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راهنمای تدوین مقاالت
الف - شرایط ارسال مقاله

1- عدم درج مقاله در دیگر نشریات یا عدم ارسال مقاله برای دیگر نشریات

2- موضوع مقاله در زمینه ی فقه و حقوق باشد، مقاالتی که تلفیقی از دو زمینه ی فوق باشند و مقاالت 
کاربردی، در اولویت چاپ قرار دارند.

3- مقاله از چهار بخش: چکیده، مقدمه، متن اصلی و نتیجه تشکیل شود و دارای حداقل 4 و حداکثر6 
واژه ی کلیدی باشد.

4- حجم مقاالت حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه 400-250 کلمه( باشد.

5- مقاله در صفحات A4 یک رو به همراه لوح فشرده ارسال شود.

6- در ترجمه ی متون، آدرس متن ترجمه شده شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مشخصات کامل 

کتاب یا مقاله به همراه مشخصات مجموعه ای که مقاله در آن درج شده یا آدرس پایگاه الکترونیکی مربوط 

درج شود.)مجله جهت چاپ ترجمه دارای محدودیت می باشد(

7- نام و نام خانوادگی مؤلف یا مؤلفان، درجه علمی، رشته تخصصی و شماره تلفن در انتهای مقاله 
درج شود.

ب - روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

8- در ارجاع به کتاب، نام و نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، محل نشر، نام نشر، 
نوبت چاپ و سال انتشار قید شود.

9- در ارجاع به مقاله، عالوه بر موارد مندرج در بند8 ، عنوان روزنامه یا مجله ای که مقاله در آن درج 

شده است نیز ذکر شود و عنوان مقاله بین گیومه قرار گیرد.

10- فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام و نام خانوادگی مؤلف تنظیم شود.

ج- روش ارجاع به منابع در متن مقاله

11- ارجاع در متن بالفاصله پس از مطلب صورت گیرد و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره 

جلد و صفحه مورد استناد، داخل پرانتز قید شود.

12- توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند و همچنین معادل التین اصطالحات، 
با ذکر شماره در زیرنویس آورده شود.
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نخستین و مهم ترین عبادت 

تشریع  که  عبادتی  نخستین  )ص(  محمد  االنبیاء  خاتم  حضرت  بعثت  از  پس 
گردیده نماز است، و به راستی بهترین تعریف را از تعبیر قرآن مجید باید فهمید 
)سوره  می دارد.  باز  نابایستی  و  قبیح  کار  هر  از  نماز  که  درستی  به  می فرماید:  که 
عنکبوت، آیه 45( یعنی حقیقت نماز، انسان را شخص نمازگزار را اصالح می کند و از 
آلوده شدن به فحشاء و منکر باز می دارد. سید بحرالعلوم در منظومه فقه خود این 
آیه را برترین ستایش ها از نماز دانسته و می فرماید: دیگر کافی است و باالتر از این 

سخن نتوان گفت.
در روایتی از حضرت صادق )ع( از برترین چیزی که بندگان به واسطه آن به خدا 
تقرب می جویند می پرسند، حضرت می فرماید: پس از شناسایی خداوند، از نماز چیز 
برتری سراغ ندارم، آیا نمی بینی بنده نکوکار، عیسی بن مریم گفت: »خداوند به من 

سفارش نماز را فرموده.« )سفینه البحار، جلد 2، ص 42(
وقتش.  اول  در  نماز  فرمود:  پرسیده شد،  کارها  برترین  از  )ص(  خدا  رسول  از 

)سفینه البحار، جلد 2، ص 43(
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نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی                9

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

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه              17

حسین قربانیان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی(

محدودیت های ارجاع امر به هیأت کارشناسی                            

رضا عموزاد مهدیرجی )رییس دادگاه های عمومی و انقالب گرگان(

غیر ممکن شدن اجرای تعهدات در اثر سلب قدرت متعهد                 27

محمد قهرمان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی اداره کل نوسازی مدارس فارس(  

جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران                 35

حسن واحدی دانشجوی )کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی(  

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق ایران و انگلیس                41

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

بررسی ابعاد حقوقی اتانازیا                            53

سید منصور زمانی )دادیار دادسرای عمومی و انقالب ایالم(  

فکری                61 مالکیت  حقوق 

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(  

سیاست جنایی ایران در حفاظت از منابع آبزی                  75

الهام حیدرزاده )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی تهران(   

عناوین         شماره صفحه

21
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بررسی ابعاد حقوقی فرزندخواندگی و تحویل اطفال به دیگری                    83

علی نوریان )رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی )خانواده( اصفهان(   

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه  رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان                                 91

دکترلیال سادات اسدی )مستشار اداره تدوین لوایح قوه قضاییه(  

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری                                                   101

امیر شریفی خضارتی )کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (   

استفتائات فقهی – قضایی                   116

اداره آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی  

121 آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     

125 مشاوره قضایی تلفنی      

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور                 131

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه               143

مصوبات مجلس شورای اسالمی                       

مصوبات قوه قضاییه       

گزیده ای از پایان نامه های حقوقی      

کتاب شناسی حقوق                      170

نرم افزارهای حقوقی                 175

عناوین         شماره صفحه

147

165

157
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سخن سردبیر

گفت:آینده را دریاب که گذشته، گذشته است.
گفتم: نگاه امیدوار به آینده، بازگشت به گذشته ومرور تجربه ها شده ها را می طلبد تا تجربه های 
بی حاصل را تکرار نکنی و راه های جدید را با معیار و میزان به دست آمده از طریق طی شده، انتخاب 

نمایی.
این گونه بود که در پایان سال خواستم گذری داشته باشم بر گذشته.

باهم  است.  پذیرش  مورد  و عرصه ها  در همه حوزه ها  عنوان ضرورتی  به  گفتمان  و  هم اندیشی 
اندیشیدن مانند آن است که اندیشه ات را از چهاردیواری ذهن خویش بیرون آوری و در آینه دیگران 
به نظاره بنشینی. حسن این گذِر از درون به برون آن است که زیبایی و زشتی اندیشه ات را به عینه 

می بینی.
هم اندیشی یعنی احترام گذاردن به فکر و تدبیر دیگران و چنین تواضعی زمینه پذیرش انصاف را 

به عنوان قاعده ای برای محک زدن اندیشه های خود، فراهم می آورد.
پیام آموزش با چنین دیدگاهی متولد شد و خواستیم عرصه ای باشد برای هم اندیشی 
پیام آوری  برای گفتمان قضا. خواستیم  باشد  اندیشی. خواستیم میدانی  و فراخود 
می شناسند؛  عمل  وادی  در  را  حقوق  که  قضایی  همکاران  تجربیات  از  باشد 
خم  و  پیچ  پر  مسیر  در  را  کلی گویی ها  و  می نهند  کنار  را  تئوری های محض 
پرونده های قضایی به هزاران جزء می شکنند تا چالش های عملی هر جزء را که 

از دید مقنن پنهان مانده است، به چاره جویی بنشینند.
خواستیم پل ارتباطی باشد میان قضات تا راهکارهایی را که در 
گذر از سّد خالء ها، ابهام ها و اجمال های قوانین و مقررات به کار 

می گیرند، به دیگران نیز ارائه دهند.
... و باالخره خواستیم ارتباط دهنده گفتمان قضا 
تلفیق عمل گرایی  با  تا  باشد  دکترین حقوق  و 
به  محض،  نظریه پردازی  با  افراطی 

تعادلی مطلوب برسیم.
حد  چه  تا  که  این 
به  وصول  راستای  در 
این اهداف موفق بوده ایم، 



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

آم
م 

پیا
یه 

شر
ن

7

میزان  بررسی  مستلزم 
است  قضات  همیاری 
که مطلوب دانستن آن، 

نقدی به خطا است و مأیوس 
شدن از آن، وسوسه ی شیطان.

واقعیت که قضات سخت می نویسند،  این 
ناشی از کثرت کار است و انبوهی پرونده های ارجاعی، 

و این حقیقت که قضات کم می نویسند را توجیه نمی کنم 
چرا که اگر زکات دانسته ها، نشر آن باشد، دادن زکات علوِم حاصل 

از تجربه که منفعتی صدچندان دارد، اولی است و اثر آن چون صدقه ای 
است که تا اوراق این دفتر بر پاست، جاری است.

این همه را گفتم تا؛
همچنان که قضا را خطیر می دانی، قلم زدن در حوزه آموزش را هم عزیز دار.

همچنان که در نشست های قضایی در دفاع از نظر قضایی خویش جهد می کنی، 
در ارائه آن به جامعه قضایی نیز کوشا باش.

همچنان که انشاء رأی را بر خود فرض می دانی، ثبت استدالِل زیر بنای آراء متقن خود را بر جریده 
»پیام آموزش« در برنامه ات قرارده.

... و باور داشته باش که الزمه ارتقای دستگاه قضا، اعتالی آموزش است.

آخرین شماره پیام آموزش در سال نوآوری و شکوفایی، ضمن این که با ارائه چارچوبی برای تدوین 
مقاالت، اصالح شکلی و به نظم درآوردن نوشتارها را مورد توجه قرار داده است، قصد دارد به حول 
و قوه الهی در جهت باالبردن کیفیت مطالب و روزآمد نمودن آن ها حرکت نماید. و لذا دست یاری 
تمامی صاحبان اندیشه و تجربه را می فشارد با این امید که تحول پیام آموزش، تحول قضا را در پی 

داشته باشد؛ تحولی مثبت با ترسیم طرحی زیبا برای آینده.
ان شاءاهلل          



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر 

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

 آم
ام

ه پی
شری

ن

8

منشور عدالت

معیار موفقیت و کمال قوه قضاییه

بنده البته مسایل قوه قضاییه را تعقیب می کنم. هم به خاطر اصل خود قضیه که مهم است، هم به خاطر 
این که چه از طرف مسؤوالن محترم قوه قضاییه و بعضی دیگر از مسؤوالن و یا از طرف مردم و مراجعین، 

مسایل قوه قضاییه برای ما مطرح می شود.
من می بینم مجاری امور را در قوه قضاییه و همین طور که فرمودند قوه قضاییه انصافًا پیشرفت های خیلی 
مبادی  و  است  در مجلس مطرح  قوانین خوبی که  لحاظ  از  افراد صالح،  لحاظ گزینش  از  است.  خوبی کرده 
تصمیم گیری شده است و کارهای خوبی که دارد در قوه قضاییه انجام می گیرد. لکن این کافی نیست. من آن چه 
امروز به نظرم می رسد که به شما آقایان محترم عرض کنم این است که کمال قوه قضاییه این گونه حاصل 
نمی شود که، در جامعه تعدی و ظلم و تجاوز به طور مطلق از بین برود. نمی گوییم این ها ریشه کن شود. توقع 
ما از قوه قضاییه این نیست. آن مسؤولیت مجموعه دستگاه است.توقع ما از قوه قضاییه این است که چنان چه 
در جامعه تخلفی از این قبیل اتفاق افتاد و کسی مظلوم شد، آن مظلوم در دل خود خوشحال و امیدوار باشد که 
به قوه قضاییه مراجعه خواهد کرد و مشکل او حل خواهد شد؛ اگر کسی تخلف کرد و ظلم کرد چه تخلف از 
حدود اجتماعی که دادستان مدعی اوست و چه آن جا که مدعی خصوصی دارد، او نگران باشد که دست پوالدین 

و پنجه بی اغماض قوه قضاییه او را خواهد گرفت و سر جای خود خواهد نشاند.
این حالت باید به وجود بیاید. اگر شما دیدید که در جامعه این امید وجود دارد که تا به کسی اندک ظلمی 
شد، بگوید من می روم سراغ قوه قضاییه و خاطرش جمع باشد که وقتی به قوه قضاییه مراجعه کرد، مشکل او 
حل خواهد شد؛ اگر دیدید این امید در جامعه همه گیر و همگانی است، بدانید قوه قضاییه موفق است. اگر دیدید 
آن کسی که دارد تخلفی می کند نگران است، خاطر جمع نیست؛ دغدغه دارد، بدانید که قوه قضاییه خوب عمل 
می کند. اگر دیدید کسی در جامعه تخلفی می کند، یا وقتی کسی مظلوم واقع می شود، اگر گفتند برو شکایت کن، 

بگوید آقا چه فایده، اگر دیدید این حالت وجود دارد، بدانید قوه قضاییه به آن حد کمال نرسیده است.
شما تشریف ببرید توی مردم، بدون این که بفرمایید ما قاضی هستیم، این ها را از مردم سؤال کنید. اگر 
دیدید آن جور است، خدا را شکر کنید و بدانید که قوه قضاییه هیچ نقصی ندارد. اگر دیدید که آن جور نیست، 
به هر اندازه ای که آن جور نیست بدانید نقیصه و کمبود وجود دارد. تالش کنید آن نقیصه برطرف شود. این 
اساس کار و معیار در سنجش کاری قوه قضاییه است. مظهر خوبی قوه قضاییه از لحاظ نتیجه، این است که 

عرض می کنم.
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اشاره
آخرین نوع قرارهاي نهایي، قرار مجرمیت است که نشان دهنده بزهکاري 
متهم بوده و مقدمه دادرسي هاي جزایي است. در صورتي که نتیجه تحقیقات 
دالیل  تحقیقات،  تکمیل  از  پس  بازپرس  باشد،  متهم  بزهکاري  از  حاکي 
مجرمیت را به وي تفهیم مي کند و اعالم مي دارد که اگر براي دفاع از خود 
مطلبي دارد، بیان کند. پس از استماع آخرین اظهاراِت متهم که آن را »آخرین 
جهت  را  پرونده  و  صادر  را  متهم  مجرمیت  قرار  بازپرس  مي گویند،  دفاع« 

اظهارنظر نزد دادستان ارسال مي کند.
این نوشتار به بررسی ابهام های موجود در قانون در خصوص قرار مجرمیت 

و دیدگاه رویه قضایی در تفسیر قانون می پردازد.

کلیدواژه ها: قرار نهایی، قرار مجرمیت، آخرین دفاع، کیفرخواست

قسمت چهارم: قرار مجرمیت

نگرشی علمی و کاربردی

 به قرارهای نهایی

)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(
محمد مصدق
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درآمد
قرار مجرمیت قراری ماهوی است از آن جهت 
که پس از جمع آوری دالیل، انجام تحقیقات، ارزیابی 
موضوع، شناسایی ارکان جرم، بررسی کامل از حیث 
تحقق بزه و توجه اتهام به متهم صادر می شود)مدنی، 
1378، ص409( و در واقع مقدمه صدور کیفرخواست 
است. این مقاله در صدد بررسی موضوع های پیرامون 
گریبان گیر قضات  در عمل  که  است  قرار مجرمیت 

دادسرا می باشد.

شرایط صدور قرار مجرمیت
 قبل از صدور قرار مجرمیت دو نکته مهم باید 
مورد توجه بازپرس قرار گیرد یکي این که فعل ارتکابي 
به  مجرمانه  فعل  انتساب  که  آن  دیگر  و  باشد  جرم 
متهم محرز باشد.)1( یعني احراز شود که فعل مجرمانه 
توسط این فرد انجام شده است. قاضي با احراز این دو 

نکته مجاز به صدور قرار مجرمیت است. 

ویژگی های قرار مجرمیت
تشکیل  قانون   9 ماده  برابر  مجرمیت  قرار 
مصوب  انقالب)ق.ت.د.ع وا(  و  عمومي  دادگاه هاي 
1381 باید موجه، مستدل و مستند باشد، زیرا با صدور 
این قرار اصل برائت در خصوص متهم نادیده  گرفته 
مي شود، مجرمیت متهم اعالم مي شود و انتساب بزه 
به او مسلم فرض مي شود. بنابراین دالیل این تصمیم 

باید از دالیل دیگر قرارهاي نهایي قوی تر باشد. 

پرسش: آیا اخذ آخرین دفاع از متهم در صورتي 
است،  تعقیب  منع  قرار  صدور  تحقیقات،  نتیجه  که 

ضروری است؟ 
آخرین  اخذ  ق.ت.د.ع وا   3 ماده  بند)ک(  پاسخ: 
دفاع از متهم را به صورت مطلق الزم مي داند اما با 
توجه به این که فلسفه اخذ آخرین دفاع این است که 

ممکن است متهم در آخرین اظهارات خود، مطلبي را 
بیان کند که در بي گناهي او مؤثر باشد و نظر بازپرس 
در  بنابراین  تغییر دهد  را  درخصوص مجرمیت وی 
فرضي که بازپرس از ابتدا اعتقاد به بي گناهي متهم 
دارد و با صدور قرار منع تعقیب این اعتقاد را اظهار 

مي کند، نیازي به اخذ آخرین دفاع نخواهد بود.
پرسش: چنان چه نتیجه تحقیقات، اثبات مجرمیت 
متهم باشد ولي به متهم دسترسي نباشد آیا مي توان 

بدون اخذ آخرین دفاع، قرارمجرمیت صادر کرد؟ 
پاسخ: برابر ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی 
کیفری )ق.آ.د.ک(1290: »درامور جزایي در مواردي 
علت  به  یا  ندارد  دسترسي  متهم  به  مستنطق  که 
شناخته نشدن در محل اقامت، احضار و جلبش مقدور 
نیست، مستنطق مي تواند بدون استماع آخرین دفاع 
در صورتي که دالیل اتهام کافي باشد رسیدگي و قرار 
مقتضي صادر نماید.« اما در قانون تشکیل دادگاه هاي 
آیین دادرسی دادگاه های  قانون  انقالب و  عمومي و 
)ق.آ.د.د.ع وا.ک(  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 

مصوب1378 مستندي در این خصوص نداریم. 

نمونه اي از قرار مجرمیت    
انقالب  و  عمومي  دادسراي  محترم  ریاست 

شهرستان...
در این پرونده آقاي... فرزند...متهم است به یک 
فقره قتل عمدي مرحوم آقاي... فرزند...، با توجه به 
شکایت اولیاي دم،اعترافات صریح و کاشف از واقعیت 
متهم در کلیه مراحل تحقیق، گواهي پزشکي قانوني، 
سایر  و  گواهان  گواهي  انتظامي،  مرجع  گزارش هاي 
اوضاع و احوال موجود در پرونده، بزه انتسابي به متهم 
و  صادر  وي  مجرمیت  قرار  و  است  مسلم  و  محرز 
اعالم مي گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان 

قطعي است. 

1. برای اطالع بیشتر رک: گلدوست، 1386،ص94

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی
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انجام  از  پس  چنان چه 

تحقيقات، معلوم شود كه 

داشته  ديگري  عنوان  ارتكابي  فعل 

و مجازات آن نيز فرق مي كند، بايد 

به  آن  داليل  و  اتهام  جديد  عنوان 

متهم تفهيم گردد.

مراحل صدور قرار مجرمیت
پس از اظهار عقیده بازپرس؛ مدیردفتر، پرونده را 
از حیث برگ شماري و ترتیب اوراق کنترل مي کند. 
به  دارد«  »زنداني  برچسب  باشد  بازداشت  اگرمتهم 
پرونده الصاق مي نماید. سپس آن را با اخذ رسید به 

دفتر دادستان )معاونت اظهارنظر( تحویل مي دهد. 
دادستان، معاون وي یا یکي از دادیاران اظهارنظر، 
پرونده را مالحظه می کند و موافقت یا مخالفت خود 
را با عقیده بازپرس به صورت کتبي اعالم مي نماید،  
بازپرس  عقیده  با  جانشین وي  یا  دادستان  چنان چه 
از  باشد، کیفرخواست صادر مي کند و پرونده  موافق 

دادگاه  به  بازپرسي  طریق 
چنان چه  و  مي شود.  ارسال 
بازپرس  مجرمیت  قرار  با 
تقاضاي  و  نکند  موافقت 
داشته  را  تحقیقات  تکمیل 
)هـ(  بند  برابر  بازپرس  باشد 
مکلف  ق.ت.د.ع وا    3 ماده 
نظر  اگر  است  آن  انجام  به 
صالحیت  عدم  بر  دادستان 
دادسرا، موقوفي تعقیب یا منع 
تعقیب  باشد و بازپرس این 
نظر را نپذیرد، با ذکر دالیل 
اظهارنظر  جهت  را  پرونده 

مجدد نزد دادستان ارسال می کند در صورت پذیرش 
استدالل بازپرس توسط دادستان، کیفرخواست صادر 
مي شود و پرونده جهت ارسال به دادگاه به بازپرسي 
اما چنان چه استدالل بازپرس مورد  اعاده می شود و 
 3 ماده  )ل(  بند  برابر  پرونده  نگیرد  قرار  پذیرش 
ق.ت.د.ع وا جهت حل اختالف به دادگاه صالح ارسال 
در  مي شود.  رفتار  دادگاه  تصمیم  مطابق  و  مي گردد 
از دادسرا  را  پرونده  بازپرسي  این صورت مدیر دفتر 
کل  دفتر  به  آمار  از  کسر  بدون   و  مي کند  دریافت 

دادگاه ها تحویل می دهد. 

محتویات کیفرخواست
برابر بند )م( ماده 3 ق.ت.د.ع وا کیفرخواست که 
در حقیقت ادعانامه دادستان است، باید حاوي نکات 

زیر باشد: 
1- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل 

اقامت متهم، وضعیت سواد، وضعیت تأهل 
2- نوع قرار تأمین باقید این که متهم بازداشت 

است یا آزاد 
3- نوع اتهام 

4- دالیل اتهام 
5- مواد قانوني مورد استناد 

6- سابقه محکومیت کیفري 
7- تاریخ و محل وقوع جرم 
پرسش:چنان چه هنگام 
صدور قرار مجرمیت، معلوم 
اتهامي  عنوان  که  شود 
متهم، عنوان دیگري است، 
اخف  مجازات  حیث  از  که 
همان  ذکر  آیا  است  اشد  یا 
و  مجرمیت  قرار  در  اتهام 
کفایت مي کند  کیفرخواست 
صحیح  عنوان  باید  یا 
اتهامي، به وي تفهیم شود و 
سپس قرار مجرمیت صادر و 

کیفرخواست تنظیم شود؟
 پاسخ: طبق ماده 129ق.ت.د.ع وا مصوب 1378 
و ماده 125 ق.آ.د.ک . مصوب1290 موضوع اتهام و 
تا وي  تفهیم شود  متهم  به  باید صریحًا  آن  دالیل 
بتواند آگاهانه از خود دفاع کند و لذا چنان چه پس از 
انجام تحقیقات، معلوم شود که فعل ارتکابي عنوان 
باید  فرق مي کند،  نیز  آن  مجازات  و  داشته  دیگري 
عنوان جدید اتهام و دالیل آن به متهم تفهیم گردد و 
سپس قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست تنظیم شود. 
 1381/11/17  –  7/10571 شماره  مشورتي  نظریه 

اداره حقوقي قوه قضاییه نیز مؤید این نظر مي باشد. 

محمد مصدق)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(
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نقش دادستان در قرار مجرمیت
 3 ماده  )ک(  بند  مطابق  شد  بیان  که  همچنان 
صادره  قرار  خصوص  در  باید  دادستان  ق.ت.د.ع وا 
این  در  کند.  اظهارنظر  دادیار  یا  بازپرس  سوی  از 

خصوص چند سؤال مطرح می شود:
پرسش: اگر دادستان، پرونده  را جهت رسیدگي 
به شعبه اول دادیاري ارجاع دهد، آیا قرار مجرمیت 
که توسط دادیار که علي القاعده جانشین دادستان نیز 
می باشد، صادر شده است باید مورد موافقت دادستان 

قرار گیرد؟
پاسخ: اداره حقوقي قوه قضاییه در پاسخ به این 
پرسش، این گونه اظهارنظر کرده است: »نظر بر این 
معاونان  یا  جانشین  از  اعم  دادسرا  قضات  همه  که 
دادستان  تابع  اظهارنظر  در  دادیاران،  یا  و  دادستان 
هستند، لذا جانشین دادستان هم باید از نظر دادستان 
او  به  را  اختیاراتي  دادستان  این که  مگر  کند  تبعیت 
 –  7/1019 شماره  )نظریه  باشد.«  کرده  تفویض 
1382/2/7( ضمنًا این اداره در نظریه مشورتي دیگر 
چنین اظهارنظر کرده است: »در مورد قرارهایي که 
وي  معاون  چنان چه  دارد  دادستان  موافقت  به  نیاز 
داشته  برعهده  را  دادیاري  شعبات  از  یکي  تصدي 
باشد و قراري صادر کند، به لحاظ این که قرار مذکور 
باید به تأیید دادستان یا معاون وي برسد، قرار صادره  
باید به موافقت دادستان نیز برسد.« )نظریه مشورتي 

شماره 7/737 – 1381/3/4( 
پرسش: چنان چه مقام تحقیق پس از صدور قرار 
مجرمیت و موافقت با آن متوجه وقوع اشتباه در قرار 
شود آیا مي تواند رأسًا آن را نقض کند و به رسیدگي 

ادامه دهد؟ 
اشتباه،  اعالم  به  مربوط  مقررات  اصواًل  پاسخ: 
قانون  و  دادگاه ها  آراي  تجدیدنظر  قانون  در  مندرج 
آیین دادرسي کیفري دادگاه هاي عمومي و انقالب، 
شامل  و  دارد  اختصاص  محاکم  از  صادره  آراي  به 
انواع  نمي باشد. همچنین  دادسرا  از  قرارهاي صادره 
ماده  در  آن ها  به  اعتراض  طرق  و  نهایي  قرارهاي 

تا 180 ق.آ.د.ک. 1290  3 ق.ت.د.ع وا و مواد 171 
بیان شده است و دادستان پس از موافقت با هریک 
از آن ها، حق مداخله مجدد ندارد. این پاسخي است 
که اداره حقوقي قوه قضاییه درنظریه مشورتي شماره 

7/4292 - 1380/4/30 اعالم نموده است. 

نقض قرار توسط دادگاه و وظایف مراجع تعقیب 
و تحقیق

 3 ماده  بند)ن(  مطابق  که  در صورتي  پرسش: 
ق.ت.د.ع وا پرونده جهت رسیدگي به اعتراض شاکي 
ارسال  دادگاه   به  متهم  تعقیب  منع  قرار  به  نسبت 
جلب  قرار  تعقیب،  منع  قرار  نقض  با  دادگاه  و  شود 
به محاکمه صادر نماید، آیا شعبه تحقیق و دادستان 
علي رغم اعتقاد به عدم مجرمیت متهم،  باید پرونده 

را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال  نمایند.؟ 
به  پاسخ  در  قوه قضاییه  حقوقي  اداره  پاسخ: 
 7/5905 شماره  مشورتي  نظریه  طی  پرسش  این 
این گونه اظهارنظر کرده است: »در   1382/7/14  –
مواردي  که با صدور حکم از دادگاه بر مبناي اعتراض 
شاکي به صدور قرار منع تعقیب، قرار صادره نقض 
شود و امر به محاکمه صادر  گردد، با اعاده پرونده به 
مرجع تحقیق در صورتي که اقدامات الزم از جهت 
تحقیق و جمع آوري دالیل و اخذ تأمین انجام نشده 
باشد، مرجع ذي ربط حسب مورد باید اقدام مقتضي 
قید  با  دادستان  طریق  از  پرونده  و  دهد  انجام  را 
موضوع به دادگاه صالح ارسال شود و نیازي به صدور 
آمده  ماده 170 ق.آ.د.ک  در  آن چه  و  کیفرخواست 

است، نمي باشد.«

خصوص  در  دادستان  و  بازپرس  اختالف  رفع 
مجرمیت متهم

پرسش: درصورت حدوث اختالف بین دادستان 
و بازپرس در عنوان اتهامي، تکلیف چیست؟ 

در  ق.ت.د.ع وا   3 ماده  )ح(  بند  برابر  پاسخ: 
دادستان  و  بازپرس  بین  اختالف  حدوث  صورت 

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی
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درخصوص صالحیت محلي و ذاتي و همچنین نوع 
یا  دادگاه عمومي  با  اختالف  جرم، حسب مورد حل 
ماده  ذیل  از  مستنبط  اما  بود.  خواهد  محل  انقالب 
38ق.آ.د.ک 1290 این است که در فرض سؤال، نظر 
با صدور کیفرخواست  پرونده  و  است  متبع  دادستان 
به  مي دهد  تشخیص  دادستان  که  اتهامي  عنوان  با 
شماره  مشورتي  )نظریه  شد.  خواهد  ارسال  دادگاه 

 )1384/11/29 – 7/34/1325
بازپرس  مجرمیت  قرار  چنان چه  پرسش: 
مقام  در  دادگاه  و  گیرد  قرار  دادستان  مخالفت  مورد 
به  توجه  با  کند  تأیید  را  دادستان  نظر  حل اختالف، 
قرار مجرمیت  پرونده،  در  نهایي  قرار  آخرین  این که 

آن  با  دادستان  که  بوده 
نیز  دادگاه  و  نموده  مخالفت 
کرده  تأیید  را  دادستان  عقیده 
بازپرس  است  الزم  آیا  است، 
مجرمیت  به  اعتقاد  علي رغم 
متهم، به تبع رأي دادگاه قرار 

منع تعقیب صادر کند؟ 
پاسخ: چنان چه دادگاه در 
مقام حل اختالف، نظر دادستان 
را تأیید نماید، بازپرس مکلف به 
تبعیت از آن است و باید ضمن 
نظر  خود، طبق  نظر  از  عدول 
نظریه  نماید.  اقدام  دادستان 

مشورتي اداره حقوقي قوه قضاییه به شماره 7/405 – 
1383/2/7 نیز در راستاي تأیید این نظر مي باشد.

تجزیه عنوان اتهام
اولیاي دم مدعي عمدي  پرسش: درصورتي که 
بودن قتل و نظر بازپرس برغیرعمد بودن آن باشد، 
آیا بازپرس مي تواند نسبت به عمدي بودن قتل، قرار 
مجرمیت  قرار  قتل،  اصل  به  نسبت  و  تعقیب  منع 

صادر نماید؟ 
و  بازپرس  با  اتهام  عنوان  تشخیص  پاسخ: 

دادستان است لیکن نمی توان عنوان اتهام را تجزیه  
مانند  نمود.  قرار صادر  نوع  دو  آن  اساس  بر  و  کرد 
قتل  یا  و  عمدي  قتل  به  بزه  قتل،  تجزیه  که  آن 
غیرعمدي برخالف موازین قانوني است. بازپرس در 
است  مکلف  منحصراً  متهم  به  اتهام  توجه  صورت 
یک قرار مثاًل قرار مجرمیت درخصوص قتل عمد یا 
قتل غیرعمد صادر کند، تکلیفي جز این ندارد. )نظریه 

مشورتي شماره 7/1264 – 1380/2/9( 

تفکیک قرار مجرمیت از کیفرخواست
صادره  مجرمیت  قرار  در  که  صورتي  در  پرسش: 
ماده3  )م(  بند  نکات  بازپرس  یا  دادیار  توسط 
و موارد ذیل ماده170  ق.آ.د.ع وا 
باشد،  شده  ق.آ.د.ک1290رعایت 
وي  معاون  یا  دادستان  آیا 
آن  نمودن  تلقي  با  مي تواند 
کیفرخواست،  عنوان  به  برگ 
مجازات و محکومیت متهم را 

از دادگاه بخواهد؟ 
تمامي  رعایت  پاسخ: 
کیفرخواست  به  مربوط  نکات 
یا  بازپرس  مجرمیت  قرار  در 
ماهیت  تبدیل  موجب  دادیار 
یا  ادعانامه  به  مجرمیت  قرار 
کیفرخواست مدعي العموم نمی شود 
زیرا بین قرار مجرمیت و کیفرخواست تفاوت اساسي 
یافتن  پایان  نشانه  قرار مجرمیت  دارد. صدور  وجود 
است  بازپرس  و  دادیار  سوي  از  مقدماتي  تحقیقات 
و  تعقیب  آغاز  معني  به  کیفرخواست،  که  درحالي 
برگ  در  که  است  دادستان  از سوي  متهم  مجازات 
مي شود.  تنظیم  کیفرخواست  عنوان  با  جداگانه اي 
بنابراین دادستان یا جانشین وي باید رأسًا مبادرت به 
صدور کیفرخواست نمایدو تلقي نمودن قرار مجرمیت 
به عنوان کیفرخواست جایز نیست. )نظریه مشورتي 

شماره 7/9935 – 1380/10/30( 

تشخيص عنوان اتهام 
دادستان  و  بازپرس  با 
عنوان  نمی توان  ليكن  است 
اتهام را تجزيه  كرد و بر اساس 
نمود.  صادر  قرار  نوع  دو  آن 
مانند آن كه تجزيه بزه  قتل، به 
قتل عمدي و يا قتل غيرعمدي 

قانوني  موازين  برخالف 
است.

محمد مصدق)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(
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که  ق.ت.د.ع وا   3 ماده  )ن(  بند  برابر  پرسش: 
مقرر مي دارد:»هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار 
دیگر  باشد  شده  قطعي  و  صادر  متهم  تعقیب  منع 
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 دادستان وي را تعقیب 
نمود. هرگاه دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند 
بازپرس، رسیدگي و قرار مقتضي صادر مي نماید...«  
آیا  است؟  دادگاه  کدام  دادگاه،  از  منظور  بند  این  در 
شعبه اي است که قباًل قرار منع تعقیب را تأیید کرده 
است یا هر شعبه ای از دادگاه مي تواند این مجوز را 

صادر نماید؟ 
ماده3  )ن(  بند  ذیل  اطالق  از  مستنبط  پاسخ: 
ق.ت.د.ع وا این است که هر شعبه اي از دادگاه صالح 
مي تواند درخصوص این موضوع نظر دهد و منحصر 

به همان شعبه قبلي نیست. 

تعدد معنوی عنوان مجرمانه
تعدد جرم عبارت است از» ارتکاب جرایم متعدد  
بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود، 
به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.« )اردبیلی، 
آن  اعتباری  یا  معنوی  تعدد  و  1384، ج2،ص220( 
است که عمل مجرمانه واحد از نظر قوانین جزایی، 
 ،1371 )صانعی،  باشد.)1(  مختلف  عناوین  دارای 

ج2،ص265( 
تعدد معنوی  پذیرش  با  قانون مجازات اسالمی 
قابل  جرایم  در  است:»  آورده  چنین   46 ماده  در 
جرم  متعدد  عناوین  دارای  واحد  فعل  هرگاه  تعزیر 
آن  مجازات  که  می شود  داده  جرمی  باشد، مجازات 
اشد است. تعدد معنوی جرم در صدور کیفرخواست 

مسایلی را پیش می آورد:
مجازات  قانون   46 ماده  به  توجه  با  پرسش: 
اسالمي در تعدد معنوي جرایم قابل تعزیر، مجازات 

با  که  است  این  داده مي شود. حال سؤال  اشد  جرم 
این وصف تکلیف قاضي تحقیق در دادسرا در مورد 
صدور قرار نهایي چیست؟ آیا باید صرفًا در مورد جرم 
اشد قرار مجرمیت صادر کند و درباره دیگر عناوین 
تعقیب  منع  قرار  دارند،  اخف  مجازات  که  مجرمانه 
صادر نماید تا در دادگاه در خصوص آن تصمیم گیري 
شود یا آن که عناوین متعدد اتهامی در کیفرخواست 

ذکر شود؟
پاسخ: در موردي که عمل مجرمانه واحد، داراي 
تحقیق)بازپرس  قاضي  است،  کیفري  متعدد  عناوین 
یا دادیار تحقیق( با توصیف عمل مجرمانه و عناوین 
مجرمیت  قرار  مجرمانه«  »عمل  به  نسبت  جزایي، 
عنوان  درباره  مجرمیت  قرار  صدور  و  مي کند  صادر 
اشد و منع تعقیب درباره عنوان یا عناوین اخف موجه 
نیست، اما اولي این است که دادستان یا دادیار صادر 
کننده کیفرخواست، با ذکر عناوین مختلف و متعدد 
ماده  استناد  به  مجرمانه عمل واحد در کیفرخواست 
قانوني مربوط به عنواني که مجازات آن اشد است، 

تقاضاي کیفر کند. 

نقش قرار مجرمیت در اختیار دادستان بر تعلیق 
تعقیب

قابلیت  که  فردي  پرونده  چنان چه  پرسش: 
تعقیب دارد براي رسیدگي به بازپرس ارجاع شود و 
بازپرس مبادرت به صدور قرارمجرمیت نماید، آیا قرار 
مجرمیت بازپرس مانع از صدور قرار تعلیق تعقیب از 
سوي دادستان است؟ و در فرض صدور قرار تعلیق 
تعقیب از سوي دادستان آیا این امر با استقالل نظر 
بازپرس منافات رد و دخالت در تحقیقات و اظهارنظر 

او محسوب خواهد شد یا خیر؟ 
قابل  قانون  نظر  از  جرم  که  در صورتي  پاسخ: 
ناحیه  از  مجرمیت  قرار  صدور  وجود  با  باشد  تعلیق 
بازپرس، دادستان مي تواند تا اولین جلسه رسیدگي، 

1. البته برخی حقوقدانان برای تعدد جرم، انواع دیگری نیز ذکر کرده اند که مورد توجه قانونگذار ایران قرار نگرفته است. از جمله فعل 
مجرمانه واحد با نتایج متعدد )پیمانی، 1375،همچنین رک: الهام، 1372، صص151 به بعد(

نگرشی علمی و کاربردی به قرارهای نهایی
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از  امر  این  چون  و  کند  صادر  تعقیب  تعلیق  قرار 
نظر  استقالل  با  ارتباطي  است  دادستان  اختیارات 

بازپرس ندارد. 
پرسش:چنان چه دادستان قرار تعلیق صادره را به 
و  کند  لغو  متهم  از سوي  جدید  ارتکاب جرم  لحاظ 
براي هر دو بزه، کیفرخواست صادر نماید، آیا صدور 
حکم برائت متهم از بزه جدید  توسط دادگاه، موجب 
آن که  یا  است  آن   آثار  و  تعقیب  تعلیق  قرار  بقای 
لغو  تعلیق تعقیب  بزه  موضوع قرار  براي  باید  دادگاه 

شده، کیفر تعیین کند؟ 
تبرئه  جدید  بزه  از  متهم  مواردي که  در  پاسخ: 
مي شود دادگاه باید قرار تعلیق تعقیب را ابقاء نماید. 

به  توجه  با  پرسش: 
الحاقي  یک  ماده  این که 
دادرسي  آیین  قانون  به 
کیفري مصوب 1311/7/12 
منحصر  را  دادگاه  رسیدگي 
در  مذکور  جرایم  به 
است،  نموده  کیفرخواست 
طرح  از  پس  چنان چه  حال 
متهم  دادگاه،  در  پرونده 
جرم  همان  مرتکب  مجدداً 
مندرج درکیفرخواست گردد، 
مي توانند  نظامي  محاکم  آیا 
قانون   27 ماده  استناد  به 

تشکیل دادگاه هاي کیفري یک و دو مصوب 1368 
با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به رسیدگي 
اعاده  به دادسرا  را  باید پرونده  این که  یا  ادامه دهند 
دهند و متعاقب انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست 

تکمیلي، به اتهام متحدالنوع رسیدگي نمایند؟ 
پاسخ: با توجه به این که برابر مواد 22 و 27 قانون 
تشکیل دادگاه هاي کیفري یک و دو مصوب 68، که 
دادگاه هاي  است،  مجری  نظامي  محاکم  در  اکنون 
کیفري مجاز به رسیدگي به جرایم بدون کیفرخواست 
مي باشند و بین مواد یاد شده از قانون مزبور با ماده 

مداخله  منع  از  منظور 
دادگاه در رسيدگي به جرايم 
به  توجه  با  كيفرخواست  از  خارج 
 -  4870 شماره  رويه  وحدت  رأي 
1339/9/12، منع دادگاه از مداخله 
كه  است  اتهاماتي  به  رسيدگي  و 
انعكاس  پرونده  در  است  ممكن 

داشته اما دركيفر خواست دادسرا 
منعكس نباشد.

یک الحاقي به قانون آیین دادرسي کیفري، منافاتي 
وجود ندارد و منظور از منع مداخله دادگاه در رسیدگي 
به جرایم خارج از کیفرخواست با توجه به رأي وحدت 
از  دادگاه  منع   ،1339/9/12  -  4870 شماره  رویه 
مداخله و رسیدگي به اتهاماتي است که ممکن است 
در پرونده انعکاس داشته اما درکیفر خواست دادسرا 
منعکس نباشد، که در واقع ناظر به اتهامات احتمالي 
در  بنابراین  آن،  از  بعد  نه  است  ازکیفرخواست  قبل 
فرض سؤال که بزه جدید بعد از کیفرخواست گزارش 
شده است، دادگاه مي تواند پرونده را همراه گزارش 
عنداللزوم  و  مقدماتي  تحقیقات  انجام  جهت  جدید 
صدور کیفرخواست تکمیلي به دادسرا ارسال کند و 
یا به موضوع رأسًا رسیدگي 

نماید. 

فهرست منابع
1- الهام، غالمحسین، مبانی 
فقهی و حقوقی تعدد جرم، 
چاپ  بشری،  نشر  تهران، 

اول، 1372
2- اردبیلی،محمدعلی، حقوق 
 ،2 جلد  عمومی،  جزای 
 ، چاپ8  نشرمیزان،  تهران، 

1384
الدین،  ضیاء  پیمانی،   -3
تقریرات درس حقوق جزای 
ارشد، قم، دانشگاه پردیس،  عمومی، دوره کارشناسی 

1375
4- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد2 ، 

تهران، نشر گنج دانش، چاپ4، 1371
آیین  کلیات  رجب،  جویباری،  گلدوست   -5
چاپ  جنگل،  انتشارات  تهران،  کیفری،  دادرسی 

اول، 1386
کیفری،  دادرسی  آیین  سیدجالل الدین،  مدنی،   -6

تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1378

محمد مصدق)مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح(
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سید ابوالحسن اصفهانی 
والدت: 1284 هـ.ق                                                

محل والدت: اصفهان
وفات: 1365 هـ.ق                                                        

محل دفن: نجف
محل تحصیل: اصفهان، نجف 

حسن  محمد  سید  خراسانی،  مالمحمدکاظم  آخوند  قشقایی،  جهانگیرخان  حضرات  اساتید: 
شیرازی، سید محمدکاظم یزدی و...

شاگردان: سید محمدحسین طباطبایی، محمدتقی آملی، میرزا مهدی آشتیانی، سیدمحسن حکیم 
و...

تألیفات: شرح کفایه االصول، وسیله النجاه و...
ایشان به مدت ده سال، مقام مرجعیت و زعامت دینی را به عهده داشت. بسیار زاهدانه زندگی 
می کرد تا آنجا که حتی یک خانة ملکی  نداشت. فروتنی و ایثار از جمله فضایل بارز این بزرگ مرد 
بود. روزی شخصی به واسطه کینه ای که از ایشان در دل داشت، فرزند عالم و فاضل وی را در صف 
نماز جماعت به طرز فجیعی با خنجر کشت. پس از دستگیری قاتل، سید ابوالحسن اصفهانی شخصی 

را به نمایندگی از طرف خود به دادگاه فرستاد و اسباب آزادی وی را فراهم کرد!
نقل  عبدالنبی اراکی  شیخ  است؛  مشهور  )عج(  ولی عصر  حضرت  طرف  از  ایشان  خاص  نیابت 
می کند: »به قصد دیدار حضرت حجت )عج(، ختمی را در بیابان سهله آغاز کردم. همین که ختم به 
پایان رسید، سیدی پیدا شد و از من پرسید: »با من کاری داشتید؟« گفتم: »نه! من منتظر شخص 
بزرگی هستم.« سید تبسمی کرد و رفت. ناگاه در دلم خطور کرد که نکند این سید همان آقا امام زمان 
)عج( باشد، در پی اش دویدم، دیدم وارد یکی از کوخ های عربی شد. در کوخ را زدم و پس از اجازه 
وارد شدم. حضرت فرمود: »بیایید و بنشینید!« اطاعت کرده، رو به روی ایشان نشستم. خواستم مسأله 
و مشکلی که در ذهن داشتم از آقا بپرسم اما هر چه به ذهنم فشار آوردم چیزی به خاطرم نیامد. با 
شرمندگی اجازة مرخصی گرفتم و خارج شدم. هنوز چند قدمی نرفته بودم که مشکالتم یادم آمد. لذا 
برگشتم و دوباره در زدم. خادمی در را گشود و گفت: »آقا نیستند و هر وقت نباشند، فوراً نایب خاص شان 
در جای ایشان ظاهر می شود. اجازه خواستم تا به خدمت نایب شان برسم. همین که وارد شدم دیدم 
در جای آقا امام زمان )عج( سید ابوالحسن اصفهانی نشسته است. ایشان با لبخند فرمود: »حالت چطور 
است؟« گفتم: »الحمدهلل« و بعد همه مسایل خود را مطرح کردم و ایشان بدون تأمل جواب مسأله را 
با نشانه و سند می داد. پس از گرفتن پاسخ، دست ایشان را بوسیدم و مرخص شدم. همین که بیرون 
آمدم با خود گفتم: »به راستی این آقا سید ابوالحسن بود یا کسی به شکل و قیافة ایشان؟!« و برای 
رفع تردید، یکسره به منزل سید ابوالحسن اصفهانی رفتم، سالم کردم ایشان با حالت خنده، فرمود: 
»حالت چطور است؟« بعد همة مسایل به همان نحو مطرح شد. سپس فرمود: »حاال یقین کردی؟!« 

اما راضی نیستم در حال حیات این جریان را برای کسی نقل کنی!

نشین،  خاک  افالکیان  الشموس،  شمس  مطالعاتی  فرهنگی  موسسه  تحریریه  هیأت  مأخذ: 
انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ 3، 1387،ص 8
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چکیده
احکام ترافعی از دو خصیصه؛ شمول قاعده »فراغ دادگاه از امر محکوم 
امور  اعتبار قضیه محکوم بها« برخوردارند که تصمیمات متخذه در  به« و » 
حسبی فاقد این دو خصیصه اند. در درخواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای 
توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصالحی می نماید، لذا قاعده فراغ دادگاه 
جاری نخواهد بود و در سایر موارد که دادگاه تقسیم به اجبار می  کند، جزء در 
مورد واخواهی، فراغ دادگاه حاصل می شود. در مورد قاعده اعتبار امر محکوم 
بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و چنان چه درخواست 
تقسیم به صورت دعوا مطرح شود، رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار 

خواهد بود. 

کلید واژه ها: قاعده فراغ دادگاه،اعتبار امرمختومه، بطالن تقسیم

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر 

مختومه در درخواست تقسیم ترکه

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
حسین قربانیان

سید ابوالحسن اصفهانی 
والدت: 1284 هـ.ق                                                

محل والدت: اصفهان
وفات: 1365 هـ.ق                                                        

محل دفن: نجف
محل تحصیل: اصفهان، نجف 

حسن  محمد  سید  خراسانی،  مالمحمدکاظم  آخوند  قشقایی،  جهانگیرخان  حضرات  اساتید: 
شیرازی، سید محمدکاظم یزدی و...

شاگردان: سید محمدحسین طباطبایی، محمدتقی آملی، میرزا مهدی آشتیانی، سیدمحسن حکیم 
و...

تألیفات: شرح کفایه االصول، وسیله النجاه و...
ایشان به مدت ده سال، مقام مرجعیت و زعامت دینی را به عهده داشت. بسیار زاهدانه زندگی 
می کرد تا آنجا که حتی یک خانة ملکی  نداشت. فروتنی و ایثار از جمله فضایل بارز این بزرگ مرد 
بود. روزی شخصی به واسطه کینه ای که از ایشان در دل داشت، فرزند عالم و فاضل وی را در صف 
نماز جماعت به طرز فجیعی با خنجر کشت. پس از دستگیری قاتل، سید ابوالحسن اصفهانی شخصی 

را به نمایندگی از طرف خود به دادگاه فرستاد و اسباب آزادی وی را فراهم کرد!
نقل  عبدالنبی اراکی  شیخ  است؛  مشهور  )عج(  ولی عصر  حضرت  طرف  از  ایشان  خاص  نیابت 
می کند: »به قصد دیدار حضرت حجت )عج(، ختمی را در بیابان سهله آغاز کردم. همین که ختم به 
پایان رسید، سیدی پیدا شد و از من پرسید: »با من کاری داشتید؟« گفتم: »نه! من منتظر شخص 
بزرگی هستم.« سید تبسمی کرد و رفت. ناگاه در دلم خطور کرد که نکند این سید همان آقا امام زمان 
)عج( باشد، در پی اش دویدم، دیدم وارد یکی از کوخ های عربی شد. در کوخ را زدم و پس از اجازه 
وارد شدم. حضرت فرمود: »بیایید و بنشینید!« اطاعت کرده، رو به روی ایشان نشستم. خواستم مسأله 
و مشکلی که در ذهن داشتم از آقا بپرسم اما هر چه به ذهنم فشار آوردم چیزی به خاطرم نیامد. با 
شرمندگی اجازة مرخصی گرفتم و خارج شدم. هنوز چند قدمی نرفته بودم که مشکالتم یادم آمد. لذا 
برگشتم و دوباره در زدم. خادمی در را گشود و گفت: »آقا نیستند و هر وقت نباشند، فوراً نایب خاص شان 
در جای ایشان ظاهر می شود. اجازه خواستم تا به خدمت نایب شان برسم. همین که وارد شدم دیدم 
در جای آقا امام زمان )عج( سید ابوالحسن اصفهانی نشسته است. ایشان با لبخند فرمود: »حالت چطور 
است؟« گفتم: »الحمدهلل« و بعد همه مسایل خود را مطرح کردم و ایشان بدون تأمل جواب مسأله را 
با نشانه و سند می داد. پس از گرفتن پاسخ، دست ایشان را بوسیدم و مرخص شدم. همین که بیرون 
آمدم با خود گفتم: »به راستی این آقا سید ابوالحسن بود یا کسی به شکل و قیافة ایشان؟!« و برای 
رفع تردید، یکسره به منزل سید ابوالحسن اصفهانی رفتم، سالم کردم ایشان با حالت خنده، فرمود: 
»حالت چطور است؟« بعد همة مسایل به همان نحو مطرح شد. سپس فرمود: »حاال یقین کردی؟!« 

اما راضی نیستم در حال حیات این جریان را برای کسی نقل کنی!
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درآمد
یا  مشاع  اموال  تقسیم  مورد  در  مقاله  این  در 
تقسیم ترکه و این که آیا تصمیم دادگاه در این مورد 
مشمول قاعده فراغ خواهد شد یا خیر، بحث می کنیم 
و روشن خواهیم کرد، که آیا در خواست تقسیم ترکه 
از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر. همچنین 
فایده تفکیک هر یک و نتایج حاصل از این تفکیک 

بیان خواهد شد.

قاعده فراغ دادگاه در تقسیم ترکه
در تفکیک تصمیمات قضایی و احکام اداری باید 
گفت دادرس در رسیدگی به امور حسبی )احکام غیر 
ترافعی(، تصمیم  اداری اتخاذ  می کند که  قانونگذار 
در  مواد 22، 23، 24 به بعد قانون امور حبسی)1( از 
آن نام برده است و در امور ترافعی، دادگاه نتیجه کار 

خود را به شکل حکم در می آورد.
فایده تفکیک تصمیمات قضایی و احکام اداری 
آن است که احکام  ترافعی، دارای آثار مهمی از قبیل 
قاعده  و  امر محکوم به  از  دادگاه  فراغ  قاعده  شمول 
اداری  اوامر  که  می باشند  محکوم بها  قضایی  اعتبار 

دادگاه، فاقد این دو اثر هستند.
این است که دادرس  معنای قاعده فراغ دادگاه 
حکم  صدور  به  اقدام  مطروحه  قضیه  در  که  همین 
نمود، کار از دست دادگاه خارج می شود و دادرس از 
آن قضیه فارغ است. لذا حق ورود و تغییر در حکم را 
ندارد.)متین دفتری،1381،ج2،ص10( در امور حسبی 
که امور غیر ترافعی هستند، دادرس می تواند تصمیم 
خود را  تغییر دهد و قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی 

جایگاهی ندارد.

امور حسبی مقرر داشته  است:  قانون  ماده 40 
خطای  به  تذکر  حسب  بر  یا  رأسا  دادگاه  »هرگاه 
تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل 
پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.« به عنوان 
در  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  از  پس  دادگاه  مثال 
شود  متوجه  ورثه،  به  غایب  اموال  دادن  تصرف  به 
معین  را  کسی  خویش  اموال  اداره  برای  غایب،  که 
نموده است، در این حالت دادگاه تا زمانی  که از این 
تقاضای   به  یا  رأسا  نشده،  پژوهش خواهی  تصمیم 

شخص، می تواند تصمیم خود را  تغییر دهد.
یا تقسیم ترکه در  اموال مشاع  در مورد تقسیم 
دادگاه  فراغ  قاعده  مشمول  دادگاه  تصمیم  این که 
خواهد شد یا خیر، باید قایل به تفکیک شد. مطابق 
طبق  بر  »دادگاه  حسبی:  امور  قانون   324 ماده 
نامه  تقسیم  فوق،  ماده  دو  در  صورت مجلس مذکور 
به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن ها ابالغ 
و تسلیم می نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته 
شده و از تاریخ ابالغ در حدود قوانین قابل اعتراض و 

پژوهش و فرجام است.«
این ماده، تصمیم دادگاه را حکم شناخته که قابل 
اعتراض، پژوهش و فرجام است و دادگاه صادر کننده 
حکم  که   صورتی  )در  اعتراض  مورد  در  جز  حکم 
در  نماید.  نظر  تجدید  آن  در  نمی تواند  باشد(  غیابی 
وهله اول، به نظر می رسد قاعده فراغ دادگاه مشتمل 
برکلیه احکام  تقسیم، حتی تقسیم نامه هایی که افراد 
در خارج از دادگاه تنظیم کرده و با مراجعه به دادگاه 
حاکم  می نمایند،  اصالحی  گزارش  صدور  تقاضای 
است. در حالت اخیر اقدام دادگاه تنها جنبه تسجیل 
دارد، زیرا کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث، نسبت 

1. ماده 22 قانون امور حسبی مقرر داشته است: » دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم 
خود را اعالم می نماید.« طبق ماده 23 قانون امور حسبی:« تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.«ماده 24 قانون امور حسبی نیز بیان 

داشته است: » در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابالغ شود ترتیب ابالغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.«

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر ...
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باید  لیکن  دارند،  تراضی  و  توافق  تقسیم  موارد  به 
به  تقسیم  که  مواردی  در  دادگاه،  فراغ  قاعده  گفت 
توافق  تسجیل  باب  از  حاکم  اقدام  و  باشد  تراضی 
بود و در سایر  باشد، جاری نخواهد  و تسالم شرکاء 
در  جزء  می شوند  اجبار  به  تقسیم  شرکاء،  که  موارد 
مورد واخواهی نسبت به محکوم  علیه غایب، دادگاه 
بود و رأی صادره حسب  به رسیدگی نخواهد  مجاز 

مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.

قاعده اعتبار امر مختومه در تقسیم ترکه
در مورد اعتبار امر مختومه نیز باید بین تصمیمات 

دادگاه در امور غیر ترافعی و 
امور ترافعی قایل به تفکیک 
در  دادگاه  تصمیمات  شد. 
قالب حکم  امور حسبی، در 
آن  بر  حکم  آثار  تا  نیست 
بار شود. لذا این  تصمیمات  
مختومه  امر  اعتبار   فاقد 
و  افراز  امر  در  می باشند. 
که  طور  همان  نیز  تقسیم 
دادگاه  فراغ  قاعده  باب  در 
بیان شد باید بین تقسیم به 

تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قایل شد. در تقسیم 
به تراضی، دادگاه نقش مشاور و سرپرست شرکاء را 
مطرح  دعوا  صورت  به  تقسیم  چون  و  می کند  ایفا 
نشده و شرکاء از باب اعطای صورت قانونی به تقسیم 

نامه، به دادگاه مراجعه کرده اند، لذا قضیه فاقد اعتبار 
اگر درخواست تقسیم  به عکس  امر مختومه است.)1( 
به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، 
آن  نحوه  یا  تقسیم  اصل  باب  در  را  اختالف شرکاء 
برخوردار  امر مختوم  اعتبار  از  حل کند، رای صادره 
است. به همین منظور است که قانونگذاردر ماده 324 
قانون امور حسبی مقرر داشته است: »دادگاه بر طبق 
صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به 
و  ابالغ  آن ها  به  و  نموده  تهیه  عده صاحبان سهام 
شناخته  حکم  دادگاه  تصمیم  این  می نماید.  تسلیم 
شده و از تاریخ ابالغ در حدود قوانین قابل اعتراض و 

پژوهش و فرجام است.«

بطالن  دعوی  ارتباط 
تقسیم و اعتبار امر مختومه 

مطابق قسمت اخیر ماده 
که  امورحسبی  قانون    324
بیان می دارد »...این تصمیم 
حکم شناخته شده و از تاریخ 
قابل  قوانین،  در حدود  ابالغ 
اعتراض و پژوهش و فرجام 
نظیر  تقسیم  حکم  است.« 
آراء ترافعی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده 
بیان   1318 مصوب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   33
می داشت: »دعوای بطالن تقسیم راجع به دادگاهی 
آمده  عمل  به  دادگاه  آن  توسط  تقسیم  که  است  

در  دادگاه،  فراغ  قاعده 

است  تراضی  به  تقسيم  كه  مواردی 

و اقدام حاكم از باب تسجيل توافق 

نخواهد  جاری  باشد.  و تسالم شركاء 

بود.

1.تراضی وراث در باب تقسیم ترکه، می تواند در خاج از دادگاه صورت پذیرد که در این صورت مطابق ماده 183 قانون آیین 
دادرسی مدنی  یا ماده 309 قانون امور حسبی، رفتار می شود. ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: »هر گاه سازش خارج 
از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در 
صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه 
دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد«.ماده 309 قانون امور حسبی مقرر داشته است: »اشخاص 
ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند.در این صورت دادگاه 

صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.«

حسین قربانیان )کارشناس ارشد حقوق خصوصی (
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باشد«. 
سوال قابل طرح این است که اگر پس از قطعیت 
حکم تقسیم، تقاضای ابطال آن مسموع باشد چگونه 
امر  اعتبار  از  دادگاه  تقسیم  که  کرد  ادعا  می توان 
صادره  احکام  زیرا  است؟  برخوردار  شده  قضاوت 
دادرسی  آیین  قانون   8 ماده  مطابق  ترافعی  امور  در 
امور مدنی مصوب  انقالب در  دادگاه های عمومی و 
1379 مگر در چارچوب مشخص شده و پیش بینی 
شده در قانون، غیر قابل تغییرند و بر فرض دعوی 
آیین  قانون  ماده84  بند6  استناد  به  تقسیم،  بطالن 
دادرسی مدنی، خوانده دعوی می تواند ضمن پاسخ، 
نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند و دادگاه نیز مطابق 
ماده89 همان قانون، قرار رد دعوی مطروحه را صادر 

نماید. اما با توجه به مطالب مطروحه باید گفت: 
اواًل- ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  وضع  با   1318
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قابل 
استناد نیست و ماده مرقوم ناظر به موردی است که 
اگر بطالن تقسیمی  در خواست شود، دادگاهی به آن 
رسیدگی می کند که به اصل تقسیم حکم داده است و 

قانونگذار در مقام بیان صالحیت نسبی بوده است. 
ثانیًا- تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع 
دانست، اما از اطالق این امر نباید استفاده عموم کرد 
و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست. 
چنان چه به در خواست تقسیم بتوان عنوان دعوا داد 
حکمی که آن دعوا را فصل می کند، از اعتبار امر مختوم 
بر  دلیل خاصی  موارد چون  است. در سایر  بهره مند 
وجود این اعتبار نداریم، تصمیم قابل ابطال است و 

ماده 33 حاکم  می باشد.)کاتوزیان،1383،ص167( 

نتیجه
1- قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به 
تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و 
تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بودو سایر مواردی 
مورد  در  جز  می شوند  اجبار  به  تقسیم  شرکاء  که 
واخواهی نسبت به محکوم علیه  غایب، دادگاه مجاز 

به رسیدگی نخواهد بود. 
2- نظر به این که دادگاه، در تقسیم به تراضی 
نقش مشاور و سرپرست شرکاء را ایفا می کند و چون 
تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده، قضیه فاقد اعتبار 
امر مختومه است. به عکس اگر در خواست تقسیم 
به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، 
اختالف شرکاء را حل نماید، رای از اعتبار امر مختومه 

برخوردار است.

فهرست منابع
شده  قضاوت  امر  اعتبار  ناصر،  کاتوزیان،   -1

در دعوای مدنی، تهران، انتشارات میزان، 1383 
2- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و 

بازرگانی، جلد 2، تهران، انتشارات مجد، 1381

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر ...
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چکیده
متعاقب  یا  امر  ابتدای  در  کارشناسی  به  امر  ارجاع  در  دادگاه  اختیارات 
ارائه نظریه کارشناسی به گونه ای که انتظارات دادگاه را برآورده نمی سازد، از 
موضوعاتی است که مورد توجه دادگاه ها قرار نگرفته است. این در حالی است 
که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صرف نظر از اعتراض اصحاب 
دعوا، چنان چه نظر کارشناسی را ناقص یا مبهم بیابد به گونه ای که با اخذ 
نیز نقص و اجمال رفع نشود، می تواند و حتی مکلف  از کارشناس  توضیح 
است موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع دهد و چنان چه ارجاع به هیأت 
با توجه به قضیه ضروری دانست، مانعی برای ارجاع نیست.  کارشناسی را 
به نظر می رسد توجه دادرس به این اختیار، می تواند از صدور آراء متکی بر 
نظریات کارشناسی غیرمتقن پیشگیری نماید و تا حدی از اطاله ی  دادرسی 

بکاهد.

کلید واژه ها: کارشناسی، آیین دادرسی، اعتراض، دادرس

محدودیت های ارجاع امر به هیأت کارشناسی

رییس دادگاه های عمومی و انقالب گرگان
رضا عموزاد مهدیرجی



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر 

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

 آم
ام

ه پی
شری

ن

22

 درآمد
اطاله ی   بروز  و  ظهور  در  گوناگونی  عوامل 
است،  کشور  قضایی  نظام  از مشکالت  که  دادرسی 
اطاله ی  رفع  جهت  در  برنامه ریزی  دارند.  دخالت 
که  می باشد.  آن  عوامل  شناخت  مستلزم  دادرسی، 
به  نوشتار  این  می شود.  تقسیم  درونی  و  بیرونی  به 
تبیین یکی از عوامل درونی مؤثر در اطاله ی دادرسی 

پرداخته است.
اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی 
است لیکن، صرف اعتراض، دادگاه را ملزم نمی نماید 
مسأله را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد. بلکه حسب 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   263 ماده  منطوق 
عمومی و انقالب در امور مدنی)ق.آ.د.د.ع وا.م(، دادگاه 
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح باید 

کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت نماید.
بررسی  نیازمند  به هیأت کارشناسی  امر  ارجاع   
نظر کارشناس از جهات گوناگون است. اول بررسی 
این مهم که نقص بر نظر کارشناس با اخذ توضیح 
و یا راه های دیگر برطرف می گردد و دوم، چنان چه 
با  نظر دادگاه بر این باشد که اساسًا نظر کارشناس 
صورت  درآن  دارد  مغایرت  قضیه  احوال  و  اوضاع 
ارجاع به هیأت کارشناسی مجاز می باشد. به عبارت 
دیگر، بررسی نظر کارشناس قبل از ارجاع به هیأت 
کارشناسی و از جهت موصوف به عنوان محدودیتی 

برحق اعتراض این مقاله است.

اخذ توضیح از کارشناس و، صدور قرار تکمیلی 
در صورت نقص نظر کارشناس

با توجه مفاد مواد 260  و 263 ق.آ.د.د.ع وا.م، با 
وصول نظر کارشناس، دادگاه مکلف است صرف نظر 
از اعتراض اصحاب دعوا در هر مورد که اخذ توضیح 
از کارشناس یا تکمیل و تحقیق را الزم بداند موارد 
را  او  و  نماید  اعالم  کارشناس  به  را  نقص  و  ابهام 

ادای توضیح دعوت کند.)شمس، 1385، ج3،  برای 
بودن  ناقص  صورت  در  دیگر،  عبارت  به  ص344( 
نظریه کارشناسی، دادگاه باید قرار ارجاع امر به هیأت 
نظریه  صدور  با  تکلیف  این  کند.  صادر  کارشناسی 
نواقص  می گردد.  متجلی  کارشناس  ناحیه  از  ناقص 
نظریه کارشناس ممکن است ناشی از صریح نبودن 
نظریه و مجمل بودن آن باشد. چنان که در ماده 262 
ق.آ.د.د.ع وا.م آمده است و حکم تمییزی شماره 3953 
- 1319/11/30 شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز 
بر این امر تأکید دارد که، »اگر رجوع به کارشناس 
دو  نزاع،  مورد  دیوار  شود  معلوم  که  بوده  این  برای 
دیوار  یک  یا  است  چسبیده   هم  به  و  متصل  دیوار 
اظهار  دیوار  وضعیت  به  راجع  کارشناس  و  می باشد 
عقیده نکند و بنویسید: )دعوی خواهان بر خوانده بی 
برای عقیده خود  این که جهتی  بدون  مورد می باشد 
حکم  مذکور  عقیده  به  نمی تواند  دادگاه  نماید،  ذکر 
و  ج5، ص144(   ،1375 لنگرودی،  )جعفری  دهد.« 
از  ناشی  کارشناس،  نظریه  در  نقص  گاه  همچنین 
کارشناسی،  نظر  در  تعلیق  است.  نظریه  در  تعلیق 
شماره  تمیزی  حکم  اوست  نظر  صراحت  با  منافی 
1783-1318/7/30 مقرر می دارد: »عقیده کارشناس 
در  جا(  )همان  نیست.«  استناد  قابل  نباشد  منجز  تا 
و  اول  شعبه   1321/5/31-1625 شماره  حکم 
عالی  دیوان  ششم  شعبه   1328/3/28-736 شماره 
بودن  مجمل  صورت  »در  که؛  آمده است  نیز  کشور 
اخذ  برای  را  کارشناس  باید  دادگاه  کارشناس  نظر 
توضیح بخواهد تا معلوم نماید که مبنای نظر او چه 
بوده است.)متین دفتری، بی تا، ج2، ص451( در بدو 
امر الزم است دادگاه کارشناس را به کیفیتی که در 
ماده 263 ق.آ.د.د.ع وا.م آمده است، برای ادای توضیح 
دعوت نماید و ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس، 
قاعده مستثنی  این  از  نیز  اهل خبره  است.  او  جلب 
نیستند. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در 

محدودیت های ارجاع امر به هیأت کارشناسی
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این خصوص چنین اظهارنظر کرده است؛ »چنان چه 
ادای  یا  نظریه  تکمیل  برای  محلی.....  خبره  اهل 
دادگاه  به  کرده،  اظهار  که  عقیده ای  درباره  توضیح 
مانند  نگردد  حاضر  موجه  عذر  بدون  و  شود  احضار 
همان،  )شمس،  می گردد.«  جلب  رسمی  کارشناس 
ص344( البته دادگاه نمی تواند به صرف عدم حضور 
و  ابهامات  دیگر،  کارشناس  انتخاب  با  کارشناس 
نواقص موجود در نظر کارشناس را برطرف نماید.)1(  
بلکه نیاز است در بدو امر کارشناس را جلب نماید. 
در ضمن، اخذ توضیح از کارشناس نیز به نظر دادگاه 
واگذار شده  است و عدم اعتقاد دادرس به اجمال در 

نمی توان  را  کارشناس  نظر 
 )2( دانست.  او  برای  تخلفی 
با وصف مذکور، در صورت 
ابهام و اجمال و معلق بودن 
از  پس  که  کارشناس  نظر 
ابعاد  مطالعه  و  مالحظه 
مرجع  ناحیه  از  آن  مختلف 
شده است  احراز  قضایی 
آن  متعاقب  و  توضیح  اخذ 
ناقص  در صورت تشخیص 
بودن نظر کارشناس، صدور 
هیأت  به  امر  ارجاع  قرار 

به  امر  ارجاع  قرار  و صدور  است  ممکن  کارشناسی 
مذکور  تشریفات  رعایت  بدون  کارشناسی  هیأت 

وجاهت قانونی ندارد.

بررسی نظر کارشناس از حیث مطابقت یا عدم 
مطابقت با اوضاع و احوال محقق و مسلّم

در حقوق فرانسه گزارش کارشناس برای دادگاه 
الزام آور نیست دادرسان هر طور مقتضی بدانند از آن 
استفاده و عمل می کنند. آزادی عمل قاضی به حدی 
از  معین  اشخاص  بین  دعوی  در  می تواند  که  است 
گزارشی که کارشناسان در دعوی دیگری بین همان 
اشخاص ارائه داده اند، استفاده نماید. فقط در بعضی 
موارد دادرس ملزم به رعایت مفاد گزارش کارشناس 
است. اما طبق ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی 
»در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق  
باشد  نداشته  موافقت  قضیه، 
عقیده  آن  از  متابعت  دادگاه 
متین  از:  نقل  )به  نمی نماید 
در  ص452(  همان،  دفتری، 
ق.آ.د.د.ع وا.م   265 ماده 
تصریح  موضوع  به  این  نیز 
که،  است  مسلم  شده است. 
اخذ  بدون  دادگاه  هرگاه 
یا پس  کارشناس  از  توضیح 
را  کارشناس  عقیده  آن،  از 
مغایر اوضاع و احوال محقق 
آن  از  بیابد،  مسأله  معلوم  و 
نظر پیروی نمی کند و دستور می دهد که کارشناس 
مجدداً  و  داشته  منظور  را  مذکور  احوال  و  اوضاع 
اظهار نظر نماید. )صدور قرار تکمیل در این جا مورد 

با وصول نظر كارشناس، 
صرف  است  مكلف  دادگاه 
در هر  اعتراض اصحاب دعوا  از  نظر 
مورد كه اخذ توضيح از كارشناس يا 
تكميل و تحقيق را الزم بداند موارد 
ابهام و نقص را به كارشناس اعالم 
توضيح  ادای  برای  را  او  و  نمايد 

دعوت كند.

1. »..... دستور دادگاه برای صدور اخطاریه جهت کارشناسی که برای تکمیل نظریه  خود حاضر شود با وجود ابالغ مراتب به 
نامبرده و عدم حضورکارشناس برای انجام این امر و ضمانت اجرای عدم حضور که طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم 
ماده 263 قانون جدید مستلزم جلب وی می باشد و عنداالقتضا تکمیل نظریه کارشناسی پس از اخذ توضیحات از اوست نه انتخاب 
مجدد کارشناس دیگر به جای او به محض عدم حضور، بنابراین تصمیم دادگاه برای انتخاب کارشناس دیگر خالف قانون بوده و 

تخلف است.«  دادنامه شماره 85-1371/5/14 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات )کریم زاده، ج2،  ص 327.(
2. »......چون خواستن توضیح از کارشناسان و همچنین تشخیص مخالفت آن با اوضاع و احوال مسّلم قضیه، منوط به نظر دادرس 
است و نمی توان دادرس را به لحاظ این که در نظر بازرس اداری، عقیده ی کارشناسان برخالف اوضاع و احوال بوده و یا احتیاج به 
اخذ توضیح بوده است در حالی که به نظر دادرس، اجمالی در کار نبوده و عقیده ی کارشناس مخالفتی با اوضاع و احوال نداشته است، 

متخلف دانست.« )حکم شماره 2921 – 1318 به نقل از: شهیدی، ص 232.(

رضا عموزاد مهدیرجی )رییس دادگاه های عمومی و انقالب گرگان(
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 1119-1137 شماره  تمیزی  حکم  چنان که  ندارد( 
صورتی که  »در  است:  داشته   مقرر   1311/7/27  -
محکمه به عقیده شخص کارشناس از لحاظ مطابق 
اصواًل  نکند  اعتماد  احوال  و  اوضاع  با  آن  ندانستن 
ملزم به ارجاع امر به کارشناس دیگری نیست و این 
قبیل تحقیقات بسته به نظر محکمه است.« )جعفری 
به عنوان مثال،  لنگرودی، همان، صص145-146( 
از مواردی که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارد 
نظر کارشناس راجع به اجرت المثل زمینی است که 
در  موجود  انکار  قابل  غیر  دالیل  طبق  آن  مساحت 
پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت المثل زمین 
را بر مبنای پانزده هکتار تعیین نموده و یا زمین در 
محلی قرار دارد که مستعد شالی کاری نمی باشد اما 
استعداد  اعتبار  به  را  زمین  المثل  اجرت  کارشناس 
نموده است.)شمس،  برآورد  کاری  شالی  برای  آن 
 -  4337 شماره  تمیزی  حکم  ص347(  همان، 
1319/12/29 شعبه یک نیز مؤید این مهم است که 
اظهار  کارشناسی  از موضوع  کارشناس خارج  هرگاه 
نیست.)جعفری  اثر  ترتیب  قابل  نظر  آن  کند،  نظر 
لنگرودی، همان، ص146( همان طور که در حکم 
تمیزی شماره 1137-1119-1311/7/27 آمده و از 
مقررات ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به 
با  کارشناس  نظر  مطابقت  تشخیص  می آید،  دست 
اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله بر عهده دادگاه 
است و مستلزم مطالعه نظر کارشناس و تطبیق آن با 
اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. 
اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و تقاضای 
نبوده  مقام  در  مؤثر  کارشناسی  هیأت  به  امر  ارجاع 
در  نمی کاهد.  خصوص  این  در  دادگاه  تکلیف  از  و 
نتیجه این نوع تکالیف موجب ایجاد محدودیت برای 
از  قبل  که  می گردد  کارشناسی  هیأت  به  امر  ارجاع 

ارجاع می بایست از ناحیه دادگاه ها رعایت گردد.
محدودیت واجد مبنای قانونی

قانونگذار نیز برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی، 
محدودیت هایی وضع نموده که در دو بند مورد بررسی 

قرار  می گیرد:
نفر  یک  به کارگیری  در  دادگاه  اختیار  اول- 

کارشناس به جای ارجاع امر به هیأت کارشناسی، 
کشف  برای  کارشناسی  هیأت  به  ارجاع  دوم- 
در  باشد  پوشیده  دادگاه  بر  حقیقت  باید  لذا  حقیقت. 
غیر این صورت، ارجاع به هیأت کارشناسی با وجود 

نظر کارشناس بدوی، سالبه به انتفاء موضوع است.

