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راهنمای تدوین مقاله
الف( شرایط ارسال مقاله

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

2- موضوع مقاله در زمينه فقه و حقوق باشد، مقاله  هایی که تلفيقی از دو زمينه  فوق باشند و مقاله  هایی کاربردی، در اولویت 
چاپ قرار دارند؛

3- مقاله از چهار بخش: چکيده، مقدمه، متن اصلی و نتيجه تشکيل شود و دارای حداقل 4 و حداکثر6 واژه  کليدی باشد.

4- حجم مقاله حداقل5 و حداکثر20 صفحه)هرصفحه250-400 کلمه( باشد، 

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

به همراه  مقاله  یا  نویسنده، مشخصات کامل کتاب  نام خانوادگی  و  نام  آدرس متن ترجمه شده شامل  ترجمه  متون،  6- در 

مشخصات مجموع     های که مقاله در آن درج شده یا آدرس پایگاه الکترونيکی مربوط درج شود )مجله در چاپ مقاله از نوع ترجمه 
دارای محدودیت می باشد(؛

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

8- در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل پایگاه اینترنتی قيد شود.

9- عناوین اصلی مطالب در متن مقاله با شماره های 1و2و3و... شماره گذاری شوند و عناوین فرعی ذیل عناوین اصلی به صورت 

فرعی شماره گذاری شوند. مثال: 1-1- ، 1-2- و ...

ب( روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

10- در ارجاع به کتاب، نام خانوادگی و نام نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ و سال انتشار قيد 

شود؛ مثال)کاتوزیان، 1387، ص 225(

11- در ارجاع به مقاله، عالوه بر موارد مندرج در بند 8، عنوان روزنامه یا مجله ای که مقاله در آن درج شده است نيز ذکر شود 

و عنوان مقاله بين دو گيومه قرار گيرد؛

12- فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی مؤلف تنظيم شود.

ج( روش ارجاع به منابع در متن مقاله

13- ارجاع در متن بالفاصله پس از مطلب صورت گيرد و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد و شماره صفحه یا 

صفحات مورد استناد، داخل پرانتز قيد شود؛

14- توضيحاتی که به طور غيرمستقيم به موضوع ارتباط دارند و همچنين معادل التين اصطالحات، با ذکر شماره در زیرنویس 
آورده شود.

15- مجله در ویرایش مطالب آزاد است.

16- مقاالتی که بر اساس الگوی فوق تدوین نشده باشند، چاپ نخواهند شد.
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فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

 9 جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری 

)ICC( بین المللی

مرتضی یزدانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم      17

بهمن مرادی فر- معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان کرمانشاه

وجه التزام در شروط ضمن عقد نكاح       29

ابوذر اخگر - معاون قضایی رییس کل دادگستری استان فارس و مدرس دانشگاه

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای کیفر در حقوق ایران     41

انور احمدی - کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی و بازپرس دادسرای عمومی و انقالب 

رزن

حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران    57

جواد صالحی- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

محمدرضا سخنور- وکیل پایه یک دادگستری

 

67 قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق      

محمد خانی- دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری)ره( - وکیل و مشاور حقوقی 

قوه قضاییه.

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی کشور    87

محمد رضا قنبری - معاون دادستان عمومی و انقالب اصفهان، کارشناش ارشد حقوق خصوصی 

ومدرس دانشگاه
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فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فهرست مطالب

نكاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی   95

دادرس  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  از  شناسی  جرم  و  جزا  حقوق  ارشد  کارشناس   - جعفری  علی 

دادگستری شهرستان چاراویماق 

101 بررسی تاریخی، فقهی و حقوقی قانون اصالحات ارضی    

سید بهرام پناهنده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

119 جبران خسارات مازاد بردیه      

نریمان سلیمانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - دانشکده علوم قضایی تهران

120 نمونه ای از آرای برتر دادگاه های کیفری استان     
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سـرمقالـه

یکی از حقوق بنيادین انسان، حق مصونيت حيثيت وی از تعرض است. آبروی افراد به قدری 

اهميت دارد که می توان آن را هم طراز خون آنان قرار داد. در دستورات اخالقی بزرگان دین اسالم 

به طور مکرر به لزوم اجتناب از ریختن آبروی مسلمانان تاکيد شده و ارتکاب معاصی چون تهمت و 

غيبت و اشاعه ی فحشا به نام افشاگری در زمره گناهان بزرگ و در خور آتش، ذکر گردیده است.

در  آن است که  بنيادین بشری مستلزم  به عنوان یک حق  تعرض  از  افراد  مصونيت حيثيت 

حوزه های مختلف تقنين، اجرا و نظارت به طور جدی مورد حمایت قرار گيرد. حفاظت از حيثيت افراد 

و نظارت بر حسن اجرای قوانين حمایتی مرتبط با این موضوع، از وظایف بسيار مهم قوه قضایيه 

است. عالوه بر آنکه مقامات قضایی موظف اند با قانون شکنانی که به هر بهانه و مستمسکی عرض 

و آبروی افراد را مورد هجمه قرار می دهند، برخورد نمایند، خود آنان نيز مکلف اند در آرای صادره و 

برخورد با مخاطبان آبروی آنان را حفظ کرده و شأن و منزلت انسانی آنان را محترم شمارند. یکی 

از مبانی اصلی برای توجه قضات محترم به حيثيت افراد، قانون اساسی است که به عنوان منشور 

ملی تالش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید. قانون اساسی امنيت 

قضایی را طی اصول متعددی مورد تاکيد قرار داده است اما باید بدانيم که مقدمه اجرای »امنيت 

قضایی« در کشور »امنيت فردی« است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحيح قانون در دستگاه 

قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می یابد.

»امنيت فردی« به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسالمی منبعث شده 

است چرا که فقه و حقوق اسالمی، احترام به حيثيت، جان، مال و ناموس شهروندان را از مسایل 

اساسی و مهم دانسته و در دستورات و هنجارهای اخالقی به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، بر آن 
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تاکيد نموده است. در اصل )21( قانون اساسی به صراحت آمده است: »حيثيت، جان، مال، حقوق، 

مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند« قانون 

اساسی در این اصل، به حقوق اساسی و حياتی افراد و شهروندان جامعه تاکيد می کند در عين حال 

برای حفظ همين حقوق و آزادی های تصریح شده، در چارچوب »قانون« محدودیتهایی را مجاز 

می شمارد، محدودیت های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون که برای تامين امنيت فردی در نظر 

گرفته شده و سبب می شود در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به آن، نهاد قضایی 

بتواند در چارچوب قانون این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد. از این رو اصل 

)22( قانون اساسی نيز تاکيد کرده است که »هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و 

ترتيبی که قانون معين می کند«

همچنين عالوه بر قانون اساسی، فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمينی )قدس سره( نيز که 

گذرزمان نتوانسته است آن را کهنه نماید، به عنوان یک دستور الزم االتباع، این موضوع را مورد 

تاکيد قرار داده است بنابراین پاسداری از حيثيت و آبروی اشخاص از هر طبقه، گروه و خاستگاه 

اجتماعی و عقيده سياسی وظيفه حکومت بوده و یکی از حقوق مردم بر حاکمان است نقض این 

حق به هر دليل موجب سلب اعتماد مردم به حکومت و گسترش مفاسد بزرگ در جامعه خواهد 

شد. قوه قضایيه به عنوان یک مرجع مستقل وظيفه دارد در موارد هتک حيثيت اشخاص به وظيفه 

قانونی خود عمل کرده و موجب آرامش ملک و ملت و مملکت شود و از تشهير افراد توسط ضابطان 

دادگستری که اصواًل موجب وهن منسوبان فرد و مجازات جمعی آنان نيز می شود، جز در مواردی 

که در قانون مجاز شمرده شده، جلوگيری نماید.
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چکیده

یکی از آثار مترتب بر اصل برائت، لزوم تفهيم اتهام به متهم است. تفهيم اتهام با اهميت ترین 

بداند  قانونی متهم است که  از تحقيقات مقدمانی جنایی در دادسرا می باشد، چرا که حق  بخش 

مرتکب کدام رفتار مجرمانه شده است. اهميت این حق چنان است که در بعضی از قوانين و ميثاق ها 

و اساسنامه  دادگاه های کيفری بين المللی، رعایت آن حتی به صورت غيابی پذیرفته شده است. در 

صورتی که مقام قضایی امر تحقيق بدون از تفهيم اتهام )به متهم( به تحقيقات ادامه داده یا کيفر 

اینکه تقصير آن )مقام قضایی( محرز می باشد، می توان گفت که  بر  خواست صادر نماید، عالوه 

تحقيقات انجام شده بدون از تفهيم اتهام محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی می باشد.

کلید واژ ه ها: تفهيم اتهام، متهم، حقوق متهم، ماده 129 قانون دادرسی کيفری ایران، اساسنامه 

دیوان کيفری بين المللی.

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین دادرسی 

کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری 

)ICC( بین المللی

* مرتضی یزدانی  

*کارشناسارشدحقوقجزاوجرمشناسی
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درآمد

در اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و سایر اسناد حقوقی 
ازجمله اساسنامه دیوان کيفری)1( بين المللی و قوانين موضوعه کشور)2(  ایران، حق اطالع متهم از 
دالیل و اتهامات انتسابی به عنوان، بخشی از تضمينات رعایت تشریفات قانونی حقوق دفاعی متهم 
قلمداد شده است. همان طور که سيستم      های قضایی در تعقيب و مجازات اهتمام الزم را دارند، باید با 
دقت بيشتری به تبرئه شهروندان نگاه کنند و فرصت دفاع کاماًل آزادانه و آگاهی از دالیل و اتهامات 
انتسابی را به صورت کامل فراهم نمایند. به همين جهت است که فرایند عدالت کيفری به منظور 
رعایت حداقل حقوق دفاعی متهم و تحقق اصل تساوی امکانات بين دادستان و متهم، به سمتی 
حرکت کرده که حتی »تفهيم اتهام به صورت غيابی« را پذیرفته است. در این مقاله جایگاه »تفهيم 
اتهام غيابی« در قوانين دادرسی کيفری ایران با نگاهی به اساسنامه دیوان کيفری بين المللی)3( به 

اختصار مورد بررسی قرار می گيرد.

1- مفهوم تفهیم اتهام

 در صورت حضور متهم در مرجع قضایی از طریق احضار یا جلب، مقام قضایی مکلف است به 
وی تفهيم اتهام نماید. بنابراین، قسمت مهم و پر ارزش تحقيقات مقدماتی »تفهيم  اتهام« می باشد.

بدین معنی که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. )اعتمادی 

1.ر.ک:ماده61)11بند(اساسنامهدیوانکیفریبینالمللی)ICC(باتوجهبهطوالنیبودنمتنمادهازنقلآن
خودداریشدهمواردالزمحسبموردذکرخواهدشد.

2.)الف(-اصل32قانوناساسیایران)هیچکسرانمیتوانبازداشتکردمگربهحکموترتیبیکهقانون
معینمیکند.درصورتبازداشت،موضوعاتهامبایدباذکردالیلبالفاصلهکتبا«بهمتهمابالغوتفهیمشودو...(
)ب(-ماده129قانونآییندادرسیکیفریایران)قاضیابتداهویتومشخصاتمتهم...وسپسموضوعاتهامو

دالیلآنرابهصورتصریحبهمتهمتفهیممیکندآنگاهشروعبهتحقیقمینماید.(
3.پیشنهادتأسیسیکدیواندائمیکیفریبینالمللیدرسال1980ازسویکشورهایآمریکایالتینبه
مجمععمومیسازمانمللمتحددادهشدبعدازآنکمیتهمقدماتیبرایتأسیسدیوانکیفریبینالمللیازسوی
مجمععمومیسازمانمللمتحدتشکیلشد؛همهتالشهابرایتأسیسیکدادگاهکیفریبینالمللیدرکنفرانس
رماز15ژوئنتا17ژوالی1998باحضور160کشوربهاوجخودرسیدواساسنامهدیوانکیفریبینالمللی

درآخرینروزکنفرانستصویبشد،
اساسنامهدیوانکیفریبینالمللی،متشکلازسیزدهفصلودر128مادهمیباشدوباالحاقبیشاز60کشور

بهآنازژوییهسال2002الزماالجراشد.

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...
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خياوی، حکيمی نژاد، 1388، ص122(
از سوی قاضی  یا اعمال مجرمانه به متهم  از اعالم رسمی عمل  اتهام عبارت است   تفهيم 
تحقيق به زبان و به شيو     ه ای که با توجه به وضعيت خاص هر متهم، برای او قابل درک باشد. 

)آشوری، 1383، ص87(
تفهيم اتهام یکی از اصول مسلم آیين دادرسی کيفری است؛ در قوانين موضوعه ایران، عالوه 
بر بيان صریح آن در ماده 129 قانون آیين دادرسی کيفری، در قانون اساسی هم به صراحت مورد 
پيش بينی و تاکيد قرار گرفته است. اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد: »هيچ کس را نمی توان 
اتهام  بازداشت، موضوع  دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند. در صورت 
باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبًا به متهم ابالغ و تفهيم شود.« بعد از تفهيم اتهام است که شخص 

مظنون)1( یا مشتکی عنه تبدیل به متهم می شود. 
همچنان که در اساسنامه دیوان کيفری بين المللی، واژه »متهم« از ماده 61 به بعد  که بحث 
تایيد اتهام را مطرح می کند، استفاده شده است. بند 1 ماده 61 اساسنامه دیوان در خصوص تفهيم 
اتهام مقرر نموده است: »بعد از گذشت مدت زمانی متعارف از تسليم شخص به دیوان و یا حضور 
که  اتهاماتی  تأیيد  منظور  به  را  جلسه ای  است  موظف  مقدماتی  شعبه  دیوان،  در  وی  داوطلبانه 
دادستان رسيدگی به آنها را تقاضا کرده تشکيل دهد. جلسه مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند 2، 

با حضور دادستان و »متهم« و همچنين وکيل وی تشکيل خواهدشد.«

2- ضرورت تفهیم اتهام

مقام قضایی متصدی تحقيق مقدماتی، باید به جمع آوری دالیل له و عليه متهم بپردازد و زمنيه 
اجرای عدالت بين اصحاب دعوا را فراهم نماید.

 بنابراین فرد احضار شده که از طرف شاکی ادعایی بر عليه وی ارائه شده است با توجه به اصل 
برائت، باید فرصت کافی در ارائه دفاعيات خود داشته باشد. پس تفهيم اتهام از آن جهت ضروری 

1. Suspect
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است که از یک سو، امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می سازد و تضمينات 
ناظر به حقوق دفاعی جنبۀ عملی به خود گرفته و آغاز می شود )آشوری، همان( و از سوی دیگر، 
قاضی تحقيق را مجاز می کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار     های تأمينی متوسل 
شود. اهميت تفهيم اتهام چنان است که اگر متهم خواه در یک روز و یا در روز     های متعدد مورد 
خياوی، حکيمی نژاد،  )اعتمادی  اتهام شود.  تفهيم  به وی  باید  مرحله  هر  در  گيرد،  قرار  بازجویی 

پيشين، ص126(
به نظر می رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیين دادرسی کيفری، یکی از بدیهی ترین حقوق 
متهم علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق، مستلزم تفهيم اتهام با تمام دالیل 
اقامه شده می باشد و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می توان گفت که عالوه بر محرز بودن 
تقصير مقام قضایی عهده دار امر تحقيق، ادامه تحقيقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی می باشد. 
بعد از تفهيم اتهام و یا پس از تفهيم اتهام و نبودن دالیل کافی عليه متهم، صدور قرار تامين کيفری 

وجاهت قانونی ندارد.

