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سخن سردبير

به نام آنکه هستی، نام از او يافت 
طرح اصالح قانون چک را شايد بتوان نخستين عنوانی محسوب نمود كه يکی از زيرمجموعه های 
قوه محترم قضاييه1 در سال 88 به منظور استمزاج برای كانون های وكالء ارسال نمود و البته با استقبال 
مخاطبين مواجه شد، هر چند تاكنون از نتيجه آن، گزارشی اعالم نشده، اال اينکه اخيرا" زمزمه هايی 
در مورد  تغيير رنگ دسته چکها البد برای تميز و تشخيص اعتبار ريالی هر كدام به گوش می رسد 
كه اساساً در طرح ارائه شده نيامده بود. اما غرض، بيان اقدام  قابل تأمل شاخه ای از يکی از اركان 
نظام مرتبط با لوايح قضائی از حيث تشخيص لزوم انجام كارشناسی از طريق اهل تخصص است. 
اين رويکرد مثبت نشان داد كه انجام كارشناسی در طرح و تدوين قوانين، نه تنها خطری ندارد!، بلکه 
گزينه ای معقول و خردمندانه نيز هست. نتيجه آنکه اگر استمزاج برای قانونی با مخاطبين عام الزم 
است، منطقاً لزوم آن  در مورد قوانين و مقرارت خاص به ويژه با مخاطبين آن، اولی است. مقصود، 
تهيه و تدوين طرحی تحت عنوان )قانون جامع وكالت( توسط قوه محترم قضائيه می باشد كه ظاهراً 
برای تصويب به مجلس شورای اسالمی ارائه گرديده است. طرحی كه شايد بتوان گفت با مقررات 
فعلی وكالت، به مسافت ماه فاصله دارد. در عين حال كه جامعه وكالت مخاطب كه اصلی آن محسوب 

می شود، بنا به مصالحی نامعلوم از چند و چون و جزئيات دقيق آن بی خبر است!
سوق انديشه برای تدوين مقررات تازه در عرصه وكالت، وقتی منطقی و قابل توجيه است كه 
قوانين و مقررات جاری ناقص، ناتوان و ناكارآمد باشد. در حاليکه در مورد بحث، خالء قانونی به 
نظر نمی رسد. مگر اصالحاتی برای ارتقای اعتبار و كارآئی بهتر و بيشتر وكيل و جامعه وكالت، نه 
قلب ماهيت آن به صورت طرحی كه زوال استقالل وكيل و كانون ها _ آن طور كه شنيده می شود _ 

محور اصلی و اساسی آن است.
گاهی از اوقات، حتی پنج حس ما كافی نيستند تا واقعيات پيچيده برخی رويدادها و رويکردها را 
پردازش كنند. زيرا ما به اعتبار تجربه، نياز داريم كه حقايق اوليه راجع به بخود و موضوع مورد بحث 

1. اداره كل تدوين لوايح و برنامه های قوه قضائيه = مکاتبات شماره 9000/65/501-88/2/14 و 88/6/25-9000/412/501 
به عنوان كانون گيالن ضمن ارسال پيش نويس اليحه صدور چک.

3



4

را بدانيم، حقايقی كه آن چنان در قالب نکات مهم خالصه شده باشند كه ذهن های ما به درک آسان 
آن، قادر شوند. ليکن، جدای از بی خبر ماندن ما از آنچه در انديشه )بزرگان( گذشته، در مورد بحث 
بحسب قرائن، مشهودات و مسموعات قريب به واقع، پيچيدگی رازآلودی مشاهده نمی شود و اساسًا 
محتاج جدل، مناقشه و حتی تحليل هم نيست. زيرا به سادگی می توان دريافت كه محور اساسی 
طرح جديد، تضادی است بين سرشت )ظارتی( قوانين جاری وكالت با ديدگاهی كه روح غالب 
آن، دارای صبغه )كنترل( به جای )نظارت( و كيل و نهاد وكالت است! اين رويکرد واپس گرايانه 
مدتهاست موضوع نظريات منطقی و انتقادی و نه جدلی قرار گرفته و كانون های وكالء و به طور 
كلی جامعه حقوقدانان فرهيخته كشور، در بيان ديدگاه های نقادانه خود بر هر آنچه بر )استقالل( نهاد 
وكالت سايه افکند و يا آزادی وكيل در موضع دفاع را تحت الشعاع قرار دهد، آزمايشات سختی را 
پشت سر گذاشته اند و اين يعنی بدون درنگ بر آينده و دورنمای نهادهای مستقل حقوقی انديشيدن 
و راه سپردن. چرا كه كاهلی آن هم در عرصه ای كه يک وكيل تکليفی جز دفاع ندارد، جدا شدن 
از كاروان و خزيدن به گوشه عزلت است. البته مبدأ آسيب اساسی اخير را بايد توقف دستوری 
انتخابات هيأت مديره كانون ها و تصدی بحث انگيز يازده ساله رياست انتصابی و سپس تصويب 
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سنه 1367 دانست كه خود مبدع برخی محدوديت ها در اليحه 
قانونی استقالل كانون های وكالء _ مصوب 1333_ بود. ظاهرا" ربع قرن الزم بود تا اغراض بر ضد 

هر آنچه رنگی از استقالل وكيل و وكالت داشت، شکل بگيرد.
به هر حال، اين ديگر با برگزيدگان شايسته ملت در مجلس محترم شورای اسالمی است كه در 
جايگاه نمايندگی و در بررسی های عميق و دقيق طرح موصوف، سير تحوالت تاريخی و تکامل نهاد 
وكالت طی قريب يکصد سال اخير را مد نظر قرار داده و با نگاهی تعالی پسند و واقع گرا به فلسفه 
استقالل كانونها، به رهيافتی اهتمام كنند كه تضمين كننده استقالل و آزادی بدون دغدغه وكيل در 
موضع دفاع باشد. زيرا استقالل وكيل، ضامن امنيت قضائی است. در نتيجه، برای حفظ حقوق و 
آزاديهای انسانهای گرفتار در چنگال عدالت، ملجأ و مأمن مهمی است. لذا اين استقالل بايد تثبيت 
و تأمين شود و اال دادرسی عادالنه، مفهوم خود را از دست خواهد داد. هم چنين عنايت داشته 
باشند كه مفهوم عدالت، شايد ثابت و پايدار نبوده و در گذر زمان، اقتضای شرايط محيط، تحوالت 
و اخالق اجتماعی به آن رنگ و چهره تازه ببخشد، ليکن حتی سير تحول و تکامل اجتناب ناپذير 
جوامع، هرگز مفهوم ) استقالل وكيل( را دگرگون نخواهد كرد. زيرا وكيل فاقد استقالل، همچون 

پرنده ای است بی بال.
فرهيخته،  دانشمند  نوربهاء،  استاد رضا  ياد شادروان  افسوس،  و  دريغ  با  مقال،  در ختم  اما  و   
پژوهشگر برجسته و يکی از مبرزترين اساتيد حقوق جزا در ايران را  كه در بهمن ماه سال گذشته، 

روی در نقاب خاک كشيد، گرامی می داريم. روحش شاد.
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حامد	آريانفر

اعسار از پرداخت ديه

وكيل	پايه	يک	دادگستری	)كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	وجرم	شناسی(

است  امضائی  احکام  از  يکی  ديه   
موارد  و  است  آمده  در شريعت  كه 
جنايت  نوع  به  بسته  ديه،  پرداخت 
در قانون مجازات اسالمی مشخص 
ديه  پرداخت  برای  است.  شده 
ديه  پرداخت  شده،  تعيين  مواعدی 
در فواصل اين زمان ها قابل پذيرش 
بوده و عدم پذيرفتن دعوای اعسار 
اعسار  است،  ذهن  از  دور  امری 

يعنی ناتوانی در پرداخت و زمانی كه 
محکوم می خواهد حکم را به دلخواه 
اين  از  امتناع  برای  دليلی  كند،  اجرا 
امر وجود ندارد ولی زمانی كه توان 
و  داشته  را  ديه  يکجاي  پرداخت 
ممکن است با دعوای اعسار در غير 
موعد، موجبات خسارت را به مجنی 
امری  كند،  وارد  دم  اولياء  يا  عليه 
و  اصول  به  استناد  با  بايد  كه  است 

مقررات جواب آن را يافت.
طرح	مسئله: در نظام حقوقی ايران 
ديدگاه  دو  ديه  پرداخت  از  اعسار 
خاص  داليل  با  موافق  و  مخالف 
وجود دارد كه بررسی اين دو ديدگاه 
مورد  بحث  اين  از  نتيجه گيری  و 

بررسی اين چند سطر است.
مواعد،  اعسار،  ديه،  واژگان:  كليد	

حکم دادگاه، دين.

ديه در ماده 15 قانون مجازات اسالمی بدين ترتيب تعريف شده است: ديه	مالی	است	كه	از	طرف	
شارع	برای	جنايت	تعيين	شده	است. و در ماده 367 قانون اخيراالشاره به تعريف ارش پرداخته شده 
كه عبارت است از:	هر	جنايتی	كه	بر	عضو	كسی	وارد	شود	و	شرعاً	مقدار	خاصی	به	عنوان	ديه	برای	آن	

تعيين	نشده	باشد،	جانی	بايد	ارش	را	بپردازد.
در مواد مختلف قانون مجازات اسالمی باالخص در بحث ديات به درستی ميزان ديات و قواعد 
پرداخت آن مشخص شده است و ماده 302 قانون مجازات اسالمی مهلت پرداخت ديه را در موارد 

مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب ذيل قرار داده است:
الف( ديه قتل عمد بايد در ظرف يک سال پرداخت شود.

ب( ديه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت شود.
	ج(	ديه قتل خطای محض در ظرف 3 سال پرداخت شود. و در تبصره 2 ماده اخيراالشاره ديه 

قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح را نيز به نحو و ترتيب باال قابل پرداخت دانسته است.
مطابق	قاعده	كلی،	اصوالً	حکم	كيفری	همين	كه	قطعی	شد	بايد	اجرا	شود	و	تأخير	و	تعويق	در	اجرای	آن	
جايز	نيست	لکن	اين	قاعده	كلی	در	مورد	ديات	تخصيص	خورده	و	اجرای	حکم	ديه	مقيد	به	انقضای	مواعد	
قانونی	است.	به	عبارت	ديگر	اجرای	احکام	ديات	فوری	نيست	و	محکوم	برای	پرداخت	ديه	مقرر	قبل	از	
انقضاء	مهلت	قانونی	مکلف	به	پرداخت	نيست	و	می	تواند	برای	پرداخت	ديه	از	مهلت	قانونی	استفاده	نمايد	

همچنان	كه	می	تواند	از	مهلت	استفاده	نکند	و	قبل	از	انقضاء	به	صورت	داوطلبانه	ديه	را	بپردازد.1

1. احمدی موحد، اجرای احکام کیفری، صفحه 275
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سال دوم . شماره چهارم . پاييز و زمستان 1389   راه وکالت
دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن

نظر مولف كتاب اخيراالشاره داير به اين كه حکم كيفری در راستای اهداف مجازات ها بايد سريع 
اجرا شود نظر پسنديده ای است و ليکن در مورد پرداخت ديه و اين كه برای اجرای حکم، موعدی 
مشخص شده است مشکل بوجود می آيد. بدين ترتيب كه اگر شخصی توان كامل پرداخت ديه را 
به صورت يکجا قبل از موعد نداشته باشد و بخواهد سريعاً حکم را اجرا كرده و دعوای اعسار نيز از 
پرداخت كل مبلغ و تقاضای تقسيط نمايد دادگاه ها از قبول آن خودداری كرده و مستنداً به ماده 302 
قانون مجازات اسالمی نظر به وجود مهلت و اين كه اعسار امری است مقطعی و در هنگام پرداخت 
ممکن است فرد توانا گردد- ملئی گردد- از پذيرفتن آن خودداری می نمايند. در تاييد اين نظر در 

نشست قضايی كاشان سوالی مطرح شده كه پاسخ اكثريت و اقليت و كميسيون قابل تامل است:
پذيرش	دادخواست	اعسار	محکوم	به	پرداخت	ديه	قتل	غيرعمد	قبل	از	اتمام	مهلت	پرداخت	چگونه	است	
آيا	اگر	افرادی	به	اتهام	قتل	غيرعمدی	ناشی	از	تصادف	به	پرداخت	ديه	مقتول	محکوم	شوند	می	توانند	
قبل	از	اتمام	مهلت	دو	ساله	پرداخت	ديه	)موضوع	ماده	302	قانون	مجازات	اسالمی(	دادخواست	اعسار	از	

پرداخت	ديه	بدهند	يا	خير؟
پاسخ(	نظر	اكثريت: از آن جا كه دين مذكور موجل است و موقع مطالبه آن فرا نرسيده تا زمان 
مطالبه او مديون نيست و از طرفی ممکن است محکوم عليه تا آخرين لحظه مهلت قانونی، امکان 
پرداخت دين را بيابد و متمکن شود و از آن جا كه ممکن است در اجل مقرر محکوم له و اولياء دم 
اصاًل محکوم به را مطالبه نکند و مضافاً مواد 696 قانون مجازات اسالمی و تبصره آن و نيز ماده 2 
قانون نحوه اجرای محکوميت هاي مالي و تبصره بند ج ماده 18 آيين نامه اين قانون، اجازه پذيرش 

چنين دادخواستی را نمی دهد، قبل از اتمام مهلت دوساله دادخواست اعسار پذيرفته نمی شود.
نظر	اقليت:  چون قانونگزار به منع پذيرش دادخواست اعسار مذكور تصريحی ندارد و حکم محکوميت 
به پرداخت ديه، ذمه جانی را مشغول كرده و در نحوه نگارش ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميت های 
مالی ذكر شده در	عدم	اعسار  همچنين ماده 25 قانون اعسار قرينه هايی به امکان پذيرش دادخواست 
اعسار با فرض مذكور بوده نيز بند ج ماده 18 آيين نامه قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی هيچ 

منافاتی با ماده 2 قانون مرقوم ندارد، دادخواست اعسار مذكور پذيرفته خواهد شد. 
نظر	كميسيون:	نظر	به	اين	كه	در	ماده	302	قانون	مجازات	اسالمی	مهلت	مطالبه	ديه	مقيد	به	زمان	
خاصی	است،	لذا	پيش	از	آن	نمی	توان	به	مطالبه	ديه	اقدام	كرد	و	مادام	كه	ديه	مطالبه	نشده	اقامه	دعوای	
اعسار	و	پذيرش	دادخواست	آن	موردی	پيدا	نمی	كند؛	زيرا	به	هر	تقدير	تا	قبل	از	مواعد	تأديه	ديات،	تسليم	
دادخواست	اعسار	و	قبول	آن	قانوناً	منتفی	است.2 در مقابل نظر كميسيون و نظر اكثريت، نظر اقليت نيز 
به درستی قابل تامل است و نظريه شماره 7/3429 مورخ 84/10/19 اداره كل حقوقی بيان كرده 
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است: رسيدگی	به	دعوای	اعسار	منوط	به	رسيدگی	و	صدور	حکم	محکوميت	قطعی	است،	بنابراين	دعوای	
اعسار	از	پرداخت	ديه	تا	قبل	از	حکم	دادگاه	تجديدنظر	و	قطعيت	آن	قابل	قبول	نيست	لکن	بعد	از	قطعيت	

و	قبل	از	شروع	به	اجرا	بالاشکال	است.3
تدقيق در مواد قانون اعسار، قانون نحوه وصول محکوميت های مالی و آيين نامه آن، به مواد قانون 
مجازات اسالمی و اصول حاكم بر حقوق جزا برای حل اين تعارض راه گشا خواهد بود كه به آن 

اشاره خواهد شد.
ماده 2 قانون نحوه وصول محکوميت های مالی: هر	كس	محکوم	به	پرداخت	مالی	به	ديگری	می	شود	
چه	به	صورت	استرداد	عين	يا	قيمت	يا	مثل	آن	و	يا	ضرر	و	زيان	ناشی	از	جرم	يا	ديه	و	آن	را	تأديه	نکند	
دادگاه	او	را	الزام	به	تأديه	نموده	و	چنانچه	مالی	از	او	در	دسترس	باشد	آن	را	ضبط	و	به	ميزان	محکوميت	
از	مال	ضبط	شده	استيفاء	می	نمايد	و	در	غير	اين	صورت	بنا	به	تقاضای	محکوم	له،	ممتنع	را	در	صورتی	كه	
معسر	نباشد	تا	زمان	تأديه	حبس	خواهد	كرد. بند ج ماده 18 آيين نامه اجرايی نيز اشعار می دارد: چنانچه	
استيفاء	به	نحو	مذكور	ممکن	نباشد،	محکوم	عليه	به	درخواست	ذينفع	و	به	دستور	مرجع	صادر	كننده	حکم	تا	
تأديه	محکوم	به	يا	اثبات	اعسار	حبس	می	شود. مطابق ماده 696 قانون مجازات اسالمی: در	كليه	مواردی	
كه	محکوم	عليه	عالوه	بر	محکوميت	كيفری	به	رد	عين	يا	مثل	مال	يا	ادای	قيمت	يا	پرداخت	ديه	و	ضرر	و	
زيان	ناشی	از	جرم	محکوم	شده	باشد	و	از	اجرای	حکم	امتناع	نمايد	در	صورت	تقاضای	محکوم	له	دادگاه	
با	فروش	اموال	محکوم	عليه	به	جز	مستثنيات	دين	حکم	را	اجرا	يا	تا	استيفاء	حقوق	محکوم	له،	محکوم	عليه	
را	بازداشت	خواهد	نمود و برابر تبصره: چنانچه	محکوم	عليه	مدعی	اعسار	شود	تا	صدور	حکم	اعسار	يا	

پرداخت	به	صورت	تقسيط	بازداشت	ادامه	خواهد	داشت.
تمامی اين موارد در يک جمله، بازداشت محکوم عليه در راستای عدم انجام الزام قانونی كه همانا 
پرداخت ديه است را بيان می كنند و برداشت كلی از اعمال مجازات و فلسفه مجازات، اين امر را 
روشن می كند كه سريعاً بايد حکم اجرا شود تا بتواند به هدف خود كه همانا بازدارندگی و... است 
برسد وگرنه اگر فردی مرتکب جرمی شود و سالها دادرسی وی ادامه پيدا كند و بنا به داليلی حکم 

آن معلق بماند آيا می توان مدعی شد كه به تمامی اهداف مجازاتها رسيده ايم؟!
فردی مرتکب جرم شده و به دلخواه می خواهد حکم اجرا شود و مانع قانونی نيز برای آن وجود 
ندارد آيا نمی شود مجازات را تحمل كند، آيا شرط پرداخت ديه، پرداخت آن به صورت يکجا 
است؟ با استناد به مواد اخيراالشاره تمامی آن ها راه را برای دادخواست اعسار باز گذاشته اند و 
حال اگر اين استدالل را كه ديه دين، موجل است و... به ماهيت ديه كه همانا مجازات بودن آن 
است ترديد وارد نموده ايم. اگر به مجازات بودن ديه تا حد بسيار پايين هم اعتقاد داشته باشيم بايد 
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به اهداف مجازاتها پايبند بوده و دعوای اعسار را بپذيريم. داليلی كه برای ترديد وارد كردن به نظر  
پذيرش دادخواست اعسار در طول مدت مشخص در ماده 302 قانون مجازات اسالمی به آن اشاره 
شد بسيار منطقی و گويا است و بالترديد هيچ ماده ای از قوانين موضوعه، اين حقيقت را نفی 

نمی كند كه دعوای اعسار پذيرفتنی نباشد چرا كه دينی است موجل...
پذيرش اين نظر ممکن است عواقب بدی داشته باشد از جمله اين كه ممکن است:

	الف( محکوم عليه تا پايان مهلت پرداخت، دارا شود و بتواند ديه را به صورت يکجا پرداخت 
كند و زيان ديده با دريافت تقسيطی دچار خسران شود؟ پاسخ اين سوال در ماده 31 قانون اعسار 
مصوب 20 آذر 1313 آمده است، هرگاه محکوم عليه پس از صدور حکم اعسار، از عسرت خارج  
شده باشد، معهذا از حکم اعسار استفاده كرده باشد، به تقاضای محکوم له يا متعهد له جزائاً تعقيب 
و به حبس تاديبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. و در مورد شركاء و افرادی نيز كه در اين زمينه 

تبانی كرده باشند، ماده 32 همين قانون تعيين تکليف نموده است.
ب( مبلغ ديه با توجه به شاخص در سال های بعد رو به افزايش است و اين روند رو به رشد در 
سال های بعد ديه را ممکن است دو برابر سال وقوع جرم كرده باشد و عدم پرداخت بصورت يکجا 
در موعد، موجب خسارت به محکوم له می شود. مشخص نکردن مبلغ مقطوع ديه اين مشکل را 
ايجاد كرده و در ماده 297 موارد ديه مشخص شده است و حسب مورد قاتل بايد نوع عين آنرا 
انتخاب كند؛ پذيرش دادخواست اعسار مانع از استيفاء حق محکوم در به روز بودن قيمت ديه 
ايجاد نمی نمايد چرا كه زمانی كه عين امور ششگانه مورد حکم قرار گيرد در مورد اعسار نيز آن 
امور شش گانه مورد اعسار قرار گرفته و اين امر باعث عدم تعيين حقوق محکوم له می شود چرا 
كه با رشد قيمت ها قيمت عين موارد ديه نيز افزايش پيدا می كند و اين افزايش قيمت مانع خسران 
محکوم له می گردد. در تکميل اين نظر به نظريات ديگری نيز اشاره می نمايد. هرگاه	به	موجب	حکم	
دادگاه	يا	توافق	طرفين	قيمت	ديه	تعيين	سپس	تقسيط	شده	باشد	همان	مبلغ	تعيين	شده	)اقساط(	بايد	پرداخت	
شود	ليکن	چنانچه	تقسيط	براساس	ديه	مقرر	باشد	نه	قيمت	آن	مثاًل	مقرر	شده	باشد	كه	ديه	را	در	ده	قسط	

بپردازد،	قيمت	يوم	االدا	در	مورد	هر	قسط	محاسبه	خواهد	شد.4
يا در جايی ديگر در صورتی كه دادگاه مبلغ معينی را به عنوان ديه تعيين و محکوم عليه را به 
پرداخت آن محکوم نمايد و محکوم عليه به لحاظ عجز از پرداخت محکوٌم به دادخواست اعسار 
به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه با قبول اعسار محکوٌم به را تقسيط نمايد، مالک احتساب ديه همان 
مبلغی است كه در حکم دادگاه آمده است. بنابراين افزايش قيمت ديه پس از تقسيط محکومٌ به، تأثير 
در مبلغ اقساط ندارد. اما اگر محکومّ به عين مّعين از انواع ديات باشد مانند چند رأس گوسفند يا 
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چند عدد سکه طال و... هر گاه دادگاه حکم به تقسيط اعيان داده باشد چون محکوم عليه بايد عين 
محکوم به را بدهد، چنانچه دادن عين متعّذر باشد قيمت يوم االداء بايد مالک محاسبه قرار گيرد 

مگر اين كه طرفين در خصوص مبلغ، توافق نمايند.
ج( چنانچه از سوی اولياء دم يا مجنی عليه تعرضی نسبت به دريافت ديه بعمل نيايد و اين فرد 

ديه را به حساب دادگستری ولو به صورت تقسيطی ريخته باشد تکليف چيست؟
پرداخت ديه يک نوع مجازات است كه به جانی تحميل ميشود مضافاً اين كه قاعده اقدام در امور 
مالی كاماًل پذيرفته شده است فرد جانی به اختيار خود اقدام به پرداخت مبلغ به حساب دادگستری 
می نمايد و اين امر منافی با حق هيچ كس جز خود جانی ندارد به فرض هم اگر مجنی عليه يا اولياء 
دم به اين امر رضايت دهند، نهايتاً با طی يک روند اداری می توان مبلغ يا مبالغ واريزی بابت ديه را 

به جانی بازپرداخت نمود.

نتيجه	گيری	و	پيشنهادات
پذيرفتن دعوای اعسار از پرداخت ديه و لو قبل از فرا رسيدن اجل پرداخت، هيچ منافاتی با اصول 
حاكم بر مجازاتها و قوانين مرتبط نداشته و به نظر بسيار هم به اصول نزديک تر است و جانی 
می تواند از اين حق كه همانا استفاده از مواعد پرداخت ديه است صرفنظر كرده و توانايی پرداخت 
را قبل از حلول مدت اعالم نمايد، در خاتمه پيشنهاد می گردد كه برای برون رفت از اين مشکل، 
دادگاهها مبالغ ديه را نه به صورت مقطوع بلکه به صورت قيمت سوقيه ماده 297 قانون مجازات 
اسالمی تعيين نمايند تا براساس قيمت عين اموال بتوان دعوای اعسار را پذيرفت و حکم صادر نمود 

تا حقی از محکوم له در جهت استيفاء حق خود به نرخ روز ضايع نگردد.

منابع:
1. احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام كيفری. نشر ميزان، چاپ دوم، 1389 تهران
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3. مالمير، محمود. حقوق جزای عمومی 3. نقش بانا، چاپ اول، 1384. اصفهان
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1	-	مسئوليت	بين	المللی	
1	-	1	– تعريف	مسئوليت	بين	المللی	

مسئوليت بين المللی به مثابه يک نهاد حقوقی بين المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت 
مادی يا معنوی وارد بر تابعان حقوق بين الملل كه اين خسارت بايد ناشی از عمل يا خودداری از 
عمل غير مشروع و مخالف حقوق بين الملل يکی از موضوعات يا تابعان حقوق بين الملل باشد. 
برای تحقيق مسئوليت بين المللی يک دولت، تخلف بين المللی بايد قابليت انتساب به آن دولت را 

نيز داشته باشد. )ضيايی بيگدلی، 1384، ص 469( 

1-2	–  سابقه	تدوين	قواعد	حاكم	بر	مسئوليت	
بين	المللی	دولت	ها	در	كميسيون	حقوق	بين	الملل	

حقوق مسئوليت بين المللی در اساس شکل عرفی دارد و در كنفرانسی كه برای تدوين حقوق بين 
الملل كه در سال 1930 در الهه برگزار شد، موفقيتی در مورد قواعد اوليه مسئوليت حاصل نشد. 

كميسيون بين الملل كار خود را در مورد مسئوليت بين المللی از طريق شش گزارشگر در 1949 آغاز كرد. در 
اين راستا كميسيون بيش از 30 گزارش دريافت نمود. كميسيون در 7 مه 1962 كميته ای فرعی تشکيل داد.

مسئوليت بين المللی دولت ها در حفاظت از محيط زيست

استاديار	گروه	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	تهران	شمالمصطفی	تقی	زاده	انصاری

كارشناس	ارشد	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	تهران	شمال	مونا	فائقی	راد

مسئوليت بين  المللی به  عنوان يک 
نهاد حقوقی به منظور جبران خسارت 
ناشی از فعل يا ترک فعل های اعضای 
اعضا  ساير  به  كه  بين المللی  جامعه 

وارد شده است، می باشد. 
از  يکی  نيز  زيست  محيط 
اساسی ترين ميراث مشترک بشريت 
به شمار می آيد، همواره در معرض 
قرار  خساراتی  و  خطرات  تهديد 
دارد كه آثار ناشی از آن، منافع كليه 
اعضای جامعه بين المللی را به خطر 
می اندازد، ضرورت توجه به محيط 

زيست در قبال تهديد اين خطرات 
و افزايش همبستگی های بين المللی 
و اهميت حفظ محيط زيست برای 
موجب  بين المللی  جامعه  بقای 
گرديد تا حفظ و حمايت از محيط 
به شمار  تعهداتی  از جمله  زيست، 
بر  عالوه  آن،  نقض  آثار  كه  آيد 
دولت صدمه ديده، به دولتهای ديگر 
نيز تسری يافته و در نتيجه جنايت 
)امينی،  شود.  محسوب  بين المللی 

1378، ص 43( 
حدود پنجاه سال قبل دود ناشی از 

كارخانه تريل باعث آلودگی مناطق 
مرزی كانادا و آمريکا شد و در نتيجه 
آمريکايی  كشاورزان  به  خساراتی 
اختالف  نخستين  گرديد،  وارد 
دو  ميان  بين المللی  محيطی  زيست 
)امينی،  آمد.  بوجود  مذكور  دولت 
كه  اصلی  سوال   )54 ص   ،1378
در اين مقاله درصدد پاسخگويی به 
آن هستيم اين است كه آيا مقررات 
بين المللی و كنوانسيون های موجود 
محيط  از  حمايت  و  حفظ  برای 

زيست كافی است يا خير؟ 
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در پانزدهمين جلسه كميسيون در 1963 ، گزارش كميته فرعی در خصوص مسئوليت دولت بررسی شد . 
 (Document reproduced in Yearbook of  the International  Law
  Commission, 1963, VOL. II, document (A/CN. 4/152  A/5509, annex I
تمامی اعضای حاضر در جلسه كميسيون، با نتيجه كلی گزارش، كه به قواعد كلی در مورد تعريف 
بين المللی دولت بايد اولويت اصلی داده شود، موافق بودند. در 1995 مجمع عمومی سازمان ملل، 
قطعنامه ای برای اعمال فشار به كميسيون به منظور توسعه مواد مسئوليت بين المللی دولت و هم 

چنين پروژه هايی كه برای مدت طوالنی معلق مانده اند، تصويب كرد . 

1-3	– مبانی	و	مفاهيم	مسئوليت	بين	المللی	
دانشمندان حقوق بين الملل در مورد مبنا و منشأ مسئوليت بين المللی سه نظريه ابراز داشته اند. 

1	– 3-	1	– مسئوليت	مبتنی	بر	خطا	
نظريه خطا بر ای اولين بار توسط گروسيوس ابراز شد . به موجب اين نظريه فاعل عمل خسارت بار 
در صورتی مسئول شناخته می شود كه تقصير وی احراز گردد . بدين معنی كه صرف انجام عمل متخلفانه 
بين المللی يا خودداری از انجام آن موجب مسئوليت بين المللی دولت نمی گردد بلکه بايد رابطه عليتی 

بين خطا و تقصير آن دولت و حدوث ضرر وجود داشته باشد. )ضيايی بيگدلی، 1384، ص 472( 

1	– 3	-	2-	نظريه	خطر	يا	مسئوليت	عينی	
يا  بين المللی عرفی  قاعده حقوقی  به يک  نسبت  نظريه هرگونه تخلف و قصور  اين  براساس 
معاهده ای و به صرف اثبات وجود رابطه سببيت ميان اعمال زيانبار و خسارات وارد شده، مسئوليت 

محرز می شود خواه اين عمل متضمن عنصر خطا باشد يا نباشد . 
كميسيون حقوق بين الملل در طرح مواد راجع به مسئوليت كشورها، برای اين كه خود را از ابهامات دو 
اصطالح خطا و خطر دور نگه دارد، از كاربرد آن ها پرهيز نمود و صرفاً از واژگان روشن تر و عينی تر 
استفاده نمود و آن عمل	يا	رفتار	متخلفانه است ) ماده 1( اما در مجموع چنين به نظر می رسد كه گرايش 
كميسيون حقوق بين الملل  به نظريه خطر بيش از نظريه خطاست. ) ضيايی بيگدلی، 1384، ص 473( 

1-3-3-	مسئوليت	بين	المللی	ناشی	از	اعمال	منع	نشده	در	حقوق	بين	الملل	
طبق اين نظريه، صرف ورود خسارت از سوی يک كشور به كشور ديگر، برای ايجاد مسئوليت 
كافی است ؛ هر چند رفتار يا عملی كه صورت گرفته از ديد حقوق بين الملل مجاز بوده است . در 
چنين مواردی ظاهراً هيچ گونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از اين لحاظ 

نمی توان دولت مزبور را به خاطر اعمالش كه خالف موازين بين المللی نيست، مسئول دانست. 
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در ابتدا قرار بود اين نوع مسئوليت به  حوزه ی خاص از حقوق بين الملل محدود نشود؛ اما پرفسور 
باكستر، مخبر ويژه كميسيون در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان كرد جلوه گاه اصلی مسئوليت بين 
    )ILCY 1980, p.24) .المللی ناشی از اعمال منع  نشده همواره مخاطرات زيست محيطی است
بر همين اساس وی با موافقت كميسيون حقوق بين الملل و كميته ششم مجمع عمومی تصميم گرفت 

كار خود را در اين عرصه به مسائل زيست محيطی محدود كند . 
كميسيون در سال 2001، طرح مواد راجع به جلوگيری از خسارات فرامرزی ناشی از فعاليت های 
به تصويب رساند. در دعوای تريل اسملتر   پيشين است،  خطرناک را كه تعديل شده طرح های 
Trail Smelter (United States of America v. Canada) محکمه داوری اظهار داشت 
كه هيچ كشوری حق ندارد از سرزمين خود به نحوی بهره برداری كند كه و يا اجازه استفاده از آن را 
   (III Riaa 1905, at 1965) بدهد كه سبب خسارت به سرزمين، اموال يا اتباع كشور ديگر شود
در قضيه تنگه كورفو ميان انگلستان و آلبانی نيز ديوان بين المللی دادگستری اعالم داشت هر كشور 
متعهد است كه عالمانه اجازه ندهد سرزمينش برای ارتکاب اعمال مغاير حقوق كشور ديگر به كار 
گرفته شود. (ICJ Reports, 1949, p. 22)  همچنين در اصل 21 اعالميه استکهلم 1972 و 
اصل دوم اعالميه ی ريو 1992 از مسئوليت و تکليف كشورها در محافظت از محيط زيست سخن 

رفته است. )زمانی، 1381، ص 37( 

2	– حقوق	بين	الملل	محيط	زيست	
2-1	– تعريف	محيط	زيست	

بنا به يک تعريف ساده محيط زيست عبارت است از همه عناصر جاندار يا بی جان كه پيرامون 
انسان را فرا گرفته و همه آن ها با يکديگر دارای ارتباط متقابل می باشند. تعاريفی كه كشورها برای 
محيط زيست به كار می برند با توجه به اهميتی كه هر كشور به يکی از عناصر زيست محيطی 

می دهد، می تواند متفاوت باشد . 

 بعضی محيط زيست را اينگونه تعريف كرده اند: 
 قسمتی از جو يا پوسته زمين كه حداقل برای نوعی زندگی مساعد باشد، محيط زيست ناميده 
می شود. ) فيروزی ، 1384 ، ص 16 ( بنابراين محيط زيست، قسمت كوچکی از جو اتمسفر ) 
كره هوا ( ، هيدروسفر ) كره آب ( و ليتوسفر )كره خاک( را شامل می شود؛ به عبارت ديگر، محيط 

زيست قشر نازكی از هوا، زمين و آب است كه همه ی زندگی را در بر دارد . 
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2-2	پيشينه	و	تحوالت	حقوق	بين	الملل	محيط	زيست	
اگرچه اولين تالش های حقوقی در سطح بين المللی برای حفاظت از محيط زيست به اوايل قرن 
بيستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمايت از حقوق بشر، قواعد مربوط به 
منافع مشترک بشريت، باز می گردد، ولی حقوق بين الملل محيط زيست هم چون حقوق محيط زيست 
رشته ای بسيار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی 1960 آغاز گرديده است و از اين زمان به بعد 
تحول حقوق محيط زيست در حقوق داخلی و بين المللی به موازات يکديگر صورت گرفته است . 

در سال 1986 با دخالت سازمان های بين المللی، فصل جديدی در رابطه با حفاظت از محيط 
زيست آغاز گرديد . در اين سال سازمان ملل متحد و  دو سازمان منطقه ای يعنی شورای اروپا 
و سازمان اتحاد آفريقا، اسناد بين المللی مهمی را تصويب نمودند كه از آن جمله می توان اعالميه 
مبارزه با آلودگی هوا ) 8 مارس 1968 ( و منشور اروپايی آب ) 6 می 1968 ( مصوب شورای اروپا 
و كنوانسيون آفريقايی در مورد حفاظت از طبيعت و منابع طبيعی ) 15 سپتامبر 1968 (  مصوب 

سازمان اتحاد آفريقا را نام برد ) امير ارجمند ، 1378 ، ص 332 ( 

2-2-1-	اعالميه	ی	كنفرانس	ملل	متحد	در	مورد	محيط	زيست	انسان )اعالميه ی استکهلم( 
(Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment)  

اين كنفرانس بر اساس قطعنامه شماره 2398 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1968 
از 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم تشکيل شد در اين كنفرانس اسناد بسيار مهمی تصويب شد از 
جمله اين اسناد می توان از اعالميه كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست حاوی يک مقدمه 

و 26 اصل و هم چنين يک برنامه عمل مشتمل بر 109 توصيه نام برد. 
برگزاری اين كنفرانس نقطه عطفی در زمينه ی توسعه ی سياست های بين المللی درباره ی محيط 

زيست بود. 
اصل اول اعالميه مشتمل بر ذكر حقوق بنيادين انسان نسبت به آزادی، مساوات و شرايط مناسب 
زندگی در محيطی كه به او اجازه زندگی همراه با حيثيت و سعادت را بدهد، می باشد. هم چنين او 

را مسئول حفاظت و بهبود محيط زيست برای نسل های حاضر و آينده  می داند. 
نتايج عمده حاصل از كنفرانس در اصول 2 تا 7 گنجانده شده است كه مباحثی از جمله حفظ و 
بازسازی منابع تجديد شونده و مسئوليت انسان در حفاظت از گياهان و حيوانات وحشی و توقف 

تخليه مواد سمی و يا مواد ديگر و جلوگيری از آلودگی درياها را بيان می دارد . 
ساير اصول بر نقش علوم و تکنولوژی ، تبادل اطالعات بين كشورها و همکاری های بين المللی 
تلقی  الملل محيط زيست  بين  پايه عرفی حقوق  مبنا و  بيانيه،  . اصل 21  يافته است  اختصاص 
می گردد . اين اصل اعالم می دارد : دولت	ها		برطبق	منشور	سازمان	ملل	متحد	و	اصول	حقوق	بين	المللی	
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دارای	حقوق	حاكمه	برای	بهره		برداری	از	منابع	شان،	مطابق	سياست	های	محيط	زيستی	خود	می	باشند،	و	
مسئولند	ترتيبی	دهند	تا	فعاليت	های	انجام	شده	در	حيطه	صالحيت	يا	نظارت	آن	ها	موجب	زيان	به	محيط	

زيست	كشورها	يا	مناطق	خارج	از	محدوده	صالحيت	ملی	آن	ها	نگردد.
در عين حال كه كنفرانس استکهلم اقدام بسيار اساسی در زمينه ی حفاظت از محيط زيست بود، 
اما پس از گذشت چند سال مشکالت جديدی مانند آلودگی های جوی از راه دور و نتايج آن، به 
خصوص آلودگی درياچه ها و از بين رفتن جنگل ها، گريبان گير محيط زيست گرديد كه نياز به وضع 

مقرارت جديد احساس شد. )امير ارجمند، 1378، ص 336( 

	 (World Charter for Nature) طبيعت	جهانی	منشور		2-2-2-
10 سال بعد از كنفرانس استکهلم، طرح اوليه منشور جهانی طبيعت تهيه شد و متن نهايی آن 
شامل يک مقدمه و 24 ماده در 28 اكتبر 1982 به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد . 
در مقدمه اين منشور آمده كه بشريت  جزئی از طبيعت است و تمدن ريشه در طبيعت دارد . بقای 
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی تمدن و نهايتاً حفاظت از صلح به حفاظت از طبيعت و منابع 
آن بستگی دارد . لذا هر گونه عمل انسان كه بر طبيعت اثر بگذارد بايد بر اساس اصول اين منشور 

هدايت و مورد قضاوت قرار گيرد . فصل اول اين منشور به اصول كلی اختصاص يافته است . 
در بخش دوم ) كارايی ها(، آمده كه توسعه اقتصادی – اجتماعی متضمن حفاظت از طبيعت بوده، 
با اتالف منابع طبيعی بايد مبارزه شود و اثرات ناشی از فعاليت های مختلف انسان بر طبيعت مورد 

ارزيابی قرار گيرد. 
در بخش سوم تحت عنوان ) كاربست ( يا اجرا مقرر می شود كه قواعد مذكور در اين منشور در 
قوانين و عملکرد دولتها وارد شده و در همکاری های بين المللی مورد عمل قرار گيرد . اصول 
مندرج در اين منشور قطعاً از نظر حقوقی الزام آور نبود ولی به مانند اعالميه جهانی حقوق بشر، 

راه آينده را نشان می دهد. 

2-2-3	– اعالميه	ی	كنفرانس	ملل	متحد	در	مورد	محيط	زيست	و	توسعه	)اعالميه	ی	ريو(	
مجمع عمومی در تاريخ 22 دسامبر 1989 طی قطعنامه شماره ی 228/ 44، تشکيل كنفرانس ملل متحد 
  (The United Nations Conference On Environment درباره ی محيط زيست و توسعه

 and Development (UNCED) را در سال 1992 در برزيل تصويب كرد . 
در مجموع مسائل مهمی در اين كنفرانس مطرح شد از جمله: محافظت از اتمسفر، كنترل آلودگی 
هوا، حفاظت از تنوع گونه ها، دفع صحيح مواد زايد، بهبود كيفيت زندگی، سالمت انسان ها، حفاظت 
از اقيانوس ها، حفاظت از جنگل ها و باالخره مسايل مالی در جهت مبارزه با آلودگی محيط زيست. 
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اين كنفرانس در 14 ژوئن با تصويب سه متن غيرالزام آور به كار خود پايان داد: اعالميه ی كنفرانس 
ملل متحد درباره ی محيط زيست و توسعه، اعالميه ی اصول در مورد جنگل ها و طرح اقدام برای 
قرن 21 . ضمناً در حاشيه اين كنفرانس، 2 كنوانسيون ديگر هم به تصويب رسيد كه عبارت بود 
از :  كنوانسيون تنوع گونه های زيستی )بيولوژيکی( و كنوانسيون تغييرات آب و هوايی )اقليمی(  
 (The Convention on Climate Change) كه جمعاً اسناد تصويب شده در اين كنفرانس 

را می توان پنج سند ذكر كرد . 
اعالميه كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست و توسعه كه به اعالميه ريو نيز مشهور است، 
مشتمل بر 27 اصل كلی برای تعيين وظايف دولتها در قبال توسعه و محيط زيست است . اين سند 
در حقيقت تاكيدی مجدد بر اعالميه ی 1972 استکهلم است و درصدد است راه ميانه ای از طرق 

گوناگون برگزيند . 

2-3	– انواع	آلودگی	ها	
2-3-1-	آلودگی	آبها	

آلودگی آب عبارت است از افزايش مقدار هر معرف اعم از شيميايی، فيزيکی يا بيولوژيکی كه 
موجب تغيير خواص و نقش اساسی آن در مصارف ويژه اش شود . اما معموالً آب آلوده را آبی 
گويند كه مقدار اكسيژن محلول در آن از مقداری كه برای زندگی آبزيان ضروريست، كمتر باشد . 

آلودگی آب انواعی دارد كه مهمترين آن آلودگی درياهاست . 

2-3-1-1-	منابع	آلودگی	آبها	
منابع آلودگی دريايی را می توان به 4 گروه تقسيم كرد: 

آلودگی  ناشی از كشتی ها، آلودگی ناشی از ريختن مواد زائد به دريا، آلودگی توسط فعاليت های 
مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از فعاليت های بستر دريا . 

كشتيرانی	
 آلودگی درياها به وسيله كشتی ها امروزه يکی از مهمترين منابع آلودگی دريايی محسوب می شود . 
كليه كشتی ها  با هر سوختی كه كار می كنند، چنانچه زباله های خود را مستقيماً به دريا بريزند، باعث 
آلودگی می شوند . اما تاكنون بيشترين ميزان آلودگی كشتی ها ناشی از محموله های آن ها بوده است . 
كنواسيون 1954 با اصالحات آن و كنوانسيون مارپل اسناد اصلی در سطح بين المللی برای مبارزه 

با آلودگی ناشی از كشتی هاست. )همان، ص 388( 
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كنوانسيون	1954	لندن	
اولين ماده ی آلوده كننده ای كه استانداردهای بين المللی برای كنترل آن در نظر گرفته شد، نفت 
بود . به منظور مقابله با اين نوع آلودگی های دريايی، كنوانسيون بين المللی جلوگيری از آلودگی 

دريا توسط نفت در 1954 به تصويب رسيد . 
در ماده سوم اين كنوانسيون ، تخليه نفت يا هر گونه محلول نفتی را كه حاوی بيش از صد جزء 
در يک ميليون باشد. در فاصله 50 مايلی خشکی منع می كند . البته اين ممنوعيت شامل كشتی های 
غير نفتکشی كه مقصدشان بنادری باشد كه دارای تأسيسات دريافت تفاله های نفتی نيست ، نمی 
باشد . ماده 8 كنوانسيون اعضا را متعهد به ايجاد اين تأسيسات می كند . كارآمد نبودن اين كنوانسيون 
منجر به انجام اصالحاتی در سال 1962 و 1969 برای تقويت اين كنوانسيون گرديد . اصالح 1962 
سيستم سربار كردن را به وجود آورد.1 اصالحات 1969 ، كشتی های نفتکش را به تخليه نفتهای 
زايد خود كه حداكثر يک پانزده هزارم ظرفيت كشتی است، و با سرعت تخليه حداكثر 60 ليتر در 

هر مايل، در طول مسير ملزم می كند . 

كنوانسيون	1958	حقوق	درياها	
در كنفرانس اول حقوق درياها در 1958 مسئله آلودگی مورد توجه قرار می گيرد و در اين زمينه 
يک تعهد كلی برای كشورها برای احتراز از آلودگی ناشی از مواد نفتی و ضايعات راديواكتيو به 

وجود می آيد . ) چرچيل  و لو ، 1383 ، ص 367 ( 

كنوانسيون	مارپل		(Marpol Convention)	و	پروتکل	الحاقی	
كنوانسيون مارپل يا كنوانسيون بين المللی جلوگيری از آلودگی ناشی از كشتی ها مورخ 1973 ، 
واضع مقرراتی برای مقابله با كليه آلودگی های ناشی از كشتی ها در دريا به استثنای تخليه مواد زائد 
است . كنوانسيون دارای ضمايم متعددی است مانند ضميمه 1 در مورد مواد نفتی ، ضميمه 2 در 
مورد مواد مايع سمی و ضمايم ديگر در رابطه با مواد مضر بسته بندی شده ) ضميمه 3 ( فاضالب 
) ضميمه 4 ( و زباله ها ) ضميمه 5 ( . به جز ضمايم 1 و 2 كه برای كليه اعضا اجباری است  ساير 

ضمائم جنبه اختياری دارند ) چرچيل و  لو ، 1383 ، ص 386 ( 

آلودگی	ناشی	از	ريزش	مواد	زائد	
به موجب بند 1 ماده 25 كنوانسيون 1958 دريای آزاد دولت ها بايد به اقداماتی برای جلوگيری از 

آلودگی دريا توسط ضايعات مواد راديواكتيو بپردازند . 
1. بر اساس سر بار كردن يا بار كردن روی باقيمانده بارقبلی نفت در خود كشتی از آب آلوده جدا می شود و آب تقريباً بدون نفت 

به دريا ريخته می شود و تفاله های نفتی در داخل كشتی باقی می ماند.
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كنوانسيون	لندن	1970	جلوگيری	از	آلودگی	دريا	به	وسيله	ريزش	مواد	زائد	
مواد زائد و ويژگی های آن در 3 ضميمه كنوانسيون آمدهjاند كه به تريتب شامل ليست سياه، ليست 
خاكستری و مواردی كه دولت ها بايد به هنگام صدور مجوز در نظر بگيرند، می شود. به موجب 
اصالحيه 1978 اجازه سوزاندن مواد زائد در دريا داده شده است البته با كسب اجازه و در چارچوب 
مقررات مندرج در اصالحيه. در خصوص چگونگی برخورد با كشتی های متخّلف كنوانسيون لندن 
مبهم می باشد. به موجب قواعد حقوق عرفی دولت ساحلی می تواند عليه هر كشتی كه به ريزش مواد 
زائد در دريای سرزمينی آن می پردازد و نيز عليه هر كشتی كه در حال ترک بندر به منظور ريزش مواد 
زائد بدون كسب مجوز می باشد، اقدام نمايد. در دريای آزاد فقط دولت صاحب پرچم دارای صالحيت 
است. قابل ذكر است كه سازمان IMO (International Maritime Organization) وظيفه 

انجام امور اداری كنوانسيون را بر عهده دارد. )چرچيل و لو 1383. 418( 

آلودگی	ناشی	از	فعاليتهای	مستقر	در	خشکی	
در خصوص آلودگی درياها به وسيله منابع مستقر در خشکی در حقوق بين الملل مقرارت چندانی 
به وجود نيامده، تنها يک كنوانسيون جهانی كه آن هم به صورت كلی به آن می پردازد و آن كنوانسيون 
1982 حقوق درياها می باشد. در سطح منطقه ای نيز كنوانسيون های متعددی حاوی قواعد تفصيلی به 
مانند آنچه كه در ساير موارد آلودگی وجود داشت، وجود ندارد. در اين رابطه می توانيم به كنوانسيون 
1974 پاريس و پروتکل الحاقی آن مصوب 1980 اشاره نماييم. البته در كنوانسيون بالتيک، كويت و 
آفريقای غربی نيز به مفاد مشابه كنوانسيون پاريس برخورد می نماييم . )چرچيل و لو، 1383، ص 435( 

كنوانسيون	1974	پاريس	
در اين كنوانسيون مواد آلوده كننده به 4 دسته تقسيم می شوند كه هر دسته در فهرستی قرار می گيرند 
كه شامل فهرست سياه، خاكستری، فهرست مواد راديواكتيو و فهرست ديگر مواد آلوده كننده می باشد. 
به موجب كنوانسيون پاريس هر دولت عضو مسئول اجرای مقررات كنوانسيون و همکاری با ديگر 
دولت ها جهت جلوگيری يا مقابله با حوادثی است كه ممکن است از طريق منابع مستقر در خشکی 

كه منجر به آلودگی می شوند، با يکديگر همکاری نمايند ) چرچيل و لو ، 1383 ، ص 432 ( 

پروتکل	1980	مديترانه 
مفاد پروتکل مديترانه، موسوم به پروتکل الحاقی به كنوانسيون پاريس راجع به منابع آلودگی 
مستقر در خشکی، مشابه مفاد كنوانسيون پاريس است و مانند اين كنوانسيون شامل ليستی از انواع 
آلودگی به جز آلودگی ناشی از هوا می باشد . اعضای پروتکل بايد بر اساس جدول زمان بندی 
شده اقدامات خود را در تعيين استانداردهای مشترک برای تخليه و تا أخذ رهنمودهای عمومی 
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و معيارهای مربوط به لوله های مورد استفاده تأسيسات ساحلی، محلول هايی كه احتياج به تغيير 
و عمل آوری جداگانه دارند، كيفيت آب دريا، كنترل و تغيير محصوالت و روش هايی كه باعث 
آلودگی عمده دريايی می شود، هماهنگ نمايند . هم چنين به موجب پروتکل مذكور اعضا بايد ميزان 
آلودگی در سواحل خود را تحت نظارت قرار داده و به ارزيابی ميزان كارايی اقدامات انجام شده بر 

اساس پروتکل بپردازند. )چرچيل  و لو، 1383، ص 434( 

آلودگی	ناشی	از	فعاليتهای	بستر	درياها	
وضع قوانين و مقررات در خصوص فعاليتهای اكتشاف و بهره برداری از منطقه فالت قاره تا 200 
مايل، توسط دولت ساحلی و در انحصار آن است . به موجب ماده )7( 60 كنوانسيون 1982 حقوق 
درياها، تأسيسات بستر درياها نبايد در جايی ايجاد شوند كه در امر استفاده معمول از مسيرهای ضروری 
كشتيرنی بين المللی اختالل ايجاد كنند و در عين حال اين تأسيسات بايد به اندازه كافی مشخص و مجهز 
به تجهيزات نورانی باشند . در همين رابطه سازمان بين المللی دريانوردی توصيه نموده كه از سيستم 
های تعيين مسير برای دريانوردی در مناطق تحت بهره برداری در فالت قاره و در مواردی كه تأسيسات 
استخراج نفت يا نحوه رفت و آمد كشتی ها ايجاب می كند، استفاده شود . اعمال مقررات مسيرهای تعيين 
شده كشتی ها در محدوده دريای سرزمينی توسط دولت ساحلی و در ماورای اين محدوده توسط دولت 

صاحب پرچم صورت می گيرد . ) ماده 379 قطعنامه 1977 سازمان بين المللی دريانوردی ( 

2-3-1-2-	اقدامات	بين	المللی	برای	جبران	خسارت	ناشی	از	آلودگی	آبها	
اصوال هدف حقوق بين الملل در درجه اول جلوگيری از بروز آلودگی است ولی در عين حال 
هدف ثانوی آن تسهيل جوابگويی به ادعای خسارت كسانی است كه از آلودگی متضرر شده اند. ) 

چرچيل و لو 1383، صفحه 411( 

كنوانسيون	مسئوليت	مدنی	خسارات	آلودگی	نفتی	1969	
(The International Convention on Civil Libility for

  compensation  compenOil Pollution Damage)
مواد 1 و 2 اين كنوانسيون، مالک كشتی را جز در سه مورد مسئول می داند:

1. چنانچه خسارات ناشی از جنگ يا قوه قاهره باشد؛2 
2. خسارات ناشی از فعل يا ترک فعل شخص ثالث باشد؛ 

3. خسارات ناشی از غفلت يا اشتباه دولت يا مقام مسئول نگهداری چرا غ ها و عالئم كمکی 
دريانوردی باشد. 

2. force majeure
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طبق ماده 5 حدود مسئوليت، معادل SDR 133 (Special Drawing Rights)  برای هر تن 
ظرفيت كشتی است به شرطی كه حداكثر بيش از 14 ميليون SDR نباشد . البته اگر خسارت در اثر 

قصور مالک كشتی وارد شود، نمی تواند محدود به رقم مذكور باشد  ) ماده )2( 5 ( . 

كنوانسيون	تأسيس	صندوق	بين	المللی	جبران	خسارات	آلودگی	های	نفتی	1971
(The International Convention on  the Establishment
  of an International Fund ‘for Oil Pollution Damage)

به موجب اين كنوانسيون، در صورتی كه مالک كشتی طبق كنوانسيون مسئوليت مدنی مسئول 
شناخته نشود و يا در صورتی كه با وجود مسئوليت قادر به جبران خسارات آلودگی نباشد، صندوق 
جبران خسارت كه در چارچوب اين كنوانسيون ايجاد شده خسارت وارده را می پردازد . ميزان 

جبران خسارت در سال 1976 به ميزان 30 ميليون  SDR تعيين شد . 
به موجب پروتکل مربوط به كنوانسيون صندوق بين المللی جبران خسارت، حداكثر مسئوليت تا 

135 ميليون SDR و در برخی شرايط تا 200 ميليون SDR افزايش يافت. 

طرح	های	صنايع	برای	مسئوليت	
در كنار كنوانسيون مسئوليت مدنی و جبران خسارت، دو قرارداد از طرف شركتهای بزرگ مالکان 
نفتکش ها و شركت های نفتی منعقد شده اند كه حاوی مقررات مشابه كنوانسيون های مذكور می باشند: 

به	 نفتی	1969	موسوم	 برای	مسئوليت	خسارات	 نفتکش	ها	 داوطلبانه	صاحبان	 قرارداد	  –1
قرارداد	توالوپ.		

(The tanker; Owner’s Voluntary Agreement
Concerning Liability for Oil Pollution (Tovalop)

2	– قرارداد	مسئوليت	نفتکش	ها	برای	آلودگی	های	نفتی	1971	موسوم	به	كريستال	
)Contract regarding an Interim Supplement
	Tanker Liability for Oil Pollution	)Cristal(

اين دو قرار داد به خصوص برای قربانيان آلودگی های نفتی كه دولت هايشان عضو كنوانسيون 
های مسئوليت در صندوق نيستند، اهميت دارد . هم چنين قرارداد كريستال در مواردی كه كنوانسيون 
صندوق قابل رجوع نباشد، می تواندبه عنوان مکمل كنوانسيون مسئوليت مورد استفاده قرار گيرد و 

به جبران خسارت بيشتری برای قربانيان بپردازد . 
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2-3-2-	آلودگی	هوا	
آلودگی هوا يعنی وجود يک يا چند آالينده، نظير گرد و غبار، فيومها، ميست ها، دوده، گازهای 
سمی و ذرات ريز جامد و مايع موجود در هوا در غلظت هايی كه سالمتی انسان و موجودات زنده 

را تهديد می كند و باعث آسيب به اشيا و اموال می شود . 
آالينده های موجود در هوا باعث ايجاد برخی پديده های جوی مانند: وارونگی دما، باران های 

اسيدی، اثر گلخانه ای، گرمايش جهانی، تخريب اليه ازن می شوند . 

2-3-2-1	– اقدامات	بين	المللی	در	مورد	تغييرات	آب	و	هوا	
در سال UNEP  1988 و  WMO مبادرت به ايجاد كنوانسيونی نمودند كه هدف و وظيفه آن 
پی ريزی زمينه های فنی و علمی الزم جهت تدوين كنوانسيونی جامع درباره تغييرات آب و هوا بود 
. اين كنوانسيون با عنوان كنوانسيون كليات درباره تغييرات آب و هوا )يک كنوانسيون كليات بايد 
حاوی سه عنصر اصلی زير باشد كه كنوانسيون كليات تغيير آب و هوا حاوی هر سه آن ها است: 

1– اعالم اهداف و اصول و تکاليف كلی؛ 
2 – تعيين نحوه دنبال نمودن مذاكرات و تصويب پروتکل های ضميمه؛ 

3 – تمهيدات الزم جهت تشويق دولتها به قبول تعهدات اداری، كنترل نحوه اجرای تعهدات مذكور و 
بسيج افکار عمومی ملی و بين المللی( در 1992 در ريو، به تصويب رسيد. )امير ارجمند  1378، 394( 

ماده 2 اين كنوانسيون هدف از تدوين آن را تثبيت تراكم گازهای با اثر گلخانه  ای در اتمسفر دانسته و برای 
رسيدن به اين هدف اصول پنجگانه ای را مقرر می كند. اين كنوانسيون حاوی تعهدات عام مانند ارزيابی ملی 
از انتشار گازهای با اثر گلخانه ای و انجام برنامه های ملی به منظور تخفيف و كاهش تغييرات آب و هوا كه 

شامل تمامی كشورهای عضو و تعهدات خاص كه فقط كشورهای توسعه يافته را دربر می گيرد، می شود. 
توافقنامه كپنهاگ در 2009 توسط روسای آمريکا، چين، هند، برزيل و آفريقای جنوبی تنظيم 
گرديد. در اين توافقنامه آمده است كه تمامی كشورها برای كاهش انتشار گازهای گلخانه ای تدابيری 
اتخاذ می كنند. كشورهای پيشرفته می بايد حمايت مالی برای مقابله با تغييرات اقليمی در اختيار 

كشورهای در حال توسعه قرار دهند
در مقابل اين معاهده، كمک مالی معادل 30 ميليارد دالر آمريکا تا سال 2012 در نظر گرفته شده 
است. كشورهای توسعه يافته نيز ملزم شده اند تا سال 2020، ساليانه 100 ميليارد دالر كمک كنند. 
توافقنامه كپنهاگ، شامل اهدافی چون محدود كردن افزايش دما تا 2 درجه سانتی گراد است، اما 
گازهای  انتشار  كاهش  برای  ای  انديشيدن چاره  است،  فراموش شده  كه  مهمی  اهداف  از  يکی 

گلخانه ای تا سال 2050 است . 
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2-3-2-2-	اقدامات	بين	المللی	در	حفاظت	از	اليه	ازن	
در سال UNEP 1981 گروه كاری را به منظور تهيه كنوانسيونی جامع برای حفاظت از اليه ازن 
تشکيل داد . 20 كشور به عالوه جامعه اروپا اين كنوانسيون را در 1985 در وين امضا نمودند . اما 
هيچ گونه تعهدی در خصوص چگونگی تحديد ميزان استفاده از كلروفلوركربن CFC  بر عهده 

نگرفتند . ) امير ارجمند، 1378، 384 ( 
 CFC پروتکل مونترال در سپتامبر 1987 امضا گرديد، متعاهدين مکلف شدند كه مصرف و توليد 
را تدريجاً  به نيمی از مصرف سال 1986 تقليل دهند و همچنين مصرف و توليد بعضی از گازهای 
ديگر را ثابت نگاه دارند . يافته های جديد در جنوبگان حاكی از اين بود كه تخريب اليه ازن خيلی 
سريعتر از ميزانی است كه قبال ً پيش بينی شده بود . اين امر موجب گرديد كه نهايتاً ً در دومين 
نشست ساالنه بر اساس گزارش كميته بررسی اليه ازن، در 1990 در لندن پروتکل مونترال را مورد 
اصالح قرار دهند . اين اصالحيه تغييرات مهمی را در پروتکل ايجاد كرد . مقدمه آن دچار تغيير شد 
و برای برآورده كردن نيازهای كشورهای در حال توسعه، اصول مربوط به منابع مالی و دست يابی 
به فن آوريهای مربوطه و نيز انتقال تکنولوژی های جانشين در رابطه با كنترل و كاهش مواد منتشره 

تخريب كننده اليه ازن، تغييرات و اصالحات انجام پذيرفت . 
موارد اصالحيه 1992 كپنهاگ نيز يکسری تغييرات در مورد جدول زمانبندی برای عدم استفاده 
تدريجی مواد كاهنده اليه ازن در مواد )1( 2 و )5(2 پروتکل ايجاد شد و نيز 3 نوع جديد مواد 
آالينده نيز كه می بايستی تحت كنترل درآيند، مورد نظر قرار گرفت و متيل بروميد را جزء مواد 
تحت كنترل آورده است . در مورد محدوديت های بيشتر و يکسری اقدامات تنبيهی برای متعاهدين 
متخلف نيز ترتيباتی اتخاذ گرديد، به عالوه صالحيت كميته اجرايی بيشتر شد و صندوق دائمی 

چند جانبه نيز تأسيس گرديد . 
در دسامبر 1997 با نشست كنفرانس اعضا در كيوتو، پروتکل كيوتو به تصويب رسيد كه در 
حقيقت پيگيری اصول كنوانسيون كليات تغييرات آب و هوايی بود . در اين مذاكرات يکسری 
از مباحث كليدی از جمله اهداف كاهش، اقدامات و سياست ها و منابع جذب، اجرای مشترک، 
تجارت تصاعدات، طرز برخورد با كشورهای در حال توسعه و تبعيت از پروتکل ، مورد منازعه 

شديد طرفين پروتکل بود . با اين حال يک اجماع كلی به دست آمد . 

2-3-3-	تنوع	بيولوژيکی	
شديدترين خطراتی كه منابع ژنتيکی را تهديد می كنند، عبارتند از: 

تخريب اكوسيستم خصوصاًً  در كشورهای منطقه حاره، انهدام زيستگاهها بر اثر توسعه كشاورزی، شهری، 
صنعتی و تأسيسات هيدروالکتريکی يا بر اثر آلودگی ، بهره برداری بيش از حد يا فرسايش خاک . از سوی 
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ديگر شکار و تجارت غيرقانونی بخش بزرگی از گونه ها ، آن ها را در معرض خطر قرار داده است . 
تنوع زيست محيطی بيشتر در جنگلهای حاره ای و صخره های مرجانی قرار دارد با اين حال با تغيير 
كاربری استفاده از زمينها در جنگلهای حاره ای و نيز آلودگی ها و بهره برداری های بيش از اندازه 
منابع صخره های مرجانی اين تنوع  مورد تهديد قرار گرفته است . ) امير ارجمند ، 1378، ص 370 ( 
در خصوص ضرورت حراست و حفاظت از تنوع بيولوژيکی در سطح بين المللی بايد از اصول 
مندرج در كنفرانس 1972 استکهلم نام برد . اين اصول در » منشور طبيعت « مصوب 28 اكتبر 1982 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکرار و توسعه يافته اند . اصل دوم اين منشور بيان می دارد: » قابليت 
حيات ژنتيکی زمين قابل مسامحه نيست. جمعيت هر يک از گونه های وحشی يا اهلی، حداقل در 

سطح الزم برای ادامه حيات آن، حفظ و زيستگاههای الزم بدين منظور حراست خواهد شد.«
در 5 ژوئن 1992 كنوانسيون درباره تنوع بيولوژيکی در كنفرانس ريو امضا گرديد . در مقدمه اعالم 
می نمايد كه حفاظت از تنوع بيولوژيکی مشکل و مسأله مشترک بشريت بوده و دولتها مسئول حفاظت 
از تنوع و بهره برداری پايدار منابع بيولوژيکی خود می باشند . با اين وجود به نظر می رسد كه ماده 3 
اين كنوانسيون برخالف دكترين، منابع ژنتيکی را به عنوان ميراث مشترک بشريت تلقی نمی نمايد . به 
موجب ماده 4 قلمرو اجرای اين كنوانسيون شامل منابع بيولوژيک موجود در محدوده صالحيت ملی 
كشورهای عضو می باشد . در اين شرايط دولتها تکاليفی در خصوص حفظ و استفاده پايدار از اين 
منابع خواهند داشت، از آن جمله است: تدوين استراتژی ، طرح و برنامه های ملی ) ماده 6 ( به ويژه 
در ارتباط با حفاظت در محل ) ماده 8 ( كه حفاظت از خارج ) ماده 9 ( آن را تکميل می كند؛ شناسايی 
و مراقبت  از گونه ) ماده 7 ( . برای مناطق خارج از صالحيت ملی، ماده 5 مکانيسم همکاری های 

مستقيم يا غير مستقيم از طريق سازمانهای بين المللی ذيصالح را مقرر می دارد . 