1- ارجاع به کارشناس یک نفره به جای ارجاع 
به هیأت کارشناسی 

کارشناس  به  ارجاع  ق.آ.د.د.ع وا.م،   263 ماده 
موضوع  این  ذکر  بدون  نموده است  تجویز  را  دیگر 
که، کارشناس دیگر منفرد باشد یا به صورت متعدد 
می آید  به دست  مزبور  ماده  اطالق  از  گردد.  تعیین 
که بعد از صدور قرار تکمیلی، ارجاع امرمی تواند به 
گیرد.  کارشناسان صورت  یا هیأت  منفرد  کارشناس 
ماده  صریح  منطوق  براساس  که،  به  این  عنایت  با 
258 قانون موصوف، تعدد کارشناسان در صدور قرار 
کارشناسی اولیه نیز پذیرفته شده است. پس به طریق 
اولی در مرحله دوم و در مقام اعتراض یا صدور قرار 
اولیه،  کارشناس  نظریه  در  نقص  علت  به  تکمیلی 
تعیین کارشناسان متعدد به عنوان هیأت کارشناسان 
جایز است. برخی گفته اند در قانون جدید مانند قانون 
انتخاب  اعتراض،  پذیرش  پی  در  که  نصی  قدیم، 
»هیأت کارشناسان« را الزامی نماید، وجود ندارد، اما 
تعدد کارشناسان، معمول است. بنابراین انتخاب یک 
نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض، مخالف قانون 
دهد.)شمس،  کاهش  را  هزینه ها  می تواند  و  نیست 
قوه  حقوقی  اداره  مشورتی  نظریه  ص346(  همان، 
آن  بر  نیز   1376/2/8-7/1153 شماره  به  قضاییه 
کارشناس  می تواند  عنداالقتضاء  دادگاه  که،  است 

محدودیت های ارجاع امر به هیأت کارشناسی
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کارشناسی  هیأت  به  را  کار  یا  و  تعیین  را  دیگری 
در  کارشناسی  هزینه  برکاهش  عالوه  کند.)1(  ارجاع 
تعیین یک کارشناس یک نفره، فواید دیگری نیز بر 
آن مترتب است. مانند آن که، در اظهار نظر و ارسال 
آن تسریع به عمل می آید. اما سؤال اصلی این است 
قانون  به اطالق ماده 263  با عنایت  آیا دادگاه  که، 
به  یا  کارشناسی  هیأت  به  مسأله  ارجاع  در  مرقوم، 
یک کارشناس، اختیار کامل دارد یا این که اختیارات 
دادگاه محدود به ضوابطی است؟ مانند آن که بگوییم، 
در مواردی که حجم کاری که به کارشناسان محول 
می گردد زیاد باشد و نیاز به تهیه نقشه ثبتی و مانند 

نیاز  باشد  وسیع  سطح  در  آن 
هیأت  به  امر  ارجاع  است 
کارشناسی صورت گیرد. در این 
خصوص  قانون ساکت است و 
در عمل در مواردی که دادگاه 
مردود  را  کارشناس  نظریه ی 
اعالم نموده و دستور کارشناسی 
دوباره صادر کرده است بیش از 
یک کارشناس انتخاب می شود. 
)شمس، همان، ص325( شاید، 
علت سکوت قانون آن است که 
ذکر مصادیق موجب حجیم شدن 

قوانین می گردد و مصادیق که بسته به موضوع، متفاوت 
است، باید به مجریان قانون واگذار گردد تا با تجزیه و 
تحلیل و تفسیر قوانین و مالحظات عینی، حسب مورد با 
قائل شدن این نوع محدودیت که از مواد مرقوم به دست 

می آید، از طوالنی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آید.

2- جلب نظر هیأت کارشناسی در راستای 

کشف حقیقت 
فقه امامیه راجع به ماهیت کارشناسی به اتفاق 
شهادت  را  کارشناسی  مشهور،  نظر  نرسیده است. 
می داند و از آن نتیجه می گیرد که مترجم باید دو مرد 
عادل باشد. ولی صاحب جواهر از نظر مشهور انتقاد 
می کند و ترجمه را از قرائن ظنی می شمارد و احتمال 
می دهد که نه وصف عدالت در مترجم الزم است و 
نه تعدد مترجمان ضروری است.)نجفی، 1412هـ.ق، 
آیین  قانون  می رسد  نظر  به  لیکن،  ج14، ص124( 
به  و  می کند  پیروی  نظام  همین  از  مدنی  دادرسی 
اداره  و  نظم  با  گواهان  از  تحقیق  آیین  دلیل  همین 

کارشناسی متفاوت است. 
)قانون  ماهوی  قانون 
کارشناسان  از  نامی  مدنی( 
از  نشان  امر  این  و  نمی برد 
به  ندارد.  آن  مستقل  ماهیت 
سنتی،  حقوق  در  دیگر،  بیان 
در  چندانی  نقش  کارشناسی 
ماهیت  فاقد  و  ندارد  اثبات 
در  بتواند  که  است  مستقلی 
اندام  عرض  ادله  سایر  کنار 
تجربه  و  علم  باید  ولی  کند. 
گرفت  عدالت  خدمت  در  را 
عالمان  استنباط  و  اعتقاد  همکاری  این  پاس  به  تا 
و  آید  به شمار  اثبات  از شمار دالیل  نیز  نخبگان  و 
وجود مستقل پیدا کند. پس، طبیعی است که با وجود 
شباهت ماهوی، باید نظام کارشناسی از شهادت جدا 
شود و احکام خاص خود را بیابد. به نظر، کارشناسی 
بهره برداری  قابل  قضایی  اماره ی  عنوان  به  حداقل 
است و منطوق ماده 199 ق.آ.د.د.ع وا.م بر این مسأله 

نظر  مطابقت  تشخيص 
كارشناس با اوضاع و احوال 
عهده  بر  مسأله  معلوم  و  محقق 
مطالعه  مستلزم  و  است  دادگاه 
نظر كارشناس و تطبيق آن با اوضاع 
مورد  معلوم  و  محقق  احوال  و 

كارشناسی است. 

1 . »چنان چه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت ندارد از آن متابعت 
نمی کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و یا اخذ توضیح درباره تحقیقات کارشناسی را ضروری تشخیص دهد قرار تکمیل کارشناسی یا 
اخذ توضیح کارشناس را صادر و پس از تکمیل یا اخذ توضیح، اتخاذ تصمیم می کند. دادگاه عنداالقتضاء می تواند کارشناس دیگری را 

تعیین و یا کار را به هیأت کارشناسی ارجاع کند.« )نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1376/2/8-7/1153( 

رضا عموزاد مهدیرجی )رییس دادگاه های عمومی و انقالب گرگان(
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صراحت دارد که دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدامی که 
برای کشف حقیقت الزم باشد، انجام خواهد داد. به 
عبارت دیگر، از حیث مبنایی و قانونی، قاضی در جلب 
دوباره ی  انجام  برای  کارشناسان  یا  کارشناس  نظر 
قرار کارشناسی مجاز می باشد، ولی اختیار محکمه در 
ارجاع به هیأت کارشناسی بی حدوحصر نیست. بلکه 
در پاره ای از موارد و در صورتی که نظریه کارشناس 
صریح، موجه ومنجز نباشد و با وصف اخذ توضیح از 
کارشناس، ناقص تشخیص داده شود، ارجاع به هیأت 
میسر خواهد بود. به همین جهت در مواد 262 و 263 
نقص  تعیین شده  اساس ضوابط  بر  و  ق.آ.د.د.ع وا.م 
امکان  که  بود  خواهد  متصور  اولیه  کارشناس  نظر 

ارجاع به هیأت کارشناسی را فراهم می نماید.

نتیجه 

نظر  به  اگر  حتی  کارشناس،  نظریه  وصول  با 
کارشناس اعتراضی نشده باشد مرجع قضایی باید به 
بپردازد. در صورت نقص  مالحظه ی نظر کارشناس 
نظریه، تکالیفی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده که 
صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی در طول آن 
و متعاقب آن به عمل می آید. نواقصی که در نظریه 
کارشناس پدیدار می گردد عبارتند از عدم صراحت و 
موجه نبودن نظریه، اجمال آن، معلق بودن نظریه و 
عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم 
مورد کارشناسی. مرجع قضایی با تحقیق و شناسایی 
نواقص مرقوم، ملزم است حسب مورد با اخذ توضیح 
به  امر  ارجاع  با  احراز نقص در نظریه،  و در صورت 
اقدام  دیگری  منفرد  کارشناس  یا  کارشناسی  هیأت 
با  کارشناس  نظریه  مطابقت  عدم  احراز  با  یا  نماید 
اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله، موضوع را رأسًا 
به هیأت کارشناسی یا کارشناس دیگر ارجاع نماید. 

نقص  علت  به  تکمیلی  قرار  یا صدور  و  اعتراض  با 
در نظریه کارشناس اولیه، ارجاع مجدد به کارشناس 
مهمی که  مسأله  بین  بنابراین  می یابد.  ضرورت 
با  دارد  نیاز  متعدد  افراد  به  کارشناسی  انجام  جهت 
اولی موضوع به  باید تفکیک قایل شد. در  غیر آن، 
ارجاع  دومی  در  و  می شود  ارجاع  کارشناسی  هیأت 
به کارشناس یک نفره کافی است و فوایدی چون؛ 
و  صدور  در  تسریع  و  کارشناسی  هزینه ی  کاهش 
ارسال نظریه و غیره... بر آن مترتب است. بی تردید، 
اجرای این موارد از سوی مرجع قضایی در ارجاع امر 
به هیأت کارشناسی، سهم به سزایی در جلوگیری از 

اطاله ی دادرسی خواهد داشت.

فهرست منابع 
1. شمس، عبداهلل ، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، 

تهران، انتشارات دراک، چاپ 5، 1385.
دانشنامه  جعفر،  محمد  لنگرودی،  جعفری   .2
حقوقی، جلد 5، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1375.

3. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و 
بازرگانی، جلد 2، تهران، انتشارات مجد،بی تا.

4. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکالم)دوره 
پانزده جلدی(، جلد14، بیروت، موسسه المرتضی 

العالمیه، 1412 ه ..ق 
نظام  در  انتظامی  احمد،نظارت  کریم زاده،   .5

قضایی، جلد2، تهران، انتشارات آیدا
محکمه  قضایی  موازین  موسی،  شهیدی،   .6
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چکیده

تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف 
در  کاری می شود.  انجام  از  یا خودداری  کار  انجام  یا  مال  تسلیم  و  انتقال  به 
در  و  می شود  پذیرفته  اصل  یک  عنوان  به  اراده  حاکمیت  قراردادی،  تعهدات 
تعهدات قانونی مبنای تعهد، حاکمیت قانون و »الضرر« است. غیر ممکن شدن 
اجرای تعهد ممکن است ناشی از قانون باشد و اگر عدم امکان اجرا امری موقتی 
باشد یا در فاصله بین ایجاد تعهد و زمان اجرا موجود باشد و سپس رفع گردد، 
منشاء  قرارداد،  اجرای  امکان  به هر حال عدم  نمی گردد.  تعهد  موجب سقوط 
اصلی معافیت مدیون از وفای به عهد و مسؤولیت است و معیار آن امری نوعی 
و عرفی است. به هر حال این شخص متعهد است که باید عدم تقصیر خود را 
در غیر ممکن شدن اجرای تعهد اثبات نماید و ماده 277 قانون مدنی فرض 

تقصیر و مسؤولیت متعهد را پذیرفته است.

کلید واژه ها: اجرای تعهد، قوه قاهره، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت

غیر ممكن شدن اجرای تعهدات در اثر سلب 
قدرت متعهد

کارشناس ارشد حقوق خصوصی اداره کل نوسازی مدارس فارس
محمد قهرمان
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درآمد
عقد موجودی است که با اراده طرفین و با ایجاد 
با  اعتبار می گذارد.  به عرصه عالم  پا  قانونی  شرایط 
عهده  به  جدیدی  تعهدات  قراردادی،  روابط  تحقق 
طرفین یا یکی از آن ها گذارده می شود و هدف اصلی 
عقد، اجرای آن است. زیرا اگر عقد به مرحله اجرا در 
نیاید و قرارداد، نتیجه ای در بر نداشته باشد در حقیقت 
از  اثر آن خنثی گردیده است. یکی  )1( و  عقیم مانده 
قرارداد می گردد،  اثر  جهاتی که موجب خنثی شدن 
اثر سلب قدرت متعهد است که  اجرای آن در  عدم 
نمودهای متعددی دارد. این نوشتار غیر ممکن شدن 
مورد  را  متعهد  قدرت  سلب  علت  به  قرارداد  اجرای 

بررسی قرار می دهد 

مفاهیم 
1- تعریف، ارکان و جوهر تعهد

آن  موجب  به  که  است  حقوقی  رابطه  تعهد، 
تسلیم  و  انتقال  به  دیگری مکلف  برابر  در  شخصی 
مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری می شود 
خواه سبب آن عقد باشد یا ایقاع و یا الزام قهری یا  
الزام ارادی)کاتوزیان،1382،ص53( در تفاوت عقد و 
تعهد باید گفت که تعهد یک رابطه دینی و شخصی 
و  می آید  وجود  به  بدهکار  و  طلبکار  بین  که  است 
تعهد  است.  عقد  آثار  از  یکی  تعهد  دیگر  عبارت  به 
ممکن است از عقد یا وقایع دیگر به وجود آید. عقد و 
تعهد از نظر مفهوم و آثار متفاوت هستند و مالزمه ای 
بین آن ها نیست. چون عقد بدون تعهد )مثل ودیعه( 
تعهدات  و  قهری  تعهدات  )مانند  عقد  بدون  تعهد  و 

یک طرفه( ممکن است. 
تعهد دارای دو رکن اساسی است که عبارتند از: 
موضوع تعهد و طرفین تعهد. موضوع تعهد باید معلوم 
و معین بوده، مالیت داشته باشد، قابل تسلیم بوده و 
تصور  نباشد.)کاتوزیان،1376،ج2،ص157(  مجهول 
تعهد بدون وجود متعهد و متعهدله ممکن نیست زیرا 
باید مشخص شود که متعهد در برابر چه کسی ملزم 
به انجام تعهد است و هر گاه  این دو صفت )داین و 
مدیونی( در یک نفر جمع شود، تعهد ساقط می شود. 

در خصوص جوهر تعهد می توان گفت که تعهد، 
دارای دو چهره مادی و شخصی است. چهره مادی 
به  این لحاظ که دارای ارزش است و جزیی از دارایی 
محسوب می شود و چهره شخصی به خاطر این که در 

رابطه بین دو شخص تحقق می پذیرد. 

2- مبنا و اوصاف تعهد 
برای تعیین مبنای تعهد بایستی بررسی شود که 
چه سبب و عاملی باعث مدیونیت شخصی در برابر 
دیگران می شود. بعضی از حقوقدانان مبنا و زیربنای 
تعهد را حاکمیت اراده انسان می دانند و معتقدند که 
این اراده انسان است که حقوق و تعهدات را به وجود 
می آورد و در مقایسه قرارداد با قانون، قرارداد را بر 
قانون مقدم می دانند و مبنای تعهد را اراده فرد متعهد 
تعهدات  مبنای  دیگر  عده ای  مقابل،  در  می شمارند. 
اراده  نقش  و  می دانند  اجتماعی  ضرورت های  را 
تنها شخص  که  بینند  می  وضعیت  این  در  را  افراد 
را با موقعیت های اجتماعی منطبق می کند و الزامات 
برخاسته از عقد را ناشی از خواست و اراده طرفین قرارداد 
نمی دانند و نظریه سومی هم وجود دارد که اخالق 
)کاتوزیان،1382،ص142(  می داند.  تعهدات  منبع  را 
در سنجش و ارزیابی نظریات مذکور می توان گفت 
که نه افراط نظریه حاکمیت اراده و نه تفریط نظریه 
حاکمیت محض قانون، مورد تأیید است، بلکه این دو 
نظر باید تعدیل شوند. در تعهدات قراردادی، حاکمیت 
اراده به عنوان یک اصل پذیرفته می شود مگر موانع 
قانونی  تعهدات  در  و  باشد  قانونی  و محدودیت های 
مبنای تعهد، حاکمیت قانون و الضرر است و اوصاف 

تعهد عبارتند از:
1- تعهد رابطه حقوقی است که بین اشخاص به 

وجود می آید و امری نسبی است.
2- تعهد امری الزام آور و الزم االجرا است.

است، هر  مالی  التزام  به معنی خاص  تعهد   -3
انسانی را  چند تعهد به مفهوم عام خود تمام روابط 
در برمی گیرد ولی در معنای خاص، التزامی است که 
موضوع آن انتقال مال یا انجام کاری مربوط به روابط 

مالی باشد.)1(  
1.Frustration

غیر ممكن شدن اجرای تعهدات در اثر ...
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3- مفهوم غیر ممکن شدن اجرای تعهد
با انعقاد عقد، تعهد حاصل از آن در عالم اعتبار 
به وجود می آید و با تحقق عقد و تعهد حاصل از آن، 
بحث اجرای آن مطرح می شود زیرا هدف اصلی همه 
عقود، اجرای آن ها است؛ منظور از امکان اجرای عقد 
چیست؟ طبیعی است معنای فلسفی آن که بحث از 
زیرا  نیست  نظر  مورد  می باشد،  ممکن«  و  »محال 
آن  معیار  و  می گیرد  نشأت  عرف  از  حقوقی  قواعد 
عرف است. منظور از غیر ممکن شدن تعهد با توجه 
متفاوت  تعهد،  موضوع  ذات  اقتضای  و  طبیعت  به 
دیگران  نظر  در  تعهدی  است  ممکن  زیرا  است. 
ممکن ولی برای متعهد غیر ممکن باشد، اینجاست 
یا عدم مباشرت  به شرط مباشرت  که ماهیت تعهد 

اجرای آن، در زمانی  متعهد 
معین به نحوی که قید تعهد 
باشد، فرق می کند.عاملی که 
ممکن  غیر  را  تعهد  اجرای 
عقد  انعقاد  از  بعد  می سازد 
بر آن عارض  تعهد  ایجاد  و 
می شود و عارض شدن عدم 
است  ممکن  اجرا،  امکان 
در  عملی  یا  قانون  از  ناشی 
موقع اجرای تعهد باشد. پس 
امری  اجرا،  امکان  عدم  اگر 
بین  فاصله  در  یا  موقتی 
ایجاد تعهد و زمان اجرا باشد 

و سپس رفع گردد، موجب سقوط تعهد نمی گردد و 
تعهد به قوت خود باقی می ماند. زیرا موانعی که باعث 
عدم امکان شده و سپس زایل گردیده، اثری بر تعهد 
اجرای  و  است  االجرا  الزم  همچنان  تعهد  و  ندارند 
تعهد در موعد معین، قید تعهد نیست و موانع موقتی 
زوال  موجب  می شوند،  اجرا  امکان  عدم  موجب  که 
تعهد  اجرای  تشخیص  حال  هر  به  نمی شود.  تعهد 
که  است  موضوعی  امری  آن،  بودن  ممکن  غیر  و 
به وسیله مراجع قضایی احراز می شود، زیرا با وجود 
مصادیق مختلف برای موضوع تعهد، غیر ممکن شدن 

تفاوت می کند به عنوان مثال در مورد عین معین یا 
اگر موضوع تعهد  با تلف آن و  در حکم عین معین 
کلی باشد، با تلف تمام مصادیق آن، اجرای تعهد غیر 
در  کاالها  و  اشیا  از  بسیاری  چون  می شود،  ممکن 
تولید کنندگان و کارخانه ها  توسط  زمان  از  برهه ای 
تولید می شوند و سپس تولید قطع می گردد، به نحوی 
نیست. در  بازار ممکن  از آن در  نمونه ای  یافتن  که 
اجرای تعهد به فعل متعهد )مثل نقاشی و خطاطی( 
با قطع دست متعهد یا به علت حکم قانونگذار و علل 
دیگر اجرای تعهد غیرممکن می شود. پس منظور از 
غیر ممکن شدن قرارداد با توجه به شرایط و قیود، با 
رعایت عرف می باشد. به هر حال عدم امکان اجرای 
عقلی  نه  است  عرفی  مفهوم  به  امکان  عدم  تعهد، 
غیر  امر  به  تعهد  فلسفی.  و 
غیر  و  است  باطل  ممکن، 
تعهد  اجرای  شدن  ممکن 
بعد از انعقاد قرارداد، موجب 

انفساخ است؛ لذا.
ممکن  غیر  مفهوم  اواًل- 

شدن، امری عرفی است. 
ثانیًا - با توجه به مقتضا و 

طبیعت تعهد متفاوت است.
موضوعی  امری  ثالثًا- 

است.
رابعًا- تعهد بر غیر مقدور، 

باطل است.
از  بعد  تعهد  اجرای  شدن  ممکن  غیر  خامسًا- 

عقد، موجب انتفای تعهد و انفساخ عقد می شود.

معیار سلب قدرت و بار اثبات آن
زیان  طرف  تعیین  و  متعهد  تعهد  حدود   -1

دیده
متعهد  تعهد  حدود  که  است  مطرح  سؤال  این 
آن  مالک  و  است؟  چقدر  شده،  ایجاد  مانع  رفع  در 
چیست؟ به عبارت دیگر تکلیف متعهد، مطلق است 

یا محدود؟ 

عدم امكان اجرای تعهد، 

عدم امكان به مفهوم عرفی 

است نه عقلی و فلسفی. تعهد به امر 

غير ممكن، باطل است و غير ممكن 

انعقاد  از  بعد  تعهد  اجرای  شدن 

قرارداد، موجب انفساخ است.

 1. طبق مواد 214 و 215 قانون مدني مورد معامله باید مال یا عملي باشد که هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاي آن را 
مي کنند و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقالیي مشروع باشد. 

محمد قهرمان)کارشناس ارشد حقوق خصوصی اداره کل نوسازی مدارس فارس(
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داده  سؤال  به  این  صریحی  پاسخ  قوانین  در 
نشده است ولی در دو فرض می توان به سؤال مذکور 

پاسخ داد.
عقد مشخص  موضوع  طرفین،  بین  اگر   - اواًل 
شده باشد، با توجه به تابعیت عقد از قصد، باید مطابق 
شرایط مندرج در عقد عمل کرد. ثانیًا - چنان چه عقد 
را به اطالق منعقد کرده اند، حدود تعهد متعهد در رفع 
معنا  بدین  می شود،  گرفته  نظر  در  متعارف  به  مانع 
که در شرایط وقوع حادثه، توان یک انسان معمولی 
عمل  آن  مطابق  و  می گیرند  نظر  در  را  متعارف  و 
قانون   225 و   224 مواد  به  توجه  با  پس  می شود. 
متعارف  انسانی  قدرت  مناسب،  معیار  مدنی)ق.م(، 
اصلی  منشأ  قرارداد،  اجرای  امکان  عدم  و  است 
معافیت مدیون از وفای به عهد و مسؤولیت است و 
نشان می دهد که مدیون مستحق مجازاتی نیست و 
مرتکب تقصیری نشده است. پس معیار سلب قدرت، 
امری نوعی و عرفی است. بحث مورد نظر این است 
که غیر ممکن شدن اجرای قرارداد در نهایت به زیان 
ممکن  غیر  و  حادثه  بروز  با  بود؟  خواهد  کسی  چه 
از عقد منتفی  تعهدات حاصل  قرارداد،  اجرای  شدن 
می شود و نتیجه آن برائت ذمه هر یک از دو طرف 
عقود  در  گفت  می توان  و  است  دیگری  مقابل  در 
معوض به زیان متعهد و در عقود غیرمعوض به زیان 
متعهد له است و معوض بودن قرارداد ذاتًا به معنی 
منتفی شدن تعهد مقابل و وابستگی آن ها است، زیرا 
به استثنای  از عوضین، علت دیگری است  هر یک 
قراردادهایی  در  معین کرده است.  قانون  که  مواردی 
است،  معین  منفعت  یا  عملی  انجام  آن  موضوع  که 
با غیر ممکن شدن اجرای تعهد هر یک از طرفین، 
ماهیت  زیرا  می شود،  منتفی  نیز  مقابل  طرف  تعهد 
گاه  هر  و  دارد  را  عمل  این  اقتضای  معوض  عقود 
موضوع عقد، عین معین است، تلف پیش از تسلیم، 

از مال بایع است.

سقوط  و  مدیون  به  ضرر  انتساب  شرایط   -2
تضمین های تعهد

دو  شود،  منتسب  مدیون  به  ضرر  این که  برای 
شرط الزم است: 

1- وجود رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام 
نشدن قرارداد 

انجام قرارداد و ورود  2- وجود رابطه بین عدم 
انجام  عدم  باعث  مدیون  فعل  که  معنا  بدین  ضرر، 
ضرر  ورود  سبب  قرارداد  انجام  عدم  و  شود  قرارداد 

گردد.
فنی، بحث سقوط تضمین های  مباحث  از  یکی 
تعهد است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا 
سقوط تعهد موجب سقوط تضمین ها می شود ؟ پاسخ 

سؤال را در دو فرض می توان مطرح کرد:
غیر  گاه  هر  تقصیرمتعهد:  عدم  فرض  اول- 
قهری  حوادث  اثر  در  قرارداد  اجرای  شدن  ممکن 
باشد و عدم امکان اجرا ناشی از تقصیر متعهد نباشد، 
تعهد ساقط و به تبع آن، تضمینات عینی و شخصی 
منتفی می گردد.)السنهوری، بی تا،ص426()ماده 293 
ق.م(،مگر این که طرفین معامله آن را صراحتًا شرط 

کرده باشند.
عدم  که  درصورتی  تقصیرمتعهد:  فرض  دوم- 
انجام تعهد به علت تقصیر متعهد یا ناشی ازحوادث 
ساقط  تعهد  باشد،  تقصیرمتعهد  علت  به  قهری 

می گردد. 
هرگاه سبب خارجی ناشی از تقصیر مدیون باشد 
سرقت  در  او  تفریط  و  تعدی  یا  سهل انگاری  مثل 
کاالی مورد امانت یا آتش سوزی، در این حالت عدم 
تقصیر مدیون است و  از  ناشی  تعهد،  اجرای  امکان 
تعهد را ساقط نمی کند بلکه موضوع آن از اجرای عین 
تعهد، به پرداخت خسارت تغییر می یابد و به تبع آن 
تضمینات تعهد باقی است زیرا اصل تعهد باقی است، 
و موضوع آن تغییر می کند. یعنی ضمانت از عین به 
به  جایگزینی  این  و  تبدیل می شود  بدل  از  ضمانت 
حکم قانون یا اراده مفروض طرفین صورت می گیرد. 
ولی اگر قایل به سقوط تعهد اصلی و جایگزینی تعهد 
جدید به جای آن باشیم، سقوط تضمین ها را در پی 

خواهد داشت که  این نظریه مقبول نیست.
در رابطه قراردادی، مدیون باید دو امر را اثبات 

کند تا مسؤولیت عدم اجرا به او منسوب نشود:
اول- اجرای تعهد غیر ممکن است.

دوم- عدم اجرا به او مربوط نیست و از تقصیر او 

غیر ممكن شدن اجرای تعهدات در اثر ...
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ناشی نشده است.
متعهد  قدرت  سلب  چرا  که  خصوص  این  در 
مستقل  حقوقی  عنوان  به  تعهد  سقوط  عوامل  از 
نیامده است، می توان گفت که فقدان تجربه قانونگذاری 
زمان  در  عناوین  و  موضوعات  گستردگی  عدم  و 
مبحث  قالب  و  شکل  اتخاذ  مدنی،  قانون  تدوین 
باب  فقدان  فرانسه،  مدنی  قانون  از  تعهدات  سقوط 
معینی در این خصوص در فقه و پراکندگی و وجود 
غیرممکن  که  شده است  باعث  آن،  قیود  و  اعراض 
شدن اجرای تعهدات به عنوان سلب قدرت متعهد در 
مبحث مذکور مطرح نگردد. هر چند در شرایط خاص 
و وجود قیود و اعراض مورد لزوم می تواند از اسباب 

سقوط تعهدات محسوب گردد. 

سلب  ماهیت  و  مبنا   -3
قدرت 

1-3- ماده 227 ق.م: در 
خصوص ماده مذکور می توان 
در  تقصیر  وجود  که  گفت 
مفروض   ، متعهد شخص 
است مگر این که خالف آن 
گردد.  ثابت  متعهد  وسیله  به 
قاعده  عنوان  به  ماده  این 
اولیه و اصول تعهدات، فرض 
شخص  مسؤولیت  و  تقصیر 
متعهد را پذیرفته است ولی در 

عقود امانی که باب وسیعی در قانون مدنی می باشد و 
عقود متعددی را در برمی گیرد. اصل، عدم مسؤولیت 
مبنا، حل  این دو  برای جمع  امین است. حقوقدانان 
کرده اند.  بیان  عقد  ماهیت  تشخیص  در  را  موضوع 
بدین معنا که در عقد دارای ماهیت امانی، اصل عدم 
ثابت شود ولی  مسؤولیت است مگر تقصیر شخص 
در عقود فاقد ماهیت امانی وجود تقصیر در شخص 
متعهد مفروض است مگر این که سلب قدرت خود 
را به علل قهری ثابت کند.)شهیدی،1383،ص233( 
پس امین بودن متصرف در عقودی که دارای ماهیت 
قاعده  با  مخالف  و  استثنایی  حکمی  هستند  امانی 
اولیه مسؤولیت است و قاعده اولیه  این است که هر 

کس مدعی انجام تعهد و وظیفه قراردادی است باید 
ثابت کند. حتی امین در حفظ مال غیر، اگر ادعای 

نگهداری از آن را کند، باید ثابت نماید.

واسطه  به  متعهد  اگر  ق.م:   229 ماده   -3-2
اوست،  اقتدار  حیطه  از  خارج  آن  دفع  که  حادثه ای 
تأدیه  به  محکوم  برآید  خود  تعهد  عهده  از  نتواند 
این  ماده   این  مخالف  مفهوم  بود.  نخواهد  خسارت 
است که با لحاظ عبارت: »خارج از حیطه اقتدار«، اگر 
دفع حادثه برای متعهد ممکن باشد و متعهد تعهد خود 
را انجام ندهد، مسؤول جبران خسارات خواهد بود و 
به نظر می رسد منظور قانونگذار از حادثه ای که رفع 
آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است، حادثه ای است 
اراده  حدود  در  آن  رفع  که 
پیش بینی  حدود  و  طرفین 
نیست.)پیشین،ص64(  آن ها 
لذا هیچ شخصی را نمی توان 
در حدودی فراتر از آن چه به 
پیش  قرارداد  تشکیل  هنگام 
متعهد  می کرده است،  بینی 

دانست.

3-3- ماده 1312 ق.م:
بندهای 2 و 4 ماده 1312 
قوه  به  نحوی  به  نیز  ق.م 
قاهره یا حوادث غیر منتظره 
مواردی   2 بند  دارند.  اشاره 
سند  گرفتن  حادثه ای  واسطه  به  که  دربرمی گیرد  را 
زلزله  و  آن که در حریق، سیل  مانند  نیست  ممکن 
و غرق کشتی،کسی مال خود را به دیگری سپرده و 
او در آن موقع ممکن نیست. و  تحصیل سند برای 
بند 4 حالتی را که سند به واسطه حوادث غیر منتظره 

مفقود یا تلف شده است، مطرح می کند.

4-3- ماده 386 قانون تجارت: متصدی حمل و 
نقل در قانون مدنی امین است و تقصیر او باید ثابت 
شود تا مسؤول شناخته شود، در حالی که در قانون 
تجارت متصدی، مسؤول سالم رساندن کاال تا مقصد 

ماهيت  دارای  عقد  در 
امانی، اصل عدم مسؤوليت 
است مگر تقصير شخص ثابت شود 
امانی  ماهيت  فاقد  عقود  در  ولی 
متعهد  شخص  در  تقصير  وجود 
اين كه سلب  مفروض است مگر 

قهری  علل  به  را  خود  قدرت 
ثابت كند.

محمد قهرمان)کارشناس ارشد حقوق خصوصی اداره کل نوسازی مدارس فارس(
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است. یعنی قانونگذار تعهد به حمل را به طور ضمنی 
ثابت  باید  و  دانسته است  کاال  حفظ  به  تعهد  حاوی 
نماید که دلیل تلف کاال ذاتی یا ناشی از تقصیر ارسال 
کننده و گیرنده یا نیروی خارجی و احتراز ناپذیر بوده 
تعهدش ساقط  و  معاف  از مسؤولیت  تا  قاهره(  )قوه 
شود.)دمرچپلی و حاتمی و قرائی،1380،ص65(لذا به 
نظر می رسد بین قانون مدنی و قانون تجارت از نظر 
قانون  دو  هر  ندارد.  وجود  تفاوتی  مسؤولیت  مبنای 
مقصر و ناقض قرارداد را مسؤول می دانند و تفاوت 
در این است که قانون تجارت تعهد به حمل کاال را 
به طور ضمنی حاوی تعهد به سالم رسانیدن آن نیز 
دانسته است مگر خالف آن ثابت شود، ولی درقانون 
مدنی این تعهد ضمنی وجود ندارد و به صرف تلف 
شدن کاال نمی توان حمل کننده را ناقض تعهد مزبور 
متمم  ماده 386  و  دانست)کاتوزیان،1363،ص445( 
ندارد. تعارض  آن  مبانی  با  و  است  ق.م   516 ماده 

)کاتوزیان،1380،ج 1،ص300(

5-3- ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی: از مجموع 
آیین  قانون  قانون مسؤولیت مدنی و 515  مواد 12 
دادرسی مدنی می توان نتیجه گرفت که هرگاه قدرت 
اجرای تعهد از مدیون به عللی خارج از اراده او، سلب 
شود، مبین این موضوع است که او مرتکب تقصیری 
نشده است و مضافًا به  این که لحن قانونگذار در مواد 
اخیر به ویژه مواد 12 قانون مسؤولیت مدنی و 515 
قانون آیین دادرسی مدنی به تصریح مطلب نزدیک 

است. هر چند مواد مختلفی وجود دارد.)1(  
را  قانونی  الزم  شرایط  اگر  متعهد  قدرت  سلب 
اسباب  از  نباشد،  او  تقصیر  از  ناشی  و  باشد  داشته 
انجام  از  او  معافیت  موجب  و  است  تعهدات  سقوط 
تعهد خواهد شد و ماهیت سلب قدرت متعهد، حکم 
که  است  قانونگذار  استثنایی  و  حمایتی  و  تکمیلی 
اجرای  برای  خود  توان  قهری  طور  به  که  شخصی 
و  می گردد  معاف  تعهد  از  داده است،  دست  از  تعهد 
تکمیلی  است.  قانونگذار  حمایت  مورد  حیث  این  از 
این لحاظ است که می توان خالف آن  از  نیز  بودن 
انتفای  عمومی ندارد.  نظم  به  ارتباطی  و  کرد  شرط 

تعهد در اثر سلب قدرت متعهد، امری استثنایی است 
تعهدات  به  پایبندی  اصل،  و  گردد  احراز  بایستی  و 
مورد  این  در  دادگاه  حکم  است،  بالعقود«  »اوفوا  و 
جنبه اعالمی دارد و حادثه ای که منجر به سلب قدرت 
متعهد و در نهایت انتفای تعهد گردیده است را اعالم 

می دارد و مبنای آن حکم قانونگذار است.

تعریف قوه قاهره و اوصاف آن
از ترکیب دو کلمه »قوه« به معنای  قوه قاهره 
چیره  معنای  به  »قاهره«  و  توانایی  نیرو،  قدرت، 
شونده)حر،1365( تشکیل شده است و عبارت است از: 
»آن چه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز 
نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد 
به  که  معافیت کسی  موجب  یا  و  دهد  قرار  خویش 
علت عدم توانایی خارجی به متعهد له خود یا متضرر 
دیگری ضرر وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که 
کارخانه  در  کارخانه،  صاحب  تخطی  و  عمد  بدون 
که  را  سفارشاتی  نتواند  او  نتیجه  در  و  افتد  اتفاق 
قبول کرده به انجام رساند و این اصطالح و اصطالح 
غالب  آثار  در  و  فرانسه  قوانین  در  غیرمترقبه  حادثه 
استعمال  مترادف  طور  به  بوم  و  مرز  آن  حقوقدانان 

می شود.«)جعفری لنگرودی،1382،ص553( 
کار  به  اصطالح  این  ایران  مدنی  قانون  در 
نرفته است و بین حقوقدانان فرانسوی در این که آیا 
»قوه قاهره« همان »حادثه غیر مترقبه« و ناگهانی 
است یا متفاوتند، اختالف نظر است. می توان گفت که 
قوه قهریه، حادثه غیر منتظره یا غیر مترقبه، است که 
به طور ناگهانی رخ می دهد و مانع از اجرای قرارداد 
و انتفای تعهد می شود و در لسان حقوقدانان داخلی و 
خارجی به عناوین مختلف مطرح می گردد و موجب 
رفع مسؤولیت از متعهد می شود و یکی از اوصاف قوه 
قاهره عبارت از خارجی بودن است )ماده 227 ق.م( 
درخصوص خارجی بودن حادثه دو نکته از اهمیت 

خاصی برخوردار است:
خارجی  حادثه  به  باید  اجرا  عدم  که  این  اول- 
برابر  در  مقاومت  توان  متعهد  و  منسوب شود  معین 
آن را نداشته و ناشی از تقصیر او نباشد، زیرا اصل، 

1.مواد 493 – 631 – 616 قانون مدني ایران 

غیر ممكن شدن اجرای تعهدات در اثر ...
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عهدشکنی متعهد در انجام تعهدات قراردادی است و 
بودن  معیار خارجی  ثابت شود. پس  آن  باید خالف 
از  ناشی  یعنی  است  متعهد  به  انتساب  عدم  حادثه، 
تقصیر او نباشد و هر عملی که خروج از رفتار متعارف 
انتساب  موجب  و  می شود  محسوب  تقصیر)1(  باشد 
معیار  تقصیر،  تمیز  برای  و  می شود  او  به  اجرا  عدم 
رفتار انسانی متعارف در همان شرایط موضوع دعوا 

است که با رفتار متهم به تقصیر سنجیده شود.)2(   
دوم- مقاومت ناپذیری حادثه از شرایط قوه قاهره 
و معاف کننده است و ماده 229 ق.م، متمم ماده 227 
باعث  قانون است. حادثه خارجی در صورتی  همین 
رفع مسؤولیت متعهد می شود که دفع آن در حیطه 
دشوار  را  تعهد  اجرای  که  حوادثی  نباشد.  او  اقتدار 

مسؤولیت  رفع  موجب  کند 
شدن  روشن  برای  نیست. 
ناتوانی متعهد در برابر  معیار 
به  ناپذیر،  مقاومت  حادثه 
گفت  می توان  خالصه  طور 
که مقاومت ناپذیری باید به 
طور نوعی در شرایط خاص 
موضوع در نظر گرفته شود و 
جنبه شخصی ندارد مضافًا به 
 این که معیار خارج از حیطه 
توان  بودن،  متعهد  اقتدار 
است  آگاه  و  متعارف  انسانی 
و لزومی  ندارد که توانی برتر 

از عادی نیز نتواند بر حادثه چیره شود. 
متعارف الزم  حد  در  نیز  مانع  رفع  برای  تالش 
 349 و   347 و  ق.م   1312 مواد  به  توجه  با  است. 
و 353 قانون مجازات اسالمی، می توان گفت معیار 
یا  آگاهی  و  است  عرفی  و  نوعی  پیش بینی،  امکان 
قرینه ای  و  اماره  اگر  و  ندارد  تأثیری  او  آگاهی  عدم 
بر وجود حادثه باشد نمی توان آن را غیر قابل پیش 
بینی دانست و زمان ارزیابی امکان پیش بینی حادثه، 
باید  انعقاد قرارداد است چون در آن زمان است که 

وجود مانع خارجی قابل پیش بینی نباشد. پس منظور 
ناگهانی،  یا حادثه  از قابلیت پیش بینی فورس ماژور 
مؤثر  احتمال  وجود  متعهد،  مسؤولیت  تحقق  برای 
در اقدام متعارف برای مقابله با آن است نه هرگونه 
باران سالیانه در  احتمال ضعیف، مثل بارش برف و 

مناطق کوهستانی.
 

اثر قوه قاهره و مصادیق مشابه آن 
قوه قاهره گاه به صورت سبب منحصر است و 
ظاهر  بار  زیان  حادثه  در  دیگر  اسباب  کنار  در  گاه 
واحد  سبب  صورت  به  قاهره  قوه  اگر  لذا  می شود. 
موجب عدم انجام تعهد و بروز خسارت شود متعهد از 
مسؤولیت معاف می گردد، هر چند که مسؤولیت او به 
باشد  مفروض  قانون  حکم 
زیرا عدم انجام تعهد و بروز 
ضرر به او مربوط نمی شود و 
ایجاد  معلوم می شود که در 
خسارت دخالتی نداشته است. 
که  جایی  در  قاعده  این 
عینی  مسؤولیت  قانونگذار 
تحمیل  کسی  بر  محض  و 
نموده است، اجرا نمی گردد و 
می توان از غصب به عنوان 
قوه  اگر  و  برد  نام  نمونه 
عدم  اسباب  از  یکی  قاهره 
انجام تعهد و ورود خسارت 
ایجاد  باعث  متعهد  یا  مدیون  تقصیر  باشد، چنان چه 
مانع قهری و عدم انجام تعهد شده  باشد یا کوشش 
الزم را نکرده است، مسؤولیت به عهده متعهد است 
چون منشأ عدم انجام تعهد، تقصیر مدیون است نه 
قبیل:  از  متعددند.  مشتبه  مصادیق  و  خارجی  حادثه 
و  ساری  بیماری های  متعهد،  بیماری  اعتصاب، 
خطرناک، جنگ، دخالت شخص ثالث، اقدام طلبکار، 
حبس قانونی متعهد، تصویب قانون جدید، دستورات 

قضایی و.... 

معيار  شدن  روشن  برای 
حادثه  برابر  در  متعهد  ناتوانی 
خالصه  طور  به  ناپذير،  مقاومت 
می توان گفت كه مقاومت ناپذيری بايد 
به طور نوعی در شرايط خاص موضوع در 
ندارد  شخصی  جنبه  و  شود  گرفته  نظر 
از حيطه  به  اين كه معيار خارج  مضافًا 
انسانی  توان  بودن،  متعهد  اقتدار 

متعارف و آگاه است.

1و2.ماده )951( ق. م: »تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگري است.« ماده )952( ق.م: »تفریط 
عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر الزم است.«ماده )953( ق.م: »تقصیر اعم است از 

تفریط و تعدي«

محمد قهرمان)کارشناس ارشد حقوق خصوصی اداره کل نوسازی مدارس فارس(
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نتیجه 
عام  نظریه  دیدگاه  از  تعهدات  سقوط  مبحث 
در  را  تعهدات  سقوط  اسباب  از  بسیاری  گسترده،  و 
برمی گیرد و به مفهوم عام می تواند از اسباب سقوط 
محسوب گردد و اگر از دیدگاه نظریه محدود و خاص 
بررسی شود. بعضی از اسباب مندرج در ماده موصوف، 
در حقیقت از اسباب سقوط تعهد نیستند بلکه اجرای 
تعهدات محسوب می گردند. اختالط دو مفهوم عقد و 
تعهد در ماده183 ق.م باعث گردیده است که اسباب 
سقوط تعهد با اسباب زوال عقد مخلوط گردد هر چند 
به  عقد  انحالل  از  تبع  به  نهایت  در  اسباب  که این 
سقوط تعهد منجر می گردد و بعضی اسباب مستقیمًا 
منفسخ  عقد  آن  تبع  به  و  می کنند  ساقط  را  تعهد 
اثر  در  قدرت  سلب  و  ابراء  از  می توان  که  می گردد 

حوادث قهری نام برد.
با توجه به ساختار عقود در نظام حقوقی ایران، 
که   صورتی  در  قراردادی  تعهد  اجرای  مانع  حدوث 
خارجی باشد و نتوان آن را به متعهد یا مقصر مربوط 
کرد و دیگر آن که، غیر قابل پیش بینی باشد و شخص 
و  باشد  نداشته  را  آن  وقوع  انتظار  متعارف  طور  به 
همچنین مقاومت ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را 
دفع کند، می تواند موجب معافیت متعهد از مسؤولیت 
آیا حادثه  و سقوط تعهد گردد. در خصوص این که 
آیا  متعهد می گردد،  قدرت  خارجی که موجب سلب 
کردن  منسوب  و  مفروض  علیت  رابطه  قطع  باعث 
که  این  یا  است  قهریه  حادثه  به  تعهد،  انجام  عدم 
وجود مانع حاکی از عدم تقصیر متعهد می باشد، بین 
حقوقدانان اختالف نظر است. در این که چگونه سلب 
قدرت متعهد در اثر حادثه خارجی، چگونه مبنای تأثیر 
قرار می گیرد، آیا رابطه علیت مفروض را قطع می کند 
باید  می گردد،  متعهد  تقصیر  عدم  اثبات  موجب  یا 
گفت چون طبق قانون مدنی، عدم انجام تعهد، خود 
اثبات بی  تقصیر است و قطع رابطه مفروض باعث 
رابطه  اثبات عدم وجود  تقصیری متعهد و همچنین 

الزم بین فعل مدیون و ضرر می شود، حادثه خارجی 
می گردد  متعهد  معافیت  سبب  صورتی  در  قهری  و 
تقصیر  گاه  هر  واال  باشد  منحصر  و  واحد  که سبب 
انجام  یا عدم  باشد  اسباب  از  یکی  به عنوان  متعهد 
ناشی از تقصیر او باشد یا فعل ثالث و حادثه خارجی 
شرایط الزم را نداشته باشد، موجب سلب مسؤولیت 
و انقضای تعهد نمی گردد. لذا سلب قدرت متعهد در 
صورتی که شرایط قوه قاهره را داشته باشد و ناشی 
به قیود تعهد و نوع  با توجه  نباشد  از تقصیر متعهد 
عقد تعهدآور می تواند از اسباب سقوط تعهد محسوب 
گردد و به طور مجرد می تواند یکی از اسباب سقوط 

تعهد باشد.
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انتشارات بهنشر، 1380
قرایی،  و  علی  وحاتمی،  محمد  دمرچیلی،   .8
کنونی،  حقوقی  نظم  در  تجارت  قانون  محسن، 

انتشارات خلیج فارس، 1380 
9.احمد السنهوری، عبدالرزاق، انتقال و سقوط 
تعهد، مترجم: علیرضا امینی و محمد حسین دانش 
کیا و منصور امینی،تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب 

بی تا.

غیر ممكن شدن اجرای تعهدات در اثر ...
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چکیده
قرن  دوم  )نیمه  کیفری  حقوق  تحوالت  تاریخ  در  کیفر  عنوان  به  حبس 
چند  هر  داشته است.  وجود  گریزناپذیر  واقعیت  یک  عنوان  به  همواره  هجدهم( 
وجود  به  حبس  مجازات  فلسفه  بر  رویکرد  در  تحوالتی  مختلف،  ادوار  طی  در 
آمده است ولی در سده بیستم، به ویژه سالیان پس از جنگ جهانی دوم، تحت 
تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت حقوق بشر و از سوی دیگر 
تأسیس سازمان های بین المللی و منطقه ای یا صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر 
المللی حقوق مدنی و سیاسی  بین  المللی همچون میثاق  بین  اسناد  )1948( و 
)1966(، با تحوالت شگرفی روبه رو شد، امروزه حق آزادی که پس از حق حیات، 
پیدا کرده و بر همین  را  اساسی ترین حق بشر محسوب می شود، جایگاه خود 
مبنا، چارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان تعریف شده است، حقوق شهروندی 

افزایش یافته و این مسأله موجب فزونی تکالیف حکمرانان گردیده است.
درحقوق کیفری ایران نیز تأسیسات جزایی مانند شالق و جزای نقدی، در 
موارد بسیاری در عرض مجازات حبس پیش بینی شده است، اما قانونگذار ایران، 
قبل و بعد از انقالب اسالمی، گرایش افراطی و حصری نسبت به اعمال مجازات 

حبس داشته است که شاید تقلیدی از کشورهای غربی باشد. 
رویکرد  و  حبس  جایگزین های  تبیین  با  تا  است  درصدد  حاضر  پژوهش 
قانونگذار ایران، راه حل های مطرح شده در دیگر نظام های حقوقی را که می توان 

با بومی سازی در ایران نیز اجرا نمود، بیان نماید.

کلید واژه ها: جایگزین حبس، تعلیق، کار عام المنفعه، کیفرزدایی

جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
حسن واحدی
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درآمد
زندانی  میلیون   8 حدود  موجود،  آمار  اساس  بر 
صد  هر  از  میانگین،  صورت  به  دارد.  وجود  دنیا  در 
هزار نفر در دنیا صد و چهل نفر زندانی هستند. در 
می باشد.  متفاوت  نسبت ها  این  مختلف  کشورهای 
نفر  نفر، 699  ازای هر صد هزار  به  آمریکا  مثال در 
زندانی و در ایران حدود 230 نفر زندانی وجود دارد. 
از لحاظ تورم جمعیت کیفری نیز وضعیت کشورهای 
مختلف متفاوت است. در ایران به ازای هر صد جای 
موجود در زندان، 243 نفر زندانی وجود دارد، بنابراین 
تورم  مشکل  با  که  است  کشورهایی  از  یکی  ایران 
جمعیت  و  است  روبه رو  زندان ها  کیفری  جمعیت 
زندانیان با توجه به فضای موجود در زندان ها بسیار 

زیاد است.)رک: آشوری،1382،ص9(
و  بهداشتی  مسایل  شامل  زندان  مشکالت 
مراقبت های  عدم  تغذیه،  سوء  قبیل:  از  فیزیکی، 
در  که  است  مشکلی  بیماری ها،  شیوع  و  پزشکی 
ایجاد  موجب  زندان  دارد.  وجود  زندان ها  از  بسیاری 
و  می شود  جامعه  از  زندانی  شدید  انزجار  و  نفرت 
او  خانواده  بر  بدی  بسیار  تأثیرات  فرد  بودن  زندانی 

دارد.
از سوی دیگر مجازات حبس، مثل اعدام نیست 
حبس  مجازات  زیرا  شود،  حذف  قانون  یک  با  که 
در  که  است  مجازات هایی  اصلی ترین  جزو  امروزه 
کلیه کشورها برای جرایم سنگین وجود دارد و بعید 
است که بتوان جایگزین مناسبی برای آن پیدا نمود. 
افکار عمومی  نیز طرفدار مجازات حبس است و هیچ 
انجام  سنگین  جرایم  که  افرادی  نمی پذیرد  کس 
داده اند به حبس نروند. بنابراین مجازات زندان قابل 
یا شرایط  داد  را کاهش  اما می توان آن  نیست  الغاء 
زندان ها را به نوعی تغییر داد که از دامنه مشکالت، 

کاسته شود.
در این مقاله جایگزین های سنتی حبس و برخی 
جایگزین های نوین را که در کشورهای اروپایی مورد 
استفاده قرار گرفته و به نظر می رسد با فرهنگ ایران 

سازگار است، به اختصار بیان می کنیم

جایگزین های سنتی
1- آزادی مشروط

اگرچه به  این راهکار در قانون مجازات اسالمی 
اشاره شده است ولی قانونگذار در ماده 38 ق.م.ا  برای 
اعمال آزادی مشروط هیچ تفاوتی بین جرایم سبک و 
سنگین یا عمدی و غیرعمدی قایل نشده است. عالوه 
بر این، آزادی مشروط یک مسأله مدیریتی است. این 
نهاد حقوقی، فرد را از زندان آزاد نمی کند و او را از 
پیامدهای کیفری عملش مبرا نمی کند بلکه به زندانی 
اجازه می دهد بخشی از مجازات خود را در بیرون از 
زندان بگذراند. )رک: اردبیلی،1384،ج2،صص254-

ایران  در  اکنون  به گونه ای که  248(آزادی مشروط 
اجرا می شود، بخش جدایی ناپذیر فرایند اصالحی- 
اجتماع  با  مجرم  زیرا  می دهد،  تشکیل  را  تربیتی 
سازگاری می یابد. مطلوبیت آزادی مشروط به عنوان 
آن  به  راجع  قانونی  مقررات  اصالح  به  جایگزین، 

وابسته است.

2-تعلیق اجرای مجازات
انداختن  عقب  و  بازداشتن  معنای  به  »تعلیق« 
مجازات  قانون  در  که  مجازات  اجرای  تعلیق  است. 
از  است  عبارت  نشده است،  آن  از  تعریفی  اسالمی 
از  ناشی  مجازات های  اجرای  انداختن  تأخیر  »به 
دادگاه  توسط  بازدارنده  و  تعزیری  محکومیت های 
صدور  هنگام  قطعی،  محکومیت  حکم  کننده  صادر 
سایر  به  توجه  با  و  معینی  مدت  برای  محکومیت 
اصالح  منظور  به  آمده است  قانون  در  که  شرایطی 
و تربیت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی 

عادی در جامعه  است.«
فواید تعلیق اجرای مجازات عبارتند از: جلوگیری 
سابقه دار،  زندانیان  با  مجرم  معاشرت  سوء  آثار  از 
جمعیت  تراکم  از  جلوگیری  خطرناک،  و  حرفه ای 
کیفری زندان و به تبع آن صرفه جویی در هزینه ها، 
پاشیدگی شغلی وخانوادگی مجرم،  از هم  جلوگیری 
وی  اقتصادی  فعالیت  از  وجامعه  خانواده  بهره مندی 
سوی  از  جرم  ارتکاب  و  فساد  کاهش  نتیجه  در  و 

جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
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احساس  از  جلوگیری  و  زندانی  خانواده  اعضای 
بی اعتمادی و بی عدالتی مجرمین نسبت به دستگاه 

قضایی و مجریان آن.
مربوط  مقررات  اعمال  ق.م.ا   25 ماده  طبق 
و  است  دادگاه  اختیار  در  مجازات،  اجرای  تعلیق  به 
دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط 
مقرر دیگر در قانون از قبیل شایستگی مجرم را در 
را،  اجرای مجازات  تعلیق  این شرایط  با  بگیرد.  نظر 

می توان جایگزین مناسبی برای زندان دانست.

3- جزای نقدی
جزای نقدی، مجازات مالی است که گاه به صورت 

ماده  )مثاًل  اصلی  مجازات 
صورت  به  گاه  و  541ق.م.ا( 
تتمیمی  یا  تکمیلی  مجازات 
اجباری )ماده 707 ق.م.ا( و یا 
اختیاری )ماده 708 ق.م.ا( مورد 

حکم قرار می گیرد.
جزای نقدی که نقش جایگزین 
مجازات های  از  یکی  دارد 
که  است  جایگزین  یا  بینابین 
تبدیلی  یا  مستقل  شکل  به 

استفاده می شود.

حقوق  از  محرومیت   -4
اجتماعی

مجازات های محدودکننده آزادی یا سلب حقوق 
اجتماعی  حقوق  جزو  عمومی،  خدمات  و  شغلی 
می باشند و محرومیت از آن ها نیز محرومیت از حقوق 

اجتماعی محسوب می شود.
اجتماعی  حقوق  از  کننده  محروم  مجازات های 
تابع  و  بوده  کیفری  جنبه  واجد  نیز  اعم  معنای  در 
مجازات ها  این  است.  مجازات ها  بر  حاکم  اصول 
جرم،  ارتکاب  از  پیشگیری  قبیل؛  از  اهدافی  دارای 
فردی  اصل  رعایت  مجرم،  بازپروری  و  اصالح 
کردن مجازات ها، اجتناب از مجازات حبس به لحاظ 

اقتصادی، جرم زایی زندان و غیره می باشد.
دارای  چند  هر  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت 
که  است  تدابیری  زمره  در  اما  است  کیفری  وصف 
این  عمده   هدف  واقع  در  دارند  تأمینی  جنبه  بیشتر 
در  علیه  محکوم  مجدد  سقوط  از  پیشگیری  تدابیر، 
فعالیت  انجام  در  موانع  ایجاد  طریق  از  بزهکاری 
مجرمانه و دور کردن او از محیط های جرم زا است.

قوانین  اصالح  و  جنایی  سیاست  کمیسیون 
قضایی  توسعه  و  راهبردی  مطالعات  مرکز  کیفری 
اجتماعی«  مجازات  »الیحه  عنوان  تحت  الیحه ای 
از حقوق  را تدوین نموده که در مواردی محرومیت 
اجتماعی را به عنوان مجازات اجتماعی و جایگزین 
مواد26،  قرارداده است.  حبس 
به  مذکور  الیحه   28 و   27
محرومیت از حقوق اجتماعی و 
مقررات مربوط به آن اختصاص 
از  محرومیت  موارد  دارد. 
حقوق اجتماعی همچنین در 
مکرر  ماده62  یک  تبصره 
بیان  اسالمی  مجازات  قانون 
می توان  آن  از  که  شده است 
مجازات  جایگزین  عنوان  به 

حبس استفاده نمود.

جایگزین های نوین
1- دوره مراقبتی 

نهادهای  مهمترین  از  یکی  مراقبتی  دوره 
جانشین مجازات حبس می باشد که عبارت است از: 
نظارت  و  سرپرستی  تحت  مجرم  به  آزادی  »دادن 
مأمورین دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت 
زندگی  به  بازگشت  برای  آماده ساختن وی  معینی  

اجتماعی.«
دوره مراقبتی را در صورتی می توان به عنوان نهاد 
تلقی کرد که متضمن ویژگی های ذیل باشد:»داشتن 
قضایی  کیفری،  نظام  چارچوب  در  مستقل  سازمانی 

افرادی  نمی پذيرد  هيچ كس 
به  داده اند  انجام  سنگين  جرايم  كه 
زندان  بنابراين مجازات  نروند.  حبس 
آن  می توان  اما  نيست  الغاء  قابل 
زندان ها  شرايط  يا  داد  كاهش  را 
دامنه  از  كه  داد  تغيير  نوعی  به  را 

مشكالت، كاسته شود.

حسن واحدی )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی(
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قانونی و  اقتدار  دارا بودن  بودن ماهیت وظایف آن، 
اعمال سرپرستی.«

مدت زمان دوره مراقبتی به اهمیت جرم بستگی 
دارد.

 11 مواد  در  اجتماعی«  »مجازات های  الیحه 
الی 15 به نهاد دوره مراقبتی پرداخته است. ماده 11 
است  دوره ای  مراقبت،  »دوره  می دارد:  مقرر  الیحه 
که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده 
در ماده یک این قانون، حداقل سه ماه و حداکثر سه 
سال با الزام به اجرای یک یا چند دستور ذیل، تحت 

مراقبت قرار می دهد:
- حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی

- اقامت در محل معین
- منع اقامت یا تردد در محل معین

- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهایی که 
دادگاه تعیین می کند...«

اجتماعی  مجازات های  الیحه  کنندگان  تهیه 
شرایط  و  مراقبتی  دوره  ساختارهای  و  چارچوب ها 
اعطا و لغو آن و... را همانند سایر کشورها پذیرفته اند. 
اما قانونگذار ایران تا به حال در خصوص نهاد تعلیق 

مراقبتی مقرراتی وضع نکرده است.

2- میانجی گری
در سال اخیر در کشورهای غربی جنبش بزرگی 
و  کیفری  حقوق  قلمرو  کردن  محدود  زمینه  در 
نهادهای قضایی به وجود آمد که حاصل آن رشد و 
پیشرفت تدابیر و ساز و کارهایی چون: جرم زدایی، 
این  گسترش  با  بوده است.  قضازدایی  و  کیفرزدایی 
و  میانجی گری  برنامه های  آن ها  رأس  در  و  تدابیر 
آزمایشی  به صورت  از کشورها  بسیاری  در  سازش، 
طرح ریزی و اجرا شد که به نتایج خوبی، به ویژه در 
قلمرو بزه کاری کودکان و نوجوانان، منجر شد.)رک: 

آشوری، همان،صص249-266(
و  گری  میانجی  برنامه های  کشورها،  از  برخی 
جا  آن  تا  کردند  خود  حقوقی  نظام  وارد  را  سازش 
مقررات   1955 سال  در  نیز  متحد  ملل  سازمان  که 

را  کودکان«  عدالت  برای  استاندارد  قواعد  »حداقل 
تصویب کرد. این برنامه تا اندازه ای بر روی تفکرات 
مذهبی حاکم بر اروپا تأثیر گذاشته و مورد پشتیبانی 

کلیسا واقع شده است. 
رسیدگی  امروزه  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
قضایی،  مراجع  از  بیرون  اختالفات  فصل  و  حل  به 
مسأله  یک  به  وسازش  میانجی گری  صورت  به 
زمان های  در  حتی  شده است.  تبدیل  جهانی  مهم 
از  سنتی  گونه های  نیز  زمین  مشرق  در  گذشته 
روش های غیررسمی حل و فصل اختالفات در غالب 

میانجی گری و سازش وجود داشته است.
تا  در جهان کنونی، دولت ها در تالش هستند 
جرایمی  بر  را  خود  قدرت  دعاوی،  به  رسیدگی  در 
متمرکز کنند که ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه 
را مخدوش و افکار عمومی را جریحه دار می کنند تا از 
این طریق بهتر بتوانند امنیت را به جامعه برگردانند 
به  رسیدگی  از  باید  مقصود  به  این  حصول  برای  و 
قضایی  دستگاه  مشغولی  دل  موجب  جرایمی که 

می شود، دوری کنند.
امنیت  نادیده گرفتن  نباید موجب  امر  این  البته  
قضایی شود. با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از 
کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی 
ایجاد شده که نقش مؤثری در حل و فصل خصومت 
مردم دارند و می توانند بار سنگین مسؤولیت دستگاه 

قضایی را کاهش دهند.
کردن  سهیم  راستای  در  نیز  ایران  قانونگذار 
آموزه ها  این  از  اختالفات،  فصل  و  حل  در  مردم 
خانه های  و  اجباری  حکمت  قانون  نبوده است  غافل 
انصاف و داوری قبل از انقالب اسالمی و »شورای 
حل اختالف« در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و قانون مربوط به  این 
شوراها مصوب 1387 نمونه هایی از این توجه است. 

3- کار عام المنفعه )خدمات اجتماعی(
کار کردن به نفع جامعه؛ یعنی کار عام المنفعه که 
به عنوان جایگزین برای زندان یا سایر مجازات ها مورد 

جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
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استفاده قرار می گیرد، در دوران امپراطوری روم رواج 
داشته است. در برخی از کشورهای آفریقایی، کار به 
نفع جامعه به جای مجازات  جرم های ارتکابی مرسوم 
بوده است. در کتاب »رساله جرایم و مجازات ها« که 
کار  از  استفاده  منتشر شد،  ایتالیا  در  در سال 1864 
المنفعه در مورد سرقت بدون خشونت پیشنهاد  عام 

شده است.)رک: آنسل،1366،ص149(
به موجب آن  نهادی است که  المنفعه  کار عام 
کاری  انجام  با  تا  می کند  پیشنهاد  مجرم  به  دادگاه 
به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران 

خطای ارتکابی، برآید.
از  یکی  عمومی،  خدمات  دیگر  عبارت  به 

گزینه های محکومیت است که 
به لحاظ میزان خطر مجرم و با 
هدف جبران خسارت بزه دیده و 
او  وسیله  به  جامعه  نظم  ترمیم 
از رهگذر انجام یک کار رایگان 
قرار  حکم  مورد  جامعه  برای 

می گیرد.
از آنجا که حکم خدمات عام 
محکوم  شخص  برای  المنفعه 
جسمانی  محدودیت های  علیه 
باید  مجرم  بردارد،  در  روانی  و 
مجرم  باشد؛  آن  اجرای  موافق 
حق دارد به کیفیت کاری که از 

وی خواسته می شود آگاه شود. بدین ترتیب کار عام 
المنفعه را می توان وسیله ای برای تقویت و گسترش 
و  مثبت  شیوه  و  مجرمان  در  مسؤولیت  احساس 
مؤثری برای جبران خسارت جرایم ارتکابی آنان به 
شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مجرم را 

نیز ارتقا می بخشد.
می دهد  نشان  مجرم  به  المنفعه،  عام  خدمات 
که هر چند جامعه از مجرمیت او متأثر شده است اما 
می تواند به او به عنوان یک عنصر سودمند و سازنده 
و نه مخرب و زیان بار بنگرد. به عبارت دیگر کار عام 
بهره مند  بازسازی  و  مجازات  ویژگی های  از  المنفعه 

است که در کنار هم موجبات بازسازگاری مجرم را 
فراهم می آورد. از آن چه گفته شد چنین برمی آید که 
امید  یا آن چه  المنفعه  هدف های اصلی خدمات عام 
امید  یکپارچگی  باز  به آن می رود، شامل  دست یابی 

اجتماعی مجرم از راه های زیر است:
1- اجرای منظم و هدفمند و همراه با مسؤولیت 

یک کار رایگان
و  خسارت  جبران  جهت  الزم  تضمین های   -2

ترمیم اجتماعی با انجام کار به وسیله مجرم.
3- جریمه های روزانه

جزای  مجازات  اجرای  در  که  مشکالتی 
نقدی پیش می آید و محکوم علیه در صورت عجز از 
پرداخت آن روانه زندان می شود، 
جزای  مجازات  که  شده  باعث 
کارکرد  و  رسالت  نتواند  نقدی 
از  و  برساند  عمل  به  را  خود 
به  آن  امروزی  کارکرد  و  اهمیت 
عنوان مجازات »جایگزین حبس« 
صاحب نظران  لذا  شود.  کاسته 
برای رفع ایراد فوق، شیوه جدیدی 
از مجازات را برای عادالنه کردن 
پیشنهاد  نقدی  جزای  اجرای 
کرده اند که آن جزای نقدی روزانه 

)جریمه روزانه( است.
جهت  این  از  روزانه  جریمه 
راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکالت اجرایی 
از  برخی  کننده  تعدیل  بلکه  می کاهد،  نقدی  جزای 
به  می باشد.  نقدی  جزای  بر  دیگر  وارده  ایرادات 
رعایت  از  بارز  نهادی  روزانه،  جریمه  که  اضافه این 

اصل فردی کردن مجازات ها است.
روزانه«  »جریمه  دلیل  به  این  جریمه ها  این 
نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم 
ارتباط و پیوستگی دارد. و این چنین تعریف شده است: 
عنوان  به  دولت  به  پول  مبلغی  روزانه  »پرداخت 
درآمد  میزان  و  ارتکابی  جرم  شدت  با  که  مجازات 
روزانه مجرم ارتباط دارد.« جریمه روزانه تاکنون به 

كار عام المنفعه نهادی 

آن  موجب  به  كه  است 

تا  پيشنهاد می كند  به مجرم  دادگاه 

با انجام كاری به نفع جامعه به جای 

خطای  جبران  درصدد  زندان  به  رفتن 

ارتكابی، برآيد.

حسن واحدی )دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی(
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حقوق کیفری ایران وارد نشده است اما تهیه کنندگان 
در  بار  اولین  برای  اجتماعی«  »مجازات های  الیحه 
نمودند  اشاره  روزانه  نقدی  جزای  مجازات  به  ایران 
تصویب مجلس شورای  مرحله  به  هنوز  این الیحه 

اسالمی نرسیده است. 
و  مستقل  کیفر  یک  عنوان  به  روزانه  جریمه 
جایگزین مجازات حبس دارای فوایدی است از جمله 

آن که:
- نرخ تکرار جرم را کاهش می دهد.

- هزینه ای برای دولت ندارد و درآمدزا است.
از فعالیت اقتصادی  - جامعه و خانواده محکوم 

وی محروم نمی شوند.
- از معایب محیط زندان اجتناب می شود.

نتیجه 
اقدام های سالب آزادی مغایر حق آزادی وکیفری 

ناکارآمد و حتی جرم زاست. 
اندیشه  زندان،  نقیصه های  گذشته  دهه  چند  در 
الغای کیفر زندان و یافتن جایگزین مناسب برای آن 
کوتاه  در حبس  ابتدا  اندیشه  این  داده است.  رواج  را 
اجرا  بود،  وارد  آن  بر  بیشتری  عیب های  که  مدت، 
شد و آن گاه با مالحظه نوع جرم و مجرمان توسعه 

یافت. 
جهت  در  پیشنهاداتی  فوق  مراتب  به  توجه  با 

استفاده از جایگزین های یاد شده، ارائه می شود:
به  توجه  با  باید  ها  جایگزین  از  یک  هر  اول- 
فرهنگ، اقتصاد و آداب و سنن کشور بررسی شود و 
اجرای آزمایشی آن در دوره معینی مدنظر قرار گیرد 
و پس از گذراندن مرحله آزمایشی، در صورت مثبت 
در سطح  آن  اجرای  برای  الزم  امکان  نتایج،  بودن 

کشور ایجاد شود.
حبس،  جایگزین های  از  یک  هر  اجرای  دوم- 
نیازمند برنامه ریزی و استفاده از رهنمودهای صاحب 
تنها  است، مجازات جایگزین حبس  مربوطه  نظران 

برای مجرمینی اتخاذ شود که برای جامعه خطرناک 
نباشند. 

سوم- به مجازات جایگزین حبس، باید به عنوان 
یک امتیاز نگریسته شود نه حق، و شامل حال افرادی 

می شود که فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند.
چهارم- جایگزین های حبس شامل مجازات های 
را   حدی  مجازات  و  می باشد  بازدارنده  و  تعزیری 

دربرنمی گیرد.
نیازمند  کشور  در  جایگزین ها  اعمال  پنجم- 
قوه  مجریه،  قوه  قانونگذار،  است،  فرهنگ سازی 
قضاییه و مردم باید به معنا و مزایای جایگزین های 

حبس آگاه شوند.
دیگر  و  زندان  اصالح  کار  در  باید  مدنی  جامعه 
مرحله های فرایند کیفری دخالت داده شود. جامعه ی 
مدنی شامل سازمان های غیردولتی، دست اندرکاران 
آگاه و شهروندان دارای نفع در عرصه عدالت کیفری، 

گروه های مذهبی و غیره است.

فهرست منابع 
یا  زندان  جایگزین های  محمد،  آشوری،   -1
گرایش،  انتشارات  تهران،  بینابین،  مجازات های 

چاپ اول،1382.
2- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، مترجم: علی 
حسین نجفی ابرند آبادی و محمد آشوری، تهران، 

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1366.
3- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، 

جلد2، تهران، انتشارات میزان، چاپ 7، 1383.
علی  مترجم:  کیفرشناسی،  برنار،  بولك،   -4
مجد،  انتشارات  تهران،  آبادی،  ابرند  نجفی  حسین 

چاپ 3، 1382.

جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران
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چکیده
پذیرش مسؤولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اعتباری بودن 
ماهیت آن ها با مشکالتی روبه رو بوده است که در حقوق کشورهای مختلف سعی 
شده است با ارائه نظریاتی فرض این مسؤولیت تحقق یابد، زیرا مصلحت اجتماعی 
پذیرش چنین مسؤولیتی را طلب می نماید. نظریه های تقصیر جمعی، خود شرکت 
و مسؤولیت بر اساس سیاست شرکت از این نوع نظریه ها است. همچنین سعی 
شده است مسؤولیت مدنی شرکت به زمان قبل از تشکیل آن تسری یابد تا بتوان 
از دارایی های شخص حقوقی که مسلمًا بیش از دارایی اعضای تشکیل دهنده آن 

است برای جبران خسارت اشخاص استفاده کرد.
در خصوص مسؤولیت مدنی ارکان شرکت شامل مجمع عمومی، مدیران و 
بازرسان نیز نظریه هایی ارائه شده تا بتوان با افزایش تعداد مسؤولین، از مصادیق 
خسارت های بدون جبران کاست. معهذا به روز نمودن قانون تجارت در این زمینه 
با توجه به واقعیت های موجود امری ضروری است که باید مّدنظر قانونگذار قرار 

گیرد.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، مسؤولیت مدنی، شخص حقوقی، جبران خسارت، 
حقوق فرانسه، حقوق انگلیس

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق 

ایران و انگلیس

قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی 
سیامک توانگر
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درآمد
و  نقش  به  توجه  با  سهامی  امروزه شرکت های 
اقتصادی  و  حقوقی  نظام  ساختار  در  که  جایگاهی 
کشور به عهده دارند از حیث اقتصادی بیش از سایر 
شرکت ها در عرصه ی نظام حقوقی و اقتصادی بروز 
و ظهور دارند. از طرف دیگر توسعه ی ماشینیسم و 
پیشرفت تکنولوژی در کنار تغییر رفتار زیان دیدگان 
در مطالبه ی زیان، موجبات طرح گسترده ی دعاوی 

مسؤولیت مدنی در محاکم را فراهم آورده است.
اصل استقالل شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء 
به عنوان یکی از اصول حاکم بر شرکت های تجاری 
بر  شده است.  پذیرفته  حقوقی  سیستم های  تمام  در 
قبیل  از  دیگری  حقوقی  آثار  شخصیت،  استقالل 
داشتن اموال مستقل، حقوق و مسؤولیت های جدا از 

سهامداران متفرع خواهد بود.
شرکت  مدنی  مسؤولیت  تبیین  نوشتار  این  در 
اقتصادی  مهم  پدیده های  از  یکی  عنوان  سهامی به 
و حقوقی کشور، در کنار ابهام مسأله ی اثبات تقصیر 

شرکت به طور تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی مسؤولیت شرکت 
مسؤولیت مدنی به معنای الزام شخص )اعم از 
حقیقی و حقوقی( به جبران خسارات وارد به دیگری 

است که مستلزم تحقق عناصر سه گانه ذیل است:
1- وجود ضرر

2- ارتکاب فعل زیان بار
3- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که 

به بار آمده است.)کاتوزیان، 1362، ص142(
این  کلی  قاعده  ما  حقوق  در  دیگر  طرف  از   
باشد)پیشین،  تقصیر  از  ناشی  مسؤولیت  که  است 
صص187-186( و مسؤولیت مبنی بر خطر، استثناء 

بر اصل است.
به  قواعد و مقررات مربوط  و  مبانی  به  توجه  با 
حقوقی  و  حقیقی  از  اعم  مدنی، شخص،  مسؤولیت 
مسؤول شناخته می شود و اگر جمعی دارای شخصیت 
حقوقی نباشد آن جمع را نمی توان مسؤول شناخت، 
جمع  آن  افراد  مورد  در  مسؤولیت  شرایط  اگر  ولی 

موجود باشد فقط آنان را می توان مسؤول قلمداد نمود 
و ملزم به جبران خسارت کرد.)تفرشی، 1378، ج2، 

ص4(
وقتی  حقوقی  شخص  یک  عنوان  به  شرکت 
مسؤول است که اواًل ضرری به شخص یا اشخاصی 
شرکت  توسط  زیان باری  فعل  ثانیًا  باشد،  شده  وارد 
فعل  بین  ثالثًا  و  باشد  گرفته  صورت  آن(  )ارکان 
وجود  سببیت  رابطه ی  شده،  وارد  ضرر  و  شرکت 

داشته باشد.
ایران،  حقوقی  نظام  در  مدنی  مسؤولیت  مبنای 
خسارت  ورود  مباشر  نظریه  این  طبق  است،  تقصیر 
باید مرتکب تقصیری که سبب خسارت است، شده 
باشد نظر بر این که شرکت دارای طبیعت اعتباری 
است و وجود فیزیکی و ملموس نیست فرض انتساب 
تقصیر به آن، جای سوال دارد. در این باره نظریاتی 
در حقوق انگلستان مطرح شده که ذکر آن ضروری 

می نماید.

1- نظریه شخصیت ثانوی)1(  
از این اصطالح در حقوق ما به شخصیت ثانوی 
 ،1364 )نصیری،  شده است.  تعبیر  واقعی  واصیل 
تفرشی،  )عیسی  دیگر  بعضی  بعد(  به  صص211 
استفاده  شرکت«  »خود  اصطالح  از  همان، ص65( 
در  دهه 1940  در  بار  نخستین  نظریه  این  کرده اند. 
واقع  محاکم  توجه  مورد  و  گرفت  شکل  انگلستان 
از  تخلف  دلیل  به  شرکت  یک  آن،  از  قبل  تا  شد. 
انجام تکالیف خود و نیز به طور نیابتی در برابر اعمال 
این  اما  داشت  مسؤولیت  خود  کارکنان  و  مدیران 
حداکثر  یا  و  مدنی  مسؤولیت  در  منحصر  مسؤولیت 
اثبات  به  نیاز  که  بود  جرایمی  در  کیفری  مسؤولیت 

عنصر معنوی نداشت.
اشخاصی  شرکت  هر  در  نظریه  این  موجب  به 
و  کنترل  تحت  را  شرکت  فعالیت  که  دارند  وجود 
عمل  حال  در  اشخاص  هنگامی که  این  دارند.  اداره 
شخصیت  عنوان  به  هستند  شرکت  برای  فعالیت  و 
مجسم آن فرض می شوند و اعمال و حاالت روانی، 
اعمال و حاالت روانی شرکت است و در این حالت 
1.Alter Ego

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق...
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شرکت نه به خاطر نیابت از اعمال مدیران یا کارکنان 
رفتار  و  اعمال  آن چه که  این ها  به جهت  بلکه  خود 

خود شرکت فرض می شود، مسؤول است.
این نظریه مبنای چندین رای در محاکم انگلستان 
قرار گرفت و مورد استفاده قضات واقع شد. از جمله 
»مدیر  که  آورد  خود  رأی  در  قاضی  پرونده ای  در 
یک شرکت تجاری، شخصیت ثانوی شرکت فرض 
می شود و شرکت در صورت مسامحه ی وی مسؤول 
این   )Smith and Hogan,1998,p:171(».است
نظریه در حقوق ما بیگانه نمی باشد بلکه موارد کاربرد 
آن را در امور مدنی می تواند دید. از بارزترین مصادیق 
این نظریه اموری است که با وکالت به دیگران واگذار 
دیگری  از  نیابت  به  که  وکیل  وکالت،  در  می شود. 