3- شیوه تفهیم اتهام 

 به موجب ماده 129 قانون آیين دادرسی کيفری ایران، مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات 
قيد  در صورت مجلس  و  نموده  را سؤال  متهم  نشانی  آن  از  را سؤال می نماید پس  متهم  دقيق 
می نمایدو به متهم تذکر می دهد که در صورت کتمان حقيقت و اعالم آدرس واهی احضاریه به 
همان محل ارسال می شود، پس مواظب اظهارات خود باشد. شایان ذکر است که استعالم آدرس 
دقيق متهم باعث می شود که اوراق احضاریه سریع تر ابالغ شوند و مانع از اطاله تحقيقات می شود. 
مقام قضایی باید اتهام و دالیل اقامه شده را بطور صریح به متهم تفهيم نماید و آنگاه تحقيقات را 

ادامه می دهد.
مقام  بلکه  نيست،  انتسابی صحيح  قانونی جرم  اتهام ذکر کلی مصادیق  تفهيم  در  بنابراین،   
قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکيک تشریح نماید. همچنين، ضرورت دارد دالیل ارائه شده و 
سایر مستندات از قبيل شهادت شهود و یا مکان تحقيقات محلی )در صورت تحقيق محلی( و یا نوع 
وسایل کشف شده را به متهم کاماًل معرفی نماید تا متهم بتواند از خود دفاع کند. در تفهيم اتهام 

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...
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سؤاالت باید صریح، کوتاه، مفيد، روشن، مرتبط با موضوع، باشد و سؤاالت تلقينی )یعنی کسی را 
وادار به گفتن کالمی کردن ( و اعفال، اکره و اجبار متهم ممنوع می باشد. چنانچه متهم از دادن 

پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قيد شود.)1(
در اساسنامه دیوان کيفری بين المللی این جلسه )جلسه تأیيد- تفهيم- اتهام( ترافعی خواهد بود 

به گونه ای که براساس بند 3 ماده 61 اساسنامه در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید: 
الف: یک نسخه از مدارکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان )مقام قضایی امر تحقيق( 

رسيدگی به آنها و محاکمه شخص را تقاضا کرده، دریافت دارد.
 ب: از ادله ای که مورد استناد دادستان در جلسه قرار خواهد گرفت، مطلع شود.

بر اساس بند 3 از ماده 121 آیين دادرسی و ادله، دادستان ظرف 30 روز قبل از تاریخ جلسه 

رسيدگی تأیيد اتهام، شرح جزیيات اتهامات به همراه فهرستی از ادله ایی که وی قصد دارد در جلسه 

رسيدگی ارائه نماید، برای شعبه مقدماتی و شخص مورد نظر تهيه می کند. همچنين، اگر شخص 

قصد ارائه ادله ای را داشته باشد، فهرست آن ادله را حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه به شعبه 

می فرستد.  دادستان  برای  تأخير  بدون  را  فهرست  آن  مقدماتی  شعبه  می نماید.  ارسال  مقدماتی 

ضمن به موجب بند 1 ماده 61 اساسنامه، در دیوان تفهيم اتهام، متهم با حضور وکيل وی انجام 

می گيرد.

این در حالی است که در سيستم قضایی کشور ما، به دليل خصوصيات غير ترافعی و محروميت 

متهم از حضور موثر وکيل، حتی نحوه اطالع کافی متهم از محتوای پرونده در ابهام می باشد. با این 

وجود، شایسته است که قضات کشور ما به جهت عدم اطالع کافی متهم و عدم حضور موثر وکيل 

در تحقيقات مقدماتی، در موقع تفهيم اتهام، حساسيت ویژه داشته باشند و عالوه بر استعمال روش 

صحيح تفهيم اتهام در همان جلسه، تمامی دالیل و اسباب عليه متهم را به وی معرفی نماید تا 

متهم با اعتراض به اتهامات یا ایراد و خدشه به ادله مورد استناد از سوی شاکی و دادستان یا ارائه 

ادله جدید، بتواند از خود دفاع نماید.

1.البتهقانوندادرسیکیفریبهصراحتیاحتیضمنیاعالمنکردهکهاینسکوتمتهمرابایدبهعنواندلیلی
علیهآنیالهآنتلقینمود.
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نيز  و  داده  ادامه  خود  تحقيقات  به  اتهام  تفهيم  جلسه  از  قبل  دادستان  دیوان،  اساسنامه  در   

می تواند اتهامات را اصالح نموده یا مسترد دارد و در صورت هر گونه اصالح یا استرداد باید متهم را 

همراه با دالیل آگاه نماید. در قوانين دادرسی کيفری ایران بحثی از اصالح یا استرداد دالیل اتهامی 

وجود ندارد و شاید این به خاطر خصوصيت غير ترافعی تحقيقات مقدماتی باشد.
 در اساسنامه دیوان و درجلسه تفهيم اتهام، مقام قضایی )ریيس شعبه مقدماتی ()1( از دادستان 
و متهم سؤال می کنند »که آیا آنها قصد طرح ایراد یا بيان نظراتی در خصوص مسأله مربوط به 
اداره صحيح جریان رسيدگی قبل از جلسه رسيدگی تأیيد اتهامات را دارند یا خير؟«)2( در حالی که 
در سيستم قضایی کشورما متهم در مرحله تفهيم اتهام فقط به سؤاالت پاسخ می دهد و ظاهر امر 
نظر می رسد که هر چند  به  ندارد.  را  نشان می دهد که متهم حق دخالت در تحقيقات مقدماتی 
دادرسی  آیين  قانون جدید  بازنگری  در  می توان  اما  است؛  ترافعی  غير  قضایی کشورمان  سيستم 
کيفری نگاهی جدیدتری به حقوق تدافعی متهم داشته باشيم و حقوق فردی متهم بيش از پيش 
لحاظ شود. زیرا متهم در این مرحله هم نحوه اطالع وی از محتوای پرونده در ابهام می باشد و 
هم از حضور موثر وکيل بی بهره می باشد که این مسائل مغایر با اصل تساوی سالح ها که از جمله 

تضمينات مهم تحقيقات و محاکمه منصفانه است.

4- آیا تفهیم اتهام غیابی امکان پذیر است ؟
در اساسنامه دیوان تفهيم اتهام دارای آنچنان اهميتی است که حتی تحت شرایطی  که در ماده 
61 آن ذکر شده، امکان تفهيم اتهام غيابی هم وجود دارد. طبق بند 2 ماده 61 اساسنامه دیوان 
»در صورتی که متهم حق حضور خود را ساقط کرده باشد، یا فرار کرده و همه اقدامات در جهت 
حضورش در دیوان و اطالع از اتهامات انتسابی بی نتيجه مانده باشد در آن صورت شعبه مقدماتی 
رأسًا و یا به تقاضای دادستان جلسه ای را در غياب متهم جهت تفهيم اتهام تشکيل خواهد داد. 

1.اختیارنظارتقضاییبرتحقیقاتمقدماتیرابه»شبعهمقدماتی«کهازارکاندیوانوباحداقل6قاضیکه
دارایتجزیهدادرسیکیفریمیباشند،سپردهشدهاست،ولیجایگاهدادستانبهعنوانرکنمستقلقضاییمتصدی
تحقیقاتمقدماتیهیچمنافاتیبالزومنظارتقضاییشعبهمقدماتیبرعملکردویندارد،شعبهمقدماتیدارای
وظایفواختیاراتمتعددیمیباشد،بهعنواننمونهنظارتبرحسنجریانتحقیقوخصوصاحفظحقوقمتهم
تشکیلجلسهتفهیماتهام،رسیدگیبهدرخواستدادستاندرمورددستوراتوقرارهامانندبازداشتیااحضارو...
ازجملهاینوظایفاست.)بهبرایمطالعهبیشتردرموردشعبهمقدماتیدیوانکیفریبینالمللیرجوعشودبه

مواد53تا61اساسنامهدیوانکیفریبینالمللی(
2.بندهای3و4آییندادرسیوادلهدیوانکیفریبینالمللی،رک:)صابر،1388،ص164(
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همچنين، در صورتی که شعبه مقدماتی حضور وکيل را در راستای اجرای عدالت بداند، وکيل به 
نمایندگی از متهم در جلسه حاضر می شود.«

پيش بينی تفهيم اتهام غيابی در دیوان با شرایط مذکور، شاید برای حفظ جایگاه دیوان مثمرثمر 
دیوان حق  کار  به  اعتقاد  عدم  یا  به دالیل سياسی  بنا  متهم  دیوان،  در  است  ممکن  مثاًل  باشد؛ 
حضورش هنگام تفهيم اتهام را ساقط کرده باشد. اما به نظر می رسد چنين راهکار هایی در حقوق 
ملی کشورها مفيد فایده نمی باشد. در سيستم قضایی کشور ما و در مجموعه قوانين دادرسی کيفری 
چنين شرطی مبنی بر»تفهيم اتهام غيابی« پيش بينی نشده است. زیرا اگر در دیوان چنين شرطی 
وجود دارد، رویه معمول آن است که وکيل به نمایندگی از شخص متهم حضور پيدا می کند. در 
حالی که در سيستم قضایی کشور ایران، تحقيقات مقدماتی غير ترافعی می باشد. به هر حال، تفهيم 
اتهام در قوانين دادرسی کيفری ایران از آنچنان اهميتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن موجب 
تعقيب انتظامی و محکوميت از درجه 4 به باالست. )اعتمادی خياوی - حکيمی نژاد، پيشين، ص 

)124

نتیجه
تفهيم اتهام به متهم در قوانين دادرسی کيفری و اساسنامه دیوان کيفری بين المللی دارای 
شباهت ها و تفاوت هایی است که ناشی از سيستم حقوقی حاکم بر هر دو مرجع قانونی است. از 
یک سو، سيستم قضایی ایران ملهم از سيستم تفتيشی می باشد؛ یعنی تحقيقات محرمانه، مکتوب، 
سری، غيرترافعی و توسط بازپرس انجام می گيرد. اما اساسنامه دیوان، در صدد تعادل بين سيستم 
تفتيشی و ترافعی می باشد و تحقيقات آن توسط دادستان صورت می گيرد. در عين حال، هرچند در 
اساسنامه دیوان چنين شرطی یعنی »تفهيم اتهام غيابی« پيش بينی شده است و این امر به ظاهر 
تالشی در جهت تامين حقوق متهم و یا تسریع در امر تعقب و تحقيق می باشد، اما دارای ایرادتی 
می باشد؛ اول اینکه مشخص نيست که آیا کاربرد چنين تفهيم اتهامی با اجرای عدالت و اصول 
حاکم بر تحقيقات مقدماتی سازگار است؟ دوم آیا تفهيم اتهام غيابی به فردی که بزه منتسب به 
وی می باشد، به فرض حضور وکالی مدافع وی، با اصل تساوی امکانات بين دادستان و متهم و... 

در مغایرت نمی باشد؟ )1(
در پاسخ می توان گفت که فلسفه تفهيم اتهام، با توجه به آثار حاصل از آن، تفهيم اتهام به 
خود شخصی است که مرتکب جرم شده است نه تفهيم اتهامات موکل به وکيل. از سوی دیگر، هر 
1.اصلتساویامکاناتبینداستانومتهمیعنیالزاممرجعقضاییبهفراهمآوردنشرایطدفاعبرابربرای

طرفیندعواجهتارائهدفاعیاتخویش.
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چند حضور وکيل دارای نقش مهمی در کمک به تفهيم اتهام و توسعه قضایی و باعث به کارگيری 
روش      های علمی و قانونی تفهيم اتهام توسط مقامات قضایی می شود، اما حضور خود بزهکار الزم 
و ضروری است. چه بسا در جلسه تفهيم اتهام، از سوی متهم واقعيت دیگری از اتهامات یا جرایم 

ارتکابی باز گو شود یا اینکه اعتراض و ایراد جدیدی ارائه نماید.
کيفری  دیوان  اساسنامه  در  متهم  به  غيابی  اتهام  تفهيم  که  می رسد  نظر  به  حال،  هر  در   
بين المللی مطلق نبوده و مشروط به اسقاط حق حضور توسط متهم یا فرار اوست )بند 2 ماده 61 
اساسنامه دیوان(. همچنين، به لحاظ جایگاه و صالحيت بين المللی و اهميت جرایم مورد صالحيت 
آن )جنایات نسل کشی، ضد بشریت، جنگی و تجاوز( و اهتمام جامعه بين المللی در برخورد با چنين 
جرایمی، مفيد فایده باشد. اما همان طور که در مجموعه قوانين کيفری ایران چنين روشی مبنی 
بر تفهيم اتهام غيابی پيش بينی نشده است، به نظر می رسد چنين روش تفهيم اتهامی در حقوق 
کيفری کشور ایران سوای اینکه پيرو سيستم تفتيشی یا ترافعی باشد، مثمر ثمر و عملی نباشد؛ زیرا 
تفهيم اتهام در لغت یعنی فهماندن و این فهماندن باید به خود بزهکار باشد نه به وکيل وی. حضور 
وکيل فقط در جهت کمک به متهم و به کار بردن روش      های قانونی و دفاع درمقابل ادله شاکی 
و دادستان می باشد، همچنان که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیين دادرسی مدنی )مصوب79( 
»اقرار، سوگند، لعان و... قابل توکيل نمی باشد.« بنابراین، تفهيم اتهام هم قابل توکيل نمی باشد و 

نمی توان اتهامات متهم را به وکيل تفهيم نمود و تفهيم اتهام قائم به شخص بزهکار می باشد.
اتهام غيابی در سيستم قضایی و قوانين دادرسی  باید تاکيد کرد که روش تفهيم  در نهایت، 
کيفری ایران نه جایگاهی دارد و نه پذیرش آن مفيد فایده می باشد، بلکه در تضاد آشکار با حداقل 
حقوق دفاعی متهم می باشد و بهتر آن است که قانونگذاران )ملی و فراملی( به جای ابداع چنين 
روش هایی، تالش در جهت کاربردی کردن تفهيم اتهام و به کار بردن روش     های علمی و اصولی 

در تفهيم اتهام باشند. 
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چاپاول،نشرعصراندیشه،تهران1388
انتشاراتوزارت آییندادرسیکیفری،جدوم،چاپچهارم،سازمانچاپو 2.آشوری،محمد،

فرهنگوارشاداسالمی،تهران1383
3.کریانگ،ساک-کیتی،چایساری،.حقوقکیفریبینالمللی،ترجمهحسینآقاییجنتمکان،

چاپدوم،تهران،انتشاراتجنگل
4.صابر،محمود،آییندادرسیکیفریبیالمللی،چاپاول،نشردادگستر،تهران،1388

جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین...
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چکیده

اصل نسبی بودن آرای صادره متضمن این مفهوم است که اثر رأی فقط نسبت به طرفين دعوا 
و قائم مقام قانونی آنان قابل تسری است. با وجود این، در عمل اثر رأی در مواردی محدود به 
طرفين نمی ماند و ممکن است حقوق اشخاص ثالث را متأثر سازد. قانون گذار در مرحله دادرسی 
با تعبيه راهکارهایی چون ورود ثالث و در مرحله پس از صدور حکم با پيش بينی اعتراض ثالث به 
حمایت از حقوق اشخاص ثالث پرداخته است. در مرحله اجرای حکم نيز اعتراض ثالث یک رویکرد 

قانونی جهت دفاع از منافع شخص ثالث است.

 کلید واژ ه ها: اصل نسبی بودن، اجرای احکام، شخص ثالث، اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث 
در مرحله اجرای حكم 
* بهمن مرادی فر 

*معاونآموزشوتحقیقاتدادگستریکلاستانکرمانشاه
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درآمد
در فرآیند دادرسی مدنی، تعلميات دادگاه منحصر به طرفين پرونده بوده و به تبع آن حکمی که  
در نهایت صادر خواهد شد، از نظر اثر بخشی از اثر نسبی برخوردار و مختص موضوع بوده و آثار آن 
دامنگير طرفين، وراث و قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. ماده 4 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی، با اشاره به همين مطلب، یادآور می شود: »دادگاه ها مکلفند در مورد 

هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمایند و نباید به طور عام و کلی حکم صادر کنند.«
اما گاه اشخاص ثالث که از یک فرایند دادرسی اطالع می یابند، نسبت به حق خود احساس 
خطر می کند و اگر سکوت اختيار نموده و وارد جریان دادرسی نشوند چه بسا در نهایت، حکمی که 
از طرف دادگاه صادر خواهد شد، موجبات تضّرر آنان را فراهم سازد و به حقوق آنان خلل وارد سازد. 
ورود در جریان دعوی ضابطه مند بوده و از قواعدی برخوردار است. گاه پروند های مطرح است که 
هنوز منجر به صدور رأی نشده است، خواه در دادگاه بدوی در جریان باشد یا در دادگاه تجدیدنظر.