2-3-4-	آلودگی	ناشی	از	انتقال	زباله	های	خطرناک	
داد و ستد موادی كه به محيط زيست خسارت وارد می كنند چه مواد زائد خطرناک و چه مواد 
راديواكتيويته يا هر ماده ذاتاً خطرناک، امروزه يک تجارت موفق محسوب می شود. در حقيقت 
بيش از 50 درصد كاالهای حمل شده از راه دريا چه به صورت مايع، جامد و گاز متشکل از مواد 

خطرناک و مضر می باشند. 
داليل زيادی موجب می شود كه اين كاالها از طريق دريا حمل و نقل شوند. مقادير زيادی از تقريبا 
ً 400 ميليون تن از مواد زائد خطرناكی كه روزانه توليد می شود به كشورهای توسعه نيافته و در حال 
توسعه منتقل می شود. (www.LEAD-journal.org) اين نوع صادرات معموالً با كشتی هايی كه 
مواد خطرناک زيست محيطی را از درياهای سرزمينی كشورهای مختلف، تنگه ها و كانال ها عبور می دهند 
و به بنادر كشورهای ديگر می رسند، انجام می شود. بنابراين خطرات شديدی به كشورهای ساحلی و به 
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طور كلی به محيط زيست دريايی وارد می كنند . كشورهايی كه چنين موادی را حمل می كنند اين گونه 
استدالل می كنند كه آن ها حق صادرات مواد خطرناک را به كشورهای ديگر دارند و چنين حق مطلق است 
و نمی تواند ممنوع گردد . يکی از بحث هايی كه در برابر حق آزادی نامحدود كشتيرانی مطرح می شود 
اين است كه از اين حق نبايد به گونه ای استفاده شود كه موجب صدمه يا ضرر به محيط زيست گردد . با 
توجه به مسئله حمل و نقل مواد خطرناک، علت مهم بودن اين تعهد، اين است كه اين عمل در اقيانوس 

ها بر خالف وقايع روی زمين كه قابل كنترل است، به راحتی قابل پيگيری نيست . 

مقررات	بين	المللی	برای	حفاظت	در	مقابل	آلودگی	ناشی	از	زباله	های	خطرناک	
تعهد به كارگيری افدامات پيشگيرانه ، تعهدی است كه دولت های ساحلی بايد بر اساس توانايی 
هايشان، قبل از تصميم گيری به صادرات مواد خطرناک، با مطالعه تمام نتايج ممکن حمل و نقل 
دريايی به محيط زيست انجام دهند . اين اقدامات پيشگيرانه به معنای حفاظت از محيط زيست و 
به نوعی ايجاد محدوديت برای كشورها برای كشتيرانی آزاد می باشد. ارزيابی آثار زيست محيطی 
 (Environmental Impact Assessment (EIA)) يکی از اقداماتی است كه كشورها بايد 
اتخاذ كنند. اين تعهد در موارد 204 كنوانسيون حقوق درياها، ماده 16 كنوانسيون حفاظت از منابع 
طبيعی و محيط زيست منطقه اقيانويس جنوب، ماده 12 كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريايی 
منطقه كاراييب ) كنوانسيون كارتاجندا(  (Then Cartagena Convention )  ماده 13 پروتکل 
  ( Protected كارائيب خصوصاً ً در مورد مناطق حفاظت شده و حيات وحش، كنوانسيون اسپو
 Areas and Wildlife (SPAW)  و ... آورده شده است . اقدام پيشگيرانه ديگر است كه كشور 

حمل كننده بايد تمام اطالعات مربوط به اين ارزيابی را در اختيار ساير كشورها قرار دهد. 
در ماده )2( 4 كنوانسيون باسل در مورد كنترل حمل و نابودی فرامرزی ضايعات خطرناک آمده در 
صورتی كه كشورهای عضو كنوانسيون بدانند كه صادرات ضايعات خطرناک يا ديگر ضايعات از 
جنبه محيط زيستی مديريت تمی شود، بايد با به كار گيری اقدامات مقتضی اين اجازه را به كشور 

يا گروهی از كشورها ندهند 
 (Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous
 Wastes and Their disposal , Basel, 22 March 1989, Un Doc. UNEP/WG.
.(190/4T Article 4 (2) C هم چنين، در صورتی كه كشورهای عضو بعد از صادرات متوجه 
شوند كه كشور وارد كننده نمی تواند ضايعات خطرناک را ازنظر محيط زيستی مديريت كند، به وارد 

   (Basel Convention , Article 8) .كردن مجدد ضايعات خطرناک ملزم می كند
تعهد ديگر برای كشورها، تعهد به اخطار قبلی است. براساس كنوانسيون حقوق درياها، در صورتی كه 
يک كشور از هر نوع خطر آلودگی قريب الوقوع )شامل حمل مواد خطرناک هم می شود( مطلع شد، 
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متعهد است به كشورهايی كه ممکن است در معرض خطر قرار گيرند، اخطار دهد. هم چنين اين تعهد در 
ماده )1( 6 كنوانسيون باسل، اصل 19 اعالميه ريو و در رويه های بين المللی مورد توجه قرار گرفته است.
هم چنين در كنوانسيون باسل، انتقال فرامرزی به معنی هر نوع انتقال ضايعات خطرناک يا ساير 
ضايعات از هر منطقه تحت صالحيت ملی يک كشور به منطقه تحت صالحيت كشور ديگر يا 
به منطقه ای كه تحت صالحيت كشور ديگر نيست، به شرطی كه حداقل دو كشور در اين انتقال 

باشند، دانسته شده است.
در ماده )4( 4 هر عضو بايد ابزار مناسب قانونی، اداری و ساير راهکارها را برای تکميل و اجرای مقررات 

اين كنوانسيون شامل اقداماتی برای جلوگيری و مجازات رفتار متناقض با اين كنوانسيون را اتخاذ كند. 
در ماده )5( 4 اعضا نبايد صادرات ضايعات به كشورهای غير عضو و واردات از اين كشورها را 
اجازه دهند . عالوه بر اين در )2( 7 هر عضو ملزم است كه ضايعات خطرناک و ساير ضايعات را 
به منظور انتقال فرامرزی ، بسته بندی ، نامگذاری كرده و مطابق با توافق كلی و شناخته شده مقررات 

بين المللی و استانداردهای مربوط به بسته بندی ، نامگذاری و انتقال ، منتقل كند .

كنوانسيون	مسئوليت	مدنی	برای	خسارات	ايجاد	شده	طی	حمل
	كاالهای	خطرناک	از	طريق	جاده،	ريل	و	آب	های	داخلی	

 (Convention on Civil Liability For Damage Caused during Carriage of
 Dangerous Goods by Road , Rail and Inland Navigation Vessels) (CRTD)
اين كنوانسيون در 1989 تصويب شد، خسارات ناشی از حمل و نقل جاده ای ) حمل و نقل با 
هر وسيله نقليه جاده ای، وسيله نقليه موتوری، وسيله نقليه مفصلی، تريلر يا شبيه تريلر، همانطور 
كه در ماده 1 كنوانسيون ترافيک جاده ای 8 نوامبر 1968 تعريف شده است ( حمل و نقل ريلی ) 
حمل و نقل با واگنهای ريلی شامل واگن موتوری ريلی يا هر وسيله نقليه ريلی (، حمل و نقل با 
كشتی دريانوری داخلی ) حمل و نقل كاالهای خطرناک روی عرضه كشتی ( كاالی خطرناک 0 به 
معنای هر ماده يا شی ای كه طبقه بندی شده يا در توافقنامه اروپايی حمل و نقل جاده ای بين المللی 
كاالهای خطرناک  (ADR)  آمده است ( می باشد. اين حمل و نقل شامل مدت زمانی از شروع 

بارگيری كاال با وسيله نقليه تا پايان تخليه كاال است . 
بر اساس ماده 18 اين كنوانسيون، ادعای جبران خسارت بايد ظرف 3 سال از تاريخ اطالع از وقوع 
خسارت يا تاريخی كه منطقاً  بايد متصدی حمل و نقل از آن مطلع می شد، اقامه گردد . اين مدت 
زمان، می تواند در صورت توافق طرفين ، بعد از حادثه افزايش يابد ولی در هر صورت طرح دعوی 

نبايد بيش از 10 سال بعد از وقوع حادثه باشد . 
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3	– خسارت	زيست	محيطی	در	كنوانسيون	های	اخير	
3	-1	– كنوانسيون	لوگانو	

اين كنوانسيون شورای اروپا به منظور مشمول قرار دادن تمامی فعاليت هايی كه موجب خسارت 
زيست محيطی می گردد، منعقد گرديد و از اين جهت با ساير كنوانسيون هايی كه تنها فعاليت های 
خاطی را مد نظر قرار می دهند، تفاوت دارد . هدف اين كنوانسيون ، حصول اطمينان از جبران 
خسارت كافی برای خسارت ناشی از فعاليت های خطرناک برای محيط زيست است و روش های 

پيشگيری و اعاده وضع را نيز ارائه نموده است . 

3-2	– كنوانسيون	در	خصوص	منابع	معدنی	قطب	جنوب
(Convention on Regulation of Antarctic

Mineral Resources) (CRAMRa)
اين كنوانسيون ، هزينه های پاكسازی و از بين بردن آلودگی ها و اقدامات الزم برای اعاده وضع 
به حال سابق را در مواردی كه خسارتی به محيط زيست قطب جنوب يا اكوسيستم های مرتبط يا 

وابسته به آن وارد آيد ، برای جبران خسارت الزم دانسته است .  
 (http :// unep.ch/sedac.cies in.columbia.edu)

3-3-	كنوانسيون	ارزيابی	تأثير	زيست	محيطی	در	محيط	فرامرزی	
 (Convention on Environmental impact in a

Transboundary Context (ESPOO convention)
اين كنوانسيون ، اگرچه كنوانسيونی در خصوص مسئوليت نمی باشد، اما به مسئله خسارت زيست 
محيطی و جبران خسارت آن می پردازد . هدف اين كنوانسيون از ارزيابی تاثيرات زيست محيطی 
يک فعاليت فراتر رفته و جنبه پيشگيرانه به خود می گيرد و از دولت ها می خواهد به طور انفرادی 
يا جمعی تمامی اقدامات ممکن و مؤثر را برای پيشگيری ، كاهش يا كنترل تاثيرات مخرب زيست 

محيطی فرامرزی به كار گيرند . 

3-4	– كنوانسيون	هلسينکی
)كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد آثار فرامرزی فعاليت های صنعتی(  

(United Natoin Convention On the
Transboundary Effects of Industial Accident)

اين كنوانسيون ، به دليل تعريف خاصی كه از فعاليت های خطرناک می نمايد، قابل توجه است . 
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بر اساس اين كنوانسيون، فعاليت خطرناک فعاليتی است كه در آن يک يا چند ماده خطرناک به ميزان 
بيشتر از مقادير ذكر شده در پيوست آن وجود داشته باشد كه می تواند موجب تاثيرات فرامرزی 
گردد . اين كنوانسيون هم چنين ، تعهد كلی برای پيشگيری از بروز آسيب به افراد  محيط زيست را 
مورد تأكيد قرار داده و به تعهدات مشاوره، تبادل اطالعات و اقدامات تقنينی ، اجرايی و مالی اعضا 

برای آمادگی مقابله با حوادث اشاره می نمايد . 

3-5-	كنوانسيون	مسئوليت	مدنی	خسارات	ناشی	از	اشيای	فضايی	1972	
اين كنوانسيون چند جانبه با جزييات بيشتری اصول مسئوليت بين المللی در اين زمينه را كه ماده 
7 پيمان فضای آزاد به آن اشاره می نمايد، ارايه می دهد . طبق قواعد مندرج در اين سند، دولت 
پرتاب كننده اشيا به فضا به طور مطلق مسئول پرداخت ) منظور اين است كه الزم نيست برای ايجاد 
مسئوليت، قصوری رخ داده باشد ( جبران خسارت وارد به افراد يا اموال و زمين يا به هواپيماهای در 
حال پرواز بوده ولی در قبال ساير اشيای پرتاب شده به فضا يا افرادی كه در آن ها هستند، مسئوليت 

مزبور به قصور و خطای دولت ذيربط محدود است . 

4	– نتيجه	گيری 
با توجه به اهميت مباحث زيست محيطی و لزوم حفاظت از منابع طبيعی به عنوان ميراث مشترک 
بشريت، برای اثبات ورود خسارت به محيط زيست، نيازی به وجود رابطه سببيت ميان اعمال 
خالف و خسارات وارده، نيست . كميسيون حقوق بين الملل در كارهای خودش درباره مسئوليت 
روشن كرده كه نقض قواعد محيط زيست عملی متخلفانه و حتی در برخی موارد يک جرم بين 
المللی را تشکيل می دهد و اكنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه ، اصولی برای 
جبران خسارات ناشی از فجايع زيست محيطی پيش بينی شده است با اين همه، فقدان يک مرجع 
بين المللی برای برخورد با جرايم زيست محيطی كامال ً مشهود است . در بعد مسئوليت مدنی 
نيز اگرچه تالشهای زيادی از طريق ايجاد صندوق های جبران خسارت مانند كنوانسيون تأسيس 
صندوق بين المللی جبران خسارات آلودگی های نفتی 1971 ، تضمينها و بيمه های اجباری و تغيير 
بار مسئوليت، صورت گرفته است ولی هنوز از مکانيسم اجرايی موثری برخوردار نيست و همچنان 
نيازمند تدوين اصول عام و جهانی هستيم . هم چنين تأكيد بسياری بر همکاری بين المللی در زمينه 

های اطالع رسانی ، مذاكره، مشورت، مساعدت و ... شده است . 
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	اعظم	السادات	دانشخواه	

بررسی فقهی و حقوقی جرم فرزندكشی در حقوق ايران

دانش	آموخته	كارشناسی	حقوق	دانشگاه	پيام	نور	واحد	مركز	رشت

 با نگاهی مختصر به قوانين برخی كشورها  )بخش اول (

خود  فرزندان  تنگدستی  بيم  »از 
را نکشيد، ماييم كه  به آن ها و شما 
روزی می بخشيم، آری كشتن آنان 

همواره خطايی بزرگ است1.«
پر واضح است كه قتل عمد يکی 
در  كه  است  جرايمی  مهمترين  از 
تمامی كشورها جرم انگاری گرديده 
مقرر  آن  برای  سنگينی  مجازات  و 
شده است. اين جرم از جمله جرايم 
طبيعی است2 زيرا، كشتن هر انسانی 
مذمت  و  نکوهش  مورد  ديرباز  از 
قرار  بشری  جوامع  و  اديان  تمامی 
و  زشتی  وجود  با  اما  است،  گرفته 
امروزه  دارد  عمل  اين  كه   قباحتی 
خواه و ناخواه جامعه ما گرفتار آن 
می باشد. يکی از مصاديق اين جرم، 
فرزند كشی است كه غالباً با خشونت 
وجدان  و  بوده  همراه  سنگدلی  و 
عمومی را آزرده و احساسات افراد 

جامعه را جريحه دار می نمايد.
ايران به لحاظ وقوع قتل با ساالنه 
كشورهای  بين  قتل  هزار  دو  حدود 
جهان در رتبه 50 و از نظر موفقيت 

در كشف جرم، با كشف 80 درصد 
قتل ها در رتبه 27 جهان قرار دارد.

براساس آمار نيروی انتظامی، هر سه 
ساعت و سی دقيقه يک قتل در كشور 
به وقوع می پيوندد كه 42 درصد اين 
قتل ها با استفاده از سالح سرد است.
های  استان  گزارش،  اين  براساس 
چهارمحال و بختياری، اردبيل، گيالن، 
زنجان  و  جنوبی  خراسان  گلستان، 
كمترين آمار قتل را در كشور دارند3.

در طی سالهای 76 تا 80 در رابطه 
با قتل عمد 7078 نفر مقتول و در كل 
7028 نفر به عنوان قاتل دستگير شده 
اند. نکته قابل توجه در مورد كشته 
شدگان قتل عمد اين است كه 74/6 
درصد از جنس مذكر و 40/3درصد 
از جنس مؤنث كمتر از 17 سال سن 
معنا  بدين  ها  نسبت  اين  اند.  داشته 
است كه 14/10 درصد مقتوليـن در 
سنيـن كودكـی و نوجوانـی بوده و 
ها  جنين  درصدی  سهـم 79/0  اگر 
را به آن اضافه كنيم مالحظه می شود 
كه 93/10 درصد كشته ها يعنی 774 

قتل  به  نوجوان، عمداً  نفر كودک و 
رسيده اند. البته اين رقم بدون محاسبه 
افراد واقع در سن 17 تا 18 سالگی 
است كه ارقام در اين ارتباط با وجود 

بزرگی رقم آن شفاف نمی باشند.
از جمع قاتلين قتل های عمد نيز، 
94/81 درصد مرد و 76/7 درصد زن 

بوده اند4.
در مقاله حاضر سعی بر آن است 
كه پس از بيان كلياتی راجع به قتل و 
مجازات و مبنای فقهی آن و اشاره به 
موارد فوق در برخی ادوار تاريخی و 
اديان در نهايت، موضوع قتل فرزند 
توسط پدر با ذكر اختالف نظرهای 
بررسی  مورد  اجمال  بطور  موجود 
قرار گيرد و ضمن آن متن ماده 220 
قانون مجازات اسالمی كه در حال 
از  فرزند  قتل  قانونی  ركن  حاضر 
سوی پدر می باشد بررسی و تحليل 
توجه  مورد  است  اميد  كه  شود 

خوانندگان محترم قرار گيرد.

جدول – پرونده های  مختومه در دادگاههای عمومی برحسب موضوع5

1375138013811382138313841385موضوع جرم
3431463659095005448933563233قتل عمد

15421216652423825314221991540018640قتل غیرعمد
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فصل اول.	قصاص
مبحث اول.	تعريف	قصاص

قصاص در لغت به معنای كين	كشی	به	مثل،	كشنده	را	كشتن	و	جراحت	كردن	عوض	جراحت آمده است.
و از ديدگاه حقوقی، كيفری	است	كه	به	حکم	قانون	به	وسيله	مجنی	عليه	يا	اوليای	قانونی	او	عليه	
مجرم	به	كار	می	رود	و	بايد	در	حدودی	كه	قانون	معين	می	كند	نظير	جرمی	باشد	كه	از	طرف	مجرم	

صورت	گرفته	است	پس	بايد	جرم	و	مجازات	شبيه	هم	باشند.

قانونگزار نيز در ماده 14 ق. م. ا در تعريف قصاص بيان نموده است: 
قصاص	كيفری	است	كه	جانی	به	آن	محکوم	می	شود	و	بايد	با	جنايت	او	برابر	باشد.

نکته قابل توجه اين است كه مجازات قصاص نسبت به شركای در قتل عمدی نيز قابل اعمال 
كه  نحوی  به  دهند  قرار  و جرح  مورد ضرب  را  كسی  نفر  چند  يا  دو  چنانچه  بنابراين  است، 
مجموعه اعمال، منجر به مرگ وی گردد و عمل آن ها مصداق شركت در قتل عمدی باشد همگی 

مستوجب قصاص می شوند6.

مطابق ماده 207 ق. م. ا	:
هرگاه	مسلمانی	كشته	شود	قاتل	قصاص	می	شود	و	معاون	در	قتل	عمد	به	سه	سال	تا	پانزده	سال	حبس	

محکوم	می	شود.

مبحث	دوم	-	فلسفه	قصاص
در باب فلسفه اين مجازات، يکی از حقوقدانان می گويد:

اسالم	قصاص	را	قانونگذاری	كرده	و	آن	را	به	حدود	و	شرايطی	مقيد	ساخته	است،	تا	عدالت	برپا	شود	و	از	
تجاوز	و	هرج	و	مرج	در	كشت	و	كشتار	جلوگيری	به	عمل	آيد،	اجرای	قصاص	اسالمی،	امنيّت	را	به	جامعه	
بازمی	گرداند	و	مايه	نگهداری	آن	می	شود	و	ريشه		خونريزی	و	جنگ	و	تباهی	را	آنچنان	كه	در	جاهليت	در	
ساير	ملت	ها	نمونه	اسف	انگيزی	داشته	است،	خشک	و	نابود	سازد.	در	عين	حال		كه	در	اجرای	قصاص،	
جلوی	تعدی	و	ستم	به	جامعه	گرفته	می	شود	و	احساسات	جريحه	دار	شدة	جامعه	التيام	پيدا	می	كند.	اسالم	به	
جنبه	خصوصی	اين	جنايت،	عنايت	بيشتری	داشته	است	و	بدين	جهت	كيفر	قصاص	را	به	عنوان	حق	الناس	
قانونگذاری	كرده	و	به	اوليای	مقتول،	يا	شخص	منجی	عليه	)در	مورد	جنايات	عمدی(	حق	قصاص	را	اعطاء	

كرده	است،	تا	تسّلی	بخش	آالم	روحی	و	مصائب	آنان	گردد7.
بنابراين داليل فلسفه قصاص را می توان در چند نکته؛ برپايی عدالت و نظم عمومی جامعه، اجرای 

فرمان الهی و التيام روحی اوليای دم عنوان كرد.
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مبحث سوم .	مبنای	فقهی	قصاص
الف(	قرآن

در قرآن كريم دو دسته از آيات وجود دارد كه براصل قصاص داللت می كند. دسته اول آياتی 
هستند كه به اصل مقابله به مثل به صورت كلی داللت دارند كه يکی از مصاديق آن مقابله به مثل 
در امور كيفری و جنايی است. اين آيات عبارت اند از: سوره شوري آيات 40 و 41، سوره نحل آيه 
126، سوره بقره آيه 194. آنچه از مجموع اين آيات و برداشت فقها و مفسرين به دست می آيد آن 
است كه بدی را می توان با آنچه مانند آن است پاسخ داد و شخصی كه مورد بدی قرار گرفته، مجاز 
است همانگونه كه با او عمل شده است رفتار كند و در اين صورت هيچ مسئوليتی متوجه او نيست.
بنابراين می توان گفت كه اين نوع آيات بر يک اصل كلی داللت دارند كه يکی از مصاديق آن قصاص 
است، ولی در كنار اين اصل يک واقعيت بسيار مهم مورد توّجه قرار گرفته است و آن اين كه در همه اين 
آيات پس از پذيرفتن اصل جواز مقابله به مثل، بر اصل ترجيح داشتن عفو و صبر بر انتقام، تأكيد شده است 
و حتی يک مورد تأكيدی بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد. برخی از اين آيات عبارتند از: سوره شوری 
آيه 40 و 43، سوره نحل آيه 126، سوره بقره آيه 194. در كليه اين آيات، علی رغم پذيرفتن اصل مقابله به 
مثل، بر عدم به كارگيری اين اصل در مناسبات اجتماعی و جايگزين نمودن اصول اخالقی ديگری مانند: 
صبر و بخشش تأكيد شده است. البته اين در صورتی است كه صبر و عفو موجب جری شدن مجرم و سوء 

استفاده او نشود، زيرا در اين صورت مقابله به مثل و مجازات نمودن او ارجح، بلکه الزم است.
دسته دوم آياتی است كه مستقاًل به خود مسئله قصاص مربوط می شود و در آن ها قصاص نفس 
و جراحات مطرح شده است. اين آيات عبارتند از: سوره بقره آيه 179، 178، سوره اسراء آيه 
33 و سوره مائده آيه 45. بنابراين قصاص در قرآن مجيد به عنوان يک قاعده كلی در مورد كليه 

بدی های قابل قصاص و نيز قتل و قطع عضو و جراحات مطرح شده است8 .

ب(	روايات
حضرت رسول اكرم )ص( می فرمايد: ال	يجنی	الجانی	علی	اكثر	من	نفسه؛	جانی	بر	بيشتر	از	جان	
	خود،	جنايت	وارد	نمی	سازد9. و همچنين می فرمايند: اليقاد	البن	من	أبيه؛	پدر	به	خاطر	پسرش	قصاص	
نمی	شود10. و از قول امام صادق )ع( روايت شده است كه فرمود: اليُقتل	والٌد	بولده	و	يقتل	الولُد	بوالده؛	

پدر	بخاطر	كشتن	فرزندش	قصاص	نمی	شود؛	ولی	فرزند	به	خاطر	كشتن	پدرش	قصاص	می	شود.
و در روايتی ديگر نقل شده است: شخصی دندان ديگری را شکسته بود و او را نزد پيامبر )ص( 
آوردند، وقتی پيامبر)ص( امر به قصاص فرمودند، كسی تقاضای عدم اجرای قصاص كرد، پيامبر 

)ص( فرمود: كتاب اهلل القصاص؛ حکم اين مسئله از نظر قرآن قصاص است.«
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فصل دوم –	شرايط	ثبوت	قصاص
مبحث اول.	تساوی	در	دين

اولين شرط از شرايط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دين است. مطابق ماده 207 ق. م. ا »هرگاه مسلمانی 
كشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به 3 سال تا 15 سال حبس محکوم می گردد.«

از ديدگاه فقهی، مسلمان به كسی می گويند كه؛ اقرار به شهادتين و معاد داشته و منکر ضروری 
دين نباشد وگرنه كافر است.

بنابراين چنانچه قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند، قاتل به قصاص محکوم می شود اما اگر قاتل 
مسلمان و مقتول غيرمسلمان باشد قصاص منتفی است.

نکته ی قابل توجه، اين است كه درخصوص شرط اسالم فرقی بين شيعه و سنی و نيز مذاهب ديگر 
اسالمی همانند؛ حنفی و شافعی، مالکی و حنبلی وجود ندارد. كافر نيز چنانچه مرتکب قتل عمدی كافر 

شود قصاص می گردد هرچند كه پيرو دو دين مختلف همانند مسيحيت و زرتشتی باشند11.
قانونگزار در ماده 210 ق. م. ا بيان می دارد: هرگاه	كافر	ذمی	عمداً	كافر	ذمی	ديگر	را	بکشد	قصاص	
می	شود	اگر	چه	پيرو	دو	دين	مختلف	باشند	و	اگر	مقتول	زن	ذمی	باشد	بايد	ولی	او	قبل	از	قصاص	نصف	

ديه	مرد	ذمی	را	به	قاتل	بپردازد.

مبحث دوم .	تساوی	در	عقل
با توجه به اين كه عقل مهمترين ويژگی انسان و در واقع فارق بين او وحيوانات می باشد، نمی توان انسان 
عاقل و انسان ديوانه را همسنگ و هم تراز دانست . چون تفاوت بين آن ها فاحش است. بنابراين نظر 
مشهور فقهای شيعه آن است كه عاقل به دليل كشتن مجنون قصاص نمی شود12. حتی در مورد مجنون 

ادواری هم، در صورتی كه مرگ در حالت جنون مقتول رخ داده باشد، قاتل را نمی توان قصاص كرد.
ماده 222 ق. م. ا با پذيرش نظر مشهور فقهای شيعه اِشعار می دارد؛ هرگاه	عاقل،	ديوانه	ای	را	بکشد	
قصاص	نمی	شود	بلکه	بايد	ديه	قتل	را	به	ورثه	مقتول	بدهد	و	در	صورتی	كه	اقدام	وی	موجب	اخالل	در	
نظم	جامعه	يا	خوف	شده	و	يا	بيم	تجری	مرتکب	و	يا	ديگران	گردد	موجب	حبس	تعزيری	از	3	تا	10	سال	

خواهد	بود13.

مبحث سوم.	بالغ	بودن	قاتل
كودک را در برابر بالغ و يا كودک نمی كشند، بلکه ديه برعهده عاقله قاتل الزم می شود زيرا 
عمد كودک تا وقتی كه به سن بلوغ برسد به منزله خطای محض است اگر چه مميز باشد. از امام 
 صادق )ع( نقل شده كه فرمود: اميرالمؤمنين می فرمود: عمد	كودک	خطايی	است	كه	عاقله	بر	دوش	

می	كشد14.
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و اما مطابق ماده 223 ق. م. ا »هرگاه بالغ، نابالغي را بکشد قصاص مي شود«. همانطوريکه مالحظه 
 مي گردد اين رابطه يکطرفه است و فقط زماني كه قاتل بالغ نباشد مجازات قصاص از او برداشته 

مي شود اما نکته مهم اين است به چه كسي بالغ گفته مي شود؟
مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني؛ سن	بلوغ	در	پسر	15	سال	تمام	قمري	و	در	دختر	9	سال	قمري	
است. آيا اين بدان معني است كه اگر به طور مثال دختركي 10 ساله مرتکب قتل گردد، مجازات او 

قصاص خواهد بود!
تفکر قانونگزار پس از انقالب اين است كه اوالً سن مسئوليت كيفري برابر سن بلوغ جسمي است. 
ثانياً اين مسئوليت به محض رسيدن فرد به سن بلوغ، بالفاصله و دفعتاً در او ايجاد مي گردد. به طوري 
كه لحظاتي قبل از حدوث بلوغ جسمی مسئوليت كيفري افراد به ميزان صفر و بالفاصله به حدوث 
بلوغ جسمي، مسئوليت كيفري در آنان به صد در صد مي رسد. به عبارت ديگر سن مسئوليت كيفري 
همان سن كبر كيفري و برابر با سن بلوغ جسمي است كه در ذكور 15 سال و در اناث 9 سال تمام 
قمري است و اين چيزي است كه در ماده 26 قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب 1361 و ماده 

49 قانون مجازات اسالمي مصوب 1370 و تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني مقرر شده است.
اين در حالي است كه جرم شناسان در مطالعات خود درخصوص دوران مختلف زندگي و تقسيم 
بندي آن به پنج دوره متفاوت طفوليت – نوجواني – جواني – بزرگسالي و پيري به اين نتيجه 
رسيده اند كه بين 9 تا 12 سالگي دوره تکامل عقالني آغاز مي شود و از سن 18 تا 25 سالگي رشد 
عقالني به حد كمال مي رسد، لذا حداقل سن كمال رشد عقلي 18 سال براي ذكور و اناث است15.
نکته قابل توجه در اين جا اين است كه قانونگزار بين دختر و پسر در مورد اطالق واژه كودک 
فرق گذاشته است در حالي كه طبق مقررات كنواسيون كودک، هر انسان كمتر از 18 سال اعم از 

دختر يا پسر، كودک ناميده مي شود.

مبحث چهارم -	مهدورالدم	نبودن	مقتول
شرط ديگر از شرايط قصاص، مهدورالدم نبودن مقتول است، مطابق تبصره 2 ماده 295 ق. م. ا »درصورتي 
كه شخصي،  كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد 
كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي 

خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.«
اصوالً مهدورالدم را در مقابل محقون الدم به كار مي برند و مقصود اشخاصي است كه ريختن 
خون آن ها مباح است. همانند؛ زاني محصنه، ساب البني و مرتد فطري، بنابراين از لحاظ منابع 

اسالمي چنانچه كسي مستحق مرگ باشد كشتن او مباح و مجازات قصاص نيز منتفي مي گردد16 .
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مبحث پنجم -	فقدان	رابطه	ابوت
شرط ديگر اجراي قصاص منوط به اين است كه رابطه پدر و فرزندي بين قاتل و مقتول وجود 
نداشته باشد و دليل بر اين مطلب اجماع علماي شيعه است. آنچه اين حکم را تأكيد مي كند خبر 
از امام باقر )ع( است درباره مردي كه فرزند يا عبد خود را مي كشد. آن حضرت در جواب مي 
فرمايند: قاتل را نمي كشند ولکن او را به شدت مضروب ساخته و از وطن و زادگاهش تبعيد مي 
كنند و شايد ضرب شديد و يا تبعيد يکي از مصاديق تعزير باشد كه حاكم آن را صالح دانسته است.
آيا حکم پدر شامل جد پدري هم مي شود و اگر پدر بزرگي نوه خود را به قتل برساند، مستوجب 
قصاص است يا خير؟ مشهور بين فقها آن است كه از او قصاص نمي شود و دليل آن عبارت از اين 

است كه كلمه والد كه در روايات آمده شامل جد پدري هم مي شود17
 از اين روي در ماده 220 ق. م. ا آمده است: »پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بکشد قصاص 

نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.«
بنابراين اگر پدر و يا جد پدری فرزند يا نوه خود را - فرقي نمي كند كه فرزند يا نوه دختر باشد 
يا پسر- بکشد به مجازات قصاص محکوم نمي شود و فقط به پرداخت ديه مقتول و تعزير محکوم 

خواهد شد. 
بديهي است در اين حالت پدر قاتل از ديه اي كه پرداخت مي كند ارث نمي برد ولي از ساير 

ماترک فرزند ارث مي برد.
در اين رابطه سؤاالتي به ذهن مي رسد، از جمله اين كه چرا مجازات قصاص فقط از پدر و جد 
 پدري برداشته مي شود و در اين بين حق مادر كه مسلماً بدون وجود او نيز تولد طفل امکان پذير 
نمي باشد چه خواهد شد و اين كه ميزان تعزير در اين ماده به علت عدم صراحت قانونگزار بر چه 
مبنايي تعيين مي شود و اگر پدر يا جد پدري مرتکب قتل چند فرزند و يا چند نوه خود گردند آيا 

باز هم با تحمل تعزير و پرداخت ديه از مجازات قصاص معاف خواهند بود؟
از آن جا كه اين موضوعات، موضوع اصلي مقاله حاضر است لذا در قالب يک فصل جداگانه به 

آن ها پرداخته مي شود.
فصل	سوم	– بررسی بيشتر رابطه ابوت به عنوان شرط عدم ثبوت قصاص درحقوق كيفري ايران
با توچه به رواياتي از پيامبر )ص( از جمله اين كه »انت و مالک البيک« و »اليُقتل والد بولده«، جمهور 
فقهاي مکاتب اسالمي معتقدند كه هرگاه مقتول جزئي از قاتل باشد، قاتل قصاص نخواهد شد، زيرا 

وقتي اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نيست كه فرع سبب از بين رفتن اصل شود18
نکته قابل توجه در اين رابطه اين است كه وجود رابطه ابّوت عامل مستقلي براي عدم قصاص پدر 
مي باشد و در اين مورد تساوي در دين بين پدر و پسر تأثيرگذار نيست. بدين ترتيب، حتي اگر پدري 
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كه كافر است فرزند مسلمان خود را به قتل رسانيده يا مضروب و مجروح كند قصاص نخواهد شد19.
و همچنين قابل ذكر است كه قصاص نشدن پدر بخاطر قتل فرزند به معني آن نيست كه فرزندان 
 نمي توانند درخواست قصاص پدر خود را به دليل قتل كسي كه آن فرزندان اولياي دم محسوب 
مي شوند بنمايند. اين نظر كه در تحريرالوسيله پذيرفته شده است، به معني آن است كه هرگاه 
مردي همسر خود را به قتل برساند، فرزند مشترک آن دو مي تواند، به عنوان ولي دم مادر، خواستار 
قصاص پدر )البته با پرداخت مازاد ديه( شود. موضوعي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه 
در حالت اخير يعني زمانيکه كسي به قتل برسد و ولي دم او فرزند قاتل باشد مي تواند با وجود 
رابطه ابوت قاتل را قصاص كند درحاليکه طبق نظر اكثريت فقهاي شيعه وقتي اصل باعث وجود 

فرع شده است، فرع نمي تواند سبب از بين رفتن اصل گردد.
حضرت امام )ره( معتقدند فرزند فقط اصالتاً حق قصاص از پدر خود را ندارد. ليکن اگر حق 
قصاص از طريق ارث به او برسد حق را دارد. مثاًل فرزند مي تواند پدر را در مقابل قتل عمدي 
مادرش قصاص نمايد. چون عدم قصاص پدر اصالتاً و تنها در مقابل فرزند است و استثنايي بر اصل 

قصاص و لزوماً بايد از توسعه شمول آن جلوگيري كرد و فقط به مقدار نص اكتفاء نمود.
البته قابل ذكر است كه مشهور فقها معتقدند فرزند نه اصالتاً و نه وراثتاً حق قصاص از پدر را ندارد20.
در اين فصل با نگاهي به مجازات قتل عمد در رژيم قانون مجازات عمومي سابق و تحوالت اين 
قانون پس از انقالب اسالمی و نيز اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي، مجازات قتل فرزند را 
از نظر فقهاي شيعه و عامه بررسي كرده و در اين راستا از فتاوي و نقطه نظرات برخي از علما و 

حقوقدانان معاصر بهره برده و در نهايت به جرم معاونت در قتل فرزند پرداخته مي شود.

مبحث اول .	مجازات	قتل	عمد	در	رژيم	قانون	مجازات	عمومي	سابق	
1	– 1	قانون	مجازات	عمومي	مصوب	1304

قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبه عمومي داشت به اين معني كه دادگاه مرتکب را طبق 
ماده 170 كه اشعار مي داشت؛ مجازات	مرتکب	قتل	عمدي	اعدام	است	مگر	در	مواردي	كه	قانوناً	استثناء	
شده	باشد. و همچنين ماده 171؛ هركس	عمداً	به	ديگري	جرح	يا	ضربي	وارد	آورد	كه	منتهي	به	موت	
مجني	عليه	گردد	بدون	اين	كه	قصد	كشتن	را	داشته	باشد	به	حبس	با	اعمال	شاقه	از	3	تا	10	سال	محکوم	
خواهد	شد	مشروط	بر	اين	كه	آلتي	كه	استعمال	شده	است،	آلت	قتاله	نباشد	و	اگر	آلت	قتاله	باشد	مرتکب	

در	حکم	قاتل	عمدي	است.، در صورت احراز وقوع قتل عمد به مجازات اعدام محکوم مي كرد.
قابل ذكر است كه ماده 277 اين قانون جرائم قابل گذشت را با ذكر مواد قانوني، احصاء كرده بود 
و چون مواد 170 و 171 جزء آن ها نبود پس قتل عمد جرم عمومي محسوب شده و در صورتي كه 
اوضاع و احوال مقتضي تخفيف مجازات بود )مثل گذشت مدعي خصوصي( طبق ماده 44 مرتکب 
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از كيفيات مخففه برخوردار مي شد.
استثنائات ذكر شده در قانون كه موجب عدم تعقيب و مجازات مرتکب قتل عمد مي شد، ظاهراً 
مواد 188 و 189 بود، در ماده 188 آمده بود كه؛ در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذيل قتل 

عمد از مجازات معاف خواهد بود:
1- براي دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد در صورتي كه خوف از اين امور مستند 

به قرائن معقوله باشد.
2- براي دفاع از كسي كه درصدد هتک عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.

3- براي دفاع از كسي كه درصدد سرقت و ربودن انساني برآيد.

و در ماده 189 ذكر گرديده بود؛ قتل عمد در مقام دفاع از مال در مورد ذيل مجازات نخواهد داشت:
1- در مورد مواد 222، 223 و 224.

2- در مورد ورود در منزل مسکوني يا ملحقات محصوره آن در شب به وسيله باال رفتن از ديوار 
يا شکستن در يا امثال آن.

3- هر فعلي كه برحسب قرائن معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد يا ضرب و آزار شديد باشد.
و در ماده 190 و 191 موارد تخفيف مجازات ذكر گرديده و در ماده 192 اين قانون آمده است؛ 
در	مورد	مواد	170	و	171	و	172	و	قسمت	اول	مواد	173	و	175	و	176	اگر	مدعي	خصوص	موجود	بوده	
ولي	عرضحال	را	قبل	از	صدور	حکم	قطعي	مسترد	دارد	مرتکب	به	حداقل	مجازاتي	كه	مقرر	است	يا	با	
يک	درجه	تخفيف	محکوم	مي	شود	و	اگر	مجازات	مرتکب	اعدام	باشد	دو	درجه	تخفيف	داده	خواهد	شد.

درنتيجه در زمان حکومت اين قانون فرقي نمي كرد قاتل چه كسي باشد، همين كه دادگاه احراز مي نمود 
قتل عمدی است قاتل حتي اگر پدر مقتول هم بود به اعدام محکوم مي گرديد و در نهايت اگر مدعي 

خصوصي قبل از صدور حکم قطعي رضايت مي داد مجازات اعدام تا 2 درجه تخفيف داده مي شد.
به نظر مي رسد با توجه به متن ماده 192 اگر مدعي خصوصي بعد از قطعي شدن حکم از شکايتش 

صرفنظر مي نمود، اين گذشت ديگر مسموع نبوده و تأثيري در اجراي مجازات نداشته است.

2-	1	بازنگري	قانون	مجازات	عمومي	در	سال	1352
قانونگزار در سال 52 با اصالح قانون مجازات عمومي مصوب 1304 برخي از مجازات هاي تعيين 
شده در آن را تغيير داد، از جمله اين اصالحات، اصالح ماده 8 قانون ياد شده بود كه به موجب 
آن مجازات جنايت؛ اعدام – حبس مؤبد با اعمال شاقه – حبس موقت با اعمال شاقه – حبس 
مجرد – تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعي تعيين شده بود كه در بازنگري سال 52 مجازات هاي 
اصلي جنايت به اعدام – حبس دائم – حبس جنايي درجه 1 از سه تا پانزده سال و حبس جنايي 
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درجه 2 از دو تا ده سال تبديل شد.
در ماده 45 ق. م. ع 52 كيفيات مخففه اي كه ممکن بود در مورد جنحه و جنايت موجب تخفيف 
مجازات شود احصاء گرديد، كه براساس آن؛ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي از جمله مواردي 
بود كه دادگاه مي توانست در صورت احراز كيفيات مخففه، مجازات مرتکب جرم را به كمتر از 

ميزاني كه به موجب قانون بايد حکم مي داد با توجه به شرح ماده 46 معين نمايد.
در ماده 46 ق. م. ع 52 مجازات اعدام با يک درجه تخفيف به حبس دايم و با 2 درجه تخفيف به 

حبس جنايي درجه 1 كه سه تا پانزده سال حبس بود تقليل مي يافت.
همانطور كه مالحظه مي شود در اين بازنگري هم، قانونگزار بين مرتکبين جنايات عمدي تفاوتي 
قايل نشده و ليکن فقط با گذشت شاكي خصوصي به دادگاه اجازه داده است تا به استناد ماده 46 

مجازات اعدام را با رعايت كيفيات مخففه به حبس دايم يا جنايي درجه 1 تبدل نمايد.
نتيجه اين كه گذشت مدعي از بابت جنبه خصوصي جرم باعث نمي شد قانونگزار جنبه عمومي 
آن را نيز ناديده گرفته و متهم را بدون تحمل هيچ گونه مجازاتي آزاد كند، بلکه با اِعمال تخفيف 
نهايت تا 2 درجه كه تحمل حبس به مدت 3 تا 15 سال بود درنظر داشت اثر بازدارندگي و ارعابي 

اين جرم را همچنان حفظ نمايد.

 مبحث دوم . رژيم	قانون	مجازات	اسالمي	)بعد	از	انقالب(
1-2	قانون	حدود	و	قصاص	مصوب	سال	61	و	قانون	مجازات	اسالمي	مصوب	سال	62
پس از انقالب اسالمي قانوگذار بدون اين كه جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت را احصاء كند در  
ماده 159 قانون تعزيرات مصوب 62 مقرر داشت؛ »در حقوق الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر 
مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست.« با تطبيق اين ماده با جرم قتل عمد و با توجه به كتاب 

و سنت، قضات و حقوقدانان اسالمي بر اين عقيده بودند كه قتل عمد، داراي جنبه خصوصي است.
بنابراين طبق ماده 43 فصل پنجم قانون حدود و قصاص 61؛ »قتل عمد موجب قصاص است لکن 
با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامل يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود.« در زمان 
حکومت اين قانون قتل عمد تنها يک جرم خصوصي محسوب مي گشت كه با گذشت اولياء دم، 

قاتل بالفاصله آزاد شده و پرونده مختومه اعالم مي شد.
نکته اي كه در زمان اجراي اين قانون قابل توجه مي باشد اين است كه قتل غيرعمد )مثاًل بر اثر 
تصادف رانندگي موضوع ماده 149 قانون تعزيرات 62( جنبه عمومي داشت اما قتل عمد كه داراي 

اهميت بيشتري نسبت به قتل غيرعمد مي باشد تنها واجد جنبه خصوصي بود.
قانونگزار در سال 61 تقسيم بندي قبلي جرايم )خالف، جنحه، جنايت( را منسوخ اعالم كرد و 
تقسيم بندي جديدي تحت عنوان جرايم مستوجب قصاص، ديات، حدود و تعزيرات جايگزين 
آن نمود و مقررات تازه اي منطبق با حقوق جزاي اسالمي به تصويب رساند از آن جمله ماده 16 
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قانون حدود و قصاص بود كه اشعار مي داشت؛ »پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بکشد فقط به 
پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعريز مي شود.«

چنانچه مالحظه مي شود بعد از انقالب مجازات قتل فرزند آن هم فقط از سوي پدر يا جد پدري 
مورد تخفيف قرار گرفت و حتي ميزان تعزير آن به عنوان مجازات جايگزين مشخص نشد. با توجه 
به اين كه يکي از اهداف اجراي مجازات جنبه بازدارندگي فردي و عمومي آن می باشد و هدف از 
جنبه بازدارندگي فردي جلوگيري از ارتکاب دوباره جرم توسط مجرم است و همچنين هدف جنبه 
بازدارندگي عمومي، مجازات مجرم به عنوان درس عبرتي براي بازداشتن ديگران از ارتکاب جرايم 
خواهد بود لذا اگر جنبه ارعابي جرم برداشته شود باعث تجري مجرمين و حتي ساير افراد جامعه 

شده و امنيت و آسايش عمومي به خطر خواهد افتاد.
به هر حال مسايل و مشکالت پيش آمده قانونگزار را بر آن داشت تا قانون مصوب 61 را در سال 

1370 مورد اصالح و بازنگري كلي قرار دهد.

2-2	بازنگري	قانون	مجازات	اسالمي	در	سال	1370
قانونگزار در سال 70 با بازنگري در مواد قانون مجازات سال 61 در تقسيم بندي جرايم، جرايم 
مشمول كيفرهاي بازدارنده را نيز افزود و جرم قتل عمد را داراي دو جنبه عمومي و خصوصي 
دانست، كه البته جنبه عمومي آن در صورت عدم اجراي كيفر قصاص به وجود بيم تجري مرتکب 

و ديگران مشروط گرديده است.
طبق ماده 208 ق. م. ا مصوب سال 70؛ »هر كس مرتکب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي 
داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخالل در نظم جامعه يا خوف شده و 

يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.«
بدين ترتيب با گذشت شاكي خصوصي هم چنان دادگاه مي تواند مرتکب را به حبس تعزيري و 
حتي طبق ماده 19 ق. م. ا مصوب 70 به عنوان مجازات تتميمي به تبعيد محکوم نمايد. اما نکته قابل 
بحث در اين جا اين است كه موضوع ماده 16 قانون حدود و قصاص 61 مجدداً در ماده 220 ق. م. 
ا سال70 تکرار شده است و هم چنان جرم فرزندكشي توسط پدر و يا جد پدري معاف از قصاص 

بوده نوع و ميزان تعزير آن نيز نامشخص مي باشد.
البته قابل ذكر است كه برخي مراجع كيفري و حقوقدانان به علت عدم تصريح قانونگزار در مورد 
نوع و ميزان تعزير موضوع ماده 220 مبناي تعزير را ماده 208 و 612 اين قانون قرار داده اند، از 

جمله ي اين حقوقدانان آقاي دكتر ايرج گلدوزيان است كه چنين نظري دارند21.
اما برخي ديگر اعتقاد به جمع مجازات ها در مواد 220 و 612 داشته و معتقدند؛ بايد	هر	دو	مجازات	
درنظر	گرفته	شود	البته	اگر	اقدام	قاتل	موجب	اخالل	در	نظم	عمومي	و	...	شده	باشد.	زيرا	تعزير	مندرج	در	
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ماده	220،	مجازات	بي	قيد	و	شرط	قاتل	است	ليکن	تعزير	مقرر	در	ماده	612،	تعزير	از	باب	ايجاد	اخالل	
در	نظم	و	...	خواهد	بود	كه	ممکن	است	وجود	چنين	اخاللي	بر	اثر	ارتکاب	قتل	احراز	گردد	يا	نگردد	ولي	
اگر	احراز	شد	نمي	توانيم	به	همين	تعزير	اكتفا	كنيم	زيرا	اين	تعزير	مستقيماً	بابت	ارتکاب	قتل	نيست،	بلکه	
بابت	عواقب	و	تأثيرات	منفي	ارتکاب	قتل	در	جامعه	است	و	ليکن	تعزير	ماده	220	بعنوان	مجازات	جايگزين	
قصاص	صرفنظر	از	تأثير	يا	عدم	تأثير	منفي	قتل	ارتکابي	بر	جامعه	اعمال	مي	شود.	بنابراين	با	وجود	مشابه	
بودن	نوع	تعزير	در	مواد	612	و	220	چون	اولي	از	باب	ايجاد	اخالل	در	جامعه	و	...	و	دومي	از	باب	مجازات	
مستقيم	و	بالقيد	عمل	ارتکابي	است،	اعمال	هر	يک	با	آن	ديگري	منافات	نداشته	و	هر	دو	مجازات	)با	وجود	

شرايط	اعمال	تعزير	موضوع	ماده	612(	اعمال	و	اجرا	مي	گردد22.
و  عمد  قتل  با  رابطه  در  را  ديگر  عام  مواد  خاص،  ماده  به عنوان   220 ماده  مي رسد  نظر   به 
مجازات هاي تعيين شده آن ها تخصيص مي زند، بدين معنا كه قانونگزار با تعيين مجازات خاص 
براي جرم فرزند كشي خواسته است آن را از شمول قوانين عام حاكم بر قتل عمدي خارج نمايد 
و در عين حال زمانيکه محاكم كيفري تشخيص دهند كه مجازات جايگزين قصاص در اين ماده با 
توجه به شرايط و اوضاع و احوال متهم كافي نيست، از باب بيم تجري مرتکب يا ديگر افراد جامعه 
و ... مي توانند از مجازات مقرر شده در ماده 612 استفاده نمايند. شايد اگر در اين راستا قانونگزار 
نوع و ميزان تعزير را در ماده ذكر شده تعيين مي نمود ديگر محلي براي استفاده از ماده 612 به 

عنوان مبناي تعيين مجازات تعزير ماده 220 باقي نمي ماند.
نکته قابل ذكر درخصوص تعزير پيش بيني شده در ماده 220 اين است كه:

اين مجازات داراي جنبه عمومي است برخالف قتل عمد مستوجب قصاص، به عبارت واضح تر، 
قتل عمد مستوجب قصاص از جرايم قابل گذشت است و اگر به هر دليلي قتل عمد مستوجب 
قصاص نباشد بنابر اصل واجد جنبه عمومي بودن جرايم، ديگر جنبه خصوصي نداشته و داراي جنبه 

عمومي خواهد بود مانند: قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري و يا قتل غيرمسلمان توسط مسلمان.
البته در اين بين خانم شيرين عبادي نظر ديگري دارند، چنانکه در كتاب حقوق كودک در رابطه با 
سقط جنين توسط پدر آمده است كه قيد كلمه هركس در ماده 622 ق. م. ا نشان دهنده آن است كه 
در اين مورد بين شوهر )پدر جنين( و بيگانه فرقي نيست، بنابراين اگر شوهري همسر حامله خود 
را به قصد آن كه جنين سقط شود كتک بزند و عمل وي باعث سقط جنين همسرش گردد طبق 
ماده 622 مي توان حتی او را به قصاص نيز محکوم نمود، اما اگر جنين جان سالمت بدر برد و زنده 
متولد شود و پدرش او را خفه كند قصاص نخواهد شد و دادگاه مي تواند عالوه بر پرداخت ديه 

او را حتي به ده روز حبس به عنوان تعزير محکوم كند23.
نکته قابل ذكر اين است كه طبق بند 6 ماده 487 ق. م .ا مصوب70؛ ديه	جنين	كه	روح	در	آن	پيدا	
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شده	باشد	اگر	پسر	باشد	ديه	كامل	و	اگر	دختر	باشد	نصف	ديه	كامل	است.
پس در صورتي كه روح در جنين دميده شده باشد و عالما عامداً سقط گردد مجازات مرتکب 
قصاص است و در غير اين صورت به مجازات ديه و در صورت لزوم به حبس تعزيري محکوم 
مي شود. البته اشاره به اين نکته الزم به نظر مي رسد كه طبق ماده 6 – 313 اليحه پيشنهادي قانون 
مجازات اسالمي؛ سقط	عمدي	جنين	حتي	پس	از	دميده	شدن	روح	در	آن	قصاص	ندارد	و	محکوم	به	

پرداخت	ديه	است	و	در	صورتي	كه	بدون	مجوز	قانوني	باشد،	طبق	مقررات	تعزير	مي	شود24.
در رابطه با نظر خانم عبادي اگر مواردي را كه پيش از اين گفته شد بخواهيم درنظر بگيريم بايد 
گفت؛ اگر اعتقاد ما بر اين باشد كه ماده 220 در رابطه با جرم قتل عمد فرزند توسط پدر يا جد 
پدري ماده خاص بوده و با توّجه به اين كه خاص، عام را تخصيص مي زند و ماده عام نمي تواند 
شامل ماده خاص گردد پس در اين مورد هم ماده 220 مجرا بوده و قصاص از پدر در صورت 

سقط عمدي جنين برداشته مي شود و فقط به مجازات پرداخت ديه و تعزير محکوم خواهد شد.
شايد ذكر اين نکته در اينجا خالي از لطف نباشد كه جرمي مثل كالهبرداري در قانون موجود 
مجازاتش 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جريمه عالوه بر رد مال به صاحبش مي باشد در صورتي كه 
توسط كاركنان دولت يا مؤسسات وابسته به آن صورت گيرد مجازات آن از 1 تا 7 سال به 2 تا 10 

سال حبس و انفصال دايم كارمند افزايش مي يابد.
اين بدان معناست كه قانونگزار تنها به خاطر وجود رابطه كارمند با دولت، مجازات اين جرم را 
شايسته تشديد دانسته و حتي در شروع به جرم كالهبرداري نيز آن را لحاظ نموده است. سؤالي 
كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چرا به صرف داشتن رابطه شخص با دولت در جرم 
كالهبرداري كه از جمله جرايم عليه اموال مي باشد مجازات مرتکب تشديد مي شود، اما رابطه پدر 
و يا جد پدري با فرزندان خود در قتل عمد كه از جمله جرايم عليه تماميت جسماني افراد است 
و نسبت به جرم كالهبرداري از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد نه تنها باعث تشديد مجازات 
نشده بلکه قاتل را از مجازات قصاص معاف كرده و در نهايت به مجازاتي خفيف تر محکوم مي 
كند و اين در حاليست كه اگر اغراق نباشد، گناه كساني كه بايد پناه و مأواي فرزندان خود باشند 

بسي سنگين تر از ديگران خواهد بود.
مطلب ديگر قابل ذكر اين كه اگر پدر يا جد پدري مرتکب قتل عمد دو يا چند تن از فرزندان 
خود شوند باز هم به موجب قانون به ديه و تعزير )براي هر يک از قتل هاي انجام شده( محکوم 

خواهند شد.
به نظر مي رسد ماده 612 تنها ماده اي ست كه دادگاه به شرط احراز شرايط مندرج در آن مي تواند 
عالوه بر آنچه در ماده 220 مقرر گرديده كيفر ديگري براي پدر يا جد پدري )قاتل( درنظر بگيرد. 
البته يکي از قضات بازنشسته ديوان عالي كشور با اشاره به نمونه اي از فرزند كشي و نظر مشورتي 
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رئيس قوه قضائيه بيان داشته اند كه در چند سال قبل، مردي در جنوب كشور با بهانه اي واهي اقدام 
به قتل فجيع دخترش مي كند كه رئيس قوه قضائيه در پاسخ به استعالم رئيس كل دادگستري استان 
جنوبي اظهار مي دارد؛ در بعضي از چنين مواردي مي تواند تحت عنوان افساد في االرض مورد 

مجازات قرار گرفته و فرد از باب افساد في االرض اعدام شود25.
همانطور كه مالحظه مي شود اين نظر مشورتي بوده و در موردي خاص بيان گرديده، بنابراين 
نمي توان آن را به موارد ديگر تسري داد ليکن بايد اميدوار بود مصاديق چنين مواردي در قانون 

تعيين و مشخص شود.
اما سؤال ديگري نيز در اينجا مطرح است كه اگر پدر سبب بوجود آمدن فرزند است و به همين 

عّلت از مجازات قصاص معاف مي گردد پس سهم مادر در اين بين چه مي شود؟
مگر غير اين است كه وجود فرزند به هر دوي آن ها )پدر و مادر( نيازمند است و در صورت عدم 
وجود هر يک مسلماً فرزندي هم وجود نخواهد داشت پس چگونه است كه مادر بعد از تحمل 
ماه ها سختي يکباره بعد از تولد فرزند ناديده گرفته مي شود و كودک فقط ملحق به پدر مي گردد و 

نکته قابل تأمل اينجاست كه در اين ميان سهم جد پدري بسي بيشتر از مادر است.
در رابطه با اين موضوع سعي شده است در مبحث بعدي از نگاه فقه اماميه و عامه به اين مسأله 

پرداخته شود.

3-2	نگاهي	به	اليحه	پيشنهادي	قانون	مجازات	اسالمي
اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي در سال 88 توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب شد اما 
بعد از ارجاع آن به شوراي نگهبان، شوراي مذكور ايراداتي به مصوبه مجلس وارد كرده و آن را به 

مجلس اعاده نمود كه تا زمان تحرير اين مقاله، ايرادات گرفته شده برطرف نگرديده است. 
در اليحه، برخي از مواد قانون مجازات مصوب 70 مورد بازنگري قرار گرفته كه از جمله، مواد 

مربوط به شرايط قصاص در قتل عمد مي باشد.
در ماده 1- 313  اليحه آمده است؛

براي	ثبوت	مجازات	قصاص	شرايط	زير	معتبر	است:
بالغ	بودن	جاني- 1
عاقل	بودن	جاني- 2
عاقل	بودن	مجني	عليه- 3
پدر	و	از	اجداد	پدري	نبودن	جاني- 4
تساوي	مجني	عليه	نسبت	به	جاني	در	دين	مبين	اسالم	- 5
محقون	الدم	بودن	مجني	عليه	نسبت	به	جاني	و	....- 6
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و  گرديده  لحاظ  هم  باز  جاني  نبودن  پدري  اجداد  و  پدر  مي گردد شرط  مالحظه  همانطوركه 
مجازات قصاص از آنان برداشته شده است.

نکته بسيار قابل تأمل اين كه در ماده 2-313 اليحه آمده است؛ هركس	مرتکب	جنايت	عمدي	نسبت	
به	شخص	محقون	الدمي	بشود	و	به	هر	عّلتي	قصاص	نشود	عالوه	بر	پرداخت	ديه	يا	ارش	به	تناسب	جرم	و	

مجرم	در	مورد	قتل	به	حبس	از	3	تا	5	سال	و	شالق	74	ضربه	و	...	محکوم	مي	گردد.
و نيز در ماده 7 – 313 اليحه بيان گرديد؛ هركس	مرتکب	جنايت	عمدي	بر	شخصي	شود	كه	حين	
جنايت	يکي	از	شرايط	مذكور	در	بندهاي	3	و	4	و	5	از	ماده	1–313	اين	قانون	را	دارا	نباشد،	به	مجازات	

مقرر	در	ماده	2–313	محکوم	مي	گردد.:
1- ماده 2–313 با حذف شرط مندرج در مادتين 208 و 612 جايگزين اين دو ماده گرديده است.
2- با پيش بيني ماده 7–313 در اليحه، ماده 220 حذف و بدين ترتيب موضوع جمع مجازات 
مقرر در مواد 612 و 220 از قانون فعلي كاًل منتفي بوده و پدر يا جد پدري )قاتل( به موجب اليحه 

به يک مجازات مي رسند.
ناگفته نماند كه با معاف بودن پدر  يا جد پدري از مجازات قصاص بابت قتل فرزند بايد مجازات 
جايگزين از چنان جنبه بازدارندگي و ارعابي برخوردار باشد كه بتواند به معناي واقعي جايگزين 
مجازات قصاص گردد و مانع از تکرار اين نوع قتل عمد در جامعه شود. ليکن متأسفانه مجازات 

مقرر در ماده 2 – 313 در اليحه از حيث شدت، فاقد چنين اثري است.
                                                                                        ادامه دارد...
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بررسی فقهی و حقوقی نسب جنين آزمايشگاهي*

دكتر	عباداله	رستمی	چلکاسری
عضو	هيئت	علمی	گروه	حقوق	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری

1امروزه  پيشرفت دانش در عرصه 
در  دانشمندان  تالش  و  باروري 
فن آوري هاي  به  منجر  راستا،  اين 
خارق العاده اي در اين مورد گرديده 
باروري  كه  گونه اي  به  است، 
مصنوعي در حال حاضر موجب رفع 
خانواده هايي  از  بسياري  از  نگراني 
گرديده است كه به دليل دارا نشدن 
ساير  و  طبيعي  طريق  از  فرزند 
به  تا قبل از حصول  روش هايي كه 
موجود  موردنظر  جديد  دانش هاي 
بوده  فروپاشي  حال  در  است  نبوده 
و  روحي  مختلف  بيماري هاي  با  يا 
رواني درگير بوده اند اما از آن جا كه 
اين رشد به ويژه در كشور ما بسيار 
سريع صورت گرفته است، لذا مقنن، 
مشکالت  حل  در  بايد  آنچنان كه 
طرق  اين  از  كه  كودكاني  حقوقي 
نوين به دنيا مي آيند مانند نسب، ارث، 
محرميت و مانند آن، توفيق  چنداني 
تصويب  به  صرفاً  و  است  نداشته 

* اين مقاله در سومين كنفرانس بين المللی 
حقوق پزشکی تحت عنوان حقوق بيمار كه 
در اسفند ماه 1389 در كيش برگزار گرديد، 

ارائه شده است.

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين 
نابارور بسنده نموده كه قانون مزبور 
نيز در مورد آن چه در اين مقاله  در 
پي تبيين آن هستيم يعني نسب جنين 
آزمايشگاهي ساكت است و مقررات 
انحصار  با  نيز  مدني  قانون  قانوني 
نسب به تولد از طريق نکاح صحيح 
يا وطي به شبهه نسبت به كودكاني 
جديد  روش هاي  كارگيري  به  با 
مي گردند  متولد  علمي  و  پزشکي 

حکم خاصي ندارد.
آن كه  به جای  اخير  سال های  در 
بيگانه  زن  و  مرد  تخمک  يا  اسپرم 
گيرد  قرار  شوهردار  زن  رحم  در 
مرد  اسپرم  از  ناشی  نطفه  امتزاج  با 
بيگانه با تخمک ناشی از زن بيگانه 
جنين اوليه را ايجاد نموده و سپس 
اهداء  نابارور  زوجين  به  را  آن 
رحم  در  جنين  رشد  با  تا  می كنند 
زن شوهردار، بتوانند فرزند مزبور را 
منتسب به زوجين بنمايند، هر چند 
شايد چنين روشی دارای مشکالت 
قبلی،  روش های  به  نسبت  كم تری 
اتخاذ  حتی  هرحال  به  ولی  باشد 
برای  نمی تواند  روش هايی  چنين 

تا  نمايد  نسب  اثبات  طفلی،  چنين 
بتوان  انتساب وی به مرد متأهل،  با 
چنين  بر  را  وی  خانوادگی  نام 
در  قانونگزار  نهاد. هر چند  كودكی 
نحوه  قانون  تصويب  با  سال 1382 
نابارور  زوجين  به  جنين  اهداي 
مرتفع  را  موضوع  قانوني  مشکالت 
نمود و بر اساس ماده 3 قانون مزبور 
اهداء  زوجين  تکاليف  و  وظايف 
گيرنده جنين و طفل متولد شده از 
لحاظ نگهداري، نفقه و احترام، نظير 
و  پدر  و   اوالد  تکاليف  و  وظايف 
مادر است كه قطعاً مقنن با تصويب 
نسب  ايجاد  صدد  در  مزبور  قانون 
براي چنين كودكي نبوده و در نتيجه 
توارث بين وي و زوجين گيرنده به 
با  بايد  بنابراين  آمد.  نخواهد  وجود 
تعمق در قواعد و اصول فقهي دين 
استنباط  اساس  و  پايه  كه  اسالم، 
احکام  و مقررات قانوني در كشور 
شيوه  به  تمسک  با  و  مي باشند  ما 
 ايي كه براي جلوگيري از بي هويتي 
كودكاني كه به دنيا مي آيند به وسيله 
شارع مقدس در پيش گرفته مي شود، 

سعي در ارائه طريق نماييم.

مقدمه
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	مفهوم	نسب
نسب  كلمه اي عربي و بر گرفته از ريشه ثالثي مجرد)ن س ب( است به معني قرابت و ارتباط بين 

دو چيز را گفته اند. )المنجد، 1086، ص804(
 نسب به معني نژاد و خويشاوندي خوني كه منشاء آن والدت است. )جعفري لنگرودي، مبسوط 
در ترمينولوژي حقوق، 1386، ص 3631( در اصطالح حقوقي  به رابطه شخصي به ديگري از 
طريق والدت، خواه به او منتهي شود)مانند منتهي شدن به پدر(خواه طرفين رابطه خويشاوندي به 
ثالث منتهي شوند مانند دو  برادر كه به يک پدر يا مادر منتهي مي شوند. )جعفري لنگرودي1372، 
ص711( و نسب قانوني را خويشاوندي طفل نسبت به پدر و مادري مي دانند كه در حين انعقاد 
نطفه بين آنان نکاح صحيح  داشته و يا خويشاوندي  را قانون  شناخته باشد مانند نسب حاصل از 

وطي به شبهه. )همان، ص712(
نسب مصدر است و به معني قرابت و خويشاوندي مي باشد و امري است كه به واسطه انعقاد نطفه 
از نزديکي زن و مرد به وجود مي آيد، از اين امر رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يکي  

پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد. )امامي، 1364، ص151( 
از نظر فقهی نسب خويشاوندي شرعي است و يا غير شرعي، نسب شرعي آن  خويشاوندي است 
كه به وسيله وطي حالل انجام شده باشد، وطيي كه ذاتاً حالل و به خاطر سببي شرعي صورت گرفته 
باشد و ملحق به آن وطي به شبهه است )مثل وطي مرد و زني به خيال اين كه زن و شوهرند( بعداً 
معلوم شود كه اشتباه كرده اند و اما نسب غير عبارت است از خويشاوندي حاصل از زنا ... )امام 
خميني)ره(، 1374، ص47( اين كه فقط نسبي صحيح و مشروع است كه ناشي از نکاح صحيح 
بين زوجين و يا ناشي از شبهه باشد مورد تصريح فقها قرار گرفته است. )نجفي، 1374، ص257 و 

محقق حلي، 1408، ص223(
با توجه به اين كه در هيچ يک از متون قرآني و روايي مفهوم خاصي از نسب ارائه نشده است 
شايد بتوان گفت كه مقنن در رابطه با حقيقت نسب از عرف پيروي نموده و همان معنايي كه عرف 
از نسب  دست مي دهد را شناسايي نموده است، زيرا اگر مقنن اصطالح ديگري غير از معناي عرفي 
نسب، در نظرداشت منطق تقنين اقتضاء مي نمود كه معني مورد نظر خويش را بيان نمايد تا تاخير 
از زمان احتياج الزم نيايد و به اصطالح اصولي در مورد عنوان نسب حقيقت شرعيه وجود ندارد.

