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سخن سردبير
به نام آنكه هستی، نام از او يافت 

تاج سخن را بايد با گراميداشت يک حسن اتفاق در اتحاديــه سراسری كانون های وكال )اسكودا( آراست. يعنی - 1
به رويكرد قابل تحسين هيات مديره های محترم كانونها به سمت عدم تمركز در انتخاب رياست )اتحاديه(. چه بعد 
از چندين دوره از مقطـع تشكيل )اتحاديه( كه رياست انتخابی آن عماًل در كانون مركز متمركز بود، منتخب شايسته 
آخرين انتخابات، همكار فرهيخته ای از كانون وكالی فارس است كه به مدت دو سال، رياست )اتحاديه( را عهده دار 
شده اند. البته اين رويكرد، در عين آن كه از اعتبار كانون مركز به عنوان مركز ثقل اتحاديه و كانون ها چيزی نمی كاهد، 
بديل شفافی از دمكراسی در يک تشكيالت مستقل و قانونی است. اين انتخابات، ضمن اهتمام جمعی نمايندگان 
جامعه وكالت كشور به شايسته گزينی، در عين حال؛ عرصه ای فراخ و شفاف برای راستی آزمائی فرايند برگزاری 
آن نيز هست: مطابق اساسنامه و آئين نامه اجرائی مربوطه، شكل گيری انتخابات ، اجماالً فراخوان واجدين شرايط 
نامزدی توسط )اتحاديه( برای تصدی دو ساله اركان اتحاديه ، معرفی داوطلبان مطابق شرح قابليتها و تجربيات اعالم 
شده )توسط خود ايشان( به كليه كانونها، و در خاتمه ، برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف در اولين مجمع عمومی 

)اتحاديه( است. 

اليحه قانون	جديد	مجازات	اسالمی كه بعد از وضع و تصويب قانون	حدود	و	قصاص	و	ديات در سال 1370 - 2
و نيز )قانون تعزيرات( در سال 1375و سپس اجرای آزمايشی آن طی چهار دوره پنج ساله ، بنا بر اعالم )قائم مقام 
معاون تنقيح قوانين مجلس شورای اسالمی( در مصاحبه با خبرگزاری )ايسنا(1 ،در سال 1386 به مجلس ارائه شده و 
بعد از بحث و بررسی هايی كه قريب پنج سال به طول انجاميد و متعاقب چند مرحله رفت و برگشت از مجلس به 
شورای محترم نگهبان و بالعكس، سرانجام در ديماه 1390 از تصويب مجلس و تائيد شورای نگهبان گذشته و ظاهراً 

بعد از اصالحات ويرايشی و تنقيحی، در انتظار اجرای آزمايشی سه ساله از سال 1391 است. 
قانون فوق كه از منظر كارشناسان و اساتيد حقوق نسبت به قانون فعلی، منعطف تر ارزيابی شده، البته دستخوش 
ايرادات و انتقاداتی اصولی نيز قرار گرفته كه اهل فضل به تفصيل به آن پرداخته اند. از جمله ايرادات، قصاص نوجوانان 
بالغ مرتكب جنايت مستوجب اين كيفر در شرايطی است كه حين ارتكاب جرم، كمتر از 18 سال- سن قانونی– 
داشته اند. ظاهراً تنها تغيير در روند اجرای حكم فوق، نگهداری محكوم عليه در كانون اصالح و تربيت تارسيدن وی به 
سن قانونی است! در حالی كه به موازات رويكردهای مثبت و پيش بينی شده در قانون جديد، اقتضا داشت كه واضعين 
آن، با نگرش به منابع اصلی فقه، دكترين های حقوقدانان، آراء و نظرات علمی روانشناسان و جامعه شناسان و توجه 
به آثار و تبعات اجتماعی اين كيفرخصوصاً انعكاس جهانی  آن، الزام قطعی محاكم را – و نه نسبی به نحو اعالم شده 

در مصاحبه فوق -  به تعيين مجازات جايگزين در مورد اين قبيل مجرمين پيش بينی كنند. 
3 – از نكات مثبت و قابل تامل قانون جديد حسب اعالم قائم مقام محترم، حذف سنگسار، حذف مجازات اعدام 
برای جرائم ارتداد، سحر و جادو و خصوصاً پذيرش	مرور	زمان	در	جرائم	تعزيری است. كه گويای تاثّر قانونگزار 
از شرايط زمان و مكان و درک اوضاع و احوال درونی و بيرونی است كه منطقاً انعطاف بيشتری را می طلبيد تا قانون 
مصوب، به آئينه زمان نزديک تر باشد. خاصه مورد اخير يعنی )پذيرش مرور زمان در جرائم تعزيری( كه در حقيقت، 
فصل الخطاب فصل معضالت مبتال به محاكم در سه دهه اخير در نظام قضايی جاری به ويژه از مقطع تصويب قانون 



4

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری 2 است. 
نظام های حقوقی  پذيرفته شده در دكترين ها و  بديهی ترين اصول  از  به سمت يكی  اين رجعت منطقی  بهرحال ، 

بين المللی اگر چه با تاخير، ولی قابل تقدير است. 
4 – و اما محور بحث اين مقال در اين مجال مناسب، مطلبی است كه قائم مقام محترم در قسمتی از مصاحبه با 
)ايسنا( بيان فرموده اند. اين كه: ...	نام	برخی	از	جرائم	و	مجازات	ها	در	اين	قانون	نيامده	و	فقه	در	اين	موارد	سرجای	
خود	قرار	دارد	تا	در	صورت	بروز	جرمی،	رييس	دادگاه	برای	تشخيص	حكم	بر	اساس	شرع	عمل	كند	... ! جای بسی 
تعجب است كه در قبال اندک نشانه های تغيير و انعطاف در قانون جديد، باز نگرشی مغاير با اصول و سياست های 
شناخته شده جزايی موجب می شود تا افراط و تفريط هايی غير منطقی را شاهد باشيم كه حتی در تضاد صريح و آشكار 
با قانون اساسی و ساير قوانين است. كدام مصلحت ايجاب می كرد كه در 1200 ماده قانون جديد، جائی برای ذكر 
عناوين مسكوت مانده، نباشد؟ البته ما از ديدگاه شورای محترم نگهبان )كه بخشی از تكليف موظفش متوجه تطبيق 
مصوبات با اصول قانون اساسی است( در خصوص مورد اطالعی نداريم. ولی جدای از مغايرت بيان قائم مقام محترم 
با اصل قانونی	بودن	جرائم	و	مجازات	ها موضوع اصل 36 قانون اساسی و نيز برخی قوانين عادی3-4-5 كه اجماالً 

در قاعده قبح	عقاب	بال	بيان متجلی است، بر اساس منابع فقهی:

پيش	از	اين	كه	شارع،	قوانين	خود	را	به	اطالع	مردم	برساند،	نمی	تواند	به	علت	تخلف	از	آن	قوانين،	كسی	را	مورد	
مواخذه	قرار	دهد	...	و	منظور	از	)بيان(،	وضع	قانون	و	اعالن	آن	است6. بعالوه، بر تعيين عناوين جرائم و ميزان كيفر 
آنها اين فايده مترتّب است كه مجازات ها با توجه به نوع و نحوه و شرايط وقوع جرائم، از اقّل و اكثری برخوردار 
بوده و در نتيجه، حاكم با توجه به شرايط فوق و ساير اوضاع و احوال خاص در هر مورد، مخيّر به تعيين كيفر مناسب 
خواهد بود. بنابراين، ولو در فرض احاله امر به موازين شرعی، ذكر عنوان جرم ومجازات مقرر بر همان اساس به 
منظور اجتناب از كجروی ها و انحراف از حدود و نيز عدم مواجهه با آرای مغاير از دادرسان غيرمتخصص در منابع 

شرعی و غيرعالم در سابقه فقهی احكام در مسير حفظ و تامين حقوق اشخاص، اقتضا دارد. 
در هرحال، رويكرد قانونگزار در مورد فوق و در فرض بقاء ديدگاه عنوان شده، مسامحه ای جدی و غيرقابل اغماض 

محسوب و در عمل، قطعاً موجد خسارت خواهد بود. 

                                                                                         والّسالم
پی	نوشت:

1 . روزنامه اطالعات -  شماره 25259 – 90/12/8 
2 . ماده 173 قانون آئين دادرسی كيفری-  الزم به يادآوری است كه تصويب ماده مزبور در قبال اين نظريه كه )در اسالم، فصلی 
بنام مرور زمان ، حكومت ندارد (، خود به منزله گشايشی به منظور تمّسک به )مرور زمان ( حداقل در مورد جرائم بازدارنده حسب 

تعريف ماده 17 قانون مجازات اسالمی بوده است . 
3 . اصل 36 قانون اساسی 

4. مواد 1 الی 4 قانون مدنی 
5 . ماده 2 قانون مجازات اسالمی

6. دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی -  ترمينولوژی حقوق – توضيح زير عنوان: قبح	عقاب	بالبيان
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مبحث	اول	:كليات
ماده 1 اساسنامه فدراسيون های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ايران اشعار می دارد »فدراسيون های 
ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده می شوند موسسات 
عمومی غيردولتی دارای شخصيت حقوقی هستند كه براساس مشی و اصول ورزشی تعيين شده و 
به موجب منشور المپيک با مراعات شئون اسالمی و مقتضيات ملی و به عنوان باالترين مرجع ذی 
صالح در هر رشته ورزشی تشكيل می شوند و در چهارچوب اين اساسنامه با هماهنگی سازمان 

تربيت بدنی و رعايت قوانين مربوط فعاليت می نمايد.2«
صراحت ماده 1 اساسنامه اعالم می دارد كه اين نهاد عمومی غيردولتی می بايست با هماهنگی 
سازمان تربيت بدنی اقدام به انجام امور خود نمايد. سازمان تربيت بدنی در مورخ 1374/2/18 اقدام 
به تدوين و تصويب آيين نامه انضباطی سازمان تربيت بدنی نمود و به ساير فدراسيونها طبق ماده 
13 اعالم نموده »كميته های انضباطی فدراسيونهای ورزشی موظفند با همكاری معاونت فنی و امور 
فدراسيونهای ورزشی ظرف مدت سی روز از تاريخ ابالغ اين آيين نامه نسبت به تهيه و تدوين 
دستورالعمل انضباطی مربوط با توجه به مقررات فدراسيون بين المللی مربوطه و با توجه به مقررات 
فدراسيون بين المللی و كميته بين المللی المپيک اقدام و آن را جهت تاييد و تصويب به سازمان 
تربيت بدنی ارسال نمايند.« مفهوم ماده روشن بوده و به صراحت اعالم می دارد بايد آيين نامه 

انضباطی توسط فدراسيونها تدوين شده و به سازمان جهت تصويب ارسال و آنگاه اجرايی شود.

حامد	آريانفر

بررسی تدوين و تصويب آيين نامه های انضباطی فدراسيون ها
و هيأت های ورزشی در نظم حقوقی كنونی

كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری

فدراسيون های  انضباطی  كميته های 
ورزشی يكی از نهادهای تازه تاسيس 
در  تازگی  به  كه  است  قضايی  شبه 
كرده  پيدا  ظهور  ما  ورزش  صحنۀ 
بوجود  علت  اينكه  از  و جدا  است 
به طور  بوده  چه  كميته  اين  آمدن 
فنی  رشد  كه  گفت  بايد  خالصه 
ورزش و حرفه ای شدن ورزشكاران 

همراه با اخالق مند كردن برخوردها 
نكرده و  پيدا  يا همسان رشد  نبوده 
اين امر يكی از داليل اساسی بوجود 
مراجعه  با  كميته هاست1.  اين  آمدن 
به سايت های مختلف فدراسيونهای 
اين  به  می توان  راحتی  به  ورزشی 
آيين نامه ها دسترسی پيدا كرد وليكن 
چالش برانگيز  و  توجه  قابل  نكته 

مرجع  آيين نامه ها  اين  تصويب  در 
تصويب آنهاست؛ تصويب اين آيين 
تربيت  سازمان  توسط  بايد  نامه ها 
امر  اين  به  كه  پذيرد  بدنی صورت 
دقت نشده و متاسفانه مراجعی كه به 
نظر فاقد صالحيت جهت تصويب 
اين  به  اقدام  آيين نامه ها هستند  اين 

مهم نموده اند.

مقدمه
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مبحث	دوم:	شيوه	تدوين	وتصويب	آيين	نامه	های	انضباطی	در	فدراسيونهای	ورزشی
متاسفانه فدراسيونهای ورزشی مختلف اقدام به تصويب آيين نامه انضباطی برای خود نموده اند كه 
عالوه بر عدم توجه به اساسنامه فدراسيونهای ورزشی به ماده 13 آيين نامه انضباطی سازمان تربيت 
بدنی نيز عنايت نداشته اند؛ به عنوان مثال به چند مورد از اين آيين نامه ها اشاره كرده و دليل يا 

داليل عدم وجاهت قانونی آنها را مستنداً بررسی می نماييم.
بعضاً در آيين نامه هايی مشاهده می گردد كه آيين نامه به تصويب مجمع عمومی فدراسيون رسيده 
است3، بدون ترديد استناد قائلين به اين نحوه تصويب ماده 16 اساسنامه است كه اشعار می دارد 
»در هر فدراسيون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعدادهای قهرمانان، مربيان، داوران و 
ساير دست اندركاران و با هدف اجرای دقيق قوانين و مقررات بين المللی و بررسی راهكارهای 
توسعه و گسترش رشته ورزشی مربوط كميته هايی از قبيل كميته فرهنگی، كميته اجرايی، كميته 
های اداری و مالی، كميته تحقيقات و آموزش، كميته برنامه ريزی، كميته داوران و مربيان، كميته رفاه 
و تعاون، كميته فعاليت و سرمايه گذاری در امور بازرگانی و كميته روابط بين الملل و... تشكيل می 
گردد. طرز تشكيل، وظايف، فعاليت مسايل اداری معامالتی، فرهنگی، ورزشی و ساير موارد ذيربط 
با كميته ها به موجب آيين نامه ای می باشد كه توسط رييس فدراسيون تهيه و پس از تاييد هيات 

رئيسه به تصويب مجمع فدراسيون می رسد.«
ولی به نظر می رسد در مبحث مربوط به وظايف مجمع و مصرحاً در بند 7 ماده 7 كه اشعار می دارد 
»... تصويب آيين نامه های اجرايی، اداری، استخدامی، مالی و معامالتی و ساير آيين نامه ها و 
مقررات مورد نياز فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدنی...« 
بايد به تصويب سازمان برسد.  نيز  انضباطی  نامه  آيين  نامه ها باالخص  آيين  پرواضح است كه 
گروهی ديگر از فدراسيونها4 به صراحت اعالم می دارند كه آيين نامه انضباطی ای كه به تصويب 
هيات رئيسه رسيده ، قابل اجراست. حال برای تدقيق در اين نحوه تفكر الزم است عين ماده 9 

اساسنامه فدراسيونهای ورزشی ذكر شده و مالحظه گردد آيا هيات رئيسه چنين اختياری را دارد؟

»وظايف هيات رئيسه به شرح ذيل تعيين می شود:
1- تهيه و تدوين عملكرد ساالنه فدراسيون و تقديم آن به مجمع

2- ارايه پيشنهادات مربوط به آيين نامه، دستورالعمل ها و ساير قوانين و مقررات ورزشی به مجمع
3- تهيه و تقديم بودجه، اعتبارات برنامه ها و تقويم های كوتاه مدت و بلندمدت فدراسيون به مجمع

4- اجرای مصوبات مجمع
5- تاييد روسا و اعضاء كميته های مختلف فدراسيون

6- پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع
7- پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين المللی ورزشی به مجمع.«
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با توجه به عين ماده 9 و با عنايت به بند 7 ماده 7 و ماده 16 اساسنامه فدراسيونهای ورزشی و 
باالتفات به ماده 13 آيين نامه انضباطی سازمان تربيت بدنی به نظر می رسد اين نحوه تصويب آيين 

نامه انضباطی نيز اشتباه باشد.
در پاره ای از آيين نامه های انضباطی5 اصوالً  نحوه تصويب آيين نامه انضباطی مشخص نيست كه 
آيا اساساً آيين نامه وفق ماده 16 اساسنامه توسط رئيس فدراسيون تهيه شده و پس از تاييد هيات 
رئيسه به تصويب مجمع و سازمان تربيت بدنی رسيده است يا خير؟ به هر حال از دو شيوه خارج 
نيست يا روند تصويب اين آيين نامه ها براساس قوانين بوده كه نيازی به ذكر نداشته اند يا اصاًل 

هيچ موردی از موارد آيين نامه و اساسنامه مراعات نگرديده است.
جای بسی تامل و تاسف است كه بعضاً فدراسيونهايی6 كليه موارد قانونی تصويب آيين نامه خود را 
رعايت كرده اند، ولی هيات های استانی متبوعه عليرغم وجود آيين نامه انضباطی منفک كه به تاييد 
سازمان تربيت بدنی نيز رسيده است طبق آيين نامه انضباطی سازمان تربيت بدنی عمل نموده و از 

آيين نامه انضباطی فدراسيون متبوعه خود تبعيت نمی نمايند.7
در مواردی نيز با مراجعه به سايت های مختلف8 مشاهده می گردد كه هيات های استان ها راساً اقدام 
به تدوين و تصويب آيين نامه انضباطی درون استانی به موازات آيين نامه انضباطی فدراسيونهای 
ورزشی نموده اند در موارد ی برخورد شده كه مرجع تصويب كننده يا هيات رئيسه بوده  است يا 

هيات رئيسه به انضمام رياست كميته انضباطی استان متبوعه.
 بند 5 از ماده 2 آيين نامه هيات های ورزشی مصوب 83/11/25 در شرح وظايف هيات های استانی 
اشعار می دارد » اجرای مقررات و آيين نامه های ابالغ شده از سوی فدراسيون در سطح استان و 
نظارت بر نحوه فعاليت هيات های شهرستانها، شهرها، بخش های مستقل تابعه و...« يعنی اساسًا 
تصويب آيين نامه در صالحيت هيات های استان نيست و ماده 9 اين آيين نامه در شرح وظايف 

هيات رئيسه اعالم می دارد 
1- تهيه گزارش عملكرد يكساله هيات و ارائه آن به مجمع

2- پيشنهاد بودجه ساالنه و برنامه تقويم ورزشی به مجمع براساس منابع مالی قابل تامين
3- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته يا رشته های مربوط در سطح استان

4- تاييد مسئولين كميته های مختلف در هيات كه از طرف رئيس پيشنهاد می شوند.
5- تشكيل كميته های متناظر در فدراسيون مرتبط در صورت نياز

6- تاييد روسای هيات های شهرستانهای تابعه استان بنا به پيشنهاد رئيس تربيت بدنی شهرستان مربوطه.
مشخص است كه تصويب آيين نامه انضباطی در صالحيت هيات های استان نيست و شرح وظايف 
هيات رئيسه نيز اصاًل تصويب يا... در خصوص آيين نامه نمی باشد. جالب اينكه بعضاً در اين آيين 
نامه ها، آيين نامه به تصويب رئيس كميته انضباطی نيز می رسد، در آيين نامه های انضباطی بخشی  
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در انتخاب رياست كميته انضباطی چه از لحاظ صالحيتی چه از لحاظ افرادی كه وی را انتخاب 
می كنند نهاده شده است حال چگونه ممكن است كميته ای كه  هنوز آيين نامه ای ندارد رئيس آن 

انتخاب شده باشد و وی آنرا به تصويب نيز برساند، به نظر رويه ای دور از ذهن است.

مبحث	سوم:	شيوه	صحيح	تصويب	آيين	نامه	های	انضباطی	در	فدراسيونها		
با تمام انتقادات و اعالم اشكال در تصويب آيين نامه های انضباطی نويسنده معتقد است كه تصويب 
اين آيين نامه ها گاهی مثبت و روبه رشد برای ورزش كشور است و جای بسی تشكر از تدوين 
كنندگان و تصويب كنندگان اين آيين نامه  ها وجود دارد و ليكن چه نيكوست اگر در تصويب اين 
آيين نامه ها از حقوقدانان نيز بهره برده شود تا بتوانند در اين عرصه نيز خدمتی به جامعه ورزشی كنند.
راهكار برون رفت از اين مشكل تنها شناخت جايگاه فدراسيونهای ورزشی و رابطه آنها با سازمان 
تربيت بدنی و همچنين احترام و توجه به آيين نامه هاست، ترديدی نيست كه كليه فدراسيونهای 
ورزشی9 زير نظر سازمان تربيت بدنی هستند كه نحوه انتخاب روسای فدراسيونها تدوين آيين نامه ها 

مسائل ديگر از جمله مسايل مالی و... به درستی گويای اين مدعاست.
آيين نامه سازمان تربيت بدنی برای فدراسيونها الزم االتباع بوده باالخص آيين نامه انضباطی سازمان 
تربيت بدنی كه در ماده 13 آن مهلتی به فدراسيونها داده شده است تا نسبت به تدوين آيين نامه 
انضباطی خود اقدام نموده و آنرا جهت تصويب نهايی به سازمان تربيت بدنی ارسال نمايند. با 
توضيحات ارائه شده و انتقادات وارده بر چند آيين نامه انضباطی مشخص گرديد كه مطابق مواد 7، 
9، 16 اساسنامه ، فدراسيونهای ورزشی اساساً به تنهايی نمی توانند آيين نامه انضباطی تصويب كنند 

ودر چتين آيين نامه ای صورت تصويب فاقد وجاهت قانونی است.

نتيجه	گيری	و	پيشنهادات
با شناخت جايگاه ورزش در روابط اشخاص بايد به اين امر توجه ويژه ای داشت كه الگوپذيری از 
ورزشكاران چه خوب و چه بد رايج شده و برخورد با ناهنجاری های ورزشی يكی از اولويت های 
جامعه ورزشی قرار گرفته است و كميته های انضباطی به عنوان بازوی پرتوان اين برخوردها بايد از 
قانون تبعيت كرده و به اساسنامه ها و آيين نامه ها احترام گذاشته تا بتوانيم جامعه ورزشی عاری از 
هرگونه ناهنجاری داشته باشيم، در خاتمه پيشنهاد می گردد سازمان تربيت بدنی از وجود حقوقدانان 
آشنا به حقوق ورزشی استفاده نمايد تا نسبت به تهيه آيين نامه انضباطی جامع جهت بهره مندی 
فدراسيونها اقدام نموده ويا  در جهت تصويب  اينگونه آيين نامه ها راه را به ايشان بنماياند تا شاهد 

اين ناهماهنگی ها در سطح آيين نامه های انضباطی از تصويب تا اجرا نباشيم.
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پی	نوشتها	و	منابع
 1.آريانفر.حامد.صالحيت مراجع قضايی و غير قضايی در رسيدگی به خطاهای ورزشی.صفحه 83

2.برای اطالعات بيشتر مراجعه كنيد به پايان نامه كارشناسی ارشد فرهاد رستم شيرازی تحت عنوان حقوق ورزشی
 3. قسمت اخير ماده 22 آيين نامه انضباطی فدراسيون كاراته، اين آيين نامه در 5 فصل و 22 ماده در تاريخ ............ مورد تصويب 

اعضاء مجمع واقع و جهت اجرا ابالغ گرديد،  
 طی نامه شماره 251/7888 مورخ 88/11/12 رياست محترم فدراسيون تكواندو اعالم داشته .... آيين نامه مصوب مجمع عمومی 

فدراسيون ارسال و ابالغ می گردد.
 4. ماده 43 آيين نامه انضباطی فدراسيون وزنه برداری »اين آيين نامه در هشت فصل و 43 ماده تدوين و به تصويب هيئت رئيسه 

فدراسيون رسيده و از مورخه ......... قابل اجراست.
قسمت اخير ماده 15 آيين نامه انضباطی فدراسيون تنيس »هيات رئيسه فدراسيون تنيس جمهوری اسالمی ايران براساس بند 12 
از ماده 3 و 16 اساسنامه فدراسيونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ايران مصوب 1371، ]1378[ آيين نامه انضباطی را به 
شرح 15 ماده و 4 تبصره در تاريخ 89/11/29 به تصويب رساند تا از سوی كميته انضباطی فدراسيون تنيس مورد اجرا گذارده شود.

 5. آيين نامه انضباطی فدراسيون شنا و ووشو جمهوری اسالمی ايران
 6. فدراسيون كشتی جمهوری اسالمی ايران

 7. آراء شماره 364/1336 مورخ 89/10/12 و 364/320 مورخ 88/10/23 صادره ازهيات كشتی استان گيالن0
 8. سايت رسمی هيات شطرنج استان اصفهان، سايت رسمی هيات كاراته استان گيالن

 9. فدراسيون فوتبال از اين قاعده مستثنی است برای كسب اطالعات بيشتر مراجعه شود ماهنامه بين المللی حقوق عنوان مقاله 
پذيرش صالحيت ديوان دادرسی ورزش توسط ايران
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بخش	اول:	الف	.	تاريخچه	برق	در	ايران
»ورود صنعت برق به ايران خيلی به درازا نكشيد ، زيرا هنوز يک دهه از عمر كاربرد آن در كشور 
های غربی نگذشته بود كه مولد های توليد برق در گوشه و كنار كشور به كار گرفته شدند . اين 
مولدها با گاز حاصل از ذغال سنگ و نفت كار می كردند و اين فرآورده ها را به صورت های 

متفاوتی به كار می بردند .«1
در بررسی ورود نيروی برق به ايران به اين نكته بايد توجه شود كه ابتدا توليد برق و استفاده از آن 
خصوصی بوده ، و در گوشه و كنار كشور دستگاه های مولد برق توسط مردم خريداری و استفاده 
می شده است. بعدها شهرداری ها خصوصاً شهرداری تهران با انگيزه روشن كردن معابر برای 

توسعه صنعت برق اهتمام زيادی كرده است .
»نخستين قرارداد توليد برق در سال 1310 بين دولت و يک شركت بلژيكی  برای چراغ برق منعقد 
گرديد ، سپس شهرداری تهران برای تامين روشنايی شروع به اقدام جدی كرد و سه سال و نيم بعد 

1. يكصد سال برق ايران ، تدوين انجمن مهندسين بهره وری برق ايران، تدوين كننده محمد اسماعيل بانكيان ، انتشارات پيام متن ، 
1383 ، چاپ اول ، ص19

چالش های حقوقی شركت های برق منطقه ای ايران

قاضی	بازنشسته	ديوان	عالی	كشور	،	وكيل	پايه	يک	دادگستری	و	مدرس	دانشگاهمحمود	اخوان

مقدمه	:		
برای  از موسسات عمومی كه  يكی 
ارائه خدمات به هم ميهنان ما وظايف 
بسيار گسترده ای در سراسر كشور به 
عهده دارد شركت های برق منطقه ای 
ديگر  عبارت  به  می باشد.  كشور 
سراسر سرزمين ايران تحت پوشش 
اين  خاموش  و  ارزنده  خدمات 
وظايفی  است.  گرفته  قرار  سازمان 
كه شركت های برق منطقه ای كشور 
اهميتی  چنان  دارای  دارند  عهده  به 
يا  تاخير  و  وقفه  هرگونه  كه  است 
توقف فعاليت آنها نه تنها به اقتصاد 

كشور زيان های جبران ناپذيری وارد 
در  اختالل  موجب  بلكه  می كند 
زندگی روزمره مردم می گردد. عالوه 
استفاده  با  كه  بيمارانی  حيات  برآن 
مختلف  اشكال  به  برق  نيروی  از 
جدی  به طور  هستند  مداوا  مشغول 
به خطر می افتد. بنابراين برای تداوم 
خدمت رسانی اين تشكيالت عالوه 
تامين  و  الزم  اعتبارات  تامين  بر 
تصويب  و  تدوين  كارآمد،  نيروی 
عادالنه  و  مقررات شفاف و روشن 
بسيار ضروری است. يكی از داليل 
نوشتن اين مقاله لزوم اصالح مقررات 

موجود و حتی تدوين قانون جديد 
جمهوری  نظام  موازين  رعايت  با 
اسالمی ايران  می باشد. زيرا به علت 
تفاوت تفسير  از مقررات جديد و 
نظريات  و  مقررات  تطبيق  و  قديم 
نگهبان  شورای  مثل  نظارتی  مراجع 
حقوقی  چالش های  اساسی،  قانون 
بزرگی در اين رابطه ايجاد شده كه 
حقوق عمومی و خصوصی در اين 
گرفته  قرار  خطر  معرض  در  رابطه 
است. اين نوشتار دارای يک مقدمه 
و سه بخش و نتيجه گيری می باشد. 
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نيروگاهی به نام كارخانه برق اشكودا راه اندازی گرديد . اين نيروگاه بخاری بود و با ذغال سنگ 
كار می كرد و گاهی هم از نفت استفاده می كرد. بر پايی اين نيروگاه  توسعه آن به صورت بنگاه 
توسعه برق تهران ، مقدمات ايجاد ساختار كالن تری كه اداره كننده برق در سطح فراگستری باشد 

نهاده شده است. « 2
توسعه صنعت برق در ايران سريع نبوده ولی نياز به نيروی برق اقتضاء داشت كه اين توسعه شتاب 
بيشتری پيدا كند و اين سرعت بدون برنامه ريزی امكان پذير نبود . برای پاسخ گويی به نياز های 
توليد و توسعه برق در برنامه های 7 ساله اول و دوم و سوم و چهارم ، اقدامات موثری صورت 
گرفته است . اگرچه دراين برنامه های هفت ساله برای صنعت برق اولويت الزم پيش بينی نشده 
بود . اما به تدريج نياز كشور برای توليد برق ، خصوصاً پروژه های بزرگ سد سازی به توسعه 
صنعت برق شتاب بيشتری داد و اين شتاب در طول سال های 1336 و بعد با ايجاد نيروگاه هايی 
مثل نيروگاه فرح آباد )بعثت فعلی( ، شهريار كرج )منتظر قائم كنونی( و نيروگاه های اصفهان و 
مشهد و اهواز و منجيل  به صنعت برق جان تازه ای بخشيد و با توسعه اين نيروگاه ها، توليد برق 
افزايش يافت . اما فكر ايجاد شبكه های فشار قوی كه كار انتقال نيرو در كشور را به عهده دارد 
يكی از ايده های بزرگ برق رسانی  در كشور بود .  نخستين خطوط انتقال نيرو در سال 1337 
ميان اهواز و آبادان شروع شد و امروز اين انتقال نيرو از طريق شبكه های سراسری و موانع موجود 
برای آن از دغدغه های شركت های برق منطقه ای و نهايتاً  شركت توانير و وزارت نيرو می باشد . 

ب.	تشكيالت	سازمان	برق	در	وزارت	نيرو
ابتدا توليد برق در ايران با مولد های كوچک شروع شده است.  با مداخله شهرداری ها به منظور 
تامين روشنايی معابر ، شروع به توسعه كرده و با اهتمام دولت برای تامين نيروی برق در كشور اين 
صنعت به صورت فعلی درآمده است . وزارت آب و برق در سال 1342 تشكيل و در سال 1343 
شروع به كار كرده است . به منظور سرعت بخشی خدمت رسانی در صنعت برق ، شبكه های 
خصوصی و شهرداری ادغام و سازمان واحدی برای اجرای اين خدمت عمومی ايجاد شده است . 
در سال 1344 پس از ادغام شبكه های خصوصی و شهرداری ها و دولتی ، ده شركت برق منطقه 
ای تشكيل شده است و برای تشكيل اين شركت ها تبعيت از تقسيمات كشوری الزامی نبوده است 
. توانير مخفف سازمان توليدو انتقال برق ايران است . پيشنهاد ايجاد شركت توانير به عنوان يک 
شركت فراگير در سراسر كشور توسط يک مشاور خارجی با بررسی صنعت برق در كشور های 
آسيايی مثل فيليپين و كره جنوبی و تايوان داده شده است . اين نظريه با خارج كردن توزيع برق 
از توليد و انتقال برق به علت تفاوت شكل و تداركات آن ، به صورت شركت توانير يعنی توليد و 

2. همان ، ص 20 و 21
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انتقال نيروی برق ايران درآمد است3 . اساسنامه اوليه اين شركت در سال 1347 در كميسيون آب 
و برق مجلسين سابق به تصويب رسيده است . به موجب ماده 1 اصالح اين اساسنامه درتاريخ 
1374/7/15 ، وظايف و ماموريت های معاونت امور برق وزارت نيرو به شركت سهامی توليد و 
انتقال نيروی برق ايران )توانير( منتقل شده است .  به موجب تبصره يک همين ماده نام شركت 
سهامی توليد و انتقال نيروی برق ايران )توانير( به سازمان مديريت توليد و انتقال نيروی برق ايران 
تغيير يافته و مطابق ماده2 اين اصالحيه مديرعامل سازمان توانير ، معاون وزير نيرو در امور برق بوده 
ولی مطابق تبصره 1 ماده 14 اساسنامه اصالحی سال 1381 رئيس هيأت مديره شركت توانير معاون 
وزير نيرو تلقی شده است. شركت توانير فعاًل دارای 16 شركت برق منطقه ای و 27 مديريت توليد 
است كه در كنار آنها 42 شركت توزيع نيروی برق هم فعاليت می كند . بنابراين »تامين ، توليد و 
انتقال نيروی برق مطمئن توسط 16 شركت برق منطقه ای در سطح كشور اعمال می شود ، وظيفه 
توسعه نيروگاه های حرارتی شبكه سراسری توسط سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت 

پروژه های نيروگاهی ايران تحقق می پذيرد«4

ج:	لزوم	تجديد	ساختار	و	مقررات	در	صنعت	برق
لزوم خصوصی سازی در تبديل انرژی يكی از راه های توسعه صنعت برق می باشد كه مالزمه با 
تجديد ساختار و مقررات در صنعت برق كشور دارد . اگرچه تجديد ساختار صنعت برق با اقتصاد 
كالن و شرايط ملی هر كشور ارتباط دارد و روش های متفاوتی در اين زمينه وجود دارد و هر 
كشوری به مقتضای شرايط ،  متفاوت است . اما خصوصی سازی در بخشی از صنعت برق يكی 
از لوازم قطعی توسعه صنعت برق تلقی می شود و از اين جهت گفته شده است : »بسياری از بازار 
های برق در حال حاضر در سراسر جهان در حال گذر به بازار رقابتی و كاهش مقررات بازار هستند  

و اين تغييرات با انگيزه های زير انجام شده است :
اين حقيقت كه لزومی به انحصار در سطح توليد و توزيع نيست .	 
اين احساس كه نيازی به خدمات عمومی وجود ندارد .	 
كاهش هزينه ها و ايجاد رقابت .	 
افزايش وجود سوخت و پايداری در تامين سوخت . 	 
گسترش فن آوری های جديد در توليد برق «5	 

بخش دوم :  بخشی از مقررات حاكم بر وظايف شركت های برق منطقه ای ايران
3. همان ، ص 33
4. همان ، ص 44

5. تجديدساختار و مقررات در صنعت برق تاليف لوی-لی-الی،ترجمه حسين حسينيان،امير ديندار،محمدرضا طوماری، ناشر شركت 
برق منطقه ای تهران، چاپ اول 1375، ص3
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الف	:	مقررات	قانونی
اليحه قانونی راجع به تاسيس وزارت آب و برق در 1342/12/26 به تصويب رسيد . بعد از تشكيل 
وزارت آب و برق و شروع به كارآن ،قانون سازمان برق ايران در 1346/4/19 تصويب شد6  . در 
اين قانون ساختار ، تشكيالت و وظايف اين سازمان پيش بينی شده است . اين قانون مشتمل بر 
23 ماده و 16 تبصره است .  بخشی از اين مقررات موضوع اصلی اين نوشتار است . در ماده 1 اين 
قانون وظيفه سازمان برق ايران توليد و انتقال و توزيع نيروی برق با توجه به برنامه های اقتصادی 
و عمرانی كشور تعريف شده است و در ماده 2 اين قانون به وزارت آب و برق اجازه داده شده كه 
پس از مطالعات كافی به منظور تامين برق كشور بدون الزام به پيروی از تقسيمات كشوری آن را به 
مناطق تقسيم نمايند و به تدريج اقدام به تاسيس شركت های برق منطقه ای بنمايند . برای تطبيق با 
مقررات ، در ماده 3 قانون اجازه داده شده كه وزارت آب وبرق می تواند شركت های برق منطقه 
ای را به صورت شركت سهامی تشكيل دهد و محور اصلی اين مقاله در خصوص وظايف اين 

شركتها در رابطه با انتقال نيرو و موانع قانونی موجود در اين زمينه می باشد.

ب:	وظايف	شركت	در	رابطه	با	توليد	و	انتقال	نيروی	برق	
شركت های برق منطقه ای برای اجرای وظيفه توليد و انتقال نيرو و اتصال شبكه های فشار قوی 
و ايجاد پُست های انتقال نيروی برق ، گاهی اوقات نياز به تصرف وتملک و  استفاده و انتفاع از 
اراضی و امالک و ابنيه ديگران به صورت مسير و حريم و شبكه های زيرزمينی و پُست های انتقال 
نيرو داشته و برای تصرف و تملک و استفاده،  از مقررات قانونی موجود استفاده كرده و می كنند . 
بنابراين شركت های برق منطقه ای به طور مشخص پاره ای اوقات نياز به تصرف و تملک اراضی 
و امالک ديگران دارند و گاهی اوقات نيازی به تصرف و تملک ندارند بلكه فقط از امالک ديگران 

آنهم از فراز امالک به عنوان شبكه های هوايی استفاده می كنند . 
	تصرف	و	تملک	شركت	های	برق	قبل	ازتاريخ	58/11/17	)تاريخ	تصويب	اليحه	قانونی	. 1

نحوه	خريد	وتملک	شورای	انقالب	اسالمی(:			                                                                                             
برنامه های  قبل از تصويب اليحه قانونی نحوه خريد وتملک اراضی و امالک  برای اجرای 
عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب اسالمی چنانچه شركت 
های برق نياز به تصرف و تملک اراضی و امالک و ابنيه اشخاص را داشتند مطابق ماده 16 قانون 
سازمان برق ايران اقدام می كردند. دراين ماده پيش بينی شده بود بعداز تصويب نياز به تصرف 
وزارت نيرو برای تصرف و تملک اراضی و امالک و ابنيه اشخاص ابتدا از طريق توافق با مالک 

6. مجموعه قوانين و مقررات آب و برق و فاضالب،  به اهتمام دفتر حقوقی وزارت نيرو ، چاپ و انتشارات ايمان ، 1387 چاپ 
اول ، ص 15 و بعد .
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مبادرت به خريداری ملک می شود و در صورت عدم توافق با مالک هيئتی متشكل از وزير آب 
و برق ، دادستان كل كشور ، مدير كل ثبت يا نمايندگان قانونی آنها با راهكار پيش بينی شده در 

قانون قيمت ملک را تعيين می كردند و اين نظر قطعی بود .
	تصرف	و	تملک	بعد	از	تاريخ	58/11/17		)تاريخ	تصويب	اليحه	قانونی	نحوه	خريد	وتملک	. 2

شورای	انقالب	اسالمی(	:	                                                                                                            
نظر به اينكه در ماده 12 اليحه قانونی نحوه خريد وتملک اراضی و امالک  برای اجرای برنامه 
های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب اسالمی كليه قوانين 
مغاير ملغی اعالم شده بود ؛ نتيجتاً ماده 16 قانون سازمان برق ايران كه چگونگی تصرف وتملک 
را توسط سازمان برق مشخص می كرد و با اين قانون مغاير بود منسوخ تلقی شده است.7  و با 
نسخ ماده 16 ، قانون حاكم برای تصرف و تملک، اليحه نحوه تملک شورای انقالب بود . نتيجتًا 
سازمان برق ايران موظف بود از تاريخ 1358/11/17 طبق اين قانون عمل كند و شركت های برق 

منطقه ای ايران قهراً در صورت نياز به تملک طبق اين قانون بايد عمل می كردند . 

	استفاده	از	اراضی		و	امالک	اشخاص	تحت	عنوان	حق	ارتفاق	قانونی:			                             . 3
شركت های برق منطقه ای در مواردی كه از امالک و اراضی اشخاص به طور فيزيكی استفاده می 
كنند مثل ايجاد نيروگاه ، پست انتقال نيرو و كابل های زير زمينی و امثال آن ، نيازمند تملک اين 
اراضی هستند . ولی در مواردی كه اراضی و  امالک را به صورت فيزيكی تصرف نكرده فقط به 
عنوان كمک به يک خدمت عمومی از آن استفاده می كنند8 مثاًل اراضی و امالک و ابنيه ای كه  در 
مسير و حريم خطوط هوايی انتقال نيرو برق قرار می گيرد چه قبل از تصويب قانون نحوه تملک 
، چه بعد از تصويب اين قانون از ماده 18 قانون سازمان برق ايران استفاده می كنند . ماده 18 قانون 
سازمان برق ايران مصوب سال 1346 می گويد: »  وزارت آب و برق و موسسات و شركت های 
تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهر ها و حريم اماكن و مستغالت و 
امالک به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروی برق اقدام نمايند و همچنين می توانند از ديوار 
های مستغالت و اماكن خصوصی كه مشرف به اماكن عمومی می باشد و زمين های زراعتی تا 
آنجايی كه موجب خرابی وسلب استفاده متعارف  از امالک مردم نشود به منظور نصب وسايل 
انتقال و توزيع )از قبيل پايه ، مقره ، جعبه انشعاب ، پايه چراغ و امثالهم( و همچنين عبور كانال 
خطوط برق مجاناً استفاده كند. «  رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيرو برق از طرف مالكين 
الزامی است. در صورتی كه مالک بخواهد در تغيير و تعمير  تجديد ساختمان اقدام نمايد كه 

7. اداره حقوقی و تدوين قوه قضاييه ، نظريه شماره 7/5885 مورخ 88/9/22 
8. بند ل ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوری ناظر به ماده 10 همين قانون . 
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مستلزم تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروی برق باشد ، وزارت آب و برق مكلف است 
فوراً نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروی برق اقدام نمايد و مطابق تبصره 1 همين 
ماده در صورتی كه در اراضی واقع در خارج از محدوده شهر ها و مسير خطوط انتقال و توزيع 
نيروی برق و نصب پايه ها ،  مستحدثات و اعيانی وجود داشته باشد كه دراثر احداث خطوط 
انتقال و توزيع نيروی برق و نصب پايه ها از بين برود يا خسارتی با آنها وارد شود ، وزارت آب 
و برق و موسسات و شركت های تابعه آن بايد خسارت مالک اعيانی را به ترتيب مذكور در ماده 
16 اين قانون جبران نمايند بدون اينكه وقفه ای در كارهای احداث خطوط انتقال و توزيع برق 
ايجاد شود« .9  بنابراين با توجه به ماده 18 قانون سازمان برق ايران شركتهای برق منطقه ای حق 
ارتفاق قانونی و مجانی در محدوده  شهر ها و خارج از محدوده شهر ها داشته  و می توانند از 
اراضی و ابنيه و امالک صرفاً  استفاده كنند و شرط اين استفاده در شهر ها منوط به عدم خرابی و 
عدم سلب استفاده متعارف مالكين است ودر خارج از محدوده شهرها در صورتيكه اين استفاده 
به عنوان حق ارتفاق قانونی موجب ايجاد خسارت بشود در مورد خسارات وارده به اعيانات 
مكلفند خسارت را طبق مقررات قانونی جبران نمايند ولی چنانچه اين استفاده موجب خسارت 
به اراضی شود قانونگذار ظاهراً با توجه به حاكميتی بودن اين نوع خدمات پرداخت خسارت از 
سوی سازمان برق ايران به مالكين را پيش بينی نكرده است و برای ضمانت اجرای چنين قوانينی 
در ماده 8 اليحه قانونی رفع تجاوز  از تاسيسات آب و برق كشور مصوب 1359/4/3 مقرر 
كرده است : »هركس نسبت به عمليات اجرايی كه به منظور احداث تاسيسات اب و برق انجام 
ميشود مزاحمت يا ممانعت به عمل آورد به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا شش ماه 
و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد . به عالوه دادسرا ها مكلفند به درخواست سازمان 
های ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند . «10 و در ماده 9 
همين قانون پيش بينی شده »چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروی برق و حريم 
كانال ها و انهار آبياری ، احداث ساختمان و درختكاری و هر نوع تصرف خالف مقررات شده يا 
بشود، سازمان های اب وبرق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان، 
مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهدنمود . «11   نظر به اينكه اليحه قانونی 
نحوه تملک مصوب شورای انقالب تعارضی مفاداً با ماده 18 قانون سازمان برق ايران نداشته و 
ندارد ؛ شركت های برق منطقه ای از زمان تصويب ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 
1346  تا كنون در استفاده از امالک و اراضی و ابنيه اشخاص طبق مفاد ماده 18 عمل می نمايد .12
9. مجموعه قوانين و مقررات آب و برق و فاضالب، به اهتمام دفتر حقوقی وزارت نيرو، چاپ و انتشارات ايمان ، 1387 چاپ اول، ص 22.

10. مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات كيفری معاونت حقوقی و توسعه قضايی قوه قضاييه ،جلد دوم ، ص 1484
11. مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات كيفری معاونت حقوقی و توسعه قضايی قوه قضاييه ، جلد دوم ، ص 1484

12. نظريه شماره 7/8666 مورخ 76/12/27  اداره حقوقی و تدوين قوانين قوه قضاييه .
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ج.	حكم	خاص	ماده	10	اليحه	تملک	سال	1358	در	مورد	تصرفات	قبل	از	تصويب	قانون:
 بديهی است مقررات اليحه قانونی نحوه خريد وتملک اراضی و امالک  برای اجرای برنامه های 
عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب اسالمی مربوط به اقدامات 
سازمان ها و تشكيالت دولتی و عمومی بعد از تصويب و اجرای آن قانون می باشد . اما در ماده 10 
اين قانون حكم خاصی برای تصرفات قبل از اجرای اين قانون پيش بينی شده كه استنباط ازآن هم 
از موارد اختالف اجرای قوانين و مقررات در رابطه با شركت های برق می باشد . در اين ماده گفته 
شده : » چنانچه قبل از تصويب اين قانون اراضی و ابنيه و تاسيساتی بر اساس قوانين موضوعه قبلی 
به تصرف وزارتخانه ها ، موسسات وشركت های دولتی يا وابسته به دولت و همچنين شهرداری ها 
و بانک ها و دانشگاه های دولتی يا سازمان هايی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد 
درآمده و يا در محدوده تصرف آنها قرار گرفته كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت 
بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعيين بهای آن يا حقوق يا خسارت متعلقه منجر 
به صدور نظر قطعی مراجع ذيصالح نشده باشد يا به تصرف مجری طرح در نيامده باشد بهای 
حقوق خسارات مربوط با راهكار پيش بينی شده در اين قانون پرداخت می شود « . مفهوم مخالف 
ماده 10 قانون نحوه تملک اين است كه چنانچه در تصرفات قبل از تصويب قانون )58/11/17( 
توسط دولت و سازمان های نامبرده شده در اين قانون با رعايت مقررات موضوعه  باشد ؛  ماده10 
فوق الذكر مجوز اقامه دعوا و مطالبه بها و حقوق و خسارات را نداده است. بعبارت ديگر، به استناد 
ماده10 قانون نحوه تملک، برای پروژه های اجرا شده قبل از تصويب اين قانون )كه مقررات زمان 

اجرا رعايت شده( ، نمی توان اقامه دعوا و مطالبه خسارت نمود. 

	بخش	سوم	:	دعاوی		و	چالش	های	حقوقی	
الف:	نحوه	تملک	و	استفاده	شركت	های	برق	منطقه	ای	در	توليد	و	انتقال	نيرو:  

در بخش دوم مقاله ، وظايف شركت های برق منطقه ای در رابطه با توليد و انتقال نيروی برق و 
مديريت انرژی توضيح داده شد و معلوم شد كه شركت های برق منطقه ای گاهی برای ايجاد پست 
توليد و انتقال نيرو  و يا عبور خطوط زير زمينی نيازمند به تصرف و تملک اراضی و امالک و ابنيه 
اشخاص هستند كه قبل از تصويب اليحه نحوه تملک مصوب شورای انقالب اسالمی  از ماده 16 
قانون برق ايران استفاده  می كردند و بعد از تاريخ 58/11/17 چون ماده 12 اليحه قانونی نحوه 
خريد وتملک اراضی و امالک  برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 
1358/11/17 شورای انقالب اسالمی ، ناسخ ماده 16 قانون سازمان برق ايران بوده ، شركت های 
برق منطقه ای برای تصرف و تملک اراضی و ابنيه و امالک اشخاص از اليحه قانونی نحوه تملک 
شورای انقالب استفاده می كنند و در مواردی كه نياز به تصرف و تملک اراضی و امالک و ابنيه 
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ندارند و فقط برای مسير و حريم خطوط )هوايی(  انتقال نيرو از اراضی و امالک اشخاص استفاده 
كرده و می كنند ، ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 را اعمال می نمايند و در 
اين ماده گفته شده بود چنانچه استفاده از امالک و اراضی و ابنيه داخل محدوده شهر ها موجب 
خرابی و سلب استفاده متعارف مالک نشود از حقوق ارتفاقی مجانی استفاده می كنند و بديهی است 
چنانچه موجب خرابی يا سلب استفاده متعارف بشود بايد طبق قواعد عمومی خسارت بپردازند و 
چنانچه اين استفاده خارج از محدوده شهرها باشد و اين استفاده به عنوان مسير خطوط يا حريم 
خطوط يا پايه دكل باشد واين استفاده موجب خرابی يا سلب استفاده متعارف بشود فقط بها و 
خسارت اعيانات پرداخت می شود و راجع به خارج از محدوده شهر مطابق نص ماده 18 قانون 
سازمان برق ايران ، شركت های برق منطقه ای نيازی به پرداخت بهای اراضی و امالک و خسارت 

وارد به آن را ندارند . 

ب:	دعاوی	عليه		شركت	های	برق	منطقه	ای	ايران:
در سال های اخير دعاوی متعددی بر عليه شركت های برق منطقه ايران مطرح شده و مراجع قضايی 
و نظارتی و مشورتی نظريات متفاوت و گاهی متضاد اعالم كرده اند كه موجب صدور احكام 
متعارض شده است و اگر تفسير قضايی قضات را به اين موضوع اضافه كنيم ، اختالفات الينحل تر 
شده است . اگرچه در قانون ابهام و اجمال وجود دارد ولی شايد يكی از داليل اين تعارض آرا در 
محاكم و تفاوت نظريات ، نظريه شورای نگهبان قانون اساسی ايران است كه موجب اختالف نظر 
بيشتری هم شده است . شورای محترم نگهبان قانون اساسی در مورد درخواست اظهار نظر رييس 
وقت مجلس شورای  اسالمی راجع به بند9 ماده50 اليحه بودجه سال 1351 اظهارنظری كرده است 
كه باعث مشكالت بسيار زيادی برای شركت های برق منطقه ای شده است. بند 9 ماده 50 قانون 
بودجه سال 51 گفته : »اراضی واقع در خارج از محدوده شهر ها كه در مسير راه های اصلی يا 
فرعی يا خطوط مواصالتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار بگيرد با رعايت حريم 
مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از  طرف دولت مورد استفاده قرار می گيرد ، 
از بابت اين حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و مالک تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب 

انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع طرح عمرانی مورد عمل شهرداری است  «13
در ماده 10 اين اليحه )قانون بودجه سال 1351 ( گفته شده : در صورتی كه مستحدثات و اعيانی 
وجود داشته باشد و با اجرای طرح های برق رسانی دراثر احداث و تغييرات فوق الذكر از بين برود 
يا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرايی مربوط بايد قيمت اعيانی از بين رفته و خسارت 

13. مجموعه قوانين و مقررات آب و برق و فاضالب، به اهتمام دفتر حقوقی وزارت نيرو، چاپ و انتشارات ايمان، 1387 چاپ 
اول، ص 29 و 30.
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وارده را طبق اين قانون بپردازند . در تاريخ 85/11/21 رئيس وقت مجلس شورای اسالمی راجع به 
وضعيت شرعی بند  9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 استعالمی از شورای نگهبان به عمل آورد و 
شورای نگهبان در تاريخ 86/7/8 نظريه خود را اعالم كرد . اما اين نظريه در روزنامه رسمی مورخ 
89/3/22  منتشر شده است !  شماره استعالم مجلس 10/178866/د مورخ 85/11/21  و شماره 
پاسخ شورای نگهبان به نامه رييس وقت مجلس 22818 /89/30 مورخ 89/3/2 می باشد . پاسخ 

شورای نگهبان قانون اساسی به شرح زير است : 

»رئيس محترم مجلس شورای اسالمی 
درخواست اظهارنظر در مورد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 در جلسه مورخ 86/7/4 

شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم می شود :
اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذكور برخالف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضی 
كه طبق ضوابط شرعی دارای مالک يا ذيحق شرعی می باشد نيز می گردد . لذا اطالق و جواز استفاده 
بدون رضايت مالک و ذيحق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه  خالف موازين شرع می باشد . 
البته قوانين مصوب پس از پيروزی انقالب اسالمی كه شامل اين موارد می شود الزم است مورد توجه 
قرار گيرد و همچنين عدم پرداخت وجه كه عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد می باشد مانند مواردی كه 

طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد خالف موازين شرع بوده و موجب ضمان می گردد .« 14
چنانكه مالحظه می شود نظريه شورای نگهبان در مورد بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 می 
باشد و اشاره صريح به ماده 18 قانون سازمان برق ايران ندارد . ولی اعالم اين نظريه از سوی شورای 
نگهبان قانون اساسی باعث ترديد عده ای شده مبنی براينكه آيا ماده 18 قانون سازمان برق ايران،  
موافق موازين شرع يا مخالف موازين شرعی است و اين اختالف نظر موجب استعالمات متعدد از 
اداره حقوقی و تدوين قوانين قوه قضاييه شده است .اداره حقوقی قوه قضاييه در اين زمينه نظريات 
متعددی اعالم كرده است كه  اكثر آنها در زمينه عدم نسخ ماده 18 قانون سازمان برق ايران می 
باشد . اداره حقوقی قوه قضاييه در يكی از آخرين نظريات خود در پاسخ به استعالم مديركل دفتر 
حقوقی و پاسخگويی به شكايات شركت توانير اعالم كرده است : »موضوع ماده 18 قانون سازمان 
برق ايران مصوب 1346 ناظر به خريد و تملک اراضی نبوده و صرفاً مربوط به حق ارتفاق مجانی 
سازمان برق در حدود مقررات مذكور دراين ماده می باشد و قانون نحوه تملک اراضی مصوب 
1358/11/17 شورای انقالب ناسخ آن نيست . بديهی است چنانچه اقدامات و تصرفات اداره برق  
تمام يا بخشی از ملک را مسلوب المنفعه نمايد . مالک حق دارد طبق اليحه تملک اراضی ياد شده 

قيمت ملک خود را مطالبه و اين مورد منصرف از ماده 18 مرقوم است . «15
14. روزنامه رسمی شماره 19013 – 89/3/22.

15. نظريات اداره حقوقی قوه قضاييه ، نظريه شماره  7/577 مورخ 89/2/6 .
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ج:	چالش	های	حقوقی	در	آرا	مراجع	قضايی
 با توجه به نظريات مراجع نظارتی و مشورتی كه مواردی از آنها در بند ب بخش سوم اين نوشتار 
توضيح داده شد، بعضی از  مراجع قضايی در مقام رسيدگی به دعاوی مطروحه عليه شركت های برق 
منطقه ای با استناد به احكام كلی مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی و تمسک به احترام مالكيت 
خصوصی كه در قانون اساسی و قانون مدنی بر آنها تاكيدشده  مثل اصول 22 و 47 قانون اساسی كه 
بموجب آن، حقوق اشخاص و مالكيت مشروع آنها تضمين شده و مواد 30 و 31  قانون مدنی كه در 
واقع تكرار اصل 17 متمم قانون اساسی دوران مشروطيت است و آن هم ملهم حديث نبوی »الناس 
مسلطون علی اموالهم« می باشد16 و مواد 328 و 331 كه ضمان تلف و نقص مال غير را تضمين كرده 
است، بدون توجه به قانون خاص، مبادرت به صدور حكم می نمايند.ولی در اين احكام آنچه كه مورد 
عنايت قرار نمی گيرد، اين است كه شرط ضمان يد همان طور كه در نظريه شورای محترم نگهبان و 
كتب حقوق مدنی 17 و ماده 1 و2 قانون مسئوليت مدنی آمده ، در صورتی است كه اقدامات منجر به 
خسارت، بدون مجور قانونی باشد در حاليكه اقدامات شركت های برق منطقه ای در مواردی كه قانون 
رعايت شده از قاعده كلی »ضمان يد« خارج است . به عالوه در قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت 
مدنی كه مكمل مواد 1و2 همين قانون و همچنين باب ضمان قهری قانون مدنی می باشد ، آمده است 
: ))در مورد اعمال حاكميت دولت، هرگاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامين منافع اجتماعی 
طبق قانون به عمل می آيد و موجب ضرر ديگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد 
بود(( . اگرچه در حوزه حقوق، در خصوص اينكه چه موضوعاتی در زمره امور حاكميتی می باشد ؟ 
اختالف نظر وجود داشته ولی با تصويب اليحه مديريت خدمات كشوری در سال 1386 ،  وظايف 
شركت های برق منطقه ای ناگزير در شمول اعمال حاكميتی دولت درآمده است . در بند ل ماده 8 
قانون مديريت خدمات كشوری ، ناظر به ماده 10 همين قانون، احداث شبكه های انرژی جزء امور 
حاكميتی و زيربنايی تلقی شده است: »امور زيربنايی آن دسته از طرح های تملک دارايی های سرمايه 
ای است كه موجب تقويت زيرساخت های اقتصادی و توليدی كشور می گردد . از قبيل طرح های 
آب و خاک و شبكه های انرژی ، ارتباطات و راه «.  اين موضوعی است كه مورد عنايت و توجه قرار 
نگرفته است . شايد هم علت اين همه تعارض آرای مراجع قضايی عالوه بر ابهام  و اجمال قانون ، 
ناشی از نظريات متفاوتی باشد كه اعالم شده است و شايد هم عدم تعريف دقيق حقوقی  واژه های 
مثل سلب استفاده متعارف ، نقص در انتفاع، مسلوب المنفعه شدن اموال  و ضرورت مبيحه و فرق 
محدودالمنفعه با مسلوب المنفعه شدن مال در اين تعارض آرا تاثير عمده ای داشته است . عدم توجه 
به نص و روح قوانين مثاًل ماده 10 قانون نحوه تملک كه مربوط به تصرفات قبل از تصويب قانون 

16. مصطفی عدل )منصورالسلطنه(، حقوق مدنی ،  انتشارات اميركبير ، چاپ هفتم ، بی تا ، ص 43 و 44.
17. سيد حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات كتابفروشی اسالميه، چاپ چهارم، 1351، ص 391 و 392
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نحوه تملک مصوب سال 1358 می باشد باعث شده بعضی از اشخاص برای اراضی و امالكی كه 
قبل از تصويب اين قانون مطابق موازين قانونی زمان اجرای طرح، خطوط انتقال نيرو در آن ايجاد 
شده است مثاًل  احداث خطوط چهل سال قدمت دارد ، اخيراً مبادرت به اقامه دعوا نموده و بعضی از 
محاكم حتی در اين موارد هم بدون توجه به نص ماده 10 با استناد به اصول كلی، مبادرت به صدور 
حكم نموده اند. چنين آرايی باعث شده كه افراد سودجو با شناسايی پروژه هايی كه سالها پيش توسط 
شركت های برق منطقه ای - با رعايت مقررات اجرا شده است -  ، با خريداری آن اراضی و يا 
گرفتن وكالت از چنين مالكينی ، مبادرت به اقامه دعوا بر عليه شركت های برق منطقه ای نموده اند 
؛ مع االسف بعضی از مراجع قضايی حتی به نفع چنين اشخاصی برخالف ماده 10 اليحه تملک،  
مبادرت به صدور حكم كرده و وزارت نيرو را در مخمصه اقتصادی قرار داده اند . كار تفسير قانون و 
يا تمسک به تفسير قضايی باعث شده بعضی از مستشاران محترم مراجع نظارتی برخالف نص ماده 
18 قانون سازمان برق ايران و بدون عنايت به عدم نسخ قانون، در گزارشات خود اعالم نظر می نمايند 
كه در ايجاد خسارت، اراضی داخل در محدود شهر و خارج از محدوده شهر تفاوتی ندارد  و يا هنگام 
درخواست از دادسرا برای اعمال ماده 8 اليحه قانونی رفع تجاوز ، بعضی از مراجع محترم تعقيب اعالم 
می دارند كه شركت های برق منطقه ای بايد دستور فوريت طرح - موضوع ماده 9 اليحه تملک - را 
از باالترين مقام وزارتخانه اخذ و ارائه نمايد تا ماده 8 اليحه رفع تجاوز اعمال شود . در حاليكه ماده 9 
اليحه تملک، مربوط به طرح های فوری تملک می باشد و تشريفات خاصی دارد و ظرف سه ماه بايد 
بهای اراضی متصرفين پرداخت شود وگرنه با دستور موقت دادگاه ، اجرای پروژه ها متوقف خواهد 
شد. درحاليكه اعمال ماده 8 اليحه قانونی رفع تجاوز راجع به فوريت های عام پروژه های وزارت نيرو 
می باشد . برخالف ماده 9 اليحه تملک مصوب شورای انقالب كه فوريت خاص برای تملک است 
و در طرح هايی كه بايد فوراً اجرا شود اعمال می گردد . عالوه بر اين نظريات بعضی از نويسندگان 
در زمينه استنباط از مقررات سازمان برق ايران در تطبيق با اليحه تملک و عدم عنايت به ماده 10 اين 
قانون به اين اختالفات شدت بيشتری داده است. 18 از همه عجيب تر اين است كه بعضی از اشخاص 
كه دعوای مطالبه خسارت آنها راجع به اراضی فاقد تاسيسات و مستحدثات به استناد ماده 10 اليحه 
نحوه تملک مصوب شورای انقالب مردود اعالم شده ؛ مجدداً به استناد ماده 18 قانون سازمان برق 
بر عليه شركت های برق منطقه ای اقامه دعوا كرده اند تا شركت برق منطقه ای ؛ مسير خطوط انتقال 
برق و دكل ها را تغيير بدهد . چون آنها قصد دارند اراضی را تغيير كاربری داده و مبادرت به ساختمان 
سازی بنمايند ! و متاسفانه بعضی از محاكم بدوی چنين احكامی هم صادر كرده اند .در حاليكه در 
ماده 18 فوق الذكر گفته شده : اگر مالک ساختمان بخواهد تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان نمايد و 

18. جعفر كاملی، نكاتی راجع به تملک اراضی اشخاص از سوی ادارات و سازمان های دولتی، نشريه قلم حق، شماره نخست،  بهار 
89، ص 57
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مستلزم تغيير محل وسايل باشد ؛ وزارت نيرو بايد تغيير محل بدهد و نتيجتاً صاحبان اراضی كه پروژه 
ها قباًل در آنها اجرا شده به موجب ماده ياد شده چنين حقی ندارند . خوشبختانه محاكم تجديدنظر به 
اين دقايق قانون ، توجه كرده و پاره ای اوقات رفع نقيصه می نمايند تا بيش از اين خدمات عمومی 

حاكميت مورد تعرض قرار نگيرد.

نتيجه	گيری	
 در اين نوشتار به طور مختصر وظايف شركت های برق منطقه ای ايران در رابطه با توليد و انتقال 
نبروی برق از طريق ايجاد پُست انتقال نيرو وخطوط هوايی و زمينی و موانع موجود درآن و ابهامات 
قانونی و تفاسير متفاوت و متعدد از قوانين موجود بيان شد . با توجه به وظيفه و تعهد شركت های 
برق منطقه ای مبنی بر برق رسانی به سراسر كشور به نظر می رسد كه برای رعايت حقوق اشخاص با 
توجه به اصول پيش بينی شده در قانون اساسی جمهور ی اسالمی ايران )اصول 22 و 47 ( بازنگری 
و اصالح قوانين موجود الزم وضرور است . نظر به اينكه تامين خدمات عمومی فقط از طريق اجرای 
دقيق قانون و رعايت حقوق اشخاص ممكن است . صاحب اين قلم اميدوار است كه حقوقدانان با 
كمک به مراجع اجرايی و تقنينی و قضايی در تدوين مقررات دقيق و عادالنه و نهايتاً حاكم شدن قانون 
در كشور از هيچ مساعدتی دريغ نفرمايند تا هم حقوق مردم تضمين و هم امور جامعه به سامان برسد.

منابع	و	مراجع
كتاب	ها	

سيد حسن امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات كتابفروشی اسالميه ، چاپ چهارم ، 1351.. 1
يكصد سال برق ايران ، تدوين انجمن مهندسين بهره وری برق ايران، تدوين كننده محمد اسماعيل بانكيان ، . 2

انتشارات پيام متن ، 1383 ، چاپ اول .
مصطفی عدل )منصورالسلطنه(، حقوق مدنی ،  انتشارات اميركبير ، چاپ هفتم ، بی تا .. 3
تجديدساختار و مقررات در صنعت برق تاليف لوی-لی-الی ، ترجمه حسين حسينيان ، امير ديندار ، محمدرضا . 4

طوماری، ناشر شركت برق منطقه ای تهران ، چاپ اول 1375.

قوانين	:
مجموعه قوانين و مقررات آب و برق و فاضالب،  به اهتمام دفتر حقوقی وزارت نيرو، چاپ و انتشارات ايمان، . 1

1387 چاپ اول.
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات كيفری معاونت حقوقی و توسعه قضايی قوه قضاييه ، جلد دوم .. 2
مجموعه نظرهای مشورتی اداره كل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسايل مدنی از سال 1363 تا 1380 . 3

غالم شهری ، محمد خرازی .

مقاالت:
جعفر كاملی ، نكاتی راجع به تملک اراضی اشخاص از سوی ادارات و سازمان های دولتی ، نشريه قلم حق، . 1

شماره نخست ،  بهار 89 .



22

دكتر	علي	بابايي	مهر

ساز و كار بررسی دوره ای جهانی ) UPR(  شورای حقوق بشر
 با تاكيد بر نقش و جايگاه سازمان های مردم نهاد

فاطمه	اميرعباسي
استاديار	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	چالوس

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در پاسخ به افكار عمومی جهانی و با 
تصميم مجمع عمومی در 15 مارس 
حقوق  كميسيون  جايگزين   2006
از  يكی  گرديد.  ساله  شصت  بشر 
حقوق  شورای  اساسی  های  ويژگی 
بشر، جايگاه حقوقی آن می باشد كه 
بر خالف كميسيون حقوق بشر سابق 
كه يک ركن فرعی شورای اقتصادی 
و اجتماعی سازمان محسوب می شد، 
شورای حقوق بشر تبديل به يكی از 
سازمان  عمومی  مجمع  فرعی  اركان 
ملل متحد گرديد. شورای مذكور به 
بين  اركان  ترين  مهم  از  يكی  عنوان 
المللی در زمينه دفاع از حقوق بشر 
محسوب می شود كه با هدف حمايت 
از حقوق بشر و آزادی های اساسی 
ناقض  های  به وضعيت  رسيدگی  و 
حقوق بشر با ابعاد نظارتی گسترده تر 
و كارآمدتری ايجاد شده است. مهم 
در شورای جديد  كه  ترين عنصری 
كار  و  ساز  شده،  گنجانده  التأسيس 

 (Universal بررسی دوره ای جهانی
(Periodic Review است. اين ساز 
و كار كه به بررسی وضعيت حقوق 
بشر تمامی كشورهای عضو سازمان 
ساله  دوره چهار  در يک  متحد  ملل 
فرآيند  پردازد،  می   )  2008-2011(
برای  كه  است  فردی  به  منحصر 
همه دولت ها فرصتی را فراهم می 
بهبود  برای  كه  را  اقداماتی  تا  سازد 
كشورهای  در  بشر  حقوق  وضعيت 
خود به عمل آورده اند اعالم نموده 
و تعهدات خود در زمينه حقوق بشر 

را عملی سازند.
هر  با  يكسان  رفتار  ترتيب  بدين 
 UPR گردد.  می  تضمين  كشوری 
 ( گزارش  سه  شامل  كشور  هر 
ملل  سازمان  نهادهای  ملی،  گزارش 
و كميساريای عالی حقوق بشر( می 
اين  در خصوص  مهم  نكته  و  باشد 
چند  هر  كه  است  اين  ها  گزارش 
جمع بندی نهايی و پيشنهادات شورا، 
مورد  گزارشش  كه  كشوری  برای 

الزام آور نيست،  ارزيابی قرار گرفته 
شورای  كه  ديدگاهی  عنوان  به  اما 
بر  و  نموده  تأييد  را  آن  بشر  حقوق 
جويانه  همكاری  فرآيندهای  اساس 
بوده  توجه  قابل  شده  تنظيم  و  تهيه 
به  موظف  اخالقا  هدف  كشور  و 
ضمن  بود.  خواهد  ها  آن  پيگيری 
آِينده  در  تواند  می  موارد  اين  آنكه 
بارها مورد استناد كشورها و سازمان 
ميزان  تا  گيرد  قرار  دولتی  غير  های 
اين خواست  به  را  تعهد يک كشور 
بررسی دوره  نمايند.  ارزيابی  جهانی 
مطرح  شامل  همچنين  جهانی  ای 
تحقق  های  روش  بهترين  كردن 
حقوق بشر در سراسر جهان است. در 
حال حاضر هيچ ساز و كار ديگری 
مشابه بررسی دوره ای جهانی وجود 
www.unic-ir.org/hrc/( ندارد 
hrc2( در اين مقاله به قواعد كلی و 
مشاركت سازمان های غيردولتی در 

فرآيند UPR می پردازيم.

دانش	آموخته	كارشناسی	ارشد	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	چالوس

مقدمه	
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اول	– قواعد	كلی	فرآيند	بررسی	دوره	ای	جهانی	
	UPR	ايجاد	ی	نحوه	و	بشر	حقوق	كميسيون	با	آن	تفاوت	بشر،	حقوق	–  شورای	1

نهاد اصلی سازمان ملل كه برای ترويج و حمايت از حقوق بشر فعاليت می كند، شورای حقوق 
بشر است كه مجمع عمومی در 15 مارس 2006 ايجاد كرد تا جای كميسيون 60 ساله حقوق بشررا 
بگيرد و از دستاورد های آن حراست كند) يكي از اصلي ترين داليل انحالل كميسيون حقوق بشر 
سازمان ملل اين تصور بود كه اين كميسيون تحت سيطره دولت هايي بود كه خود از حقوق بشر 
سوئ استفاده مي كردند(. شورا رهنمود كلی درباره سياستگذاری ارائه می دهد، درباره مشكالت 
و مسايل حقوق بشر مطالعه، ضوابط جديد بين المللی تدوين و بر رعايت حقوق بشر در جهان 
نظارت می كند. شورا به عنوان نهاد سياست گذاری بين دولتی اصلی برای رعايت حقوق بشر 
در سازمان ملل، مجاز است درباره موقعيت حقوق بشر در هر جای جهان بحث كند و به بررسی 

اطالعات دريافتی از كشورها،سازمان های مردم نهاد و ساير منابع بپردازد.
شورا مجمعی برای كشورها، سازمان های بين دولتی و سازمان های مردم نهاد است تا نگرانی های 
خود را درباره مسايل حقوق بشر ابراز كنند. برخالف كميسيون كه 53 كشور عضو آن از سوی 
گروهای منطقه ای پيشنهاد می شدند و می توانستند فقط با 28 رای انتخاب شوند،47 عضو شورا با 
رای مخفی در مجمع عمومی انتخاب می شوند و بايد اكثريت آرائ از 192 رای مجمع را بدست 
آورند. آنها برای دوره 3 ساله انتخاب می شوند و نمی توانندبيش از دو دوره متوالی خدمت كنند.

برخالف كميسيون كه يک اجالس شش هفته ای در سال تشكيل می داد، شورای حقوق بشر 
برای رسيدگی به بحران های حقوق بشر در زمان وقوع در دسترس است. شورا هر سال حداقل 3 
اجالس، برای حداقل 10 هفته در مجموع، تشكيل می دهد و اجالس های اضطراری ويژه نيز می 

تواند در هر زمان با حمايت يک سوم آن برگزار شود.
ماموريت های ی كميسيون سابق كه شورای حقوق بشر اجرای آن را بر عهده گرفته، شامل مجموعه 
ای از رويه ها و روش های ويژه و گروه های كاری موضوعی، كميسيون فرعی ترويج و حمايت از 
حقوق بشر و تشريفات شكايت های رسمی است. دولت ها و سازمان های مردم نهاد درباره موقعيت 
های نگران كننده خود به شورا اطالعات می دهند و دولت های مربوطه غالبا جواب می دهند. شورا 
در پاسخ می تواند كارشناسان يا گروه های حقيقت ياب منصوب كند، ترتيب ديدارها از محل را بدهد، 

به گفتگو با دولت ادامه دهد، كمک كند و موارد نقض را كه به آنها پی برده محكوم كند.
اگر موقعيتی ويژه به قدر كافی وخيم فرض شود، شورا می تواند دستور تحقيق به وسيله گروهی 
بر  سپس  بدهد.شورا  ويژه(  نماينده  يا  فرد)گزارشگر  يک  يا  كاری(  مستقل)گروه  كارشناسان  از 
اساس اطالعات دريافتی از اين كارشناسان از دولت مربوطه می خواهد تا تغييرات الزم را ايجاد 
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كند )www.ohchr.org). فرآيند UPR به عنوان يكی از مشخصه ها و بخش های اصلی شورا 
طی قطعنامه 60/256 در 15 مارس 2006 ايجاد شد تا رفتار يكسان با هر كشوری هنگام ارزيابی 
وضعيت حقوق بشر آن كشور را تضمين كند. اعضای شورا روز 18 ژوئن 2007، يک سال پس 
از تشكيل نخستين اجالس آن با مجموعه پيشنهادهای تشكيل دهنده اين نهاد طی قطعنامه 5/1/
RES/HRC/A موافقت كردند، اين سند كه آيين ناظر به اين ارزيابی و مسائل زمانی مربوط به 
آن را مدون نموده است دارای 33 بند است كه ضمن بيان مبانی اساسی اين فرآيند درباره اصول و 
اهداف آن و نيز مدت زمان ارزيابی وضعيت حقوق بشر تمامی كشورها و چگونگی و شيوه های 
انجام كار، پيگيری و تعقيب نتايج، صحبت به ميان آورده است )ميرعباسی،1387، 60(الزم به ذكر 
است كه بررسی دوره ای جهانی مبتنی بر همكاری است و هدف از آن تكميل و نه موازی كاری و 
تكرار كار نهادهای اجرايی حقوق بشر می باشد و در جهت دفع تمركز جانبدارانه، نظارت جهانی 
 (Working with the United Nations Human بر وضعيت حقوق بشر گام برمی دارد

 Rights Programme,2008,139).
UPR الف – منابع

طبق قطعنامه 5/1 شورای حقوق بشر، پاراگراف 1 ، منابع و اساس بررسی وضعيت حقوق بشر 
كشورها در چارچوب ساز و كار بررسی دوره ای جهانی به شرح ذيل می باشد:

الف( منشور سازمان ملل متحد 
ب ( اعالميه جهانی حقوق بشر 

ج ( اسناد و معاهدات حقوق بشری ) ميثاق ها، كنوانسيون ها و ساير معاهدات ( كه كشور مورد 
بررسی عضو آن هاست.

د ( قراردادها و تعهدات داوطلبانه دولت ها از جمله تعهداتی كه در چارچوب انتخابات و اعالم 
نامزدی كشورها برای عضويت در شورا داده می شود.

ه ( حقوق بشردوستانه بين المللی در صورتی كه قابليت اجرا داشته باشد .
هر يک از كشورها برای تهيه گزارش حقوق بشری بايد به منابع مذكور رجوع نمايند و نيز به اجرای 
توصيه های خاصی كه توسط مرجع بين المللی و منطقه ای حقوق بشر در خصوص كشور مورد 
بررسی ارائه شده اشاره كنند. در بررسی وضعيت حقوق بشر كشورها اين مسأله كه هر كشوری تا 
چه ميزان به تعهدات حقوق بشری خود كه در اسناد مذكور وجود دارد، احترام می گذارد نيز در 

. (Www.iranianembassy.nl/9hogh-bash/gozaresh/971.pdf)نظر گرفته می شود
UPR ب – اصول

در ساز و كار بررسی دوره ای جهانی كه در سند نهادسازی شورای حقوق بشر مشخص شده است، 
اصول ذيل مورد توجه قرار گرفته اند :



25

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

1 ( ارتقای جهان شمولی، وابستگی متقابل، الينفک بودن و وابسته به هم بودن تمامی حقوق بشر.
2 ( ايجاد مكانيزم مشاركتی هدفمند و مبتنی بر اطالعات موثق و گفتگوی متقابل.

3 ( تضمين پوشش جهانی و رفتاری برابر با تمامی كشورها.
4 ( ايجاد يک روند بين دولتی بر محور اعضای سازمان ملل متحد .
5 ( درگير نمودن كامل كشور بررسی شونده در موضوع حقوق بشر.

6 ( لزوم برخورداری از يک سيستم مكمل و بدون تكرار مكانيزم های موازی حقوق بشری مبتنی 
بر فرآيندی عينی، شفاف، غير گزينشی، سازنده، رفتاری غير خصمانه و غير سياسی.

7 ( توان فرسا نبودن برای كشور بررسی شونده و همچنين برای دستور كار شورا.
8 ( لحاظ نمودن ديدگاه جنسيتی .

9 ( طوالنی نشدن و در عين حال واقع گرايانه بودن فرآيند بررسی و عدم اختصاص منابع انسانی 
و مالی زيادی به آن.

10( عدم كاهش ظرفيت شورا در پاسخگويی به وضعيت های اضطراری حقوق بشری .
11( توجه به سطح توسعه يافتگی و ويژگی های خاص كشورها به هنگام بررسی وضعيت آن ها.

12( تضمين، مشاركت تمامی طرف های ذيربط از جمله سازمان های غيردولتی و نهادهای ملی 
حقوق بشری در فرآيند بررسی وضعيت های حقوق بشری با توجه به قطعنامه 60/251 ) 15 
مارس 2006( و قطعنامه 31/ 1996 شورای اقتصادی و اجتماعی ) 25 جوالی 1996 ( و همچنين 

.)1,Op.Cit/A/HRC/RES/5( تصميمات ديگری كه شورا در اين ارتباط می گيرد
 UPR پ-  اهداف

بر اساس سند نهادسازی شورای حقوق بشر اهداف ساز و كار بررسی دوره ای جهانی به شرح 
ذيل می باشد :

1( ارتقای وضعيت حقوق بشر در كشورها بر اساس فرآيند همكاری و گفتگوی تعاملی.
2( انجام تعهدات و پای بندی های حقوق بشری كشورها و بررسی و ارزيابی پيشرفت ها و آگاهی 

از چالش ها و مشكالت آن ها.
3( باال بردن توان و ظرفيت كشورهای مورد بررسی در جهت حمايت از حقوق بشر در اين كشورها.

4( مشاركت دادن جامعه مدنی و جامعه بين المللی در بهبود عملكرد حقوق بشری كشورها .
5( پشتيبانی برای همكاری هر چه بيشتر در حفظ و ارتقای حقوق بشر.

6(  تشويق به همكاری با شورای حقوق بشر و ساز و كارهای آن ) نظير رويه های ويژه و رويه 
های شكايت ( و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، نظير دفتر كميساريای عالی حقوق بشر 

.)1,Op.Cit/A/HRC/RES/5(
UPR 2- شيوه رسيدگی و نحوه كار شورای حقوق بشر در خصوص
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الف	– برنامه	كار	شورا	
شورای حقوق بشر در 21 سپتامبر 2007 تقويم جزئيات ترتيب بررسی وضعيت حقوق بشر 192 
ای جهانی  دوره  بررسی  فعاليت  نخست  دوره چهارساله  در  را  متحد  ملل  كشور عضو سازمان 

تصويب نمود.
دوره نخست از سال 2008 آغاز شده و تا سال 2011 ادامه خواهد داشت به طوری كه هر سال 
48 كشور مورد بررسی و ارزيابی قرار می گيرند. از آنجا كه شورا هر سال سه اجالس دو هفته ای 
رسمی دارد، در هر اجالس 16 كشور در دستور كار قرار دارند. بررسی ها توسط كارگروه هايی 
متشكل از 47 عضو شورای حقوق بشر انجام خواهند شد. البته هر يک از كشورهای عضو سازمان 
ملل متحد نيز می توانند در بحث ها شركت كنند. جلسات كارگروه در دفتر سازمان ملل متحد 
در ژنو در كاخ ملت ها تشكيل می گردد. بر اساس برنامه تدوين شده از سوی شورای حقوق 
بشر، تا پايان سال 2009 پنج دوره از بررسی های دوره ای جهانی برگزار شد كه طی آنها وضعيت 
 Fact Sheet : Human Rights Council-( حقوق بشر 96 كشور مورد بررسی قرار گرفت
Universal Periodic Review(.الزم به ذكر است گروه كاری بررسی دوره ای جهانی اولين 

نشست خود را از تاريخ 7 تا 18 آوريل 2008 آغاز نمود.

	UPR	گزارشات	ب– اجزای
بررسی وضعيت حقوق بشر هر كشوری بر اساس مستندات و گزارش هايی از سه منبع مختلف 

صورت می پذيرد:
الف	(	گزارش	دولت	مورد	بررسی: اطالعات ارائه شده از سوی خود كشور مورد بررسی تحت 
عنوان گزارش ملی خوانده می شود، بايد حداكثر در 20 صفحه تهيه و تا شش هفته پيش از اجالس 
مربوطه به شورا ارائه گردد. توصيه شورای حقوق بشر به كشورها اين است كه اين گزارش ها از 
طريق يک فرآيند مشورت در سطح ملی با تمام نهادهای ذيربط صورت پذيرد. شورای حقوق بشر 
در ششمين نشست خود در سپتامبر 2007 چارچوب كلی گزارش ملی هر كشور را به شرح زير 

تعيين نموده است:
1( تشريح روش ها و فرآيند مشورت های انجام شده با نهادهای ذيربط در تهيه گزارش مزبور.

2( مورد توجه قراردادن سوابق كشور تحت بررسی به ويژه در خصوص ساختارهای نهادی و 
هنجاری ارتقاء و حمايت از حقوق بشر شامل قانون اساسی، قانون گذاری، سياست هاو حقوق 
ملی و زير ساخت های حقوق بشری نظير نهادهای ملی حقوق بشری و دامنه تعهدات بين المللی.
3( لحاظ نمودن اطالعات موجود در خصوص وضعيت ارتقاء و حمايت از حقوق بشر شامل اجرای 
تعهدات حقوق بشری بين المللی، قانون گذاری ملی و تعهدات داوطلبانه و همچنين نهادهای ملی 
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حقوق بشری، آگاهی های عمومی حقوق بشری و همكاری با ساز و كارهای حقوق بشری.
4( اشاره به دستاوردها و اقدامات مثبت و همچنين چالش ها و محدوديت ها و تشريح اولويت های 
اصلی ملی و طرح های موجود جهت فائق آمدن بر چالش ها و محدوديت ها و ارتقاء وضعيت 

حقوق بشر.
5( انتظارات دولت از نظر كمک فنی يا ظرفيت سازی از سوی جامعه بين المللی.

ب( گزارش دوم چكيده ای است از نظرات ، انتقادات و پيشنهادات تمامی موسسات ، برنامه ها 
و نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد شامل گزارش های كارشناسان و گروه های حقوق بشری 
مستقل، ساز و كارهای معاهده ای حقوق بشری و ديگر نهادهای سازمان ملل متحد كه به اصطالح 
“ گزارش رسيدگی ويژه “ خوانده می شود و حداكثر در 10 صفحه توسط كميساريای عالی حقوق 

بشر تنظيم و ارائه می گردد.
ج( به غير از دولت تحت بررسی و دفتر كميساريای عالی حقوق بشر، گزارش خالصه ای نيز از 
مجموع اطالعات قابل اتكاء و معتبر ارسالی توسط سازمان های غيردولتی، موسسات حقوق بشر ملی، 
مدافعان حقوق بشر، موسسات آموزشی و تحقيقاتی، سازمان های منطقه ای و همچنين نمايندگان 
جامعه مدنی در خصوص وضعيت حقوق بشر كشور مورد بررسی، به وسيله دفتر كميساريای عالی، 

.(A/HRC/RES/5/1,Op.Cit.Para.15) حداكثر در 10 صفحه تهيه می شود
الزم به ذكر است كه گزارش ملی و دو گزارش تهيه شده توسط دفتر كميساريای عالی بايستی بر اساس 
قطعنامه شماره 53/208 مورخ 14 ژانويه 1999 به شش زبان انگليسی، چينی، فرانسوی، عربی، اسپانيايی 
و روسی ترجمه و 6 هفته پيش از برگزاری نشست بررسی گزارش كشور تحت بررسی به گروه كاری 
.(Www.iranianembassy.nl/9-hogh-bash/gozaresh/971.pdf) وضعيت ها ارسال گردد

UPR	گروه	كار	نشست	در	كشورها	بشر	حقوق	وضعيت	بررسی	نحوه	-	پ
بررسی وضعيت حقوق بشر كشورها توسط گروه كاری  UPR صورت خواهد گرفت. گروه كاری از 
47 عضو شورای حقوق بشر تركيب يافته و رياست آن به عهده رئيس شورای حقوق بشر می باشد.
گفتگوهای تعاملی بين كشور بررسی شونده و شورای حقوق بشر تنها در گروه كاری انجام خواهد شد.

شورای حقوق بشر به منظور تسهيل در امر بررسی وضعيت حقوق بشر كشورها و بر اساس سند 
نهادسازی، يک گروه گزارشگر ) تروئيكا( انتخاب می نمايد .

تروئيكا گروه گزارشگر سه نفره ای می باشد كه از ميان 47 عضو شورای حقوق بشر با قيد قرعه و 
از گروه های مختلف جغرافيايی انتخاب می گردد. كشور تحت بررسی می تواند يكی از گزارش 
گران را از منطقه خود انتخاب و برای يک بار با يكی از گزارش گران انتخابی مخالفت نمايد و 
درخواست جايگزينی يكی از گزارشگران را بنمايد. گزارشگران نيز می توانند پس از انتخابات 
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مخالفت نمايند و درخواست جايگزينی يكی از گزارشگران را بنمايند. گزارشگران نيز می توانند 
پس از انتخاب، انصراف خود را از همكاری در گروه مزبور اعالم نمايند. محدوديتی برای اعالم 
انصراف گزارشگران وجود ندارد. دفتر كميسر عالی حقوق بشر كمک فنی و مساعدت الزم را برای 

گزارشگران فراهم می آورد.
بر  اساس سند نهادسازی شورای حقوق بشر، برای بررسی وضعيت هر كشور تروئيكا كه از سوی 
شورای حقوق بشر انتخاب می گردد وظيفه هماهنگی موضوعات و سواالت ارائه شده به كشور 
بررسی شونده و جمع بندی مطالب و گزارش های مربوط به آن دولت و تدوين گزارش نشست 
گروه كاری UPR را عهده دار خواهد بود و به عنوان محقق و گزارش گر عمل می كند. بر اساس 
اعالميه مورخ 2008/2/28 رئيس شورای حقوق بشر نقض اعضای تروئيكا، گرد آوری سواالت و 
يا موضوعات جهت تسهيل آماده سازی كشور تحت بررسی برای انجام گفتگوهای تعاملی ست 
گروه  نقش  ضمنا   .(Www.iranianembassy.nl/9-hogh-bash/gozaresh/971.pdf)
تروئيكا،تاثيرگذار نيست و بدون ارائه هر گونه نظری نسبت به سواالت و موضوعات تنها به انتقال 
آن ها اقدام می كنند و از هر گونه ارزيابی مسائل مطروحه از سوی كشورها و همچنين وضعيت 
حقوق بشری آن ها خودداری كرده و آن ها به كار اداری می پردازند. انتخاب اعضای تروئيكا در 
اجالس پيش از اجالس رسيدگی به وضعيت آن كشور صورت می گيرد. رياست گروه كاری نيز 

بر عهده رئيس شورای حقوق بشر است .
كشورها در صورت تمايل می توانند سواالت خود را برای دريافت پاسخ از كشور تحت بررسی به 
گروه تروئيكا ارائه دهند تا از اين طريق به دبيرخانه شورای حقوق بشر ارسال گردد. اين سواالت 
بايستی با سند نهاد سازی شورا مطابقت و بر اساس اصول و اهداف UPR و بر مبنای گزارشات 
تهيه شده در ارتباط با كشور تحت بررسی باشد. دبيرخانه سواالت و موضوعات دريافتی را به 
كشور تحت بررسی ارسال می نمايد. ارسال سواالت بايستی حداكثر تا 10 روز كاری قبل از شروع 
تاريخ نشست گروه كاری بررسی وضعيت كشور مورد نظر، به آن كشور ارسال گرديده باشد. گروه 
تروئيكا سواالت و موضوعات را بر اساس محتوا و ساختار گزارش ارائه شده و توسط كشور تحت 
بررسی دسته بندی می نمايد. با توجه به فرآيند شفاف در UPR ، سواالت و موضوعات مطروحه 
در ميان اعضای شورا و كشورهای ناظر توزيع می گردد. كشور تحت بررسی در صورت تمايل می 
تواند پاسخ سواالت و موضوعات مطروحه را به گروه تروئيكا ارسال و يا به هنگام بررسی وضعيت 
)Www.odvv.org/153/Default.aspx(.گفتگوی  نمايد  ارائه  كاری  گروه  جلسه  در  خود 
تعاملی بررسی دوره ای جهانی تنها در نشست گروه كاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
همانطور كه گفته شد مدت زمان بررسی وضعيت يک كشور در نشست گروه كاری سه ساعت 
می باشد كه كشور تحت بررسی می تواند به مدت يک ساعت به تشريح وضعيت حقوق بشر 
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خود، پاسخ به سواالت مطروحه پيشين و سواالت مطروحه به هنگام طرح در جلسه گروه كاری و 
با جمع بندی نظرات در پايان جلسه بررسی بپردازد. كشورهای عضو شورا ) اعضای گروه كاری 
( و كشورهای ناظر، هر كدام در صورت تمايل می توانند ضمن ثبت نام و اخذ نوبت برای ايراد 
سخنرانی، به طرح ديدگاههای خود در مورد مسايل حقوق بشری در كشور تحت بررسی بپردازند. 
حداكثر زمان  برای كشورهای عضو، 3 دقيقه و كشورهای ناظر 2 دقيقه می باشد. تعداد كشورهای 
داوطلب برای سخنرانی اعم از عضو شورا يا غير عضو ) به دليل كمبود زمان ( نبايد از 45 كشور 

.)Henderson,2009,12( تجاوز نمايد
كار گروه پس از اتمام جلسه بررسی گزارش جلسه را به گروه تروئيكای منتخب شورای حقوق 
بشر ارائه تا با همكاری دبيرخانه و كشور تحت بررسی به تهيه و تدوين گزارش و ارائه آن به گروه 
كاری جهت تصويب اقدام نمايد. كشور تحت بررسی می بايست به طور كامل در جريان تدوين 

گزارش قرار داشته باشد.
گروه كاری پس از آماده سازی و تدوين گزارش توسط تروئيكا برای نيم ساعت تشكيل جلسه داده 
و با استماع بيانيه تروئيكا در خصوص نحوه تدوين گزارش، نسبت به تصويب گزارش ارائه شده 
اقدام می نمايد. البته بين زمان اتمام نشست بررسی گروه كاری سازو كار UPR و ارائه گزارش 

توسط گروه تروئيكا به گروه كاری فوق، زمان معقولی در نظر گرفته می شود. 
پس از طی اين زمان كه معموال 48 ساعت ) 2 روز كاری ( می باشد. اين گزارش به همراه نظرات 
كشورها تدوين شده و در يک زمان نيم ساعته به صورت موقت نهايی می گردد. سپس كشور 
مربوطه دو هفته زمان دارد تا در خصوص نظراتی كه در مورد گزارش كشور مورد بررسی ارائه شده 

است، هر گونه تغيير يا تعديل احتمالی را به اطالع تروئيكا برساند.
ارائه شده در نشست بررسی گروه كاری، بر اساس مفاد سند  انتظار می رود كليه توصيه های 
نهادسازی مورد پذيرش كشور تحت بررسی قرار گيرد. در تمامی موارد كه توصيه ها مورد حمايت 
كشور تحت بررسی قرار دارد، همانگونه بايد مورد شناسايی قرار گرفته و درگزارش آورده شود. 
به ساير توصيه ها و نقطه نظرات كشورها در گزارش اشاره خواهد شد. هر دو نوع توصيه ها در 
گزارش گروه كاری گنجانده شده و به نشست شورای حقوق بشر برای تصويب نهايی ارائه ميگردد. 
انتظار می رود كشور تحت بررسی توصيه های مورد حمايت خود و همچنين تعهدات داوطلبانه 

را پيگيری نمايد.
در بخش انتهايی گزارش گروه كاری قيد می شود كه توصيه ها و جمع بندی ها به عنوان نظر گروه 
كاری ساز و كار UPR به حساب نيامده، بلكه به عنوان موضع كشورهای پيشنهاد كننده و يا كشور 
/A/HRC( تحت بررسی معتبر است كه توصيه ها را پذيرفته و يا از قبول آن ها صرف نظر بنمايد

.)27-1.Op.Cit.Paras.18/RES/5
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ت	-	تصويب	گزارش	نهايی	
گزارش مصوب گروه كاری در اولين نشست عادی شورای حقوق بشر كه معموال چند ماه بعد 

برگزار می گردد، جهت تصويب نهايی ارائه می گردد.
قبل از تصويب گزارش نهايی در شورای حقوق بشر، گزارش گروه كاری همراه با نظرات كشور 
تحت بررسی در ارتباط با توصيه ها، جمع بندی ها و همچنين تعهدات داوطلبانه كشور تحت 
بررسی و پاسخ های ارائه شده به سواالت و موضوعات مطروحه كه قبال در گفتگوی تعاملی در 
گروه كاری به طور كامل به آن پرداخته نشده بود، مطرح و در گزارش نهايی درج خواهد شد. 
خالصه ای از نظرات مطروحه توسط كشور تحت بررسی، اعضای شورای حقوق بشر و كشورهای 
ناظر و همچنين نقطه نظرات ساير نهادهای ذيربط كه پيش از تصويب گزارش نهايی در جلسه شورا 
.)38-Paras.28( مطرح شده اند. درگزارش مربوط به نشست شورای حقوق بشر ذكر خواهد شد
تصويب گزارش نهايی و در نتيجه بررسی دوره ای يک ساعت زمان می برد. ) 20 دقيقه توضيحات 
دولت مورد بررسی، 20 دقيقه دولت های عضو و ناظر در حقوق بشر و 20 دقيقه سازمان های 

غيردولتی دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد(.
در اين جلسه كشور مورد بررسی اظهار می دارد كه طی چند ماه گذشته چه كارهايی انجام داده، 
كدام پيشنهادها را می پذيرد و كدام توصيه ها را نمی پذيرد. طبعا ساير كشورها و سازمان های مردم 
نهاد نيز در موافقت يا مخالفت با اظهارات آن دولت سخن می گويند و در نهايت پس از مذاكرات 
نهايی، گزارش را جمع بندی می كنند. محتوای گزارش نهايی می تواند شامل مواردی چون ارزيابی 
وضعيت حقوق بشر در كشور مورد نظر از جمله تحوالت مثبت و چالش های فرا روی آن، تأكيد 
بر افزايش همكاری جهت حمايت و ارتقاء حقوق بشر، تصويب كمک های فنی و ظرفيت سازی 

در مشورت با كشور ذيربط و با رضايت آن و تعهدات داوطلبانه كشور بررسی شونده باشد.
سرانجام نيز تمامی ديدگاه ها و انتقادها و پيشنهادهای مطرح شده از سوی ساير كشورها و نمايندگان 

سازمان های غيردولتی توسط گروه سه نفره جمع بندی شده و در گزارش نهايی درج می شود.
فرآيند بررسی در گروه كاری با تصويب گزارش نهايی بررسی ها در جلسه عادی شورای حقوق 

بشر پايان می يابد.