دخالت اشخاص ثالث در این مرحله از دادرسی تحت عنوان »ورود ثالث« مطرح و به کسی که 
مدعی حّقی است و در دادرسی دیگران وارد می شود »وارد ثالث« می گویند. مواد 130 تا 134 قانون 
آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379/1/28 یعنی مبحث دوم این 
قانون، به بحث ورود ثالث اختصاص یافته و ماده 130 آن اشاره می دارد: »هرگاه شخص ثالثی در 
موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقاًل حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن 
یکی از طرفين ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده است، وارد دعوا گردد، 

چه این که رسيدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر.« 
حق استقاللی آن است که مثاًل اینکه دعوایی راجع به مالکيت ملکی بين اشخاص الف و ب 
مطرح است و شخص »ج« خود را مالک آن می داند. اما ذی نفع بودن در محق شدن یکی از طرفين 
یا حق تبعی همانند اینکه شخص»ج« فروشندة ملک به شخص »ب« بوده و حال در دعوای بين 
»الف و ب« برای مالکيت ملک، اگر »الف« در دعوا پيروز شد، در نتيجه شخص »ب« از باب درک 
مبيع به شخص »ج« مراجعه خواهد کرد و بدین وسيله اگر »ب« در دعوا پيروز گردد نفع شخص 

»ج« به تبع تامين می گردد.
اما گاهی اشخاص ثالث از جریان دادرسی اطالع حاصل نمی کنند تا اینکه پرونده بين اصحاب 
از جریان  از صدور رأی  ثالث که پس  به صدور رأی می گردد. حال شخص  اصلی دعوی منجر 
دادرسی مطلع شده است، چنانچه رای قطعی شده باشد و یا اینکه رأیی از دادگاه بدوی صادر شده 

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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باشد، اما تا آن زمان نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهی تقدیم نشده باشد، می تواند به آن 
اعتراض نماید. این طریق اعتراض تحت عنوان اعتراض شخص ثالث مطرح است و فصل دوم 
یعنی مواد 417 تا 425 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی را به خود 

اختصاص داده است. 
ماده 417 به عنوان نخستين ماده این فصل آورده است: »اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر 
شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی 
به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رأی اعتراض 
نماید.« چنين اعتراضی قبل از اجرای حکم قابل طرح است و بعد از اجرا تنها در صورتی قابل اعمال 
می باشد که حقوقی را که اساس و مأخذ اعتراض می باشد، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده 
باشد. این اعتراض می تواند نسبت به هر گونه رأیی که از محاکم عمومی، انقالب، تجدیدنظر و حتی 
رأی داور با رعایت شرایط قانونی، صورت پذیرد. اما در کنار روش مزبور یعنی ورود ثالث و اعتراض 
به رای صادره، شق دیگری از اعتراض شخص ثالث وجود دارد که شيرازه اصلی بحث این مقاله را 

تشکيل می دهد و آن اعتراض ثالث در مرحله اجرای حکم و راجع به مال توقيف شده است.

1- اعتراض ثالث در مرحله اجرای حکم
این تأسيس حقوقی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام را تشکيل می دهد. 

اساسًا فرایند اجرای حکم بایستی به گونه ای باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نسازد. 
یعنی، اگر مالی در اجرای حکم دادگاه توقيف می شود، لزومًا بایستی از اموال محکوم عليه باشد 
اما ممکن است در اثر اشتباه و یا در سایه اغراض و تعّمد احيانًا اموال شخص ثالث به عنوان مال 

محکوم عليه معرفی و به تبع توقيف گردد. 
بدهيم  امکان و فرصت دفاع  به وی  نداریم  نگه  بسته  را دست  ثالث  دارد که  اقتضاء  عدالت 
و راهکار حقوقی را بر رویش بگشایيم. مواد یاد شده از قانون اجرای احکام مدنی چنين افقی را 

گشوده است.
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: »هرگاه نسبت به مال منقول یا غيرمنقول 
یا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا 
سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقيف است، توقيف رفع می شود در غير این صورت 
عمليات اجرایی تعقيب می گردد و مدعی حق برای جلوگيری از عمليات اجرایی و اثبات ادعای خود 

بهمن مرادی فر 
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می تواند به دادگاه شکایت کند.«
در خصوص این ماده که ناظر بر توقيف عمليات اجرایی در اثر اعتراض شخص ثالث به عمليات 
التفات الزم به عمل  اجرا )نه به اصل حکم است(، قانون گذار با تصویب ماده فوق به موارد ذیل 

آمده است. 
1-1- امکان شکایت معترض ثالث در تمام مراحل اجرای حکم

در هر مرحله از اجرای یک حکم، چنانچه روند اجرا منجر به توقيف اموال شخص ثالث گردد 
فارغ از هر گونه مهلتی برای ثالث امکان شکایت وجود دارد. 

1-2- عدم رعایت تشریفات قانونی:
در دعاوی حقوقی قانون گذار طی قانون آیين دادرسی مدنی برای طرح هر دعوایی تشریفات 
مربوط به خود را الزم شمرده و چون این قوانين آمره هستند، دادگاه بایستی لزومًا به آن پایبند 
باشد و حتی تراضی طرفين نمی تواند موجبات اغماض از این قواعد را فراهم آورد. پار ه ای از این 
با نسخ الزم، وفق موازین  تقدیم دادخواست  تقریبًا در همه دعاوی جاریست،  قواعد  تشریفات و 
مربوطه به خود، پيوست ضمائم و دالیل، ضم دالیل مثبت سمت در موارد خاصی، تأدیه هزینه 
دادرسی، تقویم خواسته در مورد دعاوی مالی و ...... تعيين وقت رسيدگی از سوی دادگاه ابالغ وقت 

در قالب اخطاریه کتبی و غيره از جمله این تشریفات است.
اما در مورد اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرایی، قانون گذار با دور زدن آیين دادرسی، بر 
قاعده کلی، استثنایی ویژه قائل شده و معترض را از رعایت این تشریفات معاف و با استعمال لفظ 
نکات جملگی  این  ندارد.  نيز ضرورت  دادخواست  فرم مخصوص  در  آن  تنظيم  »شکایت« حتی 

موضوع ماده 147 است که به آن خواهيم پرداخت.

2- چگونگی رسیدگی توسط دادگاه به اعتراض ثالث
اینکه  را در دو مرحله تفکيک نموده است. نخست  ثالث  اعتراض شخص  ماده 146 بررسی 
ادعای معترض ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ 

توقيف باشد.
شيوه،  همان  به  نيز  رسمی  اسناد  دیگر  همانند  و  است  رسمی  سند  اعالی  فرد  دادگاه  حکم 
تاریخی که بر آن قيد می شود، بر اساس ماده 1305 قانون مدنی چنين تاریخی نه تنها در مقابل 
طرفين بلکه حتی بر عليه اشخاص ثالث معتبر است. لذا تاریخی که بر آن نگاشته شده برای احراز 

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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تقدم و تأخر سند بر تاریخ توقيف مالی کافی است. حال اگر تاریخ حکم یا سند ابرازی مقدم بر تاریخ 
توقيف بود، بدون رسيدگی ماهيتی و به فوریت امر از مال توقيف شده، رفع توقيف می شود.

اما ذکر نکاتی در مورد همين قسمت از ماده ضروری است:
الف- پيرامون اینکه دستور صادره در اجرای ماده 146 آیا یک تصميم اداری است یا قضایی و 
آیا صدور آن از وظائف دادگاه است یا قاضی اجرای احکام نيز از چنين اختياری برخوردار می باشد، 
اختالف نظر وجود دارد؛ این اختالف نظر حتی در نظریات صادره از طرف اداره حقوقی قوه قضایيه 
نيز مشهود است. به گونه ای که در نظریه شماره 7/7926ـ مورخ 77/12/1 تصميم را ماهيتًا قضایی 
اما نظریات شماره 7/8888 مورخ  اجرا.  نه  را دادگاه می داند  اتخاذ تصميم  برای  و مرجع صالحه 
اداری  مؤید  مورد  75/11/18، حسب  مورخ   7/7293 و   76/12/30 مورخ  7/1380ـ  و   80/10/4
دانستن تصميم و صالحيت دادگاه است. دامنه این اختالف نظر به نظرات قضایی قضات نيز کشيده 
شده به نحوی در یک بررسی به عمل آمده اکثریت چنين تصميمی را اداری و در صالحيت قاضی 
سرپرست واحد اجرای احکام و اقليت آن را یکی از صور اختالف ناشی از اجرای احکام و مستفاداز 
بررسی  را در صالحيت دادگاه می دانند و اعضاء کميسيون  دانسته و حل آن  آن تصميم قضایی 
مجموعه نشست  های قضایی کل کشور، مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، بدون تعرض 

به قضایی یا اداری بودن تصميم، مرجع صالح برای اتخاذ آن را قاضی اجرای احکام دانسته اند.
بر  که  آثاریست  است،  ابهام  موجب  آن  بودن  قضایی  یا  اداری  بحث  خصوص  در  که  آنچه 
تصميمات قضایی مترتب است، همانند قابليت تجدیدنظر خواهی. اما منافاتی ندارد که یک تصميم 
قضایی در عين حال از شمول برخی از آثار همانند تجدیدنظرخواهی خارج شود و قطعی باشد. به 
نظر نگارنده اواًل تصميم اداری است و ثانيًا مرجع صالحه برای صادر کردن آن قاضی اجرای احکام 
است. مؤید این استدالل سياق ماده است. زیرا اگر در ماده دقت کنيم، از نحوه انشاء آن به خوبی در 
می یابيم که اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقيف باشد، رفع توقيف 
به عمل می آید. در غير این صورت، مدعی باید به دادگاه مراجعه نماید. یعنی در شق نخست ماده 
مدعی که ادعایش همان شکایت است، در واقع و نفس االمر مراتب را به اجرای احکام منعکس 
نموده است و قسمت دوم که به معترض اجازه داده که چنانچه شرایط قانونی شق نخست ماده 
فراهم نبود، به دادگاه شکایت کند. به عبارت دیگر، تا قبل از این مرحله، اجرای احکام صالح بوده 
و به تبع دستور مزبور یک دستور اداری )رفع توقيف( خواهد بود. اما تردیدی در اینکه دادورز اجازه 

صدور چنين دستوری نخواهد داشت وجود ندارد.
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ب- بحث دوم ماده 146 قانون اجرای احکام راجع به جایی است که یا حکم قطعی و سند 
ابرازی )حسب مورد( از سوی معترض ثالث از نظر تاریخ موخر بر تاریخ توقيف باشد و یا اینکه 
مدعی، حکم قطعی یا سند رسمی در دست نداشته باشد. در این موارد، ماده قيد کرده که عمليات 
اجرایی تعقيب می گردد و مدعی حق برای جلوگيری از عمليات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند 

به دادگاه شکایت کند.
ج- با شکایت معترض به دادگاه، موضوع اجرای ماده 147 قانون مزبور به ميان می آید. یعنی 
دادگاه به منظور سهولت بررسی بدون رعایت تشریفات قانونی مفاد شکایت را به طرفين ابالغ و 
طرفين را به هر شيوه ممکن دعوت به رسيدگی می نماید. اولين موضوع قابل بحث در این ماده این 
است که شکایت بایستی به طرفين محکوم له و محکوم عليه هر دو مطرح شود در غير این صورت 
قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد. مؤید این موضوع آراء شماره 350ـ77/6/12 شعبه 27 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ثالث در تمام مراحل بدون  اجرای احکام مدنی می گوید: »شکایت شخص  قانون  ماده 147 
رعایت تشریفات آیين دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسيدگی می شود. مفاد شکایت به 
طرفين ابالغ می شود و دادگاه به دالیل شخص ثالث و طرفين دعوا به هر نحو و در هر محل که 
الزم بداند رسيدگی می کند. در صورتی که دالیل شکایت را قوی یافت. قرار توقيف عمليات اجرایی 

را تا تعيين تکليف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمين مقتضی، دستور 
رفع توقيف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف 

شده نيز به ترتيب فوق رسيدگی خواهد شد. 
تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم عليه بجای مال مورد اعتراض معرفی 
از مال مورد اعتراض رفع توقيف می شود و رسيدگی به  نماید. در این صورت آن مال توقيف و 

شکایت شخص ثالث نيز موقوف می گردد.« 
اگرچه قانون گذار لفظ شکایت بکاربرده است اما برخی حقوق دانان معتقد به تقدیم دادخواست 

هستند. 
در خصوص این ماده ذکر نکاتی ضروری بنظر می رسد.

در خصوص قابليت تجدیدنظر یا قطعی بودن آن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی 
دادنامه شماره 1138ـ 75/10/3 استدالل کرد که قانون گذار تصور داشته بدون رعایت تشریفات به 
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موضوع اعتراض رسيدگی شود و اشار ه ای به قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه ننموده است.
در نظریات ارائه شده در نشست  های قضایی قضات دادگستری ها باز این اختالف نظرها مشهود 
است. برخی چنين تصميمی را حکم و تابع قواعد عمومی داشته اند؛ یعنی اگر مالی بازداشت شده که 
شخص ثالث نسبت به آن اظهار حق می کند، بيش از سه ميليون ریال ارزش داشته باشد، رأی قابل 
تجدیدنظرخواهی خواهد بود واال قطعی است. این نظر نمی تواند قابل پذیرش باشد؛ زیرا قانون گذار 
را در  آیين دادرسی مدنی  قانون  به خواسته موضوع مواد 63 و 98  اعتراض  به تقویم خواسته و 

خصوص ماده 147 اجرای احکام تصریحی ننموده است.
برخی استدالل می کنند که اگر بگویيم که دعوی مالی و قابل تجدیدنظرخواهی است، در عين 

حال قائل به عدم لزوم تقویم باشيم، این امر بی معنی است و به نظر آنان این تصميم قطعی است.
عد ه ای با استدالل اداری دانستن این تصميم معتقد به قطعی بودن آن هستند. موضوعی که 
باعث تفسير های متعدد شده است، اصطالح »تمام مراحل« است که قانون گذار قيد کرده است: 
هزینه  پرداخت  و  دادرسی  آیين  تشریفات  رعایت  بدون  مراحل  تمام  در  ثالث  شخص  »شکایت 
دادرسی رسيدگی می شود.....« گروهی منظور از »تمام مراحل« را مراحل اجرا و رسيدگی در دادگاه 
دانسته و معتقد به قابليت تجدیدنظر خواهی هستند. گروهی دیگر همصدا با آنان، اما با استدالل 
متفاوت از این نظر که تمام مراحل را شامل بدوی و تجدیدنظر می دانند، قائل به قابليت تجدیدنظر 
خواهی می باشد. اما در مقابل آنان که قائل به قطعيت تصميم هستند، تفسيرشان از »تمام مراحل«، 

مراحل بدوی و اجرایی است.
اداره حقوقی طی دو نظری های که اقناع برانگيز به نظر نمی رسد، قائل به قابليت تجدیدنظر 
خواهی می باشد. در نظریه شماره 6134/ 7 مورخ 1380/10/2 با استناد به شق »ج« ماده 331 
خواهی  تجدیدنظر  قابل  را  آن  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیين  قانون 
می داند.)1( در نظریه دیگری شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 بدون استناد مواد قانونی در روابط با 

قابليت تجدیدنظر خواهی معتقد به قابليت تجدیدنظر خواهی گردیده است.
اما در یک تحليل و نتيجه گيری نهایی نگارنده معتقد به قطعی بودن تصميم مرجع بدوی است. 