)روشن، 1388، ص161( 

مفهوم	جنين	آزمايشگاهي
جنين آزمايشگاهی به جنينی اطالق می گردد كه به يکی از طرق ذيل ايجاد شده و سپس در رحم 
زن شوهردار يا زن بيگانه ای غير از زوجينی كه اصطالحاً اهدا شونده جنين مزبور می باشند قرار 
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می گيرد تا منجر به تولد كودک گردد. برخی از روش هايی كه برای ايجاد جنين آزمايشگاهی به كار 
گرفته می شود به قرار ذيل اند:

ابتدا عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اين كه بين صاحبان 
نطفه )زن و مرد( رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد 
اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد 

بيگانه تقسيم مي گردد.
	لقاح	همگون	يا	تلقيح	بين	همسران: در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست 
نطفه )اسپرم ( مرد را به نحوي بدست آورده و آن را در رحم همسر قانوني او وارد مي كنند.معموالً 
توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روش هاي متداول يعني مقاربت دو همسر با 
مشکالت فيزيکي از قبيل: غيرقابل نفوذ بودن دهانه رحم يا كمي اسپرم و يا ناتواني جنسي مرد يا 
انزال زودرس مواجه است و تالش هاي پزشکان يا روانپزشکان مجرب درمان اين گونه نارسايي ها 

و بيماري ها مؤثر واقع نمي گردد.
در تلقيح بين همسران به يکي از دو طريق اقدام مي شود:

گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا 
تخمک، مرتکب اقدام خالف اخالقي نمي شوند. گاهي نيز در مسير عمل، ديگران به عنوان متخصص 

و غيره دخالت مي كنند كه ممکن است بعضاً مرتکب اعمال غيرمجاز يا خالف شرع نيز بشوند. 
لقاح	ناهمگون	يا	تلقيح	بين	دو	بيگانه: در اين روش، در مرحله باروري و پرورش نطفه، عالوه 
بر زن يا شوهر پاي ثالثي نيز در ميان است. بدين توضيح كه: گاهي نطفه مرد با تخمک همسر او 
ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثي به وديعه سپرده مي شود. گاهي نطفه )اسپرم( مرد 
با تخمک زن بيگانه  اي ممزوج شده و گاهي نيز نطفه مرد بيگانه با تخمک همسر تركيب شده، اين 

نطفه بارور شده در رحم همسر وي يا زن شوهردار بيگانه پرورش مي يابد.
در اين كه بتوان به فرزند مزبور عنوان فرزند مشروع داد بايد بين موارد زير قائل به تفکيک گرديد:

اول.	كودک	متولد	شده	از	اسپرم	پدر	و	تخمک	زن	بيگانه	در	رحم	زن	شوهردار
دوم. كودک	متولد	شده	از	اسپرم	مرد	بيگانه	و	تخمک	زن	بيگانه	در	رحم	زن	شوهردار
سوم. كودک	متولد	شده	از	اسپرم	مرد	بيگانه	و	تخمک	زن	بيگانه	در	رحم	زن	بيگانه    

چهارم.	كودک	متولد	شده	از	اسپرم	مرد	بيگانه	و	تخمک	زن	بيگانه	در	محيط	آزمايشگاه	   

به جز مورد اول از موارد چهارگانه مزبور، كه ناشی از آميختن اسپرم پدر با تخمک زن بيگانه است 
و سپس در نتيجه پرورش در رحم زن شوهرداری كه همانا همسر مرد دهنده اسپرم هم هست كه 
می توان آن را به پدر منتسب نمود ولی در انتساب آن به مادر بلحاظ آن كه از تخمک زن بيگانه 
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تشکيل شده، ابراز ترديد كرده اند، مگر آن كه در نتيجه تركيب تخمک زن شوهردار مزبور، با تخمک 
زن بيگانه، بلحاظ تقويت كردن تخمک زن شوهردار، صورت گرفته باشد؛ كه در صورت اخير 
مي توان كودک مزبور را منتسب به زن شوهردار و دارای نسب مشروع، نسبت به پدر و فرزند او 
ناميد. ولی در ساير موارد، بلحاظ عدم تشکيل نطفه از اسپرم پدر، كودک متولد شده، منتسب به پدر 
نخواهد بود و در چنين صورتی، بلحاظ آن كه نمی توانيم، چنين كودكی را منتسب به پدر دانسته 
و وی را فرزند چنين فردی بخوانيم، اين كه پدر را مکلف به تکليفی در اين خصوص و يا كودک 
مزبور را بداللت اماره فراش منتسب به چنين فردی بدانيم منتفی بوده اما آيا می توان موضوع را 

منطبق با موازين شرعی و قانونی راجع به نزديکی به شبهه دانست؟
با توجه به اين كه كودک ناشی از شبهه به مرد يا زنی كه در مورد نزديکی در اشتباه بوده است و در 
صورتی كه هر دو در اشتباه بوده اند به هر دوی ايشان منسوب می گردد فرزندانی كه بلحاظ آميزش 
افراد بيگانه با يکديگر متولد می شوند، نامشروع و يا نهايتاً در صورت جهل يا اشتباه  زوجين، يا 
يکی از ايشان، به عدم وجود ر ابطه زوجيت، نسِب كودِک متولد شده، نسبت به هر يک از ايشان 
كه جاهل به موضوع بوده يا مرتکب اشتباه شده باشند و نسبت به هر دو در صورت جهل يا اشتباه 
ايشان، ناشی از نزديکی به شبهه و صحيح تلقی شده است؛ در صورتی كه زن يا مرد از تعلق نطفه 
به بيگانه بی اطالع باشند، اشکالی در ناشی از شبهه دانستن كودک مزبور ديده نمی شود خصوصًا 
اين كه اماره فراش نيز چه بسا آن را تاييد نمايد ولی اين حکم قابليت تسری به زن و شوهری كه 
با علم به تعلق اسپرم و تخمک به زن و مرد بيگانه قصد انتساب كودک ناشی از باروری مصنوعی 

ناشی از اسپرم و تخمک زن و مرد بيگانه به خويش را دارند نخواهد بود.
مقنن ايراني در قانون مدني از نظر مشهور فقهاء اقتباس نموده و صرفاً طفل ناشي از زنا را منتسب 
به زناكار ننموده است1 ولي فرزند ناشي از نکاح صحيح، فرزند متولد شده در زمان زوجيت زوجين 
بر اساس اماره فراش2، فرزند متولد شده بعد از انحالل زوجيت به دليل  بطالن نکاح3، طالق، فسخ 
نکاح يا فوت زوج تا زماني كه زوجه شوهر نکرده4 و حتي در صورت ازدواج مجدد زوجه5، در 

1. ماده 1167 قانون مدني مقرر مي دارد: طفل	متولد	از	زنا	ملحق	به	زاني	نمي	شود.
2. طفل	متولد	شده	در	زمان	زوجيت	ملحق	به	شوهر	است	مشروط	بر	اين	كه	از	تاريخ	نزديکي	تا	زمان	تولد	كمتر	از	شش	ماه	

و	بيشتر	از	ده	ماه	نگذشته	باشد.
3. ماده 1166 قانون مدنی: هر	گاه	به	واسطه	وجود	مانعی	نکاح	بين	ابوين	طفل	باطل	باشد	نسبت	طفل	به	هر	يک	از	ابوين	كه	
جاهل	بر	وجود	مانع	بوده	مشروع	و	نسبت	به	ديگری	نامشروع	خواهد	بود.در	صورت	جهل	هردو	نسب	طفل	نسبت	به	هر	دو	

مشروع	خواهد	بود.
4. ماده 1159 قانون مدني: هر	طفلي	كه	بعد	از	انحالل	نکاح	متولد	شود	متعلق	به	شوهر	است	مشروط	بر	اين	كه	مادر	شوهر	نکرده	
و	از	تاريخ	انحالل	نکاح	تا	روز	والدت	طفل	بيش	از	ده	ماه	نگذشته	باشد	مگر	آن	كه	ثابت	شود	كه	از	تاريخ	نزديکي	تا	زمان	

والدت	كمتر	از	شش	ماه	و	يا	بيش	از	ده	ماه	نگذشته	باشد.
5. ماده 1160 قانون مدني :	در	صورتي	كه	عقد	نکاح	پس	از	نزديکي	منحل	شود	و	زن	مجدداً	شوهر	كند	و	طفلي	از	او	متولد	
گردد	طفل	به	شوهري	ملحق	مي	شود	كه	مطابق	مواد	قبل	الحاق	او	به	آن	شوهر	ممکن	است	در	صورتي	كه	مطابق	مواد	قبل	
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صورت امکان انتساب عرفي، منتسب به زوج دانسته و ولد ناشي از شبهه را نيز مشمول احکام 
مزبور و به طرفي كه در اشتباه بوده و يا طرفين در صورت جهل و اشتباه هر دوي ايشان، منتسب 
نموده است.6 از برآيند مواد مزبور و تصريح مقنن به اين كه صرفاً طفل ناشي از زنا به زناكار منتسب 
نمي شود شايد بتوان راهکاري براي مشکل پيش رو انديشيد چرا كه با توجه به موضع مقنن و شارع 
مقدس در خصوص طفل متولد شده، همواره تالش شده است تا از بي هويتي طفل و عدم انتساب 
وي به اشخاصي كه بديشان قابل انتساب است، جلوگيري گردد و حتي عليرغم اين كه در مقام 
اثبات دعاوي، اقراري مي تواند مبناي فصل خصومت و قلع ماده نزاع قرار گيرد كه صريح باشد، 
در خصوص انتساب طفل به پدرش، اقرار ضمني را نيز مورد پذيرش قرار داده است7 و همچنين 
عليرغم شرعي ندانستن مرور زمان در اقامه دعاوي، در اين خصوص طرح دعواي نفي ولد از سوي 

شوهر را پس از دو ماه از تاريخ اطالع يافتن از تولد طفل مزبور، قابل استماع نمي داند.8 
اشکال عمده زندگي در قرن ما اين است كه تکنولوژي مسائل خاص خود را در جامعه انسان ها 
به ارمغان مي آورد ولي راه حل آن ها را ارائه نمي كند. اين ماييم كه در برابر بهره مند شدن از منافع 

علوم و صنايع ناچاريم كه براي دشواري هاي زندگي راه حل بيابيم. )كاتوزيان، 1369، ص225(
از  به لحاظ نسب، در كدام يک  ببينيم كه جنين آزمايشگاهي  اين وصف، می خواهيم  با  لذا   
دستجات مزبور اعم از مشروع، نامشروع و يا ناشی از نزديکی به شبهه قرار می گيرد يا چه بسا 
از  يک  هيچ  داخل  در  مطلق  به صورت  آثار،  و  احکام  برخی  بلحاظ  آن ها،  با  مشابهت  عين  در 

تقسيم بندی های فوق قرار نگيرد.
با توجه به اين كه صرفاً كودک متولد شده از رابطه زناشويی زن و مرد بيگانه را كه هيچ رابطه 
زوجيتی بين ايشان وجود ندارد را دارای نسب نامشروع دانسته اند و مقنن نيز بر اين امر صحه 

گذاشته9 مع الوصف در اين خصوص بين فقهاء و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد.
عده ای از حقوقدانان، با قياس موضوع به وضعيت كودک ناشی ازرابطه نامشروع)والدالزنا( تفاوتی 

الحاق	طقل	به	هر	دو	شوهر	ممکن	باشد	طفل	ملحق	به	شوهر	دوم	است	مگر	آن	كه	امارات	قطعيه	بر	خالف	آن	داللت	كند.
6. ماده 1164 قانون مدني:	احکام	مواد	قبل	در	مورد	طفل	متولد	از	نزديکي	به	شبهه	نيز	جاري	است	اگرچه	مادر	طفل	مشتبه	
نباشد. و ماده 1165 قانون مدنی مقرر مي دارد:	طفل	متولد	از	نزديکی	به	شبهه	فقط	ملحق	به	طرفی	می	شود	كه	در	اشنباه	بوده	و	

در	صورتی	كه	هر	دو	در	اشتباه	بوده	اند	ملحق	به	هر	دو	خواهد	بود.
7. ماده 1161 قانون مدني: در	مورد	موارد	قبل	هر	گاه	شوهر	صريحاً	يا	ضمناً	اقرار	به	ابوت	خود	نموده	باشد	دعوي	نفي	ولد	از	
او	مسموع	نخواهد	بود. در مورد اقرار به نسب شرايط ديگري نيز مقرر شده است همچنان كه ماده 1273 قانون مدني مقرر مي دارد: 
اقرار	به	نسب	در	صورتي	صحيح	است	كه	،اوالً	تحقق	نسب	بر	حسب	عادت	و	قانون	ممکن	باشد	،ثانياً	كسي	كه	به	نسب	او	

اقرار	شده	تصديق	كند	مگر	در	مورد	صغيري	كه	اقرار	بر	فرزندي	او	شده	به	شرط	آن	كه	منازعي	در	بين	نباشد. 
8. ماده 1162 قانون مدني: در	مورد	مواد	قبل	،دعوا	نفي	ولد	بايد	در	مدتي	كه	عادتاً	پس	از		اطالع	يافتن	شوهر	از	تولد	طفل	
براي	امکان	اقامه	دعوي	كافي	مي	باشد	اقامه	گردد	و	در	هر	حال	دعواي	مزبور	پس	از	انقضاء	مدت	دو	ماه	از	تاريخ	اطالع	يافتن	

شوهر	از	تولد	طفل	مسموع	نخواهد	بود.
90. ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد: طفل	متولد	از	زنا	ملحق	به	زاني	نمي	شود.
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بين اين دو قائل نشده و كودک مزبور را نيز كودک نامشروع دانسته اند. )كاتوزيان، 1379، ص336(
در مقابل عده ای ديگر با اجتناب از چنين قياسی، كودک نامشروع را منحصر به كودكی می دانند 
كه نتيجه رابطه نامشروع زن و مرد بيگانه با يکديگر باشد و در غير اين صورت دليلی برای تسری 
حکم مزبور به فرزندی كه از طريقی به جز رابطه نامشروع به دنيا می آيد نديده و به قدر متيقن اكتفا 
نموده اند.)صفايی و امامی، 1376، ص104( از بين نظرات مزبور نظر اخير كه با هدف جلوگيری 
از بی هويتی كودكان به دنيا آمده سازگارتر است صرف نظر از حرمت عمل تلقيح اسپرم و تخمک 
مرد و زن بيگانه كه در بين فقهاء بر آن اتفاق نظر وجود دارد و عدم انتساب شرعی و قانونی كودک 
مزبور به صاحب و يا صاحبان نطفه ای كه رابطه زوجيت صحيح بين آن ها برقرار نبوده است. نظرية 

فوق از اين جهت ترجيح دارد كه كودک مزبور را از بی هويتی خارج مي سازد.

تطبيق	وضعيت		
با عنايت به بررسی وضعيت های مزبور، آن چه قابل ذكر است تطابق يا عدم تطابق وضعيت جنين 
آزمايشگاهي با هريک از آن  هاست كه با بررسی مختصر به عمل آمده، با هيچ يک از وضعيت های 
مشروع، نامشروع و ولد ناشی از شبهه10 سازگار نبود در عين حال كه شباهت هايی بين وضعيت 

كودک مورد نظر با هر يک از وضعيت های شمرده شده وجود دارد.
يکی از تدابيری كه شارع و مقنن برای جلوگيری از بی هويتی اشخاص اتخاذ نموده اند، منتسب نمودن 
كودک متولد شده در زمان زوجيت به شوهر است. با	وجود	عناصر	فراش،	مجال	اعمال	اماره	فراش	
است	يعني	در	طول	مدت	زوجيت		اگر	طفلي	پديد	آيد		حکم	شرع	و	قانون	مدني	آن	طفل	منتسب	به	آن	
زوج	است	)الولد	للفراش(	يعني	ولد	منسوب	به	فراش	است. )جعفري لنگرودي، ج1، 1386، ص608( 
ماده 1158 قانون مدنی دراين خصوص مقرر می دارد: طفل	متولد	شده	در	زمان	زوجيت	ملحق	به	شوهر	
است	مشروط	بر	اين	كه	از	تاريخ	نزديکی	تا	زمان	تولد	كمتر	از	شش	ماه	و	بيشتر	از	ده	ماه	نگذشته	باشد.

براين اساس چنانچه فرزند مزبور در زمان زوجيت زوجين متولد گردد بايد وي را ملحق به زوجين 
دانسته و آن ها را پدر و مادر وي بدانيم؛ البته اين اماره تا زماني معتبر است كه منجر به نفي ولد از سوي 
زوج طي مدت دو ماه از تاريخ تولد طفل مزبور نگردد يا آن كه عمل زوج مانع از نفي ولد نگردد، به 
صورتي كه بتوان اقرار ضمني زوج مبني بر انتساب فرزند مزبور به وي را احراز نمود، مانند اين كه زوج 

مبادرت به اعالم والدت به اداره ثبت احوال براي اخذ شناسنامه براي چنين فرزندي نمايد.
آنچه	از	كتب	فقهاء	اماميه	معلوم	مي	گردد	در	موردي	كه	اماره	فراش	جاري	شود	فقط	به	وسيله	
لعان	مي	توان	نفي	ولد	كرد	و	دليل	ديگري	پذيرفته	نمي	شود	اما	چنان	كه	از	اطالق	ماده	1323	قانون	

10. ماده 1165 قانون مدنی: طفل	متولد	از	نزديکی	به	شبهه	فقط	ملحق	به	طرفی	می	شود	كه	در	اشنباه	بوده	و	در	صورتی	كه	هر	
دو	در	اشتباه	بوده	اند	ملحق	به	هر	دو	خواهد	بود.
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مدني	مستفاد	مي	گردد	به	وسيله	هر	دليلي	مي	توان	خالف	اماره	فراش	را	ثابت	نمود. )امامي، ج 5، 
1366، ص165(

 چنانچه افراد ذينفع از قبيل وراث نسبت به انتساب مزبور اعتراض نمايند و به عنوان وراث 
طبقات بعد مدعي توارث گردند مي توانند با اثبات خالف اماره مزبور و عدم انتساب فرزند به دنيا 
آمده بلحاظ متعارف يا معقول نبودن انتساب مزبور از قبيل، حداقل و حداكثر دوران حمل يا نازا 
و عقيم بودن زوجين انتساب مزبور را نفي نمايند از آن جا كه اماره كه ايجاد ظن مي نمايد قدرت 
مقابله و برابري با دليل را كه ايجاد يقين مي نمايد، ندارد لذا اماره مزبور ديگر كارآيي خود را از 

دست خواهد داد. 
چنانچه نکاح بين زوجين به دليل طالق يا فسخ نکاح منحل گردد، مقنن همچنان طفل متولد شده 
در چنين زمانی را تحت شرايطی كه قانوناً و عادتاً ممکن باشد ملحق به زوج يعنی شوهر سابق زن 
می داند و اين روش هم برای جلوگيری از بی هويتی طفل متولد شده اتخاذ گرديده است. البته اگر 
زن شوهر كرده باشد و امکان الحاق طفل مزبور به شوهر اول نباشد يا آن كه الحاق وی به هر يک 
از دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق و منتسب به شوهر دوم می گردد، مگر در صورتی كه امارات 

قطعيه بر خالف اين امر وجود داشته باشد.
از آن جا كه شوهر زنی كه چنين فرزندی را به دنيا آورده است، در صورت عدم پذيرش انتساب 
طفل مزبور به خودش می تواند ادعای نفی ولد نمايد قانونگزار برای آن كه اين ادعا از حيث زمانی 
محدود گردد، مدت آن را به دو ماه محدود نموده و چنانچه شوهر در مدت اين دو ماه نيز اقداماتی 
انجام دهد كه حاكی از پذيرش ضمنی انتساب طفل مزبور به خودش باشد، مانند پذيرش طفل در 
منزل خود و احياناً اخذ شناسنامه برای وی، ديگر نمی تواند انتساب چنين فرزندی را منکر گردد. 

چنانچه نکاح بين زوجين به دليل وجود مانعی باطل باشد، ولی زوجين از وجود مانع مزبور كه 
باعث بطالن نکاح بوده اطالع نداشته باشند و در نتيجه چنين ازدواجی كودكی متولد شود، ملحق به 
زوجين خواهد بود. اما چنانچه فقط يکی از زوجين از وجود مانع آگاه باشد و ديگری آگاه نباشد 

طفل فقط به فرد جاهل منتسب و ملحق خواهد گرديد.11 

نسب	طفل	متولد	شده	ناشی	از	تکثير	سلول	جسمی)شبيه	سازي	شده(
عالوه بر طرق مزبور ،يکی ديگر از روش هايی كه چند سالی است موضوع بحث و بررسی فراوان 
قرار گرفته و هنوز در خصوص ابعاد فقهی و حقوقی آن تحقيق جدی و اساسی صورت نگرفته 
است ايجاد جنين از طريق تکثير سلول جسمی به جای تکثير سلول های جنسی است. هر چند 
11. ماده 1166 قانون مدنی: هرگاه	به	واسطه	وجود	مانعی	نکاح	بين	ابوين	طفل	باطل	باشد	نسبت	طفل	به	هر	يک	از	ابوين	كه	
جاهل	بر	وجود	مانع	بوده	مشروع	و	نسبت	به	ديگری	نامشروع	خواهد	بود.در	صورت	جهل	هردو	نسب	طفل	نسبت	به	هر	دو	

مشروع	خواهد	بود.
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در حال حاضر اجرای اين روش در مورد انسان صورت نمی گيرد، سواالت زير در مورد چنين 
موجودی قابل طرح می باشد:

با توجه به اختصاص مباحث راجع به نسب به موجود متولد شده از طريق سلول های - 1
جنسی، آيا می توان با قياس موجود مزبور به موجود متولد شده از طريق سلول های جسمی، 

همان احکام را به موجود اخير نيز تسری داد؟
با توجه به فرض فوق، موجود جديد، چه نسبتی با فردی دارد كه از تکثير سلول های - 2

جسمی وی به وجود آمده است؟

الف( موجود جديد، خودِ شخصی است كه از طريق تکثير سلول های وی موجود جديد به 
وجود آمده است؟

ب(	موجود جديد فرزند وی است؟
ج(	موجود جديد برادر وی محسوب می گردد؟

د(	آيا می توان به موجود مزبور عنوان طفل مشروع يا نامشروع منتسب نمود؟
ه(	بر فرض محاِل انتساِب يکی از عناوين مزبور، رابطه ابوت، بنوت و اخوِت موجود مزبور 
با موجودِ منشأ، موضوع ارث، محرميت و امکان ازدواج موجودات اين چنينی و فرزندان ايشان 

با يکديگر چگونه قابل حل خواهد بود؟

3- آيا می توان بلحاظ اين كه موجود جديد از طريق تکثير سلولی به دنيا آمده است وی را 
موجودی مستقل و بدون اصل و نسب و وفاقد روابط قرابتی مزبور همانند او دانست؟

هر يک از سواالت مزبور نياز به تحقيق و بررسی ژرف و عميقی دارد كه بايد با تعمق در مسئله از 
سوی فقهاء و حقوق دانان صورت گيرد و در هر مورد با توجه به مقتضيات قضيه مبادرت به اظهار 

نظر و ارائه راه حل های عملی و صحيح گردد.
لذا از آن جا كه با اطالعات اندک بنده نسبت به موضوع، هيچ يک از راه های مزبور نمی توانند 
پاسخگوی تبيين وضعيت حقوقی موجود متولد شده باشند، چرا كه وضعيت موجود جديد، وضعيت 
خاصی است كه در عين داشتن تشابهاتی با وضعيت های اعالم شده، هيچ گاه كاماًل منطبق بر آن ها 
نيست، لذا قياس وضعيت موجود مزبور با موجوداتی كه تا كنون از طريق شارع و مقنن به رسميت 

شناخته شده اند و تسری احکام و آثار وضعيت ايشان نسبت به روابط مزبور امکان پذير نيست. 
در نتيجه با عنايت به اين كه به هيچ يک از طرق اثبات نسب مشروع نمی توان نسب چنين افرادی 
را مشروع دانست ولی در عين حال از آن جا كه چنين طفلی از طريق رابطه نامشروع زناشويی بين 
زن و مرد بيگانه نيز به دنيا نيامده است، لذا نمي توان وي فرزند نامشروع يا داراي نسب نامشروع 
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دانست و از طرفي قابليت انتساب وی به فرد منشأ از جهت ابوت، اخوت و يا بنوت هم ممکن 
نيست. همچنين به لحاظ نحوه تولد، نمی توان وی را نسخه ديگری از فرد منشأ دانست از اين جهت 

كه پدر و مادر چنين فردی مشخص نيست نمی توان وی را به شخص خاصی منتسب نمود.

نتيجه
پس از تعمق و تفقه در انديشه های فقهی و حقوقی ابرازی در موضوع بايد اذعان داشت كه 
همچنان قسمت عمده ای از مشکل باقيست چرا كه با عنايت به احکام دين مبين اسالم كه صرفًا 
نسب شرعی يا نسب در حکم نسب شرعی را به رسميت شناخته و نسب شرعی نيز فقط در موردی 
جاريست كه كودک متولد شده ناشی از رابطه زوجيت صحيح بين زوجين باشد، خواه به صورت 
طبيعی يا از طريق تلقيح مصنوعی اسپرم مرد و تخمک زن، يا آن كه مواردی مانند كودک ناشی از 
وطی به شبهه، كودک متولد شده ناشی از اماره فراش، كودک متولد شده بعد از ابطال يا انحالل نکاح 
كه تحت شرايطی بلحاظ اين كه كودک متولد شده قابليت انتساب به زوجين را داشت ايجاد نسب 
بين ايشان می نمود و يا در مواردی كه از تخمک يا اسپرم زن و شوهر بيگانه به عنوان تقويت تخمک 
و اسپرم زوجين استفاده می گردد به نوعی كه نتوان به اسپرم و تخمک تقويت يافته عنوانی به غير از 

اسپرم و تخمک زوجين داد، می توان كودک متولد شده را منتسب به زوجين دانست.
اما در مورد اخير نيز چنانچه اسپرم و تخمک زن و شوهر بيگانه غلبه بر اسپرم و تخمک زوجين 
پيدا نمايد و يا در ساير موارد كه به طور كلی نطفه حاصله، ناشی از تركيب اسپرم و تخمک زن 
وشوهر بيگانه است، نمی توان كودک متولد شده را به شخصی غير از ايشان منتسب دانست و رابطه 
زوجين اهدا گيرنده با كودک متولد شده به موجب قانون اهدای جنين به زوجين نابارور محدود به  
وظايف و تکاليفی است كه پدر و مادر و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و نفقه و احترام، نسبت 

به وی خواهند داشت و قطعاً قانون مزبور ايجاد كننده نسب بين ايشان نخواهد بود.

پيشنهاد	
نتيجه حاصله يعنی مواردی  همچنان كه مقنن در مواردی غير از موارد مذكور در مقاله و مآالً 
از ازدواج شرعی و قانونی بين زوجين باشد را در حکم ولد ناشی از  كه والدت غير حاصل 
نسب صحيح دانسته است، پيشنهاد مي شود بلحاظ مصالح عاليه ای كه در حفظ هويت و تکريم 
شخصيت چنين كودكی نهفته است و نيز تراضي زوجين نابارور بر اين امر و بمنظور اجتناب از 
محروم نمودن وی از برخورداري از حقوق مدنی مانند نسب وارث، اين مورد نيز ملحق به ولد 

در حکم ولد دارای نسب شرعی محسوب گردد.
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در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در مواردی كه تخليه عين مستأجره ، متوقف 
به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت شمرده شده بود ، موجر مکلف بود ظرف مدت 3 ماه از 
تاريخ ابالغ حکم قطعی ، حق موصوف را – كه از طريق كارشناسی تقويم می شد -  در صندوق 
دادگستـری توديع و يا ترتيب پرداخـت آن را به مستأجر بدهد در غير اينصورت، حکم صادره 

ملغی االثر تلقی می گرديد . چنان كه ماده 28 قانون مذكور، مقرر می داشت : 
در	مواردی	كه	حکم	تخليه	عين	مستأجره	با	پرداخت	حق	كسب	يا	پيشه	يا	تجارت	صادر	و	قطعی	می	شود	
موجر	مکلف	است	ظرف	مدت	3	ماه	از	تاريخ	ابالغ	حکم	قطعی،	وجه	معينه	را	در	صندوق	دادگستری	
توديع	يا	ترتيب	پرداخت	آن	را	به	مستأجر	بدهد	واال	حکم	مزبور	ملغی	االثر	خواهد	بود	مگر	اين	كه	طرفين	

به	مدت	بيشتری	توافق	كرده	باشند.1 
به نوشته دكتر ناصر كاتوزيان: در	قانون	مالک	و	مستأجر	مصوب	سال	13392		برای	اجرای	اينگونه	
احکام،	مقررات	خاصی	پيش	بينی	نشده	بود	و	همين	امر	موجب	سوء	استفاده	مالکان	می	شد.	بدين	
ترتيب	كه	مالک،	پس	از	قطعی	شدن	حکم،	آنرا	اجرا	نمی	كرد	و	با	تهديد	مستأجر	به	تخليه،	بر	ميزان	
اجاره	بها	به	دلخواه	می	افزود.	تأخير	در	اجرای	حکم،	هرچه	بيشتر	می	شد،	تهديد	مالک	نيز	مؤثرتر	
می	گشت.	زيرا	ارزش	سرقفلی	در	بازار	به	تدريج	باال	می	رفت	در	حالی	كه	موجر	حق	داشت	با	
پرداخت	مبلغ	مقرر	در	حکم،	تخليه	را	درخواست	كند.	برای	جلوگيری	از	اينگونه	سوء	استفاده	ها،	
نويسندگان	قانون	روابط	موجر	و	مستأجر	در	صدد	برآمدند	كه	اجرای	احکام	تخليه	را	در	صورتی	كه	

منوط	به	پرداخت	سرقفلی	باشد،	محدود	به	مدت	كوتاهی	سازند	.	.	.3	 

1. اين موارد بشرح مواد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 احصا شده بود.
2. اين قانون با تصويب قانون سال 56 بکلی نسخ گرديد.

3 . دكتر ناصر كاتوزيان / حقوق مدنی – معامالت معوض، عقود تمليکی/ صفحه  395 

مهلت اجرای حکم تخليه در فرض پرداخت حق سرقفلی
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در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نيز علی الظاهر چنان قيدی كه اجرای حکم 
تخليه را در فرِض پرداخت حق سرقفلی، به مدت معينی محدود سازد وجود ندارد. بطوری كه 

تبصره 2 ماده 6 مقرر می دارد: 
در	صورتی	كه	موجر	به	طريق	صحيح	شرعـی،	سرقفلی	را	به	مستأجر	منتقل	نمايد	هنگام	تخليه،	مستأجر	

حق	مطالبه	سرقفلی	به	قيمت	عادله	روز	را	دارد. 
قطع نظر از تفاوتهای ميان حق	كسب	يا	پيشه	يا	تجارت و حق	سرقفلی كه در جايی ديگر بدان 
پرداخته ايم4، علی الظاهر قانون جديد با نداشتـن قيد زمـانی معين و مشخص  كه در ظرف آن می بايد 

حقِ مستأجر پرداخت گردد، رويه قضايی و محاكم را با مشکالت و معضالتی مواجه ساخته است. 
با انقضا مدت اجاره و بدنبال درخواست تخليه از سوی موجر، دادگاه از طريق كارشناسی، ميزان 
حق سرقفلی به نرخ عادله روز را تعيين می كند و ضمن صدور حکم تخليه، اجرای تخليه را منوط 

به پرداخت سرقفلی مذكور می نمايد.
ظاهر تبصره و رعايت اصل عدالت معاوضی و نيز به رسميت شناختن حق	سرقفلی از سوی 
قانونگذار، در نهايت، رويه قضايی را به اين نتيجه رهنمون شد كه به هر حال در فرضی كه مستأجر 
واجد حق سرقفلی باشد، تخليه عين مستأجره منوط به پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز 
خواهد بود. چنانکه اكثريت قريب به اتفاق قضات در تاريخ 77/4/10 در فرض سؤال، تخليه را 

متوقف به پرداخت حق سرقفلی موصوف، اعالم كردند.
اما نکته مهم اين است كه دامنه و حيطه اجرايی چنين حکمی تا كجاست؟ آيا موجر می تواند با 
توجه به خالء موجود در قانون جديد – كه علی الظاهر اجرای حکم تخليه مبتنی بر پرداخت حق 
سرقفلی را به مدت معينی محدود نکرده -  اجرای حکم را به چند سال بعد احاله دهد و با توسل 
به قاعده اعتبار امر مختوم، با پرداخت حق سرقفلی تعيين شده در حکمی كه بر اساس شاخص های 
اقتصادی چندين سال قبل صادر شده، اجرای تخليه را مطالبه كند؟ و آيا در چنين وصفی، راه برای 

رويکرد های سود جويانه باز نمی شود؟
به ياد بياوريم وجود همين خالء در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1339، قانونگذار 
را بر آن داشت برای جلوگيری از روش های منفعت طلبانه و سودجويانه به تأسيس ماده 28 قانون 
موجر و مستأجر مصوب سال 1356 همت گمارد تا اعتبار احکام تخليه ای را كه اجرای آن متوقف 
بر پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر بوده به مدت معين و مشخصی محدود سازد. 
آيا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 با نداشتن قيد زمانِی معين، روابط حقوقی 

ميان طرفين را به سالهای قبل از تصويب قانون سال 1356 سوق نمی دهد؟ 

4. حسين رسول زاده  / مجله دادرسی 42 سال 1382 مناسبت تخليه عين مستأجره با پرداخت حق سرقفلی در قانون جديد روابط 
موجر و مستأجر
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بنظر	چنين	نمی	رسد.
برآنم ضرورت درک خالق از مفهوم و منطوق و پيشينه  حقوقی تبصره 2  ماده 6 قانون جديد و 
قرائت پويای آن5، مجالی برای وقوع بحران در روابط حقوقی موجر و مستأجر و در نتيجه، پيدايی 

زمينه های سوء استفاه برای برخی مالکان سودجو و فرصت طلب باقی نمی گذارد.
در قرائت نخستين، بنظر چنان می رسد كه گويا تبصره 2 ماده 6 حکمی در خصوص مورد، ندارد :

...	هنگام	تخليه،	مستأجر	حق	مطالبه	سرقفلی	به	قيمت	عادله	روز	را	دارد	
نتيجه مستقيم چنين قرائتی آن است كه با درخواست تخليه از سوی موجر، قيمت سرقفلی به نرخ 
عادله روز، تعيين و ضمن صدور حکم بر تخليه، انجام تخليه به پرداخت حق سرقفلی مذكور در 
حکـم منوط گردد. در چنيـن فرضی محدوديـت زمانی برای اجرای حکـم، متصور نيست و موجـر 
می تواند هر وقت بخواهد با توديع حق سرقفلی تعيين شده، اجرای حکم را مطالبه كند. شايد تصور 
شود چنين رويکردی با ظاهر تبصره، منطبق باشد ليکن ضرورت درک همه جانبه از عبارات و 
الفاظ مذكور در تبصره و رسالت رويه قضايی در قرائت خالق و كارآمد قانون، افق ها و تفسيرهای 
ديگری را پيشاروی جامعه حقوقی می گشايد. اجازه بدهيد بار ديگر – و اين بار با تأكيد بر واژگان 

كليدی – نگاهی به متن تبصره بيفکنيم : 
...	هنگام	تخليه،	مستأجر	حق	مطالبه	سرقفلی	به	قيمت	عادله	روز	را	دارد	

هنگام	تخليه هنگام صدور حکم نيست بلکه هنگام اجرای حکم تخليه است. بنابر اين تعيين قيمت 
عادله روز، ناظر بر هنگام تخليه يعنی زمان انجام تخليه است و مستأجر نيز حق دارد قيمت عادله 

روزِ هنگام تخليه را مطالبه و توقع كند. 
به نظر می رسد چنين قرائتی با شأن قانون و نيت قانونگزار و عدالت اجتماعی و معاوضی و رعايت 
اصل انصاف، انطباق تام و تمامی داشته باشد. با اينحال پذيرش اين تلقی نه فقط پايان تأمالت نيست 
بلکه پرسش های نوينی را فرا روی جامعه حقوقی می گذارد و راه حلهای جديدی را از رويه 

قضايی، متوقع می گردد. نخستين پرسش بر پايه چنين يافتاری اين است كه:
آيا دادگاه ها و محاكم می بايد پس از احراز پيش شرط های حقوقی، صرفاً به صدور حکم تخليه 
بسنده كنند و تعيين قيمت عادله سرقفلی را به زمان اجرای حکم و موعد و هنگام تخليه، توسط 

دايره اجرای احکام، موكول سازند! 
تا جايی كه نگارنده به نظرخواهی و گمانه زنی پرداخته است  گروهی از حقوقدانان بر آن هستند 
بهتر است محاكم در رأی صادره به تخليه عين مستأجره تصريح و بطور كلی خاطر نشان سازند 
5. اين بحث، ريشه در انگاره تأويل متن يا هرمنوتيک دارد كه در دستگاه های فکری و انديشگی سيستم های فلسفی – دينی معاصر 
از جايگاهی درخور برخوردار بوده و امروزه می توان عالوه بر هرمنوتيک دينی، فلسفی، هنری از هرمنوتيک حقوقی نيز نام برد. 

هرمنوتيک را علم تفسير متن ناميده اند.
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انجام تخليه منوط است به پرداخت حق سرقفلی به قيمت عادله روز در حق مستأجر كه به هنگام 
تخليه، توسط دايره اجرای احکام و با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد. 

اين راه حل هرچند كه در راستای آنچه پيش تر نتيجه گرفتيم، واقع می نمايد ليکن مخاطره آميز 
بنظر می رسد. زيرا درست است كه دادگاه انجام تخليه را به پرداخت سرقفلی به قيمت عادله همان 
روز منوط ساخته ليکن موكول كردن تعيين سرقفلی روز، به دايره اجرای احکام كه مستلزم ارجاع 
امر به كارشناس و احياناً رسيدگی به اعتراضات واصله از سوی طرفين و تأمالت قضايی است شرط 

احتياط بنظر نمی رسد. و چه بسا ممکن است حقی ضايع شود.
بنابراين گروهی را عقيده بر آن است با اتخاذ وحدت مالک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر 

مصوب سال 1356، اعتبار حکم تخليه را به همان مدت سه ماه از تاريخ قطعيت محدود سازند.
برغم ضرورت اين نظر، اتخاذ چنين رويکردی از سوی رويه قضايی، حاكم ساختن مقررات قانون 

مصوب سال 1356 بر قانون اخير می باشد كه مجوزی برای اين كار وجود ندارد .
در رويکردی ديگر با استمداد از مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمی دادگستری 
مصوب 1381/1/18 كه اشعار می دارد در	مواردی	كه	انجام	معامالت	مستلزم	تعيين	قيمت	عادله	روز	
از	طرف	كارشناس	رسمی	است،	نظريه	اعالم	شده	حداكثر	تا	شش	ماه	از	تعيين	تاريخ	صدور،	معتبر	
خواهد	بود، دو نظر مجال ظهور می يابد. در نظريه نخست می توان گفت پس از تعيين قيمت عادله 
روز سرقفلی و لحاظ آن در رأی صادره، تصريح گردد چنانچه حکم تخليه تا شش ماه از تاريخ 
قطعيت، اجرا نشود و پس از آن، موجر )محکوم له( در مقام اجرای حکم برآيد، الزم است قيمت 
جديد سرقفلی زير نظر دادگاه صادر كننده حکم، تعيين و انجام تخليه به پرداخت قيمت جديد 

سرقفلی، موكول گردد. 
اين نظر، قابل تأمل و با اصل عدالت معاوضی سازگاربه نظر می رسد. اما ايرادی بدان وارد است قطعيت 
اجرای حکم زير سؤال است و دادگاه را بر آن وا می دارد در خصوص قسمتی از حکم قطعی، وارد 
رسيدگی مجدد شود و عالوه بر آن معلوم نيست چنانچه پس از تعيين مجدد قيمت سرقفلی، موجر، ديگر 

بار اجرای حکم را برای مدتی بيش از شش ماه دوم به تأخير اندازد تکليف چه خواهد بود؟
در نظر دوم، با لحاظ و تعميم تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمی دادگستری،  
می توان بر آن بود كه چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاريخ قطعيت، موجر حکم تخليه را كه منوط 

به پرداخت حق سرقفلی تعيين شده است، اجرا نکند، حکم صادره ملغی االثر خواهد بود.
اين عقيده با عمومات قانون و پيشينه حقوقی و رعايت انصاف و اصل عدالت معاوضی قضايی 
و مهم تر ضرورت فصل خصومت، انطباق و سازگاری افزون تری دارد و بنظر تفسيری كارآمد و 

چاره ساز می رسد.
در هر حال، بسنده كردن به شکل تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  سال 
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1376 وصدور حکم بر تخليه عين مستأجره در فرض استحقاق مستأجر به دريافت حق سرقفلی به 
نرخ عادله روز، بی هيچ قيدی با تأويل وسيع و دقيق تبصره مذكور و سياق عبارات و حکمت مستور 
در ژرف ساخت متن، در تعارض است. بياد داشته باشيم مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون، مستأجر، 
مستحق دريافت حق سرقفلی به نرخ عادله روز در هنگام	تخليه است و هنگام تخليه، هنگام صدور 

حکم نيست بلکه هنگام اجرای تخليه است.

منابع
ناصر كاتوزيان – حقوق مدنی -  معامالت معوض ، عقود تمليکی- 1
حسين رسول زاده – مناسبت تخليه عين مستاجره با پرداخت حق سرقفلی در قانون جديد روابط موجر و مستاجر – مجله - 2

دادرسی شماره 42 سال 1382
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حسن	صديق
موانع جذب سرمايه گذاری خارجی در ايران

فاطمه	مهاجر
استاديار	گروه	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد		تهران	شمال

خارجی  سرمايه گذاری  امروزه 
نه  پيشرفت  ابزار  يک  عنوان  به 
توسعه  حال  در  كشورهای  در  تنها 
از صاحبنظران  بسياری  توجه  مورد 
قرار  حقوقی  و  سياسی  اقتصادی، 
سنتی  كشورهای  بلکه  است  گرفته 
در صدد جذب  نيز  فرست  سرمايه 

سرمايه های خارجی هستند.
از  يکی  خارجی  سرمايه گذاری 
كه  است  اقتصادی  توسعه  ابزارهای 
ساختار  با  متناسب  كشورها  همه 

اقتصادی خود از آن استفاده می كنند.
كشورها با هدف پر كردن شکاف 
ميان پس انداز ملی و سرمايه گذاری 
مورد نياز كشور، دستيابی به آخرين 
دانش و مهارت فنی و مديريتی دنيا، 
منابع  اين  از  ارزی  تنگناهای  رفع 

استقبال می كنند.
نيازمند  گوناگون  دالئل  به  ايران 
گام  و  است  خارجی  سرمايه گذاری 
نخست در راه جذب سرمايه گذاری 
خارجی ، شناخت موانع موجود بر سر 

راه جلب سرمايه های خارجی است.
بسيار مهم در جلب  از علل  يکی 
در  خارجی  سرمايه های  اندک  سهم 
جمهوری اسالمی ايران، مسأله نبود 
سياسی،  مختلف  شئون  در  امنيت 
و...  حقوقی  قضايی،  اقتصادی، 
تضمين  باعث  امنيت  وجود  است. 
سرمايه گذاری شده و موجب می شود 
خارجی  گذاران  سرمايه  انگيزه  كه 

برای سرمايه گذاری بيشتر شود.

1-	موانع	حقوقی	سرمايه	گذاری	خارجی:
1-1	موانع	ناشی	از	قانون	اساسی:
1-1-1	اصل	81	قانون	اساسی:

در نتيجة ضديت مسئولين و انقالبيون رأس كار كه همواره نسبت به غرب و اقداماتشان در ايران 
به ديد شک و ترديد می نگريستند و نيز برای جلوگيری از تجارب تلخ گذشته سعی كردند كه 
قانون اساسی را به گونه ای طراحی و معماری نمايند كه خارجی ها نتوانند به سان گذشته دارای حق 
انحصاری فعاليت های اقتصادی در منابع طبيعی، معدنی خصوصاً نفت و فعاليت های ويژه در اين 

كشور بشوند.
از اين رو اصل 81 به شرح زير تصويب شد:

دادن	امتياز	تشکيل	شركت	ها	و	مؤسسات	در	امور	تجاری	و	صنعتی	و	كشاورزی	و	معادن	و	خدمات	به	
خارجيان	مطلقاً	ممنوع	است.

مهم ترين منع قانونی در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در راه جلب سرمايه 
خارجی كه از نظر ارزيابی ميزان ريسک برای سرمايه گذاران بالقوه در ايران، كفه ترازو را در جهت 

موانع سرمايه گذاری سنگين تر می كند، ممنوعيت مقرر در اصل 81 قانون اساسی است.

كارشناس	ارشد	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	تهران	شمال
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تعاريف مختلفی از امتياز صورت گرفته است كه پاره ای از آن ها در ذيل آورده می شود:
اجازه ای كه دولت برای ايجاد كارخانه، استخراج معادن، انتشار روزنامه و غيره به كسی می 	 

دهد )دهخدا، 1344، ص 167(.
جدا شدن، برتری داشتن و نيز به معنای اجازه ای كه دولت برای احداث كارخانه يا استخراج 	 

معدن يا انتشارروزنامه يا برخی كارهای ديگر به كسی بدهد )عميد، 1343، ص 136(.

در خصوص اين كه امتياز حق است يا انحصار، نظرات مختلفی ارائه شده است. نظری وجود دارد 
دال بر اين كه امتياز همان انحصاری است كه از سوی دولت در محدوده ای خاص و با شرايطی 
معين، به اشخاص واگذار گرديده است. متن اوليه اصل 81 تأكيد كننده اين برداشت است زيرا در 

اصل مزبور اعالن شده بود:
دادن	امتياز	تشکيل	شركت	ها	و	مؤسسات	در	بخش	عمومی	و	اعطای	انحصار	در	امور	تجاری	و	صنعتی	
و	كشاورزی	و	معادن	و	خدمات	ممنوع	است	مگر	در	موارد	ضرورت	با	تصويب	مجلس	شورای	اسالمی.

اگر عبارات فوق را با متن فعلی اصل 81 مقايسه كنيم در خواهيم يافت كه در متن فعلی كلمات 
اعطای	انحصار حذف شده است. اعضای مجلس بررسی نهايی قانون اساسی دريافتند كه آنچه منظور 
نظر آنان می باشد در لفظ امتياز بيان شده و ديگر نيازی به تأكيد مجدد برانحصار نيست. استفاده 
از مفهوم انحصار و منع كلی آن در اصل 43 قانون اساسی نيز به آنان اين جرأت را داد كه از تکرار 

يک مفهوم در دو اصل اجتناب ورزند)امام، 1373،ص 112(.
گروهی ديگر امتياز را بنا به دالئل زير به معنی حق تلقی می كنند: )كاويانپور،1377،ص 18(.

1- ظاهر عبارت داللت بر اين معنا دارد و عدول از معنای ظاهری محتاج دليل است.
2- كامال واضح است كه اصل 81 مصوب، جانشين اصل 24 قانون اساسی مشروطه كه به موضوع 
انحصار اختصاص دارد، قرار نگرفته است )خداياری،1380، ص120(. و در اين خصوص بايد 
گفت كه قانون و آيين نامه اجرايی مربوط به تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی،امتياز را 
تعريف نموده. بنابر اين، ممنوعيت ديگر موضوعيت ندارد. بند )ج( از ماده 2 قانون مذكور در بيان 

شرايط عمومی پذيرش سرمايه خارجی مقرر می دارد:
منظور از امتياز، حقوق ويژه ای است كه سرمايه گذاران خارجی را در موقعيت انحصاری قرار 

دهد.
در تفسير اصل 81 قانون اساسی بايد ممنوعيت مطلق را صرفا متوجه دادن	امتياز در معنای حقيقی 
كلمه دانست، اگر ممنوعيت مطلق را متوجه تشکيل مؤسسات و شركت های خارجی به هر عنوان 
و هر نوع) حتی به صورت مقاطعه( بسازيم، در حالی كه امکانات داخلی و دولتی در كشور وجود 
نداشته باشد، امکان هرگونه سازندگی از ميان خواهد رفت. فلذا، دولت نمی تواند، نه از طريق 
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امتياز، بلکه از طريق ساير قراردادها و با استفاده از شيوه های رقابت و مزايده و مناقصه، ابتکار 
عمل در تنظيم قراردادهای مقرون به صرفه ولو با خارجيان را در دست خود داشته باشد، تا از 
اين طريق، هم عمران و آبادانی كشور دچار ركود نگردد و هم آن كه با مراقبت تمام منافع جامعه 

محفوظ بماند)هاشمی، 1380، ص 197(.
اصل 81 ترديدهای بسياری در خصوص جذب سرمايه گذاری خارجی ايجاد كرد و مانعی اساسی 
در اين راه بود. ولی با تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی ، ابهامات مربوط به 
اين اصل بر طرف شده است. در بند د ماده 2 اين قانون، سهم سرمايه گذاری خارجی در بخش های 

اقتصادی و نيز هر رشته معلوم شده است.

1-1-2	اصل44	قانون	اساسی:
اصل 44 قانون اساسی: نظام	اقتصادی	جمهوری	اسالمی	ايران	بر	پايه	سه	بخش	دولتی،	تعاونی	و	

خصوصی	استوار	است.
بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ مادر، بازرگانی خارجی معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين 
نيرو، سدها وشبکه های بزرگ آبرسانی، راديو، تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، 
كشتيرانی، راه و راه آهن و مانند اين ها است كه بصورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر 

طبق ضوابط اسالمی تشکيل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه 

مکمل فعاليت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکيت در اين سه بخش تا جائی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين 
اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد 

حمايت قانون جمهوری اسالمی است.
تفصيل	ضوابط	و	قلمرو	و	شرايط	هر	سه	بخش	را	قانون	معين	می	كند.

فصل چهارم كه مربوط به اقتصاد و امور مالی است اقتصاد ايران را به سه بخش دولتی، تعاونی 
و خصوصی تقسيم كرده و در آن بخش های عظيم اقتصادی كشور را در اختيار دولت نهاده است 
اصلی كه به عقيده برخی از صاحبنظران عامل ركود اقتصادی و بن بست نظام سرمايه گذاری در 

كشور است )اخالقی، 1379، ص11و12( 
اين اصل را می توان هم مانع سرمايه گذاری خصوصی داخلی و هم مانع سرمايه گذاری خارجيان 

در ايران دانست.
با توجه به اين كه سرمايه گذاری خارجی برای پيشرفت اقتصادی كشور، امری اجتناب ناپذير است، 
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برای جذب سرمايه های خارجی در بخش هايی نظير بيمه، بانک و ... آيا بايد اصل 44 را تغييرداد 
يا اصالح نمود يا می توان با ارائه تفسيری مناسب، راه حلی برای دست يابی به اين مقصود يافت؟

با توجه به اين كه اصل 44 ق.ا به صراحت بخش های عظيم اقتصادی كشور و انحصار آن به بخش 
دولتی را بيان نموده و با توجه به عبارت مانند	اين	ها كه در ذيل بخش اول آمده است، داللت بر تمثيلی 
بودن موارد دارد به اين معنا كه هر بخش عظيم اقتصادی كه در كشور ايجاد شود به ناچار در اختيار دولت 
است و امکان فعاليت های بزرگ اقتصادی توسط بخش های غير دولتی ممکن نيست. بنابر اين امکان 
سرمايه گذاری در بخش هايی نظير بيمه و بانکداری و صنايع بزرگ و ديگر فعاليت هايی كه بزرگ تلقی 

می گردند نه برای سرمايه گذاران داخلی امکان دارد و نه برای سرمايه گذاران خارجی.
بر اين اساس تنها راه خروج از انحصار دولتی تغيير اصل 44 است. با اين تغيير، امکان فعاليت 
اقتصادی توسط همگان در همه زمينه ها فراهم می گردد. و برای جلوگيری از استثمار ثروتهای عمده 

كشور نيز می توان از اهرم ها و مکانيزم های كنترل نظير ماليات استفاده كرد.
تفسير معقول و منطقی از اصل 44 ق.ا با توجه به ذيل اين اصل به سهولت امکان پذير است. بر 
اساس ذيل اصل، مالکيت در اين سه بخش تا جايی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از 
محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مايه زيان جامعه 
نشود، مورد حمايت جمهوری اسالمی است. به بيان ديگر انواع مالکيت ها از جمله مالکيت دولتی 
تا وقتی مورد حمايت قانون اساسی جمهوری اسالمی است كه موجب رشد و توسعه اقتصادی 

كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود.
در واقع اگر تصدی كامل دولت بر فعاليت های بزرگ اقتصادی را بپذيريم و از فعاليت سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی به استناد اصل 44 جلوگيری كنيم، هدف مذكور در اصل 43 ق. ا تأمين نمی گردد.
اصل 43 اهداف اقتصادی كشور را بيان می كند و اصل 44 راه رسيدن به آن اهداف را در تقسيم 

بخش های اقتصادی به سه بخش مذكور در اصل می بيند.
پس بايد واقع بين بود و به استناد ذيل اصل 44 راه رشد و توسعه اقتصادی كشور را هموار كرد و ضمن 
تأكيد بر اصول مالکيت بر اساس اصل 44 در محدوده قوانين اسالم، سياست های اقتصادی را به گونه ای 
تنظيم كرد كه هم موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شده و هم مايه زيان جامعه نگردد. چنين سياست 
اقتصادی و داشتن چنين مالکيتی بی ترديد هم موافق قانون اساسی و اهداف مندرج در آن است و هم سبب 
رشد و توسعه اقتصادی كشور است. راه رشد و توسعه اقتصادی كشور نيز با بازگذاشتن امکان فعاليت 

سرمايه گذاران داخلی و خارجی ضمن حفظ مکانيزم های نظارت و كنترل است. 

1-1-3		اصل	139	قانون	اساسی:
به	موجب	ماده	19	قانون	سرمايه	گذاری: اختالفات بين دولت و سرمايه گذاران خارجی در 
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نگردد  فصل  و  حل  مذاكره  طريق  از  چنانچه  قانون  اين  موضوع  های  سرمايه گذاری  خصوص 
نامه دو جانبه  قانون موافقت  آنکه در  در دادگاه های داخلی مورد رسيدگی قرار می گيرد، مگر 
سرمايه گذاری با دولت متبوع سرمايه گذار خارجی، در مورد شيوه ديگری از حل وفصل اختالفات 
توافق شده باشد. اگر اختالف ها در نتيجه گفتگو و مذاكره حل نشود ، راه حل بعدی طرح اختالف 

از طريق محاكم دادگستری خواهد بود.
حق مراجعه به محاكم دادگستری و احقاق حقوق از جمله حقوق مدنی است كه اتباع بيگانه 
جز در موارد استثنا از آن متمتع می باشند. اما اعمال اين حق با مشکالتی مواجه است كه شخص 
خارجی رسيدگی در دادگاه های دادگستری را به عنوان آخرين راه حل در نظر بگيرد، اخذ تأمين 
از اتباع بيگانه و عدم اطمينان خارجيان به دادگاه های داخلی از جمله عواملی هستند كه رسيدگی 

قضايی در محاكم دادگستری ايران را با محدوديت مواجه می سازند .
بر اساس ماده 144 قانون آيين دادرسی مدنی، اتباع	دولت	های	خارجی	چه	خواهان	اصلی	باشند	و	چه	
به	عنوان	شخص	ثالث	وارد	دعوی	گردند	،	بنا	به	درخواست	طرف	دعوی	برای	تأديه	خسارتی	كه	ممکن	
است	بابت	هزينه	دادرسی	و	حق	الوكاله	به	آن	محکوم	گردند	بايد	تأمين	مناسب	بسپارند.	درخواست	أخذ	

تأمين	فقط	از	خوانده	تبعه	ايران	و	تا	پايان	جلسه	اول	دادرسی	پذيرفته	می	شود.
أخذ تأمين از اتباع خارجی به هنگام دادرسی را نمی توان از موانع يا محدوديت های سرمايه گذاری 
خارجی در ايران دانست)متين دفتری، 1378،ص281(  سرمايه گذار خارجی نيز همانند ساير اتباع خارجی 
به هنگام اختالف با اتباع ايران بعضاً مجبور به اقامه دعوی بر احقاق حق خويش هستند و در اين مسير 
ممکن است نياز به سپردن تأمين بر اساس ماده 144 قانون آ.د.م باشند ولی آنچه در قانون مذكور به عنوان 
اخذ تأمين از اتباع بيگانه آمده مربوط به تمام خارجيانی است كه در ايران فعاليت می كنند و تنها ويژه 
سرمايه گذاران خارجی نيست عالوه بر آن كه تأمين از دير باز در كشور های مختلف از اتباع بيگانه اخذ 
می شد و ويژه قانون آ.د.م ايران نيست. از سوی ديگر تأمين مذكور برای جبران خسارات احتمالی است 
و به هيچ وجه در آن حقی از اتباع بيگانه تضييع نمی گردد، تنها ممکن است تأمين مذكور برخالف اصل 
تساوی بين اتباع خارجی و داخلی در اقامه دعوی به نظر برسد. امری كه به طور كلی ممکن است مانع 
سرمايه گذاری خارجی تلقی گردد ، ترس خارجيان از مراجعه به دادگاه های داخلی است كه هم در مورد 

سرمايه گذاری خارجی و هم در خصوص ساير خارجيان صادق است.
سرمايه گذار خارجی هميشه به دادگاه داخلی به عنوان جزئی از حکومت نگاه می كند كه هميشه 
مصالح ملی و منافع عمومی كشور خويش را بر هر چيزی مقدم می دارد. به همين دليل عموما 
سرمايه گذاران خارجی ترجيح می دهند كه برای حل و فصل اختالفات راجع به سرمايه گذاری يک 
مرجع بی طرف را به عنوان داور انتخاب كنند . با وجود اين، قوانين كشور ها در رفع اختالفات ميان 

خارجی ها و اتباع كشورشان حتی در نحوه انجام دادرسی نيز محدوديت هايی قائل شده اند.
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داوری يک روش مناسب حل و فصل اختالف ها، به ويژه در زمينه بازرگانی بين المللی، می باشد. 
در اين روش رسيدگی، فصل اختالف بين طرفين خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاصی كه 
طرفين يا ثالث آنان را در اين جهت انتخاب نموده اند، صورت می گيرد)شمس، 1385، ص 515( 
در اصل اين روش در مقايسه با مواردی كه طرفين به مراجع دادگستری متوسل می شوند، به عنوان 
روشی كم هزينه تر، سريع تر، تخصصی تر و انعطاف پذيرتر معرفی شده است. بنابر اين در صورتی 
كه اعمال چنين روشی برای طرفين ميسر باشد، توسل به آن ترجيح خواهد داشت. با وجود اين بدون 
توافق طرفين در خصوص اعمال اين روش از حل و فصل اختالفها، داوری هرگز امکانپذير نخواهد 
بود. شرط داوری شرطی است كه به موجب آن امضا كنندگان قرارداد متعهد می شوند كه اگر اختالفی 

در آينده به وجود آمد، آن را از طريق داوری حل و فصل نمايند)قائم مقام فراهانی، 1386، ص 80(

در	اصل	139	قانون	اساسی	آمده	:
صلح	دعاوی	راجع	به	اموال	عمومی	و	دولتی	يا	ارجاع	آن	به	داور	در	هر	مورد	موكول	به	تصويب	هيأت	
وزيران	و	بايد	به	اطالع	مجلس	برسد	،	در	مواردی	كه	طرف	دعوی	خارجی	باشد	.	در	موارد	مهم	داخلی	،	

بايد	به	تصويب	مجلس	نيز	برسد	.	موارد	مهم	را	قانون	تعيين	می	كند.	
با اين كه در اصل 139 تنها ارجاع دعاوی كه طرف دعوی خارجی است ، آن هم درخصوص اموال 
عمومی و دولتی، داوری منع گرديده است، محدوديتی در خصوص حل و فصل اختالفات از طريق 
داوری كه يکی از ساده ترين روش های حل اختالف می باشد به وجود آورده است . و نبايد اثر 
اصل 139 را بر فعاليت سرمايه های خارجی در ايران قابل انکار دانست . در واقع خارجيان به هنگام 
سرمايه گذاری عمدتاً دنبال شيوه های كدخدا منشانه برای حل اختالف هستند و اگر داوری  منع گردد 

و يا تابع شرايط و تشريفات خاص شود، تمايل آنان به سرمايه گذاری در كشور كاهش می يابد.
اصل 139 قانون اساسی جمهور ی اسالمی ايران صلح دعاوی دولتی و عمومی و دعاوی راجع به 
آن ها را با تصويب هيأت وزيران دانسته است و در موردی كه طرف دعوی ، خارجی باشد تصويب 
مجلس را نيز ضروری دانسته است. در واقع اصل مذكور نوعی محدوديت اهليت برای دولت ايران 

در ارجاع اختالفات به داوری در مواردی كه طرف دعوی آن خارجی است قائل شده است.

1-1-4	اصل	چهارم	قانون	اساسی:
كليه	قوانين	و	مقررات	مدنی،	جزايی،	مالی،	اقتصادی،	اداری،	فرهنگی،	نظامی،	سياسی	و	غير	اين	ها	بايد	بر	
اساس	موازين	اسالمی	باشد.	اين	اصل	بر	اطالق	يا	عموم	همه	اصول	قانون	اساسی	و	قوانين	و	مقررات	ديگر	

حاكم	است	و	تشخيص	اين	امر	بر	عهده	فقهای	شورای	نگهبان	است.
از ويژگی های قانون اساسی تأكيد بيشتر آن به جنبه اسالمی قوانين است. و از جمله در اصل 4 آن 
مقرر شده كه كليه	قوانين...بايد	بر	اساس	موازين	اسالمی	باشد. مواردی پيش آمده است كه مصوبات 
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هيأت وزيران در خصوص سرمايه گذاری به استناد قانون جلب و حمايت سرمايه گذاری خارجی 
مصوب 1334 بعد از تصويب به جهت عدم انطباق با موازين اسالمی از ناحيه شورای نگهبان مغاير 

شناخته شده است)خداياری،1380، ص 74-76(
سرمايه گذار خارجی همواره به دنبال سود سرمايه گذاری و اطمينان از امنيت سرمايه اش در كشور 
سرمايه پذير است فلذا اين موارد هم می تواند از ديد سرمايه گذار خارجی به عنوان مانعی برای 

سرمايه گذاری آنان باشد.

1-1-5	اصل	هشتاد	و	دوم	قانون	اساسی:
استخدام	كارشناسان	خارجی	از	طرف	دولت	ممنوع	است	مگر	در	موارد	ضرورت	با	تصويب	مجلس	

شورای	اسالمی.
سرمايه گذاری خارجی به طرق گوناگون انجام می شود. ماده 2 آيين نامه اجرايی قانون جلب و 
حمايت سرمايه های خارجی، مقرراتی را پيش بينی نموده است. در بسياری از موارد اعالم شد در ماده 
2 مزبور به منظور استفاده و راه اندازی سرمايه خارجی الزم است قرارداد سرمايه گذاری يا قرارداد 
كمک فنی و تخصصی تواما منعقد گردد و در بعضی موارد مؤسسات و شركت های سرمايه گذار 
خارجی به منظور ايجاد كار برای متخصصين و كارشناسان خود و برای توسعه و حفظ موقعيت 
سرمايه گذاری و تجاری خود در كشورهای سرمايه پذير به جای تأسيس شعبه و تشکيل شركت فرعی 
و مختلط از طريق انعقاد قراردادهايی تحت عنوان كمک های فنی و تخصصی اقدام به سرمايه گذاری 
می نمايند، اين قراردادها اصوال به تبع قراردادهايی نظير قراردادهای وام و امتياز منعقد می شوند. برای 
تحصيل بهتر سرمايه گذار خارجی تعدادی از متخصصين و نيروی كار ماهر خود را برای نظارت و 

كمک های فنی به كشور ميزبان می فرستد. همين وضعيت در صنايع بزرگ وجود دارد.
اصل مزبور استخدام كارشناس خارجی را در ايران ممنوع نکرده است اما به موجب اين اصل، اخذ 
مجوز جهت استخدام متخصص خارجی از مجلس، مستلزم تشريفات خاصی است كه غالبا به علت 
طوالنی شدن، رغبتی به كار داده نمی شود و يا حتی در طول انجام مصوبات به خاطر وجود فاصله زمانی 
زياد، طرف خارجی يا تغيير عقيده ميدهد يا از اصل موضوع منصرف ميشود و اين موارد می تواند به عنوان 

اشکاالت موجود كه ناشی از اجرای اين اصل است، برای سرمايه گذاری مانعی به حساب آيد.

1-1-6		اصل	يکصد	و	پنجاه	و	سوم:
اصل 153 قانون اساسی كه اساس تفکر آن جلوگيری از هر گونه نفوذ بيگانه و نفی كامل سلطه 
بوده تا بتوان اقتصاد سالم و عادالنه براساس اصول اسالمی پايه گذاری كرد و نيز با توجه به آيه 
شريفه 141 سوره نسا كه ميفرمايد: خداوند	هرگز	برای	كفار	راهی	را	كه	موجب	تسلط	آن	ها	بر	
مؤمنين	باشد	باز	نخواهد	كرد. مقرر می دارد: هرگونه	قرارداد	كه	موجب	سلطه	بيگانه	بر	منابع	طبيعی	و	
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اقتصادی،	فرهنگ،	ارتش	و	ديگر	شئون	كشور	گردد	ممنوع	است.
بنابر آنچه كه در خصوص اصل 153 قانون اساسی بيان شد اين اصل نيز مانعی بر سر راه سرمايه گذاری 
خارجی محسوب ميشود هرچند كه از اصل فوق عدم مشاركت افراد ايرانی با سرمايه های خارجی استفاده 
نميشود ولی بايد توجه داشت كه هر قانونی كه موجب كاهش مالکيت صد در صد خارجيان بر واحدهای 

توليدی و صنعتی گردد جاذبه سرمايه گذاری را به همان اندازه كاهش خواهد داد.  
بعضی از محدوديت های موجود در قانون اساسی را ميتوان با تفاسيری كه از اين اصول ميشود تا 
حدی رفع نمود به عنوان مثال در ارتباط با اصل 145 قانون اساسی و در مورد استفاده از كارشناسان 
خارجی و بکار گرفتن كارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان بطور موقت در ارتش، شورای 
نگهبان در تفسير مورخ 1359/12/14 مجاز دانست در حاليکه در اصل 145 قانون اساسی ممنوع 

گرديده است)مهرپور، 1371،ص 28-29(
با توجه به آنچه بيان شد پس ميتوان اصول قانون اساسی را به گونه ای تفسير نمود كه بتوان 
اين محدوديت ها را هرچند برای مدتی از بين برد و بتوان خارجيان را بطور صد در صد برای 

سرمايه گذاری خارجی در بخش های مورد نياز اقتصادی كشور بکار گرفت.