3	– بررسی	دوره	ای	جهانی،	تكرار	يا	تكميل	نظام	اركان	معاهده	؟
از آنجا كه بررسی دوره ای جهانی الزاماً نبايد محلی برای تكرار فعاليت های اركان معاهده بلكه 
برای تكميل آن ها باشد، ثابت شد كه گفتگوی تعاملی شيوه ای كامال سودمند برای جلب توجه 
كشورها به توصيه های اركان معاهده و رويه های ويژه شورا و ارائه توصيه جهت اجرای آن هاست. 
به عنوان نمونه، شمارش اوليه ميزان ارجاعات به توصيه های ركن معاهده در دومين جلسه بررسی 



31

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

دوره ای جهانی از 220 مورد فراتر نرفت. در سطح رويه ها، بسياری از كشورها از فرصت ارائه 
گزارش برای متعهد شدن به ارائه گزارش های معوقه به اركان مختلف معاهده ظرف مدت زمانی 

ثابت استفاده می كردند.
ساير كشورها قصد خود برای تصويب معاهدات معوقه را اعالم كرده اند و پاكستان نيز بر حسب 
تصادف يا به هر دليل ديگری ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصويب و 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را در تاريخ 18 آوريل 2008، يعنی سه هفته پيش از بررسی 
اين كشور در جريان بررسی دوره ای جهانی، امضاء كرد. در اين مورد می توان گفت بررسی دوره 
ای جهانی تا كنون هم از نظر تشويق كشورها به انجام تعهدات رويه ای و هم به عنوان نوعی فرآيند 
پيگيری موقت مسائل مهم معوقه مذكور در ركن معاهده موفق شده از تكرار دور بماند و مكمل 
فعاليت های اركان معاهده باشد. اين موضوع به وسيله سازمان های غير دولتی كه حلقه رابطه با 
مسائل حقوق بشری جاری و توصيه های اجرا نشده ركن معاهده هستند، تسهيل شده است از 
سويی هنوز بايد ديد كه اركان مختلف معاهده هنگام بررسی كشورها چگونه با توصيه های بررسی 
دوره ای جهانی برخورد می كنند. جلسات بين كميته ای اركان معاهده كه در تاريخ های 23 تا 25 
ژوئن و يكم تا سوم دسامبر 2008 انجام شدند، با نگرانی هايی در مورد احتمال تضعيف نظام اركان 
معاهده توسط بررسی دوره ای جهانی همراه بودند، هر چند شيوه به كار گرفته شده در بررسی 
دوره ای جهانی چيزی غير از اين را نشان می دهد. شكايات اساسی مطرح شده از سوی اعضای 

اين ركن معاهده عبارت بودند از :

1( نقش تمايالت سياسی در گزينش آن دسته از توصيه های ركن معاهده كه مورد اشاره كشورهای 
عضو كارگروه بررسی دوره ای جهانی قرار می گيرند.

2( اين حقيقت كه كشورهای مورد بررسی در بررسی دوره ای جهانی ممكن است آن دسته از 
توصيه های كارگروه كه قباًل توسط اركان معاهده به آن ها ارائه شده رد كنند.

3( كلی بودن توصيه های ارائه شده در بررسی دوره ای جهانی، اين نكته نيز مطرح شد كه ظاهراً 
كشورهای مورد بررسی هنگام تهيه پيش نويس گزارش، امكان مذاكره در مورد محتوای توصيه 
های نهايی را با اعضای گروه سه نفره ) و حتی كشورهايی كه آن توصيه ها را كرده بودند( به منظور 
رسيدن به نوعی سازش قبول داشته اند، در حاليكه اركان معاهده معموالً با چنين ترتيباتی بيگانه اند. 
از نتيجه جلسات بين كميته ای مشخص بود كه اركان معاهده به اطالعات بيشتری در مورد عملكرد 
بررسی دوره ای جهانی نياز دارند، همان شيوه ای كه كميته حقوق بشر به صورت داخلی اعمال می 

.)Overview of the Universal Periodic Review in 2008,93( كند
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UPR	فرآيند	در	نهاد	مردم	های	سازمان	– مشاركت	دوم
UPR	فرآيند	در	نهاد	مردم	های	سازمان	– جايگاه	1

يكی از نكات مهم و قابل توجه در مكانيسم بررسی دوره ای جهانی، نقش سازمان های غيردولتی بين 
المللی و نمايندگان جوامع مدنی است.  اين سازمان ها مطابق بند c پاراگراف 18 قطعنامه 5/1 شورای 
حقوق بشر به تاريخ 18 ژوئن 2007 می توانند بدون امكان اظهار نظر و ورود به مباحث، در جلسات 
بررسی های دوره ای حضور يابند و البته طبق پاراگراف های 29 و 31 همين قطعنامه، می توانند پيش 

از جمع بندی گزارش هر كشور، نظرات كلی خود را به استحضار اعضای شورا برسانند.
بنابراين نقش سازمان های مردم نهاد، به ويژه سازمان هايی كه دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد 
هستند در جلسات بررسی های دوره ای وضعيت حقوق بشر كشورها فزاينده است، به طوری كه 
به تدريج به يكی از مهم ترين ابزارهای نظارتی در زمينه حقوق بشر تبديل می شوند. اين سازمان ها 
با ويژگی های خاص خود كه امكان فعاليت گسترده و منعطف را به آنها می بخشد، ضمن حساس 
نمودن افكار عمومی جهان به موارد نقض حقوق بشر در گوشه و كنار جهان، با تهيه گزارش های 
ساالنه و موردی و حضور فعال و پرشور در سازمان های بين المللی حقوق بشری از جمله شورای 
حقوق بشر، بر تصميمات اين سازمان ها تأثير چشمگيری می گذارند. بديهی است دولت های 

قدرتمند جهان نيز در تالشند كه از اين ظرفيت بزرگ و رويه توسعه، به نفع خود بهره ببرند.
بسياری از كارشناسان معتقدند نگاه مستقل تر نهادهای جامعه مدنی و دوری عموم آنان از مالحظات 
ويژه در روابط بين دولت ها، به آن ها اين امكان را داده تا به لحاظ محتوايی، تأثيرگذار و قابل 

اعتنايی در فرآيند بررسی دوره ای جهانی داشته باشند. 

2	– حيطه	وظايف	سازمان	های	مردم	نهاد
الف	-	حيطه	تأثيرگذاری	

هر چند نقش سازمان های مردم نهاد در سه دهه اخير در تمامی حوزه های موضوعی بين المللی روند 
رو به رشدی داشته اما در حوزه حقوق بشر اين امر از اواسط دهه 90 و پس از تصويب قطعنامه شماره 
96/31 شورای اقتصادی و اجتماعی شكل منسجم تری به خود گرفته است. طی اين سال ها ارائه 
گزارش ها و بيانيه های شفاهی و كتبی در جريان اجالس های كميسيون حقوق بشر و تالش برای 
افزايش توجه بين المللی به وضعيت حقوق بشر در يک كشور، توسط انتشار گزارش های موردی 
يا سالنامه های حقوق بشری از جمله اقدامات موثر سازمان های مردم نهاد بر اساس مقام مشورتی 
(Www.ohchr.org/EN/HRbodies/UPR/ آنان، نمود عينی تر و تأثير عميق تری پيدا كرد
(pages/NGOs.Nhris.aspx با اين حال پس از تشكيل شورای حقوق بشر و تنظيم و تدوين 
فرآيند بررسی دوره ای جهانی، شيوه و حوزه تأثيرگذاری سازمان های غيردولتی در موضوعات حقوق 
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بشری به يكباره با جهش عمده ای روبرو شد. اين امر از آنجا نشأت می گرفت كه اغلب تا پيش از آن، 
سازمان های غيردولتی دارای مقام مشورتی عام يا خاصی بودند كه توانمندی تأثيرگذاری در روندهای 
حقوق بشری را داشتند، اما در دوران جديد تمامی سازمان های غيردولتی و نهادهای جامعه مدنی كه 
در حوزه ای دارای نظر يا عالقه هستند ) بدون توجه به اينكه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ملل متحد، مقام مشورتی داشته باشند يا خير( می توانند ديدگاههای خود را در خصوص موارد ادعايی 
نقض حقوق بشر در يک كشور، برای دفتر كميساريای عالی حقوق بشر ارسال نموده و انتظار درج 

اين نظر را در گزارش نهايی ده صفحه ای دفتر كميساريا داشته باشند.
اين امر سبب شده تا در هنگام تهيه گزارش UPR يک كشور، طيف وسيعی از  گزارش های 
سازمان های غيردولتی و مردم نهاد در اختيار دفتر كميساريای عالی حقوق بشر قرار گيرد و جامعيت 

و كليت بيشتری بر گزارش مستولی گردد.
همانطور كه گفته شد، گروه كاری شورا تنها سه دوره دو هفته ای در طول سال جلسه دارد كه در هر 
دوره گزارش های شانزده كشور مورد بررسی قرار می گيرد و در نتيجه هر سال 48 كشور بررسی 
های دوره ای خود را به شورا ارائه داده و شورا آن ها را بررسی می كند. تمامی ديدگاه ها، انتقادها 
و پيشنهادهای مطرح شده از سوی ساير كشورها و همچنين نمايندگان سازمان های غير دولتی، در 
جريان بررسی گزارش يک كشور توسط اعضای سه نفره تعيين شده و  برای تدوين گزارش نهايی 

شورا گردآوری شده و در گزارش نهايی خواهند آمد.

ب	– شيوه	تأثيرگذاری	
نظرات و ديدگاه های سازمان های مردم نهاد و ساير جوامع مدنی در خصوص وضعيت حقوق 
بشر در يک كشور كه به آن اشاره شد. از طريق ايميل برای كميساريای عالی فرستاده می شود. اين 
گزارش ها بايد كتبی، حداكثر 5 صفحه ) درصورت اقدام انفرادی ( و يا 10 صفحه ) درصورت گرد 
هم آمدن تعداد زيادی از سازمان های غيردولتی و انجام اقدام جمعی در خصوص يک كشور( باشد.
همچنين الزم است نظرات 5 ماه قبل از جلسه بررسی گزارش های دوره ای كشور مدنظر برای 
كميساريا ارسال گردد. سازمان های غيردولتی و نمايندگان جوامع مدنی در جلسه بررسی گزارش 
يک كشور می توانند با ارائه مطالب كتبی برای نمايندگی های ساير كشورها، برگزاری كارگروه 
های اطالع رسانی در مورد وضعيت حقوق بشر در يک كشور خاص برای نمايندگان كشورهای 
مختلف، البی های پيش از اجالس گروه كار برای تحت تأثير قرار دادن كشورها و بسياری ابزارهای 
ديگر، استفاده كنند. اين محدوديت ها در اجالس مربوط به تصويب نهايی گزارش يک كشور وجود 
نداشته و سازمان های غيردولتی يا نهادهای ملی حقوق بشری می توانند در مدت زمانی خاص به 
ارائه گزارش شفاهی خود له يا عليه كشوری كه در انتظار تأييد نهايی گزارش UPR خود است، 
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بپردازند و فضا را تحت تأثير مفاد بيانيه های خود قرار دهند )گلشن پژوه، بهمن 1388، 13-30(.

پ	-	روش	های	ايفای	نقش	سازمان	های	مردم	نهاد
سازمان های غيردولتی در مجموع به پنج صورت می توانند در جريان بررسی های دوره ای حضور 

داشته و ايفای نقش بنمايند :
 ارائه مشورت های الزم به كشور تحت بررسی، هنگام تهيه گزارش ملی .( 1
 ارائه اطالعات به دفتر كميساريای عالی جهت تهيه اطالعات قابل اعتماد در ارتباط با كشور ( 2

مورد بررسی.
 ارائه مشورت و تأثيرگذاری در نظرات برخی كشورها، به منظور طرح ديدگاه های مورد نظر آن ها در ( 3

خصوص مسائل حقوق بشری كشور تحت بررسی به هنگام بررسی وضعيت آن كشور در گروه كاری.
 ايراد سخنرانی و ارائه مشورت به كشورها به هنگام بررسی و تصويب نهايی گزارش كشور ( 4

مورد بررسی در اجالس شورای حقوق بشر.
 انتشار گزارش نهايی در سطوح مورد نظر( 5

(Www.iranianembassy.nl/9-hogh-bash/gozaresh/971.pdf)

3	-	مراحل	مشاركت	سازمان	های	مردم	نهاد
مشاركت سازمان های مردم نهاد در 5 مرحله ذيل قابل بررسی می باشد :

الف( پيش از نشست گروه كاری بررسی كننده وضعيت كشورها .
در اين مرحله سازمان های مردم نهاد به طور مشخص در دو زمينه ذيل می توانند مشاركت داشته باشند.

مشاركت در تهيه گزارش ملی قطعنامه نهادهای مبتنی بر معاهدات شورای حقوق بشر، كشورها 	 
را تشويق و ترغيب می نمايد تا گزارش ملی خود به سازو كار بررسی دوره ای جهانی را از 
طريق مشاركت گسترده با ديگر طرف های ذيربط از جمله سازمان های غيردولتی تهيه نمايند. 

لذا سازمان های مردم نهاد می توانند در امر تهيه گزارش ملی به دولت ها كمک نمايند.
 ارائه گزارش مربوط به سازمان های مردم نهاد: در اين زمينه سواالت و پاسخ های مربوطه قابل ذكر است .	 

ب ( خالل بررسی وضعيت حقوق بشر كشورها توسط گروه كاری در خالل نشست گروه كاری 
برای بررسی وضعيت حقوق بشر كشورها، سازمان های غيردولتی فقط می توانند حضور داشته 
با شند و حق گرفتن ميكروفن و صحبت را نخواهند داشت. البته مانند ديگر نشست های شورای 

حقوق بشر می توانند برنامه های موازی جنبی داشته باشند.
ج ( بعد از بررسی كشورها و در خالل نشست گروه كاری : بعد از رسيدگی وضعيت كشورها، 
سازمان های غيردولتی می توانند نشست های ارزيابی برگزار كرد و چگونگی رسيدگی به وضعيت 
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كشورها را مورد بررسی قرار دهند.
د ( مشاركت در نشست عمومی ) تصويب  كننده گزارش وضعيت كشورها ( : بر اساس قطعنامه 
5/1 قبل از تصويب گزارش مربوط به وضعيت كشور مورد نظر توسط نشست عمومی سازمان 
های غيردولتی می توانند بيانيه های شفاهی خود را ارائه دهند. قابل ذكر است كه پيش از تصويب 
گزارش كشورها 20 دقيقه به سخنرانی كشور مورد نظر و ديگر كشورها تخصيص يافته و بعد از 
آن 20 دقيقه به سخنرانی سازمان های غيردولتی اختصاص داده می شود. سازمان ها بايد بيانيه كتبی 
خود را در كاغذهای آرم دار سازمان ملل متحد چاپ و به صورت سند ارائه دهند. البته تأثيرگذاری 

اين گونه بيانيه ها از بيانيه های شفاهی كمتر خواهد بود.
ه ( مشاركت سازمان های مردم نهاد در مدت چهارسال زمان بين دو مرحله از رسيدگی وضعيت 
كشورها از آنجا كه هدف از بررسی دوره ای جهانی، بهبود وضعيت حقوق بشر كشورهاست، قائدتًا 
گزارش كشورها شامل توصيه ها، مشورت های فنی و نيز تعيين اهداف مورد نظر طی چهار سال 
زمان تعيين شده تا دوره بعدی رسيدگی به وضعيت همان كشور می باشد. در طی اين دوران نيز 
سازمان های غيردولتی در كمک به اجرای توصيه های مذكور و نيل به اهداف در نظر گرفته شده، 

.(Www.odv.org/153/Default.aspx) نقش تعيين كننده ای خواهند داشت

4	-	نكات	مورد	توجه	در	گزارشات	:
بر اساس رويه موجود ) ناشی از استنباط حقوقی به عمل آمده از قطعنامه A/RES/HRC/5/1 مبنی 
بر امكان مشاركت تمامی طرف های ذيربط در سازو كار بررسی دوره ای جهانی ( تمامی سازمان 
های مردم نهاد اعم از آنكه دارای صالحيت مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی بوده و يا 
فاقد آن باشند، می توانند گزارش های خود را به دفتر كميساريای عالی حقوق بشر ارسال دارند. 
البته دفتر كميساريا اعالم نموده است كه تنها گزارش های خود را به گزارش سازمان های مردم نهاد 

تأييد شده و مورد وثوق توجه خواهد شد.

UPR يک روند كامال مشاركتی است كه در تهيه گزارشات بهتر است به موارد زير توجه شود:
به زبان رسمی سازمان ملل متحد، ترجيحاً انگليسی ، فرانسوی يا اسپانيايی نوشته شده باشد.  )1

در يک پاراگراف كوتاه اطالعاتی درباره هدف ها و كار نهادی كه دارد به آن اطالعات می دهد، ارائه دهد.  )2
در شكل و حروف رايج نوشته شده، پاراگراف و صفحات آن شماره داشته باشند.  )3

دارای پاراگراف مقدمه باشد كه نكات اصلی را خالصه كرده باشد.  )4
واژه های مهم مربوط به اطالعات خود را مشخص كنند ) مثال خشونت طلبی(.  )5

از تكرار اظهارنظرها و توصيه های پايانی نهادهای معاهده حقوق بشر، با رويه های ويژه شورای حقوق   )6
بشر خودداری كنند. اگر چه می توانند به ميزان اجرا اشاره كنند.
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از نقل قول يا پيوست كردن گزارش های سازمان های ديگر اجتناب نمايند.  )7
گزارش جداگانه سازمان های غيردولتی در پنج صفحه و گزارش مشترک آن ها می تواند 10 صفحه هم باشد.  )8

بايد به طور اختصاصی برای بررسی دوره ای جهانی گزارش تهيه كنند.  )9
10( اطالعاتشان بايد موفق و قابل اطمينان باشد و به طور شفاف گزارش دهند.

11( موضوعات اصلی را برجسته كنند و توصيه های ممكن يا بهترين اقدامات را مشخص كنند.
12( حداكثر يک دوره زمانی چهارساله را پوشش بدهند.

13( از لحن توهين آميز بپرهيزند.
14( با ديگران در سطح ملی در آماده سازی اطالعات مشاوره كنند. 

15( اطالعات محرمانه پذيرفته نمی شوند و گزارش ها در وب سايت دفتر كميساريای عالی حقوق بشر 
با نام ارائه كننده منتشر می گردد. همچنين فعاالن جامعه مدنی كه مايل به دادن اطالعات برای رسيدگی 
و الحاق احتمالی از سوی كميساريای عالی حقوق بشر در مجموعه اطالعات عوامل ذينفع هستند بايد 
 (Working with the Uited بفرستند  Submission@ohchr.org  به اطالعات خود را 

.Nations Human Rights Programme, Op.Cit. 148-149)
در خصوص اعتبار سنجی گزارشات فرستاده شده به كميساريای عالی حقوق بشر بايد گفت كه 
اصوال مكانيسم خاصی برای سنجش اعتبار و ميزان درستی اين گزارش ها موجود نيست و همچنان 

مبنا بر اعتماد است و كميساريا فرض را بر قابل اتكا بودن گزارشات ارسالی می گذارد.

نتيجه	گيری	
در اين نوشتار مشخص شد يكی از ويژگی های با ارزش UPR تأكيدی ست كه بر نقش سازمان های 
غيردولتی داشته است. برای نخستين بار در تاريخ تنظيم اسناد سازمان ملل متحد از كليه افراد ذينفع 
اين سازمان ها ، خواسته شده تا در تهيه اين سند مشاركت داشته باشند، به بيان ديگر برای نخستين بار 
اين فرصت استثنايی برای تک تک افراد فراهم شده تا با تهيه گزارشی از آنچه نقض حقوق بشر در 

كشورشان می خوانند در تعيين سياست های سازمان ملل نقش عينی و حقيقی داشته باشند.
نكته مهم در خصوص گزارش های UPR آن است كه هر چند جمع بندی نهايی و پيشنهادهای 
شورا برای كشوری كه گزارش آن مورد بررسی قرار گرفته الزام آور نيست، اما كشورها بر اساس 
اينكه اين  باشند. ضمن  به پيگيری مصوبات آن می  فرآيندهای همكاری جويانه اخالقاً موظف 
گزارشات می توانند در آينده بارها مورد استناد كشورها و سازمان های غيردولتی قرار گيرند تا ميزان 
تعهد يک كشور به خواست جهانی ارزيابی شود و به اين ترتيب برای جامعه جهانی روشن گردد 

كه يک كشور در عمل تا چه اندازه به مسئله ی حقوق بشر اهميت می دهد.
از طرفی متأسفانه فرآيند UPR قادر نيست كشورها را به طور موثر به استفاده از ابزارهای سازمان 
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ملل متحد برای اجرای تعهداتشان تشويق كند و در صورت اصرار كشوری بر عدم همكاری با فرآيند 
UPR ، شورای حقوق بشر به وضعيت اين كشور در چارچوب ساير سازو كارهای خواهد پرداخت.
در عين حال يكی از نكات مثبت برتری فرآيند جديد UPR به سازو كارهای پيشين اين است كه 
بارقه هايی از اميد را در ميان كشورهايی كه همواره به داليل سياسی و نه صرفاً حقوق بشری مورد 
هجوم كشورهای ديگر قرار می گرفتند ايجاد كرد، هر چند در اين روش هم تناقضاتی وجود دارد 
اما به دليل اينكه موارد نقض حقوق بشر در همه كشورها حتی كشورهای بسيار قدرتمند مورد توجه 
قرار خواهد گرفت، عادالنه تر است، چرا كه در موارد بی شماری نقض حقوق بشر در قلمرو دولت 

هايی كه با دول غربی روابط نزديک دارند ناديده انگاشته می شود ) سيمبر،1377،114(
به نظر می رسد كه سازو كار بررسی دوره ای جهانی، گام بلندی برای مقابله با نقض حقوق بشر 
به شمار می آيد ولی نه گامی قاطع، جامعه ی بين المللی فراتر از استاندارد سازی و قاعده پروری 
سخت نيازمند تضمين اجرا در رعايت استانداردهای حقوق بشری می باشد. در نهايت می توان 
گفت كه نفس ايجاد سازو كار های جهانی حمايت از حقوق بشر از جمله “ سازو كار بررسی دوره 
ای جهانی” بتواند به عنوان انگيزه ای برای اعضای شورای حقوق بشر و جامعه ی بين المللی در 

جهت بهبود بخشيدن به رويه های حقوق بشری خود كارساز باشد.
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ببار ای ابر آزادی زمين شهر را  تر كن           بوز  ای باد نوروزی همه جا را معطر كن

نوروز	ديرنده،	جوانگر،	بر	همه	حقوق	بانان	فرخنده	باد
چشم همگان بر آن است كه در مجله ويژه حقوق بانان گفت و گو از بايد ها و نبايدهای زندگی باشد و 
ناگزير به قانون و چگونگی برخورداری از آن بپردازد. در بيشتر نوشته های مجله سخن از داد و دادرسی 
و دادگری است. كارآمدان و كارگزاران ميدان داد و بيداد، مي پندارند گفت و گوی مجله بايد در همين فراز 
و فرود باشد. اينان بی گمان در نگاه نخست سخن از جشن و بزم نوروز را هم خانه و هم راه ندانند؛ و 
اين برداشت ناآشنا به ژرفای ديرينگی اين جشن، آنان را وامی دارد تا دو موضوع »جشن« و »دادگری« را 
دور از يک ديگر بپندارند و پيوندی بين آنان نيابند. اين دادگران، جشن آغاز بهار را به چشم يک شادماني 

مي بينند و به پيوند تنگاتنگ ميان آن دو، به هيچ روی رضايت نمي دهند. 
اما با نگرشي ژرف، بدين برداشت مي رسيم كه اين استنتاج شتابناک است و از اساس درست نيست؛ 
برخي مي پندارند نوروز حكايتگر جشن باستاني دهقانانی است كه با گذشت روزگار، فراگيرتر و 
دلنشين تر شده و كم كم چنان دل همه را برده كه پای در سرای شاهی نهاده است. اما نوروز در 
اين جايگاه نيز مهرآميزی لطف انگيز خويش را از دست ننهاد. در آمدوشد روزگاران در جايگاه 
فرمانداری و فرمانروايی شرط نشستن خود را بر تخت بهاري چنان برپا داشت كه داد نوروزی از 
بيداد واليان ستاند؛ پس نوروز از نشستن بر آن اريكه تن زد؛ راه برگرداند و به ميان مردم بازگشت. 
در هنگامه نوروز ، در و دشت پای می نهند و سر و سامان می ريزند و هنگام برابری شب و روز 
است و اين همسانی دو مخالف ، ترازويی است برای همه چيز زمين و زمان تا جهان و مردمانش 
در چارچوب نوروزی به اعتدال و دادگری دل گرو گذارند و كار و بار خود را بر آن معيار بسازند. 
باور كهنساالن ديرهای دور اين سرزمين آن است كه نوروز جنگ آوری است مهرورز كه با سردی 
و تلخی و بی مهری می جنگد تا گرمی و مهر و شيرينی بكارد. آن سردی براند و اين مهر جايگزين 
گرداند و در اين مبارزه با همه سپاهيان تاريكی و ستم و سياهی و غم مقابله كند. آن نيک نگران بر 

اين باور بودند كه در هر صورت نوروز پيروز است. 
بر لشكر زمستان نوروز نامدار        كرده است رأی تاختن و آغاز كارزار

اين مبارزه گسترده از در و دشت و كوه و صحرا و سده های غار و چادر گذشت تا همراه با رنگ 
عينی اش چهره اي ذهنی براي خود برگزيد و به نمادی فرهنگی در بافت اجتماعی تبديل شد كه 

محمدعلي	دادخواه

نوروز جشن دادگري

وكيل	پايه	يک	دادگستری
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نمودهای آن تا به امروز هم ديده مي شود. شيوه همدلی اي اجتماعی كه فرادستان به چشم مهر بر 
فرودستان مي نگرند تا بدان حد كه به عنوان يک تكليف قانونی بايد از خزانه دولت سهمی عيدانه 

به تک تک مردم سرزمين پيش كش شود. 
پس از پيشداديان كه داد را پيش از هر كار ارجمند می دانستند، هخامنشيان، هخا و درست كرداری را 
منش خويش قرار دادند. در سال 535 پيش از ميالد براي دريافت باژ )ماليات( نيک نگری و دادگری 
در هم آميخت و برای دوری از ستم و بيداد فرمانی اجرا شد تا هيچ كس بيش از يک بار باژ )ماليات( 

ندهد. در اعالم ناتوانی افراد از پرداخت باژ نيز دست اندركاران بايد به نيک نگری بر آنان بنگرند.1 
نيک نگری پی و پايه و سود و زيان و بايد ها و نبايدهای سرزمين را استوار می دارد و در جايگاه 
ستون ارزش يابی و ارزش گذاری ، معيار نخست همه كار ها برشمرده می شود. اين نگرش ريشه ای، 
لبريز  از دوستی و زندگی  از زندگی سرشار می كند و روابط آدميان را  برگ درختان زندگی را 

می سازد و ايمنی و صلح دستاورد اين نهال سايه گستر است. 
اما بانيان تمدن بر اين باور بودند كه نيک نگری شرط نخست است ولی كافی نيست؛ چون گمان 
آن مي رود كه اين نور اهورايی بر همگان نتابيده باشد و اين مهر فراگير در همه قلب ها جای نگرفته 
باشد؛ پس بايد گذشته از فرمان نجواگر درونی ، آهنگ پاسداری بيرونی نيز نواخته شود و اين 
كنش از قدرتمندان آغاز شود؛ زيرا نوروز پيام آور مهر است نه حامی قدرت و انديشه نوروزی چنين 
بوده كه هرگز قدرت، ماهيت و شايستگی را به همراه ندارد و حق و زور دو موضوع متفاوت و 
مختلف اند و زورمداران بی صالحيت عامالن فسُق و فجورند. در هر صورت اين امر درونی و باور 
قلبی نمی تواند تنها مالک ارزيابی باشد. بر پايه همين نگرش و گزينش، فرهنگ و تمدنی ساخته 
مي شود كه يک شاهين ملموس و مادی به كار مي آيد و ارزش گذاری و ارزيابی بر پايه آن انجام می-
شود. اين معيار نخستين دادگری است و نوروز جلوه راستين نيک نگری است كه در جايگاه دادگری 
می نشيند. چونان كه شب و روز در سرزمين زمان يكسان تقسيم شده، نگرشی به قدرتمندان و 
فرمانبرداران داشته تا جايی كه در هنگامه نوروز همه قدرتمداران از اريكه قدرت فرو می افتند و كار 
و بار و رفتار و گفتارشان به دقت ديده می شود. اگر ستم بارگی پيشه كرده باشند، دگربار بر جايگاه 

پيشين راه نيابند. اجازه دهيد عنان سخن به صاحب نصيحه الملوک دهم كه می گويد: 
رسم پادشاهان ايران چنان بود كه در نوروز و مهرگان بار عام می دادند. پيش از برگزاری مراسم 
مناديان روز ويژه دادخواهی را اعالم می كردند. چون روز موعود فرامی رسيد، مأموری ويژه بر درگاه 
شاه می ايستاد و مرتب ندا می كرد كه هرگاه كسی، كسی را از شكايت و دادخواهی بازدارد، در خون 

1. از زرتشت پيامبر پرسش شد كه نگاه آدميان بر يک ديگر چگونه باشد، پاسخ گفت كه نيک نگر يكديگر باشند. مردم از وی در اين 
باره سخن فرا تر خواستند و او يادآور شد نيک نگری به مانند نگاه مادر به فرزند خوب خودش است./ قانون جهان در ايران باستان، 

فريدون چندی، ص 7
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خود سعی كرده باشد. مطابق با رسم، همه شكايات را كه در نامه ها نوشته بودند، پيش شاه می نهادند. 
قاضی بزرگ نيز كه   همان موبد موبدان بود، در درگاه حضور داشت. 

شاه نخست در ميان نامه ها جست و جو می كرد تا هرگاه نامه ای شكايت آميز نسبت به خودش باشد، 
مقدم دارد. هرگاه چنين شكواييه هايی موجود بود، به دو زانو برابر قاضی القضات يا موبد بزرگ 
می نشست. می فرمود تا دادخواه را حاضر آورند و آن گاه به قاضی می گفت: »هيچ واهمه و دغدغه 
نداشته باش و به درستی قضاوت و دادخواهی كن.« آن گاه منادی ويژه ندا درمی داد كه هرگاه كسی 
از شاه دادخواهی و شكايتی دارد به صف پيشين آيد تا مقدم باشد. پس شاه هم چنان كه به دو زانو 
برابر موبد بزرگ نشسته بود، می گفت هيچ گناهی نزد خدای بزرگ، فاحش تر از گناه شاهان نيست؛ 
اما سپاس و شكر شاهان به درگاه خداوند، نگاه داشتن رعيت است و داد ايشان دادن و دست 

ستم كار از ايشان كوتاه كردن. 
هرگاه ملک بيدادگر باشد از ديگران سزد كه خدا را فراموش كنند. پس ای موبد دقت كن تا به 
درستی داوری كنی، چون در برابر خداوند مسئوليتی بزرگ به گردن داری. آن گاه موبد می گفت: 
»چون خداوند جهت بندگان خويش نيک بختی خواهد، بر ايشان كسی را سروری دهد كه بهترين 
مردمان باشد و چون خواهد كه بندگان بدانند كه اين ساالر از نزديک او چه قدر دارد، بر زبان او آن 
راند كه بر زبان تو می راند.« پس به درستی و دقت داوری می كرد و هرگاه حقی از كسی زايل شده 
بود باز می ستاند و شاكی با شادمانی برمی گشت. چون شاه از چنين داوری فارغ می شد و می آسود، 
به تخت برآمده و تاج بر سر می نهاد و روی به كسان خويش كرده، می گفت: »من از خويشتن شروع 
می كنم كه هيچ كس را طمع نماند و ستم كردن به كسان را روا ندارد؛ پس شما نيز هر كه را دادی 
خواهد به داد برسانيد و خشنود كنيد.« و هر كه به شاه نزديک تر بودی، آن روز دور تر بودی، و هر 

كه قوی تر بودی آن روز ضعيف بودی. 
)ص 47 نوروز، چاپ 11( 

اكنون بر فراز زمان های گذشته می توان به سامان و سازمان نگرش كورش بر انسان چشم باز كرد تا 
به روشنی دريابيم نگاه انسانی در آن روزگار چگونه بوده است. برخی از انديشمندان دادگری را به 
كرامت الهه ای ياد كرده اند و عشق به دادگری را يک فضيلت ويژه. برخی نيز آن را هديه خداوند 
دانسته اند؛ اما در متن تمدن ايران كهن دادگری يک وظيفه و تكليف تلقی شده است و ريشه آن را 
در فرزانگی و خرد آدمی دانسته اند. به همين ترتيب بين قدرت و صالحيت تفاوت قائل شده اند. 
دادبانان را كسانی دانسته اند كه هركس را آن چه سزاوار است به وی دهند و آن چه نارواست از او 
دور دارند. در اين كنش و واكنش اگر سپاه ظلم زدوده شود نور دادگری تابيده می شود و جامعه 
رنگ شادی و شور و شادكامی را به دست می آورد؛ پس نوروز اولين سخنش دادگری و دادگرانه 

رفتار كردن است.
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مبحث	سوم	– مجازات	كشتن	فرزند	از	نظر	فقهي
1-	3	مجازات	كشتن	فرزند	توسط	پدر	از	ديدگاه	فقه	اماميه

 از قواعد مسلم در نزد اماميّه آن است كه پدر در صورتي كه فرزندش را به قتل رساند، قصاص
نمي شود. در اين مسأله اختالفي در بين فقهاي اماميّه نبوده و بر همين اساس همگان»انتفاء ابوت« 

را در قصاص معتبر دانسته اند.
ابن ادريس همانند ديگر فقهاي اماميّه »نبود رابطه پدري« را از شرايط معتبر در قصاص دانسته و 
به دو دليل بر اين حكم استدالل مي كند؛ الف( اجماع و اتفاق اماميّه  ب( حديث مشهور »اليقتل 

الوالد بولده«
عالمه حلي در كتاب »قواعد« انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و مي فرمايد:

»پدر هر چه باال رود – به فرزند – هر چه پايين رود كشته نمي شود«
شهيد اول در كتاب »لمعه« انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و مي نويسد: »والد هر چه باال 
رود – به پسرش كشته نمي شود و تعزير مي شود و كفاره مي دهد و پرداخت ديه واجب مي شود« 

از ديدگاه ايشان پدر، عالوه بر پرداخت كفاره و ديه، تعزير نيز مي شود.
فقهاي اماميّه بر عدم قصاص پدر در صورتي كه فرزندش را به قتل رساند به داليل زير استدالل نموده اند:

اول	– روايات	و	نصوص
فقهاي اماميّه معتقدند كه روايات و نصوص موجود از حيث سند صحيح و از نظر داللت واضح و 
روشن و از جهت عمل نيز شرايط الزم را دارا بوده و هيچ يک از اصحاب نيز از آن اعراض نكرده 

و همگان بر آن عمل نموده اند.
دوم	– اجماع
سوم	– شهرت

چهارم	– مؤيدات
بعضي از فقهاء اماميّه عالوه بر ذكر داليل فوق مؤيداتي نيز به شرح زير نقل كرده اند:

از محمدبن علي بن ابراهيم در بحار نقل شده است؛ والد به فرزندش كشته نمي شود، زيرا فرزند 

	اعظم	السادات	دانشخواه	

بررسی فقهی و حقوقی جرم فرزندكشی در حقوق ايران
با نگاهی مختصر به قوانين برخی كشورها  )بخش دوم و پاياني(

دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	تهران	– واحد	ارس	
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مملوک پدر است و پيامبر اكرم )ص( فرموده اند: »انت و مالک البيک«؛ »تو آنچه داري )يا مال تو( 
از آن پدرت است«.

2-3	مجازات	كشتن	فرزند	توسط	مادر	از	ديدگاه	فقه	اماميّه
شيخ طوسي همچون ديگر فقهاي اماميّه معتقد است مادر در صورتي كه فرزندش را عمداً به قتل 
برساند قصاص می شود و در صورتي كه مادر از روي خطا فرزندش را به قتل رساند همچون پدر، 

پرداخت ديه بر عهده عاقله مادر بوده و خود مادر نيز از ديه فرزندش ارث نمي برد.
عالمه حّلي نيز حكم مادري كه فرزندش را به قتل رسانده اند قصاص مي داند و هيچگونه استدالل 

و شاهدي بر آن ذكر نمي كند.
فقيه بزرگ شيعه، محقق حّلي در كتاب»شرايع االسالم« بدون ذكر هر گونه استدالل مي نويسد:

»در صورتي كه مادري فرزندش را به قتل رساند، كشته مي شود«
شهيد اول نيز حكم مادر را قصاص اعالم كرده بدون اينكه دليلي ارائه دهد.

در كل بين فقهاي اماميّه دو قول موجود است:
اول- براساس قول مشهور فقهاي اماميّه مادر به قصاص محكوم مي شود، اين مطلب تا آنجا بين 

فقهاي اماميّه رواج دارد كه بر آن ادعاي اجماع شده و به قول مخالفين نيز توجهي نشده است.
دوم – عدم قصاص مادر در صورت قتل فرزند

در ميان فقهاي اماميّه ابن جنيد اسكافي معتقد است مادر همانند پدر در صورتي كه فرزندش را به 
قتل رساند، قصاص نمي شود. او اينگونه استدالل مي كند كه كلمه »والد« كه در روايات و قاعده 
مشهور »اليقاد والد بولده« بكار رفته است، شامل مادر نيز مي شود همچنان كه در موارد متعددي 

كلمه »والد« در مورد پدر و مادر هر دو بكار رفته است.
همانند كلمه »والدان« كه از آن پدر و مادر مراد مي شود و يا در آيه شريفه »و والد و ماولد« مراد از 

»والد« بدون هيچگونه ترديدي پدر و مادر است.
لذا بر اين اساس و بر اساس روايات موجود در باب و قاعده مشهور »تدراء الحدود بالشبهات« مادر 

نيز قصاص نمي شود.
آيت اهلل العظمي مرعشي )ره( بعد از بررسي ادله و اقوال موجود اگر چه در ابتدا قول به قصاص مادر 

را مي پذيرد، لكن در انتها مقتضاي احتياط را عدم قصاص مادر اعالم مي كند.
ادله اي كه بر عدم قصاص مادر ارائه شده است عبارتند از:

1- روايات: از آنجا كه كلمه »والد« بر مادر نيز اطالق مي شود، لذا براساس روايات موجود در باب 
و قاعده مشهور »اليقتل والد بولده« مادر قصاص نمي شود.

2- وجوه متعددي كه در الحاق مادر به پدر گفته شده است، موجب ايجاد شبهه مي شود.
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انسان ها كه مورد  احتياط در جان  براساس  بالشبهات« و  تدراء  الحدود  »ان  قاعده  براساس   -3
رضايت شارع مقّدس است، حكم قتل در مورد مادر اجرا نمي شود26.«

3-3	مجازات	كشتن	فرزند	توسط	پدر	در	فقه	عامه
الف(	فقه	شافعي

محمدبن ادريس شافعي امام و پيشواي شافعيه مي گويد:
» ازگروهي از اهل علم كه مالقاتشان كردم، به ياد دارم كه والد به فرزند كشته نمي شود و من هم 

آن را مي گويم«
شافعيه »انتفاء ابوت« را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتي كه پدر فرزندش را به 
قتل رساند قصاص نمي شود و مستند آنان نيز قول پيامبر )ص( است كه از قصاص شخصي كه 

فرزندش را به قتل رسانده است، منع كرده است.

ب(	فقه	حنبلي
محمدابن قدامه المقدسي از بزرگان حنابله مي گويد:

بنابراين والد به  نباشد.  از شرايط وجوب قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول  چهارمين شرط 
فرزندش كشته نمي شود هر چه به پايين رود.

پدري  كه  در صورتي  و  بوده  در قصاص  معتبر  از شرايط  پدري  انتفاء  براساس مذهب حنبليه، 
فرزندش را عمداً و يا خطاً به قتل رساند، قصاص نمي شود.

مستند حكم مذكور عبارت است از:
الف( روايت نبوي اليقتل والد بولده
ب( روايت نبوي انت و مالک البيک

ج( پدر سبب ايجاد فرزند بوده و درنتيجه فرزند نمي تواند سبب نيستي او شود.
البته قابل ذكر است كه در صورتي فرزند به واسطه رضاع يا زنا ملحق به پدر شود، پدر در صورت 

قتل او قصاص مي شود.

ج(	فقه	حنفي
ابوبكر جّصاص از مفسرين نامي حنفيه در تفسيرش ابتدا روايتي را نقل مي كند كه ابن ماجه در سنن 

خود شروع به شرح زير از پيامبر اكرم )ص( نقل كرده است:
»ابن ماجه با سناده عن ابن عباس و عمربن الخطاب عن رسول اهلل )ص( قال: و اليقتل الوالد بولد« 

سپس جّصاص در اين باره مي نويسد:
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اين خبر مستفيض و مشهور است كه عمربن الخطاب در حضور صحابه به آن حكم كرد و هيچ يک 
از آنان با او مخالفت نكرد. بر اين اساس خبر مذكور همانند خبر متواتر است.

سرخسي از ديگر فقهاي اين مذهب معتقد است: »در نزد ما بر پدر و مادر و اجداد و جدات از 
طرف پدران و مادران قصاص نيست«
بنابراين براساس ديدگاه فقهاي حنفيه:

1- انتفاء ابوت از شرايط معتبر در قصاص است و پدر و يا مادر قاتل به خاطر قتل فرزند كشته نمي شوند.
2- مستند حكم مذكور در فقه حنفي روايت نبوي اليقادالوالد بولده مي باشد و فقهاي اين مذهب پدر 
را سبب زندگاني فرزند دانسته و در هيچ حالي فرزندان را از حق نيستي پدر برخوردار نمي دارند.

د(	فقه	مالكي
قرطبي از مفسرين بزرگ مالكي، عقيده مالكيه درباره قتل فرزندان را به دست والدش اينگونه بيان مي كند:
بنابر مذهب مالک در صورتي كه مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند از جمله مواردي 
است كه عذري از او پذيرفته نمي شود و در صورتي كه ادعاي خطا كند موجب شبهه نمي شود. 
در اين صورت بدون هيچ گونه اختالفي همگان پدر را به فرزند قصاص مي كنند، ولي اگر به خاطر 
تأديب مرتكب قتل فرزندش شود، دو قول در اين مذهب وجود دارد؛ گروهي قاتل را به قصاص 

و گروهي ديگر قائل به عدم قصاص و تغليظ ديه شده اند.
به طور كلي مي توان ديدگاه مالكيه را در صورتي كه والد فرزندش را به قتل برساند به صورت 

زير خالصه كرد:
1- والد قصد قتل داشته باشد و وسيله كشنده بكار برد، در اين صورت بدون هر گونه ترديدي والد 

قصاص مي شود.
2- والد قصد قتل نداشته باشد و وسيله كشنده به كار نبرد، در اين صورت نظر اكثر آن است كه 

والد قصاص نمي شود و ديه سنگيني را بايد بپرداز

4-3	مجازات	كشتن	فرزند	از	سوي	مادر	در	فقه	عامه
الف(	فقه	شافعي

محمدبن ادريس شافعي، امام و پيشواي شافعيه در كتاب مشهور خود مي گويد:
كشته  فرزند  به  مادر(  و  )پدر  والد  كه  دارم  ياد  به  كردم  مالقاتشان  كه  علم  اهل  از  گروهي   »با 

نمي شود و من هم آن را مي گويم«
همچنانكه مشاهده مي شود در مذهب شافعي بين پدر و مادر در اين مسأله فرقي نبوده و به همان 
داليل و مستندات، در صورتي كه مادري فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمي شود. اين نكته 
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عالوه بر آنكه در كتب فقهاي شافعي صريحاً به آن اشاره شده است از سوي فقهاي مذاهب ديگر 
نيز به آن تصريح شده است.

ب(	فقه	حنبلي
ابن قدامه از فقهاي بزرگ مذهب حنبلي در كتاب خود در مورد حكم مادري كه فرزندش را به قتل 

رسانده است اينگونه بيان مي كند:
»مادر در آن )قتل فرزند( همانند پدر است. اين قول صحيح از مذهب بوده و كساني كه قصاص را 

از پدر ساقط مي كنند به آن عمل مي نمايند«
در اين كتاب ابن قدامه بعد از ذكر يک روايت از احمد كه داللت بر قصاص مادر مي كند، ضمن 
اشاره به داليل قائلين به قصاص مادر، آنها را رد كرده و داليلي بر عدم قصاص مادر مي آورد، اين 

داليل عبارتند از:
1- استناد به گفتار پيامبر اكرم )ص( كه فرمود: »والد به فرزندش كشته نمي شود«، مادر يكي از 

والدين است و شبيه پدر مي باشد.
2- از آنجا كه مادر زحمت زيادي در تكوين فرزند مي كشد، لذا به بّر و نيكي شايسته تر از پدر 

است و بر همين اساس اولي و شايسته تر به نفي قصاص است.
 3- واليت در انتفاء قصاص شرط نيست، زيرا اگر پدري فرزند بزرگش را به قتل رساند قصاص 
نمي شود، با اينكه پدر بر فرزند كبير حق واليت ندارد و فرزند با خروج از كودكي از تحت 

واليت پدر خارج مي شود.
ج(	فقه	حنفي

المبسوط  بنام  فقهاي مذهب حنفيه در كتاب معتبر خود  از  السرخسي  )ابوبكر(   محمدبن احمد 
مي گويد: »بنابر مذهب حنفيه، ابوين )پدر و مادر( در صورتي كه فرزندشان را به قتل رسانده باشند، 

قصاص نمي شوند«
لذا بنا بر مذهب حنفيه مادر همانند پدر قصاص نمي شود. در مجموع در كتب مختلف فقه حنفي 

به داليل زير استدالل شده است:
1- حديث شريف نبوي: » اليقادالوالد بولده«

2- والد سبب زندگاني فرزند بوده و محال است كه فرزند سبب نيستي او شود.
د(	فقه	مالكي

چنانكه قباًل ذكر شد بنا بر مذهب مالک در صورتي كه پدر عمداً فرزندش را به قتل رساند قصاص 
مي شود. بر همين اساس در صورتي كه مادر قصد قتل داشته و وسيله كشنده نيز بكار برد در اين 
صورت بدون ترديد قصاص مي شود ولي اگر قصد قتل نداشته و وسيله نيز عادتاً كشنده نباشد، در 
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اين صورت قصاص نمي شود.
به نظر مي رسد با آنكه مشهور فقهاي اماميّه و عامه به غير از مذهب مالكي پدر و اجداد پدري را 
در صورت قتل عمد فرزند از قصاص معاف مي دانند ليكن در مورد قصاص مادر در ارتكاب اين 
جرم اختالف نظر دارند، توضيح اينكه جمهور فقهاي عاّمه به غير از مالكي كه اعتقاد به قصاص در 
صورت قتل عمد چه از سوي پدر و چه توسط مادر دارد بقيه مادر را نيز مشمول حكم پدر دانسته 
و از قصاص معاف نموده اند و در بين فقهاي اماميّه هر چند عده اي حكم عدم قصاص را نيز به 

مادر تسري داده اند اما اكثريت بر قصاص مادر توافق دارند27.

5-3	نظرات	برخي	از	فقهاي	معاصر
در رابطه با جرم قتل عمد فرزند از سوي پدر يا جد پدري و مجازات تعيين شده آن توسط قانونگذار 

برخي از مراجع عظام نظراتي را در پاسخ به استفتاءات بعمل آمده بيان نموده اند كه از آن جمله؛
آيت اهلل مكارم شيرازي چنين فرموده اند؛ »بسمه تعالي، اينگونه پدران بايد ديه بپردازند و مي دانيد 
كه ديه بسيار سنگين است و مي تواند كيفر مهمي محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه 

اين امر گسترش پيدا كرده مي تواند عالوه بر اين تعزير سنگيني كند«
با توجه به اينكه ديه به طور غالب داراي جنبه مالي است و به نوعي جبران خسارت وارده به اولياء دم 
به لحاظ از دست دادن موّرث خود مي باشد و جنبه كيفر بودن آن بسيار كمرنگ است نظر عالم مذكور 
اينگونه تعبير مي شود كه قتل فرزند توسط پدر با جبران خسارت وارده در قالب پرداخت ديه از ناحيه 
او جبران مي شود و ديگر مجازاتي براي وي وجود ندارد و در صورتي كه بيم تجري مرتكب يا ديگران 

برود، حاكم شرع مي تواند عالوه بر ديه مجازات ديگري نيز براي متهم درنظر گيرد.
آيت اهلل سبحاني نيز فرموده اند؛ »بسمه تعالي، قتل فرزند شيوه جاهليت است. قرآن مي فرمايد 

»التقتلوا والدكم من اطالق« و حكم شرعي قابل تغيير نيست. و اهلل اعلم«
اما آيت اهلل صانعي در اين رابطه نظري متفاوت دارند، ايشان مي فرمايند؛ »بسمه تعالي، استثناء از 
اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبر آمده به نظر اينجانب 
اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه 
ساير موارد كه قتل با انگيزه هاي ديگر- كه در بقيه قتل ها وجود دارد- باشد كه در آن صورت اصل 
كلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر 
با همه عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسيده و تقريباً اگر 
نگوييم تحقيقاً پدر كأنه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، 

نه در جاهايي كه پدر با انگيزه هايي كه در ساير قتل ها موجود است قتل را انجام دهد.
يعني به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت 
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ها و امثال آنها بوده، چون در اينگونه قتل ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده هيچگونه 
دخالت و سهمي نداشته و ادله استثناء به خاطر همين داللت يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم 
دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثناء به خاطر اطالق دليل مي باشد و آن اطالق يا به 
خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل هايي با انگيزه ضد بشري و 
ضدانساني )يعني قسم دوم( مي باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و 
يا اصوالً همان جهت دخالت عنوان والديّه و ولد در قتل و فهم عقالني كه قانونگذار نمي خواهد 
جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل بواسطه 

قرنيه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است.
به عالوه  اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل، اطالق دارد و شامل همه قتل هاي فرزند توسط پدر مي 
شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم چون اطالقش خالف قرآن »ولكن في القصاص حيوه يا اولي 
االلباب« مي باشد چرا كه با چنين استثنايي و نداشتن ترس قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين 
نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص، لسانش عاري از تخصيص است پس اطالق آن 

ادله مخالف با آن مي باشد و بايد ضرب علي الجدار شود.
اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اي 
نمي زند چون قتل پدر براي چنين قتل هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي باشد 
و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصوالً ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان 
راههاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه اي كه 
جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده نبوده و نمي شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه 
گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسک به اطالق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود 
كه همان قتل هاي عاطفي پدر مي باشد و ناگفته نماند كه در اين مسئله فرقي ميان پدر و مادر در 

قصاص يا عدم آن نيست.«
به نظر مي رسد ايشان فقط در يک حالت قاتل را از مجازات قصاص معاف دانسته و آن هم زماني 
است كه قتل ناگهاني )بدون سبق تصميم( و بر اثر تخلف مكرر فرزند و به جان رسيدن پدر باشد 
ولي در حالت هاي ديگر مجازت قصاص را مجرا مي دانند و اين در حالي است كه بين مجازات 
قصاص يا عدم قصاص پدر و مادر فرقي قايل نيستند و به اين نكته مهم اشاره دارند كه با استثناء 
قرار دادن حكم عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند امنيت حيات فرزندان و جامعه در معرض 

خطر قرار خواهد گرفت28 .
ناگفته نماند در ارتباط با قابليت شمول حكم عدم قصاص پدر در فرزندكشي نسبت به مادر يا عدم 
آن، در موافقت با نظر فقهي فوق الذكر، اينگونه بيان شده كه، » قابل تأمل اينكه اساساً چه حكمتي 
وجود دارد كه شارع مقدس اجراي مجازات پدر در مقابل قتل فرزند را نپذيرفته ولي مجازات مادر 
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در مقابل فرزند را پذيرفته است. مگر نه اين است كه به حكم قرآن، پدر و مادر هر دو وجوب تعظيم 
و تكريم مشترک هستند )و با لوالدين احسانا( از طرفي در روايات وارده آمده است كه الوالد اليقتل 
بولده بنابراين والد كه موضوع حكم عدم قصاص شمرده شده وصفي است كه مشعر به عليت است 
يعني پدر از آن جهت كه مولد و موجب تكّون و پرورش فرزند است كشته نمي شود و در اين معنا 
مادر نيز سهم مشترک و بلكه سهم بيشتري دارد و اصاًل چه بسا گفته شود مادر سهم بيشتري دارد. 
بنابراين علت حكم كه در روايت منصوص است مي تواند حكم مزبور )عدم قصاص( را تعميم 

دهد و از موارد قياس باطل هم نيست29.«

مبحث	چهارم	– شركت	و	معاونت	در	قتل	عمد
در فصل ششم قانون مجازات عمومي مصوب 1304، ماده 27 اختصاص به شركت در جرم داشت 
و مجازات هر يک از شركاء، مجازات فاعل آن جرم محسوب مي شد وليكن اين امكان وجود 
داشت كه نسبت به برخي از شركاء با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حداقل مجازات فاعل 

مستقل درنظر گرفته شود.
مواد 28 الي 30 اين قانون اختصاص به جرم معاونت داشته و مجازات معاون در هر جرمي همان 
مجازات شريک جرم بود ولي دادگاه مي توانست با توجه به شرايطي مجازات اين جرم را يک الي 

دو درجه تخفيف دهد.
در بازنگري قانون مجازات سال 52 مجازات شريک جرم در ماده 27، همان مجازات فاعل مستقل 
محسوب مي شد اما اگر تأثير مداخله شريک در حصول جرم ضعيف بود دادگاه مجازات او را به 

تناسب تأثير عملش تخفيف مي داد.
مجازات معاونت در همان مواد 28 الي 30 در جنحه و جنايت، مجازات مباشر در ارتكاب همان 
جرم بود ولي محكمه مي توانست نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون مجازات او را 

تخفيف دهد.
و  مجازات عمومي سابق جرم شركت  قانون  زمان حكومت  در  همانطوريكه مالحظه مي شود 
معاونت به طور كلي براي تمامي جرايم در مواد 27 الي 30 اين قانون ذكر گرديده بود. اما بعد از 
انقالب با تصويب قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب 61، مجازات شركاء و معاونين جرم 
مطابق قانون سابق فقط با تغيير شماره مواد )20 الي 23( مجدداً تصويب گشت با اين تفاوت كه 
قانونگذار با تصويب قانون حدود و قصاص سال 61، مجازات شركت در قتل را پيش بيني و موادي 

را به آن اختصاص داد.
در بازنگري كلي قانون مجازات اسالمي سال 70 مواد 42 الي 45 به مجازات شركاء و معاونين 
اختصاص داده شد با اين تفاوت كه تبصره 2 ماده 43 اشعار مي دارد؛ »در صورتي كه براي معاونت 
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جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد«.
بدين ترتيب ماده 207 به عنوان ماده خاص، معاون در قتل عمد را به مجازات 3 الي 15 سال حبس 
محكوم مي كند و در صورتي كه به هر علتي مرتكب قصاص نشده و بيم تجري وي يا ديگران 
برود به 3 – 10 سال حبس تعزيري و به تبع آن معاون نيز به 1 تا 5 سال حبس محكوم مي گردد.

به نظر مي رسد در رابطه با جرم شركت در قتل عمد فرزند از سوي پدر يا جد پدري باز هم طبق 
ماده 220 پدر از مجازات قصاص معاف مي باشد اما شريک جرم او را مي توانند قصاص نمايند. 
در اين راستا امام )ره( در تحريرالوسيله مي فرمايند؛ اگر پدري با شركت شخصي بيگانه فرزند خود 
را به قتل برساند و يا مسلماني با شركت كافري ذمي، كافر ذمي ديگر را به قتل برساند اولياء مقتول 
 نمي توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند لكن شريک آن دو را 
مي توانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند و اين نصف ديه را 
شريک جرم يعني در فرض اول، پدر و در فرض دوم، مسلمان مي پردازد و يا ولي دم آن را مي 

دهد و سپس از شريک جرم مي گيرد.«
قانونگذار در فصل سوم كتاب قصاص مواد 212 الي 218 را در رابطه با شركت در قتل قرار داده و 

به اين نحو مجازات شركاء را مشخص نموده است.
 در اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي مواد 1-316 الي 7-316 به شركت در جنايت و مواد 

8-316 الي 11-316 به معاونت در جنايت اختصاص داده شده است.
ماده 6- 316 ثابت نبودن حق قصاص را نسبت به بعضي از شركاء به هر دليلي مانند رابطه ابوت 
بين قاتل و مقتول، مانع از حق قصاص نسبت به ديگر شركاي عمدي ندانسته و شريكي را كه 
مستحق قصاص نيست بايد برحسب مورد سهم جنايتش را از ديه به قصاص شوندگان يا ولي دم 

پرداخت نمايد.
به نظر مي رسد در اليحه پيشنهادي اگر پدر يا اجداد پدري در قتل فرزند خود شركت نمايند عالوه 
بر مجازات تعزير و شالق مقرر در ماده 2 – 313 به پرداخت ديه )سهم جنايت خود( به قصاص 
شوندگان يا اولياء دم محكوم مي گردند. در ماده 8- 316 مجازات معاون در قتل عمد اگر ممسک 
باشد حبس ابد و اگر مراقب و ديده بان باشد كور كردن هر دو چشم و در غير اينصورت حبس 

تعزيري از 2 تا 3 سال و تا 74 ضربه شالق است.
در تبصره اين ماده آمده است كه مجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور، مانند قصاص، حق اولياء 
دم است و با عفو يا مصالحه ساقط مي شود و حسب مورد به مجازات تعزيري ذكر شده در اين 

ماده عمل خواهد شد. 
و در ماده 10- 316 اينگونه آمده است كه؛ »چنانچه جانی به هر دليل قصاص نشود، تأثيری در 

مجازات تعزيری معاون ندارد«
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شايد در اينجا ذكر چند نكته الزم به نظر برسد؛ اول اينكه، مجازات معاونت در قتل عمد از 3 تا 15 
سال به 2 تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شالق كاهش يافته و اين كاهش، بسيار قابل توجه است 
و از طرفی مجازات معاون ممسک به يكباره به حبس ابد و مراقب و ديده بان به كوری از هر دو 

چشم افزايش قابل مالحظه ای دارد  !
دوم اينكه، در دو مورد اخير )ممسک و ديده بان( حق مجازات حبس ابد و كور كردن به اولياء دم 
داده شده است اما اگر اين حق با عفو و مصالحه ولی دم ساقط گردد باز هم معاون در اين 2 حالت 

مذكور به تعزير تعيين شده در ماده 8- 316 محكوم می گردد.
سوم اينكه، چنانچه جانی به هر دليلی قصاص نشود تأثيری در مجازات تعزيری معاون ندارد. يعنی 
اينكه اگر قاتل قصاص نشود مانند پدر يا جد پدری طبق ماده 2 – 313 عالوه بر ديه به حبس از 
3 تا 5 سال و 74 ضربه شالق محكوم می گردد اما معاون به همان مجازات مقّرر در ماده 8 – 316 

محكوم خواهد شد، كه می تواند حتی حبس ابد يا كوری هر دو چشم باشد.
سؤالی كه در اين جا مطرح می شود اين است كه اگر جانی )مثاًل به دليل گذشت اولياء دم( قصاص 
نشود معاون در قتل اگر فقط مراقب يا ديده بان بوده باشد طبق ماده 8- 316 از هر دو چشم كور 
خواهد شد و يا اينكه اگر ممسک باشد به حبس ابد محكوم خواهد گرديد! حال اگر پدر يا جد 
پدری مراقب يا ممسک باشند باز هم شامل حكم ماده 10- 316 گرديده و طبق ماده 8 – 316 به 

مجازات خواهند رسيد؟
به نظر می رسد منظور از عبارت »چنانچه جانی به هر دليل قصاص نشود« در ماده 10- 316 همان 
 شرايط مندرج در ماده 1- 313 باشد كه از جمله پدر و از اجداد پدری نبودن جانی است. البته 
می  توان داليل ديگری، مانند نداشتن شاكی يا گذشت مدعی خصوصی را نيز مشمول اين ماده 
دانست اما در هر حال اگر فرض كنيم كه قاتل به هر دليلی از قصاص معاف گردد و تنها به مجازات 
مندرج در ماده 2 – 313 محكوم شود، مجازات در نظر گرفته شده برای معاون در صورتيكه فقط 
ممسک يا مراقب بوده باشد خارج از عدل و انصاف باشد، چرا كه مجرم اصلی بعد از نهايتاً 5 سال 
حبس و چند ضربه شالق به زندگی عادی خود بازمی گردد اما معاون در قتل اگر ممسک باشد تا 
وقتی زنده است در حبس باقی خواهد ماند و اگر مراقب بوده باشد با از دست دادن بينايی خود 
معلوم نيست چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود و اين در حالی است كه شايد بتوان گفت هدف 

از مجازات؛ اجرای عدالت، اصالح مجرمين و بازگرداندن آنان به زندگی اجتماعی است.
به ديگر سخن در اين حالت مجازات معاون )ممسک و رائی( كه االصول بايستی كمتر و خفيف تر 
از مباشر باشد به مراتب شديدتر از آن خواهد بود كه به نظر می رسد با منطق قضا سازگار نيست.

همين ايراد درخصوص سؤال مطرح شده فوق نيز وجود دارد يعني پدر كه به لحاظ ارتكاب قتل 
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عمد فرزند تعزير مي شود حال چنانچه معاون در قتل عمد فرزند خود باشد و معاونت وي از نوع 
ممسک و يارائي باشد مجازات او حبس ابد يا كوركوردن از ناحيه دو چشم است. با فرض اينكه اين 
دو مجازات مندرج در ماده 8-316 از نوع تعزيري است باز هم اعمال آن در حق پدر كه معاونت 
نموده سنگين تر از حالتي است كه پدر مباشر قتل عمد فرزند باشد زيرا تعزير مقرر شده در ماده 
220 به نظر نمي رسد از نوع كور كردن يا حبس ابد باشد و جالب تر اينكه به اين نكته نه در اليحه 

پيشنهادي اشاره شده و نه خيلي از علماي فقه به آن پرداخته اند پس تكليف چيست؟
آيا پدر به جرم معاونت در قتل عمد فرزندش )از نوع ممسک يا رائي( مشمول اطالق 8-316 اليحه 
پيشهادي مي شود يا اينكه قايل به اختيار براي دادگاه باشيم تا بتواند به لحاظ مجازات مقرر در مواد 
7-313 و 2 – 313، مجازاتي كمتر از آنچه در ماده 80 – 316 پيش بيني شده براي پدر درنظر بگيرد 

كه البته چنين اقدامي از ناحيه دادگاه برخالف اطالق ماده اخيرالذكر خواهد بود.
بهتر بود تكليف اين موضوع در متن اليحه روشن مي شد.

فصل	چهارم	– نگاهي	به	قانون	مجازات	برخي	از	كشورها
در قوانين برخي از كشورهاي خارجي مجازات قتل عمد فرزند از سوي پدر و مادر همانند ساير 
قتل هاست. اما اگر مادر تحت شرايطي خاص مرتكب قتل عمد فرزندش گردد از تخفيف ويژه اي 
در مجازات برخوردار خواهد بود. از جمله اين شرايط زماني است كه مادر از راه نامشروع فرزندي 
به دنيا آورد و براي مخفي نگه داشتن عملش مرتكب قتل فرزندش گردد و نيز وقتيكه مادري تحت 

تأثير زايمان از وضعيت روحي و رواني نامناسبي برخوردار باشد و دست به قتل فرزندش بزند.

فرانسه- 1
طبق ماده 3 – 221 قانون جزاي فرانسه؛ قتلي كه همراه با سبق تصميم صورت گيرد يک قتل 
عمد را تشكيل مي دهد و مجازات قتل عمد حبس ابد جنايي است. اما اگر مادر تحت شرايط 
خاّصي كه قباًل ذكر گرديد مرتكب قتل گردد قانون جزاي فرانسه در ماده 3/302 چنين مقّرر 
مي دارد كه؛ »مادري كه پس از زايمان نوزاد خود را بكشد به حبس از 10 تا 20 سال محكوم 
مي شود چه مباشر در قتل باشد و چه شريک باشد اما اين تخفيف شامل مباشرين و شركاي 

غيرمادري نمي شود.«

انگليس- 2
بخش 1 قانون بچه كشي انگليس مصوب 1938 مقرر داشته است كه؛ »هرگاه زني به وسيله 
فعل ارادي خود موجب مرگ كودک كمتر از دوازده ماه شود در حالي كه در زمان فعل يا 
ترک فعل، تعادل دماغي او بدليل اينكه بطور كامل از پي آمد زايمان رها نشده ... و يا به دليل 
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تأثير جا گرفتن شير ... پس از تولد بچه مختل بوده است در اين صورت علي رغم اينكه جرم 
ارتكابي مي توانسته است قتل عمد تلقي شود ليكن او تنها مقصر به ارتكاب جرم بچه كشي 

شناخته خواهد شد.«
در جرم بچه كشي دادگاه اختيار دارد كه مجازات قتل غيرعمد را اعمال كند.

سوئيس- 3
ماده 116 قانون جزاي سوئيس مصوب 1937 مجازات مادري كه طفل نوزاد خود را در اثناي 
زايمان يا در حالي كه هنوز تحت تأثير زايمان است عمداً بكشد 6 ماه حبس تأديبي يا تا 3 

سال حبس جنائي قرار داده است.

لبنان- 4
ماده 551 جزايي لبنان مقرر مي دارد؛ »مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند 

ناشي از زنا را عمداً مي كشد به مجازات حبسي كه كمتر از 5 سال نباشد محكوم مي گردد.«
و در ماده 547 اين قانون آمده است؛ »هركس مرتكب قتل يا قصد انساني شود به اعمال شاقه 

از پانزده سال تا بيست سال مجازات مي شود.«

سوريه- 5
ماده 537 قانون جزاي سوريه آورده است؛ مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع 
خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نمايد به حبس موقت محكوم مي شود و اگر قتل عمدي 

باشد مجازات آن كمتر از پنج سال نخواهد بود.

اردن- 6
ماده 331 قانون جزاي اردن بيان داشته؛ »هرگاه زني از راه فعل يا ترک فعل عمدي سبب قتل 
طفل زير يک سال خود شود به گونه اي كه عمل او مستوجب حكم اعدام شود اما دادگاه 
احراز كند كه مادر در زمان ارتكاب جرم تحت تأثير كامل والدت طفل يا شير دادن ناشي از 

والدت بوده است مجازات اعدام را به حبس بيشتر از پنج سال تبديل مي كند.«

و همچنين در ماده 332 اين قانون آمده است؛ »مادري كه براي پرهيز از آبروريزي با فعل يا ترک 
فعل همراه با قصد، مرتكب قتل فرزندش شود كه از راه زنا به دنيا آمده است به كيفر حبس تا 5 

سال محكوم مي شود.«
البته مدت زماني كه پس از قتل براي مادر امكان برخورداري از تخفيف مجازات را فراهم مي سازد 
متفاوت است و اصوالً بايد زماني باشد كه هنوز خبر والدت فرزند شيوع پيدا نكرده است. قانون جزاي 
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فرانسه در اين رابطه 8 روز را پيش بيني نموده اما در حقوق كيفري ايتاليا مدت مذكور 2 روز مي باشد. 
درمجموع از قوانين ذكر شده نكاتي را مي توان يادآور شد، كه عبارتند از:

1- در حقوق اين كشورها ديه جايگزين اعدام نمي شود در حالي كه در ايران اولياء دم مي توانند 
با توافق قاتل به جاي قصاص ديه بگيرند.

2- مجازات قصاص نفس در قتل عمد در ايران داراي جنبه خصوصي است و در شرايطي با عدم 
اجراي مجازت قصاص واجد جنبه عمومي مي شود اما در قوانين كشورهاي ياد شده قتل عمد فقط 

جنبه عمومي دارد.
3- در حقوق اين كشورها دين مرتكب تأثيري در مسئوليت كيفري ندارد اما در قوانين ايران تساوي 

دين قاتل و مقتول يكي از شرايط قصاص ذكر گرديده است.
4- از ديگر شرايط قصاص در حقوق ايران اين است كه اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، اولياء دم 
مقتول بايد نصف ديه مرد را پرداخت نمايند تا بتوان قاتل را قصاص نمود اما در كشورهاي فوق 

الذكر تفاوتي بين جنسيت قاتل و مقتول ديده نمي شود.
5- در قوانين خارجي تخفيف در مجازات قتل عمد فرزند براي مادر آنهم تحت شرايطي در نظر 

گرفته شده است اما در ايران اين تخفيف تنها شامل پدر و جد پدري مي باشد.

نتيجه	گيري
با آنكه مجازات قتل عمد فرزند در ماده 220 ق. م. ا تخصيص خورده و از شمول مواد عام قتل عمد 
خارج گرديده و قصاص به ديه و تعزيري كه از لحاظ نوع و ميزان نامشخص مي باشد تبديل شده 
است و تنها زمانيكه بيم تجري مرتكب يا ديگران و ... برود دادگاه مي تواند با استناد به ماده عام 
612 اين قانون 3 تا 10 سال حبس عالوه بر تعزير مندرج در ماده 220 براي قاتل در نظر بگيرد اما 
اين تخفيف فقط شامل حال پدر و جد پدري گرديده و معلوم نيست چرا سهم مادر از به دنيا آوردن 
كودک اصاًل مورد توجه قرار نگرفته؟! و مادر را در صورت ارتكاب اين جرم تحت شمول مواد عام 
قتل عمد قرار داده است. همين ايراد در خصوص جد مادري نيز به چشم مي خورد، به اين معنا 
كه اگر مادر يا جد مادري مرتكب قتل عمد فرزندش )اوالدش( گردد به قصاص محكوم مي شوند.
در اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي سعي بر آن شده كه ميزان و نوع تعزير مشخص شود اما 
با خفيف تر كردن مجازات قتل عمد از سوي پدر و جد پدري كه در ماده 2 – 313، 3 تا 5 سال 
حبس و 74 ضربه شالق در نظر گرفته شده است بيم آن مي رود كه جامعه و كودكان بيش از پيش 

در معرض خطر ارتكاب اين جرم قرار گيرند.
مضافاً اينكه با توجه به ماده 10- 316 كه مي گويد؛ »چنانچه جاني به هر دليلي قصاص نشود، تأثيري 
در مجازات تعزيري معاون ندارد.« مجازات مباشر كه در اين حالت تعزير خواهد بود با مجازات معاون 
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كه ممسک يا رائي است متناسب نيست و در اين صورت مجازات معاون به مراتب سنگين تر خواهد 
بود، بگذريم از اينكه اگر معاون از نوع ممسک و يا رائي، پدر مقتول باشد مجازات در نظر گرفته براي 
او )حسب مورد، حبس ابد يا كور كردن از ناحيه دو چشم( بسيار سنگين تر از حالتي است كه پدر 

مباشر قتل عمد فرزندش باشد و اين يكي از نواقص و ايرادات وارد بر اليحه پيشنهادي است.

پي	نوشت	ها
1- سوره اسراء، آيه 31

2- جرائم در يک تقسيم بندی به دو دسته طبيعی و قراردادی تقسيم شده است كه جرايم طبيعی معموالً به آن دسته از جرايم 
اطالق می شود كه هميشه و در همه جوامع وجود دارند و وجدان انسانی را شديداً می آزارند. اين جرايم واكنشی غريزی و 

خودبخود ايجاد می كنند مانند: قتل و سرقت و مراد از جرايم قرادادی آن دسته از جرايمی است كه فاقد واكنش غريزی چون 
جرايم طبيعی هستند بلكه به مقتضيات و نيازهای جامعه در برخی از شرايط ايجاد می شوند. مانند: صدور چک بی محل يا 

ممنوعيت عبور و مرور در برخی از نقاط.
)دكتر نوربهاء، رضا: زمينه حقوق جزای عمومی، ص 46(
3- خبرنگار صداقت نيوز، تاريخ 1389 سه شنبه 23 آذر

 www.aftab.ir 4- طايفی، علی: سايت
www.SID.ir 5- مركز آمار ايران، 1378، سالنامه آمار كشور، دفتر روابط عمومی مركز آمار ايران

6- دكتر سپهوند ، امير خان : جرايم عليه اشخاص ، ص134 و 135.
7- دكتر فيض ، عليرضا : مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی اسالم ، ج 2 ، ص 115 .

 www.balagh.net  8- منبع سايت
9- وسائل الشيعه ، ج 19 ، باب 33 از ابواب القصاص فی النفس ، ص 61 .

10- همان منبع ، ص 58 .
11- دكتر سپهوند، اميرخان: جرايم عليه اشخاص، ص 135.

12- حضرت امام )ره(: تحريرالوسيله، ج 2، ص 523، مسئله 5.
13- دكتر ميرمحمد صادقي، حسين: جرايم عليه اشخاص، ص 143.

14- شهيد ثاني: شرح لمعه، ترجمه دكتر اسداهلل لطفي، ص 735.
15- سلمان پور، عباس؛ »مسئوليت كيفري بزهكاران زير 18 سال در ايران«، دو فصلنامه حقوقي راه وكالت )شماره اول( ص 23، 24.

16- دكتر سپهوند، اميرخان؛ جرايم عليه اشخاص، ص 138.
17- دكتر شامبياتي، هوشنگ: حقوق كيفري اختصاصي 1، ص 235.
18- دكتر ميرمحمد صادقي، حسين: جرايم عليه اشخاص، ص 141.

19- شهيد ثاني، شرح لمعه، ص 55.
20- صادقي، نعمت: »گزيده اي از پايان نامه هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي«، ج2، ص 49.

21- دكتر گلدوزيان، ايرج؛ محشاي قانون مجازات اسالمي، ص 145.
22- سلمان پور ، عباس، تقريرات درس حقوق جزای اختصاصی 1 ، دانشگاه پيام نور مركز رشت ، ترم بهار 89.

23- عبادي، شيرين؛ حقوق كودک، ص 159.
24- جهت اطالع از نوع ميزان تعزير، مراجعه شود به مواد 622 تا 624 ق. م. ا مصوب 1375.

25- حجت االسالم محمد صادق آل اسحاق )روزنامه اعتماد، شماره 1821، تاريخ 87/8/26، ص 7(.
26- اسحاقي، محمد؛ مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند، ص 109 – 73.

27- اسحاقي، محمد؛ مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرند، ص 71- 55.
28- سايت تابناک  www.tabanak.ir و  www.blogger.com سايت كد خبر: 25447 تاريخ: 25 آبان 1387 )استفتاء از مراجع 

درباره فرزندكشي(
29- دكتر حسن شاه ملک پور. استاد فقه دانشگاه گيالن، پرسش و پاسخ دانشجويان.

30- زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی تطبيقی 1 ، ص19-29
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عدُم الّنفع در نظام حقوقی ايران

وكيل	پايه	يک	دادگستری	)	كانون	وكالی	دادگستری	آذربايجان	غربی	(ماجد	رشادی

اصول  و  قواعد  دارای  حقوق  علم 
وسيعی است و همين امر موجب شده 
هر يک در جای خود عالوه از اينكه 
حاوی مستثناتی است، در عين حال 
داشته  ارتباط  با هم  آنها  از  بسياری 
لنگرودی  دكتر  جناب  بقول  باشند. 
علم  اين  ظاهر   " معاصر:  حقوقدان 
طوری است كه جويندۀ آن ميپندارد 
ولی  نهاده،  سنگالخی  در  پای  كه 
سنگالخی است كه از دل آن چشمۀ 
زالل عدالت جاری است1."همين امر 
قاضی و وكيل و هر پويندۀ راه حق 
تشخيص  برای  كه  ميدارد  آن  بر  را 

حق از باطل و رسيدن ستمديده به 
مواد  الحق بصرف روخوانی  له  َمن 
بطور  بلكه  ننمايد،  اكتفاء  عمل  در 
علمای  نظريات  از  االطراف  جامع 
حقوق و صاحبان بصيرت و بعبارت 
ديگر تفّحص در روح قانون و درک 
صحيح نظر قانونگذار استمداد نمايد. 
متوجه خواهد شد كه صرف  آنگاه 
قوانين  متون  به  توّسل  و  تمّسک 
شرط الزم و ليكن غير كافی است. 
و در تحليلی كه ذياًل از نظر ميگذرد 
نگارنده باين نتيجه رسيده كه در واژه 
عدُم النّفع خود برای يافتن مصاديق 

از  سره  تشخيص  باصطالح  و  آن 
بشكافيم  را  مورد  بجّد  بايد  ناسره 
و بياموزيم كه عنوان فوق مانند هر 
اصطالح ديگر حقوقی ، تاب تفسير 
باشد.  می  بحث  خور  در  و  داشته 
برای وصول باين منظور در پی يافتن 
موضوع  با  رابطه  در  نيز  مثالهايی 
باشيم كه بيشترين كمک را برای حّل 
قضيه خواهد كرد و از نظر كاربردی 

نيز وسيلۀ مطلوبی خواهد بود. 

مقدمه

تعريف
عدُم النّفع )cessans.ucrum( برخی از حقوقدانان در تعريف عدُم النّفع چنين گفته اند:”عدُم النّفع 
ممانعت از وجود پيدا كردن نفعی كه مقتضی آن حاصل شده است، مانند توقيف غير قانونی شاغل 
بكار كه موجب حرمان وی از كرفتن مزد بشود2." و برخی ديگر را نظر باينست:"عدُم النّفع عبارت 
از اين است كه شخص از فايده ای كه انتظار دارد، محروم شود و اگر اين واقعه رخ نميداد بر طبق 
روند عاّدی امور و تجربۀ كاری و آماری زندگی اين افزايش انجام می پذيرفت. پس بطور خالصه 
بايد گفت: عدُم النّفع عبارتست از فوت شدن منافع ممكن الحصولی كه شخص از آن محروم شده 
است3 " و يا " عدُم النّفع ))gagner.a.anque عبارتست از حرمان از منافعی كه به احتمال قريب 
به يقين حسب جريان عاّدی امور و اوضاع و احوال خاّص با اميد وصول بآن، معقول و مترتّب و 
مقدور بوده باشد. بنابراين ضمان به تنزل نرخ واحدی كه با اين ضابطه وفق دهد، قابل قبول است4." 
و در تعريف ديگر:"دارايی زيان ديده بعد از وقوع عمل زيان آور مانند زمان قبل از آنست. معهذا از 
اوضاع و احوال چنين برمی آيد كه حادثۀ زيان آور مانع افزايش دارايی زيان ديده بوه است و منظور 
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از محروميّت از منافع ممكن الحصول منافعی است كه در صورت عدم وقوع جرم و عدم وجود 
مانع)از قبيل مرگ يا كسالت( عايد مّدعی خصوصی می شد5".

در تركيب اضافی عدُم النّفع، عدم از نظر لغوی بمعنی نبود و نيستی، بعبارت ديگر "نبودِ واقعه و يا 
يک رخداد است." بنا به اصل عدم ، امور موجود نيازمند اثبات هستند، بقول معروف همه چيز از 
نيستی به هستی آمده است. از اين روی بايد اصل را بر عدم دانست و در اين صورت فرض مخالف 
آن بايد اثبات شود، بعبارت ديگر متعّلق اثبات، امور موجود می باشند. بنابراين عدميّات نيازمند دليل 
نيستند، فلذا اثبات ناپذيرند همانطوريكه نافی را نفی كافيست و در واقع بوسيلۀ امر موجودی قابل 

اثبات است، كما اينكه در ما نحُن فيه وجود منافع ممكن الحصول بايد به اثبات برسد".
هم آهنگ با تعريف عدم، اصل عدم نيز متبادر به ذهن ميشود كه:"روش تفّكر در برابر مجهوالت ، و 
يكی از مسائل منطقی است. بموجب اين اصل تا دليل قطعی بر وجود چيزی نداريم، نميتوانيم عقيدۀ 
خاّصی نسبت بوجود يا عدم آن داشته باشيم. باز اين اصل مانع از اين نميشود كه شخص دنبال دليل 
بگردد تا مجهول خود را بياری آن روشن كند. اين از تكاليف قانونی و اخالقی و اجتماعی است كه، 
دنبال دليل بايد بود، خصوصاً در امر قضا قاضی نميتواند كنار ديوار اصل عدم در حالت بال تكليفی 

بنشيند و پرونده را راكد گذاشته و بعلت بال دليل بودن ، دعوی را مردود اعالم نمايد. 
نفع، در چهار موردكاربرد دارد: عين)مانند نفع خانه( دين)نفع پول رايج( حّق مالی)ميوۀ درخت( 
انتفاع)قسمتی از مال كه از طريق اباحۀ آن به غير، برای منتقٌل اليه حّق انتفاع حاصل ميشود.()ماده 
40 ق.م(". و منفعت در حقيقت فائده ای است كه بتدريج و در اثر مرور زمان از مالی بدست می 

آيد. بنابراين عدُم النّفع معنای عاّمی دارد كه شامل سود احتمالی و منفعت مسّلم ُعرفی می شود.
بموجب تبصره 2 از ماده 515 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
خسارت ناشی از عدُم النّفع قابل مطالبه نيست. البته منظور مقنّن خسارت ناشی از آنست نه اصل 
عدُم النّفع. كما اينكه در ادامۀ تبصرۀ مذكور خسارت تأخير تأديه را در موارد قانونی قابل مطالبه می 

داند. در اين تبصره سه نكته قابل توّجه است: 
الف- خسارت ناشی از عدُم النّفع

ب- عدُم النّفع
ج-	خسارت تأخير تأديه در موارد قانونی

خسارت	عدُم	النّفع
تعّلق خسارت يا ناشی از قرارداد است و يا بحكم تعّهدی كه از قانون ناشی می شود و در زمرۀ 
ضمانات قهری خارج از قرارداد می باشد كه مقنّن آن را نيز خسارت تلّقی نموده است. مثاًل "دعوی 
كارشناس بطرفيّت يكی از طرفين دعوی كه در وقت مقّرر وسيلۀ اجرای قرار را فراهم نكرده است 
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و باين وسيله موجب تضييع وقت وی گرديده. اين تعّهد را قانون به تهيّه كنندۀ وسائل اجرای قرار 
تحميل نموده است. يا در عكس قضيّه، چنانچه كارشناس در مهلت مقّرره نظر خود را بدادگاه اعالم 
ننمايد و تخّلف وی سبب اصلی در ايجاد خسارت به متضّرر باشد6" ميتواند از كارشناس مطالبۀ 
ضرر بنمايد)ماده 267 آ.د.م( در اين ماده نيز با تأييد ضمنی تبصره 2 از ماده 515 همان قانون، ضرر 

و زيان ناشی از عدُم النّفع را مطالبه نميداند.

ماهيّت	عدُم	النّفع
الحصول  ممكن  منافع  قضائيّه:  قّوۀ  حقوقی  ادارۀ   1383/10/21-7/7904 شماره  نظريّۀ  بموجب 
منافعی هستند كه مقتضی وجود آنها فراهم شده باشد، مانند درختانی كه شكوفه دارند و اين شكوفه 
ها مقتضی ميوه دادن است و ميوه منفعت درخت بشمار می آيد. چرا كه بحكم عادت در آينده ايجاد 
می شوند و اينگونه منافع را ُعرف و قانون در حكم موجود ميداند و چنانچه كسی اينگونه منافع را 
تلف كند بايد خسارت ناشی از اين اقدام را جبران كند و آن را از اين جهت منافع ممكن الحصول 
ناميده اند كه قطعی الحصول نيست. مثاًل شكوفه های درختان در ُعرف مقتضی وجود ميوه است، 
اما ممكن است كه طوفان و سرما آنرا ضايع گرداند. اّما منافعی هستند كه باحتمال در آينده ايجاد 
می شود. مثل فوت شدن منفعتی كه از انجام بموقع يک تعّهد می توانست حاصل آيد. مثاًل خريدار 
آرد نتوانسته آنرا بموقع تحويل بگيرد و شيرينی پخته و آنرا بفروشد و حال شيرينی در بازار با نزول 
قيمت روبرو شده است و از اين جهت سود كمتری عايد خريدار ميشود و قسمتی از اين سود 

احتمالی از دست وی رفته است كه اين را عدُم النّفع گويند. 
دشواری دعوی عدُم النّفع در اثبات مسّلم بودن منافع در صورت وفای بعهد است و نمی توان سير 
متعارف امور را معيار احراز آن قرار داد. قانون نيز عدُم النّفع را نمی پذيرد چرا كه در ديد ُعرف 
مسّلم نيست. پس موضوع منافع ممكن الحصول استثناء بر اصل است و با خسارت ناشی از عدُم 
النّفع يكسان نيست، يعنی منظور از خسارت عدُم النّفع در تبصرۀ 2 ماّدۀ 515 ق.آ.د.م به منافع غير 
ممكن الحصول حمل می گردد نه مطلق عدُم النّفع. در واقع منافع ممكن الحصول حسب بند 2 ماده 
9 قانون آيين دادرسی و دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری قابل مطالبه می باشد. در ماده 
9 قانون آيين دادرسی كيفری سابق ضرر و زيانهای معنوی نيز شامل كسر حيثيّت يا اعتبار اشخاص 
يا صدمات روحی نيز قابل مطالبه بود، ليكن در اصالحيّه قانون موصوف اين مورد حذف شده است. 

بنابراين منظور از منافع ممكن الحصول ، ضرر و زيان های ماّدی بايد باشد.
“ البته ممكن است عملی كه منشاء خسارت است قانوناً ممنوع باشد ليكن مشمول مقّررات جزائی 
نباشد مانند تعّدی و تفريط و تقصير موضوع مواد 951 الی 953 قانون مدنی و نيز مواد 328 الی 335 
و 614 و 640 و 666 و 1216 و 238 همين قانون و مواد يک و 7 و 12 قانون مسئوليّت مدنی. بنا 
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بمراتب، اين نتيجه حاصل می شود كه در صورت عدم وجود ماده 9 قانون آيين دادرسی كيفری نيز، با 
توّسل به قاعدۀ عاّم مندرج در ماده يک قانون مسئوليّت مدنی، جبران خسارات ماّدی و معنوی ناشی از 
جرم را نيز می توان مطالبه نمود. بعبارت ديگر تقصير جزائی به تنهائی متضّمن تقصير مدنی نيز خواهد 

بود و مجرم جزائاً و حقوقاً مسئول می باشد7."