زیرا:
اواًل: هنگامی که قانون گذار آن را فارغ از تشریفات تقویم خواسته، اعتراض به خواسته، افزایش 

درخواست قابل زیر »احکام مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین قانون 331 ماده .1
تجدیدنظرمیباشد«:

ج(حکمراجعبهمتفرعاتدعوادرصورتیکهحکمراجعبهاصلدعویقابلتجدیدنظرباشد.
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و کاهش خواسته، تأدیه هزینه دادرسی بر مبنای آن و ارزیابی بهای خواسته از طریق دانسته چگونه 
می توان آن را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت:

1- ماده 331 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی تجلّی آخرین ارادة 
مقنن در بحث تجدیدنظر خواهی است و هيچ یک از بند های سه گانه آن، داللتی بر قابل تجدیدنظر 

خواهی بودن تصميم دادگاه بدوی در رابطه با ماده 147 قانون اجرای احکام ندارد.
مستمسک  را  شده  یاد  قانون   331 ماده،  ج  بند  نمی توان،  حقوقی  اداره  نظر  خالف  بر   -2
تجدیدنظر خواهی قرار داد. زیرا متفّرعات دعوی از نظر قابليت تجدیدنظر خواهی از اصل دعوی 
پيروی می کند و در ما نحن فيه مال ثالث که توقيف شده نمی تواند تحت شمول عنوان متفّرعات 
باید قائل به تفکيک شد و  دعوی بگنجد و عالوه بر آن در این صورت، بر اساس اصل دعوی 

تصميم دادگاه را برحسب مورد قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی دانست.
3- هر جا که دربارة قابل تجدیدنظر خواهی یا قطعی بودن حکمی تردید شود، باید به اصل 
رجوع کرد. اصل که در ماده 5 قانون آیين دادرسی منعکس شده بر قطعيت احکام است و ماده 
331 استثنائات را احصاء نموده است و موضوع معنونه تابع اصل است زیرا استثناء را باید در مورد 

خاص خود بکار برد.
4- بر خالف تفسير آنهایی که »تمام مراحل« را شامل بدوی و تجدیدنظرخواهی دانسته اند، 
سياق ماده چنين تفسيری را نمی تابد و اقرب به صواب اعم دانستن از مراحل اجرا و بدوی است. 

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر دادگاه واجد شعب متعدد باشد کدام شعبه 
صالح به رسيدگی خواهد بود؟

قطعًا دادگاه صادر کنندة حکم بدوی صالحيت دارد. این موضوع هم از ماده 5 قانون اجرای 
تبع صدور  به  استنباط می گردد. هم  دانسته،  دادگاه  آن  را در صالحيت  اجرایيه  احکام که صدور 
اجرایيه و از متفّرعات اجرایيه دانستن اقرب این است که همان شعبه را صالح بدانيم. نظریه شماره 

7/7529ـ مورخ 80/10/29 اداره حقوقی دادگستری مؤید این استدالل است.
د- هرگاه اجرایيه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از حکم کيفری صادر شده باشد، مرجع رسيدگی 
به اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام همان شعبه کيفری است. این نظر مورد تأیيد 

شعبه 23 دیوان عالی کشور در رأی شماره 679ـ 69/12/7 قرار گرفته است.
هـ- در مورد اموالی که در اجرای آراء صادره از شورا های حل اختالف صادر می شود، مرجع 
رسيدگی به شکایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام، از طرف کميسيون پاسخگویی اداره کل 
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شورا های حل اختالف، همان مرجع ) شورای حل اختالف( شناخته شده است حال آنکه این پاسخ 
به ماده 146 که عنوان دادگاه به کار برده در تباین است.

در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیين  قانون   75 و   74 مواد  اجرای  در  هرگاه  و- 
به  ثالث نسبت  توقيف گردید و  مالی  بازپرس  ناحيه  از  تأمين صادره  قرار  اجرای  امور کيفری در 
بایستی در دادگاه بررسی شود )مجموعه نظریات قضایی قضات  این اعتراض  آن معترض باشد. 

دادگاه های حقوقی 2ـ مستقل (.
ز- اصطالح شکایت که در ماده 146 به کار رفته ) در فرض قائل نشدن به لزوم دادخواست( 

نباید موجب مغلطه گردد. چون ماهيت امر حقوقی است باید ثبت حقوقی شود.
ح- در رابطه با اینکه آیا محاکمه در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام صرفًا قرار توقيف 
عمليات اجرایی صادر خواهند نمود یا اینکه عالوه بر آن، در رابطه با ماهيت مالکيت مال نيز اعالم 
نظر خواهند نمود، اختالف نظر است. عد ه ای معتقدند در دادگاه صرفًا قرار توقيف عمليات اجرایی 
صادر و ثالث می بایست برای اثبات مالکيت مال اقدام به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات نماید. 
برخی دیگر معتقدند که عالوه بر قرار توقيف عمليات اجرایی نسبت به مال توقيف شده، رفع توقيف 

از آن، دادگاه می بایست در ماهيت امر نيز بدون رعایت تشریفات اعالم نظر نماید.
نظر اخير صائب تر به نظر می رسد زیرا در شق اول ماده 146، ابراز سند رسمی یا حکم قضایی 
خود مبين مالکيت بوده و معترض ثالث مستغنی از اثبات مالکيت می باشد. در سایه این استغنا آنها 

نياز به توقيف عمليات اجرایی می باشد که با انجام آن مقصود حاصل است.
اما در مورد قسمت اخير ماده 146، که بر اساس ماده 147 مورد رسيدگی واقع می شود، الزمۀ 
صدور قرار توقيف عمليات اجرایی، بررسی مالکيت مال است و لذا الزم می آید در دادگاه در ماهيت 

امر غور نماید. 
آنچه در ماده مواد 146 قانون اجرای احکام ذکر شده، راجع به جایی است که مال توقيف شده 
از محکوم عليه،  به  برای اخذ محکوم  بلکه در اجرای حکم دادگاه  عينًا حکم دادگاه واقع نشده، 
به عنوان مالی از محکوم عليه توقيف گردیده است. اما گاهی که یک مال عينًا مورد حکم دادگاه 
واقع و سپس در اجرای حکم توقيف می شود، در زمان اجرا، شخص ثالث از حکم اطالع یافته و با 
اعتراض به آن مدعی وجود حقی نسبت به آن مال است. به عنوان مثال، در هنگام اجرای حکم خلع 
ید از یک واحد مسکونی متصرف مال، شخصی غير از محکوم عليه است و چنين شخصی مدعی 
است که واحد مسکونی مزبور را خریداری کرده است. اعتراضی که به این نحو از ناحيه شخص 
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ثالث مطرح می شود در ماده 44 قانون اجرای احکام منعکس است. متن ماده چنين است: »اگر عين 
محکوم به در تصرف کسی غير از محکوم عليه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نيست مگر اینکه 
متصرف مدعی حقی از عين یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز ) مأمور 

اجرا( یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صالحيتدار مراجعه کند.«
و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخير اجرای حکم به 

قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات ادامه خواهد یافت.«
نکاتی که در این رابطه مطرح است:

اواًل: موضوع ماده عين معين است که موضوع حکم واقع می شود لذا ماده منصرف از هر گونه 
حقوق دینی یا کلی است. 

ثانيًا: معترض ثالث باید پس از آنکه مدعی حق است از دایره اجرا استهمال به عمل می آورد. 
متعاقب مهلت یک هفته ای که دایرة اجرا اعطاء خواهد کرد و شخص ثالث بایستی دو کار انجام 

دهد:
اول:  اینکه ظرف مهلت مزبور در دادگاه صالح طرح دعوی نماید. 

دوم: اینکه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مهلت مزبور قراری دائر بر تأخير اجرای حکم از سوی 
دادگاه به دایره اجرا ارائه نماید وااّل جریان اجرا ادامه خواهد یافت.

ثالثًا: در رابطه با مهلت مزبور این سؤال مطرح می شود که آیا مهلت پانزده روز برای اخذ قرار 
تأخير اجرای حکم از ابتدای یک هفتۀ مهلت اعطایی از دایره اجرا محاسبه می شود، یا از تاریخ 
انتهای آن؟ بحث های مختلفی در این خصوص مطرح است که نگارنده با غمض عين از پار ه ای 
از آنها با این نتيجه مطلب را خاتمه می دهد که شخص ثالث ابتدا مهلت یک هفته ای برای طرح 
دعوی اخذ خواهد کرد. چنانچه در ظرف این مهلت طرح دعوی ننماید، مأمور اجرا به ادامه عمليات 
اجرایی خواهد پرداخت. لکن در صورتی که شخص ثالث در این مدت طرح دعوی نماید، می بایست 
گواهی تقدیم دادخواست و طرح دعوی را با مأمور اجرا تقدیم نماید. با تقدیم این گواهی، مأمور 
اجرا از وقوع طرح دعوی مطلع خواهد شد. تاریخ طرح دعوی که بوسيله گواهی فوق معلوم می شود 
ابتدای شروع مهلت پانزده روزه برای اخذ قرار تأخير اجرای حکم خواهد بود. به هر حال مهلت  های 
مزبور بين پانزده تا بيست و یک روز در نوسان خواهد بود. و در مواردی تردید قطعًا باید قائل به 
21 روز بود. از آنجایی که مهلت  های مزبور قانونی است به نظر نگارنده، ایام ابالغ و اقدام نباید در 

شمار روز های مزبور به حساب آید.
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رابعًا: دادگاه صالح در مورد ماده 44 قانون اجرای احکام لزومًا دادگاه صادر کننده اجرایيه نخواهد 
بود، بلکه مدعی می بایستی با رعایت قواعد صالحيت موضوع فصل اول از باب اول قانون آیين 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، طرح دعوی نماید. 
خامسًا: بایستی توجه داشت که بين اعتراض شخص ثالث که در اجرای ماده 44 قانون اجرای 
احکام به عمل می آید، با آنچه که موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیين دادرسی مدنی قرار گرفته 

است تفاوتی نيست.
سادسًا: قرار تأخير اجرای حکمی که در ماده 44 قانون اجرای احکام صادر خواهد شد، همان 
قرار موضوع ماده 424 قانون آیين دادرسی مدنی خواهد بود و شرایط آن بایستی رعایت گردید. 

ماده اخير اشعار می دارد:
»اعتراض ثالث موجب تأخير اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان 
ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسيدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض 

ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجرای حکم را برای مدت معين صادر می کند.«
سابعًا: هرگاه عين محکوم به در زمان تقدیم دادخواست در تصرف یا مالکيت محکوم عليه بوده 
باشد، بایستی حکم صادره عليه متصرف فعلی در هر حال اجرا شود و لو آنکه در خالل این مدت 
متصرف آن را به عقد صحيح مالک شده باشد. زیرا اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است. 
اما اگر در زمان تقدیم دادخواست، موضوع حکم از مالکيت یا تصرف )حسب مورد( محکوم عليه 
خارج بوده باشد. در این صورت اعتراض ثالث قابل پذیرش بوده و حکم صادره قابل اجرا نخواهد 

بود. بلکه خواهان ناگزیر است که به طرفيت متصرف فعلی طرح دعوی نماید.
شکل دیگر از اعتراض ثالث در این مقاله به اختصار به آن اشاره می رود، اعتراض ثالث راجع 
به دستور اجرای اسناد رسمی است. دستور اجرای اسناد رسمی هم از طرف متعهد و هم از طرف 

ثالث قابل اعتراض است.
قانون دفاتر رسمی  از مواد ثبت و  قانون اصالح بعضی  اول  ثالث، ماده  اعتراض  با  رابطه  در 

مصوب 1322/6/27 اشعار می دارد:
»هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت 
دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتيب مقرر آیين دادرسی مدنی 

اقامه دعوی نماید.«
و ماده 2 همان قانون در مقام تعيين دادگاه صالح می گوید: »مرجع رسيدگی به دعاوی ناشی از دستور 

اجرای اسناد رسمی دادگاه صالحيتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است«. 

بهمن مرادی فر 
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اما اقامه دعوی مانع از توقيف اجرا نخواهد شد، مگر در دو صورت:
اول: آنکه قرار توقيف عمليات اجرایی صادر شود و این در صورتی است که دادگاه دالیل شکایت 
را قوی یافته و یا از اجرای سند ضرر غير قابل جبرانی حاصل شود که پس از درخواست مدعی مبنی 
بر توقيف عمليات اجرایی، دادگاه پس از اخذ تأمين، همان ترتيبی را برای تأمين خواسته در قانون 

آیين دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است، قرار توقيف عمليات اجرایی صادر خواهد کرد.
دوم: صدور حکم بر بطالن دستور اجراء، چنانچه قبل از صدور چنين حکمی، مفاد سند رسمی 

اجرا شده باشد، باز با حکم دادگاه عمليات اجرایی محاسبات قبل از اجرا برخواهد گشت.
نکته آخر این است که توقيف اجرای سند ممکن است در نهایت موجب تضرر متعهد له سند 
گردد و دادگاه در آخر االمر به صحت سند پی ببرد و یا برعکس سپردن تأمين از سوی متعهدله 
برای توقيف عمليات اجرایی سند چنانچه در نهایت به بطالن سند بيانجامد موجب ضرر متعهد را 
فراهم سازد. برای پرهيز از چنين تالی فاسدی قانون گذار با حزم و دوراندیشی به هریک از طرفين 
اجازه مطالبه خسارت احتمالی را اعطا، تا در نهایت ضمن حکم راجع به اصل دعوی و یا موجب 
حکم عليحده )در صورتی که پس از طرح دعوی مطالبه خسارت صورت پذیرفته باشد(، دادگاه چنين 

خسارتی را لحاظ خواهد کرد. 

نتیجه
اشخاص ثالث، در صورتی که دعوای مطروحه بين افراد دیگر حقوق و منافع آنان را تحت تاثير 
قرار دهد، می توانند در جریان رسيدگی به دعوای بين آنان، به عنوان »وارد ثالث« اقامه دعوا کرده 
و در دعوای مطروحه وارد شوند. همچنين، چنانچه احکام صادره در دعاوی طرح شده بين افراد 
باعث می  شود که منافع و حقوق اشخاص می توانند در قالب اعتراض ثالث به حکم صادره اعتراض 
نمایند. عالوه بر این، در مرحله اجرای حکم نيز اشخاص ثالث، طبق ضوابطی اعتراض خود را اعالم 

و از مرجع قضایی تقاضای حفظ حقوق خود نمایند.

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حكم
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چکیده

عقد نکاح به عنوان یکی از عقود معين، دارای آثار و شرایط منحصر به فرد است که آن را از 

سایر عقود متمایز می سازد. در عين حال، در مواردی که خصوصيت خاصی در عقد مدنظر نباشد، 

می توان برخی از قواعد و احکام سایر عقود را به آن تسری داد. تعيين وجه التزام در شروط ضمن 

عقد نکاح از جمله احکامی است که از مقررات قانونی و روح عدل و انصاف قابل استنباط است.

 کلید واژ ه ها: عقد نکاح، شروط ضمن عقد، تخلف از شروط، وجه التزام

وجه التزام در شروط 
ضمن عقد نكاح

* ابوذر اخگر 

1.معاونقضاییرییسکلدادگستریاستانفارسومدرسدانشگاه
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درآمد

طبق ماده 1119 قانون مدنی طرفين عقد ازدواج می توانند هر شرطی  که مخالف با مقتضای 
عقد مربور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بگنجانند. از طرفی حسب ماده 230 قانون 
ذکر شده اگر در ضمن معامله شرط شده شده باشد  که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان 
خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بيشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید. در 
این راستا این سؤال مطرح می شود که با توجه به وضعيت خاص احکام قانونی مربوط به عقد نکاح 
آیا متعاقدین می توانند برای عدم اجرای شروط ضمن آن عقد یا تاخير در اجرای آن وجه التزام قرار 
دهند یا وجه التزام مختص عقود دیگر غير از عقد نکاح است. در این مقاله درصدد پرسش به این 
پاسخ است. و برای درک بهتر موضوع ابتدا مفهوم و ماهيت وجه التزام و جایگاه قانونی آن تبيين 
شده و سپس با توجه به ماهيت خاص عقد نکاح، موضوع قابليت تعيين وجه التزام در خصوص 

تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تحليل می شود.

