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پژوهش، پیگردی عمیق و جست و جویی موشکافانه در واقعیت های موجود است که با هدف کشف نقاط 
قوت و ضعف و علل ناکارآمدی راهکارهای در جریان اجرا یا تمامیت یافته صورت می گیرد. هدف کلی فرآیند 
پژوهش، » اثبات یا ابطال تبیین های گزینش شده است که در هر حوزه ای برای تفسیر علّی پدیده ها، به کار 
می رود.« از آن جا که کشف علت، مقدمه رفع)در صورت مانع بودن در مسیر ارتقاء( یا تقویت آن)در صورت 

ضرورت وجود علت برای ارتقاء( است، لذا پژوهش در هر عرصه ای، ضرورتی انکارناپذیر می باشد. 
از سوی دیگر علوم انسانی، زیربنایی ترین علوم است از آن جهت که سازنده شالوده انسانی متعادل، خالق 

و پژوهشگر است که می تواند حوزه های علوم تجربی را غنا بخشد. 
این مختصر، مقدمه ای بود بر ارزش و جایگاه تحقیق، به ویژه در علوم انسانی. اما هدف از این مقدمه، بیان 
خاطره تلخ برگزاری همایشی در خانواده پژوهی بود که بانیان آن دو مرکز مهم مطالعاتی و اجرایی در موضوع 
زنان بودند و در محلی نه دور از حضور قشر تحصیل کرده، بلکه در کانون علم و اندیشه – دانشگاهی بزرگ 
و معتبر- برگزار شد. اما نه قداست هفته پژوهش از آن جهت که یادآور استحباب نزدیک به وجوِب طلِب علم 
بر همه مسلمانان است، نه قداست مکان پذیرای طالبان علم، که دانشگاه بود و مهد علم، نه قداست خانواده 
و اهمیت آن در پایه گذاری جامعه انسانی متعالی، که موضوع گردهم آیی بود و نه امکانات و توانایی های مالی 
برگزارکنندگان همایش، هیچ یک نتوانست مشتاقان را به وادی ارائه نتایج پژوهش هایی که برای هر یک ماهها 
و سال ها خون دل خورده شده بود، بکشاند. مشتاقان!! به غلط رفتم. چرا که مشتاقان، 

خود به سر خواهند آمد. 
فرهیخته  جامعه  به  که  آنان  به  بود  اهانتی  حقیقت  در  سالن،  خالی  صندلی های 
اسالمی معتقدند و از آن دفاع می کنند. آن گاه که بانی همایش که از صبح روز اول 
تا عصر روز آخر و حتی وقت استراحت و ناهار، از صندلی خود تکان نخورده بود و 
صبورانه به پژوهشگرانی که مشتاق ارائه نتایج تحقیق و یافته های خود بودند، 
گوش سپرده بود، به عنوان حسن ختام در جایگاه سخنران ایستاد، گفت 
که نمی خواست مصدع اوقات شود و بیان واقعیتی کند که از صندلی های 
خالی نمودار است، اما از آن جا که جمع را خودمانی و دور از اغیار یافت 
– چرا که سالن صرفًا پذیرای ارائه کنندگان تحقیق و مسؤولین 
همایش بود و بس-  پس، از غربت پژوهش گله کرد. 
گفت که از فراخوان جهت شرکت در این گردهم آیی 
فروگذار نکرده و بیش از چهارصد و پنجاه 
و  است  کرده  ارسال  نامه  دعوت 
در  دعوت نامه  تعداد  این 
سالن  باز  درهای  کنار 
همه،  روی  به  همایش 

سرمقاله

غربت پژوهش
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عظمت این واقعیت 
تلخ را بیشتر نمودار 

می ساخت.
 مقصر کیست؟ 

راهکار چیست؟
در کشوری که آمار سرانه 

حال  می شود،  محدود  دقیقه  به  مطالعه 
از عبادت  آن که بزرگان دین، تفکر را باالتر 

خوانده اند، از که باید علت را پرسید؟
در کشوری که مردم برای مشاهده دویدن چندین نفر به دنبال 

یک توپ، شب را پشت درب سالن های ورزشی به صبح می رسانند، 
در کشوری که بلیط کنسرت های موسیقی را با گذشت اندک زمانی 
از اعالم برنامه، باید به بهای گزاف نه از باجه فروش، بلکه از دست 

دیگران خریداری کرد، در کشوری که رستوران هایش، که روز به روز 
به تعداد آن افزوده می شود، همیشه پر است، از که سوال کنی که چگونه است که 

بدون دریافت بلیط ورودی هم هیچکس در مجمع علمی حضور نمی یابد؟
چگونه است که در این مجمع علمی حتی اگر بدون  دریافت وجهی، خدمتی را 

که رستوران ها ارائه می دهند، ارائه دهی، عطای خوردن ناهاری رایگان را به لقای 
پژوهشگران مشتاق، می بخشند؟ 

و چگونه است. . . ؟؟؟
بگذار روی دیگر سکه را نگاه کنیم: دانشجویانی که در جلسه اول درس از استاد جزوه ای مطالبه می کنند 
که با بیان موجز، مانع امتحان را کوتاه کند، مردمی که هیچ گاه در کیف دستی خود کتابی حمل نمی کنند تا در 
فرصت های بی برنامه گی، به تورق آن بپردازند، مردمی که کتاب می خرند تا زینت بخش کتابخانه های زیبا باشد 
همچنان که ظروف کریستال چنین اند، صدا و سیما یی که از همایش های علمی صرفًا چند سکانس کوتاه، آن 
هم از دریافت جایزه ها، شکار می کند و بس، مسؤوالنی که برای یک پروژه علمی دستمزدی قرار می دهند که 
صرفًا کفایت هزینه ایاب و ذهاب پژوهشگر را می  کند و در مقابل جایزه)نه دستمزد( ورزشکاری که مدالی به 

گردن آویخته، چونان کاه  است در برابر کوه،. . . 
کدام یک در غربت پژوهش مقصرند؟

سوال دیگر، بیان راهکارها بود، راهکارهای زدودن غبار غربت از پژوهش و پژوهشگر. اما پرداختن به آن را 
بی فایده می بینم. زیرا تا مقصر را نیابی و بی پایه بودن عذر تقصیر را به او ثابت نکنی، سخن گفتن از راهکارها، 
بی مورد است. تقصیر ها، آبیاری کننده ریشه فاسدی است که بالندگی در عرصه تحقیق را به زردی و خزان مبدل 
می کند. نامگذاری هفته ای به نام پژوهش برای پاسداشت این عامل تعالی، الزم است، اما آن گاه کافی است که 

با رفع موانع، گذر از مسیر تحقیق را هموار سازیم. به امید فرا رسیدن آن روز...
سردبیر
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منشور عدالت

پیامدهای منفی فقدان عدالت

به  الحق  »فان  است؛  جامعه  در  چیز  مهم ترین  عدالت 
قامت السموات واالرض«؛ آسمان وزمین به عدالت وابسته 
است، نظام اجتماعی هم به عدالت وابسته است. اگر عدالت 
حتی  آزاد  جامعه  یک  در  نیست.  جامعه  در  هیچ چیز  نباشد، 
در  هم  امنیت  نباشد،  عدالت  اگر  آمریکایی،  سبک  به  آزاد 

به یک طرف می رود.  نباشد، همه خیرات  اگر عدالت  است.  استفاده چی  و سوء  برخوردار  مرفه،  خدمت طبقه 
هشت سال دوران سازندگی که از بهترین و پرکارترین دوران های ما بود را گذراندیم، خیلی تالش شده است، 
خیلی زحمت کشیده  شده است؛ اما خاصیت دوران بازسازی همین است، پول در جامعه زیاد است، زرنگ ترها 
بی مالحظه ترها، بی قانون ترها، بی خداترها، در چنین شرایطی سوء استفاده می کنند و اکثریت کشور، یعنی طبقه 
مستضعفین، پابرهنه ها، کسانی که بار تورم بر روی دوش آن هاست، وگرانی ها بر آنها فشار می آورد همان هایی 
که فرمودند؛سرشان بی کاله می ماند؛ طبقه کارمند، طبقه کارگر، کسبه ضعیف، قضات پاکدامن، قاضی ای که در 
سنین نزدیک به بازنشستگی چند کیلو پرونده را زیر بغل خود می گذارد و به خانه می برد برای این که درآمدی 

داشته باشد، فشارها روی این هاست، این خالف عدالت است. ما برای این نیامده ایم.
فلسفه وجود من که یک طلبه هستم و امثال من در این جا این است که بتوانیم عدالت را اجرا کنیم و الغیر.

دعایی که شما برای آمدن امام زمانتان می کنید که اعز همه خالیق عنداهلل و عند عباده الصالحین است- 
این است که می گوییم:»یمأل اهلل به االرض َعدال و ِقسطا« نمی گویید دینًا و خلقًا. بشر تشنه عدالت ودنبال 

عدالت است.

لزوم تأمین عدالت همه جانبه و فراگیر
عزیزان من! این کشورهای غربی برای این که خودشان را از مسأله عدالت راحت کنند، شعارهای دیگر 
می دهند. عدالت مقوله ای نیست که چیزی جای آن را بگیرد. در جامعه عدالت الزم است. عدالت در همه امور 
اما فرصت های  باشند،  اندازه درآمد داشته  اقتصادی الزم است. نمی گوییم همه یک  از جمله عدالت  اجتماع، 

بهره   مندی از امکانات عمومی در اختیار همه قرار گیرد و سوء استفاده درکار نباشد. 

نقش عدالت در امنیت اقتصادی 
اگر  است.  عکس  به  می رود؛  بین  از  اقتصادی  امنیت  می زنید،  حرف  عدالت  به  راجع  شما  گفتند  بعضی 
عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها و چپاول گرها هستند که از بی عدالتی سود می برند. انسانی که 

می  خواهد سرمایه گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می آید؛ عدالت پشتیبان اوست. 

تأمین عدالت، افتخار قوه قضاییه
افتخار قوه قضاییه این است که بتواند عدالت را در جامعه تأمین کند. از جرم پیشگیری کند این ها کار الزم 
دارد. خیلی تالش کردند، من می دانم. ما بحمداهلل موفق هستیم. گزارش های خوبی به من داده می شود اما من 
به همه، به بدنه، به مجموعه، به شخصیت های گوناگون قوه قضاییه عرض می کنم که تالش الزم است، تحقیق 
و پی گیری می خواهد تا بتوانید ان شاءاهلل روش هایی را پیدا کنید که این کار انجام گیرد. در غیر این صورت به 
نتایج و اهداف این انقالب نخواهیم رسید. باید عدالت در جامعه تأمین شود. ان شاء اهلل خدای متعال هم بر این 
تالش ها ترحم خواهد کرد. رحمت الهی شامل حال جامعه خواهد شد، حدود الهی اجرا خواهدشد و موازین و 
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نگرشی علمی و کاربردی
 به قرارهای نهایی

)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(
محمد مصدق

اشاره

بحث پیرامون قرارهای نهایی ادامه دارد. در دو شماره پیشین برابر 

امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   6 ماده 

موارد  و  تعقیب  موقوفی  قرار  خصوص  در   1378 مصوب  کیفری 

صدور آن بحث کردیم. اکنون آنچه که پیش رو دارید مباحث مربوط 

است.  نهایی  قرارهای  از  دیگر  یکی  که  است  تعقیب  منع  قرار  به 

روش ما تا پایان این بحث همان خواهد بود که در دو شماره گذشته 

مالحظه کردید یعنی هدف، بیان مسائل مبتال به و کاربردی پیرامون 

قرارهای نهایی است. اینک مباحث مربوط به قرار منع تعقیب را نیز 

با همان روش آغاز می کنیم.

قسمت سوم: قرار منع تعقیب
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درآمد
یکي از قرارهاي نهایي که پس از پایان تحقیقات 
تعقیب  منع  قرار  قضایي صادر مي شود،  مقام  توسط 
است و فرق آن با قرار موقوفي تعقیب در این است 
مقام  و  است  شکلي  قرار  تعقیب،  موقوفي  قرار  که 
قضایي بدون ورود در ماهیت دعواي جزایي، آن را 
همان صورتي  به  را  جزایي  امر  یعني  مي کند  صادر 
که مطرح شده و در همان حدي که مورد رسیدگي 
قرار  حالي که  در  مي کند.  متوقف  است،  گرفته  قرار 
منع تعقیب یک قرار ماهوي است یعني مقام قضایي 
کلیه اقدامات و تحقیقات الزم را درخصوص موضوع 
نمي تواند  چون  نهایت  در  و  مي دهد  انجام  پرونده 
برمي دارد و  تعقیب  از  احراز کند، دست  را  مجرمیت 

قرار منع تعقیب متهم را صادر مي کند.)1(

الف - جهات صدور قرار منع تعقیب
به  تعقیب  منع  قرار  ایران،  قضایي  سیستم  در 

دوجهت صادر مي شود:)2( 
الف- جرم نبودن عمل ارتکابي 

ب- فقد دلیل یا فقدان دالیل کافي بر انتساب 
جرم 

با توجه به این که جهات صدور قرار منع تعقیب 
دو  از  هرکدام  و  است  برخوردار  خاصي  اهمیت  از 
صورت  به  دارد،  دنبال  به  را  خاصي  نتیجه   ، جهت 
مختصر هر دو جهت را به طور جداگانه مورد بحث 

قرار مي دهیم: 

1- قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل 
ارتکابي 

هرگاه عمل ارتکابي در زمان وقوع، فاقد وصف 
کیفري باشد یعني قانونگذار برابر ماده)2(ق.م.ا براي 
آن مجازاتي مقرر نکرده باشد، قرار منع تعقیب صادر 
مي شود. به عنوان  مثال شخصي مبلغي را برای مدت 

پنج ماه به دیگري قرض مي دهد. پس از پایان مهلت 
مقرر، بدهکار از بازپرداخت بدهي خود امتناع مي ورزد 
و طلبکار علیه او به عنوان کالهبردار شکایت مي کند 
درحالي که این عمل از مصادیق قرض و فاقد وصف 
کیفري است و مطالبه وجه، مستلزم تقدیم دادخواست 
و رعایت مقررات آیین دادرسي مدني است)3( بنابراین 
قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابي 

صادر مي شود. 
عمل  نبودن  جرم  جهت  به  تعقیب  منع  قرار 
قابل   1381 ق.ت.د.ع وا.ا  ماده)3(  برابر  ارتکابي، 
تجدیدنظر مي باشد لیکن از اعتبار مطلق امر مختوم 
قرار،  شدن  قطعي  از  پس  یعني  است.  برخوردار 
تحت  مجدداً  اتهام  همان  به  نمي توان  را  شخص 

تعقیب قرارداد. 
لحاظ  به  تعقیب  منع  قرار  نمونه 

جرم نبودن عمل ارتکابي 
 ... شعبه  فوق العاده  وقت  در   ... تاریخ  به   
انقالب  و  عمومي  دادسراي  دادیاري  بازپرسي/ 
امضاء کننده ذیل تشکیل  به تصدي   ... شهرستان 
به  و  ... تحت نظر مي باشد  پرونده کالسه  و  است 

شرح ذیل اقدام به  صدور قرار مي نماید:
انقالب  و  عمومي  دادسراي  محترم  ریاست 

شهرستان ...  
  ... ... فرزند... علیه آقاي  در این پرونده آقاي 
فرزند... به عنوان کالهبرداري شکایت نموده است 
مبلغ  است که  داده  توضیح  در شکایت خودش  و 
داده  قرض  او  به   ... تاریخ  در  ریال  یکصدمیلیون 
نیز  عادي  رسید  و  برگرداند   ... تاریخ  در  تا  است 
بر تعهد خود ارائه داده که تصویري از آن ضمیمه 
آن  بازپرداخت  از  سررسید  در  ولي  است.  پرونده 
عمل  این که  به  نظر  است.  نموده  خودداري  مبلغ 
ارتکابي از مصادیق قرض مي باشد که فاقد وصف 
کیفري است، قرار منع تعقیب متهم به لحاظ جرم 

قرارمنع تعقیب
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به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر 
و قطعي شده باشد دیگر نمي توان به همین اتهام او را 
تعقیب کرد مگر بعد از کشف دالیل جدید که در این 
صورت فقط براي یک مرتبه مي توان به درخواست 
تعقیب  دادگاه  هرگاه  نمود.  تعقیب  را  وي  دادستان 
قرار  و  رسیدگي  بازپرس  کند  تجویز  را  وي  مجدد 

مقتضي را صادر مي نماید...« 
 اینک سؤال این است که چنانچه قرار منع تعقیب 
مهلت  در  شاکي  یعني  باشد  شده  قطعي  دادسرا  در 
مقرر اعتراض نکرده باشد و پرونده به دادگاه نرفته 
اجازه  جدید،  دالیل  کشف  صورت  در  آیا   )3( باشد 
دادگاه براي تعقیب متهم الزم 

است یا خیر؟ 
در پاسخ به این سؤال باید

گفت: گرچه بند »ن« ماده 3 
ق.ت.د.ع وا.ا اطالق دارد اما به 
نظر مي رسد اجازه دادگاه براي 
تعقیب مجدد فقط در صورتي 
الزم است که قرار منع تعقیب 
با تأیید دادگاه قطعي شده باشد 
واال اگر بدون اعتراض شاکي 
قطعي شده باشد، تعقیب مجدد 
با درخواست دادستان و بدون 
نظریه  دادگاه صورت مي گیرد.  از  اخذ مجوز  به  نیاز 
راستاي  در  نیز  قضاییه)5(  قوه    اداره  حقوقي  مشورتي 
تأیید این نظر گفته است »با توجه به ماده 180 قانون 
آیین دادرسي کیفري مصوب 1290 قرار منع تعقیب 
به لحاظ عدم کفایت دلیل که در دادگاه به قطعیت 
تعقیب  جدید،  دلیل  کشف  صورت  در  است،  رسیده 
متهم فقط براي یک بار با اجازه دادگاه میسر خواهد 
بود اما در صورتي که در دادگاه قطعیت نیافته باشد، 
براي تعقیب متهم درصورت کشف دالیل جدید نیاز 

به اجازه دادگاه نیست«. 

محمد مصدق)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(

 3 ماده  ک  بند  به  مستنداً  ارتکابي  عمل  نبودن 
قانون اصالح تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب 
مصوب 1381 صادر و اعالم مي گردد. قرار صادره 
پس از موافقت دادستان ظرف ده روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در دادگاه صالح مي باشد. 

بازپرس / داديار شعبه ... دادسراي عمومي و انقالب ...

2- قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا 
فقدان دالیل کافي 

خصوصیت قرار منع تعقیب 
فقدان  یا  دلیل  فقد  لحاظ  به 
اتهام  انتساب  در  کافي  دالیل 
به شخص در این است که در 
جدید  دالیل  تحصیل  صورت 
دال بر توجه اتهام، قرار صادره 
مرجع  و  مي باشد  عدول  قابل 
نادیده  با  مي تواند  قضایي 
را  متهم  مجدداً  آن،  گرفتن 
به  دهد.  قرار  تعقیب  مورد 
قرار،  نوع  این  عبارت دیگر 
در  ندارد  را  مختوم  امر  اعتبار 

نبودن  مجرمانه  لحاظ  به  تعقیب  منع  قرار  حالي که 
عمل انتسابي، اعتبار مطلق امر مختوم را دارد. 

قطعي شدن قرار منع تعقیبي که به وسیله دادسرا 
صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته  به دو 
صورت ممکن است محقق شود. یکي این که از طرف 
از تاریخ  شاکي یا مدعي خصوصي در مدت ده روز 
ابالغ، اعتراضي صورت نگرفته باشد و دیگر این که 
از اعتراض شاکي و رسیدگي در دادگاه صالح،  پس 
قرار صادره مورد تأیید قرار گیرد)4( بند »ن« ماده 3 
ق.ت.د.ع وا.ا در این خصوص مقرر مي دارد:»...هرگاه 

اجازه دادگاه براي تعقيب مجدد فقط در 
صورتي الزم است كه قرار منع تعقيب 
با تأييد دادگاه قطعي شده باشد واال 
اعتراض شاكي قطعي شده  بدون  اگر 
درخواست  با  مجدد  تعقيب  باشد، 
از  مجوز  اخذ  به  نياز  بدون  و  دادستان 

دادگاه صورت مي گيرد.
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قوه   حقوقي  اداره   از  دیگري  مشورتي  نظریه  
جزایي  مشورتي  کمیسیون  نظر  مبناي  بر  قضاییه 
اختصاصي مورخ 1353/10/18 همین نظر را پذیرفته 

است.)6( 

هر  صدور  موجبات  که  صورتي  در  پرسش: 
قاضي  وظیفه  شود،  فراهم  تعقیب  منع  قرار  نوع  دو 
چیست؟ آیا باید هردو قرار را صادر کند یا صدور یکي 

از آنها کافي است؟
جرم  لحاظ  به  تعقیب  منع  قرار  صدور  پاسخ: 
نبودن عمل ارتکابي، مقدم بر نوع دیگر آن است، زیرا 
باید این موضوع را احراز کند که  ابتدا  مقام قضایي 
عمل ارتکابي داراي خصیصه جزایي است یا خیر. اگر 
ندهد،   را یک فعل مجرمانه تشخیص  ارتکابي  فعل 
تالش برای کسب دلیل فاقد وجاهت عقلی است و 
باید قرار نوع اول را صادر کند. ولي اگر فعل ارتکابي 
را داراي خصیصه کیفري تشخیص دهد، باید قراین 
و امارات  دال بر آن را بررسي نماید. در این صورت 
چنانچه دالیل را برتوجه اتهام کافي تشخیص ندهد، 
با لحاظ اصل برائت، قرار منع تعقیب از نوع دوم صادر 
می کند. بنابراین اگر در پرونده اي، جهات منع تعقیب 

به هردو اعتبار وجود داشته باشد نباید در یک قرار، 
توضیح  که  همان گونه  زیرا  شود  لحاظ  جهت  هردو 
داده شد، آثار این دو قرار متفاوت است.7  به عنوان 
مثال غلط است اگر بنویسیم: »صرف نظر از فقدان 
دالیل، به لحاظ جرم  نبودن عمل ارتکابي، قرار منع 
تعقیب صادر و اعالم مي گردد« یا بنویسیم: »صرف 
نظر از مجرمانه نبودن عمل انتسابي به خاطر فقدان 
دالیل کافي قرار منع تعقیب صادر و اعالم مي گردد.  )8( 
پرسش: آیا دادستان مي تواند از قرار منع تعقیبي 

که با آن موافقت نموده  است، عدول نماید؟
پاسخ: اداره حقوقي قوه قضاییه در مقام پاسخ به 
این پرسش این گونه اظهارنظر کرده است:»درصورتي 
که پرونده به دادگاه نرفته و قرار منع تعقیب به تأیید 
دادگاه نرسیده باشد، عدول از آن )درصورتي که موجه 

باشد( براي دادستان بالاشکال است.«)9(
با توجه به بندهاي 1 و 2 شق »ب«  پرسش: 
به  رسیدگي  مرجع  که  ق.آ.د..د.ع.وا.ک   )257( ماده 
حسب  را  منقوض  برائت  رأي  و  تعقیب  منع  قرار 
مورد همان، دادگاه صادر کننده قرار و دادگاه تجدید 
نظردانسته و با توجه به آثار و نتایج قرارمنع تعقیب و 
رأي برائت و این که رأي، اعم از قرار و حکم مي باشد 
و با عنایت به این که در مواد )232( و )287( و )177( 
همان قانون صراحتًا به قرار منع تعقیب و رأي برائت 
اشاره شده  است، آیا بین رأي برائت و قرار منع تعقیب 
در مواد فوق الذکر تفاوتي وجود دارد؟ و محل صدور 

هرکدام در حین رسیدگي به اتهام ها چگونه است؟
پاسخ: حقوقدانان و همکاران قضایي در پاسخ به 
این پرسش اختالف نظر دارند. عده اي براین عقیده اند 
که چنانچه دلیل کافي علیه متهم وجود نداشته باشد 
یا عمل ارتکابي فاقد جنبه کیفري باشد، برای متهم 
برائت  تعقیب و در دادگاه حکم  قرار منع  در دادسرا 
صادر مي شود و بعد ازصدور قرار منع تعقیب قطعي، 
امکان تعقیب مجدد متهم تحت  شرایطي وجود دارد 

نمونة قرار منع تعقیب به جهت فقد دلیل 
یا فقدان دالیل کافي

ریاست محترم دادسراي ...
    درخصوص اتهام ... فرزند ... مبني بر ارتکاب 
یک فقره سرقت تعزیري نظربه این که جز شکایت 
وجود  پرونده  در  متهم  علیه  دیگري  دلیل  شاکي 
ندارد لهذا، به علت فقد دلیل کافي قرار منع تعقیب 
از  پس  صادره  قرار  مي گردد.  اعالم  و  صادر  وي 
موافقت دادستان ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ، 

قابل اعتراض در دادگاه صالح مي باشد . 

قرارمنع تعقیب
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ولي درخصوص حکم برائت چنین امکاني نیست.)10(
عده اي دیگر معتقدند که مطابق بند »الف« ماده 
)177( ق.آ.د.د.ع.وا.ک درصورت عدم توجه اتهام به 
دادگاه  وي،  به  انتسابي  عمل  نبودن  جرم  و  متهم 
برائت  رأي  یا  پیگرد  منع  قرار  مورد درصدور  حسب 

مخیر است.)11( 
نظریه  یک  در  قوه قضاییه  حقوقي  اداره  لیکن 
قبولي  قابل  نظریه  مي رسد  نظر  به  که  مشورتي)12( 
باشد، چنین اظهارنظرکرده است: » قرار منع تعقیب، 
و  بوده  ق.آ.د.د.ع وا.ک   )257( ماده   2 بند  مشمول 
 )257( ماده  »ب«  4 شق  بند  مشمول  برائت  حکم 

و  بود  خواهد  قانون  همان 
منع تعقیب  قرار  صدور  اصواًل 
حین تحقیقات و بدون تشکیل 
و  طرفین  دعوت  و  جلسه 
صادر  امر  ماهیت  در  ورود 
رأي  که  درصورتي  می شود، 
است  مواردي  مختص  برائت، 
جلسه  تشکیل  با  دادگاه  که 
طرفین  از  دعوت  و  دادرسي 
ماهیت  وارد  دالیل،  بررسي  و 
تصمیم  اتخاذ  و  شده  دعوي 

مي نماید.
دو نظریه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاییه نیز به 
شماره هاي ) 7/5578 – 1373/8/14()13( و )7/5570-

1373/8/15()14( در راستاي تأیید همین نظر  است.
پرسش: درصورت حدوث اختالف بین بازپرس 
در  و  متهم،  مجرمیت  یا  منع تعقیب  در  دادستان  و 
نهایت حل اختالف با تأیید قرار منع تعقیب از سوي 
دادگاه، آیا دادگاه دیگر مي تواند به عنوان رسیدگي به 
اعتراض شاکي، قرار جلب به محاکمه مشتکی عنه را 

صادر کند یا خیر؟ 
»ل«  بند  از  مستنبط  این که  به  باتوجه  پاسخ: 

ماده)3(ق.ت.د.ع وا.ا این است که رأي صادره از دادگاه 
در مقام حل اختالف بین بازپرس و دادستان، قطعي 
مجدد  طرح  بنابراین  است،  تجدیدنظر  غیرقابل  و 
حقیقت،  در  که  شاکي  اعتراض  عنوان  به  موضوع 
همان موضوعي است که قباًل در دادگاه اولي مورد 
است.  قانوني  مجوز  فاقد  شده  است،  واقع  رسیدگي 
اداره حقوقي قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتي)15( 
است:  اظهارنظر کرده  این سؤال چنین  به  پاسخ  در 
»به موجب بند 5 از ماده)219( قانون اصالح موادي 
حل   )1361/6/6 اصالحي   ( ق.آ.د.ک1290  از 
اختالف بین دادستان و بازپرس در صالحیت دادگاه 
رأي  و  مي باشد  دو  کیفري 
بنابراین  است.  قطعي  دادگاه 
طرح مجدد موضوع به عنوان 
اعتراض شاکي در شعبه دیگر 
همان دادگاه فاقد مجوز قانوني 
از شعبه مذکور  رأي صادره  و 

غیرقابل ترتیب اثر است.«
دادگاه  چنانچه  پرسش: 
اعتراض  به  رسیدگي  مقام  در 
شاکي نسبت به قرار منع تعقیب 
بین  اختالف  مقام حل  در  یا 
بازپرس و دادستان )درصورتي 
که یکي معتقد به مجرمیت و دیگري معتقد به منع 
به عدم صالحیت ذاتي دادسرا،  باشد( معتقد  تعقیب 

باشد تکلیف چیست؟ و چگونه باید اظهارنظر کند؟
پاسخ: عده اي معتقدند که دادگاه باید بدون اعتنا 
اظهارنظر  موضوع  درخصوص  صالحیت،  مقوله  به 
کند زیرا پرونده جهت رسیدگي شکلي و حل اختالف 

به دادگاه ارسال شده  است نه رسیدگي ماهوي.
عده اي دیگر بر این عقیده اند که دادگاه، ضمن 
به  را  صالحیت  عدم  موضوع  موضوع،  به  رسیدگي 

دادسرا ابالغ مي کند.

محمد مصدق)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(

دعوت  و  جلسه  تشكيل  بدون  قرار 
صادر  امر  ماهيت  در  ورود  و  طرفين 
برائت،  رأي  كه  درصورتي  می شود، 
با  دادگاه  كه  است  مواردي  مختص 
از  دعوت  و  دادرسي،  جلسه  تشكيل 
ماهيت  وارد  داليل،  بررسي  و  طرفين 
دعوي شده و اتخاذ تصميم مي نمايد.
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بدون  دادگاه  که  است  آن  بر  نیز  سوم  نظر 
اظهارنظر درخصوص موضوع، پرونده را با صدور قرار 

عدم صالحیت، به مرجع صالح ارسال مي نماید.
از نظریات فوق داراي اشکاالتي است  هر یک 
ذاتًا  دادگاه  مذکور،  فرض  در  چون  که  گفت  باید  و 
صالحیت رسیدگي را ندارد، حق رسیدگي و دخالت 
در پرونده را نیز نمي تواند داشته باشد بنابراین، قرار 
منع پیگرد را به لحاظ عدم صالحیت رسیدگي دادسرا 
)نه به لحاظ وارد بودن اعتراض شاکي( نقض مي کند 
و پرونده را جهت صدور قرار عدم صالحیت به دادسرا 
براي  این خصوص  در  دادگاه  نظر  و  مي کند  ارسال 
عدم  قرار  باید  دادسرا  و  است  الزم االتباع  دادسرا 
صالحیت به شایستگي مرجع صالح صادر مي نماید و 

نمي تواند امتناع نماید.
اداره حقوقي قوه قضاییه نیز در این خصوص ارائه 
شرح  بدین  گرفته  صورت  استعالم  است.  نظر کرده 

است:
» درصورتي که در دادسراي نظامي بازپرس با 
موافقت دادستان قرار منع پیگرد صادر کند و پرونده 
ارسال شود،  دو  نظامي  دادگاه  به  اعتراض شاکي  با 
نظامي  دادسراي  اصواًل  که  باشد  معتقد  دادگاه  اگر 
فاقد صالحیت ذاتي بوده، اقدام دادگاه در کدام یک از 

موارد ذیل صحیح است: 
را  پرونده  پیگرد  منع  قرار  نقض  با  دادگاه  الف( 
ارسال  با صدور قرار عدم صالحیت به مرجع صالح 

مي نماید.
ب( دادگاه بدون اظهارنظر درخصوص قرار منع 
پیگرد پرونده را با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح 

مي فرستد.
ج( دادگاه قرار منع پیگرد را نقض می کند و پرونده 
را جهت صدور قرار عدم صالحیت به دادسرا ارسال 
مي نماید و دادسرا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه است.

د( باعنایت به مقررات ماده)172( ق.آ.د.د.ع وا.ک 

و سایر مقررات، دادگاه صرفًا مجاز به تأیید یا نقض 
قرار منع پیگرد است و نمي تواند پرونده دادسرا را با 

قرار عدم صالحیت به مرجع دیگري ارسال نماید.

نظریه مشورتي اداره حقوقي که در پاسخ به این 
استعالم ارائه شده بدین شرح است: »دادگاه نظامي 
در مقام رسیدگي به قرار منع تعقیب صادره که مورد 
تأیید  یا  نقض  را  آن  باید  است  شده  واقع  اعتراض 
نماید، لذا باتوجه به شقوق اعالم شده در استعالم در 
صورت نقض آن مي باید طبق شق»ج« عمل نموده 
و با نقض قرار صادره، پرونده را به دادسراي نظامي 
اعاده کند تا آن مرجع با صدور قرار عدم صالحیت، 

پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.«)16(
همین اداره در نظریه مشورتي دیگر چنین اظهار 
نظر کرده است:»در مواردي که مرجع رسیدگي کننده 
ذاتًا صالحیت رسیدگي به جرم را نداشته باشد، حق 
دخالت در پرونده را ندارد. بنا به مراتب، دادگاه نظامي 
قرار  به  متهم  اعتراض  به  رسیدگي  مقام  در  که  دو 
دادگاه  ذاتي  متوجه عدم صالحیت  موقت،  بازداشت 
نظامي مي شود، باید بدون هیچ  اقدامي، پرونده را نزد 
بازپرس رسیدگي کننده )صادر کننده( قرار اعاده نماید 
تا بازپرس ضمن صدور قرار عدم صالحیت، دستور 

اعزام متهم را به مرجع صالح صادر نماید«. )17(
تعقیب  منع  قرار  این که  به  باتوجه  پرسش: 
شاکي  سوي  از  فقط  ق.ت.د.ع وا.ا  ماده)3(  برابر 
پرونده شاکي  اعتراض مي باشد، درصورتي که  قابل 
نداشته باشد آیا این قرار قطعي است یا قابل اعتراض 

می باشد؟
ماده)3(  بند یک شق »ن«  از  پاسخ: »مستفاد 
ق.ت.د.ع وا.ا این است که قرار منع تعقیب درصورتي 
و  قطعي  باشد،  نداشته  خصوصي  شاکي  پرونده  که 

غیرقابل تجدیدنظر مي باشد.«)18(
آیین  قانون  در  این که  به  عنایت  با  پرسش: 

قرارمنع تعقیب
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دادرسی کیفری، اصالح قرار نهایی دادسرا یا عدول 
سوی  از  و  نشده  پیش بینی  دادستان  توسط  آن،  از 
تعقیب  موقوفی  قرار  با  پیگرد  منع  قرار  آثار  دیگر 
متفاوت است، آیا دادسرا پس از صدور قرار موقوفی 
تعقیب می تواند نسبت به اصالح قرار مزبور و صدور 

قرار منع تعقیب اقدام نماید؟
پاسخ: برخی معتقدند چون مقررات آیین دادرسی 
کیفری بر ممنوعیت عدول دادسرا از اظهارنظر قضایی 
خود حکمی بیان ننموده و با توجه به مفهوم مخالف 
ماده )180( ق.آ.د.ک 1290 و ماده 3 ق.ت.د.ع وا.ا راجع 
به قرار منع تعقیب دادسرا و با عنایت به رویه قضایی 

قرار  که  کشور  دادسراهای  در 
منع تعقیبی را که توسط دادگاه 
از  پس  نرسیده  قطعیت  به 
توسط  جدید،  دالیل  کشف 
می دانند  عدول  قابل  دادسرا 
سؤال  موضوع  اصل  در  و 
آن(  از  عدول  یا  قرار  )اصالح 
یا  تعقیب  منع  قرارهای  میان 
وجود  تفاوتی  تعقیب  موقوفی 
ندارد و به عبارتی قرار موقوفی 
تا  ندارد  تعقیب ویژگی خاصی 
دادسرا  لذا  نباشد،  عدول  قابل 

می تواند با وجود دالیل و علل موجه از قرار موقوفی 
اصالح  را  آن  عبارتی  به  یا  نموده  عدول  تعقیب 

نماید.
برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به روح 
قوانین به ویژه قوانین مصوب پس از پیروزی انقالب 
اسالمی که با هدف حفظ استحکام آراء و نظم حقوقی 
و جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی تدوین شده اند 
به گونه ای که به قضات دادگاه نیز اجازه تعدیل رأی 
خود را نداده است و با توجه به ذیل بند»ن« ماده 3 
ق.ت.د.ع وا.ا و ذیل ماده )180( ق.آ.د.ک 1290 که 

اجازه دادگاه استان را برای عدول از قرار منع تعقیب 
از سوی مقامات دادسرا ضروری دانسته و موارد آن 
را فقط در قرار منع تعقیب و آن هم تنها برای یک 
مرتبه تجویز نموده است، بنابراین نمی توان به عدول 
از قرار موقوفی تعقیب تسری دهیم و عدول از قرار 

موقوفی تعقیب جایز نیست.
قوانین  روح  با  بیشتر  اول  نظر  می رسد  نظر  به 
حاکم، سازگاری دارد زیرا چنانچه پس از صدور قرار 
موقوفی تعقیب توسط دادسرا، دالیل و مدارکی دال 
بر برائت متهم ارائه شود، با توجه به وحدت مالک 
حفظ  لحاظ  به  دادستان   )3( ماده  »ن«  بند  ذیل 
قرار  از  تواند  حقوق متهم می 
و  کند  عدول  تعقیب  موقوفی 
قرار  ماهوی،  رسیدگی  ضمن 
منع تعقیب صادر نماید. ضمنًا 
تعقیب  موقوفی  قرار  چنانچه 
باشد،  رسیده  دادگاه  تأیید  به 
فک قرار باید از طریق دادگاه 

صورت گیرد.
پرسش: با عنایت به مفاد 
 1290 ق.آ.د.ک   )172( ماده 
مرجع  بعدی،  اصالحات  و 
رسیدگی به اعتراض نسبت به 
قرار منع تعقیب صادر شده از شعب دادسرای نظامی 

دادگاه نظامی، یک است یا دادگاه نظامی دو؟
صالحیت  بودن  حصری  به  عنایت  با  پاسخ: 
دادگاه نظامی یک به موارد احصاء شده در ماده )7( 
قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 
بر  به ماده )8( قانون مزبور، اصل  با توجه  1368 و 
مگر  می باشد  دو  نظامی  دادگاه  رسیدگی  صالحیت 
باشد.  یک  نظامی  دادگاه  در صالحیت  که  مواردی 
لذا در فرض سؤال با توجه به مواد )7( و)8( قانون 
تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و مالک بند 5 

محمد مصدق)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(

و  داليل  وجود  با  می تواند  دادسرا 
علل موجه از قرار موقوفی تعقيب 
را  آن  عبارتی  به  يا  نموده  عدول 

اصالح نمايد.
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ماده )22( قانون مزبور، رسیدگی به اعتراض نسبت 
به قرار منع پیگرد دادسرا در صالحیت دادگاه نظامی 

دو است.
 

پي نوشت ها
آيين دادرسي كيفري، جلد  1- آخوندي، محمود، 
دادسرا و  معاونت آموزش قوه قضاييه،   – 5، ص 299 

دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي، ص 469
2- آخوندي، همان منبع، ص 300

ص  منبع،  همان  قوه قضاييه،  آموزش  معاونت   -3
470

منبع،ص  همان  قضاييه،  قوه  آموزش  معاونت   -4
472

 1370/7/21-  7/3928 شماره  مشورتي  نظريه   -5
اداره حقوقی قوه قضاييه

نظر  مبناي  بر  که  حقوقي  اداره  مشورتي  نظريه   -6
کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 1353/10/18 
ارائه شده است: »در موارد قرار منع تعقيب، بايد جهات 
آن را درنظر گرفت به اين ترتيب که اگر جهت صدور 
نبودن  قانوني و حكمي نظير جرم  از جمله مسائل  قرار 
تعقيب  اين صورت  باشد، در  يا شمول مرور زمان  عمل 
قانوني  موقعيت  هم  جديد  داليل  باوجود  متهم  مجدد 
مبتني  تعقيب  منع  قرار  صدور  اگر  ولي  داشت  نخواهد 
به  با  باشد،  دليل  مانند عدم کفايت  بر مسايل موضوعي 
تجديد  را  تعقيب  مي توان  جديد  داليل  آوردن  دست 
شده باشد،  قطعي  دادسرا  در  تعقيب  منع  قرار  اگر  نمود. 
تجديد تعقيب رأسًا از طرف دادسرا به عمل مي آيد ولي 
درصورت طرح آن در دادگاه استان ) که برابر ماده 172 
قانون آيين دادرسي کيفري سابق، مرجع اعتراض به قرار 
منع تعقيب بود( و اظهارنظر به منع تعقيب به لحاظ عدم 
کفايت ادله از طرف دادگاه مزبور، تعقيب مجدد با اجازه 

دادگاه استان مي باشد«.
7- آخوندي، همان منبع، ص 305

8- معاونت آموزش قوه قضاييه،همان منبع، ص 472
9- نظريه مشورتي شماره 7/2013 -1370/3/28 اداره 

حقوقی قوه قضاييه
مشاوره قضايي  معاونت آموزش قوه قضاييه،   -10

تلفني، جلد 4، ص 84 
11- نظريه مشورتي به شماره 7/11081 - 1381/12/6 

اداره حقوقی قوه قضاييه 
12-نظريه مشورتي شماره 7/9189 - 1379/10/10 

اداره حقوقی قوه قضاييه
13- نظريه مشورتي شماره 7/5578 – 1373/8/14 
اداره حقوقی قوه قضاييه:»در کليه مواردي که دادگاه بدون 

مي نمايد،  رأي  انشاي  به  مبادرت  امر،  ماهيت  در  ورود 
رأي دادگاه قرار ناميده مي شود.« 

14- نظريه مشورتي شماره 7/5570 – 1373/8/15 
اداره حقوقی قوه قضاييه: »صدور رأي برائت مختص به 
موارد تشكيل جلسه و دعوت طرفين و بررسي داليل و 
تشكيل  دادگاه  اگر  و  مي باشد  ماهيت موضوع  در  ورود 
جلسه ندهد و احراز عدم وقوع بزه يا عدم توجه اتهام را 

به متهم بنمايد ، بايد قرار منع تعقيب صادر نمايد«.
15- نظريه مشورتي شماره 7/5916  -1362/12/22  

اداره حقوقی قوه قضاييه
 1380/1/18  -  7/77 شماره  مشورتي  نظريه   -16

اداره حقوقی قوه قضاييه 
17- نظريه مشورتي شماره 7/1829 - 1381/3/20 

اداره حقوقی قوه قضاييه
18- معاونت آموزش قوه قضاييه، مشاوره قضايي 

تلفني، جلد 5،ص 131

قرارمنع تعقیب
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بررسی جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی 

با رویکردی تطبیقی

چکیده

مستی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری است که همانند صغر و جنون، 

امکان انتساب جرم را به مرتکب زایل می سازد. علی رغم اختالف در تعریف 

ایران، مستی را  مستی از نظر منشأ یا عوارض آن باید گفت مقنن کیفری 

به گونه ای که سالب اراده و اختیار فرد باشد در جرایم مستوجب قصاص و 

مجازات های تعزیری و بازدارنده مورد توجه قرار داده است. به گونه ای که در 

قتل عمد، مستی موجب سقوط قصاص می شود و در مجازات های تعزیری 

قانون مجازات اسالمی)ق.م.ا(  جاری است.  بازدارنده، حکم عام ماده 53  و 

مع هذا رفع خالءهای قانونی در خصوص امکان اخذ دیه یا بارکردن مجازات 

تعزیری بر قاتل مست، رفع ابهام در تاثیر مستی در مجازات های حدی و دیه، 

ضروری است و به نظرمی رسد توسعه تعریف مستی به حالت های برخاسته 

از قرص های روانگردان و مواد مخدر، با مصالح اجتماعی انطباق دارد. 

کلید واژه ها: مستی، مسؤولیت کیفری، مسلوب االراده، قتل عمد، سقوط 

قصاص، حقوق تطبیقی. 

سیدعباس جزایری
وکیل دادگستری
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درآمد
جایگاه مستی در حقوق کیفری ایران که برگرفته 
از فقه امامیه می باشد، موضوع این نوشتار است که 
نظام های  با  کشور  چهار  حقوق  به  کوتاه  نگاهی  با 

حقوقی مختلف، بحث را کامل می کند. 

الف: تعریف مستی
قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده و ظاهراً 
تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. حقوقدانان 
کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه هرکدام به 
فراخور موضوع بحث، از مستی تعریفی ارایه داده اند. 
تعاریف  می گیرند؛  قرار  دسته  دو  در  مذکور  تعاریف 
دسته اول بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را 
با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده اند و کانون 
مستی  آثار  و  عوارض  به  معطوف  دوم  دسته  توجه 
است. وجه  اشتراک دو دسته تعاریف فوق آن است 
که در هر دو، مستی یک وضعیت و کیفیت خاص و 

به عبارت دیگر یک حالت می باشد. 
در تعریف مستی به اعتبار منشأ آن گفته شده: 
»مستی، حالتی است که بر اثر شرب خمر یا استعمال 
هر ماده شیمیایی دیگر، از قبیل مواد مخدر و امثال 

آن ایجاد می شود.«)1( 
چنین  آن  عوارض  و  عالیم  اعتبار  به  مستی 
که  است  خاصی  کیفیت  است:»مستی  شده  تعریف 
تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی و 
تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب 
اختالل تام یا نسبی اراده می گردد، به طوری که این 
وضعیت با سرور و شادمانی توأم است. فرد نظم کالم 
را که در حالت عادی  آنچه  از دست داده و  را  خود 
مایل به ذکر آن نیست، بیان می کند و احساس قدرت 

می نماید«.)2(
ندارد.  وجود  نظر  اتفاق  مستی،  منشأ  مورد  در 
برخی وجود میزان معینی الکل در خون را به معنی 
مستی و یا معادل آن دانسته اند و برخی دیگر برای 

مستی درجاتی قایل شده و بسته به عوارض و عالیم، 
آن را به جزیی یا کلی تقسیم کرده اند. 

دارای  جزا  حقوق  که  حقیقت  به این  توجه  با 
استقالل است و تکلیفی به تبعیت از مفهوم پزشکی 
یا ادبی مستی ندارد و از سوی دیگر اثری بر تفکیک 
مستی  قانونًا  و  نیست  بار  کلی  و  جزیی  به  مستی 
به  لهذا  نیست،  اثر  منشأ  باشد  اراده  سالب  جزء  که 
کاًل  فرد  وقتی  که  باشد  آن  صحیح تر  نظرمی رسد 
ننامیم.  مسلوب االراده نگردیده است، وی را مست 
مصرف  میزان  اعتبار  به  نه  را  مستی  این که،  یعنی 
الکل یا مانند آن - که به دالیل مختلف تأثیر آن از 
فردی به فرد دیگر نوسان می پذیرد- بلکه به اعتبار 
کیفیات عارض بر شخص، تعریف نماییم. قانونگذار 
در ماده)165 ق. م. ا(  در مبحث شرب خمر، نوشیدن 
خمر را صرف نظر از میزان آن یا بروز حالت مستی، 
جرم می داند. مراد از مست شدن، گذر از حد و مرزی 
است که با گذر از آن فرد را مست می دانیم و بعضًا 
این  در  است.  گردیده  تعبیر  کلی  مستی  به  آن  از 
نگردیده،  االختیار  مسلوب  کاًل  که  کسی  برداشت، 
نیز  ا  م.  ق.  ماده)718(  عالوه  به  نمی باشد.  مست 
که مست بودن راننده را موجب تشدید کیفر او قرار 
داده است، وصف کلی یا جزیی برای مستی مرتکب، 
قایل نشده است. یا توجه به مقررات فوق و با عنایت 
شدن  االراده  مسلوب  ق.م.ا   )53( ماده  در  به این که 
متعاقب شرب خمر)مستی(، موضوع حکم قرار گرفته 
و در ماده)224( قانون موصوف نیز قانونگذار صراحتاً  
اشاره ای به مسلوب االراده شدن جزیی نکرده و صرفًا 
در مقام توضیح و تشریح مستی قاتل، گفته است که 
بوده و قصد  االختیار  به کلی مسلوب  اثر مستی  در 
از او سلب شده باشد، لذا مستی چیزی جز مسلوب 

االختیار شدن در نتیجه شرب مسکر نیست. 
چنین  جمله  این  مخالف  مفهوم  از  بعضًا   
دو  بر  قانونگذار مستی  نظر  از  که  نموده اند  استنباط 
نوع است؛ مستی کلی، یعنی)مستی که کاًل مسلوب 

جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی و...
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سید عباس جزایری )وکیل دادگستری(

موضوعیت دارد. رابعًا- تا زمانی که اختیار کاًل سلب 
نگردد، به فرد قانونًا و عرفًا مست اطالق نمی گردد. 
هم  ایجاز،  بر  عالوه  شده  ارایه  تعریف  که  آنجا  از 
آثار آن  ناظر به منشأ مستی بوده و هم دربرگیرنده 
است و مطابق با نظر قانونگذار در مواد قانونی پیش 
نظر  از  تعریف مستی  را می توان  آن  گفته می باشد، 
سابقه  بر  مزبور  تعریف  دانست.  جزایی  قانونگذار 
فقهی و تاریخی متکی بوده و حتی عرف جامعه نیز 
حالت  به  جامعه،  زیرا عرف  است.  آن  مقوم  و  مؤید 
عارض شده بر فرد، متعاقب مصرف انواع قرص های 
روانگردان یا به حالت سرخوشی ناشی از مواد مخدر 
و سایر مواد شیمیایی، مستی نمی گوید. شایان ذکر 
به  راجع  نظر  اختالف  که  است 
اختالف  موجب  مستی  تعریف 
فاحش در نتیجه گیری شده و در 
تفسیر موّسع مقررات  به  مواردی 
توالی  که  است  انجامیده  جزایی 
خواهد  دنبال  به  زیادی  فاسد 
داشت. برای نمونه تشدید مجازات 
راننده ای که داروی روانگردان یا 
ماده مخدر مصرف نموده است و 
و مجروح  یا مضروب  قتل  سبب 
شدن عابر گردیده است، به استناد 
ماده)718( ق.م.ا، مصداق بارز تفسیر موّسع مقررات 
به  قانونگذار  منظور  و  خواست  با  مغایر  و  کیفری 

نظرمی رسد. 

ب-   انواع مستی
بنا به شرحی که گذشت، تقسیم مستی به کلی 
جاری  مقررات  نظر  از  و  تر،  خشک  یا  و  جزیی،  و 
تنها  و  است  قانونی  محمل  فاقد  و  بوده  منتفی 
تقسیم بندی دارای مبنای قانونی، تقسیم مستی به 

ارادی)خودخواسته( و غیر ارادی)ناخواسته( است. 

االختیار  مسلوب  جزیی)کاًل  مستی  و  شده(  االختیار 
االراده شدن  »مسلوب  که  آن  حال  و  است(.  نشده 
به صورت کلی« توصیف و توضیحی تکمیلی برای 
مطلق مستی است. به نظر می رسد چنان چه کسی به 
طور کلی اختیار از کف نداده باشد و صرفًا به صورت 
جزیی تحت تأثیرخمر قرار گرفته باشد، نمی توان بر 

او عنوان مست بار نمود. 
از سوی دیگر مستی به عنوان یک حقیقت قانونی 
بر  مسکر  شرب  متعاقب  که  است  حالتی  شرعی،  و 
شخص عارض می گردد و دیگر حاالت مستی گونه 
می گردد،  عارض  سایرمواد  مصرف  تأثیر  تحت  که 
مستی محسوب نمی شود و از آنجا که شارع مقدس و 

ایرانی صرفًا  به تبع آن قانونگذار 
با مستی ناشی از شرب مسکرات 
آشنایی دارد، توسعه دامنه تعریف 
مستی در مقررات جاری و تسّری 
با  مشابه  حاالت  به  مستی  حکم 
داروهای  مصرف  متعاقب  که  آن 
شیمیایی  و  مخدر  روانگردان، 
از  خروج  نوعی  می آید،  وجود  به 
دارد  و ضرورت  است  متیقن  قدر 
شمول  عدم  یا  شمول  قانونگذار 
در  را  مستی  به  راجع  مقررات 
خصوص این حاالت اعالم نماید. 

که  است  حالتی  مستی  قانون،  نظر  از  بنابراین 
تخمیری  از  مسکر)اعم  شرب  متعاقب  است  ممکن 
را کاًل  یا تقطیری()3( بر شخص عارض شده و فرد 
مسلوب االختیار نماید. در تعریف ارایه شده از مستی؛ 
اواًل- مستی، صرفًا ناشی از مصرف مایعات سکرآور 
ثانیًا- مصرف مسکر و شرب خمر  نظیر خمر است. 
حالت  این  و حدوث  ندارد  مستی  با  ضرورتًا مالزمه 
متعاقب شرب خمر محتمل است و نه حتمی. ثالثًا- 
به  بالضروره  خون  در  الکل  مشخصی  میزان  وجود 
آن  متعاقب  اراده  کلی  سلب  و  نبوده  مستی  معنی 

حقيقت  يک  عنوان  به  مستی 
قانونی و شرعی، حالتی است كه 
متعاقب شرب مسكر بر شخص 
حاالت  ديگر  و  می گردد  عارض 
تأثير  تحت  كه  گونه  مستی 
مصرف سايرمواد عارض می گردد، 

مستی محسوب نمی شود
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1-  مستی ارادی و غیر ارادی
بدین  است.  مسکر  شرب  اثر  و  نتیجه  مستی، 
مایعات  شرب  یا  مصرف  متعاقب  صرفًا  که  توضیح 
سکرآور ایجاد می شود. البته عارض شدن این حالت 
متعاقب شرب خمر، حتمی و قطعی نبوده و با توجه به 
میزان مصرف، عادت مصرف کننده، غلظت مشروب، 
جنس، سن، قدرت تحمل شخص و غیره، از فردی 

به فرد دیگر متفاوت بوده، در نوسان است. 
کسی که مشروب )تخمیری یا تقطیری( نوشیده، 
این  پی حصول  در  و  نکرده  اراده  را  مستی  ضرورتًا 
مستی  قصد  به  فردی  است  ممکن  نیست.  نتیجه 
عارض  وی  بر  حالت  این  لیکن  نماید  خمر  شرب 
نگردد یا محتمل است فردی شرب خمر نماید، ولی 

نخواهد مست گردد. 
به نظر می رسد مهمترین موضوعی که می تواند 
و  تقسیم  مبنای  و  بوده  مختلف  فروض  بین  فارق 
که؛  است  مطلب  این  گردد،  حکم  اختالف  موجب 
نموده، مرتکب  آیا کسی که مشروب مصرف  اواًل- 
خیر؟  یا  است  گردیده  معصیتی  یا  جرم  حرام،  فعل 
آیا مجاز بودن یا ممنوعیت شرب مسکر، برای فرد 
از  حاصل  عواقب  و  آثار  احکام،  تفاوت  در  تأثیری 
غیر  برای  خمر  شرب  نمونه،  خیر؟برای  یا  دارد  آن 
مسلمان فاقد منع قانونی بوده و صرفًا تظاهر و تجاهر 
به آن قابل مؤاخذه است. مضطر یا مجبور به سبب 
شرب خمر اضطراری و اجباری، بازخواست نمی شوند. 
تصور  حالل  نوشیدنی  را  خمر  به اشتباه،  که  فردی 
می دانیم.  مسؤولیت  فاقد  را  است  نوشیده  و  کرده 
یا ممنوع بودن سبب مستی)شرب مسکر(،  آیا مباح 
تفکیک  برای  صحیحی  ضابطه  و  مالک  می تواند 
پیامدهای شرب خمر قرار  نتایج و  به  احکام مربوط 
یا  ممنوعیت  از  صرف نظر  می توان  آیا  ثانیًا-  گیرد؟ 
جواز شرعی شرب خمربرای مرتکب، مالک و ضابطه 
تمایز احکام را خواست یا عدم خواست مستی)نتیجه 
ممکن  خمر  شارب  دانست؟  مسکر(  شرب  پیامد  و 

یا  اراده کرده  را  یعنی مستی  فعل خود  نتیجه  است 
نکرده باشد. مثاًل غیر مسلمان ممکن است مشروب 
نوشیده باشد)عمل مباح( و در عین حال مست شدن 
را خواسته یا نخواسته باشد، از این رو پذیرش هر یک 
از دو معیار الزامًا نتیجه واحد در پی نخواهد داشت. 
این که این  از  نوشیده)اعم  مشروب  که  فردی  ثالثًا- 
کار برایش حرمت داشته یا مباح باشد( و قصد مست 
ارتکاب  برای  نیزداشته، ممکن است خودرا  را  شدن 
فرضی  در  رابعًا-  باشد.  ننموده  یا  نموده  جرم مست 
که قصد ارتکاب جرم نداشته نیز ممکن است رعایت 
احتیاطات الزم را ننموده باشد. آیا این میزان از بی 
احتیاطی و عدم رعایت حزم را  می توان مالک تفاوت 

و تمایز احکام مستی قرار داد؟
موضوعات فوق مباحثی اساسی بوده و اختالف 
فروض  در  را  مستی  به  مربوط  مقررات  و  احکام 

مختلف موجه می سازد. 

2-  مستی خشک و تر
انواع  مصرف  نتیجه  در  که  مستی  حالت 
ایجاد  شخص  در  تقطیری  و  تخمیری  مسکرات 
عامل)مشروب(،  بودن  مایع  اعتبار  به  را  می شود 
»مستی تر«می گویند. چنانچه عامل بروز حالت مستی 
گونه، مشروب نبوده، بلکه ماده ای جامد یا گاز- مثاًل 
این  از  نویسندگان)4(  از  برخی  باشد،   - مخدر  ماده 
اعتقاد  به  نموده اند.  خشک«تعبیر  به»مستی  حالت 
ناشی  به معنای دقیق کلمه، مستی  نگارنده، مستی 
از شرب مسکرات است و دیگر حاالت مستی گونه، 
علی رغم تشابهاتی که با مستی به معنی اخص دارند، 

با آن متفاوت است. 

3-  مستی کلی و جزیی
دانسته اند  را کیفیتی  نویسندگان)5( مستی  بیشتر 
تعبیر دیگر مدّرج  به  که شدت و ضعف می پذیرد و 
است. یعنی این که گاه شخص در نتیجه شرب مسکر 

جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی و...
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کاًل و گاه نیز به طور جزئی مسلوب االراده می گردد. 
احتمااًل مبنای این تفکیک، اقتباس از کتب پزشکی 
قانونی بوده است. پزشکان قانونی، مسمومیت با الکل 
را قابل انقسام به دو نوع: ساده و پیشرفته دانسته و 
در هر مورد حسب شدت مسمومیت، اقدامات درمانی 
خاصی را تجویز نموده اند. هرچند این تفکیک و تمایز 
از نظر پزشکی قابل پذیرش باشد و مثاًل مسمومیت 
با الکل را بتوان به ساده، حاد و مزمن تقسیم نمود، 
دارای حقیقت  از نظر حقوقی، تقسیم مستی که  اما 
شرعیه و قانونی خاص است، به کلی و جزئی، بدون 
آن که قطع و یقین در پذیرش این انقسام از سوی 
به  نمی رسد.  نظر  به  باشد، صحیح  قانونگذار موجود 

ویژه آن که مالک و ضابطه  این 
درجه بندی مجهول است و حد و 
قابل ترسیم  آن ها  بین  دقیقی  مرز 
از نظرعملی، معیار دقیقی  نیست. 
برای احراز کلیت یا جزئیت مستی 
این که  حداقل  و  ندارد  وجود 
در  که  مواردی  حقوقی  وضعیت 
واقع  جزئیت  و  کلیت  این  مرز 
هستند، مشخص نبوده و در عمل 

ایجاد مشکل می نماید. 
بر همین اساس، سلب اراده و 

اختیار از فرد، در نتیجه شرب مسکر، مستی است و 
کمتر از آن مستی نیست. مستی، یک کل غیر قابل 
تجزیه و تفکیک است و قابل درجه بندی نیست. کلی 
تعریف  در  نتیجه مستی، داخل  در  اراده  بودن سلب 
مستی بوده و لهذا مستی وصف جزئیت را نمی پذیرد. 

دالیل قوت این استدالل قباًل بیان گردید. 

ج -  ضابطه تشخیص مستی
برای تشخیص حالت مستی در فرد، دو مالک 
و معیار و ابراز گردیده است که؛ یکی بر وجود میزان 
مشخص الکل در خون شخص از طریق تست های 

مثاًل  تشخیص  شیوه  این  در  است.  متکی  مختلف 
یا  ادرار  بازدم،  خون،  در  الکل  معینی  درصد  وجود 
بزاق دهان شخص، حکایت از مست بودن او دارد، 
صرف نظر از این که عارضه مخصوص مستی، یعنی 
سلب اراده، ایجاد شده یا نشده باشد)ضابطه عینی(. 
مجازات  برای  کشورها  از  خیلی  در  ضابطه  این 
بنا  برده می شود.)6(  کار  به  در حالت مستی  رانندگی 
به شرحی که سابقًا عنوان نمودیم و گفتیم که تأثیر 
الکل بر متابولیسم بدن به عوامل و شرایط مختلف 
بستگی داشته و از فردی به فرد دیگر متفاوت است، 
بدیهی است که معیار عینی، مالک و ضابطه دقیقی 
نبوده و صرفًا افراد مذکور را می توان حکمًا و نه واقعًا، 
مست دانست و احکام مست را بر 
آن ها مترتب نمود. در افراد مبتال 
به  یا کسانی که عادت  به صرع 
بدن  یا  و  نداشته  الکل  مصرف 
آن ها تحمل الکل را ندارد، میزان 
اندکی الکل موجب بروز عوارض 
شدید و سلب اراده می گردد، حال 
آن که میزان بیشتری از الکل در 
یک فرد دیگر ممکن است هیچ 
گونه عارضه ای را به دنبال نداشته 
باشد. با توجه به  این که در تعریف 
مستی آن را یک »حالت«دانستیم که در آن حالت، 
فرد مسلوب االراده گردیده است، به کاربردن ضابطه 
عینی، منتهی به این نتیجه خواهد شد که برخی افراد 
احتمااًل  و  بدانیم  مست  را  نیستند  مست  حقیقتًا  که 
درصد  جهت  به  هستند  مست  واقعًا  که  را  کسانی 
پایین الکل مست قلمداد ننماییم، از این رو به اعتقاد 
ضابطه  مستی،  تشخیص  ضابطه  بهترین  نگارنده، 
شخصی است. یعنی این که وجود این حالت و وضعیت 
خاص را صرف نظر از قلت یا کثرت میزان الکل در 
خون، بررسی نماییم و در هر مورد وجود این حالت 
سکوت  با  قانونگذار  این که  علی رغم  کنیم.  احراز  را 

و  تجزيه  قابل  غير  كل  يک  مستی، 
بندی  درجه  قابل  و  است  تفكيک 
در  اراده  سلب  بودن  كلی  نيست. 
تعريف  در  داخل  مستی،  نتيجه 
وصف  مستی  لهذا  و  بوده  مستی 

جزئيت را نمی پذيرد

سید عباس جزایری )وکیل دادگستری(
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داده است، ولی  احاله  به عرف  را  خود معنی مستی 
مشّخص کننده عرف در این امر کارشناس می باشد 
کارشناس)پزشکی  به  باید  مستی  تشخیص  برای  و 
و  معاینه  مستلزم  شیوه  این  شود.)7(  مراجعه  قانونی( 
مصاحبه توسط پزشکی قانونی و بررسی کلیه شرایط 
و اوضاع و احوال مانند: سن، جنس، سابقه مصرف، 
قدرت تحمل، عادت و حتی بیماری های فرد می باشد 
و  تخصصی  از  صرف نظر  که  است  ضابطه ای  و 
موازین  با  نتیجه  در  دقت،  جهت  به  بودن  وقت گیر 
عدالت و منظور قانونگذار تناسب و سنخیت بیشتری 
دارد. اما ضابطه عینی، ضابطه ای سهل الوصول است 
که با یک دستگاه ساده الکل سنج وحتی توسط یک 
عین  در  بوده  اندازه گیری  قابل  متخصص  غیر  فرد 
حال نتایج آن متفاوت و چه بسا نادرست است.)8(  در 
ضابطه شخصی، میزان الکل موجود در خون، صرفًا 
یکی از پارامترهای تشخیص و احراز حالت مستی در 
فرد به شمار می رود و در کنار دیگر عوامل مؤثر، مورد 
بررسی قرار می گیرد و در نتیجه ممکن است فردی 
نوعًا سبب  الکل در خون که  با وجود درصد معینی 

مستی می گردد، مست تلقی نگردد. 

د -  نقش مستی در مسؤولیت کیفری
بلوغ  عقل،  از:  عبارتند  کیفری  مسؤولیت  مبانی 
و اختیار. جنون، بر عقل وصغر، بر بلوغ مؤثر بوده و 
این سؤال  اما  اختیار است.  اجبار، رکن  تأثیر  جایگاه 
بر  مسؤولیت  رافع  عامل  یک  عنوان  به  مستی  که 
کدام یک از مبانی مسؤولیت جزایی)عقل یا اختیار( 
و  صریح  پاسخ  که  است  سؤالی  است،  تأثیرگذار 
روشنی برای آن ارایه نگردیده است. عبارت »مست 
در  هردو  االختیار«  مسلوب  »مست  یا  و  الیعقل« 
در  قانونگذار  لیکن  است،  رایج  عام  یا  خاص  عرف 
سلب  از  قانون  همین  ماده)53(  و  ق.ا.م  ماده)224( 
اختیار کلی در نتیجه شرب خمر یا مستی سخن گفته 
است. از این عبارت چنین مستفاد می  شود که ظاهراً 

عنوان  به  و  اجبار  با  ردیف  را هم  مستی  قانون گذار 
یک عامل مؤثر بر رکن اختیار به شمار آورده است. 
زوال  باعث  مستی  که  است  مشهور  دیگر  سوی  از 
حالت  در  که  شخص  دماغی  قوای  و  گردیده  عقل 
یا  الکل  تأثیر  فعالیت مشغول است، تحت  به  عادی 
حال  هر  در  می گردد.  اختالل  دچار  یا  تعطیل  خمر، 
مبانی  از  هریک  برروی  مستی  تأثیر  جایگاه  تعیین 
پیش گفته، به صورت دقیق معلوم نمی باشد و بعید 
و  عقل  بر  موثر  عامل  توامان  را  مستی  که  نیست 
اختیار بدانیم و این امر از اختصاصات مستی است که 
قابلیت تأثیر هم زمان بر دورکن از ارکان مسؤولیت 
جزایی را دارا است. در هر صورت فرد مست از ادراک 
به  و  است  عاجز  اعمال خویش  وقبح  تمیز حسن  و 
کف  از  را  خویش  اختیار  مجبور،  فرد  همانند  نوعی 
داده است. مع الوصف از نقطه نظر مشابهت، شخص 

مست وجوه تشابه بیشتری با مجنون دارد. 
سؤال دیگر این که آیا مستی مرتکب به عنوان 
عامل موجهه جرم، رافع وصف مجرمانه عمل است 
یا عاملی موثر بر رکن روانی جرم می باشد؟ آیا مستی  
و هم ردیف عواملی مانند: جنون، صغر و اجبار، رافع 
صرفًا  مستی  آیا  است؟  مرتکب  جزایی  مسؤولیت 
عامل موثر بر کیفر بوده و موجب تشدید یا تخفیف 

کیفر می گردد؟ 
پاسخ سؤاالت مذکور در نظام های حقوقی گوناگون، 
عنوان  به  را  مستی  غالب،  نظریه  اما  است،  متفاوت 

یکی از علل رافع مسؤولیت جزایی می داند. 

1-  مستی در فقه امامیه
موضوع مستی به عنوان یک مقوله مستقل، در 
فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، 
متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیانًا در مبحث 
مسؤولیت  به  مختصر  نفس، اشاراتی  قتل  یا  حدود 

شخص مست شده است. 
برای نمونه شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید 

جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی و...
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که  حد  مذکور،  امر  و شرب  تناول)9(  واسطه  به  که: 
تناول  مقصود،  می گردد.  الزم  باشد،  تازیانه  هشتاد 
عصیر  و  جو  آب  مسکر،  یعنی:  مذکور  امور  از  یکی 
عنبی می باشد.)10( در مورد این که آیا آن گونه که در 
کالم برخی فقها آمده است، در شرب خمر، نوشیدن 
سخن  دیگر  جایی  در  خیر،  یا  است  شرط  تناول  و 
تناول  و  شرب  چنان چه  مع الوصف،  گفت.  خواهیم 
موضوعیت داشته باشد، تزریق مواد مذکور به بدن، 

شرب خمر نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت. 
را  خود  عمداً  که  کیفرکسی  استحقاق  مبنای 
مست می نماید، بر اساس این قاعده فقهی و عقلی 
در  اختیارنیست.)11(   اختیار،نافی  ارادی  است که سلب 

نماییم  روشن  تا  برآنیم  مقام  این 
مستی،  منشأ  فقهی،  نظر  از  آیا 
امور  سایر  یا  است  خمر،  شرب 
برای  مستقلی  سبب  می تواند  نیز 
بر  بنا  گیرد؟ظاهراً  قرار  مستی 
روایات و با استناد به برخی آیات 
قرآنی، در اجرای حد، تفاوتی بین 

انواع مایعات مسکر وجود ندارد. 
امام  از  کنانی  الصباح  ابی 
صادق)ع( روایت می کند که فرمود: 
هر مست کننده ای از نوشیدنی ها، 

همان حدی را دارد که در خمر واجب است.)12(
امام  که  شنیدم  می گوید:  نیز  یزید  عمربن   
شارب  که  است  علی)ع(  کتاب  در  فرمود  صادق)ع( 
خمر وشارب مسکر حد زده می شوند.گفتم:چه مقدار؟ 

فرمودند: حد آن ها یکی است. )13(      
و  خمر  می فرماید:  شرایع  در  نیز  حلی  محقق 
تمامی مسکرات، در موجب حد بودن مساوی هستند، 
چه آن هایی که از خرما یا کشمش یا عسل به دست 
یا  گندم  و  جو  از  »مرز«که  نام  به  شرابی  یا  می آید 
ذرت به دست می آید، یا مشروبی که از اختالط دو 

چیز یا بیشتر به وجود آید. )14( 

امام خمینی)ره( در تحریرالوسیله می فرماید:  در 
آن چنان  نوشیدن مسکر حرام،  با  اگر کسی  این که 
مست و از خود بی خود شد که اگر کسی را کشت 
نتوان گفت به عمد و اختیار کشته، قصاص می شود 
یا نه، تردد است، اقرب و احوط این است که بگوییم 
باشد که  به حدی  او  اگر مستی  بلی  نشود.  قصاص 
غیرعمدی  و  اختیاری  بی  کارهایش  بگوییم  نتوانیم 
است و احتمال دهیم که هنوز در کارهایش عمد و 
اختیار هست، چنین کسی حکم عامد را دارد و این در 
همه مواردی که عمد و اختیار سلب می شود، جریان 
دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که بنگ و شربت ها و 
قرص های خواب آور چنین اثری دارند، کسی هم که 
کرد، حکم  استعمال  مواد  این  از 
کنیم  شک  اگر  و  دارد  را  مست 
که بی خودیش به حد بی اختیاری 
رسیده یا نه، حکم عامد را بر او 
جاری می سازیم. این در صورتی 
بود که شرب مسکر و نظایر آن 
باشد.  شده  انجام  گناه  عنوان  به 
و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد، 
مثاًل قاتل به عنوان مداوا مسکر 
نوشیده باشد و بعد از مست شدن 
کسی را کشته باشد، بدون شبهه 

قصاص نمی شود.)15( 
اختالف  طبی،  و  صنعتی  الکل های  مورد  در 
را  آن ها  که  حال  عین  در  فقها  عمده  است.  نظر 
پاک می دانند ولی چنان چه با چیز دیگری مانند آب 
مخلوط شود و حالت مسکر قابل شرب را پیدا کند، 

آن را نجس و حرام می دانند. 
می گوید:  باره  این  در  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت 
و  دارد  صنعتی  جنبه  نیست،  شرب  قابل  ذاتًا  الکل 
نجس نیست. ولی هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب 
و مسکر باشد، نوشیدنش حرام است و احتیاطًا حکم 

نجس دارد.)16( 

كه  كسی  كيفر  استحقاق  مبنای 
عمدًا خود را مست می نمايد، بر 
اساس اين قاعده فقهی و عقلی 
است كه سلب ارادی اختيار، نافی 

اختيار نيست

سید عباس جزایری )وکیل دادگستری(
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آنچه  طبق  می گوید:  اردبیلی  موسوی  اهلل  آیت 
مسکر  مایع  صنعتی  الکل  کرده ایم،  تحقیق  ما 
است.  هرگاه با چیزی مانند آب مخلوط شود، قابل 
بنابراین مسکر خواهدبود، مانند سایر  شرب می شود. 
مسکرات. پس در صورتی که این مطلب ثابت باشد، در 

حکم خمر است و حرام، و موجب حد خواهدبود.)17(
نظر  اظهار  چنین  نیز  لنکرانی  فاضل  اهلل  آیت 
فرموده اند که: اواًل- از قرار معلوم الکل، مسکر بالفعل 
نیست و بدون امتزاج با آب و تنزل درجه غلظت آن، 
مسکر نمی شود ، لذا این گونه مسکریت، سبب حکم 
به نجاست آن نمی شود و می توان گفت ادله مربوط 
که  دارد  مسکراتی  به  اختصاص  مسکر،  و  خمر  به 
به طور طبیعی و متعارف قابل شرب و موجب سکر 
شود و از الکل که از مستحدثات، است انصراف دارد 
و شامل آن نمی شود. ثانیًا-  افراد مطلع که مصرف 
کنندگان خمر و الکل را دیده اند، می گویند که سکر 
حاصل از خمر، سکر به خصوصی است. . . بنابراین 
بین آن ها اختالف ماهوی و ذاتی وجود دارد، اگرچه 
لذا  باشند؛  داشته  لحاظ شیمیایی عنصر مشترکی  از 
الکل محکوم به طهارت است و بر فرض شک هم 

اصاله الطهاره جاری است.)18(
با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردید، ظاهراً  
از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع 
اعم از تخمیری یا تقطیری نیست. شرب موارد مذکور 
به شرطی که قابلیت مست کنندگی و سکرآور بودن 
را داشته باشد، مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد 
و مست بکند یا نکند. در مورد سایر چیزهای مست 
را  قیاس حکم خمر  به کمک  فقها  از  برخی  کننده، 
نظرمی رسد  به  به  لیکن  داده اند.)19(  تسری  آن ها  به 
در مورد سایر مسکرات، به لحاظ حدوث شبهه، حد 

ساقط خواهدبود.)20(  

2-  در قوانین
با توجه به انواع جرایم و مجازات ها، تاثیر مستی 

را در مسؤولیت کیفری در انواع جرایم و مجازات ها 
به تفکیک بررسی می کنیم. 