عدُم	النّفع	در	قوانين
خسارت دو قسم است:

الف- خسارتی كه مطالبه آن به تبع چيز ديگری است مانند خسارت تأخير تأديه يا خسارت عدم 
انجام تعّهد يا تأخير در انجام آن، كه فرع بر خودِ تعّهد است، و در واقع خسارت مزبور يک خواسته 

َعَرضی است كه در قانون تعبير به خسارت غير مستقيم شده است. 
ب-خسارتی كه مطالبۀ آن بتبع چيز ديگری نيست و خود يک خواستۀ مستقل است، مانند خسارت 

ناشی از اتالف عين يا منافع مال غير و همۀ موارد ضمانات قهری8". 
بموجب ماده 713 قانون آيين دادرسی مدنی 1318 "خسارت از خسارت قابل مطالبه نيست" كه از 
نوع بند الف می باشد زيرا عادتاً فرع بر فرع ممنوع است. كما اينكه بموجب حكم تمييزی شماره 
از شغل و  استفاده  از توقيف در زندان و عدم  بعنوان تضّرر  خسارتی كه   "1316/11/17-1488
لطمات وارده بر شرافت مطالبه می شود، دعوی اصلی محسوب است مانند سائر دعاوی راجع به 
ضمانات قهری كه خسارت از خسارت محسوب نمی شود تا قابل مطالبه نباشد. التزام بقاعدۀ باال 
در مورد اجرۀ المثل در صورتيكه ادامۀ سكونت مستأجر درازمنه ايكه موجر استحقاق تخليه را پيدا 
كرده است، بدون رضايت موجر صورت گرفته باشد، مشكل است. زيرا دعوی مذكور در اين مورد 
يک دعوی اصلی است و تفويت منافع ملک غير از همان موارد ضمانات قهری است، و با اينكه 
بموجب احكام تميزی فراوان خسارت تأخير تأديۀ اجرۀ المثل را نمی توان تقاضا نمود، در صورت 
شّک ، تمّسک باطالق ماده 713 )ق.آ.د.م 1318( در هر نوع خسارت وضع خسارت تأخير تأديه 
از خسارت ، اقرب به اصل برائت و سالمت است9" با اين اوصاف چنانچه خسارت جنبۀ دعوی 
اصلی داشته باشد )مانند خسارت ناشی از اتالف مال غير( در اين صورت می توان حكم به پرداخت 
حّق الوكاله داد، زيرا از مصاديق خسارت از خسارت نيست. مع الوصف بموجب حكم تميزی 
شماره 544-296-1310/2/25 " خسارت ناشی از دعوی خسارت جزء خسارت دادرسی نيست. 
با توجه بمراتب فوق دعوی خسارت يا مستقيم است ) خسارت ثبت ملک غير( يا غير مستقيم 
)خسارات دادرسی و حّق الوكاله و تأخير و تخّلف از انجام تعّهد(. رسيدگی بدعوی مستقيم جز 
در پاره ای موارد تابع قانون مسئوليّت مدنی است، كه عنوان خاّصی در قوانين ذيربط دارد. ماحصل 
باين نتيجه ميرسيم كه مطالبۀ عدُم النّفع يا باستناد قرارداد است يا بحكم قانون10". در مورد اّول برای 
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مثال چنانچه در اجاره نامه قيد شده باشد، اجرۀ المثل در پايان مّدت اجاره بر اساس اجرۀ المّسمی 
خواهد بود، در صورت تخّلف از تأديۀ بموقع آن و مطالبه از جانب موجر، مستأجر بايد خسارت 
تأخير تأديه را نيز پرداخت نمايد و چنانچه بدون رضايت موجر به تصرفات خود در پايان مّدت 
ادامه دهد، مورد از موارد و مصاديق خسارت بوده و در صورت تخّلف و تأخير در پرداخت اجرۀ 
المثل و مطالبه آن نبايد خسارت تأخير تأديه مورد لحوق حكم واقع شود زيرا در مورد اخير مصداق 
خسارت از خسارت خواهد داشت. مثال ديگر:"ممانعت از بر سر كار رفتن صاحب العملی)جّراح، 
صنعتگر و ...( بمدت 20 روز كه روزانه 50 هزار تومان در آمد دارد، زيانديده فقط می تواند يک 
ميليون تومان باستناد عدُم النّفع مطالبه نمايد ليكن نمی تواند تأخير تأديۀ آنرا مطالبه كند. بر همين 
اساس پاره ای از خقوقدانان ماده 515 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی را جايگزين ماده 713 آ.د.م 1318 می دانند11."

ماهيّت	عدُم	النّفع
آيا عدُم النّفع از مصاديق ضرر محسوب می شود؟

پيش از پاسخ باين سؤال الزم است مفهوم مال و ضرر و زيان روشن گردد. مال در لغت از واژۀ 
عربی ميل بمعنی خواستن است. عّلت نامگذاری آن به مال، ميل باين و آن و دست به دست گرديدن 
است زيرا ماليّت اعتباری و عقالئی است كه در عرف برای آن مابه ازاء قرار می دهند و از نظر فقهی، 

اَلماُل ما يُبَزُل بِاِزاءِ َشیء ) چيزی كه ارزش معاوضه داشته باشد12(
جناب دكتر كاتوزيان در تعريف مال ميگويد: " مال بچيزی می گويند كه دارای دو شرط اساسی باشد:

1- مفيد باشد و نيازی را برآورد خواه آن نياز ماّدی باشد يا معنوی 
2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا مّلت معيّن باشد. بنابراين با توجه به تعريفی كه از واژۀ 
مال شد در می يابيم كه : مال چيزی است كه دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل قيمت گذاری و 
معاوضه باشد13". با مراجعه به فرهنگ لغت در می يابيم كه ضرر و زيان بمعنای گزند و نقصان و 
ضّد نفع است و زيان يعنی نقصان خسارت و ضرر ، ضّد سود می باشد. بنابراين از لحاظ معنوی 
اين دو كلمه مترادفند. "آقای دكتر لنگرودی حقوقدان معاصر در تعريف ضرر می گويد: ضرر در 

معانی ذيل بكار ميرود: 
الف( صدمه زدن جانی بخود و ديگران خواه بصورت ضرب و جرح باشد يا قتل

ب( تجاوز به حيثيّت ديگران و لطمه زدن به حيثيّت خود
ج( تعّرض بناموس ديگران

د( اتالف و ناقص كردن اموال خود و ديگران و تجاوز به مال غير مانند غصب و خيانت در امانت
ه( ممانعت از وجود پيدا كردن نفعی كه مقتضی آن حاصل شده باشد
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از مطالب فوق درمی يابيم كه: ضرر ، لطمه زدن بهر يک از حقوق و مصالح مشروع انسان است و 
اين حقوق شامل تمامی حقوق و منافع و مزايای وی در چهارچوب قانون می باشد14." بموجب ماده 
729 ق.آ.د.م/1318 ضرر ممكن است بوسيلۀ از بين رفتن مالی باشد يا بواسطۀ فوت شدن منفعتی 

كه از انجام تعّهد حاصل می شده است.
شناخت حيطه و دامنۀ ضرر مبتنی بر ُعرف است. مثاًل اگر يک مثقال از گندم كسی كسر شود، 
ُعرف اين را ضرر نمی داند. جلوگيری از تحصيل منافع مشروع كه تمامی مقتضيّات و موجبات آن 
تشكيل گرديده و تحّقق آن حاصل شده است، حسب نظر ُعرف ،)تعّدی( محسوب است و آثار 
ضمان بر آن مترتّب می شود. مثاًل حبس انسان آزاد، چون در اين فرض منفعت مسّلم الحصول در 
انتظار شخص محبوس بوده بِناء عقالء و ُعرف ، حابس را ضامن می شناسد. يا ممانعت صاحب 
مال از فروش مالش كه بعد از رفع ممانعت قيمت كاال تنّزل يابد. اگر نتوانيم به كمک عرف با ترتُّب 
يک حكم كّلی بر تمام مصاديق عدُم النّفع محّقق بر تفويت منفعت مسّلم الحصول به نحو اطالق 
عنوان ضرر بار نماييم، بايد قاضی رسيدگی كننده در هر مورد با توّجه به اوضاع و احوال و عنايت 

به عنصر زمان و مكان نسبت به مصداق مورد نظر اتّخاذ تصميم نمايد. 

تقسيم	عدُم	النّفع
به اعتبار تعّلق تفويت يا محّقق است يا محتمل. 

منفعت محّقق: منفعت يا فايده ای كه مقتضی حصول آن فراهم گرديده و عدم تحصيل آن منحصراً 
به واسطۀ حدوث فعل زيانبار است مانند زندانی كردن كارگر يا صنعتگر و يا َكندن جوی عميق در 

جلوی كاراژ ديگری كه مانع كار كردن اتومبيل كرايه شود.
منفعت محتمل: هر گاه فعل معيّنی موجود نمی گشت احتمال داشت آن منفعت عائد طرف گردد. 
در اين حالت فعل زيانبار منحصراً عّلت تفويت منافع نمی باشد، بلكه ممكن است ناشی از عدم 
تحّقق شرائط و عوامل ديگری نيز باشد. در اينجا بين فعل زيانبار و عدم تحصيل منافع رابطۀ عليّت 
بالواسطه وجود ندارد. مثاًل ُموّزع ، روزنامه ای را كه در آن آگهی مزائدۀ ملكی چاپ شده به مشترک 
نرساند و موجب شود او در مزائده شركت نكند و از اين جهت مطالبۀ خسارت كند كه محّق در 
مطالبۀ آن نيست، زيرا منفعت مزبور محتمل است و ممكن بود برندۀ مزائده نشود. بنا به مراتب ، 
منفعت عين همان ، خود عين مال محسوب ميشود و فی الحال قابل تقويم و واگذاری است . بدين 
لحاظ ، بسان ديگر اموال ، در ضامن شناختن عامل فوت آن ترديد و ُشبهه ای وجود ندارد. مانند 

متصّرف ُعدوان كه اقدام وی تفويت منافع است.
بموجب نظريّۀ 7/8833- 82/10/24 ادارۀ حقوقی قّوۀ قضائيّه: موضوع منافع ممكن الحصول و 
خسارت ناشی از عدُم النّفع يكی نيستند زيرا منافع ممكن الحصول حسب بند 2 ماده 9 ق.آ.د.م/1318 
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قابل مطالبه هستند بعبارت ديگر بند 2 ماده 9 قانون مزبور منافع ممكن الحصولی را قابل مطالبه 
ميداند كه بر اثر ارتكاب جرم، مّدعی خصوصی از آن محروم و متضّرر شده است. در حاليكه 
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م/1379 خسارت ناشی از عدُم النّفع را كه بر اثر تأخير در انجام تعّهد يا 
عدم انجام تعّهد ممكن است وارد شود قابل مطالبه نمی داند. اين دو موضوع با هم فرق دارد زيرا 
هر كدام در جای خود قابل اعمال است. بموجب نظريۀ شمارۀ 7/12243-75/2/21 اداره حقوقی 
قّوه قضائيّه: در مورد شمول عدُم النّفع يا منافع ممكن الحصول ، بايستی قائل بتفكيک شويم. يعنی 
بعضی موارد مشمول منافع ممكن الحصول است و بعضی در شمول عدُم النّفع. باين معنی كه 
اشخاص بعضاً ممكن نيست بيكار باشند مثل خياطی كه هرگاه مانعی بروز نكند هيچگاه بيكار نمی 
گردد و می تواند از تمام ايّام خود با اشتغال بكار، كسب درآمد كند. يا پزشک و جّراح معروفی كه 
هيچگاه بيكار شدن او قابل تصّور نيست. بنابراين در مواردی كه اشخاص بعّلت واقعه مجرمانه و 
بروز صدمات بدنی قادر بادامه كار خود، )مثل زمانی كه سالم بوده اند،( نميباشند، بايستی قائل شد 
كه اين موارد در شمول ممكن الحصول قرار می گيرند و بابت ايّام بيكاری می توانند طرح دعوی 
نمايند. در صورتيكه در مورد اشخاص بيكار ولی جويای كار كه ممكن است حتّی در صورت عدم 
تحّقق واقعه مجرمانه هم موفّق به پيدا كردن كار و كسب و درآمد نشوند، بايستی به عدُم النّفع قائل 

شد كه در اين موارد مطالبه خسارت منتفی خواهد بود.
با توجه بمراتب فوق از نظر فقهی و قانونی اينكه عدُم النّفع ضرر است، محّل ترديد نيست، ُعرف 
آنرا تحت شرائط خاص عدُم النّفع محّقق الحصول ضرر ميداند، همانطوريكه عدم ضرر را نفع 
ميداند. مثلی است در فارسی كه ميگويند ضرر را هر جا كه جلو بگيريد منفعت است و بلحاظ 
منعكسه طرح دعوی خسارت )ضرر( بصورت عدُم النّفع در موارد قانونی محمل حقوقی دارد و 
جايگاه آن در حقوق موضوعه در رويّه قضائی ماهيّتاً از مقولۀ ضرر بوده و مالک و ضابطه آن وابسته 

به ُعرف است. بنابراين ُعرف تفويت منافع محتمل و دور رس را ضرر تلّقی نمی نمايد.

شرائط	جبران	عدُم	النّفع
1-خسارت ناشی از آن مسّلم باشد، چرا كه اساساً ضررهای احتمالی بدليل اينكه قطعيّت نداشته و 
هنوز وجود ندارد و تحّقق آنها ممكن نيست قابل جبران نيستند. لذا ماده 2 قانون مسئوليّت مدنی 
ميگويد: در مواردی كه وارد كنندۀ زيان موجب خسارت ماّدی يا معنوی زيان ديده شده باشد دادگاه 
پس از رسيدگی و ثبوت امر او را بجبران خسارت مزبور محكوم می نمايد. از عبارت "ثبوت امر" 
در می يابيم كه ورود ضرر بايد مسّلم باشد و بصرف احتمال نميتوان كسی را بجبران خسارت 

محكوم كرد.

2- خسارِت ناشی از آن بايد مستقيم باشد، بدين معنی كه بين فعل زيان كار و ضرر ايجاد شده 
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حادثۀ ديگری رخ نداده باشد و صرفاً ناشی از همان فعل تلّقی گردد، منظور اينست كه رابطه سببيّت 
عرفی )و بالواسطه( بين فعل و زيان وارده موجود باشد، هر چند عوامل ديگری نيز موجود باشد 
كه ُعرف زيان وارده را بآنها مربوط نمی داند. برای مثال در ماده 326 قانون مجازات اسالمی، هر 
چند عوامل ديگری در تحّقق اين جرم دخالت دارند اّما چنانچه ديده می شود عّلت ُعرفی تحّقق 
جرم ترساندن است، لذا فقط ترساننده ضامن است15. بنابراين در مورد خسارت ناشی از عدُم النّفع 
نسبت بجنبۀ كيفری موضوع الزم است ضرر از جرم ناشی شده و فعل مجرمانه باعث ورود اين نوع 

خسارت شده باشد تا بتوان آنرا مطالبه نمود.

3- خسارات ناشی از آن مشروع باشد. منافع مشروع عبارتست از منافعی كه نه مخالف قانون بوده 
و نه با اخالق حسنه در تضاّد باشد مانند بازداشت غيرقانونی در اثر قمار بازی و يا بازماندن از برنده 

شدن يا ارتكاب سرقت16.
از  بعضی  نظر  و حسب  است  النّفع ساكت  عدُم  مورد  در  مدنی  قانون  اينكه  توّجه  نكتۀ جالب 
دانشمندان علم حقوق مستفاد از ماّدۀ 312 ق.م عدُم النّفع ضرر محسوب نشده است. در صورتيكه 
اكثر قريب به اتّفاق حقوقدانان ايران عدُم النّفع را ضرر ميدانند و جبران آن را بر عامل فوت منفعت ، 
تكليف. من جمله در ماّدۀ 312 ق.م مقنّن عدُم النّفع را ضرر نميداند. مثاًل هرگاه گوسفند غصب شده 
بهای آن در يوم الغصب مبلغ يک ميليون ريال بوده و در مقام تأديۀ بهای آن در يوم الرد قيمت آن 
به مبلغ پانصد هزار ريال تقليل يافته باشد، غاصب بموجب اين قانون مكّلف است فقط مبلغ اخيررا 
به مالک گوسفند بدهد در صورتيكه فی الواقع خالف اصل برائت نسبت به قيمت اّوليه ميباشد. 
حال اينكه عدُم النّفع از نظر ُعرف و بعضی از فحول ، ضرر محسوب است، البته اگر مقتضی كامل 
انتفاع موجود باشد. بنابراين بايد تفسيرمواد قانون مدنی، خواه باب اتالف يا تسبيب و يا غصب به 
طرفی سوق داده شود كه مطلقاً عدُم النّفع، ضرر محسوب گردد تا مگر اين نقيصۀ قانونی مرتفع 
گردد. زيرا در اينگونه موارد ،يعنی در مقام سكوت قانون ، نميتوان از وحدت مالک اقتباس نمود، 

كه مخالف اصول قضائی است.

نتيجه	گيری
عدُم النّفع قابل مطالبه ، عبارت است از تفويت منافع ممكن الحصول)نه منافع احتمالی و دور رس( 
و آن عبارتست از ضرر و زيانهای ماّدی كه مالک به نحوی از انحاء از استيفای آن محروم مانده 
است چنانكه در صورت عدم وقوع جرم يا تقصير به طور اعّم و عدم ايجاد مانع ، امكاناً عائد مّدعی 
خصوصی ميشد.زيرا به حكم عادت مقتضی وجود آن فراهم بوده است روی اين اصل عرف و 
قانون آنرا در هر مورد با احراز وجود رابطۀ سببيّت بالواسطه در حكم موجود و قطعی الوصول 
ميداند، كما اينكه بند 2 از ماّدۀ 9 ق.آ.د.ک شاهد ُمّدعی است. هر چند در قانون اخير ضرر و زيان 
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معنوی تنصيص به ذكر نشده ليكن قانون مسئوليت مدنی اعم از جنبه های كيفری يا حقوقی آن 
مِن جمله تعّدی و تفريط و تقصير را شامل ميشود و رابطۀ بين اين دو در واقع عموم و خصوص 
مِن وجه است. اينكه در تبصرۀ 2 از ماّدۀ 515 ق.آ.د.م خسارت ناشی از عدُم النّفع)خسارت غير 
مستقيم( قابل مطالبه نيست منظور خسارت از خسارت و فرع بر فرع است كه در ماّدۀ 713 آ.د.م 
مصّوب 1318 منع آن تصريح گرديده است. مثاًل در مطالبۀ اجرت الُمسّمی ، خسارت ديركرد قابل 
مطالبه است، حال اينكه در مطالبۀ اجرت المثل بر طبق اصول صدور حكم به تأخير تأديه به عّلت 

فوق فاقد مجوز قانونی است.
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دكتر	محمدرضا	شرافت	پيما
امير	رضايي	گيل	كاليه

مقايسه دو واژه عقد و قرارداد

	استاديار	دانشگاه	آزاد	اسالمی	– واحد	بندر	انزلی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری

دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	خصوصی

1-	ترادف	يا	تمايز	عقد	و	قرارداد:
در مقام مقايسه ميان عقد و قرارداد، دو نظر كلي به شرح زير ارائه گشته است:

نظر	اول: پاره اي از علماي حقوق قائل به تفاوت ميان اين دو واژه هستند كه خود به دو گروه 
تقسيم مي شوند: 

الف- آقاي دكتر قائم مقامي در جلد دوم از كتاب »حقوق تعهدات« ذيل عنوان «تفاوت بين قرارداد 
و عقد« نگاشته است: »قرارداد توافق دو يا چند نفر در مورد چيزيست كه واجد نفع حقوقي باشد. 

موضوع قرارداد ممكن است شناسايي يا ايجاد يا تغيير يا اسقاط تعهد و يا انتقال حقي قرار گيرد. 
قراردادي كه موضوع آن ايجاد تعهدي باشد، عقد ناميده مي شود. به عبارت ديگر عقد اخص از 

قرارداد و قرارداد اعم از عقد است.«4 
مطابق اين نظر، نگارنده بر اين باور است كه تنها عقود عهدي داخل در دايره عقود گشته و ساير 

توافقات زيرمجموعه قراردادها مي شوند. 
ب- دكتر مصطفي امامي در مقاله منتشر شده در شماره 175 مجله كانون وكال ذيل عنوان »فرق بين 
كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد با قراردادها« پس از ذكر توضيحاتي آورده است: »منظور از عقود 
همان عقود معينه در قانون مدني است كه به موجب آن بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار 
مي شود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه 

مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقی برقرار مي شود«5 
قائلين به اين عقيده در توجيه نظر خويش به ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني كه بيان داشته: »در 
دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان 

مقدمه:
قانون گذار ايران در ماده 183 قانون 
مدني، علي رغم وجود ايرادات1، عقد2 
نموده است: »يک  تعريف  را چنين 
چند  يا  يک  مقابل  در  نفر  چند  يا 

و  نمايند  امري  بر  تعهد  ديگر  نفر 
تعريفي  اما  باشد«،  آنها  قبول  مورد 
از قرارداد3 ارائه نكرده و شايد همين 
امر موجب شده، در بين حقوقدانان 
نظريات مختلفي درخصوص معناي 

اين دو واژه بيان گردد.
در اين مقاله، ابتدا اين نظريات آورده 
مي شود، سپس به سوالي كه در نتيجه 
مقايسه اين دو واژه مطرح مي گردد، 

پاسخ داده خواهد شد. 
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مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، يا تعهد مي بايست در 
آنجا انجام شود« استناد مي كنند.

با اين توضيح كه در ماده مذكور عبارت »عقد يا قرارداد» بيانگر تمايز اين دو وا ژه از هم مي باشد و 
قانون گذار به اين تفاوت آگاهي كامل داشته است. يعني اگر در ماده فقط لفظ عقد به كار مي رفت تنها 
عقود معين داخل در ماده 13 به حساب مي آمد اما قانونگذار با آوردن واژه قرارداد در كنار  لفظ عقد،  

عقود نامعين را هم مشمول ماده دانسته است.
نظر	دوم: جمعي از نويسندگان حقوقي نيز عقيده بر مترادف بودن عقد و قرارداد داشته و خود به 

سه گروه تقسيم مي شوند:
گروه	يک: براساس اين نظر: »قرارداد مرادف با عقد است با اين فرق كه در بسياري از موارد كلمه عقد 
فقط در عقود معينه استعمال مي شود حال آنكه قرارداد به كليه عقود خواه معينه و يا غيرمعينه اطالق 

مي گردد.«6 بنابراين مي توان گفت قراداد گرچه مترادف با عقد است ولي اعم از آن محسوب مي شود. 
گروه	دو: قائلين به اين نظر بر اين باورند كه: »از حيث دايره شمول قرارداد مانند عقد داراي دو معني 
اعم و اخص مي باشد. در معني اعم،  قرارداد مترادف با عقد و دربرگيرنده عقود معين و غيرمعين 
است. ليكن در معني اخص، قرارداد صرفاً عقود غيرمعين را شامل مي شود. به همين جهت ماده 10 
قانون مدني كه مقرر مي دارد: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در 
صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. واژه قرارداد را در معني اخص آن يعني عقود 

غيرمعين به كار برده است«7
بنابراين در معناي اخص براي بيع يا اجاره بايد از لفظ عقد استفاده كرد اما وقتي مولفي امتياز انتشار 
اثر خود را به ناشر مي دهد تا در ازاي آن درصدي از سود فروش را كسب نمايد توافق مذكور در 

قالب عقود معين قرار نمي گيرد در نتيجه بايد عنوان اين توافق را قرارداد نشر ناميد نه عقد نشر. 
گروه	سه: پيروان اين گروه معتقدند، قرارداد و عقد مترادفند و واژه قرارداد در ماده 10 قانون  مدني 
هم دربرگيرنده ي عقود معين است و هم نامعين. به عبارتي هم عقد و هم قرارداد شامل عقود معين 

و نامعين مي شوند.8
در توجيه اين نظر مي توان گفت در ماده 1134 قانون مدني فرانسه9، واژه قرارداد به كار رفته درحاليكه 
در ماده 219 قانون مدني ايران كه مقتبس از ماده مذكور است و مي گويد: «عقودي كه بر طبق قانون 
واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به 
علت قانوني فسخ شود« ، واژه عقد  ذكر شده يعني قانون گذار ايران فرقي ميان اين دو واژه نمي ديده 
و اال زمان وضع ماده 219 از لفظ قرارداد استفاده مي كرد. همين امر در مواد 1135 قانون مدني فرانسه 

و 220 قانون مدني ايران قابل بيان است. 
همچنين عنوان قسمت دوم از كتاب دوم جلد اول قانون مدني )عقود، معامالت و الزامات( نامگذاري 
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شده و از ماده 183 به بعد سخن از قواعد عمومي قراردادها به ميان آمده كه تنها اختصاص به عقود 
معين نداشته و شامل تمامي توافقات مي گردد. بنابراين همان طور كه در باال اشاره شد هر دو واژه 

شامل تمام عقود مي شود.10 
پس از بيان تمام نظريات بايد گفت با توجه به  شباهتي كه در معناي لغوي ميان عقد و قرارداد11 
وجود دارد، و با عنايت به تعريف قرارداد در منابع التين12 و تشابه آن با تعريف عقد همچنين وجود 
توافق اراده در هر دو به عنوان شرط اساسي امروزه اكثريت حقوقدانان بر اين باورند، دو واژه مذكور 

با يكديگر مترادفند13 در نتيجه نظر دوم )ترادف عقد و قرارداد( ارجح مي باشد. 

2-	قلمرو	ماده	10	قانون	مدني:
در ميان طرفداران نظريه ترادف عقد و قرارداد، درخصوص دايره شمول ماده 10 اختالف عقيده به 
چشم مي خورد به طوريكه براساس نظر گروه اول: واژه قرارداد در ماده 10 هم شامل عقود معين و 
هم نامعين مي باشد. نظر گروه سوم نيز همين است، گرچه اين گروه معتقد است كه قرارداد اعم از 
عقد نبوده تا عقد فقط براي عقود معين و قرارداد براي كليه عقود )معين و غيرمعين( به كار رود. اما 
طبق نظر گروه دوم عقد و قرارداد در معناي اعم مترادفند و واژه قرارداد در ماده 10در معناي اخص 
به كار رفته كه تنها بيانگر عقود نامعين است. بنابراين، سوال اين است كه آيا واژه قرارداد در ماده 

10 فقط اشاره به عقود نامعين دارد يا دربرگيرنده عقود معين نيز مي باشد؟
آن دسته از حقوقدانان كه قرارداد را در ماده 10 شامل عقود معين و نامعين مي دانند بيان مي كنند: »از 
اصل آزادي قراردادي در عقود معين نيز براي گسترش دادن به حكومت اراده مي توان سود برد. زيرا 
هدف اصلي از وضع ماده 10 اين است كه در موارد اجمال يا سكوت قانون، اراده دو طرف عقد 
حاكم بر روابط ايشان باشد و از اين لحاظ بين عقود معين و ساير قراردادها تفاوتي وجود ندارد.14 
به عبارت ديگر عقود معين نيز جداي از اصل آزادي قرارداد نبوده تا از اين حيث فرقي با ساير 
قراردادها داشته باشند. »با وجود اين در استناد به آزادي اراده نبايد چندان افراط كرد كه به قواعد 

امري در عقود معين تجاوز شود.«15 
همچنين براي توجيه اين نظر، شايد بتوان گفت: ماده 10 در مقدمه قانون مدني و پيش از اينكه مواد 
مربوط به عقود مذكور در قانون ذكر گردد، آمده است، يعني قانون گذار تصميم داشته در مقدمه به 
طور عام بيان كند كليه قراردادها )خواه معين و خواه نامعين( تحت شرايط مقرر در ماده، تابع اصل 

آزادي قراردادها هستند. 
اما در مقابل عده اي از حقوقدانان اعتقاد دارند: «جايگاه ماده 10 آنچنان عقود و قراردادهايي است 
كه ساختمان عقود معين را نداشته باشد وگرنه بايد همان مقررات را در نظر بگيريم. مثاًل يک وقت 
كسي تعهد مي كند كه خانه اش را بفروشد اما يک زمان خانه اش را مي فروشد اين دو كاماًل با هم 
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تفاوت دارد و معلوم است كه تعهد بر بيع، بيع نيست.16 
بنابراين زمانی مي توان به ماده 10 استناد نمود كه قرارداد ميان طرفين در قالب هيچ يک از عقود معين 

نگنجد. همانند قرارداد نشر و مالكيت زماني
علي رغم اينكه هر يک از دو نظر طرفداراني دارد ولي اين گونه برداشت مي شود كه رويه قضايي ايران 
موافق با نظر دوم است. مويد اين امر، رأي اصراري شماره 1386/9/212674 هيأت عمومي ديوان 
عالي كشور است: «به موجب قراردادهاي تنظيمي مضبوط در پرونده به تجديدنظر خوانده اجازه 
داده شده با رعايت شرايط و ضوابط معين تحت نظر مديريت هتل الله در يكي از اتاقهاي هتل، 
تابلو نقاشي به مشتريان عرضه كند، قرارداد مزبور با توجه به مفاد آن از شمول قانون روابط موجر 
و مستأجره خارج و بر طبق ماده 10 قانون مدني نسبت به طرفين نافذ است.«17 يا در رأي شماره 
168-1326/1/25 شعبه 3 ديوان عالي كشور آمده: »اطالق ماده 47 قانون ثبت شامل مزارعه نامه نيز 
مي باشد و ماده 10 قانون مدني ناظر به غيرمعامالتي است كه در قانون مدني تصريح گرديده و استناد 

به آن در اين مورد موقعيت ندارد.18 
در توجيه پذيرش اين امر كه ماده 10 قانون مدني خاستگاه عقود نامعين است شايد بتوان گفت: در 
عقود معين برخي احكام آمره و برخي تكميلي مي باشند. در خصوص احكام دسته اول امكان توافق 
خالف آنها وجود ندارد اما درباره احكام تكميلي مي توان از طريق آزادي اراده برخالف آن عمل نمود 
اما اين آزادي ناشي از ماده 10 قانون مدني نيست بلكه در چهارچوب همان ضوابط معيني است 
كه قانونگذار براي عقد معين مذكور قائل شده است بنابراين ماده 10 به گونه اي تدوين شده است 

تا بتواند جوابگوي مسائل حقوقي جديد كه در قالب هيچيک از عقود معين قرار نمي گيرد باشد. 

3-	ماده	10	قانون	مدني	و	عقد	صلح:	
پس از بيان مطالب فوق، ذكر نكته اي اساسي در اينجا الزم است چرا كه اختالف زيربنايي درخصوص 

بودن يا نبودن ماده 10 مطرح مي باشد. 
با اين توضيح كه در فقه اماميه، تمام عقود بي نام در قالب عقد صلح قرار دارد به گونه اي كه در كتب 
فقهي اين عقد به عنوان )سيدالعقود( معرفي شده است. حال آيا با وجود عقد صلح، ديگر نيازي به 

بقا، ماده 10 احساس مي شود؟
يک نظر اين است كه به دليل وجود سابقه تاريخي ماده 10 قانون مدني در مبحث عقد صلح و با 

استناد به مواد مربوط به اين عقد نيازي به تصويب ماده 10 نمي باشد.19 
اما نظر ديگري كه به نظر صحيح مي آيد اين است كه »عقد صلح، هرگز نمي تواند روابط خدماتي ناشي 
از اجاره يا جعاله يا عقود سه جانبه را تأمين كند. همچنين عقد صلح از دو طرف تجاوز نمي كند. 
عقد صلح براي همان روابط قديمي كه گاهي شرايط الزم را نداشت استفاده مي شد و از اين جهت 
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عقد مسامحي خوانده مي شود. اما ماده 10 20 براي تنظيم روابط حقوقي خارج از عقود معين به كار 
برده مي شود.«21 

يكي از قراردادهاي مذكور »BOT«22 ميباشد. بر طبق اين قرارداد يک شركت با موسسه عمومي 
يا دولت توافق مي نمايد كه در طرحي سرمايه گذاري كرده و با هزينه خود آنچه را كه الزم است 
احداث نمايد ولي در ازاي آن براي مدتي مشخص مالک عين يا منافع آن بوده از آن بهره برداري و 
نگه داري نمايد. در پايان دوره مالكيت تأسيسات و كليه متعلقات آن به طرف قرارداد انتقال مي يابد. 
اين قرارداد شامل چندين توافق است مثاًل قرارداد اعطاي تسهيالت بين وام دهندگان و شركت 
پروژه )وام گيرنده(- قرارداد اعطاي پروژه يا قرارداد امتياز- قراداد ساخت بين شركت پروژه و 
پيمانكار ساخت- قرارداد خريد محصول و خدمات كه استهالک سود و هزينه هاي شركت از محل 

آن خواهد بود و غيره.23
مجموع اين توافقات يک قرارداد محسوب مي شود و امكان تفكيک آنها از يكديگر وجود ندارد. در 

اين حالت چگونه ميتوان چنين قراردادي را در قالب عقد صلح منعقد ساخت؟!
پذيرش نظر اول)عدم نياز به ماده 10 به دليل وجود عقد صلح(، ناشي از قبول نظريه حصري بودن 
عقود است. مقصود از حصري بودن آن است كه هر قرارداد جديدي بايد در قالب يكي از عقود 
معين قرار گرفته و منعقد شود واال صحيح نخواهد بود. من جمله اين عقود معين، عقد صلح است.24 
بنابراين با توجه به اينكه هر قرارداد نوين بايد در قالب يكي از عقود معين، منعقد شود، ديگر نيازي 

به ماده 10 قانون مدني احساس نمي شود. 
اين نظريه را پذيرفت مثاًل شرط اساسي در هر عقدي توافق است و هر  اما به داليلي نمي توان 
قراردادي كه اين شرط را دارا باشد و به صراحت از سوي شارع منع نشده بايد قائل به صحت آن 
بود. همچنين در آنچه كه از سوي شارع نهي نشده، اصاله االباحه جاري است بنابراين تنظيم قرارداد 
نامعين همچون عقود معين صحيح خواهد بود. بعالوه قراردادهاي مستحدثه و نوين مشمول عموم 
آيه شريفه »اوفوا بالعقود« هستند. مطابق اين آيه، بايد به تمام پيمانها با رعايت شرايط صحت، عمل 
نمود و به هيچ وجه از آيه استنباط نمي شود كه تنهانسبت به عقود معين پايبند باشيد.بلكه از مومنين 

خواسته شده به قرارهای خود)حتی اگر جديد باشند(عمل نمايند. 25  
 بنابراين پذيرش نظريه غير حصری بودن عقود نيز، دليلی بر لزوم بقای ماده 10 قانون مدنی ميباشد.
با اين تفاسير به طور كلی می توان گفت:صلح قالبی است كه از سوی قانون گذار برای تجّلی 
حاكميت اراده تاسيس شده است،در حاليكه مفاد ماده 10 حكايت از لزوم قراردادهای خصوصی 
قطع نظر از هرگونه لباس و قالب ويژه دارد.در نتيجه نبايد ماده 10 و عقد صلح را تكرار يک قاعده 

حقوقی دانست و برهمين اساس حكم به حذف يكی و بقای ديگری داد. 26
اما آنچه در عمل در دفاتر اسناد رسمی مشاهده می شود چنين است كه بسياری از اسناد همچنان 



70

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

در قالب عقد صلح تنظيم می گردند.به نظر می رسد دليل اين باشد كه اگر در مرحله اجرای قرارداد 
مشكلی ايجاد شود ،دادرس می تواند بر اساس قواعد عمومی و تكميلی حكم قضيه را روشن و 
رفع اختالف نمايد اما اگر قرارداد مذكور بر طبق ماده 10 منعقد گردد و در اجرای آن مشكلی بروز 
نمايد كه در قرارداد راه حل آن ذكر نشده باشد،در اين حالت قاضی دادگاه به آسانی نمی تواند با 
كمک  قواعد عقود مشابه ،اختالف را رفع نمايد27. همچنين قراردادي كه براساس ماده 10 منعقد 
شده است تنها نسبت به طرفين تأثير دارد اما اگر همين قرارداد تحت عنوان عقد صلح باشد، امكان 
دارد درباره ديگران نيز مؤثر باشد. به عنوان مثال اگر شريكي، سهم خود از مال غيرمنقول قابل 
تقسيمي را به ديگري بفروشد براي شريک ديگر براساس ماده 808 قانون مدني حق شفعه ايجاد 
مي شود اما اگر همين بيع در قالب عقد صلح منعقد گردد با استناد به ماده 759 قانون مدني شريک 

دوم از حق شفعه محروم مي گردد.28

نتيجه
در خاتمه بايد گفت هرچند مقايسه دو واژه عقد و قرارداد ممكن است بحثي صرفاً تئوري باشد 
اما سواالتي در نتيجه اين قياس مطرح مي شود كه پاسخ به آنها موجب مي گردد موضوع مطروحه 
داراي فوايد عملي نيز باشد. من جمله بر مبناي همين قياس قلمرو ماده 10 قانون مدني، آشكار شد 
و معلوم گرديد كه واژه »قرارداد« در ماده مذكور دربرگيرنده عقود نامعين است. همچنين تحوالت 
عظيم در اجتماع انساني، افزايش بيشمار قراردادهاي جديد و يافتن راهي براي نظم بخشيدن به آنها، 

حكمت وضع ماده 10 قانون مدني را روشن مي نمايد. 
زيرا بنا به داليل ذكر شده، وجود شباهت ميان عقد صلح و ماده 10 قانون مدني موجب حذف يكي 
و بقاي ديگري نخواهد بود. بر مبناي ماده 10 مي توان  بسياري از قراردادها راكه در قالب عقد صلح 

قرار نمي گيرند رنگي قانوني بخشيد. 

پي		نوشت:
1- براي ديدن ايرادات وارد بر تعريف عقد در ماده 183 قانون مدني ر.ک به: 1- قاسم زاده، دكتر سيدمرتضي حقوق مدني )اصول 
قراردادها و تعهدات(- صفحه 2/10 – قبولي ُدرافشان- سيدمحمد هادي )با مقدمه دكتر سيدحسين صفايي(- مفهوم بيع و تمايز آن 

از ساير قراردادها در حقوق ايران با بررسي تطبيقي در حقوق ايران- صفحات 44 به بعد
2- تعريف عقد در ماده 183 قانون مدني برگرفته ار ماده 1101 قانون مدني فرانسه است كه در آن آمده: »عقد عبارت است از توافقي 
كه به موجب آن، يک يا چند شخص در مقابل يک يا چند شخص ديگر، تعهد به انتقال مال يا انجام يا عدم انجام كار مي كنند«: 

نوري- محمدعلي- ترجمه قانون مدني فرانسه )مواد 1386-1101(
براي رفع ايرادات وارد بر تعريف عقد در ماده 183 مي توان گفت: »عقد عبارت است از ماهيت حقوقي كه با همكاري متقابل اراده دو 

يا چند شخص در عالم اعتبار به وجود مي آيد«: شهيدي – دكتر مهدي- تشكيل قراردادها و تعهدات( – صفحه 39.
3- مي توان گفت: »قرارداد توافقي است كه هر دو طرف آن به طور ارادي آن را منعقد كرده اند«: راف، آنه )مترجم: موسوي- 

سيدمهدي( – قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رويه قضايي – صفحه 15 
4- اميري قائم مقامي – دكتر عبدالمجيد- حقوق تعهدات )جلد دوم( – صفحات 29 و 30
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5- امامي- دكترمصطفي – مقاله «ماده 10 قانون مدني مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي« - صفحه 154
6- امامي- دكتر سيدحسن- حقوق مدني )جلد اول(- صفحه 159

7- شهيدي- دكترمهدي- همان منبع – صفحه 41 
8- موافقين اين نظر: كاتوزيان- دكتر ناصر- قواعد عمومي قراردادها- )جلد اول(- صفحه 11 / صفايي- دكتر سيد حسين- دوره 
مقدماتي حقوق مدني )جلد دوم(- پاورقي صفحه 11- عابديان- دكتر ميرحسين- جزوه حقوق مدني 3 – صفحه 8- ودروديان- 

دكتر حسنعلي- جزوه حقوق مدني 3 – صفحات 22 الي 24
9- قراردادهايي كه به طور قانوني تشكيل شده باشند جايگزين قانون نسبت به اشخاص است كه آنها را منعقد كرده اند. اين قراردادها 

را نمي توان فسخ كرد، مگر با اقاله يا به جهاتي كه قانون اجازه مي دهد. اين قراردادها را بايد با حسن نيت اجرا نمود. 
10- براي ديدن جزئيات بيش تر ر.ک به: دروديان- دكتر حسنعلي- همان منبع- صفحه 24

11- عقد در لغت به معناي »بستن- گره زدن- محكم كردن عهد و پيمان« مي باشد: عميد- حسن – فرهنگ عميد- و واژه قرارداد از 
لحاظ ريشه شناسي، اسم مشتق است كه از لفظ قرار به معناي ثبات، پايداري همچنين عهد اشتقاق يافته است. ماده )قرار( در زبان 

عربي متداول است ولي لفظ قرراداد يک واژه فارسي است: ر.ک به: لغت نامه دهخدا
12- به عنوان مثال در كتاب Law Made Simple در تعريف قرارداد آمده: 

A contract is an agreement between two or more parties which is intended to have legally enforceable consequences. 
قرارداد يک توافق بين دو طرف يا بيش تر است كه قصد شده از نظر حقوق نتايج الزام آوري داشته باشد. 

13- شايد بتوان گفت به دليل مترادف بودن اين دو واژه قانون گذار ايران تنها به تعريف عقد پرداخته است. 
14- كاتوزيان- دكتر ناصر- همان منبع – صفحه 146

15- كاتوزيان- دكتر ناصر- حقوق مدني- عقود معين 1- صفحه 7 
16- شهيدي- دكتر مهدي- مجموعه مقاالت حقوقي- انتشارات مجد- چاپ دو )1387( – صفحه 355

17- حسيني- سيدمحمدرضا- قانون مدني در رويه قضايي – زيرنويس 1 ماده 10 قانون مدني.
18- حسيني- سيدمحمدرضا- همان منبع- زيرنويس 5 ماده 10 قانون مدني

19- جعفري لنگرودي- دكتر محمدجفر- دوره حقوق مدني )حقوق تعهدات( مقايسه ماده 10 و ماده 754 قانون مدني 
20- ماده 10 قانون مدني بيانگر اصل آزادي قرارداد است كه به عنوان يک اصل كلي در حقوق قراردادها شناخته مي شود، اين قاعده در 
قريب به اتفاق نظامهاي حقوقي مورد پذيرش است و حتي در اسنادي مثل اصول قراردادهاي تجاري بين المللي و اصول قراردادهاي 
اروپا پيش بيني شده به طوريكه ماده )102-1( اصول قراردادهاي اروپا به همين اصل اشاره مي كند. اگرچه در اين ماده اشاره به رعايت 
اصل حسن نيت و معامله منصفانه شده كه در ماده 10 قانون مدني ايران مقرر نگرديده. براي ديدن ماده 102-1 و جزئيات آن ر.ک 

به: شعاريان، دكتر ابراهيم و ترابي، ابراهيم- اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ايران )مطالعه تطبيقي( – صفحه 60 به بعد
21- شهيدي- دكتر مهدي- همان منبع- صفحات 356 و 357 

Bot« -22« مخفف سه واژه »Build, operate and transfer« مي باشد كه معادل فارسي آن »ساخت، بهره برداري و انتقال« مي باشد. 
23- ذاكر صالحي- دكتر غالمرضا- مباني قراردادهاي نامعين – ص 39

24- صائمي- علي اصغر – مقاله «شروط ابتدايي در فقه و بررسي ماده 10 قانون مدني« ص 94
25- ذاكر صالحي – دكتر غالمرضا- همان منبع- ص 216 به بعد 

26- با اندكي تصرف برگرفته از كتاب مشاركتها و صلح- دكتر كاتوزيان ص 304 
27- حسين طرقي- محمد – مقاله »بحثي در پيرامون ماهيت و ويژگيهاي عقد صلح در فقه و قانون مدني«، ص 64

28- كاتوزيان، دكتر ناصر، همان منبع، ص 305
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بخش	اول-	تعريف	ضابط	و	سير	تاريخی	آن	
گفتار	اول	– تعريف	ضابط

مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسی كيفری ، ضابطان دادگستری عبارتند از مأمورانی كه تحت نظارت 
و تعليمات مقام قضايی در كشف جرم و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم و ابالغ اوراق و 

اجرای تصميمات قضايی به موجب قانون اقدام می نمايند. 

گفتار	دوم	– سير	تاريخی	
در قانون آيين دادرسی كيفری سابق، چهار دسته به عنوان ضابطان دادگستری شناخته می شدند:

1 – بازپرس ها
2 – دادستانها

3 – روسای كالنتری ها و معاونان آنها
4 – فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها

دو دسته اخير با افراد پليس قضايی و مأموران كميته های انقالب اسالمی تا سال 1370 ضابطان 
دادگستری تلقی می شدند. در سال 1369 با تصويب قانون نيروی انتظامی، و با ادغام شهربانی، 
ژاندارمری و كميته های انقالب اسالمی با سازمان پليس قضايی، نيروی انتظامی مطابق بند 8 ماده 4 

قانون فوق الذكر ضابط قوه قضائيه تعيين گرديد.1 
 سپس با تصويب تبصره 2 ماده 14 قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقالب در سال 1373، 
دادگاه ها با توجه به عبارت »يا مراجع ذی صالح ديگر« می توانستند در موراد لزوم از ساير مأموران 
به عنوان ضابط استفاده كنند و از اين رو محدوديتی وجود نداشت.2 ولی در سال 1378 با تصويب 

  مأموران وزارت اطالعات در مقام ضابط قوه قضائيه

وكيل	پايه	يک	دادگستريبهمن	رمضاني

اخبار  به  توجه  با  اخير  سالهای  در 
منتشره در جرايد مبنی بر كشف جرم 
توسط مأموران وزارت اطالعات، اين 
پرسش مطرح می شود كه آيا مأموران 
وزارت اطالعات ؛ ضابط قضايی تلقی 

می شوند؟ 

برای ارائه پاسخ مستند، ابتدا به تعريف 
به  سپس  و  مقنن  ديدگاه  از  ضابط 
بررسی سير تاريخی تاسيس وزارت 
نهايت  اطالعات و وظايف آن و در 
اين  مأموران  بودن  ضابط  تحليل 
اين  به  پرداخت.  خواهيم  وزارتخانه 

منظور به طور خاص به امكان ضابط 
در  اطالعات  وزارت  مأموران  بودن 
ساير  و  كيفری  دادرسی  آيين  قانون 

قوانين مربوطه می پردازيم. 
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قانون آيين دادرسی كيفری و به موجب ماده 15 دايره ضابطان بشرح زير محدود گرديد: 
1 – نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران 

2 – رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان 
3 – مأموران نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمی كه به موجب قوانين خاص و در 

محدوده وظايف محوله، ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4 – ساير نيروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنيت تمام يا برخی از وظايف ضابط بودن 

نيروی انتظامی را به آنان محول كند. 
5 – مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستری 

محسوب می شوند. 
مانند: اعضای سپاه پاسداران، واحد اطالعات سپاه، پليس انتظامی راه آهن، پليس هواپيما، مأمورين 
شهرداری، جنگلبانی و شكاربانی. بدين ترتيب مقنن با احصاء ضابطان، شمول ساير مأموران را از 

عنوان ضابط بودن خارج نمود.

بخش	دوم	– وزارت	اطالعات	و	وظايف	آن	
گفتار	اول	– سابقه	تاريخی	تأسيس	وزارت	اطالعات	

بعد از پيروزی انقالب اسالمی و انحالل ساواک، با توجه به تعدد سازمانهای اطالعاتی – امنيتی بوجود 
آمده ، چهره های فعال در حوزه اطالعات ، اولين طرح تشكيل سيستم اطالعاتی كشور را تنظيم كردند. 
طرح تصويب وزارت اطالعات در زمان طرح در مجلس اول مخالفانی با ديدگاه های مختلف داشت. 
برخی از نمايندگان اعتقاد داشتند وزارت اطالعات با امور قضايی تداخل دارد و به عنوان ضابط قوه قضائيه 
عمل می كند و بايد زير نظر قوه قضائيه باشد. و بعضی ديگر نيز اشاره به تجربه بنی صدر با قرار گرفتن 

وزارت اطالعات زير نظر دولت مخالف و معتقد بودند كه اين وزارتخانه بايد زير نظر رهبری باشد. 
سرانجام، در سال 1362 به منظور كسب و پرورش اطالعات امنيتی و اطالعات خارجی و حفاظت 
و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های الزم از وضعيت دشمنان داخلی و خارجی جهت 
پيش گيری و مقابله با توطئه های آنان در مورخ 1362/5/27 قانون تاسيس وزارت اطالعات در 16 
ماده و 18 تبصره به تصويب مجلس رسيد. علت تشكيل اين نهاد در قالب وزارتخانه ، آثار منفی 

باقيمانده از سازمان اطالعات و امنيت كشور ) ساواک( نظام سابق در اذهان ملت بود. 

گفتار	دوم	– وظايف	و	ماهيت
مستفاد از ماده 1 ق.تاسيس وزارت اطالعات فلسفه وجودی اين نهاد به طور كلی كسب اخبار و 
اطالعات است. اخبار و اطالعات، غالباً به دو دسته نظامی و تخصصی تقسيم می شوند. اخبار نظامی 
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با حفظ هماهنگی با وزارت اطالعات بر عهده ارگانهای نظامی خواهد بود و اطالعات تخصصی نيز 
اطالعاتی اند كه در هر زمينه برعهده ارگان مربوطه است. 

وظايف اين وزارتخانه به طور دقيق در ماده 10 قانون تأسيس وزارت اطالعات مصوب 1362 بشرح 
زير بيان شده است. 

الف– كسب و جمع آوری اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه بندی اطالعات مورد نياز در ابعاد 
داخلی و خارجی . 

ب– كشف توطئه ها و فعاليت های براندازی، جاسوسی، خرابكاری و اغتشاش عليه استقالل و 
امنيت و تماميت ارضی كشور و نظام جمهوری اسالمی ايران. 

ج– حراست اخبار، اطالعات اسناد، مدارک، تاسيسات و پرسنل وزارتخانه. 
د– آموزش و كمک های الزم به ارگان ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشياء مهم آنها. 
بند ب اين ماده كه ارتباط به بحث دارد مورد بررسی و تحليل قرار خواهد گرفت. يكايک اين موارد 
اشاره شده در بند ب را می توان از مصاديق جرائم موضوع موادی از قانون مجازات اسالمی دانست 

كه برای آنها مجازات معين شده و رسيدگی به آنها در صالحيت مراجع قضايی می باشد.
بنابراين شايد به استناد ماده 10 قانون تاسيس وزارت اطالعات، به صورت فنی بتوان مأموران وزارت 
اطالعات را در زمره ضابطان دادگستری قرار داد، چون برخی از مسئوليت های ضابط قضايی را كه 
در ماده 15 ق.آ.د.ک بدان اشاره شده را می توان برای آنها متصور شد. در واقع به جزء ابالغ اوراق 
و اجرای تصميم های قضايی، ساير وظايف در عملكرد مأموران اين وزارتخانه قابل مشاهده است. 
لكن در ماده 4 اين قانون » كليه امور اجرايی امنيت داخلی برعهده ضابطان قوه قضائيه « محول 
اين  به  ای  اشاره  هيچ  احصاء ضابطان،  عليرغم  ق.آ.د.ک  ماده 15  در  ديگر  از سويی  و  گرديده 

وزارتخانه و كاركنان آن نشده است. 
بامداقه در تبصره های ماده 4 قانون تاسيس وزارت اطالعات چنين استنباط می شود كه در اين 

قانون، تلقی اين نيرو به عنوان ضابط قوه قضائيه محل ترديد است. 

گفتار	سوم	– جرائم	كاركنان	وزارت	اطالعات
پرسنل وزارت اطالعات كه در واقع از وزارتخانه های وابسته به دولت است، نظامی محسوب نمی شوند. 
اما به لحاظ وظايفی كه برعهده دارند، بنابر درخواست وزير اطالعات وقت و موافقت حضرت امام و 
همچنين تمديد آن از سوی مقام رهبری در سال 1370 جرائم مربوط به شغل و وظيفه و اسرار نظام 
كاركنان اين وزارتخانه در دادگاه نظامی رسيدگی می شود. تشخيص و انطباق موضوع با يكی از اين دو 
عنوان با رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح يا معاونين او خواهد بود. رسيدگی به جرائم پرسنل وزارت 

اطالعات استثنايی است بر اين اصل كه دادگاه های نظامی تنها به جرايم نظاميان رسيدگی می كند3.
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بخش	سوم	– بررسی	نظرات	مختلف	امكان	ضابط	بودن	مأموران	وزارت	اطالعات	
گفتار	اول	– وزارت	اطالعات،	نيروی	اطالعاتی	و	واحد	اطالعات	سپاه،	نيروی	عملياتی	
در زمان تصويب قانون وزارت اطالعات، واحد اطالعات سپاه، عمليات اجرايی اين وزارتخانه و 
نقش محوری در جمع آوری اخبار و اطالعات را برعهده داشته و كاركنان وزارت اطالعات، اخبار 
الزم درباره هر يک از تكاليف قانونی خود را از واحد اطالعات سپاه تحصيل و چنانچه نياز به انجام 
عملياتی از قبيل دستگيری و بازرسی منزل يا تحقيق و ... بوده، مأموران اطالعات سپاه پس از گرفتن 
مجوز الزم از مراجع قضايی درخصوص موضوع به انجام وظيفه می پرداختند. اكنون پس از تاسيس 
وزارت اطالعات و گسترش آن و در اختيار داشتن تشكيالت وسيع، نيروی انسانی كارآمد و منابع 
گسترده خبری، نقش واحد اطالعات سپاه كه ضابط قوه قضائيه نيز محسوب می شود كمرنگ شده 
است. در نتيجه به موجب نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائيه، به استناد قانون تاسيس وزارت 
اطالعات نمی توان جلب، دستگيری و ساير اقدامات قضايی را از اين وزارتخانه درخواست كرد. و 

بدون نص صريح قانون، هيچ مأموری را نمی توان ضابط دادگستری دانست. 

گفتار	دوم	– بخشنامه	1373	رئيس	قوه	قضائيه	
برخی با استناد به بخشنامه رئيس قوه قضائيه به شماره 73/31/72 كه اجازه تعقيب فساد مالی در 
اداره های دولتی را به وزارت اطالعات واگذار كرده است، به اين نتيجه رسيده اند كه كاركنان 
اين وزارتخانه جزء ضابطان محسوب شده اند. در حاليكه ضابط بودن فقط به حكم قانون است نه 
بخشنامه. در ثانی با توجه به اصل 158 قانون اساسی كه وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه بيان 
نموده و نيز قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 ، به نظر صدور چنين 
بخشنامه ای خارج از حدود اختيارات وی می باشد. هر چند بنابر استفساريه بعمل آمده از شورای 
نگهبان بخش نامه های رئيس قوه قضائيه را نمی توان در ديوان عدالت اداری ابطال نمود اما اين امر 

توجيه كننده و برطرف كننده عدم مطابقت آن با قانون نمی باشد.

گفتار	سوم	– ضابط	بودن	مأموران	وزارت	اطالعات	با	توجه	به	قانون	نيروی	انتظامی
در بخش هايی از قانون نيروی انتظامی در كنار اين نيرو از وزارت اطالعات نيز نام برده شده است 
و اين توهم ايجاد شده كه شايد مأموران وزارت اطالعات هم جزء ضابطان دادگستری باشند؛ لذا 

در اين قسمت به مبانی اين نظريه و نقد آن می پردازيم. 
عمده بنای اين نظريه بر ماده چهار قانون نيروی انتظامی تكيه دارد، خصوصاً در برخی از بندهای 

آن كه در ادامه بدان ها اشاره می شود. 



77

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

بند 2 ماده مذكور اشعار می دارد كه: » مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاری، تروريسم، 
شورش و عوامل و حركت هايی كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاری وزارت اطالعات «. سؤالی 
كه مطرح می شود آن است كه منظور قانونگذار از همكاری ميان وزارت اطالعات و نيروی انتظامی 
چيست؟ آيا هدف مقنن، ضابط دانستن مأموران وزارت اطالعات است كه در قانون راجع به اصلی 

ترين ضابط دادگستری از آن ها نام برده است؟
به نظر، پاسخ اين سؤاالت منفی است؛ زيرا در نگارش اين بند تنها تعامل ميان وزارت اطالعات و 
نيروی انتظامی هدف مقنن بوده و نه ضابط قلمداد كردن نيروهای اين وزارتخانه؛ هر چند كه در تبصره 
يک اين قانون جمع آوری اطالعات راجع به مسائل سياسی و امنيتی به عهده وزارت اطالعات گذارده 
شده است لكن در اين خصوص نيز مقنن اختيارات ضابطان را به اين نيروها تفويض نكرده است 
و اين مهم از مفهوم تبصره دو اين قانون استنباط می شود؛ آن جا كه می گويد: » پيگيری اطالعاتی 
جرايم اجتماعی كه با امنيت ملی مرتبط است يا قسمتی از يک توطئه پنهانی يا فعاليت براندازی است 
با هدايت وزارت اطالعات و همكاری نيروی انتظامی خواهد بود. « در اين جا قانونگذار تنها هدايت 
عمليات و جمع آوری اطالعات را به مأموران وزارتخانه مذكور سپرده است و امور اجرايی به عنوان 
ضابط دادگستری را به مأموران نيروی انتظامی محول نموده است. اين نحوه تقسيم، بيانگر آن است كه 
هدف مقنن، ضابط قلمداد كردن مأموران وزارت اطالعات نيست و در بند هشت اين ماده كه به بيان 
وظايف نيروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری می پردازد، به هيچ وجه نامی از وزارت اطالعات به 
ميان نيامده است؛ لذا اين گونه بايد استدالل نمود كه هدف مقنن از ذكر نام وزارت اطالعات در اين 
قانون تنها بيان و تبيين وظايف وزارتخانه مذكور به عنوان عنصر اطالعاتی و كسب كننده خبر بوده 
و در امور اجرايی بايد به نيروی انتظامی توسل جست. در مجموع بايد گفت كه از اين قانون، ضابط 

دادگستری بودن مأموران وزارت اطالعات استنباط نمی شود. 

گفتار	چهارم	– ضابط	بودن	مأموران	وزارت	اطالعات	حسب	فرمان	هشت	ماده	ای	
مقام	معظم	رهبری	

با مفاسد اقتصادی، فرمانی  در ارديبهشت ماه سال 1380، مقام معظم رهبری در راستای مبارزه 
مشتمل بر هشت ماده خطاب به سران قوای سه گانه صادر فرمودند كه حاوی دستوراتی در مبارزه 
با مفاسد اقتصادی بود. ماده ششم اين فرمان، وزارت اطالعات را در پوشش اطالعاتی دادن مراكز 
ُمعِد برای شكل گيری مفاسد اقتصادی، مسؤول دانسته و ايشان را موظف به انجام تكاليفی كرده 
است. پاره ای از حقوقدانان، از اين ماده اين گونه برداشت نموده اند كه مأموران وزارت اطالعات 
ضابط دادگستری هستند؛ حال آن كه به هيچ وجه چنين برداشتی از اين ماده متصور نيست و بايد 
اذعان نمود كه مقام معظم رهبری در اين ماده به گونه ای هوشمندانه به وزارت اطالعات مسؤوليت 
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كسب خبردادند و نه حكم به ضابط قضايی بودن ايشان. 
متن ماده مذكور بشرح ذيل است:

وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظايف قانونی خود، نقاط آسيب پذير در فعاليت های 
اقتصادی دولتی كالن مانند: معامالت و قراردادهای خارجی، سرمايه گذاری های بزرگ، طرح های 
مّلی و نيز مراكز مهم تصميم گيری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطالعاتی دهد و به دولت و 
دستگاه قضايی در تحقق سالمت اقتصادی ياری رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. 
همان گونه كه در متن ماده مالحظه می شود، معظم له وزارت اطالعات را در چارچوب وظايف 
قانونی اش موظف به كسب اخبار و اطالعات از نقاط آسيب پذير نموده اند و نه انجام وظايفی 
خارج از حيطه مسؤوليت های قانونی. دادن گزارش به قوه قضاييه پس از كسب اطالعات، مشعر 
بر اين است كه وزارت اطالعات وظيفه اجرايی و برخورد قانونی را به قوه قضاييه محول نموده 
و خود تنها نقش مخبر را داشته باشد و از اين مرحله جايگاه قوه قضاييه و ضابطان تحت امر آن 
نمود خارجی می يابد. از سوی ديگر در ماده موصوف وظيفه پوشش اطالعاتی و نه برخورد به اين 
وزارتخانه محول گرديده است كه مؤيد اين نظر است كه وزارتخانه مذكور حق انجام امور اجرايی 
را نداشته و فقط بايد به كسب خبر بپردازد. بنابراين، اين ماده وزارت اطالعات را ضابط قلمداد 

ننموده بلكه بر وظيفه ايشان در كسب  خبر در اين مورد خاص تأكيد نموده است. 
به فرض محال كه مأموران اين وزارتخانه را طبق اين ماده ضابط دادگستری قلمداد كنيم، بايد آن را 

به همين مورد خاص محدود نموده و از توسعه آن پرهيز نماييم. 

گفتار	پنجم	– ضابط	بودن	مأموران	وزارت	اطالعات	با	اختيارات	و	وظايف	خاص	
مطابق نظريه ای ديگر ، آخرين اراده قانونگذار كه منطبق با موازين نظری و روح قانونگذاری است؛ 
العاده  البته ضابطی فوق  چنين است كه وزارت اطالعات ضابط دادگستری محسوب می شود؛ 

خاص و با اختيارات ويژه.
در اين نظريه، به بند » ب « ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه، استناد شده است؛ ماده ای كه 

همچنان اعتبار دارد: 
» به منظور ايجاد هماهنگی و تبادل اطالعات بين دستگاه های ذی ربط: 

به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفيت های جامعه اطالعاتی كشور، وزارت  الف – 
اطالعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در » قانون تأسيس و تمركز اطالعات 
و سياست ها و خط مشی های فرماندهی كل قوا« ، طرح اصالح ساختار جامع اطالعاتی را تدوين 

و ماحصل آن را جهت طی تشريفات قانونی به هيأت وزيران ارائه نمايد. 
ب – وزارت اطالعات در كشف مفاسد كالن اقتصادی و سرقت ميراث فرهنگی در مقام ضابط قوه 
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قضاييه اقدامات الزم را به عمل آورد. «
بند »ب«، وزارت اطالعات را در كشف مفاسد كالن اقتصادی و سرقت ميراث فرهنگی در مقام 
ضابط قوه قضاييه می داند؛ بدين معنا كه، در شرايط پيش گفته، اختيارات ويژه ضابطان دادگستری 
را به اين وزارتخانه تفويض كرده است. در اين جا اين پرسش مطرح ميشود كه عبارت » در مقام 
ضابط قوه قضاييه « به چه معناست و هدف قانونگذار از آوردن آن چيست؟ و چرا قانونگذار از 

عبارت » ضابط قوه قضاييه « استفاده نكرده است؟
به نظر می رسد، هدف قانونگذار اين بوده كه در اين موارد خاص، وزارت اطالعات نقش و عملكرد 
ضابطان دادگستری را داشته باشد، نه اين كه در شمار ضابطان دادگستری باشد. اين موارد نيز از 
حساسيت موضوع های مورد اشاره در بند » ب « و ضعف اجرايی، اطالعاتی ضابطان دادگستری 
ناشی می شود. در كل، قانونگذار نه در انديشه ايجاد يک ضابط جديد، بلكه در انديشه ياری گرفتن 
از نيروهای وزارت اطالعات به عنوان بازوی كمكی ضابطان دادگستری بوده است و در اين راستا 
بخشی از اختيارات ضابطان را نيز به آن تفويض كرده است كه با اين تفسير، قدرت عملياتی آن ها 

فقط در حيطه موارد يادشده در اين ماده خواهد بود. 

نتيجه
با توجه به عبارت » يا مراجع ذی صالح ديگر « در تبصره ذيل ماده 14 قانون تشكيل دادگاههای 
عمومی و انقالب مصوب 1373 كه دادگاههای می توانستند در موارد لزوم از مأموران وزارت 
اطالعات به عنوان ضابط استفاده كنند اما با تصويب قانون آيين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی 
در  اطالعات  وزارت  مأموران   ،15 ماده  در  ضابطان  احصاء  و  كيفری 1378  امور  در  انقالب  و 
زمره ضابطان معين نشدند. همچنين با توجه به ماهيت و ساختار وزارت اطالعات، تصور اينكه 
مأموران آن وزارتخانه را تحت نظارت مستقيم مقام قضايی بدانيم، مشكل است چون نظارت اعم 
از استطالعی و استصوابی ، مستلزم آگاهی از فعاليت های نهاد تحت نظارت است كه با توجه به 
فعاليت ها و حوزه اقدامات اين وزارتخانه چنين امری امكان پذير نيست. از سويی ديگر ، مطابق 
مصوبه سال 1370 مقام واليت فقيه ؛ جرايم مربوط به شغل و وظيفه كاركنان وزارت اطالعات و 
اسرار نظام در دادگاه نظامی مورد رسيدگی قرار می گيرد در حاليكه رسيدگی به جرايم ظابطين 
دادگستری در مقام ظابط قوه قضائيه در دادگاههای عمومی به عمل می آيد  و در اين خصوص 
بنا  اينكه مصوبه مورد نظر  نيامده است.)توضيحاً  به عنوان ضابط  از مأموران اطالعات  نامی  نيز 
به درخواست وزير محترم وقت اطالعات در سال 1366 به تأييد حضرت امام )ره( رسيده بود 
كه در سال 1370 مقام معظم رهبری آنرا تمديد نمودند(. همچنين دربندب ماده205قانون پنجم 
اطالعات  وزارت  توسعه  چهارم  ماده124قانون  مانندبندب  نيزمجدداًبااحصاءمواردخاص  توسعه 
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محسوب  دادگستری  درشمارضابطان  اينكه  نه  راداراست  دادگستری  نقش ضابط  درمواردخاص 
گردد.در مجموع با عنايت به شرط های موجود در تعريف ضابطان قضايی، مشكل بتوان با قالب 

فعلی، مأموران اين وزارتخانه را جزء ضابطان دادگستری قرار داد. 
به نظر می رسد كه در  اين مورد قانونگذار بايد وارد عمل شده و مأموران وزارت اطالعات را 
در موضوعات خاص به منزله ضابط بپذيرد تا هم فعاليت های آن قانون مند شود و هم از توسعه 

اختيارات كاركنان اين وزارتخانه جلوگيری گردد. 

منابع
1 – تقريرات دلير ، حميد جزوه درسی صالحيت مراجع كيفری دوره كارشناسی ارشد دانشگاه شيراز ، نيمسال دوم 90-89  

2 – روزنامه اعتماد ملی – شماره 120 – 1385/4/11 و 1373 – 1386/2/2
3 – روزنامه مأوی شماره 13879/26 

4 – روزنامه مردم ساالری شماره 1387/6/16-1887
5 – زررخ ، احسان – مقاله )آيا مأموران وزارت اطالعات ضابط دادگستری اند؟(- خبرنامه كانون وكالی دادگستری اصفهان سال 

چهارم شماره 40

پي	نوشت
1. دكتر دلير، حميد – جزوه درسی صالحيت مراجع كيفری – ص 32 و 33.

2. نشست قضائی دادگستری بندرعباس، به نقل از روزنامه مأوی، مورخه 1387/9/26
3.  دكتر دلير، حميد – جزوه درسی صالحيت مراجع كيفری دوره كارشناسی ارشد، ص 38 و 39.
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مفهوم	وعناصر	تشكيل	دهنده	ی	جرم
در ابتدا تعريفی از جرم پول شويی ارائه می دهيم و سپس به عناصر تشكيل دهنده اين جرم خواهيم پرداخت.

	مفهوم	پول	شويی- 1
تعريف جرم پول شويی:واژه پول شويی برای توصيف فرآيندی مورد استفاده قرار می گيرد 
كه در آن انواع درآمدهای غير قانونی از جمله قاچاق مواد مخدر ، فحشا ، اختالس و.... 

شسته شده و به عنوان پول قانونی وارد چرخه ی اقتصاد می شود.
	عناصر	جرم	پول	شويی- 2

2-1عنصر قانونی :يكی از اصول مسلم حقوق كيفری اين است كه تا زمانی كه قوانين حاكم 
بر يک جامعه عملی را جرم تشخيص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند،اشخاص در 

انجام آن عمل آزاد می باشند1.
1. گلدوزيان،ايرج،بايسته های حقوق جزای عمومی، انتشارت ميزان،چاپ سيزدهم،تابستان1385،ص73

بررسي اجمالي جرم پول شويي در حقوق ايران

مقدمه
يكی از مهمترين جرايمی كه معموال 
به صورت سازمان يافته صورت می 
عنوانی  كه  است  شوئی  پول  گيرد 
جديد می باشد.جرم پول شويی قبال 
عوايد حاصل  پوشاندن  برای  بيشتر 
از جرايمی چون قاچاق مواد مخدر 
برای مشروع  و  صورت می گرفت 
می  استفاده  جرايم  اين  دادن  نشان 
شده اما اكنون اين جرم به صورت 
صورت  فراملی  عرصه  در  گسترده 

می گيرد و گستره فراملی آن بيشتر 
از گستره ملی آن می باشد به همين 
دليل اكثر قانون گذاران دنيا اين عمل 
ضمانت  و  نموده  انگاری  جرم  را 
اجراهای شديدی برای آن قرار داده 
اند.چون اين عمل معموال در عرصه 
همين  به  گيرد  می  صورت  فراملی 
معاهدات  و  ها  كنوانسيون  دليل 
آن  به  راجع  مختلف  المللی  بين 
صحبت نموده اند..هرچند در زمينه 
قانون  پول شويی در كشور ما بجز 

مبارزه با پول شويی و چند آيين نامه 
نگرفته  موثرديگری صورت  اقدام   ،
)زيرا اكثر مجرمين اين موارد افرادی 
آنها  كردن  پيدا  كه  بوده  ای  حرفه 
سخت می باشد( اما اميد است با به 
كار بردن شيوه های جديد و ضمانت 
نيز  ما  كشور  تر،  سخت  اجراههای 
بتواند جلوی اين جرم را كه اثرات 
شديد اقتصادی و اجتماعی به همراه 
مرتكبين  مجازات  در  و  گرفته  دارد 

آن اقدامات الزم صورت دهد.

جهانگير	شهرودباری
مجتبی	مرزبان	مقيمی

رئيس	شعبه	چهارم	دادگاه	عمومی	حقوقی	شهرستان	رشت

دانشجوی	كارشناسی	ارشد	حقوق	جزاوجرمشناسی	دانشگاه	عالمه	طباطبائی	تهران	،	كارآموزوكالت
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اين اصل )اصل قانونی بودن جرايم ومجازات ها ( در ماده 2ق.م.ا و همچنين بعضی از اصول قانون 
اساسی از جمله اصول 22،36،37،166،169به صراحت بيان شده است.

اليحه ی قانونی مبارزه با پول شويی در تاريخ 17 بهمن 1386 به تاييد شورای نگهبان رسيد و در 
تاريخ 86/12/8  در روزنامه ی  رسمی  چاپ شد واز تاريخ 86/12/24 الزم االجرا گرديد.)برای 

مشاهده مواد اين قانون می توانيد به قانون مبارزه با پول شويی ضميمه اين مقاله ، رجوع نماييد(
2-2	عنصر	مادی: با توجه به آثاری كه جرم پول شويی در جامعه دارد و چون موجب به مخاطره 
افتادن آسايش عمومی  ميگردد پس اين جرم از جمله جرايم بر عليه آسايش عمومی ميباشد اگرچه 

در نتيجه ی آن ، اموال افراد هم ممكن است مورد تجاوز قرار گيرد .
الف-	فعل	فيزيكي: مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترک فعلی نمايد كه ملموس،محسوس و عينی 

بوده و در قانون ، عنوان مجرمانه داشته باشد2.
در مورد ركن مادی اين جرم با توجه به ماده ی 2 قانون مبارزه با پول شويی موارد ذيل قابل ذكر می باشد:
)ماده	2:	جرم پول شويی عبارت است از:الف-تحصيل،تملک،نگهداری يا استفاده از عوايد حاصله 
از فعاليتهای غيرقانونی با علم به اين كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ی ارتكاب جرم بدست 

آمده است.
ب-تبديل،مبادله يا انتقال عوايدی به منظور پنهان كردن منشا غير قانونی آن با علم به اينكه بطور 
مستقيم يا غير مستقيم ناشی از ارتكاب جرم بوده يا كمک به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار 

و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعی،منشا و منبع،محل،نقل وانتقال،جابه جايی يا مالكيت 

عوايدی كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ی جرم تحصيل شده است.(
تحصيل:هر نوع كسب كردنی كه تملک نباشد را شامل ميشود بنابراين چه خودش مالی كه به طور 
مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت های غير قانونی بدست آمده را تحصيل كرده و چه توسط كسی 

به او داده شده باشد فرقی نمی كند.3
تملک: هر نوع دادوستدی اموالی كه از فعاليت های غير قانونی بدست آمده باشد را شامل می شود 

چه معوض باشد چه غير معوض.
نگهداری:	صرف نگهداری مال نامشروع مدنظر نيست بلكه اين نگهداری ميبايست با هدف مخفی 

نمودن جرم منشا همراه باشد.
عوايد:	در مورد استفاده از عوايد حاصله با توجه به ماده ی 3 قانون مبارزه با پول شويی ، عوايد 

2. نوربها،رضا،زمينه حقوق جزای عمومی،انتشارات ميزان،چاپ هشتم،1382،ص 182
3. معاونت آموزش قوه قضاييه،آشنايی با جرم پول شويی،انتشارات جاودانه،چاپ اول،ص43
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يعنی هر نوع مالی كه از ارتكاب عمل نامشروعی كه در نتيجه ی مستقيم يا غيرمستقيم جرم بوجود 
آمده باشد را شامل می شود.

تبديل:	تبديل به منظور پنهان كردن منشا غيرقانونی اموال از نمونه های بارز جرم پول شويی می باشد.
مبادله:	يعنی دست به دست كردن مال نامشروع به قصد پنهان كردن منشا نامشروع آن.

در مورد تفاوت تبديل با مبادله بايد گفت كه تبديل مالزمه با تغيير دارد در صورتی كه مبادله مستلزم 
تغيير نيست و بدون تغيير نيز می توان مبادله نمود4. 

اخفا يا پنهان كردن يا كتمان:بايد هدف از انجام اينگونه اعمال مخفی نمودن منشا جرم وبه نوعی 
قانونی جلوه دادن آن اموال باشد.

ب:مطلق	يا	مقيد	بودن	مصاديق	جرم	پول	شويی
چنانچه تحقق جرم مقيد به ايجاد نتيجه ای باشد،مانند ربايش مال در سرقت يا عمل كشتن در قتل 
جرم را مقيد می نامندو اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ايجاد نتيجه جرم باشد،آن را 

مطلق گويند5.
در مورد بند الف ماده2 اعمال نگهداری يا استفاده صرف انجام هركدام از اين ها جرم را محقق 
ميسازد يعنی در اين موارد جرم مطلق است اما در مورد تملک و تحصيل جرم مقيد است يعنی 

ميبايست نتيجه ی تملک وتحصيل در عالم خارج محقق شود.
در مورد بند ب ماده2 اعمال تبديل،مبادله،انتقال عوايد به منظور ..... نيازمند تحقق نتيجه در عالم 
خارج می باشد و همچنين قسمت آخر بند ب كه می گويد :يا كمک به مرتكب به نحوی كه وی 
مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب نباشد يعنی باعث شود كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی 
ارتكاب جرم نگردد در اينجا نيز جرم مقيد است و صرف كمک كافی نيست البته ممكن است 

صرف كمک در مواردی با توجه به شرايط آن معاونت محسوب گردد.
در مورد بند ج ماده2 اعمال اخفا يا پنهان كردن يا كتمان كردن ماهيت واقعی بايد گفت اين موارد 

نيز مطلق می باشند ونيازمند رسيدن به نتيجه ی خاص نمی باشند .
بنابراين با توجه به موارد ذكر شده ، برخی مصاديق جرم پول شويی مطلق است و صرف تحقق آن 

موجب بروز جرم ميشود و برخی مصاديق ديگر آن مقيد به حصول نتيجه ميباشد.

2-3	ركن	معنوی
عنصر معنوی عبارتست از فعل و انفعال ذهنی مرتكب.عنصر معنوی عناوين متعدد دارد ولی يک 
عصاره دارد وآن اينست كه كسی كه قانونی را نقض می كند،در صورتی مستوجب مجازات است 

4. معاونت آموزش قوه قضاييه، همان، ص46
5. نوربها، همان، ص 259
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كه انعكاسی از ذهنيت او در عمل باشد و اگر نباشد قابل مجازات نيست6.
جرم پول شويی از جمله جرايمی است كه هم نياز به سوء نيـت عام و هم نياز به سوء نيت خاص دارد 

سوء	نيت	عام: اراده انجام عملی است كه ميدانيم قانونگذار منع كرده است مثل سرقت يا قتل7
در مورد سوء نيت عام يا عمد عام در جرم پول شويی بايد گفت كه تمامی اين اعمال و رفتار را بايد 
شخص با آگاهی و اراده ی كامل مرتكب شود واگر بصورت غيرارادی مثل ناآگاهی يا هيبنوتيزم 

صورت بگيرد اين جرم محقق نمی شود.
سوء	نيت	خاص: اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم يا شخص متضرر از جرم است.8 

در مورد سوء نيت خاص نيز بايد گفت كه تمامی اين اعمال ورفتارها ميبايست با علم و اطالع فرد 
از اين موضوع كه اين اموال ناشی از فعاليت غيرقانونی است،باشد بنابراين اگرچه برخی مصاديق 
جرم پول شويی بصورت جرم مطلق است ولی سوء نيت خاص مذكور می بايست در تمامی موارد 

جرم پول شويی موجود باشد.

برخی	ويژگی	های	جرم	پول	شويی:
1-تعزيری يا بازدارنده بودن جرم پول شويی:با توجه به نظرهای مختلفی كه در اين باب وجود دارد 
و همچنين آرای وحدت رويه ای كه در اين زمينه مطرح شده )رأی وحدت رويه شمار...مورخ...
درباره ارتشاء( چون عنوانی بدين نام در شرع وجود ندارد بنابراين بايد آنرا از جمله جرايم بازدارنده 

دانست بنابراين مجازات اين جرم مشمول مرورزمان موجود در ماده ی 173 ق.آ.د.ک می گردد.

2-شروع	به	پول	شويی:	
عبور از قصدمجرمانه و عمليات مقدماتی و ورود در مرحله اجرايی جرم را،به نحوی كه اعمال انجام 

شده متصل به جرم باشد،شروع به جرم گويند9.
در مورد شروع به جرم پول شويی باتوجه به ماده ی41 ق.م.ا امكان تحقق شروع به جرم وجود دارد 
يعنی اگر كسی شروع به انجام اعمالی كه قانونگذار ذكر نموده كندولی درحين ارتكاب دستگير شود 
شروع به جرم محقق شده اما با توجه به قسمت انتهايی ماده ی 41 چنانچه اقدامات انجام شده جرم 
باشد شخص محكوم به مجازات همان جرم ميشود وبا توجه به عدم ذكر مجازات برای شروع به 
جرم پول شويی بايد گفت اگر شخصی صرفاً مرتكب شروع به جرم پول شويی شود در حالی كه 

اين شروع به جرم يک جرم مستقلی نباشد از اين حيث قابل مجازات نيست.

6. آزمايش،سيدعلی،تقريرات خقوق جزای عمومی،دوره فوق ليسانس نيم سال 77-76،مبحث عنصر معنوی و مسئوليت كيفری
7. دادبان،حسن،تقريرات حقوق جزای عمومی)1(،ص70

8.  گلدوزيان،همان،ص181
9. نوربها، همان،ص 259
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3-	تعليق	مجازات	يا	آزادی	مشروط	در	جرم	پول	شويی:
تعليق اجرای مجازات عبارتست از متوقف ساختن مجازات كسی كه به كيفرهای تعزيری و بازدارنده 
محكوم شده است تا چنانچه در مدت معينی ، مرتكب جرم ديگری نگرديدواز دستورهای دادگاه در 

اين مدت تبعيت كرد محكوميت او كان لم يكن تلقی گردد10.
آزادی مشروط فرصت و مجالی است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان در بند داده 
ميشود تا چنانچه در طول مدتی كه دادگاه تعيين ميكند از خود رفتاری پسنديده نشان دهند و 

دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند ازآزادی مطلق برخوردار شوند.11
 تعليق اجرای مجازات با توجه به ماده ی 25 ق.م.ا و مفهوم مخالف ماده ی 26 ق.م.ا كه به اين 
معنی است كه اگر جزای نقدی تنها مجازات باشد امكان تعليق اجرای آن وجود دارد پس امكان 

تعليق اجرای مجازات در جرم پول شويی وجود دارد.
اماآزادی مشروط باتوجه به اينكه جرم پول شويی ازجرايمی می باشد كه مجازات آن عالوه بر 
استرداد......،جزای نقدی به ميزان1/4)يک، چهارم( عوايد حاصله می باشد بايد گفت كه آزادی 
مشروط درآن منتفی بنظرمی رسد.اما اگر باتوجه به ماده 22 قانون مجازات اسالمی قاضی مجازات 

را تبديل به حبس نمايد،شايد بتوان ازآزادی مشروط استفاده نمود.

4-كيفيات	مخففه	يا	مشدده	در	جرم	پول	شويی:
كيفيات مخففه اوضاع و احوالی هستند همانند عذرهای مخفف كه سبب كاهش مجازات ميگردند 

با اين تفاوت كه هرگاه وجود آنها برای قاضی محرز گردد در اعطای تخفيف مختار است12.
سببهای تشديد مجازات كيفيات و اوصافی است كه قانونگذار تعيين كرده و دادرس به محض 
احراز آنها به حداكثر يا بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حكم خواهد داد13.
با توجه به اين كه قانون مبارزه با پول شويی  هيچ موردی برای كيفيات مخففه يا مشدده ذكر نكرده 
است ، توجهاً به موارد عام تخفيف در ق.م.ا مانند ماده ی 22 و همچنين به بازدارنده بودن جرم  و ، 
از جمله با استناد به ماده ی 728ق.م.ا  دادگاه می تواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد.در مورد كيفيات 
مشدده نيز بايد گفت قاضی می تواند از موارد مشدده عام ق.م.ا )تعددوتكرارمواد48،47،46ق.م.ا(
يا موارد مشدده خاص)مانند سردستگی موضوع ماده 45 ق.م.ا(در مورد جرم پول شويی استفاده 
نمايد.همچنين دادگاه می تواند با توجه به ماده ی 11ق.م.ا و با توجه به بازدارنده بودن اين جرم در 

صورت نياز از مجازات تتميمی استفاده نمايد.

10. اردبيلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،انتشارات ميزان،چاپ ششم،پاييز1382،جلد 2،ص240
11. همان،ص 248
12. همان،ص207
13. همان،ص217
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5-عذر های معاف كننده يا تخفيف دهنده در جرم پول شويی:با توجه به عدم پيش بينی مواردی 
از عذرهای معاف كننده يا تخفيف دهنده مانند توبه،همكاری،ترک جرم و...در قانون مبارزه با پول 
شويی بايد گفت با توجه به مواد عام ق.م.ا از جمله ماده ی54ق.م.ا قاضی می تواند مرتكب را از 

مجازات معاف كند يا مجازات او را تخفيف دهد.

6-معاونت	يا	مشاركت	در	جرم	پول	شويی:
معاونت: معاون جرم كسی است كه بدون آنكه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته 

باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهيل كرده و يا مباشر را به ارتكاب آن برانگيخته است.14
در مورد معاونت در جرم پول شويی قانونگذار بطور مستقل برای معاونت مجازاتی در نظر نگرفته 
است با توجه به اين كه جرم پول شويی از جمله جرايم بازدارنده است و همچنين معاونت در 
جرايم تعزيری و بازدارنده در ماده ی 726ق.م.ا مجازات آن حسب مورد حداقل مجازات مرتكب 
اصلی است و با توجه به اينكه در ماده ی9 قانون مبارزه با پول شويی ميزان مجازات ثابت بوده و 

مابين حداقل و حداكثر نميباشد دو استدالل ميتوان نمود:
الف( مجازات معاون همان ميزان مجازات مباشر اصلی می باشد. 

ب( با توجه به ماده ی43ق.م.ا بنظر قاضی با توجه به مراتب جرم تاديب و وعظ وتهديدو درجات 
تعزير معاون تعزير ميشود.

از نظر اينجانبان استدالل دوم با درنظرگرفتن اين موضوع كه مجازات معاون بايد از ميزان مجازات 
مباشر جرم كمتر باشد با واقع نزديكتر می باشد

مشاركت: شركت در جرم عبارتست از همكاری دست كم دو يا چند نفر در اجرای جرم خاص، 
به طوری كه فعل هر يک سبب وقوع آن شود15

در صورت ارتكاب جرم بطور مشاركت نيز دو نظر وجود دارد:
الف( با توجه به اينكه مجازات آن تا 1/4)يک چهارم(عوايد حاصله بعنوان جزای نقدی است 

بايدگفت هركدام از شركاء تا 1/4)يک چهارم ( عوايد حاصله به جزای نقدی محكوم ميشوند.
ب( مجموعاً شركاء به 1/4)يک چهارم( عوايد حاصله بعنوان جزای نقدی محكوم ميشوند16. 

بنظر می رسد استدالل اول با توجه به ماده ی 42 ق.م.ا )....مجازات او مجازات فاعل مستقل آن 
جرم خواهد بود...(قوی تر به نظر می رسد.

سوال: اگر خود مرتكب جرم پول شويی جرم منشا را نيز مرتكب شده باشد يا اينكه با مرتكب جرم 
منشا معاونت يا مشاركت كرده باشد آيا بحث تعدد در جرم مطرح ميشود؟  در پاسخ به اين سوال 

14. همان،ص39
15. همان،ص38

16. مرادی،حسن،تقريرات درس ارتشا،اختالس،كارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه طباطبايی.1388
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بايد بين موردی كه مرتكب بعد از انجام جرم منشا دستگير و مجازات شده و حكم اجرا شده باشد 
و موردی كه هنوز دستگير و مجازات نشده تفاوت قايل شد،در مورد اول با توجه به ماده 48 ق.م.ا 
از موارد تكرار جرم بوده ودادگاه در صورت لزوم مجازات تعزيری يا بازدارنده را تشديد می نمايد 
و در مورد دوم از موارد تعدد مادی از نوع مختلف بوده و با توجه به تبصره 3 ماده 9 ق.م.پ و يا 

ماده 47 ق.م.ا به جمع مجازات ها محكوم می شود.

نحوه	ی	رسيدگی
پردازش	اطالعات	و	جلوگيری	از	افشا	آن

الف( جمع آوری اطالعات:براساس ماده ی7 ق.م.پ اشخاص حقوقی موظف اند هويت ارباب 
رجوع خودرا احراز نمايند و اطالعات ، گزارش ها و مدارک را به مرجع ذيصالح كه شورای 
عالی مبارزه با پول شويی تعيين ميكند گزارش دهد.در مرحله ی اول اطالعات بصورت خام است 
بعدا يک مرجع كارشناسی كه از سوی شورای عالی مبارزه با پول شويی تعيين ميشود اطالعات را 
پردازش ميكند اگر ظن قوی بر ارتكاب جرم وجود داشت مسئله را به مراجع قضايی اطالع ميدهد.
ب( خودداری از افشاء اطالعات: در ماده ی8 ق.م.پ آمده است كه اطالعات واسناد گردآوری شده 
در اجرای اين قانون صرفا در جهت اهداف تعيين شده ی در قانون مبارزه با پول شويی و جرايم 
منشا آن مورد استفاده است و هرگونه افشاء اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگری توسط 
مامورين دولتی يا افراد مذكور در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون 

مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه ودولتی مصوب سال53 محكوم می شود.

مراجع	اداری	و	قضايی	ذيصالح	 
الف(شورای عالی مبارزه با پول شويی:نكته ای كه در اين شورا در ق.م.پ به آن غفلت شده عدم 
حضور فردی از قوه ی قضاييه است زيرا مهمترين وظيفه ی اين شورا مقابله با جرم پول شويی 
است كه وظيفه ی اصلی قوه ی قضاييه است و همچنين عدم حضور شخصی از طرف ضابطين 

دادگستری است كه مهمترين گروه در شناسايی و كشف جرم هستند.

ب(	مراجع	قضايی
1-	صالحيت	ذاتی:

برای تشخيص صالحيت ذاتی بايدبه سه عنصر توجه نمود1-	صنف: رسيدگی به موضوع مورد نظر 
بايد توسط مرجع حقوقی صورت گيرد،كيفری يا ادرای.2-	نوع:	مرجع مذبور بايد عمومی باشد يا 
اختصاصی.3-	درجه: يعنی رسيدگی به موضوع در صالحيت دادگاه بدوی است يا تجديد نظر17.

17. خالقی،علی،آيين دادرسی كيفری،انتشارات شهر دانش،چاپ اول،ص268-267
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با توجه به ماده ی 11 ق.م.پ شعبه ا ی از محاكم عمومی به اين جرم رسيدگی می كنند، هم به 
جرم پول شويی وهم به جرائم مرتبط به آن. البته بنظر می رسد هدف قانون گذار اين نبوده كه جرم 
منشأ و جرم پول شويی را در صالحيت يک مرجع قرار دهد، بلكه جرائمی كه بعد از ارتكاب جرم 
منشأ و قبل از ارتكاب جرم پول شويی از سوی فرد ارتكاب يافته را مد نظر داشته است18، ولی نص 
ماده ی 11 به گونه ای است كه گويا جرم منشأ نيز در صالحيت دادگاه خاص جرم پول شويی  می 
باشد .)      ماده 11- شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر 
رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي 

به ساير جرائم نمي باشد.(

2-	صالحيت	محلی
صالحيت محلی يعنی اينكه بين دادگاهها و قضات موجود كه در حوزه معين جغرافيايی مثال )يک 

استان(كدام صالحيت تحقيق پيرامون اتهام وارده را دارند19.
شعبه ای از دادگاه عمومی تهران و در صورت نياز شعبه ای از دادگاه عمومی مركز استان برای 

رسيدگی به اين امر اختصاص يافته است.

3-اختالف	در	صالحيت
اگر با توجه به نص ماده ی 11 ق.م.پ جرائم مرتبط را در صالحيت اين دادگاه خاص جرم پول 

شويی بدانيم،اختالف در صالحيت حاصل می شود.
الف-	اختالف	صالحيت		بين	دادگاه	كيفری	استان	و	دادگاه	خاص	جرم	پول	شويی:	با توجه 
به وحدت مالک آرای وحدت رويه شماره 687مورخ 85/3/2  در صورت اختالف صالحيت بين 
دادگاه كيفری استان و دادگاه اطفال»در موردافراد بالغ زير 18 سال« كه دادگاه كيفری استان را صالخ 
می داند و همچنين با توجه به رای وحدت رويه شمارۀ 709مورخ 1387/11/1 اگر فردی به ارتكاب 
چند جرم متهم باشد، اگر يكی در صالحيت دادگاه كيفری استان باشدو جرم ديگر در صالحيت 
دادگاه عمومی دادگاه كيفری استان به ساير جرايم او نيز رسيدگی مي كند.بايد گفت در اينصورت 

مرجع صالح برابر رسيدگی به هر دو جرم منشأ و جرم پول شويي دادگاه كيفری استان می باشد.
ب-	اختالف	بين	دادگاه	ويژه	ی	روحانيت	و	دادگاه	خاص	جرم	پول	شويی:	 در صورت ارتكاب 
جرم پول شويی يا جرايم مرتبط توسط فرد روحانی با توجه به بند الف ماده 13 آيين نامه دادسراها 
و دادگاههای ويژه روحانيت ماده 13:)دادسرا و دادگاههای ويژه روحانيت در موارد زير صالح به 
رسيدگی ميباشند:1-كليه جرايم روحانيون(بايد گفت به جرم پول شويی و جرايم مرتبط در دادگاه 

18. معاونت آموزش قوه قضاييه،همان ،ص46
19. محمد،آشوری،آيين دادرسی كيفری،انتشارات سمت،چاپ دهم،زمستان 1385،جلد 2،ص 65
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روحانيت رسيدگی مي شود.حتی اگر معاون يا شريک جرم روحانی باشد با توجه به ماده 31 همين 
آيين نامه)اتهامات شركا،معاونين و مرتبطين متهم روحانی در دادسرای ويژه مورد رسيدگی قرار 

خواهد گرفت.(بايد گفت در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگی می شود.
ج-	اختالف	در	صالحيت	بين	دادگاه	اطفال	دادگاه	خاص	جرم	پول	شويی: در مورد اطفال چون 
اطفال در صورت ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفری هستند،بنابراين دادگاه اطفال صالح می باشد. 
ولی در مورد بالغ زير 18 سال)چون با توجه به تبصره ماده 220 ق.آ.د.ک،به جرايم افراد زير 18 سال 
نيز در دادگاه های اطفال ...رسيدگی می شود.اگر جرم منشأ در صالحيت كيفری استان باشدباتوجه 

به استدالل باال در دادگاه كيفری استان وگرنه در صالحيت دادگاه ويژه اطفال می باشد.
د-اختالف	در	صالحيت	بين	دادگاه	نظامی	و	دادگاه	خاص	جرم	پول	شويی: در اين مورد بايد 
گفت با توجه به خاص بودن هر دو قانون، ولی مؤخر التصويب بودن قانون مبارزه با پول شويي به 

اين جرم نيز در دادگاه خاص پول شويی رسيدگی می شود.