1- مفهوم، ماهیت و جایگاه قانونی وجه التزام

1-1- تعریف وجه التزام

صاحب نظران حقوق برای وجه التزام تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله: 
در بسياری از قرار دادها دو طرف خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع معين 

می کنند. مبلغی  که به این منظور تعيين می شود، وجه التزام می نامند. )کاتوزیان، 1383، ص...(
هرگاه طرفين عقد توافق کرده باشند  که متعهد، در صورت عدم اجرا تعهد یا تاخير، مبلغ معينی 
بپردازد، متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور  که وجه التزام ناميده می شود، 

از او بخواهد. )صفایی، 1388، ص 209(
هرگاه متعاقدین به طور قاطع ميزان خسارت ناشی از تخلف از عقد را در عقد معين کرده باشند، 
تعهد متعهد را نسبت به ميزان خسارتی  که معين کرده اند، در اصطالحات ما شرط جزایی یا وجه 

التزام ناميده اند و اصطالح اخير معروف تر است. )جعفری لنگرودی، 1363، شماره 404(
از مجموع تعاریف مذکور با توجه به ماده 230 قانون مدنی می توان وجه التزام را در حقوق ایران 

به این نحو تعریف کرد.

وجه التزام در شروط ضمن عقد نكاح
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مبلغ معينی  که طرفين ضمن انجام معامله یا طبق قرارداد دیگری، به عنوان خسارت برای تاخير 
یا عدم اجرای تعهدات ناشی از معامله تعيين می نمایند. 

1-2- عناوین مشابه وجه التزام

مفاهيم و عناوین دیگری وجود دارند که دارای شباهت  هایی با وجه التزام هستند.
1-2-1- خسارت تنبیهی: نوعی از خسارت است  که دادگاه در صورت احراز سوء نيت عمد یا 

بی احتياطی عامل زیان در ورود زیان وی را به پرداخت آن محکوم می نماید.در حقوق خارجی، هرگاه 
نقض قرار داد همراه با سوء نيت و تدليس باشد، دادگاه می تواند مبلغی را به عنوان خسارت تعيين و 
متعهد را به پرداخت آن محکوم می نماید.)1( در حقوق ایران در قانون اصالح قانون صالحيت محاکم 
دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسيدگی به دعاوی مدنی عليه دولت      های خارجی مصوب 
سال 1379 مجلس شورای اسالمی به خسارت تنبيهی اشاره شده است. در این ماده این چنين آمده 
است »با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقویم خسارت مادی و معنوی زیان دیدگان و در 

صورت لزوم خسارت تنبيهی احکام مشابه صادره از دادگاه های خارجی خواهد بود.«
1- 2-2- شرط محدود کننده مسؤولیت قرار دادی متخلف: در صورت تعيين چنين شرطی از 

ناحيه طرفين قرارداد، در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخير در اجرای آن، مبلغ خسارت وارده دارای 
سقف معينی است  که در صورت اثبات مسؤوليت قراردادی طرف متخلف بيش از آن به پرداخت 

خسارت محکوم نخواهد شد.
در حقوق خارجی این شرط پيش بينی شده ولی در حقوق داخلی با توجه به ماده 10 قانون مدنی 

و نيز قاعده »المومنون عند شروطهم« یا »اوفوا بالعقود« می توان به درستی آن نظر داد. 

1-3- وجه التزام در حقوق خارجی

به موجب ماده 1229 قانون مدنی فرانسه، وجه التزام عبارت است از جبران ضرر و زیانی  که 
متعهد از عدم انجام تعهد اصلی متحمل می شود. در ماده 1152 قانون مدنی آن کشور آمده است هر 

1.جهتآگاهیبیشترر.ک)فارسانی،بیرانوند،1389(

ابوذر اخگر 
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گاه در قرارداد مقرر شود  که در صورت عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفين مبلغی به عنوان ضرر و 
زیان پرداخت شود، طرف دیگر استحقاق مبلغی بيشتر یا کمتر از آنچه شرط شده، نخواهد داشت.

لذا از جمع این دو ماده این چنين استنباط می شود  که دادگاه در تعدیل مبلغ وجه التزام اختياری 
ندارد. ولی در سال 1985 ميالدی به موجب قانونی  که به تصویب قوه مقننه آن کشور رسيد به 
دادگاه اجازه داده شد  که وجه التزام مورد توافق را در صورتی  که زیاد بود یا بسيار ناچيز باشد آن را 

تعدیل یا افزایش دهد و هر گونه شرط خالف بال اثر است.
در حقوق آلمان نيز به متعهد له اجازه داده شده  که چنان چه مبلغ خسارت ناشی از عدم اجرای 

قرار داد، زائد بر مبلغ وجه التزام باشد، برای مطالبه آن به دادگاه مراجعه نماید.
شرط  که  این  باشد،  قرارداد  از  ناشی  خسارت  جبران  برای  را  شرط  اگر  انگلستان  حقوق  در 
متضمن وجه التزام است پذیرفته شده است و هيچ گونه اختياری برای قاضی جهت تعدیل آن قائل 

نشده اند )فارسانی، بيرانوند، پيشين( 

1-4- وجه التزام و مطالبه اجرای قرار داد

این پرسش ممکن است مطرح شود که چنان چه قرار داد اجرا نگردد یا در اجرای آن تاخير به 
عمل آید، آیا مشروط له عالوه دریافت مبلغ وجه التزام حق مطالبه اجرا قرار داد را دارد؟

در این خصوص باید قائل به تفکيک شد.
اخذ وجه  بر  له می تواند عالوه  متعهد  باشد،  تعهد  اجرا  در  در  تاخير  به جهت  التزام  اگر وجه 
التزام اجراء قرارداد را هم از متعهدله بخواهد. به عبارت دیگر، متعهد باید عالوه بر پرداخت وجه 
التزام مفاد قرارداد را باید به مرحله اجرا در آورد در این خصوص اختالفی بين حقوق دانان نيست و 

مناقش     های وجود ندارد.
باشد. در این خصوص حقوق دانان دارای نظرات  التزام به لحاظ عدم اجرا تعهد  اگر وجه  اما 
گوناگونی هستند؛ عد ه ای از صاحب نظران معتقدند  که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هيچ گاه با 
درخواست اجرای آن جمع نمی شود. یعنی طلب کار نمی تواند هم اجبار مدیون را به وفای به عهد و 
هم خسارت عدم انجام تعهد را بخواهد. حق مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود  که فرصت انجام 
تعهد پایان یافته باشد. منشاء حق از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤوليت نيز از همين 

وجه التزام در شروط ضمن عقد نكاح
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حرمان مایه می گيرد. پس طبيعی است  که طلب کار نتواند هم اصل دین را بخواهد و هم بدل آن را 
بدین ترتيب، اگر مالکی تعهد فروش زمين خود را بکند و در قولنامه شرط شود  که در صورت عدم 
انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرار داد نمی تواند الزام او را به انتقال زمين و 
تادیه وجه التزام را با هم بخواهد، مگر این که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام 

اصل تعهد. )کاتوزیان، 1383، صص 235 تا 238(
عد ه ای دیگر از حقوق دانان معتقدند  که عالوه بر دریافت وجه التزام متعهد له حق الزام متعهد 
را به اجرای تعهد داراست. چون وجه التزام بدل از تعهد اصلی نيست. بلکه ضمانت اجرای تخلف از 

مفاد قرار دادست. )قربان وند، 1384( 
صرف نظر از اختالف حقوق دانان، توجه به این نکته ضروری است که چنان چه در قرار داد ذکر 
شده باشد  که اگر متعهد به تعهد خود عمل ننمود، مبلغی وجه التزام بپردازد و به عالوه باید تعهد را 
اجرا نماید، مطابق قاعده اصل حاکميت اراده باید بر حسب توافق انجام شده عمل نمود. لذا متعهد 

له عالوه بر دریافت وجه التزام حق دارد  که از متعهد اجرا قرار داد را بخواهد.
اما چنان چه در قرار داد ذکر شده باشد  که متعهد در اخذ وجه التزام یا الزام متعهد به اجرای 
تعهد مخير است، اخذ وجه التزام یا الزام متعهد به اجرا تعهد در اختيار متعهد له است هر کدام را  که 

مطالبه نماید باید به خواسته او توجه شده و مورد اجابت قرار گيرد.
عالوه بر این، چنان چه در قرارداد تنها به این عبارت اکتفا شده باشد  که در صورت عدم انجام 
تعهد، متعهد فالن مبلغ را باید به عنوان وجه التزام بپردازد، متعهد له فقط می تواند یکی از دو مورد 
مطالبه وجه التزام و الزام به اجرا تعهد را بخواهد دليل این نظریه ماده 36 آیين نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی مصوب 1387/6/11 قوه 

قضایيه است که مقرر می دارد:
»هر گاه در سند برای تاخير انجام تعهد وجه التزام معين شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع 
مطالبه اجرا تعهد نمی باشد ولی اگر در وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له 
فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید.« همچنين اگر وجه التزام را تضمين اجرا تعهد بدانيم 
در صورتی  که عالوه بر اجرا تعهد، وجه التزام هم قابل مطالبه باشد، با این وصف وجه التزام بابت 
تاخير در اجرا تعهد خواهد بود نه عدم اجرا و از نوع شق اول است. بنابراین، زمانی می توان وجه 
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التزام را به لحاظ عدم اجرا تعهد مطالبه کرد  که انجام تعهد منتفی شده باشد، مگر این که در قرارداد 
هر دو قابل مطالبه قرارداد شده باشد.

1-5- امکان تعدیل وجه التزام

اگر مبلغ وجه التزام به نحو گزافی بيش از خسارت ناشی از تاخير اجرای قرار داد یا عدم اجرا آن 
باشد یا آن چنان نا چيز باشد  که قابل توجه نباشد این سؤال مطرح می شود که آیا قاضی حق تعدیل 

وجه التزام مقرر شده بين متعاقدین را دارد یا خير؟
در حقوق ایران با توجه به ماده 230 قانون مدنی  که اشعار می دارد اگر در ضمن معامله شرط 
شده باشد  که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را 
به کمتر یا بيشتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نماید. پاسخ به این سئوال منفی به نظر می رسد. 
ولی حقوق دانان سعی دارند  که از طریق تفسير قوانين راهکاری برای این موضوع ارائه نمایند؛ برخی 
با تمسک به قاعده انصاف و عدم وجود دليل مخالف و عده دیگر با استناد به ماده 4 قانون مسؤوليت 

مدنی امکان تعدیل وجه التزام در حقوق ایران را ممکن دانسته اند.)1(  
البته در صورتی  که قرار داد از اجزا متعددی تشکيل شده باشد و هر جز قابل تفکيک بوده و 
برای متعهد له مفيد باشد، در صورت اجرای بخشی از قرار داد امکان وجه التزام وجود دارد. چون 
آنچه مقصود طرفين بوده این بوده این است  که هر جزء قرار داد را در برابر وجه مشخصی از قرارداد 
داده اند و هر جزء آن قرار داد مفيد بوده و مورد نظر متعهد می باشد. لذا باید گفت  که درصورت 
اجرای بخش مفيدی از قرار داد امکان تعدیل وجه التزام مقرر وجود دارد. البته دیدگاه مخالف این 

نظریه معتقد است تخلف در اجرا اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء است.
آنچه اهميت دارد این است که در هر دو حالت قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد تخلف 

1.درماده4قانونمسؤولیتمدنیآمدهاست:درمواردزیردادگاهمیتواندمیزانخسارتراتخفیفدهد.
هرگاهپسازوقوعخسارتواردکنندهزیانبهنحوموثریبهزیاندیدهکمکومساعدتکردهباشد.

خسارتناشیازغفلتقابلاغماضباشدوموجبعسرتوتنگدستیواردکنندهزیانشود.
وقتیکهزیاندیدهبهنحویازانحاءموجباتتسهیلایجادزیانرافراهمنمودهیابهاضافهشدنآنکمکویا
وضعیتواردکنندهزیانراتشدیدکردهباشد.ولیدرپاسخگفتهشدهکهقاعدهانصافدراینخصوصدرحقوق
ایرانفاقدمحملقانونیاستوماده4قانونمسؤولیتمدنیدراینخصوصقابلاستنادنیست؛چونمربوطبه

مسؤولیتهایقهریوخارجازقرارداداستولذادرمسؤولیتقراردادیکاربردیندارد.
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آبادی،  )صمغ  داشت.  خواهد  را  خسارت  مبلغ  کل  دریافت  استحقاق  له  متعهد  لذا  است.  نموده 
)1387

به نظر نگارنده با وجود نص صریح ماده 230 قانون مدنی امکان تعدیل وجه التزام به وسيله 
دادگاه وجود ندارد، مگر در موردی  که امکان تجزیه قرارداد وجود داشته باشد و بخشی از آن به 
مرحله اجرا در آمده باشد  که در این صورت تعدیل وجه التزام امکان پذیر است و منافاتی با ماده 230 

قانون مدنی ندارد.

2- شروط ضمن عقد نکاح

در نکاح مانند سایر عقود امکان درج شرط  که از تعهدات فرعی است، وجود دارد  که به آن 
شروط ضمن عقد نکاح گفته می شود.

عالوه بر قاعده »المومنون عند شروطهم«، و »اوفوا بالعقود« به مواد 223 تا 246 قانون مدنی 
راجع به شروط باید استناد نمود و در مبحث عقد نکاح هم مواد 1119 و 1128 قانون مزبور موید 

امکان درج شرط در ضمن عقد نکاح می باشد.
در ماده 1119 قانون مدنی آمده است: طرفين عقد ازدواج می توانند هر شرطی  که مخالف با 
مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود 
هر گاه شوهر زن دیگر بگيرد یا در مدت معينی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر عليه حيات زن 
سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید  که زندگانی آنها با یکدیگر غير قابل تحمل شود، زن وکيل و 

وکيل در توکيل باشد که پس از تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
در ماده 1128 قانون مدنی هم آمده است: هرگاه در یکی از طرفين صفت خاصی شرط شده 
باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ 

خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانيًا بر آن واقع شده باشد.
شروط صحيح طبق ماده 234 قانون مدنی به سه قسم تقسيم شده است:

الف- شرط صفت
ب- شرط نتيجه

ج- شرط فعل
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2-1- شرط صفت

شرط صفت در نکاح عبارت است از این که وجود صفت خاصی در یکی از زوجين یا در مهر 
شرط شود. مثل این که  که شرط شود  که زن باکره یا دارای مدارج عاليه علمی باشد. در صورت 
تخلف از شرط، مشروط له حق فسخ نکاح خواهد داشت یا در مورد مهر، مثل این که شرط شده باشد 
زمينی  که بابت مهریه داده شده، دارای مساحت معين باشد  که در صورتی  که شرط مراعات نشده 
باشد، مشروط له حق فسخ مهر را دارد. این حالت، مثل موردی است  که در نکاح مهر معين نشده 

باشد  که نکاح صحيح است و در صورت وقوع اقتران جنسی، زن استحقاق مهر المثل را دارد.

2-2- شرط نتیجه

شرط نتيجه آن است  که تحقق امری در خارج شرط شود. در این گونه شرط، نتيجه یکی از 
باشد، حاصل  نياز  به سبب دیگری  این که  بدون  و  در عقد  به صرف شرط کردن  اعمال حقوقی 

می شود.
در ماده 1119 قانون مدنی مواردی  که متضمن این شرط است پيش بينی شده است  که البته 
جنبه تمثيلی دارد نه حصری. بر این اساس، صورت اثبات پار ه ای از امور در دادگاه، زن وکيل زوج 
در طالق خواهد شد. در اسناد رسمی نکاحيه  که توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهيه 
شده آمده است »ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکيل غير داد  که در موارد 
مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ اجازه از دادگاه پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید 

و نيز به زوجه وکالت بال عزل با حق توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.«
را دارد،  له حق فسخ قرارداد  نتيجه مشروط  از شرط  در قرارداد     های مالی، در صورت تخلف 
مثال اگر در ضمن عقدی شرط شده باشد  که یکی از متعاقدین مالک مالی باشد و بعد معلوم شود 
 که مشروط عليه مالک آن مال نبوده، در این صورت مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. 

