 و 
الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 و قانون منع واگذاری اراضی 
فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381 می باشد و در حال حاضر تعدادی زیادی پرونده در شعب 

مختلف دادگاه ها در این موارد وجود دارد.

ب: تصرف عدوانی
مطابق ماده 690 قانون مجازات اسالمی تصرف عدوانی جرم است و در صورت احراز شرایط مندرج 

در ماده مرقوم مرتکب به یک ماه تا یک سال حبس و رفع تصرف عدوانی محکوم خواهد شد.
چون از خصایص اراضی حاشیه نشینی، تصرف عدوانی و بدون اجازه مالک آن اراضی توسط 
مهاجرین می باشد لذا طرح و اقامه دعاوی در این خصوص اعم از جنبه کیفری و حقوقی آن از 
معضالت دادگستری ها است و چون معموالً دلیل ارائه شده از سوی طرفین برای اثبات مالکیت، 
اسناد عادی یا شهادت شهود می باشد که از ناحیه هر دو طرف و بر علیه همدیگر ارائه می شود، 
رسیدگی و احراز صحت ادعای هر یک از طرفین کاری سخت و طاقت فرسا و وقت گیر می باشد.

پرونده های بسیاری در محاکم مطرح شده که معموالً تأخیر در فصل خصومت آن موجب بروز 
اختالفات و احیاناً جرایم دیگری می شود.

پ. فروش مال غیر
بر روی زمینی که اساساً مالکیت آن نسبت به فرد متصرف)حاشیه نشین( به اثبات نرسیده،بنای 
غیرمجاز ایجاد می گردد. سپس این قبیل مستحدثات به استناد اسناد عادی و حتی اسناد رسمی 
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مالکیت که در اجرای ماده 147 و 148 قانون ثبت تحصیل شده، دستخوش نقل و انتقال قرار می گیرد. 
مالک اصلی زمین که در مواردی دولت نیز می باشد، در جریان این روند قرار می گیرد و به استناد 
سند مالکیت رسمی خویش و سابقه ثبتی در مقام شکایت برمی آید و چون در اغلب موارد منشأ 
مالکیت شخصی متصرف)حاشیه نشین(، مشخص نیست، لذا در این موارد جرم انتقال مال غیر، 
اتفاق افتاده و مرتکب را به استناد قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1307 و ماده 1 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به حبس و نیز رد مال و همچنین جزای نقدی معادل مال مزبور محکوم می شود.

ت. ساخت وسازهای غیر مجاز
قانون  ماده صد  به ساخت وسازهای غیر مجاز، کمسیون  برای رسیدگی  هرچند مرجع صالح 
شهرداری است، ولی مطابق آیین نامه امور خالفی، دادگستری نیز از جیث تعیین مجازات ارتکاب  
امور خالفی)ساخت وسازهای غیر مجاز( که جریمه به مبلغ بسیار ناچیز است، صالحیت رسیدگی 
دارد. همچنین در بسیاری از موارد در مقام مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز، جرایم دیگری 
از قبیل ضرب و شتم، توهین و اهانت و تخریب به وقوع می پیوندد، که همگی آمار موجودی 

دادگستری ها را به شدت افزایش داده و موجب تراکم پرونده ها می شوند.

گفتار دوم: رفتارهای مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی
الف. سرقت

سرقت از جمله جرایم علیه اموال است و جرم شناسان علل چندی را در شکل گیری آن برشمرده اند 
که: فقر و نیاز مالی، بیکاری، اعتیاد، انتقام جویی و کینه و حسد از جمله آنهاست و بیشتر علل یاد شده را 
می توان در مناطق حاشیه نشین مشاهده نمود. در بیشتر موارد این افراد در محل های مرفه نشین یا متوسط 

شهر، اقدام به سرقت می نماید.
ضمناً محالت حاشیه ای بهترین مکان، جهت اختفاء اموال ناشی از سرقت می باشد و چون کنترل 
پلیسی و انتظامی در این مناطق محدود است، لذا این محالت تدریجاً به مأمن و سرپناه امن برای 

مجرمین تبدیل می شود.
ب: در مناطق حاشیه نشین استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن نیز شایع است. چون این 
مناطق خصوصاً در مراحل اول شکل گیری آن، فاقد خدمات فوق هستند، به نحوی از انحناء و 
با انجام سیم کشی ها و لوله کشی های پنهانی، اقدام به استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن از 
نزدیک ترین محل ممکن، اعم از مسکونی، صنعتی، تجاری و خدماتی می نمایند، که این اقدامات در 
قانون، عنوان مجرمانه خاص دارد و مطابق ماده 660 قانون مجازات اسالمی که بیان داشته: »هرکس 
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بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن، مبادرت به استفاه غیرمجاز از 
آب، برق و تلفن و گاز و شبکه فاضالب نماید، عالوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزای 
نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های 
مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد«، قابل ذکر است و این قبیل اقدامات غیر مجاز در 

پاره ای موارد حتی به وقوع حوادثی چون مصدومیت و قتل نیز منجرمی گردد.

ت: قتل
تعارض خرده فرهنگ ها،خصومت و اختالفات دیرینه، سودجویی و تحصیل اموال، جریحه دار 
شدن غیرت و آبرو و نزاع های اتفاقی و اعتیاد، از جمله علل وقوع قتل می باشد1، این علل و عوامل 
به روشنی در مناطق حاشیه ای قابل رؤیت می باشد. بیشتر قتل های اتفاق افتاده یا در این مناطق 

صورت می گیرد یا توسط کسانی که در این مناطق زندگی کرده اند به وقوع می پیوندد.
در دادگاه ها نمونه های فراوانی از این نوع قتل ها وجود دارد. مثاًل فردی دریک محله حاشیه نشین 
به صورت غیر مجاز  هر دو ساختمان  )که معموالً  از ساختمان همسایه  نفوذ رطوبت  لحاظ  به 
احداث شده( و به تبع آن درگیری حادث و نهایتًا اقدام به قتل همسایه به وسیله اسلحه شکاری 
نموده است یا فردی که ساکن یکی از مناطق حاشیه نشین بوده، در محل دفن زباله های شهری بر 
سر مسأله  جمع آوری زباله و ضایعات، با افراد دیگر درگیر شده و با استفاده از اسلحه شکاری 
یک نفر را به قتل رسانده و یازده نفر دیگر را مجروح کرده است. در یک مورد دیگر  و باز در 
یک منطقه حاشیه نشین، مردی به لحاظ اختالفات و خصومت های دیرینه، اقدام به ربودن طفل 5 
ساله نموده و پس از تجاوز به وی، نامبرده را به قتل رسانده بود، و همچنین قتل هایی که به لحاظ 
وقوع نزاع ها و درگیری های طایفه ای –  قبیله ای در این مناطق اتفاق می افتد، قابل ذکر می باشد 

و چندین و چند نمونه دیگر.  

پ. نزاع های دسته جمعی
از جرایم شایع در مناطق حاشیه ای نزاع های جمعی است. چون ساکنین این مناطق معموالً مهاجرین 
از روستاها و ایل ها می باشند و معموالً در یک محل و در نزدیکی هم سکنی می گزینند، گاه به سبب 
درگیری های جزئی بین دو نفر و حتی کودکان، نزاع های دسته جمعی شدیدی که معموالً منجر به کشته 
و زخمی شدن عده ای از منازعه کنندگان می شود، رخ می دهد. قتل هایی که در این نزاع ها اتفاق می افتد، 
معموالً ده درصد قتل های واقع شده می باشد.ضمناً عدم نظارت. کنترل دقیق انتظامی و عدم امکان 

دسترسی سریع به پلیس را نیز می توان در حصول نتایج تأسف بار این نزاع ها مؤثر دانست.

1. تنوع فرهنگی موجب بروز نوعی ناهنجاری به نام تضاد فرهنگی می شود.وجود خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت، فضای 
کم سبب بروز برخی اصطکاک های رفتاری و برخوردهای فرهنگی و به تبع آن ناهنجاری ها رفتاری می شود)رحمت، 31،1388(  
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ث. تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست
ماده 688 قانون مجازات اسالمی چنین مقرر داشته است: »هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی 
شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی 
فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه، زباله در خیابان ها و کشتار 
غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف 
کشاورزی، ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص، مشمول مجازات شدیدتری نباشند، 

به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.«
در مناطق حاشیه نشین، فاضالب منازل در کوچه ها رها شده، جدول کشی و کانال کشی مناسبی جهت 
هدایت این آب های کثیف وجود ندارد و این آب ها در سطح کوچه ها در جریان است. خدمات شهری 
مثل جمع  آوری و دفع زباله به آن شکلی که در داخل شهرها وجود دارد در این مناطق دیده نمی شود 

و در برخی از منازل احشام نگهداری و فضوالت آن در منزل و محله منتشر می شود.
کشتارهای غیر مجاز و غیر بهداشتی در این مناطق صورت می گیرد و همه این موارد از مصادیق 
جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست می باشد که قابل تعقیب کیفری هستند. همچنین 
تخلفات بهداشتی که در اماکن عمومی مناطق حاشیه ای مثل مغازه ها. نیز آلودگی صوتی و آلودگی 

هوا که در این مناطق مشهود است نیز از همین نوع می باشد.

ج. اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی
امنیتی است که  توزیع مواد مخدر در این مناطق به راحتی امکان پذیر است که آن هم ناشی از 
توزیع کنندگان این مواد در آن مناطق احساس می کنند. ضمناً فقر و بیکاری وسیع و توّهم رهایی یافتن 
مقطعی از برخی فشارهای روحی وغیره، میل به استعمال مواد مخدر در این مناطق را افزایش می دهد. 
برخی از جوانان بیکار و حتی نوجوان، شغل و حرفه خود را خرید و فروش مواد مخدر قرار داده و یا 
مکان و وسایل استفاده از آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و از این راه به کسب سود نائل می آیند.

همچنین ساخت مشروبات الکلی در مناطق حاشیه نشین شهر بیشتر به چشم می خورد و توزیع آن 
در همان منطقه یا محالت داخلی شهر صورت می گیرد. بیشتر این جرایم به لحاظ فقدان یا کمبود 
مراکز تأمین خدمات امنیتی و انتظامی اتفاق می افتد و عماًل این محالت تبدیل به مراکزی امن و 

خالی از خطر برای افراد و گروه هایی شده که به شیوه بزهکارانه و مجرمانه ارتزاق می کنند.
انزوای اجتماعی و نبود اعتماد به نفس سبب شده تا رفتارهای مشارکتی نیز درمیان ساکنان مناطق 

حاشیه ای شکل نگیرد و امکان بهره برداری از ابزارهای مشارکتی نظارت و کنترل اجتماعی فراهم نیاید2.
2. مباحث گفته شده برگرفته از مقاله رضا مسعودی فر ارائه شده در سمینار شهرها و مردم می باشد ولی عالوه بر جرایم فوق می توان به واکنش 
سریع به ناآرامی سیاسی اشاره کرد. به این صورت که آلونک نشین ها به دلیل اینکه در محیط زندگی خویش با نارسایی در عرصه خدمات 
اجتماعی)بهداشتی، درمانی، آموزشی و ...( و تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی تنگ و نابسامان خویش رو به رو هستند، همواره 
خواهان بهبود در این امور هستند. آلونک نشین ها همواره طالب دولتی هستند که به وضع آن ها رسیدگی نموده و مشکالت را مرتفع نماید لذا 
بسیار رود به سوی کسانی که به آنان وعده های مختلف می دهند کشیده شده و در ناآرامی های سیاسی شرکت می کنند)رحمت، 40،1388(.   
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مبحث چهارم:  نقش شهرداری در پیشگیری و کاهش جرایم در مناطق حاشیه نشین

گفتار اول: راهکارهایی جهت در پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که قباًل احداث بنادر آن به 
اتمام رسیده و حاشیه نشینی در آن به وجود آمده است.

الف: بهسازی محله های حاشیه نشین
یکی از راه حل ها برای پیشگیری و کاهش وقوع جرایم، بهسازی و بهبود دان به شرایط زندگی در 
زاغه ها و محله های فقیرنشین است. این بهبودی شامل ایجاد زیرساخت های مناسب زیست محیطی 

مانند شبکه بندی آب، سیستم تخلیه فاضالب، سیستم زهکشی، برق و نظایر این هاست.
ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیالت مناسب برای تطبیق منازل و 

محالت با اصول و معیارهای شهرسازی، منجر به پیشگیری یا حداقل کاهش جرم شود.
مجموعه اقداماتی که شهرداری ها می توانند در بهسازی محله های حاشیه نشین انجام دهند عبارتند از:

1. ایجاد مجاری آب به موجب بند یک ماده 55 قانون شهرداری.
2. ایجاد محل های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت و مواد رسوبی به موجب 

تبصره 4 بند 55 قانون شهرداری.
3. تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضالب، به موجب بند 

دو ماده 55 قانون شهرداری.

ب:
 احداث معابر و گذرگاه ها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و نیروهای 
نماید  فراهم  را  اورژانس و غیره  امداد مثل خودروهای آتش نشانی و  اکیپ  امنیتی و  انتظامی و 

)مسعودی فر، 18،1385(.

ت:
 ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها ومعابر، چرا که تجربه نشان داده، در مکان های تاریک وقوع 

رفتارهای مجرمانه بیشتر از مکان های روشن می باشد.
نور و روشنایی مناسب به مردم کمک می کند که ببینند و دیده شوند، بنابراین نور دو کار انجام 
می دهد، نخست اینکه به کسی که ناظر یک وضعیت است کمک می کند که واضح تر ببیند، این امر 
موجب می شود با افزایش قوه احساس تحت مراقبت بودن، ارتکاب جرم کاهش یابد؛ دوم اینکه مردم 

را تشویق می کند در محل بمانند، زیرا رؤیت پذیری بیشتر مانع جرم می شود.

  . www.tehranmunicipality.com
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آمار وقوع برخی جرایم نشان می دهد که ارتکاب آن جرایم در فصل زمستان بیشتر است. علت 
 .)Cunnen . 1990P.P16 – 17( .افزایش جرایم تا حدی به طول تاریکی در این ماه ها برمی گردد

در تحقیقات انجام شده 55 درصد از کسانی که مرتکب سرقت از منازل و 21 درصد کسانی که 
مرتکب سرقت از مراکز تجاری شده بودند، تاریکی محیط را برای انجام سرقت یا فرار از محل 

وقوع جرم، ترجیح داده اند )عبدالّلهی حقی، 154،1383(.
در تحقیق دیگر، پس از آنکه نور خیابان های یک منطقه را چهار برابر بیشتر کردند، مشاهده گردید 

.) M.Ramsey ،1991 ،P29( که میزان جرم بیش از سیزده برابر کاهش پیدا کرد
مهمترین ویژگی شرایط آلودگی رفتاری و جرم خیزی در شب، تاریکی، کم نوری و توزیع نامناسب 
سیستم روشنایی است که بر محیط حاکم می شود و فرصت مناسبی را برای افراد بزهکار فراهم 
می سازد تا در پوشش تاریکی با اطمینان از پایین بودن امکان دیده شدن، نسبت به اعمال بزهکارانه 
و رفتارهای آنومیک خود اقدام کنند، بنابراین با عدم آشکار شدن فرم به علت تاریکی، اولین اقدام 

به سوی به وجود آمدن فضای بدون دفاع و آسیب پذیر برداشته می شود)صالحی، 87،1386(.
می شوند،  تبدیل  دفاع  بدون  فضاهای  به  کالبدی،  دالیل  از  غیر  دالیلی  به  فضاها  این  چون 
شهرداری ها با تأمین روشنایی و حل کردن مسأله نور در اجرای بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 
تبدیل  قابلیت  تره بار،  میوه و  میدان های  آیین نامه اجرایی، نحوه واگذاری غرفه ها،  ماده 77  و 
کردن به فضاهایی بدون مسأله و با دفاع را خواهند داشت و بدین وسیله می توانند از آسیب 
مراقبت های  می توان  مؤثری  شکل  به  مناسب  دید  داشتن  با  که  چرا  کنند،  جلوگیری  پذیری 
میزان  طبیعتًا  و  داد،  افزایش  را  ساختمان ها  و  منازل  اطراف  حریم  و  خیابان ها  معابر،  طبیعی 

جرایم نیز کاهش می یابد.

پ:
ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی جهت پر کردن اوقات فراغت ساکنین مناطق حاشیه نشین:

طراحی و مبلمان شهری این قابلیت را دارد که فرصت نظارت طبیعی و غیررسمی را افزایش دهد. 
نظارت را می توان بخشی از محافظت بالقوه ی محله دانست.

اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، 
اگرچه به واقع نیز اینگونه نباشد، احتمال ارتکاب جرم را می سنجد. وی می داند که در این محله به علت 
نظارت بالقوه، احتمال دخالت ساکنان، پلیس و نهایتاً دستگیری باال خواهد بود، در نتیجه از  ارتکاب جرم 
منصرف خواهد شد. در مطالعه ای که در رابطه با گرایش ها و افکار مجرمان انجام شده است، دو عامل 
در متوقف کردن مجرمان بسیار مؤثر  تلقی شده است: اول نشانه ها و عالیم تصرف و دیگری نظارت 

)جانکی و دیگران، 357، 1388(.
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بنابراین وجود یک فضای تفریحی یا ورزشی مثل پارک هایی که امکان دیدن و دیده شدن در سطح 
باالیی وجود دارد، احساس امنیت بیشتری می کنند. تجربه هم نشان داده است، در مناطقی که سطح باالیی 
از نظارت وجود دارد خالفکاران، کمتر مرتکب اعمال مجرمانه می شوند. البته خود پارک ها مستلزم داشتن 
طراحی مناسب می باشند. صرف ساختن پارک ها برای حضور مردم در آن به منظور افزایش احساس تعلق 
به محله و نظارت و کنترل اجتماعی غیر رسمی در پیشگیری از جرم، نه تنها در این فرایند موفق نخواهد 
بود بلکه به عنوان عاملی برای بروز رفتار مجرمانه شناخته می شود. پارکی که کم استفاده شود مانند خیابان 
بدون سکنه به مکانی مناسب برای ارتکاب جرم تبدیل خواهد شد. به همین جهت شهرداری ها در طراحی 

پارک ها باید اصولی را رعایت کنند که در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

1. پارک ها به صورت دراز و باریک)پارک ها سوزنی شکل( ساخته شوند، زیر در اینگونه پارک ها 
امکان مشاهده از هر طرف برای ناظر بیرونی فراهم خواهد شد.

2. داشتن شناسنامه و همچنین عالیم هشداردهنده برای پارک، که در قسمت ورودی آن نصب 
گردد، می تواند این احساس را در بازدیدکننده ایجاد کند که عالوه بر نظارت طبیعی، نظارت رسمی 

نیز از این مکان به عمل می آید )رحمت، 232،1388(.
3. وسایل پارک باید از استحکام الزم برخوردار باشد، خراب شدن وسایل و عدم بازسازی سریع 
آن، این حس را که نظارت الزم در پارک وجود ندارد، تقویت می کند. همچنین طبق نظریه پنجره 

شکسته، این خرابی مقدمه خرابی های دیگر می باشد)رحمت، 233،1388(.
به گونه ای  باید  پارک ها  شناخته شده اند.  رفاهی  و  تفریحی  عمومی،  مکان  به عنوان  پارک ها   .4
طراحی شوند که نظارت و کنترل عمومی در آن وجود داشته باشد. یکی از اقدامات در افزایش 
باعث  که  بگیرند  قرار  به گونه ای  بایستی  این صندلی ها هم  تعداد صندلی هاست.  افزودن  کنترل، 
افزایش نظارت بر اماکن در معرض خطر، از قبیل محل بازی کودکان، دستشویی ها و .. شوند. در 

پارک ها هم باید از درختان با تنه های باریک و بلند بدون پوشش استفاده شود.
5. پارک ها باید دارای درب های ورودی و خروجی مشخص و قابل رؤیت باشد.

6. به کار بردن عالمت استفاده از وسایل نقلیه ممنوع در پارک ها. ورود اینگونه وسایل در پارک ها، 
عالوه براینکه به دلیل سروصدایی که تولید می کنند، باعث از بردن آرامش استفاده کنندگان می شود، 
امکان وقوع جرم و فرار و گریز مرتکب را افزایش می دهد. بنابراین، عالوه بر اینکه نصب چنین 
تابلوهایی ضروری است، ورودی پارک نیز باید به گونه ای باشد که امکان ورود چنین وسایلی به 

پارک نباشد)رحمت، 233،1388(.
7. از مناطق مهم در پارک ها دستشویی ها می باشند. در بسیاری از پارک ها این مکان محل امنی 
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است برای ارتکاب جرایمی همچون، سرقت، تجاوز، استعمال مواد مخدر. درنتیجه عالوه بر نظارت 
طبیعی، نظارت رسمی نیز باید وجود داشته باشد که به عنوان مثال می توان به استقرار نگهبان پارک 

در جایی که بیشترین نظارت بر این مکان وجود دارد، اشاره کرد.
بسیاری از طراحان شهری بر این عقیده اند که ساخت پارک ها با رعایت دستورالعمل های مربوط 

به معماری، نقش مؤثری در پیشگیری از جرم خواهد داشت.

گفتار دوم:
راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته 

ولی مستعد برای حاشیه نشینی می باشند.
الف: شهرداری به تکالیف و وظایفی که به موجب قوانین موضوعه برعهده اش گذارده شده دقیقًا 
عمل نموده و تحت تأثیر هیچ یک از عوامل درونی و بیرونی قرار نگرفته و قانون را سرلوحه امور 
خود قرار دهد، و همچنین زمین هایی متعلق به خود را شناسایی و اقدامات الزم، جهت مصون ماندن 

آن اراضی از هرگونه تجاوز و تصرف معمول دارد.
در  راه حل  یک  به عنوان  آن،  قانونی  مدت  در  شهرداری  ماده 100  کمسیون  آراء  اجرای  ب: 
کوتاه مدت و به صورت انفعالی، می تواند در جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی مورد توجه قرار 
گیرد )بهادری،208،1383(. در واقع با فعال نمودن واحد اجرای احکام کمسیون ماده صد شهرداری 

مبنی بر قلع و قمع بموقع می تواند در کاهش توسعه و گسترش حاشیه نشینی مؤثر باشد.
پ: شهرداری ها می توانند با خرید مناطق حاشیه ای و پیرامونی مرز، محدوده خدماتی شهر را 
خریداری و تملک کرده و با برنامه ریزی و تهیه طرح های مناسب، از بورس بازی و تفکیک اراضی 

جلوگیری نمایند.
ت: از دیگر اقدامات شهرداری ها در پیشگیری از حاشیه نشینی، ایجاد سدی بنام محدوده شهر و 

فضایی که به عنوان حاشیه به شهر متصل است، می باشد این سد همان کمربند سبز است.
 کمربند سبز، برای تعیین حدود شهر، کنترل و گسترش شهر و مهار رشد بی رویه شهرها و هدایت 

آن ها در جهت دلخواه، ایجاد می شوند.