1-2	موانع	ناشی	از	قوانين	عادی:
1-2-1	قانون	كار

ايران  اسالمی  كار جمهوری  قانون  است،  كار مجری  روابط  كه در خصوص  قانونی  مهمترين 
مصوب 1369 می باشد.يکی از خصوصيات اين قانون حمايتی بودن فوق العاده آن است.

اغلب سرمايه گذاری های خارجی در قالب طرح های عمرانی صورت می گيرد. در اين طرح ها، 
سرمايه گذار خارجی معموالً نقش پيمانکار يا سازنده را ايفا می كند و برای اجرای تعهدات خود نياز به 
استفاده از نيروی كار دارد. همانطور كه گفته شد دسترسی آسان به نيروی كار محلی يکی از عوامل مهم 
مؤثر در تصميم گيری سرمايه گذار است. عليرغم وجود نيروی كار ارزان در كشورمان، ويژگی های 
حمايتی قانون كار اين مزيت را تا حدود زيادی منتفی ساخته است. خصوصيت مذكور و بويژه سلب حق 
اخراج كارگر از كارفرما صرفنظر از آنکه كارفرمايان را در معرض مسئوليت های فراوان قرار می دهد. 
ممکن است كارآيی كارگر را كاهش دهد.چرا كه به لحاظ ساير مقررات قانون كار و نيز تركيب و رويه 
عملی هيأت های تشخيص و حل اختالف، عمال كارفرما نقشی در ادامه اشتغال كارگر ندارد و از اين رو 

ممکن است كارگر، خود را بی نياز از جلب رضايت وی ببيند و نتيجتاً از دستورات وی سرپيچی كند.
موضوع دخالت گسترده دولت در روابط ناشی از كار و سلب امکان توافق از طرفين نيز از مواردی است 
كه بر جلب سرمايه های خارجی تأثير منفی دارد. از جمله محورهای مهم دخالت دولت می توان به موارد 

زير اشاره نمود:
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بدوی 	  مرجع  كه  تشخيص  های  هيأت  در  اجتماعی  امور  و  كار  وزارت  نماينده  عضويت 
رسيدگی به كليه اختالفات فردی بين كارگر و كارفرماست و با توجه به اين كه دو عضو ديگر 
اين هيأت ها نمايندگان كارگران و كارفرمايان می باشند عمال تصميم گيری اين هيأت ها 

بستگی به نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعی دارد.
عضويت سه نماينده دولت در هيأت های حل اختالف به عنوان مرجع رسيدگی اعتراض 	 

نسبت به آرای هيأت های تشخيص.
عضويت سه نماينده يا منتخب دولت در شورايعالی كار و رياست دولت بر آن. شورای مذكور 	 

نقش بسيار مهمی را در جنبه های مختلف روابط كار بر عهده دارد كه برای احتراز از اطاله 
بحث از ورود به جزييات آن خودداری می شود.

تعيين حداقل دستمزد توسط شورايعالی كار. اين دخالت سرمايه گذار خارجی را همواره در انتظار 	 
تغيير دستمزدها قرار می دهد و امکان محاسبه و ارزيابی دقيق هزينه ها را برای وی منتفی می سازد.

بازرسی كارگاه ها و گستردگی حدود صالحيت و اختيارات بازرسان وزارت كار در روابط 	 
كارگر و كارفرما و موارد متعدد ديگر.

مطابق قانون كار فعلی)مواد 129-120( سرمايه گذار خارجی برای اشتغال متخصصين خود در ايران 
با تشريفات سختی برای اخذ مجوز الزم روبرو است. برای مثال مطابق ماده 120 عالوه بر رواديد با 
حق كار معين، اخذ پروانه كار نيز ضروری است و در ماده121 صدور اين پروانه منوط به اموری شده 
است كه بعضاً خارج از اختيار كارفرما هستند. برای مثال پروانه اشتغال تبعه خارجی در صورتی صادر 
می شود كه نيروی كار دارای تخصص مشابه در ايران نباشد. حال اگر سرمايه گذار خارجی عليرغم 
وجود نيروی كار بومی، بخواهد به هر دليل از خدمات متخصصين خارجی خود استفاده كند با مشکل 
عدم صدور پروانه كار مواجه خواهد شد. عالوه بر اين مطابق رويه فعلی وزارت كار، اخذ پروانه كار 

برای اتباع خارجی مستلزم پرداخت مبالغی است كه هزينه سرمايه گذاری را افزايش می دهد.
مسئله ای كه در ايران با آن مواجه هستيم، اين است كه مسأله كارگری، مسئله ای سياسی شده است. 
هرچند خود دولت معترف است كه اين قوانين به نفع كارگران و كارفرمايان نيست، ولی به علت بعد 

سياسی آن از اقدام به تغيير خودداری ميکند.
به هر حال با توجه به موارد فوق و بسياری از ديگر مواد قانون كار مصوب 1369، اين قانون را می توان 

در زمره موانع قانونی سرمايه گذاری خارجی در ايران به شمار آورد.

1-2-2	ماليات:
از جمله عوامل مورد نظر سرمايه گذاران در نقل و انتقال سرمايه بين كشور ها ماليات می باشد.علت 
اين است كه سرمايه گذاران خارجی بيش تر به درآمد حاصل از سرمايه گذاری بعد از كسر ماليات توجه 
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دارند تا در آمد مطلق لذا چنانچه ماليات بر درآمد در كشوری باال باشد انتقال سرمايه به آن كشور و 
سرمايه گذاری در آن محل حتی اگر دارای بازدهی باال باشد كاهش خواهد يافت. چون وضع ماليات 
يا افزايش آن موجب باال رفتن هزينه )يا اجاره( واحد سرمايه می شود . امروزه دولت هايی كه مايل به 
بهبود سرمايه گذاری هستند در راه بهبود و كارآيی در اين زمينه قدم های مهمی را برداشته اندو در نتيجه 

به افزايش سرمايه گذاری و تشويق سرمايه های خارجی مبادرت ورزيده اند.
كشور های مختلف برای جذب هر چه بيش تر سرمايه های خارجی ، امتيازات گوناگونی به سرمايه 
گذاران اعطا می می كنند. يکی از اين امتيازات ، معافيت های مالياتی است كه اين امر می تواند به طور 
مطلق و يا برای سال های معين باشد. به عالوه از ابزار معافيت مالياتی می توان برای جهت دهی به 
سرمايه گذاری خارجی استفاده نمود . برای نمونه به منظور ترويج سرمايه گذاری در مناطق محروم يا 
بخش های خاص از اقتصاد كه از نظر اقتصاد ملی حائز اهميت باشد می توان نسبت به اعطا معافيت های 
موقت مالياتی برای اين قبيل بخش ها و فعاليت ها اقدام نمود. در هر حال سرمايه گذار خارجی، سرمايه 

خود را به كشوری می برد كه بيش ترين و مطمئن ترين سود را عايد وی سازد .
 برخی تصور می كنند چنانچه معافيت مالياتی نباشد جذابيتی برای حضور سرمايه گذاران خارجی وجود 
ندارد در حالی كه بررسی های بين المللی در اين خصوص مشخص كرده است بسياری از كشورهای 
جذاب كه برای سرمايه گذاران خارجی مقررات بسيار سخت مالياتی دارند مانع سرمايه گذاری خارجی 

نشده و محدوديتی برای سرمايه گذاری ايجاد نکرده است.
معافيت های مالياتی برای جذب سرمايه گذاری الزم نيست بلکه يک سطح معقول و تثبيت شده 
ماليات ها به مراتب جذابيت بيشتری ايجاد می كند. تجربه نشان داده است كه حذف كامل ماليات 
برای جلب سرمايه گذاران جدی الزم نيست در حقيقت چنين شركت هايی انتظار يک سطح مالياتی 
معقول را دارند به عبارت ديگر آن ها يک نرخ مالياتی منطقی و تثبيت شده را كه آن ها را قادر به 
برنامه ريزی های مالی بلند مدت بنمايد به معافيت های مالياتی كه نرخ های غير مشخص و باالی 

مالياتی را به دنبال داشته باشد، ترجيح می دهند.
يکی از عوامل مهم جذب سرمايه های خارجی، وجود تسهيالت مالياتی و اطمينان به عدم تعيين 
ماليات های غير متعارف برای خارجيان و عدم برقراری تبعيض مالياتی بين سرمايه های داخلی و 

خارجی است كه در كاهش ريسک، تأثير عمده دارد.
بنابراين مالحظه می شود بايد سيستم مالياتی به صورت دقيق و طبق قانون انجام گيرد تا موجب فرار 
سرمايه گذار چه داخلی و چه خارجی نگردد . اصالح قانون ماليات های مستقيم نه به عنوان يک انتخاب 
بلکه به عنوان يک ضرورت بايد باشد. برای متحول شدن اقتصاد كشور و زمينه سازی برای سرمايه گذاری 
خارجی و به وجود آوردن امنيت سرمايه گذاری در كشور، هيچ چاره ای جز اصالح قانون ماليات های 

مستقيم وجود نداشته و كاهش ماليات با عث تشويق و پيشرفت سرمايه گذاران خواهد شد .
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1-2-3	مقررات	كيفری	ايران	ناظر	بر	اتباع	بيگانه	و
										اثر	آن	در	ارتباط	با	سرمايه	گذاران	خارجی:

يکی از مواردی كه می تواند به عنوان مانع و يا حداقل محدوديت در بحث سرمايه گذاری خارجی 
با مجازات های كيفری می باشد . اجرای احکام  مطرح شود . اجرای احکام شرعی در ارتباط 
اسالمی می تواند از نظر سرمايه گذار خارجی يک نوع محدوديت تلقی شود . سرمايه گذار خارجی 
وقتی می خواهد در ايران سرمايه گذاری نمايد با يک سری قوانين و قواعد حقوقی كه باعث سلب 

اعتماد آن ها در كشور ميزبان می شود رو برو خواهد بود .
هدف اصلی سرمايه گذاری خارجی تأمين سود بيش تر در كشور ميزبان نسبت به فعاليت در كشور 
مبدا است و اين در حالی است كه سرمايه گذار خارجی از امنيت كافی و اطمينان كامل در خصوص 
مراعات حقوق اساسی خود برخوردار باشد و قوانين سرزمين سرمايه پذير مناسب بوده و مساوات 

را به همراه داشته باشد.
تفاوت های موجود در قوانين و مقررات كيفری ايران بين اتباع مسلمان و غير مسلمان، باعث 
نگرانی ها و ايجاد ذهنيت در اين خصوص می شود و يا اين كه در رابطه با آزادی هايی كه در 
كشور خويش داشته در اين جا با محدوديت هايی مواجه است در اين صورت ديگر انگيزه ای برای 

سرمايه گذاری نخواهد داشت. براي مثال:
ديه، قصاص، شرب خمر و... مواردی از قوانين كيفری اسالم ، كه در خصوص بيگانگان غير 

مسلمان قائل به تبعيض شده يا آزادی های كشور آن ها را محدود نموده است.

2-	موانع	اقتصادی:
زير ساخت های  در هر كشور  مؤثر در جذب سرمايه های خارجی  و  اساسی  از عوامل  يکی 
اقتصادی و فنی آن كشور است و سرمايه گذاران خارجی بر روی عوامل اقتصادی كشور ميزبان نظير 
، نرخ رشد اقتصادی و اندازه بازار كشور ميزبان ، ثبات اقتصاد كالن ، ثبات نرخ مبادالت ارزی، نظام 
بانکی كشور ، نقدينگی و فعاليت بازار سهام و اوراق بهادار ، نرخ های واقعی بهره ، روند خصوصی 

سازی و كاسته شدن از انحصارات دولتی در كشور ميزبان ، تأكيد دارند .

2-1	عدم	ثبات	در	اقتصاد	كالن	:
موازنه در بودجه دولت ، موازنه تراز پرداخت های خارجی و نيز نرخ تورم از جمله شاخص 
های ثبات اقتصادی كشور است و بر هر نوع سرمايه گذاری تأثير گذار است ، لذا می توان ادعا نمود 
كه بی ثباتی در اقتصاد كالن ايران طی دهه های گذشته ، عامل مهمی در ناكامی اين كشور در 

سرمايه گذاری های كالن متناسب با ظرفيت های كشور بوده است.
نرخ تورم در كشور ما باالست . باال بودن نرخ تورم ، از يک طرف ريسک سرمايه گذاری را باال 
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برده و از طرف ديگر باعث می شود طرح های سرمايه گذاری، توجيه اقتصادی خود را از دست داده 
و بار مالی عظيمی به دوش دولت بياندازد. استقراض های ايران از خارج و عدم استفاده درست از 
آن ها در طرح های توليدی و صنعتی كه بازدهی مناسب داشته و سود دهی بااليی داشته باشند ، 

باعث شده كه موازنه در تراز پرداخت های خارجی با اشکال مواجه گردد .
البته قابل ذكر است كه اثر عدم ثبات اقتصادی بر سرمايه گذاری های داخلی بسيار بيش تر از 
سرمايه گذاری های خارجی است، زيرا سرمايه گذاران خارجی به منابع مالی گسترده تری در سطح 

بين المللی دسترسی دارند)نورانی، 84-1383، ص 195(
به هر حال رفع اين موانع و برقراری ثبات در اقتصاد كالن می تواند از جمله اقداماتی باشد كه در 
جذب سرمايه های خارجی مؤثر واقع شود و روند آن را تسريع كند )گزارش اقتصادی 82 و نظارت 

بر عملکرد 4 ساله اول برنامه توسعه،1382، ص 825( 

2-2	عدم	ثبات	در	نرخ	مبادالت	ارزی:
از عواملی است كه سرمايه گذاران خارجی  ميزبان يکی  ارزی در كشور  مبادالت  ثبات نرخ 
توجه بسياری به آن دارند. نوسان در نرخ ارز پيامد تصميمات دولت است و ارتباطی مستقيم با 
رشد سرمايه گذاری و افزايش صادرات دارد)بهداد اسالمی، 1380،ص 104(. مسأله نرخ ارز يکی 
اين  پروژه های سرمايه گذاری است و  تعيين كننده در محاسبه سود آوری و كارآيی  از عوامل 
موضوع می تواند تمام فرايند سرمايه گذاری و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد كشور های در 
حال توسعه، از جمله ايران را تحت الشعاع قرار دهد. در حقيقت ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در 
محيط اقتصادی داخلی شده و در نتيجه سرمايه گذاران به سهولت در مورد سرمايه گذاری در زمان 
حال و آينده ، تصميم گيری می كنند. عدم ثبات سياست های ارزی به سرمايه گذاری اجازه نميدهد 
كه در ميان مدت و بلند مدت بتواند هزينه های توليد را ارزيابی و پيش بينی كند كه با چه روندی 
پيش می رود. سرمايه گذاری يک روند ميان مدت و بلند مدت است و سرمايه گذار بايد بداند هزينه 
های او در اين مدت زمانی ، چگونه است و آيا در عالم رقابت و بازار ، قابل رقابت هست يا نه 

؟)انصاری،1374،ص 30(.
گاهی سرمايه گذار خارجی با اين مسأله روبرو می شود كه هر چه توليد می كند، با ارز ترجيحی 
به كشور وارد می شود و در نتيجه، آن چه در داخل توليد می كند ، گران تر از كاالی خارجی مشابه 
آن است و قابل فروش نيست ، ضمن اين كه پول و سرمايه ای كه سرمايه گذار خارجی به صورت 
ريالی و جاری نگه می دارد ، همواره در معرض كاهش ارزش است و تناسبی بين درآمد ريالی و 
هزينه های ارزی كه تحت عناوين مختلف از قبيل هزينه اقامت در هتل و خريد بليت هواپيما و ... 
از سرمايه گذار خارجی دريافت می شود ، وجود ندارد . بنابر اين مالحظه می شود كه در يک سيستم 
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چند نرخی ارز ، چنانچه نرخ ارز مبنای محاسبه قرار گيرد ، سرمايه گذاران تمايلی به سرمايه گذاری 
نشان نمی دهند. چون هر چه نرخ ارز بيش تر باشد هزينه های سرمايه گذاری بيش تر و سود كمتر 
می شود)نورانی، همان،ص 197(. لذا شرط الزم در امر سرمايه گذاری به طور عام و مخصوصاً جذب 
سرمايه های خارجی حركت به سوی يک نرخ تعادلی ارز به همراه عوامل حمايتی است،)گسترش 

صنعت سنگين ، 1372 ، ص 12 (

2-3		نظام	بانکی	كشور	:
توانايی گلچين كردن مشتری، پايين بودن نرخ ماليات ها و كم بودن هزينه های سرمايه گذاری از 

جذابيت های سيستم جديد بانکداری جهان برای مصرف كنندگان است .
بعد از انقالب اسالمی، نظام بانکی كشور، دولتی بوده و ملزم به تبعيت از اصول بانکداری اسالمی 
است . با وجود تأسيس بانک ها و مؤسسات اعتباری مالی هنوز با بانکداری خصوصی مورد نظر و 

تاييد سرمايه گذاران خارجی فاصله زيادی وجود دارد) اقتصاد ايران ،  1383 ، ص 51 ( 

2-4	عدم	كارآيی	بازار	سهام	و	اوراق	بهادار:
نوعی از سرمايه گذاری خارجی كه از ديرباز در جهان مورد توجه بوده، سرمايه گذاری غير مستقيم 

خارجی يا سرمايه گذاری در سبد سهام )بورس( می باشد .
يکی از مشخصات اصلی بازار بورس اوراق بهادار، جهانی شدن آن است و خوشبختانه در سال 1384 
شورای بورس، سرمايه گذاری سرمايه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار را بالمانع اعالم كرد. در 
حاليکه عدم امکان فعاليت سرمايه گذاران خارجی در بازار سرمايه گذاران خارجی در بازار سرمايه كشور، 

مانع از جذب بسياری از سرمايه گذاری های غيرمستقيم خارجی می شد )گلستانی، 1379، ص 12(.

2-5	نرخ	بهره	:
نرخ بهره )سود( در اقتصاد های پيشرفته، در بازار و از تقابل عرضه و تقاضای پول تعيين می شود 
و لذا نرخی رقابتی است. اما در كشورمان ، همانطور كه گفته شد، اين نرخ به صورت دستوری 
تعيين و به كليه بانک ها ابالغ می گردد. بنابر اين نه تنها نرخی بهينه نيست بلکه تفاوت زيادی با نرخ 
بازار غير رسمی دارد. اين وضعيت موجب عدم شفافيت بازار و خروج و ورود نامناسب سرمايه 

و پول شده است .
از آنجايی كه نرخ بهره بانکی در ايران باالست و سرمايه گذاری توليدی نيز ، مشکالت بسياری دارد، 
بسياری از سرمايه داران ترجيح می دهند ، سرمايه خود را در بانک ها گذاشته و از بهره آن استفاده كنند. 
در نتيجه ميزان سرمايه گذاری بخش خصوصی در كشور كاهش می يابد. كاهش ميزان سرمايه گذاری 

های داخلی نيز موجب كاهش سرمايه گذاری های خارجی می گردد )مفتح،1383 ، ص 25(.
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2-6	نواقص	در	زير	ساخت	های	فنی	:
بدون ترديد مهم ترين و عينی ترين مالحظات پيرامون مسأله سرمايه گذاری خارجی در ايران ، حول 
مباحث فنی و اقتصادی دور می زند. قبل از هر چيز و با فرض آماده بودن كليه شرايط محيطی و 
انسانی و سياسی، سرمايه گذاری خارجی به يک سری پيش شرط ها و ابزار های فنی و مادی نياز دارد 
كه بدون آن ها قادر به حركت در درون اقتصاد ملی نيست، چنان كه در مورد سرمايه داخلی و به طور 

كلی هر گونه سرمايه ) اعم از خصوصی و دولتی ( چنين است)پرتوی،   1377، ص 27(
بنادر،  ريلی،  جاده ها، خطوط  همچون  فيزيکی  تسهيالت  اقتصادی،  ساخت های  زير  از  منظور 
فرودگاه ها، صنايع عمومی و فضای صنعتی و خدماتی شبکه های توزيع آب، فاضالب، تسهيالت 
برق و گاز  توزيع  توليد و  اينترنت(  فاكس،  ثابت، همراه،  )تلفن  راه دور  با  ارتباطات  به  مربوط 

می باشد)ذوالقدر، 1386، ص 86(.
اقتصاددانان راه و وسيله نقليه را ابزارهای اصلی جابجايی ثروت می دانند و هميشه به نقش شريانی 

آن ها در گردش خون بدنه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای اشاره می كنند .
اگر ترابری را يکی از زير بنايی ترين پيش نياز های توسعه و اساساً هر گونه فرايند تشکيل سرمايه 
– اعم از داخلی و يا خارجی ، خصوصی و يا دولتی – به حساب آوريم ، ايران در اين زمينه دچار 
ضعف هايی است كه بهبود آن ، احتياج به برنامه ای بلند مدت دارد. در ظرفيت بنادر كشور، با 
وجود اصالحات انجام شده در اين زمينه، هنوز محدوديت هايی به چشم می خورد و بنادر ايران 
ظرفيت جابجايی كاال به مقادير زياد را در مدت كوتاه و معين ندارند ، خطوط هوايی كشور نيز با 
مشکالتی رو برو است . فرسودگی ناوگان هواپيمايی كشور يکی از مشکالت عمده در اين زمينه 
است كه اين فرسودگی موجب افزايش قابل توجه هزينه های عملياتی می شود و در رفت و آمد 

سرمايه گذاران خارجی و برخی كاالها اخالل ايجاد می كند .
از نظر مخابراتی نيز علی رغم توسعه و پيش رفتی كه طی سال های اخير در كشور انجام شده 
، اما همچنان مشکل ارتباطات در ايران وجود دارد مثال هنوز استفاده از اينترنت، مشکالتی را به 
وجود می آورد و در اغلب ساعات روز دشوار است و سرعت مناسب را برای استفاده های تجاری 

دارا نيست
ايران ، هنوز در برخی از زير ساخت های عمرانی و فنی سرمايه گذاری با مشکالتی روبروست كه 
چشم انداز هر گونه سرمايه گذاری را كدر كرده و در برخی موارد موجب عدم استقبال خارجی ها 

در انجام سرمايه گذاری های خارجی شده است)كوچک علی زاده، 1371، 5 56-57(.
و در پايان اين بحث بايد يادآور شد كه : تا زمانی كه دولت قادر به ايجاد ثبات در اقتصاد كالن 
خود نباشد و نيز تا زمانی كه بخش خصوصی در كشور جايگاه واقعی خود را در اقتصاد پيدا 
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نکند و نواقص موجود در زير ساخت های فنی سرمايه گذاری برطرف نشود، نبايد انتظار گسترش 
سرمايه گذاری ) اعم از داخلی و خارجی ( را داشت، زيرا در كنار عوامل مهم سياسی و فرهنگی و 
ضوابط قانون، وضعيت اقتصادی كشور عامل عمده ای در جذب يا عدم جذب سرمايه های خارجی 

است.

3-	موانع	سياسی	:
يکی از علل بسيار مهم در جلب سهم اندک سرمايه های خارجی در جمهوری اسالمی ايران، مسأله 
عدم امنيت سرمايه است . سرمايه گذاران خارجی روی مسأله امنيت بسيار پا فشاری می كنند و می 
گويند : ما	تا	امتيازات	كافی	،	تضمين	های	كافی	و	امنيت	كافی	برای	سرمايه	هايمان	نداشته	باشيم،	اقدام	به	

سرمايه	گذاری	نخواهيم	كرد... )مومنی، 1380، ص 35(.
فعاليت اقتصادی بخش خصوصی )اعم از داخلی و خارجی( تنها در پرتو امنيت و قانون شکوفا ميگردد.
با پيروزی انقالب اسالمی ايران، بسياری از سرمايه های خارجی مصادره شده و ملی اعالم گرديد، بقيه 
سرمايه گذاران خارجی و برخی از ايرانيان نيز سرمايه های خود را به خارج از ايران روانه كردند. هنوز 
دو سال از پيروزی انقالب نگذشته بود كه جنگ تحميلی عراق با ايران آغاز شد و اين اتفاق بيش از 
پيش محيط كشور را ناآرام و نا امن ساخت. در خالل سال های جنگ تحميلی، اياالت متحده آمريکا به 
طور يک جانبه تحريم هايی عليه ايران وضع نمود)سياست خارجی،1376 ، ص 72-73(. در كنار اين ها، 
عوامل و مشکالتی كه از خارج به كشور تحميل می شود در داخل نيز برخی از مسائل باعث می شوند كه 
امنيت سرمايه و سرمايه گذاران در داخل كشور تهديد شود . عدم اجماع نظر نخبگان در مسائل كشور ، 
آراء و نظريات متفاوت در تفسير قوانين موجود مملکتی، درگيری جناح های داخلی و نگاه به اقتصاد از 

منظر سياست ، به بی ثباتی مديريتی و سياسی كشور دامن می زند)فرج پور،1383،ص 199(. .
به عنوان مثال نگاه به اقتصاد از منظر سياست و شتاب سياسی شدن اقتصاد ايران و گسترش آن 
در بسياری از حوزه های مديريتی و حتی كارشناسی باعث می شود طرح های اقتصادی توجيه 
فنی خود را از دست بدهند. اين عامل سرمايه گذاران را چه در داخل و چه در خارج كشور دچار 
سر   بر  هفتم  مجلس  و  دولت  بين  نظر  اختالف  كرد)پوررستمی،1376،ص 69(.  مشکل خواهد 
امضای قرارداد ترک سل را می توان به عنوان مثالی برای اثبات اين گفته كه عدم اجماع نظر نخبگان 
در مسال كشور باعث افزايش ريسک سياسی شده و مانعی بر سر راه جذب سرمايه های خارجی 
است بيان كرد. و اين در حالی است كه قرارداد ايران با شركت تركيه ای، از بزرگترين قرار داد های 

سرمايه گذاری خارجی در صنايع غير نفتی ايران محسوب می شد)نورانی، همان، ص 184(.
 بسياری معتقدند، عدم دستيابی به توافق از سوی اعضای شورای نگهبان و سپردن كليد حل 
مشکالت به مجمع تشخيص مصلحت نظام تا حدودی سبب از دست رفتن اعتماد سرمايه گذاران 
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خارجی می گردد )فرج پور، 1383، ص 199( تمامی اين عوامل اعم از داخلی و خارجی دست به 
دست هم داده و ريسک سياسی سرمايه گذاری خارجی را در كشورمان باال می برد و باعث نگرانی 

سرمايه گذاران خارجی در مورد امنيت سرمايه هايشان می شود.

3-1	موانع	سازمانی:
المللی حل و فصل  بين  نبودن در مركز  متأسفانه عضو  ايران  موانع سرمايه گذاری در  از  يکی 
اختالفات در زمينه سرمايه گذاری بين دولت ها و اتباع ديگر دولت ها ) ايکسيد(  و سازمان تجارت 
جهانی ، 2 نهاد مهمی است كه عضويت در آن نشانه حسن نيت كشور سرمايه پذيردانسته می شود 
و از اين رو در جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجی بسيار مؤثر است. عدم عضويت در سازمان و 

نهاد های بين المللی به طرز تفکر و نحوه رفتار دولتمردان كشور بستگی دارد .

3-2	موانع	اداری:
در ساختار سياسی كشورهای در حال توسعه تعداد ضوابط و قوانين دائماً رو به افزايش هستند 
كه به مانع و سدی بزرگ و اغلب غير قابل عبور بر سر راه سرمايه گذاران خارجی تبديل می شود .
تشريفات اداری در اغلب كشور های در حال توسعه ، وقت گير و هزينه بر است ، در ايران نيز 

مانند بسياری از كشور های در حال توسعه اين مشکالت وجود دارد)فکوهی، 1377،ص 6-7(.
فعاليت و خروج سرمايه های  استقرار  برای ورود  را  زيادی  اداری  كشور هايی كه هزينه های 
خارجی تحميل می كنند به همين اندازه آن ها را وادار به عمليات غير قانونی می نمايند ، سطح هزينه 

اداری با فساد همبستگی مثبت دارد.
ميان  ايران عدم هماهنگی  از مشکالت فرا روی سرمايه گذاری های مستقيم خارجی در  يکی 
نهادهای اداری مرتبط با سرمايه گذاری خارجی می باشد، از آن جايی كه هر يک از وزارتخانه ها 
اهداف سازمانی خود را ترغيب می نمايند و هر يک از آن ها نسبت به موفقيت يا شکست اهداف 

خود مسئوليت دارند، بنابر اين با تضاد اهداف مواجه می شوند.
اگر مجموعه نظام اداری در انجام وظايف خود كارآمد باشد، هزينه هايی كه توسط شركت ها 
برای احداث و بهره برداری متحمل می شوند اندک خواهد بود. اما اگر دچار تشريفات بروكراتيک 
طوالنی باشد گاه اين نوع هزينه ها سنگين می شود و به نحوی كه در برخی موارد به عاملی باز 
دارند تبديل می شود)هادی زنوز، 1379، ص 174(. تعداد مراكز تصميم گيری فرايند ورود سرمايه 
خارجی را بسياری طوالنی نموده است و همانطور كه بيان شد زمان در امر سرمايه گذاری دارای 
اهميت ويژه ای است كه حتی می تواند به عنوان مانعی بر سر راه ورود سرمايه گذاری خارجی 

محسوب شود .
تعدد مراكز تصميم گيری مانع ديگری است كه به ساختار قانونی نظام جمهوری اسالمی بر ميگردد.
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4-	موانع	فرهنگی	و	اجتماعی:
مشکالت فرهنگی موجود در كشور نه تنها مانعی در راه تشويق سرمايه گذاری داخلی است، بلکه 
در واقع جلوی جذب سرمايه گذاری خارجی را نيز می گيرد. از جمله اين مشکالت می توان به عدم 
شکل گيری و ترويج فرهنگ تکنولوژی و بهره گيری درست از منابع كشور، نبود انگيزه برای كار 

و كوشش بيشتر و مشاركت مردم، نهادينه نشدن احترام به قوانين در ايران و ... اشاره كرد.
از برگزاری همايش ها،  بليط پس  در كشور ما تأخير در پرواز هواپيماها، رسيدن دعوتنامه و 
ترخيص نشدن به موقع كاال و از بين رفتن مواد و كاالهای فاسد شدنی وارداتی، به تعويق انداختن 
تشريفات اداری به داليل غير موجه و ... امری رايج و طبيعی است، در حالی كه در جهان امروز، 

لحظه ها تعيين كننده هستند و از دست دادن زمان به معنای از دست دادن فرصت هاست.
توليد وسود ناشی از آن به عنوان يک ارزش ملی شناخته نمی شود. اين موضوع می تواند يکی از 
موانع فرهنگی و اجتماعی بر سر راه سرمايه گذاری)اعم از داخلی و خارجی( باشد. تا قبول نکنيم كه 
سود يک توليد كننده، يک سود ملی و لذا با ارزش است، نمی توانيم تجربه موفقی در سرمايه گذاری 

خارجی داشته باشيم)پور رستمی، 1376، ص 70(.
عدم حضور كافی شركاي ايرانی عالقمند به مشاركت با سرمايه گذاری خارجی، كه اين امر از 
فرهنگ مشاركت در فعاليت های اقتصادی و فرهنگ سنتی بيگانه ستيزی و كوتاه كردن دست های 
بيگانه در امور داخلی كشور و همچنين آشنا نبودن برخی ايرانيان با رويه فعاليت های اقتصادی در 
سطوح بين المللی، نشأت می گيرد، يکی ديگر از عوامل استقبال نکردن خارجيان برای سرمايه گذاری 

در ايران است. )اقتصاد ايران، 1381، ص 18(.
 سرمايه گذاران به لحاظ آزادی در پوشش، صرف غذا و نوشيدنی و معاشرت، با ايرانيان احساس 

آسايش نميکنند.
دسترسی به مسکن مناسب، وجود مدارس دو زبانه، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، دسترسی 
به انواع تفريحات و سرگرمی ها و ... برای مديران و كاركنان متخصص خارجی حائز اهميت است كه 

كمبودهايی در اين مسائل در كشور مشاهده می شود )نورانی، 84-1383، ص 199(.
اگر سياستمداران محافظه كار و رسانه های جمعی تأمل بيشتری بنمايند، می توان فاصله فرهنگی را تا 
حدودی تقليل داد و هزينه های روانی ورود و اقامت بيگانگان در كشور را نيز كم كرد. در اين صورت 
نه فقط جذب سرمايه گذاری خارجی تسهيل خواهد شد، بلکه از طريق توسعه گردشگری نيز عايدات 
ارزی در خور توجهی كسب خواهد شد. پس اميد است كه با رفع موانع فرهنگی و ا جتماعی بتوانيم 
در صلح و آرامش در كنار ملل ديگر زندگی كنيم و نهايت سود و استفاده را از ثمرات توسعه تجارت 

و سرمايه گذاری خارجی بدست آوريم)هادی زنوز، 1379،ص 177-178(.
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نتيجه	:
سرمايه گذاری به عنوان عامل توسعه اقتصادی در دنيای امروز از اهميت فوق العاده ای برخوردار 

است. تا آن جا كه كشورها برای جلب سرمايه، تمامی تالش خود را می كنند.
سرمايه گذاری در ايران، قبل از انقالب اسالمی و پس از پيروزی انقالب متفاوت بوده است و 
سوالی كه مطرح می شود اين است كه چرا كشور ايران با وجود برخورداری از جذابيت های خاص 
اقتصادی به دليل موقعيت مناسب جغرافيايی و استراتژيکی و منابع طبيعی فراوان و نيروی كار ارزان 

و ماهر و ... تاكنون در جذب سرمايه های خارجی موفقيت چشمگيری نداشته است؟
بی ترديد نخستين و اصلی ترين عامل مؤثر در تصميم گيری هر شخص سرمايه گذار كه بخواهد 
در يک كشور حضور يابد كسب اطمينان از ثبات سياسی در آن كشور است . به اين معنا كه چنانچه 
سرمايه گذار نتواند پيرامون حفظ جان و مال خود اطمينان حاصل كند با وجود هر گونه جاذبه ای 
حضور خود را در آن كشور غير ممکن خواهد يافت و ثبات سياسی يکی از شرايط الزم برای جذب 

سرمايه های خارجی است .
جذب سرمايه گذاری خارجی نيازمند نهادينه شدن امنيت به اشکال مختلف آن است و مهمترين 

آن ها، امنيت سياسی، اقتصادی، حقوقی و قضايی و ... می باشند.
در واقع، موانع موجود بر سر راه جلب سرمايه های خارجی در ايران را مي توان در عوامل زير 

خالصه كرد:
در قوانين ايران )قانون اساسی- قوانين عادی( نقص نگاه به جامعه جهانی و تحوالت آن مشاهده 
می شود. همسو نبودن با اين تحوالت، عدم وجود قوانين كافی، واضح و روشن، نحوه تفسير اين 

قوانين و ... از موانع جلب سرمايه گذاری خارجی در كشور است.
برای تشويق سرمايه گذاری خارجی در ايران ابتدا بايد زمينه های قانونی سرمايه گذاری فراهم 
شود و موانع آن برداشته شود. پيش بينی تسهيالت خاص در برخی قوانين برای سرمايه گذاران 
خارجی می تواند مهمترين عامل تشويق سرمايه گذاری خارجی در ايران باشد. در اين ارتباط می توان 
به قوانين مالياتی و گمركی اشاره كرد. پيش بينی معافيت های مالياتی و گمركی برای خارجيان و 
تساوی آنان با سرمايه گذاران داخلی در اين خصوص می تواند مشوق سرمايه گذاری خارجی باشد. 
اما بايد همواره اين نکته را يادآور شد كه به طور كلی وجود قواعد و مقررات گوناگون در قوانين 

كيفری، مالياتی، گمركی، نفت و گاز و... ميتواند سبب تشويق سرمايه گذاری يا مانع آن گردد.
نظام قضائی و دادرسی نيز می تواند تأثير مطلوب يا منفی بر روی سرمايه گذاری خارجی در كشور 
بگذارد. خارجيان برای رفع اختالف ناچار به مراجعه به مراجع ايران هستند، برتری اتباع ايران 
نسبت به آنان در محاكم به عالوه ساليان متمادی در انتظار صدور و انتظار اجرای احکام قضايی و 
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داوری ، يقيناً اطمينان او را از بخش قضايی سلب خواهد كرد. بی ترديد گسترش داوری به عنوان 
يکی از شيوه های رسيدگی به دعاوی و عدم محدوديت در ارجاع دعاوی ايرانيان يا خارجيان به 
داوری می تواند عاملی مثبت در جهت تشويق سرمايه گذاری خارجی تلقی گردد. و مهمتر از همه، 
حقوق قانونی سرمايه گذاران خارجی مورد تضمين و حمايت قرار گيرد به خصوص سلب مالکيت.
ميزان سرمايه های خارجی وارد شده به كشورمان پس از پيروزی انقالب اسالمی تا كنون ، نشان 
دهنده آن است كه ايران به عنوان كشوری كه توانايی جذب مقادير زيادی از سرمايه های خارجی را 
داراست، تا كنون در اين امر موفق نبوده است  و علت آن تا حد زيادی به زيرساخت های اقتصادی 
و فنی كشور باز ميگردد. نابسامانی اقتصادی در بازار نه فقط به دالئل سياسی و اجتماعی بر می گردد 
بلکه از وجود ساختار های اقتصادی سنتی و ساير بافت های سنتی دارای نفوذ بر حوزه اقتصادی 

نيز رنج می برد.
سرمايه گذاران خارجی بر روی عوامل اقتصادی كشور ميزبان نظير ، نرخ رشد اقتصادی و اندازه 
بازار كشور ميزبان ، ثبات اقتصاد كالن ، ثبات نرخ مبادالت ارزی ، نظام بانکی كشور ، نقدينگی و 
فعاليت بازار سهام و اوراق بهادار ، نرخ های واقعی بهره ، روند خصوصی سازی و كاسته شدن از 

انحصارات دولتی در كشور ميزبان ، تأكيد دارند.
عدم شکل گيری و ترويج فرهنگ تکنولوژی و بهره گيری درست از منابع كشور، نبود انگيزه برای 
كار و كوشش بيشتر و مشاركت مردم، نهادينه نشدن احترام به قوانين در ايران و عدم وجود امکانات 
رفاهی، بهداشتی و هتلی و... از جمله مشکالتی هستند كه نه تنها مانعی در راه تشويق سرمايه گذاری 

داخلی است، بلکه در واقع جلوی جذب سرمايه گذاری خارجی را نيز می گيرد.
خطرات ناشی از مصادره، توقيف اموال و ملی شدن و كنترل سرمايه، شركت های سرمايه گذار را 
تهديد می كند. اگر چه معموالً مقررات جاری كشورها در اين خصوص تضميناتی را ارائه می نمايد. 
معذالک صرف وجود قانون در اين موارد نمی تواند موجبات رضايت خاطر سرمايه گذاران را فراهم 
سازد. بلکه پذيرش اصل جبران خسارت، پذيرش دعاوی بيگانگان در محاكمه تخصصی داخلی، 
اعمال اصل تساوی و رفتار مساوی با اتباع داخلی، صدور حکم و تسريع در اجرای آن، مي تواند 

بسيار تأثيرگذار باشد.
بخشی از مشکالت كنونی در كشور ما ناشی از فقدان اطالعات يا وجود اطالعات ناصحيح مبتنی 
بر عملکرد سنتی در بخش تجاری است. لذا ضروری است كه جهت كاهش ميزان ريسک سياسی 
سرمايه گذاری، فرهنگ عمومی نسبت به مقررات جديد كشور و نهادهای سياسی و قضايی ارتقا 
يابد. به عالوه با عنايت به تحوالت دائمی در عرصه های تجاری و اقتصادی بين الملل ضروری 
است مقامات سياسی- قضايی و مديران ذيربط بطور دائمی در يک سيستم نهادينه شده در حال 
آموزش و به روز شدن اطالعات باشند. به عنوان مثال امروزه سيستم قضائی كشورمان به گونه ای 
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است كه اطالعات تجاری ما نسبت به مسائل اقتصادی به ويژه عرصه های تجارت بين الملل و تنوع 
موضوعات آن، نحوه حل و فصل اختالفات تجاری و داوری و ... بسيار پايين است و بر اين اساس 
جهت به روز شدن سيستم قضايی كشور ضروری است آموزش دائمی قضات و تصميم گيرندگان 

ذيربط و مديران مربوطه همواره مورد توجه جدی قرار گيرد.

پيشنهادات:
ترين عامل مؤثر در تصميم گيری هر شخص  ترديد نخستين و اصلی  بی  امنيت سياسی   -1
سرمايه گذار است. با ايجاد فضای امن قضايی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی برای سرمايه 

گذاران خارجی می توان به اين مهم دست يافت.
2- تأمين امنيت سرمايه گذاری ها و قراردادها و حفظ منافع سرمايه گذاران خارجی در شرايط ملی 

نمودن پروژه ها و سرمايه گذاری های آن ها بدون توجه به تغييرات آتی در قوانين كشور.
3- تفسير صحيح و متناسب با نيازهای روز و تحوالت سريع بين المللی از اصول قانون اساسی و 

ديگر قوانين از سوی مقامات و دستگاه های مسئول نظير مجلس، شورای نگهبان و...
4- هماهنگی و تفکيک قوای سه گانه در خصوص پذيرش سرمايه گذاری 

5- تضمين پرداخت غرامت و خسارت در صورت مصادره سرمايه برای سرمايه گذاران خارجی.
6- ايجاد نظام قضايی متناسب با شرايط روز تا سرمايه گذاران خارجی بتوانند به محاكم قضايی 
همانند اتباع داخلی رجوع و در مورد آنان اجرای عدالت با بی طرفی كامل و با ديدگاه تشويق و 

احترام صورت گيرد.
 7- تجديد ساختار قضايی و ارتقا آن در سطح استانداردهای بين المللی خصوصاً تجديد نظر در 

قوانين كيفری.
8- ايجاد ثبات و شفافيت در قوانين مالياتی، گمركی و تجاری كشور با معيارهای جديد و كارآيی 

مالياتی به نحوی كه نتوان تفاسير مختلف بعمل آورد.
9- پرهيز از تصويب قوانين و مقرراتی كه مغاير با سياست پذيرش سرمايه گذاری خارجی بوده و  

رقابتی بودن جلب سرمايه های خارجی را به مخاطره می اندازد.
10- وحدت نظر و هماهنگی بين مسئولين در تعيين اولويت های جامعه تا با تنش زدائی داخلی، 

توانايی برقراری امنيت و حکومت قانون در ايران به جهانيان نه با گفتار، بلکه عماًل نشان داده شود. 
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دكتر	غالمرضا	طيرانيان

 منطق قضايی

وكيل	پايه	يک	دادگستری

وكالی دادگستری ، همکارانی كه سالهای طوالنی از عمر خود را در تمامی ابعاد اين حرفه، تالش 
و تجربه كسب كرده ، ناكاميها و موفقيتهای فراوانی در حفظ موكلين را احساس نموده اند ، از ابتدای 
اشتغال به وكالت دادگستری و هر روز بيش از روزهای قبل دريافته اند كه اقتدار و حرمت وكيل 

دادگستری تنها از شخصيت معنوی و علمی او بر می خيزد .
هرچند اكثر مراجعين و متقاضيان وكالت ، فاقد تحصيالت حقوقی و حتی دانشگاهی هستند ، ولی 
پس از اندكی ارتباط با وكيل دادگستری از منطق او در گفتار و نوشتار و اقامه و تعقيب دعاوی و 
بيان مسائل و نحوه مدافعات ، به شخصيت و توانايی علمی وي پی می برند و بی اعتنا به تبليغ ، 
وكيلی را برای احقاق حقوق خود بر می گزينند و شرف ، جان و مال خود را به او می سپارند كه 

در مقابله و استدالل ، از منطق و اقتدار و كفايت علمی برخوردار باشد .
انسان يعنی انديشه . انديشه يعنی استخراج مجهول از معلومات . انسان امروز به ياری انديشه از 
زندگی حجری ديروز خود ، به فراز آسمان ها و به اعماق زمين دست يافته است . انديشه هرچه 

قويتر و عميقتر ، قدر ومنزلت انسان عالی تر .
وكالت دادگستری حرفه خاصی است كه وكيل را پيوسته در انديشه فرو می برد : آنگاه كه در 
بستر است و انگاه كه از بستر برمی خيزد و قلـم در دست مـی نويسد يــا بــه ســوی خــانه 

عــدالــت و نزد قاضی می رود .
وكيل امانت دار موكل است . موكل معلومات رابطه حقوقی خود با ديگران را به وكيل می سپارد 
تا وكيل با پردازش و تلفيق معلومات موكل با احکام و قوانين ، حق موكل را كه مجهول است 
بيابد . وكيل فاقد اقتدار قانونی است ولی بايد قاضی متکی به اقتدار قضايی را به حقانيت موكل 
خويش قانع كند . كاری است بس دشوار . وكيل در موضعی نيست كه مستبدانه بگويد سخن من و 
ادعای موكل من ناگزير بايد پذيرفته شود . می گويند وكيل در موضع دفاع از همــان تضمينــات 
و تــاميناتـی بــرخــوردار اســت كه قاضی در مقام قضاوت ، اميدوارم چنين باشد . احقــاق و 

اجــرای حــق مــوكل ، وكيــل را در مـــوضعی پيچيده قرار می دهد. 
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مخاطب ما در اين سخنان ، كارآموزان وكالت دادگستری هستند كه در حال كارآموزی، اين حرفه 
را می آزمايند يا كارآموزانی كه با توفيق در اختبار پايانی به تازگی با عنوان وكيل پايه يک دادگستری 
به جامعه وكالت پيوسته و به درون مردم رفته اند تا برای احيای حقوق انسان ها تالش كنند و به 
شخصيت معنوی و علمی و برخورداری از شان واالی وكالت دادگستری عالقمند می باشند وااّل 
اينجانب را نرسد كه با همکاران جهان ديده و وكالی دادگستری با تجربه خود سخنی بگويم كه 

بايد از ايشان آموخت .
همه وكالی دادگستری نزد مرجع قضايی از احترامی يکسان برخوردارند و چون نزد قاضی روند 
، همان می بينند و همان می شنوند كه شايسته وكيل ناشناس است ، ولی بارديگر و بارهای ديگر 
برداشت قاضی از وكيل تابع شخصيتی علمی است كه در لوايح و دادخواست ها و در بحث و 
گفتگو و استدالل او ظاهر می شود ، هرچند قاضی تحسين وتمجيد وكيل را منافی موضع و اقتدار 
خود احساس كند ، ولی به ناچار حرمت علم در ذهن و درون انسانها ، قاضی يا غير قاضی ، نفوذ 

می كند و انسان در برابر علم و حامل علم سرتواضع فرود می آورد و گريزی از آن نيست.
هر نوشته ای كه وكيل می نگارد ، شکلی دارد ومعنايی . ما آموزه های شکلی نگارش را در مدارس 
ابتدايی و متوسطه از معلمين دانا و ورزيده خود آموخته ايم . به ما آموختند كه بلندترين معانی را 
در كوتاه ترين سخن و نوشته بگنجانيم . از اطاله و تکرار مالل آور بپرهيزيم . آنچنان كه بر انتظار 
و اشتياق خواننده وشنونده بيفزايد و در پس هر كلمه و جمله به شوق آيند و منتظر كلمه و جمله 

بعدی باشند . 
نوشته وكيل بايد با خط خوش تحرير شود و اگر وكيل را خط خوش نباشد ، از مهارت ديگران و 
يا ابزار فنی تحرير سود جويد . از قاضی نمی توان انتظار داشت متن نوشته های ناخوانا و مغشوش 
را تا پايان بخواند . اما سخن ما درباره شکل نوشته های وكالت نيست . سخن ما راجع به منطق و 
استداللی است كه به نگارش وكيل استحکام، زينت و به وكيل شخصيت می بخشد و مهارت علمی 
او را در دفاع از حق ارائه می دهد . عالی ترين مهارت و عميق ترين منطق وكيل دادگستری در 
دادخواستهای حقوقی ظاهر می شود كه به مراجع قضايی تقديم می كند . دادخواستها ستونهای بنايی 
را می سازند كه وكيل دادگستری عدالت را بر آن استوار می نمايد . اندک مسامحه و ناتوانی يا خطا 
در تنظيم دادخواست ، چه بسا موكل را از حق مسلم خود محروم نمايد ، محروميتی كه قابل تدارک 

نباشد و وكيل را مذمت می كنند .
شکل چاپ شده دادخواست در اختيار وكيل است ، حاوی : محل درج هويت خواهان و خواسته 
و دالئل و مستندات دعوی و محلی سفيد و اندک برای بيان دعوی موكل . با وجود اين فرم تحرير 
و تنظيم دادخواست به سهولت ممکن است . خواهان و خوانده دعوی را می شناسيم . خواسته 
نيز معلوم است و اما به واقع چنين تنظيم دادخواست و اقامه دعوی برای احقاق حق موكل به اين 
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سادگـــی مقــــدور است ؟ آيا چگونگی و نحوه تنظيم دادخواست نشان دهنده منطق قضايی 
وشخصيت علمی وكيل دادگستری است ؟

دعوای موكل كه با تقديم دادخواست به مرجع صالح قضايی آغاز و رسيدگی به آن در جلسات 
دادرسی تا صدور رأی بدوی و قطعی ادامه و خاتمه می يابد ، ناشی از رابطه ای است حقوقی كه 
منشاپيدايش آن قرارداد است يا مستقيماً قانون رابطه مزبور را به وجود می آورد. رابطه حقوقی آنگاه 
محقق و تضمين  شده و رسميت می يابد كه شخصی حقيقی يا حقوقی در برابر ديگری به انجام 
فعل يا ترک فعلی ملزم و متعهد گردد . به عبارت ديگر رابطه حقوقی را آن جا بايد جستجو كرد 
كه حقی و تکليفی در برابر يکديگر قرار گيرند . پس هر دعوی بر رابطه يا روابطی حقوقی استوار 
است كه بين دو شخصيت دارای اهليت ممتنع محقق می شود و زمانی دادگاه می تواند به دعوی 
رسيدگی كند كه شخص ذی حق رسيدگی به دعوی را درخواست نمايد و دادخواستی حاكی از 
حق و تکليف به دادگاه تقديم شود ) مواد 2 و 48 قانون آئين دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ( 
و دادگاه اين اختيار و تکليف را دارد كه پس از احراز رابطه حقوقی بين اصحاب دعوی ممتنع را به 

انجام تکليف محکوم و ناگزير نمايد .
رابطه حقوقی دو سمت دارد . خواهان دعوی در سمت حق و خوانده كسی است كه در سمت 
تکليف قرار گرفته ، ولی از انجام تکليف امتناع می كند و خواهان محکوميت خوانده را به انجام 
تکليف از مرجع قضايی درخواست می كند و خواسته دعوی بايد الزام خوانده به انجام تکليفی باشد 

كه رابطه حقوقی بر ذمه او نهاده است . 
هر دعوی و دادخواستی كه بيان دعوی است بايد بر يک يا چند برهان منطقی استوار باشد . هر 
برهان شامل دو قضيه است : 1 -  قضيه ای كه می توان آن را قضيه شخصی يا جزيی ناميد ولی 
اهل منطق آن را قضيه صغروی می نامند . 2 – قضيه ای عام الشمول يا كلی كه در منطق به عنوان 
قضيه كبروی شناخته شده و آن چه مجهول است و از طريق انديشه قضايی يعنی استدالل و ارائه 
ادله اثبات دعوی و كبری و صغری و تلفيق قضايا بايد احراز و ثابت گردد ، نتيجه ايــن تلــاش 

اســت كــه مجـهــول را بـه معــلوم تبــديل می كند . 
قضيه اعم از كبری و صغری جمله ای است خبری شامل مسند و مسنداليه و يا طبق اصطالحات 
علوم ديگر ، مبتدا وخبر يا موضوع و حکم ويا موضوع و محمول . قضايا از حيث تعلق يا عدم 
تعلق خبر به مبتدا دارای دو صورت است : قضای ايجابی كه داللت بر انتساب خبر به مبتدا دارد و 
عالمت آن كلمه » است « و قضايای سلبی كه داللت بر عدم و نفی تعلق خبر به مبتدا دارد وعالمت 

آن » نيست « می باشد يا كلمات ديگری حاوی معانی » است و نيست «
* خوانده مديون است ، قضيه ايجابی است . زيرا حکم قضيه يعنی كلمه » مديون « به خوانده 

نسبت داده شده است . 
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* خوانده مديون نيست ، قضيه سلبی است . زيرا حکم قضيه يعنی كلمه » مديون « از خوانده 
برداشته و سلب می گردد . 

هر دو قضيه فوق ، قضايای جزيی ، شخصی يا قضيه صغری هستند زيرا آنچه را به موضوع نسبت 
داده يا از آن سلب كرده ايم ، مربوط به شخص معينی است ، يعنی شخص خوانده دعوی است ، 
ولی آن جا كه می گويی » هر مديونی بايد دين خود را بپردازد « و يا » اشخاص مديون نيستند « مگر 
خالف آن ثابت شود ، هردو از قضای كلی و عام الشمولی به صورت ايجابی يا سلبی هستند كه از 

قوانين و احکام استخراج و شامل عموم افراد می گردد .
پس اگر برای دادگاه مجهول است كه آيا خوانده - شخص معين طرف دعوی - بايد محکوم به 
پرداخت مطالبات مورد ادعای خواهان گردد و يا خوانده مبّری از پرداخت می باشد ، وكيل بايد 
اينگونه استدالل كند: از آن جا كه در قضيه ايجابی از افراد حکم عامی است كه مقرر می دارد، مديون	
بايد	دين	خود	را	بپردازد. لذا اين خوانده نيز با توجه به دالئل ابرازی كه مديونيت او را ثابت می كند 
بايد به پرداخت طلب خواهان محکوم گردد . به همين نحو در مورد خوانده ای كه مديون نيست 
به صورت قضيه سلبی و نتيجه حاصل از تلفيق كبری و صغری كه اين نتيجه بيان وتعيين كننده  
خواسته	دعوی است يا دفع خواسته خواهان ، از طرف خوانده دعوی در مقام دفاع در برابر دعوی 
و در هر دو حال ادعا و دفاع را از وكيل نمی پذيرند جز با بکارگيری منطق قضايی و ارائه داليل 

اثبات دعوی.
اگر وكيل دادگستری به شايستگی بتواند با توانايی علمی و تجربه های اندوخته خود ، در دعاوی 
مشکل و پيچيده ، قضايای جزيی را كه مربوط به موكل او وخوانده دعوی است بيان و ثابت كند و 
بخوبی قضايای عام وكلی را از متن قوانين و احکام بيابد و با مهارت الزم اين قضايا را با يکديگر 
تلفيق كند، در رديف وكالی موفق است . بديهی است اگر وكيلی در انجام اين وظيفه كه قانون و 
موكل از او انتظار دارند موفق شد ، همگان توفيق او را در عمل احساس ، موكل و موكلين به او 
اعتماد و مراجعه می نمايند و در مراجع قضايی نيز از كرامت الزم كه شأن وكالت دادگستری است 
بهره مند می گردد. تلفيق يعنی يافتن قضيه كبروی كه موكل يا خوانده دعوی فردی از افراد آن باشند، 
نيازمند دقت در امور و مطالعه پيوسته و دائمی است . كتب حقوقی و قوانين بايد جزيی الينفک از 

وجود وكيل و پيکره وكالت دادگستری باشد.
البته استدالل و برهان قضايی در تمام دعاوی به اين سهولت و سادگی نيست كه بيان شد ، در 
بسياری از موارد برای اثبات حقانيت موكل و صدور حکم مطابق با خواسته دعوی، وكيل بايد از 
عهده براهين متعدد و متفاوتی برآيد. مثاًل شايد برای اثبات مديونيت خوانده به ارائه چندين برهان 

پيچيده قضايی نياز باشد كه مهارت و دقت بيشتری را می طلبد.
هرچند از مفهوم ماده 2 قانون آئين دادرسی مدنی مصوب سال 1379 احراز می شود: خواهان 
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شخصيتی حقيقی يا حقوقی است كه در صورت صدور حکم طبق خواسته دعوی نتيجه و نفع اقامه 
دعوی عايد او می گردد و يا طبق بند 4 ماده 84 قانون مزبور خوانده بايد شخصی باشد كه دعوی 
لزوماً متوجه او شود ، معذلک نبايد تشخيص اصحاب دعوی را امری ساده و بديهی انگاشت و 
بحث پيرامون آن را زائد تصور كرد . سواالت زير نمونه های اندكی است از سواالت فراوانی در 

مورد تشخيص طرفين دعوی ، حاكی از اهميت بحث ولزوم بررسی آن : 

* شخصی كه در صورت صدور حکم به نفع خريدار ، می تواند ملک حاصل از دعوی و 
رأی صادره را در برابر طلب خود از محکوم له ، به عنوان مال مديون معرفی و آن را بازداشت 
و طلب خود را از محل فروش ملک مزبور در اجرای حکم ، استيفا كند ، آيا در دعوی الزام 
فروشنده ملک به انتقال رسمی آن به خريدار ، ذی نفع محسوب می شود و آيا حق دارد مستقاًل 
عليه فروشنده ملک به منظور صدور حکم به نفع خريدار ، يعنی مديون به شخص خود ، 
اقامه دعوی كند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا اين دعوی بايد به طرفيت فروشنده ملک 
يا عليه فروشنده و خريدار توأماً مطرح كردد و آيا طبق اصول دادرسی می توان صدور حکم 

محکوميت يکی از خواندگان را در برابر خوانده ديگر درخواست نمود؟
* شخصی در پرونده اجرايی بابت طلب خود ، حق كسب يا پيشه يا تجارت مديون را به 
نفع خود بازداشت نموده است . برحسب اين عقيده كه بازداشت كننده می تواند حق مزبور را 
بطور مستقيم و يا به جانشينی از مستأجر از طريق تحصيل مجوز انتقال آن به غير برابر ماده 
19 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356 در معرض واگذاری قرار دهد و از محل 
وجه حاصل واگذاری طلب خود را استيفا نمايد .آيا طلبکارمی تواند برای تجويز مورد اجاره 
مديون به غير اقامه دعوی نمايد ؟ اين دعوی بايد به طرفيت مالک عين مستأجر مطرح گردد 

يا فقط به طرفيت مستاجر و مالک توأماً اقامه شود ؟
* آيا مدير عامل شركتی تجاری يا قيم محجور و يا ولی قهری می توانند برای وصول 
مطالبات خود از شركت يا محجور يا مولّی عليه به طرفيت آن ها اقامه دعوی نمايد ، با علم 
به اين كه اين اشخاص در صورت اقامه دعوی به مناسبت سمت و وظيفه خود در حفظ غبطه 

آنان و طبق قوانين مربوطه ، مسئول دفاع از حقوق خــوانــده دعـوی می باشند ؟
* درصورت عدم انجام تعهد به علت مسامحه وتقصيرمديرعامل يک شركت تجاری آيا 
متضرر از قصور و تقصير شخص مدير عامل دعوی مطالبه خسارت خود را بايد به طرفيت 

شركت يا عليه مدير عامل و يا توأماً عليه شركت و مديـر عامــــل مــطرح سازد ؟
* آيا دعوی اعتراض به رأی كميسيون ماده 12 قانون زمين شهری تنها بايد عليه وزارت 
مربوطه يا عليه دولت اقامه شود يا كميسيون مزبور نيز بايد طرف دعوی قرار گيرد و يا در 
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صورت انتقال ملک موضوع رأی كميسيون به اشخاص اصوالً طرح دعوی پذيرفته است و در 
صورت قابليت طرح، انتقال گيرنده نيز بايد به عنوان خوانده دعوی معرفی گردد ؟

* چنانچه از عمل متصدی و مباشر ساخت و ساز ملک به امالک مجاور زيانی وارد شود 
، متضرر عليه كداميک از سازنده يا مالک ملک بايد اقامه دعوی نمايد يا بايد هر دو ، يعنی 

سازنده و مالک را طرف دعوی قرار داد؟
*  در دعوی الزام به فک رهن عين  مرهونه ، چه كسی بايد خوانده دعوی باشد : بانک 
مرتهن يا شعبه آن بانک كه قرارداد رهن را با راهن منعقد نموده است ، يا تنها اقامه دعوی 

عليه راهن كافی است يا دعوی بايد به طرفيت راهن و مرتهن اقامه شود ؟
* چنانچه يکی از مناطق يا نواحی شهرداری ، ملک غير را بدون مجوز قانونی تصرف كند ، 
اگر مالک قصد طرح دعوای حقوقی دارد ، چه كسی خوانده اين دعوی است ،  مسئول منطقه 

يا ناحيه و يا شهرداری متبوع او ؟
* هرگاه خواهان پس از اقامه دعوی حقوقی حق خود را نسبت به مورد دعوی با سند 
رسمی يا طبق صورتجلسه دادگاه به ديگری صلح كند ، آيا رسيدگی بدوی با قائم مقامی 
انتقال گرديده ادامه می يابد و يا دعوی به لحاظ سلب عنوان ذی نفع از خواهان بايد مردود 

اعالم گردد ؟
در اينگونه موارد و امثال آن غالباً تشخيص خواهان و خوانده دعوی آسان و بديهی نيست 
و ارائه پاسخ صحيح به هريک از سواالت فوق در گرو تعريفی است كه از ذينفع در دعوی 
به عنوان خواهان و يا تعريفی از شخصی كه دعوی متوجه او ، يعنی خوانده بايد ارائه شود .
مالک وميزان برای تشخيص اصحاب دعوی ، رابطه حقوقی است كه سبب ايجاد حق و 
تکليف بين اشخاص شده و منشأ آن عمل حقوقی بين عقود و ايقاعات يا از وقايع حقوقی 
و حوادث بر حسب الزامات و مقررات قانونی است. طبعاً خواهان دعوی شخص حقيقی 
يا حقوقی است كه بر اثر رابطه ای حقوقی مستقيماً دارنده حقی شده كه طبق قوانين، حق 
مزبور دارای ضمانت اجرايی است و خوانده دعوی شخصيتی است كه بر اثر همان رابطه در 
برابر ذی حق متعهد يا مکلف به انجام فعل يا ترک فعل است و در صورت امتناع، دادگاه به 
واليت از ممتنع او را به انجام تکليف محکوم می كند و دعوی نيز مطالبه اين محکوميت از 

مرجع قضايی است.
با توجه به تعريف فوق اصحاب دعوی اشخاصی هستند كه مستقيماً و بالواسطه بين شخص 
آن ها رابطه حقوقی ايجاد شده و اشخاص ديگری كه در انعقاد و ايجاد اين رابطه نقشی نداشته 
و به نمايندگی و نيابت از جانب اشخاص اصــيل رابطـــه را بوجود آورده انــد ، حق ندارند 
عليه يکديگر يا عليه طرفين رابطه حقوقی اقامه دعوی نمايند ، هرچند ممکن است از رأی 
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دادگاه منتفع يا متضرر شوند مگر اين كه در مواردی قوانين ماهوی يا دادرسی صريحاً به اين 
قبيل اشخاص نيز اجازه طرح دعوی داده باشد . مانند ورثه قانونی و يا قائم مقام قانونی يکی 
از طرفين يا از طريق ورود و جلب اشخاص ثالث در دعوی در حدی كه قوانين مقرر داشته 

است نه بيش از آن .
اشخاصی كه به عنوان امين از قبيل مباشر و كارگر و پيمانکار يا نماينده يکی از طرفين كه از 
عوامل اصحاب دعوی محسوب می شوند ، جز در مواردی كه قانون صريحاً به افراد مزبور 
اجازه طرح دعوی را داده است حق اقامه دعوی ندارند . ماده 170 قانون آئين دادرسی مدنی 
مصوب سال 1379 مقرر داشته: مستأجر	و	خادم،	كارگر	و	بطور	كلی	اشخاصی	كه	ملکی	را	
از	طرف	ديگری	متصرف	می	باشند	می	توانند	به	قائم	مقامی	مالک	برابر	مقررات	باال	شکايت	
نمايند. البته منظور از مقررات باال مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت 

و ممانعت از حق است نه هر دعوی ديگری بطور كلی و نيز نه به عنوان اصيل در دعوی .
در مواردی كه مباشر يا نماينده يا امين اشخاص سبب ايراد خسارت به غير می شوند ، و 
دعوی از طرف متضرر عليه مالک اقامه می گردد ، مالک می تواند اشخاص مزبور را كه منشا 
انـد بــرای پاسخگويـــی بدعوی متضرر، به دادرسی جلب  مستقيم بروز خسارت بوده 

نمايد. 
با توجه به توضيحی كه درباره روابط حقوقی بين اصحاب دعوی بيان شد، تبعاً خواسته دعوی 
نيز بايد محکوميت خوانده به انجام يا ترک فعلی باشد كه الزمه احقاق حـق خواهان است ، خواه 
از حقوق عينی و مراجع به اموال منقول يا غير منقول يا الزام خوانده به ايفای تعهد و ادای دين 
در مقابل خواهان باشد . لذا اگر خواسته دعوی بدون تقاضای محکوميت خوانده  به نتيجه رابطه 
حقوقی يعنی انجام يا ترک فعل باشد ، دادگاه كه مرجع رسيدگی به اختالف طرفين و حل وفصل 
خصومت و نزاع بين متداعين است نمی تواند به اختالف صرفاً حقوقی طرفين رسيدگی و نظر 
حقوقی يکی از طرفين را تائيد يا رد نمايد ، لذا خواسته هايی از قبيل تنها تنفيذ يا تائيد و ابطال يا 
تثبيت يا ...يک رابطه حقوقی بين اصحاب دعوی به عنوان دعوی قابل پذيرش نيست و خارج از 
وظيفه دادگاه و مرجع  قضايی است كه طبع وظيفه اين مراجع حکومت و امر  ونهی و محکوم كردن 
اشخاص به فعل و ترک فعل می باشد ، مگر آنکه طرح اين قبيل عناوين و احراز رابطه حقوقی 
از لوازم قانونی ، عرفی و يا عقلی محکوميت خوانده به انجام يا ترک فعل باشد . به عنوان مثال 
خواسته می تواند اوالً تنفيذ اقرار خوانده ثانياً پس از تنفيذ اقرار براساس آن الزام خوانده به انجام 
مدلول اقرار باشد ، زيرا تا حکم محکوميت به مدلول اقرار صادر نشود بر تنفيذ اقرار به تنهايی اثری 

عملی مترتب نخواهد بود .
در دعاوی با خواسته اعالم بطالن يا فسخ و انفساخ عقود و ساير معامالت و اسناد مربوط به احوال 
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شخصيه و صورتجلسات تنظيمی در شركتهای تجاری يا در دعوی اثبات يا نفی نسب نيز لزوماً بايد 
يکی از آثار مترتب بر اين اموركه مورد نزاع بين طرفين است ، جزء خواسته اصلی قرار گيرد . البته 
اگر برحسب نص قانونی ، استثنايی بر اين قاعده مقرر گردد، بديهی است دادگاه به تبعيت از قانون 
اين استثناء را می پذيرد ولی مستثنی بر اصل و قاعده بايد در حد منصوص و به قدر مضيق اِعمال 

و از توسعه مفهوم استثناء پرهيز شود .
تقسيم دعاوی به مالی و غيرمالی و الزام خواهان به تقويم خواسته در دعاوی مالی ، بيش از آنکه 
به حقوق خوانده دعوی مربوط باشد ، در ارتباط با حقوق عمومی و راجع به رابطه بين دولت و 
اشخاص است . اين تقسيم ، تعيين و مقرر می نمايد كه خواهان بايد برای دعوی چه مبلغی هزينه 
دادرسی به صندوق دولت بپردازد. در نتيجه تقويم خواسته تکليف خواهان و حق دولت و تابع 
قوانينی است كه در مورد تحصيل درآمد دولت از محل هزينه دادرسی مقرر شده است و خوانده 
تنها در صورتی حق اعتراض به تقويم خواهان از خواسته را دارد كه با خواسته در صالحيت مرجع 
رسيدگی يا قابليت تجديد نظر آراء و قطعيت آن مؤثر باشد و در نتيجه سبب تضييع حق خوانده 
گردد ، در اين صورت ماده 63 قانون آئين دادرسی مدنی به خوانده اجازه می دهد با رعايت شرايط 

و در موارد قانونی نسبت به تقويم خواسته اعتراض نمايد .
در مورد تشخيص دعاوی مالی و تمييز آن از دعاوی غير مالی دو نکته حائز اهميت است :

دعوی را در مقام دريافت هزينه دادرسی ، به همان صورت كه از جانب خواهان مطرح شده بايد . 1
پذيرفت و برمبنای عنوانی كه خواهان برای دعوی خود قائل شده بهای خواسته را تعيين نمود. به 
اين معنی كه اگر خواهان مدعی غصب ملک خود توسط خوانده است و يا اعالم می كند كه مال 
متعلق به او نزد خوانده امانت بوده و با وجود مطالبه از استرداد آن امتناع می كند ، بايد پذيرفت 

در فرض غصب ، دعوی مالی است و در فرض وجود رابطه امانی دعوی غير مالی است.
با توجه به مفاد دادخواست تقديمی خواهان ، هرگاه خوانده ادعای خواهان را انکار كند و . 2

مثاًل عليرغم ادعای خواهان مبنی بر امانی بودن يد خوانده ، او امانی بودن يد خود را نپذيرد 
و مدعی حق مستقلی بر مورد دعوی شود ، در اين صورت از حيث هزينه دادرسی خوانده 
نمی تواند ، دعوی خواهان را مالی تلقی و انتظار داشته باشد خواهان خواسته خود را بر مبنای 

مالی بودن دعوی تقويم نمايد.
دعوی مالی آنست كه با صدور حکم، دادگاه مستقيماً و بالواسطه تعلق مالی را به خواهان اعالم 
نمايد، در غير اين صورت دعوی غيرمالی است. آرای دادگاهها جز در موارد استثنايی كه جنبه 
ايجابی دارد و تعداد آن اندک است، علی القاعده در مقام كشف روابط حقوقی طرفين و تنها داراي 
جنبه اعالمی است. بنابراين دادگاه به عنوان مرجع قضاء و مرجع تشخيص حق به موجب رأی 
خود حقی را كه وجود نداشته برای طرفين تأسيس و ايجاد نمی كند، بلکه پس از احراز و تکليف 
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جاری بين طرفين و كشف حقيقت، وجود حق يا تکليف را اعالم می نمايد، لذا نبايد دعوی مالی 
را دعوايی دانست كه طبق رأی دادگاه مالکيتی كه برای اصحاب دعوی وجود نداشته ايجاد شود ، 
بلکه حق يا تکليفی كه بين طرفين مورد نزاع و در نتيجه متزلزل بوده با صدور رأی دادگاه از حالت 
تزلزل خارج و تثبيت و اعالم می گردد و اگر آن حق وتکليف مالی باشد دعوی مالی و در غير 

اينصورت دعوی غير مالی است .
با توجه به معيار فوق مربوط به تشخيص دعاوی از حيث مالی يا غير مالی ، در برخی موارد مالی 
و غير مالی بودن دعوی مورد تعيين است ، طبعاً قاضی ووكيل به تعيين مزبور عمل می كنند . مثل 
دعاوی خلع و الزام به تنظيم سند رسمی انتقال اموال منقول و غير منقول كه قطعاً از جمله دعاوی 
مالی می باشند يا دعوايی مانند اثبات نسب كه بطور قطع از نوع دعاوی غيرمالی است ، اگرچه 
براثر اين دعوی و اثبات نسب مع الواسطه منافعی مالی عايد طرفين دعوی می شود ولی اگر ماهيت 
دعوی سبب ترديد در وصف مالی و يا غيرمالی گردد ، بنای اصل ، بر غير مالی بودن دعاوی مردد 
است . زيرا قطع نظر از اين كه با تأمين هزينه اجرای عدالت و قوه قضاييه از محل ثروت عمومی 
و منابع مالی كشور، از آن جا كه اخذ هزينه دادرسی جواز وريشه شرعی ندارد و قضاوت در اسالم 
برای اصحاب دعوی رايگان ميباشد و بطرق ديگری جز تحميل هزينه دادرسی به اصحاب دعوی ، 
می توان از طرح دعاوی باطل و واهی جلوگيری نمود ، نظر به اين كه در مقام ترديد در مقدار وكميت 
اشياء و مبالغ، اصل عدم جاري است يعني بايد دعوی را از نوعی پذيرفت كه هزينه كمتری را بر 

اصحاب دعوی تحميل می كند و نوعاً هــزينــه دعـاوی غيرمالی كمتر است .
وكيل  نزد  خواهان  وكالت  قبول  برای  كه  را  زير  مسئله  قضايی صورت  منطق  اعمال  مقام  در 

دادگستری مطرح شده، بررسی می نماييم:
دو برادر به وراثت مالک قطعه زمينی مرزوعی به مساحت 12 هکتار بوده اند . هر دوبرادر به شرح 
مبايعه نامه واحدی عادی، زمين ملکی خود را به شخصی می فروشند و هر يک بابت سه دانگ مشاع 
سهمی خود، جداگانه يک فقره چک وعده دار از خريدار اخذ می نمايند. تاريخ چک برادر بزرگتر 
شش ماه بعد از تاريخ مبايعه نامه بوده و در وعده مقرر وصول شده و در نتيجه برادر بزرگتر سهم 
خود را از زمين بطور مشاع به خريدار رسماً انتقال داده است. وعده چک برادر ديگر ده ماه پس از 
تاريخ مبايعه نامه و به همين علت مبلغ آن ده درصد بيشتر بـوده ولی طبق گواهی بانک محال عليه 
به علت كسر موجودی صاحب جاری )خريدار(، بالمحل اعالم گرديده است. در مبايعه نامه اين 
شرط مالحظه می شود: هرگاه	وجه	چکها	مربوط	به	ثمن	معامله	در	سررسيدهای	مقرر	وصول	نشود	،	معامله	
به	خودی	خود	فسخ	شده	و	فروشندگان	حق	دارند	زمين	مورد	معامله	را	به	هركس	كه	مايل	باشند	بفروشند	
و	خريدار	حق	اعتراض	نخواهد	داشت. برادری كه صاحب چک بالمحل است برای احقاق حق خود 

ازوكيل تقاضای قبول وكالت دارد .
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وكيل دادگستری از مراجعه كننده سوال می كند :
آيا زمين مورد مسأله قابل تقسيم است . ج – آری .. 1
آيا زمين بين شما دو برابر تقسيم شده است . ج – خير .. 2
آيا تمام زمين يعنی كل شش دانگ آن به تصرف خريــدار داده شــده اســـت . ج – آری .. 3
شما چند روز قبل برای وصول وجه چک خود به بانــک مــراجعه كــرده ايد. ج – پنج . 4

روز قبل.
از ابتدا در اختيار برادرم بوده، سپس برادرم با . 5 سند مالکيت زمين در اختيار كيست. ج – 

دريافت وجه چک خود و تنظيم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع به خريدار، سند را در 
اختيار خريدار گذارده است . البته سند مالکيت بنام پدر ما است.