قابل	تجديد	نظر	بودن	
با پول شويی هيچ سخنی از قابل تجديد نظر بودن مجازات اين جرم به ميان  در قانون مبارزه 
نيامده،اما با توجه به بند ه ماده ی 232 ق.آ.د.ک اگر مجازات جزای نقدی بيش از 500 هزار ريال 
باشد، قابل تجديد نظر می باشد.بنابر اين اگر مجازات 1/4)يک،چهارم( بيش از 500 هزار ريال 
باشد قابل تجديد نظر است و مرجع آن با توجه به موارد مذكور در قبل يا دادگاه تجديدنظر استان 

يا ديوانعالی كشور می باشد.

نتيجه	گيری:
پول شويی جزء دوم فعاليتهای بزهكارانه ای است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهای مجرمانه و غير 
قانونی طی فرايندی تطهير و پاک می شود. پول شويی يا تطهير پول فعاليت مجرمانه ای است كه معموال 
در عرصه ی بين المللی  صورت مي گيرد و معموال بصورت سازمان يافته تحقق می يابد، هر چند 
قانون گذار ما در سال 86  اين عمل را جرم دانست،اما معلوم نيست چرا،با توجه به شديد بودن چنين 
جرمی،مجازات كمی را برای آن در نظر گرفته است ومسئول رسيدگی اوليه به اين جرم را نه قوه ی 
قضاييه،بلكه شورايی كه هيچ فردی از قوه ی قضاييه در آن عضو نيست بر عهده دارد. همچنين عدم تعيين 
مجازات مستقل برای معاونت و شروع به جرم پول شويی و غيره را نيز بايد بر نواقص اين قانون افزود. 

اميد است قانون گذار هر جه سريعتر اقدامات موثری را در جهت تصحيح اين نواقص انجام دهد.    
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عليرضا	قنبري

بررسی تناقضات وابهامات تقنينی درقانون
آيين دادرسی مدنی و راه حلهای رفع وتعديل آن
كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصی	و	وكيل	پايه	يک	دادگستری

مدنی  دادرسی  آيين  بحث:  طرح	
مبين مواد قانونی است كه دادرسان 
در مقام رسيدگی به دعاوی حقوقی 
قانونی  ترتيبات  مطابق  مدنی  و 
حكم  و  رسيدگی  دعاوی  به  مزبور 
از سويی  نمايند.  مقتضی صادر می 
آيين دادرسی مدنی عبارت از قواعد 

اصحاب  كه  است  تشريفاتی  و 
مراجع  به  رجوع   هنگام  بايد  دعوا 
را  آنها  دادخواهی  برای  قضايی 
ماده  در  كه  اينست  نمايند.  رعايت 
به  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  يک 
آيين  اشاره شده است كه  نكته  اين 
و  اصول  مجموعه  مدنی  دادرسی 

مقرراتی است كه در مقام رسيدگی 
به امور حسبی و كليه دعاوی مدنی 
و بازرگانی در دادگاههای عمومی و 
عالی  ديوان  نظر,  تجديد   , انقالب 
كشور و ساير مراجعی كه به موجب 
قانون موظف به رعايت آن می باشند 

بكار می رود.

آنها  با رعايت  دارد چه  قرار  اهميت  اول  دنيا در درجه  نظامهای حقوقی  كليه  دادرسی در  آيين 
دادگاهها صحت دعاوی را احراز كرده و شرائط آنرا بررسی كرده و احقاق حق می نمايند. بنا بر 
اين يک قانون آيين دادرسی كه مطابق آخرين معيارهای قانون نويسی تدوين يافته باشد و واجد 
حداقل اشكاالت باشد چه در امور حقوقی و مدنی و حسبی و يا امور كيفری و... ضامن حقوق 
فردی و اجتماعی مردم ودادرسی عادالنه است. در مقابل هرميزان اشتباه و خطا در تدوين قانون آيين 
دادرسی منجر به تشتت آراء و نقض دادرسی عادالنه  ونقض بی طرفی دادرسان در مقام رسيدگی 
و احقاق حق گشته؛ به ناچار مستلزم اصالحات مكرر خواهد بود كه در نهايت اشكاالتی در سيستم 

قضايی بدنبال خواهد داشت. 
در اين مقاله به اجمال به بررسی مقررات آيين دادرسی مدنی از منظرهمين اشتباهات قانونگذاری 
می پردازيم و در مقابل انتقاد شايسته در صدد بر خواهيم آمد تا راه حلهای موجود و پيشنهادی 

خود را نيز بيان نماييم.1

گفتاراول:	بررسی	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	كليات	قانون	آيين	دادرسی	مدني:	
مبحث	اول:	تعارض	مواد	اول	و	دوم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:	

قانونگذار درماده اول قانون آيين دادرسي مدني و در مقام بيان تعريف قانون آنرا مجموعه مقرراتي 
دانسته است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي 
عمومي و انقالب و تجديد نظر و ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به 
رعايت آن مي باشند بكار مي رود. در ماده دوم قانون آيين دادرسي مدني چنين تصريح شده است 
كه هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا 
قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. برابر قانون 

1. اين مقاله در وبالگ شخصی نويسنده تحت عنوان yasnaz.blogspot.com منتشر گرديده است. 
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امور حسبي، رسيدگي به امور مزبور نيازي به اقامه دعوي و يا درخواست ذينفع نداشته لذا اگر برابر 
ماده اول قانون آيين دادرسي مدني مقررات مزبور در مقام رسيدگي به امور حسبي نيز الزم الرعايه 
باشد در اينصورت مفاد ماده دوم قانون آيين دادرسي مدني نمي تواند در تمامي موارد ماده اول قانون 
مرقوم مصداق پيدا كند و به بيان ديگر اينكه الزام قانوني ماده دوم مشمول دعاوي مربوط به امور حسبي 
نخواهد گرديد. از سويي چون نمي توان مقررات ماده دوم قانون را ناديده گرفت لذا الزم است بين دو 
ماده مزبور جمع نمود و براي حل اين تعارض مي توان چنين استدالل كرد كه چون امور حسبي دعوا 
به معني خاص نبوده ومنظور قانونگذار از بيان ماده دوم مربوط به دعاوي به معني خاص مي باشد كه 
داراي ذينفع بوده وچنين دعاوي منحصرا" با تقاضاي ذينفع و يا وكيل و يا قائم مقام قانوني آنان قابليت 

رسيدگي مي يابد لذا ماده دوم اخص از ماده اول بوده و شامل امور حسبي نمي گردد.

مبحث	دوم:	تعارض	ماده	سوم	و	تبصره	آن	با	اصول	چهارم	و	هفتاد	و	دوم	وهفتاد	و	
سوم	وهشتاد	و	پنجم	و	نود	و	يكم	و	نود	و	چهارم	و	نود	و	ششم	قانون	اساسي:

 مطابق ماده سوم و تبصره آن ازقانون آيين دادرسي مدني چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را 
خالف شرع بداند ميتواند از رسيدگي به دعوي و صدور حكم بر اساس قانوني كه آنرا خالف شرع 
مي داند امتناع نموده و چنين امتناعي موجب تحقق تخلف انتظامي نبوده و پرونده جهت رسيدگي 
به شعبه ديگري ارجاع مي گردد. در حاليكه مطابق اصول 4 و 72 و 73 و85و91 و 94 و 96 قانون 
اساسي كشور كليه قوانين مصوب پس از تاييد شوراي نگهبان قابليت اجرا مي يابد و وظيفه شوراي 
نگهبان نيز بررسي قوانين از جهت مطابقت با شرع انور اسالم است لذا زماني كه قانوني به تصويب 
رسيد وتشريفات قانوني اجراي آن نيز طي و الزم االجرا گرديد ديگر نمي توان تشخيص مطابقت 
آن قانون با شرع اسالم را از ناحيه اشخاص ديگر اگر چه قاضي مجتهد جامع الشرائط نيز باشد 
پذيرفت ضمن اينكه از جمله اعضاي شوراي نگهبان شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و 
مسائل روز مي باشند كه توسط مقام رهبري به اين سمت انتخاب گرديده و پس از طي مدت زمان 
قانوني تعويض مي گردند.  بنا براين چنانچه غير از مرجع قانوني شوراي نگهبان فرد يا افراد ديگري 
نيز حق داشته باشند كه تحت عنوان مغايرت قانون با شرع اسالم آنهم بنابر تشخيص شخصي خود 
از اجراي قانون امتناع نمايند چنين وضعيتي موجب نقض غرض خواهد بود. براي حل اين تعارض 
تنها مي توان چنين استدالل نمود كه چون هريک از فقهاي مجتهد قائل و قائم به تشخيص خود از 
مسائل شرعي مي باشند و فردي كه به درجه اجتهاد اسالمي رسيده باشد نيازي به تقليد در اصول و 
فروع از فقيه ديگر ندارد قانونگذار در مقام رعايت شان فقاهت و اجتهاد و اينكه مطابق شرع اسالمي 
قضاوت منحصرا" در صالحيت فقيه مجتهد است مبادرت به وضع ماده سوم قانون آيين دادرسي 
مدني نموده است اما راهكاری كه در خود قانون برای چنين وضعيتی ارائه گرديده اينست كه در 
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صورت بروز چنين امری پرونده به شعبه ديگر جهت رسيدگی ارجاع خواهد گرديد. اگر چه كه 
چنين رويه ای نيز نمی تواند  ايراد وارده در فوق را منتفی نمايد اما در مقام رفع تعارض و تناقض 

موجود می تواند صرفا" راه حلی موقتی تلقی گردد.

مبحث	سوم:	تعارض	مواد	پنجم	و	نهم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:	
مطابق ماده پنجم قانون ، آراي دادگاهها بجز در موارد باب چهارم كه موارد تجديد نظر خواهي و فرجام 
خواهي را بيان مي نمايد قطعي است . مطابق ماده نهم آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد 
نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشند. در حاليكه در زمان اجراي قانون آيين 
دادرسي مدني جديد پرونده هاي بسياري در محاكم مطرح رسيدگي بودند كه در زمان اجراي قانون 
جديد منجر به صدور حكم گرديدند. با توجه به اينكه اقامه دعاوي قبل از تاريخ اجراي قانون آيين 
دادرسي مدني مصوب 1379 در تعيين خواسته با توجه به قانون قديم صورت مي گرفته و برابر قانون 
قديم با رعايت آن ميزان خواسته حق تجديد نظر خواهي براي اصحاب دعوي محفوظ بوده با تصويب 
ماده نهم قانون آيين دادرسي مدني 1379 حق قانوني تجديد نظر خواهي براي هزاران پرونده حقوقي 
مطروحه از ناحيه اصحاب دعوي سلب و حقوق بسياري در اين بين تضييع گرديد. در حاليكه اگر چه 
قوانين شكلي از جمله قانون آيين دادرسي مدني قابليت عطف به ما سبق دارند ليكن در اين مورد كه 
حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي برابر قانون  بموجب عطف به ماسبق نمودن مقررات قانون 
جديد سلب گرديده وحق مكتسبه اصحاب دعوي به اين ترتيب تضيع شود ، موجب قانوني نداشته 
و با اصل عدالت سازگاري ندارد. در تعديل چنين تعارضي تنها مي توان گفت كه چون قانونگذار در 
ماده پنجم اصل را بر قطعيت و يک مرحله اي بودن احكام گذاشته لذا ماده نهم صرفا" با مالحظه ماده 
پنجم برای آراء صادره در زمان اجرای همان قانون قابل اجراست و بنابراين آرائی كه به استناد همين 
قانون قطعی اعالم می گردند ناچار به پيروی از اصل يک مرحله ای بودن آراء می باشند كه خالف آن 
نياز به تصريح قانون دارد و ناظر بر مصالح برتری بوده است كه قانونگذار از تصويب آن در نظر داشته 

اگر چه كه چنين مصلحتی بر ما پوشيده است.

گفتار	دوم:	بررسي	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	صالحيت	دادگاهها:
مبحث	اول:	ابهام	ماده	شانزدهم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:

ماده شانزدهم قانون چنين مقرر مي دارد كه هر گاه يک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در 
حوزه هاي قضايي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي 
قضايي مختلف واقع شده اند خواهان مي تواند به هر يک از دادگاههاي حوزه هاي ياد شده مراجعه 
نمايد. ماده مزبور مبين اين معني است كه خواهان حق اقامه دعوي همزمان در تمامي دادگاههايي 
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كه هر يک از خواندگان و يا هر يک از اموال غير منقول استقرار داشته باشند را دارد. در حاليكه در 
ماده بيست و هفتم قانون سابق مدعي فقط ميتوانست به يكي از دادگاههاي نامبرده مراجعه نمايد. 
براي رفع چنين ابهامي ناچارا" با توسل به قاعده تفسير مضيق بايد ماده مزبور را تفسير به اقامه 

دعوي در يک حوزه قضايي نمود.

مبحث	دوم:	ابهام	ماده	هفدهم	و	تعارض	با	ماده	نوزدهم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:	
مطابق ماده هفدهم قانون هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا 
خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي شود 
اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشاء باشد در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي 
اصلي در آنجا اقامه شده است. در اين ماده تكليف دعوي طاري كه خارج از صالحيت ذاتي و 
يا محلي دادگاه اصلي باشد را تعيين ننموده است. در حاليكه در ماده بيست و هشتم قانون سابق 
دعوي طاري خارج از صالحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي اصلي را استثناء نموده و آنرا قابل 
رسيدگي در دادگاه رسيدگي كننده به دعوي اصلي نمي دانست و چنانچه رسيدگي به دعوي اصلي 
متوقف بر رسيدگي به دعوي طاري مي بود رسيدگي به دعوي اصلي متوقف مي ماند تا دعوي 
طاري در مرجع صالحيت دار مورد رسيدگي قرار گيرد. حتي در ماده بيست و نهم قانون سابق 
دادگاه رسيدگي كننده به دعوي اصلي كه دعوي طاري در آن اقامه ميشد تكليف به ارسال دعوي 
طاري به مرجع صالحيت دار را داشته و مهلت اقامه دعوي طاري در مرجع صالحيت دار و ارائه 
گواهي مربوطه جهت توقف رسيدگي به دعوي اصلي نيز يكماه بود كه در قانون جديد هيچ يک 
از موارد فوق پيش بيني نگرديده است. با اين حال اگر دعوي طاري كه بر دعوي اصلي اقامه مي 
گردد خارج از صالحيت ذاتي دادگاه باشد محاكم بهمان رويه سابق عمل مينمايند و دعوي طاري 
به دادگاه صالحه داراي صالحيت ذاتي ارسال مي گردد.اما اين رويه مطابقتي با ماده هفدهم قانون 
نداشته و در واقع فاقد محمل قانوني است. همچنين علي رغم اعمال رويه مزبور كه به استناد 
عدم صالحيت صورت مي گيرد چنانچه رسيدگي به دعوي اصلي متوقف بر رسيدگي و صدور 
حكم قطعي نسبت به دعوي طاري باشد و از سويي اقامه هر دعوي حقوقي عموما" مستلزم تقديم 
دادخواست مي باشد ؛ محكمه رسيدگي كننده به دعوي اصلي تا چه زمان مي تواند رسيدگي به 
دعوي اصلي را متوقف نگاه دارد؟ در حاليكه خواهان دعوي طاري حق خواهد داشت هر زمان كه 
ميل داشته باشد در خصوص تقديم دادخواست و يا رفع نقص مربوط به تقديم دادخواست دعوي 
طاري مورد قرارعدم صالحيت به دادگاه صالحه اقدام نمايد. اما در ماده نوزدهم قانون چنين مقرر 
گرديده است كه هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صالحيت 
دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صالحيتدار متوقف مي شود. و در 
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اين مورد خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوا كند و رسيد آنرا به دفتر 
دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد در غير اينصورت قرار رد دعوي صادر مي شود و خواهان مي 
تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالحه مجددا" اقامه دعوي نمايد. ماده نوزدهم قانون بطور كلي 
تكليف تمامي دعاوي خارج از صالحيت دادگاه را تعيين وموعد قانوني جهت اقامه دعوي تعيين 
مي نمايد كه طبعا" به ماده هفدهم قانون نيز تسري مي يابد مطابق ماده نوزدهم الزاما" الزم نيست 
دعوي از ناحيه اصحاب دعوي و يا شخص ثالث بر طرفين دعوي و يا بالعكس اقامه گردد بلكه 
اگر در حين رسيدگي نيز ادعايي از ناحيه طرفين دعوي مطرح گردد كه اختصاصا" نيازمند رسيدگي 
عليحده بوده و ضمنا" خارج از صالحيت محكمه رسيدگي كننده باشد محكمه مزبورمي تواند با 
توقف رسيدگي مدعي را به اقامه دعوي در مرجع صالحيتدار داللت نمايد.در حاليكه ماده نوزدهم 
قانون ناظر برتكليف خواهان است بر اينكه در موعد مقرر قانوني اقامه دعوي نموده و گواهي 
مربوطه را تقديم نمايد خصوصا" اينكه در ذيل ماده نوزدهم تصريح مينمايد كه در غير اينصورت 
قرار رد دعوي صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالحه مجددا" اقامه 
دعوي نمايد اما اگر خوانده مدعي حقي در دعوي اصلي باشد با توجه به اينكه عنوان خواهان را 
در دعوي اصلي ندارد نمي تواند مشمول ماده نوزدهم قرار گيرد و معلوم نيست كه اگر خوانده كه 
ادعايي را مطرح نموده نسبت به رعايت تشريفات قانوني يكماهه اقدام ننمايد تكليف دادگاه چه 
خواهد بود ضمن اينكه ممكن است واقعا" بنظر دادرس ادعاي خوانده تاثير مستقيم و ماهوي در 
دعوي اصلي داشته باشد. در مانحن فيه براي حل تعارض موجود بدوا" در خصوص ماده هفدهم 
بايد چنين استدالل نمود كه چون درمواد دهم و يازدهم قانون تكليف مراجع رسيدگي كننده داراي 
صالحيت ذاتي و محلي مشخص گرديده اند لذا محكمه رسيدگي كننده به دعوي اصلي مستندا" 
به مواد فوق مكلف به رسيدگي در صورت صالحيت و مكلف به صدور قرار عدم صالحيت به 
شايستگي محاكم صالحه در صورت تشخيص عدم صالحيت مي باشند. اما در خصوص اينكه ماده 
نوزدهم ناظر به خواهان اصلي است و حداقل داللتي بر خوانده اصلي كه مدعي حقي باشد ندارد 
ناچارا" بايد چنين استدالل نمود كه هر مدعي حقي خواهان محسوب و از اين جهت اگر خوانده 
مدعي حقي باشد كه نيازمند اثبات است مي تواند با استفاده از عنوان منقلب شده بعنوان خواهان 
از مزيت ماده نوزدهم قانون در اقامه دعوي مستقل در محكمه صالحه استفاده كرده و از محكمه 
اصلي تقاضاي توقف رسيدگي را بنمايد ولي در خصوص اين مطلب كه اگر چنين مدعي ) خوانده( 
در موعد مقرر اقدام نكند تكليف دادگاه چه خواهد بود صرفا" مي توان با اين استدالل كه قرار رد 
دعوي به معني رد هر گونه ادعاي مدعي نيز مي تواند باشد در صورتي كه خوانده اصلي كه ادعايي 
را مطرح و ادعاي مزبور خارج از صالحيت محكمه اصلي باشد و در موعد مقرر قانوني ) يكماه( 
اقدام به طرح دعوي و ارائه رسيد ننمايد محكمه اصلي بدون توجه به ادعاي خوانده رسيدگي به 
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دعوي اصلي را ادامه داده و حكم مقتضي صادر مي نمايد. در اين مورد عدم توجه محكمه به ادعاي 
خوانده قرينه بر قراررد دعوي خواهد بود. 

مبحث	سوم	:	تعارض	مواد	هجدهم	و	نوزدهم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
در ماده هجدهم هراظهاري كه دفاع محسوب شود را دعوي طاري تلقي ننموده و اظهارتلقی بر دفاع 
را از شمول مقررات ماده هفدهم خارج نموده است. در حاليكه مطابق ماده نوزدهم اثبات هرادعايي 
كه رسيدگي به آن درصالحيت دادگاه ديگري باشد را شامل مي گردد و مسلما" چنين مدعياتي 
نسبت به دعوي اصلي بعنوان اظهاري مبني بر دفاع تلقي مي گردد و معموال" اصحاب دعوي در 
مقام دفاع اظهارادعايي مي نمايند. لذا تشخيص اين مطلب كه آيا چنين اظهاري دفاع محسوب است 
يا ادعاي طاري ؛ مشكل خواهد بود. بلكه قانونگذار مي بايست به صرف عناوين احتساب و تهاتر 
اكتفاء نموده و از بيان عبارت "... يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود...." خودداري مي نمود. براي 
حل اين ابهام صرفا" بايد با ناديده انگاشتن عبارت فوق الذكر به صرف عناوين تهاتر و احتساب و 

يا عناوين مشابه كه منحصرا" داللت بر دو عنوان مزبور مي نمايند اكتفاء نمود.

	گفتار	سوم:	بررسي	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	وكالت	در	دعاوي:
مبحث	اول:	تناقض	ماده	سي	و	پنجم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:	

در ماده مزبور وكالت در دادگاهها را شامل تمام اختيارات راجع به دادرسي دانسته جز آنچه را كه 
موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خالف شرع باشد. متاسفانه قانونگذار در يک روند بسيار افراطي 
و بدون توجه به اينكه شرع شامل مجموعه قوانين اسالمي است كه بر اساس فرامين الهي در قرآن 
و سنت و روشهاي اجماع و عقل وضع گرديده و تشخيص آنچه كه خالف اين قواعد باشد نيازمند 
تخصص در فقه اسالمي است در قسمتهاي مختلف قوانين كشوري از جمله قانون آيين دادرسي 
مدني به دفعات تشخيص آنرا بر عهده قاضي و يا وكيل گذارده است. در حاليكه اكثريت قضات 
و وكال فاقد تخصص الزم در فقه اسالمي مي باشند. آنچه از ماده سي و پنجم قانون قابل استنباط 
معقول است اينست كه خالف شرع ذكر شده برمبناي تشخيص عرفي است و ارتباطي به زمينه هاي 
تخصصي فقه اسالمي ندارد. از سويي ذكر خالف شرع دايره موارد ممنوعيت در تفويض وكالت 
به وكيل دادگستري را نامحدود نموده در حاليكه شايسته بود قانونگذار بجاي عبارت خالف شرع 
از عبارت خالف قانون استفاده مي نمود زيراموارد خالف قانون محدود و مصرح است اما خالف 
شرع حداقل نسبت به قوانين مصوب بسيار نامحدود بوده و هر كس مي تواند هر گونه استنباطي از 
موارد خالف شرع بنمايد. لذا براي حل اين تناقض بايد عبارت خالف شرع را منحصرا" تعبير به 
امور خالف قانون نمود. از سويي چون مطابق اصول قانون اساسي كليه قوانين مصوب پس از تاييد 



97

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

شوراي نگهبان به مرحله اجرا در خواهد آمد لذا اصل بر اينست كه تمامي قوانين مصوب كشوري 
موافق شرع مي باشند و آنچه خالف قانون است مي تواند مخالف شرع نيز باشد و تشخيص اين 

امر نيز براي وكالي دعاوي و قضات دادگستري سهل تر از تشخيص خالف شرع مي باشد.

مبحث	دوم:	تعارض	مواد	چهل	و	يكم	و	چهل	و	چهارم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
مطابق ماده چهل و يكم قانون ، وكالء دادگستري مكلف به حضور در جلسه دادگاه هستند مگر 
اينكه عذر موجهي داشته باشند. در ماده چهل و چهارم قانون مقررمي دارد كه در صورتي كه يكي از 
اصحاب دعوي در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يک از آنها به طور منفرد حق اقدام 
نداده باشد ارسال اليحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنها با وصول اليحه از وكيل ديگر براي 
رسيدگي كافي است و در صورت عدم وصول اليحه از وكيل غائب دادگاه بدون توجه به اظهارات 
وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد. بنابر اين مطابق ماده چهل و چهارم اگر دو نفر وكيل 
انضمامي باشند حضور هيچ يک الزامي نيست و بايد هر دو اليحه ارسال نمايند و حتي اگر يک 
وكيل انضمامي بدون اليحه وكيل انضمامي ديگر در جلسه دادرسي حضور يابد دادگاه به اظهارات 
وكيل حاضر نيز توجهي نخواهد نمود. در حاليكه استثناء نمودن ماده چهل و چهارم از ماده چهل و 
يكم فاقد مبناي قانوني است و در حاليكه وكيل واحد مكلف به حضور است چگونه وكالي متعدد 
از حضور معافند؟ متن ماده صراحتا" داللت بر اين امر دارد كه دو نفر وكيل انضمامي تكليفي به 
حضور در جلسه دادگاه ندارند و انتهاي ماده نيز اين استنباط را تقويت مي نمايد. لذا چون ماده چهل 
و چهارم منطقا" نبايد با ماده چهل و يكم تعارضي داشته باشد بايد چنين استدالل نماييم كه ماده 
چهل وچهارم در مقام بيان امر تكميلي نسبت به ماده چهل و يكم بر آمده و در هر صورت تكليف 
وكالي انضمامي نيز رعايت ماده چهل و يكم قانون مي باشد و در صورت عدم امكان حضور هر 
دو وكيل ؛ با رعايت وضعيت انضمامي حق ارسال اليحه از سوي هر دو وكيل و يا ارسال اليحه از 

ناحيه يک وكيل و حضور وكيل ديگر الزامي است.

گفتار	چهارم:	بررسي	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	دادرسي	نخستين:
مبحث	اول:	در	تقديم	دادخواست:

ابهام	بين	مواد	چهل	و	هشتم	و	يكصدو	هشتم	و	يكصد	و	يازدهم	و	سيصد	و	دهم	قانون	
آيين	دادرسي	مدني:

در ماده چهل و هشتم قانون ، شروع به رسيدگي در دادگاه را مستلزم تقديم دادخواست دانسته 
است. در مواد يكصد و هشتم و يكصد و يازدهم و سيصد و دهم قانون نيزتامين خواسته و دستور 
موقت را مستلزم تقديم درخواست نموده است.عبارت دادخواست و درخواست داراي دو معني 
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متفاوت است. ضمن اينكه قانوگذار تقاضاي تامين خواسته و دستور موقت را درضمن رسيدگي به 
دعوي اصلي با ذكر كلمه درخواست امكانپذير دانسته است. اين امر مكررا" موجب بروز اختالف در 
محاكم قضايي بوده بنحوي كه عده اي از محاكم معتقد بوده و هستند كه خواهان در ضمن رسيدگي 
به دعوي مطروحه بدون تقديم دادخواست مي تواند درخواست تامين خواسته و يا دستور موقت 
نمايد و عده اي ديگر نيز با اشاره به تصريح ماده چهل و هشتم قانون هرگونه تقاضاي رسيدگي از 
دادگاه را مستلزم تقديم دادخواست در فرمهاي چاپي مخصوص مي دانند. همين مسئله در خصوص 
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نيز مورد اختالف است در جاييكه قانونگذار موجررا مخير 
نموده است كه با تقديم درخواستي تقاضاي تخليه عين مستاجره را نمايد و در بسياري از محاكم نيز 
به همين رويه عمل شده و با اخذ درخواست تخليه از ناحيه موجر دستور تخليه صادر مي نمايند. در 
رفع اختالف چنين استدالل گرديده است كه با تصريح ماده چهل و هشتم قانون هيچ درخواستي بدون 
تقديم دادخواست از محاكم قابل پذيرش نيست و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بواسطه 
اينكه از عبارت درخواست و صدور دستور تخليه استفاده كرده است در صدد آن برآمده كه دستور 
تخليه ؛ حكم قضايي نيست بنابر اين به صرف تقديم درخواست قابل رسيدگي است اما در ساير موارد 
چون مستلزم صدور حكم قضايي است بنحوي كه محاكم راي ) اعم از حكم و يا قرار( بر دستور 
موقت ويا تامين خواسته صادرمينمايند لذا الزاما" چنين درخواستي بايد با تقديم دادخواست صورت 

گيرد و بنظر ميرسد تنها راه حل رفع تعارض موجود همين راه حل ياد شده مي باشد.

مبحث	دوم	:	در	ابالغ:
تعارض	و	تناقض	مواد	شصت	وهفتم	الي	هفتادويكم	قانون	آيين	دادرسي	مدني	از	

لحاظ	ابالغ	به	اصحاب	دعوي	مقيم	خارج	از	كشور:
مواد شصت و هفتم الي هفتادم قانون در مقام بيان نحوه ابالغ اوراق قضايي در داخل كشور برآمده 
و مقررات خاصي را در خصوص ابالغ حضوري و يا نحوه ابالغ در صورت عدم حضور اصحاب 
دعوي و يا استنكاف ايشان از انجام امر ابالغ تعيين نموده است. از جمله ضمانت اجراي آنرا 
مواعدي ذكر نموده كه در مواد مختلف قانون از تاريخ ابالغ تعيين گرديده و در صورت عدم تمكين 
اصحاب دعوي از خواسته دادگاه در مواعد تعيين شده ؛ دادخواست و يا دعوي بموجب قرارها و 
يا احكام محاكم ساقط و يا مردود اعالم مي گردند. اما در خصوص ابالغ اوراق قضايي به اشخاص 
حقيقي و يا حقوقي خارج از كشور صرفا" به بيان اين مطلب كه ابالغ دادخواست در خارج از كشور 
بوسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل     مي آيد و ماموران ياد شده دادخواست و ضمائم 
آنرا وسيله ماموران سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب 
را از طريق وزارت امور خارجه به اطالع دادگاه مي رسانند اكتفاء نموده و در نهايت نيزدر صورت 
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عدم وجود ماموران كنسولي يا سياسي ايران امر ابالغ را منوط به هر طريقه مقتضي توسط وزارت 
امور خارجه دانسته است. در حاليكه با ترتيب مزبور واقعا" محاكم و دفاتر دادگاهها نمي دانند كه در 
چه زمان ابالغ به خوانده مقيم خارج از كشور بنحو صحيح صورت گرفته و چگونه مواعدي را براي 
انجام خواسته مندرج در اوراق قضايي تعيين نمايند كه با انقضاي آن مواعد و عدم اقدام ابالغ شونده 
تصميم مقتضي توسط محاكم و دفاتر آنها اتخاذ گردد. ضمن اينكه همين اشكال قانوني درخصوص 
ابالغ اوراق قضايي به خواهان مقيم خارج از كشورنيز مطرح مي باشد. چگونه است كه خواهان 
و يا خوانده مقيم داخل كشور در صورت عدم اقدام بموقع با ضمانت اجراهاي قرارها و يا احكام 
رد دادخواست و يا دعوي مواجه است اما خواهان و يا خوانده مقيم خارج از كشور از ضمانت 
اجراهاي مزبور معاف باشد؟ استدالل شده است كه در موارد مزبور چون ابالغ از طريق مراجع 
قانوني خارج از كشور صورت خواهد گرفت لذامحاكم نيز بايد در خصوص ابالغ اوراق قضايي 
در خارج از كشور از مقررات قانوني كشور محل اقامت خواهان و يا خوانده در خارج از كشور 
تبعيت نمايند. در حاليكه اين امر هيچ گونه محمل قانوني نداشته و از سويي ابالغ اوراق قضايي و 
يا هر گونه اقدام قضايي توسط مراجع قانوني خارج از كشور منوط به انعقاد موافقتنامه هاي قضايي 
في مابين دو كشور است كه ايران با بسياري از كشورهاي خارجي داراي چنين موافقتنامه هايي 
نمي باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 7/2503 مورخ 1360/6/12 چنين اعالم داشته 
است كه : "اگر دعوي در محاكم خارج از كشور مطرح شود ابالغ اوراق قضايي تابع مقررات آيين 
دادرسي كشوري است كه دعوي در آنجا اقامه شده است." بنابر اين همين رويه در مورد اصحاب 
دعوي مقيم خارج از كشور كه دعوي خود را در ايران اقامه نموده اند نيزالزم الرعايه        مي باشد. 
لذا به نظر ميرسد به جهت رفع ابهام و يا تعديل بين رفتاري كه با اصحاب دعوي مقيم داخل كشور 
و اصحاب دعوي مقيم خارج از كشورمي گردد الجرم بايد آغازمواعد قانوني را براي اشخاص مقيم 
خارج از كشورتاريخ گواهي تحويل اوراق توسط ماموركنسولي يا سياسي ايران درخارج از كشور 
به اصحاب دعوي دانست كه درصورت انقضاي مواعد قانوني محاكم ويا دفاترايشان قادربه اتخاذ 
تصميم قانوني باشند درغيراينصورت انتظاربراي وصول نتيجه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي 

مدني كه در كشور خارجي امكانپذير نيست صرفا" موجب اطاله رسيدگي است. 

	مبحث	سوم:	ايرادات	و	موانع	رسيدگي:
بند	اول:	ابهام	بند	ششم	ماده	هشتاد	وچهارم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:	

در بند ششم از ماده هشتاد و چهارم قانون چنين آمده است كه دعواي طرح شده سابقا" بين همان 
اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي 
صادر شده باشد. در حاليكه اين بند در صدد بيان موارد اعتبار امر مختومه است وموارد بسياري 
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وجود دارند كه طي آنها دادگاه اقدام به صدور قرار قطعي مي نمايد كه آنهم نيز اعتبار امر مختومه 
دارد. اما بند ششم ماده هشتاد و چهارم قانون صرفا" به بيان حكم پرداخته است. در اين رابطه اگر 
قرار قطعي نيز صادر شده باشد از جمله موارد ايراد اعتبار امر مختومه است. و اداره حقوقي قوه 
قضاييه در نظريه شماره 7/5776 مورخ 1362/11/20 در مورد قرار سقوط دعوي آورده است كه 
قرار سقوط دعوي در حكم راي بر بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد اعتبار امر مختومه را 
خواهد يافت. ظاهرا" بلحاظ اينكه قرارهاي قضايي غالبا" مانع اقامه دعوي مجدد نيستند قانونگذار 
بنا بر حكم غالبيت از ذكر قرارهاي قطعي صرفنظر نموده ليكن اين امر موجب بروز اختالف است 
كه اگر قرار قطعي مانع طرح دعوي مجدد باشد آيا خوانده مي تواند آنرا بعنوان ايراد مطرح نمايد؟ 
بديهي است اگر قرار صادره به ادعا ، اعتبار امر مختومه بخشيده باشد محكمه نمي تواند به آن 
توجهي ننمايد. لذا براي رفع اين نقص قانوني مي بايست اعتبار امر مختومه را مالک قرار داد و 

قرارهاي قطعي را نيز در حكم احكام قطعيت يافته محسوب نمود.

بند	دوم:	بند	نهم	ماده	هشتاد	و	چهارم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
در بند نهم ماده هشتاد چهارم قانون ، اينكه دعوا جزمي نباشد و بلكه ظني يا احتمالي باشد را 
بعنوان ايراد خوانده محسوب نموده است. در حاليكه غالبا" دعاوي بر اساس گمان حقانيت از ناحيه 
خواهان اقامه مي گردد وانگهي چگونه خوانده خواهد توانست ثابت نمايد كه دعوي ظني است و 
بر اساس جزم اقامه نگرديده است؟ بر فرض اينكه خواهان بتواند چنين ايرادي را مطرح نمايد خود 
مستلزم اثبات ادعا است كه در نتيجه دفاع تلقي و نهايتا" منجر به صدور حكم خواهد گرديد و بنابر 
اين چنين ايرادي دفاع ماهوي است كه در صورت اثبات قاطع دعوي خواهد بود ليكن اگر تمامي 
دعاوي به صورت جزمي مطرح شود مسلما" در تمامي پرونده ها حكم بنفع خواهان صادر خواهد 
گرديد كه در عمل چنين چيزي نيست. ظاهرا" اين بند بر اساس نظريات فقهي كه شرط طرح دعوي 
را جزمي بودن آن مي دانند در اين ماده ذكر گرديده كه بيان چنين نظريه فقهي صرفا" جنبه ارشادي 
براي مدعي داشته و ذكر آن بعنوان ماده قانوني توجيه منطقي ندارد. در هر صورت چون بند مزبور 
كاربرد چنداني در محاكم نداشته و طرفين دعوي نيز بواسطه عدم امكان توجيه منطقي به آن استناد 

نمي جويند بتدريج جزء موارد متروک محسوب گرديده و در هر صورت فاقد كاربرد مي باشد.

بند	سوم:	ايراد	ماده	هشتاد	و	پنجم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
در ماده هشتاد و پنجم قانونگذار در مقام بيان ايراد عدم سمت كه به خواهان اجازه مي دهد نسبت به 
كسي كه بعنوان وكالت و يا واليت و يا قيموميت و يا وصايت پاسخ دعوي را داده است در صورتي 
كه سمت او محرز نباشد ايراد نمايد در انتهاي ماده از كلمه اعتراض استفاده كرده است كه واژه ايراد 
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مناسبتر بوده است و در هرصورت ايراد عدم سمت نيز جزء موارد ايرادات است و اعتراض در قانون 
آيين دادرسي مدني مفهوم واخواهي و يا تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي دارد.  

مبحث	چهارم	:	جلسه	دادرسي:
فقدان	ماده	قانوني	مربوط	به	علني	بودن	جلسات	دادرسي:

با عنايت به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود كه جلسات دادرسي علني 
است مگر اينكه مخالف نظم عمومي و يا اخالق حسنه وبوده و يا اينكه دادگاه تشخيص دهد كه 
الزم است دادگاه غير علني باشد. در حاليكه در قانون آيين دادرسي جديد چنين ماده قانوني پيش 
بيني نگرديده و در عين حال در ماده يكصد و يكم قانون، به دادگاه اختيار مي دهد كه در صورت 
ايجاد اختالل از ناحيه اشخاص حاضر در جلسه دادگاه ؛ دستور اخراج و يا بيست و چهار ساعت 
بازداشت صادر نمايد و در مورد اصحاب دعوا و يا وكالي ايشان مدت حبس يک تا پنج روز مي 
باشد. آنچه مسلم است در جلسه دادرسي غير از اصحاب دعوي و يا وكالي ايشان ممكن است 
شهود حاضر باشند لذا صدر ماده ناظر بر اشخاص مرتبط با دعوي است و ذيل ماده ناظر بر اصحاب 
دعوا و يا وكالي ايشان مي باشد. اما از اين ماده نمي توان چنين استنباط نمود كه منظور از كلمه 
اشخاص مندرج در ماده افرادي غير مرتبط با دعوي مانند تماشاچي باشد. لذا بنظر مي رسد مطابق 
قانون آيين دادرسي مدني جديد موضوع علني بودن جلسات محاكمات حقوقي در هر صورت 
منتفي است. زيرا علني بودن محاكمات بعنوان استثناء محتاج تصريح بوده و بدون تصريح نمي توان 
به قانون استناد كرد مگر اينكه با تفسير موسع از ماده يكصدو يكم قانون كلمه اشخاص را شامل 
تمامي افراد مرتبط با دعوي و غير آن بدانيم كه محل اشكال است. زيرا به علني بودن تصريح نشده 
لذا بايد پذيرفت كه برابر قانون جديد آيين دادرسي مدني اصل علني بودن محاكمات حذف گرديده 

و ديگر امكان حضور افراد متفرقه بعنوان تماشاچي حداقل در محاكمات حقوقي امكان ندارد.

	مبحث	پنجم:	توقيف	دادرسي	و	استرداد	دعوا	و	دادخواست:
سكوت	قانونگذار	در	خصوص	فوت	فرضی:

مطابق ماده يكصد و پنجم قانون آيين دادرسی مدنی هر گاه يكی از اصحاب دعوا فوت نمايد و يا 
محجور شود يا سمت يكی از آنان كه به موجب آن سمت؛ داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه 
رسيدگی را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعالم ميدارد. پس از تعيين جانشين و 
درخواست ذينفع ؛ جريان دادرسی ادامه می يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكی از 
اصحاب دعوا تاثيری در دادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد كه دراين صورت دادرسی نسبت 

به ديگران ادامه خواهد يافت.
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در ماده مرقوم در خصوص فوت فرضی و يا غائب مفقود االثر اشاره ای ندارد. با فرض اينكه 
عنوان فوت بطور اعم تلقی می گردد می تواند شامل فوت فرضی نيز شود اما در مورد غائب مفقود 
االثر نمی توان به مفاد اين ماده استناد نمود. در قانون سابق نيز چنين اشكالی وجود داشته لذا اداره 
حقوقی دادگستری در نظريه مورخ 1353/5/20 چنين اظهار نموده است كه:" غائب مفقود االثر جزء 
اشخاص احصاء شده در ماده 5-1 نيست و محجور هم نمی باشد ماده موصوف در مورد غائب 
مفقود االثر قبل از صدور حكم قطعی موت فرضی قابل اعمال و سرايت نبوده و در اين مورد توقيف 

دادرسی وجهه قانونی و مورد ندارد." 
با توجه به مراتب فوق و اينكه همين اشكال در قانون جديد نيز مشاهده می گردد بنظر می رسد 
بعنوان راه حل بايد چنين استدالل نمود كه تا زمان پيش از صدور حكم فوت فرضی غائب مفقو 
داالثر فرد مفقود مشمول ماده مرقوم نيست و دعوی بواسطه مفقود االثربودن شخص تا زمان اعالم 
فوت فرضی قابل توقيف نخواهد بود بلكه پس از صدور حكم فوت فرضی با اعم تلقی نمودن 
كلمه فوت در ماده يكصد و پنجم قانون آيين دادرسی مدنی جديد مشمول ماده مرقوم می گردد. 
اين راه حل در نظريه اداره حقوقی مورخ 1353/5/20 انتخاب گرديده است و می تواند در خصوص 

تعارض ياد شده نيز مورد استناد قرار گيرد.

مبحث	ششم:	امور	اتفاقی:	
بند	اول:	تامين	خواسته:

مطابق ماده يكصد و هشتم قانون خواهان می تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست 
راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زير از 

دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آنست :
الف: دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب: خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد.
ج: در مواردی از قبيل اوراق تجاری واخواست شده كه بموجب قانون دادگاه مكلف به 

قبول درخواست تامين باشد .
صندوق  به  نقدا"  نمايد  وارد  مقابل  طرف  به  است  ممكن  كه  را  خساراتی  خواهان  د: 

دادگستری بپردازد.
مطابق تبصره ماده مرقوم تعيين ميزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر 

دادگاهی است كه درخواست تامين را می پذيرد . 
صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

در ماده مزبور در صورت تحقق شرائط چهارگانه محكمه را مكلف به قبول و صدور قرار تامين 
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خواسته نموده است. اما مشخص نيست كه آيا برای صدور قرار تامين خواسته بايد تمامی شرائط 
چهارگانه تحقق يابد و يا اينكه هر يک از بندهای فوق جهت صدور قرار تامين خواسته كافيست. در 
متن ماده قانونگذار اشاره می نمايد كه " ... در مورد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و 
دادگاه مكلف به قبول آنست ." يعنی اشاره قانونگذار به كفايت هر يک از بندهای فوق جهت صدور 
قرار تامين خواسته است. در حاليكه در مواردی كه دعوا مستند به سند رسمی نباشد حتی با فرض 
در معرض تضييع و تفريط بودن كه از جمله شرائط صدور قرار تامين خواسته است خواهان بايد 
خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا" به صندوق دادگستری بپردازد. بنا بر اين 
بنظر می رسد كه صرفا" در موردی كه دعوی مستند به سند رسمی باشد و يا مواردی از قبيل اسناد 
تجاری شرط پرداخت خسارات احتمالی منتفی است و در مواردی كه خواسته در معرض تضييع و 
تفريط باشد پرداخت خسارات احتمالی ضروری است. آنگاه قانونگذار كه در ماده يكصد و ده قانون 
تصريح می نمايد كه در دعاوی كه مستند آنها چک يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوی 
مستند به اسناد رسمی و دعاوی عليه متوقف خوانده نمی تواند برای تامين خسارات احتمالی خود 
تقاضای تامين نمايد. در هرصورت رويه قضايی نيز ماده يكصد و هشت را با استناد به صراحت ماده 
يكصد و ده چنين تفسير نموده كه در مواردی كه دعوی مستند به سند رسمی است يا اينكه مربوط به 
اوراق تجاری واخواست شده است محكمه بدون دريافت خسارات احتمالی مكلف به قبول و صدور 
قرار تامين خواسته است اما در ساير موارد محكمه پس از احراز در معرض تضييع و تفريط بودن و 
دريافت خسارات احتمالی تكليف به قبول و صدور قرار تامين خواسته خواهد داشت. ضمن اينكه در 

تبصره ماده يكصد و هشت نيز صدور قرار تامين را موكول به ايداع خسارت احتمالی دانسته است. 

	بند	دوم:	تامين	دليل:
مطابق مواد يكصد و پنجاهم و يكصد و پنجاه و يكم قانون آيين دادرسي مدني درخواست تامين 
دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد و درخواست تامين دليل چه كتبي 

يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد: 
: مشخصات درخواست كننده.( 1
: موضوع دعوايي كه براي آن درخواست تامين شده است.( 2
: اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تامين دليل شده است.( 3

از ظاهر مواد فوق چنين استنباط مي گردد كه تقاضاي تامين دليل نيازي به دادخواست ندارد و چنين 
استنباطي با لحاظ فوريت حفظ ادله موضوع تامين دليل انطباق دارد. ليكن چون برابر ماده چهل و 
هشتم قانون شروع رسيدگي به هر دعوا در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه هاي 
دادرسي است لذا بنظر مي رسد كه تامين دليل به هر صورت نيازمند تقديم دادخواست و پرداخت 
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هزينه دادرسي است. صرفا" در مورد تقاضاي تامين دليل شفاهي بايد چنين بيان نمود كه منظور از 
تقاضاي تامين دليل شفاهي اظهار نزد دادگاه در حين رسيدگي به پرونده دعوي اصلي است كه در 

هر صورت توسط محكمه صورت جلسه گرديده و مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است.

مبحث	هفتم:دعاوي	تصرف	عدواني؛ممانعت	ازحق	ومزاحمت:
بند	اول:	تعارض	در	مواد	يكصد	و	پنجاه	وهشتم	قانون	آيين	دادرسي	مدني	و	مواد	نهم	

و	دهم	قانون	اصالح	قانون	جلوگيري	از	تصرف	عدواني	مصوب	1352:
مطابق ماده يكصد و پنجاه و هشتم قانون دعواي تصرف عدواني عبارتست از : " ادعاي متصرف 
سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده 
تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد" . شعبه سوم ديوان عالي كشور در راي شماره 
1710 مورخ 1329/10/28 مقرر داشته است كه:" تصرف عدواني در صورتي است كه بدون اجازه 
و رضايت متصرف مال غير منقول از تصرف او خارج شده باشد بنابر اين در موردي كه تصرف 
و مداخله در محل مورد نزاع به موجب قرارداد و با رضايت خواهان باشد دعواي تصرف عدواني 
مورد نخواهد داشت." با اين تعبير اگر فردي با اجازه صاحب ملک در آن وارد گردد و خارج نشود 
؛ مالک نمي تواند دعوي تصرف عدواني اقامه نمايد. همين اشكال در خصوص اقامه دعوي خلع يد 
نسبت به چنين فردي نيز صادق است. زيرا خلع يد مربوط به متصرف غاصب است و كسي كه با 
اذن مالک ، ملک را تصرف مي نمايد غاصب نيست . محاكم نيز بعضا" با چنين استنباط و استداللي 
دعاوي رفع تصرف عدواني و يا خلع يد را نسبت به فردي كه با اذن مالک ، ملک را تصرف نموده 
است رد مينمايند. حال بايد ببينيم كه آيا چنين رويه اي صحيح مي باشد يا خير؟ برابر ماده نهم 
قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 ": مستاجر راسا" و مباشر و خادم 
و كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از قبل ديگري متصرفند مي توانند به قائم مقامي مالک 
طبق مقررات اين قانون شكايت كنند." در ماده دهم همين قانون و ماده يكصد و هفتاد يكم قانون 
آيين دادرسي مدني :" سرايدار ؛ خادم؛ كارگر و بطور كلي هر امين ديگري ؛ چنانچه پس از ده روز 
از تاريخ ابالغ اظهارنامه مالک يا ماذون از طرف مالک يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني برمطالبه مال 
اماني ؛ از آن رفع تصرف ننمايد ؛ متصرف عدواني محسوب مي شود." با اين تفصيل تا قبل از ارسال 
اظهارنامه از ناحيه مالک به متصرف ماذون ؛ و امتناع متصرف ماذون از رفع تصرف؛ يد وي عدواني 
نخواهد بود. اما ماده مرقوم صرفا" اختصاص به سرايدار و خادم وكارگر و ساير افراد كه امين قرار 
داده شده اند داشته و به ساير افراد تسري نمي يابد. حال بنظر مي رسد كه چون عبارت " هر امين 
ديگري" مصداق تمامي افرادي است كه از قبل مالک متصرف ملک مي باشند بنا بر اين اقامه دعوي 
خلع يد به طرفيت ايشان مستلزم ارسال اظهارنامه است. براي مثال اگر مالكي كليد باغ خود را به 
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كارگري بدهد كه باغ او را براي يک روز شخم بزند و او از باغ خارج نگردد ؛ مالک مكلف است 
بدوا" اظهار نامه ارسال كرده و سپس چنانچه كارگر باغ را تخليه ننمود دعوي خلع يد به طرفيت 
او اقامه نمايد. اما عده اي معتقدند كه در چنين مواردي صرف تقديم دادخواست خلع يد و عدم 
رفع تصرف متصرف پس از ابالغ دادخواست نيز به منزله تغيير يد متصرف اماني به عدواني است 
و اظهار نامه ضرورتي ندارد. اما با استفاده از عمومات قانوني و مواد يكصد و هفتاد و يكم قانون 
آيين دادرسي مدني آنچه صحيح بنظر مي رسد اينست كه در كليه مواردي كه فردي به اذن مالک 
تحت هر عنوان ملكي را به تصرف در مي آورد و آنرا به مالک مسترد نمي نمايد تا پيش از ارسال 
اظهارنامه و انقضاي مهلت ده روزه اقامه دعوي رفع تصرف عدواني و يا خلع يد صحيح نخواهد 
بود و چنين دادخواستي قاعدتا" بايد مردود اعالم گردد. سوال ديگر اينست كه اگر فردي ملكي 
را به ديگري بعنوان امانت سپرده و يا به او اذن تصرف محدود داده است و اجازه به تصرف دادن 
به غير را نيز به او نداده است ؛ حال اگر چنين فردي همان ملک مورد تصرف خود را به ديگري 
تصرف دهد ؛ وضعيت مالک چگونه خواهد بود؟ بنظر مي رسد كه در چنين موردي رابطه متصرف 
ماذون اوليه با متصرف ثانوي كه از مالک اذن تصرف نداشته وليكن از متصرف ماذون اوليه اذن 
تصرف گرفته است و حاليه رفع تصرف نمي نمايد ؛ بايد مطابق ماده يكصد و هفتاد و يكم قانون 
بدوا" توسط متصرف ماذون اوليه اظهار نامه ارسال و سپس دعوي خلع يد يا رفع تصرف عدواني 
اقامه گردد اما در مورد مالک؛ چنانچه بخواهد دعوي خلع يد و يا رفع تصرف عدواني اقامه نمايد 
چگونه خواهد بود؟ در اينجا بنظر مي رسد كه مالک ملک اگر بخواهد صرفا" به طرفيت متصرف 
ثانوي اقامه دعوي نمايد چون رابطه مالک و متصرف ثانوي رابطه اماني نيست براي اقامه دعوي 
رفع تصرف عدواني و يا خلع يد نيازي به ارسال اظهار نامه نيست اما اگر بخواهد هم به طرفيت 
متصرف اوليه خود ) ماذون از قبل مالک( و هم به طرفيت متصرف ثانوي ) متصرف غير ماذون از 
ناحيه مالک( اقامه دعوي رفع تصرف عدواني و يا خلع يد نمايد بايد نسبت به متصرف ماذون اوليه 
خود رعايت ماده قانوني از جهت ارسال اظهار نامه را بنمايد ؛ در غير اينصورت اقامه دعوي اوبه 

طرفيت متصرف اوليه صحيح نخواهد بود.

بند	سوم:	موضوع	احراز	مالكيت	و	يا	عدم	آن	در	دعاوي	تصرف	عدواني	و..
مطابق ماده يكصد و شصت و دوم قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت 
و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف 
ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد. در ماده سيصد و سي ام قانون 
آيين دادرسي مدني سابق در خصوص مفاد اين ماده مقرر مي داشت كه:" در مورد دعوي تصرف 
عدواني و دعوي ممانعت از حق و همچنين در مورد دعوي مزاحمت؛ هر گاه مدعي عليه ادعاي 
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مالكيت خود يا انكار مالكيت و استحقاق مدعي را نمايد دادگاه وارد رسيدگي به دالئل مالكيت 
نمي شود و فقط در خصوص تصرف عدواني و ممانعت و مزاحمت تحقيق مي نمايد .... ومدعي 

مالكيت مي تواند در دادگاه صالحيتدار براي اثبات مالكيت خود اقامه دعوي نمايد."
شوراي نگهبان در نظريه شماره 1488 مورخ 1363/5/9 پيرامون اين موضوع چنين اظهار نظر كرده 
در مورد تصرف عدواني مذكور در ماده سيصد وسي قانون آيين دادرسي مدني )سابق(  است:" 
چنانچه متصرف ادعاي مالكيت نمايد و مدعي باشد كه يد سابقه ؛ غاصبانه بوده است انتزاع مال 

مورد دعوي از يد متصرف بدون رسيدگي ماهوي دليل شرعي ندارد." 
با ابرازچنين نظريه اي از ناحيه شوراي نگهبان در وضع قانون جديد آيين دادرسي مدني  ابراز سند 
مالكيت را دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق دانسته است مگر اينكه طرف ديگر سبق تصرف 

و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.
وضع چنين مقرراتي كه هر يک ناقض يكديگر مي باشند دادگاه را نيز در اتخاذ تصميم دچارسر در 
گمي نموده است. از سويي مهلت يكساله تصرف براي اثبات ادعاي تصرف عدواني در ماده جديد 
حذف گرديده و از سويي ابراز سند مالكيت رسمي را دليل سبق تصرف دانسته و از سوي ديگر به 
متصرف حق داده است كه سابقه تصرف خود را ثابت نمايد تا ابراز كننده سند مالكيت رسمي نتواند 
ملک را تصرف كند.!!! فلسفه وضع مقررات رفع تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني سابق 
و تعيين مهلت حد اقل يكساله براي تصرف و رفع تصرف از اين بابت بوده كه افراد مردم حتي با 
فرض مالكيت بدون توسل به قانون اقدام به احقاق حق فرضي يا مسلم خود ننمايند. و از سويي 
نيز دعوي رفع تصرف عدواني با احراز سبق تصرف كمتر از يكسال بسرعت منتج به نتيجه گرديده 
و حتي با فرض اينكه متصرف بعدي مالک ملک بوده باشد به جهت اقدام بدون توسل به قانون در 
مطالبه حق ؛ مجازات گردد. يعني اگر كسي مدعي مالكيت ملكي است كه در تصرف بيش از يكسال 
فرد ديگري قرار دارد ؛ حق ندارد كه خود سرانه اقدام به احقاق حق نموده و ملک را تصرف عدواني 
نمايد و بلكه با مراجعه به قانون و اثبات مالكيت خود ؛ ملک را با تمام خسارات وارده مطالبه و 
تصرف نمايد. در حاليكه در قانون جديد صرف ابراز سند مالكيت را دليل سابقه تصرف دانسته 
است كه اصوال" معقول نيست وانگهي قانون ابراز سند مالكيت مدعي را از اثبات سابقه تصرف 
خود بمدت يكسال و بيشتر معاف دانسته كه طبعا" مستلزم رسيدگي ماهيتي به اصالت سند ابرازي 
و همان تشريفات و ترتيبات رسيدگي به دعوي خلع يد است كه معموال" ساليان متمادي بطول مي 
انجامد و مخالف مفاد ماده يكصد و هفتادوهفتم قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي دارد:         
" رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل 
مي آيد." از سوي ديگر چگونه با وجود ابراز سند مالكيت رسمي از ناحيه مدعي و احراز و اثبات 
مالكيت او ؛ متصرف فعلي خواهد توانست سابقه تصرف خود را اثبات نمايد و با فرض اثبات ديگر 
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به كدام مجوز قانوني دادگاه مي تواند ) با وصف ابراز سند مالكيت رسمي و احراز و اثبات مالكيت 
رسمي مدعي ( حكم به رفع تصرف مالک و ابقاي تصرفات متصرف دهد؟ 

براي رفع اين تعارض فاحش و غير معقول بنظر مي رسد بهتر مي بود قانونگذار يا همان قانون سابق 
را در خصوص مورد ابقاء نمايد و يا اينكه بكلي دعاوي رفع تصرف عدواني و... را از قانون حذف 
نموده و فقط دارنده سند مالكيت رسمي را مستحق تصرف ملک مي دانست. تنها راه حلي كه بنظر 
مي رسد اينست كه محكمه در مواردي كه مدعي و يا متصرف عدواني داراي سند مالكيت رسمي 
است با احترام به سند رسمي دارنده سند فوق را مالک و مستحق تصرف ملک بداند و بكلي ادعاي 
متصرف فعلي حتي با فرض اثبات تقدم تصرف را مردود شمارد و اين امر سازگاري كاملي با نظريه 

شماره 1488 مورخ 1363/5/9 شوراي نگهبان خواهد داشت.

بند	دوم:	تعارض	ماده	يكصد	و	شصت	و	سوم	قانون:
در ماده يكصد وشصت وسوم قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد كه :" كسي كه راجع به مالكيت 
يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است؛ نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت 

از حق ؛ طرح دعوا نمايد."
با وضع ماده يكصد وشصت و دوم قانون ؛ وضع ماده مرقوم امري عبث است. زيرا وقتي در ماده 
يكصد وشصت و دوم قانون محكمه حق دارد وارد رسيدگي ماهيتي به سند مالكيت رسمي ابرازي 
مدعي و يا متصرف عدواني گردد ؛ چگونه دعوي كسي كه راجع به مالكيت اقامه دعوي نموده ؛ 
تحت عنوان تصرف عدواني و... را استماع نخواهد نمود؟ مگر اينكه چنين تفسير نماييم كه چون 
راجع به اصل مالكيت اقامه دعوي در شعبه ديگري گرديده است لذا طرح مجدد دعوي رفع تصرف 
عدواني و.... كه طبعا" با ابراز سند مالكيت رسمي است بعنوان اقامه دو دعوي يكسان در دو شعبه 
تلقي مي گردد كه بديهي است دعوي موخر قابل استماع نخواهد بود. و تفسير ديگر نيز اينست كه 
چون هر دعوي راجع به مالكيت با ابراز سند مالكيت رسمي صورت نمي پذيرد ) همچون دعوي 
اثبات مالكيت كه بلحاظ فقدان سند مالكيت رسمي اقامه ميشود( با وصف اقامه چنان دعوي ؛ طرح 

دعوي رفع تصرف عدواني مسموع نباشد. 

مبحث	هشتم	:	رسيدگي	به	دالئل	:
بند	اول:	ابهام	ماده	دويست	و	نهم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:

مطابق ماده دويست و نهم قانون هرگاه سند معيني كه مدرک ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد 
طرف ديگر باشد؛ به درخواست طرف؛ بايد آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد 
خود اعتراف كند ولي از ابرازآن امتناع نمايد؛ دادگاه مي تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند. عبارت 
" يكي از طرفين " واجد ابهام است زيرا اگر سند به نفع كسي باشد كه از ابراز آن امتناع مي ورزد؛ 
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چگونه مي توان عدم ابراز را از قرائن مثبته به نفع وي دانست؟ بنابر اين بايد عدم ابراز سند توسط 
كسي كه سند در اختيار اوست بنفع طرف مقابل قرينه مثبته باشد.

بند	دوم:	ابهام	ماده	دويست	و	بيست	و	چهارم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
مطابق ماده دويست و بيست و چهارم قانون، مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضاء يا اثر انگشت 
منعكس در سند به او نسبت داده شده است؛ اگر در حال حيات باشد ؛ براي استكتاب يا اخذ اثر 
انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر 

مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود.
درحاليكه هميشه سند منتسب به اطراف دعوي نيست و در بسياري از موارد طرفين دعوي قادر 
نيستند كه فردي كه سند منتسب به اوست را در دادگاه حاضر نمايند و در امور حقوقي نيز امكان 
جلب طرفين دعوي و يا فرد خارج از دعوي كه به هر ترتيب به قول و فعل او استناد گرديده است 
نيز وجود ندارد. بنا براين چگونه عدم حضور فرد منتسب اليه تنظيم سند ؛ موجب قرينه صحت 
سند تلقي مي گردد؟ در اين خصوص شعبه ششم ديوان عالي كشور در راي شماره 352 مورخ 
1327/2/30 آورده است كه:" امتناع از حضور براي استكتاب وقتي ممكن است از قرائن اصالت 
شمرده شود كه نويسنده سند؛ خود خوانده معرفي شده و براي استكتاب دعوت گردد نه شخص 
بنابراين اگرچه راي مزبور راي وحدت رويه نيست اما راه گشاي دادرس در  خارج از دعوي." 
مواجهه با چنين وضعيتي در پرونده هاي مطروحه است و بنظر مي رسد تفسيرغيرازآن منطبق با 

روح قانون و عدالت نباشد.

گفتارپنجم:	بررسي	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	دستور	موقت:	
مبحث	اول:	ابهام	ماده	سيصد	وسيزدهم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:

مطابق ماده سيصد وسيزدهم قانون درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. 
درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد.

در مانحن فيه نيز ممكن است اين ابهام رخ دهد كه تقاضاي دستورموقت بدون تقديم دادخواست نيز 
قابل پذيرش است. در حاليكه برابر ماده چهل و هشتم قانون آيين دادرسي مدني شروع به رسيدگي 
در محاكم الزاما" و صرفا" با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي امكانپذير است لذا تقاضاي 

دستور موقت نيز الزاما" با تقديم دادخواست و پس از پرداخت هزينه دادرسي قابل پذيرش است.

مبحث	دوم:	آيا	مرجع	تجديد	نظر	مي	تواند	دستور	موقت	صادر	كند؟:
برابر ماده سيصد ودهم قانون آيين دادرسي مدني در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد ؛  دادگاه 
به درخواست ذينفع برابر  مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد. مطابق ماده سيصد و يازدهم قانون 
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نيز چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود 
ودر غير اينصورت مرجع درخواست؛ دادگاهي مي باشد كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
با اين ترتيب تقاضاي دستور موقت مي تواند از دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظري كه دعوا 
در آن مطرح است صورت پذيرد. حال اگر در دادگاه بدوي قرار رد دستور موقت صادر گردد باز 
هم در مرحله تجديد نظر مي توان تقاضاي دستور موقت نمود؟ آنچه محل ابهام است اينست كه 
اجراي دستور موقت نيازمند تاييد رئيس حوزه قضايي است يا خير؟ در اين خصوص نظريه مورخ 
1376/12/27 قضات دادگاههاي عمومي تهران مي تواند مالک قرار گيردكه بيان مي دارد: " دستور 
موقت چنانچه از سوي دادگاه بدوي مورد پذيرش قرار گيرد؛ تجديد نظر خواهي نسبت به آن قابل 
استماع است و مفروض به رد آن قابل تجديد نظر نخواهد بود. در خصوص تحصيل اجازه موضوع 
ماده 773 قانون آيين دادرسي مدني كه برابر ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب بايد 
مرعي قرار گيرد. چنانچه ابتدا از مرجع تجديد نظر تقاضا مي شود رعايت ماده مذكور از سوي مرجع 
اخير الذكر ضروري و الزم است و در صورتي كه ورود مرجع تجديد نظر در مقام رسيدگي به اعتراض 

قبول تقاضاي دستور موقت از سوي محكمه بدوي باشد ؛ تحصيل اين مجوز الزم نيست."

گفتار	ششم:	بررسي	تناقضات	وابهامات	درمبحث	تجديد	نظرخواهی	وفرجام	خواهی:
مبحث	اول:	ابهام	وايراد	ماده	سيصد	وسي	ام	قانون	آيين	دادرسي	مدني:

مطابق ماده سيصد وسي ام قانون آراي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور حقوقي قطعي است؛ 
مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد. مطابق ماده چهارصد و هفتاد 
وپنجم قانون آيين دادرسي مدني سابق احكام صادره از دادگاههاي بخش و شهرستان قابل پژوهش 
بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده بود و در ماده هفتم قانون مزبور نيز رسيدگي ماهيتي به 
هر دعوايي دو درجه ) نخستين و پژوهش( داشت مگر مواردي كه قانون استثناء مي نمود. بنابراين 
اصل بر عدم قطعيت آراي دادگاهها بود مگر مواردي كه قانون استثناء مي كرد. و اين امر با اصول 
حقوقي جهان متمدن نيز سازگاري داشت چه اينكه در تمامي سيستمهاي حقوقي رائج دنيا اصل بر 
عدم قطعيت آراء محاكم است مگر در مواردي كه قانون استثناء مي نمود. متاسفانه در مدت زماني 
بعد از انقالب ، شوراي نگهبان بدالئل غير موجه و غير منطقي تجديد نظر خواهي از آراء دادگاهها 
را خالف شرع اعالم نمود. تالي فاسد چنين نظريه اي اين بود كه محاكم به درخواست تجديد نظر 
توجهي نمي كردند و مقررات مربوطه نيز متروک مانده بود. صرفنظر از آنكه احكام بسياري از ناحيه 
قضات صادر گرديد كه غالبا" مخالف صريح قانون و شرع و عدالت بود و احكام مزبور حقوق حقه 
بسياري از آحاد ملت را تضييع نمود اما در نهايت امر بداللت عقلي متوجه گرديدند كه چنين رويه 
اي با هيچ منطق حقوقي و عقلي سازگار نبوده وبه طريق اولي بواسطه صدور احكام از ناحيه قضاتي 
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كه غالبا" فاقد تخصص حقوقي بوده و بواسطه اطمينان از عدم بررسي مجدد و نقض و فسخ در 
مرجع باالتر ؛ توجهي به اجراي قانون نداشتند ؛ مورد با موازين شرعي نيز منطبق نبوده بلكه مخالف 
صريح شرع تلقي مي گرديد زيرا در هيچ قسمت از موازين و احكام شرعي اختيار تضييع حقوق 
مسلم مسلمانان داده نشده است . لذا در مقررات قانون آيين دادرسي مدني حق تجديد نظر خواهي 
را احياء نمودند ليكن مجددا" نيز اصل را بر عدم قطعيت آراي محاكم قرار داده مگر درمواردي كه 
قانونا" قابل تجديد نظر خواهي باشند. متاسفانه همانند هميشه تاريخ اين مرز و بوم كه دستخوش 
افراط و تفريط بوده ايم ، پس از تفريط آنچناني در حذف حق تجديد نظر خواهي كه تاكنون نيز در 
مورد احكام دادگاههاي انقالب در خصوص مواد مخدر نيز ادامه دارد؛ عليرغم احياي حق تجديد 
نظر خواهي بعنوان خالف اصل و به اصطالح در موارد محدود مقرر در قانون آيين دادرسي مدني 
در اقدامي افراطي و با تصويب انواع و اقسام قوانين و اصالحات پي در پي ؛ مجددا" احكام قضايي 
صادره از ناحيه محاكم حقوقي و كيفري دهها بار قابليت تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي يافت. 
براي نمونه برابر قانون آيين دادرسي مدني و قانون دادگاههاي عام واصالحات متعدد پس از آن؛ هر 
كس مي توانست بدوا" بعنوان واخواهي ) نسبت به راي غيابي( و سپس بعنوان تجديد نظر خواهي 
در محاكم تجديد نظر و سپس بعنوان فرجام خواهي از ديوان عالي كشور و اعالم اشتباه و اعاده 
دادرسي و تقاضاي اعمال ماده 18 قانون دادگاههاي عام و فرجام خواهي نزد رئيس قوه قضاييه 
و هيئت  تشخيص و..... تقاضاي تجديد نظر نسبت به آراي )حتي قطعيت يافته( بنمايد. مجددا" 
رويه مزبور ديوان عالي كشور را كه حق رسيدگي ماهيتي به هيچ دعوايي را نداشت تبديل به دادگاه 
تجديد نظر و حتي بدوي نمود و چون هر محكوم عليهي تا آخرين مرجع ممكن به راي صادره 
به ضرر خود اعتراض مي نمود و بعضا" در مراحلي اجازه توقف اجراي حكم را نيز اخذ    ميكرد 
نهايتا" و مجددا" تجديد نظر خواهي را محدود به مرحله تجديد نظر استان و يا موارد معين فرجام 
خواهي در ديوان عالي كشور نمودند و اعالم اشتباه و فرجام خواهي فوق العاده حذف گرديد و 
منحصر به موارد خاص در قانون گرديد. بهر صورت دستگاه قانونگذاري ودستگاه قضايي تاكنون 
نيز سامان منطقي نيافته و همچنان وضعيت آراي محاكم نامعلوم مي باشد؛ تا در آينده چه قوانين 
ديگري تصويب و اجرا گردد. علي ايحال در حال حاضر اصل بر قطعيت آراي محاكم حقوقي است 

مگر در مواردي كه قانونا" قابل تجديد نظر خواهي باشند.

مبحث	دوم	:	ابهام	ماده	سيصد	و	سي	و	يک	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
مطابق ماده سيصد و سي و يكم قانون در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال 
متجاوز باشد قابل تجديد نظر خواهي دانسته شده است. از سويي مطابق ماده پانصد و بيست و 
نهم قانون ضمن عطف به ما سبق نمودن به احكام گذشته ؛ كليه قوانين مغاير گذشته را لغو نموده 
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است. در حاليكه پيش از وضع و تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي مدني جديد ؛ بهاي خواسته 
جهت تجديد نظر خواهي بيش از دو ميليون ريال بوده و در زمان لغو قانون سابق و اجراي قانون 
الحق پرونده هاي حقوقي بسياري در محاكم مطرح بوده اند كه منجر به صدور حكم بدوي نگرديده 
بودند؛ لذا با تصويب و اجراي قانون جديد و لغو قانون سابق ؛ تمامي آرايي كه از ناحيه محاكم 
بدوي صادر و بهاي آن برابر قانون سابق بين دو ميليون و يک ريال تا دو ميليون و نهصد و نود 
هزار ريال بوده قطعيت مي يابد. متاسفانه در اين راستا احكام بسياري خالف قانون صادر گرديد كه 
قابل تجديد نظر خواهي به استناد قانون الحق نبود و ناچارا" محكوم عليه با توسل به طرق ديگر 
همچون اعالم اشتباه و فرجام خواهي فوق العاده از هيئت تشخيص ديوان كشور و يا رئيس قوه 
قضاييه و....... اقدام مي نمود. بنظر مي رسد واقعا" الزم بود قانونگذار تكليف احكام صادره نسبت 
به دعاوي مطروحه پيش از اجراي قانون جديد كه همزمان و يا بعد از اجراي قانون جديد صادر مي 

گرديدند را معلوم     مي كرد تا موجب تضييع حقوق اصحاب دعوا نگردد. 

مبحث	سوم:	ابهام	مربوط	به	ماده	سيصد	و	هشتاد	وسوم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
هزينه دادرسي يكي ازمباحث مهم درآيين دادرسي است و خصوصا” دردعاوي حقوقي كه غالبا” 
دعاوي مالي است و نيازمند تقويم خواسته و پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف مي باشد 
بسيارحائزاهميت مي باشد. درقانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/1/21 و اصالحات بعدي 
آن باب هشتم دردوفصل طي مواد 502 الي 514 به اين مهم اختصاص يافته است. همچنين درمواد 
متعدد نيزبه انحاء مختلف به اين امرپرداخته است ازقبيل فصل دوم از باب سوم در مقررات مربوط 
به بهاي خواسته ) مواد 61 الي 63( و يا فصل دوم از باب چهارم در مقررات مربوط به احكام 
قابل تجديد نظرخواهي) ماده 330( و يا مبحث اول ازفصل اول ازباب پنجم درمقررات مربوط به 
فرجام خواهي ) ماده 367( كه به بيان موارد تعيين خواسته مي پردازد وبديهي است بهاي خواسته 
صرفنظرازتعيين صالحيت وقابليت تجديدنظرخواهي يافرجام خواهي عمدتا" درخصوص پرداخت 
هزينه دادرسي واجد اهميت است. درخصوص مرحله فرجام خواهي مقررات آيين دادرسي مدني 
و بعض قوانين مرتبط ديگردرخصوص پرداخت هزينه دادرسي داراي ابهاماتي است كه در اين 
قسمت به بررسي ابهامات مزبور و تبيين اين موضوع مي پردازيم.                                                                                                              

بند	اول:	جايگاه	قانوني	ديوان	عالي	كشور:	
ديوان عالي كشوريا ديوان تميز نهادي قضايي است كه براي  نظارت بر حسن اجراي قوانين تاسيس 
گرديده است. تاسيس ديوان عالي كشور درايران تقليدي ازعالي ترين مرجع قضايي درنظام حقوقي 
فرانسه يعني Court de Cassasion بوده است. مصطفي منصورالسلطنه)عدل( در سال 1327 ق 
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/1909-1910 م يعني زماني كه تشكيالت ديوان تميز ) ديوان عالي كشور( هنوز قانونا" مشخص 
ديوان تميز محكمه عاليه اي است كه مافوق تمام  نشده بود راجع به ديوان تميز مي نويسد: " 
درجات محاكم بوده و فقط درپايتخت منعقد مي شود و برعكس ساير محاكم كه حوزه اقتدارشان 
)صالحيت( محدود بوده و منحصر به يک محله يا يک شهر و يا ايالت است ديوان تميز تمام خاک 
ايران را در تحت اقتدار )صالحيت( داشته و تمام احكام قابل تميز را ازهرمحكمه كه صادر شده 
باشد مي تواند تميزا" رويت و رسيدگي نمايد."                                                                                                       

وي اضافه ميكند كه:" اهم وظائف ديوان تميز آن است كه مراقبت كامل نمايد تا ساير محاكم قوانين 
مملكت را صحيحا" تاويل و اجرا نمايند. ديوان تميز به كنه و اصل دعاوي كه رويت مي كند؛ 
رسيدگي نمي نمايد. يعني بايد تمام نكات و دعاوي را كه حكام اوليه قبول نموده اند ثابت دانسته 
و فقط مالحظه نمايد كه به فرض ثبوت اين نكات و مطالب ؛ آيا قانون صحيح اجرا شده است يا 
نه؟ و در صورتي كه انطباق مصداق با حكم قانون صحيح باشد آن راي را ابرام كند و اگر انطباق 
آن مصداق با حكم قانون نادرست باشد آن راي را نقض كند."بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم 
قانون اساسي از فصل يازدهم نيز كه نظارت بر حسن اجراي قوانين را يكي از وظائف قوه قضاييه 
تعيين مي نمايد در مقام بيان اين وظيفه نظارتي است كه در اصل يكصد و شصت و يكم قانون 
اساسي در خصوص محاكم قضايي آنرا برعهده ديوانعالي كشور بعنوان بخشي از سازمان اصلي قوه 
قضاييه قرار داده و چنين بيان مي دارد كه:" ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين 
در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود 
بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد." البته دراصل يكصد و 
هفتاد وچهارم نيز در خصوص حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري آنرا 
برعهده سازمان بازرسي كل كشورقرار داده كه سازمان مزبور نيزبخشي ازسازمان قوه قضاييه بوده 
ليكن در اين نوشتار صرفا" به بررسي وضعيت ديوانعالي كشور مي پردازيم . ماده 366 قانون آيين 
دادرسي مدني مصوب1/21/ 1379 نيز با تاييد صريح وظيفه نظارتي ديوان عالي كشورچنين بيان مي 
دارد كه : " رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست 
فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. " در قسمت صدر ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني 
سابق چنين متذكر گرديده بود كه:" مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم 
يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه...". با توجه به آنچه بيان شد در 
ديوان عالي كشور رسيدگي قضايي به مفهوم دادرسي ماهيتي صورت نمي گيرد واصطالح دادرسي  
اختصاصا" مربوط به محاكم بدوي و تجديد نظر استان مي باشد. بنابر اين ماده 368 قانون آيين 
دادرسي مدني مصوب 1379/1/21كه احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن و طالق و حجر و وقف 
را قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور دانسته است ناظر بررعايت شرائط شرعي و قانوني 
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اينگونه دعاوي است  و منظور قانونگذار رسيدگي ماهوي به دعاوي مزبور نيست. از مواد 367 و 
368 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379/1/21 نيزچنين مستفاد مي گردد كه احكام راجع به 
اصل نكاح و فسخ آن و طالق و حجر و وقف  كه پس از رسيدگي ماهيتي از محاكم بدوي صادر 
گرديده باشد ابتداء" در محاكم تجديد نظر استان قابل تجديد نظر خواهي ماهيتي است و چنانچه 
از اينگونه احكام در مواعد مقرر قانوني تجديد نظر خواهي شده و يا نشده باشد قابل رسيدگي 
فرجامي ) شكلي( در ديوان عالي كشور ميباشد. اما در بند پنجم ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني 
كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق پيش بيني نگرديده بود چنين قيد گرديده است كه ديوان عالي 
كشور در مقام رسيدگي فرجامي به بررسي اين مطلب كه " تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به 
دالئل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد" نيز مي پردازد. ازبند مرقوم ممكن است چنين استنباط 
گردد كه رسيدگي ديوان عالي كشور در مواردي نيزماهيتي محسوب خواهد گرديد و ديوان عالي 
كشور نيز همچون محكمه تجديد نظر حق خواهد داشت در ماهيت دعوي ورود نموده و اثباتا" يا 
نفيا" اظهار نظر نمايد. اما چنين استنباطي صحيح نخواهد بود زيرا بررسي ديوان عالي كشور نسبت 
به چگونگي تحقيقات محاكم بدوي و تجديد نظر نيز منحصرا" رسيدگي شكلي است و ديوان عالي 
كشور صرفا" به محكمه بدوي و يا تجديد نظر متذكر مي گردد كه اصحاب دعوي دالئلي ابراز 
نموده اند كه توسط محاكم فوق مورد توجه قرار نگرفته است و اينكه آيا دالئل فوق ماهيتا" موجب 
اثبات يا نفي حقي براي اصحاب دعوي گردد مجددا" در صالحيت محاكم رسيدگي كننده بدوي 
و يا تجديدنظر مي باشد. درمواد 559 و 560 قانون آيين دادرسي مدني سابق صرفا" بندهاي اول 
الي چهارم ماده 173 قانون آيين دادرسي مدني مصوب1/21/ 1379 ذكرشده بود و بند پنجم در 
قانون 1/21/ 1379 اضافه گرديده علي ايحال اگر چه بند پنجم ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني 
مصوب1379/1/21 مفهوما" و منطوقا"  استنباط رسيدگي ماهيتي توسط ديوان عالي كشور را تقويت 
مي نمايد ليكن با توجه به جايگاه قانوني ديوان عالي كشور و صراحت اصول متعدد قانون اساسي 
و مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني كه وظيفه اصلي ديوان عالي كشوررا منحصرا" تشخيص 
انطباق يا عدم انطباق راي مورد فرجام خواهي با موازين شرعي و مقررات قانوني دانسته است بند 
پنجم ماده 173 قانون آيين دادرسي مدني را نيز بايد منحصر به همين وظيفه قانوني دانست زيرا 
فرجام خواهي طريق فوق العاده اعتراض به احكام است واز ساير طرق شكايت از احكام متمايز 
دانسته شده است. فرجام نه يک طريقه عدولي مانند رسيدگي واخواهي است و نه يک طريقه  
تصحيحي مانند رسيدگي دردادگاه تجديد نظر  مي باشد . رسيدگي فرجامي عدولي نيست زيرا 
مرجع آن دادگاه صادر كننده حكم نيست. رسيدگي تصحيحي نيز نيست زيرا ديوان عالي كشور 
رسيدگي را تجديد نمي نمايد. بنابراين با توجه به مراتب پيشگفتار و اينكه عنوان دادرسي مستلزم 
حضور و دفاع اصحاب دعوي است  درحاليكه در ديوان عالي كشورهرگزاصحاب دعوي جهت 
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دفاع حضور نمي يابند  لذا رسيدگي ديوان عالي كشور عنوان دادرسي بمفهوم اخص آن كه در 
محاكم بدوي و تجديد نظر صورت مي گيرد را نخواهد داشت.حال بايد ببينيم كه اگردرديوان عالي 
كشوردادرسي صورت نمي گيرد و اجراي وظيفه نظارتي قضايي ازجهت اجراي صحيح قوانين 
نيزتكليف هيئت حاكمه است كه آنرا به قوه قضاييه وقوه قضاييه به ديوانعالي كشورمحول نموده 
است آيا براي اجراي چنين وظيفه نظارتي درقانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مربوطه هزينه 

دادرسي پيش بيني گرديده است؟ 

بند	دوم	:	هزينه	دادرسي:
مطابق ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني هزينه دادرسي 

عبارت است از:                                                                  
)1(: هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم ميشود.                                 

)2(: هزينه قرارها و احكام دادگاه.
در قانون آيين دادرسي مدني سابق هزينه هايي كه شخص در مقام دادخواهي بايد پرداخت مي 
نمود را تحت دو عنوان " هزينه دادرسي" و "هزينه دفتر " مورد بحث قرارمي داداما در قانون آيين 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب1/21/ 1379 كليه هزينه ها تحت عنوان 
هزينه دادرسي مورد بحث واقع شده اند.هزينه هاي دادرسي در هر مرحله  اعم از بدوي و تجديد 
نظر شامل هزينه تقديم دادخواست و هزينه تصديق اوراقي است كه به دادگاه تقديم مي گردد. 
هزينه هايي همچون هزينه اظهارنامه و يا هزينه هاي اجرايي جزء هزينه هاي دادرسي محسوب نمي 
گردند. در برخي از قوانين ازعناوين هزينه دادرسي استفاده نشده است همچون ماده 110 قانون 
تامين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 كه از عنوان "هزينه تمبردعاوي" استفاده كرده است. اداره 
حقوقي قوه قضاييه طي نظريه شماره 7/9906-1371/9/4 در ارتباط با مفهوم هزينه تمبر دعاوي 
مندرج در قانون مرقوم اعالم داشته است كه: " طبق ماده 110 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 ؛ 
تامين اجتماعي از پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است و چون هزينه دفتري غير از هزينه دعاوي 
است لذا معافيت مذكور شامل هزينه دفتري  نمي شود."                                                            

بند	سوم:	هزينه	دادرسي	در	دادگاه		بدوي	وحكم	غيابي	و	تجديد	نظر:
مطابق ماده 503 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني هزينه دادخواست 
كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث 
و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و 
برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده )3( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و 
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مصرف آن در موارد معين  مصوب 1373/12/28 و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت 
الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد. ماده )3( قانون وصول 
برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28 در بندهاي 4 و 6 و قسمتهاي الف و ب از بند 12 
به بيان هزينه هاي دادرسي مرحله بدوي و حكم غيابي و تجديد نظر پرداخته است. بدين ترتيب 
كه در مرحله بدوي دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون ريال تقويم شده باشد معادل يكم و نيم 
درصد ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد برآن دو درصد ارزش خواسته 
تعيين گرديده است. در مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدوا" يا غيابا" صادر شده باشد 
نيزسه در صد به نسبت ارزش محكوم به تعيين گرديده است. عالوه بر هزينه هاي فوق نيز بايد 
مبلغ يكهزار ريال بر روي اوراق دادخواست و شكواييه ابطال تمبر گردد. هزينه تصديق اوراق و 
گواهيهاي صادره از دفاتر دادگاهها و كليه مراجع قضايي نيزدر هر مورد مبلغ دويست ريال تعيين 
شده است كه بر روي تصاوير اوراق پس از رويت اصول آنها الصاق و ابطال تمبر مي گردد.                     

بند	چهارم:	هزينه	دادرسي	در	ديوانعالي	كشور:
مطابق ماده 503 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امورمدني در خصوص هزينه 
دادخواست فرجام به ماده )3( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 
مصوب 1373/12/28 ارجاع مي نمايد. ماده 383 قانون آيين دادرسي مدني نيز عدم پرداخت هزينه 
دادرسي مرحله فرجامي را از موجبات اخطار رفع نقص دانسته است. اما درمراجعه به ماده )3( 
قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... مصوب 1373/12/28 وا  ژه اي به نام فرجام 
ديده نمي شود و بند )12( ماده )3( نيز ناظر به هزينه هاي دادرسي مرحله بدوي ؛ اعتراض به حكم 
غيابي ؛ تجديد نظر در دادگاه تجديد نظراستان؛ تجديد نظر در ديوانعالي كشور؛ اعتراض ثالث و 

اعاده دادرسي است و در مورد هزينه مرحله فرجام حكمي ندارد.  
همانگونه كه در ابتداي اين نوشتار متذكر شديم رسيدگي در ديوانعالي كشور بصورت شكلي و 
جهت تشخيص انطباق آراء صادره با موازين شرعي و قانوني است و در ديوانعالي كشور دادرسي 
همانند محاكم بدوي و تجديد نظر صورت نميگيرد. در قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي 
دولت و... مصوب 1373/12/28 نيز جهت رسيدگي تجديدنظري در ديوانعالي كشور هزينه دادرسي 
معين نموده است. در حاليكه درمواد 383 و387 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در امور مدني از هزينه فرجامي نام مي برد و ذكر" رسيدگي تجديد نظري در ديوانعالي كشور" در 
قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مصوب12/28/ 1373 با عناوين مصرحه در قانون 
آيين دادرسي مدني منافات داشته و چنين تصور مي شود كه در ديوانعالي كشور رسيدگي تجديد 

نظري نيز صورت مي گيرد. 
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مشخص نيست عليرغم اينكه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب       12/28/ 
1373 مقدم بر تاريخ تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب1/21/ 1379 بوده و هر دو قانون 
مزبور نيز توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب گرديده به چه علت قانونگذار در عطف مبحث 
درآمدهاي دولت  از  برخي  نحوه وصول  قانون  به  مدني  دادرسي  آيين  قانون  در  دادرسي  هزينه 

مصوب12/28/ 1373 توجهي به متن قانون مقدم تصويب در خصوص موضوع ننموده است ؟ 
بهرصورت در حال حاضرعمال" معيارمحاسبه هزينه دادرسي در مرحله فرجام خواهي همان مقررات 
قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب 1373/12/28 است و بايد عبارت تجديد 
نظر در ديوان عالي كشور را از باب مسامحه قانونگذار در وضع عبارت قانوني فرض كرده و مقصود 

قانونگذار از ذكر عبارت فوق را فرجام خواهي تفسير نمود.

گفتارهفتم	:	بررسي	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	داوري:
ابهام	ماده	چهار	صد	و	نود	و	يک	قانون	آيين	دادرسي	مدني:

مطابق ماده چهارصد ونود ويک قانون چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به 
داوري ارجاع شده باشد ؛ در صورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطالن آن ؛ رسيدگي 

به دعوا تا قطعي شدن حكم بطالن راي داور متوقف مي ماند. 
مطابق تبصره ماده مرقوم در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل 

گردد رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.
نكته مورد ابهام اينست كه آيا براي ابالغ و اجراي راي داور كه راسا" خارج از دادگاه صادر شده 

باشد نيازي به تنظيم دادخواست و الصاق تمبر هزينه دادرسي دارد؟:
در اين خصوص قضات دادگاههاي حقوقي تهران در نظريه مورخ 1365/11/2 خود چنين اظهر 
نظر نموده اند كه:" در خواست ابالغ و اجراي راي داور كه راسا" خارج از دادگاه صادر شده باشد ؛ 
مطابق قانون آيين دادرسي مدني بالمانع است و براي اين تقاضا نيازي به تنظيم دادخواست  و الصاق 
تمبر هزينه دادرسي نيست و درخواست مذكور ازدادگاهي بايد بعمل آيد كه صالحيت رسيدگي به 

اصل دعوي را دارد."

گفتارهشتم:	بررسی	تناقضات	و	ابهامات	در	مبحث	هزينه	دادرسی	و	اعسار	:
مبحث	اول:		ابهام	ماده	پانصد	ودوم	قانون	آيين	دادرسي	مدني	:

مطابق	ماده	پانصد	و	دوم	قانون	هزينه	دادرسي	عبارتست	از:
1(: هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود.

2(: هزينه قرارها و احكام دادگاهها.
آنچه مورد ابهام است اينست كه منظور ازهزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم ميشود چيست؟ آيا 
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منظور بهاي اوراقي است كه از دادگستري خريداري مي گردد؟ يا منظور تمبر الصاقي است؟
 اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 7/4342 مورخ 1360/10/8 آورده است : " هزينه دادرسي 
در ماده 681 قانون آيين دادرسي مدني )سابق( مشخص گرديده  و منظور از هزينه برگها در آن ماده 

عنوان شده هزينه اي است كه در ماده 682 قانون مذكور مشخص گرديده است ...."
در ماده 682 قانون آيين دادرسي مدني سابق هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست 
و  پژوهشي  دادخواست  و  ثالث  اعتراض شخص  و  غيابي  به حكم  اعتراض  و  متقابل  و  بدوي 
دادخواست اعاده دادرسي و فرجام و هزينه وكالتنامه و برگ اجرايي در دادگاههاي بخش ده ريال 

و در ساير دادگاه ها بيست ريال تعيين شده بود.
بنظر مي رسد با استفاده از مالک نظريه فوق بايد منظور از هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي 
شود را عطف به قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 نمود كه طي آن 
هزينه دادرسي برگ هاي فوق تعيين گرديده است و در ماده پانصد وسوم به آن تصريح شده است.

مبحث	دوم:	ابهام	ماده	پانصد	وچهارم	قانون	آيين	دادرسي	مدني:
در فصل دوم قانون آيين دادرسي مدني در مبحث اعسار از هزينه دادرسي صرفا" به تعريف و بيان 
وضعيت فرد معسر پرداخته و مي گويد كه:" معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم 

كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست."
ليكن در موارد بسياري وضعيت افراد معسر نبوده بلكه مفلس مي باشند و اصوال" معسربودن ايشان 
دائمي است. در حاليكه در قانون آيين دادرسي مدني وضعيت فرد مفلس را بيان نمي دارد. آنچه 
مي توان بعنوان راه حل پيشنهاد كرد اينست كه ماده پانصد وچهارم قانون معسر را فردي تعريف 
مي نمايد كه بطور موقت قادر به پرداخت هزينه دادرسي نيست بنابر اين فردي كه مفلس باشد عدم 
كفايت دارايي او بر فرض موقت بودن تا زمان خروج از وضعيت افالس ادامه مي يابد و منظور 
اينست كه ماده مرقوم را كه در خصوص اعسارموقت است مي توانيم شامل افالس موقت نيز بدانيم.