در  می دهد  انجام  را  عملی 
که  وظایفی  و  اختیارات  حدود 
موکل به او داده است، می تواند 
عمل نماید و این اعمال برای 
می باشد(  اصیل  )که  موکل 
مسؤولیت  و  می باشد.  الزام آور 
انجام این اعمال و تعهدات به 
عهده موکل یا اصیل می باشد. 
از موارد دیگر کاربرد این نظریه 
در امور مدنی، حق العمل کاری 
قانون   357 ماده  در  مذکور 
 ،1377 است.)فریدنیا،  تجارت 

ص5(
به موجب نظریه شخصیت ثانوی دادگاه ها صرفًا 
وجود شخص حقوقی را نادیده می گیرند و فرد را به 
خاطر عملی که عالمًا و عامداً به نام شرکت انجام شده 
ثابت  باید  قاعده  این  اعمال  برای  می دانند.  مسؤول 
نادیده  را  شود که سهامداران وجود شخص حقوقی 
برای  وسیله ای  عنوان  به  را  حقوقی  گرفته، شخص 
ساخته اند  خود  خصوصی  تجارت  و  معامالت  انجام 
و همچنین اگر فردی از شخصیت حقوقی به عنوان 
وسیله ای برای انجام امور شخصی استفاده کند یا این 
که مسؤولیت از تقلب نسبت به اشخاص ثالثی که با 
شرکت معامله می کنند ناشی شده باشد، مسؤولیت به 
عهده ی آن فرد گذاشته می شود و شخصیت حقوقی 

 )Black,1991,pp:77-78(.می شود گذاشته  کنار 
این سوال پیش می آید که آیا تمام افراد یک شرکت 
می توانند به عنوان »خود شرکت« یا شخصیت ثانوی 
شرکت تلقی شوند؟ به عبارت دیگر قصد و نیت چه 

افرادی را می توان به شرکت انتساب داد؟
به  پاسخ  در  تا سال 1971 هیچ مالک روشنی 
پرونده  در  سال  این  در  بود،  نشده  ارائه  فوق  سوال 
»تسکو« این سوال مطرح شد. این شرکت به خاطر 
تعیین  که  قیمتی  از  بیش  قیمتی  به  کاالها  فروش 
در  پرونده  هنگامی که  این  گردید.  بود محکوم  شده 
اعیان  مجلس  شد،  مطرح  انگلیس  اعیان  مجلس 
رد  دلیل  دو  به  را  شرکت  این  محکومیت  حکم 
معقول  مراقبت های  آن که شرکت تسکو  اول  کرد. 
ممانعت  برای  را  متعارف  و 
سطح  در  جرم،  ارتکاب  از 
شرکت  راس  در  که  مدیرانی 
حاالت  می توان  و  دارند  قرار 
روانی شان را به عنوان حاالت 
نمود،  قلمداد  شرکت  روانی 
این  دیگر  و  بود  داده  انجام 
که مدیر یکی از فروشگاه های 
اندازه  به  شرکت  این  بزرگ 
کافی در سلسله مراتب شرکت 
باالیی  موقعیت  و  مقام  دارای 
عقل  و  اراده  تا  نبوده است 
بنابراین  شرکت شناخته شود. 
شرکت تسکو به خاطر اعالم نادرست قیمت توسط 
مدیر یکی از شعب خود در یکی از فروشگاه ها مسؤول 

)wells,Opcit,pp:107-108(.نمی باشد
این تصمیم نشان می دهد که دامنه ی  این نظریه 
تا چه اندازه محدود و مضیق است. مطابق با تصمیم 
فوق مدیر شرکت یا شخص خاطی باید دارای مقام و 
موقعیتی باال در سلسله مراتب شخص حقوقی باشد 
تا بتوان وی را کنترل کننده شرکت تلقی کرد. پس 
اعمال مدیران یا کارمندانی را که در سطح پایین تری 
قرار دارند، نمی توان به شرکت نسبت داد و شرکت را 
بر این اساس مسؤول شناخت. طبق این نظریه میزان 

مسؤولیت شرکت بسیار محدود می شود.

يک  عنوان  به  شركت 
وقتی  حقوقی  شخص 
به  ضرری  اواًل  كه  است  مسؤول 
شخص يا اشخاصی وارد شده باشد، 
توسط شركت  زيان باری  ثانيًا فعل 
و  باشد  گرفته  صورت  آن(  )اركان 
وارد  ضرر  و  شركت  فعل  بين  ثالثًا 

وجود  سببيت  رابطه ی  شده، 
داشته باشد.

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی( 
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2- نظریه تقصیر جمعی  
سهل  و  تقصیر  مجموع  نظریه  این  طرفداران 
شخص  به  را  حقوقی  شخص  عضو  افراد  انگاری 
حقوقی نسبت می دهند. همچنین معتقدند که با توجه 
اشخاص حقوقی  در  که  مشترکی  و  اراده جمعی  به 
می توان یافت این اشخاص از نظر قصد و اراده هیچ 
فرقی با افراد انسانی و طبیعی ندارند. علم و آگاهی 
استخدامی  وظایف  در حیطه ی  کارمندان  توسط  که 
داده  نسبت  شرکت  به  است،  آمده  دست  به  آن ها 

می شود.
که  گفت  می توان  نظریه  این  بیشتر  توضیح  در 
وظایف  و  تکالیف  کردن  تقسیم  با  واقع  در  شرکت 
خود به اجزاء کوچک تر به همین ترتیب علم و آگاهی 
را نیز به اجزاء و بخش های کوچک تر انتقال می دهد، 
در نتیجه علم و آگاهی این اجزای کوچک و فرعی، 

روی هم علم و آگاهی شرکت را تشکیل می دهد.
آن که  بر  عالوه  نظر  که  این  می شود  مالحظه 
مسؤولیت شرکت را به میزان زیادی توسعه می دهد، 
را تحت عنوان شرکت  افرادی  زمینه ی سوءاستفاده  
فراهم می آورد. این نظریه بیش از همه مورد توجه 
در  اخیر  دهه های  در  و  گرفته  قرار  امریکا  محاکم 
کار  به  کارفرما  و  مافوق  مسؤولیت  نظریه  تکمیل 
در  خود  حکم  در  دادگاه  جمله  از  شده است،  گرفته 
»آگاهی  داشت  بیان  بانکی  محکومیت  خصوص 
با  شرکت  زیرا  است.  کافی  زمینه  این  در  جمعی 
به  خود  فعالیت  و  وظایف  و  تکالیف  کردن  تقسیم 
اجزای کوچک تر از بین بخش ها و واحدهای مختلف، 
در واقع آگاهی و اطالعات را نیز تقسیم کرده است و 
در نهایت دادگاه ضمن رد استدالل شرکت مبنی بر 
ارتباطی  این که شرکت عماًل به دلیل یک سیستم 
جرم  ارتکاب  نه  و  شده  مجازات  پیچیده  و  ضعیف 
بخش های  آگاهی  جمع  و  ترکیب  داشت:  اظهار 
را  خاص  فعالیت  یک  از  شرکت  آگاهی  مختلف، 
تشکیل می دهد و این که کارمندان اداره کننده یک 
اداره  کارکنان  خاص  فعالیت  از  فعالیت،  از  قسمت 
کننده ی قسمت دیگر آگاه بوده اند یا خیر بی اهمیت 

 )Foerchler,1990,P:1287(.است

3- نظریه مسؤولیت بر اساس سیاست شرکت
تقصیر  باید  که  معتقدند  نظریه  این  طرفداران 
شرکت  سیاست  و  مشی  خط  و  رویه  از  را  شرکت 
استنباط کرد، زیرا مواردی وجود دارد که با وجود آن 
وظیفه  حیطه ی  در  شرکت  کارمندان  و  مدیران  که 
خود با احتیاط عمل می نمایند اما خسارتی از شرکت 
فرد  به  را  آن  نمی توان  که  می شود  وارد  افراد  به 
خاصی انتساب داد و در نهایت این خسارت به خاطر 
کوتاهی شرکت و ناشی از اشتباه در سیاست و خط 

مشی شرکت است.

شده  انجام  اقدامات  از  ناشی  مدنی  مسؤولیت 
قبل از تاسیس شرکت

اعمال  انجام  اثر  تاسیس شرکت در  از  اگر قبل 
و اقداماتی که برای تاسیس شرکت صورت می گیرد، 
شرکت  می توان  آیا  آید  وارد  اشخاص  به  خسارتی 
احداث  هنگام  گاه  هر  مثاًل  کرد؟  قلمداد  مسؤول  را 
ساختمان شرکت و یا نصب تجهیزات آن، خسارتی 
به بار آید مسؤولیت خسارت وارده بر چه شخص یا 

اشخاصی تحمیل می شود؟
برای پاسخ به سوال فوق ابتدا باید معلوم نمود که 
شرکت از چه زمانی تشکیل می شود. اگر چه درباره 
زمان پیدایش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری 
نظر  به  اما  ندارد  وجود  اتفاق نظر  حقوقدانان  بین 
در مرجع  ثبت  از  پیش  تجاری  می رسد شرکت های 
)عیسی  حقوقی اند  شخصیت  واجد  شرکت ها،  ثبت 
درشرکت های  تنها  ص18(،  ج2،  همان،  تفرشی، 
 20 ماده  صدر  از  )مستفاد  که  است  خاص  سهامی 
زمان  ل.ا.ق.ت(  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه 
در  آن ها  ثبت  زمان  آن،  حقوقی  پیدایش شخصیت 

مرجع ثبت شرکت هاست.
زمان  ثبت شرکت، مالک تشخیص  زمان  پس 
تاسیس شرکت نمی باشد در مورد شرکت های سهامی 
طبق نص مقرر در ماده 17.ل.ا.ق.ت »... مدیران و 
نمایند. قبول  باید کتبًا قبول سمت  بازرسان شرکت 
سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و 
بازرس با علم به تکالیف و مسؤولیت های سمت خود 
عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل 

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق...
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شده محسوب می شود.«
شرکت  می گوید»موسسین  ل.ا.ق.ت   23 ماده 
نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس 
و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسؤولیت 
به  خسارت  ورود  صورت  در  لذا  دارند.«  تضامنی 
اشخاص ثالث قبل از تشکیل شرکت نمی توان شرکت 
را مسؤول دانست. به همین نحو اگر سرمایه ای که 
از طرف شرکاء برای تشکیل شرکت پرداخته می شود 
قبل از تشکیل شرکت تلف شود، نمی توان گفت که 

شرکت مسؤولیت دارد.
در مقابل عده ای عقیده دارند که در این حالت 
مسلمًا شرکت باید متحمل شود و معتقدند که شرکت 
را از روز پذیره نویسی باید بالقوه موجود فرض کرد 

مالک  روز  این  از  و شرکت 
سرمایه تادیه شده می گردد.

)صقری، بی تا، ص119(
باید  پاسخ  در  اما 
از  قبل  شرکت  که  گفت 
شخصیت  فاقد  تشکیل 
حقوقی است، پس چگونه 
سرمایه ای  مالک  می تواند 
پذیره نویسی  جهت  در  که 
پرداخت شده است، گردد، و 
دیگر آن که مجمع عمومی 
موسس باید گزارش تقویم 
آورده های غیر نقدی را که 

ارزیابی  دادگستری  وزارت  کارشناس  توسط  قباًل 
مورد  ل.ا.ق.ت   76 و   74 مواد  وفق  شده است، 
این  از  قبل  اگر  قرار دهد. حال  و تصویب  رسیدگی 
عمومی  مجمع  آیا  باشد  شده  تلف  آورده ای  مرحله 
موسس می تواند گزارشی را که حاوی ارزیابی اموال 
از  به  این که  مضافًا  کند؟  تصویب  باشد،  شده  تلف 
مواد 270 و 273 ل.ا.ق.ت استنباط می شود که اگر 
تشکیل و ثبت شرکت باطل اعالم شود، کلیه افرادی 
قبال  در  داشته اند  دخالت  شرکت  تاسیس  در  که 
خساراتی که از این طریق به سهامداران یا اشخاص 
ثالث وارد می شود، مسؤولیت دارند و با صدور حکم بر 
بطالن شرکت در صورت عدم رعایت مقررات قانونی 

در مورد تشکیل شرکت، استنباط می شود که شرکت 
ابتداء شخصیت حقوقی نداشته بنابراین نمی تواند  از 

مسؤول شناخته شود.

مسؤولیت ناشی از فعل ارکان شرکت 
و  دارد  اعتباری  ماهیت  شرکت  که  آنجا  از 
ارکان مختلف  ناچار  به  انجام دهد،  افعالی  نمی تواند 
شرکت این وظایف را انجام می دهند و طبعًا اعمال 
این ارکان است که برای شرکت مسؤولیت می باشد.

1- مجمع عمومی
در  تصمیم گیری  مرجع  عمومی باالترین  مجمع 
از حقوقدانان،  شرکت های سهامی و به تعبیر برخی 
)ستوده تهرانی، 1375، ج2، 
ص121( در حکم قوه مقننه 
کار  طرز  و  اصول  که  است 
تعیین  را  شرکت  عملیات  و 
بازرسان  و  مدیران  نموده 
شرکت را انتخاب و عملیات 
آن را بررسی، تایید و تصحیح 

می کنند.
عده ای مخالف مسؤولیت 
مجمع عمومی  بوده و نمایندگان 
مدیران  را  شرکت  قانونی 
بر  ناظر  که  آن  بازرسان  و 
دانسته  هستند  شرکت  امور 
و در تاییدنظر خود به ماده 61 قانون تجارت مصوب 
امروزه  سهامی  شرکت های  به  نسبت  که   1311

منسوخ است، استناد می کنند. )پیشین، ص149(
برخی دیگر معتقدند که هر گاه در نتیجه تصمیم 
وارد  شخصی  به  خسارتی  عمومی،  مجمع  نادرست 
شود، مجمع مسؤول نیست و فقط سهامداران موافق 
می توان  شرایطی  با  می توان  را  مذکور  تصمیم  با 
مجمع  هرگاه  ایشان  نظر  به  شناخت.  مسؤول 
عمومی در اتخاذ تصمیمات، مقررات قانونی را رعایت 
ل.ا.ق.ت   270 ماده  اساس  بر  که  زمانی  تا  نکند 
به  حکم  و  نشده  مذکور  تصمیمات  بطالن  تقاضای 
بطالن صادر نگردیده است،  این تصمیمات معتبرند و 

 273 و   270 مواد  از 
می شود  استنباط  ل.ا.ق.ت 
شركت  ثبت  و  تشكيل  اگر  كه 
كه  افرادی  كليه  شود،  اعالم  باطل 
داشته اند  تاسيس شركت دخالت  در 
در قبال خساراتی كه از اين طريق به 

سهامداران يا اشخاص ثالث وارد 
می شود، مسؤوليت دارند.

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی( 
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اگر در اثر تصمیمات خالف مقررات مذکور، خسارتی 
وارد شود، شرکت مسؤول است)عیسی  به اشخاص 
که  صورتی  در  اما  ص41(  ج2،   ،1387 تفرشی، 
و  شود  مقررات  خالف  تصمیمات  بطالن  تقاضای 
حکم بطالن صادر گردد و در اثر بطالن خسارتی به 
شخص وارد شود در این صورت سهامداران موافق با 
تصمیم را در صورت مسؤول بطالن بودن، می توان 

مسؤول جبران خسارت شناخت.)پیشین، ص42(
ترک  یا  و  فعل  از  ناشی  است  ممکن   خسارت 
ریشه ی  باید  فعل  ترک  البته  و  باشد  مجمع  فعل 
الیحه  در  باشد.  داشته  عرفی  یا  قانونی  قراردادی، 
اصالحی قانون تجارت، وظایفی را بر عهده ی مجمع 
این  از  تخلف  صورت  در  که  عمومی گذاشته است 
صورت  عمومی  مجمع  توسط  فعل،  ترک  وظایف، 
گرفته است. به عنوان مثال اگر مجمع برخالف تبصره 
یا  بازرس  گزارش  قرائت  بدون  ل.ا.ق.ت.   89 ماده 
ترازنامه و حساب سود و  به  بازرسان شرکت نسبت 
زیان مالی تصمیم گیری نماید، عالوه بر آن که تصمیم 
فاقد اعتبار است، چنان چه از این تصمیم خسارتی به 

اشخاص وارد شود، شرکت مسؤول است.

2- مدیران 
بین  رابطه  نوع  به  بستگی  شرکت  مسؤولیت 
مدیران با شرکت دارد. نظریات مختلفی در این باب 

مطرح شده است:

1-2 نظریه وکالت
با  مدیران  رابطه  حقوقدانان،  از  عده ای  نظر  به 
مبنای  سهامی بر  شرکت  جمله  از  تجاری  شرکت 
رابطه ی وکالت است که این عده به دو گروه تقسیم 
می شوند. عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران 
همان،  تفرشی،  می دانند)ر ک:عیسی  شرکت  وکیل 
داشته اند که  اظهار  این عده  جلد2، ص117-121(، 
تقصیر  از  ناشی  زیان های  قبال  در  نهایی  مسؤول 
قانونگذار  و  می باشند  آنان  خود  شرکت،  مدیران 
طور  به  ثالث،  اشخاص  حقوق  حفظ  منظور  به  تنها 
زیان های  قبال  در  را  حقوقی  شخص  استثنایی 
و وجود  پذیرفته است  آن  نمایندگان  تقصیر  از  ناشی 

بین  رابطه  ماهیت  تغییر  سبب  استثنایی،  حکم  یک 
نمی شود.)قنواتی، 1386،  با شخص حقوقی  مدیران 

صص181-184(
وکیل  مدیران  وکالت،  نظریه  مبنای  بر  پس 
تعیین وظایف و  برای  باید  و  تلقی می شوند  شرکت 
مدنی  قانون  به  رابطه  این  از  حاصل  مسؤولیت های 
مراجعه نمود.  طبق این نظر از آنجا که وکالت نوعی 
عقد است پس مسؤولیت آنان جنبه ی قراردادی دارد. 
بنابراین شرکت که موکل محسوب می شود مطابق با 
ماده 674 ق.م. در مورد آن چه که وکیل در خارج از 
حدود وکالت انجام داده است تعهدی نخواهد داشت 
مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتًا یا ضمنًا 

اجازه کند.
بنابراین اگر مدیر عملی انجام دهد که از آن منع 
شده است، شرکت مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت شرکت 
محدود به اعمالی می شود که مدیر در حدود اختیارات 
خود انجام داده است، حال آن که طبق قسمت اخیر 
مدیران  اختیار  کردن  »محدود  ل.ا.ق.ت   118 ماده 
در قبال اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است و 
طبق ماده 135 همان قانون »کلیه اعمال و اقدامات 
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث 

نافذ و معتبر است.«

2-2- نظریه نمایندگی قانونی
شرکت  قانونی  نماینده  را  مدیران  نظریه  این 
و  قوانین  را که  اختیارات  و  اگر وظایف  می داند، که 
انجام  کرده است  مقرر  آنان  برای  شرکت  اساسنامه 
دهند،  برای شرکت تجاری حقوق و مسؤولیت هایی 
ایجاد می کنند، )عیسی تفرشی، پیشین، ج2، ص22( 
وکالت  نظریه  اشکال های  برخی  فاقد  مزبور  نظریه 
اراده  است از جمله آن که لزومی ندارد اصیل دارای 
سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده 

سرچشمه بگیرد.)کاتوزیان، 1366، ج2، ص58(
از جمله انتقادات وارد بر نظریه نمایندگی قانونی 
مورد  در  نمی توان  را  حقوقی  که شخص  است  این 
مسؤولیت های خارج از قرارداد مدیران ضامن شمرد 
نتیجه  در  که  است  خسارتی  مسؤول  نماینده  زیرا 
تقصیر خود به دیگران می زند. دیگر این که اصیل و 

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق...
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نماینده دارای دو شخصیت جدا هستند که یکی به 
نمایندگی دیگری اقدام می کند در حالی که شخص 
واحدی  شخصیت  آن  مدیریت  سازمان  و  حقوقی 
در  ص123(  ج2،  همان،  تفرشی،  )عیسی  می باشد. 
پاسخ گفته شده است که مدیران با شرکت وحدت و 
یگانگی ندارند، زیرا در نمایندگی از شخص حقوقی 
نیز نماینده و اصیل وجود دارد، اصیل، شخص حقوقی 
است که رکن آن یعنی مجمع عمومی، مدیران را به 

عنوان نمایندگان شرکت برمی گزیند.
متمایز  هم  از  را  مدیران  و  عمومی  مجمع  باید 
ساخت. مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده ی شرکت 
تلقی می شود در  اراده ی شرکت  اراده ی آن  است و 

حالی که مدیران نمایندگان 
رد  در  می باشند.  شرکت 
شده است  گفته  دیگر  انتقاد 
قبال  نهایی در  که مسؤول 
تقصیر  از  ناشی  زیان های 
آنان  خود  شرکت،  مدیران 
تنها  قانونگذار  و  می باشند 
حقوق  حفظ  منظور  به 
طور  به  ثالث،  اشخاص 
استثنایی مسؤولیت شخص 
حقوقی را در قبال زیان های 
نمایندگان  تقصیر  از  ناشی 
پذیرفته است.)قنواتی،  آن 

همان، صص181-184(
 به نظر می رسد هیأت مدیره شرکت سهامی رکن 
شرکت و مدیر عامل آن نماینده و وکیل شرکت تلقی 
می شود و رابطه ی مدیر عامل با شرکت در قالب عقد 
وکالت قابل تحلیل است.)عیسی تفرشی، همان، ج1، 

صص 135-136(
بر  مسؤولیت  نهایی  تقسیم  و  توزیع  همچنین 
اولیه شرکت  استقرار مسؤولیت  نافی  دوش مدیران، 
ماهیت  تحلیلی  مکانیسم  با  امر  این  و  نمی باشد 
نمایندگی تطابق ندارد. با توجه به تعاریف نمایندگی، 
نماینده در حدودی است که توسط اصیل  اختیارات 
تعیین می شود و اختیار نماینده در انجام اعمال حقوقی 
نمی تواند  نماینده  بنابراین  می باشد.  قرارداد  از  ناشی 

خارج از حدود اختیارات خود، برای اصیل مسؤولیت 
در  می شود،  تلقی  اصیل  که  شرکت  و  نماید  ایجاد 
اعطا  )مدیر(  خود  نماینده  به  که  اختیاراتی  حدود 
این  در حدود  اعمالی که  قبال  در  تنها  و  کرده است 

اختیارات انجام گیرد، مسؤولیت دارد.

3-2- نظریه رکن بودن مدیران شرکت
به  این  توجه  با  معتقدند  نظریه  به  این  قائلین 
مدیران  قانونی  نمایندگی  و  وکالت  نظریه های  که 
شرکت های تجاری نمی تواند توجیه کننده مسؤولیت 
شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران 
باشد و از طرفی، مدیران را نمی توان کارگران شرکت 
تجاری دانست، نظری که بر 
مسؤولیت  بتوان  آن  مبنای 
این  کرد  توجیه  را  شرکت 
از  یکی  مدیران،  که  است 
از  جزیی  و  شرکت  ارکان 
بدنه ی شرکت تلقی می شوند. 
بر اساس این نظریه بین اراده 
سازمان  و  حقوقی  شخص 
مدیریت آن وحدت وجود دارد 
و مدیران تنها به نام شخص 
حقوقی و حفظ نظام و منافع 
می کنند)پیشین،  اقدام  آن 
 17 ماده  ایشان  ص125( 
ق.ت   589 ماده  و  ل.ا.ق.ت 

را مستند نظر خویش قرار داده اند.
زیان آور  اعمال  که  می پذیرند  حقوقدانان  همه 
این  مدنی  مسؤولیت  موجب  حقوقی  شخص  ارکان 
شخص  رکن  تقصیر  واقع  در  شد.  خواهد  شخص 
از  و  می آید  شمار  به  شخص  خود  تقصیر  حقوقی، 
این رو شخص حقوقی مسؤول شناخته می شود، اما 
بودن  رکن  نظریه  از  انتقاد  حقوقدانان ضمن  بعضی 
از ویژگی های  بیان داشته اند که حالت مرجعیت که 
اصیل و موکل است تنها در مجمع عمومی وجود دارد 
)مواد 129، 72، 106( و بین مدیران با شرکت وحدت 
و یگانگی موجود نیست زیرا اگر وحدت وجود داشته 
باشند و مدیران رکن شرکت تلقی شوند باید همانند 

وارد  انتقادات  جمله  از 
قانونی  نمايندگی  نظريه  بر 
را  حقوقی  شخص  كه  است  اين 
مسؤوليت های  مورد  در  نمی توان 
خارج از قرارداد مديران ضامن شمرد 
زيرا نماينده مسؤول خسارتی است 
ديگران  به  خود  تقصير  نتيجه  در  كه 

می زند.

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی( 
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حالی  در  باشند  داشته  مرجعیت  حالت  شرکت،  خود 
اعمال  و  ندارد  وجود  مدیران  برای  وضعیت  که این 
اختیارات  قلمرو  در  و  پشتوانه وجود شرکت  به  آنان 
مدیران  اگر  دارد  اعتبار  آن  به وسیله  مشخص شده 
با شرکت وحدت داشته باشند و رکن آن تلقی شوند 
عنوان  به  مرجعی  هیچ  عمومی  مجمع  همانند  باید 
همان  نکند.)قنواتی،  نظارت  آن ها  بر  تصویبی  ناظر 

صص184-185(
واژه  ذکر  می گوید  دیگری  جای  در  ایشان 
واژه ی  نکردن  ذکر  و   589 ماده  در  »مقامات« 
ندارد،  بودن  رکن  نظریه  بر  داللتی  »نمایندگان« 
)پیشین، ص187( از ماده 17 نیز رکن بودن مدیران 
استنباط نمی شود زیرا در این ماده در کنار مدیران، 
رکن  بازرس،  که  است  معلوم  و  شده  ذکر  بازرسان 
شرکت تلقی نمی شود و ثانیًا در خود ماده علت قبول 
مدیران و بازرسان بیان شده است. بنابراین از ماده 17 

نیز نظریه رکن بودن مدیران استنباط نمی شود.
بودن  رکن  نظریه  از  انتقاد  ضمن  دیگر  برخی 
به  پیشرفته  کشورهای  در  داشته اند  بیان  مدیران، 
واسطه  سوء استفاده های فراوان از پوشش شخصیت 
متوجه  را  تا مسؤولیت  زده اند  کنار  به  را  آن  حقوقی 
مرتکب اصلی گردانند. )خردمندی، 1382، ص172(

نظریه  به  منتقدین  ایرادات  از  عمده ای  قسمت 
از  برخی  و  است  متقن  استدالل  فاقد  بودن،  رکن 
ایرادها ناشی از عدم توجه به نظریه رکن بودن و آثار 
این نظریه است. زیرا در مقام نظریه پردازی، نظریه 
رکن بودن مدیر را در حقوق تجارت مورد تجزیه و 
مترتب  آثاری  نظریه  این  بر  داده است.  قرار  تحلیل 
اداره ی  ارکان  اقتدار  آثار،  جمله ی  این  از  که  است 
و  وظایف  است،  قانون  از  ناشی  مستقیمًا  شرکت 
اختیارات ارکان شرکت همان تکالیف و حقوق شرکت 
است و حقوق و تکالیف شرکت از طریق وکالت قابل 

اجراست.)عیسی تفرشی، همان، صص119-136(
مترتب  الذکر  فوق  اثر  سه  می رسد  نظر  به 
و  انتقادات  از  بسیاری  پاسخ  بودن،  رکن  نظریه  بر 
بر  این که  داد. مضاف  را خواهد  اشکاالت منتقدین 
مبنای  بر  که  دارند  قبول  منتقدین  این  حال  هر  در 
مسؤولیت  نمی توان  قانونی  و  قراردادی  نمایندگی 

مدیران  زیان بار  اعمال  قبال  در  را  حقوقی  شخص 
توجیه کرد اگر چه به استثنایی بودن این حکم نظر 
داده اند.)قنواتی، همان، ص181 و خردمندی، همان، 

ص172(
این نظریه، یعنی رکن بودن مدیران شرکت های 
مدنی  مسؤولیت  باب  در  انگلیس  حقوق  در  تجاری 
پیشین،  پذیرفته شده است.)قنواتی،  کیفری  حقوق  و 

ص178 و عیسی تفرشی، همان، ج1، ص92(
بودن،  رکن  نظریه  طبق  گذشت  آن چه  بنابر 
هستند  شرکت  اعضای  از  یکی  عنوان  به  مدیران 
گرفته  نظر  در  شرکت  اراده ی  و  مغز  منزله ی  به  و 
می شوند. در صورت پذیرش این نظر مدیران دارای 
اختیارات وسیعی بوده و حق اقدام و اخذ تصمیم در 
خاص  صالحیت  در  که  آن  شرط  به  شرکت،  امور 
اثر پذیرش این  مجامع عمومی نباشد را دارا هستند. 
نظر آن است که هر عملی که مدیران انجام می دهد 
همانند آن است که خود شرکت انجام داده است، پس 

باید در قبال این اعمال مسؤولیت نیز داشته باشد.
مفاد  از  تخلف  مواردی  در  مدیران  فعل  ترک 
اساسنامه می باشد و در موارد عدیده ای نیز قانونگذار 
مصادیق آن را نام برده است. به عنوان مثال قانونگذار 
طی مواد 254 و 255 و 256 و 257 ل.ا.ق.ت مواردی 
از ترک فعل مدیران را مشخص کرده و برای آنان 
مجازات تعیین کرده است. در موارد فوق رکن مادی 
گاه  هر  مسلمًا  و  می باشد  فعل  ترک  مذکور،  جرایم 
بر  عالوه  شود  حاصل  افعال  ترک  این  از  خسارتی 
جرم بودن عمل، مسؤولیت مدنی نیز به همراه دارد. 
از  تخلف  که  است  مواردی  از  فعل  ترک  موارد  این 
مفاد  از  مدیران  که  در صورتی  اما  باشد  قانون  مفاد 
شوند  فعل  ترک  مرتکب  و  نمایند  تخلف  اساسنامه 

ترک فعل قراردادی می باشد.
مجمع  کنار  در  را  بازرس  حقوقدانان  برخی 
ارکان  از  شرکت،  مدیر  یا  مدیره  هیأت  عمومی، 
اداره به معنای عام آن دانسته که نقش بازرسان در 
اداره شرکت های سهامی غیر مستقیم است، )عیسی 
تفرشی، پیشین، صص92-91( دیگر حقوقدانان، هم 
بازرسی شرکت های سهامی را یکی از ارکان شرکت 
برخی   )197 ص  همان،  تهرانی،  دانسته اند.)ستوده 

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق...



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

آم
م 

پیا
یه 

شر
ن

49

دیگر ضمن پذیرش بازرسی به عنوان رکنی از ارکان 
معین  قانون  را  بازرس  وظایف  که  معتقدند  شرکت، 
می کند و با این که توسط مجمع عمومی را انتخاب 
می شود اما از مجمع عمومی و هیأت مدیره مستقل 
است و رویه قضایی فرانسه نیز در برخی موارد بازرس 
را رکن برتر کنترل شرکت تلقی کرده است.)اسکینی، 

1378، ج2، صص181-182(
علی رغم دو رکن قبلی )مجامع عمومی، مدیران(، 
تعیین  و  شرکت  امور  در  تصمیم گیری  در  بازرسان 
سیاست های آن دخالتی ندارند. بلکه وظیفه ی عمده 
ها،  حساب  بر  نظارت  سهامی،  شرکت  در  بازرسان 
از  یکی  بازرسان  است.  مدیران  اعمال  و  مالی  امور 

که  می باشند  شرکت  ارکان 
آن ها  سهامی بدون  شرکت 
را  خود  عملیات  نمی تواند 
بازرسان  اگر  و  دهد  ادامه 
ندهند  انجام  را  وظایف  این 
و از عدم انجام آن خسارتی 
شود  وارد  ثالث  اشخاص  به 
آن  بر  عالوه  دیدگان  زیان 
به  بازرس،  به  رجوع  که 
رجوع  می توانند  نیز  شرکت 

نمایند. 
بازرسان  که  آنجا  از 
شرکت  در  گیرنده  تصمیم 
کنترل  رکن  بلکه  نیستند 

آنان  کننده آن هستند، به نظر می رسد که در مورد 
ص11(  همان،  شد)فریدنیا،  تفکیک  به  قایل  باید 
چنان چه وظیفه در حیطه ی وظایف تصمیم گیری در 
امور شرکت باشد، شرکت مسؤول است. اما اگر ترک 
فعل بازرس مربوط به انجام وظایف محوله به آنان 
نداشته  امور شرکت  تصمیم گیری  در  نقشی  و  باشد 
چنان چه  مثاًل  بود.  نخواهد  مسؤول  شرکت  باشند، 
بازرسان به وظایف مقرر در ماده 148 ل.ا.ق.ت عمل 
ننمایند و در مورد صحت و درستی صورت دارایی و 
زیان  صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و 
مرتکب  می کنند  تنظیم  مدیران  که  نامه ای  تراز  و 
بازرسان  موارد  این  در  زیرا  مسؤولند  شوند،  خالفی 

به عنوان رکنی از شرکت عمل نمی کنند بلکه بر کار 
رکنی از شرکت )مدیران( نظارت می کنند. همچنین 
در صورت تخطی بازرسان از وظیفه ی مقرر در ماده 
151 ل.ا.ق.ت که خطاء تلقی شده و در صورت جمع 
باب  از  بازرس  مدنی،  مسؤولیت  ارکان  دیگر  بودن 
ذینفعی  هر  و  بود  خواهند  مدنی، مسؤول  مسؤولیت 
بخواهد. دادگاه  از  را  وارده  خسارت  جبران  می تواند 

)عیسی تفرشی، همان، ج2، صص153-154(
یا  قانون  رعایت وظایفی که  آن که عدم  نهایت 
اساسنامه ی شرکت  بر عهده ی بازرس گذاشته است، 
تقصیر محسوب می شود، و وفق نص مقرر در ماده 
154 ل.ا.ق.ت نحوه جبران خسارات وارد بر شرکت 
نتیجه  در  ثالث  اشخاص  و 
تخلف بازرس یا بازرسان را 
مسؤولیت  عمومی  قواعد  به 

مدنی واگذار کرده است.

مسؤولیت مدنی شرکت 
در حقوق تطبیقی

در این قسمت دو نظام 
که مظهر  را  معاصر  حقوقی 
دو سیستم کامن الو حقوق 
نوشته می باشند، یعنی حقوق 
مورد  را  فرانسه  و  انگلیس 

بررسی قرار می دهیم.

1- حقوق انگلیس
بیان شد مبانی مسؤولیت مدنی  همان طور که 
شرکت های سهامی در حقوق انگلیس بر سه نظریه: 
اساس  بر  مسؤولیت  نظریه  و  جمعی  تقصیر  التراگو، 
به  مبحث  این  در  است.  استوار  شرکت  سیاست 
بر  شرکت  مدنی  مسؤولیت  مسأله ی  به  خاص  طور 
 2006 مصوب  سهامی  شرکت های  قانون  اساس 

می پردازیم.
مسؤولیت  فرض  برای  راه  دو  انگلیس  حقوق 
مدنی شرکت در نظر گرفته است. راه اول این است 
که یک شرکت ممکن است همانند شخص حقیقی، 
برای ارتکاب مسؤولیت مدنی و آثار معمول آن )جبران 

اين  پذيرش  صورت  در 

مديران  بودن(  )ركن  نظر 

و  بوده  وسيعی  اختيارات  دارای 

امور  در  تصميم  اخذ  و  اقدام  حق 

شركت، به شرط آن كه در صالحيت 

را دارا  خاص مجامع عمومی نباشد 

هستند.

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی( 
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خسارت( مسؤول باشد. برای اثبات چنین مسؤولیتی 
عنوان  به  ایشان  اعمال  که  است شخصی  ضروری 
)برای  شود  شناسایی  می شود،  تلقی  شرکت  اعمال 
آقای  توسط  انتساب  قواعد  گلوبال،  قضیه  در  مثال 
لودهوفمن به کار برده شد( و سپس این که ضروری 
است که اثبات شود اعمال این اشخاص کافی در جذب 
شرکت  مدنی  مسؤولیت  ارتکاب  از  ناشی  مسؤولیت 

)Len and Worthing,2008,p:149(.است
از عبارت فوق استنباط می شود که نظریه رکن 
حقوق  در  تجاری  شرکت های  مسؤولیت  در  بودن 
انگلیس پذیرفته شده است، حتی آن عده از حقوقدانانی 
که نظریه رکن بودن را مورد انتقاد قرارداده اند، این 
تجاری  شرکت های  مدیران  بودن  رکن  که  نکته 
پذیرفته  مدنی  باب مسؤولیت  در  انگلیس  در حقوق 
همان،  داده اند.)قنواتی،  قرار  تایید  مورد  را  شده است 

ص178(
این که یک شرکت در  دومین راه مناسب برای 
یافتن  باشد،  مدنی  مسؤولیت  دارای  انگلیس  حقوق 
مسؤولیت  یا  دیگری«  فعل  از  ناشی  »مسؤولیت 
است  ضروری  مسؤولیت  نوع  این  در  است.  نیابتی 
افرادی که بدواً مسؤولیت مدنی دارند مشخص شوند 
سپس مبنای مسؤولیت شرکت نسبت به فعل یا ترک 
فعل این اشخاص روشن شود. به طور مثال کار فرما 
و آمرین دارای مسؤولیت نیابتی برای اعمال کارکنان 
و نمایندگان خود در اداره و رفتار ناشی از استخدام 
یا نمایندگی هستند. مسؤولیت نیابتی به عنوان یک 
شیوه تقسیم و توزیع مسؤولیت که مبتنی بر دالیل 
اقتصادی است، توصیف شده است.  اجتماعی و نظم 
مسؤولیت منتسب به شرکت به  این دلیل است خطر 
نکته  که  است  شده  ایجاد  مدنی  مسؤولیت  موجب 
دیگر این که هرگاه مسؤولیت نیابتی اثبات می شود، 
بحث اهلیت شرکت مورد لحاظ واقع می شود و جایی 
که مسؤولیت مدنی مرتبط با اهلیت شرکت نیست، 
افراد و شرکت مشترکًا در قبال زیان دیده نسبت به 

زیان وارده مسؤول هستند.
)Len and Worthington,Opcit,p:149(

می کند،  عمل  شرکت  برای  نماینده  هرگاه   
از  مادام که  برای شرکت محقق می شود  مسؤولیت 

تعهدات فردی ناشی از قرارداد که مورد مذاکره قرار 
مورد  یک  در  مثال  برای  شود.  اجتناب  گرفته است، 
این  با  شد  نقض  پژوهش  مرجع  توسط  بدوی  رأی 
استدالل که شهردار و اعضای یک انجمن شهرداری 
اساسنامه  مبنای  بر  کار  آن  انجام  برای  قانونی  حق 
دانستن  مسؤول  برای  بنابراین  نداشتند.  شرکت 
شرکت باید هیأت مدیره، حق انجام کار را بر مبنای 

)Ibid,P:150(.اساسنامه داشته باشد
که  است  ضروری  انگلیس  حقوق  در  همچنین 
شرکت  مسؤولیت  از  شخصی  مسؤولیت  اختالط  از 
و شخصی که اعمال ایشان به عنوان اعمال شرکت 
تشخیص  ضابطه  ی  شود.  اجتناب  می شود،  تلقی 
مسؤولیت مدنی شرکت در این کشور ضابطه  نوعی 
و  نمی شود  لحاظ  خوانده  روانی  وضعیت  و  است 
خوانده  جای  به  دیگری  هرگاه  که  شود  اثبات  باید 
قرارمی گرفت همان کاری را که او انجام داده، انجام 
یا  می دهد  انجام  خوانده  آن چه  است  واضح  می داد. 
می گوید بایستی در یک چشم انداز وابسته به قرائن 

)Ibid,p:151(.مورد قضاوت واقع شود

2- حقوق فرانسه
انکار این واقعیت که این پدیده های معنوی دارای 
دشوار  هستند،  اعضایشان  اراده ی  از  جدا  اراده ای 
است، آن ها اراده ی خود را به واسطه ی ارکان اعمال 
به  می دهند  انجام  که  را  اعمالی  بنابراین  می کنند. 
آن ها قابل انتساب است. امروزه دیگر کسی مخالف 
مسؤولیت اشخاص حقوقی نیست و رویه قضایی هم 
می پذیرد که اشخاص حقوقی ممکن است به دلیل 
 1382 ماده  مبنای  بر  آن ها،  به  انتساب  قابل  افعال 
قانون مدنی فرانسه مسؤول شناخته شوند )رای شعبه 
این  در   )1967 ژوییه   17 کشور،  دیوان  مدنی  دوم 
صورت تقصیر شخص حقوقی شبیه تقصیر عضو آن 

خواهد بود.
اگر چه مسؤولیت شخص حقوقی، مانع مسؤولیت 
اعضای آن که کار خود را به نام شرکت انجام می دهند، 
اما وقتی که آن ها در چارچوب وظایف  بود  نخواهد 
خود به حساب شخص حقوقی عمل کنند مسؤولیت 

مسؤولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق...
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آنان را در خود جذب می نماید. گرایش رو به رشدی 
که در احکام دادگاه ها مشاهده می شود این است که 
مستقیم  مباشر  که  عضوی  مسؤولیت  تحقق  برای 
خسارت است وی باید مرتکب یک تقصیر شخصی 

شده باشد که از وظایفش تفکیک پذیر باشد.
احراز  تقصیری  چنین  ارتکاب  که  صورتی  در 
قرار  وظایفش  پوشش  تحت  نظر،  مورد  عضو  نشود 
می گیرد و از یک مصونیت شخصی واقعی برخوردار 
کند.)ژوردن،  معاف  مسؤولیت  از  را  او  که  می شود 

1385، ص113(

نتیجه 
و  مبانی  به  توجه  با   -1
مسؤولیت  به  مربوط  مقررات 
مدنی، شخص، اعم از حقیقی و 
حقوقی مسؤول شناخته می شود 
شخصیت  دارای  جمعی  اگر  و 
را  جمع  آن  نباشد  حقوقی 
نمی توان مسؤول شناخت ولی 
مورد  در  اگر شرایط مسؤولیت 
افراد آن جمع موجود باشد فقط 
آنان را می توان مسؤول قلمداد 
و ملزم به جبران خسارت کرد.

2- در مورد مبانی مسؤولیت 
مدنی شرکت سهامی  نظریات 

مختلفی ارائه شده است. عده ای مدیران را شخصیت 
موارد  نظر  این  طبق  کرده اند.  فرض  شرکت  ثانوی 
مسؤولیت شرکت بسیار محدود است. عده ای تقصیر 
شرکت  خود  تقصیر  را  شرکت  اعضای  از  جمعی 
دانستند که  این نظر عالوه بر توسعه میزان مسؤولیت، 
زمینه ی سوء استفاده افرادی را تحت عنوان شرکت 
فراهم می آورد. در نهایت عده ای معتقدند که تقصیر 
شرکت را باید از رویه، خط مشی و سیاست شرکت 
استنباط کرد. به نظر می رسد نظریه اخیر عاری از دو 
بر  حاکم  اصول  با  و  می باشد  قبل  نظریه های  عیب 

مدیریت سازمان ها هماهنگ است.
3- شرکت در قبال کلیه اعمال مدیران خود و در 
قبال تصمیمات و اعمال مجامع عمومی و بازرسان 
در مواردی که رکن شرکت تلقی می شوند مسؤولیت 

دارد.
به  سهامی بستگی  شرکت  مسؤولیت  میزان   -4

نوع رابطه ی بین مدیران و شرکت دارد.
5- امروزه باید پذیرفت که شخص حقوقی نیز 
مانند انسان ها مسؤول مستقیم زیان هایی است که به 
وسیله ی تشکیالت و اندام های تصمیم گیرنده ی آن 
و  منطقی  نظر  این  اجرای  وارد می شود.  دیگران  به 
عادالنه با نظر نمایندگی مدیران 
مقامی  و  شخصیت  عنوان  )به 
سازگار  حقوقی(  شخص  از  جدا 
پذیرفت  باید  نمی رسد.  نظر  به 
)سازمان  مدیران  تقصیر  که 
تصمیم گیرنده( تقصیر شخص 
همان،  است.)کاتوزیان،  حقوقی 

صص58-59(
در  بودن  رکن  نظریه   -6
)غیر  مدنی  مسؤولیت  مورد 
با  حقوقی  شخص  قراردادی( 
از قانونی و  فکر نمایندگی اعم 
قراردادی توجیه پذیر نیست، به 
ویژه آن که معمواًل نمایندگی، ویژه ی اعمال حقوقی 
مسؤولیت  مورد  در  نمایندگی  نظریه  بنابراین  است، 
تقصیر  نیست.  اعمال  قابل  حقوقی  شخص  مدنی 
به شمار  تقصیر خود شخص  رکن شخص حقوقی، 
می آید. نظریه رکن بودن مدیران شرکت های تجاری 
در حقوق انگلیس در باب مسؤولیت مدنی و حقوق 

کیفری پذیرفته شده است.
 

مبانی مسؤوليت مدنی 
شركت های سهامی  در حقوق انگليس 
بر سه نظريه: التراگو، تقصير جمعی و 
نظريه مسؤوليت بر اساس سياست 

شركت استوار است.

سیامک توانگر )قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی( 
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چکیده
یکی از موضوعات مطرح در حقوق کشورهای غربی، ارزش گذاری بر رضایت 
بیماران صعب العالج به مرگ خویش است. این موضوع که آیا بیمار می تواند 
به پزشک اجازه دهد تا حیات وی را سلب نماید بر اساس نظریه های مختلف 
مختلف  به طرق  خودکشی  جواز  و  حیات  به سلب  رضایت  اعتبار  در خصوص 
پاسخ داده شده است. همچنین تصمیم دیگران اعم از بستگان چنین بیماری یا 
پزشک او به سلب حیات از بیمار با انگیزه ترحم و دلسوزی، مصداق اصلی اتانازیا 
است که در حوزه ی حقوق مورد بحث قرار می گیرد. با این تفاصیل اتانازیا انواع 
مختلفی را در خود جای داده است که از آن جمله می توان به اتانازیای اکتیو و 
پسیو اشاره کرد که هر یک با معیار اذن و رضایت بیمار یا بستگان او، شاخه های 

مختلفی را مطرح می کند.
نظر به  این که خالء جرم انگاری مستقل اتانازیا در قوانین ایران به چشم 
موجود  قوانین  با  اتانازیا  موارد  انطباق  از  ناچار  خالء  این  پرشدن  تا  می خورد، 
یا ترک فعل،  از فعل  اتانازیا اعم  انگاری مستقل  هستیم. به نظر می رسد جرم 
ضمن عملکرد نمادین بر اعالم قداست حیات به عنوان موهبتی الهی، به رفع 

اختالف ها در این زمینه منجر خواهد شد.

کلید واژه ها: اتانازیا، بیماری صعب العالج، قتل عمد، خودکشی

بررسی ابعاد حقوقی اتانازیا)1( 

دادیار دادسرای عمومی و انقالب ایالم 
سید منصور زمانی

1.Euthanasia
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درآمد
پیشرفت جوامع بشری از لحاظ تکنولوژی، دانش 
و فن آوری، مسایل زیادی را به وجود آورده و باعث 
بروز مباحث جدیدی در حوزه ی حقوق گردیده است. 
علم حقوق از علومی است که باید با مقتضیات زمان 
از  یکی  باشد.  هماهنگ  و  نماید  مطابقت  مکان  و 
پزشکی  جدید،  تکنولوژی  کارگیری  به  عرصه های 
قانونی است. این رشته بیشترین خدمات را در اجرای 
ارائه  عدالت  مجریان  به  عدالت  مطلوب  و  سریع 
نموده است. هدف نهایی پزشکی قانونی که دستیابی 
علمی  یافته های  به  اتکا  با  فقط  است،  حقیقت  به 

امکان پذیر است. 
ابعاد  بررسی  مقاله  این  در  بحث  مورد  موضوع 
حقوقی و پزشکی بیماری های صعب العالج ترحم یا 

اتانازیا است. 
در این نوشتار برآنیم این موضوع را از منظر فقه 

و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم.

تعریف و پیشینه اتانازیا  
 »Eu« پیشوند از  یونانی مرکب  واژه ای  اتانازیا 
معنی  به   »Thanasia« عالی  و  خوب  معنی  به 
از مرگی  راحت مردن است و در اصطالح »عبارت  
است که پزشک آن را با اذن و رضایت کامل بیمار 
برای  دارد،  وی  به  نسبت  که  ترحمی  واسطه  به  یا 
مرگ  که  بیماری  از  ناشی  عذاب  و  رنج  از  رهایی 
بیمار به واسطه ی آن بیماری حتمی است، امکان پذیر 
می سازد«  )اعتمادیان، 1368،ص114( و به عبارتی 
مرگ آرام و بی درد است، که به صورت عمدی نسبت 

به بیماران العالج اطالق می شود. 
را  العالج  صعب  بیماران  قدیم،  جوامع  در   
نشود  متحمل  بیشتری  عذاب  و  رنج  این که  برای 
با روش هایی مانند: زنده به گور کردن، خفه کردن 
در  هنوز  این روش  و  می بردند  بین  از  و سوزانیدن، 
بعضی از نقاط جهان، از جمله در آفریقا و آمریکای 
قضاییه،  قوه  آموزش  )معاونت  است.  رایج  جنوبی، 

)1384
سالم  ظاهر  به  اشخاص  گاه  غربی  جوامع  در 
تصمیم می گیرند که به زندگی خود خاتمه دهند و با 

مراجعه به پزشکان خواهان پایان بخشیدن به زندگی 
به  یا  و  کشنده  داروهای  تزریق  از  استفاده  با  خود 

صورت قطع دارو هستند. 
در فرهنگ غرب، امروزه »اتانازیا« نسبت به افراد 
پیر و عقب مانده پذیرفته شده است با این استدالل 
که چون این گونه افراد از نظر اجتماعی و اقتصادی 
مقرون به صرفه نمی باشند، نباید در حفظ حیات آنان 
پافشاری کرد و باید درست مردن را بر درد و رنج و 

عذاب کشیدن  ترجیح داد.)همان جا(
در  همگانی  کشتار  آلمان،  در  مثال  طور  به 
افرادی  درباره  صرفًا  و  نازی ها  آدم سوزی  کوره های 
بی ارزش  زندگی شان  می گفتند  که  می شد  اجرا 
این  کم کم  بودند.  دچار  سخت  بیماری  به  یا  است 
عمل وسعت گرفت و در مورد اشخاصی که از نظر 
اجتماعی و ایدئولوژیکی یا نژادی غیر مطلوب بودند، 
پزشکان  عراق،  و  ایران  جنگ  در  می شد.  اعمال 
به  را  ایرانی  رزمندگان  هوا،  آمپول  تزریق  با  عراقی 
شهادت می رساندند و این عمل خود را لطفی در حق 
آنان دانسته و اظهار می نمودند که جلوی درد و رنج 

و عذاب آنان را گرفتیم.)همان جا(

تحوالت قانونی اتانازیا
اتانازیا موافقان و مخالفان زیادی  قانونی کردن 
داشته است. اولین اقدام در این جهت، در سال 1903 
سال،  آن  در  گرفت  صورت  آمریکا  در  میالدی 
مرگ  تسریع  حق  آمریکا،  نیویورک  ایالت  پزشکان 
که پس  به سرطان  مبتال  بیماران  مورد  در  را  بیمار 
کردند. مطالعه  کرده،  عود  آن ها  بیماری  عمل،  از 

برای  نیز  لوایحی  1367،صص182-183(  )فلجر،  
و  انگلستان  پارلمان  در  بیمارکشی  کردن  قانونی 
که  شد  پیشنهاد  نیویورک  در  قانونگذاری  مجلس 
موانعی چون موازین اخالقی و ترس از عواقب آن، 
کشوری  گردید.نخستین  پیشنهادات  این  رد  باعث 
)روزنامه همشهری، 1377 ،شماره 1600،ص16( که 
تسریع مرگ بیـمار را مجاز شناخت، اتحاد جمـاهیـر 
شوروی بود که در قانون جزایی خود، در سال 1922 
میالدی، این عمل را قانونی اعالم کرد، اما پس از 
مدت کوتاهی این ماده از قانون جزای شوروی حذف 

بررسی ابعاد حقوقی اتانازیا
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گردید.
که  شده است  ذکر  تاریخ  در  متعددی  موارد 
زیردستان  و  عوامل  به  سپاه  سرداران  و  پادشاهان 
صورت  در  که  داده بودند  دستور  خود  محافظان  و 
را  آنان  درآمدن،  دشمن  محاصره  در  و  شکست 
تعدی  و  تجاوز  مورد  و  نگردند  اسیر  تا  بکشند 
قضاییه،   قوه  آموزش  نگیرند.)معاونت  قرار  دشمن 

حجتی،1384،ص159(

انواع اتانازیا
غیرمستقیم  و  مستقیم  نوع؛  دو  به  »اتانازیا« 
نوع؛  دو  به  نیز  مستقیم  اتانازیای  می شود.  تقسیم 

اکتیو و پاسیو است.
اتانازیای اکتیو عبارت  از 
بیمار  زندگی  به  دادن  پایان 
وسایل  یا  دارو  با  العالج 

مکانیکی دیگر است.
اتانازیای پاسیو نیز قطع 
درمان با این هدف است که 
بین  از  خود  به  خود  بیمار 

برود.
اتانازیای غیرمستقیم  در 
به  پزشک  توسط  خودکشی 
بیمار العالج تلقین می شود، 
در  دارو ها  دادن  قرار  مانند 
اطراف بستر بیمار و تأکید بر 
در مصرف  زیاده روی  این که 

دارو موجب مرگ وی خواهد شد.
تقسیم بندی دیگر در مورد اتانازیا عبارت است از: 
اتانازیا به واسطه ی رضایت بیمار، اتانازیا به واسطه ی 
ترحم پزشک و اتانازیا به واسطه ی تقاضا و رضایت 

اولیای بیمار. 
در نوع اول، بیمار با رضایت کامل خود را برای 
می دهد.  قرار  پزشک  اختیار  در  کشنده،  انجام عمل 
در نوع دوم، پزشک مستقیمًا، عمل کشنده را بدون 

ترحم  روی  از  تنها  و  وی  اولیای  یا  بیمار  رضایت 
اولیای  نوع سوم  در  انجام می دهد.  بیمار،  به  نسبت 
بیمار از پزشک تقاضای مرگ بیمار را می کنند و به 

آن رضایت می دهند.

اتانازیای اکتیو به واسطه اذن و رضایت بیمار
ذکر  اکتیو  اتانازیای  تعریف  در  که  همان طور 
شده است، پزشک با انجام فعلی، مانند تزریق آمپول 
هوا به بیمار یا استفاده از وسایل دیگر، به زندگی بیمار 
فعل  انجام  با  پزشک  یعنی  می دهد،  خاتمه  العالج 
مثبت مادی موجبات سلب حیات بیمار صعب العالج را 
فراهم می سازد، در این قسمت به بررسی این موضوع 
خواهیم پرداخت که آیا اذن و رضایت بیمار به قتل 
عمل  اباحه ی  باعث  خویش 
اذن و  این که  یا  قتل می گردد 
پزشک  فعل  بر  اثری  رضایت 

بار نمی نماید؟
تحقق  برای  که  می دانیم 
ارکان  بایستی  »قتل«  جرم 
موجود  آن  اساسی  عناصر  و 
باشد و فقدان هریک از عناصر 
باعث  قانونی،  و  روانی  مادی، 
می گردد.  جرم  تحقق  عدم 
رکن اساسی قتل سلب حیات 
غیر به صورت عمد یا غیرعمد 
است که در صورت اول، از نوع 
عمد و در صورت دوم، قتل از 
نوع شبه عمد یا خطای محض خواهد بود.در فرض 
مذکور، سلب حیات بیمار که رکن اساسی قتل است 
محقق گردیده و پزشک یا قصد قتل مرتکب عملی 
با  پزشک  و عمل  دارد  پیگرد  قابلیت  که،  شده است 
اسالمی)ق.م.ا()1(  مجازات  قانون   206 ماده  الف  بند 
کشتن  قصد  پزشک  اواًل:  زیرا  دارد،  کامل  مطابقت 
نوعًا  انجام می دهد  را که  ثانیًا: عملی  دارد،  را  بیمار 
تردیدی  قتل  بودن  در عمدی  بنابراین  کشنده است، 

اتانازيای اكتيو عبارت  از 

بيمار  زندگی  به  دادن  پايان 

مكانيكی  وسايل  يا  دارو  با  العالج 

ديگر است. اتانازيای پاسيو نيز قطع 

بيمار  كه  است  اين هدف  با  درمان 

خود به خود از بين برود.

1 . ماده 206 قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد:»قتل در موارد زیر قتل عمدي است: الف- در مواردي که قاتل 
با انجام کاري قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادي غیر معین از یك جمع را دارد خواه این کار نوعًا کشنده باشد 

خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود...«

سید منصور زمانی )دادیار دادسرای عمومی و انقالب ایالم( 
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چنین  برای  که  مجازاتی  آیا  این که  در  اما  نیست، 
فردی در نظر گرفته می شود، قصاص نفس است یا 
خیر، نظرات مختلفی در میان فقهای شیعه و سنی 

وجود دارد.

1- در فقه
که  این است  اسالم  شریعت  عمومی در  قاعده ی 
رضایت مجنی علیه به جرم و اذن وی در انجام آن، 
کیفری  مسؤولیت  بر  اثری  و  نمی کند  مباح  را  جرم 
موجب  رضایت  که  مواردی  در  مگر  ندارد،  مرتکب 
سقوط رکنی از ارکان جرم شود. به عنوان مثال، رکن 
اساسی در دو جرم سرقت و غصب ، اخذ مال بدون 
رضایت مجنی علیه است حال اگر مجنی علیه راضی 
به اخذ مال شود، این عمل مباح خواهد بود و جرم 

محسوب نمی شود.
تأثیر  در  ابوحنیفه  جمله  از  عامه  فقهای  برخی 
دارند: »اذن  نظر  علیه، چنین  و رضایت مجنی  اذن 
به قتل، موجب اباحه آن نمی شود زیرا عصمت نفس 
تنها با چیزی مباح می گردد که شرع بر آن تصریح 
نموده است و اذن به قتل از آن جمله نیست.)عوده، 

عبدالقادر، 1373،ج2، ص117(
در مذهب شافعی در خصوص سوال فوق دو نظر 
وجود دارد: »اول این که اذن در قتل، موجب سقوط 
مجازات های قصاص و دیه می شود ولی فعل را مباح 
مباح  را  فعل  نه  قتل،  در  اذن  این که  دوم  نمی کند. 

می کند و نه مجازات را ساقط می نماید.« )همان جا(
احمد ابن حنبل و یاران وی نیز اذن در قتل، را 
مسقط مجازات می دانند و چنین استدالل می کنند که 
بخشیدن مجازات از حقوق مجنی علیه است و اذن در 

قتل مساوی با عفو از مجازات قتل است.)همان جا(
در فقه شیعه اذن به قتل، موجب سقوط قصاص 
نمی شود زیرا آن کس که در قصاص نفس صاحب 
قصاص است، مجنی علیه نیست، بلکه اولیای دم وی 
هستند »َوَجَعلْنا لَِولیه سلطانًا« و منظور از »ولی« در 
آیه فوق »وّراث« مجنی علیه است. دلیل دیگر این که 
ثابت نیست و در صورت  از فوت  حق قصاص قبل 
ازهاق روح ثابت می گردد، لذا اذن در قتل نمی تواند 
دم  اولیای  و  نماید  ساقط  نیست،  ثابت  که  را  حقی 

بیمار، حق قصاص پزشک را خواهند داشت.
شیعه  فقهای  تمامی  شد  مالحظه  که  همچنان 
قتل،  در  مجنی علیه  رضایت  و  اذن  تأثیر  مورد  در 
اتفاق نظر دارند و معتقدند که اذن و رضایت مجنی 
اباحه ی عمل پزشک نمی شود و حرمت  علیه باعث 

عمل)قتل( را زایل نمی کند. 

2- در قانون مجازات اسالمی
وفق ماده 268 ق.م.ا: »چنان چه مجنی علیه قبل 
نماید، حق  عفو  نفس  قصاص  از  را  جانی  مرگ،  از 
قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از 

مرگ او، مطالبه قصاص نمایند.« 
اسالمی،  مجازات  قانون  با  اتانازیا  تطبیق  در 
خویش  رضایت  و  اذن  بیمار  که  موردی  میان  باید 
توسط  کشنده  عمل  انجام  از  قبل  قتل،  بر  مبنی  را 
پزشک اعالم می دارد و موردی که بیمار بعد از انجام 
عمل کشنده رضایت خود را بر قتل اعالم می نماید، 
قایل به تفکیک شد. چنان چه بیمار بعداز انجام عمل 
را  خود  رضایت  مرگبار،  داروی  تزریق  مانند  کشنده 
با  منطبق  پزشک  اعالم  دارد، عمل  قتل خویش  بر 
دانست  باید  گردید.  خواهد  مذکور  قانون   268 ماده 
که سقوط مجازات قصاص در ماده 268 به معنی آن 
نیست که پزشک به هیچ وجه مجازات نخواهد شد، 
بلکه در این مورد اولیای دم پس از مرگ مجنی علیه، 
حق مطالبه ی دیه مقتول را از پزشک خواهند داشت 
زیرا عمل پزشک در هر حال از مصادیق قتل عمد 
به واسطه رضایت مجنی علیه قصاص  بوده و صرفًا 
مصادیق  از  ق.م.ا   268 ماده  زیرا  نمی شود،  اجرا 
علل موجهه ی جرم نیست تا عمل وی را مباح کند 
همچنین هیچ یک از عوامل رافع مسؤولیت کیفری 
تا به واسطه آن به  این ماده به چشم نمی خورد  در 

سقوط سایر مجازات ها حکم بدهیم. 
قابل  مواردی  چنین  در  که  دیگری  مجازات 
ماده 612  در  مندرج  تعزیری  مجازات  است،  اعمال 
ق.م.ا است که مقرر می دارد:»هر کس مرتکب قتل 
از  ولی  داشته،  شاکی  یا  نداشته  شاکی  و  شود  عمد 
قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص 
نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم 

بررسی ابعاد حقوقی اتانازیا
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یا  مرتکب  تجری  بیم  یا  جامعه  امنیت  و  صیانت  و 
دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده 

سال محکوم می نماید.« 
نتیجه  آن که؛ چنان چه مجنی علیه )بیمار العالج( 
از  را  او  ناحیه پزشک،  از  از وقوع عمل کشنده  قبل 
مجازات عفو نماید و اذن و رضایت خویش را بروقوع 
قتل ابراز نماید، این اذن هیچ تأثیری بر فعل پزشک 
نخواهد گذاشت و عمل وی در این صورت عین قتل 
عمد و منطبق با بند )الف( ماده 206 قانون مجازات 
اسالمی خواهد بود، اما چنان چه اذن و رضایت بیماربعد 
از انجام عمل کشنده اعالم گردد، ولو این که قباًل نیز 
و  ماده 268ق.م.ا  با  منطبق  مورد،  باشد  اعالم شده 

قصاص  حق  سقوط  موارد  از 
خواهد بود.

اتانازیا در برخی  در مورد 
از کشورها جرم انگاری خاصی 
صورت گرفته است، به عنوان 
در  اتانازیا  مجازات  مثال 
و  حبس  سال  پنج  سوییس 
یا در ایتالیا از شش تا شانزده 
به هر  سال حبس می باشد و 
در  انگاری  جرم  خأل  حال 
احساس  ایران  حقوقی  نظام 

می شود. 

اتانازیای پاسیو به واسطه ی 
رضایت بیمار

اتانازیای پاسیو عبارت از قطع درمان بیمار است 
تا به واسطه آن بیمار خود به خود از بین برود. قطع 
درمان در این مورد ممکن است به دو شکل انجام 

پذیرد:
1- با انجام اعمال مثبت مادی مانند نبستن شیر 

سرم یا خارج کردن سرم از دست بیمار
2- به واسطه ی ترک فعل

چنان چه پزشک با اتکای به اذن سابق بیمار اقدام 
تأثیری  بیمار  سابق  عفو  و  اذن  نماید،  به  این عمل 
با  مطابق  پزشک  اقدام  و  گذاشت  نخواهد  جرم  در 
بند )الف( ماده 206ق.م.ا قتل عمد خواهد بود، زیرا 

نیز  را داشته و عمل وی  بیمار  پزشک قصد کشتن 
نبوده ولی در عمل سبب قتل  هر چند نوعًا کشنده 
بیمار گردیده است. اما چنان چه رضایت بیمار مبنی بر 
به مرگ  از عملیات منتج  سلب حیات خویش، پس 
اعالم گردد، عمل پزشک منطبق با ماده 268ق.م.ا 
و از موارد سقوط قصاص خواهدبود. به عنوان مثال 
پزشک پس از کشیدن سرم از دست بیمار، رضایت 
نظر  به  صورت  این  در  که  می کند  تحصیل  را  وی 
موجب  عمل  این  به  این که صرف  توجه  با  می رسد 
مرگ بیمار خواهد شد، لذا انطباق مورد با ماده 268 

خالی از اشکال خواهد بود.
بیمار  پزشک  زمانی که  یعنی  دوم،  مورد  در  اما 
خود  حال  به  را  محتضر 
اقداماتی  از  و  وامی گذارد 
نگهداشتن  زنده  برای  که 
انجام  نظیر  است،  الزم  وی 
دارو  تزریق  موقع،  به  معاینات 
وغیره، امتناع می نماید عده ای 
معتقدند که خودداری از دادن 
سلب  قصد  به  بیمار،  به  دارو 
پرستاری  یا  پزشک  حیات، 
که بر طبق قرارداد و یا حسب 
مداوا  مراقبت،  مسؤول  وظیفه 
در  را  است  بیمار  تغذیه  و 
معرض اتهام قتل عمدی قرار 

می دهد. 
برای  گردید،  بیان  فوق  در  که  آن چه  به  باتوجه 
تطبیق اتانازیای پاسیو با قوانین کیفری ایران، باید آن 
را با ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک 
به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب5 خرداد 
1354 تطبیق داد. وفق بند 2 ماده واحده فوق الذکر: 
»هر گاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به 
اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر 
جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام الزم و کمک 
به آن ها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش 
می توان  لذا  شد.«  خواهند  محکوم  سال  سه  تا  ماه 
گفت که عمل پزشک در ترک درمان، مشمول این 
بند از ماده واحده خواهد بود و منطبق با ماده 206 

عليه  مجنی  چنان چه 
وقوع  از  قبل  العالج(  )بيمار 
عمل كشنده از ناحيه پزشک، او را از 
مجازات عفو نمايد و اذن و رضايت 
نمايد،  ابراز  قتل  بروقوع  را  خويش 
اين اذن هيچ تأثيری بر فعل پزشک 

نخواهد گذاشت.

سید منصور زمانی )دادیار دادسرای عمومی و انقالب ایالم( 
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ق.م.ا  نیست.

ترحم  واسطه ی  به  پاسیو  و  اکتیو  اتانازیای 
پزشک

شد:  تفکیک  به  قایل  باید  نیز  مسأله  این  در 
مرتکب  مادی  مثبت  فعل  انجام  با  پزشک  چنان چه 
قتل بیمار گردد و به عبارتی، موجبات اتانازیای اکتیو 
بند  با  منطبق  وی  عمل  آورد،  فراهم  وی  برای  را 
)الف( ماده 206ق.م.ا و از مصادیق قتل عمد خواهد 
بر  اثری  جرم  ارتکاب  انگیزه  حال  هر  در  زیرا  بود، 
انگیزه در چنین  مسؤولیت کیفری پزشک نداشته و 
مواردی کاماًل بی تأثیر است، اما چنان چه پزشک به 
را  بیمار خود  موجبات مرگ  درمان،  ترک  واسطه ی 
به واسطه ترحم و دلسوزی فراهم نماید، بازهم باید 
قایل به تفکیک گردید: چنان چه ترک درمان ناشی 
ترک  عبارتی  به  و  باشد  مثبت  فعل  یک  انجام  از 
این صورت  باشد، در  به فعلی مثبت  درمان مسبوق 
باز هم عمل پزشک منطبق با بند )الف( ماده 206 
ق.م.ا خواهد بود، مگر آن که بیمار پس از آن رضایت 
خویش را اعالم نماید که در این صورت عمل مذکور 
چنان چه  اما  است.  ق.م.ا   268 ماده  مصادیق  از 
به  را  خویش  محتضر  و  صعب العالج  بیمار  پزشک، 
چون  بمیرد،  خود  خودی  به  تا  نماید  رها  خود  حال 
پزشک مرتکب فعل مثبت منطبق با قانون نگردیده، 
با بند 2 ماده واحده خودداری  عمل پزشک منطبق 
از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی خواهد 

بود و مجازات خاص خود را خواهد داشت.

اتانازیای ناشی از تقاضا و اذن و رضایت اولیای 
بیمار

مطرح  اتانازیا  انواع  از  فرض  این  در  آن چه 
و  صعب العالج  بیمار  اولیای  که  است  این  می گردد 
پزشک  از  دارد،  قرار  آستانه ی مرگ  در  که  محتضر 
معالج تقاضا  نمایند که بیمار را برای رهایی از درد و 
رنج ناشی از بیماری، از پای درآورد و پزشک نیز با 
باقی  بیمار  از عمر  این که مدت کوتاهی  از  اطمینان 
مطرح  که  سؤالی  درمی آورد.  پای  از  را  بیمار  مانده، 
می گردد این است که آیا اولیای بیمار که خود قباًل 
از قصاص خویش صرف نظر کرده اند و به قتل بیمار 

توسط پزشک رضایت داده اند، می توانند پس از مرگ 
بیمار از پزشک مطالبه قصاص یا دیه نمایند؟

در پاسخ به  این سوال نیز باید قایل به تفکیک 
شد؛ چنان چه اولیای بیمار، اذن و رضایت خویش را 
نیز به  بر تسریع مرگ بیمار اعالم نمایند و پزشک 
واسطه ی  این اذن مبادرت به کشتن بیمار نماید، نظر 
به  این که اواًل اولیای بیمار حق ندارند در مورد سلب 
حیات وی اذن و رضایت دهند و حیات و ممات هر 
کسی در دست خداوند است و ثانیًا با توجه به  این که 
مصادیق  از  مواردی  چنین  در  قصاص  حق  اسقاط 
»مالم یجب« بوده و اثری بر فعل پزشک ندارد، لذا 
اولیای دم بیمار  مانعی در جهت ثبوت حق قصاص 
هرچند  که  است  این  طرح  قابل  مطلب  نخواهد بود. 
اسقاط  و  وی  مرگ  به  بیمار  اولیای  رضایت  و  اذن 
پزشک  فعل  بر  تأثیری  آن ها  توسط  قصاص  حق 
که  می سازد  متبادر  ذهن  به  را  نکته  این  اما  ندارد، 
رضایت اولیای بیمار و تقاضای تسریع مرگ وی و از 
طرفی اسقاط حق قصاص توسط آن ها، علت ترغیب 
پزشک به قتل بیمار بوده و به عبارتی اولیای دم، خود 
معاون در قتل می باشند. اما در صورتی که پزشک به 
واسطه ی اذن و رضایت اولیای بیمار اقدام به تسریع 
در مرگ وی نماید، ولی قبل از مرگ بیمار، اولیای دم 
او را از قصاص نفس عفو نمایند، چنین عفوی صحیح 
و نافذ بوده و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ بیمار، 

مطالبه ی قصاص نمایند.

اتانازیای غیر مستقیم
اتانازیای غیر مستقیم عبارت از تلقین خودکشی 
آن،  واسطه ی  به  که  است  صعب العالج  بیماری  به 
بیمار خود را از قید و بند زندگی برهاند و خودکشی 

نماید.
چنین  می توان  قضیه  این  حقوقی  تحلیل  در 
قوانین  در  به  این که  توجه  با  که  نمود  اظهارنظر 
نمی شود  محسوب  جرم  خودکشی  ایران  کیفری 
به  ترغیب  یا  تلقین  بنابراین  برندارد،  در  مجازاتی  و 
خودکشی نیز که معاونت در آن محسوب می گردد، 
جرم محسوب نمی شود و مجازاتی نخواهد داشت. و 

مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.

بررسی ابعاد حقوقی اتانازیا
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تحوالت دیدگاه ها نسبت به اتانازیا 
انسان  آیا  است  مطرح  سؤال  این  جا  این  در 
می تواند در حیات خود تصرف نماید و داوطلبانه آن 

را از خود سلب نماید؟ 
حیات  مالک  انسان  می رسد  نظر  به  پاسخ،  در 
مقدس  مجموعه ی  از  جزیی  بلکه  نیست،  خویش 
هستی است که دارای ارزش ذاتی است. خودکشی 
به عنوان یک جرم بزرگ و تجاوز به حریم مقدس 
اختیار  در  حیات محسوب می شود و حیات و ممات 
خداوند سبحان است و تصرف در حیات بدون مشیت 

الهی خیانت در امانت است. 
که  دارند  اعتقاد  گروهی  غربی،  جوامع  در 
و  می باشد  وی  حیات  انسان،  هر  مالکیت  باالترین 

می تواند  بخواهد  وقت  هر 
و  بزند  خودکشی  به  دست 
کاستن از درد و رنج بر مبنای 
رأفتی که انسان دارد، می تواند 
و  باشد  راحت  مرگ  هدیه ی 
بیماران العالج و مرگ مغزی 
می توانند از آن بهره مند شوند. 
همین طور گروهی در ایاالت 
متحده آمریکا و کشورهای غربی 
معتقد هستند که امروزه اتانازیا 
و  اقتصادی  و  مادی  نظر  از 
اجتماعی به نفع جامعه است و 
انسانی که مغزش از کار افتاده 
و زندگی نباتی دارد و به ظاهر 

و  است  حتمی  مرگشان  که  کسانی  یا  و  است  زنده 
زندگی دردآوری دارند و درمان طوالنی الزم دارند، را 
باید از دارو یا غذا محروم کرد تا بمیرند، چون از نظر 
اجتماعی سودمند نیستند و از نظر اقتصادی هم ضرر 
می رسانند و باید از امکانات موجود برای بیمارانی که 
امکان زنده بودنشان بیشتر است، استفاده شود. اما در 
مکتب اسالم اساس، تقدس حیات است نه سودمند 
بودن از نظر اقتصادی. چنان چه اخالقی بودن رفتار 
نسبت به دیگران بر اساس مقدار نقصی که حاصل 
می شود، سنجیده شود، می بایست افراد عقب مانده و 
بیمار و سالمند را که دارای حداقل ارزش اقتصادی 

هستند، فدای دیگران کرد.