نتیجه گیری:
شهرها امروزه به دلیل تمرکز باالی جمعیت، به تدریج از شاخص های آرامش و امنیت شهری 
فاصله گرفته اند. افزایش جمعیت که منجر به افزایش معضالت اجنماعی شده است، با خود افزایش 
جرم و آسیب های اجنماعی را به دنبال دارد. از این رو اقدامات عملی جهت پیشگیری از بزهکاری 
در جامعه ضروری است. پیشگیری از جرم تنها بر عهده ی قوه قضائیه  در اجرای بند 5 از اصل 156 
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قانون اساسی نمی باشد، بلکه وظیفه تمام نهادها و سازمان ها است.یکی از این نهادها که در این زمینه 
بنحو مؤثری می تواند ایفای نقش نماید، شهرداری است. با توجه به تأثیر محیط زندگی بر ارتکاب 
جرم، چون در مناطق حاشیه نشین کیفیت مسکن در حد بسیار پایینی قرار دارد و از استانداردهای 
شهرسازی برخوردار نمی باشد، آثار و نتایج سوء بر اعضای خانواده به ویژه کودکان خواهد داشت.
اعمال مجرمانه در مناطق حاشیه نشین عبارتند از: تغییر کاربری ارضی، سرقت، تصرف عدوانی، 
فروش مال غیر، قتل، اعتیاد و خرید وفروش مواد مخدر و... که شهرداری ها با بهسازی محله های 
حاشیه نشین، ایجاد روشنایی و نور کافی در کوچه ها و معابر و ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی، 

می توانند از وقوع جرایم در مناطق مزبور جلوگیری نمایند.

منابع و مآخذ:

الف: فارسی
1- برآبادی، محمود، 1381، ماهنامه شهرداری ها، شماره 45، تهران، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور.

2- بهادری، جواد، 1383، مجموعه مقاالت همایش ملی مسائل شهرسازی ایران، جلد سوم، شیراز، انتشارات دانشکده هنر و 
معماری دانشگاه شیراز، چاپ اول.

3- محمودی جانکی، فیروز و قورچی بیگی، مجید، 1388، نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

4- رحمت، محمدرضا، 1388، پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی )راهکارهای نوین پیشگیری از جرم(، تهران، 
انتشارات میزان، چاپ اول.

5- عبدالّلهی حقی، مریم، 1383، پیشگیری از جرم از طریق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 
زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا.

6- مسعودی فر، رضا، 1385، تأثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم، ارائه شده در سمینار شهرها و مردم.
7- هادیزاده بزاز، مریم،1382، حاشیه نشینی و راهکارهای سازماندهی آن در جهان، مشهد، انتشارات شهرداری مشهد با همکاری 

نشر تیمو، چاپ اول.
8- وایت. راب و هینز.فیونا، 1386، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی با همکاری محسن کارخانه و فرید مخاطب، تهران، 

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
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نسل دوم وکالت زندگی پرافتخار خود را در پرتو الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری آغاز 
کرد... و برخوردار از آزادی در دفاع از حق، به شجاعتی دست یافت که الزمه و جوهر حرفه وکالت 
است و با زبان گویا و قلم توانای خود، حمایت از صاحبان حق و ستمدیدگان را در مبارزه با 

زیاده طلبان برعهده گرفت. 
وکالی برجسته و غیوری در این نسل ظهور کردند که نام نیک آنان در حافظه تاریخ عدالت 
قضایی ایران نقش بسته است .... وکالی دادگستری، خود مدیران جامعه وکالت را آزادانه انتخاب و 

کانونها با دقت و شدت وکالی ناصالح و خودباخته را از فضای مقدس وکالت طرد می کردند. 
وکیل دادگستری در پناه رعایت قوانین و حفظ حرمت وکالت و صداقت و امانتداری نسبت به 
موکل، در سرای امنیت و بدون هراس از آینده شغلی خود، می زیست و پروانه وکالت دادگستری 

قابل تعلیق و ابطال نبود. مگر براساس الیحه استقالل کانون وکال و به رأی دادگاه انتظامی وکالء.
وکالی ناصالح در بیم شدید و وکالی صالح با خاطری آسوده گام برمی داشتند. شجاعت گرچه 

ابتداًء اکتسابی بود، ولی به تدریج در کالبد وکالت به شجاعت ذاتی تبدیل شد. 
قریب 25 سال از عمر وکالت اینگونه در نسل دوم سپری شد، ولی ذات وکالت وظائفی را برعهده 
وکیل مدافع می گذارد که کوتاهی در برابر آن مغایر شأن وکالت است ... زیرا با پشتوانه حق و نیاز 
مردم نه حق را می توان منحل و نه مردم را می توان از مراجعه به وکیل منع کرد... پس به ظاهر باید 

وکالت و استقالل کانون وکالء حفظ گردد. گرچه با توانی ناچیز و اندک!
چه بسیار کسان خواستند وکالت دادگستری را که مظهر دفاع از حق است منحل و یا تأثیر و اعتبار 
آنرا مخدوش کنند ولی به دلیل نیاز عدالت به حرفه وکالت، در این امر توفیق نیافتند .... سالهای 
طوالنی است که وجود وکیل مستقل برخاسته از مردم، شاخصه و نشانه ای از تمدن کشورهای راقیه 

است و هیچ کشوری با انحالل جامعه مستقل وکالت، دادرسی عادالنه را به مخاطره نمی افکند. 
مدیران کانون که در زمانی طوالنی انتصابی بودند، به گونه ای رفتار کردند که کانون وکالء را 
انحصار طلب معرفی می کرد: پذیرفتن فارغ التحصیالن حقوقی بسیار محدود شد و از اعطای پروانه 
وکالت به بسیاری از واجدین شرایط امتناع می کردند .... گوئی جامعه وکالت خود از کرده مدیران 
انتصابی به تنگ آمد و فضا از هر حیث برای تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 

دکتر  غالمرضا طیرانیان

امانت داران استقالل

وکیل پایه یک دادگستری )کانون وکالی دادگستری مرکز(

بخش دوم و پایانی
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در اوائل سال 1376 آماده بود. به هر حال مدیران کانون چه انتصابی و چه انتخابی الجرم باید از 
بین وکالی دادگستری، وظیفه اداره وکالت دادگستری را برعهده گیرند که البته اگر انتخابی باشند،  
انتخاب کنندگان یعنی وکالی دادگستری، خود بر سرنوشت وکالت حاکم خواهند شد و اینگونه 
وکالی دادگستری از بین تائید صالحیت شدگان ... مدیرانی بدواً انتصابی، سپس انتخابی برای اداره 

کانونهای وکالی دادگستری برگزیدند... 
عمر نسل سوم وکالت از سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری این 

چنین، آغاز شد، تا این نسل، وکالت را چگونه به دست نسل آینده بسپارد. 
وکالی دادگستری با این نحوه گزینش مدیران .... برای حضور خود در انتخاب مدیریت کانون 
نقشی نمی بینند و جز اندکی ناچیز، رای در صندوق انتخاب مدیران نمی اندازند و برخی مدیران 
به یک دور مدیریت بسنده کرده و با رد صالحیت برای دور دوم از گردونه مدیریت کانون خارج 
شدند. عدم استقبال وکالی دادگستری از شرکت در انتخابات کانونها در نسل سوم، به معنای عدم 
رضایت جامعه وکالت از مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و احساس مغایرت 

آن با استقالل کانون های وکالی دادگستری بود. 
وکیل دادگستری خود را تابع قانون می داند و به قانون گرائی می بالد و تا قانون همچنان قانون است 
به آن احترام می گذارد و باید بگذارد، ولی هر احترام و تبعیتی، قلبی و با طیب خاطر و برخاسته از 
اعتقاد  و نشاط و عشق درونی نیست. وکیل دادگستری با اعتقاد و احترام به حق، خود را موظف و 
متعهد به اجرای قانون می بیند. وکیل دادگستری اگر قانونی را منطبق با حق نداند، با وجود اجرای 
قانون غیرعادالنه، همواره با تالش قانونی خود، کوشا در جهت اعاده تعادل به ترازوی عدالت است 
و این شأن وکالت و عدالتخواهی و هدف نهائی از وکالت است. وکالی دادگستری، آنان که به 
حق می اندیشند، هدف وکالت را نان و سفره رنگین نمی دانند تا به آن بسنده کنند. آنان حق دفاع و 

استقالل وکالت را قرین یکدیگر می دانند. 
برای سنجش شجاعت  بود  آزمونی  دادگستری، خود  پروانه وکالت  اخذ  کیفیت  قانون  تصویر 
جامعه وکالت و چون اعتراضی احساس نشد و معترضین نیز بوسیله همکاران محافظه کار خود طرد 
شدند، دقیقاً سه سال بعد در تاریخ 1379/1/17 بستر آماده شد برای تصویب ماده 187 قانون برنامه 
توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با شعارهایی زیبا و مردم پسند و بدینسان مرکزی موازی 
با کانونهای وکالی دادگستری در امر واحد وکالت، تاسیس و وکالی دولتی به بازار وکالت روانه 
شدند و با فراموشی عنوان موسسات مشاوره حقوقی که نام اصلی ماده 187 بود، تابلوی »وکالی قوه 
قضاییه« بر سر در این موسسات آویخته شد و برخی از اینان نیز به خود اجازه دادند خود را وکیل 
دادگستری بنامند تا مردم گمان کنند که آنها نیز تربیت شدگان کانون های وکالی دادگستری اند که 
البته پس از زمانی کوتاه، همگان پی بردند که آنها وکیل وابسته به کانون وکالی دادگستری نیستند. 



سال دوم . شماره سوم . بهار و تابستان 1389

دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

  راه وکالت

87

مدتها به اینگونه سپری شد. تا اینکه زمینه برای تصویب آئین نامه ای به نام اصالح آئین نامه الیحه 
قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری نه به منظور اجرای این الیحه، که به قصد نسخ آن و 
سلب استقالل از وکالت و سلب دفاع آزاد از حقوق اصحاب دعوی گام برمی داشت، فراهم آمد. 
بدین ترتیب ساکنان نیز به خود آمدند و خطر را به خوبی احساس و اعالم کردند: ما نیز این آئین نامه 
قابل اجرا نمی دانیم: حرکتی که ده سال تمام از آن پرهیز می شد. شجاعان و همیشه معترضان و 
خطر پذیران نیز خود به شرح مقاالتی روشنگر در جراید، فریاد دادخواهی جامعه وکالت را به گوش 
مردم ایران رساندند. گوشهای بسته باز، غبارها کنار زده و سخنان حق شنیده شدند. آئین نامه مزبور، 

هر شش ماه یکبار متوقف شد. 
توانائی های  آراء و عقاید و  با  آمیخته  سخن درباره نسل سوم وکالت دادگستری است، نسلی 
گوناگون: گروهی به خود و سفره خود و گروهی به احقاق و آزادی در دفاع از حقوق ستمدیدگان 
که هدف اصلی وکالت دادگستری است، می اندیشند: اقلیتی با شجاعت ذاتی و اقلیتی دیگر که 
همواره از سایه خود خوف دارند و اکثریتی از وکالی دادگستری در آرزوی اعتالی استقالل جامعه 
وکالت، ولی همگان همچنان در اضطراب که بعد از پایان مدت توقف اجرای آئین نامه چه خواهد 

شد و برای آینده چه تدبیری باید برگزید. 
آیا بی تفاوت منتظر بمانیم تا روزی آئین نامه کذایی به قانون تبدیل شود؟ آیا نسل سوم وکالت حق 
دارد پایان استقالل وکالت را که به امانت به او سپرده شده بود در نسل خود بپذیرد و وکالت را با 

شرمندگی و سرافکندگی به نسل چهارم بسپارد؟ 
از سالها قبل وکالی دوراندیش، با آگاهی از تاثیر عمیق افکار عمومی یعنی این سرمایه گرانبهای 
مشروعیت و بقاء تمامی نهادها و پیش بینی ضعف روزافزون جامعه وکالت، جامعه ای که از هیچ نوع 
اقتدار قانونی برخوردار نیست، بارها در گفته ها و نوشته های خود از کانون وکالی دادگستری که 
خود باید امانتدار و نگهبان استقالل وکالت باشد، خواستند و اصرار کردند به چند خبرنامه و مجله 
با مقاالتی علمی و تخصصی که خوانندگان خاص دارد بسنده نکنند. مردم باید صدای وکالت را 
بشنوند و بدانند که برای دفاع از حقوق خود به مدافعین حق یعنی وکالی دادگستری و استقالل این 
نهاد نیاز دارند و این ممکن نیست مگر با اخذ مجوز قانونی برای تاسیس و انتشار خبرنامه یومیه که 

همراه با سایر روزنامه ها و مجالت در معرض دید عموم باشد. 
تا زمانی که این امکان برای جامعه وکالت حاصل نشود، وکالت همواره با صدای بلند دیگران در 
معرض اهانت و تهاجم است: علیه وکالت دادگستری می گویند و می نویسند و داستان و نمایشنامه 
می نگارند، ولی وکالت دادگستری از هر نوع وسیله برای دفاع از خود و تنویر افکار و اذهان عمومی 
بی غرضان و پاک کردن آلودگی ذهن از پیش ساخته محروم است. استمداد از سایر جراید نیز که 
هریک هدف خود را پی گرفته اند برای این مقصود، این نقیصه را مرتفع نمی سازد و وکیل دادگستری 
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در برابر تهاجمات و بی حرمتی ها بی دفاع باقی  می ماند! 
نسل سوم وکالت تا فرصت اندک و عمری کوتاه از آن به جای مانده است برای جبران همه 
نسل چهارم وکالت  بهره مندی  برای  را  انتشار روزنامه ای همگانی  تقصیرهای خود  و  قصورها 
پی ریزی کند و دفاع از نسل چهارم را از استقالل جامعه وکالت به خود آنان بسپارد تا صدای 

خود را از خاموشی به در آورند. 
در بین وکالی دادگستری، صاحبان قلم و نویسندگان توانا فراوانند و افکار عمومی نیز به شنیدن 
نیاز دارد. جامعه مي داند که وکیل  از اهداف وکالت دادگستری سخت  صدای وکالت و آگاهی 
مردمند  عموم  و  موکلین  این  بلکه  نمی خواهد،  خود  برای  را  دفاع  در  استقالل  دادگستری، 
تکلیفي  بلکه  نه حق  استقالل  واقع  به  و  می شوند.  بهره مند  دادگستری  استقالل وکالی  از  که 
وکالی  و  ستمدیده اند  مردم  وکالت،  استقالل  واقعی  صاحبان  و  وکالت  جامعه  برعهدة  است 

دادگستری، امانتداران استقالل.
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1. ایراد وارده بر عنوان قانون سال 1387

قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص 
ثالث1 تحت عنوان »قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری 
زمینی در مقابل شخص ثالث« تصویب شده است. به طور کلی منظور از اصالح یک قانون، حفظ 
مبانی و چهارچوب اصلی آن و تغییر بخش هایی از آن می باشد در حالیکه قانون جدید بیمه اجباری 
نه تنها مبانی پذیرفته شده در قانون سابق را تا اندازه زیادی بر هم زده است، بلکه در ماده 30 صراحتًا 
قانون بیمه اجباری سال 1347 و کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون جدید را ملغی اعالم نموده 
است. این شیوه بیان قانونگذار مبین حرکت به سمت نسخ قانون سابق می باشد و این در حالی است 
که از نظر حقوقی بین نسخ و اصالح قانون تفاوت فاحشی وجود دارد. البته پاره ای از نویسندگان2 
ترجیح داده اند که با توجه به تفاوت های اساسی این دو قانون، قانون جدید را ناسخ قانون سابق 

بدانند که به نظر می رسد دیدگاه اخیر قابل دفاع باشد.

1. از این پس در تحقیق حاضر جهت رعایت اختصار، عنوان قانون بیمه اجباری استعمال خواهد گردید.            
2. رادان جبلی، علی،مقاله »مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری پس از اصالح قانون بیمه اجباری مصوب 1387« مندرج در 

خبرنامه کانون وکالی دادگستری استان اصفهان، شماره33، ص 35، فروردین 1388.

عیسی نعمتی کچائی
 لیــال  فیروزمنـــد

بررسی تطبيقی قانون بيمه اجباری مسؤوليت مدنی
دارندگان وسيله نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث

مصوب 1347 و 1387 ه. ش
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

کارآموز وکالت

گسترش شهرنشینی و لزوم استفاده 
موتوری  نقل  حمل و  وسایل  از 
حقوق  در  را  ای  تازه  باب  زمینی، 
مسؤولیت مدنی گشود. بدین معنا که 
حوادث و پیامدهای ناگوار ناشی از 
استفاده از وسایل مذکور، قانونگذار 
ایران را بر آن داشت تا در کنار قانون 
مدنی و قانون مسؤولیت مدنی و با 
بر هم ریختن مبانی پذیرفته شده در 
در  را  تازه ای  مبنای  قانون،  دو  این 

حقوق  بیشتر  هرچه  تضمین  جهت 
برگزیند  حوادث  این  دیدگان  زیان 
در  سنتی  شده  پذیرفته  مبانی  با  که 
فقه امامیه و قوانین سابق متفاوت می 
ایران  قانونگذار  منظور  بدین  باشد. 
عنوان  قانونی تحت  در سال 1347 
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی 
موتوری  نقلیه  وسیله  دارندگان 
ثالث  شخص  مقابل  در  زمینی 
تصویب نمود و در سال 1387 نیز 

مشابه  عنوان  با  را  دیگری  قانون 
تصویب کرده که از بسیاری جهات 
با قانون سابق متفاوت است. همین 
بر  شگرف  تأثیر  طبعاً  و  ها  تفاوت 
آن  بر  را  ما  دیدگان،  زیان  حقوق 
داشت تا تفاوت های اساسی بین این 
دو قانون را طی یک پروژه تحقیقی 

ارائه نماییم، باشد که مقبول افتد.
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2. تعیین مسؤول جبران خسارت، راننده یا دارنده یا بیمه گذار
با مطالعه اجمالی این دو قانون می توان به آن پی برد، تالش قانونگذار در  اولین موضوعی که 
جهت رفع ابهام از اصطالح »دارنده« در قانون بیمه اجباری سابق بوده است که برخی از نویسندگان 
حقوقی3 در تألیفات خود، دارنده وسیله نقلیه موتوری را همان  مالک  پنداشته اند. حال آنکه در 
قانون جدید و در تبصره 1 قانونگذار بعد از بیان مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری در 
مقابل شخص ثالث مقرر می دارد: »دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه 
است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود«.
حال سؤالی که در حاکمیت قانون سابق مطرح بوده و اکنون نیز قابل طرح می باشد این است که آیا 
اگر مالک اتومبیل، شخصی بوده و بیمه نامه شخص ثالث بنا به دالیلی توسط شخص دیگری اخذ 
شده باشد، آیا زیان دیده می تواند در این مورد به مالک وسیله نقلیه نیز مراجعه نماید؟4 در حاکمیت 
قانون سابق با توجه به تفسیر ارائه شده از واژه»دارنده« عقیده بر این بوده که جز در مورد غصب و 
سرقت وسیله نقلیه، در بقیه موارد، مالک وسیله نقلیه، مسؤول جبران خسارتی است که از آن وسیله 
به اشخاص ثالث وارد می شود.5 البته با توجه به تفکیک بین »بیمه گذار«، »مالک« یا »راننده« وسیله 
نقلیه در بند الف ماده 2 قانون سابق به نظر می رسد که در فرض سؤال، زیان دیده حق مراجعه به 
مالک را ندارد زیرا از نظر قانون گذار سال 47، ممکن است مالک وسیله نقلیه، بیمه گذار آن نباشد 
و اگرچه نص ماده یک ظاهراً مالک وسیله نقلیه را در هر صورت مسؤول جبران خسارت قلمداد 
نموده اما با انتقال ریسک موضوع بیمه )و نه لزوماً انتقال مالکیت عین آن( انتقال گیرنده )در فرض 
ما شرکت حمل و نقل به عنوان بیمه گذار( مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده است و چون 
مالک وسیله نقلیه مرتکب تقصیری نشده است، بنابراین مسؤول جبران خسارت نمی باشد. این نظر 
از آنجا تقویت می شود که در فقه امامیه نیز براساس مسؤولیت بر پایه اتالف و تسبیب بنا نهاده 
شده و به این لحاظ مالکیت شیء، بدون تقصیر از ناحیه مالک از موجبات مسؤولیت به حساب 
نیامده است.6 البته پاره ای از نویسندگان معتقدند که در قانون بیمه اجباری 47 در فرض فوق مالک 
نیز مسؤول می باشد زیرا ابقای مسؤولیت مالک نه به علت ارتکاب تقصیر که حاصل مالکیت دارنده 
است بلکه با توجه به نص تبصره یک ماده یک قانون سابق، به علت آن است که قانون شخصیتی 
برای خود و وسیله نقلیه قائل شده و چنانچه به هر علت خسارت وارده به ثالث از ناحیه وسیله 

3. کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، )ضمان قهری(، دوره دو جلدی، جلد اول، ص1382،615 
4. فرضاً مالک وسیله نقلیه، اتومبیل خود را به شرکت حمل و نقلی اجاره داده و بیمه نامه موضوع قانون را شرکت حمل و نقل 

تحصیل نموده ا ست.
5. کاتوزیان، ناصر، مقاله مسؤولیت خاص دارنده اتومبیل در کتاب مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 

1380،32
6. رادان جبلی، همان،ص 36 
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باشد حتی اگر شخص راننده یا دارنده )مالک( نقشی در ایراده خسارت نداشته باشد.ریسک ناشی 
از وسیله نقلیه بردارنده بار می شود7 در حاکمیت قانون حاضر و با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 1 
و اینکه مسؤولیت جبران خسارت با شخصی است که بیمه نامه موضوع این قانون را تحصیل نموده 

است، عقیده نخست قابل دفاع می باشد.