                      

	منابع:
1- آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور مدني – زراعت عباس – خط سوم- 1379

2- مبسوط در آيين دادرسي مدني – علي مهاجري – انتشارات فكر سازان -1386
3- آيين دادرسي مدني و بازرگاني دادگاههاي عمومي و انقالب – صدر زاده افشار سيد محسن – انتشارات جهاد دانشگاهي – بهار 1382

4- آئين دادرسی مدنی – دكتر شمس – انتشارات دانشگاه تهران - 1389
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1-	تعريف	قرارداد	پيش	فروش	ساختمان
اولين مسئله اي كه پيش از هر چيز مي بايست مورد بررسي دقيق قرار گيرد تعريف قرارداد پيش 
فروش از منظر قانونگذار و تشخيص عناصر تعريف مزبور مي باشد زيرا براي بحث و بررسي 
پيرامون شرايط و كيفيت انعقاد قرارداد پيش فروش، ابتدا الزم است تعريف و مصاديق اين عقد كه 

به تازگي به صورت يک عقد معين درآمده مشخص گردد.
مادۀ 1 قانون پيش فروش ساختمان در تعريف اين قرارداد اشعار مي دارد: »هر قراردادي با هر عنوان 
كه به موجب آن، مالک رسمي زمين )پيش فروشنده(، متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني 
مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث 
و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيّت طرف ديگر قرارداد )پيش خريدار( درآيد 
از نظر مقررات اين قانون ، ))قرارداد پيش فروش ساختمان محسوب مي شود((. با توجه به تعريف 
قانوني ارائه شده ، مي توان به چند نكته اشاره نمود. نخست آنكه با توجه به اهميت قراردادهاي 
پيش فروش و حجم عظيم گردش مالي كه امروزه در اغلب اين قراردادها وجود دارد و با در نظر 
گرفتن اين نكته كه پيش فروش مجتمع هاي آپارتماني عموماً در شهرها صورت مي گيرد و امكان 
ثبت امالک و دسترسي به سوابق آن ها در شهرها به مراتب بيش از روستاها است مقنن، امكان ورود 
به عرصۀ پيش فروش ساختمان را تا اندازه اي محدود نموده و تنها به كساني اجازۀ پيش فروش 

تشكيل قرارداد پيش فروش ساختمان

كارشناس	ارشد	حقوق	خصوصي	ـ	كارآموز	وكالتمحمود	كهنی	خشكبجاری

به  اخيراً  كه  مهّمي  قوانين  از  يكي 
رسيده،  قانونگذاري  قّوۀ  تصويب 
قانون پيش فروش ساختمان مي باشد 
كه پس از بحث ها و مجادالت فراوان 
قرارداد  ماهيت  و  مفهوم  باب  در 
امكان  يا عدم  امكان  پيش فروش و 
انتقال مال غيرموجود، نهايتاً در تاريخ 
مجلس  تصويب  از   1389/10/12
ضمن  و  گذشت  اسالمي  شوراي 
پذيرش صحت قرارداد پيش فروش 
ساختمان، تكليف بسياري از جزئيات 

مربوط به آن را مشخص نمود.
بررسي و مداقّه در قانون مورد اشاره، 
اين حقيقت را بر ما آشكار مي سازد 
كه اصول حاكم بر اين قانون، بعضًا 
قانون  در  موجود  قواعد  برخي  با 
شرايط  در  و  بوده  متفاوت  مدني، 
فعلي، قرارداد پيش فروش از جهات 
و  عقود  ساير  از  متمايز  مختلف، 
حاضر،  مقالۀ  در  مي باشد.  معامالت 
هدف ما اين است كه اين تفاوت ها 
را در يكي از حوزه ها يعني در حيطۀ 

تشكيل و انعقاد قرارداد پيش فروش، 
مورد تجزيه و تحليل قرار داده و براي 
تعريف  به  ابتدا  مقصود،  اين  تحقق 
قانوني پيش فروش پرداخته و عناصر 
قانونگذار  ديد  از  را  تعريف  اين 
مشخص خواهيم نمود و آنگاه بعد 
تنظيم  براي  الزم  شرايط  بررسی  از 
انعقاد  قرارداد پيش فروش ، كيفيت 
اين گونه قراردادها را مورد تجزيه و 

تحليل قرار خواهيم داد.

مقدمه
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داده كه به موجب سند رسمي، مالک زمين محّل ساخت باشند و يا بر طبق تبصرۀ مادۀ يک قانون1، 
سرمايه گذاراني باشند كه در ازاي سرمايه گذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري، 
واحدهاي ساختماني مشخص از بناي احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به موجب سند رسمي 
به آنان اختصاص يافته و يا مستأجريني باشند كه به موجب سند رسمي، حق احداث بنا بر روي 
عرصۀ مورد اجاره را داشته باشند. بنابراين، ذيحق بودن در پيش فروش ساختمان حتماً بايد مستند 
به سند رسمي باشد تا امكان استعالم از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در باب مالكيت عرصۀ 
محل ساخت فراهم گرديده و از كالهبرداري هاي بزرگ و طرح دعاوي پيچيده در محاكم، حتي 

المقدور جلوگيري بعمل آيد.
نكتۀ ديگر اين كه با توجه به تعريف مندرج در مادۀ يک، قرارداد پيش فروش يک عقد عهدي 
مي باشد يعني عقدي كه: »تعهدي بر گردن يک طرف قرارداد و حّقي ديني براي طرف ديگر به 
وجود مي آورد« )صفايي، 1383: 40( موضوع قرارداد پيش فروش، تعهد پيش فروشنده به احداث يا 
تكميل يک واحد ساختماني مشخص در ازاي تعهد پيش خريدار به پرداخت بها يا عوض قراردادي 
بر طبق شرايط مندرج در قرارداد مي باشد كه البته خريدار به نسبت بهاي پرداخت شده، تدريجًا 
مالكيت واحد پيش فروش شده را تحصيل مي نمايد كه بررسي اين انتقال مالكيت تدريجي، خود 

مستلزم پژوهشي مجزا بوده و از حوزۀ بحث تشكيل قرارداد پيش فروش خارج است.
مسئلۀ ديگري كه در باب تعريف قرارداد پيش فروش ساختمان مي بايست مورد توجه قرار گيرد 
اين است كه تعبير »هر نوع كاربري« در متن ماده يک، اين مطلب را به اثبات مي رساند كه بر اساس 
قانون مصوب 1389، موضوع قرارداد پيش فروش مي تواند هر نوع ملكي اعم از تجاري و مسكوني 
باشد و قرارداد مزبور به هيچ وجه، منحصر به واحدهاي آپارتماني مسكوني نبوده و مجتمع هاي 

تجاري نيز مشمول قانون پيش فروش ساختمان خواهند بود.

2-	شرايط	الزم	براي	تنظيم	قرارداد	پيش	فروش	ساختمان	
در مبحث گذشته، برخي از خصوصيات قرارداد پيش فروش بر اساس تعريف مندرج در ماده يک 
قانون مصوب 1389 بيان گرديد. در اين قسمت برخي شرايط و امور مقدماتي را كه مقنن، تحقق 
آن ها را براي تنظيم قرارداد پيش فروش الزم دانسته است مورد بررسي قرار خواهيم داد. مطالب 
آتي، اين حقيقت را بر ما آشكار خواهد ساخت كه تصويب كنندگان قانون پيش فروش ساختمان به 

1. تبصرۀ ماده يک قانون پيش فروش ساختمان: »اشخاص ذيل نيز مي توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به موجب آن 
زميني در اختيارشان قرار مي گيرد اقدام به پيش فروش ساختمان نمايند:

1- سرمايه گذاراني كه در ازاء سرمايه گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از 
بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي يابد.

2- مستأجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.«
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هنگام تصويب مقّررۀ مزبور، داراي ديدگاهي جزئي نگر و بعضاً سختگيرانه بوده و نه تنها قواعدي 
در باب انعقاد اين قرارداد وضع كرده اند بلكه حتّي در مقدمات تشكيل آن نيز مداخله نموده و به 
تعيين بند بند مفاد قرارداد پيش فروش پرداخته اند كه در ادامه به ذكر اين شرايط ـ كه تحقق آن ها 

براي تنظيم معامله ضرورت دارد ـ خواهيم پرداخت.

2-1	ذيحق	بودن	در	پيش	فروش	به	استناد	سند	رسمي
همانگونه كه پيش تر گفته شد قانونگذار به منظور تضمين حقوق اشخاص و نيز ثبات اقتصادي 
بيشتر و كنترل و نظارت بهتر برقراردادهاي پيش فروش، امكان ورود به اين عرصه را تا حدي 
محدود نموده و تنها افرادي را كه مالک رسمي اراضي محل ساخت بوده و يا به موجب سند رسمي، 
در ازاي سرمايه گذاري از طريق ساخت واحدهاي ساختماني در زمين متعلق به ديگري، واحدهاي 
مشخصي به ايشان اختصاص يافته و يا به موجب اجاره نامۀ رسمي، داراي حق احداث بنا در 
عرصۀ مورد اجارۀ خود بوده و وفق ماده 504 قانون مدني2 مالک بناي مزبور مي باشند مجاز به پيش 
فروش ساختمان دانسته و صاحبان اسناد عادي مالكيت و اجاره نامه هاي عادي و غيره را از پيش 
فروش ساختمان ممنوع نموده است و براي تحقق اين هدف در بند يک مادۀ 4 قانون پيش فروش، 
ارائه سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا سند رسمي حاكي از اختصاص 
واحدهاي مشخص در ازاي سرمايه گذاري را براي تنظيم قرارداد پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي، 
ضروري دانسته و در عين حال در مواد 23 و 24، اشخاصي را كه با سند عادي اقدام به پيش فروش 
نمايند و نيز بنگاه هاي متخّلف را مشمول مجازات قانوني دانسته است )كه اين دو ماده در ادامه مورد 
بررسي بيشتر قرار خواهند گرفت(. بدين ترتيب، قانونگذار با تعيين ضمانت هاي اجرايي مختلف در 
صدد تضمين اجراي صحيح مقررۀ مندرج در متن ماده يک و تبصرۀ آن و برخي ديگر از مواد قانون 
پيش فروش برآمده است. البته تعيين ضمانت اجرا براي تخلف سر دفتر از بند يک مادۀ 4 قانون 
پيش فروش و تنظيم سند رسمي قرارداد، بدون ارائه اسناد رسمي مستند حق پيش فروش توسط 
پيش فروشنده، مي توانست تكميل كنندۀ ضمانت هاي اجرايي مذكور در قانون باشد اّما در هر حال، 
مجموعۀ مقررات مربوط به پيش فروش، حاكي از اين مطلب است كه تنها اشخاصي مي توانند به 

اين حوزه وارد شوند كه حق آن ها براي پيش فروش ساختمان، مستند به سند رسمي باشد.

2-2	ارائه	مدارک	الزم	در	دفترخانة	تنظيم	كنندة	قرارداد	پيش	فروش
همانگونه كه پيش تر بيان شد مقنن در تصويب قانون پيش فروش ساختمان، داراي ديدگاهي جزئي 

2.  ماده 504 قانون مدني: »هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بناء يا غرس بوده موجر نمي تواند مستأجر را به خراب كردن 
يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت، اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبۀ اجرت المثل زمين را 

خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر، حق مطالبۀ اجرت المثل بناء يا درخت را خواهد داشت.
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نگر و بعضاً سختگيرانه بوده و عالوه بر وضع پاره اي الزامات ماهوي به تعيين برخي شرايط شكلي 
در باب تنظيم قرارداد پيش فروش پرداخته و ارائه يک سري مدارک را در هنگام تنظيم اين قرارداد 
در دفترخانۀ اسناد رسمي الزم دانسته است مادۀ 4 قانون پيش فروش ساختمان در اين زمينه مقرر 

مي دارد: »تنظيم قرارداد پيش فروش، منوط به ارائه مدارک زير است: 
1- »سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بناء يا قرارداد رسمي حاكي از اين 
كه مورد معامله در ازاء سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بناء بر روي عرصه به پيش 
فروشنده اختصاص يافته است« كه در اين باب مطالب الزم پيش تر بيان گرديد و گفته شد كه ذيحق 

بودن براي پيش فروش مي بايست مستند به سند رسمي باشد.
2- »پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامۀ فني مستقل براي هر واحد« با اين توضيح كه بر اساس 
مادۀ 22 قانون پيش فروش ساختمان3، شناسنامه هاي فني اسنادي هستند كه شامل مشخصات فني 
يک واحد ساختماني مستقل بوده و شهرداري ها هنگام صدور پروانۀ ساخت كل ساختمان، آنها را 
براي هر واحد به طور مجزا و با شماره هاي مسلسل، صادر و به متقاضي تسليم مي نمايد. شناسنامۀ 
فني هر واحد ساختماني به هنگام تنظيم قرارداد پيش فروش مرتبط با آن مي بايست به همراه پروانۀ 

ساخت كل ساختمان به دفترخانۀ تنظيم كنندۀ قرارداد ارائه گردد.
3- »بيمه نامۀ مربوط به مسئوليت موضوع مادۀ 9 اين قانون«: ماده 9 قانون پيش فروش ساختمان 
اشعار مي دارد: »پيش فروشنده در قبال خسارت ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارت 
ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد 

مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد....«
مالحظه مي گردد كه قانونگذار، اقدام به دخل و تصرف در ارادۀ متعاقدين نموده و به منظور تضمين 
حقوق پيش خريداران، بيمه نمودن مسئوليت را براي پيش فروشنده، اجباري ساخته و ارائه بيمه 

نامه را به هنگام تنظيم قرارداد، الزامي دانسته است.
4- »تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان«: با توجه به فقرۀ مذكور از 
ماده 4، تا زماني كه عمليات پي كني در زمين محل مجتمع آپارتماني به اتمام نرسيده باشد امكان انعقاد 
قرارداد پيش فروش، قانوناً وجود ندارد كه اين مقّرره نيز مي تواند راهكاري براي پيشگيري بيشتر از 
ايراد ضرر به خريداران بوده و مانع از آن گردد كه افراد به صرف معرفي يک عرصۀ ساخته نشده كه 
كوچكترين عمليات و هزينه اي در آن صورت نگرفته، اقدام به جمع آوري مبالغ هنگفت نمايند. و در 
عين حال از انعقاد قرارداد در باب مال غير موجود نيز جلوگيري به عمل مي آورد. البته نكته مهمي 
كه توجه به آن ضروري به نظر مي رسد استثناي مقرر در تبصرۀ ماده 4 قانون پيش فروش مي باشد 

3. ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان: »شهرداري ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامۀ فني مستقل 
با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره هاي مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.«
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در اين تبصره آمده است: »در مجموعه هاي احداثي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر 
كننده پروانه از قبيل آماده سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و 
عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل )30درصد( پيشرفت 
در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادر كننده پروانه مي باشد«، بنابراين در 
ساختمان هاي مشمول اين تبصره، صرف پايان عمليات پي كني براي پيش فروش كافي نبوده و شرط 
انعقاد قرارداد مزبور، پيشرفت سي درصدي تعهدات صورت گرفته نسبت به مرجع صادر كنندۀ پروانه 

مي باشد كه احراز اين پيشرفت از طريق ارائه تأييديه مرجع مورد اشاره صورت خواهد گرفت.
5- »پاسخ استعالم از ادارۀ ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک«: كه بدون وضع شرط مذكور در 

قسمت 2-1، پيش بيني چنين تمهيدي جهت حفظ حقوق اشخاص ممكن نبود.
بررسي بندهاي پنجگانۀ ماده 4 قانون پيش فروش، اين حقيقت را بر ما نمايان مي سازد كه مقنن در 
تصويب قانون مورد بحث، حفظ حقوق پيش خريداران را كاماًل مدنظر داشته و به اشكال مختلف 
درصدد جلوگيري از تخلفات قراردادي پيش فروشندگان برآمده است اگر چه در مادۀ 4 هيچگونه 
ضمانت اجرايي در خصوص تنظيم قرارداد پيش فروش بدون ارائه مدارک الزم مشاهده نمي گردد.

2-3	تعيين	و	معرفي	داوران
ارجاع به داوري اصوالً امري اختياري بوده و قانونگذار در شرايط عادي، هيچگاه طرفين قراردادها را 
به تعيين داور در هنگام معامله و ارجاع اختالفات به داور تعيين شده ملزم نمي نمايد. اصل اختياري 
بودن ارجاع امر به داوري در مادۀ 455 قانون آيين دادرسي مدني بيان گرديده است. بر اساس اين 
ماده: »متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در 
صورت بروز اختالف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد 
از بروز اختالف، تعيين نمايند« اّما قانونگذار در خصوص قرارداد پيش فروش ساختمان از اين اصل 
كلي عدول نموده و در بند 10 از مادۀ 2 قانون پيش فروش، معرفي داوران را براي تنظيم قرارداد مزبور 
ضروري دانسته است كه اين داوران قطعاً بايد پيش از تنظيم قرارداد، تعيين شده باشند. اّما نكته جالب 
توجه آن است كه مقنن به اجباري نمودن تعيين داور اكتفا ننموده و حتي در مادۀ 20 قانون، قواعدي 
در باب تعداد داوران و نحوۀ تعيين ايشان نيز وضع نموده است. بر اساس اين ماده: »كليه اختالفات 
ناشي از تعبير و تفسير و اجراي مفاد قرارداد پيش فروش، توسط هيئت داوران متشكل از يک داور از 
سوي خريدار و يک داور از سوي فروشنده و يک داور مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور 

مرضي الطرفين، يک داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام مي پذيرد...«
بنابراين داوران قرارداد پيش فروش بايد سه نفر بوده و بر طبق ضوابط مندرج در ماده 20 انتخاب 
شده باشند و طبق قسمت اخير مادۀ مرقوم، بر اساس مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و 
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انقالب در امور مدني، اقدام به صدور رأي در باب اختالفات ناشي از تعبير، تفسير و اجراي مفاد 
قرارداد نمايند. بديهي است كه رأي صادره از سوي داوران از هر جهت تابع مقررات آيين دادرسي 
مدني بوده و در صورت وجود يكي از جهات مذكور در مادۀ 489 اين قانون، طرفين حق دارند 

ابطال آن را از دادگاه صالح تقاضا نمايند.

2-4	پرداخت	بخشي	از	قيمت
در قرارداد پيش فروش، متعاملين مي توانند نسبت به نحوۀ پرداخت قيمت واحد ساختماني موضوع 
قرارداد، توافق نموده و روش پرداخت نقدي يا اقساطي را براي اين منظور انتخاب كنند و مقنن در 
قانون پيش فروش ساختمان، چنين اختياري را به ايشان اعطا نموده و سردفتران را مكلف ساخته 
كه در هنگام تنظيم قرارداد پيش فروش، عالوه بر ميزان بهاي قراردادي، نحوۀ پرداخت آن را نيز در 
سند رسمي قيد كنند منتهي قانونگذار در اين زمينه اقدام به وضع يک محدوديت نموده و در ماده 
11، پيش خريدار را مكلف ساخته كه هنگام تنظيم سند رسمي پيش فروش، حداقل ده درصد از 
بها را به پيش فروشنده بپردازد و تراضي بر خالف اين قاعده را ممنوع نموده است. در اين ماده 
چنين آمده است: »در پيش فروش ساختمان، نحوۀ پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد، طبق توافق 
طرفين خواهد بود ولي حداقل )10درصد( از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد 
بود و طرفين نمي توانند برخالف آن توافق كنند«. بدين ترتيب، قرارداد زماني تنظيم خواهد شد كه 
پيش خريدار، امكان وصول )10درصد( از قيمت واحد ساختماني پيش فروش شده را براي پيش 

فروشنده فراهم آورده باشد.

3-	كيفيت	انعقاد	قرارداد	پيش	فروش
پس از بحث و بررسي پيرامون شرايط الزم براي تنظيم قرارداد پيش فروش در دفترخانه اسناد 
رسمي كيفيت انعقاد اين عقد را بر حسب قانون حاكم بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم. 
علماي حقوق، قراردادها را بر حسب كيفيت انشاء به دو گروه عقود رضايي4 و تشريفاتي تفكيک 
ايجادش،  بيان مي دارند: »عقد رضايي عقدي است كه براي  مي نمايند و در تعريف آن ها چنين 
تراضي طرفين يعني اقتران ايجاب و قبول كافي است و به لفظ خاص يا تنظيم سند يا اقباض 
موضوع معامله نياز ندارد به عبارت ديگر عقد رضايي عقدي است كه توافق اراده، ركن الزم و كافي 
4- يكي از حقوقدانان با بيان اينكه در حقوق فرانسه عقد قصدي را عقد رضايي مي نامند و اين اصطالح به اشتباه در تأليفات حقوقي 
ايران وارد شده است بر واژۀ عقد رضايي اشكال نموده و اضافه مي كنند كه »منشاء اين تعبير، عدم تفكيک بين قصد انشاء و رضا 
در حقوق فرانسه است كه منحصراً، رضايت طرفين و ميل دروني و اعالم آن و توافق خواستۀ طرفين، به عنوان شرط رواني عقد، 
معرفي شده و نامي از عنصر رواني ديگري كه قصد انشاء باشد برده نشده است در حاليكه روشن است در سيستم حقوقي ايران 
آنچه عقد را مي سازد قصد انشاء است نه رضا و به همين جهت، تعبير صحيح عقد غيرتشريفاتي، عقد قصدي است نه رضايي.« 

)شهيدي، 1386: 85(
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براي انعقاد آن باشد«. )ابهري ـ سرخي، 1387: 13(
بنابراين عقد رضايي از دو ركن ايجاب و قبول تشكيل مي گردد در حاليكه عقد تشريفاتي يا شكلي 
»عقدي است كه به صرف قصد و رضاي طرفين واقع نشود و محتاج به نوعي از تشريفات باشد...« 
)جعفري لنگرودي، 1388: 458( به بيان ديگر »عقد تشريفاتي يعني عقدي كه به صرف تراضي 
طرفين ايجاد نمي شود بلكه ضروري است كه به شكل مصّرح تعيين شده در قانون انجام شود به 
عبارت ديگر در عقد تشريفاتي، توافق دو اراده بايد در شكل مخصوص و با تشريفات خاصي واقع 
شود«. )ابهري – سرخي، 1387: 14( بنابراين، عقد تشريفاتي عقدي است كه تحقق آن، منوط به 

تحقق سه ركن ايجاب، قبول و تشريفات مي باشد.
اكنون بايد به اين پرسش مهم پاسخ دهيم كه آيا قرارداد پيش فروش يک عقد رضايي بوده و سند 
رسمي تنظيم شده در باب آن، صرفاً داراي نقش اثباتي مي باشد و يا اينكه قرارداد مزبور، يک عقد 
تشريفاتي است كه اصوالً بدون تنظيم سند رسمي محقق نمي گردد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش 
بسيار مهم مي بايست مادۀ 3 قانون پيش فروش ساختمان را مورد بررسي قرار دهيم. اين ماده مقرر 
مي دارد: »قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت 
مفاد مادۀ 2 اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت 
و ارسال خالصۀ آن به ادارۀ ثبت محل صورت گيرد.« وجود عبارت »قرارداد پيش فروش .... بايد 
از طريق تنظيم سند رسمي صورت گيرد...« در متن ماده 3، نشانگر اين مطلب است كه قانونگذار 
به منظور حفظ حقوق طرفين قرارداد پيش فروش، آن را در زمرۀ عقود تشريفاتي قرار داده و 
تنظيم سند رسمي را شرط صحت اين قرارداد دانسته است. اهميت تنظيم سند رسمي در اين گونه 
قراردادها براي مقنن به اندازه اي بوده كه حتي در مادۀ 23، پيش فروش ساختمان با سند عادي را 

جرم انگاري نموده و مقرر داشته است:
»اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج 
يا انتشار آگهي نمايند، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاء نقدي به ميزان دو تا چهار برابر 
وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند.« و همچنين متصديان بنگاه هاي معامالت امالک را مكلف 
نموده تا پس از انجام مذاكرات الزم، طرفين را جهت تنظيم قرارداد به دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند 

و ضمانت اجراي مربوط به اين تخلف را در مادۀ 24 اين قانون5 تعيين نموده است.
مجموعۀ نصوص مورد اشاره، اين نكته را به اثبات مي رسانند كه تنظيم سند رسمي، ركن الزم براي 
تحقق پيش فروش بوده و قانونگذار قرارداد مزبور را در شمار عقود تشريفاتي به حساب آورده است. 
 5- ماده 24 قانون پيش فروش ساختمان: »مشاوران امالک بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي 
قرارداد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي داللت نمايند و نمي توانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيش فروش نمايند.در غير 
اين صورت براي بار اول تا يک سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانۀ كسب و براي بار سوم به ابطال پروانۀ كسب محكوم 

مي شوند« 
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البته ممكن است گفته شود كه با توجه به عدم اعالم صريح بطالن پيش فروش با سند عادي از يک سو 
و تعيين مجازات براي ارتكاب اين عمل از سوي ديگر، قرارداد پيش فروش به صرف ايجاب و قبول 
محقق گرديده و تنظيم سند رسمي براي آن، صرفاً داراي نقش اثباتي است و بايد اين عقد را در زمرۀ 
عقود رضايي محسوب نمائيم اّما چنين ديدگاهي نمي تواند مورد پذيرش قرار گيرد زيرا اوالً، سياق مادۀ 
3، داللت بر تشريفاتي بودن عقد دارد ثانياً تعيين مجازات نمي تواند ُمثبت صحت عمل از جهت حقوقي 
باشد كما اينكه در خصوص جرم معاملۀ معارض با دو سند رسمي نيز تعيين مجازات در مادۀ 117 قانون 
ثبت6 دليل صحت معامله دوم نبوده و هيچ ترديدي در بطالن معاملۀ معارض صورت گرفته وجود ندارد.
اما نكته ديگري كه طرح آن در انتهاي بحث، ضروري به نظر مي رسد اين است كه بر اساس ماده 17 
قانون پيش فروش ساختمان: »واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به 
واحد پيش فروش شده و عرصۀ آن، پس از اخذ رضايت همۀ پيش خريداران يا قائم مقام قانوني 
آن ها بالمانع است«. با توجه به مادۀ مورد اشاره به نظر مي رسد كه قرارداد مربوط به واگذاري و 
انتقال حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به واحد پيش فروش شده و عرصۀ آن، عالوه بر اين 
كه بايد از طريق تنظيم سند رسمي در دفترخانۀ اسناد رسمي منعقد گردد، مي بايست با رضايت 
تمامي پيش خريداران يا قائم مقام آن ها صورت گيرد و در صورت عدم رضايت برخي از پيش 
خريداران، مي بايست قائل به عدم نفوذ چنين قراردادي بوده و رضايت ايشان را شرط نفوذ اينگونه 
قراردادها بدانيم كه البته چنين مقرره اي را مي توان موجد تحّولي در حقوق مدني تلقي نمود زيرا در 
شرايط عادي، شركاي يک مال مشاع، هيچگونه محدوديتي براي انجام تصرفات حقوقي در سهم 
مشاع خود ندارند و بر اساس قواعد عام اشخاص ثالث نمي توانند در قراردادهاي ديگران مداخله 
نمايند. اّما با توجه به اينكه اصل اول در قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389، حمايت 
از حقوق پيش خريداران است مقنن، رضايت همۀ آن ها را شرط نفوذ قرارداد راجع به واگذاري 
حقوق و تعهدات مرتبط با هر واحد پيش فروش شده دانسته است. البته وجود اين اصل در قانون 
پيش فروش ساختمان به معناي بي توجهي به حقوق پيش فروشندگان نبوده و ماده 18 قانون مزبور، 
انتقال حقوق و تعهدات پيش خريدار را نيز تابع شرايطي قرار داده است. اين ماده مقرر مي دارد: »در 
صورت انتقال حقوق و تعهدات پيش خريدار نسبت به واحد پيش فروش شده بدون رضايت پيش 

فروشنده، پيش خريدار عهده دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود«.
با توجه به متن ماده، به نظر مي رسد كه رضايت پيش فروشنده، شرط قابليت استناد قرارداد مورد 
اشاره در برابر او مي باشد. بنابراين چنانچه پيش خريدار، حقوق و تعهدات خود نسبت به واحد پيش 

6. ماده 117 قانون ثبت: »هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي )اعم از منقول يا غيرمنقول( حقي به 
شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور  بنمايد 

به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد«.
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فروش شده را بدون رضايت پيش فروشنده به ديگري واگذار نمايد قرارداد منعقده تنها در روابط 
متعاقدين معتبر بوده ونسبت به پيش فروشنده قابليت استناد ندارد و پيش خريدار، مسئول پرداخِت 

عوض قراردادي به پيش فروشنده خواهد بود.
البته الزم به ذكر است كه عدم قابليت استناد مورد اشاره، مربوط به موضوع پرداخت بهاء يا عوض 
قراردادي بوده و به حوزۀ تعهدات پيش فروشنده تسّري نمي يابد و بنابراين، پيش فروشنده مكلف است 
كه براساس شرايط مندرج در عقد به تعهدات قراردادي خود، عمل نموده و در زمان مقرر، سند رسمي 
انتقال را به نام پيش خريدار دوم تنظيم نمايد و در عين حال از امتياز مندرج در ماده 18 استفاده نموده 
و قيمت بنا را از پيش خريدار اول دريافت دارد كه شخص مزبور پس از پرداخت قيمت به فروشنده، 

مي تواند به انتقال گيرندۀ حقوق و تعهدات، مراجعه نموده و ثمن پرداخت شده را از وي دريافت دارد.

نتيجه:
آنچه به عنوان نتيجۀ استدالالت و احتجاجات صورت گرفته مي توان گفت اين است كه قرارداد 
پيش فروش ساختمان، يک عقد عهدي و تشريفاتي است كه مي بايست با تنظيم سند رسمي در 
دفترخانۀ اسناد رسمي منعقد گردد و تنها كساني مي توانند به عنوان پيش فروشنده، اقدام به تنظيم 
و اجراي چنين قراردادي نمايند كه حقوق سه گانۀ آن ها براي پيش فروش بناء، )مذكور در مادۀ 1 
قانون پيش فروش ساختمان و تبصرۀ آن( مستند به سند رسمي بوده و پروانۀ ساخت كل ساختمان 
و شناسنامۀ فني هر واحد و تأييديه مهندس ناظر مبني بر اتمام عمليات پي ساختمان و ساير مدارک 
مورد نياز را به دفترخانۀ تنظيم كنندۀ قرارداد، ارائه نمايند تا سردفتر پس از مالحظۀ مدارک و معرفي 
داوران مربوط به قرارداد و فراهم شدن قابليت وصول حداقل ده درصد از بهاي واحد پيش فروش 

شده براي پيش فروشنده، اقدام به تنظيم رسمي قرارداد پيش فروش نمايد.
نكتۀ ديگر اينكه قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به واحد پيش فروش شده 
ـ در هر قالب و با هر عنواني منعقد گردد ـ يک عقد تشريفاتي است كه تنظيم سند رسمي، شرط 
صحت و رضايت تمامي پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آن ها، شرط نفوذ آن مي باشد. انتقال 
حقوق و تعهدات پيش خريدار نيز صرفاً از طريق تنظيم سند رسمي امكان پذير بوده و رضايت 

پيش فروشنده، شرط قابليت استناد اين قرارداد در برابر وي مي باشد.

منابع
1- ابهري، حميدـ  سرخي، علي، 1387، نقش اسناد عادي در معامالت امالک، انتشارات فكر سازان، چاپ اول، تهران.

2- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1388، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بيست و دوم، تهران.
3- شهيدي، مهدي، 1386، تشكيل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ ششم، تهران.

4- صفايي، سيدحسين، 1383، دورۀ مقدماتي حقوق مدنيـ  قواعد عمومي قراردادها، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ دوم، تهران.
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فصل	اول:	تعريف	و	ريشه	يابی
رجوع  و  برگشتن  است،  بازگشت  معنای  به  لغت  در  شده،  گرفته  »رد«  واژه  از  »ارتداد« 
به  فقهی  و  شرعی  اصطالح  در  و  بيع  يا  هبه  از  رجوع  يا  و  خود  مجرای  از  آب  كردن 
است.1 اهلل  به  عقيده  از  بعد  كفر  راه  كردن  اختيار  و  اسالم  مبين  دين  از  برگشتن   معنی 
البته مسأله ارتداد و احكام جزايی مترتب بر آن به اسالم اختصاص ندارد. در برخی ديگر از اديان و 
مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسی از دين برگزيده و منتخب روی گرداند ،كافر به شمار می آيد و بدان 

سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات می شود.2
ارتداد  به معنای بازگشت و رجوع به عقب است . راغب می نويسد: 

 )) االرتداد و الردۀ الرجوع فی الطريق الذی جاء منه لكن الردۀ تختص بالكفر و االرتداد استعمل فيه و فی غيره ((.
ارتداد و رده، هر دو به معنای بازگشت در راهی است كه از آن آمده است . لكن رده فقط در 
مورد كفر استعمال می شود و ارتداد، هم در مورد كفر و هم در مورد غير آن، به كار می رود .در 
لسان العرب آمده است :قد ارتد عنه: تحول و منه الرده عن االسالم ای الرجوع عنه و ارتد فالن 
عن دينه اذا كفر بعد اسالمه. رده از اسالم )به كسر راء(، به معنی رجوع و برگشت از اسالم است 
بنابراين راجع يعنی مرتد و آيه شريفه )و ال ترتدوا علی ادباركم فتنقلبوا خاسرين ( اشاره به ارتداد 
دارد و دراين آيه ارتداد شرعا تعريف ميشود به بر گشتن از اسالم يا قطع از اسالم كه هر دو تعبير 

1. راغب اصفهانی،المفردات فی غريب القرآن،ص 192و193
2. عهد قديم،سفر توريه مثنی،فصل 13؛ عهد جديد،نامه ای به مسيحيان يهودی نژاد عبرائيان،بند10،جمله2

زواياي پنهان ارتداد
دانش	آموخته	رشته	حقوق	دانشگاه	گيالنزهرا	محمدي	كجيدي

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، 
تغيير  يا  گردانی  كيش  ارتداد،  مساله 
ترين  حساس  و  ترين  مهم  از  دين 
ارتداد  شود  می  شمرده  موضوعات 
در  مرتد  مجازات  فلسفه  چه؟  يعنی 
را  عقيدتی  آزادی  اسالم  چيست؟مگر 
قبول ندارد، پس چرا مجازات سختی را 
بر مرتد تحميل می كند؟ آيا اسالم دين 

حق و منطبق بر عقل و برهان نيست، 
درصدد  مجازات  تحميل  با  چرا  پس 
خود  دين  بر  مسلمانان  اجباری  ابقاء 
ناآگاهی  روی  از  بسا  چه  و  سابقاً  كه 
انتخاب كرده اند، برمی آيد؟اصوالً ارتداد 
آن  تحقق  است؟اسباب  معنی  چه  به 
كدام است؟ماهيت حقوقی آن چيست؟
دينی است  نوعی واپس گرايی  ارتداد 

كه يا عوامل سياسی پشت سر آن قرار 
دارد يا فردی بر اثر يک رشته مطالعات 
وتحقيق و تفحص و تماس با افراد غير 
مسلمان كه غالبا پيروان اديان ديگرند از 
آيين اسالم برگشته و به آيين ديگر می 
گرود يا به طور كل ترک دين می كند.

مقدمه
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معنای واحد دارند.و اين كه گفته می شود فالنی از دينش مرتد گرديد يعنی: پس از اسالم، به كفر 
بازگشت.3 ديگر لغت شناسان عرب نيز همين مطلب را در ريشه شناسی ارتداد و معنای لغوی آن 
گفته اند . 4 باز در جای ديگر در قرآن كريم معنای لغوی ارتداد به كار رفته است; چنان كه، درباره 
بازگشت بينايی به حضرت يعقوب عليه السالم پس از آوردن پيراهن يوسف و افكندن آن بر چهره 
 يعقوب، از واژه ارتد استفاده شده است: ))فلما ان جاء البشير القاه علی وجهه فارتد بصيرا . ..(( 5

و در جای ديگر كسانی را كه عقب نشينی می كنند زيان كار خوانده است: 
)) ال ترتدوا علی ادباركم فتنقلبوا خاسرين  (( 6

فصل	دوم:	شرايط	ارتداد
اموری كه سبب كفر می شود، هر گاه از سوی يک مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد به 

شمار می آيد . اين امور عبارت است از:
1	.	انكار	اصل	دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وی، رسالت حضرت ختمی مرتبت )ص( 
يا معاد و حيات پس از مرگ . با انكار يكی از اين امور فرد كافر می شود; مثال اگر به خدا ايمان 
داشته باشد، ولی به شريعت حضرت محمد )ص( ايمان نياورد، كافر شمرده می شود; )) الكافر هو 

من انتحل غير االسالم (( .  
2	.	انكار	يكی	از	احكام	ضروری	و	بديهی	دين	اسالم:   مانند انكار وجوب نماز يا روزه . هر 
مسلمانی می داند در دين اسالم نماز و روزه واجب است . ممكن است كسی منكر اصل دين اسالم 
و شريعت محمدی )ص( نشود; ولی به دليل انكار يكی از احكام ضروری اسالم كافر گشته، حكم 
ارتداد بر وی جاری گردد; )) الكافر هو من . . . و انتحله )يعنی االسالم( و جحد ما يعلم من الدين 
ضرورۀ (( .  البته فقها در اين مساله كه آيا صرف انكار يكی از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد 
می شود - مانند بهائيان، قاديانی ها و افرادی چون كسروی كه پيامبر را تكذيب نمی كنند ولی می 
گويند شما معانی كلمات پيامبر )ص( را نمی فهميد - يا مثال انكار وجوب نماز و روزه، به اين 
معنا باشد كه من قبول ندارم در اسالم چنين حكمی وضع شده، پس )نعوذ به اهلل( پيامبر دروغ گفته 
است - اختالف نظر دارند . اگر منكر جديد االسالم به شمار آيد يا دور از كشورهای اسالمی زندگی 
كند، به گونه ای كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وی ممكن باشد، به كفر وی حكم نمی شود .  
3	.	انكار	يكی	از	احكام	قطعی	ولی	غير	ضروری	اسالم:	 هر گاه كسی به طور مشخص بداند مثال 

3. ابن منظور، ج3، ص173
4. حسينی الواسطی الزييدی، تاخ العروس من جواهرالتاموس، ج2، ص351 محقق حلی، شرايع االسالم، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد 

يزدی، ص1893، امام خمينی)ره(تحرير الوسيله، ج2، ص366
5.يوسف/96
6. مائده/21
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روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر )جز در موارد خاص( باطل است و يا پوشش اسالمی          
بانوان واجب است، ولی با وجود اين منكر آن گردد، مرتد شود; چون اين امر به انكار رسول خدا 

)ص( يا تكذيب آن حضرت می انجامد.
البته الزم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتما با گفتار صريح و آشكار باشد . هر گفتار 
يا كرداری كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دين اسالم 
يا اهانت به مقدسات  و كوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد 
می شود; مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن . از اين روی، هر رفتار و گفتاری 
كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسالم و در نتيجه بی فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و 
ارتداد می گردد .   يكی از نمونه های روشن آن حكم حضرت امام خمينی درباره سلمان رشدی 
و مرتد خواندن او است . سلمان رشدی با صراحت به نفی و انكار اسالم نپرداخت; ولی به نحوی 
مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم )ص( و همسران و برخی از ياران آن 
حضرت توهين كرد – البته اين خود جرمی جداگانه به نام »سب النبی «نيز می باشد و مجازات 
مستقل دارد - و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره گرفت . او به خواننده كتابش تلقين می كند 
كه رسالت پيامبر )ص( و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ اهلل - ساخته ذهن نبی اكرم )ص( است 

و حتی بعضی از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است .

به طور كلی ارتداد از سه طريق محقق ميشود:
1- با نيت:يعنی در نيت از اسالم برگردد و به خدا كفر ورزد

2- با قول:يعنی در زبان خدا را كنار گذارد
3- با فعل:مرتكب كارهايی شود كه بر خالف ضروريات دين است)به تعداد نمازهای يوميه و يا 
تعداد ركوعات آن اضافه كند يا در نماز و روزه از نظر وقت تغييراتی بدهد(. همچنين بايد گفت: 
در صدق ارتداد چهار نكته ضروری است؛ الف- خروج از اسالم ب- انكار جاحدانه ج- اختيار 

كفر د- اقدام عملی بر ضد اسالم
عالمه حلی )ره( می فرمايد: ارتداد يا به فعل است،مانند سجده كردن برای بت ها و پرستش خورشيد 
يا انداختن مصحف در قاذورات و هر كاری كه صريحا بر خوار كردن دين داللت كند،يا به قول 
است،مانند گفتن سخنی كه صريحا به انكار چيزی كه ضرورتا از دين شمرده می شود،داللت كند،هر 
چند اين انكار از روی اعتقاد باشد ونيز سخنی كه داللت بر كفر می كند.فرقی ندارد كه از روی عناد 

گفته شود يا از روی عقيده ويا از روی تمسخر و استهزاء.)صرامی ،سيف اهلل .6731.ص 252(
البته بايد توجه داشت كه علمای  ديگری از اهل سنت يا اماميه)مثل ابو صالح حلبی و عبدالقادر 
عوده( ارتداد را محدود به شعار كفر پس از ايمان و انجام محرمات در حاليكه آنها را حالل می داند 
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و امتناع از انجام فعلی كه اسالم آن را واجب دانسته می دانند و در واقع صرف اعتقاد  را تعبير به 
ارتداد نمی كنند كه به خاطر آن مجازات داده شود و مستند می كنند به حديث رسول خدا )ص( كه                     
می فرمايد: همانا خداوند امت مرا بخشيده از آنچه نفوسشان آنها را بدان وسوسه نمايد تا زمانيكه 

بدان عمل نكنند يا به زبان نياورند.
بر اين تقسيم بندی اين ايراد وارد است كه آنچه در ارتداد مهم است ،قصد و نيت و اعتقاد شخص 
است و قول و فعل يا ترک فعل صرفا راههايی هستند كه قصد و عقيده شخص را ظاهر می سازند. 
تقسيم  بندی طرق ارتداد به آنچه عالمه حلی)ره( تقسيم نموده منطقی تر به نظر می رسد چرا كه 
افعال و اقوال شخص مرتد انعكاس از قصد بازگشت از دين و در واقع اقوال و اعمال،اماره وجود 

چنين قصدی است.

فصل	سوم:انواع	ارتداد
در فقه اسالمی مرتد بر دو قسم فطری و ملی است و هر يک احكامی جداگانه دارد:

الف(	مرتد	فطری: كسی است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، 
بعد از بلوغ، آيين اسالم را پذيرفته و سپس به كفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی كه پدرش        

مسلمان است .
ب(	مرتد	ملی: كسی است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی كافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، 

اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است .  
البته برخی از فقها نيز اسالم يا كفر پدر يا مادر هنگام والدت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام 

انعقاد نطفه .  
فرزندان نابالغ، از جهت اسالم و كفر، تابع آيين پدر و مادرند.  هر گاه يكی از والدين مسلمان 
باشد، فرزند، مسلمان شمرده می شود; )اسالم حكمی( چون اسالم بر كفر برتری دارد و تابعيت 
برتر برای فرزند منظور می شود .  اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است 
.  البته بايد توجه داشت، برای حكم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسالم حكمی كفايت نمی كند 

. بايد فرد، پس از بلوغ، خود اسالم را انتخاب كند و سپس كفر بورزد .

فصل	چهارم:	مساله	آزادی	و	حكم	ارتداد)بحث	پيرامون	تفسيرآيه	شريفه	ال	اكراه	فی	الدين(
به  نه، بايد  يا  دارد  منافات  عقيده  آزادی  با  اسالمی  فقه  در  ارتداد  حكم  آيا  كه  اين  درباره 
گروهی از  كه  است  برخوردی  مساله  اين  تاريخی  و  قرآنی  ريشه  كه  داشت  توجه  مطلب  اين 
عنوان  به  و  می بردند  كار  به  اسالمی  جامعه  يكپارچگی  و  وحدت  تضعيف  برای  يهوديان 
پيامبر  حرف  و  شديم  مسلمان  ما  كه  بگوييد  روز  اول  كه  می گفتند  فرهنگی  يک تخريب 
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طائفۀ  قالت  و   (( كنيد:  انكار  را  آن  و  شديم  پشيمان  بگوييد  آخر شب  و  كرديم  را قبول  شما 
النهار و اكفروا آخره لعلهم يرجعون ((7   من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل علی الذين آمنوا وجه 

به اين ترتيب، اين يک مبارزه روحی و روانی با اعتقادات جامعه اسالمی و ايمان مؤمنان بود.
 به عالوه، هميشه بهترين حربه دشمنان جوامع   ايدئولوژيک، نفوذ از درون و سست كردن مبانی 
آن با تظاهر به هم شكلی و هم فكری با آنهاست و اين سنت ديرپای مخالفان و منافقان تا به امروز 
نيز در جامعه اسالمی ادامه دارد . اسالم كه به عنوان يک نظام اجتماعی بر صيانت از مرزهای 
بيرونی و درونی جامعه و فرد مسلمان بيشترين حساسيت و عنايت را دارد، از سر غيرت فرهنگی 
با تشريع حكم ارتداد، اين شيوه موذيانه و مخرب را به بهترين وجه، خنثی و  بر مال ساخته است; 
اما شيوه ای كه برای خنثی سازی اين توطئه به كار می برد به گونه ای است كه مانع هر گونه سوء               
زير:  ترتيب  به  است;  شده  انسانها  آزاد  انديشه های  و  افكار  حريم  نسبت به   استفاده احتمالی 
الف( حكم ارتداد، تنها در صورت ابراز عقيده ارتداد و تبليغ عليه دين و برهم زدن نظم عمومی در 
غير مقام علمی و استدالل است; در غير اين صورت، هيچ كس و به هيچ وجه در جامعه اسالمی 
حق تفتيش عقايد و آن چيزی كه در قرون وسطای مسيحی تحت عنوان ))انگيزاسيون (( انجام 
 می شد، ندارد و در هيچ يک از متون اسالمی نيز دعوت و حكم به تفتيش عقايد مردم نيامده است.  
ب( اين مساله، حتی پس از بيان، به هيچ وجه توسط افراد راسا قابل پی گيری و عقوبت نيست; 
و  او  مفاسد سخن  بيان  از  پس  و  متهم  شنيدن مطالب  از  بعد  و  توسط حاكم شرع،  بايد  يعنی 
تذكر به وی و توصيه به بازگشت از عقيده مفسده انگيز باشد و نهايتا اين مساله به دست حاكم 
يک  اين   . می گيرد  نظر  در  را  اسالمی  جامعه  مجموع مصالح  شرع  حاكم  يعنی  است;  شرع 
بلكه در محدوده اختيارات  به قتل مرتد حكم كند;  الزاما بايد  او نيست كه  برای  حكم تكليفی 
بلكه  نداريم  كند  مرتد داللت  قتل  بر  عبارتی كه صريحا  قرآن  آيات  اينكه در  بر  .مضافا  اوست 
لذا  و  نمودند  استفاده  حكومتی  تدابير  از  خود  زمان  گران  توطئه  با  مبارزه  برای  پيامبر  شخص 
شد.   نخواهد  اجرا  حكم  باشد،  آن  مصلحت  از  بيش  حكم  اجرای اين  مفسده  جايی  در   اگر 
برده اند.   گمان  بعضيها  كه  نيست  بی تدبيری  و  سادگی  آن  به  در اسالم  ارتداد  مساله   بنابراين، 
به عبارت روشنتر، اين طور نيست كه هر كس اگر يكی از ضروريات دين را منكر شود، بالفاصله 

اعدام شود; بلكه مراحلی دارد: 

مرحله	اول: ارتداد )همانند ايمان آوردن( يک امر قلبی و درونی است 
مرحله	دوم: اظهار و افشای زبانی است 

مرحله اول ارتداد، از آن رو كه مربوط به شخص مرتد و خدا و قيامت است، در اسالم هيچ مجازات 

7. آل عمران/72 
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دنيايی برای او مقرر نشده است و تمام مجازاتهای مقرر شده درباره مرتد، مربوط به مرحله دوم می شود. 
با توجه به تقسيم بندی فوق و با يک ژرف نگری دقيق به مجازاتهای تعيين شده برای مرتد، به 
كشف اين حقيقت نايل می گرديم كه آن مجازاتها به خاطر شخص مرتد نيست; بلكه به جهت 

مصالح جامعه و تحكيم اصول و تثبيت قوانين اجتماعی می باشد. 
در ضمن همان گونه كه در باال ذكر شد،اين حكم با صالحديد و تشخيص حاكم اسالمی اجرا 
ميگردد و فلسفه آن جلو گيری از هرج و مرج اعتقادی در جامعه و دفاع از آيين و عقيده است كه 
حق فطری بشری می باشد. در حقيقت حكم ارتداد در اسالم برای پاسداری از يک حق طبيعی 
است كه حرمت و كرامت انسانی در گرو رعايت آن است.البته شايان ذكر است كه اين حكم با 

شرايط و مزايايی همراه است تا اصل آزادی عقيدتی و فكری انسان نيز مخدوش نگردد.
برخی بر اين عقيده اند كه اعدام مرتد عين حفظ آزادی ديگران است; چون او می تواند ارتداد خود 
را مخفی نمايد و ظاهر نكند و عليه اسالم و مسلمين قيام ننمايد تا جانش در امان باشد; لكن او با 
اظهار ارتداد و تبليغ و ترويج عليه اسالم و مسلمين جان خود را به خطر انداخته است و اسباب 

قتل خويش را فراهم می آورد.  
همانگونه كه قبال اشاره رفت، اگر كسی در باطن خود، منكر اسالم يا يكی از ضروريات آن 
شد، به گونه ای كه هيچ كس جز خدای عز وجل از قصد و غرض او آگاه نشد، چنين شخصی تا 
زمانی كه عقيده خود را در بين مردم منتشر نكند، همچنان آزاد و در امان كامل است و هيچ كس 
متعرض او نمی شود.منتهی همين مطلب هم جای انتقاد دارد مگر اسالم به آزادی عقيده و بيان معتقد 
نيست؟ و مگر هر شخصی حق ندارد از عقيده خود دفاع نموده و تبليغش نمايد؟پس چرا با يک فرد 

از دين برگشته كه بهرحال برای خود منطق و استداللی دارد چنين برخوردی می شود؟ 
بهتر نيست اجازه دهيم او هم حرف خود را بزند و ما از راه منطق و استدالل به رسم فالسفه 
پاسخش دهيم و قضاوت را به مردم بسپاريم ؟بی شک در اينجا مردم منصفانه قضاوت خواهند 
كرد. كمااينكه در تفسير نمونه هم چنين بيان شده : »چون در تمام مراحل صفات جمال و جالل 
خدا كه اساس دين را تشكيل می دهد، با دليل عقل قابل استدالل است و نيازی به اجبار و اكراه 
نيست. در قبول دين هيچ اكراهی نيست _زيرا_ راه درست از بيراهه آشكار شده است.« اين آيه 
پاسخ دندانشكنی است به آنها كه تصور می كنند اسالم در بعضی از موارد جنبه تحميلی و اجباری 
 داشته و با زور و شمشير و قدرت نظامی پيش رفته است.)آيت اهلل مكارم شيرازی.1376.ص 231(
حاصل آن كه، در فقه اسالمی در باب ارتداد به لحاظ مصداق و حكم، شرايط بسياری مطرح شده 
است و چنين نيست كه هر گونه انكاری نسبت به عقايد و احكام اسالمی، ارتداد به شمار آيد و هر 
مرتدی در هر شرايطی محكوم به قتل باشد . از نظر مصداق، ارتداد در صورتهای زير تحقق می يابد:
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1-	انكار	صريح	و	بی	پرده	اصول	دين;	

2_ انكار	ضروری	دين	با	شرايط	زير:	
1,2_ ضروری بودن آن مسلم باشد.  

2,2_ انكار ضروری دين، مستلزم انكار اصول دين باشد.  
3,2_ شخص منكر، متوجه و آگاه به اين مالزمه باشد; 

بنابراين، اگر يكی از شرايط مذكور وجود نداشته باشد،يقينا حكم اعدام جاری نمی شود بلكه 
الحدود  »تدرء  قاعده  مطابق  باشيم  آنها مشكوک هم  و مصداق  اين شرايط  در وجود  اگر  حتی 
 بالشبهات «8 چنين منكری، مرتد، شناخته نمی شود و حكم ارتداد در مورد او اجرا نخواهد شد. 9

از نظر حكم قتل شرايط زير در خور تامل و توجه است: 
1 _ ارتداد خود را اظهار كند. 

2_از شرايط جسمانی و روحی مناسبی برخوردار باشد. 
در اين كه آيا شرايط خانوادگی و زيستی او نيز می تواند موردتوجه قرار گيرد يا خير، نياز به 

كنكاش و بررسی دارد.

فصل	پنجم:	فلسفه	مجازات	مرتد
در تفكر الحادی اومانيستی غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد 
می شود; حقوق و قانون چيزی است كه انسان ها وضع می كنند و براساس ميل آن ها تنظيم می 
گردد . در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتی، خواست مردم است . از اين 
رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كس ديگر، حتی خدای متعال حق ندارد برايش 
تصميم بگيرد . به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نيز جز 
تامين رفاه و لذت های مادی افراد وظيفه ای ندارد . در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و 
تمنيات است نه حكمت و مصلحت; قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخورداری 
مردم از خواسته های نفسانی و رسيدن به هوس هايشان تنظيم شوند; به گونه ای كه حتی عقل نيز 
در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است. بر اين اساس، حق همجنس 
بازی به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعی انسان قلمداد می شود كه حق پرستش 
خدای متعال در عقايد مذهبی مقدس و قابل دفاع است; و چون حق پرستش خدا اين قدر بی ارزش 
شمرده می شود،تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقا آزاد است و كسی حق ندارد از آنجلوگيری كند .  

8. شيخ صدوق،من ال يحضره الفقيه،ج4،ص53،حديث90 
9. عالمه حلی،قواعد االحكام ج2-ص274-ابوالصالح حلبی،الكافی فی الفقه ص311- محمد حسن نجفی- جواهرالكالم- 

ج41، ص600- امام خمينی ج1- ص118 
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اما در فرهنگ اسالمی، انسان موجودی دو بعدی )مادی ومعنوی( است; حكومت بايد در جهت 
ای                           مقدمه  بايد  مادی  منافع  و  كند  تالش  مردم  )معنوی(  اخروی  و  )دنيوی(  مادی  منافع  تامين 
برای تامين منافع اخروی و معنوی به شمار آيد . از اين رو، هنگامتزاحم و تعارض، مصالح معنوی 
اخروی،             و  دنيوی  تامين مصالح  برای  لطف و حكمتش  مقتضای  به  متعال  . خدای  است  مقدم 
شريعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است . در اين زمان، پذيرش عقايد اسالمی و اجرا كردن قوانين 

آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده می شود .
دين مقدس اسالم بنيان های اصلی ساختار فكری خود را بر پايه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان 
ها را به بهره گيری از فروغ عقل و تعالی انديشه و جدال فكری صحيح سفارش كرده است . از اين 
رو، بزرگ ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزی فضای فكری جامعه را آلوده ساخت و اذهان 
عمومی را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد . ارتداد هم نوعی واپس گرايی دينی است كه غالبا 
عامل يا عوامل سياسی پشت سر آن قرار دارد،و كمتر اتفاق می افتد كه فردی بر اثر يک رشته مطالعات 
يا تماس با افراد منحرف از آيين اسالم برگشته و به آيين ديگر بگرود و يا به طور كلی ترک دين كند. 
آنگاه كه عامل سياسی در كار نباشد، عالمان اسالمی وظيفه دارند كه از راه گفتگو شبهه را بر طرف 
نمايند.مهم صورت نخست است كه تظاهر به ارتداد توِطئه ای بر ضد نظام به شمار می رود، نظامی كه 

مردم با چنگ و دندان و با دادن شهيدان آنرا پی ريزی كرده و باال برده اند.
آزاد گذاردن مرتد و مرتدان زيان های بنيادينی دارد كه به برخی اشاره می كنيم: الف_ اين نوع 
ارتداد ها يی كه با سوءگيری و توطئه های سياسی به همراه باشند مايه فتنه و اغتشاش و در گيری و 
خونريزی می گردد و ملت ايران هنوز درگيری های تلخ مسلمانان با "بابيان" و "بهاييان" را فراموش 
نكرده اند. ب_ آزادی ارتداد مايه سستی عقايد مردم باالخص ساده لوحان می گردد كه همبستگی 

اجتماعی و وحدت ملی را از بين می برد و راه را برای سلطه ی دشمن هموار می سازد.
امروزه مساله ارتداد بر اثر توسعه روابط ملل و تبليغات سيآلسای دشمنان و ماهواره های قدرتمند 
و جهانگير حالت اجتماعی و گروهی گرفته است، و غرب و در كل هر گروه مخالفی با تبليغات          
پی گير و نشر كتابها و ساختن فيلم های سينمايی و از طريق رسانه های گروهی چون شبكه 
های تلويزيونی، ماهواره ای و اينترنت قدرت شيطانی خود را باال برده و پيوسته آتش بر خرمن             
ايمان جوانان مسلمان می زند كه بزرگترين سد در برابر اطماع و آزهای روزافزون آنها هستند لذا 
اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبليغاتی عليه اسالم و مسلمانان، سدی مستحكم به            
شمار می آيد . دولت اسالمی، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت 
زدايی كند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگی فضای 

فكری جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازی آن بكوشد .  
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بنابراين، مجازات مرتد اقدامی شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمی توانند ارزش های 
جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به دينی جديد روی آورند .

مجازات ارتداد برای استفاده بهينه از آزادی مذهبی و ايجاد فضای سالم برای بهره برداری شايسته 
از آن است نه محدود ساختن آزادی مذهبی . اسالم از پيروان خود پيروی كوركورانه و بی دليل را 
نمی پذيرد . هر گاه كسی تحت تاثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسالم گردن نهد با توبيخ 
اين آيين روبه رو می شود . اسالم معتقد است پيروانش بايد براساس دليل های منطقی و دور از 
ابهام و پيچيدگی كه فرا راه همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان 
و به كار بستن مقررات دينی، بدون اتكا به اصول علمی درست، هيچ ارزشی ندارد . اسالم مانند 
مسيحيت كنونی و ديگر مذاهب  ساختگی نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدالل جدا 
بداند . در اسالم، ايمان به مبادی مذهب و ريشه های عقايد بايد از منطق و استدالل سرچشمه گيرد 
. اگر از مسيحيان كنونی بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آن كه يكی است، سه تا )اب و 
ابن و روح القدس( باشد؟ پاسخ می دهند: قلمرو ايمانی از قلمرو عقل و منطق جدا است! ولی اسالم 
می گويد: »به بندگانم آن هايی كه همه گونه حرف ها را می شنوند و در ميان آن ها نيكوترينشان 
را انتخاب می كنند، بشارت بده اينان كسانی هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان 
خردند«.  قرآن كريم از كسانی كه برای خدا شريک قائل شده اند يا به سبب تعصب مذهبی و غرور 
ملی بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا می دانند، دليل و برهان می خواهد و               

می فرمايد: »قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين « .  
بنابراين، اسالم پيش از آن كه كسی را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار می دهد چشم و گوش 
چنانچه از لحاظ عمق و  خود را باز كند و درباره آيينی كه می خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد; 
استدالل روحش را قانع ساخت - البته حتما قانع می سازد - !!!در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق 
دارد هر چه بيش تر درباره اش  تحقيق و بررسی كند . قرآن مجيد به پيامبرش دستور می دهد: »اگر 
يكی از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به اما نگاهش برسان; 

اين به خاطر آن است كه آن ها مردمی نادانند« . 
در پی اين فرمان، فردی به نام »صفوان « خدمت پيامبر اسالم )ص( شرفياب گرديد و از حضرتش 
خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسالم تحقيق كند شايد حقيقت و درستی آن 
برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد . پيامبر فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو 

مهلت و امان می دهم .  
بر همين اساس، اسالم هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز و داليل و منطق اين دين را 
دقيقا بررسی كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش 
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گردن ننهيد: »ال اكراه فی الدين« ;  ولی هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمی توانيد از آن باز گرديد . 
اين سختگيری، عالوه بر آن كه سبب می شود مردم دين را امری سرسری و تشريفاتی ندانند و در 
پذيرش و انتخابش بيش تر دقت كنند، راه سودجويی را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسالم می 
بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار 

عمومی آن را از اعتبار ساقط كنند .
البته اسالم برای زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعی و فكری نوعا از مردها حساس 

ترند و زودتر تحت تاثير قرار می گيرند، كيفر آسان تری در نظر گرفته است .  
اساسا خدای متعال انسان را آزاد ولی هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادی و حق انتخاب 
انسان موهبتی الهی برای نيل به كمال شمرده می شود . به همين جهت، از نظر اسالم، بت پرستی و 
شرک و كفر و الحاد در شان انسان نيست; خداوند شرک و كفر را از انسان نمی پذيرد  و مشركان                                         

را نمی بخشد; »ان اهلل اليغفر ان يشرک به و يغفر ما دون ذلک . . .« .  

فصل	ششم:ماهيت	حقوقی	ارتداد
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشكيل می شود .

الف(	عنصر	قانونی
مراد از عنصر قانونی، »جرم شناخته شدن در قانون « است; چون هيچ عملی جرم نيست مگر 
اين كه قبال قانونی آن فعل يا ترک فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد . همان 
گونه كه گفته شد، در نظام حقوقی اسالم، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است . در 
قوانين جزايی جمهوری اسالمی ايران، درباره ارتداد نصی وجودندارد; ولی چون اصل چهارم قانون 
اساسی، همه قوانين جمهوری اسالمی ايران را بر احكام شريعت اسالم مبتنی دانسته است و اصل 
167 قانون اساسی مقرر می دارد »قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوی را در قوانين 
مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد 
و نمی تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگی به دعوی و 
صدور حكم امتناع ورزد« و همچين ماده 9 قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقالب و ماده 214 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری در واقع متضمن اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات نيز هست . مقررات ياد شده رجوع به منابع فقهی را در امور كيفری،در مواردی 
كه قانون ساكت است ولی در شرع مجازات خاص برای آن مقرر شده ، تجويز كرده است.بنابراين 
قضات ماذون بر اساس مقررات ياد شده می توانند عملی را كه فاقد مجازات در قانون است لكن 
در شرع مجازات خاص برای آن مقرر شده، مثل ارتداد طبق مقررات شرعی مجازات نمايند، و چون 
دعوی مذكور به دعاوی مدنی اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهی مرتد را مجرم 
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شناخت و به مجازات حكم كرد .
ب(	عنصر	مادی	ارتداد

عنصر مادی يعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت می يابد; به 
عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد،يا به تعبير درست تر اظهار نتايج ارتداد، عنصر مادی اين پديده 
به شمار می آيد . البته ارتداد با انكار قلبی حاصل می شود; ولی آنچه مجازات دنيوی بر آن مترتب 
می گردد، ارتدادی است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود;  مانند سخنرانی،نوشتن كتاب، مقاله و . 
. . . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نيست و كسی حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد 
ندارد .  افزون بر اين، اگر مسلمانی اظهار كفر كند و پس از آن مدعی شود تحت فشار يا اكراه به 
چنين كاری مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته می شود. 

ج(	عنصر	روانی	ارتداد
عنصر روانی يعنی قصد مجرمانه داشتن . برخی از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشی و شيخ محمد 
عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمی سياسی و اقدامی عملی عليه حكومت اسالمی است، 

مجازات دارد . بنابراين، مجازات ارتداد تعزيری است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمی شود.  
اما آيات و روايات نشان می دهد خود ارتداد، يعنی »صرف تغيير دين و عقيده « ، موضوع حكم 
است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر; برای نمونه توجه به آيات سوره محمد آيه 25، مائده آيه 54، 
بقره ايه 217 و رواياتی كه شيعه و سنی از رسول اكرم )ص( نقل فرمودند   و نيز روايات نقل شده 

از امام باقر )ع(  و علی بن جعفر از امام كاظم )ع(  سودمند می نمايد .
در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است; ولی قيدی كه بتوان به ياری آن ارتداد را جرمی 
سياسی و اقدام عليه نظام حاكم اسالمی قلمداد كرد، به چشم نمی خورد . البته برخی آيات از جمله 
آيه 217 سوره بقره و مخصوصا آيه 72 سوره آل عمران نشان می دهد ارتداد به عنوان يک جريان 
فتنه انگيز برای ايجاد تزلزل درباورهای دينی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بود.

خداوند متعال می فرمايد: »و جمعی از اهل كتاب ]يهودی ها به پيروان خود[ گفتند ]برويد در 
ظاهر[ به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد ]و از آيين 
اسالم بازگرديد[ شايد آن ها از آيين خود بازگردند«  اين آيه صريح در تلقی ارتداد به عنوان يک 
توطئه است . در واقع، نه اسالم آوردن آنان حقيقی بود و نه كفرشان در تحقيق علمی ريشه داشت. 
اين كردار آن ها مقدمه ای بود برای ايجاد تزلزل درباورهای دينی مردم مسلمان تا آنان از خود 
بپرسند اگر اسالم حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسمانی پيشين آگاهند، 
از آن بازگشتند؟ اين كار آن ها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهی. عامل سوم هوس برخی از 
مسلمانان است . شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و ديگر 
مطامع پست دنيوی برای فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره می برد.  چه بسا بتوان به واسطه 
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قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد 
افراد مقيد دانست; يعنی هر گاه كسی كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومی        
ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايمانی جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه رو می شود .  
بنابراين، ارتداد به عنوان اخالل در نظم عمومی ترديد و فتنه انگيزی جرم شمرده می شود نه به 
عنوان يک جرم سياسی و اقدام عليه نظام حاكم . پس، بر خالف نظر شيخ محمد عبده و راشد 
الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود االهی است نه تعزيرات .  به همين جهت، در روايات آمده 

است: »بر امام واجب است; علی االمام « نه »امام می تواند; لالمام « كه ناظر به تعزير باشد .
با تعليل مذكور، فتنه انگيزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشكيل 
می دهد; ولی فتاوای فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است . بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد 
در زمره جرائم صرفا مادی قرار گيرد . جرائم صرفا مادی جرائمی است كه تنها باانجام عمل مادی 
از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايی از ناحيه مرتكب، عنصر 
روانی جرم تحقق پيدا می كند; مانند صدور چک بی محل. در اين گونه موارد، قانون گذار صرف 
تحقق كاری را اماره قانونی يا فرض قانونی بر قصد فاعل منظور می كند; مثال در مساله حرمت 
اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يک فضای بسته، هر چند قصد 
گناه نداشته باشند، ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيری از نفوذ بيگانگان 
و استفاده از ضعف فكری افراد سست ايمان است; به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه برای ايجاد                
تزلزل درباورهای دينی مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسی 
اجازه نمی دهد به آن نزديک شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه .اما به نظر اين استدالل 
پايه قويی ندارد،يک دين قوی چرا بايد پيروان سست ايمان داشته باشد؟يا بر فرض مثال چرا بايد 
اصرار بر بقای چنين پيروانی كند؟مگر نه اين است:آنكه پاک است از محاسبه چه باک است،پس 

دين بزرگ و پر محتوايی چون اسالم نبايد اينگونه عاجزانه در پی دين دار باشد
ذكر  قابل  اين مطلب هم  استداللها  اين  كنار همه  كند.در  را حفظ  پيروانش  به زور شمشير  يا 
است،اصال چرا دينی همچون اسالم كه ندای آزادی و روشن فكری و انعطاف پذيری می دهد تا 
اين اندازه بر پيروانش سخت می گيرد و اجازه رجوع از دين را نمی دهد؟انسان موجود رو به رشد 
و تكامل است،چه منطقی پشت اين حرف است كه بايد تمام عمر را در يک آيين به سر برد؟ حتی 
اگر هم در پاره ای از زمان اقناع شد كه اسالم برترين آيين است باز هم هيچ توجيه و استداللی 
پشت اين حرف نيست كه بايد تا آخر عمر بر كيش اسالم باقی بماند، يک موجود رو به رشد و 
تكامل كه دائما در مسير زندگيش اتفاقات غير منتظره رخ می دهد و هزاران سوال و معما در انتظار 
پاسخی مستدل و محكم در ذهنش نقش می بندد چه تعهد و الزامی دارد كه با يک عقيده و مكتب 
پاسخگوی تمام سواالت باشد.اگر هدف و غايت آيين اسالم و اصال تمام مذاهب و مكاتب و اديان 
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الهی و غير الهی سعادت بشر باشد پس بايد راه را برای پيروان خود باز بگذارند تا به هر طريق 
ممكن و منطقی به سر منزل مقصود رهسپار شوند. اسالم ندای آزادی می دهد، آزادی مساوی با 
تمام حقوقی است كه فطرت و كرامت انسانی طالب آن است از جمله آزادی انتخاب دين و تبليغ 
آيين به دور از كينه توزی های سياسی و غير بشری،پس اسالم نبايد با يک فرد آزاد كه خود جواز 
آزاديش را صادر كرده اينگونه به مقابله برخيزد، اذن در شی ء اذن در لوازم آن هم هست، اين يک 
اصل بديهی و منطقی ست،وقتی اسالم اذن به مطالعه و تحقيق و تفحص را می دهد و خواهان اين 
مطلب است كه جز حقيقت بر نگزينيد بايد اذن در لوازم آن، گرايش به يک حقيقت و عقيده ای كه 
شخص بعد از كنكاش و تفحص به آن رسيده بپذيرد. نگارنده به دنبال مهر تاييد بر تبليغات مخرب 
و غير اخالقی و انسانی يا جنگ های سياسی با برنامه های طراحی شده كه فقط به دنبال توطئه 
و جاسوسی و مقاصد غير بشری می باشند نيست، بحث ما در خصوص نفس دين و دينداری و 
محدوده اختيار آدمی در انتخاب عقيده و آرمان خويش است. همانطور كه قبال ذكر شد مجازات 
ارتداد در زمان پيامبر هم برای تغيير عقيده صرف نبود بلكه برای نوعی توطئه و اقدام امنيتی عليه 

جامعه نو بنياد پيامبر بود .

فصل	هفتم:مجازات	ارتداد،حد	يا	تعزير؟
در نظام كيفری اسالمی جرم عبارت است از فعل يا ترک فعلی كه در شريعت بر تحريم و مجازات 
مرتكب آن نصی وارد شده است.اين جرمها يا مستوجب حد يا قصاص يا ديه يا تعزير هستند و چون 

مجازاتها نيز برای اين جرمها وضع شده اند، همين تقسيم بندی در مورد مجازاتها نيز جاری است.
همه علما اتفاق دارند كه ارتداد گناه است و بيشتر آنها كيفر مرتد را قتل او می دانند، اما در وجوب 
قتل مرتد در ميان آنها اختالف است. اصل اختالف در اين مبحث بر سر اين پرسش و بر پايه يكی از 
اين دو احتمال است، آيا ارتداد يک جرم سياسی و به معنای خروج از نظام حكومت است و در نتيجه 
به منظوز حفظ عقيده مسلمانان و پاسداری از نظام اسالمی، برخورد با آن به امام واگذار می شود، تا 
هرگونه مناسب می بيند وی را تعزير كند؟ يا آن كه ارتداد يک جرم عقيدنی است و در دايره جرم های 
مستوجب حدود جای می گيرد و در نتيجه امام هيچ چاره ای جز اجرای حد شرعی در اين زمينه ندارد.

بنابراين دو ديدگاه در مورد مجازات ارتداد وجود دارد:
ديدگاه	نخست: معتقدان به كشتن مرتد به عنوان حد شرعی است، كه توده فقهيان بر قتل مرد 

مرتد اتفاق نظر دارند.
ديدگاه	دوم: كسانی كه حكم ارتداد را به تعزير وا می گذارند.

كه عده ای از عالمان به ويژه متأخران بر اين عقيده  اند.



140

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

الف_حد
 حد در لغت به معنای عقوبت است و همچنين به معنای دفع، بازداشتن از كاری، تيز كردن، اندازه 
كرده خدای تعالی، جدا كردن چيزی از چيزی، حايل ميان دو چيز، نهايت هر چيزی، اندازه و مقدار، 

حكم شرعی مرز و غيره نيز آمده كه جمع آن نيز حدود است.
در اصطالح فقها، به مجازاتهايی كه از طرف شارع مشخص گشته، اطالق می شود. به عبارت 
ديگر مجازات مقرر و مخصوص كه نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسالمی معين شده و مانع 
بازگشت مرتكب به انجام دوباره آن فعل می گردد. لفظ حد و جمع آن)حدود(14 مرتبه در قرآن 
تكرار شده است كه از جمله آنها» تلک حدود اهلل  فال تقربوها«...اين احكام دين خداست زنهار در 
آن مخالفت مپوييد »و من يتعد حدود اهلل  فقد ظلم نفسه« هر كس از مقدار و اندازه ای كه خداوند 
قرار داده تجاوز كند به خود ظلم كرده. حاصل اينكه، حدود در قرآن به معنای احكام الهی، اوامر و 

نواهی پروردگار استعمال شده است. 

ب_تعزير
تعزير از ريشه عزر به معنای منع كردن بازداشتن و نيز سرزنش كردن آمده است. ابن اثير می گويد: تعزير 
به معانی رجوع، تعظيم، و كمک و ياری پشت سر هم آمده است ولی در اصل مانع شدن و بازداشتن را 
گويند به تنبيه كمتر از حد تعزير گفته می شود زيرا با آن از تكرار جرم جلوگيری می شود. راغب اصفهانی 
نيز تعزير را به معنای نصرت و ياری گرفته است، كه آيه9 سوره فتح »و تَعزرو ه وتوقروه« و آيه 12 سوره 
مائده »ء امنتم برسلی و عزرتموهم« به اين معنا اشاره دارد. سپس اضافه می كند كه معنای تأديب از همين 
جا سرچشمه می گيرد. زيرا ادب كننده)تعزيرگر(در مقام ياری نمودن بر آمده و وی را از آنچه به زيان 

اوست دور می كند. به طور كلی تعزير و مشتقات آن سه مرتبه در قرآن تكرار شده است.
در اصطالح فقها عبارت است؛ تأديب به مقداری كه حاكم آن مقدار را برای عدم ارتكاب مجدد كافی 
می داند .بنابراين كسی كه عمل حرامی را كه دارای حد قصاص و كفاره نباشد مرتكب شود، حاكم به 
انواع تعزيری كه مجرم را از ارتكاب مجدد باز دارد، اعم از تنبيه بدنی، زندان يا توبيخ متوسل می شود. 

ج.	تفاوت	حد	و	تعزير
ج. الف_ در حدود قاضی و حاكم حق عفو و بخشش ندارند اما در تعزير حاكم می تواند از اجرای 

حكم تعزير صرف نظر كند.
ج. ب_قاضی و حاكم حق كم و يا زياد كردن مجازات در حدود را ندارد ولی در تعزير تشخيص 

مصلحت با حاكم و قاضی است.
ج. ج_ در حدود شفاعت جايز نيست، نه برای حاكم كه شفاعت بپذيرد و نه برای شفيع كه واسطه 

شود بر خالف تعزير.
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ج. د_ اثبات حدود با يک شاهد ممكن نيست در برخی چهار و در برخی حداقل دو شاهد الزم 
است بر خالف تعزيرات كه با يک شاهد قابل اثبات است.

برخی از فقهای بزرگ ،ارتداد را ذيل عنوان جرايم حدی ذكر نكرده اند، بلكه آنرا همراه برخی 
جرايم ديگر ذيل عناوين جداگانه ای بيان نموده اند. شهيد اول ارتداد را به همراه جرايمی چون ،اتيان 
بهيمه،استمناء و دفاع از نفس و مال و حريم،تحت عنوان عقوبات متفرقه آورده است. امام خمينی )ره( 
هم در تحرير الوسيله، ارتداد را تحت عنوان خاتمه فی ساير العقوبات پس از حدود و به همراه جرايم 
وطی بهيمه و وطی ميت آورده است، اما در هر حال چون ارتداد از نظر فقه اماميه كيفر شخصی دارد 
كه بر حسب اقسام آن و يا زن يا مرد بودن،مجازات های آن متفاوت است،در ماهيت امر تفاوتی ايجاد 
نمی كند،و در زمره حدود اهلل است.می توان مستند اين بحث را حديثی از رسول اكرم )ص( قرار 
داد: من بّدل دينه فاقتلوه كسی كه دين خود را تغيير داد او را به قتل برسانيد. )فيض،1379،ص 475(

فصل	هشتم:	بررسی	اليحه	مجازات	اسالمی
اليحه پيشنهادي قانون مجازات اسالمي، قبل از تصويب نهايي در مواد 3-211 و 1-225 بدين 

شرح، مقرر داشته بود:
 ماده 3-211: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:

 1 – زنا و ملحقات آن ) لواط، تفخيذ ومساحقه (
 2- قوادي 
 3– قذف 

 4- سب النبي
 5– ارتداد و بدعت گذاری و سحر 

6– خوردن مسكر
 7– سرقت

8 – محاربه و افساد في االرض
ماده 1_225: مسلمانی كه به طور صريح اظهار و اعالن كند كه از دين اسالم خارج شده و كفر 

را اختيار نموده، مرتد است.
]در تصويب نهايي اليحه كه اينک به شكل قانون درآمده است، مقنن در مواد 220 و 221 مقرر 
داشته است؛ در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است برابر اصل 167 قانون اساسي عمل 

شود و در غيراينصورت، مقام قضايي از رهبري، استفتاء خواهد كرد.[
حال سوالی كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا صرف خارج شدن از مسلمانی كافی است 
يا شخص بايد عليه دين اسالم خروج نموده و به مقابله با  آن بپردازد؟ مضافا بر اين آيا ماهيت 
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ارتداد از نوع سوال و ابهام و اعتقاد نداشتن است يا از نوع انكار و اعتقاد به عدم؟ شرايط اثبات 
جرم ارتداد چگونه است؟ آيا اشخاص برای پيشينه ی دينی خود شناسنامه و مداركی دارند كه در 

صورت شک و شبهه بتوان به آن استناد نمود؟
در فقه اماميه، در بحث حدود قاعده ای با عنوان ))الحدود تدرء بالشبهات(( "اجرای حدود الهی 
با وجود شبهه  رفع می شود" وجود دارد كه مفاد آن اين است: در اجرای حدود الهی نبايد جای              
هيچ گونه احتمال مخالف و معقولی وجود داشته باشد، و صد در صد و بدون ترديد عمل انجام 
شده بايد مجرمانه باشد. در خصوص اثبات ارتداد با اين قاعده چه می كنند؟ البته شبهه ای كه 
موجب برداشته شدن حدود الهی می شود گاه علمی است و زمانی عملی. در اموری مثل سرقت و 
زنا و... شبهه از نوع عملی است اما در بحث ارتداد از نوع علمی. قاضی شرع تنها در صورتی مجاز 
به اجرای حكم مرتد است كه بداند او اسالم را با آگاهی و بينش كامل و از روی درايت و بصيرت 
پذيرفته و هيچ گونه شبهه ی علمی باعث رويگردانی او از اسالم نشده است. اگر قاضی در تحقيقات 
خود به اين نتيجه برسد كه رويگردانی مرتد از اسالم به دليل برخی مشكالت فكری و مسايل حل 
نشده برای او بوده است، نمی تواند او را مرتد شمرده و حكم ارتداد را بر او جاری سازد. حتی 
اگر قاضی مطمئن نباشد كه رويگردانی  مسلمانی به دليل وجود شبهات علمی و مشكالت فكری 
بوده، بلكه تنها احتمال اين نكته را بدهد كافی است كه از مرتد شناختن او و اجرای حد ارتداد بر 
او دست بكشد.مرتد كسی است كه از روی آگاهی و يقين به معارف و اصول اسالم پی برده است 
و سپس آنها را بدون هيچ گونه دليل علمی و منطقی رد و انكار می كند و در مقابل داليل علمی 
و استدالالت منطقی سر فرود نمی آورد و عنودانه و لجوجانه به انكاری جاهالنه دست می زند.و 
بنابراين طبيعی است كه راه برخورد با مشكالت علمی افراد استفاده از منطق و استدالل و شيوه 
برخورد با افراد لجوج و عنود استفاده از برخورد عملی است. با توجه به اينكه ماهيت ارتداد از 
نوع انكار و اعتقاد به عدم است، لذا فردی كه  در مورد اصول دين خود به پرسشگری پرداخته و 
يا هنوز در تحقيقات خود به اعتقاد راسخی دست نيافته است، مرتد شمرده نمی شود.  ادله اثبات 
ارتداد: 1.علم قاضی)البته بايد مجتهد و عالم به امور دينی باشد نه هر شخص قاضی 2.بينه 3. اقرار

گفتاری	چند	از	اقوال	بزرگان
شيخ	مفيد: كسانيكه عليه امير المومنين خروج كردند كافر هستند اما كفر اينها به معنای ارتداد نيست.
ابوالصالح	حلبی	در	كتاب	الكافی: اگر فردی با استدالل اظهار كفر كند موجب ارتداد نيست و 
مرتد محسوب نمی شود. صرف تغيير عقيده ارتداد نيست بلكه اظهار شعار كفر موضوعيت دارد نه 

هر سخنی مخالف عقيده دينی.
آيت	اهلل	جناتی: اصال امروز زمينه ای برای ارتداد وجود ندارد.
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آيت	اهلل	مطهری: هستند بعضی از افراد كه بر ضد خدا و ضد اسالم و ضد پيامبر حرف می زنند 
ولی در حرف خودشان صداقت دارند يعنی اينگونه فكر می كنند، به همين دليل راه مبارزه با اين 
گروه ارشاد امت و  هدايت و عرضه كردن منطق صحيح است.نظر اسالم اين است كه از فكر غير 
آزاد اعم از اينكه در اسارت تقليد باشد و يا تحت زور و جبر ،ايمان و عقيده ای كه اسالم  طالب 
آن است حاصل نمی شود.من به جوانان و طرفداران اسالم  هشدار می دهم كه خيال نكنند راه 
حفظ معتقدات اسالمی ،جلوگيری از ابراز عقيده ديگران است ،از اسالم  فقط با يک نيرو می شود 
پاسداری كرد و آن علم است و آزادی دادن به افكار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها.هر 
مكتبی كه به ايدوئولوژی خود ايمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد،ناچار بايد طرفدار آزادی انديشه 
و آزادی تفكر باشد.به آزادی ها به معنای واقعی كلمه احترام بگذاريم. هر كس می بايد فكر و بيان 

و عملش آزاد باشد.آزادی را جز با آزادی نمی توان محروم كرد.
آيت	اهلل	خمينی: آنچه در حقيقت اسالم معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب می شود 
عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگی او و نبوت و احتماال اعتقاد به آخرت ،بقيه قواعد عبارتند 

از احكام اسالم كه دخالتی در اصل اعتقاد به اسالم ندارند.
آيت	اهلل	جوادی	آملی: ارتداد يعنی كسی كه يقين معرفت شناختی دارد با اين حال دين را به بازی 

می گيرد و از دين اعالم بيزاری می كند.
آيت	اهلل	منتظری: بعضی توهم كرده اند كه معنای ارتداد از مسائل اجماعی است در حاليكه اصال 
از مسائل اصلی كه از ائمه اطهار رسيده باشد نيست_در كتب قدما مثل نهايه ذكر نشده است_اجماع 

متاخرين علی فرض صحيح نيست.

 منابع :
1.قرآن كريم

2.عزيزان،مهدی،1345_ارتداد و آزادی؛قم موسسه امام صادق )ع(
3.والئی،عيسی_ارتداد در اسالم؛تهران نشر نی

4.ثابت سروستانی،محمد امين.حسينی،سيدمهدی_مقاله ارتداد در فقه مقارن،نشريه پيام آموزش،معاونت آموزش قوه قضاييه،شماره 43
5.صرامی، سيف اهلل_احكام مرتد از ديدگاه اسالم و حقوق بشر، تهران مركز تحقيقات استراتيژيک رياست جمهوری،چاپ اول 1376

6.علی بابايی، احمد_برگزيده تفسير نمونه، جلد اول، تهران، دارالكتب االسالميه،چاپ سوم، 1376
7.سايت:حميد گلشريفی
Hawzah.net:8.سايت

9.سايت: Islahweb.org )سايت رسمی حمايت و دعوت اصالح ايران(
Niksalehi.com :10.سايت

11.ياد داشت از كتاب پيرامون انقالب اسالمی شهيد مرتضی مطهری
12.ياد داشت از كتاب جهاد شهيد مرتضی مطهری

13.ياد داشت های دكتر شاه ملک پور مدرس و عضو هيئت علمي حقوق دانشگاه گيالن
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سيد	شهاب	الدين	موسوي	زاده

بررسی تطبيقی نقش نهاد آمبودزمان در جمهوری اسالمی
 ايران و بريتانيا، در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو

كارشناس	ارشد	حقوق	عمومي

بازرسی در اصطالح حقوق عمومی 
از سوی  نظارتی است كه  به مفهوم 
نهادی فرادست بر عملكرد مأموران 
دولتی و ادارات اعمال می شود. فلسفه 
اطمينان  بازرسی،  نهاد  وجودی  ی 
يافتن از حسن جريان امور در افراد يا 
نهادهايی است كه در ارتباط مستقيم 
تكاليف  و  با حقوق  مستقيم  غير  يا 
دارند)معصومي  قرار  شهروندان 

گودرزي، 1387، ص 3(.
مردم ساالری نيز كه در يک مفهوم 
مردم،  برای  مردم  حكومت  به  كلی 
ركن  چهار  دارای  است  شده  تعبير 
اساسی است: انتخابات آزاد و عادالنه، 
حقوق بشر، جامعه ی مدنی و دولت 
هر  تحقق  بدون  پاسخگو.  و  شفاف 
يک از اين اركان، مردم ساالری نيز 
ايجاد نخواهد شد. در اين ميان ركن 
اخير )دولت شفاف و پاسخگو(، هم 
در فرايند گذار به مردم ساالری و هم 
دموكراتيک  حكومت  ايجاد  از  پس 
نقش  ساالری،  مردم  تعميق  برای  و 

محوری دارد. اين مفهوم با نظارت و 
بازرسی آميخته و مستلزم وجود يک 
نهاد بازرسی قوی و كارآمد می باشد. 
و  نظارت  مفهوم  به  آمبودزمان 
عملكرد  بر  دولتی  و  قانونی  كنترل 
و  كشور  اجرايی  دستگاههای  
حمايت از حقوق افراد در مقابل سوء 
در  نهاد  اين  است.  اداری  جريانات 
ايفای نقش  واقع با عملكرد خود و 
رابط ميان مردم و دستگاه اداری در 
و  شفاف  اداری  نظام  هدف  تحقق 

پاسخگو نقش كليدی دارد.
مقايسه نظامهای پاسخگويی در دو 
كشور مورد مطالعه، ايران، انگلستان، 
با  مختلف  حكومتهای  دارای  كه 
سازمانی  تشكيالت  و  ها  فرهنگ 
متفاوت می باشند و هم چنين وجه 
تشابهات بين آنها از جهاتی می تواند 

مفيد واقع شود.
تحقيق راجع به نظارت و بازرسي به 
عنوان يكي از پايه هاي اصول حقوق 
است.  اهميت  دارای  نوين  اداري 

ايجاد نظام اداری شفاف و پاسخگو، 
تصويب  نوين،  روش هاي  تدوين 
قانون متناسب و مترقي جهت مبارزه 
با فساد، حمايت از حقوق شهروندي، 
ارتباط بين مردم و دولت، پيشگيري 
جريان  جرائم، حسن  و  تخلفات  از 
و  ساختار  اصالح  و  اداري  امور 
روش ها و تقويت و كار آمد نمودن 
را  امر  اين  به  توجه  مديريت كشور 
افزون مي نمايد. نظارت و بازرسي با 
ارائه پيشنهادها و تذكرات به مديران و 
مسئوالن اجرايي از وقوع تخلفات و 
جرائم جلوگيري نموده و با ارتباط با 
پارلمان و مراجع قضايي و هيئت هاي 
تخلفات اداري با متخلفين و مجرمين 
در  فرايند  اين  مي  نمايد.  خورد  بر 
نهايت موجب تحقق دولت شفاف و 
پاسخگو به عنوان يكی از اركان نظام 
مردم ساالر، می گردد. بر اين اساس ، 
پژوهش ما به دنبال آن ا ست تا نقش 
نهادهای آمبود زمان ايران و بريتانيا را 

در تحقق اين هدف بررسی نمايد .

مقدمه
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الف(	پرسش:	
كداميک از نهادهای سازمان بازرسی كل كشور )ايران( و كميسر پارلمان برای امور اداری )بريتانيا(، 

نقش موثرتری در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو دارند؟
ب(	فرضيه:

در رابطه با فراهم ساختن نظارت قضايی، سازمان بازرسی و در رابطه با فراهم ساختن نظارت 
سياسی، كميسر پارلمان نقش موثرتری دارند. 

ج(	رويكرد	پژوهش:
كاركردگرايانه؛ با محور قرار دادن هدف دستيابی به نظام اداری شفاف و پاسخگو.

فصل	اول	
1:	نهاد	آمبودزمان؛	تعريف	و	كاركرد:

آمبودزمان )اين واژه ريشه ی سوئدی دارد(، به معنای برقراری نظارت و كنترل قانونی از سوی 
يک نهاد بی طرف بر عملكرد دستگاههای  اجرايی كشور و حمايت از حقوق افراد در مقابل سوء 
جريانات اداری است به عبارتی آمبودزمان يک نوع ضمانت اجرای غيرقضايی برای نظارت بر 
حسن جريان قانون در كشور و دستگاه دولت و حمايت از حقوق و آزاديها است )خبره، 1387، 

ص 14؛ طباطبايی موتمنی، 1382، ص 225(. 
اين نهاد در بسياری از كشورها وجود دارد و عمدتا زير نظر قوه ی مجريه عمل می كند. تنها در 
ايران اين امر توسط سازمان بازرسی كل كشور كه وابسته به قوه قضاييه است اجرا می شود؛ گرچه 

دارای استقالل عمل می باشد )خبره، 1387 ، ص 14(.

2:	مبانی	قانونی	تاسيس	نهاد	آمبودزمان	و	حدود	صالحيت	و	اختيارات:
اين نهاد به وسيله ی يكی از اصول قانون اساسی يا يک قانون مصوب پارلمان به وجود می آيد. با 
اين تفاوت كه اگر قانون اساسی موارد صالحيت و حوزه ی عملكرد آن را تعيين كند استحكام اين 
نهاد بيشتر است تا اينكه به وسيله ی يک دستورالعمل اداری به وجود بيايد. به عبارتی ذكر اين نهاد 
در قانون اساسی بدان استقالل و دوام و قوام الزم را می دهد. حتی در كشورهايی كه آمبودزمان 
به وسيله ی اصلی از اصول قانون اساسی به وجود آمده است الزم است آيين نامه ای تدوين شود 
تا شيوه ی عمل آن را تشريح كند. به هر حال از سوی قوه مقننه نيز می تواند هياتی به وجود آيد 
كه همان نقش آمبودزمان را ايفا می كند. در مجموع می توان عنوان نمود كه، آمبودزمانها در حدود 
صالحيت و اختيارات قانونی خود، برای ترافع منازعات اقدام می كنند. آمبودزمان نه فقط نظارت 
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بر تصميمات مقامات دولتی منطبق با موازين قانونی دارد، بلكه از اين نظر نيز مداقه دارد كه آن 
تصميمات معقول و بر موازين مساوات و عدل و انصاف، صادر شده باشد. پاره ای از آمبودزمانها 
حتی به موارد تخلف از موازين اخالقی نيز رسيدگی می كنند. به هر حال، آمبودزمان در امور مربوط 

به حقوق بشر، حفظ حقوق فردی و كودكان همواره اهتمام چشمگير دارد.
وظايف اصلی نهاد آمبودزمان عبارتند از:

الف( رسيدگی به شكايات آحاد مردم مبنی بر اينكه بخش اداری دولت در مواردی از موازين قانونی 
تخلف نموده و امور به طريق احسن جاری نباشد.