نتیجه 
الهی  ودیعه ی  آدمی یک  حیات  اسالمی  فقه  در 
لذا  نیست.  هیچ کس  دست  به  آن  اختیار  که  است 
ایران،  قوانین  و  اسالم  مقدس  شرع  در  »اتانازیا« 
مجازات قتل عمد را دارد. بیمار یا بستگانش حقی بر 
حیات ندارند. طبق ماده 206 ق.م.ا، مواردی که قاتل 
نوعًا  می دهد  انجام  که  کاری  و  ندارد  کشتن  قصد 
کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا 
نوعًا کشنده  آن  امثال  و  یا کودکی  ناتوانی  یا  پیری 
باشد، قتل عمد تحقق  آگاه  به آن  نیز  قاتل  باشد و 
یافته است. اتانازیا از جمله مواردی است که احتمال 
وقوع آن در هر جامعه ای می رود 
لذا باید این رفتار در قانون مورد 
توجه قرار گیرد و به طور مجزا 

جرم انگاری شود.

فهرست منابع 
تقریرات  حسین،  آقایی نیا،   .1
درس حقوق جزای اختصاصی، 

دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
آداب  و  اخالق  اعتمادیان،   .2
پزشکی، تهران،   انتشارات دانشگاه 

تهران ، 1368  
و  پزشکی  جوزف،  فلجر   .3
علیرضا  مترجمین:  اخالق، 
تهران،   دیگران،  و  خسروشاهی 

انتشارات آرمان،1367
االسالمی،  الجنایی  التشریع  عبدالقادر،  عوده،   .4
)حقوق جزایی اسالمی(، مترجمین: نعمت اله الفت، 
تهران، نشر  قربان نیا،  ناصر  سید مهدی منصوری و 

میزان، چاپ اول، 1373
5. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جلد 

اول، چاپ پنجم.
6. حجتی، سیدمهدی، تحلیل حقوقی مرگ شیرین، 
مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره30، بهار 

1379

در  به  اين كه  توجه  با 
خودكشی  ما  كيفری  قوانين 
جرم محسوب نمی گردد و لذا مجازاتی 
در برندارد، بنابراين تلقين يا ترغيب 
به خودكشی نيز كه معاونت در آن 
محسوب  جرم  می گردد،  محسوب 

نمی شود.

سید منصور زمانی )دادیار دادسرای عمومی و انقالب ایالم( 
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حکایت
)علیه السالم(  صادق  حضرت   
»ای  نوشت:  اباذر  به  مردی  فرمود: 
ابوذر  بیاموز.«  دانش  از  چیزی  من  به  اباذر! 
در جوابش نوشت: » اگر بتوانی به آن کسی که 
نوشت:  مرد  آن  نکن.«  بدی  داری  دوست  را  او  تو 
را  او  به آن کسی که  »آیا دیده ای که کسی بدی کند 
دوست دارد؟« ابوذر: مرقوم نمود: »بلی! نفس تو دوست ترین 
نفس ها است به تو زمانی که به خدا نافرمانی کنی در حقیقت به 

نفس خود بدی کرده ای.« )کشکول منتظری(
در زمان ابوحنیفه، خلیفه وقت، حضرت ملک الموت را در خواب 

دید و پرسید: از مدت عمر من چقدر باقی مانده؟
قابض االرواح در نظر خلیفه پنجه مبارک را بسط نمود و هر پنج 

انگشت به وی گشاده کرد.
تا  فرمود  بیدار شد. پس  خواب  از  رعب  و  هیبت  فرط  از  خلیفه 
معبران را حاضر آوردند و تعبیر خواب خویش را از ایشان طلب نمود، 
اندازه فکر خویش سخنی گفت، یکی می گفت پنجاه سال، دیگر  هر کس به قدر قوه و 

می گفت پنج قرن. 
خلیفه را دل بر آن ها قرار نگرفت تا آن که امر به احضار ابوحنیفه نمود، چون حاضر 
شد خلیفه خواب خود را برای او تقریر نموده و گفت مراد قابض االرواح از این پنج انگشت 

چه بود؟ 
در حال بی اهمالی جواب داد که اشاره به پنج علم است که حق تعالی هیچ کس را بر آن 
اطالع نداده که از آن جمله علم به آن است که انسان کی و در کجا می میرد )و عدد 462 
اشاره به همین مطلب است. آیه 32 سوره لقمان( چون خلیفه از ابوحنیفه این جواب را در 

تعبیر خواب بشنید، خوشحال شده او را جایزه الیقه داد. )کشکول منتظری(
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چکیده

یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری، مالکیت صنعتی است که شامل 
یکپارچه،  نوارهای  صنعتی،  طرح های  تجاری،  عالمت  بر  حق  اختراع،  حق 
نشانه های جغرافیایی، ارقام گیاهی و اسرار تجاری است. این حقوق در سطح 
بین المللی گسترش یافته اند و حقوق ایران نیز سعی در هماهنگ نمودن خود 
در  که  قوانینی  که  گونه ای  به  داشته است  بین المللی،  در سطح  توسعه  این  با 
سال های اخیر به تصویب رسیده است از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون 
حمایت از نشانه های جغرافیایی تا حدی به پرکردن خألهای موجود در حمایت 

از حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

کلید واژه ها: مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، اسرار تجاری، حق اختراع، 

نشانه های جغرافیایی

فكری مالكیت  حقوق 

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
محمدرضا الهی منش
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درآمد
»حقوق مالکیت فکری«، مجموعه ای از قواعدی 
است که هر کشور در دفاع و صیانت از دست آوردهای 
باید  هنری  و  ادبی  و  صنعتی  زمینه های  در  جدید 
رعایت نماید تا صاحبان افکاری که اندیشه ی صنعتی 
یا هنری خود را به صورت یک محصول عینی ارائه 
داده اند، از حفاظت آن در مقابل تقلب، جعل، دستبرد 
مالکیت  حقوق  باشند.  مطمئن  نامشروع،  استفاده  و 
فکری در حقیقت مجموعه ای از قواعد حقوقی است 
که بستر امنیت فکری نوآوران را فراهم نموده و به 
آن ها اطمینان می بخشد که حاصل پژوهش های آنان 
با رعایت تشریفات قانونی متعلق به خود آن ها است 
و هیچ کس نمی تواند حاصل تفکر دیگری را به طرق 

نامشروع از آن خود نموده یا آن را تصاحب نماید. 
حدود  صنعتی،  مالکیت  تعریف  به  نوشتار  این 
نحوه حمایت  و  عنوان  این  در  مندرج  آن، مصادیق 

قانونگذار ایرانی از آن می پردازد. 

تعریف حقوق مالکیت فکری
برخی از صاحب نظران در زمینه حقوق مالکیت 
فکری بر این باورند که ارائه تعریفی دقیق از مالکیت 
فکری ممکن نیست زیرا از طرفی ماهیت مصادیق 
واحد  تعریف  که  است  متنوع  چنان  فکری  مالکیت 
نمی تواند همه آن ها را در برگیرد و از طرف دیگر مبانی 
نظری اعتبار مالکیت فکری و به تبع آن نظام های 
تفاوت های  دارای  فکری،  مالکیت  بر  حاکم  حقوقی 
اساسی هستند که به دشواری می توان تعریف جامعی 

)Drahos,1998(.از مالکیت فکری ارایه کرد
فکری  مالکیت  حقوق  از  دراهوس  پیتر  آقای 
به  می کند.  یاد  معلومات«  از  انتفاع  عنوان »حق  به 
طوری که حقوق مالکیت فکری به دارنده حق، اجازه 
اطالعات  منافع  از  انحصاری  صورت  به  تا  می دهد 
خود بهره برده و دیگران را از بهره برداری از اطالعات 

منع کند. 
معنوی،  می نویسند:»حقوق  ازحقوقدانان  برخی 
حقوقی است که به دارنده و صاحب آن اختیارانتفاع 
انحصاری از فعالیت و فکر وابتکار انسان را می دهد.« 

)کاتوزیان،بی تا،ص25(

تعریف دیگر آن است که: »مالکیت ادبی مبین 
حق آفریننده اثر است و حق انحصاری بهره برداری 
را در مدتی محدود به او و ورثه ی او می دهد.« یا در 
تعریف مالکیت صنعتی، می نویسد: »مالکیت صنعتی 
جلب  برای  وسیله  هرگونه  استعمال  انحصاری  حق 
تصویر،  تصدیق،  عالمت،  استعمال  مانند:  مشتری، 
است.«  غیره   و  اختراع  ورقه  مدل،  تجاری،  اسم 
)جعفری لنگرودی، 1378، ج4، صص3153-3157(

تقسیم بندی حقوق مالکیت فکری 
مالکیت  بخش:  دو  بر  مشتمل  فکری  مالکیت 
بخش  در  است.  هنری  و  ادبی  مالکیت  و  صنعتی، 
مالکیت صنعتی خصوصًا حق اختراع، عالیم صنعتی 
مبدأ  نشانه های  صنعتی،  طرح های  تجارتی،  و 
بخش  در  و  می شوند  واقع  بحث  مورد  جغرافیایی، 
و  مصنفان  مؤلفان،  حقوق  هنری،  و  ادبی  مالکیت 
رایانه ای  افزارهای  نرم  پدیدآورندگان  و  هنرمندان 

مورد بررسی قرار می گیرد. 

2- پیشینه  مالکیت صنعتی 
1- در سطح بین المللی 

امروزه قوانین مربوط به مالکیت فکری به ویژه 
در ارتباط با عالیم تجارتی و صنعتی، چهره ی جهانی 
و بین المللی یافته و تمایل کشورها برای متحدالشکل 
کردن قوانین مربوط به مالکیت صنعتی و حمایت از 
آن در بعد جهانی و فراملـی افزایش پیدا کرده است. 
کنوانسیون  با  صنعتی  مالکیت  شدن  جهانی  حرکت 
پاریس در سال 1883 شروع شد. کنوانسیون  پاریس: 
این اولین سند بین المللی راجع به مالکیت صنعتی، 
است که به کرات مورد تجدید نظر واقع شد و دولت 
متعاقبًا  شد.  ملحق  آن  به   ،1337 اسفند  در  ایران 
عمل  به  اصالحات  به  الحاق  قانون   1377 سال  در 
آمده در کنوانسیون پاریس، برای حمایت از مالکیت 
 ،1979 و   1967 سال های  به  استکهلم  در  صنعتی 
تأیید شورای  و  اسالمی  به تصویب مجلس شورای 

نگهبان رسید. 

فكری مالكیت  حقوق 
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2- در حقوق ایران  
صنعتی  مالکیت  حقوق  از  حمایت  ما  کشور  در 
در  قوانین متعددی  و  دارای سابقه ای طوالنی است 
مصوبه   اولین  رسیده است.  تصویب  به  رابطه  این 
مجازات  قانون  مالکیت صنعتی،  با  رابطه  در  قانونی 
عمومی است، که به دلیل کاستی های موجود در آن 
تجارتی  عالیم  ثبت  قانون   ،1310 درتیرماه  بعدها 
واختراعات، به تصویب رسید و همچنان الزم االجرا 
قانون  عنوان   به  می توان  را  قانون  این  می باشد. 
مادر حقوق مالکیت صنعتی به شمار آورد. آیین نامه 
اجرایی این قانون در سال 1337 به تصویب رسید. 
به عالوه در سال 1328 آیین نامه ای تصویب شد که 
نصب و ثبت عالیم صنعتی برای برخی از کاالهای 

آرایشی  و  خوراکی،  دارویی، 
را اجباری کرد. 

قانون  تصویب  از  پس 
در  واحده ای  ماده  مزبور، 
 ،1310 ماه  تیر   22 تاریخ 
اجرای  ضمانت  خصوص  در 
کیفری نقض کنندگان حقوق 
عالیم تجارتی واختراعات، به 
تصویب رسید که مواد 244 و 
قانون مجازات عمومی   249
 را نسخ نموده است. این ماده 
مانع  و  جامع  قانونی  واحده، 
این که  از  صرف نظر  و  بود 
به  می باشد،  متروک  امروزه 

نظر می رسد کماکان قابلیت اجرا دارد. 
در خصوص ضمانت اجرای کیفری حقوق عالیم 
برخی  دارد.  وجود  آرا  تشتت  اختراعات،  و  تجارتی 
معتقدند که تعرض به حقوق مالک عالیم تجارتی و یا 
اختراع، جنبه کیفری نداشته و فقط جنبه حقوقی دارد. 
بعضی از حقوقدانان قایل به  این نظر هستند که مواد 
529 و 530 قانون مجازات اسالمی ضمانت اجرای 
تعرض به حقوق مالک عالمت تجارتی می باشد و در 
قانون  در  اختراع،  مالک  حقوق  به  تعرض  خصوص 

مجازات اسالمی تصریحی وجود ندارد. 
اداره  نظریه شماره 7/28 - 1378/2/4  مطابق 

حقوقی قوه قضاییه: » استفاده از عالیم تجارتی ثبت 
شده یا شبیه سازی شده، مشمول مواد 529 و 530 

قانون مجازات اسالمی است.« 
مواد 529 و 530 قانون مجازات اسالمی، حقوق 
شخص حقیقی را نسبت به مالکیت عالمت تجارتی 
شناسایی ننموده است و شخص حقیقِی مالِک عالمت 
کیفری  طریق  از  را  خود  حقوق  نمی تواند  تجارتی 
مجازات  قانون  در  مذکور  حمایت  و  نماید  حمایت 
تجارتی شخص  به حقوق عالمت  اسالمی، محدود 

حقوقی می باشد.
هیچ  اسالمی  مجازات  قانون  در  این،  بر  عالوه 
شده،   ثبت  اختراعات  از  حمایت  خصوص  در  ماده ای 
پیش بینی نشده است. با توجه به محدودیت های مواد 
مجازات  قانون   530 و   529
بر  مبنی  را  نظر  این  اسالمی 
در  مصرح  قانون  وجود  عدم 
و  تجارتی  عالیم  خصوص 
اختراعات در این قانون تقویت 
می نماید. البته باید توجه داشت 
اختراعات،  ثبت  قانون  که 
عالیم  و  صنعتی  طرح های 
 1386/11/3 مصوب  تجارتی 
در ماده61 نقض حقوق مربوط 
اختراع  و  تجارتی  عالیم  به 
دانسته  کیفری  وصف  واجد  را 
نظر  در  مجازات  آن  برای  و 

گرفته است.
از  حمایت  قانون  زمینه،  این  در  دیگر  قانون 
به   1383 سال  در  که  است  جغرافیایی  نشانه های 
ایران در سال 1337  تصویب رسیده است. همچنین 
مالکیت  از  حمایت  برای  پاریس  کنوانسیون  به 
آن  اصالحات  آخرین  به   1377 سال  در  و  صنعتی، 
و در سال 1380 به سازمان جهانی مالکیت معنوی، 
در سال 1382 به موافقت نامه و پروتکل مادرید در 
رابطه با ثبت بین المللی عالیم تجارتی، و در سال 
1383 نیز به موافقت نامه مادرید راجع به مشخصات 
در  لیسبون  نامه  موافقت  همچنین  و  مبدأ  غیرواقع 
آن ها  بین المللی  وثبت  مبدأ  اسامی  از  حمایت  مورد 

مربوط  قوانين  امروزه 
ويژه  به  فكری  مالكيت  به 
در ارتباط با عاليم تجارتی و صنعتی، 
چهره ی جهانی و بين المللی يافته و 
متحدالشكل  برای  كشورها  تمايل 
مالكيت  به  مربوط  قوانين  كردن 
بعد  در  آن  از  حمايت  و  صنعتی 

افزايش  فراملـی  و  جهانی 
پيدا كرده است. 

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(
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ملحق شده است. 

شاخه های مالکیت صنعتی 
1- حق اختراع

مصوب  اختراعات  و  عالیم  ثبت  قانون  در 
1310تعریفی از اختراع به عمل نیامده است. در طرح 
اختراع  اسالمی درتعریف  شورای  مجلس  تقدیمی 
چنین آمده است: »اختراع به معنای فکر یک مخترع 
است که در زمینه فناوری، راه حل عملی برای یک 

مسأله خاص ارائه می کند.« 
برای  که  است  انحصاری  حقی  اختراع،  حق 
صاحب یک اختراع در نظر گرفته می شود و منظور 
از اختراع در این جا، هر محصول یا فرایندی است که 
راهی برای انجام کاری یا راه حلی جدید برای یک 

مسأله باشد.
پس اختراع لزومًا نباید خیلی برجسته و یا دارای 
ارزش علمی  خیلی باال باشد. حمایت از حق اختراع 
دارای محدودیت زمانی و حداکثر بیست سال است 
خارج  مخترع  انحصار  از  اختراع  حق  آن  از  پس  و 
می شود.  منتقل  جامعه«)1(  عمومی  »حوزه ی  وبه 
داشت که  را خواهد  ثبت  قابلیت  در صورتی  اختراع 
خواهیم  آن  به  این جا  در  که  باشد  معیارهایی  واجد 

پرداخت: 

1-1- شرایط حق اختراع 
1-1-1- جدیدبودن و نو بودن 

برای این که اختراعی بتواند ورقه اختراع داشته 
و  ایران  اختراعات  ثبت  )قانون  باشد.  نو  باید  باشد، 
انگلستان(.   1977 اختراع  نامه  گواهی  کسب  قانون 
اختراع وقتی نومحسوب می شود که به عنوان بخشی 
از »آخرین یافته های علمی« محسوب نشود. عبارت 
موّسعی  نحو  به  علمی«  دست آوردهای  »آخرین 
تعریف شده و تمام مواردی که قبل از تاریخ اختراع 
در  را  باشد  دسترسی  قابل  دنیا  تمام  در  نظر  مورد 
آخرین  وسیله  به  کاری  اگر  بنابراین  می گیرد.  بر 
باشد،  بینی شده  یا پیش  افشا  دست آوردهای علمی 

نمی تواند به عنوان اختراع تلقی شود. 
اختراع  است که  این  اختراعی مستلزم  بودن  نو 
افشا شده است،  قباًل  که  باشد  آن چیزی  از  متفاوت 

به  این صورت که اطالعات فنی افشا شده در ورقه 
اختراع، قباًل برای عموم قابل دسترسی نبوده است و 
دلیل این که ورقه ی اختراع دولتی برای محصوالت یا 
فرایندهایی که قباًل شناخته شده باشند داده نمی شود، 
این است که چون نو و جدید بودن تضمینی است که 
از انجام چیزی که  ورقه های اختراع دولتی مردم را 
آن ها قبل از اعطای ورقه ی اختراع انجام می دادند، 

باز نمی دارد. 
)Bently and Sherman,pp:413and next(

را  اختراع  بودن  »نو«  شرط  که  دیگری  عامل 
منافع  به  تنها  مردم  که  است  این  می کند  توجیه 
بر  که  می  پردازند  هزینه  اختراعی  ورقه  انحصاری 
اساس آن بتوانند به اطالعاتی دسترسی پیدا می کنند 
اطالعات  آن  به  نمی توانستند  دیگری  نحو  به  که 
دست یابند. و معیار جدید و نو بودن اختراع در مقابل 
تمام اطالعاتی است که پیش از تاریخ اختراع قابل 
دسترسی بوده و صرف نظر از این که مکان و یا شکل 

)I bid ,p :414(.ارائه ی اطالعات چه بوده است
به طور خالصه می توان گفت که جدید و نوبودن 

اختراع یعنی:
- عدم توضیح و تشریح قبلی اختراع به صورت 

شفاهی 
- عدم توضیح و تشریح قبلی اختراع در نشریات 

و سایر مکتوبات
امکان  یا  اختراع  از  عمومی  استفاده  عدم    -

استفاده عمومی  
- عدم درخواست قبلی برای ثبت توسط شخصی 

دیگر برای همان اختراع
 نکته قابل تأمل در حقوق ایران، تبصره ماده 37 
قانون ثبت عالیم تجارتی و اختراعات می باشد که به 
موجب این تبصره: »هر اختراع یا هر تکمیل اختراع 
در  خواه  ثبت،  تقاضای  تاریخ  از  قبل  که  موجودی 
ایران و خواه در خارجه نوشته جات یا نشریاتی که در 
دسترس عموم است، شرح یا نقشه آن منتشر شده و 
یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع 
جدید محسوب می گردد.« به نظر می رسد در تحریر 
این تبصره اشتباه رخ داده است و کلمه آخر به جای 
»نمی گردد« اشتباهًا »می گردد« به چاپ رسیده است. 
این اشتباه در نسخه های روزنامه رسمی سال 1310 

نیز دیده می شود.

فكری مالكیت  حقوق 
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2-1-1- گام ابداعی داشتن )1( و آشکار نبودن 
اختراع)2( 

داشته  دولتی  اختراع  ورقه ی  می تواند  اختراعی 
داشته  نیز  ابداعی«  »گام  برنوبودن،  عالوه  باشدکه 
برای شخص  داردکه  ابداعی  گام  وقتی  باشد.اختراع 
ماهروحرفه ای نیزشناخته شده نباشد.برای هماهنگی 
و  »آشکار  عبارت  از  که  متفاوتی  نگرش های  بین 
روشن بودن« وجود داشت، اداره ثبت اختراعات اروپا 
ارائه کرد که  ابداعی  ارزیابی گام  را برای  رویکردی 
اقتصادی وشفاف بود.آن ها در این رابطه،  به نوعی، 
 )3( حل«  راه  و  مسأله  به»نگرش  کردندکه  ارائه  تکنیکی 
از  تصویری  بر  مبتنی  مذکور  نگرش  است.  معروف 
»اختراع به عنوان راه حلی برای یک مسأله ومعضل« 

است. بنابراین گام ابداعی به 
از مسأله ی  عنوان»گامی 
فنی برای حل آن مسأله« 
به  به شمار می رود. پس 
آیا  بپرسیم  که  این  جای 
یک اختراع آشکار و بدیهی 
ثبت  اداره ی  خیر؟  یا  است 
گونه  این  اروپا  اختراعات 
که:  می کند  رامطرح  سؤال 
مورد  در  که  اختراعی  آیا 
برای  گرفته  صورت  مسأله  
شخص ماهر در این زمینه، 
روشن و بدیهی بوده است یا 
برای  دیگر  عبارت  به  خیر. 

این که اختراعی بتواندگواهینامه ی دولتی داشته باشد، 
راه حل آن نبایستی برای شخص ماهر در آن زمینه 

پیش از تاریخ اختراع، معلوم و روشن باشد. 
)Bently and Sherman,Opcit,p:440(

را  مذکور  معیار  انگلستان  دادگاه های  اما 
نپذیرفتند و در عوض، آن ها نگرشی را که در رأی ویند 

سرفر )4( اتخاذ شده بود، پذیرفتند. در این رأی، دادگاه 
ابداعی  مفهوم  باید  دادگاه  که  داد  رأی  پژوهشی 
توصیف  و  توجه  مورد  را  اختراع  ورقه ی  در  مندرج 
قرار دهد و قاضی باید تفاوت های موجود بین اختراع 
مورد نظر و فن و حرفه ی از پیش موجود را تشریح 
کند و به  این پرسش پاسخ دهد که آیا اختالف های 
آن دو گام هایی دارد که برای شخص ماهر در این 
اختراع مورد  آیا دانش  بوده و  زمینه روشن و معلوم 

ادعا نیازمند به درجه ای از اختراع دارد یا خیر. 
معلوم  و  »روشن  مفهوم  تعیین  در  حال  هر  به 
به  انگلستان   1977 اختراعات  قانون  در  که  بودن« 
کار رفته، دادگاه ها به رأی مذکور استناد می کنند و نه 
به »نگرش مسأله و راه حل آن.« با وجود این، امروز 
رو  عقیده  این  انگلستان  در 
به افزایش است که »نگرش 
در  آن«  حل  راه  و  مسأله 
شود.  استفاده  نیز  انگلستان 

 )Ibid,p:440(
در نهایت می توان گفت 
ابداعی  گام  متضمن  که 
بودن و آشکار نبودن اختراع 

یعنی: 
که  شخصی  برای   -
مهارت  دارای  رشته  آن  در 
معمولی است، بدیهی، آشکار 

و قابل پیش بینی نباشد. 
و  دانش  با  اختراع   -

اطالعات موجود در آن رشته، تفاوت داشته باشد. 
برای  را  حلی  راه  یا  کند  حل  را  مسأله ای   -
موجود  آثار  به  مؤثری  مزیت  یا  دهد  ارائه  مشکلی 

اضافه کند. 
- همچنین در »موافقت نامه جنبه های تجاری 
عنوان  به  ابتکاری  گام  معنوی«،)5(  مالکیت  حقوق 

مستلزم  اختراعی  بودن  نو 
اين است كه اختراع متفاوت از آن 
چيزی باشد كه قباًل افشا شده است، 
به  اين صورت كه اطالعات فنی افشا 
شده در ورقه اختراع، قباًل برای عموم 

قابل دسترسی نبوده است.

1.Inventive Step
2.be non-obvius
3.The Problem and Solution Approach
4.Windsurfer
5.Agreement Between the WIpo and WTO Agreement on Trade Related As-

pects of  Intellectual Property Rights.

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(
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یکی از شرایط اساسی اختراع بیان شده است. 

قابلیت  و  استفاده  قابلیت  بودن  مفید   -1-1-3
کاربرد در صنعت

مطابق این شرط، اختراع باید: 
- ایده های تئوری محض نباشد. 

- برای ساخت یک محصول یا بخشی از یک 
محصول یا ایجاد یک فرایند، یا بخشی از یک فرایند 

مفید باشد. 
- قابلیت ساخت و تولید را در عمل داشته باشد. 
ابزارهای  و  تکنولوژیک  فعالیت  حوزه ی  در   -

فنی، قابل استفاده باشد.
را  اختراع   به کاربرد صنعتی  قانون جدید،  ماده 

تصریح نموده است.  

4-1-1- الزام به افشای نوآوری 
اختراع باید در تقاضانامه ی ثبت اختراع به گونه ای 
تشریح و افشا شود، که برای شخصی که در آن رشته 
دارای مهارت است، قابل اعمال باشد. اسناد اختراعات 
ثبت شده در سایت های اینترنتی، قابل دستیابی هستند 
و می توانند ابزار مناسبی برای توسعه ی تکنولوژی در 

صنایع داخلی محسوب شوند. 
در قانون ثبت عالیم تجارتی و اختراعات ایران، 
مراجعه به اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع، 
هرکس  و  است  آزاد  اختراع  ورقه  صدور  از  پس 
یا  اختراع  ورقه  به  مربوط  اوراق  و  اسناد  از  می تواند 
نماید.  تحصیل  مصدق  سود  آن  به  راجعه  معامالت 
از  پس  فقط  اختراع  هر  اسناد  و  مدارک  به  مراجعه 
نیز  امکان  این  و  می باشد  مجاز  اختراع  ورقه  صدور 
بررسی  به  مخترعین  تشویق  و  ترغیب  جهت  به 
و تکمیل  انگیزه در اصالح  ایجاد  و  قبلی  اختراعات 

آن اختراعات می باشد. 
مفهوم انحصاری بودن حق اختراع در این است 
که نمی تواند بدون رضایت صاحب اختراع به صورت 
تجاری ساخته، استفاده، توزیع یا فروخته شود: و این 
شناخته  رسمیت  به  دادگاه ها  سوی  از  معمواًل  حق 
می شود، و رأی بر »توقف نقض اختراع ثبت شده«، 

صادر می گردد. 
صاحب حق اختراع می تواند، حق خود را منتقل 

کند یا مجوز )پروانه( استفاده از آن را در قالب قرارداد 
اجازه ی بهره برداری )انتفاع(، به دیگری واگذار کند. 
سال(  بیست  )معمواًل  حمایت  دوره  انقضای  از  پس 
حمایت از حق اختراع پایان می یابد و اختراع به حوزه 
اموال عمومی وارد می شود. پروانه ی ثبت اختراع که 
از یک فکر مفید و جدید حمایت می کند، در مقابل 
مخترع  برای  موقت  مأمنی  بازار،  رقابت  فشار های 
پروانه  شرایط  به  محدود  مأمن،  این  می کند.  ایجاد 

اختراع است ولی سال ها مستحکم باقی می ماند. 
ثبت اختراع از چند طریق می تواند موجب رونق 

اقتصاد گردد: 
- ثبت اختراع، باعث تشویق تحقیق و توسعه در 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می شود. 
- ثبت اختراع، فن آوری ها و تجارت های جدید 

را یاری می کند. 
- شرکت ها به جمع آوری پروانه های ثبت اختراع 
قراردادهای  و  معامالت  در  آن ها  از  و  می پردازند 
لیسانس )پروانه ی بهره برداری(، سرمایه گذاری مشترک 

و دیگر معامالت درآمدزا استفاده می کنند. 
انتقال  می تواند  اختراع  ثبت  پروانه  اطالعات   -
مقابل  در  کند.  تسهیل  را  سرمایه گذاری  و  فناوری 
اختراع  باید جزییات  اختراع،  ثبت  پروانه   صدور یک 
اختراعات ثبت شده،  اینترنتِی  افشا شود. سایت های 
منبعی غنی برای اطالعات فنی محسوب می شوند. 

2-1- ماهیت ورقه اختراع 
ورقه ی اختراع عبارت از سندی است که از ناحیه 
دولت صادر و به دارنده آن، حق استفاده انحصاری از 
اختراع و طرق رسیدن به آن را می دهد و به تقاضای 

مخترع حق سالبه را برای او شناسایی می کند. 
که  است  مالکیتی  حق  اختراع،  ورقه ی  بر  حق 
این  و  نموده است  تملک  را  آن  اختراع  ورقه  مالک 
تملک از طریق تحصیل ورقه اختراع صورت می گیرد 
اختراع  ورقه ی  آوردن  دست  به  صورت  در  تنها  و 
است که مخترع بر اختراع خود حق انحصاری پیدا 
می کند. در صورت عدم صدور ورقه ی اختراع دولتی، 
اختراع به عنوان دانش فنی شمرده شده که نمی تواند 

موضوع حق سالبه قرار گیرد. 
درمورد ورقه اختراع، تحلیل های متفاوتی صورت 

فكری مالكیت  حقوق 
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گرفته است. در دکترین حقوقی معاصر، ورقه اختراع 
به عنوان یک قرار داد است که بین دولت و مخترع 
بسته می شود. به موجب این قرار داد، مخترع متعهد 
عمومی  نفع  خاطر  به  را  خود  اختراع  که  می شود 
نیز  دولت  عوض  در  و  کند  آشکار  و  اعالم  جامعه 
متعهد می شود در مدت زمان معینی حق انحصاری 

بهره برداری از اختراع مزبور را برای او حفظ کند. 
نکته حائز اهمیت این است که در حقوق مالکیت 
فکری بین المللی، حقوق حاصله از اختراع ثبت شده 
ساخت،  از  دیگران  منع  برای  انحصاری  حق  شامل 
استفاده، در معرض فروش قرار دادن، فروش و واردات 
ورقه ی  دیگر،  عبارت  به  ثبت شده می باشد.  اختراع 
اختراع، حق ساخت، استفاده، در معرض فروش قرار 

دادن، فروش و واردات را به 
مالک آن نمی دهد و مخترع 
انحصاری  دارای حق  صرفاً 
برای منع دیگران از ساخت، 
فروش  معرض  در  استفاده، 
قرار دادن، فروش و  واردات 
خود  شده  ثبت  اختراع 

می باشد. 
در حقوق ایران مطابق 
ماده 24 قانون ثبت عالیم 
تجارتی و اختراعات، مخترع 
در  انحصاری  حق  دارای 
خود  اختراع  از  استفاده 
با  مفهوم  که  این  می باشد 

تعاریف و رویه بین المللی در خصوص اختراع کاماًل 
متفاوت می باشد. 

آن  رغم  به  را  مصرفی«  »مدل های  باید  ضمنًا 
که شبیه اختراع بوده و به آن »اختراع کوچک« نیز 
می گویند، از اختراع تفکیک نمود. مدل های مصرفی 
به دارنده ی آن حق انحصاری برای منع دیگران از 
استفاده تجاری از یک اختراع را برای مدتی محدود 

اعطا می نماید. 
شرایط الزم برای ثبت مدل مصرفی، آسان تر از 
اختراع است. شرط نو و جدید بودن از شرایط اساسی 
که  حالی  در  می باشد  مصرفی  مدل  حمایت  و  ثبت 
می تواند  نبودن«،  »آشکار  یا  ابداعی«  »گام  شرایط 

مورد لحاظ قرار نگیرد. 
این  می باشد  طرح  قابل  جا  این  در  که  سؤالی 
است که آیا ترکیبات دارویی به عنوان اختراع قابل 

ثبت می باشند یا خیر ؟ 
عالیم  ثبت  قانون   28 ماده   3 بند  در  آن چه 
گردیده است  منع  آن  ثبت  اختراعات  و  تجارتی 
ترکیبات  نه  و  است  دارویی  ترتیبات  و  فرمول ها 
دارویی، و ماده 27 قانون مزبور ثبت مواردی از جمله 
وسیله ی  هر  یا کشف  جدید  ابداع محصول صنعتی 
جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید را مجاز 
شمرده است. بنابراین اکتشافات و اختراعات واقعی که 
از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیایی 
عنصر جدیدی به دست می آورد که با عوامل ترکیبی 
آن از جهت جنس و خاصیت 
نظر  مورد  متـفاوت می باشد، 
قانونگذار نبوده واز نظر لغوی 
با  ترتیبات  کلمه  معنای  نیز 
متمایز  یکدیگر  از  ترکیبات 

است. 
هیأت عمومی  دیوان عالی 
رویه  وحدت  رأی  کشور طی 
شماره 615-1376 چنین نظر 
داده است: »ماده 27 قانون ثبت 
عالیم و اختراعات مصوب تیر 
اطالق  طور  به   1310 ماه 
ابداع  ثبت،  تقاضای  پذیرش 
هر محصول صنعتی جدید و 
به  اعمال وسایل موجوده  یا  کشف هر وسیله جدید 
محصول  یا  نتیجه  یک  تحصیل  برای  جدید  طریق 
قانون  از مزایای مقرر در ماده 26  استفاده  را جهت 
مذکور تجویز نموده که در نتیجه ناظر به ابداعات و 
اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد. بند 3 ماده 
دارویی«  ترتیبات  و  »فرمول ها  موصوف  قانون   28
صرفًا ناظر به مواد و اجزای تشکیل دهنده ی هر دارو 
بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده27 قانون ثبت 
اختراعات است. هیأت عمومی دیوان عالی  و  عالیم 
دارویی  ترکیبات  و  مواد  تهیه  طریقه  »ثبت  کشور 
را  الذکر  قانون فوق  ماده 27  جدید« در حدود مفاد 
مجاز شمرده و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که 

مطابق  ايران  حقوق  در 
ثبت عاليم  قانون  ماده 24 
تجارتی و اختراعات، مخترع دارای حق 
خود  اختراع  از  استفاده  در  انحصاری 
تعاريف  با  مفهوم  كه اين  می باشد 
و رويه بين المللی در خصوص اختراع 

كاماًل متفاوت می باشد. 

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(
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مآاًل متضمن این معنا است را تأیید می نماید.« 

2- عالمت تجاری )1(
 1-2 تعریف عالمت تجاری 

عالمت تجارتی عبارت است از هر نشانه  تمایز 
بخشی که کاال یا خدمات مشخصی را که به وسیله 
ارائه  خدماتی  یا  تولیدی  شرکت های  یا  اشخاص 
قبیل:  از  می کند.  مشخص  و  معرفی  می گردند، 

عالمت کوکاکوال، و عالمت بنز.
یا  تجاری  دارای عالیم  که  یا خدمتی  کاال  هر 
ترکیبی از عالمت هایی است که آن کاال را از دیگر 
عالیم  حقوق  از  می سازد،  متمایز  خدمات  یا  کاالها 
به  عالیم  گونه  این  بود.  خواهد  برخوردار  تجارتی 
عناصر عددی  اسامی  شخص، حروف، شماره،  ویژه 
از عالیم  ترکیبی  نیز هرگونه  و  ازرنگ ها  ترکیبی  و 
موصوف دارای ویژگی برخورداری از ثبت به عنوان 

عالمت تجاری هستند. 

2-2- انواع عالیم تجاری 
به  فقط  اخص:  معنی  به  تجاری  عالمت 
منظورتشخیص کاالهای تولیدی هر شخص به کار 
می رود. »عالمت خدمات«)2( به منظور تمایز خدمات 
جمعی)3(  است.عالمت  هر شخص  توسط  شده  ارائه 
عالمت مربوط به یک اتحادیه که اعضای اتحادیه از 

آن استفاده می کنند، می باشد. 
عالمت مشهور در کنوانسیون پاریس و موافقت 
نامه ی تریپس بدون ارائه تعریفی از آن مورد حمایت 
مالکیت  جهانی  سازمان  تعریف  طبق  گرفت.  قرار 
معنوی، عالیم مشهور عالیمی هستند که از دیدگاه 
مقام ذی صالح کشوری که حمایت از عالمت در آن 

مطرح و مورد نظر است، مشهور تلقی گردد. 
گواهی)4( عالمت  تجاری  عالمت  پنجم  نوع 
کیفیت  و  وضعیت  کننده  اعالم  که  است  )تأییدی( 

خاص کاال و خدمات است.

3-2- معیارهای ثبت عالمت تجاری 
این معیارها عبارتند از:

 - معیار متمایزسازی )امکان تمایز و تشخیص(
- معیار عدم القای شبهه )نباید مصرف کننده ی 
بیاندازد و متضمن نقل، تقلید  معمولی را به اشتباه  
در خصوص یک  اشتباه  موجد  شباهت  یا  ترجمه  یا 

عالمت شناخته شده ی قبلی باشد.(
- عدم مخالفت با نظم عمومی و اخالق حسنه.

رسمی،  نشان های  و  عالیم  ثبت  ممنوعیت   -
پرچم ها، نشان های نظامی، دولتی و...

4-2- حقوق ناشی از ثبت عالیم تجاری 
حق استفاده از عالمت تجاری، حق منع دیگران 
از استفاده وحق واگذاری استفاده از عالمت تجاری به 
دیگران حقوق متعلق به ثبت عالمت تجاری است. 

حق واگذاری به طرق، مختلف قابل تصور است 
نوع  متداول ترین  که  مالکیت  حق  فروش،  جمله  از 
داد  قرار  طرفین  اراده  با  می باشد  آن  مالکیت  تغییر 
صورت می گیرد. در حقوق ایران و کنوانسیون پاریس 

نیز اصل واگذاری آزاد عالمت پذیرفته شده است. 

اعطای اجازه استفاده و انتفاع )5(
از عالمت تجارتی تحت عنوان لیسانس در ماده 
19 آیین نامه قانون ثبت عالیم و اختراعات ایران ذکر 
شده است. این ماده مقرر می دارد. »در مواردی که 
صاحب عالمت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن 
را به دیگری اجازه دهد، این اجازه در صورتی معتبر 

خواهد بود که در ایران به ثبت رسیده باشد...«  
عرف  در  عالمت،  از  دیگری  استفاده  اجازه 
تجارتی به »حق استفاده از عالمت تجارتی یا حق 

انتفاع« معروف است. 
»لیسانس در مورد حقوق مربوط به حق اختراع، 
حمایت، طرح های صنعتی،  مورد  مصرفی  مدل های 
تجارتی،  عالمت  و  جدید  گیاهان  )ارقام(  گونه های 
مجوزی است که به وسیله صاحب حق )جواز دهنده( 

1.Trade Mark
2.Service Mark
3.Collective Mark
4.Certification Mark
5. Licensing

فكری مالكیت  حقوق 
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تا  می شود  اعطا  گیرنده(  )جواز  دیگری  شخص  به 
دارد،  وجود  آن حق  مبنای  بر  که  اقدامات  از  برخی 

)Wipo,1995,P:27( ».انجام دهد
 

3- طرح های صنعتی )1( 
طرح صنعتی، بر یک مفهوم کلی وغیرتخصصی، 
یافتن  دست  برای  اثر خالقه  بریک  می کند.  داللت 
در  تزیینی  یا  صوری(  )جلوه ای  ظاهری  نمایی  به 

فراورده هایی که به صورت انبوه تولید می شوند.
در معنای حقوقی، طرح صنعتی، داللت برحقی 
حمایت  برای  ثبت،  نظام  یک  با  مطابق  که  دارد 
یک  وغیرعملکردی  اصیل  تزیینی  ازمشخصه های 
فعالیت  یک  از  که  فراورده ای  یا  صنعتی  کاالی 

می شود،  حاصل  طراحی 
طرح  این  می گردد.  اعطا 
دوبعدی  است  ممکن  ها 
یا  تزیین  و  نقش   ( باشند. 
باشند( )شکل و  سه بعدی 

پیکربندی(.
از  حمایت  موضوع 
طرحی  صنعتی،  طرح های 
یا  کاالها  در  که  است 
یا  رفته  کار  به  محصوالت 
یا  تصور  یافته است.  تجسم 
که  )انتزاعی(  ذهنی  تصویر 
تشکیل  را  صنعتی  طرح 
داده است، طرح هایی هستند 

اغلب  در  می باشند.  مشخصه ی  صفات  دارای  که 
حمایت  ثبت  طریق  از  طرح هایی  فقط  قوانین، 
اوقات  گاهی  که  گونه  آن  یا  و  بدیع  که  می شوند 

تصریح می شود، اصیل باشند. 
حقوقی که به مالک یک طرح صنعتی ثبت شده 
و معتبر اعطا می شود، تأکید مضاعفی بر هدف اصلی 
ترویج  جهت  در  صنعتی  طرح های  بر  حاکم  قوانین 
صنعتی  محصوالت  در  طرح  عنصر  از  پشتیبانی  و 
است. قوانین طرح های صنعتی به صاحب طرح حق 
انحصاری را برای ممانعت از بهره برداری غیر مجاز 

از آن طرح در کاالهای صنعتی، واگذارمی نماید. حق 
حمایت قانونی ازیک طرح صنعتی، متعلق به آفریننده 
تقلید  بنابراین  پدیدآورنده( آن طرح است.  یا  )مؤلف 
یا شبیه سازی و نسخه برداری ازطرح های ثبت شده 

مورد حمایت، بدون اجازه مالک آن ممنوع است. 
کنوانسیون پاریس در ماده به موضوع طرح های 
صنعتی می پردازد. این ماده صرفًا بیانگر تعهدات کلیه 
صنعتی  طرح های  از  حمایت  برای  عضو  کشورهای 
است و در این کنوانسیون هیچ مطلبی راجع به طریقی 

که حمایت باید صورت گیرد، بیان نشده است. 
در بخش چهارم موافقت نامه تریپس )مواد 25و 
26(تحت عنوان طرح های صنعتی نیز مقرراتی درباره 
بیان  صنعتی  طرح های  از  حمایت  نحوه  و  شرایط 

شده است. 
بند 5 ماده 2 قانون حمایت 
و  مصنفان  و  مؤلفان  حقوق 
حمایت  به  ایران  هنرمندان 
طرح  و  تصویر  و  نقاشی  از 
جغرافیایی  نقشه  و  نقش  و 
ابتکاری و نوشته ها و خط های 
اثرتزیینی  هرگونه  و  تزیینی 
طریق  هر  به  تجسمی که  و 
به  ترکیبی  یا  ساده  روش  و 
وجود آمده باشد، پرداخته است. 
مقرر   9 بند  در  همچنین 
می دارد که اثر ابتکاری مربوط 
یا صنعتی  به هنرهای دستی 
از  و نقشه قالی و گلیم، به عنوان مصادیق دیگری 
تاکنون  که  تصورمی شود  است.  برداری  نسخه  حق 
هیچ گونه طرح صنعتی در قالب این قانون به ثبت 

نرسیده باشد. 
از طرح صنعتی،  به حمایت  ایران  الزام  به رغم 
تاکنون هیچ مقرره ای  پاریس  به موجب کنوانسیون 
پیش  ملی  قوانین  در  از طرح صنعتی  حمایت  برای 
 )2-3 صص   ،1384 )میرحسینی،  بود.  نشده  بینی 
اولین قانونی که راجع به طرح های صنعتی به تصویب 
رسیده است، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی 

برحقی  داللت  صنعتی،  طرح 
دارد كه مطابق با يک نظام 
ازمشخصه های  حمايت  برای  ثبت، 
يک  عملكردی  غير  و  اصيل  تزيينی 
كاالی صنعتی يا فراورده ای كه از يک 
فعاليت طراحی حاصل می شود، اعطا 

می گردد.

1.Industrial Designs

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر 

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

 آم
ام

ه پی
شری

ن

70

که  می باشد   1386/11/3 مصوب  تجاری  عالیم  و 
مقررات مفصلی در این زمینه پیش بینی نموده است. 

4-مدارهای یکپارچه)1( 
صنعتی،  مالکیت  از  حمایت  در  دیگر  عرصه ای 
مدارهای  توپوگرافی  یا  ترکیبی)2(  طرح های  موضوع 
یکپارچه )مدارهای کامل الکترونیکی( است. طرح های 
انسان  ذهن  آفریده های  یکپارچه،  مدارهای  ترکیبی 
گذاری های  سرمایه  محصول  معمواًل  آن ها  هستند. 
کالن می باشند. برای کاهش ابعاد مدارهای یکپارچه 
و به طور هم زمان افزایش کارآیی آن ها، نیاز مستمر 

به  ایجاد طرح های ترکیبی جدید وجود دارد. 
مدارهای یکپارچه در گستره  وسیعی از فرآورده ها 
از قبیل ساعت ، تلویزیون، ماشین لباسشویی و خودرو، 
پیچیده  اطالعات  پردازش  ابزار  عنوان  به  همچنین 

مصرف می شوند.
کپی برداری از مدارهای یکپارچه که طبعًا هزینه 
بر  در  را  آن  طراحی  با  مقایسه  در  کمتری  بسیار 
می گیرد، می تواند از طریق عکس برداری از هر الیه  
بر  آن  تولید  برای  قالب هایی  تهیه  و  یکپارچه  مدار 

مبنای عکس های به دست آمده، انجام شود. 
ثبت  تاریخ  از  سال  ده  حداقل  حمایت  مدت 
جهان  در  تجاری  بهره برداری  اولین  یا  درخواست 
حق  گردد.  تعیین  سال  پانزده  تا  می تواند  که  است 
که  کاالهایی  به  همچنین  آن،  صاحب  انحصاری 
مدارهای یکپارچه در آن ها به کار رفته که طرح های 
ترکیبی حمایت شده در آن ها وجود دارد، تسری پیدا 

می کند. 
بند2ماده1کنوانسیون پاریس که در مقام احصای 
مدارهای  از  است،  صنعتی  مالکیت  حقوق  مصادیق 
نیاورده است. در مواد دیگر  یکپارچه ذکری به عمل 
کنوانسیون پاریس هم در رابطه با مدارهای یکپارچه 
مطلبی بیان نشده است. موافقت نامه تریپس بخش6 
مدارهای  از  ولی  داده شده  اختصاص  امر  به  این  را 
متصل تعریفی به عمل نیاورده است. مواد 35 تا 38 
موافقت نامه تریپس به شرایط و نحوه و مدت حمایت 

از مدارهای یکپارچه پرداخته است. 

در قوانین و مقررات ایران تا سال 1382 مقرراتی 
برای حمایت از مدارهای یکپارچه پیش بینی نشده 
الکترونیکی مصوب  قانون تجارت  قانونگذار در  بود. 
یکپارچه،  مدار  تعریف  بار ضمن  اولین  برای   ،1382
را مورد توجه قرار داده است. مطابق  از آن  حمایـت 
تبصره 2 ماده 62 قانون تجارت الکترونیک مصوب 
با  الکترونیکی  جزء  یک  یکپارچه  1382مدارهای 
نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن 
قابلیت جایگزینی با تعداد زیادی از اجزای الکترونیکی 
متعارف را دارا است. طراحی نقشه، جا نمایی و منطق 
و  تجارتی  عالیم  ثبت  قانون  اساس  بر  مدارها  این 

اختراعات، مورد حمایت می باشند. 

5- نشانه های مبدأ جغرافیایی
کاالیی  مبدأ  که  است  نشانی  جغرافیایی،  نشان 
منتسب  کشور  از  ناحیه ای  یا  منطقه  قلمرو،  به  را 
مرغوبیت،  و  کیفیت  که  به  این  مشروط  می سازد، 
شهرت یا سایر خصوصیات کاال اساسًا قابل انتساب 
قبیل فرش  از  عباراتی  باشد.  آن  مبدأ جغرافیایی  به 
ایران، عسل سبالن، پسته رفسنجان، پنیر لیقوان از 

این دست هستند. 
نوعًا محصوالت کشاورزی، با توجه به فاکتورهای 
محلی ناشی از خاک و آب و هوا، از نظر کیفی، قابل 
نشانه های  از  حمایت  البته  هستند.  تمایز  و  ارزیابی 
جغرافیایی به محصوالت کشاورزی محدود نمی شوند. 
نشانه جغرافیایی، به مکان یا قلمروی خاصی اشاره 
که  را  محصول  آن  کیفی  ویژگی های  و  می کند 
مشخص  می باشد،  قلمرو  یا  مکان  آن  از  ناشی 
کنندگان  مصرف  به  جغرافیایی  نشانه های  می کند. 
توجه  محصول  کیفیت  و  مبدأ  به  تا  می کند  کمک 
از شهرت تجاری  این نشانه ها که  از  کنند. بسیاری 
ارزشمندی برخوردار هستند، اگر به میزان کافی مورد 
حمایت قرار نگیرند، ممکن است با اقدامات تجاری 

ناروا، موجب گمراهی مصرف کنندگان گردند. 
نشانه های جغرافیایی می توانند در قالب قوانیـن 
قوانین »حمایت  یا  رقابت غیر منصفانه«  با  »مقابله 
از مصرف کنندگان« یا قوانین خاص، مورد حمایت 

1.Integrated Circuits
2.Lagout Designs

فكری مالكیت  حقوق 
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قرار گیرند.
و10مکرر،   10 مواد  در  پاریس  کنوانسیون   
کاال  منشأ  مشخصات  از  حمایت  درباره  مقرراتی 
پیش بینی کرده است. به موجب ماده 10 کنوانسیون 
استعمال  مورد  در   ،50 کنوانسیون   9 ماده  مقررات 
درباره  نادرست  مشخصات  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
مبدأ تولید فرآورده یا راجع به هویت تولید کننده یا 
بخش  بود.  خواهد  اجرا  قابل  نیز  بازرگان  یا  سازنده 
نشانه های  یا  عالیم  به  تریپس  نامه  موافقت  سوم 
جغرافیایی اختصاص دارد. این موافقت نامه در مواد 
22 و 23، مقررات مشابهی را در خصوص مورد مقرر 

نموده است. 
قانون ایران تا سال 1383 در خصوص نشانه های 

در  و  بود  ساکت  جغرافیایی 
سال 1383 قانون حمایت از 
نشانه های جغرافیایی توسط 
اسالمی به  شورای  مجلس 
تصویب رسید. الزم به ذکر 
است که قبل از سال 1383 
امکان حمایت از نشانه های 
جغرافیایی در قالب عالمت 
به  تضمینی  یا  جمعی 
ثبت عالیم و  قانون  استناد 
تا   1310 مصوب  اختراعات 

حدودی وجود داشت. 

6- حمایت از ارقام گیاهی 
ثبت و حمایت از ارقام گیاهی یکی از رشته های 
حقوق مالکیت فکری می باشد که هدف آن حمایت 
در  انگیزه  ایجاد  و  گیاهی  گونه های  و  ارقام  از 
بشری  جوامع  نفع  به  گیاهی  جدید  گونه های  ایجاد 

می باشد. 
جدید  گونه های  از  حمایت  المللی  بین  انجمن 
مرکز  که  است  فرادولتی  سازمان  یک  گیاهان)1(، 
از  حمایت  مرجع  و  می باشد  )سوییس(  ژنو  در  آن 
به  مذکور  سازمان  می باشد.  گیاهی  جدید  گونه های 
گونه های  از  حمایت  المللی  بین  کنوانسیون  موجب 

جدید گیاهی که در تاریخ 1961 در پاریس تصویب 
اصالح   1991 و   1978 سال های1972،  ودر  گردید 
این  وجودی  فلسفه  و  هدف  گردید.  تشکیل  شد، 
به  گیاهی  جدید  گونه های  از  حمایت  کنوانسیون، 

موجب حقوق مالکیت فکری می باشد. 
در ایران اولین قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل 
و گواهی بذر و نهال در سال 1382 به تصویب رسید. 
به موجب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف 
است به منظور حفاظت از منابع ملی، ساماندهی امر 
کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت 
معنوی، به نژاد گران نسبت به شناسایی و نسبت به 
ارقام جدید گیاهی و کنترل و نظارت بر امور بذر و 

نهال کشور اقدام نماید. 

7- اسرار تجاری )2( 
می تواند  تجاری  اسرار 
شامل هر فرمول، الگو، مهارت 
عینی، ایده، فرایند یا اطالعات 
برای  اواًل  منسجمی باشد که؛ 
مزیت  بازار  در  آن  صاحب 
رقابت فراهم کند و ثانیًا با آن 
اطالعات به عنوان اطالعات 
محرمانه، به گونه ای متعارف 
این که عموم  از  رفتار شود. 
مردم یا رقبا از آن آگاه شوند، 
ممانعت شود وهمچنین از به 
غیر  یا  قانونی  آوردن  دست 
قانونی یا دزدیده شدن آن ها جلوگیری به عمل آید. 

برخی از نمونه های اسرار تجاری شامل فرمول 
یک نوشیدنی، یک روش خاص نظرسنجی از مردم، 
اختراع  مخصوص،  سس  یا  غذا  یک  تهیه  طرز 
جدیدی که هنوز درخواست صدور ورقه  اختراع برای 
آن نشده است، راهبردهای بازاریابی، شیوه های تولید 

والگوریتم های رایانه ای و موارد مشابه می باشند.
در  اسرار  این  تجاری،  اسرار  از  حمایت  برای 
جایی ثبت نمی شوند بلکه باید از سوی صاحب آن به 
صورت محرمانه نگهداری گردند. نمونه معروف اسرار 

جغرافيايی  نشانه های 
كمک  كنندگان  مصرف  به 
كيفيت  و  مبدأ  به  تا  می كند 
از  بسياری  كنند.  توجه  محصول 
تجـاری  شهرت  از  كه  نشانه ها  اين 
اگر  هستند،  برخوردار  ارزشمندی 
قرار  حمايت  مورد  كافی  ميزان  به 
اقدامات  با  است  ممكن  نگيرند، 

گمراهی  موجب  ناروا،  تجاری 
مصرف كنندگان گردند.

1.International Union for Protection of  New Varieties of  Plants (LUPOV).
2.Trade Secrets.

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(
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تجاری، فرمول کوکاکوال می باشد که در گاوصندوق 
یک بانک نگهداری می شود، فقط با صالحدید هیأت 
نفر  دو  فقط  و  می شود  باز  کوکاکوال  شرکت  مدیره 
از این فرمول اطالع  از کارکنان کوکاکوال هم زمان 
و  نمی شود  افشا  عموم  برای  آن ها  هویت  که  دارند 
البته  کنند.  پرواز  هواپیما  با یک  نیستند  مجاز  آن ها 
اتخاذ تدابیر حفاظتی متعارف برای نگهداری از اسرار 

تجاری، کفایت می کند. 
است  ممکن  همچنین  تجاری  اسرار  از  حمایت 
با  مقابله  قوانین  یا  قوانین مسؤولیت مدنی  قالب  در 
از  حمایت  شرایط  شود.  انجام  غیرمنصفانه  رقابت 

اسرار تجاری حداقل شامل این موارد است که:
اختیار  در  و  باشند  محرمانه  اطالعات  این  اواًل 
عموم قرار نگرفته و مردم ازآن اطالع نداشته باشند.

ثانیًا دارای ارزش تجاری باشند.
قانونی، محرمانه  کنترل  افراد تحت  توسط  ثالثًا 

نگاه داشته می شوند. 
در بند 2 از ماده 1 کنوانسیون پاریس که در صدد 
تجاری  اسرار  از  است،  صنعتی  مالکیت  حقوق  بیان 
نیامده است. به عبارت بهتر در هیچ  ذکری به میان 
سند بین المللی به جز ماده 39 موافقت نامه تریپس، 

راجع به اسرار تجاری بحث نشده است. 
از  حمایت  قوانین  مانند  خاصی  قانون  ایران  در 
تجاری  اسرار  مورد  در  اختراعات  و  تجاری  عالیم 

وضع نشده است.
بهره گیری  با  می توان  که  پراکنده ای  مقررات 
ازآن به بعضی حمایت ها از اسرارتجاری و غیر تجاری 
 688 و   604  ،544  ،501 مواد  از:  عبارتند  پرداخت 
قانون مجازات اسالمی. مطابق ماده 501»هر کس 
نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست 
اختیار  در  عالمًا و عامداً  را  یـا خارجی کشور  داخلی 
افرادی که صالحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار 
بدهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن 
نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم 

به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.«
با عنایت به  این که ماده 501 در فصل مربوط به 
جرایم ضدامنیت داخلی مندرج گردیده، لذا اطالق آن 
بر موضوعات تجاری از نظر ارزش اقتصادی مشکل 
گفت  بتوان  که  نیست  بعید  ولی  می رسد،  نظر  به 

چنان چه اطالعات معینی در خصوص مسایل تجاری 
و اقتصادی، آن قدر از ارزش باالیی برخوردار باشند که 
بتوانند بر امنیت عمومی داخلی به نحوفزاینده ای تأثیر 
گذار باشند، تحت مقررات این ماده قرار می گیرند. به 
عالوه در عبارت»سیاست« این ماده می تواند اعم از 

سیاست اقتصادی و تجاری باشد. 
ماده 544 قانون فوق نیز مقرراتی را در خصوص 
این  براساس  می کند.  بیان  دولتی  اسناد  از  حفاظت 
ماده:»هر گاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق 
یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی 
مندرج، یا در اماکن دولتی محفوظ، یا نزد اشخاصی 
که رسمًا مأمور حفظ آن ها هستند سپرده شده باشد، 
معدوم شود،  مقررات،  بر خالف  یا  تخریب  یا  ربوده 
سایر  و  مذکور  اسناد  و ضبط  ثبت  مباشر  و  دفتردار 
مذکور  جرم  آن ها  اعمال  واسطه  به  که  اشخاصی 
سال  دو  تا  ماه  شش  از  حبس  به  یافته است،  وقوع 
ماده  این  در  این که  توضیح  شد.«  خواهند  محکوم 
حفاظت از اسناد دولتی به نحو عموم، مورد حکم قرار 
گرفته است و فقط افشای آن مورد مجازات نمی باشد 
مورد حکم  نیز  آن ها  نمودن  معدوم  و  تخریب  بلکه 
است. مضافًا این که در این ماده عنوان اسناد و اوراق 
و دفاتر اطالق داشته و اعم از: اسناد و اوراق تجاری 
بر  ناظر  ماده  این  این که حکم  دیگر  نکته  می باشد. 
به  و  بوده  دولتی  دفاتر  و  اوراق  و  اسناد  از  حفاظت 
علت ذکر صریح آن، شامل اسناد غیر دولتی نخواهد 

گردید. 
به  مربوط  فصل  در  نیز  فوق  قانون   604 ماده 
مقرر  دولت«  به  نسبت  دولتی  مأمورین  »تعدیات 
می دارد:»هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی 
حسب  که  را  اسنادی  و  اوراق  و  نوشته ها  اداری،  و 
وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان 
به آن ها داده شده است، معدوم یا مخفی نماید یا به 
کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس 
به  وارده،  بر جبران خسارت  ممنوع می باشد، عالوه 
حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد« . 

مجدداً یادآور می گردد که مقررات این ماده ناظر 
ایشان  مسؤولیت  بر  و  بوده  دولتی  مستخدمین  بر 
آن ها  اختیار  در  که  ازاطالعاتی  حفاظت  به  نسبت 
گذاشته شده، تأکید می نماید و لذا با حکم مستفاد از 

فكری مالكیت  حقوق 
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این ماده نمی توان مسؤولیتی را بر مستخدمین غیر 
دولتی اثبات نمود. 

اساس  بر  که  اطالعاتی  که،  این  دیگر  نکته 
مقررات این ماده در اختیار مستخدمین دولتی گذاشته 
می شود، الزامی ندارد که اطالعات دولتی بوده باشد، 
دولتی  غیر  بخش  از  اطالعاتی  است  ممکن  بلکه 
شده  قرارداده  دولتی  بخش  این  اختیار  در  عللی  به 
باشد. بنابراین، می توان استنباط نمود که به رغم این 
صّحه  دولتی  مستخدمین  مسؤولیت  بر  ماده  که این 
می گذارد، ولی شامل حفاظت از اطالعات غیر دولتی 

نیز می گردد. 
الکترونیکی  از قانون تجارت  همچنین ماده 65 
این  طبق  پرداخته است.  تجاری  اسرار  تعریف  به 

ماده اسرار تجاری شامل 
اطالعات، فرمول ها، الگوها، 
روش ها،  و  ابزار  نرم افزارها، 
نشده،  منتشر  تألیف های 
و  تجارت  انجام  روش های 
نقشه ها،  فنون،  ستد،  و  داد 
مالی،  اطالعات  فراگردها، 
فهرست مشتریان، طرح های 
تجاری و امثال این ها است 
زیر  خصوصیات  دارای  که 

هستند: 
– به طور مستقل دارای 

ارزش اقتصادی هستند. 
عموم  دسترس  در   –

قرار ندارند. 
– تالش های معقوالنه ای برای حفظ و حراست 

از آن ها انجام شده است.
در  قانونگذار  می شود،  مالحظه  که  همان طور 
بین  استانداردهای  و  معیارها  تجاری،  اسرار  تعریف 
المللی را رعایت کرده، اما در احصای خصوصیات این 
نوع اسرار بهتر بود به موارد دیگری نیز که در پیش 
تصریح  بود،  شده  اشاره  آن ها  به  قانون  این  نویس 
محرمانه  کافی  اندازه ی  به  که  جمله این  از  می کرد. 
باشد یا سایر اشخاص در صورت تحصیل  آن بتوانند 

نفع اقتصادی ببرند. 
ماده 64 این قانون به عنوان عنصر قانونی، به 

جرم بودن افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی 
از  ماده: »به منظور حمایت  این  پرداخته است. طبق 
مبادالت  بستر  در  عادالنه  و  مشروع  رقابت های 
و  تجاری  اسرار  قانونی  غیر  تحصیل  الکترونیکی، 
اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات، برای خود و یا افشای 
آن برای اشخاص ثالث، در محیط الکترونیکی جرم 
این  در  مقرر  مجازات  به  مرتکب،  و  شده  محسوب 
قانون،  این   75 ماده  شد.«  خواهد  محکوم  قانون 
ضمانت اجرای تخلف از ماده فوق را شش ماه تا دو 
سال و نیم حبس و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون 

ریال قرار داده است. 

نتیجه  
یکی از وظایف اقتصادی 
اجرای  و  تدوین  دولت، 
قوانین مالکیت فکری است، 
بتوانند  افراد  که  نحوی  به 
اختراعات و ابداعات خود را به 
ثبت برسانند و از دولت حق 
محصوالت  انحصاری  تولید 
تعیین  مدت  برای  را  مربوط 
مجاز  و  نمایند  کسب  شده 
باشند تا حق خود را در بازار 
بفروشند.  سرمایه گذاران  به 
این امر با ایجاد محیطی که 
تولید کنندگان دانش  در آن 
بتوانند  فناوری  ابداعات  و 
راه  شوند،  بهره مند  خود  فعالیت های  دست آورد  از 

توسعه ی اقتصادی را هموار خواهد ساخت. 
قانونی  حقوق  برگیرنده ی  در  فکری  مالکیت 
منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، 
مالکیت صنعتی  حقوق  است.  هنری  و  ادبی  علمی، 
نظیر  فکری  دارایی های  به  مربوط  قانونی  حقوق 
طرح های  کوچک،  اختراعات  شده،  ثبت  اختراع 
و  تجاری  عالیم  جغرافیایی،  نشانه های  صنعتی، 

خدمات، و اسرار تجاری است. 
طوالنی  سابقه  علی رغم  فکری  مالکیت  حقوق 
و مدید در سطح ملی و بین المللی دارای مفاهیمی 
روز  توسعه  و  پیشرفت  با  امروزه  که  می باشد  جدید 

اسرار تجاری شامل اطالعات، 
فرمول ها،الگوها،نرم افزارها، 
منتشر  تأليف های  روش ها،  و  ابزار 
داد  و  تجارت  انجام  روش های  نشده، 
فراگردها،  نقشه ها،  فنون،  ستد،  و 
مشتريان،  فهرست  مالی،  اطالعات 
طرح های تجاری و امثال اين ها است.

محمدرضا الهی منش )دادیار دادسرای دیوان عالی کشور(
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افزون علم و صنعت اهمیت این رشته از حقوق دو 
صنعتی  و  پیشرفته  کشورهای  گردیده است.  چندان 
قایل  ویژه ای  توجه  و  اهمیت  فکری  مالکیت  برای 

هستند. 
 هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به 
است  بشری  ذهنی  خالقیت های  رشد  به  رو  روند 
هدف  با  آن ها  به  دسترسی  قانونی  سازی  آزاد  و 
نهایت  در  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
حمایت  است.  سطوح  کلیه  در  زندگی  نحوه  بهبود 
بنایی  فکری، سنگ  مالکیت  از حقوق  مؤثر  و  قوی 
تحقیقات، علم  در  ایجاد سرمایه گذاری سالم  برای 
به  اقتصادی  مدت  بلند  مزایای  که  است  فناوری  و 
دنبال دارد. برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار 

ذیل است: 
ایجاد  و  نوآوری  برای  انگیزه  پدیدآمدن  ــ 
محیطی که در آن از نو آوری حمایت شده و به آن 

پاداش داده می شود. 
ــ تشویق کشف روش هایی برای تولید و توزیع 

فراورده های موجود با هزینه کمتر.
ــ دعوت به عرضه کم خطر و مؤثر محصوالت، 

دانش فنی و خدمات جدید. 
ــ ایجاد انگیزه برای بازارهای داخلی از طریق 
موجود،  فناوری های  و  محصوالت  بهبود  و  پذیرش 

تشویق انتقال دانش فنی.
کارآفرینی در صنایع پایه و پشتیبان، در تمامی 

سطوح اقتصاد.
فن  با  و  باالتر  کیفیت  با  کار  نیروی  ایجاد  ــ 
با  ارتباط  در  کار،  ضمن  آموزش  طریق  از  آشناتر، 

انتقال دانش فنی.
ــ افزایش سرمایه های جدید که می توان آن ها 

را به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت.
سطح  ارتقای  به  که  پیشرفت هایی  تحقق  ــ 

تکنولوژی در سر تا سر جهان مدد خواهند رساند. 
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چکیده 
حمایت از محیط زیست، به عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز 
در  باشند،  داشته  رشدی  به  رو  اجتماعی  حیات  آن  در  باید  بعد  نسل های  و 
از  حفاظت  دغدغه  امروزه  گرفته است.  قرار  مدنظر  حکومتی  نظام های  همه 
محیط زیست ذهنیت جامعه مدرن جهانی را به خود جلب کرده  است و نگرانی 
متفکران را به سوی تخریب منابع حیاتی کره زمین معطوف نموده است. در این 
میان منابع آبزی مورد توجه مقنن بوده است.  این مهم در اصل پنجاه قانون 
اساسی مورد توجه قرار گرفته و در قوانین عادی نیز به وضع قوانین حمایتی 
مجازات  قانون  به  می توان  میان  این  از  شده است.  پرداخته  این خصوص  در 
سایر  و  آبزی مصوب1374  منابع  از  بهره برداری  و  قانون حفاظت  و  اسالمی 

قوانین اشاره کرد. 
اهمیت دادن به سیاست جنایی به عنوان جایگزین سیاست کیفری می تواند 
در پیشگیری از جرایم علیه منابع آبزی مؤثر باشد. با توسل به سیاست جنایی 
می توان حمایت گسترده تری را از منابع آبزی به عمل آورد، زیرا سیاست جنایی 
کلیه شیوه های کیفری و غیر کیفری را که مقنن با کمک آن می تواند به پدیده 

مجرمانه یا انحراف پاسخ گوید، دربرمی گیرد. 

کلید واژه ها: سیاست جنایی، منابع آبزی، جرایم زیست محیطی، حفاظت

سیاست جنایی ایران در حفاظت از منابع آبزی 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
الهام حیدرزاده 
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درآمد 
تدابیری  مجموعه  تعبیری  به  جنایی  سیاست 
پدیده  با  رویارویی  در  اجتماع  هیأت  که  است 
بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی و پاسخ اتخاذ 
می نماید. سیاست جنایی تقنینی شاخه ای از سیاست 
جنایی و اخص از آن است منابع آبزی نیز مفهومی 
اخص از محیط زیست و جزء زیر مجموعه های آن 
در  خاصی  جزایی  رژیم  کشورها  اغلب  در  می باشد. 
مورد حفاظت از منابع آبزی به اجرا گذارده می شود. 
بدین جهت شکل دهی به سیاست جنایی تقنینی و 
گفتمان قانونگذار و اسناد بین المللی در مورد حفاظت 
از منابع آبزی و تحوالت اجتماعی و نهادهای مجری 

مجازات قابل مطالعه  است. 
هدف عمده  این تحقیق بررسی قوانین و مقررات 
موجود در زمینه حفاظت از منابع آبزی، احراز سیاست 
حوزه  در  دگرگونی ها  بررسی  و  زمینه  این  در  مقنن 
قانونگذاری در مورد حفاظت از منابع آبزی است. این 
تحقیق به دنبال پاسخگویی به  این سؤال است که آیا 
قانونگذار ایران سیاست جنایی متناسبی در ارتباط با 
حفاظت از منابع آبزی اتخاذ کرده است؟ مدل سیاست 
کدام  آبزی  منابع  از  حفاظت  قبال  در  ایران  جنایی 
است و آیا این مدل برای نایل شدن به اهداف زیست 
از منابع آبزی  محیطی و حفاظت و حمایت کیفری 

کفایت می کند یا خیر؟ 

مفاهیم 
1- منابع آبزی 

مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حفاظت 
و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران 
مصوب 1378/3/18 هیأت وزیران »آبزیان عبارتند از 
کلیه موجودات زنده اعم از جانوری وگیاهی آب های 
شیرین، شور ولب شور دریا یا موجوداتی که مراحلی 
از  نمو  و  رشد  مراحل  کلیه  زندگی)شامل  چرخه  از 
قبیل تخم، الرو و نوزادی وغیره( یا مدت زیادی از 

عمر خودرا در آب طی می کنند.« 
اهمیت این منابع در تداوم حیات بشری به حدی 
در جهت حفاظت وحمایت  االّیام  قدیم  از  است که 
نهادهای  توسط  مقرراتی  و  قوانین  منابع،  این  از 
ایرانی  قانونگذاری وضع و تصویب شده است. مقنن 
مقررات  و  وقوانین  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز 
این که این  نموده است.  زمینه تصویب  این  در  زیادی 
در  کارآمد  جنایی  سیاست  وجود  به  منتهی  قوانین 
زمینه حفاظت از منابع آبزی شده است یا خیر بحثی 

است که به آن خواهیم پرداخت.

2- سیاست جنایی 
سیاست جنایی یکی از شاخه های مستقل علوم 
عنوان  به  آن  مفهوم  و  اصطالح  که  است  جنایی 
یک رشته مطالعاتی علمی  برای نخستین بار توسط 
دانشمند آلمانی آنسلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق 
کیفری او که در سال 1803 میالدی چاپ ومنتشر 
حسینی،1383،  شده است.)رک:  برده  کار  به  گردید 

صص67-75(
شیوه های  مجموعه  را  جنایی  سیاست  باخ  فوئر 
با استفاده از آن ها علیه  سرکوب گرانه ای که دولت 
جرم واکنش نشان می دهد تعریف کرده وبدین ترتیب 
مفهوم مضیقی از آن به دست داده است که در حقیقت 

همان سیاست کیفری است. )الزرژ، 1382،ص25(
آلمانی،  لیست  فون  چون  دیگری  دانشمندان 
فرانسوی  آنسل  مارک  فرانسوی،  دیودووابر  دن 
سیاست  از  تعاریفی  ایتالیایی  گراماتیکای  فیلیپو  و 
دانشمند  فرایند  همین  ادامه  در  نموده اند  جنایی 
فرانسوی خانم دلماس مارتی استاد دانشگاه پاریس 
تطبیقی  حقوق  موسسه  جنایی  علوم  بخش  مدیر  و 
با عنوان مدل ها و  اثری  پاریس در سال 1983، در 
جنبش های سیاست جنایی به بررسی و تحلیل همین 
موضوع در سال 1983 پرداخته است. وی با در نظر 
مبارزه  نحوه  و  گرفتن تحوالت کمی وکیفی جرایم 

سیاست جنایی ایران در حفاظت از منابع آبزی 
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با آن ها سیاست جنایی را این چنین تعریف می کند 
»مجموعه روش هایی که هیأت اجتماع با استفاده از 
می بخشد.  سامان  را  مجرمانه  پدیده  به  پاسخ  آن ها 
ترتیب  صص24-23(بدین  مارتی،1381،  )دلماس 
تجزیه  با  سو  یک  از  جنایی  سیاست  گفت  می توان 
و تحلیل وفهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده 
یک  ساختن  عملی  با  دیگر،  سوی  از  و  مجرمانه 
وضعیت های  به  پاسخ  منظور  به  )راهبرد(  استراتژی 
بزهکاری یا کژروی )انحراف( در ارتباط است )الزرژ،  

1382،ص33(

انواع سیاست جنایی 
نخست  زمینه  این  در 
جنایی  سیاست  سطح  در 
جرم  که  گفت  باید  تقنینی 
مجلس  در  رفتارها  انگاری 
مسبوق  اصواًل  قانونگذاری 
لوایح  کنکاش  و  بررسی  به 
لباس  به  سپس  که  می باشد 
)زینالی،  آیند،  می  در  قانون 
در  دوم  1382،ص100( 
سطح سیاست جنایی قضایی 
قانون  آمد  برون  مهم  مسأله 
نتیجه  در  قضایی  دستگاه  از 

که  است  مجلس  مصوب  مقررات  و  قوانین  اعمال 
جلوه گر  قضایی  جنایی  سیاست  صورت  به  خود 
از  بخشی  که  اجرایی  جنایی  سیاست  سوم  می کند. 
اقدامات در مرحله کشف جرم، تعقیب  با  آن مرتبط 
دیگر  وبخشی  است  اجرای حکم  و  دادرسی  مجرم، 
مانند  خاص  اجرایی  دستگاه های  به  مربوط  آن  از 
سازمان زندان ها می باشد. البته نوع چهارمی  نیز برای 
سیاست  آن  و  شده است  بینی  پیش  جنایی  سیاست 
جنایی مشارکتی است که از طریق اعمال واقدامات 
انجمن های مردم نهاد و یا دیگر نهادهای اجتماعی 

جلوه گر می شود)الزرژ، 1382،ص139(

مدل های سیاست جنایی 
براساس قانون غلبه یا رجحان حاکم بین روابط 
در  مدل ها  تشکیل  مبنای  که  اجتماعی  و  دولتی 
است چهار مدل ساخته می شود که  سیاست جنایی 

عبارتند از:
1- جرم -  پاسخ دولتی 

2- جرم - پاسخ اجتماعی 
3- انحراف - پاسخ دولتی 

4- انحراف- پاسخ اجتماعی)رک: دلماس مارتی، 
همان، ص96( 

نخست  مدل  براساس 
سیستم سیاست جنایی، دولتی 
سیستم  آن را  و  است  محض 

دولت اقتدارگرا می نامیم. 
دوم  مدل  اساس  بر 
اجتماعی  پاسخ ها،  و  جواب ها 
جامعه  دولت-  مدل  و  است 
مدل  باالخره  و  لیبرال های 
جرم،  بر  عالوه  چهارم  سوم، 
هم  را  انحرافی  رفتارهای 
دولت  توسط  پاسخ  نیازمند 

می داند نیز نامیده می شود. 