آيا شما مايل و قادر هستيد كه با پرداخت فوری ثمن معامله سه دانگ برادر خود به خريدار . 6
، سهم اورا بنام خود تملک نماييد. ج – خير.

آيا برای وصول وجه چک بالمحل خود عليه خريدار شکايت كيفری يا دعوای حقوقی مطرح . 7
كرده ايد. ج – هنوز خير.

خواسته شما از من و دادگاه چيست. ج – تعيين خواسته خود را به شما واگذار می كنم . حق . 8
من ضايع شده از شما كمک می خواهم .

البته وكيل در طرح اين سواالت هدف وحکمتی را تعقيب می كند . وكيل تصوير مبايعه نامه را كه 
در اختيار مراجعه كننده است مطالعه كرده است.

قضايای زير در بررسی منطقی موضوع ذهن وكيل را به خود مشغول كرده است :

آيا معامله بين مراجعه كننده و خريدار منفسخ است و يا مراجعه كننده بايد با اعالم اراده خود * 
از طريق ارسال اظهارنامه خطاب به خريدار فسخ معامله را اعالم كند . وكيل بايد اين سوال يا 

مجهول را با انديشه قضايی خود پاسخ دهد تا مجهول به معلوم تبديل گردد .
اگر در عقود از جمله در فقد بيع، فسخ معامله تنها به علت تخلف يکی از طرفين از تعهدات * 

بصورت ضمن عقد شرط گردد، در نتيجه معامله به صرف اشتراط فسخ شده محسوب است و 
به سبب خاص ديگری نياز ندارد )شرط نتيجه. ماده 236 قانون مدنی. قضيه كبری(

 در مبايعه نامه مورد بحث عقد بيع بر اثر عدم پرداخت چک فسخ شده محسوب گرديده و * 
عبارت به	خودی	خود داللت دارد كه فسخ عقد مزبور به سبب خاص ديگری نياز ندارد . ) قضيه 

صغری به داللت مفاد مبايعه نامه . (
 نتيجه ای كه از تلفيق دو قضيه كبری و صغری فوق حاصل می شود اين است كه پس از عقد * 

بيع سه دانگ مشاع سهمی مراجعه كننده منفسخ است ونيازی نيست كه اراده او مبنی بر فسخ 
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معامله از طريق اظهارنامه به خريدار اعالم شود . با استفاده از اين برهان منطقی يعنی تلفيق كبری 
وصغری معلوم نتيجه كه مجهول بود به معلوم تبديل گرديد . ) انديشه قضايی (.

 آيا مراجعه كننده به وكيل ، با توجه به انفساخ عقد بيع طبق نتيجه حاصل از برهان قضايی فوق * 
به نفس بالمحل بودن چک خود ، می تواند با پرداخت ثمن سهم برادر خود به خريدار ، سه 
دانگ انتقالی به او را تملک كند . سوالی است مجهول كه به كمک دو معلوم زير يعنی دو قضيه 

كبری و صغری معلوم و پاسخ داده خواهد شد .
 قضيه كبروی : اگر يکی از دو شريک مال غيرمنقول قابل تقسيم ، سهم مشاعی خود را به * 

شخص ثالثی بفروشد ، شريک ديگر می تواند با پرداخت فوری قيمتی را كه خريدار به شريک 
او داده ، سهم خريداری شخص ثالث را تملک كند ) حق شفعه مواد 808 و 821 قانون مدنی (.

 از متن مبايعه نامه و پاسخ به سواالت وكيل معلوم است شريک و برادر او سهم ملکی خود را * 
به شخص ثالث فروخته است ) قضيه صغری (.

 از تلفيق صغری و يا حکم عام قانون مدنی ) قضيه كبری ( اين نتيجه حاصل می شود كه برای * 
مراجعه كننده در برابر خريدار حق شفعه تحقق يافته است و در صورت پرداخت فوری ثمن 
می تواند سه دانگ مشاع انتقالی به نام خريدار را به نفع خود تملک كند . لذا به سوال فوق پاسخ 

قضايی داده و مجهول معلــوم شد . ) انديشه قضايی (.

از آن جا كه مراجعه كننده مايل و قادر نيست از حق شفعه خود استفاده كند نيازی به توضيح 
بيشتری نبود وااّل اگر مراجعه كننده آمادگی خود را برای پرداخت فوری ثمن اعالم و قصد داشت 
از حق شفعه استفاده كند ، الزم بود وكيل برای حفظ اعتبار خود وشان وكالت به اين نکته اشاره 
كند كه ممکن است دادگاه برای او حق شفعه قائل نشود ، زيرا در مقابله با قاعده تسليط و صحت و 
اعتبار عقود شفعه حقی است كاماًل به حکم استثناء و احکام مستثنی بايد در حد منصوص و مضيق 
اعمال شود و اگر دادگاه عقيده داشته باشد كه حق شفعه مخصوص شريکی است كه مطلقاً در عقد 
بيع مشاركت نداشته باشد ، نمی توان انفساخ بيع را حتی بصورت شرط نتيجه در حکم عدم انجام 
معامله تلقی نمود . با فرض اين احتمال و احتمال اين كه دادگاه حق شفعه را بپذيرد و با علم مراجعه 

كننده به نتيجه احتمالی دعوی قبول وكالت از او جائز بود .
وكيل دادگستری عالم به غيب نيست و مانند قاضی نيز از اقتدار قانونی برای رسيدگی به حقانيت 
طرفين بهره مند نمی باشد تا قبل از قبول وكالت محاكمه ای انجام و به صحت ادعای مراجعه كننده 
رسيدگی كند . اخالق و حرمت مراجعين نيز حکم می كند پس از ارزيابی مدلول مدارک و اسناد ابرازی 
مراجعه كنندگان به خود ، اصل وبنا را بر صحت ادعای آنان بگذارد  و تشخيص وكيل برای قبول يا رد 

وكالت برای او حجت است ، همانگونه كه قاضی نيز طبق حجت خود رأی صادر می كند .
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آنچه مسلم است خريدار زمين مورد بحث از طريق برادر بزرگتر متعاملين بدون پرداخت ثمن 
معامله مربوط به سه دانگ مشاع متعلق به برادر ديگر بر كل شش دانگ مورد معامله استيال يافته 
است . وكيل با احراز اين واقعيت احساس مسئوليت می كند بايد تدبيری قانونی برای احقاق حق 
مراجعه كننده كه در ارتباط با اين معامله مظلوم واقع شده بينديشد . وكيل وكالت مراجعه كننده 
را می پذيرد . موكل طريق احقاق حق خود را به وكيل واگذار كرده است . وكيل و موكل فارغ از 
مسئله حق شفعه آماده طرح دعوی با خواسته ای می شوند كه با بکارگيری منطق قضايی خواسته 

ای صحيح و قابل پيشرفت باشد .
امور مسلم و قابل استناد برای طرح دعوی به شرح زير است :

زمين مزروعی مورد معامله طبق سند مالکيت متعلق به پدر موكل و برادر او بوده است .. 1
طبق گواهی صادره پدر موكل منحصراً دو فرزند ذكور داشته و در نتيجه هريک مالک سه . 2

دانگ مشاع از ملک مورد معامله بوده اند . 
طبق گواهی صادره از بانک وجه چک موكل كه به عنوان ثمن معامله به او تسليم شده به علت . 3

بی محل بودن وصول نشده است .
در متن چک تصريح شده » از بابـت بهــای سه دانگ مشاع از زمين مزروعی پالک - / - «.. 4
موكل مدعی است برادر او كل شش دانگ زمين مورد معامله را با تنظيم سند رسمی انتقال . 5

به تصرف خريدار داده و خريدار شش دانگ زمين برای كشت بطور كامل شخم زده است . 
و آثار شخم مشهود است . 

وكيل قبل از اقامه دعوی اوالً بايد صحت ادعای فوق را احراز كند. ثانياً دليل صحت ادعای موكل را 
تحصيل و پيوست دادخواست به دادگاه صالحه )دادگاه حوزه قضايی محل وقوع ملک( تقديم نمايد.

* آيا تصرف خريدار نسبت به سهم مشاع موكل تصرف غاصبانه است  قضيه ای مجهول كه 
از طريق منطق قضايی معلوم خواهد شد .

* هر مالکی حق دارد در مايملک خود تصرف كند )قضيه كبری طبق ماده 30 قانون مدنی(
* خريدار در زمان تصرف زمين خريداری و قبل از وعده چک بالمحل مالک شش دانگ 

ملک بوده )1( و تصرف او مالکانه بوده است )قضيه صغری(
نتيجه حاصل از تلفيق قضيه صغری با قضيه كبری فوق داللت دارد كه خريدار در زمان تصرف 

شش دانگ ملک خريداری خود غاصب نبوده است .
* آيا ادامه تصرف خريدار پس از صدور گواهی عدم پرداخت ) ثمن معامله موكل ( همچنان 
مجاز است يا قانوناً پس از انفساخ عقد بيع به تصرف غاصبانه تبديل می شود . ) قضيه صغری 

كه بايد معلوم شود .(
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* پس از فسخ و اقاله و انفساخ، آثار عقد زائل می شود ولی خريدار طبق ماده 374 قانون 
مدنی قانوناً مأذون و مجاز به تصرف بيع بوده و تصرف ماذون او تا قطع اذن همچنان مجاز 

می باشد. )كبرای منطق قضايی(.
نتيجه اين كه تصرف خريدار همچنان مجاز است تا زمانی كه اجازه قانونی قطع نشده است.1

وكيل بايد برای تبديل تصرف خريدار نسبت به سهم موكل از زمين مورد معامله و احراز صحت 
ادعای موكل در مورد تصرفات خريدار در زمين مزبور تدبيری بينديشد. لذا اقدامات زير را قبل از 

تقديم دادخواست انجام می دهد:
از طريق تأمين دليل و مراجعه به محل در معيت عضو مجری قرار ومشاهده آثار شخم ملک . 1

توسط خريدار با تنظيم صورتمجلس.
ارسال اظهار نامه خطاب به خريدار.. 2

ارسال و ابالغ اظهارنامه برای اقامه دعوی ، هرچند در بخشی از مندرجات آن الزامی نيست ، ولی 
می تواند در حد ضرورت مفيد باشد . اظهارنامه ارسالی برای خريدار با متن زير تنظيم تا به محل 

اقامت او ابالغ گردد :
اعالم انفساخ معامله طبق شرط ضمن العقد مذكور در مبايعه نامه به علت عدم پرداخت چک  ●

مربوط به ثمن سهم موكل.
به  ● انفساخ معامله  به علت  قانونی خريدار  تبديل تصرف ماذون  بر  اراده موكل مبنی  ابالغ 

تصرف غاصبانه .
مطالبه اجره المثل سهم موكل از زمين مورد تصرف ناشی از تصرف غاصبانه مخاطب . ●
دعوت مخاطب برای مذاكره اصالحی در جهت رفع تصرف او از سهم موكل . ●

وكيل تصوير وكالتنامه خود وگواهی عدم پرداخت وجه چک بالمحل صادره از بانک محال عليه 
را نيز پيوست اظهار نامه می نمايد تا مخاطب احراز كند كه وكيل از طرف مالک سه دانگ مشاع ، 
موكل ، مجاز به اقدام بوده است . خريدار اظهارنامه را رويت و بدون هيچ توضيحی ادعای موكل 

را تکذيب و آن را در حضور مامور ابالغ امضاء نموده است .
با توجه به انکارادعای موكل ، وكيل ناگزير بايد برای احراز تصرفات خريدار در زمين مورد معامله 
از طريق تأمين دليل اقدام نمايد ، ولی به هر حال ارسال اظهارنامه مبنی بر اعالم اراده موكل به منظور 
تبديل تصرف ماذون خريدار به يد غاصبانه ضرورت داشت و الزامی بود .و با مطالبة اجره المثل در 

آينده می توان خسارت تأخير تأديه را از تــاريخ ابالغ اظهارنامــه محاسبه نمود .

1. بنا بر عقيده ای كه عقد بيع اموال غير منقول ثبت شده نيز از عقود تشريفاتی نمی باشد .
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از مجموع توضيحات فوق، قابل پيش بينی است كه وكيل خواسته موكل خود را با عناوين زير 
تعيين خواهد نمود:

تقاضای احراز و اعالم انفساح معامله به لحاظ تخلف خوانده از شرط ضمن العقد و عدم . 1
پرداخت ثمن در موعد مقرر.

احراز غاصبانه بودن تصرف خوانده در سهم مشاع موكل در زمين مزروعی مورد معامله و . 2
خلع يد از آن.

صدور دستور موقت بر منع خوانده از ادامه عمليات زراعی در زمين مورد معامله.. 3

ادله اثبات دعوی عبارت است از:
مبايعه نامه عادی مورخ ... تنظيمی در بنگاه معامالت امالک .... 1
چک شماره...مورخ ...    حساب جاری خريدار در بانک محال عليه.. 2
گواهی عدم پرداخت چک فوق به علت كسر موجودی.. 3
تصوير سند مالکيت زمين مورد معامله بنام مورث موكل كه اصل آن در اختيار موكل نيست . 4

و در نتيجه تصديق برابری آن با اصل مقدور نمی باشد.
تقاضای استعالم وضعيت ثبتی مورد معامله قبل از جلسه اول دادرسی به منظور تسريع در . 5

رسيدگی.
گواهی حصر وراثت مبنی بر وراثت موكل از مالک ثبتی ملک و در نتيجه اثبات مالکيت او . 6

نسبت به سه دانگ مشاع ملک مزبور.
اظهارنامه ابالغ شده به خوانده دعوی اوالً مبنی بر اعالم اراده موكل در مورد تبديل يد ماذون . 7

و قانونی خوانده به يد غاصبانه ثانياً مبنی بر مطالبه اجره المثل از خوانده دعوی.
تقاضای صدور قرارمعاينه و تحقيق محلی با جلب نظر كارشناس در مورد وجود تصرفات . 8

و نوع آن و كسب اطالع از اهالی محل راجع به تصرف كننده زمين وتعيين اجره المثل مورد 
مطالبه توسط كارشناس رسمی دادگستری.

صورتمجلس تأمين دليل حاكی از وجود تصرفات خوانده در زمين موضوع دعوی و نوع . 9
شخم و آماده سازی زمين برای كشت. 

وكالتنامه تنظيمی با خواهان دعوی حاوی اختيارات وكيل برای كليه مراحل دادرسی و ساير . 10
اختيارات مصرّحه.

    آيا خواسته های مذكور مخصوصاً خلع يد و مطالبه اجره المثل و صدور دستور موقت از 
نظر منطق قضايی قابل توجيه است؟:

اثبات يد بر مال غير بدون مجوز در حکم غصب است و غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به - 
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صاحب آن رد نمايد ) قضيه كبری نقل از مواد 308 و 311 قانون مدنی (.
استيالی خريدار بعد از انفساح عقد بيع بر زمين مورد معامله طبق داليل موجود مسلم و معلوم - 

است ) قضيه صغری (.
پس از دادگاه صدور حکم مبنی بر خلع يد يعنی رد مال مغصوب به موكل به عنوان خواسته دعوی 

نتيجه تلفيق دو قضيه كبری و صغری فوق می باشد و تعيين می شود )نتيجه(.
غاصب موظف است منافع مال مغصوب را به مالک بپردازد ، گرچه استيالی منفعت نکرده - 

باشد ) قضيه كبری به حکم ماده 320 قانون مدنی (
خوانده دعوی طبق داليل و مستندات پيوست دادخواست سهم مشاع موكل از زمين مورد - 

معامله را غاصبانه تصرف نموده است و همچنان در تصرف خود دارد ) قضيه صغری (.

پس به عنوان نتيجه منطق قضايی محکوميت خوانده به پرداخت اجره المثل تا زمانی جزء خواسته 
است كه تصرف غاصبانه او ادامه دارد ) نتيجه حاصل از تلفيق قضايای كبری وصغری فوق (.

آيا صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از ادامه عمليات زراعی در زمين مورد دعوی پذيرفته است ؟ 

به عنوان خواسته اصلی، مال -  بايد  به مال مغصوب ممنوع است و  تصرف غاصب نسبت 
مغصوب را به صاحب آن رد كند . نظر به اين كه قانون برای رد مال مغصوب به غاصب مهلتی 
اعطا ننموده ، لذا بايد غاصب از ادامه بهره برداری از مــال مغصوب منع شود .)قضيه كبری 

مستنبط از مقررات غصب قانون مدنی(
غاصب به استفاده خود از زمين مورد غصب ادامه می دهد )قضيه صغری طبق قرار معاينه و - 

تحقيق محلی(.
پس خواهان حق دارد با استناد به فوريت )1( امر از دادگاه تقاضای دادرسی فوری و صدور دستور 
موقت بنمايد ) نتيجه حاصله به حکم مواد 308 مدنی و 310 قانون آيين دادرسی مدنی و 43 قانون 

اجرای احکام مدنی(.
همانطور كه اشاره شد رابطه اصحاب دعوی در مورد پرداخت هزينه دادرسی، رابطه ای است با 
دولت و طبعاً از مباحث حقوق عمومی و تا زمانی كه تعيين مبنای خواسته در حق خوانده، از حيث 
صالحيت و غيرقطعی و قطعی بودن آراء و حق تجديد نظرخواهی در مرجع رسيدگی مؤثر نباشد،  
مجال اعتراض به تقويم خواسته براي خوانده پيش بينی نشده است )ماده 63 قانون آيين دادرسی 
مدنی(. دولت به معنای عام آن كه خود ذی نفع در مطالبه و وصول هزينه دادرسی است از جمله 
قوه قانون گذاری، با سعه صدر و حتی می توان گفت با نوعی اغماض نسبت به هزينه دادرسی 
می نگرد تا صاحبان حق به علت شدت عمل از طرح دعوی محروم نشوند. لذا اين قاعده را در 
تقويم خواسته دعاوی مالی و حقوقی مقرر داشته است كه: بهای	خواسته	از	نظر	هزينه	دادرسی	و	امکان	
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تجديدنظرخواهی	همان	مبلغی	است	كه	در	دادخواست	قيد	شده	است	... )ماده 61 قانون آئين دادرسی 
مدنی( و با وجودی كه در دعاوی غيرمنقول، خواهان را موظف نموده هزينه دادرسی را مطابق 
ارزش معامالتی امالک در هر منطقه پرداخت نمايد، ولی قاعده فوق را همچنان حفظ وتکرار كرده 
است كه ...	ارزش	خواسته	همان	است	كه	خواهان	در	دادخواست	خود	تعيين	می	نمايد	... ) بند 12 ماده 
3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين (. بنابراين دادگاهها كه خود 
قوه قضاييه و دولت می باشند نبايد سعه صدر دولت را ناديده گرفته و انتظار داشته باشند خواهان 
خواسته مالی و غير منقول خود را مطابق با قيمت معامله مندرج در مبايعه نامه ها وساير اسناد 
مالی بپردازد و يا با نقض قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به منظور تعيين بهای خواسته، 
كارشناس تعيين و هزينه دادرسی را طبق تقويم كارشناس وصول نمايد زيرا ارزش خواسته همان 

است كه خواهان تعيين كرده و در موارد مقرر قانونی مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است .2
در دعوی مورد بحث ، هر چند خواسته خواهان در سه عنوان تعيين گرديده : 1 – احراز انفساخ 
معامله 2 – احراز غاصبانه بودن تصرف خوانده 3 – خلع يد ، ولی از آن جا كه در صورت صدور 
حکم در تمامی اين عناوين تنها يک مال معين يعنی سه دانگ مشاع از زمينی مزروعی به مساحت 
12 هکتار ، در صورتی كه رأی به نفع خواهان باشد در مالکيت اوتثبيت و اعالم می شود ، نبايد 
تصور نمود كه بابت هريک از عناوين مزبور بايد هزينه دادرسی جداگانه ودر نتيجه سه برابر ارزش 
معامالتی امالک )قيمت منطقه ای( پرداخت كرد، خصوصاً كه برای صدور حکم خلع يد كه خواسته 
اصلی و نهايی دعوی است احراز انفساخ معامله و احراز تصرفات غاصبانه خوانده به عنوان مقدمه 
واجب ضروری است . به اين معنی كه خواهان و وكيل او می توانستند خواسته دعوی را منحصراً 
خلع	يد تعيين و مطابق آن هزينه دادرسی پرداخت نمايند، پس در بيان دعوی در متن دادخواست  
مي بايست توضيح دهند كه برای صدور حکم خلع يد به عنوان مقدمه، احراز انفساخ معامله واحراز 
غاصبانه بودن تصرفات خوانده ضروری است تا درخواست خواهان تحت سه عنوان مجزا قرار 
نگيرد. به هرحال از آن جا كه تکليف به پرداخت هزينه دادرسی به منظور جلوگيری از طرح دعاوی 
واهی، تحميلی برای صاحبان حق است لذا در مقررات هزينه دادرسی قصد دولت نبايد تحصيل 

درآمد باشد و دادگاهها بايد با سعه صدر به مسئله هزينه دادرسی توجه نمايند.
در مالی بودن دعوی به خواسته مطالبه اجرت المثل از خوانده دعوی ، ترديدی نيست و طبعاً از 
نوع مطالبه وجه و پول رايج كشور و مشمول بند اول ماده 62 قانون آيين دادرسی مدنی است ولی 
از آن جا كه قيمت خواسته را در اين نوع دعاوی مالی در زمان تقديم دادخواست نمی توان دقيقاً و 
مقطوعاً مشخص نمود طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، مبلغی اندک و 
معلوم بايد به عنوان هزينه دادرسی دريافت، سپس دادگاه در اين گونه دعاوی مبلغ خواسته را توسط 

2. در علم اصول
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كارشناس مشخص و بعد از صدور حکم دريافت خواهد كرد.
با توجه به نگرش قانونگزار مبنی بر تسهيل در پرداخت هزينه دادرسی كه بايد اين نگرش در 
مراجع قضايی نيز تبعيت و در نتيجه از سخت گيری نسبت به اصحاب دعـوی خودداری شود ، در 

اين قبيل دعاوی نکات زير حائز اهميت است :
نبايد خواهان را ناگزير كرد كه قيمت خواسته را در حداقلی معين ارزيابی و هزينه دادرسی . 1

را مبنای اين نوع تقويم پرداخت نمايد . زيرا اين روش دقيقاً تخلف از مقررات بند 14ماده 3 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است و اقدام موّجه قضايي تلقي نمي گردد.

با وجودی كه هزينه دادرسی را خواهان هم زمان با طرح دعوی وتقديم دادخواست و قبل از . 2
حتی صدور دستور اداری از سوی دادگاه ، بايد بپردازد . و اين تکليف خود از  قواعد دادرسی 
است ، ولی قانونگزار در مورد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به حکم 
استثناء ، از اين قاعده عدول و مقرر نموده كه بقيه هزينه دادرسی بعد از تعيين ارزش خواسته و 
پس از صدور حکم دريافت شود . بديهی است رعايت قاعده فوق ايجاب می كند كه بقيه هزينه 
دادرسی به محض صدور حکم بدوی و غير قطعی از خواهان وصول گردد و نبايد دريافت 

هزينه دادرسی از محکوٌم عليه را به بعد از صدور حکم قطعی محول نمود.
با توجه به قاعده فوق ، وصول بقيه هزينه دادرسی از نظر ماهيت، امری اداری و اجرايی است . 3

و دادگاه می تواند بالفاصله پس از صدور حکم بدوی و غير قطعی ، دائره اجرای دادگاه را 
مکلف به وصول هزينه دادرسی نمايد . اين دستور از مصاديق اخطار رفع نقص نيست و با 
صدور رأی ، دادگاه نمی تواند قرار رد دادخواست را خود صادر و يا صدور آن را به دفتر 
دادگاه واگذار نمايد . زيرا طبق ماده 8 قانون آئين دادرسی مدنی دادگاه صادركننده حکم خود 
نمی تواند حکم صادره را لغو نمايد و قانون نيز لغو رأی دادگاه را در اين مورد توسط دادگاه 
صادركننده حکم نپذيرفته است و اما اگر خواهان محکوم له واقع شود ، در صورت تجديد 
نظرخواهی محکوم عليه ، در اين مرحله دادگاه تجديد نظر به عنوان مرجع باالتر با عنايت به 
قاعده مذكور در فوق و طبق ماده 350 قانون آيين دادرسی مدنی خواهان بدوی اخطار می كند 
حال كه قيمت خواسته مشخص شده ظرف ده روز از تاريخ ابالغ نسبت به پرداخت هزينه 
دادرسی اقدام و در صورت عدم رفع نقص و عدم اقدام در مورد پرداخت هزينه دادرسی، 

رأی صادر شده به نفع خواهان را نقض و قرار رد دعوی را صادر نمايد .

هرگاه درخواست صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوی و تقديم دادخواست مطرح گردد، . 4
ترديدی  نيست كه به داللت صريح تبصره 2 ماده 325 قانون آئين دادرسی مدنی، درخواست 
مزبور كه مستقاًل مورد رسيدگی قرار می گيرد مستلزم پرداخت هزينه دادرسی دعاوی غير 
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مالی است ، حتی اگر موضوع خواسته دعوی اصلی كه بعداً تقديم می گردد از نوع مالی باشد 
، ولی در صورت تقاضای صدور دستور موقت ضمن اقامه دعوی و يا در اثنای رسيدگی ، 
نمی توان به اطالق تبصره مزبور استناد و عالوه بر هزينه دادرسی مربوط به اصل دعوی هزينه 
. زيرا درخواست صدور  از متقاضی وصول نمود  جداگانه ای برای صدور دستور موقت 
دستور موقت با فرض اخير از متفرعات خواسته است كه هزينه خواسته اصلی آن پرداخت 
گرديده است. كما اين كه برای صدور قرارهای اعدادی از جمله قرار استماع شهادت شهود و 
قرار ارجاع به كارشناسی هزينه ای وصول نمی شود و در مقام ترديد در مورد لزوم پرداخت 

هزينه دادرسی، اصل عدم الزام، خواهان را از پرداخت هزينه دادرسی مبّری می نمايد. 

بديهی است هرگاه موكل بابت تأمين خواسته خود مربوط به مطالبه اجرت المثل تقاضای صدور 
قرار داشته باشد ، در اين صورت پس از تعيين مبلغ خواسته توسط دادگاه امکان درخواست صدور 
تأمين خواسته وجود دارد ، ولی قبل از آن نظر به اين كه ميزان خواسته معلوم نيست طبق ماده 113 

قانون آيين دادرسی مدنی دادگاه تقاضای موكل را نخواهد پذيرفت . 
آنچه تحت عنوان منطق و قضايای كبروی و صغروی و تلفيق اين قضايا و كشف مجهول از طريق 
معلوم بيان شد، در عمل به آنگونه كه اساتيد در جلسات درس به دانش جويان می آموزند، نيست. 
استادی از اساتيد منطق به دانشجوی خود امر فرمود به درون مردمی برود كه فارغ از اصطالحات 
منطقی با يکديگر مراوده و ارتباط دارند و بيازمايد كه اين مردم براساس چه منطق و برهان و اشکال 

مختلف آن استدالل و روابط زندگی خود را تنظيم می كنند.
شاگرد منطق روزها در كوی و برزن و در شهر وروستا وبازارها به تفحص پرداخت و در بازگشت 
به استاد منطق عرض كرد متأسفانه مردم گويا حتی جزئی اندک از منطق و قضايای آن و معنای 

برهان و استدالل را نمی دانند .
به امر استاد دانشجوی منطق بار ديگر به ميان مردم بازگشت و مدتی طوالنی با آنان به معاشرت 
ادامه داد و سخنان گوناگون ايشان را شنيد و چون به حضور استاد رسيد عرض كرد گرچه مردم 
از اصطالحات علم منطق بی خبرند و معنای قضايای كبروی و صغروی را نيــاموخته اند، ولی 
در بيان خواسته ها و استدالل خود بطور كامل از منطق بهره می گيرند خواه خود بدانند يا ندانند!
استاد فرمود منطق واقعی نزد مردم است و منطق از منبع استــدالل ايــن مــردم استخــراج و 

مدّون شده است.
همين گونه است دادخواست های تقديمی به مراجع قضايی كه به ظاهر آثاری از اشکال مختلف 
برهان در شرح آن ديده نمی شود ولی در معنی آميخته است از قضايای كبروی وصغروی و استخراج 

نتايج منطقی از تلفيق اين قضايا .
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عليرضا	قنبری

مفهوم و پيشينه تاريخی تجارت الکترونيک

كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری

الکترونيک واژه اي است كه برای بازرگانی از طريق دستگاه پردازش هاي اطالعاتی و  تجارت 
ارتباطي بکار مي رود. تجارت الکترونيک با وجود اين كه مدت زمان زيادي از عمر آن نمي گذرد 
ولي نقش بسزا و چشم گيري در زندگي روزمره ما بر عهده گرفته است تا اندازه ای كه اجتناب از 
آن كارآساني نيست . ساده ترين و كارآمد ترين نقش تجارت الکترونيک در زندگي روزمره كاربران 
اينترنتي ، خريد و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه با بهره برداری از كارتهاي هوشمند مي 
باشد. تجارت الکترونيک مجموعه ارتباطات ، مديريت اطالعات يا توانائيهاي امنيتي است كه به 
سازمانها ، بنگاهها ، شركتها ، مردم، دولت و .... اجازه مي دهد كه اطالعات خدمات و كاالهاي خود 
را بهينه تر و آسانتر و سريعتر با بهره برداری از شبکه هاي ارتباطي رايانه ای بويژه اينترنت ارائه 
نمايند. تجارت الکترونيک ، تجارت بدون كاغذ است. به وسيله تجارت الکترونيک، تبادل اطالعات 
هم پيوند با خريد و فروش و حمل و نقل كاالها، با تالش كمتري انجام مي گيرد. هدف از تجارت 
الکترونيک در حقيقت تركيبي از فنون و شگردهاي بازرگاني است كه موجب همکاري ، رقابت 
و بازدهي بيشتر شركتهاي مختلف مي گردد. بطوري كه طي 15 سال گذشته سبب توانايي شركتها 
در زمينه هايي مانند پديد آوردن روشهاي بازرگاني و پيشرفت در زمينه های ارتباطي با شركتهاي 

همگون و باالخره گسترش دامنه بازرگاني  تا مقياسهاي بزرگ و جهاني شده است. 1

برای تجارت الکترونيک تعاريف چندی ارائه گرديده است مانند :
تمام جهات و فرايند بازار را كه بتوان با اينترنت و فناوري web انجام داد، تجارت الکترونيک 	•

می گويند. 
بطور كلی واژه تجارت الکترونيک اشاره به خريد و فروشهای الکترونيکی می نمايد كه از 	•

طريق شبکه های ارتباطی انجام می پذيرد. ابتدا، خريدار يا مصرف كننده به جستجوی يک 
فروشگاه مجازی از طريق اينترنت می پردازد و كااليی را بوسيله web يا پست الکترونيکی 

سفارش می دهد و در نهايت كاال را بدست می آورد. 
تجارت الکترونيک يعنی انجام مبادالت بازرگانی درقالب الکترونيکی.	•

1. مينايی، علی, 
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كاربرد فناوري اطالعات  در بازرگانی. 	•
تجارت الکترونيک ، مبادله الکترونيکی داده هاست. 	•
 تجارت الکترونيک ، انجام همه تالشهای بازرگانی و بهره برداری از شبکه های هم پيوند 	•

رايانه ای2 ، بويژه اينترنت است. 

با نگرش به شناسه های ياد شده، نخست بايد بدانيم شناسه مبادله الکترونيکی EDI چيست و 
چه تفاوتی با تجارت الکترونيک دارد. برابر يک تعريف مبادله	الکترونيکی	داده	ها	بصورت	راهکاری	
شناسايی	می	شود	كه	به	موجب	آن	انتقال	و	تبادل	داده	در	راستای	تحقق	تالشهای	بازرگانی	با	ساختار	
شناسايی	شده	و	بکارگيری	پيامهای	استاندارد	جهانی	،	از	سوی	ابزار	الکترونيکی	از	يک	رايانه	به	رايانه	ديگر	

انجام	می	شود .3
توليد,	پردازش,	كاربرد	و	تبادل	 از:  داده ها عبارت  الکترونيکي  مبادله  يا   EDI درشناسه ديگری 
اطالعات	و	اسناد	بازرگانی	به	شيوه	هاي	الکترونيکي	و	خودكار	بين	شبکه	های	رايانه	اي	و	بر	پايه	زبان	مشترک	
ومعيارهاي	اديفاكت	(EDIFACT)	سازمان	ملل	و	با	كمترين	ورود	نيروی	انساني	است. درحاليکه 
تجارت الکترونيک زمينه ای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونيکي داده ها را شامل 
مي شود بلکه ساير شيوه هاي ارتباطي مانند پست الکترونيک و تابلوي آگهی های الکترونيک و.... 
را نيز در برمي گيرد و در حقيقت تجارت الکترونيک (E.Commerce) ستون فقرات EDI را 

فراهم می آورد.4
تجارت الکترونيک را اين گونه نيزتعريف كرده اند: خريد	و	فروش	اطالعات	و	نوآوريها	و	خدمات	از	
طريق	شبکه	هاي	رايانه	اي. ازجمله عواملی كه دربدست آوردن تعريفی فراگير از مفهوم تجارت الکترونيک 
ايفای نقش می نمايند می توان از: بازار	الکترونيک،	تبادل	الکترونيکی	داده	و	بازرگانی	اينترنتي نام برد.
اين عوامل با كاربرد گسترده ای كه برخي شركتها از تجارت الکترونيک، از بودن خود در وب بعنوان 
راهي براي تامين اطالعات مورد نيازخريداران سود مي برد ) هدف دستيابي به فهرست نوآوريها و بهای 
آن هاست(. اين شركت همچنين از وب بعنوان ابزاربازاريابي ) يعني فراهم آوردن امکان تماس خريداران 
با دفاتر فروش (، بعنوان مجري فروش ) يعني سفارش اينترنتي توليدات نرم افزاري ( و به عنوان خط 
درجه يک پشتيباني ) يعني تامين بسته هاي رفع اشکال نرم افزاري وپاسخ به سواالت متداول ( بهره 
برداری   مي كند. نمونه ديگر به بانک	آمريکا مربوط مي شود. اين بانک امکان جابجايي اطالعات مالي از 

2. سيستمهای مرتبط كامپيوتری
3.  سرمد ، سهيل و ميرابی ،  وحيدرضا ؛ تجارت الکترونيک ، انتشارات پرسمان ؛ تهران ؛ 1383                         

4.  فيضی چکاب  ، غالم نبی؛  مقاله  وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الکترونيکي در جهان و ايران ،  تارنماي وزارت بازرگانی 
در نشاني :http://www.moc.gov.ir  ، تهران؛ 1380  
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طريق اينترنت را فراهم آورده است.5 
برابر تعريفی كه كنسرسيوم	صنعت	Net Commerce  ازتجارت الکترونيک ارائه مي دهد :

E.Commerce عبارتست	از	بهره	برداری	از	رايانه	های	يک	يا	چند	شبکه	براي	پديد	آوردن	و	انتقال	
اطالعات	بازرگانی	كه	بيشتر	با	خريد	و	فروش	اطالعات,	كاالها	و	خدمات	از	طريق	اينترنت	مرتبط	مي	باشد.
بين  پيوند  افزايش  بلکه پي ريزي و  نيست،  ارتباط  فقط  الکترونيک  در حاليکه هدف تجارت 
نمودن  دگرگون  در حال  كه  است  دگرگونی شگرفی  الکترونيک خود  تجارت  است.  بازرگانان 

روشهاي بازرگانی, خريد و حتي شيوه انديشيدن ماست.
درگونه ای از تعاريف ارائه شده از تجارت الکترونيک كوشيده شده است كه تعاريف كاملی ارايه 
شود و در گونه های ديگراز اين تعاريف به ماهيت تالش ، امکانات ارتباطی و دستگاههای مورد 
بهره برداری ، پژوهشهای سازمانی ، تالشها و زير ساختارها توجه شده است . در ذيل به بيان برخی 

تعاريف ياد شده می پردازيم:

تعريف	تجارت	الکترونيک	از	ديدگاه	اتحاديه	اروپا6:	
تعريف 1:  انجام بازرگانی بصورت الکترونيکی.

تعريف 2:  هرصورتی از مبادله بازرگانی كه در آن طرفين بهره مند از آن به جای تبادالت فيزيکی 
يا تماس مستقيم فيزيکی، به شکل الکترونيکی تعامل كنند. 

تعريف	تجارت	الکترونيک	از	ديدگاه	ارتباطات: 
دگرگونی خدمات، كاال و نوآوريهای اطالعات از طريق خطوط  تلفن ، شبکه های رايانه ای 

و ساير وسايل ارتباطی.
تعريف تجارت الکترونيک از ديدگاه فن آوری اطالعات7: 

برای  رايانه اي8  پردازش  دستگاه  به شکل  كه  اطالعات  آوری  فن  كاربردهای  از  دسته  آن 
پشتيبانی و پيشرفت دادن جريان امور و مبادالت بازرگانی پديدار شده است.

تعريف	تجارت	الکترونيک	از	ديدگاه	بازار: 
ابزاری است كه كسب و كارهای مختلف، شركای آن ها و مشتريان آن ها را قادر می سازد كه موضوعاتی 

5. دعايی، حبيب اهلل، مقاله جهانی شدن -  مديريت و تجارت الکترونيک ؛ تارنماي تدبير، 1388، در نشاني :                                                                                                   
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir

6. European union 
7. IT

8. سيستم كامپيوتری
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چون كيفيت خدمات، سرعت كسب و ... را باالبرده وموضوعاتی همچون هزينه ها را كاهش دهند. 9

تعريف	كميسيون	اروپايی	تجارت	الکترونيک	در	سال	1996	:
تجارت الکترونيکی بر پايه پردازش و انتقال الکترونيکی داده ها ، شامل متن ، صدا و تصوير 
می باشد و فعاليتهای گوناگونی همچون مبادله الکترونيکی كاال و خدمات ، تحويل فوری مطالب 
ديجيتالی يا  رايانه ای ، جابجايي الکترونيکی وجوه ، مبادله الکترونيکی سهام ، بارنامه الکترونيکی ، 
طرحهای بازرگانی ، طراحی و مهندسی مشترک ، ريشه يابی ، خريدهای دولتی ، بازاريابی اينترنتی 

مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر می گيرد . 10
اگر چه با شنيدن عبارت تجارت	الکترونيک آنچه به سرعت به ذهن متبادر مي گردد اين است كه 
لزوماً چنين تجارتي بايد از طريق رايانه و اينترنت صورت پذيرد. در حاليکه منظور از تجارت 
الکترونيک ، انجام مبادالت تجاري از طريق وسائل الکترونيکي است و از اين جهت چنين تجارتي     
مي تواند از طريق رايانه و يا تلفن و تلگرام و يا نمابر وساير وسائل ارتباطي الکترونيکي نيز صورت 
پذيرد. به همين دليل براي ارائه يک شناسه جامع و مانع از تجارت الکترونيک بايد شناسه فوق 
مبادالت تجاري صورت            از طريق آن ها  الکترونيکي دانست كه  ارتباطي  تمامي وسائل  را شامل 
مي پذيرد. ليکن زماني به چنان تجارتي ، مي توان عنوان تجارت الکترونيک  اطالق نمود كه بخش 
عمده مبادله تجاري از طريق وسائل ارتباطي الکترونيکي صورت پذيرد و در غير اينصورت از عنوان 

تجارت الکترونيک خارج خواهد بود. 
شايان ذكر است كه گاه بازاريابی	اينترنتی و نيز بازاريابی	شبکه	ای با تجارت	الکترونيک به دليل 
مشابهت هايی كه بين آن ها وجود دارد ، به اشتباه گرفته می شود . در تعريف متداول از تجارت 
الکترونيک كه به معنی مبادله كاال، خدمات  واطالعات از راه شبکه های رايانه ای از جمله  اينترنت	
است، مشاهده می شود كه درحقيقت بازاريابی اينترنتی ، بخش كوچکی از قلمرو گسترده تجارت 
الکترونيک را شامل می شود. در قانون تجارت الکترونيک ايران نيز واژه Marketing ، كه عنوان 
فصل دوم از مبحث اول ، باب سوم است ، فقط اصول و قواعد “ تبليغ  " را شامل می شود. همچنين 
اين كه درتبيين بازاريابی شبکه ای نيز ممکن است تفاوت اساسی آن با تجارت الکترونيک ناديده 
گرفته شود. درحاليکه بازاريابی شبکه ای بيشتر بوسيله قراردادهايی كه بين توليد كنندگان و تجار 
از تجارت  الکترونيک وارد  می گردد و خود بخشي  با يکديگرمنعقد می شود در زمينه تجارت 

الکترونيک است.  
امروزه فناوريهاي مختلف گوي سبقت را از زمان ربوده اند. ثبت اختراعات و نوآوريها به ويژه 

9. دعايی، حبيب اهلل، مقاله جهانی شدن -  مديريت و تجارت الکترونيک ؛ تارنماي تدبير، 1388، در نشاني:                                                                                                
 http://www.imi.ir/tadbir/tadbir

10. اصغری، جمشيد و سادات فقيه، صديقه، بررسی علمی و حقوقی بازاريابی شبکه ای، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد 1387                                                                                                                             
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در زمينه فناوري الکترونيکي و رايانه حتي به دقيقه و ثانيه رسيده است. جوامعي كه اين حقيقت 
را دريافته اند، تالش مي كنند تا اگر قادر به پيشي گرفتن از آن نيستند، فاصله خود را با آن كاهش 
دهند و اگر بتوانند خود را با آن همراه نمايند. ديگر در برابر توسعه روزافزون روابط تجاري و تبادل 
اطالعات بين كشورهاي مختلف، به ويژه ميان كشورهاي توسعه يافته از جهان دوم همانند مالزي، 
چين و هند و ... با جوامع توسعه يافته از جهان اول همانند اروپا، ژاپن و آمريکا كسي نمي تواند 
به بهانه استعمار كهنه و يا نو، انتقاد كند. زيرا اين مفاهيم نيز همانند اصطالح استعمار به تاريخ 
پيوسته اند. برخي از كشورها حتي تالش مي كنند بنحوي حيطه اقتدار اقتصادي ممالک توسعه يافته 
را به سرزمينهاي خود بکشانند تا از اين منظر بتوانند فناوري برتر همچون فناوري اطالعات را وارد 
كشور خود نمايند و حتي منافعي طوالني مدت در كشورخود براي كشورهاي صادر كننده اين 
فناوري قائل مي گردند. زيرا در دنياي امروز كساني كه در فناوري اطالعات پيشرو باشند در سياست 

جهاني مقتدر خواهند بود.
افزايش IT  و ICT 11 پيامدهای چشمگير فراوانی بر اقتصاد توسعه يافته داشته كه افزايش 
تجارت الکترونيکی وافزايش اطالعات و گردش سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و 

... را نيز در پی دارد. 
تجارت  افزايش سريع و روزافزون  و   Forrester پژوهشی  به كاوش های موسسه  نگرشی  با 
الکترونيک در كشورهای پيشرفته و برتريهاي رقابتي ناشي از آن، الزم است كه كشورهای در حال 
توسعه در زمينه فناوريهای جديد، به منظور حضور در بازار رقابت جهانی بسرعت در فرايندهاي 

برنامه ريزي12 بازرگانی خود نوآوري در اين زمينه و ساير زمينه های رقابتی را پايه ريزی كنند. 
اما در ايران روند پيشرفت تجارت الکترونيک چندان مطلوب نيست. موارد بسياري را ميتوان در 

بيان دالئل واپسماندگی تجارت الکترونيک در ايران بر شمرد كه مهمترين آن ها عبارتند از: 

نبود بسترها وساز و كارهاي شبکه ای و پيوندهای مورد نياز برای دسترسی سريع و آسان  ●
مردم به اينترنت. بطوری كه با وجود راه اندازی ورودي هاي فراوان اينترنت پرسرعت، بدليل 
هزينه های گران و نبود سرعت مناسب برخالف آنچه بزرگنمايي می شود و همچنين جلوگيري 
از دستيابي به اطالعات ويژه13، دسترسی سريع و آسان به اينترنت در حقيقت امکانپذير نيست.

نبود قوانين فراهم آورنده بسترهای توليد در زمينه تجارت الکترونيک.  ●
نبود پيشرفت در روند بانکداری الکترونيکی نوين در دستگاه پردازش بانکی كشور. ●
نبود كارتهای نقدينگي )كارتهاي اعتباری( بين المللی و ساير كارتهای خريد الکترونيکی  ●

11. فناوري اطالعات و ارتباطات
12. strategy
13. Filtering
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مطابق معيارهای جهانی . 
الکترونيک  ● تجارت  زمينه  در  پرتالش  بازرگانی  از شركتهای  بسياری  از  پشتيبانی  نبود 

وهمچنين نبود مراكز و شركتهای دولتی و خصوصی خدمات دهنده تجارت الکترونيک در 
كشورمطابق با معيارهای جهانی. 

پايين بودن ميزان آگاهی مردم نسبت به تجارت الکترونيک و فن آوری اطالعات در كشور  ●
)نبود فرهنگ سازی مناسب(.

بطوركلی واژه تجارت الکترونيک اشاره به قراردادهاي الکترونيکی می نمايد كه از طريق شبکه 
های اينترنتی، خريدار يا مصرف كننده به جستجوی يک فروشگاه مجازی درتارنما )وب سايت(14 

يا پست الکترونيکی می پردازند.
 تجارت الکترونيکی، مبادله ی الکترونيکی داده هاست. در بيان روشن تر می توان گفت مبادله 
الکترونيکی داده ها عبارت از نوآوری، پردازش، كاربرد و داده پردازي اطالعات و اسناد به شيوه های 
الکترونيکی و خودكار بين دستگاههاي پردازش رايانه اي 15 و بر پايه زمينه زبان مشترک و معيارهای 
روشن و با كمترين دخالت نيروي انسانی است . شايان توجه اينست كه تجارت الکترونيک زمينه 

اي به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونيکی داده ها دارد.
بنابرآنچه بيان شد بنظر نگارنده  در شناسه اي جامع از تجارت الکترونيک بايد گفت تجارت الکترونيک 
عبارتست از: »تعامل شبکه پردازشهای ارتباطی16 (Communication) وشبکه پردازشهای مديريت 

اطالعات و امنيت (Data Management and Security) برای مبادالت تجاري».

پيشينه	تاريخی	تجارت	الکترونيک
 درعرصه بين المللی سه محورعمده از سوی كشورهاي توسعه يافته جهان كه به سمت يک قطبي 
كردن جهان پيش مي روند بعنوان محورهاي اساسی در امر فناوری و گسترش آن مد نظر قرار گرفته 
است. در دست گرفتن شاهراه اطالعاتی جهان بعنوان پايه های قدرت، داشتن يک نفر مهره در جاي  
جاي اين كره خاكي بعنوان پايه های نفوذ و تبديل شدن به مركز امن سرمايه بعنوان عامل فشار. 
شکل گيري و گسترش كاربري اينترنت بعنوان يک ابزار اطالعات جهاني با ويژگي هايي كه دارد 

يکي ازبايسته ترين مصاديق راهبردی اين كشورها بوده است.
 در اين راستا ، جهاني شدن در حوزه هايي مانند اقتصاد و بازرگانی از يک طرف و كاربري اينترنت 
و ساير ابزارهاي پيشرفته ارتباطات از راه دور در اين حوزه ها، جرياني است كه در قالب اين سه 

14. Web site 
15. برابر واژه سيستم كامپيوتري - با بررسي چند لغتنامه براي جايگزين پارسي واژه 	سيستم	(system)	 كه در اينجا با واژه		رايانه	

)كامپيوتر(	تناسب بيشتري داشته باشد ، واژه دستگاه	پردازش	رايانه	ای را  صحيح تر يافتم. 
16. سيستمهای ارتباطی
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راهبرد17 دنبال مي شود تا جريان يک قطبي شدن جهان هرچه بيشتر به سود كشورهاي پيشرفته به 
پيش برود. بنابراين، گسترش تجارت الکترونيک ، كسب وكار الکترونيکي و اقتصاد رايانه ای نيز به 
نوعي از اين روند برنامه  ريزي شده پيروي مي كند. ازسوی ديگر از ديدگاه دانش امروز نيز جريان 

توسعه ، اقتصاد و تکامل آن را به سه مرحله همه جانبه تقسيم بندی مي كنند. 
مرحله	اول:	اقتصاد	بين	ا	لمللی:	دراين مرحله عنصر اصلي پويايی اقتصاد را صنايع  بر پايه برتري 
نسبي شکل مي داد. صنايع پارچه بافی و فوالد عامل كليدي افزايش اقتصادي و ارزاني عوامل توليد 
بودند و مواد خام اوليه براي كشورها برتري محسوب مي شدند. ايجاد و گسترش زير ساخت ها در 

اين دوره بيشتر متمركز بر ساختن خطوط آهن، راه ها، جاده ها و ساختن فرودگاه ها بود.
	مرحله	دوم:	اقتصاد	جهاني	:	اين مرحله از دهه 1970 آغاز شد و در دهه 1980 سرعت گرفت. اين 
مرحله كه به مرحله جهاني شدن شناسايی گرديده است به دوره اي اشاره دارد كه با گسترش فن آوري 
اطالعات و ارتباطات در كنار كاهش هماهنگ و اصولي موانع بازرگانی در سطح جهان، شركت هاي 
بزرگ اجازه يافتند كه موانع موجود در فرآيند هاي نوآوری ) مانند مرزهاي جغرافيايي ( را بشکنند و 
در بازارهاي مختلف جهان استقرار خود را نهادينه كنند. در اين دوره صنايع ساخته شده يعني صنايع 
خودرو،  ساختمان، صنايع الکترونيک و مکانيک و خرده فروشي نقش پايه ای را در اقتصاد جهاني ايفا 
مي كردند. دستيابي به منابع ارزان انرژي بويژه نفت و نيروي كار ارزان ازعوامل كليدي افزايش اقتصادي 
محسوب مي شود و نمودار افزايش ميزان نوآورهای صنعتي، ميزان سفارش ماشين آالت،  ميزان خرده 
فروشي و ميزان فروش خودرو دگرگونی می يابد. در اين دوره از عصر بين المللی يعني دوره ای 
كه در آن دولت ها برجهان حکم مي راندند خارج مي شويم و بازيگران جديدي مثل سازمان هاي بين 
المللی ، نهادها و مؤسسات پولي و مالي جهانی ،  شركت هاي چند مليتي و فراملي، جنبش هاي فرا ملي 

و سازمان هاي غير دولتي در زمينه های اقتصادي و اجتماعي آشکار مي شوند.
مرحله	سوم:	اقتصاد	رايانه	اي	)ديجيتالي(	و	يا	اقتصاد	بدون	مرز:	در سال هاي پاياني دهه 1990 
نشانه هايي از نمودارهای جديد اقتصاد بوجود آمد يعني زماني كه فن آوري رايانه اي و شبکه هاي 
ارتباطي امکان افزايش اقتصاد بدون مرز را در بخش هاي كليدي فراهم ساخت. كاهش زياد بهای 
كاالهاي بخش فن آوري اطالعات مانند تراشه هاي رايانه اي، نيمه   هادي ها، ريزپردازنده ها و رايانه ها، 
سازوكارهاي ارتباطي و نرم افزارها موجب كاهش هزينه سرمايه  گذاري در بخش هاي سرمايه  بر شد 
كه اين امر خود پديد آورنده گسترش سرمايه  گذاري در زير ساخت ها و توليد كاالهاي مرتبط گرديد. 
شايد بهتر بود بگوئيم ابتدا دگرگونيهای فن آوري پديد آورنده توسعه نوآوري در بخش كاالهاي 
ارتباطي و اطالعاتی شد و سپس كاهش بهای ناشي از اين نوآوري موجب هدايت اين صنعت به 
ساير بخش هاي اقتصاد و به دنبال آن احساس نياز به سرمايه گذاري بيشتراز ساير بخش هاي هم 
17. Strategy
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پيوند و در نهايت سازمان دهي دوباره نوآوری كاالهاي صنعتي گرديد. درحقيقت نوآوري پديدار 
شده در ريز پردازنده ها سبب افزايش نيروی آن ها و كاهش بهای اين فن آوري  در چهار دهه اخير 
شد. توانمندي ها وگنجايش ريزپردازنده ها درهر24-18ماه دو برابر شده و برای نمونه بهای يک 

ترانزيستور از بهای 70 دالر در سال هاي نيمه دهه 1960 به كمتر از يک  صدم بها رسيده است. 
ريزپردازنده هاي ارزانتر امکان افزايش سريع نوآوری رايانه هاي شخصي، نرم افزارهاي رايانه اي و ساز 
و كارهاي  ارتباطي را با بهاي كمتر فراهم ساخت. سرمايه گذاری بيشتردر برخي كشورها پديد آورنده 
افزايش بهره وري عوامل نوآوری شده و سبب پديد آمدن دگرگونيهای اساسی در سازمان هاي توليدی 
و خدماتي گرديد. اين دگرگونيها نيز به خودي خود نقش پايه ای در گسترش بهره وري اين سازمان ها 
بازي كرده است.در جريان اين دگرگونيها بود كه پديده اي بنام اينترنت رخ نمود و از كاربرد آن در 

بازرگانی و بدست آوردن كار، تجارت الکترونيک و كسب و كار الکترونيکي پا به جهان گذاشت. 
بعبارت ديگرتجارت الکترونيک به شکل امروزين آن ريشه دردو پديده دارد: اينترنت و مبادله 
الکترونيکي داده ها (EDI). آغازهردو اين پديده ها به دهه 1960 بازمي گردد. زماني كه اينترنت 
بطور گسترده در مراكز آموزشي و پژوهشی و كتابخانه ها مورد بهره برداری قرار گرفت. در دهه 
1970 آشکار شدن فرآيند " انتقال الکترونيکي منابع مالي (EFT) 18 بين بانکها از طريق شبکه هاي 

خصوصي امن19، به اندازه زيادی بازار منابع مالي را پويا نمود. 
درابتدا انتقال الکترونيکي داده ها كه از طريق شبکه هاي ارزش افزوده20 انجام مي گرفت، رسانه 
ارتباطي مورد بهره برداری شركتهاي بزرگ بود. پيشرفت دور از پيش بينی اينترنت زماني آغازشد 
 21 ARPANET كه براي نخستين بار پست الکترونيکي درسال 1972 با گسترش فناوري جديد
TCI/ مورد بهره برداری قرار گرفت. اين پديده منجر به ارائه نسخه جديدي از قانون انتقال داده بنام
IP 22 شد. در آغازدهه 1980، تجارت الکترونيک بين شركتهاي بازرگانی گسترش ويژه ای پيدا كرد. 
دراين زمان فناوري انتقال الکترونيکي پيام مانند تبادل الکترونيکي داده ها و پست الکترونيکي ، بطور 
گسترده ای بين شركتهاي بازرگانی بکار گرفته شد. فناوري هاي انتقال پيام با كاهش كاربرد كاغذ در 
فرآيندهاي بازرگانی ، و افزايش كاغذ بازيهای اداری ، كم كم در همه فرآيندهاي بازرگانی سازمانها 
ورود كرده و به مرور زمان با افزايش كارآيي اين فرآيندها، به عنوان يکي از بخش هاي جدا نشدنی 
بازرگانی درآمد. مبادله الکترونيکي اطالعات ، زمينه انتقال الکترونيکي اسناد بازرگانی را براي شركتها 

فراهم نمود بگونه اي كه نياز به ورود انسان در اين فرآيند به كمترين ميزان ممکن رسيد.

18. Electronic Finance Transmission
19. Secure Private Networks
20. Value Added Network
21. -Advanced research project agency network = آژانس پروژه های تحقيقات پيشرفته وزارت دفاع آمريکا
22. Transmission control protocol/ Internet protocol = پروتکل كنترل ارسال – پروتکل امنيت         
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 كاربرد و گسترش جهاني اينترنت ، با آشکار شدن “ تارنمای جهان گستر23 (www) شروع 
شد. تارنمای جهان گستر يا  وب جهان شمول ، سبب شد كه تجارت الکترونيک تبديل به يکي 
از راه هاي ارزان و كم هزينه براي انجام فعاليتهای بازرگانی شود )صرفه  جويي ناشي از مقياس(، 
و پس از گذشت زمان ميزان بسيارگسترده ای ازفعاليتهای بازرگانی را پوشش داد )صرفه جويي 
ناشي از زمينه(. با همگرايي بين اينترنت و تجارت الکترونيک و گسترش فزاينده اينترنت بعنوان 
ابزار فناوري تجارت الکترونيک ، بکارگيري ابزار پرهزينه مبادله الکترونيکی داده ها بوسيله شركتها 

به فراموشي سپرده شد.
 اما با اين وجود، نقش مبادله الکترونيکي داده ها در جهان نوآوری و كار را نمي توان ناديده گرفت. 
نزديک  به جايي رسيد كه چيزي  الکترونيک  ياد شده، روند گسترش تجارت  بدنبال حركتهاي 
به 6/75 ميليارد دالر سود آوری تجارت الکترونيک براي سال 2006 پيش بينی نمودند )فارستر 
2005(24. اين درحالي است كه همين رقم را براي سال 2004 در سال 2002 نزديک به 6000 ميليارد 
دالر پيش بيني مي كردند. از رقم ياد شده ، 3500 ميليارد دالر) 51/8 درصد( مربوط به اياالت متحده 
آمريکا ، 1600 ميليارد دالر) 23/7 درصد ( مربوط به آسيا- اقيانوسيه ، 1500 ميليارد دالر ) 22/2 
درصد ( مربوط به اروپاي غربي ، 81/8 ميليارد دالر ) 1/2 درصد ( مربوط به آمريکاي التين و 68/6 

ميليارد دالر ) 1 درصد ( مربوط به ساير سرزمينهای جهان بود.25
EDI در نيمه دهه 1960 ، زمانی كه شركت های حمل و نقل و برخی از صنايع خرده فروشی 
تالش در پديد آوردن دفاتر بدون كاغذ26  داشتند ، پايه ريزی شد. EDI در ميانه دهه 1970 ، از 
سوی “ كميته تاييد معيارهای نمايندگان صنايع" به رسميت شناخته شد و در طول دهه های 70 و 

80 شركتهای بيشتری آغازبه همسان سازی با دستگاه پردازش EDI كردند.
 EDI به عنوان نسل اول تجارت الکترونيک به شركت ها اجازه تبادل اطالعات، دريافت سفارش 
و جابجايي الکترونيکی وجوه ازطريق رايانه ها را می داد. با اين حال گسترش EDI كند بود. در 
اواخر دهه 80 كمتر از 1 درصد شركت ها در اروپا و اياالت متحده آمريکا EDI را پذيرفته بودند. 
هزينه باالی ورود به شبکه EDI و برخی مشکالت فنی ، گسترش EDI را كند می كرد. نسل دوم 
تجارت الکترونيک با خريد و فروش كاالها و خدمات از راه اينترنت، كه در آغاز ابزاری پژوهشی  
بود اما  بطور كلی به  ابزار بازرگانی  تبديل  شد، مشخص  می گردد. گروه های 	آرپانت از 4 عدد 

در سال 1969 به 15 عدد در سال 1971 رسيد. 
واژه اينترنت در حقيقت تا سال 1982 كه گروههای آرپانت به 213 عدد رسيد، بکار نمی رفت. 