ب( ارايه ی توصيه و رهنمود الزم در صورت كشف تخلف يا ناهنجاری در امری از امور.
ج( ارايه ی گزارش عملكرد نهاد نظارتی در موارد اخص به دولت و شاكی، و به طور ساالنه به قوه 

مقننه و برای اطالع عموم )خبره، 1387، ص 15(.

3:	ارتباط	نهاد	آمبودزمان	با	مفهوم	نظام	اداری	شفاف	و	پاسخگو:
مردم ساالری دارای چهار مولفه ی اصلی می باشد )بويل و بيتهام، 1388، ص 52(:

الف: برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه
ب: رعايت حقوق مدنی و سياسی

ج: وجود جامعه ی مدنی
د: وجود دولت شفاف و پاسخگو

سه مفهوم نخست مورد بحث ما نيستند. اما مورد اخير از ديد حقوق اداری در مفهوم نظام اداری 
شفاف و پاسخگو بيان می گردد. 

طبيعی است شهروندان در يک نظام مردم ساالر، به دليل دارا بودن حق حاكميت و پرداخت ماليات، 
خواهان شفافيت عملكردی و پاسخگويی دستگاههای اداری در قبال تصميمات و اقدامات خود باشند. 

بر اين اساس دستگاههای اداری موظفند از لحاظ حقوقی و سياسی به شهروندان پاسخگو باشند. 
پاسخگويی قضايی از كانال قوه ی قضاييه و پاسخگويی سياسی توسط مجلس نمايندگان صورت 
می گيرد. به عبارتی ديگر از آنجا كه در يک نظام مردم ساالر به حقوق شهروندان اهميت زيادی داده 
می شود، ضمانت اجراهای دوگانه ی حقوقی – سياسی برای اين منظور در نظر گرفته شده است.

از آنجا كه به دليل پيچيدگی های بروكراسی امكان دارد برخی از مشكالت از ديد نهاد ناظر قضايی 
پنهان بماند، با ايجاد نهاد آمبودزمان، آحاد مردم در جهت حفظ پاسخگويی نظام اداری وارد عمل 

شده و اين نقيصه را برطرف می نمايند.
ذكر اين نكته ضروری است كه استقالل قوه ی قضاييه مهم ترين عامل در اقتدار بخشی به نهاد 

آمبودزمان می باشد )موسوی زاده، 1389، ص11(.
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فصل	دوم	
1:	سازمان	بازرسی	كل	كشور

الف(	كليات
اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد:

در  قوانين  اجرای صحيح  و  امور  جريان  بر حسن  نسبت  قضاييه  قوه  نظارت  حق  اساس  ))بر 
دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل 
می گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين می كند((. بر اساس اين اصل قوه 
قضاييه نقش محوری در تحقق نظام اداری كارآمد پيدا می كند. علت عمده ی اين نظر قانونگذار 

اساسی را می توان در استقالل اين قوه از ساير قوا دانست.
بايد توجه داشت هرچند ظاهرا تداخلی ميان وظايف اين سازمان با وظايف ديوان عدالت اداری 
ديده می شود، اما تمركز اصلی سازمان بازرسی كل كشور بر ))نحوه ی(( اجرای قوانين در دستگاه 
های اداری است. تا مبادا قانونی اجرا نشود يا در فرايند اجرای آن عملكرد سوئی ديده شود )عميد 

زنجانی، 1387، صص 146 و 147( 
رييس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان قضات شرع يا قضات دارای پايه ی 10 يا 11 قضايی 
انتخاب می شود )ماده 4 قانون تشكيل سازمان بازرسی كل كشور(. رييس هيات بازرسی توسط 
رييس سازمان از ميان قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد منصوب می شود 

)ماده 5 اصالحی سال 1375(. )مهرپور، 1387، ص 446(.
ب(	كاركرد

قانون تشكيل سازمان بازرسی كل كشور، مصوب 19/ 7/ 1360 و قانون اصالح قانون مصوب 7/ 5/ 
1375 در اجرای اصل مذكور، وظايف و اختيارات سازمان را بدين شرح مقرر نموده است )هاشمی، 

1386، صص 479 تا 482(:
))الف – بازرسی مستمر كليه ی وزارتخانه ها و ادارات و نيروهای نظامی و انتظامی و موسسات 
و شركتهای دولتی و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام 
المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمانهايی كه تمام يا قسمتی از سرمايه و سهام آن متعلق به دولت 
است يا دولت به نحوی بر آنها نظارت يا كمک می نمايد و كليه ی سازمانهايی كه شمول اين قانون 

نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهاست بر اساس برنامه ی منظم؛
ب – انجام بازرسيهای فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبری و يا به دستور رييس قوه قضاييه 
و يا درخواست رييس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 
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و يا بنا به تقاضای وزير مسوول دستگاههای اجرايی ذيربط و يا هر موردی كه به نظر رييس سازمان 
ضروری تشخيص داده شود؛

ج – اعالم موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و 
نهادهای انقالب اسالمی و بنيادها به رييس جمهور و در خصوص موسسات و شركتهای دولتی و 
وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و موسسات وابسته به وزارت كشور و در مورد 
موسسات غيردولتی كمک بگير از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارايی و در مورد سوء جريانات 
اداری و مالی مراجع قضايی و واحدهای تابع دادگستری به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعی 
كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتيجه ی بازرسی به آن كميسيون(( )ماده 2 و اصالحات آن(

))در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعالم وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي 
باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يک نسخه از گزارش را با داليل و مدارک مربوط 
براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي 
پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي ربط 
منعكس نموده و پيگيري الزم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت 

حضور را به اطالع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.(( )بند د ماده 2 اصالحی 17/ 87/4(.
 ))گزارش بازرسی در ارتباط با آيين نامه و تصويب نامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و 
شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی كه حاكی از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر 
باشد جهت رسيدگی و صدور رای به ديوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسيدگی به اين گونه 

موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود(( )تبصره اصالحی ماده 2(
))بازرسی توسط بازرس يا هياتهای بازرسی به عمل می آيد...رييس هيات بازرسی و يا بازرس در 
صورتی كه دارای پايه ی قضايی و يا ابالغ خاص از سوی رييس قوه ی قضاييه باشد چنانچه در ضمن 
بازرسی به اموری برخورد نمايد كه بيم تبانی يا فرار متهم و يا از بين بردن داليل و مدارک برود می 
تواند تا پايان بازرسی برابر مقررات قانون آيين دادرسی نسبت به صدور قرار تامين غير از بازداشت 
اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس 
هيات و موافقت رييس دادگستری محل اقدام نمايد. قرارهای تامين صادره ظرف مدت 20 روز از 

تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاههای تجديد نظر استان مربوط می باشد(( )ماده 5 اصالحی(
نوبت  از  اداری خارج  تخلفات  به  رسيدگی  هياتهای  و  قضايی  مراجع  در  سازمان  ))گزارشهای 
رسيدگی شده و آرای صاره ی مراجع قضايی با درخواست سازمان بازرسی كل كشور و موافقت 
دادستان كل كشور و آراء صادره ی هياتهای رسيدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذكور 
در مراجع ذيصالح ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگی خارج 
از نوبت خواهد بود...هرگاه بازرسی كه دارای پايه ی قضايی است ضمن بازرسی در حدود مقررات 
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قانونی به حكمی برخورد نمايد كه آنرا خالف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن 
را از طريق رييس سازمان برای اطالع دادستان كل كشور تهيه و ارسال می دارد. دادستان كل در 
صورتی كه آن را از مصاديق بند 2 ماده 18 قانون تشخيص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد(( 

)ماده 6 اصالحی و تبصره آن(.
در رابطه با احكام خالف شرع يا قانون به نظر می رسد از اختيارات و وظايف سازمان بازرسی 
مذكور در قانون اساسی فراتر بوده و اين مهم به صراحت در اصل 161 ق.ا.ج.ا.ا بر عهده ی ديوان 

عالی كشور نهاده شده است )راسخ، 1388، صص 113 و 114(.
در هر صورت ))علی االصول وظيفه ی سازمان بازرسی و بازرسان آن، بررسی و بازرسی و تهيه ی 
گزارش و منعكس كردن آن به مراجع مربوطه جهت اقدامات الزم و از جمله در مورد وقوع جرم 
به مراجع قضايی جهت پيگيری و رسيدگی و اتخاذ تصميم است و خود اتخاذ تصميم نمی كند( 

)مهرپور، 1387، ص 447(.
با دقت در موارد گفته شده می توان از چند جنبه به منحصر به فرد بودن اين سازمان پی برد )راسخ، 

1388، صص 117 و 118(:
1 ( فراگير بودن نظارت سازمان به هرگونه اقدام مالی و اداری

2 ( نظارت بر تقريبا تمامی نهادهای حكومتی
3 ( مقام های درجه يک حكومتی )و بعضا درجه ی پايين تر مانند رييس كميسيون اصل 90 مجلس 

شورای اسالمی( می توانند از سازمان درخواست بازرسی فوق العاده نمايند.
با اين اوصاف سازمان بازرسی كل كشور به مثابه ی يک )) نهاد ناظر ملی(( عمل می كند كه با توجه 
به پيچيده و فنی بودن نحوه ی نظارت اين نهاد عالی، از ديد يكی از صاحب نظران رييس سازمان 
بازرسی كل كشور می تواند از سوی مردم انتخاب شود، برای مثال همزمان با رييس جمهور )راسخ، 

پيشين، صص 118-177(.
***

2:	كميسر	مجلس	برای	امور	اداری	)در	انگلستان(
الف(	كليات

آمبودزمانهای مختلفی در سراسر بريتانيا برای شكايت مردم از سوء مديريت اداری تاسيس شده اند .
( 1989p 232  hwke ( اما در اينجا به طور مشخص ))كميسر پارلمانی(( انگلستان مدنظر 

ماست.
قانون كميسر پارلمانی مصوب 1967 م، اداره ی كميسر پارلمانی برای امور اداری را تاسيس كرد. 
كه عموما ))آمبودزمان(( ناميده می شود. آمبودزمان توسط مقام سلطنت )البته پس از مشورت با 
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نخست وزير( منصوب می شود. شرايط خاصی برای تصدی اين پست ذكر نشده و به طور معمول 
اين نهاد توسط حقوق دانان و ماموران خدمات عمومی اداره می شود. قاعده در آمبودزمان اين است 
كه به شكايتی افرادی كه مدعی هستند بر اثر سوء مديريت اداری متحمل خسارت شده اند رسيدگی 
می كند. نمونه هايی از شكايتهای رسيده به آمبودزمان: بی احترامی، انحراف )از وظايف(، تبعيض، 
عدم هماهنگی، مشاوره ی نادرست يا غير دقيق، كوتاهی در عملكرد يا كوتاهی در عملكرد شايسته. 
آمبودزمان در صورتی كه دادگاه يا مرجع اداری ديگری برای رسيدگی به شكايت وجود داشته 
 (Elliott باشته آن را رد می كند مگر آنكه انتظار مراجعه ی شاكی به آن مراجع، غيرمنطقی باشد

& quinn 2000 p407)
همچنين امور زير در صالحيت آمبودزمان نمی باشند
opcit  pp 407 – 408)  Elliott & quinn):

1: صنايع ملی
2: امور مربوط به دولتهای بيگانه يا سازمانهای بين المللی

3: اقدامات انجام گرفته توسط مقامات سلطنتی در خارج از بريتانيا
4: سيستم اداری كشورهای مستعمره

5: فرايند استرداد مجرمين
6: تحقيق از جنايت

7: امنيت ملی
8: معامالت قراردادی يا بازرگانی توسط مراجع دولتی 

9: عملكرد فرايند حقوقی يا جزايی
10: شرايط همكاری در خدمات عمومی يا قوه ی قهريه

11: اهدای جوايز، مقامها يا منشورهای سلطنتی.
آمبودزمان بر اساس ابتكار شخصی خود يا مراجعه ی مستقيم شاكی نمی تواند وارد مساله شود. 
بلكه شكايت نخست بايد خطاب به يک عضو پارلمان نوشته شود و سپس او، آن را به آمبودزمان 
ارجاع دهد. در اين صورت آمبودزمان ابتدا صالحيت خود را بررسی می كند. اگر موضوع در حيطه 
ی صالحيت آمبودزمان بود، از باالترين مقام دستگاه مربوطه درخواست توضيح می كند. اين نهاد به 
جز اسناد مربوط به مذاكرات كابينه، اختيار دسترسی به تمام اسناد را دارد. بر اساس قانون سال 1967 
م، كميسر پارلمانی اين صالحيت را دارد كه تشخيص دهد شكايت مطرحه نياز به تحقيق دارد 
يا خير. گزارش تحقيق برای نماينده ای كه شكايت را ارجاع داده و همچنين برای رييس دستگاه 
مربوطه ارسال می شود. آمبودزمان می تواند درخواست كند كه آن اداره علل بی عدالتی انجام شده 
را ذكر كند اما هيچ قدرتی برای تغيير تصيميم اتخاذ شده ندارد. آمبودزمان گزارش ساليانه ی خود را 
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به پارلمان ارايه می دهد. در اين گزارش به هر مشكلی كه باعث شده اداره ی مربوطه تصميم خود 
 Elliott  را اصالح نكند اشاره می شود. اين امور توسط كميته ی مجلس عوام بررسی می شوند

& quinn ibidp 407) (

ب(	نقاط	قوت:
1: دسترسی به حكومت: كميسر پارلمانی به ويژه می تواند به شهروندان عادی كمک نمايد تا به 

هزارتوی پر پيچ و خم اداراتی كه تمايل به مخفی كاری دارند راه يابند.
2: علنی بودن فرايند رسيدگی: كه تاثير ويژه ای در قانع كردن افكار عمومی دارد. 

3: اختيارات: جهت دستيابی به حق و كمک به جبران خسارت
3: هزينه: رايگان بودن رسيدگی، خدمات اين نهاد را برای همگان قابل دسترسی ساخته است.

)   ibidp 410 - 411 Elliott & quinn (

ج(	نقاط	ضعف:
1: كمبود قدرت: اين نهاد نه قدرتی برای تغيير تصميمات دارد و نه می تواند اداره را مجبور به 

برطرف كردن علت موجبه ی شكايت كند
2: صالحيت محدود قضايی: آمبودزمان تنها در ارتباط با سوء جريان اداری می تواند وارد عمل 
شود. به اين معنا كه هيچ راهي براي پرسش از يک تصميم اداري كه فرايند صحيح خود را طي كرده 

است وجود ندارد؛ حتي اگر خود آن تصميم ناعادالنه يا اشتباه باشد. 
3: دسترسی اشخاص: كه مستقيما نمی توانند به اين نهاد مراجعه كنند

4: زمان طوالنی رسيدگی: كه امكان دارد تا يكسال هم طول بكشد
5: كمبود آگاهی مردم از وجود آمبودزمان: خدمات اين نهاد هنوز چندان برای توده ی مردم شناخته 

Elliott & quinn ibidp 410 – 411) ) .شده نيست
***

نتيجه	گيری:
اين پژوهش با مفروض گرفتن نقش نهاد آمبودزمان در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو به عنوان 
يكی از مولفه های كليدی مردم ساالری، در جستجوی آن بوده است كه كدام يک از مصاديق نهاد 
آمبودزمان در ج.ا. ايران و بريتانيا )به ترتيب سازمان بازرسی كل كشور و كميسر پارلمان برای امور 

اداری(، نقش موثرتری در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو دارند؟ 
می دانيم كه مجلس اعمال كننده ی بخش عمده ای از حق خداداد حاكميت ملت و كانون وكالی 
مردم می باشد، و در آن نمايندگان از طرف مردم به نظارت فعال بر عملكرد دولت )در معنای اعم( 
كه امانت حاكميت از جانب مردم به آنان سپرده شده است، می پردازند. و دولت موظف است در 
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رابطه با اقدامات خود به آن پاسخگو باشد.
از سوی ديگر با توجه به آنكه آمبودزمان بيشتر كاركرد نظارت بر اعمال اداری دارد، قوه قضاييه نيز 
با توجه به وظيفه ی خود در باره ی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و حق نظارت بر حسن 
جريان امور در دستگاه های اداری، قابليت بيشتری برای درخواست پاسخ از نظام ادرای دارد. بر 

خالف مجلس كه دولت عمدتا از لحاظ سياسی در برابر آن پاسخگوست.
بنابراين در رابطه با موضوع پژوهش نيز اينگونه نتيجه گرفته می شود كه با توجه به اينكه شفاف و 
پاسخگو بودن نظام اداری با اعمال نظارت سياسی از جانب يک نهاد سياسی مقتدر ارتباط وثيقی 
دارد و در حقيقت دولت در اين باره بايد به صاحبان اصلی قدرت يعنی ملت پاسخگو باشد، مكانيزم 
به كارگرفته شده در نهاد كميسر پارلمان برای امور اداری در بريتانيا، نقش موثرتری در رابطه با 
فراهم شدن مكانيزم نظارت سياسی و احيانا سقوط كابينه به بهانه ی نظارت اداری دارد. البته اين 

دستاورد در ارتباط با ايفای نقش موثر جناح اقليت، در مجلس عوام معنا می يابد.
از آن سو سازمان بازرسی كل كشور در جمهوری اسالمی ايران از لحاظ نظارت اداری می تواند 
كاركرد موثرتری داشته باشد. هر چند قادر است مقدمات نظارت قضايی و يا حتی نظارت سياسی 
)ازطريق گزارش به كميسيون اصل نود مجلس شورای اسالمی يا مكانيزم به كار گرفته شده در بند 

ه ماده 11 قانون تشكيل سازمان) يعنی اطالع رسانی عمومی( را نيز فراهم سازد.
در يک نگاه كلی، كاركرد هر دو نهاد تا حد زيادی به رعايت اصل حاكميت قانون و الزامات مردم 

ساالری بستگی دارد.
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1-	پيشينه	كالهبرداری	و	مجازات	آن	در	نظام	حقوقی	ايران
ماده 238 قانون مجازات عمومی سال 1304 با اصالحات سال 1352 كالهبرداری را چنين تعريف 
كرده بود: »هر كس به وسايل تقلبی متوسل شود برای اينكه مقداری از مال ديگری را ببرد يا از 
راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها و يا كارخانه های موهوم و امثال آن يا 
به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور كند و يا به امور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث 
و پيش آمدهای غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان مجعول اختيار نمايد و به يكی از طرق مذبور 
وجوه يا اسناد و بليطها و قبوض ومفاصا حساب و امثال آن را به دست آورد و از اين راه، مقداری 
از اموال ديگری را بخورد به حبس تأديبی از شش ماه تا دو سال و يا به تأديه غرامت از پنجاه الی 

پانصد تومان و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد...«
متن مذكور در قوانين پس از انقالب با اندكی تغيير و اصالح به عنوان تعريف كالهبرداری باقی 
ماند اما مجازات كالهبرداری دچار تغيير شد. در ماده 116 قانون تعزيرات سال 1362 مجازات 
كالهبرداری 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شالق بود و در صورتی كه كالهبرداری مشدد 

واقع می شد، مجازات حبس به 1 تا 5 سال حبس افزايش می يافت.
در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری، مصوب 1367 مجمع 

نگاهی به » رد مال« در جرايم در حكم كالهبرداری

استاديار	گروه	حقوق	دانشگاه	گيالن	و	وكيل	پايه	يک	دادگستریدكتر	محمدرضا	نظری	نژاد

مقدمه
در نظام حقوقی ايران پاره ای از جرايم 
كه در قوانين خاص از آنها نام برده 
شده است، از حيث مجازات، احاله به 
كالهبرداری شده اند. هم اكنون عنصر 
قانونی اين احاله و الحاق حكمی ، ماده 
يک قانون تشديد مجازات مرتكبين 
كالهبرداری  و  ارتشاء   ، اختالس 
مصوب سال 1367 مجمع تشخيص 
قانون   1 ماده  است.  نظام  مصلحت 
مذكور، مجازات كالهبرداری را حبس، 
خدمات  از  انفصال  نقدی،  جريمه 
شرايط(  وجود  صورت  )در  دولتی 

تعيين نموده است. در كنار مجازاتهای 
به  مـال  اصل  رد  به  حكم  مذكور، 

صاحـبش نيز مـشاهـده    می گردد.
پرسش مقاله حاضر آن است كه آيا در 
جرايم در حكم كالهبرداری از جمله 
انتقال مال غير، )موضوع مواد 1 و 2 
قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 
1308(، تبانی و مواضعه برای بردن مال 
غير )ماده 1 قانون مجازات اشخاص 
كه برای بردن مال غير تبانی می نمايند 
ديگری  مال  معرفی   )1307 مصوب 
به عوض مال خود )موضوع ماده 1 

قانون مجازات اشخاصی كه مال غير 
را به عوض مال خود معرفی نمايند 
ملک  ثبت  تقاضای   )1308 مصوب 
متعلق به ديگری )موضوع مواد 105 به 
بعد قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 
به صاحب  رد حق  از  امتناع   )1310
ثبت  قانونی   116 ماده  )موضوع  آن 
مصوب 1310( و ... می توان رد مال را 
نيز موضوع حكم دانست يا خير ؟ در 
صورت مثبت بودن پاسخ، در فرضی 
كه اصل مال موجود نباشد، آيا می توان 

حكم به رد مثل يا قيمت داد؟
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تشخيص مصلحت نظام، مجازات كالهبرداری ساده 1 تا 7 سال حبس و جريمه نقدی معادل مال 
اخذ شده و مجازات كالهبرداری مشدد، 2 تا 10 سال حبس، جريمه نقدی معادل مال اخذ شده و 
نيز انفصال از خدمات دولتی، تعيين شده است. تفاوتی كه ماده 1 قانون مذكور نسبت به قوانين قبلی 
دارد، آن است كه در ماده 1، عالوه بر تحميل ضمانت اجراهای كيفری پيش بينی شده به كالهبردار، 

وی محكوم به رد مال نيز خواهد شد.
بموجب رأی وحدت رويه شماره 594 مورخ 1373/9/1، مجازات مقرر در ماده 1 قانون تشديد 
مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری، به جرايم در حكم كالهبرداری نيز تسری يافته 
است. بموجب رأی مذكور ))نظر به اينكه ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308، انتقال 
دهندگان مال غير را كالهبردار محسوب كرده و مجازات كالهبرداری را در تاريخ تصويب آن قانون 
ماده 238 قانون مجازات عمومی معين نموده بود و با تصويب قانون تعزيرات اسالمی مصوب 1361 
ماده 116 قانون تعزيرات از حيث تعيين مجازات كالهبرداری جايگزين قانون سابق و سپس طبق 
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری مصوب 1367 مجازات 
كالهبرداری تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مذكور لغو گرديده است 
لذا جرايمی كه بموجب قانون كالهبرداری محسوب می شود، از حيث تعيين كيفر مشمول قانون 

تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1367 می باشد((
با توجه به اينكه در قوانين پيشين، رد مال به عنوان ضمانت اجرای كالهبرداری پيش بينی نشده 
بود، اعمال مجازات ماده 238 قانون مجازات عمومی يا ماده 116 قانون مجازات اسالمی )بخش 

تعزيرات مصوب 1362( بر جرايم در حكم كالهبرداری ، مشكلی ايجاد نمی كرد.
اما با پيش بينی رد مال در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری، برخی 
از دادگاهها را اعتقاد بر آن است كه كليه ضمانت اجراهای مقرر در ماده 1 قانون مذكور از جمله رد مال 
برجرايم در حكم كالهبرداری ، قابل اعمال است. با بررسی دو پرونده  ضمن شرح آثار و توالی رويه 

موجود و نقد آن ، به شمول و گستره رأی وحدت رويه سابق الذكر پرداخته خواهد شد. 

2-	نمونه	آراء	و	نقد	و	بررسی	آنها
1-2-	پرونده	اول

در اين پرونده ، آقای "الف" ششدانگ يک قطعه زمين واگذار شده از شركت تعاونی مسكن يكی از 
نهادهای نظامی به خود را مطابق  مبايعه نامه عادی در سال 1373 به مبلغ 600 هزار تومان به آقای 
"ب" انتقال می دهد. متعاقب مبايعه نامه عادی، فروشنده، وكالتنامه رسمی مبنی بر انجام مقدمات 
واگذاری و انتقال رسمی به نام خريدار را نيز به وی ا عطا می كند. ملک مذكور بعد از وقوع بيع 
تا سال 1385 در اختيار خريدار قرار داشت. اما با توجه به مشكالتی كه فروشنده با تعاونی مسكن 
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سازمان محل اشتغال خود داشت، اين تعاونی مسكن از همكاری با خريدار در معرفی وی به اداره 
كل مسكن و شهرسازی خودداری و از اين رو، امكان تنظيم سند تا سال 1385برای خريدار ميسر 
نگرديد. در سال 1385 فروشنده )آقای الف( با ترفندی كه توضيح آن در اين نوشتار مفيد به نظر 
نمی رسد ، معرفی نامه ای از شركت تعاونی خطاب به اداره كل مسكن و شهرسازی استان گيالن 
اخذ و بدون اشاره به مبايغه نامه عادی، تقاضای ثبت ملک مذكور را نمود و موفق به اخذ سند 
مالكيت از اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی گرديد، وی بالفاصله پس از اخذ سند مالكيت آنرا 
بطور رسمی به ثالث انتقال داد. با طرح شكايت كيفری تحت عنوان ))تقاضای ثبت ملک غير(( 
و نيز ))انتقال مال غير((  و احراز ماوقع توسط دادسرا و صدور كيفر خواست عليه فروشنده، وی 

بموجب دادنامه شماره . . . از شعبه . . . به شرح زير محكوم گرديد:
» ... دادگاه احراز می كند كه متهم ششدانگ يک قطعه زمين واگذاری از تعاونی مسكن پرسنل 
نداجا كه قطعه شماره . . .  از پالک ثبتی . . .  واقع در . . . بخش . . . استان گيالن می باشد طی 
فروشنامه عادی مورخ 1373/5/25 به آقای . . .  فروخته و پس از آن با ترفندی تقاضای ثبت همان 
ملک را كرده و در تاريخ 85/3/1 درخصوص همان زمين سند رسمی مالكيت از اداره ثبت و اسناد 
و امالک بندرانزلی اخذ نموده است كه با وصف مذكور بزهكاريش محرز می باشد لذا دادگاه مستنداَ 
به ماده 105 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310 و اصالحيه های بعدی آن و ماده 1 قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری مصوب 1367متهم مذكور را به تحمل 2 
سال حبس تعزيری و پرداخت شش ميليون ريال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ مذكور به شاكی 

محكوم می نمايد... «
صرفنظر از اشكال رأی صادره در عدم صدور حكم به انتقال مال غير كه متعاقب اخذ سند رسمی 
توسط فروشنده انجام شد و عمل وی را به استناد ماده 47 قانون مجازات اسالمی از مصاديق تعدد 
مادی قرارمی داد، نسبت به رأی صادره تجديد نظر خواهی شد. فروشنده به ادعای اينكه مبايعه 
نامه عادی جعلی بوده و توسط خريدار ساخته شده است، خواستار نقض حكم محكوميت خود 
گرديد و خريدار نيز تقاضای نقض آن قسمت از حكم كه ناظر به رد شش ميليون ريال به وی بود، 
را نمود.  با اين استدالل كه، حكم دادگاه كيفری بر ماده 105 قانون ثبت مبتنی است كه اركان و 

عناصر آن به قرار زير است:
الف- ملک سابقاً از آن متهم بوده است.

ب- متهم ملک را به غير انتقال داده و از اين جهت از او سلب مالكيت شده است.
ج-	پس از انتقال ملک به غير و سلب مالكيت از متهم، اوبه نحو متقلبانه تقاضای ثبت آن را به نام 

خود می كند.
به عبارت بهتر، پيش شرط اعمال ماده 105 قانون ثبت، پذيرش مالكيت شاكی )خريدار( است و 
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دقيقاً به همين علت فروشنده به علت تقاضای ثبت ملک متعلق به شاكی به تحمل 2 سال حبس 
محكوم گرديده است.

اما شعبه . . . دادگاه تجديد نظر استان گيالن با رد تجديد نظر خواهی خريدار و فروشنده حكم 
بدوی را عيناً تأييد نمود.

حكم دادگاه بدوی و تجديد نظر در محكوميت فروشنده به استناد ماده 105 قانون ثبت به تحمل 
2 سال حبس و جريمه نقدی معادل ششصد هزار تومان و رد همين مبلغ به شاكی )خريدار( از 

ايردادهای زير برخوردار است. 
نخست اينكه ، قسمت اول حكم، ناقض قسمت دوم حكم است. اگر دادگاه پذيرفته است كه 
فروشنده ملک غير را به نام خود ثبت نموده است، پس ملک متعلق به اونبوده و از آن شاكی 
)خريدار( است. بنابراين دادگاه معامله واقع در سال 1373 را پذيرفته و نقل مالكيت به خريدار و 
ثمن معامله به فروشنده را مورد تأييد قرار داده است. از اين رو حكم به رد ثمن اين معامله به ميزان 
6 ميليون ريال به خريدار فاقد وجاهت حقوقی است. رد ثمن معامله به خريدار يعنی پذيرش بطالن 
معامله و بقای مالكيت فروشنده بر آن. در حاليكه همين فروشنده به استناد ماده 105 قانون ثبت 
، محكوم به حبس و جزای نقدی شده است. به عبارت بهتر اگر تحميل حبس و جزای نقدی بر 
فروشنده صحيح باشد ، يعنی دادگاه صحت معامله را پذيرفته است و تقاضای ثبت ملک متعلق به 
خريدار به نام فروشنده را جرم دانسته و اگر رد مال ناظر به رد ثمن معامله انجام شده در سال 1373 

باشد ، يعنی دادگاه قايل به بطالن معامله و برگشت مالكيت به فروشنده و ثمن به خريدار است!!!
دوم اينكه اگر اتهام فروشنده را تقاضای ثبت ملک متعلق به غير و مستند به ماده 105 قانون ثبت 
بدانيم، نتيجه خواهيم گرفت كه اين جرم در سال 1385 يعنی  سال اخذ سند مالكيت واقع شده 
است و نه سال 1373. بنابراين در تعيين حكم محكوميت و جريمه نقدی بايد معادل ريالی ملک در 
سال 1385 را مالک قرار داد و نه سال 1373. در سال 1373 معامله ای صحيح انجام شده و مطابق 
اين مبايعه نامه ، مالكيت ملک به خريدار و مالكيت ثمن به فروشنده انتقال يافت. بنابراين در سال 
مذكور اساساً جرمی حادث نشده و كالهبرداری واقع نگرديده است تا رد مال به معادل ريالی ملک 

مذكور ، منصرف گردد.

2-2-	پرونده	دوم
در اين پرونده آقای الف با معرفی ملک تصرفی آقای ب در روستای . . .  به نام خود، مبايعه نامه 
ای در سال 1385 با شركت آب منطقه ای . . . منعقد و در ازای اخذ 5 ميليون تومان ثمن معامله، 
ملک مذكور را برای ايجاد سد در اختيار شركت خريدار قرار می دهد. در اثنای اين نقل و انتقال و 
درحين مذاكرات تعيين قيمت كارشناسی ملک، آقای ب از ماوقع مطلع و مكاتبانی را نيز با شركت 



157

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

آب منطقه ای انجام داده و مالكيت خود را گوشزد می كند، اما با توجه به تأييد مالكيت آقای الف از 
سوی شورای اسالمی ده )كه علت آن نيز در اين نوشتار قابل ذكر نمی باشد( شركت مذكور توجهی 

به تقاضای ب در عدم پرداخت ثمن معامله به الف نمی نمايد.
پس از انجام معامله ، آقای ب شكايتی داير به انتقال مال غير مطرح و اين پرونده در دادگستری               
شهرستان . . . مطرح گرديد. با انجام تحقيقات و معاينه محلی و صدور قرار كارشناسی و نيز مالحظه 
ساير مدارک كه حاكی از مالكيت آقای ب بود، قرار مجرميت الف صادر و پرونده طی كيفر خواستی 
به شعبه . . . دادگاه ارسال گرديد. دادگاه، الف را به  اتهام انتقال مال غير به شرح زير  محكوم نمود: 
»..... متهم است به فروش مال غير، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده .. نظريه كارشناس منتخب 
كه بيان داشته 4408 متر مربع از ملک شاكی را به سازمان آب فروخته، تحقيقات معموله از ناحيه 
دادسرا، اعتراف متهم و دفاعيات غيرموثر  وی به شرح اليحه تقديمی بزهكاری مشاراليه را محرز 
و مسلم دانسته با انطباق عملش با ماده 1 راجع به انتقال مال غير و ماده يک قانون تشديد مجازات 
مرتكبين جرايم اختالس، ارتشا و كالهبرداری نامبرده را به تحمل يک سال حبس و پرداخت مبلغ 
پنجاه ميليون و هشتصد و نود و چهار هزار ريال در حق شاكی و تأديه مبلغ موصوف به عنوان جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محكوم و ملزم می نمايد.... «
رأی صادره از ايرادات زير برخوردار است:

نخست اينكه در بزه انتقال مال غير، خريدار مطلع از عدم مالكيت فروشنده نيز، كالهبردار محسوب          
می گردد. با فرض اينكه علم خريدار از اركان تشكيل دهنده جرم محسوب و احراز اين علم نيز با 
مرجع تعقيب باشد، ضروری بود با توجه به عمومی بودن جرم ، خريدار دعوت و مراتب علم يا 

جهل او مورد بررسی و تحقيق قرار می گرفت.
اين در حالی است كه شاكی پرونده حاضر در زمان انجام معامله خريدار با آقای الف، داليل و 
مدارک مالكيت خود و نيز ايراد به مالكيت الف را مطرح نموده ، اما مورد پذيرش خريدار )سازمان 
آب ( واقع نشده بود. با فرض وجود اين داليل و مدارک ، ضروری بود كه نسبت به مجرميت يا 

عدم مجرميت خريدار در دادسرا اظهار نظر می شد. 
در جرايم عليه اموال و مالكيت يكی از اركان جرم، عدم رضايت مالباخته است. در اين راستا طرح 
شكايت كيفری الزمه احراز اين ركن محسوب می گردد. طرح شكايت كيفری انتقال مال غير، 
متضمن تحقق جرم مذكور و انتساب آن به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است. بنابراين حتی اگر در 
شكايت شاكی، نامی از انتقال گيرنده نيز برده نشده باشد، نظر به غيرقابل تجزيه بودن عمل انتقال 
دهنده و انتقال گيرنده، نمی توان از اتهام انتقال گيرنده صرفنظر و رسيدگی و انجام تحقيقات نسبت 

به او را تعطيل نمود.
تالی فاسد ديگر عدم احضار و تفهيم اتهام خريدار )انتقال گيرنده( آن است كه حق دفاع او و در 
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مواردی مالكيت او زايل می گردد؛ به اين توضيح كه چه بسا شاكی و فروشنده با تبانی يكديگر، به 
طرح شكايت كيفری انتقال مال غير مبادرت و حق مسلم خريدار را ضايع نمايند. بنابراين دعوت 
از خريدار و اخذ تحقيقات از او در راستای احراز جرم و نيز تضمين حقوق وی ضروری است. 
چه بسا خريدار مدارک ومستنداتی ارائه كند كه حكايت از صحت انتقال و كذب ادعای شاكی 
باشد. بنابراين عدم دعوت و احضار انتقال گيرنده در اين پرونده، از سوی دادسرا از ايراد اساسی بر 
خوردار است. دادگاه نيز به استناد تبصره 1 ماده 14 قانون احيای دادسراها و به علت نقص تحقيقات 

بايد پرونده را مجدداً به دادسرا ارجاع و يا خود تحقيقات الزمه را انجام می داد. 
دوم اينكه، از نظر حقوقی معامله انجام شده فروشنده )محكوم عليه پرونده حاضر( و خريدار، معامله 
برمال غير است و معامله بر مال غير از نظر حكمی، غير نافذ است كه در صورت عدم تنفيذ از سوی 
مالک، باطل خواهد شد. طرح شكايت كيفری انتقال مال غير از سوی مالک بمنزله رد عملی معامله 
انجام شده و نتيجتاً بطالن آن است. در فرضی كه بپذيريم اين معامله با طرح شكايت كيفری باطل 
شده باشد، آثاری را نمی توان بر آن بار كرد. بنابراين ملک موضوع معامله به مالكيت مالک )شاكی( 
بر خواهد گشت. از اين رو اگر هم بتوان رد مال را در بزه انتقال مال غير مورد حكم قرار داد، رد 

مال در اين پرونده ناظر به رد عين مال )ملک غيرمنقول( به مالک است و نه ثمن معامله باطل.
سوم اينكه، دادگاه از يک سو در اين پرونده، انتقال دهنده )فروشنده( را به اتهام انتقال مال غير 
محكوم به حبس و جريمه نقدی كرده است واز سوی ديگر معامله انجام شده را صحيح پنداشته و 
مالک را تنها مستحق اخذ ثمن معامله مذكور دانسته است. به عبارت بهتر اين حكم مقتضی تعارض 
گويی است. اگر فروشنده، مال غير را فروخته و مالک نيز آنرا تنفيذ نكرده است پس معامله باطل 
است. پس رد ثمن معامله به مالک فاقد وجاهت حقوقی است و اگر فروشنده يک معامله صحيح 
انجام داده است و از سوی مالک وكالت داشته و يا با هر علت معامله انجام شده محمول به صحت 

است، پس چرا به اتهام انتقال مال غير محكوم به حبس وجريمه گرديده است!؟

3-	رأی	وحدت	رويه	شماره	591	مورخ	73/9/1	و	شمول	و	گسترة	آن
همانطوريكه گفته شد مجازات جرايم در حكم كالهبرداری در قوانين موجد اين جرايم، مجازات مقرر 
در ماده 238 قانون مجازات عمومی بود و در اين ماده ، مجازات جرم مذكور حبس و جريمه نقدی 
بود و ذكری از رد مال درميان نبود. رأی وحدت رويه شماره 591 مورخ 73/9/1 نيز در قسمت اخير 
خود بيان داشته است كه »جرايمی كه بموجب قانون كالهبرداری محسوب می شود از حيث تعين 
كيفر، مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1367 می باشد.«
پرسش اين است كه آيا به استناد رأی وحدت رويه مذكور می توان لزوماً رد مال را نيز موضوع 

حكم، در جرايم در حكم كالهبرداری دانست؟
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برای پاسخ به اين پرسش بايد دريافت كه مفهوم مجازات و كيفر چيست و آيا "رد مال" را می توان 
واجد عنوان مجازات و كيفر دانست؟

))دور كيم((، مجازات را واكنش عاطفی و احساسی جامعه در قبال نقض ارزشهای اساسی آن می 
داند. نقض ارزشهای اساسی جامعه، جريحه دار شدن احساسات عمومی را موجب شده و اين 

موضوع نيز واكنش عاطفی و احساسی جامعه را بدنبال دارد1. 
واكنش عاطفی و احساسی مذكور بسته به اينكه درجه نقض ارزشها و جريحه دار شدن احساسات 
عمومی، چه مقدار باشد، متفاوت است. هر چقدر احساسات عمومی بيشتر جريحه دار گردد، ميزان 

مجازات بيشتر است. 
با توجه به ارتباط مجازات با ذهنيت جامعه، جريحه دار شدن احساسات عمومی و لزوم تشفی 

خاطر اين احساسات، ويژگيها و اوصاف اصلی مجازاتها به قرار زير است:
 زجرآوری، رسواكنندگی.2 و با توجه به اين اوصاف از مجازاتهاست كه اصلی ترين هدف مجازات 
هدف اخالقی و ارعابی است. مجازات، واكنش و پاسخی به عمل بد مجرم بوده و هدف آن ارعاب 

و بازداشتن ديگران از ارتكاب عمل مشابه است.3
اين اوصاف و اهداف از مجازاتها، در واكنشهايی مانند اعدام ، شالق ، حبس ، جريمه نقدی ، 
مصادره و ضبط اموال مشاهده می شود. ضمانت اجراهايی كه ذينفع آن، نه فرد خاص بلكه جامعه 
است. بنابراين ضمانت اجراهايی كه ذينفع آن فرد خاص از جمله بزه ديده باشد و اوصاف پيش 
گفته را فاقد باشد، از شمول مجازات و كيفر خارج بوده و بايد آنرا در زمره ادعاهای خصوصی 
دانست نه ادعاهای عمومی. در همين راستا تبصره 2 ماده 2 قانون آئين دادرسی كيفری، ضرر و زيان 

اشخاص خصوصی را مصداق ادعاهای خصوصی دانسته است.4
تنها از حيث كيفر، قايل به  الذكر،  هيئت عمومی ديوانعالی كشور  در رأی وحدت رويه سابق 
اعمال ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری، در جرايم در حكم 
كالهبرداری است. پر واضح است كه كيفر و مجازات مقرر در ماده 1 قانون مذكور، تنها حبس، 
جريمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی در صورت وجود شرايط است و رد مال مشمول عنوان 
كيفر نخواهد بود. بنابراين اصرار محاكم بر مشخص كردن مال موضوع كالهبرداری در جرايم در 
حكم كالهبرداری و حكم به رد آن، اساساً موضوع رأی وحدت رويه نبوده و از اين رو آراء سابق 
الذكر از ايراد اساسی برخوردار است. بعالوه در برخی از جرايم مانند تبانی و مواضعه برای بردن 
مال غير، قانونگذار صرف شروع به جرم را مصداق كالهبرداری دانسته است. در اين مصداق اساسًا 
مالی برده نشده است تا امكان رد مال وجود داشته باشد. در ماده 9 قانون تصديق انحصار وراثت 
مصوب 1309 نيز تصديق بر خالف حقيقت در حكم كالهبرداری است. عمل مذكور مالزم با بردن 

مال غير نمی باشد. بنابراين در اين موارد حكم به رد مال ناممكن است.
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البته ناگفته نبايد گذارد كه رد عين مال در صورت وجود، موضوع حكم محكوميت كيفری قرار 
ماده 10  از جمله  قوانين  عمومات  از  تشديد  قانون   1 ماده  بر  الزام عالوه  اين  گرفت.   خواهد 
قانون مجازات اسالمی نيز قابل اخذ است. اما شرط رد مال اين است كه اصل مال موجود بوده 
و در تصرف كالهبردار قرار داشته باشد. بنابراين در صورتی كه به هر علت اصل مال در تصرف 
كالهبردار نباشد، رد اصل امال منتفی بوده و امكان صدور حكم به رد اصل مال مطابق موارد مذكور 

منتفی است.5
حتی مطابق يک نظر، در صورتی كه مال اخذ شده غيرمنقول باشد، امكان اعمال مواد مذكور منتفی 
قانون  )ماده 690  تعزيرات سال 1362  قانون  ماده 134  بايد مطابق  اين موارد  دادگاه در  بوده و 
مجازات اسالمی فعلی( حسب مورد رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد.«6
البته اعمال اين نظر دركالهبرداری يا جرايم در حكم كالهبرداری مشروط بر تحقق جرم مذكور 
همراه با جرايمی مانند تصرف عدوانی، مزاحمت ازحق و ممانعت از حق است، در غير اين صورت، 
نظر به فرعی و تبعی بودن دعوی خصوصی و لزوم عمل به قدرمتقين، دادگاه كيفری نسبت به جنبه 
خصوصی جرم امكان اتخاذ تصميم نداشته و متقاضی راه حلی جز تقديم دادخواست يا طرح دعوی 
مستقل در دادگاه حقوقی ندارد. اما به نظر می رسد، نظر به اينكه موضوع كالهبرداری اعم است از 
منقول و غيرمنقول و با فرض وقوع اين جرم نسبت به مطلق اموال، در ماده 1 قانون تشديد، شاهد 
عبارت »رد اصل مال« هستيم، بايد نتيجه گرفت كه حتی اگر مال موضوع كالهبرداری ، غير منقول 

باشد، دادگاه امكان رفع تصرف از كالهبردار و رد آن به مالباخته را دارد. 
بنابراين اگرچه رأی وحدت رويه صرفاً خواستار اعمال مجازات مقرر در ماده 1 قانون تشديد بر 
جرايم در حكم كالهبرداری است، اما مطابق عمومات قوانين، در جرايم در حكم كالهبرداری در 
صورت وجود عين مال )اصل مال( امكان رد آن به مالباخته وجود خواهد داشت. اما در صورت 
انتقال آن به غير يا اخذ سند رسمی و يا هرگونه تغيير و تبديلی كه مال را از حالت اوليه خارج 
كرده باشد، رد مال ناممكن بوده و متقاضی بايد برای استرداد ملک، مثل يا قيمت آن را به تقديم 

دادخواست مبادرت نمايد.7
مويد ادعا صراحت ماده 1 قانون تشديد  و نيز ماده 9 قانون مجازات اسالمی است كه به ترتيب » 
كالهبردار« و »مجرم« را موظف به رد مال كرده اند. بنابراين اشخاصی كه به هرعلت از اتهام تبرئه 

شده اند، بموجب حكم كيفری نمی توانند ملزم به رد مال گردند.
اين تفاوتی است كه جرم كالهبرداری و جرايم در حكم آن را از جرمی مانند سرقت متمايز می كند. 
زيرا در جرم سرقت، قانونگذار صراحتاً در ماده 667 ق.م.ا. در صورت وجود عين ؛ رد عين و در 
صورت عدم وجود عين، رد مثل يا قيمت را پيش بينی كرده است.  پيش بينی رد مثل يا قيمت در 
ماده 667 ، حكمی است استثنائی و به اين جهت محدود است به مورد پيش بينی شده و امكان رد 
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مثل يا قيمت در ساير جرايم از جمله كالهبرداری و جرايم در حكم كالهبرداری وجود ندارد. عالوه 
بر داليلی كه مذكور افتاد طبع پاره ای از جرايم در حكم كالهبرداری نيز امكان رد مثل يا قيمت را 
ناممكن می سازد. بطور مثال در جرم انتقال مال غير ، ماهيت انتقال انجام شده، فضولی است كه با 
طرح شكايت شاكی و احراز عدم رضايت او، معامله انجام شده محكوم به بطالن است. با فرض 

بطالن معامله انجام شده، مال انتقال داده شده به مالكيت مالک برخواهد گشت.
بنابراين در اين موارد پرداخت مثل يا قيمت مال انتقال داده شده به مالک در حكم اعتبار دادن به 
معامله باطل خواهد بود. عالوه به اينكه در جرم مذكور، قانونگذار عمل ا نتقال گيرنده را نيز مصداق 
جرم دانسته است. وقتی عمل انتقال گيرنده مصداق جرم تلقی گرديده، بديهی خواهد بود كه انتقال 
مال به او نبايد واجد اثری باشد. نظريه مشورتی شماره 2336-7-87/4/18 اداره حقوقی قوه قضاييه، 

مويد اين معناست. 
عدم علم و اطالع انتقال گيرنده از مالكيت انتقال دهنده نيز تأثيری در انتقال مالكيت به او نخواهد 
داشت زيرا در اين حالت، او تنها به علت فقد سوء نيت تبرئه خواهد شد، اما انتقال انجام شده، 
قانونی تلقی نخواهد شد. اما نكته اين است كه در فرض اخير، نظر به عدم محكوميت انتقال گيرنده 
به مجازات جرم كالهبرداری، الزام وی به رد مال نيز ناممكن و مالباخته )شاكی( ناگزير به تقديم 

دادخواست خواهدبود.
در جرمی مانند تقاضای ثبت ملک غير، مرتكب نسبت به مال متعلق به غير، سند مالكيت اخذ می 
كند، بديهی است بدون ابطال سند مالكيت، امكان رد عين مال وجود نخواهد داشت. بنابراين در 
اين جرايم رد مال ناممكن بوده و مالباخته همزمان با شكايت كيفری يا بعد ازمحكوميت مرتكب به 
اتهام جرم مذكور، با تقديم دادخواست ابطال سند مالكيت و احياناً الزام به تنظيم سند رسمی بايد 

نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايد.
بنا به جهات و داليل مذكور، ترديدی نيست كه، طبع پاره ای از جرايم در حكم كالهبرداری با رد 

عين مال ناممكن بوده و اين امتناع در رد مثل يا قيمت بطريق اولی جاری و ساری است. 
ايرادی كه ممكن است مطرح شود اين است كه در ماده 9 قانون مجازات اسالمی، مجرم اگر  مال 
موجود نباشد، بايد از  عهده پرداخت مثل يا قيمت آن برآيد. در پاسخ به اين ايراد بايد استدالل كرد 
كه اوالً اين نظر متضمن ، اثر بخشيدن به يک معامله باطل است. بطور مثال انتقال مال غير مصداق 
معامله فضولی است كه با شكايت مالک اين معامله باطل می گردد. معامله باطل فاقد هر اثری است. 
حاال اگر شخص انتقال دهنده را موظف به رد قيمت معامله انجام شده بدانيم ، درواقع معامله باطل 

را واجد اثر تلقی كرده ايم.
ثانياً ، حق مالک به مال معين كه موضوع انتقال مال غير )كالهبرداری( و جرايم مشابه قرار گرفته 
است ، حقی است عينی. حق عينی بطور مستقيم بر موضوع خود اعمال شود و الزم نيست كه اجرا 
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و رعايت آن از اشخاص ديگری مطالبه شود8. 
با توجه به اين ويژگی حق عينی ، عين مشخصی كه موضوع حق عينی است در دست هركه باشد 
برای مالک حق استرداد آن وجود دارد9.  از اين رو نمی توان حق عينی شاكی )مالک( را ناديده 
گرفت و منتقل اليه مال موضوع انتقال مال غير و ساير جرايم مشابه را مالک انگاشت. پرداخت مثل 
يا قيمت بموجب ماده 9 قانون مجازات اسالمی در فرضی است كه اصل مال بطور كلی از بين رفته 
باشد، در غير اينصورت اصل يا مقرره ای كه امكان ناديده گرفتن حق عينی مالک را فراهم كند، 

وجود ندارد. 
ناممكن  پاره ای از جرايم در حكم كالهبرداری  اين است كه اگر رد مال در  پرسش قابل طرح 
باشد، پس محاسبه جزای نقدی مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و 

كالهبرداری چگونه امكانپذير خواهد بود؟
پاسخ اين است كه صراحت ماده 1 قانون تشديد، مبين تفكيک بين حكم حقوقی »رد مال« و حكم 
كيفری »جزای نقدی معادل مالی كه كالهبردار اخذ كرده است«، می باشد. به عبارت بهتر، اگر چه 
درپاره ای موارد ميزان جزای نقدی معادل مال برده شده از غير است و درصورتی كه مالی از غير 
برده نشده باشد، تعيين جزای نقدی با مانع قانونی مواجه است )نظريه شماره 87/4/18-7/2336 
اداره حقوقی قوه قضائيه( اما در برخی از موارد انطباقی بين اين دووجود ندارد، بطور مثال در بزه 
انتقال مال غير به شرح پروندۀ دوم، مالی كه انتقال دهنده )كالهبردار( انتقال داده است عين متعلق 
به ديگری است، اما مالی كه از طريق كالهبرداری تحصيل شده است، قيمت مال يا ثمن عين انتقال 
داده شده به غير است. دراين گونه پرونده ها جزای نقدی معادل مالی كه موضوع رد مال است، 
نخواهد بود. زيرا رد مال ناظر به رد عين مال به مالک است، در حاليكه جزای نقدی قابل تحميل به 

كالهبردار، قيمت عين مال است كه درزمان انتقال اخذ كرده است.

نتيجه
بود كه  با اصالحات بعدی، مبين آن  قانون مجازات عمومی مصوب 1304  صراحت ماده 238 
ضمانت اجرای جرايم كالهبرداری و جرايم در حكم كالهبرداری، صرفاً مجازات بود و در قوانين 
پيشين تكليفی بر محاكم در تعيين تكليف نسبت به جنبه خصوصی جرم وجود نداشت. در ماده 1 
قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری برخالف قوانين پيشين رد مال نيز 
به عنوان ضمانت اجرای اين جرم تعيين گرديد. اما موضوع مهم آن است كه مطابق رأی وحدت 
رويه شماره 591 مورخ 73/9/1 در جرايم در حكم كالهبرداری موضوع رأی ، كيفر پيش بينی شده 
در ماده 1 قانون تشديد خواهد بود و تكليفی برای محاكم در استناد به اين ماده، در رد مال وجود 
ندارد. اگر چه در صورت وجود مال، منعی بر رد مال به مالک وجود ندارد. اما رد مال در اين 
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موارد منحصر به اصل مال بوده و شامل قيمت يا مثل آن نخواهد بود. بنابراين در صورتی كه اصل 
مال موجود نباشد يا در صورت وجود، امكان رد آن بدون تشريفات خاصی از جمله ابطال سند و 
... فراهم نباشد، محاكم تكليفی به رد مال نداشته و راه حل، تقديم دادخواست همزمان با شكايت 

كيفری در دادگاه كيفری يا بعد از صدور حكم محكوميت در دادگاه حقوقی است.
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مسترد شود. سند رسمی موضوع استعالم از نتايج بزه انتقال مال غير منقول است و در صورتی كه بدون ابطال در يد انتقال دهنده 
باقی بماند به معنی آن است كه او هنوز مالک است و اين امر با بزه ارتكابی و استرداد مال ناشی از جرم معارض است و در مواردی 
كه در قانون تصريح شده كه متهم عالوه بر مجازات به رد مال محكوم می شود رد مال يک حكم قانونی است و تعين تكليف مال 
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تصميم نمايد.« اين نظريه اگر چه متضمن حفظ منافع مالک و شاكی در دادرسی كيفری و سهولت دسترسی او به مال است اما با 
ايرادات زير مواجه است، نخست اينكه معارض ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء و كالهبرداری است كه رد 
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و محكوميت كيفری دامنگير او نگردد محكوميت او به رد مال مطابق ماده 1 قانون مذكور با خأل قانونی مواجه است. اصل نسبی بودن 
احكام و نيز استثنايی بودن ورود دادگاه كيفری به مسائل مدنی و لزوم عمل به قدرمتيقن)كه محكوميت كالهبردار به رد مال است( نيز 
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مويد ايراد نظريه اداره حقوقی است. دوم اينكه، درصورتی كه مال به انتقال گيرنده غير مطلع انتقال رسمی داده شده باشد و توسط او 
نيز به ايادی ديگر انتقال يافته باشد، چگونه می توان در يک دادرسی كيفری و بدون حضور ايادی متعدد حكم به رد مال صادر كرد. 
در اين صورت سازو كار حمايت از حقوق قانونی منتقل اليهم و طريق اعتراض آنها به حكم چگونه خواهد بود؟ در آئين دادرسی 
مدنی سازو كارهايی از جمله ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و ... به حكم وجود دارد. اما در صورتی كه دادگاه كيفری بر 
فرض محال بتواند، كالهبردار را محكوم به ردمال از طريق ابطال سند رسمی كه به نام منتقل اليه است، نمايد. چه راهكاری برای 
متضرر از اين حكم وجوددارد. سوم اينكه، در برخی موارد كه سند رسمی به نام كالهبردار يا منتقل اليه تنظيم شده باشد، صرف ابطال 
سند متضمن رد مال به مالباخته يا مالک نبوده، بلكه تحت شرايطی مانند پرونده اول مورد بحث در اين نوشتار، بمنظور تنظيم سند 
رسمی به نام مالک، الزام سازمان يا اداره ديگر نيز الزامی است؛ اين در حالی است كه در دادرسی كيفری، اين شخص اعم از حقيقی 

يا حقوقی حضور نداشته و امكان الزام قانونی او وجود ندارد.
9-8- ناصر كاتوزيان ، حقوق مدنی – اموال و مالكيت – تهران ، نشر يلدا ، 1374 ، ص16
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مباني حقوق بين الملل مالي جمهوري اسالمي ايران با آذربايجان

)درچهارچوب روابط دوجانبه( پرويز	جهانگيري
مدرس	دانشگاه	و	دانشجوی	دكتری	حقوق	بين	الملل	دانشگاه	دولتی	باكو

مقدمه :
بنگاههای  از  بسياری  مسئوالن 
اقتصادی كشورهای در حال توسعه 
می  المللی  بين  بازارهای  وارد  كه 
در  الزم  مهارتهای  فاقد  شوند 
با  مذاكره  اند.  تجاری  مذاكرات 
ديگر  كشورهای  در  مقيم  طرفهای 
با  معامله  از  دشوارتر  مراتب  به 

شركتهای محلی است.
و  المللی  بين  قواعد  با  آشنايی 
كشورها  خارجی  تجارت  مقررات 
برای كليه دست اندر كاران تجارت 
بين الملل اعم از سازمان های دولتی 
و خصوصی، بازرگانان و كارشناسان 
زيرا   ، است  ضروری  امری  ذيربط 
و  فنی  ويژگيهای  از  آگاهی  عدم 

المللی  بين  قراردادهای  در  حقوقی 
خسارتهای  بروز  خطر  همواره   ،
را  اجتماعی  ـ  اقتصادی  هنگفت 
محتمل می سازد . اين مقاله در نظر 
دارد تا نياز بازارهای مالی به قواعد 
حقوقی ايران با آذربايجان را بررسی 

و برآورد نمايد.

جمهوری اسالمی ايران تا انقالب سال 1979 ميالدی با اغلب كشورهای جهان از جمله با كشورهای 
غربی روابط مالی عادی دوجانبه ، منطقه ای و بين المللی داشته است. به گفته اكبر . ا . تربت استاد 
دانشگاه دولتی كاليفرنيای آمريكا : ايران تا به حال از كشورها و نهادهای بين المللی مالی مختلف 
كمک های مالی زيادی دريافت كرده است. ايران حتی پس از جنگ با عراق )سالهای 1980 الی 

1988 ميالدی( برای احيای اقتصاد كشور وام از بانک جهانی دريافت كرده است)1(
مطالعه كارايی مبانی قراردادی روابط مالی دو جانبه در درجه اول مستلزم تجزيه و تحليل اوضاع 
ژئو سياسی مناسبات بين المللی ايجاد مراكز جديد قدرت و سيستم جديد مناسبات ميان كشورها 

را در دستور كار قرار داد.
دور جديد با ابتكارات آمريكا برای ايجاد جهان تک فطبی ، تالش های اتحاديه اروپا در راستای 
تبديل به يک عامل جهانی ، افزايش بی رويه جمعيت چين و هند و رشد سريع اقتصادی اين 
كشورها و عالقه مندی روسيه جهت مشاركت فعال در اين روند همراه است. در ضمن همچنين 
مناطق خاور ميانه و خزر كه بخش اعظم ذخاير انرژی در اين مناطق قرار ميگيرد ، از اهميت زيادی 
برخوردار هستند . به همين دليل عالقه ژئو سياسی و مالی نسبت به جمهوری اسالمی ايران كه از 

لحاظ اقتصادی كشور مهم به شمار می آيد ، بيش از پيش افزايش يافته است.)2(

ديدگاه
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جمهوری اسالمی ايران در زمان حاضر يكی از شركای اصلی تجارت خارجی آذربايجان است و بر 
اين اساس مبانی قراردادی بين المللی ميان دو كشور از اهميت زيادی برخوردار است.

 بنا به گزارش های اخير ، حجم گردش تجاری ساالنه ميان دو كشور نزديک به يک ميليارد دالر 
است. اين در حالی است كه روابط مالی ميان ايران و آذربايجان بيش از پيش توسعه می يابد.

با اين همه ، مشكالت خاصی در روابط اقتصادی دو كشور وجود دارد . بعنوان مثال محدوديت 
برای آذربايجانی ها در بانک های ايرانی وجود دارد . آذربايجانی ها بنا به داليل جدی دارايی های 

خود را در بانكها ايران نگه نمی دارند.)3(
در اين حال ايران اخيراً در جدول رتبه بندی بر اساس 10 ماده تا رتبه 27 نزول پيدا كرده است . 
گزارشهای ارايه شده توسط بانک جهانی نشان داد نزول ايران در جدول رتبه بندی اين بانک بر 
اطالعات واقعی و مشخصی مبتنی است . بانک جهانی در اين مساله هيچ منابع سياسی ايدئولوژی 

را دنبال نمی كند.
بانک مذكور بارها با پيشنهاد كمكهای مالی برای توسعه ظرفيت های اقتصادی و زير ساختهای ايران 

در واقع حسن نيت نسبت به اين كشور را به نمايش گذاشته است.
وقتيكه بانک بزرگترين نهاد مالی و يكی از سرمايه گذاران بزرگ در ايران جايگاه اين كشور را 
در جدول رتبه بندی خود پايين قرار داده است دليلی برای نگرانی اشخاص حقيقی و واحد های 

اقتصادی كه در اين كشور سرمايه گذاری كرده اند ، وجود دارد.
ضرورت خودداری آذربايجانی ها از مشاركت در اقتصاد ايران كه از بازارهای جهانی مالی قرار می 

گيردرا می توان با عوامل ديگر توضيح داد : 
تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد تاثير موثر به توقف اجرای تواقفنامه های امضا شده 
ميان اين كشور و شركای بازرگانی خارجی آن داشته است. در چنين شرايط آذربايجان نيز ناگزير 

است تصميم گيری جديد د اين راستا داشته باشد.)4(
در روابط مالی دوجانبه جمهوری اسالمی ايران و آذربايجان بخش انرژی از اهميت زيادی برخوردار 
است. دو كشور عالقه مندی خود را جهت امضا توافقنامه پااليش نفت آذربايجانی توسط شركت ملی 
پااليش و پخش فراورده های نفتی ايران را اعالم كردند . طبق مذاكرات صورت گرفته ايران آمادگی 

خود را برای تحويل حداقل 300 هزار بشكه نفت آذربايجان در نكاـ  جاسک را اعالم كرده است.
گفتنی است ، در جريان بحران گرجستان بخشی از نفت از طريق نكا ـ جاسک انتقال شده و ايران 
مسير كوتاه و كم هزينه برای انتقال نفت آذربايجان به شمار می آيد. در زمان حاضر در ايران روزانه 
1/6 ميليون بشكه نفت پااليش می شود . در برنامه توسعه آينده ما ساخت هفت پااليشگاه جديد 
برنامه ريزی شده و در صورت ساخت اين پااليشگاه ها تا سال 2014 ميالدی ، ظرفيت پااليش 

نفت ايران روزانه به 3/3 ميليون بشكه خواهد رسيد.)5(
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در آذربايجان شعبه ای از بانک ملی ايران فعاليت می كند. حكومت آمريكا چندی پيش عليه برخی 
از بانكهای دولتی از جمله بانک ملی و شعبه آن در باكو تحريم های بين المللی اعمال كرده است.

گفته می شود حجم گردش پول از طريق بانک ملی ايران قابل توجه می باشد به اعتقاد حكومت 
آمريكا ، اين بانک برای تامين مالی برنامه اتمی ايران ، قاچاق تسليحات غير قانونی از جمله فعاليت 

گروه های تندرو در خاور ميانه مورد استفاده قرار می گيرد.)6(
ميان  بطوريكه  است.  در حال گسترش  زمان حاضر  در  آذربايجان  و  ايران  دوجانبه  مالی  روابط 
آذربايجان و ايران درسال 2009 ميالدی ياداشت تفاهم در باره مبادالت گاز طبيعی به امضا رسيده 
است. رونق عبداهلل اف رييس شركت دولتی نفت آذربايجان اعالم كرده است كه بر اساس توافقنامه 
همكاری ميان دوكشور اين شركت در صدد صدور گاز از ايران است و قرار است در مرحله اول 
از سهم خود از سال 2010 ميالدی به ايران حداقل 500 ميليون متر مكعب گاز صادر كند كه در 

مراحل بعدی بر حجم گاز انتقالی افزوده خواهد شد.)7(
مناسبات جمهوری اسالمی ايران و گرجستان يكی از محورهای اصلی و مهم سياست جمهوری 
اسالمی در قفقاز است . بدنبال برقراری مناسبات ديپلماتيک ميان دو كشور در سال 1992 ميالدی 
، روابط مالی دو كشور نيز از اهميت زيادی برخوردار بوده است . گرجستان برای تامين تماميت 
ارضی و استقالل مالی خود ، همگرايی به نهادهای مالی كشورهای غربی كه ايران با آنها مناسبات 
نيک دارد و جهت عضويت در پيمان نظامی ناتو و اتحاديه اروپا و دستيابی به پيشرفتهايی كه در 
اين زمينه تالش می كند . مناسبات ايران و گرجستان درسال 1991 بدنبال فروپاشی نظام شوروی 
وارد مرحله جديدی شده است. جمهوری اسالمی ايران از همان اوايل از تماميت ارضی گرجستان 
حمايت كرده است. بين سالهای 1992 ـ 1996 ميالدی در بيش از 40 عرصه فی مابين دو كشور 

توافقنامه های همكاری امضاشده است.)8(
گفتنی است ، روابط اقتصادی ميان ايران و گرجستان درزمان حاضر رو به كاهش است. طبق آمار 
سازمان گمرک جمهوری اسالمی ايران ، حجم صادرات كاال از ايران درسال 1999 ميالدی 7 ميليون 
و 650 هزار و از گرجستان 15 ميليون و 300 هزار دالر را تشكيل داده است. يعنی ميان كشورهای 
صادر كننده كاال به گرجستان مقام 51 را احراز می كند و واردكننده كاال از گرجستان در رده 54 قرار 
دارد . اهميت اقتصادی و امنيتی گرجستان و نقش اين كشور در دهليز شمال ـ جنوب انكار ناپذير 
است. حضور گرجستان دراين طرح برای جمهوری اسالمی ايران حائز اهميت است و يكی از حلقه 
های مهم اين طرح است. همسايگی گرجستان با دريای سياه ، به بهبود روابط تجاری و مالی ايران 
و اروپا كمک می كند . همچنين مشكالت ناشی از نفت و انرژی اين كشور زمينه مساعدی برای 
همكاری با ايران را فراهم می كند . روابط مالی ايران و گرجستان مبتنی بر اجرای دهليز حمل و نقل 
شمال ـ جنوب است. راه خروج گرجستان به دريای سياه و نقش اين كشور در روابط اقتصادی ـ 
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مالی ايران ـ اروپا توجه دولت ايران بوده و از اين عمكرد ارزيابی عمكرد مثبتی حاصل شده است. 
همچنين اراضی گرجستان برای انتقال گاز ايران به كشور های اروپايی و نيز خط لوله ايران ـ اروپا 

از اهميت راهبردی و مالی حايز اهميتی برخوردار است.)9(
بطور كلی ، در سياست جنوبی جمهوری اسالمی ايران ، توافقنامه های همكاری دوجانبه در عرصه 
مالی ـ ايران ـ روسيه ، ايران ـ تركيه ، ايران ـ آذربايجان و ايران ـ ارمنستان به ويژه مناسبات حسن 
همجواری ، از نظر همگرايی اقتصادی كشورهای حاشيه خزر و حل و فصل مناقشات منطقه ای 

اهميت زيادی كسب می كند.

نتيجه	گيری	:
با مطالعات حقوقی تجارت بين المللی و بررسی و تحقيق عوامل موثر اقتصادی فنی و علمی ، 
اجتماعی و فرهنگی ، سياسی و حقوقی و شناخت مسائل و مشكالت قراردادهای مالی بين المللی و 
نكات اساسی مورد توجه يک قرارداد بين المللی و به كارگيری صحيح و آشنايی با قوانين و مقررات 
مربوط به آنها بيشترين اطمينان را به متعاهدين و متعاملين داده و ايجاد امنيت اقتصادی می كند و 
در هنگام بروز مشكاللت ، ضررو خطرات مالی را كاهش ميد هد و حضور فعال در بازارهای بين 
المللی مستلزم شناخت ابزارهای مورد استفاده در اين بازارها می باشد و مبادله آزاد كاال و خدمات 
به طور نظری و عملی به كشورها فرصت می دهد تا در زمينه هايی كه در آنها بيشترين مزيت را 

دارند متمركز گردند.
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بخش	اول:	بازداشت	موقت	در	حقوق	كيفری	ايران
1-1:	معنای	لغوی	و	اصطالحی

بازداشت*1موقت در لغت به معنی منع، ممانعت، توقيف و حبس آمده است.1 از توقيف به سلب 
آزادی از شخص با حالت انتظار ترخيص تعبير شده است.2 بازداشت موقت متهم كه از آن در حقوق 
كيفری ايران به توقيف احتياطی نيز تعبير شده است، عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی 

*. اين مقاله برگرفته از پايان نامه اينجانب با عنوان »قرارهای تأمين كيفری در نظام كيفری ايران و انگليس« در دادنشگاه آزاد 
اسالمی چالوس جهت دريافت درجه كارشناسی ارشد با راهنمايی دكتر مجتبی جانی پور می باشد. 

بازداشت موقت در حقوق كيفری ايران و انگلستان*
كارشناس	ارشد	حقوق	جزا	وجرم	شناسی	از	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	چالوسفاطمه	پوررجب	قاضی	محله

از  پيش  كند  ايجاب می  برائت  اصل 
اتهام  موضوع  نهايی  تكليف  تعيين 
گونه  هيچ  قطعی،  حكم  صدور  و 
های  آزادی  به  نسبت  محدوديتی 
شخصی و يا اموال افراد تحت پيگرد ، 
صورت نگيرد. از سوی ديگر ضرورت 
تحقيق، ممانعت از فرار و تبانی و به 
بزه  از تضييع حقوق  ويژه جلوگيری 
اين  نيازمند  جرم  قربانيان  و  ديدگان 
است كه در پاره ای از موارد، قبل از 
اعالم نظر قطعی قضايی، آزادی متهم 
سلب يا محدوديت ها و تعهداتی برای 
او يا ساير افراد ايجاد شود. فلذا صدور 
قرارهای تأمين كيفری در اكثر رسيدگی 
های جزايی امری اجتناب ناپذير می 
های  اعالميه  و  اسناد  مطالعه  باشد. 
اسناد  دهد،  می  نشان  بشری  حقوق 
بين المللی و منطقه ای رويكردی به 
بازداشت  از  حداقلی  استفاده  سمت 
و  محوری  قانون  اصل  دارند.  موقت 
رعايت حقوق انسانی و احترام به اصل 
همواره  اسناد  اين  در  انسانها  آزادی 
مد نظر قرار گرفته است. بند 3 ماده  
و  مدني   حقوقي   بين المللي   ميثاق    9

قرار  بودن   استثنايي   سياسي  به اصل 
بازداشت  موقت اشاره نموده و اصل  
ضروري   يا محدود بودن  موارد صدور 
 37 اصل   در  موقت    بازداشت   قرار 
سند مجموعه  اصول  ناظر بر حمايت  
يا  تحت  بازداشت   اشخاص   كليه   از 
در توصيه   است.  شده  اشاره   زنداني  
شماره  13 سند معروف  به  رهنمودهاي  
رياض  نيز چنين  آمده  است : »بازداشت  
قبل  از محاكمه  بايد به  عنوان  آخرين  
زماني   دوره   براي  كوتاه ترين   و  چاره  
بند  گيرد«.  قرار  استفاده   مورد  ممكن  
المللی حقوق  بين  يک ماده 9 ميثاق 
و  مستدل  ضرورت  سياسی  و  مدنی 
بند  و  موقت  بازداشت  بودن  مستند 
اعتراض  حق  اصل  آن،   9 ماده  4از 
متهم به قرار بازداشت موقت را مورد 
تأكيد قرار داده است. اصل  قابل  مطالبه  
قرار  صدور  از  ناشي   بودن غرامت  
بازداشت  غيرقانوني  نيز در بند 5 ماده 
5 كنوانسيون اروپايی حقوق بشر پيش 
بينی شده است. هر متهم محبوسی حق 
دارد كه در اسرع وقت و يا بر اساس 
بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايی حقوق 

 (Reasonale معقول  مهلت  در  بشر 
در  و  رسيدگی  اتهامش  به   time)
قرارهای  از  يكی  با  اين صورت  غير 
جانشين مانند وثيقه آزاد شود. طبق بند 
يک ماده 10 ميثاق بين المللی حقوق 
مدنی و سياسی نيز بايد با اشخاصی كه 
بازداشت شده اند به خاطر حيثيت ذاتی 
آنها به گونه ای انسانی و با احترام رفتار 
شود. بر اساس قسمت الف بند دوم 
ماده 10 ميثاق بين المللی حقوق مدنی 
و سياسی، نيز متهمين جز در مواردی 
استثنايی از محكومين جدا نگهداری 
خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای 
متناسب با وضع اشخاص غير محكوم 

خواهند بود
مقاله حاضر به بررسی مقرررات حاكم 
حقوق  در  موقت  بازداشت  قرار  بر 
كيفری ايران و انگلستان پرداخته است. 
و در پی آن است كه در يابد، ضوابط 
قانون آيين دادرسی كيفری در ارتباط با 
قرار بازداشت موقت، در كدام كشور با 
موازين حقوق بشری سازگارتر است؟

مقدمه
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كردن او در طول تمام يا قسمتی از تحقيقات مقدماتی توسط مقام صالح قضائی. اين سلب آزادی 
از متهم ممكن است در 

طول جلسات رسيدگی دادگاه و تا صدور حكم قطعی نيز ادامه يابد.3 بازداشت موقت شديدترين 
نوع قرارهای تأمين كيفری است كه به موجب آن به منظور تضمين دسترسی به متهم در مواقع لزوم، 

آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می گردد. 

2-1:	انواع	قرار	بازداشت	موقت
 در سيستم قضايي كشور، دو نوع قرار بازداشت موقت، با عنوان, قرار بازداشت موقت اختياري و

قرار بازداشت موقت اجباري پيش بينی شده كه ذياًل به تبيين هر يک از موارد فوق مي پردازيم .

1-2-1:	قرار	بازداشت	موقت		اختياری	
مبنای قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختياری، ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفری است. به 
موجب صدر ماده مزبور: »در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود داللت بر توجه اتهام به متهم 

نمايد صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف- جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب- جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آنها سه سال حبس باشد.
ج- جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي.

د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و داليل جرم شده و يا باعث تباني با 
متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گرديده و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. 
 همچنين هنگامي  كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگری نتوان از آن جلوگيري نمود.
روز. شش  مدت  به  حداكثر  بينه  اقامه  براي  دم  اولياي  تقاضاي  با  عمد  قتل  در   هـ- 
تبصره 1- در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز 

است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2- رعايت مقررات بند ) د( در بندهاي )الف (، )ب ( و )ج( نيز الزامي است.

قانونگذار در انشای بند الف ماده مرقوم به ظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است. و  
در بند )ب( موارد صدور قرار بازداشت موقت را افزايش داده است. زيرا در قوانين موضوعه ايران 

جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آنها سه سال حبس باشد، فراوان است.4
در بند )ج( قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را در جرائم ضد امنيت داخلی و خارجی مجاز 

دانسته است.5
در بند )د( نه اهميت جرمی خاص، بلكه اوضاع و احوال خاص يک جرم، اقدام به صدور قرار 
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بازداشت متهم را توجيه می كند. يعنی در غير از موارد جرائم مهم مذكور در بندهای )الف(، )ب(، 
)ج( و )ه( نيز، در هر جرم ديگری هم كه مالک مذكور در بند )د( محقق باشد، صدور قرار بازداشت 
جايز است.6 نظر مخالف در اين مورد اين است كه اين مالک ها نمی توانند هر يک به تنهايی يا با 
هم، صدور قرار بازداشت را توجيه كنند و تنها در جرائم مذكور در بندهای )الف(، )ب( و )ج( كه 

يكی از مالک های بند )د( نيز وجود داشته باشد، صدور بازداشت موقت جايز است.7  
در بند )ه( ماده 32، صدور قرار بازداشت موقت متهم برای اقامه بينه، در قتل عمد تجويز شده است 
و مدت آن شش روز می باشد. اين مقررات مستند فقهی دارد. در حقوق موضوعه ساير كشورهای 
جهان نيز از آن سابقه ای ديده نمی شود. برای صدور قرار بازداشت موقت، به جهت مذكور، عالوه 

بر شرائط عمومی صدور قرار بازداشت، وجود شرائط زير ضروری است: 
1- جرم ارتكابی قتل عمد باشد.  

2- اوليای دم تقاضای بازداشت متهم را بنمايند.
3- اين تقاضا به منظور اقامه بينه صورت گرفته باشد. 

4- مدت آن شش روز بيشتر نباشد.8
در مورد تبصره يک ماده 32 كه متن آن قباًل بيان شد، نكته قابل ذكر عبارت »جنبه شخصی« در جرائم 
منافی عفت است. چرا كه اصطالح جنبه شخصی معموالً در مقابل جنبه عمومی به كار می رود و 

منظور از جنبه عمومی نيز عدم نياز به شكايت شاكی خصوصی برای شروع به تعقيب كيفری است.
جرائم منافی عفت، كه در قوانين كيفری ما طيف وسيعی از جرائم جنسی، خواه به عنف و خواه 
بدون عنف را در بر می گيرد، جرائمی هستند كه جنبه عمومی آنها از اهميت بيشتری برخوردار بوده 
و بدون نياز به شكايت شاكی خصوصی قابل تعقيب شناخته می شوند. بدين ترتيب در حالی كه 
قوانين كيفری  ماهوی، حتی ارتكاب توأم با رضايت اين اعمال را جرم می شناسد و قوانين كيفری 
شكلی نيز تعقيب مرتكب را نيازمند شكايت شاكی خصوصی نمی دانند، تبصره 1ماده 32 قانون 
آئين دادرسی كيفری سخن از »جنبه شخصی« در جرائم منافی عفت به ميان می آورد. شايد بتوان 
اين ابهام را اينگونه برطرف نمود كه بگوئيم منظور از وجود جنبه شخصی، وجود شاكی خصوصی 
است و مقصود قانونگذار، آن دسته از جرائم منافی عفت است كه در آن، شخص معينی هم كه از 
ارتكاب جرم متضرر گرديده، شكايت خود را برای تعقيب متهم ارائه داده است. مانند قربانی زنای 
به عنف. با اين برداشت می توان گفت كه مطابق  تبصره مرقوم، در جرائم منافی عفت، اگر شاكی 
خصوصی در ميان نباشد، بازداشت متهم نيز جايز نيست، مگر اينكه آزاد بودن وی موجب فساد 
شود. از همين نكته ابهام دوم اين تبصره پديدار می شود و آن مفهوم كلمه »افساد« است. افساد 
يعنی ايجاد فساد. و فساد به معنای تباهی و خرابی است. فساد جنبه های گوناگون دارد و معموالً از 
فساد اخالقی، فساد اداری، فساد اقتصادی، فساد اجتماعی ياد ميشود. شايد بتوان گفت كه با توجه 
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به صدر اين تبصره كه از جرائم منافی عفت نام برده، منظور از فساد نيز فساد اخالقی است و معلوم 
نيست كه مرجع تحقيق چگونه می تواند ايجاد فساد اخالقی توسط متهم در صورت آزاد بودن وی 
را، پيش بينی و احراز كند. در صورتی كه مرجع مذكور ايجاد چنين فسادی را، كه ابعاد و ميزان آن 
نيز در هاله ای از ابهام قرار دارد، پيش بينی نمايد، می تواند اقدام به صدور قرار بازداشت متهم كند.9
تبصره 2 ماده 32 حكمی دارد كه با شيوه قانونگذار در استفاده از دو روش تعيين ضابطه و تعيين 
مصداق در متن ماده، سازگار به نظر نمی رسد. مطابق اين تبصره: »رعايت مقررات بند )د( در 
بندهای )الف(، )ب( و )ج( نيز الزامی است«. معنای اين تبصره اين است كه در مورد مصاديق 
جرائمی هم كه در بندهای )الف(، )ب( و )ج( مورد نظر بوده، هنگامی صدور قرار بازداشت مجاز 
است كه مالک مندرج در بند )د(، يعنی بيم فرار متهم، يا تبانی او با متهمان ديگر يا از بين رفتن آثار 
و داليل جرم يا امتناع شهود از ادای شهادت، موجود باشد. با اين حكم پرسشی كه به ذهن می رسد 
اين است كه وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند )د(، در مورد همه جرائم می توان قرار بازداشت 
متهم را صادر نمود، و در عين حال، در مورد همه جرائم خاصی هم كه مصاديق آن در بندهای 
)الف(،)ب( و )ج( ذكر شده ضابطه مذكور بايد موجود باشد، پس ديگر چه نيازی به ذكر مصاديق 

خاص وجود داشته است؟ به عبارت ديگر، 
با حكم تبصره 2 ماده32، عماًل تصريح بندهای )الف(، )ب( و )ج( اين ماده به جرائم خاص زائد 
بوده و اين جرائم خصوصيتی از اين لحاظ ندارند، زيرا چه در اين جرائم و چه در ساير جرائم، 
احراز وجود ضابطه مذكور در بند )د( الزم است.10 ظاهراً فقط بند )ه( نياز به احراز شرائط مقرر در 
بند )د( را ندارد. بازپرس مجاز به بازداشت شش روز، حسب درخواست اوليای دم مقتول در قتل 

عمدی می باشد. 

2-2-1:	قرار	بازداشت	موقت	اجباری
مستند قانونی قرار بازداشت الزامی، ماده 35 قانون آئين دادرسی كيفری است. به موجب ماده مذكور: 
»در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره های آن، هرگاه قراين و امارات موجود 
داللت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم 
بدوی ادامه خواهد يافت، مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتكابی 

تجاوز ننمايد: 
الف- قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي ، محاربه و افساد في االرض.
ب- در جرايمي  كه مجازات قانوني آنها اعدام يا حبس دائم باشد.

و استفاده  جعل  امانت،  در  خيانت  ارتشاء،   ، اختالس  كالهبرداري،  سرقت،  جرايم  ج- 
يا  فقره  دو  قطعي يا  محكوميت  سابقه  فقره  يک  حداقل  متهم  كه  در صورتي  مجعول؛  سند  از 
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باشد. داشته  جرايم مذكور  از  يک  هر  ارتكاب  علت  به  قطعي  غير  محكوميت  سابقه   بيشتر 
د- در مواردي كه آزادي متهم به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.

ذياًل به توضيح بندهای پنج گانه ماده 35 ياد شده می پردازيم:
بند الف- قتل عمد، آدم ربايي، اسيدپاشي، محاربه و افساد في االرض، جرائمی هستند كه درباره 
مرتكبين آنها، دادرس بايد قرار بازداشت موقت صادر كند. هر كدام از اين جرائم قلمرو اجرايی 
وسيع و گسترده ای دارند. نخستين ابهام ماده مربوط به جايی است كه اتهام متهم، قتل عمدی باشد. 
زيرا »قتل عمد« جرمی است كه هم در بند )ه( ماده 32 )موارد اختياری( و هم در بند )الف( ماده 
35 ذكر شده و به روشنی معلوم نيست كه در مورد شخصی كه متهم به قتل عمد باشد، صدور قرار 
بازداشت توسط مرجع تحقيق، اختياری است يا الزامی. برای حل اين مسأله، شايد بتوان گفت كه 
با توجه به قيد »با تقاضای اوليای دم برای اقامه بينه« در ماده 32، اگر در هنگام طرح شكايت عليه 
متهم توسط اولياء دم، اين افراد بينه ای جهت اثبات قتل نداشته باشند، موضوع مشمول ماده 32 
بوده و صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم اختياری است. اما اگر در اين هنگام اولياء دم برای 
اثبات ادعای خود عليه متهم، بينه داشته باشند، موضوع مشمول ماده 35 بوده و صدور قرار بازداشت 

موقت الزامی است.11
آدم ربايی شكل های گوناگون، مراحل مختلف و حسب مورد مجازات های متفاوتی دارد كه قانون 
گذار متعرض آن نشده است و حتی اين كه با چه هدفی صورت می گيرد، مورد توجه نيست. 

همينطور جرم 
اسيد پاشی نيز به صورت مطلق ذكر شده است. در حالی كه صور گوناگون دارد. به نظر می رسد 
بهتر اين بود تنها اسيد پاشی منتهی به نتايج جنايی، مشمول مقررات بازداشت الزامی می گرديد نه 

هر نوع اسيد پاشی.12
ابهام ديگر، مربوط به جرم محاربه و افساد فی االرض می باشد. چرا كه اين جرم چهار مجازات دارد 
كه با انتخاب قاضی تعيين می شود و يكی از اين مجازاتها، كيفر صلب است. جرايمی كه مجازات 
آنها كيفر صلب باشد، مطابق بند )الف( ماده 32 بازداشت متهم در آنها اختياری است.تنها جرمی كه 
مجازات آن صلب می باشد، جرم محاربه و افساد فی االرض است. بدين ترتيب، قانونگذار يک 
بار به »مجازات« عمل توجه داشته و آن را در شمار جرايم مندرج در ماده 32 قرار داده كه صدور 
قرار بازداشت در مورد آنها اختياری است، و يک بار به »عنوان مجرمانه« توجه داشته و آن را در 
رديف جرايم مذكو در ماده 35 و مشمول قرار بازداشت الزامی دانسته است. بديهی است كه اين 
روش، شيوه درستی نبوده و مرجع تحقيق نمی داند كه در مورد اين اتهام، با اجتماع شرائط ماده 32 

و تبصره های آن، مجاز به صدور قرار بازداشت است يا ملزم به آن.13
بند ب- در اين بند قانون گذار جرائم مستلزم اعدام و حبس ابد را مشمول مقررات بازداشت 
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اجباری دانسته است. در حالی كه در ماده 32 همين قانون ، اعدام از موارد صدور قرار بازداشت 
موقت اختياری است.  

بند ج- در اين بند قانونگذار از هفت جرم نام برده است و بايد توجه داشت كه ارتكاب هر يک 
از اين جرائم هفت گانه سابقه است برای جرم ديگر. مثاًل در ارتكاب سرقت با سابقه محكوميت 

قطعی به جعل، صدور
قرار بازداشت موقت الزامی است.  ايراد وارد ديگر به اين ماده آن است كه بند )ج( ماده مذكور با 
تبصره 4ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختالس و كالهبرداري در 
تعارض است؛ زيرا بند )ج( ، بازداشت اجباري متهم را تا هنگام صدور حكم بدوي الزامي دانسته 
است؛ اما مطابق تبصره  هاي مذكور در صورتي كه ميزان رشوه بيش از مبلغ 200 هزار ريال و ميزان 

اختالس بيش از 100 هزار ريال باشد، قرار بازداشت به مدت يک ماه الزامي  است.
بند د- طبق اين بند در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد بازداشت او الزامی است. البته 
كلی  و  گستردگی  علت  به  بند  اين  باشد.  داشته  وجود  بايد  متهم  بازداشت  قرار  شرائط صدور 
بودن مفهوم آن قابل توجيه نيست و موجبات نقض حقوق متهمين را فراهم می كند و آنان را در 
معرض استبداد قضائی قرار می دهد، زيرا متهم در اختيار مقام قضائی قرار می گيرد تا به دلخواه 
او را بازداشت نمايد، حتی ممكن است در مورد جرم ساده ای مثل ايجاد سد معبر يا اهانت ساده 
يا فحاشی به بهانه بيم فساد بازداشت گردد. قانون گذار فساد را تعريف نكرده و ضابطه ای برای 

تشخيص آن ارائه نداده است. هيچ معيار 
قانونی يا قضائی نيز در تعريف، شناسايی و بيان مصاديق آن ديده نمی شود. هر كس به ظن خود 

برداشتی دارد كه قابل طرح در يک تحقيق علمی نيست.14
ايراد ديگری كه به بند )د( وارد مي باشد، تعارض اين بند با تبصره 1 ماده 32  است. قانون گذار در 
اين بند به طور عام مواردي كه آزادي متهم موجب فساد مي شود را از مصاديق بازداشت موقت 

اجباري 
 دانسته است. در صورتي كه تبصره 1 ماده 32 بازداشت متهم را در اين موارد اختياري عنوان نموده است!
بند ه- قبل از تصويب قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری، نيز در 
قوانين متفرقه، برای برخی از جرائم، قرار بازداشت موقت الزامی مقرر شده است. بند )ه( در مقام 
تنفيذ قرارهايی است كه اجباری بودن آنها قباًل اعالم شده بود. با اين وجود بقای همه آنها را تأييد و 
بر اعتبار آنها می افزايد. مصاديق اين قرارها را بايد در قوانين مختلف و متعدد جستجو كرد و يافت. 

ذياًل برخی از مصاديق آورده می شود.15
1- برابر بند »ج« ماده واحده قانون لغو مجازات شالق مصوب 6: /1344/4»درباره كسانی كه به اتهام 
ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه داليل و 
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قراين موجود داللت بر توجه اتهام به آنان نمايد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم 
ادامه خواهد داشت«.

2- طبق تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارويی و مواد خوردنی و 
آشاميدنی مصوب 1334 تحقيقات متهمين جرائم مندرج در قانون مزبور »به فوريت و محاكمه آنها 
خارج از نوبت به عمل می آيد، و بازپرس در صورت كشف داروی تقلبی مكلف است قرار توقيف 
متهم را صادر نمايد و در مورد متهمين مشمول بندهای »الف« و »ب« متهم تا خاتمه بازپرسی در 

توقيف باقی خواهد ماند...« 
3- طبق ماده 17 اليحه قانونی تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمينی و 
درمانی به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 1359/3/19: »برای كليه كسانی كه به اتهام 
ارتكاب جرائم مذكور در مواد 2، 6، 7، 8، 9، 11، 13، 15و 16 اين قانون تحت تعقيب قرار می 
گيرند چنانچه داليل و قراين موجود داللت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد 
شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع دادرسی با صدور حكم برائت از دادگاه جزايی 

آزاد خواهد شد...« 
4- برابر تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسالمی در مورد تصرف عدوانی يا ايجاد مزاحمت يا 
ممانعت از حق مذكور در ماده 690 هرگاه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشند و قراين قوی بر 

ارتكاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.

3-1: اصول و ضوابط حاکم بر بازداشت موقت 
اصول  و قواعدي  كه  قاضي  تحقيق  )بازپرس ( مي بايستي  درخصوص  صدور قرار بازداشت  موقت  

لحاظ  كند، شامل موارد زير است:
1-	اصل	استثنايي		بودن		قرار	بازداشت		موقت	

مطابق اصل 22 قانون اساسی حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است 
مگر در مواردی كه قانون تجويز می كند.

2-	ضرورت	مستدل	و	مستند	بودن	قرار	بازداشت	موقت
بايد مستدل و  بازداشت موقت  آيين دادرسي كيفري مقرر دارد: » كليه قرارهاي  قانون  ماده 37 
موجه بوده و مستند قانونی و داليل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. همچنين قاضي 
مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يک ماه در صورت ضرورت با ذكر داليل و مستندات 
 ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تأمين متناسب متهم را آزاد نمايد«.
تكليف قضات و مقامات صالح قضايي صادر كننده قرار به ذكر توجيه و مستند قانونی قرار بازداشت 
گامی است در جهت پيشگيری از استبداد قضائی و تضمين هر چه بيشتر آزادي و حق دفاع متهم.
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3-	حق	اعتراض	متهم	به	قرار	بازداشت	موقت
بند )ن( ماده 3 قانون احياء دادسرا و ماده 33 قانون ائين دادرسی كيفری  نيز قرار بازداشت موقت 

را قابل اعتراض دانسته و مقررات مربو طه را بيان می دارد.

4-	اصل		قابل		مطالبه		بودن		غرامت		ناشي		از	صدور	قرار	بازداشت		غيرقانوني	
اصل 171 قانون اساسی با پذيرش اين موضوع مقرر می دارد: »هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی 
در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد 
در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسالمی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله 
دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می گردد«. ماده 1 قانون مسئوليت مدنی 

نيز در اين زمينه مقرراتی دارد.