3. حذف استثنائات مندرج در ماده 2 قانون بیمه اجباری1347
یکی از تحوالت بنیادین که در قانون جدید بیمه اجباری صورت گرفته، حذف استثنائات مندرج 
در ماده 2 قانون سابق بوده است.بدین معنا که قانونگذار سابق در ماده 2 اشخاصی را از دایره 
شمول قانون و عنوان شخص ثالث خارج نموده بود که عبارت بودند از: »الف( بیمه گذار، مالک 
یا راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه  ب( کارکنان بیمه گذار مسؤول حادثه حین کار و انجام وظیفه  
ج( همسر، پدر، مادر، اوالد، اوالدِ اوالد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین 
وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسؤول حادثه باشد.« شرکت های بیمه برای امنیت خاطر 
هرچه بیشتر دارنده، جدای از بیمه اجباری، در قالب بیمه سرنشین و طبق قرارداد خصوصی عماًل 
استثنائات مندرج در ماده 2 را نیز تحت شمول بیمه قرار می دادند. اما تفاوت بسیار مهمی که در 
تعهد بیمه گر به جبران خسارت بر مبنای بیمه اجباری شخص ثالث و تعهد به جبران خسارت بر 
مبنای بیمه سرنشین وجود داشت و ظاهراً از نظر نویسندگان حقوقی دور مانده بود، این بود که 
در بیمه نامه های سرنشین که توأم با بیمه اجباری شخص ثالث و معموالً در قالب یک برگ ارائه 
می گردید، تعهد بیمه گر به جبران خسارت در مورد زیان دیدگان موضوع ماده 2 محدود به فوت و 
نقص عضو، آن هم به مبلغی بسیار کمتر از سقف بیمه اجباری شخص ثالث بود و به همین خاطر 
در یک نمونه عملی که همسر دارنده وسیله نقلیه به دلیل تصادم آن با جدول کنار جاده علیه شوهر 
خود اقدام به شکایت کیفری و متعاقباً محکومیت مشارالیه به پرداخت دیه کرده بود، پس از مراجعه 
به شعبه جبران خسارت شرکت بیمه مربوطه با این جواب روبرو گردید که طبق بیمه نامه صادره و 
قرارداد ما با دارنده وسیله نقلیه )یعنی شوهر( تعهد شرکت بیمه در خصوص صدمات جرحی نبوده 
و محدود به صدمات منجر به فوت و نقص عضو می باشد که این نشان از اوج توجه شرکت های 

بیمه به سودآوری و در نظر گرفتن منافع خود دارد.
قانون جدید بیمه اجباری به طور کلی فلسفه وجودی بیمه سرنشین را از بین برد و در تبصره 6 
ماده 1 مقرر می دارد. »... منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه 
موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی می شود به استثناء راننده مسبب حادثه.« بنابراین در 

حال حاضر اخذ بیمه سرنشین جز در مورد راننده وسیله نقلیه سالبه به انتفاع موضوع است.

7. بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص 207، انتشارات سمت، 1384.
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4. بررسی استثنائات حوادث و خطرات موضوع قانون بیمه اجباری
در قانون بیمه اجباری سال 47 و در ماده 4، قانونگذار طی 6 بند گروهی از حوادث و خطرات را 
از شمول قانون خارج نموده بود. برای پرهیز از اطاله کالم تنها به تغییراتی که قانون جدید بیمه در 
قانون سابق داده، پرداخته می شود. در قانون سابق از جمله موارد مستثنی از شمول قانون عبارت بود 
از: »... 1. خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله... 4. خسارت وارده به متصرفین 
غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی...6. خسارت ناشی از حوادثی که در 
خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد...« 
سه بند فوق در ماده 7 قانون جدید بیمه اجباری ذکر نگردیده است. در مورد بند نخست باید گفت 
دلیل اینکه قانون سابق بیمه گر را مکلف به جبران خسارت نمی دانست این بود که در مواردی که 
ایراد خسارت به ثالث ناشی از قوه خارجی باشد، خسارت به وسیله نقلیه منتسب و مستند به قوه 
قاهره)جنگ، سیل، زلزله و ...( خواهد بود، اما در حاکمیت قانون جدید ممکن است گفته شود طبق 
اصول کلی حاکم بر حقوق بیمه و نص ماده 30 قانون جدید که قوانین سابق را در صورت مغایرت 
با قانون جدید ملغی اعالم نموده حذف بند فوق را نباید به معنای مسؤولیت انگاری برای بیمه گر 
بدانیم. منظور از اصول کلی حقوق بیمه ماده 28 قانون بیمه مصوب 1316 ه.ش می باشد. این ماده 
مقرر می دارد: »بیمه گر مسؤول خسارت ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خالف آن 
در بیمه نامه شرط شده باشد.« از مالک این ماده و عام بودن آن می توان در تقویت نظر فوق استفاده 
کرد. ای بسا تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری تحت شمول بیمه یک شرکت بیمه معین، به دلیل 
بروز جنگ یا سیل یا زلزله یا...خسارت دیده و بدین ترتیب بیمه گر مجبور شود که تمامی خسارات 
را یکجا جبران نماید که این امر برای شرکت های بیمه در بسیاری از موارد مقدور نبوده و عماًل 

ممکن است منجر به ورشکستگی آن ها شود.
مورد سکوت  این  در  ماده 7  در  قانونگذار  اگرچه  زیرا  نمی رسد.  به نظر  فوق صحیح  استدالل 
اختیار کرده اما در مقام بیان بوده و بنابراین عدم ذکر آن، دلیل بر مسؤولیت بیمه گر نسبت به جبران 

خسارت در این موارد دارد.
بند 4 ماده 4 قانون سابق در قانون جدید بیمه اجباری حذف گردیده است. در حاکمیت قانون 
سابق، برخی از نویسندگان مفاد این بند را مورد انتقاد قرار می دادند. استدالل آن ها این بود که این 
بند علی رغم ظاهر منطقی مبنی بر تنبیه متصرف غیر قانونی نظیر غاصب و سارق، در عمل موجب 
تنبیه دارنده و راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه)منظور، راننده یا دارنده وسیله نقلیه مقابل( می شود. 
زیرا مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و مشخصاً ماده 335 قانون مدنی و مواد 336 و 337 قانون 
مجازات اسالمی راننده یا دارنده مقصر، مسؤول جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهد بود، 
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ولو اینکه زیان دیده غاصب یا سارق باشد. این درحالی است که قانونگزار بموجب بند 4 ماده 4 
بیمه گر را از پرداخت خسارت به آن ها معاف نموده است. نتیجه این می شود که اگر دادگاه براساس 
قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و مواد مورد استناد قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی، راننده یا 
دارنده مسبب حادثه را محکوم به پرداخت خسارت نماید، مسؤولیت تنها به عهده راننده یا دارنده 

وسیله نقلیه است که خسارت وارده به متصرفین غیر قانونی یا فاقد گواهینامه رانندگی را جبران نماید. 
بنا به دالیل فوق عماًل شرکت های بیمه در پی توافقات داخلی حق استناد به بند 1 فوق را از خود 
سلب نموده و گاه در متن قراردادهای بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی منتفی شدن این استثناء را 
درج می کردند. مثل بیمه ایران که در بیمه نامه های صادره عنوان می شود که استثنای بند 4 ماده 4 
از سوی بیمه گذار خریداری شده است.8 به همین خاطر نویسنده مذکور پیشنهاد نموده که به جای 
عبارت »خسارات وارده«، »خسارت ناشی از متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا فاقد گواهینامه 
پیامدهای عمل غیر  تا خود آن ها  بیمه گر خارج شود  راهنمایی و رانندگی« از شمول تعهدات 
قانونی شان را متحمل شوند نه بیمه گر دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه )که اشخاص فوق متصرف 
آن بوده اند(. در قانون جدید بیمه اجباری، این بند ذکر نگردیده است، نتیجه آنکه بیمه گر دارنده یا 
راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه )وسیله نقلیه مقابل( باید خسارت وارده به متصرف غیر قانونی یا 
فاقد گواهینامه راهنمایی و رانندگی را بپردازد! البته در صورتی که مسبب، وسیله نقلیه موضوع بیمه 
آن ها باشد. در غیر این صورت بنابر پیشنهاد منطقی نویسنده مذکور، دارنده یا راننده وسیله نقلیه 

مقابل باید به خود متصرف غیر قانونی یا فاقد گواهینامه رانندگی مراجعه نماید.
بند 6 ماده 4 نیز در قانون جدید بیمه اجباری حذف گردیده است. البته در حاکمیت قانون سابق نیز 
عماًل برای وسایل نقلیه ای که مرتب یا به طور اتفاقی به خارج از ایران سفر می کردند، بیمه نامه هایی 
پیش بینی شده بود که مطابق آن ها مسؤولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه در طول سفر و اقامت در 
خارج از کشور پوشش داده می شد. در قانون جدید بیمه اجباری علی رغم حذف بند مذکور در 
ماده 9 مقرر گردیده که: »پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی 
ایران می باشد مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.«، که مفاد آن با اندک تغییرات 

عبارتی، همان بند 6 ماده 4 قانون سابق می باشد.

5. نوآوری قانون جدید در تعیین حداقل ریالی بیمه اجباری و اعمال آن در تعهدات 
صندوق بیمه خسارت های بدنی 

   در قانون بیمه اجباری سال 1347 ه.ش در ماده 10 صندوقی جهت جبران خسارت بدنی وارده 
به اشخاص ثالث که از حوادث وسایل نقلیه مشمول ان قانون حاصل می شد، پیش بینی شده بود.

8 . بابایی، ایرج، همان،ص 227.
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تکلیف این صندوق به پرداخت خسارت در خصوص بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطالن و تعلیق 
قرارداد بیمه و.. . بود. در قانون جدید بیمه اجباری نیز در ماده مشابه، مقرراتی تقریباً مشابه با 
مقررات پیشین، با تحوالتی در مورد نحوه اداره صندوق پیش بینی گردیده است9. تحول مهمی که 

در قانون جدید بیمه اجباری مقرر گردیده تعیین میزان تعهدات صندوق می باشد.
به عبارت دیگر طبق ماده 11 آئین نامه قانون قدیم بیمه اجباری مصوب 1347/12/28 تعهدات صندوق 
در مورد خسارت بدنی وارده به اشخاص ثالث به میزان مندرج در ماده 10 آئین نامه بود که مبالغ مندرج 
در ماده 10 در آن سال ها می توانست به نحو مناسبی تأمین کننده خسارت باشد زیرا طبق مفاد آن ماده 
تعهدات صندوق در مقابل اشخاص ثالث معادل حداقل مبلغ بیمه ای ناشی از عقد بیمه بود اما بعدها 
طبق مصوبات هیأت وزیران و از جمله مصوبه مورخ 1377/6/11 سقف تعهدات صندوق پانزده 
میلیون ریال تعیین شد، در حالیکه بین این مبلغ با حداقل تعهدات بیمه ای، بیمه گر طبق مصوبه هیأت 
وزیران در همان سال )8000000 تومان(، اختالف فاحشی وجود داشت10!  البته هر سال به میزان یک 
دهم دیه کامل مرد مسلمان بر سقف تعهدات صندوق افزوده می شد. پیداست که این مبلغ نمی توانست 

به نحو مناسبی تأمین کننده خسارت بدنی وارده به اشخاص ثالث باشد.
در قانون جدید بیمه اجباری در تبصره 1 ماده 10 مقرر گردیده: »میزان تعهدات صندوق برای جبران 
خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 4 این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود« 11. مطابق ماده 
4 حداقل مبلغ بیمه موضوع قانون جدید در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد 
مسلمان در ماه های حرام خواهد بود.12 به عبارت دیگر  اگر مبلغ دیه کامل یک مرد مسلمان 40 میلیون 
تومان باشد، در ماه های حرام به میزان یک سوم بر آن افزوده شده و تقریباً معادل مبلغ 53/333 میلیون 
تومان می شود. حال طبق ماده 4 حداقل ریالی مبلغ فوق معادل 5 میلیون و 333 هزار تومان خواهد 
بود. مالحظه می گردد که قانون جدید بیمه اجباری به مقرره ماده 10 آئین نامه قانون قدیم بازگشته و 
در نتیجه تا حدودی ایرادات مصوبه هیأت وزیران رفع گردیده است، هرچند که با توجه به شدت و 
حدت خسارت بدنی وارده به اشخاص ثالث، ممکن است در بسیاری از موارد مبلغ فوق جوابگوی 

جبران کامل این خسارات نباشد اما بهرحال می تواند کمک تقریباً مناسبی محسوب گردد.

6. تکلیف محاکم قضایی به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در قانون جدید بیمه اجباری
در حاکمیت قانون قدیم بیمه اجباری مصوب 1347 سؤال بحث انگیز در مورد امکان پذیرش یا 
عدم پذیرش بیمه نامه معتبر از سوی دادسرا در صدمات غیر عمدی ناشی از وسایل نقلیه موتوری 

9. بنگرید به مواد 10 قانون بیمه اجباری سال 1347 و 1387 ه.ش.
10. بابایی، ایرج، همان،ص 244

11 . ماده 4 دو تبصره دارد و معلوم نیست مقنن در تبصره ماده 10 به کدامیک از تبصره های ذیل ماده 4 ارجاع داده است!
12. طبق مفاد ماده 4 حداقل مبلغ بیمه موضوع قانون در بخش خسارت مالی معادل 2/5 درصد تعهدات بدنی خواهد بود.یعنی با 

توجه به محاسبات مندرج در متن تحقیق، در حال حاضر معادل مبلغ 133325 تومان خواهد بود که بسیار ناچیز است.
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زمینی به عنوان وثیقه بود. بخشنامه شماره م/1/839-1374/2/9 ریاست قوه قضائیه مقرر می دارد: 
برای  وثیقه  به عنوان  معتبر  بیمه نامه  رانندگی،  تصادفات  از  ناشی  و صدمات  غیرعمدی  قتل  »در 
مراجع قضایی قابل پذیرش است و نیاز به اخذ تأمین دیگری نیست مگر آنکه میزان دیه و مجازات 

پیش بینی شده در قانون، اخذ تأمین خاص یا شدیدتر را ایجاب کند«13.
در نشست های قضایی مرکب از قضات دادگستری شهرستان تنکابن »گروهی از قضات معتقدند 
که با توجه به بخشنامه فوق چنانچه فردی بیمه دارد با همان کارت بیمه ضمن صدور قرار کفالت! 
قرار قبولی صادر می شود. به نظر گروهی دیگر اخذ تأمین ربطی به بیمه ندشته و بخشنامه جنبه الزامی 
ندارد و به تشخیص دادگاه و طبق ماده 132 آ.د.ک قرار متناسب با نوع جرم صادر خواهد شد. به 
عقیده کمسیون مشورتی آموزش قوه قضاییه به موجب مواد 132 و 134 آ.د.ک پس از تفهیم اتهام 
به متهم، قاضی مکلف است قرار تأمین متناسب صادر کند که تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده 
است و بیمه بودن اتومبیل می تواند در نوع تأمین مؤثر باشد«.14یعنی کمسیون به طور ضمنی قبول 
بیمه نامه معتبر به عنوان وثیقه را رد نموده است. علت اختالف به این موضوع برمی گردد که بیمه گر 
تنها مکلف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را طبق رأی مقام قضائی بپردازد و تکلیف دیگری 
ندارد. در حالیکه اگر بیمه نامه معتبر به عنوان وثیقه قبول شود ممکن است در اثر عدم حضور متهم 
و بدون عذر موجه، دادستان یا رئیس حوزه قضائی)بخش( دستور ضبط وثیقه را بدهد در حالیکه 
بیمه گر چنین تعهدی را ننموده است. مضاف بر اینکه پذیرش چنین نظری به زیان متهم تمام خواهد 
شد زیرا اگر  بیمه گر  خسارت ناشی از این تخلف  متهم را  جبران نماید، دیگر علی االصول و منطقًا 
نباید تعهدی به پرداخت خسارت نسبت به اشخاص ثالث طبق رأی مقام قضائی را داشته باشد15 
علت دیگری که ممکن است راجع به عدم پذیرش بیمه نامه معتبر به عنوان وثیقه در دادسرا عنوان 
گردد این است که طبق ماده 774 قانون مدنی»مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت 
باطل است.« برگ بیمه از نظر تحلیلی تنها مبین این مطلب است که »در صورت وقوع خسارت از 
ناحیه بیمه گذار به اشخاص ثالث، بیمه گر متعهد است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران 
نماید و در حقیقت منعکس کننده حق دینی بیمه گر در مقابل بیمه گذار نسبت به جبران خسارت 
فوق است و طبق نص ماده فوق رهن گذاشتن دین و به  طور کلی حق دینی باطل است.« با این 
وجود ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1387 مقرر می دارد: »محاکم قضائی موظفند در 
حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت 

13. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1384، ص 438
14. زراعت، عباس، همان، ص 434 و 435

15. اگرچه ظاهراً طبق ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پرداخت ضرر و زیان مددعی خصوصی از محل وثیقه وجود دارد 
اما مفاد این ماده با ماده 145 همان قانون تعارض دارد، گرچه حقوقدانان برای رفع این تعارض راه حل هایی پیش بینی نموده اند.بحث 

در این خصوص از حوصله تحقیق حاضر خارج و نیازمند تحقیق جداگانه ای است.
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بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.« 
مشخص نیست که مقنن با چه مبنایی پذیرش بیمه نامه را به عنوان وثیقه قبول نموده است. شاید هم 
از مبانی مورد پذیرش در قانون مدنی فاصله گرفته باشد.اشکال عملی در خصوص ماده فوق این 
است که منظور از تأیید اصالت بیمه نامه از سوی شرکت بیمه ذی ربط معلوم نیست. می دانیم که 
بسیاری از بیمه نامه ها از سوی نمایندگان بیمه صادر می شود،گرچه نمایندگان بیمه وکیل شرکت های 

بیمه اند و بیمه گذار حق مراجعه مستقیم به بیمه گر را خواهد داشت.16
حال سؤال این است که اگر مثاًل شخصی در تبریز با اتومبیل خود تصادف نموده و مسبب حادثه 
شناخته شود، حادثه ای که مجروح یا فوتی داشته و بیمه نامه اتومبیل از سوی نماینده بیمه در رشت 
صادر شده باشد، تأیید اصالت بیمه نامه می تواند از سوی شعبه آن شرکت بیمه در تبریز17 انجام شود 
یا الزاماً باید به رشت مراجعه نماید. پیداست که پذیرش دیدگاه دوم عماًل امکان پذیر نمی باشد و با 
مبنای پذیرفته شده در ماده 22 که در جهت رعایت حال متهم مقرر گردیده منافات خواهد داشت. 
نکته دیگری که تعجب هر حقوقدانی را برمی انگیزد این است که قانونگذار ظاهراً فقط در »حوادث 
رانندگی منجر به خسارت بدنی« محاکم قضائی را مکلف نموده است که بیمه نامه معتبر را به عنوان 
وثیقه قبول نمایند. معنی این سخن آن است که در دعاوی دیگر که ارتباطی با وسیله نقلیه موضوع 
بیمه ندارد، استفاده از بیمه نامه به عنوان وثیقه مورد پذیرش نیست. این سخن گرچه منطقی است 
اما نمی تواند پاسخگوی این سؤال مهم باشد که مگر می توان امری را به اعتباری مال تلقی کرد18 
و در دعوی خاصی به عنوان وثیقه پذیرفت لکن در دعوی دیگر این امکان وجود نداشته باشد؟! به 
عبارت دیگر بیمه نامه یا مال تلقی می شود یا نمی شود. اگر مال شناخته شود قاعدتاً در همه دعاوی 
باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود و این تبعیض مقنن گرچه مصلحتی اما مخالف اصول حقوقی و 

مبانی مورد پذیرش در قانون مدنی و قواعد عمومی رهن است.

7. نوآوری های بی سابقه قانون جدید بیمه اجباری
در قانون جدید بیمه اجباری سه مقرره بسیار مهم وجود دارد که در قانون سابق بدین شکل سابقه 
نداشته است. مقرره نخست، ماده 16 می باشد. این ماده مقرر می دارد: »در حوادث رانندگی منجر 
به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارت های 
بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و 
در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بالفاصله حداقل پنجاه درصد)%50(

16. بابایی، ایرج،همان، ص 32
17. ما فرض نمودیم که در محل تصادف شعبه بیمه گر مربوطه مستقر است در حالی که با تأسیس شرکت های بیمه غیر دولتی طبق 
قانون مصوب  1382 ه.ش هنوز در بسیاری از شهرستان ها و به ویژه بخش ها شعبه ای از ان شرکت بیمه تأسیس نشده است و این 

مشکالت متهم )مسبب حادثه( را صد چندان می کند که باید فکری برای این موارد اندیشیده شود.
18. بر فرض بپذیریم که بیمه نامه عین معین است و نه دین و منفعت!
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از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن 
میزان قطعی دیه بپردازند. تبصرهـ  در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در 
صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر 
خسارت های بدنی وارده را پرداخت نماید.« سؤال این است که آیا گزارش کارشناس راهنمایی و 

رانندگی و یا مقامات دیگر در ماده فوق برای مقام قضائی حجت است؟!
طرف  اعتراض  با  بسا  چه  و  داشته  طریقیّت  قاضی  برای  فوق  گزارش های  که  است  مسلم 
نظرکارشناس  با  اولیه،  بیان شده توسط کارشناس  تقصیر  یا حداقل درصد  نموده  از آن عدول 
نظر  طبق  صرفًا  نموده  مقرر  قانونگذار  که  است  چگونه  حال  یابد.  تغییر  ثانوی  کارشناسان  یا 
کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی و دیگر مقامات فوق، بیمه گر در صدمات بدنی غیر از فوت، 

مکلف به پرداخت نیمی از دیه تقریبی است؟
ماده 17 مقرر می دارد: »در حوادث رانندگی منجر به خسارات مالی، پرداخت خسارت به صورت 
نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوطه صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین 
در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده 
را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های 
تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید. تبصرهـ در صورتی که 
دادرسی در  آیین  بدون رعایت تشریفات  از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع  اختالف 
کمسیون حل اختالف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک 
نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه )سندیکای( بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک 
نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد 
رسیدگی قرار می گیرد و رأی کمسیون قطعی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های 

عمومی است...«
ماده 18 نیز مقرر می دارد: »شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی 
دارای  حادثه  زمان  در  دیده  زیان  و  مسبب  نقلیه  وسایل  که  مواردی  در  را  قانون  این  موضوع 
بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات 
مالی مندرج در ماده )4( این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.« مالحظه 
می گردد که مقررات فوق اکثراً جهت حل و فصل هرچه سریع تر معضالت مربوط به حوادث 
به محاکم  بیشتر در جهت سبک نمودن حجم ورودی پرونده ها  راهنمایی و رانندگی بوده و 
قضائی است. امری که گرچه ظاهراً پسندیده است اما با مقررات حقوقی حاکم بر این حوادث و 

به ویژه لزوم اظهارنظر قضائی از سوی قضات عادل و باسواد مغایرت دارد.
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نتیجه گیری:
با تحقیق مختصر و نسبتاً جامعی که از تطبیق قانون قدیم و جدید بیمه اجباری به عمل آمد مشخص 
شد که قانون جدید، تحوالت شگرفی را به ویژه در زمینه حمایت از حقوق زیان دیدگان مقرر داشته 
است. اگرچه قانون جدید معایبی نیز دارد که تا حد امکان بدان پرداخته شد اما در مجموع قانونی 
مناسب و نسبتاً روزآمد و همگام با تحوالت اجتماعی محسوب می شود که امید است در اصالحات 
و تغییرات آتی در جهت برطرف نمودن معایب آن و نیز تأمین هرچه بیشتر حقوق تمام اشخاص 

دخیل در حوادث موضوع این قانون گام های مهم تری برداشته شود.

