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رمقاله ـس

خانوادهزحمايت ا

ان يت و حفظ ک   يداست به منظور حما   يت از خانواده همان طور که از نامش پ        يحه حما يال

ح چنـد  ين لـوا يتريحه خانواده از جنجاليه اليقوه قضائيبه گفته سخنگو،دهيه گرد يخانواده ته 

قـانون  ۱۰ن يه و حقوقـدانان اسـت کـه از بـ      يين ساله قوه قـضا    يدهه گذشته وحاصل کار چند    

.شده استين و گردآوريتدو

د متناسب يبا،گردد بطور مسلم  ين م ياز جامعه تدو  ين بر اثر تحوالت و ن     ياز آنجا که قوان   

شـده  يازهيـ ت از خانواده انگ يحه حما يال. ازها باشد و اال اثربخش نخواهد بود      يبا تحوالت و ن   

آن  يالحـاق  ۲۵و   ۲۳به دو ماده    راد  يات کشور به خصوص ا    يها و اظهارنظر در نشر    بحث يبرا

.مجلس قرار است حذف گردديو حقوقييون قضايسيکه طبق نظر کم

از به اجازه همـسر اول  يآن ازدواج مجدد منحصر به اجازه دادگاه شده بود و ن   ۲۳در ماده   

.منظور شده استيحلات راهيق پرداخت ماليه از طريکاهش مهريبرا۲۵ندارد و در ماده 

موجـود انـشا و   يهـا ن در کشور ما براساس چـارچوب     ين است که قوان   يا يسمسأله اسا 

است که شرع مقدس مـشخص       يهمانا چارچوب  ياديبن يهان چارچوب يگردد و ا  يب م يتصو

ر اسـت  ير و تفـس يـ ن قابل تعبير قوانيهم مثل ساين شرعيرفت که قوانيد پذينموده است اما با   

گـردد  يابراز مينيديمتحول از طرف فقها و علماسازنده و  ينظرات يهمان طور که در موارد    

ن ياسـت بـه همـ    ينيد يبر مبان  يمبتن يمختلف و بعضاً متضاد که همگ      يو گاه نظرات و فتاو    

ها را در ييحقوق نارسـا يات علماياز دانش و تجربيريگشرو با بهرهيپيعلت اقتضا دارد فقها   

يت اجتمـاع ياز و وضعيو با توجه به ن ينيد يبا توجه به مبان    يفريا ک ييحقوق يهانهيهمه زم 

دلـسوزانه  يسازنده و انتقادهايشنهادهاير به پين مسيالمقدور بر طرف کنند و در ايامروز حت 

.رادها مرتفع گردديرد و ايند تا کارها با مشورت و کسب نظرات اهل فن سامان بگيتوجه نما

ا وعيولـن تـستط  ان داشته يسوره نسا ب۱۲۹ه يم در آينه تعدد زوجات قرآن کر   يمثالً در زم  

فه يه شـر  يـ گرچه آ ) دين زنان به عدالت رفتار کن     يد ب يتوانيهرگز شما نم  (ن النساء   يبن تعدلوا   ا
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تعدد زوجات را مجاز شـمرده ، امـا آن   و ثالث و رباع    يفانکحوا ما طاب لکم من النساء مثن      

اگـر از اجـرا نکـردن    (ا فواحـده  فان خفتم االّ تعـدلو را مشروط به کلمه عدالت فرموده است   

)ديک همسر اکتفا کنيد پس فقط به يترسيعدالت م

ين حال که شرع تعدد زوجات را مجاز شمرده امـا آن را مـشروط بـه شـرط          يدر ع  يعني

ف را يـ م تکل ين اشاره قـرآن کـر     يهم. آن ناتوانند  ينموده که آن عدالت است و انسانها از اجرا        

ن گردد و موضوع با      يمطابق زمان تدو   ينياقتضا دارد که قوان    ط زمان يروشن نموده است و شرا    

ـ ا در مورد مهر   ي. رديقرار گ  يمورد بررس  يديانداز جد چشم ـ ه با ي د گفـت کـه زن امـروز، زن       ي

رند و يپذيست اگر زنان خواستارحقوق خود هستند همان طور که تعدد زوجات را نم   يروز ن يد

ه و نفقه خود يد درباره مهريزدواج مجدد مرد هستند، بانه ايدر زميشتريبيريگخواستار سخت

شرو و آشنا بـه علـم   يپيق حقوقدانان و فقها  يد از طر  يدنظر با ين تجد يد نظر کنند و ا    يز تجد ين

.ديايحقوق به عمل ب

ن    يخـود را تـأم  يکنند و از نظـر مـال  ير کرده مانند مردان کار مييت زنان تغ  يامروزه موقع 

ها مثل گذشته... ن و مطالبه نفقه و يسنگيهاهين مهر ييباز هم تع   يطين شرا ينا در چ  يآ. کننديم

است؟ييبجايهاخواسته

د فکر کنند به منزلـه  يزنان نبا. ه و نفقه نگاه کرد   يبه نهاد مهر   يديدگاه جد يد با د  يامروز با 

روشـنفکر و بـا   ان زنـان يد در ميبا. ن شودييه تعين مهرييمت آنها با تعيد قيهستند که با  ييکاال

ممکـن  . ن کنـد يمت معيد قيخود نبايست و برايد که زن کاال نياين طرز فکر بوجود ب  يدانش ا 

ز يندارد اما در شرع مقدس اسالم نيدگاه با شرع هم خوان   ين د ينطور به نظر برسد که ا     ياست ا 

.ه استد شدين تأکيه سنگينازل و منع از مهريهاهين مهرييل در امر ازدواج و تعيبر تسه

ن يها قوانت و انسجام خانوادهيحمايدنظر شود و براين خانواده تجديد در قوانيامروزه با 

که در سـهولت    ياز موارد  يکي. ازدواج جوانان فراهم گردد    ينه برا يب گردد که زم   يالزم تصو 

ن و زائـد در امـر       يسـنگ  يهـا نـه يفات و هز  يه و تـشر   يدن ازدواج مؤثر است کاهش مهر     يبخش

، مکلـف  يو عاطفيکند که زنان شاغل عالوه بر مساعدت معنو  يجاب م يزمانه ا . ستازدواج ا 
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ـ از امتين بطور مساويت زوجيبه همسر خود باشند و در نهايبه مساعدت مال   در يازات مـال ي

.مشترک برخوردار شونديزندگ

داده شود و بـا توجـه بـه         يشتريارات ب ياطفال به زنان اخت    ينه حضانت و نگهدار   يدر زم 

ـ زنان اقتضا دارد در موارد خـاص بـه آنهـا وال            يت جامعه امروز و رشد فرهنگ     يوضع ت داده  ي

ار يـ ل کرده و دلـسور اخت     يتحص ين حقارت و اهانت است که بعد از مرگ زوج، مادر          يا. شود

) پدر بـزرگ (يقهريفرزندان خود نداشته باشد و ول    يتيو ترب  يت امور مال  يتمش يالزم را برا  

.کنديريگمياو تصميبجا

د از آن بموقع و   ياست که با   ياار خوب و ارزنده   يع نهاد بس  يازدواج موقت در مذهب تش    

اسـت کـه بدسـت    ييموقع استفاده شود مانند چاقويمورد و بيبجا استفاده کرد اما اگر از آن ب   

باشـد کـه   يد محـدود و خـاص افـراد   يـ ن علت موارد اسـتفاده از آن با يبهم. کودک داده شود  

مورد از آن موجب اضمحالل و تزلـزل       ياز آن را داشته باشند تا استفاده ب        يبهره ور  استحقاق

رسد يت عمالً مشکل به نظر م     ين محدود يا ياساس خانواده ها نگردد گرچه راه ضمانت اجرا       

. مردم شناخته شودياز آن برايد قبح استفاده نابجاياما با

شـود کـه بتواننـد بـه موقـع و در صـورت        ار داده ينه طالق الزم است به زنان اخت      يدر زم 

واگذار يتخصصيهاز دادگاه يص و تجو  ين ضرورتها به تشخ   يضرورت از آن استفاده کنند و ا      

بـودن آن    يفاتين که صرف نظر از تشر     يسنگ يهاهين مهر ييارات در کاهش تع   ين اخت يهم. شود

.بودگردد ، مؤثر خواهد ين مييمشترک تعين استحکام زندگيبه منظور تضم

ن ين تـضم  يان خانواده امـا بهتـر     ياستحکام بن  ياست برا  ينيه بدون شک تضم   ين مهر ييتع

و کـسب    يمـذهب  يت باورهـا  يمشترک و استحکام اساس خانواده تقو      يها يدوام زندگ  يبرا

ونـد و  يسـبب پ ياست تنها عـشق و دوسـت  يفرهنگ يات و آموزشها  ياخالق و فضائل و معنو    

د بـه عـشق   يـ و تقوا و احترام متقابل با    يست بلکه وفادار  يرک ن مشت يو استحکام زندگ   ييبرپا

امـن و آرام و   يطـ يجـاد گـردد تـا در مح       يمشترک ا  يت الزم در زندگ   يدوام و قوام دهد تا امن     

يل خـانواده همانـا بهبـود   ينـد و هـدف از ازدواج و تـشک        يسته به بار آ   يشا يمطمئن ، فرزندان  

.سته است يشايت فرزندانيق تربيدن به جامعه از طريبخش
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ن گـران  يه به قانون گذاران و تدويان در توص ياز گفتار استاد کاتوز    يريان با بهره گ   يدر پا 

:د گفت يت خانواده بايقانون حما

حلهـا را در روابـط   ن راهيتـر است که عادالنه  يافتن قواعد يفه قانون گذار    ين وظ ينخست« 

و ي، مانند اخالق و جامعه شناسيم اجتماعر علويد از ساين کاوش، بايارائه دهد در اياجتماع

.خواست يارييواقتصادياسيخ وعلوم سيتار

ج حاصل از ين که نتايرا گذشته از ايشود ، زين کاوشها ختم نميکار قانون گذار به ايول

ـ يـ نيش عموميگاه مبهم و گاه متعارض است ، حفظ نظم و آسايعلم يپژوهشها گمـان  يز ب

جاد اخالل و آشوب يايست که به بهايحاضر نيچ قانونگذاريگر دارد و هيدياستهاياز به سين

م و يبه ذوق سـل ياديقانون تا حد زيو درستيد گفت که خوبيپس با. عدالت را مستقر سازد  

ن عوامـل    يـ ايب همـه يـ د از ترکيـ را اوست کـه با يدارد زيرت قانونگذار بستگياط و بص  ياحت

که به عهـده دارد  يفيو وظايفراهم آورد که باطبع اجتماعيادرست کند و قاعده     يريگجهينت

».متر باشديمال

ر مسئوليمد
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مقاالت

يم سند رسمير منقول بدون تنظيفروش مال غ٭ 

يديشهياد دکتر مهديزنده 

هايه وزارتخانه ها، مؤسسات و شهرداريعلياحکام مدنيمقررات اجرايقد و بررسن٭

يومرث سپهريک

يمأموران وزارت اطالعات در مقام ضابط دادگستر٭

زر رخناحسا

از جرميريشگيپياصول و مبان٭

د چاله چالهيفرش



٦..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

٭يم سند رسمير منقول بدون تنظيفروش مال غ

٭٭يديشهيدکتر مهد: اديزنده 

دهيچک
يم سـند رسـم    يرمنقول بدون تنظ  يث دامنه شمول، فروش مال غ     ين مقاله، از ح   يموضوع ا 

ز از بحـث  ير صلح آن نير منقول نظ  ير معامالت مربوط به مال غ     يت و حکم سا   ياست، که وضع  

ير منقـول بـا سـند عـاد    ين مقاله منحصر به فروش مال غيموضوع ا. شودين مقاله روشن م يا

.رديگيرا هم در بر ميم سند عادير منقول بدون تنظيکه فروش مال غست، بلين

ت يوضـع ) ۱:نـد کـه عبارتنـد از    ا مطـرح شـده    ين نوشتار در سه بخش کل     يلذا مطالب ا  

ـ آثار فروش مال غ  ) ۲. يم سند رسم  ير منقول بدون تنظ   يفروش مال غ   يحقوق ر منقـول بـدون   ي

م يو بدون تنظـ    يم سند رسم  ير منقول با تنظ   يع مال غ  يمسائل مربوط به ب   ) ۳. يم سند رسم  يتنظ

.يسند رسم

:يديواژگان کل

.***ت معامالتي، وضعي، سند رسمير منقول سند عاديفروش مال غ

.توسط مجله صورت گرفته استيديده مقاله و واژگان کليافزودن چک***
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مقـدمه

ل يف مساين مسأله در رديرمنقول ، ايناظر به معامالت اموال غ   يپس از وضع مقررات ثبت    

م سـند   ير منقول ثبت شده بـدون تنظـ       يوال غ ا معامالت ام  يز مطرح شده است که آ     يبحث برانگ 

اند فـروش  با وضع مقررات مزبور خواسته     يم کنندگان مقررات ثبت   يا تنظ يباطل است؟ آ   يرسم

کن اعالم کنند؟يرا مثالً فاقد هرگونه اثر وکان لم يم سند رسمير منقول بدون تنظيمال غ

شـود کـه اهـداف    يآشکار مـ آن،يج اجراينتايبه مقررات قانون ثبت و بررس    يبا نگاه 

اشخاص در حد امکان و رفع يو معامالتيدر روابط ماليجاد نظم حقوق ين مقررات، ا  يوضع ا 

ز يـ و مـشاجرات و ن يبروز دعاوةنيشتر زميابهام و دفع منشأ کشمکش و تنگ کردن هر چه ب         

کانـات  حاکمه نـسبت بـه امـوال و معـامالت و ام          يط اشراف و کنترل قوا    يفراهم ساختن شرا  

.کشور بوده استةاداريبرايضروريهايزيو برنامه ريريم گيتصم

خ و اصالت مندرجات يبا ثبت اسناد و امالک، فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تار        

ـ بـه عنـوان   يو سند رسم) قانون ثبت۷۰ةماد(رود،   ين م يل سند، از ب   يذ يو امضا  ل يـ ک دلي

ن بـه  يا تعلّـق مـال معـ   يـ ک معامله و تعهد و  يتحقّق   از ابهامات، به   يارياز بس  يروشن و خال  

الزم و   يدخالتهـا  ين راه را بـرا    يثبت اسناد و امـالک همچنـ      . کند يشخص خاص ، داللت م    

معـامالت و تعهـدات و مقـررات    يبـرا ياتيمقررات مالير وضع و اجرا يمناسب نظ  يتهايفعال

.سازدي، هموار مير از امالک و اراضدتيبهتر و مفيبهره بردارةم و توسعيتعميمساعد برا

رمنقول، عـالوه  يکردن ثبت معامالت مربوط به اموال غ    ياز اهداف الزام   يکيان  ين م يدر ا 

ن از راه انجـام معـامالت متعـارض    يمـالک ةاز سوء اسـتفاد يريبر اهداف مذکور در باال، جلوگ   

متعدد ياز آن، از طرفها   يتا قسم يافت مکرر وجه به عنوان ثمن       يرمنقول و در  ينسبت به مال غ   

ن هـدف  يا مهمتـر يک هدف منحصر    يم مسلّماً   يدين هدف همانطور که د    يمعامالت است؛ اما ا   

.باشدينم

د حکم يو در نظر داشتن اهداف مذکور در باال بايبا در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق      

تـوان  ين استنباط نه مـ    يدر راه ا  . را استنباط کرد   يم سند رسم  يرمنقول بدون تنظ  يفروش مال غ  
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توجـه بـه آن، قواعـد و    يتوان بير اهداف مذکور ثابت نمود و نه ميک طرفه ذهن را در مس     ي

.، منشأ استنباط قرارداديمناسب عرفيريک تفسيک تکنييرا بدون اجراياصول حقوق

گفتار نخست

يم سند رسميرمنقول بدون تنظيفروش مال غيت حقوقيوضع

و ۱۹۱از جملـه مـواد     (يکـه بـا عبـارات گونـاگون در مـواد قـانون            ت اراده   ياصل حاکم 

دو  ةرا که اراد   يت حقوق يکند که تا حد امکان هر ماه       يافته است، اقتضا م   يانعکاس  ) م.ق۳۳۹

يجلـو يچ مـانع يابـد و هـ  يدر عالم اعتبـار و حقـوق تحقّـق       . کنديک قرارداد، انشا م   يطرف  

رومند باشد که يک مصلحت نيکه مانع مزبور، برخاسته از نيرد، مگر ايانسان را نگةت اراديخالق

اراده را داشـته باشـد؛ ماننـد    يآزاديو اقتـصاد  ياجتمـاع  يبـا فلـسفه و مبـان       ييارويتوان رو 

از سالمت يمربوط به مواد مخّدر ، به هدف پاسدارةل معاملير اراده، در تشکياز تأثيريجلوگ

. شه همراه ما خواهد بـود ين مربوط هميدادها و قوانر قراريپس اصل مزبور در تفس   . نسل جامعه 

ست، بلکه يشه مطلق نيهميت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانون    يدن از حاکم  يدست کش 

ـ متناسب بوده و ممکن است محـدود بـه   يت نصّ خاصّ قانون يبا حدود و قلمرو مانع     ا يـ ک ي

ا نـصّ خـاصّ مزبـور، بـه     ين که آيد در اين در صورت ترديبنابرا. ت اراده باشديچند اثر حاکم  

يرد، مقتضايگياز آثار آن را ميپاره ايا فقط جلويکند يميت اراده را نفيطور مطلق حاکم

ت نـصّ  يـ است کـه مانع يت اراده به طور محدود و نسبت به آثار     ياصل، شناختن اعتبار حاکم   

.ستيدر برابر آن مسلّم نيخاصّ

م سـند  يرمنقـول بـدون تنظـ   يم فروش مـال غ    ييد بگو ير شد، با  با توجه به آنچه در باال ذک      

ش از ثبت سند   يشمرد که پ   يحيصح ةد آن را معامل   يتوان باطل دانست، بلکه با     يرا نم  يرسم

و ينزد ادارات دولتيسند عاد ةتوان وقوع آن را به صرف ارائ       ي، نم يآن در دفتر اسناد رسم    

ر را مـورد توجـه قـرار    يحکم مزبور ، مطالب زاثبات يبرا. ، آشکار ساخت   يمحاکم دادگستر 

.ميدهيم

د يـ شود، با  ين انشاء م  يطرف ةلين اصل هر معامله که به وس      يمطابق ا  .اصل صحت :الف

يآن اصل مبنـا    ةاز اصل مزبور که پشتوان    . نکه خالف آن اثبات شود    يگردد مگر ا   يح تلق يصح
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ه کـردن معـامالت و رواج و ثبـات          ز مصلحت ساد  يو ن  يانسان در اعمال حقوق    ةت اراد يحاکم

در تـضاد بـا آن   يل قـانون ينکه دليد مگر ايتوان چشم پوشيباشد، هرگز نم  يدن به آن م   يبخش

دا يـ ک معامله، با دو جهت ارتباط پ      يياعتبار ياثبات ب  يعنين اصل   ياثبات خالف ا  . رديقرار گ 

معامله انشاء ينيت عيد وضعيبايدر جهت موضوع. يو جهت حکميجهت موضوع: کنديم

يداراةنـوع معامـل  ياعتبـار ي، بيالزم است، نصّ قانون يشده، اثبات شود و در جهت حکم      

مورد نظر يمثالً هرگاه اثبات بطالن قرارداد اجاره مزرعه ا . ت مذکور را اعالم کرده باشد     يوضع

مثالً . بوده استهمراه يت خاصّين عقد در زمان انشاء با وضعيد اثبات گردد که ايباشد، ابتدا با

ن مزرعه خشخاش بکارد، يح کرده است که قصد دارد در ا    يل عقد، تصر  يمستأجر در زمان تشک   

که معامله . م.ق۲۱۷ةمانند ماد(ين قرارداديبر بطالن چنيو سپس الزم است وجود نصّ قانون

هـر  در صورت عدم اثبـات  . ، احراز گردد )ح جهت نامشروع را باطل کرده است      يهمراه با تصر  

.شوديجه ميقرارداد نتيک از دو جهت مذکور، از اصل صحت ، درستي

ـ ، فـرض ا يم سـند رسـم    يرمنقول بدون تنظ  يدر مورد فروش مال غ     ن اسـت کـه جهـت    ي

از جهـت  يباشـد، محـرز اسـت ولـ    يم سند رسميمعامله بدون تنظيکه همان انشا   يموضوع

ز موجود باشـد،  ين گونه قرارداد، ن  يابر بطالن    يد نصّ قانون  يحکم بر بطالن آن با     يبرا يحکم

يوجـود نـدارد ، بلکـه از پـاره ا    ين نصيشود، چنيمقررات موضوعه ، معلوم ميکه با بررس 

.گرددي، صحت و اعتبار آن استنباط ميمقررات قانون

رمنقـول بـدون    يفـروش مـال غ     ياعتبار يک از مقررات مربوطه بطالن و ب      يچ  يدر ه .ب

ـ قـانون ثبـت هرگـز داللـت بـر بطـالن ب      ۴۸ةماد. شده استاعالم ن  يم سند رسم  يتنظ ع مـال  ي

رش در ير قابـل پـذ  يـ د به ثبت برسد، غ  يرا که با   يرمنقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ا       يغ

ن مـاده مـورد   ين نسبت به موضوع بحث ما آنچه در ا يبنابرا. ادارات و محاکم اعالم کرده است     

، سند معاملـه اسـت ، نـه خـود معاملـه و نـسبت بـه        توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است  

ده اسـت، و بـسنده کـردن قانونگـذار بـه        يمقرر نگرد  يخود معامله، حکم   يعنيت مسند   يوضع

ير قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصـطالح حقـوق                ياعالم غ 

بـر  يقـو يانهيند مزبور بوده است، قران آثار ثبت نشدن سين که در مقام بيبا ا» بطالن معامله «
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يليتحلةنيو در زميدر اصطالح حقوق. باشديرمنقول مين مال غ يصحت قرارداد مربوط به ع    

اگـر منظـور   . ر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطالن آن معاملـه دانـست      يتوان غ  ينم

را » باطـل «ن اصطالح روشـن  يهمديبود، بايرمنقول ميع مال غيکردن بيقانونگذار باطل معرف  

قانونگذار با فـرض     ةلين اصطالح، به وس   يبرد که اعراض از ا    يمذکور بکار م   ةنسبت به معامل  

.باشديه نميباطل بودن عقد قابل توج

ةحاً معامليران، صري، برخالف حقوق ايياروپايکشورهايحقوقيستمهاياز سيدر برخ 

يقـانون مـدن  ۲۱۶ةرمعتبر اعالم شده است، مثالً ماديغ،  يم سند رسم  يرمنقول بدون تنظ  يمال غ 

.کرده استياعتبار معرفيرا بيم سند رسمير منقول بدون تنظيس، فروش مال غيسوئ

يداراير کـشورها ين در حقـوق سـا   يرمنقول ، همچنـ   يمعامالت غ  يفات ثبت رسم  يتشر

رمنقول ثبت نشده در    يغ ده است و معامالت مال    يز وارد گرد  ي، ن )آلمان و لهستان  (حقوق مدرن   

١.ن کشورها باطل اعالم شده استيايستم حقوقيس

ک يـ رمنقول يع مال غيمانند حقوق فرانسه، ب  يياروپا يحقوق يستمهاياز س  ياما در پاره ا   

يز قرارداد مزبـور معتبـر اسـت، ولـ    ي، نيم سند رسميبدون تنظيعنياست ،   يفاتيرتشريعقد غ 

ـ استثنائاً مقررات مال٢.ستيثالث نقابل استناد در برابر اشخاص       ، ۱۹۶۳دسـامبر  ۱۹کـه در  ياتي

رمنقـول ، حـق   يع مـال غ   يـ کطرفه ب يةات، هرگونه وعد  يده است ، به منظور اخذ مال      يوضع گرد 

مربوط به  ياز شرکتها  ي، سهام بعض  يجاريشه ، حق است   ير منقول ، حق کسب و پ      يمربوط به غ  

کـه ظـرف ده روز ثبـت شـود،           يا عاد ييسند رسم ک  يکه در    يرمنقول را در صورت   ياموال غ 

٣.ده باشد باطل اعالم کرده استيمنعکس نگرد

ر يع مال غياز اصل اعتبار بيرويران و فرانسه، در پيايستم حقوقين دو سيب بين ترتيبه ا

رسـد کـه مقـررات مـشابه در     ي، قرابت وجود دارد و به نظر ميم سند رسم يمنقول بدون تنظ  

ن هـر چنـد عبـارت       يبنـابرا . ران بوده اسـت يسندگان قانون ثبت ايورد توجه نو حقوق فرانسه م  

1 . Mazeaud, T.2.N.77.
2 . Mazeaud, T.2,N.75.
3 . Mazeaud, T.2.N.69. Julliot de la Morandiere,T.2,N.309.
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قـانون ثبـت بـدواً    ۴۸ةمذکور در ماد» رفته نخواهد شديک از ادارات و محاکم پذيچ يدر ه ... «

ن يـ د گفت منظور از اي، باير مقررات قانون مدنيک تفس يرسد اما، با لحاظ تکن    يمطلق به نظر م   

رفته نخواهـد شـد،   ير منقول در ادارات و محاکم پذيمربوط به مال غةمعاملکه سند ثبت نشده    

ن است که برخالف يمذکور، ا۴۸ةدر ماد» ادارات«با عنوان   » محاکم«مجاورت عنوان    ةنيبه قر 

آن نـزد ادارات و  ةد است و بـه صـرف ارائ    ي، تحقق مفاد آن مشکوک و مورد ترد       يسند رسم 

ينکـه در دعـو    يبرد، نـه ا    يتوان به وقوع مندرجات آن پ     ينم ييقضا يدگيمحاکم و بدون رس   

ا يـ ع يـ م مبيت طرف به تـسل يا محکوميه امضا کننده، به خواسته اعالم وقوع معامله      يمطروح عل 

يه بـر آن و احـراز انـشا     يصالح قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با تک         ييثمن، در مرجع قضا   

ر قابل ياز غ. اعتبار عقد، وقوع آن را اعالم کنديقانونطين و اجتماع شرايطرفةليمعامله به وس

اعمـال تـصرفات   يتـوان بـرا   يشود که نم   يجه م يرش کردن سند ثبت نشده در ادارات نت       يپذ

اخـذ وام و  يقه قراردادن ملک موضوع سند ثبت نشده، نزد بانک بـرا  ير وث يمالکانه ، نظ   يرسم

ساختمان، سند ةل پروانيو تحصيان دولتسازم ةليگرفتن ثمن آن در صورت تملک آن به وس        

رش بودن سند ثبت نشده در محـاکم  ير قابل پذيثبت نشده را مورد استناد قرارداد و منظور از غ   

ن مراجـع، انتقـال   يسند مذکور در نزد اةتوان به صرف ارائ  ين است که نم   يا ييو مراجع قضا  

نـسبت بـه آن ، اثبـات کـرد، مـثالً                 او را  يت فعلـ  يدار و مالک  يرمنقول را به خر   يت مال غ  يمالک

يکـرد و در دعـوا  يار، معرفيا داديمورد قرار بازپرس ةقيتوان ملک مزبور را به عنوان وث     ينم

تـوان در دادگـاه بـه آن    يحق بـودن نمـ  ياثبات ذيا غاصب برايه مستأجر يد عليا خلع يه  يتخل

ثبت نشده نتواند با استناد به آن، از سند ةشود که دارنديت سبب نمين وضعياما ا. استناد نمود

. به وقوع مفاد آن سند و اعالم اعتبار مندرجات آن را به عمل آورديدگيدادگاه، درخواست رس

که موضـوع و    يمانند ادارات، در دعاو    يين بوده است که محاکم و مراجع قضا       يپس مقصود ا  

باشد، و محاکم در مقـام  يمبه اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده ن       يدگيآن رس  ةخواست

يح و معتبر تلقيرند و مفاد آن را صحيتوانند سند ثبت نشده را بپذ     يستند، نم يبه آن ن   يدگيرس

.کنند
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ر منقـول  يغةرمنقول از آن جهت به محض ارائه ، وقوع معامل       يغ ةمعامل يک سند رسم  ي

ن يمتعــاملت يــ، هويکنــد کــه مــسؤول دفتــر اســناد رســميدار را اثبــات مــيــت خريــو مالک

و .) ث.ق۵۷ةمـاد (نيت طـرف ير اهل يط صحت و اعتبار معامله نظ     يو اجتماع شرا  ) ث.ق۵۰ةماد(

ن يز مخالفت نداشتن بـا قـوان   ين و ن  ين بودن مورد عقد هر چند براساس اقرار طرف        يمعلوم و مع  

رمنقـول کـه   يمـال غ  ةمربـوط بـه معامـل      يک سند عـاد   يکند؛ تا   يرا احراز م  .) ث.ق ۶۰ةماد(

ـ ةليط اعتبار عقـد ، بـه وسـ       يم سند، اجتماع شرا   ي، هنگام تنظ  يف سند رسم  برخال ک مرجـع  ي

ط مـذکور و  يا عـدم شـرا  ي، وجود ييقضايدگيشود، دادگاه با رس  ينمدر آن احراز     يرسم

.کنديا عدم آن را معلوم ميباالخره اعتبار 

رمنقول و يغةمعاملةسندگان قانون ثبت صرفاً سند ثبت نشديب مورد توجه نو ين ترت يبه ا 

مـال  ةت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامـل        يليشان محدود کردن دل   يهدف ا 

.رمنقول مندرج در آنيغ

جـه از  يشود و در نت   يسند با مسند اشتباه م     ي، گاه .ث.ق ۴۸ةر مقررات ماد  يدر مقام تفس  

منـدرج در آن،     ةمعامـل  يعنـ يد  و بطالن مـسن    ياعتبار يرش نبودن سند ثبت نشده، ب     يقابل پذ 

ةباشـد کـه از جهـت عـدم درج کلـم         ين اشتباه نقـص عبـارت     يد منشأ ا  يشا. گردد ياستنباط م 

موجـود اسـت؛   ۴۸ةدر مـاد » ثبـت اسـناد  «ه يمضاف و مضاف ال   ةپس از ذکر جمل   » معامالت«

:شديم مين تنظيد چنيقت بايدر حق. ث.ق۴۷ةعبارت ماد
ـ موجود بوده و وزارت عدليسناد و امالک و دفاتر اسناد رسم ثبت ا  ةکه ادار  يدر نقاط «  يه مقتـض ي

».استيل اجباريبداند ثبت اسناد معامالت ذ

ةممکن است به اشتباه تصور گـردد کـه قانونگـذار کلـم           » معامالت«ةنبودن کلم  ةجيدر نت 

د ييـ ر تأ د. ، اطالق کرده اسـت    ۴۷ةماد ۱يرا به خود عقود و معامالت مذکور در بندها        » سند«

خود و به صرف ارائـه و  يرا به خود  يت سند عاد  يلين که قانونگذار صرفاً خواسته است دل      يا

اعالم کند و هرگز در مقام     ير منقول منتف  يمال غ  ةنسبت به وقوع معامل    ييقضا يدگيبدون رس 

ييقـضا  يدگيو در مقام رسـ     يدر دعو  يمذکور و امکان استناد به سند عاد       ةاعتبار معامل  ينف

د اضافه شـود کـه   ينبوده است، با) مندرج در آنةا عدم اعتبار معامل   ينسبت به وقوع و اعتبار      (
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د فقط سـند  يبود، نبايم سند رسمير منقول بدون تنظيمال غ  ةهرگاه منظور، اعالم بطالن معامل    

بـه . کرديميرقابل قبول معرفيثبت نشده را غةل وقوع معامليد هر نوع دليثبت نشده ، بلکه با   

ـ ، اسـتنباط کـرد کـه در    ۴۸ةتوان از مقررات مادين جهت ، روشن است که هرگز نم يهم ک ي

اثبات وقـوع معاملـه و       يرمنقول نتوان برا  ياموال غ  ةمربوط به معامل   ييقضا يدگيو رس  يدعو

.اعتبار آن مثالً به اقرار خوانده استناد کرد

:دارديکه مقرر م.ث.ق۲۲ةماد:د

ـ که ملک مزبور به او منتقـل گرد يا کسيملک به اسم او ثبت شده و را کهيدولت فقط کس «  ده و ي

».ده مالک خواهد شناختيانتقال آن در دفتر امالک به ثبت رس

را همانطور که يز.که در دفتر امالک ثبت نشده است، ندارد يز داللت بر بطالن معامله ا ين

بـر وقـوع معاملـه    يک سند عاد  يةن است که صرف ارائ    يان شد، منظور ا   يب ۴۸ةدر مورد ماد  

باشد، و مـادام کـه   يدار مذکور در سند عاديت خريمثبت مالکيتواند در ادارات دولت يمثالً نم 

که ملک به نام او در دفتر ين معامله و انتقال در دفتر امالک ثبت نشده است، منحصراً شخص يا

ن ندارد کـه بـا احـراز وقـوع     يان امر داللت بر يشود، اما ا يامالک ثبت است، مالک شناخته م     

ـ نتوان در دفتر امالک ملک مورد معامله را از نام فروشنده به نام خر        ييمعامله از نظر قضا    دار، ي

:ن ، عبارتيافزون بر ا. انتقال داد

ز در دفتـر امـالک بـه ثبـت     يـ ن انتقال ن  يده و ا  يکه ملک مزبور به او منتقل گرد       يکس... « 

»...ده يرس

اشـعار بـر   ياز نـوع يم کرده است، خـال يلک را پس از انتقال ملک، ترسکه ثبت انتقال م 

.باشدين انتقال در دفتر امالک نميش از ثبت ايپيامکان وقوع انتقال قانون

ثبت ملک را احراز کند ثبت مزبور        ياعتباريهمچنانکه هرگاه پس از ثبت ملک، دادگاه ب       

و اعــالم بطــالن آنييقــضايدگيرســ، مــانع ازيکنــد و ثبــت بــه نــام متقاضــيرا ابطــال مــ

).۱۳۵۴رماه يت۲۵اران مصوب يو کانون سردفتران و دفتريقانون دفاتر اسناد رسم۷۱ماده(باشدينم
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ت از اعتبـار محـدود      يحاً حکا يقانون ثبت تلو   ۹۳ةو ماد  ۷۲ةم عبارات ماد  يتنظ ةنحو:ج

ـ از وقوع معامله نسبت به اموال غ       يحاک يسند عاد  در مـورد اعتبـار      ۷۲ةمـاد . ر منقـول دارد   ي

:کندير منقول اعالم مياموال غةمعامالت ثبت شد
ر منقوله که بر طبق مقررات راجع به ثبت امالک ثبت شـده اسـت     يمعامالت راجع به اموال غ     ةيکل«

»...واهد بودت خياعتبار کامل و رسميآنها و اشخاص ثالث داراين معامله و قائم مقام قانونينسبت به طرف

ده است و ير منقول ذکر گردياموال غةاعتبار معامالت ثبت شديبرا» کامل«د يکه در آن ق

مفهـوم مخـالف   ياعتبار معامله نسبت به اشخاص ثالث هم مورد توجه قرار گرفته است، نـوع       

باشـد، ير کامل مـ يغياعتبارير منقول دارا يمال غ  ةثبت نشد  ةن که معامل  ير بر ا  يوصف را دا  

تـوان  يکه هرگز نمـ  يد خواهد بود در حال    يزا» کامل«د  ين صورت ق  ير ا يرا در غ  يز. کنديالقا م 

:ث.ق۹۳ةن در ماديهمچن.را به قانونگذار نسبت داديياده گويز
راجع به معامالت امالک ثبت شده، مستقالً و بدون مراجعه به محاکم الزم االجرا   ياسناد رسم  ةيکل«

».است

را  ي، مفهوم مخالف  » بدون مراجعه به محاکم الزم االجراء است      « و عبارت    »مستقالً«ةکلم

ر مـستقل و بـه   يـ مربوط به معامالت امالک ثبت نشده، بـه طـور غ     ين که اسناد عاد   يبر ا  يمبن

.سازديتواند الزم االجرا شود، به ذهن آشنا مي، مييقضايکمک رأ

رمنقول ثبت نشده را يغةان اعتبار معاملتويقانون ثبت هم م۱۰۶ةاطالق مادياز نوع : ه

که ملک خود را    يوارث شخص  ين ماده تقاضا  يرا در ا  يز. ن معامله استنباط کرد   ينسبت به طرف  

يت به نام وارث را جـرم تلقـ  يا گرفتن سند مالکيثبت ملک مزبور   يداده است، برا   يگريبه د 

اقـدام وارث بـه گـرفتن سـند     ن بوده است کهين ماده مفروض ا يکه در ا   يکرده است، در حال   

ا پس از ثبت ملک به نام مورث، يمورث و ةليثبت به وسيت به نام خود، پس از تقاضا      يمالک

ن صورت ، از فرض انتقال ملک ثبت شده در زمان مورث، بـا امکـان                يدر ا . انجام گرفته است  

ر زمان مـورث  د که انتقال ملک مزبور ديآ يت آن به نام وارث، بدست م      ياخذ سند مالک   يعمل

ن يدر عالم حقوق ممکن است هر چند احتمال اين انتقاليبوده است و تحقق چن     يبا سند عاد  

يگـر يبـه د يعقـد ةليباشد که مورث به وسيثبت، مربوط به ملکيکه اقدام وارث به تقاضا  
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ملک (ت يوارث نسبت به صدور سند مالکيو تقاضا) انتقال ملک ثبت نشده   (انتقال داده است    

ـ باشد کـه مالک    يمنحصراً مربوط به ملک   ) شده در زمان مورث    ثبت يقـانون  ةليت آن بـه وسـ     ي

.ز موجود استيده است، نياز مورث سلب گرد) بدون اقدام مورث به انتقال آن(

رمنقـول  ينسبت به مال غيرسد که انتقال حقيز به ذهن مين. ث.ق۱۱۷ةاز اطالق ماد : و

ن حق يمربوط به ايممکن است و سند عاديسند رسم ميبدون تنظ ) تيو از جمله حق مالک    (

يبعدةاز معامليباشد که حاکيتواند حق مزبور را اثبات کند و قابل معارضه با سند رسم    يم

ـ ةمعامل)بنابر اطالق(ن ماده يرا در ايز. ن حق استينسبت به هم   کـه  يثبت شده مربوط به حق

داده شده است، بـا حـق      يا اشخاص يه شخص   رمنقول، ب ي، نسبت به مال غ    يقبالً طبق سند عاد   

ابد کـه مفـاد سـند    يي، معارض اعالم شده است و معارضه هنگامي تحقق م         يقبل ةافتيانتقال  

.مذکور در عالم حقوق محقق و معتبر باشديعاد

معارض اسـت کـه بـا    ةن ماده انجام معامليجرم، در ايمنشأ وضع مجازات و عنصر ماد   

ن دو يابـد و تعـارض بـ   ييجرم مـذکور تحقـق مـ   ) يج در سند رسممندر(دوم ةمعامل يانشا

ـ آ يمذکور به حساب مـ     يمعامله، وصف عنصر ماد    أت يـ ه ةيرو يک رأ يـ ن مـورد    يـ در ا .دي

صـادر   ۱۳۵۱در سـال    . ث.ق۱۱۷ةوان عالي کشور بر خـالف ظـاهر و اطـالق مـاد            يد يعموم

م سـند  يرمنقول بدون تنظيغةو بطالن معاملياعتباريکه هر چند مورد حکم ب ١.ده است يگرد

ده اسـت در  يـ خ بـاال وضـع گرد  يکه پس از تار ين ، مقررات قانون   ينيست و افزون بر ا     يرسم

رمنقـول موضـوع سـند مزبـور     يمال غةو صحت معاملياز اعتبار سند عاد يموارد متعدد حاک  

مزبـور  يدر هر حـال عبـارت رأ  . باشديقانون ثبت، سازگار نم۱۱۷ةاست، اما با مقررات ماد  

:ن استيچن
ـ قانون ثبـت اسـناد و امـالک قابل   ۱۱۷ةن که شرط تحقّق بزه مشمول ماد  ينظر به ا  « ت تعـارض دو  ي

اسناد مربوط بـه عقـود و معـامالت    يکه ثبت رسميباشد و در نقاط    يک مال م  يا تعهد نسبت به     يمعامله  

آن امـوال  ةراجع به معامليسند عادباشد يقانون مزبور اجبار۴۷ةرمنقول به موجب بند اول ماد ياموال غ 

يت تعارض بـا سـند رسـم   يرفته نشده و قابليک از ادارات و محاکم پذ   يچيهمان قانون در ه    ۴۸ةطبق ماد 

.١٦/١٠/١٣٥١مورخ ٨١٤٤ةشماريرسمةروزنام١٠/٨/١٣٥١مورخ ٤٣ةشماريرأ-١
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اسناد قبالً معاملهيبودن ثبت رسميل نقاط با وجود اجبارين قبيدر اين چنانچه کس  يبنابرا. نخواهد داشت 

يمعاملـه ا   يانجام دهد و سپس به موجـب سـند رسـم           يند عاد س ةلير منقول به وس   ينسبت به مال غ    يا

قـانون ثبـت اسـناد      ۱۱۷ةق مـاد  ياول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مـصاد            ةمعارض با معامل  

»...قابل انطباق باشديگريديفريکةت با مادينخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء ن

ن خـصوص  يـ وان عـالي کـشور در ا  يـ ديأت عمـوم يـ هز ازيـ نياصراريک رأيبعالوه  

ده يصادر گرد۱۳۳۹١ه در سال يوحدت رويش از رأيمذکور، پةيوحدت رويهماهنگ با رأ

.است

از . ث.ق۱۱۷ةمـاد  يفـر يک ةنسبت بـه جنـب     يمزبور، حت  يمفاد دو رأ   يلياز جهت تحل  

بـه  .(ث.ق ۴۸ةد، از مـاد   ان شـ  يـ همانطور که ب   -را، اوالً يز. ستيبرخوردار ن  يرومندياستدالل ن 

يدگيو بدون رسيخوديبه خوديشود که سند عادياستنباط م) گريل ديکمک شواهد و دال

بـا احـراز   ين کـه حتـ  يشود، نه ايرفته نميت سند و اعتبار مفاد آن، پذينسبت به وضع ييقضا

مربـوط  بودن ثبت سند معامالتياجباريضمانت اجرا . رش نباشد ياعتبار آن، قابل پذ    ييقضا

، به صـرف ارائـه و بـه       يبرخالف سند رسم   ين است که سند عاد    يز هم يرمنقول، ن يبه اموال غ  

شده اسـت،  يدار معرفيکه در سند خريقابل قبول و مثالً موجب مالک شناختن شخص     ييتنها

رمنقول را ثبـت  ين ضمانت اجرا سبب خواهد شد که اشخاص معامالت غ      ينخواهد بود، که هم   

مـذکور، خـود   ۱۱ةطبق اطالق ماد-اًيثان. استيمعامله که عنوان خاص حقوق    کنند، نه بطالن  

ةمعامـل يرمنقول را، با سند رسـم    ينسبت به مال غ    يمربوط به انتقال حق    يقانونگذار سند عاد  

ن مـاده تعـارض موجـود     ير ا يدر مقام تفس  . کرده است  ينسبت به آن مال، معارض معرف      يبعد

الزم االتبـاع  ةيوحـدت رو   ين حـال از رأ    يدانست، درع  ين منتف ن دو معامله را مشکل بتوا     يب

ـ را اسـتنباط کـرد ز  ير منقـول منـدرج در سـند عـاد    يمال غ ةتوان بطالن معامل  يمزبور نم  را، ي

دارد نـه  يبا سـند رسـم  يت تعارض سند عاد   يمزبور منحصراً ظهور در عدم قابل      يعبارات رأ 

کـشور، از  يوانعـال يديأت عمـوم يهيهان، آرايکييقضاةيمجموعه رو. ۲۰/۴/۱۳۳۹مورخ ۱۹۳۰ةشماريأر -١

.۱۳۵۳، چاپ دوم ، سال ييجزايجلد اول، آرا. ۱۳۴۲تا سال ۱۳۲۸سال 
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ست، تعارض دو يقابل استناد در برابر ثالث نيعادخ سند ين که تاريبطالن معامله که با لحاظ ا   

.دانستيتوان منتفيخ ميسند را بدواً و بدون احراز صحت تار

رماه يت۷مصوب ييه قضايقانون مربوط به وحدت روةان شد، ماده واحديافزون بر آنچه ب

االتباع بودن  توان استنباط کرد که الزم      ين نم يش از ا  ي، ب ي، با در نظر گرفتن اصول حقوق      ۱۳۲۸

موضـوع انـشا قـرار           ياسـت کـه در رأ  يامـر يعنـ ييمنحصر به مـورد رأ     يأت عموم ينظر ه 

مزبـور،  ةرا مـاد يز. نخواهد بوديرد و شامل مقدمات و جهات و استدالالت مربوط به رأ    يگيم

اعـالم  االتباع ، الزميوان کشور را نسبت به موارد مشابه مورد رأ      يد يأت عموم يت ه ينظر اکثر 

وان کـشور قـانون وضـع            يـ د يأت عمـوم  يـ ه. يکرده است نه نسبت به استدالل مربوط بـه رأ         

أت يـ الزم االتبـاع اعـالم کـردن نظـر ه    . کرديتوان قانون تلق  يأت را نم  ين ه يکند و نظر ا   ينم

و هماهنـگ کـردن     ييقـضا  يوان کشور صرفاً به منظور رفع تعارض و تضاد در آرا          يد يعموم

وان کـشور بـه طـور    يديأت عموميرد موضوع واحد است نه برخوردار کردن نظر ه  آنها در مو  

ن آنچـه از  يبنابرا. ن و مقررات موضوعه  يقوان يشناخته شده برا   يرويمطلق، از همان اعتبار و ن     

ـ . ث.ق۱۱۷ةوان کشور در خصوص ماديديأت عموميهةيوحدت رو  يرأ تـوان بدسـت   يم

نسبت به يرد، جرم نبودن معامله با سند رسم يقرار گ  ييقضاد مورد متابعت مراجع     يآورد که با  

توان اثـر الزم  يگر نميمورد معامله قرار گرفته است، اما د ياست که قبالً با سند عاد      يموضوع

اثبات عدم تحقق جرم، اقامـه  يبرايکه در رأيمزبور را به جهات و استدالل   ياالتباع بودن رأ  

يداده و مفاد استدالل رأي، تسريبا سند رسميسند عادت تعارضيعدم قابليعنيشده است 

مزبور بعمل آمـده اسـت،    يکه در رأ   ياگر در استدالل   ين حت يبنابرا. را هم الزم االتباع دانست    

در يحتـ يم که سـند عـاد   ير کن ينگونه تفس يرا ا  يبا سند رسم   يت تعارض سند عاد   يعدم قابل 

باشـد،   يا عدم وقوع معامله، قابل استناد نمـ       يقوع  به و  يدگيوقوع معامله و در مقام رس      يدعو

ده و براساس آن حکم بر بطالن معاملـه  يگرديتواند الزم االتباع تلق    يمفاد استدالل مزبور ، نم    

.داده شوديبا سند عاد

ر يـ مال غةمربوط به معاملين دارد که سند عاد   يز داللت بر ا   ين. م.ق۱۲۹۱ةاطالق ماد  :ز

ق يه تصديه او اقامه شده ست صدور آن را از منتسب اليکه سند عليرفکه طيمنقول در صورت  
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. گـردد يبرخوردار ميمزبور در دادگاه ثابت گردد، از اعتبار سند رسم         يا اعتبار سند عاد   يکند  

معتبـر شـناختن منـدرجات آن و از         يدر دو مورد باال، به معنـ       يسند عاد  يشناختن اعتبار برا  

.مندرج در آن استيقانونط يشرايداراةجمله معامل

ن يو قانون زم يشهر ير مانند قانون اراض   ياخ ين موضوعه در سالها   يدر مقررات قوان   :ح

، بـه مـوارد     ۱۳۶۵اصالح قانون ثبت مصوب سال       ۱۴۷ةمربوط به آن و ماد     ةن نام ييو آ  يشهر

م سـند  يتنظـ و با   يم سند رسم  ين بدون تنظ  يشود که در آن، اعتبار انتقال زم      يبرخورد م  ياديز

مـصوب  يشـهر يقـانون اراضـ  ۶ةمـاد ةمطـابق تبـصر   . د قـرار گرفتـه اسـت      ييمورد تأ  يعاد

ياسـالم  يمجلس شورا  ۲۲/۶/۱۳۶۶مصوب   ين شهر يقانون زم  ۷ةماد ةو تبصر  ۲۷/۱۲/۱۳۶۰

يسند عـاد ۵/۴/۱۳۵۸مصوب يموات شهريت اراض يش از قانون لغو مالک    يکه پ  يبه اشخاص 

و صـحت معاملـه از طـرف    يم سـند عـاد  يخ تنظـ يکه تاري، در صورتن داشته انديت زم يمالک

.عمران در نصاب مقرر داده خواهد شدةد گردد، اجارييتأييمراجع قضا

ا يمتعلّق   يشهر يانتقال اراض  ين شهر يقانون زم  ۱۳ةو ماد  يشهر يقانون اراض  ۱۴ةماد

جرم بودن انتقال . ناخته استجرم شيها را به موجب اسناد عاديمنتقل شده به دولت و شهردار

مترتـب باشـد، و در   ين با سند عـاد يبر انتقال زميقابل تصور است که اثر حقوقيمزبور زمان 

شـدن صـرف    ي، جـرم تلقّـ    يکن و باطل بودن انتقال با سند عاد       يصورت فقدان اثر و کان لم       

.رسديه به نظر مير قابل توجيغيم سند عاديتنظ

:با عبارتين شهريقانون زمييمه اجران ناييآ۷ةدر بند ب ماد

رنده از او با سند يا انتقال گيمالک ةلين بدون اخذ پروانه به وسيا در زميعمران و اح ... « 

».يعاد

ت در ين وضـع يهم. ز معتبر شناخته شده است ينين، طبق سند عاد ين زم يناقل ع  ةمعامل

.با عبارات متفاوت منعکس استن ماده ،يا۱ةمزبور و تبصريياجراةن نامييآ۱۱ماد 

که اشخاص بـا  ي، نسبت به اراض    ۱۳۶۵اصالح قانون ثبت مصوب سال       ۱۴۷ةمطابق ماد 

يأتيـ ه ةليد وقوع معاملـه بـه وسـ       ييده اند، پس از تأ    ين قانون خر  يخ وضع ا  يتا تار  يسند عاد 
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صادر خواهد داريت به نام خريثبت، سند مالکيک نفر از اعضا يمرکّب از دو نفر از قضات و        

.شد

از يحـاک  يش به معتبر شناختن سند عـاد      يبه حق، گرا   ييقضا ةيدر حال حاضر رو    :ط

از شـعب  ياريبـس ييقـضا ين عقـد دارد و آرا يرمنقـول ، نـسبت بـه طـرف    يع مـال غ يب يانشا

ن سـو  ي، در ا)ياصراريآرا(کشور يوانعاليديأت عموميک و شعب و ه ييحقوق يدادگاهها

ةوان و شـمار   يـ د ۲۱ةشـعب  ۱۸/۱۱/۱۳۶۸-۱۲۹۳/۲۱شـماره    يمانند آرا (ده است يصادر گرد 

).وان کشوريديأت عموميه۶۸/۵۸و ۶۳/۳۳، ۶۷/۱۲۶

گفتار دوم

يم سند رسمير منقول بدون تنظيآثار فروش مال غ

، و يم سند رسـم يرمنقول بدون تنظيفروش مال غ  يت حقوق يپس از بحث در مورد وضع     

ن و در برابـر اشـخاص ثالـث    يرا نسبت به طرفين عقد يد آثار چن  يامعتبر شناختن آن، اکنون ب    

.ميکنيبررس

ي، آثـار هـر قـرارداد   يياصوالً و جز در موارد اسـتثنا يقانون مدن۲۳۱و  ۲۱۹ةمطابق ماد 

تواند بـه  يباشد و نميشان، مين قرارداد که آن را انشا کرده اند و قائم مقام ا        ين طرف يمحدود ب 

  ن اسـت  يـ ر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث ا   يمنظور از عدم تأث   . دا کند يپياشخاص ثالث تسر

ـ اةبر عهـد يفيکند، نه تکل يجاد م ياشخاص ثالث ا   يبرا يکه اصوالً قرارداد نه حقّ     شان قـرار   ي

ست که تحقّق قرارداد ينين بدان معنياما ا. کنديا منتقل ميشان سلب يرا از ايدهد و نه حقّيم

ن اشـخاص در  يـ رقابـل اسـتناد باشـد و ا   يو غيدر برابر اشخاص ثالث منتفـ ان آثار آن،يو جر 

يان آثار قرارداد را انکـار کننـد و اعتبـار         يکه منافعشان اقتضا کند، بتوانند تحقّق و جر        يموارد

رقابـل جمـع باشـد،    يهرگاه آثار قرارداد با منافع شخص ثالث ناسـازگار و غ          . آن نشناسند  يبرا

يا منافع شخص ثالـث ، طبـق اصـول و قواعـد حقـوق     يداد مقدم است   نکه اثر قرار  يص ا يتشخ

ط الزم و يت شراياز اموال خود را مطابق قانون و با رعايون ماليمثالً هرگاه مد. گردديانجام م

دار نـسبت بـه   ين معامله و استقرار حق خريتواند بدون اعتنا به وقوع ا    ين نم يمقرر بفروشد، دا  

.ديحق خود برآيفاين مال جهت استيداشت امال مزبور ، درصدد باز
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ان يـ ر قرارداد نسبت به شخص ثالث با قابل استناد بودن تحقّـق و جر         يگر تأث يبه عبارت د  

بنا به مراتب مذکور . جداگانه استيآثار قرارداد مذکور در برابر شخص ثالث، دو مفهوم حقوق

را در بحـث نخـست و   يسـند رسـم  مير منقول بدون تنظيدر باال، ابتدا آثار عقد فروش مال غ     

.ميآوريسپس آثار آن را در برابر اشخاص ثالث، در بحث دوم م

:بحث نخست

ن ي، نسبت به طرفيم سند رسمير منقول بدون تنظيآثار فروش مال غ

ر يـ رمنقول که آثار فروش آن مورد بحث است، اموال غيروشن است که منظور از اموال غ    

مربـوط   ة، ثبت سند معامـل    . ث.ق ۴۷ةاست که طبق ماد    ير منقول يا اموال غ  يمنقول ثبت شده    

ن که قانون ثبـت،  ير منقول مذکور، از جهت ا     ياز آثار فروش مال غ     يبعض. است يبه آن اجبار  

ـ داند و نسبت به اموال غيت آن شخص م يل مالک يدل يفروش آن را به نام شخص      ر منقـول از  ي

ت شناخته شـده اعـراض کـرده    يل مالکيل منقول دلکه در مورد اموا  » تيتصرف به عنوان مالک   «

ـ ب يهر چنـد کـه اثـر اصـل        . است، با آثار فروش مال منقول، متفاوت است        ع نـسبت بـه مـال      ي

کـسان و         يدار اسـت،  يـ ن از فروشـنده بـه خر    يع معـ  يـ ت مب يـ رمنقول و منقول که انتقال مالک     يغ

.م يکنيمير بررسين آثار را در زيا. باشديتفاوت ميب

به بحث ندارد که اثـر عقـد   يازين موضوع نيا.اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد  : الف

. خواهد داشـت يز تسريآن نيباشد، بلکه به لوازم و توابع عرف ين مورد عقد نم   يمحدود به ع  

گر نه تنهـا موجـب انتقـال        يع د ي، مانند هر عقد ب    يم سند رسم  يرمنقول بدون تنظ  يفروش مال غ  

زان ثمن يدار به ميخريا اشتغال الذمهين به فروشنده  يدار و انتقال ثمن مع    يبه خر ع  يت مب يمالک

دار يک از دو مورد معامله به خريدر برابر فروشنده خواهد بود، بلکه سبب انتقال توابع هر يکلّ

که عرفاً از توابع مورد معامله است،       يش تعهد نسبت به انجام امور     يدايا موجب پ  يا فروشنده   ي

:مقرر کرده است. م.ق۲۲۰ةماد. باشديمزين
ن يد بلکه متعاملينمايح شده است ملزم م    يکه در آن تصر    يزيچ ين را به اجرا   يعقود نه فقط متعامل   «

يشـود ملـزم مـ    يا به موجب قانون از عقد حاصل مـ        يهم که به موجب عرف و عادت         يجينتا ةيبه کل 

».باشند
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:دارديمقرر منيع چنيم، در مورد عقد ب.ق۳۵۶ةماد
ا قرائن داللت بـر دخـول   يع شمرده شود يا از توابع مبيکه بر حسب عرف و عادت جزء     يزيهر چ « 

حاً ذکر نشده باشد و اگر چـه  ياست اگر چه در عقد صر      يع و متعلّق به مشتر    يد داخل در ب   يع نما يآن در مب  

».ن جاهل بر عرف باشنديمتعامل

:رد معامله مقرر داشته استم مويدر تسل. م.ق۳۸۳ةن ماديهمچن
».شوديع شمرده ميهم باشد که اجزا و توابع مبيزيد شامل آن چيم بايتسل«

ر يـ هرگاه هنگام فـروش مـال غ    : شود يدا م ين سؤال پ  يطرح ا  ياکنون فرصت مساعد برا   

يسـند رسـم  يم و امضا  ي، ذکر نشود که فروشنده ، ملزم به تنظ        يم سند رسم  يمنقول بدون تنظ  

ـ توان بدان ملزم ساخت     يا فروشنده را م   يدار است، آ  يع به خر  يمبانتقال   ـ ا خ ي بـا توجـه بـه      . ري

ع و آثار ثبـت ملـک   ياز وقوع بيحاک ين سند رسم  يب ةرابط ةمقررات مذکور در باال و مالحظ     

يم سند رسميع قانوناً موظّف به تنظيتوان اظهارنظر کرد که بايبه نام شخص در دفتر امالک، م   

ع ياز توابع مبيکيم يحاصل از عقد و تسليعرفةجيدار به عنوان نت يع به خر  يتقال مب از ان  يحاک

ع يـ بيرا سـند رسـم   يز. توان درخواست کرد   ين امر م  يع را به ا   يباشد و الزام با   يدار، م يبه خر 

آن، عرفـاً و   يا رمز در ساختمان و اتاقها     يد  يدار، مانند کل  يمذکور و ثبت انتقال ملک به نام خر       

مثل فروش و (ع، يکامل از مبةامکان استفادينه را برايرمنقول است که زميع غياً از توابع مب عادت

دار يـ و ثبت ملـک در دفتـر امـالک بـه نـام خر     يسند رسم . سازدي، فراهم م  )رهن گذاردن آن  

ـ افـزون بـر ا    . ت اسـت  يـ دار به عنوان مالک ملک و انتفـاع از آثـار مالک           يخر يمعرف ةليوس ن ي

ع، يـ دار را نسبت به مب    يع و ثبت انتقال ملک به نام خر       يب يسند رسم  يت عرف يابعکه ت  يتيوضع

دار، يـ رمنقول به خريت مال غيع و انتقال مالکين است که پس از تحقّق ب  يسازد ا يآشکارتر    م    

يفروشـنده نـدارد، بلکـه دارا   يبـرا يقانونةديچ فايوجود سند و ثبت ملک به نام فروشنده ه        

.باشديملک مير و مالک واقعدايخريده برايفا

ر يـ دار مـال غ   يـ خر.يم سـند رسـم    ير منقول به ثالث بدون تنظ     يع غ يامکان انتقال مب  : ب

ن يـ در ا.، منتقل کنـد   يم سند رسم  يع را بدون تنظ   يتواند مب  ي، م يم سند رسم  يمنقول بدون تنظ  

روش فـ يم سند رسـم يدار نخست، تنظ  ين خر يتواند به عنوان جانش    يد م يدار جد يصورت خر 

شود و يرمنقول ميع غ يدار نخست، مالک مب   يم که خر  يديرا د يبه نام خود را در خواست کند، ز       
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). م.ق۳۰ةمـاد (را که بخواهد در ملک خود به عمل آورديتواند هر تصرف قانون   يم يهر مالک 

ه يـ عليدن بـه منظـور بـاال، طـرح دعـو     يرسيد از نظر دور داشت که برا   ين نکته را نبا   يا يول

. ه هر دو فروشنده مطرح گردد   يد عل يبا يست و دعو  ين يکاف ييا دوم به تنها   ينخست   ةفروشند

ت او بـه  يو محکوميينخست به تنها  ةه فروشند يعل يان دعو يک طرف، در فرض جر    يرا از   يز

از انتقـال  يسـند حـاک  يکـ يم و امضا شود، يد تنظيبايانتقال، دو سند رسم    يم سند رسم  يتنظ

دوم ةسند مربوط به انتقال ملک از فروشنديگريدوم و دةبه فروشندنخست ةملک از فروشند

، و عـدم صـدور حکـم بـر     يدوم به دادرسةدار دوم ، و در صورت عدم جلب فروشند  يبه خر 

جه به علّت عـدم امکـان الـزام او بـه     ياثر و در نت    يدوم ب  ةالزام او، حکم باال نسبت به فروشند      

ه يـ دار دوم، حکم صـادره عل ينخست به او و از او به خرةوشندانتقال از فريسند رسم  يامضا

ـ انتقال به نـام خر     يسند رسم  يم و امضا  يبرالزام به تنظ   ينخست، مبن  ةفروشند ر يـ دار دوم، غ  ي

بـه  يل رأيبـه تحـص  يمزبور حتّـ ين جهت خواهان در طرح دعويقابل اجرا خواهد بود و بد  

فراخوانده يدوم منحصراً به دادرسةاگر فروشندگر،ياز طرف د. افتيق نخواهد يسود خود توف

ل يدار دوم، به دليانتقال به نام خريسند رسميم و امضايحکم دائر بر تنظيشود، باز هم اجرا

جـه دخالـت   يدوم و در نتةنخـست بـه فروشـند   ةانتقـال از فروشـند  يم سند رسمين که تنظ يا

.ر ممکن خواهد بودياست ، غن سند، الزم يايم و امضاينخست در تنظةفروشند

ـ ع و منـافع آن بـه خر   يم مب يالزام فروشنده به تسل    يتقاضا ةنيفراهم شدن زم  ) ج .داري

ـ ، ايع با سند رسميفروش، همانند بيم سند رسميرمنقول بدون تنظ  يع مال غ  ياز آثار ب   يکي ن ي

يسند رسميم و امضايبدون درخواست الزام فروشنده به تنظ    يتواند حت  يدار م ياست که خر  

ين است که بـا انـشا  يرا فرض ايز. ع مذکور و منافع آن کنديم مبيع، فروشنده را ملزم به تسل     يب

م مال خود يحق دارد تسليدار منتقل شده و هر مالک   يع به خر  يت مب ين مالک يطرف ةليع به وس  يب

مذکور يتقاضايا از هر شخص که متصرف در آن است، بخواهد و برا      يع  يو منافع آن را از با     

يسـند رسـم  يم و امـضا   يع و منافع آن، تنظـ     يم مب يت فروشنده به تسل   يحکم محکوم  يو اجرا 

.باشديانتقال الزم نم
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بحث دوم

، در برابر اشخاص ثالثيم سند رسمير منقول بدون تنظيآثار فروش مال غ

است که اصوالً در برابريک عمل حقوقي، يم سند رسمير منقول بدون تنظيفروش مال غ  

با اثبات وقـوع عقـد مزبـور،    . باشديخود ميآثار قانون يز قابل استناد و دارا    ياشخاص ثالث ن  

دار را در مـال مزبـور،   يت خريب اثر ندهند و مالک    يتوانند، نسبت به آن ترت     ياشخاص ثالث نم  

يبرايحقّيد و الحق، مدعيک قرارداد جديجه به استناد تحقق   يمورد انکار قرار دهند و در نت      

اگـر در   يرمنقـول حتـ   يان شـد، کـه مالـک مـال غ         ين ب يش از ا  يپ. ع مذکور گردند    يخود در مب  

در ينـ يحق ع يدار نوع يخر يگردد، برا  يگريصرفاً متعهد به فروش مال مزبور به د        يقرارداد

توانـد  يمتعهدلـه مـ  يست ول يت ن ي، حق مالک  ينين حق ع  يد که هر چند ا    يآيد م يمال مزبور پد  

ن اسـت کـه    يـ ت ا ين وضـع  يا ةجيع همان مال به خود کند و نت       يتعهد را ملزم به ب    براساس آن م  

يا نسبت بـه آن عمـل حقـوق        يانتقال دهد    يگريتواند آن را بدون اذن متعهدله به د       يمتعهد نم 

خود عقد يپس در صورت انشا. ن او منافات داشته باشديشيآن با تعهد پ  يانشا کند که مقتضا   

ـ باشـد، غ   يدار مـ  يع به خر  يت مب يکه موجب انتقال مالک   ن،  يطرف ةليع به وس  يب ر معتبـر بـودن     ي

.ع روشنتر استيبايبعديتصرفات حقوق

چون . رمنقول استيع مال غين مورد درخور توجه است، اثبات وقوع ب    يکه در ا   يموضوع

ل آن در برابر اشـخاص  يافته است، اثبات تشک   يانعکاس ن  يع مزبور در سند رسم    يبنابر فرض، ب  

.رديگيقرار مير مورد بررسيل زين امر ضمن طرح مسايباشد، که ايث، آسان نمثال

ل مربوط به موضوع مقالهيمسا

يگريديو براياز آن سند رسميکييرمنقول که برايع مال غيک از دو بيهر :۱ةمسأل

دارد؟يتيم شده است، چه وضعيخ مقدم تنظيتاريدارايسند عاد

بـا  يگريو ديبا سند رسميکيع، يله مالک مورد دو عقد ب   يبه وس رمنقول ،   يهرگاه مال غ  

مزبور قابل اسـتناد در  يرد، سند عاديقرار گيخ سند رسميخ مقدم بر تاريتاريدارايسند عاد 
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الـزام فروشـنده بـه    يدر دعـو يدار با سند عادينخواهد بود و خريدار با سند رسم   يبرابر خر 

:دارديم، که مقرر م.ق۱۳۰۵ةرا طبق ماديز. خواهد شدروز ني، پيسند رسميم و امضايتنظ
خ فقـط  يتـار يدر اسـناد عـاد  يه اشخاص ثالث ول   يبر عل  يخ معتبر است حتّ   يتار يدر اسناد رسم  «

ت شـده معتبـر   يکه به نفـع او وصـ  يآنان و کسةم آنها داشته و ورثيکه شرکت در تنظ   ياشخاص ةدربار

».است

ن سـند مزبـور   يست؛ بنابرايبر اشخاص ثالث، قابل استناد ن  مذکور در برا   يخ سند عاد  يتار

خ بوده و بنابر اصل تـأخّر حـادث، تـأخّر منـدرجات آن نـسبت بـه                  يفاقد تار  يمانند سند عاد  

ـ تواند بـا تک ينميدار با سند عاديجه خر يدر نت . مفروض خواهد بود   يمندرجات سند رسم   ه ي

دار بـا سـند   يـ خريع بـرا يد حکم بر وقوع بياکند و بيع معرفيخ سند، خود را مالک مبيبر تار 

خ ي، مقدم بر تـار    يع موضوع سند عاد   يب يخ انشا ينکه ثابت شود تار   يصادر گردد، مگر ا    يرسم

يدار بـا سـند عـاد      يـ ع متعلّـق بـه خر     يـ ن صورت مب  يبوده است که در ا     يع مورد سند رسم   يب

دار بـا  يـ نکه خريفوذ خواهد بود؛ مانند افاقد اعتبار و نة، معامليباشد و معامله با سند رسم     يم

يسـند رسـم  يم و امـضا يتنظـ ةه فروشنده به خواسـت يعليمبادرت به طرح دعويسند عاد 

يع موضوع سند عـاد يمذکور، ملک مورد بيخ پس از طرح دعويانتقال کند و فروشنده در تار   

ع با ياقرار کند که بيدار با سند رسمين که خريا ايبه شخص ثالث منتقل کند، يرا با سند رسم

ينگونـه مـوارد، بـه تقاضـا    يده اسـت، کـه در ا  يواقع گرديع با سند عاديپس از ب   يسند رسم 

سـند  يم و امـضا يمذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظي، سند رسميدار با سند عاد   يخر

.ديخواهد گرديدار با سند عاديفروش مال مزبور به خريرسم

چگونـه  يک ملـک بـه دو شـخص بـا سـند عـاد            يع  يک از دو ب   يت هر   يوضع: ۲مسأله  

ه فروشنده يعليدار سند عاديخريشود؟ در عمل ممکن است، پس از طرح دعوا        يمشخص م 

يع مذکور، شخص ثالث با استناد به سند عاديبيسند رسميم و امضايالزام به تنظ   تةبه خواس 

گردد کـه آن ملـک،       يشود و مدع  وارد   يده است در دعوا   يفروشنده رس  يکه به امضا   يگريد

ـ ا ايش از فروش به خواهان ، به او انتقال داده شده است،    يپ ز مبـادرت بـه طـرح    يـ ن کـه او ن ي

ع بـه نـام خـود    يبيسند رسميم و امضايع به تنظيالزام باتةع به خواس  يه با يعل يگريد يدعوا
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ـ ياشـد،آ نبيگريکي از دو عقد بر د    يل بر تقدم حق     ين مورد اگر دل   يدر ا . کند خ يتـوان تـار  يا م

دانست و حکم کـرد کـه    يگريدار بر د  ياز دو خر   يکيتقدم حق    ةمندرج در دو سند را ضابط     

خ سند ياو مقدم بر تار   يخ سند عاد  يکه تار  يداريانتقال را به نام خر     يد سند رسم  يفروشنده با 

يگـر يخ و ديتارياز دو سند دارا    يکين که هرگاه    يا ا يم و امضا کند؟     يگر است، تنظ  يد يعاد

خ را يمندرجات سند فاقـد تـار  يتوان به حکم اصل تأخّر حادث، انشا     يا م يخ باشد، آ  يفاقد تار 

يم و امـضا يخ، مؤخّر دانسته و فروشنده را بـه تنظـ    يتار يمندرجات سند دارا   ينسبت به انشا  

هـر دو  ت، اگـر يدر نها. خ، ملزم ساختيتاريدارايدار سند عاديانتقال به نام خر  يسند رسم 

يتيک از آن دو چـه وضـع  يـ خ واحد باشـد، هـر    يتار يا هر دو دارا   يخ و   يفاقد تار  يسند عاد 

از دو سند نسبت يکيخ عقد موضوع يع نسبت به تقدم تاريا اعالم باين آ يهمچن. خواهد داشت 

شـده  يل آن مقـدم معرفـ    يکه تشک  يحکم بر اعتبار عقد    يتواند مبنا  يگر م يبه موضوع سند د   

:شودير مطالعه مين مسأله در دو فرض زيرد؟ ايگر، قرار گيعقد دياعتبارياست و ب

ک يـ چ يع تقدم هيباشد و بايخ م يک تار ييا دارا يخ  يهر دو سند فاقد تار     :فرض نخست 

ن فرض با در نظـر گـرفتن اصـول و قواعـد     يدر ا. کنديد نمييتأيگريع را نسبت به د    ياز دو ب  

ح يترجيگريتوان بر ديرا نميک از دو سند عاديچ يحال هرسد که درهري، به نظر م يحقوق

ةليگر به وسيسند دةمعاملياز دو سند بر انشايکيع موضوع يب ين که تقدم انشا   يداد، مگر ا  

.ا اماره ثابت گردديل يدل

ـ ، محکوم يگـر يبر د  يکيح  يعدم امکان ترج   جةينت الـزام   يدار در دعـو   يـ ت هـر دو خر    ي

ک را  يچ  يک طرف تحقّق مفاد ه    يرا از   يز. انتقال است  يسند رسم  يضام و ام  يفروشنده به تنظ  

گر، مفاد دو سند با هم معارض است و جمع يفرض کرد، از طرف د   يگريتوان مقدم بر د    ينم

از دو سـند  يکيح عقد موضوع    يز ترج يست و ن  يممکن ن  ين دو معامله موضوع دو سند عاد      يب

ن توسـل بـه   يه اسـت، همچنـ  يـ رقابـل توج يو غگر، بدون مرجح يبر عقد موضوع سند د     يعاد

ت استفاده از آن به موارد مـصرح در قـانون،   يل خالف قاعده بودن آن و محدود ياستقراع، به دل  

را کـه معاملـه اش بـا فروشـنده معتبـر بـوده و       ين دو شخص مـذکور، شخـص      يتواند از ب  ينم

.ن کندييانتقال ملک به نام او ثبت شود، تعياستحقاق دارد که سند رسم
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که يت درفروش مال به دو شخص با دو سند رسمين وضعيش ايدايم که پيد اضافه کنيبا

مالـک و  لةيانتقـال بـه وسـ   ين که سند رسم   يز ممکن است، مانند ا    يخ واحد باشد ن   يتار يدارا

يکيم و امضا شود و تقدم ساعت وقوع يک روز تنظيل او به طور جداگانه در دفترخانه در يوک

.معلوم نباشديگريامله بر داز دو مع

خ را نسبت به يا فاقد تاريکسان يخ يتاريع داراياز دو بيکيخ  يع تقدم تار  يبا :فرض دوم 

جه معتبـر  يع مقدم و در نتيبالةيکه تقدم آن به وسيعيد بين فرض بايدر ا. کنديد م ييتأ يگريد

فـرض نخـست ذکـر شـد، بـه      را، براساس آنچه در     يز. شود ياعتبار تلق  يشود، دارا يم يمعرف

توانـد  يدار نمـ يـ ک از دو خريچيح ندارد، هيگر ترجيع د يع بر ب  يک از دو ب   يچين که ه  يلحاظ ا 

ـ امـا در ا . م ملک مورد معامله به خـود کنـد   يا تسل يانتقال   يم سند رسم  يع را ملزم به تنظ    يبا ن ي

قـت اقـرار بـه    يد، در حقييـ ن تأيد کند، اييتأيگريع را بر ديکي از دو بيع تقدم  يان، هرگاه با  يم

ن يآن حکم اعتبار اجةيباشد که نتيع قرار گرفته است، ميد باييکه تقدم آن مورد تأيعياعتبار ب

ع مـذکور، از جهـت     ين اعتبار ب  يبنابرا. دار آن خواهد بود   يانتقال به خر   يم سند رسم  يع و تنظ  يب

گر مـورد  يع ديع بر بين بيح ايو ترجيل بر تقدم واقع   يک دل يع به عنوان    يد با ييست که تأ  ين ن يا

ـ از دو بيکـ ياعتبـار  ةاماريا حت يل و   يتواند دل  يد مزبور نم  ييرد؛ که تأ  يگياستناد قرار م   ع در ي

ـ يان مقـر  يـ گر باشد؛ بلکه صرفاً از جهت داللت اقرار بـه ز      يع د يبرابر ب  شـخص فروشـنده   يعن

جـه  يشود، و در نتيدو ساقط مبه لحاظ تعارض مفاد آن  يداللت دو سند عاد    يباشد؛ وقت  يم

خود را ثابت کند، تنها اقرار بـه  يادعايتواند با استناد به سند عاديدار نميک از دو خر   يچيه

ع ملـک بـه او   يشود که بيداريخريتواند در برابر فروشنده مثبت ادعا   يل منحصر م  يعنوان دل 

.گر مورد اقرار فروشنده قرار گرفته استيع ديش از بيپ

يگـر يخ و ديتارياز آن دو دارايکيا  يخ متفاوت   يتار يدارا يدو سند عاد   :سوم فرض

خ مقـدم معتبـر   يتـار يا دارايخ يتاريدارايد سند عادين دو فرض، بايدر ا. خ استيبدون تار 

:شودير بررسيد در دو حالت زين فرض باين جهت ايگردد و بديتلق

ک از آن دو در   يـ چين حالت ه  يدر ا . باشد خ متفاوت يتار يدارا يدو سند عاد   :۱حالت  

دار به علت تعـارض مفـاد آن دو   ين دو خريست و داللت دو سند ب     يقابل استناد ن   يگريبرابر د 
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دار يـ خر ةليان مقر به وس   يخ مقدم براساس اعتبار اقرار به ز      يتار يگردد، اما سند دارا   يساقط م 

يد به اعتبار منـدرجات سـند عـاد    يدادگاه با ن  يبنابرا. ه فروشنده قابل استناد است    ين سند عل  يا

آن بـه  يخ مذکور در سند، در زمـان امـضا  يکند و در صورت اثبات وجود تاريدگيمذکور رس 

دار و يانتقال ملک به خريسند رسميم و امضا يت او به تنظ   يبر محکوم  يفروشنده، رأ  ةليوس

ک يرا ، از يز. کور ثابت نشودخ مذيم ملک مورد معامله به او بدهد، هر چند که صحت تاريتسل

شود، اما يرقابل قبول ميل تعارض، غيدار به دليهر دو خريطرف پس از سقوط دو سند، ادعا

ةليبـه وسـ  يسـند عـاد  يخ مقدم مذکور در زمان امـضا     يان پس از ثبوت وجود تار     ين م يدر ا 

