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پس از انتخابات

پنـاه سـرمقاله   آقاي علينگاشته » تعليق باطل «بنابر تصميم هيأت تحريره قرار بر اين بود كه          

ه گفتاري ب طرح  و لزوم   اصفهان  خبر نامه   ۳۹ه باشد اما چاپ اين مقاله در شماره         اين فصل نام  

.آيد، منتهي شداش به سخني كه در زير مينتيجه"پيام به همكاران عزيز"عنوان 

در مقدمـه فـصل نامـه    "در آستانه انتخابات كانون"تحت عنوان در فصل نامه پيشين مطالبي     

آن تأكيـد شـد و آن   ر همان پيامي است كه در شماره پيش براين گفتار، تكرا. استچاپ شده  

الخصوص در اين همبستگي علي. و تمام اعضاي كانون است   لزوم همبستگي ميان هيأت مديره    

.چنين زماني كاري الزم و ضروري است

. رودمـي چـون دود بـه چـشم خودمـان    تفرقه و عـدم همكـاري و همراهـي الزم،            چرا كه 

كنند و چه افرادي معرف دانند كه در كانون چه كساني تالش ميب ميخو،همكاران قدرشناس

زمان بهترين آينه براي تجلي و بازتاب اعمال و انديشه هاي . كانون و موجب اعتالي آن هستند

.ماست

هـا، مـستقيم يـا    همه عزيزاني كه در كانون چه در جمع هيـأت مـديره و چـه در كميـسيون        

ج ننهـادن بـه     ار. كنند براي همكاران قابـل احترامنـد      خدمت مي غيرمستقيم براي پيشبرد كانون     

منددلسردي افراد خدمتگزار و عالقموجب،دمتگزار كانون و عدم همكاريدلسوز و خعضايا

.به خدمت خواهد شد

زيور انسان به انسانيت اوست و انسانيت انسان به آنست كه زحمات و دلسوزي ديگران را                

. ها باشدها و احسانبيقدر بگذارد و سپاسگزار خو
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هـا  جا دارد از يك يك اعضاي هيأت مديره محترم پيشين كانون و نيـز اعـضاي كميـسيون                 

قدرداني شود و از تجربيات ارزنده آنان بهره بگيريم و براي هيـأت مـديره فعلـي كـه منتخـب           

.همكاران هستند آرزوي موفقيت كنيم

ها و به خوبي. ساير همكاران نيازمند استهيأت مديره در هر زماني به مساعدت و همراهي 

يههاي احتمالي و غير عمدي كـه نتيجـ  هاي سازنده نگاه كنيم و چشم را به روي لغزش   تالش

ن، ببنديم و آنچه كه در توان داريم و از دستماتوجه به آن، گسستن از جمع و انزواگرايي است  

اهللا اندل و متحد باشيم كـه      راه يك  و در اين   را در خدمت به همكاران قرار دهيم      آيد  بر مي 

»توان گرفتآري به اتفاق جهان مي«مع اجلماعه

تر استهر كه در اين دير مقرب

دــدهنرش ميــام بال بيشتــج

ر كه بود طالِب ديداِر دوستــه

دــدهنرش ميــــآب دم نيشت

مدير مسئول
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ی ی و ور  ده  ا ضاوت  بار ا  ی ا
دیار ر د اقدی   ا

وزیان ر کا ر  *د

چكيده

گيرد كه موضوع دانيم كه اعتبار امر قضاوت شده مفهومي نسبي است و به امري تعلق ميمي

بدين معني كه دعوا بايستي بين همـان اشـخاص و در همـان موضـوع          : حكم قرار گرفته است   

هايي دارد كه نبايد از نظر ن شرايط در امور كيفري ويژگيولي اي. پيشين دوباره طرح شده باشد

كند و به همان جهت دادگاه كيفري، دعواي عمومي را در برابر جامعه رسيدگي مي     : دور داشت 

وانگهي، احكام كيفـري محـدود كننـدة       . اعتبار احكام آن محدود به رابطة متهم و شاكي نيست         

تواند انساني را براي يك گناه و خطـا     دالت نمي بنابراين، ع . آزادي و گاه حيات اشخاص است     

بـه بيـان ديگـر، در دعـواي     . ي عناوين متعدد جـرم باشـد  دوبار مجازات كند، هر چند به بهانه  

كيفري، سبب و مبناي تعقيب عمل ناشايست است نه عنواني كـه در قـوانين كيفـري بـراي آن       

ه براي عمل منسوب به او يـك بـار   در اين تحقيق قرار موقوفي تعقيب متهمي ك. شوندقائل مي 

.شودمحكوم شده است، تحليل و بررسي مي

:واژگان كليدي

موقوفي تعقيب، اعتبار امر قضاوت شده، تعارض احكام، مستند، مجازات، سـبب، موضـوع              

.دعوا، امر مختوم

.استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري*
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درآمد

دادسرا، هاي رويه قضايي بنابر نقد آرا و محاكم است، نه قرار صادره ازهر چند در مجموعه

سـازگار بـه نظـر      » توجيه و نقد رويه قـضايي     «هايي دارد كه با هدف از       قرار طرح شده ويژگي   

ي قـرار بـه   نخست اين كه، بر خالف معهود بيشتر دادرسان اين دوران، صـادر كننـده          : رسدمي

و اختصار و تحكم نپرداخته و كوشيده است خواننده و دادگاه را به درستي نظر خود قانع سازد 

دوم اين كه . قرار را به واقع مستند به قانون و اصول حقوقي كند؛ كاري كه شايسته تقدير است      

ي كيفري در برابر احكام مدني يادآوري شده و بـه        هاي اعتبار امر قضاوت شده    در قرار ويژگي  

تبع آن، به اركان امر قضاوت شده مدني و طبيعت دوگانه ديه و خسارت ناشي از جرم پرداخته 

ده است؛ مباني مهمي كه در دعاوي مدني نيز كاربرد فراوان دارد و نقد و بررسي آن در ايـن          ش

اگر ما اين نكته را كه قرار نقد شده محصول انديشة يكي از بهترين دانش         . زمينه نيز مفيد است   

آموختگان دوره دكتراي حقوق دانشگاه تهران است بر دو خصلت ممتاز پيشين بيفزاييم، به نظر 

.رسد داليل اين خرق عادت را بازگو كرده باشيممي

ي مهم به چشم مي خورد كه در اين مقدمـه شـايان   در قرار داديار رسيدگي كننده چند نكته  

:يادآوري است

پرهيز از دوباره كاري و صدور . هاي مدني نيستي دادرسي اعتبار امر قضاوت شده ويژه    . ۱

هاي كيفري به داليل انـساني و       تبار است در دادرسي   ترين مبناي اين اع   احكام متعارض كه مهم   

شود و مانع از اين است كه مرتكب جرم براي يك عمل چند بـار            اخالقي گوناگون تقويت مي   

.كيفر ببيند

اعتبار امر قضاوت شده در امور كيفري نـسبي نيـست و همـه نـاگزير از احتـرام بـه آن                       . ۲

وا به دست خواهان و خوانده است و دادگـاه          هاي مدني، هدايت جريان دع    در دادرسي . هستند

گير داشته است، ولي هنوز هـم      اين نظارت در حقوق كنوني افزايشي چشم      . بر آن نظارت دارد   

طرفي دادرس محفوظ بماند و عدالت بايد پذيرفت كه دخالت دادگاه در حد نظارت است تا بي

. محدود به اصحاب دعوا باشد     شودپس، طبيعي است كه اعتبار رأيي كه صادر مي        . صدمه نبيند 
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دادرس نيز بـه نـام و   . كندولي، در دادرسي كيفري اين جامعه است كه از حقوق خود دفاع مي      

تـوان  رود و نمـي ي نسبي بودن اعتبار از بين مي  در نتيجه، فلسفه  . كندنمايندگي عموم حكم مي   

اكي و قربـاني جـرم   در آن ضرورت دارد با تغيير ش     » وحدت اصحاب دعوا  «ادعا كرد كه شرط     

.نبايد رسيدگي را تكرار دعواي پيشين ناميد

در تعريف سبب دعوا گفتـه  . يكي از عناصر بنيادي موضوع دعوا سبب يا مبناي آن است    . ۳

» دهـد عمل يا واقعه حقوقي است كه مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشكيل مـي      «: شده است 

۳/۲/۱۳۳۶-۱۸۹ديوان كشور نيز در حكم شـمارة       )۱۵۶شالوز، فرهنگ حقوقي مدني، امر قضاوت شده،        (

امتناع «: خوانيمدر اين رأي مي. هيأت عمومي به اجمال سبب را به مستند دعوا تعبير كرده است

ايـن  . »از رسيدگي در موردي است كه دعوا از حيث موضوع و طرفين و مـستند متحـد باشـد               

»     دليـل اثبـات دعـوا   «و » سبب«الط دو مفهوم گشايد بلكه سبِب اختتعبير، نه تنها گرهي را نمي 

پـس، بهتـر   . گيـرد مستند ادعا و صدور حكم قرار مـي ،شود، چرا كه دليل نيز، همانند سبب     مي

هاي حقوقي تكـرار شـده اسـت، پايـه بررسـي            است همان تعريف مشهور كه بارها در انديشه       

در نقد تعريف ديـوان كـشور   ). به بعد۲۰۷كاتوزيان، اعتبار امر قضاوت شده، ش (مفهوم سبب قرار گيرد    

شـود و تكـرار     كافي است يادآوري شود كه با تغيير هر مستندي طبيعت دعـوا دگرگـون نمـي               

.كند، مگر اين كه آن مستند سبب و مبناي حق مورد نزاع باشدمباح نمي،دوباره آن را

۲۱۲امر قضاوت شده، شاعتبار. ك.ر(با وجود اين، تميز سبب در دعاوي مدني كاري آسان نيست        

هـاي ممتـاز   و در دعاوي كيفري نيز كمتر مطرح شده است و اين نكته را بايد بر ويژگي       ) به بعد 

هاي اصلي دعواي كيفري و مدني در ايـن اسـت كـه در    يكي از فرق. قرار موضوع بحث افزود 

اي دعاوي مدني احتمال دارد يك سبب در چند موضوع مشترك باشد؛ چنـان كـه در دو دعـو                

فسخ به سبب عيب موجود به هنگام معامله، و مطالبة ارش، سبب مشترك و موضـوع متفـاوت     

است و هيچ كس در امكان طرح دو دعوا ترديد ندارد، جز اين كه بايد به سبب رسيدگي شده                   

دوباره نپرداخت و براي جلوگيري از صدور احكام متعارض از حكـم نخـستين دربـارة سـبب      

ولي، در دعواي كيفري، همچنان كه در قرار صادر شده آمده اسـت،       ). ۲۳۸همان ، ش  (پيروي كرد   
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منع دوباره رسـيدگي  . ي دعوا نسبت به همان بزه به شدت مورد ترديد است امكان طرح دوباره  

هاي حقوقي از  به اين دليل است كه مالزمه با تعدد كيفرها بر فعل واحد دارد؛ منعي كه انديشه               

.زادي و شخصيت و كرامت انسان استنباط كرده استاصل برائت و احترام به آ

در صورتي كه عملي داراي چند وصف گوناگون باشد و بر هر وصـف كيفـري مترتـب              . ۴

مانند اين كه، فروش مال غير، به اعتبار تجاوز امـين از حـدود اختيـار خـود خيانـت در           (شود  

تعيـين وصـف   ) محسوب شـود ي اين معامله امانت باشد و به اعتبار فروش مال غير جرم ويژه  

متناسب با چگونگي ارتكاب عمل و در نتيجه انتخاب كيفر متناسـب بـا آن در اختيـار دادگـاه                   

دادگاه كيفري، بر خالف دادرس مدني، پايبند به عنواني كه مدعي براي دادخواست خود    . است

مظهـر قـوة     كند، انتخاب خود او به عنوان     معين كرده نيست و توصيفي كه از عمل ارتكابي مي         

پس، اگر دادگاه ديگري عنوان مغاير با آن را برگزيند و بر مبناي آن حكم دهـد،                 . قضايي است 

. اي كه بايد از آن پرهيز كـرد به راهي رفته است كه با راه پيشين متعارف متعارض است؛ نتيجه         

نيـز از  كند و دادگـاه در حالي كه ، در دادرسي مدني، عنوان و سبب دعوا را مدعي انتخاب مي       

شـود نـسبي و تـابع همـان عنـوان      كند و در نتيجه، حكمي كه صادر ميهمان عنوان پيروي مي  

است و هيچ مانعي ندارد كه با عنوان و جهت ديگري همان حق دوباره طرح شـود و موضـوع     

به عنوان مثال، : انجامدحكم قرار گيرد، چرا كه رسيدگي به عنوان تازه به تعارض دو حكم نمي   

ل منافع ملكي با عنوان اجاره بها مطالبه شود و مدعي به دليل محقق نـشدن تراضـي بـر            اگر بد 

با عنوان اجرت المثـل كـه بـه اسـتيفاء          ) بدل منافع (عقد اجاره محكوم شود، مطالبة همان حق        

تنها شرط محـدود كننـده آزادي دادرس ايـن    . شودمنافع تكيه دارد، با هيچ مانعي روبه رو نمي     

براي مثال، اگر دادگاه به اين عنوان كـه مـدعي   : مفاد حكم پيشين رأي ندهد   است كه برخالف  

المثـل دادگـاه       مالك منافع نيست درخواست اجاره بهـا را رد كـرده باشـد، در دعـواي اجـرت               

تواند او را مالك بشناسد و به اجرت المثل رأي دهد، مگر اين كه عدم احراز مالكيـت بـه                 نمي

دليلي از عداد داليل مدعي باشد و در دعواي اجرت المثل دليل كافي    سبب فقد دليل يا خروج      

. به دادگاه تقديم شود
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:پردازيمبا اين مقدمه، به مطالعة قرار داديار مي

قرار موقوفي تعقيب 

۸/۲/۱۳۸۶تاريخ 

۸۵/۲۰۳۹/۱۱شماره پرونده

»قرار موقوفي تعقيب«

قاي جواد حقيقـي فرزنـد مـصطفي    آقاي سعيد سورگي فرزند محمد علي شكايتي را عليه آ         

اند كه اتومبيل پي كـي بـه شـماره        داير بر فروش مال غير به ايشان مطرح نموده و توضيح داده           

را از متهم خريداري نموده و مشخص شده است كه متهم اجازه انتقال آن ۲۶ب۵۷۷-۱۲ايران 

ين عمل در دادگـاه  را نداشته و اتومبيل متعلق به شخص ديگري بوده است و چون به دليل هم         

عمومي جزايي مشهد به تحمل حبس محكوم شده و در دادرسي مذكور شاكي حضور نداشـته              

لذا با طرح دعوي كيفري حاضر تحت عنوان فروش مال غيـر در صـدد احقـاق حـق خـود و                   

الف از قـسمت  /۵۰۹۱۴۴براي بررسي ادعاي شاكي پرونده شماره . مجازات متهم بر آمده است   

طالبه و گزارشي از آن در پرونده فعلي منعكس گرديد كه اجماالً عبارت است از بايگاني راكد م

محكوميت آقاي جواد حقيقي به اتهام خيانت در امانـت پيـرو شـكايت شخـصي بـه نـام داود        

ممنوعيتي فرزند حسين و قطعي و اجرا شدن رأي حبس كه در ابتدا يك سـال تعيـين شـده و              

.  س تقليل و با تحمل متهم، به مرحله اجرا در آمده است         پس از واخواهي متهم به شش ماه حب       

با توجه به مراتب فوق دادياري براي اعالم منطوق تصميم خود و مدلل نمودن آن مقدمات زير    

.را در نظر خواهد داشت

دعوي كيفري پس از تصميم به اقامة جنبة عمـومي جـرم و يـا درخواسـت زيـان ديـده               . ۱

شود و تحقـق و  را، در بخش جنبة خصوصي جرم، شروع مي  خصوصي و تأييد آن توسط دادس     

شروع دعوي كيفـري آثـار متعـددي دارد كـه از           . استمرار آن تنها براي يك نوبت ممكن است       

اين نتيجه يكي از    . باشدجمله آن، ممنوعيت طرح دعوي هم عرض ديگر در مراجع كيفري مي           
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اسـتمرار دعـوي    . خوردز به چشم مي   مباني قاعده اعتبار امر مختوم است و در دعاوي مدني ني          

كيفري نيز سبب جمع كردن دعاوي مشابه در يك دادرسي شـده و اجـازه تبعـيض در مراجـع          

خـتم  . دهد؛ مگر اينكه قانون به دليل صالحيت ذاتي آن را تجويز نمايـد            رسيدگي كننده را نمي   

عتبار امـر مختـوم   شود كه به ارسيدگي و صدور رأي نيز سبب به وجود آمدن اعتبار قاطعي مي  

باشد و به موجب آن تصميم قطعي كيفري با حصول شرايط مقرر مانع از طرح هـر                 موسوم مي 

شود كه يا به طور مستقيم موضوع رأي سابق است يا به طور ضمني و يا مدلول نوع ادعايي مي  

التزامي و تضمني، متضمن آن است به نحوي كه ورود مجدد در آن نـوعي انتـساب اشـتباه يـا             

كنـد كـه راه حـل      در اين مورد تفاوتي نمـي     . گرددتعارض نسبت به رأي قطعي سابق تلقي مي       

باشد بلكه آن چه مهم است اعتبار قاطع رأي سابق صحيح است يا مبتني بر تحليل نادرستي مي       

اي و ماهوي جلوه نموده و امكان اثبات خـالف آن نيـز وجـود نـدارد بـه      است كه مانند قاعده  

اي است كه با مقدمات صدور خود ارتباط ندارد و مانند امارات      ر مختوم، قاعده  عبارت ديگر ام  

مبتني بر ظاهر و غلبه امور نيست تا امكان تعيين راه حل مخـالف ظـاهر در آن وجـود داشـته                    

اين نتيجه هر چند در دعوي مدني نيز متصور است ولي تأكيد بر آن در حقـوق كيفـري                    . باشد

باشد كه از آن جمله تقويت جنبه برائت متهم در هنگام اي اين رشته مي بيشتر و مبتني بر بنياده    

بنابراين اگر در حقوق مدني قائل بـه عـدم        . ارزيابي و تعيين شرايط قواعد حقوق كيفري است       

اعتبار اسباب التزامي رأي قطعي و امكان رسيدگي مجدد به آنها باشيم چنين امـري در حقـوق            

ر نوع دعوايي كه به طور مستقيم يا غيـر مـستقيم تـأثيري در               كيفري پذيرفتني نيست و طرح ه     

.رأي سابق دارد ممنوع خواهد بود

دعوي كيفري نيز مانند مسائل مدني با تحقق شرط اصولي، مـشمول قاعـده امـر مختـوم            . ۲

اي مطابق قانون عليه شخص يا اشخاص معـين مـورد   بدين نحو كه بايد عمل مجرمانه . شودمي

از اين عبارت به وحدت موضوع، سبب و شرط يـاد     . رأي قطعي قرار گيرد   رسيدگي و لحقوق    

اما اشتراك دعـوي مـدني و كيفـري در    . دانندشود و تحقق آن را الزمه تحقق امر مختوم مي   مي

دهد كه مفهوم و مبناي متفاوتي اين شرايط تنها اشتراك لفظي است و تحليل اين امور نشان مي        
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ئوري حقـوق كيفـري وجـود دارد در حقـوق مـدني، منظـور از             ي حقوق مدني و ت    ميان نظريه 

آن علت يا پاية اعتباري يا مادي است كه محور قانون براي حقـوق و تعهـد محـسوب     » سبب«

سان، تمام اعمـال حقـوقي مـشتمل بـر عقـود و       بدين. گيردشده و در زمره منابع تعهد قرار مي       

يـا ادعـاي تغييـر آنهـا روح دعـوي را        تواند سبب طرح دعوي مدني باشد و تغيير       ايقاعات مي 

شخص در دعـوي مـدني بـا مفهـوم و نظريـه دارايـي         . كنددگرگون و استماع آن را تجويز مي      

گردد و كسي است كه ذينفع مستقل محسوب شده كه خود و قائم مقام او در هنگام               معرفي مي 

قالل حقـوقي   بدين سان براساس تغيير دارايـي و اسـت        . رسيدگي به دعوي حضور نداشته است     

توانـد اعـالم تعـارض و     شخص دعوي مدني جديدي قابل طرح است كه مدلول آن دقيقاً مـي            

آورد لـزوم  مخالفت با رأي قطعي سابق باشد و تنها اثري كه رأي قطعي مذكور بـه وجـود مـي     

اعتراض ثالث اصلي يا طاري است تا به موجب آن در ابتدا وضعيت اعتبار نـسبي رأي مـدني                    

شود مشخص گردد، آن گـاه   د آثار آن در مقابل شخص جديد كه ثالث ناميده مي          معلوم و حدو  

اين نتيجه مبتني بر اصل . در مورد سبب جديد يا همان سبب سابق رسيدگي مجدد به عمل آيد       

نسبيت روابط مدني است و چون رأي دادگاه نيز در هر درجه از اهميتي كه باشد تنها برگردان             

را بـا خـود همـراه دارد و باعـث     ) نسبيت(ثر اصلي آن رابطه حقوقي اي است لذا ا چنين رابطه 

تغييـر  . ممنوعيت ادعاي شخص ثالث كه مصون از حقوق و تكاليف مذكور است نخواهد شـد       

توانـد مـانع از   توان با اين قاعده معرفي كرد كه هيچ دعوايي نميشخص در دعوي مدني را مي     

مدني شخص تغيير يافت دعوي نيز قابل طرح ادعاي شخص ثالث شود و هر بار كه در مسائل    

هاي قانون آئين دادرسي دادگاه۴۲۶ماده ۴و بند ۳۷۱ماده ۴، بند ۸۴ماده ۶مفهوم بند(باشد مي

).عمومي و انقالب در امور مدني

توان در دعاوي كيفري تصور نمود، منظـور      برخالف حقوق مدني، چنين قواعدي را نمي      . ۳

اي ر دعوي كيفري آن است كه در نظام حقوقي يك بار به عمل مجرمانه         از امر مختوم كيفري د    

تـوان بـه همـان عمـل مجـدداً      تحت هيچ شرطي نمـي     ،رسيدگي و با صدور رأي و اجراي آن       

. رسيدگي كرد هر چند كه اين ممنوعيت متضمن تغيير شخص يا ذينفـع دعـوي كيفـري باشـد         
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كيفري به دنبال تحميل آن بر شخص سبب در دعوي كيفري آن ضمان اجرايي است كه حقوق      

باشد و خود را با عناوين مجازات، اقدام تأميني و تربيتي يا جايگزين مجازات حـبس     مجرم مي 

دهـد  و مجازات اجتماعي و يا تبديل مجازات اصلي به نوع ديگر از ضـمانت اجـرا نـشان مـي         

يـرا دعـوي كيفـري را    بديهي است چنين مفهومي تنها يك بار قابليت تحقق و خاتمه را دارد ز   

كند و سبب آن كه تحميل ضمانت مدعي العموم به نمايندگي از جامعه و نظام حقوقي اقامه مي     

اجرا است در اختيار اشخاص خصوصي نخواهد بود تا تغيير آنها، سبب جديـدي بـراي اقامـه            

بـه  تـوان در اين مورد اگر بخشي از سبب دعوي اعمال نشده باشد نيز مي        . دعوي كيفري باشد  

طرح همان عمل مجرمانه اقدام كرد مگر آن كه در هنگام رسيدگي به دعوي اول سبب دعـوي               

تـوان در جـرم   فراهم نشده و امكان بالقوه رسيدگي نيز ميسر نباشد كـه مـصداقي از آن را مـي            

كالهبرداري مالحظه نمود زيرا اگر عمل مجرمانه واحدي را به عنوان ركن مادي كالهبـرداري               

و صدور رأي قرار دهيم و مجازات حبس و جزاي نقدي مقرر را براي آن تعيـين     مورد بررسي 

كند نماييم باز هم امكان تحقق سبب جديدي وجود دارد كه طرح دعوي مجدد آن را توجيه مي

است كه مال باخته جديدي حضور يافته و چون بخشي از سـبب جـرم تعـين            و آن در فرضي   

جزاي نقدي معادل مال مورد كالهبرداري است و در شكايت جديد زيان ديده بررسي خواهـد    

شد لذا تعيين حبس و اجراي آن در دعوي سابق مانع از طرح شكايت شخص جديـد و تأييـد     

ز سبب قانون مورد لحـوق رأي دادگـاه قـرار           دعوي توسط دادسرا نيست و بخش باقي مانده ا        

گيرد هر چند مجازات حبس آن امري مختوم است و كم يا زياد بودن ميزان حـبس تـأثيري        مي

توان به بهانه سبب جديد، مجازات حبس را بيـشتر          در مخدوش نمودن اين اعتبار ندارد و نمي       

ان ديده جديد است كـه در  كرد اين امكان تنها در مورد جزاي نقدي آن هم معادل خسارت زي            

دعوي سابق حضور نداشته و براي مقام عمومي نيز امكان بالقوه بررسي و اتخاذ تصميم نبـوده          

در ايــن ۲۶/۱۲/۸۳مورخـه  -۹۷۹۱/۷اداره حقـوقي قــوه قـضائيه نيــز در نظـر شــماره    . اسـت 

ز بزه چنان چه پس از طرح شكايت تعدادي از مال باختگان ناشي ا«دارد كه خصوص اعالم مي

كالهبرداري و يا انتقال مال غير حكم قطعي صادر و تعـداد ديگـر نيـز متعاقـب حكـم قطعـي            
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صادره در خصوص همان پرونده اعالم شكايت نمايند شكايت آنان قابل رسـيدگي اسـت و از      

و دقيقاً به دليل تغيير سبب دعوي كيفري است كه         » شمول قاعده اعتبار امر مختوم خارج است      

اي وارد آيد و ديه مقرر و مجازات عمل تعيين شـود و  عمل واحد مجرمانه صدمهاگر در نتيجه 

هر ) براي مثال صدمه به قتل منتهي شود(به دنبال آن صدمه بندي بعدي نوع جرم را تغيير دهد   

چند عمل مورد رسيدگي قرار گرفته است ولي سبب جديدي حادث شده و بخشي از ضمانت        

بـه همـين جهـت    . كه مالزمه با فقدان امر مختومه خواهد داشتاجراي كيفري بايد اجرا گردد  

در جرايمـي كـه نتـايج و آثـار عمـل      «دارد  بيـان مـي    ۸/۱۰/۱۳۵۳همان مرجع در نظريه مورخ      

مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعي فقـط در حـدود نتـايجي كـه ضـمن رسـيدگي         

».ها را دارددادگاه ملحوظ و قابل پيش بيني بوده اعتبار قضيه محكوم ب

اي بـا  هر چند موضعيت شخص در دعوي كيفري نيز اصوالً به نحوي اسـت كـه رابطـه    -۴

تـوان تـأثيرات آن را در بخـشي از    تغيير دعوي ندارد ولي بر خالف سبب دعوي كيفـري نمـي   

تغيير شخص در دعوي كيفـري اصـوالً تـأثيري در دعـوي جديـد نـدارد و               . جرايم انكار نمود  

ع امر مختوم شود مگر اين كه عمل مجرمانه از جملـه جرايمـي باشـد كـه مبنـاي               تواند مان نمي

ها حيثيت رواني و شخصيت معنوي شخص باشد كـه   اصلي و پايگاه عمده در جرم انگاري آن       

توانـد  تنها در اين موارد اگر شخص خصوصي ديگري اقامه دعوي كنـد دادسـرا و دادگـاه مـي     

ديگر تكرار نمايد اما اين محـدوديت را هـم دارد كـه      رسيدگي به همان عمل واحد را يك بار       

توان به باقي مانده توان از حداكثر مجازات قانوني تجاوز نمود و تنها مي  تحت هيچ شرطي نمي   

بدين سان در جرايمـي ماننـد صـدمات بـدني، سـرقت و      . ضمانت اجرا يا كمتر از آن رأي داد    

تواند مـانع از  يدگي شد تغيير شخص نمي   خيانت در امانت همين كه عمل مجرمانه يك بار رس         

اعتبار امر مختوم شود و تنها در مورد ديه مقرر است كه مي توان رسيدگي كرد امـا در جـرايم              

توهين و قذف و افتراء كه علت اساسي جرم انگاري آنها حفظ حيثيت رواني و سرمايه معنوي          

راي اسـتماع دعـوي     شخص است رسيدگي به عمل مجرمانه متهم در دعـوي سـابق مـانعي بـ               

شخصي كه در اثر همان مورد خطاب توهين قـرار گرفتـه و در سـابق حـضور نداشـته باشـد                       
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تواند مجازات مستقل بدون در نظر گرفتن مجـازات سـابق           نخواهد بود هر چند كه دادگاه نمي      

براي متهم تعيين كند و براي مثال اگر در دعوي سابق مجازات ده ضربه شالق تعيين شده باشد 

ضربه شالق باشد بلكه تعيين مجازات به ۷۴تواند متضمن مجازات مستقل تا   عوي جديد نمي  د

نحوي است كه در مجموع از مجازات قانوني تجاوز نكند و اگر در دعوي ديگر مواجه با رأي            

توان به اعالم محكوميت شخص بـدون     قطعي شويم كه متضمن حداكثر مجازات است تنها مي        

قـانون مجـازات   ۱۵۲اين نتيجه هـر چنـد در ظـاهر بـا مـاده         . قدام نمود تعيين مجازات ديگر ا   

اسالمي در باب قذف مغايرت دارد لكن به دليل اين كه قياس توهين با قذف پذيرفتني نيـست               

باشد و اضافه بر بطالن قياس در تئوري حقوق اسالم و ايران، مغاير اصول حقوق كيفري نيز مي

هر در مورد تسري حكم قذف به ساير جرايم ترديد جدي و به همين دليل مرحوم صاحب جوا    

و هل احلكم يف التعزير كذالك؟ قال مجاعه منهم املفيد و سالر، علي ما حكي         : كندنموده و اعالم مي   

لكونـه مـن    . نعم، بل يف املسالك نسبته ايل املشهور الولويه خالفاً للمحكي عن ابن ادريس من العدم              

و ال معين الختالف خنا و دالك الن التعزير منوط بنظـر            : صف اخلالف فقال  القياس املمنوع و نفي املن    

فهو يودب باسباب امجاعه بغري القذف مبا يراه فانه  . احلاكم و ليس له بالسنبه ايل كل واحد حد حمدود         

مع احلكم بتعدد التعزير حيب ضربه ازيد من احلد ليخص كل واحد منهم سوطاً فصاعداً و علي القـول       

لذا براي جمـع بـين   ) ۴۲۳و ۴۲۲، ص۴۱جلـد  (. و اهللا العامل. ه الجيوزله بلوغ احلدبا التعزير مطلقاً    باحتاد

اصول دادرسي عادالنه و منصفانه، حفظ حيثيت آن كه اگر جرم در وضعيت ديگري باشـد كـه           

مبناي ممنوعيت آن توجه مستقيم به شخصيت رواني و حيثيت او نداشته باشد، به محض اتخاذ 

تواند رسـيدگي مجـدد بـه همـان      و حصول امر مختوم هر شخص در هر وضعيتي نمي          تصميم

.عمل مجرمانه را درخواست كند

موضوع دعوي كيفري عمل ارتكابي است كه در اصـطالح، ركـن مـادي جـرم معرفـي                     -۵

اي كه بـه مـتهم نـسبت      بديهي است در دعوي كيفري بايد چهارچوب اعمال مجرمانه        . شودمي

تـرك فعـل يـا    (دقيقاً تعيين شود و به همين دليل در تفهيم اتهام بايد اعمال مادي       شودداده مي 
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را براي متهم تصريح كرد نه عناوين يا توصيفات حقـوقي عمـل را كـه امـري قـانوني و               ) فعل

موضوع دعوي كيفري وقتي بدين معني ترسيم شد هيچ     . حكمي و در اختيار مقام قضايي است      

دد اشخاص ندارد و هميشه يك فعـل را بـا يـك توصـيف مجـازات        ارتباطي با  توصيفات متع    

كنند اعم از اينكه در مرحله تحقق نيز يك توصيف داشته باشد يا چند وصف متعدد را دارا                 مي

باشد كه در اين صورت بايد با اصل تـداخل توصـيفات و رعايـت تعـدد معنـوي مجـازات را           

حالت، تعيين و اجراي مجازات تـابع يـك   در هر دو  . براساس شديدترين توصيف اعمال نمود    

تواند از منظر خـود تغييـر راه حـل سـابق را درخواسـت و        توصيف است و هيچ شخصي نمي     

آن چه مشمول امر مختوم مي باشـد عمـل مرتكـب            . تقاضاي رسيدگي با توصيف جديد نمايد     

عـدم  است كه يك بار رسيدگي و با هر وصفي مورد حكم قرار گرفته است و لذا حـضور يـا                   

تواند امر مختوم را نقض و طرح مجدد دعـوي را تجـويز       حضور شخص در دعوي سابق، نمي     

آورد و به ايـن بهانـه       كند حتي اثبات اشتباه در توصيف نيز خللي به اعتبار مورد نظر وارد نمي             

بنابراين اگر مجموع عناصـر عمـل مـتهم مـورد           . توان دعوي مختومه را به جريان انداخت      نمي

دگاه قرار گرفت و حكم معيني براساس توصيف و عنوان قانوني ويژه اي صادر شـد       ارزيابي دا 

توان براساس همان عناصر عمل و تنها با تغيير توصيف و شـخص مطـرح            هيچ دعوايي را نمي   

اين نتيجه خود ملهـم از      . نمود هر چند شخص زيان ديده در دعوي سابق حضور نداشته باشد           

ل استقرار مقررات و قواعد فـرع و يـا مبتنـي بـودن بـر اصـل       چند مقدمة ديگر است كه به دلي      

:گيرد كه از جمله عبارتند ازحقوقي مشخص مورد پذيرش قرار مي

ترين توصيفات حقوقي به نحوي كه تعيين جايگـاه حقـوقي عمـل      رعايت اصل دقيق   -۱-۵

اصـل  . مجرمانه در معرض تغيير وصف قرار نگرفته و تغيير شخص نيز در آن بـي تـأثير باشـد          

ترين توصيف به معناي آن است كه دادگاه هر عنوان قانوني قابل انطبـاق بـر               ترين و كامل  دقيق

عمل مجرمانه را بررسي و در رأي ذكر نموده براساس قواعد تعدد توصيف معيني را كه مبنـاي   

براي مثال در موردي كه مـال مـورد امانـت           : تعيين مجازات خواهد بود به صراحت اعالم كند       

رسد از يك سو امكان توصيف حقوقي فروش مـال غيـر و از سـوي          ط امين به فروش مي    توس
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ديگر امكان توصف خيانت وجود دارد و با مشخص شدن توصيف مذكور، دعاوي مرتبط با آن 

از هيچ شخصي قابل پذيرش نخواهد بود حتي اگر در دعوي سـابق حـضور نداشـته باشـد در       

نظر دادگاه قرار گرفت ولي توصـيفي نادرسـت بـه عمـل     عين حال اگر تمام اعمال متهم مورد    

ترين و كامل ترين توصيف را رعايت نكرده است اما يا به دليـل نظـر             آورد هر چند اصل دقيق    

قضايي مستقل دادگاه يا به دليل اين كه اصل اعتبار امر مختوم بسيار مهم تـر اسـت و جايگـاه                      

أي قطعـي دادگـاه شـد و امـر مختـوم را           مؤثرتري نسبت به آن اصل دارد نمي توان متعرض ر         

هاي حقوقي در امكان اشتباه رأي اتفاق نظـر دارنـد و            بديهي است كه تمام نظام    . ناديده گرفت 

دقيقاً براي پرهيز از اعالم رسمي چنين اشتباهي كه موجب بي اعتمادي و تزلزل امنيت حقوقي          

در موارد استثنايي اعاده دادرسـي را  نمايند و تنهاشود، همچنان بر قاعده امر مختوم تكيه مي مي

.دهندبه نفع متهم مورد پذيرش قرار مي

جلـوگيري از تعـارض احكـام و      (عالوه بر مبناي اعتبار امر مختوم در دعوي مـدني            -۲-۵

حقوق كيفري مبناي ديگري نيز دارد كـه اعتبـار امـر مختـوم را               ) ممنوعيت طرح مجدد دعوي   

معرفـي    » تأكيد تقويـت جنبـه برائـت مـتهم        «را كه ما با عنوان       اين مبنا . كندتقويت و تأكيد مي   

ترين اثر را در نفـي دعـوي     كنيم باعث نگرش متفاوتي به قاعده امر مختوم مي شود كه مهم           مي

هر بار كه . دهدجديد هر چند در تعارض با مدلول التزامي و تضمني رأي سابق باشد، نشان مي 

دعوي جديد ترديد شود با توجه بـه ايـن نكتـه مـانع از     در تحقق امر مختوم و قابليت پذيرش 

شويم تـا برائـت مـتهم تقويـت گـردد و خطـر توصـيفات متعـدد و                پذيرش دعوي مذكور مي   

اشخاص مختلف، دعوي كهنه را زنده نكند و موقعيت متهم را متزلزل ننمايـد ايـن امـر باعـث       

نماييم و بـا تحقـق يـك    شود كه در بررسي وحدت عمل و وحدت توصيف تأكيد بيشتري           مي

.وصف مجرمانه از عمل، براي هميشه امكان طرح مجدد دعوي را ممنوع بدانيم

استقراء در مقررات و قواعد فرعي كه متضمن برخي جرايم داراي چندين زيان ديده               -۳-۵

دهد كه آن چه براي رعايت قاعده امر مختوم كيفـري مهـم و اساسـي اسـت             باشد نشان مي  مي

م و رسيدگي به آن در يك برهه زماني و در جريان يك دادرسي است و اگـر             وحدت فعل مته  
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عمل مذكور به هر نحو و توسط هر شخص مورد درخواست رسيدگي و تعقيب قـرار گرفـت                 

رغم اين كه به همين جهت علي. تواند همان عمل را مجدداً درخواست كندشخص ديگري نمي

توانـد بـا   باشد و ايـن جـرم مـي   مجازات آن ميانتقال مال ديگري مشمول جرم كالهبرداري و      

درخواست خريدار جاهل يا مالك مال تعقيب شود لكن اگر همين عمل از طريق سند رسـمي               

۸در مـاده  . باشـد تحقق يابد توصيف آن تغيير يافته و مشمول قواعد جعل در سند رسمي مـي              

دهد كـه  اد شده و نشان مي  قانون مجازات راجع به انتقال مال غير به كرات از چنين وضعيتي ي            

با شروع تعقيب متهم به وسيله دادستان يا درخواست خريدار يا مالك، عمل مورد لحوق حكم          

گيرد و با صدور رأي، شخص ديگـري كـه   دادگاه و توصيف جرم جعل و مجازات آن قرار مي      

بق تواند به ادعاي زيان و غايب بـودن در دعـوي سـا   در دعوي سابق حضور نداشته است نمي     

در اين فرض قـضيه مـشمول امـر مختـوم اسـت و       . رسيدگي به همان عمل را درخواست كند      

قانون مجازات اسالمي نيز معامله نـسبت بـه        ۶۶۲ماده  . باشدتجديد مطلع آن خالف اصول مي     

در اين مورد اگر بنابر نظـري كـه خـود سـارق را نيـز             . مال مسروقه را جرم اعالم نموده است      

انند، تصور انتقال مال مسروقه را به شخص با حسن نيت و كسي كـه از   دمشمول اين حكم مي   

سرقت مال اطالعي ندارد داشته باشيم آيا با صدور حكم و قطعيت آن و توصيف عمل سـارق            

توانـد عليـه سـارق بـه جـرم      آيا خريدار جاهل از سرقت مي» معامله نسبت به مال مسروقه «به  

بديهي است كه امر مختوم كيفري اجازه چنين امري را انتقال مال غير طرح دعوي كيفري نمايد

.دهد و تغيير شخص، تغيير توصيف را به دنبال نخواهد داشتنمي

باشـد و رويـه قـضايي امريكـا و     هاي حقوقي ديگر نيز مـي آن چه بيان شد بازتاب نظام    -۶

هـا بـر   پيرو آنهايدادگاه عالي اين كشور، رويه قضايي فرانسه و ديوان كشور آن و ديگر نظام        

اجازه طرح ادعاي مجدد را ) استاپل(در نظام حقوقي كامن ال نيز . اين اصول وحدت نظر دارند    

تـر بـراي پـذيرش دعـوي     گيرانـه دهد و در اين نظام حتي قواعدي سخت   به هيچ شخصي نمي   

اي و جهـاني و مقـررات اساسـنامه ديـوان كيفـري                هـاي منطقـه   كنوانـسيون . مجدد وجود دارد  

پردازنـد و در حقـوق   المللي و آئين رسيدگي آن نيز با اين رويكرد به بحث امر مختوم مـي          بين
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اداره حقـوقي اشـاره نمـود كـه در     ۲۳/۲/۸۵مورخه   ۱۰۷۹/۷توان به نظريه شماره     ايران نيز مي  

در صورت عدم آگاهي از انتقال مـال  (پاسخ به سؤالي راجع به امكان شكايت خريدار مال غير      

ر صورتي كه دعوي سابق توسط مالك مطرح و منتهي بـه صـدور حكـم قطعـي شـده اسـت               د) غير

بوده كـه بـا شـكايت    ) فروش ملك ب(جرم ارتكابي شخص الف فروش مال غير     «دارد كه   اعالم مي 

شخص ب مورد تعقيب قرار گرفته و محكوميت يافته است و چون شكايت شخص ج نيـز فـروش                    

تـوان بـه اتهـام    ص است و هر شخصي را فقط يـك بـار مـي   همين ملك است و از ناحيه همين شخ 

توان شخص الف را مجدداً بـه همـين اتهـام تحـت تعقيـب               ارتكاب يك جرم محكوم نمود لذا نمي      

در » .تواند براي جبران ضرر و زيان وارده به خود از طريق حقوقي اقـدام نمايـد      خريدار مي . قرار داد 

مـال  عه نيز توجه داشـت كـه اصـرار بـر حقـوق كيفـري و ا        كنار اين اصول و قواعد بايد به اين نكت        

ده مجازات، منطبق با رويكرد واقعي و هدف اين رشته نيست و در اعمال دعـوي كيفـري نبايـد زيـا            

مـتهم از مجـازات شـوند نبايـد بـا نقـض       نكرد و حتي اگر توصيفات اشتباه سبب مصون ماند    روي

راه مـدني و قواعـد آن جـايگزين    ؛تباه صـحه نهـاد  اصول برتر و بنيادين نظير امر مختوم بر ايـن اشـ          

.حقيقي چنين مواردي است

نظر به اين كه دادگاه عمومي جزايي مشهد عمل متهم را در فروش مال اماني، خيانـت در امانـت          

رسد علت صدور چنين رايـي را در ايـن امـر تحليـل نمـوده اسـت كـه          توصيف نموده و به نظر مي     

آن را تصاحب نموده و تصاحب به معني تغيير رويكـرد ذهـن شـخص      ا فروش مال، در واقع    بامين،  

و تصور مالكيت از سوي اوست كه مبرز خارجي يا همان عمـل مـتهم در فـروش مـال حكايـت از                  

توان خالف قانون دانست و با فرض آن نيـز، اعتبـار رأي     هني دارد و اين تفسير را نمي      ذچنين تغيير   

مان عمل و همان تعقيب است و اقدام شاكي فعلـي، در طـرح   قطعي اجرا شده مانع از طرح مجدد ه       

۶دعوي كيفري، به دليل همان فعل متهم است كه سابقاً مورد حكـم قـرار گرفتـه و رأي بـه تحمـل            

و اجرا نيز گرديده است لذا موضوع شكايت امر مختوم كيفري اسـت و داديـاري بـا    رماه حبس صاد 

امـر  (قانون آئـين دادرسـي كيفـري    ۶گفته و رعايت ماده پيش استناد به اصول كلي حقوقي و قواعد       
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بـه  قـرار صـادره ظـرف ده روز پـس از ابـالغ      . داردقرار موقوفي تعقيب متهم را صـادر مـي      ) مختوم

)۱۲/۳(ع. باشدشاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي

مجتمع ثامن دادسراي عمومي و انقالب۱۱داديار شعبه 

عبداهللا خدابخشي

با قرار صادره موافقم 

سيد علي صالح

داديار اظهارنظر

اين قرار، با همة مزايايي كه دارد مصون از انتقاد نيست، هر چند انتقادها در برابـر آن مزايـا           

: ناچيز باشد

سبب در دعوي كيفري آن ضمانت اجرايي است كه حقوق كيفري به «: خوانيمدر قرار مي. ۱

باشد و خود را با عناوين مجازات، اقدام تأميني و تربيتـي    دنبال تحميل آن بر شخص مجرم مي      

يا جايگزين مجازات حبس و مجازات اجتمـاعي و تبـديل مجـازات اصـلي بـه نـوع ديگـر از           

هد بدين ترتيب، سبب دعواي كيفـري حكـم قـانون اسـت كـه عمـل                 دضمانت اجرا نشان مي   

به همين جهت، از آن نتيجه گرفته شـده اسـت كـه    . شناسدو جرم مي» دهدمرتكب را كيفر مي  

العمـوم  چنين مفهومي تنها يك بار قابليت تحقق و خاتمه را دارد، زيرا دعوي كيفري را مدعي     «

كند و سبب آن كه تحميل ضمانت اجرا است در ميبه نمايندگي از جامعه و نظام حقوقي اقامه 

ها سبب جديـدي بـراي اقامـه دعـوي كيفـري          اختيار مدعي خصوصي نخواهد بود تا تغيير آن       

.»باشد

بخشي از اين استنتاج، كه ناظر به پايان دعـواي كيفـري در نتيجـة اعمـال مجـازات اسـت،         

همچنين، در ايـن بـاره كـه    . ار آمدرسد، چنان كه در مقدمة اين گفتدرست و منطقي به نظر مي   

تواند عملـي را مـستحق مجـازات بدانـد     قانون پايه و ركن هر جرم است و تنها اين مرجع مي          

با وجود اين، قرار دادن قانون در رديف ساير وقـايع حقـوقي و پـذيرش آن بـه          . سخني نيست 

اي است كه عهمقصود از سبب واق. توان گذشتعنوان سبب كيفري خطايي است كه از آن نمي      
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بنابراين، در . قانون به آن سببيت اعطا كرده است تا كيفر پيش بيني شده در قانون را جلب كند               

مقام تعيين سبب دعوا بايد از خالق اسباب گذشت و به وقـايعي پرداخـت كـه سـبب تعقيـب            

گيرند و از اين ديدگاه، سبب دعواي كيفري ارتكاب عمل ممنوعي است كه در             كيفري قرار مي  

در نتيجه هر دعوا كه مستند به آن عمـل طـرح شـود، خـواه بـا      . قانون جرم شناخته شده است    

، )مانند انتقال مال غير(يا با وصف و عنوان ديگر ) مانند كالهبرداري(همان وصف پيشين باشد   

داراي سبب و موضوع مشترك است، بر همين مبنا با صدور نخـستين حكـم رسـيدگي پايـان                       

اي كه در قـرار  اين است كه گفته شد، نتيجه  . كندتبار امر قضاوت شده را پيدا مي      پذيرد و اع  مي

.گرفته شده درست است، ولي مقدمات آن بايد اصالح شود

توضيح ديگري را كه بـر ايـن نقـد علمـي بايـد افـزود تفـاوت ظريـف موضـوع و سـبب دعـواي             . ۲

را آمـده اسـت، عمـل ارتكـاب شـده يـا       موضوع دعوا، همان گونه كه در قرار مستدل دادسـ  : كيفري است 

عنصر مادي جرم، قطع نظر از مقام و وصـف آن در قـوانين كيفـري اسـت، ماننـد ربـودن در سـرقت يـا                    

تجاوز از حدود اختيـار در خيانـت در امانـت يـا وارد كـردن ضـربه در جـرح يـا نـسبت نـاروا دادن در                      

شـود، بـه خـودي خـود سـبب        ف واگذار مـي   ولي، اين وقايع كه شرايط آنها به طور معمول به عر          . افتراء

گـذار و ضـمانت اجـراي    كند كـه در پرتـو نظـر قـانون    تعقيب كيفري نيست؛ زماني اين وصف را پيدا مي  

بدين ترتيـب، عمـل نهـي شـده بـه لحـاظ وصـف كيفـري آن،            . آن قرار گيرد و به آن اعطاء سببيت شود        

آفرينـد،  حكم قـانون اسـت كـه سـبب مـي     به بيان ديگر، هر چند كه . سبب تعقيب و دعواي كيفري است     

ولي اين موجود مجرد پيش از تحقق موضوع و مصداق خـارجي خـود سـبب نيـست، يـا دسـت كـم در          

.آيدزمرة اسباب خارجي به حساب نمي

هر چند چگـونگي طـرح و اسـتنباط احكـام در قـرار موضـوع بحـث شـايان تقـدير اسـت، بايـد                       . ۳

نـشگاهي و علمـي اسـت تـا قـضايي و بايـد انـصاف داد كـه آقـاي                پذيرفت كه شيوه انشاء قرار بيشتر دا      

داديار در توجيه و تبيين خـود راه افـراط پيمـوده و بـه شـيوه معلمـان بـه تفـصيلي دسـت زده كـه گـاه                       

به عنوان مثال، پس از اسـتنباط حكـم از قـوانين موضـوعه، ضـرورتي نـدارد كـه              : ضرورت نداشته است  

ايـن شـيوه نگـارش در    . قذف بـه سـاير جـرائم پرداختـه شـود     به ترديد صاحب جواهر در سرايت حكم    
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در رأي . تعليم پسنديده و مفيد است، ولـي در مقـام قـضاء و حكومـت نـامعهود و غيـر ضـروري اسـت            

اشـاره بـه رويـه قـضايي     . بايد به مسائلي قناعت كرد كه الزمة صدور حكـم و توجيـه حقـوقي آن اسـت          

قـامي را كـه در مقـام اعمـال حاكميـت ملـي و قـضايي اسـت         ال، رأي مفرانسه و آمريكـا و مبـاني كـامن       

.كند و الزمة صدور رأي نيستتوجيه نمي

ماند تقـدير و خوشـنودي اسـت نـه افـسوس      با وجود اين، آنچه پس از اين نقد و تحليل در ذهن مي        

ز ايـن  هـا ا زنـد كـه باشـد كـه همـه آراء دادگـاه      اين آرزو نيز در ضمير عاشقان عدالت جوانه مي  . و انكار 

.روح گردددست شود و تعقّل و پژوهش جانشين گريز از بحث يا انجام دادن وظيفه بي
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٢٧هاي اعتبار امر قضاوت شده در امور كيفري نقدي بر قرار داديارويژگي

ه د ی ا ما اا 
ی *ن خا

چكيده

ي جنايي، نخستين مرحله، آن است كه انديشه و ميل به ارتكاب جرم    در مسير تكوين پديده   

ب    ي آغـاز و جرقـه شـروع محـسو    ي مجرمانـه نقطـه   انديشه. گردددر مخيله مرتكب ظاهر مي    

ي ارتكـاب جـرم در قالـب    ي خام و اوليـه    در اين مقطع از مراحل ارتكاب جرم، ماده       . شودمي

به شكلي سـرگردان و متزلـزل و لـوج و    ) مجرم(ي جنايي انديشه، در فكر و ذهن معمار پديده 

نمايد، و در جوالنگاه ذهن وي، نشو و نما يافته و با كـاهش حالـت تزلـزل، مهيـاي           رسوخ مي 

گردد، به طوري كه در صورت فقدان مانع ارادي يـا       ي عزم و قصد مجرمانه مي     مرحلهورود به   

ي وسايل و مقدمات و شروع بـه عمليـات اجرايـي،           غير ارادي، با طي طريق از مسيرهاي تهيه       

گردد، انديشه مجرمانه از نظر دين اسالم، قانون اساسـي، اسـناد بـين      ي مجرمانه كامل مي   پديده

شوند و نه بر گاه جرم شناسان، قابل كيفر نيست زيرا مجازات بر اعمال بار مي         المللي و نيز ديد   

ها و لذا، در هيچ مكتب آزاد انديشي انگيزه قابـل مجـازات نيـست، زيـرا اصـل، آزادي                 انديشه

١.عقيده و انديشه است

واژگان كليدي 

ي نديـشه ي مجرمانـه، كيفـر ا     ي جنايي، مراحل ارتكاب جـرم، ظهـور جـرم، انديـشه           پديده

.مجرمانه، حقوق بشر، آزادي انديشه

.دادسراي عمومي و انقالب كرمانشاه و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسينهم بازپرس شعبة *

قق ي مجرمانه تا تحاثر جزايي مترتب بر انديشه"مقاله حاضر تلخيص بخشي از پايان نامه نگارنده است كه تحت عنوان . ۱

».دفاع شده است۸۳به راهنمايي دكتر رضا نوربها در سال "فعل مجرمانه
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در آمد

در معناي اصطالحي آن اتفاق نظـر  . جرم در لغت به معناي گناه، جناح و عصيان آمده است  

گذار آن بود و بر اخـالق اسـتوار اسـت، هـر عمـل      كه كانت پايه  » عدالت مطلقه «. وجود ندارد 

. استخالف اخالق حسنه را جرم دانسته

ن و جرم شناسان نيز جرم را عملي ضد اجتماعي ومخـالف وجـدان عمـومي                جامعه شناسا 

رافائـل  . داند كه وجدان عمومي را جريحـه دار كنـد    دوركيم جرم را عملي مي    . اندتعريف كرده 

جرم را عملي دانسته كه در هر زمان و مكـان       -قاضي دادگاه و جرم شناس ايتاليايي      -گاروفالو

از ديدگاه شريعت اسالم جرم . دار نمايدستي انساني را جريحهاحساسات شرافتمندانه و نوع دو   

.تجاوز به حق اهللا و حق الناس مي باشد كه داراي مفاسد شخصي يا اجتماعي است

در تعريفي ساده عبارت است از، فعل يا ترك فعلي كه از انسان سر ١از نظر اصطالحي جرم 

هت فرد مرتكب از سـوي جامعـه مـورد         سازد و به همين ج    زند و نظم اجتماع را مختل مي      مي

.گيردمجازات قرار مي

ي انساني است با خلقت بشر خلق گرديده و قدمت آن به            ي شوم جرم كه يك پديده     پديده

اي چـون  آدم و حوا به علت ارتكاب عمل ممنوعـه و نهـي شـده   . ي تاريخ بشريت است   اندازه

پسرشان قابيل برادر خـود  )۲۸-۲۷ده آيات ي مائسوره(. خوردن گندم يا سيب از بهشت رانده شدند    

ي خبيث تا به امروز در مِعيِت و ارتكاب اين پديده)۳۶-۳۵ي بقره آياتسوره(هابيل را به قتل رساند

ي گـسترش و پيچيـدگي   انسان و جامعه بشري طي طريق نموده و با نگرشي به اوضاع و نحوه   

راه انسان در آينده نيز، كسي به خـود ترديـد        جرايم امروزي، در ابقاء و وجود اين پديده به هم         

.دهدراه نمي

اي اي حساب شده و پيچيده    زند، پديده ي مجرمانه كه با توصيف فوق از آدمي سر مي         پديده

باشد كه بر اساس يك سري قواعد خاص رفتاري و اعمال شگردهاي خاص و طي مراحـل   مي

بـراي وصـول بـه هـدف نهـايي خـود طـي                 راهي را كه مجرم     . يابداي تحقق مي  و فرايند ويژه  

1 . Crime



٢٩ي مجرمانهماهيت و اثر جزايي انديشه

راه «نمايد راهي است طوالني و دشوار و با مراحـل متعـدد و مختلـف كـه اروپائيـان آن را           مي

را ٢گـذار از انديـشه بـه عمـل         ١نامند؛ كه در طي آن مجرم با پيمودن فرايند جنايي         مي» جنايت

ويش به مثابه ساير اعمال ارادي به طوري كه مجرم در ارتكاب فعل مجرمانه خ . نمايدتجربه مي 

ي مجرمانـه خـويش بـه تفكـر و تفحـص        خود و شايد هم با دقتي بيشتر، در خصوص انديشه        

پردازد و پس از حسابگري الزم و سنجش كامل سود و زيان جرم، چنانچه به ظاهر قضيه و       مي

ورد نمود، قـصد  هاي خود سود حاصل از جرم را بيش از آن بر آ  با نظر داشتن اهداف و انگيزه     

ي وسايل ارتكاب جرم، شـروع بـه عمليـات    گيرد و با تهيه  و تصميم جازم به ارتكاب جرم مي      

اجرايي جرم نموده و در اين ميان چنانچه بنابر علل ارادي و غير ارادي از ادامه مسير منـصرف         

.يابدنشود جرم به طور كامل واقع شده و تكوين مي

ي مقـدمات و   ي مجرمانه، قـصد مجرمانـه، تهيـه       ل انديشه بنابراين مراحل ارتكاب جرم شام    

باشد كه در اين نوشتار بـه تبيـين   و جرم تام مي) جرم عقيم. (وسايل ارتكاب جرم، شروع جرم 

پـردازيم و ضـمن بررسـي فراينـد     ي اول ارتكاب جرم، يعني انديشه مجرمانه ميماهيت مرحله 

ي ديشه و فقدان آثار كيفري و جزايي انديـشه ظهور و تكوين اين مرحله، به بيان اصل آزادي ان      

.پردازيممجرمانه از زواياي مختلف مي

انديشه-۱

ماهيت انديشه و نقطه ظهور آن) ۱-۱

انديشه به معناي فكر كردن و بررسي و تحليل ذهنـي امـوري اسـت كـه از طريـق حـواس         

تفّوق بشر بـر سـاير       انديشه و تفكر، شاخصه اصلي و عظيم      . شودي انسان دريافت مي   پنجگانه

ها و كماالت است، به طوري كه قدرت تعقّل كه علت تمام فنون و پيشرفت. باشدمخلوقات مي

تهـي از نيـروي تعقـل بـوده و در     ،انسان فاقد انديـشه  . باشدمتكي بر انديشه، و تفكر آدمي مي      

كون شاخص وجود انسان بيـشتر تفكـر او اسـت، حركـت يـا سـ               «. نتيجه برابر با حيوان است    

1 . Criminal Process.
2 . Actiny out
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ترديد مفيـد بـودن   بي. دليل آن استشخصيت، اغلب در تحول منطقي اين شاخص يا ركود بي        

هر حركت و يا مضر بودن هر سكون وابسته به بنيادهاي فردي و اجتماعي است و در اين دو،             

اغلب بنيادهاي فردي غالب بر شكل اجتماعي آن است و دخالت مستقيم يا غير مـستقيم فكـر            

سكون غير منطقي تفكر موقعيـت  ... كندرات منطقي يا غير منطقي را توجيه مي       خوب يا بد، امو   

دهنـد و وجـود در      ها مفـاهيم خـود را از دسـت مـي          كند، ارزش ها را متزلزل مي   بررسي رابطه 

آنچه انسان را در نزد خداوند به اشرف مخلوقات     )۱۷۱: ۱۳۷۷نوربما،  (» گيردمعرض خطر قرار مي   

بار تكليف و مـسؤوليت انـسان نيـز، بـه خـاطر      . يشه و تعقل او استمتصف نموده، قدرت اند  

شـماري بـه مـسأله انديـشه و        هـاي بـي   نيروي انديشه و تعقل او است و در قرآن كريم در آيه           