منابع:
1. بابایی، ایرج، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ سوم،1384

2. رادان جبلی، علی، مقاله»مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری پس از اصالح قانون بیمه اجباری مصوب 1387« مندرج در 
خبرنامه کانون وکالی دادگستری استان اصفهان، شماره 33، چاپ دوم 1384

3. زراعت، عباس، قانون آئین دادگستری کیفری در نظم حقوق کنونی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم 1384

4. کاتوزیان، ناصر، مقاله »مسؤولیت خاص دارنده اتومبیل« در کتاب مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه 
تهران، 1380

5. کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد )ضمان قهری(، دوره دوجلدی، جلد اول، 1382
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علیرضا  قنبری

بررسی حقوقی دعوی شركت سرمايه گذاری بين المللی »  اموكو«
عليه دولت ايران و شركت نفت و پتروشيمی و شركت » خمكو«

در ديوان بين المللی الهه

وکیل پایه یک دادگستری

اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
در  آمریکا  سفارت  تسخیر  و  ایران 
ایران  تهران که به تیره شدن روابط 
کامل  قطع  پایان  در  و  آمریکا  و 
شد،  منتهی  کشور  دو  بین  روابط 
بسیاری از شرکت های آمریکایی که 
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
پروژه های  داشتند  فعالیت  ایران 
خود را نیمه تمام رها کرده و ایران 
بسیاری  رویکرد  نمودند.  ترک  را 
پس  که  بود  این  شرکت ها  این  از 
انقالبی  التهابات  نمودن  فروکش  از 
کشور،  دو  روابط  شدن  عادی  و 
دوباره برای پایان دادن به طرح های 
نیمه تمام به ایران باز خواهند گشت. 
اما این امر تحقق نیافت و با توجه به 
قراردادهای منعقده بین شرکت های 
مزبور و طرف ایرانی، این شرکت ها 
درصدد گرفتن غرامت برآمدند و بر 
همین اساس برابر بیانیه های الجزایر، 

به  رسیدگی  جهت  داوری  دیوان 
تشکیل   آمریکا  و  ایران  دعاوی 
گردید. در این مقاله به بررسی یکی 
دیوان  در  مطروحه  پرونده های  از 
شرکت  دعوی  عنوان  تحت  مزبور 
اموکو  بین المللی  سرمایه گذاری 
علیه دولت جمهوری اسالمی ایران 
پتروشیمی و  و  نفت  و شرکت های 
شرکت مختلط پتروشیمی خارک و 
اموکو موسوم به »خمکو« می پردازیم. 
خمکو«  »پرونده  به  حاضر  پرونده 
آن  بررسی  اهمیت  و  است  مشهور 
مسایل  به  آن  که طی  است  این  در 
بین المللی  دعاوی  در  مهمی  بسیار 
ماندن  عقیم  و  »صالحیت  همچون 
قرارداد بواسطه نیروی رخداد قهری 
اموال«  مصادره  و  ماژور  فورس  یا 
می پردازد. شایان ذکر است که پس 
از سیر رسیدگی  بیان خالصه ای  از 
بیان  و  داوری  دیوان  در  پرونده  به 

اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده، 
بیان  درصدد  عمده  بطور  نگارنده 
برآمده  صادره  رأی  از  خود  تحلیل 
شده  تالش  نیز  مزبور  تحلیل  در  و 
استقرار  با  انقالب  از  پس  که  است 
و  نود  اصل  برابر  و  انقالب  محاکم 
نهم قانون اساسی، اموال بسیاری از 
بین المللی  و  خارجی  شرکت های 
جمهوری  دولت  سود  به  ایران  در 
اسالمی مصادره گردید و در پیامد،  
با  وقت  دولت  پیشین  قراردادهای 
اجرا  بدون  را  مزبور  شرکت های 
باقی گذاشت. »در این رأی،  دیوان 
به این مطلب رسیدگی می نماید که 
با وجود مصادره اموال، چگونه و بر 
اساس کدام منطق حقوقی بین المللی؛ 
از  می تواند  اموکو  خارجی  شرکت 
دولت ایران غرامت دریافت نماید«. 
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شرح رأی دیوان
پرونده کالسه: 56

مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دیوان داوری ایران – آمریکا
حکم شماره: 3 – 56 – 310

خالصه دعوی و رأی دیوان :
خواهان :

شرکت اموکو اینترنشنال فایننس کورپوریشن1)شرکت سرمایه گذاری بین المللی اموکو(
خواندگان :

)1( : دولت جمهوری اسالمی ایران که در پرونده به اختصار ایران خوانده می شود.
)2( : شرکت نفت.

)3( : شرکت پتروشیمی.
)4(: خمکو)شرکت مختلط پتروشیمی خارک و اموکو2(.

موضوع خواسته: درخواست پنجاه درصد حقوق مالکانه در شرکت شیمیایی خارک )خمکو( که 
شرکت اموکو مدعی بود دولت ایران در نتیجه وقوع انقالب، وی را از آن میزان سهام محروم نموده 

است.
موضوع شرکت: ایجاد شرکتی مختلط جهت احداث کارخانه تولید گوگرد؛ مایعات فرآوری 
شده از گاز طبیعی و گاز نفت مایع حاصل از گاز طبیعی و بهره برداری از کارخانه مزبور و فروش 

فرآوره های آن بوده است.
جریان رسیدگی: در تاریخ 17 نوامبر 1981 )26 آبان 1360( دادخواستی از سوی شرکت بین المللی 
»اموکو« به دیوان داوری بین المللی الهه تقدیم می گردد. دیوان در هشتم ماه مه 1985)64/2/18(13 
جلسه استماع مقدماتی و در هفتم نوامبر 1985 طرف ایرانی درخواست تعویق استماع پرونده را 
نموده که دیوان درخواست را رد کرده و در نهایت جلسه استماع پرونده به 10 و 11 دسامبر 1985 

)19 و 20 آذر ماه 1364 موکول می گردد(.

 موضوع جلسه: ارائه استدالل های کامل و نهایی درباره همه جوانب پرونده به جز موارد مربوط 
به تعیین میزان خسارت و ادعاهای متقابل مطروحه؛ اما استماع شهادت سه شاهد در مورد تعیین 

خسارت مسموع است.
1. Amoco International Finance Corporation-1
2. Khemco:Amoco and Khark mix Petrolum Corporation
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طی اظهاریه های نهایی که به ثبت رسید، سندی شامل سوگند نامه »دکتر محمدعلی موحد« و 
اطالعیه ای در خصوص شهود مورد تعرفه خوانندگان در جلسه استماع تکمیلی دهم مارس 1986 
)16 اسفند 1364( ارائه گردید. خواندگان شاهد دیگری بنام »محمد علی یوسفی بختیار« را معرفی 
کردند. در تاریخ 19 فوریه )30 بهمن( خواهان تقاضای حذف شهادت نامه »دکتر موحد« و شهادت  
شفاهی آقای »بختیار« را تسلیم می نماید که دیوان طی دستور مورخ 5 مارس 1986 )14 اسفند 

1364( مقرر داشت که دلیلی برای پذیرش خواسته خواهان نمی یابد.
موضوع صالحیت: خواهان دیوان را صالح دانسته اما خواندگان به کفایت و ارتباط مدارک 

خواهان در اثبات تابعیت آمریکایی ایراد می نماید.
و سوگند نامه های  نیابت سهام  اظهاریه های  نسخ  و  گواهی های حسن شهرت  ارائه  با  خواهان 
مدیران و حسابداران شرکت های وابسته مدعی می گردد که شرکت »اموکو« در »کانتون ژنو سوئیس« 
ایجاد شده و با رشته ای از شرکت ها از جمله شرکت آمریکایی »اموکو اینترنشنال فایننس و اموکو 
اینترنشنال اویل کامپنی3 و اموکو کمیکالز کورپوریشن4« متعلق به »استاندارد اویل کامپنی5« بوده است. 
و پنجاه درصد سهام با حق رأی »استاندارد اویل کامپنی«  مربوط به اتباع آمریکاست. دیوان با این 

وصف عقیده خود را بر تابعیت آمریکای خواهان اعالم می نماید. 

مالکیت مستمر ادعا: دیوان داوری با مالحظه مدارک طرفین و فقدان اعتراض مشخص متقاعد 
گردید که شرکت خواهان تابعیت آمریکایی دارد.

 احتمال  ورود لطمه به حقوق )خواندگان( در نتیجه تعدد رسیدگی ها: خواندگان مدعی 
می گردند که چون برابر »قرارداد خمکو« طرفین هر گونه اختالفی را باید با ارجاع به داوری حل و 
 فصل نمایند و چنین امری نیز توسط »اموکو« در جریان است و »اموکو« حقوق قراردادی خود را
به "اموکو اینترنشنال")خواهان فعلی( واگذار ننموده، پس در صورتی که »اموکو« بخواهد دعوی 
را در مرجع دیگری پیگیری نماید هرگونه تصمیم فعلی دیوان در این پرونده به حقوق خواندگان 

بواسطه ایجاد مسئولیت های متعدد لطمه وارد خواهد آورد.
خواهان موضوع اناطه صالحیت دیوان در انتقال حقوق »اموکو« به خواهان را رد می کند. ضمن اینکه 
اشاره می کند که موضوع جریان دعوی به داوری بجز دیوان را پیگیری نمی کند و دیوان نیز موضوع 
را پذیرفته و همچنین یادآور می شود که قاعده »استاپل6« یا اعتبار امر مختومه در هر حال مانع از طرح 

دوباره دعوی مطروحه حاضر در محدوده اظهار نظر ماهوی دیوان در مرجع دیگر می گردد. 
3. Amoco International Oil Company
4. Amoco Chemicals Corporation
5. United States Corporation – Standard Oil Company
6. 4-Principles of resjudicata Or Estopple
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دادخواهی از کلیه مراجع داخلی: خواندگان به استناد قانون ماده واحده 18 دی ماه 1358)8 
ژانویه 1980( شورای انقالب ایران، دیوان را مانع از رسیدگی می دانند زیرا به موجب آن کمسیون 
ویژه ای پیش بینی شده که نسبت به ادعای »اموکو« و ادعای غرامت صالحیت انحصاری دارد و چون 
»اموکو« برای درخواست غرامت به همه مراجع داخلی مراجعه نکرده است، لذا نمی تواند به دیوان 
مراجعه کند. خواهان می گوید بیانیه حل و فصل دعاوی، صالحیت دیوان را مشخص کرده و ماده 
واحده صالحیت دیوان را منع نمی نماید. دیوان نیز بیان می کند که مقررات بیانیه حل و فصل دعاوی 
صالحیت دیوان را منوط به دادخواهی از مراجع داخلی ننموده و دیوان در هر صورت شایستگی 

رسیدگی به دعوی خواهان را دارد.
پابرجا بودن ادعا: خواندگان ادعای خواهان را در تاریخ 19 ژانویه 1981 )29 دی ماه 1359(ادعای 
پابرجایی نمی دانند زیرا پیش از آن نه ادعایی اقامه و نه ابالغ و نه در دادگاه به مرجع قضایی دیگر به ثبت 

رسیده بود. دیوان نیز با استناد به مقررات بیانیه حل و فصل دعاوی، استدالل فوق را رد می کند.
طرف های صحیح پرونده: خواندگان مدعی عدم روشنی هویت خواندگان دعوی می باشند 
زیرا اگر مبنای ادعا بر نقض قرارداد است که متوجه ایران و شرکت نفت نمی شود و اگر مبنای آن بر 
مصادره است نمی توان آن را علیه »پتروشیمی، خمکو یا شرکت نفت« به دلیل داشتن شخصیت های 
مستقل از ایران طرح نمود. دیوان موارد فوق را دارای شخصیت مستقل حقوقی می داند اما تصحیح 
خواندگان را با جایگاه حقوقی آن ها هم پیوند نمی داند زیرا هر سه تحت اراده دولت ایران بودند.
ادعای حاضر یا مبنای آن بر »مصادره اموال است یا نقض قرارداد«. که در هر دو صورت خوانده 
شمرده می شوند. برابر فرضیه مصادره، سمت ایران به یقین بعنوان خوانده درست است و سایر 
خواندگان نیز مستقیم یا غیر مستقیم درگیر روابط قراردادی بوده و گمان مسئولیت تحت فرضیه 
نقض قرارداد را به وجود آورده است. در حقیقت این پرسش با ماهیت دعوی پیوند دارد در حال 

حاضر به عنوان موضوع مقدماتی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
صالحیت نسبت به موضوع دعوی: در پایان برابر تبصره 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی، 

دیوان خود را شایسته می داند.
صالحیت نسبت به ادعاهای متقابل: این موضوع نیز در بخشی از حکم بنا بر صالحیت دیوان 

در اظهار نظر نسبت به موضوع بررسی گردیده است.

ادعاها:
بند اول . حقایق و اظهارات:

1. پیشینه قراردادی: قرارداد خمكو در تاریخ 12 ژانویه 1966 )21 تیر ماه 1345( بین اموكو و 
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پتروشيمی برای مشارکت بازرگانی بین خواندگان وشرکت های وابسته خواهان در ارتباط با گسترش 
منابع نفتی ایران بسته شد. ده سال پیش از این قرارداد، شرکت نفت )شرکت مادر پتروشیمی( و 
شرکت پان اينتول وابسته به خواهان قرارداد، دستگاه مختلط جستجو و اکتشاف نفت در گسترش 
استخراج نفت فالت قاره خلیج فارس در چهار حوزه اردشير؛ كوروش؛ داريوش و فريدون واقع در 
محدوده یکصد کیلومتری جنوب و جنوب غربی جزيره خارک )حوزه قرارداد( منعقد می نماید. چون 
وضع طبیعی الیه ای زمین موجب می گردید که همراه با استخراج نفت مقادیر زیادی گاز طبیعی 
معروف به گاز سرچاه يا گاز نفت7 بصورت فرآورده فرعی بدست آید برای تصفیه این گاز و فروش 

مواد شیمیایی گوناگون آن بویژه گوگرد ترتیباتی مقرر گردید.
 "اموکو و پتروشیمی"در قررداد»خمکو« موافقتنامه هایی را شناسایی و توافق کردند. هسته اصلی 
آن ایجاد شرکت ایرانی»خمکو« بود که مالکیت مشترک آن با "اموکو و پتروشیمی" باشد. توافق 
شده بود »خمکو« در طراحی؛ ساخت و نصب و بهره برداری اولیه کارخانه از پتروشیمی و »اموکو« 
از  »خمکو«  کارخانه  از  بهره برداری  برای  طبیعی  گاز  نماید.  دریافت  و خدمات  فنی  کمک های 
تأسیسات جزیره خارک با اداره مشترک شرکت نفت و "پان اینتول" تامین و اجرای آن منوط به 
بستن قراردادی در مورد خرید گاز با شرکت نفت و "پان اینتول"8 باشد. شرکت »خمکو« ایجاد 
و کارخانه تصفیه گاز در خارک تأسیس و از اول ژانویه 1970 )11 دی ماه 1348( بهره برداری 

بازرگانی از کارخانه »خمکو« آغاز گردید.
)الف(: قرارداد خمکو: قرارداد »خمکو« برابر قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه 
1344 بین "اموکو و پتروشیمی" منعقد گردید. قانون مزبور اجازه مشارکت با مؤسسات ایرانی یا  
خارجی که دارای شایستگی فنی و مالی باشند را داده بود و همچنین همه موافقتنامه ها و قراردادها 
با تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت وزیران و 
تصویب کمسیون های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد که همه این 

ترتیبات رعایت گردیده است.
بموجب بند 2 ماده 2 قراراد »خمکو«؛ تصویب کمسیون های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین در 
حکم پذیرش همه تعهدات و ارائه همه تسهیالت و مزایایی بود که دولت بموجب این قرارداد بر 

عهده گرفته است.
تاریخ رسمیت یافتن قرارداد »خمکو« دوم مارس 1967 )11 اسفند 1345 ( بود. )تاریخ تصویب 
از سوی کمسیون های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین(. مدت قرارداد »خمکو« از آن تاریخ، 35 
سال یا تا تاریخ پایان قرارداد دستگاه مختلط هر کدام که طوالنی تر باشد، بود اما با توافق طرفین به 

7.1-Associated gaz
8. Panintiole
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دوره های اضافی 15 ساله قابل تمدید تعیین گردید. قرارداد »خمکو« بر فروش فرآورده های »خمکو« 
نیز حاکم بود. مقرر بود که همه مایعات بدست آمده از گاز طبیعی»خمکو« به میزان برابر و به بهای 

معین به »پتروشیمی و اموکو« فروخته شود.
)ب( ایجاد شرکت خمکو: »خمکو« یک شرکت سهامی برای تهیه و فروش گوگرد و گاز مایع 
و پنتان9 و مواد سنگین تر و تهیه فرآورده های دیگر مورد توافق طرفین است. سرمایه ابتدایی »خمکو« 
پانصد و بیست و چهار میلیون ریال معادل هفت میلیون دالر در آن زمان بود. »اموکو و پتروشیمی« 

بصورت هر یک پنجاه درصد سهام را تضمین کردند و هر سهم یک رأی به صاحب سهم می داد.
)ج( قرارداد خدمات و کمک های فنی: در تاریخ 12 ژوئیه)21 تیر ماه 1345( طرفین قرارداد 
خدمات و کمک های فنی منعقد کردند. اعتبارآن نیز تا 12 ماه بعد از پایان و پذیرش کارخانه باقی 

ماند. کارخانه در اول ژانویه1970 )11 دی ماه 1348( تکمیل شد. 
)د( قرارداد خرید گاز: اجرای قرارداد »خمکو« مشروط بر این بود که ظرف 30 روز از تاریخ 
رسمیت قرارداد »خمکو« قراردادی برای خرید و فروش گاز با رضایت طرفین با »شرکت نفت و پان 
اینتول« منعقد نماید. امکان خرید گاز از منابع دیگر نیز وجود داشت. اما خرید گاز قرارداد دستگاه 
مختلط اولویت داشت مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند. یعنی »شرکت نفت و پان اینتول« 
توافق کردند که بطور برابر گاز سرچاه تولید شده از حوزه قرارداد دستگاه مختلط را به »خمکو« 

فروخته و »خمکو« نیز با خرید موافقت نمود.
2. بهره براداری از تأسیسات خمکو: بهره برداری از تاریخ اول ژانویه 1970 )11 دی ماه 
1348( آغاز شد. چون گاز حوزه نفتی جزیره خارک که »آسکو«10 اداره می کرد غنی تر بود پیشنهاد 
شد که اولویت خرید گاز حوزه قرارداد دستگاه مختلط معلق شود و شرکت نفت برای دوسال با 
این پیشنهاد موافقت کرد. اما این امر ادامه یافت و در آن زمان نه »اموکو« و نه پتروشیمی اعتراضی 
به عمل ادامه خرید گاز »آسکو« توسط »خمکو« نکردند و این خرید تا پایان سال 1977 ادامه یافت.
با این حال »خمکو« سود می داد و در سال 1979 »خمکو« برنامه توسعه ای را بررسی کرد که به 
مدت دوسال با بودجه ای معادل 9 میلیون دالر آمریکا گشایش یافت و 4 میلیون دالر به مصرف 
نصب و بهره برداری از یک دستگاه کمپرسور اضافی فشار پایین در سال 1979 برسد؛ اما تا تاریخ 

بوجود آمدن ادعا برنامه توسعه پیاده  نشد.
3. رویدادهای مؤثر در بهره برداری و اداره خمکو: طرفین پذیرفته اند که پس از سال 
1979 ناآرامی های داخلی ایران بشدت بر روی تولید کارخانه اثر می گذاشت. در سال 1978 تولید 

9. Pentan
10. 1- Osco
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کاهش یافت و در دهم آبان 1357)اول نوامبر 1978( همه تولید نفت متوقف گردید. در 27 دسامبر 
1978)6 دی ماه 1357( اعالم شد که همه کارکنان »اموکو« که مأمور »خمکو« هستند از ایران خارج 
شوند و مدیر عامل »خمکو« پذیرفت. اما خواندگان مدعی هستند که این امر بدون تأیید یا رضایت 
پتروشیمی بود و خروج این افراد موجب کاهش تولید گردید. خواهان بیان می دارد که با وجود 
آماده بکار بودن کارکنان خارجی که در دبی بسر می برند، در صورت ابراز اراده موافق دولت جدید، 
بازگشت بکار آنان ممکن بود اما چون در 30 آوریل 1979)دهم اردیبهشت 1358( شرکت نفت 
اعالم کرد که کارکنان فنی خارجی در عملیات آینده صنعت نفت ایران، جایگاهی نخواهند داشت 
و همچنین گزارش شده بود که پتروشیمی در نظر دارد به همه وابستگی های خارجی در تأسیسات 
بنابراین برقراری دوباره فعالیت های »خمکو« غیرممکن گردید. در ماه مه   پایان دهد  پتروشیمی 
»اموکو و خمکو« و سه شرکت  به شرکت  پتروشیمی  اردیبهشت 1358( مدیرعامل   23( 1979
مختلط دیگر پتروشیمی اعالم کرد که سهام ایشان را برابر با ارزش دفتری سهام پیش از انقالب 
خریداری خواهد کرد و از دسامبر 1978 به بعد حقوق و هزینه های کارکنان خارجی »خمکو« را 
پرداخت نمی کند. همچنین بیان شد که فروش فرآورده های »خمکو« از 27 ژوئن 1979 )6 تیر 
ماه 1358( تحت اداره پتروشیمی خواهد بود. سپس در 7 ژوئیه 1979 )16 تیر ماه 1358( مجمع 
عمومی صاحبان سهام تشکیل و سود سهام قابل پرداخت در سال1979، 111/000/000 ریال تعیین 
شد که »اموکو« هرگز سهم خود را دریافت نکرد. در 18 ژوئیه 1979 )27 تیر ماه 1358( به »اموکو« 
اعالم گردید که از تاریخ 31 دسامبر 1978 )10 دی ماه 1357( به مشارکت »اموکو« در درآمد و 