مستوجب  جرایم  در  مرتکب  مستی   -2  -1
قصاص

اول – قتل عمد
از  عمدی  قتل  ارتکاب  ا  به  م.  ق.  ماده)224( 
ناحیه شخص مست اختصاص دارد. در ماده مرقوم، 
از  اولیه خمر  به  این که شرب  توجه  بدون  قانونگذار 
بودن  یا ممنوع، مست  است  بوده  مباح  قاتل،  ناحیه 
مستی  این که  شرط  به  قتل  ارتکاب  زمان  در  قاتل 
مرتکب، ارادی یا خودخواسته نبوده یا حتی در فرض 
را  نباشد  جرم  ارتکاب  برای  چنان چه  بودن،  ارادی 
ماده  مخالف  مفهوم  از  و  داده  قرار  حکم  موضوع 
مرقوم چنین مستفاد می گردد که ارتکاب قتل در این 

حالت مستوجب قصاص نخواهدبود. 
در این ماده، صرف مستی مرتکب، رافع وصف 
رافع مسؤولیت مرتکب  یا  و  ارتکابی  مجرمانه عمل 
و  نگردیده  تلقی  شخص،  مجازات  بر  موثر  حتی  و 
قانونگذار بر بی تأثیر بودن مستی مرتکب در وصف 
پای  مرتکب  مجازات  و  جزایی  مسؤولیت  مجرمانه، 
جمع  با  مرتکب،  مستی  الوصف  مع  است.  فشرده 
شرایط مقرر در این ماده، به عنوان یک عامل مؤثر 
از  یا  قصاص  مجازات  سقوط  اسباب  از  و  کیفر  بر 
محسوب  دیه  به  قصاص  مجازات  تبدیل  موجبات 
جزایی،  قانونگذار  دیدگاه  از  بنابراین  است.  شده 
محسوب  جرم  مست،  شخص  توسط  ارتکابی  قتل 
و صرفًا  است  جزایی  مسؤولیت  واجد  نیز  مرتکب  و 
مجازات  بر  مؤثر  مستی،  شرایط،  اجتماع  در صورت 

مرتکب خواهدبود. 
مجازات حبس تعزیری سه تا ده سال مقرر در 
واجد  که  دارد  مستی  قاتل  به  اختصاص  ماده،  این 
از  و  شرایط مقرر در صدر ماده تشخیص داده شده 
بدیهی  است.  گردیده  معاف  نفس  قصاص  مجازات 
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است در فرضی که مستی قاتل، جامع شرایط مقرر 
به قصاص می گردد،  و محکوم  نبوده  ماده 224  در 
و  بوده  نفس  قصاص  صرفًا  ارتکابی  قتل  مجازات 
است  مواردی  به  مربوط  مذکور  تعزیری  مجازات 
به  قاتل  ماده،  در  مقرر  شرایط  اجتماع  لحاظ  به  که 
از قصاص نفس جان سالم به دربرده  سبب مستی، 
از  که  است  آن  مؤید  تعزیری،  مجازات  وجود  باشد. 
رافع  مستی  شرایط،  بهترین  در  حتی  قانونگذار  دید 
کیفیتی  و  عامل  تنها،  و  نبوده  مرتکب  مسؤولیت 

تأثیرگذار بر مجازات است. 
مستی  نمودیم،  بیان  نیز  پیش تر  که  همان گونه 
شرب  از  ناشی  مستی  صرفًا  ماده)224(،  موضوع 

تقطیری(  یا  مسکر)تخمیری 
است و عبارت »به کلی مسلوب 
او سلب  از  بوده و قصد  االختیار 
برای  توضیحی  صرفًا   » شده 
ندارد.  دیگری  اثر  و  بوده  مستی 
کاًل  مرتکب  چنان چه  زیرا 
قصد  و  نشده  االختیار  مسلوب 
از او سلب نگردیده باشد، اطالق 
صحیح  وی  »مست«بر  عنوان 

نخواهدبود. 
احراز  ق.م.ا  ماده)224(  در 

مستی قاتل، ضرورت دارد، چه ناشی از شرب و تناول 
مسکر باشد و چه از طریق تزریق آن به بدن. حائز 
اهمیت است که مستی قاتل باید در نتیجه مایع مسکر 
است و سایر حاالت مستی گونه ناشی از استفاده از 
مانند  یا گاز، نظیر داروهای روانگردان و  مواد جامد 
و  ممنوع  نمی باشد.  ماده)224(  حکم  در  داخل  آن، 
مباح بودن استفاده از مسکر نیز بی تأثیر بوده و مغّیر 

حکم نیست. 
قانونگذار در ماده)224( ق.م.ا ، در مقام بیان حکم 
معاف بودن قاتل مست، از قصاص بوده است، لیکن 
قبح شرب خمر و محظورات اخالقی و اجتماعی مانع 

از آن بوده که این عبارت را در منطوق کالم خویش 
بیاورد. از این رو همین معنی را به شکل دیگری در 

مفهوم ماده آورده است. 
انشا   گونه ای  به  ق.م.ا،  ماده)224(  صدر  ظاهراً 
مستی  بگوید؛  می خواهد  قانونگذار  که  گردیده 
موثر  و  ندارد  مجازات)قصاص(  در  تأثیری  مرتکب 
به  است.  استثنایی  امری  مجازات،  بر  مستی  بودن 
در  ولی  است  امر  این  مؤید  »مگر«  لفظ  بردن  کار 
را  قاتل  بوده که مستی  آن  در صدد  قانونگذار  واقع 
مسقط کیفر قصاص قرار دهد و برای تحقق این امر 
است.  گردید  قایل  سلبی  عدمی یا  شرط  یک  صرفًا 
شرط سلبی، این است که قاتل برای ارتکاب چنین 
عملی خود را مست ننموده باشد. 
مستفاد از ماده)224( ق.م.ا، مستی 
قاتل موجب سقوط قصاص نفس 
اوست مگر این که قاتل قباًل خود 
را برای چنین عملی مست نموده 
فرض  این  در  منحصراً  که  باشد، 

قصاص ساقط نمی شود. 
این  در  بررسی  قابل  مساله 
ماده، عبارت»چنین عملی« است. 
قابل  معنی  چند  عبارت  این  از 
برداشت می شود و بسته به این که 
کدام یک را درنظر بگیریم، دایره شمول حکم ماده 
توسعه یافته یا محدود می گردد. اولین برداشت این 
است که بگوییم »چنین« از نظر نگارشی، به معنی 
»این« بوده و لفظی است که برای اشاره به نزدیک 
مورد  موضوع  که  آنجا  از  و  می شود  استفاده  آن  از 
بحث در ماده، قتل عمدی است و قانونگذار در مقام 
تشریع حکم قتل عمدی در حالت مستی است، لهذا 
مرجعی  دارای  ضمیر اشاره  یک  عنوان  به  »چنین« 
است و با توجه به مطالب گفته شده در صدر ماده، 
عمدی  قتل  به  صرفًا  عبارت  که این  است  مشخص 
این  در  نمی گیرد.  دربر  را  آن  و غیر  مربوط می شود 

مستی قاتل بايد در نتيجه مايع مسكر 
است و ساير حاالت مستی گونه ناشی 
از استفاده از مواد جامد يا گاز، نظير 
داروهای روانگردان و مانند آن، داخل 

در حكم ماده)224(  نمی باشد.
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و  گردیده  تضییق  کاماًل  ماده  دامنه شمول  برداشت 
عبارت  بردن  کار  به  با  قانونگذار  به این که  عنایت  با 
عملی مست  چنین  برای  را  قباًل خود  این که  »مگر 
نموده باشد«، در مقام بیان استثنا بوده است. با این 
از  زیرا هر چه  داده ایم.  توسعه  را  دامنه اصل  تفسیر 
افزوده  مستثنی منه)اصل(،  به  گردد  کم  مستثنی 
خواهد شد. در نتیجه این تضییق به سود متهم است 
می توانند  بیشتری  مست  قاتلین  برداشت،  این  با  و 
از حکم موضوع ماده برخوردار گردیده و از مجازات 
برداشت، کسی که خود  این  برهند. مطابق  قصاص 
را مست نموده است تا دیگری را مضروب و مجروح 
مست  را  خود  عملی)قتل(،  چنین  برای  چون  نماید، 

ننموده، از قصاص معاف است. 
برداشت دوم آن است که »چنین عملی« همان گونه 
و مصطلح  رایج  مردم  عامه  لسان  و  محاوره  در  که 
است، به اعمالی نظیر  قتل عمد اطالق می گردد، که 
البته منصرف از خود قتل عمد بوده و اشباه و نظایر آن 
را دربرمی گیرد، مانند ضرب و جرح و یا سقط جنین. 
روشن است که ضرب و جرح همانند قتل، جرمی علیه 
از باب مشابهت، عرفًا  تمامیت جسمانی محسوب و 
اطالق »چنین عملی«بر آن بدون  اشکال است. خود 
به  اولی  طریق  به  و  اولویت  قیاس  باب  از  نیز  قتل 
عنوان مصداق ارجح، داخل در حکم ماده است. زیرا 
سایر مصادیق مثاًل ضرب و جرح را از باب مشابهت با 
قتل عمد مشمول »چنین عملی« می دانیم. بنابراین 
قتل،  عملی«،  از»چنین  منظور  اخیر،  برداشت  در 
این  است.  آن  مانند  و  جنین  سقط  جرح،  و  ضرب 
برداشت از برداشت اول وسیع تر بوده ولی به جهت 
این که منطبق با زبان و گویش در افواه عموم است 
و الفاظ قوانین نیز محمول بر معانی عرفیه آن است، 

ارجحیت داشته و منطقی تر است. 
»چنین  از  منظور  که  است  این  سوم  برداشت 
عملی«، کلیه اعمال مجرمانه است. وجه تشابه قتل 
و سایر جرایم، ماهیت مجرمانه آن هاست و در نتیجه 

هرگاه قاتل خود را برای ارتکاب هر عمل مجرمانه ای 
با هر تعریف، ارکان و عناصری مست نموده باشد و 
در حالت مستی مرتکب هر جرمی)چه منظور و چه 
غیر منظور( گردد، نمی تواند از معافیت موضوع ماده 
برداشت  این  شد.  خواهد  قصاص  و  گردد  برخوردار 
سخت گیرانه که موّسع نیز هست، عالوه بر خروج 
از قدر متیقن، به ضرر متهم می باشد، در نتیجه قابل 

طرد است. 

دوم -  سایر جنایات عمدی مستوجب قصاص
آیا  که  است  این  می رسد،  ذهن  به  که  سؤالی 
مستی مرتکب، در جنایات عمدی مستوجب قصاص 
و تحقق شرط  در صورت  وجود  قتل عمدی  به جز 
سقوط  موجب   ، ا  م.  ق.  ماده)224(  در  مقرر  سلبی 
قصاص عضو یا قصاص طرف نیز می باشد یا خیر؟ 
آیا رفع کیفر قصاص از مست، یک قاعده قابل تعمیم 

است یا این که اختصاص به قتل عمدی دارد؟
در قانون مجازات اسالمی، پاسخ صریحی برای 
این سؤال وجود ندارد و به جهت سکوت قانون در 
اجرای اصل)167( قانون اساسی، چاره ای جز مراجعه 
مراجعه  با  نیست.  معتبر  فتاوای  و  فقهی  متون  به 
فقهی  بحث  که  می گردد  مالحظه  نیز  متون  به این 
و ضرورت  نیامده  عمل  به  ارتباط  این  در  مبسوطی 
حکم  مربوط،  مبانی  در  جستجو  و  کنکاش  با  دارد 
مواردی شبیه موضوع سؤال که موارد ابتالی زیادی 
حکم  بیان  نظرمی رسد  به  گردد.  استخراج  دارد،  نیز 
قتل عمد ارتکابی توسط مست، در ماده)224( ق.م.ا 
موضوع،  این  بر  عظام  فقهای  تصریح  و  تأکید  یا  و 
مسأله،  حکم  در  و  است  نفس  قتل  اهمیت  باب  از 
قتل، خصوصیتی نداشته و با جمع شرایط، کسی که 
از  نیز  گردد  و جرح  مرتکب ضرب  حالت مستی  در 

قصاص عضو یا طرف، معاف خواهدبود. 
مسقط  مستی،  آیا  که  است  این  دیگر  سؤال 
قصاص  تبدیل  موجبات  از  این که  یا  است  قصاص 
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به دیه است؟ 
قانونگذار در ماده)224( ق.م.ا  به طور ضمنی و 
جمع  با  را  مست  قصاص شخص  مجازات  تلویحی 
در  این که  علی رغم  و  است  دانسته  ساقط  شرایطی 
مقام بیان بوده، سکوت کرده و کمترین  اشاره ای به 
مسؤولیت قاتل مست برای پرداخت دیه ننموده است 
و این درحالی است که در مواد)222( و)225( ق.م.ا 
دیوانه ای را کشته است،  ، در مورد عاقلی که عمداً 
یا در مورد کسی که در حال خواب دیگری را کشته 
است، صراحتًا بالفاصله پس از بیان این که مرتکب 
پرداخت  برای  قاتل  مسؤولیت  به  نمی شود،  قصاص 

دیه اشاره نموده است. 
و  قراین  نظر،  یک  مطابق 
که  دارد  وجود  محکمی   شواهد 
قانونگذار، مست را همانند  ظاهراً 
سر  بر  فضا  از  که  آسمانی  اجرام 
برای  و  تلقی  فرومی افتد  دیگری 
با جمع شرایط، هیچ گونه  مست 
دیه  پرداخت  برای  مسؤولیتی 
مقایسه  از  است.  نگردیده  قائل 
حکم مورد، با قتل ارتکابی توسط 
اکراهی  قتل  حتی  یا  مجنون 
این  دلیل  ماده)211(،  موضوع 

نیست.  در حق مست، مشخص  مدارا  و  ارفاق  همه 
قصاص  اواًل-   به  این که؛  می شود  تقویت  نظر  این 
به این  افراد  محکومیت  و  است  مجازات  دیه،  و 
ثانیًا-  است.  قانونی  متن  وجود  مستلزم  مجازات ها 
است،  قصاص  لذات  با  و  اواًل  عمدی  قتل  مجازات 
نه دیه. ثالثًا- موارد تبدیل قصاص به دیه در قانون 
، جزء  محصور و منصوص بوده و ماده)224( ق.م.ا 
آن ها نمی باشد. رابعًا- با توجه به این که مابه ازای قتل 
عمدی قصاص است، با تصریح قانونگذار به سقوط 
ندارد.  دیگری  ازای  به  ما  ارتکابی  قتل  مجازات، 
مقام  در   ، ق.م.ا  ماده)224(  در  قانونگذار  خامسًا- 

به دیه  تبدیل قصاص  بر  بوده و چنان چه نظر  بیان 
داشت، تصریح می نمود. بنابراین به جهات و دالیل 
فوق، محکومیت قاتل مست، موضوع ماده)224( ق. 
م. ا  به پرداخت دیه، مغایر اصل قانونی بودن جرایم 
بدیهی  به نظر نمی رسد.  و مجازات ها است و صائب 
است چنان چه نظر قانونگذار غیر از این باشد، ضرورت 
دارد تا با اصالح قانون، به مسؤولیت قاتل مست برای 
موجبی  ارتباط  این  در  و  نماید  تصریح  دیه  پرداخت 

برای مراجعه به فقه نیز نخواهدبود. 

2- 2-  در جرایم مستوجب دیه
جنایات غیرعمدی و آن دسته از جنایات عمدی 
که در آن ها امکان قصاص نبوده 
به  می گردد،  تبدیل  دیه  به  و 
عبارت دیگر، آن دسته از جنایات 
دیه  آن ها  قانونی  مجازات  که 
شخص  ناحیه  از  چنان چه  است، 
مست ارتکاب یابد، چگونه است؟ 
حکم  در  ظاهراً  فقهی،  متون  در 
و  ارادی  مستی  بین  مسأله  این 
و مستی  از یک طرف  غیرارادی 
مباح)مثاًل  خمر  شرب  از  ناشی 
مستی  و  اضطراری(  خمر  شرب 
قائل  تفاوتی  حرام  و  ممنوع  خمر  شرب  از  ناشی 
غیرعمدی)شبه  جنایات  تمامی حاالت  در  و  نشده اند 
عمد و خطای محض(، مسؤولیت برای پرداخت دیه 

پابرجاست. 
قتل  موارد  در  که  است  این  تأمل  قابل  نکته 
مسئول  کسی  چه  عمد،  شبه  و  محض  خطای 
پرداخت دیه است؟ آیا تفاوتی در این حکم بین مست 
قانونگذار  به جهت سکوت  دارد؟  وجود  غیرمست  و 
در کتب  بین حکم موضوع  تمایز  و  تفکیک  و عدم 
نوع  به  بسته  دیه  پرداخت  مسؤولیت  ظاهراً  فقهی، 
خطا(،  یا  عمد  ارتکابی)شبه  جرح  و  ضرب  یا  قتل 

ق.م.ا  به  ماده)224(  در  قانونگذار 
طور ضمنی و تلويحی مجازات قصاص 
شرايطی  جمع  با  را  مست  شخص 
ساقط دانسته است و علی رغم اين كه 
و  كرده  سكوت  بوده،  بيان  مقام  در 
كمترين  اشاره ای به مسؤوليت قاتل 
مست برای پرداخت ديه ننموده است.

سید عباس جزایری )وکیل دادگستری(
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حسب  مربوط،  مباحث  در  مقرر  عمومات  با  مطابق 
مورد با عاقله یا جانی خواهدبود. تصریح ماده)718( 
ق. م. ا  به مست بودن راننده وسیله نقلیه موتوری، 
بر رعایت عمومات احکام دیه در خصوص  تأکیدی 

جانی مست می باشد. 
سخن  قباًل  مستی،  تشخیص  ضابطه  مورد  در 
نقلیه  وسیله  راننده  بودن  مست  قانونگذار  گفتیم، 
به  بنا  است.  قرارداده  کیفر  تشدید  را سبب  موتوری 
رانندگی،  حوادث  در  این که  و  عملی  ضرورت های 
توسط افسران راهنمایی و رانندگی مست بودن راننده 
می شود  پیشنهاد  می گردد،  مجلس  صورت  و  احراز 
قانونگذار   ، ا  م.  ماده)718( ق.  در خصوص  استثنائًا 
به اماره قانونی متوسل شود و افرادی که درصد الکل 
از حد  رانندگی بیش  موجود در خون آن ها در حین 
مشخصی باشد را مست تلقی نماید. بدیهی است این 
درصد  نوعی)تعیین  ضابطه  با  و  قانون  این  در  افراد 
الکل موجود در تنفس یا خون(، حکمًا مست قلمداد 
شده و مجازات آن ها تشدید می گردد. اتخاذ این شیوه 
و راهکار، صرفًا به جهت سهولت کار و ویژگی خاص 
موارد،  سایر  در  و  است  رانندگی  و  راهنمایی  جرایم 

ضابطه شخصی ارجحیت خواهد داشت. 
الزم به ذکر است تبصره الحاقی به ماده)160( 
  1347 مصوب   رانندگی  و  راهنمایی  نامه  آیین 
و  راهنمایی  مأموران  چنان چه  که،  داشت  تصریح 
رانندگی نسبت به وجود حالت مستی در راننده ظنین 
شوند، وسیله نقلیه را متوقف ساخته و بالفاصله میزان 
الکل موجود در خون راننده را به وسیله الکل سنج، از 
راه تنفس تعیین می نمایند. هرگاه میزان الکل بیشتر 
از 50 سانتی گرم در هر لیتر خون باشد، حکمًا مست 
و  تلقی شده  مستی  اماره  امر،  این  می گردد.  قلمداد 
منشأ اثر است. به نظرمی رسد اثبات خالف این اماره 
قانونی، همانند سایر امارات قانونی امکان پذیر است. 
زیرا اماره مبتنی بر غلبه و شیاع بوده و خالف ناپذیر 

نیست. 

به موجب این آیین نامه، رانندگی در حالت مستی 
و حتی باالتر از آن، رانندگی متعاقب شرب خمر ولو 
درجه  جرمی  از  باشد  نرسیده  مستی  حد  به  این که 

خالف محسوب می گردید. 
در برخی از کشورها  ترکیبی از دو ضابطه مذکور 
لحظه  در  مستی  اولیه  تشخیص  و  شده  پذیرفته 
سنج  الکل  دستگاه  با  و  مأمورین  توسط  دستگیری، 
صورت می گیرد. ولی در صورت مثبت بودن آزمایش، 

تشخیص بالینی توسط پزشک، الزامی است.)21(  

3- 2-  در جرایم مستوجب حد 
است  آن  جزایی  قانونگذار  بر  وارد  ایرادات  از 
قانون  از  پراکنده ای  مواد  در  را  مستی  احکام  که 
مجازات اسالمی  بیان کرده است. شایسته آن بود که 
قانونگذار به طور صریح و  آشکار در مبحث کلیات، 
تکلیف موضوع مستی و تأثیر آن بر مسؤولیت مرتکب 
استنباط های  بر  را  راه  و  نموده  روشن  را  ومجازات 

مختلف و معارض می بست. 
نیز اشاره ای به مسؤولیت جزایی  در بحث حدود 
و چگونگی اعمال کیفر بر مرتکب مست نشده است 
است  این شبهه  بروز  موجب  ابهام  و  این سکوت  و 
که مستی مرتکب در جرایم مستوجب حد، مؤثر بر 

مسؤولیت جزایی و مجازات می باشد یا خیر؟
ظاهراً  ق.م.ا،  ماده)53(  این که  از  صرف نظر 
مجازات  و  تعزیر  مستوجب  جرایم  به  اختصاص 
بازدارنده دارد و در بحث حدود، قابل اعمال و استناد 
نیست، لیکن اطالق کلمه «جرم«در ماده موصوف، 
و وحدت فلسفه و مبانی احادیث در روایاتی که قاتل 
قتل  این که  و  می داند،  معاف  مجازات  از  را  مست 
قابلیت  مذکور  معافیت  حکم  و  نداشته  خصوصیتی 
تسری به مرتکب در جرایم حدی را نیز دارد، می توان 
و  یا الطی  زانی  نمود که مستی  استنباط  گونه  این 
امثال آن نیز چنان چه به قصد ارتکاب چنین جرمی 

 نباشد، موجب سقوط مجازات مرتکب خواهدبود. 

جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی و...
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از آنجایی که در مبحث حدود، قانونگذار به طور 
کلی  »عقل« و»اختیار«را شرط اعمال کیفر قلمداد 
کرده است و گفتیم که مستی نیز موجب زوال عقل 
و یا اختیار است، برداشت فوق صائب به نظرمی رسد 
ابهام  رافع  قانونگذار  تصریح  صورت  هر  در  ولی 

واجمال خواهدبود. 

4- 2- در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات 
بازدارنده 

در  لفظ»مستی«  بردن  کار  به  از  که  قانونگذار 
ماده)53( ق.م.ا ابا داشته است، بدون ذکر این عبارت، 
تعزیر  مستوجب  جرایم  در  را  مستی  حکم  فی الواقع 

تشریع  را  بازدارنده  مجازات  و 
که  است  درست  است.  نموده 
»مسلوب االراده شدن«اصطالح 
افراد  و  است  وگسترده ای  عام 
است  ممکن  مختلف  دالیل  به 
مسلوب االراده گردند، لیکن ذکر 
مبنا و سبب مسلوب االراده شدن 
خمر«  »شرب  یعنی  ماده  دراین 
مراد  که  است  معنی  این  مؤید 
از  است.  قانونگذار»مستی«بوده 
مستی،  در  اختیار  سلب  که  آنجا 

امری محتوم و قطعی فرض گردید، مسلوب االختیار 
با  مترادف  و  معادل  دقیقًا  خمر  شرب  اثر  در  شدن 
این که  دیگر  اهمیت  حایز  نکته  است.  مستی، 
»شرب«در این ماده موضوعیت دارد و هر نوع ورود 
مسکر به بدن از طریق تنفس و تزریق و نحو آن را 
ماده مرقوم  از جمله  ایرادهای  این  و  دربر نمی گیرد 
بروز  از  جلوگیری  برای  شود.  اصالح  باید  که  است 
چنین شبهاتی، پیشنهاد می شود که قانونگذار به جای 
عبارت »بر اثر شرب خمرمسلوب االراده شده«، واژه 
»مستی «را ذکر می نمود. مسأله حایز اهمیت این که 
بازدارنده،  مجازات  مستوجب  و  تعزیری  جرایم  در 

ارتکاب جرم)هر جرمی( به قصد  همین که شخص 
خود را مست نموده باشد، به جهت ارتکاب جرم در 
و  است  مجازات  قابل  و  بوده  مسؤول  مستی  حالت 
ضرورت ندارد در حالت مستی مرتکب همان جرم یا 
جرم مشابه آن گردد تا قایل به مسؤولیت وی باشیم. 
بدیهی است چنان چه غیر مسلمان)مسیحی(، شرب 
جرم  ارتکاب  منظور  به  او  خمر  وشرب  نماید  خمر 
نباشد و درحالت مستی مرتکب یک جرم قابل تعزیر 
و مجازات بازدارنده گردد، به هیچ یک از مجازات های 

شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد. 
در ماده)53( قانون مجازات اسالمی  نیز قانونگذار 
با به کار بردن الفاظ و عبارات منفی، ظاهراً خواسته 
کیفری  مسؤولیت  بر  که  است 
شخص مست تأکید کند. ولی در 
واقع مفهوم مخالف ماده موصوف، 
از  وروشن تری  قوی تر  معنایی  بار 
با  منطوق ماده داشته و قانونگذار 
ظرافت خاصی، بدون ذکر عبارت 
»مستی«، به معاف بودن شخص 
مست از کیفر، با وجود شرط سلبی 

پیش گفته حکم داده است. 

3-  رویه قضایی 
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/6053 – 
1373/10/1 در پاسخ به این سؤال که مایع باید چند 
درجه الکل داشته باشد که عنوان مسکر برآن اطالق 
گردد، پاسخ داده است که؛ »ماده)165( ق. م. ا، شرب 
شمول  مالک  و  است  دانسته  حد  موجب  را  مسکر 
این ماده، مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که 
باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده، بنابراین 
الکل،  از  درجه  هر  با  مایع  بودن  مسکر  صورت  در 

مشمول ماده مذکور خواهدبود. « )22(
این اداره در نظریه مشورتی دیگری به این سؤال 
که آیا نوشیدن الکل طبی)الکل سفید( حد دارد، چنین 

 در آمريكا، بيشتر جرايم به ويژه 
افراد  را  آميز  خشونت  جرايم 
طبق  می شوند.  مرتكب  مست 
تحقيقات جديد، نيمی از قتل های 
مست  افراد  توسط  شده،  انجام 

صورت گرفته است.

سید عباس جزایری )وکیل دادگستری(
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پاسخ داده است که:»با توجه به ماده 165 ق.م.ا، الکل 
سفید اگر مسکر باشد و خوردن آن با اجازه پزشک 

نباشد، موجب حد شرب خمر است.«)23( 
 

 هـ -  بررسی تطبیقی 
در برخی نظام های قضایی، از تمایز میان»سوء 
ارادی،  مستی  تبیین  خاص«جهت  و  عام  نیت 
کیفری  مسؤولیت  رافع  عوامل  از  یکی  عنوان  به 
استفاده می شود. قاعده عمومی آن است که مستی، 
آنگاه دو   سوءنیت خاص و نه عام را خنثی می کند. 
اصطالح)عام( و)خاص( به گونه ای تفسیر می شود که 
در آن سوء نیت عام معادل قصد ارتکاب جرم، مبنا 
و سوء نیت خاص، عامل مشدده جرم تلقی گردد. از 
این رو مستی می تواند جرم  جرح با قصد قتل را به 
جرم جرح ساده تخفیف دهد. به هر حال کاربرد مهم 
این امر در پرونده های قتل است. عامل سوءنیت که 
فارق میان قتل عمد و غیر عمد است، به عنوان سوء 
امر  این  مفهوم  می شود.  گرفته  نظر  در  خاص  نیت 
آن است که مستی می تواند قتل عمد را به غیرعمد 
تبدیل سازد ولی نمی تواند تمام مسؤولیت کیفری را 

از بین ببرد.)24(  
در انگلستان، در جرایمی مثل قتل عمدی یا ایراد 
عمدی صدمات شدید جسمانی، که نیازمند سوءنیت 
خاص می باشند، مستی مرتکب، موجب عدم تحقق 
این سوءنیت و در نتیجه عدم مسؤولیت وی می شود. 
جای  به  که  غیرعمدی  قتل  جرایمی مثل  در  لیکن 
عنصر عمد به صرف سهل انگاری ارتکاب می یابند، 
مستی متهم موجب برائت وی نمی شود، زیرا صرف 
این واقعیت که متهم عمداً مست شده است موجب 

تحقق عنصر سهل انگاری الزم می گردد.)25(  
داده  پرونده ها حکم  از  آمریکا، در معدودی   در 
شده است که مستی ارادی، می تواند قتل عمد را به 
قتل غیرعمدی تنزل دهد مشروط بر این که به قدری 
شدید باشد که قصد قتل را از ناحیه متهم زایل نماید. 

با این حال، طبق حکم اکثر پرونده ها، هرچند مستی 
سبق  که  باشد  شدید  چنان  آن  است  ممکن  ارادی 
واقعیت  این  اما  کند،  زایل  را  کامل  توجه  و  تصمیم 
دو  به  یک  درجه  از  را  ارتکابی  قتل  می تواند  فقط 
از  نماید. در قتل عمدی در حکم غیرعمدی  تبدیل 
نوع خشم ناگهانی، که صرفًا در جهت کمک به یک 
انسان متعارف هوشیار)در مقابل مست( به کار می رود، 
متذکر شدیم؛ کسی که به دلیل مستی در مقایسه با 
با  یا  می شود  تحریک  آسان تر  متعارف،  انسان  یک 
تأنّی بیشتر به آرامش باز می گردد، استحقاق استفاده 
از اعمال قاعده قتل عمدی در حکم غیرعمد را ندارد.)26(  

 تاریخ نشان می دهد که در کامن ال، جایی برای 
پذیرش مستی به عنوان توجیهی برای ارتکاب جرم 
از  می تواند  مستی  وجود  این  با  است.  نداشته  وجود 
تأیید وجود رکن روانی الزم در ارتکاب جرم جلوگیری 
کند. اگرچه مستی ارادی نمی تواند ارتکاب جرمی مانند 
قتل را توجیه کند، اما مسأله اصلی این است که آیا 
ارتکاب جرم با نقشه قبلی انجام شده یا در اثر خشم 

و عصبانیت و یک قصد ناگهانی می باشد. 
 در آمریکا، بیشتر جرایم به ویژه جرایم خشونت 
آمیز را افراد مست مرتکب می شوند. طبق تحقیقات 
افراد  توسط  شده،  انجام  قتل های  نیمی از  جدید، 
مستی  پذیرش  عدم  است.  گرفته  صورت  مست 
بازدارنده محسوب  ارادی به عنوان یک عذر، عامل 
شده و اطمینان می دهد، در صورتی که افراد در اثر 
و  ناگهانی  انگیزه های  کنترل  به  قادر  ارادی  مستی 
خشونت آمیز خود نباشند، زندان در انتظار آن ها است 
اخالق  با حس تشخیص  قانون مذکور  نهایت  در  و 
اجتماعی مطابقت می کند. طبق این حس کسی که 
وارد کند،  توانایی های خود آسیب  به  ارادی  به طور 

مسؤول عواقب آن نیز خواهدبود.)27(  
بین  رابطه  که  است  داده  نشان  اخیر  تحقیقات 
مستی و ارتکاب جرم به همان اندازه که جنبه دارویی 
خشونت  رفتار  یعنی  دارد.  هم  فرهنگی  جنبه  دارد، 

جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی و...
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آمیز افراد مست، تنها بر اثر مصرف الکل و عوارض 
آن نیست، بلکه در اثر فرهنگ و عقایدی است که 
آن ها آموخته و به کار می برند. به عبارت دیگر آن ها 
معتقدند که یک فرد مست و الکلی باید دارای رفتار 
خشونت آمیز باشد. البته این مسأله به معنای طرفداری 
و حمایت از نظریه قدیمی)عدم تبرئه مجرمین مست 
و الکلی( نمی باشد. بلکه بدان معنی است که هیأت 
و  داشته  جای  فرهنگ  همان  بطن  در  نیز  منصفه 
دارا  الکلی  مجرم  که  است  عقایدی  همان  دارای 
است. یعنی آن ها نیز معتقدند که یک مجرم الکلی از 
نظر زیستی قادر به تفکر، طرح نقشه قبلی و داشتن 

سوء نیت نمی باشد. 
آمریکا،  حقوقی  نظام  در   
از شرب خمر  مستی صرفًا ناشی 
گونه  مستی  حالت  بلکه  نبوده، 
مواد  و  داروها  مصرف  متعاقب 
نیز دربرمی گیرد. مستی  را  مخدر 
غیرارادی  و  ارادی  بخش؛  دو  به 
دارای  یک  هر  و  شده  تقسیم 
این  در  است.  خاص  مصادیق 
موثر  عامل  مستی  حقوقی،  نظام 
بر عقل محسوب گردیده و رکن 
روانی جرم را زایل می سازد. طبق 

قاعده ای در کامن ال، مستی ارادی را هرگز نمی توان 
نظر گرفت.  در  ارتکاب جرم  برای  دفاعی  به عنوان 
این قاعده، مستی ارادی را از مستی غیرارادی مجزا 
کرده و معتقد است، در صورتی که مستی غیرارادی 
برای  دفاعی  عنوان  به  شود،  موقتی  جنون  باعث 

مسؤولیت جزایی محسوب می شود. 
انواع مستی غیر ارادی عبارتند از؛ 

الف- مستی ای که تحت فشار و زور ایجاد شده 
است)مستی اجباری(: به مستی ای گفته می شود که 
به دلیل اعمال زور یا فشار شدید و به طور غیرارادی 

رخ می دهد. 

ب- مستی آسیب شناختی: در این نوع مستی، 
از  خاص  میزان  به  نسبت  خویش  حساسیت  از  فرد 

مواد مست کننده)مسکر(، آگاهی ندارد. 
ج- مستی ای که ناشی از یک خطای ساده باشد: 
ممکن است شخص دیگری متهم را اغفال کرده و 

باعث مصرف دارو یا الکل شود. 
د- مستی غیرمنتظره که ناشی از خوردن داروهای 
تجویز شده پزشک باشد: چنان چه داروی تجویز شده 
بنابر توصیه پزشک و بدون آگاهی مرتکب از اثرات 

سکرآور آن باشد، مستی غیرارادی خواهدبود. 
به موجب ماده)235( قانون جزای لبنان، هرکس 
به هنگام ارتکاب فعل مجرمانه به جهت مستی ناشی 
از مصرف مشروبات الکلی یا مواد 
مخدر فاقد هوشیاری یا اراده باشد، 
از مجازات معاف خواهدبود. هرگاه 
حالت بی ارادگی، ناشی از خطای 
فاعل باشد شخص، مسؤول تمامی  
جرایم غیرعمدی ارتکابی است و 
چنان چه مرتکب خود را به سبب 
داده  قرار  وضعیتی  چنین  در  خطا 
برای  جرم  ارتکاب  امکان  و  باشد 
او قابل پیش بینی باشد، مسؤولیت 
اگر  و  دارد  نیز  را  عمدی  جرایم 
مرتکب به قصد ارتکاب جرم، خود را در این وضعیت 
قرار دهد، مجازاتش بر اساس ماده)257( قانون جزا 

تشدید می گردد.)28(  
می دارد؛  نیز اشعار  اردن  جزای  قانون  ماده)93( 
کسی که به جهت ارتکاب عمل مجرمانه، تحت تأثیر 
مصرف مشروبات الکلی و یا هر نوع ماده مخدر دیگر 
در  اختیار  و  شعور  فاقد  و  گردیده  ارادگی  بی  دچار 
از مجازات معاف خواهدبود، مشروط  باشد،  اعمالش 
بر این که مصرف این مواد بدون رضایت او بوده و یا 

از آن آگاهی نداشته باشد.)29(  

جامع  مقررات   تصويب  ضرورت 
حاوی  كه  مستی  به  راجع  وكاملی 
و  مستی  مورد  در  قانونگذار  ديدگاه 
شيوه برخورد با مجرمين مست باشد، 

اجتناب ناپذير است.

سید عباس جزایری )وکیل دادگستری(
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نتیجه گیری
 از خالل مباحث گذشته، ابهام و اجمال مقررات 
قانونی راجع به مستی در نظام حقوقی ایران آشکار 
گردید و از ذکر مجدد این ابهامات خودداری می شود. 
و  بوده  ساکت  قانونی  مقررات  مختلف،  موارد  در 
و  ناقص  گردیده،  احکامی بیان  که  هم  مواردی  در 
وکاملی  جامع  مقررات  تصویب  ضرورت  نارساست. 
راجع به مستی که حاوی دیدگاه قانونگذار در مورد 
مستی و شیوه برخورد با مجرمین مست باشد، اجتناب 

ناپذیر است. 

پی نوشت ها
1-آقايی نيا،حسين،حقوق كيفری اختصاصی )جنايات(، 

تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1384،ص133. 
2-صادقی،محمدهادی،جرايم عليه اشخاص،تهران، 

نشر ميزان،چاپ4، 1380،ص125. 
مستقيمًا  که  مشروباتی هستند  تخميری،  3-مشروبات 
از تخمير مواد گلوسيدی به دست می آيند،مانند شراب که 
از تخمير انگور يا کشمش حاصل می شود ،يا آبجو که از 
جو به دست می آيد. مشروبات تقطيری به طور مصنوعی 
با استفاده از الكل حاصل از تقطير تهيه می شوند و دارای 
مانند عرق)40 درجه(،  الكل می باشند،  درجات مختلف 
تهران،  قانونی،  پزشکی  )قضايی،صمد،  غيره  و  ويسكی 

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ2، 1368، ص 318(. 
جلد  عمومی،  جزای  4-اردبيلی،محمدعلی،حقوق 

2،  1386، تهران، نشرميزان، چاپ 17 ،ص 90. 
5- آقايی نيا،همان منبع،ص135. 

6-ماده1-234 قانون جزای فرانسه:»رانندگی وسيله 
نقليه،تحت تأثير يک حالت الكلی که به واسطه آن،الكل 
موجود در خون،برابر يا بيش از هشتاد ميلی گرم در ليتر 
يا الكل موجود در بازدم،برابر يا بيش از چهل ميلی گرم 
در ليتر باشد،دو سال حبس و 4500 يورو جزای نقدی 

خواهد داشت.«
تهران،  اختصاصی،  كيفری  حقوق  7-پاد،ابراهيم، 

نشر دانشور، چاپ 3، 1385،ص172. 
8- در فرانسه استفاده از الكل سنج يک پيش دليل 
محسوب است و در صورت مثبت بودن تست، معاينات 
انجام  از  خودداری  کشور  اين  در  می شود.  انجام  بعدی 
برخی معاينات طبق ماده )8-234( مجازات رانندگی در 
حالت مستی را خواهد داشت.برای اطالعات بيشتر راجع 
مراجعه  مستی  حالت  در  رانندگی  به  مربوط  جرايم  به 

شود به: پرادل، ژان، حقوق كيفری تطبيقی)جرايم عليه 
نشرميزان،چاپ  تهران،  اديب،  اشخاص(،مترجم:مجيد 

اول، 1386،صص 224-231. 
به  شرب  بر  عالوه  و  بوده  شرب  از  اعم  9-تناول 
يا داخل  معنی خاص،مصرف مسكر به صورت معجون 
در اغذيه و اطعمه را نيز دربرمی گيرد. يعنی اين که مسكر 

با خوردن و از راه دهان وارد بدن گردد.
فارسی  راهنمای  محمدجواد،  تهرانی،  ذهنی   -10
شرح لمعه،جلد28، نشر وجدانی، چاپ اول، 1367،صص 

 .3-10
11- آقايی نيا،همان منبع،ص 135. 

12-معاونت آموزش قوه قضاييه، رويه قضايی ايران،  
جلد 7، 1387،انتشارات جنگل،چاپ اول،ص 335. 

13- منبع پيشين،ص 335. 
14- همان جا. 

 ،4 اول، جلد  امام خمينی، تحريرالوسيله، چاپ   -15
انتشارات دارالعلم،1370، ص 423 

16- همان جا. 
17- همان جا. 

18- منبع پيشين،ص 336. 
19- ذهنی تهرانی،همان منبع،ص 3. 

منبع، ص  همان  قوه قضاييه،  آموزش  معاونت   -20
 .336

21- پرادل، همان منبع، ص 232. 
22- معاونت آموزش قوه قضاييه، همان منبع، جلد 

7، ص 314. 
23- منبع پيشين،ص 322. 

24- پی فلچر جورج، مفاهيم بنيادين حقوق كيفری، 
دانشگاه  نشر  مشهد،  ثانی،  سيدزاده  مهدی  سيد  مترجم: 

علوم اسالمی رضوی ،چاپ اول، 1384 ،ص211. 
25- ميرمحمد صادقی،حسين،حقوق كيفری اختصاصی 
)جرايم عليه اشخاص(، تهران، نشر ميزان،چاپ اول، 1386 

،ص 281. 
26- آرلفو، واين،قتل در نظام كيفری اياالت متحده 
 ، دار  پيام  نشر  تهران،  نيا؛  آقايی  حسين  آمريکا،مترجم: 

چاپ اول، 1383، صص 173-174. 

عمومی تطبيقی،  جزای  زراعت،عباس،حقوق   -28
چاپ اول، تهران، انتشارات فكرسازان ،1384،ص 86

29- منبع پيشين،ص 87. 

27."One who has voluntarily impaired his 
own faculties should be responsible for 
consequences. "

جایگاه مستی در قانون مجازات اسالمی و...
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چکیده

امروزه  این اندیشه که »حق داشتن« با »تقصیر«به لحاظ تضاد مفهومی قابل جمع 

نیست، از منظر نظام های حقوقی و نظریه پردازان، مورد مناقشه جدی قرار گرفته 

قواعد عمومی مسؤولیت  قلمداد می شود و  نوعی تقصیر  از حق،  استفاده  است. سوء 

مدنی در مورد کسی که حق خویش را اجرا می کند، رعایت می شود. به عبارت دیگر، 

در مواردی که تصرف اصواًل جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال 

نباید در مال خود تصرفی کند که  انسان متعارف  به عنوان یک  حق است، مالک 
مستلزم اضرار به غیر باشد. 

قاعده »منع تجاوز از حق«در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، اما فقه و 

قوانین در موضوع مورد بحث بعضًا متفاوتند. با این توضیح که در فقه امامیه، وجود 

سوء نیت در حد علم یا ظن به ورود زیان به غیر، در تحقق مسؤولیت مالک متصرف، 

الزم است در حالی که ماده)132( قانون مدنی)ق.م( چنین شرطی را مورد تصریح 

قرار نداده است. شرایط تحقق مسؤولیت ناشی از تجاوز از حق شامل وجود حق برای 

فاعل زیان بار، ارتکاب فعل زیان بار، ورود ضرر به غیر و غیر متعارف بودن است. در 

خصوص شرط اخیربه نظرمی رسد خارج از حد متعارف بودن عمل، کافی است و اثبات 

آگاهی فاعل به  این موضوع، در تحقق مسؤولیت ضرورتی ندارد. 

کلید واژه ها: اعمال حق، مسؤولیت مدنی، منع تجاوز از حق، اضرار به غیر، 
تقصیر.

مسؤولیت در امالک مجاور )منع تجاوز از حق(

قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی
سیامک توانگر
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درآمد
استثناهای  با  حاکمیت  حق  اطالق  امروزه، 
کرده  محدود  را  آن  قوانین  و  شده  مواجه  فراوان 
است. لذا مالکیت، حقی نامحدود نیست و حدود آن 
برخی  و  همسایه  رعایت حق  لزوم  از  ناشی  پاره ای 
در  حدود  این  رعایت  است.  قاعده الضرر  بر  مبتنی 
مجاورت امالک با گسترش روزافزون زندگی پیچیدۀ 
شهرنشینی و ضرورت های ناشی از تحمل پاره ای از 
مسؤولیت  تحقق  شرایط  و  ضوابط  بررسی  زیان ها، 
در امالک مجاور را برجسته می نماید. در این مقاله، 
پیشینه و مبانی حقوقی مسؤولیت در امالک مجاور 
بررسی و تحلیل  از آن مورد  آثار تجاوز  و شرایط و 

قرار می گیرد. 

الف – مفهوم و پیشینه
از حق در اصطالح حقوقی عبارت است  تجاوز 
از: »وارد ساختن ضرر به دیگری در اجرای حق«)1(  
برخی دیگر به کار بردن حق)به طور مادی یا ضمن 
یک عمل حقوقی( به ضرر غیر را که ظاهراً به عنوان 
استفاده مشروع از حق است اما به قصد اضرار به غیر 

می باشد، تجاوز از حق گویند.)2( 
از  استفاده  تمام مباحثی که تحت عنوان »سوء 
حق«در حقوق فرانسه آمده است در فقه، در عنوان 
»قاعده الضرر« گنجانده شده است و در زمان تدوین 
قانون مدنی ایران تأسیس حقوقی سوءاستفاده از حق، 

شناخته شده بود.)3(  
از حق، سابقه  استفاده  امامیه، منع سوء  فقه  در 
از  فراوانی  روایات  و  قرآن  از  متعددی  آیات  و  دارد 
سوء  بودن  ممنوع  در  پیامبر)ص(  ویژه  به  ائمه)ع( 

استفاده از حق تردیدی باقی نگذاشته است.  
در مفهوم منع تجاوز از حق می توان گفت: تصرف 

جزء لوازم حق و داخل در قلمرو اعمال حق است. اما 
مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی 
اصطالح  در  تصرفی  چنین  شود.  وارد  دیگری  به 

حقوق »سوء استفاده از حق« نامیده می شود.)4(  
به نظر برخی از حقوقدانان، عنوان مزبور صحیح 
نیست زیرا اجرای حق با اضرار به دیگری متناقض 
است و به قول پالنیول؛ »حق در آن جا که تجاوز 
آن  از  وی،  نظر  به  می گردد«.  قطع  می شود  شروع 
جا که حق اشخاص در قوانین کشور مقرر شده است 
انجام  لذا کاری که صاحب حق در مقام اجرای آن 
اگر  پس  است.  قانون  با  موافق  و  مشروع  می دهد، 
اجرای حق تقصیر به شمار رود، به منزله  این است که 
کار معین موافق حقوق و در عین حال مخالف با آن 
انگاشته شود و برای احتراز از این تناقض آشکار باید 
پذیرفت که با آغاز سوء استفاده، حق پایان می پذیرد 
و این دو مفهوم  هیچ گاه با یکدیگر جمع نمی شوند، 
به بیان دیگر، از  اشیا می توان استفاده نادرست کرد 

ولی حق، قابل سوء استفاده نیست.)5(  
برخی دیگر از تعبیر »مسؤولیت در اجرای حق« 
استفاده کرده اند، که مورد مخالفت دیگر حقوقدانان 
قرار گرفته است. با این استدالل که اگر واقعًا مورد 
عمل، اجرای حق باشد، مسؤولیت نباید تحقق یابد. 
زیرا اگرچه ممکن است در راه اجرای حق، زیانی به 
اجرای  که  پذیرفت  نمی توان  اما  شود،  وارد  دیگری 
دارد،  وجود  حق  اگر  باشد.  مسؤولیت  موجب  حق 
دارد،  وجود  مسؤولیت  اگر  و  است  منتفی  مسؤولیت 

حق موجود نیست.)6(  
حق«  از  »تجاوز  به  خاصی  عنوان  فقه،  در 
از حق، یک  تجاوز  تئوری  و  است  نیافته  تخصیص 
قاعده مستقل را تشکیل نمی دهد و برخی مصادیق 
است.  گردیده  مطرح  تسبیب  و  اتالف  باب  در  آن 

مسؤولیت در امالک مجاور...
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عنوان تجاوز از حق، امروزه به خصوص در سیستم های 
حقوق مدنی، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و 
به صورت یک قاعده، قلمرو وسیع تری یافته است.)7(  

ب-  مبانی نظری تئوری تجاوز از حق 
مبانی نهاد تجاوز از حق در نظام حقوقی ایران 
و  ق.م  ماده)132(  اساسی)ق.ا(،  قانون  اصل)40( 
مواد)352( تا )354( قانون مجازات اسالمی )ق.م.ا( 
به  قانون  حقوقی،  سیستم های  از  برخی  در  است. 
اما  است  نپرداخته  نهاد  این  احکام  بیان  و  تعریف 
یا  یافته  انعکاس  قانون  در  آن  مصادیق  از  پاره ای 

قانون،  در  مستتر  کلی  قواعد  از 
حقوق  مانند:  می شود،  استنباط 
نظیر:  موادی  در  فرانسه  مدنی 
)1382(، )1383( و)169( قانون 

مدنی. 
عنوان  ایران،  حقوق  در 
واژه »حق«  با  ارتباط  در  تجاوز 
آن  که  دارد  مخصوصی  معنای 
و  تجاوز«  »مطلق  مفهوم  از  را 
نیز »مطلق اعمال حق«، متمایز 
باال،  مطلب  لحاظ  با  می سازد. 

باید گفت منظور از تجاوز از حق، اضرار به دیگری 
قلمرو  از محدوده  نه در خارج  اجرای حق است،  در 

حق.)8(  

1-  نظريه عدم مسؤولیت
طرفداران این نظریه، تحقق تجاوز از حق را مورد 
با  داشتن«  عقیده  ایشان»حق  به  داده اند.  قرار  انکار 
»تقصیر«جمع نمی شود.)9( به این معنی که اگر کسی 
حق خود را اعمال کند هرچند که در راه اجرای آن 

به  و مسؤول  وارد کند، خطاکار  به دیگری خسارت 
حساب نمی آید و دارنده حق می تواند حق خود را در 
هر حال اجرا کند، حتی اگر از این جهت خسارتی به 
دیگری وارد شود. پس مطابق نظر این عده، تجاوز 
قانون  زیرا  ندارد،  قبولی  قابل  معنای  و  مفاد  از حق 
پشتیبان حق است و اعمال آن را برای صاحب حق 

تضمین کرده است. 
به  قریب  اکثریت  فرانسه  در  نوزدهم،  قرن  در 
چون  که  بودند  عقیده  این  بر  حقوق  علمای  اتفاق 
قانون، آزادی افراد را تضمین نموده حتی درصورتی 
به  جبران ناپذیری  زیان  حق،  اجرای  نتیجه  در  که 
حق  از  تجاوز  آید،  وارد  دیگری 
تقصیر  مصادیق  از  یکی  که 
توجه  با  و  می یابد  تحقق  است، 
به این که عامل اساسی مسؤولیت، 
هر  به  حق  اجرای  است،  تقصیر 
عامل  مسؤولیت  موجب  صورت 

نخواهدبود.)10(  
طرفداران »نظریه عدم مسؤولیت« 
در دفاع از نظر خویش بیان می دارند 
که الزمه پذیرفتن خطا برای کسی 
که حق خود را اعمال می کند این 
برای  قانونگذار  که  را  حقی  بتواند  دادگاه  که  است 
داشتن  بدون  و  گوناگون  موارد  در  است  شناخته  او 
ضابطه معین، محدود سازد و آزادی او را از بین ببرد. 

پیشنهاد  معیارهای  و  مسؤولیت  نظریه    -2
شده

قرار  پذیرش  ایده مورد  این  بیستم  آغاز قرن  از 
گرفت که مفاد هر حقی کم و بیش به مبانی اجتماعی 
آن محدود می شود یعنی هیچ حقی، مطلق نیست و 

»سوء  عنوان  تحت  كه  مباحثی 
فرانسه  حقوق  در  حق«  از  استفاده 
آمده است در فقه، در عنوان »قاعده 

الضرر« گنجانده شده است.

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی(
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صاحب آن نمی تواند وجود حق را وسیله ضرر زدن به 
دیگری قرار دهد یا آن را به شیوه ای به کار برد که 

در دید عرف ناهنجار به نظر آید.)11(  
رویه قضایی فرانسه بر این باور است که ممکن 
است در اجرای یک حق، عملی خطا ارتکاب یابد که 
فرانسه  مدنی  قانون  و)1383(  مواد)1382(  مشمول 
ملک  در  را  شومینه ای  مالک،  این که  مانند  باشد، 
همسایه  دید  کردن  مسدود  منظور  به  خویش صرفًا 
علیه  اساس  بی  دعوای  شخص،  این که  یا  بسازد 
فردگرایان  نظریه  تطبیق  عدم  سازد.  مطرح  دیگری 
فرانسه  حقوقدانان  که  شد  باعث  زمان  مقتضیات  با 
از رویه قضایی آن کشور، »نظریه تجاوز  پیروی  به 
از حق«را قاعده مسلم حقوق بشناسد. با این وصف 
قلمرو  و حدود  معیار  مورد  در  فرانسه  علمای حقوق 
حکومت این قاعده اختالف نظر دارند و از این جهت 
به دو دسته تقسیم می شوند: عده ای تجاوز از حق را 
تقصیر  کالسیک  نظریه  از  و  می دانند  تقصیر  نوعی 
دست کشیده و مبنای حقوقی قاعده تجاوز از حق را 

از تمایالت اجتماعی گرفته اند.)12(   
طرفداران نظریه مسؤولیت در تجاوز از حق، برای 
تزلزل  از  جلوگیری  و  فردگرایان  به ایراد  پاسخگویی 
قوانین و تابع سیاست شدن حق، برای سوء استفاده 
از حق معیارهایی را مطرح کرده اند و بر اساس این 

معیارها سه نظریه ابراز گردیده است:

1- 2-  نظریه اضرار عمدی
برای  و  تقصیر است  نوعی  از حق  استفاده  سوء 
ایجاد  برساند،  زیان  دیگری  به  ناروا  به  که  کسی 
حق  عمدی،  اضرار  نظریه  طبق  می کند.  مسؤولیت 
برای این به وجود آمده که به سود صاحب آن و به 
میل او به کار رود. بنابراین ضرورتی ندارد که صاحب 

حق نگران آثار اجتماعی استفاده از آن باشد، لیکن اگر 
کسی از امتیازی که حقوق به او داده است برای رفع 
نیازهای مادی و عاطفی خود استفاده نکند و هدف او 
جلب منفعت یا دفع ضرر نباشد، بلکه بخواهد آن را 
برای آزار دیگران به کار برد، از حق سوء استفاده کرده 
اماره های  راه  از  حق  صاحب  بدخواهی  اثبات  است. 
خارجی است و طبق نظریه اضرار عمدی همین اندازه 
که ثابت شود صاحب حق هیچ نفع مشروعی در اجرای 
آن نداشته و از اقدامی که کرده نه سودی می برد و نه 
احراز  به غیر«  را دفع می کند، »قصد اضرار  ضرری 
است  ممکن  تنها  حق  صاحب  بدین ترتیب  می شود. 
در  و  شود  عمدی(  عمدی)اضرار  تقصیر  مرتکب 
و  غیرعمدی)بی مباالتی  تقصیر  حق،  اجرای  مقام 
نظریه  این  به همین جهت  و  ندارد  راه  بی احتیاطی( 

را نظریه محدود خوانده اند.)13(  

2- 2-  نظریه تجاوز از مبانی اجتماعی حق
و  نسبی  را  حق  مفهوم  معیار،  این  طرفداران 
محدود به مبانی اجتماعی آن شمرده اند. بدین تعبیر 
که هدف از برقراری حق، رعایت مصلحت اجتماعی و 
اقتصادی است، نه تأمین اقتدار خود، اما گاه قانونگذار 
رعایت مصالح اجتماعی را در این می بیند که به برخی 
 اشخاص امتیازی در برابر دیگران بدهد. این امتیاز به 
آنان اختیار انجام کارهایی را می دهد که به ظاهر به 
اجتماعی  مصالح  حفظ  برای  باطن  در  و  آن ها  سود 
است. به همین جهت نیز اجرای حق فردی تا جایی 
مباح و مشروع است که با مبانی اجتماعی آن منافات 

نداشته باشد. 
بر اساس این نظریه دادرس می تواند اجرای هر 
با اصول حقوقی و مصالح  تعارض  استناد  به  را  حق 
اجتماعی موقوف کند و اقدام شخص را تجاوز از حق 

مسؤولیت در امالک مجاور...
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به وجود  این  برای  برای مثال، حق مالکیت  شمارد. 
وسیله  و  دهد  پرورش  را  استعدادها  که  است  آمده 
عادالنه توزیع ثروت باشد. پس اگر مالکی آن را دست 
آویز تجاوز به دیگران و سلب آزادی های مشروع قرار 
این  طبق  بر  است.  کرده  تجاوز  حق  مفاد  از  دهد، 
از مصالح اجتماعی برای صاحب حق  نظریه، تجاوز 
ایجاد مسؤولیت می کند و موارد تقصیر در اجرای حق 
را بیش از اندازه توسعه می دهد. به همین جهت نیز بر 
آن این ایراد وارد شده است که مالزمه با انکار مفهوم 

حق فردی دارد و آن را تابع سیاست دولت می کند. 

در  تقصیر  نظریه    -2  -3
اجرای حق

این نظریه با رد افراط و تفریط 
معیارهای اول و دوم معتقد است 
قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در 
را  خویش  حق  که  کسی  مورد 
لذا  می شود  رعایت  می کند،  اجرا 
انسانی  رفتار  با  باید  صاحب حق 
متعارف در همان شرایط سازگار 
باشد. کار نامتعارف، تقصیر است 

و باید از آن پرهیز شود، خواه تجاوز از آن عمدی باشد 
یا غیرعمد.)14(  

مطلق  طور  به  حق  اجرای  دیگر  عبارت  به 
نمی تواند مجوزی برای اضرار دیگران باشد و زیان بار 
بودن فعل را توجیه نماید، بلکه سوء استفاده از حق، 

تقصیر محسوب می شود و ایجاد مسؤولیت می کند. 

3-  مبانی قانونی تجاوز از حق
با  مالکیت«  »حق  اطالق  ایران  حقوق  در 
استثناهای فراوان مواجه شده است و قوانین مختلف 

آن را محدود کرده است. اصل)40(ق.ا اجازه نمی دهد 
که اعمال حق مالکیت وسیله اضرار به غیر یا تجاوز 
به  اصل  این  حقیقت  در  عمومی  باشد.  منافع  به 
تسلیط«  »قاعدۀ  محدودکننده  که  الضرر«  »قاعده 
سوءاستفاده  تشخیص  معیار  اما  دارد.)15(  است  اشاره 
این  جستجوی  برای  نمی دهد.  دست  به  را  حق  از 
موجب  به  کرد.  مراجعه  مدنی  قانون  به  باید  معیار 
ماده)132( این قانون »کسی نمی تواند در ملک خود 
تصرفی کند . . . « گرچه  این ماده، ناظر به تصرفی 
است که مالک در مال غیرمنقول خود می کند و از 
آن زیانی به همسایه وارد می شود لیکن می توان بنا 
به  توجه  با  و  مالک  وحدت  بر 
به  را  آن  حکم  ق.ا،  اصل)40( 
کلیه تصرفات زیان آور مالک در 
مال منقول یا غیرمنقول تسری 
شرایط  این که  به   مشروط  داد، 
مندرج در ماده)132(ق.م در آن 
جمع باشد. حتی می توان قاعده 
مذکور را به حقوق دیگری غیر از 
حق مالکیت تعمیم داد و قاعده 
کلی منع سوء استفاده از حق را 
از آن به دست آورد. اطالق اصل)40( ق.ا مؤید این 
نظر است. قاعده »الضرر« که مأخذ این حکم است 
یک قاعده کلی است و اختصاص به مورد مذکور در 
ماده)132( ق.م ندارد.)16( اگرچه برخی حقوقدانان اصل 
)40( ق.ا را ناظر به تصرف عینی در مال می دانند و 
نه تصرفات حقوقی، چه این که در وضع اصل مزبور، 
حدیث »الضرر و الضرار فی االسالم« مورد نظر بوده 
در  اسالم)ص(  پیامبر  فرمایش  آن  مبنای  که  است 
قضیه ورود سمره بن جندب به باغ دیگری بدون اذن 
او و به منظور سرکشی به درخت خود، بوده است.)17(  

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی(

همين اندازه كه ثابت شود صاحب 
اجرای  در  مشروعی  نفع  هيچ  حق 
كرده  اقدامی كه  از  و  نداشته  آن 
نه سودی می برد و نه ضرری را دفع 
احراز  غير«  به  اضرار  »قصد  می كند، 

می شود.
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از ظاهر عبارات اصل)40( ق.ا برمی آید که مورد 
این اصل، اعمال حق با نیت اضرار به غیر یا تجاوز 
به منافع عمومی است. مانند این که شخص صرفًا به 
بدون  و  تاریک ساختن فضای خانه همسایه  انگیزه 
از حد  این که نیازی داشته باشد، دیوار خود را بیش 
معمول مرتفع سازد ولی به عقیده برخی حقوقدانان از 
اصل)40( استنباط نمی شود که سوءاستفاده منحصر 
به  اضرار  حق،  صاحب  انگیزه  که  است  موردی  به 
دیگران یا عموم باشد و استناد به حق، وسیله اجرای 
به  اگر قصد اضرار  بنابراین  قرار گیرد.)18(  انگیزه  آن 
حق  اعمال کننده  عمومی در  منافع  به  تجاوز  یا  غیر 
اما  نخواهدبود.  اصل)40(  مشمول  او  عمل  نباشد، 
اصل مزبور صرفًا بیان کننده ممنوعیت اعمال حق به 
نیت اضرار یا تجاوز است و مفهوم مخالف ندارد و از 
آن استنباط نمی شود که اگر اعمال حق موجب اضرار 
دارنده  ولی  منافع عمومی  باشد  به  تجاوز  یا  غیر  به 
حق، آن را به نیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 
است.  مجاز  مطلقًا  عمل  این  نکند،  عمومی  اعمال 
 )132( ماده  مقررات  با  اصل)40(  مفاد  به این ترتیب 

ق.م یا مواد )352( تا )354( ق.م.ا را ندارد.)19(  
مال  از:  اعم  حق،  موضوع  حیث  از  اصل)40( 
خریدن  مانند  اعمالی،  و  است  غیرمنقول  یا  منقول 
مقدار زیادی آبلیموی تولیدی یک شرکت و فروختن 
آن پس از مخلوط کردن با آب به انگیزه نامرغوب 
از  برمی گیرد.  در  را  مزبور،  تولید شرکت  دادن  جلوه 
در ملک  مالک  )132(ق.م تصرف  ماده  دیگر  طرف 
اعالم  ممنوع  باشد،  بار  زیان  که  درصورتی  را  خود 
نموده است مگر این که تصرف مزبور به اندازه متعارف 
و برای رفع نیاز یا دفع ضرر باشد. چنان چه تصرف 
است؛  تصور  قابل  حالت  سه  باشد  متعارف  حد  در 
تصرفی  چنین  که  شود  انجام  نیاز  رفع  برای  اول- 

جایز است، دوم-  برای دفع ضرر انجام شود که این 
تصرف نیز جایز است و سوم- تصرف نه برای رفع 
نیاز و نه برای دفع ضرر انجام شود که چنین تصرفی 

هرچند به قدر متعارف باشد، ممنوع است. 
در  که  می شود  استنباط  ق.م  ماده)132(  از 
تصرف  و  متعارف  حد  از  خارج  تصرف  ممنوعیت 
متعارف که برای رفع حاجت یا دفع ضرر انجام نشود، 
متصرف،  در شخص  غیر«  به  »اضرار  انگیزه  وجود 
مادۀ)132( موضوع  جهت  این  از  ندارد.  ضرورت 
است.  اساسی  قانون  اصل)40(  موضوع  از  اعم  ق.م 
از سوی دیگر موضوع اصل)40(، اعم از تصرف در 
مال و ارتکاب عمل است. یعنی شامل تصرف زیان 
درحالی  است،  بار  زیان  عمل  ارتکاب  و  مال  در  بار 
در  بار  زیان  تصرف  به  منحصراً  ماده)132(ق.م  که 
ملک اشاره دارد. همچنین مورد مادۀ)132(ق.م ورود 
ضرر به همسایه است، درصورتی که مورد اصل)40( 
و  کلیه اشخاص  شامل  ضرر،  کننده  تحمل  حیث  از 

حتی منافع عمومی است. 
در  نیز   1375 اسالمی مصوب  مجازات  قانون 
است.  کرده  توجه  حق  از  تجاوز  موضوع  به  موادی 
مطابق ماده)352( این قانون »هرگاه کسی در ملک 
بر آن آتش روشن کند و  زاید  یا  نیاز  خود به مقدار 
بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتًا نیز سرایت 
نکند، لیکن اتفاقًا به جای دیگر سرایت کند و موجب 

تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهدبود.«
تفاوت این ماده با ماده)132( ق.م آن است که 
رفع  برای  و  متعارف  که  تصرفی  مدنی،  قانون  در 
نباشد ممنوع و موجب مسؤولیت است خواه  حاجت 
متصرف، آگاه بر زیان بار بودن تصرف باشد یا نباشد، 
تصرفی،  چنین  ماده)352(ق.م.ا،  در  که  درصورتی 
یعنی روشن کردن آتش با اطمینان بر عدم سرایت 

مسؤولیت در امالک مجاور...
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آن، موجب مسؤولیت نخواهدبود. 
می دارد:  اعالم  ماده)353(ق.م.ا  که  تفاوت 
»هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتًا 
به محل دیگر سرایت نماید یا بداند که به جای دیگر 
یا  اثر سرایت موجب تلف  سرایت خواهد کرد، و در 
خسارت شود، عهده دار آن خواهدبود اگرچه به مقدار 
این  ماده)132(ق.م  با  باشد«،  نیاز خود روشن کرده 
است که در ماده)353( روشن کردن آتش به وسیله 
مالک در ملک خویش، اگرچه متعارف و به اندازه نیاز 
باشد،  روشن کننده  به  مستند  آن  سرایت  اما  باشد، 
قانون  منظور  و  است  روشن کننده  مسؤولیت  موجب 

آتش  سرایت  بودن  مستند  از 
قابلیت  ظاهراً  روشن کننده،  به 
مستقیم  صورت  به  آن  استناد 
مال غیر  اتالف  است که عنوان 
درصورتی  باشد،  صادق  آن  بر 
چنین  ماده)132(ق.م  طبق  که 
متعارف  حد  در  اگر  تصرفی 
نیست،  مسؤولیت  موجب  باشد 
در عدم  ماده)132( ق.م  در  زیرا 
موارد  در  متصرف  مسؤولیت 

مجاز، تفاوتی بین قابل استناد بودن تصرف زیان بار 
با  ندارد.  و غیرقابل استناد بودن آن به مالک وجود 
لحاظ این که مقررات مواد)352( تا )354( ق.م.ا مؤخر 
ماده)132(  ناسخ  باید  لذا  است،  ق.م  ماده)132(  بر 
ق.م.ا   )354( تا  مواد)352(  هرچند  زیرا  گردد،  تلقی 
آتش  سرایت  خصوص  اثر  در  زیان  ورود  به  راجع 
با درنظر گرفتن مالک  لیکن  است، نه هر تصرفی، 
آن و با لحاظ سوابق فقهی مربوط، میتوان این حکم 
را به همه موارد تصرف تجاوزکارانه مالک در حدود 

شرایط مقررات قانون مجازات اسالمی تعمیم داد. 

با توجه به آن چه بیان شد ضابطه تجاوز از حق، 
ورود ضرر به دیگری و وجود عمد در فعل زیان بار 
و احتمال یا پیشبینی ورود خسارت به دیگری است. 
بنابراین نتیجه مقررات قانونی باال در مسائل مختلف، 
ارتکاب اعمال زیان بار مالک متصرف با لحاظ مالک 

مواد)352( تا)354( ق.م.ا  به این شرح خواهدبود:
1- 3-  فعل زیان بار در حدود متعارف و برای 
رفع حاجت یا دفع ضرر باشد، فاعل مطمئن بر عدم 
عادتًا هم  و خسارت  باشد  دیگری  به  ورود خسارت 
مسؤولیت  فاعل  این صورت  در  نباشد.  تحقق  قابل 
نخواهد داشت. حکم این تصرف از جمع ماده)132( 
مجازات  قانون  مواد  با  ق.م 

اسالمی  به دست می آید. 
در  بار  زیان  فعل    -3  -2
حد متعارف و برای رفع حاجت یا 
دفع ضرر است، اما ورود خسارت 
مطابق  یا  معلوم  دیگری  به 
صورت  این  در  می باشد.  عادت 
خسارت  جبران  مسؤول  فاعل، 
مجاز  موارد  از  مورد  این  است. 
در ماده)132( ق.م بوده که باید 
ماده)132( ق.م نسبت به آن به وسیله مقررات قانون 

مجازات اسالمی منسوخ تلقی گردد. 
3- 3-  فعل زیان بار خارج از حد متعارف باشد و 
ورود خسارت به دیگری، معلوم یا مطابق عادت باشد. 
این صورت فاعل مسؤول جبران خسارت است.  در 
همین طور اگر فعل مذکور متعارف باشد اما برای رفع 
فاعل  مسؤولیت  موجب  نباشد،  ضرر  دفع  یا  حاجت 
خواهدبود. این نیز یکی از مصادیق ماده)132( ق.م و 

مقررات قانون مجازات اسالمی است. 
4- 3-  فعل زیان بار خارج از حد متعارف باشد یا 

سیامک توانگر: )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی(

ماده )132(ق.م تصرف مالک در 
ملک خود را درصورتی كه زيان بار 
باشد، ممنوع اعالم نموده است 
مگر اين كه تصرف مزبور به اندازه 
متعارف و برای رفع نياز يا دفع 

ضرر باشد.



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

38

برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد ولی زیان بار نبودن 
با عادت،  آن  نبودن  به دیگری و مطابق  آن نسبت 
معلوم باشد. در این صورت طبق مالک ماده)352( 
ق.م.ا فاعل، مسؤول جبران خسارت نخواهدبود و از 
محسوب  ماده)132(  در  فاعل  مسؤولیت  مصادیق 
ماده)352(  با  را  آن  بودن  منسوخ  باید  که  می شود 

ق.م.ا پذیرفت. 
یا  متعارف  حد  از  خارج  بار  زیان  فعل    -3  -5
برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد و ضرری بودن 
این صورت  نباشد، در  با عادت  یا مطابق  آن معلوم 
مطابق ماده)132(ق.م موجب مسؤولیت فاعل خواهد 
آن  به  نسبت  ق.م.ا  ماده)352(  که  درصورتی  بود، 
ساکت است لذا باید ماده)132( ق.م را در این مورد 

حاکم دانست و فاعل را مسؤول شناخت.)20( 
6- 3-  فعل زیان بار در حد متعارف و برای رفع 
حاجت یا دفع ضرر باشد و زیان بار بودن یا نبودن آن 
معلوم و مطابق با عادت نباشد. در این مورد مقررات 
ماده)132(  طبق  ولی  است  اسالمی ساکت  مجازات 

ق.م فاعل را نباید مسؤول جبران خسارت دانست. 
ماده)352(  مقررات  شد  بیان  باال  در  بنابرآنچه 
تا)354( ق.م.ا را نمی توان ناسخ کلی ماده)132( ق.م 

شناخت.  

4-  مبانی فقهی تجاوز از حق
و  تجاوزکارانه  تصرف  ممنوعیت  امامیه  فقه  در 
قاعده  دو  جمع  از  خویش،  ملک  در  مالک  بار  زیان 
»تسلیط«و »الضرر« استنباط گردیده است. فقها در 
این خصوص اعالم داشته اند که اگر مالک در ملک 
اثر آن، مال دیگری  خویش آب جاری سازد که در 
غرق شود یا ایجاد حریق کند، مادام که عماًل از میزان 
نیاز فراتر نرود و تجاوز خسارت به مال غیر، معلوم و 

مظنون نباشد ضامن نخواهدبود.)21( زیرا صرف نظر از 
اصل »عدم ضمان«، قاعده »تسلیط«که عام است، 

شامل این مصداق می باشد. 
با مالحظه عبارات باال و نیز عبارات برخی دیگر، 
غیرمجاز  تصرف  دایره  فقه،  در  که  می شود  معلوم 
مالکانه، نسبت به تصرف موضوع ماده)132( ق.م از 
دو جهت متفاوت است؛ اول-  از حیث شرط متعارف 
بودن در تعیین حد تصرف مجاز در ماده)132( ق.م 
که تصرف فراتر از آن را موجب مسؤولیت متصرف 
دانسته است، خواه سرایت ضرر به غیر معلوم یا مظنون 
باشد. در حالی که در فقه، ضابطه متعارف بودن به 
عنوان حد تصرف مجاز، مقرر نگردیده است و مطابق 
نظر مشهور، تصرف درصورتی موجب مسؤولیت است 
که از میزان نیاز فراتر رود و یا ورود ضرر به مال غیر، 
معلوم یا مظنون باشد. در نتیجه اگر به طور غیرعمد 
از میزان نیاز فراتر رود و تسری خسارت به مال غیر، 
معلوم یا مظنون نباشد، چنین تصرفی مجاز است و 
خارج  اگرچه  نخواهدبود،  متصرف  مسؤولیت  موجب 
از حد متعارف باشد یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر 
الزم نباشد. حکم مزبور با مقررات مواد)352( و)353( 
ق.م.ا قرابت دارد و تفاوت آن با این مقررات در عدم 
تأثیر عادت به سرایت در فقه و تأثیر آن در مقررات 

قانون مجازات اسالمی است. 
تفاوت دیگر، با ماده)132( ق.م از جهت شرط بودن 
علم یا ظن تجاوز خسارت به مال غیر برای مسؤولیت 
مالک متصرف در مال خویش است که درصورت علم 
برای  مسؤولیت  غیر،  مال  به  تجاوز خسارت  یا ظن 
مالک متصرف ثابت است، هرچند تصرف در حد نیاز 
باشد، درحالی که مطابق ظاهر ماده)132( ق.م، علم یا 
ظن تعدی ضرر به غیر، تأثیری در مسؤولیت متصرف 
ندارد و متصرف در صورت خارج بودن تصرف از حد 

مسؤولیت در امالک مجاور...
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متعارف و یا مورد نیاز نبودن آن، مسؤول است، اگرچه 
علم یا ظن به تجاوز خسارت به مال غیر نداشته باشد. 
مقررات مواد)352( تا)354( ق.م.ا از حیث علم و ظن 

تجاوز به مال غیر، مشابه فقه است. 
»دفع ضرر«  یا  حاجت«  »رفع  ضابطه  مورد  در 
مذکور در ماده)132( ق.م و بسنده شدن به قید »رفع 
نیاز«در فقه، به نظر می رسد تفاوتی موجود نیست زیرا 
عبارت »رفع حاجت« مذکور در متون فقهی، شامل 

دفع ضرر و نیز رفع حاجت خواهدبود. 
الزم به ذکر است در فقه امامیه، همانند مقررات 
مواد)352( تا)354( ق.م.ا، وجود سوء نیت در حد علم یا 

ظن به ورود زیان به دیگری، در 
متصرف  مالک  مسؤولیت  تحقق 
در  است)اما  شده  دانسته  الزم 
اسالمی مطابق  مجازات  قانون 
خسارت  سرایت  بودن  عادت  با 
مسؤولیت  ایجاد  در  می تواند  نیز 
قانون  که  درحالی  باشد(،  مؤثر 
مدنی ایران، چنین شرطی را مورد 
تصریح قرار نداده است. بنابراین 
ق.م.ا  به  تا)354(  مواد)352( 

مبانی فقهی نزدیک تر است. 

از  ناشی  مسؤولیت  تحقق  شرایط  ج-  
امالک مجاور)تجاوز از حق(

امالک  از  ناشی  مدنی  مسؤولیت  پیدایش  برای 
از  ناشی  تحقق مسؤولیت  دیگر  عبارت  به  یا  مجاور 

تجاوز از حق، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

1- وجود حق برای مرتکب 
برای تحقق مسؤولیت ناشی از تجاوز از حق یا 

مسؤولیت در امالک مجاور، وجود حق برای شخصی 
بار نسبت به دیگری می شود  که مرتکب فعل زیان 
ضروری است، به عبارتی در این موارد، تصرف جزء 
اعمال  قلمرو  در  داخل  نوعی  لحاظ  از  و  حق  لوازم 
بدون  که  عمل شخصی  است  بدیهی  است.)22(  حق 
داشتن حق، مرتکب فعل خسارت بار نسبت به دیگری 
می شود هرچند ممکن است مسؤولیت به بار آورد، اما 
تجاوز از حق محسوب نمی شود)مانند آن که شخصی 
نماید(. بعضی  را تخریب  او  اموال  اذن مالک،  بدون 
تجاوز  نهاد  در  را  از حق  اصلی  منظور  از حقوقدانان 
مال(  در  مالکانه  تصرف  مدنی)مانند  حق  حق،  از 
طبیعی)مانند  حق  نه  دانسته اند 
آزادی(، زیرا در غیر این صورت 
الزم می آید تمام موارد اضرار به 
دیگری از مصادیق تجاوز از حق 

به شمار آید.)23(  

2-  انجام عمل زیان بار نسبت 
به دیگری

در حقوق ایران شرط تحقق 
و  مجاور  امالک  در  مسؤولیت 
و  است  بار  زیان  مثبت  ارتکاب عمل  از حق،  تجاوز 
فراهم  را  به دیگری  ورود ضرر  زمینه  درصورتی که 
کند، تجاوز از حق محسوب نمی شود هرچند ممکن 
است در مواردی مشمول دیگر عناوین مسؤولیت آور 
فعل  نیز، ترک  امامیه  فقه  در  باشد.  تسبیب  مانند 

نمی تواند از مصادیق تجاوز از حق محسوب شود. 