.اهميت تفكر در مسايل و مخلوقات جهان هستي اشاره شده است

انديـشه و تعقّـل        انسان به لحاظ كنجكاوي و نيز نيازهاي سيري ناپذير خود، دايـم محتـاج             

باشد و همين امر باعث آن است كه آن چه انسان به طور روزمره از طريق حواس دريافـت              مي

مـورد  «دارد، به جهت كنكاش و يا از جهت نيازمندي، براي شناخت و حل مشكالت خـود   مي

اقع بايد در و١.باشدمي» ظهور انديشه«نقطه آغاز و طليعه » توجه به امر«قرار دهد و اين     » توجه

ها در طول شبانه روز از راه حواس خود مسايل و موضوعات بي شماري را گفت همه ما انسان

نماييم، لكن در ميان اين مسايل و موضوعات، فقـط مـسايلي كـه موضـوع روحيـه            دريافت مي 

دارد و از بـسياري ديگـر   جستجوگر و حالل مشكالت ما باشد توجه ما را به خود معطوف مي        

و ظهور انديشه، مسئله مربوط به تعالي و تكـوين  » توجه به امر«بعد از   . نماييمر مي توجه گذ بي

هاي آدمـي مـسايلي اسـت كـه در دو           ي ظهور يافته و نيز مسئله تنوع و فراواني انديشه         انديشه

.گيردگفتار آتي مورد بحث قرار مي

در اين جا به معناي ظهور خارجي به طور مادي و عينيت يافته در عالم خارج نيست، بلكه به » ظهور انديشه«منظور از -١

.ر عالم ذهني و نفساني مي باشدمعناي شروع و تبلور طليعة تفكر د
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مراحل تكوين انديشه) ۱-۲

اده، جريان تشكيل اراده را در پنج مرحلـه يعنـي           صاحبنظران اسالمي در توضيح و تفسير ار      

كـه بـه تبـع ايـن         )۲۷۲،  ۱۳۵۸محمـصاني،   (. اندهاجس، خاطر، حديث نفس، هم و عزم ذكر نموده        

اي نيـز ايـن   و عده» اراده«دانان نيز، مراحل فوق الذكر را براي تشكيل  اي از حقوق  موضوع عده 

كه نگارنده با اعتقاد بر تفكيـك و  )۱۳۷۸،۲۵۹ي ، وليد(اند ذكر نموده» قصد«مرحل را براي تشكيل  

و با تأسـي از نظريـات مـذكور، مراحـل تكـوين      » اراده«و » قصد«، »انديشه«تفريق سه موضوع    

:نمايمانديشه را چنين بررسي مي

و تصور ذهني موضوع، نخـستين مرحلـه     » توجه به امر  «هم چنان كه در گفتار قبلي ذكر شد       

كه به دنبال احساس نياز يا مشكل و يـا حـس كنجكـاوي آدمـي شـكل            باشدفرايند انديشه مي  

باشـد كـه در نظـر صـاحبنظران اسـالمي و برخـي         مـي » هـاجس «گيرد، و اين مرحله همان   مي

دانان، نخستين سايه قصد است كه تحت تأثير غرايز دروني يا عوامـل بيرونـي در آدمـي           حقوق

.گرددآشكار مي

كه انسان با تجسم و تمركز فكر خود بر موضوع مـورد توجـه،              اي است   مرحله بعد، مرحله  

كند تا با ترسيم به عبارت ديگر سعي مي. نمايدسعي در شفاف سازي و درك دقيق موضوع مي        

است كـه در آن موضـوع      » خاطر«و اين همان    . احتماالت و فرضيات، موضوع را شناسايي كند      

.نمايان مي شود ولي ناپايدار است

ها در خصوص موضوع، ذهن انسان با بررسي و ارزيابي احتماالت و فرضيه      در مرحله سوم  

است كه آدمـي در     » حديث نفس «به عبارت ديگر اين همان      . كندحالت شك ودو دلي پيدا مي     

اي در هالـه » بگويم يا نگويم«،  »انجام بدهم يا انجام ندهم    «نجواي نفس خويش بر سر موضوع       

.باشداز ابهام و ترديد مي

رحله بعدي ذهن انسان با خروج از شك و ترديد، بعد از ارزيابي فرايض و اطمينان از              در م 

بـه عبـارت ديگـر ايـن     . نمايدصحت يك راه و فرضيه، آن را ارجح دانسته و آن را انتخاب مي   
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است كه در آن توجه شخص به موضوع خاصي از بين ساير موضـوعات معطـوف           » هم«همان  

.يابدز گزينش و انتخاب و تعيين مسير در ذهن، انديشه، تكوين ميو بدين نحو بعد ا. گرددمي

باشـد كـه   بعد از تكوين انديشه در خصوص موضوع، مرحله بعد، مرحله عزم يا قـصد مـي         

قصد «ي بعدي ارتكاب جرم يعني سازد كه مرحلهانديشه تعالي يافته را به حالت جزم مبدل مي   

.است» مجرمانه

هاتنوع انديشه) ۲-۳

بيـانگر نـشأت كـردار انـسان از      » از كوزه همان تراود كه در اوسـت       «ب المثل معروف،    ضر

ماند كه مملـو از     مغز و دستگاه حافظه انسان، بسان اَبر كامپيوتري عظيم مي         . هاي اوست انديشه

شود و حتي بنا بر     هر لحظه نيز، بر اين اطالعات افزوه مي       . باشدافكار و اطالعات گوناگون مي    

هاي مغز وي انباشته و كند در ياختهچه آدمي از لحظه تولد از طريق حواس كسب مي   قولي آن   

ايـن  . اگرچه انسان نتواند آنها را كامالً به ياد بياورد، لكن هنوز در حافظه مستتر وي باقي است      

افكار و اطالعات ذهني انسان چنان متنوع هستند كه مغز انسان براي گزينش و تمركز بر فكـر                   

حال سوال اين است كـه آيـا در يـك       . ز به پردازش هزاران برنامه فكري ديگري دارد       واحد نيا 

تواند گنجانده شود؟هايي ميهاي متنوع آدمي در چه قالبتقسيم بندي كلي؛ افكار و انديشه

هاي روزمره انـسان ممكـن اسـت در         برخي از دانشمندان علوم روانشناسي معتقدند انديشه      

ها، افكاري گسسته و ناپايدار هستند كه به ه شود، برخي از اين انديشهچند قالب نامنظم گنجاند

طور نامنظم بنابر ادراك اتفاقي يكي از حواس، مثل ديدن ناگهاني در يك صحنه يا شنيدن يك                 

ها تصورات برخي ديگر از انديشه. توجه استكنند ولي انسان به آنها بيصدا به ذهن خطور مي

مي هستند كه براي شخص واقعيت و مصداق ندارند و صرفاً از سودا و    مفهوهاي بي و خيالبافي 

هاي انـسان،  طيف ديگر انديشه  . گيرند كه طوالني شدن آنها مضر است      آرزوي انسان نشأت مي   

هاي عملي، مانند كار، تحصيل، غـذا خـوردن و      داير مدار انجام عمليات ثابت روزانه و فعاليت       
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باشند كـه منـشأ خطـور    ها، افكاري ابتكاري و خالق مي ز انديشه ونهايتاً برخي ا  . باشندغيره مي 

.باشدآنها به ذهن، احتياج و حس كنجكاوي انسان مي

الخـصوص  هـاي متنـوع و علـي   در امتـداد انديـشه  » علل و عواملي«ها  حال در برخي انسان   

همچنين كنند و هايي كه بر مبناي رفع احتياجات و يا حس كنجكاوي به ذهن خطور مي    انديشه

، )مثل عامل وراثت(هاي سابق الخطور ندارند علل و عوامل ديگري كه نياز به اتصال به انديشه         

شوند كه در مبحث بعدي به ماهيت اين موضـوع و علـل    مي» انديشه مجرمانه «موجب پيدايش   

.پردازيمپيدايش آن مي

انديشه مجرمانه-۲

مفهوم و ماهيت انديشه مجرمانه) ۲-۱

ناميم فقط از انـسان و آن هـم   ذكر اين است كه، آنچه ما آن را پديده جنايي مي       مطلب قابل   

ها و اعمال انـساني، صـرفاً منحـصر بـه           شود؛ اما خوشبختانه انديشه   در جوامع انساني واقع مي    

هاي آدمي ذكر شد، به ذهـن  همين پديده نيست و هم چنان كه سابقاً هم در بحث تنوع انديشه        

كند كه فقط يكـي از آنهـا قابليـت ظهـور در            ه خوب و بد ديگر خطور مي      انسان هزاران انديش  

. باشدمي١»انديشه مجرمانه«باشد و آن قالب پديده جنايي را دارا مي

تواند ادعـا كنـد كـه    چه كسي مي. در تمام افراد ذراتي از تمايل به ارتكاب جرم وجود دارد       

توانـد ادعـا كنـد در لحظـات خـشم و      هرگز به فكر ارتكاب جرم نيفتاده است؟ چه كسي مـي          

توانـد ادعـا كنـد كـه در     عصبانيت قصد كتك زدن طرف مقابل را نداشته است؟ چه كسي مـي         

هـا ولـو از   حد بعضي افراد، حتي يك لحظه قصد تملك اين ثروت      مقابل ثروت و تجمالت بي    

تي كـم و  طريق غير مشروع را نكرده است؟ بلي، در ضمير ناخودآگاه يا باطن هر كس، تمـايال          

شوند، تعلـيم  بيش در ارتكاب جرم وجود دارد؛ اما خوشبختانه اكثريت مردم مرتكب جرم نمي            

و تربيت، تنفر از اذيت و آزار به ديگران، احترام و عالقه به همنوع، رحـم وشـفقت، تـرس از                   

1 . Criminality thought
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لي در دارد؛ وآبرويي، و باالخره ترس از مجازات، اكثريت مردم را از ارتكاب به جرم باز مي           بي

توانند اين اقليت را، اقليتي از مردم، اين سدهاي اخالقي و اجتماعي مؤثر نبوده و اين موانع نمي

به عبـارت ديگـر مجـرم    . شونداز ارتكاب جرم باز دارند و به اين ترتيب آنان مرتكب جرم مي     

. شـود مرتكب جرم مـي ،كسي است كه به علت فقدان يا غفلت از سدهاي اخالقي و اجتماعي    

شـود كـه دانـشمندان آن را    فقدان سدهاي اخالقـي و اجتمـاعي موجـب پيـدايش حـالتي مـي        

ادوارد دوگـرف دانـشمند   «در همين زمينـه  )۶۱و۶۰،  ۱۳۷۵محـسني، (. اندناميده» ١شخصيت كيفري «

بلژيكي نوشته كه مجرم قبل از همه چيز انساني است كه بيش از آن كه با مردم عادي اخـتالف   

كنـد، زنـدگيش را   خورد، زندگي مـي ان شبيه و نزديك است، مثل آنان غذا ميداشته باشد به آن 

او . كـشد كند، اشتباهش را رفع مي كند و باالخره مثل ديگران زجر مـي            كند، اشتباه مي  اداره مي 

بنابراين . بغتتاً و ناگهاني مجرم نشده است، جرم او نتيجه مدتها فكر كردن و نقشه كشيدن است 

ارتكاب بزه ارتكابي از جانب او، بايستي به ضمير باطن او و آنجا كه جايگاه               براي تعيين علت    

همه ما «و يا به قول همين دانشمند )۱۳۷۵،۳۹محـسني، (» هاي او است، رسوخ نمودافكار و انديشه  

)۱۳۷۵،۵۹محسني،(» .بالقوه مجرمين احتمالي هستيم

ور در قالـب پديـده جنـايي را    انديشه مجرمانه، تفكري است كه به طور بالقوه قابليـت ظهـ           

داشته به نحوي كه با نشو و نما و گذار از انديشه به عمل شخص را در معـرض مجـازات يـا                   

يـا  » جـرم «ي شكل گيري ترين مرحلهپس انديشه مجرمانه ابتدايي. دهداقدامات تأميني قرار مي  

ن طور كـه قـبالً نيـز در       هما. باشد، كه ماقبل قصد و اراده مجرمانه قرار دارد        مي» پديده جنايي «

مراحل تكوين انديشه ذكر گرديد، در مرحله انديشه مجرمانه فقط ذهن انـسان بـه آن چـه كـه                 

مثالً چنانچه . بالقوه جرم است معطوف گرديده، لكن هنوز قصد و عزم ارتكاب آن وجود ندارد   

وي كسي با ديگري دشمني و خصومت داشته باشد و دايم آرزو نمايد كـه آن شـخص بـه نحـ          

باشد، اما كشته شود و يا اين كه فكر كند كه يكي از راههاي خوشحالي او كشتن آن شخص مي

1 . penal personality
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» انديشه مجرمانـه «اي بر قتل آن شخص نداشته باشد، فقط داراي    هنوز، هيچ گونه قصد و اراده     

.باشدمي

هاي پاك و سالم انسان، چه علل و عـواملي باعـث خلـق و خطـور                 اين كه در كنار انديشه    

.گردد، مطلبي است كه در گفتار بعدي خواهد بودديشه مجرمانه در ذهن آدمي ميان

عوامل پيدايش انديشه مجرمانه) ۲-۲

ما مردمان مسلمان عادت داريم كه هميشه از خداوند متعال تقاضا نماييم كه ما را از وسوسه 

خداوندا ما را از « و » يماعوذ باهللا من الشيطان الرج«جمالتي از قبل . و اغواء نفس بر حذر دارد

، نمودار ترس و هراسي است كه انسان مسلمان از تسليم به هـواي      »وسوسه نفس محفوظ بدار   

هاي نمايد كه او را در قبال اين وسوسهنفس داشته و بدين وسيله از خداوند متعال استعانت مي

.شيطاني محفوظ بدارد

بـه ارتكـاب گنـاه و ارتكـاب جـرم وا              هاي شيطاني كه حد اعالي آن انسان را         اين وسوسه 

دارد چيست؟ و از كجا آمده است؟ آيا ميزان و مقـدار آن در همـه كـس يكـي اسـت؟ آيـا               مي

ساختمان بدن و عوامل رواني و يا عوامل اجتماعي در پيدايش و گسترش آن تـأثيري ندارنـد؟         

هاي شيطاني مـؤثر  سوسهآيا وضع خانوادگي و اجتماعي و تعليم و تربيت غلط در ازدياد اين و  

تواند از تأثير اين عوامـل جلـوگيري نمايـد و       نيست؟ و باالخره آيا تعليم و تربيت صحيح نمي        

...انسان را از پاي بند شهوت به در آورد و او را به جايي برساند كه جز خدا نداند و نبيند؟

گيـرد، كـه ايـن    يدانشمندان معتقدند كه انديشه مجرمانه تحت تأثير عوامل متعددي شكل م          

نمايد و جاي آن را تفكـر غيـر منطقـي و            عوامل تفكر منطقي را از بزهكار سلب يا ضعيف مي         

و اين « شود نمايد و در نتيجه انحراف و ناهماهنگي شخص با جامعه پديدار مي     مجرمانه پر مي  

اسب با آنها هاي ديگران و اكثراً بدون تنهاي سريع او در قبال كنشنا هم رنگي ناشي از واكنش

ها عدم تحول تفكر منطقي مجرم در سير عمل مجرمانـه اسـت و گـاه     اساس اين واكنش  . است
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تـوان بـه ظـاهر بـه     پيمايد كه مياي چنان طوالني مي فعل مجرمانه از هنگام قصد تا عمل دوره       

).۱۳۷۷،۱۷۲نوربها،(. »تفكر كامل و منطقي متعادل مجرم معتقد شد بي آن كه واقعيت چنين باشد

دانشمندان عوامل پيدايش تفكر مجرمانه و بزهكاري را به دو دسـته، يعنـي عوامـل درونـي            

اكثريـت روان  «بـه طـوري كـه    . انـد تقسيم نموده ) محيطي(و عوامل بيروني    ) جسمي و رواني  (

انـد كـه انـسان مخلـوق فطـرت و        هاي مكرر دريافته  شناسان و جرم شناسان در نتيجه پژوهش      

نيز، ) اثباتي(انريكوفري يكي از پرچم داران مكتب تحققي )۱۳۷۰،۲۱۱رسا،پا(» محيط خويش است 

يكي علل مربوط به شـخص بزهكـار و ديگـري         : علل بزه زا را به دو دسته تقسيم نموده است         

در . علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعليم و تربيت كه خارج از شخص بزهكار وجـود دارد                 

نقش ساختمان بدن-۱: توان به عواملي چونمانه ميي مجربخش علل جسمي پيدايش انديشه  

انسان «در كتاب -دانشمند و پزشك ايتاليايي و بنيانگذار مكتب تحققي-ديدگاه سزار لمبروزو(

ديـدگاه  (نقـش وراثـت      -۲)كه فرضيه انسان جاني يا مجرم بالفطره را مطـرح نمـود           » تبهكار

موجـود در  » هـاي ژن«وراثـت و نقـش   دانشمنداني چـون منـدل، دوكـدان و گـودار در تـأثير            

ديدگاه پنده و   (تأثير ساختار مغز و نارسايي مغزي      -۳) كروموزومها بر روي خصوصيات فرد    

تفاوت ميان زنان و مـردان در  (تأثير جنسيت-۴) پيركارلي در پركاري و كم كاري غدد مغزي      

۳۰تـا  ۲۱تقدنـد بـين   برخـي محققـان مع  (تأثير سن-۵)افكار مجرمان و جرايم ارتكابي آنان     

۳۰تـا  ۱۶جنايات خانوادگي و تسويه حسابها بين      . گيردسالگي بيشتر جرايم هيجاني انجام مي     

نـژاد پرسـتي يـا    (تأثير نـژاد -۶). افتـد سالگي اتفاق مي۴۰تا ۲۵سالگي و جرايم جنسي بين    

.اشاره نمود). راسيسم خود عامل جرم زا است

تـأثير بيماريهـاي   ) ۱توان به عـواملي چـون  جرمانه ميدر بخش علل رواني پيدايش فكر م  

هـا،     رفتارهـا، واكـنش   (تـأثير شخـصيت    -۲...)پسيكوزها، نوروزهـا ، انفانتيليـسم و        (رواني  

.اشاره كرد...) ها، تمايالت، آرزوها، عصبانيت، ترس و انديشه
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محـيط  ) ۱: د ازتوان ذكر كرد كـه عبارتنـ      در بخش عوامل بيروني يا محيطي، عواملي را مي        

اي، جنگلي، ساحلي، بياباني، نقـاط  آب و هوايي محيط كوهستاني، جلگه  (طبيعي يا جغرافيايي    

كثـرت اوالد، اختالفـات و خـشونت در خـانواده،     (محيط خانوادگي -۲) سردسير و گرم سير   

قرار گرفتن در محيط اتفاقي مثل سربازي، محيط انتخابي  (محيط اجتماعي    -۳...)طرد طفل و    

محـيط  -۵) فقـر و ثـروت  (محيط اقتـصادي  -۴) مثل محل تفريح، محيط اجباري مثل زندان      

نـوع حكومـت،    (محيط سياسـي   -۶) هامحيط شهر و روستا، تأثير علم، تأثير رسانه       (فرهنگي  

قـرار گـرفتن فـرد در        ). ي ژئوپلوتيـك ي حكومت، قدرت يا اقتدار، صلح يا جنگ، منطقه    شيوه

.تأثير نيستي مجرمانه بيشرايط حاكم در پيدايش يا عدم پيدايش انديشههاي فوق بر وضعيت

اثر جزايي مترتب بر انديشه مجرمانه -۳

اصل آزاد بودن انديشه ) ۳-۱

باشـد، چـرا كـه تفكـر از          آزادي فكر و انديشه يكـي از حقـوق اساسـي و اوليـه بـشر مـي                 

د و جهت رشد و بالندگي نيازمند آزادي   ترين استعدادهايي است كه در انسان وجود دار       مقدس

آزاد . باشـد مـي ١باشد و الزمه موفقيت و سـعادت و خودبـاوري در انـسان، آزادي انديـشه            مي

.هاي تابناك حقوق انساني استانديشي يكي از جلوه

: اند كهدر تعريف آزادي فكر و انديشه آورده

شود كـه بـه   هني و معنوي گفته ميهاي ذآزادي فكر به معناي عام كلمه به مجموع فعاليت        «

).۱۳۷۵،۸۴طباطبايي مؤتمني،(. »شودصور مختلف ابراز مي

ي هـر موضـوعي بـه    منظور از آزادي فكري اين است كه هر كس حق داشته باشد دربـاره      «

تفكر بپردازد و قواي دماغي خود را بكار اندازد، بدون آنكه افكار و عقايدش مورد كنترل قـرار     

تـوان  طبيعي را به علت آنكه در محدوده انديشه در سير و حركـت اسـت نمـي            اين حق   . گيرد

كننـد و چـون   تحت سيطره و مالكيت در آورد، با وجود اين چون افراد در جامعه زنـدگي مـي    

1 . Freedom of thought.
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تواند آن بعضي از عوامل خارجي در محدوديت يا در تحريك اين حق طبيعي دخالت دارد، مي  

).۱۳۷۸،۲۵دشتي سروي،(. »مانع رشد فكري افراد شودرا در تنگناي اختناق قرار داده و 

لذا آزادي انديشه و تفكر به عنوان يك اصل اساسي محسوب و از حقـوق طبيعـي و اوليـه              

ها است و سعي و اصرار در جهت كنترل و تحديد و ترسيم فـضاي اختنـاق آميـز بـراي           انسان

ادادي بـشر محـسوب       انديشه و تفكر بشر، تالشي در راستاي سلب يـك حـق اساسـي و خـد                

. شودمي

اهميت تفكر و آزادي انديشه از ديدگاه دين مبين اسالم) ۳-۱-۱

شـود كـه   هاي بزرگ الهي محسوب ميها و نعمتاز ديدگاه اسالم فكر و انديشه از موهبت      

و ١.خداوند متعال به بشر ارزاني داشته است، و از آن به عنوان باالترين نعمت ياد شـده اسـت         

در قـرآن كـريم آيـات    ٢.آيـد ز نظر اسالم تفكر وانديشه يك نوع عبادت به حـساب مـي      حتي ا 

: انـد كـه  فرمـوده ) ص(پيامبر اكـرم  ٣.فراواني راجع به تفكر و اهميت واالي آن ذكر شده است        

در كتـاب و سـنت،   )۱۳۷۸،۸۴صـفا جـو،   (. »اش كم باشد سختيش فـراوان اسـت     كسي كه انديشه  «

يك حق بزرگ انساني مورد تأييد قرار گرفته و تمام مجاهدتهاي انبياي       آزادي انديشه به عنوان     

اسالم در راه آزادي فكر و انديشه از بردگي جهالت بوده و از ابتدا اسالم با شعار ضد اسـتكبار    

و ضد استبداد و در جهت اخالص بشر از چنگال مستبدان و محكوم كنندگان تفكـر آزاد و بـا         

اسـالم بـه    . جاي خود را در قلب آدميان گشود      ) ص(گرامي اسالم  ي رسول نداي آزاديخواهانه 

كند و اينكه در آفرينش آسمان و زمين تأمل نمـاييم، در ايـن صـورت تأمـل و       تفكر دعوت مي  

شـود و اگـر عقـل از انجـام     تفكر وظيفه عقل است، با عقل است كه انسان از حيوان ممتاز مي         

).۲،ج۱۵۰، ۱۳۷۲شامبياتي،.) (ها قرار داردبه درستي كه تفكر و انديشه در رأس كل نعمت(» فان التفكر ابوكل خير وامه«. ۱

وليـدي ،  (، )اعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت كـردن افـضل اسـت     يك س (» تفكر ساعه خير من عباده سبمين سنه      «. ۲

۱۳۷۸ ،۲۶۲.(

۵۰و ۳۲اعـراف،  ۱۸۵و ۱۷۶حـج،  ۶۶نحل ، ۱۲۵و ۶۹و ۴۴,۱۱آل عمران،  ۱۹۱، و   ۲۰بقره   ۲۱۹: قرآن كريم آيات  . ۳

.حديد۱۷عنكبوت، ۴۶و ۲۰يونس، ۱۰۱و ۱۰۰,۹۹رعد، ۳انعام ، 
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كـه تفكـر و   (هـاي خـود     يكي از مهمترين ويژگي   وظيفة خود بري باشد، بدرستي كه انسان از         

متفكـران       . آيـد گردد و بـشر بـه پيـشرفت و ترقّـي در زنـدگي نايـل نمـي               بري مي ) تأمل است 

ّـل راز پيـشرفت آدمـي اسـت، و ركـود و تقليـد كوركورانـه باعـث         القولند كه تفكّر و تأم  متفق

و فـرو افتـادن او در نهايـت    خاموشي اخگرهاي روشن عقل است و سقوط انسان در گمراهي    

براي همين منظـور اسـالم آمـد تـا عقـل را از اسـارت آزاد گردانـد و                    . عقب ماندگي و پستي   

زنجيرهايي كه عقل را مدت زمان مديدي به ركود كشيد بودند از او بردارد لذا از ديدگاه اسالم       

اوليـه انـسان    و   ١آزادي فكر و انديشه به عنوان يك اصل اساسي مطـرح بـوده و حـق طبيعـي                 

شود و خداوند متعال نيز بر مبناي همين آزادي در فكر و انديشه، انسان را مسئول        محسوب مي 

و پاسخگوي اعمال و كردار خود دانسته است و تكليف انسان بـدون هـيچ جبـري، براسـاس                   

.اختيار و آزادي فكر و عمل استوار گرديده است

ي اسالمي ايران آزادي انديشه در قانون اساسي جمهور) ۳-۱-۲

هـاي ملـت در   در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، حقوق اساسي و آزادي         

باشد كه بيـان  بيست و چهار اصل بيان شده كه يكي از اين اصول مهم، اصل بيست و سوم مي                

اي مـورد   توان بـه صـرف داشـتن عقيـده        تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي       «: داشته

اي      ايـن اصـل بيـانگر آزادي فكـر و انديـشه انـسان در هـر زمينـه         . »اخذه قرار داد  تعرض و مو  

باشد، بطوريكه بر خالف آنچه كه در اروپاي قـرون وسـطي و در دوران حاكميـت كليـسا،               مي

كردند، تعرض به انديشه و هرگونه تفتـيش عقيـده را ممنـوع     باكانه تفتيش مي  عقايد افراد را بي   

ن در اصل سي و هشتم قانون اساسي و به عنوان مكمل اصل بيست و سوم همچني. نموده است 

اجبار شـخص بـه   . هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است      «: آمده كه 

1 . natural right
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شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار                 

١.»شودمجازات ميمتخلف از اين اصل طبق قانون . است

آزادي انديشه در اسناد بين المللي ) ۳-۱-۳

ش بـه  .ه۱۳۲۷آذر ۱۹مصادف بـا  ۱۹۴۸دسامبر ۱۰در تاريخ    ٢اعالميه جهاني حقوق بشر   

اين اعالميه كه در هنگام تصويب هيچ رأي مخالفي         . تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد     

در ايـن  . بشر، به مثابه قـانون اوليـه و مـادر اسـت    نداشت در ميان ساير اسناد و قوانين حقوق        

ها اي بر آزاد بودن هر فرد انساني و منع بردگي و برابري و برادري همه انسانماده۳۰ي اعالميه

هـاي ظالمانـه غيـر انـساني، منـع توقيـف       و رفع هرگونه تبعيض، ممنوعيت شكنجه و مجازات 

كه براي حفـظ كرامـت انـسان الزم اسـت،     هاخودسرانه و اصل برائت و ساير حقوق و آزادي    

:اعالميه جهاني حقوق بشر آمده كه۱۹در ماده . تأكيد شده است

هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود «

بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطالعات و افكـار و در اخـذ و انتـشار آن، بـه تمـام                    

.»يل و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشدوسا

تمام كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد مي باشند و همچنين ساير كشورهاي غير عضو    

ي باشند چرا كه عمدهباشد امروز، ملزم به رعايت مفاد اين اعالميه مي       كه تعداد آنها محدود مي    

قبول عموم ملل دنيا و مكاتب هاي مطرح در اين اعالميه مواردي است كه موردحقوق و آزادي

هر چند كشورهاي اسالمي به مواردي از مفاد ايـن اعالميـه، از جملـه        . اخالقي و مذهبي است   

هر يك از مستخدمين و مـأمورين  «: قانون مجازات اسالمي است كه به موجب آن     ۵۷۸اجراي اين اصل ماده      ضمانت. ١

قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد عالوه بر قـصاص يـا               

ي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم م       

باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشـر             

.»مجازات قاتل و آمر قاتل را خواهد داشت
2 . universal declaration of  human rights.
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اعالميـه جهـاني   ۱۸در مـاده  . ايراد نموده اند... تساوي كامل حقوق زن و مرد، تغيير مذهب و     

:حقوق بشر آمده كه

مند شود اين حق متضمن آزادي بهرههر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب      «

باشـد و نيـز شـامل    تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمـان مـي             

تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعـاً        هر كس مي  . تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است      

.»به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد

۱۶مـاده در تـاريخ      ۵۳لي حقوق مدني و سياسي مشتمل بـر يـك مقدمـه و              ميثاق بين المل  

ش به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده و    ..هـ ۱۳۴۵آذر   ۲۵مصادف با    ۱۹۶۶دسامبر  

در ۱۳۴۷فـروردين  ۱۵مـصادف بـا   ۱۹۶۸آوريـل  ۴از طرف نماينده دولـت ايـران در تـاريخ     

۱۳۵۱آبان ماه ۲۳ملي در جلسه سه شنبه     نيويورك امضا شده؛ پس از تصويب مجلس شوراي         

به تصوب مجلس سـنا رسـيده و بـدين ترتيـب      ۱۳۵۴ارديبهشت   ۱۷در جلسه روز چهارشنبه     

هاي اين ميثاق كه به حقوق و آزادي. دولت ايران بدان حكم قانوني داده و متعهد آن شده است  

نـد حقـوق اصـلي و    كهاي عضو را موظـف مـي  سياسي و مدني افراد اشاره نموده است دولت     

ي همه افـراد رعايـت   بيني شده با اتخاذ تدابير قانوني و اجرايي، درباره  مهمي را كه در آن پيش     

كنند و بر خالف اعالميه جهاني حقوق بشر كه جهت اجراي آن ضمانت اجرا پيش بيني نشده،     

ق اساسـي  هايي براي اجرا و عملي نمودن اين حقـو    در خود ميثاق و منشور ملل متحد مكانيزم       

بيني شده در اين ميثاق از جمله حق حيات و حمايت قـانوني   حقوق پيش . بيني شده است  پيش

از آن، محدوديت مجازات اعدام به مهم ترين جنايات، منع بازداشت خودسرانه افـراد و لـزوم                 

مطلع شدن فرد دستگير شده از اتهامات خود در اسرع وقت، اصـل برائـت مـتهم، حـق آزادي         

باشـد  مي... يان، تساوي در مقابل قانون، ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي غير انساني و           عقيده و ب  

:ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده كه۱۹در ماده 

.هيچ كس را نمي توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد-۱« 
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تحـصيل و اشـاعه   ايـن حـق شـامل آزادي تفحـص و       . هر كس حـق آزادي بيـان دارد        -۲

اطالعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا پاسخ 

.باشدبه صورت هنري يا به هر وسيله ديگري به انتخاب خود مي

هاي خـاص اسـت و   اين ماده مستلزم حقوق و مسؤوليت۲اعمال حقوق مذكور در بند    -۳

هاي معيني بشود كه در قانون تصريح شده و بـراي امـور ذيـل       لذا ممكن است تابع محدوديت    

:ضرورت داشته باشد

احترام به حقوق يا حيثيت ديگران؛) الف

.»حفظ امنيت ملي عمومي يا سالمت يا اخالق عمومي) ب

:ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده كه۱۸همچنين در ماده 

اين حق شامل آزادي داشتن يـا قبـول   . داردهر كس حق آزادي فكر، وجدان و مذهب    -۱«

يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود خواه به              

طور انفرادي يا جماعت خواه به طور علني يا در خفا در عبـادات و اجـراي آداب و اعمـال و         

.باشدتعليمات مذهبي مي

شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يـا  هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع -۲

.معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد

هايي نمود مگر آنچه منحصراً توان تابع محدوديتآزادي ابزاز مذهب يا معتقدات را نمي    -۳

بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سالمت يـا اخـالق عمـومي يـا     به موجب قانون پيش   

.هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشدآزاديحقوق و 

شوند كه آزادي والدين و حسب مورد سرپرسـتان         كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي      -۴

قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخالقي كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم              

.»بشمارند

اي ديگر نيز بر آزادي انديشه و عقايد افراد بشر تأكيد شده كـه     در اسناد بين المللي و منطقه     

اعالميه جلوگيري از تمام انواع ناشكيبايي و تبعيض براسـاس مـذهب يـا عقيـده     : از جمله آنها 



٤٣ي مجرمانهماهيت و اثر جزايي انديشه

، اعالميـه اسـالمي حقـوق      ۱۹۶۶المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       ، ميثاق بين  ۱۹۸۱

اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي راجع بـه    ي قاهره، كنوانسيون    بشر يا اعالميه  

و منشور آفريقايي حقوق بشر      ۱۹۶۹، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر      ۱۹۵۰كشورهاي اروپايي 

١.باشد، مي۱۹۸۱و ملتها 

:۱۹۸۰ي قاهره مصوب سال المي حقوق بشر يا اعالميهي اساعالميه۱۲مطابق ماده *

اگر چه هـيچ  . ي مشخص شده قانون باشدهاي خود را دارد، تا زماني كه در محدوده   هر فرد حق بيان عقايد و انديشه       -۱

كس، حق انتشار خرافات و موضوعي خالف واقع، تحريك احساسات و نظرات يا حمله به نظرات و اعتقادات ديگران، در 

.صورتي كه موجب واكنش اكثريت جامعه شود را، ندارد

در (تكميل دانش و جستجوي حقيقت نه تنها يك حق، بلكه يك وظيفه براي هر مسلمان است و ايستادگي در مبارزه        -۲

در مقابل ظلم و ستم، اگر چه در باالترين سطح تصميم گيري حكومـت باشـد، حـق و    ) چهار چوب مشخص شده قانون    

.مسلمان استي هروظيفه

هيچ گونه محدوديتي نبايد در برابر انتشار اطالعاتي كه موجب به خطر افتادن امنيت جامعه يا كشور نمي شود و مطابق -۳

.با حدود قانوني است، وجود داشته باشد

احساسات و احترام به . حرمتي يا تمسخر عقايد ديگران يا تحريك افكار عمومي نسبت به آن را نداردهيچ كس حق بي-۴

.ي هر مسلمان استعقايد مذهبي ديگران وظيفه

:۱۹۵۰كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي پذيرفته شده در سال ۹مطابق ماده *

هر كس حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب دارد، اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا عقيده و آزادي ابراز مذهب يا -۱

.در پرستش، آموزش ، عمل و رعايت است خواه به تنهايي يا به همراه ديگران و به طور عمومي يا خصوصيعقيده 

ي دمكراتيك آنچه قانوناً براي مصالح آزادي فرد براي ابراز مذهب يا عقايد خود، هيچ محدوديتي ندارد مگر در جامعه   -۲

...حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران الزم باشدسالمت عمومي، حمايت از نظم عمومي، بهداشت يا اخالقيات، 

:۱۹۶۹كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر مصوب ۱۲مطابق ماده *

اين حق شامل آزادي حفظ يا تغيير مذهب يا اعتقادات خود و آزادي اقرار يا . هر كس حق آزادي وجدان و مذهب دارد-۱

.ي، خواه به طور علني يا در خفا استابراز مذهب يا اعتقادات خود، خواه بصورت فردي يا جمع

بر هيچ كس نبايد محدوديتهايي تحميل كرد كه محتمل باشد؛ به آزادي وي در حفظ يا تغيير مذهب يا اعتقاداتش لطمه -۲

.وارد آورد

امنيت، آزادي ابراز مذهب و اعتقاد فقط مي تواند تابع محدوديتهاي پيش بيني شده در قانون گردد، كه براي حمايت از -۳

.نظم، بهداشت يا اخالق عمومي يا حقوق يا آزادي هاي ديگران ضروري باشد

والدين يا سرپرستان قانوني بر حسب مورد حق دارند كه براي كودكان يا افراد تحت سرپرستي خودشان آموزش مذهبي -۴

.و اخالقي كه مطابق با اعتقاداتشان باشد فراهم آورند

←:۱۹۸۱اي حقوق بشر و ملتها مصوب سال منشور آفريق۸مطابق ماده *
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سابقه تاريخي اثر جزايي مترتب بر انديشه مجرمانه) ۳-۲

ن به صورت امروزي وجود نداشته دهد كه در گذشته قوانين مدوتاريخ حقوق جزا نشان مي

اند و پادشاه هرگونه فكر و عملـي را كـه بـر     شدهو بسته به نظر پادشاه وقت افراد مجازات مي        

هاي احتمالي عليه خويش را كرد و حتي سوءظنديد به شدت مجازات ميضد مصالح خود مي

و فكر ناروا عليه پادشاه نمود؛ به طوري كه اشعار، حتي انديشه جرم ناميده و آن را مجازات مي

در ايـران باسـتان هرگـاه كـسي     . در آن زمان حاكم بوده است! را با شمشير جواب خواهيم داد   

هـاي خبيـث و شـيطاني در فكـر او      شد كه انديـشه   مرتكب جرمي شده و يا اينكه احساس مي       

ايـست  بكردند و چون مرتكب، انديشه خود را ناپاك ساخته بود مـي رسوخ نموده، مجازات مي   

از طريق مجازات به طرقي چون انداختن در آتش يا رودخانه و تحمل مجازات خـود را پـاك               

اشخاصي ٣»كردار نيك«٢»گفتار نيك«١»پندار نيك«و بنا بر حاكيمت سه اصل اساسي      . نمودمي

و اشخاصـي كـه مرتكـب جرمـي       «گرفتنـد   ي داشتن پندار سوء و مجرمانه قرار مي       كه در مظنه  

» اوردالـي «هاي ايـزدي يـا      بايستي از فيلتر آزمايش   براي اثبات آن يا كسب برائت مي      شدند،  مي

بايست خـود را  مثالً شخص مظنون مي. ساختندعبور نموده و پاكي يا ناپاكي خود را معلوم مي        

داد و يا شخص ديگر از      كرد كه چنانچه خود را از غرق شدن نجات مي         در رودخانه پرتاب مي   

ي آهن داغ و گداختـه را  سوخت و يا اگر شخص ميله   كرد و نمي  ر عبور مي  وداخل آتش شعله  

).۱۳۸۰،۴۰نجفي ابرند آبادي،(. »سوخت، پاك بوده و افكار شيطاني نداردگرفت و نميدر دست مي

در اروپا در قرون وسطي و در دوران حاكميت كليسا، انديشه كيفرآميز مبتني بر الحاد، افكار   

كردنـد  و ساحرانه و نيز ديدگاههاي مخالف اربابان كليسا را مجازات مي  هاي جادويي و انديشه 

هاي انگيزيـسيون و تفتـيش عقايـد، بـسياري از افـراد را بـه تـصور داشـتن افكـار و                          و دادگاه 

دانشمند و ستاره » گاليله«از جمله اين افراد   . هاي مجرمانه، محاكمه سري و اعدام كردند      انديشه

هيچ كس را نمي توان جز براساس قانون و مقررات ، در . آزادي عقيده، حرفه و انجام اعمال مذهبي تضمين شده است→

.عمل به اين آزاديها محدود كرد
1 . good thought.
2 . good speech.
3 . good act.
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خورشـيد ثابـت اسـت و    «كـه،  ! به اتهام داشتن اين فكر به تصور الحادي    شناس بزرگ بود كه     

محاكمه و به جهت اينكـه بـا ايـن فكـر و نظريـه، در كـار                  » زمين در اطراف آن چرخان است     

خداوند دخالت نموده و به چيزي عكس آن چيز كه تاكنون بوده معتقد است، به اعدام محكوم           

دختـر  » ژانـدارك «ولـي   . وقت مورد عفو قرار گرفـت      گرديد، ولي بعد از توبه از طرف پادشاه       

آزاديخواه فرانسوي كه به امور خرافي و ديكته شـده كليـساي وقـت، اعتقـاد نداشـت پـس از               

هـاي  با مراجعه به تاريخ نمونه    «همچنين  . ي طوالني به اعدام محكوم و او را سوزاندند        محاكمه

شـود،  ها مشاهده مي ها و اعدام  شكنجه در مورد محاكمات تفتيش عقايد و     ] ديگري[بسيار زياد   

اي است كه خود را دستيار و معاون شيطان         آور آنها اعترافات زنان ساحره    نمونه بارز و شگفت   

بسياري از اين محاكمات منجر به محكوميت اين افـراد و سـوختن آنهـا در                . معرفي مي كردند  

كسي «نويسد،  د روح القوانين مي   منتسكيو در كتاب خو   . )۱۳۱،  ۱۳۷۵محسني،(.»خرمني از آتش شد   

براي ديگري نقل كرده بود كه در خواب ديده است كه اقدام به كشتن دنيس دوسيراكوس كرده  

است و به جرم همين خواب، و بر پايه اين استدالل كه اگر روز چنين فكري نكرده بود، شـب       

.)۱۳۵۱،۲۴۸معتمد،(. »ديد، او را محكوم به مرگ كردندآن را خواب نمي

بعدها با پيدايش دين مبين اسالم در شبه جزيره عربستان و گسترش آن درممالك شـرقي و         

نيز تغيير و تحوالت ايجاد شده در ممالك غربي و بخصوص به وقوع پيوسـتن انقـالب عظـيم        

فرانسه و تحوالت بوجود آمده در حقوق كيفري كـشورهاي مغـرب زمـين و كـشورهايي كـه                    

نسه بود، كيفر و مجازات نمودن صرِف انديـشه مجرمانـه منـسوخ            حقوقشان متأثر از حقوق فرا    

هاي قرون گذشته، از صفحه زندگي بشر زدوده شده و ديگر كـسي             گرديد و امروزه آن جنايت    

آنچه امروز به موجب قوانين جزايي دول مختلفه مـسلم اسـت،         «طرفدار آن طرز فكر نيست و       

توان شـامل  ست، يعني مقررات جزايي را نمياين است كه، قصد ارتكاب جرم قابل مجازات ني      

. »گذرانندحال كساني دانست كه، فقط در مرحله خيال، فكر ارتكاب جرم را در مخيله خود مي     

).۳۹، ۱۳۳۳سميعي، (
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هـاي جـرم شناسـي و مكاتـب حقـوق           انديشه مجرمانه و اثر جزايي آن در پرتو ديدگاه        ) ۳-۳

كيفري 

ها و تـصوراتي كـه در مخيلـه ذهـن او            د به خاطر انديشه   از نظر عقلي و اخالقي انسان نباي      

شود مالمت گردد، چون نه تنها قصد و اراده انسان در رسـوخ و حـضور ايـن افكـار           ايجاد مي 

، ۱۳۳۳علي آبادي، (» كندفكر ارتكاب جرم ناگهان به خاطر تبهكار خطور مي«خبيثه دخيل نيست و 

هاي مجرمانه هيچ تأثيري در بـه هـم         و انديشه  بلكه از طرف ديگر صرف وجود اين افكار        ).۳۹

زدن نظم و انضباط اجتماعي ندارد و از طرفي اثبات و احراز انديشه مجرمانه، ناممكن بـوده و              

گيري در ذهن آدمـي زايـل گرديـده، و يـا     ها در همان مرحله شكل   چه بسا اين افكار و انديشه     

هيچ وقـت قاصـد و مايـل بـه      ... ت و   اينكه شخص بنابر داليل گوناگوني چون ترس از مجازا        

.ارتكاب آن نگردد و آن را به مرحله اجرا در نياورد

افكار مجرمانه به خودي خود براي جامعـه خطـري   «: اند كه  برخي حقوقدانان بر اين عقيده    

كند و به همين علت هم در تمام دنيا، داشتن افكار مجرمانه، بـدون آنكـه از مرحلـه             ايجاد نمي 

ردد جرم نيست، بعالوه پي بردن به افكار باطني اشخاص عمالً امكان پذير نيست تفكر خارج گ

و چون تفتيش عقايد ممنوع است و افكار باطني كسي نظم . كندو راه براي تفتيش عقايد باز مي

كند لذا اين قبيل افكار مجرمانه، ولو آنكه اخالقاً هم مذموم باشد، از حيطه           جامعه را مختل نمي   

)۱۵۶و۱۵۵، ۱۳۷۵محسني ،(» .ري خارج استامور كيف

اي از افكار مجرمانه كـه نهـاني و   مرحله«: عده اي از جرم شناسان را عقيده بر اين است كه      

زيرا انسان هيچ گـاه  . نفساني است و تجلي بيروني پيدا نكرده است اصوالً قابل مجازات نيست    

دهد تسلط كافي ي او را شكل مي    گذرد و تصورات ذهن   قادر نيست بر هر آنچه در ضمير او مي        

از نظر سياست جنايي مصلحت آن است كه به انسان بدانـديش همـواره فرصـت و               ... پيدا كند 

).۲۱۷، ۱۳۸۰اردبيلي ،(» .مجال داده شود تا از راهي كه پيش گرفته باز گردد
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در خـصوص  -حقوقدان انگليسي و از پرچمداران مكتب كالسيك حقوق جزا      -ژرمي بنتام 

اسـت و هـيچ   ١انديشه ارتكاب جرم معتقد به يك نوع حسابگري و سـودمندي جزايـي   مرحله

ي مجرمانه ندارد بلكه معتقد است كه بايد، مجـازات را طـوري تعيـين         اعتقادي به كيفر انديشه   

كرد كه فرد با بررسي و حسابگري در خصوص ارتكاب جرم به اين نتيجه برسد كه مجـازات،          

او    . ارتكاب جرم است و لذا از فكـر خـود پـشيمان و نـادم گـردد       تر از سود حاصله از    سنگين

رنـج و  (و بـدي  ) نفع و لـذت (هر فرد حتي به طور ناخودآگاه بنا به محاسبه خوبي          «: گويدمي

كند، اگر انـسان دريابـد كـه كيفـر، نتيجـه      حاصل از كردار خود، امور خويش را اداره مي  ) كيفر

بـرد؛ در آن صـورت انديـشه بـا نـوعي قـدرت، وي را از              عملي خواهد بود كه از آن سود مي       

اگر ارزش كلي كيفـر بيـشتر از ارزش كـل لـذت بنمايـد در آن                 . ارتكاب آن عمل باز مي دارد     

بايد رنج كيفـر از  . صورت نيروي بازدارنده، نيروي حاكم خواهد بود و عمل انجام نخواهد شد   

).۶۱، ۱۳۷۳پرادل، (. »ميزان سود بزه تجاوز كند

نيـز هـيچ    -از ديگر طرفداران مكتب كالسيك حقوق جـزا        -ژاك روسو و سزار بكاريا     ژان

بكاريا معتقد است كه حتميت و . هاي مجرمانه نيستنديك معتقد به كيفر و تنبيه افكار و انديشه        

هـاي آينـده    توانـد از جـرم    مي» جرايم ارتكاب يافته و عملي شده     «قاطعيت اجراي مجازات بر     

مقابل مكتب كالسيك، طرفداران مكتب تحققي كه توجه خاصي بـه مجـرم،    در. جلوگيري كند 

شخصيت مجرم و حالت خطرناك او داشتند معتقد بودند كه بايد به حالت خطرنـاك شـخص               

توجه نمود و فرد داراي افكار و حالت خطرناك و نيز فرد مجرم را تحـت حمايـت اصـالحي            

بايست اقـدامات اصـالحي ادامـه    نشده، ميگرفت و تا زماني كه اين حالت خطرناك فرد زايل       

به اعتقاد لمبروزو بزهكار بيمار اجتمـاعي اسـت كـه سـالمت جامعـه را بـه خطـر                     « . پيدا كند 

هر چند مجرم از نظر مسئوليت اخالقي چندان مورد نظر نيست اما از نظـر كميـت و     . اندازدمي

هم وجـود ايـن حالـت خطرنـاك و     كيفيت حالت خطرناك بايد به او توجه شود، زيرا مسئله م        

).۱۳۳، ۱۳۷۸نوربهـا، (» لزوماً دفاعي است كه جامعه ناگزير بايد در مقابـل ايـن حالـت اتخـاذ كنـد        

1 . Criminal usefulnes.
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براي هر جرمي با توجه به فساد مؤثر و مستمر و درجه        «همچنين رافائل گاروفالو معتقد است،      

ي به وجود آورد پس الزم قابليت اجتماعي او بايد نوعي ترمزهاي مختص و موافق با طبيعت و

است كه امكان سازش اجتماعي بزهكار را با محيط جستجو نماييم و براي ايـن كـار، شـرايط                   

نوربهـا،  (. »رسد، بشناسيمكنيم حالت خطرناك مجرم در آن به حداقل مي  محيطي را كه تصور مي    

مكاتب قبلـي، اعتقـاد   تر از طرفداران مكتب دفاع اجتماعي نيز با ديدگاهي واقع بينانه    )۱۳۷۸،۱۳۳

از جملـه  . اساسي به اصالح فرد براساس افكار مجرمانه و خصوصيات ضد اجتماعي او داشتند     

كه معتقد به، نفي حقوق جزا و جايگزيني آن با حقوق دفـاع اجتمـاعي بـود،      » فيليپو گراماتيكا «

فـرد  «يـد، بـه   اعمال گردد، بلكـه با   » مجرم«اعتقاد داشت كه اقدامات اصالحي نه تنها راجع به          

براي كسي كـه ضـد اجتمـاع اسـت بايـد            «: گويداو مي . نيز اعمال گردد  » داراي افكار مجرمانه  

اقدامات دفاع اجتماعي و نه مجازات را، به كار گرفت اين اقدامات بايد با توجه به هـر فـرد و       

ك اقدامات مذكور كه در ي. انسان ضد اجتماعي باشد» اصالح«شخصيت او انجام شود و هدف 

گيرد نه فقط بايد پس از انجام فعلي كه نظم اجتمـاعي       دوره نامحدود از نظر زماني صورت مي      

را مختل كرده است در مورد فاعل به عمل آيد، بلكه مستقل از فعل و تنهـا براسـاس شـناخت           

)۱۴۱، ۱۳۷۸نوربها،(. »خوي ضداجتماعي شخص واجد آن نيز، بايد به اين اقدامات متوسل شد

هـاي  جرم شناسان و مكاتب مختلـف جـرم شناسـي صـرف افكـار و انديـشه                 پس، از نظر  

مجرمانه كافي براي اعمال حقوق جزا و مجازات نيست، بلكه صالح جامعه و فرد در عدم كيفر 

هـاي  و اصوالً بررسي سود و زيان جرم و سـنجش هزينـه  . باشداين مرحله از ارتكاب جرم مي    

وجود قانون و انتشار آن در روزنامه رسمي و كتـب      ارتكاب بزه، حق افراد يك جامعه است و       

حقوقي و فرض علم افراد به مفاد قانون، خود دليل اين امر است كه افراد بتوانند، اعمال خـود             

را با قانون بسنجند تا اگر جرم است و مجازات دارد، عمل نكنند، نه اينكه اين بررسـي نفـع و             

لكن با توجه بـه مطالـب مـذكور صـرفاً           . باشد ضرر و راهيابي جهت تعالي انديشه، خود جرم       

باشند، ها و خوي مجرمانه مي    برخي از مكاتب حقوق جزا معتقدند كه افرادي كه داراي انديشه          



٤٩ي مجرمانهماهيت و اثر جزايي انديشه

براي ايجاد مانع در عملي نمودن آن و اصالح خوي ضد اجتماعي آنان بايد از طريق اقـداماتي             

.ت تزكيه افكار آنها نمودغير از كيفر و بلكه اصالحي و پيشگيرانه، تالش در جه

اثر جزايي انديشه مجرمانه در حقوق كيفري اسالم ) ۳-۴

با پيدايش دين مبين اسالم در بيش از چهارده قرن پيش، آنچه را كه به عنوان افكار شيطاني      

در شريعت اسـالمي فكـر كـردن دربـاره     «. دادند، منسوخ گرديدو پندار پليد؛ كيفر و عذاب مي    

ر ارتكاب آن گناه مستوجب تعزير و در نتيجه جرم موجب مجازات، محسوب          جرم و تصميم ب   

قاعده در شـريعت اسـالم اينـست كـه انـسان بـه واسـطه فعـل يـا گفتـاري كـه در                          . شودنمي

بـه دليـل گفتـار    ... گيردشود، مورد مؤاخذه قرار نميهاي نفساني اوست و يا حادث مي  وسوسه

ان اهللا تجاوز ال متي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم       «]: اندكه فرموده ) [ص(پيامبر اكرم   

هاي نفساني يـا چيزهـايي كـه در نفـس انـسان حـادث                   خداوند از وسوسه  (» تعمل به او تكلم   

).۹۴، ۱۳۷۳عوده،(. »گذردشود، مادامي كه به آن عمل نكرده يا تكلم به آن ننموده است، ميمي

الً هم ذكر كرديم، چون هواي نفس يا نفس اماره، همـواره            از ديدگاه اسالمي همچنان كه قب     

هاي شيطاني در پي اغفـال و  نمايد و از طرفي، دايم وسوسه   انسان را به بدي و گناه هدايت مي       

هـا بـه ذهـن، اراده انـسان         باشد و در خطور اين افكـار و وسوسـه         به انحراف كشاندن بشر مي    

اراده و اختيار خود و با سـرپوش گذاشـتن بـر نفـس      مدخليت ندارد، لذا تا زماني كه انسان با         

لوامه و سرزنش كننده خود، افكار مجرمانه خود را عملي نساخته، مجازات و مالمتي بـراي آن           

حـديث  . گردانـد ي ناپاك، انسان را مـستحق عـذاب نمـي         وجود ندارد و صرف داشتن انديشه     

عفـي عـن امتـي مـا حدثـه بـه       «: دفرمايهست كه مي) ص(ديگري در اين زمينه از پيامبر اكرم     

همچنـين پيـامبر   ). يعني امت من از حديث نفس بخشوده شده است     ()۲۶،  ۱۳۷۸وليدي،  (» نفوسها

الخطا و النـسيان، و  : رفع عن اُمتي تسعه «: فرمايد  در حديث رفع بزرگ مي    ) ص(گرامي اسالم   

عليـه و الطيـره و الحـسد، و    ما استكرهوا عليه، و ماال يعلمون، و ماال يطيقون و ما لم اضـطروا        

از امت من نه چيز برداشته شده است (» التفكر في الوسوسه في الخق ما لم ينطق االنسان بشفته     
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خطا واشتباه، فراموشي، آنچه به زور بـر ارتكـاب آن وادار   : كه در آنها تكليف و مؤاخذه نيست  

انجام آن شوند، فـال بـد زدن،   دانند، آنه را طاقت ندارند، بر آنچه مضطر به       شوند، آنچه را نمي   

رشك بردن، انديشيدن در وسوسه خلق و ضرر رسانيدن به آنان تا هنگامي كه بر زبـان جـاري      

بينيم ضمن نه چيزي كه مؤاخذه و مـسؤوليت از آن برداشـته شـده           همچنان كه مي  ). اندنساخته

: انـد كـه   تـه در معناي وسوسه هم گف. است، يكي انديشيدن به وسوسه بين خلق و حسد است  

شـيخ مرتـضي   . كـشاند به معناي افكار پليدي است كه انسان را به سـمت گنـاه مـي              ١وسوسه«

قـول بهتـر آن اسـت كـه بگـوييم           : فرمايدانصاري در مورد معناي وسوسه در روايات فوق مي        

و حسد . منظور از وسوسه در خلق، وسوسه در كارهاي مردم و انديشه بد به ايشان بردن است         

آرزوي زوال نعمت از ديگران است، لذا وسوسه و حسد تا زماني كه به زبان يا عمل            به معناي 

).، اضافات عباس شيري۱۳۷۳،۳۳۸عوده،(. »گردددر نيامده، مسؤوليتي متوجه مرتكب آن نمي

اسالم در رفتار با منافقان و دورويان نيز بر همين اصل تكيه كرده است و بر آنچه در ظـاهر        

دهند، اثر بار كرده و آنان را محكوم به اسالم دانـسته و         د را معتقد نشان مي    نسبت به اسالم خو   

به آن آگاهي داشتند اثر عملي ) ص(اند و خدا و پيغمبربر كفر و عنادي كه در دل پوشيده داشته

:كندخدا درباره آنان به پيغمبر خود صلوات اهللا عليه، چنين خطاب مي. بار نكرده است

قون، قالوا نَشهد ِانَّك لَرسولُ اُهللا و اِهللا يعلَـم ِانَّـك لَرسـولَه و اُهللا يـشهد ِان         اذا جآءك المناف  «

 لَكاذبون لون           . المنافقينعمم سآَء ما كانوا يِبيِل اِهللا، ِانَّهن سوا عنَّةَ، فَصدم جسـوره  (» ِاتَّخذوا ايمانُه

دهيم كه تو رسول خـدايي و  آمده گفتند كه ما گواهي مي    چون منافقان نزد تو     ()۲و۱منافقون آيات   

هاي خـود را سـپر گرفتـه و از راه خـدا        قسم. دهد كه منافقان دروغگويانند   خدا هم گواهي مي   

در عين حال اسالم آنـان را كـه بـه    ). كننداند حقيقتاً كه بد است آنچه كه آنها عمل مي    بازداشته

در حكم مـسلمان دانـسته و ماننـد همـه مـسلمين از       انددروغ و به صورت ظاهر شهاتين گفته      

-برند و با هم نكـاح مـي    شوند و از يكديگر ارث مي     مند مي حقوق اجتماعي امت اسالمي بهره    

. كنند و در تقسيم غنايم جنگي هرگاه حاضر باشند، مانند هر فرد مسلمان شريك خواهنـد بـود    

1 . tematation.
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كند و كنجكاوي به باطن و امور و   م مي حك] و عمل [اينها دليل بر اين است كه اسالم به ظاهر          

ها و تجسس و تفتيش عقايد را محكوم كرده اسـت و كـسي را مجـاز بـدان     اسرار نهفته در دل  

توبه زنديقي كـه اظهـار ايمـان    : اقرب اين است كه   : در جواهر الكالم آمده است    . ننموده است 

قواعد و شرح قواعد از اصفهاني در . كند پذيرفته است؛ اگر چه كفر را در دل پنهان مي داردمي

اند كه ما بايـد بـه ظـاهر        اين مطلب به صراحت نقل شده است، و در آن بدينگونه علت آورده            

).۱۱۲، ۱۳۶۵فيض، (. حكم كنيم زيرا براي ما راهي به سوي علم به باطن امور وجود ندارد

مانـه هـر چنـد    گيرم كه در حقوق كيفري اسالمي انديـشه مجر از مطالب ذكر شده نتيجه مي  

.باشدباشد لكن داراي هيچ گونه عذاب و كيفري نميمذموم مي

اثر جزايي انديشه مجرمانه در قوانين كيفري ايران) ۳-۵

انديـشه  «اي بـه    آنچه مسلم است، اين است كه در قـوانين جزايـي و كيفـري ايـران اشـاره                 

انـه در ذهـن، كـه قبـل از     گيري فكر مجرمنشده است و در واقع مرحله اوليه و شكل   » مجرمانه

قصد و عزم بر ارتكاب جرم قرار دارد، به تبعيت از حقوق كيفـري اسـالم و نيـز بـه اقتـضاي                     