هزینه های »خمکو« پایان داد شده است.
»اموکو« فوری اعتراض نمود. خواندگان پذیرفته اند که با وجود اعتراض»اموکو« سیاست های اعالم 
شده ادامه یافت. شورای انقالب نیز بعدها در تاریخ 18 دی ماه 1358 )8 ژانویه 1980( قانون ماده 

واحده در مورد ملی کردن صنعت نفت ایران را از مجلس گذراند.
در تاریخ 11 اوت 1980)20 مرداد ماه 1359( »اموکو« برابر قرارداد »خمکو« اخطار داوری به 
پتروشیمی تسلیم کرد. اما پتروشیمی هیچ اقدامی ننمود و پیشینه ای بر اینکه اقدامی شده باشد نیز 
بدست نیامد. در سوم دی 1359)24 دسامبر 1980( وزیر نفت اعالم کرد که برابر مقررات قانون 
ماده واحده مصوب شورای انقالب کمسیون ویژه ای در وزارتخانه تشکیل و قرارداد »خمکو« را 
پایان یافته تلقی نمود و اعالم کرد که دعاوی راجع به انعقاد و اجرای قراردادهایی که پایان یافته 
تلقی گردیده است، باید به کمسیون ویژه ای ارجاع و حل و فصل گردد. اما خواهان می گوید پیش 
از دریافت نمابر حاوی مراتب یاد شده »اموکو« هیچ اخطاری مبنی بر بررسی اعتبار قرارداد »خمکو« 
دریافت نکرد. در هر حال »اموکو« موضوع دریافت غرامت را در کمسیون پیشنهادی شرکت نفت 

پیگیری نکرد.
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بند دوم . توصیف حقوقی حقایق:
1. موضوع: طرفین در مورد حقایق یاد شده اختالفی ندارند بلکه اختالف آن ها در مورد توصیف 

و پیامدهای حقوقی این رویدادهاست.
خواهان استدالل می کند که »پتروشیمی و خمکو«، قرارداد »خمکو« را بطور فراگیر نقض یا بی اثر کرده اند 
و شرکت »نفت و ایران« بعلت اراده ای که بر »پتروشیمی و خمکو« دارند مسؤول می باشند. دیگر اینکه 
ایران حقوق »خمکو« یا سهام و حقوق سهامداران وی در »خمکو« را مصادره نموده و چنین مصادره ای 
نامشروع بوده است. خواندگان بیان می دارند که رویدادهای انقالبی در ایران قرارداد »خمکو« را بکلی غیر 
قابل اجرا ساخته و برابر شرایط نیروی رخداد قهری یا فورس ماژور در اواخر سال 1978 آن را بی اثر 
اعالم کرد. و اگر قرارداد »خمکو« پایان یافته بشمار نیاید، قانون ماده واحده مورخ 18 دی  1358 )8  ژانویه 
1980( را می توان »ملی کردن« وابستگی های خواهان در تأسیسات »خمکو« توسط ایران شناسایی نمود. 
و چون ادعای نیروی رخداد قهری مانع طرح دعاوی مصادره و یا نقض قرارداد می شود لذا در ابتدا 

به موضوع نیروی رخداد قهری رسیدگی می شود.

2 . غیر قابل اجرا شدن قرارداد در اثر نیروی رخدادقهری11: خواندگان، قرارداد »خمکو« 
را بدلیل اعتصابات و اغتشاشات داخلی سال 1357 و 1358 )1978 و 1979( و توقف فرآورده های 
»خمکو« و خروج بدون بازگشت همه کارکنان فنی آمریکا»خمکو« بکلی غیر قابل اجرا می دانند. اما 
دیوان معتقد است که ماده 19 قرارداد »خمکو« ناظر بر مسأله نیروی رخدادقهری است.در دو بند این 
ماده توقف یا تأخیر عملیات بدلیل نیروی رخدادقهری را کوتاهی یا سرپیچی از اجرای این قرارداد 
تلقی نمی نماید و دیگر اینکه هرگاه انجام تعهدات و اجرای هر یک از حقوق برای بیش از 12 ماده 
پی درپی به علت نیروی رخداد قهری)فورس ماژور(غیر ممکن و یا دچار سکون یا تأخیر گردد 
طرفین تالش در از بین بردن پیامدهای نیروی رخدادقهری خواهند نمود و در صورت شکست 
در تالش ها،موضوع برای حل به داوری مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع گردد. بنابراین، نمی توان 
نیروی رخداد قهری را بتنهایی موجب پایان یافتن قرارداد »خمکو« محسوب نمود بلکه عدم یافتن 

راه حل برای رفع نیروی رخداد قهری موجب ارجاع به داوری است.    
در وضعیت حاضر نیز مدت ها پیش از پایان دوره دوازده ماهه اولیه، تماس ها و تالش هایی از 
سوی طرفین صورت گرفت. بنابراین پیشینه امر داللتی بر پایان یافته تلقی نمودن قرارداد ندارد. 
طرفین نتوانستند راه حل بیابند و قرارداد هرگز ادامه نیافت. گفتگوهای طرفین برای فروش سهام نیز 
فسخ بموجب نیروی رخداد قهری نیست. بلکه دلیل بر وجود عالیقی است که »اموکو« در شرکت 

داشته و قابل فروش بوده است. لذا دیوان اعتقادی به نیروی رخداد قهری ندارد.

11. 1-Force Majeuer
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3. مصادره: خواهان مدعی است که پیش از پایان ژوئیه 1979 خواندگان قرارداد »خمکو« را 
بطور آشکار، نقض و بی اثر کرده و حقوق قراردادی »اموکو اینترنشنال« و وابستگی های مالی وی 
را در »خمکو« به سود و برای بهره برداری خود مصادره نموده اند. بنابراین، اول اوت 1979 )10 
مرداد 1358(، تاریخ مصادره است و خواهان در این تاریخ، مصادره را نامشروع می داند. خواندگان 
با توجه به نیروی رخدادقهری مورد ادعا، مصادره را پذیرفته اند. اما مدعی هستند که قانون ملی 
کردن صنعت نفت و نیروی رخداد قهری موجب مصادره شده است یعنی مصادره را مشروع تلقی 

می نماید. دیوان مشروع یا نامشروع بودن را بطور مستقیم مؤثر در دریافت غرامت می داند.

4. مشروع بودن یا نبودن مصادره:
الف. قانون حاکم: مشروع بودن مصادره باید طی بازگشت به حقوق بین الملل تعیین شود.خواهان 
مدعی عدم مشروعیت بعلت مخالفت با عهدنامه است.خواندگان ملی کردن را مصادره مشروع می دانند 

همچنین اینکه عهدنامه نه اعتبار قانونی داشته و نه در این پرونده قابل اجرا است.
اول. عهدنامه: خواندگان می گویند که عهد نامه در صورتی در این پرونده قابل اجراست که 
در هنگام مصادره،تسلیم ادعا به دیوان و حسب گمان، در هنگام صدور حکم، پابرجا بوده باشد. 
خواندگان می گویند بدالیل زیر عهدنامه ، اعتبار قانونی نداشته است: اول اینکه عهدنامه را دولتی 
منعقد نموده )دولت شاهنشاهی( که با دخالت خارجیان بر سر کار آمده بود . حتی اگر انعقاد عهد 
نامه قانونی هم بوده باشد در نوامبر 1979 بدلیل سرپیچی های ایاالت متحده آمریکا از آن با انجام 
اقداماتی نسبت به دارایی های ایران و دگرگونی کلی اوضاع و احوال، اعتبار خود را از دست داد. در 
آن زمان روابط دو کشور دوستانه نبود. و دیوان دگرگونی اوضاع و احوال را بموجب ماده 5 بیانیه 
حل و فصل دعاوی در نظر می گیرد. خواندگان لزوم تسلیم اختیار رسمی فسخ را رد می کنند زیرا 
فسخ به اعتبار طرفین در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. در پایان خواندگان بیان می دارند که 

حتی اگر عهدنامه پایدار هم می بود،  در مورد اوضاع و احوال پرونده کنونی قابل اجرا نبود.
دیوان معتقد بر قابل اجرا بودن عهدنامه پیش از امضای بیانیه الجزایر است. شایستگی دیوان نیز 
متکی بر عهدنامه نیست بلکه از موافقتنامه های الجزایر ناشی می شود.حقایق باید در پرتو قانون حاکم 
در زمان وقوع ارزیابی گردد نه قانونی که پس از وقوع رویداد حاکم می گردد. بنابراین دیوان به 
اعتبار عهدنامه رسیدگی نمی نماید. دیوان معتقد است که دگرگونی اوضاع و احوال هرگز خودبخود 
موجب پایان یافتن عهدنامه ای نمی شود. دیوان معتقد است که اخطار رسمی فسخ عهدنامه در هر 
مورد ضروری نیست و نیت یکسو برای پایان دادن به عهدنامه را می توان از نحوه رفتار وی فهمید. 
همینطور دیوان با این موضوع که رویداد توافق در مورد بیانیه های الجزایر در ژانویه 1981 در حکم 
فسخ عهدنامه می باشد موافق نیست. دیوان معتقد است که عهدنامه در زمان مصادره، پایدار بوده 
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است. اگرچه عهدنامه شرایطی را برای ملی کردن اتباع و شرکت های طرف دیگر تعیین و شناسایی 
نموده است لیکن هر نوع ملی کردنی خودبخود مشروع نیست. مگر اینکه شرایط مندرج در ماده 
4  روی دهد. خواندگان ایراد کرده اند که وابستگی های مالکانه خواهان در »خمکو« به مفهوم بند 
2 ماده 4 عهدنامه، دارایی تلقی نمی گردد. دوم اینکه »اموکو« طرف قرارداد  »خمکو« و مالک 50 
درصد سرمایه »خمکو«، یک شرکت سوئیسی است که حقوق مالکانه آن مشمول پشتیبانی عهدنامه 
نیست. دیوان معتقد است که اعتراف خواندگان بر اینکه پایان دادن به قرارداد »خمکو« از سوی ایران 
به استناد قانون ماده واحده را می توان به ملی کردن تعبیر کرد و اینکه در ملی کردن مبنایی برای 
تشخیص بین دارایی حقیقی و حقوق قراردادی وجود ندارد ؛ خود دلیل یقینی بر رد ایراد خواندگان 
است. بنابراین دیوان این نظر را که بند 2 ماده 4 بنابر ماهیت حقوق مصادره شده فقط در برابر گونه 
ویژه ای از مصادره به عمل می آید و در مورد گونه های دیگر مصادره تضمینی وجود ندارد؛ تفسیری 
نادرست می داند. ایراد اینکه شرکت »اموکو« یک شرکت سوئیسی است بنابراین مشمول پشتیبانی 
عهدنامه نیست؛ به نظر دیوان مردود است زیرا خواهان پرونده »اموکو« بعنوان شرکت سوئیسی 
نیست بلکه »اموکو اینترنشنال فایننس« یعنی شرکت آمریکایی است که مالکیت و اراده »اموکو« را 

در دست دارد.
دوم. حقوق بین المللی عرفی: در روابط دو کشور، عهدنامه به عنوان قانون خاص جایگزین 
قانون عام یعنی حقوق بین الملل عرفی شده است. در مصادره اموال به روش ملی کردن، برابر 
عهدنامه که برابر با حقوق بین الملل عرفی است بیانی آشکار بر حق ملی کردن است مشروط بر 
اینکه این اموال جز به منظور سود عمومی ... گرفته نشده باشد. شرط دیگر مصادره اموال به روش 

ملی کردن برابر مقررات عهدنامه، پرداخت فوری و عادالنه غرامت است.
ب. اجرای قانون درمورد حقایق پرونده حاضر: خواهان به پنج دلیل مدعی نامشروع بودن 
مصادره است: 1- مصادره بطور مطلق بدون اجازه قانونی و تشریفات قانونی ایران صورت گرفته است 
2- هیچ گونه غرامتی پرداخت نشده و پیش از آن نیز پیشنهاد پرداخت غرامت نشده است 3- مصادره 
تبعیض آمیز بوده است 4- مصادره،  قرارداد »خمکو« را از جمله در موارد تثبیت کننده نقض کرده 

است 5- انگیزه مصادره،  مصالح عمومی نبوده بلکه عدم پرداخت سهم سود بوده است.
اول. تخلف ادعایی از قوانین ایران: بنا بر بیان خواهان،  مصادره حقوق وی در »خمکو« 
با قانون توسعه صنایع پتروشیمی 1344 هماهنگی نداشته است.از بیان خواهان چنین برمی آید که 
معتقد است مصادره حقوق قراردادی و وابستگی های مالی »اموکو« پیامد اقدام یکسویه ملی کردن 
نبوده بلکه پیامد پی در پی تصمیماتی بوده است که شرکت نفت و پتروشیمی از ماه مه تا ژوئیه 1979 
در پیش گرفته اند و هیچ یک به تنهایی مصادره محسوب نمی گردد. دیوان عقیده را می پذیرد،  لیکن 
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آن را در آغاز کار مبهم دانسته است. برای دیوان پذیرش رویداد مصادره در اول اوت 1979 )10 
مرداد 1358( مشکل است.

دوم. عدم پرداخت غرامت: خواهان مدعی است که چون غرامتی برای مصادره حقوق و 
وابستگی ها و دارایی »اموکو« پرداخت نشده،  بنابراین مصادره نامشروع است. خواندگان می گویند 
که قانون ماده واحده،  پرداخت غرامت را مقرر داشته و به کمسیون ویژه ای اختیار داده که میزان آن 
را تعیین نماید. ولی »اموکو« درخواست غرامت نکرد. دیوان معتقد است که مقررات ماده واحده در 

مورد غرامت نه مغایر با عهدنامه و نه مغایر با قواعد عرفی حقوق بین الملل بوده است.
سوم. تبعیض: خواهان مدعی است که مصادره تبعیض آمیز بوده است زیرا در یکی از شرکت های 
مختلط دیگر پتروشیمی یعنی ایران و ژاپن، سهم ژاپن در کنسرسیوم مصادره نشد بنابراین مصادره 

نامشروع بوده است. 
چهارم. نقض قرارداد: بیان خواندگان دایر بر اینکه چون مصادره بر خالف قرارداد »خمکو« 
بر  مبنی  دیگر  پیش بینی  با  پیوند  در  است  بوده  نامشروع  بین الملل  حقوق  برابر  گرفته،  صورت 

مسؤولیت خواندگان از بابت قرارداد، است. 
پنجم. فقدان مصالح عمومی: بیان خواهان بطور آشکار داللت دارد بر اینکه تمایز مصادره 
در مورد »خمکو« و موضوع پتروشیمی و ژاپن فقط بدالیل مالی بوده است تا تبعیض براساس 
ملیت. شناسایی دقیقی از مصالح عمومی در حقوق بین الملل نشده است. با این وجود مصادره به 
جهت فرار از تعهدات قراردادی دولت یا واحد تحت اراده دولت مشروع تلقی نمی گردد و مغایر با 
مبنای حسن نیت است. اگرچه بطور عموم پذیرفته شده است که نباید فقط بدالیل مالکیت شرکت 
خارجی مصادره نمود اما دولت ها در مواردی اعتراف کرده اند دارایی خارجیان را در درجه اول به 
این دلیل ملی می کنند که سهم بیشتر ی از سودهای حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی، ملی و یا 
حتی همه سود آن چه را که باید برای رشد و توسعه کشور هزینه شود بدست می آورند و این امر 

نادرست شناخته نشده است.
5. نقض یا پایان دادن به قرارداد: دیوان به ادعای خواهان دایر بر نقض قرارداد در آینده 

رسیدگی خواهد کرد.
ج. قانون قرارداد: در موضوع حاضر قانون حاکم با پرسش از قانون حاکم بر مصادره فرق دارد. 
این موضوع با قانون قرارداد یعنی قانونی که بر اعتبار، تفسیر و اجرای قرارداد »خمکو« حاکم است 
پیوند دارد. در ماده30 قرارداد »خمکو« قانون مورد پذیرش طرفین تحت عنوان قوانینی که شامل 
قرارداد می شود یاد شده است. قرارداد »خمکو« می توانسته مخالف قوانین ایران باشد بدون اینکه 

توانایی الزام آور خود را نسبت به طرفین از دست بدهد.
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د. مواد تثبیت کننده: خواهان مدعی است پایان دادن به قرارداد »خمکو« مخالف بند 2 ماده 
21 و بند 2 ماده 30 بعنوان مواد تثبیت کننده می باشد. ماده 21 مربوط به تضمین مربوط  به اجرا و 
ادامه عملیات و ماده 30 مربوط به قوانینی است که شامل قرارداد می شود. اما دیوان معتقد است که 
هیچ ماده  تثبیت کننده ای که برای دولت ایران الزام آور باشد وجود ندارد و فقط برای طرفین قرارداد 

»خمکو« یعنی »پتروشیمی و اموکو« الزام آور است.
ه. نقض قرارداد عنوان مبنای مستقل ادعا: از نتیجه گیری دیوان مبنی بر اینکه ایران طرف 
قرارداد »خمکو« نبوده است فهمیده می شود که فقط  »پتروشیمی یا خمکو« مسؤول نقض قرارداد 

شناخته می شوند.
ل. نقض قرارداد بدلیل نامشروع بودن مصادره: به نظر دیوان،مصادره در پرونده حاضر را 
نمی توان بعنوان نقض قرارداد، نامشروع خواند زیرا دولت ایران بعنوان دولت مصادره کننده طرف 

قرارداد »خمکو« نبوده است.
نتیجه: بدالیل یاد شده دیوان داوری بر این نظر است که حقوق و وابستگی های »اموکو« در قرارداد 
»خمکو« از جمله سهام وی در »خمکو« در آوریل 1979 آغاز و با تصمیم کمسیون ویژه و ابالغ آن 

طی نمابر مورخ 3 دی 1359 پایان یافته و بطور مشروع مصادره شده است.

قواعد حاکم بر پرداخت غرامت:
1. اظهارات طرفین: خواهان مدعی است که هر گاه مال متعلق به خارجیان مصادره شود؛ سرمایه گذار 
خارجی حق دارد غرامت عادالنه ای دریافت کند که برابر با همه مال یا حقوق مصادره شده یا پایان 
داده شده باشد. خواهان استدالل می کند که عهدنامه و هم قواعد عرفی حقوق بین الملل غرامت را الزم 
می داند. خواهان بیان می دارد که غرامت عادالنه عبارت از ارزش بازرگانی کارآمد خواهد بود که بنابر 

بیان خواهان برابر ارزش بازار است.مورد دیگر مسأله مشروع بودن یا نبودن ملی کردن است. 
2. اثرات مشروع بودن یا  مشروع نبودن مصادره بر مبنای تعیین غرامت: خواهان اظهار 
می دارد که چون مصادره نامشروع، غرامت پرداختی از مبنایی برابر با همه آنچه که در مورد مصادره 

مشروع بکار می رود بیشتر است.
3. مبنای غرامت در مصادره مشروع: منظور از غرامت عادله بطور عموم غرامتی برابر با 

ارزش کامل داراییهای مصادره شده است.
غرامت:

خواهان در درخواست غرامت، مدعی غرامت مناسب برابر  با اموال یا حقوق مورد مصادره یا 
پایان داده شده، می باشد.
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دیوان معتقد است که باید غرامت مناسب در هر اوضاع و احوال ویژه ای بر اساس قوانین تعیین شود. 

روش های پیشنهادی برای ارزشیابی:
:)DCF(الف. روش جریان نقدی تنزیل شده

خواهان این روش را بعنوان روشی که سرمایه گذار خارجی را در همان وضعیت اقتصادی که 
پیش از مصادره داشته قرار دارد پیشنهاد کرده است. از نظر دیوان این روش به مفهومی تا میزان 
ممکن رفع همه پیامدهای اقدام غیرقانونی و برقراری دوباره وضعیتی است که به گمان زیاد در 
صورت عدم چنین رویدادی وجود می داشت اما خواندگان آن را رد نموده اند. روش اول خواهان 
در این عبارت از پیش بینی عملکرد آینده )مؤسسه( جهت برآورد میزان منافع مؤسسه تا هجده 
سال بعد است. روش دوم در روش جریان نقدی تنزیل شده؛ برشماری نرخ درست تنزیل است. 
این کار با تعیین نرخ تنزیل پایه برمبنای ارقام و اطالعات بازار آغاز می گردد. قدم دوم در برشماری 
نرخ تنزیل بویژه برای منظور نمودن ویژگی های رویدادهای خطر آفرین نسبی مانده دریافتی های 
نقدی »خمکو«، در آینده الزم است تعدیلی به عمل آید. سه نوع رویداد خطرآفرین در نظر گرفته 

شدهاست: مالیات و ارز، بازرگانی، رویداد خطرآفرین نیروی رخداد قهری.
ب. ارزش خالص دفتری بعنوان مبنای تعیین غرامت: ارزش خالص دفتری یعنی ارزش 
دفتری دارایی های عینی پس از کسر بدهی های مندرج در دفاتر و بدون هیچ گونه غرامتی بابت 
سودهای آینده. این نظریه بطور کلی  این حقیقت را که یک دارایی ملی شده فقط مجموعه ای از 
اموال عینی متمایز شامل موجودی و وسایل و ساختمان ها نیست را نا دیده می گیرد و ممکن است 
حقوق دینی یا حق اختراع و ... را نیز دربرگیرد. دیوان دو روش پیشنهادی طرفین را مردود دانسته 
و به خواهان دستور می دهد که همه ارقام و اطالعات مربوط به اجزاء گوناگون مندرج در دو روش 
پیشنهادی طرفین  و نظرات خود را در مورد مناسبترین روش یا روش هایی که باید برای برآورد 

ارزش این اجزاء و خود مؤسسه بطور کلی بکار رود را تسلیم نماید.