)مستفاد از ماده 240 قانون مدنی(
ولی در عقد نکاح چون حق فسخ آن محدود به مواردی است  که در قانون پيش بينی شده و تنها 
در مورد شرط صفت گفته شده  که در صورت فقدان آن حسب ماده 1128 قانون مدنی برای مشروط 
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له حق فسخ وجود خواهد داشت، لذا در صورت تخلف از شرط نتيجه ضمن عقد نکاح مشروط له 
تنها حق مطالبه خسارت را دارد.

2-3- شرط فعل 

حسب ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آن است  که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از 
طرفين یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثاًل زن می تواند در عقد نکاح شرط نماید  که زوج او را 
از شهر معينی خارج نکند و محل سکونت وی هميشه آن شهر باشد یا شرط کند  که زوج برای او 

خانه ای بسازد. 
اگر مشروط عليه از انجام شرط فعل تخلف نمود، حسب ماده 239 قانون مدنی مشروط له بدواً 
باید اجبار او را به انجام فعل از دادگاه بخواهد. در صورتی  که اجبار او ممکن نبود و فعل مشروط را 
هم از جمله اعمالی نبود  که دیگری بتواند از جانب او آن را انجام دهد، برای مشروط له حق فسخ 
معامله وجود دارد. در مورد عقد نکاح این مساله مورد اختالف است عد ه ای از اساتيد با استناد به 
مواد 237 تا 240 قانون مدنی حق فسخ نکاح را برای مشروط له قائل شده اند. )جعفری لنگرودی، 
1368، شماره 228( ولی عد ه ای دیگری از حقوق دانان چنين حقی برای مشروط له قائل نشده اند و 
تنها او را مستحق دریافت خسارات ناشی از عدم انجام شرط دانسته اند؛ چون به نظر آنها نکاح جنبه 
عمومی داشته و انحالل آن دستخوش اراده اشخاص قرار نمی گيرد و طریق انحالل آن را قانون در 

نکاح دائم طالق و یا فسخ به علل معينه قرار داده است. )امامی، 1357، صص 372 -373(

3- وجه التزام و شروط ضمن عقد نکاح

پس از بيان مختصری از شرایط مربوط به وجه التزام و شروط ضمن عقد نکاح، اکنون این 
پرسش مطرح می شود که آیا قرار دادن وجه التزام برای شروط ضمن عقد نکاح جایز است یا خير؟ 
ذکر این نکته ضروری است  که همانند تعهدات اصلی قراردادها، شرط ضمن عقد قابليت این را 
دارد  که برای عدم اجرا آن یا تاخير در انجام آن، مبلغ مقطوعی قرار داد  که مشروط عليه ملزم به 

پرداخت آن باشد.
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مثاًل اگر در ضمن عقد بيع خانه ای شرط شده باشد  که بایع پس از رنگ آميزی خانه آن را 
تسليم مشتری نماید و در قرار داد ذکر شود ظرف مهلت معينی این عمل انجام شود، در صورت 
عدم انجام آن در مهلت مقرر، بایع بابت هر روز تاخير مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، این شرط 

الزم الوفاست. در مورد نکاح باید در مورد هر یک از شروط صحيحه موضوع را به بحث گذاشت.

3-1- وجه التزام در شرط صفت مندرج در ضمن عقد نکاح: 

مطابق ماده 1128 قانون مدنی هر گاه در یکی از طرفين صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از 
عقد معلوم شود  که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، 
خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. حال اگر در عقد نکاح 
صفت خاصی در یکی از طرفين شرط شده باشد، چنان چه بعد از عقد معلوم شود  که فاقد آن صفت 
است، به مشروط له مبلغ معينی بپردازد، موضوع صحت این شرط مطرح می شود. با مراجعه به ماده 
1119 قانون مدنی پاسخ سئوال مثبت است؛ زیرا در این ماده آمده است  که طرفين عقد ازدواج 
می توانند هر شرطی  که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر 
بنمایند و چون مواردی  که در آن ماده ذکر شده جنبه تمثيلی دارد نه حصری، لذا درج وجه التزام در 

شرط صفت به علت این که مخالف مقتضای ذات عقد نيست بال اشکال است.

3-2- وجه التزام در شرط نتیجه مندرج در ضمن عقد نکاح

در ماده 1119 قانون مدنی مواردی به عنوان مثال ذکر نموده  که می توان ضمن عقد ازدواج 
آن را به صورت شرط نتيجه درج نمود. مثال شرط شود  که هر گاه شوهر در مدت معينی ترک 
انفاق کند یا بر عليه حيات زن سوء قصد نماید، زن وکيل و وکيل در توکيل باشد  که پس از اثبات 
تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. همان طور  که قباًل گفته شد، جایگاه شرط نتيجه در 
ضمن عقد نکاح در صورت اشتراط، قانونی است. حال اگر برای تخلف از این شرط وجه التزامی 
مقرر گردد، به عنوان مثال، اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود  که مرد مالک آپارتمانی از مایملک 
زن گردد یا زن مالک مزرعه ای از مرد گردد، ولی بعد معلوم شود  که مالک آن نبوده است و شرط 
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شود  که در صورت عدم تحقق شرط نتيجه مشروط عليه مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت کند، 
آیا وجه التزام قابل پرداخت است؟

با توجه به آنچه در مورد شرط نتيجه ضمن عقد نکاح گفته شد  که در صورت تخلف از شرط 
مشروط له تنها حق مطالبه خسارت را دارد، چون وجه التزام خسارت مقطوعی است  که به وسيله 
طرفين عقد تعيين می شود، لذا با توجه به صدور ماده 1119 قانون مدنی  که شرح آن گذشت و 
عموم قاعده »المومنون عند شروطهم« درج وجه التزام برای عدم تحقق شرط نتيجه در ضمن عقد 

نکاح جایز است.

3-3- وجه التزام در شرط فعل مندرج در ضمن عقد نکاح 

اگر در ضمن عقد نکاح انجام یا ترک فعلی شرط شده باشد، همان طور  که گفته شد، این شرط 
الزم الوفاست و چنان چه برای شرط فعل وجه التزامی در ضمن عقد نکاح قرار داده شود، در هر 
دو وجه ذکر شده یعنی تاخير در اجرا یا عدم اجرا وجه التزام از سوی مشروط له قابل مطالبه است. 
دليل آن عالوه بر عموم قاعده »المومنون عند شروطهم« صدر ماده 1119 قانون مدنی است  که 

شرح آن گذشت.

نتیجه 

با توجه به مطالب معنونه، در شروط ضمن عقد نکاح چه به صورت شرط صفت باشد چه شرط 
نتيجه و چه به نحو شرط فعل، طرفين عقد می توانند توافق کنند  که در صورت تخلف از شرط مبلغی 
به عنوان خسارت مقطوع  که همان وجه التزام است، به مشروط له پرداخت شود. این امر منافاتی با 
قانون نداشته و حسب صدر ماده 1119 قانون مدنی  که درج هر شرطی را  که خالف مقتضای عقد 
نباشد، در ضمن عقد نکاح جایز دانسته و نيز اصل حاکميت اراده و عموم قاعده فقهی »المومنون 
عند شروطهم« این عمل دارای پشتوانه شرعی و قانونی است و بر مشروط عليه در صورت تخلف 
از انجام شرط الزم بوده و باید وجه التزام را بپردازد و چنان چه از تادیه آن استنکاف نماید، مشروط 

له از طریق مراجعه به محاکم می تواند آن را از مشروط عليه مطالبه نماید. 

ابوذر اخگر 
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چکیده

جرم به عنوان یک ضد هنجار اجتماعی سزاوار واکنش جامعه است. مجازات آخرین و نه بهترین 
راهکار جامعه در مقابل جرایم است. هدف مجازات بایستی اصالح مجرم و جامعه و جلوگيری از 
تکرار در آن باشد. یکی از مشخصه های اصلی در تامين این هدف، می تواند سرعت و قاطعيت در 
اجرای کيفر باشد. تأخير نامعقول در اجرای مجازات نه تنها با فلسفه وجودی آن منافات دارد بلکه 
می تواند خود به یک ضد هنجار تبدیل شود. البته در برخی موارد، تأخير در اجرای کيفر معقول و 

عادالنه است.

 کلید واژ ه ها: جرم، مجازات، اجرای احکام کيفری، تأخير در اجرای کيفر

مبانی و آثار علل تأخیر 
در اجرای کیفر در حقوق ایران

* انور احمدی 

*کارشناسارشدحقوقکیفریوجرمشناسیوبازپرسدادسرایعمومیوانقالبرزن
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درآمد
اجتماعات انسانی همواره در مقابل اشخاص ناقض هنجارها و ارزش      های مقبول خود واکنش 
نشان می دهد. امروزه این واکنش شکل قانونی به خود گرفته است که صورت نهایی آن، مجازات 
است. البته برخورد کيفری تنها راه حل یا بهترین راه حل مبارزه با بزه نيست، بلکه آخرین راه حل 
است و در اعمال آن باید همه شرایط سنجيده شود. با پذیرش رژیم قانونی بودن حقوق کيفری، 
قانون گذاران کشور     های مختلف، قواعد مربوط به مراحل مختلف دادرسی، کشف و تعقيب جرم، 
تحقيق ومحاکمه، صدور حکم و اجرای کيفر را در مجموعه قوانين کيفری خود پيش بينی کرده اند. 
مرحله اجرای کيفر آخرین حلقه این فرایند است. این مرحله، ثمره و نتيجه همه اقدامات صورت 
گرفته در مراحل قبلی است. برای دستيابی به اهداف کيفر، باید اجرای آن فوری باشد. تاخير در 
اجرای کيفر باعث کمرنگ شدن آثار آن می گردد. گاهی در مرحله اجرای کيفر، عللی حادث می شود 
که اصل فوریت در اجرای کيفر را تخصيص می زند. همين امر موجب می شود تاخير در اجرای کيفر، 
حکمی عادالنه جلوه نماید. البته در برخی موارد هم با تأ   َسی از فقه اسالمی، اجرای برخی کيفرها 
به تعویق می ا فتد. علل تاخيردراجرای کيفر، دارای مبانی خاص و واجد آثار ویژ     ه ای است. مقاله 
حاضر پاسخ به این دو پرسش اساسی است که مبانی تاخير در اجرای کيفر چيست؟ آثار اجتماعی 

و حقوقی آنها کدامند؟

1- مبانی تأخیر در اجرای کیفر

اصل سرعت در اجرای کيفر ما را به این نتيجه می رساند که احکام کيفری پس از قابل اجرا 
شدن، فوراً به اجرا گذاشته شوند. بر همين مبنا ماده 482 قانون آیين دادرسی کيفری 1290 مقرر 
می دارد: »احکام جزایی همين که قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته می شود.« سودمندی این 
تسریع از آن جهت است که با کم کردن فاصله زمانی بين جرم و کيفر مفاهيم جرم و کيفر در ذهن 
و روان شخص نيرومند تر شود، به گونه ای که این مفاهيم به سرعت برای او تداعی شود. البته گاهی 
فرصت دهی به مجرم و تاخير در اجرای کيفر وی امری پسندیده تر است. بنابراین گاهی در همين 
مرحله، عواملی پيش می آید که به لحاظ وجود مصالح خاص، عمل نمودن به اقتضای اصل فوریت 
ممکن نيست و به ناچار اجرای کيفر تا رفع آن عوامل به تأخير می افتد. مبانی توجيهی این تأخير با 

توجه به مجموعه مقررات کيفری ایران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد، شامل موارد زیر است:

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در...
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1-1- اصل شخصی بودن مجازات

یکی از اصول مورد پذیرش حقوق کيفری مدرن، اصل شخصی بودن مجازات است. طبق این 
اصل تنها باید شخص مجرم بار کيفر را تحمل کند. عدالت اقتضاء دارد که این بار جز بر دوش 
آیه 38 سوره  اسالم، طبق  در حقوق  اصل  این  نکند.  دیگری سنگينی  بر دوش شخص  مجرم، 
مبارکه نجم: »ال تَزر ُ وازره ٌ وزَر ا ُخری« مورد تاکيد قرار گرفته است. چنان چه کيفر مورد حکم در 
مرحله اجرای آن عالوه بر مجرم، اشخاص بی گناه دیگری را مستقيمًا مورد هدف قرار دهد، باید 
متوقف شود و دراین راستا باید تدابيری اندیشيد و بار مشقت آور کيفر را از دوش آنها برداشت. از 
مصادیقی که بر مبنای این اصل، اجرای مجازات به تاخير می افتد، حاملگی و شيردهی در مورد 
زنان بزهکار است. با اجرای کيفر در حق محکوم حامله یا شيرده، حيات شخص بی گناه )حمل یا 
طفل( در معرض خطر قرار می گيرد. به همين دليل، اجرای کيفر به جهت مالحظه حمل و حفظ 
حيات نفس محترم و جلوگيری از ورود ضرر به وی در این حالت، تا رفع ضرر به تاخير می افتد. 
)نجفی، بی تا، ص 322 و 2، ص266( این موضوع در آیين نامه راجع به اجرای حکم اعدام مصوب 
1307 با اصالحات بعدی مورد توجه قرار گرفته بود. بند 3 آیين نامه مذکور مقرر کرده بود: »هرگاه 
محکوم به اعدام زن حامله باشد یا زنی باشد که تازه وضع حمل کرده، اجرای حکم اعدام تا 3 ماه 

بعد از وضع حمل به تعویق می افتد.«
در بند 2 ماده 484 قانون آیين دادرسی کيفری 1290 نيز حاملگی از جمله موجبات تاخير در اجرای 
این  را در  پراکند     ه ای  انقالب اسالمی، مقررات  پيروزی  از  قانون گذار پس  به شمار می آمد.  مجازات 
خصوص در مجموعه قوانين کيفری پيش بينی کرده است. مواد 91 و 92 قانون مجازات اسالمی، در 
باب حدود و ماده 262 در باب قصاص، حاملگی را از جمله علل تاخير اجرای کيفر تا زمان وضع حمل، 
حتی بعد از وضع حمل، تا زمان رفع خطر مرگ از طفل به حساب آورده است. این امر در ماده 6 آیين نامه 
نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق،   مصوب1382( نيز در مفهوم وسيع تری 
مورد حکم قرار گرفته است. بدین معنا که عالوه بر قصاص، تاخير اجرای کيفر اعدام در معنای عام در 
این حالت پيش بينی شده است. البته بعد از وضع حمل، تاخير اجرای کيفر را در صورتی که لطمه به 
سالمتی طفل به سبب قطع شير مادر وارد آورد، تا رسيدن طفل به سن دو سالگی پيش بينی کرده است. 
فلسفه و معنای چنين حکمی، جلوگيری از ورود ضرر به شخص ثالث اعم از حمل و طفل، در اثر اجرای 
کيفر در مورد محکوم حامله است که بيانگر اصل شخصی بودن مجازات است. مطابق نظر مشهور فقها، 

تفاوتی بين حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد. )خویی، 1975، 138(

انور احمدی
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در اسناد بين المللی هم بر مبنای اصل شخصی بودن مجازات، این حکم پيش بينی شده است. 
از جمله در بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی آمده است: »حکم اعدام در مورد 
زنان باردار قابل اجرا نيست...« توجه به مقررات پيش بينی شده در مرتبط با این موضوع ما را به 
آنها  اجرای  اثر  بودن کيفر، کيفر هایی است که در  قلمرو اصل شخصی  نتيجه می رساند که  این 
عالوه بر مجرم، موجبات ورود ضرر مستقيم بدنی به شخص یا اشخاص ثالث فراهم آید. اما در 
مورد کيفر     های سالب و محدود کننده آزادی، حاملگی و شيردهی از جمله عوامل تاخير اجرای کيفر 
در مورد مجرمان زن به حساب نيامده است. به همين دليل ماده 296 قانون آیين دادرسی کيفری 
مصوب 1378 مقرر می دارد»کودک شيرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعيد شده نباید 
جدا نمود، مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا یکی از نزدیکان دیگرش بسپارد« این حکم در 
تبصره ماده 65 آیين نامه اجرایی سازمان زندان ها نيز مورد تایيد قرار گرفته است. با توجه به فلسفه 
نامناسب  افراد و وضع  ناگوار زندان بر روحيه  تبعات  آثار و  اصل شخصی بودن مجازات و لحاظ 
بدنی در  اجرای کيفر     های  به همان نسبت  این حالت حداقل  اجرای مجازات در  زندان ها،  کنونی 
مورد زنان حامله و شيرده، موجبات ورود ضرر مستقيم بدنی به شخص ثالث )حمل یا طفل( را 
فراهم می آورد. در مورد مجازات      های مالی نيز تا حدودی وضع به همين ترتيب است؛ زیرا با توجه 
به مقررات کنونی ایران از جمله قانون نحوه اجرای محکوميت مالی و ماده 696 قانون مجازات 
اسالمی، بازداشت محکوم عليه در این حالت و به  لحاظ عجز از پرداخت محکوم به مالی اعم از 
جزای نقدی، دیه و عدم دسترسی به اموال وی، پيش بينی شده است. بنابراین احتمال بازداشت 
در این حالت نيز وجود دارد و در نهایت این امر موجبات ورود ضرر مستقيم بدنی به شخص ثالث 
)حمل یا طفل( را همانند حبس، به دنبال دارد. انتظار دارد مقنن در این باره همانند بند 2 ماده 484 
قانون آیين دادرسی کيفری 1290، حاملگی و شيردهی را از موجبات تاخير در اجرای مجازات به 
طور کلی و بدون ذکر نوع مجازات، قرار دهد تا به فلسفه اصل شخصی بودن مجازات که جلوگيری 

از ورود ضرر مستقيم بدنی به شخص ثالث است، جامه عمل پوشانده شود.