سياست كيفري مورد توجه قرار نگرفته است و آنچه به عنوان اولين مرحله ارتكـاب عمليـات                 

كه در تبصره باشد مي» قصد ارتكاب جرم(مجرمانه از نظر قوانين جزايي ايران بدان اشاره شده          

. بيان شده است۱۳۷۰قانون مجازات اسالمي مصوب سال ۴۱يك ماده 

برخي حقوق دانان در شرح و تفسير مراحل ارتكاب جرم و با توجه به قوانين جزايي ايران               

قانون مجازات اسالمي به طور اجمـاع معتقدنـد كـه انديـشه             ۴۱و با اشاره به تبصره يك ماده        

نبوده و داراي هيچگونه مجازات و حتي اقـدامات تـأميني و ترتيبـي          ارتكاب جرم قابل تعقيب     

:شودكه نمونه اين نظريات ذيالً اشاره مي١.نخواهد بود

اشاره شده كه، هرگاه شخصي كه ۱۳۳۹قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب  ۱۴الزم به ذكر است كه آنچه در ماده         . ١

را بر تكرار جرم اظهار نمايد، دادگاه مي تواند بنا » نظرش«سابقاً محكوم به مجازات جنايي يا جنحه گرديده دوباره صريحاً 

بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمان مناسـب بـراي ايـن امـر     به تقاضاي شخص متضرر از جرم، از او    

.در اين ماده قصد ارتكاب جرم مي باشد و نه صرف انديشه مجرمانه» نظر«بسپارد، به اعتقاد نگارنده منظور از 
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ريزي بـراي تحقـق آن، مـادام كـه ازتـصورات      انديشه ارتكاب جرم، تصميم، و حتي برنامه  «

)۶۵، ۱۳۷۹بوشهري،(. »شخص فراتر نرفته، جرم نيست

چه اخالقاً مذموم و ناپسند است، ولي تا زماني كه جنبه خـارجي       فكر و قصد جنايت، اگر    «

).۹۸، ۱۳۷۵محسني ،(» .و مادي به خود نگرفته قابل تعقيب و مجازات نيست

و كشورهاي مختلف مسلم است اين است كه مقررات جزايي ] كشور ما [آن چه در قوانين     «

بنابراين انديشه جرم اگر با . گردداند نميشامل كساني كه فقط در مرحله فكر ارتكاب جرم بوده

اقتضاي سياست كيفري همين مجازات نكـردن       . عمل توأم نباشد، مرتكب قابل مجازات نيست      

فكر و قصد ارتكاب جرم است زيرا وقتي اشخاص در مرحله فكر و قصد ارتكاب جـرم قابـل        

نـد بـه هـر    دانمجازات باشند ممكن است ترجيح دهند جرم را تا آخر انجام دهنـد، چـون مـي       

).۱۷۸و ۱۷۷، ۱۳۷۸گلدوزيان،(» صورت مجازات خواهند شد

بين تصور ارتكاب جرم با تصميم به ارتكاب جرم تفاوت وجود دارد هر انساني آزاد است       «

هر تصوري نسبت به هر چيزي داشته باشد و تا زماني كه اين تصورات درونـي فـرد انعكـاس       

از طرف ديگـر،    . و سرزنش و مالمت نخواهد بود     خارجي نيافته قابل تشخيص و نهايتاً تعقيب        

ها مطلع شده و عنداالقتضاء به مقامـات انتظـامي          چه كسي قادر است از تخيالت دروني انسان       

شـامبياتي،  (» اطالع دهد كه فرضاً در مخيله فالن شخص تصور ارتكاب فالن جـرم وجـود دارد؟        

۱۳۷۲ ،۱۴۹.(

شود بايد افكار سوء آنان طبـق قـانون فعليـت    براي اين كه مسؤوليت جزايي متوجه افراد     « 

).۳۲، ۱۳۷۷مرادي،(. »گر نمايديافته و به صورت يك امر مشخص و پديده محسوسي جلوه

مجرم هر اندازه در فكر و انديشه خود جزئيات كار را ارزيابي و حالجي كند، تا زماني كه               «

ور باشـد، قابـل مجـازات    عملي از او صادر نشود كه كاشف از قصد او به ارتكـاب جـرم مزبـ           

).۲۳۷، ۱۳۷۸وليدي، (.»نيست
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گيرينتيجه-۴

از آنچه گذشت بايد گفت در حقوق موضوعه جزايي ايران همسان با قوانين ساير كـشورها        

و به تبعيت از حقوق كيفري اسالم هيچ نوع اثر جزايي بـر افكـار و انديـشه مجرمانـه مترتـب               

و اصل آزادي . اي نشده استامور كيفري، بدان اشارهنيست و صرف انديشه مجرمانه در حيطه    

ي اين مرحله از فرايند ارتكاب جرم با قصد ارتكاب جرم و انگيـزه            . فكر و انديشه حاكم است    

به طوري كه قصد وانگيزه مراحل تعالي . ارتكاب جرم و تباني براي ارتكاب جرم متفاوت است

جرمانه نيز زماني است كه دو يا چند نفـردر قـصد   باشند و تباني مي مجرمانه مي  ي انديشه يافته

ي مجرمانه احتمال دارد به ذهن هر شخص رسوخ نمايـد           انديشه. مجرمانه واحد اشتراك دارند   

ي جـسمي و روانـي   و علت ولوج و رسوخ آن به ذهن آدمي در نتيجه عوامل متعدد و پيچيـده    

» توجه به امر«ي ناپذير بشر از لحظة است كه غالباً در زمان كنجكاوي و يا برآورد نيازهاي سير   

ي تجزيه و تحليل اين مرحله از ارتكاب جرم اينست كه به علـل و عوامـل            فايده. شودآغاز مي 

بريم و با راهكارهاي علم جرم شناسي پيشگيرانه براي سركوب اساسـي و    ارتكاب جرم پي مي   

در . نمـاييم مـي ) مجـرم (ل  ي ناصحيح بـا معلـو     صحيح جرم، مبارزه با علل را جايگزين مبارزه       

هاي استقرار جرم با تأسي از ديدگاه مفيد پرچمـداران         ي مبارزه با علل و شناسايي ريشه      مرحله

مكتب تحققي حقوق جزا، سركوب و مجازات راهي ندارد و در اين زمان بيش از همه تكيه بر          

لكـن ايـن   . اي است كه بالقوه مهياي تكـوين پديـده مجرمانـه اسـت    آموزش و پرورش انديشه 

. آموزش و پيشگيري بايد بسيار محتاطانه و عاري از هر گونه بازجويي و تفتيش عقايـد باشـد                  

دخالت حقوق جزاي تنبيهي و سركوبگرانه در مرحلة انديـشة مجرمانـه از نظـر جـرم شناسـي           

شود، چرا كه در اين مرحله نظمي از نظام اجتماعي مختل نـشده و          بسيار خطرناك توصيف مي   

هاي ديني و اخالقي و ترس از نيز در بسياري از مواقع، افكار مجرمانه در نتيجه آموزه       از طرفي 

و لـذا سياسـت جنـايي بـر آزادي     . پيمايـد هاي ترقـي را نمـي  محو گرديده و پله   ... مجازات و   

.ي نفساني ارتكاب جرم تأكيد داردمرحله
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چكيده

برخي تكميل قرارداد را جزء مبحث تفسير و تعديل قـرارداد آورده انـد و وجـود مـستقلي                   

تفـسير و  تكميل قرارداد نهادي است مستقل و جـداي از  : اند؛ اما بايد گفت   براي آن قائل نشده   

تعديل و نيز اصالح و تجديدنظر در قرارداد و منظـور از آن كامـل كـردن قـرارداد خـصوصِي                     

ايـن عوامـل تكميـل كننـده قـرارداد در             . ناقص به كمك عوامل خارج از اراده متعاملين اسـت         

.هاي حقوقي مختلف، متفاوت هستندنظام

انـد   يل كننده قرارداد اعالم داشته ، عرف و قانون را عوامل تكم      قانون مدني  ۲۲۵و   ۲۲۰مواد  

.در برخي كشورها مانند فرانسه، انصاف و عدالت نيز از جمله اين عوامل است

:واژگان كليدي

تكميل قرارداد، تفسير قرارداد، تعديل قرارداد، توصيف قرارداد، عوامل تكميل كننده قرارداد            

.قوانين امري و تفسيري، عرف، انصاف

.مي حقوق كرمانشاه و كارشناس ارشد حقوق خصوصيرئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمو*
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درآمد

ز انعقاد قرارداد اجراي آن است و براي اجراي قرارداد بايد مفـاد آن تعيـين                شك هدف ا  بي

شده تا مشخص شود هر يك از طرفين به چه چيزي ملـزم هـستند و چـه حقـوق و تكـاليفي                   

دهد؛ يعني مفاد قرارداد را نيز در درجه اول، اراده طرفين و قصد مشترك آنان تشكيل مي     . دارند

اما قرارداد، پيمـان زمـان صـلح و اتحـاد اسـت و              . اندتوافق كرده در مورد آن    "آنچه كه صريحا  

طرفين هر اندازه هم، خبـره و دقيـق باشـند بـاز ممكـن اسـت در اثـر شـتابزدگي و غفلـت و                  

بيني نمايند تا در مقـام حـل اختالفـات      اطالعي نتوانند تمام شرايط و آثار و مفاد آن را پيش          بي

اين نواقص و حل اختالفات ناشي ازقرارداد ابتدا بايد روشـن شـود   براي رفع . آينده به كار آيد 

امـوري كـه قابليـت    -۱: انداين امور به دو دسته قابل تقسيم . طرفين به چه اموري ملزم هستند     

باشند كه صريحاً مـورد توافـق دو   استناد به قصد طرفين را دارند؛اين امور هم شامل اموري مي          

به طور ضمني مورد توافق قرار گرفته و يا عقد بـر مبنـاي آن           طرف عقد بوده و هم اموري كه        

شـد آنهـا را   توان فرض كرد، اگر اين امور به طرفين عرضه مـي    منعقد شده است و يا اينكه مي      

كردند؛ مانند معامله اموال غير منقول كه تعهد بر تنظيم سند رسـمي در آن از امـوري                لحاظ مي 

ين درسند عادي خود اين شرط را نياورند اين طور فرض است كه قانون تعيين كرده و اگر طرف

اموري كه قابليت استناد بـه قـصد طـرفين را نـدارد؛              -۲. اندشود كه طرفين آنرا قصد كرده     مي

مانند حكم قانون به اينكه هرگاه مبيع قبل ازقبض   . توان فرض باال را لحاظ كرد     دراين امور نمي  

يا تلف مبيع تسليم شده در زمان خيارمشتري به عهده تلف شود، ضمان آن به عهده بايع است، 

شوند، حتي اگر چه به ذهن طرفين اين دسته امور نيز جزء مفاد قرارداد محسوب مي. بايع است

اند، در تكميل قرارداد اين اموركه ناشي از عوامل خارج از اراده طرفين           . نيز خطور نكرده باشند   

.ار به بررسي اين امور پرداخته شده استدر اين نوشت. گيرندمورد بحث قرار مي
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مفهوم تكميل قرارداد-۱

حقوق ايران -۱-۱

در نظام حقوقي ايران، در واقع بايد گفت، تكميل قرارداد مفهـومي ناشـناخته اسـت و نظـر         

متداول اين است، هر امري كه به مفاد قرارداد استناد داده شود، خواه بتوان آنرا به قصد طرفين               

و تـشخيص ماهيـت و مفـاد قـرارداد     ١ود يانه، در بحث تفـسير قـرارداد قـرار گرفتـه    مستند نم 

براساس مقررات قانوني را نيز همانند تشخيص ماهيت و مفاد قرارداد بر اسـاس اراده مـشترك       

انشا كنندگان آن، جزء تفسير قـرارداد دانـسته و وجـود مـستقلي بـراي تكميـل قـرارداد قائـل                    

بر اين باورند در جايي كه قصد مشترك طرفين از اعـالم اراده آنهـا و نيـز             اما برخي    ٢.اندنشده

آيد و به ناچار دادرس از عوامل خارجي ماننـد عـرف و         اوضاع و احوال همراه آن بدست نمي      

پردازد و كار وي حل مورد نزاع را بيابد، در واقع به تكميل عقد مياي و قانون راهعادات حرفه

٣.رودمياز مرحله تفسير فراتر

رسد اين نظر را بايد پذيرفت و تكميل قرارداد را مفهوم و نهاد حقـوقي مـستقلي        به نظر مي  

تعيين مفاد و آثار قرارداد ناقص با توجه به عوامل خـارج از          «: دانست و آنرا چنين تعريف كرد     

.»اراده مشترك طرفين

عات وآثـار آنـرا بـه    بديهي است، اگر قرارداد كامل باشد و طـرفين تمـام مـسائل و موضـو           

صراحت و بند به بند لحاظ كرده و در قرارداد آورده باشند، ديگر نيازي به تكميل قرارداد نبوده 

اما پيش بيني نمودن تمام جزئيات يك قـرارداد هـر چنـد          . ت به اين بحث نخواهد رسيد     بو نو 

ز متعـاملين در  كامل ودقيق باشد اگر امري محال نباشد، در واقع امر مشكلي است؛ در عمل نيـ        

www.tebyan.net/index.aspxدكتر حسن قشقايي، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي -۱

۱۶۱۳رات مجد، ش، انتشا۱۳۸۱دكتر مهدي شهيدي، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، چاپ دوم -۲

، شركت انتـشار بـا همكـاري    ۱۳۷۶دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، چاپ دوم  -۳

۵۲۲بهمن برنا، ش
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تر را يا به عوامل ديگر مثل قانون و مورد موضوعات اساسي توافق نموده و تعيين مسائل جزئي     

براي درك بهتر موضـوع، ابتـدا   . دننمايعرف واگذار نموده و يا اساساً در مورد آنها سكوت مي          

به ديگـر  مفهوم تكميل قرارداد را، پس از بيان مفهوم آن در حقـوق خـارجي، بـا مفـاهيم مـشا                 

.تر شودنمائيم تا با روشن شدن تفاوتهاي آنها، مفهوم تكميل قرارداد روشنمقايسه مي

حقوق خارجي-۱-۲

درقانون مدني فرانسه به صراحت بحثي از تكميل قرارداد نشده و حقوقـدانان آن كـشور از                 

رات تكميـل  قانون مدني ما نيز شبيه آن است، مقر۲۲۵و  ۲۲۰م كه مواد    .ق۱۱۳۵و   ۱۱۳۴مواد  

نـشده  نظريه متداول اين است كه، آنچه در قرارداد به آن تـصريح             . اندقرارداد را استنباط نموده   

حتي اگر منسوب به اراده ضمني طرفين باشد، جزء مباحث تكميل قرارداد است و مطابق مواد                

كـه  م فرانسه تفسير قرارداد در واقع تشخيص مفهوم و مفاد آن چيزي اسـت      .ق ۱۱۶۴تا   ۱۱۵۶

در قرارداد تصريح شده است؛ اگر چه برخي به اين نظر انتقاد كرده و هر چه را كه منسوب بـه    

انـد و تكميـل قـرارداد را    اراده طرفين باشد ولو بطور ضمني، جزء مباحث تفسير قرارداد آورده   

دانند كه ناشي از حكم قـانون و عـرف و انـصاف اسـت و بـه طـرفين                   فقط شامل مواردي مي   

١.اردانتساب ند

انـد و تفـسير قـرارداد را بـه دو     در مصر نيز وجود مستقلي براي تكميل قرارداد ذكر نكـرده         

اند؛ تفسير بر اساس عوامل داخلي عقد؛ شامل قصد طرفين و طبيعت عقد و     مبحث تقسيم كرده  

٢.تفسير بر اساس عوامل بيروني عقد؛ شامل عرف و قوانين تكميلي و عدالت

۲۱دكتر قشقايي، همان، ص-۱

د حسين ترجمه محم) دوره حقوق تعهدات(دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد       -۲

به بعد۴۲۹، ص۱۳۸۲دانش كيا و سيد مهدي دادمرزي، جلد اول، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، بهار 
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قرارداد بحث نشده و مباحث امور ياد شده هر از تكميل طور مستقل در حقوق انگليس نيز ب  

interpretationكه به معناي تفسير مصطلح در حقوق ماسـت و    constructionدو تحت عنوان    

١.كه به معناي تفسير تحت اللفظي عبارات قرارداد است، مطرح شده است

تميز تكميل قرارداد از مفاهيم مشابه -۲

ميل قرارداد از تفسير قرارداد تميز تك-۲-۱

دانند اما بايد گفت كه اين با وجود اينكه برخي تكميل قرارداد را جزئي از تفسير قرارداد مي    

بحث گفته شد، مفـاد عقـد شـامل دو    يهدو با يكديگر متفاوت هستند و همانطور كه در مقدم       

: بخش است

.ر ضمني را دارنداموري كه قابليت استناد به قصد طرفين، ولو بطو-الف

.اموري كه قابليت استناد به قصد طرفين، حتي بطور ضمني را ندارند-ب

خواهد با جستجو در اوضاع و احوال و تعبير وسـايلي كـه دو           در تفسير قرارداد دادرس مي    

انـد و تعهـداتي   اند معني آنچه را طرفين در قرارداد آوردهطرف براي بيان مقصود خود برگزيده     

دهـد؛ در تكميـل قـرارداد جـستجوي دادرس در اوضـاع و      شود، تـشخيص  ناشي ميكه از آن   

اند و از اين احوال نوعي و عرفي و قانوني است كه به موجب آن دو طرف عقد را منعقد كرده             

خواهد توابع و لوازم عرفي آنچه منعقد شده است را تشخيص دهد، در واقـع تفـسير          طريق مي 

ت است و به نوعي جزء قرارداد، اما در تكميل قرارداد آنچه حسب كردن پرده برداشتن از ابهاما

عرف و قانون يا عوامل ديگر خارج از اراده طرفين، از لوازم و توابع قرارداد اسـت بـه طـرفين     

متعاملين نيز نگذشته باشد يا اينكه با آن مخـالف  طرشود كه حتي ممكن است از خا تحميل مي 

. بوده باشند

قرارداد از تعديل قراردادتميز تكميل-۲-۲

1 . Adam Keramer-common sense principals of contract interpretation (published in oxford
journal of legal stuies 2003. www.3vb.com)
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بحث تعديل قرارداد پس از روشن شدن مفاد آن بر اساس قواعد تفسير و تكميـل قـرارداد                   

شود و به دليل تغيير اوضاع و احوالي كه در زمان وقـوع عقـد مـورد توجـه و قـصد      مطرح مي 

طبـق  مشترك طرفين بوده است، تصرف در مفاد تراضي و تغيير شروط قراردادي بـه منظـور من        

كردن قرارداد با خواست جديد دو طرف يا ضرورتهاي اجتماعي و اقتـصادي حـاكم، صـورت       

پذيرد و براي تحقق اين هدف معموالً يك يا چند شرط به قرارداد اضـافه يـا از آن حـذف                   مي

شود ودر مواردي شود و گاه به جاي اضافه يا حذف، تنهابه تغيير شروط نامتناسب اكتفاء ميمي

بـدين ترتيـب   ١.دارد اضافه، حذف و جايگزيني با اصالح مفاد قرارداد همراه باشـد      نيز احتمال 

تعديل قرارداد در واقع تجديدنظر در قرارداد و اصالح و تغيير برخي مفاد آن با توجه به شرايط 

ممكن است، با تراضي دو طرف عقد صورت گيرد كه در ) تغيير يا اصالح(تعديل . جديد است

قراردادي است و در صورتي كه تعديل با حكم مستقيم قانون و يا از طريق اين صورت، تعديل

دستور قانون براي تعديل باشد تعديل قانوني اسـت و چنانچـه تعـديل بوسـيله قاضـي باشـد،            

٢.تعديل قضايي است

تميز تكميل قرارداد از توصيف قرارداد-۲-۳

و ماهيت و عنـواِن حقـوقِي        در توصيف قرارداد، دادرس در جستجوي اين است تا طبيعت         

اند، مشخص نمايد و پس از تعيين طبيعت و عنوان حقـوقي     قراردادي را كه طرفين منعقد كرده     

گنجد، آنگـاه نوبـت بـه تكميـل     اي كه قرارداد در آن مييققرارداد و مشخص نمودن نهاد حقو     

بنابراين ابتـدا بايـد   . ودرسد تا آثار قانوني و عرفي آن قرارداد بر روابط طرفين بار ش  قرارداد مي 

.توصيف حقوقي قرارداد مشخص شود تا آثار تكميلي آن نيز تعيين شود

، ص ۱۳۷۶بيقي نظريه تغيير اوضاع و احوال در قراردادها، انتشارات ققنوس، چـاپ اول     شفائي محمدرضا، بررسي تط    -۱

۱۴۹

دكتر سيد مرتضي قاسم زاده، دكتر حسن ره پيك، دكتر عبداهللا كيايي، تفسير قـانون مـدني، اسـناد آرا و انديـشه هـاي        -۲

۲۲۰، ذيل ماده ۸۸حقوقي، ص
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عوامل تكميل كننده قرارداد-۳

همانطور كه گفته شد تكميل قرارداد، تعيين مفاد عقد به كمك عواملي اسـت كـه در خـود                

جانـشين اراده و  قرارداد نيست؛ يعني زماني كه قصد مشترك طرفين ساكت است، اين عوامـل           

اما اين عوامل بايد مـشخص  . دهندتراضي آنان شده و دادگاه را در تبيين مفاد قرارداد ياري مي          

اي براي چگونگي استفاده از آنها در تعيين مفاد قرارداد مشخص شـود و  شده و معيار و ضابطه   

وناد آنها اموري را جزدادرس نبايد در به كار بردن اين عوامل آزاد باشد تا در مقام اجرا به است            

قرارداد محسوب نمايد كه عقد را از هدفي كه براي رسـيدن بـه آن منعقـد شـده دور سـازد و             

.طرفين را ملتزم به امري نمايد كه مورد خواست آنها نبوده است

: قانون مدني، عواملي كه براي تكميل قرارداد ناقص پيش بيني شده، عبارتند از    ۲۲۰در ماده   

در برخي نظامهاي حقوق، انصاف يكي از عوامـل تكميـل كننـده       . عرف و عادت  -۲قانون   -۱

.است و در مباحث آتي به تفصيل در مورد هر يك از اين عوامل سخن خواهيم گفت

شايان ذكر است كه، بحث تكميل قرارداد مربوط به مرحله اجرا و تعيين آثار و نتـايج عقـد          

ناصر اصلي عقـد كـه بـراي تحقـق آن الزم اسـت، را             بنابراين ع . است نه مرحله انعقاد قرارداد    

توان با اين عوامل تكميل نمود؛ زيرا ابتدا بايد تحقق عقد اثبات شود و بعد نوبت به تعيين                 نمي

.و تكميل مفاد آن برسد

قانون -۳-۱

، يكي از عوامل تكميل كننـده قـرارداد قـانون ذكـر شـده اسـت و         قانون مدني  ۲۲۰در ماده   

باشـند  اقدين به كليه نتايجي هم كه قانون براي عقود تعيين نموده است، ملزم مي       حسب آن متع  

اينجا به  ما در . شودتقسيم مي ) تكميلي(بندي به قوانين امري و تفسيري       و قانون در يك تقسيم    

.نمائيمتفكيك نقش هر يك از آنها را در تكميل قرارداد بررسي مي
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قراردادنقش قوانين امري در تكميل -۳-۱-۱

قوانين امري، قوانيني هستند كه قانونگذار به لحاظ حفظ نظم و مصلحت اجتماعي رعايـت             

اين قبيل قوانين . آنها را الزامي دانسته و به افراد اجازه نداده است كه برخالف آنها توافق نمايند

) م.قبه بعد۲۱۰مواد (ممكن است به صورت امر باشد يا به صورت نهي؛ مانند داشتن اهليت        

)م.ق۲۱۰ماده (و يا مشروعيت جهت معامله 

و بدين ترتيب قانونگـذار، قـانون را برتـر از تراضـي و اراده قـرارداد دانـسته و طـرفين در          

چهارچوب قوانين امري مي توانند مفاد و شرايط و آثار قرارداد خود را به تراضي تعيين كنند و 

مخالفت صريحي با قانون نداشته باشد؛ حتي در       آزادي آنها در انعقاد قرارداد تا جايي است كه        

بسياري از قراردادهاي مالي و عقود معين نيز قانون شرايط انعقاد و برخـي آثـار عقـد را بيـان                   

اگرچه قـوانين امـري    . كند و نقش قانون در تكميل قرارداد در اين موارد كامالً روشن است            مي

ند، كه ازبحث ما خارج است، اما بي شـك نقـش     بيشتر ناظر به مرحله انعقاد قراردادها مي باش       

قوانين امري در تعيين مفاد قرارداد و آثار آنها انكار ناپذير است به طوري كه چنانچـه شـرايط                 

ومفاد قرارداد با قانون امري مخالف باشد، آن قرارداد باطل و بي اثر است و اگر شـرط مبطـل                     

، حتي اگر قانونگذار به لحاظ مـصالح  )م.اق.مستفاد از م(عقد باشد موجب بطالن قرارداد است   

اجتماعي، آثار الزمي را براي قرارداد تعيين كرده باشد طـرفين نمـي تواننـد خـالف ايـن آثـار              

است كـه از  ۱۳۵۶تراضي نمايند؛ مثال بارز اين امر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال     

پـس  عدم امكان تخليه يد مستأجر جمله آثار قرارداد، ايجاد حق كسب و پيشه براي مستأجر و      

و تعيين موارد تخليه و بطالن هرگونه توافقي بر خالف مقـررات وضـع شـده    از انقضاي مدت 

در اين موارد قانون . آن قانون است يا مقررات بيمه و قانون كار نيز چنين است  ۳۰حسب ماده   

نمايد كه در مورد آنها يشود و طرفين را ملزم به امري م     امري جانشين اراده مشترك طرفين مي     

تكليف دادگاه در اين موارد نيز كامالً روشن اسـت و هرگونـه نقـصي در          . اندكردهنيز فكر نمي  

شود و در مورد آثاري كه قانونگذار الزم دانسته، اگـر          قرارداد به موجب قوانين امري مرتفع مي      
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سازد و اگر رارداد جاري ميقرارداد در مورد آن سكوت كرده باشد، قاضي آن آثار را نسبت به ق

طرفين برخالف آنها توافق كرده باشند بـه آنهـا ترتيـب اثـر نخواهـد داد ومقـررات قـانوني را         

.نمايدجانشين تراضي طرفين نموده و به كمك آنها مفاد قرارداد را تكميل مي

نقش قوانين تفسيري در تكميل قرارداد-۳-۱-۲

ان صلح و اتحاد است ولي در زمان بروز اخـتالف هـر        همچنانكه ذكر شد قرارداد پيمان زم     

نمايد كه به نفع وي باشد و اين ادعاها گاه آنقدر بـا هـم            يك از طرفين، ادعاهايي را مطرح مي      

تعارض دارد كه گويي هر كدام پيماني براي خـود دارد كـه طـرف مقابـل بـا آن ناآشناسـت و         

طرفين نيز تمام هنـر خـود را بـه كـار       توافقي در مورد آن صورت نگرفته است، وكيل هر يك           

به همين جهت قانونگذار براي آسـان       . آنچه را كه به نفع موكل است به كرسي نشاند         برد تا   مي

كردن معامالت و كاستن از اختالفهاي ناشي از نقص قراردادها و نيز بـراي اينكـه راه حلهـاي              

عرفي و عادالنه بتواند جاي خالي تراضي را پر نمايد و ميدان به برداشتهاي نادرست و زيانبـار       

بينـي  بسياري را فراهم و ضميمه قالبهاي شناخته شده قراردادي كرده است؛ پيش            يننندهد، قوا 

اي بـراي معـامالت   براي اين است كه چهارچوب آماده  ... عقود معين مانند بيع، اجاره، ضمانت     

هاي اصلي، قـرارداد خـود را در نهـاد    شايع فراهم آيد و دو طرف بتوانند با تراضي درباره نكته     

در قراردادهاي بي نام نيز هر چند قواعـد تكميلـي بـه انـدازه          ١.قرار دهند  حقوقي پيش ساخته  

عقود معين نيست ولي از راه قياس و وحدت مـالك دادرس ناچـار اسـت قواعـد تكميلـي را             

توانند برخالف آنها تراضي نمايند اين قوانين، كه جنبه ارشادي دارند و طرفين مي     . اعمال نمايد 

نامند تا در موارد سكوت طرفين، جايگزين سكوت آنها شده و ري ميرا قوانين تكميلي يا تفسي    

۵۲۳دكتر كاتوزيان الزام، همان، ش-۱
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نقص مفاد توافق طرفين را برطرف نموده و از ايجاد هرج و مـرج و آزادي بـدون نظـارت در                   

پـس از  «: گويـد در مقام بيان اين مطلب است كه مـي . م.ق۳۳۹ماده  . قراردادها جلوگيري شود  

به نحوي كه به » .شودعقد بيع با ايجاب و قبول واقع ميتوافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت، 

شـود و الزم نيـست طـرفين تمـام        محض توافق طرفين در مورد شرايط اساسي، بيع محقق مي         

دار شدن عقد نيست    يات نيز موجب خدشه   ئبيني اين جز  عدم پيش . بيني نمايند يات را پيش  ئجز

في است طرفين برخالف آنهـا توافـق نكـرده         بيني نموده است؛ كا   زيرا قانون، خود آنها را پيش     

باشند، در اين صورت مقررات تكميلي جايگزين اراده طرفين شده و جـزء قـرارداد محـسوب               

شوند و طرفين ملزم به رعايت آنها هستند؛ بدين ترتيب نقص قرارداد برطرف و دادرس نيز          مي

ثالً چنانچـه طـرفين در   يابـد مـ  از بال تكليفي و دشواري احراز قصد مشترك طرفين نجات مـي  

) م.ق۳۵۷ماده (مورد يكي از خيارات سكوت كرده باشند يا در مورد محل تسليم مورد معامله             

چيزي نگفته باشند با مراجعـه بـه قـوانين تكميلـي            ) م.ق۱۱۱۴ماده  (زوجه   سكونتو يا محل    

ند برخالف  توانشود و طرفين هر چند كه در مرحله تنظيم قرارداد مي          نقص قرارداد برطرف مي   

آنها توافق نمايند اما در صورتي كه در ضمن قرارداد بر خالف آنها توافقي نكرده باشـند ملـزم             

به رعايت مقررات تكميلي بوده و مفاد آنها در اين صورت امري تلقي خواهد شد و دادگاه نيز           

در مرحله اجرا، مكلف است در مـوارد نقـص يـا سـكوت و ابهـام قـرارداد ايـن مقـررات را                         

ايگزين قصد طرفين كرده و خالء قصد مشترك را پر نمايد؛ در اين حالت قوانين تكميلـي و           ج

شود اين است كه اما سوالي كه اينجا مطرح مي. الرعايه استتفسيري براي طرفين و دادگاه الزم

نيروي الزام آور قوانين تكميلي ناشي از چيست؟ اراده ضـمني و مفـروض دو طـرف عقـد يـا         

حكم قانون؟
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دانند كه با سكوت خـود  آور قوانين تكميلي را ناشي از اراده متعاقدين ميرخي نيروي الزام ب

١.اند و مقررات تكميلي بيانگر اراده فرضي يا كشفي متعاقدين اسـت به طور ضمني آنرا پذيرفته    

اما اين گفته زماني درست است كه طرفين عقد از مقررات قانون تكميلي آگاه باشـند و بـا آن                     

ولي چنانچه يكي . تواند مفسر اراده طرفين باشدلفتي نكرده باشند، در اين صورت قانون ميمخا

از طرفين ثابت نمايد از مفاد قانون تكميلي آگاهي نداشته يا با راه حل قانون تكميلـي مخـالف         

اش منتـسب  تـوان الـزام ناشـي از آن را بـه اراده    بوده و مورد قصد وي نبوده است، چگونه مي      

آور قـانون تكميلـي     اند كه نيـروي الـزام     به همين دليل برخي صاحب نظران اذعان داشته        نمود؛

ناشي از ضرورتهاي اجتماعي است كه قانونگذار را بـراي جلـوگيري از اختالفهـاي ناشـي از                  

نقص قراردادها و نيز براي اينكه راه حلهاي عادالنه بتواند جاي خالي تراضي را بگيرد به وضع      

٢.وق داده استاين قوانين س

عرف-۳-۲

تعريف عرف-۳-۲-۱

گفته شده، عرف در لغت به معناي نيكويي و بخشش و معني متناسب با موضوع اين گفتار،      

انس جامعه يا گـروه  «: در اصطالح حقوقي عرف تعريف شده است به     . شناختن ودانستن است  

ي است كه بـه تـدريج و   اعرف قاعده«و يا ٣»خاص به امري كه مربوط به روابط حقوقي است   

آور مرسـوم شـده   اي الـزام  اي از آنان به عنوان قاعده     خود به خود ميان همه مردم يا گروه ويژه        

٥.»عرف، عادِت تمام يا اكثر افراد يك قوم در گفتار يا رفتار معين است«و يا ٤»است

۱۱مهدي صاحبي، همان ص-۴۰۵دكتر السنهوري، همان، ش-۱۶۸شهيدي، همان، شدكتر -۱

۲۹۰و فلسفه حقوق، جلد دوم ش ۵۲۳دكتر كاتوزيان، همان، ش -۱

۱۶۹دكتر شهيدي، همان، ش-۲

۲۷۹دكتر كاتوزيان، همان، ش-۳

۲۰۰دكتر ابوالحسن محمدي، همان،ص-۴
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امـل تكميـل   توان گفت كه منظور از عرف به عنوان يكي از عو  با توجه به تعاريف فوق، مي     

اي خاص بين افرادي كه آن معاملـه را در         اي است كه درتمام معامالت يا معامله      قاعده: قرارداد

شود به نحوي كه در صورت   يك منطقه يا محل و يا در يك صنف انجام مي دهند، رعايت مي             

.عدم تصريح به آن و يا عدم مخالفت صريح با آن، به منزله تصريح در قرارداد است

شرايط عرف الزام آور-۳-۲-۲

آور دانست، بلكه عرفي متعـاملين را ملـزم         توان الزام بديهي است، هر رسم يا عادتي را نمي       

:هاي زير باشدنمايد كه داراي شرايط و ويژگيمي

حسب صنف يا گروه يا طبقه و (عرف بايد غالب باشد؛ يعني بين اكثريت افراد يك قوم -۱

البته مراد از عرف . رت متعارف و شناخته شده بوده و رعايت شودبه صو) منطقه يا محلي معين

ماننـد  . اندغالب، عرف عام نيست؛ زيرا منظور از عرف عام كثرت افرادي است كه آنرا پذيرفته            

عرف شايع در يك كشور و منظور از عرف خاص كمي افراد پذيرنـده آن اسـت ماننـد عـرف              

عرف غالب ايـن اسـت كـه مـصاديق آن بـين        شايع در يك صنف خاص، حال آنكه منظور از          

كنند زياد باشد مانند عرفي كه در مـورد سـكوت طـرفين در            مردمي كه آن عرف را رعايت مي      

.مورد ثمن معامله حاكم است كه عرف غالب اين است كه ثمن نقدي است

عرف بايد در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و جاري باشد؛ عرف الحـق بـر قـرارداد              -۲

.بل استناد و اجرا نيستقا

اي را بـه    عرف نبايد مخالف قانون امري و شرع باشد؛ هرگـاه قانونگـذار حكـم قـضيه                -۳

صورت امري تصريح و يا در شرع نص صريحي نسبت بـه موضـوع وجـود داشـته باشـد كـه           

.داللت بر نهي مطلق نمايد، عرف خالف آن قابل استناد نيست

ر عرف، زمان نقش اساسي دارد و بايد بـين افـراد يـك    عرف بايد مستمر باشد؛ در اعتبا   -۴

.جامعه يا يك گروه مدتي طوالني به طور مستمر رعايت شود
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الرعايـه در   آور و الزم  اي الزام آور باشد؛ يعني حكم عرف بصورت قاعده      عرف بايد الزام   -۵

.كنند در آمده باشدبين كساني كه آن را رعايت مي

رعايت عرف نكرده باشند؛ عرف زماني حاكم بر قرارداد است طرفين قرارداد شرط عدم -۶

كه متعاقدين صريحاً يا ضمناً شرطي كه خالف آن باشد در قـرارداد نيـاورده باشـند و چنانچـه       

طرفين در قرارداد خود حكم عرف را مردود اعالم كرده باشند، ديگر امكـان اسـتناد بـه عـرف         

اگـر سـكوت كـرده باشـند، بنـا بـه قاعـده مـشهور                 براي تكميل مفاد قرارداد وجود ندارد، اما      

.تشخيص عرف، حاكم بر قرارداد خواهد بود» ًالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا«

عرف اقرب بايد نسبت به قرارداد اجرا شود؛ در تعيين عرف قابل اجرا نسبت به قرارداد        -۷

ارداد نيز در همـان  بايد توجه داشت كه اگر طرفين ساكن يك محل و منطقه باشند و اجراي قر        

اگر . محل باشد، عرف همان محل معتبر خواهد بود، مگر اينكه محل ديگري تعيين كرده باشند              

اگـر طـرفين جـزء يـك        . طرفين اهل يك محل نباشند، عرف محل انعقاد قرارداد مالك اسـت           

١.مالك است*صنف

مبناي الزام آور بودن عرف در تكميل قرارداد-۳-۲-۳

بودن عرف ناشي از چه عاملي است، نظرات مختلفي ارائه شده آورليل الزامدر مورد اينكه د 

٢.است

اند با سكوت اند و اذعان داشته  برخي قدرت عرف را ناشي از اراده ضمني طرفين ذكر كرده          

شـود كـه طـرفين بـه طـور      طرفين با فرض آشنايي آنها نسبت به روش عرف، چنين فرض مي     

٣.اندحقوقي ناشي از عقد خود را پذيرفتهضمني حكومت عرف را بر روابط 

باشند عرف همان صنف*

.۱۲۵و ۱۲۴صمهدي صاحبي، همان،-۱

.به بعد۲۹۰صص۲ك، دكتر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد .براي مالحظه اين مباني، ر-۲

.۱۹۲، همان، صدكتر السنهوري، همان، ص  و دكتر شهيدي-۳
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و نيز در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي مواد ۹و ۸المللي كاال مواد در كنوانسيون بيع بين

ها اين مبنا درست است زيـرا  در اين كنوانسيون١.اين مبنا پذيرفته شده است     ۵-۱۰۱و   ۱۰۶-۱

بايـد وقـوف داشـته      اشته باشند و يا مـي     قابل اجراست كه طرفين قرارداد به آن وقوف د         يعرف

باشند؛ با اين كيفيت بايد از قواعد تفسير استفاده نموده و جايي براي بحث تكميل قرارداد باقي   

تـوان صـرفاً ناشـي از اراده ضـمني طـرفين         اما در حقوق داخلي قدرت عرف را نمي       . ماندنمي

حكـم عـرف نيـز بـر قـرارداد      دانست؛ زيرا برخي موارد حتي با وجود عـدم آگـاهي طـرفين،             

توان بـه اراده   حكومت دارد، به همين علت برخي اساتيد قدرت عرف را در اين موارد كه نمي              

طرفين عقد نسبت داد، ناشي از طبيعت زندگي اجتماعي انـسان دانـسته كـه او را بـه رعايـت                    

و قانون اجـازه  نمايد و اين عادت مورد تأييد قانون قرار گرفته    عادات ديگر هم نوعان ملزم مي     

يابـد  استناد به آن را داده به اين معني؛ عرف با ضروريات اجتماعي بوجود مي آيد و قدرت مي    

٢.شناسدو دولت نيز آنرا به رسميت مي

انصاف و عدالت و حسن نيت-۳-۳

در حقوق ما انصاف، عدالت و حسن نيت بطور مـستقيم در تكميـل قـرارداد قابـل اسـتناد                    

تواند به عنوان يك منبع و عامل مستقل در تكميل قـرارداد بـه آن اسـتناد              ينيست و دادرس نم   

تواند به عنوان عاملي در تكميل قرارداد از آن اسـتفاده           اما بطور غير مستقيم و پنهاني مي      . نمايد

نيت به اراده مشترك طرفين در صدد تكميل قرارداد بر آيـد و  نموده و با استناد انصاف و حسن 

بايد از قواعد تفسير استفاده كنـد؛ بـه ايـن نحـو كـه آنچـه را رفتـار انـساني بـا               براي اين مهم  

بيند تحت عنوان شرط ضمني و بنايي در عقد اجرا كند، در اين صورت نيت و منصف ميحسن

امل تفسير قـرارداد اسـت كـه در پـي        وديگر انصاف از عوامل تكميل قرارداد نيست، بلكه از ع         

.۱۴۴ص۱۳۷۴دكتر مهراب داراب پور، تفسيري بر حقوق بيع بين المللي، جلد اول، گنج دانش، چاپ اول -۴

.۴۹مان، صدكتر كاتوزيان،ه-۱
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اي وجـود دارد كـه مبنـاي آنهـا          در قوانين ما، قواعد عديـده     . است احراز قصد مشترك طرفين   

م در مورد تعيين مهلـت عادلـه يـا قـرار     .ق۲۷۷؛ مانند ماده   ١رعايت انصاف و حسن نيت است     

م در .ق۲۷۹اقساط توسط حاكم براي پرداخت دين توسط مديون با توجه به وضعيت او، مـاده     

تلف مبيع قبل از قـبض كـه مبتنـي بـر عـدالت               م در مورد  .ق۳۸۷مورد تحويل عين كلي، ماده      

قـانون بيمـه در مـورد دروغگـويي و قـصد تقلـب و           ۱۳و  ۱۲،  ۱۱،  ۱۰معاوضي اسـت، مـواد      

.نيت استگر كه مبتني بر حسناعالمهاي نادرست به بيمه

م انصاف يكي از منابع التزام هاي قراردادي شناخته شده امـا   .ق۱۱۳۵در حقوق فرانسه ماده     

٢. ئيس مانند حقوق ما انصاف از عوامل تكميل قرارداد شناخته نشده استدر حقوق سو

توان گفت؛ تكميل قرارداد در حقوق خصوصي، خود بحثـي  با توجه به مطالب بيان شده مي 

باشد و ناظر بر مـواردي  مستقل و مجزاي از مباحثي مثل تفسير و تعديل و توصيف قرارداد مي          

راده مشترك طـرفين، مفـاد و آثـار قـرارداد نـاقص تعيـين               است كه به كمك عوامل خارج از ا       

.شودمي

تواند قـرارداد نـاقص را تكميـل    اي كه دادگاه به كمك آنها مي     در حقوق ما، عوامل خارجي    

اثر بـودن آن و  موجب باطل و بي،توافق بر خالف قانون امري. قانون و عرف: نمايد عبارتند از 

قـانون تكميلـي نيـز زمـاني كـه      . ي اراده و توافق طرفين اسـت گاه جانشيني قانون امري به جا   

طرفين به طور صريح يا ضمني برخالف آن توافق نكرده باشند، جزء مفاد قـرارداد بـوده و بـر              

.شودطرفين تحميل مي

نيـت نيـز از جملـه عوامـل     در برخي كشورها، عوامل ديگري مثل عدالت، انصاف و حـسن   

شور ما اين عوامل به عنوان عامل مستقلي كـه بـه طـور مـستقيم            در ك . باشندتكميل قرارداد مي  

روند بلكه به طور غير مستقيم و پنهـاني بـه عنـوان    توسط دادگاه قابل استناد باشند، به كار نمي  

.۵۴۶دكتر كاتوزيان، همان، ش-۲

.۱۳۸۷دكتر جواد واحدي، ترجمه قانون تعهدات سوئيس، نشر ميزان، چاپ اول، بهار -۳
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شود و با استناِد عدالت، انصاف و حـسن نيـت بـه           عاملي در تكميل قرارداد از آنها استفاده مي       

آيند، به اين نحـو كـه، آنچـه را رفتـار      ابهام از قرارداد بر مي     اراده مشترك طرفين در صدد رفع     

كنـد،  بيند، تحت عنوان شرط ضمني و بنايي در عقد اجرا مي          نيت و منصف مي   انساني با حسن  

در اين صورت ديگر انصاف از عوامل تكميل قرارداد نيست، بلكه عامل تفسير قرارداد است كه 

.در پي احراز قصد مشترك طرفين است
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ور             ی  نا سات ز ه  تأ تاری  

ی ی  ال ن  ر اا *ج

چكيده

تـرين مـسائلي اسـت كـه        حمايت از تأسيـسات زيربنـايي در هـر كـشوري در زُمـره مهـم               

هـاي مختلـف مـورد امعـان نظـر      بدان توجـه داشـته و دارنـد و همـواره در دوره             قانونگذاران

هـاي  قانونگذاران ما نيز از اين قاعـده مـستثني نيـستند و در دوره   . ها قرار گرفته است   حكومت

اين نوشتار به دنبال بررسي اين قوانين و . مختلف به وضع قوانيني در اين خصوص پرداخته اند

.ن است و براي نيل به اين مقصود در چهار بخش تدوين شده استهاي آناتحليل ويژگي

به تصويب رسـيده  ۱۳۵۱در بخش اول به بررسي مهمترين قانوني كه در اين زمينه در سال       

در . كنيمبررسي مي۱۳۷۵مي پردازيم و سير تحوالت آن را در قانون مجازات اسالمي مصوب             

۱۳۵۹از تأسيسات آب و بـرق كـشور مـصوب       بخش دوم به بررسي اليحه قانوني رفع تجاوز         

در بخش سوم به بررسي . هاي جديدي صورت گرفته استپردازيم كه در آنجا جرم انگاري    مي

اي نمـوده و در  دهد اشارها كه مبحث خاصي در اين باب را مورد اشاره قرار مي       .م.ق ۶۶۰ماده  

باشد، مورد بررسي موضوع ميقانون توزيع عادالنه آب كه راجع به اين  ۴۵بخش آخر نيز ماده     

١.دهيمقرار مي

:واژگان كليدي

.تأسيسات زيربنايي، جرم انگاري، سير قانونگذاري، رويه قانونگذار، قانون حاكم

.قوِق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالميكارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي و مدير كميته ح*
تحت نظر مرحوم دكتـر اميرخـان   مي باشد كه ) ع(مقاله حاضر تلخيصي از كار تحقيقي نگارنده در دانشگاه امام صادق         1

.سپهوند انجام گرفته است
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در آمد

يكي از مسائلي كه در هر جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار است، بكارگيري، توسعه          

سمت عمده اي از تأسيسات زيربنايي كشور مـواردي  ق. باشدو ارتقاء تأسيسات زيربنايي آن مي  

اين تأسيسات . كندرا در بر مي گيرد كه احتياجات عادي و روزمرة مردم آن جامعه را تأمين مي    

اينگونه تأسيسات از اهميت بسيار . آب، برق، گاز، تلفن و ديگر مواردي از اين قبيل   : عبارتند از 

تحت قلمرو و گستردگي، سطح وسـيعي را در بـر         زيادي برخوردارند و از لحاظ نوع و حوزه       

به عنوان مثال، تأسيسات زيربنايي از انواع سدهايي كه در گوشه و كنـار ايـن مـيهن                  . گيرندمي

آب و فاضالب شهري و حتي كنتورهاي آب هر يك از منازل ههاي تصفيساخته شده تا سيستم

ي از منابع انرژي نظير برق و گاز و تلفـن  بردارتأسيساتي كه براي بهره. گيردما را هم در بر مي     

.توان به همين وسعت و گستردگي در نظر گرفتشود را ميهم بر پا مي

شود اين است كه همواره گروهي هستند كه با هر نيت و   اي كه در اينجا مطرح مي     اما مسأله 

ربه و لطمه كنند به اين تأسيسات كه جنبة حياتي براي هر مملكت دارد، ض         قصدي كه دنبال مي   

گروهي به خاطر سودجويي و امتناع از پرداخت حق استفاده از اين منـابع، دسـت بـه         . زنندمي

زنند كه معموالً در تأسيسات كوچك و تقريبـاً فـردي شـده آن اخـتالل ايجـاد                چنين كاري مي  

نظام اما گروهي هستند به قصد مقابله با    . ذلكآن  مثل كنتورهاي آب و برق و امثال و         . كنندمي

و هيأت حاكمه موجود در قالب اقدامات خرابكارانه و تروريستي، تأسيسات بزرگ اين منابع را 

.دهندهدف قرار مي

كننـد،  يكـي از مـسائلي كـه قانونگـذاران آن دنبـال كـرده و مـي           ،از اين رو در هـر كـشور       

در . شودقق ميانگاري اينگونه مسائل محهاي متنوع و گوناگوني است كه از طريق جرمحمايت

هاي گوناگوني در اين زمينه انجام شده اسـت و آنچـه كـه          گذاريكشور ما نيز از ديرباز قانون     

سعي شده در اينجا در حد وسع اين مقاله مورد بررسي قـرار گيـرد، تحليـل همـين قـوانين و                     

.مقررات است
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شور قانون مجازات اخالل كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات ك. ۱

۱۳۷۵قانون مجازات اسالمي مصوب ۶۸۹و ۶۲۲، ۶۵۹، ۶۸۷در مقايسه با مواد ۱۳۵۱مصوب 

اين قانون، از زمان اجـراي آن، قـانون مجـازات    ۵در ابتدا الزم به ذكر است كه مطابق مادة      

.ملغي است۱۳۳۷قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 

مواد فوق االشعار قانون مجازات اسالمي عناصر قانوني مندرج در اين قانون و ) ۱-۱

قانون مجازات اسالمي۶۸۷مادة يك اين قانون و مادة ) ۱-۱-۱

هر كس به منظور اخالل در نظـم و امنيـت عمـومي در       «: مادة يك اين قانون مقرر مي دارد      

تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آنها اعم از سد و كانال     

و انشعاب لوله كشي و دستگاه هاي توليد و توزيـع و انتقـال آنهـا و همچنـين دسـتگاه هـاي                        

مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفـن و تلگـراف و راديـو و تلويزيـون و مـايكروويو و            

وسائل مربوطه كه به هزينة دولت يا با سرماية مشترك دولت و بخش خـصوصي يـا از طـرف            

استفاده عمومي ايجاد شده، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار      بخش خصوصي به منظور     

يـك از سـه تـا ده سـال     هانداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر بشود، به حبس جنـايي درجـ             

هاي مربوطه باشد، بـه حـداكثر مجـازات     شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان      محكوم مي 

ات مذكور منتهي به مرگ شـخص يـا اشخاصـي    در صورتي كه اقدام . مقرر محكوم خواهد شد   

قانون مجـازات اسـالمي   ۶۸۷هدر كنار اين ماده، ماد. »شود، مجازات مرتكب اعدام خواهد بود    

هـاي آب و  هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شـبكه           «: داردمقرر مي 

و ) مخابرات(س و مايكروويو فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركان   

راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط بـه آنهـا اعـم از سـد و كانـال و انـشعاب لولـه كـشي و                       

و ) هـاي هـوايي يـا زمينـي يـا نـوري           كابل(هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات         نيروگاه

مشترك دولت هبا سرمايدولت يا ههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايدستگاه

و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفادة عمومي ايجـاد شـده و همچنـين در          

عالئم راهنمايي و رانندگي و ساير عالئمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات     
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يا فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن

هر نوع خرابكاري ديگر شود، بدون آنكه منظور او اخالل در نظم و امنيت عمـومي باشـد، بـه          

در صورتي كـه اعمـال مـذكور بـه منظـور      -۱هتبصر. حبس سه تا ده سال محكوم خواهد شد   

اخالل در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسالمي باشد، مجازات محـارب را خواهـد         

.»جازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس استم-۲هتبصر. داشت

قانون مجازات اسالمي۶۵۹اين قانون و مادة ۳هقسمت اول ماد) ۱-۱-۲

هر كس وسائل مربوط به تأسيسات مذكور در «: اين قانون آمده است    ۳هدر قسمت اول ماد   

...باشد سرقت نمايداين قانون را بدون آنكه منظور او اخالل در نظم و امنيت عمومي ۱مادة 

در كنار اين ماده، مادة    . »هاي مقرر در قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد        به مجازات 

هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفادة عمـومي        «: داردا مقرر مي  .م.ق۶۵۹

بوسـيلة  كه به هزينة دولت يا با سرماية دولت يا سرماية مشترك دولت و بخش غيردولتـي يـا                   

هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات            نهادها و سازمان  

بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد، به حبس از يك تـا پـنج سـال محكـوم            

هاي مربوطه باشـد، بـه حـداكثر مجـازات مقـرر            شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان      مي

.»اهد شدمحكوم خو

قانون مجازات اسالمي۶۶۲هاين قانون و ماد۳هقسمت دوم ماد) ۱-۱-۳

هركس وسائل مربوط به تأسيسات مـذكور در  «: اين قانون آمده است ۳هدر قسمت اول ماد   

و يا با علم بـه  ... اين قانون را بدون آنكه منظور او اخالل در نظم و امنيت عمومي باشد    ۱مادة  

حوي از انحاء تحصيل يا مخفي كند و يا مورد معاملـه قـرار دهـد برحـسب                بودن به ن   همسروق

در كنار ايـن مـاده،      . »هاي مقرر در قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد        مورد به مجازات  

آور بـه اينكـه   هر كس با علم و اطالع يا با وجود قرائن اطمينان         «: داردا مقرر مي  .م.ق ۶۶۲مادة  

ت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يـا        مال در نتيجه ارتكاب سرق    
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ضـربه شـالق   ۷۴قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سـه سـال و تـا            

خود قرار داده باشـد      يهاموال مسروقه را حرف    هدر صورتي كه متهم معامل    . محكوم خواهد شد  

.»واهد شدبه حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خ

عناصر مادي) ۱-۲

تخريب، ايجاد حريق، از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري) ۱-۲-۱

. ا.م.ق۶۸۷همانطور كه در گفتار اول فصل پيشين مشاهده شد، ايـن مـوارد دقيقـاً در مـادة           

:بنابراين بهتر است در ابتدا تعريفي از آنها ارائه دهيم. منعكس شده است

و تحول فيزيكي و ملموس در جسم را گوينـد كـه باعـث از كـار افتـادن آن                     نوعي تغيير ) ۱-۲-۱-۱

.روديعني مقتضاي استفاده از جسم مذكور، در اثر آسيب فيزيكي به آن از بين مي. شودمي

رسد دو استنباط از آمـدن    اما به نظر مي   . حريق از ريشة حرق به معني آتش زدن است        ) ۱-۲-۱-۲

اول اينكه چون اين اصطالح به صورت عام آمده -۱: هن متبادر مي شوداين واژه در اينجا به ذ 

هر نوع آتش زدن را در بر مي گيرد و از همه مهمتر اينكه منوط به وقوع نتيجه كه همانا از بين      

هـر چنـد بـه سـرعت        . كنـد باشد، نيست و صرف وقوع آتش سوزي كفايت مـي         بردن مال مي  

اسـتنباط ديگـر   -۲. مورد نظر را از نابودي نجات دهندمأمورين ذيربط وارد عمل شوند و مال      

تواند اين باشد كه اصطالح ايجاد حريق در ميان واژگاني آمده كه مقتضاي وجودي آنهـا از                 مي

كار انداختن و لطمة اساسي به مال است و مسلماً در اينجا نيز منظـور از ايجـاد حريـق تحقـق      

.باشدال است، مينتيجه كه همانا تخريب و از كار انداختن م

كنـد و   يعني مقتضاي ذات آن با تخريب برابـري مـي         .جلوة ديگري از تخريب است    ) ۱-۲-۱-۳

مقصود حاصل از هر دو كه همانا جلوگيري از كاركرد مال يا ابـزار مـورد نظـر اسـت محقـق                        

مـه  اما يك تفاوت اساسي هم ميان اين دو وجود دارد و آن اينكه تخريب با ايجـاد لط        . شودمي

شود اما از كار انداختن بـدون اينكـه در ظـاهر مـال تغييـري      فيزيكي و قابل مشاهده محقق مي    
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يعني ظاهر مال سالم است . اي وارد آيد، محقق مي شود  ايجاد شود و بطور فيزيكي به آن لطمه       

.ولي آن كاركرد ذاتي خود را از دست داده است

الظاهر از ارتكـاب هـر دو   محسوب مي شود و علي  ديگري از تخريب     يهاين واژه نيز جلو   ) ۱-۲-۱-۴

اما آنچه كه اين دو را نيز از هم . اينها يك امر دنبال مي شود و آن از ميان بردن كاركرد ذاتي مال است           

متمايز مي سازد اين است كه سوءنيت خاص خرابكاري با سوءنيت خـاص تخريـب متفـاوت       

ت خاصي نداشته باشد و صرف عمدي به عبارت ديگر، ممكن است فعل تخريب سوءني      . است

اما در خرابكاري به سوءنيت خاص هم نياز است و آن قصد بـر         . بودن ارتكاب آن كفايت كند    

بنابراين تخريبي كه داراي سوءنيت خاص . هم زدن امنيت كشور و مقابله با هيأت حاكمه است

.مذكور باشد ديگر به آن تخريب گفته نمي شود و خرابكاري نام دارد

سرقت) ۱-۲-۲

قـانون مجـازات   هآنچه كه بايد در اينجا مورد توجه قرار داد اين است كه اگر پس از مقايس      

اخالل كنندگان و قوانين جاري به اين نتيجه رسيديم كه عنوان سرقت آن قانون با موضـوع مـا    

چرا كه در آن زمان چنـين    . منطبق است، ديگر نبايد بحث سرقت مستوجب حد را مطرح كنيم          

اما اگر نتيجه بر اين شد كه بـا مقـررات جـاري بـه ايـن موضـوع              . اي مطرح نبوده است   ألهمس

زيرا همانطور كـه در     . رسيدگي كنيم، ابتدائاً بايد تكليف مستوجب حد بودن آن را روشن كنيم           

مـادة  ۱۶قسمت بررسي موضوع جرم خواهيم ديد، تمامي موارد آن با استثناي منـدرج در بنـد       

كلي سرقت مـستوجب  يهبقت ندارد تا به طور كلي آن را از تحت شمول قاعد مطا. ا.م.ق ۱۹۸

مال مسروق از اموال دولتي و وقف و ماننـد    «: كندمقرر مي  ۱۹۸هماد ۱۶بند  . حد خارج سازيم  

.»آن كه مالك شخصي ندارد نباشد

تحصيل عالمانه اموال مسروقه، مخفي كردن و مورد معامله قرار دادن) ۱-۲-۳

هر يك از اين عناوين بايد در حدي محقق شوند كه بتوان چنين عنواني را براي آنها        مسلماً  

خصوصاً آنكه همانطور كه در قسمت عنصر معنوي جرم بررسي مي شود، علم            . در نظر گرفت  

ديگري كه بايد توجه داشت ايـن اسـت كـه درسـت      هنكت. به مسروقه بودن آنها نيز الزم است      
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ن است اين عناوين به دنبال يكديگر ارتكاب يابنـد يـا بـه عبـارت     است كه در اكثر موارد ممك 

بهتر نتيجة منطقي يكديگر باشند، اما تعريف عنصر مادي هر يك با ديگري متفاوت است و هر        

ممكن است كسي با علم بـه مـسروقه بـودن           . دهداي را تشكيل مي   يك عنوان مجزاي مجرمانه   

ديگري اين كار را انجام دهد و شخص ثالثي آن را مال، آن را تحصيل كند ولي مخفي ننمايد و