حکم: پس از رسیدگی های یاد شده دیوان به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:
سهامی  شرکت  در  اس.ا.«  اینترنشنال  »اموکو  سهامداری  عالیق  ایران  اسالمی  جمهوری  اول: 
با مسؤلیت محدود را در 24 دسامبر 1980 )سوم دی ماه 1359( بطور مشروع  شیمیایی خارک 

مصادره کرده است.
دوم: دولت جمهوری اسالمی ایران باید غرامتی به میزان پنجاه درصد ارزش مؤسسه فعال شرکت 
سهامی شیمیایی خارک در تاریخ 31 ژانویه 1979)نهم مرداد ماه 1358( بدون افزودن سودهای آتی 

از دست رفته )عدم نفع( به آن را به خواهان »اموکو اینترنشنال فایننس کورپورشین« پرداخت نماید.
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سوم: دیوان داوری تعین مبلغ قابل پرداخت به خواهان »اموکو اینترنشنال فایننس کورپورشین«  را 
تا هنگامی که به طرفین فرصت کافی داده شود که طبق ترتیب مقرر در بند 267 حکم جزئی حاضر؛ 
و برابر با برنامه ای که در آینده طی دستور جداگانه ای تعیین خواهد شد؛ اسناد و مدارک جدیدی 

تسلیم نمایند، به تعویق می اندازد.  
چهارم: همه ادعاهای متقابل مطروح در پرونده حاضر مردود شناخته می شوند.

الهه؛ بتاریخ 26 ژانویه 1988 برابر با 6 بهمن 1366.

تحلیل نگارنده از رأی دیوان
1. دیوان در فراز نخست رأی خود، بموضوع مشروعیت عمل دولت ایران نسبت به مصادره 
سهام »اموکو« در شرکت با مسؤولیت محدود شیمیایی خارک می پردازد. همانگونه که در مباحثات 
مربوط به رسیدگی به پرونده منعکس گردیده است، در اساس؛ خواهان ها درخواست خسارت را 
بر مبنای نقض قرارداد از سوی شرکت نفت و پتروشیمی و شرکت مختلط »خمکو« و دولت ایران 
قرار داده اند؛ لیکن آنچه یقینی است، خواهان ها دعوی را از اساس متوجه  دولت انقالبی  ایران 
می دانستند و ذکر نام سایر خواندگان از آن جهت است که حسب ادعا، خواندگان مزبورعناصری 
بوده اند که دولت جمهوری اسالمی از طریق ایشان نقض قرارداد نموده و این عناصر تحت اراده 
کامل دولت انقالبی  ایران قرار داشته اند. در جایی که ایران به اسامی خواندگان مورد اشاره در 
دادخواست خواهان ایراد نموده و درصدد است بنوعی موضوع دعوی را از دولت ایران منحرف و 
به سایر خواندگان محدود نمایند؛ دیوان بروشنی بیان می دارد که: »تصحیح خواندگان به وضعیت 
حقوقی مستقل ایشان مربوط نمی  باشد زیرا هر سه تحت اراده کامل دولت ایران بودند« و در پایان 

موضوع را به ماهیت دعوی موکول می نماید.
در عمل نیز پس از رسیدگی های ماهیتی، دیوان از مالحظه اظهارات و مدافعات طرفین به این نتیجه 
رسیده است که ناقض اصلی قرارداد، دولت انقالبی ایران بوده و در رأی صادره هیچ نامی از سایر 
خواندگان نمی برد و البته این بدان معنا نیست که سایر خواندگان در نقض قرارداد نقشی نداشته اند، 
بلکه دیوان درصدد است مسؤول اصلی پرداخت غرامات را معین نماید تا خواهان قادر باشد موضوع 
حکم را بطور مستقیم از او درخواست کند و در حقیقت اصل منجز بودن رأی و قابلیت اجرای کامل 
را رعایت نموده باشد. دیوان پس از اثبات نقض تعهد به بررسی و تشخیص مسؤول اصلی پرداخت 
غرامت و سپس به مبنای مسؤولیت پرداخته است. برابر اصول حقوقی موجود در بیشتر موارد و در 
غیر موارد وجود وجه التزام برای درخواست، ابتدا باید بدنبال ورود خسارت بود. پس از اثبات ورود 
خسارت باید مسؤول ورود خسارت و سپس جبران خسارت را شناسایی نمود. نکته این است که 
تعیین مسؤول ورود خسارت همیشه منجر به شناسایی مسؤول جبران خسارت نمی گردد. برای نمونه 



سال دوم . شماره سوم . بهار و تابستان 1389

دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

  راه وکالت

113

اگر کودکی مرتکب ورود خسارت به شخصی گردد، شناسایی ابتدایی او لزوماً منجر به شناسایی 
مسؤول جبران خسارت نیست، زیرا مسؤول جبران جز در موارد خاصی، ولی قهری و یا قیم قانونی 
اوست؛ بهمین ترتیب در مورد نیروی رخداد قهری یا فورس ماژور. لیکن موضوع اثبات ورود خسارت 
با موضوع جبران خسارت دو امر جداگانه می باشند. در مورد نیروی رخداد قهری بطور معمول تحمیل 
جبران خسارت امکانپذیر نیست، مگر اینکه با وجود شرایطی اجتناب از معرض نیروی رخداد قهری 
ممکن بوده باشد که دراین صورت فردی که بموقع اجتناب ننموده در حدود تقصیر خود مسؤول 

جبران خسارت می باشد، اینست که جایگاه آن در تحمیل جبران خسارت نسبی است.
در حقوق بین الملل و اصول حقوقی که بر نحوه داوری بین المللی حاکم است نیز بهمین ترتیب 
ابتدا نقض تعهد و سپس ورود خسارت و بعد مسؤول اصلی ورود خسارت با در نظر گرفتن میزان 
مسؤولیت و امکان درخواست غرامت تعیین می گردد که در پرونده مورد بررسی مربوط به »خمکو« 
نیز دیوان پس از اثبات نقض تعهد قراردادی توسط دولت ایران با مالحظه نحوه اعمال حاکمیت دولت 
ایران بر سایر خواندگان؛دولت جمهوری اسالمی ایران را بعنوان تنها مسؤول اصلی ورود خسارت 

شناسایی نموده است.
پس از آن دیوان به پیروی از اصول حقوقی حاکم بر مسؤولیت، درصدد بررسی مبنای ورود 
تعهد و ورود خسارت، مسؤول ورود  اثبات نقض  با وجود  اینکه  یعنی  برآمده است.  خسارت 
خسارت بر چه مبنایی مرتکب این امر گردیده و آیا پس از شناسایی مبنای ورود آن، باز هم امکان 

درخواست و الزام به جبران نسبت به او فراهم است یا خیر؟
در موضوع مطروحه، خواهان، دولت انقالبی ایران را بعنوان ناقض مفاد قرارداد در شرایط عادی 
و مسؤول جبران خسارت معرفی کرده است. اما خوانده یعنی دولت جمهوری اسالمی ایران جهت 
سلب مسؤولیت و رهایی از پرداخت غرامت، درصدد برآمده است که بنوعی به یکی از عوامل 
رافع مسؤولیت حقوقی همانند نیروی قهری دست یازد. از این رو به موضوع عقیم شدن اجرای 
قرارداد بدنبال نیروی رخداد قهری ناشی از التهابات انقالبی پرداخته است و به ماده 19 قرارداد 
»خمکو« در این زمینه استناد می نماید. نیروی رخداد قهری در هر حال چه در حقوق داخلی ایران 
و چه در بسیاری از کشورهای دیگر موجب معافیت نسبی از مسؤولیت شخص حقیقی یا حقوقی 
است مگر مواردی که قوانین داخلی و یا بین المللی استثناء نموده اند. در حقوق بین الملل و آیین 
داوری بین المللی نیز صرف استناد به نیروی رخداد قهری موجب سلب مسؤولیت نیست )بمعنی 
عدم پذیرش رفع مطلق مسؤولیت جبران خسارت( بلکه متعهد مکلف است اثبات نماید که تمامی 
تالش های خود را برای از میان برداشتن نیروی رخداد قهری صورت داده لیکن موفق به رفع نیروی 
رخداد قهری و یا جلوگیری از تأثیر آن بر اجرای قرارداد نگردیده است. در موضوع دعوی مربوط 
به قرارداد »خمکو« نیز دیوان صرف استناد دولت ایران به نیروی رخداد قهری )رویداد انقالب( 
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را نپذیرفته بلکه استدالل می نماید که از اساس در زمان نقض قرارداد نیروی رخداد قهری )رویداد 
انقالب( منتفی گردیده یعنی با توجه به اینکه دیوان، سوم دی ماه 1359 را تاریخ سلب مالکیت خواهان 
از وابستگی های خود در شرکت »خمکو« محسوب کرده است؛ در حالیکه در این تاریخ، نیروی 
رخداد قهری انقالب رفع گردیده بود، با اینحال خواندگان تالشی برای اجرای قراردادصورت نداده اند 
لذا نیروی رخداد قهری منتفی است. آنگاه خواهان به بیان مبنای مسؤولیت خواندگان پرداخته و 
مصادره اموال در تاریخ 10 اوت 1979)10 مرداد 1358( را بعنوان دلیل نقض قرارداد مبنای مسؤولیت 
خواندگان در جبران خسارت بیان کرده است.خواندگان نیز با پافشاری بر ادعای پیشین خود دائر بر 
نیروی رخداد قهری؛ مصادره اموال را بهمان علت پذیرفته اند اما درصدد تحلیل علت مصادره برآمده و 

آن را ناشی از ملی شدن صنعت نفت در ایران اعالم و مصادره مشروع بیان می نماید.
سپس دیوان به بررسی موضوع مشروعیت و عدم مشروعیت مصادره اموال می پردازد. قانونی که 
دراین زمینه مورد استناد طرفین و بررسی دیوان قرار گرفته عهدنامه 1951 مودت ایران و آمریکاست 
که در بند 2 ماده 4، ملی کردن صنایع را حق دولت تلقی و آن را مشروع می داند و همچنین قانون 
ماده واحده 1980 در اجرای اصل ملی کردن صنعت نفت ایران مورد استناد است. خواهان مدعی 
ایران  است که برابر مفاد عهدنامه هم اگر مصادره اموال ناشی از اصل ملی کردن صنعت نفت 
بموجب قانون الحاقی ماده واحده باشد باز هم در عهدنامه با تجویز اصل ملی کردن ؛ اشاره می نماید 
که خسارت وارده ناشی از ملی کردن باید فوری و بصورت عادالنه جبران شود یعنی در عهدنامه 
تفاوتی در خصوص پرداخت غرامت عادالنه بین مصادره مشروع و مصادره نامشروع قایل نگردیده 
است. اما در هر صورت اقدام دولت ایران در تصویب قانون ماده واحده برای اجرای اصل ملی کردن 
صنعت نفت را گونه ای مصادره مشروع تلقی می نماید که ضمن آن بر پرداخت غرامت تأکید گردیده 
است. بر این اساس حق دولت ها برای مصادره یعنی سلب مالکیت یا ملی کردن اموال خصوصی 
اتباع خود یا بیگانگان برای نفع عموم در حقوق بین الملل شناسایی شده و هیچ گاه مورد اختالف 
نبوده است. در حقوق بین الملل مبنای مشروعیت مصادره اموال و ملی کردن منابع بعنوان سلب 

مالکیت در منشور سازمان ملل متحد در قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز پذیرفته شده است.
بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد 1945 آن را بعنوان اصل حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت ملت 
ها مطرح کرده است و همچنین در ماده 4 قطعنامه شماره 1803 سازمان ملل متحد می گوید: »که ملی 
کردن،  مصادره یا تملک باید مبتنی بر جهات یا علل مصارف عامه، امنیت یا منفعت ملی باشد.« در چنین 
مواردی باید غرامت مناسب برابر قانون معتبر کشوری که در اعمال حاکمیت خود چنین اقدامی را در 
پیش گرفته و بر اساس حقوق بین الملل به مالک مال پرداخت شود. منشور حقوق و تکالیف اقتصادی 
دولت ها مصوب 12 دسامبر 1974 مجمع عمومی و قطعنامه تأسیس نظم نوین اقتصادی بین المللی 
مصوب  1974 نیز همین مسأله را شناسایی نموده است. از جمله شروط سلب مشروع مالکیت، برای 
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منافع عامه و تبعیض آمیز نبودن آنست که حسب اتفاق در پرونده حاضر خواهان با توجه به رویه ایران 
در مورد پرونده پتروشیمی ایران و ژاپن که سهم ژاپن مصادره نشد استناد کرده و مصادره همه اموال 
»خمکو« را تبعیض آمیز دانسته است. شرط اصلی دیگر پرداخت غرامت به کشور سرمایه فرست است 
که اموالش بدلیل مصادره به تملک کشور مصادره کننده درآمده است و این غرامت فقط شامل غرامت 
اصل اموال نیست بلکه شامل منافع از دست رفته و بعبارتی خسارت عدم نفع نیز می گردد. سایر شرایط 
شامل رعایت قوانین داخلی و رعایت مندرجات قرارداد می شود که در پرونده حاضر در برابر ادعاهای 
خواندگان از سوی خواهان ایراد شده است از جمله اینکه یکی از خواندگان )دولت جمهوری اسالمی 
ایران( مدعی بود که در قانون ماده واحده برای جبران خسارت ناشی از مصادره به روش ملی کردن 
صنعت نفت کمسیونی تشکیل داده است که طرفین با مراجعه به داوری موضوع را حل نمایند و چون 
خواهان دادخواستی در این زمینه به داوری موضوع کمسیون ماده واحده تقدیم کرده بود. خوانده ایرانی 
به این موضوع ایراد نمود اما خواهان در برابر اعالم کرده است موضوع را پیگیری ننموده و دیوان نیز 
به موضوع اعتبار امر پایان یافته)امر مختومه( استناد کرده است که اگر در دیوان در این زمینه رأیی صادر 
گردد خواهان بر اساس اعتبار امر پایان یافته دیگر قادر نخواهد بود موضوع را در مرجع دیگری پیگیری 
نماید. در گریزی به قوانین داخلی ایران در خصوص مصادره اموال باید به قانون نحوه اجرای اصل 
49 قانون اساسی اشاره نمود که بطور عمده در زمینه مصادره اموال ایرانیان چه مقیم ایران و یا خارج 
از کشور و خارجیان مقیم ایران است که به تعبیر قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی آن اموال را 
بطریق نامشروع کسب نموده اند. لیکن در مصادره اموال توسط دادگاه های اصل 49 قانون اساسی هیچ 
گونه غرامتی به محکوم علیه پرداخت نمی گردد؛ ضمن اینکه تصویب و اجرای قانونی مقطعی تحت 
عنوان »از کجا آورده ای« که یکبار پیش از انقالب اجرای آن در رژیم گذشته آزموده شده بود، نیز روشی 
برای مصادره اموال اتباع ایران بوده که بدالیل متعدد پس از یکدوره کوتاه، اجرای آن متوقف گردید.در 
حقوق بین الملل بر اساس اصل احترام به مالکیت فردی یا جمعی هیچ گونه مجوزی برای نقض اصل 
مالکیت صادر نمی نماید چه با فرض مشروعیت و فقط در جایی که مصالح عمومی یک کشور ایجاب 
نماید حق نقض مالکیت فردی یا جمعی را به دولت می دهد اما در هر صورت پرداخت غرامت اجتناب 
ناپذیر است، در حالیکه در حقوق داخلی ایران فقط مبنای مصادره اموال و نقض مالکیت فردی یا جمعی 
توسط دادگاه های اصل 49 قانون اساسی، تشخیص عدم مشروعیت اموال مکتسبه محکوم علیه است لذا 
دادگاه نه تنها غرامتی پرداخت نمی نماید بلکه تمام یا بخش عمده ای از اموال منقول و غیر منقول محکوم 
علیه را نیز بعنوان غرامت تشخیص عدم مشروعیت اکتساب آن اموال، بنفع دولت ضبط می نماید. تفاوت 
مبنایی چنین امری در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در اینست که درحقوق بین الملل، مصادره 
اموال یا ملی کردن آن را برای مصالح ملی مشروع شناخته است اما چنین تعبیری را بمعنای نامشروع 
بودن تحصیل اموال مورد مصادره یا ملی شده ندانسته بلکه پرداخت غرامت را حق مالک چنین اموالی 
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می داند چه اموال مورد مصادره بطریق مشروع یا نامشروع )بسته به قوانین داخلی کشور مصادره 
کننده( بدست آمده باشد. در حالیکه در حقوق داخلی ایران براساس اصل 49 قانون اساسی مبنای 
مصادره اموال، تحصیل نامشروع آن توسط مالک و دارنده فعلی است و لذا مصادره اموالی که به 
روش نامشروع بدست آمده است را حق مشروع و قانونی حکومت دانسته و در مقابل نیز بر اساس 
چنین تقابلی بین نامشروع بودن تحصیل اموال و مشروع بودن مصادره آن، مالک اموال مورد مصادره 

را مستحق دریافت غرامت نمی داند.
2. فراز دوم: رأی صادره مربوط به میزان غرامت پرداختی ایران به خواهان است. دیوان دولت 
ایران را به پرداخت غرامتی برابر با پنجاه درصد ارزش مؤسسه فعال شرکت سهامی شیمیایی خارک 
در تاریخ 31 ژانویه 1979 بدون افزودن سودهای آتی از دست رفته )عدم نفع( به آن به خواهان 
یعنی »اموکو اینترنشنال فایننس کورپورشین« محکوم نموده است. خواهان که اعتقاد بر نامشروع 
اما دیوان تعیین غرامت را برمبنای  بودن مصادره داشته درخواست حداکثر غرامت را می نماید. 
قوانین با در نظر گرفتن اوضاع و احوال می داند. دیوان در برآورد غرامت هیچ یک از پیشنهادات 
طرفین را نمی پذیرد و فقط از ایشان درخواست ارائه همه مدارک مربوطه را کرده و حتی ارجاع امر 

به کارشناس را نیز رد می نماید و در پایان نیز تعیین غرامت را موکول به رسیدگی بیشتر می کند. 
دیوان حکم به پرداخت پنجاه درصد ارزش مؤسسه فعال شرکت شیمیایی خارک در تاریخ 31 
ژوئیه 1979 بدون پرداخت خسارت عدم نفع در حق خواهان صادر می نماید. ارزش مؤسسه فعال 
نه تنها دارایی های عینی و مالی شرکت بلکه اموال دینی بهاداری را که در توانایی بدست آوردن سود 
مؤثر است مانند حقوق قراردادی و ارزش شهرت بازرگانی و انتظارات آینده بازرگانی را نیز در بر 
می گیرد. خواندگان در برابر معافیت از مسؤولیت خود به مواردی همانند بدهی های پیشین مالیاتی و 
عدم پرداخت مالیات بردرآمد و عدم پرداخت مالیات  پیمانکار و مالیات حقوق و مالیات ها و جرایم 
دیرکرد بهره پرداختی بابت وام های دریافتی از خارج و خسارات استفاده از گاز خارج از حوزه 
قرارداد دستگاه مختلط و همچنین کاالهای خریداری شده و تحویل نشده و نقض ماده »8 قرارداد 
خمکو« اشاره می کنند. دیوان موضوع بدهی های پیشین مالیاتی را بعلت طرح موضوع صالحیت دیوان 
در رسیدگی به مسأله منتفی می داند. در مورد عدم پرداخت مالیات بر درآمد، دیوان بهرحال »اموکو« 
را مسؤول پرداخت این مالیات نمی داند. در مورد عدم پرداخت مالیات پیمانکار، دیوان بعلت ارائه 
مستندات، ادعا را مردود اعالم می نماید. در سایر موارد نیز دیوان بکلی ادعاهای متقابل ایران را رد 
می کند. دیوان بر خالف عقیده کلی خود در برآورد خسارت عدم نفع افزون بر غرامت اصلی از این امر 
چشم پوشی نموده و حتی موضوع تعیین غرامت اصلی مورد درخواست خواهان و خسارت دیرکرد و 
بهره ها و هزینه ها را نیز موکول به آینده نموده است. آنچه در اینجا می توان مورد بررسی قرارداد، نحوه 
جبران خسارت است. در حقوق داخلی ایران در صورت عدم ایفای تعهد و یا عدم اجرای قرارداد در 
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درجه اول می توان الزام متعهد را به اجرای عین تعهد  درخواست نمود. در صورت عدم امکان الزام 
متعهد به اجرای عین تعهد و عدم اجرای آن از سوی شخص ثالث آنگاه می توان درخواست خسارت 
کرد. در حالیکه در قوانین بسیاری از کشورها چنین رویه ای وجود ندارد و در صورت عدم ایفای 
تعهد در مرحله اول از متعهد درخواست خسارت می گردد. همچنین متعهدله مکلف است خود در 
ابتدا جهت جلوگیری از ورود خسارت بیشتر قرارداد را پایان داده و به روش دیگری منافع خویش 
را حفظ نماید. استدالل نیز این چنین است که زمانی که متعهد به میل خود حاضر به ایفای تعهد 
نیست الزام او از طریق مرجع قضایی نیز مؤثر در مقام نخواهد بود بنابراین طرف تعهد از همان ابتدا 
حق فسخ خواهد داشت. در حقوق بین الملل نیز بمراتب امکان الزام متعهد به اجرای عین تعهد و یا 
حتی بدل آن نیز ممکن نبوده ضمن اینکه طرفین بطور عموم از دولت ها می باشند. بنابراین در حقوق 
بین الملل نیز مبنای اصلی نقض تعهد درخواست خسارت و غرامت است. با این وجود با توجه به 
اینکه خواسته اصلی خواهان از طرح دعوی برآورد دقیق میزان غرامت و صدور حکم بر پرداخت 
آن در حق خواهان بوده لیکن دیوان با وجود رسیدگی های کامل و بررسی مدارک ابرازی طرفین 
در پایان از اظهار نظر قطعی در این زمینه امتناع نموده و آن را موکول به ارائه مدارک مستند از ناحیه 
طرفین می نماید. اگرچه بنظر می رسد که دیوان به پیروی از حکم کلی بند دوم رأی صادره که خوانده 
)دولت ایران( را مسؤول پرداخت غرامتی برابر با پنجاه درصد ارزش مؤسسه فعال شرکت شیمیایی 
با مسؤولیت محدود خارک دانسته با تو جه به نظریات کارشناسان برگزیده طرفین و مدارک ابرازی 
می توانست میزان قطعی موضوع حکم را نیز تعیین نماید لیکن شاید هدف دیوان را اطاله امر،  تشویق 
به تالش منتهی به سازش طرفین در حل اختالف بوده که در آن صورت دیوان فارغ از صدور حکم 

ماهوی در زمینه میزان غرامت قطعی می گردید.