23. وب جهان شمول
24. Forrester Report 2005
                                                                                                                   http://prd.moc.gov.ir/Event/dej/t01.htm :25. آينده تجارت الکترونيک، تارنمای وزارت بازرگانی ، 1388در نشانی
26. Paperles
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پس از آن درسال 1983 ، پروتکل اينترنت (IP) )قوانين جابجايي اطالعات از راه شبکه رايانه ای 
جهانی( كه به رايانه ها اين توانائی را می داد كه به اندازه برابر با هم به تبادل اطالعات  بپردازند ، 

به تنها روش مورد تاييد جابجايي داده در شبکه تبديل شد. 
در 1986 يک نهاد دولتی به نام بنياد علوم ملی آمريکا (NSF) ، شبکه NSFNET را با هدف 
فراهم كردن پيوندهای ارتباطی پر سرعت ميان مراكز ابررايانه ای در سراسر اياالت متحده آمريکا 
، ارائه كرد. بکبن (BackBone) سنگ بنای اينترنت بر پايه TCP/IP شد. تا پايان دهه 80  
اينترنت هنوز طبيعت غير بازرگانی خود را نگهداری كرده بود و همه شبکه های آن ، مستقيم يا 
غيرمستقيم بر بکبن(BackBone)  آزاد NSFNET  استوار بود. كاربران اصلی هنوز دانشمندان 
و فناورانی بودند كه برای دولتها يا دانشگاهها كار می كردند. در حقيقت دانشگاهيان و پژوهشگران 
تنها كسانی بودند كه توانايی بهره برداری از اينترنت را دارا بودند چرا كه بهره برداری از آن نيازمند 

دركی پيچيده از دانش رايانه  و مهارت فنی سطح باالئی بود. 
گسترش پيوند كاربر گرافيکی (GUI) و توانائی ناوبری تارنمای جهان گستر (www) شيوه بهره 
 (HTML) برداری از اينترنت را دگرگون نمود. در اوايل دهه 90 ايجاد زبان نشانه گذاری ابرمتن
با شناسايی مکان ياب منابع همسان (URL) به وب امکان داد تا به محيطی كه امروزه می شناسيم 
سوق بيابد. بنابراين اينترنت از قلمرو مهارت فنی بيرون رفته و برای همه مردم بدون نياز به مفهومی 
افزايش كاربران ،  با   ، از همين رو  برداری شد.  بهره  قابل  رايانه ای  فناوری  از دانش و  پيچيده 
اينترنت برای دنيای بازرگانی جذاب گرديد. با اين حال شايد بايسته ترين نقطه تحول، سال 1991 
بود. زمانی كه NSFNET پيشنهاد نمود تا ويژگی بهره برداری بازرگانی ازشبکه را بردارد و 
بدينوسيله فرصتهايی برای تجارت الکترونيک گشود. خدمات و شبکه پيشرفته (ANS) كه از سوی 
IBM، شركت ارتباطات MCI و شركت شبکه Merit پايه گذاری شد، برای كاربران، بازرگانی 
دراينترنت بدون محدوديتهای دولتی درهماوردی تجارت الکترونيک يا بازرگانی آنالين27 را فراهم 
آورد. همچنين بخشی از درآمد اين كاربردهای بازرگانی هزينه بروز رسانی زيرساخت شبکه شد. 

گرافيکی  پيوند  با  ارائه شد.  اينترنت  مرورگرهای  نخستين  از  يکی  موزائيک28،  در سال 1993، 
موزائيک و ازدياد سريع آن اينترنت كاربر پسند و از لحاظ ديداری موجب جذابيت بيشتر شد. يک 
سال بعد Netscape  مرورگر Navigator خود را پيشنهاد نمود كه سرآغازی شگفت انگيز در 
دوره طاليی تجارت الکترونيک شد. در سال ANS 1995 به آمريکا آنالين (AOL) 29 فروخته 
شد. كاری كه بعنوان نشانه ای ازجابجايي زيرساخت بکبن (BackBone) از پشتيبانی مالی دولت 

27.  On Line
28. Mozaiic
29. America Online
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به تجاری سازی خصوصی فراگيراينترنت محسوب شد. با حذف كمکهای مالی NSF شركت های 
خصوصی نقش رهبری اينترنت را بر عهده گرفتند. در ميانه دهه 90 كم كم كاربرد بازرگانی اينترنتی 
به الگوی همه گير بهره برداری از آن تبديل شد. بروز واژه تجارت الکترونيک در فرهنگ همگانی 

، نشانگر گسترش سريع كاربرد بازرگانی اينترنتی است. 
سرانجام در سال Amazon.com ،1995 ، بزرگترين كتابفروشی اينترنتی جهان پايه گذاری شد 
و تنها يک سال بعد به يک بنگاه بازرگانی چندين ميليون دالری با تارنمائی با 1/1 ميليون جلد كتاب 
قابل جستجو بوسيله عنوان ، نويسنده ، موضوع  يا كلمات كليدی تبديل شد. دو ماه بعد از آغاز به 
كار آمازون ، eBay ، اولين فروشگاه آزاد اينترنتی پديدارشد. در سال Dell 1996  فروش مستقيم 
 ).com (كام	رايانه های شخصی از طريق اينترنت را آغاز نمود. در سال 1997 دامنه بازرگانی دات
كه نمونه ای از پرسود ترين دامنه هاي جايگزين دامنه های آموزشی (edu.) اينترنتی بود به فناوری 
با بيشترين افزايش در تاريخ اقتصاد بدل گشت. دراين دوره سرمايه گذاران ، بنگاه های اقتصادی و 

مصرف كنندگان همگی مانند هم جذب تجارت الکترونيک شدند. 
در ميانه سالهای 1995 تا 1999 شركت های بسياری درتارنمای اينترنت آشکار شدند و به انجام 
تراكنش های اينترنتی پرداختند. در سال 1996 تراكنش های تجارت الکترونيک در اياالت متحده 
707 ميليون دالر سودآوری داشت. رقمی كه در سال 1997 به 2/6 ميليارد  و در سال 1998 به 5/8 
ميليارد دالر افزايش يافت. از اكتبر 1998 تا آوريل 2000 بيش از 300 شركت اينترنتی حضور خود 
را نمايان نمودند. در پايان سال 2000 نزديک به 600000 دامنه تجارت الکترونيک در اياالت متحده 
آمريکا وجود داشت. تبليغات در اينترنت نيز از 267 ميليون دالر در سال 1996 به 907 ميليون دالر 
در سال 1997 و 3 ميليارد دالر در سال 1999 رسيد. فروش " آمازون “ از كمتر از 16 ميليون دالر در 
سال 1996 به 1/6 ميليارد در 1999 افزايش يافت. فروش روزانه Dell نيز از 1 ميليون دالر در سال 

1996 درفاصله زماني  كمتر از 3 سال به 40 ميليون دالر افزايش پيدا كرد.
 افزايش تجارت الکترونيک با دگرگونی قوانين اينترنت همراه بود. از ميانه دهه 80 تا سال 1995 
بکبن پايه اينترنت شامل NSFNET ، كه شبکه ای گسترده تحت پشتيبانی بنياد ملی علوم آمريکا 
مراكزپژوهشی، جايگزين  و  دانشگاهها  دهنده  پيوند  دولتی  نمونه يک شبکه   NSFNET بود، 
آرپانت شده بود. در سال 1995 بنياد ملی علوم  آمريکا تصميم به كنار گذاشتن NSFNET و 
جايگزين كردن آن با يک بکبن اينترنتی بازرگانی گرفت. در همين فرآيند NSF تصميم گرفت تا 
قراردادی ويژه با موسسه علوم اطالعات آمريکا (ISI) و شركت Network Solutions برای 
 ،NSF وخدمات ثبت دامنه از سال 1992 تا 1997 اعطا كند. در همان زمان IP اداره شماره های
بکبن جديدی را كه خدمات شبکه بکبن بسيار پرسرعت (VBNS) كه نقش آزمون آغازين نسل 
بعدی اينترنت را ايفا می كرد، پياده سازی نمود. در سال 1996، هيأت جهانی روبان	آبی كه بوسيله 
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شركت اينترنتی (ISOC) فراهم شده بود راهبرد خدمات دهنده اصلی را در دست گرفت. اين 
خدمات دهنده يک خدمات دهنده دستگاه پردازش رايانه اي نام دامنه  (DNS)بود كه به همه دامنه 

های سطح باال اشاره می كرد. 
همچنين كميته جهانی يک منظوره (IAHC) برای برنامه ريزی درباره پديد آوردن يک مديريت 
ثبت ويژه غير انتفاعی فراهم شد. با وجودی كه برخی پژوهشگران DNS را دامنه پايه ای می 
دانستند ديدگاه سايرين چنين بود كه چندين گروه رقيب بطورمشترک مالک اين دامنه بودند. در 
سال 1997 همزمان با تصميم NET NSF برای پايان دادن به قرارداد با Network ، كميته های 

SOLUTIONS  وIAHC هم از بين رفت.
 با افزايش سطح نگرش نسبت به بهره برداری بدون اجازه از نشانه های تجاری، وزارت بازرگانی 
اياالت متحده در سال 1997 گزارشی بر پايه جابجايی مديريت از DNS به يک شركت خصوصی 
غير انتفاعی منتشر كرد. يک شركت اينترنتی برای نام و ارقام تخصيص يافته  بنام ICANN برای 
پديد آوردن دگرگونی اساسی در نيروی راهبردی اينترنت از دولت به بخش خصوصی فراهم شد. 
ICANN در دو سال اغازين عمر خود با در پيش گرفتن تصميماتی همچون اجازه رقابت بيشتر 
به ثبت كنندگان ، با پايه گذاری داوری الزام آور در زمينه دعاوی مرتبط با عالئم تجاری ، تاثيری 

بايسته بر گسترش تجارت الکترونيک در آن دوره داشت.
 رويکرد طاليی دوره های پايانی دهه 1990 از تجارت الکترونيک كه به حباب	دات	كام شناسائی 
شد، حبابی كه در سالهای 2000 و 2001 تركيدن آنرا ديديم. از دهم مارس تا 14 آوريل سال 
NASDAQ ،2000، بازار سهام ابرفناوری ، كاهشی 34/2 درصدی و فهرست اينترنتی مركب " داو 
جونز" كاهشی 53/6 درصدی را آزمودند . بهای سهام همه 20 شركت برتر اينترنتی كاهش يافت. 
از آن جمله می توان به Amazon با ebay ،29/9 با Internet Capital ،27/9 با 72/1 درصد 
و VeriSign با 59/2 درصد اشاره كرد. اين براندازی سريع ، شوروهيجان تجارت الکترونيک 
را آرام كرد. بسياری از شركت های اينترنتی مجبور شدند ارائه عمومی سهام خود را لغو كنند و 
شركتهايی چون BOO.com و Value America نيز مجبور به اعالم  ورشکستگی شدند. برابر 
نوشته نشريه fortune  در سال 2001، 384 شركت دات	كام از بين رفتند. در دوسوی خليج	سان	
فرانسيسکو، 80 درصد دات كام ها در سالهای 2000 و 2001 دست از كار كشيدند و همين امر 
موجب از بين رفتن 30000 شغل ، كه بطور مستقيم وابسته به اينترنت بودند ، گشت. بحران	دات	
كام " در سالهای 2000 و 2001 را به پيش بينی های غير حقيقت گرايانه از تجارت الکترونيک 
و شركت های اينترنتی نسبت داده اند سهام شركت های اينترنتی بيش از حد ارزش گذاری می شد. 
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مأموران دولت همگی  دره	سيليکون30 و	وال	استريت31، روزنامه نگاران و  آميز  اغراق  ديدگاههای 
منجر به افزايش بی حساب حباب دات كام شد. حباب در نهايت تركيد واين به معنای كاهش 

سرمايه گذاری ، كند شدن افزايش اقتصاد و بهره وری و كاهش سود دهی بود. 
تجارت الکترونيک پس از تركيدن حباب هم به افزايش خود ادامه داد و برخی از شركت های 
اينترنتی بازمانده از بحران سالهای 2000 و 2001 به پيروزی هاي شايانی دست يافتند. برای نمونه	
 ebay .آمازون باالترين امتياز رضايت مشتری در طول تاريخ صنعت خرده فروشی را بدست آورد
در فروش ماشين های دست دوم كه در نگاه اول برای خريد و فروشهای  آنالين مورد مناسبی به 
نظر می رسيد ، فروش بسياری به دست آورد. وال	مارت32 نمونه ای از بزرگترين خرده فروشی جهان 
همه تجارت خود با توليد كنندگان را به شبکه B2B 33 هدايت كرد. پيش بينی همه فروش تجارت 
الکترونيک در سال 2002 به 45/6 و در سال 2003 به 54/9 ميليارد دالر رسيد. اين روند در سال 2004 
نيز ادامه يافت بطوريکه ميزان فروش تجارت الکترونيک در سال 2004 نسبت به زمان مشابه در سال 
30. آنچه امروز به نام دره سيليکون (SILICON VALLEY) ناميده و شناخته می شود منطقه ای است در حدود 70 كيلومتری 
جنوب شرقی سانفرانسيسکو در حومه سانتا كالرا كاليفرنيا. اين منطقه اقتصادی و غنی از لحاظ كشاورزی كه در شمال غربی دره پالو 
آلتو(PALO ALTO)  واقع شده، نواری است به طول 45 كيلومتر و عرض 15 كيلومتر و در حد فاصل خليج سانفرانسيسکو در 
شرق و كوههای سانتاكروز در غرب و ساحل جنوب شرقی محصور شده و بين شهرهای سانفرانسيسکو و سن خوزه قرار گرفته است. 
در دهه 1930 پروفسور فرد ترمن FRED TERMAN استاد مهندسی برق دانشگاه استنفورد متوجه فقدان فرصتهای شغلی در 
منطقه برای دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه شد، به گونه ای كه آنان مجبور می شدند برای يافتن شغل به ساحل شرقی بروند. 
آنچه او به عنوان راه حل برای رفع اين مشکل در نظر داشت راه اندازی فعاليتهای فناوری در محل بود. اولين اقدام او در اين زمينه 
تشويق شديد شاگردانش به تأسيس شركت توسط آن ها در منطقه بود. از جمله شاگردان بااستعداد او كه سخن استاد خود را پذيرفتند 
و هسته اوليه دره سيليکون را با تأسيس شركت خود بنيان گذاشتند. ويليام	هيولت	و	ديويد	پکارد دانشجويان مهندسی برق دانشگاه 
بودند. گرچه ديويد پکارد پس از دانش آموختگی در سال 1934 به شركت جنرال الکتريک در نيويورک پيوست اما ويليام هيولت تا 
يکسال پس از دانش آموختگی نيز با استاد خود پروفسور ترمن به كار تحقيقاتی در دانشگاه ادامه داد. او در اين مدت كار طراحی و 
ساخت نوسان ساز صوتی را انجام داد. پکارد از جنرال الکتريک برگشت و با پيوستن به هيولت، با تشويق استاد خود به فکرعرضه 
تجاری نوسان ساز صوتی افتادند. آن ها در سال 1937 در محل يک گاراژ كه تنها فضای حضور يک خودرو را داشت شركت كوچک 
خود را تأسيس كردند. سرمايه اوليه شروع كار اين شركت تنها 538 دالر بود. اولين مشتری عمده وسيله الکترونيک آن ها كه برای 
آزمايش تجهيزات صوتی به كار می رفت شركت والت ديسنی بود كه خريد 8 دستگاه نوسان ساز HP200A را برای ساخت فيلم 
FANTASIA به شركت نوپا سفارش داد. اين آغاز يک رشد بی پايان بود. اصطالح دره سيليکون اولين بار در سال 1971 توسط
DON HOEFLER  ابداع شد. اين روزنامه نگار در يک سلسله مقاالت كه برای نشريه هفتگی اخبار الکترونيک می نوشت اين 
اصطالح را برای بيان رشد قارچ گونه انبوهی از شركتهای الکترونيک به كار برد كه در منطقه سانتاكالرا تأسيس می شدند. حقيقت آن 
 (SEMICONDUCTOR) بود كه با زنجيره ای از اختراعات كه صورت گرفت همه چيز از سيليکون ساخته شد. نيمه هادی ها
در سال 1947 در آزمايشگاه BELL  شركتAT&T ، مدارهای مجتمعIC ( INTEGRATED CIRCUITS ) در سال 
1958 در كارخانه نيمه هادی FAIRCHILD  و باالخره اولين ريزپردازنده ( MICROPROCESSOR ) به نام تراشه  4004 
(CHIP) در سال 1971 در شركت اينتل و بدين ترتيب انقالب رايانه آغاز شد. شركت رايانه اي عظيم HP نيز متعلق به هيولت و 

پکارد است كه اولين حرف اسامی آنان را در بر دارد. 
) 1389http://fa.wikipedia.org/Wikipedia/ :ر.ک. در نشانی(

31. وال	استريت (wall street) خيابان بسيار معروفي است در محله منهتن نيويورک آمريکا كه بزرگترين مركز بورس و 
معامالت اقتصادي آمريکا و جهان است.

32.  wallmart
33. قراردادهاي  تاجر با تاجر
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قبل از آن 21/5 درصد افزايش داشت و تاكنون نيز روند افزايشي خود را ادامه مي دهد.
الکترونيک پس از بحران سالهای 2000 و 2001 نگرش ويژه ای را به  حيات دوباره تجارت 
برآورد مقررات آن جلب نمود. پرسشهايی چون چگونگی پشتيبانی از مصرف كننده ، موافقتنامه 
های كاربری ، قراردادها و حريم خصوصی در تجارت الکترونيک نگرانی های جديدی را در ارتباط 
با قانونگذاری و برآورد مقررات بازرگانی پديد آوردند ، بويژه از آن جا كه تجارت الکترونيک در 
جهانی سازی اقتصاد دارای نقش ويژه ای بود. برای نمونه در حالی كه اتحاديه اروپا بيشتر بر حقوق 
مصرف كنندگان پافشاری داشت ، اياالت متحده بيشتر بر پشتيبانی از آزادی بيان و مالکيت فکری 
متمركز بود. با اين همه ، قوانينی چون “  قانون پشتيبانی از مصرف كننده در برابر كاله برداری 
های سايبر)ACPA( و قانون	امضای	الکترونيک در بازرگانی ملی و جهانی منجر به حفظ جريان 
بازرگانی در فضای سايبر شده است. سازمان	مالکيت	فکری	بين	المللی (WIPO) برای حفاظت از 
مالکيت فکری در تجارت الکترونيک و كمک به شناسايی راه حل اختالفات هم پيوند با نامهای 
دامنه ، سياست حل يکنواخت اختالفات نام دامنه (UNDR) را پديد آورد. همچنين سازمانهايی 
چون جنبش	موسيقی	ديجيتال	ايمن (SDMI) كه فراهم يافته از شركت های هم پيوند با فناوری 
اطالعات و صنعت ضبط موسيقی است بر روی پشتيبانی از مالکيت فکری فرآورده های رايانه ای  

) ديجيتالی ( كار می كنند. 
سازمانهايی چون  اتحاديه	ملی	فرمانداران	و	كنفرانس	ملی	قانونگذاران	ايالتی بر روی موافقتنامه مؤثر 
ماليات بهره برداری و فروش برای ايجاد رويه يکنواخت اداری و جمع آوری ماليات فروش ازراه 
دور تالش می كرده اند. همه اين نمونه ها نمايانگر بخشی از جستارهای قانونگذاری در اينترنت 
هستند. بهرحال با چالشهايی كه تجارت الکترونيک برای سيستم دادرسی كهن ، حريم خصوصی 
، امنيت خريد و فروش ، تعرفه بندي وماليات بوجود آورده همسانی با قوانين و سياست ها برای 

تضمين افزايش تجارت الکترونيک نياز خواهد بود. 
با وجود فراز و فرود داستانگونه34 شركت های اينترنتی ، تجارت الکترونيک افزايش مداومی 
در فروش نشان داده است. تجارت الکترونيک آثار بايسته ای بر شركت ها، مصرف كنندگان و در 
مقياس باالتر بين همه مردم دارد. تجارت الکترونيک برای شركت ها موجب بهبود بهره وری و 
كارآيی گشته است. افزون بر اين تجارت الکترونيک به كارمندان اجازه دسترسی بيشتر به اطالعات 
و خدمات را می دهد كه اين امر می تواند به نگهداری از يک فرهنگ مشاركتی سالم كمک كند. 
تجارت الکترونيک برای مصرف كنندگان فراهم كننده روشی بسيار راحت برای انجام انواع خريد 
و فروشهای بازرگانی در 24 ساعت روز و 7 روز هفته است. همچنين تجارت الکترونيک می تواند 
به فرصت ها و افزايش بهره وری اقتصادی بين مردم شتاب بخشد و درعين حال نيزمی تواند سبب 
34. Dramatic
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بوجود آمدن چالشها و نگرانی هايی از قبيل بازرسی درحريم خصوصی گردد. 
در ايران فعاليت رسمي در زمينه حقوق تجارت الکترونيکي از سال 1380 آغاز شد. در اين سال 
اما  الکترونيکي توسط وزارت بازرگاني در 554 ماده تنظيم گرديد ،  پيش نويس قانون تجارت 
بررسي آن در سال 1382 توسط مجلس شوراي اسالمي به عمل آمد. هيئت وزيران در جلسه مورخ 
1381/12/29 بنا به پيشنهاد شماره 30891/700 مورخ 1380/8/15 دبيرخانه شوراي عالي اطالع 
رساني و به استناد اصل 138 قانون اساسي، سياست تجارت الکترونيک ايران را در 16 ماده تصويب 
نمود. قانون تجارت الکترونيکي در 81 ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/10/17 
مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 1382/10/24 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در 
تاريخ 61694- 1382/11/5 براي اجرا به وزارت بازرگاني توسط رئيس جمهور ابالغ گرديد. ذكر 
اين نکته الزم است كه در تهيه پيش نويس به نظر مي رسد كه قوه قضائيه هم به عنوان مرجعي كه 
در نهايت بايد اختالفات و دعاوي حاصل شده در حقوق تجارت الکترونيکي را رسيدگي و مداخله 
مي كرد تا جنبه هاي حقوقي تجارت الکترونيکي بررسي شود، ولي متأسفانه دخيل منحصر قضيّه، 
وزارت بازرگاني بود. عده اي از نمايندگان به اين نکته توجه داشته و به تهيه پيش نويس صرفاً از 
ناحيه وزارت بازرگاني انتقاد كردند. ولي ايراد ايشان توسط هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 

مردود اعالم شد.35 
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الف-	بررسی	علت	تجارت	محسوب	نشدن	معامالت	غيرمنقول:	
اين كه چرا خريد يا تحصيل اموال غير منقول به قصد فروش يا اجاره، تجاری محسوب نمی شود در 
قانون چيزی بيان نگرديده بلکه فقط حقوقدانان در اين زمينه ابراز عقيده كرده اند. عمده داليلی كه 
برای اين امر ارائه شده از اين قرار است: اوالً، حقوق تجارت، حقوق گردش ثروت است و ناظر به 
اعمالی است كه در گردش ثروت دخالت دارد، در حاليکه در خريد يا تحصيل غير منقول به قصد 
فروش يا اجاره اين امر اتفاق نمی افتد. )صقری، 1376: 55، ستوده تهرانی، 1376: 59( ثانياً، در 
گذشته معامله غير منقول كمتر به قصد جلب سود بوده است. زيرا مالکيت زمين و اعيان روستايی 
و شهری كمتر دست به دست می شد و از آن جا كه قيمت اين اموال تغيير زيادی نمی كرد، تجار به 

خريد و فروش آن مبادرت نمی كردند )اسکينی، 1382: 69، عبادی، 1382، 19(. 
بعالوه، به نظر می رسد از آن جا كه زمين جزئی از هويّت قبايل و مّلت ها بوده است، لذا ورود آن 
به عرصه تجارت را منافی با مصالح خود می ديدند. همچنانکه در حال حاضر نيز در نظام حقوقی 
ما برای تمّلک غير منقول توسط اتباع كشورهای ديگر محدوديت های جّدی وجود دارد. همچنين 
ارث نبردن زوجه از اموال غيرمنقول زوج بويژه زمين كه به عنوان يادگاری از جوامع گذشته كم و 

بيش تا به امروز نيز ادامه پيدا كرده است را در همين راستا بايد تحليل كرد. 

ب-	بررسی	ضرورت	يا	عدم	ضرورت	تجاری	شناختن	معامالت	غير	منقول:	
قبل از پاسخ گفتن به مسأله باال، اين نکته خاطر نشان می گردد كه ماده 4 قانون تجارت به صورت 
گذشته باقی نمانده، بلکه با استثنای مهمی مواجه گرديده است. به موجب قانون تمّلک آپارتمانها 

دكتر	عيسی	گلين	مقدم

لزوم تجاری شناخته شدن معامالت غيرمنقول توسط قانونگزار
	عضو	هيأت	علمی	حقوق	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری	

به  توجه  با  دانيم  می  كه  همانگونه 
بند 1 ماده 2 قانون تجارت مصوب 
1311 برخالف اموال منقول، خريد 
يا تحصيل اموال غير منقول به قصد 
تجاری  عملی  اجاره  يا  فروش 
اين   4 ماده  نمی شود.  محسوب 

كه:  عبارت  اين  آوردن  با  نيز  قانون 
وجه	 هيچ	 به	 غيرمنقول	 معامالت	
به  نمی	شود.  محسوب	 تجاری	
بخشيده  بيشتری  عموميت  امر  اين 
است. در اين زمينه سواالتی مطرح 
می گردد: اوالً علت تجاری محسوب 

نشدن معامالت غيرمنقول چيست؟ 
ثانياً، آيا در وضعيت كنونی تجاری 
شناختن اين معامالت ضرورت دارد 
موضوع  دو  اين  ادامه  در  خير؟  يا 

مورد بررسی قرار می گيرد.
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مصّوب 1343 : » انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و 
آپارتمان و محل كسب به منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشکيل می شود از انجام ساير 
معامالت بازرگانی غير مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند«. بنابراين طبق اين ماده شركت های 
تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت می توانند موضوع فعاليت خود را اعمال غير منقول احصاء 
شده در ماده قرار دهند و اين اعمال با توجه به عبارت ساير	معامالت	بازرگانی ذاتاً تجاری خواهد 
بود. ) اسکينی، 1382: 69(. با توجه به اين ماده، اگر عملی توسط شركت تجاری صورت گيرد 
تجاری محسوب می شود ولی اگر همان عمل توسط شخص حقيقی انجام گيرد تجاری محسوب 
نخواهد شد. در حاليکه همانگونه كه می دانيم سيستم اصلی حقوق تجارت ايران سيستم موضوعی 
است و در اين سيستم - همانگونه كه ماده 2 قانون تجارت نيز برآن داللت دارد- عمل تجاری ذاتی 
نسبت به هر كس تجاری است، خواه انجام دهنده شخص حقيقی باشد يا حقوقی و خواه تاجر باشد 
يا غير تاجر. حتی به تصريح ماده 1 اين قانون، مالک تشخيص تاجر از غير تاجر اين است كه انجام 
اعمال تجاری ذاتی، شغل معمولی او باشد. اين كه قانونگزار در ماده 5 قانون تملک آپارتمانها نوعی 
عمل پيش بينی كرده كه نسبت به شركتهای تجاری ذاتاً تجاری است ولی نسبت به ساير اشخاص 

تجاری محسوب نمی شود، با مبانی پذيرفته شده توسط قانون تجارت ايران سازگاری ندارد. 
اين كه چرا قانونگزار به چنين بدعتی دست زده است به وضعيت شركتهای تجاری در زمان تصويب 
قانون تملک آپارتمانها يعنی سال 1343 باز می گردد. در آن زمان با توجه به قانون تجارت مصوب 
يعنی  باشد.  بايست عمل تجاری  می  لزوماً  تعاونی  استثنای  به  1311 موضوع شركتهای تجاری 
شركتهای تجاری مجاز بودند صرفاً يکی از موضوعات مندرج در ماده 2 قانون تجارت را بعنوان 
موضوع خود انتخاب كنند. در سال 1343 به دليل نياز كشور به سرمايه گذاری در بخش ساخت و 
ساز، قانونگزار، قانون تجارت را مانعی جدی برای ورود شركتهای تجاری به اين بخش ديد. چرا 
كه از طرفی موضوع شركت های تجاری الزاماً می بايست عمل تجاری می بود، و از طرف ديگر، 
طبق قانون تجارت اين اعمال تجاری محسوب نمی گرديد. بنابراين قانونگزار برای رفع اين مانع 
در قانون ياد شده اين امر را تجاری تلقی كرد تا شركت های تجاری بتوانند آنرا موضوع خود قرار 
دهند. اين امر همانگونه كه اشاره شد باعث آشفتگی در مبانی حقوق تجارت گرديده است. در 
حاليکه اين امکان برای مقنن وجود داشت كه با افزودن تبصره ای به ماده 2 قانون تجارت اين امر 
را جزء اعمال تجاری محسوب نموده و چنين تبعيض ناروايی بين شركت های تجاری و ساير 

اشخاص ايجاد نمی كرد. 
با اين مقدمه به موضوع مذكور بر می گرديم و آن اين كه در وضعيت كنونی آيا اين ضرورت وجود 
دارد كه معامالت غير منقول تجاری محسوب شود يا خير؟ البته منظور از معامالت غير منقول، با 
مدنظر قرار دادن بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خريد يا تحصيل غير منقول به قصد فروش يا اجاره 
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است اعم از آنکه تصرفاتی در آن صورت گرفته باشد يا خير. كه ممکن است يک عمل ساده 
خريد به قصد فروش يا اجاره باشد و يا يک عمل پيچيده مانند خريد زمين به قصد ساخت مجتمع 

آپارتمانی و به قصد فروش. 
پاسخ اين سوال مثبت بنظر می رسد. زيرا اوالً : بدون ترديد وضعيت معامالت غير منقول در جامعه 
كنونی با گذشته تفاوت چشمگيری پيدا كرده و اين معامالت در اشکال گوناگون آن وارد عرصه 
تجارت گرديده است. بعالوه، هر چند قسمت عمده اين معامالت به جهت محدوديتهايی كه برای 
اتباع خارجی پيش بينی گرديده است جنبه داخلی دارد، ولی امروزه سرمايه گذاری در غير منقول 
در بعضی حاالت جنبه بين المللی نيز پيدا كرده است و دولتها می كوشند سرمايه دار خارجی را 
تشويق به سرمايه گذاری در اين زمينه ها كنند. ثانياً فلسفه وجودی مقررات تجاری ايجاب می كند 
كه اين معامالت نيز در حيطه اين مقررات قرار گيرد. زيرا، همانگونه كه می دانيم، هدف از ايجاد 
مقررات تجاری از طرفی تسريع و تسهيل و ايجاد امنيت حقوقی برای اعمال تجاری است. برای 
مثال، امکان ضمان تضامنی در اعمال تجاری در اين راستا بايد ارزيابی گردد. از طرف ديگر، وضع 
مقررات سختگيرانه برای اشخاصی است كه به طور حرفه ای به تجارت می پردازند. مانند مقررات 
مربوط به ورشکستگی كه خاص تجار است و در مواردی حتی جنبه كيفری نيز پيدا می كند. اين 
قبيل احکام در قانون مدنی وجود ندارد و  غالباً نيز نيازی به آن ها نيست.با توجه به مراتب باال، 
از طرفی قسمت مهمی از معامالت غير منقول نياز به تسريع و تسهيل و امنيت حقوقی الزم برای 
اعمال تجاری دارد مانند سرمايه گذاريهايی كه در حوزه ساخت و ساز و ... انجام می گيرد. از طرف 
ديگر، خارج ماندن اعمال غيرمنقول از حيطه اعمال تجاری به معنای خارج كردن فعاالن اين عرصه 
از مقررات سختگيرانه تجاری است. در واقع اينگونه اشخاص از جنبه مثبت تجارت كه بردن سود 
است بهره مند می شوند ولی از جنبه منفی تجارت يعنی مقررات تجاری فرار می كنند. هر يک از ما 
در اطراف خود زمين خواران و يا بساز و بفروشانی را می بينيم كه به دليل تاجر محسوب نشدن، 
مشمول مقررات ورشکستگی نبوده و ناگزير تابع احکام اعسار قرار گرفته و به راحتی اين امکان را 

پيدا می كنند كه حقوق طلبکاران را تضييع كرده و بدون مجازات نيز باقی بمانند. 

نتيجه	گيری	:	
معامالت غير منقول به شکل ساده گذشته باقی نمانده و تحوالت كّمی وكيفی زيادی پيدا كرده 
است. سرمايه گذاری در بخش ساخت و ساز نمونه ای از اين امر است. واقعيت امر اين است كه 
جامعه، معامالت غير منقول را بعنوان عمل تجاری محسوب می كند و با فعاالن اين عرصه بعنوان 
تاجر برخورد می كند. خود قانونگزار نيز با توجه به ماده 5 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343، 
ناگزير گرديده سرمايه گذاری شركتهای تجاری در زمينه ساخت و ساز را تجاری محسوب كند ولی 
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از آن جا كه اين امر باعث تبعيض ناروا بين شركت های تجاری و ساير اشخاص می گردد و همچنين 
با مبانی حقوق تجارت ما نيز هماهنگی ندارد، امری مطلوب محسوب نمی شود. 

بنابراين با توجه به اين كه شمول مقررات تجاری نسبت به اين اعمال برای فعاالن اين عرصه و 
جامعه مفيد است لذا الزم است ذهنيت قانونگزار نسبت به اين اعمال تصحيح گرديده و آن ها 
نيز جزء اعمال تجاری محسوب گردد. بديهی است دولت می تواند با اتخاذ سياستهای اقتصادی 

مناسب، سرمايه گذاريهای مربوط به غير منقول را به بخش های مفيد آن هدايت كند. 

منابع	:	
اسکينی دكتر ربيعا، حقوق تجارت، كليات، معامالت تجاری، تّجار، انتشارات سمت، چاپ سوم 1382 . 1
ستوده تهرانی، دكتر حسن، حقوق تجارت، جلد اول نشر دادگستر، چاپ سوم، 1376 . 2
صقری، دكتر محمد، ورشکستگی ،شركت سهامی انتشار،چاپ اول، 1376. 3
عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ بيستم، 1382. 4
عرفانی، دكتر محمود، حقوق تجارت، جلد اول، نشر ميزان، چاپ اول، 1381 . 5
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1-	برقراری	حق	ارتفاق	برای	دولت	در	امالک	اشخاص	بدون	درنظرگرفتن	منافع	به	حق	آن	ها
همانگونه كه مطلعيم حق ارتفاق به معنی حقی	است	كه	به	موجب	آن	صاحب	ملکی،به	اعتبار	مالکيت	
خود	می	تواند	از	ملک	ديگری	استفاده	نمايد.1 برقراری حق ارتفاق در ملک ديگری نيز يا به موجب عقد 
و قرارداد محقق می شود )ماده 94 ق.م( يا براساس اراده يک طرفه مالک ملک مورد حق ارتفاق)ماده 
98 ق. م( يا به طور طبيعی )ماده 97 ق.م( ويا به حکم قانون )مانند ماده 136 ق.م(.درخصوص سه 
مورد نخست بحثی نيست اما درمورد اخير پاره ای از قوانين به صورت ناعادالنه در امالک اشخاص، 
به نفع برخی سازمان ها ونهادها نوعی2 حق ارتفاق برقرارنموده اند،بدون توجه به اقل حقوق ومنافع 
صاحبان امالک، درحالی كه اصل تسليط و حرمت مالکيت خصوصی اشخاص ايجاب می نمايد كه 
منافع آن ها نيز در وضع اين قوانين درنظر گرفته شود. گرچه ما نيز معتقديم كه برای اجرای طرح 
های عمومی وعمرانی كه مصالح افراد جامعه درآن دخيل است نبايد به طور مطلق و به بهانه حفظ 
منافع خصوصی اشخاص از اجرای اين طرح ها جلوگيری نمود. از جمله اين قوانين بند 9 تبصره 
50 قانون بودجه سال 1351 ه.ش است كه مقرر می دارد: اراضی	واقع	در	خارج	از	محدوده	شهرها	كه	
در	مسير	راه	های	اصلی	و	فرعی	ويا	خطوط	مواصالتی	و	برق	و	مجاری	آب	ولوله	های	گاز	و	نفت	قرار	
می	گيرد	با	رعايت	حريم	مورد	لزوم	كه	ازطرف	هيئت	وزيران	تعيين	خواهد	شد	از	طرف	دولت	مورد	استفاده	

1 .كاتوزيان، ناصر، اموال و مالکيت، ص22
2 . می گوئيم نوعی، زيرا اگر تعريف مطروحه در متن را بپذيريم دولت مالک زمين های اطراف امالک اشخاص نيست تا به اعتبار 

آن در اين امالک حق ارتفاق داشته باشد، بلکه تنها اداره آن از باب حاكميت و حفظ مصلحت عموم مردم برعهده اوست.

عيسی	نعمتی	كچائی
سيدياسرموسويان	شالدهی

بررسی پاره ای از قوانين و مقررات محدودكننده مالکيت اشخاص

كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	وكيل	پايه	دادگستری

دانشجوی	كارشناسی	ارشدحقوق	خصوصی

مدنی  قانون   30 ماده  مطابق   
مايملک  به  نسبت  ايران"هرمالکی 
خود حق همه گونه تصرف و انتفاع 
داردمگر درمواردی كه قانون استثناء 
مبين"اصل  مقرره  است."اين  كرده 
و  فقهی  های  كتاب  تسليط"در 
حقوقی می باشد و قسمت نخست 
است.بنابراين  اصل  اين  بيانگر  ماده 
تصرفات حقوقی  كه  می توان گفت 
مالک نسبت به ملک خود از هرقسم 
كه باشد،اصوال و قانونا صحيح است 

حکم  مگربه  آن  كردن  محدود  و 
ای  پاره  باشد.اما  می  ممنوع  قانون 
از قوانين و مقررات وجود دارند كه 
گرچه صورت قانون را دارا می باشند 
و الزم االجرا هستند اما از منظريک 
منصف،عادالنه  و  آگاه  حقوقدان 
كه  حال  عين  رسد،در  نمی  نظر  به 
قواعد  و  اصول  و  ديگر  مقررات  با 
باشند.دراين  می  معارض  حقوقی 
مجال اندک تالش گرديده تا از منظر 
از  برخی  به  حقوقی  نه  و  تحليلی 

گردد. اشاره  مقررات  و  قوانين  اين 
محترم  خوانندگان  كه  است  اميد 
در  نيز  حقوقی  نظران  صاحب  و 
با  و  نموده  فرسايی  قلم  زمينه  اين 
عنوان  خود  های  ديدگاه  نگارش 
نمايند كه قانونگزار به عنوان نماينده 
چه  قانونگذاری"تا  درمقام  و  مردم 
حد"می تواند به مالکيت خصوصی و 
بهانه  مشروع اشخاص،به هردليل و 
به  و  نموده  اندازی  باشد،دست  كه 

وضع قانون بپردازد.
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قرار	می	گيرد	و	از	بابت	حق	ارتفاق	وجهی	پرداخت	نخواهد	شد... هيئت عمومی ديوان  عدالت اداری 
نيز دررای وحدت رويه شماره ه/35/74 مورخ 1374/4/17 درهمين راستا، دادخواهی صاحبان 
امالک را در مورد مطالبه خسارت نسبت به كاهش ارزش ملک خود به استناد همين بند رد نموده 
است.3 اين مقرره جدای از ناديده گرفتن حداقل حقوق صاحبان امالک كه همانا مطالبه خسارت در 
خصوص مورد فوق می باشد،ازجهتی با اطالق ماده 93 قانون مدنی نيز مغايرت دارد.بدين معنا كه 
طبق مفهوم بند مذكور اراضی واقع درمسير و حريم خطوط زمانی كه داخل محدوده شهرها قرار 
می گيرند، ديگر ايراد مطرح شده قابل استناد نيست و صاحبان امالک حق مطالبه خسارت دارند 
و تنها اگر خارج از محدوده شهرها واقع باشند، اين حق برای صاحبان امالک منتفی است درحالی 
كه قانون مدنی حق ارتفاق را مطلق تعريف نموده و مقيد به مورد خاصی ندانسته است به طوری 
كه ماده 93 قانون مدنی مقرر می دارد: حق	ارتفاق	حقی	است	برای	شخص	در	ملک	ديگری.4 ايجاد اين 

تبعيض به نظر ما نيز مبهم و بدون دليل منطقی است.

2-	تحديد	مالکيت	خصوصی	اشخاص	به	بهانه	اجرای	طرح	های	مربوط	به	راه	و	ترابری
 در خصوص امور راه و ترابری قوانينی و مقرراتی وجود دارند كه بررسی آن ها جالب می باشد و 
شايد در آثار حقوقی كمتربدان توجه شده است.در همين مورد قانون ايمنی راهها و راه آهن مصوب 
1349/4/7 در زمينه تحديد و سلب مالکيت خصوصی اشخاص نسبت به امالک خود اقدام به وضع 
مقرراتی نمود.در اين قانون تا قبل از اصالحات و الحاقات سال 1379 دو ماده 6 و15مهم و قابل 
توجه است.طبق صدرماده 6 اين قانون: اقدام	به	هرگونه	عملياتی	كه	موجب	خرابی	جاده	گردد،ايجاد	
هرگونه	مستحدثات	يا	درختکاری	يا	زراعت	يا	اقدام	به	حفاری	در	حريم	قانونی	شاهراهها5	وراههای	اصلی	
و	فرعی	وراه	آهن	كه	ميزان	هريک	به	طريق	و	وسايل	متناسب	مشخص	و	از	طرف	وزارت	راه	آگهی	می	شود	
بدون	اجازه	وزارت	راه	ممنوع	است.... و در تبصره اول اين ماده نيز وزارت راه مکلف شده است كه با 
حضور نماينده دادسرا يادادگاه بخش حسب مورد توسط مامورين خود اين مستحدثات و...را ضمن 
تنظيم صورت مجلس، راساً قلع نمايد. صدر ماده 15 قانون مذكور نيز مقرر می دارد: خارج	از	محدوده	
شهرها	در	مناطقی	كه	هيئت	وزيران	تصويب	و	وزارت	راه	اعالم	می	نمايد	احداث	ديوار	به	ارتفاع	بيش	از	
يک	متر	در	اراضی	و	مستحدثاتی	كه	تا	فاصله	هفتاد	متر	از	انتهای	حريم	راه	آهن	و	شاهراهها	و	راههای	اصلی	
واقع	شده	ممنوع	است	مگر... بحث انتقادی درمورد ماده اخير می باشد. زيرا شناختن حريم برای راهها 
و راه آهن طبق ماده 6 با توجه به امکان تعريض آن برحسب افزايش حجم ترافيک و وقوع حوادث 
رانندگی كه ناشی از انحراف اتومبيل ها به اطراف مسيرهای عبور و مرور می باشد، منطقا و عقال قابل 
توجيه است اما ماده 15 گرچه مانند مقرره مذكور در بند قبل قيود و شرايطی وجود دارد كه توجيه 

3. سعيد نصيرايی، مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداری ازسال 61 تا 77، ص 781
4. رحيم احمدی، نشريه داخلی كانون وكالی دادگستری آذربايجان شرقی و اردبيل،مقاله ای با عنوان تحديد	و	سلب	مالکيت	ناشی	

از	احداث	خطوط	انتقال	نيرو، ص 8
5. طبق اصالحات 1379/2/11، عبارت آزاد	راه جايگزين عبارت	شاهراه شده است.
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آن مشکل به نظر می رسد، از اين جهت كه احداث هرگونه بنابه ارتفاع بيش ازيک متر را كه قطعًا 
امالک بسياری از اشخاص اعم ازحقيقی وحقوقی تحت شمول آن قرار می گيرد را ممنوع نموده، 
توجيه منطقی ندارد. ممکن است ايراد شود كه احتمال دارد در آينده وزارت راه و ترابری بخواهد 
در اين قبيل امالک اقدام به اجرای طرح های راه سازی و عمرانی نمايدبنابراين اگر اجازه دهيم كه 
صاحبان امالک بتوانند در آن احداث بنا نموده يا جهت احداث بنا يا هرمنظور ديگری ملک خود را 
مورد معامله قرار دهند، بعدها آن وزارتخانه در اجرای طرح های خود با مشکل مواجه خواهد شد. 
اما بايد انصاف داد كه اين ايراد صحيح نيست. آيا معقول و متعارف است كه ما در مقام وضع قانون 
كه مبنای آن بايد تثبيت نظم و عدالت باشد، به مالکيت خصوصی اشخاص دست اندازی نموده و 
تنها به صرف يک احتمال، احتمالی كه ممکن است ساليان سال به قطع و يقين مبدل نشود چنين 
اقدامی نمائيم. البته بايد پذيرفت كه ضعف برنامه ريزی مسوالن نيز در اين ميان بی تأثير نمی باشد.
جالب تر آن است كه بدانيم در اصالحات و الحاقات سال 79 قانونگزار تضييع و تحديد مالکيت 
خصوصی اشخاص را هرچه بيشتر شدت بخشيده است.به موجب ماده 5اين قانون كه به عنوان 
ماده 17به انضمام سه تبصره به قانون ايمنی راهها و راه آهن الحاق شده ايجاد	هرگونه	ساختمان	
و	ديواركشی	و	تأسيسات	به	شعاع	صد	متر	از	انتهای	حريم	راهها	و	حريم	راه	آهن	های	كشور	و	درطول	
كنارگذرهايی	كه	وزارت	راه	و	ترابری	احداث	نموده	يا	می	نمايد	و	يا	مسوليت	نگهداری	آنرابه	عهده	دارد	
بدون	كسب	مجوز	از	وزارت	مذكور	ممنوع	می	باشد.	وزارت	راه	و	ترابری	موظف	است	درمورد	متخلفان	
برابر	تبصره	1ماده	6	قانون	ايمنی	راهها	و	راه	آهن	اقدام	كند...	وزارت	راه	و	ترابری	نيز	در	راستای	اجرای	
تبصره	يک	اين	ماده	كه	مقرر	می	دارد:	وزارت	راه	و	ترابری	مکلف	است	نوع	كاربری	زمين	های	اطراف	راهها	
و	راه	آهن	های	كشور	به	عمق	صدمتر	را	بعد	از	حريم	قانونی	آن	ها	تهيه	و	به	تصويب	هيئت	وزيران	برساند... 
آئين نامه ای به تصويب هيئت وزيران رساند كه يکی از مقررات مهم آن بند ج ماده 2 آئين نامه 
است. به موجب اين مقرره: صدور	مجوز	برای	ايجاد	هرگونه	ساختمان	و	ديواركشی	و	تأسيسات	و	نظاير	
آن	به	عمق	يک	صدمتر	از	انتهای	حريم	راه	ها	و	راه	آهن	های	كشور	در	موارد	زير	مجاز	است:...ج(	اراضی	
واقع	در	نواربه	عرض	30	متربرای	راهها	و	راه	آهن	های	كشور	از	ابتدای	محدوده	يکصد	متری	بالفاصله	بعد	
از	حريم	قانونی	راه	و	راه	آهن	فقط	دارای	كاربری	تأسيسات	زيربنايی	خواهند	بود.	مستحدثات	مجاز	دراين	

محدوده	)نوار	كاربری	تأسيسات	زيربنايی(	عبارتند	از:	
1.	شبکه	های	تأسيسات	زيربنايی	نظيرخطوط	آب،	فاضالب،	گاز،	نفت	و	مخابرات	و	امثال	آن.	

2.	افزايش	حريم	راه	ها	وايجاد	تأسيسات	وابسته	به	آن	نظير	پاركينگ	بارعايت	حقوق	مکتسبه	تأسيسات	
زيربنايی	ايجاد	شده... جالب آن است كه تبصره 2 اين ماده بدون توجه به بند 9 تبصره 50 قانون 
بودجه سال 1351 مقرر نموده: برای	حفظ	حقوق	مالکان	اراضی	واقع	در	محدوده	با	كاربری	تأسيسات	
زيربنايی،	هرگونه	تصرف	و	استفاده	از	اراضی	مذكور	برای	كليه	متقاضيان6	منوط	به	رعايت	قوانين	مربوطه	
6 . ظاهرا عبارت متقاضيان مبتنی بر اشتباه هست. زيرا تبصره ناظر به اجرای طرح های دولتی و مربوط به شخص دولت است و نه 

هر شخص حقيقی و يا حقوقی. 
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از	جمله	اليحه	قانونی	نحوه	خريد	و	تملک	اراضی	و	امالک	برای	اجرای	برنامه	های	عمومی،	عمرانی	و	
نظامی	دولت	مصوب	1358/11/17	شورای	انقالب	است. اين تبصره گرچه از اين جهت كه حق مطالبه 
خسارت را برای صاحبان امالک شناخته و مورد تائيد ما نيز هست اما به نظر می رسد كه با توجه به 

مغايرت آن با محدوده قانون فوق، اطالق آن قابل اعتنا نباشد. 
با وصف مراتب فوق اگر بخواهيم نمونه ملموس و عينی از دشواری ها و مشکالت ناشی از وضع قوانين و 

مقررات فوق را برای صاحبان امالک بيان نمائيم، به عنوان مثال می توانيم به جاده رشت- قزوين اشاره كنيم.
طبق آنچه كه اداره كل راه و ترابری استان گيالن اعالم نموده است7، ميزان حريم قانونی اين مسير 
از وسط جاده به هرطرف 5 /22 متر می باشد. مطابق مقررات فوق از انتهای اين مقدار، احداث 
هرگونه ساختمان و بنا به طول صدمتر )با درنظرگرفتن مقررات ماده 2 آئين نامه فوق و به ويژه بند 
ج آن( بدون اخذ مجوز از وزارت راه ممنوع است.يعنی از وسط جاده تا 122/5 متر به هرطرف و 
اين درحالی است كه بسياری از امالک اشخاص در همين محدوده قرارداشته واداره راه و ترابری نيز 
عمال جز در موارد خاصی از صدور مجوز امتناع می نمايد. مبنای اصلی وضع اين قوانين و مقررات 

نيز قطعاً احتمال اجرای طرح های آن اداره در آينده است.
بدين ترتيب صاحبان اين امالک اختيار بسيار محدود و نادری برای انجام تصرفات حقوقی در 
ملک خود را دارند كه به حکم قاعده فقهی النادر	كالمعدوم درحکم هيچ است8 و در حقيقت زمين 

اين اشخاص، عمال قفل شده است.
حال كه بحث به اين جا رسيد، بد نيست به قانون	تعيين	وضعيت	امالک	واقع	در	طرح	های	دولتی	و	
شهرداريها مصوب 1367/8/29 اشاره كنيم .اين قانون كه تنها شامل اراضی و امالک شرعی و قانونی 
اشخاص)اعم از حقيقی و حقوقی( داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظی آن ها می شود9، 
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات،سازمانها، نهادها، شركت های دولتی يا وابسته به دولت وشهرداريها و 
موسساتی كه شمول قانون برآن ها مستلزم ذكر نام باشد را مکلف نموده است كه پس از تصويب 
ضرورت اجرای طرح های عمومی يا عمرانی توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايی با رعايت 
ضوابط مربوطه،ظرف هجده ماه پس از اعالم رسمی وجود طرح نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال 
اسناد رسمی و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين اقدام نمايند.طبق تبصره اول اين ماده واحده نيز 
در	صورتيکه	اجرای	طرح	و	تملک	امالک	واقع	در	آن	بموجب	برنامه	زمانبندی	مصوب	به	حداقل	10	سال	

7 . نامه مورخه 1388/4/2 اداره كل راه و ترابری استان گيالن به يکی از اهالی منطقه، دربازگشت به نامه دفتر ارزيابی عملکرد و پاسخگويی 
به شکايات وزارت راه و ترابری به آن اداره كل)موضوع دوره دوم سفر رياست محترم جمهور،جناب دكتر احمدی نژاد به استان گيالن(
8 . ممکن است ايرادشود كه مقنن انجام معامله و تصرفات حقوقی را كامال منع ننموده است.امابايد توجه داشت كه معموالً شخصی 
كه مثال قصد ابتياع ملکی رادارد،جهت احداث بنا يا امثالهم  می باشد و  اين اغلب به هنگام مذاكرات  مقدماتی  برای انجام  معامله 

ذكر می گردد و ملکی كه چنين امکانی در آن وجود نداشته باشد،خريد آن نيز بی شباهت به  معامالت سفيه نيست!
9. معلوم نيست كه چرا قانونگزار اين قيد را در ماده واحده فوق آورده.آيا به قول عوام خون	مالکين	اين	امالک	از	خون	مالکين	

امالک	خارج	از	اين	محدوده	رنگين	تر	است!
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بعد	موكول	شده	باشد،10	مالکين	امالک	واقع	در	طرح	از	كليه	حقوق	مالکانه	مانند	احداث	يا	تجديد	بنا	يا	
افزايش	بنا	و	تعمير	وفروش	و	اجاره	و	رهن	وغيره	برخوردارند	و	درصورتيکه	كمتراز10	سال	باشد	مالک	
هنگام	اخذ	پروانه	تعهد	می	نمايد،	هرگاه	زمان	اجرای	طرح	قبل	از	ده	سال	شروع	شود	حق	مطالبه	هزينه	
احداث	و	تجديد	بنا	را	ندارد. هيئت عمومی ديوان عدالت اداری نيزدر رأی جديدالصدور خود به همين 
قانون استناد نموده است كه به جهت اهميت استدالل مندرج در آن عينا نقل می شود: قانونگزار	با	عنايت	
به	اعتبار	اصل	تسليط	و	حرمت	مالکيت	مشروع	و	اين	كه	محروميت	اشخاص	از	اعمال	حقوق	مالکانه	به	
مدت	نامعلوم	و	نامحدود	به	بهانه	وجود	طرحهاي	دولتي	و	شهرداريها	مصوب	مراجع	و	مقامات	مختلف	و	
در	اشکال	گوناگون،	علي	اطالق	مغاير	اصول	فوق	الذكر	و	ناقض	حق	اعمال	مالکيت	و	آثار	مترتب	بر	آن	
است	و	همچنين	اجبار	مالک	به	استفاده	از	زمين	خود	يا	احداث	بناي	متناسب	با	طرحهاي	مصوب	دولتي	
و	شهرداري	نافي	اراده	آزاد	اشخاص	در	كيفيت	اعمال	انحاء	حقوق	مالکانه	متناسب	با	نيازمنديهاي	آنان	با	
رعايت	ضوابط	مربوط	مي	باشد،	با	وضع	قانون	تعيين	وضعيت	امالک	واقع	در	طرحهاي	دولتي	و	شهرداري	
مصوب	1367	واحدهاي	دولتي	و	شهرداريهاي	ذيربط	را	مکلف	كرده	است	كه	نسبت	به	انجام	معامله	قطعي	
و	انتقال	سند	رسمي	و	پرداخت	بهاء	يـا	عوض	ملک	واقع	در	طرح	و	اجراي	طرح	مصوب	در	مهلت	مقرر	
در	قانون	اقدام	نمايند	و	با	انقضاء	مدت	مزبور	به	شرح	تبصره	يک	ماده	واحده	قانون	مذكور	در	صورت	
عدم	اجراي	طرحهاي	مصوب	فوق	الذكر	در	مهلت	قانوني،	حق	اعمال	انحاء	حقوق	مالکانه	را	براي	مالکين	
به	رسميت	شناخته	است.	بنابراين	دادنامه	شماره	1134	مورخ	1377/8/24	شعبه	هفدهم	كه	عدم	اجراي	
طرح	دولتي	مبتني	بر	طرح	هادي	را	در	مهلت	قانوني	در	ملک	شاكي	موجد	حق	اعمال	حقوق	مالکانه	
دانسته	و	شهرداري	را	ملزم	به	صدور	پروانه	احداث	بنا	در	ملک	مزبور	نموده	است	صحيح	و	موافق	قانون	
تشخيص	داده	مي	شود.اين	راي	به	استناد	بند2ماده	19	و	ماده	43	قانون	ديوان	عدالت	اداري	مصوب	1385	

براي	شعب	ديوان	و	سايرمراجع	اداري	ذيربط	در	موارد	مشابه	الزم	االتباع	است11

3-	تحديد	مالکيت	خصوصی	اشخاص	به	جهت	عبور	دادن	خطوط	انتقال	برق
يکی ديگر از قوانين تحديدكننده مالکيت خصوصی اشخاص، قانون سازمان برق ايران مصوب 
1346/4/19 می باشد كه در حال حاضر مورد عمل وزارت نيرو و شركت های منطقه ای )استانی(
توزيع برق نيزمی باشد.12 به موجب ماده 18 قانون مذكور: وزارت	آب	و	برق	و	مؤسسات	و	شركت		های	
تابع	آن	مجاز	می	باشند	در	صورت	لزوم	در	معابر	عمومی	شهرها	و	حريم	اماكن	و	مستغالت	و	امالک	به	
نصب	تأسيسات	انتقال	و	توزيع	نيروی	برق	اقدام	نمايند	و	هم	چنين	می	تواند	از	ديوارهای	مستغالت	و	اماكن	
خصوصی	كه	مشرف	به	معابر	عمومی	می	باشد	و	زمين	های	زراعتی	تا	آنجائی	كه	صرفا	موجب	خرابی	و	

10. قانونگذاربا توجه به اهميت احترام به مالکيت خصوصی اشخاص،طبق ماده واحده مصوب 1380/1/22كه در تاريخ 1380/1/29 
توسط شورای نگهبان تائيد شده است، مهلت ده ساله مذكور را به پنج سال كاهش داده است.

www.iranbar.org :11. تاريخ: 1386/4/3، شماره دادنامه: 197،كالسه پرونده62 /84 ، مندرج در سايت
12. به جهت اهميت قانون مذكور،مبحث فوق در شماره جداگانه ای بررسی گرديد.
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سلب	استفاده	متعارف	از	امالک	مردم	نشود	به	منظور	نصب	وسائل	انتقال	و	توزيع	)از	قبيل	پايه	-	مقره	-	
جعبه	انشعاب	-	پايه	چراغ	و	امثالهم(	و	هم	چنين	عبور	كانال	خطوط	برق	مجانا	استفاده	كند.	رعايت	حريم	
خطوط	انتقال	و	توزيع	نيروی	برق	از	طرف	مالکين	الزامی	است.	درصورتی	كه	مالک	بخواهد	در	تغيير	يا	
تعمير	يا	تجديد	ساختمان	اقدامی	نمايد	كه	مستلزم	تغيير	محل	وسائل	انتقال	و	توزيع	برق	باشد	وزارت	آب	

و	برق	مکلف	است	فوراً	نسبت	به	تغيير	محل	وسائل	انتقال	و	توزيع	نيروی	برق	اقدام	نمايد	.
	تبصره	1.	در	صورتی	كه	اراضی	واقع	در	خارج	از	محدوده	شهرها13	كه	در	مسير	خطوط	انتقال	و	توزيع	
نيروی	برق	و	نصب	پايه	ها	قرار	می	گيرد		مستحدثات	و	اعيانی	وجود	داشته	باشد	كه	بر	اثر	احداث	خطوط	
انتقال	و	توزيع	نيروی	برق	و	نصب	پايه	ها	از	بين	برود	و	يا	خسارتی	به	آن	ها	وارد	شود	وزارت	آب	و	برق	و	
مؤسسات	و	شركتهای	تابعه	آن	بايد	خسارت	مالک	اعيانی	را	به	ترتيب	مذكور	در	ماده	16	اين	قانون	جبران	
نمايند	بدون	اين	كه	وقفه	ای	در	كارهای	احداث	خطوط	انتقال	و	توزيع	برق	ايجاد	شود.... درماده 1416 نيز 
به وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت های تابع اجازه داده شده كه تحت شرايط مقرر در آن ماده 
در صورت احتياج،به خريد اراضی و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروی 
برق متعلق به اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام نمايد.15 همانگونه كه مالحظه می شود ماده 18صرفا به 
خسارات اعيانی اكتفاء نموده و اين امر باعث محدوديت تصرفات حقوقی و فيزيکی در اراضی زراعی 
و امالک اشخاص)عرصه( می گردد.. به عبارت ديگر در اين مقرره به خسارات ناشی از كاهش ارزش 
امالک اشخاص در اثر عبور دادن خطوط انتقال برق هيچ گونه توجهی نشده است.زيرا جدای از ايجاد 
مانع فيزيکی،قطعاً احداث هرگونه بنا درحريم اين خطوط نيزممنوع است كه باتصويب بند 9 تبصره 

50 قانون بودجه سال 1351، در محدوده آن قانون استدالل فوق تائيد می شود16.