3-  ورود ضرر به دیگری
مجاور،  امالک  از  ناشی  مسؤولیت  تحقق  برای 
الزم است عمل ارتکابی موجب زیان برای دیگری 

سیامک توانگر: )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی(

در حقوق ايران شرط تحقق مسؤوليت 
حق،  از  تجاوز  و  مجاور  امالک  در 
ارتكاب عمل مثبت زيان بار است 
به  ضرر  ورود  زمينه  كه  درصورتی  و 
حق  از  تجاوز  كند،  فراهم  را  ديگری 

محسوب نمی شود.
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باشد. در غیر این صورت ارتکاب آن موجب مسؤولیت 
برای  یا  و  باشد  خارج  متعارف  حد  از  اگرچه  نیست 
رفع حاجت یا دفع ضرر انجام نشده باشد. زیان اعم 
عملی  انجام  اگر  بنابراین  است،  معنوی  و  مادی  از 
موجب ضرر معنوی برای دیگری باشد، عمل مزبور 
ممنوع و طبق ماده)1( قانون مسؤولیت مدنی، فاعل، 
مسؤول جبران خسارت است. مثل این که کبوتربازی، 
اتاق همسایه است،  به  بام خانه خود که مشرف  در 
کبوتربازی کند که نتیجه آن مخدوش ساختن آزادی 
از  عمل  این  اوست.  شخصی  زندگی  در  همسایه 
نیست  ق.م.ا  تا)354(  مواد)352(  مقررات  مصادیق 
زیرا  باشد.  ق.م  ماده)132(  مصداق  می تواند  ولی 
واژه »تضرر«مذکور در ماده)132( ق.م مطلق است 
و »ضرر معنوی«را نیز دربرمی گیرد و دلیلی بر خروج 
اضرار معنوی از شمول ممنوعیت مقرر در ماده)132( 
ق. م مذکور وجود ندارد. نظر مخالف نیز ارائه شده 
که مفهوم »ضرر« مذکور در ماده)132( ق.م را شامل 
ضرر معنوی نمی داند و معتقد است ماده)132( ق.م 
و  نمی کند  حل  را  غیرمالی  حقوق  از  تجاوز  مشکل 
چنین استدالل می کند که عبارت »تصرف در ملک« 
سایر حقوق عینی غیر از حق مالکیت خارج از قلمرو 

حکومت ماده مزبور می داند«.)24(  
اصلی  مبنای  لحاظ  با  نیز  امامیه  فقه  در   
منع تجاوز از حق، که نتیجه تعارض بین دو قاعده 
که  پذیرفت  باید  است،  »الضرر«  و  »تسلیط« 
درصورتی که تجاوز از حق موجب ضرر معنوی برای 
دیگری گردد، موجب مسؤولیت است. موضوع حدیث 
قاعده الضرر،  به  پیامبر)ص( مربوط  از  وارد  مشهور 
خسارت معنوی است که بنا بر حمل عنوان »ضرر« 
به »ضرر غیرمتدارک«، مسؤولیت واردکننده خسارت 

معنوی به جبران آن نیز  آشکار می گردد.)25( 

4-  نوع تصرف 
برای این که تصرف، تجاوز از حق محسوب شود 
یا)354(  مواد)353(  یا  ق.م  ماده)132(  مشمول  و 
یا  باشد  خارج  متعارف  حد  از  باید  گیرد،  قرار  ق.م.ا 
این که برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد، یا سرایت 
آن به دیگری معلوم یا مطابق با عادت یا قابل استناد 
از  یک  هر  وجود  درصورت  باشد.  فاعل  به  مستقیم 
این حالت ها، تجاوز از حق تحقق می یابد و ارتکاب 
زیان  اگر عمل  یعنی  زیان بار ممنوع می گردد.  عمل 
بار خارج از حد متعارف باشد، موجب مسؤولیت است 
اگرچه برای رفع حاجت یا دفع ضرر الزم باشد. مگر 
عادت  مطابق  یا  معلوم  آن  نبودن  زیان آور  این که 
باشد، همچنین هرگاه عمل زیان بار در حد متعارف 
ضرر  دفع  یا  حاجت  رفع  برای  آن  انجام  اما  باشد، 
باز هم ممنوع و موجب مسؤولیت است  الزم نباشد 
مگر درصورت علم به زیان آور نبودن و نیز مطابق با 
عادت بودن و غیرضرری بودن آن. اگر زیان بار بودن 
عمل، معلوم یا مطابق با عادت یا قابل استناد مستقیم 
به فاعل باشد، فاعل مسؤول است. درخصوص این که 
یعنی  دوم  حالت  در  تصرف  بودن  مجاز  ضابطه  آیا 
ق.م  ماده)132(  در  ضرر  دفع  یا  حاجت  رفع  برای 
یا دفع ضرر در عالم  لزوم تصرف برای رفع حاجت 
واقع است یا در اعتقاد فاعل فعل، در این خصوص 
عده ای از حقوقدانان برای شمول حکم منع و تحقق 
مسؤولیت، آگاهی فاعل را الزم می دانند مگر این که  
از موارد اتالف باشد و در نهایت ضابطه مجاز بودن 
تصرف را انگیزه فاعل دانسته اند نه واقعیت امر، مگر 

در مورد اتالف.)26(  

د-  آثار تجاوز از حق
مجاز  حدود  در  خسارت زا  عمل  که  درصورتی 

مسؤولیت در امالک مجاور...



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

41

مصداق  و  نبوده  مقررات  سایر  و  ق.م  ماده)132( 
تجاوز از حق باشد، فاعل آن مسؤول خساراتی است 
او بر دیگری وارد می شود. رابطه عمل  از عمل  که 
متجاوز از حق با زیان وارد شده به دیگری، ممکن 
است از مصادیق اتالف باشد، مانند این که شخصی 
انجام  جهت  خود  ساختمان  کردن  آماده  منظور  به 
که  را  ساختمان  تعویض  قابل  قسمت های  تعمیر، 
متصل به ساختمان مجاور است با وسیله غیرمتعارف، 
به  این  و  کند  تخریب  سنگین،  ماشین آالت  نظیر 
این  در  شود.  تخریب  نیز  مجاور  ساختمان  وسیله 
ماده 329  است طبق  ملزم  متجاوز  صورت شخص 

مجاور  شده  تخریب  ملک  ق.م، 
و  کند  بنا  اول  صورت  مانند  را 
نباشد،  ممکن  عمل  هرگاه  این 
باید خسارت وارد را جبران کند. 
ممکن  خسارت  جبران  بنابراین 
مشابه  کردن  فراهم  با  است 
عین مال تلف شده و یا از طریق 
دیده  زیان  به  آن  عوض  تسلیم 
ممکن  همچنین  شود.  انجام 
موارد  از  زیان آور  عمل  است 

این صورت  در  تلف مال محسوب شود.  در  تسبیب 
عهده  از  باید  ق.م  ماده)331(  مطابق  مرتکب  نیز 

جبران زیان برآید. 
به  حق  استیفای  مانع  می تواند  متجاوز  عمل 
ملکی  مالک  این که  مانند  گردد،  حق  دارنده  وسیله 
که در آن حق عبور برای مالک مجاور برقرار شده 
است، اشیایی در راه موضوع حق قرار دهد که عبور 
از ملک مزبور را سخت و مشکل سازد، که در این 
صورت مطابق ماده)106(ق. م عمل مزبور ممنوع و 
فاعل، موظف به جبران خسارت وارد به مالک حق 

خواهدبود. 
از  تجاوز  که  شد، شخصی  ذکر  آنچه  بر  عالوه 
ادامه  از  می تواند  است،  گرفته  صورت  او  علیه  حق 
کند  جلوگیری  متجاوز  تجاوزکارانه، شخص  تصرف 
}مالک مواد)130( و)131(ق.م{ زیرا تجاوز از حق 
عمل  ادامه  از  جلوگیری  و  است  ممنوع  قانون  در 
ممنوع تجاوزکارانه از حقوق شخصی است که حق او 

مورد تجاوز قرار گرفته است.)27(  
موجب  تنها  نه  حق  از  سوءاستفاده  بنابراین 
مسؤولیت مدنی است بلکه زیان دیده می تواند عالوه 
قبیل  از  منبع ضرر  بردن  بین  از  بر جبران خسارت، 
پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی 
که باعث ضرر شده و جلوگیری 
دادگاه  از  را  خسارت  ادامه  از 
مؤید  قضایی  رویه  کند.  تقاضا 

این نظر است.)28(   
قضایی  رویه  و  حقوق  در 
فرانسه، مسئله فوق تحت عنوان 
مزاحمت  از  ناشی  »مسؤولیت 
مطالعه  مورد  همسایه«  برای 
قرار می گیرد و برای تحقق این 
بودن  غیرعادی  به  صرفًا  قضایی  رویه  مسؤولیت، 
مزاحمت استناد می کند. در واقع یک مسؤولیت عینی 
کاماًل  آن  نظام  که  است  آمده  وجود  به  مستقل  و 
کارکرد  تنها  و  زیان  آن،  مبنای  تنها  و  است  عینی 
بر  این خصوص نگرش حاکم  در  است.  آن، جبران 
رویه قضایی فرانسه  این است که ضررهای ناشی از 
همسایه، تا حدی قابل تحمل هستند زیرا از زندگی 
اجتماعی تفکیک ناپذیرند و اگر از این حد فراتر روند 
حتی اگر عامل مزاحمت، مرتکب هیچ تقصیری نشده 
باشد، موجب مسؤولیت می شود.)29( زیرا این اختالل 

سیامک توانگر: )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی(

يعنی اگر عمل زيان بار خارج از حد 
مسؤوليت  موجب  باشد،  متعارف 
است اگرچه برای رفع حاجت يا دفع 
ضرر الزم باشد. مگر اين كه زيان آور 
نبودن آن معلوم يا مطابق عادت 

باشد.
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غیرقابل تحمل می شود و براساس روابط همسایگی 
قابل توجیه نیست. بر همین مبنا رویه قضایی فرانسه 
زیان بیش از حد ضررهای عادی همسایگی را مورد 

لحوق حکم قرار داده است.)30( 

نتیجه گیری
قاعده  و  ق.ا  اصل)40(  اطالق  لحاظ  با  امروزه 
»الضرر«، به عنوان یک قاعده کلی، که اختصاص 
می توان  ندارد،  ق.م  ماده)132(  در  مذکور  مورد  به 
دست  به  را  حق«  از  سوءاستفاده  »منع  کلی  قاعده 
مالکیت  حق  از  غیر  حقوق،  کلیه  به  را  آن  و  آورد 
یا  منقول  مال  این که  از  اعم  زیان آور،  تصرفات  و 
غیرمنقول باشد و اعم از این که ضرر به همسایه وارد 

شود یا به دیگری، گسترش داد. 

پی نوشت ها
حقوقی،  مقاالت  مجموعه  مهدی،  شهيدی،   -1

تهران،انتشارات مجد، چاپ اول،1385،ص 215
ترمينولوژی  محمدجعفر،  لنگرودی،  جعفری   -2
حقوق، تهران،انتشارات گنج دانش، چاپ 6، 1371،ص 

 .367
اموال،  محمدجعفر،حقوق  لنگرودی،  جعفری   -3

تهران انتشارات گنج دانش،چاپ 4، 1376،ص 322. 
از حق،  استفاده  سوء  حميد،  بهرامی احمدی،   -  4

تهران،انتشارات اطالعات،چاپ اول، 1366،ص 88. 
5-کاتوزيان،ناصر،حقوق مدنی، الزام های خارج از 
قرارداد- ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

1374،ص 342
6- شهيدی، همان منبع،ص 215. 

7- منبع پيشين،ص 216. 
8- منبع پيشين،ص 217. 

9- کاتوزيان،همان منبع،ص340. 
جلد  تعهدات،  مقامی،عبدالمجيد،حقوق  قائم   -10

اول،تهران، نشر ميزان،چاپ اول،1378،ص 208. 
11- کاتوزيان،همان منبع،صص 340 و 341. 

12- قائم مقامی،همان منبع،ص 209. 
13- کاتوزيان،همان منبع،ص 360. 

14- منبع پيشين،ص 361. 
15- صفايی، همان منبع،جلد اول، تهران، نشر ميزان، 

مسؤولیت در امالک مجاور...

چاپ اول،1380،صص 79 و 168. 
16- صفايی،همان منبع، ص 173. 

تعهدات،  و  قراردادها  شهيدی،مهدی،تشکيل   -17
و  صص401  اول،1377،  چاپ  حقوقدان،  نشر  تهران، 

 .402
18- کاتوزيان،همان منبع،ص 346. 

19- شهيدی،مجموعه مقاالت حقوقی،ص 218. 
20- شهيدی،مجموعه مقاالت حقوقی،ص 222. 

،جواهرالکالم،جلد  حسن  محمد  شيخ  نجفی،   -21
13،ص 35. رک: يزدی،ابوالقاسم بن احمد،ترجمه فارسی 
شرايع االسالم،مترجم:دانش پژوه، جلد4، تهران،انتشارات 

دانشگاه تهران، 1349. 
22- صفايی،همان منبع،ص 172. 

23- شهيدی،مجموعه مقاالت حقوقی،ص 229. 
24- قائم مقامی،همان منبع،جلد اول،ص 221. 

25- شهيدی،مجموعه مقاالت حقوقی،ص 231. 
26- شهيدی، منبع پيشين،ص 232. 
27- شهيدی،منبع پيشين،ص 234. 

28- صفايی،همان منبع،ص 175 و بهرامی احمدی، 
همان منبع،ص 348. 

29- ژوردن پاتريس، تحليل رويه قضايی در زمينه 
مسؤوليت مدنی، مترجم: مجيد اديب، تهران، نشر ميزان، 

1386،ص 351. 
30- برای مالحظه رويه قضايی فرانسه رک: ژوردن، 

همان منبع،صص 351 تا 360. 
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حمایت از مالکیت ادبی – هنری
 در نظام کیفری ایران

چکیده

و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  ایران  حقوق  در  معنوی  مالکیت  از  حمایت 

قوانینی که قبل از انقالب اسالمی و بعد از آن به تصویب رسیده اند، به این حق توجه 

اثر است که مصادیق آن در  با پدیدآورنده یک  کرده اند. مالکیت معنوی، مرتبط 

کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهم ترین این 

مصادیق، آثار ادبی، علمی  و هنری است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و 

هنرمندان مصوب 1348 برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت 

و در قوانین بعدی دامنه ی این حمایت گسترده شد. مع هذا به نظرمی رسد هنوز هم 

حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خالء روبه رو است. 

جرم  ایران،  حقوق  هنری،  و  ادبی  مالکیت  معنوی،  مالکیت  واژه ها:  کلید 

انگاری، پدیدآورنده      

مدرس دانشگاه
مسعود مظاهری تهرانی
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درآمد
مهمی در  جایگاه  امروز  معنوی  مالکیت  حقوق 
فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های 
به  قانونگذار  که  گونه ای  به  دارد  جوامع  حقوقی  و 
حمایت از آن را پرداخته است. در این مقاله به سیاست 
می شود.                                                                                                                                           پرداخته  حقوق  این  قبال  در  ایران  کیفری 
                                                                                   

الف-  مفهوم حقوق مالکیت معنوی 
مالکیت معنوی یک مفهوم حقوقی است که از 
یک سو به حمایت از پدیدآورنده اثر می پردازد و به 
خاطر  آسودگی  با  که  می بخشد  را  اطمینان  این  او 
آثار بهتری عرضه کند و از سوی دیگر به جامعه این 
امکان را می دهد که با اعتماد به اصالت آثار، از فواید 
موضوع  اگرچه  می شود.  بهره مند  معنوی  مالکیت 
انسان  ذهنی  و تراوش های  ابتکارها  معنوی  مالکیت 
است، ولی دارای ارزش مادی است. به همین جهت 
از اموال به حساب می آید و شامل حق مؤلف، حق 
اختراع، حق بر عالیم تجارتی و صنعتی و حق براسرار 

تجارتی است. 
بند 8 ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی 
مالکیت معنوی)WIPO(، مالکیت معنوی را شامل 

حقوق زیر دانسته است:)1( 
-  آثار ادبی، هنری و علمی؛ 

بازیگر، صدای ضبط  -  نمایش های هنرمندان 
شده، برنامه های رادیویی؛ 

-  اختراعات در زمینه کلیه فعالیت های انسان؛ 
-  کشفیات علمی؛ 

-  طراحی های صنعتی؛ 
-  عالیم تجاری، عالیم خدماتی، نامه و عناوین 

تجارتی؛ 
- حمایت در برابر قدرت نامطلوب و سایر حقوقی 
که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، 

ادبی و هنری می باشد. 
با  مرتبط  جنبه های  به  راجع  موافقت نامه  در 
اصطالح  معنوی)تریپس(،  مالکیت  حقوق  تجارت 
مالکیت معنوی انواع مالکیت های معنوی شامل حق 
کپی برداری، حمایت از اجراءکنندگان، تولید کنندگان 
صفحه گرامافون و سازمان های پخش کننده، عالیم 
صنعتی،  طرح های  جغرافیایی،  نشانه های  تجاری، 
اختراع، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت 

از اطالعات افشا نشده را دربرمی گیرد. 

ب-  مبانی حقوق مالکیت معنوی 
یکی از پرسش هایی که در زمینه حقوق مالکیت 
و  ضرورت  چه  که  است  این  دارد  وجود  معنوی 
توجیهی برای حمایت از این حقوق وجود دارد و چرا 

بایستی این حقوق را مورد حمایت قرارداد؟ 
تجارت  در  معنوی  مالکیت  حقوق  نقش  امروزه 
به  رو  اقتصادی  روابط  و  سرمایه گذاری  بین المللی، 
نظام  کلی  به طور  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  رشد، 
زیربنایی  مسایل  از  یکی  عنوان  به  معنوی  مالکیت 
سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی، بستر و ابزاری 
مهم برای امر توسعه پایدار برای کشورهای در حال 
توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است. حمایت 
قوی و موثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و 
تعیین کننده ای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی 
و جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های 
امری  پایدار  توسعه  برای  که  است  اقتصادی  معین 

حیاتی تلقی می شود.
در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، تنها افراد 
حال  عین  در  بلکه  نمی بینند  آسیب  حق،  صاحب 
پیکره  بر  جبران  قابل  غیر  و  بزرگ  بس  خساراتی 
جامعه وارد می آید؛ چون وقتی حقوق صنعتی، ادبی و 
هنری مردم و ابداعات و اختراعات آن ها مورد حمایت 
و  اختراع  و  ابداع  به  میل  نباشد، طبعا  موثر  و  کافی 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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خالقیت و سازندگی آن گونه که باید در افراد تقویت 
و بارور نمی شود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه ی 

مبتکر و متفکر خود محروم می ماند.)2( 
سرقت  و  دزدی  که  را  سوئی  تاثیر  بدون شک 
ادبی و تعرض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر 
از نظر  ابتکار دارد و همین طور  ابداع و  از  جلوگیری 
احساس عمومی  یاس و نا امنی که در میان هنرمندان 
و نویسندگان و به طور کلی متفکران جامعه به وجود 
می آورد، نمی توان نادیده انگاشت و از این منظر این 
نوع تعرض به حقوق دیگران و اعمال ضد اجتماعی 
نیازمند برخورد شدید و استفاده از مجازات های شدید 

می باشند. 
معموال افرادی که مرتکب 
معنوی  مالکیت  حقوق  نقض 
پدیدآورندگان  می شوند، کسانی 
و  فکری  در سطح  که  هستند 
جامعه  در  باالتری  اجتماعی 
بر  افراد  این  گرفته اند  قرار 
برای  که  محرومانی  خالف 
به  دست  خود  معاش  تامین 
سرقت ساده می زنند، قادرند با 
ثروت  و  نفوذ  انداختن  کار  به 

حفظ  لذا  بگریزند  عدالت  چنگال  از  خود  فکر  خود 
این  با  برخورد  در  که  می نماید  ایجاب  جامعه  منافع 
مقابله  برای  و  پذیرد  انجام  اقدامات شدیدتری  افراد 
با این اعمال خطرناک ضداجتماعی از حقوق جزا و 

ابزارهای وابسته به آن استفاده گردد. 

و  ادبی  مالکیت  حقوق  علیه  جرایم  ج-  
هنری در نظام حقوقی ایران

و  ادبی  مالکیت  حوزه حقوق  در  حال حاضر  در 
هنری به چهار قانون مهم می توان  اشاره کرد که هر 
یک به طور خاص به جرم انگاری برخی اعمال علیه 

حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته اند. 

1-  در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان 
و هنرمندان مصوب 1348

جرایم پیش بینی شده در این قانون عبارتند از:

دیگری  اثر  عرضة  یا  پخش  یا  نشر    -1  -1
به نام خود یا دیگری

مؤلفان  حقوق  حمایت  قانون  ماده)2(  اساس  بر 
کس  »هر  هنرمندان)ق.ح.ح.م.م.هـ(  و  مصنفان  و 
حمایت  مورد  که  را  دیگری  اثر  از  قسمتی  یا  تمام 
این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون 
نام  به  عامداً  عالمًا  یا  او  اجازه 
خود  از  غیر  دیگری  شخص 
یا  پخش  یا  نشر  آورنده،  پدید 
عرضه کند به حبس تأدیبی از 
تا سه سال محکوم  ماه  شش 

خواهد شد«. 
از  قانونگذار  ماده  این  در 
به  و  نموده  پیروی  اصل ضرر 
مقابله با کسانی پرداخته است 
معنوی  و  مادی  حقوق  که 
پدیدآورندگان آثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضة 
قرار  تعرض  مورد  دیگری  یا  خود  به نام  دیگری  اثر 

می دهند. 
عبارتست  فوق  ماده  موضوع  جرم  مادی  عنصر 
خود  نام  به  دیگری  اثر  عرضه  یا  پخش  یا  نشر  از 
فوق  اعمال  از  یک  هر  ارتکاب  واقع  در  دیگری.  یا 
نشر  مزبور می شود.  مادی جرم  عنصر  تحقق  باعث 
عبارت از هر عملی می باشد که منجر به ساختن یا 
مثل  می شود  اصلی  اثر  از  دیگری  نمونه های  تهیه 
ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت، صفحات 
موسیقی، تهیه نگاتیو فیلم های سینمایی و. .)3( مراد 

حمايت قوی و موثر از حقوق مالكيت 
معنوی عامل مهم و تعيين كننده ای 
انتقال تكنولوژی  در تسهيل موجبات 
و جلب سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

در بخش های معين اقتصادی است.

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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از پخش، توزیع آن آثار است و عرضه نیز به معنی در 
دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری 

یا دیداری برای عموم است.)4( 
عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک 
فعل محقق نمی شود. مصادیق عمل مرتکب حصری 

است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است. 
به  مقید  و  است  مطلق  جرم  یک  مزبور  جرم 
نتیجه نیست یعنی الزم نیست که از ارتکاب اعمال 
مزبور حتمًا ضرری متوجه پدیدآورنده اثر بشود تا جرم 

محقق گردد. 
عنصر روانی جرم با توجه به واژه های »عالمًا«و 
»عامداً«عبارت از علم مرتکب به تعلق اثر به دیگری 
اثر  قانونی  غیر  عرضه  یا  پخش  یا  نشر  در  عمد  و 
دیگری است. تحقق عنصر روانی جرم مزبور نیازی 
به سوءنیت خاص یعنی قصد اضرار به پدیدآورنده اثر 
انتقال  او  به  اثر  یا شخص دیگری که حقوق مادی 

یافته است، ندارد. 
اثبات سوء نیت در ناقضان مستقیم آسان است 
ولی در خصوص افرادی که عمل آن ها مؤخر است 
نیاز به ادلة مثبته دارد. در مورد اخیر قاضی بایستی با 
توجه به اوضاع و احوال، بازار و جامعه ای که تخلف 
نیت  سوء  و  عمد  احراز  به  گرفته،  صورت  آن  در 
این که عمل شخص  برای  بنابراین  بپردازد.)5(  متهم 
در شمول این ماده قرار گیرد شخصی که مالک اثر 
از  اثر  این که حقوق مادی  یا  ادبی- هنری نیست و 
طریق قرارداد به او منتقل نشده است، بخشی از اثر 
مورد  و  است  دیگری  به  متعلق  که  را  اثری  کل  یا 
پدید  به  نام  که  چند  هر  است،  قانون  این  حمایت 
نام  به  او  بدون رضایت  باشد،  نشده  ثبت  اثر  آورنده 
خودش یا پدیدآورنده یا به نام شخص دیگری نشر 
با نقض  بدین صورت  و  یا عرضه می کند  یا پخش 
حق انتساب اثر به پدیدآورنده و بدون اجازۀ او نشر 
نقض  را  مادی  حقوق  می نماید،  عرضه  یا  پخش  یا 

کرده است. 
 )2( ماده  براساس  قانون  این  حمایت  مورد  آثار 

عبارتند از: 
1-  کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشتة 

دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. 
2-  شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب 

و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. 
در  اجراء  منظور  به  بصری  و  سمعی  اثر   -3
صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا 
تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا 

نشر شده باشد. 
4-  اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته 

یا ضبط یا نشر شده باشد. 
نقشة  و  نقش  و  طرح  و  تصویر  و  نقاشی   -5
و  تزئینی  و خط های  نوشته ها  و  ابتکاری  جغرافیایی 
هرگونه  اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و 

روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد. 
6-  هرگونه پیکره)مجسمه(. 

7-  اثر معماری از قبیل طرح و نقشة ساختمان. 
8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید 

آمده باشد. 
یا  دستی  هنرهای  به  مربوط  ابتکاری  اثر   -9

صنعتی و نقشة قالی و گلیم. 
10- اثر ابتکاری که بر پایة فرهنگ عامه)فولکلور( 

یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد. 
داشته  ابتکار  و  ابداع  جنبه  که  فنی  اثر   -11

باشد. 
12- هرگونه اثر مبتکرانة دیگر که از ترکیب چند 

اثر از اثرهای نامبرده پدید آمده باشد. 
مورد  آثار  به  فقط  ماده  این  این که  به  توجه  با 
حمایت این قانون اشاره کرده است، می توان گفت که 
در صورتی که اثر انتشار یافته یا پخش شده یا عرضه 
ذکر  قانون  این  ماده)2(  در  که  باشد  آثاری  از  شده 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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ق.ح.ح.م.م.هـ  ماده)23(  موضوع  جرم  است،  نشده 
محقق نخواهد شد. 

تحت  و  قانون  حمایت  مورد  آثاری  همچنین، 
مشمول ماده)23( قرار می گیرند که شکل محسوس 
داشته باشند، بدین معنی که افکار و اندیشه ها مورد 
حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و 
قابل  تا  یابند  تجسم  عینی  و  محسوس  صورت  به 
است  حمایت  قابل  اثری  همچنین  باشند.)6(  حمایت 
مظهر  که  معنی  بدین  باشد  اصیل  و  ابتکاری  که 
شخصیت و معنویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار 
او باشد اما نو بودن اثر شرط نمی باشد.)7( اصالت اثر 

می تواند دو گونه باشد:
محتوی:  در  اصالت    -1
فردی  اولین  پدیدآورنده  یعنی 
می کند.  خلق  را  آن  که  باشد 
برای  که  نویسنده ای  مانند 
نخستین بار در مورد واقعه ای 

داستان می نویسد. 
تعبیر:  در  اصالت    -2
محتوایی  از  اثر  پدیدآورنده 
داشته  وجود  گذشته  در  که 
اثر  و  می کند  استفاده  است 

دیگری می آفریند که دارای ویژگی اعتبار است مانند 
فنون ترجمه، شعری که با توجه به یک ضرب المثل 
سروده می شود، فیلم های اقتباسی که همگی دارای 

ویژگی اصالت هستند.)8( 
ماده فرقی نمی کند که  در تحقق جرم موضوع 
یا  خود  نام  به  را  آن  از  قسمتی  یا  اثر  تمام  مرتکب 
دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد پس اگر مرتکب 
نام  به  یا  نام خود  به  را  اثر دیگری  از  فقط قسمتی 
نام  به  عامداً  عالمًا  یا  او  اجازه  بدون  اما  پدیدآورنده 
پخش  یا  نشر  پدیدآورنده  از  غیر  دیگری  شخص 
پیدا  تحقق  ماده)23(  موضوع  جرم  کند  عرضه  یا 

می کند. 
قانونگذار برای کسانی که جرم مزبور را مرتکب 
شوند حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال در نظر 
گرفته است. با توجه به قباحت شدید عمل مرتکب 
در این ماده و شدت ضررهای وارده بر پدیدآورنده اثر 
و نیز آثار و عواقب سوئی که عمل مرتکب در ابتکار 
به  نظر می رسد که  باشد،  داشته  نوآوری می تواند  و 
تناسب  و اصل  قاعده  بر خالف  و  بوده  ناچیز  بسیار 
ضررهای  جبران  به  توجه  می باشد  مجازات  و  جرم 

وارده بر بزه دیده ضروری است. 

2-1-  چاپ و پخش و نشر ترجمه دیگری
براساس ماده )24( ق.ح.ح.م.م.هـ 
اجازه، ترجمه  بدون  کس  »هر 
دیگری را به نام خود یا دیگری 
به  کند  نشر  و  پخش  و  چاپ 
حبس تأدیبی از سه ماه تا یک  

سال محکوم خواهد شد.«
اگر مترجم به چاپ، پخش 
و نشر  ترجمه خود به نام دیگری 
رضایت داشته باشد، جرم موضوع 
نمی کند.  پیدا  تحقق  ماده  این 
این ماده در واقع تخصیص قاعده » رضایت به ارتکاب 
جرم، عمل ارتکابی را مباح نمی سازد« می باشد زیرا 
در  تاثیری  قربانی  رضایت  که  است  این  کلی  اصل 
تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رضایت قربانی 

را زایل کننده وصف جرم دانسته است. 
نکته ای که در مورد جرم موضوع ماده قابل ذکر 
مزبور،  جرم  تحقق  برای  آیا  که  می باشد  این  است 
پخش  چاپ،  هر سه عمل  مرتکب  بایستی  شخص 
برای  آن ها  از  یکی  ارتکاب  این که  یا  گردد  نشر  و 
تحقق جرم کفایت می نماید؟ چون قانونگذار از کلمه 
»یا« در تصریح اعمال موضوع ماده استفاده نکرده 

افكار و انديشه ها مورد حمايت نيستند 
و بايد از قالب ذهنيات خارج شوند و به 
صورت محسوس و عينی تجسم يابند تا 

قابل حمايت باشند.

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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مرتکب  را  اعمال  این  کس  هر  که  نموده  اعالم  و 
شود، به مجازات مقرر محکوم می شود، برای تحقق 
جرم مزبور مرتکب بایستی هر سه عمل را مرتکب 
شود و ارتکاب یکی از آن ها به تنهایی برای تحقق 
جرم کافی نیست. چون پخش و نشر از لوازم چاپ 
فردی  اسم  به  دیگری  اثر ترجمه  پخش  و  است  اثر 
دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم 
اسم خود  به  را  دیگری  که ترجمه  و کسی  نمی شود 
آن  که  است  خاطر  این  به  می کند  چاپ  دیگری  یا 
را نشر و پخش نماید که البته به نظر می رسد الزم 
نیست که خود شخص مباشرتًا اقدام به نشر و پخش 
کند بلکه می تواند این اقدامات را توسط افراد دیگری 

انجام دهد. 
جرم مزبور از جرایم عمدی است و علم مرتکب 
در تحقق  است.  دیگری ضروری  به  تعلق ترجمه  به 
خاص  نیت  سوء  به  نیازی  مزبور  جرم  روانی  عنصر 

یعنی قصد اضرار به غیر نیست. 

نشان  و  عنوان  و  نام  بردن  کار  به   -1-3
ویژه ای که معرف اثر است

نشان  و  »نام  ق.ح.ح.م.م.هـ  ماده)17(  براساس 
قانون  این  حمایت  از  است،  اثر  معرف  که  ویژه ای 
را  آن ها  نمی تواند  هیچ کس  و  خواهدبود  برخوردار 
برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی 
که القاء شبهه کند، به کار برد« و بر اساس ماده )25( 
همین قانون، متخلفین از این ماده به حبس تأدیبی 

از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. 
نام، عنوان و نشان ویژه ای است  دارای  اثر  هر 
که آن را از دیگر آثار متمایز می سازد، قانونگذار برای 
جلوگیری از به کار بردن ناروای نام و عنوان و نشان 
ویژه اثر دیگری، اقدام به جرم انگاری این عمل نموده 

و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته است. 
عنصر مادی این جرم فقط با فعل محقق می شود 

القاء به شبهه نماید  بایستی  این جرم، مقید است و 
یعنی موجب فریب دیگران شود. 

از لحاظ عنصر روانی، جرم مزبور، عمدی است 
و علم مرتکب به موضوع الزم است. یعنی مرتکب 
آگاه باشد که نام، عنوان و نشان، به اثر دیگری تعلق 
دارد. تحقق عنصر معنوی این جرم مستلزم سوء نیت 
عام قصد توسل به وسایل متقلبانه مزبور و سوء نیت 

خاص قصد فریب و بردن مال غیر است. 
به اعتقاد برخی، ماده)17(، در مواردی پدیدآورندگان 
ماده  این  چون  ساخت.  خواهد  مواجه  با  اشکال  را 
عنوان  و  نام  از  قانونی  غیر  استفاده  بیان  مقام  در 
عمل  با  فرد  که  مواردی  در  و  می باشد  دیگری  اثر 
خود منجر به حذف نام، عنوان و نشان ویژه معرف 
پدیدآورنده می شود، ساکت است و به همین دلیل در 

این رابطه اختالفات زیادی به وجود آمده است.)9( 

4-1-  اقتباس غیر قانونی
براساس ماده)18( ق.ح.ح.م.م.هـ »انتقال گیرنده 
استفاده  اجازه  قانون  این  ناشر و کسانی که طبق  و 
یا استناد یا اقتباس از اثری را به  منظور انتفاع دارند 
باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف 
اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی 
و  اعالم  متداول  و  معمول  روش  به  شده  تکثیر  یا 
درج نمایند. مگر این که پدیدآورنده به ترتیب دیگری 
موافقت کرده باشد«. متخلفین از ماده مزبور براساس 
ماده)25( قانون فوق مستوجب حبس تأدیبی از سه 

ماه تا یک سال می باشند. 
شخصیت  بند،  این  موضوع  جرم  تحقق  در 
مرتکب،  فوق  مادۀ  مطابق  که  است  مرتکب مالک 
این  طبق  که  است  کسانی  و  ناشر  گیرنده،  انتقال 

قانون اجازه اقتباس را دارند. 
به  نظر می رسد مصادیق مرتکبان، تمثیلی است 
و حصری نمی باشد و هر کس که به موجب قانون 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آن 
را انجام ندهد، مرتکب این جرم شناخته می شود اما 
کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر 
دیگری استفاده می کنند و به اقتباس و تلخیص از آن 
بپردازند چه آن را به نام خود یا پدیدآورنده یا شخص 
موضوع  نمایند، مشمول جرم  توزیع  یا  منتشر  ثالثی 
بلکه جرم  بود  قانون مزبور نخواهند  مادۀ 18 و 25 

آن ها منطبق با ماده )23( است. 
تحقق  برای  و  است  جرایم عمدی  از  این جرم 
آن علم مرتکب به موضوع، شرط است یعنی مرتکب 
باید بداند که از اثر متعلق به دیگری اقتباس نموده 
درج  اعالم  عدم  قصد  یعنی  عام  نیت  سوء  و  است 

می کند  کفایت  پدیدآورنده  نام 
خاص  نیت  سوء  به  نیازی  و 
انتفاع از عمل خود یا اضرار به 

پدیدآورنده نیست. 
با توجه به عناصر تشکیل 
بند،  این  موضوع  جرم  دهنده 
نمی توان  را  اقتباسی  نوع  هر 
اگر  و  کرد  ماده  این  مشمول 
اقتباس در حد مجاز و متعارف 
باشد حتی اگر با توافق و اجازه 
جرم  نباشد،  پدیدآورنده  قانونی 

محسوب نمی شود، چون ماده )7( قانون مزبور اعالم 
می دارد که »نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و 
استناد به آن ها برای مقاصد ادبی و علمی  و فنی و 
آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تفریط با ذکر 
مأخذ در حدود متعارف مجاز است«و براساس تبصره 
همین ماده »ذکر مأخذ در مورد جزوه هایی که برای 
آن ها  معلمان  توسط  آموزشی  مؤسسات  در  تدریس 
تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که 

جنبه انتفاعی نداشته باشد«. 
همچنین با توجه به ذیل مادۀ)18( قانون مزبور 

که اعالم می دارد »مگر این که پدیدآورنده به ترتیبی 
قانونی  طرق  به  اگر  باشد«،  کرده  موافقت  دیگری 
هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونة 
دیگری جلب موافقت پدیدآورنده را کرده باشد عمل 
متهم  نفع  به  امر  این  چند  هر  نخواهدبود،  جرم  او 
و  می گیرد  نادیده  را  بزه دیدگان  نفع  ولی  می باشد 
بازگذاردن  و  مرتکبان  تجری  باعث  است  ممکن 

دست آن ها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود. 
مسأله ای که همواره در اقتباس مورد بحث بوده 
است، این می باشد که در اقتباس از آثار ادبی و هنری 
از  امانت الزم است چون در برخی  تا چه حد حفظ 
آثار، این امر به طور کامل محقق نخواهد شد. مثاًل 
آثار  از  سینمایی  آثار  اقتباس  در 
ادبی این مشکل به وجود می آید. 
چون »ادبیات زبانی است که با 
تکیه بر کلمات نوشتاری مقاصد 
آن  حال  می کند  بیان  را  خود 
بر  مبنی  بیشتر  سینما  زبان  که 
فیلمنامه،  تنظیم  و  است  تصویر 
طول  صحنه ها،  تقطیع  نحوه 
و  بازی  نوع  رویدادها،  زمانی 
نورپردازی  و  فیلمبرداری  نحوۀ 
خالقه  مونتاژ  یک  و  صحنه ها 
با  به همین دلیل  آورده است«.)10(  به وجود  را  سینما 
این که از آغاز اختراع سینما تا به امروز اقتباس های 
زیادی از آثار ادبی صورت گرفته است اما »بسیاری 
از این اقتباس ها به اصل خود وفادار نمانده و به طرق 
یا  تمامی و  تعدیل و حذف  تبدیل،  تغییر،  به  مختلف 
پاره هایی از آثار پرداخته اند و این امر ناشی از تضاد 
نظرگرفتن  در  و  ادبیات  و  سینما  زبان  قوانین  میان 
طبع تماشاگر عادی و نیازهای تجاری تهیه کنندگان 
است. اما ارزش اقتباس هایی نظیر فیلم مادر ساختة 
یک  »تولد  و  گورکی  »مادر«ماکسیم  از  پودوفکین 

كار  به  از  جلوگيری  برای  قانونگذار 

نشان  و  عنوان  و  نام  ناروای  بردن 

ويژه اثر ديگری، اقدام به جرم انگاری 

اين عمل نموده است.

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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ملت«گریفیث از اثر دیکسون به خاطر تکیه  کامل به 
تکنیک های گویشی سینمایی آن ها و نه وفاداریشان 
به اصل ادبی است.«)11( اما به هر حال این امر باعث 
امانت داری  سینمایی  آثار  برخی  در  که  است  شده 
در  حالت  این  در  و  شود  حفظ  آن  اصل  به  نسبت 
صورتی که پدید آورنده اثر ادبی، ادعای تغییر اثر خود 
را بنماید به دلیل حساس بودن موضوع و تفاوت زبان 
بیانی باید از کارشناسان سؤال شود و اگر آن ها عدم 
به وضوح  را  ادبی  اثر  تغییر و تحریف  و  امانت داری 
ولی  خواهدبود.  جرم  ارتکابی  عمل  نمایند  مشاهده 
چون  شد  نخواهد  ق.ح.ح.م.م.هـ  ماده)18(  مشمول 
این ماده در مقام بیان اعمال افرادی است که اجازه 
همچون  آن  تشریفاتی  شرایط  اما  دارند  را  اقتباس 
درج نام پدیدآورنده اصلی را رعایت نمی کنند و اگر 
در جریان اقتباس تغییر و تحریفی صورت گیرد که 
شرایط ماهوی اقتباس را خدشه دار سازد و به حقوق 
مشمول  سازد  وارد  لطمه ای  آورنده  پدید  معنوی 

ماده)19( قانون مزبور خواهدبود. 

5-1-تغییر یا تحریف در اثرهای ادبی-  هنری
براساس ماده)19( ق.ح.ح.م.م.هـ  »هرگونه تغییر 
یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر 
براساس  است«.  ممنوع  پدیدآورنده  اجازه  بدون  آن 
ماده)25( قانون مزبور نیز متخلفین به حبس تأدیبی 

از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. 
مراد از تحریف هرگونه تغییر و تبدیل در متن، 
محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی 
چنین  و  است  پدیدآورنده  علمی-ادبی  شخصیت  و 
تحریف و تبدیلی، تدلیس است. با توجه به ذکر کلمه 
که  می آید  دست  به  نکته  این  ماده  ذیل  »نشر«در 
شدن  علنی  ماده،  این  در  اثر  تحریف  تحقق  شرط 
آن است و با توجه به عبارت »و نشر آن«، مرتکب 
در  و  کند  منتشر  را  آن  اثر،  تحریف  از  بعد  بایستی 

اختیار مردم قرار دهد و اال در صورتی که اثر تغییر 
یا تحریف شده نزد وی باقی بماند و علنی نشود از 

مشمول ماده خارج می شود. 
فعل  و ترک  فعل  با  مزبور  جرم  مادی  عنصر 
که  صورتی  در  نمونه  عنوان  به  است.  تحقق  قابل 
یک آپاراتچی پرده ای از فیلمی را نمایش ندهد فیلم 
مزبور با عمل ترک فعل مرتکب تحریف شده است. 
هر شخص دیگر غیر از پدیدآورنده تنها در صورتی 
این  پدیدآورنده  که  است  اثر  تحریف  و  تغییر  محق 

اجازه را به وی داده باشد. 
نتیجه  وقوع  به  نیازی  و  است  مطلق  جرم  این 
ماده 6 کنوانسیون  بند)1(  بر خالف  ندارد.  مجرمانه 
برن که هرگونه تغییر و تحریف یا ایجاد نقصان در اثر 
دیگری را ممنوع کرده و اعالم نموده در صورتی که 
تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدیدآورنده 
گردد تعرض به حقوق معنوی محسوب می شود و از 
این منظر، جرم مزبور برخالف قانون ایران، یک جرم 

مقید است. 
این جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام)علم 
به موضوع( دارد. یعنی مرتکب باید بداند که اثر ادبی 

یا هنری متعلق به دیگری است. 
نکته ای که در خصوص تغییر و تحریف در آثار 
ادبی هنری قابل بحث و نظر است این می باشد که 
و  ادبی  آثار  در  اصالح  و  تغییر  و  سانسور  اعمال  آیا 
هنری در اثر نظارت دولت می تواند منجر به تحریف 
تمام  در  امروزه  کار  این  شود؟  ادبی-هنری  آثار 
در  فکری  محصوالت  زیرا  می شود  اعمال  کشورها 
هر جامعه ای بایستی با توجه به هنجارهای اخالقی 
به  توجه  با  نظارت  نوع  اما  باشند  آن  اجتماعی  و 
ویژگی های فرهنگی و نیز بافت حکومتی از جامعه ای 

به جامعة دیگر متفاوت است. 
برای مطبوعات، چاپ کتاب، سینما و  ایران  در 
آثار صوتی از نظام پیش گیری استفاده شود یعنی هر 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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فعالیتی در این زمینه بایستی قباًل مورد تایید مامورین 
اصول  مورد مطبوعات،  در  گیرد.  قرار  دار  صالحیت 
است  آمده  مطبوعات  قانون  در  نشر  ضابطه های  و 
و هیأت نظارت بر مطبوعات، رسیدگی و نظارت بر 
مطبوعات را برعهده دارد. در مورد کتاب، موارد اعمال 
سانسور و ممیزی در آیین نامه اهداف و سیاست ها و 
انقالب  عالی  شورای  مصوب  کتاب  نشر  ضوابط 
فرهنگی در سال 1367 آمده است و نظارت بر امر 
ارشاد  به عهده وزارت فرهنگ و  طبع و نشر کتاب 
اسالمی  و هیأت نظارتی است که این وزارتخانه به 
مورد  در  می کند.  عمومی معرفی  فرهنگ  شورای 
نمایش  بر  نظارت  آیین نامه  موجب  به  نیز  نمایش 

نمایش،  پروانه  صدور  و  نامه ها 
نمایشنامه  هرگونه  اجرای 
 مستلزم موافقت هیأت نظارت بر 
پروانة  قبلی  صدور  و  نمایش ها 
از ادارۀ کل فعالیت های  نمایش 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
ایران  در  اسالمی می باشد. 
موجب  به  سانسور  هیأت های 
آیین نامه هایی که در باب نظارت 
که  دارند  را  این  حق  شده  ذکر 

با توجه به مفاد آیین نامه ها رأسًا اقدام به سانسور و 
حذف و تغییر آثار بنمایند. حتی در بسیاری از موارد 
موارد  از  سانسور  هیأت های  که  می شود  مشاهده 
اعمال  برای  قوانین،  و  آیین نامه ها  در  مقرر  قانونی 
ممیزی نیز فراتر می روند و سلیقه های شخصی خود 
مجوز  دادن  و  می کنند  اعمال  ممیزی  موارد  در  را 
مواردی  تغییر  و  حذف  به  منوط  را  آورنده  پدید  به 
می نمایند که در قوانین و آیین نامه ها ذکر نشده است. 
به نظر می رسد که این رویه با اصل 36 قانون اساسی 
که مقرر می دارد »حکم به مجازات و اجرای آن باید 
تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«، 

بر  را که  اعمالی  و هیأت های سانسور  دارد  مغایرت 
از  را  افراد  و  گرفته اند  عهده  به  است  دادگاه  عهدۀ 

حقوق خود محروم می کنند. 
البته در صورتی که هیأت های نظارت به موارد 
معین قانونی در اعمال ممیزی عمل نکنند و فراتر از 
به  امر منجر  این  و  نمایند  آثار  به سانسور  اقدام  آن 
تحریف آثار شود، پدیدآورنده می تواند در مواردی که 
حق اعتراض به عملکرد هیأت نظارت در قوانین و 
آیین نامه ها شناخته شده باشد، به رأی آنان اعتراض 
نماید.)12( همچنین در صورتی که تصمیمات متخذۀ 
توصیف  و  سانسور  بر  مبنی  سانسور  هیأت های 
برخالف قوانین و مقررات باشد و اعتراض ذینفع نیز 
اصل  مطابق  نشود  واقع  موثر 
173 قانون اساسی)13(  می توان 
عدالت  دیوان  در  آن ها  علیه 

اداری طرح دعوی نمود. 
و  سانسور  اعمال  با  اگر 
توصیف، خسارتی به پدیدآورنده 
اثر وارد شده باشد، وی می تواند 
اقدام به طرح دعوی خسارت در 
و  بنماید  اداری  عدالت  دیوان 
چنان چه دیوان به آن رسیدگی 
نماید و آن را مورد تایید قرار دهد تعیین میزان خسارت 

با دادگاه های عمومی دادگستری خواهدبود. )14(

نشر  و  چاپ  مشخصات  درج  عدم    -1-6
برروی نسخه های پخش شده

و  »چاپخانه ها  ق.ح.ح.م.م.هـ  مادۀ)20(  براساس 
بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به 
اثرهای  تکثیر  یا  و  ضبط  یا  پخش  یا  نشر  یا  چاپ 
مورد حمایت این قانون می پردازند باید شمارۀ دفعات 
چاپ و تعداد نسخة کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش 
و  موسیقی  روی صفحة  و شماره مسلسل  انتشار  یا 

و  تغيير  گونه  هر  تحريف،  از  مراد 
تبديل در متن، محتوا و شكل پديده 
و  عقيدتی  تغيير هويت  معنای  به  و 
پديدآورنده  )علمی-ادبی(  شخصيت 

است

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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با  می شود  پخش  که  نسخه هایی  تمام  بر  را  صدا 
مربوط  کارگاه  و  بنگاه  یا  چاپخانه  نام  و  تاریخ  ذکر 
برحسب مورد درج نمایند«. متخلفین از این ماده بر 
طبق مادۀ)25( به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال 

محکوم می شوند. 
عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل است. 
و تخلف مزبور توسط اشخاص حقیقی وحقوقی قابل 
ارتکاب است. در صورتی که مرتکب، شخص حقوقی 
شد.  خواهد  مزبور عمل  قانون  ماده)28(  باشد طبق 
قانون  این  از  متخلف  »هرگاه  مزبور  مادۀ  براساس 
شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزایی شخص 
باشد  او  تصمیم  از  ناشی  جرم  که  مسؤول  حقیقی 
حقوقی  اموال شخص  از  خصوصی  شاکی  خسارات 
شخص  اموال  که  صورتی  در  و  شد  خواهد  جبران 
اموال  از  مابه التفاوت  نکند  تکافو  تنهایی  به  حقوقی 

مرتکب جرم جبران می شود«. 

2-  قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات 
و آثار صوتی مصوب 1352

جرایم مندرج در این قانون در حمایت از حقوق 
مالکیت ادبی و هنری عبارتند از:

1-2- تعرض به حق به حق تکثیر یا تجدید 
چاپ یا بهره برداری مترجم

کتب  تکثیر  و  ترجمه  قانون  مادۀ)1(  براساس 
حق  صوتی)ق،ت،ت،ک،ن،ص(،  آثار  و  نشریات  و 
پخش  و  نشر  و  بهره برداری  و  چاپ  تجدید  تکثیر، 
یا وارث قانونی اوست. مدت  با مترجم  هر ترجمه ای 
استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می شود از 
تاریخ مرگ مترجم، سی سال است. حقوق مذکور قابل 
انتقال به غیر بوده و انتقال گیرنده از نظر استفاده از 
از  استفاده  برای  دهنده  انتقال  قائم مقام  حقوق،  این 
بقیه مدت از این حق خواهدبود. ذکر نام مترجم در 

تمام موارد استفاده الزامی است. متخلفین از این موارد 
بر طبق مادۀ)7( قانون مزبور عالوه بر تأدیه خسارات 
شاکی خصوصی مستوجب مجازات حبس جنحه ای 

از سه ماه تا یک سال هستند. 

اجازه  بدون  نشریات  و  کتب  تکثیر   -2-2
صاحب حق

تکثیر  مادۀ)2()ق،ت،ت،ک،ن،ص(،  براساس 
کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده 
به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ 
اجازه  بدون  مشابه  طرق  یا  عکس برداری  یا  افست 
همین  مادۀ)7(  طبق  بر  است.  ممنوع  حق،  صاحب 
شوند  آن  مرتکب  عالمًا  یا  عامداً  که  کسانی  قانون 
به حبس  تأدیه خسارات شاکی خصوصی  بر  عالوه 
جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. 
عنصر مادی جرم مزبور، تکثیر کتب و نشریات 
است که شیوه ارتکاب آن نیز از طریق چاپ افست 
یا عکس برداری یا طرق مشابه است و از این لحاظ 
عدم  است.  تمثیلی  تکثیر،  طریق  و  روش  مصادیق 
جرم  تحقق  شرط  ماده  این  در  حق  صاحب  اجازه 

است. 
مرتکب بایستی عمد در تکثیر داشته باشد و نیز 
باشد که کتب و نشریات مزبور  این  به  آگاه  عالم و 
این  روانی  عنصر  تحقق  هستند.  تکثیر  جواز  فاقد 
نیاز دارد یعنی مرتکب  نیز  جرم به سوء نیت خاص 
بایستی کتب و نشریات مزبور را به قصد فروش یا 
طرق  یا  عکس برداری  طریق  از  مادی  بهره برداری 
مشابه تکثیر نماید و اگر قصد فروش یا بهره برداری 

مادی نداشته باشد، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. 
3-2-نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی

کتب  تکثیر  و  قانون ترجمه  مادۀ)3(  براساس 
یا  یا ضبط  »نسخه برداری  آثار صوتی  و  نشریات  و 
هر  یا  و  نوار  یا  بروی صفحه  که  آثار صوتی  تکثیر 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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صاحبان  اجازه  بدون  است  شده  ضبط  دیگر  وسیلة 
یا قائم مقام قانونی  یا تولید کنندگان انحصاری  حق 
در  مزبور  حکم  است.  ممنوع  فروش  برای  آنان 
از  تکثیر  یا  ضبط  یا  نسخه برداری  شامل  ماده  این 
برنامه های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر 
نیز خواهدبود«. متخلفین از این ماده بر طبق مادۀ)7( 
قانون مزبور عالوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی 
به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال نیز محکوم 

خواهند شد. 
در اینجا فرقی نمی کند که اثر صوتی بروی چه 
وسیله ای ضبط شده است، مهم این است که آن اثر 
در  مزبور  جرم  باشد.  شده  وسیله ضبط  یک  برروی 

که  است  تحقق  قابل  صورتی 
صاحبان حق یا تولید کنندگان 
قانونی  یا قائم مقام  انحصاری 
یا  نسخه برداری  اجازۀ  آن ها 
یاد  صوتی  اثر  تکثیر  یا  ضبط 

شده را نداده باشند. 
همچنین برای تحقق جرم 
مزبور، نیاز به سوء نیت خاص 
کار  این  اگر  و  »فروش«است 
را برای فروش نکرده باشند و 

مزبور  جرم  باشد،  بوده  شخصی  استفاده  قصد  فقط 
تحقق پیدا نمی کند. 

4-2- ورود یا صدور آثار غیر مجاز هنری
بر طبق بند)2( مادۀ)7( قانون مزبور، کسانی که 
اشیاء مذکور در مادۀ)3( را که به طور غیر مجاز در 
در  کنند،  صادر  یا  وارد  کشور  به  شده  تهیه  خارج 
باشند،  داشته  کار  این  در  عمد  و  علم  که  صورتی 
عالوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی به حبس 
خواهند  محکوم  یک سال  تا  ماه  سه  از  جنحه ای 
صوتی  آثار  ماده)3(،  در  مذکور  از  اشیاء  منظور  شد. 

نسخه برداری شده یا ضبط شده یا تکثیر شده بدون 
اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری و یا 
قائم مقام قانونی آنان می باشد. عنصر مادی این جرم 
وارد کردن و صادر کردن می باشد که به صورت فعل 

تحقق می یابند و با ترک فعل قابل تحقق نیست. 
کیفری  مسؤولیت  مزبور  قانون  این  ماده)8( 
 اشخاص حقوقی را پذیرفته و مقرر می دارد که»هرگاه 
متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر 
جرم  که  مسؤول،  حقیقی  شخص  جزایی  تعقیب 
باشد، خسارات شاکی خصوصی  او  از تصمیم  ناشی 
در  و  شد  خواهد  جبران  حقوقی  شخص  اموال  از 
تکافو  تنهایی  به  حقوقی  اموال شخص  که  صورتی 
اموال  از  مابه التفاوت  نکند 
شخص حقیقی مسئول جبران 

می شود«. 
تحقق  شروط  از  یکی 
آن  بند  این  موضوع  جرم 
یا  شده  صادر  آثار  که  است 
از  خارج  در  بایستی  وارد شده 
مجوز  کسب  بدون  و  کشور 
و  باشند  شده  نسخه برداری 
در  آن ها  نسخه برداری  اگر 
خارج به صورت مجاز و با کسب اجازه از صاحبان حق 
یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان 
نسخه برداری شده باشند، ورود و صدور این گونه آثار 

باعث تحقق جرم مزبور نخواهد شد. 
و جرم  مزبور  در خصوص جرم  ذکر  قابل  نکته 
بند قبلی این است که صفحات یا نوارهای موسیقی 
روی  در  که  می شوند  حمایت  صورتی  در  صوتی  و 
نسخه یا جلد آن عالمت بین المللی به التین در داخل 
و  کننده  تولید  نشانی  و  نام  و  انتشار  تاریخ  و  دایره 
نماینده انحصاری و عالمت تجارتی ذکر شده باشد 
واال در برابر اقدامات منع شده حمایت نخواهند شد. )15( 

نشريات  و  كتب  بايستی  مرتكب 
مزبور را به قصد فروش يا بهره برداری 
طرق  يا  عكس برداری  طريق  از  مادی 
مشابه تكثير نمايد و اگر قصد فروش 
يا بهره برداری مادی نداشته باشد، جرم 

تحقق پيدا نخواهد كرد.

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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همچنین تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و 
آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 )ق،ت،ت،ک،ن،ص( 
که به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش 
یا تحقیقات علمی،  مجاز خواهدبود مشروط بر این که 
نسخه برداری  اجازه  و  باشد  نداشته  انتفاعی  جنبه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تصویب  به  قباًل  آن ها  از 
که  گفت  بایستی  همچنین  باشد.)16(  اسالمی رسیده 
نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع 
مواد 2 و 3 قانون مورد نظر در صورتیکه برای استفاده 

شخصی و خصوصی باشد بالمانع است.)17(
جرم مزبور از لحاظ عنصر روانی یک جرم عمدی 
اثر  یا صدور  ورود  در  عمد  بایستی  مرتکب  و  است 
نسخه برداری شده داشته باشد. همچنین وی بایستی 
آگاه به این باشد که آثار مزبور به صورت غیر مجاز 

در خارج از کشور نسخه برداری شده اند. 
بر طبق ماده)12( این قانون)ق،ت،ت،ک،ن،ص(، 
قابل  از جرایم  قانون  این  در  بزه های مذکور  تعقیب 
خصوصی  شاکی  شکایت  به  منوط  و  بوده  گذشت 
است که در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم 

موقوف می شود. 
در  شده  ذکر  جرایم  مورد  در  که  دیگری  نکتة 
این گفتار قابل ذکر است این می باشد که در صورتی 
حمایت های  مشمول  جرایم  این  موضوع  آثار  که 
مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و 
هنرمندان باشند، احکام این جرایم جاری نخواهدبود 
مالک  مؤلفان  حقوق  حمایت  قانون  مقررات  بلکه 

خواهدبود.)18( 

3 -  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان 
نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379

1- 3-  نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده 
نرم افزار رایانه ای 

براساس ماده)1( قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  

نرم افزارهای رایانه ای )ق.ح.ح.پ.ن( »حق نشر،  عرضه، 
افزار  نرم  معنوی  و  مادی  بهره برداری  حق  و   اجرا 
رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است« مدت حقوق 
مادی سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت 
حقوق معنوی نامحدود است. بر طبق ماده)13( قانون 
مزبور،  هر کس حقوق فوق را نقض نماید،  عالوه بر 
تا شش  نود و یک روز  از  جبران خسارت به حبس 
ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال 

محکوم می گردد. 
که  بوده  گذشت  قابل  جرایم  از  مزبور  جرم 
او  گذشت  با  و  شروع  خصوصی  شاکی  شکایت  با 
موقوف می شود. نکته ای که در مورد جرم مزبور قابل 
مزبور  حقوق  به  تعرض  که  می باشد  این  است  ذکر 
که  می گردد  محسوب  جرم  صورتی  در  ماده)1(  در 
موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده 
باشد،  در غیر این صورت نقض آن ها جرم نخواهدبود.)19( 

2-3- به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه 

معرف یک نرم افزار برای نرم افزار دیگری 

بر اساس ماده)3( )ق.ح.ح.پ.ن( »نام،  عنوان و 
حمایت  از  است  افزار  نرم  معرف  که  ویژه ای  نشانه 
این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آن ها 
مانند آن  یا  نوع  از همان  افزار دیگری  نرم  برای  را 
غیر  در  برد.  کار  به  کند  شبهه  القای  که  به ترتیبی 
این صورت به مجازات مقرر در ماده)13( این قانون 

محکوم خواهد شد «. 
نتیجه  شرط تحقق جرم مزبور،  القای شبهه در 
به کاربردن نام،  عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم 
افزار برای نرم افزار دیگر است و اگر در نتیجه این 
پیدا  تحقق  مزبور  جرم  نشود،  شبهه  القای  کاربرد، 

نخواهد کرد. 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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4- قانون نحوه مجازات اشخاصی که 
غیر  فعالیت  بصری  و  سمعی  امور  در 

مجاز می نمایند مصوب 1386

1-4- معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز 
به جای آثار مجاز

از  اعم  هرشخصی  مزبور،  قانون  ماده)1(  طبق 
حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای 
آثار  آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای  معرفی 
مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب 
تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب 
رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر 
 )CD(روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری
و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای 

آن،  بر حسب  نظایر  و  برچسب 
بر مجازات جعل و  مورد عالوه 
پرداخت خسارت وارده در جایی 
موجب خسارت  تضییع حق  که 
مطالبه  صورت  در  است  مالی 
را  وارده  خسارت  اثر  صاحبان 
حال  هر  در  و  می کند  جبران 
میلیون  دو  از  نقدی  جریمه  به 
محکوم  ریال  میلیون  بیست  تا 
ماده  تبصره  براساس  و  می شود 

دادگاه  ارتکابی  عمل  تشخیص  مرحله  در  مزبور، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کارشناس  نظر  می تواند 

اسالمی  را مالک عمل قراردهد. 
حقوق  احقاق  با  ارتباط  نوعی  به  مزبور  جرم 
پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی دارد بدین معنی که 
ماده مزبور به مقابله با کسانی می پردازد که با معرفی 
آثار غیرمجاز به جای آثار مجاز موجبات تضییع حقوق 

صاحبان اثر را فراهم می آورند. 
بایستی گفت که نشر، پخش و عرضه آثار سمعی 

و بصری)رادیویی، تلویزیونی، سینمایی( عالوه بر این 
که نیاز به کسب اجازه از سوی پدیدآورنده اثر دارد 
برای نشر،  پخش و عرضه اثر،  نیاز به اخذ مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  را نیز دارد و گرفتن 
این مجوز برای پدیدآورنده اصلی اثر الزم می باشد. 
آثار غیرمجاز می نمایند  تهیه  به  مبادرت  کسانی که 
آثار مجاز  آثار به جای  این  اقداماتی برای معرفی  و 
می نمایند در واقع جلوی فروش و استفاده صاحبان 
اسالمی مجوز  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  که  را  آثار 
و  می گیرند  را  آثارشان  از  کرده اند  دریافت  را  الزمه 
با این اقدام موجبات خسارت و تضرر آنان را فراهم 

می نمایند. 
نوع اعمال ارتکابی تمثیلی است و ممکن است 
از طریق جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ یا موارد 

نظایر آن باشد. 
تجاری  فعالیت   -4-2
بصری  و  سمعی  امور  در 

بدون اخذ مجوز
این  ماده)2(  براساس 
قانون هرگونه فعالیت تجاری 
در زمینه تولید،  توزیع،  تکثیر 
و  نوارها  آثار،  عرصه  و 
و  صوتی  فشرده  لوح های 
تصویری نیاز به اخذ مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد. متخلفین از این 
میلیون  تا یکصد  میلیون  از ده  نقدی  به جریمه  امر 

ریال محکوم خواهند شد. 
انتظامی  نیروی  مزبور،  ماده  تبصره1  اساس  بر 
 موظف است که ضمن ممانعت از فعالیت این گونه 
 اشخاص و مراکز نسبت به به پلمپ این گونه مراکز و 

دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید. 
ماده مزبور جهت ساماندهی و نظم دادن به امور 
سمعی و بصری و جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز 

رسيدگی به جرايم موضوع اين قانون 
نرم  پديدآورندگان  حقوق  از  )حمايت 
دادگاه  در صالحيت  رايانه ای(  افزار های 

انقالب اسالمی است.

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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فعالیت  عمومی،  هرگونه  نظم  و  اخالق  به  مضر  و 
تجاری در زمینه سمعی و بصری را موکول به اخذ 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نموده است 
و برای کسانی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت 
براساس  است.  گرفته  نظر  در  نقدی  می کنند جزای 
تبصره)2( ماده مزبور،  در صورتی که فعالیت غیرمجاز 
حقوقی  شخصیت  توسط  بصری  و  سمعی  امور  در 
ارتکاب یافته باشد،  باالترین مقام اجرایی تصمیم گیر 

مسؤول خواهدبود. 
قانون  این  موضوع  جرایم  مورد  در  که  نکته ای 
این  به  رسیدگی  که  می باشد  این  است  ذکر  قابل 
است.  اسالمی  انقالب  دادگاه  صالحیت  در  جرایم 
به  قانونگذار رسیدگی  نیست که چرا  البته مشخص 
این جرایم را با این مقدار از مجازات کم در صالحیت 
دادگاه انقالب قرار داده است اگرچه برخی از جرایم 
مصرح در این قانون ممکن است به دلیل اقدام علیه 
امنیت اخالقی و عمومی از نظر رسیدگی در دادگاه 

انقالب قابل توجیه باشند. 

5-  قانون مطبوعات مصوب 1364
قانون مطبوعات در بند ماده )6(سرقت های ادبی 
را ممنوع کرده و برای متخلفین مجازات پیش بینی 
»سرقت  ماده)6(،  تبصره)1(  براساس  است.  کرده 
ادبی عبارت است از نسبت دادن تمام یا بخش قابل 
توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو 
نیز  ماده  تبصره)2(  این  براساس  به صورت ترجمه«. 
مقرر  مجازات های  مستوجب  ادبی  سرقت  مرتکبان 
بود و در صورت اصرار،  در ماده)698( ق.م.ا خواهند 

مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشند. 
در  مرتکب  و  است  عمدی  جرایم  از  جرم  این 
ولی  باشد  داشته  عمد  و  قصد  بایستی  دادن  نسبت 

نیازی به سوء نیت خاص نیست. 

6 - قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری 
الکترونیکی  مبادالت  بستر  در  مؤلف  حق  چون 
براساس قانون تجارت الکترونیکی مورد حمایت قرار 

گرفته اند. 
الکترونیکی  تجارت  قانون  ماده)24(  براساس 
تکثیر،  با  الکترونیکی  مبادالت  بستر  در  »هرکس 
 اجرا و توزیع)عرضه و نشر( مواردی را که در قانون 
حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 
1348/9/3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و 
از  قانون حمایت  آثار صوتی مصوب 1352/9/26 و 
رایانه ای مصوب  افزارهای  نرم  پدیدآورندگان  حقوق 
طبق  مذکور  امور  آن که  بر  1379/10/4،  منوط 
مصوبات مجلس شورای اسالمی مجاز شمرده شود، 
در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید 
به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به 

میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد«. 
بستر  در  مؤلف  نقض حق  مذکور  ماده  واقع  در 
و  است  کرده  انگاری  جرم  را  الکترونیکی  مبادالت 
در  را  مؤلف  حق  که  می پردازد  کسانی  با  مقابله  به 
بستر مبادالت الکترونیکی نقض می نمایند. این حق 
حمایت  مورد  شرح  بدین  مزبور  قانون  ماده)62(  در 
توزیع)عرضه  و  اجرا  تکثیر،  است: »حق  گرفته  قرار 
حقوق  حمایت  قانون  حمایت  تحت  آثار  نشر(  و 
 1348/9/3 مصوب  هنرمندان  و  مؤلفان،  مصنفان 
آثار  و  نشریات  و  کتب  تکثیر  و  قانون ترجمه  و 
از  حمایت  قانون  و   1352/9/26 مصوب  صوتی 
رایانه ای مصوب  افزارهای  نرم  پدیدآورندگان  حقوق 
1379/10/4،  به صورت »داده پیام«منحصراً در اختیار 
مؤلف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب »داده 
و  افزارها  نرم  اطالعات،  جمله  پیام«می باشند،  از 
رایانه ای  روش های  و  رایانه ای،  ابزار  برنامه های 
حقوق  از  حمایت  همچنین  و  داده  پایگاه های  و 

حمایت از مالکیت ادبی- هنری در...
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الکترونیکی  مبادالت  بستر  در  فکری  مالکیت های 
مؤلف، حقوق  اختراع،  حق طراحی،  حق  شامل حق 
داده،  پایگاه های  از  مؤلف،  حمایت  حق  با  مرتبط 
 حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی 
و حمایت از اسرار تجاری،  مشمول قوانین مذکور در 
مصوب  اختراعات  و  عالیم  ثبت  قانون  و  ماده  این 
ثبت  قانون  اجرای  اصالحی  آیین نامه  و   1310/4/1
 1337/4/14 مصوب  اختراعات  و  تجاری  عالیم 
خواهدبود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون 

موافق مصوبات مجلس شورای اسالمی باشد«. 
با  مرتبط  )62(،  حقوق  ماده  تبصره)1(  براساس 
مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق مادی و معنوی 
برای عناصر دیگری عالوه بر مؤلف،  از جمله حقوق 
هنرمندان مجری آثار،  تولیدکنندگان صفحات صوتی 
و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش 
و   1348/9/3 مصوب  قوانین  مشمول  که  می باشند 

1352/9/26 مورد اشاره در این ماده می باشند. 

نتیجه گیری
در  و هنری  ادبی  مالکیت  از  مقنن  حمایت های 
تکنولوژی  پیشرفت های  با  انطباق  و  توسعه  جهت 
نمایانگر  الکترونیکی  تجارت  قانون  تصویب  است. 
فن  با  انطباق  جهت  در  حرکت  به  مقنن  تمایل 
ایران تاکنون  آوری های نوین است. مع هذا مقررات 
قائل  هنری حق ترجمه  و  ادبی  اثر  پدیدآورنده  برای 
دیگری  اثر  گردان  بر  اساس  این  بر  و  است  نشده 

بدون اجازه او، فاقد وصف کیفری است. 

پی نوشت ها
1- رک: حجتي اشرفي، غالمرضا، محشاي قوانين 
بازرگاني و تجاري،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2 

1384،ص 166
2- رک:صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي،جلد 
1376،ص   ،7 دانش،چاپ  گنج  انتشارات  ،تهران،  اول 

 .116

3- رک: آيتي، حميد، منبع پيشين،ص 125. 
4- منبع پيشين،ص 128. 

5- رک: منبع پيشين،ص 67
6- رک:  الستي، ساناز ،همان منبع،ص 39. 

هنري،تهران،  و  ادبي  حقوق  شيرين،  عبادي،   -7
انتشارات روشنگران،1369،ص 85. 

8- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، 
ص 169. 

9- رک: الستي، منبع پيشين،ص 72. 
فيلمنامه،  براي  اقتباس  خيري،  محمد  رک:   -10

تهران، انتشارات سروش،1368،صص 58 و 48. 
تهران،  سينما،  ماهيت  بزرگمهر،  رفيعا،  رک:   -11

انتشارات اميرکبير،1374،صص 23-24
اعتراض  به  رسيدگي  مرجع  مثال  عنوان  به   -12
در  يا  است  نمايشي  هنرهاي  نمايش،شوراي  توصيف 
مورد آثار سينمايي، ذي نفع حق اعتراض در شوراي عالي 
نظارت را خواهد داشت و در مورد تبليغات تلويزيوني 
حق اعتراض کتبي به واحد بازرگاني صدا و سيما پيش 

 بيني شده است. 
شكايات،تظلمات  به  رسيدگي  منظور  به   -13
يا  واحدها  يا  مأمورين  به  نسبت  مردم  اعتراضات  و 
به نام  ديواني  آن ها  حقوق  احقاق  و  دولتي  آيين نامه هاي 
ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس 
را  ديوان  اين  عمل  نحوة  و  اختيارات  حدود  مي گردد. 

قانون تعيين مي کند. 
14- رک: طباطبايي، منوچهر مؤتمني،حقوق اداري، 

تهران، انتشارات سمت،1376،صص 462- 456. 
15- مادة)4( قانون ترجمه و تكثير کتب و نشريات 

و آثار صوتي. 
16- مادة )5( قانون ترجمه و تكثير کتب و نشريات 

و آثار صوتی. 
تكثير کتب و  ترجمه و  مادة )5(قانون  تبصرة   -17

نشريات و آثار صوتی. 
18- مادة )10( قانون ترجمه و تكثير کتب و نشريات 

و آثار صوتي. 
نرم  پديدآورندگان  از  حمايت  ماده)16( قانون   -19

افزارهاي رايانه اي

مسعود مظاهری تهرانی)مدرس دانشگاه(
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میرزا احمد  آشتیانی)1(

والدت : 1300 ق.   
محل والدت : تهران

وفات : 1359 ق.                                   
محل دفن : شهر ری

محل تحصیل : تهران، قم، نجف 
آقا ضیاءالدین  نائینی،  اساتید: حضرات میرزا محمدحسین 
عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و ... شاگردان : سید جالل 

الدین اشتیانی ، حسن حسن زاده آملی و ...
تألیفات: لوامع الحقایق، طرائف الحکم، هدیة احمدیه و ...

در  و  بود  عقلی  و  نقلی  علوم  در  استاد  جامع ترین  او 
عصر  استاد  یگانه  قدیم،  طب  در  و  متبحر  ریاضی  فنون 
خویش به شمار می رفت. روحی لطیف داشت، خط را بسیار 
زیبا می نوشت و بسیاری از مضامین عرفانی و فلسفی را 
به صورت سروده هایی تنظیم کرده بود. گاهی ارادت قلبی خویش را به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( به صورت شعر آشکار می ساخت و با تخلص »واله« شعر می سرود.
فرزند ایشان، آیت اهلل میرزا محمدباقر آشتیانی می گوید: »مرحوم والد پیوسته به قرآن کریم و عترت عشق 
می ورزید و ابراز عالقه می فرمود، تا حدی که در اعیاد هم دستور می داد یک نفر از رجال، از مناقب و مصائب 
اهل بیت نبوت)ع( بگوید. همواره به ما توصیه می کرد از قرائت قرآن همه روزه ولو چند آیه، غفلت نکنید که 
موجب سعادت دنیا و نجات آخرت است.« این حکیم الهی هفته ای یک شب از جلسات شبانه را به تفسیر قرآن 

کریم اختصاص می داد.
حکایاتی از حیات طیبة این حکیم فرزانه نقل شده است که نشان از عنایات خاص الهی به ایشان دارد. 
فرمود:  احوال پرسی  از  پس  شد.  منزل  وارد  ناشناس  سیدی  بود.  احمدیه  جزوۀ  نام گذاری  فکر  در  که  زمانی 
احمدیه  هدیه  را  آن  »نام  فرمود:  مالحظه،  از  پس  و  گرفت  را  آن  داشته اید!«  مرقوم  دعایی  کتاب  »شنیدم 
بگذارید.« و بعد از اتاق خارج  شد. از آنجا که کسی از تدوین آن کتاب اطالعی نداشت، بسیار متعجب شد. از 
مستخدمین منزل پرسید: »این آقا کجا رفت؟« گفتند: »ماکسی را ندیدیم وارد شود که حاال بدانیم چه کسی 
خارج شده است!« آیت اهلل سید جالل الدین اشتیانی فضایل استاد را چنین می ستاید: »آن مرد بی نظیر آن چنان 
از تظاهر و ریا و خودنمایی ُمبرا بود که حقیر احتمال می دهد، برشمردن حقوق فراوان او، چه بسا موجب رنجش 
آن روح پرفتوح شود. چنان جهات کثرت و َخلقی در جنبه حّقی او فانی شده بود که واقعًا تبدیل شده بود به 

ملکی در لباس انسانی«.

مأخذ: هيئت تحريريه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس،افالکيان خاک نشين، انتشارات موسسه فرهنگی 
مطالعاتی شمس الشموس، چاپ 3، 1387،ص 1
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پنهان کاری در تحصیل ادله 
در فرآیند دادرسی کیفری

 ایران و فرانسه

چکیده

کسب دلیل ممکن است به روش پنهان کاری صورت گیرد. پنهان کاری به 

دو نوع؛ موضوعی و شخصی تقسیم می شود که در نوع اول انگیزه اصلی، ایجاد 

پنهان  در  و  عمومی است  مقامات  عملکرد  مخاطب  در شخص  موضوعی  شبهه 

کاری شخصی، مقامات عمومی با اقتباس یک شخصیت مجازی و ایجاد تماس با 

شخص بدون اطالع وی نسبت به جمع آوری ادله جرم اقدام می نمایند.