1-2- اصل احتیاط در دماء 
این اصل در حقوق کيفری ایران، یکی از مبانی تاخير در اجرای برخی کيفرها به شمار آمده 
از اجرای قصاص در قانون مجازات  امر قبل  از ولی  اولياءدم  این اساس، لزوم استيذان  بر  است. 
اسالمی مورد حکم قرار گرفته است. طبق قانون مجازات اسالمی قصاص تنها کيفری است که 

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در...
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اجرای آن، مستلزم اذن ولی امر یا فرد منصوب از طرف اوست. قانون گذار در مواد 205، 212، 215، 
269 قانون مجازات اسالمی، اقدام ولی دم یا مجنی عليه به استيفای قصاص را مقيد به اذن ولی 
امرکرده است. البته ولی امر می تواند این اختيار را به افراد دیگری نيز تفویض کند. در مورد قصاص، 
در قرآن کریم آیات متعددی به طور مستقيم یا غير مستقيم بر حق مقابله به مثل در اجرای قصاص 
تاکيد کرده است و در هيچ یک از این آیات، به طور صریح و یا ضمنی به ضرورت اذن ولی امر قبل 

از اجرای حق قصاص اشاره نشده است. )1(
برخی از فقهای اماميه و عامه، استيفای قصاص، بدون اذن ولی امر )حاکم یا سلطان( را منع 
و بر لزوم استيذان تاکيد کرده اند. این عده از فقها بنا به دالیل؛ خطير بودن امر دماء مردم، لزوم 
احتياط در دماء و لزوم مراجعه به حاکم به منظور اجتناب از تجاوز و خطا و ضرورت اجتهاد جهت 
ثبوت قصاص این امر را ضروری می دانند. )شهيد ثانی، 1975، ص476- طوسی، بی تا، ص205- 
طوسی، 1416، ص100- شيخ مفيد، 1440، صص 61-70- ابن قدامه، بی تا، ص393- عالمه 
حلی، 1415، ص463- عوده، 1373، ص260 – مرکز تحقيقات فقهی معاونت آموزش قوه قضایيه، 

1381، صص159-160(
برخی از فقها هم بنا به دالیلی چون: اطالق آیه شریفه»َمن َقَتَََل َمظلومًا َفَقد َجَعلناِ لَوليه ُسلطانًا« و 
اصل برائت ذمه از توقف قصاص و استيفای آن بر استيذان از غير مستحق، قائل به عدم لزوم استيذان 
هستند. )شيخ طوسی، 1416، ص56- روحانی، 1414، صص18-17، فخرالمحققين، 1389، ص622- 
عاملی، بی تا، ص435- عبدالعزیز، 1997، ص23( برخی دیگر از فقها هم، قایل به اولی بودن استيذان 
ولی امر در قصاص هستند. )خویی، پيشين، ص128- شهيد ثانی، بی تا، ص94- عالمه حلی، 1410، 
ص199- مرکز تحقيقات فقهی قوه قضایيه، پيشين، صص 61-160( پذیرش لزوم استيذان ولی امر 
در قصاص اعم از قصاص نفس و عضو طبق مواد 205 و 269 قانون مجازات اسالمی، بر مبنای اصل 
احتياط در دماء پذیرفته شده است، زیرا قصاص، کيفر سنگينی است و جهت رعایت کليه شرایط و 
جوانب آن و جلوگيری از تجاوز و تخطی از اندازه جنایت،  لزوم این امر مورد حکم قانون گذار قرار گرفته 
است. در صورتی که حکم قصاص نفس یا عضو قطعی شده باشد، مادام که اذن ولی امر در ارتباط با 
اجرای آن اخذ نشود، قابليت اجرا نداشته و تا اخذ اذن ولی امر به تاخير می افتد. در حال حاضر مقام 
رهبری بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسالمی، به موجب بخشنامه های5859/70- 1371/1/8 و 

1/78/7161- 1378/7/25 این اختيار را به ریيس قوه قضایيه تفویض کرده است.

1.آیات179،178سورهمبارکهبقرهو45سورهمائدهو33سورهاسراء
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1-3- اصل لزوم رعایت مماثلت در اجرای کیفر

در مقررات کيفری ایران به تأسی از فقه اسالمی، به تبع تعيين برخی از کيفر     های شرعی از 
جمله قصاص، شرایط اجرای آن نيز بيان شده است. کيفر قصاص مبتنی بر سزادهی است و عالوه 
بر عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهم ترین اصل آن است که در صورت عدم امکان 
الجزیری،  )ميرمحمدصادقی، 1386، ص135-  بود.  نخواهد  اجرا  قابل  جانی  ان، قصاص  رعایت 

1422، ص1273(
این نکته در ماده 14 قانون مجازات اسالمی به این شرح مورد تصریح مقنن قرار گرفته است: 
»قصاص کيفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.« این تساوی 
ومماثله بين جنایت و کيفر در مواد دیگر همان قانون از جمله ماده 276، مورد تاکيد قرار گرفته است.

در بحث قصاص عضو، عالوه بر لزوم شرایط قصاص نفس، شرایط اضافی دیگر در ماده 272 
قانون مجازات اسالمی، پيش بينی شده است. این شرایط عبارتند از: تساوی اعضاء در سالم بودن، 
تساوی اعضاء در اصلی بودن، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع، عدم تلف جانی یا عضو 
مماثله ممکن  رعایت  اجرای قصاص،  در  وقتی که  از جنایت.  نشدن قصاص  بيشتر  و  دیگر وی 
نباشد، دیه جایگزین آن شود. به دليل بيم تلف جانی یا عضو دیگر او ونقض اصل برابری و مماثله 
در قصاص، باید اجرای قصاص در هوای معتدل و نه هوای گرم و یا سرد انجام گيرد. این امر در 
ماده 281 قانون مجازات اسالمی مورد حکم قرار گرفته است. برای حصول اطمينان و رعایت اصل 
برابری قصاص با جنایت، مطابق ماده 279 قانون مجازات اسالمی باید»... حدود جراحات کاماًل 
اندازه گيری شود و هر چيزی که مانع از استيفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، باید برطرف 
شود«؛ زیرا آنچه جانی به آن محکوم شده است، قصاص عضو یا جرح است و نمی توان استيفای 

حقی را برای ایراد ضرر به وی مورد بهره برداری قرار داد. )رهامی، 7-1367، ص85(
حتی بحث بيم سرایت زخم به سایر اعضای محکوم یا بيم تلف جانی در اثر اجرای کيفر در هوای 
گرم یا سرد مطابق ماده 96 قانون مجازات اسالمی موجب تأخير اجرای حد شالق می شود. به اعتبار 
همين اصل، بيماری محکوم بر اساس ماده 93 قانون مجازات اسالمی و ماده 5 آیين نامه نحوه اجرای 
احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق موضوع ماده 293 قانون آیين دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور کيفری) مصوب 1382/9/4( موجب تعویق اجرای کيفر     های مذکور می شود. 

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در...
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1-4- اصل توجه به اهداف کیفر
ساده ترین و بدیهی ترین هدف کيفر، سزا دادن مرتکب جرم برای ارعاب دیگران وجلوگيری از 
تکرارجرم است. در یک تحليل دقيقتر، ارعاب، شيوه یا ابزاری برای رسيدن به هدف کالن یعنی 

)Avadino,2002,P.21( .پيشگيری یا کاهش جرم است
در صورتی با اجرای مجازات در مورد محکوم این هدف برآورده می شودکه وی از کمال عقل 
برخوردار باشد تا بتواند اثر رنج آوری و در نتيجه اثر ارعابی و سزادهی کيفر را حس کند. در غير این 
صورت به هيچ یک از اهداف پيش بينی شده برای کيفر نمی رسيم. از مصادیقی که به لحاظ بر آورده 
نشدن اهداف کيفر، باید اجرای کيفر را به تأخير انداخت، مستی، بی هوشی و جنون در حين اجرای 
مجازات است. اجرای کيفر در حق مجرمان مست، بی هوش و یا مجنون با اهداف مد نظر کيفر در 

تعارض است و تنبيه مرتکب و سایرین اصاًل معنا و مفهومی ندارد. )احمدی، 1386، ص44(
در بندهای)a(1 و )b(1 ماده 31 اساسنامه دادگاه کيفری بين المللی، تعریف مشابهی از جنون و 
مستی ارائه شده، ليکن یکی ناشی از بيماری دماغی و دیگری ناشی از مصرف مواد سکر آور دانسته 

شده است. )ميرمحمدصادقی، پيشين، ص281(
مطابق ماده 177 قانون مجازات اسالمی »حد وقتی جاری می شود که محکوم از حالت مستی 
خارج شده باشد.« با توجه به برآورده نشدن اهداف کيفر شالق در حالت مستی، تأخير اجرای کيفر 
مختص حد شرب خمر نبوده و مطلق مجازات      های بدنی باید در چنين حالتی تا رفع آن به تأخير 
افتد. قانون مجازات اسالمی، جنون در حين اجرای مجازات را از مواد اسقاط کننده کيفر محسوب 
نکرده است. مواد 95 و 180 قانون مجازات اسالمی و ماده 289 قانون آیين دادرسی کيفری مؤید 
این مدعاست. در حالی که از اجرای مجازات در این حالت هيچ هدفی دنبال نمی شود و باید هنگام 

بهبودی و افاقه، کيفر مورد نظر به مرحله اجرا در آید. )حبيب زاده، 1385، ص271(
در ماده 18-158 پيش نویس الیحه آیين دادرسی کيفری جدید، همانند گذشته، جنون حادث 
پس از صدور حکم، مسقط کيفر تعزیری و بازدارنده شناخته نشده است، اما تعویق اجرای حکم 
تا زمان افاقه محکوم عليه )به استثنای کيفر     های مالی( پيش بينی شده است. قانون گذار ایران در 
خصوص بی هوشی در حين اجرای مجازات هم موضوع را مسکوت گذاشته است در حالی که اجرای 
کيفر در این حالت، منافی هدف سزادهی مجازات بوده، در نتيجه تنبيه مرتکب و تنبه دیگران را در 

پی ندارد. )معاونت آموزش قوه قضایيه، 1384، صص70-71(
توجه به اهداف و ویژگی      های کيفر مارا به این نتيجه می رساند که اجرای کيفر     های بدنی، سالب 

انور احمدی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

48

و محدود کننده آزادی در حالت     های جنون، بيهوشی و مستی، کاری عبث و بيهوده است و باید در 
حالت افاقه و رفع آن حالت ها، این گونه کيفرها را بر مجرم تحميل کرد، اما اجرای کيفر     های مالی و 
سالب حق، در وضعيت      های مذکور به لحاظ اینکه با مسأله ناتوانی محکوم مست، مجنون یا بيهوش 

ارتباطی ندارد، بالمانع است

1-5- جبران اشتباه      های قضایی

 مقام قضایی، مانند هر انسان دیگری در معرض اشتباه و خطر است. رشد فزاینده شمار قوانين 
و پرونده      های مطرح و پيچيدگی و روابط اجتماعی در جوامع انسانی، مصون بودن قاضی از اشتباه 
و خطا را منتفی کرده است. عدالت اقتضا دارد که راهی برای جبران خطا      های قضایی وجود داشته 
باشد. از این رو قانون گذار کشور     های مختلف، راه      های اعتراض به احکام قطعی کيفری یا طرق 
این  از جمله  را در مجموعه قوانين کيفری خود پيش بينی کرده اند.  به احکام  اعتراض فوق العاده 
راه ها اعاده دادرسی است که قانون گذار این موضوع را در ماده 252 قانون آیين دادرسی کيفری 
مقرر کرده است. مطابق ماده 274 همان قانون، رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده 
دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد 
انداخت. البته با اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب دادگاه های عمومی و انقالب، 
طبق تبصره 5 ماده 18 آن قانون، مرجع تجویز اعاده دادرسی، شعبه تشخيص دیوان عالی کشور 
اعالم گردید و پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه  تشخيص دیوان،  اجرای حکم را در 
صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق می انداخت. اکنون با اصالح مجدد 
ماده 18 اصالحی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، طی ماده واحده مصوب 1385/10/24 
مجلس شورای اسالمی، شعبه تشخيص پس از رسيدگی به پرونده      های موجود منحل می گردد و 
مرجع تجویز اعاده دادرسی در مورد پرونده      های موجود در شعبه تشخيص، آن شعب بوده و در سایر 
موارد مطابق ماده 274 قانون آیين دادرسی کيفری، شعب دیوان عالی کشور است. البته مطابق 
ماده واحده موصوف، در مواردی که رأی صادره به تشخيص ریيس قوه قضایيه خالف بَيّن شرع 
باشد، این تشخيص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع 
صالح برای رسيدگی ارجاع شود. پيش بينی چنين راه      های اعتراض به احکام قطعی، در جهت جبران 

خطا     های قضایی است تا بار سنگين مجازات بر دوش اشخاص ناکرده بزه تحميل نشود.