13. مالحظه می گردد كه قانونگذار در اين مقرره نيز قيد خارج	از	محدوده	شهرها راذكر نموده است، بدون آن كه دليل آن مشخص باشد.
14. بند الف ماده 16مقرر می دارد:«		الف-	تعيين	بهای	اراضی	وابنيه	و	مستحدثات	وتأسيسات	و	توليدوانتقال	و	توزيع	نيروی	برق	
ازطريق	توافق	بين	دستگاه	اجرايی	و	مالکين	آن	ها		به	عمل	می	آيد	و	در	صورت	عدم	توافق	هيأتی	مركب	از	دادستان	كل	و	
وزير	آب	و	برق	و	مدير	كل	ثبت	يا	نمايندگان	آنان	با	توجه	به	نظر	كارشناسان	بهای		اموال	مورد	بحث	را	تعيين	خواهند	كرد	و	
رأی	هيأت	قطعی	است...	تشکيل هيئت مقرردر ماده16باتوجه به تركيب آن،عمالباتصويب اليحه قانونی نحوه خريدوتملک اراضی 
وامالک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب منسوخ و در حال حاضر 
مقررات اليحه مذكور مورد عمل می باشدهرچند از لحاظ حقوقی و  به حکم قاعده	عام	الحق	ناسخ	خاص	مقدم	نمی	باشد مقرره 

مزبور قانونا الزم االجرا تلقی می شود. )رحيم احمدی، همان، ص7(
15.  ماده 19نيزمقررمی دارد: در	صورتی	كه	در	مسير	خطوط	هوايی	نيروی	برق	درختان	باشد	كه	ايجاد	مخاطرات	فنی	نمايند	
وزارت	آب	و	برق	و	مؤسسات	و	شركتهای		تابعه	آن	می	توانند	اقدام	به	هرس	يا	قطع	آن	درختان	نمايند	بهای	درختان	قطع	شده	

طبق	ماده	16	اين	قانون	پرداخت	خواهد	شد.
16. جهت اطالع يادآوری می گردد كه طبق ماده واحده قانون استقالل شركتهای توزيع نيروی برق در استانها مصوب 1384/12/9 
وزارت	نيرو	مکلف	است	ظرف	مدت	دو	ماه	از	تاريخ	تصويب	اين	قانون	و	بدون	توسعه	سازمانی	نسبت	به	اصالح	اساسنامه	
شركتهای	توزيع	نيروی	برق	اقدام	و	پيشنهاد	الزم	برای	اصالح	اساسنامه	شركتهای	برق	منطقه	ای	را	به	هيأت	وزيران	ارائه	
مينمايد،به	نحوی	كه:...	2-	شركتهای	توزيع	نيروی	برق	استانها	با	اختيارات	كافی	برای	ايجاد،	نگهداری	و	بهره	برداری	از	
تأسيسات	توزيع	نيروی	برق	در	حوزه	فعاليت	خود	به	صورت	غير	دولتی	عمل	كنند.3	-	شركتهای	توزيع	نيروی	برق	استانها	در	
چارچوب	سياستها،	برنامه	ها،	استانداردها	ومقررات	مصوب	وزارت	نيرو	از	جمله	مقررات	ناظر	به	اطمينان	از	پرداخت	بهای	برق	
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 الزم به ذكراست كه مطابق ماده 9 اليحه قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 
تيرماه 1359 چنانچه	درمسير	و	حريم	خطوط	انتقال	و	توزيع	نيروی	برق	و	حريم	كانالها	و	انهار	آبياری،	
احداث	ساختمان	يا	درختکاری	و	هر	نوع	تصرف	خالف	مقررات	شده	يا	بشود	سازمانهای	آب	و	برق	
برحسب	مورد	با	اعطای	مهلت	مناسب	با	حضور	نماينده	دادستان	مستحدثات	غيرمجاز	را	قلع	و	قمع	و	رفع	
تجاوز	خواهندنمود.	شهربانی	و	ژاندارمری	)در	حال	حاضرنيروی	انتظامی(	مکلفند	كه	به	تقاضای	سازمانهای	
ذيربط	برای	اعزام	مأموران	كافی	و	انجام	وظايف	مزبور	اقدام	نمايند. هيأت عمومی ديوان عالی كشور طی 
رأی وحدت رويه خود، به شماره40 مورخ 1360/11/19 اختيار مقرر در ماده فوق را نافی حق اقامه 
دعوی ازسوی سازمان های آب و برق )درحال حاضرشركت های توزيع برق منطقه ای و استانی( 

در مراجع قضايی دادگستری ندانسته است.17

4-	قانون	حفظ	كاربری	اراضی	زراعی	و	باغ	ها	مصوب	1374/3/31	و	اصالحيه	1385/8/1
يکی ديگر از قوانين محدود كننده مالکيت اشخاص، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها 
می باشد.18 منظور از كاربری	اراضی نوع استفاده از آن می باشد. به موجب ماده 1 اين قانون به	
منظورحفظ	كاربری	اراضی	زراعی	وباغ	ها	و	تداوم	وبهره	وری	آن	ها	از	تاريخ	تصويب	اين	قانون	تغيير	
كاربری	اراضی	زراعی	و	باغها	در	خارج	از	محدوده	قانونی	شهرها	و	شهركها19	جز	در	موارد	ضروری	

و	به	عنوان	شركتهای	زيرمجموعه	شركت	مادر	تخصصی	توليد،	انتقال	و	توزيع	نيروی	برق	ايران)توانير(	اداره	شوند	و	از	نظر	
مديريتی،	اداری،	مالی	و	منابع	انسانی	از	شركتهای	برق	منطقه	ای	مستقل	باشند...	تبصره	2-	شركتهای	توزيع	نيروی	برق	استانها	
ميتوانند	از	كليه	اختيارات	قانونی	شركتهای	برق	منطقه	ای	و	مؤسسات	و	شركتهای	تابع	وزارت	نيرو	از	جمله	اختيارات	مندرج	
در	قانون	سازمان	برق	ايران	برای	انجام	وظايف	خود	در	امر	توزيع	نيروی	برق	استفاده	نمايند	تبصره	3-	داراييها،	حقوق،	بدهيها،	
تعهدات	و	حقوق	عمومی	مربوط	به	بخش	توزيع	و	نيروی	انسانی	مربوطه	از	شركتهای	برق	منطقه	ای	به	شركتهای	توزيع	نيروی	
برق	استانها	منتقل	می	شوند... همچنين طبق ماده 15 آئين نامه اجرايی اين قانون    كليه	دعاوی	و	پرونده	های	مطروحه	در	مراجع	
قضايی	و	اداری	مرتبط	با	بخش	توزيع	از	تاريخ	انتقال	موارد	موضوع	تبصره	)3(	ماده	واحده	قانون	استقالل	شركتهای	توزيع	
	مصوب	1384ـ	به	همراه	اصل	مدارک	،	پرونده	هاو	سوابق	مربوط	به	شركتهای	توزيع	نيروی	برق	منتقل	 نيروی	برق	در	استانهاـ	
و	شركتهای	مذكور	از	هر	حيث	قائم	مقام	قانونی	شركتهای	برق	منطقه	ای	برای	ادامه	جريان	پرونده	ها	تا	نهايت	امر	خواهندبود.   
17. غالمرضاحجتی اشرفی، مجموعه كامل قوانين و مقررات محشای اراضی)جنگلها، آب،كشاورزی(، قسمت آراء وحدت رويه، ص 9 و10

18 . قانون جلوگيری ازخردشدن اراضی كشاورزی وايجادقطعات مناسب فنی،اقتصادی مصوب1383/1/25واصالحيه1385/11/21 
نيز وزارت جهاد كشاورزی را موظف نموده  است كه به	منظور	ارتقاء	بهره	وری	عوامل	توليد،تخصيص	بهينه	منابع	و	جلوگيری	
از	تفکيک	و		افراز	و	خرد	شدن	اراضی	كشاورزی	)اعم	از	باغ	ها،	نهالستان	ها،	اراضی	زيركشت،	آبی،	ديم	و	آيش	آن	ها(	حد	
نصاب	فنی،	اقتصادی	اراضی	كشاورزی	را	بر	اساس	شرايط	اقليمی،	الگوی	كشت،	ضوابط	مکانيزاسيون	و	كميت	و	كيفيت	
منابع	آب	و	خاک	تعيين	و	جهت	تصويب	به		هيأت	وزيران	ارائه	نمايد. در همين راستا آئين نامه اجرايی قانون فوق  نيزدرتاريخ 
1388/2/20 به استناد تصويب نامه مورخ 1386/10/10هيات وزيران توسط وزارت جهادكشاورزی تصويب شده است كه مطالعه 

آن توصيه می شود.
19. تعيين نوع كاربری اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها و تغيير آن ها تابع طرحهای جامع  شهری وطرحهای 
ايران مصوب  معماری  تأسيس شورايعالی شهرسازی و  قانون   5 مقرردرماده  نهادهای  باشد كه طبق مصوبات  تفصيلی می 
1351/11/22 انجام می پذيرد. در همين راستا ماده 9 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مقررمی دارد: به	منظور	
حمايت	از	تداوم	كاربری	اراضی	زراعی	و	باغها	واقع	در	داخل	محدوده	قانونی	شهرها	و	شهركها	كه	درطرحهای	جامع	
و	تفصيلی	دارای	كاربری	كشاورزی	می	باشند،دولت	و	شهرداريها	موظفند	تسهيالت	و	خدمات	شهری	را	مطابق	تعرفه	
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ممنوع	می	باشد	... تشخيص موارد ضروری نيز به موجب تبصره يک اين قانون برعهده كميسيون 
اراضی	داخل	محدوده	 البته طبق تبصره 5 همين ماده  استان می باشد.  مستقر در جهاد كشاورزی 
قانونی	روستاهای	دارای	طرح	هادی	مصوب،	مشمول	ضوابط	طرح	هادی	بوده	و	از	كليه	ضوابط	مقرر	در	
اين	قانون	مستثنی	می	باشد.20 هدف اصلی از تصويب اين قانون حركت در چهارچوب سياست های 
كلی نظام جمهوری اسالمی مبنی بر منع  مالکان اراضی كشاورزی و باغی به تغيير نوع استفاده 
اراضی خود در راستای گسترش توليد و تأمين نيازهای مردم درخصوص محصوالت كشاورزی و 
مركبات و همچنين جلوگيری از سوء استفاده صاحبان زر و زور جهت تملک و از بين بردن نوع 
استفاده اين اراضی به منظور احداث ساختمان و نظايرآن بوده است. جالب آن است كه طبق ماده 
2 همين  قانون و نيز ماده 4 آئين نامه اجرايی قانون مصوب 1386/3/2 صدور مجوز تغيير كاربری 
منوط براين است كه مالکين اراضی مزبور به استثناء موارد مندرج در تبصره يک ماده 2 21 طبق 
ارزيابی كميسيون	تقويم مقرردرتبصره 3، معادل هشتاد درصد قيمت روز اراضی و باغهای مذكور را 
با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربری بابت عوارض به خزانه داری كل كشور واريز نمايند و 
اعتبار مجوز صادره نيز از تاريخ ابالغ به مدت دوسال است. نکته ای كه ازلحاظ حقوقی بايد توجه 
نمود آن است كه با عنايت به اصالح ماده 2 قانون مذكور و تبصره يک و دو آن درتاريخ 1385/8/1 
و نيز الحاق تبصره سه درهمان تاريخ، مقررات اين ماده ناسخ ضمنی ماده 77 قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 1383/12/28 می باشد. زيرا محدوده اجرايی 
و دايره شمول اين دو مقرره يکسان می باشد. اين ماده مقرر می دارد: به	وزارت	كشاورزی	اجازه	
داده	می	شود	درمواردی	كه	بنابه	ضرورت	وبارعايت	مقررات	مربوط	به	تغييركاربری،	اجازه	تجزيه	و	فروش	
اراضی	زراعی	درخارج	از	محدوده	قانونی	و	حريم	استحفاظی	شهرها	و	شهركها	را	برای	اجرای	طرحهای	
مختلف	صنعتی	و	فرهنگی	و	عمرانی	توسط	اشخاص	حقيقی	وحقوقی	صادرمی	نمايد	درمورد	طرحهای	
صنعتی	وفرهنگی	25	درصدودرموردسايركاربريها50	درصد	ازبهای	اراضی	مزبوررا	طبق	نظر	كارشناسی	
ازمجريان	طرحها	وصول	و	به	حساب	درآمد	عمومی	كشور	واريزنمايد. مقررات اين قانون گرچه با 
اهداف خيرخواهانه و درچهارچوب منافع بلند مدت عموم مردم جامعه وضع گرديده اما باتوجه به 
وضع مقررات دشوار جهت تغييركاربری اراضی زراعی وباغی، تا اندازه زيادی احترام به مالکيت 

خصوصی اشخاص را كمرنگ نموده و به نوعی آنرا ازبين برده است.
فضای	سبز	شهرداريها	دراختيار	مالکان	آن	ها	قراردهند.   

20. طبق ماده 7 قانون اساسنامه بنياد مسکن انقالب اسالمی ايران مصوب 1366/9/17 تهيه طرحهای هادی روستايی و اصالح معابر 
در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذيربط ومشاركت مردم با نهاد مزبوراست.

21. تبصره يک مقررمی دارد: تغييركاربری	اراضی	زراعی	و	باغها	برای	سکونت	شخصی	صاحبان	زمين	تا	پانصد	مترمربع	فقط	
برای	يکبار	واحداث	دامداريها،	مرغداريها،	پرورش	آبزيان،	توليدات	گلخانه	ای	و	همچنين	واحدهای	صنايع	تبديلی	و	تکميلی	

بخش	كشاورزی	و	صنايع	دستی	مشمول	پرداخت	عوارض	موضوع		اين	ماده	نخواهد	بود.
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5-اليحه	قانونی	اصالح	اليحه	قانونی	نحوه	واگذاری	و	احياء	اراضی
	در	حکومت	جمهوری	اسالمی	ايران	مصوب	1359/1/26

اولين قانونی كه بعد از پيروزی انقالب اسالمی در مورد مطلق اراضی خارج از محدوده قانونی 
اسالمی  احياءاراضی درحکومت جمهوری  نحوه واگذاری و  نمود،قانون  تکليف  تعيين  شهرها 
ايران مصوب 1358/6/25 است كه با ذكر مقدمه ای حاوی مقرراتی درخصوص نحوه زمين داری 
و ترتيب واگذاری و احياء و بهره برداری از اراضی می باشد. واگذاری اراضی نيز ابتدا براساس 
مجوزصادره ازسوی كميسيون مقرر درماده 12 قانون انجام می گرفت كه طبق اصالحات بعدی 
اين كار به هيئت های هفت نفره معروف به هيئت	های	هفت	نفره	واگذاری	زمين محول گرديد.
درمقدمه اين قانون آمده است: با	توجه	به	اصول	و	موازين	شرع	مقدس	اسالم	مبنی	بر	تعلق	اراضی	و	
منابع	طبيعی	به	آفريدگار	بزرگ	و	بهره	گيری	انسان	ازاين	مواهب	الهی	براساس	كارمفيدودرجهت	رفع	
نياز	وخودكفايی	جامعه	و	به	منظور	تشويق	وحمايت	از	كاروكوشش	و	همکاری	افراددرزمينه	فعاليت	
بيمورد	منابع	آب	و	خاک،مقررات	ذيل	درموردنحوه	 از	معطل	ماندن	 های	كشاورزی	و	جلوگيری	
زمين	داری	و	ترتيب	و	احياءوبهره	برداری	ازاراضی	تصويب	و	به	مرحله	اجراگذاشته	می	شود... اين 
قانون توسط شورای انقالب چند بار مورداصالح و بازنگری قرار گرفت كه آخرين آن، تاريخ 
ايجادشده  وتغييرات  قانون  قلمرواجرايی  تفصيل  و  غرض،شرح  اين جا  1359/1/26ميباشد.در 
و شرايط  قيود  وبررسی  اصلی،تحليل  بلکه هدف  باشد22  نمی  مذكور  قانون  اصالح  درراستای 
مقرردرآخرين اصالحيه اليحه قانونی وآئين نامه اجرايی آن جهت واگذاری اين اراضی درقالب 
اجازه	نامه	بهره	برداری	به واجدين شرايط و نيز انتقال قطعی آن )بيع( براساس ماده 75 قانون 
وصول ...23 ونيزانطباق اين دو مقرره با مقررات قانون مدنی به ويژه قواعدعمومی قراردادها وعقد 
نمود  توجه  بايد  است.ابتدائا  ازديداكثرنويسندگان حقوقی دورمانده  كه  باشد،موضوعی  بيع می 
كه مطابق بند2ماده 6آخرين اصالحيه اليحه قانونی مذكور واگذاری	بهره	برداری	از	زمين	برای	
منطقه	است	و	درصورت	عملکردمطلوب	واگذاری	 به	شرايط	خاص	 معين)چندسال(باتوجه	 مدت	
زمين	تمديدمی	شود. مدت بهره برداری در اليحه قانونی وآئين نامه اجرايی آن تعيين نگرديده 

22. عالقمندان برای مالحظه ومطالعه وبررسی تفصيلی متن قانون واصالحات آن به منبع ذيل می توانندمراجعه نمايند:
غالمرضاحجتی اشرفی،مجموعه كامل قوانين و مقررات محشای اراضی)جنگلها،آب،كشاورزی(،چاپ هفتم،1389،ص836-795

23..طبق قسمت  الف بند14قانون بودجه سال 1389كل كشور".. به وزارت جهادكشاورزي  اجازه داده مي شود زمين هاي ملي و 
موات متعلق به دولت را كه در اجراء مواد)31( و )32( اليحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقالب اسالمي واگذار گرديده يا 
مي گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست  ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي 
در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه داري كل 
واريز نمايد.مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد)2,500,000,000,000( ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره )24( 
اختصاص مي يابد. آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 

)www.drmehdizade.com:حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.")سايت
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نامه  آئين  ضميمه  واگذاری،  برگ  درنمونه  كه  زمين  گيرنده	 انتقال	 تعهدات	 دربند6   است،اما 
)موضوع ماده 22( درج و هيئت های 7 نفره مکلف به واگذاری اراضی مشمول، درقالب آن 
وسياست  گيرنده  انتقال  تعهدات  كليه  انجام  به  آن  تمديد  و  تعيين  سال   5 آن  مدت  اند  بوده 
كشاورزی جمهوری اسالمی ايران منوط شده است. مضافا طبق بند 2 ماده 6 اليحه وماده 19آئين 
نامه اجرايی، زمينهای واگذاری قابل انتقال نمی باشند مگر بااجازه دولت)درحال حاضروزارت 
مقرردرماده 4  اليحه درموردانتقال گيرنده،گيرندگان زمين  جهادكشاورزی(ورعايت حدنصاب 
نبايداراضی  و  بوده  جهادكشاورزی  وزارت  ازطرف  شده  اعالم  كشت  برنامه  اجرای  متعهدبه 
واگذارشده بدون عذرموجه معطل بماند.جالب آن است كه عليرغم سکوت اليحه قانونی نسبت 
به ضمانت اجرای تخلف از مقررات فوق،درماده 22آئين نامه اجرايی آمده: درصورتی	كه	گيرندگان	
زمين	مرتکب	تخلف	از	هريک	از	تعهدات	و	يا	مقررات	قانون	گردند	عالوه	بر	پرداخت	خسارت	
وارده	مکلف	به	رفع	يدازاراضی	و	متعلقات	آن	می	باشند.24. تحليل رابطه حقوقی مبنای واگذاری 
اراضی مذكورنيازمند شناخت عنوانی می باشدكه در مقررات واسناد واگذاری به آن داده شده 
است.طبق ماده 14نخستين قانون،اين اراضی درقالب عقداجاره با تعيين اجاره بهابراساس تعرفه 
مقرردرآئين نامه اجرايی ماده يادشده)مصوب 1358/9/26شورای انقالب(صورت می گرفت اما 
در آخرين اصالحيه اليحه قانونی و آئين نامه اجرايی آن،جزدرموردمواد31و32آئين نامه بحثی 
واگذاری  ازاراضی	 برداری	 بهره	 نامه	 اجازه	 عنوان  از  واگذاری  برگ  ودرنمونه  نيست  اجاره  از 
استفاده شده است. اگربخواهيم باعنايت به مقررات قانون مدنی عنوانی برای اين رابطه حقوقی 
پيداكنيم،مشابه اباحه تصرف يا اذن درانتفاع موضوع ماده108قانون مدنی اعم از اصل و استثناء آن 
می باشد.ذكراستثناءازاين جهت هست كه استرداداراضی واگذاری"اصوال"جزدرصورت تخلف 
ازمقررات وجودندارد. 1يعنی دراينحالت موضوع مشمول قسمت اخيرماده مذكورمی گردد.اما 
پس از بررسی قالب واگذاری،نوبت به تحليل و بررسی ماده 75قانون وصول...می رسد.اين ماده 
قانونی	اصالح	 واگذاری	موضوع	اليحه	 قابل	 اراضی	 وزارت	كشاورزی	مجازاست	 دارد:  مقررمی 
نامه	اجرايی	آن	 ايران	وآئين	 احياءاراضی	درحکومت	جمهوری	اسالمی	 قانونی	واگذاری	و	 اليحه	
مصوب	1359به	استثنای	مواد31و32	25راكه	تاتاريخ	تصويب	اين	قانون	به	صورت	شركت،تعاونی	

24. آئين نامه اجرايی اليحه قانونی نيز توسط شورای انقالب درتاريخ 59/2/31)اصالحی59/3/5(تصويب گرديده است!درحاليکه 
با توجه به تشکيل هيأت دولت دربدوپيروزی انقالب،اصوالً تدوين آئين نامه اجرايی با نهاداخيربوده نه با شورای انقالب كه اقدام 
به وضع قانون می نمود..فايده بحث آن است كه درصورت تصويب آئين نامه اجرايی توسط هيأت دولت اين امکان وجودداشت 
كه بتوان ابطال اين مقرره را ازنهادنوپای ديوان عدالت اداری كه درسال 60تشکيل شد،خواست درحاليکه با وضع موجود اين امکان 
وجودنداردمگراين كه بگوئيم تغيير نهاد تدوين كننده آئين نامه درآن اوضاع و احوال نافی اختيارمذكورتوسط اشخاص ذينفع نمی 
باشدزيرا درهرحال تبيين جزئيات اجرای قوانين با دولت است.)اما ماده 33آئين نامه مقررمی دارد:«اين آئين نامه ازتاريخ تصويب قابل 

اجرا می باشدو كليه قوانين!ونظامات مغايرباآن ملغی می گردد.«اين نشان می دهد كه اين آئين نامه نيست بلکه قانون است.(
25 .ماده 108قانون مدنی مقررمی دارد:«درتمام مواردی كه انتفاع كسی از ملک ديگری بموجب اذن محض باشد،مالک می تواند 
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وزارت	 قانونی	 وظايف	 موضوع	 اقتصادی	 طرحهای	 درقالب	 بعدا	 يا	 واگذارشده	 فردی	 و	 مشاع	 و	
كشاورزی	واگذارخواهدشد	فروخته	يابه	صورت	طويل	المدت	اجاره	نموده	و	وجوه	حاصل	رابه	
حساب	درآمدعمومی	كشورواريزنمايد منظور از فروش يابيع مالی،تمليک مبيع به خريدارو انتفاع 
خريدارمالک  شود  شرط  عقدبيع  مثالاگرضمن  كه  ای  گونه  به  باشد  می  نحوكان  ای  به  ازآن 
باشد. عقدمی  مبطل  و  باطل  باشد،چنين شرطی  نداشته  مطلقا  را  آن  انتقال  يا حق  نباشد  مبيع 
به عبارت ديگر شرط يادشده خالف مقتضای ذات عقدبوده و موجب بطالن عقدمی گردد.اين 
راحتی  به  مدنی  233،338،959و960قانون  بند1ماده  به خصوص  مدنی  قانون  ازنصوص  حکم 
قابل استنباط است.26اين درحالی است كه دراسنادبيع تنظيم شده دردفاتراسنادرسمی)يابه قول 
ثبتی ها قطعی( به استنادماده 75قانون وصول...)وتوجهاماده 2آئين نامه اجرايی آن(بين وزارت 
برداران،كليه شروط مقرردرآخرين اصالحيه اليحه  بهره  اموراراضی محل(و  كشاورزی)سازمان 
قانونی و آئين نامه اجرايی آن به خصوص بند6ماده 6اليحه وماده 22آئين نامه اجرايی آن كه 
ذكرگرديد،به عنوان شروط ضمن عقد قيد گرديده است!نتيجه اين كه طبق مقررات قانون مدنی و 
اصول حقوقی كليه اسنادی كه تاكنون تنظيم شده باطل می باشد و جهادكشاورزی مکلف است 
مجدداً در راستای اجرای دقيق ماده 75و نصوص قانونی اقدام به تنظيم اسناد رسمی بيع،بدون 
مراجع  ازطريق  جهادكشاورزی  ازطرف  دعوی  اقامه  درصورت  اقال  مذكورنمايديا  قيدشروط 
قضايی دادگستری جهت فسخ معامله و ابطال اسناد مالکيت و نيزاسترداداراضی،به استناد همان 
ماده75 اقدام به صدور رأی بربی حقی خواهان شود.به عبارت صريح تر ماده 78 قانون وصول....
ناسخ مقررات اليحه قانونی و آئين نامه اجرايی آن ازاين حيث می باشد.مضافًا ازآنجا كه طبق 
ماده 03  قانون دفاتراسنادرسمی و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 سردفتران	و	
دفترياران	موظفند	نسبت	به	تنظيم	و	ثبت	اسناد	مراجعين	اقدام	نمايند	مگرآن	كه	مفاد	و	مدلول	سند	
مخالف	با	قوانين	ومقررات	موضوعه	و	نظم	عمومی	يا	اخالق	حسنه	باشد	كه	دراين	صورت	بايدعلت	
امتناع	را	كتبًا	به	تقاضاكننده	اعالم	نمايند و بحث حاضر نيز مشمول استثنای ماده اخيراست،بنابراين 
تنظيم و ثبت اسناد مذكور با درج اين شروط ولواين كه نمونه اسنادتوسط مراجع باالتر به آن ها 

هروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراين كه مانع قانونی موجودباشد.«توضيح آن كه مانع از رجوع مالک ممکن است قانونی 
باشد)مانندمنع ازنبش قبر(ياقراردادی)سلب حق رجوع مالک(،خواه صريح باشدياضمنی و ناشی ازبنای دوطرف)مانند اذن برگذاردن 
سرتيربرروی عمارت.دكترناصركاتوزيان،قانون مدنی درنظم حقوقی كنونی،ذيل ماده مزبور،ص 81و82.می توان استدالل برعدم امکان 
استرداداراضی واگذاری،مندرج در متن مقاله را حمل برمانع مبتنی بربنای طرفين دانست.بدين صورت كه واگذاری اراضی با اين شرط 
ضمنی همراه است كه درصورت عدم تخلف از مقررات توسط متقاضی،امکان استرداداين اراضی وجودنداشته و مرجع واگذاركننده 

مکلف به تمديدمدت بهره -برداری می باشد. 
26 .واگذاری اراضی درحاكميت اليحه قانونی،اصوال به منظوركشاورزی است اما درمواد31و32آئين نامه اجرايی واگذاری زمين 
برای اجرای طرح های دامداری و پرورش طيور وآبزيان توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی اعم ازحقوق عمومی و خصوصی 

درقالب عقداجاره پيش بينی شده است.
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اموراسناد و  انتظامی محسوب واداره كل  دفترياران تخلف  باشد،توسط سردفتران و  ارائه شده 
سردفتران سازمان ثبت اسناد وامالک كشوربايدنسبت به تعقيب انتظامی آن ها اقدام ونهايتًا دادگاه 
انتظامی عليه سردفتران و دفترياران حکم صادرنمايد.زيرا اقاًل اين اشخاص  می توانسته اند از 

مراجع ذيربط دراين خصوص استعالم نموده و سپس اقدام به تنظيم و ثبت سند نمايند.

نتيجه	گيری
      ازآنچه تا كنون گفته شد، می توان استنباط نمود كه قانونگذاردروضع بعضی ازقوانين مرتبط 
باتحديد مالکيت خصوصی اشخاص راه افراط راپيموده و ازحداعتدال پا رافراترنهاده واصول و 
مبانی حقوقی رانقض نموده است.مقصود ازاعتدال،جمع منصفانه دوقاعده مهم يعنی حفظ منافع 
خصوصی اشخاص واحترام به مالکيت آن ها ازيک سوولزوم اجرای طرح های عمومی وعمرانی 
درجهت منافع عموم مردم جامعه وحفظ آن ازسوی ديگرمی باشد.مضافا اگرچه تصويب قانون 
امالک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها مصوب سال1367 گامی مهم  تعيين وضعيت 
محدوده  به  مربوط  امانقص  باشد  می  اشخاص  مالکيت خصوصی  به  واحترام  تأمين  درجهت 
اجرايی آن قانون و نيز قوانين ديگری كه قانونگزار تصويب نموده و به نوعی جامعيت آن قانون 
را از بين برده است،از اعتبارقانون مزبور كاسته و اين امر نشاندهنده بی ثباتی و تزلزل در ديدگاه 
قانونگذاربا اصالح  كه  است  است.اميد  فوق  مهم  قاعده  دو  بين  منصفانه  برای جمع  قانونگزار 

قوانين مربوط به بحث حاضر راه اعتدال را مّد نظر و مبنای كار خود قراردهد. 

منابع
- احمدی، رحيم)3831(، مقاله"تحديد و سلب مالکيت ناشی از احداث خطوط انتقال نيرو"،نشريه داخلی كانون وكالی 
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تحليل تطبيقي آئين دادرسي مدني، سيستم هاي راه حل - منازعات در محاكم مختلف قضايي را با 
نگاهي به شناسايي شباهتها، تفاوت ها، ارتقاي درک صحيح از سيستم هاي خاص، ترغيب اصالح 
قانون و تسهيل در هم آهنگ سازي، بررسي مي کند. تا كنون آئين دادرسي تطبيقي در متون تحليل 
اقتصادي روشها و احکام دادرسي، جايگاه چندان گسترده اي نداشته است.1 اما اين نظريه حرفهاي 
زيادي براي ارائه به تطبيق گرايان دارد.2 اگر چه در اغلب موارد، تحليل اقتصادي بر احکام دنياي 
حقوقی انگلو - آمريکايي تاكيد كرده است ولي مي توان با اندكي تغييرات مناسب، نتايج آن را براي 

ساير سيستم هاي آئين دادرسي در سطح قاره مورد استفاده قرار داد.
من بهره گيري از تحليل اقتصادي آئين دادرسي مدني را براي ارتقا و اغناي اقدامات تطبيقي، مفيد مي دانم.3

حقوق	ماهوي	و	آئين	دادرسي
براي روشن شدن هرچه دقيق تر اين مسائل كلي، به مسأله خط فاصل بين حقوق ماهوي و فرايند 
آئين دادرسي مي پردازيم. تحليل حقوقي - اقتصادي دادخواهي به رابطة تعادلي )Trad-off( بين دو 

1.  استثنائاتي نيز وجود دارد. يکي از زمينه هاي تحليل مقايسه اي كه از ديدگاه تحليل اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است،تحليل 
تطبيقي احکامي است كه به پرداخت دستمزد وكال مي پردازد. براي ذكر نمونه هايي از اين دست مي توان به مراد زير اشاره كرد:

 Hughes & Snyder, "Litigation and Settlement under the English and Ameri- can Rules: Theory and 
Evidence," 38 J. of L. and Econ. 225 (1995); Donohue III, "Opt- ing for the British Rule, or if Posner and 
Shavell Can't Remember the Coase Theorem, Who Will?," 104 Harv. L. Rev. 1093 (1991); Alschuler, 
"Mediation with a Mugger: The Shortage of Adjudicative Services and the Need for a Two-Tier Trial 
System in Civil Cases," 99 Harv. L. Rev. 1808 (1986); Shavell, "Suit, Settlement, and Trial: A Theoret- 
ical Analysis Under Alternative Methods for the Allocation of Legal Costs," 11 J. Leg. Stud. 55 (1982).

2.  فهرست ناقص و اجمالي از مکتب گراياني كه در حوزۀ تحليل اقتصادي فرآيند آئين دادرسي فعاليت داشتند، به شرح زير مي باشد:
Lucian Bebchuk, Lisa Bernstein, John P. Brown, Tai-Yeong Chung, Robert Cooter, Theodore Eisenberg, 
Bruce Hay, Keith Hylton, Samuel Is- sacharoff, Louis Kaplow, Avery Katz, Bruce Kobayashi, William 
Landes, Robert Mnookin, A. Mitchell Polinsky, Richard Posner, George Priest, Daniel Rubinfeld, 
Steven Salop, Chris Sanchirico, Steven Shavell, Kathryn Spier, and Joel Waldfogel. For surveys on the 
economic analysis of procedure, see Cooter & Rubinfeld, "Economic Analysis of Legal Disputes and 
Their Resolution," 27 Journal of Economic Literature 1067 (1989); Miller, "Settlement of Litigation: A 
Critical Retrospective," in Reforming the Civil Justice System 13-37 (1996)(Larry Kramer ed.)
3. اين كار در تحليل اقتصادي آئين دارسي مي تواند تا حدي به دليل گرايش و شمة فني كه در مدل بندي رسمي مشاهده مي شود، 

دو پهلو به نظر آيد اّما بر مقاصد و اهدافي تاكيد دارد كه معموالً واضح و مبرهن اند.

جئوفري	پي	ميلر

تحليل حقوقی – اقتصادي آئين دادرسي مدني به صورت تطبيقی

	استاد	دانشگاه	نيويورک نويسنده

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسيشميال		نصير	مسلممترجم
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هزينه مي پردازد: هزينة آئين دادرسي براي مسألة مورد نظر و هزينه خطا، وجود هر نوع تعادل كاماًل 
روشن است. هر چقدر آئين دادرسي دخيل در يک منازعه، خالصه و خالصه تر باشد احتمال اين كه 
بازرس كشف حقيقت يا قانون، اشتباه كند، به طور نا معمول افزايش خواهد يافت. در موارد محدود، 
مي توان تصور كرد كه قاضي واقعاً سکه پرتاب مي كند )يعني كشف حقيقت، مبتني بر شانس و اقبال 
خواهد بود(؛ اين در حل و فصل منازعه ابزار فوق العاده مؤثري به شمار مي آيد ليکن احتمال دست يابي 

به نتايج صحيح و درست، غير محتمل است.
از سوي ديگر، مي توان سيستمي را متصور شد كه در جهت ديگر خطا مي كند: تمامي شواهد بايد 
تصديق گردد؛ تمامي مدارک بايد مورد بازرسي، بازپرسي و اعالم جرم، قرار بگيرد و به هيچ وجه 

به دليل تکراري بودن يا هر عنوان ديگري، نبايد از ارائه مدرک خودداري نمود.
در چنين سيستم حل و فصل منازعه نسبت به روشي كه چندان شرح و بحث داده نشده است، 
احتمال دستيابي به نتايج ماهوي درست، بيشتر وجود دارد، )هرچند اگر آئين دادرسي خيلي مفصل 

باشد، ضد توليد خواهد شد(، ليکن هزينه هاي بيشتري بايد پرداخت گردد.
از ديدگاه اقتصاددانان رفاه4، نتيجة مؤثر بايد سيستمي باشد كه مجموع دو هزينه– از يک سو 
هزينه  هاي نتايج غلط و از سوي ديگر5، هزينة اجراي آئين دادرسي - را به حداقل برساند. مي توان 

آن را به صورت نمودار سادۀ 1 نشان داد.
اين نمودار تعادل )تريد-اف( بين هزينه هاي خطا و هزينه هاي آئين دادرسي را مدل بندي مي كند.
فرض بر اين است كه بازدهي نهايي نسبت به صرف هزينه هاي آئين دادرسي، در حال تنزل باشد: 
X نقطه مؤثر بوده و در آن، مجموع دو هزينه به حداقل رسيده است؛ كه* C هزينة مؤثر فرايند را 

4. welfare economist
5. براي ارائه تحليل اقتصادي صحيح از مقادير درست در دادخواهي رک به 

Kaplow & Shavell, "Accuracy in the Assessment of Damages," 39 J. of L. and Econ. 
(forthcoming 1997); Kaplow, "The Value of Accuracy in Adjudication: An Economic 
Analysis," 23 J. Leg. Stud. 307 (1994).
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نشان مي دهد. توجه كنيد آئين دادرسي مؤثر در اين مدل داللت بر اين مي نمايد كه مقداري خطاي 
E* وجود خواهد داشت. پذيرفتن آئين دادرسي كه هزينه خطا را از اين بيشتر هم كاهش دهد، 
امکان پذير است. به نقطه Y روي نمودار دقت كنيد؛ هر چند سطح باالتري از عدالت ماهويبدست 
1E مي رسد(، ولي از نظر هزينه دادرسي، مقدار بيشتري را  E* به  مي آيد )هزينه هاي خطا از 

 ) 1C C* به مي طلبد.)از 
بيشتر مباحث موجود در خصوص آئين دادرسي مدني تطبيقي به وضوح حول همين نوع مسائل و 
موضوعات مي چرخد. به عنوان مثال، دانيل الريوير6 نتيجه مي گيرد كه سيستم قضايي فرانسه يکي از 
ارزان ترين سيستم هاي موجود در دنياست.7 او خاطر نشان مي سازد كه سيستم فرانسوي تقريباً به طور 
كامل مبتني بر اسناد كتبي، فاقد ژوري مي باشد و معموالً از مدارک شفاهي و انجام بررسي به دستور 
قاضي ممانعت به عمل مي آيد. اين ابزاري فوق العاده ارزان براي پيشبرد اقدامات است و همانطور كه 

آقاي الريوير اذعان مي دارد، بر حسب استحقاق ها و شايستگي ها مورد ارزيابي قرارمي گيرد.
سيستم فرانسوي به طرفين مشخص قدرت مي دهد تا سيستم را به بازي بگيرند، گويي كه در 
يک كازينو هستند، در عين حال جلسات محاكمة ژرف كاوانه تر نشان مي دهد در مواردي، اين 
سيستم واقعاً توهين آميز و وقت گير بوده است. سهولت آئين دادرسي و هزينه هاي نسبتاً كم، در 
كنار ماهيت غير تحقيقاتي محاكمه، مدعي را كه با نيت و ايمان بد عمل مي كند بر آن مي دارد تا 
بتواند به ازاي سرمايه گذاري بسيار اندک، مشکالت فراواني ايجاد نمايد، هر چقدر دادگاهها براي 

اقدامات سوء، خسارت كمتري در نظر بگيرند، تنها به اين گمراهي ها و انحرافات دامن زده اند.8
به عبارت ديگر، سيستم فرانسوي، به دليل ماهيت ناقص مدرک، مي تواند به مثابه همان مواردي 

باشد كه به پرتاب سکه )شير و خط كردن( مي ماند و ما در ابتداي مقاله بدان اشاره كرده ايم.
براساس ديدگاه نظريه اقتصادي، تحليل ها نشان مي دهد كه سيستم فرانسوي به اين دليل به نتايج 
اشتباه منجر خواهد شد كه از اقدامات دادرسي اندكي بهره مي گيرد: سيستم فرانسوي را در نمودار 
  ) *C كمتر از 2C بايد در موقعيت W قرار داد كه در آن هزينه هاي آئين دادرسي از مقدار بهينه )

) *E 2E باالتر از كمتر ولي بهايي كه بابت خطاي ماهوي پرداخت مي شود، باالتر است. )
از سوي ديگر، سيستم آمريکايي را مالحظه كنيد. كليات فلسفة فرايند آئين دادرسي آمريکائي بر 
اساس برقراري تمايز بين حوزه  هاي ماهوي و آئين دادرسي مي باشد و بيشتر نيت بر رجحان اولي 
بر دّومي است. هدف احکام و قواعد دولت فدرال آمريکا اين است كه در اجرای عدالت	ماهوي 

6. Lariviere
7. مروري	بر	مشکالت	آئين	دادرسي	مدني	فرانسه

Lariviere, "Overview of the Problems of French Civil Procedure," 45 Am. J. Comp. L. 73746 (1997).
8. Id. at 10
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دادگاهها را ياری كرده و سيستم فدرال براي نيل به اين مقصود، با اغلب ايالت ها در رقابتي تنگاتنگ 
قرار داشته و اجازه مي دهد كه مکانيسم هايي به كار گرفته شود كه تقريباً تمامي واقعيت ها را به 

تصميم گيرنده، ارائه مي كند.
مثالهايي از اين دست عبارتند از: )notice pleading(9 )به هدف از ميان برداشتن بي عدالتي از 
سيستمي كه دادخواست دهنده از طريق دادخواهي اشتباه توسط وكاليشان از حق ماهوي بي بهره 
مي ماند(؛ احکام خير خواهانه )generous rules( در ارتباط با كشف پيش از محاكمه )طراحي 
اصالح آئين دادرسي مدني در حوزۀ تطبيقي (، بسياري از تالشهايي كه در جهت اصالح آئين 
دادرسي آمريکايي طي سالهاي اخير انجام شد بر گرفته از آن ديدگاه است كه بر قراري عدالت 
در آمريکا بسيار كند و پر هزينه بوده و اين نواقص اصوالً به موجب دادخواهيهاي آسان و كشف 
گسترده مي باشد.10 بر حسب يافته هاي اقتصادي، ادعا مي شود، كه سيستم آمريکايي را بايد در 
 *C جايگاه Y نمودار قرار داد كه هزينه هاي خطا بسيار پائين و هزينة آئين دادرسي بسيار باالتر از 

يعني هزينه بهينه است.
براي درک ويژگي ديگر چارت، بايد سيستم آئين دادرسي را در نقطة Z مورد مالحظه قرار دهيد 
كه باال و سمت راست منحني واقع شده است. اين سيستم آئين دادرسي از نظر كارآمدي در سطح 

بسيار پائيني قرار دارد.
چنين سيستمي را مي توان از طريق اصالحات دروني بهبود بخشيد، تا سطح مشابه خطاي ماهوي، 
بدون تغيير در ميزان  2C تا  3C با هزينه آئين دادرسي پائين تر محقق تر شود. )به عنوان مثال هزينه از 
خطا، امکان كاهش دارد(. سيستم هاي آئين دادرسي كه در نقطة Z قرار مي گيرند از نظر اعمال 
اصالحات در بهترين وضعيت قرار دارند، زيرا در اين روند بدون برقراري تعادل )تريد-اف( بين 

هزينه هاي آئين دادرسي و خطا، انجام پذيراند.
را در شرايط  پرونده  اّول،  دادگاهها در وهلة  از  استيناف راي  براي  آلمان  دادرسي  آئين  فرايند 
مناسب به جريان مي اندازد. پروفسور گوت والد اشاره كرد11، اولين سطح بازنگري استينافي در 
آلمان، به صورت بازنگري مجدد با مالحظة كامل تمامي عوامل تعيين كنندۀ واقعي و احتياطي از 
سوي محکمة تالي مي باشد.12 البته براي هدايت و رهبري سيستم دادرسي قضايي، اين روش چندان 
مناسب به نظر نمي رسد زيرا حق بازنگري مجدد استيناف ظاهراً در حد قابل مالحظه اي موجب 

افزايش هزينه ها خواهد شد و در عوض سود متناظر در كاهش خطا، بدست نمي آيد.

9. يکی از قوانين مهم دولت  آمريکا در اقامة دعوی است كه از سال 1938 پذيرفته شد، يادداشت مترجم با نگاهی به دانشنامة ويکيپديا.

10. Id. at 10  
11. Gottwald, "Civil Procedure Reform in Germany," 45 Am. J. Comp. L. 753-66 (1997).
12. Id at 4
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مخاصمة بيش از حدي كه لورد ولف )در كتابي با نام يک ديدگاه انگليسي( به عنوان ويژگي مخرب 
عملکرد فعلي بريتانيا از آن ياد مي كند، يکي ديگر از مصاديق سيستم بي كفايت در دادخواهي به 
شمار مي آيد.13 در حاليکه ميزان مخاصمه و درگيري قابل توجه است اّما مبارزه اي انجام نمي شود؛ 
در نتيجه وقوع چنين رويدادي در بريتانياي كبير جز تحميل هزينه هاي غير ضروري بر طرفين هيچ 

دستاورد متناظر ديگري از حيث صحت نتايج به همراه ندارد.
تحليل اقتصادي تعادل بين هزينه هاي خطا و آئين دادرسي، عوامل ديگر را ثابت نگه مي دارد.

تحليل جامع تر ممکن است متکي بر ديدگاههاي متفاوتي باشد. به عنوان مثال فرض كنيد، سيستم 
قضايي اصالحاتي را بپذيرد كه به موجب آن سيستم از جايگاه   Yنمودار 1 به جايگاه X  يعني 
موقعيتي كه به عنوان وضعيت بهينه قلمداد شد، تغيير مکان دهد. اثر اصالح بر پرونده هاي بايگاني 
شده، چه خواهد بود؟ حركت از نقطه Y به X هزينه هاي مورد توقع اقامة دعوي را براي هر يک 
از طرفين كاهش مي دهد، يعني بعضي از شاكياني كه وقتي سيستم در نقطة  Y بود، اقامة دعوي 

نکرده اند، در جايگاه  X خواهند بود.

در اينجا نشان داده شده است كه كاهش هزينه هاي آئين دادرسي همان اثري را مي گذارد كه كاهش 
حد قيمت بر كميت تقاضاي بازار دارد. مي توان منحني تقاضا براي دعوي قضايي را با شيب رو به 
(، مقدار تقاضاي طرح  2C به 1C پائين تصور نمود، به طوريکه با كاهش هزينه هاي اقامة دعوي )از

( مي رسد. 2Q 1Q به دعوي )كه معيار آن تعداد پرونده هاي تشکيل شده، است( افزايش يافته و )از
افزايش پيش بيني شده در تعداد پرونده ها حاكي از آن است كه نمي توان با اطمينان گفت كاهش 
هزينه هاي اقامة دعوي )به عنوان مثال، با ساده و مؤثر كردن فرايند آئين دادرسي يا حذف شرايط 

غير ضروري( حتماً از پديد آمدن تأخير و تعويق در دادگاه ها مي كاهد.
13. See The Right Honorable The Lord Woolf, An English Perspective, 45 Am. J. Comp. L. 709-36 (1997). 
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در عين حال كه ساده و مؤثر كردن فرايند آئين دادرسي موجب كاستن زمان ديركرد در پرونده ها 
مي شود اّما با افزايش تعداد پرونده هاي بايگاني شده، اين اثر از بين مي رود. بر عکس، روان شدن 
فرايند آئين دادرسي نه تنها از زمان تاخير و تعويق پرونده نمي كاهد، بلکه بسته به شکل منحني 
پرونده هايي كه براي اقامة دعوي تشکيل مي شود، اين زمان افزوده مي گردد. چنانچه تقاضاي طرح 
دعوي بر اساس دامنة مربوط از انعطاف پذيري بااليي بر خوردار باشد، حتي كاهش اندک هزينه 

هاي اقامة دعوي افزايش هنگفت تعداد پرونده هاي فايل شده را به همراه خواهد داشت.
حال، ممکن است اين تفکر پيش آيد كه سهولت و رواني فرايند آئين دادرسي به منظور كاهش 
هزينه هاي طرح دعوي، حداقل سطوح باالتر عدالت ماهوي را حاصل مي كند زيرا سيستم به 
پرونده هاي با ارزشي رسيدگي مي نمايد. كه تاكنون از آن اقامه نشده باشد. اين عقيده لزوماً به دو 
دليل صحت ندارد. نخست، مي توانيم از شکل 1 ببينيم كه با روان تر شدن فرايندهاي آئين دادرسي، 
احتمال اين كه صحت نتايج كاهش يابد، وجوددارد. البته اگر كاهش در صحت و سقم نتايج در 
اثر فرايند تسهيل شدۀ آئين دادرسي به اندازۀ كافي قابل توجه باشد. في المثل چناچه در سيستم 
آئين دادرسي تغيير موقعيت ايجاد كنيم، به مثال شير و خط كردن نزديک می شود- هر چند در اين 
وضعيت،پرونده هاي زيادي وارد سيستم خواهد شد ولي پرونده اي نخواهد بود كه سيستم سطح 
باالتري از عدالت ماهوي را در مورد آن به اجرا در آورد، زيرا آثار و پيامدهاي آن اساساً تصادفي 
هستند.حتي در پرونده هايي كه كاهش صحت نتايج چندان زياد نيست، كاهش نهايي ناگزير با 
افزايش نهايي تعداد پرونده هاي تشکيل شده مقايسه مي گردد و تا مشخص شود آيا كم شدن هزينه 

هاي طرح دعوي سبب افزايش عدالت ماهوي مي گردد يا خير.
به عالوه نمي توانيم حتي، در پرونده هايي كه كاهش صحت و سقم اطالعات ناشي از فرايند هاي 
تسهيل شدۀ آئين دادرسي انصافاً ناچيز است، مطمئن باشيم در راستاي اهداف عدالت افزايش يافتة 
ماهوي خدمت مي كنيم زيرا استاندارد قانوني ماهوي ممکن است با مجموعة فرايند هايي خاص در 
ذهن هماهنگ شده باشد. وقتي فرايند آئين دادرسي تغيير مي كند، كاربرد استاندارد ماهوي به سمتي 
گرايش پيدا مي كند كه منجر به سطح بسيار پائين و بسيار باالي اجرا مي شود. به عنوان مثال، نمودار 
2 را نگاه كنيد كه در آن كاهش هزينه هاي طرح دعوي موجب افزايش تعداد پرونده هاي تشکيل 
شده، مي گردد. فرض كنيد قانونگزار به منظور دستيابي به منع بهينه برخي از رفتار هاي غير مطلوب 
 1Q اجتماعي، استانداردي براي پرداخت دين تنظيم كرده باشد، و آن منع بهينه با تعداد طرح دعوي
كه بر اثر كاهش هزينه  2Q به  1Q حاصل شود. در چنين موردي، افزايش تعداد دعاوي طرح شده از 
هاي طرح دعوي به وجود مي آيد، منجر به منع بيش از حد مي گردد، زيرا مدافعين يا )مشتکي عنه( 
در شمار قابل توجهي از اين پرونده  ها انتظار دارند كه براي حل و فصل يا تأمين خسارت مبلغي 
پول بپردازند. براي خواندگان، افزايش در خسارتهاي مورد انتظار كه ناشي از افزايش تعداد پرونده 
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ها ي تشکيل شده است، از كاهش هزينه هاي احتمالي دادرسي براي هر پرونده، اهميت بيشتري 
دارد. در چنين پرونده اي، خواندگان ممکن است تصميم بگيرند براي اجتناب از پرداخت ديون، 
هزينه اي صرف اقدامات حفاظتي ننمايند. توجه كنيد امکان بروز اين آثار نامطلوب بر رفتار اولية 
خواندگان حتي در شرايطي وجود دارد كه تغيير آئين دادرسي به حد نصاب  مطلوبيت در شکل 1 
برسد، در آن شکل تعادل  بين هزينه هاي فرايند دادرسي و خطا مدل بندي شده، اّما آثار تغيير فرايند 

دادرسي بر رفتار اّولية خواندگان بالقوه مورد مالحظه قرار نگرفته است.
بنابراين مالحظه مي شود كه وقتي به نظرية كامل تري مي رسيم، تحليل چگونگي ارزيابي مطلوبيت 

اصالح فرايند آئين دادرسي از ديدگاه اقتصادي پيچيده تر مي شود.

معيارهايي	براي	كاهش	تاخير	و	افزايش	حل	و	فصل-	1
يکي از مسائلي كه در مباحث مربوط به اصالح فرايند آئين دادرسي مدني عماًل در تمامي سيستم 
هاي حقوقی جهان با آن مواجه هستيم، مسئله تاخير )تعويق( است.14 اين موضوع به عنوان مثال، در 
مورد ايتاليا كه مطابق نظر پروفسور ورانو، به طور متوسط 12 يا 13 سال براي تصميم گيري نهايي 
منازعات مدني، كاماًل نرمال است، امر مهمي به شمار مي آيد.15تحليل اقتصادي ديدگاههايي را در 
خصوص عّلت به وجود آوردندۀ تاخير)تعويق( در دادگاه و نيز آثار احتمالي اصالحات اعمال شده، 
ارائه  مي نمايد. دو دليل براي بروز تاخير در دادگاه ذكر گرديده است: نخست اين كه احتمال دارد 
يکي از طرفين انگيزۀ به تاخير انداختن  داشته باشد، در ثاني سطح كلي تشکيل پرونده، مسبب ايجاد 
تاخير مي گردد. مي توان انتظار داشت كه تاخير با انگيزۀ يکي از طرفين و افزايش تشکيل پرونده، 
افزايش يابد. بسياري از اصالحات پيشنهادي در نظر گرفتن 2 دليل فوق را به عنوان عوامل ايجاد 
كنندۀ تاخير، رد مي كنند. به عنوان مثال شايد اين تصور پيش آيد كه براي كاستن تعداد پرونده هاي 
انباشته شده در دادگاه، بهترين رويکرد انتصاب قاضيان جديد، افزودن بر تعداد اتاقهاي قضاوت 
دادگاه، معرفي اتوماسيون اداري وسيع تر و غيره باشد. بدون شک، بروز چنين اصالحاتي از تعداد 
پرونده هاي انباشته شده طي مّدت زمان كوتاهي مي كاهد. اّما در طوالني مّدت تصوير شّفافي از 

14. For discussion of the problem in the United States, see, e.g., Seigel, «Pragma- 
tism Applied: Imagining a Solution to the Problem of Court Congestion,» 22 Hofstra 
L. Rev. 567 (1994); Resnik, «Failing Faith: Adjudicatory Procedure in Decline,» 
53 U. Chi. L. Rev. 494 (1986); Sarat, «The Litigation Explosion, Access to Justice, 
and Court Reform: Examining the Critical Assumptions,» 37 Rutgers L. Rev. 319 
(1985); Sipes, «Reducing Delay in State Courts-A March Against Folly,» 37 Rutgers 
L. Rev. 299 (1985 
15. Varano, "Civil Procedure Reform in Italy," 45 Am. J. Comp. L. 657-74 (1997). 
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آنچه پيش خواهد آمد، نخواهيم داشت.
نگاهي به موقعيت اّول بيندازيد كه در بسياري از گروههاي طرح دعوي ايالت متحده، عادي است و 
در آن بهرۀ پيشداوری16* بر اساس قانون ماهوي قابل اجرا، در اختيار نخواهد بود. در چنين مواردي، 
به قول جرج پرايست، اثر بلند مّدت معيار هايي كه براي كاهش تاخير در نظر گرفته شده است، اغلب 
افزايش مقدار ارزشي خواهد بود كه خواهان توقع دارد از جلسة دادرسي برنده شود.17 زيرا پول خود 

را زودتر بدست مي آورد و به دليل از بين رفتن بهرۀ پول ضرر زيادي متوجه او نخواهد بود.
اما اگر در نتيجة وصول زود هنگام، ارزش پرونده براي خواهان باال رود، پرونده هاي بيشتري 
اقامه خواهد شد. پرونده هايي نهايي كه به هنگام انبار شدن پرونده هنوز اقامه نشده ولي با مرتفع 
شدن پروند هاي معوقه، به جريان مي افتند. لذا ناگهان سيلي از پرونده هاي جديد وارد سيستم مي 
گردد تا به صورت بالقوه، از مزاياي اصالح اّوليه برخوردار شوند. از سوي ديگر وقتي دير كرد در 
پي ورود پرونده هاي جديد به جايگاه قبلي خود باز مي گردد، از آن جا كه ارزش پرونده ها براي 
خواهان دوباره همان موقعيت قبلي خود را باز مي يابد، پرونده هاي كمتري اقامه مي شوند. پرايست 
معادلة دير كرد )backlog( مناسب و دقيقي را پيشنهاد مي كند كه در آن به منظور كاهش تراكم، 

اصالحات با نيل به منافع كوتاه مّدت طراحي شده اند.
حال وضعيتي را مالحظه كنيد كه دادگاهها در آن بهرۀ پيشداوری را تفويض مي نمايند.18 بهرۀ پيشداوری 

بر انگيزۀ هر دو طرف براي به تاخير انداختن و سطح كلي پرونده هاي تشکيل شده، اثر مي گذارد.
وارد كردن بهرۀ پيشداوری در پيکره اي كه از قبل چيزي وجود نداشته، انگيزۀ تاخير خواندگان را 
كم مي كند. زيرا خواندگان مي فهمند كه بايد بهرۀ خسارتهاي تعيين شده را از تاريخ تشکيل پروندۀ 

Prejudgment interest  .16 در برخی متون post-judgment interest نيز آمدده است كه به تعبير مترجم اين معادل بايد 
درست باشد، يادداشت مترجم.

17. See Priest, «Private Litigants and the Court Congestion Problem,» 69 Boston U. 
L. Rev. 527 (1989).  
18. See Miller, «Comment: Some Thoughts on the Equilibrium Hypothesis,» 69 Boston U. 
L. Rev. 561 (1989). 16. Prejudgment interest, by increasing the value of the case to plaintiffs, 
can have several more subtle effects. It effectively increases the stakes; increased stakes, 
in turn, can have the effect of increasing the parties› expenditures on the litigation (people 
naturally spend more on big cases than on small ones). This increase in the stakes can also 
have the marginal effect of contributing to delay because bigger cases are likely to take 
longer to resolve than smaller ones.

ترجمه توضيح فوق برای تصريح مطلب به شرح زير است
 بهرۀ پيشداوری، با افزايش دادن بهای پرونده برای شاكيان، می تواند چندين اثر نامحسوس به همراه داشته باشد. سهم به طور مؤثر
 افزايش يافته و اين افزايش به نوبه خود، افزايش هزينه های هر يک از طرفين را در دعوی قضايی به همراه دارد. )افراد به طور طبيعی
 نسبت به پرونده های كوچک هزينه های بيتری را صرف پرونده های بزرگ می كنند(. اين افزايش در سهم موجب بروز  تأخير
 خواهد شد زيرا پرونده های بزرگ تر در مقابل پرونده های كوچک نياز به وقت بيشتری برای حل و فصل دارند كه اين خود يکی

  ديگر از آثار حاشيه ای افزايش سهم خواهد بود.
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دادگاه )يا حتي از تاريخي كه نسبت به دين مورد نظر، اختالف به وجود آمده( بپردازند، لذا هزينه 
كمتري را صرف تاكتيک هاي تاخير )دير كرد( مي نمايند. اّما لحاظ بهرۀ پيشداوری، اثر ديگري 
هم دارد. بهرۀ پيشداوری موجب افزايش ارزش پرونده ها براي خواهان )شاكيان( مي شود. اين اثر 
موجب افزايش در تعداد پرونده هاي تشکيل شده، مي گردد، زيرا برخي پرونده ها كه در غياب 
بهرۀ پيشداوری )پيش قضاوت( اقامه نشده بود، با وجود اصالحات انجام شده، مطرح مي گردد.19 
همچنين، اطالعاتي دربارۀ تعادل بين كاهش در زمان تاخير كه ناشي از كاهش انگيزۀ خواندگان 
نسبت به اقدامات تاخيري است، و افزايش در تاخير كه حاصل رشد در تعداد پرونده  اي بايگاني 

شده مي باشد، ارائه نگرديد.
يکي از مالحظات مهم آنجاست كه آيا بهرۀ پيشداوری باالتر از نرخهاي بهرۀ رايج بازار است يا 
پائين تر. اگر بهرۀ پيشداوری زير بهرۀ رايج بازار باشد، گويي كه پيشداوری وجود ندارد و اغلب 
بسيار اندک اعالم مي شود. مثاًل اگر نرخ بهرۀ پيشداوری 5 درصد و بهرۀ رايج بازار، 7 درصد باشد، 
خواندگان انگيزۀ تاخير دارد، اّما انگيزۀ او كمتر از زماني است كه اصاًل بهرۀ پيشداوری لحاظ نمي 
شود. اّما اگر بهرۀ پيشداوری باالتر از نرخ بهرۀ بازار، مثاًل 10 درصد، باشد، اولويت هاي شاكي 
خواندگان در خصوص تاخير تغيير مي يابد، به طوريکه خواهان متقاضي تاخير و خواندگان، در 

طلب  انجام سريع پرونده است!
اينجا خواهان مي تواند به ازاي سرمايه گذاري روي پرونده، مبلغي پيش از نرخ بهرۀ بازار بدست 
آورد. مع الوصف مشخص نيست چنين اصالحاتي كه به طور مثال در سال 1990 در ايتاليا  اعمال 
شد، و نرخ بهرۀ پيشداوری را از 5 به 10 درصد  ساليانه افزايش مي دهد، تا مانع بدهکار از تاخير 

در پرداخت شود، آيا به نتيجة مطلوب مي رسد يا خير.
تنها راه براي حذف انگيزۀ طرفين در تاخير تنظيم سود پيشداوری با نرخ بهرۀ بازار با استفاده از 
مکانسيم هاي مناسب يراي تسويه و غيره، است. بدين ترتيب اگر چه  متدولوژي بدست آوردن 
چنين نتايجي معموالً به خوبي فهميده مي شود ولي رسيدن به اين هدف، ايجاد مشکل مي كند. اگر 
نرخ بهرۀ پيشداوری از نرخ رايج بهرۀ بازار بيشتر باشد، مشکل ديگري به وجود مي آيد كه مربوط 
به پرونده هاي نهايي تشکيل شده و انگيزه براي تشکيل پرونده، است. اگر هدف اصالح 1990 ايتاليا 
از دو برابر كردن نرخ بهرۀ پيشداوری، اين باشد كه واقعاً از تاخير در دادگاه بکاهد، اين اصالحيه 
بدان جهت كه نرخ بهرۀ افزايش يافته موجب افزايش پرونده هاي جديد در سيستم خواهد شد، در 

معرض خطر ناكامي خواهد بود.
19. بهرۀ تصديق بال تصور بر حسب افزايش ارزش پرونده براي شاكيان مي تواند داراي اثرات متعددي  باشد از جملة اين تاثيرات، 
افزايش چوب خط است كه به نوبه خود موجب افزايش سرمايه گذاري در اقامة دعوي مي شود. )افراد طبيعتاً براي پرونده هاي 
بزرگ بيش از پرونده هاي كوچک پول خرج مي كنند.( مشاركت در تاخير نيز از اثار جانبي  افزايش در تعداد چوب خطهاست زيرا 

احتمال اين كه وقت بيشتري صرف پرونده هاي بزرگ نسبت به پرونده هاي كوچک شود، بيشتر است
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يک استراتژي جايگزين براي رويارويي با موضوع دير كرد در دادگاهها، افزايش توافق )حل و 
فصل( است. در كشورهاي متفاوت بسياري، طرفداران  قانون شکلي له و عليه ابزارهاي مختلف 
ايجاد توافق، بحث مي كنند. احکام پيشنهاد داوري، امکانات حل منازعه، افزايش فرايندهاي پيش 
از دادرسي و غيره از جملة اين ابزارهاست. تحليل اقتصادي يکي از فوايد ارزيابي اين مکانسيم ها 

به شمار مي آيد.
يکي از ديدگاههاي اساسي تحليل اقتصادي فرايند آئين دادرسي كه برگرفته از مقالة مهمي به قلم 
جرج پرايست20و بنجامين كلين 21 مي باشد، اين است  كه در نظر داشته باشيم حل و فصل يک 

دادخواهي، رويدادي تصادفي نيست.
امکان حل و فصل دادخواهي در حد زيادي تابع عدم اطمينان از نظام قانوني اجرايي مي باشد. 
جائي كه قانون اجرايي تا حد زياد مطمئن و قابل اطمينان باشد و اختالف بين طرفين را به شيوه اي 
روشن و قابل پيش بيني مرتفع سازد، ديگر موضوع براي بازرسي نزد مأمور حقيقت  ياب نخواهد 
رفت. چنين منازعاتي از آن جا كه طرفين احتمال نمي دهند برآورد ارزش پرونده بيش از كل هزينه 
هاي دادخواهي باشد، لذا به سازش ختم مي شود مگر آن كه يکي از طرفين مرتکب اشتباه فاحشي 
گردد. بدون شک، وقتي قانون اجرايي از اطمينان و قطعيت بااليي برخوردار باشد، دليلي ندارد كه 
پرونده اصاًل به دادگاه كشيده شود: دو طرف سريعاً بر سر حقوق مربوط به خود و وظايفشان به 
توافق رسيده و به طور خصوصي به حل منازعات خويش خواهند پرداخت. پرايست و كلين اثر اين 
انتخاب را چنين تشخيص داده اند – پرونده هاي منتخب براي دادخواهي به احتمال قوي پرونده 
هايي خواهد بود كه نتايج آن با عدم قطعيت بيشتري مواجه است. اين اثر از نتايج اساسي در تحليل 

اقتصادي فرايند دادرسي مدني و قانون مي باشد.
پرايست و كلين، ادعاي متفاوت و شايد آزمون پذيرتر ديگري نيز ارائه مي نمايند. آن ها معادلة 
ديگري را پيشنهاد مي كنند، كه مي گويد پرونده هاي انتخاب شده براي دادخواهي، پرونده هايي 
هستند كه احتمال پيروزي خواهان در آن 50 درصد باشد. پرونده هايي كه خواهان و خواندگان 
هر دو دقيقاً 50 درصد احتمال موفقيت دارند، احتماالً پرونده هايي هستند كه از بيشترين ميزان 
عدم قطعيت برخوردارند و همين ها براي دادخواهي انتخاب مي شوند و يا به سازش نمي انجامد، 
بنا نهاده شد. طي دهة گذشته، سوابق مکتوب تجربي  براساس همين بينش بود كه فرضية قبل 
بسياري براي آزمايش فرضية 50 درصدي ارائه گرديد، اّما بسياري از آن ها نشان دادند كه اين 

فرضيه در ميان گسترۀ متفاوت انواع پرونده، صحيح نيست.22
20. Verano, supra n. 13, at 670
21. Priest & Klein, «The Selection of Disputes for Litigation,» 13 J. Legal Stud. 1 (1984). 
1997]   
22.For a summary, and explanation, see Kessler, Meites, & Miller, "Expanding on the Fifty 
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اگر چه نتايج تجربي، فرضية پرايست و كلين را رد مي كنند، اّما آن ها مي توانند از نظرية خود مبني 
بر اين كه اثر 50 درصدي واقعي است، پشتيباني كنند، اّما به وسيلة فاكتور هاي ديگري كه نتايج را 
از گسترۀ پيش بيني شده در كالسهاي مختلف پرونده ها مشتق مي نمايند.23 نتايج پرايست و كلين، 
همانطور كه در موضوع قانون تطبيقي به كار مي آيد، خطوط ثمر بخش تحقيقاتي و تحليلي را در 
مطالعة سيستم هاي شکلي خارج از ايالت متحده پيش روي قرار مي دهد. آثار انتخاب، بدون ترديد 
مي تواند در خصوص آثار اصالحات پيشنهادي بر سيستم هاي بسيار به درک نظري ما اطالعات بدهد.
در ايالت متحده، همچون اروپا، در حال حاضر بستر مناسبي براي استفاده از روشهاي حل منازعات 
جايگزين به عنوان وسيله اي براي برقراري سازش وجود دارد24. بحث هاي مصلحت انديشي بر 
سر Alternative Dispute Resolution( ADR( راه حل منازعه جايگزين مباحث اقتصادي 
را در جهت يا خالف جهت اين فرايند هاي دادرسي به طور كافي مورد مالحظه قرار نداده است، 
شايد بدان جهت كه تحليل اقتصادي، به طور كلي دربارۀ ارزش ADR نسبت به طرفداران پر و پا 
قرص آن، هشدارهاي جدي تري داده است. اگر طرفين)چه از طرف قضات قاطع خواسته شود و 
چه مستقيماً( مجبور گردند، بدون آن كه ADR از طريق نتايج ماهوي پياده شود، سطح ديگري از 

پيچيدگي و مشکالت را بر سيستم تحميل خواهد شد.
منافع ADR متوجه چيزي است كه در حال حاضر صنعت ماهوي در ايالت متحده و از حل كنندگان 
منازعات حرفه اي مي باشد. اين افراد كه بسياري از آن ها از پيشگامان حركت هاي روشنفکرانه به نفع 
ADR هستند معلوم نيست كه خدمات ارزشمندي را به طرفين ارائه نمايند. اگر طرفين خواستار 
ADR نباشند، اين سؤال پيش مي آيد كه با استفاده از آن چقدر سود عايد مي گردد.25 از سوي ديگر، 
در مواقعي كه هر دو طرف خودشان به طور داوطلبانه خود را از قبل يا در خالل دادخواهي تسليم 

ADR مي نمايند آيا اين فرايندهاي تکميلي مي تواند آثار ارزشمندي به همراه داشته باشد؟
ابزار ديگري كه به عنوان ابزار افزايش سازش پيشنهاد مي شود، قاعدۀ پيشنهاد – داوري است. اين 
Percent Hypothesis: A Multimodal Approach to the Selection of Cases for Litigation," 25 
J. Legal Stud. 233 (1996). The leading empirical scholar on the fifty percent hypothesis is 
Theodore Eisenberg, who has conducted a number of important studies; a number of other 
scholars have also conducted valuable studies of the theory.

23. اين نظريه متعلق به .Kessler, Meites and Miller, supra مي باشد.
24. براي  مشاهده نمونه اي از راه حل منازعه جايگزين در بريتانيا رک :

Right Honorable The Lord Woolf, Access to Justice: Interim Report to the Lord Chan- cellor 
on the Civil Justice System in England and Wales: Summary and Conclusions ?[ 62-72 
(1995).  

25. براي مشاهده رفتار اوليه ADR از ديدگاه اقتصادي رک
Bernstein, "Understanding the Limits of Court-Connected ADR: A Critique of Federal Court 
An- nexed Arbitration Programs," 141 U. Pa. L. Rev. 2249 (1993); Shavell, "Alternate Dis- 
pute Resolution: An Economic Analysis," 24 J. Legal Stud. 1 (1995).
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قاعده امروزه در آمريکا توجه عدۀ زيادي را به خود جلب كرده و در احکام آئين دادرسي مدني 
دولت فدرال 68، تجلي يافته است. اخيراً قاعدۀ پيشنهاد- داوري به عنوان اصالحية سيستم بريتانيايي 
مورد تصويب قرارگرفت.26 تحليل اقتصادي پيشنهادات قضاوت از آنچه در يک نگاه به نظر مي 
رسد، خيلي پيچيده تر است. زيرا ما را به سمت اتخاذ نظريه معامالت هدايت مي كند. مدل بندي 
عملکرد طرفين در معامله به دليل ماهيت بازي – نظري  پيچيده اي كه موقعيت دارد، فوق العاده 
دشوار است. بنابراين نتايج محکمي بدست آمده اند، شايد نتيجه اي كه در بيشترين وسعت مورد 
قبول واقع شده آن است كه قاعدۀ پيشنهاد داوري يک طرفه كه تحت آن خواندگان و نه شاكيان 
فرصت دارند پيشنهادات سازشي ارائه كنند كه محکوميت عليه طرف ديگر به دليل رد غير منطقي از 
آن پشتيباني مي كند ليکن اين روش نيز تاثير بنيادين چنداني بر افزايش ميزان سازش ندارد. نظريه 
اي كه پيشنهاد داوري يک بر آن مبتني شده،  آن است كه با تحميل محکوميت براي شاكيان به دليل 

رد پيشنهاد منطقي خواندگان، شاكيان تشويق به سازش مي شوند.
اين تحليل حاوي نوعي غلط آشکار است كه در آن  اثر قاعدۀ پيشنهاد داوري يک طرفه بر رفتار 
خواندگان ناديده گرفته مي شود. با اجراي چنين قاعده اي، خواندگان از مقدار مبلغي كه بايد براي 
سازش بپردازند، مي كاهند، اّما در حد وسيع آثار افزايش دهندۀ سازش را با كاهش مبالغي كه 
شاكيان تقاضا مي نمايند، بدست مي آيد، از بين مي برند.27 اخيراً مقاالت زيادي بر اساس اين نگرش 

نوسته شده و اصالحات جديد و ثمر بخشي بر نظامهاي  پيشنهاد داوري، اعمال گرديده است.28
يکي از اصالحات كه مشابه قاعدۀ پيشنهاد داوري است، استفاده از يک سند موافقت نامة سازش 
است كه در نزد شخص ثابت به امانت مي ماند. من و گرنتسر در سال 1994 اين روش را پيشنهاد 
كرديم29. اين اصالح روشي ساده است كه اجراي آن در عمل بسيار كم هزينه بوده و به رفتار 

داوطلبانة طرفين پيش از برخورد با پليس قضايي مجري حکم بستگي دارد.
اين پروپوزال يا پيشنهاد بر اساس اين ادراک بنا نهاده شده است كه وكال اغلب در ارائه پيشنهادات 
سازش در ابتداي دادخواهي، موفق نمي شوند. آن ها احساس مي كنند، شايد هم درست مي پندارند، 

كه انجام چنين عملي به منزلة فرستادن سيگنال ضعف سوي طرف مقابل است.
آن ها به جاي پيشنهاد سازش منتظرند تا طرف ديگر حركت اّول را انجام دهد. اّما طرف ديگر هم همين 
عقيده را دارد. ترس از ارسال سيگنال مخالف در خصوص پرونده شايد موجب شود طرفين دست به 
26. Access to Justice, supra, 1[ 114-120.  