شـود کـه        يمـذکور ثابـت مـ   يدار سند عـاد   يفروشنده به سود خر    ياقرار کتب  يفروشنده، نوع 

خ در ير قابل استناد بودن تار    يغ ةن امر با قاعد   يت فروشنده گردد؛ ا   يمحکوم يرأ يتواند مبنا يم

خ آن در برابـر اشـخاص ثالـث     يرقابل استناد بـودن تـار     يبرابر اشخاص ثالث منافات ندارد و غ      

سـند  يامـضا خ مزبور را در زمانيکه تاريرقابل استناد بودن آن در برابر فروشنده ا     يموجب غ 

شود کـه  يمطرح ميخ هنگامير قابل استناد بودن تار يبه عالوه غ  . د کرده است نخواهد بود    ييتأ

ل مزبـور  ي، دليخ مقدم سند عاديباشد، که بدون در نظر گرفتن تار    يليثالث همراه با دل    يادعا

شـد کـه در   ل ثالث معارض با   ي، با دل  يخ مقدم سند عاد   يثالث باشد و منحصراً تار     يمثبت ادعا 

ر قابل استناد در برابر ثالث خواهد بـود؛ امـا در حالـت      ي، غ يخ مقدم سند عاد   ين صورت تار  يا

يثالث با مفـاد سـند عـاد   ةليابراز شده به وسين است که مفاد سند عاد     يمورد بحث فرض ا   

پس بعد  . گردد يز تعارض داشته و ساقط م     ين سند، ن  يخ مقدم ا  يبدون لحاظ تار   يخواهان، حتّ 

خ يتـار يدارايخ مقدم، استناد به سند عـاد  يسند با تار   ةدارند يثالث و دعوا   يسقوط دعوا  از

در برابر ثالث محسوب نخواهـد  يخ سند عاد يث هم استناد به تار    ين ح يخ آن، از ا   يمقدم و تار  

خ آن يکـه تـار   ين حالت، نسبت به تقدم وقوع معامله موضـوع سـند          يد فروشنده در ا   ييتأ. بود

ده و صدور حکم يخ مقدم گرديتاريدار سند دارايت خريتواند سبب محکوميت، نممؤخّر اس

خ مقدم مذکور ين که ثابت شود تاريخ مؤخّر گردد، مگر ايتاريدارا يدار سند عاد  يبه سود خر  

خ مقدم يبا تاريع سند عاديش از بيخ مؤخّر پيتاريدارايع سند عاديبوده و واقعاً بير واقعيغ

خ منـدرج در  ين موضوع کـه تـار  ين که در فرض ثبوت ايرا، با توجه به ا يز. است دهيواقع گرد 
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فروشـنده مـورد   ين سند موجود بوده و با امضا   يا يخ مقدم هنگام امضا   يتار يدارا يسند عاد 

خ مقـدم  يتـار يدارايدار سند عادياقرار به سود خر يد نوع يين تأ يد او قرار گرفته است، ا     ييتأ

ممکن يان مقرله قبليخ مؤخّر و به زيبا تاريدار سند عاديز آن به سود خر   باشد که رجوع ا   يم

گـر بـه   يک اقرار مـستقل د يل يست، هر چند ممکن است بر اثر رجوع مذکور، از جهت تشک   ين

م يز مـسؤول تـسل  ين شخص نيخ مؤخّر، فروشنده در برابر ا     يتار يدارا يدار سند عاد  يسود خر 

.مت آن گردديقيعنيبدل ملک 

خ مقدم را در سند ، به هنگام يتاريدارايخ سند عاديا وجود تاريگاه فروشنده صحت هر

فروشنده ثابت نشود، الزام فروشـنده بـه   يخ در زمان امضايخود انکار کند و وجود تار    يامضا

خ مقـدم ، امکـان   يتـار يدار سـند دارا يـ م ملک بـه خر  يع و تسل  يب يسند رسم  يم و امضا  يتنظ

خ مقـدم،   يتار يدار سند دارا  يم ملک به خر   يع و تسل  يب يسند رسم  يامضارا  يز. نخواهد داشت 

گردد، تـا بتـوان   يدار محقّق نمين خرياز فروشنده به سود ا     يرا اقرار يز. امکان نخواهد داشت  

.براساس آن فروشنده را ملزم ساخت

اگـر  زين حالت نيدر ا. خ باشديفاقد تاريگريخ و ديتارياز دو سند، دارايکي:۲حالت  

خ مقدم، متعارض بـوده  يتاريخ سند داراير قابل استناد بودن تاريچه دو سند مذکور به علّت غ   

ک در يمطروح نسبت به هر  يجه در دعو  يشود و در نت    يل معارض ساقط م   يو به عنوان دو دل    

يخ سـند عـاد  ين کـه تـار  يـ رد، اما با فرض ثبوت ايتواند مورد استناد قرار گ ينم يگريبرابر د 

د قرار گرفته است، اقرار فروشنده ييفروشنده موجود بوده و مورد تأيخ، هنگام امضايتاريدارا

م يخ، محقّق و فروشنده بر حسب اقرار خود، ملزم به تنظ       يتار يدارا يدار سند عاد  يبه سود خر  

ع يـ ن کـه ثابـت شـود ب   يـ دار خواهد بـود، مگـر ا  ين خريانتقال ملک به ا  يسند رسم  يو امضا 

علّـت  . ده اسـت  يخ، انشا گرد  يتار يدارا يع سند عاد  يش از ب  يخ پ يفاقد تار  يدموضوع سند عا  

ـ بـا خر   يسـند رسـم    يم و امضا  ين که فروشنده ملزم به تنظ     يا خ       يتـار يدارا يدار سـند عـاد    ي

فروشـنده،  يخ در سند مذکور در زمـان امـضا  ين است که بر فرض ثبوت وجود تار      يشود ا يم

ن جا به يگردد و از ايافته تلقّيد تحقّق يخ مذکور در سند، بايارن سند در تيع موضوع ايوقوع ب
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يدارايع سـند عـاد  يـ خ، پس از ب   يفاقد تار  يع سند عاد  يب يد انشا يحکم اصل تأخّر حادث با    

.خ، فرض گردديتار

ع سـند  يـ د گفت که هرگاه فروشنده ، تقـدم ب     ين حالت، با  يبا توجه به مطالب مذکور در ا      

شود که ين امر سبب نميد کند، اييخ تأيتاريدارايع سند عادينسبت به بخ را يفاقد تار  يعاد

دار سـند   يـ م ملـک بـه خر     يانتقال و تسل   يسند رسم  يم و امضا  يحکم به الزام فروشنده به تنظ     

خ در يتـار يدارايخ سـند عـاد    ين که تار  يرا بر فرض ثبوت ا    يز. خ صادر گردد  يفاقد تار  يعاد

خ مـذکور در زمـان      يد فروشـنده نـسبت بـه تـار        ييه است، تأ  فروشنده موجود بود   يزمان امضا 

خ محـسوب       يتـار  يدارا يدار با سـند عـاد     ياقرار به سود خر    يمذکور، نوع  يسند عاد  يامضا

يدارايدار سـند عـاد   يان خر ين اقرار، به ز   يتواند با رجوع خود از ا      يشود که فروشنده نم   يم

روشن است که در صـورت  . از اعتبار ساقط کندگر، اقرار مذکور رايدار ديخ و به سود خر    يتار

يع سند عاديفروشنده، اقرار او نسبت به تقدم وقوع ب       يخ در زمان امضا   يعدم اثبات وجود تار   

ن عقد و الـزام  يتواند مستند حکم به اعتبار ايخ، ميتار يدارا يخ نسبت به سند عاد    يبدون تار 

.خ شوديبدون تاريدار سند عاديام خرانتقال به نيسند رسميم و امضايفروشنده به تنظ
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نقد و بررسي مقررات اجراي احكام مدني عليه وزارتخانه ها ، موسسات 

اجراي احكام در اين مورديحدهادولتي و شهرداريها و رويه وا

٭كيومرث سپهري

چكيده

شريفات با صدور حكم در دعاوي مدني،اصوالً اجـراي آن بايـد بـا رعايـت شـرايط و تـ             

مندرج در قانون اجراي احكام مدني باشد و داشتن مهلت هاي طوالني براي عـدم اجـراي آن،     

امري غير منطقي و خـالف هـدف و فلـسفه دادرسـي و الزم االجـرا بـودن احكـام اسـت،اما                       

قانونگذار بعد از انقالب اسالمي مقرراتي وضع كرده است كـه بـه برخـي از مراجـع دولتـي و          

ي براي اجراي احكامي كه عليه آنهـا صـادر شـده داده اسـت،با توجـه بـه              عمومي مهلت اضاف  

عناوين و مفاد اين قوانين اينكه كدام يك از دستگاههاي اجرايي مشمول اين قـوانين هـستند و      

اي قانون محاسبات عمـومي كـه داراي مقـررات گـسترده     (اينكه اصوالً با تصويب قوانين بعدي     

د يا خير و    نخاصي به تصويب رسيده اند،داراي اعتبار هست       آيا اين مقررات كه در شرايط     )است

بافرض اعتبار،مراجع ذيربط با چه شرايطي مي توانند به استناد آن ها اجراي حكم را به تـاخير             

اندازند،و در صورت تخلف وسوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاري براي آنها دارد ومسايلي در    

.اين نوشتار استارتباط با اين موضوع ها،مورد بحث 

واژگان كليدي 

شـهرداريها، ،وزارتخانه ها و موسسات دولتـي     مهلت اجراي حكم،  فوريت اجراي حكم،  

.قانون محاسبات عموميشركتهاي دولتي،موسسات عمومي غير دولتي،
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مقدمه و طرح بحث 

براساس اصل سي و چهارم قانون اساسي،دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كـس                

ند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صـالح رجـوع نمايـد و هـدف اصـلي دادخـواهي                   توامي

غايت و هدف دادرسي اجراي حكـم  ((به عبارت ديگر .تحصيل حكم قطعي و اجراي آن است     

است،شخصي كه حق او تضييع شده و جهـت احقـاق حـق بـه دادگـاه مراجعـه كـرده اسـت                   

كند و حكمي كـه  رگه حكم مقصود او را تامين نميخواهد حق خود را بستاند،صرف اخذ ب   مي

تـر از صـدور   اجرا نگردد ارزشي نخواهد داشت،بنابراين مي توان گفت كه اجراي حكـم مهـم         

شود و صاحب حكم است و در نتيجه اجراي حكم است كه حق دادخواه از غاصب ستانده مي

)١(. »ژه اي داردبر اين اساس است كه اجراي حكم اهميت وي.حق به حق خود مي رسد 

در بسياري از موارد محكوم عليه علي رغم قطعيت حكم،به انحاء مختلف سعي در عـدم             

اجراي حكم يا بال اثر كردن عمليات اجرايي دارد،بنابراين مرحله اجراي حكم نياز به تـداوم و             

يقيني استمرار عمليات و سرعت در اقدامات اجرايي دارد و نبايد بدون دليل و مستند صريح و         

اگر حكم دادگاه اجـرا نـشود و يـا در پـيچ و خـم        ((اقدامات اجرايي را معوق گذاشت وگرنه       

كاغذبازي قرار گيرد و يا محكوم عليه به حيله هايي متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامـد و        

خود آثار حكم را از بين ببرد دستگاه قضايي نمي تواند اعتبار الزم را داشته باشد و به وظايف                  

قيام نمايد،مرحله اجرا مرحله اي نيست كه با درنگ و ترديد و شك و تقاضاهاي ايـن و آن از              

)٢(!حركت باز ماند  
آيد همين آنچه از مفاد مقررات قانون اجراي احكام مدني نيز به دست مي    ))

.است 

قانون اجراي احكام مدني از حيث چگونگي و زمـان اجـراي حكـم هـيچ تفـاوتي ميـان             

شـخص حقـوقي   ا بص محكوم عليه اعم از شخص حقيقي ويا حقوقي حقوق خصوصي           اشخا

ولي بعد از انقـالب اسـالمي در مـورد محكـوم     )قانون٣٤ماده (قايل نشده است حقوق عمومي   

عليهي كه دولت يا سازمانهاي دولتي يا شهرداريها باشد،مقرراتي وضع شده است كه وضـعيت             

رف خالف اصول قانون اجراي احكام مدني و فلسفه خاصي را بوجود آورده است كه از يك ط

و اقتضاي احكام قطعي است و خود به نوعي موجب طوالني شدن جريـان دادرسـي و تـأخير       
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اجراي حكم گرديده است و از جهتي باعث كاهش اعتبار احكام و از طـرف ديگـر در برخـي           

را فـراهم آورده  هموارد زمينه سـوء برداشـتها و تـأخير نابجـا و عمـدي اداي حـق محكـوم لـ         

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولـت و عـدم تـأمين و توقيـف               ((يكي از اين قوانين     .است

:مي باشد كه مقرر نموده است١٥/٨/١٣٦٥مصوب ))اموال دولتي

ها و موسسات دولتي كه درآمـد و مخـارج آنهـا در بودجـه كـل             وزارتخانه-ماده واحده 

مربـوط بـه محكـوم بـه دولـت در مـورد احكـام قطعـي          مكلفند وجوه   گردد،كشور منظور مي  

دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات           

بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و  

بعـد خـود منظـور و پرداخـت          عدم امكان تامين از محلهـاي قـانوني ديگـر در بودجـه سـال              

نمايند،اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و امالك و ساير مراجع قـانوني ديگـر مجـاز بـه              

ها و موسسات دولتي كـه اعتبـار و بودجـه الزم را      توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه      

از سـال صـدور   جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابالغ بودجه يكسال و نيم بعـد   

ــود  ــد ب ــاف   .حكــم نخواهن ــز مع ــذكور ني ــان م ــامين در زم ــه ت ــت از دادن هرگون ــمناً دول ض

ها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخـت  باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانه مي

بـه   محكوم به استنكاف نموده اند،مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف توسط محـاكم صـالحه             

يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب    

.وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده مي باشد

دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي الزم را به عنوان تامين -١تبصره 

رتيكه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود،به حكـم دادگـاه            در صو .به دادگاه بسپارد  مدعي به، 

.تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد
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لغـو   ١٣٣٤قانون بودجه سال     ١٨و تبصره    ١٣٥٧قانون بودجه سال     ٥٣تبصره  -٢تبصره  

*.مي شود

قيـف امـوال   قانون راجع بـه منـع تو  ((: قانون ديگر كه در اين زمينه تصويب شده است    

مي باشد،كه در اين قانون مقرر ١٤/٢/١٣٦١مصوب ))منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها    

:شده است

وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها -ماده واحده

م شـهرداري  و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نـا              

شـهرداريها مكلفنـد    .نمي باشد مين و توقيف و برداشت    أباشد،قبل از صدور حكم قطعي قابل ت      

وجوه مربوط محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائـي ثبتـي يـا اجـراي                    

رات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتـي  ردادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مق  

پرداخت نمايند در غيـر ايـن صـورت        ملهخير تاديه به محكوم   أاحتساب خسارت ت  بدون  ود  خ

تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا ذينفع مي

.برداشت نمايد

چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات الزم از پرداخـت ديـن خـود                 -تبصره

. اف نموده است شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شداستنك

اما اينكه دولت كيست و چه ادارات و تشكيالتي،دولتي محسوب مي شوند و موسـسات                

د و اينكه دولت و شهرداريها تحت       نگرددولتي و شهرداريها شامل چه سازمانها و نهادهايي مي        

بـه ازاي تخلـف از شـرايط    استفاده نمايند و مـا توانند از اين تسهيالت قانوني    چه شرايطي مي  

مقرر قانوني چيست و اين قوانين چگونه بايد اجرا گردند ولي در عمل چگونه بـه كـار گرفتـه                

*
وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولـت         : قانون بودجه مقرر كرده بود     ٥٣تبصره  

كل كشور را با رعايت حق تقدم از حيث ١٣٣٤قانون بودجه سال ١٨در مورد احكام قطعي دادگاهها موضوع تبصره 

مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظـور           تاريخ ابالغ دادنامه قطعي حسب      

.در قانون بودجه كل كشور و يا از محل اعتبارات مصوب ديون بالمحل بودجه مربوط تامين و پرداخت نمايند
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شوند و اصوالً آيا اين قوانين الزم االجرا هستند يا خير و اصول حـاكم بـر اجـراي احكـام                   مي

شـود در حـد   كه سعي ميباشند ، مباحث اين مقاله ميكدامند و مباحثي در ارتباط با اين موارد     

وسع و اختصار ارائه گردد و اميد است در راستاي اجراي صحيح عدالت و كوتاه كردن جريان         

.ها موثر باشدپرونده

اصول وكليات-١

بعضي از اصول حاكم بر اجراي احكام مدني١-١

ي احكام مدني تـصريح كـرده   قانون اجرا  ٣٤ماده   :اصول فوريت اجراي حكم       ١-١-١

همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد،محكوم عليه مكلف است ظـرف ده روز مفـاد   : است  

آن را به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد و يا مالي معرفي كند كه       

شود كه قانونگـذار  ميبنابراين مالحظه    …اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و            

.تاكيد مي نمايد كه محكوم عليه بايد بدون تعلل و به فوريت حكم را اجرا نمايد

قانون اجراي ٢٤ماده :اصل تداوم عمليات اجرايي و عدم تأخير اجراي حكم       ٢-١-١

تواند اجراي حكم بعد از شروع به اجرا نمي) مأمور اجرا(دادورز : احكام مدني مقرر كرده است

ا تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قـرار دادگـاهي كـه دسـتور                ر

خير اجراي حكم را دارد يا ابراز   أاجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صالحيت صدور دستور ت          

رسيد محكوم له داير بر وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يـا قطـع يـا                   

اين ماده يكي از مواد مهم قانون اجراي احكام مدني است كه بر اصـل ضـرورت              . اءتاخير اجر 

وقتي اراده دادگاه بر امري قرار گرفت و در قالب حكم بـه        .اجراي حكم الزم االجرا تاكيد دارد     

مهاجري،علي،شرح جامع قانون (نفع خواهان و عليه خوانده ظاهر شد اين حكم بايد اجرا شود     

).٩١،صفحه اجراي احكام مدني

قانون تصريح كرده است كه درخواست رفـع اخـتالف موجـب تـاخير     ٣٠همچنين ماده   

.اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد

اصل الزم االجرا بودن حكم است و به تاخير انداختن يا عدم اجراي حكم به علت امـور         

بنـابراين   )٣()شعبه اول دادگاه انتظامي قـضات      ٣٠/٩/٧١-١٩٨راي شماره   (حادث تخلف است    
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شود كه قانون با تاكيد فراوان بر عدم هر گونه وقفه و تعطيلي و يا تاخير در اجراي     مالحظه مي 

مورين اجرا نبايد در اجراي حكم كوچكترين تعلل و أحكم تصريح نموده است،و مسوولين و م 

.نيز در اين زمينه قابل توجه استقانون موصوف٥٠ماده .تاخيري بنمايند

اصل ممنوعيت اشخاص و مقامات دولتي و عمومي در جلوگيري از اجـراي               ٣-١-١

: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني مقرر نموده است٨ماده :حكم

هد و يا از اجـراي  هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير بد         

آن جلوگيري كند،مگر دادگاهي كه حكم را صادر نموده و يا مرجع باالتر ،آن هـم در مـواردي         

.كه قانون معين نموده است

باشد، ولي اشاره به اين موضـوع از      هر چند موضوع بحث ممانعت از اجراي حكم نمي        

مايان شود و حتي اهميت اجراي حكم قطعي دادگاه بيشتر ن  اين جهت است كه اهميت و لزوم      

اي است كه در كليات قانون آيين دادرسي مدني قانونگذار به آن تاكيد نموده اسـت و            به درجه 

قانون مجازات اسالمي نيز براي ممانعت كننـدگاني كـه داراي   ٥٧٦بر اين اساس است كه ماده    

از صـاحب    چنانچه هـر يـك    : مقام رسمي باشند،مجازات سختي در نظر گرفته است،بدين بيان        

مورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشـد از مقـام خـود      أمنصبان و مستخدمين و م    

سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتـي و اجـراي احكـام يـا         

گيري اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قـانوني صـادر شـده باشـد،جلو            

. نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد

بنابراين هيچ يك  از مقامات دولتي و عمومي صالحيت،قدرت و توانايي جلوگيري از              

.اجراي حكم را ندارند

اعتبار يا عدم اعتبار قوانين مورد بحث ٢-١

ه واضح اسـت قـوانين موضـوع    چنانك:شرايط و اوضاع و احوال زمان تصويب     ١-٢-١

بحث بعد از انقالب اسالمي و در زماني تصويب شده اند كه كشور درگير جنـگ ناخواسـته و           

دفاع بوده است و در آن زمان بسياري از امكانات و اموال دولت وكـشور در خـدمت دفـاع از           

حفظ كيان و تماميت ارضي كشور بوده است و از طرف ديگـر بـه خـاطر مـشكالت ناشـي از       
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جنگ،وضعيت بودجه و درآمد دولت مطلوب و عادي نبوده است،به عالوه با توجه به شـرايط            

از نظـر  ) كه خود گردان و مـستقل از دولـت بودنـد         (خاص آن زمان بسياري از شهرداريها نيز        

درآمد و امور مالي،به هيچ وجه در حد مطلوب نبوده و از انجام كامل وظايف و تعهدات خـود   

،بنابراين صرف نظر از ساير مسايل و مباحث،بايد مدنظر داشته باشيم كـه قـوانين   اندناتوان بوده 

مذكور در شرايط عادي وضع نگرديده و زاييده اوضاع و احوال خاصـي بـوده انـد و بـر ايـن                    

.اساس در اجراي آنها نبايد گشاده دستي به خرج داد

هـاي  آمده و به فعاليتاز طرف ديگر بعد از انقالب نهادها و موسسات گوناگوني بوجود       

مختلفي مشغول شده بودند،بدون اينكه در همه ابعاد قوانين و مقررات خاص آنها بـه تـصويب      

رسيده باشد و كامالً طبيعي بود كه در امور مالي و محاسباتي خود در عمل با مشكالتي مواجه                

نيـز   ١٣٤٩شوند،و از سويي قوانين پيشين و از جمله قانون محاسبات عمـومي مـصوب سـال                 

.توانست جوابگوي وضعيت موجود باشدنمي

قـانون  :١٣٦٦بررسي موضوع از طريق قانون محاسبات عمومي مصوب سال   ٢-٢-١

اصول و ضوابط فعاليت هـاي مـالي و چگـونگي معـامالت و نحـوه اداره امـوال و          ،محاسبات

لتي را تعيين   وضعيت مالكيت دولت و موسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي و شركتهاي دو            

غيـر  از هـر طريـق اعـم از قـراردادي و          ( همچنين اين قانون چگونگي ايجـاد تعهـد         .نمايدمي

يكـي از تعهـدات و   .و كيفيت پرداخت هاي ناشي از آنرا مشخص كرده اسـت       ) …قراردادي و   

ناميده شده است،احكام قطعي صـادره از طـرف          ))ديون بالمحل    ((ديوني كه از نظر اين قانون       

٨مـاده  .مي باشد ) …تهاي موضوع قانون كار و      أهيمثل دادگاهها،ديوان عدالت،  (صالحه   مراجع

:قانون محاسبات عمومي در اين زمينه اينگونه بيان مي كند

ديون بالمحل عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كـه در بودجـه                 ((

و در هر دو صـورت  } باشد{بار مصوب مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعت    

:به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد

.احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.الف 
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انواع بدهي به وزارتخانه و موسسات دولتي و شـركتهاي دولتـي ناشـي از خـدمات           .ب  

ت و هزينـه هـاي مـشابه كـه          انجام شده مانند حق اشتراك برق،آب، هزينه هاي مخابراتي،پـس         

.خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد

.هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشدساير بدهي.ج 

انواع ديون بالمحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعـالم     

.))خواهد شد

جاد تعهد و ايجاد دين بـر ذمـه دولـت را احكـام              همين قانون يكي از راههاي اي      ١٩ماده  

ايـن قـانون از   ٥٥همچنين در مـاده  .صادر شده از طرف مراجع قانوني و ذيصالح دانسته است      

.تعيين اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده بحث شده است

مين أبـراي تـ  والًا: آنچه از بررسي مواد قانون محاسبات عمومي بدسـت مـي آيـد اينكـه            

.محكوم به احكام محاكم و ديگر مراجع ذيصالح راهكارهاي قـانوني پـيش بينـي شـده اسـت          

اين راهكارها نسبتاً گسترده بـوده و دسـتگاههاي اجرايـي در صـورت تمايـل بـه راحتـي              ثانياً

نحـوه پرداخـت    با وجود اينكه ايـن قـانون بعـد از قـانون            ثالثاً.توانند از آنها استفاده نمايند    مي

به تصويب رسيده است و تهيـه كننـدگان   يف اموال دولتين و توقيو عدم تأممحكوم به دولت  

آن كه متخصص در امور بودجه و درآمد و هزينه دستگاههاي دولتي بـوده انـد، نـه تنهـا هـيچ          

م به اند كه براي اجراي محكواي به قانون مذكور ننموده اند، بلكه هيچ ضرورتي هم نديدهاشاره

احكام محكوميت دولـت وسـازمانهاي دولتـي مهلـت تعيـين نمايند،بلكـه بـرعكس روشـها و            

راهكارهــايي بــراي پرداخــت در نظــر گرفتــه انــد و در چنــد مــاده اشــاره بــه اجــراي حكــم 

بنابراين چون قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عـدم تـامين و توقيـف امـوال                  .اندنموده

حداقل در قسمت مربوط به داشتن مهلت اجراي حكم به ميزان يـك       (١٥/٨/٦٥دولتي مصوب   

مفاداً مغاير قانون محاسبات عمومي اسـت،با توجـه بـه           ،) سال و نيم بعد از سال صدور حكم       

به عالوه سكوت در مقام بيان خود بهترين دليل بـر  .اين قانون،نسخ ضمني شده است     ١٤٠ماده  

.دن مهلت خاص نداشته استاين است كه قانونگذار نظري بر دا
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عالوه بر آن به نظـر مـي رسـد در پيـشنهاد قـانون نحـوه پرداخـت محكـوم بـه دولـت                         

هايي صورت گرفته و ناشي از موارد خاصي بوده است وگرنه اگر قرار باشد مهلت               ناهماهنگي

كه (خاصي براي دولت براي اجراي حكم تعيين شود بايد در قانون اصلي و تخصصي مربوطه             

)٤(.تعيين مي شد) ون محاسبات عمومي استقان

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب        ٢توان به ماده    همچنين در اين زمينه مي    

هر چند اين قانون به گونه اي است كـه ظـاهراً در مـورد اشـخاص         نيز اشاره كرد،   ١٣٧٧سال  

اي قـوي بـر   هنه اسـت،قري حقيقي است،ولي با توجه به اينكه هيچ اشاره اي به استثنائات نكـرد  

تاكيد قانونگذار براي اجراي فوري احكام و عدم وجود امتياز براي اشـخاص حقـوقي حقـوق            

.استعمومي

قـانون نحـوه پرداخـت    (هر چند شايد تا كنون كسي شك در اعتبار قانون مـورد بحـث              

وعي عجيـب  نكرده و اعالم نسخ آن به ن) به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي         محكوم

رسد استنباط و تفـسير فـوق الـذكر بـه واقيعـت نزديكتـر            و غريب تصور شود،ولي به نظر مي      

باشد،با وجود اين با توجه به گستردگي عمل به قانون مذكور و با فرض اينكه قـانون منـسوخ                   

.  پردازيمباشد،به ادامه بحث با بيان جزئيات بيشتري مينمي

ول قانوناشخاص حقوقي حقوق عمومي مشم-٢

شهرداريها ١-٢

به صراحت قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقـول متعلـق بـه شـهرداريها                    

،فقط اموال شهرداريها قابل تامين و توقيف نبـوده و بـراي پرداخـت وجـوه     ١٣٦١مصوب سال  

رايطي محكوم به احكام قطعي دادگاهها يا اوراق اجرايي ثبتي يا مراجع قانوني ديگر تحـت شـ                

تا يك سال فرصت دارند،بنابراين اشخاص حقوقي ديگري كـه ممكـن اسـت وظـايف مـشابه                 

در ايـن مـورد  .شهرداري داشته باشند،از اين فرصت و استثنا قـانوني بهـره منـد نخواهنـد بـود           

توان دهياريها را مثال زد كه كار و وظايف آنها چيزي است شبيه شهرداريها ولي در محدوده مي

ر است،بنابراين چنانچه دهياري در حق شخصي محكوم گردد نمي تواند به ايـن قـانون     كوچكت

.استناد نمايد
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همچنين اشخاص حقوقي كـه وابـسته بـه شـهرداريها هـستند ولـي بطـور مـستقل اداره                     

فـالن شهر،شـركتي   يتوانند مشمول عنوان شـهرداري باشـند،مثالً اگـر شـهردار       نميشوند،مي

توانـد از   نميه كار آن توليد و پخش آسفالت باشد و محكوميتي حاصل نمايد،           تاسيس نمايد ك  

اما در شهرهاي بزرگ شهرداريها براي انجام وظـايف    .هاي قانوني مذكور استفاده نمايد    فرصت

به نحو احسن و با توجه به گـستردگي كـار در داخـل خـود شهرداري،سـازمان و تـشكيالت                      

بـدون اينكـه شخـصيت حقـوقي        نماينـد، سازماندهي مـي  يداخلبا تعيين اساسنامه  مختلفي را   

سازمان خدمات موتوري،سازمان پاركها و فضاي سبز،سـازمان        :مستقل واقعي داشته باشند مثل    

رسد اين تشكيالت همان شهرداري است اما به شـكل       ميدر اين موارد به نظر     …آرامستانها و   

.تخصصي تر فعاليت مي نمايند

:ن اعالم نموده استين چنيايه مشورتيک نظريه در يقضائقوهيداره حقوقا

يك استثناء بر قاعده عمومي است،لذا ١٣٦١قانون منع توقيف اموال شهرداريها مصوب      ((

با فرض اينكه اموال سازمانهاي تابعه شهرداري صد در صد هم متعلق به شهرداريهاي صـاحب   

يدارا يرسـد منظـور سـازمانها      يبه نظـر مـ    كه  )٥(.))مشمول اين قانون نمي گردد      سهم باشد، 

د ثبـت اساسـنامه در   ين مورد با  يو مالک را در ا    . باشد يم) ثبت شده (يت مستقل واقع  يشخص

.اداره ثبت شرکتها قرار داد

دولت و موسسات دولتي٢-٢

با فرض اينكه قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتـي      

داراي اعتبار باشد و نسخ نشده باشد،شامل همه اشخاص حقوقي دولتي به             ١٣٦٥مصوب سال   

: گردد و فقـط دو دسـته از ايـن اشـخاص را شـامل مـي گـردد كـه عبارتنـد از              معني اعم نمي  

.ها و موسسات دولتيوزارتخانه

بنابراين شركتهاي دولتي،موسسات عمومي غير دولتي از قبيل سازمان هالل احمر،سازمان           

كـه ممكـن اسـت قـبالً هـم دولتـي بـوده           (اجتماعي،بانكها،شركتهاي عمومي غير دولتي     تامين

ماننـد شـركتهاي آب و فاضـالب شهري،شـركتهاي توزيـع نيـروي برق،بـه هـيچ وجـه            )باشند

همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانهـاي  .توانند مشمول قانون مذكور باشند نمي
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همچنـين اسـت شـركتها و       .توانند تحت شمول اين قـانون قـرار گيرنـد         نميانقالبي هم قاعدتاً    

بـدون  (موسسات انتفاعي و غير انتفاعي كه بوسيله اشخاص حقوقي مذكور ايجـاد شـده باشـد              

).اينكه قانون و مقرره خاصي براي ايجاد آنها بطور مستقيم مجوز داده باشد

رخي مقـررات ديگر،تعريـف و   توضيح مطلب اينكه بر اساس قانون محاسبات عمومي و ب  

.وضعيت اشخاص مذكور مشخص شده است كه به پاره اي از آنها اشاره مي گردد

واحـد  وزارتخانه: وازرتخانه را اينگونه تعريف مي كند  ماده دو قانون محاسبات عمومي      

.سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است

واحد سازماني مشخصي موسسه دولتي: سات دولتي مي گويددر تعريف موس   ماده سه و  

به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكـي از قـواي سـه گانـه اداره مـي شـود و عنـوان          كه است

.وزارتخانه ندارد

واحـد   شركت دولتـي  : شركت دولتي نيز در ماده چهار قانون اينچنين تعريف شده است          

صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم  قانون و سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به       

يا دادگاه صالح،ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش        

هر شركت تجاري كه از طريـق سـرمايه گـذاري    .درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد    ٥٠از  

م آن متعلـق بـه شـركت دولتـي         درصد سها  ٥٠شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از          

.است،شركت دولتي تلقي مي شود

موسـسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي          قانون مذكور در مورد      ماده پنج همچنين  

واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قـانون بـه منظـور انجـام وظـايف و            : گويدمي

اين قبيل موسسات و نهادها بـا        فهرست.خدماتي كه جنبه عمومي دارد،تشكيل شده يا مي شود        

توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسالمي        

).تبصره ماده پنج(خواهد رسيد

بـا  ١٩/٤/١٣٧٣بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيـر دولتـي مـصوب       

ع تبصره ماده پنج قانون محاسبات الحاقات بعدي ،نهادها و موسسات عمومي غير دولتي موضو      

:عمومي عبارتند از
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درصـد سـهام و سـرمايه آنهـا متعلـق بـه         ٥٠شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از          . ١

.شهرداريها باشد

.بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي. ٢

هالل احمر. ٣

).ره(كميته امداد امام خميني . ٤

.قالب اسالميبنياد شهيد ان. ٥

.بنياد مسكن انقالب اسالمي. ٦

.كميته ملي المپيك ايران. ٧

.بنياد پانزده خرداد. ٨

.سازمان تبليغات اسالمي. ٩

.سازمان تامين اجتماعي. ١٠

.فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران. ١١

.زندگيموسسه جهاد نصر،جهاد استقالل و جهاد توسعه زير نظر جهاد سا. ١٢

.شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي. ١٣

.كتابخانه حضرت آيت اله مرعشي نجفي. ١٤

.جهاد دانشگاهي . ١٥

.بنياد امور بيماريهاي خاص. ١٦

.سازمان دهياري. ١٧

.هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران. ١٨

.بنياد فرهنگي ورزشي رودكي. ١٩

سازمان دانش آموزي. ٢٠

وضوع حكم قانونگذار قرار گرفته است وزارتخانه هـا و موسـسات دولتـي اسـت             آنچه م 

ــرورش و    ــوزش و پ ــتانها،وزارت آم ــسته آن در اس ــا ادارات واب ــري ي ــل وزارت راه و تراب مث

سازمانهاي وابسته در استانهاي كشور،سازمان تربيت بدني و ادارات وابسته به آن،سازمان محيط 

اداره كل حقوقي قوه قضائيه در ايـن زمينـه   . …و شهرستانها و  زيست و ادارات آن در استانها     
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تعريـف موسـسه دولتـي و    : اظهارنظر كرده اسـت كـه   ١٧/١١/٨٠-١٠٦٥٥/٧طي نظريه شماره    

ذكـر  ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كـشور مـصوب    ٤و   ٣شركت دولتي به ترتيب در مادتين       

مين و توقيف اموال دولتـي مـصوب   شده است،قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تا     

منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجـه   ١٣٦٥

كل كشور منظور مي گردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد،هر چند درآمد              

يح شـده قـوانين و      نقـل از مجموعـه تنقـ      (و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد         

).ي،تدوين معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيهحقوقمقررات 

همچنين اينكه مثالً فالن شركت دولتي يا موسسه دولتي وابسته به يكي از وزارتخانـه هـا         

موجـب  )كه معموالً اينگونه است و نهايتاً يك وزارتخانه به عنوان ناظر عالي آن مي باشد              (باشد

بطور مثال شركت برق منطقـه اي  .ركت ياسازمان جزء وزارتخانه تلقي گردد    نمي شود كه آن ش    

غرب كه يك شركت دولتي است كه از شركتهاي تحت پوشش وزارت نيرو مي باشد،ولي جزء 

.وزارت نيرو محسوب نمي گردد

اين چنـين نظـر     ٢٣/٤/٧١-٧٢٤٦٦اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره          

تهاي دولتي و توليدي هاي وابسته به نهادهاي دولتي،كليه سازمانهايي كه داراي شرك: داده است 

هاي ملي شده،شركت بانكاستقالل مالي و حقوقي هستند نظير سازمان آب تهران،هالل احمر،        

مخابرات، اداره كل خدمات درماني،نهادها و موسسات عمومي غير دولتي موضـوع مـاده پـنج                 

بنيـاد شـهيد،بنياد   ) ره(نظير كميته امـداد خمينـي   ١٣٦٦مصوب قانون محاسبات عمومي كشور   

پانزده خرداد،بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلـي و امثـال آنها،مـشمول قـانون نحـوه پرداخـت           

سـيد محمـد رضـا    (نيستند ١٣٦٥محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب            

.ق قانون استالبته اين نظر كامالً صحيح و مطاب)٩٢حسيني ص 

بعضي از حقوقدانان شركتهاي دولتي را هم جزء موسسات دولتي دانـسته و آنهـا را هـم                  

،در حـالي كـه بـا    )٦(تحت شرايطي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت دانسته انـد          

توجه به تعاريف قانوني هر يك از اصطالحات مذكور و با توجه به مقـررات جاريـه بـه هـيچ          

نيست و از نظر قانوني و نيز ضوابط مـالي و محاسـباتي هيچگـاه شـركت دولتـي               وجه اينطور 
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موسسه دولتي تلقي نمي گردد،مواد متعددي از قانون محاسبات عمومي اين موضوع را روشـن         

.۱۲۰تا ۱۰۶، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۵، ۸۶، ۷۹: ، از جمله موادكرده است

)٧(هيـات وزيـران اسـت،   ١٣٧٢ال عالوه بر آن مفاد آيين نامه اموال دولتي كه مصوب سـ     

نامه اموال دولتي كـه بـه       به عنوان نمونه ماده هشت آيين     .نمايدخالف استنباط فوق را ثابت مي     

وزارتخانـه ها،موسـسات   :قانون محاسبات عمومي وضع شده است،مقرر كـرده    ١٢٢استناد ماده   

گي دسـتگاه انتقـال   قانون مـي تواننـد بـا همـاهن    ١١٠دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده       

گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صـورت امـاني منتقـل        

همچنانكه مالحظه .شوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند    مي

ي شود اگر منظور موسسات دولتي،شركتهاي دولتي هم بود چه نيازي بـه تـصريح شـركتها                مي

دولتي بود؟ همچنين در اين مورد ماده دو همين آيين نامه در مقام تعريف امـوال دولـت مقـرر       

هـا و موسـسات دولتـي    اموالي اسـت كـه توسـط وزارتخانـه    ))اموال دولت ((: كرده است كه    

الزم به ذكر   .آيدخريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي              

نامه و مواد قانون ين ماده قبالً شركتهاي دولتي نيز ذكر شده بود كه با ديگر مواد آيين       است در ا  

به موجب تصويب نامه   ١٣٧٤محاسبات عمومي نيز همخواني نداشت و بر اين اساس در سال            

همـين آيـين نامـه نيـز كـه در          ٢٦ماده  .اصالح گرديد  ٥/٩/١٣٧٤مورخ   ١٥٠٨١-١٠٨٣٦شماره  

ها و اموال غيرمنقول كه تا آن زمان سند آن صادر نشده است،وزارتخانه     مورد اخذ سند مالكيت   

موسسات دولتي را مكلف كرده است كه ظرف دو سال نسبت به اخذ سند به نام دولت اقـدام               

شـود نـه بـه نـام       نمايند،در حالي كه امالك شركتهاي دولتي بـه نـام خـود شـركت ثبـت مـي                 

قـانون تنظـيم   ٦٩از جمله مـاده  (قابل استناد استهمچنين مقررات ديگري در اين زمينه .دولت

رسـد الزم بـه تـشريح آنهـا         كه به نظر مـي    ) ١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال        

.نباشد

هاي قوانين مورد بحثشرايط استفاده از فرصت-٣

در مورد شهرداريها ١-٣
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ي در مـورد چگـونگي   در قانون شهرداريها و نيز آيين نامه مالي شهرداريها هـيچ تـصريح            

البتـه ايـن مقـررات نـسبتاً قـديمي و      .اجراي آراء و احكام مراجع قضايي و قانوني وجود ندارد    

مربوط به زماني است كه شهرها آنچنان توسعه نيافته و اغلب امور در حيطه وظايف شهرداريها  

ه با شـهرداريها  شد و در نتيجه اختالف و منازع    بوسيله كاركنان و كارگران شهرداريها انجام مي      

.كمتر بوجود مي آمد

شهرداريها …((متن ماده واحده ))مقررات ((بعضي از نويسندگان عنوان نموده اند كه واژه 

ي يـا  تمكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثب               

مالي خود از محل اعتبـار بودجـه     اجرايي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات         

اسـت و آنـرا از ايـن جهـت كـه بـه       ))مقـدورات  ((. ))پرداخت نماينـد  …سال مورد عمل و  

شهرداري اختيار مي دهد احكام را به بهانه عدم اجازه مقدورات مالي اجراء ننمايد،مورد انتقـاد     

.)٨(. قرار داده اند

ــو   ــف ام ــع توقي ــه من ــانون راجــع ب ــاده واحــده ق ــه  م ــق ب ــول متعل ــول و غيرمنق ال منق

شهرداريها،تكليف كرده كه شهرداريها احكام قطعي را در سال مورد عمل يعنـي در سـالي كـه                  

حكم قطعي صادر شده است،اجرا نمايند و در صورت عدم امكان بايد در سـال بعـد حكـم را        

.اجرا نمايند

چه ثابت شود كه شهرداري  چنان ((: با توجه به متن تبصره ماده واحده كه مقرر كرده است          

با داشتن امكانات الزم از پرداخت دين استنكاف نموده است،شهردار بـه مـدت يـك سـال از                   

به نظر مي رسد شهرداري اگر به هر طريقي بتواند حكم را اجـرا         ))خدمت منفصل خواهد شد     

الن طرح بوده كه نمايد،بايد اين كار را انجام دهد و مسايلي از قبيل اينكه مثالً حكم مربوط به ف

اعتبار و بودجه آن به اتمام رسيده است و مانند اين،قابـل پـذيرش نخواهـد بود،چـون اجـراي       

حكم به هر روشـي و از هـر محلـي صـورت گيـرد مطـابق قـانون بـوده و تخلـف محـسوب            

.گردد،ولي عدم اجرا در واقع تخلف است مگر اينكه داليل عدم اجرا قوي باشدنمي

توجه ديگر اينكه با توجه به متن ماده كه اشاره به سال  مورد عمل و سال بعـد       نكته قابل 

يعني سالي كه قبـل از آن حكـم قطعـي صـادر            (نموده است،به نظر مي رسد با حلول سال بعد        



٤٥..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

شهرداري بايد حكم را اجرا نمايد و نمي تواند عنوان نمايد كه در طول تمام سال )گرديده است

توان اين استنباط را نيز مطابق قانون دانست ولي بايد بـه     شد،گرچه مي باداراي فرصت اجرا مي   

و اسـتثناء )مـاده واحـده  (اين مقرراتثانياًاصل بر فوريت اجراي حكم است،   اوالًخاطر داشت   

بنابراين بايد به قدر متيقن اكتفا كرد،يعنـي بـا حلـول سـال جديـد بايـد بـه                .خالف اصل است  

ــدا محكــوم ــه اق ــازه داد ك ــه اج ــن   ل ــر اي ــردد و ب ــري و حكــم اجــرا گ ــي را پيگي مات اجراي

اساس،خوشبينانه ترين حالت براي محكوم له و كمترين مدت اجرا براي شهرداري مثالً صدور         

حكم قطعي در اواخر سال است كه شهرداري بايد اوايل سال بعد آنرا اجرا نمايد،در اين حالت 

.نخواهد داشتتوان گفت كه قانون آنچنان نفعي براي شهرداريمي

در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي ٢-٣

در خصوص شرايط مقرر در قانون نحوه پرداخـت محكـوم بـه دولـت و عـدم تـامين و                

:توقيف اموال دولتي نكاتي چند قابل توجه مي باشد

شرط استفاده موسسات دولتي از فرصت قانوني اين است كـه درآمـد و مخـارج          ١-٢-٣

كل كشور درج شده باشد،به نظر مي رسد اين موضوع به اين دليل بوده است كه آنها در بودجه 

هر موسسه و نهاد دولتي نتواند از اين قانون به ناحق استفاده كند،بلكه فقط موسـساتي بتواننـد              

چون درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور آمده اسـت،محدوديت هـا   اوالًاستفاده كنند كه  

و نهاد دولتي يا عمومي خود را واجد شـرايط  مؤسسههر   ثانياًيشتري دارند، وتنگناهاي قانوني ب  

اما بايد دانست در حال .تلقي نكند و براي اجراي حكم دادگاهها و ساير مراجع مانع تراشي كند

توان گفت تمامي موسسات و شـركتها و  حاضر بودجه نويسي تغييرات زيادي كرده است و مي    

اي خاص گردند در قانون بودجه داراي رديف بودجه  ي محسوب مي  نهادهايي كه به نوعي دولت    

همچنـين دوايـر   .مي باشند و قيد و شرط مذكور به نوعي خاصيت خود را از دست داده اسـت     

اجراي احكام نبايد به صرف اينكه نام دستگاه اجرايي در قانون بودجه ذكر و درآمد وهزينه آن              

ل قانون بدانند،ظاهراً رويه بر اين است كه از سازمان     در قانون بودجه ذكر شده باشد،آنرا مشمو      

يا نهاد جايگزين استعالم مي گردد،بدون اينكـه  )سازمان برنامه و بودجه(مديريت و برنامه ريزي 

ابتدا اصوالً بررسي گردد آيا محكوم عليه مدعي شـمول قـانون،جزء وزارتخانـه يـا موسـسات                  
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صرف اينكه تاييد شود درآمـد و هزينـه محكـوم     دولتي هست يا خير،آنگاه استعالم گردد،يعني     

.عليه در بودجه كل كشور درج گرديده است،دليل شمول قانون بر آن نمي باشد

وزارتخانه يا موسسات دولتي محكوم عليه بايد محكوم به را از محـل اعتبـارات                 ٢-٢-٣

عتبـارات  بودجه سال جاري و سال قبل تامين نمايد و در صورت عـدم امكـان بايـد از محـل ا      

و يا از هـر طريـق و   ) ماده هشت قانون محاسبات عمومي(مربوط به ديون و تعهدات بال محل   

وسيله ممكنه ديگر آنرا پرداخت نمايد،در صورتي كه تمام اين امكانات قانوني بـه كـار گرفتـه                

شوند ولي نهايتاً امكان تهيه محكوم به وجود نداشته باشد،آنگاه مـي تـوان از فرصـت قـانوني                    

اينكه به صرف ابالغ اجرائيه دفاتر حقوقي دستگاهاي دولتي طي نامـه اي مراتـب         .ستفاده نمود ا

شمول قانون بر دستگاه اجرايي و عدم امكان اجراي حكم را اعالم نمايند به هيچ وجه قـانوني          

.نبوده و مسووليت آور است

ه و اعتبـار   بسياري از فعاليتهاي وزارتخانه هـا و موسـسات دولتـي داراي بودجـ              ٣-٢-٣

مشخصي مي باشد،بنابراين علي االصول حكمي هم كه در مـورد آن صـادر مـي شـود،بايد بـه           

راحتي از آن محل قابل تامين باشد،و اصل بر اين است كه كليه ديون و تعهـدات قـراردادي و                

غيرقراردادي مربوط به آن،از محل همان اعتبار و بودجـه پرداخـت گردد،مگـر اينكـه اعتبـار و       

البتـه در يـك شـرايط       (مربوطه بابت همان موضوع مصرف و چيزي باقي نمانده باشـد             بودجه

،بنابراين چنانچه بودجـه  ) آل بايد بودجه طرح جوابگوي تمام جوانب طرح باشد    صحيح و ايده  

اختصاص داده شده به مصرف ديگري رسيده باشد يا عمداً يـا از روي غفلـت يـا بـه جهـات                  

مسوول مربوطه قابل تعقيـب خواهـد       ر قابل تامين اعالم شود،    ديگر،محكوم به حكم صادره غي    

درآمد و مخارج آنها در بودجه كـل كـشور   …(شايد يكي از داليل قيد اين جمله قانونگذار        .بود

ت يـ د شـود کـه محکوم  ممكـن اسـت ايـرا    .در ماده واحده همين امر باشد     )…منظور مي گردد    

د گفت که يه آن تمام شده باشد، در پاسخ باباشد که اصوالً مدت طرح و بودجيمربوط به زمان

رد، چـون  يـ مربوط به طرح در نظـر بگ يدعاويهم برايد بودجه اير کاردان اصوالً با  يک مد ي

.ن امور هم از تبعات طرح استيا
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مربـوط بـه   (همچنين بايد اضافه كرد احكامي مثل استرداد وجـه ضـمانتنامه ضـبط شـده             

وه كسر شده اي كه غير قانوني تلقي شـده اسـت و از ايـن    استرداد وج) قراردادهاي پيمانكاري 

.تواند مشمول قانون باشد،چون وجوه موضوع اين احكام قاعدتاً بايد موجود باشدقبيل نمي

گيري و پيشنهاد نتيجه-٤

با توجه به اينكه قانون محاسبات عمومي نسبتاً به طور جامع و مـشروح چهـارچوب                 

هاي دستگاههاي دولتي را مشخص كـرده اسـت،هيچ   و پرداختها عمليات مالي و دريافت  

مهلتي از نظر اجراي احكام دادگاهها و ساير مراجع قـانوني بـراي بعـضي از دسـتگاههاي                  

دولتي قايل نشده است بلكه بر عكس راهكارهـاي مختلفـي بـراي اجـراي احكـام مراجـع         

راي تمـام دسـتگاههاي   ذيصالح در نظر گرفته است و اعتبارات و بودجه هايي هر سـاله بـ        

اجرايي در اين راستا در قوانين بودجه در نظر گرفته مي شود،به نظر مي رسد قـانون نحـوه     

اجراي محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي با تـصويب قـانون محاسـبات               

عمومي منسوخ باشد،مخصوصاً اينكه موضـوع قـانون مـذكور يـك امـر اسـتثنايي اسـت و            

د بديهي قضاوت و دادرسي است،از طرف ديگـر چنانچـه آن قـانون را معتبـر      مخالف قواع 

با تعريفي كه در قانون محاسبات عمومي آمـده  (بدانيم،فقط وزارتخانه ها و موسسات دولتي    

تحت شرايطي خاص مشمول قانون مذكور مي گردند و اين دو عنوان تنها بخشي از     ) است

آنها،بنابراين در زمان اجـرا نبايـد از ايـن امـر      دستگاههاي اجرايي و عمومي هستند نه همه      

.غافل شد و هر دستگاه اجرايي را با صرف تقاضا مشمول اين قانون تلقي كرد

از طرف ديگر چون عدم اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله پروسه دادخواهي است 

و اعمال گسترده قانون مـذكور موجـب كـاهش اعتمـاد بـه دسـتگاه قـضايي و بـه نـوعي                      

اعتباري احكام مي گردد،ضروري است كه متصديان امر نسبت بـه دسـتگاهاي مـشمول               بي

مربوطـه دسـتور توقـف    ) يـا عامـل ذيحـساب   (قانون بدون ارائه گواهي معتبر از ذيحساب      

وحتي شايسته است كه از آنها خواسته شود كه حكم از محل .عمليات اجرايي صادر ننمايند  

بالمحل يا اعتبارات هزينه هاي پيش بيني نشده و خارج از شمول    اعتبارات مربوط به ديون   

اجرا و محكوم به پرداخت گردد و جزاي تخلف از …و يا از محل اعتبارات سالهاي قبل و 
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قانون را يادآوري نمايند،در اين صورت مطمئناً بيش از نود درصد احكام اين چنينـي اجـرا         

و دسـتگاهاي اجرايـي بالدليـل مـراجعين و     خواهد شد،و محكوم له سرگردان نخواهد شد  

طرفهاي قرارداد خود را بي جهت به اقدام از طريق دادگستري راهنمايي نخواهنـد نمـود و         

.آنگاه او راچندين سال معطل نخواهند كرد

از طرف ديگر با توجه به اينكه دستگاهاي اجرايي دولتي راهكارهاي گوناگوني بـراي       

تيار دارند،نبايد به صرف ابالغ حكم و اجرائيه مراتب داشتن اجراي احكام دادگستري در اخ

فرصت و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي خود به اجـراي احكـام اعـالم          

كـه قطعـاً در اكثـر مـوارد     (نمايند،چون در اين صورت با پيگيري ذينفع و اثبات خالف آن       

وضوع بوسيله مراجع دولتي نـاظر بـر   از طريق تشكيل پرونده و بررسي م   ) قابل اثبات است  

كار دستگاههاي اجرايي و كارشناسان رسمي ذيصالح،ممكن است قضيه منجـر بـه اعمـال               

كيفر و عواقب آن گردد،بنابراين يـك مـدير يـا ذيحـساب زيـرك كـه احـساس مـسئوليت             

كـالي  نمايد هيچگاه دنبال اعمال اين قانون نخواهد رفت و مسوولين يا كارشناسـان و و   مي

دستگاههاي اجرايي نيز نبايد استفاده از اين قانون را به مديران و ذيحسابها توصيه نمايند و             

) ولو اينكه به استنباط آنها حكم خالف حق تلقـي شـود  (آنانرا تشويق به عدم اجراي حكم  

نمايند زيرا امكانات كلي گوناگون كه در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي وجود دارد 

همچنين شايسته است قوه قضائيه در ابتدا طي بخـشنامه مفـاد           .م را قابل اجرا مي نمايد     حك

الذكر را به مراجع ذيربط اعالم نمايد و سپس در جهت نسخ صـريح قـانون از طريـق                    فوق

.ها خواهد بودمبادي ذيربط اقدام نمايد كه كمك شاياني به ختم سريع پرونده

هاپي نوشت

جلـد  شرح جامع قانون اجـراي احكـام مـدني،       هاجري،علي،نقل به مضمون از م    . ١

.٩صفحه ١٣٨٦اول،چاپ سوم،انتشارات فكرساران سال 

،سال شچاپ چهارم،انتشارات گنج داناجراي احكام مدني،مدني،سيد جالل الدين،. ٢

.١٢صفحه ١٣٧٥
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،اول ،چـاپ قـانون اجـراي احكـام مـدني در رويـه قـضايي            حسيني،محمدرضا،. ٣

.۷۲، صفحه ١٣٨٣سالانتشارات نگاه بينه،

هايي در قوانين مي باشد از جمله در مورد حـق      ها داراي نمونه  اين نوع ناهماهنگي  . ٤

تمديد پروانه وكالت كه در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف   )ماليات(تمبر

ريـال تعيـين شـده    ١٠٠٠٠٠بـه تـصويب رسـيد،مبلغ    ١٣٧٣آن در موارد معين كه در سال     

ه تصور اينكه اصوالً وكال وجهي   ببعداً به تصويب رسيده     ني كه   يدر قوان ه  است،در حالي ك  

قـانون برنامـه   ١٣٠مـاده  ٧بنديـا  .ريال تعيين شده است  ٥٠٠٠٠نمايند مبلغ   پرداخت نمي 

بـدون در نظـر گـرفتن        ١١/٦/١٣٨٣مـصوب   چهارم توسعه اقتـصادي،اجتماعي،فرهنگي     

كـه مـصوب سـال      حقـوق شـهروندي     احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ       قانون مترقي   

قانوني تخصصي و بـا حقـوق فراوانـي بـراي مـتهم مـي باشـد،به            وباشد  مي ١٥/٢/١٣٨٣

.تصويب رسيده است

ــه شــماره . ٥ ــه نقــل از ســيد محمــد رضــا  .اداره حقــوقي٢٣/١٠/٧٧-٥٥٦٧/٧نظري ب

.٩١حسيني،صفحه 

امـوال در  استثنائات وارده بر توقيف ،  ي، محمد مجتب  يجان ي، نادر و رود   مرداني. ٦

،كانون وكـالي  )١٣٨٥بهار و تابستان (١٩٣و ١٩٢،مجله شماره قانون اجراي احكام مدني 

.دادگستري مركز

.١٨/٧/٧٢-١٤١٥٢روزنامه رسمي شماره . ٧

،به نقل از مقاله مندرج در      ياحکام مدن  ياجرا: ، جلد سوم     مدني،سيدجالل الدين . ٨

.٦پاورقي شماره 

:منابع مورد مطالعه و استفاده

قوانين و مقررات -الف

.١٣٥٦مصوب سال قانون اجراي احكام مدني. ١

.١٣٦٦مصوب سال قانون محاسبات عمومي. ٢
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.١٣٧٩مصوب سال قانون آيين دادرسي مدني. ٣

مـصوب  قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي           . ٤

.١٣٦٥سال 

مـصوب   منقول متعلق به شـهرداريها    قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير          . ٥

.١٣٦١سال 

.١٣٨٠مصوب سال ظيم بخشي از مقررات مالي دولتنقانون ت. ٦

.و به بعد١٣٦٦مصوب سال آئين نامه هاي قانون محاسبات عمومي. ٧

.١٣٧٢مصوب سال آيين نامه اموال دولتي. ٨

كتب و مقاالت -ب

چـاپ  -ي ومحاسباتي مجموعه كامل قوانين و مقررات مال     -غالم رضا حجتي اشرفي   . ١

.انتشارت گنج دانش-١٣٨٢پنجم سال 

اولچـاپ   -قانون اجراي احكـام مـدني در رويـه قـضايي          -سيد محمدرضا حسيني  . ٢

.انتشارات نگاه بينه-١٣٨٣سال

تكامـل معكـوس در خـصوص تعيـين تكليـف وضـعيت          ((يعقوب سهرابي اسـمرد   . ٣

چـاپ  -وعه پنجممجم-مجموعه مقاالت حقوقي كانون وكالي تبريز))حقوقي احكام قطعي  

.١٣٨٥اول

-١٣٨٤سـال   -نهـم   چـاپ    –جلـد اول     دكتر عبداهللا شمس،آيين دادرسـي مـدني      . ٤

.انتشارات دراك

انتـشارات  -١٣٧٥چـاپ چهـارم    -اجراي احكام مـدني   -دكتر سيدجالل الدين مدني   . ٥

.گنج دانش

-١٣٨٦چاپ سوم   -جلد اول -شرح جامع قانون اجراي احكام مدني     -علي مهاجري . ٦

.نانتشارات فكر سازا
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جلـد  –دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقـالب       شرح قانون آيين  -علي مهاجري . ٧

.انتشارات گنج دانش-١٣٨٦چاپ سوم سال -اول

استثنائات وارده بر توقيف اموال در    ((دكتر نادر مرداني و محمد مجتبي رودي جاني       . ٨

و١٩٢شـماره پيـاپي   (دوره جديـد ٢٤و ٢٣مجلـه شـماره     ))قانون اجـراي احكـام مـدني      

.١٣٨٥بهار و تابستان -كانون وكالي دادگستري مركز)١٩٣

مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات -معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه    . ٩

.انتشارات روزنامه رسمي-١٣٨٦چاپ دوم سال -جلد اول-حقوقي

انتـشارات موسـسه    -١٣٧٠چاپ سـوم سـال      -هاي قضايي انديشه-يوسف نوبخت . ١٠

.كيهان
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موران وزارت اطالعات در مقام ضابط دادگستريأم

٭احسان زررخ

دهـچکي

شود و اين يو ضابطين تحت امر آن ميسر نميدستگاه قضاييامنيت جز در پرتو همکار 

به عنوان ضابط است؛ در اين بين بحث استفاده از         يامنيت يمهم خود مستلزم استفاده از نيروها     

. پيچيده تبـديل شـده اسـت   يبه موضوعيعات به عنوان ضابط دادگستر   وزارت اطال  ينيروها

بحث ضابط بودن آنها مطرح ياين ارگان در تعامل با دستگاه قضايياخيراً با توسعه فعاليت ها

و تحليل حقوقدانان قرار نگرفته اسـت و تـا بـه حـال مقالـه يـا       يشده که متاسفانه مورد بررس  

از سـکوت مطلـق   يرشته تحريـر در نيامـده، کـه شـايد ناشـ           در اين باره به      ينگارش منسجم 

قانونگذار بوده است؛ لذا پس از تصويب قانون برنامه چهارم توسعه کـه ايـن وزارتخانـه را در        

ايـن موضـوع در وضـعيت        يقلمداد نمود نگارنده بر آن شد تا به بررس         يمقام ضابط دادگستر  

سـيس وزارت   ألحاق سـه مـاده بـه قـانون ت         ا يبه اليحه اصالح   ياجمال يفعلي بپردازد و نگاه   

.اطالعات نيز داشته است

واژگان کليدي

ضابطين دادگستري، وزارت اطالعات، حدود ضابط بودن، قانون برنامـه چهـارم توسـعه،           

.اليحه اصالح
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مقدمه

ها هاي اخير خبرهاي بسياري از کشف جرايم توسط وزارت اطالعات در روزنامهدر سال

گيري سواالت گونـاگوني در ذهـن جامعـه حقـوقي           ه، که خود سبب شکل    و جرايد منتشر شد   

بـه   يکشور شده است؛ لذا نگارنده در نوشتار حاضر سعي دارد تا در حد توان پاسخ مـشروح                

:سوال مشروحه ذيل بدهد که

شوند ؟يمحسوب ميبطين دادگسترضاآيا ماموران وزارت اطالعات 

ن مورد مي بايست در ابتداء ماهيـت و وظـايف   براي يافتن پاسخي مستند و مستدل در اي    

وزارت اطالعات تبيين گردد و سپس به بررسي مواد و مستندات قانوني و نيـز تحليـل امکـان                 

: لذا اين مقاله به دو بخش عمده تقسيم شده اسـت . ضابط بودن وزارت اطالعات پرداخته شود    

کـان ضـابط بـودن     بخش نخست ماهيت و وظايف وزارت اطالعات و بخـش دوم بررسـي ام             

در اين بين مطرح    يالبته نظريات چهارگانه ا   . قوانين جاري کشور  به  وزارت اطالعات با توجه     

شود و در ادامه بحث به اليحه اصالح قانون تاسيس وزارت اطالعات        يشده که بدانها اشاره م    

.و نقاط ضعف و قوت آن نيز اشاره خواهد شد

ماهيت  و وظايف وزارت اطالعات-۱

تاسيس وزارت اطالعاتيسابقه تاريخ) ۱-۱

تـا  ۱۷بعد از انقالب اسالمي متصديان امر تا چشم باز كردند ديدند ساواك منحل شده و      

شايد از همين رو بود كه چهره هاي فعـال       . جريان اطالعاتي در كشور به وجود آمده است        ۱۸

طـرح تـصويب   . كردنددر حوزه اطالعات كشور اولين طرح تشكيل سيستم اطالعاتي را تنظيم       

يوزارت اطالعات در زمان طرح در مجلس اول مخالفاني با ديدگاه هاي مختلف داشت، گروه

معتقد بودند كه وزارت اطالعات بايد در درون سپاه باقي بماند و برخـي ديگـر بـر ايـن بـاور              

ن از وظايف وزارت اطالعات با امور قضايي تداخل دارد و بـه عنـوا         يبودند كه بخش عمده ا    

، ۱۳۸۶، ياعتمـاد ملـ  (ضابط قوه قضاييه عمل مي كند بنابراين بايد زير نظر قوه قـضاييه باشـد            

)۱۰ص
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ديگر از مخالفان نيز با اشاره به تجربه بني صدر با قرار گرفتن وزارت اطالعـات                 يگروه

.و معتقد بودند وزارت اطالعات بايد زير نظر رهبري باشدمخالفت كرده زيرنظر دولت 

:شوديبسيار جالب بود، که در ذيل ذکر م۱۳۶۲يان نظر نماينده سپاه در سال در اين م

. طرح پيشنهادي كميسيون ويژه را تداخل با بندهاي دو و سه اساسنامه سپاه دانـست                يو

نماينده مذکور با بيان اينكه در طرح پيشنهادي لـزوم تبعيـت سـپاه از وزارت اطالعـات كـامال         

سنامه سپاه اشاره كرد و طرح تاسيس وزارت اطالعـات را نقـض             مشهود است به ماده اول اسا     

سپاه با وزارتي شدن اطالعات به داليـل مختلـف           طبيعتاً. فرماندهي كل قوا دانست   ) اختيارات(

مخالف است و بر لزوم ارتباط مستقيم و بالواسطه وزارت اطالعات بـا توجـه بـه حـساسيت                   

.موضوع به رهبر انقالب تاكيد دارد

و حفاظـت خـارجي و اطالعاتامنيتياطالعاتمنظور كسببه۱۳۶۲در سالسرانجام  

و  داخلـي  دشـمنان  از وضـعيت   الزم هـاي آگاهي آوردن دست و به  و ضدجاسوسي  اطالعات

، كـشور و نظـام     اسـالمي  انقـالب  عليـه  آنـان  هـاي با توطئه  و مقابله  پيشگيري جهت خارجي

داد و در را تشكيلايراناسالميجمهوري اطالعات، قانونگذار وزارتايرانياسالمجمهوري

و وظـايف بـه در آن رساند كـه تصويببه تبصره ۱۸و   ماده ۱۶در   قانوني ۱۳۶۲مردادماه   ۲۷

.استپرداختهآنعملكردهاي

و كـسب بطور كلّيارگانجاد ايناز اي  آيد هدف برمي قانون آن يك از ماده  كه همانگونه

نهاد در اينتأسيس. بوده استو خارجيداخليامنيتبرقراريدر جهتاز اطالعاتحفاظت

كـه عمـده ديگـري  دليـل  دارد، البته  از اهميتش  نشان مجريه قوه مجموعه زير وزارتخانه قالب

بود ايآثار منفيدهد زدودنتشكيلوزارتخانه د را در قالبنهاتا اينداشتقانونگذار را بر آن

بـود،  مانـده باقيملّترژيم طاغوت در اذهان   ) ساواك(كشور   و امنيت  اطالعات از سازمان  كه

و منـافي نهاد كارآمد را منفـي ، اينسازماناز عملكرد آن   ناشي و دهشتناك  تلخ زيرا خاطرات 

وزارتخانهبود، لذا قانونگذار ساختار اين نهاد را در قالب    داده جلوه مردم يدي ها و آزا  حقوق

کـرد از نيروهـاي  سـعي كادر اين نهادتكميل نمود و براي   سازماندهي قانوني ضوابطو تحت   
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۱۰۵در  را اطالعـات  وزارت اسـتخدامي  قانون رابطه نمايد و در اين    و مومن استخدام   يانقالب

.رساندتصويببه۱۳۷۴تيرماه۲۵در تاريختبصره۶۷و ماده

ماهيت) ۱-۲

اين مهم از ماده يک . باشداخبار و اطالعات ميكسببطور كلينهاد اينوجوديفلسفه

بـه  :" دارد يشود، آنجايي کـه اشـعار مـ        يقانون تاسيس وزارت اطالعات به وضوح استنباط م       

و پرورش اطالعات امنيتـي و اطالعـات خـارجي و حفاظـت اطالعـات و ضـد                 منظور كسب   

جاسوسي و به دست آوردن آگاهي هاي الزم از وضعيت دشـمنان داخلـي و خـارجي جهـت              

پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقالب اسالمي كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران 

و نظـامي دو دستهبهعمومااخبار." مي گردد  وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران تشكيل     

بـر عهـده  اطالعاتبا وزارتهماهنگيبا حفظ  نظامي اطالعات كه. گرددمي تقسيم تخصصي

خواهد بود که اين مورد نيز از تبـصره يـک مـاده يـک قـانون فـوق االشـعار                      نظامي ارگانهاي

با حفظ هماهنگي با وزارت اطالعات بر عهده اطالعات نظامي:" گويديشود که ميبرداشت م

سـپاه ، واحـد اطالعـات    ارتـش  واحد اطالعات  ارگانها شامل  اين." ارگانهاي نظامي خواهد بود   

حـوزه بـه بـا توجـه    هـر كـدام    البتـه  باشند كـه  مي انتظامي نيروي و واحد اطالعات   پاسداران

عهـده بـر در هر زمينـه هستند كهينيز امورخصصيتاطالعات. نمايندميخود عمل  مأموريتي

در دولتي كهيو نهادهاو شركتهاها و مؤسساتاز وزارتخانهباشد و هر يكمي مربوطه ارگان

برخورد نمايند موظفند آن را در اختيار وزارتامنيتيمسائل   خود به  تخصصي اطالعات كسب

، همچنـين )از تبصره دو ماده يک قانون تاسـيس وزارت اطالعـات  مستفاد (قرار دهند اطالعات

باشد را نيز بايد به آن نهاد ارائه نمايند کـه  اطالعاتوزارتمورد تقاضايكه ياخبار هر گونه 

ريزتـر و  هـاي بنديتقسيمالبته. اين مسئله در تبصره سه اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است  

و اسـت سـازمان ايـن اينامـه و آئـين كاريدر حيطهوجود دارد كه اطالعاتنيز از  دقيقتري

خـودداري آنبـه نخواهد بود لـذا از پـرداختن  مفيد فايدهچندانمقالهآنها در اين به پرداختن

.گرددمي
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وظايف) ۱-۳

مـصوب وزارت اطالعات قانون تاسيس   ۱۰در ماده  نحو دقيق  به وزارتخانه اين وظايف

:گرديده استبه شرح ذيل بيان۱۳۶۲

كسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه ، تحليل و طبقه بندي اطالعـات مـورد            -الف  

. نياز در ابعاد داخلي و خارجي 

كشف توطئه ها و فعاليت هاي براندازي ، جاسوسي ، خرابكاري و اغتـشاش عليـه       -ب  

. ماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران استقالل و امنيت و ت

. حراست اخبار، اطالعات ، اسناد، مدارك ، تاسيسات و پرسنل وزارتخانه -ج 

آموزش و كمكهاي الزم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك ، اسناد و اشـيا           -د  

. مهم آنها

مدارك ، اسناد و اشيا مهم خـود  هر يك از ارگانها و نهادها، مسوول حفاظت از     -تبصره  

. مي باشند

ارائه خدمات اطالعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن بـه موقـع آنهـا              -ه 

. نسبت به توطئه ها

همكاري و تبادل اطالعات و تجارب اطالعاتي با كشورهايي كه حائز صالحيت الزم   -و  

. باشند

و حوزه همكاري و ميـزان تبـادل اطالعـات و           تعيين صالحيت كشور مورد نظر       -تبصره

شـود خواهـد   مـي جمهور تشكيل تجارب اطالعاتي به عهده هيات وزيران كه به رياست رئيس       

".بود

آن، کـه  ) ب(اين ماده کليات وظايف وزارت اطالعات را بيان نموده است لـذا تنهـا بنـد         

:ردارتباط بيشتري با بحث ما دارد مورد اشاره و تحليل قرار مي گي

ها و فعاليتهاي براندازي ، جاسوسي ، خرابكاري و اغتشاش عليه اسـتقالل،       كشف توطئه "

توان از ييک يک اين موارد را م."امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران       

مسلح و سـاير  يمصاديق جرم انگاري شده در قانون مجازات اسالمي و قانون مجازات نيروها       
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دانست که براي آنهـا مجـازات تعيـين گـشته و از اينـرو رسـيدگي بـه آنهـا در                   يقوانين جزائ 

. صالحيت مراجع قضايي است

موران وزارت اطالعات را أاينگونه استنباط نمود که قانونگذار م ۱۰لذا شايد بتوان از ماده      

هـاي يـک  به طور ضمني در زمره ضابطين دادگستري قرار داده است؛ زيرا برخي از مـسئوليت    

بـه آن اشـاره شـده اسـت         ۱۳۷۸آئين دادرسي کيفري مصوب      ۱۵ضابط قضايي را که در ماده       

موراني أضـابطين دادگـستري مـ   : " توان براي آنها متصور شد؛ ماده فوق به شرح ذيل اسـت        مي

هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بـازجويي مقـدماتي و حفـظ      

وگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابـالغ اوراق و اجـراي تـصميمات    آثار و داليل جرم و جل    

: قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز

. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -۱

. سا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان ؤر-۲

ب اسالمي كه بـه موجـب قـوانين       موران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقال      أم -۳

. خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند

سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظـايف        -۴

ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند 

وظـايف محولـه ضـابط      موراني كه به موجـب قـوانين خـاص در حـدود             أمقامات و م   -

."دادگستري محسوب مي شوند

در واقع به جزء ابـالغ اوراق و اجـراي تـصميمات قـضايي سـاير وظـايف ضـابطين در                    

لکن اين برداشت تفسيري موسع از قـانون        . موران اين وزارتخانه قابل مشاهده است     أعملکرد م 

موران وزارت أعمـل مـ  است،  بنابر اين از مباني صحيح نظري برخوردار نيست؛ هرچند که در       

.اطالعات بدين نحو عمل مي کنند و متهمين را تحويل مراجع قضايي مي دهند

نکته جالب در ماده چهار قانون تاسيس وزارت اطالعات نهفته است، به منظـور آشـنايي                

.پردازيميشود، سپس به تفسير ماده مذکور ميبيشتر اين ماده عينا ذکر م

. اخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي باشدكليه امور اجرايي امنيت د" 
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وزارت اطالعات قبل از عمليات ، اطالعات الزم را در اختيار ضـابطين قـرار         -۱تبصره  

.خواهدداد

ضابطين كليه اسناد و مدارك اطالعـاتي را كـه در حـين عمليـات بـه دسـت           -۲بصره  ت

. "ادآورند بالفاصله به وزارت اطالعات تحويل خواهند دمي

را در حيطـه اختيـارات       يقانونگذار در صدر ماده مذکور کليه امور اجرايي امنيـت داخلـ           

موران وزارت أشود که ميکه اينگونه به ذهن متبادر ميداند، به گونه ايضابطين قوه قضائيه م

کشور را نداشته و بايد کليه امور را به ضـابطين واگـذار            ياطالعات حق مداخله در امور داخل     

کند که اگـر بـا   يرا ايجاد ميچند پهلو شبهه ا يايند؛ حال آنکه در تبصره يک با بيان عبارت        نم

.آيديبه دست ميمل و دقت در آن نگاه شود نکات جالبأت

" قبـل از عمليـات اطالعـات را در اختيـار ضـابطين قـرار خواهـد داد       "مقصود از عبارت  

شود اين است که وزارت اطالعات تنها    که ممکن است به اين سوال داده         يچيست؟ پاسخ اول  

کند و پس از کشف کامـل جـرم و کـسب خبـر از آن، اطالعـات را در                 يم ياطالعات يکارها

ايـن  يدهد تا آنها مطابق آن به اقدام اجرايـي دسـت بزننـد و نيروهـا           ياختيار ضابطين قرار م   

.اجرايي ندارنديدر فعاليت هايوزارتخانه نقش

ـ : رح آن در اين باره مطرح است ايـن اسـت کـه    که امکان ط   يپاسخ دوم  موران وزارت أم

يو جمـع آور يدهند و پـس از احـراز عمـل ارتکـاب    يرا انجام مياطالعاتياطالعات کارها 

اين نظر با توجه . شونديو اطالع ضابطين قوه قضائيه وارد عمل ميداليل و مدارک با هماهنگ

رد زيرا همانگونه که قانونگـذار در ايـن قـسمت          ندا يبه تبصره دو اين ماده چندان محمل علم       

را کـه در حـين عمليـات بـه     يبايست کليه اسناد و مدارک اطالعـات  يدارد ضابطين م   يبيان م 

وزارت اطالعات تحويل دهند؛ و حال آنکـه درصـورت پـذيرش             يآورند به نيروها   يدست م 

سـا اقـدام بـه     أود ر موران ايـن وزارتخانـه در حـين عمليـات، آنهـا خـ             أنظريه دوم و حضور م    

اما ريـشه  . به تاکيد قانونگذار در اين باره نيستيکنند و ديگر نياز  ياين مدارک م   يجمع آور 

دهد؛ در زمان تـصويب  ياين ماده و علت ويرايش آن بدين نحو، پاسخ اين سوال را م يتاريخ

كليه امـور  : شود کهيمرسند، اين ماده به اين نحو اصالح يکه به اين ماده م    يآن قانون هنگام  
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يحسن روحـان . اجرايي امنيت داخلي به عهده سپاه پاسداران به عنوان ضابط قوه قضاييه باشد           

در ابتداي سخنان خود توضيح داد كه براساس پيشنهاد وي كار اطالعاتي را وزارت اطالعـات                