.بنابراين ارتكاب هر يك از اين موارد از مصاديق تعدد مادي جرم است. به فروش برساند

عنصر مادي ديگري پيش . ا.م.ق۶۶۲هدر پايان الزم به ذكر است كه قانونگذار در انتهاي ماد

وقه است كه به نظر مي رسد مجزا از عنـوان    اموال مسر  هبيني كرده و آن حرفه قرار دادن معامل       

امـوال   هچـرا كـه معاملـ     . خودش است و مجازات خاصي هم براي آن پيش بيني شـده اسـت             

خود قرار دادن بايد در حد متعارف يهمسروقه با يك بار انجام دادن محقق مي شود، ولي حرف

.گيرده جرايم مستمر قرار ميو چندين بار اين كار را انجام داده باشد و به عبارت ديگر در زمر

شروع به جرم ) ۱-۳

چون يك عنصر مـادي     . رسدعنصر مادي نوبت به شروع به جرم مي        يهپس از بحث دربار   

مجرمانـه را    يهنتيجـ  هشود گفت نسبت به جرم تام تنهـا مرحلـ         شود و مي  ناقص محسوب مي  

قصد ارتكاب جرم كه جـرم  -۱: گذردبراي ارتكاب يك جرم، مجرم از چهار مرحله مي     . ندارد

قانون مجازات اسالمي در باب   ۵۱۲مثالً مادة   . اما استثنائاتي هم وجود دارد    : شودمحسوب نمي 

تهيـة ابـزار آالت مقـدماتي بـراي       -۲. تحريك و اغواي مردم به قصد بر هم زدن امنيت كشور          

بـراي ارتكـاب    مـثالً : انجـام عمليـات اجرايـي      -۳. مثالً تهيه نردبان براي دزدي    : ارتكاب جرم 

سرقت در حال باز كردن درب خانه يا گاو صـندوق باشـد، يـا بـراي كـشتن كـسي در حـال                           

.يابدجرم در اين مرحله كامالً تحقق مي: مرحلة جرم تام-۴. گيري به وي باشدنشانه

بيني شده بود و به طور كلي سابق پيش. ع.م.ق۲۰همقررات مربوط به شروع به جرم در ماد       

جنحه و جنايات شروع به جرم هر يك را بر اساس ميزان مجـازات مقـرر   يهاس دو طبقبر اس 

در ايـن زمينـه اشـعار    ۲۰مـادة  . جرايم خالفي هم كه شروع به آنها مجازاتي نداشت. كرده بود 
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موانع يههر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، ولي بواسط      «: داردمي

فاعل در آنها مدخليتي نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور يهخارجي كه اراد

اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حـبس  -۱: واقع نشود به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد   

اگر مجازات اصل جرم حـبس دائـم باشـد بـه     -۲. جنايي درجه يك كه از ده سال كمتر نباشد 

اگر مجازات اصل جرم حـبس جنـايي   -۳. ال كمتر نباشدحبس جنايي درجه يك كه از پنج س       

اگـر مجـازات اصـل    -۴. درجة يك باشد به حبس جنايي درجه دو كه از سه سال كمتر نباشد          

اي كه از دو سال كمتر نباشـد و در صـورت          جرم حبس جنايي درجه دو باشد به حبس جنحه        

مجـازات  . شش ماه تقليل دهدوجود موجبات تخفيف دادگاه نمي تواند مجازات را به كمتر از           

شروع به جرمي كه حداكثر مجازات براي مجرم مقرر گرديده يا بدون حداقل و حداكثر باشـد،      

در صورتي كه مجازات جرم توأم با جزاي نقدي ثابت    -۵. نصف مجازات آن جرم خواهد بود     

ولـي  . باشد دادگاه مرتكب شروع به جرم را به ثلث يا ربع جزاي نقدي محكـوم خواهـد كـرد          

.شود كه در قانون تصريح شده باشدحكم پرداخت جزاي نقدي نسبي در صورتي داده مي

در صورتي كه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به             -تبصره

جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطالع است وقوع جـرم غيـرممكن باشـد، عمـل در حكـم         

.»بودشروع به جرم خواهد 

قـانون راجـع بـه مجـازات اسـالمي بـا       ۱۵هپس از انقالب مقررات شروع به جرم در مـاد         

شروع بـه   «: ديگري را مقرر داشت    يهآن به صراحت نكت    ۱۸يهاما ماد . تغييراتي گنجانيده شد  

.»ارتكاب جرم در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد

اما نه به صورت دو قـانون قبـل و       . وع به جرم مطرح شد    بحث شر  ۴۱، مادة   ۱۳۷۵در سال   

هم اكنون عقيده بر اين است با اينكه ماده مشابهي با مادة . به صورت كلي مطالبي را عنوان كرد     

قانون راجع به مجازات اسالمي وجود ندارد، اما در صورتي شروع به جرم مندرج در ايـن                   ۱۸

ن صراحت وجود داشته باشد كه البته مواد بسياري نيز قانون قابليت مجازات دارد كه در زمينة آ

كـه قـوانين   . ا.م.ق۷۲۷از طرف ديگر با توجه بـه مـاده   . چنين موضوعي را پيش بيني كرده اند 
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مانـد و عمـالً مـي تـوان     مغاير را ملغي مي داند ديگر جايي براي استناد به مقررات پيشين نمي      

چـرا كـه در   . بحث شروع به جرم آنها منتفي است       گفت كه درباره قوانين قبل از انقالب ديگر       

هيچ يك از آنها به خاطر وجود مقررات كل در قانون مجـازات عمـومي هيچگونـه شـروع بـه       

جرمي پيش بيني نشده بود و در مقررات حاضر هم در صورتي شـروع بـه جـرم مـدنظر قـرار        

.گيرد كه صراحتاً به آن اشاره شده باشدمي

.پردازيماتي كه داده شد، به بررسي مقررات اين محبث ميحال با توجه به توضيح

آن بـه ايـن موضـوع اشـاره          ۲، تبصره ۶۸۷هدر ماد : اما در مورد مواد قانون مجازت اسالمي      

اما در مورد مـواد  . »مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است -۲هتبصر«: دارد

رسد اگر شروع به اين جرايم د و به نظر ميچنين تصريحي وجود ندار. ا.م.ق۶۶۲و ۶۶۰، ۶۵۹

اي كه در اين بخش  تنها ماده . توان آن را قابل مجازات دانست     عنوان مستقلي نداشته باشد، نمي    

هاي مذكور در مواد قبل تا پنج مجازات شروع به سرقت«: كنداست كه مقرر مي۶۵۵هآمده، ماد

كه در اين ماده تصريح شده، اينگونه شروع همانطور . »باشدضربه مي۷۴سال حبس و شالق تا 

.گيردبه جرايم ناظر به مواد قبل است و مواد بعد از خود را در بر نمي

موضوع ارتكاب جرم) ۱-۴

چرا كه يكي از عوامـل اصـلي ايجـاد    . بررسي اين موضوع از اهميت بااليي برخوردار است  

امـوال و تأسيـساتي اسـت كـه      . ا.م.ر ق افتراق ميان قانون مجازات اخالل گران با مواد مقـرر د          

به طور كلي در قانون اخالل گران به دو نـوع       . مطابق آنها موضوع ارتكاب جرم قرار گرفته اند       

:اموال اشاره شده است

تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آنهـا اعـم از            -الف

همانطور كه مالحظه : ي توليد و توزيع وانتقال آنهاهاسد و كانال وانشعاب لوله كشي و دستگاه  

اول اينكه براي اين تأسيـسات      : توان از اين قسمت استنباط كرد     شود، دو نكتة اساسي را مي     مي

قيد دولتي را آورده و تأسيساتي كه به هر نحو ارگان غيردولتـي در آن دخالـت دارد از شـمول       
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مقدور اصل تفسير به نفع متهم مورد اتبـاع قـرار        الچرا كه بايد حتي   . شوداين قسمت خارج مي   

دوم . گيرد، از حـوزه آن خـارج شـود   گيرد و تمامي مواردي كه تحت شمول مقررات قرار نمي  

يعني مـواردي كـه در   . اينكه در مقام بيان اين تأسيسات فني از اصطالح اعم استفاده شده است  

اما بايد توجـه داشـت كـه مـوارد          . تنداينجا عنوان شده عنوان حصري ندارند، بلكه تمثيلي هس        

گيرنـد، بايـد از جهـت    ديگري كه به دنبال قياس با اين موارد تحت شمول اين ماده قـرار مـي              

. ماهيت با آنها تشابه داشته باشند

هاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن، تلگراف و راديو و تلويزيـون   دستگاه –ب  

اول اينكـه در اينجـا       :خـورد در اينجا نيز دو نكته به چشم مـي        : و مايكروويو و وسائل مربوطه    

اصطالح دولتي رابه كار نبرده و به جاي آن مملكتي گفته و سه عنوان حصري نيز براي آن ذكر    

از طـرف  -۳با سرماية مشترك دولت و بخـش خـصوصي        -۲به هزينة دولت     -۱: كرده است 

ر كه مشاهده مي شود، اين موارد با آنچه كه    همانطو. بخش خصوصي به منظور استفادة عمومي     

در قسمت اول تحت عنوان كلي دولتي آمده بود تفاوت بسيار دارد والزم اسـت بـه آن توجـه                

.خاصي شود

كه در حقيقت انعكاس دهندة اصـلي  . ا.م.ق۶۸۷اما آنچه كه به عنوان موضوع جرم در ماده        

تري را تحت شمول ي كرده ابعاد وسيعيسعآمده، ،شودگران محسوب ميقانون مجازات اخالل

موضوعاتي كه در اين مـاده آمـده را   . المقدور موضوعي را از قلم نيندازد  خود قرار دهد و حتي    

:توان به دو قسمت تقسيم كردنيز مي

عمومي از قبيل شبكه هـاي آب و فاضـالب، بـرق،    هوسايل و تأسيسات مورد استفاد    -الف

و راديـو و  ) مخـابرات (فـن و مراكـز فركـانس و مـاكروويو     نفت، گاز، پـست و تلگـراف و تل      

هاي بـرق  تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي ونيروگاه     

هاي توليد و توزيـع و  و دستگاه) هاي هوايي يا زميني يا نوريكابل(و خطوط نيرو و مخابرات      

خورد ايـن اسـت كـه در ابتـدا ذكـر كـرده وسـايل و        ميچشمبه آنچه كه در اينجا  : انتقال آنها 

كـرد  عمومي كه با قانون مجازات اخالل گران كه در ابتـدا عنـوان مـي               هتأسيسات مورد استفاد  
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ديگر هم اين است كه با وجـود اينكـه بـه مـوارد بـسيار                 هنكت. تأسيسات دولتي متفاوت است   

يهدهد اين كثرت بيان باز هم جنبان ميمتنوعي اشاره شده، باز هم عبارت از قبيل آمده كه نش         

تـوان گفـت حـوزه و    در پايان اين قـسمت نيـز مـي   . شودحصري ندارد و تمثيلي محسوب مي 

سرماية -۲به هزينه يا سرماية دولت -۱عبارت مورد استفادة عمومي به مواردي كه      يهمحدود

سـاخته شـده،   بخش خصوصي بـراي اسـتفادة عمـومي         -۳مشترك دولت و بخش غير دولتي       

. محدود شده است

عالئم راهنمايي و رانندگي و ساير عالئمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تـأمين                  -ب

به نظر مـي رسـد ايـن مـوارد از لحـاظ            : تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است         

بيـان  ماهيت چندان ارتباطي به قسمت اول ندارند و شايد بهتر بـود در يـك مـاده مجـزا و بـا            

زيرا آنچه كه در بادي امر بـه ذهـن متبـادر    . شدتأسيسات زيربنايي تر در اين قسمت عنوان مي      

آن توجـه  يازشود، اين است كه قانونگذار بي آنكه كل قضيه را مدنظر داشته باشد، بـه اجـ     مي

.كرده است

مله قرار اموال مسروقه، مخفي كردن و مورد معايهاما دربارة عناوين سرقت، تحصيل عالمان   

قـانون مجـازات اخـالل گـران يـك رهيافـت در نظـر گرفتـه و آن تـسري دادن               ۳هدادن، ماد 

كه در ارتباط با آن . ا.م.ق ۶۶۲و   ۶۵۹اما مواد   . باشداين قانون مي   ۱موضوعات مندرج در مادة     

ا دنبال ر۶۸۷تقريباً رهيافت مادة ۶۵۹مادة . اندباشند، هر يك رهيافت متفاوتي را دنبال كرده  مي

دارد وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمـومي نظيـر آب،              كرده و اشعار مي   

شمرد كـه در  زند متفاوت است و مواردي را بر ميبرق، گاز و غيره كه البته قيدي كه به آن مي         

ية دولت با سرما-۲به هزينة دولت -۱: اين موارد عبارتند از. به آن اشاره نشده است۶۸۷مادة 

نهادها و سـازمان هـاي عمـومي غيـر دولتـي      -۴سرماية مشترك دولت و بخش غيردولتي      -۳

.مؤسسات خيريه-۵

به لحاظ طبع وضع خود كه همانا تعيين تكليف اموال مسروقه مندرج در فصل  ۶۶۲اما مادة   

لـي تعيـين   باشد، به طـور ك    بيست و يكم قانون تعزيرات با عنوان سرقت و ربودن مال غير مي            
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قـانون مجـازات    ۳شود و همانند مادة     رسد تمامي موارد را شامل مي     تكليف كرده و به نظر مي     

.گيرداخالل گران موارد خاصي را در بر نمي

عنصر معنوي ) ۱-۵

زيرا همانطور كه خـواهيم ديـد،   . بررسي اين موضوع نيز از اهميت بسياري برخوردار است       

ر معنوي خصوصاً سـوءنيت خـاص وجـود دارد كـه در اعمـال      هايي از لحاظ بيان عنص تفاوت

حال به بررسي سوءنيت عام و خاص ارتكاب        . مسؤوليت كيفري نقش مهمي را به عهده دارند       

:پردازيماينگونه جرايم مي

سوءنيت عام ) ۱-۵-۱

در اينجا قصد بر اين نيست كه سوءنيت عام ارتكاب جرم موشكافي شود، اما اگر بخـواهيم     

يعنـي فعلـي كـه     . توانيم بگوييم عمد در ارتكاب جرم اسـت       ي كلي از آن ارائه دهيم، مي      تعريف

رخ اًعامـد اًيابد، هيچگونه نقصان عقل و اراده اي در آن وجود نداشته باشد و عالم       ارتكاب مي 

رسد در تمامي مواردي كه مورد بررسي قـرار داديـم، اختالفـي در ايـن زمينـه            به نظر مي  . دهد

مبــاالتي              بـي -۱و البتـه مــوارد غيرعمـدي ارتكـاب اينگونـه جــرايم كـه همانـا       وجـود نـدارد  

شود و تنها عدم رعايت نظامات دولتي است را شامل نمي-۴عدم مهارت و -۳احتياطي بي-۲

.دهندارتكاب عمدي و ارادي را تحت شمول خود قرار مي

سوءنيت خاص ) ۱-۵-۲

وءنيت خاص اين است كه مجـرم عـالوه بـر اراده و تعمـد در     به طور خالصه، منظور از س   

ارتكـاب  يهارتكاب جرم، بايد منظور خاص را نيز از آن دنبال نمايد كه عموماً به عنوان انگيـز    

البته الزم به ذكر است كه عنصر انگيزه از جمله شرايط ارتكاب جرم        . گيردجرم مدنظر قرار مي   

بـه  . ارتكاب جرم به شمار آيـد يهد يك عامل مشدده يا مخففتوانآيد و اصوالً مي به شمار نمي  

تحقق آن مطـرح  -۱: گيردطور كلي سوءنيت خاص نيز در دو حالت مدنظر قانونگذار قرار مي     
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در باب بر هم زدن امنيـت كـشور،        . ا.م.ق ۴۹۸مثل مادة   . نيست و صرف داشتن آن كافي است      

صـرف داشـتن آن را جهـت اعمـال     بلكـه  . هيچ صراحتي ندارد كه قصد خـاص محقـق شـود    

تحقق آن مدنظر قانونگـذار اسـت و در غيـر اينـصورت از        -۲. داندمسؤوليت كيفري كافي مي   

متخلـف اسـت كـه در آن         انبارز آن قانون مجازات راننـدگ      يهنمون. شودشمول آن خارج مي   

نـصورت  داند و در غير ايتحقق قصد خاص يعني قتل، سرقت اموال و هتك ناموس را الزم مي  

حال با اين مختصر توضـيحات وارد مباحـث مـورد نظـر     . گيردتحت شمول اين ماده قرار نمي   

:شويمخودمان مي

تخريب، ايجـاد حريـق، از     هعنصر معنوي كه در مادة يك قانون مجازات اخالل گران دربار          

نـوان  كار انداختن يا هر نوع خرابكاري آمده، عالوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاصي را نيـز ع      

كنـد كـه   اما هيچ قيدي مطرح نمـي . باشدكند و آن قصد اخالل در نظم و امنيت عمومي مي          مي

بلكه صرف داشـتن چنـين قـصدي را بـراي تحقـق ايـن       . الزم است چنين قصدي محقق شود     

كه از لحاظ عنصر مادي . ا.م.ق۶۸۷ةماديهاما آنچه كه در تبصر. داندعناوين مجرمانه كافي مي

درست است كه در . قانون مجازات اخالل گران يكي است، آمده قدري متفاوت است۱با مادة 

اين ماده نيز سوءنيت خاص اخالل در نظم امنيت جامعه آمده كه تقريباً از لحاظ معنا و مفهـوم     

با نمونة قبلي يكي است و البته در اينجا نيز تحقـق چنـين امـري شـرط نـشده اسـت، امـا در                    

ه ديگري اضافه شده و آن مقابله با حكومت اسالمي اسـت كـه بـه نظـر     نكت۶۸۷هماد يهتبصر

آن را ذكر كرده و قصد داشته موارد ديگري را نيـز تحـت شـمول آن                اًرسد قانونگذار تعمد  مي

به عبارت ديگر ممكن است اخالل در نظم جامعه در راسـتاي مقابلـه بـا حكومـت                  . قرار دهد 

۶۸۷يهنظم و امنيتي مشمول مجازات محـارب تبـصر         اسالمي باشد يا نباشد و تنها اخالل در       

ال بايد مقـررات ديگـر را مـدنظر    شود كه در راستاي مقابله با حكومت اسالمي هم باشد و ِا      مي

.قرار داد

عنـوان كـرده كـه نبايـد سـوءنيت      ۳هگران در ماد  اما در باب سرقت، قانون مجازات اخالل      

اما . ته باشد و اال مشمول اين ماده نخواهد بودخاص اخالل در نظم و امنيت عمومي وجود داش



٨٧جستاري در بزه تخريب تأسيسات زيربنايي كشور

ايرادي كه به آن وارد است اين است كه تصريح نكرده اگر سـرقت جهـت اخـالل در نظـم و                 

شـود  اين قانون مي   ۱هآيا مشمول ماد  . گيردامنيت عمومي باشد، مشمول كدام مقررات قرار مي       

ر نشده و صرف داشـتن سـوءنيت        نيز هيچگونه قصد خاصي ذك     ۶۵۹هدر ماد . يا مقررات ديگر  

.عام ارتكاب جرم كافي است

اموال مسروقه، مخفي كردن و مـورد معاملـه قـرار دادن نيـز               يهتحصيل عالمان  يهاما دربار 

قـانون   ۳هآنچه كه از ماد   . قدري متفاوت است   ۶۶۲هگران با ماد  رهيافت قانون مجازات اخالل   

كه الزم است علم به مسروقه بودن مـال احـراز   شود اين استگران استنباط ميمجازات اخالل 

مرتكـب عناصـر   عامداًاًتوان فرد را مطابق اين ماده محكوم كرد كه عالم      شود و در صورتي مي    

رهيافت ديگري را هم عالوه بر رهيافـت فـوق انتخـاب             ۶۶۲هاما ماد . مادي مذكور شده باشد   

ود، بلكـه صـرف وجـود قـرائن     كند و آن اين است كه الزم نيست علم مرتكـب احـراز شـ        مي

اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است كافي براي تحقق جـرم                 

.خواهد بود

يـك قـانون    هآخرين نكته در مورد عنصر معنوي ارتكـاب جـرم، موضـوع منـدرج در مـاد                

دامات مـذكور  قانون فوق آمـده اگـر اقـ   ۱يهدر ماد. است۶۸۹يهمجازات اخالل گران و ماد   

، ...يعني تخريب، ايجاد حريق، از كار انداختن يا هـر نـوع خرابكـاري منتهـي بـه مـرگ شـود                  

آنچه كه از مفهـوم  . شود... منتهي به قتل يا نقص عضو ... هم آمده هرگاه  ۶۸۹مادة   رهمچنين د 

شود، اين است كه جهت احراز قتل يا نقص عضو براي اعمال مجازات اين دو ماده استنباط مي

شديدتر، نه تنها احراز سوءنيت خاصي الزم نمي باشد، بلكـه سـوءنيت عـام آن كـه عمـد در                     

باشد نيز ضرورتي ندارد و در اينجا قانونگذار جهت اهميت دادن به موضوع      ارتكاب قتل    مي     

البته چون . اي آن مجازات شديدتر تعيين كرده استسوءنيت اعتباري را فرض كرده است و بر      

باشـد، قانونگـذار فقـط در مـواردي     فرض سوءنيت اعتباري امري استثنايي و خالف قاعده مي        

.دهدبسيار مهم و حساس آن را مدنظر قرار مي
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فاعل جرم) ۱-۶

ه بـر   چرا كه عالو  . بحث فاعل جرم هم يكي از مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد             

فاعـل جـرم را مـي تـوان در سـه      . تعيين قانون صالح، در تعيين ميزان مجازات نيز مؤثر اسـت     

.ن جرم مورد بررسي قرار دادوقسمت مباشر جرم، شريك و معا

مباشر جرم) ۱-۶-۱

در ابتداي مـاده يـك   . گران به دو نوع مباشر جرم اشاره شده است       در قانون مجازات اخالل   

كند كه ايراني باشد يا خارجي يا اينكه داراي ويژگي خاصي          ن تفاوتي نمي  بنابراي. آمده هر كس  

هر كس تحت هر شرايطي مرتكب جرايم مندرج در اين قانون شود، مطابق آن محاكمه و . باشد

يك گروهي از اشخاص استثناء شده و براي آنهـا مجـازات             هاما در پايان ماد   . شودمجازات مي 

اي كـه در  امـا نكتـه  . هاي مربوطه هستندافراد كاركنان سازمان اين. تري مقرر شده است   سنگين

وظـايف  يهاينجا به چشم مي خورد، اين است كه هيچ قيدي نيامده كه كاركنان مزبور در حيط 

در باب تعـديات مـأمورين   . ا.م.ق۵۹۸و اختيارات خود مرتكب جرم شوند، كما اينكه در ماده       

يـك قـانون   هكه بـا مـاد  . ا.م.ق۶۸۷در مادة . ه استدولتي نسبت به دولت چنين موضوعي آمد 

مذكور وحدت موضوعي دارد، چنين تفكيكي صورت نگرفته و صرفاً بيان كرده هر كس و همه 

.را به يك نسبت مشمول مجازات دانسته است

قانون مجازات اخالل گران كه مباحث سرقت، تحصيل، مورد معامله قرار دادن و          ۳هدر ماد 

امـا  . اموال مسروقه آمده، هيچ استثنائي براي مرتكبين مقرر نـشده اسـت    يهلمانمخفي كردن عا  

كه به صورت عام بيان شده و ۶۶۲هماد. ديگري استيهبه گون۶۵۹انعكاس اين ماده در ماده 

كـه در بـاب سـرقت اسـت بحـث كاركنـان                 ۶۵۹امـا مـادة     . مشكلي در باب آن وجود نـدارد      

به عبـارت ديگـر   . گران آورده استيك قانون مجازات اخالل   هماد هاي مربوطه را نظير   سازمان

در آن قانون، چنانچه كاركنان مرتكب تخريب، از كار . درست عكس آن قانون عمل كرده است     
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چنانچـه  . ا.م.شد، امـا در ق    شدند، مجازاتشان تشديد مي   انداختن، خرابكاري و ايجاد حريق مي     

.شوداتشان تشديد ميهمان كاركنان مرتكب سرقت شوند، مجاز

شريك جرم) ۱-۶-۲

چرا كه يك امر بديهي و پذيرفته شـده     . شركت در جرم بحث خاصي وجود ندارد       يهدربار

است و در قوانين قبل از انقالب نيز در مقررات كلي به اين موضـوع اشـاره شـده و مجـازات             

ي در ايـن زمينـه مقـرر    قانون مجازات عموم۲۷هماد. فاعل جرم را براي آن در نظر مي گرفتند     

هر كس با علم و اطالع با شخص يا اشـخاص ديگـر در انجـام عمليـات اجرايـي                    «: داشتمي

جرمي مشاركت و همكاري كند، شـريك جـرم شـناخته شـده و مجـازات او                  يهتشكيل دهند 

هـر  « : اسالمي هم در اين باب مقرر كرده اسـت    . ا.م.ق ۴۲هماد. »...مجازات فاعل مستقل است   

هـاي  تعزير يـا مجـازات  قابل با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم       عامداًو  ماًكس عال 

بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر يـك بـه تنهـايي           

براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك     

در مـورد جـرايم   . فاعل مستقل آن جرم خواهـد بـود     مجازات  مجازات او   در جرم محسوب و     

كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، مجـازات هـر يـك از آنـان نيـز                   » خطايي«غيرعمدي  

اگر تأثير مداخلـه و مباشـرت شـريكي در حـصول             -تبصره. مجازات فاعل مستقل خواهد بود    

با توجـه بـه   . »دهدسب تأثير عمل او تخفيف ميجرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تنا      

شود كه اين دو قدري تعريف شركت در جرم در زمان قبل از انقالب و پس از آن، مشخص مي

دانـست كـه در عمليـات    شريك در جرم را كسي مـي  . ع.م.ق ۲۷ماده  . با يكديگر تفاوت دارند   

داند كه جرم مـستند  ا كسي مي  شريك در جرم ر   . ا.م.ق ۴۲داشته باشد، اما مادة      تاجرايي شرك 

به فعل او باشد و اين دو با يكديگر متفاوت است كه البته بحث راجع به آنها مجال ديگـري را   

.طلبدمي
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معاونت در جرم ) ۱-۶-۳

معاونت در جرم يعني مساعدت در ارتكاب جرم بي آنكه فعل مجرمانه به عمل معاون قابل           

قـانون مجـازات عمـومي بـه ايـن موضـوع             ۲۸هالب، ماد در مقررات قبل از انق    . انتساب باشد 

بـه  . ا.م.ق۴۳ه، مـاد ۱۳۷۵در سال  . پرداخته بود و به طور كلي حكم خاصي را مطرح كرده بود           

: دهدآن موضوع را به نحو ديگري ترتيب اثر مي        ۲يهاين موضوع پرداخته است كه البته تبصر      

خاص در قانون يا شرع وجـود داشـته   درصورتي كه براي معاونت جرمي مجازات     -۲هتبصر«

اين بدين خاطر است كه در جرايم حدي به طـور كلـي   . »باشد، همان مجازات اجرا خواهدشد 

۷۲۶وضعيت معاونت در ارتكاب جرم روشن شده است و در مورد جرايم تعزيري نيـز مـاده                   

كيفيـت  . ا.م.ق۴۳تكليف را روشن كرده است و بدين خاطر گروهي معتقدند كـه مـادة              . ا.م.ق

هـر كـس در جـرائم تعزيـري         «: اشـعار مـي دارد     ۲۶ماده  . اجرايي خود را از دست داده است      

.شودمعاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي

مسلماً بحث معاونت در جـرم جـرايم منـدرج در قـانون             : حال بپردازيم به موضوع بحثمان    

ران همانند بحث شركت در جرم، بايد بر اساس مقررات كلـي كنـوني مـورد     مجازات اخالل گ  

كليه مقررات مغاير ملغي هـستند و الزم اسـت          . ا.م.ق۷۲۷چرا كه مطابق ماده     . توجه قرار گيرد  

.اين كليات بر اساس قوانين جديد مورد بررسي قرار گيرند

جـزء  ۶۸۹و ۶۸۷، ۶۶۲، ۶۵۹چون مواد : اما در مورد مواد راجع به قانون مجازات اسالمي        

البته به شرطي كه كيفيت محاربه در       . عمل كرد  ۷۲۶هتوان مطابق ماد  جرايم تعزيري هستند، مي   

احراز نشود كه دراين صورت بـراي اعمـال مجـازات معاونـت در محاربـه بايـد بـه          ۶۸۷هماد

وجـود نـدارد،        خاصي در اين زمينـه       يهمقررات خاص آن مراجعه كرد كه البته از آنجا كه ماد          

. ا.م.ق۴۲ههماننـد مـاد  . ا.م.ق۴۳هچرا كه مـاد . توان گفت كه بايد بمايراه الحاكم عمل كرد    مي

بلكـه مطلـق گفتـه و       . منحصر به جرايم تعزيري نشده تا نتوانيم در حدود بـه آن اسـتناد كنـيم             

.معاونتشان روشن نشده به آن استناد كنيميهتوان در حدودي كه مسألمي
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مجازات ) ۱-۷

چرا كه در طول مطالبي كـه  . اهميت تعيين مجازات نيز كه نيازي به صحبت نيست    يهدربار

گـران از اعتبـار   شود گفت قـانون مجـازات اخـالل   راحتي نمي ه  بيان شد، مشخص گرديد كه ب     

بنـابراين بهتـر   . ساقط شده است و در موارد خاصي كيفيت اجرايي خود را حفظ كـرده اسـت               

يـك قـانون مجـازات    همـاد . حاظ مجازات نيز اين سير تحول مورد بررسي قرار گيرد است از ل  

هـاي متفـاوتي وضـع    مختلف و كيفيات مختلف، مجـازات يهگران براي عناوين مجرمان   اخالل

كند چنانچه هر كس طبـق كيفيـات منـدرج در آن مرتكـب      صدر اين ماده مقرر مي    . كرده است 

يك از هختن يا هر نوع خرابكاري شود، به حبس جنايي درج      تخريب، ايجاد حريق، از كار اندا     

كنـد و اشـعار   اما در ادامه كيفيت مشدده اي براي آن مقـرر مـي  . شودسه تا ده سال محكوم مي   

هاي مربوطه باشـد، بـه حـداكثر مجـازات مقـرر      دارد كه چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان  مي

چنانچه اقدامات مذكور منتهي به مـرگ شـخص يـا    كند،  در پايان نيز مقرر مي    . شودمحكوم مي 

.اشخاصي شود، مجازات مرتكب اعدام خواهد بود

در نظـم و     لچنانچه سوءنيت خـاص اخـال     : دو نوع مجازات مقرر شده است      ۶۸۷هدر ماد 

امنيت عمومي وجود نداشته باشد، سه تا ده سال حبس و چنانچه سوءنيت خـاص اخـالل در                   

در اينجا . له با حكومت اسالمي وجود داشته باشد، مجازات محارب   نظم و امنيت جامعه و مقاب     

.براي شروع به جرايم مذكور نيز يك تا سه سال حبس مقرر كرده است

به طور كلي بحث راجع به وقوع قتل يا نقص عضو را كه در اثر تخريب . ا.م.ق۶۸۹هاما ماد

در اينجا مطابق مقررات كلي     . ستدهد را تعيين تكليف كرده ا     يا فعاليت هاي مشابه آن رخ مي      

عمـومي دارد و غيرقابـل   يهراجع به قصاص، ديگر بحث راجع بـه مجـازات اعـدام كـه جنبـ        

كند كه ماهيتي شخـصي و  گذشت است را مطرح نمي كند و بحث قصاص و ديه را مطرح مي            

بنابراين بايد موضوع مورد نظـر را بررسـي كـرد و چنانچـه تحـت شـمول                  . قابل گذشت دارد  

.آيدقررات فعلي قرار گيرد، بحث قصاص و ديه كه قابل گذشت است پيش ميم
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هدر باب سرقت و مورد معامله قرار دادن و تحصيل ومخفي كردن اموال مسروقه كه در ماد                

هاي مقرر در قانون گران آمده، مقرر شده كه بر حسب مورد به مجازاتقانون مجازات اخالل   ۳

اين قانون مقـرر  ۳تا ۱آن نيز با اشاره به مواد    ۴ه  در ماد . دمجازات عمومي محكوم خواهند ش    

كند چنانچه به موجب قوانين ديگر، مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتكب به مجازات  مي

.اشد محكوم خواهد شد

در ۶۵۹به موجب ماده . هاي ديگري مقرر شده استمجازات. ا.م.ق۶۲۲و ۶۵۹اما در مواد    

و متعلقات تأسيسات مورد نظر مرتكب بـه يـك تـا پـنج سـال حـبس                  صورت سرقت وسائل    

محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب از كاركنان دولت باشد، به اشد مجازات محكوم خواهـد        

ضربه شالق مقرر شـده اسـت كـه در        ۷۴ماه تا سه سال و تا        ۶نيز مجازات    ۶۶۲در مادة   . شد

وقه را حرفـه خـود قـرار داده باشـد و نـه      ادامه براي كسي كه فقط موضوع معامله اموال مـسر        

.تحصيل يا مخفي كردن آن را، حداكثر مجازات را تعيين كرده است

دادگاه صالح) ۱-۸

نـه  . هايي هستند كه صالحيت ذاتي در رسيدگي به موضوع را دارنـد           در اينجا منظور دادگاه   

زات اخـالل گـران   قـانون مجـا  ۲مـاده  . اينكه ديگر موارد صالحيت مورد بررسي قـرار گيرنـد     

هاي نظامي است كه البته اگر هم تصريح داشت كه رسيدگي به جرايم فوق در صالحيت دادگاه

بخواهيم به اين قانون استناد كرده و بر مبناي آن رسيدگي كنيم بايد ببينيم طبق قوانين موجـود                

في است؟ در ماند يا خير كه چنين موضوعي منتهاي نظامي باقي ميباز هم در صالحيت دادگاه   

هاي عمومي است يا نيز بايد ببينيم در صالحيت دادگاه. ا.م.ق۶۲۲و ۶۵۹، ۶۸۹، ۶۸۷مورد مواد 

چنانچه قـصد بـر هـم زدن امنيـت عمـومي و        ۶۸۹و   ۶۸۷درباره مواد   . انقالب يا مراجع ديگر   

و هـاي عمـومي   قانون تشكيل دادگـاه ۵ماده ۱مقابله با حكومت اسالمي احراز شود، طبق بند         

۶۶۲و ۶۵۹باشد و در بقيه موارد نيز به همراه مواد هاي انقالب ميانقالب، در صالحيت دادگاه
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چون تصريحي در زمينه تعيين مراجع خاص وجـود نـدارد، دادگـاه هـاي عمـومي صـالح بـه                  

.رسيدگي خواهند بود

)۱۳۵۹مصوب تير (قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور هاليح. ۲

ناصر قانوني ع) ۲-۱

هر كـس از آب لولـه كـشي و انهـار آبيـاري و      «: داردقسمت اول ماده يك اشعار مي  -الف

.»...غيرمجاز نمايديههاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفادشبكه

در تأسيـسات آب و بـرق دخالـت     ... هـر كـس     «: دارديك اشعار مي   هقسمت دوم ماد   -ب

»...غيرقانوني كند

هر كس نسبت بـه عمليـات اجرايـي كـه بـه منظـور            «: دارداين اليحه اشعار مي    ۸هماد -ج

»...شود، مزاحمت يا ممانعت به عمل آورداحداث تأسيسات آب و برق انجام مي

چنانچه در مسير و حريم خطـوط انتقـال و   «: دارداين اليحه اشعار مي۹هو در پايان ماد  -د

هار آبياري احداث ساختمان يا درخت كاري و هر نـوع  ها و ان توزيع نيروي برق و حريم كانال     

»...تصرف خالف مقررات شده يا بشود

عناصر مادي) ۲-۲

غيرمجازيهاستفاد) ۲-۲-۱

كند كه شخص يا به هيچ عنوان حق استفاده از شيء         اين اصطالح در جايي مصداق پيدا مي      

ي بـراي آن محـدوديتي وجـود دارد و    يا امتيازي را ندارد يا اينكه حق استفاده از آن را دارد ول       

آنچه كه مسلم اسـت ايـن اسـت كـه منظـور از      . مجاز خود عمل مي كند   يهوي فراتر از حوز   

باشـد و  استفاده در اينجا با توجه به موضوع جرمي كه ذكر شده، به مصرف رسانيدن واقعي مي     

.الزم است چنين امري احراز گردد
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دخالت غيرقانوني ) ۲-۲-۲

رسد اين اصطالح در جايي مصداق دارد كه كسي بي آنكه از موضوعات منـدرج           ميبه نظر   

غيرمجازي كند، در آن بي آنكه حقي داشـته باشـد بـه طـور غيرقـانوني         يهيك استفاد  هدر ماد 

غيرمجـاز  يهتواند به هر نحو محقق شـود، ولـي مـسلماً بـا اسـتفاد     دخالت مي. كنددخالت مي 

.هر دو از مصاديق تكرار مادي جرم خواهد بودمتفاوت است و در صورت بروز

مزاحمت و ممانعت ) ۲-۲-۳

قـانون آئـين دادرسـي       ۱۶۰هماد. از اين دو واژه در قوانين موجود تعاريفي ارائه شده است          

كسي كـه نـسبت بـه متـصرفات     «: دارددر باب تعريف مزاحمت اشعار مي۱۳۷۹مدني مصوب   

امـا  . »آنكه مال را از تصرف وي خارج سـازد    كند بي يمتصرف مال غيرمنقول مزاحمت ايجاد م     

هرگونه ممانعت از حق ارتفاق يـا  «: دارداين قانون در باب تعريف ممانعت اشعار مي   ۱۵۹مادة  

در بـاب  . ا.م.ق۶۹۰هحتي به چنين موضوعي در ماد  . »انتفاع شخص در ملك ديگري را گويند      

يـا اقـدام بـه      ... «در انتهاي آن آمده است      هتك حرمت منازل و امالك غير اشاره شده است و           

هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يـا ايجـاد مزاحمـت يـا ممانعـت از حـق در مـوارد مـذكور                    

چـرا كـه   . شـود البته بايد اظهارداشت كه موضوع مورد بحث ما مشمول اين ماده نمي         . »...نمايد

رسـد  اين ماده كه به نظر ميصراحتاً در آن اشاره شده مزاحمت يا ممانعت در موارد مذكور در     

.شودجنبه حصري دارد و موضوعات مورد بحث ما شامل آنها نمي

احداث ساختمان يا درخت كاري و هر نوع تصرف خالف مقررات) ۲-۲-۴

ها و  چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانال              ۹هطبق ماد 

ف مقررات انجام شده باشد يا در حال انجام باشد، حسب           انهار آبياري اينگونه تصرفات برخال    

هايي كه نمود آنچه كه در اينجا مهم است اين است كه مسلماً با فعاليت. مورد اقدام خواهد شد 

كند كه در چه زمـاني ايجـاد و   شود و تفاوتي هم نميفيزيكي و عيني پيدا كرده است مقابله مي 

.انداحداث شده
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جرمموضوع ارتكاب ) ۲-۳

اي را بـه خـود   قـانوني موضـوع جـرم جداگانـه    يهايـن اليحـ    ۹و   ۸هر يك از مواد يك،      

غيرمجاز موضوع آب لوله كشي و انهار آبياري و يهيك در باب استفاد   هماد. انداختصاص داده 

اما در بـاب دخالـت غيرقـانوني    . كندهاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق را مطرح مي   شبكه

در باب مزاحمـت و ممانعـت، عمليـات        ۸هماد. كندتأسيسات آب و برق اكتفا مي     فقط به ذكر    

هـر نـوع تـصرف    ۹هكند و دست آخـر مـاد  اجرايي احداث تأسيسات آب و برق را مطرح مي     

ها و خالف مقررات را مشمول مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانال               

.دهدانهار آبياري قرار مي

عنصر معنوي ) ۲-۴

با توجه به توضيحاتي كه در بخش گذشته داده شد، ديگـر در اينجـا تكرارگـويي صـورت                   

كنيم كه در تمامي چهار نوع عنصر مـادي كـه در ايـن              فقط به اين موضوع اشاره مي     . گيردنمي

اليحه قانوني اشاره شده، هيچگونه قصد خاصي الزم نيست و صرف عمدي بودن ارتكـاب آن            

.عمال مجازات مي باشدكافي براي ا

فاعل جرم) ۲-۵

شوند، قانوني به طور مفصل ميان انواع اشخاصي كه مطابق آن مرتكب جرم مي       يهاين اليح 

. هاي خاصي را از موجبات تشديد مجـازات دانـسته اسـت   تمايز قائل شده و دارا بودن ويژگي     

غيرمجـاز و    يهي اسـتفاد  اول يعنـ   يهالبته اين تنوع و گستردگي فقط شامل دو عنوان مجرمانـ          

هر كس چه ايراني يا خـارجي  : هركس-۱: اين اشخاص عبارتند از. شوددخالت غيرقانوني مي  

شود و هيچ استثنايي وجود ندارد و استثنايي كه   يك مي  هيا با هر سمت و وضعيتي مشمول ماد       

. ار نيـست آيد فقط در راستاي تشديد مجازات است و هيچ گونه چشم پوشي در ك   در ادامه مي  

غيرمجاز يا دخالت غيرقانوني توسط هر شخص ولي يهمقرر شده كه اگر استفاد   ۲هدر ماد  -۲

يك عليه مـدير مـسؤول شـخص حقـوقي     هبه نفع شخص حقوقي باشد، مجازات مقرر در ماد        
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مگر اينكه وي اثبات كند دستور دهنده شخص ديگري بوده كه در مورد وي . اعمال خواهد شد

رسد در اينجـا دسـتوردهنده بـه جـاي عامـل و مباشـر مجـازات        به نظر مي . داعمال خواهد ش  

به عبارت ديگر نـوعي جهـات رافـع    . گرددشود و هيچگونه مجازات هم عرضي اعمال نمي مي

، كارگران و افرادي كه به دسـتور  ۳هطبق ماد  -۳. مسؤوليت نيز در اينجا به اجرا در آمده است        

كنند، به مجـازات  دخالت غيرقانوني و نه استفاده غير مجاز ميديگري در تأسيسات آب و برق     

رسد توضيحي كه در مورد قسمت پيـشين ارائـه شـد، در    به نظر مي. شونديك محكوم مي هماد

هـاي ذيـربط    مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمان     -۴. كنداينجا نيز مصداق خود را حفظ مي      

توان قسمت پنجم را مي. اندتكب اعمال مذكور شدهافرادي كه قبل از تصويب اين قانون مر   -۵

چرا كه بدون حتـي تعيـين مـدت    . بر خالف اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي دانست        

اما در . دهدزمان مشخص، تا هر زمان پيش از تصويب اين قانون را تحت شمول خود قرار مي        

راجـع بـه   . هر كس آمده اسـت     هيچ قيدي عنوان نشده و به طور كلي عنوان         ۹و   ۸مورد مواد   

شركا و معاونين جرم هم در بخش اول توضيحات كافي ارائه شده است و در اينجا ديگر مورد     

.گيرندبررسي قرار نمي

مجازات) ۲-۶

يهدر اين اليحة قانوني عالوه بر پيش بيني مجازات، موضوعاتي نظير رفـع تجـاوز و اعـاد           

عمـل را نيـز روشـن    يهمچنين تكليف تكرار يا ادامـ  ه. بيني شده است  وضع به سابق نيز پيش    

هرسد موضوع تكرار مندرج در اين اليحه قانون با تكرار مندرج در ماد         كرده است و به نظر مي     

: دارداشعار مي. ا.م.ق۴۸هماد. اندباشد و اين دو قابل جمعقانون مجازات اسالمي يكي نمي   ۴۸

زيري و يا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از  هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تع       «

تواند در صورت لـزوم مجـازات     اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي         

همانطور كه مالحظه مي شود، اين ماده هيچ صراحتي         . »...تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد      

هيت با تكرار جرم يكي باشد و هر جرم قابـل  پيشين از لحاظ ما   يهندارد كه جرم ارتكاب يافت    
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بيني شده اين است كـه همـان    اما آنچه كه در اين اليحه قانوني پيش       . گيردتعزيري را در بر مي    

. جرايمي كه در اين قانون احصاء شده مجدداً ارتكاب يابندو اين دو با هم تفاوت مبنايي دارند              

:هاو اما بررسي مجازات

يك شود و ارتكـابش  هاشد و مرتكب عناصر مادي مندرج در ماد    چنانچه مرتكب هر كس ب    

وضـع بـه   يههزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعـاد ۵۰تا ۲۰براي بار اول هم باشد، به      

اما اگر اين عمل را تكرار كند يا به عمل قبلـي خـود              . شودسابق و جبران خسارت محكوم مي     

البته در . ماه و ديگر موارد فوق محكوم مي شود       ۶روز تا  ۶۱ادامه دهد، به حبس جنحه اي از        

كند كه اگر اين اعمال مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم         پايان نيز ذكر مي   

.شودمي

يك و انفصال موقت از شش ماه        هاما مستخدمين شاغل يا بازنشسته به حداكثر مجازات ماد        

. شـوند بازنشستگي در مورد بازنشستگان محكـوم مـي  تا سه سال يا انفصال دائم و قطع حقوق     

يـك محكـوم خواهنـد    هديگر افرادي كه در فصل قبل برشمرده شدند، به مجازات مقرر در ماد    

.شد

مـاه و جبـران   ۶روز تـا  ۶۱اي از اما در مورد مزاحمت و ممانعت مجـازات حـبس جنحـه    

ز هيچ گونه مجازات حـبس يـا   ني۹هدر مورد عنصر مادي ماد . خسارات وارده مقرر شده است    

بلكه فقط عنوان شده كه در صورت عدم رفع تصرفات خـالف            . جزاي نقدي مقرر نشده است    

.دادستان، مستحدثات غيرمجاز قلع و قمع خواهند شديهمقررات ياد شده با حضور نمايند

قانون مجازات اسالمي ۶۶۰هماد. ۳

وضع يهتوجب تعزير آمده است و در فلسفاين ماده در ميان ساير مواد راجع به سرقت مس        

ها و مراجع قضايي به داليل مختلف خـصوصاً قائـل نـشدن مـال     اند، از آنجا كه دادگاه آن گفته 

نسبت به برق يا تلفن، سوءاستفاده از آنها را كه نوعي سـرقت بـه شـمار مـي آمـد را مـشمول        

دن بـرق بـه عنـوان مـال بـه      دانستند، اين ماده پس از رأي وحدت رويه قائـل شـ     مقررات نمي 
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۳۰۰۸رأي شمارة . هايي كه در اين زمينه وجود داشت پايان دهدتصويب رسيد تا به تمام شبهه  

شمول سرقت با عمل مرتكبين مادام كه تعريفي در قانون از       «: دارداشعار مي  ۲۰/۹/۱۳۱۹مورخ  

ر لغـت از  بـه عـالوه تعريفـي كـه د    ... آن نشده است، مرجع تشخيص آن عرف و عادت است         

سرقت شده عبارت است از ربودن مال ديگري بدون حق و به طور خفـا، و بـرق در عـرف و         

شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سـرقت          فروش مي  وعادت مال بوده و خريد      

: دهيمحال اين ماده را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي. »است

عنصر قانوني ) ۳-۱

هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انـشعاب آب و            «: كندمقرر مي . ا.م.ق ۶۶۰هماد

برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايـد، عـالوه بـر            

.»جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد

عنصر مادي ) ۳-۲

غيرمجاز در بخـش پـيش بيـان شـد، در     يهمورد استفاد تعاريفي كه در    : غيرمجاز يهاستفاد

.شوداينجا نيز مصداق دارد و جهت كوتاهي كالم، از بيان آن خودداري مي

موضوع ارتكاب جرم) ۳-۳

شود اين موارد بـسيار جزئـي و        همانطور كه مالحظه مي   : انشعاب آب و برق و گاز و تلفن       

ين كه مورد بررسي قـرار گرفتنـد، تأسيـسات      گيرد و همانند مقررات پيش    مشخصي را در بر مي    

گيرند و فقط راجع به همين انشعابات جزئـي اسـت كـه بـراي             بزرگ و زيربنايي را در بر نمي      

از طرف ديگر، فقط منحصر . خانوارها يا نهادها از اين منابع نصب و تعبيه شده است    يهاستفاد

غيرمجاز از ديگر منابع كـه  يهتفادرسد اسبه آب و برق و گاز و تلفن شده است و به نظر نمي       

و براي آنها بايـد بـه مقـررات خـاص     شاملگيرد را بممكن است در اختيار عموم جامعه قرار        

.مراجعه كرد
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عنصر معنوي ) ۳-۴

در اينجا نيز هيچگونه سوءنيت خاصي جهت تحقق جرم مندرج در اين ماده الزم نيـست و         

.صرف عمدي بودن ارتكاب آن كافي است

فاعل جرم) ۳-۵

در اينجا هيچگونه قيدي براي فاعل جرم مقرر نشده و هر كس با هرگونه وضعيتي را شامل          

و معـاون آن نيـز بـر       . ا.م.ق ۴۲هتعيين وضعيت شريك جرم اين ماده نيز مطـابق مـاد          . شودمي

.خواهد بود۷۲۶و مجازات آن مطابق ماده ۴۳هاساس ماد

مجازات) ۳-۶

ا سه سال حبس مقرر شده و به جبران خسارت هم اشـاره شـده كـه       در اين ماده مجازات ت    

اما اشكالي كه بـه     . بيني كرده بودند  البته لزومي نداشت و مقررات كلي چنين موضوعي را پيش         

اين نحو تعيين مجازات وارد است اين است كه هيچ گونه حداقلي بـراي آن مقـرر نـشده و از      

چرا كه يـك روز حـبس را   . شويممشكل مواجه ميلحاظ تعيين مجازات براي معاونين جرم با   

.توان حداقل اين مجازات در نظر گرفت و اين خالف مقررات استهم مي

۱۳۶۱آب مصوب هقانون توزيع عادالن۴۵ةماد. ۴

عنصر قانوني ) ۴-۱

وضع سـابق  يهاشخاص زير عالوه بر اعاد   «: داردآب مقرر مي   هقانون توزيع عادالن   ۴۵ماده  

ديبي بـر  أروز تا سه ماه حـبس تـ   ۱۵ضربه شالق و يا از       ۵۰تا   ۱۰ن خسارت وارده به     و جبرا 

:حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند
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هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كنـد يـا در تقـسيم آب تغييـري       -الف

از انحاء امر بهره بـرداري      دهد يا دخالت غيرمجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا به نحوي            

.از تأسيس آبي را مختل سازد

آبيـاري  يهمقامات مسؤول به مجـاري يـا شـبك   يههر كس عمداً و بدون حق يا اجاز   -ب

.متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد

.هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را هدر دهد-ج

.هر كس حق آب ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند-د

هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنوات و يا بهـره بـرداري از        -هـ

.منابع آب مبادرت كند

.»شوددر مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي-تبصره

عنصر مادي) ۴-۲

دريچه يا مقسم، تغيير در تقسيم آب، دخالـت غيرمجـاز در وسـائل    يهباز كردن بدون اجاز 

مقامات يهاندازه گيري آب، به هر نحو ايجاد اختالل در بهره برداري از آب، بدون حق يا اجاز

مسؤول حق آب مجاري يا شبكه آبياري ديگري را به قسمت متعلق خود منتقل كند، بـه ضـرر        

ق آب ديگري بدون مجوز قانوني، بدون مجوز حفر چاه ديگري آب را هدر دهد، تصرف در ح   

.يا قنوات يا بهره برداري از منابع آب كند

موضوع جرم) ۴-۳

آيد، اين قانون منحصر به مجاري، شود و از نام اين قانون هم بر مي همانطور كه مالحظه مي   

ر بـرق و گـاز و   عموم جامعه نظيـ  يهها و تأسيسات آبي است و ديگر منابع مورد استفاد         شبكه

ديگر هم اين است كه از عناوين عناصر مادي جرم اينگونه بـر           يهنكت. گيردتلفن را در بر نمي    
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ها و مجاري آبي و روستايي و مجاري و تأسيسات آبياري      آيد كه مربوط به استفاده از شبكه      مي

.گيردشود و انشعابات آبي شهري را در بر نميآنها مي

عنصر معنوي ) ۴-۴

صر معنوي اين جرم هم همانند اكثر موادي كه مورد بررسي قـرار گرفتنـد، فقـط شـامل                    عن

.سوءنيت عام است و هيچگونه سوءنيت خاصي براي تحقق آن الزم نيست

فاعل جرم ) ۴-۵

صحبت از هر كس شده است و هيچ فرد خاصي به هيچ عنـوان اسـتثناء نـشده          ۴۵در مادة   

۴۲و ۴۳جرم نيز مطرح است كه به ترتيب مطابق مـواد       در اينجا بحث معاون و شريك       . است

.بدان رسيدگي خواهد شد.  ا.م.ق

مجازات ) ۴-۶

در . وضع به سابق و جبران خسارات وارده تكيه شده اسـت يهدر اينجا نيز بر موضوع اعاد    

توانـد منفـرداً يـا      حاليكه لزومي نداشت و از طرف ديگر دو نوع مجازات مقرر كـرده كـه مـي                

در . ماه حبس تأديبي  ۳روز تا    ۱۵-۲ضربه شالق    ۵۰تا   ۱۰-۱: عاً به مرتكب تحميل شود    مجتم

. گردداينجا قيد شده كه تعيين مجازات بر حسب موارد جرم و به نظر حاكم شرع تعيين مي

توان در باب اين ماده مطرح كرد اين است كـه بنـدهاي ب و ج و دال   آخري كه مي  يهنكت

.گرددته و با گذشت شاكي تعقيب آن موقوف ميخصوصي داشيهآن جنب

نتيجه گيري. ۵

:توان مطالب مطروحه در اين نوشتار را به شرح ذيل دسته بندي نموددر خاتمه، مي

بـه تـصويب رسـيده    ۱۳۵۱بخش اول به بررسي مهمترين قانوني كه در اين زمينه در سـال          

بررسـي نمـوده     ۱۳۷۵المي مـصوب    پرداخته است و سير تحوالت آن را در قانون مجازات اس          
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بخش دوم به بررسي اليحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و بـرق كـشور مـصوب                . است

هاي جديدي را كه در آن صورت گرفته بود، مورد بررسـي قـرار   پرداخته و جرم انگاري ۱۳۵۹

ن قانون مجازات اسالمي كه مبحـث خاصـي در ايـ    ۶۶۰بخش سوم به بررسي ماده      . داده است 

قانون توزيع عادالنه آب را ۴۵دهد پرداخته و بخش چهارم نيز ماده باب را مورد اشاره قرار مي

.باشد را مورد بررسي قرارداده استكه تا حدود زيادي با اين موضوع مرتبط مي

كتابشناسي

.۱۳۷۷، مقطع کارشناسي ، دانشگاه تهران، ۲تقريرات جزاي اختصاصيآزمايش، علي؛ . ۱

،)جرايم عليه اشخاص و اموال    (تقريرات جزاي اختصاصي    )۱۳۷۸-۱۳۷۹(ي؛آزمايش، عل . ۲

.ارشد، دانشگاه تهرانمقطع کارشناسي

، انتـشارات   جرائم بر ضد اشخاص، صدمات بدني و صدمات معنـوي         )۱۳۸۲(پاد، ابراهيم، . ۳

.رهام، تهران

نظـر کامـل    بـا تجديـد     : جرائم عليه امنيت و آسـايش عمـومي       )۱۳۸۵(پيماني، ضياءالدين؛ . ۴

.زان، تهران، انتشارات مي۲/۳/۱۳۷۵براساس قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 

جرائم عليه تماميت جسماني، شخصيت معنوي، اموال و مالکيـت   )۱۳۸۵(گلدوزيان، ايرج؛ . ۵

.، انتشارات دانشگاه تهران، تهران»کاربردي-علمي«امنيت و آسايش عمومي 

، انتـشارات ميـزان،     جرايم عليه امنيت و آسـايش عمـومي       ) ۱۳۸۱(ميرمحمد صادقي،   . ۶

.چاپ دوم، تهران
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ی ه  راعطا ق ا باری و  ی ا وز
ان و  وق ا ی  ت  ا د معا ا

ی  فا م  حو  *ا

چكيده

. هاي حقـوق مالكيـت فكـري اسـت        ترين حوزه هاي صنعتي يكي از گسترده    حقوق مالكيت 

. بحث حق اختراع و مسئله حمايت از مخترعان استهاي صنعتي كيتيكي از اقسام حقوق مال   

اند كه از مخترعان حمايت متناسب و ها بويژه كشورهاي توسعه يافته همواره تالش كرده      دولت

كافي چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي به عمل آورده و از طريق اعطاء حقـوق           

. ورقه اختراع از تالش فكـري وي حمايـت كننـد           انحصاري در مدت زمان مشخص به دارنده      

محـدوديت و نظـارت دولـت بـر مخترعـان صـدور مجوزهـاي        هاي اعمال ولي يكي از روش  

اهداف مختلفي از جمله كنترل بازار و رقابت، جلوگيري از سوءاسـتفاده   باشد كه با    اجباري مي 

منيت يا سـالمت عمـومي    دارنده ورقه اختراع از حقوق انحصاري، موارد اضطراري مربوط به ا          

.صورت مي پذيرد... و

اين مقاله به بررسي ماهيت و قوانين مجوزهاي اجباري در ايـران و همچنـين مطالعـه ايـن                   

.پردازدالمللي و نيز حقوق تطبيقي ميمجوزها در معاهدات بين

يت فكري، مخترع، مجوز اجباري، قرارداد ليسانس، كنوانسيون پاريس،       كمال :واژگان كليدي 

.هاي تجاري ايرانهاي صنعتي، عالئم و نامموافقت نامه تريپس، قانون ثبت اختراعات، طرح

.ايه يك دادگستري و كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكريوكيل پ*
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درآمد

يكي از مهمترين استثنائات وارد بر حقوق دارنده مالكيت فكري، بحث مجوزهـاي اجبـاري    

مجوزهاي اجباري مجوزهايي هستند كه توسط دولت و بـه منظـور بهـره بـرداري از                 . باشدمي

هاي فكري از جمله حق مؤلف، اختراعات و ساير اقسام آن بـه افـراد             ز مالكيت طيف وسيعي ا  

هـا و  به منظور توجيه صدور مجوزهاي اجباري حق اختراع بحث. گرددواجد شرايط اعطاء مي   

از جملـه داليـل ذكـر شـده اينـست كـه مجوزهـاي اجبـاري                . داليل متعددي بيان شده اسـت     

ي بكـار  ي متقلبانه از اختراعـات ثبـت شـده   استفادهآشكارترين جبران خسارت نسبت به سوء     «

همچنين برخي  . ١»...مانع كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد        ... اي است كه    گرفته نشده 

ها در مداخله در بازار و محدود كردن حق اختـراع      ابزار اصلي دولت  «اين مجوزها را به عنوان      

.شناخته اند» ٢در جهت اصالح مسائل بازار

هـاي داخلـي خـود قواعـد مربـوط بـه            طور كلي كشورها با توجه به نيازها و ضـرورت          به

به عنوان مثـال كـشورهاي توسـعه يافتـه نظيـر آمريكـا و              . كنندمجوزهاي اجباري را تنظيم مي    