حقوق کیفری ایران قواعد و مقررات خاصی را در مورد پنهان کاری اعم از 

ادله در نظر نگرفته است و در عمل، مقامات  موضوعی و شخصی در تحصیل 

قضایی و پلیسی، اهمیت هدف مبارزه با جرایم را توجیه کننده وسایل و شیوه های 

نامشروع در تحصیل دلیل می دانند، اما حقوق کیفری فرانسه تحریک به جرم به 

این صورت که پلیس به منظور اثبات فروض احتمالی خود، دیگری را به ارتکاب 

جرم وادارد )پنهان کاری موضوعی( را غیرقانونی محسوب کرده و در مقابل پنهان 

حقوق  در  است.  نموده  محدود  شرایطی،  به  را  ادله  تحصیل  در  کاری شخصی 

کیفری ایران قواعد و مقررات خاصی در مورد پنهان کاری موضوعی و شخصی 

ادله به چشم نمی خورد و آن چه امروز در عملکرد مقامات قضایی  در تحصیل 

و پلیسی ایران دیده می شود، همگی تابع مقتضیات مبارزه با جرایم است و لذا 

ضرورت وضع قوانین و مقررات خاص در این زمینه احساس می گردد.

معامالت  فرانسه،  کیفری  حقوق  دلیل،  تحصیل  مشروعیت،  واژه:  کلید 

صوری، تحریک، جرایم سازمان یافته، پنهان کاری در تحصیل دلیل

عباس تدین
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
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 درآمد
جرم  کشف  کیفری،  دادرسی  هر  در  اول  گام 
علل  به  بنا  جرم  کشف  جرایم،  از  برخی  در  است. 
مختلف، کار سخت و پیچیده ای است، به گونه ای که 
ماموران کشف جرم از حالت انفعالی خارج می شوند 
و تحقیقات خود را به صورت فعاالنه انجام می دهند. 
کشف  سنتی  روش های  ناکارآمدی  با  مقابله  برای 
جرم، ماموران اجرای قانون، به روش های تحقیقاتی 
روی آورده اند که »در آنها گزارش و شهادت در مورد 
جرم، توسط خودشان صورت می گیرد؛ روشی که در 
آن پیشگیری و تحقیق در مورد جرم همزمان صورت 
می گیرد، این همان عرصه اجرای فعاالنه قانون است 
به  انواع مختلف جرایم  برای  فزاینده ای  به طور  که 

کار می رود«.)1( 
از این شیوه گاه تحت عنوان »دام گستری« یا 
»پنهان کاری در کسب دلیل« یاد شده است. چنین 
قابل  پلیسی  اساسًا در مرحله تحقیقات  اقداماتی که 
برای  پلیس  مامور  که  معناست  بدین  است،  تصور 
ارتکاب  به  مظنون،  فرد  این که  از  اطمینان  حصول 
یک  طی  و  مبّدل  لباس  با  دارد)غالبًا  تمایل  جرم 
نشان  جرم  ارتکاب  از  منتفع  را  خود  سازی(  صحنه 
داده و به این ترتیب برای فرد مذکور فرصت ارتکاب 
آن عمل خالف را فراهم می نماید. چالش پیش روی 
پلیس و دستگاه قضا مشروعیت این روش هاست؛ آیا 
استفاده از تحریک و پنهان کاری برای کشف جرم 
جایز است و در صورت استفاده از چنین روش هایی 
آیا ادله اکتسابی دارای ارزش قضایی و اعتبار است؟ 
چگونه می توان بین حقوق فردی و منافع اجتماعی  
داده  ماموران  به  عمل  اجازه  اگر  کرد؟  ایجاد  آشتی 
شود، حقوق متهمان پایمال می شود و اگر این اجازه 
نظارتی  وظیفه  ایفای  در  پلیس  عملکرد  نشود،  داده 

خود و حفظ منافع جامعه به مخاطره می افتد. شاید 
به علت دشواری چنین تعادل و توازنی است که در 
نظام های حقوقی مختلف، رویکرد تثبیت شده ای در 
این  پاسخ  به  دستیابی  برای  ندارد.  وجود  باره  این 
سواالت و شناخت رویکرد دو نظام حقوقی ایران و 
در  کاری  »پنهان  انواع  ابتدا  زمینه،  این  در  فرانسه 
کسب دلیل« یا »تحریک برای ارائه دلیل یک جرم« 
و مصادیق مختلف آن  را مورد بررسی قرار می دهیم 
و سپس در مورد اعتبار و ارزش اثباتی ادله اکتسابی از 

طریق این شیوه ها به بحث خواهیم پرداخت. 

الف- انواع پنهان کاری در تحصیل دلیل
از  استفاده  از  غیر  دلیل  کسب  در  کاری  پنهان 
دلیل  تحصیل  در  غیرقانونی  و  نامشروع  شیوه های 
داشته  مشترک  مصادیق  می توانند  دو  این  است. 
متفاوت  هم  از  دو  مفهومی  این  قلمرو  ولی  باشند 
است. ما ترجیح می دهیم به جای واژه »تحریک« که 
در ذهن، تداعی گر »عمل عمدی واداشتن دیگری به 
ارتکاب جرم«)2( است، از »پنهان کاری« در تحصیل 
ادله سخن به میان آوریم. در یک تقسیم بندی کلی، 
پنهان کاری در کسب دلیل را می توان به دو دسته 
کاری  پنهان  و  موضوعی  کاری  پنهان  کرد:  تقسیم 

شخصی.

1-پنهان کاری موضوعی
ایجاد  اصلی،  »انگیزه  موضوعی  کار  پنهان  در 
شبهه موضوعی در شخص مخاطب عملکرد مقامات 
عمومی«)3(  است. در این شیوه، شخص براثر تشویق 
و ترغیب در موضوع به دام مقامات عمومی می افتد. 
نمونه بارز این نوع پنهان کاری، انجام معامالت صوری 
به ویژه در جرایم موادمخدر است. در حقوق کیفری 

پنهان کاری در تحصیل ادله درفرآیند...
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در  ادله  تحصیل  در  موضوعی  کاری  پنهان  ایران، 
جرایم عدیده ای چون قاچاق موادمخدر، رشا و ارتشاء، 
اخاذی، خرید و فروش اموال مسروقه و علی االصول 
هر جرمی که امکان فیزیکی دام گستری در مورد آن 
وجود داشته باشد با فقدان منع قانونی پذیرفته شده 
است. کمیسیون حقوقی دادستانی کل کشور، انجام 
با قاچاقچیان موادمخدر را بالمانع  معامالت صوری 
دانسته است و حتی در دستورالعمل معامالت صوری 
نیروی انتظامی، بر انجام این گونه اقدامات با مجوز 
مرجع صالح، تاکید شده است. در رویه قضایی ایران 
پنهان کاری در کسب دلیل پذیرفته شده است بدون 

خاصی  قواعد  و  ضوابط  این که 
شده  پیش بینی  خصوص  این  در 
و  محاکم  عملی  رویه  از  باشد. 
استنباط  انتظامی این گونه  نیروی 
و  دام گستری  اواًل،  که  می گردد 
به  نیاز  صوری  معامالت  انجام 
مجوز مرجع ذیصالح قضایی دارد؛ 
ضابطین  و  مامورین  کلیه  ثانیًا، 
این گونه  در  که  دادگستری 
فاقد  می کنند،  شرکت  اقدامات 

مگر  می شوند  محسوب  مدنی  و  کیفری  مسؤولیت 
این که سهل انگاری و تقصیر آنها اثبات گردد؛ ثالثًا، 
ادله تحصیلی از طریق دام گستری و پنهان کاری در 
مراجع قضایی به عنوان دلیل مجرمیت پذیرفته شده 
است و انکار متهم یا اعتراض وی به این گونه کسب 

دلیل مورد توجه قرار نگرفته است. 
هر چند دستگاه عدالت کیفری در برخی از جرایم 
مانند قاچاق موادمخدر، ناگزیر به شیوه هایی متوسل 
می شود که حقوق کیفری در موارد عادی و عمومی با 
به  شیوه هایی  چنین  پذیرش  ولی  است  بیگانه  آن 

طور مطلق به بهانه حمایت از امنیت اجتماع، نه تنها 
شایسته دستگاه عدالت نیست، بلکه چه بسا باب سوء 
استفاده و نقض بیش از پیش حقوق افراد را فراهم 
آورد. توسل به این گونه اقدامات جدای از این که، با 
اخالق حرفه ای پلیس که براساس نظام نامه رفتاری 
پلیس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد)4(که 
مقرر می دارد »انجام وظیفه و خدمت به جامعه همراه 
با مسؤولیت پذیری کامل با تکیه بر قانون، از وظایف 
ضابطان دادگستری است«، در تعارض قرار می گیرد، 
از آنجا که در اجرای طرح های دام گستری، پلیس با 
زمینه چینی و ایجاد موقعیت و فرصت برای ارتکاب 
مورد  جرم  وقوع  از  تنها  نه  جرم، 
بلکه  نمی کند،  پیشگیری  نظر 
به  می کند،  تسهیل  آن را  وقوع 
ازوقوع  پیشگیری  با  ضمنی  طور 
پلیس  زیرا  دارد،  منافات  جرم 
بزهکاری،  از  پیشگیری  برای 
تقلیل  یا  و  حذف  درصدد  عمومًا 
ارتکاب  زمینه های  و  موقعیت ها 
این عملیات  انجام  اما  است  جرم 
برای کشف جرم، خود زمینه ساز 

و تسهیل کننده ارتکاب جرم توسط بزهکار است.  
پنهان  از طریق  تحصیلی  ادله  برای مشروعیت 
کاری در کسب ادله، شرایطی الزم است که اگر رویه 
قضایی و قانونگذار ایران به آنها توجه نمایند، تشتت 
مرتفع  پلیسی  و  قضایی  مراجع  عملکرد  و  رویه ها 
جلوگیری  احتمالی  سوءاستفاده های  از  و  گردیده 

می گردد:
در  کاری  پنهان  و  گستری  دام  این که،  نخست 
استثنایی  به عنوان شیوه ای  باید  ادله همواره  کسب 
و فقط در جرایم مهمی که قانونگذار از پیش آنها را 

پنهان  ايران  قضايی  رويه  در 
پذيرفته  دليل  كسب  در  كاری 
ضوابط  اين كه  بدون  است  شده 
خصوص  اين  در  خاصی  قواعد  و 

پيش بينی شده باشد.

عباس تدین )دکترای حقوق جزا و جرم شناسی(
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تعیین و احصا نموده است و فقط تحت شرایط مقرر 
قانونی صورت پذیرد؛

پلیسی  عملیات  و  پلیس  اقدامات  این که،  دوم 
فقط باید آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب باشد، 
و  نماید  ارتکاب جرم تحریک  به  را  آن که کسی  نه 

خود پدیدآورنده یک جرم کیفری باشد؛
تحت  باید  ضرورتًا  پلیس  اعمال  این که،  سوم 
نظارت قضایی مقام ذیصالح صورت پذیرد و هرگونه 
و  خودسرانه  قضایی،  نظارت  بدون  پلیس  عملکرد 

باطل اعالم گردد.
کیفری  حقوق  رویکرد  است  شایسته  اینجا  در 
در  موضوعی«  کاری  »پنهان  مورد  در  فرانسه 
تحصیل دلیل را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. 
معنای ممنوعیت  به  دلیل  اصل مشروعیت تحصیل 
در  حیله  یا  مکر  متقلبانه،  روش های  از  استفاده  در 
فرانسه  کشور  عالی  دیوان  است.  دلیل  تحصیل 
مقامات  اقدامات  مورد  در  را  موضوع  این  بار،  اولین 
قضایی در تحصیل دلیل مطرح)5( و سپس آن  را به 
نیابت  براساس  که  قضایی  پلیس  ماموران  عملکرد 
همین  به  داد.)6(  گسترش  می کردند،  اقدام  قضایی 
کشف  همانا  که  دلیل  نهایی  و  غایی  هدف  علت، 
آنهاست،  و مجازات  به مجرمان  و دستیابی  حقیقت 
اصول  مبنای  بر  ممنوع  پلیسی  شیوه های  نمی تواند 
و موازین حقوقی و قضایی را توجیه نماید. لذا دیوان 
به  کلی  قاعده  یک  عنوان  به  فرانسه  کشور  عالی 
ویژه در مورد قاچاق موادمخدر، این گونه اظهار نظر 
نموده است که عملکرد ماموران پلیس نباید متهم را 
مجبور به ارتکاب جرم و او را تحریک به انجام اعمال 
تضمینات  در  موضوع  این  رعایت  نماید.)7(  مجرمانه 
یک دادرسی منصفانه قرار می گیرد و دیوان اروپایی 
به  موادمخدر  قاچاق  به  محکومیت  نیز  بشر  حقوق 

علت تحریک پلیس را محکوم کرده است.)8( 
مشروعیت  اصل  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
که  نیست  تعارض  در  این موضوع  با  دلیل  تحصیل 
موضوع  این  و  کند  شرکت  جرم  ارتکاب  در  پلیس 
پیدا  نمود  موادمخدر  قاچاق  جرم  تعقیب  در  غالبًا 
می کند. بنابراین، اگر اقدامات و عملیات پلیس باعث 
ارتکاب جرم نگردد و فقط انجام آن  را تسهیل کند، 
شود،  داده  عبور  اجازه  موادمخدر،  فروشنده  به  مثاًل 
ارائه شده، مشروع و صادقانه قلمداد  ادله و گزارش 
محکوم  فعال  »تحریک  فقط  چون  و  می گردد)9( 
می شود، مشارکت ظاهری مامور پلیس در یک عمل 
غیرقانونی، دادرسی را باطل نمی کند«.)10( پس مداخله 
پلیس در صورتی مشروع است که اقدامات او باعث 
تحریک  دلیل  تحصیل  برای  یعنی  گردد  دلیل  ارائه 
کند،  تحریک  جرم  ارتکاب  به  اگر  و  پذیرد  صورت 
در  به صراحت  معیار  این  است.  نامشروع  او  مداخله 
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مورد نفوذ در 
باندهای مجرمانه توسط ماموران پلیس آمده است)11( 
که در موضوع »پنهان کاری شخصی« در تحصیل 

ادله به آن خواهیم پرداخت.
رویه قضایی فرانسه این گونه تصمیم گیری نموده 
دلیل یک  ارائه  به  تحریک  از یک طرف،  که  است 
از طرف  و  می گردد  تلقی  مشروع  مجرمانه،  فعالیت 
پلیس  که  صورت  این  به  جرم،  به  تحریک  دیگر، 
به  را  دیگری  احتمالی خود،  فروض  اثبات  منظور  به 
ارتکاب جرم وادارد، غیرقانونی محسوب می شود.)12( به 
همین علت، پذیرفته شده بود که پلیس می تواند در 
کمد یک دفتر برای نظارت، مخفی شود و محاورات 
و رفتار بین دو شخص در یک پرونده فساد مالی را 
ثبت و ضبط نماید)13( چرا که»پلیس به عنوان ناظر 
صرف در جریان جرم، خود را نشان نداده و ارتکاب 

پنهان کاری در تحصیل ادله درفرآیند...
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جرم را تحریک نکرده است«. به هر حال قانونگذار 
یافته،  سازمان  و  موادمخدر  جرایم  در  ویژه  به 
استوار  کاری  پنهان  براساس  که  پلیسی  شیوه های 
شده اند را فقط برای کشف جرایم اجازه داده است و 
براساس همین معیار است که به علت »وجود قاچاق 
پیش از دخالت پلیس، قضات اساسًا فقدان تحریک 

را استنباط می کنند«.)14( 
دکترین حقوقی فرانسه نیز دو شرط اساسی را در 
مورد پنهان کاری در کسب ادله یا دام گستری مطرح 
گستری،  دام  محل  در  این که،  نخست  است:  نموده 
و  با جرایمی که قصد شناسایی  زیادی مشابه  جرایم 

کشف آنها را داریم، ارتکاب یافته 
گستری  دام  این که،  دوم  باشد؛ 
تحریک کننده نباشد؛ مثاًل ، یک 
از  پر  و  مفتوح  گران بهای  ماشین 
جواهرات با ارزش را در جایی که 
سرقت های کم ارزش رخ داده اند، 

رها نکنیم.)15( 

2-پنهان کاری شخصی
پنهان کاری در تحصیل ادله 

کاری،  پنهان  نوع  این  در  باشد.  شخصی  می تواند 
ایجاد  اصلی،  انگیزه  و  هدف  اول،  دسته  برخالف 
عمومی با  »مقامات  بلکه  نیست،  موضوع  در  شبهه 
با  تماس  ایجاد  و  مجازی  شخصیت  یک  اقتباس 
شخص، بدون اطالع وی، نسبت به جمع آوری دالیل 
جرم اقدام می نمایند«.)16( در واقع در این نوع پنهان 
کاری توسل به مخبران مخفی و ماموران نفوذی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. پنهان کاری موضوعی 
و شخصی از نظر مفهومی  برهم منطبق نیستند ولی 
به کار  تلفیقی  اجرا ممکن است به صورت  در مقام 

روند. در روند عمومی  و عادی، عملیات پنهان کاری 
شخصی مقدم بر پنهان کاری موضوعی است و در 
صورت تلفیق عملی این دو، پنهان کاری موضوعی 
به منظور تکمیل و استحکام ادله کسب شده از شیوه 
پنهان کاری شخصی به اجرا درمی آید. این دو شیوه 
روند  در  خاصی  جایگاه  از  پلیس  جاری  عملیات  در 
مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند موادمخدر، مافیا، 
تطهیر پول، تروریسم و فساد برخوردار هستند و حتی 
پلیسی  عرف  یک  عنوان  به  بین المللی  سطح  در 
اعتقاد  براین  پلیس  علی االصول،  شده اند.  پذیرفته 
در  نمی تواند  شیوه ها  این  به  توسل  بدون  که  است 
پدیده های  بر  نظارت  و  کنترل 

مجرمانه نوین موفق باشد.
در حقوق کیفری ایران قواعد 
و مقررات خاصی در مورد پنهان 
در  شخصی  و  موضوعی  کاری 
تحصیل ادله به چشم نمی خورد و 
آن چه امروزه در عملکرد مقامات 
دیده  ایران  پلیسی  و  قضایی 
مقتضیات  تابع  همگی  می شود، 
متاسفانه  و  است  با جرایم  مبارزه 
شیوه های  و  وسایل  توجیه گر  اهداف  این گونه 
و  مخبرین  از  استفاده  می گردد.  قلمداد  نامشروع 
خبرچینان و حتی استفاده از »نادمین« در کشف جرایم 
مقررات  و  قواعد  تابع  بزهکار،  گروه های  در  نفوذ  و 
این که  از  جدای  امر،  این  خود  که  نیست  خاصی 
در  می برد،  سوال  زیر  را  تحصیلی  ادله  مشروعیت 
و  مخبر  افراد  و  ماموران  مسؤولیت  میزان  خصوص 
نفوذی و حتی متهمان به دام افتاده ایجاد  اشکال و 
سوال می نماید. رویه قضایی و دکترین ما به راحتی 
با  طور ضمنی  به  و  گذشته  موضوعات  این  کنار  از 

به  فرانسه  كشور  عالی  ديوان 
در  ويژه  به  كلی  قاعده  يک  عنوان 
اين گونه  موادمخدر،  قاچاق  مورد 
عملكرد  كه  است  نموده  نظر  اظهار 
ماموران پليس نبايد متهم را مجبور 
به  تحريک  را  او  و  جرم  ارتكاب  به 

انجام اعمال مجرمانه نمايد.

عباس تدین )دکترای حقوق جزا و جرم شناسی(
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تایید  با عملکرد خود، مهر  گاه  سکوت خود و حتی 
براین گونه اقدامات زده اند؛ به عنوان نمونه، کمیسیون 
آن  شناختن  ضامن  کشور،  کل  دادستانی  حقوقی 
دسته از مامورین که با رعایت ضوابط و احتیاط الزم 
قاچاق  معامالت صوری  موضوع  خرید)در  به  نسبت 
موادمخدر( اقدام نموده اند را منصفانه و موجه ندانسته 
است)17(  و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چون قصد 
شناسایی  را  مخدر  مواد  خرید  به  از ترغیب  مامورین 
دانسته  موادمخدر  قاچاق  در  فعال  افراد  و دستگیری 
است، تبانی برای وقوع جرم را منتفی دانسته،  )18( درحالی 
یا  ادله اکتسابی  که کوچکترین شک و شبهه ای در 

مسؤولیت متهمان مطرح نشده است.)19(
و  گستری  دام  کشورها،  از  بسیاری  در  هرچند 
پنهان کاری ماموران به عنوان دفاع از متهم پذیرفته 
می شود و حتی در زمره علل عدم مسؤولیت کیفری 
ایران،  کیفری  حقوق  در  اما  می گردد،  قلمداد  او 
بحث های پراکنده ای در خصوص طرح موضوع دام 
چشم  حکمی به  یا اشتباه  معنوی  اجبار  ذیل  گستری 
می خورد که بیشتر رویکرد نظری و تئوری دارند و در 
عمل مورد تبعیت مراجع کیفری قرار نگرفته اند. )20( 

شخصی  کار  پنهان  فرانسه،  کیفری  حقوق  در 
در  دلیل  تحصیل  برای  تحریک  کلی  طور  به  و 
موضوع »جرایم سازمان یافته« و »نفوذ در باندهای 
شده  پذیرفته  قضایی  رویه  و  قانون  در  مجرمانه« 
است.» به هدف مبارزه موثر با جرایم شدید در قلمرو 
اخالقی و خطرناک در اجتماع، برای اولین بار، قانون 
19 دسامبر 1991 به افسران پلیس قضایی و ماموران 
جرایم  اثبات  منظور  به  تا  بود  داده  اجازه  گمرک 
به »نظارت«  موادمخدر،  قاچاق  در موضوع  ارتکابی 
ناشی  محصوالت  یا  موادمخدر  ارسال  »تعقیب«  و 
راستا  این  در  بپردازند«.)21(  مخفیانه  به صورت  ازآن 

آنها مجاز بودند که پس از اطالع یا توافق دادستان 
شهرستان، بنابر مورد به »تحصیل، نگهداری، حمل 
قانونی  متن  این  کنند.  اقدام  موادمخدر«  تحویل  یا 
سازمان  قاچاق  به  فقط  ماموران  که  می کرد  ایجاب 
دارد،  وجود  آنها  عملکرد  از  مستقل  که  یافته ای 
کمک کنند و ماموران نباید ارتکاب جرم را تحریک 
دسامبر   19 قانون  اجازه  شوند.  آن  وقوع  باعث  و 
پس  می شد.)22(  محسوب  موجهه  عوامل  جز   1991
پنهان  براساس  که  پلیسی  ابتدا شیوه های  قانونگذار 
کاری استوار شده اند را در موضوع قاچاق موادمخدر 
مارس   9 قانون  در  آن  را  سپس  و  کرده  پیش بینی 
2004 به جرایم سازمان یافته گسترش داده است. )23(
این شیوه دادرسی خاص توسط شورای قانون اساسی 

نیز مورد تایید قرار گرفته است.   

ب- مراحل پنهان کاری
چهارم  کتاب  پنجم  و  بیست  بخش  به  توجه  با 
آیین دادرسی کیفری فرانسه با عنوان »آیین دادرسی 
از  یافته«  بزهکاری سازمان  و  برای جرم  اجرا  قابل 
عملیات  می توان   )706-106( تا  ماده)706-73( 
پنهان کاری در جرایم سازمان یافته را به دو مرحله 

تقسیم کرد:

1- مقدمات پنهان کاری: نظارت)24( 
این شیوه در مورد کلیه جرایم سازمان یافته در 
آیین  قانون   )706-74( و   )706-73( مواد  معنای 
در  ماده)706-73(  اجراست.  قابل  کیفری  دادرسی 
قانون  این  مشمول  یافته  سازمان  جرایم  بند  پانزده 
باند  در  ارتکابی  قتل  جنایت  است:  نموده  احصا  را 
انسان،  قاچاق  جنحه های  و  جنایات  یافته،  سازمان 
یافته،  سازمان  سرقت  جنایات  و  اخاذی  قواّدی، 

پنهان کاری در تحصیل ادله درفرآیند...
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جنایات تخریب، دستکاری و از کار انداختن اموال به 
در مسکوکات،  تقلب  جنایات  یافته،  صورت سازمان 
موضوع  در  ارتکابی  جنحه های  اعمال تروریستی، 
سالح در باندهای سازمان یافته، جنحه های مساعدت 
به ورود، ترّدد و اقامت غیرقانونی خارجیان در فرانسه 
جنحه های  و  پول  تطهیر  یافته،  سازمان  صورت  به 

مشارکت بزهکارانه.
تحویل های تحت  و  در »حمل  نظارت  موضوع 
و  شده  داده  اجازه  مواد  قاچاق  موضوع  در  نظارت« 
سپس این مفهوم به جرایم سازمان یافته نیز گسترش 
پیدا کرده است. براساس ماده )80-706( قانون آیین 

دادرسی کیفری، نظارت را می توان 
به دو دسته تقسیم کرد:

که  بر اشخاصی  نظارت  اول 
علیه آنها یک یا چند دلیل موجه 
جنایات  از  یکی  ارتکاب  بر  مبنی 
دارد.  وجود  فوق  جنحه های  یا 
نامیده  گزارش  که  نظارت  »این 
عمل  حقوقی،  نظر  از  می شود، 
قدیمی پلیس است  بسیار  و  سنتی 
و  کرده  نفوذ  بین اشخاص  در  که 

واقع  در  و  است«)25(  قرار می داده  نظر  را تحت  آنها 
مکان ها  کلیه  در  شخص  یک  کردن  تعقیب  عمل 
بر  نظارت  برای  مجرمانه  شبکه های  در  »دخالت  و 

عملکرد آنها و شناسایی اعضای شبکه«)26( است.
اموال  حمل اشیاء،  یا  ارسال  بر  نظارت  دوم 
مورد  یا  جرایم  این  ارتکاب  از  ناشی  محصوالت  یا 
نظارت  نوع  این  دوم  قسم  آنها،  ارتکاب  در  استفاده 
است. این عمل که شیوه جدیدی در فرایند دادرسی 
قانون   )66( ماده  در  مذکور  گمرکی  فنون  از  است 
عبارات  به  توجه  با  است.  شده  گرفته  الهام  گمرک 

قانونی، این نظارت، اجازه انجام اقدامات الزامی  مانند 
بلکه  نمی دهد  را  توقیف و ضبط  اشیا و محصوالت 
فقط اجازه دنبال کردن مسیر ارسال برای شناسایی 
یا  مشارکت  به  مظنون  که  اموال  این  گیرندگان 

اختفای اموال هستند را مقدور می سازد. 
اطالع  و  هماهنگی  با  باید  نظارت ها  این گونه 
مقام  این  موافقت  صورت  در  و  شهرستان  دادستان 
مجوز  که  اقداماتی  کلیه  پذیرد.  صورت  قضایی 
باشد،  نداشته  همراه  به  را  شهرستان  دادستان 

غیرقانونی و نامشروع قلمداد می گردد.

2- اقدامات اجرایی: نفوذ )27(
در  نفوذ  مخفی  عملیات 
مانه فقط در مورد  باندهای مجر 
جرایم سازمان یافته موضوع ماده 
دادرسی  آیین  قانون   )706-73(
اجراست.  قابل  فرانسه  کیفری 
این   )706-81( ماده  براساس 
به  که  است  عملی  نفوذ  قانون، 
پلیس  مامور  یا  آن »افسر  وسیله 
مجرمانه  گروه  یک  در  قضایی 
ادله  جمع آوری  و  آنها  اقدامات  کردن  دنبال  برای 
ضروری برای متهم کردن آنها و در صورت لزوم مشارکت 
در ارتکاب جرم، وارد می شود«.)28( دادستان شهرستان 
مسؤول  بازپرس  قضایی،  مقام  این  نظر  از  بعد  یا 
خاص  نظارت  و  کنترل  تحت  می تواند  رسیدگی 
مجرمانه  باندهای  در  نفوذ  مخفی  عملیات  به  خود، 
و  باشد  موّجه  و  مکتوب  باید  مجوز  این  دهد.  اجازه 
در آن، جرم یا جرایمی که این شیوه را توجیه می کند 
و هویت پلیس مسؤول عملیات و مدت عملیات که 
نمی تواند بیشتر از چهار ماه باشد )با قابلیت تمدید( 

عمليات مخفی نفوذ در باندهای 
جرايم  مورد  در  فقط  مجرمانه 
ماده  موضوع  يافته  سازمان 
)73-706( قانون آيين دادرسی 

كيفری فرانسه قابل اجراست.

عباس تدین )دکترای حقوق جزا و جرم شناسی(
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بطالن  موجب  مقررات  این  رعایت  عدم  شود.  ذکر 
عملیات می گردد.

»برای  می دارد  مقرر   )706-81( ماده   )2( بند 
در  صالح  ویژه  به  قضایی  پلیس  مامور  یا  افسر 
تحت  که  نامه،)29(  آیین  توسط  شده  تعیین  شرایط 
هماهنگی  مسوول  قضایی  پلیس  افسر  مسؤولیت 
عملیات، فعالیت می کند، عملیات مخفی نفوذ، شامل 
ارتکاب  به  مظنون  بر اشخاص  نظارت  و  مراقبت 
شرکاء،  عنوان  به  که  و  اشخاصی  جنحه  یا  جنایت 
معاونین یا اخفا کنندگان اموال محسوب می شوند، 
می گردد. افسر یا مامور پلیس قضایی، به این منظور، 
یعنی  دارد«؛)30(  مستعار...  هویت  از  استفاده  اجازه 
است  نهفته  اغفال اشخاص  نفوذ،  مفهوم  داخل  در 
استفاده  مستعار  هویت  از  مخفی  ماموران  که   چرا 
می کنند و هویت واقعی آن ها نباید در هیچ  یک از 

مراحل دادرسی افشا گردد.)31(  
را  ای  قاعده  ادامه،  در   )706-81( ماده  سپس 
کاری  پنهان  مهمی در  مبنای  که  سازد  می  مطرح 
برای کسب دلیل محسوب می شود: »برای جلوگیری 
برای  محّرکی  نمی توانند  اعمال  این  بطالن،  از 
اینجا، تحریک  در  گیرند«. پس  قرار  ارتکاب جرایم 
به منظور کسب دلیل و نه ارتکاب جرم است و یک 
رفتار مجرمانه پیش از دخالت ماموران قضایی وجود 

داشته است.)32( 
تحریک  شیوه های  این  گذشت،  که  همان طور 
نفوذ ماموران مخفی در شبکه های جنایی  پلیسی و 
قاچاق  از  جلوگیری  و  سرکوب  در  علی االصول 
موادمخدر توجیه شده و به سایر جرایم سازمان یافته 

گسترش یافته است. 
باندهای  در  نفوذ  اجرایی  اقدامات  پایان  در 
سازمان یافته، »عملیات نفوذ، موضوع گزارش افسر 
است،  کرده  هماهنگ  را  عملیات  که  قضایی  پلیس 

کشف  برای  ضروری  عناصر  شامل  و  می گیرد  قرار 
جرایم ... است«.)33( شخص تحت تعقیب که به دنبال 
می تواند  است  شده  متهم  نفوذی،  ماموران  اقدامات 
براساس ماده )86-706( قانون آیین دادرسی کیفری 
درخواست مواجهه با ماموران را بنماید. سواالت مطرح 
نباید  مواجهه،  مناسبت  به  مخفی  مامور  برای  شده 
افشای هویت  باعث  یا غیرمستقیم  به طور مستقیم 
می تواند  علی االصول  قاضی  گردد.)34(  مامور  واقعی 
این مواجهه را نپذیرد ولی به نظر می رسد این شیوه 
برخالف انصاف و عدالت باشد.)35( به هر حال، »هیچ 
و  توضیحات  براساس  فقط  نمی تواند  محکومیتی 
در  که  قضایی  پلیس  ماموران  یا  افسران  مالحظات 

عملیات نفوذ شرکت داشته اند، صادر شود«.)36( 
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رای نهم ژوئن 
1998، توسل به مخبران مخفی و ماموران نفوذی را 
پذیرفته است ولی قائل به دو شرط شده است: نخست 
این که، این شیوه فقط در مرحله تحقیقات، هنگامی که 
ماهیت جرم)قاچاق موادمخدر( آن  را توجیه نماید، به 
را  ارتکاب جرم  این که، مامور،  کار گرفته شود؛ دوم 
تحریک نکند و متهم در حالت خاص ارتکاب جرم 
وجود داشته باشد)37(  و قطعًا دادرسی منصفانه تضمین 
گردد:)38(»به محض این که پلیس در ترغیب و تشویق 
به  فقط  را  خود  و  باشد  موثر  ارتکاب جرم  به  متهم 
بررسی منفعالنه فعالیت های بزهکارانه متهم محدود 
نکند، اصل دادرسی منصفانه را که در همه دادرسی ها 
و در همه جرایم از ساده ترین تا پیچیده ترین آن ها، 

باید رعایت شود، نقض کرده است«.)39(

ج- بررسی مشروعیت ادله تحصیلی از 
طریق پنهان کاری

تنهایی  به  آنها،  بودن  قانونی  یا  ادله  مشروعیت 
نیست  کافی  کیفری  مرجع  پیشگاه  به  تقدیم  برای 

پنهان کاری در تحصیل ادله درفرآیند...
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و عالوه بر آن، دلیل باید به طرق مشروع و قانونی 
تحصیل شده باشد، زیرا اگر در تحصیل یک دلیل، 
ضوابط و مقررات قانونی و شرایط الزم رعایت نشده 
باشد، فاقد ارزش و اعتبار قضایی محسوب می گردد. 
قانونی،  و  مشروع  ادله  انواع  ارائه  با  می توان  اگرچه 
مبادرت به اثبات جرایم نمود ولی استفاده از هرگونه 
شیوه و وسیله ای که شایسته دستگاه عدالت نباشد و 
ارزش های  و  افراد  به حقوق  و صدمه  لطمه  موجب 
انسانی شود، در تحصیل ادله منع شده است. هر چند 
مشروعیت تحصیل ادله، مفهومی نسبی است که در 
دگرگون می گردد،  اجتماع  و  افراد  با حقوق  مواجهه 
اصل  پرتو  در  اصل  این  که  ندارد  وجود  شکی  اما 

کلیه  به  توسل  که  بودن  قانونی 
شیوه ها و طرق مخالف با کرامت 
کسب  می سازد،  ممنوع  را  بشری 
و  نیرنگ  و  از طریق خدعه  دلیل 
و  شأن  درخور  که  اغفال اشخاص 
را  نیست  عدالت  دستگاه  منزلت 
حریم  به  تجاوز  زیرا  می کند  منع 
ضوابط  به  احترام  عدم  و  قانون 
به  دستیابی  و  جستجو  قانونی، 

حقیقت را مخدوش می سازد.
شکی نیست که اصل مشروعیت تحصیل دلیل 
باید در تمام مراحل دادرسی مورد احترام قرارگیرد اما 
توجه به وظیفه اصلی و اساسی حقوق جزا یعنی جمع 
بین حقوق و آزادی های افراد از یک سو و حفظ منافع 
اجتماع از سوی دیگر)40(  می طلبد تا به منظور احترام 
به حقوق و آزادی های  اشخاص، از توسل به شیوه ها و 
طرق نامتعارف و غیرمشروع در تحصیل ادله از سوی 
مراجع قضایی و پلیسی، جلوگیری نماییم و با هدف 
حمایت از اجتماع و برقراری نظم و امنیت در جامعه، 
در پناه قانون و شرایط از پیش تعیین شده قانونی و 

فقط به طور استثنایی، در جرایم خطرناک و مضر به 
تعیین گردیده  قانون  از قبل توسط  اجتماع که  حال 
است، اجازه عدول از اصل مشروعیت تحصیل دلیل 
به منظور استفاده از شیوه های پنهان کاری در کسب 
دلیل را بدهیم و همواره در کشف جرایم و اثبات آنها، 
ضمن احترام به حقوق افراد، تناسب شیوه های جمع 
مورد  را  از جرم  ناشی  اجتماعی  با خطر  دلیل  آوری 
توجه قرار دهیم ولی هرگز اجازه ندهیم که برقراری 
این تناسب، وسیله ای برای سوء استفاده توجیه گرانه 
در توسل به طرق نامشروع در تحصیل ادله و تجاوز 

به حقوق افراد باشد.
کلی،  طور  به  فرانسه،  کیفری  حقوق  قلمرو  در 
شخص  یک  تحریک  اگرچه 
ساده در موارد کم اهمیت، توسط 
ماموران به منظور تحصیل دلیل 
است  شده  دانسته  ناپذیر  توجیه 
ولی به کار بستن این گونه پنهان 
پرده برداری  جهت  در  کاری ها 
که  جرایمی   در  دلیل  تحصیل  و 
آرامش  و  صلح  و  ملی  امنیت 
می اندازد،  مخاطره  به  عمومی را 
است،  گردیده  قلمداد  موجه 
فرانسه اشعار  کیفری  مراجع  از  یکی  که  گونه ای  به 
می دارد. که »هرگاه طریق بهتر و کارآمدتری جهت 
کشف جرم و سپس تحصیل دلیل وجود نداشته باشد، 
در مواردی که صحبت از باندها و گروه های سازمان 
یافته، آن هم در سطح وسیع باشد، شاید بتوان این 
به پنهان کاری در کسب دلیل(  را توجیه  عمل)توسل 
یک  عنوان  به  فرانسه  کشور  عالی  دیوان  نمود«.)41( 
بیان  قانونگذار،  و  پذیرش دکترین  قاعده کلی مورد 
دولتی  مقامات  و  ماموران  اقدامات  که  است  داشته 
تحریک  و  جرم  ارتکاب  به  مجبور  را  متهم  نباید 

مشروعيت ادله يا قانونی بودن آنها، 
پيشگاه  به  تقديم  برای  تنهايی  به 
عالوه  و  نيست  كافی  كيفری  مرجع 
بر آن، دليل بايد به طرق مشروع و 

قانونی تحصيل شده باشد.

عباس تدین )دکترای حقوق جزا و جرم شناسی(
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تحریک  هرگونه  و  نماید  مجرمانه  اعمال  انجام  به 
یک  تضمینات  نقض  مجرمانه،  اعمال  ارتکاب  به 
دادرسی منصفانه و عادالنه دانسته شده است؛ پس از 
دیدگاه رویه قضایی فرانسه، تحریک فّعال به انجام 
اعمال غیر قانونی، ادله تحصیلی را از اعتبار و ارزش 
آیین  این قاعده به صراحت در  اثباتی تهی می کند. 
دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده است:»برای 
پنهان  طریق  از  تحصیلی  ادله  بطالن  از  جلوگیری 
ارتکاب  برای  محّرکی  نمی توانند  اعمال  این  کاری 
جرایم قرار گیرند«)42( و شیوه های پلیسی که براساس 
پنهان کاری استوار شده اند، فقط برای کشف جرایم 
اجازه داده شده اند. قانونگذار فرانسه پنهان کاری در 
دقیقی،  شرایط  و  ضوابط  تعیین  با  را  ادله  تحصیل 
صرفًا در کشف »جرایم سازمان یافته« و با نظارت و 
هماهنگی مقامات قضایی اجازه داده است که عدول 
از این ضوابط و مقررات قانونی، نه تنها باعث بطالن 
می گردد  آنها  قضایی  ارزش  سلب  و  تحصیلی  ادله 
مسؤولیت  و  تحقیقات  فرایند  بطالن  باعث  گاه  که 
ماموران پلیس می شود. دیوان اروپایی حقوق بشر، هر 
چند پنهان کاری در تحصیل ادله را مغایر با دادرسی 
منصفانه و اصل تساوی سالح ها می داند)43(ولی هرگز 
نتوانسته است از واقعیت های اجتماعی چشم پوشی 
کند و اعالم نموده است که چنان چه برخی تحقیقات 
و اقدامات به صورت مخفیانه انجام نگردد، عملکرد 
با  لذا  افتد؛  می  مخاطره  به  کیفری  عدالت  دستگاه 
عدم  جرایم،  اهمیت  و  شدت  چون  شروطی  طرح 
توسل  منصفانه،  دادرسی  تضمین  و  پلیس  تحریک 
به مخبران مخفی و پنهان کاری در تحصیل ادله را 

پذیرفته است.)44(  
در حقوق کیفری ایران، هر چند در عمل و رویه 
قضایی محاکم، پنهان کاری در کسب ادله پذیرفته 

در  خاصی  قانونی  قواعد  و  ضوابط  ولی  است  شده 
این خصوص پیش بینی نشده است. از رویه قضایی 
نمی گردد  استنباط  این  از  بیش  پلیس  و  دادگاه ها 
با اجازه مراجع  که در کلیه جرایم کوچک و بزرگ، 
ذیصالح قضایی، امکان دام گستری و پنهان کاری 
در تحصیل ادله وجود دارد و ادله تحصیلی و گزارش 
ضابطان دادگستری که موثق و مورد اعتماد قاضی 

باشند، معتبر و واجد ارزش اثباتی هستند.
قاچاق  جرایم  کشف  در  صوری  معامالت  رواج 
موادمخدر نمونه اجالی پنهان کاری در کسب ادله 
مراجع  و  پلیس  پذیرش  مورد  راحتی  به  که  است 
قضایی قرار گرفته است و سکوت قانونگذار در این 
خصوص، نقض حقوق دفاعی متهم و کرامت انسانی 
او و تجاوز به حرمت عدالت و دادگستری را در پی 
داشته است زیرا آنجا که قانون نباشد، عدالت رخت 
برمی بندد و حقوق  اشخاص و اجتماع، َگرد نسیان و 
فراموشی بر چهره خود خواهد دید. بی تردید حقوق 
کیفری در پاره ای از موارد برای حمایت از اجتماع و 
برقراری امنیت و آرامش و صلح عمومی ناچار باید به 
شیوه های غیرعادی و گاه نامشروع)در حالت عادی( 
چنین  که  نیست  معنا  بدین  این  اما  شود،  متوسل 
شیوه هایی به طور مطلق و بی قید و شرط و آن هم 
به بهانه حمایت از امنیت و اجتماع و در مقام مقابله با 
ناکارآمدی روش های سنتی کشف جرم پذیرفته شود 
چرا که نه تنها این گونه اعمال شایسته اعتبار و شان 
مجریان عدالت کیفری نیست بلکه چه بسا باب سوء 
استفاده و نقض بیش از پیش حقوق افراد در اجتماع 

را فراهم آورد.

نتیجه گیری
حقوق  در  باید  که  موضوعی  مهم ترین  و  اولین 

پنهان کاری در تحصیل ادله درفرآیند...
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و  قوانین  قرار گیرد، وضع  توجه  مورد  ایران  کیفری 
مقررات خاص در زمینه پنهان کاری در تحصیل ادله 
به ویژه انجام معامالت صوری و دام گستری برای 
فقدان  در  بنابراین  است؛  ادله  کسب  و  جرم  کشف 
نصوص قانونی، باید به تبعیت از رویکرد سایر کشورها 
با کمک دکترین و  این مقوله و  به  به ویژه فرانسه 
حقوقی  چارچوب  یک  حقوق،  عرصه  نظریه پردازان 
آنها،  مطلق  انکار  که  اقدامات  این گونه  برای  خاص 
نه به مصلحت عمومی  و نه امکان پذیر است، ترسیم 
گردد تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی 
ادله  قضایی،  مقامات  و  حرمت اشخاص  رعایت  و 
تحصیلی مشروع و معتبر قلمداد گردد. مهم ترین این 
شروط و ضوابط از دیدگاه حقوقی به شرح زیر است:

1- پنهان کاری در تحصیل ادله، همواره باید به 
عنوان شیوه ای استثنایی و فقط در جرایم مهمی چون 
قاچاق موادمخدر، پول شویی و به طور کلی جرایم 
و  جرایم  این  علی االصول  داخلی)که  یافته  سازمان 
شرایط تحصیل مخفیانه ادله در مورد آنها باید دقیقًا 

توسط قانون تعیین گردد( اجازه داده شود؛
باید   انتظامی  فقط  نیروی  و  پلیس  اقدامات   -2
آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب )مراقبت و نظارت 
نباید  براشخاص مظنون به دخالت در جرم( باشد و 
به هیچ عنوان، ارتکاب جرم را تحریک و خود پدید 

آورنده جرم کیفری باشد؛
مقامات  نظارت  تحت  باید  پلیس  اعمال   -3
از  و  گیرد  آنها صورت  ارشاد  و  راهنمایی  و  قضایی 

هرگونه اقدام خودسرانه جلوگیری به عمل آید؛
توجیه  و  مکتوب  باید  عملیات  انجام  مجوز   -4
کننده هویت مامور مسؤول اقدامات و جرایم موضوع 

عملیات و مدت دقیق انجام آن باشد؛
5- هویت واقعی ماموران پلیس قضایی و ضابطان 

و  نفوذ  عملیات  در  مستعار  هویت  با  که  دادگستری 
پنهان کاری در تحصیل ادله شرکت نموده اند، نباید 
افشا شده و همواره  از مراحل دادرسی  در هیچ کدام 

باید در پرتوحمایت قانون قرار گیرند؛
نباید  کاری  پنهان  طریق  از  تحصیلی  ادله   -6
به عنوان تنها دلیل در دادرسی مورد استناد و مبنای 
محکومیت متهمان قرار گیرد و عنداللزوم با رعایت 
دادرسی  موضوع  باید  ادله  این  احتیاطی،  جوانب 
حضوری و ترافعی قرار گیرند و ضوابط یک دادرسی 

منصفانه در رسیدگی به آنها رعایت گردد؛
7- با تفکیک بین مراحل مختلف پنهان کاری 
نفوذ  و  اموال  و  بر اشخاص  ادله)نظارت  تحصیل  در 
و  قواعد  یافته(  باندهای مجرمانه جرایم سازمان  در 
تفهیم  و  تعیین  قبل  از  مرحله  بر هر  حاکم  مقررات 
در  کننده  شرکت  مسؤولیت اشخاص  میزان  و  گردد 

عملیات پلیسی مشخص شود.
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)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

70

کميسيون  شماره1380/10/11-80786  18.نظريه 
حقوقی دادستانی کل کشور.

19. نظريه شماره 7/1782-1370/6/18 اداره حقوقی 
قوه قضاييه.

ديگری،  برای  مخبر  توسط  صوری  20.معامله 
مباشرت در خريد و فروش محسوب نمی شود. دادنامه 
از: محمدرضا  نقل  به  شماره 32/11739 - 1377/1/30 
آراء  صدور  و  موادمخدر  آراء  نقض  »علل  ساکی، 
متهافت«، علوم جنايی)مجموعه مقاالت(، جلد نخست، 

1384، ص 246.
21.برای مطالعه اين رويكردها ر.ک: يزديان جعفری، 

، همان منبع، صص 124 و 125.
22 . Michè le- l aure . Rassat , ) 2007 ( 

,procèdure pènale, 15ème èd.,paris,puf, 
p.331.

23. Ibid: p.332.
24. Art. 73-706 et 74-706 c.pr.pèn.
25.Cons.const., 2 mars 2004, Dèc.no 

492-2004.Dc: Jo, 10 mars 2004.
26.La surveillance.
27.S.Guinchard et J.Buisson. op.cit: 

p.432.
28.J.Pradel .op.cit., p.376.
29.L'infiltration.
30.Eric Mathias,)2006(, procèdure 

pènale, 3 ème èd., paris, lexifac, p.245; 
voir aussi: J.pradel, Manuel de procèdure 
pènale. op.cit., p.376;S.Guinchard et 
J.Buisson. procèdure pènale. op.cit., p.432.
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پنهان کاری در تحصیل ادله درفرآیند...
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گمرک ايجاد می شود. اين واحد مسوول آموزش ماموران 
شده  نفوذ)تعريف  عمليات  برای  فنی  مساعدت  نفوذی، 
در ماده 81-706 قانون آيين دادرسی کيفری و ماده 67 
مكرر دوم قانون گمرک( و جمع آوری و تمرکز اطالعات 
ماده  است«؛  ملی  ژاندارم  و  پليس  گمرک،  عمليات های 
2-1-15 آيين نامه همين قانون : »افسران يا ماموران پليس 
قضايی واحدهای پليس ملی و واحدهای ژاندارمری ملی 
تحقيقات،  انجام  برای  ذيصالح  گمرک  اداره  ماموران  و 
ماده 81-706 صالحيت  نفوذ  برای شرکت در عمليات 
قانون  مكرر   67 ماده  در  مذکور  گمرک  ماموران  دارند. 
دوم  قسمت  در  مذکور  نفوذهای  چارچوب  در  گمرک، 

اين ماده، برای شرکت در اين عمليات صالح هستند«.
آيين  قانون   )1386( تدين،عباس،)مترجم(،   .32
و  حقوقی  معاونت  کپی،  پلی  فرانسه،  كيفری  دادرسی 

توسعه قضايی، ص 409.
33.ماده 84-706 قانون آيين دادرسی کيفری فرانسه 
با  که  قضايی  پليس  ماموران  يا  افسران  واقعی  »هويت   :
باندهای  در  نفوذ  مخفی  عمليات  در  مستعار  هويت 
مجرمانه شرکت داشته اند، نبايد در هيچ کدام از مراحل 
دادرسی افشا شود. افشای هويت اين افسران يا ماموران 
پليس قضايی پنج سال حبس و 75000 يورو جزای نقدی 

دارد...«.
34.Bernard Bouloc et Haritini 

Matsopoulou, )2006(, Droit pènal et 
procèdure pènale ,16 ème èd, paris , Dalloz, 
2006, p.328.

35. Art. 81-706 c.pr.pèn.
36.Art. 86-706 c.pr.pèn.
37.J.Pradel .op.cit: p.377.
38.Art. 87-706.c.pr.pèn.
39.Francois Fourment ,)2007(,procèdure 

pènale, 7ème èd.,paradigme,. p.47.
40 .آشوری،محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، 
انصاف و عدالت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشكده 

حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران،1383، ص 351.
41.C.E.D.H., 9 juin 1998, Teixiera de 

castro c/portugal.
42 . ديوان اروپايی حقوق بشر در بسياری از آرای 
خود بر حفظ تعادل و توازن بين حقوق اشخاص از يک 
طرف و منافع اجتماع از طرف ديگر تاکيد نموده است؛ 

رک:
43.C.E.D.H., 8 juillet 2003, Hatton et a 

. c/Royaume-uni, voir aussi 16 dèc.1992, 
Niemetz C/Allemagne in Thomas 
Gambier,)2004(, "la dèfense des droits de la 
personne dans la recherche moderne des 
preuves dans la procèdure pènale francaise 
, droit pènal, chronique, p.175.

44.Eric.Mathias ,)2006(, procèdure 
pènale,3ème èd.,paris,Lexifac, p.247.

45 . Art. 81-706 c.pr.pèn.
46 .C.E.D.H., 9 juin 1998, Teixiera de 

castro c/ portugal.
47.  C.E.D.H., 9 juin 1998, prècitè.

عباس تدین )دکترای حقوق جزا و جرم شناسی(



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

72

امام خمینی)ره( و  جدیت 
در نماز اول وقت

»احب االعمال الی اهلل الصاله لوقتها«. بهترین 
کارها در نزد خدا نماز به وقت است.

)رسول اكرم)ص(، نهج الفصاحه، ح 70(

روزی که شاه فرار کرد ما در پاریس در نوفل لوشاتو بودیم، 
تمام خبرنگاران  را بست،  لوشاتو  نوفل  فرانسه خیابان اصلی  پلیس 
کشورهای مختلف آنجا بودند. خبرنگاران خارجی از آفریقا، آسیا، اروپا و 
آمریکا آمده بودند و نزدیک به صد و پنجاه دوربین صحبت امام را به طور 
شاه  کنند؛  مخابره  را  سال  حادثه  بزرگترین  خبر  تا  می کردند  پخش  مستقیم 
رفته بود و می خواستند ببینند که امام چه تصمیمی دارند. امام بر روی صندلی 
نشسته بودند. در کنار خیابان، تمام دوربین ها بر روی امام متمرکز شده بود. 
امام چند دقیقه صحبت کردند و مسائل خودشان را گفتند. من کنار امام ایستاده 
بودم. یک مرتبه برگشتند و گفتند:»احمد ظهر شده؟«گفتم: »بله، االن ظهر 
است.« امام بی درنگ گفتند:»والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته«شما ببینید 
در چه لحظه ای امام صحبت هایشان را رها کردند تا نمازشان را اول وقت بخوانند. یعنی جایی 
که تلویزیون های سراسری که هر کدام میلیون ها بیننده دارد؛ تمام تلویزیون ها در آمریکا و اروپا 
و خبرگزاری ها؛ آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، رویتر و تمام خبرنگاران روزنامه ها، مجالت، رادیو و 

تلویزیون بودند، در چنین موقعیت حساسی، امام حرفشان را قطع کردند و رفتند به سراغ نماز.  
من اين لذات آنی را نمی خواهم نمی خواهم من اين دنيای فانی را نمی خواهم نمی خواهم  

به جز آن يار جانی را نمی خواهم نمی خواهم به جز محبوب يكتايم نمی دانم نمی دانم  

جز اين ره، كامرانی را نمی خواهم نمی خواهم به جز راه وصالش را نمی پويم نمی پويم   

)ديوان عالمه حسن زاده آملی، ص 108(

مأخذ: روزنامه کيهان، شماره 2659، بيست و يک تيرماه سال 1368.
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ارتباط احراز مالکیت و دعوی خلع ید با نگاهی به 

رأی وحدت رویه شماره 672- 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چکیده

دعوای خلع ید یکی از دعاوی شایع نسبت به امالک است که امروزه تعداد 

قابل توجهی از پرونده ها را در دادگاه به خود اختصاص داده است. رویه دادگاه ها 

در رسیدگی به  این دعوی، رسیدگی هم زمان به ادعای مالکیت خوانده بود که 

-672 شماره  رویه  وحدت  رأی  می گردید.  اقامه  خواهان  خواسته  به  پاسخ  در 

1383/10/1 هیأت همومی دیوان عالی کشور با منوط نمودن پذیرش دعوی خلع 

ید به ثبت رسمی ملک موضوع اختالف، ضمن این که دادگاه را از تکلیف به احراز 

مالکیت خواهان دعوی مبّری نمود،  اشخاص خواهان خلع ید را با گره ای غالباً 

ناگشودنی روبه رو ساخت که با عنایت به عدم امکان ثبت ملک در برخی موارد 

دادن چنین  قرار  است  معتقد  نگارنده  نیست.  میسر  این چالش  از  امکان خروج 

ثبت  شرایط  و  امکان  نظرگرفتن  در  با  باید  ید  خلع  دعوی  خواهان  الزامی برای 
امالک صورت پذیرد. 

ثبت  رویه،  رأی وحدت  مالکیت،  احراز  غیرمنقول،  ید،  خلع  کلید واژه ها: 
ملک

رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه

علی پورآذر
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درآمد
دعاوی مربوط به امالک از جمله دعاوی شایع 
افزایش  به  توجه  با  و  است  دادگاه ها  در  متداول  و 
مهاجرت  علت  به  شهرها  محدوده  وتوسعه   جمعیت 
نیز  و  است  مسکن  به  روزافزون  نیاز  آن  ثمره  که 
و  امالک  بخش  در  سرمایه گذاری  بودن  سودآور 
مسکن که باعث اقبال سرمایه گذاران به این بخش 
از اقتصاد شده، مهم ترین نیز محسوب می شود. این 
حجم وسیع از دعاوی امالک به همراه گستردگی و 
تنوع قوانین و مقررات ناظر بر این بخش و رویه های 
متفاوتی که دادگاه ها در برخورد با این دعاوی دارند 
سبب شده که دیوان عالی کشور نیز حسب مورد در 
برخورد با مسایل مرتبط با این دعاوی در صدد ایجاد 
رویه برآید. این نوشتار به بررسی رأی وحدت رویه 
شماره 672- 1383/10/1 در باب خلع ید از امالک 

می پردازد. 

رویه  وحدت  رأی  صدور  مبنای  الف-  
شماره 672- 1383/10/1 

مطابق رأی وحدت رویه شماره 1383/10/1-672 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور»خلع ید از اموال غیر 
منقول، فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای 
خلع ید از زمین قبل از احراز مالکیت، قابل استماع 
نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد)46(،)47(و)48( 
قانون ثبت اسناد و امالک، رأی شعبه پنجم دادگاه 
هیأت  اعضای  اکثریت  نظر  به  استان  تجدیدنظر 
انطباق  نظر  این  با  که  کشور  عالی  عمومی دیوان 
رأی  این  تشخیص می شود.  قانونی  و  دارد، صحیح 
آیین دادرسی دادگاه های  بر طبق ماده)270( قانون 
عمومی و انقالب در امور کیفری  برای شعب دیوان 

عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است. «
مبنای صدور این رأی، اختالف نظر بین شعب 
چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان است. 
اراده  حاکمیت  اصل  به  بنا  دادگاه  آن  چهارم  شعبه 

در  مدنی،  قانون  مواد  چارچوب  در  و  واصل صحت 
باب عقد بیع  و پس از احراز مالکیت عادی خواهان 
در دعوای خلع ید، حکم به خلع ید خوانده از قطعه 
زمینی صادر می کند. لیکن شعبه پنجم همان دادگاه 
استناد  به  از زمین کشاورزی که  ید  در دعوای خلع 
ادعای  پذیرش  شده،  طرح  مالکیت  عادی  سند 
خواهان را موکول به ارایه سند رسمی مالکیت کرده 
وبراین اساس رأی شعبه بدوی در عدم استماع دعوا 
مبنای طرح قضیه در  این دو رأی  تأیید می کند.  را 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت 

رویه شماره 672- 1383/10/1 شدند. 
رویه  وحدت  رأی  که  است  این  پرسش  اکنون 
دعاوی  اساسی  فصل   و  حل  در  حد  چه  تا  مزبور 
خلع  دعوای  ویژه  به  و  امالک  مالکیت  به  مربوط 
دادگاه هاست  در  دعاوی  عادی ترین  از  یکی  که  ید 
کارایی دارد، و آیا به همین اندازه که وظیفه دادگاه ها 
را در احراز مالکیت طرفین دعوا برملک موضوع دعوا 
کاهش داده است، به وضعیت ثبت امالک و امکانات 
توجه  امالک  ثبت  درخواست  برای  موجود  قانونی 

داشته است؟   
به نظر نگارنده، رأی وحدت رویه مزبور نه تنها  
و  اسناد  ثبت  مقررات  از  تازه  استنباطی  بر  مبتنی 
تعداد  راهگشای حل و فصل چنین  و  نبوده  امالک 
قابل توجهی از دعاوی مربوط به مالکیت  امالک به 
ثبت نرسیده نیست، بلکه با صدور این رأی، دادگاه ها 
به محض برخورد با دعوای خلع ید که به استناد سند 
این که به بررسی  عادی مالکیت طرح شده و بدون 
امکان اخذ سند رسمی  مالکیت برای ملک موضوع 
اگر  که  شوند  نکته  این  متوجه  یا  کنند،  توجه  دعوا 
خواهان در دعوای مطروحه فاقد سند رسمی مالکیت 
است، طرف مقابل وی)خوانده( نیز در همین وضعیت 
را  دعوا  استماع  و  داده  خاتمه  را  رسیدگی  است، 
موکول به ارائه سند رسمی مالکیت می کنند. بنابراین 
کشور  عالی  عمومی دیوان  هیأت  که  گفت  می توان 

ارتباط احراز مالکیت و دعوی خلع ید با...
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فعلی  امکانات  و  وضعیت  به  رأی  این  صدور  در 
آوردن  دست  به  دشواری  و  کشور  در  امالک  ثبت 
سند رسمی  برای مالکینی که ملک ایشان فاقد سند 
رسمی است، توجهی نکرده است. عالوه بر این هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور با صدور این رأی و با توجه 
پیشین  به رأی  را  پایبندی خود  به اطالق آن، عدم 
بدون  داد  نشان   1370/10/10  -569 شماره  به 
این که آن را به صراحت نسخ کند. مطابق این رأی: 
و شکایات  تظلمات  به  رسیدگی  مرجع  »دادگستری 
می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران بر این تأکید دارد. الزام قانونی 
مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت 

عمومی امالک آگهی شده مانع از 
نمی باشد که محاکم عمومی  این 
متداعیین  اختالف  به   دادگستری 
در اصل مالکیت  ملکی که به ثبت 

نرسیده، رسیدگی نمایند. . . «
همان گونه که می بینیم  هیأت 
عمومی  دیوان عالی کشور در رأی 
اختالفات  و  دعاوی  خود،  سابق 
مربوط به  مالکیت ملک به ثبت 
که  نقاطی  در  حتی  را  نرسیده 

ثبت عمومی امالک آن بخش یا ناحیه آگهی شده و 
به عبارت دیگر اجباری شده، صرفًا براساس مرجعیت 
و  استماع  قابل  دعاوی،  حل  در  دادگستری  فراگیر 
رسیدگی در ماهیت دعوا دانسته است و بر این اساس 
به دارندگان چنین اسنادی اطمینان داده که با وجود 
الزامات ناشی از قانون ثبت اسناد و امالک مبنی بر 
بی اعتباری اسناد عادی در دعاوی مربوط به امالک 
به ثبت رسیده یا امالکی که ثبت آن ها اجباری شده، 
بتوانند با استناد به سایر دالیل)سند عادی، شهادت 

و. . .( در دادگاه طرح دعوا کنند. 
در این جا ذکر این نکته  بی مناسبت نیست که 

امالک  ثبت عمومی   جریان  در  ملک  به  نسبت  اگر 
نظر  از  نشده،  ثبتی  واحد  تسلیم  و  تنظیم  اظهارنامه 
مقررات ثبت عمومی امالک و در خاتمه عملیات ثبتی، 
مجهول المالک است ودر مورد چنین ملکی اشخاصی 
از  سال  دو  می توانند  دارند،  ثبت  تقاضای  حق  که 
تاریخ اجرای قانون ثبت، تقاضای ثبت نمایند و پس 
از گذشت دو سال، معامالت راجع به آن ملک، قبل از 
تقاضای ثبت، در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و 
صدی بیست و پنج درصد بیش از حق الثبت معمولی 
حین تقاضای ثبت، از متقاضی دریافت خواهد شد و 
نسبت به امالکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده، از 
تاریخ انتشار آگهی مذکور در ماده)11(، معامالت چنین 
ملکی به هیچ عنوان قبل از تقاضای 
اسناد رسمی پذیرفته  ثبت، در دفاتر 
از  از یک سال  نخواهد شد و پس 
صدی  نوبتی،  آگهی  اولین  تاریخ 
معمولی  از حق الثبت  پنج  و  بیست 
در موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت 

خواهد شد.)ماده)12( قانون ثبت( 
شماره  رویه  وحدت  رأی 
عالی  عمومی دیوان  هیأت   569
مقررات  به  بی اعتنایی  با  که  نظر  این  از  کشور 
الزام آور قانون ثبت و بدون توجه به تعریف مجهول 
به  ولی  است  نقد  خور  در  شد،  صادر  ثبتی  المالک 
تا  کرد  ایجاد  رویه ای  مدتی طوالنی  برای  حال  هر 
مربوط  اختالفات  به  بتوانند  دادگاه ها  آن  اساس  بر 
به مالکیت امالک و به ویژه امالکی که ثبت آن ها 
اجباری شده ولی درخواست یا اظهارنامه ای در مورد 
ثبت رسمی آن ها تکمیل و تحویل ثبت محل نشده، 

رسیدگی کنند.         
بی شک تحوالت رویه  قضایی در یک سیستم 
حقوقی، امری عادی و قابل پذیرش است لیکن این 

در  كشور  عالی  عمومی ديوان  هيأت 
صدور اين رأی به وضعيت و امكانات 
فعلی ثبت امالک در كشور و دشواری به 
دست آوردن سند رسمی  برای مالكينی 
كه ملک ايشان فاقد سند رسمی است، 

توجهی نكرده است.

علی پورآذر )رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه(
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به  وصول  مسیر  در  که  است  مفید  زمانی  تحوالت 
مسیر  در  و  آرمانی  نه  و  دسترسی  قابل  هدف  یک 
سیاست گذاری های قبلی و به منظور حل مشکالت 
قضایی جامعه رخ دهند. لیکن چنان چه  این تحوالت 
سیاست گذاری های  به  نگرش  بدون  و  ضابطه  بی 
پذیرند،  صورت  آن ها  از  حاصل  نتایج  و  قبلی 
با  مقابله  و  تعارض  در  بلکه  نبوده  مفید  بی تردید 
با  قبلی، خود مشکل زا می شوند.  نتایج سیاست های 
توجه به این نکته بهتر بود هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور با نگرش به رویة قبلی خود)منعکس در رأی 
شماره569- 1370/10/10( و با در نظر داشتن آثار 
آن رأی و ترتیب ناشی از اعمال آن در دادگاه ها و به 
تبع در سطح جامعه و تلقی خاصی که پس از انقالب 
اسالمی در برخی دادگاه ها از بیع عادی یا به تعبیری 
تعدیل  به  مبادرت  داشت،  وجود  آن  لزوم  و  شرعی 

رأی قبلی و صدور رأی جدید می نمود. 
شماره  رویه  وحدت  رأی  صدور  با  حال  هر  به 
برخورد  در  دادگاه ها  تکلیف   ،1383/10/1  -672
سند  به  متکی  که  امالکی  از  ید  خلع  دعاوی  با 
رسمی مالکیت نیستند، بسیار ساده شده است زیرا به 
نظر  اظهار  بدون  شدند  مکلف  دادگاه ها  آن،  موجب 
در ماهیت دعوا، رأی به رد آن صادر و خواهان را به 
اخذ سند رسمی و آن گاه طرح دعوا با استناد به سند 

رسمی هدایت کنند. 

ب – ارتباط دعوای خلع ید با مالکیت
حق  مصداق  بارزترین  عنوان  به  مالکیت  حق 
به  نسبت  مالک  برای  تعقیب  حق  متضمن  عینی، 
ملک خود است)1( و این حق تعقیب در صورتی که با 
ممانعت شخص دیگری مواجه شود از طریق دادگاه 
به کار می افتد. در دعوای خلع ید از اموال غیر منقول 
نیز، خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک موضوع 
اثبات  به  گاه  آن  و  رساند  اثبات  به  دادگاه  نزد  دعوا 
بپردازد  یا در حکم غصب خوانده  ید غاصبانه  وضع 

تا در پایان بتواند به حکم خلع ید خوانده دست یابد. 
با وجود این، مالکیت خواهان در تمام اشکال دعوای 
خلع ید به یک اندازه محور دادرسی نیست بلکه در 
حد  در  خواهان  مالکیت  دعوا،  این  از اشکال  برخی 
مقدمه پذیرش دعوا و ورود به اصل ادعا که همان 
است،  خوانده  غصب  حکم  در  یا  غاصبانه  ید  وضع 
مورد توجه قرار می گیرد و در مواردی اساس دعوا را 
تشکیل می دهد. بنابراین به بررسی فروض مختلف 

دعوای خلع ید می پردازیم: 
ادعای   با  منقول  غیر  از  ید  خلع  دعوای   -1  
مالکیت طرح می شود و در مقابل، خوانده نیز مدعی 

مالکیت ملک تحت تصرفش می باشد. 
مبنای  بر  منقول  غیر  از  ید  خلع  دعوای   -2
مورد  در  ادعایی  خوانده  ولی  می شود  طرح  مالکیت 

مالکیت ندارد.  
به نظر می رسد که در جهت تفکیک مبنای این 
دادگاه های  تشکیل  قانون  ماده)7(  بند)3(  دعوا  دو 
حقوقی یک و دو، رسیدگی به دعوای خلع ید از اعیان 
اختالف  طرفین  بین  که  صورتی  در  را  منقول  غیر 
در مالکیت نبود، به طور مطلق در صالحیت دادگاه 
حقوقی دو قرار داده بود و چنان چه طرفین در مالکیت 
غیر منقول اختالف داشتند، نصاب مذکور در بند)2( 

آن ماده الزم الرعایه بود. 
این  بدون  منقول  غیر  از  ید  خلع  دعوای   -3
که مبتنی بر ادعای مالکیت بر عرصه یا اعیان غیر 
منقول باشد طرح می شود و در مقابل، خوانده ممکن 
است مدعی مالکیت عرصه و اعیان گردد.                                                                                          
فرض مطرح در بند یک به طور معمول شایع تر 
از بقیه  فروض  است. در این دعوا خواهان با ادعای 
ید  خلع  خواستار  ملکی،  اعیان  یا  بر عرصه  مالکیت 
ادعای  با  هم  خوانده  برابر،  در  است.  آن  از  خوانده 
مالکیت بر ملک موضوع دعوا، خواستار صدور حکم 
دادگاه  دعوا  این  در  است.  مقابل  طرف  بی حقی  بر 
و  مالکیت طرفین می گردد  ادعای  بررسی  از  ناگزیر 

ارتباط احراز مالکیت و دعوی خلع ید با...
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ادعای مالکیت هر کدام از طرفین دعوا که به اثبات 
رسید، او برنده دعواست. اگر ملک موضوع دعوا به 
ثبت رسیده باشد، الزم است که خواهان مالکیت ثبتی 
خود را در دادگاه به اثبات رساند. در صورت عدم ثبت 
در  خواهان  آیا  چیست؟  تکلیف  دعوا  موضوع  ملک 
ملکی  رسمی چنین  سند  می تواند  فعلی  قانونی  نظام 

که هنوز به ثبت نرسیده را بگیرد؟ 
 -672 شماره  رویه  وحدت  رأی  عبارات  ظاهر 
کلیه  در  که  می رساند  را  معنی  این   ،1383/10/1
دعاوی خلع ید از امالک، خواهان الزامًا باید مالکیت 
این  برساند، خواه  اثبات  به  دادگاه  نزد  را  رسمی خود 
یا خیر.  باشد  به ثبت رسیده  که ملک موضوع دعوا 

ولی در عمل موارد متعددی پیش 
امکان  خواهان  برای  که  آمده 
نبوده  رسمی مالکیت  سند  ارایه 
دعوی  موضوع  عرصه  چراکه 
آیا  است.  نرسیده  ثبت  به  هنوز 
و  اسناد  ثبت  قانون  مقررات 
امالک به چنین شخصی امکان 

اخذ سند رسمی  را می دهد؟
سند  اخذ  قانونی  امکانات 
بعدی  مباحث  در  رسمی مالکیت 

بررسی می گردد. 
فرض پیش بینی شده در بند)2( با آوردن مثالی 
به  مبادرت  بگیرید شخصی  نظر  در  روشن می شود. 
مقابل  در  و  کرده  دیگری  ملک  غاصبانه  تصرف 
این که مدعی  به رفع تصرف، بدون  خواسته مالک 
مالکیت شود، اظهار می دارد که چون خواهان دارای 
از ملک  رفع تصرف  به  است، حاضر  زیادی  امالک 
خواهان نیست. این فرض در حال حاضر کمتر دیده 
می شود ولی در مواقع بروز بحران هایی چون جنگ 
دیده شده است. در این فرض اگر مالک اقدام به طرح 
دعوای خلع ید نماید، هر چند الزم است مالکیت خود 
را نزد دادگاه به اثبات رساند، لیکن بی شک مالکیت 

نیست  دادرسی  محور  و  طرفین  مناقشه  محل  وی 
طرح  در  او  بودن  ذی نفع  بر  است  دلیلی  تنها  بلکه 
دادگاه های  تشکیل  قانون  حاکمیت  زمان  در  دعوا. 
حقوقی یک و دو، رسیدگی به این دعوا در صالحیت 

دادگاه حقوقی دو بود. 
در  است  ممکن  ملکی  مستأجر  فرض سوم،  در 
دعوایی  دیگری،  توسط  مستأجره  عین  برابر تصرف 
از عین مستأجره  طرح و  خواستار خلع ید متصرف 
شود. در این فرض، خواهان ادعایی در مورد مالکیت 
دعوا  طرح  آن  به  نسبت  که  ملکی  اعیان  و  عرصه 
کرده، ندارد بلکه چون مالک منافع است تنها خواستار 
از  انتفاع  از عین مستأجره به منظور  خلع ید خوانده 

آن است. 
همان گونه که مالحظه شد 
در این سه دعوا، مالکیت به یک 
اندازه اهمیت ندارند. ولی هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور در رأی 
دعوای  حاالت  این  به  صادره، 
خلع ید و همچنین وضعیت ثبتی 
ملک موضوع دعوا، توجه نکرده 
و به طور کلی استماع این دعوا 
ارائه سند  به  موکول  و  منوط  را 

رسمی مالکیت کرده است. 

ج-  روند سند مالکیت
همچنان که مالحظه شد طبق رأی وحدت رویه  
شماره672-  1383/10/1، استماع خلع ید از زمین  
اثبات مالکیت رسمی خواهان است و اگر  موکول به 
خواهان نتواند مالکیت رسمی  خود را به اثبات رساند، 
می کند.  صادر  دعوا  استماع  عدم  یا  رد  قرار  دادگاه 
مسلم است که با صدور چنین قراری از سوی دادگاه، 
دعوا  که  اکنون  پابرجاست.  اختالف، همچنان  اصل 
سند  گرفتن  صدد  در  ناچار  به  خواهان  شده،  رد 
برمی آید.  است،  آن  مالکیت  مدعی  که  رسمی ملکی 

شماره  رويه  وحدت  رأی  صدور  با 
تكليف  ،1 3 8 3 /1 0 /1 -6 7 2
دعاوی  با  برخورد  در  دادگاه ها 
به  متكی  كه  امالكی  از  يد  خلع 
نيستند،  مالكيت  رسمی   سند 

است. شده  ساده  بسيار 

علی پورآذر )رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه(
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می خواهیم ببینیم با چه امکانات قانونی این خواستة 
او محقق می شود. 