عوامل موثر بر سیاست جنایی تقنینی در حفاظت 
از منابع آبزی 

1- مراجع تاثیرگذار 
1-1- مجلس شورای اسالمی 

اسالمی  شورای  مجلس  قوانین  تصویب  مرجع 
قانونی  لوایح  اساسی  قانون  براساس اصل 74  است 
شورای  مجلس  به  وزیران  هیأت  تصویب  از  پس 
به  قانونی  طرح های  ولی  می شود.  تقدیم  اسالمی 
مجلس  در  نمایندگان  از  نفر  پانزده  حداقل  پیشنهاد 

جنايی  سياست  باخ  فوئر 
شيوه های  مجموعه  را 
با  دولت  كه  گرانه ای  سركوب 
استفاده از آن ها عليه جرم واكنش 
نشان می دهد تعريف كرده و بدين 
به  آن  از  مضيقی  مفهوم  ترتيب 
حقيقت  در  كه  داده است   دست 

كيفری  سياست  همان 
است.

الهام حیدرزاده)دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی تهران (
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قابل بررسی است و پس از تصویب به صورت قانون 
در می آید. بدین ترتیب مهم ترین مرجع قانونگذاری 
اسالمی  شورای  مجلس  جنایی  سیاست  در  موثر  و 

است)محرم نژاد، 1385،ص58( 

1-2- مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطابق اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص 
مجلس  بین  اختالف  حل  مرجع  نظام  مصلحت 
در  مجلس  مصوبه  چنان چه  است  نگهبان  وشورای 
منابع  مخصوصًا  محیطی  زیست  مسایل  خصوص 
شود  مواجه  نگهبان  شورای  مخالف  نظر  با  آبزی  
و مجلس نتواند نظر شورای نگهبان  را تأمین کند 
موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می شود و مصوبه 

مجمع به صورت قانون الزم االجرا در می آید.

1-3- هیأت دولت
مطابق اصل138 قانون اساسی دولت حق دارد 
تصویب نامه ها  وضع  به  اداری  وظایف  انجام  برای 
هیأت  آیین نامه های  چنان چه  بپردازد.  آیین نامه ها  و 
دولت در زمینه منابع آبزی باشد بی تردید در سیاست 

جنایی مؤثر خواهند بود)رسایی نیا، 1379،ص79(

1-4- هیأت عمومی دیوانعالی کشور
یا  و  دادگستری  محاکم  از  شعبه  دو  بین  اگر 
دیوان عالی کشور در استنباط از یک قانون اختالف 
نظر حادث شود به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی 
موضوع در هیأت عمومی  دیوان  عالی کشور مطرح 
اجرای  در  کشور  عمومی  دیوان عالی  هیأت  نظریه 
ماده270 قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون 
بدین  االتباع است  دادگاه ها الزم  تمام  برای  و  بوده 
سیاست  بر  می تواند  نیز  عمومی دیوان  هیأت  وسیله 

جنایی در زمینه منابع آبزی تأثیرگذار باشد.
از دیگر مراجع تأثیر گذار شورای عالی حفاظت 
بنادر  ایران، سازمان  محیط زیست، سازمان شیالت 

شناسی،  اقیانوس  ملی  مرکز  ایران،  دریانوردی  و 
در  محوله  وظایف  تناسب  به  کدام  هر  که  می باشد 

سیاست جنایی مؤثری باشند.

در  جنایی  سیاست  بر  گذار  تأثیر  مقامات   -2
حفاظت از منابع آبزی 

رییس جمهور، وزرا و رییس سازمان های محیط 
و  آیین نامه  تهیه  طریق  از  کشور  شیالت  و  زیست 
خصوص  در  الزم  تصویب نامه های  و  بخشنامه 
مقامات   عنوان  به  می توانند  آبزی  منابع  از  حفاظت 
تأثیرگذار در این زمینه باشند که البته تأثیر مقامات 
یاد شده در سیاست جنایی عمدتًا  مربوط به قبل از 
وقوع جرم می باشد، اعمال سیاست جنایی از طریق 

مجازات مختص محاکم کیفری می باشد.
)iranfisherieswebsite,incowebsite,2008(

پاسخ به جرایم زیست محیطی 
محیط  از  حمایت  کیفری  غیر  شیوه های   -1

زیست
معروف است که پیشگیری قبل از ابتال بهترین 
به  این که هدف  توجه  با  است  بدیهی  است.  درمان 
از  جلوگیری  و  زیست  محیط  ماندن  سالم  ما  اصلی 
انواع آلودگی ها و انهدام مظاهر محیط زیست می باشد 
اگر ابتدا محیط آلوده شود و سپس به فکر مقابله با 
آن بر آییم، به منظور خویش نخواهیم رسید چرا که 
دیگر  و  ماهیان  از جمله  آبزی  منابع  زیستگاه  وقتی 
به صید  یا  آلوده کنیم  و  را تخریب  آبزی  موجودات 
کاری  نمی توان  دیگر  ورزیم،  مبادرت  آن ها  بی رویه 
با متخلفین حتی کیفر دادن  برخورد  کرد و هرگونه 
سنگین آن ها هرگز وضعیت محیط و موقعیت آبزیان 

را به وضعیت پیشین باز نخواهد گردانید. 
به  را  ذیل  راه های  زیست  محیط  کارشناسان 
عنوان شیوه های غیر کیفری و پیشگیری از آلودگی 

و انهدام محیط زیست پیشنهاد می نمایند:

سیاست جنایی ایران در حفاظت از منابع آبزی 
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عموم  اطالعات  و  آگاهی  سطح  بردن  باال   )1
از تخریب محیط زیست و  ناشی  نسبت به خطرات 
رعایت توصیه های الزم که از سوی دست اندر کاران 

ذی ربط اعالم می شود.
محیط  اهمیت  به  نسبت  مردم  کردن  آگاه   )2
زیست و منابع آبزی و این که محیط زیست میراث 

مشترک انسان ها است.
در جهت  الزم  راه حل های  و  توصیه ها  ارائه   )3
به کار گیری روش ها و جلوگیری از آلودگی و یا به 
حداقل رسانیدن آن ها به کارخانجات برای جلوگیری 
منابع  بر علیه  فعالیت های مضر  از  ناشی  از خطرات 

آبزی محیط زیست.
از گسترش  4(جلوگیری 
بی رویه شهرها که همواره با 
تخریب محیط زیست)آلودگی 
منابع  نابودی  و  رودخانه ها 

آبزی( همراه  است.
مواد  کردن  معدوم   )5
زائد کارخانه ها و کارگاه ها به 

شیوه های صحیح و علمی.
6( جلوگیری از ورود پساپ 
فاضالب های  و  کارخانجات 
آب ها  به  صنعتی  و  شهری 

)رودخانه ها(.
و  کارخانجات  به  تأسیس  مجوز  ندادن   )7
بهداشت  رعایت  به  مربوط  ضوابط  که  کارگاه هایی 
تعبیه  و مسایل زیست محیطی را در ساختن و 
)قوام،  نکرده اند.  رعایت  خود  نیاز  مورد  دستگاه های 

میر عظیم؛1375(
8( افزایش آگاهی های عمومی از تنوع زیستی و 

تقویت نقش مشارکت مردمی.
9( ایجاد نظام های اطالعاتی و تحقیقاتی، تنوع 

زیستی)علی الخصوص منابع آبزی(.
10( بهره برداری پایدار از منابع آبزی.

منابع  از  حفاظت  نظام مند  مدیریت  ایجاد   )11
.)irandoewebsite,2008()آبزی )تنوع زیستی

2- شیوه های کیفری حمایت از محیط زیست
آبزی  منابع  از  حمایت  کیفری  راه های  معمواًل 
متعاقب  محاکم  توسط  که  است  پاسخ هایی  همان 
وقوع جرم برای متخلف منظور می گردد که عبارتند 

از:
1-2- حبس

دفاع  ابزار  مؤثرترین  از  یکی  عنوان  به  حبس  از 
جامعه در برابر بزهکاران نام برده شده و همواره جوامع 
و  پاسخ  این  از  گوناگون 
استفاده  آن  مختلف  اشکال 
کرده اند. اکنون نیز علی رغم 
آن که به  این پاسخ ایراداتی 
حال  این  با  کرده اند  وارد 
جهان  کشورهای  بیشتر 
پاسخ در  این  از  ایران  مانند 
زرادخانه کیفری خود استفاده 
قانون  ماده12  در  می کنند. 
به  حبس  از  صید  و  شکار 
عنوان یکی از مجازات های 
اصلی در برخورد با مرتکبین 

جرم علیه منابع آبزی استفاده نموده است.

2-2- جزای نقدی
سودمندتر  و  بهتر  موارد  بیشتر  در  نقدی  جزای 
شایع ترین  حبس  از  پس  و  است  دانسته  حبس  از 
برای  آن  از  که  است  زیست محیطی  کیفری  پاسخ 
عنوان  به  شده است،  استفاده  آبزی  منابع  از  حمایت 
مثال مواد12، 11، 10و 13 قانون شکار و صید از این 

مجازات اصلی نام برده  است.
3-2- حبس و جزای نقدی

زیست  جرایم  به  پاسخ ها  انواع  از  دیگر  یکی 

و  وزرا  جمهور،  رييس 
محيط  سازمان های  رييس 
طريق  از  كشور  شيالت  و  زيست 
و  بخشنامه  و  آيين نامه  تهيه 
خصوص  در  الزم  تصويب نامه های 
حفاظت از منابع آبزی می توانند به 

عنوان مقامات  تأثيرگذار در 
اين زمينه باشند.

الهام حیدرزاده)دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی تهران (
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محیطی که مرکب از حبس و جزای نقدی است. به 
عنوان مثال در بند )الف( ماده 13 قانون شکار وصید 
شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض انقراض را 
مستحق مجازات حبس و جزای نقدی دانسته است. 

4-2- جزای نقدی و مصادره 
ابزار و وسایلی  از  پاسخ جزای نقدی و مصادره 
استفاده  آبزی  منابع  علیه  جرم  ارتکاب  برای  که 
مجاز  غیر  صید  نتیجه  در  که  آن چه  ونیز  شده است 
به دست آمده است موضوعی است که قانون حفاظت 
و بهره برداری از منابع آبزی به آن توجه نموده است 
و در ماده 22 این قانون صراحتًا مصادره اموال اشاره 

شده است. 

5-2- ضبط عین مال 
هرچند ضبط عین مال و مصادره از نظر ماهیت 
به صورت  کیفری  حقوق  در  اما  هستند  یکی  اثر  و 
جداگانه مطرح شده اند. مصداق بارز این پاسخ کیفری 
مجازات مقرر در ماده یک قانون مجازات صید غیر 
مجاز از دریای خزر مرداب ها، خلیج ها و رودخانه های 
مربوط به  این دریا که بدون داشتن پروانه انجام شود، 
می باشد که تصریحًا به جزای نقدی و ضبط عین مال 

اشاره نموده است. 

6-2- تعطیلی موقت 
در بند )ب( ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری 
سه  این  ایران  اسالمی  جمهوری  آبزی  منابع  از 
مجازات را قید نموده است و ضمانت اجرای کیفری 
مرتکب  که  است  کسی  مجرمانه  عمل  به  پاسخ  و 
انتقال غیر مجاز محصوالت  یا  پروانه و  صید بدون 
و...  مجاز  غیر  شناور  یک  به  شناور  یک  از  صیادی 
تعطیلی  مصادره،  و  نقدی  جزای  بر  عالوه  گردد. 

موقت است. )قاسمی، ناصر؛1384(

زمینه حفاظت  در  مقررات موجود  و  قوانین 
از منابع آبزی 

مقررات  و  قوانین  که  می کند  اقتضاء  بحث 
بررسی  آبزی  منابع  از  حفاظت  در خصوص  کیفری 
و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد تا از این طریق با 
و  تبیین  در  مقنن  قوانین سیاست های  مالحظه  این 
تشریع قوانین مشخص گردد و مدلی که در مجموع 
از  حفاظت  مورد  در  جنایی  سیاست  در  قانونگذار 
منابع آبزی تلویحًا دنبال کرده، معین گردد. البته به 
اقتضاء این مقاله صرفًا به عناوین و مواد مربوط اشاره 

می گردد و مجالی برای تشریح قوانین وجود ندارد. 
زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون   -1
)مصوب 1353/3/28 و اصالحی 1371/5/24(: این 
منابع  خصوص  در  خود  1و2و9و16  مواد  در  قانون 
ضمانت  البته  که  نموده است  وضع  مقرراتی  آبزی 
اجرای کیفری در این قانون تعیین نگردیده است صرفًا 
در مقام تعریف آلودگی محیط زیست و مصادیق آن 

بحث نموده است. 
)مصوب1346/3/16  وصید  شکار  قانون   -2
مواد  در   :)1375/9/25 و   1353/10/30 اصالحی 
قانون  این  14، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 3، 1 و29 
برای شکار وصید جانوران وحشی، شکار وصید بیش 
و  فروش  عرضه،  حمل،  پروانه،  در  مندرج  میزان  از 
وصید  شکار  کشته،  یا  زنده  وحشی  جانوران  صدور 
جانوران  صید  و  شکار  ممنوع،  ساعت  و  فصول  در 
و  حبس  نوع  از  کیفری  اجراهای  ضمانت  وحشی 
اجرایی  نامه  آیین  در  شده است.  تعیین  نقدی  جزای 
وزیران،  هیأت   1346/10/13 مصوب  وصید  شکار 
به  صید،  و  شکار  تعریف  وحشی،  جانوران  مصادیق 
نامه روشن کننده نکات  عمل آمده و در واقع آیین 

مبهم قانون است.
مجازات  قانون  اسالمی:  مجازات  قانون   -3
آن  تبصره های  و   688 و   680 ماده  دو  در  اسالمی 
ضمانت اجراهایی از نوع حبس و جزای نقدی برای 
وحشی  وجانوران  حیوانات  وصید  شکار  مرتکبین 
 688 ماده  در  و  است  نموده  منظور  شده  حفاظت 
تهدید علیه بهداشت عمومی  را مجازات نموده است 
که البته با وجود قانون شکار و صید نیازی به وجود 
قانون  واضعین  از  که  انتظاری  و  نبوده   688 ماده 

سیاست جنایی ایران در حفاظت از منابع آبزی 
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مجازات اسالمی می رود این است که باید به عنوان 
قانون مادر توجه بیشتری به منابع آبزی داشته باشند.

)میرمحمدصادقی، 1380(.
4- قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران 
در خلیج فارس و دریای عمان )مصوب 1372/1/31( 
که در موارد 18، 14، 13، 6 به مقرراتی در مورد منابع 
آبزی اشاره نموده است و از این حیث که صالحیت 
دولت جمهوری اسالمی را  برای انجام اقدامات الزم 
جهت حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی توسعه 

داده است در خور تقدیر است.
5- قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از 
این   :)1354/11/14 )مصوب  نفتی  مواد  با  آلودگی 
با  مرتبط  مقرراتی  وضع  به   13  ،17 مواد  در  قانون 

منابع آبزی پرداخته است. 
6- الیحه قانونی صید 
خزر  دریای  از  مجاز  غیر 
)مصوب  فارس  خلیج  و 
1358/5/4شورای انقالب 
اسالمی ایران(: در مواد 7، 
این  6، 5، 4، 3، 2، 1 و 8 
قانون ضمانت اجراهایی در 
تعیین  آبزی  منابع  خصوص 

گردیده است.
و  حفاظت  قانون   -7
منابع آبزی  از  بهره برداری 
ایران  اسالمی  جمهوری 
این   :)74/6/4 )مصوب 

قانون که مهمترین قانون در زمینه حفاظت و حمایت 
 ،9  ،12  ،14  ،17  ،18 مواد  در  است  منابع آبزی  از 
مواد 35، 34،  در  و  و 22   1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8
آیین  و42   1  ،2  ،3  ،4  ،5  ،6  ،7  ،14 ،22 ،23 ،24
نامه اجرایی آن )مصوب1378/3/18 هیأت وزیران( 
مقررات جامعی در مورد منابع آبزی تعیین نموده است 
و ضمانت اجراهایی که دراین قانون تعیین شده است 

از نوع حبس و جزای نقدی و مصادره اموال است. 
کیفری  مقررات  و  قوانین  تاثیر  که  جایی  آن  از 
با  قضاییه  قوه  این که  لحاظ  به  مقننه  قوه  مصوب 
از  بیشتر  دارد  آن ها  اجرای  در  سعی  تمام  قاطعیت 
اعمال واقدامات جامعه )غیر از دولت( است. به همین 

تحقیق  ابتدا  در  که  سؤالی  و  فرضیه  باطرح  سبب 
مطرح گردید به  این موضوع پرداخته شده و پس از 
تبیین و تشریح مفاهیم سیاست جنایی ومنابع آبزی 
جنایی  برسیاست  تأثیرگذار  ومراجع  مقامات  نقش 
متعاقبًا  و  وتحلیل شده  بررسی  آبزی  منابع  مورد  در 
تمامی قوانین موجود در خصوص منابع آبزی احصاء 

و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
در خصوص  موجود  ومقررات  قوانین  بررسی  از 
مقنن  که  می گردد  حاصل  نتیجه  آبزی  این  منابع 
جنایی  سیاست  کیفری  اجراهای  ضمانت  تعیین  با 
پیش  آبزی  منابع  از  حفاظت  مورد  در  را  مناسبی 
جنایی  سیاست  شود  گفته  مطلقًا  این که  گرفته است 
تایید  مورد  آبزی  منابع  از  درحفاظت  کاماًل  ایران 
وتصدیق است سخنی اغراق 
آمیز است چرا که در بسیاری 
از قوانین و مقررات به علت 
کارشناسان  از  استفاده  عدم 
محیط زیست نقایص وایراداتی 
چشمگیر  که  چیزی  اما  دارد 
باالخره  که  است  این  است 
مقنن پاسخ کیفری در مورد 
زیست  محیط  علیه  جرایم 
که  کرده است  بینی  پیش 
نظر  از  آیا  پاسخ  این  اکنون 
شده  تعیین  مجازات  نوع 
حسب مورد متناسب است یا 

خیر بحثی دیگر است. 
آبزی  منابع  از  حفاظت  در  دولت  مداخله  صرف 
به  توجه  با  شود  محقق  جرمی  که  زمانی  آن هم  و 
اهمیت منابع آبزی کافی نیست و پیشنهاد می گردد 
انجمن های  مثل  اجتماعی  و  جامعوی  مدل  که 
به سیاست های جنایی در  نایل شدن  در  نهاد  مردم 
این صورت  در  که  نمایند  مداخله  آبزی  منابع  مورد 
سیاست  در  جامعوی  مدل  و  دولتی  مدل  جمع  با 
جنایی پیشگیری از جرایم علیه منابع آبزی آسان تر 
و در صورت وقوع بزه علیه این منابع ضمانت اجراها 
متناسب تر و بازدارندگی آن ها بیشتر خواهد شد.لذا 

پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود:
به  این واقعیت موجود و غیرقابل  با عنایت   -1

در  دولت  مداخله  صرف 
و  آبزی  منابع  از  حفاظت 
محقق  جرمی  كه  زمانی  آن هم 
شود با توجه به اهميت منابع آبزی 
می گردد  پيشنهاد  و  نيست  كافی 
كه مدل جامعوی و اجتماعی مثل 
انجمن های مردم نهاد در نايل شدن 

مورد  در  جنايی  سياست های  به 
منابع آبزی مداخله نمايند.

الهام حیدرزاده)دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی تهران (
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انسان ها  رفاه  حداقل  یا  و  انسان ها  حیات  که  انکار 
ارتباط مستقیم با حفظ محیط زیست دارد پس مقنن 
باید بهترین سیاست اعم از تعیین مسؤولیت کیفری 
محیط  حفظ  قبال  در  را  پیشگیرانه  سیاست های  و 

زیست اتخاذ نماید.
2- با لحاظ منابع آبزی به عنوان یکی از عناصر 
محیط زیست، ضروری است که مقنن قوانین مجزا 
و جداگانه ای در زمینه پیشگیری از جرایم علیه حوزه 

منابع آبزی وضع نماید. 
3- بهترین سیاست جهت پیشگیری از ارتکاب 
آگاهی  بردن سطح  باال  آبزی  منابع  اولیه جرم علیه 
منابع  علیه  جرم  ارتکاب  احتمال  که  است  کسانی 

آبزی توسط آن ها متصور است. 
4- با توجه به  این که سیاست جنایی اعم است از 
سیاست های پیشگیرانه و سزادهنده، بهترین سیاست  
پیشگیری از ارتکاب از جرایم علیه محیط زیست و 
مخصوصًاً منابع آبزی، تشکیل انجمن های مردم نهاد 

می باشد.
5- ایجاد مؤسسات و تشکیالتی به منظور ریشه 
زیست  جرایم  زمینه  در  زا  جرم  وعوامل  علل  یابی 
شناسی  جرم  اصواًل  به  این که  توجه  با  محیطی 
می تواند  معلول(،  )نه  دارد  علت  شناسایی  در  سعی 
در پیشگیری از ارتکاب جرایم زیست محیطی مؤثر 

واقع شود. 
6- چون اکثر مرتکبین جرم علیه محیط زیست 
افرادی سودجو و منفعت طلب هستند تعیین کیفرهایی 
که به منافع مرتکبین تعرض نماید مثل جزای نقدی 

سنگین و مصادره اموال مؤثر خواهد بود. 
7- قضات دادگستری آموزش های الزم در زمینه 
محیط زیست و حقوق مربوط به آن را فراگیرند تا در 
هنگام رسیدگی به  این جرایم و اتخاذ تصمیم در این 
باره، نکات واصولی  مانند اصل رعایت تناسب جرم و 
مجازات را به خوبی مورد توجه قرار دهند و از اعمال 

پاسخ های نامناسب اجتناب ورزند.

فهرست منابع
در  جنایی  سیاست  محمد،  سید  1-حسینی، 
دانشگاه  ایران،  اسالمی  جمهوری  در  و  اسالم  

تهران، 1383
جمهوری  اساسی  قانون  رسایی نیا،ناصر،   -2

اسالمی ایران،تهران، انتشارات سمن، 1379
در  قانونی  آوری  »نو  حمزه،  امیر  زینالی،   -3
چالش های  و  نوجوانان   و  کودکان  از  حمایت 
 ،7 شماره  اجتماعی،  رفاه  فصلنامه  آن«،  روی  فرا 

1382 ،
کیفری  حمایت   ،1375 عظیم؛  میر  قوام،   -4
محیط  حفاظت  سازمان  تهران،  زیست،  محیط  از 

زیست،1375
5- قاسمی، ناصر؛ 1384، حقوق کیفری محیط 

زیست، انتشارات جمال الحق، 1384
سیاست  به  آمدی  در  کریستین؛  الزرژ،   -6

جنایی، تهران، انتشارات میزان، 1382
برنامه ریزی  و  مدیریت  ناصر؛  محرم نژاد،   -7

محیط زیست، تهران، انتشارات میزان، 1385
8- مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط 
زیست، جلد اول و دوم، سازمان حفاظت و محیط 

زیست، 1383.
محیط  حفاظت  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه   -9

زیست                       
www.irandoe.org

وزارت  رسانی سازمان شیالت،  اطالع  پایگاه   -10
جهاد کشاورزی          

www.iranfisheries.net
اقیانوس  ملی  مرکز  رسانی  اطالع  پایگاه   -11

شناسی   
www.inco.ac.ir

سیاست جنایی ایران در حفاظت از منابع آبزی 
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چکیده

امروزه سرپرستی از کودکان بی سرپرست به یکی از چالش های اجتماعی 
به  وطبیعی،  قانونی  والدین  ازسوی  طفل  تحویل  معضل  است.  شده  تبدیل 
متقاضیان نگهداری فرزند گاه با مقاصد خیرخواهانه واز سوی ترحم ودرجهت 
آن ها  وبستگان  اقوام  وازسوی  فرزند  فاقد  خانواده های  عاطفی  مشکل  رفع 
صورت می گیرد و گاه به صورت غیرقانونی از طریق فروش نوزاد و دریافت 
وجه تحقق می یابد. این اقدامات، منجر به بی هویت نمودن این کودکان یا تغییر 
هویت واقعی ایشان می گردد و باعث بروز مشکالت اجتماعی از قبیل فقدان 
سند سجلی، مشکالت اداری، تحصیلی و غیره می شود. مراجعه متقاضیان به 
استرداد  از  ناشی  مشکالت  و  اطفال  سرپرستی  حکم  اخذ  جهت  دادگستری 
اطفال به والدین قانونی، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به 
بین  درمقررات  اطفال  وفروش  خرید  وبحث  دراسالم  فرزندخواندگی  پیشینه 

المللی و داخلی، به ابعاد مختلف این قضیه پرداخته شود.

قاچاق  هویت،  تغییر  بی سرپرست،  اطفال  فرزندخواندگی،  واژه ها:  کلید 

کودکان، هرزه نگاری کودکان

بررسی ابعاد حقوقی فرزندخواندگی و 

تحویل اطفال به دیگری

رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی )خانواده( اصفهان
علی نوریان
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مقدمه
گرامی اسالم)ص(  پیامبر  روزی  که  شده  روایت 
را  آخر  دورکعت  بودند،  ظهر  نماز  خواندن  مشغول 
علت  ایشان  از  مردم  آوردند.  جای  به  سریع  بسیار 
فرمودند: مگر صدای  و آن حضرت  را سؤال کردند 

شیون طفل را نشنیدید ؟
از  بیش  معصوم،  کودکان  شیون  امروزه صدای 
هر زمان دیگری بلند است. اما گویی آلودگی صوتی 
ناشی از مدرنیته وزندگی صنعتی ونیز آلودگی ناشی 
امکان  آن،  متفرعات  و  مادی  زندگی  به  درگیری  از 

شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمی دهد. 
که  می خوانیم  تاریخ،  قرائت  با  وقتی  امروزه، 
گور می شدند  به  زنده  تاریخ  از  برهه ای  در  کودکان 
شدت  به  می فروختند،  برده  عنوان  به  را  آنان  ویا 
متأثر می شویم وتنفر وانزجار خود را از این اقدامات 
درجامعه  که  آن  از  غافل  می دهیم.  بروز  غیرانسانی 
آن  با  وتکنولوژی  علم  پیشرفت  که  امروز  متمدن 
برده داری  نیست،  قیاس  قابل  وجه  هیچ  به  دوران 
به شکل نوین، تجارتی پرسود درسطح بین المللی به 

حساب می آید.
کودک،  حقوق  تضییع  اشکال  بارزترین  از  یکی 
به  وی  وسپردن  حقیقی  والدین  از  وی  ساختن  جدا 
خانواده ای دیگر و تالش درجهت تغییر هویت وی و 
محروم ساختن او از حقوق طبیعی و شرعی خود در 
اثر این گونه اقدامات غیر قانونی است که متأسفانه 
گاه این اقدامات غیرقانونی با توسل به قانون، شکل 
قانونی به خود می گیرند. دراین مقاله درصدد هستیم 
معایب  کودکان  سرپرستی  موضوع،  تحلیل  ضمن 
ومحاسن آن را با توجه به قانون حمایت از کودکان 
بدون سرپرست و اسناد بین المللی مورد توجه قرار 

دهیم.

مفهوم فرزند خواندگی
فرزند به کسی اطالق می شود که با والدین خود 

کودک  تولد  اگر  باشد.  نسبی داشته  و  خونی  رابطه 
عقد  یعنی  والدین،  قانونی  و  مشروع  رابطه  از  ناشی 
این صورت،  غیر  در  و  قانونی«  »فرزند  باشد،  نکاح 
گرچه فرزند طبیعی می باشد، ولی »فرزند نامشروع« 
به  افرادی  است  ممکن  نیز  گاهی  می شود.  خوانده 
نوع  هم  به  کمک  اوالد،  نداشتن  قبیل:  از  عللی 
وحمایت از اطفال یتیم و غیره کودکانی را به عنوان 
فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی 
فرزند  عمل  این  به  که  نمایند  رفتار  آنان  با  خویش 
که  فرزندی  وابستگی  درجه  می گویند.  خواندگی 
وی،  پذیرنده  خانواده  با  می شود،  پذیرفته  این گونه 

تابع قانون است. 
با  که  می دهند  اجازه  از کشورها  پاره ای  قوانین 
شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود 
و به طور کامل درزمره فرزندان مشروع زن وشوهر 
درآید. لیکن در پاره ای از کشورها، این الحاق به طور 
خانواده  با  کودک  ارتباط  و  نمی شود  پذیرفته  کامل 
طبیعی وی محفوظ می ماند. به هرحال فرزند خوانده، 
فرزند حکمی است  و انتساب او به خانواده، مجازی 
بروز  نتیجه  در  و  مواردی  در  لذا ممکن است  است. 
حوادثی از قبیل: فوت پدر و مادرحکمی، ارتباط ایجاد 
شده از بین برود در حالی که فرزند مشروع وقانونی 
وپیوند  نمی سازد  بیگانه  خانواده  با  حادثه ای  هیچ  را 
)کاتوزیان،  نیست.  گسستنی  مادر  و  وپدر  او  طبیعی 

1378، ج2، ص381(

فرزند خواندگی دراسالم 
قرآن کریم صراحتًا درآیات 4و5 سوره احزاب)1(، 
فرزند خواندگی را دراسالم رد کرده است: ».... و پسر 
خوانده های شما پسر شما نیستند. این پسر خواندگی، 
گفته خود شما است که به زبان خویش می گویید. و 
خداوند سخن حق و راست می گوید و اوست که راه 
راست را می نماید. آن پسرها را به پدرانشان بازخوانید، 
این نزد خدا راست تر ودرست تر است، اگر پدران آن ها 

1. )... و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم واهلل یقول الحق وهو یهدی السبیل. ادعوهم آلبائهم هو اقسط 
عنداهلل فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی الدین وموالیکم و...(

بررسی ابعاد حقوقی فرزندخواندگی و ...
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را نشناسید آن ها برادران دینی شما هستند...« 
که:  است  آمده  آیه  این  ذیل  المیزان  درتفسیر 
»)ادعیاء( جمع دعی، به معنای پسرخوانده است و در 
جاهلیت، این عمل )دعاء( و )تبنی( در بینشان دایر و 
معمول بوده است و همچنین در بین امت های مترقی 
آن روز، مانند روم و فارس که وقتی کودکی را پسر 
خود می خواندند، احکام فرزند صلبی  را درحق او اجرا 
حرام  را  او  با  ازدواج  بود  دختر  اگر  یعنی  می کردند. 
مانند  اونیز  به  می مرد،  پدرخوانده  وچون  می دانستند 
احکام  سایر  وهمچنین  می دادند  ارث  فرزندان  سایر 
پدر وفرزندی را درباره او اجرا می کردند واسالم این 

عمل را لغو کرد.
بنابراین مفاد آیه این است که خدای تعالی آن 

را  آن ها  شما  که  را  کسانی 
فرزندان  خوانده اید،  خود  فرزند 
احکام  تا  نداده  قرار  شما 
نیز  آنان  صلبی درحق  فرزندان 

جاری باشد.
آیه  دراین  »ذلکم«  کلمه 
 اشاره به مسأله فرزند خواندگی 
دارد ومعنای )قولکم بافواهکم( 
شما  که  »این  که:  است  این 
فرزند دیگری را به خود نسبت 
با  که  است  سخنی  می دهید، 

و  ندارد.«  اثری  این  وجز  می گویید  خود  دهان های 
و  است  سخن  این  بودن  بی اثر  از  کنایه  تعبیر  این 
معنای حق بودن قول خدا این است که او از چیزی 
خبر می دهد که واقع و حقیقت مطلب مطابق با آن 
مترتب  برآن  آثار  براند،  فرمانی  و  اگر حکم  و  است 
می شود و مصلحت واقعی مطابق آن است و معنای 
راهنمایی به راه، این است که هرکس را هدایت کند، 
بر آن راه حقی وادارش می کند که خیر وسعادت درآن 
است. در این دو جمله  اشاره است به این که وقتی 
سخن شما بیهوده و بی اثر است سخن خدا همواره با 
اثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده 

می فرماید:  خداوند  سپس  و  بگیرید  را  او  سخن  و 
ویا  معرفی  را  خود  پسرخوانده  می خواهید  »وقتی 
صدا کنید طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان 
شوند.« یعنی به پدرشان نسبت دهید )وبگویید: ای 
پسر فالنی، ونگویید پسرم!( وخواندن شما آنان را به 
نام پدرانشان، به عدالت نزدیک تر است واگر علم به 
پدران آن ها ندارید وپدرانشان را نمی شناسید )هنگام 
صدا زدن( به غیر پدرانشان نسبت ندهید، بلکه آنان را 
برادر خطاب کنید ویا به اعتبار والیت دینی، ولی خود 
بخوانید ودر ادامه می فرمایند: »گناهی بر شما نیست 
در مواردی که  اشتباهًا و یا از روی فراموشی ایشان 
را به غیر پدرانشان نسبت دهید، لیکن درمواردی که 
دل هایتان آگاه است، وعمداً این 

کار را می کنید، گناهکارید.« 
بی تا،  طباطبایی،  )عالمه 

ج16، صص410-411(
نیز در  آیت اهلل مکارم شیرازی 
مذکور  آیه  ذیل  در  نمونه،  تفسیر 
چنین فرموده اند:  »درعصرجاهلیت 
از  بعضی  که  بوده  معمول 
کودکان را به عنوان فرزند خود 
پسر  را  وآن  می کردند  انتخاب 
این  دنبال  وبه  می خواندند  خود 
نامگذاری تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت، 
برای او قائل می شدند و از پدرخوانده اش ارث می برد 
و پدر خوانده نیز وارث او محسوب می شد و تحریم 
زن پدر یا همسر فرزند در مورد آن ها حاکم بوده و 
حتی پیامبر اکرم )ص( برای کوبیدن این سنت غلط 
همسر پسر خوانده اش را بعد طالق، به ازدواج خود 
نمی تواند  توخالی  الفاظ  این  شود  روشن  تا  آورد  در 

واقعیت ها را دگرگون سازد.
در روایات اسالمی می خوانیم که )زیدبن حارثه( 
بعد از آن که پیامبر او را آزاد کرد، به عنوان )زیدبن 
شد  نازل  قرآن  که  این  تا  می شد  خوانده  محمد( 

حكمی  فرزند  خوانده،  فرزند 

است  و انتساب او به خانواده، 

در  است  ممكن  لذا  است.  مجازی 

مواردی و در نتيجه بروز حوادثی از قبيل 

ايجاد  ارتباط  مادر حكمی،  و  پدر  فوت 

شده از بين برود.

علی نوریان )رییس شعبه 20 دادگاه عمومی )خانواده( اصفهان(
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ودستورفوق را آورد، از آن به بعد پیامبر به او فرمود: 
تو »زیدبن حارثه«ای، ومردم او را »مولی رسول اهلل« 

می خواندند.)مکارم شیرازی،1379،ج17، ص197( 

فرزند خواندگی در حقوق ایران
درقانون مدنی ایران، فرزند خواندگی وجود ندارد. 
اشتیاق  با  خانواده ها،  از  بسیاری  که  جا  آن  از  ولی 
واموال  می پذیرفتند  را  درمانده  کودکان  سرپرستی 
تعهد  این  و  می کردند،  وقف  منظور  بدین  را  خود 
بود،  الزام آور  جنبه  فاقد  و  داشت  اخالقی  جنبه  تنها 
لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 
این  روابط  در منظم ساختن  را  گام  1354 نخستین 

کودکان با خانواده ها برداشت.
لفظ »سرپرستی« به ابتکار قانونگذار به کار رفت 
است.  درخانواده  فرزند  پذیرفتن  امکان  از  کنایه  و 

)کاتوزیان، همان، ص382(
فرزند  که  توهم  این  از  پرهیز  برای  قانونگذار 
خواندگی ایرانیان غیر شیعه نیز تابع قانون می شود، 
مقررداشت: »مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه 
درمورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است.« به 
هر صورت مقررات مذکور، گرچه پدیده ای نو و تازه 
از حدود سی  درحقوق« محسوب می شود ولی پس 
سال از تعریف قانون مذکور، امروز ضرورت اصالح 

آن احساس می شود. 

محاسن ومعایب سرپرستی
وبدون  یتیم  کودکان  از  سرپرستی  بی گمان 
سرپرست، ازنظر اجتماعی فواید بسیار زیادی دارد و 
ضرورت این امر قابل انکار نیست زیرا کودکان یتیم 
و بی سرپرست، کانونی برای رشد می یابند و در جامعه 
رها نمی شوند. با تعیین سرپرست، ضمن این که از بار 
از  مسؤولیت دولت کاسته می شود، خانواده هایی که 
نعمت فرزند محروم هستند از افسردگی وبیماری های 
می شوند.  رها  فرزند،  فقدان  از  ناشی  روانی  روحی- 
طالق  آمار  افزایش  از  می تواند  همچنین  امر  این 

در جامعه بکاهد. فراتر از آن، شاید بتوان با در نظر 
گرفتن مصالح اجتماعی، کودکان دارای سرپرست را 
تامین  در  ناتوانی  از  بیم  دلیل  به  ایشان  مادران  که 
مخارج فرزند و فقر اقتصادی، اندیشه نابود کردن وی 

را در سر می پرورانند، نجات داد.
مقررات  نباید  امر،  این  متعدد  فواید  علی رغم 
سرپرستی را آسان گرفت، زیرا اگر این امر به آسانی 
داشت.  پی خواهد  در  فراوانی  مضرات  شود،  میسر 
آسیب  خانواده  بنیاد  اهمیت  و  ارج  که  آن  جمله  از 
به  ضرورتی  فرزند،  داشتن  برای  اشخاص  می بیند، 
همه  و  نمی کنند.  احساس  مشروع  خانواده  تشکیل 
می توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی و نامشروع خود، 
آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند و آنانی که 
باری  و  بی بند  در  فرزندشان،  ماندن  بی پناه  بیم  از 
وآلودگی احتیاط می کنند، آسوده خاطر می شوند که و 

منبعی برای درآمد یافته اند.
می شود  ظاهر  درموردی  معما  چهره  زشت ترین 
وسوداگران  یابد  رواج  کودکان  وفروش  خرید  که 
درصدد برآیند تا کودکان نیازمندان را خریداری کنند 

وبه بهایی گران تر به توانگران بفروشند.

خرید وفروش کودکان در اسناد بین المللی
اسناد بین المللی به مسأله جلوگیری از تبدیل نهاد 
سرپرستی به وسیله ای برای خرید و فروش کودکان 

توجه نموده اند. این اسناد به شرح زیر است:
برده فروشی  و  بردگی  قرارداد تکمیلی منع   -1
در  قرارداد  این  بردگی  مشابه  دستگاه های  وعملیات 
شهریور  شانزدهم  با  مطابق   1956 سپتامبر  هفتم 
1335 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد »ژنو« 
پانزده  و  مقدمه  یک  بر  مشتمل  و  رسیده  امضا  به 
ماده است. دولت ایران به موجب »ماده واحده قانون 
تکمیلی  قرارداد  به  ایران  دولت  الحاق  به  مربوط 
مذکور« مصوب 1337/12/3، به این قرارداد ملحق 

شده است.
قرارداد تکمیلی مذکور، در تکمیل قرارداد بردگی 

بررسی ابعاد حقوقی فرزندخواندگی و ...
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مصوب 25 سپتامبر 1926 با هدف منع بردگی وبرده 
فروشی تصویب شد.

آمده  قرارداد  این  یک  ماده  در  و  اول  دربخش 
می باشند  قرارداد  عضو  که  دولی  از  »هریک  است: 
اقدامات عملی را  اقدامات الزم قانونی و سایر  کلیه 
تدریجًا جهت ممکن ساختن الغای کامل یا متروک 
در هر  و  اسرع وقت  در  نمودن ترتیبات مرسوم ذیل 
نقطه که موجود باشد واعم از این که تعریف قضایی 
بردگی مندرج در ماده یک قرارداد بردگی منعقد در 
ژنو مصوب 1956، شامل آن باشد یا نباشد، به عمل 
خواهد آورد... هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب 
آن کودک یا فرد غیر بالغ )کمتر از هجده سال( توسط 

یکی از ابوین خود یا هردوی 
ایشان یا توسط قیم در ازای 
اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه 
به منظور تمتع یا استفاده از 
دیگری  شخص  به  او،  کار 

تسلیم شود.«
حقوق  پیمان نامه   -2
کودک »مصوب مجمع عمومی 
 سازمان ملل متحد 20 نوامبر 
1989«:  قبل از تصویب پیمان 
نامه مذکور، ضرورت مراقبت 
اعالمیه  در  کودک  از  ویژه 
مورخ  ژنو  کودک  حقوق 

مجمع  مصوب  کودک  حقوق  اعالمیه  در  و   1924
عمومی، در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده بود. 
در اعالمیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین المللی 
مربوط به حقوق مدنی وسیاسی به ویژه مواد 23 و 
24 و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی 
اساسنامه ها  در  و   )10 )ماده  فرهنگی  و  اجتماعی  و 
بین  اسناد سازمان های تخصصی وسازمان های  و 
المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته 

شده بود. 
است:  شده  تصریح  کودک  حقوق  دراعالمیه 

ذهنی،  و  جنسی  کامل  رشد  عدم  دلیل  به  »کودک 
قبل از تولد ونیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت 

ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است.«
حقوق  ارتباط،  این  در  اساسی  مسایل  از  یکی 
خاص  اشاره  با  کودکان  رفاه  و  حمایت  به  مربوط 
فرزند  جایگزین،  خانواده  توسط  نگهداری  امر  به 
عضو  کشورهای  است.  المللی  وبین  ملی  خواندگی 

پذیرفته اند که:
دنیا  به  از  پس  بالفاصله  باید  کودک  تولد   -1
آمدن او ثبت شود وکودک از بدو تولد از حق داشتن 
نام، حق کسب تابعیت وتا حد امکان از حق شناختن 
والدین وقرارگرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد. 

)ماده 7- بند 1( 
2- دولت های عضو متعهد 
برای  کودک  حق  می شوند 
جمله  از  خود،  هویت  حفظ 
نام وروابط خانوادگی  تابعیت، 
را مطابق قانون و بدون مداخله 
بشمارند. محترم  قانونی  غیر 

)ماده 8 - بند 1( 
3- در مواردی که کودک 
به صورت غیر قانونی از تمام 
یا برخی از حقوق مربوط به 
هویت خود محروم می شود، 
و  حمایت  عضو،  کشورهای 
او  هویت  سریع  استیفای  برای  را  مقتضی  مساعدت 

فراهم خواهند آورد. )ماده 8 – بند 2(
فروش  ربوده شدن،  از  منظور جلوگیری  به   -4
شکل،  هر  به  و  منظور  هر  به  کودکان،  قاچاق  یا 
کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه 

وچند جانبه را به عمل خواهند آورد. )ماده 35( 

5- هرکشور عضو، تضمین خواهد کرد که موارد 
واقدامات زیر کاماًل تحت قوانین جزایی و جنایی آن 
کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور ارتکاب یافته 

با تعيين سرپرست، ضمن 

مسؤوليت  بار  از  كه  اين 

خانواده هايی  می شود،  كاسته  دولت 

هستند  محروم  فرزند  نعمت  از  كه 

روحی-  وبيماری های  افسردگی  از 

روانی ناشی از فقدان فرزند، رها 

می شوند. 

علی نوریان )رییس شعبه 20 دادگاه عمومی )خانواده( اصفهان(
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باشند یا در خارج از آن ویا توسط فرد انجام شود یا 
به صورت سازمان یافته. 

که  گونه  آن  کودکان،  وفروش  خرید  درمقوله 
درماده آمده است: »هرگونه عرضه، تحویل ودریافت 
کودکان به هرشکل و برای مقاصد زیر ممنوع است:

-استثمار جنسی کودکان 
- انتقال اندام های بدن کودک برای سودجویی 

- استفاده از کودک برای سودجویی 
- استفاده از کودک برای کار اجباری 

- کسب رضایت غیر قانونی، به عنوان واسطه، 
برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی 
بین المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد )ماده 

3 بند الف( 
اداری  مقررات  و  قوانین  عضو،  کشورهای   -6
پیشگیری  برنامه های  و  اجتماعی  سیاست های  و 
ایجاد،  را  است  آمده  پروتکل  این  در  جرایمی که 
تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد و باید توجه ویژه ای 
به حمایت از کودکان که درمقابل چنین اعمالی آسیب 

پذیر هستند، شود. )ماده 9(

مقررات جمهوری اسالمی  ایران
نمود،  توجه  انسان  قاچاق  به  که  قانونی  اولین 
قانون منع خرید و فروش برده درخاک ایران و آزادی 
برده در موقع ورود به مملکت است که در تاریخ 1307 
به تصویب رسیده است. مطابق این ماده واحده: »در 
شناخته  »برده«  عنوان  به  هیچ کس  ایران  مملکت 
نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های 
به  را  انسانی  بود.هرکس  خواهد  آزاد  ایران،  ساحلی 
نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری 
یا واسطه معامله و حمل و  بنماید  انسانی  به  نسبت 
حبس  سال  سه  تا  یک  به  محکوم  شود  برده  نقل 

تأدیبی خواهد گردید.«
همچنین تبصره  ماده فوق هر یک از مأمورین 
دولتی را مکلف دانسته است که به محض اطالع یا 

بردگی شده  رفتار  یا  معامله  مورد  که  مراجعه کسی 
است، وسایل استخالص او را فراهم آورده و مراتب 
را برای تعقیب مجرم به نزدیک ترین پارکه )دادسرا( 

اطالع دهند.
و  کودکان  از  حمایت  قانون   3 ماده  همچنین 
است  داشته  مقرر   1381/9/25 مصوب  نوجوانان، 
که: »هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری 
قاچاق،  و  خالف  اعمال  ارتکاب  منظور  به  کودکان 
جبران  بر  عالوه  مورد  حسب  مرتکب  و  ممنوع 
خسارات وارده، به شش ماه تا یک سال زندان و یا به 
جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال 

محکوم خواهد شد.
کودکان  فروش  و  خرید  که  این  درخصوص 
بین  خیر،  یا  می شود  قانونی  ماده  این  مشمول 
حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد: به موجب نظریه  
اداره کل امور حقوقی  شماره 7/2197 -1384/4/1 
قوه قضاییه منظور قانونگذار از وضع و تصویب ماده 
است  این  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  قانون   3
هرکدام  کودکان،  بهره کشی  و  خرید،فروش  که 
و  هستند  مستقلی  مجرمانه  عناوین  تنهایی  به 
مثل  خالف  ارتکاب  منظور  به  کودکان  به کارگیری 
از دیگر عناوین  نیز عنوان مجرمانه مستقلی  قاچاق 
مذکور در این ماده است. لذا صرف خرید و فروش 
تلقی  قانونگذار جرم  نظر  از  منظوری،  به هر  اطفال 
شده است. )معاونت حقوقی و توسعه قضایی، 1386، 

ج2، ص1813(
گروهی  که  است  آن  موجود  اختالف نظر  علت 
هر  به  را  خالف«  واعمال  ارتکاب  منظور  »به  قید 
چهار عبارت »خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری 
کودکان« معطوف می نمایند وعقیده دارند که خرید 
وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می شود که 
مانند  خالف  اعمال  ارتکاب  برای  کودک  قصد  به 

بررسی ابعاد حقوقی فرزندخواندگی و ...
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قاچاق مواد مخدر باشد، لیکن به نظر اداره حقوقی، 
خرید و فروش کودک، به طور مستقل وحتی اگر به 
قصد به کارگیری او برای اعمال خالف هم نباشد، 

جرم است.
مصوب  انسان  قاچاق  با  مبارزه  قانون  متعاقبًا 
1383 با تعریف قاچاق انسان در بند )الف( ماده یک 
تحت عنوان »خارج یا وارد ساختن، ترانزیت مجاز یا 
یا  اکراه  اجبار،  با  کشور  مرزهای  از  فرد  مجاز  غیر 
تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا سوء استفاده از قدرت یا 
موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد 
یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، 

بند )ب(  در  ازدواج«  و  بردگی 
چون  اعمالی  ماده  همین 
دادن،  انتقال  گرفتن،  تحویل 
مخفی نمودن یا فراهم ساختن 
از  را پس  افراد  اخفاء  موجبات 
مقصود  همان  با  مرز  از  عبور 
مندرج در )الف(، قاچاق انسان 
یک  تبصره  نمود.  محسوب 
حمایت  به  قانون  این   3 ماده 
نوجوانان  و  کودکان  از  خاص 
زیر هجده سال پرداخت و این 

مجازات  حداکثر  مستوجب  دیده  بزه  در  را  ویژگی 
پرداخت  و  حبس  سال  ده  تا  دو   3 ماده  در  مندرج 
حاصل  اموال  یا  وجوه  برابر  دو  معادل  نقدی  جزای 

از بزه( دانست.

نتیجه 
و  کودکان  از  حمایت  قانون   3 ماده  اصالح 
درالیحه  دیگری  قانونی  ماده  تصویب  یا  نوجوانان 
سرپرستی کودکان برای رفع ابهامات فوق ضروری 

است.زیرا:

و  جزایی«  قوانین  مضیق  تفسیر  »اصل  اواًل: 
اصول  از  دو  هر  که  متهم«  نفع  به  تفسیر  »اصل 
مجازات  بدون   جزاست،  حقوق  در  شده  شناخته 
را  کودک  فروش  و  خرید  به  کنندگان  اقدام  ماندن 

فراهم می کند. 
ثانیا:ً مجازات تعیین شده درماده مذکور، تناسبی 
قدری  به  باید  مجازات  میزان  ندارد،  جرم  شدت   با 
از  حاصل  نفع  با  را  آن  متهم  وقتی  که  باشد  شدید 

ارتکاب جرم می سنجد، موجب بازدارندگی شود. 

فهرست منابع 
1. کاتوزیان، ناصر،حقوق 
تهران،  مدنی خانواده، جلد2، 
انتشارات بهمن، چاپ5، 1378

2. عالمه طباطبایی، تفسیر 
محمدباقر  المیزان، مترجم:سید 
 ،16 جلد  همدانی،  موسوی 

دفتر انتشارات اسالمی
ناصر،  شیرازی،  مکارم   .3
تفسیر نمونه، جلد 17، تهران، 
انتشارات دارالکتب االسالمیه، 

چاپ17، 1379
وتوسعه  حقوقی  معاونت   .4
قضایی، مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری، 

تهران، انتشارات روزنامه رسمی،چاپ اول، 1386
5. کتابچه »پیمان نامه حقوق کودک ودو پروتکل 

الحاقی به آن«، انتشارات یونیسف درایران

حقوقی،  اداره  نظر  به 

به  كودک،  فروش  و  خريد 

طور مستقل وحتی اگر به قصد به 

كارگيری او برای اعمال خالف هم 

نباشد، جرم است.

علی نوریان )رییس شعبه 20 دادگاه عمومی )خانواده( اصفهان(
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حکایت
پیراهنی  شخص  که  کنند  حکایت 
را دزدید و به پسر خود داد که بفروشد، پسر 
پیراهن را به بازار برد و از او دزدیدند، دست خالی 
فروختی؟  چند  را  پیراهن  گفت:  پدر  نمود،  مراجعت 

گفت: به همان قیمت که تو خریده بودی!

مردی زن جمیله ای را به عقد خود درآورد، و در مدت دو سال 
با وی به خوبی و محبت گذراند. پس از آن، زن را بیماری آبله عارض 
شد و جمالش را بی نور ساخت. آن شخص جوانمرد خیال کرد مبادا زن از 
رفتن حسن و جمال خود خجالت بکشد، پس روزی سر از خواب برداشته 
بی اختیار بنای گریه و زاری گذاشت و بر سر و سینه خود می زد و صدا به 
ناله بلند کرد. زن سبب این همه داد و فریاد و گریه و زاری پرسید، جواب 
داد: دریغا بی موجبی هر دو چشم کور گشته و علتی هم برای این نمی دانم. 
آن جوانمرد بیست سال که بقیه عمر آن زن بود همچنان زندگانی نمود که 

مبادا زن به دلیل زشتی آبله خجالت کشد. )کشکول منتظری(

گویند پس از این که بوذرجمهر مرد، دیدند، نه کلمه بر کمربندش نوشته است:
1- اگر خدا کفیل روزی است، غصه برای چه؟

2- اگر رزق تقسیم شده، حرص چرا؟
3- اگر دنیا فریبنده است، اعتماد به آن چرا؟

4- اگر بهشت، حق است، کار نگران چرا؟
5- اگر قبر حق است، ساختمان محکم چرا؟

6- اگر جهنم حق است، این همه خنده برای چه؟
7- اگر حساب حق است، جمع مال چرا؟

8- اگر قیامتی هست، بی تابی کردن چرا؟
9- اگر شیطان دشمن انسان است، پیروی او به چه معناست؟ )کشکول منتظری(
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چکیده 
شکل گیری شخصیت انسان در دوران کودکی و همچنین آثار سوء ناشی از 
برچسب زنی بر کودک و نوجوان، ایجاب می نماید که نظام دادرسی خاصی با در 
نظرگرفتن احساسات و عواطف کودک، در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد. از 
راهکارهای پیشگیری از عواقب سوء اَنگ زنی، ممانعت از ورود کودک به چرخه  
اولیه است. همچنین  دادرسی کیفری یا متوقف  نمودن فرایند کیفری در مراحل 
نقش  فعال کردن  بر  بزه دیده شناسی که  و  ترمیمی  آوردهای مکتب عدالت  دست 
بزه دیده در فرایند کیفری تکیه دارد، ناگزیر به شخِص مقابِل بزه دیده ،یعنی مجرم، 
به  رسیدگی  الیحه   می کند.  اعطا  مجرمانه،  واقعه   سرنوشت  تعیین  در  اختیاراتی 
جرایم اطفال و نوجوانان که بر افراد کمتر از هجده سال خورشیدی حاکم است، 
در  که  جرم شناختی  نظریه های  براساس  پیشنهادی  راهکارهای  کارگیری  به  در 
بوده  موفق  تا حدی  نهاده اند،  کیفری  بر حقوق  توجهی  قابل  اثر  اخیر،  چهاردهه  
است. تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب، افزایش شمار جرایِم قابل گذشت، میانجی گری 
و مجازات های اجتماعی، از جلوه های این رویکرد است، اما عدم توجه به توافق 
مجرم یا ولی او در توسل به این راهکارها، اختصاص راهکارها به مرحله  خاصی 
از فرایند کیفری بدون توجیه عقلی یا حقوقی و ناقص بودن این راهکارها، نگاهی 
مجدد به مواد مرتبط با این موضوع را در الیحه ایجاب می نماید .به نظر می رسد ، 
توافقی شدن عدالت کیفری در دو بعد: توافق مجرم با مقام قضایی و مصالحه  مجرم 
با بزه دیده، ضمن این که به پذیرش تقصیر توسط مجرم که گام اول اصالح و 
بازپذیری اجتماعی اوست، کمک می کند، امکان رضایت مندی بزهکار و بزه دیده را 
از سرنوشت واقعه  مجرمانه فراهم می آورد. لذا الیحه  موضوع بحث باید با استفاده 
از دست آوردهای حقوق کیفری در کشورهای دیگر، به تکمیل مقررات مربوط به 

این بحث بپردازد.

کلید واژه ها: دادرسی کیفری، میانجی گری، کودک و نوجوان، تعلیق تعقیب، 
تعویق تعقیب.

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه  
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 

مستشار اداره تدوین لوایح قوه قضاییه
 دکتر لیالسادات اسدی 
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درآمد
الیحه  رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که 
در راستای تجمیع، اصالح و تکمیل قوانین و مقررات 
تنظیم  اطفال توسط قوه قضاییه  به دادرسی  مربوط 
به سه سال است که در مجلس شورای  شد قریب 
در  آن،  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون های  و  اسالمی 
الیحه  این  رویکردهای  برخی  است.  بررسی  دست 
جنایی  سیاست  یافته های  آخرین  با  انطباق  قابل 
شدن  قراردادی  یا  توافقی  عدالت  است.  کودکان 
نوشتار  است.  رویکردها  این  از  یکی  کیفری،  حقوق 
حاضر به جلوه های عدالت توافقی در الیحه ی مذکور 
تحت سه گفتار: 1( پیشینه، 2( توافق قاضی و مرتکب 

و 3( توافق مرتکب و بزه دیده، می پردازد.

مفهوم عدالت توافقی و جلوه های آن
حقوق کیفری از آن جا که مرتبط با نظم عمومی 
است، جزء حقوق عمومی قرار می گیرد و دولت حق 
با  دارد.  حوزه  این  در  را  مجازات  اعمال  انحصاری 
ایجاد  به  ابزار مجازات،  با  این وصف حقوق کیفری 
عدالتی براساس تحمیل از سوی حکومت می پردازد. 
توافق طرفین  به  امر کیفری  لذا واگذاری سرنوشت 
ماهیت  با  قاضی،  با  جرم  مرتکب  توافق  یا  دعوی 
حقوق کیفری در تعارض است، اما ناکارآمدی عدالت 
تحمیلی در کاهش جرم و اصالح مجرم و همچنین 
بروز  موجب  اخیر،  دهه های  شناختِی  جرم  نظریات 
جلوه هایی از توافق در قوانین کیفری غالب کشورها 

شده است.  
قراردادی کردن حقوق کیفری از طریق پیشنهاد 
محقق  مجرم  به  دولت  نماینده   سوی  از  ایجاب  یا 
آزاد  یا رد این پیشنهاد  می شود و مجرم در پذیرش 
است. اشخاصی که صالحیت ارائه  ایجاب را دارند، بر 
اساس مراحل یک فرآیند کیفری )تعقیب، دادرسی، 
می شوند.  تعیین  مجازات(،  اجرای  و  مجازات  تعیین 
جلوه ی دیگر عدالت توافقی، مذاکره ی طرفین برای 

در  توافق  طرفین  آزادی  پس  است.  اختالف  رفع 
انتخاب آن باید مورد توجه باشد.

از علل پذیرش این راهکارها، عدم کفایت ضمانت 
اجراهای قهر آمیز و ناکارآمدی زندان ها در اصالح و 
بازپروری مجرم است. همچنین از رسوخ آموزه های 
مکتب عدالت ترمیمی و توسعه  علم بزه دیده شناسی 

در دهه های اخیر نباید غافل بود. 
جبران  مفهوم  ترمیمی،  عدالت  جدید  رویکرد 
بیش،  ادوار کم و  تمامی  را که در  بزه دیده  خسارت 
ظهور و بروز داشت، تغییر داده است. عدالت ترمیمی 
در مفهوم جدید عالوه بر لزوم ترمیم، به نقش بزه دیده 
در کلیه مراحل دادرسی کیفری، تأکید و توجه دارد. 

طرفداران رویکرد ترمیمی برای این که عدالت 
کیفری  عدالت  جنبه های  تمامی  بتواند  ترمیمی 
در  شود،  آن  جانشین  یا  کند  متحول  را  کالسیک 
تحوالت بعدی خود و با الهام از تجربه های قضایِی 
جامعی  نظریه پردازی  به  دست  مردمی،  محلی- 
درباره مفهوم ترمیم زدند. بدین سان عالوه بر توجه 
 – اجتماعی  سرنوشت  بزه دیده،  منافع  و  حقوق  به 
عنوان  به  محلی  جامعه   وضعیت  بزهکار،  خانوادگی 
در جرایم  جامعه  و حتی مصالح کل  ثانوی  بزه دیده  
تعیین  حین  و  رسیدگی  مختلف  مراحل  در  شدید، 
گرفت.  قرار  آنان  توجه  مورد  مجازات،  اجرای  و 

)نجفی ابرندآبادی، 1382، ص 21(
لذا ویژگی توجه به بزه دیده در عدالت ترمیمی، 
مخدوش کننده ی ضرورت توجه به بزهکار نیست و 
الزم  دو،  این  از  حمایت  توازِن  و  تعادل  عبارتی  به 
است. پاسخگویی بزهکار و مسؤول بودن او در مقابل 
جرم و صدمات ناشی از آن، نوعی توجه به بزهکار 

است که آثار مفید آن متوجه بزه دیده نیز می گردد.
در تفاوت ویژگی پاسخگو بودن بزهکار در نظام 
عدالت کیفری و عدالت ترمیمی گفته شده است که 
بزهکار،  به پاسخگوبودن  توجه نظام عدالت کیفری 
برای اطمینان یافتن از این موضوع است که بزهکار 

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه  ...
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مجازاتی را که مستحق آن است، دریافت می کند و 
توجه کافی به این که بزهکار را به فهِم نتایِج اعماِل 
ارتکابی خود به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند، 

وجود ندارد. )زهر، 1383، صص 34 و 35(
در واقع ویژگی مخاصمه آمیز بودن نظام عدالت 
در جستجوی  بزهکار  است که  آن  کیفری، مستلزم 
منافع خویش باشد. پس اعمال مجازات یا تحمیل آن 
موجب مسؤولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست، 
بلکه مسؤولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رو در رو 

شدن فرد با آن چه انجام داده است، می باشد.
بازگشت  ترمیمی،  عدالت  هدف  که  جا  آن  از 

بزهکار به اجتماع و اصالح 
پشیمانی  لذا  است،  نیز  او 
قصد  که  بزهکار  واقعی 
خسارات  ترمیم  به  حقیقی 
نشانه ای  جرم،  از  ناشی 
وقوع  به  باید  است،  آن  از 
اراده   با  بزهکار  و  بپیوندد 
به تفاهم و حسن نیت  آزاد 
آگاهانه  مسؤولیت پذیرِی  و 
نایل شود. توجه به این نکته 
الزم است که »پیشگیری از 
به  وسیعی  سطح  در  جرم 
در  جامعه  اقناع آور  قدرت 

مورد بزهکار بستگی دارد« )عباسی، 1382، ص 65(. 
عدالت  اهداف  شد،  بیان  چه  آن  به  توجه  با 
توان  بزهکار،  بازپذیری  از؛  است  عبارت  ترمیمی 
افزایی و بازتوانی بزه دیده و جامعه  محلی. نایل شدن 
باالیی  اهمیت  از  کودکان  جرایم  در  اهداف  این  به 
رویکردی شخصیت شکل  چنین  با  است.  برخوردار 
نایافته  کودک که ارتکاب رفتار مغایر با قانون، آن را 
در خطر شکل گیرِی انحرافی قرار داده است، به سوی 
به هنجاری اجتماعی و اخالقی سوق داده می شود. 
آثار سوء ورود به چرخه ی دادرسی  از  لذا پیشگیری 

کیفری بر شکل گیری شخصیت کودک و آینده ی او، 
ایجاب می نماید مفهوم عدالت توافقی بیش از پیش 

مورد توجه قرار گیرد.
ایران در سه مرحله ی؛  راهکارها در حقوق  این 
گرفته  نظر  در  حکم  اجرای  و  رسیدگی  تحقیق، 
این مفهوم  به  برخی کشورها  اما حقوق  است.  شده 
است.  نموده  توجه  نیز  تحقیق  از  قبل  مرحله ی  در 
از جمله در انگلستان، پلیس اختیارات زیادی در امر 
به  آن  ورود  از  پیشگیری  و  پرونده  مختومه کردن 

چرخه ی کیفری دارد.  
قرارداد و توافق می تواند فیمابین قاضی و بزهکار 
باشد یا بزهکار و بزه دیده )یا 
شاکی خصوصی (، سرنوشت 
جرم را به تنهایی تعیین نمایند. 
حالت،  دو  این  از  یک  هر 
راهکارهای خاص خود را دارد. 
تعلیق یا تعویق تعقیب، تعلیق 
مجازات و تبدیل مجازات به 
خدمات اجتماعی، از جلوه های 
توافِق مقام قضایی با مرتکب 
است. میانجی گری و مذاکره 
که از دست آوردهای مکتب 
عدالت ترمیمی  است، برای 
درخصوص  توافق  امکان  کیفری،  دعوی  طرفین 

سرنوشت جرم را فراهم می سازد.
 الیحه  رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نوع 
بین  نیز در نظر گرفته است که  را  توافق  از  دیگری 
مقام قضایی از یک طرف و والدین، اولیاء یا سرپرست 
قانونی طفل، از سوی دیگر ایجاد می شود و در صورت 
یا  قانونی،  یا سرپرست  اولیاء  والدین،  عدم صالحیت 
عدم امکان الزام آنان، قاضی می تواند اشخاص حقیقی 

یا حقوقی دیگر را طرف توافق خود قرار دهد.

ابزار  با  كيفری  حقوق 
عدالتی  ايجاد  به  مجازات، 
حكومت  سوی  از  تحميل  براساس 
سرنوشت  واگذاری  لذا  می پردازد. 
امر كيفری به توافق طرفين دعوی 
قاضی،  با  جرم  مرتكب  توافق  يا 

در  كيفری  حقوق  ماهيت  با 
تعارض است.

لیال سادات اسدی )مستشار اداره تدوین لوایح قوه قضاییه(
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توافق بین قاضی با مرتکب 
عدالت  راهکار  دو  هر  از  بحث  موضوع  الیحه  
توافق  به  توجه  بر  عالوه  و  نموده  استفاده  توافقی 
اولیای  یا  جرم  مرتکب  با  قاضی  ضمنی  یا  صریح 
بزه دیده  و  بزهکار  بین  مصالحه  عنصر  وی،  قانونی 

را نیز مدنظر قرار داده است:
به  توجه  با  در الیحه  توافق  نوع  این  جلوه های 
مراحل مختلف فرایند دادرسی نوجوانان به شرح زیر 

است:
1- قبل از ورود به مرجع قضایی

قانون ایران راهکار مشخصی برای توافق طرفین 
دعوی کیفری بر سرنوشت آن، قبل از تعقیب، در نظر 
نگرفته است. این امر ناشی از آن است که در حقوق 
ایران، ضابطین دادگستری فاقد اختیار در امر توقف 
مقام  ،به  تعقیب  به  شروع  اختیار  و  هستند  دعوی 

قضایی اختصاص دارد. 
مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   20 ماده 
1290 )ق.آ.د.ک( کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان 
جرم  وقوع  از  اطالع  محض  به  بود  کرده  مکلف  را 
جنایی، فوراً مراتب را به مدعی العموم اطالع دهند و 
اگر جرم از درجه  جنحه یا خالف باشد، پس از انجام 
تحقیقات، صورت مجلس را نزد مدعی العموم ابتدایی 
)در خالف(  امین صلح  یا  جنحه(  وقوع  )در صورت 
ارسال دارند. ماده 26 نیز به ممنوعیت کمیسر نظمیه 
یا  مستنطق  ورود  از  بعد  تحقیق،  امر  در  دخالت  به 

مدعی العموم، اشاره کرده است.
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  و 17  مواد 16 
ا.ک(  انقالب مصوب 1378 )ق.آ.د.د.ع و  عمومی و 
به  مکلف  و  قضایی  مقام  نظارت  تحت  را  ضابطین 
اجرای دستور او دانسته و مواد 18 به بعد نیز برای 
آنان اختیاری در متوقف کردن تحقیق یا تعقیب قائل 

نشده است.
جرایم،  برخی  به  خصوصی  وجهه   اعطای  البته 
می تواند زمینه  مذاکره بین بزهکار و بزه دیده  مستقیم 

یا غیرمستقیم را در خصوص اقامه  دعوا یا عدم آن، 
دادرسی  آیین  قانون  اساس   براین  سازد.  فراهم 
کیفری سابق در ماده 5، جنحه و جنایت را به دو نوع 
تقسیم نمود: اول اموری که حیثیت عمومی آن دارای 
چه  اگر  که  اموری  دوم  و  است  مخصوصی  اهمیت 
دارای حیثیت عمومی است، اما اهمیت آن از حیث 
نظام مملکتی و آسایش عامه، به درجه  امور نوع اول 
نمی باشد. ماده 6 اقامه  دعوی و تعقیب را در جرایم 
از شکایت مدعی خصوصی، به  نوع اول، صرف نظر 
عنوان تکلیف دادستان قرار داد و در جرایم نوع دوم 
به عهده  مدعی  خصوصی نهاد. جرایم قابل گذشت 
در تبصره 2 از ماده 8 همین قانون و ماده 277 قانون 
احصاء  )ق.م.ع(   1304 مصوب  عمومی  مجازات 

گردیده بود.
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون 
انقالب در امور کیفری نیز همین رویه را در مواد 4، 
8 و بند 2 ماده 6 در پیش گرفته است.  قانون اخیر و 
همچنین قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 
حکم  کودکان،  جرایم  مورد  در  )ق.ت.د.ا.ب(   1338

خاصی را در این زمینه در نظر نگرفت.
الیحه،  حوزه  جرایم قابل گذشت را درخصوص 
ماده 17  در  و  نموده  وسیع  بسیار  نوجوان  و  کودک 
قابل  را  جرایم  کلیه  حد،  مستوجب  جرایم  از  غیر 
گذشت دانسته است، اما از نظر تأثیر گذشت شاکی 
اقامه ی شکایت ساکت  از  قبل  مرحله   در  خصوصی 
مستوجب  جرایم  از  غیر  در  ماده  این  مطابق  است. 
اجرای حکم،  چنان چه طرفین ضمن  مجازات حد، 
اقدام به سازش نمایند یا شاکی گذشت کند، اجرای 
حکم متوقف خواهد شد. با این وصف قابلیت گذشت 
کلیه جرایم صرفًا در مرحله  اجرای حکم کاربرد دارد 
و مطابق ماده 4 ق.آ.د.د.ع و ا.ک، در جرایم غیر قابل 
گذشِت موضوع بند )1( همین ماده، شاکی خصوصی، 

اختیارانتخاب عدم تعقیب را ندارد.
این روش قابل ایراد است زیرا اواًل موجب ورود 

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه  ...
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ثانیًا درخصوص تأثیر  کودک به فرایند کیفری شده 
بالمرجح  ترجیح  به  قائل  خصوصی  شاکی  گذشت 
خصوصی  شاکی  اگر  که  معنا  بدین  است.  گردیده 
قبل از تعقیب یا حین تعقیب و رسیدگی و حتی پس 
تأثیری  نماید،  آن گذشت  قطعیت  و  از صدور حکم 
اما گذشت ضمن  در سرنوشت جرم نخواهد داشت، 

اجرای حکم، موجب موقوفی تعقیب می شود.
این ایراد نیز باید پاسخ داده شود که اگر گذشت 
یا  بزهکار  کودِک  با  او  سازش  یا  خصوصی  شاکی 
والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی وی، قبل از شروع 
به اجرای حکم صورت گیرد، استناد به این گذشت 

یا سازش به منظور متوقف 
ممکن  مجازات،  ساختن 
نیست زیرا مطابق ماده 17، 
گذشت  یا  سازش  به  اقدام 
حکم  اجرای  ضمن  باید 

صورت گیرد. 
ماده،  این  دیگر  ایراد 
جرایم  بر  آن  شمول  عدم 
یا  خصوصی  شاکی  فاقد 
شاکی  که  است  جرایمی 
خصوصی آن شناخته نشده 
است. با این وصف چنانچه 
ضد  جرایم  مرتکب  کودک 

دولتی،  اسناد  جعل  کشور،  خارجی  و  داخلی  امنیت 
اهانت به مقدسات و غیره شود، به این جهت که جرم 
فاقد شاکی خصوصی است، نمی تواند از مزّیت مندرج 

در این ماده استفاده کند.

2- مرحله  تحقیق 
راهکار  ارائه ی  خصوص  این  در  فعلی  قوانین 
نکرده است، اما یکی از جلوه های عدالت توافقی در 
قانون آیین دادرسی کیفری سابق در نظر گرفته شده 
نوجوانان،  و  اطفال  جرایم  به  رسیدگی  الیحه   بود. 

راهکارهای بیشتری را مدنظر قرار داده است.

1- 2- در قوانین موجود
قانون آیین دادرسی کیفری سابق، امکان توافق 
 40 ماده  در  و  کرده  فراهم  را  قاضی  و  متهم  بین 
مکرر به دادستان اختیار داده که در امور جنحه غیر از 
جرایم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی ، با 

شرایط زیر تعقیب کیفری را معلق نماید؛ 
- متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار با 

توجه به محتویات پرونده، مقرون به واقع باشد.
و سوابق  اجتماعی  وضعیت  با مالحظه   دادستان   -
زندگی و روحیه  متهم و اوضاع 
مرتکب  آن  در  که  احوالی  و 
جرم شده است، تعلیق تعقیب 

را مناسب بداند.
- متهم سابقه  محکومیت 

مؤثر نداشته باشد.
- شاکی خصوصی در بین 

نبوده یا گذشت کرده باشد.
قرار تعلیق تعقیب صادره 
توسط دادستان، برای تأیید و 
جنحه  دادگاه  به  قطعیت 
به  قرار  این  می شد.  ارسال 
سجل  در  سال  سه  مدت 
ارتکاب  صورت  در  تا  می گردید  ثبت  متهم  کیفری 
جریان  به  نیز  پرونده  این  دیگری،  جنایت  یا  جنحه 

افتد.
این راهکار در قانون آیین دادرسی دادگاه های 
قرار  توجه  مورد  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
قانونی  راهکار  امروزه  گفت  باید  لذا  است.  نگرفته 
برای توافق متهم با مقام قضایی در مرحله ی تحقیق 

وجود ندارد.
2-2- در الیحه 

الیحه  موضوع بحث در مواد 15 و 25 به اختیار 

هر  از  بحث  موضوع  اليحه  
توافقی  عدالت  راهكار  دو 
توجه  بر  عالوه  و  نموده  استفاده 
با  قاضی  ضمنی  يا  صريح  توافق  به 
وی،  قانونی  اوليای  يا  جرم  مرتكب 
عنصر مصالحه بين بزهكار و بزه ديده 

را نيز مدنظر قرار داده است.

لیال سادات اسدی )مستشار اداره تدوین لوایح قوه قضاییه(
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قاضی در این زمینه اشاره کرده است:

1-2-2- موقوفی و تعلیق تعقیب
تحقیق  کردن  متوقف  امکان  ماده 15 الیحه،   
حبِس  قانونی  مجازات  دارای  جرایم  در  را  تعقیب  و 
کمتر از سه سال یا مجازات تعزیری دیگری غیر از 
حبس- خواه به تنهایی یا توأم با مجازات های دیگر- 
در نظر گرفته و به دادسرا )و دادگاه( اختیار داده که با 
مالحظه  شخصیت، منش، وضع اجتماعی و تحصیلی 
کیفری  تعقیب  جرم،  وقوع  احوال  و  اوضاع  و  متهم 
خصوصی  مدعی  یا  شاکی  متهم،  که  شرطی  به  را 
نداشته باشد، حسب مورد موقوف کند یا از یک تا سه 

سال معلق نماید.
صادرکننده   مقام  ماده،  همین  تبصره   همچنین 
قرار تعلیق تعقیب را مکلف نموده است که به متهم 
تاریخ صدور  از  اگر ظرف مدت مذکور  نماید  تفهیم 
قرار یادشده، مرتکب جرم دیگری شود، عالوه بر این 

جرم، به اتهام سابق نیز تحت تعقیب قرار می گیرد.
ایرادهای وارد بر این ماده ، به قرار زیر است:

توجه  بازدارنده  مجازات های  به  ماده  این  اول- 
بازدارنده  مجازات های  که  این  بر  نظر  است.  نکرده 
نیز در یک عنوان مستقل از مجازات تعزیری در ماده 
17 ق.م.ا درسال 1375 قید شده است  و عدم توجه 
به تطبیق مواد دیگر این قانون با مجازات های فوق، 
ابهام های نظری و تشتت رویه ی قضات در  موجب 
تصریح  با  بود الیحه  لذا الزم  است،  گردیده  عمل، 
تشتت  این  ادامه ی  از  بازدارنده،  مجازات های  به 
از  توجه  این  می کرد.  جلوگیری  کودکان  جرایم  در 
مجازات  قانون  الیحه   که  است  ضروری  جهت  آن 
قضاییه  قوه  سوی  از   1386 آذرماه  در  که  اسالمی 
تقدیم مجلس شد نیز در ماده 1-121، مجازات های 
ذکر  مجازات ها  اقسام  از  تعزیر،  کنار  در  را  بازدارنده 

کرده است.
دوم- قید »به شرطی که متهم،شاکی یا مدعی 

خصوصی نداشته باشد«، این تصور را ایجاد می کند 
که این ماده صرفًا در جرایمی کاربرد دارد که دارای 
جنبه   عمومی صرف بوده  و فاقد بزه دیده  واقعی  است. 
لذا الزم است به دنبال این قید، چنین آورده شود: »یا 

شاکی و مدعی خصوصی گذشت کرده باشد«.
یا  تعقیب  موقوفی  راه حل؛  دو  ماده 15  سوم- 
تعلیق آن را با جمله ی »حسب مورد موقوف یا از یک 
پیشنهاد  قضایی  مقام  به  نماید«،  معلق  سال  سه  تا 
قاضی  انتخاب  معیار  نیست  معلوم  اما  است،  داده 
چیست.  است،  نهفته  مورد«  »حسب  عبارت  در  که 
بدون  راهکار  دو  این  بین  انتخاب  در  اختیار  اعطای 
تعیین معیار تشخیص، موجب سلیقه ای شدن کاربرد 

این ماده خواهد شد.
چهارم- عدم توجه به رضایت کودک بزهکار یا 
اولیای وی در پذیرش این راه  حل، ایراد دیگری است 
تعقیب-  تعلیق  قرار  زیرا  توجه شود.  آن  به  باید  که 
همچنان که از نام آن پیدا است- در مرحله ی تحقیق 
و تعقیب صادر می شود و با توجه به تعهدات متهم در 
تعلیق تعقیب، چه بسا به نفع متهم باشد که تعقیب 
ادامه یابد. به ویژه وقتی که متهم معتقد به بی گناهی 
در  اتهام  انتساب  بر  مکفی  دالیل  یا  است  خویش 

پرونده موجود نیست.