كنـد از  هاي نويني كه در آن فعاليت مـي    كشورهاي اروپايي به استفاده از اين مجوزها در حوزه        

بيـشتر تمايـل دارنـد در صـورتي كـه           ... نولـوژي، اختراعـات وابـسته و        قبيل اختراعات بيوتك  

كشورهاي درحال توسعه نفع خود را در استفاده از مجوزهـاي اجبـاري بـه منظـور دسترسـي                   

هـاي گونـاگون    هايي چون ايدز و واكـسن     تر به داروهاي حياتي براي بيماري     تر و ارزان  راحت

يك، زامبيـا، و زيمبـابوه مجوزهـاي اجبـاري را بـراي         هاي موزامب ربه عنوان مثال كشو   . بينندمي

كرده و به توليد كننـدگان دارو در هنـد و آفريقـا اجـازه               رصاد ۲۰۰۴داروهاي حياتي در سال     

بنابراين به علت تعارض ٣.توليد داروي ايدز را بدون خريدن حق اختراع مربوط به آنها داده اند

روها با منافع كشورهاي در حال توسـعه بـه ويـژه         هاي توليد كنندگان اين قبيل دا     منافع شركت 

۷۴ص . حمايت از مالكيت فكري در سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران: امير ساعد وكيل. ۱
2 . Frequently asked questions about compulsory licenses. Available on site  www. cptech.
org/ip
3 . Compulsory licenses- examples in patent law, Available on site
www.experiencefestival.com/a/compulsory license
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برند مسئله مجوزهـاي    رنج مي ... كشورهايي كه از كمبود داروهاي حياتي مانند ايدز، ماالريا و           

.ترين مسائل در حوزه مالكيت فكري بوده استاجباري همواره يكي از پر مناقشه

نيز الحاق به سازمان جهـاني  در كشور ما با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون پاريس و         

هـاي  ثبت اختراعات، طـرح «و به دنبال آن، تصويب قانون جديد ۱۳۸۰مالكيت فكري در سال   

مجلس شوراي اسالمي قواعد مربـوط بـه   ۳/۱۱/۸۶در تاريخ » هاي تجاريصنعتي، عالئم و نام 

مربـوط  بايد توجه داشت كه هماهنگ سازي مقررات       . مجوزهاي اجباري پيش بيني شده است     

هاي اصلي هاي فكري با استانداردهاي بين المللي و معاهدات يكي از گامبه حمايت از مالكيت

.در جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نيز مي باشد

عالوه بر قوانين داخلي كشورها معاهدات نيز صدور مجوزهاي اجباري را تحـت شـرايطي              

نامه سازمان تجارت جهـاني     اي براي موافقت  كه ضميمه  نامه تريپس موافقت. اندپيش بيني كرده  

هـاي  مكرر به بحث مجوزهـاي اجبـاري پرداختـه و شـرايط و زمينـه     ۳۱و   ۳۱است طي مواد    

كنوانـسيون  . ها را نيز بيان كرده است   هاي وارد بر آن   صدور اين گونه مجوزها و نيز محدوديت      

شرايط مربوط به صـدور مجوزهـا را   ۵پاريس در مورد حمايت از مالكيت صنعتي نيز در ماده        

.بر شمرده است

سپس . پردازيمدر اين مقاله ابتدا به مفاهيم اوليه و مباني در خصوص مجوزهاي اجباري مي         

جايگاه مقررات مربوط به مجوزهاي اجباري را با هدف مقايسه دو قانون ايران يعني قانون ثبت 

هاي صنعتي د ثبت عالئم و اختراعات، طرحو نيز قانون جدي  ۱۳۱۰عالئم و اختراعات مصوب     

سـپس مجوزهـاي اجبـاري را در    . دهـيم مورد بررسي قرار مـي   ۱۳۸۶و عالئم تجاري مصوب     

معاهدات بين المللي و حقوق بين الملل بررسي كرده و در بخش آخر به مطالعه تطبيقـي ايـن                 

.مجوزها در سه كشور انگلستان، فرانسه و چين خواهيم پرداخت
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فاهيمم-۱

تعريف ليسانس-۱-۱

اعطاء ورقه اختراع، مخترع را از حقوق ويژه اي شامل اقسام متعدد بهره برداري انحـصاري          

منـد  از ورقه اختراع از قبيل ساخت، اسـتفاده، واردات، فـروش و عرضـه بـراي فـروش بهـره                    

امات اشـخاص  موافقتنامه تريپس حقوق انحصاري مخترع و جلوگيري از اقد        ۲۸ماده  . سازدمي

قانون ثبت عالئم و اختراعات مـصوب  . ثالث در جهت تجاوز به اين حقوق را بر شمرده است    

مختـرع يـا   ... «: حقوق انحصاري مخترع را بيان كرده و مقرر نموده  ۳۳ايران نيز در ماده      ۱۳۱۰

د را قائم مقام قانوني او حقوق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده از اختراع خـو  

از اختـراع اسـتفاده   مخترعان يا خود مستقيماً از حق سـاخت و بهـره بـرداري       » .خواهد داشت 

در ازاء  ) مجـوز (كنند و يا اجازه استفاده از اين حقوق را طـي قـراردادي بـه نـام ليـسانس                    مي

هـاي  دارنده ورقـه اختـراع كـه غالبـاً بنگـاه          . نماينددريافت مبلغي به شخص ديگري اعطاء مي      

باشند، به منظور تجاري كردن اختـراع خـود،     و با سرمايه اندك يا مخترعين مستقل مي        كوچك

.برداري از آن را به بنگاه هاي بزرگ و صاحب سرمايه واگذار مي نماينداجازه بهره

قرارداد ليسانس به عنوان يكي از راه هاي انتقـال فنـاوري از كـشورهاي توسـعه يافتـه بـه                     

: تـوان گفـت  در تعريف ليسانس ورقه اختراع مي. اخته شده استكشورهاي در حال توسعه شن   

قراردادي است كه از طريق آن حق استفاده از اختراع ثبت شده از طرف دارنده آن به ديگـري     "

گـردد  حقوقي كه در طي ايـن قـرارداد اعطـاء مـي           . شوددر ازاء پرداخت مبلغ معيني اعطاء مي      

توزيع، فروش و ساير حقوقي باشد كه در اين قرارداد          تواند شامل حق ساخت، وارد كردن،       مي

در قانون ثبت عالئم و اختراعات از قرارداد ليسانس ". ممكن است به ليسانس گيرنده اعطا شود

... توانـد ميدارنده ورقه اختراع    «۳۹مطابق ماده   . با عنوان اجازه حق استفاده ياد گرديده است       

كالً يا جزئاً به هر طريقي كه بخواهد به ديگـري منتقـل       حق استفاده از موضوع اختراع خود را      

».نمايد

اقسام قرارداد ليسانس) ۱-۲
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:شودقرارداد ليسانس يا مجوز بهره برداري به دو قسم اصلي تقسيم مي

مجوزهايي هستند كه دارنده به اختيار و به اراده خود درباره طرف : ١مجوزهاي اختياري -۱

ايـن مجوزهـا   . گيردو شروط و تعهدات قراردادي تصميم مي) رويالتي(قرارداد مبلغ حق امتياز   

مجـوز  -۳و ٣مجوز غير انحـصاري   -٢۲مجوز انحصاري  -۱: گيردسه قسم مجوز را در بر مي      

٤انفرادي

. مجوزهاي اجبـاري در مقابـل مجوزهـاي اختيـاري قـرار دارنـد              :٥مجوزهاي اجباري  -۲

ياري كه مجوز گيرنده حق بهره برداري از اختـراع را      هاي اخت برخالف حق استفاده در ليسانس    

تحت اختيار و شروط اعطاء شده توسط دارنده اختراع دارا است در ليـسانس اجبـاري اجـازه                

بوسيله يك مقام دولتي و رسمي و     استفاده از اختراع را فقط تحت اختيار و شروط تعيين شده            

ت ديگر در صورت ايجاد اوضاع و احوالي كه  به عبار  .٦برخالف اراده دارنده ورقه اختراع دارد     

نس اجبـاري توسـط دولـت و بـدون دخالـت و      صدور ليسانس اجباري را ايجاد نمايـد، ليـسا      

اين محـدوديت وارد بـر      . گرددرضايت مالك ورقه اختراع به افراد ثالث واجد شرايط اعطا مي          

آشـكار ماننـد دفـاع يـا      حق دارنده حق اختراع غالباً زماني صورت مي پذيرد كه يك نياز ملي            

به طور كلي در كشورهايي كه صدور ليسانس اجباري را در ٧.حفظ سالمت عمومي ايجاد شود  

.گـردد ها در صورت تحقق دو وضـعيت صـادر مـي     اند اين ليسانس  بيني كرده قوانين خود پيش  

و اجازه بهـره  كند برداري نميزماني كه دارنده ورقه اختراع از آن در مدت زمان معيني بهره    -۱

ايـن مـدت زمـان بـستگي بـه قـوانين داخلـي            . دهدبرداري از آن را نيز به اشخاص ثالث نمي        

زماني كه منافع عمومي يك كشور از قبيل سالمت دفاع و توسـعه اقتـصادي           -۲. كشورها دارد 

1 . Voluntary license
2 . Exclusive license
3 . None-exclusive license
4 . Sole license
5 . Compulsory license
6 . Wipo handbook, chapter 2, page 34
7 . Intellectual property, Cornish and Llewelyn, page 289
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زمينـه صـدور مجوزهـاي      . و مسئله اضطرار ملي بوجـود آيـد        ١آن در معرض خطر قرار بگيرد     

انـد مـسئله   يژه در اغلب كشورهايي كه قانون داخلـي در ايـن بـاره تـصويب نمـوده      اجباري بو 

اين مـسئله زمـاني پـيش      . دستيابي عمومي به داروهاي حياتي و اساسي مورد نياز جامعه است          

آيد كه داروهاي مورد نياز جامعه به ميزان كافي در دسترس نيست يا به طور غير معمولي با          مي

اندازد و لزوم كه اين امر سالمت عمومي جامعه را به خطر مي٢گردده ميقيمتي بسيار باال عرض

.كندصدور مجوز اجباري را ايجاد مي

مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران-۲

۱۳۱۰قانون ثبت عالئم و اختراعات -۲-۱

هـاي  حثبت اختراعات، طر" ايران كه با تصويب و الزم االجراء شدن قانون      ۱۳۱۰در قانون   

ملغي شده است، از مجوزهاي اجباري سخني به ميان نيامده و در هيچ " صنعتي و عالئم تجاري

.يك از مواد اين قانون صدور مجوزهاي اجباري پيش بيني نشده است

قانون ثبت عاليم و اختراعات ايران مواردي را بـر شـمرده كـه بـر طبـق آن در          ۳۷اما ماده   

تواند از دادگاه درخواست صـدور حكـم بطـالن    ذينفعي ميصورت تحقق موارد ذكر شده، هر      

در موارد ذيل هر ذينفعـي مـي توانـد بـه محكمـه             «: مقرر كرده  ۳۷ماده  . ورقه اختراع را بنمايد   

ــد     ــراع را بنماي ــه اخت ــالن ورق ــم بط ــرده و تقاضــاي صــدور حك ــران رجــوع ك ــدايي ته .ابت

صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بـه موقـع اسـتفاده           وقتي كه پنج سال از تاريخ        -۴.....-۱

ها را مكلف نموده تـا در صـورتي كـه هـر ذينفعـي      اين ماده دادگاه» .عملي گذاشته نشده باشد  

سال از تاريخ صدور آن استفاده عملـي        اثبات نمايد كه مخترع از اختراع خود ظرف مدت پنج         

ه است، حكم بطالن ورقه اختـراع را صـادر   نكرده يعني آن را به مرحله توليد و ساخت نرساند   

بيني شده در قوانين كـشورهايي كـه    ماده فوق يكي از شرايط صدور مجوز اجباري پيش        . نمايد

1 . Ibid, page 35
2 . Available on site cptech. Org/ip/health "frequently ask questions about compulsory
licenses Article"
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اند را بيان كرده ولي حكم عدم استفاده از اختراع را، نـه  بيني كردهصدور مجوز اجباري را پيش 

كم بسيار سنگين، غيرمنصفانه و قابـل  مجوز اجباري بلكه بطالن ورقه اختراع مقرر نموده كه ح     

در صورتي كه زماني كه مجوز اجباري صادر گردد مبلغي بـه مختـرع پرداخـت              . انتقادي است 

گيرد بلكه حق او نسبت به شود ولي با ابطال ورقه اختراع نه تنها به مخترع چيزي تعلق نمي  مي

همچنين . شودواني به او وارد ميرود و در نتيجه ضرر و زيان فرااختراع خود به كلي از بين مي

كنوانـسيون پـاريس   ۳مطابق بنـد  . كنوانسيون پاريس است۵ماده   ۴و   ۳اين ماده برخالف بند     

منظور جلـوگيري   فقط زماني امكان ابطان ورقه اختراع وجود دارد كه صدور مجوز اجباري به              

ت كـه حـداقل دو سـال از     از سوءاستفاده دارنده آن كافي نباشد و اين امر نيز زماني ممكن اس            

اين ماده براي صـدور  ۴عالوه بر اين طبق بند     . تاريخ صدور اولين مجوز اجباري گذشته باشد      

سال از تاريخ ۳مجوز اجباري به علت عدم كفايت يا فقدان بهره برداري از جانب مخترع بايد           

بنابراين از آنجايي .سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع گذشته باشد        ۴ورقه اختراع و     رصدو

باشد عضو كنوانسيون پاريس شده و نسبت به مقررات آن متعهد مي       ۱۹۵۹كه كشور ما از سال      

۴وارد است اينست كه بند ۳۷همچنين انتقاد ديگري كه به ماده . بايد اين تعارض را حل نمايد

اريخ صدور ورقه آن حكم بطالن را به طور مطلق ذكر نموده و مقرر كرده كه اگر پنج سال از ت         

ايـن بنـد   . اختراع گذشته و مخترع از آن استفاده عملي نكرده باشـد ورقـه باطـل خواهـد شـد      

مواردي را كه خارج از اختيار و توان مخترع است و به صورت فورس ماژور مانع بهره برداري 

يـا  به عنوان مثال كشور ممكن اسـت در تحـريم   . او از اختراع مي شود را در نظر نگرفته است   

برداري از اختراع الزم است بـه كـشور وارد نـشود و در            جنگ باشد و تجهيزاتي كه براي بهره      

.نتيجه اين عادالنه نيست كه عذر موجه مخترع در اين قبيل اوضاع و احوال قابل قبول نباشد
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قانون جديد ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، عالئم و نام هاي تجاري -۲-۲

" هـاي تجـاري   هاي صنعتي، عالئم و نام    ثبت اختراعات، طرح  " در رابطه با    در قانون جديد    

. بينـي نـشده بـود   پـيش ۱۳۱۰خورد كه در قـانون مـصوب   موارد و نكات بسياري به چشم مي     

بنابراين با توجه به اينكه كشور ما عضو سازمان جهاني مالكيـت فكـري و كنوانـسيون پـاريس       

ي زيادي را كه در قوانين فعلي حمايت از مالكيت فكري در تواند خالهاباشد، اين قانون ميمي

بـه صـاحبان فكـر در       تري را نسبت    ايران وجود دارد برطرف سازد و حمايت بيشتر و گسترده         

عرصه صنعت به عمل آورده و در نتيجه مـا را بـه اسـتانداردهاي جهـاني حمايـت از حقـوق                     

دودي خـالء ناشـي از فقـدان مقـررات      در قانون مذكور تا حـ     . تر نمايد مالكيت صنعتي نزديك  

خـورد كـه بـه نظـر     مجوز اجباري رفع شده اما در برخي مواد ابهاماتي به چشم مـي          مربوط به   

و )WIPO(رسد ناشي از ترجمه غير دقيق از قانون نمونه سـازمان جهـاني مالكيـت فكـري          مي

يـك و هماهنـگ بـا       كلي اين قـانون نزد    باشد ولي به طور   عدم تطبيق با نظام حقوقي كشور مي      

.قوانين ساير كشورها و معاهدات بين المللي تنظيم شده است

طبـق ايـن   . مجوز اجباري و شرايط آن پرداخته استرقانون مذكور به مسئله صدو     ۱۷ماده  

گردد كه شرايط صدور هر يك از آنها را ماده در دو مورد مجوز اجباري توسط دولت صادر مي

:اهيم دادجداگانه مورد بررسي قرار خو

صدور مجوز اجباري در موارد مرتبط با منافع عمومي و رقابت آزاد-الف

برداري در مورد اختراع تكميلي و زماني كه بهره برداري از اختراع موكـول           پروانه بهره -ب

.باشدبه بهره برداري از اختراع قبلي مي

بت آزادصدور مجوز اجباري در موارد مرتبط با منافع عمومي و رقا-۲-۲-۱

تواند موجب صدور مجوز اجباري گـردد       يكي از شرايطي كه مي     ۱۲مطابق با بند الف ماده      

هـاي  زماني است كه منافع عمومي از جمله امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخـش               

برداري از اختراع توسط مالك يا شخص مجـاز از طـرف او          اقتصاد كشور ايجاب نمايد يا بهره     

مقام صالح براي اظهارنظر در اين باره وزير يا باالترين مقام دسـتگاه          . رقابت آزاد باشد  مغاير با   
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ايرادي كه به قسمت دوم اين بند يعني مغايرت با رقابت آزاد وارد است اينست               . مربوطه است 

باشند و قوانين كه در ايران حقوق رقابت به معنايي كه در كشورهاي داراي نظام رقابت آزاد مي

اند مانند كشور انگلستان وجود نـدارد و تنهـا   اين خصوص تدوين نموده   ررات جامعي در    و مق 

بنابراين به دليل فقدان قوانين مربوط بـه  ١.توان يافتبرخي موضوعات پراكنده را در قوانين مي    

حقوق رقابت مفهوم رقابت و رقابت آزاد روشن نبوده و مالكي براي تعيـين اعمـال مغـاير بـا              

باشد بنابراين تشخيص اينكه چه اعمالي با رقابت آزاددر تضاد مي         . در دست نيست   رقابت آزاد 

.مشكل خواهد بود

برداري ور مجوز بهرهدشرايط ص-

۱۷براي صدور مجوز اجباري بدون رضـايت دارنـده حـق اختـراع مطـابق بنـدهاي مـاده                    

:پردازيمذكر شده است كه به ترتيب به بررسي آنها مييشرايط

اول اينست كه منافع عمومي از قبيل امنيت ملي تغذيه بهداشت يـا توسـعه سـاير             شرط   -۱

.بخش هاي حياتي ايجاب نمايد يا بهره برداري مغاير با رقابت آزاد شناخته شود

.مقام صالح تشخيص دهد كه بهره برداري از اختراع مشكل را رفع خواهد كرد-۲

.ي باشد كه در مجوز ذكر شده استبرداري از اختراع بايد محدود به هدفبهره-۳

.مبلغ متناسب با ارزش اقتصادي مجوز به مالك حق اختراع پرداخت گردد-۴

بهره برداري از اختراع بايد عمدتاً براي عرضه و تأمين بازار داخلي كشور و نه صادرات   -۵

.صورت گيرد

ر مجـوز اجبـاري را    مطابق بند الف پس از اظهارنظر مقام صالح در رابطه با دليلي كه صدو             

يـك  ،ايجاب نمايد موضوع در كميسيوني مركب از رئيس سازمان ثبت اسناد و امـالك كـشور          

نماينـده  ،معـاون دادسـتان كـل كـشور      ،نفر قاضي ديوانعالي كشور با معرفي رئيس قوه قضاييه        

در صورت تصويب موضوع مجوز . شودرئيس جمهور و وزير يا باالترين مقام ذيربط مطرح مي

۱۵۹ص. حقوق رقابت تجارتي و نقش آن درسياستگذاري و تنظيم بازارمقدمه اي بر: حشمت اله سماواتي. ۱



113بررسي مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق ايران و معاهدات بين المللي

متقاضـي مجـوز بهـره      . گـردد باري اختراع به يك سازمان دولتي يا شخص ثالث اعطاء مـي           اج

سندي به كميسيون ارائه نمايد كه بر طبق آن ثابت شـود كـه وي از مالـك      برداري بايد دليل و   

اختراع درخواست تحصيل مجوز كرده ولي در مدت زمان و با شرايط معقول موفق به دريافت            

العاده اين سند در موارد فوري كه ناشي از مصالح ملي يا ساير شرايط فوق  ارائه  . آن نشده است  

است الزم نيست ولي در هر حال در چنين مواردي مالك اختراع بايد در اولين فرصت تصميم         

در صورتي كه مالك اختراع ياهر شخص ذينفـع ديگـري در ايـن      . )بند ه (كميسيون مطلع شود    

كميسيون مذكور پس از رسيدگي به اظهارات آنها اتخاذ توضيح يا نظري داشته باشندخصوص 

همچنين كميسيون پس از اتخاذ تصميم در خصوص صدور ). ذيل بند ب(تصميم خواهد نمود    

تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا مجوز گيرنـده بـا رسـيدگي بـه اظهـارات                  مجوز نيز مي  

).بند ج(فاد تصميم را تغيير دهد طرفين يا يكي از آنها و با توجه به اوضاع و احوال م

. اي در اين طرح آورده شده اسـت       ها مقرره ويژه  در خصوص اختراعات فناوري نيمه هادي     

نخـست  : ها مقرر شـده اسـت  در بند ز دو نكته در مورد صدور مجوز اجباري براي نيمه هادي     

ا رقابـت آزاد در  اينكه استفاده مالك اختراع از اختراع غير رقابتي تشخيص داده شـود يعنـي بـ           

مشخص گردد كه صدور مجوز اجبـاري راه حـل ايـن    تعارض باشد و پس از بررسي موضوع        

مشكل خواهد بود و دوم اينكه بهره برداري از آن فقط بايد به منظـور اسـتفاده غيـر تجـاري و       

ه اي مـبهم از مـواد قـانون نمونـ         ها ترجمه البته اين بند درباره فناوري نيمه هادي      . عمومي باشد 

)WIPO (ترهمانطور كه پيش. است و بدين جهت به خوبي نتوانسته منظور اصلي را بيان نمايد

گفته شد با توجه به فقدان قانون رقابت در حقوق ايران مـسئله رقابـت و اعمـال غيـر رقـابتي          

.نامشخص بوده و از اين نظر اين ايراد نيز به اين بند وارد است

اجباري مانع انعقاد قرارداد بهره بـرداري توسـط مالـك           همچنين مطابق بند د صدور مجوز       

برداري مستمر اشخاص ثالث از حقوقي كه وي به نحو اختراع با اشخاص ديگر و همچنين بهره

.گرددقانوني به آنها اعطاء نموده نمي
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انتقـال مجـوز    . انتقال مجوز بهره برداري اجباري در انتهاي بند ج پـيش بينـي شـده اسـت                

. در صورتي مجاز است كه اوالً اين مجـوز بـه شـخص ثالـث اعطـاء شـده باشـد        اجباري تنها   

بنابراين در صورتي كه مجوز از طرف كميسيون به سازمان دولتي داده شده باشد، مطابق مفهوم     

دوم اينكه مجوز اعطاء شده به شخص ثالث فقط به          . مخالف اين بند انتقال آن مجاز نمي باشد       

در آن بهـره بـرداري   به همراه شركت يـا تجـارتي كـه اختـراع     همراه شركت يا تجارت وي يا  

.باشدگردد قابل انتقال ميمي

در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض خواهـد         ۱۷كليه تصميمات كميسيون مذكور در ماده       

).بند ط(بود 

در برداري دارنده از ورقه اختراع خود كـه  الزم به ذكر است كه موضوع عدم استفاده و بهره   

بيني شده و ضـمانت اجـراي عـدم اسـتفاده           قانون ثبت عالئم و اختراعات پيش      ۳۷ماده   ۴بند  

دارنده ورقه اختراع را تقاضاي بطالن ورقه اختراع مقرر نموده است، در قانون جديد مسكوت                

ه با توجه به ايراداتي كه بر بند مذكور وارد است و در مطالب پيشين عنوان شد، بـ          . مانده است 

ود، در قانون جديد كه عدم اسـتفاده از ورقـه اختـراع از مـوارد امكـان ابطـال آن حـذف                  جا ب 

گرديده، ضمانت اجراي عدم استفاده در مدت معين را همانند سـاير كـشورها و هماهنـگ بـا                   

-كنوانسيون پاريس جزء موارد تقاضاي صدور مجوز اجباري توسط اشخاص ثالث قرارداده مي

.شد

برداري در مورد اختراعات تكميلي پروانه بهره -۲-۲-۲

برداري صـادر گـردد     يكي ديگر از مواردي كه ممكن است بدون موافقت مالك پروانه بهره           

داري از يك اختراع ديگري بدون استفاده از يك اختراع مقدم ثبت شـده       برزماني است كه بهره   

ا با استفاده از اختـراع  شود كه فردي اختراعي ر  اين وضعيت زماني ايجاد مي    . امكان پذير نباشد  

اختراعي كه با استفاده از اختراع ثبت شده       . ثبت شده قبلي بوجود آورد و آن را به ثبت برساند          

هاي فني و ابتكاري باشد اختـراع تكميلـي يـا    پيشين بوجود آيد و نسبت به آن داراي پيشرفت        
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ايت شرايطي، اداره ثبت در اين حالت به درخواست مالك اختراع دوم و با رع١.وابسته نام دارد

هدف از ايـن  . برداري از اختراع اول را صادر خواهد نموداختراع و مالكيت صنعتي پروانه بهره 

برداري جلوگيري از سوءاستفاده دارنده اختراع مقـدم در عـدم اعطـاء پروانـه بهـره       پروانه بهره 

ي كه مالـك اختـراع دوم   زيرا از آنجاي. باشدبرداري و نيز پيشگيري از تجاوز به حقوق وي مي        

از اختراع اول است، الزم است تا يك پروانه  به منظور استفاده از اختراع خود ناچار به استفاده          

گردد تا دارنده اختراع مقدم با عدم اعطاء پروانه بهره برداري به مخترع موخر ربرداري صادبهره

نظور پيشگيري از سوءاستفاده مختـرع  بنابراين به م  . برداري از اختراع وي گردد    نتواند مانع بهره  

تواند در صورت تحقق شرايط الزم پروانـه بهـره بـرداري صـادر     اول، اداره مالكيت صنعتي مي   

بيني اين موضوع در قانون جديد نيز يكي از مواردي است كه در قانون سابق وجود  پيش. نمايد

.نداشت

شرايط صدور پروانه بهره برداري-الف

پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك وجود شـرايطي الزم اسـت كـه          براي امكان صدور    

ذكر شده و بخشي از آن نيز بـه جهـت تـصريح        ۱۷بند ماده    ۱بخشي از اين شرايط درقسمت      

اين بند با شرايط صدور مجوز اجباري مذكور در بندهاي ب تا و و نيز بنـد ط مـاده       ۶قسمت  

:دباشد كه در ذيل بيان مي گردمشترك مي۱۷

اختراع ادعا شـده در ورقـه اختـراع بـدون اسـتفاده از اختـراع مقـدم ثبـت شـده قابـل            -۱

.برداري نباشدبهره

ورقه اختراع موخر بايد نسبت به ورقه اختراع مقدم داراي پيشرفت مهم فني و اهميـت               -۲

.اقتصادي قابل توجهي باشد

ندي باشد كه نشان دهـد متقاضـي از    برداري بايد همراه دليل و س     درخواست اجازه بهره   -۳

پروانه را نموده اما ظرف مدت زمان و با شرايط معقول موفـق      صدور  مالك اختراع درخواست    

.به دريافت آن نشده است

تقريرات درس حقوق مالكيت صنعتي دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري، دانشگاه تهران: دكتر سعيد حبيبا. ۱
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برداري بايد تا حدي باشد كه جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم            قلمرو پروانه بهره   -۴

موخر فقط سـاخت اختـراع   ه برداري از اختراع     بنابراين درصورتي كه براي بهر    . ضروري است 

مقدم ضروري باشد پروانه بايد فقط براي ساخت محصول صادر گردد و اداره مالكيت صنعتي               

دارنده پروانه نيـز حـق   . تواند فروش يا صادرات محصول را نيز در قلمرو پروانه قرار دهد          نمي

نيز از اختراع مقـدم اسـتفاده نمايـد در    ندارد از قلمرو مذكور درآن فراتر رود و در موارد ديگر     

توانـد  غير اين صورت عمل او تجاوز به حق مخترع شناخته مي گردد و مالك اختراع مقدم مي    

.در دادگاه اقامه دعوا نمايد

.برداري مشروط به پرداخت هزينه مقرر به مالك اختراع مقدم استصدور پروانه بهره-۵

ست صدور پروانه توسـط مالـك اختـراع مـوخر           بند ح در صورت درخوا     ۲مطابق قسمت   

بـه عبـارت ديگـر    . امكان درخواست پروانه متقابل از سوي مالك اختراع مقدم نيز وجـود دارد  

صنعتي، تقاضاي صدور پروانه بهره برداري از   مالك اختراع مقدم نيز حق دارد از اداره مالكيت          

حـدود كـاربرد پروانـه و مبلـغ     در هر صـورت اداره مالكيـت صـنعتي   . اختراع موخر را بنمايد   

پرداخـت را تعيـين خواهـد    متناسبي كه بايد به مالك اختراع پرداخت شود و همچنين شـرايط   

).بند ح۳قسمت (نمود 

برداري مقرر نمـوده كـه انتقـال پروانـه      بند ح در مورد انتقال پروانه بهره       ۴همچنين قسمت   

اختراع صـادر شـده بايـد فقـط بـه همـراه       برداري كه بر طبق اين بند بدون موافقت مالك        بهره

مقـدم  اين حكم در موردي كه بر طبق درخواسـت مالـك اختـراع     . اختراع موخر صورت گيرد   

پروانه متقابل صادر گرديده نيز جاري است يعني پروانه متقابل فقط به همراه اختراع مقدم قابل      

.باشدانتقال مي

.ه بازار ايران خواهد بودبرداري از اختراع عمدتاً براي عرضه ببهره-۶

برداري به وسيله اداره مالكيت همچنين در هر حال مطابق ارجاع به بند د صدور پروانه بهره     

صنعتي مانع انعقاد قرارداد بهره برداري توسط مالـك اختـراع بـا اشـخاص ديگـر و همچنـين                    
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برداري مستمر اشخاص ثالث از حقوقي كـه وي بـه نحـو قـانوني بـه آنهـا اعطـاء نمـوده              بهره

.گرددنمي

شرايط لغو مجوز اجباري و پروانه بهره برداري -ب

هـاي بهـره بـرداري    گردد در خـصوص پروانـه  شرايطي كه سبب لغو مجوزهاي اجباري مي  

هـا در بنـد ج   شرايط لغو اين پروانـه  . دباشبدون موافقت دارنده حق اختراع نيز قابل اعمال مي        

در صورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضـاع و  «: كندذكر شده است كه مقرر مي 

احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اينكه 

تعيين شده نتوانـسته طبـق مفـاد         ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون         

تصميم وشرايط آن عمل كند موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهـارات         

بردار اجازه بهره برداري لغو و حـسب  مالك اختراع وزير يا باالترين مقام دستگاه ذيربط و بهره   

بنا بر اين بند، دو حالت » .دشومورد اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره بردار ديگر صادر مي

ثابت گردد نخستين حالت زماني است كه بر حسب ادعاي مالك اختراع        . پيش بيني شده است   

كه اوضاع و احوالي كه موجب صدور مجوز اجباري شده بود ديگر وجود ندارد و امكان تكرار 

اي بـه منظـور   هبه عنوان مثال اگر مجوز اجباري براي داروي ثبـت شـد        . باشدآن نيز ميسر نمي   

جلوگيري از شيوع يك بيماري مسري صادر شود ولي پس از مـدتي خطـر شـيوع بيمـاري و                  

حالت دوم زمـاني  . آن از بين برود، در صورت اثبات اين وضعيت مجوز لغو خواهد شد       رارتك

كند كه سازمان يا فردي كه به عنوان دارنده مجوز اجبـاري  است كه دارنده حق اختراع ادعا مي     

ن شده بر طبق مفاد و شرايط تصميم كميسيون صالح عمل ننموده كه در اين حالت پس از            تعيي

.گرددبردار ديگري صادر ميبررسي موضوع مجوز براي مالك يا بهره

قانون ثبت اختراعات در قسمت دوم همان بند، امكان عدم لغو مجـوز را بـا وجـود اثبـات              

با وجود احراز شرايط مقرر در اين بنـد اگـر           «: ندكن مي اه است و بي   دبيني نمو موارد مقرر پيش  

انـد، بقـاء   كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كـسب كـرده          

.كندنمايد آن تصميم را لغو نميتصميم را ايجاب مي
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مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق بين الملل-۳

هاي در كنوانسيون پاريس و موافقتنامه جنبه     در اين بخش مجوزهاي اجباري حق اختراع را         

نـام گـذاري شـده اسـت مـورد      ) TRIPS(تجاري حقوق مالكيت فكري كه به اختصار تريپس    

.دهيمبررسي و مطالعه قرار مي

كنوانسيون پاريس -۳-۱

كنوانسيون پاريس كه مهمترين معاهده در زمينه حمايت از اختراعات، طرح هـاي صـنعتي،               

مـيالدي بـه تـصويب رسـيده و     ۱۸۸۳باشد در سال مي... مدل اشياء مصرفي و  عالئم تجاري،   

رسـماً بـه عـضويت    ۱۹۵۹ايران در سال . تاكنون بارها مورد بازبيني و اصالح قرار گرفته است  

در نتيجه ايران بايد آن را به عنوان يك سند بين المللـي پذيرفتـه   . اين كنوانسيون در آمده است 

ايـن كنوانـسيون در رابطـه بـا اتبـاع داخلـي       «الزم به ذكر است كه      . دهدشده مورد توجه قرار     

تواند مستقيماً مورد استناد قرار گيرد و در صورت نقض حق از سوي اتباع ايـران در يـك                نمي

صنعتي پاريس باشد و يا نقض حق از سوي اتبـاع ايـران در يـك كـشور               كشور عضو اتحاديه    

.»١مي توانند به مفاد قرارداد پاريس استناد كنندعضو اتحاديه صورت گيرد هر دو طرف 

به بحث مجوزهاي اجباري و شرايط صدور آن ۵ماده ۴و۳، ۲كنوانسيون پاريس در بندهاي 

به كـشورهاي عـضو ايـن كنوانـسيون اختيـار            ۵ماده   ۲بند  . در كشورهاي عضو پرداخته است    

ءاسـتفاده دارنـده از حقـوق       صدور مجوزهاي اجباري حق اختراع رابه منظور جلوگيري از سو         

هر يك از كشورهاي عضو اختيار دارد كه تدابير قانوني به منظور «: دارددهد و مقرر ميخود مي

بـرداري از حـق اختـراع را پـيش بينـي نمايـد تـا بـدين وسـيله از          الزام در اعطاي امتياز بهـره     

به وسـيله صـاحب   هاي ناشيه از حق اختراعي كه واگذار شده است و ممكن است سوءاستفاده

اني، شنامه بازرگـ صنعتي مطالعـه تطبيقـي، فـصلنامه پژوهـ    ضمانت اجراهاي گمركي نقض حقوق مالكيت: مريم شيخي . ۱

.۴۱شماره 
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۴بند . »مثل عدم اقدام در بهره برداري از اختراع ثبت شده    . گردداختراع اعمال شود جلوگيري     

اين ماده زماني را كه پس از آن امكان تقاضاي مجوز اجباري به دليل عدم استفاده وجـود دارد            

ن تعيين نمـوده  سال از تاريخ صدور آ۳سال از تاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا    ۴را  

برداري قبل از انقضاء مهلت چهـار سـال از     به علت فقدان يا عدم كفايت بهره      «: كندو مقرر مي  

ورقـه اختـراع تقاضـاي    رتاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا سه سـال از تـاريخ صـدو            

در محاسبه اين همچنين در ادامه اين ماده مقرر شده كه . »...توان نمودبرداري الزامي را نمي  بهره

مطابق ذيل . هر يك كه در رابطه با اختراع مورد نظر طوالني تر است را بايد منظور نمود مهلت  

باشـد  اين ماده مجوز اجباري غير انحصاري است و اصل بر اين است كه غير قابل انتقـال مـي            

.مگر اينكه به همراه سرمايه تجارتي يا انتقال قسمتي از مؤسسه منتقل گردد

ن در صورتي كه دارنده ورقه اختراع براي فقدان يا عدم كفايت اسـتفاده از آن عـذر                  همچني

.گرددموجهي بياورد مجوز اجباري صادر نمي

كـه  ... «داند  ابطال ورقه اختراع را تنها در صورتي ممكن مي        اين كنوانسيون    ۳همچنين ماده   

. ي جلوگيري از سوءاستفاده نباشدبرداري از حق اختراع كافي برامقررات راجع به الزام در بهره

بطالن ورقه اختراع و يا دعواي ابطال ورقه اختراع قبل از دو سال از تاريخ دادن اولـين اجـازه           

».بهره برداري الزامي جايز نيست

موافقتنامه تريپس-۳-۲

ميـان كـشورهاي   ۱۹۹۴موافقتنامه تريپس در پي نشست دور اروگوئه در مـراكش در سـال         

تجاري حقوق مالكيت فكـري     هاي  اين موافقنامه مهم در بر دارنده جنبه      . عقد شد عضو گات من  

است و به منظور حمايت مؤثر از مالكيت فكري و نيز روان سازي تجـارت جهـاني و توسـعه           

بـراي كليـه كـشورهاي عـضو     ۱۹۹۵از سـال تريپس . كشورها و ساير اهداف به تصويب رسيد     

شرايط پيوستن به اين موافقتنامه عضويت       ١.ء گرديد الزم اجرا ) WTO(سازمان تجارت جهاني    

1 . Wipo handbook.page 345
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بنابراين در صورت پذيرفته شدن كشور ما به عنوان عضو دائم سازمان  . باشدميدر اين سازمان    

.تجارت جهاني اين موافقتنامه نيز براي ايران الزم االجراء خواهد شد

اسـتفاده  "ري و بـا عنـوان   بدون استفاده از عبارت مجوز اجبـا ۳۱موافقتنامه تريپس در ماده     

يك چهارچوب حقوقي براي اعطاء مجوز به اشخاص "ديگران بدون كسب اجازه از دارنده حق

ثالث يا دولت بدون رضايت و دخالت دارنده ورقه اختراع از طريق مقام دولتـي تعيـين كـرده                   

.است

ود بـه طـور   اين موافقتنامه مي توان مجوز اجباري را صادر نمـ       ۳۱شرايطي كه بر طبق ماده      

:خالصه به شرح ذيل مي باشد

در صورتي كه متقاضي مجوز اجباري داليل و اسنادي ارائه نمايد كه ثابت نمايد كـه               -الف

هاي معقولي را در جهت كسب اجازه از دارنده ورقه اختراع به عمل آورده امـا ايـن      وي تالش 

تواند در شرايط اضطرار ملي اين الزام مي  . ها در ظرف مدت معقولي به ثمر نرسيده است        تالش

.يا ساير مواردي كه فوريت فوق العاده داشته باشد اجرا نگردد

.چنين مجوزهايي غير انحصاري است-ب

اين مجوزهاي غير قابل واگذاري است مگر به همراه مؤسسه يا بنگـاهي كـه از مجـوز          -ج

.كنداستفاده مي

.گرددداخلي صادر مياين مجوزها عمدتاً براي تأمين و تدارك بازار -د

در خصوص . قلمرو مجوز محدود به منظوري خواهد بود كه براي آن صادر شده است-هـ

فناوري نيمه هادي فقط براي استفاده عمومي غير تجاري يا براي جبران عملي كه غيـر رقـابتي    

.تشخيص داده شده است خواهد بود

ارنـده ورقـه اختـراع پرداخـت     با توجه به ارزش اقتصادي مجـوز، مبلـغ متناسـب بـه د      -و

.گرددمي
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در صورت تصميم بر صدور مجوز اين امر بايد فوراً بـه اطـالع دارنـده برسـد مگـر در          -ز

مواردي اضطرار ملي يا ساير شرايط حائز فوريت فوق العاده، در هر حال اين موضوع بايـد در         

.اسرع وقت به اطالع وي رسانده شود

ور مجوز براي جبران اعمال مغاير با رقابت توسط دارنـده           همچنين در صورتي كه صد     -ح

.باشد كشور عضو ملزم به اجرا و رعايت شروط مذكور در بند الف و د نمي باشد

به صدور مجوز و مبلغ تعيين شده جهت پرداخـت بـه       اعتبار قانوني تصميمات مربوط      -ط

.اشددارنده بايد قابل تجديد نظر قضايي يا تجديدنظر مستقل ديگري ب

تواند ابطال مجوز اجباري را در صورت از بين رفـتن اوضـاع و   دارنده ورقه اختراع مي  -ي

احوالي كه منجر به صدور آن شده واحتمال بازگشت مجدد آن اوضاع و احوال نـرود از مقـام              

.ذيصالح بنمايد

در خصوص مواردي كه مجوز اجباري بـر اسـاس تقاضـاي دارنـده يـك اختـراع تكميلـي           

نسبت به يك اختراع مقدم ثبت شده صادر مي گردد عالوه بر رعايت شرايط پيـشين                 ) وابسته(

:شرايط ذيل نيز اعمال خواهد شد

اختراع ثبت شده موخر بايد متضمن پيـشرفت فنـي مهـم و اهميـت اقتـصادي قابـل           -الف

.توجهي نسبت به اختراع مقدم ثبت شده باشد

.ل بر پايه شرايط معقول را دارددارنده اختراع اول حق تقاضاي مجوز متقاب-ب

مجوزي كه در مورد اختراع ثبت شده اول صادر شده فقط به همراه واگـذاري اختـراع              -ج

.باشددوم قابل انتقال مي

مجوزهاي اجباري حق اختراع در حقوق تطبيقي-۴

هاي صدور مجوزهاي اجباري در قوانين كشورهاي مختلـف تقريبـاً يكـسان      شروط و زمينه  

و بويژه در كشورهاي عضو موافقتنامه تريپس كه شامل گروه بزرگي از كشورهاي جهاني      است  
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هاي صدور اين گونه مجوزها تقريباً هماهنـگ بـا ايـن    باشد قواعد مربوط به شرايط و زمينه    مي

موافقتنامه مي باشد ولي در عين حال هر يك از ايـن كـشورها داراي مقـررات ويـژه خـود در         

در . باشـند مـي ... در كننده، آيين و تشريفات مربوط به صدور مجوز و    خصوص مقام صالح صا   

هاي صـدور آن هـا در   اين بخش قواعد و مقررات مربوط به صدور مجوزهاي اجباري و زمينه     

.دهيمسه كشور انگلستان، فرانسه و چين را مورد بررسي قرار مي

انگلستان -۴-۱

ردي به تفصيل به بحث مجوزهاي اجباري    انگلستان طي موا   ۱۹۷۷قانون اختراعات مصوب    

هايي كه مطـابق آن مجـوز اجبـاري صـادر           سه دسته از موقعيت    اين قانون ميان  . پرداخته است 

بيان شده و در آن بـه  ۴۸هايي هستند كه در ماده اول موقعيت . گردد تفاوت قائل شده است    مي

هايي كه دارنـدگان غيـر    رقههستند و و   WTOهاي اختراعي كه دارندگان آنها عضو       بحث ورقه 

ا طـ دوم مجوزهايي كه بر اساس گزارش كميسيون رقابـت اع . دارند پرداخته استWTOعضو  

باشـد كـه   و سوم صدور مجوز براي بهره برداري سلطنتي مي ذكر شده    ۵۱گردند و در ماده     مي

رد اينك به طور مختصر بـه بررسـي هـر يـك از مـوا           . مقرر گرديده است   ۵۹الي   ۵۵طي مواد   

.پردازيممذكور مي

۴۸صدور مجوز بر اساس ماده -۴-۱-۱

هاي اختـراع تمـايز   براي صدور مجوز ميان دو دسته از ورقه        ۴۸همانطور كه گفته شد ماده      

مجوز WTO هاي اختراع دارندگان عضوهايي كه براساس آن براي ورقهزمينه. قائل شده است

WTOاي عضو دارنده١.تر استتر و مشكلينشود نسبت به دارندگان غير عضو سنگ     صادر مي 

است يا در هر يـك  WTOگردد كه داراي مليت يا اقامتگاه در كشوري باشد كه عضو تلقي مي 

٢.از اين كشورها يك مركز صنعتي يا تجاري مؤثر و واقعي داشته باشد

1 . Lionel Bently, Brad Sherman: Intellectual property law.page525.
2 . Ibid.footnote 63.
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ورقه در هر دو مورد مجوز اجباري فقط پس از گذشت مدت زمان سه سال از تاريخ اعطاء  

گيرد كه اين امر به دارنده فرصت معقولي را براي بهره بـرداري از      اختراع به دارنده صورت مي    

متقاضي WTOهمچنين در خصوص دارنده عضو ١.دهداختراع يا اعطاء ليسانس به ديگران مي

هايي را به منظور اخذ مجـوز از دارنـده بـر اسـاس شـروط و قيـود           بايد اثبات نمايد كه تالش    

همچنـين در  ٢.ي معقول انجام داده و ظرف مدت معقول موفق به دريافت آن نشده است            تجارت

٣.گرددمورد فناوري نيمه هادي مجوز اجباري اعطاء نمي

صدور مجوز بر اساس گزارش كميسيون رقابت-۴-۱-۲

گردد كه بر اسـاس تـشخيص وزيـر يـا مقـام      زماني صادر مي۵۱مجوز اجباري مطابق ماده    

ه كميسيون رقابت به اين نتيجه برسد كه اعمال انحصاري يا ضـد رقـابتي توسـط                 صالح مربوط 

اين ماده به وزير مربوطه اختيار تقاضاي صدور  . دارنده برخالف منافع عمومي انجام شده است      

.دهدمجوز اجباري را مي

صدور مجوز براي استفاده سلطنتي -۴-۱-۳

قانون ۵۹الي  ۵۵ي صادر گردد در ماده      موقعيت ديگري كه در آن ممكن است مجوز اجبار        

هر سازمان دولتي يا شخصي كه ۵۵مطابق ماده . اختراعات انگلستان به تفصيل مقرر شده است      

تواند اعمال ميياز طرف دولت اختيار رسمي و كتبي داشته باشد به منظور انجام خدمات دولت   

را بـدون  ... عرضه براي فروش و  مذكور در اين بند از قبيل ساخت، استفاده، واردات، فروش،           

بر خالف مجوزهاي اجباري مذكور در قـسمت پيـشين   . رضايت دارنده حق اختراع انجام دهد     

. باشددر اين نوع مجوز قبل از انجام اعمال مذكور نيازي به تشخيص وزير يا مقام ديگري نمي             

و به منظور خدمات استفاده سلطنتي تنها زماني مجاز است كه توسط مقام سازمان دولتي مجاز           

خدمات دولتي شامل تأمين و تدارك هر چيزي بـه منظـور اهـداف دفـاعي                . دولتي انجام گيرد  

1 . Patent Act.s.48(1)
2 . Patent Act.s.48 A(2)
3 . Patent Act.s.48A(3)



۲۳124و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

اي خارجي، توليد داروهاي خاص و اهداف ويژه مرتبط با توليـد يـا اسـتفاده از انـرژي هـسته            

راي اين قانون حل اختالفات مربوط به اجـراء، شـروط و مبلـغ پرداختـي بـ        ۵۸ماده   ١.باشدمي

.دانداستفاده سلطنتي را قابل ارجاع به دادگاه مي

فرانسه -۴-۲

مطابق قانون مالكيت فكري كشور فرانسه مجوزهاي بدون رضايت دارنده ورقه اختـراع بـه            

اول مجوزهاي اجباري و دوم مجوزهاي بـه اعتبـار سـمت و مقـام               . شوددو صورت صادر مي   

٢.صادر كننده

قانون فرانسه مجوزهاي اجباري فقط پـس از         L613-11بق ماده   بر ط -مجوز اجباري  -۴-۲-۱

انقضاء مدت سه سال از تاريخ اعطاء ورقه اختراع يا چهار سال از تاريخ ثبت تقاضا نامه اختراع 

شـود و بايـد     تقاضاي دريافت مجوز به دادگـاه داده مـي         L613-12مطابق ماده   . گرددصادر مي 

به دريافت مجوز از دارنده نـشده و         قت نمايد متقاضي موف   همراه با دليل يا سندي باشد كه ثاب       

مجوز اجبـاري بايـد بـر مبنـاي     . نيز اينكه توانايي بكارگيري اختراع به شيوه مؤثري را داراست    

برداري، زمينه استفاده و مبلغ پرداختي بـه دارنـده          شرايط ثابتي اعطاء گردد از جمله مدت بهره       

ايـن  . باشدهر يك از طرفين قابل اصالح توسط دادگاه مي      اين شروط به تقاضاي     . ورقه اختراع 

گونه مجوزها غير انحصاري بوده و حقوق مربوط به آن فقـط بـه همـراه شـركت يـا تجـارت                

اولـين مـورد صـدور مجـوز       ). L613-13مـاده   (ها قابل انتقال مي باشد      مربوطه يا بخشي از آن    

او اختراع را بكـار نگرفتـه يـا مقـدمات     اجباري زماني است كه دارنده ورقه اختراع يا جانشين    

بكارگيري آنرا در هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه اروپـا يـا كـشورهاي عـضو موافقتنامـه            

اقتصادي اروپا فراهم نكرده باشد يا ميزان عرضه محصول به بازار كافي نباشد و يا هـر يـك از     

)L613-11(شداعمال فوق در قلمرو كشور فرانسه بيش از سه سال متوقف شده با

1 . Ibid.page529
2 . Ex Officio license
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در خصوص اختراعات وابسته و زماني است كه دارنده L613-12موقعيت دوم بر طبق ماده 

برداري اختراع خود را نداشته باشد به شـرط         اختراعي بدون استفاده از اختراع قبلي امكان بهره       

اينكه اختراعش داراي پيشرفت فني و تكنيكي نسبت به اختراع قبلي باشد دادگـاه در حـدودي   

بـرداري از اختـراع وي الزم اسـت مجـوز اجبـاري از اختـراع اول را صـادر        كه به منظور بهره   

.در اين صورت دارنده اختراع اول حق تقاضاي مجوز متقابل را دارد. نمايدمي

مورد ديگري كه ممكن است صـدرو مجـوز   -مجوز به اعتبار سمت و مقام صادر كننده        -۴-۲-۲

سه ايجاب نمايد زماني اسـت كـه بهـره بـرداري از اختراعـي كـه شـامل                   را بر طبق قانون فران    

محصول، فرآيند يا روش مي باشد به مقدار يا كيفيت نامناسب يا با قيمت هاي فوق العاده بـاال     

برداري موجود است و اين امر مغاير با سالمت عمومي و موجب به خطر افتادن آن شود يا بهره

گيرد كه براساس تصميم دادگاه يا مقام اداري ديگري، آن اعمال از اختراع تحت شرايطي انجام   

در اين صورت به تقاضاي وزير مربوطه و بـا دسـتور وزيـر مالكيـت         . غير رقابتي شناخته شود   

).L613-16(گردد صارد ميEx officioهاي صنعتي مجوز 

ـ دستور مربوط به صدور مجوز بايد منتشر گردد و هر فرد واجد شرايط مـي               د متقاضـي  توان

بـر طبـق مـاده    . مجوز از تاريخ اطالعيه دسـتور بـه طـرفين قابـل اجراسـت             . دريافت آن باشد  

L613-18اي از دارنده ورقه اختراع بخواهد كه براي تواند طي اطالعيهوزير مالكيت صنعتي مي

ت در صورتي كه ظرف مـد . برداري قرار دهدرفع نيازهاي اقتصادي كشور اختراع را مورد بهره  

از تاريخ اطالعيه اقدامي صورت ) كه در صورت آوردن دليل موجه قابل تمديد است(يك سال 

.گرددنپذيرفت يا نيازهاي منفعت عمومي يا توسعه را تأمين نكرد، مجوز صادر مي

همچنين در صورتي كه ضرورت تأمين نيازهاي دفاعي كشور ايجاب نمايد دولت مي تواند              

زير دفاع و با دستور وزير مالكيت صنعتي براي ورقـه اختـراع يـا    در هر زماني به درخواست و   

.اخذ نمايدEx officioتقاضانامه ثبت اختراع مجوز 

چين-۴-۳
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به مبحث مجوزهاي اجباري اختراعـات و  ۵۵الي ۴۸قانون اختراعات كشور چين طي مواد  

: گـردد ورد اعطـاء مـي  مطابق اين قانون مجوز اجباري در سه م. پرداخته است ١مدل اشياء مفيد  

اول زماني كه شخص واجد شرايط از دارنده ورقه اختراع بر مبنـاي شـروط معقـول تقاضـاي                   

در ايـن  . برداري كرده ولي در مدت زمان معقول موفق به دريافـت آن نـشده اسـت              مجوز بهره 

دوم در زمـان    . كنـد صورت مقام رسمي ثبت اختراعات شوراي دولتي مجوز اجباري صادر مي          

ار ملي يا هر گونه شرايط غير عادي در كشور يا منافع عمومي مورد ديگـر در خـصوص           اضطر

بـرداري از اختـراع     ها منوط به بهره   برداري از آن  برداري از اختراعات وابسته است كه بهره      بهره

در اين صورت اگر متقاضي ثابت كند كه موفق به دريافت مجـوز از دارنـده بـر            . باشدقبلي مي 

در ايـن خـصوص امكـان اعطـا         . گرددقول نشده است مجوز اجباري صادر مي      طبق شروط مع  

.بيني شده استمالك اختراع اول نيز پيشمجوز متقابل براي 

همچنين فرد . تصميم مقام صادر كننده مجوز اجباري بايد به اطالع دارنده برسد و ثبت شود

توانـد  نحصاري نبوده و نيز نمـي اي كه مجوز را دريافت نموده مجاز به بهره برداري ا يا موسسه 

.حقوق خود را به ديگران انتقال دهد

ميزان مبلغ مجوز ابتدا بايد با توافق هر دو طرف تعيين گردد كـه در صـورت عـدم توافـق                     

.مقام رسمي ثبت اختراعات شوراي دولتي مبلغ را تعيين خواهد كرد،طرفين

.باشدميدر دادگاه همچنين تصميمات اين مرجع قابل تجديدنظر 

گیريبندي و نتیجهجمع

المللـي در خـصوص بحـث    با توجه به مطالب ارائه شده و مقايـسه قـوانين داخلـي و بـين      

راي كنتـرل  توان اين گونـه مجوزهـا را بـه عنـوان راهـي بـ       مجوزهاي اجباري حق اختراع، مي    

وءاسـتفاده آنـان    هاي اختراع و جلـوگيري از س      برداري از اختراعات توسط دارندگان ورقه     بهره

1 . utility models
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مجوزهاي اجباري همچنين در خصوص دسترسي عموم به داروهاي حياتي بـه شـكل      . دانست

تواند ملي ميتر در جهت حفظ سالمت عمومي بويژه در زمان بحران و اضطرار تر و آسانارزان

همچنين مجوز اجباري به عنوان ابزاري براي دولت در جهت كنترل  .نقش مهمي را ايفاء نمايد    

. آيدآيد به شمار مي  هاي آن كه در نتيجه اعمال ضد رقابتي و انحصاري پديد مي           ازار و كاستي  ب

با بررسي قوانين كشورهاي مختلف متوجه شديم كه گرچه كشورها قوانين نسبتاً همگني را در             

هـاي صـدور مجوزهـاي    اين رابطه دارند اما آنها با توجه به نيازهاي خود دست به تنظيم زمينه   

صراحتاً يكي از مـوارد صـدور مجـوز را تـأمين         به عنوان نمونه كشور فرانسه      . زنندري مي اجبا

نيازهاي دفاعي دولت در هر زماني بيان كـرده اسـت كـه ايـن صـراحت در قـوانين برخـي از              

.شودكشورها مانند چين ديده نمي

توليـد و  از طرف ديگر با توجه به اصل حمايت از حقوق مخترعين و تشويق نوآوران براي      

ساخت محصوالت جديد كه با اعطاء حقوق انحصاري به آنان و ضمانت اجراي كافي حمايت        

هاي صدور اين مجوزها، مقام صالح بـراي تـشخيص وجـود           پذيرد، شرايط و زمينه   صورت مي 

هاي صدور مجوز و نيز تشريفات مربوط به آن بايد با دقـت و نظـارت كـافي و مناسـب               زمينه

.هاي اختراع لطمه وارد نگرددحقوق دارندگان ورقهرعايت گردد تا به 

ايـن امـر در خـصوص       . صدور مجوزهاي اجباري، استثنائي بر حقوق مالكيت فكري است        

ما در چنـد سـال اخيـر در حـال     با توجه به اينكه كشور   . كشور ما واجد اهميت بسياري است     

در زمينه حمايت از اين افراد باشد و توسعه و تدوين قوانين حمايتي از نوآوران و مخترعان مي     

گردد، لزوم نظارت بر اجراي صحيح قوانين مربوط به استثنائات وارد بر كشوري نوپا قلمداد مي

توانـد  زيرا عدم اجراي صحيح قـوانين مـي  . گرددحقوق انحصاري مخترعان به خوبي درك مي      

نـاگوار ايـن امـر نيـز        لطمات جبران ناپذيري را به جامعه مخترعان كشور وارد نمايد و نتـايج              

.گرددنهايتاً موجب عقب ماندگي اقتصادي و فناوري كشور مي

***
منابع و مآخذ
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١٣١هاي اعتبار امر قضاوت شده در امور كيفري نقدي بر قرار داديارويژگي

یوقد  و ی  و دگاه  ی د ضا ی رأی  ار
ز و  (  ، الز ا ر ود  )او

م د یک ا ور  *اشا

درآمد

هدف اصلي و نهايي از اقامه دعوي صدور حكمي است كه بموجب آن تكليف حق مـورد                 

براي نيل به آن ناگزير خواهان در مقام اقامه دعـوي، خوانـده در   . روشن شودتجاوز و يا انكار 

بايست به وظائف و تكاليفي كه براي آنان در    مقام دفاع، قاضي در مقام رسيدگي و قضاوت مي        

.قانون معين شده است عمل نمايند

ي بايست تعهدات و جهاتي كه بموجب قـانون و در راسـتا  خواهان در دادخواست خود مي    

جهات (داند را به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد، ذكر نمايد            احقاق حق خود الزم مي    

، ادله و وسايلي كه براي اثبات ادعـاي خـود دارد از           »البینه علی المدعی  «و از باب    ) موضوعي

.اطالع مطلعين و غيره را ارائه دهد،نوشتجات،اسناد

. ني به معني اعم و اخـص از خـود دفـاع نمايـد    خوانده نيز مطابق با آن و طبق موازين قانو        

دادگاه هم بي آنكه متداعيين نيازي به توصيف حكمي قضيه داشته باشـند مكلـف اسـت طبـق         

اگر مـستند خواهـان و يـا خوانـده در     . ضوابط و اصول آيين دادرسي به دعوي رسيدگي نمايد    

ه جوانب و شـقوق قـضيه   مقام دفاع قراردادي است كه داراي ابهام و اجمال است و در آن هم      

بيني نشده است و يا اينكه در تعيين نوع عمل حقوقي و رابطه حقـوقي فيمـابين و عنـوان        پيش