نتیجه گیری:
1. نقض قرارداد در هر صورت موجب جبران خسارت است، چه اینکه این نقض به روشی 

مشروع و یا نامشروع صورت گرفته باشد.
2. مصادره اموال در نتیجه رخداد قهری باید هم زمان و یا در مدت زمان عرفی با رویداد یاد شده 
صورت گیرد و اینکه با وجود رفع پیامدهای رخداد قهری، یک طرف قرارداد به استناد رخدادی 
که آثارش رفع گردیده است؛ یکسویه قرارداد را نقض نماید، موجب رفع و یا کاهش مسؤولیت به 
جبران خسارت از ناحیه متخلف نیست. چه در قراردادهای داخلی و یا در قراردادهای بین المللی 
باشد. بنابراین با توجه به اینکه در تاریخ سلب مالکیت از شرکت خمکو در نتجه مصادره اموال 
یعنی در تاریخ نهم مرداد ماه 1358 که نه قرارداد فسخ شده بود )تاریخ پایان قرارداد، پایان سال 
1980 یعنی 1359 بوده( و نه وضعیت فورس ماژور یا نیروی رخداد قهری انقالب وجود داشت، 
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و قرارداد از اعتبار و پایداری قانونی برخوردار بود و مصادره اموال نیز، هم زمان با وضعیت رخداد 
قهری انقالب صورت نگرفته نمی توانسته مصادره مشروع تلقی گردد.

3. مفهوم مصادره اموال در حقوق بین الملل با حقوق داخلی متفاوت است. در حقوق بین الملل 
مصادره اموال به عنوان پیامد ملی کردن و یا نیروی رخداد قهری امری مطابق منافع ملی کشوری 
دانسته شده است در حالیکه قسمت اخیر آن در حقوق داخلی چنین مفهومی بدست نمی دهد، زیرا 
در موارد بسیاری سال ها پس از سپری شدن فورس ماژور)نیروی رخداد قهری انقالب( به موجب 
حکم دادگاه اموالی بعلت تحصیل نامشروع با لحاظ قاعده عطف به ما سبق و یا با نقض قرارداها 
یا معامالتی که موجب تحصیل آن گردیده، مشمول مصادره قرار می گیرد؛ بدون اینکه خسارتی 
پرداخت شود. باید گفت که اساس مصادره اموال در حقوق داخلی چه ناشی از نقض قرارداد و یا 
تحصیل نامشروع، می تواند دلیل عدم پرداخت خسارت تلقی گردد، زیرا عدم مشروعیت تحصیل 

آن،  دلیل سلب مالکیت دانسته می شود. بنابراین موجبی برای پرداخت خسارت نیست.
4. در حقوق بین الملل، در نتیجه قراردادی که بین تبعه کشور متبوع و تبعه خارجی بسته شده است، 
موجب سلب مسؤولیت دولت متبوع طرف ناقض قرارداد نیست. زیرا دولت متبوع با تصویب قوانین 
داخلی، اجازه انعقاد چنین قراردادهایی را برای اتباع خود قائل شده و بنابراین با استناد به همان قوانین 
داخلی، دولت متبوع، تعهداتی قانونی در برابر تبعه خارجی پذیرفته است. اینست که در حکم مربوط 
به پرونده خمکو اگرچه دولت ایران برابر نتیجه گیری مندرج در رأی صادره طرف قرارداد خمکو 
نیست، اما به لحاظ اینکه تصویب قرارداد خمکو و شرکت پتروشیمی و... از سوی کمسیون مشترک 
اقتصاد و دارایی مجلسین ایران صورت گرفته و همچنین برابر مزایایی که قانون جلب و حمایت از 
سرمایه های خارجی در ایران مصوب 7 آذر 1334 و قانون صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 1344 
به شرکت های خارجی اعطاء نموده بود، دولت ایران تعهداتی قانونی را در مقابل سرمایه گذار خارجی 
پذیرفته و با نقض قرارداد اگرچه بواسطه نیروی رخداد قهری، مسؤولیت جبران خسارت را از آن رفع 
ننمود. زیرا سرمایه گذار خارجی به اعتبار قوانینی که یک دولت برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
تصویب می نماید، به این امر مبادرت نموده و بدیهی است که معموالً طرف قرارداد اشخاص حقوقی 
و یا حقیقی غیر دولتی هستند. طبعاً اگر به اتکای چنین حمایتی نباشد، هرگز هیچ سرمایه گذار خارجی 

حاضر به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نمی گردد.
منابع:

1- محبی، دکتر محسن، دیوان داوری دعاوی ایران – ایاالت متحده آمریکا، ماهیت – ساختار – عملکرد، انتشارات فردافر،1383
2- شهال، دکتر مهدی، جزوه داوری بین الملل مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

آزاد تهران مرکزی،1388
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بدون شک، اهتمام به برگزاری منظم جلسات و پرهیز از اطاله دادرسی، قانونگذار را به وضع ماده 
41 در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی واداشته است. انتظار به حق 
قانونگذار این است که با مداخله وکیل، امور نظم بیشتری به خود گرفته و وکیل با توجه به شأن 
و منزلت اجتماعی خویش، پاسدار حریم نظم باشد و بدون جهت موجد تجدید اوقات دادرسی 
فوق، حضور  ماده  وضع  از  غرض  و  هدف  که  این است  اساسی  پرسش  حال  نسازد.  فراهم  را 
فیزیکی وکیل در جلسات است و یا اینکه قانونگذار حکیم با وضع آن، هدف واالتری را تعقیب 
نموده است؟ این پرسش ملهم و متأثر از اختالف نظری است که بین محاکم عمومی حقوقی استان 
گیالن در خصوص ماده مرقوم حادث شده، به نحوی که تلقی بعضی از محاکم این است که وکیل 
لزوماً می بایست در تمامی جلسات دادگاه حضور داشته باشد و در مقابل، تعدادی از محاکم تقدیم 
الیحه و دفاع مکتوب از ناحیه وکیل را کافی می دانند. قائلین به ضرورت حضور وکیل در تمامی 
جلسات دادگاه، تقدیم الیحه از جانب وکیل را مغایر با حکم مقّرر در ماده 41 آدم دانسته و مورد را 
تخلف انتظامی وکیل ارزیابی نموده و مراتب را جهت تعقیب به دادسرای انتظامی کانون وکال اعالم 
می دارند که در این خصوص پرونده های زیادی در دادسرای انتظامی تشکیل گردیده است. جهت 
حصول آگاهی نسبت به دیدگاه آن گروه از محاکمی که قائل به حضور وکیل در تمامی جلسات 
دادگاه می باشند، خالصه جریان یکی از پرونده های مطروحه در محاکم عمومی حقوقی استان که 

منجر به اعالم تخلف وکیل شده نقل می گردد: 
خانم .... دعوایی به خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی بطرفیت آقای ..... طرح نموده که به صدور قرار 
کارشناسی منتهی می شود. موعد اجرای قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابالغ و قبل از حلول 
موعد اجرای قرار، خوانده دعوی به رحمت ایزدی می پیوندد و در نتیجه قرار توقیف دادرسی صادر 
می گردد. پس از تعیین وراث خوانده مرحوم از ناحیه خواهان، دادرسی به جریان افتاده و وقت 

مهران محبوب بشری 

تاملی پيرامون
ماده 41 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب

در امور مدنی

وکیل پایه یک دادگستری

يادداشت حقوقي
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رسیدگی تعیین می شود. آقای الف بعنوان وکیل از وراث »خوانده« با تقدیم وکالتنامه به پرونده ورود 
و طی الیحه ای درخواست رسیدگی می کند. با این وصف دادگاه عدم حضور وکیل در جلسه را 
محمول بر تخلف دانسته و مراتب را بدین شرح به دادستان انتظامی کانون وکال اعالم می دارد: »نظر 
به اینکه در پرونده کالسه ................. دعوی ................ بطرفیت ........................ و غیره با وکالت 
آقای الف مبنی بر تنفیذ قولنامه .................. آقای الف با ارائه وکالتنامه و ارسال الیحه در جلسه 
رسیدگی مورخ ساعت .................... در دادگاه حضور نیافته است و عذری نیز جهت عدم حضور 
تعرفه نکرده است فلذا در اجرای ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب تخلف وکیل اعالم 
می گردد«. در قسمت اخیر صورت جلسه دادگاه که فتوکپی آن به ضمیمه اعالم تخلف به دادسرای 
انتظامی کانون ارسال شده، چنین آمده است که: »..... نظر به رسیدگی های قبلی بعمل آمده اعتقاد 
دادگاه به انجام قرار کارشناسی به شرح صورت جلسه مورخ 88/5/8 ]سابق[ می باشد. نظر به مراتب 

فوق وقت دیگری تعیین طرفین و کارشناس دعوت گردند.« 
حال پرسش اساسی این است که آیا ادامه جریان دادرسی »که قبل از حلول موعد اجرای قرار 
کارشناسی به لحاظ فوت خوانده دعوی، متوقف شده نتیجه محتومی جز اجرای کارشناسی در 
پی خواهد داشت؟ آیا عدم حضور فیزیکی وکیل، می تواند موجد اخاللی در روند رسیدگی به پروند 
تلقی گردد؟ اساساً چه مضاری بر عدم حضور فیزیکی وکیل در جلسه مترتب بوده است؟ آیا این 
تلقی با روح حاکم بر ماده 41 آدم و فلسفه وضع و تصویب آن سازگار می باشد؟ بنظر می رسد که 
دیدگاه آن گروه از دادگاه ها که در موارد مشابه و همگن، تقدیم الیحه از سوی وکیل را وافی به 
مقصود ارزیابی و مآالً بروز تخلف انتظامی را منتفی می دانند، ارجح و با مبانی و فلسفه اندراج ماده 
41 آدم سازگارتر است. بویژه آنکه تدفیق نظر در سایر قواعد و مقررات موضوعه و رویه قضایی و 

نظرات مشورتی، نظریه اخیر را تقویت می نماید. به این توضیح که: 
1- ماده 28 قانون وکالت، اصالحی 1346/3/14 مقرر می دارد که: »در صورتیکه وکیل در دو یا 
چند دادگاه اعم از جنایی و غیرآن دعوت شود و جمع اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان 
جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه های دیگر الیحه بفرستد....« مالحظه 
می گردد که قانونگذار تقدیم الیحه و دفاع مکتوب از ناحیه وکیل را مورد تجویز قرار داده و 
حضور فیزیکی وکیل در جلسه رسیدگی را منصرف به مواد ضروری دانسته است. تاکید بر مقوله 
فوق در قانون خاص، منبعث از آن است که وکیل با تقدیم الیحه در غیر موارد ضروری »مانند 
مورد فوق الذکر« در موضع دفاع به وظیفه خود عمل نموده است. تقدیم الیحه و دفاع مکتوب، 
بمنزله حضور موثر وکیل در فرآیند دادرسی محسوب است، واالّ صرف حضور فیزیکی وکیل، 
مطلوب قانونگذار و مستظهر به مبانی منطقی نیست. کما اینکه رسم مألوف این است که قبل از 
شروع به رسیدگی، قضات محاکم، پیرامون تسلیم الیحه پرسش می نماید و دفاع وکیل نیز منحصر 
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به چهارچوب ترسیمی در الیحه باقی می ماند و حتی ارائه توضیحات تکمیلی در پاره ای موارد 
بواسطه ضیق وقت و .... نامطلوب می نماید. 

2- ماده 217 آدک مقّرر داشته است: »در کلیه جرایم مربوطه به حقوق الناس و نظم عمومی که 
جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا الیحه 
نفرستاده باشند، رأی غیابی صادر می نماید« مفهوم مخالف ماده مرقوم داللت بر حضوری تلقی 
شدن حکم در صورت ارسال الیحه از سوی وکیل دارد و نشانگر آن است که از دیدگاه مقنّن دفاع 
از موکل مستلزم حضور فیزیکی وکیل در دادگاه نیست. حال آن که ماده 217 مرقوم ناظر بر امور 
کیفری است و در این امور نیز نقش وکیل پراهمیت تر و حضور او در دادرسی ضروری تر است. 
وقتی قانونگذار ارسال الیحه در پرونده کیفری از سوی وکیل را دفاع محسوب می نماید، به طریق 
اولی ارسال الیحه در امور غیر ضروری مدنی موثر و متضّمن تحقق دفاع بشمار می رود. بویژه آنکه 
رجوع به ماده 303 آدم نیز جای شکی باقی نمی گذارد که در امور مدنی، دفاع با حضور فیزیکی 
دادگاه  »حکم  گردیده است:  مقرر  اخیر  ماده  بموجب  ندارد.  مالزمه  رسیدگی  در جلسات  وکیل 
حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات 
دادگاه حاضر شده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد«. ماده مرقوم که از حیث اصولی وارد بر ماده 
41 آدم است، دفاع وکیل را مقیّد به حضور فیزیکی وی ندانسته  است. از نظر قانونگذار فرقی بین 
حضور فیزیکی و دفاع کتبی وکیل وجود ندارد و در صورت دخالت وکیل به هریک از دو طریق، 

دفاع محقق گردیده و در نتیجه حکم صادره نیز حضوری تلقی می شود. 
3- ماده 41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، تکرار ماده 69 مکرر 
قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب مرداد ماه 1334 است »البته با برخی تغییرات جزیی« و 
هدف و غرض از وضع آن نیز ممانعت از تجدید جلسه دادرسی بواسطه عدم حضور وکیل در 
جلسه دادرسی »بدون داشتن عذر موّجه« است. دقت نظر در مفاد ماده مرقوم، باالخص قسمت اخیر 
آن » ...................... در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد 
شد«، مشخص می سازد که هدف و داعیه اصلی از وضع این ماده، ممانعت از تجدید بدون جهت 
جلسه دادرسی است و الغیر. در پرتو چنین برداشتی است که بسیاری از محاکم، تقدیم الیحه از 
ناحیه وکیل را مترادف با حضور در جلسه دادگاه دانسته و حضور وکیل در جلسه دادرسی را به 
حضور فیزیکی وی محدود نمی نمایند. کما اینکه اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 سابق تهران 
این برداشت و تلقی از قانون را صائب و صحیح اعالم نموده اند. قضات مذکور طی نظریه مورخ 
1367/4/2 بیان داشته اند که: »ماده 69 مکّرر قانون آیین دادرسی مدنی ]ماده 41 جدید[ مبنی بر لزوم 
حضور وکیل در موقع محاکمه ناظر به موردی است که عدم حضور وکیل موجب تجدید جلسه 
شود. بنابراین اگر وکیل درخواست تجدید محاکمه نداشته باشد حضور در دادگاه الزامی نبوده و 
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حاضر نشدن وی بالمانع و می تواند به جای حضور، الیحه بفرستد و تقاضای رسیدگی کند و ماده 
28 قانون وکالت نیز مؤید این است«. 

4- موضوع تأثیر مداخله وکیل در دادرسی با تقدیم الیحه، هئیت عمومی دیوانعالی کشور را نیز به 
جهت گیری و صدور رأی وحدت رویه واداشته است. در رأی شماره 3976-1335/10/25 هئیت 
مزبور و در پی صدور آراء مغایر از شعبه 8 و 9 دیوانعالی کشور چنین مقرر گردیده است که: 
»مداخله وکیل در دادرسی اعم از این است که این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم الیحه برای 
دادرسی صورت گرفته باشد«. رأی مذکور که بمنظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور 
آراء متهافت و مغایر و استنباط ناصحیح از قانون است، حکایت از آن دارد که بحث پیرامون نحوه 
دخالت وکیل » حضوری و یا با تقدیم الیحه« در ادوار مختلف محل پرسش بوده است، لیکن رویه 
قضایی با برداشت منطقی و توجه بایسته به شأن وضع قانون، حضور در فرآیند رسیدگی را منحصر 

به حضور فیزیکی وکیل در جلسات رسیدگی ندانسته است. 
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الف: جهت اطالع: 
- مدت آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری که در سال 
1388 به پایان رسیده بود پس از درخواست رئیس قوه قضائیه با دستور والیی مقام رهبری در 
تاریخ 1389/1/15 تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن الیحه قانون آئین دادرسی کیفری تمدید شد.                          

 )www.iranbar.ir :منبع(
- در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مبلغ ریالی 
جزای نقدی بدل از حبس از ابتدای سال 1389، از صدو پنجاه هزار ریال به دویست هزار ریال 

افزایش یافت. 
)نقل از روزنامه رسمی شماره 18947 مورخ 1389/12/27( 

- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسالمی به چهارصد 
و پنجاه میلیون ریال افزایش یافت. 

- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند2 ماده 279 قانون مجازات اسالمی به پانصد و 
پنجاه میلیون ریال افزایش یافت. 

- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسالمی به نهصد و 
پنجاه میلیون ریال افزایش یافت. 

 )www.dolat.ir – منبع: پایگاه اطالع رسانی دولت(
اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، تمدید توقف اجرای آئین نامه  - به گزارش 
اجرائی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری به مدت شش ماه تصویب و به تمامی 

واحدهای قضائی ابالغ گردید. 

سعید فهیم خواه

اخبار قوانين و مقررات

کارآموز وکالت



124

سال دوم . شماره سوم . بهار و تابستان 1389   راه وکالت
دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

ب: متن مهم ترین قوانین و مقررات: 
■ قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانونی مدنی اصالحی 1387: 

ماده واحده: تبصره ذیل به ماده 946 قانون مدنی اصالحی مصوب 1387/11/6 الحاق می گردد. 
تبصره: مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه 

او تقسیم نشده است نیز الزم االجراست. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1389/5/26 
اساسی  قانون   95 و   94 اصل  موضوع  مقرر  مهلت های  در  و  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس 

جمهوری اسالمی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی 

قانون فوق طی نامه شماره 407/41925 مورخ 1389/6/31 مجلس شورای اسالمی جهت اجرا 
به دولت ابالغ گردید. 

■ قانون اصالح ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 
که در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 1389/5/31 مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
مورخ 1389/6/31  نامه شماره 429/41859  و طی  رسید،  نگهبان  تأیید شورای  به   1389/6/17

مجلس شورای اسالمی جهت اجراء به دولت ابالغ گردید: 
ماده واحده.  ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و 

تبصره آن به شرح زیر اصالح می گردد: 
ماده 12. مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا 
وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا 
براثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار محاکم 

اسالمی )ولی فقیه( قرار می گیرد. 
تبصره: مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون پنجاه سال بعد از مدت آخرین 

پدیدآورنده خواهد بود. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 89/5/31 مجلس شورای 

اسالمی تصویب و در تاریخ 1389/6/17 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی 

■ قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال 
عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر: 
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ماده واحده .  از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری 
منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت 
مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرار داد اقدام کنند. این گونه قرار دادها از شمول قوانین 

خاص مربوط به روابط مؤجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. 
حکم این ماده نمی تواند موجب تصییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیرماه یک هزار و سیصد 

و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 89/4/16 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی 

 افزایش تعرفه خدمات قضائی در سال 1389: 
هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

28 اسفند 1373 با اصالحات 18 فروردین 1389، رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل افزایش یافت: 
ماده 3: قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر 

را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: 
بند1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری 

موضوع تخلفات رانندگی باشد، از 900 هزار ریال تا 13 میلیون ریال. 
بند2: هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار 

دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، از 900 هزار ریال تا 40 میلیون ریال. 
بند 3: در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات 

تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد. 
بند4: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی عالوه بر حقوق مقرر 50 

هزار ریال. 
بند 5: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 50 هزار ریال. 

بهای اوراق دادخواست و اظهارمامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیأت های حل  بند6: 
اختالف موضوع قانون کار برای هر برگ 5 هزار ریال. 

بند7: درآمد صندوق »الف« اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون ریال، 9 درصد 
و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون ریال، هشت درصد و مازاد آن هفت درصد دریافت می شود. 
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بند 8: درآمد صندوق »ب« اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می گردد. 
بند 9: هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 10 هزار ریال. 

- هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجه رسمی دادگستری 20 هزار ریال
- هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 20 هزار 

ریال 
بند 10: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: 

- پروانه وکالت درجه 1، 2 میلیون ریال 
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه 2 و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر 

مورد، یک میلیون ریال 
- پروانه وکالت درجه 3، 800 هزار ریال 

- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها، 500 هزار ریال 
- پروانه وکالت اتفاقی، 500 هزار ریال 

بند 11: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: 
- شعب دیوان، 50 هزار ریال 

- شعب تشخیص، 100 هزار ریال 
بند 12: هزینه دادرسی )صدور احکام( به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد: 
الف: مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقوین شده باشد معادل یک و نیم 

درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال، نسبت به مازاد بر آن دو درصد ارزش خواسته. 
ب: مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیابًا  صادر شده باشد سه درصد به نسبت 

ارزش محکوم به )با هر میزانی( 
ج: مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و مورد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: 

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکوم و به مازاد بر 
آن به نسبت اضافی چهارصد ارزش محکوم به . 

- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صالحیت، ارزش خواسته 
همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق 

ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
بند 13: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه 

مراجع قضایی، 50 هزار ریال. 
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بند14: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست 
مشخص نباشد، 100 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم 

دریافت شود. 
بند15: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی، 50 هزار ریال. 

بند16: هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور، 50 
هزار ریال. 

بند 17: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع 
قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور، 2 هزار ریال 

بند 18: هزینه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد، 10 هزار ریال. 
بند 19: هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بالمحل . 

- تا مبلغ یک میلیون ریال، 15 هزار ریال 
- نسبت به مازاد تا 10 میلیون ریال، 40 هزار ریال 

- مازاد بر 10 میلیون ریال، 150 هزار ریال. 
بند20: هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: 

- نسخه اول، 50 هزار ریال 
- نسخه های بعدی، 20 هزار ریال

بند21: هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری، 100 هزار ریال 
بند22: هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه 
اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از صد هزار تا پانصد 

هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد. 
بند23: در مواردی که دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقالب از معافیت 
باشد  آنها صادر شده  نفع  به  باشند چنانچه حکم  کرده  استفاده  دادرسی  هزینه  پرداخت  قانونی 
دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد 

وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نماید. 
معادل پنجاه  درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل 
اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دادگستری قرار می گیرد 
تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های 
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دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد توسعه تشکیالت قضایی براساس موافقت نامه هایی که با 
سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید. 