1-  ثبت عمومی امالک
به  امالک،  و  اسناد  ثبت  قانون   15 الی  مواد9 
عمومی   ثبت  دارد.  اختصاص  امالک  عمومی  ثبت 
ثبت  ادارات  آن  طی  در  که  است  روندی  امالک 
عمومی  ثبت  آگهی  انتشار  به  رأسًا  امالک  و  اسناد 
اظهارنامه   توزیع  ناحیه و سپس  تعیین حدود یک   و 
ثبت   و  ناحیه  آن  در  واقع  امالک  حدود  تحدید  و 
امالک،  عمومی  ثبت  می کنند.  مبادرت  مالکیت ها 
در  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  تصویب  از  پس 
اجرا  روستاها  و  شهرها  در  مرور  به   1310/12/26
ثبت  به  قانون  این  مأمورین مجری  در شهرها  شد. 
مالکیت خانه ها و تأسیسات شهری همچون دکان ها، 
از:  اعم  نام اشخاص،  به  و غیره  انبارها  و آب  انبارها 
حقیقی و حقوقی پرداختند و در روستاها نیز با توجه 
به نظام ارباب و رعیتی حاکم در آن زمان، به ثبت 
خاتمه  با  پرداختند.  روستاها  مالکین  نام  به  امالک 
دفاتر  در  اشخاص  مالکیت   امالک،  عمومی  ثبت 
ثبت عمومی نیز در  ثبت رسید و عملیات  به  امالک 
یافت.  خاتمه  همیشه  برای  نواحی  آن  امالک  مورد 
ولی پس از خاتمه عملیات ثبت عمومی امالک و به 
به ویژه  تغییر و تحوالتی در مالکیت امالک  مرور  
روستاها  از  بسیاری  و  آمد  به وجود  روستایی  امالک 
و  مالکین  بین  ارضی  اصالحات  مقررات  اجرای  در 
رعایا تقسیم شدند، اما این تقسیمات اغلب موارد در 
در خصوص  بنابراین  نرسیدند.  ثبت  به  امالک  دفتر 
اراضی و امالکی که مشمول قانون اصالحات ارضی 
سابق  حجیت  امالک  ثبت  دفتر  مندرجات  بودند 
مقررات  اجرای  از  پس  دیگر  عبارت  به  نداشت.  را 
پیشین  اعتبار  امالک  دفاتر  ارضی،  اصالحات  قانون 
در  که  جدیدی  مالکیت های  زیرا  دادند،  دست  از  را 
آمدند،  وجود  به  ارضی  اصالحات  قانون  اجرای  اثر 

اکثر موارد در دفاتر امالک ثبت نشدند. ناگفته نماند 
زیرا  نداشت  وجود  قانونی  این خصوص خأل  در  که 
ارضی،  اصالحات  قانون  مقررات  اجرای  راستای  در 
از تصویب  در 1351/10/18  ثبت  قانون  ماده)144( 

گذشت که مقرر می داشت:
به  نسبت  ارضی  اصالحات  مقررات  اجرای  »با 
هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین  
یا  و  تقسیم  در صورت  مالک  اختصاصی  یا سهم  و 
انتشار  با  فقط  ارضی،  اصالحات  قانون  مستثنیات 
و  تعاون  اداره  از  استعالم  از  پس  الصاقی،  آگهی 
انجام می گیرد. هرگاه امالک  امور روستاهای محل 
هم  به  متصل  ارضی  اصالحات  مقررات  مشمول 
یک  را ضمن  قطعات  حدود  تحدید  می توان  باشند، 
آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک 
از امالک جزء اموال عمومی باشد، وقت تحدید حدود 
باید به مرجع صالح ابالغ شود. عدم حضور نماینده 
اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع 

صالح، مانع انجام تحدید حدود نخواهدبود. . . .« 
با وجود این و تا آن جا که نگارنده سراغ گرفته، 
مفاد ماده فوق به طور فراگیر به اجرا گذاشته نشد و 
در حال حاضر نیز با توجه به در هم ریختگی حد و 
مرز اراضی زارعین و مالکین و تغییر کاربری، بسیاری 
از این اراضی به ویژه در اطراف شهرها زمینه اجرایی 
در  می رسد  نظر  به  ولی  است  رفته  دست  از  آن 
همچنان  نشده اند،  به شهرها  ملحق  که  روستاهایی 

قابل اجراست.  
به هر حال، وضع به همین منوال نیز نماند زیرا 
توسعه محدودۀ  و  افزایش جمعیت  با  زمان  به مرور 
شهرها، بسیاری از دهات و آبادی های مجاور شهرها 
در شهرهای هم جوار حل شدند و اراضی کشاورزی 
سابق، توسط زارعین صاحب نسق به قطعات کوچک 
و  خانه  به  تبدیل  و  واگذار  عادی  اسناد  با  و  تجزیه 
از چند سال قبل  این روند  تأسیسات شهری شدند. 
از انقالب شروع شد و پس از انقالب اسالمی شدت 

ارتباط احراز مالکیت و دعوی خلع ید با...
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گرفت. پس از انقالب اسالمی نیز بسیاری از اراضی 
عمل  مورد  مقررات  اجرای  مشمول  کشاورزی 
هیأت های هفت نفره شدند و یک مرحله دیگر تقسیم 
اراضی  تجزیه  به  مجموع  در  تقسیمات  این  شدند. 
کشاورزی و تبدیل آن ها به اراضی مسکونی کمک 
صحت  قبیل،  از  مباحثی  طرح  دیگر  سوی  از  کرد. 
معامالت با اسناد  عادی و قابلیت ترتیب اثر دادن به 
تأثیر  بی  نیز  مالکیت  عادی  اسناد  بر  مبتنی  دعاوی 
در گسترش این روند نبود. بدیهی است که در این 
اثنا دعاوی بسیار زیادی بر سر مالکیت این امالک 
عالی  عمومی دیوان  هیأت  که  گونه ای  به  آمد  پدید 
کشور را ناچار به صدور رأی وحدت رویه شماره569 

- 1370/10/10نمود. 
اجرای  با  که  این  خالصه 
هر  عمومی  در  ثبت  مقررات 
عمومی   ثبت  عملیات  ناحیه، 
اجرای  از  پس  و  یافت  خاتمه 
با  و  ارضی  اصالحات  مقررات 
نیز  قانون ثبت  وجود ماده)144( 
نشد.  عمومی تکرار  ثبت  عملیات 
توجه به این نکته با اهمیت است 
خلع ید  فعلی  دعاوی  اغلب  که 
که  است  امالکی  به  مربوط  نیز 
کشاورزی  اراضی  جزء  سابق  در 

امالک  به  بدل  اکنون  و  بوده  زارعانه   نسق های  و 
گرفت  نتیجه  می توان  این  بر  بنا  شده اند.  مسکونی 
از  اخذ سند  امکان  امالکی،  مالکین چنین  برای  که 
طریق مقررات ثبت عمومی نیست مگر این که اداره 
ثبت اسناد و امالک مبادرت به اعالن ثبت عمومی و 

پذیرش اظهارنامه نماید. 

2-  ثبت عادی)اختصاصی(
 با توجه به افزایش روزافزون امالک فاقد سند 
رسمی و بروز مشکالت عدیده ای که برای مالکین این 

امالک پیش آمد، قانونگذار در تاریخ 1365/4/31)2(  با 
تصویب اصالحیه مواد)47( و)148( قانون ثبت اسناد 
متصرفین  تا  برآمد  مشکل  رفع  صدد  در  امالک  و 
داشتن  صورت  در  بتوانند  رسمی،  سند  فاقد  امالک 
برای  مواد، سند رسمی مالکیت  این  در  مقرر  شرایط 

ملک تحت تصرف خود دریافت کنند. 
اکنون جای طرح این پرسش است که در حال 
اسناد  ثبت  قانون  مواد)147(و)148(  مقررات  حاضر 
و امالک، به خواهانی که استماع دعوای خلع ید او 
موکول به ارایه سند رسمی مالکیت شده، کمکی در 
جهت گرفتن سند رسمی مالکیت می کند؟ از بررسی 
این دو ماده می توان گفت این مواد در اغلب موارد 
و بنا به  حداقل دو دلیل که در 
ذیل به توضیح آن ها می پردازیم، 
برای  دعوا  خواهان  به  کمکی 
گرفتن سند رسمی  مالکیت 

نمی کنند. 

زمانی  محدودیت    -2  -1
در پذیرش درخواست 

در این خصوص ماده)147( 
مقرر می دارد:»برای تعیین وضع 
امالکی که اشخاص  اعیان  ثبتی 
روی  بر   1370/1/1 تاریخ  تا 
زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی 
تنظیم سند برای آن ها میسور نبوده است، همچنین 
تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی 
و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج 
بهره برداری  مورد  که  آن  حریم  و  شهر  محدوده  از 
خریداری  فوق  تاریخ  تا  و اشخاص  است  متصرفین 
یا  سند  تنظیم  قانونی  موانع  واسطه  به  و  نموده اند 
است،  نبوده  میسور  آن ها  برای  مالکیت  سند  صدور 
مالحظه   »  .  . می شود.  تکلیف  تعیین  زیر  شرح  به 
می شود که اجرای این قانون در مورد اعیان احداث 

خاتمه ثبت عمومی امالک، مالكيت  
ثبت  به  امالک  دفاتر  در  اشخاص 
رسيد و عمليات ثبت عمومی نيز در 
مورد امالک آن نواحی برای هميشه 

خاتمه يافت.

علی پورآذر )رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه(
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شده بر روی زمین هایی که به واسطه موانع قانونی 
به  محدود  نیست،  میسور  آن ها  برای  سند  تنظیم 
ساختمان هایی است که تا 1370/1/1 احداث شده اند 
به  نیز محدود  باغ ها  و  اراضی کشاورزی  و در مورد 
خریداری   1370/1/1 تاریخ  تا  که  است  مواردی 
نشود،  احراز  شرط  این  چنان چه  نتیجه  در  شده اند. 
بند)ط(  همچنین  می شود.  رد  متقاضی  درخواست 
ذیل تبصره)3( ماده)148( مقرر می دارد:» به منظور 
جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی 
دولتی و شهرداری ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته 
می شود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و 

بنا شده باشد.«

2-2-لزوم احراز تصرف بال معارض متقاضی
ماده)147(  )6( )4(و   ،)2( بندهای)1(،  در  دقت 
و بندهای )ج(،)د(،)ه(،)ح(و)ط(تبصره)3( و تبصره)4( 
ماده)148( می رساند که، تصرف بالمعارض متقاضی 
تقاضا و صدور  پذیرش  ارکان  از  یکی  مالکیت  سند 
سند مالکیت از سوی هیأت حل اختالف ثبت است. 
بدیهی است که خواهان دعوای مورد نظر ما که قباًل 
بر  هم  تصرفی  بالتبع  و  شده  رد  او  ید  خلع  دعوای 
از این طریق نمی تواند  ملک مورد درخواست ندارد، 

سند مالکیت بگیرد. 
بست  بن  این  از  برای خروج  راه حلی  عنوان  به 
می توان طرح دعوای رفع تصرف عدوانی را پیشنهاد 
کرد زیرا در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت 
حال  هر  به  ولی  ندارد  دعوا  موضوع  ملک  بر  خود 
باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را نزد 

دادگاه به اثبات برساند. 
بنا به تجربه شخصی نگارنده، دعوی رفع تصرف 
و  تمیز  قابل  مراجعین  از  بسیاری  ذهن  در  عدوانی 
دیگر  عبارت  به  و  نیست  ید  از دعوی خلع  تفکیک 
خواهان این دعوا تنها با عنوان دعوای رفع تصرف 
عدوانی لیکن با همان ادعای مالکیت و ادله دعوای 

مالکیت، مبادرت به طرح دعوا کرده و در پایان هم 
به نتیجه مورد نظر نمی رسد. وانگهی در مواردی هم 
دعوای  ارکان  اثبات  عهده  از  خواهان  است  ممکن 
نتیجه  هم  راهکار  این  از  و  برنیاید  عدوانی  تصرف 

مطلوب نگیرد. 

نتیجه گیری
 1383/10/1-672 شماره  رویه  وحدت  رأی 
حاوی هیچ نکته تازه یا تفسیر جدیدی از مواد قانون 
ثبت اسناد و امالک نیست و از طرف دیگر گره ای از 
مشکالت دعاوی مربوط به مالکیت امالک به ثبت 
نرسیده، نگشوده است. بلکه اگر پیش از صدور این 
رای، دادگاه ها خود را مکلف به رسیدگی به اختالفات 
امالک  قبیل  این  مالکیت  خصوص  در   اشخاص 
دعاوی،  این  با  برخورد  محض  به  اکنون  می دیدند، 
از  و  کرده  صادر  دعوا  استماع  عدم  به  دایر  قراری 
که  گفت  می توان  لذا  می نمایند.  تکلیف  سلب  خود 
صدور  با  امالک،  ثبت  فعلی  وضعیت  به  توجه  با 
کالف  بر  ناگشودنی  گره ای  رویه،  وحدت  رأی  این 
سردرگم دعاوی مالکیت امالک به ثبت نرسیده، زده 
شد. لذا بنا بر مراتب پیش گفته شایسته بود که دیوان 
عالی کشور با توجه به اوضاع و احوال فعلی مالکیت 
به  توجه  با  و  دادگاه ها  در  موجود  دعاوی  و  امالک 
این که در حال حاضر و در ذهن اکثر قریب به اتفاق 
مردم، زمین و امالک همچنان مهم ترین سرمایه و 
وسیله کسب ثروت و اعتبار به شمار می روند، به طور 
اصولی در صدد حل مشکل دعاوی مربوط به مالکیت 
امالک برمی آمد. نکته ای که نمی توان از آن به راحتی 
گذشت این است که آیا خواهان دعوای فوق که از 
دادگاه نا امید شده و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و 
برای  از طرق مدنی  نگرفته است،  نتیجه ای  امالک 
احقاق حق خود اقدام خواهد کرد یا این که در نبود 
حمایت قانون، دست به اقدامات شخصی خواهد زد؟ 
آیا این رأی وحدت رویه، پایگاه امنی برای متجاوزین 

ارتباط احراز مالکیت و دعوی خلع ید با...
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به امالک ثبت نشده و زمین خواران نخواهدبود؟ 
با  به منظور  آشنایی خواننده محترم  پایان و  در 
جنبه عملی قضیه، نمونه ای از رای دادگاه های بدوی 

و دادگاه تجدیدنظر در همین رابطه، ارائه می شود:
 10 شعبه   1387/1/31 شماره50-  دادنامه 

دادگاه عمومی -  حقوقی کرمانشاه :

رای دادگاه
با  و  ا(  )م.  و  ر(  )م.  آقایان  وکالت  با  خواهان 
خرید  با  رابطه  در  عادی  قرارداد  تصویر  به  استناد 
قطعه زمینی به مساحت 204 متر مربع، واقع در میان 
راهان کهریز منعقده به تاریخ 1357/3/2، دعوایی به 

رفع  خواسته  به  خوانده،  طرفیت 
از طبقه فوقانی ملک  ید خوانده 
احداثی بر روی عرصه خریداری 
به  مقوم  فوق،  قولنامه  موضوع 
و  نمود  اقامه  ریال  میلیون  یازده 
به طور خالصه چنین توضیح داد 
پیش  سال  پانزده  حدود  در  که 
جهت  را  ملکش  فوقانی  طبقه 
سکونت به خوانده واگذار می کند 
لیکن مشارالیه پس از درخواست 
تخلیه  از  خانه،  تخلیه  برای  او 

مالکیت  واهی  ادعای  با  و  زده  سرباز  آن  تحویل  و 
فوقانی است. در مقابل خوانده  مدعی، مدعی طبقه 
دادنامه  تصویر  به  استناد  با  و  )م.چ(  آقای  وکالت  با 
شماره... شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه 
در پرونده کالسه... اعالم داشت که خواهان، همین 
به دادنامه   دعوا را در سابق مطرح کرده که منتهی 
اعتبار  مشمول  وی  فعلی  دعوای  لذا  و  شده  فوق 
طبقه  شد  مدعی  نیز  ماهیت  در  است.  مختومه  امر 
فوقانی تحت تصرف خود را با پرداخت مبلغ یکصد 
و هفتاد و پنج هزار تومان به خواهان، خریده است و 
بر اثبات این ادعا به شهادت امضاکنندگان یک فقره 

استشهادیه محلی استناد و تمسک نمود. 
اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق، اواًل: ایراد 
دعوای  بر  مختومه  امر  حاکمیت  به  دایر  خوانده 
مطروحه را وارد نمی بیند زیرا حاکمیت امر مختومه از 
خصایص احکام دادگاه است و نه قرارها)به استثنای 
ثانیًا: در ماهیت دعوا هر چند   .  . قرار سقوط دعوا(. 
هیأت  رویه شماره 672- 1383/10/1  رأی وحدت 
عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید از 
زمین را منوط به اثبات مالکیت رسمی مدعی نموده 
داللت  حیث  از  رویه،  وحدت  رأی  این  لیکن  است 
منطوقی ناظر به زمین است و نه مطلق اموال غیر 
عرصه.  و  زمین  بر  واقع  اعیانی  جمله  از  و  منقول 
وانگهی چنان چه دامنه رای 
توسعه  را  مذکور  رویه  وحدت 
داده و آن را ناظر بر مطلق اموال 
غیر منقول بدانیم، الزمه اعمال 
موضوع  ملک  که  است  این  آن 
دعوا، سابقه ثبت در دفتر امالک 
را دارا باشد و این در حالی است 
دعوی  طرفین  اظهار  به  بنا  که 
ملک موضوع دعوا، فاقد هرگونه 
سابقه ثبتی می باشد و به عبارت 
عمومی  ثبت  مقررات  دیگر 
تا  است  نشده  گذارده  اجرا  به  آن  مورد  در  امالک 
دادگاه از مدعی خواستار ارایه سند مالکیت گردد و در 
صورت عدم ارائه سند نسبت به رد دعوا اقدام کند. 
پذیرش خالف این نظر به این امکان منتهی می شود 
که اشخاصی عرصه و ملک ثبت نشده دیگران را به 
امالک  ثبت  درآورند و در وضعیتی که  تصرف خود 
مواد)147( طریق  از  ثبت  عمومی  یا  ثبت  از  اعم 

و  صعب  بسیار  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  و)148( 
از  عاجز  نیز  دادگاه ها  است،  ممکن  غیر  مواردی  در 
احقاق حق و فصل خصومت گردند. رای وحدت رویه 
شماره 569-1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی 

به عنوان راه حلی برای خروج از اين بن 
بست می توان طرح دعوای رفع تصرف 
عدوانی را پيشنهاد كرد زيرا در اين دعوا 
بر  اثبات مالكيت خود  به  نياز  خواهان 
ملک موضوع دعوا ندارد ولی به هر حال  
تصرف  لحوق  و  خود  تصرف  سبق  بايد 

خوانده را نزد دادگاه به اثبات برساند.

علی پورآذر )رییس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه(
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به  مربوط  است که دعاوی  این  از  نیز حاکی  کشور 
قابل طرح در دادگاه است.  به ثبت نرسیده،  امالک 
اعمال جمع بین این دو رای وحدت رویه نیز منتهی 
دادگاه در پذیرش دعوای خواهان می گردد.  به نظر 
بر این اساس دادگاه وارد ماهیت دعوی شد و قرار 
استماع شهادت گواهان خواهان را صادر و در جلسه 
ای که به این منظور تشکیل شد، اظهارات ایشان را 
استماع و صورتجلسه نمود. لیکن از مجموع اظهارات 
گواهان، آنچه بر دادگاه محرز شد برخی نقل قول ها 
از جانب خوانده دایر به تصمیم به خرید طبقه فوقانی 
کارگاه بود و به عبارت دیگر هیچ یک از گواهانی که 
به دادگاه معرفی شدند ناظر بر انجام معامله ای بین 
خواهان به عنوان فروشنده و خوانده به عنوان خریدار 
طبقه فوقانی نبودند. تصرفات ممتد خوانده در طبقه 
اثبات  برای  کافی  دلیل  نیز  خواهان  ملک  فوقانی 
مالکیت وی نیست زیرا این تصرف بالمعارض نبوده 
دادنامه های  تصاویر  و  پرونده  محتویات  از  آنچه  و 
این  می آید  دست  به  پرونده  در  خوانده  استنادی 
است که طرفین از سال 1382 به این طرف درگیر 
اختالفاتی در مورد طبقه فوقانی ملک موضوع دعوی 
بوده اند. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد ماده)37( 
قانون مدنی که مقرر می دارد:»اگر متصرف فعلی اقرار 
کند که ملک سابقًا مال مدعی او بوده است در این 
مالکیت  ادعای  رد  برای  نمی تواند  مشارالیه  صورت 
شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که 
ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده 
. رای   . و.  قانون  «و مواد)309)و)308(و)38( همان 
به خلع ید خوانده از طبقه فوقانی ملک خواهان. . . 

صادر و اعالم می نماید. . . . 
خوانده از این رأی، تجدید نظر خواهی نمود که 
پنجم  شعبه   .  . شماره.  دادنامه  شرح  به  آن  نتیجه 
دادگاه تجدید نظر کرمانشاه در پرونده کالسه. . . به 

قرار زیر است:

رای دادگاه
وکالت  با   .  . آقای.  خوانده  تجدیدنظر  خواسته 
، صدور   .  . آقای.  به طرفیت  و  ا(  ر( و)م.  آقایان)م. 
ساختمان  باب  یک  غاصبانه  ید  رفع  بر  مبنی  رای 
در  خوانده  تجدیدنظر  و  خواه  نظر  تجدید  که  است 
این که  به   نظر  دارند.  اختالف  آن  مالکیت  خصوص 
آثار  دارای  نتیجه  از حیث  دو  هر  ید  خلع  و  ید  رفع 
یکسانی می باشند و درخواست دعاوی مذکور متفرع 
بر اثبات مالکیت می باشد و نظر به این که تجدیدنظر 
خوانده آقای. . . فاقد سند مالکیت ثبتی در اداره ثبت 
اسناد و امالک کرمانشاه می باشد لهذا دادگاه مستنداً 
 1383/10/1  -672 شماره  رویه  وحدت  رای  به 
محاکم  برای  که  کشور  عالی  عمومی دیوان  هیأت 
الزم االتباع می باشد و مادتین)46(و)47( قانون ثبت 
از  1387/3/31 صادره   -50 دادنامه  نقض  اعالم  با 
دعوای  رد  قرار  عمومی کرمانشاه،  دادگاه  دهم  شعبه 
تجدیدنظرخوانده آقای. . . ، صادر و اعالم می گردد. 

رای صادره قطعی است. 

پی نوشت ها
حقوق،  علم  مقدمه  ناصر،  دکترکاتوزيان،   -1

تهران، نشر بهنشهر، چاپ 12،ص279
از  موادي  حذف  و  اصالح  قانون  ماده)1(   -2
قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1365/4/31 ناظر 
به تعيين وضع ثبتي اعياني بود که تا تاريخ تصويب 
آن قانون ايجاد شده بودند، ليكن بعداً و به موجب 
اصالحيه مورخ 1370/6/21 محدوده زماني شمول 
مقاله  اين  که  شد  تمديد   1370/1/1 تا  قانون  اين 
مبتني بر اين اصالحيه  و اصالحيه هاي بعدی آن 

است. 

ارتباط احراز مالکیت و دعوی خلع ید با...
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مبانی و علل حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری

چکیده

اگر بپذیریم که شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات در امور کیفری 

شناخته می شود و برخالف برخی ادله مانند اقرار، تحصیل آن نیازمند همکاری 

شهروندان در اجتماع است، تردیدی باقی نمی ماند که قانونگذار باید برای ارزش 

نهادن به شهادت شهود به سمت یک روش حمایتی نسبت به آن ها حرکت کند. 

افراد در تعامالت روزمره خود به آن  بیان شنیده ها، دیده ها و آگاهی هایی که 

دست می یابند در پیشگاه مقام قضایی، »شهادت« تعبیر می گردد. ادای شهادت 

عالوه تحکیم روابط میان شهروندان و تقویت رابطه آنها با حکومت، تضمین 

کننده امنیت در اجتماع و صیانت از عدالت کیفری است. در این فرایند شهود 

به علت ویژگی های خاص خود یا اهمیت و شدت جرایمی که همکاری مضاعف 

آنها را می طلبد، باید از شیوه های حمایتی بهره مند گردند که ریشه در حمایت از 

حقوق فردی و حقوق جامعه دارد.لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته 

است علل آن را برمبنای صیانت از حقوق فردی وکرامت انسانی بشر و حمایت 
از عدالت ترسیم نمود. 

کلید واژه ها: شهادت، حمایت از شهود، کرامت انسانی، حقوق دفاعی متهم، 
صیانت از عدالت. 

 

زینب باقری نژاد
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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درآمد
با تعمق در نظام های حقوقی حاکم در کشورهای 
و  مهم ترین  از  یکی  می توان  را  شهادت  جهان، 
نظام های  در  جزایی  امور  در  اثبات  ادله  رایج ترین 
عدالت کیفری از گذشته تاکنون دانست. هر چند از 
چگونگی  حاکم،  دادرسی  آیین  و  شکلی  قواعد  نظر 
دیگر  نظام  نظامی به  از  آن،  ماهیت  و  ادای شهادت 
نظام ها  تمامی این  نقطه  اشتراک  ولی  است  متفاوت 
ادله  طریق  از  واقع  کشف  و  حقیقت  به  دستیابی 
به  و  راستین  شهادت  ویژه  به  صادقانه  و  مشروع 
بیرونی  اجبار  و  الزام  و  کذب  تزویر،  هرگونه  از  دور 
راستای  در  شهود  از  حمایت  علت،  همین  به  است. 
دستیابی به اظهارات واقعی و صادقانه، از یک طرف 
و کشف و اثبات جرایم به ویژه جرایم مهم و سازمان 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  دیگر  طرف  از  یافته، 
بنابر وظیفه اخالقی، یا قانونی خود می توانند  شهود 
به یاری عدالت کیفری بشتابند تا ضمن همکاری با 
جرایم  اثبات  در  ارزند ه ای  و  مهم  نقش  دادگستری، 
بدیهی  کنند.  ایفا  کیفری  دادرسی  جریان  تسریع  و 
است که مشارکت شهود در فرآیند دادرسی کیفری 
و کمک به گردش چرخ های عدالت، موجب امنیت و 

آسایش خیال شهروندان خواهد بود.  
در این نوشتار »حمایت از شهود در پرتو صیانت 
از  حمایت  یعنی  انسانی«  کرامت  و  افراد  حقوق  از 
در  از شهود  بزه دیدگان و همچنین »حمایت  حقوق 
چالش با حقوق متهم« و سپس »حمایت از شهود در 
پرتو صیانت از عدالت و دادگستری« یعنی جلوگیری 
از انحراف فرآیند دادرسی و اشتباه مقام قضایی مورد 

بررسی و مطالعه قرار می گیرد. 

از  صیانت  پرتو  در  شهود  از  حمایت  الف( 
حقوق افراد وکرامت انسانی 

در  نظم  حفظ  و  مردم  روابط  تنظیم  مقام  در 

برابر  در  امتیازهایی  کس،  هر  برای  حقوق  اجتماع، 
می بخشد.  او  به  خاصی  توان  و  می شناسد  دیگران 
این امتیاز و توانایی را »حق« می نامند که به مجموع 
این  از  آنها، »حقوق فردی« گفته می شود. بسیاری 
حقوق مانند حق حیات، حق آزادی، حق تساوی در 
برابر قانون، الزمه کرامت انسانی دانسته شده است 
حیثیت  الزمه  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه  حتی  و 
حقوق  از  دسته  دو  به  پایبندی  را  انسانی  کرامت  و 
یعنی »حقوق مدنی و سیاسی« و »حقوق اقتصادی و 

اجتماعی« دانسته است.)1( 
در قوانین ملی و بین المللی به کّرات از کرامت 
بشری یاد شده است ولی تعریفی از آن ارائه نگردیده 
است. برخی فالسفه، کرامت را به معنای »پاک بودن 
به  مخصوص  کمال  و  شرف  و  عزت  آلودگی ها،  از 
آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود«)2(  
استعداد،  وجود  واسطه  به  کرامت  کرده اند.  تعریف 
و  انسان بخشیده شده است  به  اراده  و  تفکر  قدرت 
برای دستیابی به اهداف بلند انسانی از جمله آزادی، 
آن  از  پاسداری  و  احترام  عمومی،  نظم  و  عدالت 

ضروری است. )3( 
باید  فرآیند دادرسی کیفری  این حقوق در  پس 
حمایت  اساس،  برهمین  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
آنها  فردی  حقوق  از  حمایت  پرتو  در  بزه دیدگان  از 
بررسی می گردد. ضمن آن که حقوق فردی وکرامت 
انسانی متهم نیز مورد توجه قرار گرفته و حمایت از 
شهود در چالش با حقوق متهم مورد مداقه و بررسی 

قرار خواهد گرفت. 

1- حمایت از حقوق بزه دیدگان 
جرم، خسارت های فراوانی اعم از جسمی و روانی 
و  بزه دیده  به  توجه  اما  می کند.  وارد  بزه دیدگان  بر 
نقش او در جریان دادرسی و همچنین، حمایت های 
توجه  مورد  اخیراً  که  است  موضوعی  او  از  مناسب 

مبانی و علل حمایت از شهود در...
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حقوقدانان به خصوص جرم شناسان واقع شده است. 
به دنبال توجه به موضوع بزه دیده، شاخه ای جدید در 
جرم شناسی به نام »بزه دیده شناسی« شکل گرفت 
»بزه  که  پرداخت  موضوع  این  بیان  به  ابتدا  در  که 
دیده در معادله جرم- مجرم نقش اساسی ایفا نموده و 
مسائلی مانند کیفیت جبران خسارت، مجازات بزهکار، 
طرح و پیگیری شکایت و غیره در ارتباط مستقیم با 
اوست. آنچه درچهارچوب جرم شناسی قابل بررسی و  
توجه است، چگونگی نقشی است که قربانی در وقوع  

جرم ایفا می کند«.)4(  
در مرحله دوم آنچه مورد توجه بزه دیده شناسان 
روش های  پرتو  در  بزه دیده  از  حمایت  گرفت،  قرار 

»بزه  بود.  مختلف  حمایتی 
این  بر  حمایتی  شناسی  دیده 
جامعه  که  است  استوار  اندیشه 
عدالت  نظام  و  کلی  طور  به 
باید  خاص  طور  به  جنایی 
خود)یعنی  الیه های  همه  در 
تقنینی،  مشارکتی،  الیه های 
توجه  اجرایی(،  و  قضایی 
نیازهای  و  حقوق  به  شایسته 
بایسته بزه دیده داشته باشد و به 

 ترمیم آسیب دیدگی ها و جبران آثار بزه دیدگی آنان 
بپردازند«.)5(  

در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
و  بزه دیدگان  برای  عدالت  بنیادی  اصول  »اعالمیه 
کرد.  تصویب  را  قدرت«)6(  از  استفاده  سوء  قربانیان 
در این اعالمیه بیان شده است که باید با بزه دیدگان 
براساس حس همدردی و احترام به شأن آنها رفتار 
نمود و بزه دیدگان مستحق جبران خسارت از طریق 

دستیابی به نظام عدالت کیفری هستند«.)7(  
نیازهای بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری در 
اسناد بین المللی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. 

احترام و حفظ شخصیت؛  با  برخورد همراه  به  »نیاز 
و  عدالت  به  رسیدن  راه های  به  دسترسی  اجازه 
به  شده  وارد  ضررهای  جبران  قانونی  فرآیندهای 
بزه دیدگان  به  وارده  خسار ت های  جبران  لزوم  آنان؛ 
و خانواده ها و وابستگان آنها توسط مرتکبین«،)8( از 
نیازهای بزه دیدگان است که اسناد بین المللی  جمله 

به آن توجه نموده اند. 
از آن جا که در بسیاری از پرونده ها، این بزه دیده 
لزوم حمایت  است که تنها شاهد حادثه بوده است، 
او ممکن  از یک سو،  احساس می شود.  بیشتر  او  از 
او تنها دلیل برای  بیانات  است تنها شاهد پرونده و 
بزه دیده  او  دیگر،  سوی  از  و  باشد  حقیقت  کشف 
از  حمایت  لزوم  که  است  جرم 
این  با  است.  ضروری  بسیار  او 
که  پرونده هایی  در  حتی  وجود 
شاهد  از  جدای  فردی  بزه دیده 
از  حمایت  لزوم  نیز  است  جرم 
زیر  به دالیل  بزه دیده،  و  شاهد 

احساس می شود:
بزه دیدگان  تهدید  نخست، 
و شهود از طرفی، باعث می شود 
آنان از مراجعه به دادگستری و 
احقاق حق خود امتناع ورزند و از سوی دیگر، »ترس 
بزه دیدگان از انتقام و این که هر لحظه ممکن است 
مورد هجوم تهدید کننده قرار گیرند، به صورتی است 
که  بزه دیده ای  می سازد.  آشفته  را   آنها  زندگی  که 
ناحیه بزهکار  از  بار متحمل آسیب های روانی   یک 
گردیده، تهدید مجدد وی به وارد آوردن آسیب های 
روان  و  روح  بر  روحی   مخرب  اثرات  دیگر،  جدی 
او برجای می گذارد«.)9( البته تأثیرات منفی تهدید بر 
وجود  نیز  نیست  بزه دیده  که  شاهدی  روان  و  روح 
دارد، زیرا او همواره در اضطراب و ترس از انتقام جویی 

بزهکار به سر می برد. 

راستای  در  شهود  نيازهای  جمله  از 
حمايت از حقوق بزه ديدگان، پرداخت 
كه  است  هزينه هايی  و  خسارت ها 
آنان در راستای ادای شهادت و كمک 
به بزه ديده در احقاق حق او، متحمل 

می شوند.

زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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مهم ترین راهکاری که می توان در اینجا ارائه داد، 
این است که در هنگام رسیدگی از مواجهه بزه دیده 
با  مجدد  مواجهه  فکر  زیرا  شود.  جلوگیری  متهم  با 
بزه دیده  و  می کند  اضطراب  دچار  را  بزه دیده  متهم، 

دچار فشار روانی بسیار باالیی می گردد.  
دوم، از جمله نیازهای شهود در راستای حمایت 
از حقوق بزه دیدگان، پرداخت خسارت ها و هزینه هایی 
به  ادای شهادت و کمک  آنان در راستای  است که 
لذا  می شوند،  متحمل  او،  حق  احقاق  در  بزه دیده 
کیفری،)10(    دادرسی  آیین  قانون  در  ایرانی  قانونگذار 
ادای  برای  که  است  پرداخته  از شاهدی  به حمایت 
»چنانچه  می گردد.  زیان  و  ضرر  متحمل  شهادت 
شاهد یا مطلع برای حضور خود مدعی ضرر و زیانی 
شود و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند، دادگاه، 
در صورت تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین 
و متقاضی احضار را مکلف به تودیع آن در صندوق 
اهمیت  زمانی  موضوع  این  می کند.«)11(  دادگستری 
بیشتری می یابد که شاهد از طبقه متوسط جامعه مثاًل 
ادای  برای  دور  راه  از  بخواهد  و  بوده  کارگر  طبقه 
شهادت حاضر شود و به همین علت مجبور شود یک 
روزکاری خود را تعطیل کند. در اینجا اگر هیچ گونه 
ادای  از  این که  احتمال  نشود،  او  از  خسارتی  جبران 

شهادت خودداری ورزد بسیار زیاد است. 
براثر  خساراتی  متحمل  که  بزه دیده ای  سوم، 
دادگاه می شود،  وارد  وقتی  است،  ارتکاب جرم شده 
با  »رفتار  دارد.  را  و صحیح  مناسب  برخوردی  توقع 
باالیی  بسیار  احترام  با  باید  ازجرم  بزه دیده  یا  شاهد 
صورت گیرد و این گونه تصور شود که آنان مهمانان 

مقدسی هستند«.)12(  
دادگاه  وارد  شهادت  ادای  برای  شاهدی  وقتی 
راهنمایی  مسؤول  عنوان  به  شخصی  می شود، 
شاهدان، به سراغ شهود رفته و شعبه دادگاه را به آنها 
نشستن  برای  مکانی  لزوم  در صورت  و  دهد  نشان 

شهود در خارج از جلسه دادگاه در نظر گرفته شود تا 
شاهد به دلیل انتظار برای شروع رسیدگی در دادگاه، 

خسته و سرگردان نشود. 
در بسیاری موارد رفتار ناصحیح با بزه دیده و یا 
تا  می گردد  باعث  است،  بوده  بزه دیده  که  شاهدی 
آنها از همان ابتدا فکر رفتن به دادگستری را از سر 
به  احترام  قانون  واحده  ماده   4 بند  در  کنند.  بیرون 
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 
موازین  و  اخالق  با  توأم  و  مناسب  رفتار  بر   ،1383
اسالمی  با اصحاب دعوا و مطلعان تأکید شده است. )13( 
برای  الزم  اجرای  ضمانت  قانون،  این  در  چند  هر 
تضمین رعایت مفاد این قانون پیش بینی نشده است 
از شهود،  در مورد حمایت  قانونی  با وجود خالء  اما 
این قانون می تواند سرآغاز توجه به حقوق شهود در 

فرآیند دادرسی باشد. 
در نهایت، در صورتی که جلسه دادرسی به هر 
دلیلی در وقت مقرر تشکیل نمی شود، این موضوع به 
اطالع بزه دیده و شاهد برسد. زیرا تعطیلی دادگاهها 
ادای  برای  شوند  مجبور  شهود  که  می شود  باعث 
به  بار  چندین  سؤال  چند  به  دادن  پاسخ  و  شهادت 
تعطیلی،  بار  به علت چند  نهایت  در  و  بیایند  دادگاه 
خودداری  دادگستری  به  مراجعه  و  شهادت  ادای  از 

ورزند. 
در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات 
سازمان یافته فراملی، موضوع حمایت از بزه دیدگان 
مورد توجه واقع شده است. زیرا بزه دیدگان این نوع 
جرایم نه تنها مورد ظلم و ستم واقع شده اند بلکه در 
صورت طرح شکایت و همکاری با پلیس در معرض 
گرفت.  خواهند  قرار  نیز  جنایتکاران  انتقام  و  تهدید 
در ماده )25( این کنوانسیون آمده است »دولت های 
برای  مناسب  تدابیر  خود  امکانات  حدود  در  عضو 
این کنوانسیون و  قربانیان جرایم موضوع  به  کمک 
انتقام  ویژه در مواردی که خطر  به  آنها  از   حمایت 

مبانی و علل حمایت از شهود در...
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جویی یا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ خواهند کرد«. 
بیان  نیز  شکنجه  منع  ماده)13(کنوانسیون  در 
که  فردی  هر  برای  عضو  دولت  »هر  است  گردیده 
صالحیت  تحت  قلمرو  در  شدن  شکنجه  مدعی 
مراجع  در  شکایت  حق  گردد،  دولت  آن  محاکم 
بی طرفانه  و  فوراً  که  می کند  تضمین  را  خود  صالح 
به بررسی شکایت او بپردازد و تدابیر ضروری برای 
تضمین حمایت از شاکی و شهود او در مقابل هرگونه 
رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی که به دلیل طرح 
شکایت یا ادای شهادت صورت گیرد، به عمل آورد«. )14( 
در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد 
مالی نیز بیان گردیده است در صورتی که قربانیان، 

جزو شاهدان باشند، همانند شهود 
از آنها حمایت گردد.)15(  

بدین ترتیب به نظر می رسد که 
حمایت از بزه دیدگان امری ضروری 
انکارناپذیر است و در این راستا  و 
نباید از هیچ کوششی برای جبران 
حمایت  ورزید.  دریغ  آنها  خسارات 
مهم ترین  از  یکی  شهود،  از 
می تواند  که  است  راهکارهایی 
در  بزه دیدگان  به  فراوانی  کمک 

جبران خسارت های وارده به آنها بنماید. 

2- حمایت از شهود در چالش با حقوق متهم 
جدایی  جزء  عنوان  به  امروزه  که  متهم  حقوق 
و  منطقه ای  اسناد  در  عادالنه  دادرسی  ناپذیِر 
و  داخلی  مقررات  و  قوانین  و  بشر  بین المللی حقوق 
ملی، مطرح و مورد حمایت واقع می شود، به معنای 
یک  »در  که  است  امکاناتی  و  امتیازات  مجموعه 
برخوردار  آن  از  متهم  است  الزم  منصفانه  دادرسی 
باشد تا بتواند در مقابل ادعاهایی که برخالف فرض 
آزاد  شرایطی  در  است،  شده  مطرح  او  علیه  برائت، 

پیش بینی  از  هدف  کند«.)16(  دفاع  خود  از  انسانی  و 
این امتیازات و توانایی ها حمایت از حقوق متهم در 
جریان دادرسی و به ویژه در حین تحقیقات و جمع 

آوری ادله است. 
در  معیارهایی  چند  هر  ایران  حقوقی  نظام  در 
مورد حفظ حقوق متهم مانند اصل برائت و بی طرفی 
فقهی  متون  و  شرعی  منابع  در  دیرباز  از  دادرسان، 
معتبر مورد توجه قرار گرفته است ولی به علت عدم 
بازرسی و نظارت بر اقدامات و تصمیمات قضایی و 
همچنین فقدان ضمانت اجرای تخطی از توصیه های 
شرعی ناظر به حفظ حقوق دفاعی متهم، نمی توان 
یقین داشت که محاکمات کیفری در عمل به نحوی 
عادالنه و با رعایت حقوق دفاعی 
شاید  است.  می شده  برگزار  متهم 
پس  شد  باعث  که  عللی  از  یکی 
از استقرار نظام مشروطه سلطنتی 
اول  دوره  همان  از  و  ایران  در 
تهیه  فکر  ملی،  شورای  مجلس 
مختلف  قوانین  از  مجموعه ای 
مطرح  مردم  نمایندگان  سوی  از 
همین  به  توجه  گردد،  ودنبال 
موضوع بود که سرانجام این امید 
مصوب  جزایی  محاکمات  اصول  قانون  در  آرزو،  و 
1330 و قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تجلی 
یافت و در قوانین و اصالحات بعدی تا قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مصوب 1378 با قوت و ضعف دنبال گردید.)17( قانون 
اساسی جمهوری اسالمی  ایران نیز در اصول سی و 
دوم تا سی و نهم و اصول یکصد و شصت و پنجم تا 
یکصد و هفتاد و یکم بر تحکیم وتثبیت این حقوق 
و الزام به مراعات آنها در دادرسی های کیفری تأکید 

نموده است.)18(  
ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه 

با  ناصحيح  رفتار  موارد  بسياری  در 
بزه ديده  كه  شاهدی  يا  و  بزه ديده 
بوده است، باعث می گردد تا آنها از 
همان ابتدا فكر رفتن به دادگستری 

را از سر بيرون كنند.

زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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رعایت  و  دادرسی  بودن  بر ترافعی  صراحت  به  نیز 
می دارد  و اشعار  می کند  تأکید  متهم  دفاعی  حقوق 
حضوری)ترافعی(  و  منصفانه  باید  کیفری  »دادرسی 
تضمین  را  دعوا  طرفین  حقوق  میان  تعادل  و  باشد 
و تأمین نماید. هر شخص مظنون و یا تحت تعقیب 
باشد،  نرسیده  اثبات  به  وی  مجرمیت  که  زمانی  تا 
با  اتهام  ادله  از  بی گناه فرض می شود و حق دارد  
خبرشود و همچنین از معاضدت وکیل مدافع بهره مند 
جدید  الیحه   )111-2( ماده  همچنین  گردد«.)19( 
آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد »دادرسی کیفری 
باید منصفانه و عادالنه باشد، حقوق طرفین دعوا را 
تضمین کند« و ماده )5-111( این الیحه آورده است 
از موضوع و  به تفصیل  باید در اسرع وقت،  »متهم 
ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل 

بهره مند شود«.)20( 
توجه به منصفانه و علنی بودن دادرسی در بسیاری 
از اسناد بین المللی نیز مورد تأکید واقع شده است. در 
ماده 10 اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است »هر 
کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله 
دادگاه بی طرف به صورت منصفانه و علنی رسیدگی 
میثاق   )14( ماده   )1( بند  در  «. همچنین  و....  شود 
بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی آمده است  
»هرکس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختالفات 
محاکمه  یک  در  وی  تعهدات  و  حقوق  به  مربوط 
و  مستقل  صالح،  دادگاهی  توسط  علنی  و  منصفانه 
بی طرف که براساس قانون تشکیل شده است مورد 
رسیدگی واقع شود«. البته در این میثاق در صورتی 
از محاکمه مضر به  که علنی بودن تمام یا قسمتی 
مصالح مربوط به اجرای عدالت باشد و یا در صورتی 
که غیرعلنی بودن به منظور مراعات اصول اخالقی 
و نظم عمومی یا امنیت ملی یک جامعه دموکراتیک 
می توان  باشد،  دعوی  اصحاب  خصوصی  مصالح  و 

جلسه را غیرعلنی برگزار نمود. 

و  علنی  صورت  به  دادرسی  جلسه  برگزاری 
منصفانه در اسناد بین المللی دیگری نیز مورد توجه 
قرار گرفته است)21( که به دلیل اطالة کالم از آوردن 

این مواد خودداری می شود. 
احترام به حقوق دفاعی متهم مختص به مرحله 
دادسرا نیست بلکه این حقوق در مرحله رسیدگی در 
متن  تفهیم  و  قرائت  گردد.  رعایت  باید  نیز  دادگاه 
تسخیری،  یا  تعیینی  وکیل  مداخله  کیفرخواست، 
شهود  احضار  شرایط  باهمان  متهم  شهود  احضار 
حق  سوگند،  و  اقرار  به  متهم  اجبار  عدم  دادستان، 
اعتراض به حکم دادگاه از جمله حقوق دفاعی متهم 
در این مرحله است. »حقوق دفاعی، حقوق بنیادین 
دادرسی  و  پلیس  در مرحله  باید  اساسی است که  و 

رعایت گردد«.)22(  
ترافعی بودن دادرسی که اجازه پرسش و پاسخ از 
شهود له و علیه متهم را اقتضاء دارد، به عنوان یکی 
از حقوق دفاعی متهم این امکان را فراهم می سازد 
تا با توجه به برخورداری اصحاب دعوا از سالح های 
از شهودی  دادستان  مانند  بتواند  نیز  متهم  مساوی، 
که علیه او شهادت می دهند، سؤال نماید تا در هنگام 
را  آنان  اظهارات  نادرستی  یا  دلیل، درستی  تحصیل 
سود  به  آنان  گفته های  از  و  کند  ثابت  دادگاه  برای 
را  نظر خود  مورد  و همچنین شهود  ببرد  بهره  خود 
به دادگاه معرفی کند ومورد سؤال قرار دهد. دادگاه 
مکلف است که در این زمینه به متهم کمک کند و 
مقدمات الزم را برای او فراهم آورد چرا که دادستان 
از این حقوق برخوردار است و نپذیرفتن این حق و 
سلب این امکان از متهم و وکیل او جدای از این که 
نفی حق دفاع و در نهایت نفی دادرسی عادالنه است، )23( 
را مخدوش  این طریق  از  تحصیلی  ادله  مشروعیت 
در  بی شک  این حق  ماهیت  اعتبار می سازد.  بی  و 
ترافعی  زیرا   دارد.  قرار  دادرسی  شدن  مسیر ترافعی 
بودن دادرسی »راه را برای رسیدن به عدالت کیفری 

مبانی و علل حمایت از شهود در...



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

89

یک  قضاوت  برای  را  درها  و  می کند  باز  حقیقت  و 
جانبه که در آن متهم جایگاه دفاعی ندارد، می بندد«.)24( 
در  سیاسی  و  مدنی  حقوق  میثاق   )14( ماده   3 بند 
این خصوص مقرر می دارد که هر متهمی حق دارد » 
از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤال بکند 
له  که  شهودی  و  شود  سؤاالتی  آنها  از  بخواهد  یا 
او،  با همان شرایط شهود علیه  او شهادت می دهند 
این حق متهم در  آنها سؤاالت بشود«.  از  و  احضار 
اروپایی  کنوانسیون   )6( ماده  قسمت)د(  در  دادرسی 

حقوق بشر نیز ذکر شده است.)25(  
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، به صراحت 
مقررات  مفاد  از  ولی  است  نشده  حق  اشاره  این  به 

کیفیت  و  »شروع  به  مربوط 
و  محل  تحقیقات«،»معاینه 
تحقیقات محلی« و »تفتیش و 
بازرسی منازل و اماکن و کشف 
استنباط  جرم«  ادوات  و  آالت 
مرحله  این  در  که  می شود 
و  اقدامات  به  دارد  حق  متهم 
طور  به  خود  علیه  اظهارات 
می شود  نشان  واکنش  محدود 
و مراتب اعتراض خود را اعالم 
دارد و برای دفاع، اقدام مقتضی 
را  شهودی  و  بدارد  معمول  را 

مربوط  مقررات  نیز  دادرسی  مرحله  در  کند.  معرفی 
به »احضار و شهود تحقیق و مطلعین « و مقررات 
داللت  رأی«  صدور  و  رسیدگی  »ترتیب  به  راجع 
براین دارند که امکان اعمال این حق به ویژه درباره 
 198 ماده  دارد.  وجود  کارشناسان  یا  خبره  و  شهود 
قانون آیین دادرسی به این حق اشاره داشته و مقرر 
می دارد »وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف 
اعالم می دارد  دیگر  به طرف  نمود،  استماع  را  دعوا 
می تواند  دارد،  شاهد  از  پرسش هایی  چنانچه  که 

اعم  را   ماده  این  مطرح کند«. گفته شده است که 
از شاهد بدانیم و به مطلعین و خبره و مأمورانی که 
نیز تسری  گزارش هایی را علیه متهم تهیه کرده اند 

دهیم«.)26(  
بنابراین، احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم 
صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر 
است و نقض این حقوق عالوه بر لطمه به کرامت 
انسانی و نادیده انگاشتن شأن و حقوق افراد، عدول 
در  که  است  ادله  مشروعیت  و  قانون مندی  اصل  از 
دفاعی  حقوق  رعایت  عدم  با  اکتسابی  ادله  نهایت، 
از  پذیرش می نماید.  قابل  و غیر  اعتبار  بی  را  متهم 
طرفین  آزاد  بحث  مورد  که  ادله ای  رهگذر،  همین 
روش  آن  که  لو  و  نشود  واقع 
تحصیل آنها مشروع بوده باشد، 
متهم  منطقًا  که  علت  این  به 
علیه  که  ادله ای  از  نمی توانسته 
حاصل  اطالع  شده  اقامه  او 
نماید و به تبع آن، حق دفاع او 
زایل گشته است، قابلیت استناد 
تبصره  در  راستا  این  در  ندارند. 
)2( ماده )47-125(الیحه آیین 
است  آمده  کیفری  دادرسی 
»ترتیبات فوق)27(  باید به نحوی 
حقوق  منافی  که  پذیرد  صورت 
دفاعی متهم و دادرسی عادالنه و منصفانه نباشد«. 
در  شهود  از  حمایت  پالرمو  کنوانسیون  در  همچنین 
حقوق  به  خدشه ای  که  است  شده  پذیرفته  صورتی 
منصفانه  دادرسی  از  برخورداری  از جمله حق  متهم 

وارد نکند.)28( 
با این وجود می توان گفت که قوانین و مقررات 
این که  یا  محدود  را  متهم  حقوق  می توانند  داخلی 
اینجا اهمیت می یابد  نمایند. آن چه که در  مشروط 
این است که این محدودیت ها و یا شروط نسبت به 

از  حمايت  پالرمو  كنوانسيون  در 
شهود در صورتی پذيرفته شده است 
كه خدشه ای به حقوق متهم از جمله 
منصفانه  دادرسی  از  برخورداری  حق 

وارد نكند.

زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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شهود هر دو طرف دعوی و به صورت یکسان به کار 
گرفته شود. عالوه براین »محاکم ملی می توانند در 
این  درباره  متهم  حقوق  تضمین  روح  مراعات  عین 
وارد  حقیقت  کشف  انگیزه  به  شهود  آیا  که  مسأله 
در صورت  و  بگیرند  تصمیم  خیر،  یا  شده اند  دعوی 
منفی بودن پاسخ، از استماع اظهارات آنان یا استناد 

به چنین اظهاراتی امتناع ورزند«.)29(  
اگرچه  که  ساخت  نشان  خاطر  باید  همچنین 
متهم حق دارد هر سؤالی را که می خواهد از شاهد 
طرف مقابل بپرسد اما بیان این پرسش ها باید همیشه 
تحت نظارت دادگاه باشد. طرح برخی سؤاالت باعث 
روشن  برای  که  این  بدون  می شود  دادرسی  اطاله 

شدن حقیقت مؤثر و ضروری باشد. 
ضرورت اعمال این حق متهم که او باید بتواند از 
شهود طرف مقابل سؤال کند، به این معنا نیست که 
الزامًا شهود در مقابل متهم ادای شهادت نمایند. بلکه 
مفاد شهادت شهود  از  که وی  است  مفهوم  این  به 
بپردازد.  خود  سؤاالت  طرح  به  سپس  و  گردد  آگاه 
سؤاالت مورد نظر متهم می تواند توسط وکیل متهم 

و در غیاب او از شاهد پرسیده شود. 
یکی از تضمینات حمایت از شهود، جرم انگاری 
نام است، که تالش متهم  افشای هویت شهود بی 
بهتر  اعمال  منظور  به  آنها  هویت  شناسایی  برای 
حقوق دفاعی خود به ویژه در یک دادرسی ترافعی و 
حضوری را به مخاطره می اندازد، زیرا همان گونه که 
مقررات  برخی کشورها  قوانین  در  گاه  دید،  خواهیم 
یا  بی نام  شهود  از  حمایت  منظور  به  سختگیرانه ای 
گمنام اتخاذ شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با 
سه شرط استفاده از شهود بی نام را پذیرفته است به 

این صورت که:
اواًل: شهود با ادله کافی و مناسب عدم شهادت 

به طرق معمولی را توجیه نمایند. 
ثانیًا: متهم در راستای اجرای حقوق دفاعی خود 

فرصت کافی و مناسب برای اجرای شهادت بی نام را 
در اختیار داشته باشد. 

قطعی  دلیل  و  دلیل  تنها  نام  بی  شهادت  ثالثًا: 
محکومیت نباشد.)30(   

در برخی از کشورها مانند فرانسه تحت شرایط 
شهادت  یافته  سازمان  جرایم  مانند  دقیقی  و  خاص 
عین  در  ولی  است  شده  شناخته  رسمیت  به  بی نام 
و  اوضاع  و  شرایط  به  توجه  با  که  حال»در صورتی 
احوالی که در آنها جرم ارتکاب یافته است یا با توجه 
اجرای  برای  او  هویت  شناخت  شاهد،  به شخصیت 
حقوق دفاعی ضروری باشد در صورت اعتراض متهم 
رییس شعبه تحقیق می تواند با رضایت شاهد هویت 
متهم،  دفاعی  حقوق  تضمین  نماید.«)31(  افشا  را  او 
قانونگذار را واداشته است تا اواًل امکان اعتراض به 
ثانیًا  نماید،  پیش بینی  متهم  برای  را  بی نام  شهادت 
از  را  بی نام  با شاهد  مواجهه  بتواند درخواست  متهم 
طریق دستگاه فنی که اجازه استماع شاهد را از راه 
دور یا پرس و جو از او را توسط وکیل فراهم می آورد، 

مطرح نماید.  
فقط  نمی تواند  محکومیتی  »هیچ گونه  بنابراین 
مقررات  تحت  شده«)32(  تحصیل  اظهارات  براساس 
و  قواعد  نظر می رسد  به  بی نام صادر شود،  شهادت 
مقرراتی که حقوق دفاعی متهم را تحدید می نمایند 

باید به صورت حداقلی تفسیر گردند. 
ایجاد  منظور  به  یوگسالوی  دیوان  همچنین 
تعادل میان حقوق متهم و شهود، پنج شرط را برای 
داده  ارائه  شاهد  هویت  و  نام  افشاء  عدم  پذیرفتن 

است:
امنیت  به  نسبت  خطر  بیم  واقعًا  باید  نخست، 

شاهد یا خانواده وی برود. 
شهادت  طریق  از  است  قرار  که  دالیلی  دوم:   
جهت  در  کافی  اهمیت  و  ارتباط  شود،  ارائه  شاهد 

تقویت ادعای دادستان داشته باشد. 

مبانی و علل حمایت از شهود در...
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 سوم، ظواهر قضیه نباید طوری باشد که شاهد 
را غیر قابل اطمینان نشان دهد. 

هویت  افشای  به  شاهد  این که  امکان  چهارم،   
خود پرداخته و در عوض برنامه خاصی برای حفاظت 
از وی تهیه شود وجود نداشته باشد و پنجم:  هرگونه 

تدبیر اتخاذی باید ضرورت مطلق داشته باشد.  
اساسنامه   )64( ماده  بند)2(  در  راستا  همین  در 
دیوان کیفری بین المللی آمده است »شعبه بدوی باید 
و سریع  نحو مطلوب  به  که محاکمه  نماید  مراقبت 
توجه  و  گیرد  انجام  متهم  حقوق  کامل  رعایت  با  و 
به  از شاهد و مجنی علیه  به منظور حمایت  کافی  

نظر می رسد  به  لذا  آید«.  عمل 
و  متهم  حقوق  بین  بتوان  که 
حمایت از شهود تعادل و توازن 

ایجاد نمود. 
در  شهود  از  حمایت  ب- 

پرتو صیانت از عدالت 
عدالت از جمله ارزش هایی 
است که همواه مورد توجه بوده 
با مشکالتی  اجرای آن گاه  که 
راستا،  این  در  رو می شود.  روبه 
برخی افراد نقش بیشتری را در 

اجرای عدالت بر عهده می گیرند. بزه دیدگان و شهود 
از جمله افرادی هستند که نقش مهم تری در تحقق 
انجام  در  مواقع  برخی  در  اما  دارند،  کیفری  عدالت 
این وظیفه خود دچار مشکالت و موانعی می گردند. 
تهدید شهود و عدم ارائه راهکارهای حمایتی مناسب 
از آنها باعث می شود تا شهود از ادای شهادت امتناع 
ورزیده واجرای عدالت با مشکل مواجه گردد. بنابراین 
صیانت از عدالت می طلبد تا شهود تحت حمایت قرار 

گیرند. 
دلیل  به  شهود  از  حمایت  ابتدا  قسمت  این  در 
مقام  و اشتباه  دادرسی  فرآیند  انحراف  از  »جلوگیری 

قضایی« بررسی می گردد و سپس حمایت از شهود 
اجرای  و  منصفانه  دادرسی  به  »دسترسی  دلیل  به 

عدالت« مورد مطالعه قرار می گیرد. 

دادرسی  فرآیند  انحراف  از  جلوگیری   -1
و اشتباه مقام قضایی

فرآیند  کیفری،  عدالت  آرمان های  تحقق  برای 
دادرسی باید در مسیر صحیح حرکت نموده و جلوی 
را  دادرسی  مستقیم  مسیر  بخواهد  که  را  هرآن چه 
منحرف نماید، گرفت. افزون براین، مقامات قضایی 
که  کنند  عمل  نحوی  به  دادرسی  در  باید  همواره 
نشود،  ضایع  کسی  از  حقی 
احقاق  در  قضایی  مقام   اشتباه 
در  را  ناامیدی  و  یأس  حق، 
بسا  چه  و  نموده  ایجاد  جامعه 
افراد جامعه برای احقاق خود از 
مراجعه به دادگستری خودداری 
احقاق  صدد  در  خود  و  نموده 
زیان های  جبران  یا  و  حق 
وارده به خود برآیند. این امر به 
معنای بازگشت به دوران انتقام 
خصوصی است که عمل کردن 
به موازین آن قرن هاست که به فراموشی سپرده شده 
است. پس باید تالش نمود تا مسیر دادرسی منحرف 

نشود  و قضات در دادرسی دچار  اشتباه نشوند. 
خود،  باالی  اهمیت  دلیل  به  شهود  شهادت 
می تواند نقش بسیار مهمی را در این میان ایفا نماید. 
در  کمتر  متهم  اظهارات  تا  می گردد  سبب  شهادت 
به  است  ممکن  او  که  چرا  گیرد  قرار  مظان تردید 
که  جرایمی نماید  ارتکاب  به  اقرار  مختلفی  دالیل 
از  شهادت  براین  عالوه  است.  نشده  مرتکب  هرگز 
جمله ادله ای است که با نظام دادرسی اتهامی تطابق 
اقرار  پرونده ای  در  که  صورتی  در  و  دارد  بیشتری 

در  تنها  شهادت  باالی  اهميت 
شخص  اگر  بلكه  نيست  جرم  اثبات 
گيرد،  قرار  اتهام  در مظان  بی گناهی 
از مجازات  شهادت شخص می تواند 

او جلوگيری نمايد.

زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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متهم یا اسناد اقناع آور و یا قرائن و اماراتی که دال بر 
اتهام متهم باشد، وجود نداشته باشد، اهمیت شهادت 

بیشتر  آشکار می گردد.)33(  
اهمیت باالی شهادت تنها در اثبات جرم نیست 
بلکه اگر شخص بی گناهی در مظان اتهام قرار گیرد، 
جلوگیری  او  مجازات  از  می تواند  شخص  شهادت 
فقدان  واقع  در  و  شهود  تهدید  راستا  این  در  نماید. 
دو  بروز  موجب  آنها  از  مناسب  حمایتی  راهکارهای 

دسته از مشکالت می گردد:
شهادت  ادای  از  کلی  طور  به  شهود  نخست، 
خودداری می کنند که در این صورت به علت فقدان 
مرتکبین  برائت  بر  رأی  پرونده ها،  بسیاری  در  دلیل 
صادر می گردد)34(  و موجب تجری مرتکبین و مأیوس 
شدن بزه دیدگان و مدعیان خصوصی می گردد. اگرچه 
جلب)36(   حتی  و  احضار)35(   ایران  جزایی  قوانین  در 
شاهد پیش بینی گردیده است اما هرگز شاهد مکلف 
به ادای شهادت نشده است و می تواند پس از حضور 
در محکمه سکوت نماید. اما قانونگذار برخی کشورها، 
به  نموده اند.  جرم انگاری  را  شهادت  ادای  از  امتناع 
عنوان مثال، مطابق ماده )11-434( قانون مجازات 
فرانسه:»هرکس  نسبت به بی گناهی شخصی که به 
لحاظ اتهام جنایت یا جنحه ای تحت بازداشت موقت 
آگاهی  و  علم  می باشد،  تعقیب  تحت  یا  گرفته  قرار 
داشته باشد و به طور ارادی از ارائه شهادت نزد مقام 
قضایی یا اداری خودداری نماید، مستوجب حبس تا 
نقدی  یورو جریمه  هزار  پنج  و  تا چهل  و  سه سال 

می باشد«.)37( 
جرم  به  فرانسوی  قانونگذار  این که  علت 
بی گناه  شخص  نفع  به  شهادت  ادای  انگاری ترک 
مردم  و  »اشخاص  که  است  این  است  پرداخته 
محاکم  نزد  در  شهادت  ادای  به  تشویق  و  تحریک 
شوند و در نتیجه قاضی از صدور رأی مبتنی بر اشتباه 
در  عمل  بودن«  »ارادی  بر  تأکید  کند«.  خودداری 

ماده 11-434 قانون مجازات فرانسه به این معناست 
که اگر ترک ادای شهادت به طور غیر ارادی صورت 
که  صورتی  در  بنابراین  نمی گردد.  تلقی  جرم  گیرد 
تهدید شهود منجر به سلب اراده از آنها گردد، شاهد 
مرتکب جرم مذکور نمی شود ولی اگر تهدید در حدی 
نباشد که اراده را سلب کند و شاهد فقط به دلیل ترس 
ادای شهادت  از  او  انتقام جویی  از تهدید مرتکب و 
به نفع شخص بی گناه خودداری ورزد، مرتکب جرم 

گردیده است. 
قانون   )434-12( ماده  در  فرانسوی  قانونگذار 
شهادت  ادای  از  »امتناع  عمل  نیز  فرانسه  مجازات 
علی رغم اعالم عمومی قبلی توسط شخص شاهد« 
را جرم انگاری نموده است. در این جا نیز امتناع از 
ادای شهادت ممکن است به دلیل تهدید شهود باشد. 
داشته  مقرر  فرانسه  مجازات  قانون   )434-12( ماده 
است »عمل هر شخصی که به طور عمومی  اعالم 
می شناسد،  را  جنایت  یا  جنحه  مرتکبان  که  نموده 
ولی از پاسخ به سؤاالتی که از او در این باره توسط 
قاضی پرسیده می شود، امتناع ورزد، جرم تلقی شده 
و مستوجب مجازات تا یک سال حبس و تا یکصد و 

پنجاه هزار یورو جریمه نقدی می باشد«.)38(   
کفایی  واجب  شهادت،  ادای  اسالمی،  فقه  در 
اختالف  فقیهان  بین  موضوع  این  مورد  در  و  است 
نظر نیست.)39( »درباره وجوب اقامه شهادت در فرض 
عسر و حرج، نوعی اجماع و اتفاق نظر وجود دارد که 
و حرج  نفی عسر  به  ادای شهادت، مشروط  وجوب 
برای شاهد است. دراین باره عالوه بر ادله عامی که 
نفی  را  اولیه  تکالیف  امتثال  از  ناشی  حرج  و  ضرر 
می کند، به این گفتار خداوند که می فرماید »نباید به 
کاتب و شاهد زیانی وارد آید«)40( نیز استدالل شده 
است«. بنابراین در صورتی که تهدید شهود در حدی 
باشدکه موجب عسر و حرج شود، به عنوان مثال در 
ادای  به قتل شود، تکلیف  صورتی که شاهد تهدید 

مبانی و علل حمایت از شهود در...
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شهادت از وی ساقط می گردد. 
به  شهود،  از  حمایت  برنامه های  بدین ترتیب 
منظور جلوگیری از تأثیر تهدید شهود و امتناع آنان 
باعث  ادای شهادت  دارد.  ادای شهادت، ضرورت  از 
افراد،  این  شهادت  با  بتواند  »قاضی  که  می شود 
رأی متناسب و منطبق با موازین صادر کند در غیر 
این صورت، با عدم ادای شهادت، قاضی به عدالت 

نزدیک نخواهد شد«.)41(  
دوم، تهدید شهود باعث می شود تا شهود به دروغ 
نمایند.  انکار  را  خود  اولیه  شهادت  یا  دهند  شهادت 
لطمه ای که شهادت دروغ به جریان دادرسی می زند 
و منجر به اشتباه قاضی می شود، بسیار زیاد است. به 

همین علت قانونگذار بسیاری از 
کشورها به جرم انگاری شهادت 
 650 ماده  در  پرداخته اند.  دروغ 
اسالمی آمده  مجازات  قانون 
نزد  دادگاه  در  »هرکس  است: 
دروغ  رسمی شهادت   مقامات 
بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو 
سال حبس و یا به یک میلیون 
میلیون  دوازده  تا  هزار  پانصد  و 
محکوم  نقدی  جزای  ریال 

خواهد شد. 
بر  عالوه  ماده  این  در  مذکور  مجازات  تبصره: 
دیات  و  وقصاص  حدود  باب  در  که  است  مجازاتی 
جرم   )42( است«.  گردیده  ذکر  دروغ  شهادت  برای 
با ویژگی های فوق در حقوق  انگاری شهادت دروغ 
اخالقی  مسائل  ورود  نشانگر  به خوبی  ایران  داخلی 
هرچند  صرف  دروغ  است.  حقوقی  امور  قلمرو  در 
اما  عملی مذموم و خالف اخالق محسوب می شود 
تا هنگامی که در قالب شهادت در پیشگاه مقام قضا 
نمود پیدا نکند، قابل مجازات نیست. در فقه اسالمی، 
و  بطالن حکم صادره می شود  باعث  دروغ  شهادت 

شاهد ملزم به جبران خسارت است و در صورتی که 
شهادت دروغ منجر به قصاص شخصی شده باشد، 
این که ولی دم  شاهد دروغگو قصاص می شود مگر 
از شهادت دروغ خبر داشته و اعتراف به تزویر وتبانی 
قصاص  دم  ولی  این صورت  در  که  نماید  شهود  با 

می شود.)43(  
قانون مجازات فرانسه در ماده )14-434(  اشعار 
پلیس  نزد  یا  کیفری  دادگاه  نزد  »هرکس  می دارد 
قضایی که مأمور اجرای نیابت قضایی است، به دروغ 
شهادت بدهد، به مجازات تا هفت سال حبس و تا 

یکصد هزار یورو جریمه محکوم خواهد شد«.)44(  
تأثیر ناروایی که شهادت دروغ برجریان رسیدگی 
کیفری می گذارد باعث شده است 
جرم  را  عمل  این  قانونگذار  تا 
حال  عین  در  اما  نماید،  انگاری 
برخی  در  که  داشت  توجه  باید 
تهدید  دلیل  به  شهود  مواقع 
بزهکاران  جویی  انتقام  از  و ترس 
لذا در  به دروغ شهادت می دهند، 
مؤثری  حمایت های  که  صورتی 
از آنها صورت پذیرد، این جرم به 
علت  همین  به  نمی پیوندد.  وقوع 
کنوانسیون های بین المللی به جرم انگاری این اعمال 
اظهار   23 ماده  در  پالرمو  کنوانسیون  پرداخته اند. 
می دارد »هر دولت متعهدی، اقدامات قانونگذاری و 
سایر اقدامات ضروری را برای جرم انگاری  اعمال 

زیر در صورت ارتکاب عمدی اتخاذ خواهد کرد:
اخاذی،  یا  تهدید  فیزیکی،  زور  از  استفاده  الف( 
شهادت   اقامه  برای  ناروا  نفع  یک  دادن  پیشنهاد 
دروغ یا مداخله در شهادت یا... در ارتباط با ارتکاب 

جرایمی که مشمول این کنوانسیون می باشند. « 
نمایند،  انکار  را  خود  شهادت  شهود،  چنان چه 
کیفری  پرونده  به  رسیدگی  روند  تا  می شود  باعث 

درباره وجوب اقامه شهادت در فرض 
عسر و حرج، نوعی اجماع و اتفاق نظر 
شهادت،  ادای  وجوب  كه  دارد  وجود 
برای  حرج  و  عسر  نفی  به  مشروط 

شاهد است.

زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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و  نداشته  اثری  شهادت  دیگر  زیرا  شود  طوالنی تر 
در  است  ممکن  و  بود  جدیدی  ادله  دنبال  به  باید 
این مدت ادله ای که امکان ارائه آنها به دادگاه وجود 
داشت از بین برود، کشف حقیقت با تأخیر مواجه شود 
قاضی نیز به اشتباه رأی صادر نماید. در این جاست 
که یک بار دیگر ضرورت حمایت از شهود در معرض 

تهدید، احساس می گردد. 

و  منصفانه  دادرسی  به  دسترسی   -2
اجرای عدالت 

هر  در  حل  راه  عادالنه ترین  و  بهترین  بی شک 
دعوا، در دادگاهی مستقل و بی طرف، از مسیر یک 
دادرسی مناسب و منصفانه و با لحاظ تضمینات الزم 
دستگاه  اعتبار  می گردد.  حاصل  دعوا  طرفین  برای 
و  دعوی  طرفین  اعتماد  و  دادگستری  و  قضایی 
عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک 
خواهد  دعاوی  فصل  و  برای حل  منصفانه  دادرسی 

داشت.)45(  
حقوق، به ویژه در بخش آیین دادرسی، علی االصول 
آیین  و  است  گردیده  بنا  عدالت  اندیشه  پایه  بر 
و  قضایی  عدالت  اجرای  منظور  به  کیفری  دادرسی 
حتی جلوگیری از تجاوز دولت به حقوق شهروندان 
تأسیس و تنظیم گردیده است. در برخی از تعاریف، 
و  گردیده  قلمداد  »انصاف«  مترادف  »عدالت« 
انصاف  کیفری  دادرسی  آیین  اساس  مبنا،  برهمین 
دانسته شده است.)46( لذا دادرسی منصفانه، دادرسی 
و  قوانین  قلمرو،  این  در  و  است)47(  انصاف  براساس 
ضوابط غیرمنصفانه نمی تواند جایگاهی داشته باشد. 
مانند اصل تساوی سالح ها، اصل دسترسی  اصولی 
به دادگاه، اصل تجدیدنظر خواهی و اصل مشروعیت 
تحصیل ادله از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه 

محسوب می شوند. 
بردارنده  در  دادرسی،  چنین  از  برخورداری  حق 

مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت 
آنان  دعوی  به  رسیدگی  در  دعوا  اصحاب  حقوق 
پیش بینی گردیده است. این تضمینات که در اسناد 
حقوق  جهانی  اعالمیه  مانند  بشر  حقوق  بین المللی 
بشر)مواد 8، 10و 11(، میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی)ماده 14(، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)ماده 
بین المللی  کیفری  دادگاه های  اساسنامه های  و   )6
 4 سابق)بند  یوگسالوی  دادگاه  اساسنامه  همانند 
 ،)20 ماده   1 رواندا)بند  دادگاه  اساسنامه   ،)21 ماده 
 1 بند  ه  بین المللی)قسمت  کیفری  دادگاه  اساسنامه 
ماده 67( و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون)ماده 17(، 
به عنوان یکی از حقوق شاخته شده بشر مورد اشاره 
قرار گرفته اند،   شامل کلیه مراحل دادرسی کیفری 
از کشف جرم تا اجرای حکم می گردد. این تضمینات 
تصور  که  می شود  مطرح  قلمروی  در  علی االصول 
فاصله  اخالقی  موازین  از  کیفری  حقوق  می رود 
جاری  مجازی  یا  عینی  است. »ضرورت های  گرفته 
با توجیهاتی از قبیل صعوبت کشف جرم، پیچیدگی 
جرایم و... وحدت حقوق و اخالق را از هم گسیخته 

است«.)48(  
که  است  راهکارهایی  از  یکی  از شهود  حمایت 
می تواند در تضمین دادرسی منصفانه واجرای عدالت 

به کار گرفته شود. 
همان گونه که بیان گردید، برای این که دادرسی 
به طور منصفانه صورت پذیرد، رعایت اصل تساوی 
دعوای  طرف  یک  در  است.  ضروری  ها  سالح 
که  دارد  وجود  مدعی خصوصی  یا  بزه دیده  کیفری، 
این  انجام  در  ادعای خود است که  اثبات  به  مکلف 
یاری  به  خود  قانونی  وظیفه  بنابر  نیز  دادستان  کار 
او می شتابد. حال اگر دلیل بزه دیده یا شاکی پرونده، 
شهادت شهود باشد، او باید بتواند از حق خود مبنی 
بر معرفی شهود به مرجع قضایی و شهادت شهود به 
نفع خود بهره ببرد. بنابراین اگر این حق مسلم شاکی 

مبانی و علل حمایت از شهود در...



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

95

به دلیل تهدید شهود و عدم حمایت از آنها، خدشه دار 
منصفانه  دادرسی  به  اساسی  لطمه ای  بی شک  شود، 

واجرای عدالت وارد خواهد شد. 
در طرف دیگر دعوای کیفری، متهم قرار دارد. 
اگرچه اصل بر برائت است و متهم تکلیفی به اثبات 
بی گناهی خود ندارد اما ممکن است برای مواجهه با 
به معرفی  اقدام  یا دادستان،  پرونده و  دالیل شاکی 
شهود خود نماید و یا ممکن است شهودی به منظور 
ادای شهادت مبنی بر بی گناهی متهم به دادگستری 

مراجعه نمایند.)49(  
همچنین در موارد نادری ممکن است برخی افراد 
اتهام واهی را علیه شخص بی گناهی مطرح سازند و 

اثبات  جهت  را  نادرست  ادله ای 
ادعاهای واهی خود ارائه نمایند و 
متهم بی گناه برای مواجهه با ادله 
مجبور به توسل به شهادت شهود 
شهادت  او  بی گناهی  بر  تا  شود 
شهود  است  ممکن  لذا  دهند. 
قرار  تهدید  معرض  در  نیز  متهم 
امتناع  شهادت  ادای  از  و  گیرند 
مسلم  حق  جا  این  در  و  ورزند 
به  خود  شهود  معرفی  در  متهم 

دادگاه خدشه دار گردیده و دادرسی منصفانه و اجرای 
عدالت با مشکل مواجه می گردد. 

بنابراین دادرسی منصفانه می طلبد تا همان گونه 
صورت  در  می گردد،  حمایت  بزه دیده  شهود  از  که 
حمایت  نیز  متهم  شهود  از  تا  است  الزم  ضرورت، 

شود. 
با  نباید  هیچ گاه  شهود،  از  حمایت  برنامه های 
دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرند. در غیر این 
صورت عدالت اجرا نگردیده، یاس و ناامیدی جامعه 
را فرا گرفته و دادگستری به معنای واقعی، باید جای 
علت  همین  به  بسپارد.  تاریخ  موزه های  به  را  خود 

دادرسی  آیین  قانون  جدید  الیحه  کنندگان  تدوین 
کیفری در تبصره )2( ماده )47-125( مقرر نموده اند 
که  پذیرد  صورت  نحوی  به  باید  فوق  که»ترتیبات 
و  عادالنه  دادرسی  و  متهم  دفاعی  حقوق  منافی 

منصفانه نباشد«. 

نتیجه گیری
با گسترش روابط اجتماعی شهروندان و افزایش 
تعامالت اجتماعی آنها، قلمرو حریم خصوصی  اشخاص 
بر  شهروندان  نظارت  و  آگاهی  امکان  و  محدودتر 
یکدیگر افزایش یافته است. این موضوع باعث اهمیت 
فرآیند  در  شهروندان  همکاری  پیش  از  بیش  یافتن 
دادرسی کیفری شده است و به 
همین علت، امروزه باید شهادت 
را به عنوان ملکه ادله یا داناترین 

دلیل شناخت. 
و  افراد  حقوق  از  صیانت 
آنها  انسانی  کرامت  و  شأن 
که  کسانی  از  حمایت  ویژه  به 
همکاری  کیفری  عدالت  با 
می نمایند از یک طرف و صیانت 
از  و جلوگیری  اجتماع  از حقوق 
انحراف فرآیند دادرسی و دسترسی به یک دادرسی 
منصفانه از طرف دیگر، علل اصلی حمایت از شهود 
بزه دیده  گاه  خود  که  شاهد  می نماید.  پایه ریزی  را 
نیز محسوب می شود، جدای از این که در پرتو علل 
جبران  و  حمایت  شایسته  بزه دیدگان،  از  حمایتی 
تنها  بیشتر موارد  در  به آن علت که  خسارت است، 
پیش  از  بیش  و  است  متهم  مجرمیت  اثبات  دلیل 
قرار  جویی  انتقام  و  مضاعف  بزه دیدگی  معرض  در 
دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد. هرچند حمایت از 
به  را  متهم  دفاعی  حقوق  از  پاره ای  می تواند  شهود 
مخاطره اندازد، اما تالش در جهت کشف حقیقت از 

می طلبد  منصفانه  دادرسی  بنابراين 

بزه ديده  شهود  از  كه  همان گونه  تا 

حمايت می گردد، در صورت ضرورت، 

نيز  متهم  شهود  از  تا  است  الزم 

حمايت شود.

زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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شیوه های قانونی و مشروع، اتخاذ راهکارهای جبران 
کننده نقض حقوق دفاعی و صیانت از حقوق اجتماع، 
می تواند توجیه کننده حمایت از شهود در مواجهه با 
حقوق متهم باشد. امنیت روانی شهروندان و اعتماد 
انحراف  از  جلوگیری  و  قضا  و  عدالت  دستگاه  به 
فرآیند دادرسی و کاستن از اشتباهات قضایی از یک 
سو، در پرتو عملکرد مشروع وقانونی مسؤولین اجرای 
عدالت کیفری، نمود می یابد و از سوی دیگر، در سایه 
یک فرآیند دادرسی منصفانه که در مجموع جریان 
دادرسی ظهور و بروز دارد،  آشکار می شود. بدیهی است 
گونه ای  به  دادرسی  در  باید  قضایی همواره  مقامات 
عمل نمایند که ضمن احقاق حقوق شهروندان، شأن 
به دستگاه  اعتماد شهروندان  و  قضا  مقام  و کرامت 
کنار  در  دادرس  اصلی  وظیفه  گردد.  حفظ  قضایی 
اجرای عدالت، جلوگیری از انحراف دادرسی کیفری 
و پرهیز از اشتباهات قضایی است. شهادت شهود به 
دلیل اهمیت باالی خود می تواند نقش بسیار مهمی را 
در این میان ایفا نماید. شهادت سبب می گردد صحت 
و سقم اظهارات متهم مورد سنجش قرار گرفته و در 
نهایت دادرس با توسل به اقناع وجدانی خود تصمیم 

 گیری نماید. 
دعوا  هر  در  حل  راه  عادالنه ترین  و  بهترین 
لحاظ  با  و  منصفانه  مناسب  دادرسی  یک  مسیر  از 
تضمینات الزم برای اصحاب دعوا حاصل می گردد. 
آن  به  نسبت  اعتماد عموم  و  اعتبار دستگاه قضایی 
بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای 
فرآیند  ادله ای که در  اگر  دارد.  حل و فصل دعاوی 
و  اعتبار  فاقد  گرفته اند  قرار  حکم  مبنای  دادرسی 
ارزش قضایی باشند، سخن گفتن از دادرسی عادالنه 
به صورت  یا  اجبار  تحت  که  شهادتی  معناست.  بی 
از  علت ترس  به  که  دلیلی  یا  گردد  مطرح  مزورانه 
انتقام جویی و کینه توزی ارائه نگردد، می تواند فرآیند 
از شهود در  نماید. حمایت  انحراف  را دچار  دادرسی 

تضمین  قضایی،  کرامت  و  عدالت  از  صیانت  پرتو 
از  جلوگیری  موجب  و  منصفانه  دادرسی  یک  کننده 

انحراف فرآیند دادرسی است. 
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مبانی و علل حمایت از شهود در...
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حقوق بشر و آزادی های اساسی، بند)ه( ماده )16( منشور 
نورنبرگ، بند )4( ماده )21( اساسنامه دادگاه يوگسالوی 
سابق و بند )1( ماده 20 اساسنامه دادگاه روآندا، ماده )67( 
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شهود است. 
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زینب باقری نژاد)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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اساسی، سال دوم، تابستان 1383، شماره 2، ص 253. 
49. ر.ک: قربانی، علی، بررسی رويه قضايی دادگاه 
و  امنيت  و  آزادی  زمينه حق  در  بشر  اروپايی حقوق 
حق بر دادرسی منصفانه، رساله دکتری حقوق کيفری و 

جرم شناسی، دانشگاه، تهران، 1384، ص 134. 
است  بين الملل  حقوق  منابع  از  يكی  انصاف   .50
منابع  حقوقی  خألهای  تكميل  يعنی  اصلی  نقش  دو  و 
ديگر و نقش ارشادی را بازی می کند. هرچند در اسناد 
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مبانی و علل حمایت از شهود در...
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اشاعه در مالکیت فکری)معنوی(

چکیده 

اشاعه، اجتماع حقوق چند نفر به مال معین است که به طور ارادی یا قهری 

ایجاد می شود در مالکیت فکری نیز قابل تحقق است. عناصر اشاعه عبارتند از: 

تعدد حقوق و تعدد مالکین در شیء واحد. موضوع حقوق مالکیت فکری اثر 

فکری است که به خالقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته است. طبق 

یک نظر خصوصیت بارز  اشاعه در مالکیت فکری، آمیختگی دخالت  اشخاص 

در خلق اثر فکری به گونه ای است که تفکیک سهم  هر یک امکان پذیر نباشد 

که  می شود  بار  مشترکی  آثار  بر  اصطالح  که  این  است  آن  بر  دیگر  نظر  و 

مطلقًا تفکیک ناپذیرند یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما به طور جداگانه 

به نحوی که سهم  هر یک از همکاران قابل تشخیص است، به وجود می آید. 

حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از 

قانون در این خصوص ضروری است. 

کلید واژه ها: اشاعه، مالکیت فکری، حق، مال.

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و رییس شعبه پنج دادگاه حقوقی زنجان
قوام کریمی
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درآمد 
نو  مسائل  با  همواره  بتواند  باید  حقوق  علم 
و  واقعیت ها  به  توجه  با  و  شود  هماهنگ  جدید  و 
نیازهای جامعه تکامل یابد. بدیهی است قوانین یک 
کشور نمی تواند بر اساس مسائل نو پیدا، به سرعت 
دچار تغییر و تحول گردد، بلکه ابتدا باید مسأله جدید 
را در قالب های اصولی شناخته شده، گنجاند و سپس 

راهی برای حل آن پیدا کرد. 
مفهوم  اشاعه در مالکیت فکری، موضوع جدید 
با  داریم  سعی  مقاله  این  در  که  است  پیچیده ای  و 

بررسی متون قانونی موجود، به آن بپردازیم. 

الف -  مفهوم اشاعه 
اشاعه در لغت، انتشار و پخش کردن جزء است 
و از نظر حقوقی، انتشار مالکیت شرکا در همه اجزای 

مال مشاع است. 
اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین)عین موجود 
اختیاری  شرکت  مانند:  ارادی  طور  به  ذمه(،  بر  یا 
اجتماع  مانند:  قهری،  یا  مدنی  قانون  ماده)573( 
اشاعه  را  م،   بر ترکه)ماده 574(ق.  وارث  حقوق چند 
مال مشاع گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می رود.)1(  

م،  ق.  ماده)571(  استناد  به  دیگر  تعریف  در 
را  واحد  شییء  در  متعدد  مالکین  حقوق  اجتماع 
گفته اند. اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد 
به دو صورت مفروض است: یا مشخص است، مانند 
صورت  به  محصور  باغ  یک  مالک  نفر  دو  که  آن 
مشخص هستند که این اشاعه نیست، اما در صورت 
دوم، آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان 
شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از 
اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت 
هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در 

اصطالح اشاعه گویند. )2( 

نفر  چند  بین  مال،  جزء  هر  مالکیت،  در اشاعه، 
منتشر در  مالکیت هر شریک  مشترک است و حق 
مجموع مال است و تعریف و انتفاع از هیچ بخشی 
»سهم  هر  دیگر:  عبارت  به  نیست«،  او  انحصار  در 
شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ 

حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است«. )3(

ب -  عناصر اشاعه 
با توجه به تعاریف فوق، عناصر اشاعه عبارتند از:

1-  اجتماع: اشاعه، بر مبنای جمع بیش از یک حق 
به وجود می آید و تصور اشاعه با یک نفر امکان ندارد. 

قرار  موضوع  اشاعه  که  حقوقی  حقوق:    -2
حقی  می شوند.  شامل  را  مختلف  انواع  می گیرند 
همچون مالکیت که متعلق آن به تفاوت مورد عین 
ملکی  بیشتر،  یا  نفر  دو  که  چنان  است.  منفعت  یا 
به طور   ورثه  این که  یا  نمایند  را مشترکًا خریداری 
باشند.  مورث خود  اجاره  مورد  منافع  مالک  اشتراک 
گاه نیز موضوع  اشاعه حقی از حقوق است مانند آن 
که چند کشاورز به صورت  اشتراک نسبت به ملکی 
و شفعه  خیار  مانند حق  یا  باشند  داشته  ارتفاق  حق 

موروثی.)4(  
که  است  صورتی  در  حقوق،  در  تحقق اشاعه 
حقوق مزبور همه از یک نوع باشند لذا اگر یک نفر 
دو  این  باشد،  ملک  مستاجر  دیگری  و  عین  مالک 
نفر با هم شریک نیستند. یا اگر سه نفر یکی دارای 
حق انتفاع و دیگری دارای حق ارتفاق و سومی مالک 

ملک باشد آن سه نفر شریک درمال نیستند.)5(  
»الف«  بند  در  که  مالکین: همچنان  تعدد    -3
بیان شد در این جا نیز »تعدد مالکین« الزم است، اما 
کلمه »مالکین« نباید این توهم را در ذهن به وجود 
آورد که اشاعه فقط در مالکیت مادی است، بلکه به 
معنای عام آن شامل مالکیت حقوق نیز می شود. مثاًل 

اشاعه در مالکیت فکری)معنوی(
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به صاحبان حق شفعه، حق خیار یا حقوق فکری نیز 
اطالق شود. 

در واقع می توان گفت مالک در این جا به معنای 
»صاحب« است که در تعابیر فقهی و حقوقی نیز به 
کار می رود و مثاًل گفته می شود صاحب حق شفعه یا 

صاحب حق خیار. 
4-  شیء واحد: اجتماع حقوق شرکا با توجه به 
قانون مدنی باید در شیء واحد باشد. بدین معنا که 
حقوق مختلف افراد در آن شیء قابل تمیز نباشد. اشاعه، 
ممکن است در مال غیر منقول)مانند اشاعه در زمین( 
شرکت  مورد  شیء  باشد.  اتومبیل(  یا منقول)مثل 
روغن  حلب  دو  مثل  باشد،  جنس  یک  از  می تواند 

نباشد،  متحدالجنس  یا  زیتون 
مثل شیر و سرکه ولی اگر دو مال 
مختلف الجنس که مخلوط شده اند 
از یکدیگر قابل تمیز باشند، عنوان 
نکرده  صدق  آن  بر  واحد  ء  شی 
و اشاعه واقع نمی شود مثل اختالط 

گردو با فندق. 
که  نظر  اشیایی  یک  طبق 
پس از اختالط، عرف آن را شیء 

واحد نمی شناسد، اگرچه امتیاز هر یک از دیگری داده 
نشود، شرکت ظاهریه حکمیه ایجاد نمی کند.)6(  

با توجه به مجموع تعاریف و شرایط فوق، بعضی 
بر این عقیده اند که تعریف  از مؤلفین حقوق مدنی، 
مذکور در ماده)571( ق. م بیانگر تعریف عقد شرکت 
نیست، بلکه مبین اشاعه است.)7(      بنابراین در بعضی از 

موارد شرکت وجود دارد ولی اشاعه وجود ندارد. 

ج -  مفهوم مالکیت فکری)معنوی( 
حقوق مالکیت فکری از شاخه های حقوق خصوصی 
آثار  پدیدآورندگان  آثار  از  است که هدف آن حمایت 

اثری،  هر  پدیدآورنده  یا  مؤلف  علمی است.  و  هنری 
در صورتی که از نظر قانون مورد حمایت قرار نگیرد، 
نمی تواند با آرامش خاطر، اثر خود را به جامعه عرضه 

نماید. 
مالکیت فکری، مالکیت و سلطه قانونی است که 
و شکل  منافع  از  می تواند  اثر  آن صاحب  موجب  به 
طور  به  خود  شده  ابراز  اندیشه  یا  فعالیت  از  خاصی 
انحصاری استفاده نماید.)8( آثار هنری، ابداع و اختراع، 
زاییده روح و اندیشه بشری است، )9( در تعریف حقوق 
معنوی گفته شده است: »حقوقی است که به صاحب 
آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و ابتکار انسان را 
می دهد، مانند حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی 
پیدا  اختراع  و  اثر  آن  به  نسبت 

می کند«.)10(   
گفت:  می توان  کلی  طور  به 
حقوقی  فکری  مالکیت  »حقوق 
فکری  اثر  آن  موضوع  که  است 
آفرینش  و  خالقیت  به  و  است 

پدیدآورنده آن وابسته است.«
ایران  حقوق  در  معنوی  حق 
است  گرفته  قرار  پذیرش  مورد 
اصل بیست و دوم قانون اساسی کلمه »حقوق«را به 
و  مادی  از حق  اعم  که  است  برده  کار  به  عام  طور 
معنوی است. در قانون مسؤولیت مدنی نیز حق معنوی 
به رسمیت شناخته شده است. همچنین قانون حمایت 
از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مواد)3( و)4( 
و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، 
افزارهای  نرم  پدیدآورندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 

رایانه ای و حق معنوی را به کار برده است . . . 

د-  اشاعه در حقوق مالکیت فکری)معنوی(
پیشرفت علم، اختراع و ابتکارات نو، باعث شده 

تحقق  اشاعه در حقوق، در صورتی 
است كه حقوق مزبور همه از يک 
نوع باشند لذا اگر يک نفر مالک 
عين و ديگری مستاجر ملک باشد، 
اين دو نفر با هم شريک نيستند.

قوام کریمی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی و رییس شعبه پنج دادگاه حقوقی زنجان(
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پدید  را  اثری مشترک  با همکاری یکدیگر،  افراد  تا 
آورند و یا در ایجاد اثری فکری، چندین نفر همکاری 
کنند، به نحوی که نمی توان برای هر یک از آن ها 
ویژه  بخش  و  سهم  به  مؤلف)نسبت  حق  بر  عالوه 
اثر قائل شد.)برای مثال در  او(، حقی برای مجموع 
طراحی خودروهای ایران خودرو(. لذا  اشاعه در حقوق 
فکری نیز قابل تحقق است و علم حقوق باید روابط 
شرکا را در این خصوص تنظیم نماید. در مورد  اشاعه 

در حقوق فکری دو نظر وجود دارد:
آلمان،  حقوق  در  که  محدودکننده  نظریه  طبق 
و  اسکاندیناوی  کشورهای  و  سوییس  انگلستان، 
از:  عبارتند  آثاری  چنین  است.  شده  پذیرفته  غیره، 
وجود می آیند  به  نفر  وسیله چندین  به  که  کارهایی 
خلق  در  پدیدآورندگان  از  یک  هر  مشارکت  و 
که  است  آمیخته  هم  به  به اندازه ای  مشترک،  اثر 
امکان پذیر  آن ها  از  یک  سهم  هر  دقیق  تشخیص 
آثاری،  چنین  و مشخص  بارز  از خصوصیت  نیست. 
آن ها  مختلف  قسمت های  مطلق  ناپذیری  تفکیک 
از  ناشی  »آثار  نام  به  را  آثار  گونه  این  گاهی  است. 
به  تفکیک ناپذیر«می خوانند. حقوق مؤلف،  همکاری 
طور مشترک به این همکاران تعلق دارد که باید از 
توافق مشترک  اختیارات خود طبق یک  و  امتیازات 

برخوردار گردند. 
بلژیک،  در  که  وسیع تری  فکر  طرز  اساس  بر 
التـین  آمریکای  کشور  چند  و  رومانی  فرانسه، 
عده ای  همکاری  با  که  آثاری  است،  شده  پذیرفته 
مطلقًا  که  مشترکی  آثار  از:  عبارتند  می شوند  خلق 
تفکیک ناپذیرهستند و همچنین آثاری که به وسیله 
چندین نفر بر مبنای یک برداشت و الهام مشترک، 
ولی جدا جدا، به نحوی که سهم  هر یک از همکاران 
قابل تشخیص است، به وجود می آیند. مثال هایی که 
می توان از این نوع آثار ذکر کرد عبارتند از: اپراها و 

کمدی های موزیکال. 
خصوصیت این گونه آثار، تفکیک ناپذیری نسبی 
قابل  آثار »آثار مشترک  این  آن ها است. گاهی هم 
از  همکاران،  از  یک  هر  می شوند.  تفکیک«خوانده 
یک حق مؤلف نسبت به سهم شخصی خود و ضمنًا 
از یک حق مؤلف مشترک، با سایر همکاران نسبت 

به مجموع اثر، برخوردار می شود.)11(  
شایان ذکر است که در خصوص مورد اخیر، رویه 
مانند:  کشورهایی  در  مثاًل  است؛  متفاوت  کشورها 
عنوان یک  به  سینمایی  اثر  ایتالیا،  و  فرانسه  آلمان، 

اثر مشترک تلقی می شود. 
عنوان  فرانسه،  مؤلف  حق  قانون  ماده)14(  در 
زیربنای  که  حقیقی  برای اشخاص  فقط  »مؤلف« 
فکری اثر را به وجود آورده اند، شناخته شده و برای 
مؤسسه و استودیویی که فیلم را تهیه کرده است، این 

حق را قائل نشده است. 
ولی در کشورهایی مانند ژاپن، لهستان و رومانی، 
ضمن این که برای ایجادکنندگان اثر سینمایی بابت 
قائل  مؤلف  حق  داشته اند،  اثر  ایجاد  در  سهمی که 
می شوند، استودیوی فیلمبرداری را به عنوان دارنده 
لذا  می شناسند،  سینمایی  اثر  مجموع  بر  مؤلف  حق 

این اثر را به عنوان یک اثر جمعی شناخته اند.)12(  
در  تا چه حد  مالکیت فکری،  این که حقوق  اما 
ایران پذیرفته شده است و این که در صورت پذیرفته 
پذیرفته  عقیده های  نظریه های  نوع  کدام  از  شدن، 

شده در جهان تبعیت می کند، مورد سؤال است. 
چنان که می دانیم، حقوق مالکیت فکری نیز از 
لذا در  انتقال است.  قابل  اقسام حق شناخته شده و 
می کند،  فوت  ادبی  اثر  یک  پدیدآورنده  که  صورتی 
حق تألیف آن به وارثان می رسد و راهی جز مالکیت 
در  طور  همین  نمی ماند،  باقی  ورثه  نحو  اشاعه  به 
مورد حق خیار یا حق شفعه، که پس از فوت مورث، 

اشاعه در مالکیت فکری)معنوی(
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به وارثان به ارث می رسد، چنان چه ماده)445( ق.م 
مقرر می دارد: »هر یک از خیارات، بعد از فوت منتقل 

به وارث می شود.«
حال باید به این سؤال جواب داد که آیا می توان 
با استفاده از مقررات احکام شرکت و  اشاعه در قانون 
مدنی، آن را به  اشاعه در مالکیت فکری نیز تسری 

داد؟
می دارد:  مقرر  که  ق.م  ماده)571(  به  توجه  با 
»شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد 
واژه  به  عنایت  با  و  نحو اشاعه«،  به  واحد  شیء  در 
امر  به  تبادر  که شیء  این  و  ماده  این  در  »شیء«، 
اکثریت  که  تعاریفی  و  معنوی،  نه  می نماید  مادی 

این  نموده اند،  ارائه  حقوقدانان 
باید  لذا  است.  ذهن  از  دور  تصور 
در متون قانونی دیگر، درصدد پیدا 
فکری  مالکیت  در  کردن اشاعه 
سوال  به این  آن  از  پس  و  برآمد 
مقررات  می توان  آیا  که  داد  پاسخ 
در  را  مدنی  قانون  در   اشاعه 
نیز  فکری  مالکیت  در  مورد اشاعه 

اعمال نمود؟
واضح ترین ماده قانونی در این خصوص، ماده)6( 
هنرمندان  و  مصنفان  و  مؤلفان  از  حمایت  قانون 
مصوب 1348 است که چنین مقرر می دارد: »اثری 
که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده 
اثر  نباشد،  متمایز  و  جدا  آن ها  یکایک  کار  و  باشد 
حق  آن،  از  ناشی  حقوق  و  می شود  نامیده  مشترک 

مشاع پدیدآورندگان است. «
در این ماده قانونگذار درصدد بوده است که اشاعه 
در حقوق فکری را نیز بپذیرد، به خصوص آن که حق 
مؤلف، یک حق مالی است و پس از فوت شخص به 
ماده)12( همان  تبصره  از  نظر  این  و  وارث می رسد 

قانون نیز استنباط می شود.)13( همین طور با توجه به 
نحوه نگارش قانونگذار در قانون ترجمه و تکثیر کتب 
و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 می توان اشاعه 
در مالکیت فکری در ایران را پذیرفت. ماده)1( این 
قانون چنین آورده است: ». . . حقوق مذکور در این 
ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر 
 .  . دهنده.  انتقال  مقام  قائم  حقوق،  این  از  استفاده 

خواهدبود. «
چند  به  را  خود  حقوقی  اثر  پدیدآورنده،  اگر  لذا 
نفر انتقال دهد راهی جز این باقی نمی ماند که قائل 

به اشاعه در این حق بود. 
»نسخه  می دارد:  مقرر  قانون  همین  ماده)3( 
آثار  تکثیر  یا  ضبط  یا  برداری 
صوتی که بر روی صفحه، نوار یا 
هر وسیله دیگر ضبط شده است، 
بدون اجازه صاحبان حق یا تولید 
کنندگان انحصاری یا قائم مقام 
ممنوع  فروش  برای  آنان  قانونی 
است...«، با توجه به عبارات به کار 
بین»صاحبان  ماده  این  در  رفته 
حق«و »تولیدکنندگان انحصاری 
یا قائم مقام آنان«، که به صورت جمع به کار رفته، 
می توان قائل به اشاعه در حقوق مالکیت فکری بود. 
قانونی،  مواد  این  از مجموع  استفاده  با  بنابراین 
نیز  ایران  می توان گفت که  اشاعه در حقوق فکری 
پذیرفته شده است، اما در این که آیا می توان مقررات 
مواد)571( به بعد قانون مدنی در خصوص اشاعه مورد 
نیز پذیرفت؟ جای سؤال   اشاعه را در حقوق فکری 

است. 
ماده)571(  در  مذکور  تعریف  نظر  یک  طبق 
مبین  بلکه  نیست  شرکت  عقد  تعریف  بیانگر  ق.م 
به   571 مواد)مواد  این  در  تدقیق  با  و  است  اشاعه 

نيز  ايران  فكری  حقوق  در   اشاعه 
اين كه  در  اما  پذيرفته شده است، 
آيا می توان مقررات مواد)571( به 
خصوص اشاعه  در  مدنی  قانون  بعد 
نيز  فكری  حقوق  در  را  مورد  اشاعه 

پذيرفت، جای سؤال است.

قوام کریمی )کارشناس ارشد حقوق خصوصی و رییس شعبه پنج دادگاه حقوقی زنجان(
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بعد( و به ویژه ماده)582( و)584( که مقرر می دارد: 
»شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف 
در اموال شرکت نماید، ضامن است«، می توان گفت 
که مقررات این مواد به  اشاعه در حقوق فکری نیز 
تسری می یابد مگر در مواردی که مختص شرکت در 

اموال مادی است. 

نتیجه گیری
اشاعه حقوق فکری در حقوق ایران، پذیرفته شده 
است و با توجه به نحوه نگارش ماده)6( قانون حمایت 
حقوق مؤلفان. . . که مقرر کرده است: »اثری که با 
باشد  آمده  وجود  به  پدیدآورنده  چند  یا  دو  همکاری 
و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک 
نامیده می شود. . . «، نمی توان به طور دقیق مشخص 
بر  ایران  حقوقی  نظام  در  حق  این  مبنای  که  نمود 
جهان  در  شده  پذیرفته  نظریه های  از  یک  کدام 
نظر  قانون،  این  در  قانونگذار  احتمااًل  است.  منطبق 
بینابینی داشته است و با چشم پوشی از ایرادهای وارد 
در  ایران  حقوق  گفت  می توان  م،  ق.  ماده)475(  بر 
خصوص اشاعه در مالکیت معنوی به طرز تفکر گروه 
فرانسه،  بلژیک،  چون  کشورهایی  حقوق  یعنی  دوم، 
رومانی و چند کشور آمریکای التین، گرایش داشته 

است. 
در بعضی قوانین البته که الزم بوده است قانونگذار 
اصول  اشاعه در مالکیت فکری را عنوان کرده و مورد 
بحث و بررسی قرار داده است، اما اصل آن مورد توجه 
امر نقص  این  قرار نگرفته است که  ایران  قانونگذار 
بزرگی است ولی با توجه به پذیرفته شدن کلی قاعده  
اشاعه در حقوق مالکیت فکری مربوط، می توان این 
قاعده را به سایر قوانین و از جمله قانون حمایت از نرم 

افزارهای رایانه ای نیز تسری داد. 

پینوشتها
 1. لنگرودي، محمد جعفر،ترمينولوژي حقوق، تهران، 

انتشارات گنج دانش، چاپ4،ص 45. 
2. شهيدي، مهدی، مجموعه مقاالت حقوقي، تهران، 

انتشارات مجد، چاپ اول،1385،صص 88_87. 
3. کاتوزيان،ناصر،اموال و مالکيت،ص 132. 

4. شهيد ثانی، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، 
جلد اول،ص 378 ونجفي،جواهرالكالم،جلد 26. 

5. نجفي، منبع پيشين، جلد 26. 
6. امامي،سيد حسن،حقوق مدني، جلد 2. 

7. عدل،منصورالسلطنه،حقوق مدني،ص 382. 
8. نوروزي،عليرضا،حقوق مالکيت فکري. 

9. نقل از همان جا. 
10. کاتوزيان،همان منبع. 
11. نوروزي،همان منبع. 

12. همان جا. 
13. ماده)12( ق. ح. از. . . تبصره: مدت حمايت اثر 
اين قانون سي سال بعد از فوت  مشترک موضوع م)6( 

آخرين پديد آورنده است. 

اشاعه در مالکیت فکری)معنوی(
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کالهبرداری با واسطه در حقوق ایران

چکیده

از  است،  »احتیال«  عنوان  با  فقهی  سابقه  دارای  که  کالهبرداری  جرم 

شرایط  از  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  ایران  حقوق  در  قانونگذاری  ابتدای 

تحقق این جرم توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی است. امروزه این نظر 

که استفاده از وسایل متقلبانه باید به طور مستقیم موجب اغفال مالباخته و در 

نتیجه بردن مال او شود، در بین حقوقدانان رواج دارد اما با توجه به مبانی فقهی 

کالهبرداری، نظریه تفسیری مجلس شورای ملی سابق در تبیین ماده )238( 

قانون مجازات عمومی)ق.م.ا(  و همچنین ذکر کلمه»مردم« در قانون تشدید 

مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری، به نظر می رسد کالهبرداری 

با واسطه نیز قابل تحقق است و چنان چه کسی با به کارگیری وسایل متقلبانه 

مثل سند جعلی یا اجرای مانور متقلبانه، قاضی دادگاه را فریب داده و با اخذ 

حکم اشتباه مال دیگری را ببرد، کالهبرداری تحقق یافته است. 

کلید واژه: احتیال ، کالهبرداری با واسطه ،  تعزیر

محسن نیک ورز
)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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درآمد
و  کالهبرداری«   « اصطالح  که  همان طور 
همواره  جرم کالهبرداری  می دهد،  نشان  »احتیال« 
که  آنچه  اما  است.  همراه  اغفال  و  فریب  نوعی  با 
جای تامل دارد این است که آیا این اغفال و فریب 
یا  باید مستقیمًا روی شخص مالباخته صورت گیرد 
آیا جرم کالهبرداری منحصر  به عبارت دیگر  خیر؟ 
به مواردی است که شخص مالباخته مستقیمًا مورد 
اگر  مثال  عنوان  به  خیر؟  یا  می گیرد  قرار  فریب 
صحنه  دروغ،  شهادت  ساختگی،  اسناد  با  شخصی 
سازی و. . . . موفق به فریب دادگاه شود و در نتیجه 
از این طریق اقدام به  با گرفتن حکمی به نفع خود، 
بردن اموال دیگران نماید، آیا می توان وی را محکوم 

به کالهبرداری نمود؟
این بحث تحت عنوان کالهبرداری با واسطه یا 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  نوشتار  این  در  غیرمستقیم 

است. 

مبانی فقهی جرم کالهبرداری
تعزیر  قابل  جرایم  جمله  از  کالهبرداری  جرم 
است. جرایم تعزیری جرایمی هستند که در زمان شارع 
است  بوده  در دست حاکم  آن  مقدار  و  تعزیر  اختیار 
بازدارنده که به تعبیر ماده)17( )ق.م.ا(،  اما مجازات 
 تخلف از مقررات و نظامات حکومتی است، رفتارهایی 
همچون تخلفات رانندگی، آلوده نمودن محیط زیست، 
تخلفات ساختمانی و. . . را در بر می گیرد که در زمان 
شارع وجود نداشته و به مقتضای زمان و مکان جرم 
شناخته می شوند.)1(  دیوان عالی کشور در رأی شماره 
677- 1384/4/14 علت این که مرور زمان موضوع 
ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مشمول مجازات های تعزیری 
نمی شود، در رابطه با جرم ارتشا چنین استدالل نموده 
است: »جرم ارتشا در مقررات فقهی پیش بینی شده و 

دارای حرمت شرعی است و به همین دلیل وضع آن 
در اختیار قانونگذار نبوده و حکومت نمی توانسته است 
این عمل را فاقد عنوان مجرمانه تلقی کند« و طبق 
نمی شود.  زمان  مرور  مشمول  رشوه  جرم  رأی  این 
بنابراین وجه تمایز مجازات های تعزیری از بازدارنده، 
وجود سابقه شرعی و فقهی برای تعزیر است. جرم 
کالهبرداری را هم می توان از جمله جرایمی دانست 
فقها  زیرا  است.  شرعی  و  فقهی  سابقه  دارای  که 
نوعی  که  جرایمی می دانند  جمله  از  را  کالهبرداری 
»اکل مال بباطل« محسوب شده و با توجه به عموم 
آیه شریفه 29 سوره مبارکه نساء که می فرماید »ال 
عنوان  از  استفاده  با  بالباطل«  بینکم  اموالکم  تأکلوا 

کلی تعزیرات، قابل مجازات است. 
در خصوص این آیه هم باید گفت که اهل لغت 
معتقدند چون نیاز به مال، امری مهم به شمار می رود 
در  غالب  فایده  و  است  آن  به  بسته  جامعه  قوام  و 
اموال، خوردن بوده که مهم ترین و کاملترین تصرف 
در اموال محسوب می شود، تخصیص اکل هم به این 
بزرگترین منفعت در سلسله  امر  این  علت است که 
نیازهای انسان و اهم و اتم تصرفات است. به عالوه 
چون ذکر واژه »اکل« با ارادۀ سایر تصرفات است، 
عبارت »ال تأکلوا« هرگونه تصرف و تملکی را شامل 
می شود و آیه از لحاظ شمول بر هر مالی که از طریق 

باطل گرفته شود، حاکم است.)2(  
خالی  پوچ،  وعدوان،  ظلم  معنای  به  هم  باطل 
بودن از غرض عقالیی، بیهوده، زیان و در هر حال 
شریفه  آیه  این  اطالق  بنابراین  است.)3(  نقیض حق 
مهم ترین دلیل فقها برای حرام بودن تصرف در مال 
غیر به هر طریق از جمله از راه حیله و فریب است. 

روایت  مانند  دارد.  وجود  زمینه  این  در  روایاتی 
»لیس  فرمودند:  که  اعظم)ص(  پیامبر  از  رسیده 
با  اوماکره«کسی که  ضره  او  مسلمًا  غش  من  منا 
مسلمان ها غش به کاربرد، یا به آنها ضرر وارد سازد 

کالهبرداری با واسطه در حقوق ایران
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یا آنها را فریب دهد، از ما نیست.)4( 
بنابراین با توجه به مطالب فوق، فقها کالهبرداری 
را تحت عنوان» احتیال« جرم و قابل تعزیر دانسته اند 

که در زیر به چند نمونه از آنها  اشاره می کنیم:
با  مردم  اموال  در  که  و کسی  مختلس  »دست 
مکر و خدعه و نوشته های دروغین حیله روا می دارد 
تعزیر  و  او گرفته شده  از  اموال  بلکه  قطع نمی شود 

می شود«.)5( 
»آن کس که در اموال مردم با مکر و خدعه و 
نامه های کذب و  و  و گواهی های دروغین  نوشته ها 
نظایر آن ها حیله و فریب روا می دارد بر او تأدیب و 
تنبیه واجب می شود و باید آنچه راکه گرفته است به 

طور کامل پس دهد و سزاوار است 
آاشکار  را  وی  عقوبت  حاکم  که 
سازد تا دیگران عبرت گرفته و در 
 آینده مرتکب مثل آن نشوند«.)6( 

»کسی که بدون محاربه مالی 
جاری  او  بر  محاربه  حکم  بگیرد 
را  مالی  اگر  همان طور  نمی شود، 
بگیرد و فرار کند یا مالی را بدون 
یا  بگیرد  زور  به  کشیدن  سالح 
به  اموال فریب  این که در گرفتن 

کاربرد به وسایلی همچون اسناد ساختگی یا نامه های 
دروغین و امثال آن، در این موارد حد محارب و سارق 
جاری نمی شود ولی برای او تعزیر بنا به نظر حاکم 

اعمال می شود«. 
»بر کالهبرداری که مالی را با حیله و نامه های 
دروغین می گیرد، حد نیست، بلکه تعزیر می شود«.)7( 
تعریف  در  فقها  همان طور که مالحظه می شود 
کالهبرداری)احتیال( از حیله و فریب استفاده کرده اند. 
از کالم فقها به دست می آید جرم کالهبرداری دارای 
سابقه فقهی و شرعی، مال دیگری، بایستی با حیله 
و فریب برده شود و چون این عمل از مصادیق اکل 

مال بباطل است، حرام و قابل تعزیر است. 

اغفال وفریب در کالهبرداری
قانون تشدید مجازات مرتکبین  مطابق ماده)1( 
اختالس و کالهبرداری مصوب 1367: »هر  ارتشا، 
کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا 
تجارتخانه ها، یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به 
داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور 
غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای 
غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار 
تقلبی  وسایل  یا  و  مذکور  وسایل  از  یکی  به  و  کند 
دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا 
مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل 
کرده و از این راه مال دیگری را 
ببرد کالهبردار محسوب و عالوه 
به  صاحبش  به  مال  اصل  رد  بر 
و  سال  هفت  تا  یک  از  حبس 
پرداخت جزای نقدی معادل مالی 
که اخذ کرده محکوم می شود«. 

استفاده  به  این ماده  در متن 
فریب  اشاره  و  تقلبی  وسایل  از 
شده است. زمانی می گوییم کسی 
و  شود  اغفال  »دیگری«  که  داده  فریب  را  دیگری 
متقلبانه  وسایل  از  استفاده  چنان چه  و  بخورد  فریب 
تحقق  کالهبرداری  نشود،  دیگری  فریب  موجب 
تقلب،  و  حیله  وسیله  به  مال  بردن  زیرا  نمی یابد، 
کار  در  خورده ای  فریب  که  می گیرد  صورت  زمانی 
دو  فریب  و  اغفال  و  تقلبی  از وسایل  استفاده  باشد. 
شرط الزم برای تحقق جرم کالهبرداری می باشند، 
هم چنین الزمه اغفال و فریب این است که شخص 
مورد  وسایل  بودن  تقلبی  به  نسبت  خورده  فریب 
استفاده، آگاهی نداشته باشد زیرا در صورت آگاهی، 
دیگر عنوان فریب صدق نمی کند. اما این که »وسایل 

فريب  و  اغفال  الزمه  چنين  هم 
اين است كه شخص فريب خورده 
وسايل  بودن  تقلبی  به  نسبت 
نداشته  آگاهی  استفاده،  مورد 
باشد زيرا در صورت آگاهی، ديگر 

عنوان فريب صدق نمی كند.

محسن نیک ورز )کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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مورد استفاده کالهبردار باید عرفًا متقلبانه محسوب 
گردد «،)8( صحیح به نظر نمی رسد و دور از عدالت 
تقلبی  بگوییم  اگر  از یک نظر  البته  انصاف است.  و 
به  توجه  با  کالهبردار  استفاده  مورد  وسایل  بودن 
خواهدبود،  مالک  خورده،  فریب  شخص  امثال 
که  باشند  افرادی  بسا  چه  زیرا  است.  درست   نظری 
بنا به دالیلی همچون باورهای دینی اشتباه و. . . از 
و  باشند  داشته  فاصله  جامعه  یک  عادی  معیارهای 
از چنین  قانونی  برای حمایت  نمی تواند موجبی  این 
نشان  خوردن  فریب  لزوم  چنین  هم  شود.  افرادی 
می  خورد  فریب  که  است  انسان  اصواًل  که  می دهد 
ماشین  بر یک  اطالق  قابل  فریب خوردن  عنوان  و 
قانون  یا دستگاه نیست. واژه »مردم« در ماده یک 

تشدید. . . به صراحت به این امر اشاره دارد. 

اغفال و فریب با واسطه
آنچه در بحث اغفال و فریب در جرم کالهبرداری 
بایستی مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مالباخته 
بایستی خود در اثر استفاده مرتکب جرم کالهبرداری، 
از وسایل متقلبانه فریب بخورد و مال را در اختیار وی 
نیازی به فریب خوردن مستقیم  یا این که  قرار دهد 
وی نیست؟ به عبارت دیگر در صورتی که کالهبردار 
با استفاده از وسایل تقلبی به فریب اشخاصی همچون 
مأموران دولت بپردازد و از این طریق مال دیگری را 

ببرد می توان او را کالهبردار محسوب نمود؟
نظر  اختالف  حقوقدانان  بین  خصوص  این  در 
و  مستقیم  رابطه  »وجود  معتقدند  برخی  دارد.  وجود 
قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی با 
بردن مال او)بدون دخالت یک عامل ثالث مستقل(، 

شرط ضروری تحقق جرم کالهبرداری می باشد.  
را  انگاری  جرم  مبنای  آنچه  کالهبرداری  در 
به  توسل  با  شخص  که  است  این  می دهد  تشکیل 
حاصل  متقلبانه  وسایل  طریق  از  که  تقلب  و  حیله 

می شود مال دیگری را ببرد. 
مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک  ماده 
ماده  از  تغییراتی  با  و کالهبرداری  ارتشاء  اختالس، 
)238( قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است. 
تا سال 1314 دادگاه های ایران در مواردی که توسل 
یا  در محاکم  امر  تقلب در ضمن جریان  و  به حیله 
ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی اعمال می شد، در 
استدالل  چنین  و  داشتند  کالهبرداری تردید  تحقق 
می کردند که »در هر حال وسیله به کار برده شده که 
مراجعه به مقام رسمی صالحیت دار است، غیرقانونی 

نیست، پس متقلبانه نمی باشد«.)9(  
قبیل کالهبرداری موجب  این  مفاسد  اما شیوع 
مجازات  قانون   )238( ماده   1314 سال  در  تا  شد 
نیز  عمومی مورد تفسیر مجلس قرار گیرد و مجلس 
پاسخ استفساریه را به این ترتیب بیان داشت: »مقصود 
از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر، مذکور 
این  از  اعم  عمومی  مجازات  قانون   )238( ماده  در 
است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در 
ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی 

و یا محاکم. .  . «)10(
دیوان عالی کشور فرانسه از سال 1800 میالدی 
در موارد متعدد چنین رأی می داد: ابراز اسناد تقلبی 
یا خالی از وجه به منظور القای شبهه در قاضی در 
طور  به  و  کرده  مرعوب  را  دعوا  طرف  صورتی که 
به  وادار  را  او  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  غیرمستقیم 
مصادیق  از  کند،  مالی  یا  وجه  پرداخت  و  سازش 
کالهبرداری است. هم چنین کسی که به قصد تقلب 
اظهارات خالف واقع کند یا به اسناد و مدارک نامعتبر 
یا  و  او گرفتن حکم حاکمیت  و مقصود  استناد کند 
به  باشد، شروع  به سازش  غیر مستقیم طرف  اجبار 

کالهبرداری نموده است.)11(  
هر چند استناد به استفساریه ای که منشأ آن ماده 
)238( قانون مجازات عمومی است که اکنون منسوخ 

کالهبرداری با واسطه در حقوق ایران
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منعی  آن  به  استناد  اما  نیست  کافی  است،  گردیده 
ندارد. 

ماده)1(  عبارت  از  هم  این  بدون  عالوه  به 
ارتشاء  اختالس،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 
بالواسطه  فریب  و  اغفال  شرط  نیز  کالهبرداری  و 
این ماده لفظ »مردم«  به دست نمی آید. در  قربانی 
عام است و  اشاره ای به شخص قربانی ندارد و آنچه 
اثر فریب یک  اهمیت دارد، »بردن مال دیگری در 
فریب  شخص  که  است  واضح  پر  است.  انسان« 
خورده بایستی بر مال برده شده نوعی تسلط داشته 
باشد. بنابراین می تواند شامل قضات، مأموران دولتی، 

امین و. . . شود. 
بایستی  فریب  که  است  این  توجه  نکته  قابل 
بنابراین  متقلبانه صورت گیرد.  به وسایل  با تمسک 
را  دستوری  یا  حکم  دروغ،  صرف  به  شخصی  اگر 
کند،  اخذ  دیگری  مال  بردن  برای  دولتی  مراجع  از 
هیچ  از  وی  زیرا  دانست،  کالهبردار  را  او  نمی توان 
حیله ای استفاده نکرده است. اما اگر شخصی با جعل 
اسناد و مدارک، ادای شهادت دروغ و غیره از طریق 
حکم دادگاه و یا سایر مراکز دولتی، موفق به بردن 
مال دیگری شود، کالهبردار می باشد و این ایراد که 
مقام  به  مراجعه  یعنی  شده  کاربرده  به  وسیله  چون 
رسمی صالحیت دار، غیرقانونی نیست، پس عمل وی 
متقلبانه نمی باشد، صحیح به نظر نمی رسد، زیرا آنچه 
موجب برده شدن مال دیگری شده، صرف مراجعه به 
مقام رسمی صالحیت دار نیست بلکه به واسطه اغفال 
و فریب بوده است. فتوای چند تن از مراجع تقلید نیز 
بر همین مبنا است و این اعمال را از مصادیق بارز 

کالهبرداری و قابل مجازات دانسته اند.  
مالباخته  فریب  و  اغفال  لزوم  با شرط  نظر  این 
مجنی  »اغفال  گفت:  باید  رو  این  از  ندارد.  منافات 
مورد  که وی مستقیمًا  است  مواردی شرط  در  علیه 

کالهبرداری واقع شود«.)12(

نتیجه گیری
از کالم فقها که حیله و فریب را به طور مطلق به 
کار برده اند و با استفاده از تفسیر ارشادی ماده )238( 
قانون مجازات عمومی سابق و لفظ عام »مردم« در 
و  ارتشاء  اختالس،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 
کالهبرداری، می توان اشخاصی را که با وسایل تقلبی 
به  می برند،  را  دیگری  مال  واسطه،  با  اما  حیله  و 

کالهبرداری محکوم نمود. 

پی نوشت ها
1- مهرپور، حسين، مجله کانون وکال، ش 149 و 

148 ص 13-17
العرب، ذيل  لسان  منظور، محمدبن مكرم،  ابن   -2

ماده »اکل«
3 - منبع پيشين،ذيل ماده »باطل«

4- انصاري، شيخ مرتضي، مکاسب، قم، 1415 هـ. 
ق، ص 141. 

نجف،   -4 جلد  االسالم،  شرايع  حلي،  محقق   -5
مطبعه االداب، 1389 هـ. ق، ص 182. 

تهران،انتشارات   ،2 جلد  النهايه،  طوسي،  شيخ   -6
دانشگاه تهران 1343 ، ص 743. 

جلد2،قم،  تحريرالوسيله،  خميني)ره(،  امام   -7
انتشارات دارالعلم،چاپ 2،ص 494

المنهاج، کتاب  ابوالقاسم، مباني تکمله  8- خويي، 
القضا و الحدود، قم، 1427 هـ. ق، مسأله 289

9- ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اموال و 
مالکيت،تهران، نشر ميزان، 1385، ص76. 

10- منبع پيشين، ص 62. 
11- پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي، جلد2، 

تهران، انتشارات رهام، 1382، ص45. 
12- منبع پيشين،ص 46

13- همان جا
14- سوال: آيا بر عمل اشخاصی که حيله و نيرنگ 
از قبيل جعل اسناد و مدارک و فريب مأموران دولتی مثل 
مال مردم می نمايند، کالهبرداری  بردن  به  اقدام  قضات، 

اطالق می شود؟ 
اعمال  چنان چه  اردبيلی:  موسوی  اهلل  آيت  پاسخ: 
مذکور سبب گرفتن اموال من غيرحق شود، عنوان مذکور 

به آن ها صدق می کند. 
جزاي  حقوق  درس  تقريرات  آزمايش،علي،   -15
دانشگاه  سياسي  علوم  و  حقوق  دانشكده  اختصاصي2، 

تهران 

محسن نیک ورز )کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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محبوب ترین و 
مبغوض ترین فرد از 

نظر شیطان

الذی  الفقر  یستعجل  للبخیل  »عجبت 
منه هرب«. از آدم بخیل تعجب دارم که با پای 
خود به سوی فقر ناخواسته شتابان در حرکت است.

)امام علی)ع( ، نهج البالغه، حکمت 126(
وی  اصلی  صورت  به  را  ابلیس  زکریا)ع(  بن  یحیی 
دید و به او گفت:»ای ابلیس به من خبر بده محبوب ترین و 
مبغوض ترین مردم در نظرت کیست؟ گفت: »محبوب ترین مردم 
در نزد من، مومن بخیل است و مبغوض ترین مردم در نزد من، 
فاسق بخشنده است«. یحیی از شیطان پرسید چرا؟ گفت: »برای 
این که بخل بخیل برای من کافی است ولی می ترسم که خدا به 
فاسق بخشنده بر اثر بخشندگی اش توجه کند و او را ببخشاید«. آنگاه 

روی برگرداند در حالی که می گفت: »اگر تو یحیی نبودی به تو خبر نمی دادم. « 

با تهی چشمان چه سازد نعمت روی زمين    سيری از خرمن نباشد ديده غربال را
ريزش اين تنگ چشمان تشنگی می آورد    وای بر آن كس كه خواهد آب از اين غربال ها 

)صائب تبريزی(

مأخذ: راه روشن)ترجمه محجه البيضا،فيض کاشانی(، جلد6، ص111
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وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن

چکیده 

مشاع خود،  نسبت سهم  به  از شرکا  هر یک  مشاع،  مالکیت  در     

می تواند مال خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالث بسپارد، لیکن برای 

عین  تقسیم  است.  الزم  شرکا  سایر  اجازه  مشاع،  مال  دادن  تصرف  به 

مرهونه نیز منافاتی با حق مرتهن ندارد و مرتهن با انجام تقسیم و افراز 

رهینه مشاع، منتفع می گردد. بازداشت بودن سهم احدی از وراث نیز مانع 

افراز ملک،  اشاعه، عیب مال است و تقسیم و  زیرا  تقسیم نخواهد شد، 

سبب مرغوبیت ملک خواهد شد. 

مال  بازداشت  مرهونه،  مال  تقسیم  مشاع،  وثیقه،  کلیدی:  واژگان 
مشاع 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
حسین قربانیان
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مقدمه 
در ملک مشاع، هر یک از مالکین می تواند هر 
گونه تصرف حقوقی که مایل است نسبت به سهم 
خود انجام دهد و نیازی به اذن سایر شرکا ندارد لیکن 
هر گونه تصرف مادی در مال مشاع، متوقف بر اذن 
همه شر کا است. وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع از 
اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله سعی بر 
آن داریم که این وضعیت را بررسی نماییم و سپس 
ملک  راهن  اصواًل  آیا  دهیم:  پاسخ  سؤاالت  این  به 
مشاع قبل از فک ملک می تواند تقاضای تقسیم مال 
در  وراث  از  احدی  سهم  چنانچه  و  بنماید  را  مشاع 
بازداشت باشد و تقاضای تقسیم و افراز گردد، قبل از 

فک ملک می توان ترکه را تقسیم نمود یا خیر؟ 

الف - وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع 
مطابق ماده )868( قانون مدنی)ق.م(: »مالکیت 
ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی  شود مگر پس 
از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق گرفته«. 
ممکن است پس از ادای دیون متوفا و قبل از تقسیم 
ترکه، احدی از وراث، سهم خود را به عنوان رهن، 
نزد ثالثی قرار دهد، یا سهم وی به عنوان وثیقه، در 
یکی از قرارهای کیفری صادره از دادسرا، بازداشت 
گردد. از آن جایی که ماده )583( ق.م مقرر داشته: 
شرکای  رضایت  بدون  می تواند  شرکا  از  یک  هر   «
ثالثی  شخص  به  کال  یا  جزئا  را  خود  سهم  دیگر 
قانون   )326( ماده  مطابق  همچنین  و  کند«  منتقل 
قانون  بیان داشته: »مقررات  امور حسبی)ق.ا.ح( که 
جاری  ترکه  تقسیم  مورد  در  تقسیم  به  راجع  مدنی 
است ونیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون 
مذکور است، در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد 
بود«، بنابر این هر یک از شرکا به نسبت سهم مشاع 
خود  به سهم االرث  نسبت  ورثه  از  هر یک  یا  خود، 
نزد شخص  وثیقه  عنوان  به  را  خود  می تواند، سهم 
ثالثی قرار دهد. ازطرفی باید گفت در ملک مشاع، هر 

یک از مالکین می تواند هر گونه تصرف حقوقی که 
مایل است نسبت به سهم خود انجام دهد و نیازی 
به اذن سایر شرکا ندارد. لیکن نکته قابل توجه این 
سهم  می تواند  شرکا  از  یک  هر  چند،  هر  که  است 
مشاع خود را بفروشد، یا هبه کند یا صلح نماید، اما 
هرگونه تصرف مادی در مال مشاع، متوقف بر اذن 
سایر شرکا است. با عنایت به این موضوع باید گفت، 
رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد. از یک طرف، 
از عقود است و تصرفی حقوقی محسوب می   رهن 
شود و از طرف دیگر، در رهن، قبض، شرط صحت 
است و قبض مال مشاع تصرفی مادی است، لذا در 
مورد مال مشاع باید گفت: به لحاظ لزوم عنصر قبض 
در رهن، اجازه سایر شرکا برای به تصرف دادن مال 

مشاع الزم است. 

ب- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن 
 بحث را با ذکر سؤالی شروع می کنیم: آیا راهن 
تقاضای  می تواند  رهن  فک   از  قبل  مشاع،  ملک 
مرتهن  که  این  یا  بنماید؟  را  مشاع  مال  تقسیم 
می تواند به دلیل انجام تقسیم که منافی حق وثیقه 

اوست، مانع از انجام تقسیم شود؟ 
در پاسخ به این سؤال باید به ماده )973( ق.م 
توجه داشت، این ماده مقرر می دارد: » راهن نمی تواند 
در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد«. 
اکنون باید دید که آیا تقسیم عین مرهونه منافی حق 
مرتهن است؟ همان گونه که اساتید حقوق نیز یادآور 
شده اند، مرتهن با انجام تقسیم و افراز رهینه مشاع، 
منتفع می شود نه متضرر)1( زیرا همان طور که پیش تر 
اشاره شد، اشاعه عیب ملک است وبدیهی است که 
استیفای  نتیجه  در  و  رفع شده  این عیب  تقسیم،  با 
بنابراین تصور  انجام می گیرد.  تر  آسان  آن  از  طلب 

ضرر مرتهن منتفی است.)2(
از این رو می توان این مورد را مشمول ماده)794( 
برای  که  تصرفاتی  و  تغییرات  انجام  که  ق.م شمرد 

وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن
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رهن نافع باشد را مجاز شمرده است. 
سؤال دیگر این که اگر سهم احدی از شرکا که 
ثبتی  جریان  که  فرضی  با  شده  آن  افراز  درخواست 
دادگاه مطرح گردیده  در  و دعوا  نیافته  ملک خاتمه 
است، مورد وثیقه یا رهن شخص ثالث بوده باشد، آیا 
نیز جزو  افراز می بایست مرتهن را  خواهان دعوای 
خواندگان ذکر کند و آیا دعوت از آن شخص برای 

حضور در دادگاه الزم است؟ 
در پاسخ به این سؤال باید گفت: از مجموع مواد 
به  مربوط  و)326(ق.ا.ح  مواد)304(  و  مدنی  قانون 
تقسیم، مسلم است که تقسیم با دخالت کلیه شرکا 
کلیه  طرفیت  به  هم  افراز  دعوای  و  می شود  انجام 

شود  اقامه  باید  )مالکین(  شرکا 
سهم  بودن  وثیقه  یا  و  رهن  و 
بعضی از شرکا نزد ثالث، موجب 
مزبور  شخص  قراردادن  طرف 
زیرا  نیست،  افراز  دعوای  در 
اطالق  ملک  مالِک  او  به  هنوز 
قرار  دعوا  طرف  و  نمی شود. 
قانونی  مالک مجوز  گرفتن غیر 
ندارد. النهایه ممکن است تصور 
تبانی  و  سازش  اثر  بر  که  شود 
در  ملکش  که  سهمی  صاحب 

انجام  تقسیم طوری  با سایرین،  است  دیگری  رهن 
شود که به زیان مرتهن تمام شود. به عبارت دیگر 
سهم اصابت شده به او تکافوی استیفای تمام طلب 
را ننماید، دراین صورت مالک می تواند مطابق ماده 
و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   )417(
افراز  به حکم  وا.م(  امور مدنی)ق.آ.د.د.ع  در  انقالب 
اعتراض نماید )اعتراض ثالث(، به هر تقدیر دخالت 

غیر مالک در دعوای افراز مستند قانونی ندارد.)3( 
در همین زمینه استعالم دیگری از شورای عالی 
ثبت به شرح ذیل شده است که عینًا نقل می شود: 
»شخصی که در دهی سهم مشاعی داشته آن را به 

بیع شرط داده، سپس عرض حال افراز سهم خود را 
به دادگاه داده است. دراین بین، اجراییه ثبتی صادر و 
آگهی مزایده سهم مشاع مذکور در سند شرطی هم 
منتشر شد. دادنامه افراز قبل از تشکیل جلسه مزایده، 
آگهی  موضوع  دادنامه،  اجرای  با  شد.  اجرا  و  صادر 
مزایده منتفی گردید و اداره ثبت محل از یک طرف 
ناگزیر به رعایت مفاد سند رسمی بوده و باید سهم 
دیگر  طرف  از  و  می داد  قرار  مزایده  مورد  را  مشاع 
موظف به رعایت دادنامه است }ماده )9( قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1318{ که با وجود آن، اشاعه 
از بین رفته بود تعارض بین مفاد سند رسمی و مفاد 
مدلول دادنامه در عملیات اجرایی ثبت چگونه قابل 

رفع است؟
در  ثبت  عالی  شورای 
نظر  چنین   1343/11/1 تاریخ 
قابل  دادگاه  قطعی  »کم  داد: 
انتقال گیرندگان  اگر  است.  اجرا 
شرطی و رهنی، حکم افراز را به 
در  دخالت  و  ضرر خود می دانند 
نسبت  می توانند  نداشته اند  دعوا 
اعتراض  ثالث  عنوان  به  آن  به 
کنند. به هر حال افراز مادام که 
به قطعیت خود باقی است قابل 

اجرا خواهد بود«.)4( 
مباحث  این  از  می توان  که  نکاتی  مجموع  در 

استنتاج کرد این است که: 
1- تقاضای افراز، حق هر شریک است و وثیقه 
جلب  به  نیاز  و  نیست  افراز  تقاضای  مانع  آن  دادن 

توافق بستانکاران شرطی و رهنی ندارد. 
2- اقدام به افراز، مزاحمتی با حقوق بستانکاران 
شرطی ورهنی ندارد، تا جلب رضای آنان الزم باشد. 
عیب  رفع  و  است  ملک  عیب  عرفًا  اشاعه،   -3
قانون  می شود)ماده 794  ملک  مرغوب شدن  سبب 

مدنی( و نفع بستانکاران نیز دراین است. 

تقاضای افراز، حق هر شريک است 

تقاضای  مانع  آن  دادن  وثيقه  و 

نياز به جلب توافق  افراز نيست و 

بستانكاران شرطی و رهنی ندارد.

حسین قربانیان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی( 
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4- چنانچه بین سند رسمی الزم االجرا و رأی 
استعالم( جمع  آمد)مانند مورد  تعارضی پیش  دادگاه 
بین این دو نیز مقدور است، به این ترتیب که آگهی 
و  می شود  تجدید  افراز  موضوع  توضیح  با  مزایده 

هزینه آگهی نیز به عهده مدیون است. 
5- هرگاه انتقال گیرندگان شرطی ورهنی حکم 
افراز را مّخل به حقوق خود بدانند می توانند مانند هر 

معترض ثالثی به دادگاه مراجعه کنند. 
6- اگر بر فرض، افراز مال مشاع مورد رهن در 
موجب  مرهون  مال  اتالف  باشد،  رهینه  تلف  حکم 
انحالل رهن نمی شود و بدل رهن در حکم مبدل منه 
خواهد بود، و مقررات ماده )791( ق.م بر قضیه حاکم 
می شود. این ماده بیان می دارد: » اگر عین مرهونه به 
واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود 
باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن 
صدور  تاریخ  از  که  است  این  وظاهراً  بود«.  خواهد 
حکم قطعی صادره در مورد افراز، بدل رهن در رهن 
اعتراض  حق  امرسلب  این  و  می گیرد،  قرار  مرتهن 

ثالث از مرتهن نمی کند.)5( 
به  می تواند  مرتهن  آیا  که،  این  دیگری  سؤال 
عنوان ثالث وارد دعوای افراز شود یا خیر؟ در پاسخ 
افراز رهینه  از  با توجه به این که مرتهن  باید گفت 
مشاع منتفع می شود، با توجه به بحث ورود ثالث و 
تعریف آن در آیین دادرسی مدنی، مرتهن در دعوای 
افراز نفعی ندارد، لذا ورود او در این دعوا بی وجه است 
و عین مرهونه عرفًا تغییر وصف داده و از حال اشاعه 
به حال افراز مبدل گشته و آن هم وصفی است که 
بهتراز وصف  افراز  از سابق است؛ یعنی وصف  بهتر 

اشاعه است.
در پایان این مبحث پاسخ اقلیت و اکثریت قضات 
این سؤال که  به  استان تهران در پاسخ  دادگستری 
آیا افراز ملک مرهونه با فرض حفظ حقوق مرتهن و 
بدون اذن وی جایزاست یا خیر، آورده می شود: پاسخ 
مذکوراین  سؤال  به   1379/12/4 تاریخ  در  اکثریت 

چنین بوده است: » افراز ملک مشاع منافاتی با حقوق 
موجب  معمواًل  افراز  که  آن  ویژه  به  ندارد  مرتهن 
اگر  بنابراین  افرازی می شود.  ارزش قطعات  افزایش 
قسمت مشاعی ازملک در رهن باشد و سهم مشاع 
مذکور پس از افراز کماکان در رهن باقی بماند )حق 
با حقوق  منافاتی  امر  این  باشد(،  مرتهن حفظ شده 

مرتهن نداشته و مستلزم اجازه او نیست.«
استدالل اقلیت نیز این است: » نظر به این که 
افراز سهم مشاع مورد رهن از محل ملک الزامًا و در 
همه موارد موجب افزایش نمی شود )ممکن است در 
مواردی کاهش قیمت نیز حاصل گردد(، افراز مورد 

رهن بدون اجازه مرتهن جایز نیست .«)6( 
 اتفاق آرای قضات دادگاه های صلح و حقوقی 2 

سابق تهران در سال 1363 نیز این چنین است: 
مّخل  که  مادام  مرهونه  مال  در  تصرف  »چون 
که  این  به  نظر  و  است  بالمانع  نباشد،  مرتهن  حق 
مرتهن  حقوق  منافی  مرهونه  مال  فروش  و  افراز 
تلقی نمی شود، بنابراین به لحاظ حفظ حقوق مرتهن 
در جریان رسیدگی و تصریح این معنی در دادنامه، 
پذیرش دادخواست افراز و فروش نسبت به مال مورد 
این که  ندارد، مگر  قانونی  رهن و صدور حکم منع 
محرز شود افراز موجب نقصان فاحش یا تلف شدن و 
یا از مالیت افتادن ملک می گردد که دراین صورت با 

حقوق مرتهن منافات دارد«.)7( 

ج- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث 
سؤالی که در این جا مطرح می  شود، این است 
چنان چه چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز 
سهم خود را بنمایند، لیکن سهم االرث یکی از آنان 
از رقبات مورد تقاضا ازطرف ثبت اسناد بازداشت شده 
و در حال حاضر امکان فک آن نیست، آیا می توان 

ترکه را تقسیم کرد؟ 
اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 7/3966 
- 3/ 1369/12 چنین آورده است: »در صورتی که 

وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن
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ورثه  از  دیگر  نفر  چند  طرفیت  به  ورثه  نفراز  چند 
ولی  بنمایند،  را  خود  سهم االرث  تقسیم  درخواست 
ثبت  اداره  طرف  از  خواندگان  از  یکی  سهم االرث 
باشد و  بازداشت شده  نفع کسی  به  امالک  و  اسناد 
ترک  ما  که  می رسد  نظر  به  نباشد،  آن  امکان فک 
قابل تقسیم باشد ولی باید ذی نفعی که سهم االرث 
یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده باشد، به دادرسی 

دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.« 
در خصوص نظریه مشورتی فوق باید گفت، هر 
چند که بازداشت بودن سهم احدی از وراث، مانع از 
تقسیم نخواهد شد، لیکن به نظر می رسد، همان طور 
عیب  اشاعه،  گردید  بیان  مبحث  این  ابتدای  در  که 

افراز  و  تقسیم  و  است  ملک 
ملک  مرغوبیت  سبب  ملک، 
نظر  به  بنابراین  شد،  خواهد 
دعوت  به  لزومی   می رسد 
یکی  سهم االرث  که  ذی نفعی 
از ورثه به نفع او بازداشت شده 
است، به دادرسی ضرورتی ندارد 
طوری  تقسیم  که  فرض  بر  و 
وی  زیان  به  که  آید  عمل  به 
 )417( ماده  مطابق  شود،  تمام 
ق.آ.د.د.ع و ا.م می تواند به حکم 

تقسیم اعتراض بنماید )اعتراض ثالث(.   
در این جا نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه 
مال  سهم  توقیف  و  بازداشت  خصوص  در  قضائیه، 

مشاع، جهت تبیین بهتر موضوع آورده می  شود: 
1- نظریه مشورتی شماره 7/5782- 1372/11/2: 
» افراز سهم مشاع از مصادیق قرارداد یا تعهد مذکور 
در ماده )57( قانون اجرای احکام مدنی نیست تا نیاز 
بنابراین  باشد،  داشته  له  محکوم  رضایت  کسب  به 
درخواست افراز و پذیرش آن حقی از محکوم له سلب 

نمی کند«. 
2- نظریه مشورتی شماره 7/4178 - 1382/5/18: 

»صدور قرار تأمین خواسته و به تبع آن توقیف اموال 
تأثیری  که  این  لحاظ  به  متوفا  دین  ازای  در  ورثه 
ندارد،  ماهیتی  دعوای  پذیرش  عدم  یا  پذیرش  در 
چنانچه با در نظر گرفتن شرایط مقرر در ماده )108( 
ق.آ.د.د.ع وا.م صورت گرفته باشد، منع قانونی ندارد. 
تأمین خواسته به استناد چک صادره از متوفا که در 
مهلت مقرر قانونی نیز برگشت خورده، نسبت به ما 

ترک متوفا بالاشکال است«. 
3- نظریه مشورتی شماره 7/2297 – 77/6/9: 
»توقیف دو دانگ مال مشاع سهم مدیون از اتومبیل 
شود،  ایشان  سهم  وانتقال  نقل  مانع  که  حدی  در 
درپارکینگ  اتومبیل  توقیف  ولی  ندارد،  قانونی  منع 
به  آن  کارکردن  از  جلوگیری  و 
مالکانه  حقوق  با  برخورد  لحاظ 
جایز  دیگر،  مشاع  دانگ  چهار 

نیست«. 
 7/7583 شماره  نظریه   -4
در فرض  –1383/10/12:»چون 
دادگاه  رأی  اساس  بر  استعالم، 
زمره  در  ملک  دانگ  چهار 
دو  و  دارد  قرار  دین  مستثنیات 
دانگ دیگر جزو مستثنیات دین 
این  فروش  و  توقیف  نیست، 
 )51( ماده  به  توجه  با  علیه  محکوم  ملک  از  مقدار 
تحقق  ودر  است  جایز  مدنی  احکام  اجرای  قانون 
موارد مذکور در موارد )131( و )144( همان قانون، 
این  در  زیرا  ندارد.  ممنوعیتی  مقررات  این  اعمال 
فروش  و  ندارد  ضرورتی  ملک  تمام  فروش  حالت 
دو دانگ که خارج از مستثنیات دین است از شمول 
ممنوعیت ماده )523( ق.آ.د.د.ع وا.م خارج است. به 
درمی آید  اجرا  به  دادگاه  حکم  چه  اگر  دیگر  عبارت 
به  محکوم  به  نسبت  را  خود  حقوق  علیه  ومحکوم 
استیفا می کند، مقررات مربوط به مستثنیات دین نیز 

رعایت می  شود. 

حسین قربانیان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی( 

ورهنی  شرطی  گيرندگان  انتقال  هرگاه 

حكم افراز را مّخل به حقوق خود بدانند 

به  ثالثی  معترض  هر  مانند  می توانند 

دادگاه مراجعه كنند.
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در پایان این مبحث ذکر نتیجه نشست قضایی 
نشست  و   1381 آبان  در  سوادکوه  دادگستری  در 
از  خالی   1381 سال  در  تبریز  دادگستری  قضایی 

لطف نیست.
اثبات  آن  خواسته  که  دعوایی  در  سؤال:   -1
شرکتی  سهم  ده  از  سهم  یک  به  نسبت  مالکیت 
باشد و خواهان در ضمن درخواست، تقاضای تأمین 
خواسته نماید، آیا دادگاه می تواند قرار تأمین خواسته 
 )113( ماده  به  توجه  با  اکثریت:  کند؟نظر  صادر 
در  را  خواسته  تأمین  قرار  که صدور  وا.م،  ق.آ.د.د.ع 
معلوم  عین  یا  معلوم  خواسته،  که  پذیرفته  صورتی 
باشد و در موضوع سؤال خواسته خواهان نیز معلوم 
سهام،  طرفی  از  و  سهم(  چند  از  سهم  )یک  است 
فروش  و  خرید  و  ستد  و  داد  قابل  و  محسوب  مال 
با درخواست خواهان،  دادگاه می تواند  لذا  باشد،  می  
قرار تأمین خواسته را جهت توقیف سهم صادر نماید. 
اقلیت: »هر چند قانونگذار در ماده )113( ق.آ.د.د.ع 
وا.م مقرر داشته: »نسبت به طلب یا مال معینی که 
در صورتی که حق،  نرسیده،  آن  تسلیم  هنوز موعد 
مستند به سند رسمی  و در معرض تضییع یا تفریط 
باشد، می توان درخواست تأمین نمود«. آنچه در ذیل 
مطالبه  زمره  در  آمده  مارالذکر  قانون   )113( ماده 
شده  مقرر  باشد،  می   معلوم  که  این  امثال  و  طلب 
است. در مانحن فیه چون خواسته آنها اثبات مالکیت 
سهم الشرکه می  باشد و خواسته هنوز به مرحله اثبات 
نرسیده، بنابراین هنوز خواسته خواهان معلوم نیست و 
به صراحت ماده )113( ق.آ.د.د.ع وا.م، وقتی می توان 
قرار تأمین خواسته را صادر نمود که خواسته معلوم 
فاقد  خواسته  تأمین  قرار  این وصف صدور  با  باشد. 
خواهان  صورت  این  در  بلکه  است  قانونی  وجاهت 
موقت  دستور  صدور  تقاضای  دادگاه  از  می تواند 

نماید.« 
نظر کمیسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه 
مورد،  در  دعوا  خواسته  که  براین  »عالوه  قضاییه: 

است  مال  بر  استیال  صالحیت  اعالم  نوعی  سؤال، 
تحویل  و  تصرف  قابل  معین  عین  دیگر  تعبیر  به  و 
موضوع  مالی  مستقیما  و  منجزا  و  نیست  تحول  و 
خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین خواسته 
امکان پذیر باشد، اصوال در این گونه دعاوی و دعاوی 
و  شرط  و  عهد  به  وفای  به  خوانده  الزام  به  راجع 
قراردادها برای اجرای حکم در آینده و حفظ و تأمین 
تقاضای  دعوا،  موضوع  مال  قالب صحیح حفظ  آن، 
صدور دستور موقت در باب دادرسی مدنی است که 
با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف 
از  مورد  ترتیب  این  به  شود.  تأمین  مال  آن  سهام 

مصادیق ماده )122( ق.آ.د.د.ع وا.م می باشد.«
2- سؤال: آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده 

)122( ق.آ.د.د.ع وا.م، قانونی است یا خیر؟ 
اتفاق آرا: »با توجه به ماده )126( ق.آ.د.د.ع وا.م 
که نحوه توقیف در اجرای قرار تأمین خواسته را به 
مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله نموده و لحاظ 
ماده )121( همان قانون که مال مورد توقیف ممکن 
است منقول یا غیر منقول باشد و اطالق ماده )122( 
از مفروض و مشاعی و  و عمومیت عین معین اعم 
لحاظ مواد )137( و )140( قانون اجرای احکام مدنی 
و نظریه شماره 7/59 - 1362/1/7 اداره حقوقی قوه 
قضاییه، توقیف مال مشاع فاقد اشکال قانونی است.

  نظریه شماره 7/59-1362/1/7: طبق مالک 
مواد )137( و )140( قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
1356 توقیف و مزایده اموال منقول بالاشکال است 
و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک، دایره اجرا 
مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و 
خواهد  طرفین  به  که  را  علیه  محکوم  سهم  میزان 
فروش  آگهی  در  مال  مشخصات  عنوان  به  رسید 

تصریح نماید.« 
در این خصوص نظر کمیسیون معاونت آموزش 
و تحقیقات قوه قضاییه نیز چنین بوده است: » توقیف 
مال مشاع به استناد ماده )122( قانون آیین دادرسی 

وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع و تقسیم آن



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

117

معین  عین  عمومیت  زیرا  ندارد  قانونی  منع  مدنی، 
شامل مفروز و مشاع هر دو می  باشد.«)8( 

نتیجه گیری
حاصل  ذیل  نتایج  حاضر،  مباحث  مجموع  از 

می گردد: 
1- رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد، از یک 
محسوب  حقوقی  تصرفی  و  است  عقد  رهن،  طرف 
می شود و از طرف دیگر در رهن، قبض شرط صحت 
است و قبض مال مشاع، تصرفی مادی است. لذا در 
مورد مال مشاع باید قائل به این بود که اجازه سایر 

شرکا برای به تصرف دادن مال مشاع الزم است. 
مرهونه  عین  تقسیم   -2
و  نیست  مرتهن  حق  منافی 
افراز  و  تقسیم  انجام  با  مرتهن 
نه  می شود  منتفع  مشاع  رهینه 
متضرر. اشاعه، عیب ملک است 
تقسیم،  با  که  است  بدیهی  و 
نتیجه  در  و  رفع شده  این عیب 
تر  آسان  آن  از  طلب  استیفای 
تصور  بنابراین  می گیرد  صورت 

ضرر مرتهن منتفی است. 
3- چنانچه چند نفر از ورثه، 

بنمایند،  را  خود  سهم  افراز  و  ترکه  تقسیم  تقاضای 
لیکن سهم االرث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا، 
بازداشت شده و در حال حاضر  اسناد  از طرف ثبت 
امکان فک آن نباشد، می توان ترکه را تقسیم نمود، 
زیرا اشاعه عیب ملک است و تقسیم و افراز ملک، 
سبب مرغوبیت ملک خواهد شد و حتی دعوت ذینفعی 
که سهم االرث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده 
که  فرض  بر  و  ندارد  ضرورتی  دادرسی،  به  است، 
تقسیم طوری به عمل آید که به زیان وی تمام شود، 
مطابق ماده )417( ق.آ.د.د.ع وا.م، می تواند به حکم 

تقسیم اعتراض بنماید )اعتراض ثالث(.  

پی نوشت ها
1.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، 

جلد 3، تهران، انتشارات امير کبير، ص 691.
لنگرودی، محمد جعفر، رهن و صلح،  2. جعفری 

تهران، انتشارات گنج دانش، ص 59.
3. نوبخت، يوسف، انديشه های قضايی، ص69 

شورای  آرای  جعفر،  محمد  لنگرودی،  جعفری   .4
عالی ثبت و شرح آن، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 53. 
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دايره المعارف 

علوم اسالمی، تهران، انتشارات گنج دانش، ص 31.
6.معاونت قضايی آموزش و تحقيقات دادگستری استان 
تهران، مجموعه  ديدگاه های قضايی قضات دادگستری 
اول،  چاپ  داديار،  نشر  تهران،  جلد1،  تهران،  استان 

1380، ص 251.
7.شهری وحسين آبادی، همان منبع، ص 256. 

8. نوبخت، همان منبع.
9. نوبخت، همان منبع،ص 4.

حسین قربانیان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی( 

سهام، مال محسوب و قابل داد و ستد و 

خريد و فروش می  باشد، لذا دادگاه می تواند 

با درخواست خواهان، قرار تأمين خواسته 

را جهت توقيف سهم صادر  نمايد.
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محمد تقی آملی
 

  والدت : 1320 ق.
  محل والدت : تبریز

  وفات : 1390 ق.     
  محل دفن : نجف

  محل تحصیل : تبریز، نجف 
  اساتید: حضرات میرزا احمد امینی، سید محمد  

  موالنا، سید مرتضی خسرو شاهی و ... 
  تألیفات: الغدیر، العتره الطاهره فی الکتاب العزیز و ... 