يا فرد دسـتگير  انجام مي دهد، اما عمليات اجرايي آن يعني از آن لحظه اي كه بناست آن دسته        

.شوند را سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام بدهد

شود که در قانون تاسـيس  از مجموعه مطالب مطروحه در اين قسمت اينگونه استنباط مي    

به عنوان ضابط قوه قضائيه بودن براي ايـن نيـرو ذکـر نـشده و     يوزارت اطالعات بيان صريح   

.شوندينميلقمطابق اين قانون آنها ضابط قوه قضائيه ت

يبا ماهيت و وظايف اين وزارتخانه آشنا شـديم بـه سـوال اصـل    يحال که به طور اجمال 

.پردازيميخود در رابطه با ضابط بودن ماموران اين ارگان م

توان ضابط دادگستري محسوب نمود؟آيا ماموران وزارت اطالعات را مي-۲

اين وزارتخانه اکنون به سوال اصـلي     پس از بيان کلياتي مختصر درباره ماهيت و وظايف          

موران وزارت اطالعات ضابط دادگستري محسوب مي شوند يا خير؟أخود مي پردازيم که آيا م

براي پاسخگويي به اين سوال ابتدا بايد نگاهي مختصر به تعريف، شـرايط و نيـز قـوانين             

با وزارت اطالعـات  مرتبط با ضابطين دادگستري انداخته و پس از آن به بررسي قوانين مرتبط           

.بپردازيم

جمهوري اسالمي ايرانيتعريف و مصاديق ضابط دادگستري در قوانين فعل) ۲-۱

قانون آئين دادرسي کيفري ۱۵تعريف و مصاديق ضابطين دادگستري در ماده يبه طور کل

موراني هستند كه تحت نظـارت و تعليمـات   أضابطين دادگستري م«: اينگونه بيان شده است که   

ام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و جلوگيري از فرار              مق

و مخفي شـدن مـتهم و ابـالغ اوراق و اجـراي تـصميمات قـضايي بـه موجـب قـانون اقـدام                 

براي ضابطين دادگستري عنوان شده است که برخي از          يدر اين تعريف چند ويژگ     ».نمايندمي

ابـالغ اوراق و اجـراي   (موران وزارت اطالعات نيستند کـه بـه دو مـورد          أبه م  آنها قابل تسري  

شرط تحت نظـارت و تعليمـات   (در بخش قبلي اشاره شد و در اين بخش      ) تصميمات قضايي 

.را مورد بررسي قرار مي دهيم) مقام قضايي بودن
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ران آن موأبا توجه به ماهيت و ساختار وزارت اطالعات بسيار دشوار است کـه بتـوان مـ                

اعـم  -دانست، زيرا نظارت در هر دو شکل آن يوزارتخانه را تحت نظارت مستقيم مقام قضائ 

مستلزم اطالع يافتن از فعاليت هاي نهاد تحت نظارت است -از نظارت استطالعي و استصوابي

. رسـد يبه نظر نم   يکه با توجه به فعاليت ها و حوزه اقدامات اين وزارتخانه چنين امري منطق             

موران تابعه آن سبب أز سوي ديگر شايان ذکر است که اهميت فعاليت هاي اين وزارتخانه و م  ا

شده تا رسيدگي به جرايم و تخلفات آنان نيز در مرجعي خاص که همانا دادگاه نظـامي باشـد                 

که مطرح مي شود، آن است که منشاء اين استثناء چيست؟يدر اين بين سوال. صورت گيرد

شـمارة اسـتناد دسـتورالعمل  وجود ندارد بلکـه بـه  يخاصيء دليل حقوق اين استثنا  يبرا

وزارتپرسـنل جـرائم مـسلح،  نيروهـاي  قـضايي  سـازمان  ۱۷/۱/۱۳۷۴مورخ ۷۳/۱۱۰۸۶/۹/۷

بنديطبقهبر اطالعات باشد يا مشتملآنانخاصبا وظايفدر ارتباطكهدر صورتياطالعات

قـضايي شـود در سـازمان  مـي محـسوب ايـران اسـالمي از اسـرار جمهـوري  باشد كهايشده

و صدور اين دستور العمل بنا به درخواسـت       قرار خواهد گرفت   مورد رسيدگي  مسلحنيروهاي

از مقام معظم رهبري بود، که معظم له نيز تا تصويب قانون ۱۳۷۳وزير اطالعات وقت در سال      

)۱۸-۱۷،صص ۱۳۸۳مالمير، . (خواست موافقت فرمودنددر اين مورد با اين دريجامع

اين استثناء دليلي بر تقويت نظريه مطروحه در اين قسمت است، زيرا چطور ممکن است          

که افرادي در عداد ضـابطين دادگـستري باشـند ولـي رسـيدگي بـه تخلفـات ناشـي از انجـام            

لي کـه مـي دانـيم مطـابق     صورت پـذيرد؛ در حـا  ) دادگاه نظامي(وظايفشان در دادگاه ويژه اي  

قانون، رسيدگي به جرايم نظامياني که در مقام ضابط دادگستري هستند با محاکم عمومي است              

.و نه نظامي

موران وزارت اطالعـات بـه    أدر مجموع مي بايست عنوان نمود که در اينجا نيز نامي از م            

ر تعريف ضـابطين  عنوان ضابط برده نشده است و از سوي ديگر با توجه به شروط مطروحه د            

موران اين وزارتخانه را در عداد ضـابطين دادگـستري          أدادگستري مشکل بتوان با قالب فعلي م      

.قرار داد
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موران وزارت اطالعاتأامکان ضابط بودن  م) ۲-۲

موران وزارت اطالعات نظرات گوناگوني قابل طرح اسـت کـه در        أدر باب ضابط بودن م    

:شودمياشاره اين جا به تعدادي از آنها 

وزارت اطالعات، نيروي اطالعاتي و واحد اطالعات سپاه ضابط عمليـاتي        ) نظريه اول 

)بازوي اجرايي وزارت اطالعات(

كشور را و امنيتاطالعاتآوريجمعوظيفه) سابقه آنبهبا توجه(واحد اطالعات سپاه 

كارآمـد و توانـا   انـساني نيـروي حيـث را از اطالعـات وزارت اوليه و زير بناي   داشته عهده به

دو نيـروي بـين تنگـاتنگي رابطةاطالعات وزارتقانونتصويباست و در زمان   داده تشكيل

بر اخبار و اطالعاتآوريدر جمع  محوري نقش سپاه واحد اطالعات . است وجود داشته  فوق

خود را از قانونياز تكاليفهريكپيرامونر الزماخبااطالعاتوزارت و كاركنان  داشته عهده

منزل ، بازرسي دستگيري: از قبيل  عملياتي انجام نياز به  و چنانچه  تحصيل سپاه واحد اطالعات 

بـه ،قـضايي از مراجعمجوز الزماز كسبپسسپاهواحد اطالعاتمورانأبود م ... و يا تحقيق 

و كاركنـان   سـتادي  نقـش  اطالعات وزارت كاركنان عبارت ديگر  به. پرداختندميوظيفه انجام

آيـا در  . داشـتند را بر عهـده اطالعات وزارت هايمأموريت عملياتي نقش سپاهواحد اطالعات 

و در اختيـار داشـتن تـشكيالت        آن و گـسترش   اطالعـات  وزارت از تأسيس  پس حاضر حال

مأموريتهـاي منظـور انجـام  نه به اخبري، اين وزارتخ   عظيممنابع و كارآمد انساني روي، ني وسيع

اسـت منفـي فوقسوالبه؟ پاسخاستسپاه   واحد اطالعات  خويش نيازمند نيروهاي   عملياتي

وجـود چنـين  ۱۳۶۲ مـصوب  اطالعـات  وزارت تأسـيس  قـانون  و عبارات  زيرا از ظاهر الفاظ   

و اجرايـي  عملـي بازويعنوانکه بهسپاهواحد اطالعاتگردد و ماموران نمي استنباط شرطي

كـشور   فعلـي  در وضـعيت   شوندمي محسوب دادگستري ضابط شده و  تلقي اطالعات وزارت

. استشدهسپردهفراموشيبوتةبه تدريج به آنها و نقش  اندعمالً كمتر اقدام به عمليات نموده     

عـدم در صـورت آن هـم كـشوري مهم شود در مأموريتهاي  واحد مي  از اين  كهايتنها استفاده 

».شودميمحققندرتبهكهاستو انتظاميامنيتيساير مراجعمداخله
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يانتظاميموران وزارت اطالعات با توجه به قانون نيروأضابط بودن م) نظريه دوم

در کنار اين نيرو از وزارت اطالعات نيز نام بـرده            يانتظام يهايي از قانون نيرو   بخش در

 موران وزارت اطالعـات هـم جـزء ضـابطين     أهم ايجاد شـده کـه شـايد مـ    شده است و اين تو

.پردازيمياين نظريه و نقد آن ميباشند؛ لذا در اين قسمت به مبانيدادگستر

از يتکيه دارد، خصوصا در برخ  يانتظام يار قانون نيرو  اين نظريه بر ماده چه     يعمده بنا 

.شوديها اشاره مآن که در ادامه بدانيبندها

مقابلـه و مبـارزه قـاطع و مـستمر بـا هرگونـه       «: دارد کـه يبند دو ماده مـذکور اشـعار مـ       

ي، تروريسم، شورش و عوامل و حرکت هايي که مخل امنيت کشور باشد، باهمکار             يخرابکار

ميـان   يشود آن است که منظور قانونگـذار از همکـار          يکه مطرح م   يسوال ».العاتوزارت اط 

موران وزارت أچيست؟ آيا هـدف مقـنن ضـابط دانـستن مـ     يانتظام يوزارت اطالعات و نيرو   

از آنها نام برده است؟يترين ضابط دادگسترياطالعات است که در قانون راجع به اصل

زيرا در نگارش اين بند تنهـا تعامـل ميـان وزارت            است؛   يبه نظر پاسخ اين سواالت منف     

. اين وزارتخانـه   يهدف مقنن بوده و نه ضابط قلمداد کردن نيروها         يانتظام ياطالعات و نيرو  

بـه  يو امنيتياطالعات راجع به مسائل سياس   يهر چند که در تبصره يک اين قانون جمع آور         

ص نيز مقنن اختيارات ضابطين را    عهده وزارت اطالعات گذارده شده است لکن در اين خصو         

شـود،  يفويض نکرده است و اين مهم از مفهوم تبصره دو اين قانون استنباط م            تبه اين نيروها    

از يمرتبط است يا قسمتيکه با امنيت مليجرائم اجتماعياطالعات يپيگير«:گويديآنجا که م  

ينيـرو يالعـات و همکـار  است بـا هـدايت وزارت اط      ييا فعاليت برانداز   ييک توطئه پنهان  

اطالعـات را بـه     يدر اينجا قانونگذار تنها هدايت عمليـات و جمـع آور           ».خواهد بود  يانتظام

موران أرا به م يموران وزارتخانه مذکور سپرده است و امور اجرايي به عنوان ضابط دادگستر           أم

نن ضـابط  اين نحوه تقسيم بيـانگر آن اسـت کـه هـدف مقـ     . محول نموده است  يانتظام ينيرو

موران وزارت اطالعات نيست و در بند هشت اين مـاده کـه بـه بيـان وظـايف          أقلمداد کردن م  

از وزارت اطالعـات  ياشاره کرده و به هيچ وجه ناميبه عنوان ضابط دادگستر  يانتظام ينيرو

الل نمود که هدف مقنن از ذکر نام وزارت اطالعـات  دبه ميان نيامده است، لذا اينگونه بايد است    
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و کـسب  يدر اين قانون تنها بيان و تبيين وظايف وزارتخانه مذکور به عنـوان عنـصر اطالعـات         

در مجموع بايد گفت که . توسل جويديانتظاميکننده خبر بوده و در امور اجرايي بايد به نيرو   

.شوديموران وزارت اطالعات استنباط نمأبودن مياز اين قانون ضابط دادگستر

موران وزارت اطالعات با توجه بـه نظريـه مـشورتي اداره      أودن م ضابط ب ) نظريه سوم 

حقوقي قوه قضائيه

نمـود کـه  بيـان ۷/۴/۶۶مـورخ ۳۵۳/۷ شـماره نامـه  موجـب  به قضائيه قوه حقوقي اداره

تـشكيل قـانون بـه  شوند و با توجـه    نمي محسوب دادگستري ضابط اطالعات وزارت مورانمأ

را از وزارتقضاييو ساير اقداماتدستگيريجلب،تواننمي۱۳۶۲مصوباتاطالعوزارت

سـيس  أاداره حقوقي قوه قضائيه که مستفاد از قـانون ت يلذا اين نظريه مشورت. تقاضا كرد مزبور

.وزارت اطالعات است، وزارتخانه مزبور را ضابط دادگستري نمي داند

وزارت اطالعـات بـا تکيـه بـر بخـشنامه رئـيس             موران  أضابط بودن م  ) نظريه چهارم 

قوه قضائيه

۷۲/۱۳۱/۳شـماره  كشور بـه   وقت قضائيه قوه رئيس بخشنامة نظريه ديگر که با استناد به     

واگـذار  اطالعـات  وزارترا بـه     دولتـي  در ادارات  فساد مالي  پيگرد اجازه كه ۲۳/۱/۷۳مورخ

اين نظريـه   . اندشده محسوب جزء ضابطين  وزارتخانه اين پرسنل هاينگونه است ك   نموده است 

اي است که تنها بـه  اول آنکه ضابط بودن نيازمند اختيارات ويژه: از چند منظر دچار ايراد است    

دوم آنکه آيا اصوال رئيس قوه قـضائيه      . موجب قانون قابل تفويض است نه به موجب بخشنامه        

و وظـايف اساسي کـه قانون۱۵۸به اصليهايي را دارد؟ با نگاهاختيار صدور چنين بخشنامه  

قـضائيه قـوه  رئـيس و اختياراتوظايفنموده و نيز قانونرا بيان  قوه قضائيه  اختيارات رئيس 

اي را رسيم که رئيس قوه قضائيه حق اصدار چنين بخشنامهبه اين نتيجه مي  ۸/۱۲/۱۳۷۸مصوب

.خارج از حيطه اختيارات وي بوده استنداشته و اين امر 

مقـام  ياموران وزارت اطالعات حسب فرمان هشت مـاده أضابط بودن م ) نظريه پنجم 

يمعظم رهبر
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يمبـارزه بـا مفاسـد اقتـصاد      يدر راستا  يمقام معظم رهبر   ۱۳۸۰بهشت ماه سال    يدر ارد 

يکـه حـاو  سـه گانـه صـادر فرمودنـد     يمشتمل بر هشت ماده خطاب بـه سـران قـوا          يفرمان

مـاده شـشم ايـن فرمـان وزارت اطالعـات را در          . بـود  يدر مبارزه با مفاسد اقتصاد     يدستورات

مسئول دانسته و ايـشان را  يمفاسد اقتصاد يشکل گير  يدادن مراکز مِعد برا    يپوشش اطالعات 

از حقوق دانـان از ايـن مـاده اينگونـه برداشـت      يپاره ا . دانسته است  يموظف به انجام تکاليف   

هستند؛ حال آنکه به هيچ وجه چنـين         يموران وزارت اطالعات ضابط دادگستر    أاند که م  ودهنم

در ايـن مـاده بـه       ياز اين ماده متصور نيست و بايد اذعان نمود که مقام معظم رهبـر              يبرداشت

يهوشمندانه به وزارت اطالعات مسئوليت کسب خبر دادند و نه حکم به ضابط قضائ             ياگونه

.بودن ايشان

:متن ماده مذکور به شرح ذيل است

پـذير در  خود، نقاط آسيب   يوزارت اطالعات موظف است در چهارچوب وظايف قانون       «

يهـا گـذاري ، سـرمايه  يخـارج  يمعامالت و قراردادهـا   : كالن مانند  يدولت ياقتصاد يفعاليتها

ش كـشور را پوشـ  يو پـول ياقتـصاد  يگيـر ، و نيز مراكـز مهـم تـصميم        يملّ يهابزرگ، طرح 

رسـاند و بطـور   ييـار يدر تحقق سالمت اقتصاد يدهد و به دولت و دستگاه قضائ       ياطالعات

».منظم به رئيس جمهور گزارش دهد

شود معظم له وزارت اطالعـات را در چهـارچوب   يهمانگونه که در متن ماده مالحظه م      

و نه انجام انداش موظف به کسب اخبار و اطالعات از نقاط آسيب پذير نموده        يوظايف قانون 

دادن گـزارش بـه قـوه قـضائيه پـس از کـسب             . يقانون يخارج از حيطه مسئوليت ها     يوظايف

و برخـورد را بـه قـوه قـضائيه     ياطالعات، مشعر بر اين است که وزات اطالعات وظيفه اجراي  

محول نمايد و خود تنها نقش مخبر را داشـته باشـد و از ايـن مرحلـه جايگـاه قـوه قـضائيه و           

ديگر در ماده موصـوف وظيفـه پوشـش          ياز سو . يابد يم يت امر آن نمود خارج    ضابطين تح 

يـد ايـن نظـر اسـت کـه      ؤو نه برخورد به اين وزارتخانه محول گرديده اسـت کـه م           ياطالعات

بنابر ايـن  . وزارتخانه مذکور حق انجام امور اجرايي را نداشته و فقط بايد به کسب خبر بپردازد    
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ضابط قلمداد ننموده بلکه بر وظيفه ايشان در کسب خبـر در ايـن   اين ماده وزارت اطالعات را   

.مورد خاص تاکيد نموده است

قلمـداد  يموران اين وزارتخانه را طبـق ايـن مـاده ضـابط دادگـستر     أبه فرض محال که م    

نمائيم، بايد آن را به همين مورد خاص محدود نموده و از توسعه آن پرهيـز نمـائيم، کـه البتـه           

قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۲۴رت مذکور در اين مورد خاص در ماده ضابط بودن وزا

حال آنکه با توجه . بيان شده و نگارنده نيز آن را تصريح کرده و موافق اين ديدگاه است           ۱۳۸۳

شـود و  يموران وزارت اطالعات از اين ماده برداشت نمـ أاستدالالت فوق الذکر ضابط بودن م  

.مخدوش استياين ديدگاه از نظر علم

برنامـه چهـارم    موران وزارت اطالعات با توجه به قـانون         أضابط بودن م  ) نظريه ششم 

توسعه 

اين نظر که مطابق با آخرين اراده قانونگذار و منطبق با موازين نظري و روح قانونگذاري              

است، بدين نحو است که وزارت اطالعات ضابط دادگستري محسوب مي شود، البته ضـابطي               

.عاده خاص و با اختيارات ويژهفوق ال

استناد شـده  ۱۳۸۳قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۲۴ماده ) ب(در اين نظريه به بند    

:است، ماده اي که همچنان زمان اعتبار آن باقي است و اينگونه تقنين يافته که 

: ربطهاي ذيبه منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطالعات بين دستگاه«

ظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطالعاتي كشور، وزارت          به من  :الف

سـيس و تمركـز   أقـانون ت ”اطالعات مكلف است متناسب با وظـايف و اختيـارات مـصرح در           

، طرح اصالح ساختار جامع اطالعـاتي       “هاي فرماندهي كل قوا   مشياطالعات و سياستها و خط    

. يفات قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايدرا تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشر

وزارت اطالعات در كشف مفاسد كالن اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگـي در مقـام           :ب

».ضابط قوه قضائيه اقدامات الزم را به عمل آورد

وزارت اطالعات را در كشف مفاسد كالن اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در ) ب(بند 

کـه در  يداند که مي تواند اقدامات الزم را به عمل آورد بدين معنـ            مقام ضابط قوه قضائيه مي      
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البته يک . شرايط فوق اختيارات ويژه ضابطين دادگستري را به اين وزارتخانه تفويض مي نمايد  

:نکته در اين ماده حائز اهميت است و آن اينکه

ردن ايـن   به چـه معناسـت و هـدف قانونگـذار از آو           " در مقام ضابط قوه قضائيه    "عبارت  

استفاده نکرده است؟ " ضابط قوه قضائيه"عبارت چيست؟ و چرا از عبارت 

به نظر نگارنده هدف قانونگذار اين بوده که در اين موارد خاص وزارت اطالعات نقش و 

عملکرد ضابطين دادگستري را داشته باشد، نه اينکه در عداد ضابطين دادگستري باشـد و ايـن               

و ضـعف اجرايـي، اطالعـاتي    ) ب(ت موضوعات مطروحـه در بنـد     موارد نيز ناشي از حساسي    

در کل قانونگذار نه در انديشه ايجـاد يـک ضـابط جديـد، بلکـه در           . ضابطين دادگستري است  

انديشه ياري گرفتن از نيروهاي وزارت اطالعات به عنوان بازوي کمکي ضـابطين دادگـستري            

را نيز به آنها تفويض نموده است؛ با اين بوده است و در اين راستا بخشي از اختيارات ضابطين 

.آنها تنها در حيطه موارد مذکور در اين ماده استيتفاسير قدرت عمليات

موران وزارت اطالعات در پيش نويس اصـالحيه قـانون ايـن           أضابط بودن م  . ۳

وزارتخانه

گـردد، کـه بـا هـدف     يو مجلـس شـشم برمـ   يخـاتم يسابقه اين اليحه به دولـت آقـا    

مسلح و سـازمان     ينيروها ياطالعات، دفاع و پشتيبان    يمند كردن وظايف وزارتخانه ها    طهضاب

و حمايـت از منـابع، مخبـران و    يامنيتـ يمسلح درباره پرونده هـا    يحفاظت اطالعات نيروها  

رابطان اين نهادها، در قالب اضافه شدن سه ماده به مجلس شـشم ارجـاع شـد، کـه بـه علـت               

در اين بخش با توجه به طرح مجدد آن در مجلس           . نون مسکوت مانده است   مسائل تاک  ياپاره

.پردازيميآن ميو تحليل اين اصالحيه و سه ماده پيشنهاديهفتم به بررس

ياطالعـات، دفـاع و پـشتيبان       يدر ماده هفده اليحه تاكيد شده است كـه وزارتخانـه هـا            

خود يلح در حدود وظايف قانونمسيحفاظت اطالعات نيروهايمسلح و سازمان هاينيروها

، حق درخواست تعقيب، محاكمـه، كيفـر مـتهم و موقـوف مانـدن       يامنيت ينسبت به پرونده ها   

.صادره را دارندينسبت به آرا و قرارهايتعقيب و همچنين حق اعتراض و تجديدنظرخواه
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: شوديه ماز آنها اشارياپارهبه بر اين ماده مترتب است که يايراداتياز منظر حقوق

کـشف  "اصـل مـذکور   ۳است، زيرا مطابق بند   يقانون اساس  ۱۵۶اين ماده مغاير اصل     . ۱

در " اسـالم يحدود و مقررات مدون جزائيجرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجرا    

غير از قوه قضائيه حق درخواست تعقيب، کيفـر  ياختيار قوه قضائيه است فلذا هيچ نهاد ديگر       

.جديد نظر نسبت به احکام را ندارددادن و ت

قابل گذشت بودن اين جـرايم خواهـد بـود       يبه معنا » تعقيب يموقوف«ايراد دوم آنکه    . ۲

بـه مراجـع     يغيرقابل گذشت هستند و دادن چنين اختيار       يو جاسوس  يحال آنكه جرايم امنيت   

.غير قابل پذيرش و مغاير قانون استيامنيت

: عبارتنـد از يمورد نظر قانونگذار در ارتباط با جرايم امنيت     يمورد ديگر آنکه ارگان ها    . ۳

وابسته به ستاد مشترك حفاظت اطالعـات سـپاه پاسـداران انقـالب             (حفاظت اطالعات ارتش    

براسـاس مـواد هفـت،   ). زيرنظر وزارت كشور(يانتظاميو حفاظت اطالعات نيروها ) ياسالم

وزارت يموصـوف بايـد بـا همـاهنگ    ياهشت و نه قانون تاسيس وزارت اطالعات، ارگان هـ       

بدان اشـاره شـده      يپيشنهاد ۱۷اطالعات اقدام كنند و بنابراين ارتباط وزارت دفاع که در ماده            

.آشكار نيستياست با مسائل امنيت

نيز تاكيد شده است که وزارت اطالعـات در محـدوده وظـايف            يدر ماده هجده پيشنهاد   

و نيز در تبصره اين ماده تـصريح  . قضائيه برخوردار استخود از اختيارات ضابطان قوه    يقانون

، در حكم نظـر  يوزارت اطالعات در موضوعات و مسائل امنيت  يشده است كه نظريه كارشناس    

.شوديميتلقيدادگستريكارشناس رسم

قانون تاسيس وزارت    ۴کند تعارض اين ماده با ماده        يکه جلب توجه م    يااولين نکته . ۱

بـر عهـده ضـابطين       يامنيت داخلـ   يكليه امور اجراي  «زيرا در ماده اخير الذکر      اطالعات است،   

.اين قانون است۴و پذيرش ماده هجده  نيازمند اصالح ماده »قوه قضائيه است

بودن نظريه وزارت اطالعات بايد اذعـان نمـود کـه بـرخالف       يدر خصوص كارشناس  . ۲

کـشور کليـه مـسائل    يانين و شرايط کنـون طرف بودن كارشناس است، زيرا مطابق قو     ياصل ب 

موران أاين مسئله با توجه به ناشناس بودن ميگذرد و سواياز فيلتر وزارتخانه مذکور ميامنيت
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طرف بـودن کارشناسـان و   يدهند موضوع بياين وزارتخانه که نقش کارشناس را هم انجام م   

.رسدياز اشکال به نظر نميامکان اعتراض به نظر آنها خال

که مطرح يسوال. استيقابل اعتراض در مهلت قانونيدادگسترينظر كارشناس رسم. ۳

وزارت اطالعات نيز قابل اعتراض است؟ کـه در مـاده   يآيا نظر كارشناس  : شود آن است که   يم

.نشده استيبه اين مورد اشاره ايپيشنهاد

بـر تعيـين   يمبتنيرسد آن است که در اين قانون حکم    يکه به نظر م    يموضوع ديگر . ۴

صادر نـشده    يدر امور امنيت   يدادگستر ياز وزارتخانه مذکور به عنوان کارشناسان رسم       يبخش

بـا کـدام قـسمت وزرات    يدريافت نظر کارشناسياست و از اينرو معين نيست که محاکم برا        

.اطالعات تماس برقرار نمايند

نـابع، مخبـران و رابطـان    چنانچـه م « :آمـده اسـت کـه   يدر ماده نـوزده اليحـه پيـشنهاد       

يو حفـاظت  ياطالعـات  يمسلح و واحدها   ينيروها ياطالعات و دفاع و پشتيبان     يهاوزارتخانه

شوند، حسب مورد    يمحوله متحمل خسارات   يهاموريتأاهداف و م   يمسلح در اجرا   ينيروها

سـط دسـتگاه   مزبـور و تو يواحـدها يييد وزير اطالعات و يا مسئوالن باالترين رده اجراي  أبا ت 

».مربوط جبران خواهد شد

است، که به يانتظاميايراد مشهود اين ماده نام بردن از وزارت دفاع و عدم ذکر نام نيرو            

.نام ببرديانتظاميوزارت دفاع از نيرويرسد قانونگذار بايد به جاينظر م

مثبـت اسـت کـه در صـورت رفـع نـواقص              يدر مجموع اليحه الحاق مواد مذکور گـام       

زيرا به . تواند منشاء خدمات بسيار و رفع شبهات موجود در اين زمينه گردد            يروحه فوق م  مش

.دهديهر تقدير به شبهه ضابط بودن وزارت اطالعات پايان م

نتيجه گيري و ارائه راهکار-۴

اهميت مقابله با برخي جرايم و نيز ضعف ضابطين دادگـستري سـبب شـده تـا نيـاز بـه                  

وزارت اطالعات به عنوان ضابط دادگستري در پاره اي از مـوارد احـساس   استفاده از نيروهاي  

است که مهم ترين آنها عدم ذکر وزارت اطالعـات بـه          شدهشود، که البته با موانعي نيز روبرو        

قـانون برنامـه چهـارم    ۱۲۴عنوان ضابط دادگستري در قانون بود، تا اينکه قانونگـذار در مـاده             
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سد كالن اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي اين وزارتخانـه را در          توسعه در رابطه با کشف مفا     

.مقام ضابط دادگستري تلقي نمود

اين ماده اقدامي مثبت در قانونمند کردن اقدامات اين وزراتخانه است لکـن اقـدام کـافي                 

نيست، زيرا تنها به دو مورد اشاره کرده و ساير موارد را ناديده گرفته و اين در حالي است کـه       

هاي اين نهاد در تقابل با عناصر ضد انقالب و فعاليت هاي جاسوسـي بيگانگـان           ه فعاليت عمد

به راسـتي چگونـه ممکـن    . است که به هيچيک از اين موارد در اين ماده اشاره اي نشده است            

است وظيفه برخورد با اين جرايم به اين وزارتخانه محول شود ولي ابزار اجرايـي داده نـشود،             

ي دانيم اذن در شي، اذن در لوازم آن نيز هست، بدين معنا که هنگامي که جـواز       همانگونه که م  

برخورد با عناصر ضد انقالب و فعاليت هاي جاسوسي بيگانگان به اين نيرو محول شده اسـت   

اختيار دستگيري و اقدام عليه آنها نيز مي بايست به آنها داده شود؛ لذا مي بايست در اين موارد    

عمل شده و اين نهاد را در اين موضوعات خاص به عنوان ضـابط دادگـستري                 قانونگذار وارد 

اول آنکه فعاليت هاي اين ارگان قانونمند مي شـود و           : بپذيرد، که اين خود دو تالي مثبت دارد       

کـه  . دوم آنکه از توسعه اختيارات که در زمان نبود قانون به وجود مي آيد جلوگيري مي شـود       

ح قانون وزارت اطالعات که به مجلس ارائه شده مـورد توجـه قـرار       اين مسئله در اليحه اصال    

نيز دارد لکن اگر اين نواقص در ارائه اين اليحه مورد امعـان              يگرفته است؛ هر چند که نواقص     

.نظر قرار گيرد و اصالح شوند سبب رفع مشکالت بسيار در اين مورد خواهد بود

***

منابع و مآخذ

قوانين) الف

يقوانين بـه نـشان     ي، منبع سايت حقوق   ۱۳۶۲سيس وزارت اطالعات، مصوب     أقانون ت . ۱

http://www.ghavanin.ir: ياينترنت

يقوانين به نشاني، منبع سايت حقوق۱۳۷۴وزارت اطالعات، مصوب   يقانون استخدام . ۲

http://www.ghavanin.ir: ياينترنت

http://www.ghavanin.ir/
http://www.ghavanin.ir/


٧٠..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

يقـوانين بـه نـشان   ي، منبـع سـايت حقـوق   ۱۳۷۸، مـصوب   يکيفر يقانون آئين دادرس  . ۳

http://www.ghavanin.ir:ياينترنت

بـه   يو دارائـ   ي، سايت وزارت امور اقتصاد    ۱۳۸۳قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب      . ۴

: ياينترنتيننشا

http://www.mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=4&nFrom=177
&nTo=199

جمهـوري  مـسلح  نيروهاي و مقررات  قوانين كامل ، غالمرضا، مجموعة  اشرفي حجتي. ۵

۱۳۶۴، ، تهراندانش، گنجلاواسالمي، چاپ

کتب) ب

سـوم، سـازمان  چـاپ ، و دوم، جلـد اول كيفريدادرسي، محمود، آئينآخوندي اصل . ۶

.۱۳۶۸، و ارشاد اسالميفرهنگو انتشاراتچاپ

، بهـار  سـمت ، انتـشارات پـنجم ، چاپ، جلد اول  كيفري دادرسي، محمد، آئين  آشوري. ۷

۱۳۸۰.

دادگستريضابطيناولناجا قسمتماهويقوانين، بررسيو ديگراننيا، حسينآقايي.۸

.۱۳۷۷ناجا، ناجا، معاونتو پژوهشهايمركزاطالعاتسفارشبه

كيفريدادرسيآئينآنها در قانونو وظايفقضائيه قوه ، ضابطين پور، ابوالقاسم  قاسم. ۹

.۱۳۸۱، تهران،اميدافقاول، انتشارات، چاپمتفرقهينوقوان۱۳۷۸مصوب

، پيمـان ، انتشاراتاولهستند، چاپكسانيچهقضائيهقوه، ضابطين، عليزاده كاظم. ۱۰

.۱۳۶۹تبريز، بهار 

مـسلح، چـاپ اول، انتـشارات    يمالمير، محمود، شرح قانون مجازات جرايم نيروهـا      . ۱۱

.۱۳۸۳، دادگستر، تهران

، جمهوريرياست، انتشارات۱۳۸۱تا سالدادگستريحقوقيادارهنظريات مجموعه. ۱۲

.۱۳۸۲تهران، 

http://www.ghavanin.ir/
http://www.mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=4&nFrom=177&nTo=199
http://www.mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=4&nFrom=177&nTo=199
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مقاالت) ج

دادگـستري  بر ضـابطين   غير قضايي  مراجع و رياست  نظارت ، مقاله ، سام سوادكوهي. ۱۳

، مرداد و چهارم، سالمسلحنيروهايقضاييسازمان، انتشارات، تهران۲۱ ، شمارهدادرسيمجله

.۱۳۷۹شهريور 

تخصـصي ، مجلـه ايـران  كيفـري  در قوانين  دادگستري اصغر، ضابطين  ، علي مهابادي. ۱۴

.۱۳۸۱، زمستان چهارم، شمارهدوم، سالو حقوق، الهياترضوياسالميعلومدانشگاه

هاروزنامه) د

.۲۲/۷/۸۶، مورخ ۴۸۳شماره  : يروزنامه اعتماد مل. ۱۵
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٭از جرميپيشگيرياصول و مبان

٭٭فرشيد چاله چاله

دهيچک
است که در يمهم علم جرم شناسياز دستاوردهايياز جرم و کاهش آمار جنا   يريشگيپ

ـ ر ا د. کشورها به وجود آورده اسـت      يفرياست ک يرا در س   يارير تحوالت بس  ياخ يدهه ها  ن ي

ز در يـ حقوقدانان نياز جرم پرداخته شده و نظرات کل      يريشگيپ يکل ينوشتار به اصول و مبان    

.ان شده استين مورد بيا

حقوقدانان در شناخت يش توانمنديدر افزايين اصول نقش به سزا   يبا ا  ييچه آنکه آشنا  

يريشگيپيهوم شناسن مقاله، مفين رو در ايخواهد کرد و از ا   ياز جرم باز   يريشگيپ يراه ها 

و عوامل يجاد بزهکاريمؤثر در ا  يو عوامل اجتماع   يريشگيحاکم بر آن، انواع پ     يو اصول کل  

قرار يم مورد بررسياز جرايريشگين در پياز وقوع جرم و نقش دياجتماعيريشگيمؤثر در پ 

شاره شده ز اينيو وضعياجتماع يريشگيحاکم بر پ   يگرفته است و در خاتمه با اصول و مبان        

.است 

:يديواژگان کل

.ي، مفهوم شناسيريشگي، اصول پيوضعيريشگي، پياجتماعيريشگيجرم، پ
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مقدمه

اي در زندگي بـشر دارنـد، آنچنـان کـه در     انحراف، کژروي، جرم و جنايت، سابقه ديرينه  

هد کـه  داز سوي ديگر تاريخ نشان مي. از آن اشاره شده است     يبسيار يهاقرآن کريم به نمونه   

بشر از گذشـته دور ، همـواره در فکـر مقابلـه بـا جـرائم و انحرافـات بـوده و در ايـن زمينـه               

دستاوردهايي نيز داشته است و بـه تناسـب افـزايش جـرم و جنايـت بـه اتخـاذ انـواع تـدابير              

بشر پس از گذر از دوران هاي مختلف حقـوقي  . پيشگيرانه، و عموما کيفري، روي آورده است   

مودن مکاتب مختلف جزايي، امروزه بيشتر به فکر اتخاذ تـدابير پيـشگيرانه غيـر               و قضايي و آز   

در خصوص اهميت پيشگيري از جرايم مي توان به ناتواني مجازاتها و کيفرهـاي      . کيفري است 

. مختلف در جلوگيري از ارتکاب جرايم و کاهش آنها اشاره کرد

حاكم بـر آن، انـواع پيـشگيري و     لذا در اين مقاله، مفهوم شناسي پيشگيري و اصول كلي         

عوامل اجتماعي موثر در ايجاد بزهكاري و عوامل موثر در پيشگيري اجتماعي از وقوع جـرم و    

در پايان اصول و مباني حاكم بر دو نوع پيشگيري اجتماعي و وضعي مورد بررسي قرار گرفتـه   

.است

ـ تعريف لغوي، تعريف علمي، اوصاف پيشگيري از جـرم، محـدوديت          ) ۱ ا و موانـع  ه

پيشگيري

تعريف لغوي) ۱-۱

واژه پيشگيري را از نظر لغوي جلوگيري كردن، مانع شدن، جلو بستن و يا از پيش جلـو              

بـا توجـه بـه معنـاي        . شيوع بيماري يا جلو رويداد و حادثه يا مصيبتي را گرفتن معنا كرده اند             

و جلوي چيزي رفتن و لغوي پيشگيري، اين واژه هم به معناي پيش دستي كردن، پيشي گرفتن 

هم به معناي آگاه كردن و هشدار دادن است اما از ميان اين معناها در جرم شناسـي پيـشگيرانه     

براساس اين معنا با اتخاذ تدابير و به كـارگيري اقـدامات مناسـب    . معناي نخست مد نظر است 

.بايد به استقبال جرم رفت و از ارتكاب اين پديده جلوگيري كرد
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يف عملي از پيشگيريتعر) ۱-۲

با توجه به نگرشـهاي گونـاگوني كـه در ميـان جـرم شناسـان وجـود دارد پيـشگيري از                  

.بزهكاري را مي توان به دو صورت عام و خاص تعريف كرد

در معناي عام، پيشگيري از جرم هر اقدامي است كه جلوي ارتكاب جرم را بگيرد كه اين  

. ي يا غير كيفري داشته باشدمي تواند جنبه كيفر) يا اقدامات(اقدام 

در معناي خاص، پيشگيري از جرم مجموعه تدابير و اقدامات غير كيفري با هدف مقابلـه      

با بزهكاري از طريق كاهش يا از بين بردن علل جرم زا و نيز اثر گـذاري بـر فرصـتهاي پـيش        

بر شخصيت افراد و جنايي است به گونه اي كه بتوان با استفاده از ساز و كارهاي غير قهر آميز    

.وضعيت پيش از ارتكاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگيري نمود

اوصاف پيشگيري) ۱-۳

بـودن اقـدامات،   ي، جمعـ يبراي پيشگيري چهار معيار مقابله با بزهکـار       ١طبق نظر گسن  

. ردتوان نـام بـ  يغير سرکوبگر را ميتحقق اقدامات پيش از وقوع رفتار مجرمانه و واکنش ها         

، تحديد امكان وقوع اقـدامات مجرمانـه از طريـق    يلذا غايت انحصاري يا الاقل جزيي پيشگير   

.غير ممكن يا دشوارتر كردن آنها ست

محدوديتهاي و موانع پيشگيري) ۱-۴

وابسته به نوع جرائم است؛ همه جرائم را به طور مساوي نمي تـوان از طريـق                 : مانع اول 

بعـضي از    يجلـو . جرم شناسي مطـرح هـستند كـاهش داد        روشهاي مختلف پيشگيري که در      

تـوان گرفـت و   جرائم چون تروريسم و آدم كشي را صرفا از طريق سـركوبي و مجـازات مـي            

.توان با اقدامات پيشگيرانه کاهش داديديگر چون سرقت را ميبرخ

ه اي از انـسانها نـسبت بـ   مربوط به افراد يا همان مجـرمين بـالقوه اسـت؛ عـده        : مانع دوم 

امـا در   . اقدامات پيشگيرانه واکنش مثبت دارند، يعني پيشگيري نسبت به آنها كـار سـاز اسـت               

جرم شناس فرانسوي،. ١
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مقابل واكنش بعضي از مردم نسبت به پيشگيري از لحاظ روحي يا شخـصيتي نـاچيز و انـدك              

.ياد شده است» ابر بزهكار«اي از افراد مصمم به ارتكاب جرم هستند که از آنها به عده. است

مربوط به روشهاي پيشگيري است؛ همه روشـهاي پيـشگيري اعتبـار مـساوي               :مانع سوم 

بعضي از روشها اگر موثر باشند هزينه سنگيني به دنبال دارند و برخي از روشـها تـالي               . ندارند

كنند كـه بعـداً   ديگر از اين روشها بزهكاران بالقوه را با تكنيكهايي آشنا مي           ياپاره. فاسد دارند 

.كنندمي كنند و بعضي نيز احساس امنيت را خدشه دار ميپيشگيري را خنثي 

مر بوط به کارکرد بعضي از انواع پيشگيري است که منجـر بـه پيـشگيري از       : مانع چهارم 

.شونديجرم نمي شود بلكه منجر به جابه جايي جرم در زمان و مكان و گاه در ماهيت جرم م

عـضي از روشـهاي پيـشگيري از جـرم     جنبه حقوق بشري دارد بدان معنا كه ب    : مانع پنجم 

.منجر به ايجاد محدوديتهايي در آزادي رفت و آمد مي شود و به خلوت افراد لطمه مي زند

آن است كه پيشگيري در بادي امر مجازات و سركوبي را از كنترل جرم خارج : مانع ششم

ايد مکمل کيفـر  از جرم ب   يكند، يعني دور نماي مجازات را زايل مي كند حال آنكه پيشگير           مي

.به نام مجازات استفاده نموديناتوان است بتوان از ابزاريکه پيشگيريباشد و در مواقع

انواع پيشگيري) ۲

در جرم شناسي و برحسب تاريخ ظهور آنها، شش نوع پيشگيري وجـود دارد کـه چهـار            

مطرح » دپيشگيري جدي «و دو نوع ديگر به عنوان       » پيشگيري متداول «نوع نخست تحت عنوان     

.اندشده

پيشگيري متداول) ۲-۱

پيشگيري از بزهكاري اطفال-۱

قديمي ترين نوع پيـشگيري ، پيـشگيري از بزهكـاري اطفـال و پيـشگيري از بزهكـاري                   

عمومي است طبق اين تفكيك در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار كه شخـصيت آنهـا در حـال     

حـال آنكـه در مـورد    . وري اسـتفاده نمـود   گيري است، بايد از تـدابير پرورشـي و بـازپر          شكل

.بزهكاران بزرگسال بايد از ارعاب انگيزي از طريق تهديد به مجازات استفاده كرد

پيشگيري عمومي و پيشگيري اختصاصي-۲



٧٦..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

بديهي اسـت   . در پيشگيري عمومي اقدام عليه عوامل عمومي بزهكاري مورد توجه است          

اي دارند  در اين نوع پيشگيري نقش عمده     ... محله و نهادهاي مردمي از جمله خانواده، مدرسه،       

حال آنكه در پيشگيري اختصاصي، عوامل اختصاصي پيشگيري جرايم و خنثي كردن آنها مورد        

.گيردتوجه قرار مي

پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال-۳

هـاي اينترپـل در   و پيشگيري فعال كه نخـستين آورده اجـالس  ) منفعل(پيشگيري انفعالي  

به استقبال پديـده اي  » هشدار پليسي«ورد پيشگيري است، در جرم شناسي پيشگيرنده، از نوع   م

ماننـد؛  كه بايد مانع وقوع آن شد نمي روند، بلكه به طور انفعالي منتظر تاثير اين اقدام باقي مي               

و ريزيحال آنكه در پيشگيري فعال، پليس براي اجتناب از وقوع جرم عمل مي كند مثالً برنامه

هدايت اوقات فراغت گروهي از جوانان راكه در معرض جرم يـا انحـراف در زمـان يـا مكـان       

.خاصي قرار دارند، به عهده مي گيرد

پيشگيري اوليه، ثانويه، ثالث-۴

) نخستين(پيشگيري اوليه -۱-۴

گيـرد، بـه    اين نوع پيشگيري شامل اقدامهايي مي شود كـه تمـام جمعيـت را در بـر مـي                  

گروههاي در معرض خطر توجه ندارد و قبل از بروز مـشكل يـا اخـتالل وارد    وضعيت خاص 

.ميدان مي شود

)دومين(پيشگيري ثانويه -۲-۴

اين پيشگيري شامل اقدامهايي است كه در مورد يك گروه خاص يا يك گروه در معرض       

.خطر يعني گروهي كه احتمال بروز خطر در آنها بسيار زياد است، انجام مي شوند

)سومين(پيشگيري ثالث -۳-۴

اين پيشگيري شامل اقداماتي است كه بعد از بروز مشكل، براي جلـوگيري از تـشديد يـا     

عود بيماري و كمك به بيماران درمان شده و باز پروري آنها بـراي از سـرگيري يـك زنـدگي              

.مستقل، انجام مي شود

عوامل اجتماعي موثر در ايجاد بزهكاري) ۳
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ي نخستينعوامل اجتماع) ۳-۱

رويه جمعيتتراكم و افزايش بي) ۳-۱-۱

در دنيايي كه حتـي قـادر بـه    . تواند از عوامل بروز جرم باشد   رويه جمعيت مي  افزايش بي 

مين بيش از نيمي از نيازهاي اساسي جمعيت خود بخصوص در كشورهاي در حـال توسـعه         أت

ي براي نوع بشر نباشد؟توان انتظار داشت رشد بي رويه جمعيت فاجعه انيست، چگونه مي

تنشها و ستيزه هاي اجتماعي ناشي از انفجار جمعيت در تمامي جنبه هاي زندگي رخنـه                

. كرده و جرايم حاصل از آن در مراكز شهري فزوني يافته است

فقر و محروميت) ۳-۱-۲

برخي از جامعه . از ديگر عوامل طبيعي جرم مي توان فقر، بيكاري و بي سوادي را نام برد 

شناسان فقر و بينوايي را از عوامل بوجود آورنده جرم دانسته، مي گويند  كه در فرد تهيدسـت             

جواناني كه بايد در يک اتاق     . عقده حقارت ايجاد مي شود و او را به ارتكاب جرم وا مي دارد             

با پدر و مادر و برادران و خواهران بزرگتر يا كوچكتر زندگي كنند، ناچارنـد هـر گونـه صـدا،          

ايل، سليقه متضاد و دخالتهاي بجا و نابجاي ديگران را از نزديك احـساس و تحمـل كننـد،                   تم

توان تنها عوامل يو فقر را نميبا اين اوصاف بيگار. استعداد بيشتري براي ارتكاب جرم دارند 

بعد از مطالعه ده هزار نفر از زاغه نشينان، اعالم » استر هندوالک«دانست همانطور که    يبزهکار

شت که فقر و بي چيزي به تنهايي عامل بوجود آورنده بزهکاري نيست و عوامـل اجتمـاعي              دا

بيشتر افراد خانـه بـه دوش، هرگـز عـضوي از       . ها دخالت دارند  ديگر نيز در پيدايش بزهکاري    

از طـرف ديگـر مطالعـات    . اجتماع نبوده و احساس شرکت در هـيچ جمـاعتي را نداشـته انـد            

کشورهايي که توزيع ثروت به صورت عادالنه نباشـد هـر روز فقـرا    دهد در  اجتماعي نشان مي  

به علت عدم آموزش هاي اجتماعي و ضعف فرهنگـي و           . شوندتر مي يفقيرتر و ثروتمندان غن   

ارزش هـاي  ياعتبـار يفقدان احساس همبستگي ناشي از مادي گرايي و فردگرايـي، شـاهد بـ          

.شويمياجتماعي و عموميت يافتن بزهكاري م

مدرسه) ۳-۱-۳
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مدرسه يكي از نهادهاي اجتمـاعي اسـت كـه بعـد از خـانواده نقـش مهمـي در زنـدگي                  

اجتماعي جوانان به عهده دارد، زيرا دانش آموز بيشتر وقت زنده و فعـال خـود را در مدرسـه                     

هاي مدرسه اثر مهمي در عالقه مندي و يا فرار جوانان از مدرسـه        گذراند، موقعيت و برنامه   مي

والً جوانان اولين قدم خويش را بـه طـرف عـالم بزهكـاري بـا فـرار از مدرسـه بـر                              دارد، معم 

.دارندمي

محيط، نبـود معلمـان ورزيـده ، عـدم     يدر بعضي از مدارس، نامناسب بودن برنامه، سرد      

توجه و عالقه به وضع دانش آموزان و پرجمعيت بودن كالسها، انبوه وظايف و تكاليف و نبود       

براي معلمان به منظور رسيدگي به مشكالت دانش آموزاني كـه در مـورد وضـع                فرصت كافي   

تحصيلي، اجتماعي يا شخصي خود نياز به كمك دارند سبب مي شود تا اين قبيل دانش آموزان 

به محض ايجاد شرايط الزم به رفتار بزهكارانه روي آورده از اين طريق تا حدودي جلب توجه 

جهت، تاثير مدرسه بـه عنـوان يـك عامـل اجتمـاعي پيـدايش              بدين  . و احساس موفقيت كنند   

.بزهكاري برحسب پديده جامعه پذيري قابل تبيين است

شهر نشيني) ۳-۱-۴

در كشورهاي در حال توسعه، مهاجرت روستاييان به جوامع شـهري، در حقيقـت انتقـال          

از زنـدگي  اين تـوده هـاي انبـوه انـساني كـه در مرحلـه تحـول            . فقر روستاها به شهرها است    

گيرند براي تطبيق وضع اقتصادي و اجتماعي خـويش ناگزيرنـد در   روستايي به شهري قرار مي    

. حاشيه شهرها زندگي كنند

يفرهنگـ يروستائيان در ورود به شهرها، دوگانگ  يبرنامگ يفريبنده شهرها، ب   يجاذبه ها 

.ور ما بوده استدر کشيگرايش به شهرنشينيو ارزش بودن گريز از روستاها از علل اصل

تنوع شهرنشينان از لحاظ سن، شغل، سواد، نقش، پايگاه وگروه بندي بسيار متفاوت است 

ها و نگرش ها يا ديدگاه هاي گوناگون روبر هستند كه در ها، آرزوها، آرمانو هركدام با ارزش  

ه با افزايش اين امر همرا . ها در پي دارد   هاي مختلف زندگي را با شديدترين تناقض      نتيجه شيوه 

ها با توجه به تنوع ساكنان و چنـد گـانگي جمعيـت موجـب      تراكم جمعيتي در برخي از محله     

ي آن با درآيد و هر گوشه» شهر اندرشهر«شده که به عنوان مثال شهري مانند تهران به صورت     
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رشـد  . ويژگي هاي خاص خود به صورت شهري جداگانه به حيات اجتماعي خود ادامه دهـد           

ها باعث دگرگوني هاي عمده اي در نقش اجتماعي افراد مي شود و گـاهي باعـث                 سريع شهر 

:از داليل تعارضات در شهرها به شرح ذيل استيپاره ا. گرددتضاد منافع افراد مي

در شهرهاي بزرگ به دليل افزايش بي حد جمعيت، هيجان، آشفتگي، نگراني، ترس و  -۱

فزوني است به طوري كه اغلـب شـهروندان بـه            تشويش و اضطراب در بين شهرنشينان رو به       

.كشمكش و فشارهاي رواني تهديد مي شوند

رشد بي رويه جمعيت در شهرها، بسياري از شهروندان را بـا دشـواري هـايي چـون              -۲

ضعف، بي حالي، خواب آلودگي، نگراني، عـدم تعـادل جـسمي و روانـي مواجـه مـي كنـد و                 

.را در آنها فزوني مي بخشدميلي نسبت به كار و فعاليت بي

آمارهاي مربوط به جرايم و بزهكاري در شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ نـشانگر        -۳

هاي اخير است كه به نوبه خود از گسترش شهرنشيني ريشه گرفتـه  ها در دهه  فزوني اين پديده  

.است

و نيـز  انحرافات جنسي، انواع مختلف اعتياد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الكلـي            -۴

.روحيه سودجويي و سوداگري و روابط ناسالم و غلط اقتصادي در شهرها رونق بيشتري دارد

فردگرايي و تكروي در بيشتر فعاليتهاي به چشم مي خورد، روابط صـميمانه و چهـره     -۵

.و احساس انزوا شدت بيشتري داردبه چهره در بين شهروندان كمتر است،

و حوادث پيش بيني نشده اجتماعي باعث .... جنگ، زلزله حوادث غير منتظره از قبيل -۶

ضعف كنترل اجتماعي و شرايط نامناسب اجتماعي و اقتصادي مي شوند و بر ميزان بزهكـاري        

در زمان جنگ يا حوادثي از قبيل زلزله از يك طـرف دوام و بقـاي خـانواده دچـار                . مي افزايد 

. مي آيدتزلزل مي شود و از طرفي بحران اقتصادي به وجود

پليس و دادگاه ها) ۳-۱-۵

به تناسب كيفيت و ماهيت بزه يك جوان بزهكار تحويل بازداشتگاه مـي شـود تـا زمـان                   

وظيفه پليس تماس با والدين، دستگاه هاي تربيتي و مراقبت و        . بازجويي او در دادگاه فرا رسد     

هـاي  ايـد دادگـاه   هـاي جوانـان ب    تحت نظر قرار دادن بزهكار است قابل توجـه اسـت دادگـاه            
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هاي معمولي و بدون حـضور  مخصوصي با قضات ورزيده و تعليم ديده بدون تشريفات دادگاه    

ساير مردم باشد زيرا عكس العمل بيش از اندازه هيجان انگيز مردم كوچـه و بـازار نـسبت بـه             

گيز و جوانان بزهكار به آنچه كه با توجه به داليلي انجام داده است و به صورت اعمال نفرت ان

هـا  با آنكه بـسياري از بازداشـتگاه  . شيطاني به نظر مي رسد، در حل مسئله كمكي نخواهد كرد        

شباهت زيادي به زندان دارد، ولي فرستادن جوانان بزهكار به زندان معمولي كار درستي نيست   

آموزنـد، از طرفـي تنبيهـات بـدني و زدن          هاي جديدي براي بزهكاري را مـي      زيرا در آنجا راه   

انان به وسيله پليس در موقع بازداشت، آنان را جـري تـر كـرده و در ارتكـاب خالفكـاري           جو

.سازدمجدد جسورتر مي

عوامل اجتماعي ثانوي) ۳-۲

وسايل ارتباط جمعي) ۳-۲-۱

ها و  شود كه در يك جامعه از آن براي ابالغ پيام         وسايل ارتباط جمعي به ابزاري گفته مي      

بررسـي اثـرات ايـن وسـايل يكـي از        . شـود به ديگران اسـتفاده مـي  بيان افكار و انتقال مفاهيم 

به همين دليل، بسياري از جامعه شناسان . ترين مباحث در آسيب شناسي اجتماعي است    پيچيده

. ترديد نشان مي دهنددر درستي نتايج پژوهش هايي از اين دست،

عـصر  «ان حاضر را امروزه گسترش و توسعه وسايل ارتباط جمعي به حدي است كه دور    

گويـد  مـي شناسـد و مـي     » دهكـده  جهـاني    «مك لوهان دنيا را با مفهوم       . ناميده اند » ارتباطات

وسايل ارتباط جمعي داراي چنان قدرتي هستند كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ انسان پديـد          

.آورند، نسلي كه با نسل هاي پيشين بسيار متفاوت است

ها چنان به رسانه اي معتاد مي شوند و بدان اعتماد مي ورزند             در بسياري از موارد انسان    

كه در ساعت معين بدان نياز مي يابند و تاخير يا فقدان، موجبات از بين رفـتن تعـادل آنـان را          

بـه روزنامـه مـورد عالقـه، قـدرت          ) مثالً دستيابي (رسند،  فراهم مي سازد و زماني كه بدان مي       

اي نوشـته يـا آمـوزه آن را             ن بـدون هـيچ ترديـد يـا انديـشه     شـود آنـا  انديشه از آنان سلب مي  

ترديد، اين فرآيند كه با خصلت ويـژه انـسان انديـشمند متبـاين اسـت، موجـب                       بي. پذيرندمي
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شود كه ذهن دچار كرختي شده و فرد در جريان حوادث همچون پركاهي بر روي سـياالت   مي

.سو و آن سو كشيده شودخروشان، ناخواسته و بي اراده به اين

انواع پيشگيري اجتماعي) ۴

اين نوع پيشگيري براسـاس نگـرش نـويني كـه نـسبت بـه آن وجـود دارد بـه دو گونـه               

.تقسيم مي گردد» پيشگيري رشد مدار«و » پيشگيري جامعه مدار«

پيشگيري اجتماعي جامعه مدار) ۴-۱

اذ تدابير و اقدامات مناسب بـراي  پيشگيري اجتماعي جامعه مدار در تالش است تا با اتخ    

بدين معني كه اگر . از بين بردن يا كاهش عوامل جرم زا بر محيط اجتماعي و عمومي اثر گذارد

.زا وجود داشت آنها را خنثي سازيمدر محيط عوامل جرم

پيشگيري رشد مدار) ۴-۲

تـه         نيـز گف  ) زود رس (پيشگيري اجتماعي رشـد مـدار كـه بـه آن پيـشگيري زود هنگـام                 

شود، به دنبال آن است تا با شناسايي عوامل خطر، تقويت عوامل حمايتي و مداخله زودرس مي

رهيافت پيشگيري اجتماعي رشد مدار بـر  . از پايداري افراد بزهكار در بزهكاري جلوگيري كند 

در اين انديشه استوار است كه مداخله به هنگام نسبت به كساني كه به دليل وضعيت هاي ويژه

معرض ارتكاب جرم هستند، مي تواند جلوي بزهكـاري و تـداوم گرايـشهاي بزهكارانـه آنـرا                 

در پيشگيري رشد مدار در دوره هاي مختلف رشـد جـسماني و عقالنـي يـك سلـسله                . بگيرد

.اقدامات مناسب صورت مي گيرد تا درآينده طفل مرتكب جرم نشود

معوامل موثر در پيشگيري اجتماعي از وقوع جر) ۵

نقش رسانه در جرم زايي و جرم زدايي ) ۵-۱

)كاركرد منفي آن(نقش رسانه در فرآيند جرم زايي ) ۵-۱-۱

هر روز شاهد شرح مفصلي از جرايم اتفاقي در مطبوعات و راديو و تلويزيون كـشورمان             

بسياري از نشريات قبل از اينكه نشريه علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي باشند نـشريه    . هستيم
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نايي هستند تا آنجا كه بعضي حتي ادامه حياتشان منوط به انتشار اين اخبار و گزارشها است،      ج

مطبوعات اروپايي مطلب خود را به % ۷از طرفي استقبال مردم نيز از اين گونه اخبار كم نيست        

نفر نگـران اسـت كـه مبـادا          ۷بزهكاري اختصاص مي دهند و از هر ده نفر شهروند فرانسوي            

.رم شودقرباني ج

به عمل آورد حاكي از اين امر است ۱۹۴۶تحقيقي كه كميسيون جوانان دانمارك در سال       

.     كه متون مورد عالقه طبقه جوان دانمـارك مباحـث جنـايي و سـتون حـوادث هفتگـي اسـت               

هاي جنايي با عادي جلوه دادن وقايع جنايي يا هيجان بخـش بـه اخبـار و گزارشـها در                    رسانه

كنند و به بزرگنمايي جذب كننده براي مشتريان و حفظ مشتريان  تالش مي   جهت خلق شرايط  

هـا را اصـطالحاً   ايـن قبيـل رسـانه   . و تعريف و تمجيد و توجيه پديده هاي جنايي مي پردازند      

.مي گويند» سياه«

)كاركرد مثبت آن(نقش رسانه در فرآيند جرم زدايي ) ۵-۱-۲

اد مخاطب، مي توانند از لحاظ بسيج منابع جهت ها به دليل برخورداري از حجم زي   رسانه

توانند با توصـيف  يها مرسانه. تحقيق جنايي و كمك به ماموران تحقيق مورد توجه قرار گيرند   

هاي تبهكاري و تبهكاران فراري كه پليس در جـستجوي آنهاسـت و   اشخاص و عاليم و نشانه    

مسروقه و وضعيت بـزه ديـده،   انتشار مشخصات گمشدگان، علل وقوع جرم و توصيف اشياي         

هاي مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزهكاران نمايند و از طرفي با آموزش         ان شماره اسكناس  يب

هاي مقابله با جرايم و تنوير افكـار عمـومي نقـش پيـشگيرانه ايفـاء نمـوده و بـا دادن             و روش 

يـا آنكـه بـا    . اينـد اطالعات هشدار دهنده به افزايش مكانيزم هاي نظارتي و كنترلـي كمـك نم             

و يا با عدم پوشش خبري و . شانتاژهاي تبليغاتي و زير سوال بردن جرم، مانع اشاعه جرم شوند

استفاده از شگردهاي خاص پوشش، مانع نشر انديشه ها و شيوع بزهكاري شوند و با تقويـت                 

.فضاي عقالنيت، آرامش و توازن عاطفي مانع بروز انگيزه هاي جنايي گردند

اي گروهي به شيوه هاي مختلفي مي توانند در پيشگيري از جرم و به موازات آن                هرسانه

:ارتقاي دانش حقوقي جامعه موثر باشند كه مهم ترين موارد آن عبارتند از

پيشگيري از بزهكاري از طريق آموزش عمومي-۱
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پيشگيري از بزهكاري از طريق انعكاس صحيح اخبار -۲

ريق انعكاس صحيح عوامـل مختلـف حقـوقي، قـضايي و        پيشگيري از بزهكاري از ط     -۳

اجتماعي منجر به جرم

پيشگيري از بزهكاري از طريق اصالح و بهبود محتواي برنامه هاي نمايشي-۴

پيشگيري از بزهكاري از طريق افشاي جرايم ملي-۵

نقش آموزش و تبليغات در پيشگيري از جرم) ۵-۲

دولتي دامنه آموزش را بـه      يم و ساير ارگان ها    چنانچه قوه قضائيه با جلب همكاري مرد      

كوچك ترين واحد اجتماعي يعني خانواده گسترش دهد ايفاي نقش پيشگيري در كنار اصالح              

.مقررات و قوانين عملي تر خواهد بود

در قوه قضائيه متوجه اصالح قـوانين جـاري،       » اصالحات قضايي «تصور عمومي از انجام     

عاريف جديد از جرم و مجازات است، به مـوازات انجـام اصـالحات         تعديل مجازاتها و ارائه ت    

بايد به نقش اساسي آموزش و تبليغ در جهت جلوگيري از وقوع جرم و آگاهي مردم نسبت به    

.حقوق خود توجه شود

نقش آموزش عمومي بايد به عنوان يكي از اركان اصالحات اساسي مورد توجه قرار گيرد 

:يابدياصول و روش هاي زير به اهداف متعالي خود دست مو قوه قضائيه با اتكاء به

م ، لـذا قـوه قـضائيه          يد از مدارس آغـاز کنـ      يقانونمند را با   يزندگ يوه ها يأموزش ش  -۱

ها ي جذاب در هـر مقطـع تحـصيلي بـه     تواند به طور اختصاصي با تهيه جزوه ها و كتابچه  مي

.كندتدريج جوانان را با حقوق و تكاليف خود آشنا 

بخشي از اوقات صدا و سيما را با تهيـه برنامـه هـاي قابـل قبـول از قبيـل برگـزاري            -۲

مسابقات در زمينه اطالعات عمومي حقوقي، سريال هـاي بـا ارزش علمـي و هنـري و حتـي                     

.تبليغات به خود اختصاص دهد

ا و با طراحي هنرمندانه در اختيار دفاتر اسناد رسمي، بانـك هـ         يآموزش يبرو شورها  -۳

ادارات ثبت اسناد و امالك و شركت ها، بنگاهاي معامالت ملكي و سازمانها و موسـساتي كـه          

امور آنها مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي است قرار داده شـود و موسـسات مـذكور مكلـف                 
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شوند تا قبل از قطعي شدن هر مرحله بـا تنظـيم سـند و غيـره ايـن بروشـورها را  در اختيـار                  

ار دهند، در اين جزوات آثار تبعي هر اقدام و مشكالتي كـه ممكـن اسـت در       مراجعان خود قر  

.اين موارد براي مردم بوجود آيد بايستي توضيح داده شود

هـاي  از طريق درج مستمر شعارها و هشدارها در مطبوعـات كثيـر االنتـشار دانـستني          -۴

. ضروري را به اطالع مردم برساند

جـه کـاهش    ينـده و در نت يم و منازعـات در آ يهش جـرا  ها با کـا   ن روش ينه بودن ا  يپر هز 

. م جبران خواهد شديجامعه در مقابله با جراينه هايهز

نقش اعتقادات مذهبي در پيشگيري از جرم) ۵-۳

تحقيقـات  )) تكرار جرم (جرايم اوليه يا ثانويه     ((درباره نقش مذهب در پيشگيري از جرم        

توانند بـه كـاهش   ي که مييهااهم تدبير و تالشمتعددي انجام شده است برخي از نويسندگان      

اصـالح و  -۳درمـان  -۲آمـوزش  -۱: شـمارند تكرار جرم منجر شوند در چهار عنوان بر مي        

كنـد كـه تعـالي مـذهبي بـه فرآينـد بـازپروري        تاكيد مي» دولف«. تعالي مذهب-۴تغيير رفتار  

گـردد كـه در   فتاري مشخصي ميكند و باعث تغييرات ربسياري از مجرمان آزاد شده كمك مي  

اين تعالي مذهبي، شيوه و روش زندگي . بسياري از موارد موجب كاهش نرخ تكرار جرم است    

طـي مـسير    ) مجرمـان آزاد شـده    (بسياري از اين اشخاص     «. دهدمجرمان آزاد شده را تغيير مي     

و كمكهاي بازسازي و تعالي مذهبي،  به بصيرت و آگاهي هاي نويني نسبت به اهداف زندگي            

»خداوند دست يافتند كه زندگي آنان را دوباره ساخته است

برخي از نويسندگان خانواده، فرهنگ، مذهب اجتماع و مدرسـه را پـنج سـتون حكايـت              

كشورهايي كه تناسب صحيحي بين ايـن پـنج سـتون حمايـت        «اند و معتقدند    كننده فرد دانسته  

ي ايجاد كـرده، زنـدگي بـا كيفيـت و موفقيـت            اند، فضايي براي رهبري قو    كننده برقرار ساخته  

».اقتصادي داشته اند

طرق پيشگيري از جرم و گناه در حقوق اسالم) ۵-۳-۱

. هاي موضوعه بشري متفاوت استنحوه پيشگيري از جرم در شريعت اسالم با ساير نظام

و چون اسالم با اهتمام در نشر تعليمات اخالقي و تهذيب نفـوس و آمـوزش مبـاني عقيـدتي                 
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راهنمايي مردم به انجام كارهاي نيك و پرهيز از جرايم و منكرات، اميدوار اسـت كـه تـا حـد                

اين شيوه قانونگذاري براي سالم سازي  . ممكن، افراد را از دست زدن به ارتكاب جرم باز دارد          

محيط زندگي و جلوگيري از جرم، در نظام كيفري اسـالم كـه احكـام آن، مـستند بـه علـم و                        

ن شريعت آسماني، اطاعت از مباني اعتقـادي  ياست، موجب مي شود كه پيروان ا   حكمت الهي 

و عبادي و دستورات اخالق اسالمي را فريضه و تكليف خود دانسته،  و تخلف از آنها را گناه              

.و مستحقق كيفر بدانند

:ده شده که عبارتند ازيشين خصوص انديز در اينيريدر اسالم تداب

.وحيدي و نقش بازدارندگي آنجهان بيني ت) ۵-۳-۱-۱

ترديد، توحيد و يكتاپرستي تنها يـك امـر درونـي نيـست، بلكـه اعتقـاد بـه حاكميـت          بي

خداوند، داراي آثار عملي در حيات مادي، معنوي و زندگي اجتماعي است و هرگونه فعاليـت           

.دهدالشعاع خود قرار ميرا تحت

سيار زيـادي در بازدارنـدگي فـرد از         پيروي از دين مبين اسـالم، نقـش بـ          بدين مناسبت، 

از اين ديدگاه جهان بيني توحيدي عاملي است كه  . ارتكاب جرم و گناه به دنبال خواهد داشت       

نقش بازدارندگي ايـن  . انسان را در كليه شرايط، از  انحراف، كجروي و گناهكاري باز مي دارد   

ي بـه ميـزان پايبنـدي آنهـا بـه      و در نزد همه افراد يكسان نيست، بلكه بستگ   عامل نسبي است،  

بنابراين، هر اندازه درجه ايمان و اعتقاد به خداوند در نزد مسلمين         . مباني جهان بيني الهي دارد    

.بيشتر باشد، درصد ارتكاب جرايم و معصيت كمتر خواهد بود

تهذيب و تزكيه نفس به وسيله تعليمات اخالقي) ۵-۳-۱-۲

رم و گناه در نظام حقوقي اسالم، نـشر تعليمـات      يكي ديگر از طرق پيشگيري از وقوع ج       

به هدف تكميل و ) ص(اي از رسالت پيامبر زيرا بخش عمده. اخالقي براي تهذيب نفس است    

.انتشار فضايل اخالقي است

تعليم و آموزش دستورات اخالقي، كه در منطق قرآن كريم از رسالت انبياسـت، نـه تنهـا          

لكه به طور غير مستقيم، نتيجه آن به تأمين نظم عمـومي         شود ب موجب اصالح اخالقي افراد مي    

.كندنيز كمك مي
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اي كه اكثـر افـراد در آن پرهيزكـار هـستند و اصـول اخالقـي را          گمان در جامعه  زيرا، بي 

بـدين لحـاظ،   . تر به دست خواهد آمـد     نمايند، برقراري نظم و اجراي عدالت، آسان      رعايت مي 

گناه و جرم را، تبليـغ و نـشر تعليمـات اخالقـي قـرار داده        اسالم يكي از راههاي پيشگيري از     

.است

نهاد امر به معروف و نهي از منكر و نقش بازدارندگي آنها) ۵-۳-۱-۳

يكي ديگر از راههاي پيشگيري از وقوع جرم در فقـه، نظـارت عمـومي مـردم بـر رفتـار             

امر به معروف و نهـي      احكام  . از ارتكاب گناه و جرم است      يگرييكديگر، با هدف بازداشتن د    

از منكر كه يكي از فروع دين  اسالم است به هدف پيشگيري و جلوگيري از شيوع انحرافـات             

.اخالقي، جرم و گناه در جامعه اسالمي پيش بيني و برقرار شده است

در تبيين معناي معروف و منكر اقوال گوناگوني ارائه شده است، از نظر فقهي، منكـر هـر       

.است كه قانونگذار اسالم ارتكاب آن را ممنوع كرده استفعل يا ترك فعلي 

به عـالوه، در احاديـث و   . سوره آل عمران بيان شده است      ۱۱۰و   ۱۰۴اين نهاد در آيات     

توصيه و تاكيد زيادي بر اجـراي امـر بـه          ) ع(و معصومين   ) ص(روايات منقول از رسول اكرم      

.معروف و نهي از منكر به عمل آمده است

اسبت، تدوين كنندگان قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران نيـز در اصـل            به همين من  

هشتم اين قانون، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان وظيفه همگـاني و             

متقابل مردم نسبت به يكديگر، و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولـت پـيش بينـي و                   

ه از مجموع مفاد آيات، روايات و مـدلول اصـل هـشتم قـانون         به هر حال، آنچ   . اعالم كرده اند  

شود، اين است كه تحقق امر بـه معـروف و نهـي از    اساسي جمهوري اسالمي ايران استفاده مي  

منكر در جامعه اسالمي ما، وسيله خوبي براي پيشگيري از وقـوع جـرم و انحرافـات اخالقـي                  

يفه خطير، همان گونـه كـه قانونگـذار در     بديهي است كه در شرايط فعلي، انجام اين وظ        . است

بر عهده حكومت جمهوري اسالمي است، كه مسئوليت دولت در          . اصل مذکور متذكر شده اند    

اجراي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه، مانعي براي همكاري مردم با دولت اسالمي در     

ه تنها روابط شهروندان نسبت به زيرا اين آموزه ن. راه امر به معروف و نهي از منكر نخواهد بود 
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داند بلكه دهد و هر يك از آنها را در قبال ديگران مسئول و پاسخ گو مي   يكديگر را پوشش مي   

هـاي مختلـف حكومـت را نيـز     مسئوليت شهروندان نسبت به دولت مردان و متصديان بخـش       

مقامي باالتر   رسميت مي شناسد، در حكومت اسالمي از نظر سمت هاي اداري و حكومتي،            به

از مقام رهبري نيست، با وجود اين، شهروندان موظف به نظـارت بـر كـار رهبـري و امـر بـه                  

نصيحت به «معروف و نهي از منكر او در حد توان خود مي باشند كه از اين امر در روايات به            

. ياد شده است» ائمه مسلمين

نقش طراحي صحيح واحدهاي مسكوني در كاهش جرائم) ۵-۴

ز شهرنشيني و شهرگرايي به صورت يك پديده اجتماعي در كليه جوامع مطرح شده              امرو

است اگر نگاهي هر چند مختصر به جمعيت شهري در جهان بيندازيم به خوبي در مي يابيم كه 

۲۰۲۵هم اكنون نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند و طرح هاي موجود تا سال     

.وم جمعيت جهان تا آن موقع ساكن شهرها خواهند بودنشان مي دهد كه بيش از دو س

افزايش جرايم، ظهور اشكال نـوين بزهكـاري، كـاربرد در تمهيـدات و تـدابير جديـد و                   

ر درآمد نامـشروع حاصـل   يارتكاب جرايم، افزايش جرايم سازمان يافته و شيوه هاي متنوع تطه 

ي در دهه هاي اخير و به مـوازات آن     از آنها، گسترش فعاليتهاي مجرمانه منطقه اي و بين الملل         

باال رفتن احساس نا امنـي و تـرس از وقـوع جـرايم در بـين شـهروندان بـه ويـژه از جـرايم                         

. آميز موجب شده است كه بزهكاري به صورت يكي از نگرانيهاي اساسي مردم درآيد             خشونت

آن و تخفيف نا امني در پي آن حكومتها مطالعه برنامه ريزي و سياست گذاري در قلمرو كنترل 

.را ضروري تشخيص دهند

سياستهاي شهري كه اولين بار به صورت جدي در نهمين كنگره پيشگيري از وقوع جـرم    

در قاهره مطرح شده است در بحث سياسـتهاي شـهري   ۱۹۹۵آوريل ۲۹و اصالح مجرمين در     

بعد پيـشگيري از  همانطور كه بعداً تشريح خواهد شد، موضوع برنامه ريزي و سياستگذاري در  

شايد بعضي معتقد باشـند كـه سياسـت هـاي شـهري در واقـع نـوعي از               . جرايم شهري است  

.هاستسياست جنايي است كه جزئي از سياست هاي عمومي دولت
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. اين ديدگاه همان بينشي است كه مارك آنسل در تعريف سياست جنايي به آن معتقد بود          

ري پيـشگيرانه نـوعي از سياسـتهاي اجتمـاعي     اما ديدگاه ديگر اين اسـت كـه سياسـتهاي شـه      

در ايـن معنـا شـايد       . پيشگيرانه يا در بعضي مواضع نوعي سياست فرهنگـي پيـشگيرانه اسـت            

اما آنچه از تحقيقـات     . سياستهاي شهري در مفهوم پيشگيري مبنايي با پديده جرم شهري است          

آيـد منظـور از   مـي سالهاي اخير و مباحث مطروحـه در كنگـره نهـم پيـشگيري از جـرائم بـر             

مجموعه تدابير و سياستهاي دولتهـا كـه بـه صـورت         : پيشگيرانه عبارتند از  » سياستهاي شهري «

شـود كـه در بعـضي از    هاي عمومي و پيشگيري موضعي در محيط شهري متبلور مي         پيشگيري

.تواند در قالب سياستهاي جنايي مشاركتي پيشگيرانه نيز شكل بگيردابعاد مي

هري همه دولتها نقش فعال دارند و مـردم داراي وظـايف و مـسئوليتهاي     در سياستهاي ش  

و نظام بين المللي و سازمانهاي مربوطه نيز در نقش هماهنگي و برنامه ريـزي    . مشخص هستند 

پس مشاهده مي كنيم كه عنوان سياستهاي شهري يك عنوان معين و مجزاست . سهيم مي باشند

رد تجزيه و تحليل قرار گرفته است در اعالميـه نهـايي          هاي اخير در كتب علمي مو     كه در سال  

نخستين كنفرانس اروپا و آمريكاي شـمالي در خـصوص تعيـين شـهر و پيـشگيري از جـرايم               

نقـش  در مونترال منتشر گرديده اسـت،  ۱۹۸۹شهري كه تحت عنوان شهرهاي امن تر در سال          

ر جامعـه قـانون اصـلي،    د: اصلي شهرها در پيشگيري از وقوع جرم چنـين تبيـين شـده اسـت         

پيشگيري از قوع جرم است، دولتها در تمامي سطوح بايد از تالشهاي جرم ستيزانه كه بر مبناي 