2-2-2-تعویق صدور رأی
از  پس  می تواند  دادگاه  25 الیحه،  ماده  طبق   
توجه  با  را  رأی  صدور  مجرمیت،  احراز  و  رسیدگی 
مقرر  دستورهای  تعیین  با  نوجوان  یا  به وضع طفل 
در مواد 32 و 33 این قانون، حداکثر تا دو سال به 

تعویق  اندازد.
مزیت این شیوه بر تعلیق مجازات در  آن است 
که اعمال آن پس از خاتمه ی تحقیقات مقدماتی و 
رسیدگی صورت می گیرد. بنابراین دالیل کسب شده 
به  است  کافی  حد  به  متهم  به  جرم  انتساب  برای 
گونه ای که می توان احراز مجرمیت کرد. این ویژگی 

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه ...
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که  متهم  نظر  از  اول  است  تأمل  قابل  دو جهت  از 
ممکن  را  اتهام  از  فرار  امکان  او،  احراز مجرمیت  با 
ندانسته و به راحتی به این راهکار تن می دهد و دوم از 
نظر قاضی که دالیل مکفی بر انتساب اتهام به دست 
آورده است و با این وصف تعویق صدور رأی، مانع 
از اثبات مجرمیت در صورت عدم اجرای دستورهای 
با این توضیح که  دادگاه در مدت تعویق نمی گردد. 
صدور  برای  مجرمیت  احراز  لزوم  عدم  به  توجه  با 
تعلیق  مدت  در  متهم،  چنانچه  تعقیب،  تعلیق  قرار 
جدیدی  جرم  یا  کند  تخطی  دادگاه،  دستورهای  از 
موضوع  پرونده   انداختن  جریان  به  شود،  مرتکب 

تعلیق به لحاظ مضی زمان، 
جرم  ادله   کسب  مشکل  با 

روبه رو خواهد بود.
وارد  ایرادهای  جمله  از 
به  توجه  عدم  ماده،  این  به 
نوجوان،  یا  رضایت  کودک 
راهکار  این  از  استفاده  در 
به  با   25 ماده  صدر  است. 
کاربردن کلمه  »می تواند«به 
و  داده  کامل  اختیار  قاضی 
در مقابل نقشی برای متهم 
قائل  روش  این  انتخاب  در 
این  به  توجه  است.  نشده 

نکته الزم است که دادگاه در صورت توسل به این 
روش، موظف به تعیین یک یا چند دستور مقرر در 
مواد 32 و 33 است، در حالی که اجرای این دستورها 
از قبیل همکاری طفل یا نوجوان با مددکار اجتماعی 
یا روان شناس، تحصیل و حرفه آموزی، ترک معاشرت 
به  نکردن  آمد  و  رفت  یا  دادگاه  نظر  مورد  افراِد  با 
محل های خاص، مستلزم رضایت متهم و اراده  او بر 

انجام آن است.
ایراد دیگر آن که حداقِل مدِت تعویِق صدور رأی، 
مشخص نشده و الیحه صرفًا به سقف آن )دو سال( 

انشای ماده  با این وصف اگر چه  توجه کرده است. 
25 به گونه ای است که گویا دادگاه مکلف به تعیین 
دو  تا  عبارت »حداکثر  کاربردن  به  اما  است،  دستور 
سال« به دادگاه این امکان را می دهد که مدتی برای 
اجرای دستور در نظر نگیرد و این امکان، مساوی با 

عدم تعیین دستور است.
این ماده خالی از ایرادهای نگارشی نیز نیست. به 
عنوان مثال دادگاه مکلف شده با »تعیین دستورهای 
اندازد.  تعویق  به  را  رأی   »32 و   32 مواد  در  مقرر 
این عبارت داللت بر الزام دادگاه به صدور حکم بر 
کلیه دستورها دارد در حالی که چه بسا تعیین صرفًا 
یک یا چند دستور با توجه به 

وضعیت متهم کفایت کند.

3- مرحله صدور رأی 
1-3- در قوانین موجود

دادگاه  تشکیل  قانون 
 17 مواد  در  بزهکار  اطفال 
و 18، اتخاذ تدابیر تربیتی و 
مجازات  جای  به  را  تنبیهی 
در نظر گرفته است. مطابق 
ماده 17 این قانون اطفال 6 
تا 12 سال  در صورتی که 
مرتکب جرم شوند، به اولیاء 
یا سرپرست قانونی تسلیم می شوند. این اشخاص باید 
متعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق 
طفل شوند. چنان چه این الزام ممکن نباشد، طفل به 
منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک تا شش ماه به 
کانون اصالح و تربیت اعزام می شود. همین ضمانت 
اجرا و تدابیر دیگری در ماده 18 نسبت به اطفال 12 
تا 18 سال در نظر گرفته شده است که از موضوع 

بحث خارج است.
همچنان که مالحظه  می شود متعهد شدن ولی 
یا سرپرست طفل به تأدیب و تربیت او، نوعی توافق 

از  دستورها  اين  اجرای 
يا  طفل  همكاری  قبيل 
يا  اجتماعی  مددكار  با  نوجوان 
حرفه آموزی،  و  تحصيل  روان شناس، 
نظر  مورد  افرادِ  با  معاشرت  ترک 
به  نكردن  آمد  و  رفت  يا  دادگاه 
رضايت  مستلزم  خاص،  محل های 

انجام آن  بر  او  اراده   متهم و 
است.

لیال سادات اسدی )مستشار اداره تدوین لوایح قوه قضاییه(
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بین قاضی و سرپرست قانونی طفل است.

2- 3-در الیحه
تربیتی،  تدابیر  بر  عالوه  الیحه   33 و   32 مواد 
به جای مجازات،   اجتماعی  اتخاذ خدمات  امکان  به 

اشاره دارد:

1-2-3-تعیین تدابیر تربیتی به جای مجازات
 ماده 32 الیحه تدابیری را در خصوص اطفال 
و نوجوانانی که سن آن ها بیش از 9 سال و تا پانزده 
سال تمام خورشیدی است، قابل اعمال دانسته است. 
اجرای این تدابیر گاه با تعهد اولیا و سرپرست قانونی 
تعهد خود کودک صورت می گیرد.  با  گاه  و  کودک 
والدین،  به  ماده، تسلیم کودک  این  )الف(  بند  طبق 
اولیاء یا سرپرست قانونی، با اخذ تعهد به تأدیب، تربیت 
و مواظبت در حسن اخالق او خواهد بود، و عالوه بر 
اموری  انجام  به  تعهد  آن ها  از  می تواند  دادگاه   آن 
مثل معرفی کودک به مددکار اجتماعی، روان شناس، 
فرستادن کودک به یک مؤسسه  آموزشی و فرهنگی 
به منظور تحصیل، اقدام جهت درمان یا ترک اعتیاد 

و غیره را اخذ نماید.
قانونی  اولیای  از  تعهد  اخذ  با  بند  این  اجرای 
است اما به گونه ای تقریر شده که داللتی بر توافق 
ندارد. در حالی که تعهد، از موضوعات قراردادی است 
که ضرورت همراه بودن آن با قصد و رضا، بدیهی 

است.
بند )ب( همین ماده در مواردی که امکان الزام 
والدین نیست یا آن ها فاقد صالحیت هستند، تسلیم 
طفل به اشخاص حقیقی و حقوقی را در نظر گرفته 

است.
بند )د( ماده 32 به توافق قاضی با کودک اشاره 
بند، اخطار، تذکر و تعهد کتبی به  این  دارد. مطابق 
نظر  در  مجازات  جای  به  می تواند  جرم،  تکرار  عدم 
توسط  تعهد  این  پذیرش  عدم  مسلمًا  و  شود  گرفته 

مندرج  مجازات  اتخاذ  به  اجبار  را  قاضی  کودک، 
دربند)هـ( )نگه داری در کانون اصالح و تربیت از سه 

ماه تا یک سال(، می نماید.
انجام تعهدات توسط والدین یا کودک در تبصره 
گزارش  به  توجه  با  که  می نماید  مجاز  را  دادگاه   ،2
مددکاران اجتماعی در تصمیم خود هر چندبار با توجه 

به مصلحت طفل، تجدیدنظر نماید.

2-2-3-خدمات اجتماعی به جای مجازات
با  که  است  دیگری  راهکار  اجتماعی  خدمات   
جزای  یا  حبس  جای  به  نوجوان  و  کودک  توافق 
ایران  درحقوق  تدابیر  این  است.  اعمال  قابل  نقدی 
این  33 ضمن  ماده  یک  تبصره  است.   سابقه  فاقد 
که امکان درنظرگرفتن این تدابیر را با توجه به سن، 
روحیه، وضع متهم و جرم ارتکابی قرارداده است، به 
مصادیقی از این نوع مجازات ها از قبیل: آموزش حرفه 
سالمندان،  و  معلوالن  نگه دارِی  مراکز  در  کار  وفن، 
نظافت و آب یاری فضا و درختان پارک، اشاره کرده 
است. این ماده با رفع ایراد مواد سابق الذکر، به شرط 
رضایت متهم در اعمال چنین تدابیری تصریح کرده 
است و میزان آن را تا 8 ساعت کار روزانه برای افراد 
تا  افراد  شاغل، جمعًا  برای  و 4 ساعت  غیر شاغل 

240 ساعت قرارداده است.
امتناع یا کوتاهی از انجام خدمات عمومی بدون 
عذر موجه، با توجه رضایت اعالمی، می تواند برای بار 
اول به افزایش ساعات کارتا یک چهارم منتهی شود و 
در صورت تکرار، موجب تبدیل خدمت موضوع حکم 

به خدمت عمومی دیگر یا سایر مجازات ها می شود.
یا  کودک  توافق  به  مجازات،  تعلیق  در  الیحه 
اولیای قانونی وی توجه نکرده و در ماده 43، محکوم 
به اجرای دستور دادگاه نموده است.  را مکلف  علیه 
از مصادیق عدالت قراردادی محسوب نمی شود.  لذا 
این ماده  در حالی که اجرای مصادیق ذکر شده در 
ویژه  به  است.  نیازمند رضایت محکوم علیه  همگی 

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه  ...
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بند 7 )خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک 
واجبات(، امری معنوی و عبادی است که نارضایتی 
فاعل، آن را از اثر واقعی که همانا تهذیب روح است، 

خالی می سازد.

توافق بین طرفین جرم
دولت ها  حاکمیت  قرن ها  ذکر شد  که  همچنان 
در  آن  بودن  بی نتیجه  و  مجازات  و  جرم  بر صحنه  
و  کیفری  عدالت  عقب نشینی  ایده   جرم،  کاهش 
را  واقعه  مجرمانه  به طرفین  سپردن سرنوشت جرم 
تقویت کرد. این افراد معتقد بودند با استفاده از نظام 

حقوقی غیر قهر آمیز می توان 
ضمن دوری جستن از عیوب 
نظم  حداقل  کیفری،  نظام 

اجتماعی را حفظ کرد. 

1- در قوانین فعلی 
بتوان گفت سابقه   شاید 
به  میانجی گری  و  مذاکره 
رسیدگی  جایگزین  عنوان 
کیفری، به  تشکیل خانه های 
انقالب  از  قبل  در  انصاف 
اگر  و  برمی گردد  اسالمی 
اختالف  حل  شوراهای  چه 

توسعه   سوم  برنامه  قانون   189 ماده  براساس  که 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین آیین نامه  
اجرایی آن در سال 1383 شکل گرفت را نیز در بُعد 
صلح و سازش می توان بدیلی بر عدالت تحمیلی به 
اهداف  و  نهاد  دو  این  بین  واقع  در  اما  آورد،  شمار 
بزه دیده،  و  بزهکار  براساس مصالحه   توافقی  عدالت 
تفاوت زیادی موجود است که از موضوع بحث خارج 

می باشد.
تنها  نه  بزهکار  اطفال  دادگاه  تشکیل  قانون 
برای  راه حلی  عنوان  به  میانجی گری  و  سازش  به 

اليحه در تعليق مجازات، 
اوليای  يا  كودک  توافق  به 
ماده  در  و  نكرده  توجه  وی  قانونی 
43، محكوم عليه را مكلف به اجرای 
از  لذا  است.  نموده  دادگاه  دستور 
محسوب  قراردادی  عدالت  مصاديق 

نمی شود. 

نکرده  پرونده ی کیفری طفل توجه  نمودن  مختومه 
بلکه با واگذار نمودن سرنوشت پرونده به قاضی، در 
مواردی مدعی خصوصی را به دادگاه مدنی هدایت 
نمود. مطابق ماده 13 و 14 این قانون، در مواردی که 
طفل با مشارکت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده یا 
در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد، مدعی خصوصی 
برای مطالبه  ضرر و زیان باید به دادگاه مدنی مراجعه 

کند.
به  رسیدگی  اطفال  جرایم  در  که  نیز   12 ماده 
دادخواست مدعی خصوصی را برعهده دادگاه اطفال 
به شمار  دادگاه ضروری  در  را  گذارده، حضور طفل 
وصف  این  با  است.  نیاورده 
و  بزهکار  بین  باب مصالحه  
بزه دیده که منتهی به پذیرش 
تقصیر توسط بزهکار و آگاه 
شدن به آثار و نتایج ناشی از 
عمل مجرمانه  خود می شود 

را مسدود نموده است.
دادرسی  آیین  قانون 
دادگاه های عمومی و انقالب 
مواد  در  نیز  کیفری  امور  در 
اختصاص  که   231 تا   219
کودکان  جرایم  دادرسی  به 
توجه  راهکار  این  به  دارد، 
نکرده است. لذا باید گفت تاکنون عدالت توافقی از 
طریق سازش بین بزهکار و بزه دیده با یک سیاست 
افتراقی در جرایم کودکان مورد توجه قانونگذار قرار 

نگرفته است.

2- در الیحه
ماده 16 الیحه، دادسرا یا دادگاه را مکلف نموده 
برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از 
جرم یا سازش طرفین، کوشش الزم و جهد کافی به 
لزوم  آورد. همچنین مرجع قضایی در صورت  عمل 

لیال سادات اسدی )مستشار اداره تدوین لوایح قوه قضاییه(
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محل،  اختالف  حل  شورای  به  را  موضوع  می تواند 
به  دیگر  صالح  شخص  هر  یا  اجتماعی  مددکاران 
را  الزم  کوشش  دهد.میانجی  ارجاع  میانجی  عنوان 
در برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد 
و گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم، به دادگاه 

یا دادسرا تسلیم می نماید.
بر  میانجی  گزارش  وصول  از  پس  دادسرا 
سازش، با لحاظ مواد 30 و 35 این قانون )الیحه(، 
قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و در صورت عدم 
سازش، پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال 
میانجی،  گزارش  از وصول  نیز پس  دادگاه  می دارد. 
حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا ) 
در صورت عدم سازش( شروع به رسیدگی می نماید.

کلیه  الیحه،   30 ماده  که  است  ذکر  به  الزم 
جرایم تعزیری و بازدارنده  اطفال و نوجوانان موضوع 
این قانون را قابل گذشت اعالم کرده است و بر این 
اساس با گذشت شاکی، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای 

حکم متوقف می گردد.

نتیجه 
نوجوانان،  و  اطفال  جرایم  به  رسیدگی  الیحه  
توافقی  عدالت  به سوی  تحمیلی  عدالت  پیشبرد  در 
در حوزه  کودکان گام های مؤثری برداشته است، اما 
راهکارهای  اتخاذ  نیازمند  مطلوب،  حد  به  رسیدن 
عدالت  جلوه های  کارگیری  به  است.  کامل تری 
قبل  حتی  و  کیفری  چرخه   مراحل  کلیه  در  توافقی 
از آن، با اعطای اختیار به پلیس ویژه ی اطفال، توجه 
به رضایت بزهکار یا اولیاء و سرپرست قانونی وی، 
استفاده از مشارکت مدنی در میانجی گری و مصالحه 

از این گونه راهکارها است.
پیش بینی موارد فوق الذکر با استفاده از راهکارهای 
اتخاذی در دیگر کشورها، ضمن این که از  آثار سوء 
پیشگیری  کیفری  فرایند  به  کودک  ورود  از  ناشی 
می کند، می تواند هدف پاسخگو نمودن کودک را در 
مقابل جر م ارتکابی، تأمین کند و بدین وسیله روند 

بازسازگاری اجتماعی او را تسریع نماید.

 فهرست منابع
1- غالمی، حسین، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات 

سمت، چاپ اول، 1385.
2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، »از عدالت کیفری 
کالسیک تا عدالت ترمیمی«، مجله دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، مشهد، شماره های 9 و 10، پاییز و زمستان1382.

تهران،  کیفری،  میانجی گری  مصطفی،  عباسی،   -3
انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382.

ترمیمی،  عدالت  کوچک  کتاب  هوارد،  زهر،   -4
مترجم: حسین غالمی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 

.1383
تقریرات درس بزهکاری اطفال،  5- مهرا، نسرین، 
دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق 

دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
6- بوریکان، ژاک، »قراردادی شدن حقوق کیفری«، 
تعالی حقوق،شماره19، اهواز، دادگستری استان خوزستان، 

فروردین 1387.
حقوق  کردن  »قراردادی  فرانسواز،  مس،  آلت   -7
فرج اللهی،  مترجم: رضا  واقعیت ها؟«،  یا  افسانه  کیفری: 
جمهوری  دادگستری  تهران،  دادگستری،  حقوقی  مجله 

اسالمی ایران، شماره 54، بهار 1385.
8- خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، تهران، انتشارات 

گنج دانش، چاپ اول، 1377.
درس  تقریرات  علی حسین،  نجفی ابرندآبادی،   -9
و  کیفری  حقوق  ارشد  کارشناسی  دوره  جرم شناسی، 
بهشتی،  شهید  دانشگاه  حقوق  دانشکده  جرم شناسی، 

نیم سال اول تحصیلی 1378-79.
»رویکرد  زینب،  باقری نژاد،  و  عباس  تدین،   -10
تطبیقی به سن مسؤولیت کیفری در کشورهای اروپایی«، 
استان خوزستان، شماره  دادگستری  اهواز،  تعالی حقوق، 

17، صص 31-34.
درس  تقریرات  علی حسین،  نجفی ابرندآبادی،   -11
حقوق  تکنیک های  و  جنایی  سیاست  جرم شناسی- 
نیم سال  بهشتی،  شهید  دانشگاه  حقوق  دانشکده  کیفری، 

اول تحصیلی 1383-84.

جلوه های عدالت قراردادی در الیحه ی ...



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

آم
م 

پیا
یه 

شر
ن

101

چکیده
»ضرورت« و »اضطرار« دو اصطالحی است که در حوزه ی حقوق کیفری 
مورد توجه قرار گرفته اند. برخی این دو حالت را مشابه تلقی نموده اند و برخی بین 
این دو قائل به اختالف و تفکیک می باشند. این دو واژه در فقه امامیه و حقوق 
جزای ایران در یک معنا به کاربرده شده است. مبانی اضطرار در فقه شیعی در 
کتاب، سنت نهفته است و بر آن ادعای اجماع نیز شده است و باالخره عقل نیز 
از منابع حقوق اسالمی به کیفر بزهکار مضطر فایده ای متصور  به عنوان یکی 
نمی بیند. قانون مجازات اسالمی در ماده 55 به »ضرورت« اشاره کرده و عبارت 
»مجازات نخواهد شد.« در این ماده، این تعبیر غالب حقوقدانان را که اضطرار از 

علل موجهه ی جرم محسوب می شود، با شبهه مواجه کرده است. 
عنوان  به  ایتالیا ضرورت  و  فرانسه  از جمله  سایر کشورها  در حقوق جزای 

عامل موجهه ی جرم مورد پذیرش قرار گرفته است. 
به نظر می رسد نظر آن دسته از حقوقدانانی که معتقد به تفکیک ضرورت از 
اضطرار هستند متقن تر است زیر ضرورت از عوامل موجهه  جرم است در حالی که 
اضطرار از جهات شخصی است که علل رافع مسؤولیت کیفر می باشد. ضرورت، 
برخاسته از علل بیرونی مانند سیل، زلزله و ... است اما اضطرار بر عوامل درونی 

مرتکب مانند گرسنگی و تشنگی استوار است.

کلید واژه ها: اضطرار، ضرورت، حقوق جزا، حقوق طبیعی، حقوق اسالمی

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 
امیر شریفی خضارتی
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درآمد
زمره  از  دنیا  حقوقی  نظام های  اکثر  در  اضطرار 
مسؤولیت  عدم  عینی  )علل  جرم  موجهه   عوامل 
کیفری( محسوب می شود. علی رغم این که ضرورت 
و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمواًل آن ها را در یک 
معنی به کار برده اند. از نظر لغوی اضطرار به معنای 
موارد  از  فقهی  نظر  از  و  است  ناچاری  و  درماندگی 
اباحه  محرمات و تحریم واجبات است مگر در مورد 
حالت  با  معمواًل  و  الدماء(  فی  )التقیه  خون  یا  دماء 
است.  شده  برده  کار  به  مترادف  شکل  به  ضرورت 
این  چنین  خود  آثار  در  غالبًا  نیز  کیفری  حقوقدانان 
دو را یکی دانسته اند. )نوربها، 1382، ص306( البته 
عده کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک 
وضعیت  یک  را  ضرورت  که  این ترتیب  به  شده اند. 
بیرونی و خارجی دانسته اند که جزء علل موجهه جرم 
قلمداد کرده اند. اما اضطرار را یک وضعیت درونی و 
روانی دانسته و آن را جزءعلل رافع مسؤولیت کیفری 
یعنی علل شخصی است. ماهیت اضطرار یا ضرورت 
در حقوق جزای اسالم، حقوق جزای تطبیقی و حقوق 

جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد. 

تعریف حالت ضرورت یا اضطرار
 حالت ضرورت وقتی ایجاد می شود که شخص 
دارد  امکان  که  قرار  گیرد  شدید  معرض خطری  در 
مجرمانه ای  عمل  مرتکب  عمداً  ضرورت  حکم  به 
یابد  رهایی   این خطر  از  این که خود  به خاطر  شود، 
)اردبیلی، 1379،  دهد.  نجات  آن  از  را  دیگری  یا  و 
که  است  وضعیتی  اضطرار،  بنابراین  ص174(  ج1، 
دیگري  یا  خود  حق  مال،  جان،  حفظ  براي  انسان 
وضع  دیگر،  عبارت  به  شود.  جرم  از   ارتکاب  ناچار 
اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار 
میان دو امر گردد، اول اطاعت از دستور قانون گذار 
و رویارویی با خطر و تحمل ضرری هنگفت و دوم 
آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری 

آبادی، 1353، ج1،  ارتکاب جرم. )علی  و سرآن جام 
اضطرار  یا  ضرورت  حالت  این که  مختصر  ص215( 
عبارت از پیش آمدن وضعي است که نگهداري حق 
یا مالي مالزمه با آسیب رسانیدن به غیر و در نتیجه 
ارتکاب جرم دارد. )افراسیابی، 1374، ج1، ص255( 
ذکر چند مثال مطلب را روشن می کند. فردی بیکار 
و گرسنه برای نجات فرزندانش از گرسنگی سرقت 
می کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی 
اضطرار  کالسیک  و  بارز  مثال  می نماید؛  سقط  را 
حالتی است که افرادی در اثر سقوط هواپیما یا غرق 
و  آب  بدون  افتاده ای  دور  مکان  در  کشتی،  شدن 
از  از گوشت یکی  اضطرار  به جهت  و  غذا می مانند 
همراهان خود )که فوت کرده یا او را کشته اند( تغذیه 
می کنند. مثال دیگر اشخاصی بدون سر پناه هستند 
که مبادرت به تصرف عدوانی آپارتمان های خالی از 

سکنه می نمایند. )همان جا(

ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسالم 
یکی  غالبًا  اضطرار  و  اسالم ضرورت  حقوق  در 
دانسته شده و در یک معنی به کار می روند. حقوق 
اعمال  که  چند  هر  و  دارد  توجه  اضطرار  به  اسالم 
واقع  اضطرار  براساس  که  را  بیع(  )مثل  حقوقی 
گردیده اند، صحیح می داند اما در اعمال غیر شرعی 
)مثل جرایمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته اند( 
مسؤولیتی متوجه مرتکب نمی کند و به عنوان مثال 
فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار 
گناهکار  است،  شده  شراب  یا  خون  یا  مسکر  یا 

نمی داند. 
در حقوق اسالم اضطرار به این معنی است که 
انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی 
از آن، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات 
از این گرفتاری، ضرورت و عقل به دادن انجام دادن 
آن عمل حکم کند، بدون آن که دیگری او را به این 
که  باشد  ناگزیر  انسان  مثاًل  باشد.  کرده  وادار  عمل 

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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خانواده  زندگی  هزینه  یا  بپردازد  را  خود  بدهی های 
خود را تامین کند یا فرزند بیمار خودرا برای درمان 
دلیل  به  موارد  این  همه  در  و  ببرد  بیمارستان  به 
بفروشد.  را  خود  اتومبیل  که  شود  ناچار  تنگ دستی، 
اسالم  حقوق  در  بنابراین  ص335(   ،1381 )فیض، 
کیفری  و  حقوقی  مباحث  در  ضرورت  و  اضطرار 
وجود دارد. در فقه جزایی اضطرار موجب زوال حکم 
شرعي است. بنابراین هرگاه تبعیت از رکن قانون گذار 
آن  وجوب  کند،  مکلف  متوجه  هنگفت  ضرری 
برداشته می شود. آیات و روایات مختلف بر این نکته 
تاکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی  اضطرار 

ناچاری موجب مسؤولیت  و 
مرتکب نمي گردد. 

اضطرار  حالت  مبانی 
اسالمی  فقه  در  یا ضرورت 
استنباط  ادله ی  در  باید  را 
کتاب،  یعنی  شرعی  احکام 
سنت، اجماع و عقل جستجو 

کرد. 

1- کتاب 
در قرآن کریم، آیات متعددی 
در مورد حالت اضطرار وجود 
دارد. مثاًل در آیه 173 سوره 

بقره آمده است: همانا خداوند حرام گردانیده است بر 
شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه اي 
را که به نام غیر خدا کشته باشند؛ پس هر کسی که 
به خوردن آن ها مضطر و ناچار شود بی آن که قصد 
تجاوز و تعّدی از حکم خدا را داشته باشد )یعنی باید 
بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کند( گناهی بر 

او نخواهد بود که خدا آمرزنده مهربان است.)1(   

همچنین در آیه 145 سوره انعام آمده است:یعني : 
بگواي پیامبر، در احکامي که به من وحي شده است 
باشد  حرام  طعام  خورندگان  براي  که  را  چیزي  من 
نمی یابم جز آن که میته باشد یا خون ریخته یا گوشت 
نام  یا حیوانی که بدون ذکر  پلید است و  خوک که 
خدا از روی فسق ذبح کنند و در همین ها که حرام 
است نیز هرگاه کسی به خوردن آن ها مضطر گردید، 
در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و تجاوز 
از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، 
باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و 

مهربان است.)2(  
 این حکم قرآن در آیات 
متعدد دیگری از جمله آیه 3 
سوره مائده و آیه 119 سوره 
قرار  تصریح  مورد  هم  انعام 
آیه  دو  این  در  است.  گرفته 
نیز، شخص مضطری که در 
مخمصه قرار گرفته و بدون 
تمایل به معصیت و از روی 
ناچاری از خوردنی های حرام 
و گوشت میته استفاده کرده 
باشد، مشمول عفو و آمرزش 
است.  گرفته  قرار  خداوند 
یا  ضرورت  حالت  همچنین 
اضطرار در آیات 6 و10 سوره مائده وآیه 287 سوره 

بقره مورد تصریح قرارگرفته است. 

2- سنّت 
کیفری  مسؤولیت  عدم  مهم  دالیل  از  یکی 
که  است  »رفع«  معروف  حدیث  مضطر،  شخص 
پیامبر )ص( فرمود:  پیامبر )ص( می باشد.  از  منقول 

اضطرار  جزايی  فقه  در 

شرعي  ركن  زوال  موجب 

از  تبعيت  هرگاه  بنابراين  است. 

هنگفت  ضرری  قانون گذار  حكم 

آن  وجوب  كند،  مكلف  متوجه 

برداشته می شود.

م و لَحم الِخنزیر و ما اُِهَل بِهِ لِغیراهلل َفَمن اضُطرَّ َغیَر باٍغ و ال عاٍد اِثم َعلیهِ اِنَّ اهللَ َغفوٌر َرحیم«.  مَّ َعلیُکم الَمیتَة والدَّ 1.»انّما َحَرَ
2.»ُقل ال اَِجد فیما اُوِحَي اِلَيَّ ُمَحَرمًا علي طاِعٍم یَْطعُِمه االّ اَن یکوَن میتًة اَْو َدَمًا َمْسفوحًا اَْو لَحِم ِخنزیر فانّه رِجٌس او 

فِسقًا اُِهلَّ لَِغیِراهلل به فمن اضُطرَّ َغیَر باٍغ و ال عادٍ َفانَّ َربَك غفوٌر رحیم«

امیر شریفی خضارتی)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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خطا  شد:  برداشته  مواخذه  چیز  نه  از  من  امت  از 
آن چه  و  شده اند  اکراه  آن  به  آن چه  و  فراموشی  و 
نمی دانند و آن چه از طاقتشان خارج است و آن چه که 
به آن ناچار و مضطر شده اند و. . . )1( )آقایی، 1381، 

صص146-147(
از  را  مضطري  هر  مطلق  طور  به  فوق  حدیث 
مواخذه مبري دانسته است، اما احادیثي نیز وجود دارد 
را  اضطرار  یا  موردي، ضرورت  و  اخص  به طور  که 

سبب رفع مسؤولیت گناهکار دانسته است. 
» وقتي  که  است  نقل شده  رسول خدا )ص(  از 
حضرت  شدند،  حاضر  او  با  بیعت  براي  مدینه  زنان 
فرمود: به شرطي با شما بیعت مي کنم که با مردان 
نامحرم سخن مگویید، مگر به قدر ضرورت.« )عالمه 

نوری طبرسی، بی تا، ج14، ص272(
است  بوده  همین ترتیب  به  نیز  فعلی  سّنت  در   
مسؤولیت  سلب  باعث  اضطرار  یا  ضرورت  حالت  و 
سیوری  مقداد  فاضل  چنان که  است،  بوده  گناهکار 
)متوفی 826 هـ. . ق( در کتاب »کنزالِعرفان فی ِفقه 
الُقرآن« می نویسد:» زنی نزد خلیفه دوم آمد و گفت: 
زنا کرده ام، حّد خدا را بر من اقامه کنید. عمر دستور 
داد او را رجم کنند. حضرت علی )ع( در آن جا حاضر 
بودند و خلیفه را گفتند: از زن سوال شود که چگونه 
مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: 
من در دشت بودم که تشنگی بی تابم کرد. خیم های 
از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اعرابی 
دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع 
برگشتم ، ولی  آمیزد، من  با من در  کرد، مگر آن که 
این که  تا  می کرد  تاب تر  بي  مرا  لحظه  هر  تشنگی 
چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی نمي دیدم از این 
مرا سیراب  و  رسید  به من  اعرابی  متوقف شدم.  رو 
کرد و با من درآمیخت. حضرت علی )ع( نیز فرمود: 
همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است: 
َفَمن اضطّر غیر باٍغ والعاٍد َفال اِثُم َعلیه. این زن هم 

نه عادی است و نه باغی، او را آزاد کنید. « )فیض، 
همان، ص 337(

3- اجماع 
ضرورت  حالت  بحث  فقهی  کتب  اغلب  در 
تفصیل  به  اشربه«  و  »اطعمه  کتاب  در  اضطرار  یا 
بیان شده است. امام خمینی )ره( در جلد دوم »تحریر 
الوسیله« در باب » االطعمه واالشربه« در مساله 30 
پس از ذکر آن چه  برای انسان حرام بوده و در حال 
اضطرار و ضرورت مباح می شود، مي فرمایند: »تمام 
به  اضطرار  حال  در  می شوند  مباح  مذکور  محرمات 
برخوردن  رمقش  سّد  و  جان  حفظ  این که  یا  آن ها، 
آن متوقف است یا با ترک آن.« ایشان همچنین در 
هر  »در  می فرمایند:  کتاب  همین   33 و   32 مساله 
موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته 
ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی،  باشد، 
پیدا  اگر عطش  . پس   . نیست.  جایز  آن  از  اجتناب 
کند که بر خودش خوف یابد، خوردن شراب، جایز و 
بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب 
از محّرمات اضطرار پیدا کند. اگر به حرامی اضطرار 
زیاده  و  نماید  اکتفا  مقدار ضرورت  بر  باید  کند  پیدا 
اقتضاء کند که  برآن جایز نیست. پس اگر ضرورت 
شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع 
نماید، باید به همان اکتفا کند و زیاده از آن برایش 

جایز نیست. «
بحث  فقها ضمن  که  گفت  باید  این ترتیب  به   
المحظورات«  ُتبیح  رورات  »الضَّ فقهي  قاعده  از 
)ضرورت ها منعّیات را مباح می کند،(مصادیق مختلفی 
از حالت های اضطرار را بیان داشته و از جمله تاکید 
)یعنی  حالت ضرورت  در  مردار  خوردن  که  کرده اند 
بلکه  است،  جایز  تنها  نه  مرگ(  از  جلوگیری  برای 
واجب می باشد و یا این که اگر کسی از شّدت عطش 
برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت 

1. »ُرفَع َعن اُمتي تِسعه االشیاء: الَخطا و النّسیان وَما استکرهوا علیه و ماال یَعلمون و ما ال یُطیقون و ما اضطر والیه و. . . « 

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حد شرب 
خمر )یعنی هشتاد ضربه تازیانه( نخواهد بود. )شهید 

ثانی، 1384، ص617(
محمد بن ادریس شافعي )متوفي204هـ. ق(که 
پیشوای مذهب شافعی است مباح می داند که شخص 
را  بدن خودش  از  پاره ای  در حالت ضرورت  مضطر 
برای خوردن جدا نماید به شرط این که در این صورت 
گمان به بهبودی خویش داشته باشد. )عوده، 1373، 

ج2، ص57( 
کتب  نکاح  بخش  را  اضطرار  یا  ضرورت  بحث 

فقهی نیز مطرح شده است. 
726ه .ق(  عالمه حلّي)متوفي 
الفقها«  »تذکره  کتاب  در 
مي نویسد: »نظر مرد به زن یا 
ضرورت  و  حاجت  واسطه  به 
قصد  که  کسی  )مانند  است 
خواستگاری دارد( یا حاجت و 
اگر  نیست.  کار  در  ضرورتی 
کار  در  ضرورت  و  حاجت 
و  وجه  غیر  به  نظر  نیست، 
کفین جایز نیست.« )مطهری، 

بی تا، ص242(
رابطه اي که بین بیمار زن 
و پزشک مرد برقرار مي گردد 

نیز تنها در قالب ضرورت یا اضطرار قابل توجیه است 
موضوع اشاره کرده اند که »دکتر محرم نیست لذا در 
غیر مقام اضطرار هر چند برای معالجه، نمی تواند به 
بدن نامحرم نگاه کند.« )معصومی، 1384، صص49 

و48، 158، 153(
از دیگر قواعد فقهي مربوط به ضرورت یا اضطرار 
ِمْقَدرُه  رورات  قاعده:»الضَّ اسالم  جزاي  حقوق  در 
بقدرها«  می باشد. یعنی در موارد ناچاری و ضرورت 
است،  ممنوع  که  آن چه  از  نیاز  رفع  به  اندازه  باید 
جایز  ضرورت  مقدار  از  بیش  پس  شود؛29  استفاده 

اَحد  اِرتکاب  الي  قاعده:»الُمضطر  همچنین  نیست. 
اَقلّهما باسًا« نیز از جمله قواعد  الَمخطورین َیرتکب 
اضطرار مي باشد  یا  حالت ضرورت  به  مربوط  فقهی 
که بر اساس آن کسی که مضطر به ارتکاب یکی از 
محظورین است، باید آن را که محظورش کمتر است 

مرتکب شود. )علی احمدی، بی تا، صص16-23(

4- عقل
چنین  عقل  نظر  از  ضرورت  یا  اضطرار  توجیه   
است که منطقًا کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت 
هیچ  زیرا  است،  بی فایده  است  داده  انجام  را  جرم 
یک از اهداف مجازات از قبیل 
از  پیشگیری  و  اصطالح مجرم 
تکرار جرم را برآورده نمی کند. 
مرتکب جرم ضروری به ناچار 
و  دست زده  جرم  ارتکاب  به 
به  است.  فایده  بی  او  تنبیه 
نیز  جرم  تکرار  مساله  عالوه 
برای او مطرح نیست، زیرا وجود 
ارتکاب  موجب  ضرورت  حالت 
کشش های  نه  است  شده  بزه 
مجرمانه یا نفع پرستی یا عوامل 
از  جامعه  لذا  دیگر.  جرم زای 
نفعی  بزهکاری  چنین  کیفر 
نمی برد. مضافًا این که، اجتماع که خود غالبًا از اصل 
توجه به ارزش های عالی پیروی می کند نمی تواند در 
مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول کند، 
از عواقب  اجتماع  این است که  برای  تنبیه  اگر  زیرا 
از اعضای  ناخوشایند اعمال انجام شده توسط یکی 
خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروری هر یک 
شرایط  در  است  ممکن  احتمااًل  که  اجتماع  افراد  از 
مرتکب  عمل  نمی توانند  گیرند  قرار  جرم  آن  انجام 
او در خواست  برای  تلقی کنند و  ناخوشایند  را  جرم 

مجازات نمایند. )نوربها، همان، ص308(

ضروری  جرم  مرتكب 
جرم  ارتكاب  به  ناچار  به 
فايده  بی  او  تنبيه  و  دست زده 
جرم  تكرار  مساله  عالوه  به  است. 
نيز برای او مطرح نيست، زيرا وجود 
بزه  ارتكاب  موجب  ضرورت  حالت 

كشش های  نه  است  شده 
مجرمانه

امیر شریفی خضارتی)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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به این ترتیب مشاهده مي شودکه درحقوق جزای 
اسالم  اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که 
حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و 
در برخی از موارد نیز واجب می گرداند. البته اضطرار 
یا ضرورت در حقوق اسالم باید شرایطی را دارا باشد 
که مورد قبول واقع شود از جمله این که: دفع ضرورت 
به مقدار الزم انجام گیرد و از اندازه الزم و متعارف 
این که  نه  باشد  یافته  تحقق  ضرورت  نکند،  تجاوز 
انتظار یا احتمال وقوع آن برود و فعل مجرمانه نیز در 
مقطع ضرورت و ناچاری ارتکاب شده باشد، ضرورت 
جز  وسیله ای  آن  دفع  برای  و  باشد  اجبارآور  و  تام 
ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعّدی 
در  مجرمانه  فعل  انجام  باشد،  نشده  اضطرار  سبب 

حال اضطرار به قصد گناه یا با سوء نیت نباشد. 

ضرورت یا اضطرار از نظر تاریخي
مذهبی  حقوق  و  ژرمنی  و  رومی  حقوق  در 
مجرمی را که ضرورتًا فعل مجرمانه ای را انجام داده 
همیشه  حالت ضرورت  و  نمي کردند  مجازات  است، 

علتی برای عدم مجازات بوده است. 
در حقوق روم، عدم کیفر مرتکب جرم ضروری 
بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق 
ژرمن و حقوق کلیسا عدم مجازات جرم ضروری بر 
اصل تعاون بین افراد استوار بوده است. قوانین ژرمن 
به مسافر اجازه می داد که خوراِک مرکِب کوفته خود 

را ضبط و تصرف کند. 
براساس ضرب  ژرمن  حقوق  و  روم  حقوق  در   
المثل »ضرورت قانون نمي شناسد.«)1( حالت ضرورت 
مترادف با اضطرار و از عوامل رافع مسؤولیت کیفری 
تلقی می شد. )گلدوزیان، همان، ص39( طبق قانون 
کلیسا که در قرون وسطی بر اروپا حاکم بود، سارق 
مواد غذایی در موارد قحطی از مجازات معاف بود. در 
قرون وسطی در موقع بروز قحطی، سرقت اضطراری 

ارتکاب می یابد  که در حین تحمل رنج و گرسنگی 
قابل مجازات نبود. بنابراین کلیسا نیز قبول کرده بود 
مانند  بزرگ  فالکت های  و  بدبختی  هنگام  در  که 
و  نمردن  برای  دیگران  گندم  از  »خوردن  قحطی، 
بردن از هیزم دیگران برای هالک نشدن از سرما« 

مشروع است. )نوربها، همان، ص309(
عدم مجازات سرقت ضروری در قرون هفدهم و 
هجدهم به وسیله حقوقدانانی همچون »گروسیوس«، 
»مویار دو وگالن« و »ژان ژاک روسو«تایید شده بود. 
)همان جا( به این ترتیب علماي حقوق جزا در توجیه 
زمان  در  می گفتند:  اضطراری  سرقت  مجازات  عدم 
به عالوه  مشترک می شوند.  اموال  کلیه  بروز خطر، 
چنین فرض می شد که مالک هیچ گاه میل ندارد که 
همنوع او از گرسنگی فوت شود. )شامبیاتی، 1380، 
ج1، ص357( قابل ذکر است که در ماده 34 قانون 
حمورابي )که قدیمي ترین قانون نوشته اي است که 
اکنون در دست بشر است و به امر حمورابی پادشاه 
سامی اهل بابل 1700 سال پیش از میالد مسیح بر 
بر  مشتمل  و  متر   2/25 ارتفاع  به  استوانه ای  روی 
زن  »اگر  است:  آمده  است(  شده  تدوین  ماده   250
شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقه ای در خانه 
برای سّد جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی 
)نوربها،  نیست.«  مجازات  قابل  آورد،  پناه  بیگانه 

همان، صص309(

ضرورت یا اضطرار در حقوق جزاي تطبیقي 
اضطرار  حالت  فرانسه   1810 جزاي  قانون  در 
شناسایی نشده بود. تنها، موادی اختصاصی در مورد 
حالت ضرورت وجود داشت. به عنوان مثال می توان 
در مجموعه جزایی مواردی را پیدا کرد که چنان چه 
یا سّد  را بکشند  اهلی  بدون ضرورت حیوانات  افراد 
معبر کنند، مجازات می شوند. بنابراین کشتن حیوانات 
)پیشین،  ندارد.  کیفر  حالت ضرورت  در  معبر  ّسد  یا 

1 .  Necessitat non habet legem

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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ص310(
)قانون   1975 ژانویه  قانون17  در  همچنین 
سقط  که  بود  آمده   161-1 ماده  عمومی(  بهداشت 
جنین، در صورتی که به خاطر حفظ حیات مادر باشد 
و دو پزشک مشاور کتبًا و به یک صورت آن را تایید 
)صانعی،  است.  بالمانع  قانونی  نظر  از  باشند،  کرده 

1371، ج1، ص221(
عدم  رغم  علی  فرانسه  حقوق  در  حال  هر  به 
»حالت  حقوقی  تاسیس  جزا،  قانون  در  صراحت 
آراء  و  واقع شده  قبول  ضرورت « در دکترین مورد 
متعددی در این زمینه صادر شده است. اما متعاقبًا با 

تصویب ماده 7-122 قانون 
عمومی  مقررات  اصالح 
قانون جزای فرانسه مصوب 
 1994 سال  از  که   1992
شده  گذارده  اجرا  مورد  به 
ضرورت  حالت  است، 
شد.  پیش بینی  قانون  در 
می دارد:  مقرر  ماده  این 
»شخصي که در مقابل یک 
خطر کنوني یا قریب الوقوع 
که خود او، دیگري یا مالی 
به  مبادرت  کند  تهدید  را 
برای  ضروری  عملی  انجام 

محافظت شخص یا مال نماید، جزائًا مسؤول نیست 
به کار گرفته شده و شّدت  بین وسایل  این که  مگر 
تهدید عدم تناسب باشد«. بنابراین در حقوق فرانسه، 
کسی که در ضمن مواجهه با یک خطر بالفعل یا مهم 
که جان یا مال او یا دیگري را تهدید می کند، مرتکب 
عملی شود که ضرورت حفظ جان یا مال اقتضای آن 
را دارد، در صورت وجود تناسب بین وسایل به کار 
مسؤولیت  از  تهدید،  وخامت  و  شّدت  و  شده  گرفته 

کیفری مبری است. )گلدوزیان، همان، ص39(
تاسیس حقوقي حالت ضرروت در حقوق فرانسه 

به صدور آراء متعدد و متنوعی منجر شده است که در 
آن ها حتی به حفظ اشخاص دیگر از خطر امور ضد 
اخالقی نیز توجه شده است. نمونه ای از آن به شرح 
زیر است: مردی پس از طالق همسر خود در حالی که 
حضانت فرزند مشترک دختر به مادر واگذار شده بود 
متوجه می شود همسر سابقش دو مرد اجنبی را برای 
آنجام مقاصد غیر اخالقی در حضور دختر، به منزل 
مذکور،  افراد  راندن  بیرون  قصد  به  مرد  است.  برده 
می گردد.  خود  سابق  همسر  مسکونی  محل  داخل 
بدون تردید این مرد مرتکب جرم هتک حرمت منزل 
)موضوع ماده 184 قانون جزای فرانسه( شده است، 
زیرا صدور حکم عدم سازش، 
شوهر را از رفتن به اقامتگاه 
اما  می سازد،  ممنوع  همسر 
هتک  در  پدر  اقدام  چون 
حرمت منزل به منظور نجات 
مهم  خطر  یک  از  دخترش 
اخالقي  غیر  الوقوع  قریب  و 
بوده است، لذا مرتکب جرمی 
نشده است. )پیشین، ص41(

ایتالیا  جزاي  حقوق  در 
مورد  در  صریحی  مقررات 
پیش بینی  ضرورت  حالت 
قانون   54 ماده  است.  شده 
 » ضرورت  »حالت  عنوان  تحت  کشور  این  جزای 
چنین مقرر داشته است: »کسي که به خاطر نجات 
جسماني،  شدید  صدمه ی  خطر  از  دیگري  یا  خود 
مرتکب جرم  شود، قابل مجازات نیست به  اضطراراً 
شرط این که خطر قریب الوقوع باشد و شخصًا و تعبداً 
توسط جرم به وجود نیامده باشد و به ترتیب دیگری 
نیز نتوان از آن اجتناب کرد. این حکم در باره کسی 
که وظیفه ی خاص قانونی در قبول خطر دارد، مجری 
نخواهد بود. . . «. به این ترتیب  قانون جزای ایتالیا 
همان شرایطی را که برای تحقق دفاع مشروع الزم 

حقوق  و  روم  حقوق  در   

المثل  ضرب  براساس  ژرمن 

»ضرورت قانون نمي شناسد.« حالت 

از  و  اضطرار  با  مترادف  ضرورت 

عوامل رافع مسؤوليت كيفری تلقی 

می شد.

امیر شریفی خضارتی)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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است، حالت اضطرار نیز الزم می داند. عبارت انتهای 
یا  نشانی  آتش  مأموران  مثل  افرادی  بر  ناظر  ماده 
که  هنگامی  در  نمی توانند  که  است  نجات  غریق 
استناد  به  هستند،  قانونی  وظایف  آن جام  مشغول 
مجازات  از  و  شوند  جرم  مرتکب  ضرورت،  حالت 

معاف باشند. )صانعی، همان، ص 230(
»ضرورت  سابق  شوروي  جزاي  حقوق  در 
شدید« از عوامل موجهه جرم بود، ولي مانند »دفاع 
حکمي  از  وسیع تر  آن  شمول  دامنه ی  ضروري« 
وجود  وکامن  ال  مدون  حقوق  کشورهاي  در  که  بود 
کشور  این  جزای  قانون  تعریف  مطابق  داشت. 
که  می شود  گفته  موقعیتی  به  شدید  حالت ضرورت 
شخص به خاطر جلوگیری از خطری که منافع دولت 
شوروی، منافع جامعه، منافع شخص یا سایر افراد را 
تهدید می کند، مجبور به قربانی کردن بعضی منافع 
گردد. برای آن که ضرورت شدید مصداق پیدا کند و 
مرتکب عمل مجرمانه از مجازات معاف گردد، چند 
شرط الزم است که عبارتند از: خطر واقعی و قریب 
الوقوع باشد، جلوگیری از خطر به ترتیب دیگری جز 
ارتکاب عمل مجرمانه ممکن نباشد و خسارات وارده 
از خساراتی که جلوی آن گرفته می شود، کمتر باشد. 

)پیشین، صص231-232(
در حقوق انگلیس و آمریکا قاعده ی ضرورت در 
شرایط خاصی پذیرفته شده است اما حوزه ی شمول 
آن به طور دقیق مشخص نیست و بنابر این حد اجرای 
قاعده ضرورت در حقوق این دو کشور مشخص نشده 
است. در یک دعوای جزایی معروف، سه نفر مالح 
که پس از تحمل چندین روز گرسنگی مداوم برای 
رفع گرسنگي خود تصمیم به کشتن پسر بچه ای که 
متصّدی نظافت کشتی بود، گرفتند و تصمیم خود را 
اجرا کردند، از سوی دادگاه به مجازات اعدام محکوم 
شدند. از طرف دیگر درباره یک موقعیت فرضی که 
و  حال غرق شدن هستند  در  دریا  در  نفر مالح  دو 
بعد به تخته ای مي رسند که قدرت تحمل هر دو ر ا 

خود  حیات  حفظ  خاطر  به  آن ها  از  یکی  و  نداشته 
دیگری را کنار می زند و این امر باعث مرگ شخص 
داده اند که  نظر  اخیر می گردد، محاکم و حقوقدانان 
حالت ضرورت مصداق پیدا کرده و نمی توان مالحی 
را که باعث مرگ دیگری شده است، مجازات کرد. 
برخی از حقوقدانان نیز سعی کرده اند بین این دو نظر 
متناقض، تلفیقی به وجود آورند به طوری که قتل اول 
را کاری مذموم و قتل دوم را امری اخالقی قلمداد 

کرده اند. )پیشین، ص233(
دفاع  بودن  مسموع  براي  که  گفت  باید  اساسًا 
اضطرار در حقوق انگلیس و امریکا، وجود تناسب بین 
ارتکاب  عدم  در صورت  که  و ضرری  ارتکابی  جرم 
جرم حاصل می شود ضروری است. کسی نمی تواند 
برای حفظ یک مال کم ارزش متعلق به خود موجب 
از بین رفتن مال گران قیمت دیگری شود. به همین 
دنیا  نظام های حقوقی  از  بسیاری  دلیل است که در 
اضطرار مجوز قتل عمد نمی باشد، زیرا تناسب مورد 
نظر هیچ  گاه به وجود نمی آید؛ یعنی باالترین خطری 
که ممکن است متوجه کسی گردد خطر سلب حیات 
با ترجیح  نباید  وی  نیز  حالتی  چنین  در  و  است  وی 
حیات خود بر حیات دیگری، وی را بکشد از همین 
رو در انگلستان در دعوای »دادلی وستونز « در سال 
1884 دو متهم دعوی که پس از گم شدن در دریا 
و تمام شدن آذوقه ی خود نسبت به کشتن و خوردن 
گوشت پسر بچه ای که کارگر کشتی آن ها بود اقدام 
شدند.  عمد  قتل  مجازات  به  محکوم  بودند،  کرده 

)میرمحمدصادقی، 1383، ص252(
نیز یک  آمریکا علیه هومز«  در دعواي »دولت 
انگلستان  در  لیورپول  بندر  از  که  آمریکایي  کشتي 
به سوی بندر فیالدلفیا در آمریکا در حرکت بود در 
مسافر   42 و  خدمه  گرفت.  قرار  شدن  غرق  شرف 
کشتی مجبور به استفاده از قایق نجاتی شدند که به 
دلیل سوراخ بودن تاب تحمل همه آن ها را نداشت. 
باالخره پس از گذشت بیست و چهار ساعت خدمه  

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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کشتی تصمیم گرفتند تعدادی از مسافران را به دریا 
پرتاب کنند تا بقیه بتوانند نجات پیدا کنند. آنان زنان، 
کودکان، مردان متأهل و خدمه را از پرتاب شدن در 
دریا معاف کردند و نهایتًا چهارده مرد مجرد به داخل 
دریا انداخته شدند و بقیه نجات یافتند. دادگاه آمریکا 
یکي از خدمه که این کار را انجام داده بود، به ارتکاب 
قتل عمد محکوم کرد. البته الزم به ذکر است که در 
با توجه به وجود کیفیات  هر دو دعوی فوق االشعار 
عدم  صورت  در  این که  اثبات  مخصوصًا  و  مخففه 
انجام این کارها همه افراد از بین می رفتند، تخفیف 
شد.  داده  متهمان  مجازات   در  مالحظه ای  قابل 

)پیشین،ص252(

در  اضطرار  یا  ضرورت 
حقوق جزاي ایران

حقوقدانان  نظر  اختالف   -1
و  اضطرار  دانستن  دریکي 

ضرورت 
حقوقدانان کیفری در یکی 
اضطرار،  و  ضرورت  دانستن 
اختالف نظر دارند. غالب اساتید 
را  اضطرار  و  ضرورت  حالت 
بین  برخی  اما  می دانند،  یکی 
این دو قائل به تفاوت هستند. 

شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با 
یکدیگر متفاوتند. اضطرار به معنی ناچاری، العالجی 
معنای  به  لغت  در  اما ضرورت  است  و مجبورکردن 
نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، 

است. )عمید، 1375، ص185(
بر این اساس برخي اساتید معتقدند که اصطالح 
بیشتر  آن در حقوق جزا که  استعمال  و  »ضرورت« 
با مسایل عینی سروکار دارد بهتر و مناسب تر است، 
خصوص  به  موارد،  از  ای  پاره  در  ناگزیر  چند  هر 
و  »مضطر«  اصطالحات  از  باید  فارسی   زبان  در 

انجام  لزوم  ضرورت  زیرا  کرد.  استفاده  »اضطرار« 
استعمال لفظ  امکان  را می رساند، در حالی که  امری 
ندارد.  وجود  همیشه  آن  برای  ناچاری  و  درماندگی 

)نوربها، همان، ص306(
برخي دیگر از اساتید معتقدندکه بین اضطرارکه 
از عوامل درونی بوده و از علل رافع مسؤولیت کیفری 
خطر  از  ناشی  که  ضرورت  حالت  با  است  شخصی 
موجهه   عوامل  از  و  است  و محیطی  بیرونی  عوامل 
که  دارد  وجود  تفاوت هایی  می شود،  شناخته  جرم 
این تمایز را روشن نکرده اند.  البته این گروه مبنای 

)گلدوزیان، همان، ص38(
گروه دیگري از اساتید براي 
تعریف  دو  ضرورت  و  اضطرار 
جداگانه برگزیده اند. چنان که در 
گفته اند:  حالت ضرورت  تعریف 
ضرورت حالت و وضعیتی است 
حفظ  خاطر  به  قانون گذار  که 
مصلحت جامعه ارتکاب اعمالی 
جرم  عادی  شرایط  در  که  را 
برخی  در  می شود،  محسوب 
جرم  فوری  و  استثنایی  شرایط 
اضطرار  اما  نمی کند؛  تلقی 
حالت درونی شخص است که 
وی را در یک حالت استثنایی 
قرار می دهد به گونه ای که حفظ یک نفع برتر و با 
که  ارزش تر  کم  یک ضرر  ایجاد  با  جز  به  ارزش تر 
بنابراین  و  نیست  پذیر  امکان  دارد،  جزایی  جنبه ی 
قانون گذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر 
-164 و  ص120-121   ،1376 )سلیمی،  می پذیرد. 

)163
نهایتًا گروه دیگری از اساتید ضرورت و اضطرار 
نیستند  قائل  آن ها  بین  تفاوتی  و  دانسته  یکی  را 
چنان که یکی از این اساتید می گوید: اضطرار در زبان 
حقوقي با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان 

در  كيفری  حقوقدانان 

و  ضرورت  دانستن  يكی 

غالب  دارند.  نظر  اختالف  اضطرار، 

را  اضطرار  و  ضرورت  حالت  اساتيد 

يكی می دانند، اما برخی بين اين دو 

قائل به تفاوت هستند.

امیر شریفی خضارتی)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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به نظر  این کلمه است مرادف می باشد و  فرانسوی 
و  اضطرار  بین  شدن  قائل  تمایز  شبهه  که  می رسد 
که  تاسیس  دو  این  دقیق  انطباق  عدم  از  ضرورت 
و  شده  کشورما  قوانین  وارد  اروپایی  حقوق  از  یکی 
دیگری اسالمی است، به وجود آمده است. )اردبیلی، 

همان، ص174(
به هر حال از نظر حقوق جزای اسالم ضرورت و 
اضطرار در یک معنی به کار مي روند. در منابع جزایی 
بدون  لفظ ضرورت و اضطراراستفاده شده  از  اسالم 
باید  همچنین  شوند.  قائل  آن ها  بین  تفاوتی  این که 
توجه داشت که غالب اساتید حقوق جزا، اضطرار یا 
ضرورت را جزء علل موجهه  جرم قلمداد کرده و در 
کنار»دفاع مشروع«، »رضایت مجنی علیه«، »حکم 

قانون« و »امر آمر قانونی « قرار داده اند. 

2- مبانی حالت ضرورت یا اضطرار
در توجیه معافیت از مجازات در حالت اضطرار دو 
نظریه عنوان شده است که یکی بر اساس مالحظات 

ذهنی و دیگری بر پایه مالحظات عینی می باشد. 

1-2- مالحظات ذهنی
معنوی  اجبار  مفهوم  به  نظریه  این  بیان  در   
استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت 
اضطرار مرتکب جرم می شود، در حقیقت فاقد اراده 
جهات  از  یکی  اضطرار  بنابراین  می باشد؛  اختیار  و 
عدم مسؤولیت است. تحلیل مذکور با حقایق خارجی 
انتخاب  ندارد، زیرا شخص مضطر در مقابل  تطبیق 
ورود  باید  یا  یعنی  دارد.  قرار  موجود  راه  دو  از  یکی 
یا  و  بپذیرد  را  دیگری  یا  مال خود  یا  به جان  ضرر 
با  که  است  بدیهی  و  مي شود  جرم  مرتکب  بایستی 
آزادی اراده راه خیر را انتخاب می کند. حتی اگر اجبار 
معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع 
به جهت  بدانیم، زمانی که  تا حدودی موثر  می نماید 
می شود،  جرم  مرتکب  دیگری  مال  و  جان  از  دفاع 

کمال  با  شخص  و  ندارد  وجود  معنوی  اجبار  قطعًا 
خونسردی عمل می کند. مثل مامور آتش نشانی که 
برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا 
دیوار خانه را خراب می کند. در واقع در این نظریه، دو 
مفهوم »انگیزه« و »قصد مجرمانه« مشتبه گردیده 
است و به طوری که می دانیم انگیزه یا داعی اصواًل 
در تشکیل جرم تاثیر ندارد و حتی انگیزه شرافتمندانه 
نیز در سلب مسؤولیت جزائی و تبرئه بی تأثیر است. 

)افراسیابی، همان، ص256(

2-2- مالحظات عینی
در یک سده ی اخیر علمای حقوق کیفری بیش 
از  مضطر  معافیت  در  را  عینی  مالحظات  پیش  از 
مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقیده آنان مجازات 
مجرم مضطر متضمن هیچ گونه فایده ای برای جامعه 
اجتماع  روحیه ی  از  لزومًا  اضطراری  جرم  نیست. 
اخالقی  تباهی  نشانه ی  و  نمی گیرد  ریشه  ستیزی 
مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکار مضطر بیهوده 
و از نظر هدف های سیاست کیفری یعنی باز پروری 
بزهکار و عبرت آموزی دیگران بی ثمر است. وانگهی، 
وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقی که ضایع 
می شود کمتر از مال یا حقی باشد که با ارتکاب جرم 
دلیلی  نظر می رسد جامعه هیچ  به  محفوظ می ماند، 
برابر  دو  این  ارزش  اگر  حتی  ندارد.  مجازات  برای 
اجتماعی  ارزش های  به لحاظ  باشد، جرم اضطراری 
ندارد  منفعتی  هیچ  جامعه  زیرا  است،  السویه  علی 
)اردبیلی، همان،  دیگری ترجیح دهد.  به  را  یکی  که 

ص176(

مجازات  قانون  در  اضطرار  یا  ضرورت   -3
اسالمی 

تبع  به   1304 مصوب  عمومی  مجازات  قانون 
قانون جزای 1810 فرانسه، مقررات کلی و عمومی 

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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بود  نکرده  پیش بینی  ضرورت  حالت  خصوص  در 
که  را  قابله ای  و  جراح  ماده 183 طبیب،  در  تنها  و 
برای حفظ حیات مادر موجبات سقط حمل را فراهم 
در  بعدها  بود.  نموده  معاف  مجازات  از  بودند  آورده 
ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 
30 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 1361، 

مقررات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد. 
ماده 55 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 
که عینًا تصویری از ماده 40 قانون مجازات عمومی 
است، چنین مقرر می دارد: »هر کس هنگام بروز خطر 
شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور 
حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود 

مشروط  شد  نخواهد  مجازات 
ایجاد  عمداً  را  خطر  این که  به 
با  نیز  ارتکابی  عمل  و  نکرده 
و  بوده  متناسب  موجود  خطر 
داشته  ضرورت  آن  رفع  برای 

باشد.«
عالوه بر این ماده که مربوط 
به عمومات حقوق جزا بوده و در 
قرار  اشاره  مورد  کلّیات  قسمت 
در  اضطرار  مصادیق  گرفته، 

بعضی از مواد این قانون به چشم می خورد. از جمله 
بر طبق ماده 167 این قانون: »هر گاه کسی مضطر 
شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری 
سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد 
نخواهد شد. « همچنین ماده 198 همین قانون به 
که  دانسته  شرعی  حّد  مستوجب  را  سرقت  شرطی 
سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده 
باشد. تبصره ماده 592 نیز راشي مضطر و تبصره 2 
ماده 595 همین قانون ربادهنده  مضطر را از مجازات 

معارف می داند. 

 4- شرایط الزم برای تحقق اضطرار 
برای تحقق اضطرار جمع چند شرط الزم است. 
)رک: ولیدی، 1382، صص21-29 و نوربها، همان 
صص314-312 و اردبیلی، همان صص178، 177(

1- بروز خطر شدید قانون گذار مواردی از قبیل 
سیل و طوفان و آتش سوزی را نام برده است. لیکن 

این موارد حصري نبوده و تمثیلی می باشد. 
2- خطر فعلّیت داشته یا قریب الوقوع باشد:یعنی 
خطر تهدید کننده به هنگام عمل اضطراری مسلّم و 
موجود باشد. از این رو، بیم از وجود خطری در آینده که 
هنوز قرینه ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم 
را مباح نمی کند. بنابراین اگر حالت اضطرار رفع شود یا 
حدوث آن احتمالی باشد و هنوز 
وضعیت اضطرارآمیز پیش نیامده 
باشد، شخص نمی تواند به عمل 
مجرمانه به دلیل اضطرار دست 

بزند. 
جرم:  ارتکاب  ضرورت   -3
حالت ضرورت یا اضطرار زمانی 
مفهوم خواهد داشت که جهت 
رفع خطر به جز ارتکاب جرم، به 
یا  کارگیری طرق دیگر ممکن 
موثر نباشد. به عبارت دیگر تنها راه و یگانه طریق دفع 
خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین 
اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم 
ممکن باشد، دافع خطر نمی تواند از معافیت مربوط به 
آیا ارتکاب  اضطرار استفاده نماید. احراز این امر که 
با  نیز  خیر  یا  است  بوده  دفع خطر  وسیله  تنها  جرم 
با توجه به موقعیت خاص زمانی و  قاضی است که 
انسان  یک  قراردادن  شاخص  و  خطر  وقوع  مکانی 
روحی  و  وضعیت جسمی  گرفتن  نظر  در  و  متوسط 

مرتکب، آن را تعیین می نماید. 

اگر دفع خطر به طريق 

ارتكاب  از  غير  ديگری 

خطر  دافع  باشد،  ممكن  جرم 

نمی تواند از معافيت مربوط به 

اضطرار استفاده نمايد.

امیر شریفی خضارتی)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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عدالت  و  منطق  ایجاد خطر:  در  تعّمد  عدم   -4
ایجاب مي کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده 
ناچار مرتکب جرم شده  با آن  برای مقابله  و سپس 
واقع  در  آید.  حساب  به  خود  عمل  مسؤول  است، 
به وجود آورده  چنان چه مرتکب جرم، خطر را عمداً 
حالت  از  نمی تواند  سوءنیت  داشتن  علت  به  باشد، 
اضطرار استفاده کند. بنابراین کسی که عمداً جایی را 
آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش وسیله 
اطفای حریق متعلق به دیگری را می رباید، نمی تواند 
به اضطرار استناد کند. اما اگر خطر سهواً و در نتیجه 
باشد، تقصیر  ایجاد شده  یا غفلت فاعل  بی احتیاطی 
جزایی ظاهراً متوجه او نیست و می تواند از مجازات 

معاف شود. 
5- تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: تا زمانی 
ارتکاب  به خاطر حفظ آن جرم  که حق و مالی که 
یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و 
مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. 
در مواردی نیز که حق و مال تحصیل گردیده با حق 
و مال از دست رفته مساوی باشد اگرچه احرازحالت 
ضرورت مشکل به نظر می رسد، اما چنین استدالل 
می شود که چون جامعه به  اندازه ای که از جرم متضرر 
شده، به همان نسبت هم منتفع شده است. بنابراین، 
اجتماع نفعی در مجازات مجرم ندارد. در مقابل این 
نظر عده ای معتقدند در حالتی که دو حق یا منفعت در 
تقابل با یکدیگر قرار می گیرند و ارزش یکسان دارند، 
حقوق  در  همچنان که  است،  مردود  قانونی  معافیت 
انسان  جزای اسالم اگر دفع خطری شدید که جان 
ممکن  دیگری  حیات  سلب  با  جز  می کند  تهدید  را 
نباشد، ارتکاب قتل مجاز نیست زیرا این امر»ترجیح 
ولوج  از  بعد  است. همچنین سقط جنین  بالمرجح« 
روح جایز نیست حتی اگر حیات مادر در خطر باشد. 
البته شکی نیست چنان چه منافع نابود شده مهم تر از 
منافع حاصله باشد، نمی توان به اضطرار استناد کرد. 
تشخیص تناسب جرم با خطر نیز از مسائل موضوعی 

و بسیار دشوار بوده و به عهده قاضی می باشد. 

یا  ضرورت  حالت  در  کیفری  مسؤولیت   -5
اضطرار 

اضطرار حالتی نوعی است و از کلیه کسانی که 
تقصیر  رفع  شده اند،  جرم  مرتکب  حالتی  چنین  در 
می کند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری 
بر آن مترتب نخواهد بود. )اردبیلی، همان، ص177( 
پس اضطرار  علل موجهه ی جرم است، اما قانون گذار 
در ماده 55 ق. م. ا مصوب1370 از عبارت »مجازات 
معتقدند  عده ای  است.  کرده  استفاده   » شد  نخواهد 
منظور از این عبارت آن است که اضطرار از عوامل 
رافع مسؤولیت کیفری است و از عوامل توجیه کننده ی 
جرم نمی باشد، زیرا عوامل توجیه کننده، رکن قانونی 
قانون گذار  منظور  اگر  رو  این  از  می برند،  بین  از  را 
عامل توجیه کننده بود، مقرر می داشت که این اعمال 
»جرم محسوب نمی شوند«. حکم تبصره همین ماده 
که دیه و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده 
نیز موّید این استنباط است با وجود علل موجهه عمل 
جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  اصواًل  و  می شود  مباح 

مطرح نمی گردد. )سلیمی، همان، ص165، 
با این تفسیر باید گفته شود که عمل ارتکابی بر 
حرمت خود باقی است و فقط مرتکب معذور است. 
ولی با توجه به مبانی فقهی این تاسیس که به استناد 
آن ضرورت ها حرمت افعال را زایل می کند و سبب 
را نمی توان جرم  ارتکابی  اباحه آن  می گردد، عمل 
شناخت. بدیهی است، اگر عمل ارتکابی جرم نباشد 

مجازات نیز نخواهد شد. )اردبیلی، همان، ص178(

یا  ضرورت  حالت  در  مدنی  مسؤولیت   -6
اضطرار

مجازات  از  ضروری  جرم  مرتکب  چون  اصواًل 
معاف می شود، بایستی از مسؤولیت مدنی نیز تبرئه 
گردد، ولی اصل عدالت و توسعه و نفوذ نظریه عینی 

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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در مسؤولیت مدنی و تئوری »دارا شدن بدون جهت« 
سبب گردیده که در قوانین غالب کشورها، مسؤولیت 
مدنی چنین شخصی پذیرفته شود. )افراسیابی، همان، 
کشورها  غالب  قضایی  رویه  این ترتیب  به  ص261( 
مسؤولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می پذیرد، 
زیرا جبران خسارات بزه دیده جرم با انصاف و عدالت 

همراه است. )نوربها، همان، ص315(
در قوانین ایران طبق ماده 328 قانون مدنی که 
مقرر می دارد: »هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن 
است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از 
روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد«، شخص مضطر 

خسارات  جبران  به  مکلف 
ناشی از عمل خود می باشد، 
به  ارتباطی  تکلیف  این  زیرا 
ندارد.  تقصیر  و  خطا  وجود 
مدنی  مسؤولیت  بنابراین 
باقی  خود  جای  به  مضطر 
است و ضرر و زیان بزه دیده 
باید  او  مطالبه  صورت  در 
فقهی  قاعده   شود.  پرداخت 
َحق  »االضطرارالُیبطل 
الغیر« )اضطرار حق دیگری 
نیز مؤید  باطل نمی کند،(  را 

این نظر است. 
نیز  اسالمی  مجازات  قانون   55 ماده  تبصره 
مقرر می دارد:»دیه و ضمان مالی از حکم این ماده 
مستثنی است. « ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران 
صدمات و جراحاتي است که کسی به طور غیر عمد و 
در نتیجه ی بی احتیاطی یا اتفاقًا به دیگری وارد کرده 
مال  اتالف  نیز ضمان  مالی  از ضمان  منظور  است. 
غیر یا مسؤولیتی است در ازاء زیان وارد به دیگری 
که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعّهد 
در  که  است  ازمنافعی  بدون جهت  استفاده  قبال  در 
)اردبیلی،  است.  شده  مضطر  عاید  ضرورت  حالت 

در دفاع مشروع مرتكب 

مجازات  از  تنها  نه  جرم 

پرداخت  ضامن  بلكه  است،  معاف 

خسارات نيز نمی باشد، اما اضطرار با 

اين كه جزء علل موجهه ی جرم است، 

مضطر  مدني  مسؤوليت  رافع 

نخواهد بود.

این  دیه  مورد ضمان  در  مهم  همان، ص179(نکته 
مجازات ها  از  یکی  دیه  این که  به  توجه  با  که  است 
بر مسؤولیت  برای مضطر عالوه  محسوب می شود، 
وجود  نیز  جزایی  مسؤولیت  از  کامل  معافیت  مدنی، 
ندارد. )افراسیابی، همان، ص 261( لذا طبیعی است 
که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق 

همخوانی ندارد. )نوربها، همان، ص308(

7- تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع 
با دفاع مشروع که آن  یا ضرورت  بین اضطرار 
و  مهم  تفاوت  دو  است،  موجهه  جرم  علل  هم جزء 

بنیادی وجود دارد:
مشروع،  دفاع  در  اول- 
مدافع، مجنی علیه جرم و بزه 
دیده است، در حالی که کسی 
که در پناه اضطرار قرار می گیرد، 
خود راه تهاجم را انتخاب کرده 
و جرم را انجام داده است. به 
عبارت دیگر در دفاع مشروع 
به کسی ضرر زده می شود که 
در صدد اضرار بوده است. ولی 
در مورد اضطرار، براي احتراز از 
ضرری که زیان دیده مسؤول 
آن نبوده است، به او ضرر زده 

می شود. )پیشین، ص315(
از  تنها  نه  جرم  مرتکب  مشروع  دفاع  در  دوم- 
پرداخت خسارات  بلکه ضامن  است،  معاف  مجازات 
نیز نمی باشد و در واقع در دفاع مشروع برای مرتکب 
نه مسؤولیت کیفری وجود دارد و نه مسؤولیت مدنی. 
اما اضطرار با این که جزء علل موجهه ی جرم است، 
حالت  در  بود.  نخواهد  مدني مضطر  مسؤولیت  رافع 
اضطرار برخالف دفاع مشروع جبران خسارت مادی 
انصاف منطبق است که در  با موازین  این جهت  از 
اضطرار اصواًل مجنی علیه یا متضرر از جرم اقدامی 

امیر شریفی خضارتی)کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(
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خطایی  و  نیاورده  عمل  به  خطر  حالت  ایجاد  در 
مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال 

خود گردد. )اردبیلی، همان، ص179(
اساس  بر  که  گفت  باید  فوق  تفاوت  دو  از  غیر 
قانون مجازات اسالمی اضطرار فقط به منظور حفظ 
جان یا مال خود یا دیگری پذیرفته می شود، اما در 
مال  یا  )نفس(  جان  از  دفاع  بر  دفاع مشروع عالوه 
خود یا دیگری، دفاع از عرض، ناموس یا آزادی تن 
برابر هر گونه تجاوز فعلی و  نیز در  یا دیگری  خود 
یا خطر قریب الوقوع با رعایت شرایط مقرر )در مواد 
61 و 627 قانون مجازات اسالمی( مجاز خواهد بود. 

8- تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه 

اجبار  و  اکراه  با  اضطرار  یا  ضرورت  حالت  بین 
)شامبیاتی،  دارد:  وجود  زیر  شرح  به  تفاوت هایی 

1382، ج2، صص88-87 و نوربها، همان،ص307(
اول- به نظر اکثر مؤلفین و حقوقدانان کیفری 
بوده و جزء  نوعی  اجبار یک عامل عینی و  و  اکراه 
اما  رافع مسؤولیت کیفری محسوب می گردند.  علل 
موجب  و  داشته  شخصی  و  ذهنی  جنبه ی  اضطرار 
زوال وصف مجرمانه گردیده و لذا جزء علل موجهه 

جرم )اسباب اباحه( می باشد. 
دوم - در اضطرار انتخاب »اقل ضررین« مطرح 
است و شخص مضطر در انتخاب بین دو امر به علت 
فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آن دو است که 
جرم می باشد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار برای 
فرد غالبًا قدرت انتخاب بین دو امر به وجود می آید و 
او جرم را انتخاب می کند تا از خطری که تهدیدش 

می کند بگریزد. ولی در اکراه واجبار چنین نیست. 
سوم- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید 
خارجی  قهرآمیز  اعمال  و  صدمه  و  آزار  و  ارعاب  و 

تنگنا  در  اضطرار،  شدن  محقق  عامل  اما  می باشد، 
قرار گرفتن و ناچاری و خطر منافع شخصی درونی 

انسان مضطر می باشد. 
مرتبه  را  اضطرار  مدنی  حقوق  علمای  چهارم- 
اضطرار  حالت  که  دارند  عقیده  و  دانسته  اکراه  نازل 
از مرز رضای عادی و سالم گذشته، اما به مرز اکراه 
اکراه  از  باالتر  اجبار  طولی  نظر  از  یعنی  نمی رسد. 
رضا،  نه  و  دارد  قصد  نه  مجبور  فرد  چون  می باشد، 
باالتر  نیز  اکراه  ندارد؛  اما رضا  ولی مکره قصد دارد 
از اضطرار است زیرا فرد مضطر قصد دارای و رضا 
بنابراین  است.  مخدوش  وی  رضای  النهایه  است، 
انجام عمل  برای  احوال  و  اوضاع  اضطرار  در حالت 
و  رضایت  عدم  وجود  با  انسان  که  است  نحوی  به 
تمایل و علی رغم میل باطنی، با قصد و رضا آن را 
انجام می دهد، یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب 
دفع  برای  و خواست خود  میل  به  و  است  برخوردار 

خطر ناگزیر از ارتکاب جرم است. 

نتیجه 

اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر 
دو  آن  از  یکی  که  است  امر  دو  میان  اختیار  از 
فاقد  بنابراین شخص مضطر  می باشد.  ارتکاب جرم 
اراده و اختیار نیست. النهایه هر گاه از ارتکاب جرم 
و  نکند  اجتناب  است  مختار  البته  که  ورزد  اجتناب 
آن را انجام دهد، ناگزیر باید تن به زیان و غرامت 
دیگر مضطری که مرتکب  به عبارت  دیگری دهد. 
مسؤولیت  اما  ندارد،  کیفری  مسؤولیت  شده  جرم 
یا  اضطرار  حالت  است.  باقی  خود  حال  به  او  مدنی 
شده  شناخته  رسمیت  به  اسالم  حقوق  در  ضرورت 
و  روایات  هم  و  قرآن  آیات  هم  این باره  در  و  است 

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری
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احادیث معصومین )ع( صراحت دارند. اجماع فقها نیز 
اباحه ی محرمات  اضطرار یا ضرورت را جزء اسباب 
نیز  انسان  آورده است.  عقل  به شمار  و محظورات 
به  شاید  دارد.  تاکید  مضطر  مجرم  مجازات  عدم  بر 
همین دلیل باشد که در طول تاریخ تحوالت حقوق 
کیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی 
جهت معافّیت مجرمان از مجازات مطرح بوده است 
و امروزه نیز در قوانین جزایی اکثر کشورهای دنیا به 
ایران  جزای  حقوق  در  است.  شده  شناخته  رسمیت 
نیز حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت 
از مجازات می باشد ؛ هر چند در مورد این مسأله که 
این حالت جزء علل رافع مسؤولیت کیفری است یا 
و  می گردد  محسوب  جرم  موجهه ی  علل  از  این که 
یا  هستند  حالت  یک  ضرورت  و  اضطرار  آیا  این که 
نه، بین اساتید و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد و 
نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت دو چیز 
متفاوت نیستند بلکه حالت محسوب می شوند که جزء 
علل موجهه ی جرم )اسباب اباحه یا همان علل نوعی 

عدم مسؤولیت کیفری( می باشند. 

فهرست منابع
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)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر 

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

 آم
ام

ه پی
شری

ن

116

استفتائات فقهی – قضایی
اداره آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی

               واحد استفتائات

چگونگی احتساب دیه در ورود شئ از یك طرف گونه و خروج آن از طرف دیگر

سؤال: هرگاه شئ نوك تیزی از یك گونه داخل و از گونة دیگر خارج شود و جراحت وسیعی را 
به وجود آورد به نحوی که داخل دهان نمایان باشد، آیا دو دیة نافذه ثابت است یا یك دیة کفایت 

می کند؟)1( 
آیت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازی

دو دیة نافذه الزم است و هر کدام بنا بر احتیاط واجب دویست دینار است. )1386/4/19(
آیت اهلل العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی

ظاهراً دو دیه ثابت است، هر چند دو جنایت با یك ضربه حاصل شده است ولی هیچ یك از دو 
جنایت از توابع دیگری نیست. )1386/5/1(
آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

در فرض سؤال، یك دیه دارد. )1386/6/19(

عدم لزوم اذن شوهر در جراحی زن در مواقع ضروری

سؤال: در خصوص اعمال جراحی زنان، بفرمایید:
الف. آیا در اعمال جراحی زنان اذن شوهر الزم است؟

)مانند  زنان  ویژة  جراحی های  عمومی و  جراحی  اعمال  بین  آیا  شوهر  اذن  لزوم  فرض  در  ب. 
سزارین، برداشتن رحم، بستن لوله های رحم و...( تفاوت وجود دارد؟

ج. در دو فرض اضطرار و عدم اضطرار حكم مسأله چگونه است؟)2( 
آیت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازی

اذن شوهر الزم نیست مگر این که جراحی ضرورتی نداشته باشد و با حق شوهر منافات داشته 

استفتائات فقهی - حقوقی
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باشد. )1386/9/1(
آیت اهلل العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی

الف و ب: موارد فرق می کند ممكن است در بعضی موارد مثل بستن لوله های رحم و امثال آن 
نیاز به اجازة شوهر داشته باشد و در بعضی از موارد نیاز نداشته باشد مثل جراحی کلیه 

ج. اضطرار حكم را بر می دارد یعنی نیازی به اذن پیدا نمی کند. )1386/9/28(
آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

اگر ممكن باشد باید به طبیب زن مراجعه کند و اگر ممكن نشد فقط در مواردی که ضرورت 
داشته باشد، اذن شوهر الزم نیست و بستن لوله ها اگر موجب نازایی دایمی گردد جایز نیست و اگر 
ضرورت ندارد و مستلزم خروج از منزل است باید با اجازه شوهر باشد و بر اساس موازین شرعی 

انجام شود. )1386/9/27(

عدم ضمان شخص احسان کننده در تصادفات رانندگی

سؤال: راننده ای به انگیزة خیرخواهی و احسان با دوست خود، فرزند بیمار او را به قصد رساندن 
به بیمارستان سوار می کند اما در راه تصادف کرده و سرنشینان مجروح می شوند چنان چه راننده در 
حال رانندگی، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و افراط و تفریط نكرده باشد و وسیلة نقلیة 

او نیز نقص فنی نداشته است، آیا ضامن دیة سرنشینان است؟ 
آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی

حكم به ضمان راننده و یا عاقلة او مشكل است واهلل العالم. )22 محرم الحرام 1429 هـ.ق(
آیت اهلل العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی

راننده ضامن دیه نمی باشد.)1387/5/20(
آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

راننده ضامن نیست.)1386/11/27(

منظور از بیت المال و موارد مصرف آن

سؤال: الف- با عنایت به  این که پرداخت کنندة دیه در برخی روایات، امام المسلمین)3( و در 
برخی موارد بیت المال)4( ذکر شده است، آیا بین مال امام و بیت المال در نصوص وارده در باب دیات 

تفاوتی وجود دارد؟)5( 

اداره کل آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی 
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انفال است یا اموری نظیر  المال منافع و عایدات  آیا بیت  المال چیست،  از بیت  ب- مقصود 
مالیات  و... را نیز شامل می شود؟ 

ج- آیا بیت المال موارد مصرف مضبوطی دارد، یا در هر موردی که حاکم مسلمین مصلحت 
بداند )مصالح مسلمانان( می تواند آن را هزینه کند؟)6( 

آیت اهلل العظمی محمد تقی بهجت
الف- ظاهراً تفاوتی ندارد.

آن ها.  از  بعضی  در  باشد  خاص  مصرف  بر  دلیل  مگر  می شود  شامل  را  همه  ج-  و  ب 
)1387/5/20(

آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی
الف- تفاوتی ندارد. روایاتی که در آن ها تعبیر شده که از مال امام پرداخت می شود، منظور بیت 

المال است.
ب- مقصود از بیت المال اموالی است که مال شخصی نیست و متعلق به حكومت و دولت 

اسالمی است و به اصطالح ملك جهت است. 
ج- موارد مصرف بیت المال با نظر حاکم شرع جامع الشرایط است. )3جمادی االولی 1429 

هـ.ق(
آیت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازی

الف- تفاوتی نیست و باید از بیت المال پرداخته شود.
ب- بیت المال همه این ها را شامل می شود.

کند.  صرف  می تواند  بداند،  اسالمی الزم  جامعة  برای  مسلمین  حاکم  که  موردی  هر  در  ج- 
)1387/2/5(

مسؤولیت ضارب در صورت ضرب عمدی

سؤال: در صورتی که شخصی بدون قصد قتل عمداً به دیگری ضربه ای بزند که نوعًا کشنده 
نباشد چنان چه موجب مرگ شود، آیا دیة نفس ثابت است یا قصاص نفس یا هر دو؟)7( 

آیت اهلل العظمی محمد تقی بهجت
اگر بمیرد تنها دیة نفس ثابت است مگر عمداً به موضع حّساس بدن او که نوعًا کشنده است، زده 

باشد که قصاص می شود و اگر بمیرد، محل قصاص است و یا تراضی بر دیه. )1387/5/20(

استفتائات فقهی - حقوقی
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آیت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازی
نبوده و ضارب به قصد قتل نزده باشد، قتل عمد  در صورتی که ضربة مذکور نوعًا کشنده 

محسوب نمی شود ولی باید دیة نفس را در صورت فوت مجنی علیه بپردازد. )1387/5/20(
آیت اهلل العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی

چنان چه ضربه و جنایت عمدی به قصد قتل نباشد و نوعًا هم کشنده نباشد ولی منجر به فوت 
شده باشد، در حكم قتل شبه عمد است و فقط دیة نفس بر شخص ضارب و جارح ثابت است. 

)1387/5/20(

نصاب قسامه در اعضا

سؤال: الف- برای اثبات جنایت موجب دیة کامل، چند سوگند الزم است؟
ب- بنابر آن که در قسامة اعضا برای اثبات جنایت موجب دیة کامل شش سوگند کافی باشد 
)چنان که مشهور این است( در صورتی که با یك ضربه، منافع متعددی از بین رفته باشد، یك 

قسامه شش تایی کافی است یا به تعداد منافع باید قسامه اقامه گردد؟
ج- آیا در قسامة اعضا نیز تحقق لوث را شرط می دانید؟)8( 

آیت اهلل العظمی محمد تقی بهجت
قول مشهور اقرب است و برای اطالع بیشتر به جامع المسایل، جلد5، ص 425)9( مراجعه شود. 

)1387/5/20(
آیت اهلل العظمی ناصر مكارم شیرازی

الف- در صورتی که قتل عمد بوده باشد پنجاه قسم و اگر خطا و شبه عمد باشد بیست و پنج 
نفر.

ب- مانند جواب سابق است و تّوجه داشته باشید تكرار اثری ندارد بلكه باید نفرات متعّددی 
حاضر کند و یك قسامه برای یك جنایت منجر به چند دیه کافی است.

ج- آری شرط است. )1387/2/8(
آیت اهلل العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی

الف- برای اثبات جنایت موجب دیة کامل اگر قتل نفس شبه عمد و یا خطای محض باشد، 
بیست و پنج قسم الزم است اما اگر جنایت بر اعضا باشد شش قسم کافی است.

ب- در فرض مزبور یك قسم شش تایی کافی است و زیاده الزم نیست.
ج- تحقق لوث الزم است. )1387/5/20(

اداره کل آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی 
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2. گنجینه استفتائات قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، دفتر آموزش روحانیون و تدوین 

متون فقهی، سؤال 638.
3. پیشین، سؤال 652.
4. پیشین، سؤال 661.

5.کافي، ج 7، ص 302، باب من خطاه عمد و من عمده خطا، حدیث 3 و ص 365، باب 
العاقله، حدیث سوم.

العقل یقتل المجنون، حدیث 1 و ص 354، باب  6. پیشین، ص 294، باب الرجل صحیح 
المقتول الیدري من قتله، حدیث اول، سوم و پنجم.

7 . روایت ابي والد در کافي، ص 359.
8 . گنجینه استفتائات قضایی، سؤال 6986.

9 . پیشین، سؤال 6992.
10 . پیشین، سؤال 6993.

باشد اگر  پنجاه قسم  به قدر قسامه نفس است که  آیا  11. و در قدر آن اختالف است که 
جنایت، بالغ است به قدر دیه کامله )مثل بینی(، وگرنه به نسبت جنایت از پنجاه یمین اگر در عمد 
باشد؛ و اما خطا پس گذشت احتیاط در آن با احتمال ثبوت بیست و پنج یمین، و این قول منسوب 
به اکثر متأّخرین است؛ یا آن که در آن چه بالغ به دیه کامله است، یمین شش نفر است، و در کمتر 

از آن به همین نسبت از یمین شش نفر و این قول منسوب به مشهور متقّدمین، واقرب است.
و در مالحظه نسبت اقل به تمام که شش نفر است اگر کسری حاصل شد تکمیل به یك 
یمین می شود، مثل یك انگشت که ُعشر دیه در آن است و ُعشر شش صحیح نیست و یمین قابل 
تبعیض نیست، پس یك یمین در آن است؛ و همچنین در ازید از یك و اقل از دو و امثال این ها. 
و لزوم اکمل و عدم تبعیض یمین، جاری است در هر دو قول یعنی پنجاه یمین و شش یمین. 

»جامع المسایل، انتشارات شفق، قم، چاپ اول، 1385 هـ.ش، جلد5، ص 425«

استفتائات فقهی - حقوقی
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موضوع خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 13 و 24 دیوان عدالت اداری.
مقدمه

الف(1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1300/85 موضوع شکایت آقای )الف( به طرفیت، 
شرکت مخابرات استان زنجان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته، الزام خواندگان به پذیرش 
شماره  دادنامه   شرح  به  اساس  آن  بر  و صدور حکم  )ع(  امام حسین  دانشگاه  از  شده  اخذ  تحصیلی  مدرک 
134 - 1386/2/19 چنین رأی صادر نموده است: »با توجه به محتویات پرونده و تبصره 4 ماده 3 قانون نظام 
اجرایی  آیین نامه   5 ماده  اسالمی  و  شورای  مجلس   1370/6/13 مصوب  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ 
قانون مذکور مصوب 1370/11/8 هیأت وزیران و به لحاظ این که تشخیص هم ترازی تحصیالت غیررسمی 
 مستخدمین سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی بر 
عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور گذاشته شده است و سازمان مذکور مدرک تحصیلی مشارالیه را بنابر 
وظیفه خود،  هم تراز مدرک رسمی تشخیص نداده است. برخالف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است و لذا 

خواسته نامبرده موجه نیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود.« 
به  )ب(  آقای  شکایت  موضوع   1296/84 کالسه  پرونده  به  رسیدگی  در  چهارم  و  بیست  شعبه   -1 ب( 
طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته،  تأیید مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 263 - 
1385/2/16 چنین رأی صادر نموده است: »نظر به  این که دانشگاه امام حسین )ع( از دانشگاه های دولتی است و 
مدرک آن اصواًل معتبر است و خوانده مستند قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی ارائه نداده و تفصیل بین این که 

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: 1192-1386/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر 

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

 آم
ام

ه پی
شری

ن

122

در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ »دوره داخلی« و یا »دوره شبانه« معتبر نمی باشد 
و فاقد ارزش علمی و استخدامی است، محمل قانونی ارائه نگردیده است، بنابراین خواسته شاکی را موجه دانسته 

و حکم به ورود شکایت صادر می شود.
ب( 2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت 
به دادنامه شماره 263 -1385/2/16 به شرح دادنامه شماره 716 - 1385/5/25 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه 

بدوی را عینًا تایید نموده است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب 
به صدور رأی  آتی مبادرت  به شرح  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  بررسی  از بحث و  دیوان تشکیل و پس 

می نماید.

رأی هیأت عمومی
 ،1370 ماه  شهریور  مصوب  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون   3 ماده   6 تبصره  »مطابق 
مدارک  با  باشند  داشته  را  رسمی   تحصیلی  مدارک  با  انطباق  قابلیت  که  رسمی مستخدمینی  غیر  تحصیالت 
تحصیلی رسمی هم تراز می شوند و به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور هم ترازی تحصیالت غیر 
رسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در موردی که قانون تعیین کرده 
به  این که تحصیالت غیر رسمی  شاکیان  نظر  استخدامی کشور محول شده است.  و  اداری  امور  واحد  به  باشد 
از نظر استخدامی  هم تراز مدارک تحصیلی رسمی شناخته  بر اساس مقررات فوق الذکر توسط مراجع ذیصالح 
 -  134 شماره  قطعی  دادنامه  و  نداشته  قانونی  وجاهت  استخدامی آنان  امور  در  آن  تأثیر  بنابراین  نشده است، 
1386/2/19 شعبه 13 دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. 
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری 

ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.« 

خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 25 و 15 دیوان عدالت اداری.
مقدمه 

الف( شعبه بیست و پنج در رسیدگی به پرونده 1855/84 موضوع شکایت آقای )الف( به طرفیت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 545 -1386/4/31 
به  این شرح اقدام به صدور رأی نموده است:»  با توجه به  این که بر مبنای تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری 
واگذاری پست های ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمین 
پیمانی به مدت طوالنی و نامحدود خالف ماهیت استخدام پیمانی بوده است، لذا شعبه بیست و پنجم دیوان 
ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/9/9 
مجلس شورای اسالمی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به 

دادنامه شماره:136- 1387/3/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت مقررات استخدامی صادر و اعالم می گردد.« 
ب( شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کالسه 1856/84 موضوع شکایت آقای )ب( به طرفیت 
به  الزام  خواسته  به  توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  مدیریت  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
صدور حکم رسمی به شرح دادنامه شماره 198 - 1385/3/9 چنین رأی صادر نموده است: »تصویب نامه شماره 
تحصیلی  مدرک  استخدامی دارندگان  تبدیل وضعیت  موضوع  وزیران،  هیأت  13868/ت 282 - 1367/4/20 
دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی،  وفق بند 2 تصویب نامه شماره 29982/ت 27026 - 1381/6/20 از تاریخ 
ابالغ مصوبه فوق لغو شده و طی دادنامه های 597 الی 652 - 1381/12/9، هیأت عمومی از آنجا که شرایط 

الزم را برای تبدیل وضعیت نداشته، لذا حکم به رد شکایت صادر می شود.« 
ج( شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 895/84 موضوع شکایت آقای)ج( به طرفیت سازمان 
پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 1285 -  برنامه ریزی به خواسته تبدیل وضعیت استخدام  مدیریت و 
1384/6/26 چنین رأی صادر نموده است: »هر چند با امعان نظر و توجه به رأی الزم االتباع - 1383/12/9 
هیأت مدیره مبنی بر الغاء و ابطال تصویب نامه شماره 29982/ت 27026 هـ - 1381/6/24 هیأت وزیران و 
همچنین بند 2 دستورالعمل بخشنامه شماره 1800/268974 - 1381/11/27 و...  استخدام برای پست های 
ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است و در نتیجه استخدام پیمانی شاکی هماهنگ 
و منطبق با مقررات استخدام کشوری به شرح مندرج در رأی الزم الرعایه یاد شده، نمی باشد فلذا در وضع موجود 
اجابت خواسته وی، تبدیل نوع رابطه خدمتی اش از پیمانی به رسمی، مستلزم وجود شرایط قانونی و رعایت 
تشریفات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 1386/6/1 خواهد بود که بنا به مراتب معروضه پذیرش 
خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق الذکر فاقد محمل قانونی و ناموجه است و با توجه به مفهوم مخالف 

مستنبط از قسمت اخیر شق )پ( بند یک ماده 11 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب 
به صدور رأی  آتی مبادرت  به شرح  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  بررسی  از بحث و  دیوان تشکیل و پس 

می نماید.
رأی هیأت عمومی

»با عنایت به ماده 5 الیحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی 
پست های ثابت سازمانی وزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور، به طور رسمی مجاز اعالم شده 
و واگذاری پست های مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعالم گردیده است. همان طور که در 
دادنامه شماره 597 الی 652 - 1383/12/9 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده 6 و تبصره یک ماده 8 
قانون فوق الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پست های ثابت 
سازمانی است. بنا به مراتب فوق الذکر و عنایت به تصویب نامه شماره 13868- 282 - 1367/4/2 هیأت وزیران 
و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی 
برای مشمولین آن، دادنامه شماره 545 -1386/4/31 شعبه 25 مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور 
رسمی صحیح و موافق قانون می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری 

برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم االتباع است.« 
1-  روزنامه رسمي شماره: 1387/6/7-18495

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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حکایت
شخصی زیر درخت گردو نشسته 
تماشا می کرد  را  و شاخه های درخت  بود 
چون گردوها را در شاخه آویخته دید، با خود 
گفت. خدای تعالی در این درخت بزرگ چنین میوه 
خرد آفرید، اما در بوته خربزه چنان میوه های عظیم 
میوه های  که  است  آن  درخت  این  الیق  است،  آفریده 
ناگاه  گفت،  را  کلمه  این  چون  برآورد.  هندوانه  مثل  بزرگ 

گردویی از شاخه گسست و بر سر او افتاد.
آن شخص چون این حالت را مشاهده کرد به سجده فرو افتاد و 
شکر به سجده کرد و گفت: خدایا خوب کرده  ای که در این درخت، 
میوه خرد آفریده ای وااّل سرم از میوه بزرگ خرد شده بود. )کشکول 

منتظری(

را  راهی می گذشت، شیطان  از  اکرم )ص(  پیغمبر  روزی  گویند: 
ضعیف  این قدر  چرا  پرسید:  او  از  شده،  الغر  و  ضعیف  خیلی  که  دید 

گشته ای؟
گفت: یا رسول اهلل از امت تو رنج می برم؟ یا رسول اهلل شش خصلت دارند که من 

نمی توانم این شش خصلت را در آن ها ببینم: 
اول- هر کجا به هم می رسند سالم می کنند.

دوم- با هم مصافحه می کنند.
سوم- از برای هر کاری که می خواهند بکنند ان شاءاهلل می گویند.

چهارم- استغفار می کنند، و با گفتن این جمله سعی مرا باطل می کنند.
پنجم- هر وقت نام مبارک تو را می شنوند بر تو صلوات می فرستند.

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«  دهند  انجام  می خواهند  که  کاری  هر  ابتدای  در  ششم- 
می گویند. )کشکول منتظری(
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عدول از اعتراض به نظریه کارشناس

سؤال: چنان چه به نظریه کارشناس بدوی اعتراض شود و قرار ارجاع به هیأت سه نفر کارشناسی صادر گردد 
و هیأت سه نفره نظریه خود را تقدیم کند و در پرونده ضبط گردد، آیا معترض می تواند از اعتراض خود عدول 

نموده و تقاضای اعمال نظریه کارشناس بدوی را نماید؟
پاسخ: در مواردی که به نظر کارشناس اعتراض شده و دادگاه با پذیرش اعتراض، موضوع را به هیأت سه 
نفره کارشناسی ارجاع نموده و هیأت مزبور اعالم نظر نموده است، عدول معترض از اعتراض مسموع نخواهد 

بود.

مرور زمان در قانون بیمه

سؤال: آیا مرور زمان موضوع ماده 36 قانون بیمه مصوب  1316)1( به اعتبار خود باقی است؟ 
پاسخ: بله زیرا تاکنون شورای نگهبان بر خالف شرع بودن ماده 36 قانون بیمه اظهارنظر ننموده  است.

ممنوعیت از وکالت 

اجتماعی و فرهنگی)2(   اقتصادی،  قانون سوم توسعه  برنامه  ماده 187  پایه یک موضوع  آیا وکیل  سؤال: 
همچنین وکیل پایه یک قانون وکال در مدت سه سال اول ممنوعیت از وکالت در آخرین محل خدمت قضایی 

خود )که بازنشسته شده است( می تواند جهت مطالعه پرونده در حوزه مذکور اقدام نماید؟

مشاوره قضایی 
تلفنی
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پاسخ: ممنوعیت وکالت ظرف سه سال در حوزه آخرین محل قضایی دوران خدمت قبل از وکالت وکیل 
شامل تمامی لواحق و توابع آن از جمله مطالعه پرونده ای که مالزمه با تسلیم وکالت نامه دارد نیز خواهد بود.

عدم اعالم نظر یکی از کارشناسان در هیأت های کارشناسی 

سؤال: چنان چه از هیأت سه نفره کارشناسان صرفًا دو نفر نظریه خود را اعالم و تقدیم نمایند، آیا نظریه 

قابل استناد است؟
پاسخ: هر چند به موجب ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی)3( نظر اکثریت کارشناسان مالک عمل قرار 

می گیرد و عدم اظهار نظر احدی از سه نفر کارشناس اقلیت محسوب می شود، مهم نیست، معذلک ترتیب اثر 
دادن به نظریه دو کارشناس نفر از هیأت سه نفری یا غیر آن به عهده مقام قضایی است. مستفاد از ماده 263 
قانون فوق )4( مرجع قضایی در صورت لزوم می تواند کارشناس سوم را احضار و از او اخذ توضیح نماید. ولی الزام 
کارشناس به اظهارنظر محمل قانونی ندارد و قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس یا کارشناسان محدودیتی 

ندارد.

عدم لزوم رجوع به داوری در دعوی طالق فاقد دالیل اثبات کننده عسر و حرج

سؤال: چنان چه زوجه به عنوان خواهان پرونده طالق مدعی عسر و حرج از ادامه زندگی مشترک باشد اما 

و دالیل وی برای اثبات عسر و حرج کافی نباشد، آیا دادگاه می تواند بدون ارجاع امر به داوری حکم به بطالن 
دعوی دهد؟

پاسخ: با توجه به  این که عسر و حرج زوجه ثابت و مدلل نشده است، لذا با توجه به مفاد ماده واحده قانون 

اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1371 )5( ارجاع امر به داوری الزم نمی باشد.

چگونگی طرح دعوی در ایراد خسارت با وسیله نقلیه بیمه شده

سؤال: چنان چه شخصی وسیله نقلیه خود را نزد یکی از شرکت های بیمه، بیمه نماید در صورت وقوع حادثه 

و مقصر قلمداد شدن بیمه گذار با توجه به مواد 1 و 30 قانون بیمه مصوب 1316 و مواد 1 و 6 قانون بیمه اجباری 
مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 و مواد 1 و 3 و 4 و 7 و 8 

از آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مصوب 1347، اقدام دادگاه در این مورد به چه نحوی باید باشد؟
پاسخ: تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم حادثه یا زیان دیده منحصراً می بایست به طرفیت راننده مقصر در 

ایجاد حادثه باشد. النهایه چنان چه مقصر حادثه ادعایی داشته باشد می تواند شرکت بیمه را با تقدیم دادخواست 
به  عنوان ثالث به دادرسی جلب نماید.

مشاوره قضایی تلفنی
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ادعای غیر مرتبط با ادعای اولیه خواهان توسط خواندگان 

سؤال: در دعوی مطالبه وجه مورد امانت به طرفیت خواندگان، خوانده ردیف اول با ارائه رسید عادی مدعی 

داده است و خوانده ردیف دوم در مقام  به خوانده ردیف دوم  را  از وجه مورد مطالبه  گردید که بخش معینی 
دفاع اظهار داشت، هر چند رسید عادی مذکور را امضاء نموده لیکن سفید امضاء بوده و وجهی از وی دریافت 
نکرده است. در این فرض آیا ادعای خوانده ردیف دوم مبنی بر سفید امضاء بودن به طرفیت خوانده ردیف اول 

مستلزم رسیدگی است یا این که این ادعا باید جداگانه به طرفیت خوانده ردیف اول اقامه شود؟
پاسخ: چنان چه در جریان دعوی مطالبه وجه، احدی از خواندگان مدعی شود که قسمتی از وجه مورد مطالبه 

خواهان را به خوانده دیگر پرداخت کرده و ادعای او مورد قبول خوانده مذکور واقع نشود، با توجه به  این که 
ادعای مذکور ارتباطی به خواهان ندارد، دادگاه با توجه به ادعا باید رسیدگی را ادامه داده و ادعای خوانده ردیف 

اول مستلزم طرح دعوی جداگانه علیه خوانده ردیف دوم است.

عدم نیاز به ابالغ خاص جهت رسیدگی به پرونده های اصل نکاح

سؤال: آیا قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مربوط اصل نکاح باید دارای حکم خاص از طرف رییس 

قوه قضاییه باشد؟
پاسخ: با توجه به ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 

21 قانون اساسی )دادگاه خانواده( مصوب 1376رسیدگی به مسأله اصل نکاح و طالق در صالحیت دادگاه های 
خانواده قرار دارد و نیازمند ابالغ خاص نمی باشد.

نحوه محاسبه حق الوکاله 

سؤال: با عنایت به بند 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل، چنان چه خواسته از طرف خواهان تقویم شود 

آیا حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل بر همان مبنا محاسبه خواهد شد؟
پاسخ: در دعاوی که خواسته باید تقویم گردد چنان چه از مواردی باشد که میزان خواسته بر اساس ماده 3 

قانون نحوه وصول مطالبات دولتی مشخص می گردد که در این مورد قانون تعیین تکلیف کرده است و خواسته 
مالک مبنای تعیین تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله  است اما چنان چه دعوی از مواردی باشد که قانون در مورد 
نحوه تقویم خواسته ساکت است مثل دعوی استرداد یا خلع ید از یک دستگاه کامیون، در صورت اختالف طرفین 

در میزان خواسته، نظر کارشناس جلب می شود و حق الوکاله بر مأخذ آن محاسبه و ابطال تمبر می گردد.)6( 

تهیه و تدوین )اداره کل آموزش قضات(
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  میزان تعرفه حق الوکاله

سؤال: با توجه به  این که طبق ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385/4/27در خصوص پرونده های 
کیفری صرفًا مبلغ حداکثر تعیین شده است و حداقل را تعیین نکرده اند.)7( چنان چه در وکالت نامه ای عبارت »طبق 

تعرفه« قید شده باشد، مالک محاسبه جهت ابطال تمبر مالیاتی مبلغ حداکثر می باشد یا حداقل؟
پاسخ: با توجه به  این که وکیل حق الوکاله را به تعرفه احاله نموده و در امور کیفری نیز بدون ذکر حداقل، 

حداکثر را مشخص نموده است لذا می بایستی حداکثر تمبر مالیاتی ابطال گردد.

واخواهی پس از مهلت قانونی

سؤال: چنان چه محکوم علیه غایب پس از مهلت مقرر اقدام به واخواهی نموده و دلیلی بر عدم اطالع خود 
از مفاد رأی و یا عذر موجه ارائه ننماید. تکلیف چیست؟

پاسخ: دادگاه بدوی طبق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر 
ارسال می دارد و موجبی برای صدور قرار رد نیست.)8( 

دادگاه صالح برای رسیدگی به ممانعت از مالقات طفل

یا شورای حل  از مالقات طفل در صالحیت دادگاه خانواده است  به دعوی ممانعت  آیا رسیدگی  سؤال: 
اختالف؟ چنان چه مالقات فرزند به حکم محکمه باشد آیا مشمول ماده 632 قانون مجازات اسالمی)9( می شود 

و در  صورت مثبت بودن پاسخ آیا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال می گردد؟
پاسخ: رسیدگی به ممانعت احدی از والدین نسبت به مالقات فرزند مشترک توسط دیگری، از صالحیت 
مجازات  قانون   632 ماده  می باشد.  خانواده  دادگاه  صالحیت  در  و  است  بوده  خارج  اختالف  حل  شورای 
اسالمی منحصراً مربوط به والدین طفل می باشد. بنابراین این امر از صالحیت دادسرا خارج بوده و موردی برای 

رسیدگی و صدور کیفرخواست و یا طرح موضوع در دادگاه جزایی نیست.

اخذ نیم عشر دولتی در خصوص دستور فروش امالک مشاع توسط دادگاه 

سؤال: آیا اجرای احکام در اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش امالک مشاعی می تواند نیم عشر دولتی 
را اخذ نماید؟

پاسخ: با عنایت به ماده 5 قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور )10( 
که فروش ملک را به دایره اجرای احکام دادگاه محول کرده است، دستور فروش ملک مشاع مشمول پرداخت 

نیم عشر دولتی خواهد بود. 

مشاوره قضایی تلفنی
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پذیرش اعاده دادرسی و نقض رأی سابق

سؤال: در صورت پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعاده پرونده به دادگاه هم عرض، آیا دادگاه 
رسیدگی کننده باید رأی سابق الصدور را نقض نماید یا نیازی به آن نیست؟

پاسخ: پس از پذیرش اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده رأی وارد رسیدگی می شود و در صورتی که اعتراض 
در تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص داد رأی سابق الصدور را نقض و رأی مجدد صادر می نماید.)11( 

موارد رد دادرس

سؤال: چنان چه دادرس دادگاه با عنوان قاضی مشاور در خصوص قرار ابطال دادخواست اظهار نظر نموده 
باشد، اگر قرار مزبور که توسط شورای حل اختالف صادر شده و مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است جهت 

تجدید نظرخواهی به دادگاه ارسال گردد، آیا دادرس می تواند به اعتراض رسیدگی نماید؟
پاسخ: با توجه به بند )د( از ماده 91  قانون آیین دادرسی مدنی)12( چنان چه دادرس دادگاه به عنوان قاضی 

مشاور در پرونده اظهار نظر نموده باشد، از موارد رد است و می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

پی نوشت ها
1. ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316: »در مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از 
تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود، لکن چنان چه دعاوی قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح 

شده باشد مشمول این ماده نخواهد شد.«
2 . ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران: »به منظور 
اعمال حمایت های الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه 
تأسیس  مجوز  حقوق جهت صدور  رشته  فارغ التحصیالن  تأیید صالحیت  به  نسبت  تا  می شود  داده  اجازه 
مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و 
سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صالحیت کارشناسان 
رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد 

مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.«
3 . ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی: »دادگاه باید کارشناس 
مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوطه به موضوع است انتخاب نماید و در صورت 
تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در 

صورت اختالف نظر، نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد.«
تبصره- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

انقالب در امور مدنی: »در صورت لزوم  . ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و   4
تکمیل تحقیقات، یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس 
و به کارشناس اعالم و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس 
جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن 

را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.«
5 . ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق: ».....چنان چه اختالف فی مابین از طریق دادگاه 

تهیه و تدوین )اداره کل آموزش قضات(
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و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند )آن طور که قرآن فرموده است( حل و فصل نگردید، دادگاه با 
صدور گواهی عدم امکان سازش آنها را به دفاتر رسمی طالق خواهد فرستاد.«

6 . بند 11 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل: »در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونًا تقویم 
می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی باید تعیین شود در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی 

خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و مالک حکم قرار می دهد.«
7 . ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/ 4/ 1385: »در دعاوی غیر مالی اعم از این که خواسته 
مالی نیست یا تعیین قانونًا الزم نیست و هم چنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق الوکاله و خسارات مورد 
مطالبه از طرف محکوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از این که خود خواهان یا متهم 

و یا دادگاه، وکیل تعیین کرده باشد.«
8 . تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »تقدیم دادخواست 
خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقررات مزبور به آن 

مرحله می باشد.«
9 . ماده 632 قانون مجازات اسالمی: »اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه 
اشخاصی که قانونًا حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از یك 

میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.«
ثبتی، را ابالغ اوراق و ترتیب  افراز و فروش امالک مشاع: »ترتیب رسیدگی واحد  . ماده 5 قانون   10
فروش امالک غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون طبق 

آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.«
11. ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع: »در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم 
بودن ملك دادگاه شهرستان بر حسب دادخواست یك یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای 
دادگاه خواهد خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط 

به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.«
12 . ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »هر گاه پس از رسیدگی، 
دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی 
صادر می نماید، در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت 

نقض یا اصالح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوطه خواهد بود.«
13 . ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی: »دادرس در موارد زیر باید 

از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته 

باشد.
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر 

او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقًا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر 
کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق 
مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.«

مشاوره قضایی تلفنی
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رأی وحدت رویه شماره 649- 1385/8/9

گزارش پرونده

طبق گزارش شماره 573 - 1385/4/27 معاون دادستان عمومی و انقالب شهرستان اهواز از شعب سوم و 
هفتم دادگاه های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند )ج( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه های مرقوم در امور کیفری، آراء مختلف 

صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می گردد: 
1- حسب محتویات پرونده کالسه 994/3/84 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای )الف( 
نسبت به دستور مورخ 1384/9/26 دادستان عمومی و انقالب اهواز مبنی بر ضبط وجه الکفاله اعتراض نموده که 
موضوع جهت رسیدگی به  این شعبه ارجاع و منتهی به صدور دادنامه شماره 1105/84- 1384/10/22 بدین 
شرح شده است: »در مورد تجدیدنظر خواهی آقای )الف(نسبت به دستور مورخ 1384/9/26 دادستان عمومی و 
انقالب اهواز در باب ضبط وجه الکفاله متعلق به تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و این که با 
توجه به رأی وحدت رویه شماره 679-1384/5/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به  این که بر 
اساس ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381 دادسرا در معیت دادگاه 
بدوی انجام وظیفه می نماید و باعنایت به قسمت اخیر بند )ج( از ماده مرقوم و وحدت مالک آن، به نظر دادگاه 
مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است. لذا با صدور قرار عدم صالحیت مقرر می دارد پرونده از 

دیوان عالی کشورآراء وحدت رویه 

صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض بر دستور ضبط وثیقه
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آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.« 
2- به داللت محتویات پرونده کالسه 1376/7/85 شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای )ب( به 
دستور دادستان عمومی  و انقالب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبه مذکور 
طی دادنامه شماره 103/85- 1385/1/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: »درخصوص اعتراض آقای )ب( 
نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ 1385/11/10 دادستان عمومی و انقالب اهواز که جهت رسیدگی به  این شعبه 
ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم در خصوص 
محکوم علیه وارد تشخیص داده می شود و با این که حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار 
مذکور فراهم شده  استناداً به تبصره ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض فسخ دستور صادره 

می گردد. رأی صادره قطعی است.« 
همان گونه که مالحظه می فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحًا ماده 143 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای 
رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله، منسوخ تلقی نموده و رسیدگی به  این اعتراض 
را در صالحیت دادگاه های عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته است، ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، 
وجه الکفاله  یا  و  وثیقه  دستور ضبط  به  اعتراض  به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع  را  تجدیدنظر  دادگاه  کماکان 
می داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری و بند )ج( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های مذکور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر 
امور کیفری طرح  انقالب در  آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  استناد ماده 270  به  لهذا  گردیده است 

موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

گزارش جلسه وحدت رویه

به تاریخ 1385/8/9 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع 
و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: اختالف نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان 
خوزستان در استنباط از مقررات بند )ج( ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و 

لحاظ سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می گردد: 
طبق مقررات ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در 
موقعی که حضور او الزم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و 
وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می تواند پس از ابالغ دستور دادستان... به دادگاه شهرستان شکایت 
انقالب به موجب تبصره 3 ماده 12 قانون مذکور کلیه  با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و  نماید. 
اختیارات دادستان به رییس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده 140 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رییس حوزه قضایی قرار گرفت 
النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رییس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی است، مقنن رسیدگی 

به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرارداد.
با تصویب و اجرای قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب مصوب 1381 با توجه به نسخ 
تبصره 2 ماده 12 مرقوم اختیارات مذکور از رییس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقالب محول 
گردید. بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره 679 - 1384/5/18 هیأت محترم عمومی  
دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقام  دادستان عمومی و انقالب است. با اعاده اختیارات 
مذکور به دادستان، اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی به دادرس محاکم عمومی  این است رسیدگی به اعتراض 
نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی  و انقالب از جمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به شرح 
مقررات ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب، با دادگاه عمومی ذی صالح می باشد. 
بدین جهت به نظر می رسد که با تنقیح مناط از مقررات ماده 3 مرقوم، رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه 
با دادگاه عمومی باشد و در غیر این صورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بالمرجح است که 
مغایر با روح قانون و اغراض مقنن در احیای دادسرا و خالف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویه هیأت 

عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
خصوصًا این که با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده 39 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و 
انقالب، غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

کیفری می باشد. بنا به مراتب مذکور به  نظر می رسد: 
اواًل( صالحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و 
صالحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه 

به نظر می رسد.
ثانیًا( منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی 

از آن است.
ثالثًا( موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق الصدور 

هیأت محترم دیوان عالی کشور می باشد.
رابعًا( از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان 
مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی، مانع اطاله ی رسیدگی و از موجبات 

اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهد بود.
بنابر جهات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق 

اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می باشد.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

»نظر به  این که به موجب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381/7/28 
و ماده 10 آیین نامه اصالحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده 
و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه االالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه شماره 679- 1384 از وظایف 
دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصالحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صالحیت دادگاه عمومی در 
رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم 
بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید، قابل 
اعتراض می باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقالب در سراسر کشور دیگر 
دستور ضبط وثیقه از ناحیه رییس حوزه قضایی صادر نمی گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان 
عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صالحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به 
اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این 
رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب 

دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع خواهد بود. 

رأی وحدت رویه شماره 698-1386/1/21 دیوان عالی کشور

گزارش پرونده

در  تهران  استان  دادگستری  رییس کل  معاون  گزارش شماره 306/1/85/ک ت/1385/2/27-19  طبق 
محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و هفتم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های کالسه 
10071/23/27 و 9840/25/37 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسالمی تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 
اصالحی 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیاًل 

گزارش می گردد: 
1- حسب محتویات پرونده کالسه 10071/23 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، بر اساس کیفرخواست 
شماره 1487- 1384/7/4 صادره از دادسرای عمومی و انقالب تهران آقای )الف( به اتهام قتل عمدی برادر 
خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متهم موصوف صریحًا اظهار داشته بعدازظهر بود که به منزل رفتم، دیدم 
برادرم در حال مصرف هرویین است، با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان 
به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم. والدین مقتول اعالم داشته اند که 
هیچ گونه شکایتی ندارند و اضافه کرده اند که متهم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی به 

صالحیت دیوان عالی کشور در اعتراض به حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمد

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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شعبه هفتادویک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می شود و منتهی به صدور دادنامه شماره 1384/9/13-117 
می گردد که به موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابی به متهم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم 
از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر شده از جهت عمومی  آن به استناد ماده 612 قانون مجازات 
اسالمی متهم نامبرده به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. رأی 
صادره در تاریخ 1384/10/7 به محکوم علیه ابالغ و در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است. پرونده 
جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارسال و به شرح ذیل منتهی به 

صدور دادنامه 6- 1385/1/14 گردیده است: 
»با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق 
مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود 
است و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه 

اعاده می گردد«.
2- برابر محتویات پرونده کالسه 9840/25 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای )ب( تبعه افغانستان 
به اتهام قتل عمدی مرحوم )ج( تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به  این شرح توضیح داده است: »ایشان 
)مقتول( قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و من هم با چاقو به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعًا با 
سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم... شعبه هفتادو یکم دادگاه کیفری استان تهران، پس از رسیدگی های 
الزم طی دادنامه شماره 8- 1384/1/27 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسالمی به لحاظ 
گذشت ولی دم مقتول، به  استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و چون اقدام متهم موجب اخالل در نظم شده، با لحاظ بیم تجری وی، نامبرده 
را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسالمی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی 
محکوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که 
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی وهفتم ارجاع و طی دادنامه شماره 1- 1385/1/5 به شرح 
ذیل رأی صادر گردیده است: »باتوجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنها وراث بوده است، 
تبرئه متهم از اتهام قتل عمدی طبق بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض 
هم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده 612 قانون مجازات اسالمی منطبق بوده 
و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه از صالحیت دیوان عالی کشور خارج و درصالحیت دادگاه تجدیدنظر استان 

است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می شود.« 
به  محکومیت  مورد  در  تجدیدنظرخواه  اعتراض  به  رسیدگی  به  راجع  می فرمایید  مالحظه  که  همان طور 
حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون مجازات اسالمی از شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور طی دادنامه های 
فوق االشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 قانون اصالح تشکیل دادگاه های عمومی و 
مورد  در  اعتراض  به  رسیدگی  عالی کشور  دیوان  هفتم  و  بیست  و شعبه  گردیده  متهافت صادر  آراء  انقالب، 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده 612 قانون فوق االشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به 
تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، در صالحیت دیوان عالی کشور دانسته است در حالی که شعبه سی و هفتم 
دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراض مربوط 
به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های  به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً 
عمومی  و انقالب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد.

نظریه دادستان کل کشور

درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 10/85 موضوع اختالف نظر بین شعب 27 و 37 دیوان عالی کشور 
در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسالمی و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصالحی قانون تشکیل 
اظهارنظر می گردد:  آتی  تنظیمی به شرح  مفاد گزارش  و  امر  با مالحظه سوابق  انقالب  دادگاه های عمومی  و 
همان طوری که استحضار دارند از جمله مالک های مصرح در قوانین برای احراز صالحیت دادگاه ها و مراجع 
قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می باشد و تشخیص این 
امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی کننده است. با احراز صالحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی 
از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتهام انتسابی  و گذشت شاکی خصوصی، مؤثر در مبانی 
صالحیت دادگاه ها و مراجع قضایی نمی باشد، بلکه دادگاه ها و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب 
صالحیت خود تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. در مانحن فیه به شرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به 
متهمین در هر دو پرونده، قتل عمد می باشد که حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسالمی موجب قصاص 
است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقالب، رسیدگی به جرایمی که 
مجازات قانونی آن قصاص نفس و... است، در دادگاه کیفری استان به عمل می آید و به تصریح تبصره یک ماده 
20 قانون اخیرالذکر، دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب هیأت دادرسان، همان دادگاه تجدیدنظر استان است و 
تصمیمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجدیدنظر در 
دیوان عالی کشور می باشد. بنابراین مراتب با احراز صالحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتهام 
قتل عمدی انتسابی به متهم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صالحیت دادگاه کیفری 
استان نمی گردد و تأثیری در صالحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری 
استان نخواهد داشت. نتیجه پذیرش نظریه خالف آن ایجاد صالحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می باشد که 
به شرح مصرح در تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، در شرایط عادی هم عرض 
دادگاه کیفری استان است که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمد ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه 
تجدیدنظر استان و کامل تر از آن است. پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به 
تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواهد بود که در هر صورت خالف مواد مقنن و فاقد توجیه 
حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می رسد. به عالوه در این نوع پرونده ها جرم اصلی و سنگین تر، مالک رسیدگی 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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است و جرایم سبک تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرایم و رسیدگی در مراجع گوناگون بر اساس 
صالحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسایل حاشیه ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم ربایی و 
موارد مشابه، صحیح نبوده و به مصلحت نیست. بلکه موجب اطاله ی دادرسی، سردرگمی مقام رسیدگی و تبعات 
منفی دیگری خواهد شد. بنابراین رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، 

منطبق با اصول و موازین تشخیص داده می شود و مورد تأیید می باشد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

»تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسالمی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی 
و سایر شرایط مذکور دراین ماده مالزمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب، از خصایص دادگاه کیفری استان می باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان 
نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب 
به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون 
مجازات اسالمی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که 

با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
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 شماره 684-1384/11/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گزارش پرونده

دادرس دادگاه انقالب اسالمی نایین به شرح نامه 1623- 1379/10/28 به عنوان رییس دیوان عالی کشور 
اعالم داشته در خصوص بزه قاچاق رویه های مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح گردد خالصه ای از جریان پرونده ها به شرح زیر است: 
در پرونده شماره 684/79 مأمورین انتظامی درمسیر تهران- نایین اتوبوسی را متوقف و از آن کاالی قاچاق 
کشف می نمایند. اجناس متعلق به آقای )الف( بود که از طرف گمرک دستور ضبط کاالها صادر می شود. نامبرده 
به اقدام گمرک معترض شده و گفته است: »اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده ام و مغازه ها این اجناس 
را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرار معاش خریده ام.« دادرس دادگاه انقالب نایین پس 
از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه شماره 648- 1379/9/16 با احراز این که کاالی مکشوفه، خارجی 

ویژگی های کاالی مشمول جرم قاچاق

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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است وصاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطالعی از قاچاق باشد، ارائه نکرده است 
به  استناد بند )الف( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز تصمیم اداره گمرک 
نایین را مبنی بر ضبط کاال به نفع دولت تایید می نماید و با توجه به ارزش کاال که بیش از یک میلیون ریال 
از این دادنامه به شعبه چهارم دادگاه  ارزیابی شده حکم را قابل تجدیدنظر اعالم کرده است تجدیدنظرخواهی 

تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می شود و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نموده است.
 در پرونده شماره 723/79 در تاریخ 1379/9/17 مأمورین انتظامی نایین اتوبوسی را که به طرف تهران 
حرکت می کرد، بازرسی نموده و کاالی قاچاق کشف می کنند متهم در دادگاه مدعی شده است کاالها را از بازار 
بندرعباس خریداری کرده و علم به قاچاق بودن آن نداشته است. دادرس دادگاه انقالب نایین پس از استماع 
اظهارات متهم به شرح دادنامه شماره 678- 1379/9/21 با توجه به اقرار وی به حمل کاال و احراز وقوع بزه 
به استناد بند )الف( ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز، تصمیم گمرک را 
به ضبط کاال تأیید می نماید. محکوم علیه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان رسیدگی می شود و دادرسان شعبه با این استدالل که حسب فاکتور ارائه شده متهم کاالی مکشوفه 
را در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء 
کاالهای ممنوع الورود نمی باشد عمل متهم را فاقد وصف قاچاق دانسته و با نقض دادنامه بدوی، حکم به استرداد 

کاالی مکشوفه به صاحب آن صادر می نماید. 
استان  دادگاه های تجدیدنظر  دادرسان شعبه چهارم و ششم  آقایان  همان طوری که مالحظه می فرمایید: 
اصفهان در مورد بزه قاچاق وضبط کاال درموضوع مشابه رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و این موضوع نظایر 
فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ 

رویه واحد در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

نظریه دادستان کل کشور

درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 12/80 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختالف نظر بین 
شعب چهارم و ششم دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان دراستنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش 

تنظیمی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعالم می گردد: 
به موجب ذیل ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312/12/29 که مقرر می دارد: مقصود از قاچاق 
اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت 

که اشیاء مزبورکشف شود...، وارد کردن کاالیی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می باشد.
طبق این قانون قاچاق شامل مواردی نیز می باشد که اشیاء ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای 
تجارت یا کسب و با علم به  این که ممنوعًا وارد شده، نقل و انتقال نموده یا در آن امر واسطه شوند و نیز به 
موجب مقررات ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصالحات بعدی آن: »هر کس در مورد مالی که 
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موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود عالوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب 
مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل 

ریالی مال مورد قاچاق و شالق تا 74 ضربه محکوم می گردد.« 
و نیز به موجب مقررات ماده 34 همان قانون:... نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق عوارض آن ها توسط 
اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی 
را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد. طبق مقررات ماده 29 قانون امور 

گمرکی مصوب 1350: » موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: 
1- وارد کردن کاال به کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز مشروط مگر آن که 
کاالی مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی بخشوده 

باشد...« 
با توجه به مواد فوق الذکر قاچاق مورد نظر مقنن، ورود یا خروج کاالیی است که موضوع درآمد دولت باشد، 
هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی ظهور بر شمول مقررات مذکور به مبادی ورودی و خروجی 
دارد، لیکن با توجه به  این که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته است: 
»ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 1374/12/12 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست 
و ناظر بر تعریف قاچاق کاال و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی باشد و محدودیتی در سایر قوانین 

قاچاق و کاال ایجاد نمی نماید.« 
همچنین جزء سوم بند )ر( تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 که تکرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل 
می باشد، مقرر می دارد که: »نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کاالهای خارجی که جنبه تجاری داشته و 
از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول 

مجازات های قوانین قاچاق کاال می گردد.« 
از  اجرایی جزء سوم فوق الذکر، کاالهای دارای جنبه تجاری عبارت  آیین نامه  بند یک ماده 2  به موجب 

کاالهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسالمی ایران برای فروش وارد می گردند. 
بنابراین مراتب به  نظر می رسد: کاالی مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده 
و یا موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، درصورتی که 
حامل یا صاحب آن ها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی درکشور نباشد، درصورتی که به تشخیص 
مراجع ذی صالح، غیرمجاز ویا تشخیص گمرک دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود و 
طبق رأی وحدت رویه شماره 5 - 1361/12/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فرض وجود اشباه و نظایر آن 
در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسؤولیت مرتکب نخواهد بود.خصوصًا این که مبارزه با پدیده قاچاق از 
ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری 
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خطاب به رییس جمهور وقت در تاریخ 1381/4/12 که مقرر می دارد: »عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق 
برای قاچاقچی کاماًل برخالف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل 
عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعًا قوه قضاییه در این مبارزه وظیفه خطیری 
دارد که  ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است« ، بدین جهت رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کاالهایی که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و 
بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای قانونی، حمل و نقل یا عرضه شده، تأیید نموده است، 

منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود و مورد تأیید است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی

»به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب 
قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنان چه عمل ارتکابی مرتکب، واجد جنبه تجاری نبوده و کاالی 
مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و 
امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کاالنباشد، مورد 
فاقد جنبه جزایی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است 
به  نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 
امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  270 قانون 

دیوان عالی کشور الزم االتباع است.« 

رأی وحدت رویه شماره 1386/9/20-706

گزارش پرونده

بر اساس گزارش شماره 7/34/85/32506 – 1385/4/7 معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، 
از شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء 
دادگاه ها مصـوب 1372 طی دادنامه های صادر شده در پرونده های شماره 9457/13 – 31 و 9765/14 -33 

آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیاًل منعکس می گردد:
به  اتهام اهانت  به  1- به حکایت محتویات پرونده9457/13 شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور سرگرد 
مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده با 
صدور کیفر خواست جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از 

مرجع اعتراض به رأی نسبت به جرایم توأم در صالحیت دادگاه های نظامی1و2
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رسیدگی متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده31 قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح 
مصوب1371 با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند 
به ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382 به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه 
مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رأی صادر شده اعتراض 
کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع می گردد.شعبه مزبور 
نیز برابر دادنامه شماره91 – 1384/2/4نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، 
رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را 

به دادگاه هم عرض محول می نماید.
2- به داللت پرونده9765/14 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار به اتهامات جعل، 
از دفترچه درمانی آقای )الف( و همسرش تحت تعقیب دادسرای  از سند مجعول و سرقت سه برگ  استفاده 
نظامی استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفر خواست جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می گردد.دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در 
خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
و رعایت مواد3 و 4 قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه، به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال 
محرومیت از ترفیع درجه محکوم می کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده 91 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم 
می نماید. محکوم علیه با تقدیم الیحه ای به حکم صادره اعتراض می کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه33 
دیوان عالی کشور ارجاع می شود.شعبه مزبور برابر دادنامه شماره 429 – 1384/5/23 تقاضای تجدیدنظرخواه را 
در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند 
یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها عینًا تأیید می کند و در مورد بزه های جعل و استفاده از سند مجعول 
موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور 
و مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها، موضوع را در صالحیت دادگاه نظامی هم عرض 
دانسته و در مورد صالحیت مرجع رسیدگی کننده به در خواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در 
مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به 
بعضی از اتهامات در صالحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در 
صالحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب 31 و 33 دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل 
ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده270 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور 

رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
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نظریه دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 12/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختالف نظر 
بین شعب محترم 31 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء 

دادگاه ها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهار نظر می گردد:
نظر به  این که حسب مقررات ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
به اتهامات متعدد متهم باید توأمًا و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد 
محل وقوع جرایم، اهمیت یکی از جرایم ارتکابی، اولین مالک برای تشخیص صالحیت دادگاه بوده و در صورت 
فقد این وصف، محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری، مالک صالحیت دادگاه خواهد 
بود و نظر به  این که مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق االشعار و نیز مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه 
در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می باشد، بنابراین مالک های رسیدگی توأم 
با اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال 
خواهد بود، مگر این که خالف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، 
فلذا مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، 
خصوصًا این که عمومات مقررات آیین دادرسی عالوه بر مرحله بدوی در مراحل بعدی هم حاکم است و موارد 
استثناء را قانون مقرر می دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی رسد و در موارد احتمالی مغایرت 
ماده 3 مرقوم با قوانین فوق االشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، نسخ ضمنی 
ماده 3 مرقوم محتمل می باشد، بنابراین مراتب چون رأی شعبه سی و یک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر 

گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص داده می شود و مورد تأیید می باشد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
»طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصالحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به 
ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد محاکمه 
می گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو 
نباشد به جرایم در صالحیت این دادگاه ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و در این صورت احکام 
دادگاه های نظامی یک که به جانشینی دادگاه های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک 
هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم 
مهم تر به جرایم در صالحیت دادگاه های نظامی یک و دو توأمًا رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام 
دادگاه های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید دردیوان عالی 
کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی 
و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان 

عالی کشور الزم االتباع می باشد.« 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
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تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی

نظریه شماره  7/493- 1386/2/4: »اگر به فرض دادگاه محکوم را از پرداخت دیه معسر تشخیص دهد 
و لذا با تبدیل عین دیه به ریال یا تومان، آن را از قرار ماهی پنجاه هزار تومان تقسیط کند و محکوم علیه را 
مکلف به پرداخت ماهانه این مبلغ در حق محکوم له نماید، چون تقسیط نوعی از اعسار است، بنابراین مورد به 
نحو مذکور در استعالم، تبدیل تعهد نمی باشد. لذا اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای حکم جزایی به نحوی 
که دادگاه صادر نموده است می باشد و افزایش نرخ تورم اعالمی سالیانه بانک مرکزی در مانحن فیه موضوعیت 
نداشته و مشمول آن نمی باشد، در نتیجه وقتی حکم دادگاه به این نحو صادر شده و دادستان مکلف به اجرای آن 
است، مسأله اختالف اساسًا نمی تواند مصداق پیدا نماید، توجه به مراتب فوق چون در فرض استعالم ابهامی هم 
پیش نمی آید لذا موارد ماده 285 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 

نیز منتفی است.« 

احضار از طریق تلفن
نظریه شماره  7/493- 1386/2/4: » احضار از طریق تلفن، قانونی نیست و احضار و جلب به نحوی است 
که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری آمده است و تشخیص این که آیا احضار 
شخص به وسیله تلفن تخلف انتظامی است یا خیر با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است لیکن چون شورای حل 
اختالف تابع مقررات آیین دادرسی نمی باشد لذا احضار اشخاص از ناحیه آن شورا از طریق تلفن فاقد اشکال 

قانونی است.« 

تعقیب مجدد شخص پس از صدور قرار منع تعقیب
نظریه شماره 7/223- 1386/1/26: » چنان چه قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل کافی صادر شده باشد 
با تحصیل دالیل جدید به درخواست دادستان و موافقت دادگاه، متهم برای یک بار طبق قسمت اخیر شق 3 بند 
)ن( ماده 3 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب قابل تعقیب است. اما اجازه دادگاه در صورتی 
الزم است که قرار منع تعقیب قطعی شده باشد ولی اگر قرار منع تعقیب قطعی نشده باشد اجازه دادگاه برای 

نظریه های مشورتی
اداره حقوقی قوه قضاییه
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ادامه تعقیب در فرض استعالم ضرورت ندارد.
با رعایت  با تشخیص دادگاه  اجرای حکم شالق  آیین دادرسی کیفری چگونگی  قانون  مطابق ماده 290 

موازین شرعی و سایر مقررات مربوط با دادگاه است و در حکم تعیین می شود.« 

موارد فک قرار بازداشت
نظریه شماره 7/408- 1386/2/2: » تفاوت بند )ح( ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب 
مصوب 1373/4/15 با اصالحات سال 1381 با بند )ط( همان ماده در خصوص فک قرار بازداشت متهم توسط 
بازپرس، صرفًا از حیث علت فک قرار بازداشت است. طبق بند )ج( قانون مذکور، چنان چه علتی که موجب 
بازداشت بوده مرتفع گردد و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد 
شد ولی فک قرار بازداشت طبق بند )ط( ماده فوق الذکر راجع به  این موضوع است که در صورتی که متهم بعد 
از مهلت های مقرر در بند مذکور در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در 
دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد که در این صورت 

فک قرار بازداشت موقت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید.« 

جواز عدول از دستور ضبط
نظریه شماره 7/594- 1386/2/10: » با توجه به  این که دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام 
از اختیارات دادستان است. بنابراین چنان چه شخص دادستان به جهاتی بخواهد از دستور ضبط عدول کند، این 
امر فاقد اشکال قانونی خواهد بود اما چنان چه شخصی از دستور ضبط دادستان متضرر و به آن معترض باشد 

رسیدگی به  این امر در صالحیت دادگاه های عمومی و انقالب محل خواهد بود.« 

لزوم ارجاع شکایت مرتبط با شکایت اصلی
نظریه شماره 7/495- 1386/2/4: »بازپرس مرجوع الیه در حد جرم یا جرایمی که اعالم شده و به ایشان 
ارجاع گردیده است مکلف به رسیدگی می باشد. چنان چه در زمان رسیدگی شکایت جدیدی از ناحیه شاکی که به 
شکایت اولیه  ایشان مرتبط نیست اقامه شود یا متهم در زمان دفاع از خود شکایتی را مطرح نماید که رسیدگی 
را ایجاب نماید، بازپرس ضمن حفظ آثار، مراتب را به دادستان یا جانشین وی که مسؤولیت ارجاع پرونده را دارد، 

اعالم می کند تا در صورت ارجاع اقدام به رسیدگی می نماید.« 

بطالن کفالت یا وثیقه با حجر یا فوت کفیل یا وثیقه گذار
نظریه شماره 7/1150- 1386/2/30: مستفاد از ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مصوب 1378 این است که چنان چه وجه الکفاله یا وثیقه ضبط شود و یا این که کفیل محجور 
شود یا فوت نماید، مسؤولیت کفیل یا وثیقه گذار پایان یافته تلقی می شود و در نتیجه متهم بدون تأمین خواهد 
بود. لذا اخذ تأمین مجدد الزم می باشد و پرونده در هرمرحله ای از رسیدگی یا اجرا که باشد، اخذ تأمین از وظایف 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

آم
م 

پیا
یه 

شر
ن

145

قاضی مربوطه  است.« 

اختیار دادگاه در تکمیل تحقیقات
و  ارسال شده  دادگاه  به  کیفرخواست  با صدور  که  پرونده هایی  »در  نظریه شماره7/194- 1386/1/25: 
همچنین در پرونده هایی که به منظور حل اختالف بین بازپرس و دادستان به دادگاه تسلیم شده باشد، دادگاه 
مخیر است و می تواند به ضرورت و تشخیص خود رأسًا مبادرت به رفع نقص و تکمیل تحقیقات نماید و هم 
می تواند در صورت اقتضاء به دادسرا دستور دهد که پرونده را تکمیل کند و جهت رسیدگی به اختالف بازپرس 

و دادستان عودت دهد.« 

الزام دادگاه به انجام تحقیقات در جرایم منافی عفت
قانون  اصالحی  قانون   3 ماده   )1381/7/28 )اصالحی   3 »تبصره   :1386/1/27 شماره7/283-  نظریه 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب وارد بر ماده 43 قانون موضوع استعالم و تبصره آن است. بنابراین جرایم 
منافی عفت موضوع تبصره یادشده بایستی مستقیمًا به دادگاه مربوطه اعالم تا کلیه اقدامات اعم از تحقیقات 
مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صورت پذیرد. لیکن جرایم منافی عفت، در غیر موارد 
تبصره مذکور، در دادسرا هم قابل رسیدگی است و دادیاران و بازپرسان می توانند تحقیقات مقدماتی را انجام 

داده و نفیًا یا اثباتًا در مورد آن  اتخاذ تصمیم نمایند.« 

ورود بدون مجوز مأمورین به منزل متهم و کشف آالت جرم
نظریه شماره7/3127- 1386/5/14: » چنان چه ورود مأمورین انتظامی به منزل متهم بدون مجوز باشد، 
جرم محسوب می شود، لیکن چون اگر در منزل متهم، مواد مخدر و مشروبات الکلی کشف شده است، متهم از 
حیث نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر قابل تعقیب جزایی است و اقدام خالف قانون مأمورین انتظامی رافع 

مسؤولیت کیفری متهم نیست.« 

اکتفاء به قدر متیقن ارزش مال در جرم اختالس
نظریه شماره 7/2592- 1386/4/24: »با توجه به کیفر مقرر در ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح و لزوم تعیین مجازات حبس و جزای نقدی براساس مال مورد اختالس، طبع قضیه اقتضاء دارد، در صورت 
قانون  ماده 119  اعمال  و ضرورت  قاچاق  مرتکبین  مجازات  قانون  ماده 16  با  عنوان شده  منطبق بودن عمل 
فوق الذکر بدواً با انجام تحقیقات الزمه و عنداللزوم استعالم از مراجعی که در کشف موضوع ذی مدخل بوده اند، 
قدر متیقن ارزش کاالهای مورد بحث مشخص شود و سپس برمبنای آن و با لحاظ مقررات قانونی نسبت به 
صدور حکم و تعیین مجازات اقدام شود. بدیهی است مادام که امر مذکور مشخص و معلوم نشده است، صدور 
حکم در ماهیت قضیه مقدور و عملی نبوده و اعالم رأی به محکومیت متهم نیز تحت عنوان جزایی دیگر، موجه 

و صحیح نمی باشد. در غیر این صورت متهم باید به علت فقد دلیل تبرئه شود.« 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
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موارد پرداخت هزینه کارشناسی توسط دادگاه
عمومی و  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   302 ماده  به  توجه  با   «  :1387/5/7 نظریه شماره7/3134- 
انقالب در امور کیفری، چنان چه ارجاع به کارشناس به تشخیص قاضی باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی 
نمی پردازند و اقدام مذکور با هزینه دولت انجام می گیرد. چنان چه  این امر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی 
هزینه  پرداخت  از  خصوصی  مدعی  یا  متهم  اگر  و  نمایند  پرداخت  را  کارشناسی  هزینه های  باید  آنان  باشد، 
کارشناسی امتناع نمایند، در این صورت چنان چه دادگاه برای کشف جرم، جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، 

با هزینه دولت انجام می دهد واال با توجه به سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می نماید.« 

عدم تأثیر نرخ تورم بر دیه تقسیط شده بر مبنای ریال
نظریه شماره 7/439- 1386/2/3: »در صورتی که دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محکوم علیه 
را به پرداخت آن محکوم کند و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به دادخواست اعسار به دادگاه 
تقدیم نماید و دادگاه با قبول اعسار محکوم به را تقسیط نماید، مالک احتساب دیه همان مبلغی است که در 
حکم دادگاه آمده است و بنابراین افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد. اما اگر 
محکوم به عین معین از انواع دیات و تعداد آن هم مشخص باشد مانند چند رأس گوسفند یا چند عدد سکه طال 
و... هرگاه دادگاه حکم به تقسیط اعیان داده باشد چون محکوم علیه باید عین محکوم به را به محکوم له بدهد، 
چنان چه دادن عین متعذر باشد قیمت یوم االداء باید مالک محاسبه قرار گیرد مگر این که طرفین در خصوص 

مبلغ توافق نمایند.« 

لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم دسترسی به عین
نظریه شماره7/293- 1386/1/28: طبق ماده 9 قانون مجازات اسالمی در دعوی جزایی، دادگاه ضمن 
تعیین مجازات مجرم باید دستور رد مال تحصیل شده از جرم را )در صورت وجود عین مال( حسب مورد بدهد 
و در صورت عدم وجود مال باید حکم به رد مثل یا قیمت آن بدهد، مشروط بر آن که دادخواست ضرر و زیان 
داده شده باشد. در مورد خیانت در امانت یا هر مال تحصیل شده از جرم نیز نحوه عمل همان است که در ماده 

9 آمده و در باال مذکور افتاد.« 

امکان اخذ پرونده از یک شعبه و ارجاع آن به شعبه دیگر در صورت ضرورت
نظریه شماره7/603- 1386/2/10: »طبق ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقالب در 
امور مدنی، اخذ پرونده از شعبه ای و ارجاع آن به شعبه دیگر صحیح نیست، مگر به تجویز قانون یا در صورت 
ضرورت. بنابراین در صورت ضرورت و لزوم رسیدگی فوری به پرونده، می توان آن را جهت رسیدگی به شعبه 

دیگری ارجاع نمود. تشخیص ضرورت و فوریت به عهده مرجع ارجاع کننده خواهد بود.« 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
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ماده 1- تبصره زیر به بند 3 ماده 651 الحاق می گردد.
تبصره- منظور از سالح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: 

 انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
 انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

 انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی آیران یا 
مشابه آن ها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

و  جانداران  بیهوش کردن  مخصوص  تفنگ های  ساچمه زنی،  تفنگ های  شامل  شکاری  اسلحه  انواع   
تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.

انشعاب آب و  پرداخت حق  بدون  : هرکس  زیر اصالح می گردد: ماده 660  به شرح  ماده 660  ماده 2- 
فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبکه فاضالب نماید عالوه 

بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنان چه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 3- ماده 702 به شرح زیر اصالح می گردد: ماده 702: هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا 
بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک 

مصوبات مجلس شورای اسالمی

قانون اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 )1( 

1. روزنامه رسمی شماره 1387/10/3-18590
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سال حبس و تا هفتاد و چهار )74( ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی 
)تجاری( کاالی یاد شده محکوم می شود.

ماده 4- ماده 703 به شرح زیر اصالح می گردد: ماده 703: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق 

محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار )74( 
ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی )تجاری( کاالی یاد شده محکوم می شود. 

رسیدگی به  این جرم در صالحیت محاکم عمومی است.
تبصره 1- درخصوص مواد 702 و703، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، 
وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنان چه با اطالع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد 
شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آالت و ادواتی که 
جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معامالت 

مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، 
شهرداری ها یا نهادهای انقالب اسالمی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران 
به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد 702 و 703 مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند، عالوه بر تحمل 

مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 3- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد 702 و 703 

صادر نماید.
 قانون فوق مشتمل بر چهارماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصدو 

هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1387/9/13به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی)1(  

آن ها  اعضاء  و  وظایف  و  اختیارات  حفظ  با  ذیل  شوراهای  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  واحده-  ماده 
کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند: 

شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری.
شورای عالی آموزش و پرورش.

شورای عالی قضایی.
شورای عالی فناوری اطالعات.

1. روزنامه رسمی شماره 781/41466 - 1387/7/27

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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شورای انرژی اتمی.

شورای عالی انرژی.
شورای اقتصاد.

شورای عالی اشتغال.
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی.

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
شورای عالی بیمه.
شورای عالی آب.

هیأت امناء حساب ذخیره ارزی.
شورای پول و اعتبار.

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری.
شورای عالی استاندارد.

شورای عالی حفاظت محیط زیست.
شورای عالی انفورماتیک.

تبصره – دولت می تواند پیشنهادهای الزم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصالح وظایف، 
اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آن ها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمرآن ها برای 

تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
بیستم فروردین ماه  بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل 
یکهزارو سیصدو هشتادو هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1387/7/6 از سوی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسالمی)1(

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون   1370/5/8 اسالمی مصوب  مجازات  قانون  آزمایشی  اجراء  واحده-  ماده 
مجلس شورای اسالمی به مدت یک سال تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یکهزارو سیصدو 
هشتادو هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ1387/8/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

1. روزنامه رسمي شماره: 18580- 1387/9/20

مصوبات مجلس شورای اسالمی
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مواظبت بر نماز
  به ویژه نماز اول وقت

به  امر  صریحًا  مجید  قرآن  در  خداوند 
محافظت بر نمازها نموده و می فرماید: »حافظوا 
علی الصلوات و الصلوه الوسطی« )بقره آیه 238( و 
نیست  می فرماید:  که  است  مروی  خدا )ص(  رسول  از 
داشته  اهتمام  خورشید  مواضع  و  نماز  اوقات  به  که  بنده ای 
نزد  حتی  راحتی  برایش  می کنم  ضمانت  من  این که  مگر  باشد 
مرگ را و برطرف شدن غصه ها و اندوه ها را و رستگاری از آتش را. 

)سفینه البحار، جلد 2، ص 43(
رسول خدا )ص( می فرماید: تا انسان مواظب نمازهای پنج گانه 
در اوقاتش می باشد، شیطان از او برکنار است. پس وقتی آن را ضایع 
ساخت )نمازها را در اوقاتش نخواند( شیطان بر او جرات نموده و او را 

به گناهان بزرگ وا می دارد. )سفینه البحار، جلد 2، ص 43(
و نیز رسول خدا )ص( در پاسخ ابن مسعود که از دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند 

پرسید، فرمود: نماز در وقتش. )سفینه البحار، جلد 2، ص 43(
حضرت صادق )ع( می فرماید: شیعیان ما را در نزد اوقات نماز بیازمایید که در محافظت 

بر نمازها چگونه اند. )سفینه البحار، جلد 2، ص 44(
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مقدمه
از جرایم و  ناشی  آثار زیان بار خسارت های  نقلیه درشهرهای بزرگ و  با توجه به حجم روزافزون وسایل 
تخلفات رانندگی و کثرت پرونده های ناشی از تصادفات و پراکندگی واحدهای قضایی رسیدگی کننده به جرایم 
و تخلفات رانندگی و مشکالت ناشی از عدم استقرار نهادهای مرتبط در جوار این واحدها، به  استناد بند»4« 
سیاست های کلی قضایی، ماده 130 قانون برنامه  توسعه کشور، بند »1« چشمانداز پنج ساله برنامه دوم توسعه 
قضایی، بند »3« اهداف کالن برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصالحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و 
انقالب، دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی به شرح مواد 

آتی ابالغ می گردد.
اهداف 

1- تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی دارای اهدافی به شرح زیر می باشد:
الف- رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی. 

ب- استفاده از تمامی ظرفیت  نهادهای مرتبط، ازجمله نیروی انتظامی )پلیس راهور(، بیمه مرکزی ایران، 
وزارت راه و ترابری و شهرداری ها به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات 

رانندگی.
از  زیان دیده  افراد  درمانی  و  معیشتی  لحاظ مسایل  به  پرونده ها  به  در رسیدگی  با دقت  توأم  ج- سرعت 

تصادفات.
هـ - سیاست گذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات 

رانندگی.
با استقرار نهادهای مرتبط با جرایم رانندگی از قبیل پزشکی قانونی، نیروی  و- سهولت فرایند رسیدگی 

انتظامی، شورای حل اختالف ویژه راهنمایی و رانندگی، بیمه، باجه بانک و ثبت اسناد.