او پروردۀ مکتب علوی بود و عمر خود را به دفاع از 
مذهب تشیع و پاسخ گویی به شبهات و تهمت های مخالفان 
شیعه صرف کرد. وی در کتاب الغدیر که همگان او را به 
نام »اثر سترگ« می شناسند، با بررسی اسناد حدیث غدیر 
به اثبات این واقعة مهم پرداخت. دکتر سید جعفر شهیدی 
که در نجف و تهران از یاران عالمه بود می گوید: »عالمه 
امینی به من گفت که برای تألیف الغدیر ده هزار جلد کتاب 
خوانده ام. او مردی گزافه گو نبود. وقتی می گفت کتابی را خوانده ام، به درستی خوانده و در ذهن سپرده و از آن 
یادداشت برداشته بود.« ایشان خود می فرمود : »هرگاه پشت میز می نشستم که الغدیر را بنویسم، مثل این که علی 

)ع( را در کنار میزم می دیدم که مطالب را به من دیکته می فرمود.«
قرآن و نهج البالغه دو کتاب بود که بارها در حین مطالعه، اشک بر چشمانش جاری می ساخت. بسیار به زیارت 
امیرالمؤمنین )ع( مشرف می شد. پس از ورود به حرم، فروتنی خاصی او را فرا می گرفت، به خواندن زیارات وارده 
می پرداخت و باران اشک ازمحاسن شریفش جاری می شد. می فرمود: »من عمری دراز می خواهم که بنشینم و بر 
مصیبت ها و مظلومیت های علی )ع( بگریم.« برای زیارت امام حسین )ع( را نجف تا کربال را طی سه روز با پای 
پیاده می پیمود و در آن حرم تنها گریه های بسیارش بود که سخن می گفت. کثرت فعالیت های علمی او را از تهجد 
و عبادت دور نمی داشت. زمانی یک ماه در مشهد مانده بود . در هر شب هزار رکعت نماز می خواند. از او پرسیدند: 
»آقا! خسته نمی شوید؟« پاسخ داد: »ماهی از شناکردن خسته نمی شود.« لحظات آخر حیات شریفش، دهان خویش 
را با آب مخلوط به تربت کربال تر کرد و خواست تا برایش دعا عدیله بخوانند و خود آرام زیر لب زمزمه می کرد. 
آخرین کلماتش این بود: »خدایا این سکرات مرگ است که بر من عارض شده ، پس بر من توجه فرما و مرا بر 
خودم یاری ده، آن گونه که صالحان را بر خودشان یاری می دهی . . . « و هنوز این دعا را به پایان نبرده بود که 
دعوت حق را لبیک گفت. از مرحوم بحرالعلوم نقل است : » در خواب دیدم که آقا امیرالمؤمنین )ع( بر لب حوض 
کوثر ایستاده اند. افراد می آیند و موال به آنان آب می دهد. وقتی مرحوم عالمه امینی نزدیک حوض رسید ، حضرت 
امیر )ع( ظرف را گذاشت، آستین ها را باال زده ، با دو دست خود به عالمه آب نوشانید و خطاب به ایشان فرمود: » 

بَّیَض اهلل وجَهک کما بّیضَت وجهی« )خداوند رویت را سپید کند، آن چنان که روی ما را سپید کردی!(

مأخذ: هيئت تحريريه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس،افالکيان خاک نشين، انتشارات موسسه فرهنگی 
مطالعاتی شمس الشموس، چاپ 3، 1387،ص 4
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چکیده

یکی از موضوعات مورد اختالف بین حقوقدانان از جمله قضات که موجب 

تشتت آراء قضایی شده است، نسخ یا عدم نسخ ماده )7( قانون حمایت خانواده 

دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  یعنی  قانون الحق  با   1353 مصوب  )ق.ح.خ( 

عمومی و انقالب در امور مدنی )ق.آ.د.د.ع وا.م( مصوب 1379 است. این تشتت 

به حدی است که به مجموعه های قوانین منتشر شده نیز سرایت نموده است. 

به نظر می رسد ماده )7( ق.ح.خ تناقضی با ماده )11(ق.آ.د.د.ع وا.م ندارد و با 

تفکیک دعاوی بر اساس ارتباط یا عدم ارتباط اتخاذ تصمیم در یک دعوی نسبت 

به دعوی دیگر، می توان پاسخی متقن به این سوال داد.

قانون  خانواده،  دادگاه  محلی،  صالحیت  دعوی،  دو  ارتباط  واژه:  کلید 
حمایت خانواده 

مدرس دانشگاه آزاد اسالمي 

»نگاهي به ماده )7( قانون حمایت خانواده «

علي نوریان
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درآمد
محاکم  حوزه  در  اختالفي  مباحث  از  یکي   
است.  ق.ح.خ   )7( ماده  نسخ  یا  حاکمیت  خانواده، 
به موجب ماده مذکور: »هرگاه زن و شوهر، دعاوي 
طرح  یکدیگر  علیه  را  خانوادگي  اختالفات  از  ناشي 
نمایند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده، 
صالحیت رسیدگي خواهد داشت و هرگاه دو یا چند 
باشد،  به دادگاه تسلیم شده  دادخواست در یک روز 
رسیدگي  به  صالح  زن،  اقامت  محل  حوزه  دادگاه 
مقیم  زوجین  از  یکي  صورتي که  در  بود.  خواهد 
طرفي که  اقامت  محل  دادگاه  باشد،  کشور  از  خارج 
در ایران است صالحیت رسیدگي دارد و اگر طرفین 
مقیم خارج باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحیت 

رسیدگي خواهد داشت.«
»آیین  وا.م:  ق.آ.د.د.ع    )1( ماده  موجب  به 
دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است که در 
مقام رسیدگي به امور حسبي و کلیه دعاوي مدني و 
بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقالب، تجدیدنظر، 
دیوان عالي کشور و سایر مراجعي که به موجب قانون 

موظف به رعایت آن مي باشند به کار مي رود.«
سؤال  این  الذکر  فوق  ماده  تصویب  به  باتوجه 
صالحیت  بحث  بر  حاکم  قانون  آیا  است که  مطرح 
در محاکم خانواده، صرفًا قانون آیین دادرسي مدني 
است و محاکم خانواده از حیث صالحیت محلي تابع 
قانون مذکور هستند یا ماده )7( ق.ح.خ نیز، کماکان 
قابلیت اجرا دارد؟ و اساسًا این دو ماده چگونه قابل 

جمع مي باشند؟ 

الف- تشتت آراء
اظهارنظرهاي  از  پاره اي  ذکر  به  جا  این  در 
قوه  حقوقی  اداره  مشورتي  نظریات  و  حقوقدانان 
قضات  آراء  تشتت  عمق  به  تا  مي پردازیم  قضاییه 
پي ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، 

نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقي را برمی گزینیم: 
شده  منتشر  مقررات  و  قوانین  مجموعه  به  نگاهي 
اختالف بین تدوین کنندگان این مجموعه ها را نشان 
شده  منتشر  مجموعه   در  مثال  عنوان  به  دهد.  می 
قوانین  تنقیح  و  تدوین  پژوهش،  معاونت  سوي  از 
عنوان  تحت  اسالمي  جمهوري  ریاست  مقررات  و 
»مجموعه آیین دادرسي مدني- جلد دوم«، ماده )7( 
ق.ح.خ ذکر نشده و این ماده در زمره مواد منسوخه 
صرفًا  و  است  شده  برشمرده  خانواده  حمایت  قانون 
مواد  و   )19( ماده  تبصره  و  و)18(   )14(  ،)13( مواد 
)20(، )23( و )24( و تبصره ماده )25( قانون مذکور 
ذکر شده است.)1( همین نظر در مجموعه تنقیح شده 
قوانین و مقررات حقوقي که به اهتمام معاونت حقوقي 
و توسعه قضایي قوه قضاییه در سال 1384 منتشر 
»مجموعه  در  اما  می شود،  مشاهده   گردیده  است 
قوانین مقررات خانواده « که توسط یکي از دو مرجع 
در  ریاست جمهوري«  حقوقي  »معاونت  یعني:  فوق، 
 )7( ماده  است،  منتشر گردیده  و  چاپ   1384 پاییز 
قانون حمایت خانواده ذکر گردیده است و ذیل همین 
نظریه مشورتي شماره 7/2290 - 1383/4/8  ماده 
شده  درج  شرح  بدین  قضاییه  قوه  حقوقي  اداره 
فرض  به  عنایت  با  ق.ح.خ،   )7( »ماده  است که:)2( 
محل  در  دعوا  اقامه  لزوم  قاعده  به  مقنن،  قانوني 
اقامت خوانده، خدشه اي وارد نمي کند. مثاًل اگر زوجه 
خواسته  به  مقیم کرج  زوج  طرفیت  به  تهران،  مقیم 
به  مي باشد،  مشار الیها  در حضانت  طفلي که  استرداد 
با  نیز  زوج  و  بدهد  دادخواست  کرج  خانواده  دادگاه 
عدم  ادعاي  به  زوجه،  طرفیت  به  دادخواست  تقدیم 
صالحیت زوجه در نگهداری فرزند در دادگاه خانواده 
تهران، خواستار اتخاذ تصمیم به نگهداري طفل نزد 
خود شود، درحالي که هر دو طرف قاعده اقامه دعوا 
 )11( ماده  خوانده }موضوع  اقامت  محل  دادگاه  در 
خانواده  حمایت  قانون  رعایت کرده اند،  را  قانون{ 

نگاهی به ماده )7( قانون حمایت خانواده
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مصلحت  رعایت  و  بانوان  حال  و  وضع  به  توجه  با 
خانواده طي نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را 
صالح به رسیدگي نسبت به هر دو دعوا تعیین کرده 
است و لذا ماده )11(، ماده )7( قانون حمایت خانواده 

را در مورد مزبور نسخ نکرده است.«
و  قوانین  مجموعه  »در  که  است  توجه  قابل 
و  پژوهش  معاونت  سوي  از  که  خانواده«  مقررات 
سال  در  جمهوري  ریاست  قوانین  تنقیح  و  تدوین 
1382 چاپ شد ماده )7( ق.ح.خ ذکر نشده بود و به 
نظریه مشورتي فوق الذکرموثر در  ارائه   نظر مي رسد 

درج این ماده بوده است.)3( 
و کمیسیون هاي  قوه قضاییه  آموزش  معاونت 

این  به  پاسخ  در  آن  تخصصي 
متقاضي  زوجین  »اگر  سؤال که: 
طالق، مقیم خارج از ایران باشند 
و قصد طالق در ایران را بنمایند 
چه دادگاهي صالح است؟« چنین 
پاسخ داده  است : »باتوجه به مالک 
قسمت اخیر ماده )7( ق.ح.خ که 
مقرر داشته؛ اگر زوجین )طرفین( 
مقیم خارج باشند، دادگاه عمومي 
تهران )خانواده( صالح به رسیدگي 

چنین دعوایي خواهد بود، لذا این دعوا باید در دادگاه 
این نظر ماده )7(  اقامه شود.« طبق  خانواده تهران 

ق.ح.خ به قوت خود باقي است.)4(  
معاونت  قضایي  نظریه  کمیسیون  اساس  بر 
آموزش قوه قضاییه، در بررسي نشست هاي قضایي 
محلي  صالحیت  موضوع  خصوص  در  قضات کشور 
است:  شده  اظهارنظر  این گونه  خانواده،  دادگاه 
»صالحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوي مربوطه 
برحسب مقررات ماده )11( ق.آ.د.د.ع وا.م، صرفًا محل 
روز  یک  در  زوجین  اگر  لیکن  است.  خوانده  اقامت 
دعاوي متعددي به دادگاه هاي مختلف خانواده تقدیم  

کنند، بر طبق مقررات ماده )7( ق.آ.د.د.ع وا.م عمل 
داده  آن  به  مقدم  دادخواست  دادگاهي که  و  مي شود 
یا  دو  هرگاه  و  دارد  رسیدگي  است، صالحیت  شده 
چند دادخواست در یک روز تسلیم شود، دادگاه حوزه 

محل اقامت زن، صالح به رسیدگي خواهد بود«.)5(  
     اداره حقوقي قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتي 
شماره 7/3306- 1383/5/11 چنین اظهارنظر نموده 
است: »در ماده )1( ق.آ.د.د.ع وا.م ، مقرر شده است 
مقرراتي  و  اصول  مجموعه  مدني  آیین  دادرسي  که 
و کلیه  حسبي  امور  به  رسیدگي  مقام  در  که  است 
به  توجه  با  و  مي رود  به کار  غیره  و  مدني  دعاوي 
این که دعاوي خانوادگي در زمره دعاوي مدني است، 
به  ملزم  خانواده  دادگاه هاي  لذا 
در دعاوي  قانون مذکور  اعمال 

خانوادگي مي باشند.«)6(  

نظریه های  بررسي  ب- 
حقوقدانان

یکی از حقوقدانان نیز، ماده)1( 
ق.آ.د.د.ع وا.م را در رسیدگي به »کلیه 
»دادگاه هاي  در  مدني...«  دعاوي 
عمومي« و... الزم الرعایه دانسته و 
معتقد است از آنجا که »دادگاه خانواده« نیز شعبي از 
دادگاه عمومي محسوب مي شود لذا در این دادگاه نیز 
قانون جدید آیین دادرسي مدني الزم الرعایه است.)7(  
تشریفات  رعایت  ایشان،  نظر  به  حتي  و        
آیین دادرسي مدني در محاکم خانواده ضروري است. 
این درحالي است که شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي 
آورده   1384/9/13  -  514 شماره  رأي  در  قضات 
است که: »آقاي رییس شعبه... دادگاه عمومي تهران 
رسیدگي  مهریه  مطالبه  دعوای  به  خانواده که  ویژه 
مي کرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهي توسط 
و  نکرده  صادر  واخواهي  قبولي  قرار  محکوم علیه، 

با  ارتباط كامل  مطروحه  دعاوي  چون 
يكديگر ندارند و نتيجه يكي در ديگري 
اصلي  قاعده  بايد طبق  لذا  ندارد،  اثر 
و اساسي طرح دعوا در محل اقامت 
خوانده )موضوع ماده )11( ق.آ.د.د.ع 

وا.م( طرح شود.

علي نوریان )مدرس دانشگاه آزاد اسالمي( 
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وارد رسیدگي شده و دستور توقف اجرا داده، مرتکب 
به  ملزم  مزبور  دادگاه هاي  زیرا  است  نشده  تخلف 
همچنین  نیستند.  آیین  دادرسي  تشریفات  رعایت 
اظهارنظرکردن در خصوص ادعاي اعسار واخواه به 
جهت این که نظر به رد اصل واخواهي داشته است، 
نامبرده  برائت  بر  رأي  فلذا  نمي رسد  به نظر  تخلف 

صادر مي گردد.«)8(  

ج- فروض مختلف قضیه
به نظر مي رسد ماده )7(  ق.ح.خ با مواد )1( و 
)11( ق.آ.د.د.ع وا.م قابل جمع است و با جمع دو ماده 
تصور  را مي توان  دعوا  فروض مختلف طرح  مذکور 
تعیین صالحیت  در خصوص  قانوني  راه حل  و  نمود 

دادگاه ارائه داد:
زن  از سوي  متعدد  خانوادگي  دعاوي  1- طرح 
 و  شوهر  علیه یکدیگر در حوزه قضایي واحد: در این 
حالت، قانون حاکم، ماده )103( ق.آ.د.د.ع وا.م است 
ارتباط کامل  اگر دعاوي مطروحه که  این نحو که  به 
با یکدیگر دارند، به یک شعبه ارجاع داده باشند لذا 
رسیدگي  توأمان  و  شده  ادغام  مطروحه  پرونده هاي 
باشند،  مطرح  شعبه  چند  در  چنان چه  و  مي شود 
یک جا  ارجاع،  مقام  یا  اول  شعبه  رییس  تعیین  با 
وکال  ماده،  این  مورد  در  البته  شد.  خواهد  رسیدگي 
یا اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوي مربوطه، 

مستحضر نمایند.
عبارت  تعریف  در  ق.آ.د.د.ع وا.م   )141( ماده 
»ارتباط کامل« بیان مي کند که: »بین دو دعوا وقتي 
ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، 

مؤثر در دیگري باشد.«
مختلف  در شعب  مطروحه  دعاوي  اگر  بنابراین 
حوزه  یا  قضایي  مجتمع  یک  در  خانواده  دادگاه 
قضایي واحد، ارتباطي با یکدیگر نداشته باشند مثل 
یا  تمکین  به  الزام  دعوای  و  مهریه  مطالبه  دعوای 

استرداد جهیزیه،  با دعوای  فرزند  با  دعوای مالقات 
ماده 103 قابل اعمال نیست ولي دعوای تمکین و 
دعوای مطالبه نفقه که در یکدیگر اثر دارند یا دعاوی 
مالقات فرزند و حضانت که اثر مستقیم در یکدیگر 
دارد، در این حالت ماده )7(  ق.ح.خ مجري نخواهد 
از سرگرداني زوجین در  نظر،  این  بدیهي است  بود. 
شعب مختلف و کسر پرونده از موجودي یک شعبه 
و ارجاع به شعب دیگر جلوگیري مي نماید و از اطاله 

دادرسي نیز مي کاهد.
 2- طرح دعاوي خانوادگي داراي ارتباط کامل 
در حوزه های قضایي مختلف: در این حالت، چاره اي 
زوج  اگر  ندارد.  وجود  ق.ح.خ   )7( ماده  اعمال  جز 
طرفیت  به  تمکین  به  الزام  خواسته  به  دادخواستي 
زوجه که مقیم اصفهان است، طرح نماید، درحالي که 
خود در حوزه قضایي »بادرود« ساکن است و زوجه 
متقاباًل دعوایي با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایي 
محل اقامت زوج در »بادرود« مطرح نماید، در هر دو 
مورد، زوجین با استناد به ماده )11( ق.آ.د.د.ع وا.م، دو 
دعوا را در محل اقامت خوانده طرح نموده اند لیکن از 
آن جا که این دعاوی با یکدیگر ارتباط  کامل دارند و 
اتخاذ تصمیم در یکي مؤثر در دیگري است، ماده )7( 

ق.ح.خ قابل اعمال است.
در  غیرمرتبط  خانوادگي  دعاوي  طرح   -3   
حوزه هاي قضایي مختلف: براساس آن چه در بند )2( 
گفتیم، چون دعاوي مطروحه ارتباط کامل با یکدیگر 
باید  لذا  ندارد،  اثر  دیگري  در  یکي  نتیجه  و  ندارند 
محل  در  دعوا  طرح  اساسي  و  اصلي  قاعده  طبق 
ق.آ.د.د.ع وا.م(   )11( ماده  )موضوع  خوانده  اقامت 
طرح شود و صدور قرار عدم صالحیت از یک حوزه 
قضایي به حوزه دیگر صحیح نیست. به ویژه آن که  
دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو 
امر مشخص نیست و نیاز به استعالم دارد. چنان چه 
هر دادگاهي بخواهد این استعالم را از دادگاه دیگر 

نگاهی به ماده )7( قانون حمایت خانواده



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

123

بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث 
اطاله دادرسي مي شود. در حالي که رسیدگي هریک 
هیچ  دادگاه  آن  نزد  دعوای مطروحه  به  دادگاه ها  از 
مانعي ندارد، زیرا نتیجه رسیدگي به پرونده، موکول 
عنوان  به  نیست.  دیگر  پرونده  در  تصمیم  اتخاذ  به 
مثال رسیدگي به دعوای مطروحه از سوي زوجه به 
خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطي 
با طرح دعوای الزام به تمکین مطروحه از سوي زوج 
قانون   )7( ماده  به  استناد  حالت  این  در  لذا  ندارد. 

حمایت خانواده اشکال دارد.
  نکته مهمي که در ماده )7( قانون مذکور به آن 

تصریح شده و در مقام عمل کمتر 
آن  مي گیرد  قرار  عنایت  مورد 
است که در این ماده آمده است: 
دعاوي  شوهر  و  زن  »هرگاه 
را  خانوادگي  اختالف  از  ناشي 
نمایند....«  طرح  یکدیگر  علیه 
مطروحه  دعاوي  تمام  اگر  لذا 
مطالبه  مثل  باشد  زن  ناحیه  از 
استرداد  نفقه،  مطالبه  مهریه، 
مطالبه  طفل،  استرداد  جهیزیه، 
اجرت المثل و دعواي دیگري از 
نشده  طرح  زن  علیه  مرد  سوي 

دعوا،  هر  در  و  ندارد  اعمال  قابلیت   )7( ماده  باشد، 
تعیین صالحیت به استناد قانون آیین دادرسي مدني 

تعیین مي باشد.
4- طرح دعوا درحالتي که یکي از زوجین مقیم 
خارج از کشور باشد: در این حالت چنان چه خوانده در 
خارج از کشور باشد ماده )7( ق.ح.خ صراحت دارد  که 
دادگاه محل اقامت طرفي که در ایران است صالحیت 

رسیدگي دارد.
5- طرح دعوای خانوادگي در صورتي که زوجین 
دادگاه  حالت  این  در  باشند:  کشور  از  خارج  مقیم 

اگر تمام دعاوي مطروحه از ناحيه زن 
مطالبه  مهريه،  مطالبه  مثل  باشد 
نفقه، استرداد جهيزيه، استرداد طفل، 
ديگري  دعواي  و  اجرت المثل  مطالبه 
از سوي مرد عليه زن طرح نشده باشد، 

ماده )7( قابليت اعمال ندارد.

شهرستان تهران صالحیت رسیدگي دارد و ماده )7(
ق.ح.خ در این خصوص صراحت دارد. لذا در خصوص 
ایراني مقیم خارج از کشور که قصد طالق  هموطنان 
توافقي دارند حتي با تعیین وکیل، طبق ماده مذکور 

باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.

پی نوشت ها
1-  مجموعه آيين دادرسي مدني، جلد 2، معاونت 
رياست  مقررات  و  قوانين  تنقيح  و  تدوين  پژوهش، 

جمهوري، 1383، ص 280.
معاونت  خانواده،  مقررات  و  قوانين  مجموعه   -2
1384،ص  رياست  جمهوري،  مجلس  امور  و  حقوقي 

.249
مقررات  و  قوانين  مجموعه   -3
خانواده، معاونت پژوهش و تدوين 
و تنقيح قوانين و مقررات رياست 

جمهوري، 1382، ص 81 .
4- معاونت آموزش و تحقيقات 
قضايي  مشاوره  قضاييه،  قوه 
قضا،  نشر  قم،  اول،  جلد  تلفني، 

1384،ص28.
5- معاونت آموزش و تحقيقات 
مجموعه نشست هاي  قوه قضاييه، 
دادرسي  آيين  »مسايل  قضايي 
قضا،  نشر  قم،  جلد9،  مدني)1(، 

چاپ اول، 1382، ص43.
بابک،  ارباطي،  ايراني   -7
مجموعه نظريه های مشورتی قوه 

قضاييه، 1385، ص189.
جلد  مدني،  دادرسي  آيين  عبداله،  شمس،   -6

نخست، چاپ 11، 1385، ص70.
8- مجتمع قضايی خانواده )1( تهران، تعالي خانواده، 
تهران، شماره های 17-16،بهمن و اسفند 1384، ص53.

علي نوریان )مدرس دانشگاه آزاد اسالمي( 
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مقامات عالیه با نماز اول وقت 

قال اهلل عزوجل: »ان لعبدی علی عهدا ان 
اقام الصلوه لوقتها ان ال اعذبه و ان ادخله الجنه 
بغیر حساب.« خداوند متعال فرمودند: »من تعهدی 
نسبت به بنده ام دارم که اگر نماز را در وقتش به پا دارد 

او را عذاب نکنم و بی حساب او را به بهشت ببرم.« 
)رسول اكرم)ص(، كنزالعمال، ج 7، ح 19036(

نقل  قاضی)ره(  آقای  مرحوم  از  بهجت  آقای  و  عالمه  مرحوم 
ایشان می فرمود: »اگر کسی نماز واجبش را اول وقت  می کردند که 
بخواند و به مقامات عالیه نرسد، مرا لعن کند !)و یا فرمود: به صورت 
من تف بیندازد(. اول وقت ِسّر عظیمی است، »حافظوا علی الصلوه«. خود نکته 
ای است غیر از »اقیموا الصلوه«این که انسان اهتمام داشته باشد و مقید باشد 
که نماز را اول وقت بخواند،  فی حد نفسه آثار زیادی دارد، ولو حضور قلب هم 

نباشد ! 
توشه از طاعت يزدانت همی بايد كرد                    كه در اين َصعب سفر، طاعت ِ او توشه ماست

)ديوان ناصر خسرو، ص 20(

بيا بيا دِل خود سرای آن نگار كنيم                     صالت را به وقت آن، هديه به سوی يار كنيم
)ر. م(

ای نماز ای بهترين آوازها                     ای معمايی ترين پروازها 
با تو ما در وادی عشق و طلب                    شادمانه، عاشقانه، خنده لب

)جواد ثاقب(

مأخذ: در محضر بزرگان، ص99
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•رأی وحدت رویه شماره 708- 1387/5/22 دیوان عالی کشور

گزارش پرونده

1-  طبق محتویات پرونده کالسه 1386- 1220 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، آقای)الف( 
اقامه دعوی نموده، که شعبه بیستم  ادامه زندگی مشترک  الزام به تمکین و  به طرفیت خانم)ب( به خواسته 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان بدین شرح ذیل اقدام به صدور رأی نموده است: ». . . با عنایت به این که زوجه 
صراحتًا تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده است و نظر به این که با 
احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط 
است و حسب استعالم از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسک به حق 
حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با  وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه،  که مدت ها 
طول خواهد کشید، عماًل موجب حرج برای زوج خواهدبود و نظر به این که حکم موضوع منوط نمودن تمکین 
به وصول مهریه در چنین حالتی)اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه( در قانون مدنی مبهم 
می باشد، لذا به استناد اصل )167( قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات 
محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد 
حق حبس ساقط می گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر 

و اعالم  می نماید. «

دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه 
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این رأی در شعبه ششم تجدید نظر استان به موجب دادنامه شماره 1370-  1386/8/13 با این استدالل 
که»با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه،  زوج باید اقساط معین را پرداخت نماید و مهریه 
صرفًا نسبت به همان مقدار حال بوده و نسبت به مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه، شرط مذکور 
در قسمت اخیر ماده )1085( قانون مدنی محقق نمی شود و زوجه نمی تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور 

استفاده نماید«،  مورد تأیید قرار گرفته است. 
2- به حکایت محتویات پرونده کالسه 105- 1386 شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان،  شعبه 
به  خوانده  الزام  خواسته  به  خانم)ب(،  طرفیت  به  آقای)الف(  دعوی  مورد  در  حقوقی،  عمومی -  دادگاه  بیستم 
تمکین،  طی دادنامه شماره709 -  1386 عینًا با استداللی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض 
گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت،  صادر نموده است،  که شعبه 19 
دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیها،  طی دادنامه شماره75-  1386/9/4 
بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده است: ». . . نظر به این که اواًل: قانونگذار ضمن ماده )1085( قانون مدنی صراحتًا 
نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنان چه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که 
در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل )167( قانون اساسی خارج بوده و نمی توان با وجود 
صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیًا: در ماده قانونی مارالذکر 
پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطالق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی تواند نافی 
حق حبس زوجه گردد. ثالثًا: تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه،  وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد 
عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده اند تبدیل به مؤجل نمی نماید. رابعًا: زمانی که قانون منتشر می گردد فرض بر 
این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح 
اقدام  نموده اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی تواند 
حق مذکور را ضایع نماید و مضافًا، زوج با علم و اطالع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم 
بضاعت وی نمی تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید. . . لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم 

به رد دعوی صادر و اعالم می نماید. «

نظریه دادستان کل کشور
زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این 

که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.)ماده 1085 قانون مدنی(
یجوزان یجعل المهر کله حااًل ای بالاجل و مؤجاًل و ان یجعل بعضه حااًل و بعضه مؤجاًل، و للزوجه مطالبه 
الحال فی کل حال بشرط مقدرۀ الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها 
الحال،  سواء کان الزوج موسراٌ او معسراٌ، نعم لیس لها االمتناع فیما لوکان کله او بعضه موجاٌل و قد اخذت بعضه 

الحال)تحریر الوسیله، جلد دوم، کتاب النکاح، فصل فی مهر، مسأله 11(

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
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پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا 
طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است 
نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعًا و عرفًا منوط به مطالبه و عند القدره و عنداالستطاعه است. ادعای توافق 
بر حال بودن در زمان عقد نیز اواًل صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی شود. 
در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه داللت دارد. این 
قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون 
به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طالق و فساد نیز 
ایجاب می کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد 
عمل نماید و تقسیط مهریه، مجوز عدم تمکین زوجه نمی شود. به عالوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد 
نکاح می باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خالف آن احراز شود و عقد نکاح را نباید به مفهوم 

معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود. 
موضوع تقاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت، حق خاص است و محدود به شرایط امکان است 
و در صورت شک و یا ابهام، حق مطلق از بین نمی رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه 
ازدواج و نکاح نمی باشد. وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عام است 
و در صورت اعسار، عماًل زوج با تکلیفی مواجه نمی باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می کند نه این 
که قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق 
قانون و توسط محکمه صادر شده است و مشکل مهریه های غیر متعارف و سوء استفاده نیز باید توسط شرایط 
ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود. در این مورد امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسر است و مصالح 

خانوادگی و اجتماعی ایجاب می کند که ارتباط زناشویی برقرار باشد. 
ضمنًا در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط 
است و حسب استعالم از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است. همانطور که قسمت 
اخیر در رأی شعبه 6 دادگاه تجدید نظر آمده است و استدالل های شعبه 19 نیز موجه نمی نماید. اواًل ماده 1085 
صراحت ندارد در مورد این پرونده و تقسیط بر اساس حکم محکمه و بلکه به صورت مطلق را می گوید که حال 
باشد یا مؤجل)متن شرایع و نظر صاحب جواهر نظر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما( 

و قانون صراحت ندارد واال اختالف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بالوجه است. 
استنباط این که مهریه نیز بر کل مهریه اطالق می شود و ادعای این که پرداخت قسمتی نمی تواند نافی حق 
حبس زوجه گردد، ادعای بدون دلیل است. این که گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن 
مهریه را که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، تبدیل به مؤجل نمی کند، این هم صحیح نمی باشد، 
چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی شود و مهریه هایی که در دهه های 
بلکه  نیست،  نیز معلوم  توافق  و  ندارند  را  به صورت حال  پرداخت  امکان  نوعًا  اخیر در دفترچه ها ذکر می شود 

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
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عندالقدره و االستطاعه است. این که انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی 
نیز ضایع نمی شود.  بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصالح است و حقی  در حق مکتسب بودن نمی باشد، 
چطور عدم بضاعت زوج موجب می شود تا زوجه فرد معسر را زندانی کند. زندانی کردن فردی که تمکن ندارد، 
خالف شرع است و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم 
به محبوس کردن می نماییم. این با سیاست های حبس زدایی نیز منافات دارد. در هر صورت نظر به جهات یاد 
شده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می باشد، سایر مسایل باید براساس مقررات 

دیگر پیگیری شود. 

رأی وحدت رویه شماره 708 – 1387/5/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
»به موجب ماده )1085( قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل 
شوهر دارد امتناع کند، مشروط براین که مهر او حال باشد. ضمنًا در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند مهر 
را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت 
به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفًا ناشی از عسر و حرج زوج در 
پرداخت یک جای مهر بوده، مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل 
نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اواًل حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر 
نیست. ثانیًا موضوع مهر در ماده مزبور داللت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ  قسط یا اقساطی از آن 
دلیل بردریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون  تشخیص می شود. 
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه 

برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور الزم االتباع می باشد.«

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
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رأی شماره 205-  1387/4/2هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خواسته: ابطال ماده )75( آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری. 

مقدمه
آیین نامه اجرایی قانون کانون  شاکی به شرح دادخواست تقدیمی آعالم داشته است، مطابق ماده )70( 
کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 111/02/2797 
-  1382/7/28 وزارت دادگستری و به استناد ماده )40( قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 
1381 وضع وتدوین شده است، در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن گذشته و تعقیب نشده باشد و 
یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد. 
2-  قوه مجریه در حالی این حکم را وضع کرده است که نه تنها در هیچ یک از )41( ماده قانون کارشناسان 
رسمی دادگستری مصوب 1386/1/18 قوه مقننه چنین اجازه و حکمی را وضع نکرده است بلکه هیأت عمومی با 
صدور رأی شماره 66 -  1383/2/27 در پرونده کالسه 321/81 صریحًا چنین اظهارنظر قضایی کرده است. 
وظایف  از  دادگستری  انتظامی وکالی  تخلفات  تعقیب  زمان  مرور  شمول  خصوص  در  آمره  قاعده  »وضع 
اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن، اختصاص به 
حکم قانونگذار دارد، بنابراین ماده )86( آیین نامه مورد شکایت)آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی 
دادگستری مصوب آذر 1334 وزارت دادگستری( به جهت اعالم مرور زمان به لحاظ انقضای دو سال از تاریخ 
ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی، خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال 
می گردد.« بنابر مراتب فوق تجویز شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی که بر اقدام قوه مجریه و ناشی 
از آن است در این باره مفقود بوده بی تردید از مصادیق بارز خروج از آیین نامه نویسی و ورود به قانونگذاری 
می باشد که در تغایر و تضاد با اصل تفکیک قواست. لذا به استناد ماده )42( قانون دیوان عدالت اداری مصوب 
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1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 70 قانون اساسی، ابطال ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون 
کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران را تقاضا دارد. 

مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2666/2595 - 1387/1/18 
و  دادگستری  وزارتی  دفتر  کل  مدیر   1386/12/20-111/02/22015 شماره  تصویرنامه  ارسال  به  مبادرت 
پیوست های آن نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به بند 8 رأی شماره 66 - 1383/3/28 هیأت 
استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  قانون  آیین نامه الیحه  به  اداری که راجع  عمومی دیوان عدالت 
1344 موردی مشابه را، نوعی تقنین و خارج از اصول آیین نامه نویسی قلمداد کرده و اقدام به ابطال آن نموده 
است، به نظر می رسد دعوای مطروحه در خصوص دادخواست ابطال ماده )70( آیین نامه اجرایی قانون کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وارد و اشکال فوق الذکر قابل پذیرش بوده و می بایست نسبت به 

آن اصالح صورت گیرد. 
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل 

شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 

رأی هیأت عمومی
»طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف 
و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین جهات اسقاط مراحل تعقیب و مجازات 
که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به این که 
مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان 
به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست، بنابراین ماده )70( آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر 
که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف 
شدن تعقیب کارشناس متخلف اعالم داشته است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع 
مقررات دولتی تشخیص داده می شود، مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری 

اسالمی آیران و ماده یک و بند یک ماده )19( و ماده )42( قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. 

رأی شماره 56- 1387/2/1هیأت عمومی ديوان عدالت اداری

خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب سوم، ششم و بیستم دیوان عدالت اداری. 
مقدمه

الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کالسه 1994/84 موضوع شکایت خانم)الف( به طرفیت، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 2407-  1385/7/25 
چنین رأی صادره نموده است: »با عنایت به محتویات پرونده و مدلول ماده )19(قانون استخدام کشوری 
مصوب 1345 شکایت شاکیه وارد تشخیص نگردید و مشمول شقوق ماده )11( قانون دیوان عدالت اداری 

نمی باشد، حکم به رد آن صادر و اعالم می گردد.«
تجدیدنظر  تقاضای  موضوع   2955/85 کالسه  پرونده  به  رسیدگی  در  تجدیدنظر  دوم  شعبه  الف-2- 
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خانم)الف( نسبت به دادنامه شماره 2407 -  1385/7/25 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 1161- 
1386/4/27با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عینًا تایید و استوار نموده است. 

ب-  شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1365/84موضوع شکایت خانم)ب( به طرفیت معاونت امور 
مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه 
شماره 460 -1385/2/11 چنین رأی صادر نموده است، ماحصل ادعای شاکی این است که وی در سال 
1381 براساس مجوزهای استخدامی  سازمان مدیریت در آزمون استخدامی در رشته پرستاری ثبت نام و با حکم 
رسمی آزمایشی مشغول به کار گردیده است، اما سازمان مدیریت به استناد مصوبه مورخ 1381/6/24 هیأت 
وزیران از استخدام رسمی وی امتناع و نظر به استخدام پیمانی او داشته است. نظر به این که تبدیل وضعیت 
استخدامی وی از رسمی به پیمانی نافی حقوق مکتسب وی بوده و با توجه به این که تبدیل وضعیت شاکی به 
پیمانی موضوع مصوبه مورخ 1381/6/24 هیأت وزیران طبق آراء شماره 597 الی 652 -  1383/12/9 هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است، لذا به ورود خواسته شاکی اظهارنظر می گردد. 
به پرونده کالسه 1233/83 موضوع شکایت خانم)ج( به طرفیت  ج-  شعبه ششم دیوان در رسیدگی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 1719 -  1385/8/22 
چنین رأی صادر نموده است: »نظر به این که نوع مجوز استخدام، رسمی بوده و نیز مصوبه شماره 29981/
ت2726 هـ -  1381/6/24 هیأت وزیران ابطال گردیده است و همچنین نامبرده در برخی از احکام از سوی 
ادارات محل خدمت، به عنوان کارمند رسمی -آزمایشی شناخته شده است و از طرفی بیش از دو سال از خدمت 
رسمی-  آزمایشی ایشان سپری شده است، بنابراین مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 243 -  1369/12/7 و 
379 -  1379/12/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواسته شاکیه موجه تشخیص و رأی به ورود شکایت 

ایشان و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعالم می گردد«. 

رأی هیأت عمومی
»الف-   با توجه به محتویات پرونده های فوق الذکر، وجود تعارض در مدلول دادنامه های صادره در پرونده 
مذکور محرز است. ب-  در ماده )18( قانون استخدام کشوری حداقل مدت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن 
دو سال تعیین شده و در ماده )20( آن قانون تصریح شده است، افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی 
صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه 
استخدام کننده  صادر می شود و به حکم ماده )19( قانون فوق الذکر در صورت ابراز لیاقت و کاردانی در پایان 
دوره آزمایشی در عداد مستخدمین رسمی قرار می گیرند. بنابراین پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا 
تغییر وضعیت استخدامی آو به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار به شرح فوق الذکر جواز قانونی ندارد و 
دادنامه شماره 460 -  1385/2/11 شعبه سوم و دادنامه شماره 1719 -  1385/8/22 شعبه ششم دیوان که 
متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2  ماده 
)19( و ماده )43( قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در 

موارد مشابه الزم االتباع است. 
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رأی شماره 117- 1387/2/29هیأت عمومی ديوان عدالت اداری 
خواسته: ابطال بخشنامه شماره 201/14/39/م/4/ن -  1381/10/14 ستاد کل نیروهای مسلح. 

مقدمه
وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی خود چنین اظهار داشته است که، ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل 
و  رزمندگان  آزادگان،  مفقوداالثرها،  شهدا،  ایثارگران،  خانواده های  به  ویژه  امتیازات  اعطاء  مقررات  اجرایی 
مشموالن دارای شرایط خاص را در سال 1375 به مبادی ذیربط نیروهای مسلح ابالغ نمود که بر اساس این 
دستورالعمل افراد فوق در صورت داشتن شرایط خاص می توانند یک فرزند ذکور خود را از خدمت ضرورت 
معاف نمایند و یکی از این موارد برابر ماده )7( آن شامل افرادی است که بیش از پنجاه ماه سابقه حضور 
در جبهه های حق علیه باطل دارند و مبنای محاسبه نیز اشخاصی که اواًل در مقابله با ضد انقالب از تاریخ 
جنگ  1367/5/27در  لغایت   1359/7/1 تاریخ  از  که  نفراتی  ثانیًا  و  بوده اند  فعالیت  به  مشغول   1358/1/1
تحمیلی حضور داشته اند، می باشد. در دستورالعمل الحاقی  در سال 1381 نکات  قبلی مورد تصویب فرماندهی 
معظم کل قوا قرار گرفته است. مع الوصف در سال 1381ستاد کل نیروهای مسلح طی ابالغیه به ارتش اعالم 
نمود که افرادی که به هر طریق از خدمت اخراج شده اند، مشمول اعطاء امتیازات نخواهند شد. این در حالی 
است که از مصادیق اخذ معافیت، کارکنانی است که پنجاه ماه حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل را 
داشته باشند، بنابراین خروج از خدمت نیروهای مسلح اعم از)بازنشستگی، بازخرید، استعفاء و یا اخراج( تاثیری 
در حق مکتسبه ایجاد ننموده و در بررسی دستورالعمل ابالغی هیچ قید و شرطی در خصوص نوع و نحوه 
رهایی از خدمت وجود ندارد و همچنین در رویه قانونگذاری نیز  تصریح گردیده که شرایط اجرایی مقنن نباید 
توسط سازمان هایی محدود یا مشروط شود و در بررسی مانحن فیه نشانگر این است این نحوه خروج از خدمت 
بدون اخذ مجوز از سوی فرماندهی کل قوا به دستورالعمل تصویبی تحمیل نموده که مغایر هدف و حکم مقنن 
می باشد و موجبات محرومیت موکل از امتیازات تصویبی معظم له شده اند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق 
الذکر را می نماید. معاونت نیروی انسانی نیروهای مسلح در مقام پاسخ بیان نموده اند که »کارکنان اخراجی 
زمانی مشمول مقررات فوق می باشند که علت اخراج آن ها جاسوسی و محکومیت به مجازات محارب نباشد، 
زیرا حضور چنین افرادی در جبهه، خدمت تلقی نمی گردد، لیکن سایر کارکنان اخراجی مشمول امتیازات فوق 
طبق ضوابط ابالغی خواهند شد. علی ایحال چنان چه علت اخراج شخص مذکور یکی از موارد معنونه نباشد، 

مشمول اعطای امتیازات فوق خواهد گردید.«

رأی هیأت عمومی
»نظر به مندرجات دادخواست وکیل شاکی و مفاد الیحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، مصوبه مقام 
در  ماه  پنجاه  به مدت  کارکنانی که  فرزندان ذکور  از  یکی  است که  آن  قوا متضمن  فرماندهی کل  معظم 
از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه دوره ضرورت بهره مند شوند  جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند، 
مشروط بر این که کارکنان مزبور به علت ارتکاب بزه جاسوسی و یا محکومیت به مجازات محارب از  خدمت 
از  تعیین شرایط و ضوابط آن  و  الذکر  به شرح فوق  امتیازات ویژه  اعطاء  به این که  باشند. نظر  اخراج نشده 
بخشنامه شماره 201/14/39/م/4/ن  بند 3  اطالق  بنابراین  است،  قوا  فرماندهی کل  معظم  مقام  اختیارات 
-  1381/10/14 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که علت اخراج به هر طریق به استناد ماده 
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)129( قانون ارتش جمهوری اسالمی آیران را سالب حق استفاده از امتیاز مذکور اعالم داشته است، خارج از 
حدود اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی  ایران و ماده یک و بند یک ماده )19( و )42( قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 

ابطال می شود.« 

دادنامه شماره 116-1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداري

مقدمه
الف- 1- شعبه ششم در رسیدگي به پرونده کالسه 992/81 موضوع آقای )الف( به طرفیت اداره کل 
امور اداري و استخدامی قوه قضاییه به خواسته احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایي جزء سنوات 
خدمت به شرح دادنامه 1780 - 1384/10/10 چنین رأي صادر نموده است. با عنایت به این که نامبرده از 
 1372/11/9-126929 شماره  تعهدنامه  طبق  و  بوده  اداري  خدمات  و  قضایي  علوم  دانشکده  دانشجویان 
امکانات تبصره یک ماده )13(  از  با استفاده  تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران متعهد به خدمت 
قانون استخدام کشوري و بند ) ب( تبصره )60( قانون  بودجه سال 1364 در رشته خدمات اداري بوده و 
کمک هزینه تحصیلي را دریافت نموده و پس از دوران تحصیل به تعهد خود عمل کرده و اکنون کارمند 
دادگستري استان آذربایجان غربي می باشد و نامه هاي شماره 42/478- 1376/6/31 ریاست دانشکده علوم 
قضایي و شماره 68039 - 1384/2/31 معاونت اداري و مالي و نیز مفاد رأي شماره 68039 - 1384/2/31 
معاونت اداري و مالي حاکي از آن است و نیز مفاد رأي وحدت رویه شماره 239 - 1384/5/30 دیوان عدالت 
اداري از باب وحدت مالک و نهایتًا عدم کفایت  مدافعات مشتکي عنه در الیحه جوابیه شماره 60/4/14032 
- 1384/2/31 این شعبه، شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب ایام تحصیل 

در دانشکده علوم قضایي، جزء سنوات خدمت صادر می گردد.
الف- 2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگي به پرونده کالسه 281/85 موضوع تجدیدنظرخواهي اداره 
کل امور اداري و استخدامی نسبت به دادنامه شماره 1780 - 1384/10/10 شعبه ششم به شرح  دادنامه شماره 
1086- 1385/9/11 با رد تجدیدنظرخواهي، دادنامه بدوي را تایید و استوار نموده است. ب- شعبه پانزدهم 
در رسیدگي به پرونده کالسه 992/83 موضوع شکایت نادر احمدي به طرفیت وزارت دادگستري به خواسته 
تقاضاي احتساب خدمت تحصیل در دانشکده علوم قضایي و خدمات اداري به  شرح دادنامه شماره 2245 
- 1384/12/10 چنین رأي صادر نموده است:» نظر به این که بر مبناي عمومات و مسلمات قانون استخدام 
کشوري، ایجاد سوابق خدمتي مستخدم، مستلزم ثبوت کسورات قانوني ماهیانه از حقوق مالي مستخدم و 
واریز آن به صندوق بازنشستگي می باشد و حال آن که تا این مرحله از رسیدگي شاکي هیچ گونه دلیل و  
مدرک مثبته اي که مؤید برداشت کسورات قانوني در دوران تحصیالت وي در دانشکده متبوع و واریز آن به 
صندوق مربوط باشد، ارائه و ابراز ننموده است فلذا در وضع موجود، اجابت خواسته وي فاقد وجاهت قانوني 
تلقي می شود و  با عدم احراز وقوع تخلفي از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکي عنه، شکایت شاکي را غیر 
وارد و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق ) پ( بند یک ماده )11(قانون 

دیوان عدالت اداري، حکم به رد شکایت شاکي صادر و اعالم می گردد.«
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رأي هیأت عمومي
الف- با توجه به محتویات پرونده هاي فوق الذکر، وجود تعارض در مدلول دادنامه هاي صادره در پرونده 
هاي مذکور محرز است. ب- با عنایت به این که بند ) ب( تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور 
منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده 13 قانون استخدام کشوري متعهد خدمت در واحدهاي 
دولتي مربوط است و اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیل، همچنین تعهد خدمت در واحدهاي دولتي 
پس از فراغت از تحصیل، في نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران 
آموزشي و تحصیلي جزو سابقه خدمت دولتي، منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق الذکر و 
این که احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداري در دانشکده علوم قضایي و خدمات اداري، به منظور 
اشتغال به خدمت اداري جواز قانوني ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2245-1384/12/10 شعبه پانزدهم دیوان 
مبني بر رد شکایت شاکي به خواسته احتساب دوره تحصیل مذکور جزو سابقه خدمت دولتي صحیح و موافق 
قانون است. این رأي به استناد بند 2 ماده )19( و ماده )43( قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1385 براي 

شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

دادنامه شماره 1004-1386/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداري

مقدمه
الف-1- شعبه چهارم در رسیدگي به پرونده کالسه 1566/80 موضوع شکایت خانم )الف( به طرفیت، 
هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش استان همدان به خواسته، اعتراض به رأي شماره 
به  نظر  است:  نموده  دادنامه شماره 1539 - 1380/8/26 چنین رأي صادر  به شرح   ،1380/4/9 - 2091
این که شاکي اعتراض مؤثري ننموده و رأي نیز برابر مقررات قانوني و ضوابط اصدار یافته بنا به مراتب ادعاي 
مشارالیها غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر و اعالم می شود. ب- 1- شعبه اول دیوان در رسیدگي 
اداري وزارت  به تخلفات  به طرفیت، هیأت رسیدگي  پرونده کالسه 938/80 موضوع شکایت خانم)ب(  به 
آموزش و پرورش به خواسته ابطال رأي شماره 2092 - 1380/4/9 هیأت بدوي به شرح دادنامه شماره 1148 
- 1380/8/1 چنین رأي صادر نموده است: »...شاکیه به موجب رأي معترض عنه و به استناد بند ) و( ماده )9( 
قانون رسیدگي به تخلفات اداري مصوب 1373/9/7 مجلس شوراي اسالمی به تنزل مقام به مدت سه سال 
محکوم گردیده است در حالي که در بند )و( مذکور، قانونگذار مدتي را جهت تنزل مقام پیش بیني نکرده و در 
واقع هیأت رسیدگي کننده در این مورد خارج از اختیارات قانوني اصدار رأي نموده است. بنا به مراتب، شکایت 
شاکي وارد تشخیص و حکم به ابطال رأي قطعي شماره 2092- 1380/4/9 هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات 
اداري کارکنان آموزش و پرورش همدان صادر و اعالم می گردد.« ب- 2-  شعبه دوم تجدیدنظرخواهي دیوان 
در رسیدگي به پرونده کالسه 1426/80 موضوع تقاضاي تجدیدنظرخواهي نماینده وزیر آموزش و مدیر کل 
دفتر هماهنگي هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري نسبت به دادنامه شماره 1148 - 1380/8/1 شعبه اول 
به شرح دادنامه شماره 616 - 1381/5/15 چنین رأي صادر نموده است:» ... قطع نظر از این که با توجه به 
ماده )21( آیین نامه اجرایي قانون رسیدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 وجود یا فقدان سوءنیت شاکي 
با توجه به مدافعات تجدید نظر خوانده در صدور رأي هیأت ملحوظ نگردیده است و نظر به این که دادنامه 
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آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و مفاد الیحه جوابیه در مرحله بدوي و علل و 
جهات و دالیل مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثري که مورد امعان نظر قرار 

گیرد به عمل نیامده ... بنابراین دادنامه صادره خالي از اشکال تشخیص و تایید می شود.«

رأي هیأت عمومي

مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسالمی ایران و قسمت دوم بند )پ( و بند 2 ماده 
)11( قانون دیوان عدالت اداري، مسؤولیت شعب دیوان عدالت اداري، رسیدگي به شکایات و اعتراضات مردم 
از تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأمورین آن ها و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري به جهت نقض 
قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است. بنابراین مقررات فوق الذکر و اصول مسلم حقوقي در 
باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رأي و این که بند )و( ماده )9( قانون رسیدگي به تخلفات 
ارتقاء شغل در تمام  از  نتیجتًا محرومیت  اعمال مجازات تنزل مقام و  اداري مصوب 1372/2/9 مصرح در 
طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري 
منع قانوني ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1539 - 1380/8/26 شعبه چهارم دیوان مبني بر رد اعتراض شاکي 
و نتیجتًا تایید رأي هیأت رسیدگي به تخلفات اداري در حدي که متضمن این معني است، موافق اصول و 
موازین قانون تشخیص داده می شود. این رأي به استناد بند 2 ماده )19( و ماده )43( قانون دیوان عدالت 

اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.

دادنامه شماره 203-1387/4/2هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت 31657 هـ - 1384/5/10 هیأت وزیران.

مقدمه
 - هـ   27026 29981/ت  شماره  مصوبه   9 بند  که  می دارد  اظهار  تقدیمی خود  دادخواست  در  شاکي 
1381/6/24 که مبین تجویز انتقال یا مأموریت مستخدمین پیماني به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتي و 
یا اعزام آنان براي طي دوره هاي آموزشي یا کارآموزي حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج کشور می باشد، 
از آن حیث که با استخدام آنان براي تصدي پست هاي موقت و مشخص در مدت  محدود و معین منافات 
داشته است، به موجب دادنامه شماره 597 الي 652 - 1383/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال 
گردیده است. هیأت وزیران در اصالح آیین نامه پیماني به موجب بند 2 مصوبه شماره 28576/ت 31657هـ - 
1384/5/10 مجدداً مأموریت مستخدمین پیماني به سایر دستگاه ها و اعزام آنان را براي طي دوره آموزشي یا 
کارآموزي داخل یا خارج کشور را مورد تصویب قرار داده است که اصالحیه مزبور همانند بند )9( تصویب نامه 
سابق بر خالف مفاد ماده )6( قانون استخدام کشوري بوده و مااًل مأموریت و اعزام این گونه مستخدمین بر 
خالف سیاستگذاري مالي، اداري دستگاه مربوط می باشد. النهایه با عنایت به مواد )4( و )6( و تبصره )1( 
ماده )8( قانون استخدام کشوري دادنامه شماره 597 الي 652 - 1383/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداري در اجراي ماده )25( قانون دیوان عدالت اداري، تقاضاي صدور حکم شایسته مبني بر ابطال تصویب 
نامه فوق الذکر را دارد مدیر کل دفتر حقوقي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در مقام دفاع طي نامه 
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شماره 1604/98352- 1385/7/2 ، بیان داشته است که بعد از صدور دادنامه شماره 597 الي 652 هیأت 
وزیران بر اساس اختیارات قانوني ناشي از تبصره ذیل ماده )6( قانون استخدام کشوري برخي از موارد آیین 
نامه استخدامی پیماني را در قالب تصویب نامه شماره 28576/ت 31657 هـ - 1384/5/10 اصالح نموده 
است که تاکنون مورد اقبال مستخدمین مشمول بوده است و توسط مراجع ذیصالح )مجلس شوراي اسالمی و 
آن دیوان( مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و ضرورت وجود این  ضوابط نوین براي کارکنان پیماني 

دستگاه هاي دولتي کاماًل محسوس است. بنابراین تقاضاي رد دادخواست شاکي را نموده است. 

رأي هیأت عمومي
همان طور که در قسمت دوم بند)ب( دادنامه شماره 597  الي 652 - 1383/12/9 هیأت عمومی  دیوان 
عدالت نیز تصریح شده است. به حکم مادتین )10( و )11( قانون استخدام کشوري انتقال یا مأموریت مستخدم 
یا کارآموزي  آنان براي طي دوره هاي آموزشي  یا اعزام  دولت به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتي و 
در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمین رسمی تجویز شده است و انتقال یا 
مأموریت مستخدمین پیماني و یا اعزام آنان براي طي دوره هاي آموزشي یا کارآموزي در داخل یا خارج از 
کشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي کارهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات 
انتقال و ماموریت مستخدمین  پیماني که مفید جواز  استخدام  نامه  آیین  بنابراین ماده )21( اصالحي  دارد. 
پیماني به سایر سازمان ها و موسسات دولتي و یا اعزام آنان براي طي دوره هاي آموزشي و یا کارآموزي در 
داخل یا خارج از کشور است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد 
قانون اساسي جمهوري اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده )19( و ماده )42( قانون دیوان عدالت اداري 

ابطال می گردد.

دادنامه شماره 1060-1386/9/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 25 و دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداري

مقدمه
به  )الف(  آقاي  موضوع شکایت  پرونده کالسه 103/83  به  رسیدگي  در  پنجم  و  بیست  شعبه  الف(1- 
شماره  دادنامه  شرح  به  حکم  صدور  و  لیسانس  گروه  ترفیع  خواسته،  به  لرستان  استان  مخابرات  طرفیت 
اظهارات  و   1383/10/21 مورخ  به صورتجلسه  عنایتًا  است:  نموده  صادر  رأي  چنین   1383/10/21  -  84
نماینده اداره طرف شکایت، بخشنامه شماره 4960/د - 1364/12/26 سازمان امور اداري و استخدامی و عدم 
تطبیق رسته شغلي شاکي با رشته تحصیلي نامبرده و عدم استحقاق گروه شاکي به موجب بخشنامه مذکور 
... شکایت شاکي غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد.الف(2- شعبه 
دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 192/84 موضوع تقاضاي تجدیدنظر آقای)الف( نسبت 
به دادنامه شماره 84- 1383/10/21 شعبه بیست و پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره 202 - 1385/2/20 
چنین رأي صادر نموده است:»با مالحظه پرونده کالسه 363/83 شعبه سوم بدوي دیوان، محرز می گردد 
که عینًا خواسته مذکور در دادخواست تقدیمی بیان و با عنایت به پذیرش خواسته خواهان رأي شماره 2461 
- 1383/9/28 مبني بر ورود شکایت صادر که در تاریخي 1383/11/27 به دفتر شرکت مخابرات ابالغ و 
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آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در نتیجه قطعیت یافته است علي ایحال در مانحن فیه مفاد بند )ت( ماده )20( آیین دادرسي دیوان و رأي 
شماره 4 - 1370/1/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نسبت به موضوع حاکمیت داشته  و بر این اساس 
ضمن اعالم ورود تجدیدنظرخواهي دادنامه شماره84 -1383/10/21 نقض و قرار رد شکایت صادر و اعالم 
می گردد. ب( 1- شعبه بیست و پنجم دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 111/83 موضوع شکایت آقای)ب( 
به طرفیت شرکت مخابرات استان لرستان، به خواسته صدور حکم کارشناسي به شرح دادنامه شماره 216 
- 1383/12/18 چنین رأي صادر نموده است:» ... شاکي در زمان ارائه مدرک کارشناسي 26 سال سابقه 
خدمت در مشاغل فني و غیر مرتبط با نوع تحصیل داشته که می بایست براي احتساب مدرک این افراد در 
شغل غیر فني، ابالغ صادر گردد. نهایتًا با اعمال ماده )12( طرح طبقه بندي مشاغل جهت احتساب مدرک 
لیسانس و تغییر مقطع تحصیلي جهت برخورداري از مزایا به جزء ارتقاء گروه از فني به غیر فني تغییر یافت، 
هر چند گروه 12 براي شاکي اعمال گردیده، ارتقاء ایشان براي گروه 13 در تاریخ 1388/2/9 خواهد بود 
که نامبرده با 29 سال سابقه بازنشسته شده است که به علت سابقه باالي خدمتي و تاریخ بازنشستگي وي 
در تاریخ 1382/6/13 ارتقاء گروه بعدي وي مقدور نمی باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکي 
را وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می گردد. ب(2- شعبه پنجم تجدیدنظر 
دیوان در رسیدگي به پرونده کالسه 1111/84 موضوع تقاضاي تجدیدنظر آقای)الف( نسبت به دادنامه شماره 
دادنامه شماره 513 - 1385/5/25 چنین رأي صادر  به شرح  پنجم  و  بیست  216 - 1383/12/18 شعبه 
نموده است:»خواسته تجدیدنظرخواه در شعبه بدوي اعتراض به عدم احتساب مدرک تحصیلي لیسانس اخذ 
شده از دانشگاه لرستان از زمان ارائه آن در سال 1378 و عدم اعطاء گروه بابت آن عنوان شده که با توجه 
اداري و مالي و  به  از فني  از تغییر سمت مشارالیه  به الیحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده در شعبه بدوي پس 
تطبیق با مدرک ارائه شده مستند به ماده )14( آیین نامه اجرایي طرح طبقه بندي مشاغل گروه استحقاقي 
ناشي از مدرک لیسانس تخصیص یافته و اعمال شده است و قبل از تغییر سمت به لحاظ اشتغال در مشاغل 
مهندسي و فني واجد  شرایط الزم جهت برخورداري از ارتقاء گروه حاصل از مدرک ابرازي نبوده و با این 
وصف خواسته تجدیدنظرخواه مردود به نظر می رسد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهي مطروحه، دادنامه شماره 

216 - 1383/12/18 شعبه بیست و پنجم بدوي با این استدالل تایید و ابرام می گردد. 

رأي هیأت عمومي
نظر به این که طبق ماده )36( قانون استخدام کشوري و آیین نامه اجرایي آن و مقررات طرح طبقه بندي               
ارتقاء گروه مستخدمین دولت منوط به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در مقررات مزبور و داشتن                مشاغل 
مدرک تحصیلي مرتبط در پست ثابت سازماني مورد تصدي است و مجرد ارائه مدرک تحصیلي غیر مرتبط،  
موجد حق ارتقاء گروه نیست، بنابراین دادنامه شماره 216 - 1383/12/18 شعبه بیست و پنجم بدوي دیوان 
مبني بر رد شکایت شاکي به خواسته ارتقاء گروه به جهت عدم وجود شرایط قانوني مربوط که به شرح دادنامه 
شماره 513 - 1385/5/25 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مورد تأیید قرار گرفته و قطعیت یافته است،  صحیح 
و موافق اصول و موازین قانوني می باشد. این رأي به استناد بند 2 ماده )19( و ماده )43( قانون دیوان عدالت 
اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.                                                          
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صدقه عامل بازدارنده ضرر در 
معامله

النقمه«. صدقه بال  »الصدقه تستدفع البال و 
عقوبت را دفع می کند.)امام علی)ع( غرر الحکم، 

ح 2215(
حضرت امام صادق)ع( فرمود: قرار بود زمینی بین من 
و مردی تقسیم شود. آن مرد از علم نجوم اطالعی داشت. کار را 
به تأخیر می آنداخت تا ساعتی را انتخاب کند که با اعتقاد خویش آن 
ساعت برای او خوب است و برای من بد. در نتیجه او سود کند و من 
زیان. باالخره روز و ساعتی که در نظر داشت رسید و زمین تقسیم شد 
ولی به نفع من تمام گردید. منّجم از روی ناراحتی دست خود را بر یکدیگر 
زده گفت:)ما رایت کالیوم قط( مانند امروز هرگز ندیده بودم. پرسیدم: مگر چه 
شده؟ جواب داد: من مردی منّجم هستم، در ساعت خوبی بیرون آمدم و ساعت بد 
را برای شما اختیار کردم ولی اینک می بینم کار بر عکس شد و قسمت بهتر نصیب 
شما گردید. گفتم می خواهی تو را حدیثی بیاموزم که پدرم به من فرمود؟ تقاضا کرد 
بگو، گفتم پیغمبر اکرم)ص( فرمود:»هر که مایل است خداوند نحوست روز را جلوگیری کند صبحگاه آنروز را 
صدقه بدهد و اگر می خواهد نحوست شبش از بین برود، سر شب صدقه دهد«. من ابتدای حرکت و خارج شدن 

خود را با صدقه شروع کردم. این صدقه دادن برایت بهتر از  علم نجوم است.  
به اخالص آنچه بخشيدی به راهش                       يكی صد بخشدت در پيشگاهت

)ديوان الهی قمشه ای(

به روزگار سالمت شكستگان درياب     كه جبر خاطر مسكين بال بگرداند
)گلستان سعدی، ص 98(

مأخذ: پند تاريخ ، جلد4 ، ص 124
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139 نظریه شماره 7/5148 – 1386/8/6     
یا خوف  احراز گردد که موجب اخالل در نظم جامعه  بیم تجری مرتکب جرم  به تشخیص دادگاه  »اگر 
باشد)مانند چاقوکشی( صدور حکم به حبس تعزیری وفق تبصره قانونی مزبور بالمانع است. در خصوص ماده 
یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12 مهر ماه سال 1312 با اصالحات بعدی، اگرچه دادگاه در 
حدود صالحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرم هایی می کند که در کیفر خواست قید شده و 
خارج از آن حق رسیدگی ندارد ولی این بدان معنی نیست که دادگاه نمی تواند براساس تشخیص و تطبیق جرم 
با مجازات که خود تشخیص می دهد از رسیدگی خودداری کند. لذا با توجه به عنوان جرم و تفهیم آن و پس از 

اخذ دفاعیات متهم، حکم مقتضی را صادر نماید«. 

نظریه شماره 7/606-  1387/2/10
»میزان محکومیت تعیین شده در حکم، مالک استفاده از آزادی مشروط، است نه مدت محکومیتی که با 

توجه به عفو مقام رهبری قابل اجراء گردیده است«. 

نظریه شماره 7/1207 - 1387/2/31
»با عنایت به ماده )308( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و ماده )729( 
اصالحی 1377 قانون مجازات اسالمی که به موجب آن تمام قانون مجازات عمومی و اصالحات و الحاقات آن 
منسوخ است، تقسیم جرایم به خالف و جنحه و جنایت، منتفی است و منظور از جنحه که در ماده )6( قانون 
اصالح پاره ای از قوانین دادگستری آمده است، جرایمی است که حداکثر مجازات آن ها تا سه سال حبس باشد و 
شامل جرایمی که مجازات بیشتری دارند، نمی باشد. بنابراین جرایمی که حداکثر مجازات آن ها تا سه سال حبس 
باشد مشمول مقررات ماده )22( قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری که به قوت خود باقی است، بوده و 

دادستان می تواند وفق مقررات قانونی اقدام نماید«. 

نظریه شماره 7/1207 - 1387/2/31
»منظور از اولین جلسه، اولین جلسه رسیدگی دادگاه است بدین معنی چنان چه پرونده در دادسرا مطرح بوده 
و منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد، دادستان مجاز است تا اولین جلسه رسیدگی دادگاه، قرار تعلیق تعقیب 

کیفری متهم را صادر نماید«. 

نظریه های مشورتی
اداره حقوقی قوه قضاییه
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نظریه شماره 7/1207- 1387/2/31  
»چنان چه دادستان به دادیار جانشین خود اجازه صدور قرار تعلیق کیفری متهم را داده باشد، در این صورت 
لزومی به موافقت دادستان نمی باشد، در غیر این صورت قرار تعلیق تعقیب کیفری صادره از سوی دادیار باید به 

موافقت دادستان برسد«. 

نظریه شماره 7/749 - 1387/2/15
این که مطابق ماده )11(  به  ادامه رسیدگی مرحله بدوی است معذالک نظر  »هر چند مرحله واخواهی، 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، شاکی می تواند تا قبل از اعالم ختم دادرسی، 
دادخواست ضرر و زیان بدهد و چون حکم غیابی نسبت به شاکی، حضوری است بنابراین شاکی تکلیف دارد تا 
قبل از اعالم ختم دادرسی دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و لذا در مرحله واخواهی که بعد از اعالم ختم 

دادرسی، مرحله بدوی است، قبول دادخواست ضرر و زیان نمی تواند قابل قبول باشد«. 

نظریه شماره 7/1043 - 1387/2/23
از سوی  نقلیه موتوری که  یا پالک های موتور و شاسی وسایل  تغییر در شماره شاسی، موتور  »هرگونه 
مجرمانه  عمل  رانندگی،  و  راهنمایی  اداره  از  مجوز  تحصیل  بدون  است  شده  نصب  یا  سازنده حک  کارخانه 
تلقی می شود و طبق ماده )720( قانون مجازات اسالمی، قابل تعقیب مجازات است. الزم است با استفاده از 
کارشناسان مجرب و تجهیزات پیشرفته نسبت به مشخص کردن شماره های اصلی اقدام و تعیین تکلیف شود. 
در صورت غیرقابل تشخیص بودن امر مذکور، با توجه به این که خارج کردن شماره موتور یا شاسی از وضعیت 
اصیل اولیه، دلیل ارتکاب جرم تلقی می شود و موضوع از این حیث با مقررات ماده )10( قانون مجازات اسالمی 

انطباق دارد، مشخص کردن وضعیت وسیله نقلیه بر پایه مقررات ماده 10 مرقوم بال اشکال است«. 

نظریه شماره 7/740 – 1387/2/15
»چنان چه مرجع رسیدگی کننده احراز کند که موضوع اعالم شده در صورت جرم بودن خارج از صالحیت 

او است باید قرار عدم صالحیت صادر کند«. 

نظریه شماره 7/740 – 1387/2/15
»در صورتی که در پرونده ای که موضوع آن یکی از جرایم قابل گذشت است و به نظر قاضی رسیدگی 

کننده، عمل انتسابی جرم نباشد لیکن شاکی گذشت نماید، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد«. 

نظریه شماره 7/326 – 1387/1/28
»هر چند به موجب ماده 51 قانون مجازات اسالمی، جنون در حال ارتکاب جرم از هر درجه که باشد، رافع 
مسؤولیت کیفری است ولی تشخیص این امر که عقب ماندگی ذهنی از مصادیق ماده مرقوم بوده و عقب مانده 
ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسؤولیت است، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص، به عهده دادگاه 

یا قاضی رسیدگی کننده می باشد«. 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
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نظریه شماره 7/429 – 1387/2/3
»با عنایت به ماده )217( قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و تبصره )2( آن، 
در جرایمی که جنبه حق اللهی نداشته و اخذ توضیح از متهم به نظر دادگاه ضروری نباشد، دادگاه می تواند اقدام 
به صدور رای غیابی نماید. بنابراین در بزه رابطه نامشروع که مجازات آن تعزیر شرعی و دارای جنبه حق اللهی 

است، نمی توان حکم غیابی صادر نمود«. 

نظریه شماره 7/362- 1387/2/1
از جمله ماده  امور کیفری  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  »در جرایم مواد مخدر، مقررات 
)277( این قانون قابل اجراء نیست و فقط طبق مقررات قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه این قانون عمل می شود. لذا در صورت وجود و احراز جهات مخففه 
به استناد ماده )38( قانون مذکور فقط در زمان صدور حکم می توان مجازات را تخفیف داد نه بعد از آن. تبصره 

ذیل ماده مذکور، اعمال تخفیف را پس از صدور حکم، در مورد خاص تجویز نموده است«. 

نظریه شماره 7/209 – 1387/1/26
»با توجه به مواد مندرج در فصل اول از باب اول کتاب سوم قانون مجازات اسالمی خصوصًا اطالق مواد 
)205 - 207 - 209( این قانون، دختر مقتوله که به سن بلوغ شرعی رسیده است، حق تقاضای قصاص پدر 
خود را به جهت قتل عمد مادرش دارد. النهایه با توجه به قسمت اخیر ماده )209( و نیز مقررات مندرج در مواد 
)264( و )258( قانون مجازات اسالمی، قصاص قاتل موکول به پرداخت فاضل دیه و نیز دیه سهم عفو کنندگان 

به قاتل می باشد«. 

نظریه شماره 7/815 – 1387/2/17
»چنان چه ابالغ بازخرید ایام خدمت کارمندی صادر شود و در رابطه با جرمی که قباًل مرتکب شده، محکوم 
حکم  صدور  و  شود  اجراء  وی  مورد  در  باید  مزبور  محکومیت  حکم  شود  دولتی  خدمات  از  دائم  انفصال  به 
بازخریدی، تاثیری در قضیه ندارد و نمی تواند مانع اجرای حکم انفصال دائم از خدمات دولتی شود. ضمنًا استرداد 
کسور بازنشستگی مستخدمینی که حکم قطعی انفصال دائم از خدمات دولتی درباره آنان صادر شده است منع 

قانونی ندارد«. 

نظریه شماره 7/5301 – 1382/6/23 
تعیین  از  را صادر و پس  توقیف دادرسی  قرار  از جلسه دادرسی فوت کند، دادگاه  اگر خواهان قبل   -1«

جانشینان متوفی و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد
2- تقاضای خوانده برای رفع تأمین در صورتی پذیرفته می شود که موجب تأمین مرتفع شده باشد«.

نظریه شماره 7/5269 -  1382/6/23
»به صرف فوت خواهان وصدور قرار توقیف دادرسی و عدم تعیین جانشین متوفی از جانب خوانده، دادگاه 

نمی تواند قرار تأمین خواسته را ملغی نماید«.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
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بدهکاری، عامل سختی و 
رنج در برزخ

الیفکه  قبره  فی  مغلول  الدین  »صاحب 
در غل  قبر خویش  در  دینه. قرض دار  اال قضا 
باز  را  او  غل  وی،  قرض  پرداخت  جز  و  است 

نمی کنند.« 
)رسول اكرم)ص(، نهج الفصاحه، ح 1829(

یکی از علما نقل می کرد که هنگام فوت پدرم، در 
نجف اشرف مشغول تحصیل بودم و کارهای پدرم به یکی 
از برادرانم واگذار شده بود و مرا هیچ اطالعاتی از گزارش های 
آن ها نبود. چون هفت ماه از فوت پدرم گذشت، مادرم در اصفهان 
درگذشت و جنازه اش را به نجف اشرف حمل نمودند. در آن اوقات، 
کردید،  فوت  اصفهان  در  گفتم: شما  و  دیدم  در خواب  را  پدرم  شبی 
اینجا  به  مرا  فوت،  از  در نجف اشرف هستید؟ گفت: پس  االن  چگونه 

آوردند. 
پرسیدم: آیا مادرم نزد شماست؟ گفت: در نجف است، لکن در مکان 
دیگری است. دانستم که مادرم، هم درجه پدرم نیست. سپس گفتم: حال 
شما چطور است؟ گفت: مدتی در شدت و سختی بودم، ولی اآلن بحمداهلل 
راحتم. تعجب کردم و گفتم آیا شما با این مقام و مرتبه واال گرفتار بودی؟ 
گفت: بلی، »حاج رضا«پسر »آقا بابا« مشهور به »مغلبه« طلبی از من داشت و مطالبه می کرد، به همین 
خاطر حالم بد بود. از ناراحتی بیدار شدم و شرح خواب خود را برای برادرم که وصی بود نوشتم و از او خواستم 
تحقیق کند، آیا چنین شخصی از پدرم طلب داشته یا خیر؟ برادرم در جواب نوشت، دفترها را بازرسی نمودم، اما 
اسم »حاج رضا«جزو طلبکاران نیست. دوباره به برادرم نوشتم آن شخص را پیدا کن و از خودش بپرس که آیا 
از پدرم طلب داشته است؟ برادرم در جواب نوشت که از او پرسیدم، گفت: بلی من هجده تومان از پدرت طلب 
داشتم و جز خداوند هیچ کس از آن مطلع نبود. پس از فوت آن مرحوم، از شما سوال کردم که آیا اسم من 
هم جزو طلبکاران وی هست یا نه؟ و شما گفتی نیست. من هم سندی نداشتم و راهی برای اثبات طلب خود 
نداشتم، خیلی دلتنگ شدم که چرا آن مرحوم، طلب مرا در دفتر خود ثبت ننمودند. پس خواستم آن مبلغ را به 

او بدهم، قبول نکرد و گفت: او را حالل نمودم.  
غافل مشو از خويشتن ای مرغ هوس ها شاهين اجل سخت به پرواز فتاده    

مأخذ: گناهان کبيره، جلد2،ص20
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شهید باکری اسوه گذشت و جوانمردی
»افضل الناس من کظم غیظه، و حلم عن قدره«. برترین مردم کسی است که خشم خود را فرو نشانده و 

با وجود توانایی، بر انتقام بردباری کند.)امام علی)ع(، غرر الحکم، ح 3104(
سردار شهید اسالم، حمید باکری از موتور پایین آمد و دست به چشم وارد چادر شد. چشمی که با دست 
پوشانده بود نگاه ها را به سوی خود جلب کرد. یکی سؤال کرد: آقا حمید چی شد؟ او گفت: چیز مهمی نیست. اما 
بچه ها ول کن نبودند. دست خود را کنار کشید، چشمش بدجوری کبود شده بود. سوال کردند: چه کسی تو را 
به این روز انداخته؟ باید بگویی چه اتفاقی افتاده است؟ باالخره جریان از این قرار بود: »به دلیل این که عملیات 
مسلم بن عقیل در پیش بود، سپرده بود شب ماشین ها با چراغ خاموش در جاده ها آمد و شد کنند تا دشمن 
روی منطقه، حساس نشود. آن شب حمید آقا، به آقایی برخورد که با چراغ های روشن پیش می آمد. جلویش را 
گرفت و گفت که چراغ هایش را خاموش کند با)لحنی که برادری از آن می بارد(. اما راننده، آن نرمی و مهر را 

نمی شناخت. لذا جسارت یافت و گفت: »به تو مربوط نیست«. برایش توضیح داد تا 
شاید متوجه اشتباهش شود. اما او کالم در نیمه راه برید و جسورتر از پیش داد زد: 
گفتم به تو مربوط نیست، اصاَل توچکاره ای؟! برای بار سوم می خواست حرف خود 

را پی بگیرد که تاب راننده تمام شد و مشتی حواله صورت حمید آقا کرد و بعد 
سوار شد و راه افتاد. بچه ها پس از شنیدن، در حالی که غیظ از سر و رویشان 
آقا  حمید  اما  کنند.  پیدا  را  راننده  تا  افتادند  راه  طرف ترابری  به  می ریخت. 
مانعشان شد و گفت: بنشین! مگر قصد صدام کرده ای ! با این وضع فرق او 
و شما در چیست؟ یکی گفت: حمید آقا خودت را معرفی می کردی! او در 

جواب، آرام و بی تفاوت گفت: نیازی به این کار نبود.« 
گفت عيسی را يكی هشيارسر          

چيست در هستی زجمله صعب تر
گفت ای جان صعب تر خشم خدا       

كه از آن دوزخ همی لرزد چو ما
گفت از خشم خدا چه بود امان   

     گفت ترِک خشم خويش اندر زمان
)مولوی، دفتر چهارم، ش 116- 114(

مأخذ: روزنامه جمهوری، 
79/12/7، ص12
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مصوبات مجلس شورای اسالمی

قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 مجلس شورای اسالمی)1(

مبحث اول: مقررات عمومی
ماده 1-  به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای 
حل اختالف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در 

این قانون تشکیل می گردد. 
تبصره-  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی 

می باشد. 
ماده 2-  رییس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون 

شوراهای تخصصی تشکیل دهد. 

مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب 
ماده 3-  هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام 
وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابالغ آن از سوی رییس کل 

دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود. 
ماده 4-  در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق 

مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد. 
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از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام  با ابالغ رییس قوه قضاییه  ماده5-  قاضی شورا 
انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین 

می گردد، صادر می شود. 

مبحث سوم: شرایط عضویت 
ماده 6-  اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسالم بوده و دارای شرایط زیر باشند:

الف( تابعیت جمهوری اسالمی آیران. 
ب( اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی  ایران و والیت مطلقه فقیه. 