بايد گـامي   . اگر بخواهيم از وقوع جرائم در شهرها پيشگيري كنيم        . جامعه است، پشتيباني كنند   

واكنـشها بايـد    . برداريمپليس، دادگاه ها و مراكز اصالح و تربيت          فراتر از نگاه عدالت كيفري،    

.جزئي از يك دور ديگر و گسترده باشد كه بتواند نيازهاي فوري را مرتفع سازد

نقد و بررسي پيشگيري اجتماعي از جرم) ۶

اين پيشگيري با ايجاد تغييرات و اصالحات در فرد و جامعه به دنبال جلـوگيري از جـرم    

دد آن است كه اعـضاي جامعـه را از       پيشگيري مزبور ، درص   . بصورت پايدار و هميشگي است    

بـه ديگـر سـخن،    . تشويق و تنبيه با قواعد اجتماعي آشنا و همنوا كند       طريق آموزش و تربيت،   

است بدين صورت كه با بهره گيري از تدابير     » پيشگيري فردمدار «اين پيشگيري اجتماعي، يك     
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گيري شخصيت افراد و اقدامات پيشيني در صدد شخصيت سازي و اثر گذاري بر فرآيند شكل 

.است

پيـشگيري  «اين پيشگيري براساس نگرش نويني كه نسبت به آن وجود دارد بـه دو گونـه     

.تقسيم مي گردد» پيشگيري رشد مدار«و » جامعه مدار

پيشگيري رشد مدار و ايرادات وارده بر آن) ۶-۱

ه مي شود، نيز گفت) زودرس(پيشگيري اجتماعي رشد مدار كه به آن پيشگيري زود هنگام     

به دنبال آن است تا با شناسايي عوامل خطـر، تقويـت عوامـل حمـايتي و مداخلـه زودرس از                 

. پايداري افراد در بزهكاري جلوگيري كند

رهيافت پيشگيري اجتماعي رشد مدار بر اين انديشه استوار است كه مداخلـه بـه هنگـام             

تواننـد  مـي ب جـرم هـستند،    نسبت به كساني كه به دليل وضعيت هاي ويژه در معرض ارتكـا            

.جلوي بزه كاري و تداوم  گرايشهاي بزهكارانه آنها را بگيرد

:انتقادات چندي بر پيشگيري رشد مدار وارد شده است

ناگفته پيدا است كه اقدام ها و برنامه هـاي پيـشگيري زودرس از رفتارهـاي جنـايي،                 ) ۱

بايـد قابـل   . ه معـين داشـته باشـد   براي اين كه اثر محسوسي بركاهش آمار بزهكاري يك جامع     

و محله هايي تسري و اعمال در سطح وسيعي، نسبت به كليه اطفال، نوجوانان، والدين، مربيان،            

در اين صورت . باشد كه گرفتار عوامل خطر و يا مواجه با كمرنگ شدن عوامل حمايتي هستند       

ي مناسب آنها و آزمايش كردن شناسايي اين قبيل اطفال، خانواده ها و محله ها و تهيه برنامه ها

اين برنامه ها در سطح كوچك قبل از تعميم آن بر كليه موارد، نياز به زمان طوالني دارد ضمن                   

اجتمـاعي بايـد طـي        –اينكه در بعضي روش هاي طوالني پيشگيرانه، اقدامهاي روان شناختي           

.شودهاي زيادي و در دوره هاي رشد افراد ذي نفع نسبت به آنها اعمالمدت

ها بايد دست به تربيت مربيان، جـرم شناسـان، روان شناسـان،            براي اجراي اين برنامه   ) ۲

زد؛ كه اين امر نيز به نوبه خود بـه  ) يعني پرسنل تربيتي آموزش ديده  (متخصصان علوم تربيتي،    

اجرايـي كـردن ايـن نـوع       –بدين ترتيب عمليـاتي     . از زياد دارد  يزمان و در عين حال بودجه ن      
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مثالً در سطح يك استان يا در سـطح يـك كـشور نيـاز بـه زمـان،               –گيري در سطح كالن     پيش

. امكانات مادي و نيروي آموزش ديده زياد دارد

بنا به اصل شخصي بودن مجازات آيا مي توانيم به خاطر انحرافات طفـل يـا نوجـوان           ) ۳

شر عـاري از اشـكال    والدين را محكوم به دوره ديدن كنيم؟ اين امر از لحاظ مبـاني حقـوق بـ                

اگر اين برنامه ها با جلب رضايت اين عده و در قالب عدالت اجتماعي باشد، اشـكالي               . نيست

تحقيقات نـشان   . پيشگيري زودرس مستلزم مداخله زودرس در خلوت فرد است        . وجود ندارد 

مي دهد كه كودك عاليم جامعه ستيزي دارد، اما در مرحله بعد مددكار وارد زندگي خصوصي             

نها مي شود آيا اين امر مشروعيت دارد كه به خاطر ارتكاب جرم به خلوت آنها داخل شويم؟           آ

.آيا نبايد به لحاظ حقوق بشر مجرم را فقط مجازات كرد 

چرا كه اقدام تأميني . البته اگر اين اقدامات را اقدام تأميني بدانيم، تا حدي قابل قبول است

گرچه در حقـوق مـا   . از وقوع جرم هم امكان پذير استفاقد سابقه كيفري، مدت ندارد و قبل      

اما اقدام تـاميني بنـابر ماهيـت آن در          . قانون اقدامات تاميني خاص مجرمين است      ۱بنا به ماده    

.مورد اطفال نيز قابل اعمال است

ايرادات وارده بر پيشگيري جامعه مدار) ۶-۲

ين شكل پيشگيري غير كيفـري      ترترين و رايج  پيشگيري جامعه مدار يا محيطي كه قديمي      

نيز بر آن تاكيد كـرده      ) بويژه انريكوفري، بنيانگذار جامعه شناسي جنايي     (بوده و مكتب تحققي     

شـود كـه نـسبت بـه             اي مـي  پيـشگيرنده است، شامل اقدامهاي اجتماعي، اقتـصادي، فرهنگـي،       

جرم شناسي پيشگيري مبناي. ي كه فرد در آنها زندگي و كار مي كند اعمال مي شوند     يهامحيط

اجتماعي از نوع جامعه مدار شناسايي عوامل مختلف محيط بزهكاري به منظور خنثي كردن يـا      

تغيير  اوضاع و احوال نامساعد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي در   . دست كم كاهش آثار آنهاست    

) زدايـي اجتمـاعي (بزهكار و منحرف پروري كه در هر حال زمينه كنارگذاري فرد را از جامعه     

سـوادي، حاشـيه نـشيني،      فراهم مي كنند فقر، بيكاري، اشتغال كاذب، سوء اشتغال، بيماري، بي      

جامعه شناختي و فردي به ويژه شرايط نامطلوب –و نيز مبارزه با عوامل رواني ... بي مسكني و

اين تربيتي و تحصيلي اطفال را فراهم مي آورند هسته اصلي         خانواده كه شكست هاي عاطفي،    
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عوامل بيروني جرم نيز به عنوان محيط، يعني . دهندشكل از پيشگيري غير كيفري را تشكيل مي     

انسان از زمان تولد تا لحظه مرگ . دنياي پيرامون فرد، مورد مطالعه جرم شناسان قرار مي گيرند  

تحـول  تحصيل و كار مي كند و در تعامل با آنها ماز محيط هاي مختلفي گذشته در آنها زندگي،   

جغرافيـايي و  –شود در يك تقسيم بندي كلي محيط در جرم شناسـي بـه محـيط فيزيكـي         مي

با مطالعه محيط فيزيكي كه طبيعي بوده و بـشر در سـاخت و             . محيط اجتماعي تقسيم مي شود    

جوي اقليمي، تغيير آن قاعدتاً نقشي ندارد، جرم شناسان به دنبال ميزان تاثير شرايط جغرافيايي،            

.هوا بر رفتار مجرمانه و اشكال آن هستندو آب و

ي كه خود انسان در ايجاد و تحول آن نقش دارد اما در عين حـال  ييا دنيا محيط اجتماعي، 

بر شكل گيري شخصيت، رفتار و كردار انسان تاثير گذاشته و بـه عبـارتي انـسان محـصول آن         

محـيط نـوع   . اسـت است، به محيط اجتماعي عمومي و محيط اجتماعي شخصي تفكيك شـده    

اول، همان گونه كه از عنوان آن بر مي آيد براي همه كساني كه در يك كـشور معـين زنـدگي                    

هـاي  نظـام . كنند مشترك است و بنابراين آثار مشتركي براي همه شهروندان بـه دنبـال دارد              مي

هاي ظامسياسي قانون مدار كه خود را مقيد به رعايت حقوق اساسي و اوليه مردم مي دانند و ن           

سياسي فرد ساالر كه همه امكانات موجود را براي استمرار بقاي فرد حاكم و ايدئولوژي مـورد   

. توانند رفتارهاي مجرمانه متفاوتي را موجـب شـوند  ترديد ميگيرند، بييقبول او به خدمت م    

هـاي  اي از بزهكـاران در واقـع قربانيـان سياسـت         در نظام هاي سياسي نوع اخير، بخش عمده       

ولـي  . اجتماعي و به طور كلي نحوه حكومت داري و حكـم رانـي هـستند        قتصادي، فرهنگي، ا

شامل فـضاي  . محيط نوع دوم، يعني محيط اجتماعي شخصي همانگونه كه از نام آن بر مي آيد         

تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخصي ويژگيهاي مختلفـي دارد؛ بـه عبـارت ديگـر،                   

. هر كس نسبت به ديگري متفاوت استيعوامل محيط اجتماعي شخص

پيشگيري وضعي) ۷

اين پيشگيري در برگيرنده مجموعه تدابير و اقدامات غير كيفري است كه از طريق از بين        

هاي ارتکاب جرم و نامناسب جلوه دادن شرايط و موقعيت پيش جنايي          بردن يا كاهش فرصت   

.كننداز ارتكاب بزه جلوگيري مي
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وضعيت مشرف بـر   (ار با تسلط بر محيط و شرايط پيرامون جرم از           پيشگيري موقعيت مد  

در صدد آن است كه از طريق كاهش جذابيت آماج و جاذبه زدايي از آن، فزونـي خطـر                ) جرم

شناسايي، احتمال دستگيري بزهكار و به طور كلي نامناسب  جلوه دادن وضعيت پيش جنـايي              

.آمار جرائم را مهار كند

يشگيري وضعياستراتژيهاي پ) ۷-۱

ارتكاب جرميريافزايش اقدامات الزم براي جلوگ

تكنيك حمايت و حفاظت از آماج ها، سعي دارد با ايجاد موانع فيزيكـي سـبب محـدود                   

استفاده از قفل فرمـان در اتومبيـل هـا،       قفل كردن درب ها،   . شدن فعاليت مجرمين بالقوه گردد    

ه هاي ضـد گلولـه نمونـه هـايي از حمايـت و             استفاده از گاوصندوق ها و بهره گيري از شيش        

.روندحفاظت از آماج هاي جرم به شمار مي

ورود مجرمين بالقوه را به محـيط هـاي فيزيكـي يـا            » كنترل دسترسي «اقدامات مربوط به    

سازد از كنترل دسترسي در طراحي محيط هاي شهري بـه طـور گـسترده          مجازي مشكل تر مي   

با مسدود : براي مثال( به محيط هاي خاص استفاده مي شود،هابراي جلوگيري از ورود غريبه

همچنـين از  ) كردن خيابانها از ورود اتومبيل هاي غريبه به يك محل خاص جلوگيري مي كنند    

براي مثال با قرار دادن يك ميـز پـذيرش در       . (توان در ساختمان ها استفاده كرد     اين تكنيك مي  

كلمـات عبـور و كـدهاي بـانكي     ) را كنتـرل كننـد  اماكن عمومي يا خصوصي ورود و خـروج        

گردنـد  ها در سيستم هاي الكترونيكي مي   الكترونيكي كه موجب محدوديت دسترسي به پرونده      

.نمونه هايي از كنترل دسترسي مي باشد

برخي از روشهاي پيشگيري وضعي از جرم سعي دارند مجرمين را منصرف نمايند بـدين           

. ن بالقوه با موقعيت و فرصـت ارتكـاب جـرم پيـشگيري كننـد     نحو كه از مواجه شدن بزهكارا     

طراحي و ساخت استاديوم هاي فوتبال به نحوي است كه تماشاچيان رقيب از هم جدا باشـند            

.تا بدين وسيله فرصت ارتکاب اعمال خشونت بار كمتر شود

افزايش خطرات ارتكاب جرم) ۷-۲
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سعي در افزايش خطرات ارتكاب هاي تشريح شده توسط كالرك گروهي ديگر از تكنيك  

كنترل ورود و خروج براي مـشكل سـاختن ورود يـا خـروج              . جرم براي مجرمين بالقوه دارند    

براي نمونه فلزياب هاي كارگذاشته شده در . برخي اشياء به محل هاي خاص صورت مي گيرد 

داخـل  فرودگاه موجب افزايش خطر دستگيري كساني كه قصد بردن سالح يا مواد منفجره بـه               

هـاي دزدگيـر يـا كـشف سـرقت در فروشـگاه بـه منظـور            دسـتگاه . گرددهواپيما را دارند، مي   

.جلوگيري از سرقت اجناس نصب مي شود

. شايد مراقبت و نظارت رسمي معروف ترين تكنيـك پيـشگيري وضـعي از جـرم باشـد                 

ل كنتـرل و    يا وساي ) فرمياون(مراقبت رسمي شامل بهره گيري از افسران ملبس به لباس رسمي            

هاي امنيتي و ساير ابزار آالت الكترونيكـي        دوربين. مراقبت براي ترساندن مجرمين بالقوه است     

پيشرفت و توسعه فـن آوري  . امنيتي قابليت هاي مراقبت پليس را گسترش و افزايش مي دهند      

.موجب ادامه گسترش مراقبت موجود فعلي خواهد شد

ن كار مي كنند همين نقـش را در بـاز دارنـدگي    كارمنداني كه در فضاهاي مشرف به بيرو      

مجموعـه اي از روشـهاي   » مراقبت طبيعي«. جرائم بالقوه از طريق مراقبت كاركنان داشته باشند 

هـا  چراغـاني خيابـان  . باشدها با ماشين ها براي مراقبت از يك منطقه مي    افزايش توانايي انسان  

هـاي كـه در خيابانهـا رخ          كنـد تـا بـر فعاليـت    اين امكان را براي ساكنين يا عابرين فراهم مي         

به همين طريق از بين بردن يا رفع موانع ديد از جلوي . دهد نظارت و ديد كافي داشته باشندمي

درب منازل ممكن است موجب افزايش ميزان رويـت پـذيري سـارقين بـالقوه منـازل شـود و           

.ددمراقبت طبيعي عابرين و رهگذران از اين طريق بيشتر گر

كاهش جاذبه آماج ها) ۷-۳

هدف آخرين مجموعه از تكنيك هاي پيشگيري وضعي كاهش سود حاصـل از ارتكـاب               

حذف آماج ها، منافع بالقوه حاصل از جرم را از دسترسي مجـرمين بـالقوه دور       . جرم مي باشد  

ه عمومي نمونه هايي از قبيل ارائه بليط به جاي پول براي پرداخت به وسائط نقلي     . نگه مي دارد  

هـاي  از جمله اقدامات مـرتبط بـا روش  ) به نحوي كه رانندگان دسترسي به پول نداشته باشند   (

آمـاج سـارقين امـاكن واقـع            همچنين با عالمتگذاري امـوالي كـه، بيـشتر،        . باشدفوق الذكر مي  
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يگـران بـال   توان منافع بالقوه را كاهش داد و به اين طريق اموال مذكور را بـراي د     مي شوند،مي

ها و ثبـت  گذاري اموال و نشانه گذاري دامهاي عالمتگذاري اموال و نشانه  برنامه. استفاده نمود 

ي از تدابير شناسـايي امـوال بـه    يهاشماره شناسايي اتومبيل در ساير قسمت هاي اتومبيل نمونه    

.روندشمار مي

اشكاالت و ايرادات وارده بر پيشگيري وضعي) ۸

ابعاد مختلفي نيز مورد انتقاد قرار گرفته كـه بـا توجـه بـه اهميـت و              پيشگيري وضعي از  

گستردگي بحث تصميم گرفته شد موضوع انتقادات را با شرح و بسط كافي در اين مقاله مطرح 

به طور مستقيم از انتقادات وارده به پيشگيري وضعي شروع مـي كنـيم كـه تحـت سـه           . نماييم

:شونديعنوان كلي مطرح م

د فرصت مدار بودنايرا) ۸-۱

قائلين به اين ايراد بحث خود را چنين مطرح مي كنند كه رويكرد وضعي فقـط در مـورد          

هستند در حالي كه بـسياري از       ) opportunistic(جرايمي قابل اعمال است كه فرصت مدار        

باشند تابع احساسات و كشش هاي » فرصت مدار«جرايم شديد و خشونت آميز بيش از آن كه      

در اين جرايم مرتكب آنها در هر حال سعي خواهد كرد تا فرصت الزم را ايجاد . ستنددروني ه 

كند و عالوه بر اين مرتكب به دنبال يك هدف يا آماج خاصي است كـه شـكار و زدن همـان                   

هدف مطلوب اوست فلذا حفاظت از آن آماج، وي را از ارتكـاب جـرم نـسبت بـه آن هـدف              

.خاص منصرف نخواهد كرد

ر بودن به دو معنا قابل تصور است كه در يكي از آنها همه جرائم فرصت مدار فرصت مدا

در اين مفهوم، فرصت مدار يعنـي ايـن كـه    . هستند و بنابراين ايراد مزبور حل شده خواهد بود        

، به وجود يك هـدف يـا آمـاج    )وجود مرتكب و عدم مانع (ارتكاب جرم در كنار ساير عناصر       

امـا آنچـه منظـور    . ارد و بنابراين همه جرايم فرصت مدار هستند    مناسب يا همان فرصت نياز د     

نظر خدشه كنندگان به رويكرد پيشگيري وضعي است فرصت مدار در معني ديگر آن به مفهوم    

كسب سود مالي است يعني آن دسته از جرايمي كه ارتكاب آنها  نوعاً تـابع بـه وجـود آمـدن                     

به . با ضرر و خطر كمتر براي مرتكب است ) عموما مادي (فرصت مناسب به معني جذب سود       
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سودمند و بي خطر براي مرتكب فراهم نگـردد وي      بيان ديگر تا فرصت مناسب، قابل دسترس،      

دست به ارتكاب جرم نمي زند و براي او فرقي ندارد كه از بين اهداف سودمند موجود كدام را 

، بي ضرر بـودن يـا كـم    آن چه مهم و مطلوب مرتكب  است سودمند بودن هدف . انتخاب كند 

به چنين جرايمـي  . ضرر بودن حمله به آن و همچنين سهل الوصول بودن سود مورد نظر است          

گفته مي شود از اين جهت كه ارتكاب آنهـا       » طريقي و ابزاري  «يا  » سود مدار «اصطالحاً جرايم   

. ابزار و طريقي است براي رسيدن به سود است

آنها فرصت در مفهوم اول مـورد نظـر اسـت و    اين درست برخالف مواردي است كه در    

مطلوب مرتكب چيزي است كه فقط در يك فرد يا محل يا زمـان خـاص يافـت مـي شـود و                  

به اينگونه جـرائم اصـطالحا جـرائم        . هدف از ارتكاب آنها نيز غالبا جلب منفعت مادي نيست         

تكاب آنهـا غالبـاً يـا       اطالق مي گردد زيرا هدف از ار      » موضوعي يا نمادين  «يا  » غير سود مدار  «

ظاهراً كسب سود مادي نيست بلكه خود وقوع جرم با عملي كـردن نقـشه مجرمانـه در مـورد              

مثال بارز جرايم فرصت مدار در معني دوم جـرم سـرقت و       . مجني عليه معين موضوعيت دارد    

مانند آن است و جرم قتل با سبق تصميم از جرايم غيـر فرصـت مـدار در معنـي دوم فرصـت          

در جرم اول هدف نهايي مرتكب تحصيل سود مالي است كه از ربودن هر هدف مـادي                  . است

حاصل مي شود و چنين اهدافي فراوانند و اگر يكي غير قابل دسترس بود و يا دسترسي به آن                

. داراي خطر و ضرر زيادي نسبت به ديگري بود مرتكب به سراغ هدف جايگزين خواهد رفت     

قاتل به دنبال شخصي خاص با توجيهي خاص ) ارد و نه همه آنهادر اغلب مو(اما در مثال قتل    

است و همه افراد به عنوان هدف قتل در نظر او بالسويه نيستند بلكه قاتل مثال به دنبال همـسر          

اگر . خائن خود است يا به دنبال قاتل فرزند خود، نه به دنبال هر همسري يا به دنبال هر قاتلي           

از خطر و ضررهاي احتمالي در مورد اخير نيـز معقـول و غالبـا          تصور محاسبه سود و اجتناب      

بديهي است اما به نظر مي رسد تا زماني كه مرتكب به مطلوب مورد نظر خود نرسد دسـت از       

پيشگيري آن با شـگردها  فلذا در نظر منتقدين نظريه وضعي،. آن فرد يا محل خاص نمي شويد    

.زان كم موفقيت روبه رو خواهد بودممتنع، يا دست كم ناموفق يا با ميموضعي،

جابجايي جرم) ۸-۲
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عنوان شده است كه محافظت از هدفي خاص مثل يك خانـه يـا يـك منطقـه يـا برخـي                 

هاي خاص از خودروها باعث مي شود كه مرتكبين به منازل ديگر، مناطق همجوار يا ساير مدل

ري برخوردارند روي آورنـد،     هاي خودرو كه حفاظت شده نيستند يا از حفاظت ضعيف ت          مدل

در اين صورت گفته مي شود جابجايي بـه ترتيـب در محـل    . يا زمان حمله خود را تغيير دهند     

. ارتكاب جرم يا آماج يا زمان ارتكاب جرم و به اصـطالح بـه صـورت طـولي رخ داده اسـت                   

اده همچنين ممكن است مرتكبين احتمالي از شيوه هاي جديد براي ارتكاب جرم منظـور اسـتف      

اصوالً به ارتكاب جرم از انواع ديگري بپردازد كه در اين صـورت گفتـه مـي شـود                 كرده و يا  

گردن تر اسـلر معتقـد اسـت        . جابجايي در نوع جرم يا جابجايي عرضي به وقوع پيوسته است          

جابجايي به چهار شكل امكان پذير است جابجايي در وقت ارتكاب جـرم، در محـل ارتكـاب           

دو نويسنده ديگر بنام هاي حكيم و رنگرت بـه      . و تغيير هدف يا آماج جرم     جرم، در نوع جرم     

پنج نوع جابجايي اشاره مي كنند كه عالوه بر چهار نوع مذكور توسط گردن نوع ديگري يعني                  

.جابجايي و تغيير در شيوه ارتكاب جرم را نيز معرفي شده است

م خصوصي، خلوت افـراد و     كار افراد و تجاوز به حري     تغيير دادن سبك زندگي،   ) ۸-۳

محدود نمودن آزاديهاي فردي

تغيير سبك زندگي و كار افراد) ۸-۳-۱

در واقع تغيير سبك زندگي، كار و حضور اجتماعي افراد، تغيير ساعات پيشگيري وضعي،

مـثالً  (فعاليت روزانه، محلهاي رفت و آمد، صرف نظر كردن آنان از برخي عالقه ها و آرزوهـا   

اي هاي گران قيمت، يا استفاده از جواهرات توسط بانوان كه براي سارقان حرفه            داشتن خودرو 

هايشان كـه  را مي طلبد؛ يعني صرف نظر كردن افراد از برخي حقوق و آزادي   ) وسوسه انگيزند 

توانند هرگونـه تحـرك و يـا    تحت تاثير تدابير وضعي محدود از ميان مي روند؛ تدابيري كه مي   

ي را با تجهيزات قوي نظارتي الكترونيكي و پيـشرفته شناسـايي و كنتـرل    احتي هر نوع انديشه  

). ۶۲۷ص ،۱۳۷۶گسن، (كنند 

تجاوز به حريم خصوصي و خلوت افراد) ۸-۳-۲
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پيشگيري وضعي خطر تجاوز به حريم خصوصي و خلوت افراد را كه مورد حمايت ماده          

حقوق مدني و سياسي اسـت بـه   ميثاق بين المللي۱-۱۷اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده       ۱۲

دنبال داشته و ممكن است آثار نامطلوبي براي حقوق و آزاديهاي افراد به بار آورد؛ به عبـارت                   

ديگر، تدابير پيشگيري وضعي با آزاديهاي فردي، بازبودن فضاهاي كار و زندگي، آزادي رفـت              

ر يك جامعه قانون مدار و و آمد افراد در عين گمنامي و آزادي حمل و نقل اموال و اشياء كه د    

آيـا اسـتفاده از     . سـازگاري نـدارد   مردم ساالر ارزش و دستاورد تخطي ناپذير تلقي مي شـوند،          

فناوري هاي نوين از قبيل دوربينها و چشم هاي الكترونيكي و نظارت ويدئويي كه تمام رفـت           

ا را براي ناظران  و آمدها را ثبت و ضبط كرده و امكان پردازش و سوء استفاده از اين صحنه ه                

به ويژه در دولت هاي بي اعتنا به قانون مداري فـراهم مـي كنـد، بـا آزادي              –و عوامل دولتي    

هـركس كـه بـه طـور     (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسـي  ۱-۱۲رفت و آمد كه در ماده   

) حق عبور و مرور آزادانه مـسكن خـود را خواهـد داشـت             قانوني در قلمرو كشور مي باشند،     

تضمين شده، مغاير نيست؟

محدود نمودن آزاديهاي فردي) ۸-۳-۳

پيشگيري وضعي آزاديهاي فردي از طريق محاصره فضاهاي اجتماعي و محيط هاي مورد     

نظر، با حضور عوامل نهادهاي دولتي و خصوصي متولي و متخصص تأمين امنيت و نهادهـاي                

الزم را براي ايمن سـازي خـود و        مشاركتي محلي محدود كرده و كساني را كه امكانات مادي         

اموالشان در برابر بزهكاري ندارند تبديل به آماج هـايي بـي دفـاع در برابـر بزهكـاران مـصمم               

زيرا اين بزهكاران متعرض فضاها و آماج هايي مي شوند كه كمتر محافظت شده يـا از      . كندمي

ت كه از طريق اعطاي امكانـات      بي ترديد وظيفه دولت هاس    . اي برخوردار نيستند  حفاظت ويژه 

دفـاع را از  مادي يا گسترش بيمه، امكان جابه جـايي جـرم و انتخـاب آماجهـاي آسـان و بـي                   

.بزهكاران سلب كنند

نظـارت، مراقبـت و كنتـرل و در    «از آن جهت كه در پيشگيري غير كيفري از نوع وضعي  

و برنامه ها و اقدام هاي آن داراي نقش اساسي بوده » نتيجه محدود سازي آزادي و حقوق افراد
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روبـر، (همراه است   ) دولتي يا خصوصي  (پليسي   –با سلطه، مداخله و يا حضور عوامل امنيتي         

.اي يادآور پيشگيري كيفري از بزهكاري استتوان آن را تا اندازهمي) ۱۶ص ،۱۹۹۱

.ل خالصه نموديشنهاد ذيماحصل نوشتار حاضر را مي توان در قالب چهارده پ

و ارائه پيشنهاداتيريجه گينت)۹

پيشگيري از بزهكاري يك امر ملي است و براي مبارزه با اين پديده عالوه بر استفاده           -۱

از ساز و كارهاي دولتي بايد از توانايي ها و مشاركت نهادهاي مدني نيز بهره برداري شـود از                    

جامعه براي پيشگيري از جرم اين رو دولت بايد تالش كند در كنار اقدامات دولتي از اقدامات           

.استفاده كند تا از اين عمل به نتيجه موفقيت آميز منتهي گردد

يكي از مهمترين موانع اجراي سياستهاي پيشگيري از جرم مشخص نبودن متولي امـر        -۲

قانون اساسي اين امر به عهده قوه قضائيه ۱۵۶اصل ۵باشد و اين امر براساس بند پيشگيري مي

.از جرم زير نظر اين قوه ايجاد شوديپيشگيريبايست نهاد ملياست و مگذاشته شده

بنابراين در امر پيشگيري نهادي كـه متـولي پيـشگيري را بـر عهـده مـي گيـرد بايـد                       -۳

.پاسخگوي عملکرد خويش باشد

قضائيه حق نظارت برحـسن جريـان امـور و اجـراي     قانون اساسي قوه۱۷۴برابر اصل -۴

قـضائيه بـا نقـش      بر همين اصل قوه   . بيني شده است  ستگاههاي اداري پيش  صحيح قوانين در د   

فـا  ينظارتي خود بر تاسيسات اجتماعي مي تواند در امر پيـشگيري از جـرم نقـش بـسزايي را ا       

.دينما

قوه قضائيه بايد از قوه مقننه بخواهد تا از تغييرات سريع قوانين خودداري نمايد چـرا           -۵

ين قضات جا مي افتد و امكان بهره مندي از آن و رفع نقاط ابهـام از     كه قوانين در دراز مدت ب     

نكته ديگـر اينكـه امكـان آمـوزش و          . آيدطريق ابزار قانوني مانند رأي وحدت رويه فراهم مي        

لذا تغييرات سـريع  . آشنايي بيشتر مردم و ايجاد روح احترام به قانون در دراز مدت ميسر است          

كند و نهايتـاً امكـان فـرار از آن    د كه اين قانون به زودي تغيير مي   آوراين توهم را به وجود مي     

.وجود دارد
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در حال حاضر مامورين انتظامي و قضات توان مقابله با كليه جرايم ارتكابي را ندارند         -۶

و عدم امكان اجراي قانون وضع شده حرمت و احترام قانون را از بين مي برد، لذا بايد از جرم      

.هيز نمودجديد پريانگار

كار كارشناسي عميق روي قوانين قبل از تصويب انجام شود تا بـدين وسـيله امكـان                  -۷

.اجراي قانون بررسي شده و عنداللزوم با تعديل آن از اثرات منفي آن جلوگيري شود

قوه قضائيه بايد براي باال بردن كارايي نيروي انتظامي از قوه مجريه بخواهـد كـه ايـن        -۸

ايل مدرن مجهز نمايد تا امكان برخورد سريع و مناسب را با مجرمان داشته باشند نيرو را به وس

. و بايد نسبت به ايجاد يك نيروي تخصصي مانند پليس قضايي اقدام نمايد

.نظارت دقيق بر برنامه هاي تلويزيون و سينما و مندرجات مطبوعات داشته باشد-۹

.د تسهيالت در امر ازدواج اقدام نماينداز دستگاههاي مربوط بخواهد كه در ايجا-۱۰

توجه خاصي به كانون هاي فساد داشته و آنها را از بين ببـرد و نـسبت بـه اصـالح                  -۱۱

.فرهنگ غلط حاكم بر بعضي جوامع سنتي از طريق فعاليت هاي فرهنگي، اقدام نمايد

نظارت بر جلوگيري از مهاجرت-۱۲

نظارت بر ايجاد مسكن-۱۳

ايجاد شغل كه در اين راستا ايجاد شغل با توجـه بـه وضـعيت اقتـصادي            نظارت بر    -۱۴

.حاكم بر جامعه از اهميت فوق العاده اي برخوردار است

خذآمنابع و م

۱۳۷۱معين، محمد، فرهنگ فارسي، انتشارات امير كبير، چاپ هشتم، -۱

۱۳۷۹ن انصاف پور، غالمرضا، فرهنگ فترسي، انتشارات زوار، چاپ پنجم، زمستا-۲

دوره دكتـري دانـشگاه     (نجفي ابرند آبادي، علي حسين، تقريرات جرم شناسي نظري           -۳

۱۱، ص ۱۳۷۹، سال )تربيت مدرس

دوره كارشناسـي ارشـد،   (ن، تقريـرات جـرم شناسـي        يحـس  ي، عل  يابرند ّآباد  ينجف -۴

۱۹-۲۱، صص۱۳۸۱، )مجتمع آموزش عالي قم
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اي اشخاص در اوضاع و احـوال مخـاطره         حسين، حمايت از حقوق و آزاديه      غالمي، -۵

۱۳۷۹، سال چهارم، ۹-۱۰آميز، مجله امنيت، شماره 

۱۳۸۲چاپ اول، بهار دادستان، پريرخ، روانشناسي جنايي، تهران، انتشارات سمت،-۶

ستوده، هدايت اهللا، آسيب شناسي اجتماعي، انتشارات آواي نور، چاپ هشتم، تهران،              -۷

۱۳۸۰

چـاپ نهـم،   ن، مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟، انتشارات كيهان،       دانش، تاج زما   -۸

۱۳۸۱خرداد 

اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه،  –كاري، روبر، مداخله شناختي      -۹

.۱۳۸۱، سال ۳۵-۳۶ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 

در كنتـرل امنيـت اجتمـاعي، مجلـه حقـوق           جهان بين، داريوش، نقـش رسـانه هـا           -۱۰

۱۳۸۲، سال ۴۳دادگستري، شماره 

، ۱۳۸۰، سـال  )ع(آشوري، محمد، جزوه جامعه شناسي جنايي، دانشگاه امام صـادق         -۱۱

۱۳۷۹

۱۳۷۳كي نيا، مهدي، مباني جرم شناسي، جلد اول، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، -۱۲

۱۳۷۳، نشر مرند، چاپ اول، شيخ آوندي، داور، آسيب شناسي، گناباد-۱۳

ارتباط جمعـي بـه دليـل    ي، مقاله رسانه ها   )نشريه داخي قوه قضائيه   (روزنامه مأوي    -۱۴

۱۱/۳/۱۳۸۳مورخ دوشنبه ،۳۱۱كثرت مخاطبان بهترين ابزار پيشگيري از جرم، شماره 

شليله، محمد رضا، نقش رسانه هاي گروهي در كاهش يا پيشگيري از وقـوع جـرم،      -۱۵

۱۳۸۲وعه مقاالت پيشگيري از جرم، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه،مجم

جرم شناختي تكرار جرم ، نشر ميزان، چاپ اول،          –غالمي، حسين، بررسي حقوقي      -۱۶

۱۳۸۲

تهـران،  ) مختـصر النـافع  (وليدي، محمد صالح، بايسته هاي حقوقي جـزاي عمـومي    -۱۷

۱۳۸۲انتشارات خورشيد، چاپ اول، 
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اجي ده آبادي، محمد علي، فصلنامه تخصصي فقه و حقوق، شماره اول، تابـستان              ح -۱۸

۱۳۸۳

۷۹، زمستان ۳۳دادگستري، شماره يمجله حقوقمسگراني محمد،-۱۹

۳۳-۳۴صفاري، علي، مباني نظري پيشگيري وضعي، مجله تحقيقات حقوقي شماره -۲۰
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شه ها ينكته ها و اند

يفريکين دادرسياز آئييناگفته ها* 

پناه يز عليپرو

م يباشيابند ضوابط حرفهيپا* 

يرينيمصطف

)انيدکتر کاتوز(علم حقوق ين به پدر پارسايديادا* 

عيجالل رف

مصلحت گردديد فدايعدالت نبا* 

يمطهريد مرتضيشه
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يفريکين دادرسياز آئييناگفته ها

پناهيز عليپرو

و کارشناس ارشد حقوقيک دادگستريه يل پايوک

بت متهم يدر فرض غيريل تسخيوک. ۱

۱۸۶مـاده  ۱ل در آنهـا بـه حکـم تبـصره     يـ کـه حـضور وک  يياز پرونـده هـا     ياريدر بس 

بدون حضور   يدگيبوده و رس   ياست، چنانچه متهم متوار    يضرور يفريدر امور ک  . ا.ع.د.د.آ.ق

:دارديرا به خود مشغول ميريل تسخيذهن وکابد همواره دو مطلب يان يمتهم جر

ر؟يا خياست يابيا حکم مزبور غيآ: اوالً

يه متواريحق دفاع محکوم عليل ناف يه وک ياز ناح  يدنظر خواه يا اعمال حق تجد   يآ :اًيثان

خواهد شد؟

۲۱۷و ۱۸۰ف منـدرج در مـواد      يبنا بر تعر   يابيد گفت حکم غ   يدر پاسخ به سؤال اول با     

افته، يحضور نيک از جلسات دادرسيچياست که متهم در هيحکميفريکين دادرسيقانون آئ

.نکرده باشديل مدافع به دادگاه معرفيا وکيه ارسال نکرده و يحه دفاعيال

ل مـدافع   يـ وک يمـصداق معرفـ    يريل تـسخ  يـ ن خواهد بود که انتخاب وک     ياکنون سؤال ا  

ر؟يا خيخواهد بود 

ـ يا اراده دادگاه يگر سخن آ  يبه د  ل جهـت دفـاع از   يـ وکيا مقامات مسئوِل کانون در معرف

باشد؟يمين اراده فرد متواريگزي، جايمتهم متوار

ن خواهـد بـود کـه حکـم صـادره      يـ جـه ا يم نتيچنانچه پاسخ سؤاالت فوق را مثبت بـدان      

ل در يف وکيبر آن بار خواهد شد از جمله تکليشده و تمام آثار احکام حضوريتلقيحضور
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ـ ا تأييدنظر خواهيپس از اتمام مهلت تجد     يت رأ يا قطع ييدنظر خواه ينه تجد يزم از يد رأيي

!دنظر يمرجع تجد

ل خواهد شد و قـدر  يتحصيالفاظ و عبارات قانونين حال آنچه که از دقت و بررس    يبا ا 

:ن است کهي، ايقن انطباق الفاظ بر معانيمت

ـ انتخـاب وک کامالً متفاوت از يه متهم امر يل از ناح  يوک يمعرف - ا يـ ه دادگـاه  يـ ل از ناحي

.صالح استيمقامات ذ

ـ دادگاه يف قانونيو تکل  يو يو شخص  يبر امور نفسان   ياست متک  ياراده متهم امر   - ا ي

.ن آن شوديگزيتواند جاير مراجع هرگز نميسا

م مـتهم بـوده امـا    يه متهم براساس توافق و اعمال نظر مستق يل از ناح  يمقوله انتخاب وک   -

فات الزم جهـت  يتـشر يو طـ   يف قـانون  يـ تکل يل اجـرا  يبر سب  يريل تسخ ينتخاب وک مقوله ا 

.باشديمتهم ميزه دفاع از حقوق احتماليدن بدان با انگيت دادگاه و اعتبار بخشيرسم

:لذا

.دانست يرا واجد آثار وکالت انتخابيريتوان وکالت تسخيهرگز نم

ل يـ د هرگز وکينمايفه مينون انجام وظکه بر حکم قايريل تسخيواقع امر آن است که وک  

د يآن اقدام نماياز متهم اخذ نکرده است تا بتواند در اجرايابتيکلمه نبوده و نيواقعيبه معنا

.نداردين وکالتيبه آثار چنيچ التزاميهيا متهم متواريز موکل ين سبب نيو بد

ابد امـا در واقـع   ييور مل در دادگاه حض يصرفاً در ظاهر امر به عنوان وک       يريل تسخ يوک

ابت يق اخذ اجازه و نيمتهم است، آن هم نه به طرياز حقوق احتماليفه اش پاسدار  ينفس وظ 

ل يـ ن دليفه وکالت اسـت و بـه همـ       يوظ ي، مأمور به اجرا   يف قانون ياز متهم بلکه براساس تکل    

بودن قابل فسخ  يعنيصه عقد وکالت    ين خص ياز وکالت واجد کمتر    ين نوع يچن ياست که حت  

.باشديز نميآن ن

:ز الزم به ذکر است يدر پاسخ به سؤال دوم ن

ل يـ ه موکل به وکيحاً از ناحيصريستياست که با  ياز جمله حقوق   يد نظرخواه يحق تجد 

!اعطا گردد
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!خواهد گرفت؟يدنظر خواهيت را از تجدين خصوصيبودن وکالت ايريا صرف تسخيآ

عبـث  يامريدنظرخواهيبه تجديريل تسخ يام وک صادره، اقد  يرأ يابيت غ يبا لحاظ ماه  

:رايرسد زيهوده به نظر ميو ب

، آنچـه کـه مـسلم اسـت        يد مفـاد رأ   ييل و تأ  يوک يدنظرخواهيرش تجد يدر فرض پذ   -

اعالم رد يا حتيصادره و ينسبت به رأينه واخواهيدر زم  يه متوار يمحکوم عل  يحقوق قانون 

يبـرا  يديـ چ تمه يکـه قانونگـذار هـ     ياسـت در حال    يکماکان به قوت خود باق     يريل تسخ يوک

ل يـ وک يدنظرخواهيـ در فرض تجد   يدنظرخواهينسبت به آراء صادره از مراجع تجد       يواخواه

.لحاظ نکرده استيريتسخ

يک رأيـ ک سـو مواجـه بـا    يـ م از يريرا بپذ  يريل تسخ يوک يدنظرخواهيچنانچه تجد  -

م بود يب خواهيمتهم غايرش حق واخواهيپذگر ناچار از يديالزم االجرا شده و از سويقطع

ـ آنان که عق   ين است که حت   يه ا يار قابل توجه قض   يو نکته بس   ا يـ ياز رأ يدنظرخواهيـ ده تجد ي

يمـتهم متـوار  يدارند باز حق واخواهيدنظرخواهيدر اعمال حق تجد  يريل تسخ يف وک يتکل

ـ ندارند کـه بـا ا  يجهکنند اما توينميان حکم را نفياز جريو يو آگاه  يريپس از دستگ   ن ي

و يابيدر آراء غيند حقوقيفات فرايبودن و تشريث قطع يت آنها از ح   ياقدام آثار احکام و ماه    

!رنديگيده ميرا ناديواخواه

:جهينت

جز شرکت در محاکمه و دفاع از حقوق مـتهم      يمتهم متوار  يريل تسخ يرسد وک يبنظر م 

ــم تکل  ــان صــدور حک ــا زم ــيت ــل شــد يف ــته و قائ ــه تکلنداش ــن ب ــق يف وي ــال ح در اعم

ه يـ حق مسلم دفاع محکوم عليا موجب نفيناً يقي، يد مفاد رأ  ي، در فرض تأئ    يدنظرخواهيتجد

ل يوکي، معرفي، واخواهيابيغي، رأيقطعيرأيم حقوقيو مفاهينکه معانيا ايشده و يمتوار

.ده گرفتيد ناديبايرا بطور کليريل تسخيو انتخاب وک
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يان دادرسيدر جرير عنوان اتهامييم و تغيهآثار تف. ۲

رد و بـا توجـه بـه    يـ گيکه صورت مـ   يقات و اقدامات  ي، با توجه به تحق    يدر طول دادرس  

يگر، ممکن است قاضيل ديدهند و به دالين پرونده ارائه مياناً طرفيکه اح يات و مدارک  يدفاع

ده اسـت،  يـ گرديداده و مجرمانه تلقـ که متهم انجاميرا منطبق با اعمال يپرونده ، عنوان اتهام   

ز يـ و نييشود که موضوع از نظـر قـضا       ير عنوان اتهام مطرح م    يين اساس بحث تغ   ينداند، بر ا  

مختصر و به عنوان يليبطور خ(ن مهم   يمتهم قابل توجه است، نوشته حاضر به ا        يحقوق دفاع 

.پرداخته است) نه ين زميفتح باب در ا

ا يـ و ماده يمقام صادر کننده مکلف است نوع اتهام انتسابفر خواست   يدر هنگام صدور ک   

.ديفر نمايکيفر خواست درج نموده و بر آن اساس تقاضايمرتبط با اتهام را در کيمواد استناد

يم عنوان اتهاميه بر تفهياتفاق نظر و اتحاد رويابه گونه يدگيز در هنگام رس   يدادگاهها ن 

.به متهم دارند

ياز اقدام در دادگاه با اشکال جـد ياوهين ش يد که چن  يآيش م يپ يواردن حال گاه م   يبا ا 

.مواجه خواهد شد

يدگين رسـ  يدر ح  ير عنوان اتهام  ييکننده به تغ   يدگيده دادگاه رس  ين موارد عق  ياز جمله ا  

.است

نـه اتهـام   يف دفاع در زميجاد حق و تکلين محاکمه و ايبه متهم در ح   يم عنوان اتهام  يتفه

يقبـل از خـتم دادرسـ   ييبا اعالم نظر قـضا يحق دفاع متهم بوده و گاه مساوينافوارده، گاه 

.باشديم

ن يـ ايويک متهم بـرا ين به يمشخص و معيم عنوان اتهاميتفه :الف: ح که ين توض يبد

گر ينه عناصر متشکله آن جرم دفاع کند و به موضوعات د         يکند که صرفاً در زم    يجاد م يحق را ا  

گردنـد،  ينمياز عناصر سه گانه جرم تلقينداشته و به عنوان جزئ    يعنوان اتهام  با يکه ارتباط 

.  نديرامون آن دفاع ننماينکرده، پيچ توجهيه

ي، جرم انتسابيدگيکننده پس از اعالم ختم رسيدگياگر دادگاه رسين فرضيحال در چن  

ص ين تشخيتواند براساس ايا ميص دهد آيتشخيبه ويميتفهير از عنوان اتهاميبه متهم را غ
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تـوان صـدور حکـم    يرا مـ ياز اظهارنظر قـضائ ين نوعيا چنيد؟ و آياقدام به صدور حکم نما  

نمود؟يبدون اعطاء حق دفاع کامل از متهم تلق

انت در امانت،  ياز نوع سرقت، خ    يتوان به تفاوت اجزاء متشکله جرائم مال      يم: مثال يبرا

از از دفـاع  يـ نيرا بيبه متهم ، وين اتهاميک از عناويم هر   ياشاره نمود که تفه   ... اختالس و   

ن حـق اسـت کـه صـدور     يد و براساس همـ ينمايميگر عنوان اتهامينه اجزاء متشکله د  يدر زم 

يحقـوق يتوانـد مبنـا  ي، نمـ )م نشده استيکه تفه(گر ينه عنوان ديحکم بدون اخذ دفاع در زم   

.داشته باشديدرست

يباشند از جمله قتل، به نوعيانواع متعدد ميکه دارايدر جرائمير عنوان اتهامييتغ:ب

يخواهـد بـود کـه دادگـاه را در تنگنـا     يقبـل از صـدور رأ    ياظهارنظر قـضائ   يمصداق ضمن 

.گرفتار خواهد نموديقضائيدگيرس

موضوع را مصداق قتل     يبه اتهام قتل عمد    يدگين رس يدر ح  يمثال چنانچه دادگاه   يبرا

ر داده و عنـوان قتـل   ييـ فـر خواسـت را تغ  يمندرج در ک   ين عنوان اتهام  ياند و بد  بد ير عمد يغ

:دينماين اساس اعالم ختم دادرسيم کند و بر ايرا به متهم تفهيرعمديغ

م شده وجـود    يتفه يت از عنوان اتهام   ينه تبع يقضات دادگاه در زم    يبرا يفيچ تکل يه: اوالً

!ندارد

تواند عنوان ينمين دادگاهيد اما چنيص خود حکم نمايشخد به تياگر چه دادگاه با:اًيثان

يار قـانون يـ را هرگـز اخت ير دهد زييتغيدگين دفاع و اعالم ختم رسيرا بعد از اخذ آخر ياتهام

.را ندارديدگيان رسيه خود در جريص اوليمخالف با تشخياظهارنظر قضائ

ست ينيعمديکه قتل ارتکاب د  ياعالم نما  يتواند به طور ضمن    يگر سخن دادگاه نم   يبه د 

.دين عنوان محکوم نماياما سپس متهم را به هم

د اعمال و يدادگاهها با: ل استي، به قرار ذيوه دادرسين اشکال در شيبه نظر راهکار رفع ا

در دادسرا مورد قـضاوت قـرار گرفتـه و در خـصوص آنهـا      يدگيان رسيرا که در جر   يکردار

بدانها داده شـده اسـت و بـدون          ياآنکه چه عنوان مجرمانه    شده، صرفنظر از   ياظهارنظر قضائ 

م نموده سـپس در هنگـام صـدور    يرند، به متهم تفه   يآن در نظر بگ    يبرا ياآنکه عنوان مجرمانه  
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، مبادرت به صـدور حکـم       ين جزائ يق اعمال با قوان   يتطب ييص قضا يبا توجه به حق تشخ     يرأ

.نديبنما
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ميباشيبط حرفه ابند ضوايپا
يرينيمصطف

يک دادگستريه يل پايوک

الم يکرمانشاه و ايدادگستريکانون وکاليدادرس دادگاه انتظام

.هاستيها و درستيبنام او ، که خداوند راست

بدواً ضرورت دارد، که عرض کنم ، قـصد آن نـدارم کـه قلـم      : دوستان و همکاران خوبم   

يو وکالتييات گذشته قضايها و تجربم و نه برآنم که از آموخته     اسندهيکنم چون نه نو    ييفرسا

م چـون خـود هنـوز تجربـه آمـوز و      يفـزا يشـما ب يو تجربيعلميهابر اندوخته ياخود، ذره 

چ يعلوم و فنون امـروز هـ      ين است که نه در علم حقوق، بلکه در جملگ         يواقع هم هم  . ميمبتد

شـوند کـه   يدهند و نخواهند داد تا مدعيود نمن جرأت را بخ يعلما و دانشمندان ا    يکس حت 

م و دانـش پـژوه و   يپس همه ما هنوز محقق. اند از شده ين ياند و ب  دهيدر فالن علم به کمال رس     

.تجربه آموز

کرمانشاه و  يهايدادگستر يکانون وکال  يتم در دادگاه انتظام   ير، با توجه به مسئول    يبهر تقد 

حه استقالل کـانون  يالين نامه قانونيشده، در آئ   ينيش ب يپ يمالم و در رابطه با تخلفات انتظا      يا

و بخـصوص در مقولـه   يبا اصالحات بعـد ير وقت دادگستريوز۱۳۳۴وکالء مصوب آذرماه    

رسانم، اگر چه سروران معزز خود يبعرض خوانندگان ميل و وکالت، مختصراً مطالب يشأن وک 

.ناترند و بدان عاملين مقررات آگاه تر و بيبر ا

اند، که همه مـا  گفته و نوشتهيل و وکالت، سخن به فراوان   يدر رابطه با شأن و مرتبت وک      

نکه در برابر موکلمان يا. ستيده نيز بر ما پوش  يبودنش ن  ين حرفه و اله   يم قداست ا  يبر آن آگاه  

م و در راه ينکه مـدافع حقـ    يم، ا يبعهده دار  ينير و سنگ  يفه خط يبزرگ چه وظ   يو در برابر خدا   

نخواهـد توانـست مـا را از    يچ عاملينکه هيم کرد و ايغ نخواهيدر يچ کوشش ياق حق از ه   احق

ما بر آنست  يو سع . ن است   يم و باورمان بر ا    ين هدف مقدس باز دارد ، خوب آگاه       يب ا يتعق

م يد عهد ببنـد يائين اعتقاد و باور را بشکند پس بينتواند و نخواهد توانست که ا      يچ عامل يکه ه 
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م جز عـدالت و  ين و نظامات را محترم بشمار   يم، قوان يااد کرده يعهد بسته و قسم      همانگونه که 

ت يـ م احتـرام موکلمـان را رعا  يم شرافت و شأن وکالت را حفظ کنـ      ينداشته باش  ياحقاق حق منظور  

ـ ثيم و شرف مـا و ح   يدر کار را مد نظر قرار ده       يو درست  يم ، راست  ينمائ ن عهـد و  يـ قـه ا يت مـا وث ي

.قسم باشد

ـ ناکرده، همکار عزيال اگر خدا و ح  بهـر علـت عهـد شـکن شـد و فراموشـکار قـسم و        يزي

ـ اثـر بـود تکل  يمتأسفانه پند و اندرز هم در او ب  م، ياو اجـازه دهـ  م و بـه يش کنـ يست؟ رهـا يـ ف چي

خواسـت انجـام دهـد؟ هـم خـود را          يمانش خالف شأن و منزلتش هـر کـار        يخالف مفاد عهد و پ    

ش را يم، خطـا يم بـا او برخـورد کنـ   يا نه ، مـوظف يامعه وکالء را ؟   بشکند و هم شأن وکالت و هم ج       

. ر باشـد يـ هش عبرت آموز غيم؟ تا هم او متنبه گردد و هم تنب  يهش نمائ يم و به تناسب تنب    يادآور شو ي

د پـاک و منـزه باشـد و دور از    يزان برآنست که ، جامعه وکالت با  يعز يده و رأ  ينست که عق  يباورم ا 

گـر  يو مـن و د . و برخورد بر آنـان کـه آلـوده گرنـد و مفـِسد واجـب          يودگو آل  يو کاست  يهر کژ 

ـ اافتـه يت  يکانون وکالء مسئول   يزان که به امر شما در دادگاه انتظام       يعز م اگـر چـه حـسب االمـر و       ي

م و بعـد هـم   يکنـ ياش مـ  م و محاکمه  ينشانيرا بعنوان متخلّف در برابر خود م       يزيبناچار همکار عز  

ـ ينـدار يااما عرض کـردم چـاره  . م و معذّب يد روحاً و قلباً ناراحتيکن باور يمحکومش ، ول   يم وقت

ن يـ م ايـ داريفـ يکنـد مـا چـه تکل      يت نم يشأن و منزلت خود و جامعه وکالء را رعا         يزيهمکار عز 

تـا انفـصال دائمـش    يم حتيستيمان در برابر او بايل باطنيم برخالف م يم؟ ناچار يت کن يهمه او را رعا   

.از شغل وکالت

حـه اسـتقالل کـانون    يالين نامه قانونيک بار مواد آئيزان همکار انتظار دارم، حداقل  يمن از عز  

ار الزم است که سروران بزرگوار بداننـد و آگـاه باشـند، کـدام     يند، بسيوکالء را به دقت مطالعه بفرما 

هـل نـسبت   د که جيدارد، استحضار داريعمل و اقدام ما در حرفه وکالت تخلف است و چه مجازات        

.ل که خود مدافع حق و قانون استيوکيست بخصوص برايت نيبه قانون رافع مسئول

خ يتـوب  يرا احصاء نموده است، اخطـار کتبـ        يانتظام ين نامه مذکور، نوع مجازاتها    يآئ ۷۶ماده  

ه يـ منظـور تنـزل پا  (و مجله کانون، تنـزل درجـه   يخ با درج در روزنامه رسميبا درج در پرونده، توب    

دائـم از شـغل   تيـ ت از شغل وکالت از سه ماه تا سـه سـال و محروم     يممنوع) ک به دو  يت، از   وکال
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مـسلماً يت جلـوه کنـد ولـ   يـ ک، دو و سـه بنظرتـان کـم اهم       يـ درجـه    يتهـا يد محکوم يشا. وکالت

نکـه چـرا   يست، بلکـه در نفـس مجـازات اسـت و ا    يـ ه در نوع مجازات ن   يت قض يم که اهم  يريپذ يم

م پرونـده  ينکنـ يم؟ و چـرا سـع    ياحـضار گـرد    يم که به دادسرا و دادگاه انتظام      يشو يمرتکب خالف 

از مـوارد مـؤثر در   يلـ ين مجازاتهـا در خ يت باشد؟ اگر چـه همـ  ياز محکوميما پاک و عار  يپرسنل

ن يبهنگـام مطالعـه آئـ   . رهيگر و غيبه شهر د  يد پروانه و انتقال از شهر     يمقام است بخصوص در تمد    

ياسـتقالل کـانون وکـالء مجازاتهـا    يحـه قـانون  يال۱۴افت که حسب مـاده  يد ياهنامه مزبور در خو  

ياصـدار يرا نـدارد و رأ يل محکـوم حـق اعتـراض بـه رأ    يـ وکيعنـ ياست،  يقطع ۳و۲و۱درجه  

.شودياجراء م

ـ  ۸۵م که حسب ماده     يست استحضار داشته باش   ين را هم بد ن    يا ت از ين نامـه اسـترداد شـکا      يآئ

يل از وکالت در پرونده محوله موجـب مختـوم شـدن پرونـده تخلفـ          يوک يفاا استع يو   يشاک يسو

يپـس بـه گذشـت شـاک    . دهـد يف ميک درجه مجازات را تخف    يينخواهد شد ، فقط گذشت شاک     

.ندارديدر رأير چندانيم که تأثيدل نبند

ـ ب يکـ ييکيدوستان و همکاران محترم، بنابر آن ندارم نوع تخلفات را            يان کـنم و مجازاتهـا     ي

د يـ ن نامـه را قرائـت خواه    ين زحمت را تقبل و آئـ      يزان ا يمقرره را هم برشمرم، مسلماً خود شما عز       

م و يـ ست کـه دار يايات شأن و منزلت حرفهيهمه ما مهم و قابل توجه است رعا       يآنچه برا . فرمود

مـا را  يات حرفـه يکنـد و شخـص  يمـ يين مـردم خودنمـا  يت نشود اثر آن در جامعـه و بـ         ياگر رعا 

و هـم جامعـه وکـالء را و بـه تـصور مـن، اشـد              يل خـاط  يـ ت و منزلـت وک    يهم شخص . شکند  يم

ارتکـاب تخلـف   . يد قائل شد البته بـه تناسـب نـوع منزلـت شـکن     يباين افراديچن يمجازات را برا  

ست که منبع در آمد و محـل ارتـزاق اکثـر همکـاران     ينيران شک ياست عز  يمنزلت شکن  يخود نوع 

اسـت جـز در مـوارد    يهيکننـد و بـد  ين خـود اخـذ مـ    ين و مـراجع   يست که از موکل   يحق الوکاله ا  

ه يـ شـود در بق يمحاکم و کانون وکالء به شما ارجاع مـ    يکه از سو   يا معاضدت يو   يريوکالت تسخ 

د البتـه  يـ م قـرارداد وکالـت امتنـاع فرمائ      يد تا حق الوکاله تان پرداخـت نـشده از تنظـ           يتوان يموارد م 

م کـه خـود مقولـه    يـ ره داريـ و غيو دوستيليهم جهت فاميمجانيهمه ما وکالتها ناگفته نماند که  

ـ ثيد که قداست وکالت ، شـرافت و ح  يگر است بر آن باش    يد ت و شـأن و منزلـت خـود را بـه پـول      ي
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را بـا هـر موضـوع زشـت و     ياشتر و حق الوکاله افزونتر هر پرونده      يد و بخاطر کسب پول ب     ينفروش

د و  يار مظلـوم هـست    يـ د و پاسـدار عـدالت و        يـ کنيد، که از حق دفاع مـ      يباشد مطمئن   يرينپذ يديپل

.ريالغ

ـ بتان نخواهـد شـد قبـول نفرمائ   ينـص  يتيلنـد و در آن مـوفق      يکه موضوعاً بال دل    ييپرونده ها  د ي

.ديشکنياگرچه اصرار بورزند چون شأن خود را م

باشـم کـه در      ير قـسم  خواهم مجدداً بخودم تـذکر دهـم کـه پاسـدا          يزان همکار، اجازه م   يعز

نامـه مـذکور بـه    نيآئـ ۸۱مـاده  ۳اد کردم و در صورت تخلف از آن مستنداً به بنـد           يف  يمراسم تحل 

ن يـ سـال محکـوم خـواهم شـد، و ا         ۳ماه تـا     ۳ت از شغل وکالت از      يممنوع يعني۵مجازات درجه   

تخلـف  ، ين عهدشـکن يـ ايخـود بـرا  يجه خلوت با خـود و خـدا      ياست ، نت   يفقط مجازات انتظام  

.در بر دارديسهمناکيان که مجازات اخرويرقابل بين تر و غيست بس سنگيگريد

يکنـد، چـه برخـورد   يع مـ ين را ضايد و حق موکل يآيکه با طرف موکل خود کنار م       يليبا وک 

انفـصال دائـم از شـغل    يعنـ ي۶ن نامه، مجازات درجـه  يآئ ۸۲ماده   ۳د داشت؟ درست است، بند      يبا

ـ او کافين مجـازات بـرا   يرقم زده است، اما جداً ا     او   يوکالت را برا   ست؟ تـو وکالـت مـرا بعهـده     ي

نامـه مـذکور اشـعار دارد،    نيآئـ ۷۹مـاده ۱؟ به چه مبلغ؟ بنـد       يکه مرا بطرف مقابلم بفروش     ياگرفته

ر مواد مخدر و مراوده در امـاکن فـساد، مواجـه بـا مجـازات         يون و سا  يتظاهر به استعمال مسکر و اف     

برخـود  يل دادگـستر يـ که نام وکيسئوال است، چطور کسيجداً جا . است ۴ا  يو   ۳درجه يانتظام

ا همکارمـان بـه   يـ شود و بعد هم توقع دارد مورد احتـرام باشـد؟و     يم ين اعمال ينهد، مرتکب چن  يم

، بـاز هـم شـغل مـذکور را     يبا شئون وکالت است و با تذکر بـه و يابد که منافياشتغال   يگريکار د 

ـ ينامه، نيآئ۸۰مادهيانتظار داشته باشد دادگاه مجازات انتظاميادامه دهد ول  تنـزل درجـه را در   يعن

ابـد و آن اسـرار را   ييکه به مناسبت شغلش بر اسـرار مـوکلش آگـاه    يا کس ياعمال نکند؟و    يحق و 

ن نامه مزبـور بـه مجـازات درجـه     يآئ۸۱ماده ۲داند حسب بند يکه ميف کند در حال ير تعر يغ يبرا

. ماه تا سه سال محکوم خواهد شد۳انفصال از شغل وکالت از يعني۵

و حفظ اسرار موکل؟يراز دارين است معنايا
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)ان يدکتر ناصر کاتوز(علم حقوق ين به پدر پارسايديادا
عيجالل رف: به قلم

زارم          يز غربت سخت بيياندازه کز پابه همان 
دارم يدوست مييفصل سبز آشنايتو را ا

م ـاز دستبــرندتو را يزبانم الل اگر روز
م؟بگــذارها را به دامان که يل خستگـايخ

. انددانستهيم» ميحک«را متعلق به يمسند درمان و دانش و دادرساکان مان انگار هر سه ين

هـا  يل نـام گـذار  يـ ن قبياز علل ايکيم هم خود يو دامنه کوتاه علوم قديختگيهر چند در آم 

حکمـت و  «س و قـضاوت، بـه   يآن روزگار در مقام طبابت و تـدر        يا عقال يبوده است، اما گو   

!اندکردهياز ميد احساس نيتر از روزگار جدشيب» زيمانه و علل حکمت آميشه حکياند

را بـه   يکه سـتاره افتخـار بازنشـستگ       يان استادان يرتمان راهنما باشد، در م    ياگر چشم بص  

افت که يم يرا خواهي، کسان(!) ميبر کتف مبارکشان نصب فرموده ايدانشگاه يعنوان سردوش 

ن علم يکه بار سنگييخسته  ينه ها غ از شا  يدر. م اند يب و حک  ينه فقط معلم و استاد، بلکه طب      

ر بـر دوش بردنـد و اکنـون       يناپـذ يخستگيسال با دليهارا ساليشه درمانيو حکمت و اند  

.شان تاب آورنديرا در دوره بازنشستگ(!) افتخاريل سردوشيد محموله ثقيبايم

يهـر چنـد کـسان   .يانـان اعتبـار گرفتـه   ينان و امثال ا   يکه از ا   ييتو! دانشگاه ياما تو ا   -

!»اندگرفته«ز اعتبار از تو يو ن. از تو گرفته اند» اعتبار«اند که بوده

ارند کـه عـالم انـد امـا فقـط حـافظ انـد،        يم، بـس يد هم مثل دانشگاه قـد  يدر دانشگاه جد  

انـد،  راث گذشتگانند، نگاهبان قبـه و بارگـاه دانـش         يم يدانشباننداند، حفظ کننده و نگه دارنده     

اند ز هستند که عالمينياريبس! خ انديتاريانتهايبيدر سراسريعلميمجتمع مسکونداريسرا

نـد،  يد کننده انـد، خالقنـد، نوگرا     يننده اند، تول  يم اند، آفر  يقتاً حک يعلم و دانش حق    ياياما در دن  

د، ب اند، درمانگرنيت انصافاً طبيز در عرصه عمل و واقعيو ن. ه پردازند، متفکرند، مجتهدندينظر

.ه سازنديکنند، روح نواز و روحيشه را معالجه ميم انديم و خوش خيبدخيسرطان ها
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ق نـه فقـط تعـدد     يـ که در عالم تحق    يابييرا م  يگفت گاه عالم   يم يعتيمرحوم دکتر شر  

سرخ يهاتعداد گلبوليتواند اعالم کند بلکه حتيوان حافظ ميرا در د» راء«حرف ) المثليف(

د، امـا چـه   يتواند بر زبان آورد و درست هم بگو      يراز را هم م   يشاعر ش  يهاان  يموجود در شر  

ـ از ذوق فهم يت مثل حافظ را نداشته باشد، بلکه حت    يک ب يبسا که نه تنها قدرت سرودن        ک ي

استثنائات هستند، که نـه  يدر زمرهيکد کنيعيامثال دکتر شف . ز عاجز بماند  ياتش ن يمصرع غزل 

. اندب و جراحيم و طبيخود، حک. ننده انديآفريه بلکه حافظ به معناحفظ کننديحافظ به معنا

.مانه دارنديو خود در سپهر نام خود درخشش حک

نگونه روشن کرده است و البته در مقـام مبـارک   يات دانشگاه را ا يکه عرصه ادب   يدرخشش

کـه بـه   يهنگامت کرد،يتوان آن را رؤ  يز م ين!) نجا به عنوان براعت استهالل    يو در ا  (استهالل  

شود و در  يان م يان است که نما   يم در نام دکتر کاتوز    يشو يحوزه حقوق و علم حقوق وارد م      

اشـاره  يث نبويد به حديبگذار. ت استيمانه اوست که به وضوح قابل رؤ      يشه حک يآسمان اند 

سن و مستحيزد، مستثنياگر با تملّق هم در آميش دانش و دانشمند را حت يکنم که صراحتاً ستا   

قت، يان حقيد، تا چه رسد به فرض ب يگر با يد يفرض تملّق در طلب علم را حکم      . داشته است 

د کرد جز انجام دادن؟يضه را چه بايو فر. که خود بر همگان فرض است

مستثنا يز مصوبهيو نيبازنشستگ» ف بودنيا تکليحق «که در باب يصرف نظر از مباحث  

يدايـ ان نکته ناپ يطرح و شرح است، در خصوص دکتر کاتوز        د ممتاز عموماً قابل   يدانستن اسات 

ـ تعب» يمعنويک نوع بدهي«توان آن را به عنوان     ياست که م   يو شکافتن  يدنيز شن ين يگريد ر ي

اش بـر بـال   » يچـپ رو «کـه بـال   يدر روزگـار -ن است که دانشگاهيمگر نه ا. ر کرد يو تفس 

ين دهه هشتاد هم به عنوان سوء سابقه       يمصه در ه  ين خص يو ا (!) کردياش غلبه م   ييقانونگرا

م يکرد و خود را از حضور مـستق        يخود زن  -(!)مورد استناد و انتقاد قرار گرفت      ياسيس يرقبا

ر يـ و البتـه سـبب خ  . دين قصّه، سال ها به طول انجام يان در کالس درس محروم کرد؟ ا      يکاتوز

ش يخـو يف علمـ يق و تأليبه تحقد آورد تا استاديتر پديشتر و طوالنيب يشد و فراغ و فرصت    

، يش از بازگشت او بـه کـالس رسـم   يان ، پيکاتوزيچنان که کتاب ها. و ادامه داد . ادامه دهد 

رود يان م يذات علم است، نه با مصوبه از م        يمقتضا يحضور ، وقت  . ها را فتح کرد   همه عرصه 
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، حـضور  يتقت و حـضور حکمـت و حـضور هـس    يحضور حق. ديآيان م يو نه با مصوبه در م     

.»اساتها معهايا قيقضا«. و چون هست، هست. هست. ژن استياکس

اعـم از مجـاز و     (يگـر يا هر نـام و نـشان د       يا انجمن دانشگاه    ير دانشگاه   يا مد يدانشگاه  

کـه  يس را از حـضور اسـتاد    يتـدر  يرسـم  ي، هرگـاه کرسـ    )قت و اعم از مجاز و ممنوع      يحق

ه پرداز فقه ينظر«و » مجتهد مدرن«يانقالب به وقبل از    يدانش در سال ها    يفته  يشاگردان ش 

و يو علمـ يمعنـو يا کمتر محروم کـرده باشـد، بـدهکار   يشتر يا بيگفتند، ده سال  يم» مدرن

ين بدهکاريدرِد ا! نيدي»!ادا«نه . نيديو البته ادا. ن، واجب است  ين د يا يادا. دارد يوجدان

ا يـ و هر شخص ثالث که از باب ورود ثالث يدانشجو و دانشگاهي، من و شما  (!) مختصر را   

از يکـ يکاله برده است، نسبت به يل بوده و سر به جايو دعوا دخيگر در دعو يبه هر نحو د   

ـ يـ نيمرحـوم محمـود شـهاب    يعنيان  يدکتر کاتوز  ين استادها يبرجسته تر  ـ بايز م ست در دل ي

يفرزانه فراموش شدهر و يکم نظ  يدانشمند ياستاد محمود شهاب  . ميش احساس کرده باش   يخو

.بود که از دست دوست رفت يييفراموش ناشدن

. ديدانـشگاه گـشوده شـده اسـت، خواهنـد بخـش      يرا که به رو  » چهيدر«ن  يخوانندگان، ا 

:ت شناخته استيسه پدر را به رسميييهر آدميما براينيفرهنگ د

کـه   يوسـت، پـدر   ت يالديکـه منـشأ مـ      يپـدر . »اَب ولّدک ، اب زَوجک، اب علّمک      «

.»که به تو دانش آموخته استيتش پرورش داده است، پدريهمسرت را در دامان ترب

اسـت کـه فقـه    يهمه درس آموختگانيو روحانيو معنو  يعلم يان ، پدر پارسا   يکاتوز

ن يهميز دارايان نيژه کاتوزيواژه و. مدرن و علم حقوق را از منظر او در محضر او، آموخته اند

!داللت است

از دختران و پسران دانشجو در آن روزگار انتظـار  ياريبس. بوديشمسيسال پنجاه و دو   

) به قـول خودشـان  (رستان و ورود به دانشگاه يدبستان و دبيکردن روزهاينداشتند که با سپر 

.بخوانند و به فقه و فتوا استناد کنند» ينيمات ديتعل«ت بشنوند و کتاب يه و روايباز هم آ

الت يط دانشگاه و در مرکز تحـص ينجا، در محيم که در ايکرديراستش ما فکر نم  !استاد -

است، از » علم«ر يز و همه جا در تصرف و تسخيکه همه چياک، آنهم در عصر و زمانه    يآکادم
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بـا  ينم جنابعـال يـ بيمن تعجب آور است که مـ يبرا. ميخ و آخوند بشنويزبان استادمان نام ش   

کت و (ييف به علوم روز و حقوق مدرن و با چهره جذّاب و لباس اروپادرجه دکترا و با اشرا    

و يخ محمـد حـسن نجفـ   يتان، شـ يکتاب درسيس و در پاورقيبون تدريدر پس تر ) کراوات

ـ بريامـروز نـام مـ   يروز را همراه با حقوقـدانان اروپـا   يد يآخوند خراسان  از ياصـالً وقتـ  . دي

ـ » پر و بـوالنژه ير«ا ي» نويو ريتمار«مانند يه پردازانيسندگان و نظر ينو نـام     » ه و مـازو يـ روب«ا ي

و يخوانـسار  يخ موس يو ش  يزديد محمد کاظم    يو س  يخ محمد حسن نجف   يگر ش يد، د يبريم

!نام بردن از آنان است؟يستند و چه جايکيو آخوند خراسانينينائيرزايم

ميخوانديم(!) ستيسوسولست و ياليام، به جد و به طنز، سوسيکه در آن ايهر دو گروه

ام البته روشن است که ضبط صوت نداشـته    . نگونه اعتراضات احوال مشترک داشتند    يشان، در ا  

ار يها بسل را در آن سالين قبياز ايزياعتراض آمين کلمات را حفظ کنم، اما پرسش ها      يتا ع 

از ياريا بـس يـ يرا برخـ يـ ز. دانـشکده يشتر در راهروها  يگاه در کالس درس و ب     . ده بودم يشن

از سـد  يپنداشتند کـه وقتـ  ين م يام انتخاب کرده بودند، چن    يکه رشته حقوق را در آن ا       يکسان

ـ يگـر از دروس عربـ  يبه دانشکده بگذارنـد، د يسئوال و جواب کنکور بگذرند و پا      و يو ادب

ييحقوق اروپايو فارسيسينخواهد بود و آنچه خواهند خواند متون انگليخبريو فقه  ينيد

!استيشان رشته فرنگيليگر رشته تحصيبه عبارت د. استييکايو آمر

يعيو شيبزرگ اسالميات فقهايکه طرح وشرح نظريان ، در روزگاريدکتر ناصر کاتوز

انـه و منفعـت طلبانـه بـود،         ياز هرگونه شائبه و شبهه مصلحت گرا       يدانشگاه، عار  يدر کتابها 

اش را پر کرده بودنـد،  »يصد و پنجاه نفريس«عروف ت کالس م يکه ظرف  يانيخطاب به دانشجو  

.داديميو حقوقيح علميتوض

مـن    يحقـوق  يرا درکتـاب هـا    » آخوند«و  » خيش«نکه کلمه   يها به محض ا   يد بعض يشا -

ـ کنند کـه ا يالبد فکر م. کننديشنوند، تعجب ميا در کالس درس من م يخوانند  يم خ ين شـ ي

ن مجلـس موعظـه اش منبـر        ياز مـستمع ياعدهيه برابوده ک  يروضه خوان  يمحمدحسن نجف 

نده کـه   يانشاءاهللا در آ  . ستينطور ن يا! مياها استناد کرده  ين روضه خوان  يرفته و ما هم به هم     يم

ل افـراد  ين قبيد که ايد ديد ، خودتان خواه   يشو يق آشنا م  يتحق يشتر از حاال با اصول و مبان      يب
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يعنيث ين حيدانشکده ذکر شده است، از ايدرسيتاب هاکه نامشان در کيين فقهايهميعني

البته . ن حقوقدانان قرار دارندين و درخشان تريدر زمره برجسته تر   يطرح و شرح مباحث علم    

ر حقوقـدانان مواجـه            يام کـه بـا سـا      من با آنان همـانطور مواجـه شـده        . اند» يحقوقدان مذهب «

دگاه ها و ياست که همه ديعيطب. استيو حقوقيلو استداليمواجهه ، مواجهه علم. شوميم

خـودش مـورد نقـد و       يچه بـسا در جـا     . ستينه ها مورد استناد ن    يآنان در همه زم    يهاهينظر

يو دانـشگاه يا پسوند نامشان امروزيشوند ينکه پيتوان به عذر ا ياما نم . رديهم قرار گ   ينقاد

ق و تتبع و استدالل يآنان را در مقام تحقيو حقوقياست، آثار فقهيو حوزويا مذهب يست  ين

...ده گرفت و سانسور کرديناد

است و کتاب » صاحب جواهر«د، معروف به يکه نام برد  يخ محمدحسن نجف  ين ش يهم... 