در خصوص  قضائیه  قوه  رئیس  مورخ 1389/1/18  شماره 9000/1402/100  بخشنامه  )منبع: 
افزایش تعرفه های قضایی( 

ج: سایر قوانین و مقررات: 
- »قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره 
از هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی« مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز 
چهارشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی 

تصویب و در تاریخ 1389/2/8 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
- »قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- به مالیات ها و عوارض 
کاال و خدمات« مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت 
ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1389/3/5 به تأیید 

شورای نگهبان رسید. 
- »قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور« مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه 
علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماده یک هزار و سیصد و هشتاد ونه مجلس شورای اسالمی 

تصویب و در تاریخ 1389/4/16 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
- »آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محکام« مشتمل بر 

13 ماده و یک تبصره توسط رئیس قوه قضائیه تصویب گردید که پس از ابالغ الزم االجرا می باشد. 
- »قانون اصالح بند »ل« ماده 68 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران مصوب 1357« مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی 
تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1389/5/13 به 

تأیید شورای نگهبان رسید. 
- »قانون تفسیر تبصره 2 ماده 82 مکرر قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382«، مشتمل بر ماده 
واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای 

اسالمی تصویب و در تاریخ 1389/5/13 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
- دستور العمل اجرای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور« مشتمل بر 21 ماده و پنج 

تبصره در تاریخ 1389/5/19 به تصویب رئیس مجلس شورای اسالمی رسید. 
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آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری: 
رأی وحدت رویه شماره 715-1389/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 

»بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب رسیدگی این دادگاه ها 
باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، هم چنین به صراحت ماده 22 اصالحی قانون 
یاد شده رسیدگی دادگاه تجدید نظر به درخواست تجدید نظر از احکام قابل تجدید نظر دادگاه های 
عمومی جزایی و انقالب باید وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مصوب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و 
انقالب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و مؤخر بر ماده 21 قانون یاد شده تصویب گردیده تصریح و 
تأکید کرده است که تجدید نظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدید نظر یا فرجام دادگاه های عمومی 
جزایی و انقالب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدید نظر در دیوان عالی 
کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان 
عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق 
ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای 

شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها الزم االتباع است.« 

رأی شماره 8 مورخ 1389/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 
»اوالً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً حسب ماده 13 قانون عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به 
شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای 
دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکالت و 
نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها رسیدگی می نماید و هم چنین طبق ماده 30 قانون مذکور در 
صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، 
مانع رسیدگی به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره 1181 مورخ 1387/5/20 شعبه بیست و هشتم 
دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک 
را به صرف تقدیم دادخواست به طرفیت شهرداری کافی دانسته و به استناد ماده 13 قانون فوق الذکر 
رسیدگی به شکایات علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صالحیت دیوان عدالت 
اداری اعالم و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص 
می گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای 

شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 
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رأی شماره 17 مورخ 2/6/ 1389 دیوان عدالت اداری: 
»الف: تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز به نظر می رسد. 

ب: نظر به این که ماده 2 آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه در مقام بیان ویژگی های افراد 
نخبه و تعیین مصادیق آن صرف نظر از زمان احراز ویژگی مزبور می باشد و مآالً بنا به مقتضای تأثیر فوری 
مقررات، کلیه افرادی که دارای یکی از خصوصیات ذکر شده در آئین نامه مذکور تشخیص می گردند. بنا 
به مراتب، افرادی که قبل از تصویب آئین نامه یاد شده در تاریخ 1383/7/12 از شرایط و ویژگی مذکور 
برخوردار بوده اند، به عنوان نخبه شناخته شده و از تاریخ تصویب آئین نامه از مزای مندرج در آن بهره مند 
می گردند. لذا دادنامه شماره 2201 مورخ 1386/10/23 شعبه سوم دیوان عدالت اداری دایر بر ورود 
شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. 
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعبه دیوان 

عدالت اداری و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است.« 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 120 مورخ 3/31/ 1389 دیوان عدالت اداری: 
» نظر به این که به موجب ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 
1369/3/8 مقرر شده، دانش آموزان دانش سراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های 
تربیت معلم و رشته های دبیری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود 
به وزارت آموزش عالی تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد 
ثبتی به وزارتخانه مذکور و یا اعالم عدم نیاز آن وزارتخانه می باشد، و پس از سپردن تعهد خدمت 
مطابق ضوابط مربوط در اجرای ماده 6 قانون موصوف به عنوان مستخدم آزمایشی قلمداد می گردند 
و پس از استخدام رسمی در اجرای ماده 7 همین قانون سوابق آموزش فارغ التحصیالن فوق الذکر 
به عنوان سابقه خدمت قابل قبول دولتی تلقی می گردد و این حکم در خصوص فارغ التحصیالنی 
که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد 
نشده باشد جاری نخواهد بود. لذا دادنامه شماره 1061 مورخ 1388/5/28 شعبه چهارم دیوان در 
حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی 
به استناد بند 2 ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط 

الزم االتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مبشری 
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رأی شماره 119 مورخ 3/31/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
» نظر به اینکه مطابق ماده 67 آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386/12/28 به 
مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت می شوند، عالوه بر وجوه مرخصی های استفاده 
نشده به ازای هر سال سابقه خدمت، معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق 
بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و بخشنامه شماره 167692 مورخ 1387/9/1 
معاون اداری مالی، سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان را به میزان 
یک ماه آخرین حقوق، مزایا و فوق العاده های مبتنی بر احکام کارگزینی تجویز کرده است، به لحاظ 
مقید نمودن چگونگی پرداخت پاداش پایان خدمت به اموری غیر از آن چه که در ماده 67 آئین نامه 
استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر داشته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده شناخته 

شد. بنابراین به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.« 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 2 مورخ 1/16/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
»مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان 
آن از جمله وظایف شورای اسالمی شهرها می باشد و به موجب بند )ب( از ماده یک آئین نامه 
اجرایی قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه 
دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 1381 عوارض محلی، عوارضی است که به استناد 
تبصره یک ماده 5 قانون اخیر الذکر و یا رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسالمی شهر 
وضع می گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی 
تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانک توسط شورای اسالمی شهر یزد در 
سال های 1383، 1385، 1384، 1386 و 1387 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون 

اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 214-215  مورخ 6/15/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
»اوال تعارض در آرای فوق الذکر محرز می باشد. ثانیاً نظر به اینکه در ماده 188 قانون کار مصوب 
1369 مشمولین مقررات خاص استخدامی از شمول احکام قانون کار خارج می باشد و شکات 
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طبق بند )ب( ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیالت جهادسازندگی مصوب 
مصوب  کشاورزی  جهاد  وزارت  استخدامی  و  اداری  مالی،  مقررات  قانون  در  که   1367/1/23
1382/12/25 تنفید گردیده و نیز آئین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای 
بنابراین  همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1374/11/11 به کارگیری شده اند، 
مشمول مقررات قانون و آئین نامه فوق الذکر بوده اند و از شمول قانون کار خارج می باشند. با توجه 
به مراتب رأی شعبه بیستم به شماره دادنامه 626 مورخ 1388/3/3 که بر این اساس به رد تقاضای 
شاکی انشاء شده است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعالم می گردد. این رأی 
به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری 

ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 216-217-218  مورخ 6/15/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
اوالً تعارض در آرای فوق الذکر محرز است. ثانیًا حکم مقرر در تبصره یک ماده 1 قانون نظام 
اصالح  قانون   10 ماده  موجب  به   1376/6/23 مصوب  وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق  هماهنگ 
پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و سایر کارکنان مصوب 1379/2/13 
نسخ گردیده و براساس حکم مقرر در ماده 6 قانون اخیر الذکر حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء 
هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می بایست برمبنای میانگین تمامی حقوق و 
مزایای مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال 
بنابراین آرای شعبه چهارم و بیست و یکم دیوان عدالت  تعیین گردد.  بازنشستگی محاسبه و 
اداری مبتنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی می باشد، صحیح تشخیص و موافق 
اصول و موازین قانونی اعالم می گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان 

عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 226-227 مورخ 6/22/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
ارزش  تشخیص  اینکه ضوابط  به  نظر  ثانیاً   می باشد.  محرز  فوق الذکر  آرای  در  تعارض  اوالً 
تحصیلی دوره ها آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف 
ویژه شورای ارزش یابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مطابق ماده 44 قانون استخدام 
اجرای  یا  ادامه  قانون  این  مقررات  رعایت  با  مکلفند  دولتی  مؤسسات  و  وزارتخانه  کشوری 
یا  و  اداری  امور  سازمان  تصویب  به  را  خود  مستخدمین  کارآموزی  یا  و  آموزشی  برنامه های 
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استخدامی کشور برسانند. همچنین به موجب مواد 30 و 36 قانون مذکور تعیین شرایط احراز 
مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات باالتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و 
پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است. 
علیهذا دادنامه شماره 2382 مورخ 1388/12/1 شعبه سوم دیوان در حدی که متضمن این معنی و 
مفهوم است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعالم می گردد. این رأی به استناد 
بند 2 ماده 19 و ماده 43 دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در 

موارد مشابه الزم االتباع است. 

رأی شماره 92 مورخ 3/10/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
حکم مقرر در مواد 30، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق 
بیمه و وصول آن توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه خدمات به بیمه شده می باشد. بدیهی است 
تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما 
توسط مرجع صالحیت دار از جمله هیأت های تشخیص و حل اختالف اداره کار می باشد و در 

صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی باشد. 
بنابراین دادنامه شماره 264 مورخ 1388/6/4 شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت 
به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیأت حل اختالف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، 
موافق قانون و صحیح تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان 

عدالت اداری شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 179  مورخ 5/11/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
قانون اصالح  ماده 6  تبصره 3  ثانیًا مطابق  آرای فوق الذکر محرز می باشد.  تعارض در  اوالً- 
و  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه سوم  قانون  از  موادی 
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات 
و کاالهای وارداتی مصوب 1381 وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بایت کاالها و خدمات 
موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد، 
مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 
و اصالحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیر الذکر و تبصره 2 آن در مورد صالحیت هیأت 
حل اختالف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطابقت 
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دولت می باشد. 
نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در 
قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صالح در قضیه مطروحه حکم 
خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است، 
اداری در حدی که متضمن  دادنامه 1615 مورخ 1388/8/30 شعبه 31 دیوان عدالت  بنابراین 
اصول و موازین قانونی اعالم می گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان 
عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری 

 رأی شماره 177-176-175  مورخ 5/11/ 1389 دیوان عدالت اداری:  
اوالً: تعارض در آرای فوق الذکر احراز می گردد. ثانیًا نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده یک قانون 
آموزش مداوم پزشکی مصوب 1375 و مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 
دادنامه 56 الی 64 مورخ 1383/2/27 و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 
692 مورخ 1385/7/18 تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 
1382، در هر مورد که اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز 
فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان، شرکت های 
دولتی می باشد، مکلف اند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از 
اتحادیه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامه های شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 1388/8/16 شعبه 
پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، صحیح تشحیص و موافق اصول و موازین 
قانونی اعالم می گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای 

شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 

رأی شماره 195  مورخ 5/18/ 1389 دیوان عدالت اداری:   
اوالً تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر از حیث پرداخت کمک سود متعلق به تسهیالت 
بانکی محرز می باشد. ثانیاً نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 3 آئین نامه »ایجاد تسهیالت جهت 
شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کالن شهرها به سایر شهرهای کشور« موضوع مصوبه شماره 
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93138/ت 37909/هـ مورخ 1386/6/12 هیأت وزیران پرداخت کمک سود متعلق به تسهیالت 
بانکی پس از اعطای تسهیالت به متقاضیان صورت می گیرد رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت 
اداری به شماره دادنامه 991 مورخ 1388/4/24 که پرداخت نقدی سود تسهیالت بانکی را به شاکی 
قبل از اخذ تسهیالت، غیر موجه دانسته است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص دادند. این رأی 
به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری 

ذی ربط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفری منتظری 
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ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری گیالن با حضور 19 کاندیدا به 
تاریخ 89/5/14 در محل هتل کادوس شهر رشت برگزار گردید. در نهایت با شمارش آراء نفرات 

برگزیده و اعضای اصلی به ترتیب زیر انتخاب شدند.

آقایان:
1. اردشیر خوشنویس )116 رأی(
2. محمود کامران زاده )111 رأی(
3. سید حسن سجادی )106رأی(

4. میرتقی هاشمی )86 رأی(
5. ناصر اصغری )72 رأی(.

همچنین اعضای علی البدل این دوره عبارتند از:

آقایان:
1. قربان جوان مجرد )71 رأی(
2. محمد رضا ثقتی )62 رأی(

3. خانم فرزانه سیاسی فر )60 رأی( 

اخبار داخلی كانون

کارآموز وکالتسعید فهیم خواه
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اولین جلسه هیأت مدیره جدید در تاریخ 89/6/7 تشکیل و سمت های اعضای اصلی هیأت مدیره 
به شرح زیر تعیین گردید.

 آقایان:
محمود کامران زاده )رئیس(.

میرتقی هاشمی )نایب رئیس(.
سید حسن سجادی )منشی(.

ناصر اصغری )بازرس(.
اردشیر خوشنویس )عضو اصلی(.

کمیسیون معاضدت قضایی: 
کانون وکالی دادگستری گیالن جهت اعمال مفاد بند 2 و 3 ماده 19 و مواد 23 و 24 قانون وکالت 
مصوب 1315، در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 7 مورد وکیل معاضدتی معرفی و همچنین 
با ایجاد کرسی دائم مشاوره در محل آموزش دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت، اقدام به ارائه 

مشاوره رایگان به متقاضیان خدمات حقوقی، می نماید. 

دادسرای انتظامی کانون: 
از ابتدای سال 1389 تا تاریخ 89/6/31،  تعداد 56 فقره شکایت علیه وکالی عضو کانون وکالی دادگستری 
گیالن به دادسرای این کانون واصل گردید که از این میان 12 فقره منجر به صدور قرار منع تعقیب، 2 فقره 

کیفرخواست و 1 فقره عدم صالحیت گردیده و تعداد 41 پرونده در جریان رسیدگی می باشد. 

دادگاه انتظامی کانون: 
از تعداد 18 پرونده واصله به دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری گیالن در شش ماهه نخست 
امسال تعداد 8 پرونده منجر به صدور ر أی )اعم از قطعی و غیرقطعی( گردیده و 10 فقره نیز در 

جریان رسیدگی می باشد. 

وکالت تسخیری: 
کانون وکالی دادگستری گیالن همچنین در اجرای ماده 186 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره یک آن و اجرای مفاد ماده 1 آئین نامه 
اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستری مصوب 1374، در 
شش ماهه نخست امسال، تعداد 109 وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکالی دادگستری 

گیالن را به منظور دفاع از متهمان به دادگاه کیفری معرفی نموده است. 
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صدور پروانه وکالت اتفاقی )وکالت موقت(: 
از تاریخ 1389/1/1  الی  1389/6/31، کانون وکالی گیالن در اجرای ماده 2  قانون وکالت 
)مصوب 1315( و به تجویز ماده 22 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری )مصوب 1333( 
با در نظر گرفتن مفاد آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378، برای متقاضیان واجد 

شرایط تعداد 5 فقره پروانه ی وکالت اتفاقی صادر نمود. 

کمیسیون ورزشی:
تیم فوتسال کانون وکالی دادگستری گیالن در مسابقات جام رمضان 1389 در شهرستان رشت 
که با حضور بالغ بر یکصد تیم برگزار گردید، شرکت و عالوه بر حضور در جمع 16 تیم برتر، 
موفق به دریافت کاپ اخالق این دوره از مسابقات گردید. همچنین کانون وکالی گیالن موفق به 
کسب میزبانی چهارمین دوره مسابقات سراسری فوتسال کانون های وکالی دادگستری ایران شد. 
این مسابقات از تاریخ 2 الی 6 اسفند ماه سال جاری در رشت برگزار مي گردد. تیم فوتسال کانون 
وکالی گیالن، هم اکنون مشغول برگزاری منظم تمرینات به مربی گری آقای حسن ارسالنی، از 

صاحب نامان فوتسال کشور است. 

آزمون ورودی وکالت در سال 1389: 
متقاضیان شرکت در آزمون ورودی کانون های دادگستری ایران در سال 1389 از تاریخ 89/7/21 
الی 89/7/28 اقدام به نام نویسی جهت شرکت در این آزمون نموده اند، که از این میان سهم کانون 
وکالی گیالن، 1398 نفر بوده و از مجموع این رقم آقایان 761 نفر و خانم ها 657 نفر از تعداد کل 

متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت این استان را به خود اختصاص داده اند. 

تغییر محل کانون وکالی دادگستری گیالن: 
آدرس ساختمان جدید کانون وکالی دادگستری گیالن به محل ذیل تغییر یافت: 

رشت- فلکه الکانی- ابتدای خ- رودباری- کوچه لیفکوئی 
تلفن تماس: 2225821- 2225818 

فاکس: 2224575 
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خانم مراجعه کننده به وکیل: شوهرم البته یه 206 به اسمم زده. مطبّش هم به اسممه ولی 

مهریه مو می خوام بگیرم. 

وکیل: چقدره؟ 

خانم: 1362 تا، تولدمه. 

وکیل: به جز مطب، ملک دیگه ای داره؟ 

خانم: بله یه خونه هم داره؟ 

وکیل: ماشین و دفتر کار بس نیست حاال حتماً باید مهریه  را هم بگیرید؟ 

خانم: آخه میدونین من دانشجوام می خوام وقتی برمی گردم تهروم دست خالی نباشم. 

وکیل: بهتره دنبال زندگیتان برید مخصوصاً که یه دختر 5 ساله هم دارید. 

6 ماه بعد در راهرو دادگستری، همان خانم وکیل را می بیند: سالم 

وکیل: سالم اینجا چی کار می کنید؟ 

خانم: با پدرم دنبال مهریه ام هستم. 

داراب حقی پور

درنگ
وکیل پایه یک دادگستری - ارومیه
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در یک خیابان شلوغ، جواد همسایه سابقشان را که وکیل شده است می بیند. بالفاصله 

شروع به سالم و احوالپرسی می کند. 

جواد: بله نمی دونستم شما وکیل اید اتفاقاً ما یه مغازه داریم که مستأجرش فقط یه تکه 

کاغذ داره 40 ساله نشسته... 

)خالصه 10 دقیقه ای پرونده اش را سرپایی توضیح می دهد( 

وکیل: دفتر بیاین لطفاً، اونجا صحبت می کنیم. 

جواد: دفتر میام، فقط میشه مستأجرو بیرون کرد؟ 

وکیل اسناد و مدارک تونو بیارین دفتر بررسی می کنیم. 

نتیجه: از بعضی از وکال نمی شه حرف کشید شایه بشه وقت اونهارو در خیابان، کوچه، 

سوپری و حتی بهشت زهرا در مراسم خاک سپاری اقوامشان گرفت و پرونده را توضیح 

داد ولی قبل از هر چیز باید پول داد. 

البته پول که مهم نیست. آدم میده فقط وقت رفتن به دفتر وکیل  رو نداره. 
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یکی از اقوام وکیل به منزل او زنگ می زند. 

قوم: چرا موبایلتو بر نمی داری؟ 

وکیل: ساعت کاری من تمام شده و خسته ام معموالً در خانه موبایلمو خاموش می کنم. 

قوم: حاال نمی گی ممکنه یکی کار واجب داشته باشه، اورژانسی باشه. 

وکیل: معموالً در کار وکالت کار اورژانسی نداریم ضمناً شبها دادگستری بسته است. 

قوم: حاال ببین، یادته یه خونه فروخته بودیم به حسن، المصب قیمت شده متری 2 تومن، 

می گم کاری نمیشه کرد اون معامله رو فسقش )منظور فسخ( کنیم. 

وکیل: تاریخ معامله؟ 

قوم: 12 سال پیش 

وکیل: دلیل فسخ چیه؟ 

قوم: بابا مگه متوجه نشدی قیمت رفته باال، حاال خودت دلیل پیدا کن دیگه، مگه وکیل 

نیستی. 

دهن وکیل هنوز باز مانده است.
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باخبر شدیم اداره کل دادگستری استان گیالن، اولین شماره از 
فصل نامه  حقوقی خود را با عنوان قلم حق منتشر نموده است. 
صاحب امتیاز این نشریه دادگستری استان گیالن و مدیر مسئول 
و سردبیر آن،  آقای حمیدرضا دریاگشت از قضات شریف استان 

و معاون آموزش و تحقیقات دادگستری گیالن می باشد.
هیأت تحریریه قلم حق را جمعی از قضات، وکال و اعضای 

هیأت علمی دانشگاه های استان گیالن تشکیل می دهد.
 شماره اول این نشریه شامل بخش های متنوعی از مقاالت، 
کتاب،  معرفی  قضایی،  آراء  نقد  ترجمه،  گزارش،  دیدگاه ها، 

گنجینه و انعکاس رویدادهای دادگستری استان است.
 با تبریک به دست اندرکاران و همچنین مخاطبین محترم این 
آتی،  شماره های  انتشار  در  روزافزون  توفیق  آرزوی  و  نشریه 
بدین وسیله از کلیه وکالء صاحب قلم، دعوت می شود با ارسال 

آثار علمی خود با نشریه مذکور همکاری نمایند.

ـ ژده مــ
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همچنین مطلع شدیم گروه حقوق دانشگاه گیالن نیز موفق 
به اخذ مجوز انتشار نشریه تخصصی خود با نام پژوهشنامه 
حقوقی گردیده و اولین شماره آن به زودی در دسترس 

مخاطبین قرار خواهد گرفت.
امتیاز این نشریه دانشگاه گیالن، و سردبیر آن،  صاحب 
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی است. برای اولین شماره، 
استقالل  مبانی  باب  در  مطالعه ای  عنوان های:  با  مقاالتی 
قضایی، جایگاه مسئول مدنی بین المللی دولت ها...، بررسی 
در حقوق  مکاتبه ای  عقود  در  عقد  تشکیل  زمان  تطبیقی 
ایران...، مطالعه تطبیقی جرایم جنسی...، اکراه و ضرورت 
در نظام های مختلف حقوقی و حقوق کیفری ایران و ... 
نشریه  این  تبریک ورود  گرفته شده است. ضمن  نظر  در 
به عرصه نشریات تخصصی حقوقی، برای دست اندرکاران 

آن، آرزوی توفیق روزافزون می نماییم.