مصوبات قوه قضاییه

1. روزنامه رسمی 1/87/6464- 1387/7/23

دستورالعمل شماره 1/87/6464-1387/7/23 مبنی بر تشکیل مجتمع ها و 
شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی)1(
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ساختار و تشکیالت 
2- مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی درمراکز استآن ها و شهرهای بزرگ حسب 
اقتضاء و با مالحظه  آمار پرونده های مربوط تشکیل می گردد و این امر در تهران و  شهرستان های پرجمعیت 

مراکز استان به صورت مجتمع و در سایر مناطق به صورت شعبه تخصصی تشکیل می گردد.
3- هرکدام ازمجتمع های مزبور از شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاه عمومی جزایی تشکیل می گردد 
که براساس آمار جرایم و تخلفات رانندگی و سایر ضوابط موجود در تهران و شهرستان های پرجمعیت از محل 
شعب مصوب موجود تعیین می گردند. همچنین در صورت لزوم شعبی از دادگاه های تجدیدنظر در هر استان به 

جرایم خاص رانندگی اختصاص می یابد.
4- قضات شعب تخصصی و مجتمع های مزبور باید دارای تجربه کافی همراه با آموزش و اخذ گواهینامه 
الزم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسی کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمایی و رانندگی 
استفاده نمایند. معاونت آموزش قوه قضاییه موظف است نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی 

الزم در ارتباط با جرایم و تخلفات رانندگی برای قضات در سراسر کشور اقدام نماید.
5- به منظور، سهولت و سرعت در فرایند رسیدگی، امکان تعامل بیشتر واحدهای مرتبط با این نوع جرایم، 

نمایندگانی از واحدهای زیر در مجتمع های مزبور مستقر می شوند: 
5-1(- سازمان پزشکی قانونی جهت انجام معاینات اولیه وتأیید گواهی های پزشکی وپاسخ به استعالمات و 

نیز معاینه مجدد و صدور گواهی با توجه به سوابق.
5-2(- بیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری خسارت زیان دیده، به منظور اجرای دقیق مفاد مواد 15 و 16 
قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 

مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسالمی.
مکاتبات  و  استعالمات  پیگیری  و  ثبتی  به استعالمات  فوری  پاسخگویی  منظور  به  ثبت  سازمان   -)3-5

قضایی.  
و  راهنمایی  قبوض جریمه  اعتراض  به  اولیه  رانندگی جهت رسیدگی  و  راهنمایی  اجراییات  واحد   -)4-5

رانندگی و دیگر امور محوله.
5-5(- سازمان زندآن ها به منظور ارسال احضاریه ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، اطالع رسانی به 

مقامات ذ ی ربط در خصوص مشکالت زندانیان.
5-6(- نیروی انتظامی جهت تشکیل واحدهای ویژه ابالغ و اجرای اوراق و احکام قضایی.

نقلیه  وسیله  دارندگان  مدنی  مسؤولیت  اجباری  بیمه  قانون  اصالح  قانون   17 ماده  تبصره  اجرای  در   -6
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شورای اسالمی، کمیسیون های حل اختالف 
تخصصی با ترکیب مذکور در تبصره، در هر یک از مجتمع تشکیل می گردد حتی االمکان قاضی پیش بینی شده 
برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمع های مذکور و دیگر قضات متخصص در امور بیمه 

انتخاب خواهند شد.
افراد  راهنمایی  ارشاد و  این مجتمع ها، موظفند ضمن  ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در  7- واحدهای 
به  مربوط  مراجعات  و  جزایی  دردعاوی  آن ها  امور  انجام  برای  ساده  و  روش های سهل  ارائه  با  مراجعه کننده 

شکایات با دعوت از طرفین به صلح و سازش اقدام نمایند.
8- شوراهای حل اختالف ویژه راهنمایی و رانندگی در هر یک از مجتمع های مذکور مستقر گردیده و در 
حدود صالحیت خود به حل و فصل دعاوی اقدام می نمایند و مقامات قضایی مسؤول ارجاع در مجتمع های مذکور 
با دقت کلیه پرونده های قابل طرح در شوراهای حل اختالف را در جهت رسیدگی و مصالحه به شوراهای مزبور 
ارجاع نمایند. تعیین شعبی  از شوراهای حل اختالف به عنوان شعب ویژه راهنمایی و رانندگی، نافی مسؤولیت و 

صالحیت سایر شعب شورای حل اختالف در خصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نمی باشد.

مصوبات قوه قضاییه
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وظایف و اختیارات
9- رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مذکور در مواد 714 الی 725 قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین و 

مقررات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی را به عهده دارند.
در پرونده های تصادف رانندگی منتهی به جرح، درصورتی که صدمات وارده با گذرزمان رو به کاهش یا 
افزایش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی چنان چه در موقع صدور حکم تعیین 
عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، به قدر متیقن اتخاذ تصمیم نموده و دادگاه از تاریخ صدور 

حکم تا دوسال حق تجدید نظر نسبت به حکم خود را دارد.
دراجرای ماده21 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت  مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در 
مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی 

شرکت بیمه ذی ربط کتبًا مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی و اثربخشی اعمال مجازات، دادگاه ها از مجازات 
تتمیمی و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت، 

ضبط گواهینامه و... استفاده می نمایند.
مفاد قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث 
مصوب1386/2/31مجلس شورای اسالمی و همچنین بخشنامه شماره 1/86/6256 مصوب رییس قوه قضاییه 
ابالغ   1386/6/5 تاریخ  در  که  ثالث  شخص  بیمه  جانی  خسارات  پرداخت  در  تسریع  دستورالعمل  به  منضم 
گردیده است در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، صدور آراء و اجرای احکام مدنظر خواهد بود و 

مسؤوالن مجتمع ها و شعب تخصصی دادسرا و دادگاه، اجرای کامل آن را به عهده خواهند داشت.

کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی 
»کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی« در تهران و مراکز استان های پرجمعیت 

کشور با اهداف زیر تشکیل می گردد: 
الف- استفاده از ظرفیت های قانونی موجود جهت اجرای شایسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی در 

جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.
ب- انجام اقدامات الزم در جهت اجرای سیاست کاهش ورودی پرونده ها.

ج- اتخاذ تدابیر الزم از طریق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی )پلیس راهور( به منظور 
ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی.

د- استفاده از ظرفیت های قانونی سایر دستگاه های ذی ربط در جهت پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات 
رانندگی.

هـ - تعیین خط مشی الزم جهت ابالغ به مجتمع های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی. 
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی در تهران با ریاست مدیر کل دفتر امور 

پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با عضویت اعضای زیر تشکیل می گردد: 
نماینده سازمان بازرسی کل کشور.

یکی ازسرپرستان مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران.

رییس پلیس راهور استان تهران.
نماینده وزارت کشور.

نماینده وزارت راه و ترابری.
نماینده شهرداری تهران.

مصوبات قوه قضاییه
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نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک.
نماینده نیروی انتظامی

نماینده بیمه مرکزی ایران.
نماینده صدا و سیمای جمهوری اسالمی آیران.

و  بحث  به  را  مهم  موضوعات  استفاده،  قابل  و ظرفیت های  موجود  قانونی  با مالحظه ضوابط  کمیسیون 
بررسی گذارده و پس از اتخاذ تدابیر الزم در محورهای انتظامی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، مراتب را جهت 

پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی به مبادی ذی ربط جهت اجراء ابالغ می نماید.
در مراکز استآن ها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادستان های مرکز استان که جلسات آن با شرکت وعضویت معاون قضایی رییس کل 
دادگستری استان و نمایندگان ادارات کل بازرسی، ثبت اسناد، استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمه، صدا 
وسیما واداره کل راه وترابری استان مربوط می باشد، تشکیل می گردد. تصمیمات متخذه توسط کمیسیون های 

استانی پس از تأیید دادستان مرکز استان و تصویب رییس کل دادگستری استان الزم االتباع می باشد.
تشکیل مجتمع های تخصصی  بودجه  دولت،  ازطریق  و  ناجا  با همکاری  دادگستری موظف  است  وزارت 

راهنمایی و رانندگی را از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و یا طریق قانونی دیگر تأمین نماید.
مسؤولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استان ها برعهده رییس 

کل دادگستری استان می باشد.
این دستورالعمل در تاریخ 1387/7/23 با یک مقدمه و )20( بند به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

مقدمه
خطیری  مسؤولیت  اساسی،  قانون  در  مصرح  وظایف  به  توجه  با  ایران  اسالمی   جمهوری  قضاییه  قوه 
برعهده دارد، و در این مسؤولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می کنند، به همین جهت پایش مستمر و 
ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مندشدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغل قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه 

قضاییه است.
بر این اساس آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 
1381/11/19 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 
با درنظر گرفتن مقررات تبصره »1« ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر 

اصالح می گردد: 
فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ماده 1- تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظرگرفتن سوابق تجربی درامور قضایی،  تحصیالت، 
ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به ترتیب زیر تعیین می گردد.

ماده 2- ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات مستلزم داشتن شرایط زیر است: 
یا  دارد  اشتغال  قضایی  مراجع  در  قضا  امر  به  مستقیمًا  قضایی،  پایه  دارنده  که  مدتی  قضایی:  سنوات   
به عنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمان های وابسته به آن، و یا در وزارت دادگستری فعالیت 

داشته است، جزو سنوات قضایی وی محسوب خواهد شد.
در  اشتغال  مدت  باید  باالتر،  گروه  و  قضایی  سمت  به  ارتقاء  قضایی:  برای  سمت های  مراتب  رعایت   

مصوبات قوه قضاییه

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر 
مقام قضات 
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سمت های قبلی مورد توجه قرار گیرد.
تبصره- نحوه احتساب سنوات قضایی و میزان تأثیر اشتغال در سمت های قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه 

یا سمت باالتر مطابق دستورالعمل جداگانه می باشد.
ماده 3- شرایط ارتقاء پایه قضایی:  

سنوات قضایی در تعیین پایه قضایی قضات مؤثر است.
 داشتن سنوات قضایی الزم، که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر این که شروع 

اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
 ارتقاء سطح دانش و اطالعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.

 عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره- محکومیت های انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.

ماده 4-  ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب 
رییس قوه قضاییه می باشد.

از  تا اول شهریور ماه هر سال حسب مورد تحویل مسؤول مافوق اعم  باید  پایه قضایی  درخواست ترفیع 
دادستان یا رییس حوزه قضایی یا سایر مقامات مربوط شود. رییس کل دادگستری استان یا سایر مقامات ذی ربط 

موظفند درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریورماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمایند.
 مالک احتساب سنوات خدمت برای ترفیع پایه، اول فروردین ماه هر سال خواهد بود و  چنان چه آغاز خدمت 

قضایی بعد از شروع سال باشد از اول فروردین سال بعد محاسبه خواهد شد.
 دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق مربوط را از دادسرای انتظامی قضات استعالم نماید.

ماده 5- ضوابط کیفی و کمی ارزشیابی و توانایی قضات مطابق آیین نامه شماره 1/82/6209مورخ 1382/4/21 
است و مسؤولیت ارزشیابی با دادسرای انتظامی قضات می باشد.

مطابق  آن  امتیازات  محاسبه  نحوه  و  پژوهشی  علمی و  سوابق  و  تحصیالت  به  مربوط  ضوابط   -6 ماده 
دستورالعمل جداگانه است.

ماده 7- اجرای دقیق ضوابط مربوط به ارتقاء گروه های شغلی و تعیین سمت قضایی مطابق مقررات این 
آیین نامه به عهده کمیسیون نقل و انتقال قضات می باشد.

تبصره 1- درصورت ضرورت و بنا به پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و تصویب رییس قوه قضاییه، 
واگذاری سمت قضایی در گروه باالتر به فرد فاقد شرایط از لحاظ سنوات و پایه قضایی بالمانع است. فرد مذکور 

از حقوق و مزایای گروه جدید برخوردار خواهد شد.
تبصره 2- چنان چه تنزل گروه شغلی به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی باشد فرد مذکور کماکان 

از مزایای گروه شغلی قبلی تا ارتقاء به گروه بعدی استفاده می کند.
تبصره 3- قضاتی که تا تصویب و اجرای این آیین نامه در گروه های باالتری قرار دارند، مادامی که متصدی 

سمت فعلی هستند در گروه فعلی خواهند ماند.

فصل دوم: گروه های شغلی 
پرداخت  نظام هماهنگ  قانون  ماده 14  تبصره های »2« و »5«  به موجب  ماده 8- گروه شغلی قضات 
کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و تبصره »1« ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به 

شرح زیر اعالم می گردد:  
1- پایه چهار قضایی- گروه یک- )سابقه قضایی تا 3 سال(

- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین )اداره سرپرستی(.
- دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.

مصوبات قوه قضاییه
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- دادرس علی البدل دادگاه عمومی )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(.
- قاضی شورای حل اختالف.

قضات  جدول  یک  شغلی  گروه  مبنای  حقوق  اساس  بر  فارغ التحصیل  قضایی  کارآموزان  حقوق  تبصره- 
پرداخت می گردد.

2- پایه پنج قضایی- گروه دو- )سابقه قضایی تا 3 سال(
- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین )اداره سرپرستی(.

- دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.
- دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی.

- مشاور قضایی دادگاه عمومی )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(.
- قاضی شورای حل اختالف.

3- پایه شش قضایی- گروه 3- )سابقه قضایی 3 الی 6 سال(
- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین )اداره سرپرستی(.

- دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.
- دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی.

- مشاور قضایی دادگاه عمومی )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(.
- قاضی شورای حل اختالف.

- مشاور قضایی دادگاه های نظامی.

4- پایه هفت قضایی- گروه چهار- )سابقه قضایی 6 الی 9 سال( 
-  دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.

- دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی.
- مشاور قضایی دادگاه عمومی )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(.

- قاضی شورای حل اختالف.
- مشاور قضایی دادگاه های نظامی.

5- پایه هشت قضایی- گروه پنج- )سابقه قضایی 9 الی 12 سال( 
- دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.

- دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی.
- مشاور قضایی دادگاه عمومی )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(.

- بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.
- رییس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رییس شعبه دادگاه نظامی دو.

- معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
- معاون رییس دادگاه عمومی بخش.
- مشاور قضایی دادگاه های نظامی.

6- پایه نه قضایی- گروه شش- )سابقه قضایی 12 الی15 سال(
- دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.

- دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و دادگاه نظامی.
- معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.

- بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی.
- رییس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رییس شعبه دادگاه نظامی دو.

مصوبات قوه قضاییه
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- معاون قضایی رییس شعبه اول دادگاه انقالب.
- معاون قضایی رییس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی.

- مشاور قضایی دادگاه های نظامی.
- بازرس قضایی.

7- پایه ده قضایی- گروه هفت- )سابقه 15 الی 18 سال( 
- رییس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رییس شعبه دادگاه نظامی دو.

- بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و بازپرس دادسرای نظامی.
- معاون دادسرای عمومی و انقالب و معاون دادسرای نظامی.

- معاون قضایی رییس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی.
- رییس دادگستری شهرستان.

- دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی.
- معاون قضایی رییس شعبه اول دادگاه انقالب.

- رییس شعبه اول دادگاه انقالب.
- مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان.

- معاون رییس شعبه اول دادگاه عمومی  و انقالب و سرپرست مجتمع قضایی.
- بازرس قضایی.

- مستشار قضایی.
- دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری.

8- پایه یازده قضایی- گروه هشت- )سابقه قضایی 18 الی 21 سال(
- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان. 

- رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رییس شعبه دادگاه نظامی یک.
- مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان.

- دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی.
- معاون قضایی رییس کل دادگستری استان.
- معاون دادسرای عمومی  و انقالب و نظامی.

- رییس دادگستری شهرستان.
- سرپرست مجتمع قضایی و معاون رییس شعبه اول دادگاه عمومی  و انقالب شهرستان مرکز استان.

- رییس شعبه اول دادگاه عمومی  و انقالب شهرستان مرکز استان.
- رییس شعبه اول دادگاه انقالب.

- رییس شعبه دادگاه عمومی  و انقالب و رییس دادگاه نظامی دو.
- بازپرس دادسرای عمومی  و انقالب و نظامی.

- بازرس قضایی. 
- مستشار قضایی.

- مستشار دیوان عدالت اداری.
تبصره- بازپرس دادسرای عمومی  و انقالب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و معاونین قضایی 

دادستان تهران از مزایای یک گروه شغلی باالتر استفاده می کنند.
9- گروه نه- )سابقه قضایی 21 الی 24 سال( 

تبصره1- ارتقاء به گروه های شغلی 9 و باالتر، عالوه بر داشتن شرایط الزم، مستلزم داشتن پایه قضایی 
یازده می باشد.

مصوبات قوه قضاییه
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تبصره 2- مقامات ردیف های )5( الی )10( این گروه به شرط حداقل )3( سال توقف در گروه هشت و داشتن 
سایر شرایط الزم به گروه )9( ارتقاء خواهند یافت.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور.
دادیار دادسرای انتظامی قضات.

رییس شعبه دیوان عدالت اداری.
قائم مقام رییس کل دادگستری استان.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان.
رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رییس دادگاه نظامی یک.

رییس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان.
دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی.

مستشار قضایی.
10- گروه ده- )سابقه قضایی 24 الی 27 سال( 

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور.
عضو معاون دیوان عالی کشور

رییس شعبه و عضو اصلی و علی البدل دادگاه عالی انتظامی قضات.
رییس شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری.

معاون قضایی دادستان کل کشور.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری.

قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح.
معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات.

رییس کل دادگستری استان.
دادستان عمومی و انقالب تهران.

11- گروه یازده- )سابقه قضایی 27 الی 30 سال( 
معاون اول رییس قوه قضاییه.

معاونین قضایی رییس قوه قضاییه.
رییس دادگاه عالی انتظامی قضات.
رییس سازمان بازرسی کل کشور.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح.
رییس دیوان عدالت اداری.

معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور.
رییس شعبه دیوان عالی کشور.
معاون اول دادستان کل کشور.

دادستان انتظامی قضات.
مستشار دیوان عالی کشور.
مشاور رییس قوه قضاییه.

12 - گروه دوازده
رییس دیوان عالی کشور.

دادستان کل کشور.

مصوبات قوه قضاییه
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تبصره- رییس قوه قضاییه در باالترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.
ماده 9- دارندگان سمت های قضایی گروه های )1( الی )11( درصورت توقف بیش از 3 سال در هر گروه، 
چنان چه واجد شرایط ارتقاء به گروه باالتر باشند، حسب مورد،  به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان یا رییس 
سازمان یا مقامات مربوط و تصویب رییس قوه قضاییه از حقوق و مزایای گروه باالتر حداکثر تا دوبار و گروه 

یازده برای یک بار بهره مند خواهند شد.
ماده 10- دارندگان پایه های قضایی بیش ازپایه قضایی مرتبط با سمت وهمچنین دارندگان سابقه قضایی 
بیش از سابقه مورد نیاز در سمت، حداکثر از مزایای دو گروه باالتر و تا سقف گروه )12( بهره مند خواهند شد. 

ماده 11- در اجرای تبصره »1« ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 عدد مبنای 
دارندگان پایه های قضایی گروه های )9( تا )12( به ترتیب به ازای هر گروه باالتر )10( واحد به عدد مبنای گروه 

قبلی اضافه می گردد و عدد مبنای رییس قوه قضاییه )200( می باشد.
ماده 12- مزایای ایثارگری عالوه بر احتساب سطح تحصیالت باالتر حداکثر تا یک گروه شغلی )معادل ده 

واحد عدد مبنا( و تا سقف گروه )12( قابل اعمال و پرداخت است.
ماده 13- به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق با جدول زیر مزایای تا یک گروه شغلی و تا سقف گروه 

)12( پرداخت خواهد شد.

تبصره- عدد حاصل شده مطابق جدول باال در حق جذب منظور نخواهد شد.
ماده 14- مقررات این آیین نامه صرفًا شامل دارندگان پایه قضایی می باشد.

تبصره- تطبیق وضعیت قضات شاغل در پست های ستاره دار ستادی منوط به تعیین تکلیف و انتصاب در 
سمت های قضایی است.

ماده 15- مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعداً ایجاد می شود با درنظر گرفتن جهات 
مندرج در این آیین نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه در یکی از گروه های شغلی 

قرار خواهند گرفت.
ماده 16- این آیین نامه با 16 ماده و 12 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 1387/9/11 به تصویب 

رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ 1386/9/15 قابل اجرا بوده و آیین نامه های مغایر لغو می شود.

مصوبات قوه قضاییه

حوزه قضایی 

شهرستان- بخش                   استان   

درجه                   درجه   

1    2    3    

مزایای ĕ5  گروه مزایای ĕ75  گروه   مزایای 1 گروه   2                     

مزایای ĕ25  گروه مزایای ĕ5 گروه   مزایای ĕ75  گروه   1                     

- مزایای ĕ25  گروه   مزایای ĕ5  گروه   0                     
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اجباری  بیمه  قانون  اصالح  قانون   17 ماده  تبصره،  موضوع  تخصصی،  اختالف  حل  کمیسیون   -1 ماده 
مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل  نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 کمیسیون 
و  رسیدگی  منظور  به  می شود  نامیده  »کمیسیون«  آیین نامه  این  در  اسالمی که  شورای  مجلس  اقتصادی 
تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه به ترتیب زیر تشکیل 

می گردد: 
کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رییس حوزه قضایی شهرستان، یک نفر کارشناس مجرب 
تجربه  با  نفرکارشناس  و یک  ایران  مرکزی  بیمه  تأیید  و  ایران  بیمه گران  )سندیکای(  اتحادیه  بامعرفی  بیمه 
رسیدگی به تصادفات )کارشناس تعیین خسارت( با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، به ریاست 

قاضی عضو، تشکیل خواهد شد.
 همزمان با تعیین و معرفی اعضاء فوق اعضاء علی البدل نیزبه پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند 

شد.
قوه قضاییه  رییس  مورخ1387/7/23   1/87/6464 شماره  دستورالعمل  اساس  بر  که  قضایی  درحوزه های 
از  کمیسیون ها  این  اعضاء  شده است.  تشکیل  رانندگی  تخلفات  و  جرایم  به  رسیدگی  تخصصی  مجتمع های 
میان اعضاء شوراهای حل اختالف ویژه راهنمایی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزه های قضایی که این 
مجتمع ها تشکیل نشده است با تشخیص رییس حوزه قضایی درمحل ادارات راهنمایی و رانندگی یا محل مناسب 

دیگر، کمیسیون تشکیل می گردد.
 مدت عضویت در کمیسیون دو سال است و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.

جلسات کمیسیون، با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
جلسات کمیسیون، با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی تشکیل 

خواهد شد. مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی الزم نباشد.
ماده 2- کمیسیون صالحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارت هایی را دارد، که به واسطه حوادث ناشی از 
تصادف وسایل  نقلیه مذکور در ماده 1 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت  مدنی دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به اموال 

اشخاص ثالث وارد می شود، و تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت است.
ماده 3- درخواست حل اختالف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل 

می شود.
به  شروع  بیمه،  شرکت  یا  زیان دیده  توسط  اختالف،  کتبی حل  درخواست  وصول،  با  کمیسیون  ماده 4- 
رسیدگی می نماید، درخواست های حل اختالف به ترتیب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار 

خواهد گرفت، رییس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخانه  است.
تبصره- درخواست فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضاء کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد 

شد.
1-4- ابالغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط بر این که 
برای اعضاء کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابالغ گردیده، واال به دستور رییس کمیسیون ابالغ کتبًا 

انجام خواهد شد.

مصوبات قوه قضاییه

آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
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2-4- کمیسیون می تواند درصورت نیاز تحقیقات الزم را انجام دهد.
3-4- مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و 

اجتناب ناپذیر که علت آن باید به طور مستدل در پرونده قید گردد.
غیرموارد  در  و  به صدور گزارش اصالحی می نماید  مبادرت  ماده5- کمیسیون درصورت حصول سازش 
موارد سازش چنان چه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد، اقدام به صدور رأی می کند واال نسبت به تکمیل 

پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره- کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختالف باشد باید بالفاصله، در وقت 
از امضای طرفین دستور  اولین جلسه، مبلغ مورد توافق را درصورت مجلس قید و پس  فوق العاده یا در آغاز 
پرداخت آن را صادر نماید و سپس نسبت به مبلغ مورد اختالف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید. مگر 
این که زیان دیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یک جا نسبت به تمامی خسارت را داشته 

باشند.
از  بعد  اعتراض،  یا در صورت  و  اعتراض طرفین در مهلت مقرر  رأی کمیسیون درصورت عدم  ماده 6- 
رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابالغ حکم، الزم االجرا است و بالفاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء 

می گردد.
ماده 7- درصورت غیبت غیرموجه اعضاء برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یک سال، با اعالم رییس 
حوزه قضایی توسط دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بالفاصله جایگزین او به  ترتیب مقرر در این آیین نامه 

تعیین می گردد.
ماده 8- به تخلفات و جرایم اعضاء مطابق مقررات موجود درمرجع ذی صالح رسیدگی خواهدشد. چنان چه 
تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختالف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء 
استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذی صالح عالوه بر مجازات قانونی، مرتکب توسط رییس حوزه قضایی 

از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد.
ماده 9- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رییس حوزه قضایی محل خواهد 

بود و گزارش سالیانه آن جهت اطالع به رییس قوه قضاییه اعالم می گردد.
ماده 10- این آیین نامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمه مرکزی ایران و 

نیروی انتظامی تهیه و در تاریخ 1387/9/10 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

بخشنامه شماره 1/87/7671- 1387/7/9 قوه قضاییه
نظر به عموم و اطالق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/8/10 و توجیهًا به 
ماده 5 قانون مزبور و ماده 11 قانون مجازات اسالمی، حکم ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان 
سازمان تعزیرات حکومتی نیز می باشد. بنابراین الزم است به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد 

و پنجاه هزار ریال )150/000ریال( از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر گردد.
رؤسای کل دادگستری های استان، دادستان عمومی  و انقالب و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح، 

مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

1. روزنامه رسمی شماره 1/87/7928- 1387/9/13

مصوبات قوه قضاییه

شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر محکومان 
قاچاق مواد مخدر و اموال )1(
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بخشنامه شماره 1/87/7670 – 1387/9/7 قوه قضاییه

محکومان،  اغلب  آمده،  به عمل  بررسی های  به  نظر  و  کاال  قاچاق  جرایم  محکومان  کثرت  به  توجه  با 
از فروشندگان برگ سبز گمرکی مطالبه  بر عرف  بنا  و  بازارهای داخلی خریداری کرده  از  را  کاالهای مزبور 
ننموده اند. مراجع قضایی نیز در برخورد با این افراد کاالی حامالن و خریداران را ضبط و محکوم می نمایند؛ حال 
آن که فروشندگان و قاچاقچیان اصلی از تعقیب مصون می مانند. بنابراین مقرر می دارد، مراجع قضایی ضمن 
اطالع رسانی و ارشاد الزم به نحو مقتضی؛ قبل از اتخاذ تصمیم قضایی، ضابطین و کاشفین را به شناسایی و 

تعقیب فروشندگان و واردکنندگان کاالهای قاچاق موظف نمایند.

بخشنامه شماره 1/87/8045-1387/9/17 قوه قضاییه

با عنایت به ضرورت ارتقاء کیفی، تقویت و افزایش کارایی شوراهای حل اختالف و ایجاد وحدت رویه در 
تأسیس شوراهای حل اختالف تخصصی و با توجه به لزوم ایجاد صلح و سازش بین زندانیان متهم و محکوم 
و شکات، فراهم  آوردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی و تسریع در زمان رسیدگی به مشکالت 
مددجویان، الزم است رؤسای کل دادگستری در اجرای ماده 2 قانون شورای حل اختالف مصوب 1387 با 
همکاری وهماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، امکانات و تمهیدات الزم جهت استقرار شعب 
تخصصی شورای حل اختالف در زندان های موجود استان متبوع خود را )به ازای هر 100 نفر زندانی یک شعبه( 
فراهم نماید به نحوی که تمامی زندانیان اعم از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت )جنبه خصوصی جرایم 
غیرقابل گذشت( از رسیدگی در شورای حل اختالف بهره مند گردیده و نتیجه حسب مورد به صورت گزارش 

اصالحی، تقسیط بدهی و غیرو به مراجع قضایی ارسال گردد.
رؤسای کل دادگستری ها و رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مسؤول اجرای این بخشنامه 

می باشند.

مصوبات قوه قضاییه

1. روزنامه رسمی شماره 1/87/7671- 1387/7/9

داللت ضابطین به شناسایی فروشندگان و واردکنندگان کاالی قاچاق

تشکیل شعب حل اختالف ویژه زندان
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بخشنامه شماره 7/9/22507- 1387/7/17 سازمان قضایی نیروهای مسلح

از سربازان  به  این که برخی  با توجه  رؤسای محترم سازمان های قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور: 

وظیفه، به دالیل مختلف به ویژه مشکالت معیشتی و خانوادگی خدمت را ترک کرده و به علت ترس از مجازات، 
از معرفی خود به یگان خدمتی واهمه دارند و از سوی دیگر تراکم این گونه پرونده ها در دادسرا و دادگاه های 
نظامی جز اتالف وقت و صرف هزینه های فراوان نتیجه ای ندارد، از این رو به مناسب فرا رسیدن عید سعید 
فطر با موافقت ستادکل نیروهای مسلح از طریق ریاست محترم قوه قضاییه، پیشنهادی بدین شرح به محضر 

فرماندهی معظم کل قوا تقدیم گردید:
»سربازان وظیفه که تا پایان سال 1386 مرتکب غیبت منتهی به فرار از خدمت شده اند از تعقیب و مجازات 
معاف می گردند و چنان چه مراجعت نمایند یا دستگیر شوند جهت ادامه خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند 

شد« 
معظم له باپیشنهاد موافقت فرمودند و مراتب، طی نامه شماره 1/87/6183- 1387/7/15 به  این سازمان 

ابالغ گردید. اینک با توجه به مراتب مذکور مقتضی است: 
 پرونده های مشمول عفو با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب مورد قرارهای موقوفی تعقیب 
یا موقوفی اجرای حکم برابر کاربرگ های پیوست صادر و نتیجه به یگان های ذی ربط اعالم شود. ضمنًا چنان چه 

مشمولین عفو در زندان باشند فوراً نسبت به آزادی آنان اقدام گردد.
 فرار ازخدمت مشمولین عفو تا زمان مراجعه یا دستگیری مورد عفو قرار می گیرد اما چنان چه پس از مراجعه 
به دادسرا یا یگان خدمتی، مجدداً مرتکب فرار از خدمت گردند برابر مقررات نسبت به مرحله جدید فرار آنان 
رسیدگی خواهد شد. بدیهی است چنان چه به دادسرا مراجعه نمایند مراتب در پرونده آنان درج و جهت ادامه 

خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند شد.
 لیست کامل مشمولین عفو به تفکیک پرونده های موقوفی تعقیب و اجرای حکم برابر کاربرگ پیوست 

تکمیل و حداکثر تا پایان آذرماه به معاونت قضایی و حقوقی سازمان ارسال گردد.
هرگونه اطالع رسانی درخصوص مفاد بخشنامه به صورت متمرکز انجام خواهد شد، لذا همکاران محترم از 

اطالع رسانی موردی پرهیز نمایند.

مصوبات قوه قضاییه

بخشودگی سربازان فراری
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                سیدرضا بهاءالدینی
والدت: 1327 ق       محل والدت: قم

وفات: 1418 ق        محل دفن: قم
محل تحصیل: قم   

اساتید: حضرات شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، 
شیخ عبدالکریم حائری، محمدعلی شاه آبادی و...

از همان سنین کودکی، آثار معنویت در چهره اش هویدا بود. خود درباره آن می فرماید:»یک 
ساله که بودم افراد پاک طینت و نیکوسرشت را دوست داشتم و عالقه ای قلبی به آنان پیدا 
می کردم. خیر و شر را می فهمیدم و بین انسان های خیر و نیکوکار و افراد شرور و طغیان گر 
فرق می گذاشتم.« از نوجوانی به روزه و نماز شب عالقه داشت. از خود ایشان نقل است:»از 
هفده سالگی در ما دگرگونی پدید آوردند و ما را به خود مشغول کردند، تا جایی که وجود 
حضرت حق را لمس می کنیم.« می فرمود: »از عواملی که باورهای اعتقادی انسان را سست 
می کند و مانع پیشرفت معنوی انسان می شود، شهرت های بی جا و بی فایده است.« بر اساس 
این اعتقاد، ایشان از قبول مصاحبه های تلویزیونی و معروفیت در مرجعیت سر باز می زد. وقتی 
با اصرار برخی ارادتمندان روبرو می شد، می فرمود:» باالتر از این ها فکر کنید! گیرم نام بنده 
بر سر زبان ها افتاد. وقتی پیش خدا دستم خالی است، آن شهرت برای من چه سودی دارد؟« 
آگاهی از حقایق عالم صفحه ای دیگر از کتاب شکوه و شخصیت ارجمند حضرت آیت اهلل 
بهاءالدینی است. یکی از شاگردان آقا که فردی متقی و پارسا بود اما استعداد شایانی نداشت از 
دنیا رفت. مدت ها گذشت، روزی سخن از او به میان آمد. ایشان فرمود:» فالنی در برزخ چنان 
رشد علمی پیدا کرده و حرف هایی می زند که اگر در حیاتش برای او گفته می شد نمی فهمید. 

درباره موضوعی در باب طهارت با ما بحث کرد و نظر ما را تغییر داد!«
دیده باطن بین آن پیر روشن ضمیر بارها و بارها مشکالت و موانع دیگران را بر ایشان 
می گشود، در این باب نقل ها و خاطره ها بسیار است. یکی از آقایان اهل علم می گفت:» روزی 
لباس خوبی پوشیده بودم، می آمدم خدمت آقا، ماشینی از کنارم رد شد و گل و الی را به لباس 
من ریخت. خیلی ناراحت شدم و شروع کردم به بد و بیراه گفتن به راننده. برگشتم منزل لباسم 
را عوض کردم و خدمت ایشان رسیدم. تا نشستم آقا فوراً فرمودند: »زیبنده نیست اهل علم 
بدزبانی کند، حاال مثاًل یک ماشین هم آمد زد به آب و گل و لباس ها را گل آلود کرد، انسان 
نباید متانت را از دست بدهد و بد و بیراه بگوید!« سال های بسیاری در قنوت ایشان آیات 
نورانی قرآن کریم و دعاهای معصومین)ع( شنیده می شد، ناگهان نوع کلمات و عبارات ایشان 
تغییر یافت و در قنوت برای امام عصر)عج( دعا کرد. روزی که در این باره از ایشان پرسش 

شد به یک جمله بسنده کرد: »حضرت پیغام داده اند در قنوت برای من دعا کنید!«
نشین،  خاک  افالکیان  الشموس،  شمس  مطالعاتی  فرهنگی  موسسه  تحریریه  هیئت  مأخذ: 

انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ 3، 1387،ص 18
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جرم محاربه و افساد فی االرض در حقوق جزای اسالمی
پدید آورنده: محمدجعفر حبیب زاده

پایان نامه: کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
تعریف و توصیف می شود و آن گاه  پیشگفتار هر تحقیق علمی ابتدا موضوع تحقیق  مرسوم است که در 
از  دور  علمی  به  تحقیقات  است  الزم  اصواًل  و  بیان  گردد  تحقیق  روش  و  موضوع  انتخاب  انگیزه های 
جهت گیری های سیاسی ارائه  شود، لیکن انجام یک کار علمی  محض توجه به نیازهای اجتماعی را می طلبد. 
همچنین در انتخاب نظرات علمی و تجزیه و تحلیل آن ها گرایش به حق باید مبنا و معیار قرار گیرد؛ نه اختالفات 
سلیقه ای و یا سیاسی مبتال به جامعه. در عین حال در بیان یک نظریه و انتخاب آن، داشتن جهان بینی و 

ایدئولوژی مشخص و نیز ارتباط ملموس محقق با جامعه ای که در آن زندگی می کند بی تأثیر نیست.
نویسنده این گفتار نیز با توجه به واقعیت های موجود در جامعه و نیاز بخشی از دستگاه اداره کننده جامعه، 
با انتخاب عنوان )جرم محاربه و افساد فی االرض( در حقوق جزای اسالمی بی تأثیر از اصل مذکور نبوده است. 

با توجه به مراتب فوق یافته های این تحقیق به شرح زیر است:
حقوق جزا بخشی از فقه اسالمی است. لذا تحت تأثیر اصول عقاید اسالمی قرار دارد و به عنوان بخشی 
جزای  حقوق  در  جرم  است.  شده  تدوین  اسالم  مکتب  خاص  بینی  جهان  اساس  اسالمی  بر  ایدئولوژی  از 
اسالمی عبارت است از رفتار خالف دستورات شارع مقدس که خود مبنای نظم عمومی را تشکیل می دهد و بر 
این اساس، محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد، مورد تصریح قرار 
گرفته است. به عالوه عنوان افساد فی االرض از عناوین منصوص قرآنی است که محاربه مصداق بارز و اجالی 
آن است. لذا محاربه عبارت از رفتاری است که منجر به خوف مردم می شود و اخافه و ایجاد رعب و وحشت 
نوعی افساد فی االرض است. در محاربه به کار بردن وسیله شرط است لیکن منحصر به اسلحه از نوع گرم یا 

سرد آن نیست. بلکه وسایل دیگری که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می گیرند را هم شامل می شود. 

                سیدرضا بهاءالدینی
والدت: 1327 ق       محل والدت: قم

وفات: 1418 ق        محل دفن: قم
محل تحصیل: قم   

اساتید: حضرات شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، 
شیخ عبدالکریم حائری، محمدعلی شاه آبادی و...

از همان سنین کودکی، آثار معنویت در چهره اش هویدا بود. خود درباره آن می فرماید:»یک 
ساله که بودم افراد پاک طینت و نیکوسرشت را دوست داشتم و عالقه ای قلبی به آنان پیدا 
می کردم. خیر و شر را می فهمیدم و بین انسان های خیر و نیکوکار و افراد شرور و طغیان گر 
فرق می گذاشتم.« از نوجوانی به روزه و نماز شب عالقه داشت. از خود ایشان نقل است:»از 
هفده سالگی در ما دگرگونی پدید آوردند و ما را به خود مشغول کردند، تا جایی که وجود 
حضرت حق را لمس می کنیم.« می فرمود: »از عواملی که باورهای اعتقادی انسان را سست 
می کند و مانع پیشرفت معنوی انسان می شود، شهرت های بی جا و بی فایده است.« بر اساس 
این اعتقاد، ایشان از قبول مصاحبه های تلویزیونی و معروفیت در مرجعیت سر باز می زد. وقتی 
با اصرار برخی ارادتمندان روبرو می شد، می فرمود:» باالتر از این ها فکر کنید! گیرم نام بنده 
بر سر زبان ها افتاد. وقتی پیش خدا دستم خالی است، آن شهرت برای من چه سودی دارد؟« 
آگاهی از حقایق عالم صفحه ای دیگر از کتاب شکوه و شخصیت ارجمند حضرت آیت اهلل 
بهاءالدینی است. یکی از شاگردان آقا که فردی متقی و پارسا بود اما استعداد شایانی نداشت از 
دنیا رفت. مدت ها گذشت، روزی سخن از او به میان آمد. ایشان فرمود:» فالنی در برزخ چنان 
رشد علمی پیدا کرده و حرف هایی می زند که اگر در حیاتش برای او گفته می شد نمی فهمید. 

درباره موضوعی در باب طهارت با ما بحث کرد و نظر ما را تغییر داد!«
دیده باطن بین آن پیر روشن ضمیر بارها و بارها مشکالت و موانع دیگران را بر ایشان 
می گشود، در این باب نقل ها و خاطره ها بسیار است. یکی از آقایان اهل علم می گفت:» روزی 
لباس خوبی پوشیده بودم، می آمدم خدمت آقا، ماشینی از کنارم رد شد و گل و الی را به لباس 
من ریخت. خیلی ناراحت شدم و شروع کردم به بد و بیراه گفتن به راننده. برگشتم منزل لباسم 
را عوض کردم و خدمت ایشان رسیدم. تا نشستم آقا فوراً فرمودند: »زیبنده نیست اهل علم 
بدزبانی کند، حاال مثاًل یک ماشین هم آمد زد به آب و گل و لباس ها را گل آلود کرد، انسان 
نباید متانت را از دست بدهد و بد و بیراه بگوید!« سال های بسیاری در قنوت ایشان آیات 
نورانی قرآن کریم و دعاهای معصومین)ع( شنیده می شد، ناگهان نوع کلمات و عبارات ایشان 
تغییر یافت و در قنوت برای امام عصر)عج( دعا کرد. روزی که در این باره از ایشان پرسش 

شد به یک جمله بسنده کرد: »حضرت پیغام داده اند در قنوت برای من دعا کنید!«
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رکن روانی اساس محاربه آن است که عبارت از قصد به کار بردن وسیله و قصد اخافه است. لذا با جرم بغی 
که هدف مرتکب آن ایجاد تزلزل در بنیان سیاسی حکومت و مبارزه با حاکم اسالمی است، متفاوت است. در عین 
حال که محاربه از جرایم علیه امنیت داخلی است لیکن جرم سیاسی محسوب نمی شود. رکن قانونی محاربه از 

نظر ادله احکام، آیه 32 سوره مائده و از نظر مقررات موضوعه مواد 196 ـ 211 قانون حدود و قصاص است.
در رکن مادی، فعل مثبت مادی شرط است و علنی بودن فعل مرتکب از خصایص آن است و زمان و 
مکان در آن بی تأثیر است. لذا در هر زمان و هر مکانی از طرف هر کسی ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ 

قابل ارتکاب است.
محاربه غیر از سرقت، مسلحانه است و شرایط سرقت از جمله، حد نصاب و ربودن از حرز و غیر و در آن 
الزم نیست. اما به کار بردن وسیله اعم از اسلحه گرم و سرد و هر آن چه قابلیت اخافه را دارد شرط است. در عین 
حال چون محاربه عبارت از ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی و اغتشاش می باشد، تحقق خارجی آن 

در داراالسالم است و برای حمایت از مردم اعم از مسلمین و غیر مسلمین مقیم کشور اسالمی است. 
محاربه از جرایم مطلق است که تحقق نتیجه مجرمانه در آن شرط نیست و شروع به جرم آن هم به عنوان 

انجام فعل حرام قابل مجازات است. 
قصد اخافه اساس عنصر روانی جرم مذکور را تشکیل می دهد، اما در افرادی که از اهل ریبه و فساد هستند. 
چون اصواًل هیبت و نوع رفتارشان موجب خوف و رعب می شود، اثبات این جز از رکن روانی )قصد اخافه( الزم 
نیست. در عین حال برای تحقق محاربه، اهل ریبه بودن شرط نیست. چنان چه تعدد مجرمین و شوکت آن ها 

مالک نمی شود. 
از نظر مجازات قول تخییر و لزوم رعایت تناسب بین جرم و بزه با ظاهر آیه و اصول کلی حقوق جزای 
اسالم هماهنگ است و در اجرای هر یک از مجازات های چهارگانه، خفت و ذلت محارب باید مورد توجه قرار 
گیرد و در این مورد فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. چنان چه ارتکاب قتل به وسیله محارب یا عمل مجرمانه 
دیگر تأثیری در ثبوت اختیار حاکم بر انتخاب یکی از حدود چهارگانه ندارد. از نظر مصداقی دزدانی که با قهر 
و غلبه و به طور علنی وارد منزل مردم می شوند اگر قصد اخافه داشته باشند یا عملشان نوعًا منجر به ایجاد 
اغتشاش شود و نیز راهزنانی که در راه ها و شوارع راه را بر مردم می گیرند و موجب رعب و وحشت عمومی 

می  شوند، محارب هستند.
همچنین همکاران محارب که با قصد مشترک اقدام به تقسیم کار می کنند در حکم مباشر در جرم هستند 
اما آن هایی که قصد اخافه ندارند و از اسلحه استفاده نمی کنند، بلکه قصد حفاظت از اموال ایشان و یا نگهبانی 

دارند محارب محسوب نمی شوند.
اثبات جرم محاربه با علم قاضی، بینه و اقرار است که شرایط هر کدام در جای خود قابل طرح می باشد. 
اگر محارب پس از ارتکاب جرم بمیرد یا توبه کند، در صورتی که توبه او قبل از دستگیری باشد، حد از او ساقط 
می شود لیکن توبه بعد از دستگیری تأثیری در اجرای حد نخواهد داشت و در هر حال حقوق خصوصی افراد 
قابل مطالبه است. گذشت شاکی خصوصی و اولیاء دم نیز نمی تواند مانع اجرای حد باشد، چرا که محاربه از 
جرایم عمومی  یا حق الهی است و کسی نمی تواند مانع اجرای حد الهی گردد. آن چه تحت عنوان محاربه قوانین 
ایران  آمده است، با بحث بغی ترکیب شده از این جهت و قابل ایراد است. بحث بغی، جرم جداگانه ای است و 
از عنوان محاربه خارج است. جرایم تعزیری هم که در قانون تعزیرات در حکم محارب تلقی شده اند هر کدام 
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دارای بحث مستقلی هستند که ربطی به ارکان جرم محاربه ندارد. لزوم تدوین قوانین جامع و مانع و در عین 
حال روشن و خالی از ابهام که منجر به تفاسیر مختلف شود. علی رغم این که امری بدیهی و واضح است لیکن 

در شیوه قانونگذاری فعلی رعایت نمی شود.
انتظار می رود قوانین مصوبه عالوه بر رعایت اصول شرعی با متد و روش قانونگذاری هم منطبق باشد در 
تدوین قوانین جزایی بهتر است اصول کلی جرایم و مجازات ها مورد توجه قرار گیرد و در قوانین اجمال و ابهام 
نباشد. این امر عالوه بر ایجاد مشکالت اجرایی با حقوق و آزادی های فردی که مورد حمایت قانون اساسی 

است، مغایرت خواهد داشت. 

بررسی شرکت در قتل در حقوق ایران

پدیدآورنده: حسن پوربافرانی
پایان نامه: کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس 

سال تحصیلی 1373

 چکیده
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند 
به عمل همه آن ها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل 

آن ها و سلب حیات است.
برای احراز استناد قتل به عمل شرکاء، عالوه بر عرف از پیشرفت های علومی  مانند پلیس علمی  و پزشکی 
قانونی نیز کمک گرفته می شود. نکته واجد اهمیت این است که تا وجود این رابطه احراز نشود، نمی توان شرکت 

در قتل را محقق دانست.
بنابراین  باشند.  داشته  اطالع  و  یکدیگر علم  از قصد مجرمانه  نیست که شرکاء  قتل الزم  در  در شرکت 
چنان چه دو نفر که از قصد مجرمانه یکدیگر، علم و اطالع ندارند، مرتکب قتلی شوند، به نحوی که بین عمل 
هر دوی آن ها و سلب حیات، رابطه علیت برقرار باشد، شرکای در قتل محسوب می شوند. همچنین موردی را 
نیز می توان فرض کرد که در ارتکاب قتلی، یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری به صورت غیر عمدی 

شرکت داشته باشند.
شرکت در قتل به تسبیب و به مباشرت قابل تحقق است. همچنین، همان طوری که با فعل شرکاء، شرکت 
در قتل به وقوع می پیوندد، با ترک فعل آن ها نیز، قابل تحقق است، لیکن ترک فعلی که علت و سبب به وجود 

آمدن قتل باشد، نه هر ترک فعلی.
مجازات شرکت در قتل، همانند مجازات شرکت در جرایم دیگر، مجازات فاعل مستقل است، لیکن تفاوتی 
که این مورد با شرکت در جرایم دیگر دارد، آن است که در اینجا قبل از مبادرت به قصاص، بایستی تفاضل 
دیه بین قتل یک نفر )مقتول( و قصاص چند نفر )شرکاء( قباًل از طرف ولی دم پرداخت شود. چنان چه ولی دم 

نخواهد، یا نتواند، تفاضل دیه را بپردازد، فقط می تواند یک نفر از آن ها را قصاص نماید.
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نتیجه 
آنچه که در بحث رابطه علیت مهم است، این که عمل شرکاء بایستی در به فعلیت رساندن سلب حیات 
تأثیر داشته باشد. بنابراین چنان چه شخصی جرحی را بر مجنی علیه وارد کند، اما در حالی که مجروح هنوز حیات 
مستقره دارد، شخص دیگری به حیات او خاتمه دهد، فقط شخص دومی قاتل است. حال چنان چه به جای یک 
شخص، دو شخص به حیات مجروح خاتمه دهند، یعنی دو شخص به سلب حیات، فعلیت بخشند، فقط در مورد 

آن دو، جرم شرکت در قتل تحقق خواهد یافت.
نکته مهم دیگر این که، مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء، به همان معنای برقراری رابطه علیت بین 
عمل آن ها و سلب حیات است. این دو موضوع، )مستند بودن ـ رابطه علیت داشتن( دو فرضیه جداگانه نیستند، 

بلکه یکی بیانگر دیگری است.
بار عرفی دارد. در عین حال،  این کلمه  نیز به نظر عرف است، و کاًل  احراز استناد قتل به عمل شرکاء 
پیشرفت های پلیس علمی  و پزشکی قانونی نیز در احراز این رابطه واجد اهمیت بسیار می باشند. نتایج تحقیقات 
این علوم، خود می تواند، یکی از مصادر و مبانی علم قاضی، که یکی از ادله اثبات دعوای قتل است، به شمار 
آید. تا زمانی که این رابطه احراز نشود، نمی توان شرکت در قتل را محقق دانست. در موارد شک و تردید نیز، 

طبق قواعد کلی، رعایت حال متهم شده، و تردید به نفع وی تفسیر می گردد.
در شرکت در قتل، کافی است که شرکاء در اجرای رکن مادی، شریک باشند. یعنی همین که رکن مادی 
را با هم به وجود آورند، شرکت در قتل تحقق خواهد پذیرفت، و لزومی ندارد که شرکاء از رکن روانی مشترک 
نیز برخوردار باشند، بر عکس معاونت، که معاون و مباشر از رکن روانی مشترک برخوردار بوده و رکن مادی و 

قانونی مستقل دارند.
علم و اطالع شرکاء از قصد مجرمانه یکدیگر، شرط تحقق شرکت در قتل نیست. حتی شرکت در قتل، در 

جایی که یکی از شرکاء، عامد و دیگری خاطی باشد، نیز محقق است.
شرکت در قتل همان طور که با فعل شرکاء تحقق می یابد، با ترک فعل آنان نیز قابل تحقق است، لیکن در 

این باره بایستی انواع مختلف ترک فعل را از هم جدا کنیم:
اول: ترک فعلی که اصاًل در به وجود آمدن قتل مؤثر نیست، و جرم قتل در اثر علت خاص خود به وجود 
می آید، اما شخص تارک با آن که می تواند با انجام دادن فعلی از وقوع قتل جلوگیری کند، صرفًا نظاره گر ماجرا 
از آن انجام نمی دهد. بدیهی است در این مورد شخص تارک را نمی توانیم به  بوده و کاری برای جلوگیری 
مجازاتی که برای قتل وجود دارد، یعنی قصاص محکوم کنیم. هر چند مستحق مجازات تعزیری است، و به 
نظر می رسد در این مورد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد 

ماه 1354، قابل اعمال باشد.
دوم: ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن قتل است. منظور ما از تحقق شرکت در قتل با ترک فعل 
صرفًا ناظر به این نوع از ترک فعل هاست. مثاًل چند نفر مشترکًا کودک معلول یا دیوانه ای را در محلی بدون آب 
و غذا بازداشت کنند و عمداً از دادن خوراک و نوشیدنی به وی خودداری نموده و در اثر این ترک فعل، در مدتی 
که عادتًا قابل تحمل نیست، کودک بمیرد. بدیهی است، ترک فعل در اینجا همانند اقدام کسی است که با فعل 

مثبت خود، مرتکب قتل عمدی شده است.
شرکت در قتل هم، به صورت مباشری، و هم، به تسبیب  قابل تحقق است. شرکت در قتل مباشری مثل 
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اینکه همه شرکاء با ضربات متعددی که بر مجنی علیه وارد می آورند، او را از پای درآورند. در شرکت در قتل 
تسبیبی، شرکاء مستقیمًا مبادرت به سلب حیات نمی کنند، بلکه واسطه ای بین عمل آن ها و سلب حیات وجود 
دارد، که بدون آن، نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد. مثاًل تقدیم غذای سمی به مجنی علیه و یا دادن گواهی 
دروغ، به جرم مستوجب حدر جم و یا قتل دیگری و غیره. فرض شرکت در انواع مختلف قتل عمدی و غیر 

عمدی نیز قابل تحقق است.
مجازات شرکاء در قتل، مجازات فاعل مستقل، یعنی مجازاتی است که برای قاتل در صورتی که به تنهایی 
مرتکب قتل شود، مقرر است. با این تفاوت که اولیاء دم مقتول، بایستی تفاضل دیه بین قتل یک نفر )مقتول( و 
چند نفر )شرکاء( را قبل از مبادرت به قصاص بپردازند. در غیر این صورت حق قصاص بیش از یک نفر نخواهند 

داشت.

پیشنهاد
همان طوری که در مقدمه اشاره شد، حقوق اسالم می تواند برای شرکت در جرم، مالک و قاعده کلی داشته 
باشد. ارائه این مالک و قاعده یا اصل کلی مستلزم غور و بررسی عمیق در تک تک جرایمی است که فقها در 
خصوص شرکت در آن ها به مطالعه پرداخته اند. این جرایم که شامل سرقت مستوجب حد، قطع عضو و قتل 

می باشند، تا حدی مورد مطالعه و تحقیق ما در این رساله قرار گرفتند.
در شرکت در جرم، رکن مادی بایستی توسط شرکاء به وجود آید، به نحوی که جرم مستند به عمل همه 
آن ها باشد. مستند بودن نیز به این است که بین عمل شرکاء و نتیجه مجرمانه رابطه علیت برقرار باشد. در احراز 
این امر نیز عالوه بر عرف، از پیشرفتهای علومی همانند پلیس علمی و پزشکی قانونی استفاده می شود، و تا زمانی 

که این رابطه به هر کدام از طرق فوق احراز نشود، نمی توانیم شرکت در جرم را محقق بدانیم.
با این اوصاف به دست اندرکاران تدوین قوانین جزایی، پیشنهاد می شود، قواعد و مقررات شرکت در قتل را 
تحت عنوان کلی شرکت در جرم مطرح نموده و به جای اتخاذ رویه های گوناگون و پراکنده در مورد شرکت در 
جرایم مختلف، به وضع قواعد و اصول کلی بپردازند، همان طوری که در سال 1370 در مورد معاونت در جرم 

چنین تدبیری اندیشیده شد.
این امر می تواند، نخستین ظهور خود را در ماده 42 قانون مجازات اسالمی به این صورت نشان دهد، که 
ارتکاب  بازدارنده« حذف شده و به جای آن، عبارت »در  یا مجازات های  از جرایم تعزیری  عبارت »در یکی 
جرمی« جایگزین شود. همچنین تبصره ای نیز به شرح ذیل یا با عباراتی مناسب تر، اضافه شود: در شرکت در 
قتل، در صورتی مجازات فاعل مستقل اعمال خواهد شد که ولی دم قباًل تفاضل دیه شرکاء  را به آن ها پرداخت 

نماید.
بدیهی است، اضافه نمودن تبصره ها و مواد ضروری دیگر، با استفاده از نظریه های کارشناسی حقوقدانان و 
فقهای مجرب، و نیز حذف مقررات قانونی زائد، کاری است که توسط تدوین کنندگان قوانین جزایی بایستی در 
راستای این هدف انجام گیرد. آن چه مهم است، به دست دادن این اصل کلی است، و مسائل دیگر با رعایت 

مبانی فقهی، به شرحی که در متن رساله به آن پرداختیم، تحت الشعاع این نکته مهم قرار خواهند گرفت.
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 تاریخ حقوق تعهدات

1- پدید آورنده: رسول رضایی
2- ناشر: مهر و ماه نو

3- رده دیویي اصلي: 421/14009
4- تاریخ نشر:1386

5- شابک:8 ـ 15 ـ 2532 ـ 964
6- تعدادصفحه:502

7- بهاء:50.000
8- شمارگان:1.000

9- قطع کتاب: وزیری
  

عناوین:1- پیشگفتار: مراحل تاریخ حقوق مدنی، مبحث نخست: شکل گیری حقوق خصوصی رم، مبحث دوم: شکل 
گیری حقوق خصوصی فرانسه، 2- فصل مقدماتی: اوصاف اساسی آیین دادرسی مدنی رم، مبحث نخست: دوران قدیم، 
مبحث دوم: دوران کالسیک، مبحث سوم: دوران افول امپراتوری، مقدمه: تعهدات، 3- بخش نخست: تعهدات ناشی از 
اعمال مشروع، فصل نخست: تعهدات ناشی از اعمال مشروع، مبحث نخست: عقود شفاهی، مبحث دوم: عقود کتبی، 
مبحث سوم: عقد قرض. عقد عینی، مبحث چهارم: وام با بهره، مبحث پنجم: شکایت از پول پرداخت نشده و تعهد کتبی 
بدون علت، 4- فصل دوم: اصالت رضا و حسن نیت، مبحث نخست: کلیاتی از عقود حسن نیت، مبحث دوم: عقود اصلی 
حسن نیت غیر از بیع، مبحث سوم: مطالعه خاص بیع، 5- فصل سوم: گسترش اصالت رضا در رم، مبحث اول: قراردادهای 
صلح، مبحث دوم: عقود نامعین، 6- فصل چهارم: فراز و نشیب های اصالت رضا پس از حقوق رم، مبحث نخست: عقب 
نشینی اصالت رضا در دوران اوج قرون وسطی، مبحث دوم: تجدید حیات اصالت رضا در قرون وسطی، مبحث سوم: 

کتاب شناسی
 حقوق
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موفقیت اصالت رضا در روزگاران مدرن، مبحث چهارم: فلسفه اراده گرا واستقالل اراده، 7- فصل پنجم: شبه عقد، مبحث 
نخست: حقوق رم، مبحث دوم: شبه عقود پس از حقوق رم، 8- فصل ششم: عقد، مبحث اول: رضا، مبحث دوم: موضوع، 
مبحث سوم: علت، 9- فصل هفتم: مسایل عمومی کلیه قراردادها، مبحث اول: اثبات قراردادها، مبحث دوم: اثر نسبی 
قراردادها )قراردادهای به نفع یا توسط دیگری(، 10- بخش دوم: تعهدات ناشی از اعمال نامشروع، 11- فصل اول: جرایم 
مدنی رومی، مبحث نخست: جرایم اصلی »حقوق مدنی«، مبحث دوم: جرایم علیه اموال، مبحث سوم: جرایم ارتکابی 

اشخاص تحت قیمومت و حیوانات  

 

1- پدید آورنده: شهربانو محالتی
2- ناشر:منیر 

3- رده دیویي اصلي:346/550135 
4- تاریخ نشر: 1386 

5- شابک:0 ـ 34 ـ 5733 ـ 964 
184 6- تعدادصفحه: 

7- بهاء:22.000
8- شمارگان:3.000

9- قطع کتاب:وزیری
 

عناوین:1- فصل اول: نسب، 2- مبحث اول: نسب فرزند مشروع،3- مبحث دوم: نسب کودک ناشی از نکاح صحیح، 

گفتار اول: تعریف نسب قانونی ناشی از نکاح صحیح، گفتار دوم: شروط الحاق فرزند، گفتار سوم: آثار نسب قانونی ناشی 
از نکاح صحیح، گفتار چهارم: دالیل اثبات نسب، گفتار پنجم: نفی ولد یا نسب، 4- مبحث سوم: نسب ولد به شبهه، 
گفتار اول: کلیات، گفتار دوم: آثار نسب ناشی از شبهه، گفتار سوم: حکم تفخیذ، 5- مبحث چهارم: نسب کودک متولد از 
نزدیکی به اکراه، 6- مبحث پنجم: نسب کودک متولد از تلقیح مصنوعی، گفتار اول: مفهوم تلقیح مصنوعی، گفتار دوم: 
نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی، 7- مبحث ششم: فرزند نامشروع گفتار اول: تعریف نسب نامشروع و غیرقانونی، گفتار 
دوم: صور زنا، گفتار سوم: دو نظریه درباره الحاق یا عدم الحاق فرزند نامشروع به زانی، گفتار چهارم: آثار و احکام فرزند 
نامشروع، گفتار پنجم: مواردی که طهارت مولد شرط است، گفتار ششم: لعان، گفتار هفتم: وضعیت کودکان نامشروع در 
قوانین بین المللی، اصالحات قانونی، 8- فصل دوم: فرزندخواندگی، 9- مبحث اول: تعریف فرزندخواندگی و آثار و احکام 
آن، گفتار اول: انگیزه های قبول فرزندخواندگی، گفتار دوم: فرزندخواندگی در حقوق ایران، گفتار سوم: بررسی آثار حقوقی 
سرپرستی، گفتار چهارم: آثار حکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث، 10- مبحث دوم: تشریفات قانون فرزندخواندگی، 
گفتار اول: شرایط خانواده داوطلب پذیرش کودک، گفتار دوم: حکم قانونی کودک تحت سرپرستی بعد از پیدا شدن والدین، 
گفتار سوم: طرح حضانت موقت کودکان بی سرپرست، 11- مبحث سوم: فرزندخواندگی درخصوص بیگانگان مقیم ایران، 
گفتار اول: قانون حاکم بر فرزندخواندگی در حقوق برخی کشورها، گفتار دوم: فرزندخواندگی ایرانیان غیرشیعه، گفتار سوم: 

فرزندخواندگی در حقوق فرانسه، گفتار چهارم: مشکالت فرزندخواندگی در عصر حاضر

بررسی قوانین فقهی ـ حقوقی کودکان
 در زمینه نسب و فرزندخواندگی

کتاب شناسی حقوق
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1- پدید آورنده: فرشاد صدفی چقوشی
2- ناشر:مهرسبحان

3- رده دیویي اصلي:378/1664
4- تاریخ نشر:1386

5- شابک:0 ـ 76 ـ 2831 ـ 964 ـ 978 
6- تعدادصفحه:105

7- بهاء:110.000
8- شمارگان:1.000

9- قطع کتاب: وزیری
 

عناوین: 1- فصل اول: در عقود و معامالت و الزامات، مبحث نخست: تعریف عقد، مبحث دوم: تقسیم عقد، 2- فصل 
دوم: شرایط اساسی صحت معامله، 3- فصل سوم: آمار و معامالت )اثر قراردادها(، مبحث اول: قواعد عمومی اثر معامالت، 
مبحث دوم: آثار عقد نسبت به طرفین و قائم مقام آنها، مبحث سوم: آثار معامالت و قراردادها نسبت به اشخاص ثالث، 
مبحث چهارم: اجرای قرارداد و خسارات ناشی از عدم اجرای آن، 4- فصل سوم: شروط ضمن عقد، 5- فصل چهارم: 

سقوط تعهدات

1- پدید آورنده: منصور اباذری فومشی
2- ناشر: سپهرادب

3- رده دیویي اصلي: 346/55074
4- تاریخ نشر: 1386

5- شابک: 9 ـ 07 ـ 9923 ـ 964 ـ 978 
6- تعدادصفحه: 224

7- بهاء: 27500
8- شمارگان: 1.000

9- قطع کتاب: وزیری
 

عناوین:1- بخش اول: ضمان در حقوق مدنی، 2- فصل اول: تعریف ضمان، 3- فصل دوم: ماهیت عقد ضمان، 
4- فصل سوم: شرایط ضامن، مضمون له و مضمون به، 5- فصل چهارم: مورد عقد ضمان، 6- فصل پنجم:  دینی که 
ممکن است موضوع عقد ضمان واقع شود، 7- فصل ششم: اقسام عقد ضمان، 8- فصل هفتم: اوصاف و خصوصیات عقد 
ضمان، 9- فصل هشتم: مقایسه عقد ضمان با عقود دیگر، 10- فصل نهم: شروط ضمن عقد در عقد ضمان، 11- فصل 

دهم: آثار عقد ضمان، 12- بخش دوم: نحوه عملی تنظیم عقد ضمان

حقوق تعهدات

نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد ضمان )علمی و کاربردی(

کتاب شناسی حقوق
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1- پدید آورنده: منصور اباذری فومشی
2- ناشر:کماالن 

3- رده دیویي اصلي: 346/55029 
4- تاریخ نشر:1386 

5- شابک:1 ـ 14 ـ 2566 ـ 964  
6- تعدادصفحه:320
7- شمارگان:1.000

8- قطع کتاب: وزیری

عناوین: 1- بخش اول: وکالت در حقوق مدنی، 2- فصل اول: تعریف عقد وکالت و شرایط آن، 3- فصل سوم: موارد 
وکالت، 4- فصل چهارم: حدود وکالت و حدود وکالت در دعوی، 5- فصل پنجم: اقسام وکالت، 6- فصل ششم: وکالت 
فضولی، 7- فصل هفتم: تفاوت اساسی عقد وکالت با سایر عقود، 8- فصل هشتم: شرایط صحت و انعقاد وکالت، 9- فصل 
نهم: خصوصیات و اوصاف وکالت، 10- فصل دهم: شرایط، تعهدات و تکالیف طرفین عقد وکالت، 11- فصل یازدهم: 
در اثبات و اختالف اجرای وکالت بین وکیل و موکل، 12- فصل دوازدهم: انحالل عقد وکالت، 13- فصل سیزدهم: 
بطالن عقد وکالت، 14- فصل چهاردهم: وکالت در دعاوی از دیدگاه آیین دادرسی مدنی، 15- فصل پانزدهم: سؤال 
و جواب حقوقی مربوط به آزمون وکالت، مبحث اول: آیین دادرسی مدنی، مبحث دوم: جزایی و کیفری، مبحث سوم: 
مدنی ـ اساسی، مبحث چهارم: مسایل مربوط به آیین دادرسی مدنی ـ کیفری ـ جزایی ـ فقهی، 16- بخش دوم: رویه 
قضایی مربوط به وکالت، 17- فصل اول: فرم مخصوص قرارداد وکالت و آیین نامه مربوط به تعرفه وکالت، 18- فصل 
دوم: آرای دادگاه های بدوی در رابطه با وکالت، 19- فصل سوم: دیدگاه های قضات دادگاه حقوقی دو تهران در رابطه با 
وکالت، 20- فصل چهارم: آرای دیوان عالی کشور در رابطه با وکالت، 21- فصل پنجم: نظریه های مشورتی اداره حقوقی 

داگستری در رابطه با وکالت، 22- فصل ششم: تنظیم عملی انواع وکالت

1- پدید آورنده: منوچهر باقری مقدم
2- ناشر: بهنامی

3- رده دیویي اصلي: 347/55
4- تاریخ نشر: 1386

5- شابک: 2 ـ 71 ـ 7044 ـ 964  
6- تعدادصفحه:160
7- شمارگان: 1.500

8- قطع کتاب: وزیری
  1- مال و ملک، 2- رابطه مال و ملک، 3- مال، 4- غیرمنقول، 5- و ...

نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قرارداد وکالت

چكیده نكات و مباحث حقوق مدنی

کتاب شناسی حقوق
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1- پدید آورنده: سیدابوالقاسم نقیبی 

2- ناشر: امیرکبیر 
3- رده دیویي اصلي: 345/5507 

4- تاریخ نشر: 1386 
5- شابک: 9 ـ 1083 ـ 00 ـ 964  

6- تعدادصفحه: 458
7- شمارگان: 1.500

8- قطع کتاب: وزیری
   

اعتبار  تعریف خسارت معنوی، 4- فصل دوم: منشأ  عناوین: 1- سرآغاز، 2- بخش یکم: کلیات، 3- فصل یکم: 
جبران خسارت معنوی و تطور تاریخی آن، 5- فصل سوم: مبانی مسؤولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی، 6- بخش دوم: 
مسؤولیتهای ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اسالم و ایران، 7- فصل یکم: مسؤولیت ناشی از خسارت معنوی 
در حقوق اسالم، 8- فصل دوم: مسؤولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق ایران، 9- بخش سوم: مطالعه تطبیقی 
خسارت معنوی و روشهای جبران آن، 10- فصل یکم: مطالعه تطبیقی خسارت معنوی، 11- فصل دوم: روشهای جبران 

خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه آن 

 1- پدید آورنده: مهدی شهیدی 
2- ناشر: مجد 

3- رده دیویي اصلي: 346/5502 
4- تاریخ نشر: 1386 

5- شابک: 6 ـ 83 ـ 7820 ـ 964  
6- تعدادصفحه: 255   

8- شمارگان: 3.000
9- قطع کتاب: وزیری

عناوین: 1 ـ فصل پنجم: شروط ضمن عقد، 2 ـ مبحث نخست: ماهیت شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد، بخش 
نخست: ماهیت شرط ضمن عقد، بخش دوم: ارتباظ شرط با عقد، بحثهای تفصیلی، 6 ـ مبحث دوم: اتصال شرط به عقد 
)شرط مصرح، شرط تبانی، شرط ضمنی و شرط الحاقی(، بخش نخست: تعریف و تفکیک شرط مصرح و شرط ضمنی و 
شرط الحاقی، بخش دوم: ماهیت و وضعیت حقوقی شروط چهارگانه مصرح، تبانی، ضمنی و الحاقی، بخش سوم: تحلیل 
و نتیجه اتصال شرط به عقد، بحثهای تفصیلی،11 ـ مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد )شرط صفت، شرط نتیجه و 
شرط فعل اثباتًا یا نفیًا(، بخش نخست: شرط صفت، بخش دوم: شرط نتیجه، بخش سوم: شرط فعل، بحثهای تفصیلی، 
16 ـ مبحث چهارم: شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد، بخش نخست: شرایطی که فقدان آن منحصراً شرط را باطل 
می کند، گفتار نخست: مقدور بودن انجام شرط، بحثهای تفصیلی، گفتار دوم: با فایده بودن شرط، گفتار سوم: مشروع 

بودن شرط

خسارت معنوی 
)در حقوق اسالم، ایران و نظام های حقوقی معاصر(

شروط ضمن عقد

کتاب شناسی حقوق



)1
38

د7
سفن

تا ا
ذر

- آ
36

3و
ه 5

مار
)ش

ش
وز

آم
م 

پیا
یه 

شر
ن

175

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: این برنامه مشتمل برآراء متعددی از شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و 
کلیه آراء هیأت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه 
قضاییه است. از خصوصیات ویژه  این نرم افزار این است که کاربران به متن کامل مقرراتی که در متون آراء 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 شماره رأی وجود دارد. اغلب آراء مربوط به  این بانک تاکنون 
منتشر نشده است و از طریق وکالی دادگستری و حقوقدانان گردآوری گردیده است. برای سهولت دسترسی، 
کلیه آراء دقیقا مطالعه و برای هر رأی خالصه تهیه شده است، لذا کاربران می توانند با مطالعه خالصه هر رأی 
به محتوای آن پی برده و در صورت لزوم متن کامل را مالحظه نماید. این برنامه هر سه ماه یک بار به روز 

می شود.
 
 

نرم افزار چند رسانه ای پرونده
پدید آورنده: علی مکرم
سال انتشار: بهار 1386

تلفن:  88754208 - 88731719
آدرس: تهران -  میدان آژانتین، خیابان احمدقصیر)بخارست(، نبش خیابان 18، پالک 71، طبقه دوم، شماره 7

امکانات: این برنامه برای اتوماسیون دفاتر وکالت و ادارات حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف تهیه 
شده و قابلیت ویژه ای برای آن وجود دارد و مراحل مختلف پرونده را از بدو تشکیل تا مختومه شدن آن ثبت 
می کند و امکان تهیه دادخواست اعم از بدوی،تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری و همچنین چاپ آن بر روی 
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بین  ارتباط منطقی  برقراری  نیاز کاربران وجود دارد.  امکان طراحی فرم مورد  با  فرم های مختلف دادگستری 
از بانک مربوط به نمونه قراردادهای تیپ و بانک اطالعات  نیز استفاده  دعوی اصلی و دعاوی طاری و... و 
اشخاص و حرفه های مرتبط با دادگستری از جمله اطالعات کارشناسان رسمی دادگستری، وکالی دادگستری 
و دفاتر اسناد رسمی از دیگر خصوصیات این نرم افزار بوده و امکان تهیه گزارش های مختلف از پرونده ها وجود 
دارد. این نرم افزار می تواند وراث قانونی متوفی و میزان ارث هر یک را که در طبقات سه گانه ارث قرار گرفته اند، 
تعیین نماید. تعیین طبقات ارث و میزان سهم االرث از طرق کامپیوتر اولین بار توسط این نرم افزار صورت 

گرفته است.
 

نرم افزار چند رسانه ای بانک اطالعات حقوقی مجد
پدید آورنده:  دفتر مرکزی مجد

بهاء: 100/000  ریال  
سال انتشار: 1385

      www.majdpub.com   :سایت
تلفن:  66409422-66963386

آدرس: تهران -  میدان انقالب، ابتدای خیابان اردیبهشت، تقاطع خیابان شهدای ژاندارمری، پالک221
امکانات: خصوصیات این نرم افزار دقیقًا همان تفاوت ها و وجوه تمایز آن با نمونه های دیگر و نرم افزارهای 

مشابه است:
الف: تعداد موضوعات اصلی و مهم به اقتضای نیاز حقوقدانان است. به نحوی که عالوه بر قوانین و مقررات، 

اطالعات مربوط به آثار و منابع علمی  و نهادهای حقوقی را نیز شامل می شود.
ب: دامنة هر یک از موضوعات از گستردگی الزم برخوردار است. 

ج: نوع تعیین مقیاس و تقسیم بندی، نحوة ارائه عناوین و چگونگی ورود کاربر در این لوح فشرده مزیتی 
مهم محسوب می شود. این که  در بدو ورود، با فضایی باز و با تقسیم بندی منطقی  مواجه می شوید ذیل هر 

تقسیم بندی، دفترهای مختلف، شما را راهنمایی می کنند تا به قانون خاص برسید.
بخش های سه گانه  این لوح فشرده شامل بخش قوانین و مقررات، بخش کتب و مجالت و بخش نهادهای 

حقوقی کشور است.
سرفصل های بخش قوانین شامل: حقوقی، بین المللی، شهرداری، استخدامی، جزایی، ثبتی و اراضی، مالی 

و محاسباتی، نیروهای مسلح،  مالیاتی و راهنمایی و رانندگی است.
هر سر فصل شامل قوانین و مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و غیره می باشد.

عالوه بر قوانین و مقررات فوق آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه 
قضاییه و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ارائه شده اند.

مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی )سال 1359(،بخشنامه های ثبتی نیز در این بخش درج شده است.
در بخش کتب و مجالت، کتاب های حقوقی به شرح زیر تقسیم بندی شده است:

حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بشر، فرهنگ های لغت، حقوق خصوصی، مجالت حقوقی، متون فقه و 
اصول، حقوق بین الملل، متون انگلیسی، قوانین، حقوق عمومی، آزمون های حقوقی

قوه  کارشناسان  و  مشاوران  دادگستری،  وکالی  حقوقی،  نهادهای  کشور  حقوقی  نهادهای  بخش  در 
دفاتر  رسمی دادگستری،  کارشناسان  انتظامی،  نیروی  رسمی،  اسناد  دفاتر  دادگستری ها،   ،)187 قضاییه)ماده 

ازدواج و طالق درج شده است.
اطالعات ارائه شده در حد نام نهاد یا شخصیت حقوقی، محل اقامت و تلفن می باشد و حدودچهارده هزار و 

چهارصد نهاد در سراسر کشور را قید کرده است.

نرم افزارهای حقوقی