ک تنه به ين اثر ماندگار، يصاحب جواهر در مقام خلق ا. از آثار ارجمند اوست» جواهر الکالم«

يگـر يه برجـسته د   ي، فق يآخوند خراسان . دان تالش کرده است   ه و حقوق  يک گروه فق  يياندازه

ـ کفا(ش  يف اثر معـروف خـو     ياست که عالوه بر تأل     در حـوزه علـم اصـول، اساسـاً نقـش           ) هي

» استنباط علم حقوق   يمبان«ن  يهم. فا کرده است  يران ا يت ا يز در نهضت مشروط   يرا ن  يرومندين

اسـت کـه در کتـاب           يوشـکافانه ا  از دروس دانشکده اسـت ، برگرفتـه از مباحـث م            يکيکه  

ز با کتـاب مـشهور   ينيخ انصاريش. شان و امثال آن مشروحاً مطرح شده است   يا» االصولهيکفا«

.نطوريش هم»مکاسب«

خوشبختانه هنوز ين کالم است ، وليشوم که عيه را ثبت نکرده ام تا مدعيجمالت جواب

. مانده استياز خاطره ها در ذهن باقيوشنه ريحافظه ام را ناقص نکرده و سا(!) مر کامليآلزا

ن باب نوشته باشند، يگران در اين کتاب که ديش از چنديان بيانصافاً در آن روزگار، کالم کاتوز

که در   يدانست يتو قدر آب چه م    : ش گفت يد خطاب به خو   يغ که همواره با   يدر. رگذار بود يتأث

.ستمايشه يشرح حاِل هميو سخن سعد! يکنار فرات بود

؟يکه در کنار فراتير آب چه دانقدتو يالفلواتيم فيالمصانع رکباً تهسل

آفتـاب انقـالب     يپنداشـتند وقتـ    يکه م  يدور، در پاسخ کسان    يدر همان سال ها    يروز

نخواهـد بـود،    يازيـ گر به علم حقوق ن    يبدمد د (!) زميا سوسول يسم  ياليطلوع کند و صبح سوس    
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ا هر  ي(ا شراب   يعلم حقوق، همان جام آب      : داشت) ن مضمون يب به ا  يقر(يلبخند زنان اشارت  

ـ ازمندان جامعه را گر ياست که تشنگان و ن    )يگرينام د  ـ از آن نيزي ـ اگـر ظـرف را تغ  . ستي ر يي

ـ به هر حال، از حقوق گر!). د هم برعکسيشا. (ديده انگاريد ناديتوان يد، مظروف را نم   يبده ز ي

وند يدر واقع پ» علم حقوق«. نويا شراب کهن در صراح   يکهن، يشراب تازه در صراح   . ستين

.خت و نه از کهنيتوان گرين عرصه، نه از نو ميدر ا. سنت و تجدد استيعيطب

يم سنّت را به خـوب     يراث عظ يش، هم م  يخو يو علم  يکه در اجتهاد حقوق    يکاش استاد 

آگـاه اسـت و   يروشند به ين در عصر جدين دانش نويسهمگيشناسد و هم از دستاوردها    يم

ز يـ ش و پس از انقالب ن يوند برخوردار است و پ    يو پ  يدر جراح  يو عمل  يعلم ييهم از توانا  

يدر پـ يکه پيحمله راست و چپ و سرد و گرم روزگار را تاب آورده است، در کنار جوانان   

يعلمـ ماند و خود را در وجـود   يم يد بنهند ، باق   ينهند و با   يس م يم و تدر  يبر مسند تعل   يپا

بـه قـول   (و کاش دانـشگاه . بودين حقوق ميش از ايرا ب » حقوق«کاش علم   . کردير م يآنان تکث 

عهـد   يشاوند و خـانگ   يـ هم خو : را که » ترِس محتسب خورده     يشراب خانگ «حرمت  ) حافظ

د تجربـه کـرده اسـت، در خمخانـه     يته را در عصر جد  يسنّت است و هم هراس محتسب مدرن      

.*داشتيظ مش همچنان محفويخويعلم

محترم يسنده يد اظهارات نوييتأدر . انتخاب شده است۸۷ور يشهر۱۴و ۱۲ن نوشته از روزنامه اطالعات يا*

استاد . ان را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتمياستاد کاتوزيکه افتخار شاگرد۵۲تا ۴۸ياد دارم در سالهايبه 

ييمان به منظور حل مشکالت مردم، مطالب و راه حل هـا ياعتقاد و ايش، از رو  يما در قرنها پ    يشد فقها  يمتذکر م 

ـ کرد که ايميادآوريشود و ين نظرات داده ميکا ايآمريعال ياده اند که امروزه در دادگاه ها      در حقوق ارائه د    ن ي

يکه در نجف توسط فقها و علما نوشـته و چـاپ مـ   ييز کتاب ها  يگفت هم اکنون ن    يم. ديد و بخوان  يمطالب را بدان  

ـ يمرتبـــاً بـــرا . شـــود .کـــنميمـــينـــه را نگهـــدار ين گنجيـــشـــود و مـــن ا يم فرســـتاده مــ

ر مسئوليمد
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مصلحت بشوديد فدايعدالت نبا

بزرگ بستن و دوختن، همواره يهاها را با لقمهو دهانيو باندسازيق بازيض و رفيتبع

است را ناخدا شده است يسيزمامدار و کشت  ياست قلمداد شده است اکنون مرد     يابزار الزم س  

طبعاً از همان . استياست بازيوع سن نيده اش مبارزه با اين ابزار است، هدف و ايکه دشمن ا

کننـد؛ رنجـش منجـر بـه         يدا مـ  يـ است، رنجـش پ   يهمان رجال س   يعنيروز اول ارباب توقع،     

) ع(يش بـه حـضور علـ      يرانـد يآورد، دوستان خ   يفراهم م  يشود و دردسرهاي   يم يخرابکار

در  يفتقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطا        يرخواهيت خلوص و خ   يآمدند و با نها   

دهن «ها راحت کن ين هوچيشنهاد کردند که خودت را از دردسر ايد آورد، پياست خود پديس

صدر اولند، تو يتهاينها از شخصياز ايهستند، بعض  ينها افراد متنفذ  يا» سگ به لقمه دوخته به    

دارد، چه ار يز مانند شام را در اختيزرخيالتيکه ايه قرار دار  يمانند معاو  يفعالً در مقابل دشمن   

؟يرا مسکوت عنه بگذاريفعالً موضوع مساوات و برابر! »مصلحت«دارد که به خاطر يمانع

:جواب داد) ع(يعل

به دست آورم؟ از من يض و ستمگريمت تبعيرا به قيروزيد که پيخواهيشما از من م«

خدا کـه  ر، سوگند به ذاتيکنم؟، خيادت قربانياست و سيس يد که عدالت را به پا     يخواه يم

ض؟ من ينخواهم گشت، من و تبعين کارينخواهم کرد و به گرد چن ين کار يا است، چن  يتا دن 

ار من است مال شخص خودم و يکه در اختين اموال عمومياةمال کردن عدالت؟ اگر هم   يو پا 

داشـتم،  يض روا نميم کنم هرگز تبعيان مردم تقسيخواستم ميمحصول دسترنج خودم بود و م  

».ميدار خداد که مال مال خدا است و من امانتتا چه رس

نـست ارزش عـدالت در نظـر    يدربـاره عـدالت، و ا     ) ع(يعل يابياز ارز  يان بود نمونه  يا

)ع(يعل
يدر نهج البالغه استاد مطهريرياز س



١٢٠..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

حقوقيتازه ها

ن و مقرراتيقوان٭
.دارن سابقهيدر خصوص نحوه نظارت بر مجرميک ماده به قانون مجازات اسالميانون الحاق ق*

* ۱۳۷۵ه آن مصوب يو اصالح۱۳۶۰کل کشور مصوب يل سازمان بازرسياز قانون تشکيقانون اصالح مواد*

قانون ) ۵۶(ادهموضوع اجرا مياختالفيف اراضين تکلييقانون اصالح قانون تع*حل ا ختالف    يقانون شوراها 

ن يقانون اصـالح سـن فرزنـدان ذکـور مـشمول          *أت منصفه مطبوعات    يف ه ين تکل ييقانون تع *جنگلها و مراتع    

.ياز خدمات درمانير صندوقها در برخورداريو ساين اجتماعيو تأمي، لشکريکشوريبازنشستگيصندوقها

....ويمم اسناد در دفاتر اسناد رسيل تنظيقانون تسهيين نامه اجراييآ*

کشوريوان عاليدياهيآراء وحدت رو٭
.باشديه موجب سقوط حق حبس زوجه نميط مهرينکه تقسيدر مورد ا۲۲/۵/۸۷-۷۰۸شماره ياهيوحدت رويرأ*

يف دادگاه به صدور حکـم بـه قلـع و قمـع بنـا           يدر مورد تکل   ۲۱/۱۲/۸۶-۷۰۷شماره   ياهيوحدت رو  يرأ* 

ياراضيو باغ ها موضوع قانون اصالح قانون حفظ کاربريزراعيکاربريدارايرمجاز احداث شده در اراضيغ

.م دادخواست ياز به تقديبدون ن۱۳۷۴و باغ ها مصوب سال يزراع

ک در مـورد  يـ يدادگـاه نظـام  يد نظـر رأ يـ در مورد مرجع تجد۲۰/۹/۸۶-۷۰۶شماره   ياهيوحدت رو  يرأ* 

.دو بوده است يت دادگاه نظاميدر صالحيائم ارتکاباز جرياتهامات متعدد متهم صادر شده و بعض

يوان عدالت اداريدياهيآراء وحدت رو٭
ن ، وزارت مـسکن و  يتـأم ي، شـورا ين اجتمـاع يسـازمان ثبـت، سـازمان تـأم       ياز بخشنامه هـا    يابطال بعض *

.ي، سازمان جهاد کشاورزياتي، سازمان امور ماليشهرساز

به استناد اشتغال يبازنشستگيوان عدالت، قطع مستمر  يت در د  يل مالک ين دل به عنوا  يرش اسناد عاد  يعدم پذ * 

کـرده اسـت، لغـو پروانـه     يت طيرا با موفق يشيکه دوره آزما   يشخص يمجدد، عدم جواز قطع رابطه استخدام     

....، ير انتفاعيمدرسه غ

ون يسيمه توسط کمين جريي، تعيص نوع اراضي، مرجع تشخيشهرداريواقع در طرحهايف اراضين تکلييتع* 

....، يا کارگاهييص استفاده از ملک به عنوان مسکونيماده صد به مأخذ نرخ زمان تخلف، تشخ

کتاب يمعرف٭
يومرث سپهريک: به کوشش
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۷/۳/۱۳۸۷-۱۸۴۲۱شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ن يرمدر خصوص نحوه نظارت بر مجيک ماده به قانون مجازات اسالميقانون الحاق 

دارسابقه

۱۳۷۰مـصوب  يمکرر به قانون مجازات اسالم) ۴۸(ر به عنوان ماده يمتن ز -ماده واحده 

.شوديالحاق م

ت يـ حداقل دو بار سـابقه محکوم يل ارتکاب جرم عمديکه به دليکسان-مکرر ۴۸ماده  

کننده ضـمن صـدور     يدگيگر، دادگاه رس  يد يمؤثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمد       

ت محکومان و علل يو شخصيو اخالقيات روحيتواند به تناسب سوابق و خصوص     يحکم م 

ا چنـد دسـتور از   يـ ک يـ که از دو سال متجاوز نباشد به اجـراء  يمدتيوقوع جرم، آنان را برا  

.دين قانون ملزم نمايا) ۲۹(دستورات موضوع ماده 

يستيمورد به سازمان بهزتواند اجراء دستورات مورد حکم را حسبيدادگاه م-۱تبصره

.ديمحول نمايانتظاميرويا نيو يتيو تربينيا سازمان زندانها و اقدامات تأمي

ه بدون عذر موجه از اجـراء دسـتور دادگـاه تخلـف     يکه محکوم عل  يدر صورت  -۲تبصره

د در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد شد و در صـورت تکـرار                   ينما

.شوديل ميمانده مدت به حبس تبديباقتخلف، 

.استيت اعتراض تابع حکم اصليث قابليدستور دادگاه از ح-۳تبصره

روز سه شنبه مورخ هفدهم يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علن

خ يب و در تـار يتـصو ياسالميصد و هشتاد و هفت مجلس شورا يکهزار و س  يبهشت ماه   يارد

.دينگهبان رسيد شوراييبه تأ۲۵/۲/۱۳۸۷

حدادعادليغالمعل-ياسالميس مجلس شورايرئ



١٢٢..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

۱۵/۵/۸۷-۱۸۴۷۶شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ه يو اصالح۱۳۶۰کل کشور مصوب يل سازمان بازرسيز قانون تشکايقانون اصالح مواد

۱۳۷۵آن مصوب 

قبل از عبارت » سيرئ«کل کشور کلمه    يل سازمان بازرس  يقانون تشک ) ۱(در ماده    -۱ماده

:گرددير به آن الحاق ميک تبصره به شرح زياضافه و » هيقوه قضائ«

مـستمر و  يتهايت از مجموعه فعالن قانون عبارت اسياز نظر اينظارت و بازرس -تبصره

ن و بعد از اقدامات ياطالعات الزم درباره مراحل قبل، ح    يمنظم و هدفدار به منظور جمع آور      

ق عملکرد دستگاه با اهـداف  يل آنها، تطبيه و تحلين قانون، تجزيا) ۲(مشمول ماده  يدستگاهها

.امورانيمناسب در جهت حسن جريشنهادهايو ارائه پيف قانونيو تکال

:شودير اصالح ميکل کشور به شرح زيل سازمان بازرسيقانون تشک) ۲(ماده -۲ماده

.گرددياضافه م» فيوظا«بعد از کلمه » اراتيو اخت«عبارت : در صدر ماده-۱

و امـور  «و عبارت » يبازرس«بعد از کلمه    » نظارت«عبارت و   ): الف(در سطر اول بند      -۲

اضافه » ادارات«بعد از کلمه » هيتابعه قوه قضائيمانها و دستگاهها، سازيدادگستريو ماليادار

.شوديم

قـانون  ) ۹۰(و نـودم    ) ۸۸(ون اصـول هـشتاد و هـشت         يسيـ کم«عبارت) : ب(در بند    -۳

.ابديير مييتغ» يقانون اساس) ۹۰(ون اصل نود يسيکم«به عبارت » ياساس

» ربطير ذيوز«حذف و عبارت » ييو دارايوزارت امور اقتصاد«عبارت ): ج(در بند -۴

.گرددين ميگزيجا

.ابديير مييتغ) ۹۰(اصل نود«به ) ۹۰(و نود) ۸۸(اصول هشتاد و هشت «عبارت 

:گرددير اصالح ميبه شرح ز) د(بند -۵

ياست، چنانچه جـرم دارا يمتضمن اعالم وقوع جرميکه گزارش بازرس يدر موارد  -د

ک نسخه از گزارش را بـا  ييا مقامات مأذون از طرف و   يس سازمان   يباشد، رئ  يت عموم يثيح
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ارسـال و  يب و مجـازات مرتکـب بـه مرجـع صـالح قـضائ         يتعق يل و مدارک مربوط برا    يدال

يو انتظامي، انضباطيند و در مورد تخلفات ادارينمايريگيپييجه نهايموضوع را تا حصول نت

مراجـع  . الزم را به عمل آورنـد      يريگيربط منعکس نموده و پ     يماً مراتب را به مراجع ذ     يمستق

کل کـشور    يو جهت حضور را به اطالع سازمان بازرس        يدگيکننده مکلفند وقت رس    يدگيرس

.برسانند

:گردديالحاق م) د(به بند) ۱(ر به عنوان تبصرهيمتن ز-۶

و يو حقـوق عمـوم  يبه ورود خسارت به امـوال دولتـ        يدر مورد جرائم منته    -۱تبصره

ا متهمان در دادگـاه صـالح در صـورت احـراز        يمتهم   يفريب ک يادستان ضمن تعق  ع آنها د  ييتض

از دادگـاه  ينـه دادرسـ  يان، رأساً جبـران آن را بـدون پرداخـت هز     يورود خسارت و ضرر و ز     

.دينمايدرخواست م

ل و مـدارک و     يـ دال يبا دادستان در جمـع آور      يربط موظف به همکار    يذ يدستگاهها

.باشنديموضوع ميريگيپ

.شوديل ميتبد) ۲(به تبصره ) د(ل بنديتبصره ذ-۷

:گردديل آن اضافه ميو تبصره ذ) ه(ر به عنوان بند يمتن ز-۸

ران کـل ادارات و  يمـد يمتـضمن اعـالم تخلـف ادار   يکه گزارش بازرس  يدر موارد  -ه

ت کل کشور موضوع را جهـ يمقامات باالتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرس   

يريـ گيجـه پ يمنعکس و تا حـصول نت ياست جمهورينهاد ريأت تخلفات اداريبه ه  يدگيرس

.خواهد نمود

مـسلح،   يروهايه و مقننه و ن    يقضائ يبه تخلفات مقامات و کارکنان قوا      يدگيرس -تبصره

.استين ماده مستثنياز شمول اير نظر مقام معظم رهبريزينگهبان و دستگاههايشورا

کل کـشور  يل سازمان بازرسيقانون تشک) ۳(به ماده   ) ۳(ر به عنوان تبصره   يمتن ز  -۳ماده

:گرددياضافه م

و واجـد    يتواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسـ          يسازمان م  -۳تبصره

.استفاده کنديت در امور تخصصيصالح
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بـوده و حـق   يتثنمـس ياستخدامين ماده از مقررات عموميافراد مذکور در ا يريبه کارگ 

.انه سازمان پرداخت خواهد شديالزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سال

:گرددير اصالح و تبصره آن ابقاء ميکل کشور به شرح زيقانون بازرس) ۶(ماده-۴ماده

، يبـه تخلفـات ادار  يدگيرسـ يأتهـا ي، ه يسـازمان در مراجـع قـضائ       يگزارشها -۶ماده

چنانچه . خواهد شديدگينوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رس، خارج ازيو انتظاميانضباط

د جهات و ياز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باين نيش از مدت مع يها ب به پرونده  يدگيرس

.نديح نمايل آن را در پرونده درج و تصريدال

:شودير اصالح ميبه شرح ز) ۸(تبصره ماده -۵ماده

ک روز تا شش    ين ماده موجب حبس از سه ماه و         يا ف مندرج در  يتخلف از تکل   -تبصره

.ک سال خواهد بودياز سه ماه تا يو عموميا انفصال موقت از خدمات دولتيماه 

:گرددير اصالح ميقانون به شرح ز) ۹(ماده -۶ماده

يحسن انجام بازرسـ يو براي، در ضمن بازرسيأت بازرس يچنانچه بازرس و ه    -۹ماده  

ان يا چند نفر از کارکنان را تا پايک يق ي، تعليور در دستگاه مشمول بازرسان اميا حسن جريو 

ق يـ ق را از طريـ د با ذکر جهـات و علـل، درخواسـت تعل         يص دهند، با  يتشخ يضرور يبازرس

س دسـتگاه مربـوط موظـف       يا رئـ  ير  يوز. س دستگاه مربوط اطالع دهند    يا رئ ير  يسازمان به وز  

ـ تواند به عـذر ا يد و نميآن کارمند اقدام نما   ق  ياست ظرف مدت ده روز نسبت به تعل        ن کـه  ي

.کندياست، از انجام تقاضا خوددارير کافيل غيا داليست و يدرخواست مدلل ن

و احـراز  يدگيمذکور با اعالم مراتـب و پـس از رسـ     يشنهادهايدر صورت عدم اجراء پ    

.خواهد بوديالمقانون مجازات اس) ۵۷۶(رموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده ياستنکاف غ

:گردديقانون الحاق م) ۱۰(ر به ماده يتبصره ز-۷ماده

و احـراز در  يدگيسازمان بدون عذر موجه با رسـ يقانونيشنهادهايعدم اجراء پ  -تبصره

.خواهد بوديقانون مجازات اسالم) ۵۷۶(دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده 

:گردديکل کشور ميسازمان بازرسليقانون تشک) ۱۱(ن ماده يگزير جايمتن ز-۸ماده

:ديز اقدام نماير نيتواند در موارد زيسازمان م-۱۱ماده 
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ط در يو مردم نهاد و اشـخاص واجـد شـرا   يردولتيغياز توان تشکلها يريبهره گ  -الف

.ف محولهيبه منظور انجام وظايو مردمي، صنفي، تخصصيعلميبخشها

کشور با   ينظارت يمنظم با مسئووالن دستگاهها    الزم، مستمر و   يها يجاد هماهنگ يا-ب

ش يو افـزا يو کمـ يفيهر دستگاه، به منظور ارتقاء ک يو ذات  يارات قانون يحفظ استقالل و اخت   

ت کـشور و  يريت مـد يرضرور و تقويو غ  يمواز يز از کارها  يو پره  ياقدامات نظارت  ياثربخش

.سه گانهيقوايج حاصله به رؤسايارائه گزارش نتا

و يدولتـ ير در معامالت دسـتگاهها يم گ يتصم ينده به مجامع و شوراها    ينما يمعرف-ج

در جهت انجام يبه عنوان ناظر بدون حق رأ يمشمول بازرس  يو دستگاهها  يردولتيغ يعموم

.يفه نظارتيوظ

مـورد نظـر   يل جلسات مجامع و شوراهايربط موظفند زمان تشک  يمسئووالن ذ  -تبصره

.برسانندرا به اطالع سازمان 

از يريشگيبه هنگام به مقامات مسئوول جهت پةهشدار دهندينظارتيارائه گزارشها-د

.يانات احتماليوقوع جرم، تخلف و سوء جر

بـه منظـور ارتقـاء    يعموميق رسانه هاياز طريعموميبخشيو آگاه  ياطالع رسان  -ه

ن يقانون آئ ) ۱۸۸(ماده  ) ۱(صره  ت قانون اصالح تب   يو مقابله با فساد، با رعا      يسالمت نظم ادار  

و الحاق سه تبصره بـه آن    ۱۳۷۸مصوب   يفريو انقالب در امور ک     يعموم يدادگاهها يدادرس

.۱۳۸۵مصوب خرداد 

:شودير اصالح ميقانون به شرح ز) ۱۲(ماده -۹ماده

ن ي، مـسئوول  يمـشمول بازرسـ    يمؤسـسات و شـرکتها     يچنانچه بازرسان قانون   -۱۲ماده  

وزارتخانه ها و   ي، حفاظت و اطالعات و حراست و نظارت و بازرس         يدولت يرسسازمان حساب 

ــه ســوء جريمــشمول بازرســيدســتگاهها يو اداريبــه عملکــرد مــاليدگيان در رســيــ، ب

ف سـازمان  يو وابسته به دولت برسند که مربوط به وظا يدولت يو شرکتها  يياجرا يدستگاهها

.کل کشور برساننديزمان بازرسد مراتب را به اطالع ساياست، بايبازرس

.محکوم خواهد شد يقانون مجازات اسالم) ۶۰۶(مستنکف به مجازات مقرر در ماده 
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:شودير اصالح ميقانون به شرح ز) ۱۴(ماده-۱۰ماده 

ب يه و به تـصو يکل کشور ته ين قانون توسط سازمان بازرس    يا يين نامه اجرا  يآئ ۱۴ماده  

.ديه خواهد رسيس قوه قضائيرئ

صد و هـشتاد و     يکهزار و س  يرماه  يقانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم ت          

قـانون  ) ۸۵(طبق اصل هشتاد و پنجم       ياسالم يو حقوق مجلس شورا    يون قضائ يسيهفت کم 

آن يشيـ د و پس از موافقت مجلس با اجراء آزما  يب گرد يران تصو يا ياسالم يجمهور ياساس

.دينگهبان رسيد شوراييبه تأ۲۵/۴/۱۳۸۷خيبه مدت پنج سال ، در تار
يجانيالريعل-ياسالميس مجلس شورايرئ

***
۷/۶/۸۷مورخ ۱۸۴۹۵شماره  يبه نقل از روزنامه رسم

حل اختالفيقانون شوراها
يمقررات عموم: مبحث اول

يردولتيغيو حقوقيقين اشخاص حقيبه منظور حل اختالف و صلح و سازش ب -۱ماده

شـود، تحـت نظـارت قـوه     يده مين قانون به اختصار شورا ناميل اختالف که در ا  ح يشوراها

.گردديل مين قانون تشکيط مقرر در ايه و با شرايقضائ

س همان يبه عهده رئيشورا در هر حوزه قضائييايت جغرافين محدوده فعال ييتع -تبصره

.باشديميحوزه قضائ

ـ به امـور خـاص بـه ترت        يدگيرس يبراتواند   ياستان م  يس کل دادگستر  يرئ -۲ماده ب ي

.ل دهديتشکيتخصصين قانون شوراهايمقرر در ا
انتخاب يب اعضاء و چگونگيترک: مبحث دوم

توانـد  يالبدل است و مـ يو دو نفر عضو عليسه نفر عضو اصليهر شورا دارا   -۳ماده

شنهاد و يـ پس شـورا يک دفتر باشد که مسؤول آن توسـط رئـ       ييف خود دارا  يانجام وظا  يبرا

.شوديصادر ميربط ويا معاون ذياستان يس کل دادگستريرئيابالغ آن از سو
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ده    يـ شـورا نام يکـه قاضـ  يدادگـستر  يا چند نفر قاض   يک  ييدر هر حوزه قضائ    -۴ماده

توانـد همزمـان     يشـورا مـ    يقاضـ . نـد ينمايفه م ين قانون انجام وظ   يشوند مطابق مقررات ا   يم

.د شورا باشددار امور چنعهده

ان قضات شاغل منصوب خواهد شـد  يه از ميس قوه قضائيشورا با ابالغ رئ    يقاض -۵ماده

يا شخصيه و يس قوه قضائيط توسط رئير اعضاء شورا پس از احراز شرا  يو احکام انتصاب سا   

.شوديگردد، صادر مين مييشان تعيکه توسط ا
ت يط عضويشرا: مبحث سوم

:ر باشنديط زيشراين اسالم بوده و داراين مبين به ديمتدد ياعضاء شورا با-۶ماده

رانياياسالميت جمهوريتابع-الف

.ه يت مطلقه فقيران و والياياسالميجمهوريبه قانون اساسياعتقاد و التزام عمل-ب

.انت و صحت عمل يحسن شهرت به امانت و د-ج

.را سکرآويا روان گردان ياد به مواد مخدر يعدم اعت-د

.سال تمام۳۵دارا بودن حداقل -ه

.ت از خدمتيا معافييفه عموميان خدمت وظيکارت پا-و

.حل اختالف شهريجهت اعضاء شوراهايدارا بودن مدرک کارشناس-ز

.متأهل بودن-ح

سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شـش مـاه و تـداوم سـکونت پـس از          -ط

.تيعضو

.يت از حقوق اجتماعيو عدم محروميفريت مؤثر کينداشتن سابقه محکوم-ي

يهـا در رشـته يا حـوزو  ييت در شورا دارندگان مدرک دانشگاه     يعضو يبرا -۱تبصره

.ت هستنديدر اولويحقوق اسالميش فقه و مبانيات با گرايا الهييحقوق قضائ

و مستقر در روستا، داشتن حـداقل سـواد خوانـدن    يت در شوراهايعضو يبرا -۲تبصره

.استينوشتن الزام
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ه ياحـوال شخـص  يصلح و سـازش در دعـاو  يتواند برا يه م يس قوه قضائ  يرئ -۳تبصره

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يقـانون اساسـ   ) ۱۳(زدهميموضوع اصل سـ    ينيد يتهاياقل يران شـورا  ي

.ل دهدياختالف خاص تشکحل

.ن خود باشندين به ديد متدين شورا باياعضاء ا

و ي، وکالء و مشاوران حقوقي، کارکنان دادگستر)ثناء قضات شورابه است(قضات -۷ماده

ت در يخود هستند حق عضويشغليکه در سمتها يتا زمان  يو اطالعات  يانتظام يرويپرسنل ن 

.شورا را ندارند
ت شورايصالح: مبحث چهارم

:دينمايصلح و سازش اقدام مين برايطرفير شورا با تراضيدر موارد ز-۸ماده 

.يو حقوقيه امور مدنيکل-الف

.ه جرائم قابل گذشتيکل-ب

.رقابل گذشتيجرائم غيجنبه خصوص-ج

رد و ين صـورت پـذ  ياز طـرف يکـ يشورا با درخواسـت   يدگيکه رس  يدر صورت  -تبصره

د شـورا  يـ در شورا اعـالم نما يدگيرسيل خود را برايان جلسه اول عدم تما يگر تا پا  يطرف د 

.دينمايميين را به مرجع صالح راهنمايرفو طيگانيدرخواست را با

:دينمايميو مبادرت به صدور رأيدگير رسيشورا در موارد ز-۹ماده

ـ از قبيو امـور خالفـ  يتيو ترب  ينيدر جرائم باز دارنده و اقدامات تأم       -الف ل تخلفـات  ي

ون يــليميآن حــداکثر و مجموعــاً تــا ســيقــانونيکــه مجــازات نقــديو راننــدگييراهنمــا

.ا سه ماه حبس باشديال و ير) ۳۰،۰۰۰،۰۰۰(

.لين دليتأم-ب

.باشديشورا مجاز به صدور حکم حبس نم-تبصره

.ن ندارديبا توافق طرفيت طرح در شورا را حتير قابليزيدعاو-۱۰ماده

.اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب-الف

.تيت، توليت، وصياختالف در اصل وقف-ب
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.يراجع به حجر و ورشکستگيدعاو-ج

.يو دولتيراجع به اموال عموميدعاو-د

يا مراجـع قـضائ  يـ يت مراجع اختصاص يگر در صالح  ين د يکه به موجب قوان    يامور -ه

.باشديمير دادگستريغ

و يدگيحـل اخـتالف رسـ   ير با مشورت اعضاء شورايشورا در موارد ز    يقاض -۱۱ماده

.دينمايميمبادرت به صدور رأ

ون يليال و در شهر تا پنجاه مير) ۲۰،۰۰۰،۰۰۰(ون يليست ميدر روستا تا بيماليدعاو-۱

.الير) ۵۰،۰۰۰،۰۰۰(

و حـق  يمربوط بـه سـرقفل     ين مستأجره به جز دعو    يه ع يمربوط به تخل   يه دعاو يکل -۲

.شهيکسب و پ

.ر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آنيحصر وراثت، تحريصدور گواه-۳

يکـه شـورا نـسبت بـه اصـل دعـو      ياعسار از پرداخت محکوم به در صـورت    يادعا -۴

.کرده باشديدگيرس

يدگيدادگـاه رسـ    يمـدن  ير دعاو يو سا  يخانوادگ يه اختالفات و دعاو   يدر کل  -۱۲ماده

ـ ا اختالف و امکان حل و فصل آن از طر      ييت دعو يفيتواند با توجه به ک    يکننده م  ق صـلح و  ي

حـل اخـتالف ارجـاع    يمدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شـورا ير برا ک با يسازش فقط   

.دينما

ا اخـتالف و    يـ يحل و فصل دعـو     يشورا مکلف است در اجراء ماده فوق برا        -۱۳ماده

ا عدم حـصول سـازش در مهلـت    يجه را اعم از حصول      يجاد صلح و سازش تالش کند و نت       يا

مستنداً يدگيا ادامه رس ييم گزارش اصالح  ينظت يارجاع کننده برا   ين شده به مرجع قضائ    ييتع

.دياعالم نما

د ير رشـ يـ ر، مجنون، شخص غ يحفظ اموال صغ   يد اقدامات الزم را برا    يشورا با  -۱۴ماده

بـالوارث و امـوال        يب مفقـود االثـر، مـاترک متوفـا        يـ ن غا يم باشد و همچن   يا ق ييکه فاقد ول  

.به مراجع صالح اعالم کندالمالک به عمل آورد و بالفاصله مراتب رامجهول
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.ک از اموال مذکور را ندارديچ يشورا حق دخل و تصرف در ه

:شودير اقدام ميب زيشوراها به ترتيت محليدر صورت اختالف در صالح-۱۵ماده

، حـل اخـتالف بـا شـعبه اول دادگـاه      يک حوزه قضائيواقع در   يدرمورد شوراها  -الف

.همان حوزه استيعموم

ک شهرستان با استان، حل اختالف با ييقضائيواقع در حوزه هايشوراهادر مورد -ب

.شهرستان مرکز استان استيحوزه قضائيشعبه اول دادگاه عموم

يواقع در دو استان، حـل اخـتالف بـا شـعبه اول دادگـاه عمـوم                 يدر مورد شوراها   -ج

اسـتان اظهـارنظر شـده    واقع در آنيت شوراياست که ابتدائاً به صالح يشهرستان مرکز استان  

.است

ر يـ غير مراجـع قـضائ    يت شـورا بـا سـا      يدر صورت بروز اخـتالف در صـالح        -۱۶ماده

مربوط يحوزه قضائي، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عموم     يک حوزه قضائ  يدر   يدادگستر

ک استان، شـعبه حـل اخـتالف بـا شـعبه اول دادگـاه              يمختلف   يقضائ ياست و در حوزه ها    

يدر صورت تحقق اختالف شورا بـا مراجـع قـضائ         . ان مرکز همان استان است    شهرست يعموم

.ن قانون عمل خواهد شديا) ۱۵(ماده » ج«ب مقرر در بند يواقع در حوزه دو استان، به ترت

، نظـر مرجـع   ين شورا و مرجع قضائ يت ب يدر صورت بروز اختالف در صالح      -۱۷ماده

.الزم االتباع استيقضائ
در شورا يدگيب رسيترت: مبحث پنجم

يدرخواست شفاه. ديآيبه عمل ميا شفاهييشورا با درخواست کتبيدگيرس-۱۸ماده

.رسديميا متقاضيد و به امضاء خواهان يدر صورتمجلس ق

:ر استيمتضمن موارد زيدگيدرخواست رس-۱۹ماده

.ن دعوايطرفي، مشخصات و نشانينام و نام خانوادگ-۱

.ا اتهاميدرخواست ايموضوع خواسته -۲

.ل و مستندات درخواستيدال-۳



١٣١..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ين دادرسـ يث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئيشورا از ح  يقاض يدگيرس -۲۰ماده

.استيفريو کيمدن

ت، حق دفاع ،   يشامل مقررات ناظر به صالح     يدگياصول و قواعد حاکم بر رس      -۱تبصره

.ن استل و مانند آيبه داليدگي، رسيحضور در دادرس

، از ينه دادرسيدنظر و هزي، تجد ي، واخواه يمقررات ناظر به وکالت، صدور رأ      -۲تبصره

.ن قانون استيو تابع ايحکم مقرر در ماده فوق مستثن

.ستينيمدنين دادرسيفات آئيشورا تابع تشريدگيرس-۲۱ماده

يشـکل ط ين مـاده مقـررات نـاظر بـه شـرا     يـ در ايدگيفات، رسيمنظور از تشر  -۱تبصره

.و مانند آن استي، جلسه دادرسيدگين اوقات رسييدادخواست، نحوه ابالغ، تع

ياحـه يا اليـ حاضر نشود و يدگيچنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رس        -۲تبصره

راجع به ابالغ نباشد، شورا مکلف يمدنين دادرسين دعوت مطابق مقررات آئيارسال نکند و ا 

.ه دعوت کنديراست او را با ارسال اخطا

شـورا   يت ذاتـ  ياز صالح  ياصل يا مرتبط با دعو   ييطار يکه دعو  يدر موارد  -۲۲ماده

.ديآيصالح به عمل ميدر مرجع قضائيبه هر دو دعويدگيخارج باشد رس

نـه محـل،   ي، معايق محلـ يتواند تحقين ميل طرفيبه داليدگيشورا عالوه بر رس    -۲۳ماده

.از اعضاء به عمل آورديکيس شورا توسط يرئز با ارجاع يل را نين دليتأم

ال و در يـ ر) ۰۰۰/۳۰(هـزار  يمستلزم پرداخت س   يشورا در امور مدن    يدگيرس -۲۴ماده

.استينه دادرسيال به عنوان هزير) ۵۰۰۰(پنج هزار يفريامور ک

آن %) ۱۰۰(ز و صددرصـد  يـ گر به خزانـه وار يو موارد د  ينه دادرس يدر آمد حاصل از هز    

ينه هـا ين هزيابد تا در جهت تأم ييحل اختالف اختصاص م    يجه ساالنه به شوراها   طبق بود 

.شورا صرف شود
يم و صدور رأياتخاذ تصم: مبحث ششم

ت شورا باشد ين، چنانچه موضوع در صالحيان طرفيدر صورت حصول سازش م-۲۵ماده

ن يـ ر ايـ ر غشـود، د   ين ابـالغ مـ    يشورا به طـرف    يد قاض ييصادر و پس از تأ     يگزارش اصالح 
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که واقع شده است در صورتمجلس مـنعکس و    يبيط آن به ترت   يصورت موضوع سازش و شرا    

.شوديصالح اعالم ميمراتب به مرجع قضائ

ت يدر صالح) ۱۲(در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده      -۲۶ماده  

ـ يـ شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظر يشورا باشد قاض   يمقتـض ينهـا رأ آيه کتب

نظـر  . اسـت  يم و صـدور رأ   يمالک اخذ تصم   ين صورت تنها نظر قاض    يکند و درا   يصادر م 

.د ثبت و در پرونده منعکس شودياعضاء شورا و مستندات با

.نديل استفاده نمايا از وکيافته يتوانند شخصاً در شورا حضور ين ميطرف-۲۷ماده

ا يـ ه يـ ن که محکـوم عل    ياست مگر ا   يرشورا حضو  يقاض يصادره از سو   يرأ -۲۸ماده

ـ نيبا عذر موجه حاضر نشده و به طور کتب يدگيک از جلسات رس   يچ  يل او در ه   يوک ز دفـاع  ي

.نشده باشديه ابالغ واقعيا اخطاريننموده باشد و 

خ يست روز از تـار    يـ ظرف مهلـت ب    يابيغ يب حق دارد به رأ    يه غا يمحکوم عل -۲۹ماده

.استيدگيشود و قابل رسيده مينامين اعتراض واخواهيادي، اعتراض نمايابالغ واقع

.استيباشد و قطعيشورا قابل اعتراض نميگزارش اصالح-۳۰ماده

ست روز از يـ ن قانون ظرف مـدت ب   يا) ۱۱(و  ) ۹(ه آراء صادره موضوع مواد    يکل -۳۱ماده

شـورا و  يقاضـ دنظر از آراء شـورا،  يـ مرجع تجد . باشديم يدنظر خواه يخ ابالغ قابل تجد   يتار

چنانچـه  . باشـد يمـ يهمـان حـوزه قـضائ   يشورا دادگاه عموميدنظر از آراء قاض يمرجع تجد 

.دينمايميد رأساً مبادرت به صدور رأيدنظر آراء صادره را نقض نمايمرجع تجد

ا يياسهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه   يا نوشتن رأ  يم  يهرگاه در تنظ   -۳۲ماده

کـه نـسبت بـه آراء مـذکور     يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقت   ين و   اضافه شدن آ  

ح يتصحيکند و رأيح ميرا تصحينفع رأيشورا با درخواست ذياعتراض نشده است، قاض

ح شـده ممنـوع   يتـصح يبدون رأياصليم رونوشت رأيتسل. ن ابالغ خواهد شديشده به طرف 

.است
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شـورا  ينفع و با دستور قاضـ يبه درخواست ذيمور مدندر اياجراء آراء قطع -۳۳ماده

ه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء         يپس از صدور برگه اجرائ    

.ديآيمحل به عمل مياحکام دادگستر

د يايبه دست نياز ويه، محکوم به را پرداخت نکند و امواليچنانچه محکوم عل   -۳۴ماده

به يماليتهايمراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکوم ينفع و دستور قاض    يذيبا تقاضا 

.شودياعالم مياجراء احکام دادگستر
ر مقرراتيسا: مبحث هفتم

زان يـ ت و م  يـ ه به تناسب فعال   يکن قوه قضائ  يل. است يت در شورا افتخار   يعضو -۳۵ماده

.کنديت مقضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخيهمکار

البـدل بـا دعـوت    يا عزل اعضاء شورا عـضو علـ     يا استعفاء   يدر صورت فوت     -۳۶ماده

.شودين عضو مذکور ميگزيجايس حوزه قضائيرئ

يفه ويدار وظالبدل عهدهيس شورا عضو علياب عضو شورا با دعوت رئيدر غ-۳۷ماده

.خواهد شد

ا يـ خود مرتکب تخلـف شـوند و   يف قانون يچنانچه اعضاء شورا در انجام وظا      -۳۸ماده

ت در شـورا را از      يط عـضو  يا شـرا  يحضور ومشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند         

ـ به ه  يدگيمراتب را مستنداً جهت رس     يس حوزه قضائ  يدست بدهند رئ   أت تخلفـات اعـضاء     ي

.کنديشورا اعالم م

يانتظاميدادسراياز سوينده ايکننده به تخلفات مرکب از نمايدگيأت رسيه-۳۹ماده

اسـتان  يحل اختالف استان و مسؤول حفاظـت و اطالعـات دادگـستر           يس شورا يقضات، رئ 

.خواهد بود

مـدت سـه سـال    يه بـرا يس قوه قـضائ يکننده با ابالغ رئيدگيأت رسياعضاء ه  -۴۰ماده

.شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع استيمنصوب م
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دن اظهارات و يدعوت از عضو شورا و شن    کننده پس از   يدگيأت رس يچنانچه ه  -۴۱ماده

د حکم به عـزل  يرمجاز او را احراز نمايبت غيا غيت يط عضو ياز شرا  يکيفقدان   يات و يدفاع

.استين حکم قطعيکند، ايصادر ميو

مربوط به شـورا، مرتکـب تخلـف    يف قانونيشورا در انجام وظا    يچنانچه قاض  -۴۲ماده

ـ ا) ۴۰(أت موضـوع مـاده   يا ه ييس حوزه قضائ  يشود مراتب توسط رئ    ين قـانون بـه دادسـرا   ي

يدگيشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قـضات رسـ            يقضات اعالم م   يانتظام

.شود

ا ارائه يا مال يا سند پرداخت وجه   يافت وجه   يچنانچه اعضاء شورا در مقابل در      -۴۳ماده

قـانون  ) ۵۸۸(بـزه موضـوع مـاده       ن اظهارنظر کننـد، بـه مجـازات         ياز طرف  يکيخدمت به نفع    

.محکوم خواهند شد۲/۳/۱۳۷۵مصوب يمجازات اسالم

، مـشاور   يچنانچه اعضاء شورا در آزمون اسـتخدام قـضات، وکالـت دادگـستر             -۴۴ماده

با شورا يرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاريپذيدادگستريا کارشناس رسمييحقوق

حل اختالف استان برسـد مـدت       يس کل شوراها  يد رئ ييأداشته باشند و حسن سابقه آنان به ت       

.افتيل خواهد يآنان به نصف، تقليکارآموز

م نشده باشـد، بـا      يبه اتخاذ تصم   ين قانون منته  يکه تا زمان اجراء ا     ييهاپرونده -۴۵ماده

م يو نسبت به آنهـا اتخـاذ تـصم   يدگيحل اختالف رسين قانون در شوراهايت مقررات ا  يرعا

.خواهد شد

ن شـود،  يا به مناسبت آن تـوه     يفه و   يچنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظ        -۴۶ماده  

محکـوم  ۲/۳/۱۳۷۵مصوب يقانون مجازات اسالم) ۶۰۹(مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده     

.خواهد شد

و اختالفـات  ين به دعـاو يکه شورا به عنوان داور مورد توافق طرف يدر موارد  -۴۷ماده  

دادگـاه  يمـدن ين دادرسـ  يمطابق قانون آئـ    يت مقررات مربوط به داور    يد رعا کن يم يدگيرس

.استيو انقالب الزاميعموم
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و يدولتـ يت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهـا    يجهت تقو  -۴۸ماده  

و ياداريرويـ ص نين و تخـص يژه تـأم يـ ن نهـاد، بـه و  يبا ايملزم به همکار يو قضائ  يعموم

.ق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستنديزم از طراليقضائ

يشنهاديـ از شـوراها را براسـاس بودجـه پ        يـ دولت هـر سـاله بودجـه مـورد ن          -۴۹ماده  

زات و مکان يو تجهين امکانات اداريکند، تأميمينيش ب يف مستقل پ  يه در قالب رد   يقضائقوه

.ه استياختالف به عهده قوه قضائحل يشوراهايبانيو پشتيو امور مال

ر يـ ب توسـط وز   يخ تصو ين قانون ظرف مدت سه ماه از تار       يا ين نامه اجرائ  يآئ -۵۰ماده

.رسديه ميس قوه قضائيب رئيه و به تصويتهيدادگستر

.گرددياالثر اعالم مين قانون ملغير با اين و مقررات مغايه قوانيکل-۵۱ماده

کهزار يرماه يک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تيقانون فوق مشتمل بر پنجاه و  

طبق اصل هشتاد ياسالميمجلس شورايو حقوقيون قضائ يسيصد و هشتاد و هفت کم     يو س 

د و پس از موافقت مجلس با يب گرديران تصويا ياسالم يجمهور يقانون اساس ) ۸۵(و پنجم   

.د ينگهبان رسيد شوراييبه تأ۱۶/۵/۱۳۸۷خ يآن به مدت پنج سال، در تاريشياجراء آزما
يجانيالريعل–ياسالميس مجلس شورايرئ

***

يه موتوريل نقليدارندگان وسايت مدنيمسؤوليمه اجباريقانون اصالح قانون ب

در مقابل شخص ثالثينيزم
۴/۶/۸۷-۱۸۴۹۲، شمارهيمبه نقل از روزنامه رس

يقين که اشخاص حقياعم از ايليو رينيزميه موتوريل نقليه دارندگان وسا  يکل -۱ماده

که در اثر حوادث يو ماليه مذکور را در قبال خسارت بدنيباشند مکلفند وسائل نقليا حقوقي

اشخاص ثالـث وارد  ا محموالت آنها به  يلر متصل به آنها و      يدک و تر  يا  يه مزبور و    يل نقل يوسا

مـه کـه مجـوز    يبياز شـرکتها يکين قانون نزد    يا) ۴(شود حداقل به مقدار مندرج در ماده       يم

.نديمه نمايران داشته باشد، بيايمه مرکزين رشته را از بيت در ايفعال
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ه است و هر کدام يله نقليا متصرف وسين قانون اعم از مالک و يدارنده از نظر ا  -۱تبصره

.شوديساقط ميگريف از ديد تکليل نماين ماده را تحصيمه موضوع امه نايکه ب

که حادثه منـسوب بـه     يت شخص يه مانع از مسؤول   يله نقل يت دارنده وس  يمسؤول -۲تبصره

ـ له نقليمه نامه وسيدر هر حال خسارت وارده از محل ب. باشد يا ترک فعل او است نم     يفعل   ه ي

.گردديمسبب حادثه پرداخت م

، نقـص  ياز صدمه، شکستگيا ارش ناش يه  ي، هر نوع د   يور از خسارت بدن   منظ -۳تبصره

ه فوت شخص ثالث به سبب حوادث يا دي) ا دائميموقت  -يا کل ييجزئ(يعضو، از کارافتادگ  

نباشـد،  يگـر يز چنانچه مشمول قانون د    ينه معالجه ن  يهز. ن قانون است  يمه موضوع ا  يمشمول ب 

.واهد بودن قانون خيمه موضوع ايجزء تعهدات ب

مـه  يباشد که به سبب حـوادث مـشمول ب  يمييانهاي، ز يمنظور از خسارت مال    -۴تبصره

.ن قانون به اموال شخص ثالث وارد شوديموضوع ا

ـ از قب  ين قانون، هر گونـه سـانحه ا       يمنظور از حوادث مذکور در ا      -۵تبصره ل تـصادم،   ي

ز يـ ن مـاده و ن   يـ موضـوع ا   هيـ ل نقل يا انفجـار وسـا    يو   ي، آتش سوز  يتصادف، سقوط، واژگون  

.ل مزبور به اشخاص ثالث وارد شودياست که از محموالت وسايخسارت

ه يـ ل نقلياست که به سـبب حـوادث وسـا       يمنظور از شخص ثالث، هر شخص      -۶تبصره

.شود به استثناء راننده مسبب حادثهيا ماليو يبدنيانهاين قانون دچار زيموضوع ا

مربـوط بـه آن، بـا    ين نامه هـا ين قانون آئ يبق مقررات ا  مه مکلفند ط  يب يشرکتها -۲ماده

.نديمه منعقد نماين قانون قرارداد بيا) ۱(ه موضوع مادهيل نقليدارندگان وسا

ن قـانون  يمه موضوع اياز قرارداد بيه تعهدات ناشيه کليله نقليخ انتقال وسياز تار -۳ماده

مه گـذار  يمه، بيان مدت قرارداد بيرنده تا پا  يشود و انتقال گ    يه منتقل م  يله نقل يه وس يبه منتقل ال  

.محسوب خواهد شد

ياليمعادل حداقل ر   ين قانون در بخش خسارت بدن     يمه موضوع ا  يحداقل مبلغ ب   -۴ماده

) ۵/۲/۰(م درصـد يمعادل حداقل دو و نيحرام و در بخش ماليک مرد مسلمان در ماهها    يه  يد
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ـ  يو مـال   يبـدن  يجبران خسارتها  يراتواند ب  يمه گذار م  يب. خواهد بود  يتعهدات بدن  ش از  يب

.ديل نمايتحصياريمه اختيحداقل مزبور، ب

ه بـه هـر   يـ ک د يش از   يک حادثه، مسؤول آن به پرداخت ب      يکه در    يدر صورت  -۱تبصره

متعلقـه خواهـد   يه هايديمه گر موظف به پرداخت تمام   يدگان محکوم شود، ب   يان د يک از ز  ي

.بود

ن قانون خـسارت وارده بـه     يفاء تعهدات مندرج در ا    يت در ا  گر موظف اس  مهيب -۲تبصره

مبلغ . ديمه نامه پرداخت نما   يت و مذهب تا سقف تعهدات ب      يدگان را بدون لحاظ جنس    يان د يز

.گردديمه حوادث محسوب مي، به عنوان بيمحاکم قضائين شده از سوييه تعيمازاد بر د

ه به اشخاص ثالث تا حـد مـذکور در          وارد شد  يگر ملزم به جبران خسارتها    مهيب -۵ماده

ـ منجـر بـه جـرح       يدر حوادث رانندگ  . مه نامه خواهد بود   يب ا فـوت کـه بـه اسـتناد گـزارش      ي

ـ يـ يو رانندگ  ييکارشناس تصادفات راهنما   از يکـ يوقـوع تـصادف   يس راه علـت اصـل  يا پل

يشرطچ يده را بدون هيان ديگر موظف است خسارت زمهيساز باشد ب حادثه يتخلفات رانندگ 

و دو يبدنياز خسارتها%) ۱(ک درصد يافت يتواند جهت بازيد و پس از آن م  يپرداخت نما 

که به يدر صورت . ديپرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نما       يمال ياز خسارتها %) ۲(درصد  

وقـوع  يس راه علـت اصـل  يا پلـ  يـ يو راننـدگ   ييموجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمـا     

ک تا سـه  ينامه راننده مسبب حادثه از يحادثه ساز باشد گواهيت رانندگ از تخلفا  يکيتصادف  

.نامه استيبدون گواهين مدت ممنوع و در حکم رانندگيدر ايشود و رانندگيف ميماه توق

ب ير کشور و تصويشنهاد وزيحادثه ساز به پين تخلفات رانندگيق و عناويمصاد-تبصره

.شوديران مشخص ميأت وزيه

يا راننـدگ يو   يجاد حادثه توسط مراجع قضائ    ير صورت اثبات عمد راننده در ا      د -۶ماده

ـ ا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه،      يا استعمال مواد مخدر     ييدر حالت مست   کـه  يا در صـورت ي

ـ له نقلينامه او متناسب با نوع وسـ يا گواه يباشد   ينامه رانندگ يراننده مسبب فاقد گواه    ه نباشـد  ي

ده را پرداخت نمـوده و پـس از   يان دين، خسارت زيت بدون اخذ تضم مه موظف اس  يشرکت ب 



١٣٨..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ـ استرداد تمـام  يبرايق مراجع قانونيده از طر  يان د يز يتواند به قائم مقام   يآن نم  از يا بخـش ي

.ديکه موجب خسارت شده است مراجعه نمايوجوه پرداخت شده به شخص

:ستن قانون خارج ايمه موضوع اير از شمول بيمواد ز-۷ماده

.ه مسبب حادثهيله نقليخسارت وارده به وس-۱

.ه مسبب حادثهيله نقليخسارت وارده به محموالت وس-۲

.ويواکتيو رادياز تشعشعات اتميم ناشيرمستقيا غيم و يخسارت مستق-۳

.ا پرداخت جرائميو يت جزائياز محکوميخسارت ناش-۴

ن قـانون بـا   يـ موضـوع ا  ةمير حق بـ   ف د يط و تخف  يمه و نحوه تقس   يتعرفه حق ب   –۸ماده

ن يـ ب خـسارت ا يه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضريله نقليات وسيت نوع و خصوص يرعا

ران يأت وزيب هيمه به تصو  يب يعال يد شورا ييه و پس از تأ    يران ته يا يمه مرکز يرشته توسط ب  

.ديخواهد رس

ـ اياسـالم ين قانون محدود به قلمـرو جمهـور  يمه موضوع ايب يپوشش ها  -۹ماده ران    ي

.توافق شده باشديگريمه نامه به نحو ديباشد مگر آن که در بيم

وارد بـه  يبـدن ي، خـسارتها يدگان حوادث رانندگ يان د يت از ز  يبه منظور حما   -۱۰ماده

مه گر، ين بيق تأم يمه، تعل يمه نامه، بطالن قرارداد ب    يا انقضاء ب  ياشخاص ثالث که به علت فقدان       

ا يـ مه گر قابل پرداخت نباشد      يب يا ورشکستگ يشناخته نشدن مسؤول حادثه و      ا  يفرار کردن و    

)) ۷(به استثناء موارد مـصرح در مـاده   (مه نامه   يط ب يخارج از شرا   يبدن يخسارتها يبه طور کل  

. پرداخت خواهد شديبدنين خسارتهايبه نام صندوق تأميتوسط صندوق مستقل

و با حکم يب مجمع عموميران و تصويايرکزمه ميس کل ب يشنهاد رئ ير صندوق به پ   يمد

ت وزراء امـور  يصـندوق بـا عـضو   يمجمـع عمـوم  . گـردد يمنصوب مـ يس مجمع عموم  يرئ

ران يايمه مرکزيس کل بيو رئ يو دادگستر  ي، کار و امور اجتماع    ي، بازرگان ييو دارا  ياقتصاد

ب يبـه تـصو  صـندوق يبودجه، ترازنامه و خـط مـش  . شوديل ميک بار در سال تشک  يحداقل  

ـ متن کامل ترازنامه صندوق از طر     . ديمجمع خواهد رس   ـ از جرايکـ يو   يق روزنامـه رسـم    ي د ي

.راالنتشار منتشر خواهد شديکث
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معـادل مبلـغ مقـرر در    يبـدن يجبـران خـسارتها   يزان تعهدات صندوق برا   يم -۱تبصره

.ل آن خواهد بودين قانون و تبصره ذيا) ۴(ماده

ب مجمـع  يتوانـد بـا تـصو   ياست و در صـورت لـزوم مـ       مرکز صندوق تهران     -۲تبصره

.دياعطاء نمايندگيا نمايجاد يصندوق در مراکز استانها شعبه ايعموم

گردد حداکثر تا   ياداره صندوق متحمل م    يران برا يا يمه مرکز يکه ب  ييهانهيهز -۳تبصره

.هد شدساالنه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواياز درآمدها%) ۳(سه درصد

:ر استيبه شرح زيبدنين خسارتهايصندوق تأميمنابع مال-۱۱ماده

.ن قانون يموضوع ايمه اجباريمه، بياز حق ب%) ۵(پنج درصد -الف

ه که يل نقليکه از دارندگان وسايمه اجباريمه بيک سال حق بيمعادل حداکثر يمبلغ-ب

ط ينحـوه وصـول و تقـس   . ل خواهد شدند وصو ينما ين قانون خوددار  يمه موضوع ا  ياز انجام ب  

ب مجمـع  يران بـه تـصو  يـ ايمـه مرکـز  يشنهاد بيـ ن بند به پير ضوابط الزم ا   يمبلغ مذکور و سا   

.ديصندوق خواهد رسيعموم

دگان بتوانـد از مـسؤوالن حادثـه      يـ ان د يکه صندوق پس از جبران خسارت ز       يمبالغ -ج

.ديوصول نما

.ن قانونيا) ۲۸(جرائم موضوع ماده -ز

.اشخاص مختلفياز سوياعطائيکمکها-ح

يصندوق، دولت موظف است در بودجه سـنوات        يدر صورت کمبود منابع مال     -۱تبصره  

.دين نمايمنابع صندوق را تأميسال بعد کسر

.باشديات و هر گونه عوارض معاف ميصندوق از ماليدر آمدها-۲تبصره

.باشديراق و حق االجراء معاف مو اويدادرسينه هايصندوق از پرداخت هز-۳تبصره

يبدنين خسارتهايخسارت صندوق تأم  ياسناد مربوط به مطالبات و پرداختها      -۴تبصره

.در حکم اسناد الزم االجراء است

يشرکتها ياز سو  يبدن ين خسارتها يصندوق تأم  يعدم پرداخت حقوق قانون    -۵تبصره

.باشديميدر وجوه عموميرقانونيمه در حکم دخل و تصرف غيب
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ـ به جـز مـوارد مـصرح در ا         يصندوق در موارد   يمصرف درآمدها  -۶تبصره   ن قـانون   ي

.باشديميدر وجوه عموميرقانونيممنوع بوده و در حکم تصرف غ

آن دسـته از  ياجتمـاع يب هاياز آسيريشگيمه و پ  يج فرهنگ ب  يبه منظور ترو   -۷تبصره

خ ين قانون که ظرف مدت چهارماه از تارياموضوع يمه اجباريه مشمول بيل نقليدارندگان وسا

مـه موضـوع   يند از پرداخـت جر ينامه اقدام نمامهيد بين قانون نسبت به خريالزم االجرا شدن ا  

.ن ماده معاف خواهند بوديا» ب«بند 

يمازاد خود را نزد بانکها سپرده گذارينقد يهايصندوق مجاز است موجود    -۱۲ماده  

يمـذکور بـه نحـو      يهايه گذار يد مشروط بر آن که سرما     ينما يداريا اوراق مشارکت خر   يو  

ـ ان ديـ و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل بـه ز      يزيربرنامه دگان مـشمول  ي

.تعهدات صندوق وجود داشته باشد

ـ ا يمه مرکز يشنهاد ب ياداره صندوق به پ    يچگونگ -۱۳ماده   ر امـور   يـ د وز ييـ ران و بـا تأ    ي

.ديران خواهد رسيأت وزيب هيبه تصوييو داراياقتصاد

افت خـسارت  يدريده حق دارند با ارائه مدارک الزم برا    يان د ياشخاص ثالث ز   -۱۴ماده

مراجعه يبدنين خسارتهايا صندوق تأميمه مربوط و يم حسب مورد به شرکت بيبه طور مستق

ـ پ ه و بـه   يران ته يا يمه مرکز ين ماده توسط ب   يا يدستورالعمل اجرائ . ندينما ر امـور   يـ شنهاد وز ي

.ديران خواهد رسيأت وزيب هيبه تصوييو داراياقتصاد

افت مدارک الزم، خـسارت  يمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از در   يب -۱۵ماده

.ديمتعلقه را پرداخت نما

ـ له نقل يمه گر وسـ   ير از فوت، ب   يغ يمنجر به صدمات بدن    يدر حوادث رانندگ   -۱۶ماده ه ي

افت گزارش يحسب مورد موظفند پس از دريبدنين خسارتهايا صندوق تأم  يمسبب حادثه و    

ير مقامات انتظام  يس راه و در صورت لزوم گزارش سا       يا پل يو   يو رانندگ  ييکارشناس راهنما 

ـ را به اشخاص ثالث زيبيه تقرياز د%) ۵۰(بالفاصله حداقل پنجاه درصد     يقانون يو پزشک  ان ي

.ه بپردازنديديزان قطعين شدن مينده آن را پس از معمايده پرداخت نموده و باقيد
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توانند در صورت توافق يمه ميبيمنجر به فوت، شرکت هايدر حوادث رانندگ-تبصره

ـ ، بـدون ن يبا راننـده مـسبب حادثـه و ورثـه متـوف           ـ ، ديمراجـع قـضائ  ياز بـه رأ ي گـر       يه و دي

. نديوارده را پرداخت نمايبدنيهاخسارت

ي، پرداخت خسارت به صورت نقد     يمنجر به خسارت مال    يحوادث رانندگ  در -۱۷ماده

ن در يدر صورت عدم توافق طرف. رديگيمه مربوط صورت م  يده و شرکت ب   يان د يو با توافق ز   

ده را يه خسارت ديله نقليمه موظف است وسيزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيخصوص م 

يهـا نـه ير نمـوده و هز يـ ده باشد تعميان ديقبول زکه مورد  يرگاهيا تعم يرگاه مجاز و    يدر تعم 

.ديمه نامه مذکور پرداخت نمايمندرج در بير را تا سقف تعهدات ماليتعم

ت يـ ق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايکه اختالف از طريدر صورت -تبصره

يبا معرفـ يک نفر قاضيمرکب از يون حل اختالف تخصص  يسيدر کم  ين دادرس يفات آئ يتشر

ران و يمه گران ا يب) يکايسند(ه  ياتحاد يمه با معرف  يک نفر کارشناس ب   يمحل   يس دادگستر يرئ

و  ييس راهنما يپل يبه تصادفات با معرف    يدگيک نفر کارشناس رس   يران و   يا يمه مرکز يد ب ييتأ

و ظـرف  يرقطعـ يون غ يسين کم يا يرد و رأ  يگ يقرار م  يدگيمورد رس  يانتظام يروين يرانندگ

ن يل ا يضوابط مربوط به نحوه تشک    . است يعموم يروز قابل اعتراض در دادگاهها    ) ۲۰(ستيب

ه و يـ تهيانتظـام يرويران و نيايمه مرکزيبيو با همکاريونها توسط وزارت دادگستر  يسيکم

.ديه خواهد رسيس قوه قضائيب رئيبه تصو

ـ اموضـوع    ياز حـوادث راننـدگ     يناش يمه مکلفند خسارت مال   يب يشرکتها -۱۸ماده ن ي

مه نامـه معتبـر   يبيده در زمان حادثه دارايان ديه مسبب و زيل نقليکه وسايقانون را در موارد  

مندرج در يوجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالين حادثه اختالفين طرفيبوده و ب

.نديپرداخت نماين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظاميا) ۴(ماده 

ن قـانون  يـ مه نامه موضـوع ا يبدون داشتن ب  ينيزم يه موتور يل نقل يحرکت وسا  -۱۹ماده

مـه را هنگـام   ياز انعقاد قـرارداد ب     يل مزبور مکلفند سند حاک    يه دارندگان وسا  يکل. ممنوع است 

ـ يـ و يو رانندگييهمراه باشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنما       يرانندگ س يا پل

مـه نامـه    يه فاقد ب  يل نقل يس راه موظفند وسا   يو پل  يو رانندگ  ييمأموران راهنما . نديراه ارائه نما  
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متوقـف نمـوده و راننـده    يمه نامه مربوط در محل مطمئنين قانون را تا هنگام ارائه ب   يموضوع ا 

ل يف وسـا ين نامه مربوط به نحوه توقيآئ. ندين شده ملزم نماييمه تعيمتخلف را به پرداخت جر    

ن قانون توسط وزارت کشور    يب ا يظرف سه ماه پس از تصو      مه نامه شخص ثالث   يه فاقد ب  ينقل

ب يه و بـه تـصو  يران تهيايمه مرکزيو بيو دادگستريراه و ترابر   يوزارتخانه ها  يبا همکار 

.ديران خواهد رسيأت وزيه

ند که با الـصاق  ياتخاذ نمايبيمه موظفند ترتيبيران و شرکت هايايمه مرکز يب -۱تبصره

فاقد ينيزميه موتوريل نقليوساييگر، امکان شناسايمناسب ديز ابزارهاا استفاده ا يبر چسب   

ـ يو  يو رانندگ  ييمأموران راهنما  ين قانون، برا  يمه نامه موضوع ا   يب . ل گـردد يس راه تـسه يا پل

.باشنديفوق ميابزارهايريه مذکور ملزم به کارگيل نقليدارندگان وسا

يه موتـور يل نقليرگونه خدمات به دارندگان وسا ا ارائه ه  يا مسافر و    يدادن بار   -۲تبصره

و مؤسـسات حمـل و نقـل بـار و        يشرکتها يمه نامه شخص ثالث معتبر، از سو      يفاقد ب  ينيزم

ن تبـصره بـر عهـده    ينظارت بر حسن اجراء ا   . ممنوع است  يو برون شهر   يمسافر درون شهر  

و مؤسسات متخلـف را   باشد تا حسب مورد شرکتها     يم يکشور و راه و ترابر     يوزارتخانه ها 

ـ از ادامه فعال   يو تا زمان صدور رأ     يصالح معرف  يبه مراجع ذ   بـه عمـل     يريت آنهـا جلـوگ    ي

.آورند

مـه نامـه   يفاقـد ب ينيزميه موتوريل نقليارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسا  -۳تبصره

يادهـا و سـازمانها و نه ي، دفـاتر اسـناد رسـم   يو رانندگ  ييشخص ثالث معتبر، توسط راهنما    

م هرگونه سند   يمکلفند هنگام تنظ   يدفاتر اسناد رسم  . باشد يمرتبط با امر حمل و نقل ممنوع م       

مه نامه شخص ثالث آنها ين قانون، مشخصات ب  يموضوع ا  ينيزم يه موتور يل نقل يدر مورد وسا  

.نديدرج نمايميرا در اسناد تنظ

شـوند در    يران مـ  يـ وارد ا کـه از خـارج       ينيزم يه موتور يل نقل يدارندگان وسا  -۲۰ماده

ه موضـوع   يل نقل ياز وسا  يت خود را نسبت به حوادث ناش      يکه خارج از کشور مسؤول     يصورت

مـه  يشـوند ب يران معتبر شناخته مـ يايمه مرکزيکه از طرف بيامه نامهين قانون به موجب ب يا

ـ نکرده باشند، مکلفند هنگـام ورود بـه مـرز ا     ن يمچنـ ه. نـد يمـه نما يت خـود را ب يران مـسؤول ي
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شـوند موظفنـد هنگـام       يکه از کـشور خـارج مـ        يرانيا ينيزم يه موتور يل نقل يدارندگان وسا 

نان يه مذکور به سرنشيله نقليکه بر اثر حوادث وسيت خود را در مقابل خساراتيخروج، مسؤول

ن صـورت از  يـ ر ايند در غيمه نمايحرام بيک مرد مسلمان در ماهها   يه  يآن وارد شود تا حد د     

.به عمل خواهد آمديريربط جلوگيل مزبور توسط مراجع ذيساتردد و

مـه نامـه   ي، بيمنجر به خسارت بـدن   يموظفند در حوادث رانندگ    يمحاکم قضائ  -۲۱ماده

د قرار گرفته است تا ييربط کتباً مورد تأيمه ذيشرکت بيرا که اصالت آن از سويشخص ثالث

.نديل نماقه قبويمه نامه به عنوان وثيزان مندرج در بيم

مربـوط بـه حـوادث    يبـه دعـاو   يدگيمکلفند در جلـسات رسـ      يمحاکم قضائ  -۲۲ماده

را جهـت  يبـدن ين خسارت هايا صندوق تأم يربط و    يمه ذ ي، حسب مورد شرکت ب    يرانندگ

صادره را يک نسخه از رأييند و پس از ختم دادرسيارائه نظرات و مستندات خود دعوت نما

.به آنها ابالغ کنند

از گزارش مربوط بـه      ياس راه موظفند نسخه   يو پل  يو رانندگ  ييادارات راهنما  -۲۳ماده

ن قانون را عـالوه بـر   يه موضوع ايل نقلياز وسايناشيمنجر به خسارات بدن    يحوادث رانندگ 

.نديارسال نمايبدنين خسارتهايا صندوق تأميمه گر مربوط و ينفع، حسب مورد به بيذ

ـ يران موظف است ترت  يا ياسالم يجمهور يانتظام يروين -۲۴ماده   ـ اتخـاذ نما يب د کـه  ي

ل يل مشخـصات وسـا    ياز قب  يرو در ارتباط با موارد    يآن ن  ياطالعات يبه بانکها  يامکان دسترس 

ن سـوابق تخلفـات و تـصادفات        يصـادر شـده و همچنـ       ينامه هـا  ي، گواه ينيزم يه موتور ينقل

.مه گر فراهم گردديبيران و شرکتهايايکزمه مريبيبرايانه ايستم رايق سيرانندگان، از طر

ن قـانون موظفنـد بـا    يـ مـه موضـوع ا  يت در رشته بيمه مجاز به فعاليب يشرکتها -۲۵ماده

ران يايمه مرکزياز ب يه اطالعات مورد ن   يمناسب، کل  ياانهيرا يهاستميزات و س  ياستفاده از تجه  

مـه  يه آنها را به صورت مستمر بـه ب مربوط بيصادر شده و خسارتهايهامه نامهيدر رابطه با ب   

.نديران منتقل نمايايمرکز
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ـ اتخـاذ نما   يبيران موظف است ترت   يا يمه مرکز يب -۲۶ماده   بـه  يد کـه امکـان دسترسـ    ي

يرويـ ربـط و ن يمـه ذ  يب يه شرکتها يکل ين قانون برا  يا) ۲۵(و  )۲۴(اطالعات مذکور در مواد     

.ران فراهم گرددياياسالميجمهوريانتظام

خـود در    يامـه يات ب ياز سود عمل  %) ۲۰(ست در صد    يمه موظفند ب  يب يشرکتها -۲۷ماده

يمه مرکز يکه از طرف ب    ين قانون را به حساب    يه موضوع ا  يل نقل يمه شخص ثالث وسا   يبخش ب 

وزارت راه و    يران موظف اسـت بـا همکـار       يا يمه مرکز يب. نديز نما يشود وار  ين م ييران تع يا

يران، مبالغ مذکور را در اموريا ياسام يجمهور يانتظام يروين يو رانندگ  ييو راهنما  يترابر

ن يينحوه تع. دينه نمايشود هزياز آن ميناشيو خسارتها  يکه موجب کاهش حوادث رانندگ    

يعـال يد شوراييران پس از تأيايمه مرکزيشنهاد بيمذکور به پيهارشتهيامهيات بيسود عمل 

ن يـ مه موضوع ايگر بر بيوضع هر گونه عوارض د. ديرسران خواهديأت وزيب هيمه به تصو يب

.باشديقانون ممنوع م

د و در يـ ن قـانون نظـارت نما    يـ ران موظف است بر حسن اجرا ا      يا يمه مرکز يب -۲۸ماده

مه، حـسب مـورد متخلـف را بـه          يب يک از شرکتها  يهر   يمفاد آن از سو    يصورت عدم اجرا  

ن قانون يا) ۴(موضوع مادهيبر حداقل تعهدات بدنحداکثر تا مبلغ ده برا    يمه نقد يپرداخت جر 

ا چند رشته يک يت شرکت مذکور را در يمه پروانه فعاليبيعاليد شوراييا با تأيملزم نموده و   

ب مجمـع  يمه و تصويبيعاليد شوراييا با تأيد و يق نمايک سال تعل يمدت حدکثر    يمه برا يب

مه به طـور دائـم   يا چند رشته بيک يکت را در    ت آن شر  يران پروانه فعال  يا يمه مرکز يب يعموم

.ز خواهد شديواريبدنين خسارتهاين ماده به حساب صندوق تأميمه موضوع ايجر. لغو کند 

ـ اتحاد يو تخصـص   يران نظر مشورت  يا يمه مرکز يه موارد ب  يدرکل -تبصره ) يکايسـند (ه  ي

ظرف مدت ) کايسند(ه يحادچنانچه ات. ران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نموديمه گران ايب

يمـه مرکـز  يران کتباً نظر خود را اعالم نکنـد ب يا يمه مرکز يافت نامه ب  يخ در يپانزده روز از تار   

.ران رأساً اقدام خواهد نموديا

ه و به يران تهيا يمه مرکز ين قانون ظرف سه ماه توسط ب      يا ياجرائ يهانامهنيآئ -۲۹ماده

ن يکه آئـ يد تا زمانيران خواهد رس  يأت وز يب ه يبه تصو  ييو دارا  ير امور اقتصاد  يشنهاد وز يپ
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ن قـانون نباشـد   ير با مفاد ايکه مغايقبلين نامه هايده باشد آئ يب نرس يد به تصو  يجد يهانامه

.الزم االجراء است

ـ يزم يه موتـور  يـ ل نقل يدارندگان وسـا   يت مدن يمه مسؤول يقانون ب  -۳۰ماده در مقابـل   ين

هرگونه . گرددين قانون لغو مير با اين و مقررات مغايه قوانيو کل )۱۳۴۷مصوب  (شخص ثالث   

.د شوديقين بعديحاً در قوانيد صرين قانون بايا اصالح مواد اينسخ 

رمـاه  يست وپنج تبـصره در جلـسه مـورخ شـانزدهم ت    يماده و بيقانون فوق مشتمل بر س   

طبق اصل هـشتاد  ياسالميمجلس شورايون اقتصاديسيصد و هشتاد و هفت کميکهزار و س  ي

د و پس از موافقت مجلس با يب گرديران تصويا ياسالم يجمهور يقانون اساس ) ۸۵(و پنجم   

.دينگهبان رسيد شوراييبه تأ۱۶/۵/۱۳۸۷خ يآن به مدت پنج سال، در تاريشياجراء آزما

يجانيالريعل- ياسالميس مجلس شورايرئ

قانون جنگلها و ) ۵۶(موضوع اجرا مادهياختالفيف اراضين تکلييقانون اصالح قانون تع

مراتع

۱۳/۴/۸۷-۱۸۴۵۰شمارهيبه نقل از روزنامه رسم

مـذکور در  يگر در موارد سه گانه شـرع الزم االجراء خواهد بود م    «عبارت   -ماده واحده 

يف اراضـ  يـ ن تکل يـي تع«، از مـتن قـانون       »)يفـر يک ين دادرس يآئ(،  ) مکرر۲۸۴(و  ) ۲۸۴(مواد  

حذف و عبارت   » ۲۲/۶/۱۳۶۷قانون جنگلها و مراتع مصوب      ) ۵۶(موضوع اجراء ماده     ياختالف

تواند يأت ميه. اشدبيدنظر ميو تجديأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدويهيقاضيرأ..«

.گرددين آن ميگزيجا» ديبه عنوان کارشناس استفاده نمايررسميو غياز خبرگان محل

کـشنبه مـورخ پـنجم خـرداد مـاه      يروز يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن      

بـه  ۲۲/۳/۱۳۸۷خ يب و در تار   يتصو ياسالم يصد و هشتاد و هفت مجلس شورا      يکهزار و س  ي

.دينگهبان رسيد شوراييتأ
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يحانيالريعل-ياسالميس مجلس شورايرئ

***

أت منصفه مطبوعات يف هين تکلييقانون تع
۱۸/۶/۸۷مورخ ۱۸۵۰۴شمارهيبه نقل از روزنامه رسم

عـات مـصوب    أت منـصفه مطبو   يـ ن قـانون، قـانون ه     يـ ب ا يخ تـصو  ياز تار  -ماده واحده 

أت منصفه مطبوعات از قانون اصـالح قـانون مطبوعـات     يلغو و مواد مربوط به ه      ۲۴/۱۲/۱۳۸۲

.شوديالزم االجرا م۳۰/۱/۱۳۷۹مصوب 

ستم مـرداد مـاه   يـ کـشنبه مـورخ ب   يروز   يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن        

بـه  ۳۰/۵/۱۳۸۷خ يارب و در ت   يتصو ياسالم يصد و هشتاد و هفت مجلس شورا      يکهزار و س  ي

.د ينگهبان رسيد شوراييتأ

يجانيالريعل–ياسالميس مجلس شورايرئ

ي، لشکريکشوريستگبازنشين صندوقهايقانون اصالح سن فرزندان ذکور مشمول

ياز خدمات درمانير صندوقها در برخورداريو ساين اجتماعيو تأم

۱۸/۶/۱۳۸۷مورخ ۱۸۵۰۴شماره يبه نقل از روزنامه رسم

ن يفرزندان ذکور مشموليبراياز خدمات درمانيحدنصاب سن برخوردار-ماده واحده

مــه و يبير صـندوقها يو سـا ين اجتمـاع يو تــأمي، لـشکر يکـشور يبازنشـستگ يصـندوقها 

ست و دو سـال  يـ ن قانون به شرط عدم اشـتغال بـه کـار، بـه ب    يب ايخ تصوياز تار  يبازنشستگ

ـ افته و از سن مذکور بـه بعـد ن     يش  يافزا يکماکـان مطـابق ضـوابط جـار    يز خـدمات درمـان  ي

.متبوع خواهد بوديصندوقها

ال بابـت  ينصد رست و هفت هزار و پا    يبا کسر ب   يست و دو سالگ   يپس از سن ب    -تبصره

.آن صندوق بهره مند گردنديتوانند از خدمات درمانيميمه گذار فرزندان ويهر فرزند از ب
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ستم يـ کشنبه مورخ ب  يروز   يک تبصره در جلسه علن    يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و        

خ يب و در تـار يتـصو ياسـالم يصد و هـشتاد و هفـت مجلـس شـورا    يکهزار و سيمرداد ماه   

.دينگهبان رسيد شوراييبه تأ۳۰/۵/۱۳۸۷
يجانيالريعل- ياسالميس مجلس شورايرئ

***
۲۱/۳/۱۳۸۷مورخ ۱۸۴۳۰يبه نقل از روزنامه رسم

ـ قانون الحاق    و  ۱۳۵۴مـصوب    ين اجتمـاع  يقـانون تـأم   ) ۸۰(ک تبـصره بـه مـاده      ي

قانون مقررات  ) ۱۷۱(و ماده    ۱۳۶۶ران مصوب   يا ياسالم يانون ارتش جمهور  ق) ۱۵۳(ماده

.۱۳۷۰مصوب يسپاه پاسداران انقالب اسالمياستخدام

مـصوب  ين اجتمـاع يقـانون تـأم  ) ۸۰(ر به عنـوان تبـصره بـه مـاده         يمتن ز  -ماده واحده 