27. This point was first recognized in Priest, «Regulating the Content and Volume of 
Litigation: An Economic Analysis,» 1 Supreme Court Economic Review 163 (1982) and 
Miller, «An Economic Analysis of Rule 68,» 15 J. Legal Stud. 93 (1986).

28. تازه ترين تحليل اقتصادي ارائه شده دربارۀ نظام پيشنهاد داوري به شرح زير آمده است .
29. Gertner & Miller, «Settlement Escrows,» 24 J. Legal Stud. 87 (1994).  
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دادخواهي غير ضروري بزنند كه در صورت مذاكرۀ هر دو طرف بر سر پيشنهادات سازش، بدون اين كه 
بيمناک از دست دادن ارزش سازش در فرايند باشند، مي توانستند از آن اجتناب ورزند.

توافق نامه سازش كه نزد طرف سّوم به امانت مي ماند به هدف فراهم آوردن شرايط تبادل پيشنهاد 
سازش معتبر و منطقي در همان اوايل دادخواهي براي طرفين است. آن ها با تقديم پيشنهادهاي نقدي 
كتبي به عامل سومي كه توافق نامه سازش نزد او به امانت مانده است براي سازش روي موضوع پرونده، 
سازش را مطرح مي كنند. عامل نگهدارندۀ توافق نامه بهتر است كه از كارمندان دادگاه يا هر عامل ديگري 

باشد كه حسب الوظيفه براي اين منظور منتصب گرديده است.30
عامل )نماينده( بايد متعهد شود كه پيشنهادات را مورد بازنگري قرار دهد اّما اجازۀ آشکار كردن مبلغ 
پيشنهاد يا ساير مفاد آن را ندارد. عامل بايد اكيداً از هر گونه آشکار كردن اطالعات نزد هركس - به ويژه 
- به قاضي دادرسي، ممانعت گردد. عامل بايد پيشنهاد سازش را نزد خود نگه دارد تا پيشنهاد طرف ديگر 
را كه مخالف است، دريافت كند يعني شاكي مبلغي كمتر از پيشنهاد مدافع تقاضا نمايد. اگر پيشنهادات 
مخالف به دست نماينده برسد، او پيشنهادها را آشکار كرده و در اين صورت پرونده در حد وسط دو 
پيشنهاد به سازش مي انجامد. قبل از اين، طرفين براي پروندۀ خود طرح دعوي مي نمايند گويي هيچ 
توافق نامه دو جانبه اي وجود ندارد. من وگرتنر مشخص مي كنيم كه با فرض يک مدل رسمي، با 
حضور عامل امين، پرونده هاي بيشتري به سازش مي انجامد. اين ابزار ظاهراً به صورت شهودي به كار 
گرفته مي شود و به آساني به اجرا در مي آيد و پيشنهاد مي كنيم دادگاه به عنوان پيش فرض، استفاده از 

اين روش را تجربه كند تا بيازمايد آيا مي تواند واقعاً برقراري سازش را تسهيل كند يا خير.

هماهنگ	سازي	و	يکتائي
بگذاريد دوباره به مسئلة هماهنگ سازي بر گرديم كه هميشه موضوع اصلي بحث تطبيق گرايان 
بود. اگر چه هدف هماهنگ سازي بعضاً چنين است كه بدون توجه ذاتي و اساسي به قيمت ها 
و منافع احتمالي مانند يک تعويذ )طلسم( عمل كند ولي تحليل اقتصادي حداقل پيرامون رعايت 

هماهنگ سازي هشدار مي دهد.
هماهنگ سازي، همان كار آمدي نيست. ممکن است اين تصور پيش بيايد كه اصالحات مؤثر و كار 
آمد، هماهنگ سازي نمي كنند. اگر به جايي برسد كه نظامهاي مختلف آئين دادرسي بتواند منازعات را 
به طور مؤثر حل و فصل نمايد، در يک سيستم، هدف اصالح مي تواند بهبود عمليات آن سيستم باشد، 

حتي اگر انجام آن اصالح، سيستم را تبديل به نظامي مشابه يا برخالف سيستم هاي همجوار بنمايد.
مي توان هماهنگ سازي را تصور كرد كه كار آيي را ارتقا نمي دهد. به برنامه اي بينديشيد كه يک 
هماهنگي اكيد را بر سيستم هاي شکلي، بدون توجه به كارآيي احکامي كه پذيرفته مي شود، به اجرا 

30.  فرآيند آئين دادرسي صرفاً براي پرونده هايي كار مي كند كه با پرداخت نقدي حل و فصل مي شوند.
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در مي آورد. چنين سيستم هماهنگي، به عنوان سياست )عمومي(،  بدتر از هر يک از سيستم هاي 
انفرادي است كه جاي خود را به آن داده اند.

لزوماً منظور از اين حرف اين نيست كه هماهنگ سازي از ديدگاه اقتصادي نامطلوب است.31 
بدون شک تعدادي از مباحث اقتصادي به نفع هماهنگ سازي رأي مي دهند. هماهنگ سازي با 
گشودن باب عملکرد قانوني روي كساني كه بيرون از محدودۀ قضايي قرار دارند، مي تواند موانع 
محلي انحصارها را درهم بشکند كه ظاهراً مزيت اجتماعي قابل توجهي است و به همين دليل برخي 

عناصر در مواضع سازمان يافته به مخالفت با آن مي پردازند.
معامالت  در  كننده  مشاركت  زيرا طرفين  كند،  مي  كم  را  معامله  هزينه هاي  هماهنگ سازي 
قانوني بين المللي، در سيستم هماهنگ بهتر از مواقعي كه به صورت انفرادي عمل مي كردند، 
مي توانند خطرات و هزينه هاي طرح دعوي )دادخواهي( را توجيه نمايند. شايد اين نکته كمي 
بر  خواهند  مي  كه  را  قضايي  هيئت  و  قانون  توانند  مي  طرفين  زيرا  باشد،  شده  نمايي  بزرگ 
منازعات بر خواسته از روابطشان حکم براند، مشخص نمايند و بدين ترتيب امکان مشاركت در 
هماهنگ سازي ساخت	داخل تا حدي به وجود  مي آيد. سرانجام، هماهنگ سازي فوايد مؤثر 
و كارآمدي دارد. اين مفهوم، نشان مي دهد كه سيستم هاي شکلي  به كلي اصالح نخواهند شد 
بلکه با حذف پيچيدگي ها بيشتر به ميدان مي آيند. تصور ما اين است كه ويژگي هاي اخالقي و 
طبيعي نسبت به ويژگيهايي كه به طور گسترده تر مورد اقبال قرار گرفته اند، از كار آيي كمتري 
بر خوردارند. اگر اين فرض صحيح باشد، هماهنگ سازي بر حسب حذف احکام غير كار آمد 

و جايگزين كردن آن ها با احکام  كاربردي مي تواند مفيد فايده باشد.
از سوي ديگر هماهنگ سازي، هزينه هاي اقتصادي را تحميل مي كند. يکي از مهمترين هزينه ها، 
حذف سرمايه انساني است كه در ميان موانع محلي روي عمليات سيستم شکلي معين بنا شده است. 
وكال بايد مجدداً آموزش ببينند. يکي ديگر از هزينه هاي هماهنگ سازي اين است كه تنوع سيستم هاي 
شکلي را حذف كرده و لذا فهرستي از گزينه ها ي موجود را كه مي توانست به عنوان مدلهاي اصالح 
شکلي در نظر گرفته شود، كاهش داد. هماهنگ سازي گزينه هايي را كه در اختيار طرفين مخالف بود 

و قصد استفاده از فرايند هاي خاص براي حل منازعات آيندۀ خود را داشتند، محدود مي كند.
احکام كارآمدي را به همراه ندارد، زيرا برگزيدگاني كه  باالخره، فرايند هماهنگ سازي لزوماً 
طي فرايند سياسي انتخاب مي شوند، انجام آن را عهده دارند، اين برگزيدكان لزوماً براي كارآمدي 

احکامي كه پذيرفته اند، ارزش بااليي قائل نيستند.
31. بايد خاطر نشان ساخت كه هماهنگ سازي به جاي خود مزايايي دارد كه در قالب اقتصادي ساده  به آن ها توجه اي نشده است، 
مثل كد )قانون ( فرايند هماهنگ اروپا مي تواند داراي قدرت نمادين بود و حمايت اجتماعي براي پروژۀ اتحاديه اروپا را افزايش 

دهد. براي بحث بيشتر در اين باره رک كنيد به
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نمي توان با اين معيار به پيشنهاد جالبي كه جئوفري، سي، هارزارد و مايکل تروفو، براي احکام 
معامالتي فرايند آئين دادرسي ارائه كردند، اعتراض نمود.

اين احکام ظاهراً براي نيل به هدف كارآيي در حل منازعات قانوني بين الملل، كفايت مي كنند. 
بايد در خصوص اين طرح پيشنهادي)پروپوزال( چند هشدار داد. نخست، احکام بايد صراحتاً به 
طرفين اجازه دهند تا حوزۀ عملکردشان عملی را انتخاب كنند يا انتخاب نکنند. اگر اجازۀ عدم 
انتخاب )opt out( داده نشود، در نتيجه به جاي افزايش فرصت های انتخابی كه سيستم هاي 
شکلي به طرفين می دهد و آن ها مي توانند در پرتو اهداف و نياز هايشان بهترين را برگزينند، از 

شمار اين انتخاب ها مي كاهد.

در ثاني ما مي توانيم پيشنهاد كنيم كه اثر عمدۀ احکام پيشنهادي، اگر پذيرفته شوند، در حوزۀ 
دادخواهي آسيب هاي بين المللي )به هدر رفتن نفت، بالياي هوايي، حوادثي كه شركت هاي 
خارجي را در بر مي گيرد(. بسيار مطلوب تر است زيرا وقتي طرفين قادر باشند در مورد يک منازعه 
به طور پيشرفته وارد معامله شوند، مي توانند محاكم يا آئين دادرسي را خودشان انتخاب كنند از 

قبيل فرايند هاي انعطاف پذير حکميت بين المللي.

لذا در موارد اختالف،  احکام پيشنهادي تنها يکي از گزينه هاي متفاوتي است كه در اختيار طرفين قرار دارد.
اّما طرفين نمي توانند از قبل در حوزۀ آسيب ها، معامله كنند. من  پيش بيني مي كنم مهمترين 
كاربرد اين پروپوزال در كوتاه مّدت، تغيير احکام رايج در خصوص دادخواهي آسيب هاي عمده 
در دادگاههاي ايالت متحده و ملل خارجي است. اثر اصلي احکام، حذف هيئت منصفه در برخي 
پرونده هاست. يکي ديگر از آثار مهم پرو پوزال محدود كردن دامنة كشف دليل است زيرا هر 
دوي اينها علي الظاهر، به طور متعادل از منافع خواندگان بيشتر از شاكيان دفاع مي كنند. مي توان 
پيش بيني كرد كه پروپوزال با تبليغات جدي و پايدار رو به رو شود، به شرط اين كه براي عمل در 

پروپوزالهاي واقعي شركت نمايند.

نتيجه	گيري
تحليل تطبيقی آئين دادرسي مدني در حال حاضر در حال رشد، توسعه و گرم شدن است- مقاالت 
جالب ارائه شده در اين سمپوزيوم نشان مي دهد. هدف اين مقاله تحليل اقتصادي دادخواهي را به 
عنوان ابزار مهمي پيش بيني مي كند كه درک ما را از امور مهم سياست عمومي دخيل در پروپوزال 

براي اصالح دادخواهي اطراف جهان ارتقا داده و غنا مي بخشد.
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بند 1 از شق ن ماده 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 81 
رسيدگی به قرار موقوفی تعقيب متهم صادره از سوی بازپرس را قابل اعتراض در دادگاه ) عمومی 
جزايی و انقالب ( دانسته و تصريح دارد كه به اين اعتراض در جلسه اداری دادگاه رسيدگی و رأی 

صادر شده قطعی می باشد .
با توجه به اين كه در اغلب موارد، سابقه بازپرس بيشتر از دادرس دادگاه عمومی جزايی است،  
در اين صورت، يک قاضی كم تجربه كه به عنوان دادرس دادگاه عمومی جزايی منصوب شده است 
به  علت نداشتن تجارب قضايی كافي، توانايي تحليل، بررسي و اتخاذ تصميم صحيح را نخواهد 
داشت، زيرا اين مرجع تجديدنظر، در واقع هم عرض بازپرسي است و اين ايراد قانونی، خساراتي 
به شاكی خصوصی وارد خواهد كرد كه جبران آن به علت قطعی بودن نظر دادگاه امکان پذير 
نيست. در صورتيکه در بند 7 ماده 171 قانون آئين دادرسی كيفری سابق، پيش بينی اين امر از طرف 
قانونگزار صورت گرفته ورسيدگی به شکايت شاكی خصوصی از قرار موقوفی بازپرس طبق ماده 
174 قانون مزبور، در محکمه استيناف كه دارای قضات مجرب و متعدد و كاردان بود، صورت 
می گرفت و حق شاكی خصوصی به لحاظ رسيدگی دقيق قضايی به اعتراض وی، در معرض تضييع 

قرار نمي گرفت. كه متأسفانه در حال حاضر در اين خصوص، چنين امکانی وجود ندارد . 
نگارنده، از جريان پرونده ای خبر دارد كه به دليل همين نقص، و عدم توجه دقيق بازپرس و 
دادرس دادگاه جزايی، خسارات مادی و معنوی قابل توجهی بوده، به شاكی وارد گرديده است. برای 

روشن شدن موضوع ، خالصه پرونده گزارش می گردد ؛

ميرابوطالب	رضوی	نژاد

رسيدگی به شکايت از قرار موقوفی صادره از سوی
 بازپرس در دادگاه هم عرض عادالنه نيست

وكيل	پايه	يک	دادگستری	)قاضی	بازنشسته(

يادداشت حقوقی
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1 – فردی به منظور انتشار چهار عنوان كتاب از تاليفات خود با ناشری كه در خيابان انقالب 
موضوع  كتابهای  از  دو جلد  نمود.  منعقد  قراردادی   ، دارد  انتشاراتی  تهران  دانشگاه  روبروی 
قرارداد، منتشر ليکن دو كتاب ديگر با وجود اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسالمی چاپ نشد و 
ناشر اظهار می داشت كه اين دو كتاب )كه جزء كتب منبع بوده وساليان دراز در تدوين آن ها 
زحمت كشيده شده بود( مفقود شده است. از آن جا كه مولف، سالها وكيل و مشاور حقوقی 
قاطع  به ضرس   ، مترجمين  و  نويسندگان  ساير  با  برخورد وی  نحوه  از  اطالع  با  بوده،  ناشر 
اعتقاد داشت كه ادعای مفقود شدن، مقرون به حقيقت نيست؛ از اين رو به هيأت حل اختالف 
مستقر در وزارت ارشاد اسالمی كه مرجع طرح اختالفات فی مابين ناشر و نويسنده و مترجم 
است مراجعه كرد، پس از سه جلسه متناوب، هيأت مزبور اعالم نمود كه بايد شکايت كيفری 
در دادگاه صالح طرح گردد. به دليل اقامت مولف در خارج از پايتخت، ناچار يکی از دوستان 
وی، وكالت او را تقبل و تحت عنوان خيانت در امانت، شکايت كيفری در دادسرای عمومی 
توضيحات  اخذ  بدون  مربوطه  بازپرس  نمود   مطرح  بهشتی  شهيد  قضايی  مجتمع  انقالب  و 
از وكيل به استناد ماده 173 قانون آئين دادرسی كيفری، به صدور قرار موقوفی تعقيب متهم 
مبادرت كرد. قرار صادره به شخص شاكی ابالغ شد. شاكی به اتفاق وكيل خود اليحه ای تنظيم 
اين بوده كه تاريخ وقوع  او  به دادگاه صالح تسليم نمود. ماحصل اعتراض شاكی و وكيل  و 
جرم در خصوص كتابهای اماني هنوز به دو ماه نرسيده و جرم خيانت در امانت نيز پس از 
موقوفی  قرار  تا روز صدور  نامه  اظهار  ابالغ  تاريخ  و  قانونی محقق می گردد  اظهارنامه  ابالغ 
آئين  قانون   173 ماده  مشمول  شکايت،  موضوع  لذا  باشد  می  ماه  دو  از  كمتر  متهم  تعقيب 
دادرسی كيفری )شمول مرور زمان( نمی شود. از طرفی، كمترين مدت برای شمول مرور زمان 
به موجب ماده مذكور ، سه سال است؛ پس به لحاظ سپری شدن دو ماه ، صدور قرار موقوفی 
تعقيب متهم موضوعيت نخواهد داشت. مضافًا اين كه مرور زمان موضوع ماده 173 قانون آئين 
دادرسی كيفری، صرفًا جرايم موضوع مجازاتهای بازدارنده را شامل می گردد و جرايم موضوع 
مجازاتهای تعزيری منصرف از ماده مرقوم است. جرم خيانت در امانت نيز به لحاظ وجـود 
مجــازات  آن  برای  نيز  مقدس  شارع  اين كه  و  مجيد  قرآن  نص صريح  طبق   ، شرعی  سابقه 

شديدی مقــرر داشته، از مصاديق بارز جرايم تعزيری است.
2 – براساس رأی وحدت رويه شماره 696 – 1385/9/14 هيأت عمومی ديوان عالی كشور انتقال 
مال غير با علم به اين كه مال غير است ، در حکم كالهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته شده و 
اقدام به اين امر ماهيتاً از مصاديق 	اكل	مال	به	باطل به شمار می آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، 
لذا بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است . عمل خيانت 
در امــانت هم از مصاديق اكل	مال	به	باطل است و با لحاظ آيه شريفه )يا	ايها	الذين	آمنوا	تؤّدو	االمانات	
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الی	اهلها( شرعاً حرام بوده و مجازات آن از نوع تعزيری است.
در قوانين جزايی سابق نيز جرم خيانت در امانت به همراه كالهبرداری، انتقال مال غير و ارتشاء 
همواره مجازات سنگينی داشته است. ليکن در كمال تأسف و ناباوري و علي رغم اين استدالل و 
استناد به رأی وحدت رويه هيأت عمومی ديوان عالی كشور، متأسفانه دادرس دادگاه عمومی جزايی 
در جلسه اداری بدون مطالعه دقيق اوراق پرونده و بلحاظ نداشتن تشحيذ كامل ذهنی به واقعيت 
امر، قرار موقوفی تعقيب صادره از سوی بازپرس را مورد تائيد قرار داد و شاكی را از احقاق حق 

قانونی خود محروم كرد.
جا دارد قانونگزار محترم در اصالح آتی قانون آئين دادرسی كيفری ، به اين نکته كه ايراد مؤثر و 
مهمی به نظر می رسد، ضمن مالحظة عميق تر به روش معقول و منطقي رسيدگي به قرار موقوفي 

تعقيب در قانون آئين دادرسي كيفري سابق، در مقررات فعلي، تجديدنظر بعمل آورد.
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ای نام تو بهترين سرآغاز                               بی نام تو نامه كی كنم باز
از حضور همه سروران گرامی در اين جلسه تشکر ميکنم  و نيز تشکر و سپاس دارم از هيأت رييسه 
محترم كانون وكال در برگزاری اين جلسه درباره امر وكالت دادگستری و مسائل مربوط به اين حرفه.
قبل از طرح و بحث مسائل مربوط به حرفه وكالت الزم دانستم مختصری از سابقه و ريشه كار 

وكالت را به عرض حضار محترم برسانم:
حرفه وكالت جديد الوالده نيست و ريشه تاريخی قديم با تمدن بشری دارد ، بطوريکه بررسی 
شده است، از همان زمان كه زندگی جمعی و اجتماعی آغاز گرديد، مردم متوجه شدند كه الزم 
است افرادی نيز بصورت واسطه و داور در كنار قاضی منتخب افراد حضور داشته و در معيت قاضی 

به اختالفات خاتمه دهند.
گفته اند از قديم االيام يعنی در دوره كلدانی ها در عراق و دوره مادها و فرس در ايران و قبطی ها 

در مصر، شغل وكالت در عرض كار قضا وجود داشته است.
عنوان شده است در كشورهای مصر و ايران طبق دستور حکام وقت وكيل فقط حق داشته است 
كه اليحه دفاعيه بنويسد و در دادگاه قرائت كند. به نظر می رسد كه حکام و قضات می خواستند در 

امر وكالت دادگستری و مسائل مربوط به اين حرفه

وكيل	محترم	دادگستری سخنرانی شادروان آقای سيد مصطفی فاطمی
كه	در	جلسه	مورخ	79/8/12	كارآموزان	كانون	وكالی	دادگستری	گيالن	بيان	شده	است.	
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اين امر از فصاحت بيان  وكال و تأثير كالم آنان كه اغلب به ضرر حکام كه غالباً مشتکی عنه بوده اند 
در قاضی بکاهند. با بررسی گذشته ها مشاهده می شود در يونان قديم نيز حرفه وكالت بوده، به حدی 

كه اين شغل بصورت حرفه به خصوصی درآمد و آتن اولين مدرسه وكالی دادگستری تلقی شد.
قانون گزار معروف براي نام سولون براي اين حرفه كه رابطه مستحکمی با قضا داشته اهتمام زيادی 

مبذول داشت و موجبات توسعه و تجليل اين حرفه رافراهم نمود.
وكيل دادگستری در يونان دارای استقالل فکر و آزادی عمل بوده و افرادی كه در اجتماع به سوء 

رفتار اشتهار داشتند ، نمی توانستند در سلک وكال درآيند .
سولون در ضمن تدوين قوانين اجتماعی اعالم كرده بود كه همان موقعيت مقدسی را كه قضات 

دارند ، وكال نيز دارا باشند .
هنگاميکه جمهوری تبديل به امپراطوری روم شد ، می گويند كشيشان وقت شروع به تهديد وكال 
كردند و كارآنان را بيش از حد محدود ساختند تا مگر بدين وسيله از احترام آنان در اجتماع بکاهند 
و سپس برای رقابت ، عده ای از خود آن كشيشان وارد حرفه وكالت شدند و در اين دوره بود كه 

وكال اجازه يافتند در صورت تمايل وارد مرحله قضاء شوند.
لوئی نهم در كشور فرانسه ناچار شد به وكال اجازه دهد برای خود تشکيالتی درست كنند و پس 
از وی فيليپ دوبوآ لوا، اين حرفه را مشخص تر كرد و اشخاصی را كه صالحيت نداشتند از اشتغال 

به اين امر منع نمود.

در سال 723 هجری قمری ، پارلمان فرانسه مقرراتی برای وكال تصويب كرد كه :
وكيل بايد سوگند ياد كند تا در شغل خود درستکار و با اخالص باشد .. 1
وكيل اگر دانست موردی كه به او مراجعه شده است به حق نبوده و بر باطل است از پذيرفتن . 2

چنين ادعايی خودداری كند .
نمايد. . 3 اخذ  و  مطالبه  زيادی  موكل خود حق الوكاله  از  متنوع  بهانه های  به  نبايد  وكيل 

در سال 1602 ميالدی كه در اثر اعمال نفوذ مسيو سولی مقرراتی عليه وكالی عدليه از طرف 
پارلمان فرانسه تصويب شد، تمام وكال كه 307 نفر بودند، دست از كار كشيدند و هنری چهارم 

مجبور شد برای جلوگيری از تعطيل دستگاه قضايی كشور، مقرراتی به نفع وكال مقرر دارد.

ناپلئون بناپارت از بزرگترين دشمنان وكالی دادگستری بود، و به رييس قضات فرانسه در آن زمان 
اختيار داد تا هر يک از وكال را كه ميل داشته باشد از شغل بركنار كند.

ناپلئون وكالی دادگستری را مجبور نمود تا مقدار حق الوكاله را در وكالتنامه خود ذكر كنند، و 
مهمتر از همه اين كه پيوسته دفاعيات خود را بنويسند و ضمناً حضورشان در جلسات دادرسی 
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ضروری و الزم نيست.
با همه مشکالت و تضييقاتی كه ناپلئون عليه وكالی دادگستری فراهم نموده ولی موفق نشد 
نظرياتش را عليه وكال اعمال نمايد و خوشبختانه وكال احترام و شخصيت خود را عليرغم تالش 

فراوان ناپلئون بدست آوردند .
حال به جا است بدانيم كانون وكالی دادگستری ايران از چه زمانی پايه گرفت و چه مراحلی را 

تا به امروز طی كرده است .
آقای دكتر سيد محمدرضا جاللی نائينی وكيل محترم دادگستری و رييس اسبق كانون وكالی 
دادگستری مركز ) تهران ( در شماره های 136 و 137 مجله كانون وكالی مركز مقاله ای درخصوص 

ايجاد كانون وكالی دادگستری نوشته اند كه خالصه اي از آن را قرائت مي كنم:
	...	با	تشکيل	و	تأسيس	دادگستری	يعنی	حدود	يک	سال	پس	از	برچيدن	بساط	قضاوت	كنسولی	در	
سراسر	ايران	و	سپردن	امرقضاوت	به	قضات	عدليه،	نخستين	گام	برای	ايجاد	كانون	وكالی	دادگستری	
برداشته	شد	و	در	تير	ماه	1308	وزير	وقت	دادگستری	دستور	داد	اداره	احصائيه	امر	قضايی،	راجع	
به	تأسيس	كانون	وكال	با	وكالی	دادگستری	مذاكره	نمايد	و	نظرات	آنان	را	بخواهد.	در	26	تير	ماه	
همان	سال	در	وزارت	دادگستری	از	وكال	دادگستری	دعوت	به	عمل	آمد	و	جلسه	ای	ترتيب	يافت	
و	در	اين	جلسه	اظهار	شد	كه	وزارت	عدليه	مصلحت	می	داند	كه	كانون	وكال	تشکيل	شود.	وكال	
با	مسرت	و	شادی	تمام	از	اين	خبر	و	پيشنهاد	استقبال	نمودند	و	برای	تأمين	مخارج	تأسيس	كانون	
هر	يک	به	عنوان	اعضاء	موسس	مبلغی	تعهد	پرداخت	نموده	و	در	صندوق	عدليه	ايداع	كردند.	با	
پرداخت	اين	وجوه،	محلی	برای	كانون	در	قسمت	جنوبی	خيابان	باب	همايون	مقابل	ساختمان	جديد	
وزارت	دارائی	اجاره	و	روز	بيستم	آبان	ماه	همان	سال	كانون	وكالی	دادگستری	رسمًا	افتتاح	شد.	
وزير	عدليه	وقت	ضمن	نطقی	گفت:	منظور	اصلی	از	تأسيس	كانون	وكال	تربيت	وكيل	خوب	است.	
و	اضافه	نمود:	جای	ترديد	نيست	كه	جريان	محاكمات	تنها	نبايد	از	دوسيه	باشد	و	قاضی	تنها	روی	
دوسيه	حکم	نمی	دهد	بلکه	عاملی	مؤثر	در	اين	مورد	وجود	دارد	كه	آن	موضوع	وكالی	مدافع	است	
كه	نبايد	بگذارند	قاضی	در	محاكمات	و	قضاوت	خود	از	قانون	منحرف	شود	اين	است	كه	در	تمام	
دنيا	كسانی	كه	در	كارهای	قضايی	وارد	هستند	ميدانند	كه	بدون	اين	كه	وكيل	خوب	تهيه	شود،	تهيه	
نام	 به	 بار	مركزی	 عدليه	خوب	محال	است.	بدين	ترتيب	پيرو	تأسيس	عدليه	جديد	برای	نخستين	
كانون	وكالی	عدليه	به	وجود	آمد	كه	وابسته	به	يکی	از	ادارات	وزارت	عدليه	گرديد	و	رياست	آن	
با	شخص	وزير	عدليه	بود	و	وكالی	عدليه	نيز	تابع	نظامات	وزارت	دادگستری	بودند	در	سال	1333	
اليحه	قانونی	استقالل	كانون	وكالی	دادگستری	به	تصويب	رسيد	و	كانون	مستقل	وكالی	دادگستری	
به	وجود	آمد	و	در	ظرف	حدود	پنجاه	و	چند	سال	كه	از	عمر	كانون	وكالی	دادگستری	می	گذرد	
هيأت	های	مديره	كانون	با	سعی	و	كوشش	فراوان	در	تربيت	وكالی	متبحر	كوشيده	اند	و	به	جامعه	
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ايرانی	مدافعان	و	مشاوران	صديقی	تحويل	داده	اند	و	سپس	برای	بهبود	زندگی	و	بازنشستگی	وكال	
مقرراتی	تصويب	شده	و	اكنون	نيز	مطالعاتی	برای	خدمات	بيشتر	وكالی	دادگستری	در	جهت	اجرای	
عدالت	به	عمل	می	آيد	تا	به	وكالی	دادگستری	امکان	بيشتری	داده	شود	به	نحوی	كه	در	حفظ	حقوق	

موكلين	خود	قدمهای	بلندی	بردارند	و	رسالت	خويش	را	به	خوبی	انجام	دهند.
كانون	وكالی	دادگستری	در	آينده	نيز	برای	تربيت	وكالی	خوب	و	منزه	خواهد	كوشيد	و	توقع	دارد	
دولت	از	وجود	آن	ها	خاصه	طبقه	جوان	وكال	كه	غالباً	به	حقوق	ايران	واسالم		وممالک	اروپايی	و	آمريکايی	
آشنايی	دارند	و	حتی	برخی	از	آن	ها	در	سطح	بين	المللی	می	توانند	مشاوران	و	مدافعان	خوبی	برای	مملکت	
خود	باشند	بيش	از	پيش	استفاده	كنند	و	از	گنجينه	علم	ودانش	حقوقی	ايشان	در	تنظيم	لوايح	و	تنقيح	قوانين	

بهره	مند	گردند	.
اكنون مشاهده می شود وظيفه كانون وكالی دادگستری بسيار حساس شده و بايد همگان تالش 

كنيم تا اين موسسه نوپا را به نحو احسن تقويت و نگهداری كنيم .
رسالت قانون در هر اجتماعی بدون ترديد پركردن جای اخالق است و شدت و غلظت قوانين 
استوار  مبانی اخالقی و دينی اجتماع  اگر   ، اجتماعی نشان دهنده ضعف اخالقی جامعه است 
نباشد كشف واقعيت و حقيقت بسيار دشوارخواهد بود اگر ايمان داشته باشيم كه وظيفه يک 
وكيل كمک به قاضی و كشف داليل مثبته يک حقيقت مکتوم است، چنين وكيل وظيفه شناسی 
می تواند نقش موثرتری از قاضی در كشف واقعيت ها داشته باشد زيرا وی در كنکاش وجدانيات 
موكل خود و برای دست يافتن به واقعيت امر؛ محدوديت قاضی را ندارد و از سوی ديگر با جلب 
اعتماد موكل، می تواند به او بفهماند كسی كه در مورد دعوی او تصميم می گيرد، قاضی محکمه 

است نه او  و به اين ترتيب موكل حقايق را بدون تذهيب كاری در اختيار خواهد گذاشت .

وكيل	و	اخالق	:
گرچه درخصوص اخالق وكيل قباًل مختصری به عرض رسانده ام اما  ضروری است كه توضيحات 

بيشتری در باب اخالقيات جامعه وكال عنوان شود.
اعتبار	و	اهميت	شغلی	وكالت	در	جامعه	ايجاب	می	كند	،	شخص	وكيل	كه	به	حسب	گفتار	قرآن	كريم	كه	
گفتار	الهی	است	و	برای	همه	افراد	ناس	متبع	است	بايد	محدوديت	های	شديد	در	خصوص	رعايت	اخالق	

حسنه	داشته	باشد	چون	از	شخص	وكيل	به	معنی	كارگزار	و	مورد	اعتماد	و	اطمينان	نام	برده	شده	است.
به عرض ميرسانم كه با بررسی كه به عمل آوردم مشاهده می شود در 22 سوره از سوره های 
شريف قرآن كريم اشاره به كلمه وكيل شده كه در بعض آيات در انتهای آيه ، آيه مذكور به كلمه 
وكيل ختم شده كه به معنی كارگزار است و كارگزاری كه مورد اعتماد و اطمينان تعرفه شده است و 
با اين صورت وكيل با احراز شغل وكالت در جامعه نبايستی اخالقی اختيار كند كه سلب اعتماد از 
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او شود و مسلماً اگر وكيل متصف به صفت مذكور در قرآن كريم كه فرمان و امر الهی است نباشد 
بدون ترديد در پيشگاه عدل خداوند متعال در روز رستاخيز شرمسار و گنهکار و پاسخگو به اعمال 

ناروای خود خواهد بود .
و اما وكيل دادگستری حق تبليغ شغل وكالت را ندارد. در برخی از مشاغل اجتماعی كار تبليغ 
پسنديده است ولی در شغل وكالت و يا پزشکی پسنديده نيست . در بعضی از نظامهای قضايی مثل 
آمريکا ، وكال از تبليغ منع نشده اند ، در نظام قضايی ما وكال از تبليغ منع شده اند ، اين ممنوعيت 
در بند 3 از ماده 80 آئين نامه قانون وكالت و نيز مصوبات هيأت های مديره كانون وكال است كه 
صرفنظر از جنبه های قانونی و انتظامی موضوع از جهت اخالقی نيز تبليغ وكيل دادگستری قابل 

توجيه نيست .
در كشورهايی كه نظام های قضايی كهن و ريشه دار و فرهنگ وكالتی سنتی دارند اين ضابطه 
ممنوعيت تبليغ شغلی متبع است . مثاًل در انگليس وكالی دادگستری حق دارند عنوان خود را در 
دفاتر راهنمای تلفن در مقابل شماره تلفن دفترشان ذكر كنند ، اما در برابر شماره تلفن منزلشان نبايد 
عنوان وكيل دادگستری آورده شود و يا مثاًل وكيل دادگستری انگليس وقتی مقاله ای می نويسد و يا 
مصاحبه ای ميکند يا اسمشان بايد ذكر شود و يا عنوان شان و ذكر هر دو عنوان ممنوع است ولی 
اگر كتابی حقوقی می نويسند ذكر و اعالم اسم وعنوان شان بالمانع است ضمناً اضافه نمايم يکی 
از زشتترين و غيرقابل توجيه ترين كارهايی كه در روابط حرفه ای ممکن است از وكيل دادگستری 

سر بزند ، تحريک موكل ، عليه وكيل طرف مقابل است .
ماده 45 قانون وكالت مقرر می دارد وكال بايد اثر قانونی عدم پيشرفت دعوی موكل را در اموری 
كه نسبت به آن قبول وكالت می نمايند اعم از حقوقی و جزايی مخصوصاً در اقامه دعوی جزايی 
و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق الوكاله به موكل خاطر نشان كنند ، مراتب تفهيم 
مطالب موضوع اين ماده به موكل ذيل وكالتنامه های فرم كانون وكال تصريح گشته و اقدام موكل به 

امضاء وكالتنامه ظهور در آن دارد كه اين موارد دقيقاً به وی تفهيم شده است .
مواردی	كه	وكيل	ميبايست	رعايت	كند	:

 اگر وكيل ببيند در مورد كار وكالتی مراجعه شده اطالعات علمی يا تجربی و يا به جهات فنی . 1
ديگر ندارد بايد از پذيرش آن خودداری كند .

 وكيل چون مورد اعتماد موكل شده و تفويض اختيارات به او شده مکلف است با كمال . 2
جديت در مورد وكالت اقدام و اهتمام نمايد كه موكل به حق قانونی خود برسد .

 وكيل نبايد از هركس قبول وكالت نمايد و پس از بررسی اين كه ببيند كه موكل حقی ندارد . 3
از پذيرش كار او خودداری كند .

 وكيل نبايد در امور محرمه قبول وكالت كند .. 4
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 وكيل نبايد اسرار موكل را فاش كند زيرا امين است و نبايد بر عليه موكل حرفی بزند يا . 5
اقدامی كند يا با طرف بدون اذن موكل سازش كند .

 اگر وكالت كلی به اوداده شده ، وكيل نبايد از اين وكالت كلی سوء استفاده كند .. 6
 وكيل بايد در حفظ اسناد موكل كمال مواظبت را بنمايد و اگر اسناد موكل نزد وی گم شود . 7

وكيل ضامن است .
 وكيل در صورت وصول محکوم به بايد آنرا بالفاصله به موكل مسترد دارد .. 8
 وكيل نبايد شهرت فسق و فجور داشته باشد.. 9
وكيل بايد در پيشگاه محاكم با كمال ادب، رعايت احترامات قضات را بنمايد. . 10

نتيجه: حال می خواهيم ببينيم يک وكيل دادگستری كه در جامعه از ابتدا به شغل شريف وكالت 
دادگستری اشتغال پيدا می كند و يا اصاًل هر وكيلی كه در امر وكالت دادگستری وكيل مردم می شود 
و به اصطالح وكيل محترم دادگستری است چگونه بايد در اين دايره گردون نامطلوب و چند بعدی 
كار كند كه هر اقدام، خواه كوچک و يا بزرگ به عنوان وكالت نبايد به چيز ديگری تلقی شود و بلکه 

صرفاً بايستی تصور وكالت خاص تلقی شود كه فقط وفقط حرفه وكيل محترم دادگستری است.
وكيل دادگستری در اين جامعه كه همه نوع افراد وجود دارند می بيند از او خواسته می شود مثاًل 
كار را كه احتماالً خالف حق است به وكالت بپذيرد و هر قدر پول بخواهد به صورت حق الوكاله 
به او پرداخت می شود ، انسان است ونيازهای اجتماعی و به خصوص آنکه اگر وكيل تازه كار و 
جوان و بی تجربه كاری باشد و نيازمند سرد و گرم روزگار نچشيده ، هنوز زندگانی را به واقع 
لمس نکرده ، وسوسه های شيطانی در مال اندوزی و ارضاء هرگونه نفسانيات ، فشارهای خانواده و 
رفتار و زندگانی به فرض همکارانی كه از او جلوتر بوده و صاحب مال و منال نيز شده اند، مصائب 
و مشکالت زندگی روزمره ، چشم و هم چشمی با خانواده های مرفه نو كيسه و تازه به دوران 
رسيده از راههای مشروع يا نامشروع در حرفه های ديگر و باالخره يا بعکس اين كه اعتقاد به تقوی 
و پارسايی و پرهيز از اعمال خالف انسانيت و رعايت ضوابط و مقررات خاص شئون وكالت كه 

حتماً برای حفظ احترام و اعتبار الزم است كدام يک ؟
حال اين وكيل محترم چگونه راهی انتخاب كند كه هم در مظان تهمت و بدنامی در راه خالف 
امور خاص وكالت دادگستری نباشد و هم بتواند اموری را بپذيرد و پيگير باشد كه از نظر مادی 
ارضاء شود، در سر دو راهی است، انتخاب راهی كه مشقت و تالش و زحمت و محروميت دارد يا 
راهی كه هر چه سريعتر او را در راه رفاه مادی راضی نمايد! كدام يک ؟ پاسخ خيلی سخت است .
سوال اين جا است، آيا اين وكيل محترم مثاًل كاری به گفتار مردم و جامعه و افکار عمومی كه 

بگويند فالنی مطلوب نيست ندارد؟ 
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چه بگويند بد! و يا چه بگويند خوب! بايد به اين گفتار عمومی ترتيب اثر داد يا بی ا عتنا ماند؟
اين وكيل محترم راه خود را انتخاب كرده، مثاًل تفکيک شغلی از چند بعدی معنی دارد يا نه؟ مردم 
جامعه هرچه بگويند گفته اند ! بايد بگوييم به من چه؟ كسب مال و منال در هر شرايط شغلی او را 

راضی می كند؟ يا بايد شرايط تقوی و راه انسان های شريف و پاكدامن را پيشه كند؟ 
اما، نه، اين راه های عنوان شده راهی مستقيم الهی نيست.

در اين جا است كه اين وكيل محترم می گويد: ما از خدا می خواهيم و مکرر می گوييم و از خدا 
می خواهيم خدايا: اهدناالصراط المستقيم. 

خدايا ، ما را به راه راست هدايت كن، خدايا ما را برهان از وسوسه شيطانی ما را در راه خودت ياری 
كن تا گمراه نباشيم ! و هم به شکلی عالی در قالب راه درست وكيل محترم دادگستری قرار گيريم.

آقايان محترم ! كارآموزان محترم وكالت دادگستری و وكالی محترم آينده اين مملکت !
بلی، وكيل محترم دادگستری، نام واال و مقام پر ارزشی است!

باری چو فسانه ميشوی ای بخرد                            افسانه نيک شو نه افسانه بد 
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قتل	را	از	ميان	برداريد،	نه	قاتل	را.  مارتين	لوتر	كينگ
جلسه اول محاكمه علنی پرونده معروف به »...« در شهر رشت كه در تاريخ 89/7/15 رخ داده و 
به تاريخ 89/7/17 كشف گرديد- و حاكی از قتل... بود- روز... در محل دادگستری...استان گيالن 

برگزار گرديد.
يادداشت حاضر فارغ از محتوا و ماهيت حقوقی پرونده و اظهارنظر درباره آن صرفاً قصد ارائه 

تصويری از نحوه برگزاری محاكمه و شکل آن دارد.
بی نظمی و عدم توجه به زمان- كه ظاهراً خصلت ذاتی ما ايرانی هاست- از مدعوين شروع شد! 
ساعت حضور اعالم شده از سوی دفتر دادگاه، هفت و سی دقيقه صبح جهت تحويل كارت شركت 
در جلسه بود كه اگر چه اين امر همان ابتدا صورت گرفت، اما رفت و آمدها تا انتهای جلسه در 
ساعت 13:20َ همچنان ادامه داشت. ساعت 8:5َ ضمن عذرخواهی از تأخير در شروع جلسه اعالم 
گرديد كه در انتقال متهمين از زندانی مشکلی رخ داده و تا دقايقی ديگر جلسه شروع خواهد شد. 
اين دقايقی	ديگر تا ساعت 9:10َ به درازا كشيد. و برخالف آنچه كه می پنداريم- و بايد باشد- و 
سايرين را می بايست در انتظار شروع جلسه از سوی قضات بدانيم، قضات محترم خارج از محل 
برگزاری جلسه منتظر ورود متهمين بودند! خوشبختانه رييس دادگاه در ابتدای جلسه با انتقاد از 
مسوولين زندان رشت، عمل آن ها را در اين تأخير مورد نکوهش قرار داد و اين تذكر تا حدودي 

نقدی بر يک محاكمه

كارآموز	وكالت سعيد	فهيم	خواه

ديدگاه
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بی حوصلگی و برافروختگی حضار را تسکين داد. اگر چه همانگونه كه گفته شده فی	التاخير	آفات، 
اين تأخير و بی نظمی در جريان محاكمه نيز تاثيرگذار بود.

شخصاً بعنوان يک كارآموز، صرف حضور در چنين محاكمه ای را تجربه ای گرانقدر از مشاهده 
عينی رسيدگی به پرونده ای با حساسيت باالی اجتماعی و قضايی ميدانستم، اما متأسفانه مواردی در 
جلسه مشاهده نمودم كه برخالف مفاد صريح برخی قوانين و آموزه های اساتيد بزرگ حقوق بود. 
از تشويش و بی نظمی ابتدای جلسه كه با جابه جايی مکرر طرفين رسيدگی و رژه سربازان و اداره 
كنندگان جلسه از مقابل محل جلوس هيأت قضات همراه بوده بگذريم، پس از قرائت كيفرخواست 
متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال كه آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير، درصدد ارائه 
اطالعاتی شخصی از خود بود كه با مخالفت رييس دادگاه مواجه شد. بديهی است يکی از وظايف 
قاضی جلوگيری از انحراف مسير رسيدگی به حاشيه است. اما نکته مهم، چگونگی انجام اين وظيفه 
است. رييس دادگاه با اظهار اين عبارت كه )نقل به مضمون(: شما	فقط	به	سوال	پاسخ	دهيد.	در	پايان	به	
شما	فرصت	كافی	داده	خواهد	شد	تا	اظهاراتی	كه	برای	خودتان	مهم	است	و	برای	دادگاه	مهم	نيست	را	بيان	
كنيد! قسمت اخير ماده 193 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفری مصوب 1378، عنوان ميکند: دادگاه	پس	از	
پايان	مذاكرات	به	عنوان	آخرين	دفاع	به	متهم	يا	وكيل	او	اجازه	صحبت	داده	... اوالً بعنوان يک قاعده- كه 
استثناء بردار هم نيست- سخن قانونگزار لغو و بيهوده نيست و كالم قانون، كالمی فارغ از آرايه ها 
و صناعات ادبی و هزل و هجو است كه مدلول صريح آن مطاع است. اگر دفاع در عبارتی كه از 
ماده فوق نقل شد بعنوان حقی برای متهم )موكداً عرض ميکنم متهم و نه مجرم( از سوی قانونگزار 
بيان شده، عجيب است كه به نظر رييس دادگاه، اين حق مهم نيست! ايشان كه در ابتدای جلسه از 
اسالمی	بودن	بستر	رسيدگی خبر داده و بر عادالنه	بودن آن تأكيد داشت در طول رسيدگی چندين بار 
بر اقرار متهمين در مرحله تحقيقات مقدماتی، تعليم ديدن آن ها در زندان و علم دادگاه از اعمالی 
كه آن ها انجام داده اند، تأكيد و خطاب به متهمين عنوان نمود: اين	حرفهای	شما	تاثيری	در	جريان	
رسيدگی	ندارد	و	ما	آن	تصميمی	را	كه	بايد	می	گيريم. متأسفانه اين اظهارات سرآغاز مکالماتی بين 
رييس دادگاه و متهمين و وكالی آن ها بود كه همگی بيانگر اراده ای حاكی از سبق تصميم هيأت 
قضات مبنی بر مجرميت متهمين و اعالم نظر صريح و ضمنی مکرر، پيش از اتمام رسيدگی بود. 
اعالم نظری كه ماده 210 قانون پيش گفته، صراحتاً قاضی را از آن منع كرده است: قاضی	دادگاه	
پيش	از	اتمام	رسيدگی	و	اعالم	رأی،	در	خصوص	برائت	يا	مجرميت	متهم	نبايد	بصورت	علنی	اظهار	عقيده	
نمايد. دادگاه انتظامی قضات در حکم شماره 497- 1308/9/16 براين امر صحه گذاشته است. 
چه اين كه اين اظهارنظر ناقض بيطرفی قاضی و بی اعتبار كننده جريان رسيدگی است.1 اگر پس 

1. اگر چه در رأی مذكور اعالم »بی تقصيری« متهم قبل از اتخاذ عقيده نهايی در پرونده تخلف دانسته شده، اما واضح است كه كلمه 
»بی تقصيری« در اين رأی موضوعيت نداشته و مقصود همان اظهارنظر پيش از صدور رأی است.
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از ختم رسيدگی نظر قضات بر مجرميت متهمين باشند، اين نظر در نوشته ای به نام رأی كه واجد 
آثار حقوقی خاصی است، منعکس ميگردد و بس. خارج از اين چارچوب هرگونه اظهار عقيده و 

برخورد با متهم غيرقابل قبول است.
در همين راستا يکی از ضروريات قضاوت، عدم اظهار عقيده بصورت مقطعی و موردی است. به 
اين معنا كه اگر كل جريان محاكمه را تركيبی از اجزای متفرق پرونده بدانيم، قاضی نمی بايست 
در هر بحث و برای هر جزء، بصورت عليحده نظر شخصی خود را عيان كند. چه بسا اين اجزاء، 
پس از تركيب، ماهيتی ديگر گونه بيابد و نظر قاضی را بی اثر كند. حسن بزرگ اين ويژگی قاضی، 
روان شدن جريان محاكمه و گردش آزاد اطالعات است، تا ضمن حفظ آرامش طرفين رسيدگی، 
بيطرفی مقام قضا آشکار شود. اما با اظهار جمالت پيش گفته، متهمين- و نه مجرمين- در وضعيتی 
بغرنج قرار می گيرند. چه بسا متهمی كه در بستری امن و فضايی حاكی از بيطرفی قاضی قرار بگيرد، 
ترغيب به ارائه اطالعاتی شود كه در تنوير ذهن قاضی مؤثر باشد. جنبه روانشناسانه اين قضيه از اين 
حيث بااهميت است كه وقتی شخصی در شرايط ناامن، تنش زا و تحت فشار جوی بر عليه خود، 
قرار گيرد مبادرت به اقدامات يا ارائه اطالعات نادرست، مشوش و بی هدف می نمايد. متأسفانه 
در محاكم كيفری- به خصوص اگر حساسيت نسبت به موضوعی در جامعه يا دستگاه قضايی باال 
باشد- ، متهمين، مجرم انگاشته شده و اصل اصيل برائت- خواسته يا ناخواسته- با هدف تسکين 
اذهان عمومی، قربانی ميگردد. همانگونه كه در ابتدای اين يادداشت عنوان شد بحث بر سر ماهيت 
جريان و مجرميت يا برائت متهمين نيست، بلکه حفظ تناسب و تظاهرات بيرونی جلسه رسيدگی به 

پرونده ای است كه موضوع آن قشر عظيمی از شهروندان را تحت تأثير قرار داده است. 
اما آنچه برای اينجانب بعنوان كارآموز وكالت غيرقابل باور مينمود نحوه رفتار هيأت قضات با 
وكالی متهمين بود. زمانی كه وكيل محترم متهمين رديف اول و دوم در مقام بيان قصد باطنی 
موكلينش از ورود به منزل مقتولين برآمد، رييس دادگاه با مزاح عنوان نمود: اين	حرف	شما،	چون	در	
جريان	قتل	حضور	نداشتيد	قابل	استناد	نيست! يا در دو مورد به وكالی متهمين عنوان نمود كه: در	چنين	
پرونده	ای	كه	همه	چيز	آشکار	و	عيان	است،	انتظار	ميرود	شما	به	دادگاه	جهت	پيشبرد	محاكمه	كمک	كنيد	و	
برای	دفاع،	قلب	واقعيت	نکنيد. اين اظهارات يا اظهارات مشابه صراحتاً مخالف اصل 35 قانون اساسی، 
ماده واحده انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
ماده 186 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفری و تبصره يک آن و مفاد اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق 
حقوق مدنی و سياسی و... است. خالصه نمودن امر دفاع در اثبات بيگناهی متهم، برداشتی بسيار 
سطحی و ابتدايی از امر وكالت است. گستره دفاع بسيار وسيع است و برای نمونه از مصاديق بارز آن 
ميتوان به اعالم تطبيق عمل متهم با ماده يا مواد خاصی از قانون مجازات يا فقدان مسئوليت كيفری 
يا فقدان قصد يا برخورداری متهم از معاذير معاف كننده از مجازات يا شايستگی وی در استفاده 
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از تخفيف و... اشاره نمود. هيچ يک از اين موارد، مصداق قلب واقعيت نيست. ارائه برداشتی از 
پرونده برخالف مفاد كيفرخواست توسط وكيل نيز، قلب واقعيت و تلقين امر خالف نيست.2 ضمنًا 
اين حق دفاع توسط محکمه اعطا نميگردد كه همان محکمه آنرا سلب كرده يا مطابق ميل خود به 
آن جهت بدهد. شان قانونگزار به مثابه معطی اين حق، فراتر از اين محکمه و هر محکمه ای است. 
فراز تاسف آور اين برخوردها آن جا بود كه وكيل محترم متهم رديف سوم در موضع دفاع، از دو 
تن از فقهای بزرگ شيعه شاهد مثال آورد و پس از بر زبان آوردن نام دو فقيه، دو تن از مستشاران 

با اشاره به يکديگر نيشخند زدند!
مشاهده چنين شيوه ای در محاكمه ای كه اهميت آن چه از جهت احقاق حقوق اوليای دم و چه 
از جهت اجتناب از تندروی نسبت به متهمين غيرقابل انکار است، بسيار عجيب می نمايد. تبصره 
3 ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 صراحتاً عنوان ميکند: وكيل	در	
موضع	دفاع	از	احترام	و	تامينات	شاغلين	شغل	قضا	برخوردار	ميباشد. آن جا كه قانونگزار شان وكيل و 
قاضی را يکسان ميداند، اين تنافس هيأت قضات نسبت به وكالی متهمين غيرقابل قبول و برنتافتنی 
است.به عبارت ديگر هر جا كه در تعامل بين قاضی و طرفين رسيدگی- اعم از اصيل يا وكيل- مقام 
قضا در مقام تفاخر برآيد، شائبه ضعف در اقتدار مسند خود را تقويت ميکند. حال آنکه با مديريت 
صحيح و حفظ آرامش و متانت مقام، كمترين شکی در اقتدار و سالمت محاكمه پيش نخواهد آمد. 
اين همان تفاوت بين مديريت و كنترل جريان محاكمه است. قاضی متبحر جلسه رسيدگی را اداره 
ميکند و نه كنترل. اگر نگوييم برجسته ترين، قدر متيقين، يکی از برجسته ترين ويژگيهای هر قاضی 
تسلط بر حاالت و رفتار و گفتار خود در حين محاكمه و احتراز از بروز انگيزشها و هيجانات آنی 
و جلوگيری از انعکاس آن ها در گفتار و رفتار و حاالت چهره است، به گونه ای كه هيچيک از 
طرفين رسيدگی نتوانند تا پيش از ابالغ حکم )چه بصورت قرائت در جلسه و چه ابالغ كتبی( به 

سير درونی اتخاذ تصميم توسط قاضی پی ببرند، سخن به گزاف نگفته ايم.
در دو مورد در ضمن دفاع، رييس دادگاه به وكالی متهمين متذكر گرديد: وظيفه	شما	كمک	به	جريان	
رسيدگی	و	روشن	شدن	موضوع	و	پرده	برداشتن	از	چهره	واقعيت	است	و	نه	پوشاندن	آن. اشاره زيبايی 
است اما منطوق اين كالم اديبانه بر چه مفهومی داللت ميکند؟ به جانبداری از نظر قاضی؟ وكيل در 
موضع دفاع آزادانه، حق ارائه دفاع با توجه به مشاهدات و مکاشفات خود از پرونده را دارد. اين 
برداشت وكيل از موضوع، الزاماً نبايد با نظر قاضی همسان باشد. )واقعيت نيز از تبادل يا تضارب 
همين آراء، آشکار ميشود.( در همين راستا، قاضی نميتواند و نبايد به دفاع وكيل برحسب سليقه 
2. برای آگاهی بيشتر، مطالعه اين مقاالت پيشنهاد ميگردد: 1- حق	دفاع تاليف آقای بهمن كشاورز در روزنامه شرق 89/4/12 و 
خبرنامه كانون وكالی اصفهان، شماره 49، ص 83- 2- در	حاشيه	حق	دفاع تاليف بهروز تقی خانی، همان، ص 85، 3- اصالحات 
قضايی و ضرورت نقد ازدرون تاليف شاپور اسماعيليان، خبرنامه اصفهان شماره 50، ص 2، 4- خبرها و حاشيه ها، از شاپور 

اسماعيليان، مدرسه حقوق شماره 56، ص 99.
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خود جهت بدهد. 
در ادامه پس از آنکه وكالی متهم رديف سوم متعرض نظريه پزشکی قانونی شده و مستدالً در 
مقام ايراد برآمدند، رييس دادگاه- البد در كسوت مدافع نهاد پزشکی قانونی- عنوان نمود: گزارش	
پزشکی	قانونی	بسيار	موشکافانه	و	دقيق	بوده،	لطفاً	زحمات	كارشناسان	را	زير	سوال	نبريد! اين كه دقيقاً از 
چه زمانی ايراد به نظريه كارشناسی با بحث اخالقی قدرنشناسی تداخل پيدا نموده، برای اينجانب 
بنا  مشخص نيست! هر چه هست، مجموع اين عوامل حکايت از محاكمه ای داشت كه ظاهراً 

نداشت اصول مسلم دادرسی كيفری را - حداقل در حد حفظ تظاهرات خارجی- ارج بنهد.
عليرغم آنکه بارها و بارها در نشست ها و همايش ها و جلسات عمومی و خصوصی برهمکاری 
نهادهای دست اندركار مشاغل حقوقی اعم از كانون وكال و دادگستری و غيره تأكيد شده و ميشود 
اما محاكماتی با اين شيوه بارها و بارها رخ داده و ميدهد و متأسفانه در بسياری موارد قبح آن از ميان 
رفته و اين نحوه رسيدگی بعضاً بصورت يک رويه در آمده است. با تداوم اين رويه متأسفانه بايد 

گفت كه عليرغم همه شعارها، راه درازی تا تعامل حقيقی بين وكال و قضات وجود دارد.

نااميدم	مکن	از	سابقه		لطف	ازل											تو	چه	دانی	پس	پرده	كه	خوب	است،كه	زشت
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قوانين

الف:	قوانين:
1. قانون پيش فروش ساختمان با 25 ماده و 4 تبصره در تاريخ 1389/10/12 به تصويب مجلس 

شورای اسالمی و در تاريخ 1389/10/29 به تائيد شورای نگهبان رسيد.
2. قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر 35 ماده و 32 تبصره در تاريخ 1389/12/8 به 

تصويب مجلس شورای اسالمی ودر مورخه 1389/12/24 به تائيد شورای نگهبان رسيد.
3. آئين نامه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی:

در اجراي 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/ 1/ 1381 مجلس شوراي اسالمي، 
تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 23/ 5/ 1384 و اصالحيه آن 

در تاريخ 8/ 12/ 1389 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد.

ب:	آراء	وحدت	رويه:
مانع  1. رأي وحدت رويه شماره 716 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنانچه زوجه بدون 

مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد:
نظر به اين كه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمکين از زوج تکليف قانوني زوجه است، بنابر اين 
در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و 
با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طالق كه به حکم ماده 
1119 قانون مدني ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در 
رديف 12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان 
عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد مورد تأييد 
است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در 

موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها الزم االتباع است.

عليرضا	اماني
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2. رأي شماره 474 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال 
اراضي و امالک مادام كه به تنفيذ و تاييد مراجع قانوني صالحيتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون 

ثبت نرسيده باشد جواز قانوني ندارد:
نظر به اينکه مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310/12/26 درمواردي كه اسنادي 
مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 47 قانون بايد به ثبت برسند، به ثبت نرسيده باشند در هيچ 
يک از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهند شد و به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 166 . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان 
عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است.مورخ 
1375/7/28 پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و امالک، مادام كه به تنفيذ و تاييد مراجع 
قانوني صالحيتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد، لذا آراء 
صادره از سوي شعب چهارم و سي ويکم در حدي كه متضمن معني فوق مي باشد صحيح و موافق 

مقررات اعالم مي گردد.
3. رأی شماره 371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 55 
قانون شهرداری حق اظهارنظر نسبت به تغيير كاربری و انجام فعاليت جديد عالوه بر پلمپ را ندارد:

حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، براي مراكز مزاحم يا مخالف اصول بهداشت صرفًا 
تعطيلي، تخريب و يا انتقال به خارج از شهر را تجويز نموده است و نظر به اينکه شکات پرونده هاي 
موضوع تعارض، از اتحاديه صنف لوازم خانگي در رسته توزيع سيلندرهاي 2 و 11 كيلوئي پروانه 
فعاليت داشته اند، تصميم كميسيون موضوع تبصـره بند 20 قانون فوق الذكر كه براي جلوگيـري از 
مزاحمت مراكز مورد شکايت عالوه بر پلمپ و انسداد مغازه رأي بر كاربري و فعاليت جاري و 
هماهنگي با شهرداري در ايجاد صنف و انجام فعاليت جديد كسبي صادر نموده است، مغاير با حکم 
قانونگزار و خارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور، تشخيص داده شد، از اين جهت رأي شعبه 
سي ام ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 1388/5/11، در حد نقض رأي 
كميسيون صحيح و موافق اصول و موازين قانوني اعالم مي گردد. اين رأي به استناد ماده 43 قانون 
ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است.
4. رأي شماره470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع سلب مالکيت مشروع اشخاص 
و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور 

تفکيک آن ها خالف قانون است:
نظر به اينکه اوالً، مطابق نامه شماره 89/30/40421 مورخ 1389/8/12 قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان، اطالق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه معترض عنه نسبت به مقدار بيش از 
لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات 
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كوچکتر توسط فقهاي شوراي نگهبان خالف موازين شرع تشخيص گرديده است. ثانياً، با توجه به 
آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 56 مورخ 1380/2/30 و 59 مورخ 
1375/4/9 و 210 مورخ 1372/12/14، هرگونه اقدام به تفکيک و افراز اراضي كه موكول به اخذ 
مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خالف اصل تسليط و مالکيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه 
تملک اراضي و امالک اشخاص بوده و در هيچ يک از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
مصوب 1351، سلب مالکيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور 
رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفکيک آن ها تجويز نگرديده است. لذا مصوبات 
معترض عنه به شرح بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از بند 4ـ10 مقررات تفکيک زمين دفترچه طرح جامع و 
حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغايرت با موازين شرعي و مقررات قانوني مستند به ماده 41 و بند 

1 از ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
)www.dadkhahi.net: منبع(
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اخبار	داخلی:
1.	كميسميون	كارآموزی:

الف: در آذر ماه 1389 آزمون سراسری ورودی وكالت در كانون وكالی دادگستری گيالن برگزار 
گرديد كه در نهايت تعداد 50 نفر) 31 نفر از آقايان و 19 نفر از بانوان ( موفق به قبولی در اين 

آزمون شدند.
و   1389/11/30 های  تاريخ  در  نفر   19 حضور  با   1387 ورودی  كارآموزان  اختبار  آزمون  ب: 
1389/12/1 برگزار گرديد كه پس از موفقيت آنان ، مراسم تحليف و اعطا پروانه وكالت پايه يک 

به نامبردگان در تاريخ 1389/12/12 صورت پذيرفت.

2.	مراجع	انتظامی	)دادسرا	و	دادگاه(:
الف:	دادسرا:

تعداد پرونده های مطروحه نزد دادسرای كانون وكالی دادگستری گيالن در شش ماه دوم سال 1389 
مجموعأ 51 فقره بوده كه از اين تعداد 19 فقره منجر به صدور قرار منع تعقيب و يک فقره منجر به 

صدور كيفرخواست گرديده است و ساير پرونده ها مطرح رسيدگی می باشد.

ب:	دادگاه:
در همين مدت تعداد 17 فقره پرونده وارد دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن شد كه در 

نهايت 14 فقره پرونده مختومه گرديد و3 فقره ديگر در جريان رسيدگی است.

عليرضا	اماني

اخبار داخلي
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3.	اداره	معاضدت	و	وكالت	تسخيری:
پس از عدم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكيل در دعاوی حقوقی ، به ناگاه از تعداد افراد 
متقاضی استفاده از وكيل معاضدتی كاسته شد به نحوی كه از مهر لغايت اسفند ماه 1389 صرفأ دو 
نفر بدين منظور به كانون گيالن مراجعه داشتند كه در اين خصوص اقدام مقتضی صورت پذيرفت.
همچنين در مجموع در تارخ های فوق الذكر 97 مود تقاضای وكالت تسخيری از كانون وكالی 

دادگستر گيالن به عمل آمد كه منجر به تعرفه وكيل شد.

4.	كميسيون	ورزش:
چهارمين دوره مسابقات سراسری فوتسال كانون های وكالی دادگستری كشور با حضور 13 تيم 
از تاريخ 1389/12/2 لغايت 1389/12/6 با ميزبانی كانون وكالی دادگستری گيالن در شهر رشت 
كانون وكالی  آذربايجان شرقی،  دادگستری  كانون وكالی  تيم های  نهايت  در  كه  گرديد  برگزار 
دادگستری اصفهان وكانون وكالی دادگستری مركز به ترتيب به مقام های اول تا سوم دست يافتند.

همچنين كاپ اخالق اين دوره از رقابت ها به كانون وكالی دادگستری گيالن اهداء گرديد.
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احکام جداگانه،  با صدور  گيالن  دادگستری  وكالی  كانون  انتظامی  دادگاه  كانون  انتظامی  اخبار 
محکوميت هايي را برای تعدادی از همکاران به شرح زير مقرر نمود:

آقای بهزاد جعفری مقدم به موجب حکم شماره 604 - 89/4/29 به توبيخ با درج در روزنامه - 1
رسمی و مجله كانون.

آقالی محمد بابائی به موجب حکم شماره 618 – 89/9/13 به توبيخ با درج در مجله. - 2

آقای عليرضا نيکو به موجب حکم شماره 620 – 89/9/20 با يک درجه تخفيف به توبيخ با - 3
درج در مجله.

ضمناً آقای مختار طهماسبی پور نيز به موجب حکم شماره 318 صادره از شعبه اول دادگاه عالی 
انتظامی قضات به محروميت از اشتغال به وكالت به مدت 3 ماه محکوم گرديد. 

اخبار انتظامي كانون
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در ايامی كه گذشت، جامعه حقوق دانان استان
سه تن از اعضاء خود را از دست داد.

درگذشت آقايان:	
سيد	مصطفی	فاطمی،	سيد	جالل	كيافر	و	عيسی	بشرويه

	را به خانواده محترم ايشان و همکاران ارجمند تسليت می گوييم.

تسليت

سيد	مصطفی	فاطمی عيسی	بشرويهسيد	جالل	كيافر