5-	اصل		الزامي		بودن		احتساب		ايام		بازداشت		در	دوران		محكوميت			
تبصره ماده 18 قانون مجازات اسالمی ايران احتساب بازداشت موقت در مجازاتهای تعزيری و 

بازدارنده را تجويز كرده است.

6-	رسيدگی	به	موضوع	اتهام	در	اسرع	وقت	
اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران با پذيرش اين موضوع مقرر می دارد: »...در صورت 
بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود . حداكثر ظرف مدت 24 
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد...« 
بازپرس  نيز به  استناد بند ح ماده  3 قانون  اصالح  قانون  تشكيل  دادگاه هاي  عمومي  و انقالب  مي تواند راسًا 
يا با تقاضاي  دادستان  قرار بازداشت  موقت  صادر كند. در صورتي  كه  شخصاً و راساً قرار بازداشت  موقت  

صادره  كرده  باشد مكلف  است  ظرف 24ساعت  پرونده  را براي  اظهارنظر نزد دادستان  ارسال  نمايد. 
بازداشت  موقت ، نظر دادستان  الزم االتباع  است . در  با صدور قرار  در صورت  مخالفت  دادستان  
موردی كه دادستان تقاضای بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختالف، حسب مورد 
با  دادگاه  عمومي يا انقالب  محل خواهد بود. هرگاه متهم  موجبات  بازداشت را مرتفع  ببيند، می تواند 
از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه در اين  حالت  بازپرس  مكلف  است  ظرف  ده  
روز از تاريخ  تسليم  درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر 

حال متهم نمی تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده كند.

4-1:	مقامات	صالح	برای	صدور	قرار	بازداشت	موقت
مقررات حاكم بر بازداشت موقت در دادسرا بر اساس قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقالب 
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)قانون احيای دادسرا( است . مطابق بند )ح( ماده 3 قانون مذكور بازپرس رأساً و يا به تقاضای دادستان 
می تواند در تمام مراحل تحقيقاتی در موارد مقرر در قانون ... قرار بازداشت موقت متهم و همچنين 
قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتی كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر 
كرده باشد مكلف است ظرف بيست چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد. 

هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است. 
قرار بازداشت صادره از سوی داديار نيز طبق بند )ز( ماده 3 قانون فوق الذكر بايد با موافقت دادستان باشد. 
 در خصوص قرار بازداشت صادره توسط دادگاه ماده 33 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
قضايي  رئيس حوزه  تأييد  به  و  مي شود  صادر  دادگاه  قاضي  توسط  موقت  بازداشت  » قرار 
قرار  كه  صورتي  است :» در  آمده  نيز  ماده  اين  تبصره  در  مي رسد.«  وي  معاون  يا  محل 
معاون  و  قضائی  حوزه  رئيس  فاقد  محل  يا  و  شود  صادر  قضايي  رئيس حوزه  توسط  بازداشت 
باشد. ...« معاون  و  شد.  خواهد  ارسال  تجديدنظر  دادگاه  به  پرونده  متهم  اعتراض  با   باشد 
مراحل  تمامي  در  مي تواند  تحقيق  مي دارد : »قاضي  مقرر  قانون  اين   34 ماده  باالخره   و 
نمايد«. صادر  را  تأمين  تبديل  يا  و  تأمين  اخذ  يا قرار  و  متهم  بازداشت  قرار   تحقيقات 
ماده 33 تنها اعالم داشته است كه قرار بازداشت به تأييد رئيس حوزه قضايی يا معاون وی ميرسد اما 
مشخص نكرده اگر اين مقامات قرار بازداشت صادره از سوی قاضی دادگاه را تأييد نكنند تكليف چيست؟

با فقدان نص قانونی نظرات مختلفی در اين خصوص وجود دارد.
1- تأييد رئيس حوزه قضايی يا معاون او جنبه تشريفاتی دارد و نوعی نظارت استطالعی است.15

2- مستفاد از منطوق ماده 33 قانون آئين دادرسی كيفری اين است كه قرار بازداشت زمانی كامل می 
شود كه رئيس حوزه قضايی يا معاون وی آن را تأييد كند و اگر تأييد نكردند اعتباری ندارد و دادرس 
صادركننده قرار، مكلف به تبعيت از نظر رئيس حوزه قضايی است و بايد قرار تأمين ديگری صادر نمايد.17
با توجه به مواد ياد شده و تبصره ماده 33 بايد گفت كه اصلي ترين و اساسي ترين مقام و مرجع 
صادركننده قرار بازداشت، قاضي دادگاه است. نكته قابل ذكر در اين مورد آن است كه قرار بازداشت 
صادر شده توسط دادرس دادگاه نيازي به موافقت رئيس دادگاه ندارد؛ اما بايد به تأييد رئيس حوزه 
قضايي )دادستان( يا معاون وي برسد. مقنن با چنين عملكردي براي صدور قرار بازداشت توافق دو 
قاضي را ضروري دانسته است. اين يک نقطه قوت آيين دادرسي كيفري جديد است و بدين ترتيب 

از خودسري و استبداد قضايي قضات كاسته خواهد شد.

5-1:	مدت	بازداشت	موقت
يكی از مهمترين مطالبی كه در مورد قرار بازداشت موقت بايد به آن پرداخت، طول مدت بازداشت 
متهم در اثر اين قرار است. به عبارت ديگر، بايد اين موضوع روشن شود كه اگر در هنگام صدور 
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قرار تأمين، مناسب ترين قرار، قرار بازداشت موقت به نظر برسد، تا چه زمانی اين قرار مناسب ترين 
قرار هم باقی خواهد ماند و متهم بايد در بازداشت بماند. برای روشن شدن موضوع بايد به مواد 
قانونی مراجعه نمود. مطالعه اين مواد، مواعد مختلفی را برای آزاد نمودن متهم و رفع بازداشت او 
نشان می دهد. از مجموع مواد قانونی فعلی، سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می خورد. 
1- در وهله نخست، حداكثر مدت بازداشت متهم را بايد دو ماه، و در جرايمی كه در صالحيت 
تشكيل  قانون  ماده 3  بند )ط(  از  مواعد  اين  دانست.  ماه  بايد چهار  باشد،  استان  كيفری  دادگاه 
دادگاههای عمومی و انقالب در جرائم موضوع صالحيت دادگاه كيفری استان تا چهار ماه و در 
ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر می برد و پرونده اتهامی 
او منتهی به تصميم نهايی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فک يا تخفيف 
قرار است. اگر جهات قانونی يا علل موجهی وجود داشته باشد كه الزم شود قرار تأمين ابقاء گردد، 
بايد به مواعد ديگر توجه نمود تا مدت بازداشت متهم از آنها فراتر نرود.18 ماده 126-26اليحه آيين 
دادرسی كيفری مدت مذكور را برای جرائم مستوجب سلب حيات، مجازات قطع يا قصاص عضو، 
مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد، تا دو ماه و در ساير جرايم تا يک ماه كاهش 

داده است.  
2- رسيدن مدت بازداشت متهم به حداقل ميزان حبس پيش بينی شده برای جرم منتسب به او، 
موعد ديگری است كه به بازداشت متهم خاتمه می دهد. به ديگر سخن، اگر قرار بازداشت متهم 
صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه يا چهار ماه، قرار مزبور ابقاء گردد تا اينكه طول 
مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد كه وی به آن متهم گرديده است، 
بايد آزاد شود. علت اين است كه در جرايمی كه مجازات آن دارای حداقل و حداكثر معينی است، 
قاضی اختيار دارد كه متهم را به يكی از اين دو ميزان و يا حد فاصل آنها محكوم نمايد و سزاوار 
نيست كه متهم، پيش از اثبات مجرميت او، مدت زمانی بيشتر از مدتی كه پس از اثبات مجرميت 
و صدور حكم محكوميت به آن محكوم خواهد شد، در بازداشت به سر برد. بديهی است كه اين 
موعد فقط در جرايمی كه مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می باشد، اّما در هر صورت ساز 
و كار مناسبی برای پايان بخشيدن به بازداشت متهم به شمار می رود. اين موعد در ماده 35 قانون 
آئين دادرسی كيفری در مورد صدور قرار بازداشت الزامی با عبارت »مشروط بر اينكه مدت آن از 
حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتكابی تجاوز ننمايد«، پيش بينی شده است. هر چند كه 
اين ماده اختصاص به قرار بازداشت به معنی خاص كلمه دارد، اما قسمت اخير بند )ط( ماده 3 
قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقالب نيز در مورد هر قرار تأمين منتهی به بازداشت متهم مقرر 
نموده است »به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای 

آن جرم تجاوز نمايد.«
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3- صدور حكم توسط دادگاه بدوی نيز موعد ديگری برای پايان بخشيدن به بازداشت متهم است. 
در مواعدی كه هيچ يک از مواعد پيشين فرا نرسيده و يا موعد دو ماهه يا چهار ماهه سپری و قرار 
تأمين ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به ميزان حداقل حبس مقرر برای آن جرم نرسيده باشد، با 
صدور حكم دادگاه، مدت بازداشت خاتمه می يابد. اين مطلب در صدر ماده 35 قانون مرقوم با اين 
عبارت پيش بينی شده است: »در موارد زير ...صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور 

حكم بدوی ادامه خواهد يافت...«. 
هرچند اين ماده ناظر بر مواردی است كه صدور قرار بازداشت موقت الزامی باشد، اما وقتی كه 
در مورد جرائم مذكور در اين ماده، كه به لحاظ شدت آنها قانونگذار صدور قرار بازداشت متهم 
را الزامی نموده، اين قرار تنها تا زمان صدور حكم بدوی ادامه خواهد يافت، به طريق اولی مدت 
بازداشت موقت اختياری و يا بازداشت ناشی از ساير تأمين نمی تواند بيش از اين مدت باشد. بدين 
ترتيب معلوم می شود كه در حال حاضر بر طبق قوانين كنونی، مدت بازداشت متهم در هيچ حال 
نبايد از تاريخ صدور حكم دادگاه بدوی فراتر رود و در اين تاريخ بايد به بازداشت وی خاتمه داده  
شود.اين امر اگر چه سبب می شود كه متهم آزادی خود را مجدداً باز يابد و از ادامه بازداشت وی 
قبل از قطعيت بزهكاری او كه امری استثنايی و خالف قاعده است، جلوگيری می كند، اما برخالف 
مبنا و هدف از صدور اين قرار به شمار می رود. اصوالً هدف اصلی از صدور قرار تأمين، تضمين 
دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تأمين حضور وی نزد مرجع قضايی است. ناگفته پيداست كه اين 
مقصود با صدور حكم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد بلكه مراجع قضايی ديگری نيز، مانند 
دادگاه تجديدنظر استان برای رسيدگی مجدد، و يا اجرای احكام نياز به حضور متهم دارند و امكان 
دسترسی آنها به متهم نيز بايد تأمين گردد. بديهی است در صورتی كه دادگاه بدوی حكم به برائت 
متهم صادر نمايد، مفاد اين حكم در جهت تأييد اصل يعنی بی گناهی متهم است و وی فوراً آزاد می 
شود. اما اگر اين حكم، پس از تالش بسيار برای دستگيری متهم و برگزاری جلسات متعدد، مبنی 
بر محكوميت متهم باشد، پايان بخشيدن به بازداشت وی، به ويژه در جرايم مهم كه مستلزم مجازات 
اعدام باشد، امكان متواری شدن او را برای رهايی از مجازات فراهم می سازد. بنابراين شايسته است 
كه با اصالح قانون، ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حكم محكوميت او پيش بينی گردد، البته 
مشروط بر اينكه مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننمايد.19 
اداره حقوقی قوه قضاييه طی نظريه شماره 7690/7 مورخه 80/8/29 اظهار داشته »منظور از ماده 35 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مصوب 1378 اين نيست كه پس 
از صدور حكم، قرار بازداشت بايد فک شود. منظور اين است كه قرار بازداشت تا صدور حكم ادامه 
دارد و پس از صدور حكم، اگر حكم صادره بر برائت متهم باشد، بايد فوراً آزاد گردد مگر اينكه 
به علت ديگری بازداشت باشد. و اگر حكم بر محكوميت او صادر گرد و مدت محكوميت را قباًل 
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در بازداشت تحمل كرده باشد نيز بايد آزاد گردد و نگه داشتن او بيش از مدت محكوميت به استناد 
قرار بازداشت، مجوز قانونی ندارد. اما اگر حكم بر محكوميت او به حبس طوالنی صادر شود كه 
هنوز آن مدت را تحمل نكرده است، در زندان خواهد ماند، زيرا اگر بازداشت او قبل از محكوميت 

الزم بوده است، پس از محكوميت به طريق اولی جايز و بلكه الزم خواهد بود.«

بخش	دوم:	بازداشت	موقت	در	حقوق	كيفری	انگلستان
1-2:	مفهوم	بازداشت	موقت	و	مستند	قانونی	آن

در حقوق كيفری انگلستان قرار بازداشت موقت دستوری است برای بازداشت يک شخص خاص 
كه مأموران پليس منطقه مورد نظر را مخاطب قرار می دهد. اسم و مشخصات متهم با جزئيات كامل 
بايد در برگ جلب مشخص شود تا متهم قابل شناسايی باشد. اگر پليس اسم و مشخصات متهم را 
مشخص نكند، صدور قرار بازداشت غير قانونی است. بازداشت موقت بيان كننده نوع جرم بوده و 
توسط قاضی دادگاه ماجستريت صادر می شود. كه به پليس اختيار بازداشت متهم و دستور آوردن 
او نزد دادگاه را می دهد. الزم نيست كه مأمور پليس در زمان دستگيری متهم برگه قرار بازداشت را 
به همراه داشته باشد. اما اگر متهم ارائه آن را تقاضا كند، مأمور پليس بايد در اولين فرصت ممكن 

آن را ارائه دهد.20           
در پرونده هايی كه دادگاه قرار بازداشت متهم را صادر می كند، قاضی دادگاه ماجستريت در زمان 
صدور قرار بازداشت می تواند با ظهر نويسی برگ جلب، تأييد كند كه شخص نامبرده می تواند 
تحت قرار تأمينی كه تضمين می كند متهم در زمان و مكان معين در دادگاه حاضر شود، آزاد شود.
)بخش 117 قانون دادگاههای ماجستريت 1980( كه به اين دستور »ظهرنويسی برگ جلب به تأمين 
كيفری« )Backing the Warrant for Bail( گويند. اگر قرار بازداشتی كه با تأمين كيفری 
ظهرنويسی شده، اجرا شود، فرد متهم دوباره تحت تأمين كيفری توسط پليس آزاد می شود و بايد در 
زمان مشخص در دادگاه حاضر شود. اما اگر قرار بازداشت صادره پشتيبانی نكند، در صورت اجرای 
آن، متهم آزاد نخواهد شد، بلكه توسط پليس بازداشت می شود تا زمانی كه برای محاكمه در دادگاه 

حاضر شود.21 )بخش 7 قانون تأمين كيفری 1976 و بخش 117 قانون دادگاههای ماجستريت(

2-2:	موارد	صدور	قرار	بازداشت	موقت	
اساساً قرار بازداشت فقط برای جرائمی كه دارای مجازات قانونی حبس هستند، صادر می شود. به 
عالوه در مواردی كه متهم در دادگاه برای پاسخ دادن به احضاريه حاضر نشود يا آدرس متهم دقيق 
و ثابت نباشد يا آدرس قابل شناسايی برای فرستادن احضاريه نباشد، ممكن است قرار بازداشت 

صادر شود.22
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برای صدور قرار بازداشت موقت نيز می بايست به يكی از موجبات مصرح در قانون »تأمين كيفری« 
استناد نمود. اين موارد )بيم فرار، تكرار جرم، اعمال فشار عليه شاهدين، ...( حسب آنكه مجازات مقرر 
برای جرم اتهامی، زندان باشد يا نباشد، دارای شرايط متفاوتی است. به اين صورت كه چنانچه مجازاتی 
غير از زندان پيش بينی شده باشد، شرايط بسيار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده  
است. همچنين دادگاه موظف است تا عالوه بر ذكر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، 

استدالل خود را مبنی بر وجود شرايط مورد نظر قانون در متهم را نيز دقيقاً توضيح دهد.
هنگامی كه دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتكاب جرم دارای 

مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذيل توجه نمايد: 
1- ماهيت و اهميت جرم انتساب يافته، و نيز نحوه ارتكاب احتمالی آن توسط متهم.

2- شخصيت فردی، سوابق و محيط اجتماعی متهم.
3- نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت. 

4- اهميت مسؤوليتهای اجتماعی متهم.
با اين حال، قانون مربوط به عدالت كيفری و نظم عمومی مصوب 1994، آزادی متهمان به ارتكاب 
برخی جرايم مهم )همچون قتل، تجاوز جنسی، جرايم جنسی مهم عليه اطفال(، و نيز كسانی كه 

سابقه محكوميت به ارتكاب چنين جرايمی دارند، ممنوع كرده است.23
3-2: اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت 

1- تبعی بودن بازداشت موقت:
در »انگلستان و ولز«، اصل بر آزادی متهم تا پيش از محاكمه است و بازداشت موقت، همواره يک 

استثناء بر اين اصل است.

2-	مستند	بودن	بازداشت	موقت:
بازداشت موقت، الزاماً بايد مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است كه هيچ راه حل قضايی 
ديگری ممكن نباشد؛ چرا كه قرار بازداشت موقت، همواره يک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد 

تحت كنترل قضايی محسوب می شود.24 
 habeas corpus 3- متهم و نيز خويشان وی حق دارند، به موجب آنچه كه در حقوق انگليس به
موسوم است رسيدگی نسبت به قانونی بودن بازداشت را از يک دادگاه صالح تقاضا كنند. اين 
مقررات مطابق بند 4 ماده 6 كنوانسيون اروپايی حقوق بشر است. كه در اين خصوص مقرر می 
دارد: »هر كس كه آزادی او به علت بازداشت سلب شود، حق دارد شكايت خود را به دادگاه ارائه 
دهد تا دادگاه بتواند در اسرع وقت قانونی بودن بازداشت وی را مورد تأييد قرار دهد و در صورتی 

كه توقيف غير قانونی باشد، نسبت به آزادی متهم اقدام كند«.25  
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4-	محدود	بودن	بازداشت	موقت:	
مدتی كه متهم به جهت محاكمه در دادگاه ماجستريت يا دادگاه كيفری در زندان نگهداری می شود، 
محدود است. اين محدوديتها در مقررات منتشر شده از سوی وزير كشور بيان شده است. )بخش 

22قانون تعقيب جرائم 1985(26  

5-	جبران	خسارت	ناشی	از	بازداشت	موقت:	
در اين زمينه هيچ قانون يا آئين نامه ای وجود ندارد. با اين حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام 
)29نوامبر 1985(، وزارت كشور می تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را كه 
مورد بازداشت موقت غير موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرايط استثنايی، پرداخت نمايد 
)شرايطی همچون وقوع اشتباه بسيار بزرگ توسط پليس. در عمل نيز اين جبران خسارت، به ندرت 

قابل پرداخت بوده است.27

	6-	حق	اعتراض	متهم:
 در حقوق كيفري انگلستان حق پژوهش نسبت به تأمين كيفري صادره هم براي متهم و هم براي
بر مبني  دادگاه ماجستريت  تواند در خصوص تصميم  دادستان مي  دارد.متهم و   دادستان وجود 

     افزايش يا تمديد محدوديت زماني بازداشت اعتراض كنند.28

4-2:	مقام	صادر	كننده	قرار	بازداشت	موقت
در حقوق كيفری انگلستان، نهاد بازپرسی و نهاد صادر كننده قرار بازداشت موقت از هم تفكيک 
شده اند. بازپرسی توسط دادسرا و يا پليس انجام می شود، در حالی كه قرار بازداشت موقت توسط 

قاضی نشسته صادر می گردد.29
دادگاه ماجستريت در مواردی كه فردی از حضور در دادگاه و پاسخگويی به احضاريه خودداری می كند 
و دادگاه نيز حاضر به رسيدگی غيابی نيست، قرار بازداشت متهم را صادر می كند. همچنين هرگاه پليس 
يا دادگاه به جهت حضور متهم در دادگاه به او تأمين كيفری اعطاء كند و متهم از حضور در دادگاه امتناع 
كند، دادگاه ماجستريت قرار بازداشت متهم را صادر می كند. دادگاه كيفری نيز در مواردی كه به متهم تأمين 

كيفری اعطاء شده و او از حضور در دادگاه امتناع كند، قرار بازداشت صادر می نمايد.30

5-2:	مدت	بازداشت	موقت
 عموماً دادگاه ماجستريت نمی تواند متهم را تحت بازداشت موقت بيش از 8 روز در بازداشت نگه

دارد. البته استثنائاتی هم در اين زمينه وجود دارد. ذياًل به بيان برخی از اين موارد می پردازيم:
 1- ممكن است متهم جهت تكميل پرونده تا حداكثر 28 روز در بازداشت بماند. البته اين مسأله
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تأثيری بر حق متهم مبنی بر درخواست تأمين كيفری در طول مدت بازداشت ندارد
 2- اگر فردی متهم به يک جرم قابل محاكمه به هر دو شيوه است و به جرم وی بطور اختصاری
 )بدون حضور هيأت منصفه( رسيدگی شده. اما دادگاه به درستی تشكيل نشده است. دادگاه می
 تا موقعيت بعدی كه تشكيل جلسه رسيدگی برای دادگاه مقدور باشد، در زندان نگه تواند متهم را،

 دارد، حتی اگر مدت بازداشت متهم بيش از 8 روز طول بكشد.
3- دادگاهی كه رسيدگی به جرم را به وقت ديگری موكول كرده است، می تواند متهم را در زندان 

نگه دارد تا زمانی كه محاكمه از سر گرفته شود. حتی اگر مدت بازداشت بيش از 8 روز شود. 
4- اگر متهم در حال تحمل مجازات حبس برای جرائم ديگری است، ممكن است متهم برای 

موضوعات و اتهاماتی كه هنوز محاكمه نشده، برای مدتی تا 28 روز در بازداشت بماند.31
حداكثر مدت بازداشت موقت كه توسط دادگاه ماجستريت يا دادگاه كيفری تعيين می شود، در 
آئين نامه اجرايی قانون تعقيب جرائم مصوب 1985 بيان شده است. در مورد جرائمی كه بر اساس 
كيفرخواست در دادگاه ماجستريت رسيدگی می شود، حداكثر مدت بازداشت 70روز از تاريخ 
اولين حضور متهم برای محاكمه وی می باشد. در مورد جرائمی كه بطور اختصاری رسيدگی می 
شود، هم حداكثر مدت بازداشت، 70 روز از اولين حضور متهم برای محاكمه می باشد، مگر اينكه 
ظرف مدت 56 روز از تاريخ اولين حضور متهم اتخاذ تصميم گردد. در چنين مواردی حداكثر مدت 
زمان بازداشت متهم 56 روز است.) مقررات تعقيب جرائم 1987(. امروزه بر اساس قانون اصالح 
مقررات تعقيب جرائم مصوب 1999 حداكثر مدت بازداشت متهم در جرائم اختصاری 56 روز از 
تاريخ اولين حضور متهم برای محاكمه است. بر اساس بخش 51 قانون جرم و بی نظمی مصوب 
1998 در جرائمی كه در دادگاه كيفری مورد رسيدگی قرار می گيرد، حداكثر مدت بازداشت موقت 
متهم ، 182 روز می باشد، كه 112 روز آن از تاريخ ارجاع پرونده به دادگاه كيفری است و مدت 
زمانی كه متهم در بازداشت دادگاه بدوی است )يعنی 70 روز( از كل 182 روز كسر می گردد. 

)مقررات تعقيب جرائم 1998(  
بند سوم بخش 22 قانون تعقيب جرائم 1985 كه در بند دوم بخش 43 قانون جرم و بی نظمی 
1998اصالح شده است، به دادگاه قدرت افزايش مدت بازداشت موقت را در صورتی كه دليل كافی 

و قابل قبول در اين خصوص وجود داشته باشد، داده است.32

نتيجه	گيری
عالوه بر ابهاماتی كه در مواد 32 و 35 قانون مجازات اسالمی وجود دارد كه پيشتر به آن اشاره 
گرديد، كلی گويی قانونگذار در بند )د( ماده 32 قانون آيين دادرسی كيفری كه تعيين مصاديق آن  
نيز از اختيارات مرجع رسيدگی كننده است، موجب گسترش موارد بازداشت موقت شده، به نحوی 
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كه با مسامحه می توان گفت، مرجع قضايی نسبت به همه جرايم، حق صدور قرار بازداشت موقت 
را دارد و اين با اصل استثنايی بودن بازداشت موقت كه در اسناد بين المللی مورد تأكيد می باشد، 

ناسازگار است.
نكته ديگر موارد بازداشت موقت اجباری می باشد كه علی رغم توصيه های بين المللی، مصاديق 
آن در قوانين كشور ما فراوان است. البته اليحه آيين دادرسی كيفری در ماده 126-21 قرار بازداشت 
موقت اجباری را لغو نموده و با افزايش قرارهای تأمين كيفری در ماده 126-1و پيش بينی قرارهای 

نظارت قضايی در ماده 126-31 گام مهمی در كاهش بازداشت متهمان برداشته است. 
در حقوق كيفری انگلستان، با توجه به اصل آزادی متهم، بازداشت موقت استثناء بر اين اصل است. 

و قلمرو اعمال بازداشت موقت متهم در موارد بسيار محدودی تجويز شده است.  
با توجه به موارد فوق الذكر و نظر به اعالميه ها و كنوانسيونهای حقوق بشری كه در تدوين قوانين 
خود حمايت از حق آزادی فردی را مورد توجه قرار داده اند و رويكردی به سمت استفاده حداقل 
از بازداشت موقت دارند، به نظر می رسد حقوق كيفری انگلستان در بحث قرار بازداشت موقت 

انطباق بيشتری با اعالميه های حقوق بشری دارد. 
پيشنهاد می شود قانونگذار ايران ضمن لغو قراربازداشت موقت اجباری، رفع ابهامات موجود در 
مواد قانونی پيش گفته، توسعه جانشين های بازداشت موقت و پيش بينی تمهيدات مؤثر در كارآيی 

آنها، مقررات كارآمدی در اين زمينه تصويب نمايد. 

پی	نوشت	ها:
1- حسن عميد، فرهنگ عميد، ص227 

2- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمينولوژی حقوق،ص181
3- محمد  آشوری آيين دادرسی كيفری، جلد 2، ص134 

4- محمود آخوندی، پيشين، جلد5، ص182
5- پيشين 

6- علی خالقی،آيين دادرسی كيفری، ص226
7- محمود آخوندی، 1383، »قرار بازداشت موقت« ، علوم جنايی، ص188

8- محمد آخوندی، پيشين، ج 5، صص 184-183
9-علی خالقی، پيشين، صص229-228

10- پيشين، ص236
11- علی خالقی، پيشين، ص230

12- محمود آخوندی پيشين، ج5، صص197-196
13- علی خالقی، پيشين، ص231

14- محمود آخوندی، پيشين، ج2، ص177
15- محمود آخوندی، پيشين، جلد 5، صص 202-198

16- عباس زراعت و علی، مهاجری، شرح قانون آئين دادرسی كيفری، ج1، ص136
17- محمود آخوندی، پيشين، ج2، ص188

18- علی خالقی، پيشين، ص242



185

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

19- پيشين، ص243 -244 
20- W.J.Brown, Gcse Law, p.228
21- J. Parry, The Law Commission Bail and the Human Rights Act 1998 , p.12
22- W.J.Brown, ibid

23- سلمان عمرانی، »بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا«، نقل از سايت حقوقدانان
24- پيشين

25- محمد آشوری، پيشين، ص136
26- J.Parry, ibid, p.26

29- سلمان عمرانی، پيشين
30- J.Parry, ibid, p.12
31- J.Parry, ibid, p.26
32- J.Parry, ibid, p.27

منابع
اول( فارسی

1- آخوندی، محمود، آئين دادرسی كيفری، جلد پنجم، چاپ اول، انتشارات ميزان، تهران، 1382
2- آخوندی، محمود، آئين دادرسی كيفری، جلد دوم، چاپ دوازدهم، انتشارات سازمان چاپ، تهران، 1389

3- آخوندی، محمود، »قرار بازداشت موقت« ، علوم جنايی، انتشارت سمت، تهران، 1383
4- آشوری، محمد، آئين دادرسی كيفری، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران، 1382

5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمينولوژی حقوق، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1367
6- خالقی، علی، آئين دادرسی كيفری، چاپ دهم، انتشارت شهر دانش، تهران، 1390

7- زراعت، عباس، و مهاجری، علی، شرح قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  كيفری، جلد اول، چاپ دوم 
، انتشارات فكرسازان، تهران1380

8- عميد، حسن، فرهنگ عميد، چاپ دوازدهم، انتشارات جاويدان، تهران، 1354
9- عمرانی، سلمان، »بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا«، به نقل از سايت حقوقدانان

دوم(	انگليسی
1- Brown.W.J, Gcse Law, Fourth Edition, Sweet and Maxwell Publication, London,1989    

2- Parry, J, The Law Commission Bail and the Human Rights Act 1998 , Law Commission Conquest House, 

London, 2000                  



186

اصول بنيادين زندگي

وكيل	پايه	يک	دادگستری	)قاضی	بازنشسته(ميرابوطالب	رضوي	نژاد

اساس و فلسفه حقيقت زندگی انسانها در جامعه معقول، بر اين چهار اصل »حق، حد ، سعی و لطف« 
كه از اصول كلی زيست افراد بشر است  متكی و مستقر می باشد. در كليه مكتبهای الهی يک يا چند 
و يا همه اين اصول چهارگانه به كار گرفته شده است. اگر تطّور و تكامل افكار انسانها با بهره گيری از 
پيشرفت علم و معرفت در سطح بااليی ارتقاء يابد كه بتواند در رابطه اصلی و اساسی و حقيقی خود 
از اين اصول به نحو شايسته و بايسته در تدوين مقررات خاص زيستی و زندگی اجتماعی خويش 
استفاده كند، می توان با اطمينان خاطر و راحتـی خيال، سعادت و خوشبختی و رفاه مادی و معنوی و 
ايمانی را برای افراد آن جامعه پيش بينی نمود، و نظريه فالسفه و حكمای قديم داير بر تشكيل مدينه 
فاضله يا شهر انسانها جامه عمل خواهد پوشيد. برای تجزيه و تحليل اصول چهارگانه و اينكه مبدأ و 
منشاء اين اصول بر چه پايه و اساسی قرار دارد ما به شرح وبسط هريک بطور جداگانه می پردازيم. 

1	– حّق: عبارت است از شايستگی و امتيازی كه از طريق طبيعی يا ذاتی، يا از طريق اكتسابی يا 
اعتباری نصيب و عايد انسان می گردد، هيچ فردی از افراد بشر بدون حقوق طبيعی و ذاتی نيست 
و به محض تولد، حقی به گردن جامعه از طريق پدر و مادر و محيط دارد؛ پدر بايد وسايل زيست 
عادی او را فراهم نمايد، مادر بايد او را پرورش دهد، محيط نيز برای اوآب و هوا و غذا و مسكن 
و پوشاک را تهيه و تدارک خواهد ديد. اگر قرار باشد اين حّق، مورد ترديد و شّک قرار گيرد فلسفه 
وجودی خلقت انسانها دچار تزلزل و تشكيک خواهد شد. بعد از حّق طبيعی و ذاتی كه بطور قهری 
در اختيار انسانها قرار می گيرد، خود انسان نيز به تحصيل و اكتساب »حقوقی« نايل می گردد. بعضی، 
از بازو و فكر ومغز خود در تغيير و تبديل اشياء و مواد خام موجود در عالم كائنات، كااليی را به 
عرصه وجود در می آورند كه برای ادامه زندگی خويش و ساير افراد بشر ضروری و الزم بوده و از 
اين طريق، حّقی برای او ايجاد می گردد كه اين حّق اكتسابی و اعتباری، سرمنشاء و سرچشمه كليّه 
فعاليتهای مادی و معنوی انسانها را تشكيل می دهد. اگر فردی در تكاپوی حيات خود چنين حقی 
برای نفس انسانی خويش به وجود نياورد در زمره موجودات عاطل و باطل بوده و از حيات معقول 
و نصيب زندگی و حّظ معنوی ، چيزی عايد او نمی گردد و در واقع نمی توان نام موجود زنده 
متفكر يا انسان روی زمين بر آن نهاد و از محاسبات مادی ومعنوی زندگی انسانها خارج خواهد بود.

ديدگاه
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2	– حّد	:	عبارت است از تعيين و تشخيص اندازه و مقدار برخورداری هريک از افراد انسانی از 
حقوق طبيعی و ذاتی يا حقوق اكتسابی و اعتباری؛ به نحوی كه در اين سنجش و برآورد، عقل و 
علم و دين و ايمان، ميزان و ضابطه قرار گيرد. به عبارت ديگر يعنی اندازه برخورداری انسانها از 
حقوق طبيعی و اكتسابی، طوری روشن و صريح معين شود كه اين حقوق در رابطه با حدود آن، 
تمام معيارهای عقلی - علمی - دينی و ايمانی بشری را كه در طول سالها بر اثر تطّور و تكامل 
فكری به دست آمده كاماًل تطبيق و تطابق نمايد. چه ، اگر در اين ارزش يابی حّد انسانها، قوه قانون 
گذاری مرتكب اشتباه و خطا شود نظم زندگی افراد بشر مختل و مغشوش خواهد شد؛ چه اينكه 
اساساً حدود است كه حقوق افراد انسانی را احياء و زنده و محفوظ و پايدار می كند و اين امر به 
صورت عرف و عادت مسّلم افراد جامعه انسانی قرار خواهد گرفت كه با پيروی از حدود عقلی 
- علمی – دينی و اخالقی به حقوق طبيعی و اكتسابی خود نايل گردد درغير اين صورت، نظم 
و قاعده زندگی انسانها در ورطه و موقعيت فساد و سقوط و تباهی قرار می گيرد. كليه مكتبهای 
الهی و مادی كه از طريق پيغمبران و فالسفه به جامعه بشری عرضه شده است نسبت به اجراء و 
اعمال اين اصل، توجه خاّص مبذول داشته اند. النهايه به اعتبار پيشرفت و توسعه فكر بشری و 
انجام تحقيقات عقلی و علمی انسانهای متفكر، تحول و دگرگونيهايی در حقوق و حدود انسانها 
به وقوع پيوسته، كه به محاذی و موازات تطور و تكامل زمان و آشنايی به علم و معرفت بيشتر، 
حقوق و حدود طبيعی تر و كاملتری نصيب انسانهای عصر حاضر شده است و هر روز كه دامنه 
علم و معرفت بشری فزونی می يابد حقوق و حدود افراد انسانی نيز در نوسان و تغيير متناسب 
زمان قرار می گيرد و اگر قانون گذاران جامعه ای در تصويب قوانين مدنی، اين تغييرات و تحوالت 
زمان را مطمح نظر قرار ندهند حقوق مدنی افراد آن جامعه به صوب قهقرا و عقب ماندگی رجعت 
خواهد نمود، با اين رجعت و عقب گرد، از كاروان علم و معرفت زمان و حقوق اجتماعی عصر 
خويش دور خواهد شد و حيات معقول افراد آن جامعه از ظهور و بروز الزم و ضروری محروم 
خواهد گشت. تعيين حد در مقياس قانون گذاری افراد بشری، كار بسيار با اهميت و دقيق بوده و 
كوچكترين تساهل و غفلت از درک واقعی حدود و تكاليف انسانی، آثار نامطلوب اجتماعی به بار 
خواهد آورد. حدود و تكاليف مشخص و معين در قوانين الهی اديان توحيدی كه توسط پيامبران 
عظام اعالم شده با وجود برخورداری و بهره گيری از دستور الهی و حالت وحی و الهام نبوی، 
چون در زمانهای مختلفی انتشار يافته است بيشتر ناظر به حدود و حقوق افراد زمان وقوع وحی و 
ظهور پيامبران عصر خويش بوده و تطور و تكامل فكری كه بعداً در سايه علم و معرفت و عقل، 
نصيب انسانها گرديده است در آن قوانين انعكاسی ندارد و بايد به كمک علمای دين و عقالی قوم، 
اين تطبيق و تطابق با توجه به عرف و عادت مسلم زمان و قوانين عرفی مورد نياز به نحو الزم و 
ضروری صورت گيرد تا حالت طبيعی و حقيقی حدود و حقوق و تكاليف انسانی به اقتضای زمان 
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و مكان حفظ گردد، چنانكه حضرت علی )ع( می فرمايد؛ در تربيت و تعليم فرزندان خود اسباب و 
ابزار نياز زمان و مكان را مد نظر داشته باشيد. از جمله اسباب و ابزار زمان، تعيين حدود و حقوق 
و تكاليف اجتماعی افراد نسبت به يكديگر و جامعه بوده كه دوام و بقاء هر جامعه، بستگی تام و 
تمام به اين امر دارد و اعتالی مقام انسانی در رعايت حدود و تكاليف اخالقی و اجتماعی افراد آن 

جامعه به منصه ظهور خواهد رسيد.
3	– سعی: اساس خلقت انسانها بر سعی و كوشش وفعاليت و حركت استوار بوده، اگر انسان 
حركت نكند و فعاليت جسمی و فكری نداشته باشد جزء مردگان به حساب خواهد آمد. كار و 
كوشش، شيره و عصاره حيات انسانی است. خداوند در قرآن كريم می فرمايد: »انسان برای كار و 
كوشش خلق شده است . « در واقع ، سعی و كوشش است كه می تواند به جامعه انسانی و افراد 
بشری ، شأن و شوكتی را عطا كند كه شايستگی آنرا دارد . شالوده زندگی هر فردی بايد بر اساس 
كار و كوشش و سعی و تالش ، پايه گذاری شود وگرنه زندگی بدون فعاليت جسمی و روحی و 
فكری ، معنی و مفهوم واقعی نداشته و با احساس عبث و پوچ بودن ، عمر، در حكم مرگ تدريجی 
خواهد بود . اگر حكماء و فالسفه و متفكرين در سايه تالش و كوشش شبانه روزی خود از جهت 
شناخت علم ومعرفت متناسب با زمان ، گام برنمی داشتند بشر امروزی و نسل معاصر مثل اجداد 
خود می بايست در غارها و دامنه كوهها زندگی كند ، و به ترس از سرما و گرما و قهر طبيعت در 
پوشش و جوشش حيوانی و حالت بدويت و بربريّت قرار گيرد و اين همه وسايل و ابزار زيست 
و آسايش فراهم نمی شد و اقتدار فكری و علمی بشر به جايی نمی رسيد كه عالوه بر مقهور كردن 
طبيعت روی زمين به فضاهای ناپيدا و به قعر اقيانوسها دست رسی يابد و هر روز با اختراع و ابتكار 
جديد ، اسرار نهفته طبيعت و كائنات را برمالء و آشكار سازد و تمام قوای موجود در طبيعت را 
با فكر و عقل خود ، چنان مطيع و منقاد و متقاعد نمايد كه از هريک از قوای طبيعت در جهت 
پيشبرد اهداف علمی و اجتماعی انسانها استفاده شايان توجه برد و فاصله شهرها و كشورها و مناطق 
مختلف عالم را چنان كوتاه و كوچک نمايد كه با حركت مافوق سرعت صوت ، امكان رفتن و آمدن 
را در اسرع وقت ممكن سازد . در معالجه بيماران صعب العالج و در كشف ميكرب های موذی و 
زيان بخش ،چنان پيشرفت محيّرالعقولی در علم پزشكی به وجود آورد كه حد نصاب عمر طبيعی 
افراد بشر سير صعودی را طی نمايد . در شناخت جاذبه الكتريكی موجود در كائنات و معرفت به 
امواج نوری و مغناطيسی ، آنچنان پيشرفت سريع و غيرقابل تصوری نمايد كه با استفاده از اقمار 
مصنوعی كه در اطراف كره زمين و ساير كرات آسمانی به تعداد بی شماری در گردش است همه 
چيز را در هرجا بتوان مشاهده كرد و با هركس در هر نقطه عالم ، مذاكره و مكالمه نمود و در واقع، 
دنيا را چنان كوچک و حقير نمايد كه در حّد يک اطاق معمولی ، استفاده از تمام وسايل موجود در 
آن برای او امكان داشته باشد . اين همه آثار و اختراعات و اكتشافات از كار و كوشش افرادی پايه 
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و مايه گرفته كه سعی و تالش خويش را در كشف حقايق زندگی ، سرلوحه برنامه كار روزانه خود 
قرار داده بودند. اين اصل از اصول چهارگانه ، تا جهان باقی است از اصول مسلم و جاويدان قانون 
خلقت انسانها خواهد بود . انسان بدون كار و فعاليت و سعی و كوشش در قاموس بشری ، معنی 
و مفهومی نداشته و اگر سعی و تالش از برنامه زندگی انسانها حذف و محو شود عمر انسان و آثار 
تمدن و مدنيّت در روی زمين در سراشيبی سقوط و نابودی قرار خواهد گرفت . در چنين صورتی 
دنيای مادی و فعاليت بشری ، وجود خارجی نداشته و به روايت انبيا، روز قيامت نزديک خواهد 

بود كه خاتمه زندگی مادی انسانها و طبيعت است .
4	– لطف: لطف، از ضروريات حقيقت زندگی انسانها در جامعه معقول می باشد. يكی از اصول 
چهارگانه حقيقت زندگی ، رعايت اصل لطف و مدارا و سازش با محيط بوده كه در تمام شرايع الهی 
و دنيايی به نحوی از انحا اين اصل ، منظور نظر بوده است . انسان پس از مشخص شدن حقوق و 
حدود و ميزان سعی و تالش بايد در رابطه با هم نوع و هم جنس خود ، اصل لطف و مدارا را مورد 
قبول و عمل قرار دهد. چه ، اگر لطف و مدارا در زندگی اجتماعی انسانها مقام و منزلت خاصی 
نداشته باشد زندگی آنان با حالت سردی بسيار ناراحت كننده ای همراه خواهد بود . انسان فعال پس 
از آشنايی با حدود و ثغور مسئوليت و تكاليف خود كه بر اين اساس و قاعده از حقوق طبيعی و 
اكتسابی در جامعه برخوردار می شود بايد از طريق لطف و مدارا روابط خود را با ساير همنوعان و 
هم جنسان و همفكران خويش تنظيم نمايدو اگر از اين رهگذر به حساب شخصی و نفع خصوصی 
خود ، بيش از اقران  و امثال توجه كند و تمام مزايا و مواهب حيات را برای خود منظور دارد بطور 
قطع ، دچار عدم تعادل روحی و روانی خواهد شد ؛چه ، انسانها بنا به طبيعت بشری خود بايد در 
اجتماع و به صورت دست جمعی و مدنی زندگی كنند تا از مزايا و مواهب اجتماع مدنی برخوردار 
شوند در غير اين صورت ، شخصاً و به تنهايی ، توان تامين نيازهای روحی و فكری و جسمی 
خويش را نداشته ، دچار نابسامانيهای بسيار خواهد شد . پس ، انسان برای ادامه حيات عادی و 
اجتماعی خويش ناچار است با اجتماع و در ميان مردم زندگی كند و با افراد همنوع خود در تماس 
و معاشرت باشد و در اين داد و ستد اجتماعی و رفتار و سلوک انسانی ، اجرای اصل لطف و مدارا 
را جزء ضروريات اوليه زندگی به حساب آورد ؛ در غير اين صورت ، نام انسان و زندگی اجتماعی، 

معنی و مفهومی نخواهد داشت . 
در ارتباط اين اصول چهارگانه با يكديگر برای ادامه زيست انسانی و برقراری حيات معقول كه با 
حقيقت زندگی انسانها در جامعه متمدن و پيشرفته سازگار باشد ضرورت دارد كه نحوه ارتباط اين 
اصول با يكديگر مشخص گردد تا وظايف و تكاليف بشری انسان امروزی به نحوی روشن ، معين 
شود و زندگی انسانهای عصر حاضر بر اساس نظريات فالسفه قديم در جامعه ايكه خصوصيات 
مدينه فاضله را داشته باشد شكل گيرد . در رابطه با اصل حّد و اصل لطف كه ميزان مجازات افراد 
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خاطی را مشخص می سازد بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه حيات و نفس انسانی، باالترين 
ارزش و اعتبار مادی و معنوی را داشته و اعاده حيات معدوم به هيچ وجه مقــدور و ممكن نمی 
باشد. روی اين اصل ، خيلی از كشورها ، مجازات اعدام را از قوانين جزايی خود حـذف نموده اند 
. بنابراين رعايت اصل لطف كه يكی از اصول حاكم بر زندگی دست جمعی انسانها بوده در وظيفه 
و تكليف هيات حاكمه قرار می گيرد كه با اعمال اين اصل در تجلی و ظهور و بروز حالت صلح 
و صفا مفيد فايده باشد و مقام و منزلت انسان امروزی ، درخشان و آشكار شود . چنانكه دولت يا 
دستگاهی نخواهد اين اصل را رعايت كند ، و با توسل به خشونت و زور در پيشبرد اهداف خود 
اقدام نمايد ؛ چون اين برنامه با روح لطيف انسانی و عاطفه بشری سازگار نبوده ، بطور قطع مواجه 
با شكست خواهد بود و نظم واقعی كه بر اسلوب جوامع معقول و متمدن تكيه داشته باشد در آن 
جامعه استقرار نخواهد يافت . روی اين اصل برای ايجاد محيط اجتماعی مناسب با شأن و شوكت 
انسانی ، اجرای اصل لطف و مدارا را در زندگی اجتماعی ، سفارش نموده اند و تجارب تاريخی ، 
اين نكته را ثابت نموده كه اجرای حكم اعدام كه شديدترين مجازات قوانين جزايی می باشد نمی 
تواند در تامين امنيت فردی و جمعی انسانها مفيد فايده گردد. باب و مقررات عفو و بخشودگی و 
عفو عمومی و خصوصی از اصول مسّلم قوانين جاری كشورهای پيشرفته است كه با اجرای اصل 
لطف و مدارا و گذشت و اغماض ، در تعادل نظم جامعه تاثير به سزايی خواهد داشت . در مذاهب 
و مسالک گوناگون نيز مسئله لطف و صفا مباحث فراوانی را به خود اختصاص داده است . خاصه بر 
اينكه رسالت اوليه دين و مذهب و عرفان ، لطيف سازی روح انسانها و تلطيف عواطف بشری بوده 
است ، تا افراد انسانی در تصادمات مالی و جانی از حربه انتقام و قصاص استفاده نكنند . در توجيه 
اعمال مجازات افراد خاطی ، اختالف نظر فراوان فيمابين فقهاء و عرفا وجود داشته ، كه بعضی از 
فقهاء با رويكرد سختگيرانه ، اعمال مجازات را برای ايجاد نظم جامعه الزم و ضروری دانسته ولی 
اغلب عرفا و حكما با اتكاء به اينكه عوامل وقوع جرم كاًل در اختيار و اراده متهم نبوده ، حالت مدارا 
و لطف را جايگزين خشونت نموده اند .در پايان ، در ارتباط با فلسفه وجودی چهار اصل حّق ، حّد 
، سعی ، لطف ، بايد گفته شود ؛ اگر انسانهای امروزی خليفه خدا در روی زمين هستند بايستی مقام 
و منزلت انسانی آنان از تعرض مصون باشد و در جامعه مدينه فاضله ، زندگی شرافتمندانه و با آبرو 
داشته باشند. با پيروی از اين اصول چهارگانه كه در نتيجه تالش و كوشش عقول و علوم بشری و 
رسالت انبياء و اولياء و هدايت و ارشاد متفكرين با ايمان روی زمين نصيب انسانهای امروزی شده 
است افراد جامعه ، خويش را از منجالب زندگی بربريّت نجات دهند و در هر حال و در هر زمان 
با پيشرفت علم ومعرفت بشری و حصول تّطور و تكامل فكری بايد در روابط اين اصول به اقتضای 

زمان و مكان ، تجديد نظر الزم به عمل آورند تا جامعه معقول فراهم گردد . 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
با عرض سالم وادب خدمت حضار گرامی و معاونت محترم دادگستری استان گيالن حاضر در 
جلسه و همچنين عرض سالم دارم محضر همكاران عزيز خانم ها و آقايان وكالی دادگستری اين 
استان و تشكر می كنم از مديريت ارجمند كانون وكالی دادگستری گيالن كه مرا برای حضور در 
اين جلسه پرمحتوی و باشكوه دعوت فرمودند. جلسه ای كه به منظور گرامی داشت روز »وكيل 
مدافع« و استقالل جامعه وكالت دادگستری برگزار می شود و دقايقی از وقت با ارزش اين جلسه 

را برای تقديم عرايضی درباره هفتم اسفند در اختيار من گذاردند. 
  مسرورم كه در سرزمين گيالن، سرزمين دليران، دليری مانند ميرزا كوچک خان خدمت شما هستم. او 

مردی بزرگ بود كه جان خود را برای آزادی و دفاع از حق تقديم خداوند نمود. روحش شاد باد.
حضور معاونت محترم دادگستری استان گيالن به منزله حضور تمامی قضات دادگستری اين استان در 
جلسه حاضر است. اين قاضی پاک سرشت در فرمايشات خود از دل وكالی دادگستری سخن گفتند. 
از رنج های ما سخن گفتند. رنجهايی كه تاكنون راه درمانی برای آن بدست نيامده است. ايشان فرمودند 
عالوه بر استقالل كانون های وكالی دادگستری ، هر وكيل دادگستری نيز بايد در خود احساس شجاعت 
و استقالل كند و برای اجرای قانون مقاومت و ايستادگی كند و اين ايستادگی ديده نمی شود. مثالهايی نيز 
ذكر كردند از جمله در مورد ماده 128 قانون آئين دادرسی كيفری و ماده 199 قانون آئين دادرسی مدنی كه 
ماده اخير به قاضی اختيار می دهد برای كشف حقيقت هر اقدامی را كه خود الزم تشخيص می دهد انجام 
دهد. اختياری كه بسيار وسيع است. من در خالل عرايض خود، ضمن قدرشناسی از توجه اين قاضی 

محترم كه با درد وكالی دادگستری آشنا هستند، در مقام پاسخ اشاراتی خواهم نمود.
مانيز می پذيريم ، بلكه سخت معتقديم كه وكيل دادگستری شخصاً بايد از شجاعتی درونی برخوردار 
باشد و احساس استقالل كند، ولی وكيل دادگستری تابع قانون و ناگزير به اطاعت از آن است حتی 
اگر قانون عادالنه نباشد . اگر قاضی تحقيق يا بازپرس به او اجازه مداخله در تحقيقات مقدماتی 
يا حضور در جلسه تحقيقات را نداد وكيل چگونه می تواند برای نشان دادن استقالل خود ، در 
برابر تصميم قاضی ايستادگی كند و يا نفی كند و نپذيرد اقدامی را كه دادگاه بر اساس ماده 199 

سخنرانی جناب آقای غالمرضا طيرانيان

قبل و بعد از هفتم اسفند

وكيل	پايه	يک	دادگستری
جشن	استقالل	كانونهای	وكالی	دادگستری	– اسفند	1390	– تاالر	حكمت	دانشگاه	گيالن
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قصد انجام آن را دارد . البته وكالء در برابر دستورات و تصميماتی كه خالف قانون باشد ايستادگی 
می كنند و بايد ايستادگی كنند، ولی فراموش نكنيم كه وكيل دادگستری امين و حافظ حق موكل 
است و نمی تواند به خاطر احساس شخصی و شخصيتی خود قاضی را به خشم آورد . زيرا 

سرنوشت موكل در دست اوست . 
من شخصاً در زمان فعاليت وكالتی خود به بازپرسی مراجعه كردم. بازپرس با نگاهی خاص از باالی 
عينک خود مرا ارزيابی نمود و با صدايی بلند گفت: آقای دكتر طيرانيان برو بيرون تا ترا دعوت نكرده ام 
وارد نشو. تحمل اين صحنه آنهم در برابر موكل برای من سخت بود. ولی من برای امانتداری نسبت به 
حقوق موكل اين ناگواری را تحمل كردم و اين غيظ را فرو بردم. درباره ماده 199 قانون آئين دادرسی 
مدنی و اختيار مطلق قاضی برای كشف حقيقت نيز در حد بضاعت خود در خبرنامه كانون وكالی 
دادگستری اصفهان مقاله ای نوشته ام. اين اختيار آنقدر مطلق است كه حتی اگر قاضی برای كشف 
حقيقت چند ضربه ای شالق بر يكی از اصحاب دعوی بنوازد، می تواند به اين ماده استناد كند. به عالوه 
در برخی از مواد قانون آئين دادرسی صريح شده كه قاضی »می تواند«. محدوده اين می تواند كجاست؟
در قوه قضاييه برای مديريت اين اختيارات مطلق و نظارت بر آن بايدبازرسی علمی از قضات با 
تجربه بوجود آيد تا در هر مورد اگر استفاده از اين اختيار موجه نبود قاضی متخلف شناخته شود و 

در رسيدگی به دعاوی امنيت بوجود آيد. 
ضمناً عذرخواهی می كنم با لباس سفر در محضر شما دوستان هستم. من چند روزی برای سفر به شهر 
رامسر رفته بودم كه از كانون وكالی دادگستری گيالن از من برای اين سخنرانی دعوت شد. ممكن نبود 
كه به تهران بازگردم و لباسی مناسب اين جلسه برتن كنم. از رامسر به رشت خدمت رسيدم و مطمئن بودم 
كه عذرم پذيرفته می شود. و به ياد شاعر شيرين سخن شيراز سعدی عليه الرحمه اين بيت را خواندم كه : 

    تن آدمی شريف است به جان آدميت         نه همين لباس زيباست نشان آدميت
اميدوارم من نيز مشمول معنای عميق نهفته در اين شعر باشم . من عالمت و نشانه وكالت را برسينه 
ندارم ولی سينه ای دارم مملو از عشق به وكالت و ايمان به حق و عدالت و ميخواهم در اين بُعد ، 

تن من شريف باشد به جان آدميت .
موضوع عرايض من شامل دو بخش است :

بخش	اول -  جايگاه وكالت قبل از هفتم اسفند ماه سال 1331 شمسی يعنی ايامی كه وكيل مدافع 
را وكيل عدليه می خواندند . 

بخش	دوم – جايگاه وكالت بعد از هفتم اسفند ماه سال 1331 شمسی يعنی زمانی كه نام وكيل 
مدافع وكيل دادگستری بود . 

هفتم اسفند سال 1331 روزی است كه اليحه استقالل كانون وكالی دادگستری به تصويب رسيد، به 
تصويب رادمردی از تاريخ معاصركشور ايران كه در زمان حكومت سلسله پهلوی قدرت اداره امور 
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را به دست گرفت . او مردی حقوقدان بود و آگاه به نياز مردم ايران . همكاران تاليفات اين مرد بزرگ 
را مطالعه كرده اند . او سخت معتقد بود الزمه اجرای عدالت و دادرسی عادالنه قضايی استقالل 
وكيل دادگستری است وكيلی كه قادر به دفاع آزاد از حقوق اصحاب دعوی باشد. او می دانست 
يكی از شاخصه های كشورهای مترقی وجود وكالی مستقل از قدرت حاكمه و دولت هاست. او 
اليحه قانونی استقالل كانون وكالی دادگستری را علی رغم ميل قدرت پهلويان تصويب و كشور 
ايران را در رديف كشورهای مترقی جهان آن روز قرار داد . او با تصويب اين قانون ، سند هويت 
و والدت جامعه وكالت دادگستری را امضاء و تسجيل نمود. تمامی وكالی دادگستری پدر استقالل 
خود را به خوبی می شناسند و نيازی به معرفی ندارد . بزرگان نيز توصيه كرده اند در مقام معرفی ، 
معرف يعنی معرفی كننده بايد اجلی از معرف باشد و من چنين شرط و برتری را در خود نمی يابم .
استقالل شرط جوهری و تكوينی وكالت دادگستری است . وكالت بدون استقالل وكالت نيست . 
لفظی است ميان تهی و بنايی سست است كه به اندک آسيبی فرو می ريزد . سنگ به سختی خود 
سنگ است . سختی ، وصف جوهری و تكوينی سنگ است . صخره سنگی كه در مسير طوفان های 
سخت و يا امواج شديد و مسير رودهای تند باشد استوار بر جای خود می ماند و غيرقابل نفوذ ولی 
اگر سختی را از سنگ گرفتند و آن را به ذرات تبديل كردند . سنگ ديگر سنگ نيست خاک است 
و توده شن كه به وزش بادی پراكنده و با حركت آرام رود نيز موجوديت خود را ازدست می دهد . 
وكيل دادگستری نيز تا زمانی شجاع است و نفوذناپذير كه مستقل از هرنوع قوای بيرون از خود 
باشد. به يک نكته عمومی اشاره كنم كه در بين مردم در همه امور سه گروه می بينيم . يک گروه 
اكثريت مردم كه معموالً 70 الی 80 درصد مردم را تشكيل می دهند و دو گروه اقليت . اقليتی دارای 
ثبات در شخصيت درونی و گروهی اقليت در سمت منفی فاقد ثبات شخصيتی و با تطبيق اين قاعده 
عام الشمول با حرفه وكالت اقليت مثبت از وكالی دادگستری قطع نظر از وجود يا عدم استقالل 
قانونی در درون خود احساس استقالل و شخصيت می كنند از حق دفاع می كنند و همه زندگی 
خود را در اين راه فدا می نمايند . اقليت مقابل يعنی اقليت منفی گروهی هستند كه به وكالت به 
عنوان داد و ستد نگاه می كنند آنها مطلقاً طالب استقالل نيستند و ذاتاً می ترسند و بدون هرگونه 
تهديد خود را به محدوده خطر نزديک نمی كنند و هرجا دفاع از موكل را برای خود زيانبار احساس 

كنند موكل را فدای منافع خويش می كنند و از اين عمل خود نيز احساس شرم نمی كنند .
تصويب اليحه قانونی استقالل وكالی دادگستری درباره موقعيت اين دو گروه اقليت تاثيری ندارد. 
جامعه وكالت چه مستقل باشد يا نباشد وكيل شجاع همچنان شجاع است و فداكار در احقاق حق. 
و اگر بهترين و مطمئن ترين امنيت و تضمين شغلی به وكالی دادگستری اعطا گردد آن اقليت از 
وكالی دادگستری كه ذاتاً جبون و فاقد شجاعت هستند خود را به كمترين خطرنزديک نمی كند و 
همواره سر در مقابل قدرت فرود می آورد . ولی اكثريت در جامعه وكالت دادگستری متاثر از قانون 
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و تابع آن هستند اگر قانون به آنان امنيت شغلی يعنی استقالل ببخشد و وكيل بداند طبق ماده 17 
اليحه استقالل كانون وكالی دادگستری هيچ قدرت و مقامی جز دادگاه انتظامی وكالی دادگستری 
قادر نيست او را از وكالت معلق يا محروم كند و مصون از تعرض است ، اين اكثريت به بركت اين 
قانون شجاع و مستقل می شود و به تدريج و در طول زمان ، شجاعت اكثريت وكالی دادگستری 
ذاتی و درونی می شود و چون بسياری از صفات اكتسابی سالها و در نسلها ادامه يافت مشابه با 
خصال ذاتی می گردد . متقاباًل نيز اگر وكيل دادگستری با وجود قانون در موضع دفاع از حق در 
معرض خطر و ناامنی واقع شد وكالی دادگستری شجاعت و استقالل خود را از دست می دهند و 

اكثريت نيز بــه اقلـــيت منــفی مـی گرايند .
پس ازاين مقدمه با ورود به بحث اصلی سخن را از اواخر سلسله مطلقه قاجاريه در ايران آغاز می 
كنيم . سالطين اين سلسله پادشاهانی بودند نااليق ، به مردم و اتباع كشور ستم را به حداكثر رسانده 
و در برابر بيگانگان خوار و ذليل بودند و برای منافع زودگذر خود به قراردادهای خفت بار تن می 
دادند . مردم ايران بپا خواستند و با نثار خون خود انقالب مشروطيت ايران را بنا نهادند .اين انقالب 
عقيده داشت سلطنت نمی تواند مطلقه باشد و بايد مشروطيت را بپذيرد . سالطين نيز بايد قوانينی 
را رعايت كنند كه در عدالت خانه و مركز قانونگذاری ملت ايران تصويب شود . در آن ايام كشور 
از بی ثباتی و ناتوانی حكومت مركزی رنج می برد . مردم خواهان حكومتی مركزی و با قدرت 
بودند كه حكام محلی و خودسر و ملوک طوايف و قبائل و عشاير را كه هريک برای خود قدرتی 

نظامی داشتند ، سركوب كند . 
تاريخ نشان می دهد كه گاهی در يک كشور خواسته هايی با اهداف كاماًل متناقض در نقطه ای مشترک 
دارای هدفی واحد می شوند: با وجودی كه نفع يكی ضرر ديگری و ضرر يكی نفع ديگری ست.
برای توضيح مطلب مثالی می آورم. دو راه را درنظر آوريد كه ابتدا و انتهای متفاوت دارند: يكی 
راهی شمالی جنوبی و ديگری شرقی غربی است كه هرچه ادامه يابند از يكديگر دورتر می شوند 
و در پاره ای موارد اين دو راه يكديگر را قطع می كنند. در تمام شهرها امثال اين تقاطع ها بنام 
ميدان ، چهارراه يا فلكه وجود دارد كه سطح تقاطع ، مشترک بين هر دو راه است .در ايران نيز چند 
سال پس از انقالب مشروطيت اين تقاطع رخ داد. مردم ايران در راهی بودند و استعمار انگليس در 
صراطی صد در صد مخالف آن ، ولی به حكم اتفاق منافع هر دو راه تقويت حكومت مركزی بود 
و سركوب خانها و حكام محلی كه هر يک برای خود قدرتی نظامی داشتند و از حكومت مركزی 
اطاعت نمی كردند. منافع سياست استعماری انگليس در تقويت حكومت مركزی اين بود كه برای 
غارت نفت ايران عالوه بر تحصيل رضايت حكام قاجاريه دچار حكومتهای طوائف محلی نباشد و 
به جای پرداخت باج گزاف به حكام سركش محلی فقط يک باج به سالطين قاجاريه و يا جانشين 
اين سلسله بپردازد و با حكومت مركزی برای چپاول نفت ايران قرارداد منعقد كند ، قراردادی كه 
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در تمام جغرافيای ايران معتبر و متبع باشد . 
در اين هنگام حكومت و عوامل انگليس وارد ميدان شدند و قزاقی قلدر را از سربازان ايران ارتقاء 
درجه دادند تا آنجا كه سلطنت كشور را به دست گرفت و دودمان پهلوی تاسيس شد و تمام آرزوی 

مشروطه خواهان را به يأس تبديل كرد . باز هم سلطنتی مطلقه حاكم بر سرنوشت ملت ايران شد . 
از شاخصه های حكومت قوی مركزی تشكيل سازمانی قضايی و رعب برانگيز است . وزارت عدليه 
در ايران كار خود را آغاز كرد با محاكم جديد و قضات جديد و با اصول محاكمات جديد . مردم 
ناگزير برای حل و فصل دعاوی خود بايد به عدليه پهلوی مراجعه می كردندو برای دفاع از حقوق در 
برابر قضات تنها بودند . دفاع از حق و تعقيب دعاوی ، ِعلمی می خواهد برابر با علم قضات. مردم به 
زودی نياز خود را به عنصری احساس كردند كه عالم به دفاع و دارای تجربه باشد .اين عنصر برای 
وكيل مدافع است كه می تواند در برابر محاكم بايستد . كسی تصورنكند كه وكالت در دعاوی توسط 
قوانين مصوب در زمان پهلوی تاسيس شد و رسميت يافت . وزارت عدليه ناگزير بود وكالت را كه 
خواست و دارای پشتوانه مردمی بود بپذيرد وكالت دادگستری اگر مستقل باشد خطرآفرين است 
برای قدرت های فراقانونی .ميگويند رييس الوزراء كشور فرانسه در زمان حكومت مقتدر ناپلئون 
قانون استقالل وكالی دعاوی و كانون وكالی پاريس را برای امضاء به ناپلئون ارائه نمود. در آن موقع 
اولين كانون در پاريس بايد تاسيس می شد . ناپلئون گفت تا من اين شمشير قدرت را بر كمر دارم 
ممكن نيست كه كانون وكالی پاريس را به استقالل بشناسم و از امضاء آن خودداری نمود . آنان كه 
نظام حكومت ناپلئونی را می شناسند از تفاوت كامل آن با اصول حكومت كمونيستی كشور روسيه 
نيز اطالع دارند . جای شگفتی نيست اگر با وجود اين تفاوت ، لنين حاكم روسيه نيز بگويد وكيل 

دادگستری را بايد در چنگ های آهنی خود سخت بفشاريم و مراقب آنها باشيم .
عدليه پهلوی كه وجود وكيل مدافع را تحمل می كرد ، گفت بايد وكيل مدافع نيز وكيل عدليه 
باشد . عدليه نه به آن معنی كه وكيل مدافع عاملی باشد برای برقراری عدالت ، بلكه وكيل عدليه 
يعنی وكيلی كه بايد وابسته به عدليه پهلوی و وابسته به حكومت باشد و تصديقنامه حرفه خود 
رااز وزارت عدليه اخذ كند و همواره تابع نظامات و مقررات عدليه باشد و به خطوط ممنوعه كه 
در برابر او ترسيم می شود نزديک نشود . وكيل مدافع آزاد انديش است رنج می برد كه با وجود 
قدرت علمی از بيم آتيه خود نتواند برای احقاق حقوق موكل خود در برابر ستم بايستد . وكاليی كه 
در ذات شجاع بودند و در برابر موكلين  خود احساس شرم می كردند فداكاريها كردند صدمات و 
ضربات بسيار تحمل كردند تا آنجا كه به همت آن مرد بزرگ كه از او ياد شد اليحه قانونی استقالل 
كانون وكالی دادگستری تصويب و نام وكيل عدليه به وكيل دادگستری تبديل گرديد اما نه وابسته به 
وزارت دادگستری بلكه مستقل و عضو كانونی كه از مجموعه وكالی دادگستری تاسيس می شود . 
زندگی وكالت دادگستری از اين تاريخ يعنی از هفتم اسفند 1331 شمسی با سرافرازی و خود باوری 
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آغاز می شود . آثار گرانبهايی از فعاليتهای علمی و اجتماعی وكالء در اين عصر موجود است و 
شخصيت برجسته و شجاع و آزادی خواه در مديريت كانونهای وكالی دادگستری قرار گرفتند 
و شجاعانه از حقوق موكلين خود دفاع می كردند و پروانه وكيل دادگستری جز به وسيله دادگاه 
انتظامی كه از وكالء تشكيل می شد قابل لغو نبود و اين وضع مستحكم ادامه داشت تا شنيديم كه 
اسناد و مدارک بايگانی وكالی دادگستری از كاخ دادگستری به بيرون پرتاب شد و اعضاء مديريت 

و كارمندان كانون وكالی مركز را از كاخ بيرون كرده اند . عسی ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
با اخراج كانون وكالی مركز از كاخ دادگستری وكالت مختصر وابستگی را كه از نظر استقرار در كاخ 
دادگستری با وزارت دادگستری داشت به استقالل كامل تبديل نمود و برای خود ساختمانی فراهم نمود 
تا امروز كه ساختمانی متناسب با جامعه وكالت دادگستری در اختيار دارد . نمی گويم ساختمانی مجلل ، 
بلكه ساختمانی متناسب ، البته كراهت اين اقدام برای اخراج كنندگان وكالت از كاخ دادگستری باقی ماند . 
نخستين مصيبت وارده بر كانون وكالی دادگستری تعيين مديريت انتصابی برای اين كانون بود . 
وكالت دادگستری قابل حذف از فضای عدالت نيست . انحالل آن مقدور نيست پس بايد نهاد 
وكالت را در اختيار خود گرفت . مدير انتصابی خود را وابسته به دولت و مطيع دولت می داند. 
كانون وكالی  انتصابی  به مديريت  . وقتی  اداره شد  انتصابی  با مديريت  كانون  سالهای طوالنی 
دادگستری می گويند شما خود از وكالی دادگستری بوديد چرا برخالف قانون يعنی با نقض اليحه 
استقالل كانون وكالی دادگستری اداره كانون رااز جانب دولت پذيرفتيد ، در پاسخ می گويند ما با 
اين فداكاری موجوديت و كيان كانون را حفظ كرديم وااّل كانون وكالء را منحل می كردند. آنكه 
معنای وكالت دادگستری را می داند و می داند كه پشتوانه موجوديت وكالت نياز مردم است به 
خوبی می داند كه وكالت و كانون كالی دادگستری قابل انحالل نيست و ااّل در بسياری از كشورها 
وكالت و كانون ها را منحل كرده بودند . كما اينكه در طول سالهای اخير نياز مردم به بسياری از 
مشاغل پايان يافته و اين مشاغل اكنون وجود خارجی ندارند و بسياری از مشاغل كه وجود آن قابل 

تصور نبود امروز به علت نياز مردمی موجوديت يافته است .
حاصل اداره كانون توسط مديريت انتصابی اين بود كه كانون وكالء را متهم به انحصارطلبی نمودند . 
گفتند كانون از پذيرفتن فارغ التحصيالن حقوق به شغل وكالت خودداری می كند . مگر نه اين است 
كه مديريت انتصابی حق تخطی از دستورات را نداشت . تكليف می كردند كه با پذيرفتن جوانان 
تحصيلكرده حقوق بر تعداد وكالی دادگستری بيفزايند .پس اگر تكليف نكردند چون نخواستند تا 

بتوانند با دستاويزی كه خود ساخته اند اتهام انحصارطلبی را بر جامعه وكالت وارد نمايند .
مديريت انتصابی خالف قانون به تاريخ انقضای خود رسيد . لطف كردند و قانون كيفيت اخذ پروانه 
وكالت را تصويب كردند . عرايضم طوالنی شد سعی می كنم مابقی عرايض خود را به اختصار به 
پايان برسانم . اوالً برخالف استقالل كه الزمه وكالت و اداره كانون وكالی دادگستری است مديريت 
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انتصابی كانون را به وكالت نيمه انتصابی تبديل كردند و مقرر شد صالحيت نامزدهای مديريت 
كانون قباًل در دادگاه انتظامی تصويب شود . سپس از بين تائيدشدگان ، وكالء مديريت كانونها را 
انتخاب كنند . يعنی وكالی داگستری در انتخاب مديران خود آزاد نيستند و به اينگونه ، محافظه 
كاری بركانون مستولی شد واستقالل در اداره كانون بيمار گرديد. ثانياً به بهانه انحصارطلبی كانون 
مقرر گرديد كه كانونها هرسال حداقل يک آزمون برای قبولی كارآموزی وكالت برگزار كنند و نكته 
سوم اينكه كميسيونی مركب از دو عضو از قوه قضاييه و يک عضو از كانون تعيين شد تا راجع به 
تعداد كارآموزان تصميم گيری نمايند ، ولی با وجود اكثريت اعضاء اين كميسيون از قوه قضاييه 
همچنان از پذيرفتن تعداد الزم كارآموز خودداری شد تا همچنان بهانه باقی بماند كه كانون ازايجاد 

اشتغال برای جوانان و ارائه خدمت به مردم خودداری ميكند . 
 سه سال از حكومت قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری گذشت ناگهان در قالب برنامه پنج 
ساله توسعه سوم ، مركزی بنام مركز مشاوره در قوه قضاييه تاسيس شد و به مشاورين قوه قضاييه پس 
از 6 ماه كارآموزی اجازه دادند در دادگاهها و مراجع قضايی عهده دار وكالت گردند.  بهانه ، ايجاد 
اشتغال برای جوانان و تسهيل برای ارائه خدمات به مردم بود ، ولی برخی از كسانی از اين مركز پروانه 
اخذ نمودند كه اتفاقاً نه جوان بودند و نه فاقد شغل نه ارائه خدمت به مردم همسان با خدمات وكالی 
تربيت شده كانونهای وكالی دادگستری عملی شد . در برابر بازار اصيل وكالت ، بازاری بدلی از وكالی 
كار نياموخته تشكيل شد و كسی نمی داند چه كسی وكيل كانون است و چه كسی وكيل مركز مشاوره 

مگر پس از پايان كار و نتيجه آن كه برای پشيمانان سودی قابل تصور نيست .
ماجرای تصويب آئين نامه مستند به قانون استقالل كانون وكالء را همه دوستان می دانند . شهر 
آشوب شد و آب گل آلود . خوشبختانه رييس قوه قضاييه وقت پس از اعتراض وكالی دادگستری 
و ارائه مقاالت در جرايد و تصميم عموم كانونهای وكالی دادگستری بر عدم تمكين در مقابل اين 
آئين نامه سراپا مخالف قانون ، دستور فرمودند اجرای آن معلق شود و تشكر می كنيم از حضرت 
آيت ا...الريجانی كه عدم اجرای اين آئين نامه را تا امروز تمديد كرده اند و اما قانون جامع وكالت 
دادگستری ابتدا به صورت طرح و اينک به عنوان اليحه برای تصويب آماده می شود . وكالی 

دادگستری بايد اين طرح ها را بخوانند و مراقب استقالل حرفه مقدس وكالت باشند . 
در پايان عرايض خود سوالی را مطرح ميكنم كه هم در مجالس دوستداران وكالت دادگستری مطرح 
می شود با حسن نيت و پی بردن به حقيقت و هم در محافل بدخواهان وكالت با سوء نيت و به 
قصد تخطئه و نشان دادن چهره ای سياه از وكالت . می پرسند مگر نه اينست كه در كليه دعاوی 
دادگستری يكی از طرفين بر حق است و طرف ديگر بر باطل و قضاوت يعنی تمييز حق و باطل و 
صدور حكم به نفع صاحب حق . پس اگر طرفين دعوی هر دو دارای وكيل باشند يكی از دو نفر 
وكيل در جهت باطل است . يک نفر وكيل از بين دو نفر يعنی نيمی از وكالی دادگستری همواره در 
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صراط باطل و كتمان حق گام بر می دارند . بدخواهان وكالت می گويند دل خوش نداريد كه نيمی 
ديگر از شما وكالی دادگستری در جهت تثبيت حق و احيای آن تالش می كنيد . خير چنين نيست. 
شما نيز روز ديگر ، هفته ديگر و جايی ديگر با اخذ حق الوكاله به گروه وكالی باطل می پيونديد. 

پس تمامی وكالی دادگستری همواره برای باطل و تضييع حق می كوشند .
همكاران عزيز شما همه وكيل دادگستری هستيد با اين استدالل به ظاهر منطقی ولی به واقع سفسطه 
چه پاسخی می دهيد آيا اين ادعا صحيح است ودستان خود را به عالمت تسليم باال ببريم و شرمنده 
سر را به زير افكنيم ؟ آيا ممكن است در دعوايی هر دو نفر اصحاب دعوی بر حق باشند يا هر دو 

باطل . امور حسبی و افراز مال مشاع را ناديده بگيريم با بقيه دعاوی چه بايد كرد ؟
پاسخ بر عدالتخواهان معلوم است . بدخواهان وكالت كه با عناد از طرح اين سوال به اين نتيجه می 

رسند ، آنان معنی واقعی وكالت و پيوند ناگسستنی آن را با عدالت درک نكرده اند .
اگر دفاع انسان از حق خود حقوق اساسی اوست . اگر در دعاوی هر دو طرف بايد از حق دفاع 
خود بهره مند شوند و اين بهره مندی الزمه عدالت قضايی است ، در اين صورت عدالت قضايی 
وقتی تامين می شود كه هر دو طرف بتوانند از حق دفاع خود و حق بهره مندی از وجود علم و 
تجربه وكيل در دفاع با آزادی كامل استفاده نمايند . بهمين دليل قضات آزاد انديش و با تجربه 
همواره از وجود وكيل هر دو اصحاب دعوی استقبال می كنند و مجالی كافی و مساوی برای هر دو 
وكيل فراهم می آورند و نه تنها بيمی از مداخله وكالء در دعاوی ندارند بلكه وجود دو وكيل را به 
منزله دو ابری در آسمان قضاوت و عدالت می دانند كه با مجادله و بحث و برخورد علمی وكالء ، 

صاعقه ای را می بينند كه صحنه قضاوت را برای تمييز حق روشن می كند.
اصحاب دعوی نيز پس از پايان دادرسی با اطمينان كامل كه از حق خود با انتخاب وكيل بهره 
گرفته اند و دفاعی ناگفته باقی نمانده عدالت را با تمام وجود احساس می كنند . عدالتی كه برخاسته 
از  راناشی  زيان خود  به  مراجع قضايی است  و هيچگاه صدور حكم  بی طرفی در  از رعايت 
محدوديت يا ممنوعيت در دفاع نمی بينند وكالی دادگستری در هر طرف از دعوی واقع شوند و از 

موكل خود دفاع كنند ، عاملی هستند برای اجرای عدالت قضايی و دادرسی عادالنه .
همكاران عزيز ، ما وكالی دادگستری از نقش خود در پيوند با عدالت افتخار می كنيم . ما وزنه 
هايی هستيم برای مستقيم نگهداشتن ترازوی عدالت . پس حق داريم بر خود درود بفرسيم و بلند 

بگوييم السالم علينا يعنی سالم بر ما و علی عبادا...الصالحين .
عدالت احساس كردنی است . تعريف كردنی نيست . عرضم تمام شد موفقيت و سالمتی شما را 

آرزومندم والسالم.



199

سخنرانی جناب آقای حميدرضا درياگشت

معاون	محترم	آموزش	دادگستری	كل	استان	گيالن	در	جشن	استقالل	كانون	های	وكالي	دادگستری
اسفند	1390-	تاالر	حكمت	دانشگاه	گيالن

به نام خدا
بنده به نمايندگی  از جناب آقای حشمتی رئيس كل محترم دادگستری استان گيالن اين فرصت را پيدا 
كردم كه خدمت شما عزيزان حاضر در جلسه برسم. پيام تبريک و محبت ايشان را ابالغ می كنم. ايشان 
برای شركت در همايشی مربوط به گزينش امروز عصر در تهران دعوت شده بودند ناگزير از شركت 
در آن همايش بودند. لذا اين وظيفه سنگين را به بنده محول كردند و اين افتخار نصيب من شد. ان 

شاءاهلل كه بتوانم نمايندگی درست را اداء و آنچه كه شايسته اين جمع است بيان نمايم.
در ابتدای كالم به سهم خود تبريک عرض می كنم روز وكيل مدافع و گذشت يک قرن از تأسيس 
نهاد وكالت و سالروز و سالگرد استقالل كانون وكالی دادگستری در سراسر كشور به ويژه استان 
گيالن را هم چنين خير مقدم خاص خدمت مهمان ويژه جناب آقای دكتر طيرانيان از قضات محترم 
پيشكسوت و اسبق دادگستری و از وكالی قديمی و از صاحبان علم و انديشه كه حتماً بسياری 
از شما عزيزان با قلم ايشان در نشريات و مجالت به ويژه آن طور كه من آشنا شدم مجله مدرسه 
حقوق از كانون وكالی اصفهان آشنا هستيد. توفيقی برای شخص من است كه لحظاتی را در كنار 
ايشان بودم و به موقع از بيانات ارزشمند ايشان نيز بهره مند خواهيم شد. ادای احترام دارم خدمت 
همه حاضرين، وكالء ، قضات پيشكسوت و بازنشسته كه االن در سنگر وكالت خدمتگزاری به مردم 
را پيشه خود قرار داده اند و هيأت مديره محترم به ويژه آقای كامران زاده و اساتيد محترم دانشگاه 

كه شرف حضور دارند ، همه آنها را گرامی می دارم.
آنچه امروز با يک وحدت و همدلی و با ندائی همزمان از كانون های وكالی دادگستری سراسر 
كشور بيان می شود و به جد دنبال آن هستند مسأله استقالل كانون وكالست. امروز هم به همين 
مناسبت گرد هم آمده ايم . به مناسبت های مختلف و به جهات گوناگون در اين مورد حرف و كالم 
زياد است.من نمی خواهم وارد اين بخش از موضوع يعنی استقالل مربوط به خود كانون بشوم و 
ضمن تأييد تمام مراحلی كه در نظام حقوقی ما برای حفظ اين استقالل وجود دارد و توجيهات 
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علمی كه برای نگهداری اين بنيان وجود دارد به ذهنم آمد همينطور كه در فرمايشات جناب آقای 
كامران زاده هم اشاراتی شد اين استقالل كانون را به جای خود نگاه داريم و نگاهی داشته باشيم به 
استقالل وكيل . همچنان كه در حوزه تشكيالت قضايی هم استقالل قوه قضائيه جايگاه خودش را 
دارد و در عين حال استقالل قاضی هم به موازات آن پيش می رود ، فكر می كنم در بخش استقالل 
وكيل به جهت اينكه دست خود وكالی محترم است، در اين بخش می توانند خيلی تأثيرگذار باشند. 
شايد يک جريان پنهانی هم وجود دارد كه اين استقالل كمرنگ بشود . تصور من اين است كه با 
تقويت استقالل فردی وكال ، خود به خود آن استقالل جمعی هم تقويت می شود. يک مقدار راجع 
به آن چه به ذهنم رسيد خدمت شما سروران عزيز بگويم. نقطه اشتراک دو استقالل در قاضی و 
وكيل آنچه كه آنها را به هم تقريب می كند و هر دو دنبالش هستند و اين استقالل را برای آن می 
خواهند ، دادرسی عادالنه و منصفانه است . همه اين حرفها و تالش ها برای اين است كه ما به يک 
بستر مناسب عدالت برسيم و زمينه ای برای احيای حقوق عامه فراهم بشود تجربه هم نشان داده 
كه قوانين ماهوی و موجد حق به تنهايی برای احيای حقوق عامه كافی نيست و هميشه ما به يک 
نظام قضايی و نيز دادرسی منسجم و يک فرماليسم قضايی به صورت تعريف شده و مدّون نياز 
داريم كه جايگاه و مسئوليت و حدود و ظايف هر كدام از اركان شركت كننده در يک نظام دادرسی 
را مشخص بكند. وظيفه دادرس و قاضی چيست؟ وظيفه اصحاب پرونده چيست؟ وظيفه وكيل 
چيست؟ آنها چگونه بايد حضور پيدا كنند و نقش خودشان را ايفاء كنند و آنهايی كه به صورت 
پيرامونی كمک می كنند مانند كارشناسان رسمی و ....تا ان شاءاهلل مسير دادرسی فرآيند خود را 
به طور مناسب طی بكند و به يک نتيجه مطلوب برسد . استقالل قاضی و استقالل وكيل آن قدر به 
هم وابسته اند كه به ديد من ، هر كدام از اينها اگر خدشه دار بشود ديگری را هم خدشه دار خواهد 
كرد. نميدانم  دوستان چقدر در اين مورد توجه داشتند كه ما شاهد يک تحول جدی در نظام حقوقی 
هستيم كه البته يک مقدار دارد بهبود پيدا می كند و اصالح می شود. اين همان نقطه و موضوع پنهانی 
است كه گفتم. شايد خيلی ما حواسمان نيست! قصد بی ادبی و جسارت ندارم فقط می خواهم يک 
مقدار نگاه تعميقی و تحليلی داشته باشيم به اين موضوع . نمونه شاخص و بارز ، موضوع ماده 199 
ق.آ.د.م. است كه در تعارض آشكار قرار گرفته االن با قاعده منع تحصيل دليل! اساتيد معظم اينجا 
تشريف دارند بنده درس پس می دهم ولی بسيار در اين مورد گفتگوست و قرائت های مختلف و 
تعابير و تفاسير گوناگون می شود. شايد يک توهم از اين ماده ايجاد شده كه در تشكيالت قضايی 
و همكاران من به سمت و سويی می روند كه همه چيز در گرو اقدام و عملكرد آنهاست. يک عقب 
نشينی ناخواسته ای هم در حوزه مراجعه كنندگان و وكالی محترم به همين جهت ديده می شود . 
يک عقب نشينی ناخواسته ای هم برای وكالء ديده شده و ما راجع به آثار و معايبش صحبت می 
كنيم چيزهايی را جناب آقای كامران زاده تعريف می كند و من تأييد می كتم و خودم هم شاهد 



201

ـ زمستان 1390 سال دوم . شماره پنجم و ششم . بهار دو فصلنامه   كانون وكالی دادگستری گيالن  راه وکالت

هستم و گاهی اوقات شايد برای ما هم نگرانی و دلگيری ايجاد می كند و يک مقدار نگرانی برای 
آينده ! در واقع آثار و نتايج همين نگاه جديد است كه در نظام حقوقی ما ايجاد شده است. شما در 
نظام اداله اثبات دعوی اين موضوع را می بينيد تغييراتی را كه در مسائل نحوه ارائه دليل رسيدگی 
شده و اين كه به قاضی اختيار داده شده هر گونه تحقيق و اقدامی می تواند بكند . يک مقدار آن 
سيستم های دوگانه اتهامی و تفتيشی را به هم زده است. به نظر می رسد در نظام حقوقی ما همه 
دچار يک سردرگمی و سرگردانی در نحوه رسيدگی به دادرسی هستيم به نظر من هم نه خيلی 
كه  نزنند  اتهام  او  به  و  دليل  دنبال  برود خودش  كه كجاها  داند  نمی  را  تكليف خودش  قاضی 
جانبداری و غرض ورزی می كند! نه مراجعه كننده می داند كه كجا انتهاست . باز يكی از عواقب 
بد و ناگوار اين جريان همين است كه در زبان خودمانی بين خقوقدانان االن گفته می شود كه نظام 
قضايی انتها ندارد. هميشه حرفی برای گفتن وجود دارد . ظاهرا طوری است كه هميشه می توان 
ادعا كرد اعتراض كرد و هميشه گوشی برای شيندن وجود دارد. من فكر می كنم بايد برويم روی 
اين قسمت ها كار كنيم و قضات و وكالء بايد دست به دست هم بدهند و آن دو بال فرشه اينجاها 
بايد خودش را نشان بدهند نه فقط در نظام  دادرسی و در پرونده! تالش همزمان بايد اتفاق بيافتد 
تا ما اين تحول را ايجاد بكنيم . متأسفانه يک گرايشی وجود دارد باز مدد بگيرم از فرمايشات جناب 
آقای كامران زاده كه االن وكيل و حضور وكيل و مراجعه وكيل را به عنوان يک مزاحم به عنوان يكی 
كسی كه ممكن است روند دادرسی را ُمختل بكند و مانع تحقيق و تعقيب بشود ديده می شود. آيا 
اين تفكر شالوده شناخت و اراده ی خود قاضی است؟ خير! اين هم همان فكر پنهانی است كه در 
قانون نويسی ما متأسفانه به نظر من رسوخ كرده . چرا بايد در ماده 128 ق.آ.د.ک حضور وكيل در 
مراجع قضايی و تحقيق منوط به موافقت قاضی باشد؟ اين را بايد چه كارش كرد؟ ما ندای استقالل 
كانون های را سر داديم و به جديت تعقيب كرديم و ان شاءاهلل با جلسات و پيگيری كه اتحاديه 
سراسری كانون ها هم دارند به نتيجه برسانند اين بخش را می خواهيم چه كارش بكنيم؟ وكيل وقتی 
كه يک پرونده ای را قبول مسئوليت می كند و حضور پيدا می كند در مراجع قضايی آنجا از كدام 
يک از اين نظام ها بايد تبعيت بكند؟ آيا آنجا قاضی قاضی ادعاهاست؟ فقط نظاره گر يک مجادله 
قضايی است و حكم يک داور را دارد يا نه به كمک ماده 199 آن وقت هم كه خودش تشخيص 
بدهد هر جا كه خودش بخواهد ورود می كند و نظام تعادل ادله و گفتار و داليل بين دو طرف را 
اصل ترافعی و تناظر را ممكن است به هم بزند. آيا فكری برای اين بخش كرده ايم؟ آيا حواسمان 
است؟ به نظر تصادفی هم نيست. بايد روی آن كار بشود آثارش هم در لوايح و قوانين جديد ديده 
شده مثاًل در همان بخش در مورد حضور وكيل در جريان كيفری تحقيق و تعقيب است كه با تأسی 
از قانون آ.د.ک. بايد تفسير به نفع اصحاب پرونده بكنند و قاضی بايد فرصت دفاع را در اختيار قرار 
بدهد از آن نگاه قانون گذار برای خود يک راهی باز كرده و مانع حضور و دفاع وكيل نشود . چه 
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در ابتداء پرونده با دفاع كامل و جالب جان نمی گيرد و مراحل بعدی را طی می كند. از آن طرف، 
و  می دهند  انتقال  را  موكلين خودشان همين  به  آنها هم  تسليم شدند.  كاماًل  محترم هم  وكالی 
می گويند ما در دادسرا كار نمی كنيم و نمی شود يا اصاًل قبول وكالت نمی كنند و می گذارند برای 
مرحله جزايی يا اگر روی رودربايستی قبول وكالت بكنند فقط برای گذاشتن قرارداد وكالت در 
پرونده است برای اينكه اطمينان خاطری شود كه در مرحله بعدی حضور دارد و همراهی می كند. 
اينها چيزهايی است كه دارد استقالل وكالی محترم را به هم می زند و همين طور در استقالل قضايی 
هم دارد خدشه و رسوخ وارد می كند. من در هر دو بخش عرض می كنم. اين فصل مشترک دادرسی 
عادالنه كه خواستگاه استقالل در هر دو گروه است تحت الشعاع قرار می گيرد و زير سؤال می رود 
و برای اين چه فكری بايد بكنيم؟ چقدر از وكالی محترم سرپرست برای كارآموزان خودشان وقت 
می گذارندو می روند سعی می كنند كه فرصت حضور كارآموز وكالت در خود صحن دادگاه فراهم 
بشود. االن در مراجع قضايی حضور كارآموزان وكالت را به سختی می پذيرند. بعد هم همكاران 
نگرانند كه چرا كسی كه پروانه وكالت گرفته و شروع به كار كرده كار بلد نيست. در حاليكه در طول 
كارآموزی ، فرصت يادگيری از او گرفته شده ولی در پايان از او می طلبند كه بداند چطور مراجعه 
كند، چه طور دفاع كند. اينهاست كه دارد استقالل ما را خدشه دار می كند چه كار برايش كرديم. 
چه قدر وكالء محترم و عزيز، صاحبان انديشه در اين فكرند كه حتی اگر الزم شد پروانه وكالت 
خودشان را بگذارند برای اينكه احيای حقی بكنند و عقب نشينی نكنند چقدر اين تفكر در آنجا 
وجود دارد؟ آيا االن به صورت رويه يک نوع عقب نشينی در بين وكالی محترم وجود ندارد و 
نگرانی و هراس از اينكه مراجعه به كدام دادگاه بشود؟ آيا شما در گزينش پرونده ها اين ارزيابی را 
نمی كنيد كه اين پرونده نزد كدام قاضی است و اگر در فالن شعبه و فالن قاضی باشد شايد حتی 
قبول وكالت هم نكنيد آمديم استقالل كانون وكالء هم حفظ شد، به جا ماند و تقويت شد اين نظام 
سر درگمی كه از حاال دارد به صورت بی نظمی پيش می رود و شاخص های مختلفی در مقررات 
وجود دارد اين را بايد چه بكنيم؟ من يک موضوعی را كه مبنای خوبيست برای قضات و وكال 
يادآوری می كنم. در بحث خيانت در امانت در قانون مجازات اسالمی در ماده 674، قانونگذار ما 
به اشتباه در مورد اموال غير منقول در مورد قراردادهای اجاره كه روابط حقوقی كه مبتنی بر قرارداد 
است آمده آن را وصف مجرمانه و جزايی داده و برايش مجازات تعيين كرده ولی من نديدم تا حاال 
هيچ وكيل محترمی از اين ماده مصوب قانون برای حمايت از موكل خودش استفاده كند . در جايگاه 
مراجعه كننده و وكيل ، اين فرصت خوبی است تا به جای اين كه طرح دعوی حقوقی بكنيم و 
راهكار طوالنی مدنی را برويم شايد در موضوع كيفری آن چنان كه مردم ما هم همين باور را دارند 
خيلی سريع تر به نتيجه برسيم ولی اين 2 بال فرشته عدالت در مورد اين قانون ماهوی و موجد حق 
از جهت شكلی و فرماليسم قضائی به يک توافقی رسيدند كه نه آنها می خواهند و نه قضات انجام 
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می دهند. حتی وكالی محترم به خودشان اجازه نمی دهند در اين قالب استيفاء حقوق موكل بكنند. 
آنجاست كه نقش شما عزيزان و ما در تغييرات جدی و تحول جدی در نظام حقوقی آشكار می 
شود و ما نبايد دلگير و دلسرد بشويم همگان گام بردارم اصرار بكنيم پيگير باشيم تا اين تغييرات به 
مرور ايجاد بشود. من هم به همكاران خودم در نشستهای قضايی بسيار گوشزد می كنم كه ما بسيار 
ديرتر از نظام های حقوقی دنيا داريم به اين سمت و سو می رويم كه روزی مراجعه كنندگان به 
مراجع قضايی بگويند تا وقتی وكيل من نيايد من صحبت نمی كنم! چقدر آمادگی پذيرش چنين 
حرف هايی وجود دارد؟ چقدر وكالی محترم خودشان را آماده كرده اند كه همه جا پا به پای 
موكلينشان باشند؟ چقدر شما عزيزان اين رغبت را داريد كه در محيط دادسرا، در محيط های انتقالی 
و در نزد ضابطان حاضر بشويد؟ در شوراهای حل اختالف حاضر بشويد؟ من فكر می كنم اين 
خودداری و جانبداری شما وكال هم دارد دامن می زند به اين سلب استقالل پنهان قضايی و وكالت. 
االن اگر جايی می بينيم كه يک دادرسی خوب و منصفانه پيش می رود و همه اركان يک دادرسی 
راضی هستند جايی است كه خود اشخاص دارند مايه می گذارند . همان طور كه عرض كردم 
شاخص های نظام حقوقی ما موانع و محدوديت ها و مشكالتی ايجاد كرده. آنهايی كه از اين 
اختيارات به نفع مردم و احيای حق استفاده می كنند چنين خروجی و نتايج مطلوبی را دارند. هر جا 
كه فرافكنی است و هنوز در اين گير و دار نتوانسته قاضی يا وكيل تكليف خودش را مشخص بكند 
متأسفانه ما دچار مشكل هستيم و مواجه می شويم با اعتراض، موجه می شويم با اطاله دادرسی ! 
سخن از استقالل وكيل و قاضی حرفی نيست كه بشود فراموشش كرد ، در گرو استقالل تشكيالتی 
هم نيست. چيزی است كه خود به تنهايی قابل دفاع است و در هر پرونده به تنهايی بايد مصداق او 
و حضور و ظهور او را ما ببينيم . چقدر از شما عزيزان در مراحل كارآموزی وكالت اين حس را، 
اين روحيه را داريد به كارآموزان خود می دهيد كه آنها هم بايد استقالل داشته باشند . همانطور كه 
در كارآموزی قضات اين ديكته می شود و او وقتی بر مسند قضاء می نشيند و شروع به كار می كند 
كاماًل با اين حس آميخته شده و هيچ حرفی را برخالف استقالل خودش بر نمی تابد و گاه آن قدر 
پيش می رود كه حس می شود استقالل به استبداد نزديک تر می شود. چقدر كارآموزان محترم 
وكالت از وكالء پيشكسوت خود اين درس را گرفته اند؟ چقدر وكال اين خمير مايه را به آنها می 
و  به صنف  مربوط  مسائل  از  نظر  كار خودشان صرف  و  وكالت  وكيل  استقالل  برای  كه  دهند 
تشكيالت تالش كنند؟ اين مسأله بسيار حائز اهميت است و پيشينه تاريخی بسيار قوی دارد و 
مبارزات زيادی برايش شده اما نشأت گرفته از مسائل سياسی، اقتصادی، اجتماعی نوع روابطی كه 
بين مردم حاكم است آنها هم در اين جريانات بی تأثير نيست. بدين جهت است كه مردم رغبت 
دارد حل مسائلشان از كوتاه ترين مسير باشد. و اينكه قاضی اهل كجاست و كجا زندگی می كند؟ 
و احتماال كدام وكيل با آن قاضی دوستی و آشنايی  بيشتری دارد كه راحت تر حرف يكديگر را 
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بفهمند و كار بهتر پيش برود.آيا همه اينها موضوع استقالل قضايی و وكالت را خدشه دار نمی كند؟ 
آيا حواسمان به اين مسائل حتمی و واقعی هست؟ يا نه فقط در فكر اين هستيم كه تشكيالت و 
صنف ما استقالل خودش را حفظ بكند. اين مقدار نظارتی هم كه االن در تشكيالت و كانون ها 
وجود دارد و از ناحيه دادگستری ارتباطی وجود دارد و در استان ما به جديت و خوب اشاره هم 
داشتند جناب آقای كامران زاده در همه جاها كم و بيش هست كفايت می كند و نظارت وجود دارد 
از ناحيه قوه قضائيه بر مجموعه وكال. همكاری بسياری خوبی هم هست. من همينجا فرصت را 
مغتنم بدانم و يک تشكر جدی و صميمانه هم داشته باشم از جناب آقای كامران زاده كه در مورد 
خدمت رسانی و ارشاد و معاضدت با مردم خيلی دست ما را گرفتند و ياری گر ما هستندو من به 
عنوان يک قاضی اين دغدغه ها و اين حرف هايی را كه بيان كردم خيلی فكرم را مشغول كرده و 
گاهی اوقات با همكاران پيشكسوت و قضات قديمی كه االن در سنگر وكالت هستند درددل كرده ام 
و گفته ام كه من خيلی نگرانم كه اگر يک موقعی بخواهم بيايم در حوزه وكالت اين مسائل برايم 
خيلی آزاردهنده است و شايد تاب مقاومت در مقابل اين ناماليمات را نداشته باشم. فكر می كنم 
كه همه چيز را در موضوع خالصه نكنيم كه يک قاضی، 2 قاضی، 5 قاضی مثاًل آنها به سليقه و نظر 
شخصی خودشان ممكن است موانع و محدوديت هايی ايجاد كرده باشند ما همگی متأثر از يک 
تغيير تحوالتی در نظام قانون گذاری و نظام حقوق هستيم كه يک سری مسائل را دارد به ما تحميل 
می كند به همه ما. اما مثل آن شاهد مثال كه در مورد خيانت در امانت زدم اگر وفاق و همدلی و 
باور متقابل و علمی باشد خيلی از اينها مثل همين ماده قانون متروک می شوند و می روند كنار و 
استفاده نمی شوند بايد اين وفاق و همدلی كه همه برای دادرسی عادالنه و منصفانه بايد زحمت 
بكشيم و آن را به نتيجه برسانيم ، در همه تقويت كنيم. ما اين حرف ها را در بخش همكاران قضايی 
هم گفتيم و می گوييم و بی مناسبت هم نيست كه در بخش وكال و طی چنين نشست های مشترک 
نيز تكرار بشود تا ان شاءاهلل آن فرآيند و اين نتيجه مطلوب حاصل بشود همين مقدار بسنده می كنم. 