) ۱۷۱(ماده و ۷/۷/۱۳۶۶ران مصوب   يا ياسالم يقانون ارتش جمهور  ) ۱۵۳(و ماده    ۳/۴/۱۳۵۴

:شودياضافه م۲۱/۷/۱۳۷۰مصوب يسپاه پاسداران انقالب اسالميقانون مقررات استخدام

يا از کـار افتـاده بـه مـدت شـش مـاه مـستمر               ير بازنشسته   يبگ يهرگاه مستمر  -تبصره

حق دارند يط ويد، بازماندگان واجد شرايخود را مطالبه ننمايکليا از کارافتادگ ييبازنشستگ

کـه معلـوم   يدر صورت. افت کننديخود را تقاضا و در     يفه قانون يا حقوق وظ  يو   يمستمرموقتاً  

. گـردد ياو بـه حالـت اول اعـاده مـ        يات است وضع مستمر   يشود شخص مذکور در حال ح     

.ن تبصره خواهند بوديز مشمول ايکشور نيبازنشستگيه صندوقهايبازنشستگان کل

ـ قانون فـوق مـشتمل بـر مـاده واحـده در جلـسه          روز چهارشـنبه مـورخ هجـدهم    يعلن

خ يب و در تـار يتـصو ياسالميصد و هشتاد و هفت مجلس شورا يکهزار و س  يبهشت ماه   يارد

.دينگهبان رسيد شوراييبه تأ۲/۳/۱۳۸۷
حدادعادليغالمعل- ياسالميس مجلس شورايرئ

***

يم اسناد در دفاتر اسناد رسميل تنظيقانون تسهيين نامه اجراييآ
۱۵/۱/۱۳۸۷-۱۸۳۶۹يبه نقل از روزنامه رسم
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و امـالک    ين اراضـ  يانتقال ع  يم سند رسم  يمکلفند قبل از تنظ    يدفاتر اسناد رسم   -۱ماده

ت، مطابقت مشخصات ملک و مالـک  ي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وص      ي، شرط ياعم از قطع  

با دفتر امالک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و امـالک    ) تيندرج در سند مالک   م(

م ين نامه مبادرت به تنظيين آير مواد ايت سايمحل وقوع آن استعالم و پس از اخذ پاسخ، با رعا

.د کننديقيميخ پاسخ استعالم را در سند تنظيند و شماره و تارياسناد مذکور نما

، ثبـت،  ين مالک، شماره پـالک ثبتـ  ينام و مشخصات آخريد حاويم ثبت با پاسخ استعال 

ا عدم بازداشت ملک مورد يت و مراتب بازداشت يسند مالکيصفحه و دفتر امالک، شماره چاپ

چنانچه ملک در دفتر امالک ثبت نـشده باشـد، اداره ثبـت محـل مکلـف اسـت       . استعالم باشد 

.ديرا اعالم نمايت ثبتيوضع

اطالعـات موصـوف     ياست که حـاو    يادشده، مطابق برگه مخصوص   ياستعالم   -۱تبصره

ه و به دفـاتر اسـناد   يبوده وتوسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به صورت اوراق بهادار ته        

.شوديل ميتحويرسم

ک شهر يو اداره ثبت در يکه دفتر اسناد رسمياعتبار پاسخ استعالم، در موارد   -۲تبصره

.خ صدور خواهد بوديروز از تار۴۵ن صورت ير ايک ماه و در غيقرار دارند، 

را کـه بـه عنـوان دفترخانـه     يتوانند پاسخ اسـتعالم ثبتـ  ينم يدفاتر اسناد رسم  -۳تبصره

.نديد استعالم نمايده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايصادر گرديگريد

در مدت اعتبـار پاسـخ       يدفتر اسناد رسم  چنانچه پس از ارسال پاسخ استعالم به         -۲ماده

وزارت يه قطعـ يا نظريبر بازداشت ملک يمبنيا ثبتيييصالح قضا  يمذکور، دستور مرجع ذ   

ـ بر موات بـودن و  يحسب مورد مبنيا وزارت جهاد كشاورز  ييمسکن و شهرساز   ا شـمول  ي

محـل وقـوع ملـک     از جنگل ها و مراتع، به اداره ثبـت           يقانون حفاظت و بهره بردار    )۵۶(ماده

ق اداره ثبت محل اسـتقرار  يا از طريواصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً     

.ديادشده کتباً ابالغ نمايدفترخانه به دفتر 
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ان ساختمان و عدم خـالف، ملـزم بـه          يپا يدر خصوص گواه   يدفاتر اسناد رسم   -۳ماده

-انقالب يشورا ۲۷/۶/۱۳۵۸مصوب   -يدارقانون شهر ) ۱۰۰(ماده   ياصالح) ۸(ت تبصره يرعا

.باشنديم سند انتقال امالک موضوع تبصره مذکور ميقبل از تنظ

و امـالک واقـع   يانتقال اراضيم سند رسميموظفند هنگام تنظيدفاتر اسناد رسم -۴ماده

بـر  يشهرستان مربوط مبنـ يم شهر، اعالم نظر اداره جهاد کشاورزيدر خارج از محدوده و حر 

ا عـدم شـمول   يـ موات و ابطال اسـناد آن و  يص اراض يشمول مقررات قانون مرجع تشخ    عدم  

خ آن را در ياز جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تار        يقانون حفاظت و بهره بردار    ) ۵۶(ماده

قـانون  ) ۱(ت مفاد تبصره مـاده   يمکلفند با رعا   يادارات جهاد کشاورز  . نديد نما يق يميسند تنظ 

ن نامه، نسبت به ارجاع موضوع به       ين آئ يا) ۷(و ماده    يناد در دفاتر اسناد رسم    م اس يل تنظ يتسه

يزداريها، مراتع و آبخا سازمان جنگل ييحسب مورد سازمان امور اراض    (ربط  يذ يهاسازمان

.نديا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر نمايو ) کشور

مـورد انتقـال از   يت پالک ثبت  يقعن مو ييموظفند به منظور تع    يدفاتر اسناد رسم   -۱تبصره

يم شهر قرار داشتن آن ، از سازمان مسکن و شهرساز        يا داخل از محدوده و حر     يجهت داخل   

.ندياستعالم نما

بر اعالم نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع يدر صورت وجود سابقه مبن-۲تبصره

، بـاغ   يکـشاورز  يرت اراضـ  ت به صـو   يمورد معامله سند مالک    يکه برا  يا در صورت  يربط  يذ

از به يد آن باشد، نيمؤيا مستندات و پاسخ استعالم قبل    يصادر شده و     يانياع يا دارا يمشجر و   

.ن خصوص نخواهد بودياخذ نظر مجدد در ا

، يان مهلت قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصاد          يتا پا  يوزارت جهاد کشاورز   -۵ماده

ـ قـانون مـذکور، با  ) ۶۸(مـاده ) ج(و به شرح بند رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ  ياجتماع د ي

) ۵۶(مشمول مادهين اراضيم شهر و همچنيموات واقع در خارج از محدوده و حر     يه اراض يکل

از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و امالک محـل وقـوع     يقانون حفاظت و بهره بردار    

.ديت نمايالکصدور سند ميملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضا
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و امـالک،    ين اراض يم سند نقل و انتقال ع     يمکلفند، هنگام تنظ   يدفاتر اسناد رسم   -۶ماده

-ين اجتمـاع يقـانون تـأم  ) ۳۷(موضـوع مـاده  يو حـسب مـورد بـده    ياتيـ مفاصا حـساب مال   

نکـه  يند، مگر ا  يد نما يق يميرا از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظ            -۱۳۵۴مصوب

در . خواهـد داشـت    يت تضامن يآن مسئول  *متعهد به پرداخت   يميرنده ضمن سند تنظ   يگ انتقال

را جهـت وصـول مطالبـات        يمـ ير سـند تنظ   يموظفنـد تـصو    ير، دفاتر اسناد رسم   يصورت اخ 

.نديمحل مربوط ارسال نماين اجتماعيو تأمياتيان ماه بعد به ادارات امور ماليموصوف تا پا

ر اسـناد مـذکور   يخ وصول تصو يد طبق مقررات، پس از تار     ادارات مذکور موظفن   -تبصره

ن يـي ص و تع يباشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخ       يبده يکه مورد معامله دارا    يدر صورت 

ـ بـه هـر   يمـ يمندرج در سند تنظيبه نشانيخ ثبت سند رسم  يتا تار  يبده يزان قطع يم ک از ي

.ندين ابالغ نمايمتعامل

م اسـناد  يل تنظيقانون تسه) ۱(ل ماده يذيذکور در بندهام يادارات و سازمان ها    -۷ماده

ـ ا اراينفع و يذيمکلفند هنگام تقاضايدر دفاتر اسناد رسم    ، يه اسـتعالم دفتـر اسـناد رسـم    ي

ملک مـورد اسـتعالم را بـه مراجعـه کننـده      يپالک ثبتيا استعالم، حاو  يوصول تقاضا    يگواه

خ صـدور  يروز از تـار ۲۰سال و حـداکثر ظـرف  ربط ار يذ يدفتر اسناد رسم   يا برا يم و   يتسل

ـ نظر مخالف مراجـع مـذکور با  . نديا استعالم، پاسخ آن را اعالم نما     يوصول تقاضا و     يگواه د ي

د و يح و بدون قيد صريز بايو اعالم نظر موافق نيل قانونيروشن و با ذکر علت و مستند به دال

سخ در مهلت مقـرر، ثبـت سـند بـا          ه پا يا در صورت عدم ارا    ين صورت   ير ا يدر غ . شرط باشد 

.بالمانع خواهد بوديميح موضوع در سند تنظيتصر

عـدم صـدور پاسـخ الزم ادارات مربـوط در     يکه مراجعه کننده مدع    يدر صورت  -تبصره

.ربط استعالم خواهد نموديموضوع را از اداره ذيظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسم

م سـند، موظفنـد در صـورت عـدم وصـول پاسـخ       ينظهنگام ت يدفاتر اسناد رسم   -۸ماده

يمـ يه را از آثار و تبعات سند تنظ يد، منتقل ال  يا مق يه پاسخ مشروط و مبهم      يا ارا ياستعالمات و   

.ن صورت نسبت به پرداختيانتقال دهنده گردد که در اياحتماليبده*
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مربوط بـه  يهايو بدهيه تعهدات قانونيکليين در پاسخگويمتعامليت تضامنيمطلع و مسئول  

د و يـ حاً در سـند ق يقق و مسلم بوده را صـر ن محيم سند طبق قوان   يمورد معامله که تا زمان تنظ     

.نديثبت نما

م يز تنظـ  يها و ن  يان به نفع دولت و شهردار     يو اع  يهرگونه انتقال بالعوض اراض    -۹ماده

ر از يـ غ(م نامـه  يل اجـاره، رهـن و تقـس   يگردد از قبين نميت عير مالکييکه موجب تغ  ياسناد

پاسـخ اسـتعالم از      يم نظر به استثنا   و اعال  ي، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواه       )حبس

مکلفنـد  يباشد، لکن دفـاتر اسـناد، رسـم   ياداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک معاف م  

ان ماه يد نموده و حداکثر تا پايقيمين در سند تنظيمحل وقوع ملک را طبق اظهار متعامل ينشان

شـهر  ين اجتمـاع يا اداره تـأم يـ ياتيـ را حسب مورد به اداره امـور مال يمير سند تنظيبعد تصو 

.نديمربوط ارسال نما

ياصـالح ) ۱۲۳(مـاده ) ۱(تبصره يمحل مکلف است در اجرا     ياتياداره امور مال   -۱۰ماده

ياز مقـررات مـال  يم بخـش يبـه قـانون تنظـ      يقانون الحاق مـواد   ) ۱۰(قانون ثبت موضوع ماده   

اسـتعالم   يتر اسـناد رسـم    ملک مورد معامله را به دف      ي، ارزش معامالت  -۱۳۸۴مصوب   -دولت

.ديکننده اعالم نما

ن سند نقل وانتقال تلفن ثابـت و همـراه در دفـاتر       يچنانچه به درخواست متعامل    -۱۱ماده

ه سند مـذکور  يران موظف است پس از ارايم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ا  يتنظ ياسناد رسم 

.دير نام مالک مبادرت نمايينسبت به تغ

چـاپ،   ين هـا  يم سند نقل و انتقال ماشـ      يمکلفند قبل از تنظ    يسمدفاتر اسناد ر   -۱۲ماده

را اخذ و پس از انجـام معاملـه،      يموافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم      يو صحاف  يتوگرافيل

است که توسـط وزارت فرهنـگ و       يخالصه نقل و انتقال را در شناسنامه مذکور طبق نمونه ا          

خ يو امالک کشور حداکثر ظرف سـه مـاه از تـار           سازمان ثبت اسناد     يبا همکار  يارشاد اسالم 

.رديگياد شده قرار ميين هايار مالکان ماشيه و در اختين نامه، تهين آئيابالغ ا

.ده استيرسياست جمهوريد مقام محترم رييبه تأ۲۶/۱۲/۱۳۸۶خ ين نامه در تارين آئيا

يز داوديپرو-س جمهوريمعاون اول رئ
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***

ان يت و مذهب زيبدون لحاظ جنسيب نامه در خصوص پرداخت خسارات بدنيتصو

ينيزميه موتوريل نقليمه وسايدگان طبق تعرفه حق بيد

۳/۴/۸۷-۱۸۴۴۱شمارهيبه نقل از روزنامه رسم

و بـه اسـتناد    يشنهاد وزارت دادگستر  يه پ بنا ب  ۲۹/۳/۱۳۸۷ران در جلسه مورخ     يئت وز يه

قـانون  ) ۶(ماده   يران و در اجرا   يا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس    يکصد و س  ياصل  

-در مقابـل شـخص ثالـث    ينيزم يه موتور يل نقل يدارندگان وسا  يت مدن يمسؤول يمه اجبار يب

:ب نموديآن تصويو اصالحات بعد-۱۳۴۷مصوب 

مه يافت ب يجهت در  ينيزم يه موتور يل نقل يمه وسا ين تعرفه حق ب   کسان بود يت به   يبا عنا 

يمه گـر تجـار  يب يه شرکتها يکسان، کل ياز خدمات    ينامه شخص ثالث و به منظور برخوردار      

در (اد شـده  يـ مه نامه يمشمول بيتعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدن يفايموظفند در ا  

ن براساس حداکثر تعهدات به عمل آمـده   دگايان د يت ومذهب ز  يبدون لحاظ جنس  ) همه موارد 

.نديکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايبه صورت 
يز داوديپرو-س جمهوريمعاون اول رئ

۲۴/۶/۱۳۸۷-۱۸۵۰۹شماره يبه نقل از روزنامه رسم

و يعموميل دادگاه هاين نامه قانون اصالح قانون تشکييآ۳۶و ۳۵، ۳۴ح مواد اصال

۱۹/۱۱/۱۳۸۱انقالب مصوب 

ل يتشک يا معاون و  ياست دادستان   يهر دادسرا با ر    يفرياحکام ک  يواحد اجرا  -۳۴ماده  

. و مـأمور اجـراء خواهـد داشـت         يدفتر ير اجراء، متصد  يار، مد يشود و به تعداد الزم داد      يم
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باشـد و مطـابق    يم يبدو ياست و نظارت دادگاه صادر کننده رأ      يتحت ر  ياحکام مدن  ياجرا

.کندين و مقررات مربوط اقدام مير قوانيو سا۱۳۵۶مصوب ياحکام مدنيقانون اجرا

البدل يا دادرس عليييس حوزه قضايبا رئيفرياحکام ک يبخش، اجرا  ييدر حوزه قضا  

.ن خواهد بوديس دادگاه نخستيست و نظارت رئاي، تحت رياحکام مدنيو اجرا

يدادگـاه هـا  ييران دفـاتر قـضا  ي، مـد ياحکام مدن يبه منظور انجام امور اجرا     -۱تبصره

ر مجموعـه  يز) دادورزان(مأموران اجراء . ر اجراء خواهند شد  يابالغ مد  يهم زمان دارا   يعموم

.باشندير دفتر کل ميمد

کـه در حـال اجـراء       ياحکام مـدن يجود واحد اجرامويهاآن دسته از پرونده    -۲تبصره

يشـوند و مـابق  يده و مختومـه مـ  يبه مرحله اجراء رسـ     ييحوزه قضا  يباشد، توسط رؤسا  يم

ـ از به زمان ب   يآنها ن  يه که اجرا  يط مهر يها مانند تقس  پرونده ـ بايدارد مـ   يشتري ست بـه شـعب     ي

.مربوطه ارسال گردد

ـ ياز جرم صادره از دادگـاه عمـوم        ياشان ن ياحکام ضرر و ز    ياجرا -۳۵ماده بـه  يجزائ

است دادگاه صادر کننده يباشد و تحت ريمربوطه ميدادسرايفرياحکام کيعهده واحد اجرا

.رديپذيانجام مياحکام مدنيحکم مطابق مقررات اجرا

شهرسـتان مرکـز اسـتان انجـام             ياسـتان، توسـط دادسـرا      يفرياحکام ک  ياجرا -۳۶ماده

ياحکام مـدن ياز جرم ، وفق قانون اجرايان ناشياحکام مربوط به ضرر و زيو اجرا شوديم

مـصوب  (يو انقـالب در امـور مـدن   يعموميدادگاه هاين دادرسيو قانون آئ ) ۱۳۵۶مصوب(

.رديگيهمان حوزه انجام ميفرياحکام کيتوسط واحد اجرا) ۱۳۷۹
يشاهروديدمحمود هاشميس-هيس قوه قضائيرئ

۱۵/۴/۱۳۸۷-۱۸۴۴۳شماره يبه نقل از روزنامه رسم

سراسر کشورييمراجع قضايبخشنامه به تمام

قـانون   ياصـالح  ۱۸مشمول ماده واحده قانون اصالح مـاده         يهانکه در مورد پرونده   ينظر به ا  

از قـضات محتـرم   يبرخـ ياز سوييهاپرسش۱۳۸۵صوب  و انقالب، م   يعموم يهال دادگاه يتشک

:رديت و عمل قرار گيگردد تا مورد عناير اعالم ميشود، نکات زين قوه منعکس ميمطرح و به ا
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ـ ا از طر  يماً و رأساً و     يه مستق ييس قوه قضا  يص رئ يتشخ -۱ شنهاد مـشاوران   يـ ق موافقـت بـا پ     ي

ر به اعمال ماده باال، بـا توجـه بـه مـشروح     ياژه ديوييا قضات شاغل در حوزه نظارت قضايش  يخو

۲۴/۱۰/۱۳۸۵-۱۸۰۳۸يمنتـشره در روزنامـه رسـم       ۲۸۶در جلسه    ياسالم يمذاکرات مجلس شورا  

ـ ) ب شده است  يناً بر آن تصو   يکه قانون فوق مب   ( شـود،  يمـ يتلقـ  ينفـسه مجـوز اعـاده دادرسـ        يف

کـشور  يوان عـال يـ ه ديمجدد از ناح مشمول آن ماده به صدور مجوز        يفريک ين در پرونده ها   يبنابرا

توسـط دادگـاه صـادر کننـده حکـم،      ياعـاده دادرسـ  يبه صدور قرار قبوليحقوقيو در پرونده ها  

.ندارديازين

ار دادگـاه صـادر کننـده    يـ و اخت  يفـر يک يهـا کشور در پرونـده    يعالوانيار د ياست اخت  يهيبد

يدادرسـ نيـي ن آ يمقـرر در قـوان     يدرسـ ر جهات اعاده دا   ي، نسبت به سا   يحقوق يهاحکم در پرونده  

.کماکان پا برجاست) ن شرع مشمول ماده بااليخالف بير از آرايغ(مربوط 

يهـا مجـدد بـه موضـوع اسـت، در پرونـده      يمـاهو  يدگيمستلزم رس  يچون اعاده دادرس   -۲

دادگاه هم عـرض محکمـه صـادر کننـده     يثانويدگيرسيشمول ماده فوق، مرجع صالح برا  يفريک

:ن شرح کهياست، بديقطعحکم 

ـ ) ا کمتر از آنيه کامل يمانند پرداخت خمس د(بوده  يقانوناً قطع  ياگر حکم بدو   -۱-۲ ا بـه  ي

ي، قطعـ يخارج از فرجه مقـرره قـانون     يدنظر خواه يل تجد يا به دل  يو   يدنظر خواه يعلت عدم تجد  

يدادگـاه عمـوم  : بـه اخـتالف مـوارد   (از نـوع دادگـاه صـادر کننـده حکـم      يگريشده باشد، شعبه د  

به عنـوان دادگـاه هـم عـرض       ) کيينظام -دو ينظام -ژه اطفال يو -استان يفريک -انقالب -ييجزا

.خواهد بوديمأمور اعاده دادرس

ـ با تأيچنانچه حکم بدو   -۲-۲ دنظر يـ دادگـاه تجد : حـسب مـورد  (دنظر يـ د در مرجـع تجد يي

ـ اناً با نقض حکـم تجد   ينظر اح ديا مرجع تجد  يشده باشد و     يقطع) کييدادگاه نظام  –استان   دنظر ي

در شـعبه هـم   ي، اعاده دادرسـ  )شود يم يتلق يکه قطع (گر صادر کرده باشد   ي، حکم د  يخواسته بدو 

.انجام خواهد شديبدويعرض از همان نوع دادگاه صادر کننده رأ

نـسبت بـه پرونـده   (۱۲۹۰مـصوب   يفريک ين دادرس يقانون آئ  ۴۶۹چون برابر مالک ماده      -۳

يفـر يو انقـالب در امـور ک  يعموميدادگاه هاين دادرسييقانون آ  ۲۷۵و ماده   ) يحاکم نظام م يها
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ه يـ وحـدت رو يو بـا توجـه بـه رأ   ) و انقالبيمحاکم عمومينسبت به پرونده ها(۱۳۷۸مصوب  

موضـوع بخـشنامه حاضـر، از        ياصـالح  ۱۸با اعمـال مـاده       يز اعاده دادرس  ي، تجو  ۵۳۸-۱/۸/۱۳۶۹

آن را بـه  يست و فقـط اجـرا  يـ ن شرع معترض عنه نيخالف بيه ، ناقض رأ   يائس قوه قض  يرئ يسو

يمـاهو يدگيقبـل، بعـد از رسـ   يه به شرح بنـدها ين دادگاه صالح مرجوع الياندازد، بنابرا ير م يتأخ

ي، مبـادرت بـه نقـض حکـم قطعـ     ياصالح۱۸به اعمال ماده يراد منتهيمجدد و توجه به اشکال و ا   

ص خـود خواهـد کـرد و در       يبه تشخ  يح و قانون  يو صدور حکم صح    يادرساعاده د  يمورد استدعا 

رقابل نقض بداند، بـدون صـدور     يح و غ  يرا صح  ي، حکم قبل  يد دادرس ياناً پس از تجد   يکه اح  يفرض

.خواهد نموديحکم مجدد مکرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرس

ت مقررات آمـره مربـوط بـه        يل عدم رعا  يبه دل  ياعاده دادرس  يچنانچه حکم مورد استدعا    -۴

کـه  (از قلمـرو اذن در قـضا    يجه به لحاظ خروج قاض    يدادگاه صادر کننده و در نت      يت از سو  يصالح

ص داده يتـشخ ياصـالح ۱۸ن شـرع و مـشمول مـاده   يخالف ب) استين قانونيت مواز يد به رعا  يمق

بـه موضـوع را   يگديت رسـ يبه عمل خواهد آمد که قانوناً صـالح يادر محکمه يشود، اعاده دادرس  

شنهاد شـده  يـ ژه پيـ وييا قضات حوزه نظـارت قـضا  يه ييس قوه قضاين رئيه مشاور يداشته و در نظر   

.رسديه مييس قوه قضايد رئيياست و به تأ

ص يکـه شـعب تـشخ      ياصالح ۱۸مشمول ماده  ينسبت به پرونده ها    يمرجع اعاده دادرس   -۵

را در مـورد    ) سـابق (ياصـالح  ۱۸مـاده   ۲کـشور قـرار رد درخواسـت اعمـال تبـصره             يوان عال يد

ز دادگاه هم عـرض محکمـه صـادر کننـده        يسمت صادر کرده اند، ن     ياشخاص و مقامات ذ    يتقاضا

کشور با وارد دانستن اعتـراض و تقاضـا،      يوان عال يص د ين که شعبه تشخ   ياست، مگر ا   يحکم بدو 

ـ انـاً ا يو احنمـوده باشـد    يمقتـض  يمـاهو  يمعترض عنه و صدور رأ     يمبادرت به نقض رأ    ين رأي

مـاده  ۳ن فرض، طبق تبـصره ياعالم گردد، که فقط در ا    ياصالح ۱۸ن شرع و مشمول ماده      يخالف ب 

.کشور خواهد بوديوان عالينسبت به موضوع شعب ديمورد سخن، مرجع اعاده دادرس

از ۳مـاده ۴ل شـده، بنـا بـه نـص تبـصره      يدادسرا تـشک   يايکه قبل از اح    ييهاچون پرونده  -۶

خـارج اسـت،     ۱۳۸۱و انقـالب ، مـصوب        يعمـوم  يل دادگاه هـا   يول قانون اصالح قانون تشک    شم

صـادر  يباشد که سـابقاً از دادگـاه عمـوم    يمثالً حکم قصاص   ياصالح ۱۸مشمول ماده    يچنانچه رأ 
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از دادگـاه  يگـر ينسبت به آن شـعبه د     يکشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرس       يوان عال يو در د  

.استانيفرينه دادگاه کاست، يعموم

يکـه حکـم قطعـ   يحقـوق يدر پرونـده هـا    ۱۸ه به استناد ماده   يمحکوم عل  يصرف تقاضا  -۷

گـردد و قـضات   يحکـم حقـوق  يموجـب توقـف اجـرا   يستيباشد نبايصادر شده و الزم االجرا م 

نـد  يصـادره را اجـرا نما  يعاً طبق ضوابط احکام قطعـ     يسر يستيبا يحقوق ياحکام پرونده ها   ياجرا

حکـم  يه اجـرا ييس قـوه قـضا  يز آن از طرف رئيو تجوياست در صورت قبول اعاده دادرس      يهيبد

.شوديمتوقف ميطبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرس

ين شـرع بـودن حکـم قطعـ    يخالف بـ يو ادعا۱۸ه به استناد ماده    يدرخواست محکوم عل   -۸

نکـه  يگـردد مگـر ا  ينمـ يفـر يحکم کيز موجب توقف مجر   ين يفريصادره در امور ک    يالزم االجرا 

پرونده و مالحظـه دالئـل و مـدارک    يحکم با بررسيمجديا دادستانها يها   يکل دادگستر  يرؤسا

ن گونـه مـوارد   يـ مجدد باشـند کـه در ا  يح ندانسته و معتقد به بررس   يحکم را صح   يارائه شده اجرا  

يشـود اجـرا   ياجازه داده م   يرسز اعاده داد  يو قبول تجو   ييپرونده در حوزه نظارت قضا     يتا بررس 

ن يه بـا تـأم  يـ ه که هنوز شروع به اجرا نـشده و محکـوم عل           ينسبت به محکوم عل    يفريک يحکم قطع 

عاً پرونده را بـا اظهـارنظر ارسـال    ينگونه موارد سر  يدر ا  يستياست با  يهيبد. آزاد است شروع نگردد   

.ضوابط متوقف گرددحکم طبق يز آن اجرايو تجويند تا با قبول اعاده دادرسينما

يروهـا ينييمربوطـه و سـازمان قـضا   ياستانها و دادستان هـا يهايکل دادگستر  يرؤسا -۹

.کنندين بخشنامه نظارت ميح ايصحيمسلح بر اجرا
يشاهروديد محمود هاشميس–ه يس قوه قضائيرئ

کشوريوان عاليدياهيرووحدتيآرا

هيوحدت رو۸۷/۳ف يپرونده رد
۱۸۵۰۶شماره ۲۰/۶/۱۳۸۷يبه نقل از روزنامه رسم

مقدمه: الف 
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ه، رأس  يـ وحدت رو  ۸۷/۳ف  يکشور در مورد پرونده رد     يعالوانيد يأت عموم يجلسه ه 

س يد رئـ  يـ ت اهللا مف  يـ است حـضرت آ   يبه ر  ۲۲/۵/۱۳۸۷بامداد روز سه شنبه مورخ       ۱۰ساعت  

دادستان کل کشور و شرکت ينجف آباديت اهللا دريکشور و با حضور حضرت آ    يوان عال يد

ل و پـس از  يتـشک يکشور در سـالن اجتماعـات دادگـستر        يوان عال يشعب مختلف د   ياعضا

ـ نظر يد و قرائت گزارش پرونده و طـرح و بررسـ          ياز کالم اهللا مج    ياتيتالوت آ  ات مختلـف   ي

دادستان کل کشور که بـه  يه جناب آقايرد و استماع نظرشرکت کننده در خصوص مو     ياعضا

۲۲/۵/۱۳۸۷-۷۰۸شـماره  ييه قـضا  يـ وحدت رو  يگردد، به صدور رأ    يل منعکس م  يب ذ يترت

.ديگرديمنته

گزارش پرونده : ب 

ةس کل محترم حوز   يرئ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶-۴۳۰۲۸براساس گزارش   : داردياحتراماً معروض م  

ن اسـتان بـه موجـب    يدنظر ايتجديم و نوزدهم دادگاه هااستان اصفهان، از شعب شش ييقضا

کالســه ةپرونــد۴/۹/۱۳۸۶-۷۵و ۸۶/۱۲۲۰کالســه ةپرونــد۱۳/۸/۱۳۸۶-۱۳۷۰يدادنامــه هــا

ده است کـه خالصـه   يآراء مختلف صادر گرد يقانون مدن  ۱۰۸۵، در استنباط از ماده       ۱۰۵-۸۶

.گردديالً منعکس ميان امر ذيجر

دنظر استان اصـفهان،  يشعبه ششم دادگاه تجد۱۲۲۰-۸۶کالسه ات پروندهيطبق محتو  -۱

فرزند نـوراهللا بـه خواسـته    يدارگانييت خانم الهه بابا   يفرزند عباس به طرف    يبهنام توسل  يآقا

ـ نموده، که موضوع در شـعبه ب  يمشترک اقامه دعو   ين و ادامه زندگ   يالزام به تمک   ستم دادگـاه  ي

۲۷/۵/۱۳۸۶-۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱صـدور دادنامـه   ل بـه   يـ اصفهان به شـرح ذ     يحقوق يعموم

:ده استيگرديمنته

ه نمـوده و  يـ افت کل مهرين خود را منوط به درينکه زوجه صراحتاً تمک يت به ا  يبا عنا ... «

ه را مطالبه نموده و با احـراز اعـسار   ينکه نامبرده مهريبه حق حبس استناد نموده است، نظر به ا 

ط صادر شـده و خواهـان در حـال پرداخـت     يحکم به تقسه،  يمهر يکجايخواهان از پرداخت    

احکام، خوانده نسبت به وصول اقـساط اقـدام نمـوده    ياقساط است و حسب استعالم از اجرا     

ت اعسار خواهان يه با وضع  يافت کل مهر  ين به در  ياست، لذا تمسک به حق حبس و اناطه تمک        



١٥٨..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

زوج يموجـب حـرج بـرا     د، عمالً يه، که مدت ها طول خواهد کش      يمهر يک جا ياز پرداخت   

ين حـالت  يه در چنـ   يـ ن ، وصول مهر   ينکه حکم موضوع منوط نمودن تمک     ينظر به ا  . خواهد بود 

باشـد، لـذا بـه    يمبهم مـ يله دادگاه در قانون مدنيط به وسياعسار خواهان و صدور حکم تقس 

ات يآ د از جمله حضرات   يمراجع عظام تقل   يو با توجه به فتاوا     يقانون اساس  ۱۶۷استناد اصل   

ين نـور ي، حـس يلـ ياردبيم موسـو يد عبـدالکر ي، سـ يرازيبهجت، ناصر مکـارم شـ      يمحمدتق

خواهـان را وارد دانـسته،       يگردد، لذا دادگاه دعـو     ين مورد حق حبس ساقط م     ي، در ا  يهمدان

».گرددين از زوج صادر و اعالم ميحکم به الزام خوانده به تمک

بـه  ۱۳/۸/۱۳۸۶-۱۳۷۰ان به موجب دادنامه   دنظر است يدر شعبه ششم دادگاه تجد     ين رأ يا

د فقـط اقـساط   يه، زوج بايپرداخت مهرين اقساط برايينکه با صدور حکم اعسار و تع    يلحاظ ا 

مؤجـل اسـت و بـا    يه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مـابق   يد و مهر  ينه را پرداخت نما   يمع

شـود و زوجـه           يمحقـق نمـ    ۱۰۸۵ر مـاده    يـ ه شرط مذکور در قـسمت اخ      يط مهر يوصف تقس 

.د قرار گرفته استييد، مورد تأيتواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماينم

دنظر اسـتان   يـ شعبه نوزدهم دادگاه تجد    ۸۶-۱۰۵کالسه   ةات پروند يت محتو يبه حکا  -۲

م يفرزنـد کـر    يد نفر يسع يآقا ي، در مورد دعو   يو حقوق  يستم دادگاه عموم  ياصفهان، شعبه ب  

ين ، طـ   يت خانم بهناز الصاق شهرضا فرزند فضل اهللا، به خواسته الزام خوانده به تمک             يبه طرف 

که در دادنامه مـذکور در بنـد اول      يناً با استدالل  يع ۲۵/۵/۱۳۸۶-۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹دادنامه  

ف يوظـا يفـا ين از زوج و ايده است، حکم به الزام خوانده به تمکـ ين گزارش معروض گرد   يا

ـ بـه تجد   يدگيدنظر در مقـام رسـ     يدادگاه تجد  ۱۹ده است، که شعبه     ت، صادر نمو  يزوج دنظر ي

:م نموده استيل اتخاذ تصميبه شرح ذ۴/۹/۱۳۸۶-۷۵دادنامه يها، طيمحکوم عليخواه

صـراحتاً نـسبت بـه    يقـانون مـدن   ۱۰۸۵قانونگذار در ضمن مـاده      : نکه اوالً ينظر به ا  ... « 

يفيوظـا يفايحال باشد به زوجه حق داده تا از اهيف نموده و چنانچه مهر   ين تکل ييموضوع تع 

خارج بوده و يقانون اساس۱۶۷د و موضوع از شمول اصل  يکه در مقابل شوهر دارد امتناع نما      

ر از حکم قانونگذار را مورد حکم قـرار         ي، غ يبه استناد فتاو   يتوان با وجود صراحت قانون    ينم

ه يـ ه به طور مطلق عنـوان شـده و بـر کـل مهر     يمهر مارالذکر پرداخت  يدر ماده قانون  : اًيثان. داد
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ـ ثان. حـق حـبس زوجـه گـردد    يتواند ناف ياز آن نم   ياطالق دارد و پرداخت قسمت     م يتـصم : اًي

ن يه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طـرف يه ، وصف حال بودن مهريط مهريبر تقس  يدادگاه، مبن 

که قانون منتشر گـردد فـرض بـر    يزمان: عاًراب. دينما يل به مؤجل نم   ياند تبد بر آن توافق کرده   

ن نسبت ين حق، زوجياز ايباشند و با آگاهين است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم م     يا

يم بعـد  يزوجـه، تـصم    يک حق مکتسب برا   يبه انعقاد عقد نکاح اقدام نموده اند و به عنوان           

د مضافاً، زوج با علم و اطـالع      يماع ن يتواند حق مذکور را ضا    يه نم يط مهر يبر تقس  يدادگاه مبن 

تواند حق زوجـه را  ينميه نموده است و عدم بضاعت و ين مهر يياقدام به تع   ين حقوق ياز چن 

صادر و يلذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعو   ... دين خصوص ساقط نما   يدر ا 

».دينماياعالم م

از دو شـعبه  يقـانون مـدن  ۱۰۸۵نـد بـا اسـتنباط از مـاده      يفرمايهمان طور که مالحظه م    

۲۷۰ده، کـه بـه اسـتناد مـاده      يدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرد         يتجد

طـرح موضـوع را   ي، تقاضـا  يفريو انقالب در امور ک     يعموم يدادگاهها ين دادرس ييقانون آ 

.داردييه قضايوحدت رويو صدور رأيجهت بررس
کشوريوان عاليدييمعاون قضا–يرينينعليحس

***

ه دادستان کل کشورينظر: ج

در ۲۲/۵/۱۳۸۷کـشور مورخـه   يوان عـال يـ د يأت عموم يبا احترام در خصوص جلسه ه     

محتـرم  ن شـعب يمـاب ينسبت به اخـتالف نظـر ف  ۸۷/۳ف يه رديمورد طرح گزارش وحدت رو   

نظر يقانون مدن۱۰۸۵دنظر استان اصفهان در استنباط از ماده يتجديششم و نوزدهم دادگاهها   

جهت يريجه گيل شامل مقدمه و نتينجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذ        يا

.گردديو قضات محترم حاضر در جلسه اعالم مياستحضار حضرتعال

ده شـعبه شـشم دادگـاه    يـ ح گـزارش جلـسه اعـالم گرد      کـه در طـر     يهمان طور : مقدمه

مشترک ين و ادامه زندگ   يدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمک          يتجد

ـ با عنا... «ن گونه اعالم نموده است يت زوجه نظر خود را ا    يزوج به طرف   نکـه زوجـه   يت بـه ا ي
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ده و به حق حبس استناد نمـوده اسـت،   ه نمويافت کل مهرين خود را منوط به در     يصراحتاً تمک 

يک جـا  يـ ه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهـان از پرداخـت              ينکه نامبرده مهر  ينظر به ا  

ط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعالم از يه، حکم به تقسيمهر

تمسک بـه حـق حـبس و    احکام، خوانده نسبت به وصول اقسام اقدام نموده است، لذا           ياجرا

ه، کـه  يـ مهريکجـا يت اعسار خواهان از پرداخـت  يه با وضع يافت کل مهر  ين به در  ياناطه تمک 

.زوج خواهد بوديد، عمالً موجب حرج برايمدت ها طول خواهد کش

اعـسار   ين حـالت  يه در چن  ين به وصول مهر   ينکه حکم موضوع منوط نمودن تمک     ينظر به ا  

باشد، لذا باستناد اصل يمبهم م  يله دادگاه در قانون مدن    يسط به و  يخواهان و صدور حکم تقس    

يات محمـدتق يـ د از جمله حضرات آيمراجع عظام تقل يو با توجه به فتاوا     يقانون اساس  ۱۶۷

ـ ، در ايهمـدان ين نور ي، حس يلياردب يم موسو يدعبدالکري، س  يرازيبهجت، ناصر مکارم ش    ن ي

خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده  يگردد لذا دادگاه دعو    يمورد حق حبس ساقط م    

.گرددين از زوج صادر و اعالم ميبه تمک

م ين اتخـاذ تـصم  ين چنـ يدنظر استان اصفهان ايمشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدر دعو 

:شده است

صـراحتاً نـسبت بـه    يقـانون مـدن  ۱۰۸۵نکه اوالً قانونگذار در ضـمن مـاده   ينظر به ا ... « 

يفيوظـا يفايه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايف نموده و چنانچه مهر   يتکلن  ييموضوع تع 

خارج بوده و يقانون اساس۱۶۷د و موضوع از شمول اصل  يکه در مقابل شوهر دارد امتناع نما      

ـ ، غيبه استناد فتـاو  يتوان با وجود صراحت قانون    ينم ر از حکـم قانونگـذار را مـورد حکـم     ي

ه يـ ه به طور مطلق عنوان شده و به کـل مهر يمارالذکر پرداخت مهريه قانوناً در ماد يقرارداد، ثان 

م دادگـاه  يثالثاً تصم. حق حبس زوجه گردديتوان نافياز آن نمياطالق دارد و پرداخت قسمت  

ن بـر آن  يه را که در زمان انعقاد عقـد نکـاح طـرف   يه وصف حال بودن مهريط مهر يبر تقس  يمبن

گردد فـرض بـر   يکه قانون منتشر ميرابعاً زمان. ديل به مؤجل نما   يتبد تواندياند نم توافق کرده 

ن نسبت ين حق، زوج  ياز ا  يباشند و با آگاه   ين است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم م         يا

يم بعـد يزوجـه، تـصم  يک حق مکتسب بـرا   ياند و به عنوان     به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده     
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د، مضافاً زوج با علم و اطـالع      يع نما يتواند حق مذکور را ضا    يمه ن يط مهر يبر تقس  يدادگاه مبن 

تواند حق زوجه را  ينم يه نموده است و عدم بضاعت و      ين مهر يياقدام به تع   ين حقوق ياز چن 

:دينمايه خود را اعالم ميل نظريبا توجه به مراتب به شرح ذ» ...دين خصوص ساقط نمايدر ا

کـه در مقابـل شـوهر دارد         يفيوظا يفايم نشده از ا   يتسله او   يتواند تا مهر  يزن م : هينظر

مـاده  .( ن امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بـود ينکه مهر او حال باشد و ا    يامتناع کند مشروط بر ا    

)يقانون مدن۱۰۸۵

جعل بعـضه حـاالً و بعـضه    يو مؤجالً و ان     -بالاجل يا -عجل المهر کله حاالً   يجوز ان   ي

سار، بل لها ان تمتنـع مـن   يالزوج و الةکل حال بشرط مقدريحال ف ال بهلمؤجالً، و للزوجه مطا   

س لها يسواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ل. تقبض مهرها الحاليم نفسها حتين و تسليالتمک

-جلـد دوم -لهير الوسـ يتحر(ما لوکان کله او بعضه موجالً و قد اخذت بعضه الحال     ياالمتناع ف 

)۱۱مسأله -مهريفصل ف-کتاب النکاح

ـ ا غ يـ ن اعم از مهر     يط د يتقس. باشديا به اقساط ممکن م    ين نقداً   يپرداخت د  ا بـا  يـ ر آن ي

د مطـابق قـانون اعـسار    يون باين صورت مديا طبق قانون اعسار که در اين است و   يتوافق طرف 

ه شـرعاً و عرفـاً   يـ ه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخـت مهر   ياصل مهر . ديعمل نما 

ز يتوافق بر حال بودن در زمان عقد ن   يادعا. به مطالبه و عندالقدره و عنداالستطاعه است      منوط  

شود، در عرف جامعـه  يط آن نمياوالً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقس    

ـ ا. ه عندالمطالبـه داللـت دارد  يه است بلکه بر حال شدن مهر    يز اصل حال بودن مهر    ين ل يـ ن قبي

ـ توان به بهانه اجمال يبر آن حاکم است و نم    يشرع يارهاياست و مع   يموارد احکام شرع   ا ي

يخانوادگ يوندهايم پ يو تحک  يمصالح اجتماع . گوناگون استناد نمود   يرهايابهام قانون به تفس   

ه زوجـه  يط پرداخت مهريکند که با اثبات اعسار و تقسيجاب ميز ايز از طالق و فساد نيو پره 

ن يه مجـوز عـدم تمکـ   يـ ط مهريد و تقـس يدرمقابل زوج دارد عمل نما    که يفيف و وظا  يبه تکال 

ن حـق  يباشد و تمکـ يعقد نکاح مين از لوازم و شرائط ذات  يشود بعالوه حق تمک    يزوجه نم 

د به مفهوم معاوضـه و  يکه خالف آن احراز شود و عقد نکاح را نبايمطلق است جز در موارد    

.ن نموديير و تبيمبادله مهر با بضع تفس
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مهر و اعسار زوج و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود بـه       يوضوع تقاضا م

حق يبر نفيليرود و دلين نميا ابهام حق مطلق از بيط امکان است و در صورت شک و يشرا

قـانون اعـسار قـانون       يباشد، وانگهـ   يه ازدواج و نکاح نم    يو احکام اول   يف ذات يمطلق و وظا  

ن عامه است و در صورت اعسار عمالً زوج با يت و حاکم بر قوان    ه اس ين ثانو يخاص و از عناو   

ه را يـ ن اولينکه قـوان يکند نه ايباشد و در محدوده خاص به اعسار عمل ميمواجه نم  يفيتکال

ز طبـق  يـ د و فرض آن است که حکم اعـسار ن   يجهت اعسار محدود نما    يگر منها ياز جهات د  

د يـ ز بايرمتعارف و سوءاستفاده نيغيه هايمهرافته است مشکل يقانون و توسط محکمه اصدار     

ز امکان عسر و حرج ين مورد نيگر برطرف شود در ايد يط ضمن عقد و راهکارها    يتوسط شرا 

يکند که ارتباط زناشـوئ يجاب ميايو اجتماعيسر است و مصالح خانوادگيز ميزوجه ن  يبرا

.برقرار باشد

ه و خواهان در حـال    يه است نه اصل مهر    ين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهر      يضمناً در ا  

احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقـدام  يپرداخت اقساط است و حسب استعالم از اجرا      

يهـا دنظر آمده اسـت و اسـتدالل      يتجد ۶شعبه   ير در رأ  ينموده است همانطور که قسمت اخ     

ط يپرونـده و تقـس  صـراحت نـدارد، در مـورد         ۱۰۸۵اوالً مـاده    . دينما يز موجه نم  ين ۱۹شعبه  

ع و يمتن شرا(ا مؤجل يد که حال باشد  يگو يبراساس حکم محکمه و بلکه صورت مطلق را م        

و قـانون  ) ز مربوط به صورت مطلق است نـه موضـوع مـورد بحـث مـا         ينظر صاحب جواهر ن   

.صراحت بالوجه استيز معنا نداشت لذا ادعايصراحت ندارد واال اختالف شعب ن

ينکـه پرداخـت قـسمت   يايو ادعـا . شـود يه اطالق م  يز بر کل مهر   ينه  ينکه مهر ياستنباط ا 

ـ بـدون دل يحق حبس زوجه گردد اول الکالم است بلکه ادعا    يتواند ناف ينم نکـه  يا. ل اسـت ي

ه کـه در زمـان عقـد نکـاح     يـ ه وصف حال بـودن مهر     يط مهر يبر تقس  يم دادگاه مبن  يگفته تصم 

باشـد، چـون   يح نمـ ين هم صحيد، ايبه مؤجل نمال يتواند تبدين بر آن توافق دارند، نم يطرف

که ييه هايشود و مهرين بر آن شامل صورت اعسار نم يه و توافق طرف   يوصف حال بودن مهر   

شود نوعاً امکان پرداخت بـصورت حـال را ندارنـد و           يها ذکر م  ر در دفترچه  ياخ يهادر دهه 

ل بر علم بـه     ينکه انتشار قانون دل   يا. ست، بلکه عندالقدره و االستطاعه است       يز معلوم ن  يتوافق ن 
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باشـد، بلکـه فـرض    يدر حق مکتسب بودن نمـ      يديا حق مکتسب است ، ترد     يقانون است و    

چطـور عـدم بـضاعت زوج       . شـود يع نمـ  يز ضا ين يصالح است و حق   يط توسط مرجع ذ   يتقس

.کنديرا زندانير ملئيشود تا زوجه فرد غيموجب م

ن است کـه زوج     يو فرض ا  . خود خالف شرع است    که مالئت ندارد،   يزندان کردن فرد  

ـ يا دچار سانحه و حادثه شده، آيز واجد نبوده و   ياز اول ن   يا باز حکم به محبوس کردن زوج م

اد يـ در هر صورت نظـر بـه جهـات        . ز منافات دارد  ين ييحبس زدا  يهااستين با س  يا. م  يينما

د يـ ر مـسائل با   يباشد، سا  يد م ييتأدنظر استان اصفهان مورد     يشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجد     

.شوديريگيگر پيبراساس مقررات د

يأت عموميه هيوحدت رو۲۲/۵/۱۳۸۷-۷۰۸شماره يرأ: د

يفيفاء وظـا يم نشده از ا  يتواند تا مهر به او تسل      يزن م  يقانون مدن  ۱۰۸۵به موجب ماده    

ضمناً در صورت احراز . نکه مهر او حال باشد يکه در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر ا         

ماده يبا توجه به حکم قانون. تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کنديميعسرت زوج، و

ده، ين گرديين تعيزان مهر که با توافق طرفيت به ميمذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنا        

ـ از عسر و حـرج زوج در پرداخـت   يط که صرفاً ناشيصدور حکم تقس  مهـر بـوده   يک جـا ي

سازد، يرا متزلزل نميت اراده ويست و حق او را مخدوش و حاکميمسقط حق حبس زوجه ن   

در  يکـ يرا اوالً حق حبس و حرج دو مقولـه جداگانـه اسـت کـه                يها، ز يمشارال يمگر به رضا  

افت کل مهر داشـته و    يح به در  ياً موضوع مهر در ماده مزبور داللت صر       يثان. ستيمژثر ن  يگريد

آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقـد  يافت مهر به معنايل بر درياز آن دل   يا اقساط ياخذ قسط 

ن يـ دنظر استان اصفهان که موافق با ا  يدادگاه تجد  ۱۹شعبه   يبنابه مراتب رأ  . ستينکاح بوده، ن  

.شوديص مينظر است منطبق با قانون تشخ

و انقـالب در امـور   يعمـوم يدادگاههـا ين دادرسـ ييقانون آ ۲۷۰بر طبق ماده     ين رأ يا

.باشديکشور الزم االتباع ميوان عاليها و شعب ددادگاهيدر موارد مشابه برايفريک

***
ه يوحدت رو۸۶/۲۷ف يپرونده رد
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۱/۲/۸۷–۱۸۳۸۹شماره يبه نقل از روزنامه رسم

مقدمه : الف

ه،يـ وحـدت رو ۸۶/۲۸ف يـ کشور در مـورد پرونـده رد    يوان عال يد يأت عموم يجلسه ه 

د يـ ت اهللا مفيـ اسـت حـضرت آ  يبـه ر ۲۱/۱۲/۱۳۸۶بامداد روز سه شنبه مورخه     ۹رأس ساعت   

دادستان کل کـشور و  ينجف آباديت اهللا دريکشور و با حضور حضرت آ     يوان عال يس د يرئ

ل و پس يتشک يکشور در سالن اجتماعات دادگستر     يوان عال يشعب مختلف د   يشرکت اعضا 

ات مختلـف  يـ نظريد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررس  ياز کالم اهللا مج    ياتياز تالوت آ  

دادستان کل کشور که بـه  يه جناب آقايشرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر     ياعضا

۲۱/۱۲/۱۳۸۶-۷۰۷شـماره  ييه قـضا يوحدت رويگردد، به صدور رأ يل منعکس م  يب ذ يترت

.ديگرديمنته

گزارش پرونده: ب

معاون محتـرم    ۲۶/۹/۱۳۸۶مورخه   ۶۲براساس گزارش شماره    : دارد ياحتراماً معروض م  

يو انقـالب شهرسـتان گنبـد کـاووس، از شـعب دوم و هـشتم دادگـاه هـا                 يدادستان عمـوم  

با استنباط از ماده سـوم  ۱۰۹۷/۸۶/۸ش و  ۹۹۵-۱۰۰۳يدنظر استان گلستان در پرونده ها     يتجد

آراء  ۳۱/۳/۱۳۷۴مـصوب   و باغهـا     يزراعـ  ياراضـ  يقانون حفـظ کـاربر     ۱/۸/۱۳۸۵ياصالح

.گردديالً منعکس ميها ذان پروندهيجرةده ، که خالصيصادر گرديمختلف

ها ان پروندهيخالصه جر

دادنامـه  يط۲۱۲/۸۶کالسه ةگنبد کاووس در پروندييجزايدادگاه عموم  ۱۰۱شعبه   -۱

يکـاربر ريير به تغيگ دايقوجق فرزند ب  يحاج گلد  يدر خصوص اتهام آقا    ۵۷۶-۱۱/۴/۱۳۸۶

ـ ، بـا توجـه بـه محتو   يبه مساحت هشتاد مترمربع بـه تجـار    يزراع ياراض فـر  يات پرونـده، ک ي

، اقـرار مـتهم در   يجهـاد کـشاورز  ةت و اعـالم گـزارش ادار  يمستند به شکا يميخواست تنظ 

متهم موصوف و انطبـاق آن بـا   يدر دادگاه ، با احراز بزهکار      يرموجه و يات غ يدادسرا و دفاع  

ت يبه لحاظ وضعيقانون مجازات اسالم۲۲ت ماده يفوق االشعار نامبرده را با رعا      قانون ۳ماده

يو قلع و قمع بناينقديال جزايون ريليک ميبه پرداخت يفريکةخاص متهم و فقدان سابق
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شـعبه دوم    يه در فرجه قـانون    يمحکوم عل  يدنظر خواه يمحکوم نموده، که پس از تجد      ياحداث

دنظر خواسته را در    يحکم تجد  ۸۶-۱۱۰۴و  ۱۱۰۵دادنامه   يگلستان ط  دنظر استان يدادگاه تجد 

قانون  ۲۵۷و۲۴۸را مستنداً به مواد      ينقد يدنظر خواه به پرداخت جزا    يت تجد يقسمت محکوم 

ت بـه  يد و در خصوص محکومييتأيفريو انقالب در امور ک يعموم يدادگاه ها  ين دادرس ييآ

دارد اعتـراض  يم دادخواست حقـوق ياز به تقديبنا ن، چون قلع و قمعياحداث يقلع و قمع بنا   

رالـذکر  يقـانون اخ ۲۵۷ص و به استناد بند ب ماده ين خصوص وارد تشخ  يه را در ا   يمحکوم عل 

.دادنامه را نقض نموده است

يطـ  ۲۱۳/۸۶کالسـه    ةگنبـد کـاووس در پرونـد       يـي جزا يدادگاه عموم  ۱۰۱ةشعب -۲

قـانون اصـالح   ۳داز فرزند قزاق را به استناد مـاده     محمد يدرد يآقا ۱۱/۴/۱۳۸۶-۵۷۵دادنامه  

يزراعيمتر مربع اراض۱۶۰ير کاربرييو باغات به لحاظ تغيزراعياراضيقانون حفظ کاربر

محکوم ياحداثيو قلع و قمع بناينقديال جزايون ريليک ميبه پرداخت يبدون مجوز قانون

وصـوف ، پرونـده در شـعبه هـشتم دادگـاه      ه ميـ محکوم عليدنظر خواهينموده، که بر اثر تجد  

ده يـ گرد يمنتهـ  ۳۰/۵/۱۳۸۶-۱۳۵۵/۸۶ل به صدور دادنامه   يدنظر استان گلستان به شرح ذ     يتجد

:است

محمد داز فرزند قـزاق نـسبت بـه دادنامـه          يدرد يآقا يدنظر خواه يدر خصوص تجد  « 

خـواه بـه   دنظريـ ت تجديـ گنبد که مشعر بـر محکوم     ييجزا يدادگاه عموم  ۱۰۱شعبه   ۵۷۵/۸۶

ـ از باب تغياحداثيدر حق دولت و قلع و قمع بنا        ينقد يپرداخت جزا  ياراضـ ير کـاربر يي

ه يـ ده و از ناحينکه دادنامه معترض عنه مطابق با قانون صادر گرد يباشد، نظر به ا    يم يکشاورز

امـده،  يکه موجب نقض آن گردد به عمـل ن يد و مؤثر يراد و اعتراض مف   يدنظر خواه هم ا   يتجد

ين دادرسـ ييقانون آ ۲۵۷ماده  » الف«غير وارد بوده و به استناد قسمت         يدنظر خواه يا تجد فلذ

»...دينمايد و استوار مييدادنامه معترض عنه را تأيفريو انقالب در امور کيعموميدادگاه ها

يدر اراضـ ياحـداث يدنظر استان گلستان قلع و قمع بنـا     يکه چون شعبه دوم دادگاه تجد     

کـه شـعبه   يم دادخواست حقوقي دانسته، در حـال   يرمجاز را، مستلزم تقد   يغ ةشد يرر کارب ييتغ

م دادخواست جداگانه را يده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقديکه منعکس گرد  يهشتم به شرح  
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و ياراضيقانون حفظ کاربرياصالح۳ب با استنباط از ماده ين ترتيد قرار داده و با اييمورد تأ

يهـا دادگـاه ين دادرسـ يـي قانون آ۲۷۰وت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده     باغات آراء متفا  

کـشور جهـت   يوان عاليديأت عموميطرح موضوع را در ه   يفريو انقالب در امور ک     يعموم

.دينمايدرخواست مييه قضايوحدت رويصدور رأ
کشوريوان عاليدييمعاون قضا-يرينينعليحس

***

ه دادستان کل کشور ينظر: ج

وان يـ أت محتـرم د   يـ ه ۸۶/۲۷ف  يرد ييه قضا يبا احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رو      

دنظر استان گلـستان، در  ين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديکشور، موضوع اختالف نظر ب    يعال

و باغهـا  يزراعـ ياراضـ يقانون اصالح قانون حفظ کاربرياصالح۳استنباط از مقررات ماده   

اظهـارنظر  يبه شرح آتيو لحاظ مقررات قانونيمي، با توجه به گزارش تنظ    ۱/۸/۱۳۸۵مصوب  

:گردديم

بـه  يدگي، رسـ ييف مراجـع قـضا  ياز جمله وظايو عمومات قانونيمستنبط از اصول کل   

.باشديع آثار و لوازم آنها ميلحاظ جمه بايف امور متنازع فين تکلييات و تعيشکا

اء يف اموال و اش   ين تکل ييتع يبرا يقانون مجازات اسالم   ۱۰ن اعتبار مقررات ماده     يبه هم 

ها نموده است و را محول به عهده دادگاهيفيا حاصل از آنها وظايم و يل مربوط به جرايو وسا

ت امـوال  يفياعمال مجرمانه و کاتيمقنن، حسب مقتضين حکم کليهم عالوه بر ا   يدر موارد 

ر مـاده   يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخ            يراجع به جرم و     

را بـه  يفيف اموال از جهت ابقاء، امحاء و استرداد آنها وظا        ين تکل ييهمان قانون جهت تع    ۶۹۰

ـ نوعـاً انجـام ا    . عهده دادگاه محول کرده است     از  يه و مـستغن   ف دادگـاه بـود    يـ فـه تکل  ين وظ ي

اسـت،  يفه موکول به درخواست شاک   يهم تحقق وظ   يباشد و در موارد    يم يدادخواست شاک 

. باشد يم دادخواست م  ياز جمله تقد   يمدن ين دادرس ييفات قانون آ  ينظر مقنن منصرف از تشر    

يفوق االشعار قلع و قمع بنـا ياصالح۳ح ماده يه عالوه بر مراتب مذکور به تصر  يدر مانحن ف  

است که بـدون  ياشخاصيقانونيهاتياز جمله محکوم ينقد يتوأم با پرداخت جزا    يداثاح
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نـد،  ينمايا باغ ها مـ ييزراعياراض ير کاربر ييربط اقدام به تغ   يذ يون ها يسياخذ مجوز از کم   

ف دادگـاه بـر لحـاظ    يـ است که افاده تکلين ماده به نحو ياق عبارات و الفاظ مستعمل در ا      يس

د يـ مفيد به عبـارت ينمايمذکور در احکام صادره ميدر اراضياحداثيع بنا موضوع قلع و قم   

باشـد اصـوالً مقـررات قـانون حفـظ      ين مورد نمـ يم دادخواست در ا يتقد يبرا يف شاک يتکل

ـ آنها با  ياست و اجرا   ياز جمله مقررات مربوط به انتظام امور و احکام حکومت          يکاربر د بـه  ي

ازاله آثار يبرايض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاک       ن کننده اغرا  يباشد که تأم   ينحو

م دادخواست يو باغات به تقديزراعياراضير کاربرييحاصل از تغيتصرف و قلع و قمع بنا    

با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و    يمدن يفات مربوط به دادرس   يع تشر يت جم يو رعا 

ه يـ رسد به عالوه روياقض اغراض مذکور به نظر منيل در امور منافات دارد و در موارد يتسه

از به دو نوع دادخواسـت احـساس   ين اساس استوار بوده و در موارد مشابه ن      يز بر هم  ين ييقضا

است و اگـر الزم      يگرياز به ارائه دادخواست د    يز عدم ن  يمقدمات حکمت ن   يمقتضا. شودينم

مربوط نسبت به قلع و    يهاو تبصره  ۳براساس ماده  ينمود و اگر قاض    يد مقنن اظهار م   يبود با 

تخلف کرده بلکه در صـورت امتنـاع از اظهـارنظر قابـل         يتوان گفت قاض   يقمع نظر بدهد نم   

اق يدر هر صورت به نظر موضـوع روشـن و سـ     . د با او برخورد شود    يمؤاخذه خواهد بود و با    

بـر لـزوم   . اسـت يگون مـشابه    يعالوه، عالوه هـا و عنـاو      : دات منظور در آن مانند    يقانون و تأک  

ـ با حکم قلع و قمع بنا در صـورت ن         ينقد يمه و جزا  يتوأمان جر  يياظهارنظر قضا  ن ياز، بـد ي

ت يـ ن مـوارد و رعا  يـ دنظر استان گلستان را که با لحـاظ ا        يشعبه هشتم دادگاه تجد    يجهت رأ 

.دهديد قرار مييص و مورد تأين صادر شده است موجه تشخياصول و مواز

يأت عموميه هيوحدت رو۲۱/۱۲/۱۳۸۶-۷۰۷شماره يرأ: د

و بـاغ هـا مـصوب     يزراعـ  ياراض يقانون اصالح قانون حفظ کاربر     ۳چون مطابق ماده    

ن قانون که به صورت يموضوع ايو باغ هايزراعيا متصرفان اراضيه مالکان ي، کل۳۱/۳/۱۳۷۴

ند، عالوه بر قلع و يانمير کاربرييون مربوطه اقدام به تغيسير مجاز و بدون اخذ مجوز از کم       يغ
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عالوه بر قلـع و  «شوند و عبارت ين ماده محکوم م   يمذکور در ا   ير مجازات ها  يقمع بنا به سا   

گر ماده مزبـور ،  يديمقرره به تقدم آن نسبت به مجازات هايدر صدر مجازات ها» ...قمع بنا   

نکه ياست، کما ايفرينفک حکم ک  يدارد که قلع و قمع بنا جزء ال        يد و معلوم م   ينما يداللت م 

بـه  يرمجـاز و توقـف آن، حتـ   يات غياز ادامه عمليريز جلوگين قانون نيا۱۰ماده۲در تبصره  

ب يـ ن کـشف و تعق يبه مأموريت مقررات قانونيرمجاز، البته با رعا  يغ يصورت قلع و قمع بنا    

غهـا  و بايزراعياراضيت حفظ کاربريده است، لذا با توجه به اهم    يف گرد يبزه موصوف تکل  

فوق االشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنـاي غيـر غيـر مجـاز، بـه عنـوان         يو صراحت قانون  

م دادخواسـت از  يبـه تقـد  يازيبوده و نيفريفه دادگاه صادر کننده حکم ک  ي، وظ يف قانون يتکل

يوان عـال يـ ديأت عموميهيب به اتفاق اعضا  يت قر يندارد، لذا به نظر اکثر     يشاک ةادار يسو

ن نظر مطابقت داشته يکه با ايدنظر استان گلستان در حد   يشعبه هشتم دادگاه تجد   يکشور، رأ 

ـ ا. گـردد  يص مـ  يتشخ يح و قانون  يباشد صح  ين دادرسـ يـي قـانون آ  ۲۷۰طبـق مـاده      ين رأ ي

سراسر کـشور و  يدادگاه هايدر موارد مشابه برايفريو انقالب در امور ک  يعموم يهادادگاه

.باشديزم االتباع مکشور اليوان عاليشعب د

***

هيوحدت رو۸۶/۱۲ف يپرونده رد

»۱۷/۱۰/۱۳۸۶-۱۸۳۱۱شماره ينقل از روزنامه رسم« 

مقدمه: الف

ه، يـ وحـدت رو ۸۶/۱۲ف يـ کشور در مـورد پرونـده رد    يوان عال يد يأت عموم يجلسه ه 

س يد رئ يت اهللا مف  ياست حضرت آ  يبه ر  ۱/۸/۱۳۸۶بامداد روز سه شنبه مورخه       ۹رأس ساعت   

دادستان کل کشور و شرکت ينجف آباديت اهللا دريکشور و با حضور حضرت آ    يوان عال يد

ل و پـس از  يتـشک يکشور در سـالن اجتماعـات دادگـستر        يوان عال يشعب مختلف د   ياعضا

ـ نظر يد و قرائت گزارش پرونده و طـرح و بررسـ          ياز کالم اهللا مج    ياتيتالوت آ  ات مختلـف   ي

دادستان کل کشور که بـه  يه جناب آقايرد و استماع نظرشرکت کننده در خصوص مو     ياعضا
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۲۰/۹/۱۳۸۶-۷۰۶شـماره  ييه قـضا  يـ وحدت رو  يگردد، به صدور رأ    يل منعکس م  يب ذ يترت

.ديگرديمنته

گزارش پرونده: ب

يمعاونت حقـوق   ۷/۴/۱۳۸۵-۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷براساس گزارش : دارد ياحتراماً معروض م  

کشور با استنباط يوان عاليو سوم ديکم و سيو يعب س مسلح، از ش   يروهاين ييسازمان قضا 

صادر شـده  يدادنامه هايط۱۳۷۲دنظر آراء دادگاهها مصوب  يقانون تجد  ۳ل ماده ياز تبصره ذ  

ان آن يـ ده است کـه جر  يآراء مختلف صادر گرد    ۳۳-۱۴/۹۷۶۵و   ۳۱-۱۳/۹۴۵۷يهادر پرونده 

.گردديالً منعکس ميذ

کـشور سـرگرد   يوان عـال يـ کم د يو يشعبه س  ۱۳/۹۴۵۷ات پرونده   يت محتو يبه حکا  -۱

يب دادسـرا يـ ل به اتهام اهانت به مافوق و اخـذ رشـوه تحـت تعق     يفرزند اسماع  ياويم خ يکر

با صـدور  يدگيپرونده جهت رس يقات مقدمات يل قرار گرفته، که پس از انجام تحق       ياردب ينظام

دادگـاه پـس از   . رسال شـده اسـت  ل ايک استان اردبييفر خواست به شعبه اول دادگاه نظام  يک

مجـازات  يقـانون قبلـ  ۳۱متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به اسـتناد مـاده          يدگيرس

ال يـ ست هـزار ر يـ ف به پرداخت مبلـغ دو     يبا اعمال تخف   ۱۳۷۱مسلح مصوب    يروهايم ن يجرا

مـسلح  يروهـا يم ن يقانون مجازات جرا   ۱۱۸ث اتهام رشوه مستند به ماده       يو از ح   ينقد يجزا

ـ معـادل وجـه مـأخوذه و تنز   ينقـد يک سال حبس و جزايبه   ۱۳۸۲مصوب   ک درجـه  يـ ل ي

صادر شده اعتراض کرده که يبه رأينه دادرسيه با پرداخت هزيمحکوم عل. محکوم کرده است

. گـردد يکـشور ارجـاع مـ   يوان عـال يد۳۱به اعتراض نامبرده به شعبه يدگيپرونده جهت رس  

ه يـ محکوم عل  يدنظر خواه يتجد ينسبت به تقاضا   ۴/۲/۱۳۸۴-۹۱دنامه  ز برابر دا  يشعبه مزبور ن  

دنظر خواسته را بـه لحـاظ عـدم انطبـاق حکـم      يو دادنامه تجد  يدگيدر مورد هر دو اتهام، رس     

.دينمايرا به دادگاه هم عرض محول ميدگينقض و رسين قانونيدادگاه با مواز

کـم پاسـدار   يکشور، سـتوان    يعال وانيو سوم د   يشعبه س  ۱۴/۹۷۶۵به داللت پرونده   -۲

ح اهللا به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سـرقت سـه بـرگ از    يفرزند ذب  يرين خ يحس
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ياستان خراسان رضـو    ينظام يب دادسرا ينظرپور و همسرش تحت تعق     يآقا يدفترچه درمان 

به يدگيرسفرخواست جهت يبا صدور کيقات مقدماتيقرار گرفته که پرونده پس از انجام تحق   

، يدگيدادگـاه پـس از رسـ   . گـردد يارجاع ميک استان خراسان رضو  ييشعبه دوم دادگاه نظام   

قـانون  ۱۰۵و۱۰۴، ۱۰۳متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مـستنداً بـه مـواد       

ات مخففه به يفيقانون موصوف و اعمال ک۴و ۳ت مواد يمسلح و رعايروهايم نيمجازات جرا 

کنـد و  يع درجـه محکـوم مـ   يت از ترفيک سال محرومينفصال موقت از خدمت و      ک سال ا  ي

م يقـانون مجـازات جـرا     ۹۱ز مستند به مـاده      ين يدرمان يراجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات     

ـ را به چهار سـال محروم      يات مخففه و  يفيمسلح و با اعمال ک     يروهاين ع محکـوم      يـ ت از ترف  ي

کند کـه پرونـده جهـت    يبه حکم صادره اعتراض ميحه ايالم يه با تقديمحکوم عل . دينما يم

-۴۲۹ز برابـر دادنامـه      يـ شعبه مزبور ن  . شود يکشور ارجاع م   يوان عال يد ۳۳به شعبه    يدگيرس

قانون مجـازات  ۹۱دنظر خواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده يتجد يتقاضا ۲۳/۵/۱۳۸۴

ـ قـانون تجد ۵ک مـاده يتناد بند  صادره را به اس    يمسلح مردود و رأ    يروهايم ن يجرا دنظر آراء ي

۱۰۵و۱۰۴، ۱۰۳د و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضـوع مـواد   ييناً تأ يدادگاه ها ع  

م مزبور و مقررات يجرايزان مجازات قانونيمسلح را با لحاظ م    يروهايم ن يقانون مجازات جرا  

هـم  يت دادگـاه نظـام  يوع را در صالحدنظر آراء دادگاه ها، موض  يقانون تجد  ۳ل ماده يتبصره ذ 

ـ کننـده بـه درخواسـت تجد    يدگيت مرجع رسـ   يعرض دانسته و در مورد صالح      يدنظرخواهي

م، يک از جـرا يـ هـر  يزان مجـازات قـانون    يکه به لحاظ م    ينسبت به اتهامات متعدد، در موارد     

ينظامت دادگاه   ياز اتهامات در صالح    ينسبت به بعض   يدنظر خواه يتجد يبه تقاضا  يدگيرس

کـشور   يوان عال يت د يگر در صالح  ينسبت به اتهامات د    يدنظر خواه يبه تجد  يدگيک و رس  ي

۳ل مـاده  يـ کشور بـا اسـتنباط از تبـصره ذ   يوان عاليد۳۳و ۳۱ب فوق از شعب   يباشد، به ترت  

قانون ۲۷۰مقررات مادهيده که در اجرايدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديقانون تجد 

يأت عمـوم يـ طـرح در ه يتقاضـا يفريو انقالب در امور کيعموميدادگاه ها يدرسن دا ييآ

.را داردييه قضايوحدت رويکشور و صدور رأيوان عاليد
کشوريوان عاليدييمعاون قضا-يرينينعليحس
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کل کشور ه دادستانينظر: ج

وان يـ ديأت عمـوم يـ ه۸۶/۱۲ف يردييه قضايبا احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رو 

کشور در اسـتنباط از      يوان عال يد ۳۳و   ۳۱ن شعب محترم    يکشور موضوع اختالف نظر ب     يعال

بـا توجـه بـه مفـاد     ۱۳۷۲د نظر آراء دادگاه ها مـصوب  يقانون تجد۳ل ماده   يمقررات تبصره ذ  

:گرددياظهارنظر ميشرح آتبه يميگزارش تنظ

و انقـالب  يعموميدادگاه هاين دادرس ييقانون آ  ۱۸۳نکه حسب مقررات ماده     ينظر به ا  

شـود و حـسب مقـررات    يدگيک جا رسيد توأماً و    يبه اتهامات متعدد متهم با     يفريدر امور ک  

يارتکـاب م ياز جـرا   يکـ يت  يم متعدد اهم  يهمان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرا        ۵۴ماده  

يرين وصف محل دستگيت دادگاه بوده و در صورت فقد ا   يص صالح يتشخ ين مالک برا  ياول

نکه يت دادگاه خواهد بود و نظر به ايمالک صالح  يفريب ک يا تقدم دادگاه در شروع تعق     يمتهم  

ين دادرسـ يـي قـانون آ ۷ز مقـررات مـاده   يـ ک قانون فوق االشعار و نيمستنبط از مقررات ماده    

جداگانه از مرحله يدنظر امريمرجع تجديدگيرسيو انقالب در امور مدنيعموميادادگاه ه

يبـدو يدگين و در واقـع ادامـه رسـ       يدر مرحلـه نخـست     يدگينبوده، بلکه در طول رسـ      يبدو

ه و يـ توجيتـوأم بـه اتهامـات متعـدد را در مرحلـه بـدو              يدگيرس ين مالکها يباشد، بنابرا يم

نکه خالف يو قابل اعمال خواهد بود، مگر ا    يز ضرور ين يراحل بعد د و در م   ينما يم يضرور

عـدول از آن وجـود نـدارد ، فلـذا      يبـرا  يلـ ين صـورت دل   ير ا يده باشد و در غ    يآن مقرر گرد  

دنظر در آراء دادگاه ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از         يقانون تجد  ۳ل ماده   يمقررات تبصره ذ  

مراحـل   يبـرا  يعالوه بر مرحله بدو    ين دادرس ييات آ نکه عمومات مقرر  يآن است، خصوصاً ا   

ـ بـر ا يلـ يه دليدارد که در مانحن ف  يهم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر م          يبعد ن ي

ز يـ ن فوق االشـعار ن يمرقوم با قوان۳رت مادهيمغايرسد و در موارد احتماليموضوع به نظر نم 

مرقـوم محتمـل     ۳مـاده  ينسخ ضـمن يفريکين دادرسييقانون آ  ۵ح مقررات ماده  يحسب تصر 

ـ با لحاظ ايوان عاليک ديو   يشعبه محترم س   ين مراتب چون رأ   يباشد ، بنابرا   يم ن مراتـب  ي

.باشديد مييص و مورد تأين تشخيده ، منطبق با اصول و موازيصادر گرد
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يأت عموميه هيوحدت رو۲۰/۹/۱۳۸۶-۷۰۶شماره يرأ: د

آن، هرگـاه  يو اصـالحات بعـد  ۱۲۹۰مصوب يفريکيدادرسنيقانون آئ۱۹۷طبق ماده  

يدگيت رسـ يکه صـالح يمتهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاه   يکس

ـ قـانون تجد ۳ل مـاده  يگردد و مطابق تبصره ذين جرم را دارد محاکمه م يتربه مهم  دنظر آراء ي

ن   يـ ت ايدو نباشـد بـه جـرائم در صـالح    يدادگاه نظـام ي، اگر در محل۱۳۷۲ها مصوب   دادگاه

ينظاميهان صورت احکام دادگاهيشود و در ايميدگيک رسييز در دادگاه نظام  يها ن دادگاه

ک يـ يده، قابل اعتراض در دادگـاه نظـام  يدو صادر گردينظاميدادگاه هاينيک که به جانش ي

قـانون مرقـوم و تبـصره    ۱۹۷ک به استناد مـاده  يياگر دادگاه نظاميهم عرض خواهد بود، ول 

ک و دو توأمـاً    يـ ينظـام  يت دادگـاه هـا    يل آن و به تبع جرم مهم تر به جـرائم در صـالح             يذ

کشور  يوان عال يک در د  يينظام يدنظر احکام دادگاه ها   يت تجد يد به اعتبار قابل   ينما يدگيرس

شود، لذا به يدگيکشور رسيوان عاليد در ديه اعتراضات واصله بايتوأم، به کليدگيو لزوم رس

کم که با يويشعبه سيکشور رأيوان عاليديأت عموميهيب به اتفاق اعضايت قر ينظر اکثر 

.گردديص ميتشخيح و قانونين نظر انطباق دارد صحيا

و انقـالب در امـور       يعمـوم  يدادگـاه هـا    ين دادرس ييقانون آ  ۲۷۰مطابق ماده    ين رأ يا

کـشور الزم االتبـاع     يوان عـال يدادگاه ها و شعب ديدر موارد مشابه برا   ۱۳۷۸مصوب   يفريک

.باشديم

يوان عدالت اداريدياهيوحدت رويآرا

۱۳/۴/۸۷-۱۸۴۵۰يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۸/۲/۸۷- ۷۵شمارهيرأ

يأت عموميهيرأ
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ـ ا سـالب حـق و تکل      ينکه وضع قاعده آمره موجد      ينظر به ا   ط خـاص  يجـاد شـرا   يف و ا  ي

ا ماذون از قبل قانونگذار ياشخاص اختصاص به حکم مقنن  يبرا ياز حقوق قانون   يورداربرخ

سازمان ثبت اسـناد و امـالک کـشور    ۷/۷/۱۳۶۱مورخ  ۵۱۶۷/۱۰ن بخشنامه شماره    يدارد، بنابرا 