قرارداد با هم اختالف دارند، بر عهده دادگاه است كه در مقام رسيدگي به ادله و بررسي جهات 

.شناس ارشد حقوق خصوصیرئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه و کار*
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بـه منظـور   موضوعي دعوي، قرارداد را بدواً توصيف و سپس مطابق با شرايط و روش تفـسير           

احراز قصد واقعي مشترك طرفين با استفاده و بررسي ادله و براهين و قرائن و امارات و مظاهر 

خارجي و حتي در نظر گرفتن عرف و عادت، تفسير كند و نهايتاً در رأي خود همـان جهـات                 

موضوعي را بعنوان يكي از اسباب موجهه حكم با جهات قـانوني منطبـق، آنگـاه نتيجـه را در                   

.لب و در محل منطوق حكم قرار داده مبادرت به انشاء رأي نمايدقا

رأي دادگاه وقتي مستحكم و متقن خواهد بود كه متعاقب يك رسيدگي دقيق و قـانوني بـا                  

بايست مستدل و مستند به قانون، شرع رعايت مقررات و اصول دادرسي صادر شده باشد و مي       

است، چه در غير اين صورت حكم دستخوش و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده    

.نقض خواهد شد

تواند به ميل خود آنچه كه في الواقع قرارداد نيست را قرارداد و يا عقد توصـيف     دادگاه نمي 

آنچه كه مورد توافق طرفين نبوده و قصد و اراده آنـان بـه آن تعلـق نگرفتـه را در مقـام           . نمايد

قانون و مقرراتي را كه منصوص است و با موضـوع  . ندتفسير، مطابق قصد واقعي آنان تفسير ك     

انطباق دارد ناديده گرفته به قانون ديگري استناد نمايد و يا اگـر در خـصوص موضـوع قـانون             

اي تفسير كند كه سرنوشت دعوي را بطـور كلـي        وجود ندارد يا اگر دارد، آن قانون را به گونه         

.ست ابداع نمايدتغيير دهد و براي آن ماهيتي غير از آنچه كه ه

. گيرد به نظر نگارنده مطالب و نكاتي وجود دارد در رأيي كه مورد بررسي و تحليل قرار مي        

دادگاه سندي كه به عنوان جهات موضوعي و دليل ارائه شده را عليرغم اينكه قرارداد محسوب     

به شركت قائل به تقسيم و افراز ملكي شده كه مسبوق،شود، قرار داد توصيف نموده است  نمي

و حالت اشاعه نبوده است، در رأي خويش جهات موضوعي را با جهـات حكمـي اي انطبـاق       

توصيفي كه اگـر بـا اسـباب تـوجيهي حكـم      . داده كه هيچگونه تطابقي بين آن دو وجود ندارد    

قانون آيين دادرسي مـدني      ۳۷۳مطابق نباشد موجب نقض رأي خواهد بود، كما اينكه در ماده            

چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشـته باشـد،     «: است به صراحت آمده  
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اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده باشـد، رأي نقـض   لكن اسباب توجيهي آن با ماده 

.»گرددمي

توصیف قضیه-الف

ل، دادخواستي به طرفيت خانمها و آقايان حسن، ناصر، خلي    ... آقاي عبدالقادر  ۱۳۸۶در سال   

به ترتيب فرزندان و همسر مرحـوم اسـماعيل بـه خواسـته     ... و خديجه... جليل، تيمور، چيمن  

...     تقـديم دادگـاه عمـومي حقـوقي شهرسـتان      ۱۹/۷/۱۳۷۶عـادي مورخـه   ) نوشته(ابطال سند  

دهد كـه اينجانـب بـه اسـتناد سـند رسـمي شـماره        نمايد و در دادخواست خود توضيح مي مي

مالك مقداري زمين كشاورزي هستم و بـه تـصور اينكـه خوانـدگان كـه                ۵۵۷۴۰-۲۲/۳/۱۳۴۴

باشند بعد از مرگ پدرشان وراث مرحوم پدرم هستند، به موجـب تقـسيم نامـه                ام مي برادرزاده

اراضي موضوع سند رسمي مزبور را به عنوان مـاترك بـين خـود و                ۱۹/۷/۱۳۶۷عادي مورخه   

:به عمل آمده كهام، در حاليكه كاشف خواندگان تقسيم نموده

زمين تقسيم شده جزء ماترك نبوده و در اجراي قانون مقررات اصالحات اراضي بنـام    :اوالً

.اينجانب آمارگيري شده و سند رسمي تنظيم و صادر شده است

پدر خواندگان كه برادرم بوده قبل از پدرم فوت نموده كه بر فرض اينكـه اراضـي بـه          :ثانياً

شـود تـا   قبـل از پـدر فـوت نمـوده اصـوالً وارث محـسوب نمـي            پدرم تعلق داشته چون وي    

پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي . خواندگان بتوانند سهم پدر خود را از ما ترك ببرند

.نمايدارجاع و شعبه مرجوع اليه وقت رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت به دادرسي مي

۶۷۹/۱۶تان محل به موجب نامه شماره       مديريت جهاد كشاورزي شهرس    ۲۰/۱/۸۶در تاريخ   

۱۲بخـش  ۴۲پالك ......... در رديف زارعين و مالكين قريه      ... اعالم نموده نام آقاي احمد علي     

در قريه مذكور داراي پنجاه من زمين آبي و پانصد   ) خواهان(مشاهده نگرديد و آقاي عبدالقادر      

كرمانـشاه  ......... دفترخانه شماره ۱۲/۳/۱۳۴۴-۵۵۷۴۰و پنجاه من ديم مي باشد كه سند شماره       

.به نام وي صادر و تسليم گرديده است
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۱/۵/۸۶مورخـه    ۳۹۰۰به موجب نامه شـماره      .............. اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان       

مطالبي را با مضمون نامه فوق نوشته و در خاتمه آن ذكر نموده از پـالك مرقـوم تـاكنون فـك        

جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور خواهان و خواندگان تـشكيل            . استرهن به عمل نيامده     

خواهان اظهار داشت سند رسمي پالك مورد ادعا به نام من است و مـن بـه اشـتباه سـند           . شد

.امرا امضاء و قسمتي از اراضي را به خواندگان داده۱۳۷۶عادي مورخه 

و قبل از آن زمين به پـدر  ۱۳۴۲سال اند درخواندگان در مقام دفاع و در پاسخ اظهار داشته  

بزرگمان تعلق داشته و در زمان آمارگيري به نام خواهان آمارگيري شده و سند به نام وي صادر 

شده است و به اين دليل و به لحاظ حسن اعتماد، كسي اعتراض نكـرده اسـت و زمـين مـورد      

.باشدتقسيم، سهم االرث ما مي

در . نمايـد ر به منظور استماع گواهي گواهـان صـادر مـي          اي ديگ دادگاه دستور تعيين جلسه   

گواهـان  . شـود جلسه مقرر با حضور خواهان و خواندگان از سه نفر گواه استماع گـواهي مـي              

هاي مذكور قبالً ملك پدر بزرگ خواندگان و پدر خواهان بود و زميني كه  دارند زمين اظهار مي 

درشان بوده كه از وي به ارث رسيده است و باشد سهم االرث پاكنون در تصرف خواندگان مي

دادگاه بـا اعـالم خـتم رسـيدگي بـه شـرح دادنامـه شـماره            . در خصوص سند اطالعي نداريم    

:نمايداين چنين رأي صادر مي۲۱/۹/۸۶

...       حـسن  -۱: بـه طرفيـت   ... در خصوص دادخواست تقـديمي از سـوي آقـاي عبـدالقادر             

به خواسته ابطال   ... و خانم خديجه  ... تيمور -۶...چيمن -۵... جليل -۴... خليل   -۳... ناصر -۲

به اين شرح كه خواهان در مورخ مذكور با خواندگان كه مورث ۱۹/۷/۷۶قرارداد عادي مورخه 

باشد طي توافقنامه مذكور و بـه  مرحوم اسماعيل بوده و مرحوم مذكور برادر ابويني خواهان مي 

كننـد،  ين را به صورت سهم االرث مابين خـود تقـسيم مـي   شرح مندرج در قرارداد مقداري زم     

هـايي  لكن بعداً خواهان همين دادخواست را تقديم دادگاه نموده و بيان داشته چون سند زمين              

باشـد و  كه مورد تقسيم واقع شده به نام ايشان بوده خواستار ابطال قرارداد عـادي مـذكور مـي        

باشد، لكن ها از لحاظ ثبتي به نام خواهان مي  چه زمين اند گر خواندگان در مقام دفاع بيان داشته     
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در واقع ملك پدر بزرگ آنها بوده و ايشان به نسبت سهم االرث مـورث خـود در آن تـصرف                  

دارند و شهود تعرفه شده در دادگاه نيز به اثبات اين ادعا شهادت داده انـد و خواهـان نيـز بـه             

را امضاء كرده است كه مـستنداً بـه مـاده      ۱۹/۷/۷۶صراحت بيان داشته كه ذيل قرارداد مورخه        

باشد و النهايه دادگاه با عنايـت بـه   قانون مدني اين قرارداد داراي اعتبار اسناد رسمي مي        ۱۲۹۱

قانون مدني قرارداد فوق الـذكر را معتبـر دانـسته و دليلـي كـه             ۱۰شرح مذكور مستنداً به ماده      

قانون پيش گفته حكم    ۱۲۵۷ده لذا برابر با ماده      باعث ابطال آن باشد از سوي خواهان ارائه نش        

رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيـست روز  . نمايدبه رد دعوي مطروحه صادر و اعالم مي       

.باشداز تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان مي

تحلیل قضیه-ب

از ديدگاه ساختاري و ادبي-۱

شكار است و خالء مزبور موجب شده تا آنچه كه علـي  دادنامه مورد بحث بدون گرد   -۱-۱

بايست به عنوان مقدمه در گردشكار آيد و جريان رسيدگي از ابتدا تا صدور رأي در القاعده مي 

آن منعكس شود و بدينوسيله خواننده را متوجه محتويات پرونده نمايد و او را از مطالعه كامل                 

.ور رأي ذكر نگرددنياز سازد، به طور كامل در صدپرونده بي

هايي استفاده شده است كه داراي معني يا معـاني غيـر از      در دادنامه از كلمات و واژه      -۱-۲

باشد و به اصطالح داللت لفظ بر مدلول انطباقي نيست آنچه را كه ناطق در مقام بيان است، مي     

ظ بكار برده شده را له مطابقت ندارد و اگر بخواهيم الفا    و لفظ حداقل در اينجا بر تمام موضوع       

اي باشد كه معرف ذاتيات و مقوم آن بوده و داللت           بايست به گونه  تعريف كنيم، آن تعريف مي    

.بر ماهيت و حقيقت آن نمايد

از سـوي آقـاي عبـدالقادر، شـهود تعرفـه شـده در       :در دادنامه مورد نظر از واژگاني چون  

اين معني را به    ... از سوي آقاي    : يلمهاستعمال ك . دادگاه، محاكم تجديدنظر استفاده شده است     

نمايد كه دادخواست يا دعوي را شخصي غير از اصيل مثالً بـه نماينـدگي از او           ذهن متبادر مي  
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اعم از قراردادي، قانوني و يا قضايي تقديم و يا اقامـه نمـوده اسـت، بنـابراين شايـسته اسـت                    

يا تقديم دادخواست را در نوشـتار بـه        نمايد اقامه دعوي و     آنجايي كه دعوي را اصيل اقامه مي      

عبارت است از و يا     ... به طرفيت آقاي  ... دعوي آقاي   : مثالً گفته شود  . خود وي منتسب نماييم   

تقديم دادگاه نموده ... به طرفيت آقاي ... دادخواستي به خواسته    ... در اين پرونده آقا و يا خانم        

.كه خالصه آن چنين است

آنجايي كه نگارنده در قوانين شكلي و ماهوي تجـسس و بررسـي و   در مورد كلمه تعرفه تا   

مطالعه نموده، براي اقامه بينه و معرفي شهود در نزد مرجع قضايي و غير قضايي از كلمه تعرفه         

له آن غير از معرفي شهود استفاده نشده است، چرا كه تعرفه براي معنايي وضع شده كه موضوع  

.است

فهرسـت شـامل ارقـام ماليـات، بهـاي كاالهـا،          «مه تعرفه را به     در بيشتر فرهنگهاي لغت كل    

.»اندو امثالهم معنا نموده١خدمات، دستمزد، آبونمان

صورت قيمت ارقام كاال، صـورتي كـه در آن بـه حـسب مآخـذ مقـرر قـانوني يـا                      «: تعرفه

حـق   تعرفه گمركي و تعرفه مالياتي و تعرفه      : گيرد، مانند قراردادي، حقوقي به شخص تعلق مي     

.٢»الوكاله وكيل دادگستري و غيره

بنابراين بايد به جاي استفاده از كلمه مزبور حداقل از كلمات و اصـطالحاتي كـه در قـانون      

در مورد اظهـارات و گـواهي گواهـاني كـه          : مثالً در رأي آورده شود    . آمده است، استفاده شود   

و يا به عنوان بيِنه در مقـام اثبـات           اندخواهان يا خوانده در دادگاه حاضر نموده و يا فراخوانده         

اقامه نموده است يا اينكه بگويد گواهاني كه توسط مدعي و يا مدعي عليه بـه دادگـاه معرفـي                  

.انداند، چنين شهادت و يا گواهي دادهاند و يا به شهادت آنان استناد نمودهشده

.، انتشارات سخن۱۳۸۱، چاپ اول، زمستان ۱۷۸۳دكتر انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد سوم، صفحه -۱

، كتابخانه گـنج ۱۳۶۷، چاپ دوم، ۱۳۰۹، شماره ۱۶۳دكتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، صفحه       -۲

.دانش
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ز نقطه نظر تشكيالت در مورد كلمه محاكم كه دادگاه در ذيل رأي خود آورده است ا            -۱-۳

دادگستري و سازمان قضايي به معناي اخص واحدهاي تشكيل دهنده سازمان قضاوتي در هـر               

اي كه باشند حـسب مـورد آن صـنف و نـوع و درجـه واحـد هـستند و              صنف و نوع و درجه    

توان براي آنها آنجايي كـه در قلمـرو يـك حـوزه قـضايي قـرار دارنـد قائـل بـه تعـدد و                   نمي

شد، بلكه مطابق ضوابط و مقررات تشكيالت موجـود فقـط يـك دادگـاه از همـان             چندگانگي

مثالً در حوزه قضايي تهران فقط يك دادگاه عمـومي حقـوقي و يـك دادگـاه         . صنف قرار دارد  

توان براي آن عمومي جزايي، يك دادگاه تجديدنظر و يك ديوان عالي كشور وجود دارد و نمي     

مومي جزايي يا باالتر قائل شد و بـه همـين دليـل اسـت كـه                دو دادگاه عمومي حقوقي و يا ع      

دادگاه اعم از بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي كشور و حتي ديوان عدالت اداري كه از صنف            

عمومي اداري است به منظور سهولت در كار و جلوگيري از اطاله دادرسي به چند شعبه تقسيم  

قضايي به عنـوان رئـيس شـعبه اول دادگـاه     شوند و حسب مورد در رأس آنها رئيس حوزه      مي

.شودعمومي و رئيس كل دادگستري استان به عنوان رئيس اول دادگاه تجديدنظر، محسوب مي

بـا  «: مقرر شـده اسـت    ۱۳۷۳قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب         ۳در ماده   

زايي و امور حسبيه تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و ج

كه ذكر كلمه دادگاه عمومي در هر حوزه » با لحاظ قلمرو محلي با دادگاههاي مزبور خواهد بود

قضايي مؤيد آن است و مراد از دادگاههاي مذكور در ذيل آن، شعب همـان دادگـاه اسـت واال       

اههـاي  معنا ندارد در هر حوزه قضايي هم دادگاه عمومي تأسيس شود و هم در عرض آن دادگ     

آنكه به شعبي تقسيم شوند، شامل گردد و به همين دليـل اسـت كـه شـعب                  عمومي مستقل بي  

دادگاه عمومي حقوقي و يا عمومي جزايي كه در قلمرو يك حـوزه قـضايي قـرار دارنـد حـق               

اختالف در صالحيت رسيدگي با يكديگر را ندارد و حدوث اختالف در بـين آنـان در قـانون                

لكه در خصوص مورد، مقام ارجاع بـا عنايـت بـه سـبق ارجـاع تعيـين       بيني نشده است، ب   پيش

.نمايدتكليف مي
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مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمـومي  «: قانون مرقوم هم چنين آمده است ۳۳۴در ماده   

، بنابراين شايسته اين اسـت  »باشداي دادگاه تجديدنظر مركز همان استان ميو انقالب هر حوزه 

.م يا دادگاهها از كلمه دادگاه استفاده شودكه به جاي كلمه محاك

از ديدگاه قانون مدني -۲

اسـت و در جريـان دادرسـي و در    ۱۹/۷/۱۳۷۶خواسته خواهان ابطال نوشته عادي مورخـه   -۲-۱

مقاطع رسيدگي لوايحي كه تقديم دادگاه نموده از آن به عنوان سندي كه به موجب آن مـاترك مـورث          

يم شده، نام برده است؛ به عبارت ديگر آنچه كه از اظهارات اصحاب دعوي            خود و پدر خواندگان تقس    

استحصال مي شود اين است كه سند مورد ادعا تقسيم نامه است، لكن دادگاه در رأي خود همـواره از                 

.آن به عنوان قرارداد ياد كرده و آن را عقد قلمداد نموده است

قرارداد است يا خيـر، الزم اسـت         ۱۹/۷/۱۳۷۶براي اينكه مشخص شود سند عادي مورخه        

كننـد،  قسمتي از آن به شرح بين الهاللين آورده شود تا كسانيكه نقد ايـن رأي را مالحظـه مـي            

.بتوانند بهتر راجع به آن قضاوت نمايند

هجري شمسي مطابق با هـشتم       ۱۹/۷/۱۳۷۶در جمعه مورخ     ۱۹/۷/۱۳۷۶–بسمه تعالي «

و هيجده هجري قمري در تبـادل نظـر و شـور و             جمادي الثاني سال يك هزار و چهارصد      

فرزنـد  ... ام خليل و برادر زاده... و خواهرم محبوبه... مشورتي كه در بين اينجانب عبدالقادر 

صـورت گرفـت زمينهـاي مـوروثي        ) اسـماعيل (به نماينـدگي وارثـين پـدري        ... مرحوم

.»... -۳...-۲... -۱: به شرح موارد ذيل تقسيم گرديد........... منطقه

اي كه قبل از هر چيز بايد روشن شود اين است كه آيا با توجه بـه تعريفـي كـه بـراي                نكته

اعمال حقوقي اعم از عقد و ايقاع وجود دارد و اينكه عمل حقوقي عبارت است از انشاء يـك            

اشد ماهيت حقوقي داراي آثار كه اگر عقد باشد در نتيجه تالقي و توافق دو اراده و اگر ايقاع ب                

پذيرد، سند مزبور محصول اراده انشايي است و حسب مورد عقد است يا با يك اراده تحقق مي

ايقاع و يا اينكه صرفاً جنبه اخباري دارد، اخباري كه خواهان مدعي است در اعـالم آن اشـتباه               
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نموده است و اعالم اراده اخباري اصوالً در رديف و زمره ادله اثبات دعـوي اسـت نـه ايجـاد                   

.نده ماهيت حقوقيكن

ايجـاب و  (شود بـه قـصد و اراده طـرفين    چرا كه بديهي و روشن است كه عقد تشكيل مي       

).قانون مدني۱۹۰ماده (موضوع معين كه مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله ) قبول

عقد عبارت است از اينكه يك يـا چنـد نفـر در    «: قانون مدني مقرر شده است   ۱۸۳در ماده   

آن ۱۹۱در مـاده  . »يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مـورد قبـول آنهـا باشـد           مقابل  

عقد تحقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه داللـت  «: قانون آمده است 

.»بر قصد كند

كه ناشي از شركت اعـم از قهـري يـا    (ضمن آنكه پر واضح است كه تقسيم اموال و امالك   

شود، چرا كه ايقاع شود و ايقاع نيز شمرده نميبه هيچ وجه عقد يا قرار ناميده نمي) تارادي اس

احياي اراضي : حسب مورد از اسباب مالكيت، زوال و اسقاط حق و تعهد است، به ترتيب مانند

و .) م.ق۱۷۸مـاده  (اعـراض  ) قانون مـدني ۱۴۳و ۱۴۷مواد (و حيازت مباحات به قصد تملك     

همان قانون كه سند مزبور داللت بر هيچ يـك از مـوارد مـذكور در فـوق را     ۲۸۹ابراء در ماده    

.ندارد

اصوالً هر نوشته و توافقي قرارداد يا عقد محسوب نمي شود، برعكس هر قرارداد يا عقـدي            -۲-۲

باشد و اين موضوع مختص به حقوق داخلي نيست، بلكه اصلي است كه در همه سيستمهاي          توافق مي 

ــود د ــوقي وج ــراردادي     حق ــر ق ــه در ه ــده ك ــه ش ــي پذيرفت ــده كل ــك قاع ــوان ي ــه عن ــر ارد و ب اگ

.هماهنگي اراده نباشد، قراردادي وجود ندارد()Consensus ad idem agreement(توافق

(It is sometimes said all contracts are agreements but not all agreements are
contracts.)1

(A contract requires an agreement. This is the mutual expression by the
parties of their intention, assent, and willingness to be legally bound.)2

1 . Law texts Dr. G,EFTEKHAR Seventh Edition Gang-e Danesh publications,P-34.
2 . Legal systems blair j.Kolasa. Bernadina meyer 1978 by prentice Hall. Inc. Englewood
cliffs, New jersey oj632-p461.
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بنابراين ذكر كلمه قرارداد در چند جاي رأي محل تأمل اسـت و دادگـاه نمـي توانـسته بـه                  

ر اسناد رسمي و نسبت به كسانيكه آن قانون مدني آن را قراردادي داراي اعتبا۱۲۹۱استناد ماده 

.همان قانون نافذ و معتبر بداند۱۰اند وفق ماده را به عنوان تقسيم نامه امضاء نموده

نامـه عـادي مزبـور ماحـصل     و اما در مورد تقـسيم -از ديدگاه قانون اصالحات ارضي -۳

ري ماترك بـه آنـان     ادعاي خواهان اين است كه اصوالً خواندگان ورثه نيستند تا به صورت قه            

برنـد و پـدر بـا    منتقل شود و وي به تصور اينكه آنان به عنوان برادرزاده سهم پدر خود را مـي     

رسد تن باشند و سهم پدر از پدر بزرگ به آنان مي       خواهان به عنوان برادر، وارث پدر خود مي       

.داده است۱۹/۷/۱۳۷۶به تنظيم و صدور تقسيم نامه مورخه 

الذكر به اظهـارات خواهـان و مـستندات و محتويـات و منـدرجات              ت آتي دادگاه بنابر جها  

بـه موجـب سـند رسـمي     : پرونده و به قوانين و مقررات جاري توجه ننموده اسـت، زيـرا اوالً   

حوزه ثبتي كرمانـشاه مقـدار پانـصد و         ... دفتر اسناد رسمي شماره      ۲۲/۳/۱۳۴۴-۵۵۷۴۰شماره  

مين آبي به وي واگذار شـده اسـت و رسـماً در زمـان      پنجاه من زمين ديم و مقدار پنجاه من ز        

حيات پدر، در اجراي مقررات اصالحات اراضي پـس از آمـارگيري خواهـان بـه عنـوان زارع           

.شناخته شده و نسق زراعتي مزبور به وي واگذار شده است

در تعريف زارع آمده است     ۱۳۴۰ماده يك اليحه قانون اصالحات اراضي مصوب         ۲در بند   

ع كسي است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا زار«كه 

كنـد و مقـداري از      به كمك افراد خانواده خود در زمين متعلق به مالك مـستقيماً زراعـت مـي               

.»دهدمحصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي

هستند موظفنـد    ۲و   ۱مول تبصره مالكيني كه مش  «: ماده دو آن قانون آمده است      ۳در تبصره   

تا تاريخ اعالم وزارت كشاورزي دائر بر تقسيم مازاد در منطقـه مربوطـه مـازاد امـالك دانگـي         

.»... پراكنده خود را به زارع يا زارعين ده مربوط انتقال دهند

اراضي ده مـورد تقـسيم بـر حـسب نـسق زراعتـي        ... «: آن هم مقرر شده است     ۱۷در ماده   

شـود  ، چنانچـه مالحظـه مـي   »...ندي و مشاعاً به زارعين واگـذار خواهـد گرديـد     بموجود سهم 
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خواهان در زمان تقسيم اراضي زراعتي زارع بوده و زمين به وي داده شده و سند نيز رسماً بـه          

اند نسق زراعتي مرقوم به جد پـدري  باشد، بنابراين ادعاي خواندگان كه مدعي شده      نام وي مي  

رسيده و خواهان نيز با همين تصور آن را تقسيم نمـوده        به پدرشان مي   تعلق داشته و سهم وي    

.باشدوجه ميبال

با فرض اينكه اراضي زراعتي رسماً به نام جد پدري خواندگان -از ديدگاه حقوق ارثيه-۴

رسـيد، چـون پـدر    داشت باز هم اراضي مورد ادعا به خواندگان نميو در مالكيت وي قرار مي 

فوت نمـوده و  ۲۳/۷/۱۳۷۴در مورخه ۴۳۲۴۳۸ماعيل طبق گواهي فوت شماره      آنان مرحوم اس  

بـا  ،فوت نموده است كـه بـا توجـه بـه آن            ۲۹/۴/۱۳۷۴پدر خواهان مرحوم عليخان در تاريخ       

رسـد و بـه    وجود وراث درجه اول از طبقه اول نوبت به وراث درجه دوم از همه طبقـه نمـي                 

.شونداصطالح حاجب حرماني محسوب مي

-)توصيف رابطه شركت، افـراز و تقـسيم       (تحليل از ديدگاه توصيف رابطه حقوقي        -۵

اصوالً حسب مورد افراز و تقسيم اموال بر اساس و بر مبناي وجـود اشـاعه و شـركت اعـم از       

قهري و ارادي است و مادامي كه اشاعه و شركتي وجود نداشته باشد افراز و يا تقسيم معنـا و                 

بنـابراين اگـر    ،ديگر سبب افراز و يا تقسيم وجود مـال مـشاع اسـت            به عبارت   . مصداق ندارد 

دانيم در اين خـصوص سـه      مي. اي وجود نداشته باشد تقسيمي وجود ندارد      شركت و يا اشاعه   

اصطالح حقوقي تحت عنوان تفكيك، افراز و تقسيم وجود دارد كه تفكيك يعني تقـسيم مـال                 

ل مورد تفكيك مشاع باشد يا خير، افـراز نيـز در    غير منقول به قطعات كوچكتر اعم از اينكه ما        

اصطالح عبارت است از به هم زدن شركت يا جدا كردن سهم مشاع شـريك يـا شـركاء و بـه         

عبارت ديگر تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان، تقسيم هم شامل هـر                   

شـود و   منقول و غيرمنقـول مـي     و در مورد تقسيم ماترك، تقسيم شامل كليه اموال          . شوددو مي 

.شودبراي تقسيم ماترك از كلمه و اصطالحات افراز و تفكيك استفاده نمي

) شبهه حكميه و موضوعيه(تحليل از ديدگاه اشتباه حكمي و موضوعي -۶
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سؤالي كه ممكن است مطرح شود، اين است كه چرا خواهان با ميل خود اراضـي نـسق زراعتـي              

نامـه  آن را امضاء كرده اسـت، كمـا اينكـه دادگـاه بـراي امـضاء ذيـل تقـسيم          را تقسيم نموده و ذيل      

.قانون مدني استناد نموده است۱۲۹۱معنونه به ماده 

كـرده كـه   كه خواهان در اظهارات خود بيان داشـته، وي در اشـتباه بـوده و تـصور مـي                  همانطور

ن بـه صـورت قهـري در آن    جزء ماترك است و آنـا اراضي  خواندگان ورثه هستند و به تصور اينكه        

.سهم دارند تن به تقسيم داده است

در قانون مدني و در حقوق مـا مـواد و اصـولي وجـود دارد كـه هرگـاه كـسي اشـتباهاً خـود را             

متعهد و يا مديون بداند و آن را ايفاء و يـا اداء نمايـد، حـق دارد از انجـام تعهـد در صـورت عـدم             

اد از مـواد    فمـست . (پرداخـت كـرده اسـت، مـسترد نمايـد          انجام، امتناع و وجوهي را كه بدون جهت       

).قانون مدني۳۰۲و ۲۶۵

كسي كه عمـداً يـا اشـتباهاً چيـزي را كـه مـستحق نبـوده،         «: قانون مدني آمده است    ۳۰۱در ماده   

.»دريافت كند، ملزم است آن را به مالك تسليم كند

بحـث هـم تـسري دارد، از        نتيجه اينكه مواد مزبور خـصوصيتي نـدارد و در حقيقـت بـه مـورد                 

طرفي وقتي كه كسي مالي را من غير حق دريافت كرده است ضـامن عـين و منـافع آن اسـت، اعـم                    

قـانون  ۳۰۴و ۳۰۳از مـواد  فادمـست (از اينكه به عدم استحقاق خود آگـاه و عـالم باشـد يـا جاهـل             

موجـب آن خـود را   ، پس به طريق اولي اگر در مورد چيزي به اشتباه سندي تنظيم كنـد و بـه      )مدني

.متعهد كند، به هيچ وجه ملزم به ايفا و اجراي آن نخواهد بود

، ۲۲در ما نحن فيه روشن است كه خواهان با عنايت به اينكـه رسـماً مالـك بـوده و طبـق مـواد               

و ساير مواد قانون ثبت اسناد و امـالك دولـت و محـاكم مكلفنـد كـسي را كـه ملـك        ۴۸و   ۴۷،  ۴۶

مالك بشناسند الزام و تكليفي به تقسيم اراضي خـود بـه عنـوان مـاترك نداشـته      رسماً به نام اوست،    

است و امري مسلم و محرز بوده كـه وي بـه اشـتباه ملـك خـود را تقـسيم نمـوده اسـت، بنـابراين                 

.توانسته آن سند را معتبر بداند و حكم به رد دعوي خواهان صادر كنددادگاه نمي
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بل ذكر ديگر اينكه چون خواهان تكليفي بـه تقـسيم نداشـته و              نكته قا  -از ديدگاه منع قانون    -۷

نامـه تنظـيم و صـادر شـده،         سند مزبور به لحاظ اينكه بدون سبب و جهت قانوني به عنـوان تقـسيم              

رسـد، امـا از نقطـه نظـر     اصوالً نوبت بـه طـرح مـسائل ذيـل نمـي     ،باشدفاقد اعتبار بوده و باطل مي   

زراعتي و با عنايت به لزوم طـرح يكپارچـه سـازي اراضـي             محدوديت تقسيم و تجزيه اراضي نسق     

كشاورزي و ممنوعيت تجزيه آن، آنجايي كه اراضي به حد نـصاب قـانوني بـراي تقـسيم نرسـد، از                

. توانسته قوانين و مقررات مربوطه را مدنظر و لحاظ قرار دهداين حيث هم دادگاه مي

قتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري         قانون برنامـه پـنج سـاله دوم توسـعه ا           ۷۲در تبصره   

دولت موظف است در طـول برنامـه دوم تكليـف مالكيـت       «: آمده است  ۱۳۷۳اسالمي ايران مصوب    

افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نـسبت بـه اراضـي نـسقي كـشاورزان براسـاس قـوانين موضـوعه              

انون اصـالحات  قـانون اصـالحي قـ   ۱۹كشور قطعي نمايـد و كليـه محـدوديتهاي موجـود در مـاده         

و مـاده واحـده قـانون نحـوه انتقـال اراضـي واگـذاري بـه زارعـين            ۱۳۴۰اراضي مـصوب دي مـاه       

با حفـظ كـاربري كـشاورزي آنهـا          ۳۰/۹/۱۳۵۱مشمول قوانين و مقررات اصالحات اراضي مصوب        

:اجراي اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل الزم االجراء است... گرددلغو مي

.مالت منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشودانجام معا-۱

انجــام معــامالت نبايــد منجــر بــه تخلــف از حــدود مالكيــت تعيــين شــده توســط وزارت   -۲

.كشاورزي گردد

و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كـشاورزي يـا باغـات در خـارج               ككيفهر نوع ت   -۳

هـد بـود كـه بـه پيـشنهاد وزارت كـشاورزي بـه          اي خوا از محدوده قانوني شهر، براساس آئين نامـه       

.»رسدتصويب هيئت وزيران مي

هرگونـه معـامالتي نـسبت بـه اراضـي          «: قانون اصالحات ارضي چنين مقرر داشته است       ۱۹ماده  

واگذار شده كه منجر به تجزيـه آن اراضـي بـه قطعـات كـوچكتر از حـداقلي كـه از طـرف وزارت                   

د، بشود، ممنوع و باطـل اسـت و چنانچـه زارع فـوت نمايـد      شوكشاورزي براي هر منطقه تعيين مي   

تواننـد سـهم خـود را بـا رعايـت قـسمت اول ايـن           ث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند، مي       او ور 
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ماده به زارع ديگري بفروشـند، در ايـن صـورت پرداخـت بقيـه اقـساط بـه عهـده خريـدار جديـد                     

.»...است

اراضـي مزبـور باطـل و غيـر قـانوني بـوده اسـت و        شود از ايـن حيـث هـم تقـسيم        مالحظه مي 

:اند، مردود است، زيراقانون مدني استناد نموده۱۰خواندگان كه به ماده استدالل 

قانون مرقوم ناظر بـه قراردادهـاي خـصوصي نـسبت بـه كـساني كـه آن را منعقـد         ۱۰ماده   :اوالً

در حاليكه با تحليـل و بررسـي كـه          باشد،  مخالف صريح قانون نباشد، مي    در صورتي كه    اند و   نموده

.كرديم نوشته عادي فيمابين اصوالً قرارداد نيست

كـه بـه شـرح و اسـتداللي     -پـذيرفتيم نامه را هم براساس استحقاق خواندگان مي   اگر تقسيم  :ثانياً

۷۲تقـسيم مزبـور بـه اسـتناد تبـصره      -كه در خالل نقد رأي آمد، استحقاق آنان را محـرز ندانـستيم      

.وم توسعه و بندهاي ذيل آن مخالف صريح قانون بوده استقانون د

دادگـاه صـادر كننـده رأي كـه در رأي خـود بـه               اسـتدالل   -از ديدگاه ادله اثبـات دعـوي       -۸

شهادت شهود استناد نموده است، با توجـه بـه اينكـه مالكيـت تجديـدنظر خـواه بـه موجـب سـند                     

گـردد  د مزبور بـه شـهادت اثبـات نمـي    سلم بوده است خالف مفاد و مندرجات سنمرسمي محرز و   

و شهادت شهود با توجه به اينكه تشخيص ارزش و تأثير گواهي هم به دادگـاه محـول شـده اسـت،         

مؤثر در مقام نبوده و اصوالً موجبي براي استماع گـواهي گواهـان و اسـتناد بـه آن                   ) م.د.آ.ق ۲۴۱م  (

.وجود نداشته است

در مقابل سند رسمي يا سندي كـه اعتبـار آن در محكمـه      «: قانون مدني آمده است    ۱۳۰۹در ماده   

.»گرددمحرز شده دعوي كه مخالف مفاد يا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمي

با التفات به دو ماده فوق الذكر وقتي كه مالكيت تجديدنظر خواه به موجب سـند رسـمي محـرز                

هـان را ناديـده بگيـرد و پـدر وي را مالـك      توانسته به استناد آن مالكيـت خوا بوده است، دادگاه نمي   

در اثــر تجديـدنظر خــواهي خواهــان در  ۲۱/۹/۱۳۸۶-۷۹۳بـشناسد، نهايــت اينكــه دادنامـه شــماره   

.نقض گرديد۲۲/۳/۱۳۸۷-۲۱۹دادگاه تجديدنظر كرمانشاه به موجب دادنامه شماره 
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های حقوقتازه

ن و مقرراتيقوان*
ای انهيقانون جرائم را×
م ياتهای مستقيبه قانون مال۲۴۷ک ماده به عنوان ماده يقانون الحاق ×
رانيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايقانون اصالح ماده پنج قانون تأس×
۱۳۸۰صوب سال م بخشی از مقررات مالی دولت ميقانون تنظ۴۷ک ماده يقانون اصالح تبصره ×
هيبخشنامه های قوه قضائ×

وان عالی کشوريای دهيرأی وحدت رو*
ن بـازپرس و دادسـتان   يوان عالی کشور در خصوص رفع اختالف ب    يد ۱۸/۱/۸۸-۷۱۰رأی شماره   ×

فری استانيت دادگاه کيهای در صالحی در مورد پروندهيله دادگاه عمومی جزاييبوس

اریوان عدالت اديای دهيآرای وحدت رو*
ـ از مدفترياراسناد و امالک، در مورد اجبار به انتخابثبتهای سازمان   ابطال بخشنامه × ان کـسانی  ي

م سـند  يهـای وکـالی دادگـستری بـرای تنظـ     رش وکالتنامهيد و عدم پذ  ينمامعرفی می  ثبتکه سازمان   
.طالق براساس آراء دادگاههاو دواجاز
داری وان عدالت ايقانون د۱۸چگونگی اعمال ماده ×
ن اجتماعیيهای بازنشستگی کشوری و تأمدولتی محسوب شدن سازمان×
وان عدالت اداری يدر د) ن قانون کارير مشموليغ(ات کارکنان شهرداری يت طرح شکايقابل×
وان عدالت اداری يه در ديه دو قوه قضائيعدم جواز وکالت مشاوران حقوقی پا×
ر ييـ ه واگـذاری قـسمتی از ملـک خـود در قبـال تغ           در اجبار مالک ب    ۵ون ماده   يسيار کم يعدم اخت ×

کاربری
لـی  يتعطبا ط مقرر در قانون برای اخراج کارگر و موجه بودن قطع رابطه کارگر           يت شرا يلزوم رعا ×

...و کارگاه به علت عدم سوددهی کارگاه

هين قوه قضائين قوانيرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدونظ*
های نشرتازه*

احسان زررخ

رفی کتابمع*
ومرث سپهری کي
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ايقانون جرائم رايانه

۱۷/۴/۸۸-۱۸۷۴۲به نقل از روزنامه رسمی شماره 

جرائم و مجازاتها-بخش يكم

اي و مخابراتيهاي رايانهها و سامانهجرائم عليه محرمانگي داده-فصل يكم

دسترسي غيرمجاز-مبحث يكم

اي يا مخابراتي كه به وسيله   هاي رايانه ها يا سامانه  جاز به داده  هر كس به طور غير م      -۱ماده

تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي 

ريـال يـا هـر دو       ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(ريـال تـا بيـست ميليـون         ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(نقدي از پنج ميليون     

.مجازات محكوم خواهد شد

شنود غير مجاز-مبحث دوم

هر كس به طور غيـر مجـاز محتـواي در حـال انتقـال ارتباطـات غيـر عمـومي در                      -۲ماده

اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كنـد، بـه حـبس از         هاي رايانه سامانه

ريـال تـا چهـل ميليـون     ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(شش ماه تـا دو سـال يـا جـزاي نقـدي از ده ميليـون         

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(

اي جاسوسي رايانه-مبحث سوم

هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در       هر كس به طور غير مجاز نسبت به داده         -۳ماده

اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهـاي مقـرر     هاي رايانه سامانه

:محكوم خواهد شد

هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، بـه    دسترسي به داده   )الف

ريال تا شصت ميليون ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون   

.ريال يا هر دو مجازات) ۰۰۰/۰۰۰/۶۰(
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، به حبس از دو تـا  هاي مذكور براي اشخاص فاقد صالحيت    در دسترس قراردادن داده   ) ب

.ده سال

هاي مذكور براي دولت، سازمان، شـركت يـا گـروه     افشاء يا در دسترس قرار دادن داده       )ج

.بيگانه يا عامالن آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال

هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملـي لطمـه       هاي سري داده  داده -۱تبصره

.زندمي

بندي و حفاظت آنها هاي سري و نحوه طبقهنامه نحوه تعيين و تشخيص دادهينآئ-۲تبصره 

هـاي  ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطالعات با همكاري وزارتخانـه           

دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيـه و بـه      

.رسيدتصويب هيأت وزيران خواهد 

ايـن قـانون، تـدابير    ) ۳(هاي سري موضـوع مـاده   هر كس به قصد دسترسي به داده -۴ماده

اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جـزاي           هاي رايانه امنيتي سامانه 

ريال يا هر دو مجازات ) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ريال تا چهل ميليون   ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(نقدي از ده ميليون     

.وم خواهد شدمحك

اين قانون ) ۳(هاي سري مقرر در ماده چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده-۵ماده 

هـاي  هـا يـا سـامانه   هاي مربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده اسـت يـا داده  يا سامانه 

يت تدابير امنيتي مباالتي يا عدم رعااحتياطي، بيمذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي 

هاي مذكور شـوند،  ها، حاملهاي داده يا سامانهموجب دسترسي اشخاص فاقد صالحيت به داده 

ريال تا چهل ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون 

سـال  ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خـدمت از شـش مـاه تـا دو       ) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ميليون  

.محكوم خواهند شد
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ها جرائم عليه صحت و تماميت داده-فصل دوم

اي و مخابراتيهاي رايانهو سامانه

ايجعل رايانه-مبحث يكم

هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و بـه حـبس از       -۶ماده  

تـا يكـصد ميليـون       ريـال ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(يك تا پنج سال يا جـزاي نقـدي از بيـست ميليـون               

:ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(

. هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آنهاتغيير يا ايجاد داده)الف

هـاي    ها يا عالئم موجود در كارتهـاي حافظـه يـا قابـل پـردازش در سـامانه                 تغيير داده  )ب

.ها يا عالئم به آنهاها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة دادهيا تراشهاي يا مخابراتي رايانه

ها از آنها استفاده كنـد، بـه   ها يا كارتها يا تراشههر كس با علم به مجعول بودن داده       -۷ماده

.مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد

اي و مخابراتيههاي رايانها يا سامانهتخريب و اخالل در داده-محبث دوم

اي يا مخابراتي يـا    هاي رايانه هاي ديگري را از سامانه    هر كس به طور غيرمجاز داده      -۸ماده

حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غير قابل پردازش كند به حبس از شـش مـاه تـا دو      

ريال يـا    )۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ريال تا چهل ميليون     ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(سال يا جزاي نقدي از ده ميليون        

.هر دو مجازات محكوم خواهد شد

هر كس به طور غير مجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حـذف            -۹ماده

هاي ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانهكردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده

ركرد آنها را مختل كند به حبس از شش ماه         اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كا         رايانه
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) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ريال تـا چهـل ميليـون        ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون          

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد

ها، تغيير گذر واژه يـا  هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده   -۱۰ماده

اي يـا مخـابراتي     هاي رايانـه  ها يا سامانه  ا مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده      هرمزنگاري داده 

ريال ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون                

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(تا بيست ميليون 

يت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مـذكور در  هر كس به قصد خطر انداختن امن    -۱۱ماده  

اي و مخابراتي كه براي ارائه خـدمات     هاي رايانه اين قانون را عليه سامانه    ) ۱۰(و  ) ۹(،)۸(مواد  

روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گـاز، مخـابرات، حمـل و        ضروري عمومي به كار مي    

.محكوم خواهد شدنقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال

سرقت و كالهبرداري مرتبط با رايانه-فصل سوم

ها هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده هر كس به طور غيرمجاز داده      -۱۲ماده  

ريال تا بيست ميليـون  ) ۰۰۰/۰۰۰/۱(در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك ميليون     

ين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سـال يـا جـزاي         ريال و در غير ا    ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(

ريـال يـا هـر دو       ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(ريـال تـا بيـست ميليـون         ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(نقدي از پنج ميليون     

.مجازات محكوم خواهد شد

اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از  هاي رايانه هر كس به طور غيرمجاز از سامانه      -۱۳ماده  

ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا ر، محو، ايجاد يا متوقف كردن دادهقبيل وارد كردن، تغيي

منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحـصيل كنـد عـالوه بـر رد مـال بـه                 

ريال تا ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون  

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد)۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(يكصد ميليون 
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جرائم عليه عفت و اخالق عمومي-فصل چهارم

اي يا مخـابراتي يـا حاملهـاي داده محتويـات        هاي رايانه هر كس به وسيله سامانه     -۱۴ماده  

مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهـداري    

ريال تا ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون        كند، به 

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(چهل ميليون 

ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حـداقل            -۱تبصره  

.شوديكي از مجازاتهاي فوق مي

ويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليـون              هرگاه محت  -۲تبصره  

.ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۵(ريال تا پنج ميليون ) ۰۰۰/۰۰۰/۱(

ي خود قرار داده باشـد يـا بـه    چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه      -۳تبصره

االرض شـناخته نـشود، بـه حـداكثر هـر دو       طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في         

.مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد

محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متنـي اطـالق              -۴تبصره

شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميـزش يـا عمـل جنـسي انـسان                   مي

.است

هـاي داده مرتكـب     اي يا مخـابراتي يـا حامـل       هاي رايانه طريق سامانه  هر كس از   -۱۵ماده  

:اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد

چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد     ) الف

آموزش دهد، به حبس از يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا 

ريال تا بيـست ميليـون   ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون     

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(
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ارتكاب اين اعمـال در خـصوص محتويـات مبتـذل موجـب جـزاي نقـدي از دو ميليـون                     

.ريال است) ۰۰۰/۰۰۰/۵(ريال تا پنج ميليون ) ۰۰۰/۰۰۰/۲(

چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يـا      ) ب

آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده  خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت      

س از نود و يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حب            

ريـال تـا بيـست ميليـون     ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(يك روز تا يك سال يا جـزاي نقـدي از پـنج ميليـون         

.شودريال يا هر دو مجازات محكوم مي) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(

شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد     ) ۱۴(مفاد اين ماده و ماده       -تبصره

ليد يا نگهداري يا ارائـه يـا توزيـع يـا انتـشار يـا       علمي يا هر مصلحت عقاليي ديگر تهيه يا تو    

.شودمعامله مي

هتك حيثيت و نشر اكاذيب-فصل پنجم

اي يا مخـابراتي، فـيلم يـا صـوت يـا تـصوير       هاي رايانههر كس به وسيله سامانه     -۱۶ماده  

د، بـه  ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كن              

نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يـا جـزاي             

ريال يا هر دو مجازات ) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ريال تا چهل ميليون    ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(نقدي از پنج ميليون     

.محكوم خواهد شد

چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مـستهجن باشـد، مرتكـب بـه حـداكثر هـر دو          -تبصره

.مجازات مقرر محكوم خواهد شد

اي يـا مخـابراتي صـوت يـا تـصوير يـا فـيلم        هاي رايانههر كس به وسيله سامانه-۱۷ماده  

خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يـا             

ت او شود، بـه  دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثي 
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ريال تـا چهـل   ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون       

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ميليون 

هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمـومي يـا مقامـات رسـمي بـه         -۱۸ماده  

اتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با             اي يا مخابر  وسيله سامانه رايانه  

همان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، بـه شـخص حقيقـي يـا                     

حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحـاء          

، )در صورت امكان (ود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت        ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد ش       

ريال تا چهل ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون 

.ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰(ميليون 

وليت كيفري اشخاصؤمس–فصل ششم 

ئم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منـافع  در موارد زير، چنانچه جرا   -۱۹ماده  

:آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود

.اي شودهرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه)الف

اي را صادر كند و جرم به وقوع  هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه        )ب

.بپيوندد

ز كارمندان شخص حقوقي بـا اطـالع مـدير يـا در اثـر عـدم نظـارت وي             هرگاه يكي ا   )ج

.مرتكب جرم رايانه اي شود

اي اختصاص يافته هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه) د

.باشد

گيـري يـا نظـارت بـر     منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يـا تـصميم            -۱تبصره

.داردشخص حقوقي را
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مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت    -۲تبصره

نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقوقي مـسؤول               

.خواهد بود

اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضـاع و احـوال جـرم     -۲۰ماده  

نتايج حاصله از ارتكاب جرم، عالوه بر سـه تـا شـش برابـر حـداكثر         ارتكابي، ميزان در آمد و    

:جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد

چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پـنج سـال حـبس باشـد، تعطيلـي موقـت            )الف

شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك   

.تا پنج سال

چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلـي موقـت           )ب

.شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد

شود، تـا سـه سـال حـق     اين ماده منحل مي  » ب«مدير شخص حقوقي كه طبق بند       -تبصره

.گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشتتأسيس يا نمايندگي يا تصميم 

ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضـوابط فنـي و فهرسـت مقـرر از              -۲۱ماده  

تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهار چـوب            ) كميته(سوي كار گروه    

ي و محتوايي كـه بـراي ارتكـاب    اقانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه         

) فيلتـر (در صورتي كه عمـداً از پـااليش   . كنند) فيلتر(رود را پااليش    اي به كار مي   جرائم رايانه 

مباالتي احتياطي و بيمحتواي مجرمانه خودداري كنند، محفل خواهند شد و چنانچه از روي بي   

ي نخست به جزاي نقـدي از  مرتبهي دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در       زمينه

ي دوم به جزاي نقـدي از       ريال تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه       ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(بيست ميليون   

ي سوم  ريال و در مرتبه   ) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱(ريال تا يك ميليارد     ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(يكصد ميليون   

.به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد
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مؤسسات عمومي شـامل    ) وب سايتهاي ( حتواي مجرمانه به تارنماهاي     چنانچه م  -۱تبصره

نهادهاي زير نظر ولي فقيه و قواي سـه گانـة مقننـه، مجريـه و قـضائيه و مؤسـسات عمـومي                      

و ۱۹/۴/۱۳۷۳غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مـصوب   

هاي اسالمي يا هاي سياسي و صنفي و انجمنالحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن 

اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضـر در ايـران كـه امكـان               

احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دسـتور مقـام قـضائي رسـيدگي                    

مزبور ) وب سايت(رندگان، تارنما كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دا

.نخواهد شد)فيلتر(تا صدور حكم نهايي پااليش 

محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي      ) فيلتر(پااليش   -۲تبصره

.رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت

كـار گـروه   قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون      -۲۲ماده  

وزيـر يـا   . تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد    ) كميته(

هــاي آمــوزش و پــرورش، ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات، اطالعــات، ي وزارتخانــهنماينــده

دادگستري، علوم، تحقيقات و فنـاوري، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، رئـيس سـازمان تبليغـات                

ازمان صدا و سيما و فرمانـده نيـروي انتظـامي، يـك نفـر خبـره در فنـاوري              اسالمي، رئيس س  

اطالعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و يك نفر از      

نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخـاب كميـسيون قـضائي و حقـوقي و تأييـد            

رياسـت كـار گـروه    . را تشكيل خواهنـد داد    ) ميتهك(مجلس شوراي اسالمي اعضاي كار گروه       

.ي دادستان كل كشور خواهد بودبه عهده) كميته(

حداقل هر پانزده روز يك بار و با حـضور هفـت نفـر    ) كميته(جلسات كار گروه  -۱تبصره

با اكثريت نسبي حاضـران معتبـر خواهـد    ) كميته(يابد و تصميمات كار گروه  عضو رسميت مي  

.بود
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شده ) فيلتر(موظف است به شكايات راجع به مصاديق پااليش         ) كميته(ار گروه   ك -۲تبصره

.رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند

موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص رونـد پـااليش   ) كميته(كار گروه  -۳تبصره

.ندمحتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم ك) فيلتر(

ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند بـه محـض دريافـت دسـتور كـار گـروه                  -۲۳ماده  

تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونـده مبنـي بـر             ) كميته(

اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت بـه عمـل     هاي رايانه وجود محتواي مجرمانه در سامانه    

يا مقام قضائي خودداري كننـد، منحـل   ) كميته(چه عمداً از اجراي دستور كار گروه    چنان. آورند

در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مباالتي زمينـه دسترسـي بـه     . خواهند شد 

محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبـه نخـست بـه جـزاي نقـدي از بيـست ميليـون         

ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليـون         ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(كصد ميليون   ريال تا ي  ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(

ريال و در مرتبة سوم به يـك تـا سـه        ) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱(ريال تا يك ميليارد     ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(

.سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد

ارائه دهندگان خدمات ميزبـاني موظفنـد بـه محـض آگـاهي از وجـود محتـواي                  –تبصره  

.تعيين مصاديق اطالع دهند) كميته(تب را به كارگروه مجرمانه مرا

هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللـي بـراي برقـراري ارتباطـات          -۲۴ماده  

مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا بر عكس استفاده كند، به حـبس                   

ريـال تـا يـك ميليـارد     ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰(ون از يك تا سه سال يا جزاي نقـدي از يكـصد ميليـ            

ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلـي موقـت محكـوم خواهنـد       ) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱(

.شد
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ساير جرائم-فصل هفتم

هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا -۲۵ماده 

ريال يا هـر دو   ) ۰۰۰/۰۰۰/۲۰(يال تا بيست ميليون     ر) ۰۰۰/۰۰۰/۵(جزاي نقدي از پنج ميليون      

:مجازات محكوم خواهد شد

ها يا نرم افزارها يا هـر  توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده          )الف

.رودنوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي

اي كـه امكـان دسترسـي      در دسترس قراردادن گذر واژه يا هـر داده         فروش يا انتشار يا    )ب

اي يا مخابراتي متعلق بـه ديگـري را بـدون رضـايت او              هاي رايانه ها يا سامانه  غيرمجاز به داده  

.كندفراهم مي

انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجـاز، شـنود غيرمجـاز،       )ج

.اي و مخابراتيهاي رايانهها يا سيستمريب و اخالل در دادهاي و تخجاسوسي رايانه

چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشـد، بـه حـداكثر هـر دو              -تبصره

.مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد

تشديد مجازاتها–فصل هشتم 

وم حداكثر يك يا دو مجازات در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو س-۲۶ماده 

:مقر محكوم خواهد شد

هـا و سـازمانها يـا شـوراها و يـا شـهرداريها و       هر يك از كارمنـدان و كاركنـان اداره    ) الف

هـايي  ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقالبي و بنيادها و مؤسسه         مؤسسه

هاي كه با كمك مستمر دولت حاسبات و مؤسسهشوند و ديوان م  كه زير نظر ولي فقيه اداره مي      

گانـه و  شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلـي اعـضاء و كاركنـان قـواي سـه       اداره مي 
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همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي بـه مناسـبت                 

.اي شده باشندانجام وظيفه مرتكب جرم رايانه

اي يا مخابراتي كه به مناسـبت شـغل خـود         هاي رايانه صرف قانوني شبكه  متصدي يا مت   )ب

.اي شده باشدمرتكب جرم رايانه

اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده       هاي رايانه ها يا سامانه  داده )ج

.خدمات عمومي باشد

.جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد) د

.م در سطح گسترده اي ارتكاب يافته باشدجر)ه 

تواند مرتكب را از خدمات  در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي           -۲۷ماده  

الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه باالي كـشوري و       

:بانكداري الكترونيكي محروم كند

بس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشـد، محروميـت از              چنانچه مجازات ح   )الف

.يك ماه تا يك سال

چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يـك تـا سـه        )ب

.سال

چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پـنج                 )ج

.سال
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آئين دادرسي –بخش دوم 

صالحيت–فصل يكم 

عالوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز               -۲۸ماده

:صالح به رسيدگي خواهند بود

هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هـر نحـو در   هاي مجرمانه يا دادهداده )الف

ي موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و  داده اي و مخابراتي يا حاملهاي    هاي رايانه سامانه

.هوايي جمهوري اسالمي ايران ذخيره شده باشد

داراي دامنه مرتبه بـاالي كـد كـشوري ايـران          ) وب سايتهاي (جرم از طريق تارنماهاي      )ب

.ارتكاب يافته باشد

اي و هـاي رايانـه   جرم توسط هر ايراني يا غير ايراني در خـارج از ايـران عليـه سـامانه                ) ج

مورد استفاده يا تحت كنتـرل قـواي سـه گانـه يـا نهـاد         ) وب سايتهاي (مخابراتي و تارنماهاي    

دهد اي كه خدمات عمومي ارائه ميهاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه      رهبري يا نمايندگي  

گـسترده   داراي دامنة مرتبه باالي كد كشوري ايران در سطح        ) وب سايتهاي (يا عليه تارنماهاي    

.ارتكاب يافته باشد

اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب جرائم رايانه  )د

.يا بزه ديده ايراني يا غير ايراني باشد

اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم   چنانچه جرم رايانه   -۲۹ماده  

چنانچه محل وقوع   . تحقيقات مقدماتي را انجام دهد     نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است     

كنـد و دادگـاه    جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قـرار مـي              

.مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد
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قوه قضائيه موظف اسـت بـه تناسـب ضـرورت شـعبه يـا شـعبي از دادسـراها،                     -۳۰ماده  

اي ب، نظـامي و تجديـدنظر را بـراي رسـيدگي بـه جـرائم رايانـه       دادگاههاي عمـومي و انقـال    

.اختصاص دهد

هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي الزم به امور رايانـه  قضات دادسراها و دادگاه    -تبصره

.دارند انتخاب خواهند شد

در صورت بروز اختالف در صالحيت، حل اختالف مطابق مقررات قـانون آئـين    -۳۱ماده  

.هاي عمومي و انقالب در امور مدني خواهد بوددادگاهدادرسي 

جمع آوري ادله الكترونيكي-فصل دوم

هانگهداري داده-مبحث اول

هاي ترافيك را حداقل تا شـش مـاه   ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده  -۳۲ماده  

.ك نگهداري كنندپس از ايجاد و اطالعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشترا

اي در زنجيـره ارتباطـات      هاي رايانـه  اي است كه سامانه   داده ترافيك هرگونه داده    -۱تبصره

اين . كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد     اي و مخابراتي توليد مي    رايانه

ارتباط و نـوع خـدمات   ها شامل اطالعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم            داده

.شودمربوطه مي

اطالعات كاربر هرگونه اطالعات راجع به كاربر خدمات دسترسـي از قبيـل نـوع         -۲تبصره

خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيـايي يـا پـستي يـا                 

.، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست) IP(پروتكل اينترنتي 

ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطالعات كاربران خود را حداقل تا -۳۳ماده 

شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجـاد     

.شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند
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اي ذخيره شدههاي رايانهحفظ فوري داده-مبحث دوم

اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي الزم باشد، مقام هاي رايانههرگاه حفظ داده-۳۴ماده 

تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يـا كنتـرل        قضائي مي 

هـا،  در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يـا تغييـر يـا از بـين رفـتن داده      . دارند صادر كند  

سـاعت  ۲۴وانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا    تضابطان قضائي مي  

چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضـابطان قـضائي يـا سـاير               . به اطالع مقام قضائي برسانند    

هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده

شود را از مفاد دستور صادره آگـاه كننـد، ضـابطان قـضائي و     وط مي هاي مزبور به آنها مرب    داده

كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حـبس از نودويـك        

) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰(ريال تا ده ميليـون  ) ۰۰۰/۰۰۰/۵(روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون      

.شدريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند

ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايـت مقـررات مربـوط           حفظ داده  -۱تبصره