والسالم و عليكم و رحمۀ اهلل و بركاته
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بنام	خدا  
 با سالم و عرض خير مقدم به همكاران عزيز و مهمانان گرامی به ويژه قضات محترم دادگستری و 
استاد ارجمند جناب آقای درياگشت و هيأت همراه و نيز با تشكر ويژه از جناب استاد آقای دكتر 
طيرانيان قاضی عاليرتبه اسبق دادگستری و وكيل فرزانه و يگانه فعلی صاحب تأليفات متعدد علمی 

و كاربردی كه كمک شايان و مؤثری به كل حقوقدانان ايران نموده است.
علت و بهانه برگزاری گردهمايی امروز بزرگ داشت روز تصويب اليحه قانونی استقالل كانون 
وكال است در اينكه اصوالً لزومی دارد كه وكال تشكيالت صنفی كاماًل مستقل داشته باشند يا خير؟ 
اين روزها بسيار مورد بحث قرار گرفته است و استدالل غالب دولتمردان اينست كه لزومی به وجود 
اين استقالل نيست و وكال بايد كاماًل تحت سلطه و كنترل حاكميت قوه قضائيه باشند و عزل و 
نصب و تمديد يا عدم تمديد پروانه كار ايشان بايد در اختيار قوه مذكور باشد. تصويب ماده 187 
در برنامه پنج ساله سوم توسعه در سال 1381 برای تحقق همين هدف بوده است. وظيفه خود می 

دانم كه ديدگاه و تحليل وكال را برای لزوم داشتن استقالل بيان كنم.
بشر از وقتی كه تشخيص داده برای بقای نسل خود محتاج اينست كه به صورت اجتماع زندگی كند. 

در بدو چنين دركی دريافته كه بايد اصول و قواعدی را برای هميشه به عنوان قوانين ال يتغير بپذيرد.
با اينكه در علوم انسانی قوانين با قاطعيت و حتّميت علوم رياضی نيست ولی اصول و قواعدی كه 
بشر به عنوان جوهره و ماتريال اصلی دوام و بقای اجتماع خود ضروری ديده دقيقاً مانند قوانين 

رياضی قطعی، ثابت و اليتغير است.
  انسان هائی كه در عمق غارها زندگی می كردند و انسان هائی كه اكنون و در قرن 21 پا به آسمان ها 
گذاشته اند. هر دو پذيرفته اند كه دروغ،ريا، سرقت، آدم كشی، خيانت، زورگوئی، سلب آزادی و 
امثالهم بد و زشت است. برعكس راستگوئی، درستكاری، احترام به حقوق ديگران، احترام به حيات 

سخنرانی جناب آقای محمود كامران زاده
رياست	محترم	كانون	وكالی	دادگستری	گيالن	در	جشن	استقالل	كانون	های	وكال	دادگستری

اسفند	1390-	تاالر	حكمت	دانشگاه	گيالن
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و آزادی انسان ها خوب و نيكو است.
اعتقاد به اين اصول از بدو تاريخ حيات بشر تا كنون به هيچ وجه تغيير نكرده است. هميشه بد، بدو 
خوب، خوب بوده است حقوقدانان در سراسر گيتی پاسداران و نگهبانان و حاميان همين اصول 
اساسی و اين اكسير حفظ و بقای جامعه انسانی بوده و هستند و بايد با كژيها و زشتيها مبارزه كنند.
با اين توصيف حقوقدانان به دنبال حاكميت حقيقت هستند در مقابل، وظيفه سياسيمداران حفظ و 

نگهبانی از مصلحت جامعه و كشور است.
فرق حقيقت و مصلحت در اينست كه حقيقت هميشه ثابت و يكسان است و تحت تأثير زمان و 
مكان تغيير ماهيت نمی دهد. ولی مصلحت به وسيله سياستمدار مدبر و باهوش دقيقاً تابع زمان و 

مكان است و دائما تغيير ماهيت می دهد.
حقوقدانان برای حاكميت حقيقت و عدالت محتاج استقالل در اظهار نظر و رأی خود هستند همه 
فالسفه و عقال پذيرفته اند اولين وسيله برای اجرای عدالت داشتن قاضی مستقل و خارج از سلطه 
حكومتگران است. رفتن حقيقت به مسلخ مصلحت باعث می شود كه حقيقت نيز هر روز به يک 

رنگی درآيد و ماهيت و تعريفش تغيير كند و حتی يالكل قلب ماهيت بدهد.
بنابراين در درجه اول قضات و در مرحله بعدی وكالی دادگستری محتاج داشتن استقالل و خروج 
از سلطه سياستمداران و نيازمند امنيت شغلی هستند. تا بتوانند با ظلم و ستم مبارزه كرده و عدالت 

را بر جامعه حاكم كنند و نگذارند معنی حقيقت دنباله روی معنی مصلحت باشد.
هيچ جامعه ای دوام نمی آورد مگراينكه در آن عدالت نهادينه شود. بی عدالتی جوامع بشری را 
نيست و نابود می كند. هر چند اين زوال به فوريت صورت نمی گيرد. بعضی اتفاقات ناگوار در 
فاصله حتی كمتر از يک شبانه روز ظهور و بروز می يابد. مثاًل اگر آرد ناياب شود در طول حتی يک 
روز برای نان بلوا و آشوب در جامعه بروز خواهد كرد. ولی اگر يک روز دهها حكم غير عادالنه از 
محاكم صادر شود هيچ اتفاق خاصی در جامعه نمی افتد و مردم ظاهراً بی خبر از اين بی عدالتی ها 
به زندگی خود ادامه می دهند. ولی اثر اين ظلم ها در دراز مدت خود را نشان می دهد مانند اب 
باريكی كه به زير پی ساختمانی بيفتد اين آب پس از ماهها يا سال ها خاک را به آهستگی می شويد 
و ناگهان ساختمان بر سر ساكنانش خراب می شود. پيامبر اكرم)ص( می فرمايند: الملک يبقی مع 

الكفر و اليبقی مع الظلم.
بياييم عاقالنه و با دورانديشی به مسائل بنگريم. لزوم اجرای عدالت برای حفظ و بقای جامعه 
ايجاب می كند كه قضات و به تبع ايشان بازوان ديگر اجرای عدالت يعنی وكال دارای استقالل در 

رأی و امنيت در شغل باشند.
از اين درد دل های عمومی كه بگذريم كانون وكالی دادگستری گيالن 327 نفر وكيل پايه يک و 
117 نفر كارآموز در حال آموزش دارد و جمعاً از 444 نفر عضو تشكيل شده است چون كانون های 
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ايران و به ويژه كانون گيالن از حيث مالی در مضيقه هستند بنابراين امكان اينكه هر سال چند بار 
دور هم جمع شويم وجود ندارد. چون دور هم بودن هزينه دارد. از اين رو از مهمانان عزيز اجازه 
می خواهم كه از اين فرصت استثنائی استفاده كرده و يک گزارش اجمالی و سريع از وضعيت كانون 

گيالن را به عرض برسانم.
مطلعيد كه كانون های سراسر ايران برای اداره دهها هزار نفر عضو خود ديناری كمک مالی از بيت 
المال نمی گيرند و فقط متكی به كمک اعضاء خود هستند تا اين تشكيالت عظيم را سرپا نگهدارند. 
از اول اسفند 1389 الی اول اسفند 1390 درآمد كانون از محل حق عضويت و ½و¼ واريزی به 
صندوق های دادگستری و مساعدت موردی همكاران كاًل 98 ميليون تومان بوده است. هزينه های 
جاری كانون در طول اين مدت 140 ميليون تومان بوده است كه به اين رقم بايد مبلغ حدود 80 
ميليون تومان بابت 4درصد كه كانون بايد برای بازنشستگی اعضاء خود به صندوق حمايت واريز 
كند اضافه شود. لذا جمع هزينه ها مبلع 220 ميليون تومان است كسری دخل و خرج منفی 122 

ميليون تومان می باشد.
هيأت مديره ناچار است كه اين مبلغ را با استعانت از همكاران در هنگام تمديد پروانه و نيز با 
گرانفروشی اوراق وكالتنامه و نيز گرانفروشی آرم وكالت و ساير درآمدهای متزلزل، جبران كند . 

البته اين اقدام خيلی خوشآيند همكاران نيست.
هيأت مديره برای خالصی از اين تنگناها ساعت ها تحقيق و بررسی نمود درنهايت با توجه به 
شواهد و مدارک متعدد به اين نتيجه رسيديم كه بزرگ ترين منبع درآمد كانون می تواند وجهی 
باشد كه وكالی محترم به هنگام اعالم وكالت تحت عنوان ¼ به صندوق های دادگستری می 
پردازند. ولی متأسفانه وجوه مذكور به طور كامل به كانون واريز نمی شود برای رفع اين مشكل 
راه های متعددی پيش بينی و پياده شد ولی به علت معايب آشكاری كه داشت و مشكالتی كه از 
جهت تضييع اوقات همكاران ايجاد می كرد كنار گذاشته شد. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه در 
كليه صندوقهای دادگستری  های استان دستگاه p.o.s يا خودپرداز نصب شود. ولی اينكار نيز با 
مقاومت بعضی متصديان صندوقها كه به وصول وجه نقد عادت كرده بودند مواجه شد و بعضی از 
همكاران هم همكاری نمی كردند و به هر حال خبر می رسيد كه متصديان صندوق واريز وجه به 
دستگاه خودپرداز را بدون هيچ كنترل و حساسيتی به مراجعين واگذار كرده اند تا عدم كارآيی اين 
روش را در عمل به ثبوت برسانند. بعضی از دادگستری ها هم اصوالً حاضر نشدند كه اين دستگاه 
را به كار بگيرند دقيقاً از 22 دادگستری فقط 4 دادگستری همكاری كردند. برای رفع اين مشكل به 
حضور رئيس كل محترم دادگستری شرفياب شديم ايشان طبق معمول در كمال خوشرويی و حلم 

و بردباری مشكالت و راه حل های ما را شنيدند و راه حل های جديدی را مطرح فرمودند.
اميد بسيار داريم كه در صورت عملی و اجرائی شدن اين پيشنهادات و نظارت و دستوراتی كه 
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رياست محترم كل صادر خواهند فرمود مشكالت كانون برای هميشه حل شود و با درآمد مستمر 
و هميشگی مذكور، كليه هزينه های جاری پرداخت شده و ساير منابع درآمدی وسيله ای برای 
ايجاد امكانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی وكالء خواهد شدو ما را صاحب مجتمع مستقل خواهد 
كرد.پبه علت اهميت حياتی اين موضوع از فرصت استفاده كرده و از رياست محترم كل به عنوان 
پدر معنوی كليه قضات و وكالی استان گيالن تقاضا می كنم كه با مديريت مدبرانه خود با رفع 
اين مشكل و تثبيت يک روند قانونی صحيح در كنترل وجوه دريافتی و پرداخت آن به كانون برای 

سال های سال يادگاری مؤثر باقی بگذارند.
در خاتمه از همه مسئولين رده باالی حاكميت و بزرگان قوای سه گانه انتظار داريم كه با ديد 
محبت آميز و مالطفت به كانون ها بنگرند. دهها هزار نفر بی آنكه ديناری از بودجه عمومی بگيرند 
تشكيالت خود را سرپا نگهداشته اند. بنا به تصديق مميزين مالياتی، بهترين و خوش حساب ترين 

مؤديان كشور وكالء هستند.
با اطمينان كامل از همين جا اعالم می كنم كه هيچ صنفی در حد وكالی دادگستری خدمات مجانی 

به جامعه ارائه نمی دهند.
ما وكالت تسخيری و معاضدتی مجانی داريم. هر روز در كانون وكالء جلسات راهنمائی و مشاوره 
مجانی برقرار است هر روز وكالی دادگستری در محل دادگستری حاضر و به طور مجانی به مردم 
مشاوره می دهند. عده ای از همكاران ما به طور مستمر با تقبل هزينه اياب و ذهاب و صرف وقت 
كامل به زندان الكان می روند و به زندانيان بی بضاعت مشاوره می دهند. كانون اعالم كرده به افراد 
تحت پوشش كميته امداد و بهزيستی مشاوره مجانی ارائه می دهد. در قبال همه اين خدمات مجانی، 

وكالء انتظارات بسيار منطقی و محدودی دارند.
اوالً: استقالل و امينت شغلی وكالء كه الزمه اجرای عدالت و يک دفاع شجاعانه است حفظ شود.
ثانيًا: حرمت و احترام وكال در محاكم و در دادسراها به وسيله قضات محترم حفظ شده و الاقل به 

آنها بی احترامی نشود.
ثالثًا: به جرم دفاع از موكالن دچار مشكالت بعد از دفاع نشوند.

به نظر نمی رسد كه اين خواسته ها جزء توقعات بی جا باشد.
در خاتمه الزم می دانم از پرسنل فداكار و سخت كوش و قانع كانون كه با كمترين حقوق و مزايان 
باالترين خدمات را به 444 نفر وكيل و كارآموز ارائه می دهند تشكر كنم. از جناب آقای احمد 
قربان زاده مدير اليق و صبور و اديب و شاعر، از آقای البرز قربان زاده خدمتگزار نجيب و بی ادعا، از 
خانم ها تحويلداری و دلشاد سخت كوش و با انضباط آقای مثمری متخصص امور مالی كه در اين 
مدت كوتاه همكاری خود خدمات شايانی نموده و تا حدی فشارها را از دوش مدير كم نموده اند. 
از جنابان آقايان مشعوف و ميرزائی كه الحق با مهربانی و صبوری لحظه ای استراحت ندارند و با 
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تمام وجود كار می كنند. همكار ديگر ما جناب اقای نعمتی مسئول صندوق حمايت كشور در گيالن 
كه بسيار دقيق، ميتن و بزرگ منش هستند.

كانون دارای اركان و كميسيون های متعددی است كه هيأت مديره سعی كرده برای تصدی آن از 
مجرب ترين و علمی ترين وكالی استان استفاده كند و الحق عزيزانی كه با كميسيون های مختلف 
همكاری دارند نه تنها از هيچ نوع مزايای مادی برخوردار نيستند بلكه با وسيله نقليه شخصی خود 
اياب و ذهاب كرده و وقت گرانبهای خود را تبرعاً صرف حل مشكالت و انجام وظايف قانونی 
در كانون می كنند در بسياری از موارد بيش از وكالی ديگر به كانون كمک مالی می فرمايند از اين 

عزيزان نيز صميمانه تشكر و قدردانی می كنم.
هيأت مديره كانون نيز اميدوار است كه با همه توان خود در اداره و حفظ كانون كوشش نمايد.

بار ديگر از حضور همه عزيزان در جشن استقالل كانون تشكر كرده و از خدای بزرگ طول عمر 
توأم با سالمتی برايتان آرزومندم.
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فوژان	سيف
سعيد	فهيم	خواه

پيشكســوتان

وكيل	پايه	يک	دادگستری

وكيل	پايه	يک	دادگستری

وكالت حرفه ای است عميقاً تجربی، 
نقش تجربه در اين حرفه، اگر نگوييم 
دانش  موازات  به  متيقن  قدر  بيشتر، 
آن  به  اشتغال  الزمه  حقوقی،  روز 
تجربه،  اين  راه های  از  يكی  است. 
مصاحبت و استخراج اندوخته ساليان 
پيشكوستان  و  حقوق  رشته  اساتيد 
كه  نوابغی  است.  وكالت  عرصه 
الگوی موفقيت و نمونه پيشرفت و 
كاميابی شاغلين اين حرفه هستند. اما 

محدوديت زمانی و مكانی، فرصت 
درک حضور مستقيم اين نخبگان را 
در دوره حيات ايشان، از همه شاغلين 
اين حرفه دريغ می نمايد. مصاحبه و 
انتشار اين عقايد و ديدگاه ها و رموز 
طرق  از  يكی  پيشكسوتان  موفقيت 
كه  امری  است.  مضيقه  اين  جبران 
را  آن  ضرورت  وكالت«  »راه  نشريه 
درک و در جامع عمل پوشاندن به اين 
وظيفه اهتمام نموده و بخش مصاحبه 

با پيشكوستان وكالت و اساتيد حقوق 
نشريه  به  جديد  بخشی  به عنوان  را 

حاضر افزوده است.
مصاحبه ای كه در ذيل می خوانيد با 
صورت  پارسادوست  منوچهر  دكنر 
از وكالی  يكی  ايشان  است.  گرفته 
وكالی  كانون  عضو  و  پيشكسوت 
دادگستری مركز می باشند كه در ابتدا 
معرفی مختصری از ايشان خالی از 

لطف نيست: 

مقدمه:

منوچهر	پارسادوست  سال 1326 از دانشگاه تهران 
ليسانس قضايی گرفت. در سال 1328 با رتبه اول، 
ليسانس علوم سياسی و مدال درجه يک فرهنگ 
را دريافت كرد. پارسادوست سال 1968 به كسب 

گواهی نامه سازمان ملل متحد در توسعه نايل آمد. 
سال 1971 با همكاری بنياد تامسون و دانشكده 
مديريت  گواهينامه  انگلستان،  در  كارديف- 
مطبوعات گرفت. دكتر پارسادوست در سال های 
82-1980 به عنوان پژوهشگر در دانشكده حقوق 
ورتسبورگ آلمان – در زمينه حقوق اقليت ها و 
فدراليسم و حقوق بين الملل در فرانسه وآمريكا 
همكاری نمود. وی مدت 16 سال با روزنامه و 
مؤسسه كيهان)1340 تا 1355( همكاری داشت. 
تأليفات او عبارتند از: روابط ديپلماسی شاه عباس 
اول، ريشه های تاريخی اختالفات ايران و عراق، 
نقش عراق در شورع جنگ، نقش سازمان ملل 
در جنگ عراق و ايران، شاه اسماعيل  اول، شاه 

تهماسب اول، شاه اسماعيل دوم و شاه محمد«*

* كتاب گيالن، جلد چهارم ، انتشارات گروه پژوهشگران ايران، 
چاپ اول، زمستان 87، به كوشش احمد قربان زاده استاد	منوچهر	پارسادوست
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س-	مايل	هستيد	درباره	خودتان	توضيحاتی	بفرماييد؟
ج- در سال 1303  در رشت به دنيا آمدم. تحصيالت ابتدايی را در دبستان نمره 4 رودكی و دبيرستان 
را در شاهپور رشت گذراندم. در امتحانات نهايی ديپلم كه در 1320 پنج ساله بود در استان گيالن 
حائز رتبه اول شدم و جايزه دريافت نمودم. در 1326 از دانشكده حقوق تهران ليسانس قضايی و 
در 1328 ليسانس علوم سياسی گرفتم و در اين رشته حائز رتبه اول شدم و به دريافت مدال درجه 
يک فرهنگ نايل آمدم. در 1329 دوره دكترای علوم سياسی آن دانشكده را با باالترين امتياز به 
پايان رساندم. در وزارت دارايی به كار پژوهش اشتغال داشتم و رئيس اداره مطالعات و برنامه های 
آن وزارت بودم. مدت شش سال عضو شورای پول و اعتبار بودم. حدود شانزده سال با مؤسسه 
به كارآموزی  از 1354  از خدمت دولت،  بازنشستگی  از  مطبوعاتی كيهان همكاری داشتم. پس 
وكالت دادگستری پرداختم و در امتحان اختبار حايز رتبه اول شدم و با بهره مندی از مزايای اين 
مقام توانستم به جای الزام به رفتن به شهرستان كه رشت را انتخاب نموده بودم در تهران به كار 

وكالت بپردازم.

س-	در	تهران	به	تنهايی	به	كار	وكالت	مشغول	شديد	و	يا	همكارانی	داشتيد؟
ج- اعتقاد راسخ به همكاری دسته جمعی دارم. در سال های عضويت در شورای پول و اعتبار با 
زنده ياد دكتر جالل عبده كه از حقوق دانان برجسته بين المللی بود و مدت بيست سال در سازمان 
ملل متحد به كار اشتغال داشت دوست شدم و با يک قاضی بازنشسته كه به كار وكالت مشغول 
شده بود در دفتر حقوقی » عبده، پورسرتيپ، پارسا دوست« كه سر كاغذ دفتر نيز به همين نام  ها 

بود به اتفاق به كار وكالت دادگستری پرداختم.

س-	چرا	شغل	وكالت	دادگستری	را	انتخاب	نموديد؟
ج- قباًل بگويم به خاطر تمايلی كه به حرفه وكالت دادگستری داشتم در گذشته برای خويشان 
و دوستان مشاوره حقوقی انجام می دادم و اليحه های حقوقی می نوشتم. شغل وكالت دادگستری 
تنها شغلی است كه شاغل آن بايد واجد سه خصوصيت عمده باشد. به نظرم نخست بايد متفكر 
و پژوهشگر باشد. دفاع از موكل مستلزم تفكر درباره موضوع دعوا و سپس پژوهش درباره قوانين 
و انتخاب راه هايی برای اثبات حق موكل است. در مرحله بعد وكيل دادگستری بايد از قدرت قلم 
برخوردار باشد و اليحه حقوقی را به گونه ای روان و گيرا بنويسد كه توجه هر مقام خواننده را 
جلب كند. در مرحله نهايی، وكيل دادگستری بايد سخنور شايسته ای باشد و سخنان خود را در 
دادگاه با جمله هايی بيان دارد كه نه تنها كيفيت حقوقی استدالل ها قانع كننده باشد، بلكه ساخت 
جمله ها نيز فاخر و اثرگذار باشد و گذشته ازجاذبه اين خصوصيت ها، حق به معنای اعم آن در 
انديشه و احساس من جايگاه ويژه ای دارد و هميشه مرا به سوی خود كشانده است. بی شک يكی 
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از انگيزه هايی كه مرا به پژوهش حقوقی و سياسی درباره جنگ هشت ساله ايران و عراق كشاند 
دفاع از حق ايران، اثبات متجاوز بودن عراق بر اساس موازين حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل 
متحد و همچنين روشن ساختن روش مالمت بار پنج عضو شورای امنيت. آمريكا، شوروی سابق، 
انگلستان، فرانسه و چين در حمايت بی پروا از عراق متجاوز و در مغايرت آشكار با حقوق بين الملل 

و منشور سازمان ملل متحد بود.

س-	شما	چه	مدت	به	حرفه	وكالت	اشتغال	داشنيد؟
ج- متأسفانه مدت اشتغالم به گونه تمام وقت به حرفه وكالت طوالنی نبود. پس از انقالب 1357، 
چون آقای دكتر جالل عبده مدت چند روز وزير خارجه  كشور بود و بعد به علت اختالف با شاه 
استعفاء داد، گر چه به علت دفاع مستدل از حقوق ايران در دادگاه های بين الملل در سال های ملی 
شدن نفت ، همچنان مورد احترام بود ولی چون بر اساس مصوبه شورای انقالب مانند تمام وزيران 
نظام گذشته ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بود عالقه گذشته را به ادامه كار وكالت نداشت. از 
سوی ديگر در سال های نخست انقالب كه اوضاع كشور از بسياری جهات آشفته گرديد دستگاه 
قضا نيز با شرايط تازه ای روبه رو شد و وكيل دادگستری و شأن او مورد بی توجهی قرار گرفت. 
به همين جهت، پس از پايان رساندن پرونده های نا تمام، دفتر حقوقی راتعطيل كرديم و من به 
پژوهش درباره جنگ هشت ساله ايران و عراق از لحاظ حقوقی و سياسی پرداختم و چون در ايران 

منابع الزم برای پژوهش نبود ابتدا به آلمان و سپس به آمريكا رفتم.

س-	شما	به	كار	وكالت	عالقه	داريد؟
ج- بسيار عالقه مندم . شغلی است به واقع شريف . هر سال پروانه وكالت را تمديد می كنم. ولی 
به خاطر پژوهش درباره دودمان صفويان كه با وجود سال های طوالنی كه با آن اشتغال دارم هنوز 
ناتمام مانده است عموماً از قبول وكالت خودداری می نمايم و مشاوره های حقوقی دوستانه و در 
مواردی تنظيم اليحه های حقوقی هم چنان انجام می گيرد. در سال های اخير دو بار با همكاری 

دوستان كليه امور وكالتی و مراجعه به دادگاه ها را انجام دادم و شوق گذشته در من بيدار گرديد.

س-	به	نظر	حضرتعالی	خصوصيات	يک	وكيل	دادگستری	از	تمام	جهات	اعم	از	شخصی	و	
حوزه	عمل	در	عرصه	اجتماعی	كدامند؟

ج- وكيل دادگستری به همراه بعضی از صاحبان مشاغل در اليه باالی طبقه روشنفكر جامعه قرار 
دارد و در كشوری مانند ايران كه با بسياری دشواری ها روبه روست، وكيل افزون بر تقويت بعضی 
خصيصه های سالم فردی، بايد نگاه جدی و دلسوزانه به جامعه خود داشته باشد وكيل دادگستری 
بايد همواره عالقه مند به پيشرفت كشور و بهبود شرايط آن باشد و درآن راه گام های استوار بردارد، 
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وكـيل دادگستری بايد بداند – و می داند- مادام كه شرايط حرفه ای او بر پايه اصول پذيرفته شده 
در عرف بين المللی نباشد به درستی قادر به انجام مسئوليت خطير وكالت نيست. از مهم ترين اصول 
شناخته بين المللی استقالل وكيل و استقالل كانون وكالست. وكيل دادگستری همپای قاضی ركن 
اصلی برقراری عدالت و حفظ آن در جامعه است. جامعه ای می تواند- ضمن ساير جهات- به واقع 
مدعی داشتن عدالت گردد كه وكيل دادگستری مانند قاضی و همسان با او از احترام الزم برخوردار، 
و در دفاع از حق از آزادی قلم و بيان بهره مند باشد. وكيل در نخستين روز وكالت و در مراسم 
تحليف سوگند ياد می كند: » ..... در حفظ حيثيات شغلی كه بدان نائل آمده ام ساعی و جز عدالت و 
احقاق حق منظور ديگری نداشته باشم.... هميشه مدافع حق و صلح طلب باشم. شرافت من وثيقه 
اين سوگند است.« وكيل سوگند ياده كرده است كه فقط به عدالت و احقاق حق بينديشد و هميشه 
مدافع حق باشد. انجام اين وظيفه سنگين اجتماعی فقط در گرو استقالل وكيل و عدم متابعت و يا 

هر نوع وابستگی  به هر مقام جز قانون می باشد.
اصل مهم بين المللی ديگر در حيطه وكالت، استقالل كانون وكالی دادگستری است. سير تكاملی 
حقوق عمومی در فراز و فرودهای خود به مدارجی دست يافته است كه دستاورد تفكر صاحبان 
انديشه است. پذيرش آن دستاورد نشانه همگامی جامعه با حركت كاروان جهانی است. استقالل 
وكيل بدون استقالل كانون وكال كه از جمع وكال و با اراده آنان بايد به وجود بيايد نمی تواند تحقق 
يابد، آن دو الزم و ملزوم يكديگرند. عدالت تنها با تكيه بر ستون های اصلی خود كه از مهم ترين 
آنها استقالل وكيل و استقالل كانون وكالست می توان افراد جامعه را در پناه خود قرار دهد، آنان را 
از هر گونه تجاوزی در امان نگه دارد، و در صورتی كه مورد تجاوز واقع شوند، آنان را به احقاق 

حق اميدوار و دلگرم سازد.
وكيل دادگستری وظيفه دارد كه به حق و عدالت بينديشد، و تحقق آنها را، در آنجا كه مربوط به 
اوست، درتالش پيگير و در همكاری مداوم با ساير وكال برای داشتن استقالل خود و استقالل كانون 

وكال بداند. اين امر، از مهم ترين و فوری ترين وظيفه فردی و اجتماعی وكيل دادگستری است.

س-	وكالت	در	گذشته	چه	وضعی	داشت؟	و	احساس	وكيل	چگونه	بود؟
ج- در سال های پيش از انقالب روابط قاضی و وكيل كه عموماً از دانشكده حقوق فارغ التحصيل 
شده بودند بر پايه احترام متقابل بود و عدالت با همكاری آن دو شخصيت تحقق می يافت. كانون 
وكالی دادگستری نهاد مستقل، و استقالل آن مورد تأييد بود. امور وكالت آن طور كه الزم بود 
جريان داشت و وكيل با رفتار متين خود از احترام اجتماعی برخوردار بود و از شغل خود نيز 
رضايت داشت. بعضی از دفترهای حقوقی ايران مانند دفتر ما با دفترهای حقوقی برخی از كشورها 
رابطه كاری داشت و وكالی بسياری از كشورها در كنفرانس های دو ساالنه كنگره حقوق دانان بين 
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الملل با يكديگر ديدار داشتند و مذاكره می كردند. چون عضو آن كنگره بودم در كنفرانس آن كنگره 
در 1978 در مانيل پايتخت فيليپين، در 1980 در بوداپست پايتخت مجارستان و در 1982 در برلين 
پايتخت آلمان شركت نمودم. در 1980 كنفرانس حقوق دانان بين الملل برای نخستين بار در يک 
كشور كمونيستی تشكيل می گرديد. جلسه های كنفرانس كه عموماً آموزنده بود، به ويژه خارج از 
جلسه ها محيط مناسبی برای آشنايی وكالی كشورها با يكديگر، تبادل اطالعات و انجام گفتگوها 

برای برقراری همكاری در آينده بود.

س-	آيا	شما	پيگير	اوضاع	حاكم	بر	محاكم	قضايی	و	مشقت	های	وكالی	دادگستری	در	ايران	هستيد؟
ج- در تمام سال های گذشته با عالقه و در عين حال با احساس نگرانی به چگونگی وضع قضا 
و مقام وكيل در دستگاه قضا و شرايطی كه برای كانون وكال به وجود آورده شد توجه داشته ام. 
تعطيلی طوالنی انتخابان كانون  وكال، حذف دادسراها، اختيار يک قاضی به تنهايی برای صدور 
حكم اعدام و اجرای آن حكم، بی توجهی دلسرد كننده به رعايت شئون وكيل و در سال های اخير 
اقدام به ايجاد مشاوران حقوقی خارج از نظارت كانون وكال، به ويژه اقدام در متزلزل كردن استقالل 
كانون وكال كه اصل شناخته شده بين المللی است از جمله اموری است كه موجب نگرانی است. 
خوشبختانه دادسراها ابقاء گرديد و صدور حكم اعدام تابع ضوابطی شده گرچه رفتار با وكيل الاقل 
از لحاظ نظری بهبودی يافت ولی استقالل كانون وكال هنوز متزلزل است و رفع نگرانی نشده است. 
اميد می رود اقدام اخير بيش از صد و پنجاه نفر از نمايندگان محترم مجلس و طرحی كه امضاء 
نموده اند، با انجام اصالحاتی كه ضروری آن است مقام سابق كانون وكالی دادگستری را به آن 

بازگرداند.

س-	شما	درباره	كانون	وكالی	دادگستری	چه	نظری	داريد؟
ج- روی سخنم بيشتر متوجه كانون وكالی مركز است، كانونی كه سال های طوالنی تنها مرجع 
قانونی وكال بود. كانون پس از سال ها فترت توجه خود را بيشتر صرف امور خاص مربوط به 
وكيل و كانون كرد و از توجه به وظيفه اجتماعی خود بازماند. در كشورهای پيشرفته كانون وكالی 
دادگستری نهاد پرقدرتی است كه در بعضی از امور كشور به ويژه در امور مربوط به قانون و حقوق 
افراد تأثيرگذار است و جامعه نيز به مقام واالی آن احترام می گذارد.به عقيده بنده كانون وكالی 
مركز كه امروز نيز از اعتبار خاص برخوردار است و اتحاديه سراسری كانون های وكالی دادگستری 
و حتی هر يک از بيست و يک كانون وكالی دادگستری استان ها، از جمله استان گيالن بايد افزون 
بر وظيفه های مربوط به كانون، درباره بعضی از مسايل عمومی كشور نيز با تشكيل كنفرانس ها و 
نوشتن مقاله ها اظهار نظر بنمايند. كانون وكالی مركز و هر استان كه از دانش و تجربه  حقوق دانان 
برجسته برخوردار است می تواند و بايد اليحه  ها و طرح هايی كه در مجلس شورا مطرح است، 
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به ويژه در اموری كه به گونه ای مربوط به نهاد قضا و يا حقوق فرد در اجتماع است بررسی دقيق 
نمايد و برای كمک به نمايندگان محترم مجلس نظر مشورتی خود را اعالم دارد. بنده ياد ندارم كه 
در اين نوع امور مقاله ای به امضای كانون وكالی مركز در يكی از نشريه ها منتشر شده و يا كانون 
در يک برنامه تلويزيونی حضور داشته باشد . مقاله ها عموماً از طرف يک فرد وكيل نوشته می شود، 
و كانون با غفلت از اين امر مهم نتوانسته است در جامعه ايران آن گونه كه بايد و در شأن مقام آن 

است شناخته شود.
  نكته مهم ديگر آن است كه هر وكيل دادگستری در هر استانی كه باشد بايد توجه به همكاری 
دسته جمعی داشته باشد و در تقويت آن روحيه در خود و در ميان همكاران خود كوشش نمايد. 
شأن وكيل دادگستری است كه از تک روی پرهيز نمايد  و برای منافع صنفی و جامعه به همكاری 
دسته جمعی مبادرت ورزد. كانون های وكالی مركز و هر استان بايد با نمايندگان محل در مجلس 
شورا و هم چنين با رسانه های گروهی، روزنامه، مجله، راديو و تلويزيون تماس های مرتب داشته 
باشد تا با انتشار و پخش نظريه های خود درباره مسايل كشور،  توجه احترام آميز قوای سه گانه : 

مقننه، قضاييه و مجريه و همچنين جامعه را نسبت به خود جلب نمايد.

س-	شما	اكنون	به	چه	كاری	اشتغال	داريد؟
ج- اعتقاد دارم مردم ايران بايد كشورهای همسايه خود را بشناسند و از چگونگی تحوالت آن 
كشور، از طرز تفكر و روش سران حاكم  آن كشورها آگاه باشند تا در مواقع الزم پيش بينی ها و 
اقدامات ضروری به عمل آيد. روابط ايران و عراق پس از اندک مدتی بعد از انقالب روبه تيرگی 
نهاد و از آغاز 1359 تيرگی آن شدت فزاينده يافت. با توجه به آشفتگی امور كشور در دو سال 
نخست پس از انقالب و روش خصمانه عراق عليه ايران، نگران حمله عراق و سرانجام آن گرديدم. 
پس از آنكه عراق در 31 شهريور 1359 فرودگاه های ايران را در ده شهر از جمله تهران بمباران 
كرد و روز بعد با 12 لشكر مجهز در سه جبهه به خاک ايران تجاوز نمود به پژوهش درباره عراق 
پرداختم و اين كار را تا پايان جنگ هشت ساله و برقراری آتش بس و روابطی كه پس از آن ميان 
دو كشور برقرار گرديد ادامه دادم. چهار كتاب به نام های: ريشه های تاريخی اختالفات ايران و 
عراق، نقش عراق در شروع جنگ) با توضيح اصول حزب بعث حاكم بر عراق(، نقش سازمان 
ملل درجنگ عراق و ايران ، ما و عراق از گذشته دور تا امروز چاپ و منتشر گرديد. كتاب اخير 
جايزه دريافت نمود. برای نوشتن اين كتاب ها افزون بر صدها كتاب به زبان های فارسی، انگليسی 
و فرانسوی، بيش از سه هزار برگ اسناد سازمان ملل متحد مطالعه گرديد تا به گونه مستند و مانند 
يک اليحه حقوقی از حق ايران دفاع شود و متجاوز بودن عراق و تخلف پنج كشور عضو دائمی 
شورای امنيت از اصول حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل متحد اثبات گردد. اسناد مندرج در 
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اين كتاب) هنگام مذاكره درباره انعقاد پيمان صلح ميان ايران و عراق و اخذ خسارت كه تا كنون به 
تأخير افتاده است می تواند مفيد واقع شود.(

چون به دودمان صفويان عالقه داشتم و قباًل كتابی با عنوان روابط ديپلماسی شاه عباس اول با اسپانيا 
و پرتقال چاپ نموده بودم به پژوهش درباره آن دودمان كه بنيان گذار آن مذهب شيعه دوازده امامی 
را مذهب رسمی كشور اعالم كرده بود پرداختم و تا كنون كتاب های: شاه اسماعيل اول، پادشاهی 
با اثرهای ديرپای در ايران و ايرانی، شاه تهماسب اول )كه جايزه دريافت نمود(، شاه اسماعيل دوم، 
شجاع تباه شده و شاه محمد، پادشاهی كه شاه نبود) در يک جلد( و شاه عباس اول، پادشاهی با 
درس هايی كه بايد فرا گرفت) جلد اول( منتشر گرديده است. اكنون نيز كوشش می كنم مبحث 

شاه عباس اول را به پايان برسانم.

-آقای	دكتر	با	آرزوی	سالمتی،	پيروزی	و	بهروزی	برای	جنابعالی	از	وقتی	كه	به	ما	داديد	متشكريم.
- خوشوقتی بنده بود

سيد	حسن	سجادياستاد	منوچهر	پارسادوست
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 ... يک نظر چنين است، كه گويی همه مصائب بشری از خصلت های انسانی سرچشمه می گيرد ؛ 
چون حقد وحسد، كينه جويی و انتقام خواهی، بخل و خست، بيرحمی و خودخواهی، سلطه گری 
و تجاوز و ...... و نظر ديگر كه می گويد، انسان نوعی و كلی، انسانی با خصلت های ثابت و معين 
و برای همه اعصار نداريم، بلكه انسان مشخص و تاريخی  داريم و وابسته به زمان و مكان و با 
كوله باری سهمگين از گذشته، كه فقط در محدوده ای بس اندک قادر به ايفای نقش خويش است 
و اين بازی به تدريج و در يک روند طوالنی و تكرار تجربه، ما را به سوی كمال رهنمون می شود، 

حتی تا مرز تغيير خصلت های آن چنانی.
حرف و حديث از صاحبان هر دو حوزه فكری بسيار است. در اين ميان، »سبزها« می گويند؛ روح 
سلطه گری و رقابت، ميان انسان ها و به ويژه در مواجهه با »طبيعت«، با تكنولوژی جديد، موجوديت 
انسان را بر روی كره زمين با خطر جدی  روبرو كرده است. از نابودی گونه های حياتی )جانوری و 
گياهی( تا آب شدن يخ های قطبی، پاره شدن اليه اوزن، تنک شدن جنگلها، )كارشناسی می گفت 28 
درصد عرصه خاک ايران دارای پوشش گياهی و جنگلی بوده است و اكنون در طی كمتر از پنجاه 
سال به 7 درصد كاهش يافت و روند كاهش به شدت ادامه دارد( همه و همه، عواقب زيان بار روح 
و فرهنگ سلطه گری و رقابت و تجاوز نسبت به »انسان« و »طبيعت« است، و هنوز تا پيدايی زبان 
هماهنگ و برابر با طبيعت، راه دشواری در پيش است. از آنچه گفته شد  می خواهم به موضوعی 
بسيار خرد و جزيی بپردازم. نظرم معطوف مسابقات ورزشی است. به ويژه فوتبال و فوتسال، كه 
كانون ما هم به نحوی در هر سال با آن درگير است. اندر فوايد ورزش و تاثير آن در ايجاد روح 
جمعی به ويژه در بازی هايی مثل فوتبال و واليبال، ترديدی نيست. اما اين همه تاكيد بر »مسابقه« 
چرا؟ از درون اين همه رقابت، در سراسر جهان و در ايران عزيزمان، روح سلطه، غليان نخواهدكرد؟ 
آيا بهتر نيست هزينه های تدارک مسابقات فوتسال كانون را به امر گسترش ورزش  در بين همه 
اعضاء اختصاص دهيم، به »سالمت« بيانديشم و نه به »رقابت« و از اين طريق از آثار منفی رقابت 

و نتيجه تبعی آن )سلطه گری( بگريزيم؟
رواست اندكی تامل كنيم، شايد نمونه ای جهان شمول شود.  

حسن	سجادي

يادداشت
وكيل	پايه	يک	دادگستري
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 در*1عرصه ی كنونی ، بر هيچ كس پوشيده نيست كه جامعه وكالت با چالش های اساسی و بغرنجی 
رو به رو شده كه افزون بر آشفته  نمودن فضای وكالت كشور، در مقطع حساس فعلی راه سوء 

استفاده و انحراف از جريان مقدس وكالت  دادگستری در ايران را فراهم آورده است.
اكنون اما به عنوان نورسيده ای از اين خانواده اين پرسش ها  به ذهن ام می رسد: 

 آيا تا به حال از خود پرسيده ايم عوامل  مسائل و مشكالتی چون اليحه ی جنجالی استقالل كانون 
انتخابات كانون)3(،ذهنيت منفی نسبت به وكال)4(  وكال)1(، استقالل متزلزل كانون وكال)2(،ابهام در 
بررسی صالحيت وكال توسط دستگاه قضا)5( بد سيمايی وكيل در صدا و سيما)6( و... كدامند؟ آيا 
حواله دادن معضالت به جريان های موازی،صدا وسيما و... صورت مسئله را پاک می كند؟چه 
كاستی در درون ما وجود دارد كه چنين راهی با دست اندازهای معمول را به دره هايی برای سقوط 
دگرگون نموده است؟ "بخش های خاكستری" ، آن جا كه بر خالف بسياری عوامل محسوس و 
معقول به چشم ما نمی آيد، شايد پرداختن به اين قسمت ها كه عموما از " ريشه ها" می ايند دردها 
و درمان ها را بيشتر آشكار كند،از آن جا كه دانش آموخته گان حقوق به لباس  وكالت در می آيند، 
از گلوگاه ها و بزنگاه ها عبور می كنند تا به سمبل دادخواهی در يک كشور تبديل شوند و اكنون 
چه كرده ايم و يا چه كارها نكرده ايم كه اين نهاد عدالت مدار بيش از ان كه شرافتی معنا شود با 
غايت ستاندن حق،مبدل به حرفه ای گشته كه نطفه ی ذهنی ان در انديشه ی نو آمدگان حقوق با 

مسائل مادی بسته می شود تا سر آخر، ميالد دردناک آن جزء " سود جويی به هر قيمت" نباشد.
از برجسته ترين مقاطع اين تكامل " آزمون ورودی وكالت دادگستری " است كه هر ساله برگزار 
می شود،جدا از كيفيت و چگونگی طرح پرعيب و اشكال هر ساله آن و يا انتقاداتی كه به دو مرحله 
ای شدن اش شده است)7( بايد بپذيريم كيفيت و ساختار پرسش های آن با چالش های جدی رو 
به روست. دانش آموخته گان حقوق – حال از هر مقطع و دانشگاهی- نخست مرحله ی آزمون را 
پيش رو دارند اما كيفيت برگزاری اين آزمون ها چيست؟ آماج آزمون چه كسانی هستند؟ و اصوال 
*. Koohyar.gordi@gmail.com

يادداشتی بر " آزمون ورودی كانون وكالی دادگستری"
دانشجوی	كارشناسی	ارشد	جزا	و	جرم	شناسی	دانشگاه	گيالن،كارآموز	وكالتكوهيار	ُگردی*
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چه افرادی منتخب اش می شوند؟ با توجه به چگونگی آموزش حقوق در ايران و انتقادات وارد 
بر آن)8( كه محصول اش همين حقوق دانان جوان هستند،متاسفانه با نگاهی كاوش گر و واقع نگر 
بايد گفت ، اين دسته آزمون ها مانند بسياری از ارزش يابی های رايج در دانشگاه های كشور پيش 
از آن كه حقوق دانان شاخص و اصيل را برجسته نمايد،بيشتر شبيه به مسابقه دوماراتن حفظ و به 
حافظه سپردن قوانين است،افرادی كه روزها و ماه ها در پشت درهای بسته به اجبار به عمل دشوار 
و كم عمق " به ياد سپردن" می پردازند بی آن كه قدمی را بر نردبام تحليل و استدالل بگذارند و 
سری را فرای ديوار خشن و بلند ضوابط و معيار های خشک حقوقی بر دارند و در حد نام "حقوق 
دان" قدرت تجزيه و تحليل مفاهيم حقوقی را داشته باشند، سر اخر همين ها هستند كه در مرحله 
ی عمل با دستان خالی به هر ريسمان پوسيده ای چنگ می زنند تا شايد كام يابی از آن ايشان شود.
حقوق علم به حافظه سپردن نيست! گرچه مصالح ساختمان حقوق با احاطه و تسلط بر مواد خام 
آن) قوانين و اصول حقوقی( فراهم می شود اما اين، آن " غايت مطلوب" نيست بلكه " وسيله " 
ايست كه به اشتباه بر جای اش نشسته است زيرا ذات قانون پوياست و ويژگی ای كه به فرد صفت 

"حقوق دان" می دهد استدالل و استنباط است نه حفظ آن چه دگرگون می شود.
بی گمان مرحله ی ازمون نقشی حياتی دارد زيرا اگر نوع و كيفيت پرسش ها به گونه ای باشد كه 
سمت و سوی خوانش داوطلبان را به فهم و استدالل هدايت نمايد طبيعی ست ما حصل آن،آن 
چيزی ست در خور نام" كانون وكالی دادگستری" چرا كه اين گونه طراحی سوال همان اندک 
طالبان استدالل و فلسفه را مجبور به "حفظی" خواندن می نمايد،تمايز را دشوار و استعداد ها و 

عاليق را كور می كند.
می توان به عنوان راه كار ،تشريحی نمودن سواالت را پيش نهاد داد اما با كيفيتی ديگر، نخست اگر 
هدف از تشريحی همان رجوع به منابعی از پيش تعيين شده از كتب شاخص حقوقی و پس دادن 
استدالل نويسنده ی آن باشد،فرق اش با آزمون چهار گزينه ای تنها در افزايش زحمت تصحيح 
كنندگان محترم است و كاستن از هزينه ی برق و استهالک رايانه ها! اما اگر مالک تجزيه و تحليل 
قرار گيرد و سنجش عمق فهم داوطلبان، می بايست پرسش های تشريحی بر همين مبنا گردد.يعنی 
ارزش گذاری ی استدالِل پاسخ گو  برای رسيدن به پاسخ - هر چند متفاوت از ديگران- ، در اين 
جا " تمايز" آشكار می شود،بين آن كه خوانده و درک كرده و برای ندانسته های اش انديشه و 
جست و جو نموده، با او كه صندوق امانات قوانين است و بی آن كه بداند محتوای سپرده چيست 

و به چه كار می آيد،امانتی را به صاحب اش ! باز می گرداند.
جدای از اين مسائل نبايد به بهانه ی كاستی وقت يا متفاوت بودن انگيزه و اهداف داوطلبان كانون، 
اينده ی حقوقی خود را قربانی وضعيت كنونی ديگران كنيم. اين را هم از ياد نبريم،ضعف در 
قسمت هايی از بدنه ی وكالت كشور،فراگير و شامل همه ی اعضای آن نيست و علل اين كاستی 
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ها به آزمون خالصه نمی شود بلكه در اين گفتار كوشش بر آن بوده تا گوشه ای از اين بخِش 
كمتر ديده شده پر را پر رنگ كنيم و چه نيكو خواهد بود دستگاه قضا كه محور عدالت كشور  را 
شكل می دهد نيز دست به چنين اصالحاتی برای داوطلبان،كار اموزان و قضات گرامی اين نهاد 
زند، همان گونه كه در فقه اسالمی نيز قاضی به صفات زيبا و ژرفی آراسته است كه فهم ،تدبير و 

استدالل مقدمه ی آن است.
بنابراين بسياری از مشكالت بيش از آن كه "تحميل بيرونی" باشند "فرصت دهی" درونی برای سوء 
استفاده و خروج از مسير اصيل عدالت است كه ما را برای جلوگيری از دگر پی آمد های ناگوار 

آن الزام به "خودترميمی" می نمايد و اگر غير اين باشد اين راه به "دادگستری" ختم نخواهد شد.

پی	نوشت	ها:
1-غالم رضا طيرانيان، خبرنامه ی كانون وكالی دادگستری استان اصفهان،شماره39 ،ص14 و  نوذر يزدانی،پيشين،شماره40 ،ص48

2- منبع پيشين، شماره20،)ويژه ی استقالل كانون وكالی دادگستری(
3-منبع پيشين،شماره11)ويژه ی انتخابات كانون وكالی دادگستری(

4-شاپور اسماعيليان،مدرسه ی حقوق،شماره،54،ص2
5-محمد علی دادخواه،خبرنامه)پيشين(،شماره46،ص11

6-شاپور اسماعيليان،مدرسه حقوق،شماره52،ص8
7-احسان زررخ،پيشين،شماره52،ص10

8-كوهيار گردی،نقدی پيرامون فضا وشيوه ی اموزش حقوق در ايران،روزنامه اطالعات،22 ارديبهشت90،ص11
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الف	-	قوانين:
1- قانون موافقتنامه همكاری بين دولت جمهوری اسالنی ايران و دولت تركيه در زمينه مبارزه عليه 
قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و تروريسم در يک مقدمه و 12 ماده در تاريخ 1390/1/31 

در مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ1390/2/14 به تائيد شورای نگهبان رسيد.
2- ماده واحده قانونی تشكيل سازمان پست جمهوری اسالمی ايران در تاريخ 1390/2/4 در مجلس 

شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1390/2/14 به تائيد شورای نگهبان رسيد.
تاريخ  تبصره در  بند و 66 جزء 16  ماده واحده و 136  بر  بودجه سال 1390 مشتمل  قانون   -3
1390/2/19 در مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1390/2/20 به تائيد شورای نگهبان رسيد.
4- قانون موافقتنامه بين دولت جمهوری اسالمی ايران و سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی سازمان ملل 
متحد)يونسكو( راجع به تاسيس مركز مطالعاتی منطقه ای حفظ ميراث فرهنگی ناملموس در آسيای ميانه 
و غربی تحت نظارت يونسكو، مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل 19 ماده در تاريخ 

1390/3/3 به تصيب مجلس شورای اسالمی و در تاريخ 1390/3/11 به تائيد شورای نگهبان رسيد.
5- قانون مجازات قاچاق اسله و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غير مجاز مشتمل بر 21 
ماده و 7 تبصره در تاريخ 1390/6/7 به تصويب مجلس شورای اسالمی و در تاريخ 1390/6/23 

به تائيد شورای نگهبان رسيد.
6- قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر 56 ماده و 28 تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ 
1390/7/17 مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1390/7/27 از سوی شورای نگهبان، تأييد شد.

*	جهت	اطالع	مخاطبين	محترم	:	
نرخ ديه سال 1391 در تاريخ 1390/12/21 از سوی رياست محترم قوه قضائيه به شرح ذيل اعالم گرديد:
»با توجه به بررسی های به عمل آمده، قيمت ديه كامله در ماه های غير حرام، از ابتدای سال 1391 

اخبار قوانين و مقررات
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مبلغ نهصدوچهل و پنج ميليون ريال تعيين می گردد.« 

**متن	قانون	نظارت	بر	رفتار	قضات	:
كليات

ماده	1ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگی به تخلفات انتظامی و صالحيت قضائی 
آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده	2ـ تمامی  قضاتی كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائی منصوب می شوند مشمول 
اين قانون می باشند. 

تبصره	ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ويژه روحانيت، مطابق آيين نامه دادسراها و 
دادگاههای ويژه روحانيت رسيدگی می شود. 

ماده	3ـ عبارات اختصاری به كار رفته در اين قانون در معانی ذيل تعريف می گردد: 

دادگاه	عالی: دادگاه عالی انتظامی  قضات 
دادگاه	عالی	تجديدنظر: دادگاه عالی تجديدنظر انتظامی  قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی  قضات
دادستان: دادستان انتظامی  قضات 

داديار: داديار انتظامی  قضات
دادگاه	عالی	صالحيت: دادگاه عالی رسيدگی به صالحيت قضات

دادگاه	عالی	تجديدنظر	صالحيت: دادگاه عالی تجديد نظر رسيدگی به صالحيت قضات

فصل	اول	ـ	دادگاه	عالی	و	دادسرای	انتظامی	قضات
ماده	4ـ	دادگاه عالی و دادگاه تجديدنظر در تهران تشكيل می شود و بنا به تشخيص رئيس قوه 

قضائيه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای يک رئيس و دومستشار است.
تبصرهـ	 دادگاههای مذكور به تعداد كافی عضو معاون دارد كه در غياب هر يک از اعضاء با دستور 

رئيس دادگاه عالی، وظيفه وی را انجام می دهند. 
ماده	5	ـ رئيس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذكور از بين قضات دارای باالترين پايه 
قضائی توسط رئيس قوه قضائيه منصوب می شوند و بايد حداقل دارای بيست و پنج سال سابقه كار 
قضائی باشند و در ده سال اخير خدمت قضائی خود، محكوميت انتظامی  درجه سه و باالتر نداشته 
باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يكصد و شصت و چهارم )164( قانون اساسی 

نمی توان بدون تمايل آنان تغيير داد. 
تبصره	ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجديدنظر در باالترين گروه شغلی و مستشاران و 
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عضو معاون دادگاههای مذكور به ترتيب در يک گروه و دو گروه پايين تر قرار می گيرند. 
ماده	6	ـ امور زير در صالحيت دادگاه عالی است: 

1ـ رسيدگی به تخلفات انتظامی  قضات 
2ـ رسيدگی به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضی از خدمت قضائی

3ـ ترفيع پايه قضائی
4ـ حل اختالف بين دادستان انتظامی و داديار انتظامی موضوع ماده )28( اين قانون

5ـ رسيدگی به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامی
6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضی موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم )171( قانون

 اساسی و ماده )30( اين قانون
7ـ ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده	7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجديدنظر و دادستان توسط هيأتی مركب از 
رؤساء شعب ديوان عالی كشور كه با حضور دوسوم آنان رسميت می يابد رسيدگی می شود. مالک 
در صدور رأی، نظر اكثريت حاضرين است. رسيدگی در اين هيأت منوط به صدور كيفرخواست 

از جانب دادستان كل كشور است. 
تبصره	ـ به تخلفات اداری قضاتی كه در زمان ارتكاب دارای سمت اداری بوده اند، در دادگاه عالی 
رسيدگی می شود و به تخلفات انتظامی  شخصی كه از شغل قضائی به شغل اداری انتقال يافته است 
در صورتی كه تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نيز در دادسرا رسيدگی 

می گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاكم در موقع ارتكاب تخلف تعيين می شود. 
ماده	8	ـ دادسرا در معيت دادگاه عالی مطابق اين قانون انجام وظيفه می  نمايد.

ماده	9ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است كه بايد حداقل دارای بيست سال سابقه كار قضائی 
باشد و در ده سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامی  درجه سه يا باالتر نداشته باشد. 

ماده	10ـ دادستان به تعداد كافی معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل دارای 
پانزده سال سابقه كار قضائی باشند و در ده سال اخير خدمت قضائی خود محكوميت انتظامی درجه 

سه يا باالتر نداشته باشند. 
ماده	11ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از: 

1 ـ بازرسی و كشف تخلفات انتظامی قضات و تعقيب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه
2ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشيابی آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافی با حيثيت و 

شأن قضائی با رعايت حريم خصوصی آنان
3ـ پيشنهاد تعليق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی

4ـ پيشنهاد تشويق قضات دارای خدمات علمـی يا عملـی برجستـه به رئيس قوه قضائيه 
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5ـ  پيشنهاد جابه جايی قضات به رئيس قوه قضائيه در اجرای اصل يكصد و شصت و چهارم )164( 
قانون اساسی

6 ـ بازرسی و تهيه گزارش در مورد عملكرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه
7ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص 

	درخواست تعليق قاضی و صدور كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامی  فقط بر عهده  تبصرهـ	
دادستان است. در غياب دادستان يا موارد رّد دادرس، معاون اول وی اين امور را برعهده دارد.

ماده	12ـ	نحوه بازرسی، نظارت و ارزشيابی رفتار و عملكرد قضات بر اساس آيين نامه ای است كه 
ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.

فصل	دوم	ـ	مجازاتها	و	تخلفات	انتظامی
ماده	13ـ مجازاتهای انتظامی قضات سيزده درجه به شرح زير است: 

1ـ توبيخ كتبی بدون درج در سابقه خدمتی
2ـ توبيخ كتبی با درج در سابقه خدمتی

3ـ كسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه 
4ـ كسر حقوق ماهانه تا يک سوم از شش ماه تا يک سال
5 ـ كسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک سال تا دو سال

6 ـ تنزل يک پايه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل يک درجه نظامی يا رتبه كارمندی
7ـ تنزل دو پايه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی يا دو رتبه كارمندی

8 ـ انفصال موقت از يک ماه تا شش ماه
9ـ انفصال موقت از شش ماه تا يک سال

با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد  10ـ خاتمه خدمت از طريق بازنشستگی 
خدمت درصورت داشتن كمتر از بيست و پنج سال سابقه 

11ـ تبديل به وضعيت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضائی و اعاده به يگان خدمتی 
12ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده 14ـ مرتكبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكی از مجازاتهای 
انتظامی درجه يک تا چهار محكوم می شوند: 

1ـ درج نكردن مشخصات خود يا امضاء نكردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا 
ناخوانا نوشتن يا به كار بردن كلمه يا عبارت سبک و ناپسند 

2ـ عدم اعالم ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غيرموجه كمتر از يک 
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ماه در صدور رأی و اجرای آن
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگی بدون عذر موجه يا شركت نكردن وی در مشاوره 

و صدور رأی و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
اداری شعب  امور شعب مراجع قضائی بر عملكرد  به بی نظمی متصديان   4ـ عدم نظارت منتهی 
5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به داديار و 

بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذكرات الزم و اعالم تخلفات، مطابق قوانين مربوط 
6 ـ بی نظمی در ورود به محل كار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت كشيک، جلسات هيأتها 
و كميسيونهايی كه قاضی موظف به شركت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در 

ماه يا سه نوبت متوالی
7ـ غيبت غيرموجه و حداكثر به مدت يک تا پنج روز متوالی يا متناوب در يک دوره سه ماهه

8 ـ اهمال در انجام وظايف محوله
9ـ اعالم نظر ماهوی قاضی پيش از صدور رأی

ماده	15ـ	مرتكبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكی از مجازاتهای 
انتظامی درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد: 

1ـ صدور رأی غيرمستند يا غيرمستدل
2ـ غيبت غيرموجه از شش تا سی روز در يک دوره سه ماهه يا خودداری غيرموجه از عزيمت به 

محل خدمت يا ترک خدمت به مدت كمتر از سی روز 
3ـ دستور تعيين وقت دادرسی خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه
4ـ تأخير يا تجديد وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذكر آن

5 ـ رعايت نكردن مقررات مربوط به صالحيت رسيدگی اعم از ذاتی يا محلی
6 ـ رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن

7ـ تأخير غيرموجه بيش از يک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسيدگی

9ـ خودداری از اعالم تخلفات كاركنان اداری، ضابطان، وكالء دادگستری،كارشناسان رسمی دادگستری، 
مشاوران حقوقی قوه قضائيه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون 

ماده	16ـ مرتكبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكی از مجازاتهای 
انتظامی درجه شش تا ده محكوم می شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقيفی
2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
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3ـ خودداری از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكالء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
 4ـ خودداری غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترک خدمت بيش از سی روز

 5 ـ استنكاف از رسيدگی و امتناع از انجام وظايف قانونی 

از  يكی  به  ارتكاب،  شرايط  و  اهميت  به  توجه  با  ذيل  تخلفات  از  يک  هر  مرتكبان  ماده	17ـ 
مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سيزده محكوم می شوند: 

1ـ گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر
يا  قانون  اساسی   )141( يكم  و  چهل  و  يكصد  اصل  در  مذكور  مشاغل  به  همزمان  اشتغال  2ـ 
كارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد رسمی و اشتغال 

به فعاليتهای تجاری موضوع ماده )1( قانون تجارت
3ـ خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده

4ـ خروج از بی طرفی در انجام وظايف قضائی
5 ـ پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائی

6ـ رفتار خالف شأن قضائی

تبصره	ـ رفتار خالف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی كه درقانون، جرم عمدی 
شناخته می شود و يا خالف عرف مسلم قضات است به نحوی كه قضات آن را مذموم بدانند.

ماده	18ـ	تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين، برای آن مجازات پيش بينی نشده 
است با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا پنج است. 

تبصره	ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له يا عليه يكی از اصحاب دعوی 
يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهی به تضييع حق يا تأخير در 
انجام وظيفه يا ترک آن گردد، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكی از مجازاتهای 

انتظامی درجه هشت تا سيزده محكوم می شود.
ماده	19ـ	ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يک مجازات 
انتظامی  است و چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتكب به مجازات 

تخلفی كه مجازات شديدتری دارد محكوم می شود. 
ماده	20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی كه در گذشته برای آن مجازات تعيين و اجراء شده است، 
تكرار شود، مرتكب به مجازاتی حداقل يک درجه بيشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده )13(  اين 

قانون محكوم می شود. 
ماده	21ـ به محكومين مستوجب مجازات بند )12( ماده )13( اين قانون )درصورت تقاضا( و 
همچنين بند )13( ماده مزبور، معادل وجوهی كه در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی 
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واريز نموده اند با رعايت تغيير شاخص قيمت ساالنه موضوع مفاد ماده )522( قانون آيين  دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی پرداخت می گردد.

فصل	سوم	ـ	آيين	رسيدگی	به	تخلفات	انتظامی 

ماده	22ـ	جهات قانونی برای شروع تعقيب و رسيدگی انتظامی به قرار زير است:
1ـ شكايت ذی نفع يا نماينده قانونی او

2ـ اعالم رئيس قوه قضائيه 
3ـ اعالم رئيس ديوان عالی كشور يا دادستان كل كشور 

4ـ اعالم شعبه ديوان عالی كشور در مقام رسيدگی به پرونده قضائی
5 ـ ارجاع دادگاه عالی

6 ـ اطالع دادستان

	تبصره	1ـ	در مورد بند )6( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعالم شده را بی اساس 
تشخيص دهد، دستور بايگانی آن را صادر می كند و در غير اين صورت برای رسيدگی به يكی از 

دادياران ارجاع می نمايد.
تبصره	2ـ تصميم دادسرا مبنی بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضی به اطالع شاكی می رسد. 

ماده	23ـ	رؤساء دادگستری مراكز استانها موظفند شكايات انتظامی مردم در برابر قضات را دريافت 
نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاكی حداكثر ظرف يک هفته به دادسرای 

انتظامی قضات ارسال نمايند. 
تبصره	ـ شاكی می تواند برای شكايت يا اطالع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نيز 

مراجعه نمايد. 
ماده	24ـ چنانچه داديار درحين رسيدگی به پرونده، تخلف ديگری را كشف كند موظف است 

نسبت به آن نيز رسيدگی و اظهار نظر نمايد. 
تبصره	ـ	چنانچه عمل ارتكابی قاضی عنوان جزائی نيز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسيدگی 

برای مرجع صالح قضائی ارسال می شود. 
ماده	25ـ	در موارد زير تعقيب انتظامی موقوف می شود: 

1ـ موضوع پرونده انتظامی قباًل رسيدگی شده باشد. 
2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 

3ـ قاضی كه تخلف به وی منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفی و يا به هر نحو 
ديگر از خدمت قضائی به طور دائم منفک شده باشد.

تبصرهـ	 مدت مرور زمان تعقيب انتظامی از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبی سه سال است.
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ماده	26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف می توانند اطالعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از 
مراجع قضائی، وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و مؤسسات عمومی غيردولتی مطالبه نمايند.
مراجع مزبور مكلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعالم نمايند. عدم اجابت 
به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذكور، به يک ماه تا يک سال 

انفصال از خدمت محكوم می شود. 
ماده	27ـ قضـات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی كه تخلف 

منتسب به او است با رعايت شأن قضائی توضيحات الزم را أخذ نمايند.
ماده	28ـ	در صورتی كه داديار پس از رسيدگی، عقيده به تعقيب قاضی داشته باشد و دادستان هم 
با وی موافق باشد، كيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و 
چنانچه دادستان به منع يا موقوفی تعقيب انتظامی  معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده 
جهت حل اختالف به دادگاه عالی ارسال می شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر 

دادستان الزم االتباع است. 
ماده	29ـ	دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضی با توجه به ميزان سابقه و تجارب 
قضائی و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه عالقمندی قاضی به انجام وظايف محوله 
و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامی او را تعليق و مراتب را به او اعالم نمايد، مشروط بر 

اين كه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و باالتر نباشد. 
ماده	30ـ	رسيدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه يا تقصير قاضی موضوع اصل يكصد و 
هفتاد و يكم )171( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در صالحيت دادگاه عمومی  تهران است. 
رسيدگی به دعوای مذكور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصرهـ	 تعليق تعقيب يا موقوفی تعقيب انتظامی  يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگی دادگاه عالی 

به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضی نيست.
ماده	31ـ قاضی كه تعقيب انتظامی او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتكاب تخلف 
می تواند ظرف بيست روز پس از ابالغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگی به موضوع را از دادگاه عالی 
درخواست كند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخيص دهد او را به 

مجازات انتظامی محكوم می كند.
ماده	32ـ تعليق تعقيب انتظامی هر قاضی با رعايت شرايط مقرر در اين قانون برای هر دو سال از 
تاريخ ابالغ قرارتعليق بيش از يک بار امكانپذير نيست. در صورتی كه قاضی با وجود برخورداری 
از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابالغ قرار مذكور، مرتكب تخلف جديدی شود با صدور 

كيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالی، مورد رسيدگی قرار می گيرد.
ماده	33ـ	به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب كيفرخواست دادستان و در محدوده 
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كيفرخواست رسيدگی می شود.
ماده	34ـ	رئيس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده ، رسيدگی را به يكی از شعب ارجاع 
می نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از كيفرخواست را از طريق رئيس كل دادگستری استان 
در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقيب انتظامی ابالغ می كند و نسخه دوم ابالغ شده، 
اعاده می گردد. قاضی ياد شده می تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يک ماه پس از 

ابالغ ارائه نمايد.
تبصره	1ـ ابالغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آيين دادرسی مدنی است. 

تبصره	2ـ در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده ها، به ترتيب توسط رؤساء شعب بعدی 
ارجاع می شود. 

ماده	35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل می شود و درصورت عدم 
حضور هريک از آنان عضو معاون جايگزين می گردد و رأی اكثريت، مناط اعتبار است. در صورت 
درخواست دادستان يا صالحديد دادگاه ، دادستان يا يكی از معاونان يا دادياران به نمايندگی از وی 

به منظور دفاع از كيفرخواست و اداء توضيحات الزم در جلسه حضور می يابد. 
ماده	36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محكوميت قاضی به مجازات تا درجه پنج،  قطعی و در ساير 
موارد توسط محكوم عليه و  در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ، قابل 

اعتراض در دادگاه عالی تجديدنظر است.
تبصره	1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است. 

تبصره	2ـ نحوه ابالغ آراء به شيوه ابالغ كيفرخواست است.
ماده	37ـ محكوم عليه می تواند نسبت به تمامی احكام محكوميت قطعی يا قطعيت يافته به مجازات 
از  يكی  تجديدنظر، در صورت وجود  عالی  دادگاه  يا  عالی  دادگاه  از  باال، صادره  به  پنج  درجه 
موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالی 
يا دادگاه عالی تجديدنظر صادركننده رأی تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسی از سوی دادگاه 

مذكور، در همان دادگاه رسيدگی می شود. 
تبصره	ـ جهات اعاده دادرسی در اين ماده، تابع آيين دادرسی كيفری است. 

ماده	38ـ اجرای احكام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است. 

فصل	چهارم	ـ	تعليق	قاضی
ماده	39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتكاب جرم عمدی قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسی و 
چنانچه داليل و قرائن، داللت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وی از سمت قضائی را تا صدور 
رأی قطعی توسط مرجع ذی صالح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می كند. دادگاه مذكور پس از 
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رسيدگی به داليل، تصميم مقتضی اتخاذ می نمايد. 
تبصره	1ـ مرجع كيفری صالح می تواند تعليق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نمايد.

تبصره	2ـ دادستان مكلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضی به وی اعالم كند كه 
می تواند ظرف يک هفته پس از ابالغ، اظهارات خود را به طور كتبی يا با حضور در دادسرا اعالم 

نمايد. دادگاه عالی نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام می نمايد. 
تبصره	3ـ	 در صورتی كه درخواست تعليق قاضی از سوی دادسرا يا دادگاه عالی رد شود و پس 
از آن دليل جديدی كشف شود، مرجع كيفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعليق را از 

دادستان درخواست نمايد.
ماده	40ـ تعقيب قاضی در جرائم غيرعمدی، پس از اعالم مرجع كيفری و اجازه دادستان صورت 
می گيرد مگر آن كه تعقيب يا اجرای حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضی باشد كه در اين صورت 

مطابق ماده  )39( اين قانون عمل می شود. 
تبصرهـ	 احضار قاضی كه برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار می گيرد و نيز احضار قاضی 
به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس كل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می شود. 
ماده	41ـ	هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سكونت، محل كار و اماكنی 
كه در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتكب به مجازات بازداشت 

غيرقانونی محكوم می شود.
ماده	42ـ قاضی تعليق شده در ايام تعليق از يک سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت 

برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقی آن است. 
ماده	43ـ تعقيب و يا محكوميت كيفری و يا عدم هريک، مانع تعقيب و محكوميت انتظامی  نيست.

فصل	پنجم	ـ	رسيدگی	به	صالحيت	قضات: 
ماده	44ـ رسيدگی به صالحيت قضاتی كه صالحيت آنان طبق موازين شرعی و قانونی از ناحيه 
مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با »دادگاه عالی رسيدگی به صالحيت قضات« 

است. صالحيت قاضی می تواند توسط يكی از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:
1ـ رئيس قوه قضائيه

2ـ رئيس ديوان عالی كشور
3ـ دادستان كل كشور

4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجديدنظر آن 
5 ـ دادستان انتظامی  قضات

6 ـ رئيس سازمان قضائی نيروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان 
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تبصره	1ـ اين دادگاه فقط به صالحيت قضـاتی كه صالحيت آنها مورد ترديد قرار گرفته است 
رسيدگی می كند و ساير موارد در صالحيت دادگاه عالی انتظامی قضات است. 

تبصره	2ـ رئيس قوه قضائيه درصورت تأييد رأی قطعی اين دادگاه، دستور اجرای آن را صادر 
می نمايد. 

مقام  از سوی  موضوع  قبل،  ماده  طبق  قاضی  به صالحيت  نسبت  ترديد  در صورت  ماده	45ـ 
ترديدكننده صالحيت به نحو مستند و مستدل به كميسيون رسيدگی به صالحيت قضات مركب از 

اشخاص ذيل اعالم می گردد: 
1ـ معاون قضائی رئيس قوه قضائيه

2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
3ـ معاون قضائی رئيس ديوان عالی كشور

4ـ دادستان انتظامی  قضات 

كميسيون مذكور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی كه 
در صالحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صالحيت وی داشته باشد، نتيجه را حداكثر ظرف 
ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. كميسيون ياد شده، با حضور اكثريت اعضاء رسميت می يابد 

و رأی اكثريت، مناط اعتبار است. دبير اين كميسيون، دادستان  است. 
ماده	46ـ دادگاه عالی صالحيت پس از بررسی گزارش كميسيون و استماع مدافعات و اظهارات 
قاضی كه در صالحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صالحيت، حسب مورد وی را به 

يكی از مجازاتهای ذيل محكوم می نمايد: 
1ـ تبديل به وضعيت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضائی و اعاده به يگان خدمتی

2ـ بازخريدی
3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرايط قانونی

4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتی 

تبصره	1ـ عدم ارائه اليحه دفاعيه يا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابالغ وقت، مانع از 
رسيدگی نيست. 

تبصره	2ـ مشمولين بندهای )4( و )5( اين ماده از مزايای ماده )21( اين قانون بهره مند می شوند.
ماده	47ـ چنانچه عدم صالحيت قاضی ناشی از عدم توانايی وی در انجام وظايف محوله باشد، 

حسب مورد به تنزل مقام )سمت قضائی( يا تبديل به وضعيت اداری محكوم می شود.
طرف  از  تجديدنظر  قابل  ابالغ  تاريخ  از  ماه  يک  ظرف  عالی صالحيت  دادگاه  رأی  48ـ  ماده	
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محكوم عليه در دادگاه عالی تجديدنظر صالحيت است.
محكوم عليه می تواند تقاضای تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده	49ـ دادگاه عالی صالحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشكيل می شود و در تهران مستقر 
است. رئيس و اعضاء دادگاه عالی صالحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر 
آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين می شوند. قضات ياد شده بايد حداقل 

بيست سال سابقه كار قضائی داشته باشند.
تبصره	ـ در صورتی كه در باالترين گروه به تعداد كافی قاضی نباشد يا از رسيدگی معذور باشند، 
اعضاء دادگاه عالی تجديدنظر صالحيت، از بين قضات گروه يازده و باالتر توسط رئيس قوه قضائيه 

تعيين می شوند.
ماده	50	ـ دادگاههای مذكور در اين فصل، با حضور تمامی اعضاء رسميت می يابد و رأی اكثريت 

مناط اعتبار است. ابالغ رأی با دفتر دادگاه است. 
تبصره	ـ تصميمات به نشانی اعالم شده توسط قاضی به كميسيون به نحو محرمانه ابالغ می شود 

و هرگاه قاضی آدرس اعالم نكرده باشد، آخرين نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
	چنانچه نظر كميسيون يا دادگاههای مذكور در اين فصل بر تأييد صالحيت قاضی است،  ماده	51ـ	

پرونده مختومه می شود. 
ماده	52	ـ اجرای حكم قطعی محكوميت با دادسرا است. 

ماده	53	ـ چنانچه عمل ارتكابی قاضی عنوان جزائی نيز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع 
صالحه قضائی جهت رسيدگی ارسال می شود.

ماده	54ـ	 جهات رّد قضات مذكور در اين قانون همان موارد رّد دادرس در آيين دادرسی مدنی است. 
ماده	55	ـ آيين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همكاری دادستان، 

تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
ماده	56	ـ از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، تمامی قوانين و مقررات زير ملغی می باشد: 

1ـ ماده )113( قانون اصول تشكيالت عدليه مصوب 1307/4/27 
2ـ مواد )21(، )23(، )28( و )31( قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت 

اسناد مصوب 1306/12/28 
3ـ ماده )1( قانون راجع به محاكمه انتظامی مصوب 1307/11/6 

4ـ قانون صالحيت محكمه انتظامی مصوب 1309/8/13 
5 ـ ماده )51( قانون تسريع محاكمات اصالحی مصوب 1315/10/6 

6ـ  ماده )4( قانون اصالح پاره ای از مواد قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 1317/10/11 
7ـ مواد )30( و )33( لغايت )43( اليحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشكيالت دادگستری و 
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استخدام قضات مصوب 1333/12/14 
8 ـ بندهای )ج(، )و( و )ه ( ماده )1( و مواد )2( و )3( قانون متمم سازمان دادگستری و اصالح 

قسمتی از اليحه قانونی اصول تشكيالت دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335/6/17 
9ـ ماده )3( راجع به تجديدنظر كردن در احكام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337/10/9 

اصول  به  مربوط  قانون  لوايح  مواد  بعضی  اصالح  به  راجع  قانونی  اليحه   )6( و   )2( مواد  10ـ 
تشكيالت دادگستری مصوب 1339/2/21 

11ـ مواد )26( و )27( قانون اصالح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب 1356/3/25 
12ـ اليحه قانونی تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احكام دادگاه عالی انتظامی 

قضات مصوب 1358/3/24 
13ـ بند )5( ماده )3( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 

14ـ قانون رسيدگی به صالحيت قضات مصوب 1376/2/17 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ 
هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شورای اسالمی تصويب شد و در تاريخ 1390/7/27 

به تأييد شورای نگهبان رسيد. 
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الريجانی 

ب	:آراء	وحدت	رويه:
1-	رأي	وحدت	رويه	شماره	717-1390/3/30	هيأت	عمومي	ديوان	عالي	كشور	در	خصوص	

مسؤوليت	هر	يک	از	رانندگان	در	برخورد	دو	يا	چند	وسيله	نقليه	منتهي	به	قتل:

برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسالمي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به 
قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يک از رانندگان در صورت تقصيرـ  به هر ميزان 
كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق 
اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان 

عالي كشور و كليه دادگاهها الزم االتباع است.  
	1390/2/13	هيأت	عمومي	ديوان	عالي	كشوردر	خصوص	 2-	رأي	وحدت	رويه	شماره	718ـ	

حق	حبس	مهريه:
مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او 
تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي 
شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني 
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تشخيص و تأييد مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه ها الزم االتباع است.

	1390/2/20	هيأت	عمومي	ديوان	عالي	كشوردر	خصوص	 3-	رأي	وحدت	رويه	شماره	719ـ	
تعيين	مرجع	صالح	براي	رسيدگي	به	درخواست	تقسيم	تركه:

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري 
است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه 
تركه منحصر به يک يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و 
يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صالحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج 
و در صالحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق 
ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاهه اي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي 

شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور الزم االتباع است.
	1390/4/21	هيات	عمومي	ديوان	عالي	كشور		در	خصوص	 4-	راي	وحدت	رويه	شماره	721ـ	

صالحيت	قضائی	بزه	مزاحمت	تلفنی:
وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 
641 قانون مجازات اسالميـ  منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، 
بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي 
ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحيت دادگاه 
رسيدگي كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره 1045ـ1385/7/20 شعبه بيست و 
هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون 
تشخيص مي گردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه هاي سراسر كشور الزم االتباع است.

5-	رأی	وحدت	رويه	شماره	722-1390/10/13	هيأت	عمومی	ديوان	عالی	كشور	در	مورد	
قابليت	استماع	دعوی	اعسار	كه	مديون	در	اثناء	رسيدگی	به	دعوی	داين	اقامه	كرده	است:		 

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصّوب 
سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصّوب سال 1313 اين است كه دعوی اعسار كه مديون 
در اثناء رسيدگی به دعوی داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به 
هر دو دعوی يكجا رسيدگی و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوی اعسار او 
نيز رأی مقتضی صادر نمايد؛ بنابراين رأی شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدی 
كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص می شود. اين رأی طبق ماده 
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270 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری در موارد مشابه برای شعب 
ديوان  عالی كشور و كليه دادگاه ها الزم االتباع است.

6-	رأي	شماره	1390/6/38628	هيأت	عمومي	ديوان	عدالت	اداري	با	موضوع	صدور	قرار	
منع	تعقيب	يا	رأي	برائت	از	سوي	مراجع	قضايي	مانع	از	رسيدگي	به	تخلف	انتظامي	نمي	باشد:

اوالً: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.
ثانيًا: با توجه به اين كه به موجب تبصره يک ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران مصوب 1382/12/20، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه 
نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع 
تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
شماره 1262 مورخ 1389/6/22 كه حصول برائت از ديوانعالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف 
انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني 
است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت 

اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.

7-	رأی	شماره	486	-1390/11/10	هيأت	عمومی	ديوان	عدالت	اداری	با	موضوع	در	صورتی	
كه	در	اجاره	رسمی	اراضی	موقوفه	برای	مستاجر	اختيار	و	حق	ايجاد	اعيان	داده	شده	باشد	مشاع	

بودن	عرصه	مانع	اعمال	اختيار	ايجاد	اعيانی	در	ميزان	عرصه	مذكور	نيست:

اوالً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است.
ثانيًا: نظر به اين كه اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر، حسب اختيار واگذار شده در قرارداد، 
با حق ايجاد اعيان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور كلی مانع اعمال اختيار ايجاد اعيانی در 
ميزان عرصه مذكور نيست، بنابراين آراء شعبه بيست و نهم به شماره دادنامه های 1454 و 1453 
مورخ 1387/7/6 مبنی بر وارد دانستن شكايت در حدی كه متضمن اين معنی است، صحيح و 
موافق مقررات تشخيص می شود. اين رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت 

اداری برای شعب ديوان و ساير مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.
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1-	كميسيون	كارآموزی:
الف: در آذر ماه 1390 آزمون سراسری ورودی وكالت در كانون وكالی دادگستری گيالن برگزار 

گرديد كه در نهايت به علت بارش برف سنگين اين آزمون به تاريخ 91/1/31 موكول گرديد.
ب: آزمون اختبار كارآموزان ورودی 1388 با حضور 13 نفر در تاريخ های 1390/5/6 و 1390/6/24 
برگزار گرديد كه پس از موفقيت آنان ، مراسم تحليف و اعطا پروانه وكالت پايه يک به نامبردگان 

در تاريخ 1390/9/3 صورت پذيرفت.

2-	مراجع	انتظامی	)دادسرا	و	دادگاه	(:
الف:	دادسرا:

تعداد پرونده های مطروحه نزد دادسرای كانون وكالی دادگستری گيالن در سال 1390 مجموعاً 103 
فقره بوده كه از اين تعداد 33 فقره منجر به صدور قرار منع تعقيب، يک فقره منتهی به قرار موقوفی 
تعقيب و 12 فقره منجر به صدور كيفرخواست گرديده است و ساير پرونده ها مطرح رسيدگی می باشد.

ب:	دادگاه:
آمار موجودی پرونده های دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن در سال 1390 تعداد 65 فقره 

بوده كه در نهايت از اين تعداد 55 فقره پرونده مختومه  و10 فقره ديگر در جريان رسيدگی است.

3-	اداره	معاضدت	و	وكالت	تسخيری:
كميسيون معاضدت كانون وكالی دادگستری گيالن همواره پذيرا و پاسخگوی سئواالت و مشكالت 
حقوقی مراجعين محترم بوده است. شايان ذكر است كه از مجموع مراجعين در سا ل 1390 تعداد 

6 نفر حايز شرايط تشخيص، و به آنان وكيل معاضدتی اعطا گرديد.
همچنين در اين ايام در مجموع تعداد 192 فقره تقاضای وكيل تسخيری به كانون وكالی دادگستری 

گيالن واصل شد كه نسبت به تمامی آنها تعرفه وكيل به عمل آمد.

4-كميسيون	ورزش:
تيم فوتسال كانون وكالی دادگستری گيالن در پنجمين دوره مسابقات سراسری فوتسال كانون های وكالی 
دادگستری كشور كه با حضور 12 تيم از تاريخ 1390/11/25 لغايت 1390/12/1 و با ميزبانی كانون وكالی 
دادگستری قزوين برگزار گرديد،شركت نمود و در عين شايستگی ، به علت عدم امكان حضور برخی اعضاء 

تيم در محل مسابقات كه دليل آن ، تغيير ناگهانی زمان مسابقات بود از دور رقابتها حذف گرديد.

اخبار داخلي كانون گيالن
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دادگاه انتظامی كانون وكالی دادگستری گيالن با صدور احكام جداگانه، محكوميت هايی را برای 
تعدادی از همكاران به شرح زير مقرر نمود:

آقای بهزاد جعفری مقدم به موجب رأی شماره 672- 90/5/4 به توبيخ با درج در روزنامه - 1
رسمی و مجله كانون.

آقای محمدرضا هژبری به موجب رأی شماره 653-90/3/25 به توبيخ با درج در روزنامه - 2
رسمی و مجله كانون.

آقای بهزاد كشاورز به موجب رأی شماره 668- 90/5/11 به توبيخ با درج در روزنامه رسمی - 3
و مجله كانون.

اخبار انتظامی كانون
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ضمناً مطلع گرديديم؛ همكاران ارجمندمان:	غالمرضا	رمضانی،	اسحق	حيدرنژاد،	
صادق	صانع	دوست،	محمود	اخوان،	اكبر	ثابت،	قدرت	رضائی،	سمانه	خداپرست	
كورنده	و	ناهيد	تام  نيز در غم از دست دادن عزيز خود، سوگوارند. هيأت تحريريه 
و  آرزوی صبر  تسليت خود،  مراتب  اعالم  وكالت ضمن  راه  نشريه  كاركنان  و 

سالمتی برای بازماندگان دارند.

تسليت

ميرمحمد	معصوم	زاده	كيائی

استان  حقوق دانان  جامعه  گذشت،  كه  ايامی  در 
يكی از اعضاء خود را از دست داد.

كيائی  زاده	 ميرمحمد	معصوم	 آقای:  در گذشت 
ارجمند  همكاران  و  ايشان  محترم  خانواده  به  را 

تسليت می گوييم.

باخبر شديم؛ سردبير محترم جناب	آقای	احمد	بزرگ	نيا 
در غم از دست دادن فرزند دلبند خويش به سوگ نشسته 
است، هيأت تحريريه و كاركنان نشريه راه وكالت، ضايعه 
اسفناک درگذشت نابهنگام محمدعلی	بزرگ	نيا را به پدر 
و مادر و ساير بازماندگانش تسليت گفته و خود را در 

غم آنان شريک می دانند.

محمدعلی	بزرگ	نيا