در شـرف  يران در مورد ثبت نام شـرکتها ينفت ا يبر ضرورت کسب موافقت شرکت مل      يمبن

که متضمن وضع قاعـده آمـره       ) نفت(ثبت شده با استناد از کلمه        يتهار نام شرک  ييا تغ يس  يتأس

ـ ا تغيـ ف سازمان مزبـور در خـصوص ثبـت         يت به مراتب فوق الذکر وظا     ياست با عنا   ر نـام  يي

ارات سازمان ثبت اسناد و امـالک کـشور   يمذکور خالف قانون و خارج از حدود اخت يشرکتها

ياسـالم يجمهـور  يقـانون اساسـ    ۱۷۰اصل  شود و مستنداً به قسمت دوم        يص داده م  يتشخ

ابطـال  ۱۳۸۵مصوب يوان عدالت اداريقانون د۴۳و ماده ۱۹ک ماده  يک و بند    يران و ماده    يا

.شوديم

***
۱۳/۴/۸۷- ۱۸۴۵۰شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۸/۲/۸۷- ۶۸شمارهيرأ

يأت عموميهيرأ

۲۸۴۱زدهم و يشـعبه سـ  ۴/۵/۱۳۸۲مورخ ۷۴۴-۷۴۵ين دادنامه هاياوالً وجود تعارض ب  

۱۱۹۶وان بـا دادنامـه شـماره    يشعبه چهارم د  ۱۹/۱۱/۱۳۸۲مورخ   ۲۵۷۸و   ۲۸/۱۲/۱۳۸۲مورخ  

ينکـه آراء قطعـ  ياً، عـالوه بـر ا  يـ رسـد ثان  يشعبه چهاردهم محرز به نظر م      ۲۸/۵/۱۳۸۲مورخ  

ـ به طرف  يدنظر ماده صد قانون شهردار    يتجد يونهايسيکم نـشده اساسـاً بـا    ان صـادر يت شـاک  ي

ا منـافع  ين يت در عيقانون ثبت اسناد و امالک کشور اثبات مالک  ۴۸و   ۴۷و   ۲۲ت به مواد    يعنا

در ياسـت واال اسـناد عـاد   يا سند انتقال رسميت و   يرمنقول منوط به ارائه سند مالک     ياموال غ 

ن يبنـابرا . اشدبيب اثر نميک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترت      يچ  يه

ت يـ ل عدم ارائه اسناد مالک    يان را به دل   يت شاک يوان که شکا  يصادره از شعب د    يهامفاد دادنامه 

يونهايسيـ کميت و اعتراض نسبت به آراء قطع  يطرح شکا  يمعتبر فاقد سمت الزم برا     يرسم

ت بـه جهـات مـذکور    ياعالم داشته و متضمن صدور قـرار رد شـکا    يقانون شهردار  ۱۰۰ماده  

۴۳و مـاده  ۱۹مـاده    ۲به اسـتناد بنـد       ين رأ يا. باشد يم ين قانون يت، موافق اصول و مواز    اس



١٧٤..................................................١٩و١٨مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع       يوان و سا  يشعب د  يبرا يوان عدالت ادار  يقانون د 

.است

***
۱۳/۴/۸۷-۱۸۴۵۰شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۲۸/۱/۸۷-۱۴شمارهيرأ

يأت عموميهيرأ

ها يو شـهردار   يدولتـ  يت امالک واقـع در طرحهـا      ين وضع ييمطابق ماده واحده قانون تع    

ت قـانون   يـ ربط مکلفند با رعا   يذ ياجرائ يآن، دستگاهها  يک اصالح يو تبصره    ۱۳۶۷مصوب  

مقرر يطرح در مهلت ها  يمصوب و اجرا   يمالک واقع در طرحها   و ا  ينسبت به تملک اراض   

و امـالک  يا انتفـاء آن، اراضـ  يـ طرح و   يند و در صورت عدم امکان اجرا      يدر قانون اقدام نما   

۳ن بنـد  يبنـابرا . ن آنها قرار دهنديار مالکيمزبور را به منظور اعمال انحاء حقوق مالکانه در اخت        

اسـتاندار   ۳۰/۹/۱۳۸۴-۱/۲۷۴۰۳ق بخـشنامه شـماره      يطر که از  ۲۸/۸/۱۳۸۴صورتجلسه مورخ   

واقع در ينهايآن استان ابالغ شده و به شرح آن در خصوص زم           يت بدن يالم به اداره کل ترب    يا

واقـع   يدرصد اراضـ   ۵۰حق ياتخاذ نموده و متضمن واگذار     يگريب د يترت يورزش يطرحها

ن مورد يزمير کاربرييق تغيلک از طر ه آن به ما   يبق يو واگذار  يت بدن يدر طرح به سازمان ترب    

ـ ارات قـوه مجر يـ ح مقـنن و خـارج از اخت  ينظر است، مخالف هدف و حکم صـر       ه در وضـع  ي

ياسـالم  يجمهور يقانون اساس  ۱۷۰شود و مستنداً به اصل       يص داده م  يتشخ يمقررات دولت 

ابطـال         ۱۳۸۵مصوب يوان عدالت اداريقانون د۴۲و ماده ۱۹ک ماده  يک و بند    يران و ماده    يا

.گردديم

۵/۴/۸۷مورخ ۱۸۴۴۳شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۱۱/۹/۸۶-۹۶۵شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

خ ياز تـار ۱۳۷۴و باغهـا مـصوب   يزراعـ ياراضـ  يک قانون حفـظ کـاربر     يمطابق ماده   

شـهرها و  يقـانون و باغهـا در خـارج از محـدوده     يزراع ياراض يب قانون مزبور کاربر   يتصو
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ـ مـاده مزبـور تغ  ۲ر تبـصره  يممنوع شده و حسب قسمت اخيشهرکها جز در موارد ضرور  ر يي

يکـه وزارت جهـاد کـشاورز       يموضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضـوابط        ياراض يکاربر

ر ييـ ک و تغيـ و تفکيوارکشين احداث هرگونه بنا و ديبنابرا. باشدين خواهد کرد، مجاز م  ييتع

خالف هدف و حکـم مقـنن در بـاب حفـظ             يمذکور بدون کسب مجوز قانون     ياراض يکاربر

ر امور يمد۷/۴/۱۳۸۵مورخ ۱۸۰/۲۵۴۲۶و باغها است و بخشنامه شماره يزراعياراضيکاربر

م و صـادر شـده   ين حکـم مقـنن تنظـ   يياستان اصفهان که در تبيسازمان جهاد کشاورز   ياراض

.باشديز نميمربوط نيارات قانونيرج از حدود اختبا قانون ندارد و خايرتياست، مغا

***
۳۱/۴/۸۷-۱۸۴۶۴شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۱۴/۱۲/۸۶- ۱۴۹۱شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ها يو شهرداريدولتيت امالک واقع در طرحهاين وضعييبه صراحت ماده واحده قانون تع

ها يمندرج در ماده مـذکور از جملـه شـهردار   يممؤسسات عمويدولتيواحدها ۱۳۶۷مصوب  

و امـالک واقـع   يالزم نسبت به تملک اراضيط قانون يمکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرا      

روز ملک فارغ از يا پرداخت بهاين معوض و يزميها با واگذاريو شهرداريدولتيدر طرحها

مـورد  يه، امالک و اراض   يم ابن يت مقررات قانون نحوه تقو    يزان مساحت واقع در طرح و رعا      يم

ط و يت به اصل تـسل يبنا به جهات فوق الذکر و عنا      . ندياقدام نما  ۱۳۷۰ها مصوب   ياز شهردار ين

، وضـع قاعـده   يقانون مـدن ۳۱و  ۳۰ن  يت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادت        ياعتبار مالک 

آن هـم بـه شـرط    ملک واقع در طرح با عنوان غرامـت         يدرصد بها  ۵۰بر پرداخت    يآمره مبن 

ارات يـ ر قانون و خارج از حدود اخت  يض مغا ير تعر يش از آن در مس    يا ب يدرصد ملک    ۳۰وقوع  

ر بـه شـرح    يـ شـهر مال   ياسـالم  ين مصوبه شورا  يبنابرا. شود يص داده م  يمربوط تشخ  يقانون

شـهر مزبـور کـه     ياسـالم  يس شورا يرئ ۲۰/۶/۱۳۸۲م مورخ   /ش ۹۱۶منعکس در نامه شماره     

قـانون  ۱۷۰کام مقنن در خصوص مورد است، مـستنداً بـه قـسمت دوم اصـل            اح يمتضمن نف 

ابطـال  يوان عدالت اداريقانون د۴۲و ماده   ۱۹ک ماده   يران و بند    يا ياسالم يجمهور ياساس

.گردديم
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***
۳۱/۴/۸۷-۱۸۴۶۴يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۱۸/۹/۸۶-۹۹۵-۹۹۴شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ص نوع يت تشخين شده، مسئولييتب۲۴/۳/۱۳۸۳مورخ ۱۰۵که در دادنامه شماره    همانطور  

مـوات  يو اعـالم اراضـ  ين شـهر يقانون زم۱۲ر به حکم ماده ير و با  ياعم از موات، دا    ياراض

ت به نام دولـت  يبه ادارات ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ثبت و صدور سند مالک           يشهر

نظـر بـه   . محول شده است   يبه عهده وزارت مسکن و شهرساز      قانون مزبور  ۶به موجب ماده    

نـه نقـل و   ينکه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به حکـم قـانون در زم   يمراتب فوق الذکر و ا    

ن ينـدارد، بنـابرا  يبه استعالم از وزارت مـسکن و شهرسـاز         يفير منقول تکل  يانتقاالت اموال غ  

د يـ ران کـه مف يأت وزيه ۲۴/۳/۱۳۷۱مصوب   يشهرن  يقانون زم  يين نامه اجرا  يآئ ۶اطالق ماده 

در ياز وزارت مـسکن و شهرسـاز  يشـهر ينهايبه استعالم نوع زميف دفاتر اسناد رسم يتکل

ارات قـوه   يـ مذکور است، خالف قانون و خارج از حـدود اخت          يجهت ثبت نقل و انتقال اراض     

يجمهورينون اساسقا۱۷۰است و به استناد قسمت دوم اصل يه در وضع مقررات دولتيمجر

ـ قـانون د ۴۹و مـاده     ۱۹ک ماده   يک و بند    يران و ماده    يا ياسالم مـصوب  يوان عـدالت ادار ي

ابطـال و حـذف          ين شـهر  يقانون زمـ   يين نامه اجرا  يآئ ۶از ماده   » نقل و انتقال  «عبارت   ۱۳۸۵

.شوديم

۳۱/۴/۸۶–۱۸۴۶۴شماره يبه نقل از روزنامه رسم۷/۱۲/۸۶- ۱۴۴۰شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

اطالق «نگهبان يفقها محترم شورا۱/۴/۱۳۸۵مورخ  ۱۵۸۸۶/۳۰/۸۵ه شماره   يبه شرح نظر  

نسبت به تصرف    ين استان خراسان رضو   يتأم يشورا ۱۸/۱۲/۱۳۸۳مصوبه جلسه مورخ     ۳بند  
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مـصوبه  ۳ن بنـد   يبنابرا» .باشد ين شرع م  يمورد نظر بدون پرداخت عوض خالف مواز       ياراض

يجمهـور يقانون اساس  ۱۷۰مستنداً به قسمت دوم اصل       ين استان خراسان رضو   يتأم يشورا

.شوديابطال م۱۳۸۵مصوب يوان عدالت اداريقانون د۴۱ک و ين يران و مادتياياسالم

***
۳۱/۴/۸۷-۱۸۴۶۴شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۲۵/۱۰/۸۶- ۱۰۱۱شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ن قانون مکلفنـد  يمشمول ايان کارگاههايکارفرما۱۳۶۹قانون کار مصوب ۱۴۸اده  طبق م 

نـد و بـه   يمه نمودن کارگران واحـد خـود اقـدام نما      ينسبت به ب   ين اجتماع يبراساس قانون تأم  

مه شده يمه سهم خود و بيکارفرما مسئول پرداخت حق بين اجتماع يقانون تأم  ۳۶موجب ماده   

مـه شـده را   يا سـهم ب يا حقوق و مزايلف است در موقع پرداخت مزد باشد و مک  يبه سازمان م  

ر کارفرمـا در پرداخـت   يد و تـأخ   يه نما يکسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاد           

. مه شده نخواهد بـود يت و تعهدات سازمان در قبال بيا عدم پرداخت آن رافع مسئوليمه  يحق ب 

مه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن      يبه مطالبه حق ب    يماعن اجت ينظر به استحقاق سازمان تأم    

خود در يف آن سازمان به انجام تعهدات قانونيجتاً تکليرالذکر و نتيقانون اخ۵۰ز ماده يبه تجو 

شعبه ۵/۱۲/۱۳۸۰مورخ ۲۲۱۴ن دادنامه شماره ين قانون، بنابرايقبال کارگران مشمول مقررات ا  

خـود  يف قانونيبه انجام تکالين اجتماعيکارفرما و سازمان تأمبر الزام يوان مبن يد يدهم بدو 

مه کارگر موصوف و وصـول آن و احتـساب مـدت خـدمت کـارگر                ينسبت به پرداخت حق ب    

موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره          

ح و يافته است، صحيت يو قطعد شدهييوان تأ يدنظر د يشعبه هفتم تجد   ۲۳/۴/۱۳۸۱مورخ   ۲۱۶

قـانون  ۴۳و مـاده  ۱۹مـاده  ۲به اسـتناد بنـد   ين رأيباشد، ايمين قانونيموافق اصول و مواز  

ربط در موارد مشابه الزم االتباع      يذ ير مراجع ادار  يوان و سا  يشعب د  يبرا يوان عدالت ادار  يد

.است

***
۱۹/۴/۸۷-۱۸۴۵۵اره شميبه نقل از روزنامه رسم۳۰/۱۱/۸۶- ۱۴۰۳شماره يرأ
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يأت عموميهيرأ

و امـالک  يد و تملـک اراضـ  يـ نحوه خريحه قانونيک ال يمصرحات حکم مقرر در ماده      

ن مقـررات  يو همچنـ ۱۳۵۸دولت مـصوب  يو نظامي، عمرانيعموميبرنامه ها  ياجرا يبرا

ز ن جـوا يمبـ ۱۳۶۷ها مـصوب  يو شهرداريدولتيت امالک واقع در طرحهاين وضع ييقانون تع 

در ياز شـهردار يـ در حـد ن يحقوق خـصوص يا حقوقييقيه اشخاص حقيو ابنيتملک اراض 

مصوب مراجع يهابراساس طرحها و نقشهيشهريو عمرانيعموم يبرنامه ها  يجهت اجرا 

ه زائد بـر  يو ابنين فوق الذکر به منظور تملک اراضيصالح است و تمسک به قوان   يو مقامات ذ  

قـانون  ۲۴نکـه مـاده   ينـدارد و نظـر بـه ا   ياست وجاهت قـانون   يمدن آن که تابع احکام قانون    

فوق االشـعار  يحه قانونيال۸و ماده يه بعد يبا اصالح  ۱۳۴۷مصوب   يو عمران شهر   ينوساز

۱۳/۸/۱۳۸۲مـورخ  ۱۸۰۶و ۱۸۰۷و ۱۸۰۸شماره ين دادنامه هايمنصرف از مورد است، بنابرا  

مـورخ   ۹۱۸دنظر، شـماره    يـ شـعبه دوم تجد    ۲۶/۵/۱۳۸۱مورخ   ۶۸۳، شماره   يشعبه ششم بدو  

ان بـه خواسـته ابطـال تملـک         يت شاک يبر ورود شکا   يدنظر مبن يشعبه چهارم تجد   ۱۱/۴/۱۳۸۴

ـ ا. اسـت ين قانونيمصوب موافق اصول و مواز    يخارج از محدوده طرحها    ياراض بـه  ين رأي

ربط يـ ر مراجـع ذ ين و سـا   وايشعب د  يبرا يوان عدالت ادار  يقانون د  ۴۳و ماده    ۱۹ماده   ۲استناد بند 

.در مورد مشابه الزم االتباع است

***
۱۹/۴/۸۷- ۱۸۴۵۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم۲۵/۱۰/۸۶-۱۲۳۴شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ح شده است، وضع قـانون و       يتصر ۱۲/۵/۱۳۸۲مورخ   ۱۹۶همانطور که در دادنامه شماره      

يقانون اساسـ ۷۱و  ۵۸ه صراحت دو اصل     ف در عموم مسائل ب    يقواعد آمره موجد حق و تکل     

ا مـأذون از قبـل قانونگـذار        يـ ک قوا به قوه مقننه و       يران و اعتبار اصل تفک    يا ياسالم يجمهور

م و ثبت هـر نـوع سـند      يدر تنظ  يف دفاتر اسناد رسم   ينکه تکال ينظر به ا  . افته است ياختصاص  

به شـرح مقـرر در قـانون      ثبت سند  يث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک الزم برا       ياز ح  يرسم

ن و يـي تب۱۳۵۴آن مـصوب  يـي ن نامـه اجرا يـي اران و آ يـ و سردفتران و دفتر    يدفاتر اسناد رسم  
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از لـزوم مطالبـه بـرگ مفاصـا حـساب        يک از مقررات مذکور ذکـر يچ  يمشخص شده و در ه    

امـده يانشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک بـه عمـل ن    يهايبده

که با وضع قاعده ۱۳۶۵تا مهر ماه سال يثبتيمجموعه بخشنامه ها ۹۱ن مفاد بند    ياست، بنابرا 

يروهايآب و برق و تلفن و احتمال قطع ن  يان سازمانها ياز ضرر و ز    يريآمره به منظور جلوگ   

را يفروشـندگان امـالک ، دفـاتر اسـناد رسـم     يداران از بدهيخريمذکور به جهت عدم آگاه    

انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت    يهايمطالبه برگ مفاصا حساب بده    موظف به   

دار را مکلف بـه  يخريميسند نموده و در صورت عدم امکان ارائه اوراق مذکور ، در سند تنظ             

و يند، خالف قانون اساسـ يد نمايفوق الذکر در خصوص مورد ق     يپرداخت مطالبات سازمانها  

ارات سازمان ياران و خارج از حدود اختيو سردفتران و دفتر      يد رسم قانون دفاتر اسنا   ۳۰ماده  

شود و بند مزبور مـستنداً  يص داده ميتشخ يثبت اسناد و امالک کشور در وضع مقررات دولت        

و ۱۹ک ماده يک و بند يران و ماده ياياسالميجمهوريقانون اساس۱۷۰به قسمت دوم اصل 

.گردديابطال ميوان عدالت اداريقانون د۴۲ماده 

***
۱۹/۴/۸۷-۱۸۴۵۵شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۲/۴/۸۷-۲۱۲شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ـ به صراحت تبـصره ذ     کـه بـرخالف   يدر صـورت يقـانون شـهردار    ۵۵مـاده    ۲۴ل بنـد    ي

ـ ا تجـارت دا يشه و يا پيمحل کسب يرتجاريدر منطقه غ يمندرجات پروانه ساختمان   ر شـود،  ي

ـ نمايقانون مذکور مطرح مـ ۱۰۰ک ماده يون مقرر در تبصره     يسيمورد را در کم    يشهردار د و ي

د از دو مـاه  يـ ن مهلت مناسب که نباييا مستأجر با تعيون در صورت احراز تخلف مالک      يسيکم

کمـاه اتخـاذ   يا تجـارت ظـرف مـدت    يـ شه و يا پيل محل کسب   يد در صورت تعط   يتجاوز نما 

و اسـتفاده  يان، مـسکون يمنتقله به شـاک  يساختمان يواحدها يکه کاربر نيم کند، نظر به ا    يتصم

د در يـ جاد مستحدثات جد يبوده و ا   ياز آنها خالف مندرجات پروانه ساختمان      يو ادار  يتجار

ن بـه   يبر الـزام مـالک     يمبن يقانون شهردار  ۱۰۰ز با ماده    يان کار ن  يپا يآنها پس از صدور گواه    

ح و موافـق    ياز آن صـح    يو استفاده مـسکون    يپروانه ساختمان  ت منطبق با  ياعاده ملک به وضع   
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ـ ام ديشعبه سـ ۳/۶/۱۳۸۶مورخ ۱۲۲۰مقررات بوده است و دادنامه شماره       وان مـشعر بـر رد   ي

ح و موافـق اصـول و     يون ماده صد صح   يسيکم يبه خواسته نقض رأ    يت شاک ياعتراض و شکا  

وان يقانون د۴۳و ماده ۱۹ماده ۲بند   به استناد  ين رأ يا. شود يص داده م  يتشخ ين قانون يمواز

ربط در مـوارد مـشابه   يـ ذير مراجـع ادار يوان و سايشعب ديبرا۱۳۸۵مصوب   يعدالت ادار 

.الزم االتباع است

***
۷/۶/۸۷مورخ ۱۸۴۵۵يبه نقل از روزنامه رسم۲۷/۹/۸۶- ۱۰۶۰شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

آن و مقررات طرح ين نامه اجرائييو آيشورقانون استخدام ک   ۳۶نکه طبق ماده    ينظر به ا  

ط منـدرج در   ين دولت منوط به تحقق و اجتماع شـرا        يمشاغل ارتقاء گروه مستخدم    يطبقه بند 

اسـت و  يمورد تـصد يمرتبط در پست ثابت سازمان     يليمقررات مزبور و داشتن مدرک تحص     

ن دادنامـه شـماره     يبراست، بنا ير مرتبط موجد حق ارتقاء گروه ن      يغ يليمجرد ارائه مدرک تحص   

ـ يـ ديست و پنجم بـدو يشعبه ب ۱۸/۱۲/۱۳۸۳مورخ   ۲۱۶ بـه  يت شـاک يبـر رد شـکا  يوان مبن

۵۱۳مربوط که به شرح دادنامه شماره        يط قانون يخواسته ارتقاء گروه به جهت عدم وجود شرا       

افتـه اسـت،   يت يـ د قرار گرفته و قطعييوان مورد تأيدنظر ديشعبه پنجم تجد   ۲۵/۵/۱۳۸۵مورخ  

۴۳و مـاده  ۱۹مـاده    ۲به استناد بنـد      ين رأ يا. باشد يم ين قانون يح موافق اصول و مواز    يصح

ربط در موارد مـشابه الزم  يذير مراجع ادار يوان و سا  يشعب د  يبرا يوان عدالت ادار  يقانون د 

.االتباع است

۷/۶/۸۷-۱۸۴۹۵شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۱۲/۳/۸۷-۱۴۸شماره يرأ

يأت عموميهيرأ
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دادگاهها و «۱۳۶۵قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب     ياصالح ۱۵۴به موجب ماده    

ده باشـد   يمحـل رسـ    يد شهردار ييکه به تا   يکيد طبقه نقشه تفک   يادارات ثبت اسناد و امالک با     

نـد و  يم آنهـا اقـدام نما  يواقع در محـدوده شـهرها و حـر   يه اراضيک کلينسبت به افراز و تفک  

گـر ضـوابط مربـوط بـه      يو د  يا هـاد  ييليها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفص      يشهردار

ـ يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظر   يه دادگاه   ياز ناح  ينسبت به نقشه ارسال    يشهرساز يه کتب

ن صورت دادگاههـا و ادارات      ير ا يرا ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعالم دارند در غ           

نکـه امـر   ينظر به مراتب فوق الذکر و ا» .ک رأساً اقدام خواهند نمود يافراز و تفک  ثبت نسبت به    

ت يم شهرها حسب مورد در قلمرو صـالح يواقع در محدوده و حر    يه اراض يک و افراز کل   يتفک

منحـصراً  يفه شهرداريو سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار دارد و وظ          يعموم يدادگاهها

صالح مقـرر در مـاده فـوق الـذکر     ينقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذ  نسبت به  ياظهارنظر کتب 

مـورخ  ۱۸۹۲ن دادنامه شـماره  يبنابرا. ا افراز ندارد  يک  يدر باب امر تفک    يتياست و رأساً مسئول   

ـ بـه خواسـته تفک  يوان کـه دعـو  يدنظر ديشعبه دوم تجد  ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ ک و افـراز را متوجـه   ي

ـ را با استدالل مـذکور تأ     يبدو ۱۶به  ت شع يندانسته و قرار رد شکا     يشهردار د کـرده اسـت   يي

۴۳و مـاده  ۱۹مـاده  ۲به اسـتناد بنـد     ين رأ يا. شود يص داده م  ين تشخ يموافق اصول و مواز   

ربط در مـوارد  يـ ر مراجـع ذ يوان و سـا  يشعب د  يبرا ۱۳۸۵مصوب   يوان عدالت ادار  يقانون د 

.مشابه الزم االتباع است

***
۳/۶/۸۷-۱۸۴۹۱يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۲۰/۵/۸۷-۳۴۱شماره يرأ

يأت عموميه

ز ينيوان عدالت اداريديأت عموميه۶/۲/۱۳۸۳مورخ ۳۱همانطور که در دادنامه شماره     

سبز در شهرها يحفظ و گسترش فضايحه قانونيک اليح شده است حکم مقرر در ماده  يتصر

م ياغ در محـدوده شـهرها و حـر     ص بـ  ين مرجـع تـشخ    يـي متضمن جواز تع   ۳/۳/۱۳۵۹مصوب  

ـ آنـان ن   ياستحفاظ مـصوب  ين شـهر يقـانون زمـ   ۱۲نکـه بـه صـراحت مـاده         يمـضافاً ا  . ستي

ر از يـ ن داين نـوع مطلـق زمـ     ييسات متناسب و تع   ياء و تأس  يص عمران و اح   يتشخ ۲۲/۶/۱۳۶۶
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بـه  يدگيمحول شده و رسير از موات به عهده وزارت مسکن و شهرساز     يز با يجمله باغ و تم   

ت دادگاه محل وقوع ملـک      ينه، در صالح  ين زم يص آن وزارتخانه در ا    يراض نسبت به تشخ   اعت

ل و ين ضوابط مربوط بـه تبـد    ييار تع يز اخت يقانون مذکور ن   ۱۴قرار گرفته است و به شرح ماده        

ش واقع در محـدوده   يا آ يو   يکشاورز يک باغات و اراض   يم و تفک  ي، افراز و تقس   ير کاربر ييتغ

ن مـصوبه پنجـاه و   يبنـابرا . واگذار شده اسـت يبه وزارت مسکن و شهرساز     شهرها را  يقانون

شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمـره در  ياسالم يشورا ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ن جلسه مورخ    يسوم

ون يسيص کم ين باب نحوه اعتراض به تشخ     يدر ا  يص باغ و صدور رأ    ين مرجع تشخ  ييباب تع 

مـصوبه  ۸ل آن و ماده     يو تبصره ذ   ۷شرح ماده   به اعتراض مذکور به      يدگيمربوط و مرجع رس   

ياسـالم يارات شـورا يـ ح قانونگذار و خارج از حدود اختيفوق الذکر است، خالف حکم صر 

شود و مقررات مورد اعتراض فوق الذکر مستنداً به قـسمت دوم             يص داده م  يشهر تهران تشخ  

قانون ۴۲و ماده ۱۹اده ک ميک و بند يران و ماده ياياسالميجمهوريقانون اساس۱۷۰اصل  

.گردديابطال م۱۳۸۵مصوب يعدالت ادار

***
۲۶/۶/۸۷- ۱۸۵۱۱يبه نقل از روزنامه رسم۲/۴/۸۷-۲۱۰شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

وان يـ ديأت عمـوم يـ ه۲۵/۲/۱۳۸۷مـورخ  ۴۲ه شـماره  يوحدت رويهمانطور که در رأ 

ـ آن بـه و    يو تبـصره هـا     يارح شده است، ماده صد قـانون شـهرد        يز تصر ين يعدالت ادار  ژه ي

ساختمان يزان ارزش معامالتيدنظر در ميماده مزبور در باب جواز تجد   ۱۱ر تبصره   يقسمت اخ 

به مأخـذ ارزش  يمه تخلفات ساختمانين جرييد لزوم تعيمفيدر هر سال و اصول مسلم حقوق   

اد و مـدارک   اسن يق بررس يخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طر        يساختمان در تار   يمعامالت

خ ينـه قـدمت سـاختمان و تـار      يمعتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زم          

۱۶۹۰شـماره  يبنابه جهات فوق الذکر مفاد دادنامـه هـا       . سور است يم يوقوع تخلف ساختمان  

۲۶و ۲۵ب صادره از دو شعبه     يبه ترت  ۱۱/۱۱/۱۳۸۵مورخ   ۱۸۷۹و شماره    ۲۳/۱۱/۱۳۸۵مورخ  

وان يـ دنظر د يـ تجد ۱۲د شـعبه    ييون ماده صد که مورد تأ     يکمس يقطع ينقض رأ بر   يوان مبن يد
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ـ يـ که متضمن ايافته است در حديت يقرار گرفته و قطع  باشـد، موافـق اصـول و    يمـ ين معن

ـ قـانون د   ۴۳و ماده    ۱۹ماده   ۲به استناد بند     ين رأ يا. است ين قانون يمواز يوان عـدالت ادار ي

.ربط در موارد مشابه الزم االتباع استيذيارر مراجع اديوان و سايشعب ديبرا

***
۱۱/۴/۸۷-۱۸۴۴۸شماره يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۱۸/۹/۸۶-۹۹۷شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

کـه  يدر صـورت  ۱۳۶۷مـصوب    ير انتفـاع  يـ س مـدارس غ   يقانون تأس  ۱۷به موجب ماده    

يا در اجـرا  يـ ن قـانون شـوند و       يا ۳ط مذکور در ماده     ياز شرا  يا مؤسسان فاقد برخ   يموسس  

ينـه هـا  يدر زمين آمـوزش و پـرورش، تخلفـات   يبه تذکرات مـسئول يتوجهيمقررات آن با ب   

ـ توانـد پروانـه و   ينظارت مـ يبه طور مکرر مرتکب شوند، شورا      يو ادار  يتي، ترب يآموزش ا ي

ار مدرسه بعهده   ، ادامه ک   يليان سال تحص  يد و تا پا   ين گونه مدارس را لغو نما     يس ا يمجوز تأس 

ا يـ که مؤسـس  يدر صورت«آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره ماده فوق الذکر       

توانند به دادگاه صالح  ينظارت اعتراض داشته باشند، م     يصادره شورا  يمؤسسان نسبت به رأ   

اسـت،   يدادگستر يدادگاه عموم » دادگاه صالح «نکه مستنبط از عبارت     ينظر به ا  » .ت کنند يشکا

يستگيـ وان به اعتبـار شا  يت د يکه متضمن صدور قرار عدم صالح      ين مدلول دادنامه هائ   يبنابرا

ـ يتشخين قانونيتهران است، موافق اصول و مواز يدادگستر يدادگاه عموم  . شـود يص داده م

وان و يـ شـعب د يبرايوان عدالت اداريقانون د۴۳و ماده ۱۹ماده  ۲با استناد به بند      ين رأ يا

.ربط در موارد مشابه الزم االتباع استيذيع ادارر مراجيسا

۷/۵/۸۷مورخ ۱۸۴۷۰يبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۲۵/۱۰/۸۶- ۱۲۴۳شماره يرأ

يأت عموميهيرأ
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مـصوب  ين اجتماعيمه شدگان تأميش از موعد بيپيقانون بازنشستگ۷به موجب تبصره    

ده واحده قانون فوق الذکر بازنشسته شوند و مجدداً         که براساس ما   يمه شدگان يچنانچه ب  ۱۳۶۷

از استفاده مجدد از يبه کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمرير در کارگاهيبه عنوان حقوق بگ

نکه مراد مقنن اشـتغال بـه       يموضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد نظر به ا          يبازنشستگ

حکـم قانونگـذار بـه    يم و تسرياست و تعمافت حقوقيک کارگاه در قبال دريکار مستمر در  

مه وقـت  يشت خود و خانواده به کار نيمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معيکه ب  يموارد

ر بـه اشـخاص   يـ ورزند و اطالق فرد شاغل تمام وقت حقـوق بگ يافت اجرت اشتغال م   يبا در 

ن يست، بنـابرا  يـ ن ن آنان موافق هدف و حکـم مقـن        يبازنشستگ يجتاً حذف مستمر  يمزبور و نت  

مـورخ  ۷۱۷دنظر، شـماره  يـ شـعبه چهـارم تجد     ۱۰/۵/۱۳۸۲مـورخ    ۶۲۹شـماره    يدادنامه هـا  

دنظر يـ شـعبه دهـم تجد  ۱۸/۱۲/۱۳۸۳مـورخ  ۱۱۶۲دنظر شـماره  يـ شعبه اول تجد   ۱۵/۵/۱۳۸۱

در مدت يبازنشستگيافت مستمريان به دريد استحقاق شاکييت و تأيبر ورود شکايوان مبنيد

ماده ۲به استناد بند ين رأيا. است ين قانون يمه وقت موافق اصول و مواز     يدمت ن اشتغال به خ  

ير مراجع اداريوان و سايشعب ديبرا۱۳۸۵مصوب يوان عدالت اداريقانون د۴۳و ماده    ۱۹

.ربط و موارد مشابه الزم االتباع استيذ

***

۷/۵/۸۷-۱۸۴۷۰ه شماريبه نقل از روزنامه رسميأت عموميه۹/۴/۸۷-۲۱۴شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ـ ا ياسالم يجمهور يقانون اساس  ۱۷۳طبق اصل    ـ قـانون د   ۱۳ران و مـاده     ي وان عـدالت  ي

ات و تظلمات و اعتراضات مـردم از  يبه شکايدگيوان مرجع رسيشعب د۱۳۸۵مصوب   يادار

ده ع شيين آنها و احقاق حقوق تضيو مأموريدولتيمات و اقدامات و ترک فعل واحدها    يتصم

نکـه حـسب فهرسـت      ينظـر بـه ا    . اسـت  يحقوق خـصوص   يا حقوق ييقياشخاص اعم از حق   

مـورخ   ۵۸/۲۰۱۰۰وسـت نامـه شـماره       يرفـاه پ   يارهيـ زنج يسهامداران شرکت فروشـگاه هـا     

درصـد  ۵۱وان محاسبات کشور متجاوز از يو امور مجلس دير کل دفتر حقوق   يمد ۲۱/۳/۱۳۸۷

، صادرات ، ملت ، سپه ، تجـارت،        يمل يبانکها يلتدو يسهام شرکت مزبور متعلق به واحدها     
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يهايا و شـهردار ي، البـرز، آسـ  يران، مرکزيمه ايبيسهامين و مسکن، شرکتها  يزم يسازمان مل 

قرار يحقوق خصوصيحقوقين وصف آن شرکت در زمره شرکتهايسراسر کشور است و با ا

ت و اعتـراض  يبه شـکا  يدگين رس يبنابرا. شود يمحسوب م  يدولت يندارد و از جمله شرکتها    

و بخواسته نقض    يمندرج در قانون شهردار    يونهايسيو کم  يت شهردار يشرکت مزبور به طرف   

باشـد و  ينمـ يوان عدالت اداريو استماع در د يدگيمزبور قابل رس   يونهايسيو ابطال آراء کم   

اسـت  ينـ ن معيوان که متضمن ايدنظر ديشعبه نهم تجد   ۲۶/۶/۱۳۸۴مورخ   ۹۹۶دادنامه شماره   

۴۳و مـاده  ۱۹مـاده  ۲بـه اسـتناد بنـد    ين رأيا. شوديص داده ميح و موافق قانون تشخ   يصح

ربط در مـوارد مـشابه      يـ ذير مراجـع ادار يوان و سـا يـ شعب ديبرا يوان عدالت ادار  يقانون د 

.االتباع استالزم

***
۷/۵/۸۷-۱۸۴۷۰يبه نقل از روزنامه رسم۹/۱۱/۸۶-۱۳۰۳يال۱۳۰۱شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ياماکن با کـاربر يصدور پروانه کسب برا۱۳۸۲مصوب يقانون نظام صنف۸۰طبق ماده   

د و  يـ ت صـدور پروانـه کـسب منحـصراً مق         يفين ک يبالمانع اعالم شده و با ا      يا کارگاه ييادار

ا يـ و ياماکن مزبور براساس ارائه پروانه سـاختمان     يا کارگاه ييادار يمشروط به احراز کاربر   

مـاده  ۷ن بند يبنابرا. باشديم يمحل واحد صنف   يا کارگاه يو   ي، ادار يان کار تجار  يپا يگواه

د پرداخـت  يا رسـ يـ قـبض  «قانون فوق الذکر که ارائـه    ۱۲ک ماده   يتبصره   يين نامه اجرا  ييآ ۳

بر بالمانع بـودن     يمبن يشهردار يگواه« ن  يو همچن » يانه شهردار يشه سال يعوارض کسب و پ   

يا اسـناد عـاد  يـ هـا  دارندگان اجاره نامـه يل آن برا  يو به شرح تبصره ذ    » پروانه کسب صدور  

صدور پروانـه کـسب اعـالم      يبرا يرا کاف  يل پرونده در شهردار   يدال بر تشک   يهرگونه مدرک 

ره قلمرو حکم مقنن را فـراهم کـرده اسـت، خـالف     ين وصف موجبات توسعه دا    يداشته و با ا   

ن نامـه   ييب آ ين و تصو  يه در تدو  يارات قوه مجر  يج از حدود اخت   ح قانونگذار و خار   يحکم صر 

ن نامـه مـورد   ييآ۳ماده ۷شود و عبارات فوق االشعار از متن بند         يص داده م  يفوق الذکر تشخ  

ياسـالم يجمهـور يقـانون اساسـ  ۱۷۰ل آن مستنداً به قسمت دوم اصل       ياعتراض و تبصره ذ   
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حذف ۱۳۸۵مصوب يوان عدالت اداريقانون د ۴۲و ماده    ۱۹ک ماده   يک و بند    يران و ماده    يا

.گردديو ابطال م

***
۱۹/۲/۸۷مورخ۱۸۴۰۵شماره يبه نقل از روزنامه رسم۱۱۸۱شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

ات بر درآمد ينرخ مال«۱۳۸۰م مصوب يمستقياتهايقانون مال ياصالح ۸۵به صراحت ماده  

ــام ه     ــانون نظ ــشمول ق ــان م ــورد کارکن ــوق در م ــت   حق ــان دول ــت کارکن ــگ پرداخ ماهن

و درمـورد  % ۱۰ن قانون به نـرخ مقطـوع   يمقرر در ا   يتهايپس از کسر معاف    ۱۳/۶/۱۳۷۰مصوب

ـ لين قانون تـا مبلـغ چهـل و دو م   يمقرر در ايتهايز پس از کسر معافيران نير حقوق بگ يسا ون ي

ـ ا۱۳۱مقرر در ماده يو نسبت به مازاد آن به نرخها  % ۱۰ال به نرخ  ير » .ن خواهـد بـود  ن قـانو ي

که مفهوم  ياتيس کل امور مال   يرئ ۳۰/۵/۱۳۸۱مورخ   ۲۱۱-۳۱۲۰۹/۸۷۶ن بخشنامه شماره    يبنابرا

ـ قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگ    ياصالح ۸۵شمول صدر ماده     ـ ي قـسمت  ير و نف

قـانون مزبـور نـسبت بـه     ۱۳۱ات به نرخ مقرر در ماده  ير ماده مذکور در باب لزوم اخذ مال       ياخ

مربوط يارات قانونيال است، خالف قانون و خارج از حدود اخت  يون ر يليمازاد بر چهل و دو م     

۴۲و مـاده  ۱۹ک مـاده  يـ ک و بنـد  يلذا بخشنامه مزبور به استناد ماده   . شود يص داده م  يتشخ

.گردديابطال ميوان عدالت اداريقانون د

***

۱۶/۳/۱۳۸۷مورخ ۱۸۴۲۷يبه نقل از روزنامه رسم۹۲۸شماره يرأ

يأت عموميهيرأ

۷۶/۴۴۱در پرونـده کالسـه       يت و خواسـته شـاک     ياوالً ، با توجه به تفاوت موضوع شکا       

ت و يوان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم اخراج از خدمت با موضوع شکا       يشعبه اول د  

دنظر يتجدد شعبه سومييوان که مورد تأين دادنامه صادره از شعبه اول ديان بير شاکيخواسته سا

. ستيمشهود نيوان تناقضيصادره از شعبه هجدهم و دوم ديز قرار گرفته است با دادنامه هاين

ن دادنامـه  يبـ ۸۲/۲۰۲ات پرونده کالسه يو محتو۷۸/۱۱۷۲ات پرونده کالسه  ياً نظر به محتو   يثان
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د ييـ تأب مـورد يـ وان که بـه ترت يوان و دادنامه صادره از شعبه دوم د  يصادره از شعبه هجدهم د    

اً ، طبق ماده يثان. وان قرار گرفته است تناقض وجود دارد     يدنظر د يشعبه ششم و شعبه نهم تجد     

ن يـي شـش مـاه و حـداکثر آن دو سـال تع     يشيحداقل خدمت آزما   يقانون استخدام کشور   ۱۸

اقت و يليشيکه در دوره آزمايافراد«ح شده است که    يقانون مزبور تصر   ۱۹ده و در ماده     يگرد

به موجب حکم وزارتخانه   يشيان دوره آزما  يو عالقه به کار از خود نشان بدهند در پا          ينکاردا

ق بـا  يـ کـشور از لحـاظ تطب  يو اسـتخدام يد سازمان امور ادارييا مؤسسه استخدام کننده و تأ ي

آن يقــانونيايــمنظــور و از حقـوق و مزا ين رسـم يدر عـداد مــستخدم يمقـررات اســتخدام 

، استخدام افراد يشيز دوره خدمت آزمايت آمينکه با اتمام موفقيظر به ا  ن».برخوردار خواهند شد  

متعلقه به عنوان حق مکتسب يايآنان از حقوق و مزايو برخوردار  يو قطع  يبه صورت رسم  

ـ يگـز يت شده است و اظهارنظر هسته ها  يد و تثب  ييبه حکم مقنن تأ    يقانون بـر عـدم   ينش مبن

ست و اخـراج  يـ مـؤثر در مقـام ن  يشيوره خدمت آزماان ديت مستخدم دولت پس از پا   يصالح

يصالح وجاهت قـانون   يمراجع ذ  يا حکم قطع  يافراد مذکور بدون تمسک به نص قانونگذار و         

ان موصوف مستند به فعل آنان نبـوده بلکـه معلـول حکـم              يندارد وعدم اشتغال به خدمت شاک     

شـعبه دوم    ۲۴/۵/۱۳۸۳رخ  مـو  ۱۲۱۰ن دادنامـه شـماره      يبنابرا. اخراج خالف قانون بوده است    

مـورخ  ۱۸۱۹کـه بـه شـرح دادنامـه شـماره          يد ادعا و استحقاق شاک    ييبر تا  يوان مبن يد يبدو

اسـت   ين معن يافته و متضمن ا   يت  يد شده و قطع   ييوان تأ يدنظر د يشعبه نهم تجد   ۲۴/۱۱/۱۳۸۳

قـانون  ۴۳و مـاده  ۱۹مـاده  ۲به اسـتناد بنـد   ين رأيا. باشديمين قانون يموافق اصول و مواز   

ربط يـ ذيوان و مراجـع ادار يـ شعب ديدر موارد مشابه برا ۱۳۸۵مصوب   يوان عدالت ادار  يد

.الزم االتباع است
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/
يومرث سپهريک: به کوشش

يک دادگستريه يل پايوک

www.sepehrilawyer.com
ل حقـوق و فقـه و       يبد ين اثر استاد ب   يدتريکه جد » الفارق«ن شماره از مجله، کتاب      يا يبرا

ن کتاب کـه در پـنج   يا. انتخاب شده است يلنگروديدکتر محمدجعفر جعفر   ياصول جناب آقا  

ح و  يشـرح و توضـ    يحقوق است که حاو    يالمعارف عموم  ةن و چاپ شده است دائر     يجلد تدو 

ـ هر   يباشد و برا   يقاع م ياصطالح، عنوان ، اصل، قاعده، عقد و ا        ۳۳۰ن بالغ بر    ييو تع  يمعرف ک ي

ان شده است که ممکن است از چنـد         يب يق و فن  يدق يو اصول  يحات حقوق يه توض يبه فراخور قض  

ح، يشرک از اصول و قواعـد و عقـود مـورد تـ    يبه عالوه عناصر هر . ن صفحه باشد   يسطر تا چند  

و يحات پراکنـده کتـب فقهـ   ينکـه توضـ  يده است و عالوه بـر ا ين گردييو تبياستادانه دسته بند 

ده و نقد شـده انـد،       يگرد يو دسته بند   يجمع آور ... از عقود و اصول و       يدر مورد بعض   ياصول

از  ياريکـه در بـس     يق خود را به آن افزوده انـد، بطـور         يدق يل ها يه و تحل  ياستاد نظرات و تجز   

ـ يوارد ممکن است با مطالعه آن از صرف وقت ساعتها در کتابها        م ـ نيمختلف ، پژوهشگر را ب از ي

د را مـورد    يعنوان جد  ۱۱۰که بالغ بر   يپرداخته است، بطور  » دونين ما لم    يتدو«به عالوه به    . کند

.ل قرار داده استيه و تحليتجز

ـ ا: سدينويمدر مقدمه جلد پنجم در مورد اثر ارزشمند خود     يدکتر لنگرود  ن اثـر بـا   ي

اق فـراهم  يو جواهر الکالم؛ بر همـان سـ  ةمهمان قلم رقم خورد که تذکره عالمه و مفتاح الکرا  

و عرف عـادت و عقـل و   ) ص(از کتاب اهللا و سنت رسول اکرم      ياشد، به صورت مستخرجه   

کتابمعرفی

http://www.sepehrilawyer.com/
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در عـصر مـا   از آنچه کهيبه کلّ . اعم که نفع آن عام است      يمعامالت به معن   ةاعتبار در محدود  

ست و سـخن آن، از نـوع      يـ د شرع ن  يشود به دور است که آن در ق        يخوانده م » کيحقوق الئ «

ـ فـاِت دانا  ياهم تأل موجود، در پانزده قرن، از       ين اثر ، از فرهنگ    يدر ا . گر است يد اِن مـذاهب ي

تـا هـر  ين فارسـ يريخود، فراهم آوردم به زبان شيبه انظمام نظرها و فتاوا     يده ا يخسمه چک 

.ردين اثر بهره برگيبتواند از ايداند به راحتينميکس که تاز

يح مبـان يقاعات قناعـت نکـردم بلکـه بـه منظـور تـشر      ين معروف عقود و ا    يتنها به عناو  

ن ما لم يتدو«ر بـودم از  ين عرصه ناگزيدر ا: گر را طرح کردمين ديمعامالت و دانش فقه، عناو   

نکه مصون از دستبرد روزگار غدار     يا يصورت دادم، برا  بود که    يين کارها يکه دشوارتر » دوني

.و سارقان نابکار باشد

حات ين اثر بـزرگ توضـ  ينه و ضرورت نگارش ا    يشيمؤلف در مقدمه کتاب در مورد پ      

جلـد  (و تجارت يالمعارف حقوق مدنةپس از انتشار کتاب دائر:انين بيداده است، با ا   يجالب

سـال مـرا مجـال دسـت نـداد کـه            ين سـ  يد و در ا   يردد گ يبارگرد خورش  ين س يزم ةکر) اول

وسته در حال تفکّر و خلق آثـار  يسال آنکه پين سيدر ا. دگر آن کتاب را فراهم آورم يجلدها

شه ها را ياند ةمطالعات، توسع  ةتوسع يعنيشود  يم يفکر يهاير دستخوش دگرگون  ياست ناگز 

. ديرسـ يارف، مطلقاَ قابل قبول به نظر نم المعةطرِح آن دائر   يکار رو  ةدارد چندانکه ادام   يدر پ 

رفت کـه  يتـوان پـذ  يالمعـارف مـ  ةاثـر حاضـر بـا جلـد اول آن دائـر          ةسين سخن را در مقا    يا

اساس کار » اظهارنظر و فصل الخطاب«ره بود و حال آنکه يالمعارف، چ ةبر آن دائر  » يگردآور«

.تن اسيد، بعد المشرقيدةين دو زاويدر کتاب حاضر است؛ تفاوت ا

م ييفراوان است؛ در رابطه با کشورمان بگو  يفرهنگ ين جهان، واحدها  يدر ا  :گريسخن د 

:استيفرهنگةسه محدوديکه دارا

.آنيکنونيران در درون مرزهايفرهنگ ا-اول

مثـال اسـت   يزبان فارس: ران که شامل درون مرزها و برون مرزها است       يفرهنگ ا  -دوم

ند مانند افغانستان يگويگر با آن سخن مياز نقاط د   ياريکه در بس  ران بل يا ةکه نه تنها در داخل    
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ـ کنـد توجـه بـه ا     يکـار مـ    يات فارس يآنکه در ادب  . يراً در دب  يکستان و اخ  يو تاج  ةن محـدود ي

.ريصغيايدر آنجا نفوذ داشت مانند هند و آسيکه سابقاً فارسيدر نقاطيدارد حتيفرهنگ

از جهان که يمنطقه ا: استيفرهنگةآن دو محدودکه اوسع از يفرهنگ منطقه ا   -سوم

رد از کـشور  يـ گياست که جهان اسـالم را فـرا مـ   يم منطقه ايکنيکرده و م   يما در آن زندگ   

ن منطقه هزار و پانصد سال است يان در ايرانيا. ين و مالزيپيلين و فيچةمراکش گرفته تا داخل 

يعلمـ يهايه گـذار يسـرما ين محدوده فرهنگـ ينگاِن ما در ايشيکنند؛ پيم يسته و زندگ  يکه ز 

ـ از ايم دارند؛ بخـش يسهم عظيراث فرهنگين ميحد و حساب کرده اند، پس در ا يب ن سـهم  ي

آن مـتن را  . کـشورمان در آمـد  يون، به صورت متن قانون مـدن يتوالسيم، در زمان الغاء کاپ يعظ

د از متون فقه شـمرد و اصـالً   يباراين رو متن قانون مدن  يه و دانا نوشته است به هم      يفق يمرد

از يکوشند که آن را قطعه ايک ميک ندارد، هر چند که هواداران حقوق الئيربط به حقوق الئ

١.خواننديرا در گوش آن ميقيک بدانند و ِورد حقوق تطبييحقوق ال

ـ توان آن را ناد يک است و نم   يش چشم حقوقدانان الئ   يش پ .ه۱۳۷۰دنظر سال   يتجد ده ي

اسـت و  يتوان جدا کرد که نه عمليبه هر حال فرهنگ منطقه را از فرهنگ کشور نم      . گرفت  

د خوانـد و  يباين علم را در همان فرهنِگ منطقه ايايرا مبانينه نفع دارد بلکه ضرر هم دارد ز 

د يـ ده نبايرا هم ناد  ين حال، حساب ارتقاء اجتماع    يتوان داد و در ع     يرا از دست نم    يآن مبان 

ازهـا در  يکـردم، ن يانگـذار يدر راه جمع فرهنگ منطقه و ارتقاء ، اثـر حاضـر را بن    پس. گرفت

ده يـ هـا را ناد زيـ چيدر راه ارتقاء پاره ا. د خواهند کرديين اثر را تأي، اياستمرار روابط اجتماع 

.ز را يرند نه همه چيگيم

ل عنوان  يحات استاد در ذ   يکتاب، توض  ياز محتوا  يشتر خوانندگان گرام  يب يآگه يبرا

:گرددينقل م» آبونمان «

در مواضـع  حاوي تضادهاي بسيار است كه بارهـا  ) يعني قانون مدني(شرح هاي الئيك قانون مدني بر متن فقهي     -١

.گريداشت و شارح هدف ديکرده ام؛ مقنن، هدفمختلف به آنها اشاره 
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آبونمان

نکـه در عـصر حاضـر اقـسام     يبـا وجـود ا  . ن است که از قلم انداخته انـد ياز عقود مع يکي-۱

را بـه آن،     ييه انداختـه اسـت هنـوز در کتـب فقـه جـا             يجامعـه سـا    يع زنـدگ  يآبونمان بر ابعاِد وس   

در کتـاب  يشـرح . ات کنـد يـ د حيـ تجداز مردمـان، يـ رفـع ن يد برا يپس فقه با  . اختصاص نداده اند  

اکنـون بـه فراخـور     . مبسوط آورده ام که متناسب طرح آن کتاب است و وجودش به از عـدم اسـت                

ـ پـردازم کـه تـاکنون ا       ينخست به ذکر عناصر آبونمان مـ      : الزم است  يکتاب حاضر بسط   ن کـار را    ي

:نکرده ام

عناصر آبونمان

:ديآيل فراهم ميآبونمان از عناصر ذ-۲

موازنـه  ةد اصـول سـه گـان   يپس با . نامند يعوض را عادتاَ وجه اشتراک م     . عقد معوض  -لاو

:يعنيت شود، يدر آن رعا

کيموازنه در تمل-الف

ميموازنه در تسل-ب

موازنه در ارزش-ج

.ديد ديموازنه بايشرح اصول موازنه را در کتاب تئور

ةک طـرف عقـد، نظـرش را دربـار         يه  است ک ) عقود اذعان (= يبيآبونمان از عقود تصو    -دوم

رد ياگـر بپـذ   . رديا نپـذ  يـ رد  يتواند آن را بپذ    يگر فقط م  يات عقد ، قبالً گفته است، طرف د       يخصوص

.شوديعقد بسته م

ا مـدت  يـ ن باشـد  يمـدت دارد خـواه مـدت معـ    يعنيآبونمان از عقود مستمر است   -سوم -۳

نمـان روزنامـه و مجلّـه مـدت دارد کـه مطلقـه       امـا آبو . مطلقه باشد مانند آبونمان برق و آب و گـاز     

.ستين

:ل يک از دو صورت ذيآبونمان عقد الزم است به هر -چهارم-۴

ين مانند آبونمـان روزنامـه در طـول مـدت اشـتراک، و ماننـد آبونمـان بـرا             يالزم الطرف  -الف

.ن يروزنامه ها جهت اطالعات مورد حاجت مشترکةديافت بريدر
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ون و يـ زيمصرف برق و گاز و تلفـن و اسـتفاده از تلو  يانند آبونمان برا  کطرف م يالزم از    -ب

.تيساتال

:ل را افزوديد نکات ذيبا وجود لزوم عقد آبونمان با-۵

مـصرف  يک جانبـه بهـا  يـ شرکت بـرق  : جاب کنندهياير مقدار عوض از سوييحق تغ –ک  ي

.ديافزايمه را مروزنايک جانبه بهاياز روزنامه يبرد، صاحب امتيبرق را باال م

پـس اگـر مـشترک    : ت ندارديشود اما کلّيآبونمان به موت و جنون و سفه غالباً منحل نم         -دو

روزنامه امـا اشـتراک فاضـالب    ةدين است مثال بريشود؛ چنيرد قرارداد آبونمان منحل ميروزنامه بم 

.شودين فاضالب مبرد طرف آبونمايرود و آنکه خانه را ارث مين نميخانه با موت مالک از ب

:موضوع قرارداد آبونمان

:موضوع آن دو صورت دارد-۶

.ا آب و برق و گاز يان مانند اشتراک مطبوعات، يک اعيتمل-الف

.مانند اشتراک تلفن و فاضالب ) خدمات(س يدادن سرو-ب

طبع قرارداد آبونمان

:رديگيل قرار ميعقود ذةک از دو خانواديآبونمان در کدام-۷

عقود مسامحه -فال

ةعقود مخاطر-ب

شود و حـال آنکـه در عقـود    يت ميرا اصول موازنه در آبونمان رعا يست ز ياز عقود مسامحه ن   

ـ ةن نکته را در کتـاب فلـسف   يشود مانند عقد رهن، شرح ا      يت نم يمسامحه اصول موازنه رعا    ياعل

.ديتوان ديم)۳۵۵ش ۲۰۸ص(

کطـرف از خطـر اسـتقبال    ي) مـه يمانند عقد ب  (ةاطررا در عقد مخ   يست ز يهم ن  ةاز عقود مخاطر  

هـم  ةشود پس آبونمان از عقود مخـاطر يدر آبونمان استقبال خطر نم    ! ا زد   يبه در  يد دل يبا: کند يم

.ديتوان ديم) ۳۴۹-۳۴۸ش۲۰۵ص(ياعلةن سخن را در کتاب فلسفيشرح ا. ستين

قـرار  يابعاد مهـم آن مـورد بررسـ   است در قرارداد آبونمان که عناصر و  يان مدونه ين نخست يا

.داده شد
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ن ناشـر آثـار     يتـر  يميکـه قـد   (به همت انتشارات گـنج دانـش         ين مجموعه پنج جلد   يا

نگور يهزار تومـان بـا جلـد گـال         يمت س يبا ق ) باشد يم يز ناشي آثار دکتر لنگرود    يو ن  يحقوق

.ده استيمنتشر گرد۱۳۸۶در سال 

الفـارق  (کتاب، به مناسبت نام کتاب کـه الفـارق         ان مقدمه جلد آخر     ين مؤلف در پا   يهمچن

:گردديت آن درج ميجالب سروده است که چند بيده اياست، قص) ن المؤلّف و السارقيب

١)ارـد کين کنند بزرگان چون کرد بايچن(روران آثار      هنــد کلک ياـــن نمـــيچن

ربارــــد پشــمنِد علم م        که تا درخِت تنويودــميات پياز حفــربسي نشيب و 

امــــ تمةدر دانـد از سـک  قـــ کـه       يد سـخن، چـو صـراف      سشناس شنا سخن

ـــــاريع

اربحــن يواج سهمگـــامةلجــــريااسير تا نشوـيدلسخن، شوبحرِِبه عمِق 

ارــر بلند        کمند را چه اثر چون بلند گشت حصفکـــدد به گرد نگريسخن ربا

اشجارةشيخ رــيهمه از بکنـــديکه ميوفانـــروختم به طفــغ علم براچــرا

ارـــن باالسحيرـه مستغفهمــعلم        سبق برم دفتـــرار کنــشب اندر يهامهين

ارـــدها دفاتر اشعــذشت زصـوان گـغ        تـيح و بليفصةير ماپــةديقصک يبه

از يانظر دهد، تـو بگـو خـود چـه کـرده     اهالهنـــــرحق اِق ـــر به احق ـــيد

رکا

ورت نظّار ـــد به صيآنظـروت ــبه کسک      ــال صاحب رشمجد يبايياگر نگو

ار ـظـانةدپـــربيغد آورم از ــيدـــپين اثرــيداشت تا چننگهـيمرا خدا

دار ــمقياست بياما ذرهيوگرنه هستآگاه  ياست بر دليـفروِغ تجلّسخن 

ارـبرـوهــر گــم و ابالهاةوــل، جلايخال ــيوج خعرذوق است در يهنر تجلّ

ود آثار ـن بيرا چنجهـــانروران هنـــيشيهنر ظرافت ذوق است و نازک اند

.عنصري است زاين مصراع ا-١
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گزارش ها

تبار کارآموزان وکالتن دوره اخيدهميپرسش ها* 

ف کارآموزان وکالتيگزارش مراسم تحل* 

مرکز کرمانشاهين دوره کارآموزان وکالت کانون وکاليسواالت اختبار دهم

گردد مجله آماده چاپ پاسخ ها، نظرات ، يناً چاپ ميت اختبار، سواالت هر دوره عيبا توجه به اهم

.باشديشنهادات و انتقادات شما ميپ

rيفريکيدادرسنيآئ

ک سال حبس يبه ييجزايدادگاه عموميانت در امانت طبق رأيالف به اتهام خيآقا-۱

ـ با توجـه بـه وجـود دال   يدگين جلسه رسييدنظر بدون تعيمحکوم شده است و دادگاه تجد    ل ي

. گـردد ياعاده ميد و پرونده به دادگاه بدويبالفاصله پس از وصول پرونده ، حکم را تأئ         يکاف

ا يـ گـردد، آ يمـ يت شاکيحکم موفق به اخذ رضاين اجرايو در حيه پس از مدت  يحکوم عل م

ير؟ در صورت امکـان، چـه مرجعـ   يا خيت مذکور وجود دارد ير حکم محکومييتغ يبرا يراه

ف متوقـف  يـ ن تکليـي حکم را تا تع يتوان اجرا  يا م يباشد؟ آ يبه موضوع م   يدگيصالح به رس  

.ديسيخود را بنوياستداللهاکرد؟ در هر صورت مستندات و

شـده اسـت کـه مجـازات     يمرتکب جرمـ ۱۵/۱/۸۲خ يمتهم است که در تار  يشخص -۲

نک تحـت  يا. باشديال ميون ريليدو مينقد يآن حداکثر سه سال حبس به عالوه جزا        يقانون

دفاع يتوان به استناد مقررات مربوط به مرور زمان از و       يا م يب قرار گرفته، به نظر شما آ      يتعق

.ديسيخود را بنويمتوقف و مجازات نگردد؟ مستندات و استداللهايب وينمود که تعق
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محکوم شده اسـت  ينقديال جزايون ريليميبه سيش به اتهام تصرف عدوان يآقا -۳

يبـرا . باشـد يآمـاده اجـرا مـ     يفرياحکام ک  يشده است و پرونده در اجرا      يز قطع يو حکم ن  

ه در ينکه محکوم علياحکام حاضر شده است با توجه به اير اجراه ديحکم، محکوم عل ياجرا

يز بـرا  يه وجه ن  يباشد و امکان ته    يحکم م  يجهت اجرا ) وجه نقد (ينگيحال حاضر فاقد نقد   

ـ باشد، آيميرمنقول کافياموال منقول و غ   يدارا يوجود ندارد، ول   يو ـ ا شـما بعنـوان وک  ي ل ي

ـ ا خيـ د يـ ريبگيويبـرا يد مهلت يتوان ي، م  حکم يشان از نظر مقررات حاکم بر اجرا      يا ر؟ و ي

افـت کـه بـدون بازداشـت     ييتوان راهکاريا م يا عدم امکان اخذ مهلت، آ     يصرفنظر از امکان    

حکم اجرا شود؟) استينقديپرداخت جزايکه فاقد وجه نقد برا(ه يمحکوم عل

ه اسـت،   ب قـرار گرفتـ    يـ اک تحت تعق  يگرم تر  ۵۰۰ع  يبه اتهام فروش و توز     يشخص -۴

ک سال حبس محکوم يمه و يال جريون ريليست ضربه شالق و چهارميرا به بيتاً دادگاه و  ينها

نـک نـامبرده بـه شـما     يشده است، ايک ماه سپر  يش از   يز ب يخ ابالغ حکم ن   يد و از تار   ينمايم

نکـه  يش را دارد، با فـرض ا يقبول وکالت و دفاع از حقوق خو     يل مراجعه و تقاضا   يبعنوان وک 

و رفع اثر از حکـم  يويگناهياثبات بيدر راستايا اقداميگناه بوده باشد، آ    يرده واقعاً ب  نامب

.ديسير؟ مستندات خود را بنويا خيباشد يصادره متصور م

***

rيمدنين دادرسييآ

ه يعلمحکوم. دينماياخذ ميله ونموده و حکمياقامه دعوياحمد به وکالت از عل: الف

ز يـ دادگـاه ن . پـردازد يمـ يراد ماهويان ايکند و فقط به ب   يم ينظرخواه دينسبت به حکم تجد   

. نداشته و وکالت صرفاً در مصالحه بوده استيشود که احمد وکالت در طرح دعو     يمتوجه م 

دنظر خوانـده در  يـ دنظر خواه و تجد يف تجد يم دادگاه و حقوق و تکال     ينحوه تصم : ديپاسخ ده 

ست؟يچمطروحه يراد وارده و دعويقبال ا

ـ دائر بر بطالن اقدام راجع بـه تملـک           يوان عدالت ادار  يصادره از د   يرأ :ب ک قطعـه   ي

اگر براساس آن اقدامات، سند به نـام دولـت صـادر          . گردد يصادر م  يه سازمان دولت  ين عل يزم
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ـ ابطال سند به وکالت از محکـوم عل       يشده باشد، شما در راستا     وان يـ ه در حکـم صـادره از د  ي

.ديان کنين و روش کار را بيآئ. ديدهيانجام مياقداماتچه يعدالت ادار

ـ قابل تجد  يبه نظر شما گزارش اصالح     :ج ـ از ناحيا فرجـام خـواه    يـ يدنظر خـواه  ي ه ي

باشد؟ين سازش ميطرف

ن محکوم به و يتأميبرايه، ماليمحکوم عليتواند به جايبه نظر شما شخص ثالث م     : د

ل مال بازداشت شده از  يتبد يا تقاضا يض پاسخ مثبت آ   احکام بسپارد؟ در فر    يف به اجرا  يتوق

رش است؟يه ثالث قابل پذيناح

از فسخ قرارداد به فـسخ قـرارداد و اسـترداد    ي، خواسته دعو ين جلسه دادرس  يدر اول  :ه

نـه  يه خواهان به پرداخت هزيدر اخطار يدگيد وقت رس  يدادگاه ضمن تجد  . ابديير م ييع تغ يمب

و دعوت جهت شرکت يدگيز صرفاً به وقت رسيه خوانده نير اخطارح کرده و ديتصريدادرس

به يه جلسه دوم قانونيو اخطاريه جلسه اول واقعياخطار. اشاره کرده استيدر جلسه دادرس

.کنديميدادگاه در جلسه دوم، مبادرت به صدور رأ. خوانده ابالغ شده است

ح است؟يش آن صحير خواسته و افزاييا تغيآ-۱

بوده است؟يش خواسته قانونيدادگاه پس از افزايدگيوه رسيا شيآ-۲

يا رأيـ حـه آ يو عـدم ارسـال ال  يبه فرض عدم حضور خوانده در جلـسات  دادرسـ     -۳

است؟يصادره حضور

***

rحقوق تجارت

ـ باشد، اقدام به انعقـاد       يک تاجر م  يشخص الف که     -۱ ک قـرارداد بـا شـخص ب در      ي

ون تومـان بـه شـخص ب        يليه موجب قرارداد الف مبلـغ صـدم       د که ب  ينمايم ۱۶/۵/۸۶مورخه  

) الـف (ن تـاجر يـ د ديک ماه قبل از سررسيباشد، يم۱۶/۵/۸۷د آن يشود که سررسيبدهکار م 

ز بخاطر قـرارداد    يد و الف ن   يد ب مبلغ فوق الذکر را مطالبه نما       ياگر در سررس  . شوديمتوقف م 

ن امر را قبول داشـته باشـد و بـه تهـاتر           ياز  يطلبکار بودن خود از ب باشد و ب ن         يگر مدع يد
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ا ير؟ آيا خيشود ين تهاتر حاصل مين دو ديا با توجه به مقررات قانون تجارت بياستناد کنند، آ

.ن امر اعتراض داشته باشنديتوانند به ايگر تاجر ميطلبکاران د

خـود مبلـغ    يل معامالت شخص  يباشد که به دل    يم يک شرکت نسب  يشخص الف شر   -۲

ن حقوق يل شخص ب جهت تأميون تومان به شخص ب بدهکار شده است و وک      يليست م يدو

حـق مـوکلش از امـوال        يفايف و خواستار اسـت    يرا توق  ياز اموال شرکت نسب    يموکلش قسمت 

شـخص ب حـق مراجعـه بـه          ياست؟ در چه صـورت     يقانون ين امر يا چن يآ. شود يشرکت م 

شرکت را دارد؟

ـ بـصورت بـه وعـده از رؤ        يشخص الف اقدام بصدور برات     -۳ ۳۰/۳/۸۶ت در مورخـه    ي

د ند و شخصينمايظهر برات ميسيس اقدام به ظهرنويشخص ب، ج بعنوان ظهرنو  . دينمايم

۳۰/۵/۸۷ر بعنـوان دارنـده در مورخـه    يـ حال اگر شـخص ام . کنديز بعنوان ضامن دخالت م ين

د، ياند و حسن از قبول امتناع نمار برسيت حسن بعنوان براتگيبه رؤيگرفتن قبوليبرات را برا

ت خود يعدم اهليدر مقابل دارنده برات مسئول هستند؟ اگر الف مدعيا اشخاصيچه شخص 

يت معاف شوند؟ در صـورت يراد استفاده و از مسئول  ين ا يتوانند از ا   ين م يگر مسئول يا د يباشد آ 

ول هستند؟مسئين کرده باشد چه اشخاصير تأميکه الف و ج برات را نزد براتگ

از شرکا بعنوان آورده يکيتخصص يک شرکت تضامنيو يک شرکت سهامياگر در -۴

يا از لحـاظ قـانون  يـ رفته شود، به نظـر شـما آ  يمؤسس و شرکا پذ   ياز جانب مجمع عموم    يو

و شـرکت  ير شـرکت سـهام  يت مـد يمـسئول ير؟ در ثانيا خيشود  يم يآورده تلق  ين امر يچن

است؟يتيوع مسئولدر مقابل شرکا چه نينسب

***

rحقوق جزا

اطراف شهر کرمانـشاه  يو با مراجعه به روستاهايخود را مأمور دولت معرف   يشخص -۱

مربوط به کوپنهـا را     يدهد که قصد دارد کاالها    ياخذ و به آنها وعده م      يکوپن از اهال   يتعداد

روسـتا  ياهـال گـردد و يمـ يشخص مـذکور متـوار  يل گرفته و به آنها بدهد بعد از مدت يتحو

و انقـالب شـهر   يعمـوم يم دادسـرا يطـرح و تقـد     ياز و  يتحت عنوان کالهبـردار    يتيشکا
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شود و بازپرس محترم بعد از انجام       ير م يشخص مزبور دستگ   يند بعد از مدت   ينما يکرمانشاه م 

فر خواست پرونـده    يت و ک  يم و با صدور قرار مجرم     يتفه يرا به و   يقات اتهام کالهبردار  يتحق

ـ نمايکرمانشاه ارسال م   يجزائ يعموم يدادگاهها را به  د يل مـتهم باشـ    يـ چنانچـه شـما وک    . دي

د؟ينمائيدفاع ميچگونه از و

) به موجب قـرارداد (د ينمايل م يتحو) ب(د امانت به شخص     يرا به ق   يالف مال  يآقا -۲

ياً آقاد اما متعاقبيخ مشخص مال مزبور را مسترد نما  يدر تار ) ب(د که شخص    ينما يو مقرر م  

يتيشـکا ) الف(يد آقاينمايشود نسبت به فروش مال اقدام مين اموال محسوب م  يکه ام ) ب(

مستدل و مستند   . باشديچه م  ين اتهام يا عناو يد عنوان   يان فرمائ يطرح نموده است ب   ) ب(ه  يعل

.ديح دهيتوض

ک قـانون  يا مجازات مادهيانتقال دهد آيم سند رسمير را با تنظيمال غ  يچنانچه فرد  -۳

قانون مزبـور را دارد  ۸به اضافه مجازات مندرج در ماده ۱۳۰۸ر مصوب يراجع به انتقال مال غ    

ن دو يـ ن ايبيا تعارضير آيد تحمل کند در صورت اخ يرا با  ۸ا صرفاً مجازات مندرج در ماده       ي

ر؟يا خيشود يماده مشاهده م

گذارند کـه  يرند آنها قرار ميگيم) د(و )ج(م به قتل  يتصم يبا قصد قبل  ) ب(و  ) الف(-۴

هر چهـار نفـر بـه    يقبليبا تبان. قرار دهند  يراندازيرا مورد هدف ت   ) د(،  )ب(را و   ) ج(،)الف(

يرانـداز يو تيرينقشه خود اقدام به هدف گيروند در فرصت مناسب با قصد اجرا   يشکار م 

د که هـر دو نفـر بـه قتـل      دهيرا مورد هدف قرار م) ج(،)ب(را و ) د(،  )الف(کنيند ل ينما يم

.قابل تصور استيان مجرمانهيرسند چه عناويم

***

rيحقوق مدن

يگـر يبه ديشخصياز دفاتر اسناد رسميکيدر  يميتنظ يرسم يبموجب وکالتنامه  -۱

موضوع  يد و به منظور اجرا    يواگذار نما  يع قطع يل متعلق به او را به ب      يدهد تا اتومب  يوکالت م 

ل يـ نکـه وکالـت در توک  يل مزبـور بـدون ا  يوک. دهد يل قرار م  يار وک يرا در اخت  ل  يوکالت اتومب 

ين رانندگيشخص ثالث ح. دينمايداشته باشد انجام مورد وکالت را به شخص ثالث واگذار م
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ل به شما مراجعه تـا بـا قبـول    يصاحب اتومب. دينمايل را واژگون مياتومبياطياحتيو بر اثر ب   

ه يـ خـسارت را عل  يد با فرض قبول وکالت دعو     يده را مطالبه فرمائ   خسارت وار  يوکالت از و  

يد فرمود و به نظر شما مسئول جبران خـسارت چـه کـس   يطرح خواهيچه شخص و اشخاص  

د؟يسطر مرقوم فرمائ۱۰ه را استخراج و حداکثر در يحکم قضياست با استناد به موارد قانون

شـود در سـال   يبه اجازه واگـذار مـ  ينيشغل مع يک باب مغازه برا   ي۱۳۵۶در سال    -۲

ل يمراضات حاصله اجاره بهـاء مـورد تعـد   يد واقع و بر مبنايه مورد تمد ياجاره نامه اول   ۱۳۷۰

م و مـدت اجـاره سـه سـال     ين تنظين طرفيفمابياجاره نامه رسم ۱۳۷۵رد در سال    يگ يقرار م 

وابط مـوجر و مـستأجر   گردد پس از انقضاء مدت موجر با استناد به مقررات قانون ر   ين م ييتع

بلحاظ انقضاء مدت اجاره و بـا  يطرح و دادگاه عموم  يه مستأجر دعو  يعل ۱۳۷۶مصوب سال   

حکـم بـر   ۱۳۷۶و قانون روابط موجر و مسأجر مـصوب سـال   يقانون مدن۴۹۴استناد به ماده   

. شه مستأجر را صـادر نمـوده اسـت     ين مستأجره بدون لحاظ حق کسب و پ       يل ع يه و تحو  يتخل

ـ نما يو قبول وکالت به شما مراجعـه مـ         يدنظر خواه ير جهت تجد  مستأج ل يـ د ، ضـمن تحل   ي

صادره با ين و انطباق رأيه خود را در خصوص قانون حاکم بر روابط طرف       يدادنامه صادره نظر  

.ديمقررات مربوطه را مرقوم فرمائ

يدعـه نامـه عـا   ياست به موجـب مبا يت ثبتيسند مالکيخانه خود را که دارا    يمالک -۳

دار يـ فروشد و به موازات آن بـه خر        يم) دار اول يخر(يگريبه د  ۲/۴/۱۳۸۰خ  يدر تار  يميتنظ

مورد يضيارات تفويکند تا با اختيض ميبالعزل با سلب حق انتقال از خود تفويوکالت رسم

به شخص خود بفروشـد  يل باشد حتيکه مايمعامله را به هر کس و به هر مبلغ و به هر شرط   

خ يدر تـار يبا استفاده از وکالـت بـا حـضور در دفترخانـه اسـناد رسـم             ) داريخر(ل مالک   يوک

منتقـل و  )دار دوم   يـ خر(يگريبه شخص د   يو رسم  يمورد معامله را با سند قطع      ۳۰/۶/۱۳۸۰

خ يبه تاريعه نامه عاديدار اول با ارائه مبايبرادر خر  يپس از مدت  . دينمايم م يع را به او تسل    يمب

المجلـس و نقـداً  يد شـده ثمـن فـ   يـ ن خود و بـرادرش کـه در آن ق     يمابيفيميتنظ ۸/۵/۱۳۸۰

اثبـات  يبرايگريله ديل وسيشود و دليدر آن مشاهده نميگريپرداخت و نکته قابل استناد د 

الـزام فروشـنده اول بـه    يبخواسته ابطال سند رسـم يعه نامه وجود ندارد، درخواست   يخ مبا يتار
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ـ به نظر شـما در ا . دينما يم م يتقد يه نام خود دادگاه عموم    م سند انتقال مورد معامله ب     يتنظ ن ي

ه مورد نظر خود را به نحـو کامـل و مـستدل    يباشد؟ دفاعين ميک از طرفيحق با کدام  يدعو

د؟يم فرمائيتنظيجلسه اول دادرسيبرا

ـ ماترک خود را که ششدانگ       يتمام يتنامه خودنوشت شخص  يبموجب وص  -۴ ک بـاب  ي

يکـ يت تملياز فرزنـدان ذکـور خـود وصـ        يکـ ياست به نفع     يت رسم يالکسند م  يخانه دارا 

دهنـد   يد قـررا مـ    يت نامه را امضاء و صحت آنرا مورد تأئ        ير وص يفرزندان ز  يد جملگ ينمايم

ل يده جهـت تحـص    يم گرد يتنظ يکيت نامه تمل  يکه به نفع او وص     يپس از فوت مورث شانفرد    