.است

ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دسـتور        مدت زمان حفاظت از داده    -۲تبصره  

.مقام قضائي قابل تمديد است

هاارائه داده-مبحث سوم

، )۳۲(هاي حفاظت شـده مـذكور در مـواد        ارائه داده  تواند دستور مقام قضائي مي  -۳۵ماده  

مـستنكف از  . فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قـرار گيـرد       ) ۳۴(و  ) ۳۳(

.اين قانون محكوم خواهد شد) ۳۴(اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده 
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ي و مخابراتياهاي رايانهها و سامانهتفتيش و توقيف داده-مبحث چهارم

اي و مخـابراتي بـه موجـب دسـتور        هاي رايانـه  ها يا سامانه  تفتيش و توقيف داده    -۳۶ماده  

آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادلـه جـرم   قضائي و در مواردي به عمل مي 

.وجود داشته باشد

ي در حـضور متـصرفان   اي و مخـابرات هاي رايانهها يا سامانهتفتيش و توقيف داده -۳۷ماده  

ها انجام قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه

در غير اين صورت، قاضي با ذكر داليل دستور تفتـيش و توقيـف بـدون حـضور                  . خواهد شد 

.اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد

عاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمـك         دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطال       -۳۸ماده  

ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكـان و محـدوده تفتـيش و               

هاي مورد نظر، نوع و تعـداد سـخت افزارهـا و نـرم افزارهـا، نحـوه               توقيف، نوع و ميزان داده    

.تيش و توقيفهاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفدستيابي به داده

:شوداي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل ميهاي رايانهها يا سامانهتفتيش داده-۳۹ماده 

.اي يا مخابراتيهاي رايانهدسترسي به تمام يا بخشي از سامانه)الف

.ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظههاي داده از قبيل ديسكتدسترسي به حامل)ب

.ه حذف يا رمزنگاري شدهدستيابي به داد)ج

ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به          در توقيف داده   -۴۰ماده

هـا،  ها، كپي برداري يا تـصويربرداري از تمـام يـا بخـشي از داده          هايي از قبيل چاپ داده    روش

نگـاري و ضـبط     هـايي از قبيـل تغييـر گـذرواژه يـا رمز           ها با روش  غيرقابل دسترس كردن داده   

.شودحاملهاي داده عمل مي

:اي يا مخابراتي توقيف خواهد شدهاي رايانهدر هر يك از موارد زير سامانه-۴۱ماده 
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هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد، داده)الف

ر نباشد، ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذيتفتيش و تجزيه و تحليل داده)ب

متصرف قانوني سامانه رضايت داده شده، ) ج

ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد، از داده) كپي برداري(تصوير برداري )د

ها شود، تفتيش در محل باعث آسيب داده)ه 

اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنهـا در      هاي رايانه توقيف سامانه  -۴۲ماده  

هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در با روشارتكاب جرم

.گيردمحل استقرار و ضبط سامانه صورت مي

هاي مـرتبط بـا جـرم    چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده     -۴۳ماده  

ا تـصرف مـتهم قـرار دارد    اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يـ       هاي رايانه ارتكابي در ساير سامانه   

هـاي مـذكور   ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سـامانه      

.هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كردگسترش داده و داده

اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني       هاي رايانه ها يا سامانه  چنانچه توقيف داده   -۴۴ماده

.ارت مالي شديد به اشخاص يا اخالل در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع استيا خس

نفـع حـق دارد پـس از پرداخـت     شود، ذيها توقيف مي  در مواردي كه اصل داده     -۴۵ماده  

هاي توقيف شده مجرمانه يا منـافي  هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده        

.اي وارد نشودنباشد و به روند تحقيقات لطمهبا محرمانه بودن تحقيقات 

شـود،  اي يا مخابراتي توقيـف مـي  هاي رايانهها يا سامانه  در مواردي كه اصل داده     -۴۶ماده  

ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهـاي   قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده        

ناسـب و متعـارف نـسبت بـه آنهـا تعيـين       مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت مت  

.تكليف كند
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هـا و     توانـد در مـورد عمليـات و اقـدامهاي مـأموران در توقيـف داده               متضرر مي -۴۷ماده  

اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با داليل ظرف ده روز بـه مرجـع    هاي رايانه سامانه

ه خارج از نوبـت رسـيدگي گرديـده و          به درخواست يادشد  . قضائي دستور دهنده تسليم نمايد    

.تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است

ايشنود محتواي ارتباطات رايانه-مبحث پنجم

اي يـا  هـاي رايانـه  شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمـومي در سـامانه      -۴۸ماده  

.مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود

سترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكـي يـا       د -تبصره

.پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است

استناد پذيري ادله الكترونيكي–فصل سوم 

به منظور حفظ صـحت و تماميـت، اعتبـار و انكـار ناپـذيري ادلـه الكترونيكـي                       -۴۹ماده  

. م است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيدآوري شده، الزجمع

اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعـوا آگـاهي             هاي رايانه چنانچه داده  -۵۰ماده  

اي يا مخابراتي مربوط بـه  نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه         

هـا خدشـه وارد   به صحت و تماميت، اعتبـار و انكارناپـذيري داده         نحوي درست عمل كند كه    

.نشده باشد، قابل استناد خواهد بود

هـاي دوم و سـوم ايـن بخـش، عـالوه بـر جـرائم                 كليه مقررات مندرج در فصل     -۵۱ماده  

.شودگيرد نيز مياي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار ميرايانه
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ساير مقررات-بخش سوم

اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم بـه كـار      در مواردي كه سامانه رايانه    -۵۲ماده  

رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش بيني نشده اسـت، مطـابق قـوانين جزائـي           

.مربوط عمل خواهد شد

اي مقـررات  اي رسيدگي به جرائم رايانـه در مواردي كه در بخش دوم اين قانون بر  -تبصره

خاصي از جهت آئين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفـري                

.اقدام خواهد شد 

ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تـورم حـسب اعـالم بانـك     -۵۳ماده  

تصويب هيأت وزيران قابـل تغييـر       مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و             

.است

آوري و استناد پذيري ادله الكترونيكي ظرف مـدت         هاي مربوط به جمع   آيين نامه  -۵۴ماده  

شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و            

.فناوري اطالعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد

قانون مجـازات  ) ۷۸۲(تا ) ۷۲۹(اين قانون به عنوان مواد  ) ۵۴(تا  ) ۱(شماره مواد    -۵۵ماده

قـانون  ) ۷۲۹(با عنوان فصل جرائم رايانه اي منظـور و شـماره مـاده      ) بخش تعزيرات (اسالمي  

.اصالح گردد) ۷۸۳(مجازات اسالمي به شماره 

.قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است-۵۶ماده 

تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد    ۲۵ماده و    ۵۶قانون فوق مشتمل بر     

۲۰/۳/۱۳۸۸ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ   

.به تأييد شوراي نگهبان رسيد

علي الريجاني-رئيس مجلس شوراي اسالمي
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به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ) ٢٤٧(قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 

و اصالحات بعدي آن١٣٦٦

٢٨/٣/٨٨-١٨٧٢٦به نقل از روزنامه رسمی شماره 

١٣٦٦به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند       ) ٢٤٧(متن زير به عنوان ماده       -ماده واحده 

:گرددو اصالحات بعدي آن الحاق مي

مگر اين كه . مالياتي بدوي قطعي و الزم االجراء استآراء هيأتهاي حل اختالف -٢٤٧ماده 

ين قانون و تبـصره هـاي آن     ا) ٢٠٣(ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ رأي بر اساس ماده            

مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي بـه هيـأت            ،به مؤديان 

يأت حل اختالف ماليـاتي تجديـدنظر       رأي ه . ه خواهد شد  لحل اختالف مالياتي تجديدنظر احا    

.باشداالجراء ميقطعي و الزم

مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد   -١تبصره  

.بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند

نمايندگان عضو هيأتهاي حـل اخـتالف ماليـاتي نبايـد قـبالً نـسبت بـه موضـوع            -٢تبصره

.مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند

در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مـورد اعتـراض             -٣تبصره  

تجديدنظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طـرف رسـيدگي و                 

.رأي صادر خواهد شد

به استثناء مواردي كه رأي هيـأت حـل          آراء قطعي هيأتهاي حل اختالف مالياتي      -٤تبصره  

يابـد برابـر   اختالف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربـوط قطعيـت مـي             

.اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود) ٢٥١(مقررات ماده 

يـان ماليـاتي از آرا   سازمان امور ماليـاتي كـشور اجـازه دارد شـكايت كتبـي مؤد             -٥تبصره  

هيأتهاي حل اختالف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني بـه مرجـع                
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مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأتهاي حل اخـتالف ماليـاتي تجديـدنظر بـه                   

.منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد

ان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل در مواردي كه شكايت مؤدي     -٦تبصره  

اختالف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شـكايت از آراء هيأتهـاي تجديـدنظر از طـرف            

تفاوت %) ١(شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعالم شود، براي هر مرحله معادل يك در صد               

اظهارنامـه تـسليمي، هزينـه    ي مـؤدي در زارماليات موضوع رأي مـورد شـكايت و ماليـات ابـ          

.رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهـشت مـاه                 

به  ٣٠/٢/١٣٨٨يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ               

.سيدتأييد شوراي نگهبان ر

علي الريجاني- رئيس مجلس شوراي اسالمي

***
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) ٥(قانون اصالح ماده 

١٦/٢/٨٨-١٨٦٩١به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون تأسيس شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران مـصوب              ) ٥(ماده   -ماده واحده 

:گرددبه شرح ذيل اصالح مي٢٥/٩/١٣٦٥مصوب و تبصره اصالحي آن٢٢/١٢/١٣٥١

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسـيله     -٥ماده  

و با عضويت شهردار ) و در غياب وي معاون عمراني استانداري(كميسيوني به رياست استاندار 

سازمان ميراث فرهنگـي و  و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و 

ربـط و نماينـده سـازمان    گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر ذي   

.شودبدون حق رأي انجام مي) با تخصص معماري يا شهرسازي(نظام مهندسي استان 

فني كميسيون متـشكل    ) كميته(هاي فني اين كميسيون بر عهده كار گروه         بررسي -١تبصره  

.باشدندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مياز نماي
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.باشددبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي-٢تبصره

ربط وزراء مـسكن و شهرسـازي، كـشور، نيـرو،     در مورد شهر تهران معاونين ذي    -٣تبصره

جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سـازمانهاي حفاظـت محـيط زيـست و ميـراث فرهنگـي،                 

و همچنـين رئـيس شـوراي    ) رئـيس كميـسيون  (گردشگري و صنايع دستي و شـهردار تهـران         

.اسالمي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي باشند

جلسات كميسيون بـا حـضور      . محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود        

.ر رأي موافق معتبر استاكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چها

در صورت فقدان شوراي اسالمي شهر در تهران، نماينده وزير كشور و در سـاير                -٤تبصره

شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس شوراي اسالمي شهر در كميـسيون           

.ربط شركت خواهد نمودذي

ه مورخ بيست و سوم فروردين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنب      

٢/٢/١٣٨٨ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ          

.به تأييد شوراي نگهبان رسيد

علي الريجاني- رئيس مجلس شوراي اسالمي

***
مصوب –قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٤٧(ماده ) ١(قانون اصالح تبصره

١٣٨٠

٢٩/١/۸٨-١٨٦٧٥ل از روزنامه رسمي شماره به نق

مـصوب  -قانون تنظيم بخشي از مقـررات مـالي دولـت   ) ٤٧(ماده  ) ١(تبصره   -ماده واحده 

:شودبه شرح زير اصالح مي–١٣٨٠

باشـد و  تعليف دام در جنگلها، مراتع و آبخيزهـا مـستلزم اخـذ پروانـه چـرا مـي             -١تبصره

عتبار است كه صاحب پروانه به شـغل دامـداري مـشغول    هاي صادره در صورتي داراي ا  پروانه

مرجع . اخذ مجوز قانوني به غير واگذار نكرده باشدنبوده و امتياز پروانه چراي دريافتي را بدو



169قوانين و مقررات جديد

اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات تابعه در           

.باشداستانهاي كشور مي

ه اجرايي اين قـانون ظـرف شـش مـاه پـس از تـصويب بـا پيـشنهاد وزارت جهـاد             نامآئين

.كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهـاردهم اسـفندماه    

به ٢٦/١٢/١٣٨٧يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ       

.تأييد شوراي نگهبان رسيد

علي الريجاني–رئيس مجلس شوراي اسالمي 

***
هاي استانهاي سراسر كشوربخشنامه به دادگستري

٢٢/٨/٨٨-١٨٦٩٦به نقل از روزنامه رسمي 

١٨هاي مردم در خـصوص اعمـال مـاده    نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به درخواست     

مقـرر مـي دارد نـسبت بـه     ١٣٨١ي و انقالب مصوب اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عموم    

:انجام موارد زير اقدام الزم به عمل آيد

ترين زمان ممكن تسريع به عمـل آورده و از  در روند رسيدگي و اتخاذ تصميم در كوتاه       -١

آئـين نامـه   ٦ها نزد قاضي بررسي كننده و يا هيأت موضـوع مـاده         نگهداري غير ضرور پرونده   

.اجتناب شود

مشخصات كامل پرونـده از قبيـل        ،در گزارش قاضي بررسي كننده و صورتجلسه هيأت        -٢

هـايي كـه   كالسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادر كننده حكم قيد شود و از ارسال پرونده      

اطمينان كامل به وجود تخلف از موازين شرع در آن وجود ندارد و يا آنكه فاقد ضمائم مـورد                  

.داري شودباشد خودنياز مي
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هاي هايي موضوع استيذان قصاص ضمن رعايت كامل مفاد بخشنامهدر خصوص پرونده -٣

. صادره و دقت در تنظيم فرم استيذان اصل پرونـده نيـز پـس از بـرگ شـماري ارسـال گـردد                

.ها تسريع شودهمچنين در رفع نقائص بعدي و پاسخ به استعالم

هاي مزبور قبل از قطعيت حكم ر مورد پروندهد١٨هاي اعمال ماده از ارسال درخواست  -٤

.و تنظيم فرم استيذان خودداري شود

واحدهاي اجراي احكام موظفند بعد از تنفيذ حكم قـصاص نـسبت بـه تعيـين تكليـف        -٥

پرونده و زنداني، پيگيريهاي الزم را به عمل آورده و نتايج اقـدامات انجـام شـده را بـه حـوزه        

.ايندنظارت قضايي ويژه ارسال نم

سيد محمود هاشمي شاهرودي- رئيس قضاييه

***
هاي انقالب اسالمي و دادستان هاي عمومي و انقالبدادگاه

:گردداضافه مي٣١/٦/١٣٨٦–٦٩٧٣/٨٦/١بخشنامه شماره ٢تبصره ذيل به بند 

در صورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد ): ٢٥/١/١٣٨٨(تبصره الحاقي  

.گيردباشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار ميخارج

سيد محمود هاشمي شاهرودي-رئيس قوه قضاييه

قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران و رأي وحـدت رويـه شـماره                 ٣٥در اجراي اصل    

مجمـع  ١١/٧/١٣٧٠هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده واحده مـصوب       ١٥–٢٨/٦/١٣٦٣

هاي عمـومي و انقـالب   قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه     ١٨٦حت نظام و ماده     تشخيص مصل 

آيين نامه اجرايي قانون اصالح قانون مبـارزه بـا       ٢٢و تبصره آن و نيز ماده        ١٣٧٨مصوب سال   

در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حـبس ابـد يـا اعـدام     ١٣٧٧مواد مخدر مصوب سال   

.باشدمي

.هم ابالغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايدبدواً به مت-الف

.در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد-ب
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، در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبـل از محاكمـه            -ج

.در اختيار وكيل مدافع قرار گيردپرونده و تهيه اليحه دفاعيه فرصت الزم جهت مطالعه 

تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعـارض دفـاع    -د

.از موكلين ممنوع است

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب        ٣٦و   ٢٨در راستاي اجراي دقيق مواد       -ھ

مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت نامه اجراي قانون آيين١٤و ١٣و مواد ١٣٧٦سال 

به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن              

.در حكم يا حكم اصالحي اقدام شود

دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قـضات مـسئول نظـارت بـر اجـراي صـحيح ايـن                 

.باشندبخشنامه مي

سيد محمود هاشمي شاهرودي-ائيهرئيس قوه قض

***
ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقالب هاي استانبخشنامه به رؤساي دادگستري

سراسر كشور

١٤/٢/٨٨-١٨٦٨٩به نقل از روزنامه رسمي شماره 

گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديـه بـه            نظر به ضرورت دقت و بهره     

ري سالح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در مـوارد ضـرورت مـصوب      خصوص قانون بكارگي  

، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسـايل نقليـه موتـوري زمينـي در مقابـل                 ١٣٧٣

:داردو قانون بودجه سنواتي، مقرر مي١٦/٤/١٣٨٧شخص ثالث مصوب 

م، مـشمول  پرداخت ديه از بيت المال فقط در مواردي خواهـد بـود كـه موضـوع حكـ                  -١

مـاده  «و » قانون مجـازات اسـالمي  ٢٤٤و تبصره ماده   ٣٣٢و ٢٣٦،٢٦٠،٣١٢،٣١٣مواد  «مقررات  

.است» قانون بكارگيري سالح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري١٣
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براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تـأمين                 -٢

ده در قانون اصالح قانون بيمه اجباري مـسؤوليت مـدني دارنـدگان             هاي پيش بيني ش   خسارت

.وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث بنحو مطلوب استفاده شود

قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكـوم عليـه جهـت اسـتفاده از تـسهيالت             -٣

پرداخت ديه اقدام الزم در خصوص اعطاء وام براي   ١٣٨٨قانون بودجه    ٤٥بانكي موضوع بند    

.به عمل آيد

در صدور حكم اعسار از پرداخت ديـه، توجـه كـافي نـسبت بـه جلـوگيري از اتـالف                -٤

.المال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيدبيت

نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيت المال و تأمين بودجه نماينـده       -٥

مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري بـا رعايـت صـالحيت         دولت است كليه دعاوي     

.محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد

.رؤساي دادگستري و دادستانها مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود-٦

سيد محمود هاشمي شاهرودي-رئيس قوه قضائيه
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آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ان عالی کشوریود٧١٠ای شمارهوحدت رويهرأی 

١٤/٢/٨٨-١٨٦٨٩به نقل از روزنامه رسمي شماره 

مقدمه: الف

وحدت رويـه، رأس     ٨٧/٢٢جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف           

رياست حضرت آيت اهللا مفيد رئيس ديوان به ١٨/١/١٣٨٨بامداد روز سه شنبه مورخ ٩ساعت  

عالي كشور و با حضور حضرت آيت اهللا دري نجـف آبـادي دادسـتان كـل كـشور و شـركت            

اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سـالن اجتماعـات دادگـستري تـشكيل و پـس از              

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش پرونده و طـرح و بررسـي نظريـات مختلـف                   

اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه بـه      

١٨/١/١٣٨٨-٧١٠گردد، به صدور رأي وحـدت رويـه قـضايي شـماره        ترتيب ذيل منعكس مي   

.منتهي گرديد

گزارش پرونده: ب

از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور بـه شـرح محتويـات   : احتراماً معروض مي دارد   

قـانون اصـالح   ٣ماده » ن«در استنباط از بند ١٢/١٠١١٢/٤٠و   ٢٠/١١/١٠١٢هاي كالسه   پرونده

آراء متهافـت صـادر گرديـده        ٢٨/٧/١٣٨١هاي عمومي و انقالب مـصوب       قانون تشكيل دادگاه  

:گردداست كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي

كشور آقاي بازپرس شـعبه     شعبه يازدهم ديوان عالي      ٢٠/١٠١٢حسب محتويات پرونده     -١

پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز در خصوص اتهام آقايان فرخ برزگـر و مهـران زارع                 

به لحاظ فقـد  ٨٦/٢٤١مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج دره شوري طي قرار            

دادسـرا  دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قـرار پـس از موافقـت                   

مورد اعتراض وكالي اولياي دم قرار گرفته، شـعبه بازپرسـي پرونـده را جهـت رسـيدگي بـه                     



۲۳174و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفـري اسـتان فـارس                 

رسيدگي به اعتراض واصله را در صالحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده بـه دادسـرا     

٨٧/١٨دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه         ١٠٨در شعبه   

به صالحيت دادگاه كيفري استان اظهار نظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه بـه          

واسطه اختالف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه      

نظر به اينكـه دادسـراي عمـومي و     . اندبه شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده      ٢٨/٢/١٣٨٧-٨٧/١٨٣

نمايـد،  هاي عمومي و انقالب شهرستان انجام وظيفه مـي        انقالب هر شهرستان در معيت دادگاه     

رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب، در صالحيت دادگاه عمـومي بـوده و بـا        

ترجيحاً شعبه  (فارس مبني بر صالحيت دادگاه عمومي جزايي         تأييد نظريه دادگاه كيفري استان    

.پذيردحل اختالف صورت مي) دادگاه عمومي شيراز١٠٨

شعبه چهلم ديـوان عـالي كـشور، آقـاي دادرس            ١٢/١٠١١٢به داللت محتويات پرونده      -٢

بـه جانـشيني بـازپرس در    ٣٠/٧/١٣٨٤-٤دادگاه عمومي و انقالب زرين دشت به موجب قرار       

وص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشـيد مبنـي بـر ارتكـاب قتـل عمـدي مرحـوم         خص

هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نمـوده، كـه پـس از موافقـت دادسـتان در اثـر                

دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضـوع در  ١٠١اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه  

ص و پرونده با قرار عدم صالحيت در شعبه پنجم دادگـاه  صالحيت دادگاه كيفري استان تشخي    

كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صالحيت خود پرونده را جهت حل           

اختالف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 

:به شرح ذيل رأي صادر نموده است٢٨/١/١٣٨٥-١٥

هاي كيفري استان   در خصوص اختالف نظر قضايي راجع به صالحيت رسيدگي بين دادگاه          

فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چون نظريه مرجع اخير به نظر صائب و رسيدگي بـه       

نظـر دادگـاه عمـومي داراب و    ، با تأييـد  اصل اتهام در صالحيت دادگاه كيفري استان مي باشد  

.گردديفري استان فارس حل اختالف ميتشخيص صالحيت دادگاه ك
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كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلـم ديـوان عـالي كـشور بـا                       

قانون اصالح قانون دادگاه هاي عمومي و انقـالب در تعيـين مرجـع      ٣ماده  » ن«استنباط از بند    

قـانون  ٤ره مـاده  صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي در خصوص جرايم موضـوع تبـص           

.اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب آراء متهافت صادر گرديده است

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقـالب در امـور كيفـري    ٢٧٠لذا مستنداً به ماده    

.تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد

سينعلي نيريح- معاون قضايي ديوان عالي كشور

نظريه دادستان كل كشور : ج

هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجـع بـه   ١٨/١/١٣٨٨با احترام در خصوص جلسه مورخ      

ديوان عالي   ٤٠و   ١١موضوع اختالف نظر بين شعب       ٨٧/٢٢طرح پرونده وحدت رويه رديف      

عمـومي و انقـالب     هاي  قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه     ٣ماده  » ن«كشور در استنباط از بند      

در دو بخش ذيالً نظريه خـود را بـه عنـوان دادسـتان كـل كـشور جهـت            ٢٨/٧/١٣٨١مصوب  

:نمايماستحضار حضرت عالي و قضات محترم شركت كننده در جلسه اعالم مي

هـاي عمـومي و   قـانون تـشكيل دادگـاه   ٣از مـاده  » ن«رساند در بند مقدمتاً به استحضار مي   

قرارهاي بازپرس كه دادستان بـا آنهـا موافـق          : اعالم گرديده است  ٢٨/٧/١٣٨١انقالب مصوب   

باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج 

ذكر عبارت دادگاه صالحه ... از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود

هاي مختلف قضايي گرديده و اختالف نظر حاصله نيز در همين در اين متن مستوجب برداشت 

.باشدراستا مي

براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت 

هرگـاه بـين   ... «: دارداز همان ماده از همان قـانون اعـالم مـي        » ل«اوالً قانونگذار در بند     . است

يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم (توافق عقيده نباشد بازپرس و دادستان

رفـع اخـتالف حـسب مـورد در دادگـاه عمـومي و         ) و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد       
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گـردد در ايـن   مالحظه مي» .آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود      انقالب محل به عمل مي    

ممكن است اين اختالف نظر في مابين دادستان و بازپرس متن مطلق اختالف نظر مطرح است      

ثانيـاً براسـاس   . هايي باشد كه در صالحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خيـر           مربوط به پرونده  

به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه عمومي و انقالب «: از همان قانون اعالم شده ٢٠صدر ماده 

ه تعداد مورد نياز مركب از يـك نفـر رئـيس و دو عـضو     در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر ب 

: نمايـد از همان قانون قانونگذار اعالم مـي ٢٠در تبصره يك از ماده   » ...شودمستشار تشكيل مي  

رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا           «

م مطبوعـاتي و سياسـي ابتـدائاً در دادگـاه     صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي بـه جـراي           

ناميده ) دادگاه كيفري استان(تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور    

هـاي تجديـدنظر را اصـالتاً       فرمايند قانونگذار در صدر اين مـاده دادگـاه        مالحظه مي » ...شودمي

ب معرفي و در تبـصره يـك بـه صـورت            جهت تجديدنظر در آراء دادگاه هاي عمومي و انقال        

دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين           استثناء جرايمي را تصريحاً اعالم مي     

از آنجا كه هرگاه استثناء بـر اصـل   . گرددشود، رسيدگي ميمورد دادگاه كيفري استان ناميده مي 

ده و مواد ديگر اين قانون تصريحي گردد در اين ما وارد شود نياز به تصريح دارد و مالحظه مي        

ثالثـاً  . هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد     بر رسيدگي دادگاه  

هاي كيفري دو، امر رسيدگي بـه اعتـراض      در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقالب دادگاه       

به اتهـام در صـالحيت دادگـاه    نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هر چند رسيدگي   

هاي جنـايي  كيفري يك بود و در قبل از انقالب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه    

هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي             كه معادل دادگاه  

هـا اقتـضاء دارد كـه    دگـاه رابعاً صالحيت عمومي دادگـستري و دا . اندبازپرس را برعهده داشته 

صالحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتـراض نـسبت بـه آن را داشـته باشـند واال بايـد                      

خامـساً سـهولت دسترسـي بـه محـاكم عمـومي و             . نمودقانونگذار حكيم تصريح برخالف مي    
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و نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي   جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي     

.وانگهي دادگاه كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد. انقالب مورد رسيدگي قرار گيرد

از قـانون تـشكيل   ٣از مـاده  » ل«با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت بـه مفـاد بنـد        :نظريه

و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند          ٢٨/٧/١٣٨١هاي عمومي و انقالب اصالحي      دادگاه

و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صالحيت ٢٠مفاد ماده و نيز  

اي به امر رسـيدگي بـه اعتـراض    هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره       دادگاه

نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن 

نمودند و توجه هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي  اكم جنايي يا دادگاه   دارد كه مح  

به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي بـه محـاكم عمـومي و جزايـي نيـز ايجـاب               

نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مـورد بررسـي و رسـيدگي                 مي

ي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس           قرار گيرد، فلذا اينجانب رأ    

.نمايمجهات ياد شده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تأييد مي

وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور١٨/١/١٣٨٨-٧١٠رأي شماره 

اي عمومي و انقالب اصالحي قانون تشكيل دادگاه ه ٣ماده  » ل«نظر به اينكه به موجب بند       

هرگاه بين بازپرس و دادستان توافـق عقيـده در مجرميـت يـا منـع و يـا        : ٢٨/٧/١٣٨١مصوب  

موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختالف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقالب محل بعمـل          

دادگاه «آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف نظر از نوع آن اطالق دارد، لذا عبارت      مي

همان ماده دادگاه  » ل«قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند         ٣ماده  » ن«مندرج در بند    » صالحه

عمومي و انقالب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظـر اكثريـت اعـضاء            

.گرددحاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري در ٢٧٠بق ماده اين رأي ط

.االتباع استموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم
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آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

٢٦/٥/٨٨-١٨٧٧٥شماره رسمي روزنامه به نقل از

١١/٥/٨٨یخ در تار٤٠٥الی ٤٠١دادنامه شماره 

تـصريح  ١٣٥٤قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مـصوب         ٣در ماده   

موجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالك كـشور        شده است كه دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به          

مـورخ   ٦٠٩/٣/٣٤بنابراين مفـاد بخـشنامه شـماره        . شودبرابر مقررات قانون مزبور منصوب مي     

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كه سردفتران مـذكور در بخـشنامه را مكلـف بـه          ٦/٥/١٣٨٧

افراد منتخب آن سازمان كـرده و    انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي           

انتخاب و پيشنهاد دفترياران مورد نياز محدود نموده اسـت،          با اين كيفيت اختيار سردفتر را در        

قـانون  ١٧٠خالف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل                 

.گرددابطال ميقانون ديوان عدالت اداري ٤٢و ماده ١٩اساسي و ماده يك و بند يك ماده 

***
رأي هيأت عمومي

٢٦/٥/٨٨-١٨٧٧٥به نقل از روزنامه رسمي شماره 

١١/٥/٨٨-٤٠٦دادنامه شماره 

در خـصوص  ١٣١٠نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طالق مصوب ١١عالوه بر اينكه مفاد ماده     

سـط  لزوم تصديق امضاء وكيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طالق تو          

كميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحكومه و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تـاريخ                    

تصويب آن ناظر به وكالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وكالي رسمي دادگستري اسـت،      

هاي وكالي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غيـر             اصوالً اعتبار وكالتنامه  

ئي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وكالتنامه آنان در اجـراي احكـام قطعـي مراجـع                   قضا

قانون ثبت اسناد و امالك كشور موارد ضـرورت تنظـيم و ثبـت         ٤٦نيست و طبق ماده     قضائي  
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اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين و احصاء شده اسـت كـه از اختيـارات مـصرح در وكالتنامـه         

از ٢٣بنـابراين عمـوم و اطـالق رديـف       . ه اسناد رسمي قـرار نـدارد      وكالي دادگستري در زمر   

بـا توجـه بـه    «هاي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كه مقرر داشـته اسـت         مجموعه بخشنامه 

قوانين و مقررات موضـوعه مجـوزي بـراي تنظـيم اسـناد در دفـاتر اسـناد رسـمي بـه اسـتناد              

بلحاظ اينكه مفهم   » .رسدشود، به نظر نمي   م مي هايي كه توسط وكالي دادگستري تنظي     وكالتنامه

الزام وكيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و      

طالق در اجراي احكام مراجع قضائي، عليرغم تـصريح اختيـارات مـذكور در وكالتنامـه آنـان                  

قانون اساسـي و  ١٧٠سمت دوم اصل    شود و مستنداً به ق    است، خالف قانون تشخيص داده مي     

.قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد٤٢و ماده ١٩ماده يك و بند يك ماده 

***
رأي هيأت عمومي

٢٤/٥/٨٨-١٨٧٧٣به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۲۸/۴/۸۸-۳۵۲دادنامه شماره 

حكم مقرر درماده -ب. رسدهاي فوق الذكر محرز بنظر مي تعارض در مدلول دادنامه    -الف

در بـاب تـشكيل شـعب تـشخيص بـه منظـور          ١٣٨٥قانون ديوان عـدالت اداري مـصوب         ١٠

قـانون مزبـور در خـصوص ارسـال     ١٦تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبـارات مـاده     

١٨پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعالم اشتباه قضات شعب ديوان و وحدت مالك ماده          

دام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در صورت احراز وقوع اشتباه آن قانون مشعر بر اق

وليت و صالحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان       ؤو صدور رأي مقتضي، مفهم مس     

اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليـف                 

شعبه دوم تشخيص ٩/٧/١٣٨٧مورخ ٢٠١ره  بنابراين دادنامه شما  . قطعي موضوع شكايت است   

كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر 

ماده ٢اين رأي به استناد بند . شودتشيخص داده مينموده است، موافق اصول و موازين قانوني 
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يوان و ساير مراجع اداري براي شعب د١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٤٣و ماده   ١٩

.ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است

***
رأي هيأت عمومي

۴/۴/۸۸-۱۸۷۳۲به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۲۴/۳/۸۸-۲۵۰دادنامه شماره 

نظـر بـه اينكـه      -ب. رسـد الذكر محرز به نظر مي    هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه    -الف

تأمين اجتماعي حسب قوانين موضوعه در عداد سـازمانهاي         سازمانهاي بازنشستگي كشوري و     

درصد سهام شركت دولتي ملي نفتكش ايـران بـه دو   ۶۶دولتي قرار دارند و واگذاري و انتقال      

خصوصي نيست و در سازمان مذكور مغير ماهيت حقوقي شركت و تبديل آن به شركت بخش    

الـذكر محـسوب    اي دولتـي فـوق    نتيجه شركت مذكور در زمره شركتهاي وابـسته بـه سـازمانه           

شود، بنابراين رسيدگي بـه شـكايت مـردم از تـصميمات و اقـدامات اداري، اجرائـي و يـا                     مي

قـانون ديـوان عـدالت    ۱۳خودداري آن شركت از انجام وظايف قانوني مربوط به قلمرو مـاده             

شـعبه   ۲۴/۲/۱۳۸۵مـورخ    ۲۰۷اداري در صالحيت شعب ديوان قـرار دارد و دادنامـه شـماره              

سيزدهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني اسـت، صـحيح و موافـق قـانون تـشخيص داده             

۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مـصوب      ۴۳و ماده    ۱۹ماده   ۲اين رأي به استناد بند      . شودمي

.براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است

***
يرأي هيأت عموم

۱۰/۳/۸۸-۱۸۷۱۱به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۲۷/۲/۸۸-۱۸۵دادنامه شماره 

۱۳ماده ۳طبق بند -ب. رسدالذكر محرز بنظر ميهاي فوقتعارض در مدلول دادنامه  -الف

رسيدگي به شكايات قضات دادگستري و مستخدمين     ۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مصوب      

مـاده مـذكور از جملـه    ) الف(حدهاي دولتي مندرج در بند دولت اعم از كشوري و لشگري وا     



181الت اداريآراء وحدت رويه ديوان عد

در ) به استثناء مشمولين قـانون كـار  (كاركنان شهرداريها از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان        

الـذكر،  هاي فوقپروندهتنظر به اينكه حسب محتويا   . صالحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد     

ده از حقوق ومزاياي قانون نظام هماهنـگ پرداخـت    شاكيان به عنوان كارمند شهرداري با استفا      

بنـابراين  . انـد در آمـده بـه اسـتخدام شـهرداري زرقـان     ۱۳۷۰كاركنان دولت مصوب شـهريور      

هـاي  رسيدگي به شكايت استخدامي آنان در صالحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و دادنامه        

ديوان منحـصراً در     ۲۹شعبه  ۱۹/۵/۱۳۸۷مورخ   ۱۰۶۴و شماره    ۳۰/۴/۱۳۸۷مورخ   ۹۴۰شماره  

ايـن  . حد اعالم صالحيت ديوان در رسيدگي به شكايت مذكور صحيح و موافق قـانون اسـت                

بـراي شـعب   ۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مصوب   ۴۳و ماده    ۱۹ماده   ۲رأي به استناد بند     

.ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است

***
ت عموميرأي هيأ

٢٣/٣/٨٨-١٨٧٢١به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۱۰/۳/۸۸-۲۱۴دادنامه شماره 

٢٥طبـق مـاده      -ب. رسـد الذكر محرز بنظـر مـي     هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه   -الف

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري    ١٨٧نامه اجرائي ماده   آيين

نامه مذكور پس از اخذ پروانـه    ه قضائيه مشاوران حقوقي موضوع آيين     اسالمي ايران مصوب قو   

محسوب شده و منحصراً حق شركت در محـاكم       ٢سال مشاور حقوقي و وكيل پايه      ٢به مدت   

سال و شالق و جزاي ١٠كيفري مأمور به رسيدگي به جرائم تعزيري مستوجب حبس كمتر از      

محاكم حقوقي مـأمور بـه رسـيدگي بـه دعـاوي بـا       نقدي و اقدامات تأميني و باز دارنده و نيز    

خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي به استثناي دعاوي مربوط به اخـتالف                 

نظر به اينكـه دعـاوي مـذكور        . باشنددر اصل نكاح، اصل طالق، اثبات و نفي نسب را دارا مي           

و ساير مقررات قانون ديوان      ١٣اده  منصرف از موارد صالحيت شعبه ديوان به شرح مقرر در م          

شـعبه  ٢٠/٦/١٣٨٦مـورخ  ٨٠٧اسـت، بنـابراين دادنامـه شـماره        ١٣٨٥عدالت اداري مـصوب     



۲۳182و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

چهاردهم ديوان مبني بر صدور قرار عدم استماع و رد شكايت وكيل شاكي به دليل عدم جـواز   

ل در صالحيت الذكر در دعاوي داخقانون فوق١٨٧موضوع ماده ٢وكالت و شركت وكيل پايه 

قـانون  ٤٣و مـاده  ١٩مـاده  ٢اين رأي به استناد بند      . شعب ديوان صحيح و موافق قانون است      

براي شعب ديوان و سـاير مراجـع اداري ذيـربط در مـوارد     ١٣٨٥ديوان عدالت اداري مصوب   

.مشابه الزم االتباع است

***
رأي هيأت عمومي

١٠/٣/٨٨-١٨٧١١به نقل از روزنامه رسمي 

۲۷/۲/۸۸-۱۸۷و ۱۸۶های شماره مهدادنا

حـدود  ١٣٥١قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران مـصوب      ٥طبق ماده   

قانون مزبـور مـشتمل بـر بررسـي و تـصويب طرحهـاي           ٥وظايف و اختيارات كميسيون ماده      

تغييـر  بنـابراين   . تفصيلي شهري و تغييرات آنها و ساير امور مربوط تعيين و احصاء شده است             

رصد فضاي د٧٠كاربري قسمتي از ملكي كه كالً داراي كاربري فضاي سبز بوده و تبديل آن به 

درصد با كاربري مسكوني و خدماتي بدون تبيين علل و جهات قانوني اين تغيير كه             ٣٠سبز و   

درصد ملك خود به شهرداري بطور رايگـان و      ٧٠موجد زمينه تصور الزام مالكين به واگذاري        

درصد بقيه ملك اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغـاير قـانون و                ٣٠يت استفاده از    قابل

شود و مستنداً به قسمت دوم اصل      خارج از حدود اختيارات كميسيون مزبور تشخيص داده مي        

قـانون ديـوان   ٤٢و ١٩قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك مـاده             ١٧٠

شهركرد ابطال ٥كميسيون ماده ٢٠/٩/١٣٨٥بند يك مصوبه مورخ     ١٣٨٥عدالت اداري مصوب    

.گرددمي

***

رأي هيأت عمومي



183الت اداريآراء وحدت رويه ديوان عد

٤/٥/٨٨-١٨٧٥٦به نقل از روزنامه رسمي شماره 

٢١/٤/٨٨-٣٤٢دادنامه شماره 

٢٧طبـق مـاده      -ب. رسـد الذكر محرز به نظر مي    هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه    -الف

قرارداد كار به اراده كارفرما منوط به احراز قصور كارگر مشمول     فسخ ١٣٦٩قانون كار مصوب    

هاي انـضباطي كارگـاه پـس از تـذكرات     نامهقانون كار در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين    

قـانون  ١٦٥كتبي كارفرما و اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي كار و اخراج كارگر به تجويز ماده        

ه جهات موجه بر اساس شرايط و مدارك و مستندات معتبـر بـ          كار نيز موكول به احراز علل و      

نظر به اينكه اسناد و مدارك و گزارشات و مفاد لـوايح  . تشخيص هيأت حل اختالف كار است    

تحقـق و اجتمـاع شـرايط قـانوني         الذكر مفيد احـراز     هاي فوق جوابيه و ساير محتويات پرونده    

ار مبني بر اخراج شاكيان از خدمت به لحـاظ  راء مراجع حل اختالف كآمذكور نيست، بنابراين   

قانون ديوان ١٣ماده ٢و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجويز بند عدم رعايت قوانين 

٢٣/٧/١٣٨٦مـورخ  ٢٠٩٠قابل نقض بوده است و دادنامه شـماره         ١٣٨٥عدالت اداري مصوب    

٢١٢و دادنامـه شـماره      شعبه سي وسـوم      ١٥/٤/١٣٨٧مورخ   ٣٦٣شعبه بيستم و دادنامه شماره      

شعبه دوم تشخيص ديوان كه متـضمن ايـن معنـي اسـت، موافـق اصـول و           ٢١/٧/١٣٨٧مورخ  

قـانون ديـوان   ٤٣و ماده ١٩ماده٢اين رأي به استناد بند . شودموازين قانوني تشخيص داده مي   

زم براي شعب ديوان وساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه ال ١٣٨٥عدالت اداري مصوب    

.االتباع است

***
رأي هيأت عمومي

٦/٥/٨٨-١٨٧٥٨به نقل از روزنامه رسمي 

محتويـات  -ب.رسـد الـذكر محـرز بنظـر مـي    هـاي فـوق  تعارض در مدلول دادنامـه    -الف

يالذكر به ويژه نظر بازرسان اعزامي اداره كار و امـور اجتمـاعي مؤيـد تعطيلـ                هاي فوق پرونده

بنابـه مراتـب فـوق الـذكر و عنايـت بـه             . م سـوددهي آن اسـت     گري به دليل عد   ريختهكارگاه



۲۳184و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

و اختيار هيأت حل اختالف كار در خـصوص تـشخيص موجـه بـودن قطـع رابطـه          صالحيت  

مـورخ  ١٣٦همكاري بين كارگر و كارفرما بـا رعايـت علـل و جهـات معتبـر دادنامـه شـماره             

شعبه چهاردهم بدوي ديوان مشعر بر رد اعتـراض كـارگر شـاكي نـسبت بـه رأي        ٢٣/١/١٣٨٤

شـعبه دوم تجديـدنظر      ١٦/٧/١٣٨٤مورخ   ١٢١٥هيأت حل اختالف كه به شرح دادنامه شماره         

ايـن رأي بـه   . باشدآن ديوان تأييد شده و قطعيت يافته است موافق اصول و موازين قانوني مي          

براي شعب ديـوان و  ١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب       ٤٣اده  و م  ١٩ماده   ٢استناد بند   

.االتباع استساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم

***
رأي هيأت عمومي

٢٠/٢/٨٨-١٨٦٩٤به نقل از روزنامه رسمي شماره 

عـالوه بـر اينكـه       -برسـد   الذكر محرز بنظر مي   هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه    -الف

هاي ساختماني بـدون موافقـت كليـه       هاي اختصاصي مجتمع  ير كاربري مشاعات و پاركينگ    تغي

مالكين و رعايت مقررات قانون تملك آپارتمانها وجاهت قانوني ندارد، اساساً حكـم مقـرر در           

قانون شهرداري مصرح در لزوم تـأمين پاركينـگ بـه منظـور جلـوگيري از                 ١٠٠ماده   ٥تبصره  

يجاد ترافيك ناشـي از آن اسـت و تغييـر كـاربري آن جـز در مـوارد              اشغال فضاي عمومي و ا    

٤/١٢/١٣٨٦مـورخ    ٢٥١٢بنابراين دادنامه شـماره     . مستثني شده در مقررات جواز قانوني ندارد      

شعبه بيست و هشتم ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتـراض شـاكي نـسبت بـه رأي قطعـي                    

مفيد اين معني است صحيح و موافـق قـانون        قانون شهرداري در حدي كه       ١٠٠كميسيون ماده   

قانون ديوان عدالت اداري براي ٤٣و ماده ١٩ماده ٢اين رأي مستنداً به بند . گرددتشخيص مي 

.شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است

***

رأي هيأت عمومي 



185الت اداريآراء وحدت رويه ديوان عد

٢٠/٢/٨٨-١٨٦٩٤رسمي شماره به نقل از روزنامه 

٦/٢/٨٨-٤٦دادنامه شماره 

قـانون اساسـي   ١٣٨و ٨٥الحاقي به ماده واحده قانون نحـوه اجـراي اصـول    ٤طبق تبصره  

وليتهاي رئيس مجلس شوراي اسالمي، چنانچه تمام يا     ؤجمهوري اسالمي ايران در رابطه با مس      

يـراد بـه   قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد و پس از اعالم ا           

هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نشود پـس از پايـان        

نظـر بـه    . مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي االثر خواهد بود              

هيأت وزيـران در اجـراي مـاده واحـده         ١١/١١/١٣٨٢مورخ   ٥٩٧٧٩اينكه تصويب نامه شماره     

كر به نظر رياست مجلس شوراي اسالمي رسـيده و نـامبرده بـه شـرح نظريـه شـماره                  فوق الذ 

اند و هيأت وزيران ظرف مهلت  آن را مغاير قانون اعالم داشته      ١٢/٥/١٣٨٣ب مورخ   /ھ٣/٧٠١٨

بنابراين بـه تجـويز قـسمت آخـر تبـصره      . اندقانوني نسبت به اصالح يا الغاء آن اقدامي ننموده   

ه هيأت وزيران ملغي االثر بوده و با اين كيفيت موردي براي رسيدگي به الذكر، تصويب نام فوق

نامـه  قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكـي بـه تـصويب              قوهاعتراض نماينده   

آيـين  ٥٣بنابراين با عنايت به مـاده  . الذكر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است   فوق

هيـأت عمـومي ديـوان    ١٨/١٠/١٣٨٤مـورخ    ٥٧٤دادنامه شـماره    دادرسي ديوان عدالت اداري     

عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويب نامه مورد اعتراض با قانون و عـدم خـروج آن از                    

شود و موردي براي رسيدگي و اتخـاذ تـصميم در زمينـه     حدود اختيارات قوه مجريه نقض مي     

.قد اعتبار بوده است، وجود ندارداي كه ملغي االثر و فااعتراض شاكي به تصويب نامه

***

رأي هيأت عمومي



۲۳186و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

١٤/٤/٨٨-١٨٧٤٠به نقل از روزنامه رسمي 

قانون تأمين اجتماعي و اصالحات بعدي آن از جملـه مـاده واحـده قـانون        ٤ماده  ) ب(بند  

مصرح در تكليف سازمان تأمين    ١٣٦٥قانون مذكور مصوب     ٤ماده   ٣و تبصره   ) ب(اصالح بند 

است كه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي          اجتماعي  

از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد و تصويب آيين نامه چگونگي انجام بيمه و نرخ حق 

نظـر بـه مراتـب    . و همچنين ميزان مزاياي مربوط به عهده هيأت وزيران محول شده است   بيمه  

پرداخت حق بيمه قانوني توسط صاحبان حرف و مـشاغل آزاد موجـد حـق      الذكر و اينكه  فوق

باشد و از طرف قانونگـذار  مكتسب قانوني آنان به استفاده از مقررات قانون تأمين اجتماعي مي       

حكمي در باب انتفاء حق مكتسب مزبور در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه انـشاء نـشده           

سازمان تأمين اجتماعي كه ٧/١/١٣٧٩مورخ ٨١/٥٠١٥اره دستورالعمل شم٩است، بنابراين بند    

قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب برحقوق ناشـي از بيمـه    متضمن قانونگذاري و وضع     

اختياري بلحاظ تأخير در پرداخت حق بيمه و عدم احتساب ايام گذشته كه حق بيمه قانوني آن 

باشـد، خـالف هـدف و       رارداد جديد مـي   پرداخت شده و پرداخت حق بيمه مجدد به عنوان ق         

حكم مقنن و نافي حق مكتسب قـانوني افـراد و خـارج از حـدود اختيـارات سـازمان تـأمين                       

١٧٠شود و مستنداً بـه قـسمت دوم اصـل         اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي       

ن ديـوان   قـانو  ٤٢و مـاده     ١٩قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده             

.گرددابطال مي١٣٨٥عدالت اداري مصوب 

***

رأي هيأت عمومي



187الت اداريآراء وحدت رويه ديوان عد

١٤/٤/٨٨-١٨٧٤٠به نقل از روزنامه رسمي 

۳۱/۳/۸۸-۲۷۷دادنامه شماره 

بـا عنايـت بـه موافقتنامـه          -ب. رسـد الذكر محرز بنظر مـي    هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه    -الف

توسـعه صـنايع نيروگـاهي ايـران و مـدير عامـل شـركت        فيمابين مدير عامل شركت   ١١/١١/١٣٧١مورخ  

مبني بر ابقـا بـه كـار افـرادي كـه         ٣٠/٤/١٣٨٠الحاقيه مورخ    ٤ويژه بند    -تعمير تجهيزات نيروگاهي كرج   

قــانون كـار مــشعر بــر  ١٢رار دارد و نظـر بــه حكــم مقـرر در مــاده   ماســتكـار آنــان در كارگـاه كماكــان   

يـه تعهـدات كارفرمـاي قبلـي در قبـال كـارگران مـشمول قـانون                 وليت كارفرماي جديد به انجـام كل      ؤمس

شعبه دوازدهم ديوان در حـدي كـه مبـين ايـن معنـي اسـت،              ٣٠/٥/١٣٨٦مورخ   ٧٩٧كار، دادنامه شماره    

قـانون ديـوان عـدالت    ٤٣و مـاده     ١٩مـاده    ٢ايـن رأي بـه اسـتناد بنـد          . باشـد صحيح و موافق قانون مي    

.االتباع استي ذيربط در موارد مشابه الزمرو ساير مراجع ادابراي شعب ديوان١٣٨٥اداري مصوب 

***
رأي هيأت عمومي

٦/٥/٨٨–١٨٧٥٨به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۲۱/۴/۸۸-۳۴۴دادنامه شماره 

مـصرح در  ١٣٨١قـانون موسـوم بـه تجميـع عـوارض مـصوب       ٥حكم مقـرر در تبـصره يـك مـاده          

شهر در وضـع عـوارض محلـي جديـد و يـا افـزايش نـرخ              حصر صالحيت و اختيارات شوراي اسالمي       

نظـر بـه اينكـه در تعيـين     . هر يك از عوارض محلي با رعايت شـرايط و ضـوابط قـانوني مربـوط اسـت              

قـائم شـهر    عوارض كسب و مشاغل دربـاره بانكهـا و شـعب آنهـا توسـط شـوراي اسـالمي شهرسـتان                      

ــوط از جملــه ضــوابط  قــانون تــشكيالت، ٧١مــاده ١٦بنــد منــدرج در رعايــت قــوانين و مقــررات مرب

نـشده اسـت، اساسـاً بـا      ١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراي اسالمي كشور و انتخـاب شـهرداران مـصوب              

عنايت به فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها در امـور بـانكي در نقـاط مختلـف كـشور و محلـي نبـودن                 

١٦٩شـعب آنهـا بـه شـرح بنـدهاي      حوزه فعاليت آنها، وضع عوارض كسب و مشاغل در مورد بانكها و             

مغــاير حكــم صــريح قانونگــذار و خــارج از ١٤/١١/١٣٨٢مــورخ ١٨٩٠مــصوبه جلــسه شــماره ١٧٠و 



۲۳188و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

١٧٠بنـابراين بـه اسـتناد قـسمت دوم اصـل        . حدود صالحيت شوراي اسالمي شهرستان قائم شهر اسـت        

قـانون ديـوان عـدالت    ٤٢و مـاده  ١٩قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بنـد يـك مـاده             

.شوداداري بندهاي فوق الذكر از مصوبه مذكور ابطال مي

***
رأي هيأت عمومي

٦/٥/٨٨-١٨٧٥٧به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قـانون مالياتهـاي مـستقيم در صـورت وقـوع اشـتباه در محاسـبه و دريافـت                    ٢٤٢به صـراحت مـاده      

ولين ذيـربط  ؤن مزبور مالياتي قابـل اسـترداد باشـد، مـس    ماليات اضافه و همچنين در مواردي كه طبق قانو       

مندرج در ماده مذكور مكلفند گزارشي متضمن جهـات قـانوني و تعيـين رقـم قطعـي ماليـات و ماليـات                  

پرداختي و مبلغ اضافه دريافتي تهيـه و تنظـيم نماينـد و پـس ازتأييـد مقامـات ذيـصالح، بـرگ اسـترداد                 

را تـسليم مـؤدي و نـسخه ديگـر را بـه اداره امـور اقتـصادي و                ماليات اضافي صادر و يك نـسخه از آن        

ـ دارايي مربوط ارسال نمايند تا وجه آن را از محل وصـولي جـاري ظـرف يـك مـاه بـه مـؤدي بپرداز              . دن

هيــأت عمــومي شــوراي عــالي ٢٦/٩/١٣٧٦مــورخ ٩٩٩٢/٤/٣٠نظــر بــه اينكــه منــدرجات رأي شــماره 

ــماره   ــين بخــشنامه ش ــاتي و همچن ــورخ ٢١١-٣٣٢٠٧/٢٩٨٩مالي ــاتي  ٢٣/٦/١٣٨٢م ــور مالي ــازمان ام س

كشور مفيد اتخاذ رويه و ترتيبي خالف هدف و حكم صـريح مقـنن در بـاب ضـرورت اسـترداد ماليـاتي         

است كه در نتيجه اشتباه محاسبه، اضافه دريافت شـده و يـا بـه هـر تقـدير بايـد مـسترد شـود، بنـابراين                        

قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران و مـاده       ١٧٠اصل رأي و بخشنامه مذكورمستنداً به قسمت دوم    

.شوندقانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٤٢و ماده ١٩يك و بند يك ماده 

***
رأي هيأت عمومي

۱۴/۴/۸۸-۱۸۷۴۰به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۳۱/۳/۸۸-۲۸۲دادنامه شماره 

مبنـاي احتـساب حـق بيمـه     ۱۳۵۵سـال   قانون تأمين اجتمـاعي از اول        ۲۸به موجب تبصره يك ماده      

قـانون  ۳۶كارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمـه شـده تعيـين گرديـده و حكـم مقـرر در مـاده              



189الت اداريآراء وحدت رويه ديوان عد

وليت كارفرما در پرداخت حق بيمـه سـهم خـود و بيمـه شـده بـه سـازمان           ؤتأمين اجتماعي نيز مؤيد مس    

ص بيمـه شـده اسـت، بنـابراين مطالبـه      تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزايـاي ماهانـه شـخ            

حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كـسر حـق بيمـه سـال پرداخـت بـه              

الـذكر  سازمان تـأمين اجتمـاعي خـالف مقـررات فـوق     ۱۱/۱۱/۱۳۸۴مورخ ۱۰۱۵۵شرح بخشنامه شماره  

شـود و بخـشنامه مزبـور مـستنداً      يو خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تـشخيص داده مـ            

و مـاده  ۱۹قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يـك و بنـد يـك مـاده             ۱۷۰به قسمت دوم اصل     

.شودابطال مي۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴۲

***
رأي هيأت عمومي

۲۰/۳/۸۸-۱۸۷۱۹به نقل از روزنامه رسمي 

بـه صـراحت تبـصره يـك      -ب. رسـد الذكر محرز بنظر مـي    وقهاي ف تعارض در مدلول دادنامه    -الف

مدت خـدمت نظـام وظيفـه شـاغلين مـشمول قـانون كـار يـا            ۱۳۸۳قانون كار مصوب     ۱۴اصالحي ماده   

شركت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جـزو سـوابق خـدمتي آنـان نـزد سـازمان            

الـذكر كليـه مـشمولين    جـب قـانون استفـساريه قـانون فـوق        تأمين اجتماعي قابل احتساب است و بـه مو        

پردازنــد نيــز مــشمول قــانون قـانون تــأمين اجتمــاعي كــه حــق بيمــه بــه ســازمان تــأمين اجتمــاعي مــي 

نظر به اينكه بازنشستگي مـشمولين قـانون تـأمين اجتمـاعي سـالب حـق مكتـسب            . باشنداالشعار مي فوق

ديـوان مبنـي   شـعبه پـانزدهم   ۲۱/۸/۱۳۸۶مـورخ  ۱۲۱۴ادنامه شـماره    قانوني فوق الذكر نيست، بنابراين د     

بر ورود شكايت شاكي بـه خواسـته الـزام سـازمان تـأمين اجتمـاعي بـه احتـساب مـدت خـدمت نظـام                      

۲ايـن رأي بـه اسـتناد بنـد     . وظيفه و برقراري مزاياي قانوني مترتب بر آن صحيح و موافـق قـانون اسـت       

بـراي شـعب ديـوان و سـاير و مراجـع      ۱۳۸۵عـدالت اداري مـصوب     قـانون ديـوان    ۴۳و مـاده     ۱۹ماده  

.الزم االتباع استاداري ذيربط در موارد مشابه



١٩٠نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نین قوه قضائیهقواین نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدو

***
بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخليه نموده ولـي تحويـل مالـك                  «

».ندهد بايد اجرت المثل بپردازد

در مورد اجاره محل مسكوني، چنانچه مدت اجاره منقضي شـده و مـستأجر مـورد                 -سؤال

تخليه كرده ولي آنرا به مالك تحويل نداده باشد آيا مالك مستحق مطالبـه اجـرت            اجاره را كالً    

.المثل اين مدت خواهد بود

اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه۲۴/۲/۸۷-۱۰۶۶/۷شماره نظريه 

۱۴/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۳به نقل از روزنامه رسمي شماره 

و انقالب در امـور مـدني، و بـا    قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي ۱۹۸مستفاد از ماده    

شـود و  قانون مدني، عقد اجاره به محض انقضاي مدت برطرف مي  ۴۹۴توجه به مقررات ماده     

اگر مستأجر پس از انقضاي مدت، عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه   

يفاء منفعـت  المثل خواهد بود اگر چه مستأجر اسـت دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت    

نكرده باشد و اگر با اجازه مالك آنرا در تصرف داشته باشد وقتي بايد اجرت المثل بدهـد كـه                

آيد كه هر چند مستأجر بعد از انقـضاي  استيفاي منفعت كرده باشد از مفاد استعالم چنين بر مي 

ه و بـدون  مدت اجاره از مورد اجاره استيفاي منفعت نكرده ولي چون آنرا به مالك تحويل نداد   

شود و لذا اصل بـر  اجازه مالك نيز بوده است، مستأجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته مي 

ادامه تصرف است و نظر به اينكه تصرف مـذكور بـدون اجـازه مـوجر صـورت گرفتـه طبـق                      

.موجر مستحق مطالب اجرت المثل خواهد بود۴۹۴مقررات ماده 

***



١٩١نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

ي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحـصار  در صورت فوت يكي از اصحاب دعو      « 

».وراثت نيست

در صورت فوت يكي از اصحاب دعـوي، ادامـه رسـيدگي مـستلزم ارائـه گـواهي                   -سؤال

كند؟انحصار وراثت است يا تعيين جانشين متوفي و درخواست ذينفع كفايت مي

۲۱/۹/۱۳۸۶-۶۳۲۳/۷شماره 

ل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيهاداره ك۲۱/۹/۸۶-۶۳۲۳/۷شماره نظريه