ج( حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل. 
د( عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکر آور. 

هـ( دارا بود حداقل 35 سال تمام. 
و( دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت. 

ز( دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختالف شهر. 
ح( متأهل بودن. 

ط( سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت. 
ی( نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. 

تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضایی یا 
الهیأت با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی در اولویت هستند. 

نوشتن  و  خواندن  سواد  حداقل  داشتن  روستا،  در  مستقر  شوراهای  در  عضویت  برای   -2 تبصره 
الزامی است. 

تبصره3- رییس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیت های دینی 
تشکیل  خاص  اختالف  حل  شورای  ایران،  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  سیزدهم)13(  اصل  موضوع 

دهد. 
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند. 

ماده 7-  قضات)به استثناء قضات شورا(، کارکنان دادگستری، وکالء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی 
انتظامی و اطالعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. 

مبحث چهارم: صالحیت شورا
ماده 8-  در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:

الف( کلیه امور مدنی و حقوقی. 
ب( کلیه جرایم قابل گذشت. 

ج( جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت. 

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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تبصره -  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان 
جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعالم نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به 

مرجع صالح راهنمایی می نماید. 
ماده 9-  شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

الف( در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی 
ماه حبس  یا سه  و  ریال  میلیون)30/000/000(  تا سی  قانونی آن حداکثر و مجموعًا  نقدی  که مجازات 

باشد. 
ب( تأمین دلیل 

تبصره -  شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. 
ماده 10-  دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد: 

  الف( اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. 
  ب( اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. 

   ج( دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. 
   د( دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. 

 هـ( اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری 
می باشد. 

ماده 11-  قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختالف رسیدگی و مبادرت به صدور 
رأی می نماید: 

1-  دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون)20/000/000( ریال و در شهر تا پنجاه میلیون)50/000/000( 
ریال. 

و  و حق کسب  به سرقفلی  مربوط  دعوی  جز  به  مستأجره  عین  تخلیه  به  مربوط  دعاوی  کلیه    -2
پیشه. 

3-  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. 
به اصل دعوی رسیدگی کرده  به در صورتی که شورا نسبت  پرداخت محکوم  از  اعسار  ادعای    -4

باشد. 
ماده 12-  در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند 
با توجه  به کیفیت دعوی یا اختالف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای 

مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختالف ارجاع نماید. 
ماده 13 -  شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختالف و ایجاد صلح و 
سازش تالش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی 

ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصالحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعالم نماید. 
ماده 14-  شورا باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی 

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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یا قیم باشد و همچنین غایب مفقوداالثر، ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و 
بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند. 

شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد. 
ماده 15-  در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف( در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه 
است. 

ب( در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختالف با شعبه اول 
دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. 

ج( در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی 
است که ابتدائًا به صالحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. 

ماده 16 -  در صورت بروز اختالف در صالحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک 
حوزه قضایی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه قضایی مختلف 
یک استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق 
اختالف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند »ج« ماده)15( این  قانون 

عمل خواهد شد. 
قضایی  مرجع  نظر  قضایی،  مرجع  و  شورا  بین  صالحیت  در  اختالف  بروز  صورت  در    -  17 ماده 

الزم االتباع است. 

مبحث پنجم -  ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18-  رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورت 

مجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می رسد. 
ماده 19-  درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

1-  نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا. 
2- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام. 

3- دالیل و مستندات درخواست. 
ماده 20- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری 

است. 
تبصره 1-  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دفاع، حضور در 

دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است. 
تبصره 2-  مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر 

در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است. 
ماده 21-  رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. 
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تبصره 1-  منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه 
ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. 

تبصره 2- چنان چه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه ای ارسال نکند و 
این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه 

دعوت کند. 
ماده 22-  در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد 

رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید. 
ماده 23-  شورا عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل 

را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد. 
ماده 24- رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار)30/000( ریال و در امور کیفری پنج 

هزار)5000( ریال به عنوان هزینه دادرسی است. 
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد)100%( آن طبق بودجه ساالنه 

به شوراهای حل اختالف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینه های شورا صرف شود. 

مبحث ششم-  اتخاذ تصمیم و صدور رأی 
ماده 25-  در صورت حصول سازش میان طرفین، چنان چه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش 
اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابالغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و 
شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعالم 

می شود. 
ماده 26-  در صورت عدم حصول سازش، چنان چه موضوع مطابق ماده)12( در صالحیت شورا باشد 
قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آن ها رأی مقتضی صادر می کند و در این 
صورت تنها نظر قاضی مالک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در 

پرونده منعکس شود. 
ماده 27- طرفین می توانند شخصًا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند. 

ماد 28- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ 
یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ 

واقعی نشده باشد. 
ماده 29-  محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، 

 اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است. 
ماده 30-  گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است. 

ماده 31- کلیه آراء صادره موضوع مواد)9( و)11( این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
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تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدید نظر از آراء شورا،  قاضی شورا و مرجع تجدید نظر از آراء قاضی 
شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنان چه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأسًا 

مبادرت به صدور رأی می نماید. 
ماده 32-  هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن 
آن و یا  اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی 
شورا با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابالغ خواهد شد. تسلیم 

رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است. 
ماده 33-  اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور 
برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاه ها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به 

عمل می آید. 
ماده 34-  چنان چه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای 
احکام  اجراء  به  مالی  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون  اعمال  جهت  مراتب  قاضی  دستور  و  نفع  ذی 

دادگستری اعالم می شود. 

مبحث هفتم -  سایر مقررات 
فعالیت و میزان همکاری  تناسب  به  لیکن قوه قضاییه  افتخاری است.  ماده 35-  عضویت در شورا 

قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند. 
ماده 36-  در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا، عضو علی البدل با دعوت رییس حوزه قضایی 

جایگزین عضو مذکور می شود. 
البدل عهده دار وظیفه وی خواهد  ماده 37-  در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو علی 

شد. 
ماده 38-  چنان چه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت 
مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه قضایی 

مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعالم می کند. 
ماده 39-  هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرتکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، 

 رییس شورای حل اختالف استان و مسؤول حفاظت و اطالعات دادگستری استان خواهدبود. 
منصوب  سال  سه  مدت  برای  قضاییه  قوه  رییس  ابالغ  با  کننده  رسیدگی  هیأت  اعضاء    -40 ماده 

می شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. 
ماده 41-  چنان چه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات 
وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند، این 

حکم قطعی است. 
ماده 42-  چنان چه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب 
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توسط رییس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده)40( این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعالم می شود 
تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود. 

ماده 43-  چنان چه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع 
یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده)588( قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 

محکوم خواهند شد. 
یا  حقوقی  دادگستری،  مشاور  وکالت  قضات،  استخدام  آزمون  در  شورا  اعضاء  چنان چه    -44 ماده 
کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن 
سابقه آنان به تأیید رییس کل شوراهای حل اختالف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل 

خواهد یافت. 
ماده45-  پرونده هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ  تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات 

این قانون در شوراهای حل اختالف رسیدگی و نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
ماده 46-  چنان چه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به 

مجازات بزه موضوع ماده)609( قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد. 
ماده 47 -  در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختالفات رسیدگی می کند 

رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقالب الزامی است. 
ماده 48-  جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمآن ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی 
ملزم به همکاری با این نهاد،  به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی الزم از طریق مأمور به 

خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. 
ماده 49-  دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب 
ردیف مستقل پیش بینی می کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای 

حل اختالف به عهده قوه قضاییه است. 
ماده 50-  آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه 

و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. 
ماده 51-  کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی االثر اعالم می گردد. 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد 
و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم)85( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی آیران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال،  در 

تاریخ 1387/5/16 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

پی نوشت ها
1-  روزنامه رسمي شماره: 18495 - 1387/6/7

مصوبات مجلس شورای اسالمی



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

151

آيین نامه كمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
مصوب 1387/9/13 قوه قضايیه

فصل اول : تشکیالت 
ایران درخصوص عفو،  اساسي جمهوري اسالمي  قانون  از اصل یکصدودهم  بند 11  اجراي  در  ماده 1- 
تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعي حکم محکومین در حدود موازین اسالمي، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات 
محکومین در مرکز و استان ها که از این پس در این آیین نامه کمیسیون مرکزي و استاني نامیده مي شود تشکیل 

مي گردد.
ماده 2- کمیسیون مرکزي مرکب از پنج نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایي ده به 

باال تشکیل مي گردد که توسط رییس قوه قضائیه براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
ماده 3- رییس قوه قضاییه یک نفر از اعضاء را براي مدت پنج سال به عنوان رییس کمیسیون مرکزي 
انتخاب مي نماید. جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با سه رأي 

موافق معتبر خواهد بود.
ماده 4- کمیسیون استاني مرکب از رییس کل دادگستري استان، نماینده حوزه نظارت قضایي ویژه قوه 
قضاییه مستقر در استان، دادستان مرکز استان و مدیر کل زندان هاي استان به ریاست رییس کل دادگستري 
استان تشکیل مي گردد. جلسات کمیسیون با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با سه 

رأي موافق و معتبر است.
ماده 5- در پرونده هاي محاکم نظامي کمیسیوني مرکب از رییس سازمان قضایي نیروهاي مسلح، معاون 
حقوقي و قضایي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشکیل مي گردد. تصمیمات کمیسیون مزبور پس از اخذ 
نظر کمیسیون مقدمات مرکب از رئیس سازمان قضایي نیروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مدیر 

کل سازمان زندان هاي استان با رأي اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

فصل دوم : روش کار 
ماده 6- اشخاص زیر مي توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند: 

رییس دادگستري مربوط   -1
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دادستان مربوط   -2
قاضي ناظر زندان مربوط   -3

رییس زندان مربوط   -4
محکوم علیه   -5

پدر و مادر و همسر و فرزند محکوم علیه   -6
ماده 7- رییس کل دادگستري هر استان مسؤول تشکیل جلسات و نظارت بر حسن انجام وظایف کمیسیون 
استاني درمورد عفو و تخفیف مجازات محکومین دادگاه هاي عمومي و انقالب است و پس از انجام تحقیقات 
الزم و احراز صحت مندرجات مدارک مربوط و اخذ نظریه اداره اطالعات در رابطه با جرایم گروهکي و امنیتي و 
نظریه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرایم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته و نیز محکومین 
به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از بیست سال در یک دادنامه، نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون استاني 

اقدام مي نماید.
تبصره : اداره اطالعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاریخ وصول استعالم حداکثر ظرف یک ماه 

پاسخ مقتضي را ارسال نمایند.
ماده 8- درصورتي که نظر کمیسیون استاني یا کمیسیون سازمان قضایي نیروهاي مسلح پس از رسمیت 
جلسه و ارزیابي مدارک و احراز شرایط برعفو باشد، ضمن تشریح جهات و دالیل گزارش کاملي از وضعیت 
محکومین استان یا سازمان را به طور مستدل و مستند همراه با جمع بندي و پیشنهاد به دبیرخانه کمیسیون 
براساس دستور  نمود، مگر مواردي که  بایگاني خواهند  را  ارسال مي نمایند و درغیراین صورت سابقه  مرکزي 

رئیس قوه قضاییه براي رسیدگي و تعیین تکلیف نهایي، موضوع به کمیسیون مرکزي ارجاع شود.
تبصره : اجراي احکام اعدام و حدود شرعي که زمینه عفو را از بین مي برد با ثبت درخواست عفو تا اعالم نظر 

قطعي کمیسیون مرکزي و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو، متوقف مي شود.
ماده 9- در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک متضمن اطالعات زیر پیوست گردد: 

مشخصات محکوم علیه شامل : نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و   -1
محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.

تاریخ شروع اجراي مجازات و مدتي که محکوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده است.  -2
پیشینه کیفري ) درصورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قید گردد.(   -3

استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکي خصوصي و کیفیت آن.  -4
عفو  میزان  و  فرم  تنظیم  تاریخ  در  محکومیت  مانده  قطعي،  محکومیت  میزان  ارتکابي،  جرم   -5

درخواستي.
سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.  -6

وضعیت اجتماعي، فرهنگي، اخالقي، جسماني و معیشتي عائله محکوم علیه.  -7
تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.  -8

کیفرخواست، رأي بدوي، رأي تجدیدنظر و رضایت نامه حسب مورد.  -9
10-درمورد محکومیت به اعدام عنداالقتضاء اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.

ماده 10- قاضي اجراي احکام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مکلف است، نکات ذکر شده را از پرونده 
محکوم علیه با دقت نظر، استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصّدق از مدارک مورد نیاز تهیه و با ذکر نام و نام 
خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نماید و حداکثر ظرف سه روز به دبیرخانه کمیسیون استاني ارسال نماید.

مصوبات قوه قضاییه
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ماده 11- به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاست هاي کالن قضایي درمورد زندانیان، کمیسیون هاي 
مرکزي و استاني مي توانند رأسًا یا با تعیین و اعزام هیأت به ترتیب به زندان هاي سراسر کشور و زندان هاي 

همان استان، برصحت آن نظارت نمایند.
ماده 12- دبیرخانه کمیسیون مرکزي در تهران تشکیل و امور مربوط به پیشنهادهاي عفو را در دفاتر و 
رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون مي نماید و دبیرخانه کمیسیون استاني، تحت نظارت و مسؤولیت رییس 
کل دادگستري تشکیل و به امور مربوط رسیدگي و نسبت به آماده  نمودن درخواست ها جهت طرح در کمیسیون 

و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزي اقدام مي نماید.
ماده 13- مدیرکل سجل کیفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبیر کمیسیون مرکزي، مسؤولیت پیگیري 

امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهده دار است.
ماده 14- دبیر کمیسیون موظف است درخواست ها و پیشنهادهاي عفو یا تخفیف مجازات محکومین را به 
ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بالفاصله 

پس از تکمیل شرایط ذکر شده در این آیین نامه به منظور طرح به کمیسیون مرکزي ارسال نماید. 
ماده 15- کمیسیون هاي مرکزي و استاني، حداقل هر پانزده روز یک بار و در مواقع ضروري به  صورت فوق العاده 
تشکیل جلسه مي دهند. کمیسیون استاني درخواست هاي رسیده را بررسي و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه 
پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزي تقدیم مي نماید و کمیسیون مزبور باید حداکثر بیست روز قبل از موعد 
مقرر فهرست اسامي دارندگان شرایط عفو را توسط رییس کمیسیون مرکزي به رییس قوه قضاییه تقدیم دارد و 

پیشنهاد عفو باید پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبري تقدیم شود.
ماده 16- کمیسیون مرکزي موظف است اسامي زندانیان واجد شرایط را به تفکیک استان، شهرستان و 

محکومین سازمان قضایي نیروهاي مسلح و ویژه روحانیت را در دو لیست به شرح زیر تنظیم نماید: 
الف – زندانیان مشمول عفو اعطایي منجر به آزادي 

ب – زندانیان مشمول عفو اعطایي منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات 
ماده 17- حوزه ریاست قوه قضائیه اسامي آن دسته از زندانیاني که عفو اعطایي منجر به آزادي آنان مي شود 
را بالفاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأمیني و تربیتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طریق مقتضي 
به زندانهاي سراسر کشور ابالغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط درصورتي که به جهت دیگري بازداشت 

نباشند بالفاصله نسبت به آزادي محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف ده روز گزارش نمایند.
ماده 18- دبیر کمیسیون مرکزي اسامي آن دسته از زندانیاني که عفو اعطایي آنان منجر به تخفیف و یا 
تبدیل مجازات مي شود را رأسًا به دادستان هاي محل ابالغ تا با نظارت رئیس دادگستري مربوط حداکثر ظرف 

بیست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمایند.
به سازمان قضایي  روحانیت  ویژه  و  نظامي سراسر کشور  دادگاه هاي  فهرست عفو محکومین  ماده 19- 
این آیین نامه ارسال  نیروهاي مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت براي ابالغ، اجراء و نظارت مطابق مفاد 

مي گردد.
ماده 20- چنانچه عفو محکومین فاقد برخي از شرایط، ضرورت یابد، رییس قوه قضاییه مي تواند عفو آنان 

را به طور جداگانه و با ذکر علل مرجح پیشنهاد کند.
به عنوان تخفیف  نیروهاي مسلح مي توانند  و سازمان قضایي  استاني  ماده 21- کمیسیون هاي مرکزي، 
مجازات محکومین، تبدیل مجازات تعیین شده به مجازاتي از نوع دیگر را مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، 

پیشنهاد کند.

مصوبات قوه قضاییه
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و  استاني  مرکزي،  کمیسیون هاي  دبیرخانه  استعالمات  پاسخ  موظفند  قانوني  و  قضایي  مراجع   -22 ماده 
سازمان قضایي نیروهاي مسلح را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون هاي 

مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظایف واگذارشده بدون تأخیر اجراء نمایند.

فصل سوم: مناسبت هاي عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده 23- قوه قضاییه در هریک از مناسبت هاي زیر مي تواند پیشنهاد عفو دهد:

1-والدت حضرت رسول اکرم »ص« 12 تا 17 ربیع االول
2-مبعث حضرت رسول اکرم »ص« 27 رجب
3-والدت حضرت امیرالمؤمنین »ع« 13 رجب

4-والدت حضرت فاطمه زهرا »س« ویژه عفو محکومین نسوان 20 جمادي الثاني
5-والدت حضرت امام حسین »ه« 3 شعبان

6-والدت حضرت قائم »عج« 15 شعبان
7-عید سعید فطر، اول شوال

8-عید سعید قربان، 10 ذیحجه
9-عید سعید غدیر، 18 ذیحجه

10-سالروز پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي، 22 بهمن
11- عید نوروز، اول فروردین

12- سالروز جمهوري اسالمي، 12 فروردین
13- سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومین نیروهاي مسلح، 3 خرداد

14- سایر مناسبت هایي که مقام معظم رهبري موافقت فرمایند

فصل چهارم- سیاست ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده 24- سیاست هاي عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:

1-توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطای عفو.
2-تلقي عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوي و عنایت نظام جمهوري اسالمي.

3- توجه به میزان تأثیر مجازات، اصالح بزهکار، احراز ندامت.
4- توجه به ضرورت ها، مصالح اجتماعي، سیاسي و منطقه اي.

5- توجه به موارد حق الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکي خصوصي.
6- توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وي و اصالح مجرم.

7- توجه به سوابق کیفري از جهت تکرار و تعدد جرم.
8- عدم اعالم عفو تا قبل از زمان صدور عفو.

9- رعایت اصل طبقه بندي اطالعات در تمام مراحل عفو.
10- اعطاي عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احکام صادره و اجراي کیفرهاي قانوني نشود.

ماده 25- شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از :
1-رعایت سیاست ها و تدابیر مندرج در این آیین نامه.

2- محکومین به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل 

مصوبات قوه قضاییه
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ده سال حبس از تاریخ عفو قبلي.
3- عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.

4- محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافته، پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو 
قبلي.

5- محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقي مانده حبس از تاریخ عفو قبلي.
تبصره- محکومیني که حبس آنان قباًل مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي 
نقدي در زندان به سر مي برند و عاجز از پرداخت مي باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار 

مي گیرند.
ماده 26- موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمي شود:

1- قاچاقچیان حرفه اي.
2- موارد حق الناس.
3- سرقت مسلحانه.

4- تجاوز به زناي به عنف.
و  ارتشاء  اختالس،  مهمات،  و  سالح  قاچاق  محاربه،  جاسوسي،  قبیل:  از  جرایمي  مهم  مصادیق   -5

آدم ربایي.
6- محکومین به جرایم مستوجب حد شرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر این که جرم 

آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشند، 
تبصره – حرفه اي بودن و تعیین تصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رییس قوه قضائیه است . 

ماده 27- اجراي مواد 72 ) اقرار به زنا(، 126 ) اقرار به لواط و تفخیذ ( و 182 ) توبه از شرب مسکر( قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1370 از شمول این آیین نامه خارج است و مراجع قضایي تقاضاي عفو طبق مواد مذکور 

را مستقیمًا به حوزه نظارت قضایي ویژه قوه قضاییه ارسال نمایند.
ماده 28- براي محکومیني که تقاضاي عفو آنان از طرف کمیسیون ها رد شده ، طرح مجدد در خواست عفو 

صرفًا براي یک نوبت دیگر با رعایت شرایط این آیین نامه بالمانع است . 
ماده 29- نظر کمیسیون ها در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبي ، مستدل و مستند 

باشد. 
لیکن  نیستند  آیین نامه  این  چهارم  فصل  در  مذکور  شرایط  واجد  که  محکومیني  در خصوص   -30 ماده 
صالحیت بر خورداري از عفو را به استناد ماده 20 دارند، کمیسیون استاني پیشنهاد عفو آنان را طي فهرست 
جداگانه با تصریح به علل مرجع و انضمام مدارک مربوط به کمیسیون مرکزي ارسال نموده تا پس از بررسي 

به نطر رییس قوه قضاییه برسد. 
ماده 31- این آئین نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1387/9/13 مورد تصویب رییس قوه 
قضاییه قرار گرفت . از تاریخ تصویب این آیین نامه ، آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 

و آیین نامه کمیسیون عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16 مرداد 1387 ملغي است . 

مصوبات قوه قضاییه
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اعمال خیر ما و بهره مندی اموات 
از آن 

»ال تنسوا موتاکم فی قبورهم و موتاکم یرجون 
فی  یرغبون  محبوسون  موتاکم  و  احسانکم 
اعمالکم البر. . .« مردگان خود را در قبرهایشان 
فراموش نکنید و مردگانتان امید به اعمال نیکو و 

احسان شما دارند. 
)رسول اكرم)ص(، روضه المتقین، ج 1، ص 362(

آقای  محقق  آقای  جناب   1382/10/28 دوشنبه  شب  در 
حکیم  مراسم همایش  »در  کردند:  نقل  ای  زواره  گلی  غالمرضا 
میرزا ابوالحسن جلوه، ما خیلی تالش کردیم و مدتی به طور کامل 
خدمت  به  ایام  همان  در  شد.  گرفته  همایش  برپایی  برای  ما  وقت 
حضرت عالمه حسن زاده آملی رسیدم و به ایشان عرض کردم: »حاج 
آقا واقعًا این کارهای ما ارزش دارد و آن بزرگواران در عالم برزخ متوجه 
این کارهای ما هستند و به ما کمک می دهند و برای ما دعا می کنند یا 
نه؟«حضرت عالمه حسن زاده با تبسم فرمودند: »البته آن ها برای شما دعا 
می کنند و از شما حمایت می کنند«. بعد از استادشان حضرت آیت اهلل سید 
محمد حسن الهی طباطبایی تبریزی)ره( نقل فرمودند: که ایشان شاگردی 
داشتند که یک بار روح جناب حکیم فارابی را احضار کردند و آقا سید محمد 
این درس هایی  آیا  بودند:  فارابی سوال کرده  از مرحوم  این شاگردشان  به واسطه  الهی  حسن 
که ما از کتاب های شما داریم و سر درس ها برای شما دعا می کنیم و برای شما فاتحه می خوانیم آیا به شما 
می رسد؟«حکیم فارابی جواب داده بودند: بله نه تنها به ما می رسد بلکه به فکر شما هستیم و کارهایی را هم 
برای شما انجام می دهیم. از جمله این که چند وقت پیش که کار پسر شما در یک اداره ای مانعی پیدا کرده بود 
و پسر شما نامه ای می خواسته که گواهی کنند)یا برای ایشان امضا کنند( و آن شخص که باید این کار را برای 
پسر شما انجام می داد، در حالت عادی نظر بر انجام این کار نداشت و از فرزند شما خوشش نمی آمد و حتی در 
فکر انتقام از او بود، اما ما پسر شما را به شکل یکی از دوستان آن شخص مجسم کردیم و آن شخص کار پسر 

شما را با عالقه انجام داد. « 

يكی پرسيد از سقراط كز مردن چه خواندستی                بگفت ای بی خبر، مرگ از چه نامی زندگانی را 
كه گردونها و گيتی هاست ُملک آن جهانی را  اگر زين خاكدان َپست، روزی بر پری بينی   

)ديوان پروين اعتصامی، ص 26(
تا ز هستان، پرده ها برداشتی كاشكی هستی زبانی داشتی   

)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 4725(
تا ببينی باغ و سروستاِن غيب پاک كن دو چشم را از موی عيب  
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مشاوره قضایی تلفنی

تعیین اجرت المثل بر اساس تبصره )6( ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق 1371
سؤال: در تبصره )6( ماده واحده قانون اصالح مقررات سال 1371)1( عبارت »در صورت درخواست زوجه«قید 
شده است، آیا حکم به اجرت المثل نیازمند درخواست زوجه است؟ در صورت غایب بودن زوجه تکلیف دادگاه 

چیست؟
پاسخ: طبق بند)الف( تبصره )6( قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، تعیین اجرت المثل 

در حق زوجه منوط به درخواست وی می باشد. 

تجدید نظرخواهی از حکم غیابی 
سؤال: چنان چه واخواه نسبت به رفع نقص دادخواست واخواهی اقدام ننماید 

بدوی،  دادگاه  توسط  قرار  این  و  شود  صادر  واخواهی  دادخواست  رد  قرار  و 
تأیید گردد آیا در صورتی که دعوی قابل تجدیدنظر باشد، می توان نسبت به 

دادنامه اولیه درخواست تجدید نظرخواهی نمود؟
پاسخ: واخواه پس از دادخواست واخواهی از سوی دادگاه می تواند 

ظرف مدت بیست روز از زمان ابالغ رأی دادگاه نسبت به اصل 
حکم، اقدام به تجدید نظرخواهی نماید. 

شمول ماده واحده مدت اعتبار 
سازش  امکان  عدم  گواهی 

طالق های  خصوص  در 
قضایی 

بنابر  زوجه  سوال:  
وکالتی که از زوج داشته 
گواهی  درخواست  است 
عدم امکان سازش تقدیم 
دادگاه  و  می نماید  دادگاه 

سازش  امکان  عدم  گواهی 

تهیه و تدوین
اداره کل آموزش قضات
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نظر  به مرجع تجدید  پرونده  اعتراض زوج  با  اجرت المثل صادر می نماید.  و  نفقه  ایام عده، مهریه  پرداخت  با 
ارسال شود و دادگاه تجدید نظر موضوع را از موارد عسر و حرج تلقی نموده است و رأی دادگاه بدوی را تایید 
با توجه به این که طبق ماده واحده قانون تعیین  می کند. تاریخ ابالغ دادنامه قطعی 15/ 11/ 1385 می باشد. 
اعتبار گواهی های عدم امکان سازش مهلت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابالغ می باشد و با توجه به این که 
آراء دادگاه های تجدید نظر طبق ماده )365( قانون آیین دادرسی مدنی)3( قطعی است آیا مبدأ مهلت سه ماهه از 
16/ 11/ 1385 در نظر گرفته شود یا این که باید مهلت بیست روز فرجام خواهی را هم در نظر گرفت. آیا طالق 

قضایی نیز مشمول ماده واحده فوق الذکرمی شود؟ 
پاسخ: 1-  در مواردی که حکم طالق به علت عسر و حرج زوجه صادر می شود، موضوع مشمول قانون 

اصالح مقررات مربوط به طالق نمی شود. 
2-  هر چند طبق ماده )386( قانون آیین دادرسی مدنی)4( درخواست فرجام مانع اجرای حکم قطعی نیست 
معذالک به منظور پرهیز از تالی فاسدی که ممکن است با نقض حکم طالق به وسیله دیوان عالی کشور پیش 

آید، بنابه مصلحت از اجرای حکم طالق تا نتیجه فرجام خواهی خودداری می شود. 
3-  طالق های قضایی مشمول ماده واحده تعیین مدت اعتبار گواهی های عدم امکان سازش نمی باشند. 

ایجاد وقفه در آراء ماده )100( قانون شهرداری
مبادرت  افراد  شهرداری)5(،  قانون   )100( ماده  کمیسیون  آراء  اجرای  از  جلوگیری  منظور  به  بعضًا  سؤال: 
و  امالک کشور  و  اسناد  ثبت  قانون  و)48(   )47( مواد  به  توجه  با  می نمایند.  هبه نامه  یا  مبایعه نامه  تنظیم  به 
رأی وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/1 آیا با ارائه این نوع قراردادها می توان اجرای آراء قطعی صادره از 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را متوقف نمود یا خیر؟ 
پاسخ: با توجه به صدر ماده )100( رأی کمیسیون ماده )100( قانون شهرداری، ناظر به ملک است نه 

شخص. 
ثانیًا: حق اعتراض به رأی کمیسیون مذکور به مالک یا قائم مقام قانونی او تعلق دارد. 

صالحیت دادگاه تجدید نظر در موضوعات خارج از دادنامه بدوی
سؤال: در پرونده ای دعوای خواهان محکوم به رد شده و وکیل خوانده تقاضای حق الوکاله نموده است. 
دادگاه بدوی بدون توجه به این درخواست ضمن صدور قرار عدم استماع دعوی، در خصوص حق الوکاله بعضًا یا 
اثباتًا اظهارنظر نمی نماید. چنان چه وکیل، متعاقب تجدید نظرخواهی خواهان بدوی، ضمن پاسخ گویی در تبادل 
لوایح، درخواست خود مبنی بر مطالبه حق الوکاله را تکرار نماید، آیا دادگاه تجدید نظر ضمن صدور رأی مبنی بر 

تأیید دادنامه تجدید نظر خواسته، تکلیفی در خصوص صدور حکم راجع به حق الوکاله را دارد یا خیر؟ 
پاسخ: در مواردی که دادگاه بدوی، خواسته خواهان را مردود اعالم کرده و در مورد مطالبه حق الوکاله وکیل 
خوانده قرار عدم استماع صادر کرده باشد، دادگاه تجدید نظر مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی 

مدنی)6(  باید نسبت به درخواست وکیل خوانده رسیدگی و اظهارنظر نماید. 

مشاوره قضایی تلفنی
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و  راهنمایی  از سوی  تأیید اصالت خودرو  انتقال سند در فرض عدم  به  اجرای حکم  عدم 
رانندگی

سؤال: فردی برنده مزایده یک دستگاه خودرو در اجرای احکام می شود. پس از صدور حکم به انتقال سند، 
راهنمایی و رانندگی اصالت خودرو را تأیید نمی نماید، تکلیف دادگاه و اجرای احکام چیست؟

پاسخ: با فرض این که از عدم تأیید اصالت خودرو، افاده نفی مالکیت محکوم علیه می شود، تمامی اقدامات 
اجرایی اعم از مزایده و تملیک بر مالی بوده که مالکیت محکوم علیه در آن محقق نبوده است. لذا با گزارش 

دایره اجرای احکام، دادگاه دستور ملغی االثر بودن اقدامات را صادر می نماید. 

مطالبه مهریه و دادخواست متقابل برای تقسیم ترکه
سؤال: دادخواستی به خواسته مهریه به طرفیت وراث زوج متوفی تحت رسیدگی است. با توجه به عدم 
تقسیم ترکه، خواندگان قبل از جلسه اول رسیدگی، دادخواست متقابل به خواسته تقسیم  ترکه تقدیم می نمایند. 

آیا طرح دادخواست متقابل و پیوست آن به دعوی اصلی و رسیدگی هم زمان وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ: به موجب ماده )868( قانون مدنی)7( مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود مگر پس از اداء 
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. بر این اساس در دعوی مطالبه مهریه به وسیله زوجه علیه 

وراث زوج متوفی، نیازی به تقسیم ترکه نیست و موردی برای طرح دعوی تقابل نمی باشد. 

تعارض در حکم قطعی 
سؤال: در سال 1384 زوجه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده و حکم به نفع او صادر شده است. متعاقبًا 
زوج در سال1385 درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده و بر اساس آن قرار شده است که 
نیمی از مهریه حین اجرای صیغه طالق و بقیه از قرار ماهی پنجاه هزار تومان پرداخت شود. چهار ماه بعد زوج 
دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن به شعبه دیگری از همان دادگستری تقدیم می نماید 

که اعسار وی مورد پذیرش قرار گرفته است. حال کدام یک از این آراء قابل اجرا می باشد؟
پاسخ: با توجه به این که حسب متن سؤال اجرای رأی در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش منتفی 
گردیده و حکم قطعی اعسار زوج هم صادر شده، بنابراین موردی برای صدور حکم ثانوی وجود نداشته و حکم 

قابل اجرا است. 

اعمال ماده )2( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص گزارش اصالحی
سؤال: آیا پذیرش اعمال ماده )2( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)8( در خصوص گزارش اصالحی 

صحیح است یا خیر؟
با توجه به این که ماده )184( قانون آیین دادرسی مدنی)9( مقرر داشته که گزارش اصالحی مانند  پاسخ: 
احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود بنابراین اعمال ماده )2( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

شامل گزارش اصالحی هم می شود. 

اداره کل آموزش قضات
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دادخواست جلب ثالث در خارج از مهلت قانونی
تا  این که  یا  می شود  تقدیم  روزه  سه  مهلت  از  خارج  در  که  ثالث  جلب  دادخواست  به  دادگاه  آیا  سؤال: 
پایان جلسه اول دادرسی اظهار نگردیده به عنوان دادخواست مستقل رسیدگی می نماید یا این که باید قرار رد 

دادخواست صادر کند؟
پاسخ: با توجه به مواد  )135()10( و)139( )11( قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان جلب ثالث در 

مهلت مقرر قانونی اقدام به تقدیم دادخواست ننماید، به دادخواست وی مستقاًل رسیدگی خواهد شد. 

عدم قبول مال توقیف شده از طرف محکوم له
اما خریداری نداشته  نیز به مزایده گذاشته شده است.  افراد متعددی توقیف و دوبار  سؤال: ملکی توسط 
از  آیا در صورت عدم امکان معرفی مال دیگری  نیز آن را به جای طلب خود قبول نکرده اند.  و محکوم لهم 
محکوم علیه و متواری بودن وی، محکوم له می تواند وفق ماده )131( قانون اجرای احکام مدنی  تقاضای سهیم 
شدن در ملک نسبت به طلب خود را نماید؟ آیا ملک را می توان به تقاضای محکوم له اجاره داد تا از این طریق 

وی به حقوق خود برسد؟
نبودن خریدار و عدم  و  مزایده دوم  انجام  از  احکام مدنی)12( پس  اجرای  قانون  ماده )132(  طبق  پاسخ: 
قبول مال از طرف محکوم له، مال معرفی شده به محکوم علیه مسترد می گردد. بنابراین تقاضای سهیم شدن 
محکوم لهم در مالی که به محکوم له مسترد شده و هم چنین اجاره دادن مال مذکور به آن ها جواز قانونی ندارد. 

ابالغ حکم
سؤال: چنان چه تجدیدنظر خوانده در آدرس اعالمی از سوی تجدید نظرخواه شناخته نشود آیا بدون الصاق، 

ابالغ قانونی محسوب می شود؟
پاسخ: با توجه به ماده )79( قانون آیین دادرسی مدنی و به مستفاد از ماده )70( قانون مذکور، )13( در مواردی 
که تجدید نظرخواه در محل تعیین شده شناخته نشود، مأمور ابالغ باید ضمن الصاق اعالمیه در محل تعیین 

شده اوراق مربوطه را به دفتر دادگاه عودت دهد و این ابالغ، قانونی محسوب است. 

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال در دعوی ابطال سند مالکیت
سؤال: در دعوی ابطال سند مالکیت و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و 

انتقال پالک ثبتی، چنان چه پالک ثبتی در رهن باشد آیا امکان صدور دستور موقت میسر است یا خیر؟
پاسخ: صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از نقل و انتقال ملک با توجه به خواسته خواهان که ابطال 
سند مالکیت بوده و با رعایت ماده )319( قانون آیین دادرسی مدنی و مستندات خواهان و ضمن حفظ حقوق 

مرتهن، بالاشکال است. 
مرور زمان در دعوای تصرف عدوانی

مشاوره قضایی تلفنی
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سؤال: شخصی به اتهام تصرف عدوانی به موجب حکم قطعی دادگاه در سال 1373 به تحمل چهل ضربه 
شالق تعزیری و اعاده وضع به حال سابق محکوم گردیده ولی علی رغم پیگیری واحد اجرای احکام، حکم اجرا 
نشده است و زمین موضوع رفع تصرف، توسط محکوم علیه به شخص دیگری واگذار شده است. با توجه به 

واگذاری محل آیا موضوع مشمول مرور زمان شده است؟
طرف  از  حکم  مورد  زمین  واگذاری  و  است  اجرا  قابل  صورت  هر  به  عدوانی  تصرف  رفع  حکم  پاسخ: 
محکوم علیه به شخص ثالث مانع این امر نیست. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 659 -  7/ 3/ 1381 

دیوان عالی کشور)14(  موضوع از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج است. 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی طالق 
سؤال: در صورتی که محل اقامت اصلی زوج در یک حوزه قضایی باشد ولی زوج در شهرستان دیگری در 
حبس به سر برد و زوجه بخواهد دادخواست طالق ارائه کند، حوزه قضایی کدام شهر صالح به رسیدگی است؟

پاسخ: دادگاه خانواده شهرستانی که زوج در آن شهرستان زندانی است، صالح به رسیدگی می باشد و زوجه 
باید در دادخواست محل زندان و بند آن را مشخص کند. )15( 

لزوم تنظیم سند رسمی
سؤال:)الف( وسیله نقلیه ای را به)ب( فروخته و قسمتی از ثمن در مقابل تنظیم سند باقی مانده است.)ب( نیز 
خودرو را به)ج( و)ج( به)د( فروخته است.)د( به طرفیت ایادی سابق، دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم نموده 

و خواندگان دفاع نموده اند که قسمتی از ثمن، باقی مانده است، تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
پاسخ: نظر به این که پرداخت قسمتی از ثمن مربوط موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده است؛ لذا 

حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال منوط به پرداخت باقی مانده ثمن به مالک اولیه است. 

ایرادات و موانع رسیدگی در واخواهی
سؤال: در پرونده ای علیه چند نفر رأی صادر و با توجه به غیابی بودن رأی، احدی از خواندگان با اعتراض 
به رأی، ایراد عدم صالحیت مطرح می نماید. آیا دادگاه فقط نسبت به نامبرده می بایست قرار عدم صالحیت 

صادر نماید یا نسبت به کل خواندگان؟
عدم  قرار  است،  شده  واقع  دیگری  محل  در  که  بوده  ملکی  به  مربوط  مطروحه  دعوی  چنان چه  پاسخ: 
صالحیت نسبت به کلیه خواندگان صادر می شود و دادگاه ضمن نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحیت دار 

ارسال می کند. )16( 

صورت برداری اموال متوفی در خصوص مطالبه مهریه 
سؤال: در خصوص مطالبه مهریه از ورثه زوج آیا نیاز به تحقیق و صورت برداری از اموال است یا این که 

وظیفه دادگاه فقط صدور رأی می باشد و صورت برداری اموال متوفی، وظیفه اجرای احکام است؟

اداره کل آموزش قضات
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پاسخ: در دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی صورت برداری و تحریر ترکه الزامی نیست. لیکن خواهان 
باید نوع و میزان ترکه را در دادخواست یا در جلسه دادرسی معین و اعالم نماید، تا چنان چه وراث و خواندگان 

ادعای خروج تمام یا بخشی از مال مزبور را از ترکه داشته باشند، تکلیف پرونده مشخص گردد. 

اثبات مالکیت
سؤال: چنان چه ملکی دارای سابقه ثبتی باشد آیا خواهان می تواند با ادعای وقوع عقد بیع، به صورت شفاهی 

دادخواست اثبات مالکیت اقامه نماید؟
پاسخ: اقامه هر نوع دعوا از ناحیه مدعی بدون مانع است و اثبات عقد بیع به صورت شفاهی نیاز به بّینه 

قانونی دارد، در غیر این صورت دعوا رد خواهد شد. 

پی نوشت ها
1- تبصره )6( ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق سال 1371: پس از طالق در صورت درخواست زوجه مبنی 
بر مطالبه حق الزحمه کارهايی که شرعًا به عهده وی نبوده است دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه 
اقدام می نمايد و در صورت عدم امكان تصالح،چنان چه ضمن عقد يا عقد خارج الزم،در خصوص امور مالی،شرطی شده 
باشد طبق آن عمل می شود،در غير اين صورت،هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضای طالق ناشی از 

تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اختالف و رفتار وی نباشد به ترتيب زير عمل می شود. . . «
2- ماده )365( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »آرای صادره در مرحله تجديد نظر 

جزء در موارد مقرر در ماده)326( قطعی می باشد. «
3- ماده 386 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی:»درخواست فرجام اجرای حكم را تا 

زمانی که حكم نقض نشده است به تأخير نمی اندازد و لكن به ترتيب زير عمل می گردد:
 الف- چنان چه محكوم به مالی باشد،در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجرا از محكوم له تأمين مناسب 

اخذ خواهد شد. 
ب- چنان چه محكوم به غير مالی باشد و به تشخيص دادگاه صادر کننده حكم،محكوم عليه تأمين مناسب بدهد 

اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخير خواهد افتاد.« 
4- ماده 100 قانون شهرداری: »مالكين اراضی و امالک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام 
عمرانی يا تفكيک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمايند. شهرداری می تواند از عمليات ساختمانی 
ساختمان های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن که ساختمان در زمين محصور يا غير 

محصور واقع باشد،جلوگيری نمايند. «
5- بند 2 ماده )362( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: ». . . . ادعای اجاره بها و مطالبه 
بقيه اسقاط آن و اجرت المثل و ديونی که موعد پرداخت آن در جريان رسيدگی بدوی رسيده و ساير متفرعات از قبيل 
ضرروزيان که در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا 

موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسيده باشد. «
6- ماده)868( قانون مدنی: »مالكيت ورثه نسبت ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و ديونی که 

به ترکه ميت تعلق گرفته است«. 
7- ماده )2( قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی: »هر کس محكوم به پرداخت مالی به ديگری شود چه به صورت 
استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرروزيان ناشی از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده 
و چنان چه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا می نمايد و در غير 
اين صورت بنابه تقاضای محكوم له،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد. تبصره: چنان چه 
موضوع اين ماده صرفًا دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در 
مورد استرداد عين در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عين موجود نباشد به جزء در بدل حيلوله که برابر مقررات 

مربوطه عمل خواهد شد«. 

مشاوره قضایی تلفنی



)1
38

ن7
آبا

 و 
هر

- م
34

ره 
ما

)ش
ش

وز
آم

م 
پیا

یه 
شر

ن

163

8- ماده )184( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »دادگاه پس از حصول سازش بين 
طرفين به شرح فوق رسيدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می نمايد. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق 
تنظيم می شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا 

گذاشته می شود چه اين که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده يا شامل دعاوی يا امور ديگری باشد«. 
9- ماده )135( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هر يک از اصحاب دعوی که جلب 
شخص ثالثی را الزم بداند،می تواند تا پايان جلسه اول دادرسی جهات و داليل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس 
از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد،چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر«. 
10- ماده )139( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »شخص ثالث که جلب می شود 
خوانده محسوب و تمام مقررات مربوط به خوانده درباره او جاری است هرگاه دادگاه احراز نمايد که جلب شخص ثالث 
به منظور تأخير رسيدگی است می تواند او دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكيک نموده به هر يک جداگانه 

رسيدگی کند«. 
11- ماده )131( قانون اجرای احكام دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هرگاه مالی که مزايده از آن شروع 
می شود خريدار نداشته باشد،محكوم له می تواند مال ديگری از محكوم عليه معرفی و تقاضای توقيف و مزايده آن را 
بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتی که ارزيابی شده،قبول کند يا تقاضای تجديد مزايده مال توقيف 
شده را بنمايد و در صورت اخير،مال مورد مزايده به هر ميزانی که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهی 
مجدد به عهده محكوم له می باشد و هرگاه طلب کاران متعدد باشند رأی اکثريت آن ها از حيث مبلغ طلب برای تجديد 

آگهی مزايده مناط اعتبار است«. 
12- ماده )132( قانون اجرای احكام مدنی: »هرگاه در دفعه دوم هم خريداری نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده 

را به قيمتی که ارزيابی شده قبول ننمايد،آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد«. 
از  يا هر يک  امور مدنی: »چنان چه خوانده  انقالب در  13- ماده )70( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهای اخطاريه استنكاف کنند، مأمور ابالغ اين موضوع 
را در نسخ اخطاريه قيد نموده و نسخه دوم را به نشانی تعيين شده الصاق می کند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا 
عودت می دهد. در اين صورت خوانده می تواند تا جلسه رسيدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد اوراق مربوط 

را دريافت نمايد«. 
14- رأی وحدت رويه شماره 659 - 7/ 3/ 1381: »بر طبق ماده 173 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کيفری جرايمی که مجازات آن ها از نوع بازدارنده می باشد با حصول مرور زمان تعقيب آن ها موقوف 
می شود هر چند تجاوز به اراضی ملی نشده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده )17( قانون مجازات 
اسالمی، دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرايم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد، 
موضوع مشمول مرور زمان نخواهد بود، عليهذا آرای شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفًا از حيث نقض 
رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر بر موقوفی تعقيب به اکثريت آراء هيأت عمومی ديوان عالی کشور نتيجتًا 

قانون تشخيص و . . . «
15- ماده )11( قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »دعوا بايد در دادگاهی اقامه شود 
که خوانده در حوزه قضايی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ايران محل 
سكونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه يا محل سكونت موقت نداشته 
باشد ولی مال غير منقول داشته باشد،دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه 

مال غير منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد. «
از رسيدگی و  »رأيی که پس  امور مدنی:  انقالب در  دادگاه های عمومی و  دادرسی  آيين  قانون  ماده )308(   -16
واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نكرده است نخواهد 
شد، مگر اين که رأی صادره قابل تجزيه و تفكيک نباشد که در اين صورت نسبت به کسانی که مشمول حكم غيابی بوده 

ولی واخواهی نكرده اند نيز تسری خواهد داشت«. 

اداره کل آموزش قضات
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چگونگی پرداخت ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
سؤال

شخص »الف« مال غیرمنقولی را بیست سال قبل به مبلغ معینی به شخص »ب«به صورت نقدی 
می فروشد و ثمن را پرداخت می کند؛ پس از بیست سال مشخص می شود که ملک فروخته شده متعلق 
به غیر بوده و مالک نیز معامله را اجازه نمی دهد، چنان چه فروشنده)الف( بخواهد ثمن مبیع)که مستحق 

للغیر درآمده است( را به خریدار)ب( مسترد نماید، چه مبلغی را بدهکار است؟ 
آيت اهلل العظمی محمد تقی بهجت

به ارزش روز ثمن، مصالحه می شود. ]1387/5/15[
آيت اهلل العظمی سید علی سیستانی

اصل مبلغ را بدهکار است. ]1387/5/3[
آيت اهلل العظمی سید موسی شبیری زنجانی

کند.  مصالحه  توّرم  افزایش  با  متناسب  مبلغی  به  را  مزبور  مبلغ  فروشنده  باید  احتیاط  بنابر 
]1387/8/5[

آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی
فروشنده)الف( موظف است همان مبلغ را که بیست سال قبل به عنوان ثمن از خریدارگرفته است، 

به او برگرداند و خریدار نیز موظف است ملک را به مالک شرعی آن برگرداند. ]1429/7/27هـ. ق[
آيت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

بر فروشنده الزم است مبلغ مذکور را با توجه به نرخ متوسط توّرم اجناس مختلف محاسبه و پرداخت 
نماید. ]1387/5/6[

آيت اهلل العظمی حسین نوری همدانی
اگر خریدار نمی دانسته که ملک متعلّق به دیگری است، باید ارزش فعلی ثمن مبیع به وی داده 

شود. ]1387/5/4[

استفتائات فقهی - حقوقی

اداره کل آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی
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عدم اثر نفقة 
گذشتة اقارب به صرف تقدیم 

دادخواست
سؤال

اقارب بر ذّمه  با توجه به این که فقهای عظام فرموده اند نفقه گذشته 
قرار نمی گیرد و به عنوان دین قابل مطالبه نیست مگر در صورتی که قباًل از دادگاه 

اجازه استدانه و استقراض شده باشد، آیا صرف تقدیم دادخواست به دادگاه به منزله اجازه 
استدانه و استقراض است؟

آيت اهلل العظمی محمد تقی بهجت
نفقة اقارب قضا نمی شود و دین ثابت در ذّمه نیست مگر آن که به وجه صحیحی به وسیله حاکم 
یا عدول مؤمنین استدانه شود بر ذّمة منفق، که واجب است ادای این دین.]جامع المسائل، ج 4، ص 

]1387/6/10-119
آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی

مجّرد تقدیم دادخواست اثری ندارد. ]30 رجب المرّجب 1429 هـ. ق[
آيت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

مجرد تقدیم دادخواست به دادگاه، اجازه استدانه و استقراض به حساب نمی آید. ]1387/7/21[

مطالبه دیه پس از گذشت سالیان متمادی
سؤال

کارگری حین انجام کار، دچار حادثه منجر به صدمه بدنی شده است و پس از گذشت بیست سال از 
آن حادثه تقاضای دیه کرده است؛ بفرمایید:

الف. آیا تقاضای پرداخت خسارت و دیه موجه است؟
ب. در فرض مثبت بودن پاسخ آیا کارگرمستحق دیه به نرخ زمان وقوع حادثه یا زمان مطالبه است؟

آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی
الف. از قضیة شخصیه اطالع ندارم. به طور کلّی چنان چه جنایت مستند به شخصی باشد و مجنی علیه 
ذّمة جانی را از دیه ابراء نکرده، می تواند دیه را ولو بعد از سال ها مطالبه نماید و مجّرد عدم اقدام قبلی 

دلیل شرعی بر اسقاط دیه نیست. 
ب. باید زمان مطالبه مالحظه شود. ]28 رجب المرجب 1429 هـ. ق[

آيت اهلل العظمی حسین نوری همدانی
از حق خویش گذشت  بنماید مگر این که قباًل  الف. در فرض سؤال، می تواند تقاضای حق خود را 

کرده باشد. 
ب. باید دیة زمان مطالبه به وی داده شود. ]1387/7/21[

اداره کل آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی 
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 سؤال
مباشر  یا  سبب  به  جرم  انتساب  معیار 

چیست؟
1. هرگاه شخصی اقدام به ریختن نفت و سوزاندن دیگری نماید 

و شخص ثالثی که با سوزاننده تبانی کرده است، درب را به روی مجنی علیه 
بسته و مانع فرار و نجات او گردد، در صورتی که هر دو قصد قتل داشته باشند، چه 

کسی ضامن است؟
2. هرگاه دو نفر به قصد قتل و با تبانی یکدیگر، یکی جراحتی بر دیگری وارد سازد و دومی، 

مجنی علیه را به استفاده از داروی مضّری راهنمایی نماید و مجنی علیه در اثر جراحت وارده و اثرات 
دارو بمیرد، چه کسی ضامن است؟

3. هرگاه مأمور لوله کشی گاز، کار خود را به درستی انجام ندهد و مأمور کنترل و بازبینی نیز نظارت 
دقیقی انجام ندهد و صاحبخانه نیز به نحو غیر محتاطانه از گاز شهری استفاده کرده و در اثر انفجار گاز، 

فوت  شود، چه کسی ضامن دیه است؟
4. هرگاه سه نفر با هم نقشه قتل شخصی را بریزند و او را به دریا ببرند، نفر اّول او را از قایق به دریا 
بیاندازد، نفر دوم قایق را از دسترس مجنی علیه خارج سازد و نفر سوم نیز گشت ساحلی را از منطقه دور 
کند، تا مجنی علیه را نجات ندهند، در صورتی که صرف به دریا انداختن  به دلیل  آشنایی مجنی علیه 
با فنون شنا، موجب مستقل مرگ نباشد، بلکه ماندن طوالنی در دریا و خستگی از شنا، منجر به پایان 

استقامت و مرگ او شود، بفرمایید چه شخصی ضامن است؟ )1(
آيت اهلل العظمی محمد فاضل لنکرانی)ره(

در فرضی که قتل استناد عرفی به سبب و مباشر یعنی به هر دو داشته باشد، ظاهر آن است که مباشر 
ضامن است. 

1. طبق آنچه گفته شد کسی که نفت را ریخته و اقدام به سوزاندن کرده، ضامن است و قاتل محسوب 
می شود و کسی که درب را بسته است، حکم معاون در قتل را دارد. 

2. کسی که جراحت را وارد نموده، ضامن جراحت وارده است و کسی که دارو را پیشنهاد و راهنمایی 
نموده، چنان چه طبیب باشد یا می دانسته که آن دارو کشنده است، ضامن قتل است که در فرض اّول باید 

دیه را پرداخت نماید و در فرض دوم حکم قتل عمد را دارد. 
3. در این فرض هیچ کدام از افراد مسؤولیت قتل و ضمان قتل را بر عهده ندارند. 

4. کسی که مقتول را به دریا انداخته است قاتل محسوب می شود و کسی که قایق را دور نموده معاون 
در قتل است و کسی که مأمورین را دور نگه داشته حکم عین و نگهبان را دارد. ]1385/12/7[

آيت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی
معیار، انتساب قتل است از نظر عرف، هرگاه به مباشر استناد داده شود او ضامن است و هرگاه به سبب 

نسبت داده شود ضمانت متوجه اوست و اگر به هر دو نسبت داده شود هر دو مسؤولند. 

استفتائات فقهی - حقوقی
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اّول هر  مثال  1. در 
در  دو شرکت  یعنی هر  دو ضامن هستند 

قتل دارند. 
2. صورت دوم نیز از قبیل شرکت در قتل است. 

3. قتل به هر سه منتسب است و چون قتل عمد نیست، دو سوم دیه از 
دو عامل اّول گرفته می شود. 

4. این مثال با مثال های سابق تفاوت دارد و اسناد قتل به شخص اّول داده می شود هر 
چند آن دو نفر نیز نوعی اعانت حرام مرتکب شده اند. 

آيت اهلل العظمی سید عبدالکريم موسوی اردبیلی
در مسألة اجتماع سبب و مباشر معیار در ضمان، صدق عرفی است. 

1. در فرض مذکور هر دو شخص اجزای علت تّامة قتل را فراهم آورده و او را با شرکت یکدیگر به 
قتل رسانیده اند، پس هر دو ضامن می باشند. 

2. در این فرض با استناد قتل به هر دو، عرفًا هر دو ضامن هستند. 
3. به حسب موارد فرق دارد: 1. در صورتی که صاحب منزل با علم به نقصان کار مأمورین و خطرزا 
بودن آن، شیر گاز را باز کرده و استفاده نموده و به همان زودی خطر ایجاد شده است، مسؤول، صاحب 
منزل می باشد و اگر صاحب منزل اّطالع نداشته باشد و آن دو نفر اّطالع داشته اند و می دانسته اند که خطر 
دارد و به زودی اتفاق افتاده به طوری که قتل به فعل آن ها مستند باشد، مسؤول آن ها هستند و اّما اگر 
خطر پس از مدت زیادی اتفاق بیافتد مثاًل پس از چند سال باشد به طوری که خطر مستند به کار آن ها 

نباشد، ضمان آن ها مورد اشکال است. 
4. در فرض چهارم اگر قتل مقتول مستند به هر سه نفر باشد هر سه ضامن هستند و اگر مستند به دو 

نفر باشد آن ها مسؤول می باشند و اگر به یک نفر مستند باشد ضامن او است. 

خسارت های افزون بر دیه
سؤال

آیا  به علت صدمات فوت می کند،  بعد  ماه  رانندگی مصدوم شده و دو  شخص)الف( در یک سانحه 
اولیای دم تعلق  ارتباطی به فوت وی نداشته است به  عالوه بر دیة فوت، دیه یا ارش صدماتی که هیچ 

می گیرد؟)2( 
آيت اهلل العظمی محمدتقی بهجت

غیر از دیة کامل چیز دیگری تعلق نمی گیرد. ]1387/7/10[
آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی

اداره کل آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی 
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هر  اّول  مثال  در   .1
در  دو شرکت  یعنی هر  دو ضامن هستند 

قتل دارند. 
2. صورت دوم نیز از قبیل شرکت در قتل است. 

3. قتل به هر سه منتسب است و چون قتل عمد نیست، دو سوم دیه از 
دو عامل اّول گرفته می شود. 

4. این مثال با مثال های سابق تفاوت دارد و اسناد قتل به شخص اّول داده می شود هر 
چند آن دو نفر نیز نوعی اعانت حرام مرتکب شده اند. 

آيت اهلل العظمی سید عبدالکريم موسوی اردبیلی
در مسألة اجتماع سبب و مباشر معیار در ضمان، صدق عرفی است. 

1. در فرض مذکور هر دو شخص اجزای علت تّامة قتل را فراهم آورده و او را با شرکت یکدیگر به 
قتل رسانیده اند، پس هر دو ضامن می باشند. 

2. در این فرض با استناد قتل به هر دو، عرفًا هر دو ضامن هستند. 
3. به حسب موارد فرق دارد: 1. در صورتی که صاحب منزل با علم به نقصان کار مأمورین و خطرزا 
بودن آن، شیر گاز را باز کرده و استفاده نموده و به همان زودی خطر ایجاد شده است، مسؤول، صاحب 
منزل می باشد و اگر صاحب منزل اّطالع نداشته باشد و آن دو نفر اّطالع داشته اند و می دانسته اند که خطر 
دارد و به زودی اتفاق افتاده به طوری که قتل به فعل آن ها مستند باشد، مسؤول آن ها هستند و اّما اگر 
خطر پس از مدت زیادی اتفاق بیافتد مثاًل پس از چند سال باشد به طوری که خطر مستند به کار آن ها 

نباشد، ضمان آن ها مورد اشکال است. 
4. در فرض چهارم اگر قتل مقتول مستند به هر سه نفر باشد هر سه ضامن هستند و اگر مستند به دو 

نفر باشد آن ها مسؤول می باشند و اگر به یک نفر مستند باشد ضامن او است. 

خسارت های افزون بر دیه
سؤال

آیا  بعد به علت صدمات فوت می کند،  رانندگی مصدوم شده و دو ماه  شخص)الف( در یک سانحه 
اولیای دم تعلق  ارتباطی به فوت وی نداشته است به  عالوه بر دیة فوت، دیه یا ارش صدماتی که هیچ 

می گیرد؟)2( 
آيت اهلل العظمی محمدتقی بهجت

غیر از دیة کامل چیز دیگری تعلق نمی گیرد. ]1387/7/10[
آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی

در صورتی که بعض صدمات هیچ گونه تأثیری در فوت وی نداشته مثاًل پایش شکسته است،اگر با 

استفتائات فقهی - حقوقی
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منجر  که  صدماتی 
به فوت شده مثل ضربه به سر، با هم واقع 

شده چنان که ظاهر سؤال همین است اولیای دم جز 
رجب   6[ ندارند.  را  ارش  یا  دیگر  دیه  مطالبه  حق  کامله  دیه 

المرجب 1429 هـ. ق[
آيت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

فقط دیه فوت تعلّق می گیرد. ]1387/4/22[
آيت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

اگر در یک سانحه، صدماتی بر فردی وارد شود که منجر به فوت وی شود، فقط دیه نفس بر 
عهده تصادف کننده می باشد. ]1387/5/5[

نوع ضمان در دفاع نامتناسب
سؤال

با توجه به این که دفاع متناسب با خطر با جمع شرایط خاص، موجب رفع عنوان مجرمانه است، 
بفرمایید:

الف. چنان چه اصل دفاع محرز باشد ولی از حد مجاز که اصطالحًا »االسهل فاالسهل«گفته می شود، 
تجاوز کند مانند این که به جای جرح به دست، جرحی به سینه وارد کند و منجر به قتل مهاجم شود و در 

این صورت دفاع نامتناسب با خطر تشخیص داده شود، تکلیف چیست؟
ب. در صورت ضامن بودن مدافع، نوع ضمان)قصاص، دیه یا. . .( چیست؟)3( 

آيت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای
میزان در این گونه امور، قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی می باشد و باید طبق آن عمل شود. 

]1387/6/14[
آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی

اگر به طور عادی دفاع به اقّل و اسهل ممکن باشد و با اختیار، دفاع به طور اشّد را اختیار کند، ظاهراً 
حکم قتل عمد را دارد، ولی اگر مدافع، مدعی عدم امکان دفاع به وجه اسهل باشد، نسبت عمد به او باید به 
طریق شرعی ثابت شود و با عدم امکان اثبات عمد از طرف مدعی و انکار مدعی علیه با یمین مدعی علیه و 

یا در صورت رّد یمین از طرف او به مدعی فصل خصومت می شود. ]20 شعبان المعظم 1429 هـ. ق[
آيت اهلل العظمی سید عبدالکريم موسوی اردبیلی

از آن تجاوز کند، ضامن است و قصاص می شود، ولی  اگر با وجود امکان دفاع به نحو اسهل، عمداً 
چنان چه عمد نداشته و یا اطمینان به تحقق دفاع به طریق اسهل نداشته است گرچه گناه نکرده ولی نسبت 

به خسارت وارده ضامن دیه است. 

اداره کل آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی 
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آيت اهلل العظمی  حسین نوری همدانی
الف و ب. در فرض سؤال ضامن است و نوع ضمان 

نسبت به موارد، متفاوت است. ]1387/5/16[

ضمان پزشک در صورت تجویز اشتباه دارو
سؤال

بر اساس نسخه ای که پزشک  نیز،  نماید و پرستار  به اشتباه دارویی را تجویز  اگر پزشکی 
پیچیده است، دارو را به بیمار بخوراند و بیمار در اثر خوردن دارو بمیرد، آیا پزشک که سبب تلف بوده 

ضامن است، یا پرستار که مباشر تلف بوده؟ در صورتی که پزشک ضامن باشد، دلیل آن را بفرمایید؟)4( 
آيت اهلل العظمی محمد تقی بهجت

سبب اقوی از مباشر است. ]1386/12/2[
آيت اهلل العظمی سید علی سیستانی

هر دو ضامن هستند و ولی میت می تواند به هر کدام مراجعه کند، ولی استقرار ضمان بر پزشک 
است. ]1386/12/2[

آيت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپايگانی
مباشر است. ]11  از  اقوی  او سبب شده و سبب در مورد سؤال  این که  برای  پزشک ضامن است 

ذی القعده 1428هـ. ق [
آيت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

هرگاه ثابت شود تلف شدن بیمار بر اثر داروی اشتباهی پزشک بوده، پزشک ضامن است زیرا در فرض 
سؤال سبب اقوی از مباشر است. ]1386/8/24[

آيت اهلل العظمی سید عبدالکريم موسوی اردبیلی
چنان چه مریض و پرستار ندانند، که پزشک اشتباه کرده، پزشک ضامن است، چون فوت مستند به 

اوست. ]1386/12/2[
آيت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

در فرض سؤال، چون پزشک سبب قتل مریض شده ضامن است. ]1386/9/24[

پی نوشت ها
1- گنجينه استفتائات قضايی،همان،سؤال 6966. 

2- همان،سؤال 6980. 
3- همان،سؤال 6982. 
4-  همان،سؤال 6951. 

استفتائات فقهی - حقوقی
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نام کتاب: حقوق مدنی
1-  پدید آورنده:عباس انصاری

2-  ناشر:علوی فرهیخته
3-  رده دیویی اصلی:378/1664

4-  تاریخ نشر:1386
5-  شابک:6 ـ 043 ـ 169 ـ 964 ـ 978

6-  تعدادصفحه:431
7-  شمارگان:1/000

8-  قطع کتاب:وزیری
عناوين: اموال و مالکیت اموال، حقوق اشخاص نسبت به اموال، حیازت مباحات، حقوق قراردادها، اقسام 
عقود و معامالت، شرایط اساسی صحت معامالت، اثر معامالت، شروط ضمن عقد، معامالت فضولی، سقوط 
تعهدات، عقود معین، عقد بیع، خیارات، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، ضمان، رهن، الزامات خارج از قرارداد، 
ایفای ناروا، اداره مال غیر، غصب، اتالف، تسبیب، ارکان مسؤولیت مدنی، استیفاء، اشخاص، اقامتگاه، غایب 

مفقود االثر، نکاح، نسب، والیت قهری پدر و جد پدری، خانواده، ارث و وصیت، وصایا، ارث

کتاب شناسی
 حقوق
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نام کتاب: حقوق مدنی )تعهدات(
1-  پدید آورنده:اسماعیل کشاورزـ حامد هوشیاران

2-  ناشر:کانون فرهنگی آموزش
3-  رده دیویی اصلی:378/1664

4-  تاریخ نشر:1386
5-  شابک:1 ـ 24 ـ 2568 ـ 964

6-  تعدادصفحه:220
7-  شمارگان:1/500

8-  قطع کتاب:وزیری
عناوين: عقود و تعهدات به طور کلی، اقسام عقود، شرایط صحت معامله، آثار قراردادها و تعهدات، شروط 
قرارداد و سؤاالت حقوق مدنی)تعهدات( کنکور  از  الزامات خارج  تعهدات،  معامله فضولی، سقوط  ضمن عقد، 

سراسری سال 1386 به همراه پاسخ تشریحی

نام کتاب: نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد ودیعه و حواله
1-  پدید آورنده: منصور اباذری فومشی

2-  ناشر: صابریون
3-  رده دیویی اصلی:346/55025

4-  تاریخ نشر:1386
5-  شابک:5 ـ 7 ـ 96380 ـ 964

6-  تعدادصفحه:208
8-  شمارگان:1/000

9-  قطع کتاب:وزیری
عناوين: ودیعه در حقوق مدنی، تعریف ودیعه، اقسام امانات و جایگاه ودیعه در آن، شرایط صحت و انعقاد 

عقد ودیعه، خصوصیات و ویژگی های ودیعه، تفاوت عقد ودیعه با سایر عقود، شرایط طرفین عقد ودیعه، تعهدات 
امین، اثر قرارداد خصوصی مسؤولیت امین، استرداد مال مورد ودیعه، تعهدات امانت گذار، انحالل عقد ودیعه، 

نحوه عملی تنظیم انواع عقد ودیعه، حواله در حقوق مدنی، نحوه عملی تنظیم عقد حواله

کتاب شناسی حقوق
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نام کتاب:نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قرارداد وکالت
1-  پدید آورنده)مترجم(:منصور اباذری فومشی

3-  رده دیویی اصلی:346/55029
2-  ناشر:کماالن

4-  تاریخ نشر:1386
5-  شابک:1 ـ 14 ـ 2566 ـ 964

6-  تعدادصفحه:320
7-  شمارگان:1000

8-  قطع کتاب:وزیری
عناوين: وکالت در حقوق مدنی، تعریف عقد وکالت و شرایط آن، توالی ایجاب و قبول عقد وکالت، موارد 
وکالت، حدود وکالت، اقسام وکالت، وکالت فضولی، تفاوت اساسی عقد وکالت با سایر عقود، شرایط صحت و 
انعقاد وکالت، خصوصیات و اوصاف وکالت، شرایط، تعهدات و تکالیف طرفین عقد وکالت، در اثبات و اختالف 
آیین  از دیدگاه  انحالل عقد وکالت، بطالن عقد وکالت، وکالت در دعاوی  بین وکیل و موکل،  اجراء وکالت 
دادرسی مدنی، سؤال و جواب حقوقی مربوط به آزمون وکالت، رویه قضایی مربوط به وکالت، فرم مخصوص 
قرارداد وکالت و آئین نامه مربوط به تعرفه وکالت، آراء دادگاه های بدوی در رابطه با وکالت، دیدگاه های قضات 
دادگاه حقوقی دو تهران شامل آراء دیوان عالی کشور در رابطه با وکالت و نظریه های مشورتی اداره حقوقی 

قوه قضاییه در رابطه با وکالت. 

نام کتاب: ضمان عقدی در حقوق مدنی
1-  پدید آورنده: دکتر محّمدجعفر جعفری لنگرودی

2-  ناشر:گنج دانش
3-  رده دیویی اصلی:346/55074

4-  تاریخ نشر:1386
5-  شابک:5 ـ 46 ـ 7618 ـ 964 ـ 978

6-  تعدادصفحه:388
7-  شمارگان:2000

8-  قطع کتاب:وزیری
عناوين: تبدیل تعهد، انتقال طلب، انتقال دین، نیابت تعهد و ایفاء، مقایسه عقد ضمان با انتقال طلب و دین 
و تبدیل تعهد، مقایسه عقد حواله با انتقال طلب و دین و تبدیل تعهد و عقد ضمان، تعهد، حقوق تطبیقی، نظریه 
تعهدات در تاریخ حقوق ایران، عناوین تعهدات در تاریخ حقوق ایران، کلیات، عناصر عقد ضمان، اقسام عقد 

ضمان، ارکان عقد ضمان، سقوط تعهد ضامن و رجوع به مضمون عنه. 

کتاب شناسی حقوق
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نرم افزار چند رسانه ای: آرای فقهی ـ قضایی)گنجینه2(

مشخصات
پدیدآورنده:  معاونت آموزش قوه قضاییه

 www. Law-  training. ir:سال انتشار:  1385   سایت
تلفن:  88923633

آموزش  اداره کل  قوه قضاییه،   3 ـ ساختمان شماره  خیابان سمیه  نبش  ـ  حافظ  خیابان  ـ  تهران  آدرس: 
روحانیون قم ـ 2916066- 0251

امکانات
از چهارده هزار  از مراجع عظام و بیش  از بیست هزار استفتاء  گنجینه آرای فقهی ـ قضایی دارای بیش 

موضوع درختی حقوقی و. . . می باشد. برنامه فوق دارای قسمت های مختلفی است. 
در صفحه جستجو کاربر می تواند کلمه مورد نظر خود را با استفاده از شروط مختلف در متن استفتاء یا  پاسخ 

آن جستجو کند. 
یکی دیگر از امکانات این صفحه، نگهداری عبارت مورد جستجو در لیست متن جستجو است به این معنا که 

کاربر می تواند کلماتی را قباًل جستجو نموده است، در لیست مذکور بیاید و نیاز به تایپ مجدد آن ندارد. 
در صفحه نمایش کلی کاربر می تواند تمامی عناوین سواالت را به طور یک جا مشاهده کند. 

دارای خصوصیات  که  کنید  مشاهده  را  سواالت  عناوین  از  دسته  آن  می تواند  نمایش  الگوی  قسمت  در 
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مشترکی می باشند برای مثال عناوینی که با حرف)الف(شروع شده یا عناوینی که به کلمه »شد«ختم می شود. 
ساختار درختی: صفحه ساختار درختی برای دسترسی آسان تر و دقیق تر به استفتائات موجود در نرم افزار 
است با انتخاب یک موضوع از درخت، عناوین مرتبط با آن در دسترس کاربر قرار می گیرد و متن سوال و پاسخ 

آن  مشاهده می شود. 
ویژگی دیگر این صفحه، قابلیت گشودن و بستن تمامی شاخه های درختی به طور یک جا است برای این کار 

با کلیک سمت راست بر روی قسمت درختی منویی ظاهر می شود که این امکان را به کاربر می دهد. 
یکی دیگر از راه های رسیدن به استفتاء مورد نظر از طریق کلید واژه است. کلید واژه که استفتائات را از 
هم متمایز می کند امکانی است که کاربر با استفاده از آن به سرعت به مقصود خود می رسد. با انتخاب هر یک 
از واژه های موجود در لیست کلی واژه عناوین مرتبط در لیست عناوین سوال ظاهر می شود و کاربر با کلیک بر 

روی هر یک از عناوین سوال متون مربوط به آن، سوال و جواب را مشاهده خواهد کرد. 
الگویی برای دسته بندی خاص کلید واژه ها در این صفحه به کار رفته است که همانند صفحه نمایش کلی 
عمل می کند به عنوان مثال تمامی کلید واژه هایی که با کلمه  قتل شروع می شود این گونه تعریف می شود: 

قتل*
یادداشت: از امکانات جالبی این نرم افزار، صفحه یادداشت است که آن کاربر می تواند به یادداشت هایی 
که توسط خود و دیگر کاربران قباًل تهیه شده است، دسترسی پیدا کند و امکان ویرایش و تغییرات را خواهد 

داشت. 
در صفحه امکانات، امکان تغییر نوع و رنگ قلم مربوط به هر یک از قسمت های صفحات نرم افزار توسط 

کاربر فراهم می باشد 

نرم افزار چند رسانه ای: بانک اطالعات قوانین کشور
مشخصات 

پدید آورنده:  علی مّکرم
بهاء: 50/000 ریال     

سال انتشار: زمستان 1385
تلفن:  88754208 -  88731719

آدرس: تهران - میدان آژانتین، خیابان احمدقصیر)بخارست( نبش خیابان 18، پالک 71، طبقه دوم، شماره 7
امکانات

فرمان  صدور  بدو  از  مقررات  سایر  نامه هاو  تصویب  نامه ها،  آیین  قوانین،  برکلیه  مشتمل  برنامه  این 
مشروطیت)13 مرداد 1285 شمسی( تا کنون بوده و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان 
عدالت اداری نیز در این مجموعه گردآوری شده است. خصوصیات ویژه این نرم افزار این است که کاربران به 
متن کامل مقرراتی که در متون مختلف به آن ها اشاره شده است، دسترسی مستقیم دارند و کلیه آراء به صورت 
موضوعی مرتب شده و امکان جستجوی موضوعی و جستجو از طریق عنوان و کلمات متن و تاریخ تصویب 
و شماره انتشار روزنامه رسمی و شماره آراء وجود دارد. نحوه جستجو در نرم افزار فوق متنوع بوده و می توان از 

نرم افزارهای حقوقی
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طریق عناوین مختلف به جستجو پرداخت. 

نرم افزار چند رسانه ای: بانک اطالعات مقاالت حقوقی
پدیدآورنده: علی مّکرم 

بهاء: 50/000  ریال 
سال انتشار:  زمستان 1385

تلفن:  88731719- 88754208
آدرس: تهران - میدان آژانتین، خیابان احمدقصیر)بخارست( نبش خیابان 18، پالک 71، طبقه دوم، شماره 7

امکانات
این برنامه مشتمل بر تعداد زیادی مقاله های منتشر شده در مجالت و نشریات حقوقی از سال 1322 به 
بعد است مقاله ها به صورت موضوعی مرتب شده است و امکان دسترسی به متن کامل مقاله با ذکر منبع و نام 
نویسنده وجود دارد. عالوه بر این که امکان جستجوی موضوعی و کلید واژه در متن مقاله وجود دارد و کاربران 
می توانند به متن کامل مقررات استناد شده در متن مقاله از جمله متون کنوانسیون های بین المللی دسترسی 

داشته باشند. برنامه فوق هر سه ماه یک بار به روز می شود. 

نرم افزار چند رسانه ای: بانک اطالعات آراء دادگاه ها و نظریات مشورتی
پدید آورنده:  علی مّکرم

بهاء: 50/000 ریال 
سال انتشار: زمستان 1385

تلفن:  88754208 -  88731719
آدرس: تهران -میدان آژانتین، خیابان احمدقصیر)بخارست( نبش خیابان 18، پالک 71، طبقه دوم، شماره 7

امکانات
آراء  کلیه  کشور،  عالی  دیوان  تجدیدنظر،  بدوی،  دادگاه های  شعب  از  متعددی  برآراء  مشتمل  برنامه  این 
هیأت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 
بوده است. از خصوصیات این نرم افزار این است که کاربران به متن کامل مقرراتی که در متون آراء به آن ها 
جستجوی  امکان  و  شده  مرتب  موضوعی  صورت  به  آراء  کلیه  و  دارند  مستقیم  دسترسی  است،  شده   اشاره 
موضوعی و جستجو از طریق عنوان و کلمات متن و شماره رأی، فراهم است. اغلب آراء مربوط به این بانک 
سهولت  برای  است.  شده  گردآوری  حقوقدانان  و  دادگستری  وکالی  طریق  از  و  است  نشده  منتشر  تاکنون 
دسترسی کلیه آراء تلخیص شده و  کاربران می توانند با مطالعه خالصه هر رأی در صورت لزوم متن کامل را 

نیز مالحظه نماید. این برنامه هر سه ماه یک بار به روز می شود. 

نرم افزارهای حقوقی