ـ انحصار وراثـت و تنف     يو درخواست صدور گواه   انحصار وراثت به دادگاه مراجعه       يگواه ذ ي

د امضاء خـود آنـرا مـسقط حقـوق     يضمن تأئيخواهران و برادران و. دينمايت نامه را م يوص

ت بـه مقـررات   يـ شوند بـا عنا    يدانند و به اقدام مورثشان معترض م       يخود م  يو قانون  يشرع

اعتبار آن بـه هـر کـدام از    يت نامه مزبور و تسريه خود را در خصوص اعتبار وص   يه نظر يجار

.ديورثه مرقوم فرمائ

rيحقوق ثبت و امور حسب

ک سـوم ترکـه او پـس از فـوت     يـ ت کرده ي، وصيک سند رسم يبه موجب    يشخص -۱

ن زن و شوهر دادگاه يباشد با بروز اختالف بينيمتعلق به همسرش موسوم به خانم فاطمه حس    

شـود،  يان آنـان واقـع مـ   يـ ند، طالق مکيعدم امکان سازش صادر م  يبه درخواست زن گواه   

سـال پـس از وقـوع        ۱۰کرده باشد    يت نامه رسم  ين وص ينسبت به ا   يشوهر بدون آنکه اقدام   

را از يک سـوم امـوال موصـ   يـ ت نامه ين وصيتواند به استناد ا يا زن م  يکند آ  يطالق فوت م  

.ديورثه مطالبه کند؟ استدالل نمائ

ده بـدون  يـ شده از طرف بـدهکار و مزا يل معرفه چک صادر و به بازداشت ما    ياجرائ -۲

نمود که مـورد  يده اعالم آمادگيخ مزايکماه از تاريشده، بستانکار ظرف     يدار منته يحضور خر 

ز اظهار داشت با بدهکار صـلح کـرده و          يرد، سرانجام ن  يپذ يشده م  يابيمت ارز يده را به ق   يمزا

م عـشر و حـق   ين نيل شد، دايدهکار تحوندارد، لذا متعاقب آن اموال بازداشت شده به ب         يطلب
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ده يـ نکـه مزا يس اجـراء بـه اعتبـار ا   يحراج را داد اما بعداً استرداد حق حراج را تقاضا کرد، رئـ       

.ديان داريست؟ با استدالل بيحاً واقع شده حق حراج را قابل رد ندانست؟ نظر شما چيصح

هـا گـردد،    و بـاغ   ياراض يو استمرار کشاورز   يبردارکه مانع از بهره    يهرگونه اقدام  -۳

ل باغ به مزرعـه و مزرعـه بـه بـاغ     يا تبديف فوق آ يشود با توجه به تعر     يگفته م  ير کاربر ييتغ

.ديجاد استخر و خانه باغ چطور؟ استدالل کنياست؟ اير کاربرييتغ

ـ يفيبه چه کيع و تسنن باشند، ارث متوفياز مذهب تش  يبيترک يهرگاه وراث متوف   -۴ يت

گردد؟م يد تقسيبا

باشد؟يکه در حدود آن اختالف است قابل افراز ميا ملکيآ-۵

ف کارآموزان وکالت  يگزارش مراسم تحل

کرمانـشاه و  ينفر از کـارآموزان وکالـت دادگـستر       ۳۳ف  يمراسم تحل  ۲۶/۶/۸۷خ  يدر تار 

د يهکرمانـشاه در سـالن شـ   ين و مقامات دادگـستر ياز وکال و قضات و مسئوليجمعالم با حضور    يا

يگلـر يد بيـ وحيم توسط آقايچند از قرآن کرياتين مراسم ابتدا آ   يبرگزار شد در ا    يدادگستر يبهشت

ياسـتانها يدادگـستر يس محتـرم کـانون وکـال   يان رئيبارانيمحمد مهديتالوت و سپس جناب آقا  

ت يدر مورد مسووليسخنان کوتاهين در جلسه طيبه حاضرييالم ضمن خوش آمد گويکرمانشاه و ا  

شان در ادامه ين سخنان ايد کردند که عيتأکين اخالقيت موازيل و دفاع از حق بر لزوم رعاين وک يسنگ

ـ  يگلريب يعل يخواهد آمد سپس جناب آقا     ـ کرمانـشاه و ا    يس سـابق کـانون وکـال      يرئ الم سـخنان   ي

ـ در ذراد نمودند که شرح آن   يا يد و اخالق حرفه ا    يدگاه قرآن مج  يرا در باب وکالت از د      يمبسوط ل ي

کـل اسـتان   يان معاون محترم آموزش دادگـستر يسائيان عيان با حضور جنابان آقايو در پا  . خواهد آمد 

نژاد معاون محترم    يحل اختالف و عال    يکل استان در شوراها    يکرمانشاه، رزم معاون محترم دادگستر    

.اهدا شديزين دوره از اختبار وکالت جواياستان به نفرات اول تا سوم ايدادگسترييقضا

***

يدادگسترياست کانون وکاليان ريبارانيمحمد مهديمتن سخنان جناب آقا

الميکرمانشاه و ا
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دــيراز آيک دانايزم عشق ــات      تا ز بينالد حيسالها در کعبه و بتخانه م

ن در جلـسه خـصوصاً   يز و حاضـر يـ عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام مهمانـان عز    

ن جوانان پاک يو هم چنيمحترم دادگستريف و همکاران گرانقدر، وکاليشرقضات محترم و 

ل مـدافع در    يش را به عنوان وک    يخدمت مقدس خو  : ان سوگند يکه امروز با ات    ينهاد و پر شور   

.ديار خوش آمديار بسيکنند، بسيپناه آغاز ميدفاع از حق مظلومان ب

ن ياستان و معـاون   يم کل دادگستر  است محتر ير يمتشکر و سپاسگزارم از جناب ملکشاه     

يدادگستر ياز جامعه وکال   يشگيهم يت ها يکه با حضور گرم خود وحما      يمحترم دادگستر 

دوارم يخدمات آنان را در دفاع از حقوق مشروع مردم فراهم نموده و ام          يموجبات ارتقا و تعال   

ن مراسـم و  يـ رسندم که اار خينجانب بسيا.بمانديام مستدام باق  يشه ا يهم يبرا يبانين پشت يکه ا 

ت و آموزش آنان تالش فـراوان  يد کانون که در ترب    يو سه نفر از همکاران جد      يآغاز به کار س   

مبارک ماه رمضان ، ماه نزول قـرآن و همزمـان بـا والدت امـام حـسن               يبعمل آمده است در روزها    

ره محتـرم  يأت مديکات خود و ه  ين تبر ين مناسبت مهمتر  يده و بهم  يه السالم مصادف گرد   يعل يمجتب

د در عرصـه  يـ جديزان کـه بعنـوان همکـاران   يـ ن عزيک ايکايرا به  يدادگستر يکانون و همه وکال   

آنـان و خـانواده محترمـشان از درگـاه پروردگـار      يتمـام يم و بـرا يم نما يگذارند تقد يوکالت گام م  

.ميانميق روزانه طلب ميشود توفيلت که دعا مستجاب ميپر فضين روزهايمتعال در ا

شمار به شعب دادسرا و دادگاههـا      يب يو ورود پرونده ها    ين دادگستر يش فراوان مراجع  يافزا

در جامعـه حـضور   يو اجتمـاع ياقتـصاد يگر و وجود دغدغه هـا  يکدياز اختالفات مردم با      يناش

زکـار کـه پناهگـاه    يو پرهير و متقـ يت پذيشمند، مسئوليو حقوق دانان آگاه و انديدادگستر يوکال

ـ نما يدگان باشـند ، طلـب مـ       يستمد يبرا ينان بخش يطما د يـ ن نکتـه را نبا    يـ ن خـصوص ا   يـ در ا .دي

يتجربـه کوتـاه دوران کـارآموز   يو اخـذ مـدرک و حتـ   يالت دانشگاهيفراموش کرد که تنها تحص  

ن مهم مستلزم مطالعـه مـداوم   ير شغل وکالت باشد، انجام ايت خطيرش مسئوليپذ يتواند جوابگو ينم

.فراوان استيو تجربه اندوزيحقوقق مسائليو دق

جوان که امـروز کـار مهـم وکالـت در          يبه وکال  يميک برادر کوچک و صم    ينجانب بعنوان   يا

م صـداقت،  ينمـا يه مـ يش گرفتـه انـد توصـ   ين را بدوش خـو  ين بار سنگ  يرفته و ا  يرا پذ  يدادگستر
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ش يو نـاظر کـار خـو   وسـته حاضـر  يبـزرگ را پ ياد نبرده و خدايو گذشت را هرگز از      يزکاريپره

.دين خود مدد طلب نمائيفه سنگيبدانند و از پروردگار بزرگ در انجام وظ

ا نروديت بدرسآنکه او را غم جااز کام نهنگان آرند  يمتيگوهر ق

.برم يان ميان به پايرانياستاد دکتر طةسخنانم را با چند خط از مقال

ش، دسـتِ  يز، استوارم بر سوگند خـو يتم در ست حق، با س   ي، حام يل دعاو يمنم وک ستم ؟ يمن ک 

زم، همـواره بـا   يـ زم بـا دشـمن در آو  يـ خيبـر مـ  يم ، از جـا يآوريدگان در دستم، قامت م   يستم د 

بـر  ييحق رو کرده ام، با خطر خو کرده ام ، عجب غوغا يز با من، بسو   يمتجاوزان در رزمم و آنان ن     

.فه ادا کرده اميلند که وظز سر بيمسرور، در شکست نيروزيپا کرده ام، از پ

.ش ياستوارم بر سوگند خو-زيحق، با ستم در ستيحام–يل دعاويستم ؟منم وکيمن ک

.سپارميبزرگ ميهمه شما بزرگان را بخدا

يگلريبيمتن سخنان آقا

ميز الحکيالعزيتوکلتُ عل

.قوه اال با اهللابسم اهللا و ال حول و ال. ِبسِم اهللا و ماشاء اهللا . بسم اهللا و باهللا 

.يوِفقنا ِلما تُحِّب و تَرضيِاله

زان و سروران يطاعات و عبادات شما عزيقبوليت و آرزويتحيبا سالم و درود و اهدا

ـ دانم که از محبت و توجـه و عنا       يارجمند بنده برخود فرض م     ت خـاص بـرادر بزرگـوار و    ي

ن و دادسـتان محتـرم و     يو معـاون   ياست محترم کل دادگـستر    ير يملکشاه يجناب آقا  يگرام

نکـه بـا حـضور    يم و سپاس مـضاعف و مجـدد بلحـاظ ا   ينمايف تشکر و قدر دانيقضات شر 

خـاص  يتين فرموده و به آن ارزش و اعتبار و معنـو يگرمشان محفل و مجلس ما را منور و مز        

.انددهيبخش

اسـت   يبرکـات الهـ   ز و مبارک که ما نزول قرآن و نزول          ين ماه عز  يانشاءاله خداوند در ا   

ق انجـام عبـادت خالـصانه و ارائـه     يـ لطف و تفضل خود را شامل حال همه مـا فرمـوده و توف       
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و بـه همـه مـا عطـا و     ين متعهد و دلسوز جامعه اسالميخدمات ارزنده و صادقانه را به مسئول    

.ديت بفرمايعنا

ياعـده . دانز مستحضر هستند و همکاران بنده به عرض رسانده        يهمانگونه که سروان عز   

رفتـه  يو پذيز دوران پر زحمت کارآموز  يت آم يموفق ياز کارآموزان وکالت، بحمداله پس از ط      

ن مجلس با شکوه پس از قرائت سوگند نامـه و انجـام مراسـم    يشدن در امتحانات ، امروز در ا 

ف و مقـدس و پرافتخـار وکالـت    يف در حضور شما بزرگواران عمالً به کسوت شغل شر   يتحل

.گردندين وکالت وارد ميدر آمده و به جامعه غرور آفريدادگستر

ت يـ ک و تهن  يـ ن افتخار بزرگ را به همکاران جـوان خـود تبر          ين مناسبت مهم و ا    يبنده ا 

زان و به همـه  ين عزيم که به اينمايشگاه خداوند منان مسئلت ميعرض نموده و خاضعانه از پ     

خود را يبنديم همواره تعهد و پايکه بتواند يت و مرحمت بفرمايق و سعادت را عنا  ين توف يما ا 

. م  يآن عمـل نمـائ     يم بـه مفـاد و محتـوا       ينامه حفـظ نمـوده و بتـوان       ن مرامنامه و سوگند   يبه ا 

قـدر مـسلم   . م يدهـ يآن قرار داده و م   يقه و ضامن اجرا   يکه شرافت خود را وث     ياسوگندنامه

ز در يـ و نيو اخالقـ يقانونيارهايو معن يبه مواز  يبندين مرامنامه و پا   ينکه با پاس داشتن ا    يا

.ن کرديف وکالت را حفظ و تضميتوان اعتبار و استقالل شغل شريميه وحدت و همدليسا

ـ نزديو همراه  ين تفاهم و تعامل و همدل     يم بلحاظ ا  يخداوند را شاکر هست    ار يک و بـس ي

الم ، مراسـم  يـ و امرکـز کرمانـشاه   يدادگستري، کانون وکالين ماه مبارکيمانه که در چن يصم

و در خانه آنها که مأمن خانـه  ين محترم دادگستريف کارآموزان خود را در حضور مسئول   يتحل

مانه و پـر افتخـار بـر کـانون وکـال            يصم ين وحدت و همکار   يا. دينما يل است برگزار م   يوک

.مبارک باد 

ز از صفات  ين ل از اسماء اهللا و    يهمانگونه که قبالً هم به عرض رسانده ام کلمه مقدس وک          

يه فخرو مباهات است که نام شغل ما ماخوذ از اسـماء الحـسن     يما ما  ياست و برا   يزديذات ا 

ن يآن به ايگريماديهاف وکالت در آمدن و فارغ از جنبه      ين اساس به کسوت شر    يبر ا . است

ث هـم يـ ن حيفرموده است لذا از اياست که خداوند به ما ارزانيق و سعادتيدن توفيمقام رس 

ف خـود در قبـال   يف و تکـال يل به وظايبر ما فرض و واجب است که به احترام نام مقدس وک    
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او . م يل اسـت عمـل نمـائ   يسته نام و شأن وکيآنگونه که شاين و جامعه و دستگاه قضائ    يموکل

ما هم که نام شغل خـود را مـأخوذ از صـفت و اسـماء      . لين است و ِنعم الوک    ير ناِصٍر و مع   يخ

ين مقام اثبات نموده و به معنـا       ياحراز ا  يخود را برا   يستگياقت و شا  يد ل يايم  يدانيم يحسن

و يحق و دسـتگاه قـضائ   ين ذ يموکل يبحق برا  ياوريار و   يحافظ و ناصر و      يو بدرست  يواقع

.انشاءاهللا. ميباشينظام مقدس اسالم

رد مـو يف که در تمـام جوامـع متمـدن بـشر          ياست شر  يوکالت هم مانند قضاوت شغل    

هدف واحد و مشترک بوده و هر يدارايل دادگستريمحترم دادگاه و وک  ياحترام است و قاض   

.هستنديو مهم و مؤثر بسط و توسعه قضائيعدالت و عامل اصليدو مدافع حق و اجرا

اور يـ و دفـاع از حـق و     يزيستند بلکه ظلم ست   يک شغل ن  ياصوالً قضاوت و وکالت تنها      

ک يام کردن  يگران ق يو تجاوز به حقوق د     يو تعد  يعدالت يظلم و ب  ه  يمظلوم بودن است و عل    

ل يو وکيو قاض. فه اهللا استيت انسان بودن که خليرسالت و مسئول. ت است يف و مسئوليتکل

يو رسـالت انـسان  يو اخالقيفه مقاميآنهاست به وظيسته نام و مقام معنو  ياگر آنگونه که شا   

از اهـداف  يکيعدالت است و ياقامه قسط و عدل و اجراکار و عمل آنها  . ند  يخود عمل نما  

ن مردم و اقامه قسط و مبارزه با ظلم و سـتم       يب يامبران خدا هم حل اختالف و داور      ياء و پ  يانب

:ديفرمايد مياز سوره مبارکه حد۲۵ه يت از مظلوم بوده است آنگونه که خداوند در آيو حما

.قُوم الناس بالقسطيزان ِليو اَنزَلنا معهم الکتاب و المناِت يلَقَد اَرسلنا رسلَنا بالّب

جوان يالخصوص قضات و وکاليو حساس علين مناصب و مشاغل عاليلذا صاحبان ا

د به شأن و مقام خود توجه داشته و چهره يند بايآين مشاغل در م  يف ا يکه تازه به کسوت شر    

نـد و همـواره در    ينما يمعرفـ  يجامعه اسـالم  به   يل دادگستر يو وک  ياز قاض  يموجه و مطلوب  

به يطانيات نشده و از وساوس شير نفسانيده تا اسيفه از خداوند سبحان استمداد طلب يانجام وظ 

ن انسان را  يقت ب ينفس شدن چشمان حق    يم هوا يات و تسل  يرا متابعت از نفسان   يز. او پناه ببرند  

ه و او را از راه خدا که همان راه حق است انداختيان او و عدالت فاصله و جدائيفرو بسته و م

و يروحـان يهاحق توانستند به رسالت خود عمل کرده و به جنبه         ياريو اگر به    . دارديباز م 

م پروردگار و ثبت و ضبط اعمال يمقامشان توجه داشته و با در نظر گرفتن نظارت مستق يمعنو
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توانند از يند ميامت احقاق حق نمايقيفرداييت پاسخگويبودن و قطع يو کردار خود و حتم    

اقامه کنندگان قسط بوده و محبوب پروردگار باشند آنگونه که خـود فرمـوده اسـت کـه ِان اهللا              

ـ بـر آن تأک ) ص(از سوره مبارکه   ۲۶ه  ياست که در آ    ين امر و موضوع   ين و ا  يِحب الِمقسط ي د ي

ـ : ديفرمايشده است آنجا که خداوند م     ن يفَـاحکُم بـ  . االرضيفَه ِفيناک خَِلِانّا جعل-ا داودي

ِل اهللا لَهـم    يِضلُّون عن سب  ين  يِان الذّ . ل اهللا   يِضلَّک عن سب  يفَ -يوال تَتَبع الهو  . الناِس باالحق   

.وم الِحسابيد ِبما نَسوا يعذاب شَِد

ان يـ م تا ميدادن خود قرار ين مقام خالفت داده و جانشيزميا داود ما ترا در رو   ي–يعني

کـه تـرا از راه خـدا گمـراه          ينکنـ يرويـ نفس پيو هرگز از هوا. يخلق خدا به حق حکم کن    

سازد و آنان که از راه خدا گمراه شوند چون روز حساب را فراموش کرده انـد بـه عـذاب                      يم

.سخت معذب خواهند شد

خـواهم کـه از    يمـ  د محترم و بزرگوارم اجازه    ينک از محضر سروران ارجمند و اسات      يو ا 

ـ از کـالم اهللا مج     ياتيـ ث و آ  يت و با اسـتفاده از چنـد حـد         يوخيو ش  يديش سف يباب ر  د بـه   ي

چـون  . را متذکر شوم يآنها موارد  يف شغل يف و تکال  يهمکاران جوان خود در خصوص وظا     

ن يـ و چـوب و ضـرورت ا  ين ادعا و مبنايدانم و مستند ايف خود ميفه و تکلين امر را وظ   يا

: ديفرماياز سوره مبارکه لقمان است که م۱۷ه يآ. تذکر تنبه و 

.، و أمر بالمعروف وَآنه عن المنکَرة، اَِقِم الصّلويا بنَي

م کـه در    يلقمان حکـ   يعنياز مردان خدا     يکيکالم خداست از زبان     . کالم. ديدقت بفرمائ 

ف به اقامه نماز به ير، بعد از تکله و دستويد و توصيحت به فرزند و تأکيمقام پند و اندرز و نص  

امـر بـه معـروف و           يعنـ يين دسـتور اجتمـاع   يبـه ذکـر مهمتـر      ينين واجبات د  يعنوان مهمتر 

.ديگوياز منکر پرداخته و مينه

ها و منکـرات بـاز   يها و زشتيها دعوت کن و از بد   يکيفرزندم مردم را به معروف و ن      

ز خود را ي، خواهران و بردران عزيف شرعين تکليفه و ايره شين آيدار و بنده هم در عمل به ا     

مرتبط با امر وکالت و در  يهايها و کاست  يها و زشت  يجستن از بد   يها و دور   يکيبه انجام ن  

. شوميمتذکر ميتمام امور و شؤن زندگ
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ه مذکور بـا موضـوع بحـث    يات قبل و بعد از آ     يخواهم به لحاظ ارتباط کامل آ      ياجازه م 

ـ فرمايمـ  ۱۷ه  يـ در دنبالـه آ   . ميناً قرائت و ترجمه نمـا     ين سوره مبارکه را ع    يه از ا  يچند آ  و . دي

.ِان ذِلک ِمن عزِم االَمور. ما اَصابک ياِصبر عل

ـ با بـاش و ا يرسد با اسـتقامت و شـک    يکه به تو م    ي، فرزندم ، در برابر مصائب     يعني ن از ي

.استيمهم و اساسيکارها

ـ ِعـم الوک اسـت و او ن   يستادگيـ ت و ا  يکنم که وکالت عقد حما    يو بنده عرض م    و لي

کردن و نـصرف رسـاندن بـه مظلـوم     ياريوکالت عقد  . بان است   يو پشت  ياور و حام  ين  يبهتر

و هـو  کردن است    ياريو يت و سرپرست  يوکالت عقد وال  . ن است يو مع  ر ناصرٍ يخاست و او    

.ريو نَعم النَّصيِنعم المول

کُّـل  ياز حقوق جامعه و مردم است و هو علـ يو حفاظت ونگهبانيقد پاسدار وکالت ع 

با يد صبور و شکيرساندن به مظلوم باياريدفاع از حق و اقامه قسط و    يو شما برا  . ليشٍئ وک 

ان امـور  يد متـصد  يـ ن دارد که با   ينه سنگ ين امور مهم گاه هز    يرا انجام ا  يز. د  يو با استقامت باش   

.ميدازبپردازند و بپر

يٍ اَوفـ  ةصـخر  يِف. ِانَّها ِان تَک ِمثقالَ حبٍه ِمن خردٍل فَتَکُن        يا بنَّ ي: ديگويم: ۱۶ه  يدر آ 

.ريف خَبياِت ِبها اُهللا ِان اَهللا لطياالرِض يالسمواِت او ف

ـ اگر اعمال ن  ) پسرم(فرزندم ـ ينيبـه انـدازه سـنگ   يک و بـد حتـ     ي باشـد در درون     يخردل

امـت حاضـر      يرد خـدا آنـرا در دادگـاه ق   يگين جايا درون زمياز آسمان  ياگوشه ايياصخره

.ق و آگاه استيرسد که خداوند دقيکند و حساب آنرا ميم

زه يمبادا انگ. د ياقدم گذاشتهيازانم، در راه سخت و پرمخاطرهيعز. کنميو بنده عرض م 

د و سـبب و  يـ شما را آلـوده گنـاه نما  ن شغليايگريل حق الوکاله و جنبه پر جاذبه ماد      يتحص

ن راسـتا بـا عمـل و اقـدام شـما و      يـ نخواسته در ايا خداييع حقييتضيد برايشويله ا يوس

.ديحکم خدا شويمانع اجرايا در مورد گناهکاريمجازات يگناهيات شما بيدفاع
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اعمال ن يم که بشدت تحت نظارت و کنترل و مراقبت هستم و کوچکتريم و آگاه باشيبدان

۱۰اتيـ شود آنگونه که خداونـد در آ      يات و افکار، در دفتر اعمالمان ثبت م       ين يو افعال و حت   

.علَمون ما تفعلوني–ن يکِراماً کاتِب-نيکٍُم لَحاِفظيو ِان علَ: ديفرماياز سوره انفطار م۱۴تا

کـه در نـزد   ينگاهبانـان . بر شما گمارده شده اسـت     ين و نگاهبان  يبدون شک مراقب  : يعني

سند و از آنچـه     ينويوسته اعمال شما را کتابت کرده، و م       يپروردگار مقرب و محترم هستند و پ      

.داننديميد آگاهند و همه را بخوبيدهيشما انجام م

، دون يويـ دنيش ظـاهر ين رفاه و آسايا و تأميل مال دنيپس حاشا و کَلّا که بخاطر تحص  

ـ با. مياه کرده و آخـرت خـود را بـسوزان      يعمالمان را س  ل عمل کرده و نامه ا     يشأن و مقام وک    د ي

کتر و يگردن بما نزديرا که او از رگهايم زيشه خداوند را حاضر و ناظر بر کردار خود بدان      يهم

ـ و نَحن اَقـرب ال : ديفرمايبر همه امور بندگان آگاه است همان گونه که خود م    ِه ِمـن حبـلِ   ي

.بادر بآلِعيو ِان اهللا بصديالور

اعمـال و گفتـار و   يد جوابگـو يـ امت که بايقيم از وعده عذاب پروردگار در فردا يبترس

ـ نظُر المرُء ما قَـدمت  يوم ي.بايِانّا اَنذَرناکم عذاباً قر« م يپندار خود باش   ـ آ(داهي از سـوره  ۴۰ه ي

)نباء

نچه را از قبل است که انسان آين عذاب روزيم ايدهيم ميک بينزديو ما شما را از عذاب

.نديبيخود فرستاده همه را ميبا دستها

ف به خوانـدن آن     يم که نامه اعمالمان را بدستمان داده و ما را تکل          يشينديب يد به زمان  يائيب

ـ يِاقـرأ کتابـک   : از سوره اسراء آمده اسـت   ۱۳ه  يکنند آنگونه که در آ     يم نامـه اعمالـت را   يعن

شگاه احکـم  يـ و در پير ما در محکمـه عـدل الهـ     ن است و حضو   يحال که چن  . خودت بخوان 

ه يم در عمل به دنباله آيا تا فرصت دارين دنيالزم است که در ا. است ين مسلم و قطع  يالحاکم

»بايک حسيوم عليِبنَفِسک اليکَف«م يش باشيخود حسابگر خو

سبه کن قبل خودت را محايعني. حاِسبوا قبلَ اَن تُحاسبوا: م که يث دارين مورد حد  يدر ا 

.از آنکه بحسابت برسند
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در ارتباط با مردم و جامعه يبه ذکر مسائل اخالقياز سوره لقمان ، آن مرد اله   ۱۸ه  يدر آ 

: ديگويه کرده ميرا توصيو خوشروئيپرداخته، ابتدا تواضع و فروتن

.مگردان ياز مردم رويياعتنايبا ب: وال تُصَعِّر خَدک ِللّناسفرزندم 

 حايال تَِمش فورن راه مرويزميبا کبر و غرور و متکبرانه بر رو: االرض م.

را دوسـت  يچ متکبر فخر فروش و مغـرور  يخداوند ه : ِحب کُلَّ مختاٍل فخور   يِان اهللا ال    

ه از هـم   يـ ده و ناپـسند کـه ما      يـ ه به دو صـفت نکوه     ين آ يم در ا  يب آن حک  ين ترت يو بد . ندارد

يگريبه مردم و ديياعتنايتکبر و بيکي. کندياست اشاره ميتماعمانه اجيدن روابط صميپاش

.يغرور و خودپسند

ـ ياز توهم و پندار غلط و خود برتـر ب    يکه هر دو انسان را در عالم       يو غـرور و مـست  ين

برنـد و  يش و امتحان به او داده اسـت فـرو مـ           يآزما يکه خداوند برا   ياز نعمت و ثروت    يناش

پـس داشـتن   . شونديران قطع کرده و گاه موجب قطع رابطه انسان با خدا م        گيرابطه او را با د    

از راه خدا و راه    ينفس موجب ضاللت و گمراه     ياز زشت هم متابعت از هوا     ين صفات بس  يا

خـود نـشده و   يت اجتمـاع يـ م که مغرور شغل و نظام و موقع      يد مراقب باش  يشود و با  يحق م 

: نديگويم که ميو و فروتن مؤدب و متواضع باشهمواره مهربان و مهرورز، خوشرو و خوشخ

که بلند است ينيهرگز نخورد آب زميضير طالب فاگــآموز يگافتاداف

:ديگويان کرده و ميگر را بيدياز سوره مذکور ، دو برنامه و دستور اخالق۱۹ه يدر آ

ت کنزيدر راه رفتنت اعتدال را رعا: کيمشيقِصد ِفٱو: پسرم 

  خـود بکـاه و   ياز صدا-ت اعتدال نمايز رعايدر سخن گفتنت ن  .غضُض ِمن صوتک  ٱو

.مت سخن بگويو مالياد مزن و با نرميفر

ن يف تـر يدستور خالق به انسان به عنوان شر   . ن کالم حق است     يزانم ا يد عز يدقت بفرمائ 

.ناهف و ترک آن تمرد است و گيانسان تکليمخلوق خدا و عمل به اين دستور برا

-ِاذا حکَمتُم فَاعِدلوا و ِاذا قُلـتم فَاَحـِسنوا  : ديفرمايم) ص(يامبر رحمت محمدمصطف يپ

 و حِسناهللا م المحِسنيفَِان نيِحب.
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د به يگوئيسخن ميد و وقتيت کنيد عدالت را رعايکن يم يقضاوت و داور   يوقت: يعني

.وکاران را دوست داردکيکان و نيک است و نيد و خداوند نيسخن بگوئيکين

.اَذّلّ النّاِس من ِاهان النّاس: م که يث داريو از امام معصوم حد

ياحتراميگران اهانت و بيکرده و به دياست که حرمت شکنين مردم کس  يترليذل يعني

م الشأن و امامان معصوم و حکما يامبر عظيد که خداوند رحمان و پيفرمائيمالحظه م. کند يم

يتيانساِن مسؤل و متعهد و مؤمن به معاد، با چه دقت و حساسي، برا ين اخالق اسالم  يو معلم 

م و ارائه نموده و بر رفتار و گفتار و نحوه برخورد با مردم          يتنظ يو برنامه اخالق   يمنشور زندگ 

يزان و تُـن صـدا  يفرکانس و ميو سخن گفتن با حفظ احترام مخاطب ، نحوه راه رفتن و حت       

ين موارد برايق و کامل همه ايت دقين رعايبنابرا. اندد فرمودهيه و تأکياشته و توصانسان نظر د  

به عنـوان منـشور و     يمانند قضاوت و وکالت و معلم      ييهمه مخصوصاً مشاغل و مناصب واال     

از واجبات است و مشخـصاً تـرک واجـب مـستوجب      يامرامنامه آداب اعمال و اخالق حرفه     

ده يم تا صفات زشت و ناپسند و نکوهيد بکوشيپس با. استيرومؤاخذه و اعمال مجازات اخ   

ناً با داشـتن صـفات   يقي. ميارائيبيده الهيکو و پسند  يرا از خود دور کرده و خود را به صفات ن          

نـه تنهـا ره   يطانيگـر صـفات شـ   يدن به جاه و مقام و ديو بال يمذموم و با غرور و فخر فروش      

يجه قهرين نتيم و ايمانياهللا باز ميراليفاصله گرفته و از سات يبلکه از معنو. م يبرينمييبجا

.خداستيو نافرمانيناسپاس

ت صاحب يد قدردان الطاف و عنايبه شما داده است بايو نعمتياگر خداوند علم و مقام

، تخـصص  يه و کسب مدارج علميالت عاليد، فرصت تحصياورينعمت بوده و شکر آنرا بجا ب 

يِل در آمِد مناسـب و مـشروع نعمتـ   يشما و داشتن فرصت تحص  ياجتماع تيو تجربه و موقع   

ست يد و شرط نيقيچگاه بيداشته است و نعمت خداوند هم هياست که خداوند به شما ارزان

شود آنگونه که يجاد مياينهفته و تعهد   يقرار دارد و شرط    يتي، مسئول يبلکه در کنار هر نعمت    

. ديفرمايشروط بودن نعمت خدا و آوردن شاهد مثال آن مان ميدر بيرازيشيخ اجل سعديش

بگرفتن دست ناتوان است–توانا يشکرانه بازو
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بـزرگ کـه   ير خـود در قبـال نعمتـ   يـ ت خطيحق به مسئولياريم و به يد آگاه باش يلذا با 

صاحب يم و آنگونه که مورد رضا     يامانت کن  يخداوند امانتاً به ما داده است عمل نموده و ادا         

ل درآمـد حـالل و مـشروع ، آنهـم بقاعـده و بـا       يتحصيبرا. ميمت است از آن استفاده نمائ  نع

ن و کمـک بـه   ين و مظلـوم يت از محـروم يـ حـق و حما يفايدفاع و اسـت    يت انصاف برا  يرعا

امانت کـردن اسـت و   ين شکر و قدر نعمت بجا آوردن و ادايکه ا. انت جامعه يازمندان و ص  ين

.انتيو خيناسپاسخالف آن کفران نعمت است و

. من ائَتمنَک و ال تُخَِنياَِد االَمانَتَه ِال: ديفرماين مورد ميمکرم اسالم در اينب

ن خود دانـسته انـد   يکه به شما اعتماد کرده و اميد و نسبت به کسانيامانت کن  يادا يعني

ضاوت و وکالـت  و قيل امانيو وکيتوان گفت که علم قاضيث مين حيد لذا از ا يانت نکن يخ

از سوره مبارکه نساء ۵۸هيآ. امانت کرده است   يف به ادا  يعقد امانت است و خداوند ما را تکل       

أمروکم اَن تؤد االماناِت يِان اهللا : ديفرماياست که م   يبودن علم قاض   يل و شاهِد مثاِل امان    يدل

.ن الناِس اَن تحکُموا بالعدليِاهلها و ِاذ حکمتم بيِال

کـه   يد و هنگـام   يدهد که امانتها را به صاحبان آن برسـان         يوند به شما فرمان م    خدا يعني

.ديکنيعدالت داوريد از رويکنيميان مردم قضاوت و داوريم

ـ امانت ، تأک   يفه پس از امر به ادا     يه شر ين آ يد که در ا   يفرمائ يمالحظه م  د بـر قـضاوت   ي

پس هرگونه مـسامحه  . امانت کردن  يمصداق ادا  يبه معنا . عدالت شده است   يعادالنه و اجرا  

ناعادالنـه گـردد نقـض تحکـوا       يو منجر به صدور حکم     يکه منته  يدقت يو ب  يو سهل انگار  

.انت در امانت استيبالعدل و خ

ح و ين علـم در راه صـح  يـ ن امانـت و ا يد از ايل امانت است و با  يو وک  يچون علم قاض  

حـق اسـت   يرضايآن گونه که مرضياقامه قسط و محقق شدن عدالت اجتماع      يدرست برا 

و مـساعدت بـه   يو رفـاه طلبـ  يزرانـدوز يباشـد بـرا  يله و ابزار ينکه وس ينه ا . استفاده شود 

ا يـ هـا و  ن به حقوق مردم و ملـت يان و صاحبان قدرت و متجاوز يغاصبان و قلدران و زورگو    

ن اساس هرگونه يابر. در جامعه گردد  يجاد فاصله طبقات  يو ا  ينيه فخر و تکبر و خودبرتر ب      يما

انـت و  يمذکور مصداق بارز و آشـکار خ يث نبوديفه و حد يه شر ير با مفاد آ   يعمل و اقدام مغا   
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که بـه مـا مراجعـه    يم کسيتمرد نمودن از دستور حق است و در ارتباط با امر وکالت اگر بدان        

ن يمتجاوزا وکالت يم يا مجرم است نه متهم و از او قبول وکالت کنيست و يحق نيکرده است ذ

سته کار يبه نحو شايصاحب حق قبول کرده، وليا از فرديم يريبه حقوق مردم و جامعه را بپذ

ا از ير انجام داده و عمل و اقدام، سبب ضرر و خسارت به او گردد يا با تأخيم ياو را انجام نده 

ودنش دفـاع  بودن و گناهکـار بـ  ياز جانيم با علم و آگاهير قرآن کريع الناس به تعب  يقاتل جم 

ش از حـد اسـتحقاقش      يب يشتر مجرم يل حق الوکاله ب   يتحص يم برا يو تالش نمائ   يا سع يم  يکن

مان و وفا نکردن به عهد با خدا يق بارز نقض پين موارد از مصاديهمه ا . مجازات مجازات شود  

ت اسـ يابه مرامنامه و سوگند نامهيبنديانت به نعمت خدا و  عدم پا       يو ادا نکردن امانت و خ     

از ۹۱ه يـ ن رابطه خداوند در آ   يدر ا . ميآن قرار داده ا    يقه و ضامن اجرا   يکه شرافت خود را وث    

: ديفرمايسوره مبارکه نحل م

ـ مـان بعـد توک  يو الَ تَنقُضُوا االَ    -و اَوفُوا ِبه عهِداهللا ِاذا عاهدتُم      دها و قَـد جعلـتُم اهللا   ي

.ونعلَم ما تفعليال ان اهللا يکم کَفيعل

ـ تان را بعـد از تأک     يد و سوگندها  يد به عهد او وفا کن     يکه با خدا عهد بست     يهنگام: يعني د ي

. ديال و ضامن بر سوگند خود قرار دادهياد کرده و او را کفيکه بنام خدا سوگند يد در حالينشکن

.د آگاه استيدهيخداوند از آن چه انجام م

انسانها مخاطب هستند مخصوصاً شـما  ه خطاب عام است و همه يد خطاب آ يدقت بفرمائ 

ش يف در جمـع قـضات محتـرم و همکـاران پـ      ين مکان شر  يگر در ا  يد يکه تا لحظات   يزانيعز

.ديبنديمان ميالواقع با خدا عهد و پيآن فيکسوت خود با قرائت سوگند نامه و امضا

عتبار و شـأن  از نام و ايمان کرده و چهره نامطلوبياگر نقض عهد و پ   يقين بهر طر  يبنابرا

ل يـ ث لباس و پوشش نامناسب و دون شأن و مقام و نام مقدس وک     يچه از ح  . ميل ارائه ده  يوک

بد سـخن گفـتن بـد    يا حتير مفاد سوگندنامه يست مغايا هر گفته رفتار ناشا    ي. که نام خداست  

ت نکـردن  يـ ف در محـاوره و مکاتبـه و مباحثـه و رعا   يک و سخينوشتن و استفاده از الفاظ رک 

ل و يگران که موجب ورود لطمه و صدمه و خدشه به اعتبار وکيکالم و اهانت کردن به د  عفت

ل و جامعـه وکالـت و   يـ و وکيشود، جفا کردن به مقام قاضيل شأن او و جامعه وکالت م يتقل
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انت به علم و امانت خداسـت و خداونـد بـر آن آگـاه اسـت و در آنـروز       يو خ ياسالم يقضا

. است که اعمال و حرکاتت را ثبت کرده استنيحسابت با کرام الکاتب

از يان و عـار يـ ه آن عارف دلسوخته و آزاد از رنگ تعلق و عرير و توصييم و تغ يايپس ب 

: م که فرموده استيجامه تکبر و تکلف عمل نمائ

ــديآتنگت ين فراخيان با اــد       جهــيکه بر پا سنگت آيمکن کار

واندن ننگـت  ـاز نامـه خـ     ـو را نند        ت        اوــنامه خ چو فردا نامه خوانان     

دــيآ

افت يل، و قبول وکالت و دريد در تحصيرسانم که بايان به نحو اجمال به عرض م يدر پا 

رسـان، آنگونـه کـه       يرزق انسان مقدر است و خداوند روز      .م  يت دقت کن  ينها يحق الوکاله ب  

.شاءيمن قِدر يشاِء يرزَق من ي: خود فرموده است

م کـه از راه مـشروع و     يش انسان ، پـس اراده کنـ       يله آزما يمال فتنه است و وس     يو فراوان 

م کـه  يو دعا کنـ   . مين نمائ يمان را تأم  يزندگ يو ماد  يشتيمع يازهايت انصاف ن  يحالل و با رعا   

از آزو حرص و طمع و آلوده يز قناعت کردن و دوريوه کسب درآمد حالل و نيخداوند بما ش 

کـه صـاحبان   يتا در زمـان . اموزديرا بيطانيشيهادر مقابل وسوسهيستادگيبه گناه و ا    نشدن

از علم و تجربـه  يان به حقوق مردم و جامعه قصد استفاده ابزاريان و متعد يقدرت و و زورگو   

مان و تعهـد و  ياز اينفس نشده و با قدرت و صالبت ناشيم هوا يو تخصص ما را دارند تسل     

:م کهييبگويبه نقل از سعد. نکردهيثاق با خدا آنها را بر همراهيبه ميبنديپا

مقدر استيکه روزيم             با پادشه بگويرـبيـاعت نمــر و قنـــفق

خواهم به عنوان ختم سخن با استفاده از کالم يم اذن م يد و سروران گرام   ياز محضر اسات  

ت از اشـعار  يجوان به قرائت چند ب    يه وکال ه ب ين توص يحضرت موالنا ، به عنوان آخر      يعرفان

ت و يو حريدن به آرامش روحيله رسيآن عارف و سالک راه حق در باب قناعت به عنوان وس

کردن از آز و حرص و طمع به عنوان مانع و سد راه يو ضرورت دوريوياز تعلقات دنيآزاد

از عاشق شدن به حق و مطلوب حضرت موالنا . و تکامل انسان بپردازم    ياهللا در ترق   يسالک ال 

و پـرداختن بـه   يويـ و دنيات و زرق و برق مـسائل مـاد  يد و بند ماد   ياز ق  يو ضرورِت رهائ  
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د ير و قيرا غل و زنجيويان و عرفا تعلقات دنيد و چون صوفيگويات سخن ميات و الهيمعنو

شـدن  يانع از افالکـ نگهداشته و مير کرده و خاکيگنيانسان که او را زميدانند بر پا يم يبند

ـ يه و تجـو يل به مقصود توصينيشوند، لذا عاشق شدن را برا     ياو م  نـد چـون عـشق    ينمايز م

کنـد و از نظـر او   يقطـع مـ  يويـ و عشق به حق رابطه انسان را با مظاهر و متعلقات دن     يقيحق

.نديخود ببياست که معشوق را مظهر مراد و آمال و آرزوهايعاشق کس

ـ توان گرفت ايموالنا در ارتباط با امر قضاوت و وکالت م يالم عرفان که از ک   ياجهينت ن ي

عاشـق  ياست که مبنا و الزمه دفاع از حق و محقق شدن عدالت، عشق به حق است و تا کـس     

م يم تا بتوانيکاش ما هم عاشق حق شويو ا.تواند مدافع حق باشديمبدأ و مظهر حق نباشد نم 

.ميمدافع حق باش

زربنــــدم و يسبنــديباشچنــدر     پســياش آزاد اد بگسل ببنــ

ياک روزهيت مقسگنجد،چنــديرا در کوزه ابحـريزير برــگ

دـــد پر در نشنشـقانع  صدفتا نشــدصان پر يرــحچشمکوزه 

شدپاکيبياو ز حرص و جمله عشدچاک يهر که را جامه ز عشق

شــدو چاالک آمدکوه  در رقص د       شجسم خاک از عشق بر افالک

١صاعقايموسخَرور هست و ــعاشقا          طآمــدور ـــطجــانعشق 

م که به همه، مخصوصاً بـه همکـاران جـوانم    ينمايزدمنان مسئلت ميدر خاتمه از درگاه ا 

راسخ در عمـل  يم با عزم و اراده ايکه بتوانديت و مرحمت بفرما   يق و سعادت را عنا    ين توف يا

ارو يو مدافع حق و      ي، همواره مناد  يامبران اله يف خود در متابعت از رسالت پ      يبه تعهد و تکل   

انشاءاهللا. م يعدالت باشيد و مؤثر اقامه قسط و اجراين مفيدگان و عاملياور مظلومان و ستمدي

تب و تاب يبيشوق پرنده شده ا

و سخن گفتن خداوند بـا آن حـضرت   ) نايطور س(اشاره است به رفتن حضرت موسي به وعده گاه در کوه طور            .  ١

.از سوره مبارکه االعراف١٤٣ه يموضوع آ
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خوانندگان و همکاران محترمقابل توجه

يارينکه نـزد بـس  يت به ايبا توجه به نقش مجله در ارتقاء دانش خوانندگان و با عنا 

کرمانـشاه و  يکـانون وکـال  ياز مراجع و حقوقدانان خارج از منطقه، موجب اعتبار بـرا          

ص آن، از   يمجله و کاهش نقـا     يالم شده است، در جهت هر چه پر بارتر کردن محتوا          يا

يدگاههايـ م ضـمن ارائـه مقـاالت و د   يـ همکاران و خوانندگان محترم تقاضـا دار    يامتم

... مجلـه و  يدر مورد شکل و محتوايخود، هر نوع انتقاد سازنده و نظر اصالح يحقوق

.نديدارند، مراتب را به طور مکتوب به دفتر مجله منعکس فرما

با تشــکر 

ن مجله يمسئول
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	قانون اجراي احكام مدني از حيث چگونگي و زمان اجراي حكم هيچ تفاوتي ميان اشخاص محكوم عليه اعم از شخص حقيقي ويا حقوقي حقوق خصوصي با شخص حقوقي حقوق عمومي قايل نشده است(ماده 34 قانون)ولي بعد از انقلاب اسلامي در مورد محكوم عليهي كه دولت يا سازمانهاي دولتي يا شهرداريها باشد،مقرراتي وضع شده است كه وضعيت خاصي را بوجود آورده است كه از يك طرف خلاف اصول قانون اجراي احكام مدني و فلسفه و اقتضاي احكام قطعي است و خود به نوعي موجب طولاني شدن جريان دادرسي و تأخير اجراي حكم گرديده است و از جهتي باعث كاهش اعتبار احكام و از طرف ديگر در برخي موارد زمينه سوء برداشتها و تأخير نابجا و عمدي اداي حق محكوم له را فراهم آورده است.يكي از اين قوانين ((قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي )) مصوب 15/8/1365 مي باشد كه مقرر نموده است:
	ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند،اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف                مي باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند،مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده مي باشد.
	تبصره 1- دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تامين مدعي به، به دادگاه بسپارد.در صورتيكه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود،به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
	تبصره 2- تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود.(
	قانون ديگر كه در اين زمينه تصويب شده است: (( قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها )) مصوب 14/2/1361 مي باشد،كه در اين قانون مقرر شده است:
	ماده واحده-وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد،قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشد.شهرداريها مكلفند وجوه مربوط محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد.
	تبصره- چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.
	اما اينكه دولت كيست و چه ادارات و تشكيلاتي،دولتي محسوب مي شوند و موسسات دولتي و شهرداريها شامل چه سازمانها و نهادهايي مي گردند و اينكه دولت و شهرداريها تحت چه شرايطي مي توانند از اين تسهيلات قانوني استفاده نمايند و ما به ازاي تخلف از شرايط مقرر قانوني چيست و اين قوانين چگونه بايد اجرا گردند ولي در عمل چگونه به كار گرفته           مي شوند و اصولاً آيا اين قوانين لازم الاجرا هستند يا خير و اصول حاكم بر اجراي احكام كدامند و مباحثي در ارتباط با اين موارد، مباحث اين مقاله مي باشند كه سعي مي شود در حد وسع و اختصار ارائه گردد و اميد است در راستاي اجراي صحيح عدالت و كوتاه كردن جريان پرونده ها موثر باشد.
	1-  اصول وكليات
	1-1  بعضي از اصول حاكم بر اجراي احكام مدني
	1-1-1  اصول فوريت اجراي حكم : ماده 34 قانون اجراي احكام مدني تصريح كرده است : همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد،محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد و يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و … بنابراين ملاحظه مي شود كه قانونگذار تاكيد مي نمايد كه محكوم عليه بايد بدون تعلل و به فوريت حكم را اجرا نمايد.
	1-1-2  اصل تداوم عمليات اجرايي و عدم تأخير اجراي حكم : ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مقرر كرده است: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا ابراز رسيد محكوم له داير بر وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجراء. اين ماده يكي از مواد مهم قانون اجراي احكام مدني است كه بر اصل ضرورت اجراي حكم لازم الاجرا تاكيد دارد.وقتي اراده دادگاه بر امري قرار گرفت و در قالب حكم به نفع خواهان و عليه خوانده ظاهر شد اين حكم بايد اجرا شود (مهاجري،علي،شرح جامع قانون اجراي احكام مدني،صفحه 91).
	همچنين ماده 30 قانون تصريح كرده است كه درخواست رفع اختلاف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد.
	اصل لازم الاجرا بودن حكم است و به تاخير انداختن يا عدم اجراي حكم به علت امور حادث تخلف است (راي شماره 198-30/9/71 شعبه اول دادگاه انتظامي قضات)(3) بنابراين ملاحظه مي شود كه قانون با تاكيد فراوان بر عدم هر گونه وقفه و تعطيلي و يا تاخير در اجراي حكم تصريح نموده است،و مسوولين و مأمورين اجرا نبايد در اجراي حكم كوچكترين تعلل و تاخيري بنمايند.ماده 50 قانون موصوف نيز در اين زمينه قابل توجه است.
	1-1-3  اصل ممنوعيت اشخاص و مقامات دولتي و عمومي در جلوگيري از اجراي حكم : ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مقرر نموده است: هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير بدهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند،مگر دادگاهي كه حكم را صادر نموده و يا مرجع بالاتر ،آن هم در مواردي كه قانون معين نموده است.
	هر چند موضوع بحث ممانعت از اجراي حكم نمي باشد، ولي اشاره به اين موضوع از اين جهت است كه اهميت و لزوم اجراي حكم قطعي دادگاه بيشتر نمايان شود و حتي اهميت به درجه اي است كه در كليات قانون آيين دادرسي مدني قانونگذار به آن تاكيد نموده است و بر اين اساس است كه ماده 576 قانون مجازات اسلامي نيز براي ممانعت كنندگاني كه داراي مقام رسمي باشند،مجازات سختي در نظر گرفته است،بدين بيان: چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد،جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
	بنابراين هيچ يك  از مقامات دولتي و عمومي صلاحيت،قدرت و توانايي جلوگيري از اجراي حكم را ندارند.
	1-2  اعتبار يا عدم اعتبار قوانين مورد بحث
	1-2-1 شرايط و اوضاع و احوال زمان تصويب: چنانكه واضح است قوانين موضوع بحث بعد از انقلاب اسلامي و در زماني تصويب شده اند كه كشور درگير جنگ ناخواسته و دفاع بوده است و در آن زمان بسياري از امكانات و اموال دولت وكشور در خدمت دفاع از حفظ كيان و تماميت ارضي كشور بوده است و از طرف ديگر به خاطر مشكلات ناشي از جنگ،وضعيت بودجه و درآمد دولت مطلوب و عادي نبوده است،به علاوه با توجه به شرايط خاص آن زمان بسياري از شهرداريها نيز (كه خود گردان و مستقل از دولت بودند) از نظر درآمد و امور مالي،به هيچ وجه در حد مطلوب نبوده و از انجام كامل وظايف و تعهدات خود ناتوان بوده اند،بنابراين صرف نظر از ساير مسايل و مباحث،بايد مدنظر داشته باشيم كه قوانين مذكور در شرايط عادي وضع نگرديده و زاييده اوضاع و احوال خاصي بوده اند و بر اين اساس در اجراي آنها نبايد گشاده دستي به خرج داد.
	از طرف ديگر بعد از انقلاب نهادها و موسسات گوناگوني بوجود آمده و به فعاليت هاي مختلفي مشغول شده بودند،بدون اينكه در همه ابعاد قوانين و مقررات خاص آنها به تصويب رسيده باشد و كاملاً طبيعي بود كه در امور مالي و محاسباتي خود در عمل با مشكلاتي مواجه شوند،و از سويي قوانين پيشين و از جمله قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1349 نيز   نمي توانست جوابگوي وضعيت موجود باشد.
	1-2-2  بررسي موضوع از طريق قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 : قانون محاسبات، اصول و ضوابط فعاليت هاي مالي و چگونگي معاملات و نحوه اداره اموال و وضعيت مالكيت دولت و موسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي و شركتهاي دولتي را تعيين مي نمايد.همچنين اين قانون چگونگي ايجاد تعهد ( از هر طريق اعم از قراردادي و غير قراردادي و …) و كيفيت پرداخت هاي ناشي از آنرا مشخص كرده است.يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون (( ديون بلامحل )) ناميده شده است،احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها،ديوان عدالت، هيأتهاي موضوع قانون كار و …) مي باشد.ماده 8 قانون محاسبات عمومي در اين زمينه اينگونه بيان مي كند:
	(( ديون بلامحل عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب {باشد} و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
	الف . احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.
	ب . انواع بدهي به وزارتخانه و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق،آب، هزينه هاي مخابراتي،پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
	ج . ساير بدهي هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد.
	انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد)).
	ماده 19 همين قانون يكي از راههاي ايجاد تعهد و ايجاد دين بر ذمه دولت را احكام صادر شده از طرف مراجع قانوني و ذيصلاح دانسته است.همچنين در ماده 55 اين قانون از تعيين اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده بحث شده است.
	آنچه از بررسي مواد قانون محاسبات عمومي بدست مي آيد اينكه: اولاً براي تأمين محكوم به احكام محاكم و ديگر مراجع ذيصلاح راهكارهاي قانوني پيش بيني شده است.   ثانياً اين راهكارها نسبتاً گسترده بوده و دستگاههاي اجرايي در صورت تمايل به راحتي      مي توانند از آنها استفاده نمايند.ثالثاً با وجود اينكه اين قانون بعد از قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي به تصويب رسيده است و تهيه كنندگان آن كه متخصص در امور بودجه و درآمد و هزينه دستگاههاي دولتي بوده اند، نه تنها هيچ اشاره اي به قانون مذكور ننموده اند، بلكه هيچ ضرورتي هم نديده اند كه براي اجراي محكوم به احكام محكوميت دولت وسازمانهاي دولتي مهلت تعيين نمايند،بلكه برعكس روشها و راهكارهايي براي پرداخت در نظر گرفته اند و در چند ماده اشاره به اجراي حكم           نموده اند.بنابراين چون قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/65 (حداقل در قسمت مربوط به داشتن مهلت اجراي حكم به ميزان يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم) ، مفاداً مغاير قانون محاسبات عمومي است،با توجه به ماده 140 اين قانون،نسخ ضمني شده است.به علاوه سكوت در مقام بيان خود بهترين دليل بر اين است كه قانونگذار نظري بر دادن مهلت خاص نداشته است.
	علاوه بر آن به نظر مي رسد در پيشنهاد قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت  ناهماهنگي هايي صورت گرفته و ناشي از موارد خاصي بوده است وگرنه اگر قرار باشد مهلت خاصي براي دولت براي اجراي حكم تعيين شود بايد در قانون اصلي و تخصصي مربوطه (كه قانون محاسبات عمومي است) تعيين مي شد.(4)
	همچنين در اين زمينه مي توان به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 نيز اشاره كرد، هر چند اين قانون به گونه اي است كه ظاهراً در مورد اشخاص حقيقي است،ولي با توجه به اينكه هيچ اشاره اي به استثنائات نكرده است،قرينه اي قوي بر تاكيد قانونگذار براي اجراي فوري احكام و عدم وجود امتياز براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي است.
	هر چند شايد تا كنون كسي شك در اعتبار قانون مورد بحث (قانون نحوه پرداخت محكومً به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي) نكرده و اعلام نسخ آن به نوعي عجيب و غريب تصور شود،ولي به نظر مي رسد استنباط و تفسير فوق الذكر به واقيعت نزديكتر باشد،با وجود اين با توجه به گستردگي عمل به قانون مذكور و با فرض اينكه قانون منسوخ نمي باشد،به ادامه بحث با بيان جزئيات بيشتري مي پردازيم.
	2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي مشمول قانون
	2-1  شهرداريها
	به صراحت قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها  مصوب سال 1361،فقط اموال شهرداريها قابل تامين و توقيف نبوده و براي پرداخت وجوه محكوم به احكام قطعي دادگاهها يا اوراق اجرايي ثبتي يا مراجع قانوني ديگر تحت شرايطي تا يك سال فرصت دارند،بنابراين اشخاص حقوقي ديگري كه ممكن است وظايف مشابه شهرداري داشته باشند،از اين فرصت و استثنا قانوني بهره مند نخواهند بود.در اين مورد       مي توان دهياريها را مثال زد كه كار و وظايف آنها چيزي است شبيه شهرداريها ولي در محدوده كوچكتر است،بنابراين چنانچه دهياري در حق شخصي محكوم گردد نمي تواند به اين قانون استناد نمايد.
	همچنين اشخاص حقوقي كه وابسته به شهرداريها هستند ولي بطور مستقل اداره        مي شوند، نمي توانند مشمول عنوان شهرداري باشند،مثلاً اگر شهرداري فلان شهر،شركتي تاسيس نمايد كه كار آن توليد و پخش آسفالت باشد و محكوميتي حاصل نمايد، نمي تواند از    فرصت هاي قانوني مذكور استفاده نمايد. اما در شهرهاي بزرگ شهرداريها براي انجام وظايف به نحو احسن و با توجه به گستردگي كار در داخل خود شهرداري،سازمان و تشكيلات مختلفي را با تعيين اساسنامه داخلي سازماندهي مي نمايند، بدون اينكه شخصيت حقوقي مستقل واقعي داشته باشند مثل: سازمان خدمات موتوري،سازمان پاركها و فضاي سبز،سازمان آرامستانها و … در اين موارد به نظر مي رسد اين تشكيلات همان شهرداري است اما به شكل تخصصي تر فعاليت مي نمايند.
	اداره حقوقي قوه قضائيه در يک نظريه مشورتي اين چنين اعلام نموده است:
	(( قانون منع توقيف اموال شهرداريها مصوب 1361 يك استثناء بر قاعده عمومي است،لذا با فرض اينكه اموال سازمانهاي تابعه شهرداري صد در صد هم متعلق به شهرداريهاي صاحب سهم باشد، مشمول اين قانون نمي گردد )).(5)كه به نظر مي رسد منظور سازمانهاي داراي شخصيت مستقل واقعي (ثبت شده) مي باشد. و ملاک را در اين مورد بايد ثبت اساسنامه در اداره ثبت شرکتها قرار داد.
	2-2  دولت و موسسات دولتي
	با فرض اينكه قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 داراي اعتبار باشد و نسخ نشده باشد،شامل همه اشخاص حقوقي دولتي به معني اعم نمي گردد و فقط دو دسته از اين اشخاص را شامل مي گردد كه عبارتند از: وزارتخانه ها و موسسات دولتي.
	بنابراين شركتهاي دولتي،موسسات عمومي غير دولتي از قبيل سازمان هلال احمر،سازمان تامين اجتماعي،بانكها،شركتهاي عمومي غير دولتي (كه ممكن است قبلاً هم دولتي بوده باشند)مانند شركتهاي آب و فاضلاب شهري،شركتهاي توزيع نيروي برق،به هيچ وجه       نمي توانند مشمول قانون مذكور باشند.همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانهاي انقلابي هم قاعدتاً نمي توانند تحت شمول اين قانون قرار گيرند.همچنين است شركتها و موسسات انتفاعي و غير انتفاعي كه بوسيله اشخاص حقوقي مذكور ايجاد شده باشد(بدون اينكه قانون و مقرره خاصي براي ايجاد آنها بطور مستقيم مجوز داده باشد).
	توضيح مطلب اينكه بر اساس قانون محاسبات عمومي و برخي مقررات ديگر،تعريف و وضعيت اشخاص مذكور مشخص شده است كه به پاره اي از آنها اشاره مي گردد.
	ماده دو قانون محاسبات عمومي وازرتخانه را اينگونه تعريف مي كند: وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.
	و ماده سه در تعريف موسسات دولتي مي گويد: موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
	شركت دولتي نيز در ماده چهار قانون اينچنين تعريف شده است: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم  قانون و يا دادگاه صالح،ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركت دولتي است،شركت دولتي تلقي مي شود.
	همچنين ماده پنج قانون مذكور در مورد موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي      مي گويد: واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد،تشكيل شده يا مي شود.فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد(تبصره ماده پنج).
	بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1373 با الحاقات بعدي ،نهادها و موسسات عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومي عبارتند از:
	1. شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد.
	2. بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.
	3. هلال احمر
	4. كميته امداد امام خميني (ره).
	5. بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
	6. بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
	7. كميته ملي المپيك ايران.
	8. بنياد پانزده خرداد.
	9. سازمان تبليغات اسلامي.
	10. سازمان تامين اجتماعي.
	11. فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران.
	12. موسسه جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.
	13. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي.
	14. كتابخانه حضرت آيت اله مرعشي نجفي.
	15. جهاد دانشگاهي .
	16. بنياد امور بيماريهاي خاص.
	17. سازمان دهياري.
	18. هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران.
	19. بنياد فرهنگي ورزشي رودكي.
	20. سازمان دانش آموزي
	آنچه موضوع حكم قانونگذار قرار گرفته است وزارتخانه ها و موسسات دولتي است  مثل وزارت راه و ترابري يا ادارات وابسته آن در استانها،وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي وابسته در استانهاي كشور،سازمان تربيت بدني و ادارات وابسته به آن،سازمان محيط زيست و ادارات آن در استانها و شهرستانها و … . اداره كل حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه شماره 10655/7-17/11/80 اظهارنظر كرده است كه : تعريف موسسه دولتي و شركت دولتي به ترتيب در مادتين 3 و 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 ذكر شده است،قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد،هر چند درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد(نقل از مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي،تدوين معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه).
	همچنين اينكه مثلاً فلان شركت دولتي يا موسسه دولتي وابسته به يكي از وزارتخانه ها باشد(كه معمولاً اينگونه است و نهايتاً يك وزارتخانه به عنوان ناظر عالي آن مي باشد)موجب نمي شود كه آن شركت ياسازمان جزء وزارتخانه تلقي گردد.بطور مثال شركت برق منطقه اي غرب كه يك شركت دولتي است كه از شركتهاي تحت پوشش وزارت نيرو مي باشد،ولي جزء وزارت نيرو محسوب نمي گردد.
	اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 72466-23/4/71 اين چنين نظر داده است : شركتهاي دولتي و توليدي هاي وابسته به نهادهاي دولتي،كليه سازمانهايي كه داراي استقلال مالي و حقوقي هستند نظير سازمان آب تهران،هلال احمر، بانك هاي ملي شده،شركت مخابرات، اداره كل خدمات درماني،نهادها و موسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 نظير كميته امداد خميني (ره) بنياد شهيد،بنياد پانزده خرداد،بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امثال آنها،مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نيستند(سيد محمد رضا حسيني ص 92) البته اين نظر كاملاً صحيح و مطابق قانون است.
	بعضي از حقوقدانان شركتهاي دولتي را هم جزء موسسات دولتي دانسته و آنها را هم تحت شرايطي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت دانسته اند (6) ،در حالي كه با توجه به تعاريف قانوني هر يك از اصطلاحات مذكور و با توجه به مقررات جاريه به هيچ وجه اينطور نيست و از نظر قانوني و نيز ضوابط مالي و محاسباتي هيچگاه شركت دولتي موسسه دولتي تلقي نمي گردد،مواد متعددي از قانون محاسبات عمومي اين موضوع را روشن كرده است، از جمله مواد: 79، 86، 95، 98، 99، 100، 106 تا 120.
	علاوه بر آن مفاد آيين نامه اموال دولتي كه مصوب سال 1372 هيات وزيران است،(7) خلاف استنباط فوق را ثابت مي نمايد.به عنوان نمونه ماده هشت آيين نامه اموال دولتي كه به استناد ماده 122 قانون محاسبات عمومي وضع شده است،مقرر كرده:وزارتخانه ها،موسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده 110 قانون مي توانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل مي شوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.همچنانكه ملاحظه مي شود اگر منظور موسسات دولتي،شركتهاي دولتي هم بود چه نيازي به تصريح شركتهاي دولتي بود؟ همچنين در اين مورد ماده دو همين آيين نامه در مقام تعريف اموال دولت مقرر كرده است كه : (( اموال دولت )) اموالي است كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي آيد.لازم به ذكر است در اين ماده قبلاً شركتهاي دولتي نيز ذكر شده بود كه با ديگر مواد آيين نامه و مواد قانون محاسبات عمومي نيز همخواني نداشت و بر اين اساس در سال 1374 به موجب تصويب نامه شماره 10836-15081 مورخ 5/9/1374 اصلاح گرديد.ماده 26 همين آيين نامه نيز كه در مورد اخذ سند مالكيت اموال غيرمنقول كه تا آن زمان سند آن صادر نشده است،وزارتخانه ها و موسسات دولتي را مكلف كرده است كه ظرف دو سال نسبت به اخذ سند به نام دولت اقدام نمايند،در حالي كه املاك شركتهاي دولتي به نام خود شركت ثبت مي شود نه به نام دولت.همچنين مقررات ديگري در اين زمينه قابل استناد است(از جمله ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380) كه به نظر مي رسد لازم به تشريح آنها نباشد.
	3- شرايط استفاده از فرصت هاي قوانين مورد بحث
	3-1  در مورد شهرداريها
	در قانون شهرداريها و نيز آيين نامه مالي شهرداريها هيچ تصريحي در مورد چگونگي اجراي آراء و احكام مراجع قضايي و قانوني وجود ندارد.البته اين مقررات نسبتاً قديمي و مربوط به زماني است كه شهرها آنچنان توسعه نيافته و اغلب امور در حيطه وظايف شهرداريها بوسيله كاركنان و كارگران شهرداريها انجام مي شد و در نتيجه اختلاف و منازعه با شهرداريها كمتر بوجود مي آمد.
	بعضي از نويسندگان عنوان نموده اند كه واژه (( مقررات )) متن ماده واحده ((… شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجرايي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و … پرداخت نمايند )) . (( مقدورات )) است و آنرا از اين جهت كه به شهرداري اختيار مي دهد احكام را به بهانه عدم اجازه مقدورات مالي اجراء ننمايد،مورد انتقاد قرار داده اند. (8) .
	ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها،تكليف كرده كه شهرداريها احكام قطعي را در سال مورد عمل يعني در سالي كه حكم قطعي صادر شده است،اجرا نمايند و در صورت عدم امكان بايد در سال بعد حكم را اجرا نمايند.
	با توجه به متن تبصره ماده واحده كه مقرر كرده است: (( چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين استنكاف نموده است،شهردار به مدت يك سال از خدمت منفصل خواهد شد )) به نظر مي رسد شهرداري اگر به هر طريقي بتواند حكم را اجرا نمايد،بايد اين كار را انجام دهد و مسايلي از قبيل اينكه مثلاً حكم مربوط به فلان طرح بوده كه اعتبار و بودجه آن به اتمام رسيده است و مانند اين،قابل پذيرش نخواهد بود،چون اجراي حكم به هر روشي و از هر محلي صورت گيرد مطابق قانون بوده و تخلف محسوب         نمي گردد،ولي عدم اجرا در واقع تخلف است مگر اينكه دلايل عدم اجرا قوي باشد.
	نكته قابل توجه ديگر اينكه با توجه به متن ماده كه اشاره به سال  مورد عمل و سال بعد نموده است،به نظر مي رسد با حلول سال بعد(يعني سالي كه قبل از آن حكم قطعي صادر گرديده است)شهرداري بايد حكم را اجرا نمايد و نمي تواند عنوان نمايد كه در طول تمام سال داراي فرصت اجرا مي باشد،گرچه مي توان اين استنباط را نيز مطابق قانون دانست ولي بايد به خاطر داشت اولاً اصل بر فوريت اجراي حكم است،ثانياً اين مقررات(ماده واحده)استثناء و خلاف اصل است.بنابراين بايد به قدر متيقن اكتفا كرد،يعني با حلول سال جديد بايد به   محكومُ له اجازه داد كه اقدامات اجرايي را پيگيري و حكم اجرا گردد و بر اين اساس،خوشبينانه ترين حالت براي محكوم له و كمترين مدت اجرا براي شهرداري مثلاً صدور حكم قطعي در اواخر سال است كه شهرداري بايد اوايل سال بعد آنرا اجرا نمايد،در اين حالت مي توان گفت كه قانون آنچنان نفعي براي شهرداري نخواهد داشت.
	3-2  در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي
	در خصوص شرايط مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي نكاتي چند قابل توجه مي باشد:
	3-2-1 شرط استفاده موسسات دولتي از فرصت قانوني اين است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور درج شده باشد،به نظر مي رسد اين موضوع به اين دليل بوده است كه هر موسسه و نهاد دولتي نتواند از اين قانون به ناحق استفاده كند،بلكه فقط موسساتي بتوانند استفاده كنند كه اولاً چون درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور آمده است،محدوديت ها وتنگناهاي قانوني بيشتري دارند،ثانياً هر مؤسسه و نهاد دولتي يا عمومي خود را واجد شرايط تلقي نكند و براي اجراي حكم دادگاهها و ساير مراجع مانع تراشي كند.اما بايد دانست در حال حاضر بودجه نويسي تغييرات زيادي كرده است و مي توان گفت تمامي موسسات و شركتها و نهادهايي كه به نوعي دولتي محسوب مي گردند در قانون بودجه داراي رديف بودجه اي خاص مي باشند و قيد و شرط مذكور به نوعي خاصيت خود را از دست داده است.همچنين دواير اجراي احكام نبايد به صرف اينكه نام دستگاه اجرايي در قانون بودجه ذكر و درآمد وهزينه آن در قانون بودجه ذكر شده باشد،آنرا مشمول قانون بدانند،ظاهراً رويه بر اين است كه از سازمان مديريت و برنامه ريزي(سازمان برنامه و بودجه)يا نهاد جايگزين استعلام مي گردد،بدون اينكه ابتدا اصولاً بررسي گردد آيا محكوم عليه مدعي شمول قانون،جزء وزارتخانه يا موسسات دولتي هست يا خير،آنگاه استعلام گردد،يعني صرف اينكه تاييد شود درآمد و هزينه محكوم عليه در بودجه كل كشور درج گرديده است،دليل شمول قانون بر آن نمي باشد.
	3-2-2 وزارتخانه يا موسسات دولتي محكوم عليه بايد محكوم به را از محل اعتبارات بودجه سال جاري و سال قبل تامين نمايد و در صورت عدم امكان بايد از محل اعتبارات مربوط به ديون و تعهدات بلا محل (ماده هشت قانون محاسبات عمومي) و يا از هر طريق و وسيله ممكنه ديگر آنرا پرداخت نمايد،در صورتي كه تمام اين امكانات قانوني به كار گرفته شوند ولي نهايتاً امكان تهيه محكوم به وجود نداشته باشد،آنگاه مي توان از فرصت قانوني استفاده نمود.اينكه به صرف ابلاغ اجرائيه دفاتر حقوقي دستگاهاي دولتي طي نامه اي مراتب شمول قانون بر دستگاه اجرايي و عدم امكان اجراي حكم را اعلام نمايند به هيچ وجه قانوني نبوده و مسووليت آور است.
	3-2-3 بسياري از فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي داراي بودجه و اعتبار مشخصي مي باشد،بنابراين علي الاصول حكمي هم كه در مورد آن صادر مي شود،بايد به راحتي از آن محل قابل تامين باشد،و اصل بر اين است كه كليه ديون و تعهدات قراردادي و غيرقراردادي مربوط به آن،از محل همان اعتبار و بودجه پرداخت گردد،مگر اينكه اعتبار و بودجه مربوطه بابت همان موضوع مصرف و چيزي باقي نمانده باشد (البته در يك شرايط صحيح و ايده آل بايد بودجه طرح جوابگوي تمام جوانب طرح باشد) ،بنابراين چنانچه بودجه اختصاص داده شده به مصرف ديگري رسيده باشد يا عمداً يا از روي غفلت يا به جهات ديگر،محكوم به حكم صادره غير قابل تامين اعلام شود، مسوول مربوطه قابل تعقيب خواهد بود.شايد يكي از دلايل قيد اين جمله قانونگذار (…درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد …)در ماده واحده همين امر باشد. ممكن است ايراد شود که محکوميت مربوط به زماني باشد که اصولاً مدت طرح و بودجه آن تمام شده باشد، در پاسخ بايد گفت که يک مدير کاردان اصولاً بايد بودجه اي هم براي دعاوي مربوط به طرح در نظر بگيرد، چون اين امور هم از تبعات طرح است.
	همچنين بايد اضافه كرد احكامي مثل استرداد وجه ضمانتنامه ضبط شده (مربوط به قراردادهاي پيمانكاري) استرداد وجوه كسر شده اي كه غير قانوني تلقي شده است و از اين قبيل نمي تواند مشمول قانون باشد،چون وجوه موضوع اين احكام قاعدتاً بايد موجود باشد.
	4- نتيجه گيري و پيشنهاد
	با توجه به اينكه قانون محاسبات عمومي نسبتاً به طور جامع و مشروح چهارچوب عمليات مالي و دريافت ها و پرداخت هاي دستگاههاي دولتي را مشخص كرده است،هيچ مهلتي از نظر اجراي احكام دادگاهها و ساير مراجع قانوني براي بعضي از دستگاههاي دولتي قايل نشده است بلكه بر عكس راهكارهاي مختلفي براي اجراي احكام مراجع ذيصلاح در نظر گرفته است و اعتبارات و بودجه هايي هر ساله براي تمام دستگاههاي اجرايي در اين راستا در قوانين بودجه در نظر گرفته مي شود،به نظر مي رسد قانون نحوه اجراي محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي با تصويب قانون محاسبات عمومي منسوخ باشد،مخصوصاً اينكه موضوع قانون مذكور يك امر استثنايي است و مخالف قواعد بديهي قضاوت و دادرسي است،از طرف ديگر چنانچه آن قانون را معتبر بدانيم،فقط وزارتخانه ها و موسسات دولتي(با تعريفي كه در قانون محاسبات عمومي آمده است) تحت شرايطي خاص مشمول قانون مذكور مي گردند و اين دو عنوان تنها بخشي از دستگاههاي اجرايي و عمومي هستند نه همه آنها،بنابراين در زمان اجرا نبايد از اين امر غافل شد و هر دستگاه اجرايي را با صرف تقاضا مشمول اين قانون تلقي كرد.
	از طرف ديگر چون عدم اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله پروسه دادخواهي است و اعمال گسترده قانون مذكور موجب كاهش اعتماد به دستگاه قضايي و به نوعي          بي اعتباري احكام مي گردد،ضروري است كه متصديان امر نسبت به دستگاهاي مشمول قانون بدون ارائه گواهي معتبر از ذيحساب (يا عامل ذيحساب) مربوطه دستور توقف عمليات اجرايي صادر ننمايند.وحتي شايسته است كه از آنها خواسته شود كه حكم از محل اعتبارات مربوط به ديون بلامحل يا اعتبارات هزينه هاي پيش بيني نشده و خارج از شمول و يا از محل اعتبارات سالهاي قبل و … اجرا و محكوم به پرداخت گردد و جزاي تخلف از قانون را يادآوري نمايند،در اين صورت مطمئناً بيش از نود درصد احكام اين چنيني اجرا خواهد شد،و محكوم له سرگردان نخواهد شد و دستگاهاي اجرايي بلادليل مراجعين و طرفهاي قرارداد خود را بي جهت به اقدام از طريق دادگستري راهنمايي نخواهند نمود و آنگاه او راچندين سال معطل نخواهند كرد.
	از طرف ديگر با توجه به اينكه دستگاهاي اجرايي دولتي راهكارهاي گوناگوني براي اجراي احكام دادگستري در اختيار دارند،نبايد به صرف ابلاغ حكم و اجرائيه مراتب داشتن فرصت و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي خود به اجراي احكام اعلام نمايند،چون در اين صورت با پيگيري ذينفع و اثبات خلاف آن (كه قطعاً در اكثر موارد قابل اثبات است) از طريق تشكيل پرونده و بررسي موضوع بوسيله مراجع دولتي ناظر بر كار دستگاههاي اجرايي و كارشناسان رسمي ذيصلاح،ممكن است قضيه منجر به اعمال كيفر و عواقب آن گردد،بنابراين يك مدير يا ذيحساب زيرك كه احساس مسئوليت       مي نمايد هيچگاه دنبال اعمال اين قانون نخواهد رفت و مسوولين يا كارشناسان و وكلاي دستگاههاي اجرايي نيز نبايد استفاده از اين قانون را به مديران و ذيحسابها توصيه نمايند و آنانرا تشويق به عدم اجراي حكم (ولو اينكه به استنباط آنها حكم خلاف حق تلقي شود) نمايند زيرا امكانات كلي گوناگون كه در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي وجود دارد حكم را قابل اجرا مي نمايد.همچنين شايسته است قوه قضائيه در ابتدا طي بخشنامه مفاد فوق الذكر را به مراجع ذيربط اعلام نمايد و سپس در جهت نسخ صريح قانون از طريق مبادي ذيربط اقدام نمايد كه كمك شاياني به ختم سريع پرونده ها خواهد بود.
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