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب سال      ۱۰۵طبق ماده   

هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد، دادگاه رسيدگي را به طور موقـت متوقـف و             ۱۳۷۹

نفـع، جريـان    دارد، پس از تعيـين جانـشين و درخواسـت ذي          مراتب را به طرف ديگر اعالم مي      

باشد نـه وراث متـوفي،   يابد بنابراين چون اين تكليف متوجه طرف دعوي مي   دادرسي ادامه مي  

كند و الزام طـرف بـه   تعيين جانشين متوفي و درخواست ذينفع براي ادامه رسيدگي كفايت مي        

.ارائه گواهي انحصار وراثت وجاهت قانوني ندارد

***
واهي تقديم نموده ولـي وكالتنامـه خـود را ضـميمه            چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خ    «

اما، چنانچـه مـشخص شـود كـه در تـاريخ تقـديم       . ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است     

».دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست

ضميمه ننمايد يا در تاريخ     چنانچه وكيل هنگام تجديدنظر خواهي وكالتنامه خود را          -سؤال

تقديم دادخواست، فاقد سمت وكالت باشد، تكليف دادگاه چيست؟

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۳/۵/۸۵-۳۲۵۹/۷شماره نظريه 

۱۲/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۱به نقل از روزنامه رسمي 

كـه  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امـور مـدني،     ۳۳۵با توجه به ماده     

تجديدنظر خواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پـذيرش دانـسته    



۲۳١٩٢و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

است، بين كسي كه سمت قانوني دارد ولي، دليل سمت قـانوني خـود را ضـميمه درخواسـت                

نكرده است با كسي كـه اساسـاً فاقـد سـمت قـانوني و فاقـد عنـوان وكيـل در تـاريخ تقـديم              

تفكيك شد در مورد اول چنانچه وكيلي دادخواست تجديـدنظر           دادخواست است بايد قائل به    

خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است     

و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تكميـل پرونـده از ايـن حيـث        

مشخص شود كه دادخواست دهنده در تاريخ     خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص        

تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وكالت از اصيل داشته ولي تنظيم وكالت نامه متعاقـب آن    

صورت گرفته است در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبـوده و بـا تكميـل                  

ار خواهد گرفـت و بـه   پرونده از حيث پيوستن نمودن وكالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قر      

هر حال احراز اين كه شخص در زمان تقديم دادخواست وكيل اصيل بوده ولي وكالتنامه بعـداً             

تنظيم شده است، با توجه به اسناد و مدارك موجود و يا اعالم شخص اصيل با دادگاه خواهـد        

بود و در مورد دوم، چنانچه مشخص شود كـه در تـاريخ تقـديم دادخواسـت اساسـاً شـخص           

دادخواست دهنده وكيل اصيل نبوده است بـه جهـت ايـن كـه در تـاريخ تقـديم دادخواسـت                     

.تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست

***
چون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل                  « 

ان بوده لذا كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خـصوص         تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر است    

».دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند

توانند در دعاويي كه خواسته آنها بـيش از بيـست ميليـون    آيا كارآموزان وكالت، مي   -سؤال

ريال باشد قبول وكالت نمايند؟

***



١٩٣نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اداره كل حقوقي قوه قضائيه۱۰/۱۰/۸۴-۷۱۹۳/۷شماره نظريه 

۱۲/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۱به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، كـارآموزان وكالـت حـق             ۶ماده   ۳طبق تبصره   

وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالي كشور باشد، ندارند، با توجه به                

كه مرجـع تجديـدنظر   (۱۳۷۳ل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب قانون تشكي۲۱نسخ ماده  

احكام صادره در خصوص دعاويي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشـد ديوانعـالي       

و نيز تصويب قانون آيين دادرسـي     ۱۳۸۱قانون مذكور در سال      ۲۱و تصويب ماده    ) كشور بود 

ايـن  ۳۳۴و ۳۳۱مـستنداً بـه مـواد    ۱۳۷۹ال دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني در سـ   

قانون در حال حاضر كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشـد قابـل     

تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر اسـتان بـوده لـذا كـارآموزان وكالـت، حـق قبـول وكالـت در                     

.دارندخصوص دعاويي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را

***
اگر دادنامه به موكل ابالغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگـر اقـدام بـه تجديـدنظر          « 

».خواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است

در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله باالتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه بـه            -سؤال

كل شخصاً يا بوسيله وكيـل ديگـر اقـدام بـه تجديـدنظرخواهي يـا        موكل ابالغ شده باشد و مو     

فرجام خواهي نمايد آيا اين اقدام فاقد اثر قانوني است؟

***
اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه۳۰/۷/۱۳۸۴-۵۳۹۰/۷شماره نظريه 

قانون آيين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور        ۴۷هر چند طبق تبصره ماده      

مدني، در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله باالتر را داشته باشد دادنامه صـادره بايـد بـه     

وكيل ابالغ شده و مهلت تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي از تاريخ ابالغ به وكيل محـسوب             



۲۳١٩٤و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

شود ولي اين امر به معني آن نيست كه اگر دادنامه به موكل ابالغ شده و موكـل شخـصاً يـا       مي

وكيل ديگر اقدام به تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مـذكور منـشاء اثـر                بوسيله  

نبوده و دفتر دادگاه مكلف باشد دادنامه را مجدداً به وكيل قبلي ابالغ نمايد كما اينكـه چنانچـه       

تجديدنظرخواهي به ترتيب فوق موجب فـسخ يـا نقـض دادنامـه صـادره شـود طـرف مقابـل                

ن علت كه دادنامه به وكيل محكوم عليه دادنامه بدوي ابـالغ نـشده درخواسـت             تواند به اي  نمي

.بالاثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجديدنظر را بنمايد

***
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقـالب         ۵۱۹خسارت حق الوكاله با توجه به ماده        « 

ي كه حق معرفـي نماينـده قـضائي را دارنـد،              در امور مدني شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائ       

».شودنمي

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امـور مـدني در       ۵۱۹طبق ماده   -سؤال

صورت مطالبه خسارت حق الوكاله بايد دادگاه ضـمن رأي محكـوم عليـه را بـه پرداخـت آن                

توانـد هماننـد وكـال    شود و دادگاه ميآيا اين امر شامل نمايندگان قضائي نيز مي     . محكوم نمايد 

براي نمايندگان مذكور حق الوكاله تعيين نمايد؟

***
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه۶/۱۰/۱۳۸۲-۷۴۱۰/۷شماره نظريه 

۱۲/۱۱/۸۷-۱۸۶۲۱به نقل از روزنامه رسمي 

در امـور مـدني   از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب          ۵۱۹با توجه به ماده     

گيرد خسارات حق الوكاله وكيل از جمله خساراتي كه مورد حكم قرار مي        ۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب  

هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع الزم بوده         و هزينه 

حقوقي باشد و چون نمايندگانالزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مياز قبيل حق

قـانون مـذكور   ۳۲كه بـه اسـتناد مـاده    ... ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و      وزارتخانه

نماينـد وكيـل محـسوب       مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعـاوي مطروحـه دولـت را مـي            

هـاي نماينـدگان    بنا به مراتب هزينه   . الذكر نيستند از قانون فوق   ۵۱۹شوند لذا مشمول ماده     نمي



١٩٥نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

باشد بديهي است كه هزينه مـسافرت نماينـدگان   حقوقي مطابق با هزينه وكالء قابل مطالبه نمي  

باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي     حقوقي در حدود متعارف بعهده سازمان متبوع نماينده مي        

.نيست

***
انون ق۲۱۲اوالً سرعت در دادرسي اقتضاء دارد كه براي رسيدگي به تخلف قسمت اخير ماده              «

ثانياً، ارسال پرونده در اين مورد بـه دادسـرا          . اي تشكيل شود  آيين دادرسي مدني پرونده جداگانه    

».وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد

قانون آيين دادرسـي مـدني در همـان    ۲۱۲آيا رسيدگي به تخلف قسمت اخير ماده       -سؤال

ي مربوط بـراي  اي است و بايد پرونده   ي جداگانه تشكيل پرونده پرونده ممكن است يا مستلزم      

رسيدگي، به دادسرا ارسال شود؟

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۲۵/۷/۱۳۸۵-۵۶۸۱/۷شماره نظريه 

۱۵/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۰به نقل از روزنامه رسمي شماره 

رسي دادگاههاي عمومي قانون آئين داد۲۱۲، با توجه به سياق عبارت قسمت اخير ماده اوالً

كه مقرر داشته، كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سـند  ۱۳۷۹و انقالب در امور مدني مصوب سال    

متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خـدمات                  

رسد رسيدگي به اين تخلف مـستلزم     بنظر مي . دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد        

زيرا، اين تخلف معمـوالً بـا موضـوع دعـوي         . باشداي در اين مورد مي    تشكيل پرونده جداگانه  

ارتباطي ندارد و سهولت و سرعت در دادرسي انقضاء دارد كه به هـر كـدام از ايـن مـوارد بـه       

.صورت مستقل مورد رسيدگي قرار گيرد تا باعث اطاله دادرسي نشود

ي در همين دادگـاه را مـورد تـصريح قـرار داده، بـا احـراز          ، نظر به اينكه قانون رسيدگ     ثانياً

تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد رسيدگي و اتخـاذ           

.تصميم نمايد



۲۳١٩٦و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجرا يا عدم اجراي حكم، امري «

ي ي قـانون نحـوه  ز قانوني است كه رعايت مقـررات مـاده واحـده   استثنائي است كه محتاج مجو    

».پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از جمله اين موارد است

هـا يـا مؤسـسات دولتـي داراي اعتبـار كـافي باشـند، آيـا               در صورتي كه وزارتخانه   -سؤال

ي پرداخت محكوم بـه دولـت و عـدم تـأمين و     نحوهي قانون توانند با استناد به ماده واحده مي

توقيف اموال دولتي، از مهلت مقرر در قانون مذكور استفاده نمايند؟

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۲۱/۵/۱۳۸۵-۳۷۵۸/۷شماره نظريه

۱۵/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۰به نقل از روزنامه رسمي شماره 

وم به دولت و عدم تأمين و توقيف امـوال    با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محك        

هـا يـا مؤسـسات    توان گفت، براساس مقررات اين قانون بين موردي كـه وزارتخانـه        دولتي مي 

باشند با موردي كه دولتي داراي اعتبار كافي براي پرداخت محكوم به و اجراي مفاد اجرائيه مي   

هـا  معني كه در مورد اول وزارتخانه بدين  . چنين اعتباري وجود ندارد، بايد قائل به تفكيك شد        

اما در مورد دوم، بايد . يا مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اجراي احكام دادگاهها اقدام نمايند         

بنابراين، چون اجـراي  . مراتب را به اجراي احكام اعالم و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند        

صادر كـردن اجرائيـه   . ر اجرائيه استحكم در موردي هم كه اعتبار موجود باشد مستلزم صدو       

زيرا، صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه است . ضرورت دارد

به پرداخت محكوم به و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محكوم عليه به موجب اجرائيه ملزم 

م پرداخـت محكـوم بـه،          به پرداخت محكوم به نشده است، در صـورت وجـود اعتبـار و عـد               

بـه  . توان مسؤوليت عدم اجراي حكم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود          نمي

عالوه، اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجرا يا عدم اجراي حكم، 

از جملـه ايـن   امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات اين مـاده          



١٩٧نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

بديهي است در صورت صدور اجرائيه، حق اجرا طبق قانون اجراي احكام مـدني           . موارد است 

.قابل وصول خواهد بود

***
در صورتي كه خواهان ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي داشته باشد، دادگاه بايد ايـن      « 

دگاه در اين مـورد، بـر حـسب     ادعا را جداگانه مورد رسيدگي قرار دهد و پس از قطعيت رأي دا            

نتيجه دادرسي با دريافت هزينه دادرسي در صورت رد اعسار و عدم دريافـت در صـورت قبـول            

».اعسار، رسيدگي به دعواي اصلي ادامه يابد

آيا رسيدگي توأم به ادعاي اعسار از هزينه دادرسي و دعواي اصلي وجاهت قانوني           -سؤال

اهان، رسيدگي شود؟دارد، يا ابتدا به ادعاي اعسار خو

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۴/۵/۱۳۸۵-۳۲۹۱/۷شماره نظريه 

۱۵/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۰به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني مـصوب               ۵۳طبق ماده   

افتـد و در صـورت    مـي هيچ دادخواستي بدون پرداخت هزينه دادرسي به جريان ن         ۲۱/۱/۱۳۷۹

همـان   ۵۴عدم تأديه هزينه دادرسي ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق مـاده                 

بنابراين، در صورتي كه خواهان ادعاي اعسار از پرداخـت هزينـه دادرسـي            . قانون رد مي شود   

هد و پس از داشته باشد، دادگاه بايد اين ادعا را جداگانه مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار د              

قـانون مـذكور و   ۳۳۱قطعيت رأي دادگاه در اين مورد، كه تجديدنظر خواهي از آن تابع مـاده            

اگرچـه  (باشـد  هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي۲۹/۷/۱۳۸۲-۶۶۲رأي وحدت رويه شماره   

تواند مورد توجـه و رعايـت قـرار    اين رأي راجع به اعسار از محكوم به است اما مالك آن مي         

، بر حسب نتيجه دادرسي با دريافت هزينه دادرسي در صورت رد اعسار و عدم دريافت               )گيرد

بدين ترتيب ، بـه دعـواي اصـلي    . در صورت قبول اعسار، رسيدگي به دعواي اصلي ادامه يابد   

.بايد پس از رسيدگي به ادعاي اعسار رسيدگي شود رسيدگي توأم وجاهت قانوني ندارد

***



۲۳١٩٨و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

توان در هر كـدام از دادگاههـاي محـل اقامـت        اشي از قرارداد را مي    رسيدگي به اختالفات ن   «

».تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود

دادگاه صالح براي رسيدگي به اختالفات ناشـي از قـرارداد، دادگـاه محـل اقامتگـاه          -سؤال

ز جمله دادگاهي كه عقد يا قرارداد در حوزه آن منعقد شـده        خوانده است يا دادگاههاي ديگر ا     

باشند؟بايست در آنجا انجام شود نيز صالح به رسيدگي مييا تعهد مي

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۱۵/۵/۱۳۸۵-۳۶۳۷/۷شماره نظريه 

۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴به نقل از روزنامه رسمي شماره 

ادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب قانون آيين د۱۱اگرچه طبق ماده 

، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد، اما    ۱۳۷۹سال  

هيـأت عمـومي ديـوان عـالي     ۲۶/۳/۱۳۵۹مـورخ  ۹با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره   

اني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از          كشور مبني بر اينكه، در رسيدگي به دعاوي بازرگ        

عقود و قرارداد ناشي شده باشد از نظر تسهيل در رسيدگي، انتخاب دادگاه در اختيار خواهـان                 

در دعـاوي بازرگـاني و    «: قانون مزبور كه صـراحتاً مقـرر داشـته         ۱۳قرار دارد و همچنين ماده      

توانـد بـه    ناشي شده باشد، خواهـان مـي       دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها         

بايست در آنجا   دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي               

همان قانون، در فرض استعالم رسيدگي به اختالفـات  ۲۳و با توجه به مالك ماده » .انجام شود 

ل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل       توان در هر كدام از دادگاههاي مح      ناشي از قرارداد را مي    

.تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود

در مقررات مربوط به مستثنيات دين، شخص حقيقـي اسـت نـه    » محكوم عليه «منظور مقنن از    «

».شخص حقوقي 

د آيا مقررات مربوط به مستثنيات دين ناظر بـه شـخص حقيقـي اسـت، يـا در مـور       -سؤال

اشخاص حقوقي هم قابل اعمال است؟



١٩٩نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۹/۳/۱۳۸۵-۱۶۸۶/۷شماره نظريه 

۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون اجراي احكـام     ۶۵با توجه به سياق عبارات و مصاديقي كه از مستثنيات دين در ماده              

ل سوم از بـاب نهـم قـانون آيـين دادرسـي      و مقررات مذكور در فص   ۱۳۵۶مدني مصوب سال    

بيان شده از قبيل لباس و اشيا و ۱۳۷۹دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب سال 

اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او الزم است، آذوقه موجود به قدر 

شـؤون عرفـي، وسـيله نقليـه     احتياج يك ماهه محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت          

قـانون اخيرالـذكر كـه      ۵۲۶خصوصاً مقرره ماده    ... مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه و          

شـود  چنين استنباط مي  . تصريح نموده، مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است          

حقـوقي،  در مقررات مذكور، شخص حقيقي است نه شخص  » محكوم عليه «كه منظور مقنن از     

قانون تجارت اسـت كـه راجـع بـه        ۵۸۸به عالوه مستثنيات دين از مصاديق قسمت اخير ماده          

اشخاص حقيقي است و با عنايت به اينكه، شخـصيت حقـوقي شـخص حقـوقي از اشـخاص          

تشكيل دهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنيات ديـن در مـورد اشـخاص       

.حقوقي قابل اعمال نيست

***
چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كالهبرداري باشد مقررات فصل سوم در             «

».مورد مستثنيات دين الزم الرعايه نيست

آيا مقررات قانون آئـين دادرسـي مـدني در مـورد مـستثنيات ديـن در مـوردي كـه           -سؤال

محكوميت شخص استرداد وجوه حاصل از كالهبرداري باشد، الزم الرعايه است؟

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۳/۳/۱۳۸۵-۱۴۵۰/۷شماره نظريه 

۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴به نقل از روزنامه رسمي 



۲۳٢٠٠و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امـور مـدني مـصوب               ۵۲۳گرچه ماده   

، اجرا رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعالم داشته، امـا بـه صـراحت           ۱۳۷۹

تبصره ذيل همان ماده، احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخـشي از امـوال    

۵۲۷همان طور كه طبق ماده . ضبط آن از شمول ماده مذكور مستثني شده است    محكوم عليه يا    

قانون مذكور نيز موردي كه رأي دادگاه بر استرداد عين مال باشد مشمول مقـررات ايـن فـصل       

بنابراين چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كالهبرداري باشد مقررات         . نيست

بعبارت ديگر چون در مورد عـين، مـاده         . الرعايه نيست الزمفصل سوم در مورد مستثنيات دين       

منصرف از مورد عين است و بـه طـور   ۵۲۳تعيين تكليف نموده است، تبصره ذيل ماده   ) ۵۲۷(

.شودكلي، احكام مبني بر استرداد، اموال محكوم عليه را شامل مي

***
قـانون  ۴۷و ۲۲طبق مواد ملكي كه داراي پالك است چنانچه در دفتر امالك ثبت شده باشد،  «

ثبت اسناد و امالك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقـل اليـه             

».قابل توقيف نيست

در مورد امالك ثبت شده چنانچه با سند عادي مورد معامله قرار گرفته باشد، آيا در       -سؤال

قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف است؟

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۵/۲/۱۳۸۵-۶۵۹/۷شماره نظريه 

۲۲/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۴به نقل از روزنامه رسمي شماره 

در صورتي كه مال غير منقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن بـه عنـوان مـال                   

هد بود كه قانون اجراي احكام مدني در صورتي جايز خوا۱۰۱متعلق به محكوم عليه طبق ماده 

. محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته و يا به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشـد              

اما ملكي كه داراي پالك است چنانچه در دفتر امالك ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد 

ل قانون ثبت اسناد و امالك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيـب اثـر نبـوده و در قبـا                  ۴۷و   ۲۲

اليه قابل توقيف نيست و چنانچه در دفتر امالك به نام شخصي ثبت نشده ولي محكوميت منتقل



٢٠١نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مذكور ثبت سند انتقال اجباري باشد ۴۷در جريان ثبت باشد در اين صورت هرگاه مطابق ماده  

انتقال مربوط كه با سند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده و ملك در قبال محكوميت منتقل اليه             

۴۳و ۴۱هيچ وجه قابل توقيف نيست، مگر اينكه مورد منطبـق بـا مـوارد منـدرج در مـواد                به

قانون مذكور اقدام نمـوده باشـد و   ۴۱قانون ثبت باشد كه در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده       

مزبور در فرجه قانوني معاملـه را تـصديق نمـوده باشـد      ۴۳يا بعد از تشريفات مندرج در ماده        

ر قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف خواهد بود و چنانچه ملك اساساً سابقه   ملك مربوط د  

ثبت در دفتر امالك به نام شخص نداشته باشد و در جريان ثبت نيز نباشد در اين صـورت بـر          

. بايد اقدام گردد۱۳۵۶قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۰۱طبق ماده 

***
قانون مالياتهاي مستقيم آن اسـت كـه عـدم         ۱۰۳ماده  منظور از عبارت مذكور در تبصره يك        «

ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصوالً وكالتنامـه                  

».باشدمذكور قابل پذيرش نمي

ها و مراجع مزبور قابـل قبـول   منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه    -سؤال

قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟۱۰۳بصره يك ماده نخواهد بود، در ت

***
اداره كل حقوقي قوه قضائيه۲۶/۶/۱۳۸۶-۴۱۸۹/۷شماره نظريه 

۱/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۲به نقل از روزنامه رسمي 

۱۳۸۰قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۰۳منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده  

دن آن به وكالتنامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از         آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بو        

در ايـن  . باشـد ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصوالً وكالتنامه مـذكور قابـل پـذيرش نمـي     

صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لـذا چنانچـه سـاير مـدارك       

نمايـد و اگـر مـدارك    فع نقص مي ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظر خواه اخطار ر         



۲۳٢٠٢و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي     

.گيردشخص تجديدنظرخواه انجام مي

***
وكيلي كه نام وي در قرارداد وكالت آمده قبل از آنكه به عنوان وكيـل خواهـان بـه دادگـاه              « 

».درسي شركت كندتواند در دامعرفي شود، نمي

توانـد در   آيا وكيلي كه در دادخواست به عنوان وكيل خواهـان تعرفـه نـشده، مـي                –سؤال  

دادرسي شركت كند؟

***
اداره كل حقوقي قوه قضائيه۴/۶/۸۶-۳۷۳۶/۷شماره نظريه

۱/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۲به نقل از روزنامه رسمي شماره 

عمومي و انقالب در امور مدني مـصوب      دادرسي دادگاههاي   قانون آئين  ۳۱با توجه به ماده     

توانند براي خود حداكثر تـا دو نفـر وكيـل    هر يك از متداعيين مي«: كه مقرر داشته   ۱۳۷۹سال  

دخالت وكيل در دادرسي مستلزم آن اسـت كـه مـشاراليه بـه دادگـاه             » انتخاب و معرفي نمايند   

لت از خواهـان بـه دادگـاه    همان قانون دادخواست را به وكا۳۹معرفي شود و يا براساس ماده       

بنابراين، وكيلي كه صرفاً نام وي در قرارداد وكالت آمده اما در دادخواسـت    . تقديم نموده باشد  

به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنكه به عنوان وكيل خواهان به دادگاه معرفي شود،           

.تواند در دادرسي شركت كندنمي

***
حكم به حق الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد           چنانچه دادگاه تجديدنظر    «

».قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني نيست۳۰۹از مصاديق ماده 

در صورتيكه وكيل حق الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولـي دادگـاه           -سؤال

ار نداده باشد، مورد از مصاديق اصالح رأي مـذكور در         تجديدنظر حق الوكاله را مورد حكم قر      

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني است؟۳۰۹ماده 

***



٢٠٣نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۲۱/۱/۱۳۸۶-۱۳۸/۷شماره نظريه 

۱/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۲به نقل از روزنامه رسمي شماره 

شتن حق مطالبه حق الوكاله ضـمن طـرح دعـوي اصـلي،     چنانچه خواهان يا وكيل وي با دا   

مطالبه حق الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بدوي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصـلي               

به حق الوكاله رأي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حـق الوكالـه ايـن مرحلـه صـادر           

دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب   قانون آيين ۳۰۹ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده     

اي اضـافه نـشده يـا اشـتباهي در     اي از قلم نيفتـاده و يـا جملـه   در امور مدني نيست زيرا كلمه  

لـه  لـذا محكـوم  . محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق الوكاله رأي داده نشده اسـت  

ادخواست جداگانـه تقـديم     الوكاله مرحله تجديدنظر د   ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق      

.نمايد

دانشگاهها علي االطالق، اعم از دولتي و خصوصي، مجاز به تطبيق رونوشت و يا فتـوكپي بـا     «

».اصل هستند

قـانون آيـين دادرسـي مـدني مبـادرت بـه       ۵۷توانند براساس ماده  آيا دانشگاهها مي  -سؤال

نمايد؟آموختگان خودتصديق رونوشت يا فتوكپي مدارك دانشگاهي دانش

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۳۱/۳/۱۳۸۵-۲۲۳۱/۷شماره نظريه

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

دانشگاههاي دولتي به يقين كمتر از ادارات دولتي نيـستند و بـه همـين جهـت از مـصاديق              

ر مـدني بـه شـمار        قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـو      ۵۷صريح ماده   

روند و دانشگاههاي خصوصي هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري، تأسيس مي

و مدارك تحصيلي آنها طبق مقررات، همـان اعتبـار و ارزش مـدارك تحـصيلي دانـشگاههاي                  



۲۳٢٠٤و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ه بنابراين دانشگاهها علي االطالق، اعم از دولتي و خصوصي، مجـاز بـ            . باشنددولتي را دارا مي   

اما اين امر به معناي اعتبار فتـوكپي هماننـد اصـل        . تطبيق رونوشت و يا فتوكپي با اصل هستند       

.نيست

***
حق الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبـق تعرفـه              «

ل و شود در صـورتيكه بـين وكيـ       شود در دعاوي مالي از روي بهاي خواسته معين مي         محاسبه مي 

الوكاله با توجه به قيمت واقعي خواسته تعيين       الوكاله اختالف حاصل شود حق    موكل در مورد حق   

».شودمي

شود و اگر بين وكيل و موكـل اخـتالف حاصـل            الوكاله چگونه تعيين مي   ميزان حق  -سؤال

شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق الوكاله معترض باشند تكليـف                  

؟چيست

***
كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه۲۲/۳/۱۳۸۷-۱۵۹۳/۷شماره نظريه 

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون مالياتهاي مستقيم حق الوكاله وكيل همان اسـت كـه در قـرارداد         ۱۰۳با توجه به ماده     

در هـر حـال تمبـر    . اق گـردد آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الص% ۵وكالت قيد گرديده و معادل    

هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق الوكاله در قرارداد  . الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد     

طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعالم گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطـابق تعرفـه عمـل               

نامـه  آيين۳توجه به مقررات ماده الوكاله بادر دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق  . شودمي

همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست      ... تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري       

دادرسـي دادگاههـاي   است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيـز تـابع مقـررات آيـين               

هيچگونـه ارتبـاطي   قانون آيين دادرسي مدني۶۳عمومي و انقالب در امور مدني است و ماده         

الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسـته            به اين موضوع يعني تعيين حق     

گـردد آن هـم در   كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين مـاده اعمـال مـي              



٢٠٥نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نامـه تعرفـه  آيـين ۱۲مقـررات مـاده   . صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشـد         

زماني قابـل اجراسـت كـه در خـصوص تعيـين             ... الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري       حق

الوكاله بين وكيل و موكل اختالف حاصل شود كه در اين صورت نيز اگر بهاي خواسته در             حق

دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس مالك حكم          

.گيردقرار مي

***
نماينده حقوقي از كارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وكيلي كـه وكيـل دادگـستري                   «

زيرا وكيل فقط به عنوان وكيل حق طرح دعـوي دارد نـه بـه عنـوان نماينـده                  . كنداست فرق مي  

».حقوقي

توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير          آيا وكالي دادگستري مي    -سؤال

ي كه مجاز به معرفي نماينده به دادگاهها هـستند، در دادگاههـا شـركت نمـوده و دفـاع                   مراجع

نمايند؟                                                                    

***
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه۲۹/۲/۱۳۸۱-۱۹۱۲/۷شماره نظريه 

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

آئين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب در   ۳۲ماده ۲با توجه به شرايط مذكور در بند      

و نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا         ۲۱/۱/۱۳۷۹امور مدني مصوب    

ي ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشـد تـا بتوانـد فـارغ از شـرايطي كـه وكـال                  

در دعاوي دخالت كند، ... دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و           

اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد، فقط           

.تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقيبه عنوان وكيل دعاوي مي

***



۲۳٢٠٦و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

الوكاله وكيل چنانچه ضـمن صـدور حكـم منظـور نـشده باشـد نيـاز بـه تقـديم             مطالبه حق «

».دادخواست دارد

ها از قبيل حق المـشاوره و هزينـه سـفر وكـالي     آيا حق الوكاله وكيل و ساير هزينه    -سؤال

دادگستري احتياج به تقديم دادخواست دارد يا خير؟

***
اسناد قوه قضائيهكل اداره حقوقي و ۲۳/۲/۱۳۸۷-۱۰۱۸/۷شماره نظريه 

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

و اينكـه حـق الوكالـه    ۱۳۵۶قانون اجراي احكام مدني مـصوب  ۱۵۸ماده  ۲با توجه به بند     

هـايي كـه بـراي اجـراي حكـم          هاي اياب و ذهاب وكيل در عـداد هزينـه         مرحله اجرا و هزينه   

كارشناس و ارزيـاب و حـق حفاظـت امـوال و       الزحمه خبره و    ضرورت داشته باشد مانند حق    

هـاي ايـاب و   شود، بنابراين وصول حق الوكاله مرحلـه اجـراء و هزينـه    نظائر آن محسوب نمي   

نامه تعرفه حق الوكاله، حق المـشاوره و هزينـه سـفر      آيين ۱۷و   ۱۳موضوع مواد   (ذهاب وكيل   

عه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه سوم توس۱۸۷وكالي دادگستري و وكالي موضوع ماده 

از محكوم عليه، محتاج به تقديم دادخواست و ) رياست محترم قوه قضائيه۲۷/۴/۱۳۸۵مصوب  

الوكاله وكيل در رأي دادگاه قيد نشده باشـد         رسيدگي دادگاه است به عبارت ديگر چنانچه حق       

.هاي اجرائي نيست موضوع نياز به تقديم دادخواست داردچون در رديف هزينه

***
».وكالت در دادگستري مختص وكالي دادگستري است«

آيا تفويض وكالت در دفترخانه اسناد رسمي به شخصي كه داراي ليـسانس حقـوق           -سؤال

است براي وكالت در دادگستري كافي است؟

***

اداره كل حقوقي قوه قضائيه۱/۱۰/۱۳۸۶-۶۵۳۷/۷شماره نظريه



٢٠٧نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

وكالت در دادگستري مختص وكالي دادگستري است وكال هم مطابق قانون استقالل كانون       

نماينـد و  نامه اجرائي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي         وكالي دادگستري و آيين   

از نظر پذيرند نه غير آن، بنابراينمراجع قضائي هم با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي          

قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايـد اصـيل بـود و يـا وكيـل             

دادگستري كه مجاز به دخالت در امر دادرسي باشد، بنابراين در فرض استعالم داشتن ليسانس             

حقوق كافي براي وكالت در دادگستري ولو اينكه در دفترخانه به وي وكالت داده باشند نيست        

تواند وارد دعوي شود و يا وكالـت در توكيـل داشـته           خص ايشان فقط به عنوان اصيل مي      و ش 

.باشد كه بتواند به وكيل دادگستري براي انجام كاري كه در استعالم آمده وكالت بدهد

***
در دادگستري يا اصيل و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و نماينده             « 

».ارد استثنايي در حدود قوانين مربوط مي تواند مداخله نمايدحقوقي هم در مو

آيا اشخاصي كه از جانب موكل در دفتر اسناد رسمي به عنوان وكيل كـاري تعيـين                  -سؤال

توانند در امر دادرسي مداخله نمايند؟اند، ميشده

***
اداره كل حقوقي قوه قضائيه۳/۹/۱۳۸۶-۵۷۶۸/۷شماره نظريه 

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸مه رسمي شماره به نقل از روزنا

وكالت در دادگستري مختص وكالي دادگستري است و وكال هـم مطـابق قـانون اسـتقالل            

نامه اجرائي آن با تنظـيم فـرم چـاپي وكالتنامـه انجـام وظيفـه                    كانون وكالي دادگستري و آيين    

يرند نه غير آن، اما اين پذنمايند و مراجع قضائي با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي       مي

تواند بدان معني نيست كه در دفترخانه اسناد رسمي قراردادي تنظيم نشود بلكه هر شخصي مي        

به دفترخانه مراجعه و با تنظيم قرارداد و يا تنظيم وكالتنامه تـوكيلي اقـدام نمايـد كـه شـخص                  

قضائي به عبارت ديگر   مذكور بتواند به وكيل دادگستري وكالت بدهد و يا براي انجام كار غير            



۲۳٢٠٨و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ها در دفاتر اسناد رسـمي فاقـد اشـكال          وكالت كاري تنظيم نمايد كه تنظيم اين چنين وكالتنامه        

به عبارت ديگر از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يـا           . است

يرش نماينـده  بايد اصيل بود و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي و حتـي پـذ      

حقوقي هم امري است اسـتثنائي كـه در حـدود قـوانين مربـوط از جملـه اسـتفاده بعـضي از                      

قـانون آيـين     ۳۲با اصـالحات بعـدي و نيـز مـاده            ۱۳۷۴دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب      

.شودانجام مي۱۳۷۹دادرسي مدني مصوب 

***
ستري در امر اقامه دعـوي يـا دفـاع و    با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي مانند وكالي دادگ   « 

نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكالي دادگستري بايـد     تعقيب دعاوي مداخله مي   

».مشخص باشد

قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در        ۳۵آيا رعايت مقررات ماده      -سؤال

عايه است؟الرامور مدني از جانب نمايندگان حقوقي نيز الزم

***
اداره كل حقوقي قوه قضائيه۲۶/۶/۱۳۸۶-۴۱۹۱/۷شماره نظريه

۲۶/۱۰/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قـانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي     ۳۲با عنايت به اينكه نمايندگان حقـوقي موضـوع مـاده       

مر اقامه دعوي مانند وكالي دادگستري در ا۱۳۷۹عمومي و انقالب در امور مدني مصوب سال 

نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيـز ماننـد وكـالي         يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي      

قانون مذكور از جانـب      ۳۵بنابراين، همان طور كه رعايت ماده       . دادگستري بايد مشخص باشد   

رعايـه  وكالي دادگستري الزامي است، مقررات اين ماده از جانب نمايندگان حقوقي نيز الزم ال              

.است

***



٢٠٩نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اي كه خوانده به عنوان خسارت دادرسي محكوم بـه پرداخـت آن       در تعيين ميزان حق الوكاله    «

».شود، تعداد وكالي خواهان قانوناً مؤثر نيستمي

اي كـه  آيا انتخاب بيش از يك وكيل از جانب خواهان، در تعيين ميزان حق الوكالـه        -سؤال

شود، مؤثر است؟وم به پرداخت آن ميخوانده به عنوان خسارت دادرسي محك

***
اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه۷/۱۲/۱۳۸۵-۹۲۱۸/۷شماره نظريه

۳/۱۱/۸۷-۱۸۶۰۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون آيين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني       ۵۱۹با عنايت به ماده    

الوكالـه، حـق المـشاوره و هزينـه سـفر وكـالي       نامه تعرفه حـق  و مقررات آيين۱۳۷۹مصوب  

قانون برنامـه سـوم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران              ۱۸۷دادگستري و وكالي موضوع ماده      

آيين نامه ياد شده تعيين   ۱۳و   ۱۲،  ۸تا   ۵،   ۱،۳الوكاله وكيل طبق مواد   حق ۲۷/۴/۱۳۸۵مصوب  

تفويض وكالت به موجب يـك  شود، اعم از اينكه خواهان يك وكيل داشته باشد يا بيشتر و       مي

بـه عبـارت ديگـر، در تعيـين ميـزان               . هـاي جداگانـه انجـام شـده باشـد         وكالتنامه يا وكالتنامـه   

شـود، تعـداد   اي كه خوانده به عنوان خسارت دادرسي محكوم بـه پرداخـت آن مـي        الوكالهحق

.وكالي خواهان قانوناً مؤثر نيست

***
توانند بـر عليـه سـازمان مربـوط     وكالء بعد از انتفاي سمت نمينمايندگان حقوقي نيز همانند    «

».طرح دعوي نمايند

هاي دولتي بعد از آنكه به هر علت از سـمت  آيا نمايندگان حقوقي دولت و سازمان    -سؤال

گيري كردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولت و سازمان مربوط طرح دعـوي           خود كناره 

يا نماينده در آن دعوي دخالت نمايند؟نموده و به عنوان وكيل 

***



۲۳٢١٠و ۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه۱۸/۵/۱۳۸۲-۳۷۹۳/۷شماره نظريه

۳/۱۱/۸۷-۱۸۶۱۴به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قـانون آيـين دادرسـي       ۳۲نماينده حقوقي واجد صالحيت با توجه بـه اختيـاري كـه مـاده               

امور مدني براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي        دادگاههاي عمومي و انقالب در    

قانون وكالت، نبايد بعد از منتفـي     ۳۷به وي داده است، همانند وكالي دادگستري بر طبق ماده           

شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وكيل و يا مشاورحقوقي، بر عليه دولت يا قـائم               

آنكه حدود اختيارات نمايندگان حقوقي دولـت، همـان   مقام او، دخالت و يا وكالت نمايد، چه         

حدود اختيارات وكالي دادگستري است و به همين جهت ماننـد وكـالي دادگـستري در ايـن           

.رودموارد مردود به شمار مي
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۲۳٢١٢و۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

.١٣٨٨، چاپ اول، جمجامجهان، انتشاراتنجفيمرتضي، يافتهسازمانجرائم

چـاپ اول،  ، انتـشارات جنگـل،   نيـك طهماسـبي اشرفعلي،مجازاتهاوجرائمدرتغيروثبات

١٣٨٨.

.١٣٨٨حقوقي، چاپ اول، انتشارات، محمد جعفر ساعد، انسانازيسشبيهويفريكحقوق

.١٣٨٨، انتشارات مجد، چاپ اول، باريكلوعليرضا، ...)توثيقيي،ركتمشاعقود(٢معينعقود

.١٣٨٨، انتشارات قضا، چاپ اول، ارسطامحمدجواد، ديگريادلهباآنتعارضوسنداعتبار

رويـش ، انتـشارات  عـسكرزاده حـسن :متـرجم ، ايرايانهجرائمالملليبينگزارشاتمجموعه

.١٣٨٨، چاپ اول، فرداهايجوانه

، چـاپ اول،    )ع(دانـشگاه امـام صـادق       انتـشارات   ،  سعيد بيگدلي ،  هايي در حقوق اسالمي   انديشه

١٣٨٨.

مجالت) ب

دوماهنامه نامه مفيد
١٣٨٧ريور ، شه٦٧سال چهاردهم، شماره 

قانون حاكم بر الزامات خاص غير قراردادي

نجادعلي الماسي، مرضيه افضلي مهر

نوع طالق مبتني بر عسر و حرج

محمدعلي انصاري، محمدحسن صادقي مقدم

مطالبه بهاي شرط؛ تضميني جديد براي جبران تخلف از شرط و نقد رويكردي سنتي

حسين سيمايي صراف

رافيايي در موافقت نامه تريپس و حقوق ايرانهاي جغحمايت از نشانه

شوكت شايسته

هاي غير دولتي در دعاوي كيفري زيست محيطيتاملي بر نقش و جايگاه سازمان

محمدحسين رمضاني قوام آبادي

تصدي كفالت رياست جمهوري در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه

جواد تقي زاده

ي و چگونگي آناصل تناسب جرم و مجازات ؛ چرائ

جعفر يزديان جعفري
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دو فصلنامه پژوهشهاي حقوقي
١٣، پاييز و زمستان ١٤سال هفتم، شماره 

»عمرالبشير « ديوان كيفري بين المللي و صدور قرار جلب 

دكتر سيدقاسم زماني

قتل و صدمه بدني در منازعه

دكتر منصور رحمدل

متيتحقيق و توسعه فناوري نانو از نگاه حق بر سال

جواد شجاع

چالش هاي مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بين المللي در عصر مبارزه با تروريسم

آرامش شهبازي

ادغام شركت هاي تجاري از منظر قوانين ايران

صبا حقيقت

تحريم هوايي ايران با رويكردي به كنوانسيون شيكاگو

اعظم زارع چاهكي

چالشهاي معامالت امالك:موضوع ويژه

قش سند رسمي در بيع امالكن

دكتر حميد ابهري

درآمدي بر جايگاه دفاتر اسناد رسمي در تنظيم معامالت امالك و خالهاي حقوقي آن

محمد كاظم حبيب زاده

چالش ها و نارسايي هاي موجود ناشي از درج قيمت منطقه اي به جاي قيمت واقعي در اسناد رسمي معـامالت                

امالك

حسين قربانيان

حقوقي پيش فروش آپارتمان و راهكارهاي ثبت رسمي آنماهيت 

فيروز احمدي ، هنگامه غضنفري

تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت

دكتر عبداهللا خدابخشي

اليحه قانون تجارت: نقد

نقد شيوه قانون نويسي در اليحه قانون تجارت

دكتر سيدالهام الدين شريفي

هيات وزيران١٣٨٤ب تيرماه تامالتي در خصوص اليحه قانون تجارت مصو

دكتر ربيعا اسكيني
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بررسي انتقادي ابواب يكم تا ششم اليحه قانون تجارت

دكتر سيدالهام الدين شريفي

نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم اليحه قانون تجارت

عليرضا عالي پناه

)١٧١تا ١٣٦مواد (نگاهي به مقررات اليحه قانون تجارت در باب ضمانت مستقل 

تر مرتضي شهبازي نيادك

نقد و بررسي ادغام شركت هاي تجاري در اليحه قانون تجارت

دكتر احمد بيگي حبيب آبادي

مجله حقوقي دادگستري
١٣٨٧، پاييز ٦٤سال هفتاد و دوم، شماره 

هاي ارزيابي كيفرهاي اجتماع محورچالش

محمد فرجيها

محور در ايرانبستري براي اعمال كيفرهاي اجتماع : سرمايه اجتماعي

اميرحمزه زينالي

هاي زندانگامي به سوي جايگزين: نظارت الكترونيكي

عباس تدين

)حال و آينده ( هاي حبس در نظام عدالت كيفري ايران جايگاه جايگزين

حسن حاجي تبار فيروزجائي

از نظريه تا عمل: كيفرهاي اجتماع محور 

محمد يكرنگي ، مهدي ايرانمنش

»هاي اجتماعي جايگزين زندان مجازات« وق اجتماعي در اليحه محروميت از حق

اميرحسن نيازپور

هاي آنمباني ارزيابي اثربخشي كيفرهاي اجتماع محور و تحليل يافته

حسن قاسمي مقدم

ترجمه

ارزيابي برنامه نظارت فشرده براي بزه كاران مواد مخدر در تعليق مراقبتي و ازادي مشروط

صليمهرداد رايجيان ا

كيفرهاي اجتماع محور در اياالت متحده آمريكا

مينا صديق فر
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ماهنامه دادرسي

١٣٨٨، مرداد و شهريور ٧٥سال سيزدهم، شماره 

تطبيقي در مباني حقوق اسالم و حقوق غرب

دكتر سام سوادكوهي فر

اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

امين فضل اللهي

ساوات و برابري در قوانين كيفري ايرانبررسي حق م

جواد صالحي ، محمدرضا سخنور

اضطرار در فقه و حقوق كيفري

فاطمه عامري مهر

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

محمدرضا يزدانيان

بررسي بزه قاچاق انسان يا آدم خواري نوين

رشيد ذره كارگر

اعانت براثم در حقوق جزاي اسالم

خضارتيامير شريفي

پيشگيري از ارتكاب جرايم نياز حياتي جامعه اسالمي

مهدي شعبان زاده

پيشگيري وضعي از بزه ديدگي جنسي به عنف در جرايم

محمدرضا حدادزاده نيري

بررسي فقهي و حقوقي نشوز زوجه و زوج

رقيه خدابنده

آشنايي با اصطالحات حقوقي ديگر كشورها

حميد معظمي

اسنادي در معامالت بين الملليمباني حقوقي اعتبار 

مهدي هنرمند

بررسي وضعيت مهريه ابرا شده در صورت وقوع طالق

سيدمحمدباقر حسيني
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فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

١٣٨٨، تابستان )١٠پياپي (٢سال سي و نهم، شماره 

ارزيابي قواعد ناظر بر كيفيات مخففه در حقوق ايران

حمد آشوري ، محمدجواد فتحيم

تشكيل دادگاه ويژه لبنان؛ نگاهي متفاوت در حقوق كيفري بين المللي

حسين آقايي جنت مكان

« انگلستان، آمريكا( بررسي تطبيقي مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقي : جايگاه سرقت در حوزه مفهومي مالكيت   

، كانادا و ايران» فلوريدا 

چلبيحسين آقايي نيا ، آزاده

ماهيت و شرايط مسئوليت ضامن چك در حقوق ايران

ربيعا اسكيني

نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

محسن ايزانلو ، عباس ميرشكاري

زمان عاقله

مصطفي جباري

شناخت ماهيت اطالعات نهايي در بورس اوراق بهادار

لعيا جنيدي ، محمد نوروزي

ياتي كشور و نظارت ديوان عدالت اداري بر آننقش و جايگاه شوراي عالي مالياتي در نظام مال

محمدجواد رضايي زاده ، ابوالفضل درويش وند

آيين تعقيب جنايات در دادسراي ديوان كيفري بين المللي

محمود صابر

مطالعه تطبيقي شبه قاعده درء در فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان

محسن صفري، رضا زهروي

ماهيت حقوقي وصيت

عباسعلي عميد زنجاني، سهيل جدي، بشري كريميآيت اهللا

بيني بر روابط قراردادياثر نقض قابل پيش

بهنام غفاري فارساني
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نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزيابي امور موضوعي در دادرسي مدني

مجيد غمامي ، سيدمحمد آذين

امشروعتاملي در ركن مادي كالهبرداري و تحصيل مال به طريق ن

مجتبي فرح بخش

قواعد حاكم بر استجواب كيفري

عباس كريمي ، ايمان رحيمي پور

هاي ظهور حقوق كيفري امنيت مدار در فرانسهجلوه

سيدمحمود مجيدي

نقش طراحي محيطي در پيشگيري از جرم

فيروز محمودي جانكي ، مجيد قورچي بيگي

ژرمني-نظام حقوقي رومي تاملي در عوامل تاثير پذيري حقوق نوين ايران از

كمال الدين هريسي نژاد

ضميمه

معاهده برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري

عليرضا محمدزاده وادقاني ، حسن محسني

انطباق تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت با حقوق بشر و حقوق بين الملل بشر دوستانه

جمشيد ممتاز

هاي حقوقيسايت) ج

هـاي حقـوقي را     هاي حقوقي در اين شماره برخـي ديگـر از سـايت           يتدر ادامه معرفي سا   

:كنيمخدمت دوستان گرامي معرفي مي

سايت بانك مقاالت حقوقي

اين سايت به همت دكتر غالمرضا خواجي راه اندازي شده است و مقاالت حقوقي بسياري          

بهـره بـرداري از   عالقمندان مي توانند جهت . هاي مختلف در آن گردآوري شده استدر زمينه 

:اين سايت به آدرس ذيل مراجعه نمايند

http://lawnet.ir/

http://lawnet.ir/
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سايت دادستاني كل كشور

دادستاني كل كشور چند سالي است كه پايگاه خود را در فضاي اينترنت دايـر نمـوده و بـه      

تواي سايت به راحتي براي عموم قابل  مح. ارائه مطالب و مقاالت حقوقي ارزنده اي مي پردازد        

براي دسترسي به . دسترسي است و مي توان از منابع و اخبار حقوقي ارائه شده در آن بهره برد        

:اين سايت به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد

http://www.dadsetani.ir/newver/index2.asp

سايت امور حقوقي و مجلس رياست جمهوري

معاونت امور حقوقي و مجلس رياست جمهوري مدتي است كه پايگاه اطالع رساني خـود            

را در دسترسـي عمـوم قـرار داده    ... ها و لـوايح و را فعال نموده و در آن مقاالت، قوانين، طرح     

ايي است كه كمك شـاياني  هاي قضاز جمله نكات مثبت اين سايت قرار دادن نمونه فرم   . است

:براي دسترسي به اين سايت به آدرس ذيل مراجعه فرمائيد. به وكال و قضات مي نمايد

http://www.hvm.ir

پايگاه مجالت دانشگاه تهران

د از دانشگاه تهران در راستاي ارتقاي جايگاه خود در ميـان دانـشگاه هـاي دنيـا و بـه تقليـ          

دانشگاه هاي برتـر اقـدام بـه راه انـدازي پايگـاه الكترونيكـي مجـالت خـود نمـوده و نـسخه            

از نكات مثبت اين پايگـاه امكـان   . الكترونيكي مجالت خود را در دسترس عموم گذاشته است   

اين پايگاه . ثبت نام در آن و ارسال مقاالت جهت چاپ در مجالت مورد نظر نويسندگان است        

:قابل دسترسي استدر آدرس ذيل 

http://journals.ut.ac.ir

http://www.dadsetani.ir/newver/index2.asp
http://www.hvm.ir/
http://journals.ut.ac.ir/
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تاب ی 
١كيومرث سپهري وكيل پايه يك دادگستريبه كوشِش

آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور،       «كتاب مجموعه    ،براي اين شماره  

حدت رويه و نشر مـذاكرات هيـأت عمـومي ديـوان     كه به همت اداره و» ۱۳۸۷تا  ۱۳۲۳سالهاي  

جلـد اول ايـن مجموعـه بـه آراء حقـوقي      . ، انتخاب گرديـده اسـت  دهعالي كشور تأليف و منتشر ش   

رأي وحـدت رويـه بـه همـراه خالصـه مفيـدي از جريـان        ۲۰۶اختصاص يافته است كه مـشتمل بـر        

رأي و ۳۰۰است حاوي حـدود  ها و اختالف مراجع مربوطه است جلد دوم كه آراء كيفري         پرونده

لينگور تهيه شده است و كااين مجموعه دو جلدي در قطع جيبي و با جلد         . باشددر دست چاپ مي   

صـفحه و بـه   ۵۴۵و اسـتفاده اسـت، جلـد اول بـا         ) ري در كيـف   ياز نظر جايگ  (به راحتي قابل حمل     

اي فهرسـت تـاريخي   كتـاب دار . قيمت پنجاه هزار ريال در دسترس عالقه مندان قـرار گرفتـه اسـت    

نظير و به طرز مناسبي اين مجموعه در نوع خود بي. شودآن مالحظه مي  است كه عنوان رأي نيز در       

.صفحه آرايي و حروف چيني شده است

..."انداين چنين نگاشتهدر مقدمه کتاب در مقدمه كتاب رئيس محترم وقت ديوان عالي كشور 

گـانی آراء مبـادرت نمـوده سـپس     يم باينـسبت بـه تنظـ   م اوالً تا آنجا که مقدور است يشد بر آن 

اي از شأن صدور، نسبت بـه  مدارك و منابع مورد اعتماد، ضمن بررسي و بيان خالصه       براساس

جمع آوري و چاپ آراء، با رعايت ترتيب تاريخي مبادرت نماييم كه با لطف خداوند متعال و               

1 www.sepehrilawyer.com
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۱۳۲۳آراء حقوقي و جزايي از سـال        همت همكاران عزيز اداره وحدت رويه، نسبت به تأليف          

.رأي وحدت رويه قضايي را در بر دارد اقدام گرديدتا آخر سال جاري كه تقريباً پانصد فقره 

البته كمبود امكانات، پراكندگي موضوعات و لزوم اعمال دقت، وصـول بـه ايـن منظـور را                  

.ييمنماطوالني كرد كه در اين خصوص به قصور و تقصير خويش نيز اذعان مي

به اعتبار وضع مقررات جديـد قـانوني ممكـن       بعضي از آراء مجموعه      :الزم به يادآوري است   

است كاربرد عملي نداشته باشد ولي چون مطالعه و آگاهي از علت صدور آنها موجب آشنايي            

با نحوه استدالل همكاران سلف و ادبيات قضايي آنان تشخيص گرديد، بنابراين از حذف آنهـا               

.وديم از طرف ديگر حفظ آراء هيأت عمومي را نيز در نظر داشتيمخودداري نم

اي كه به اين ترتيب فراهم آمده است از حيث اينكـه توسـط ديـوان عـالي كـشور              مجموعه

تدوين و منتشر گرديده و توضيح مختصر و گويايي براي علت صدور آراء دارد در نوع خود از 

هاي مؤثرتري را در اين زمينه اميدواريم آيندگان قدمامتياز و اعتبار ويژه اي برخوردار است كه      

.دار گردندبردارند و نگذارند وظيفه اصلي ديوان عالي كشور را افراد غير مسؤول عهده

از اينكه با نصيب توفيقات الهي، توانستيم براي نخـستين بـار در تـاريخ دادگـستري ايـران                   

ــل گــرديم خد  ــه انتــشار آراء هيــأت عمــومي نائ ــان را صــميمانه شــاكر و اســالمي ب اونــد من

".سپاسگزاريم

ن مطـابق آنچـه كـه در    رم دو رأي حقـوقي و خالصـه سـابقه آ   جهت استحضار خوانندگان محتـ    

.گردددرج مياست،كتاب آمده

۲۰/۴/۱۳۴۵مورخ ۶۲۲رأي شماره 

پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از محكومان تضامني موجـب سـلب تكليـف             :عنوان

.دادرسي از سايرين خواهد بودپرداخت هزينه

اختالف نظر شعب چهارم و دهم ديوان عالي كشور:علت طرح

هزينه دادرسي :موضوع

خالصه گزارش پرونده



٢٢١های نشرتازه

شعبه دهم ديوان عالي كشور پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از محكومان تضامني را               

قرار دادگـاه اسـتان بـر رد    كافي و مسقط وظيفه و تكليف محكوم ديگر دانسته و بر اين اساس   

درخواست پژوهشي يكي از محكومان تضامني كه هزينه دادرسـي را بـه دليـل پرداخـت آن از       

سوي محكوم ديگر نپرداخته، نقض كرده است ولي شعبه چهارم پرداخـت هزينـه دادرسـي از                 

طرف يكي از محكومان تضامني را مسقط وظيفه و تكليف محكوم ديگـر ندانـسته و در مـورد             

.ابه قرار رد دادخواست پژوهشي را تأييد كرده استمش

موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت قريب به اتفـاق چنـين            

: اندرأي داده

رأي هيأت عمومي

قانون آيين دادرسـي مـدني هزينـه دادخواسـت بـه نـسبت بهـاي        ۶۸۳چون بموجب ماده   «

در موردي كه دو يا چنـد تـن متـضامناً بـه پرداخـت      گردد محكوم به مورد شكايت وصول مي     

هـاي متعـدد   مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواست 

شكايت نمايند پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجـب سـلب تكليـف پرداخـت      

ايـن رأي بـه   . تأييـد اسـت  بنابراين رأي شعبه دهـم مـورد  . هزينه مزبور از سايرين خواهد بود   

در مورد مشابه الزم االتباع ۱۳۲۸موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه        

.است

۱۰/۷/۱۳۶۹مورخ ۵۳۶رأي شماره 

گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه ظرف پانزده روز به بانـك     :عنوان  

.باشدمراجعه شده به منزله واخواست مي

اختالف نظر شعب ششم و دهم ديوان عالي كشور :علت طرح

گواهي عدم پرداخت وجه چك:موضوع

خالصه گزارش پرونده



۲۳٢٢٢و۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

شعبه سوم دادگاه شهرستان سابق تهران در مورد دعوي دارنده چكي كه از بانك محال عليه  

پرداخت برگشت شده عليه صادر كننده و دو نفر ظهرنويس به نحو تضامني، صادر كننده را به               

ها بـه ايـن اسـتدالل كـه         وجه چك و خسارات دادرسي محكوم كرده ولي در مورد ظهرنويس          

قـانون  ۲۹۵خواهان دليلي بر واخواست چك مورد دعوي به دادگاه ارائه ننموده و طبـق مـاده            

۱۰/۵/۱۳۴۰-۳۱۴ماده تواند جايگزين اعتراض نامه شود و به استناد     اي نمي تجارت هيچ نوشته  

قانون تجارت نسبت بـه بـروات   ۲۹۳پروتست مقرر در ماده «: ح صادر گرديده استبه اين شر 

تجارتي به منظور نكول محال عليه است تا پس از تحقق نكول دارنده برات مجاز و محق براي 

مراجعه به صادر كننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنان مجتمعاً باشد و نسبت به چك اتيان        

بيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانك قانون تجارت پيش ۲۳۶ي كه ماده    اين تشريفات به نحو   

ملي ايران بر عدم تأديه چك كافي بوده و الزامي براي واخواست در مورد چك بر عليه بانـك               

نيست، چون ظهرنويس در قبال دارنده چك مسؤول عدم تأديه وجه چك از طرف بانـك نيـز               

م خواندگان اعالم و وجه چك مطالبه گرديـده ودادگـاه   ضمن ارسال اظهارنامه ارسالي به فرجا     

نيز توجه دعوي را به نامبردگان پذيرفته و با اين وصف قرار عدم استماع دعوي به استناد قانون 

باشد و تجارت در مطالبه وجه چك از ظهرنويس به عنوان اينكه واخواست نشده غيرموجه مي           

ود و رسيدگي به دعوي دارنده چك عليه      شقرار فرجام خواسته مخدوش تشخيص و نقض مي       

قانون آيين دادرسي مدني به همان دادگاه صـادر كننـده قـرار              ۵۷۶ها با رعايت ماده     ظهرنويس

با وجود اين، شعبه دهم ديوان عالي كشور گواهي بانك محال عليه داير بر عـدم    » .محول است 

۲۸۰اخواست مقرر در مـاده  قانون تجارت به جاي و۲۹۵پرداخت وجه چك را به استناد ماده     

قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چك را در مقابل دارنده چك مسئول           

پرداخت وجه چك نشناخته و نظر دادگاه حقوقي يك زنجان را بر محكوميت ظهرنويس چك            

.تأييد نكرده است

:اندنين رأي دادهموضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چ



٢٢٣های نشرتازه

رأي هيأت عمومي

تـا  ۳۱۰و قانون تجارت به شـرح مـواد    ۳و   ۲در مادتين    ۱۳۵۵قانون صدور چك مصوب     

شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته از آن جمله كه كيفيت صدور چك و تكليـف   ۳۱۵

ه چك يـا  دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت وج    

صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب بـه صـادر كننـده        

. چك مي باشد

قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقـق  ۳۱۴مسؤوليت ظهرنويس چك موضوع ماده      

باطي با قانون تجارت قيد شده ارت۲۸۰يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده            مي

بنابراين گواهي بانك محال عليه داير به عدم تأديه وجه چك كـه در مـدت     . كندچك پيدا نمي  

باشد و رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي   ۱۵

كه هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور هم با آن موافقت داشته، صحيح و منطبق با موازين 

بـراي  ۱۳۲۸اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحـدت رويـه قـضائي مـصوب            . نوني است قا

.االتباع استها در موارد مشابه الزمشعب ديوان عالي كشور و دادگاه



۲۳٢٢٤و۲۲مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 