مبانی و آثار علل تأخیر در اجرای كیفر در...
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1-6- سایر موارد
حقوق کيفری ایران به تبعيت از فقه اسالمی به صورت خواسته یا ناخواسته، موانعی دیگری را 
در مسير اجرای برخی از کيفرها پيش بينی نموده است. به عنوان مثال، در کيفر قصاص به لحاظ حق 
الناس بودن، در مرحله اجرای حکم، تقاضای اوليای دم یا مجنی عليه به ترتيب در قصاص نفس 
و قصاص عضو، موضوع ماده 219 قانون مجازات اسالمی، پرداخت فاضل دیه در خصوص شرکت 
در قتل و قتل زن توسط مرد، موضوع مواد 212و 209 قانون مجازات اسالمی، پرداخت سهم دیه 
در بحث تعدد اوليای دم و اختالف آنها در قصاص، موضوع ماده 264 قانون مجازات اسالمی و 
رأی وحدت رویه شماره 31 – 65/8/20 هيات عمومی دیوان عالی کشور، از شرایط اجرای قصاص 
است. اگر حکم قصاص منوط به انجام یکی از عوامل فوق باشد، پس از انجام آن، قابل اجراست. 
البته در این موارد قانون گذار ظرف زمانی معين را پيش بينی نکرده است و همين امر باعث عقيم 
ماندن پرونده اجرایی به صورت نامحدود و تحميل نوعی مجازات مضاعف یعنی مجازات حبس به 
لحاظ قرار تأمين صادره که معمواًل از نوع قرار بازداشت موقت است، بر محکوم می شود. البته در 
مواد 1-154و2-154 الیحه آیين دادرسی کيفری جدید راهکارهایی محدود به این شرح در این 
مورد پيش بينی شده است؛ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای 
اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير کند، به دستور قاضی اجرای احکام کيفری به وی ابالغ 
می شود ظرف سه ماه تصميم خود را در خصوص اجرای حکم اعالم کند. در صورت سپری شدن 
این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کيفری با 
تجدیدنظر در قرار تأمين، تخفيف الزم را اعمال می کند. در این صورت، چنان چه محکومٌ عليه در 
حبس نباشد و یا پس از تخفيف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به طور موقت بایگانی می شود. 
تقاضای  به  منوط  فوق،  ماده  مقررات  اعمال  باشد،  نفس  مجازات محکومٌ عليه، قصاص  چنان چه 
دادستان و موافقت ریيس کل دادگستری استان می باشد و هرگاه اجرای حکم قصاص منوط به 
پرداخت فاضل دیه باشد و ولی دم تمکن پرداخت نداشته باشد، در صورتی وقوع جرم به نحوی باشد 
سبب جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی و اخالل شدید در نظم عمومی شده و تأخير در 
اجرای حکم، احساس امنيت عمومی را مختل کند، به تقاضای دادستان مجری حکم و تأیيد ریيس 
قوه قضایيه، فاضل دیه از بيت المال پرداخت می شود. قانون گذار در بحث دیات هم به تبعيت از 
فقه اسالمی، مهلت  هایی را حسب نوع جرم )عمد، شبه عمد، خطای محض( جهت پرداخت طبق 
ماده 302 قانون مجازات اسالمی مقرر کرده است، چنان چه کيفر قطعی تعيينی در مرحله اجرا از 
نوع دیه باشد و مهلت مقرر منتفی نشده باشد به اجرا گذاشته نمی شود و نمی توان محکوم را به 
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پرداخت دیه قبل از حلول اجل تعيينی الزام کرد. در مورد عفو هم، طبق ماده 3-154 الیحه آیين 
دادرسی کيفری جدید، هرگاه محکوم به سلب حيات، در غير جرایم مستوجب حد و قصاص پس 
از الزم االجرا شدن حکم و تا سه روز پيش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادر 
کننده حکم، اجرای آن تا اعالم نتيجه از سوی کميسيون عفو و بخشودگی به تأخير خواهد افتاد. 
کميسيون مزبور مکلف است به این تقاضا در اسرع وقت رسيدگی و نتيجه را به دادگاه اعالم کند.

2- آثار تأخیر اجرای کیفر
علل تأخير در اجرای کيفر، واجد آثار اجتماعی و حقوقی ذیل است:

2-1- آثار اجتماعی
اجتماعی است، مفهومی حقوقی است زیرا در  انسانی و  در یک معنا جرم، مفهومی حقوقی، 
قانون تعریف می شود. واقعيت انسانی و اجتماعی است زیرا توسط انسان در اجتماع ارتکاب می یابد. 
بنابراین واکنش اجتماعی عليه آن و تأخير در اجرای این واکنش هم دارای آثار اجتماعی است. 
به عبارت دیگر کيفر و موجبات تأخير در اجرای آن باید دارای پذیرش اجتماعی باشد. منظور از 
پذیرش اجتماعی لحاظ سليقه      های شخصی مردم نيست، بلکه مد نظر قرار دادن و نگاه ایجاد شده 
در جامعه نسبت به یک کيفر مخصوص یا نظام کيفری است. به عبارت دیگر، جلوه بيرونی کيفر و 

نظام کيفری در پرتو قضاوت      های مردم یک جامعه مد نظر است. )صفاری، 1384، ص148(
قسمت اعظم مشروعيت نظام کيفری با تأثير گذاری مثبت آن بر مرتکبان جرایم و بر افرادی 
که احيانًا فکر ارتکاب را در سر می پرورانند، توجيه و تأمين می شود. لذا توجه به افکار عمومی در 
قضاوت نسبت به خوب یا بد بودن یک نظام یاتاثير یک کيفر خاص و علل تأخير در اجرای آن 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در مرحله اجرا باید کيفر مورد حکم، پس از قطعيت فوری اجرا شود؛ زیرا با اجرای فوری و سریع 
آن، هدف      های مورد نظر از وضع و اجرای کيفر تأمين می شود که از آن به عنوان اصل فوریت در 

اجرای مجازات تعبير می شود. )احمدی، همان(
جامعه با اجرای سریع کيفر در مورد مجرم، احساس امنيت و آرامش خاطر می کند و شهروندان 
و  قوانين  نقض  به  دیگر  و  احترام می گذارند  جامعه  آن  در  پذیرفته شده  هنجار     های  و  قوانين  به 
که  می شود  حادث  کيفر  اجرای  مرحله  در  عواملی  گاهی  نمی کنند.  فکر  خود  جامعه  هنجار     های 
عمل به اقتضای اصل فوریت در اجرای کيفر، ناعادالنه جلوه گر می شود؛ زیرا اجرای فوری کيفر 
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در این موارد با اصول مسلمی همچون اصل شخصی بودن مجازات، اصل توجه به اهداف کيفر، 
اصل رعایت مماثلت در اجرای کيفر و... تعارض پيدا می کند. از این رو جامعه در هنگام مواجهه با 
این گونه موارد، در صورتی احساس آرامش و امنيت می کند و عمل حاکميت عمومی را عادالنه 
می پندارد که اجرای کيفر باید به لحاظ تعارض با اصول مورد احترام، به تأخير بيافتد. به عبارت دیگر، 
جامعه در این موارد حکم عادالنه و توأم با انصاف را در تأخير اجرای کيفر به جهت رعایت اصول 
یعنی موضع گيری عمومی در جامعه  آثار و واکنش      های منفی  این صورت  دیگر می بيند. در غير 

نسبت به حاکميت عمومی ایجاد، و حالت تنفر نسبت به دستگاه قضایی ایجاد می شود.

2-2- آثار حقوقی
تأخير اجرای کيفر به نوبه خود واجد آثار حقوقی است. در حقوق کيفری ایران، این تأخير با توجه 

علل آن می تواند دارای آثار زیر باشد:
2-2-1- مرور زمان اجرای کیفر

امروزه مرور زمان تأسيس حقوقی بسيار مهم و ارزنده، با کاربرد فراوان است. به جرأت می توان 
گفت که اگر مرور زمان در جامعه ای مورد پذیرش قرار نگيرد، نظم و انضباط در آن جامعه مختل 
باعث  زمان  مرور  پذیرش  عدم  دارد.  را  حالت  همين  زمان  مرور  نيز  کيفری  مسایل  در  می شود. 
می شود تا مراجع قضایی با دعاوی قدیمی روبرو شوند که اتخاذ تصميم و اجرای حکم درباره آنها 
با مشکالت زیادی مواجه است. منظور از مرور زمان گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس 
از سپری شدن آن، تعقيب متهم و یا اجرای حکم قطعی کيفری موقوف می شود. )آخوندی، 1386، 

ص281(
مقنن جمهوری اسالمی ایران طبق مواد 173و 174 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1378 
سه نوع مرور زمان را پيش بينی کرده است:  1- مرور زمان شکایت 2- مرور زمان تعقيب 3- مرور 

زمان اجرای حکم.
اقدامات  و  بازدارنده  مجازات      های  مورد  در  فقط  را  زمان  مرور  کيفری،  مسایل  در  قانون گذار 
تأمينی و تربيتی پذیرفته است و در مورد کيفر قصاص، حدود، دیات و تعزیرات این امر را نپذیرفته 
است. هر چند قانون گذار تفکيک مشخص بين مجازات      های بازدارنده و تعزیرات قایل نشده است و 
همين امر موجب ابهام و رویه      های مختلفی در مراجع قضایی شده است. چنان چه در مرحله اجرای 
حکم، حکم قطعی کيفری از نوع مجازات بازدارنده بوده و به جهت مواجهه با یکی از علل تأخير، 
مهلت تعيينی طبق ماده 174 قانون آیين دادرسی کيفری جهت اجرای آن سپری شود، دیگر کيفر 
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مورد حکم به جهت شمول مرور زمان قابل اجرا نيست. این موضوع در اثر مواجهه با عامل تأخير 
مطلق  به صورت  مذکور  قانون   174 ماده  مقنن طبق  است.  شده  حادث  اجرای حکم  مرحله  در 
عدم اجرای حکم قطعی صادره در خصوص مجازات      های بازدارنده و اقدامات تأمينی و تربيتی را 
به هر علت و پس از سپری شدن مهلت      های تعيينی غير قابل اجرا می داند، در حالی که باید بين 
موجبات قانونی تأخير در اجرای کيفر و سایر عوامل تفکيک قایل شد و علل قانونی تأخير در اجرای 
کيفررا باید از جمله موارد تعليق مرور زمان محسوب کرد. پس به علت و جهتی خاص، مرور زمان 
جاری متوقف می شود و پس از زوال آن علت و جهت، وقفه ایجاد شده در مرور زمان هم خاتمه 
یافته و در نتيجه مرور زمان ادامه پيدا می کند و مدت پس از زوال جهت و علت تعليق، به مدت 
قبل از تعليق اضافه می شود و بر اساس آن، مدت مرور زمان محاسبه می گردد. )واحدی، 1387، 
ص105- آشوری، 1381، ص192( زیرا این علل تأخير به لحاظ مبانی خاص، اجرای کيفر را به 
تأخير می اندازند و نباید در نهایت موجب اسقاط کيفر تعيينی گردند. سپری شدن زمان در این حالت 
به جهت عارض شدن علل قانونی پيش بينی شده با مبانی خاص است. این امر نباید موجب ر هایی 
مجرمان از زیر بار مجازات به جهت شمول مرور زمان شود. هر چند مقنن ایران، موضوع مرور 
زمان را به صورت محدود و فقط در مورد مجازات      های بازدارنده و اقدامات تأمينی و تربيتی پذیرفته 
است.در حالی که نباید ظرف زمانی مربوط به علل قانونی تأخير در اجرای کيفر را جز ظرف زمانی 
مرور زمان محسوب کرد و این ظرف زمانی را باید از موارد تعليق مرور زمان قلمداد کرد تا موجب 

ر هایی افراد بزهکار از زیر بار کيفر نشود.
2-2-2- اصالح احکام نادرست

تردیدی نيست که مقام قضایی نيز همانند هر انسان دیگری عاری از اشتباه و خطا نيست. به 
از عادی  اعم  به احکام عادی  اعتراض  قانون گذاران کشور     های مختلف، راهکار     های  همين دليل 
و فوق العاده را جهت اصالح این خطاها در مجموعه مقررات خود پيش بينی نموده اند. پيش بينی 
طرق فوق العاده اعتراض به احکام در امور کيفری ازجمله اعاده دادرسی و اعالم خالف بين شرع 
بودن احکام توسط مقنن جمهوری اسالمی، تالشی در همين راستاست. درخواست اعمال راه      های 
اعتراض باعث تأخير در اجرای احکام کيفری می شود؛ زیرا اجرای احکام کيفری که احتمااًل در 
معرض ابطال و رد شدن هستند، غير قابل جبران است. چه بسا خود این علل پيش بينی شده در 
نهایت با رسيدگی مجدد و انجام تحقيقات الزم، منجر به اسقاط کيفر و صدور حکم برائت شود. به 
عبارت دیگر پيش بينی چنين راه  هایی موجب اصالح خطاها و اشتباه      های قضایی شده و از اجرای 

کيفر     های نامتناسب و نادرست جلوگيری می نماید.
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2-2-3- ر هایی اشخاص غیر بزهکار از کیفر

نتيجه می رساند که در برخی موارد،  این  به  را  ما  اجرای کيفر  تأخير در  به مبانی علل  توجه 
اشخاص غير بزهکار را از کيفر ر هایی می بخشد. همين امر عين صواب است؛  زیرا نباید اشخاصی 
را که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند مجازات کنيم. اصل شخصی بودن مجازات به ما حکم 
می کند که کيفر به جز بر شخص مجرم، بر اشخاص دیگری تحميل نشود. حاملگی و شيردهی 
بر همين مبنا موجب تأخير در اجرای کيفر می گردند. در صورتی که کيفر فوراً در مورد زنان حامله 
و شيرده به اجرا درآید، موجب ضرر به شخص ثالث بی گناه که همانا جنين یا طفل است می شود. 
با تأخير اجرای کيفر در این حاالت، افراد ناکرده بزه از کيفر ر هایی یافته، فقط شخص مجرم به 

مجازات می رسد.
2-2-4- اثر بخشی کیفر

آسيب رسانی به دیگران ولو تحت عنوان مجازات به خودی خود و بدون در نظر گرفتن اهداف 
قوی و عوامل موجه مورد قبول عامه، امری ناپسند و قبيح است. بنابراین آسيب رسانی به دیگران 
یا همان اعمال کيفر نسبت به اشخاص، نياز به توجيه قوی اخالقی دارد؛ زیرا اعمال کيفر ولو در 
خفيف ترین شکل آن، با همه یا یکی از حقوق مسلم تعارض دارد. با این وصف، وقتی به مرحله 
اجرای کيفر رسيدیم، باید به همه موانع سر راه آن نيز توجه کنيم تا اجرای کيفر در آن شرایط، 
پسندیده تلقی شود یا چنين جلوه نماید. در نتيجه چون مجازات کردن بر خالف اصل و حتی باالتر 
از آن، مذموم و ممنوع است، اقتضای اصل یا رعایت احتياط و آینده نگری ایجاب می کند تا از 
اجرای مجازات در برخی موارد دست برداشت و آن را به تأخير انداخت. در واقع باید به این سؤال 
پاسخ داد که چگونه مجازات کنيم تا به اهداف تعيين شده برسيم و یا دست کم نتيجه معکوس 
یعنی  نظر آن  برآورد کردن هدف     های مورد  و  تعقيب  باید در  اجرای کيفر  لذا در مرحله  نگيریم. 
ارعاب، سزادهی و اصالح بود. )ميرمحمدصادقی، 1387، صص25-15- اردبيلی 1380، ص128(

چنان چه عواملی در این مرحله حادث شود که اجرای فوری کيفر با هدف      های مورد نظر آن 
بروز  از  مثال، می توان  عنوان  به  افتد.  تأخير  به  تعيينی  کيفر  باید  ناچار  به  گيرد،  قرار  تعارض  در 
حالت  هایی همچون جنون، بی هوشی، مستی برای محکوم نام برد. اجرای مجازات در حالت جنون، 
مستی و یا بی هوشی، فاقد اثر بخشی الزم است. چه بسا آحاد جامعه اجرای کيفر را در این حالت 
ظالمانه و به دور از انصاف تلقی می کنند. البته باید گفت اجرای کيفر     های بدنی و سالب و محدود 
کننده آزادی در هنگام حدوث این حاالت با اهداف تعيينی از برای کيفر در تعارض است و جهت 
اثربخشی کيفر باید مجازات مورد نظر را در هنگام حدوث این وضعيت ها تا بروز حالت افاقه به تأخير 
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انداخت. ولی اجرای کيفر     های مالی و سالب حق به لحاظ عدم ارتباط آنها با مسأله ناتوانی شخص 
محکوم فاقد اشکال به نظر می رسد.

2-2-5- تحمیل مجازات مضاعف بر محکوم

همان طور که تأخير اجرای کيفر در برخی موارد به لحاظ رعایت اصول مسلم حقوق کيفری، 
امری پسندیده و منطبق با عدالت و انصاف است، گاهی علل تأخير در اجرای کيفر خود موجب 
تحميل مجازات مضاعف بر محکوم می شود. از این منظر، علل تأخير امری ناپسند جلوه می نماید؛ 
زیرا محکوم در این حالت مجازاتی را تحمل می کند که اصاًل مورد حکم نبوده است. مصداق بارز 
در این خصوص، علل تأخير در اجرای مجازات قصاص همچون عدم درخواست اجرای قصاص از 
سوی اوليای دم یا مجنی عليه به ترتيب در قصاص نفس و عضو، عدم پرداخت تفاضل دیه و یا عدم 
پرداخت سهم دیه است. در اثر عدم انجام این موارد در هنگام مواجهه با آن، محکوم به قصاص، 
مجازات حبس ناشی از قرار تأمين صادره را متحمل می شود در حالی که مجازات وی، قصاص و 
نه حبس است. هرچند طبق بخشنامه      های شماره 1/78/10777- 1378/10/25 و 1/79/36627- 
79/7/30 ریيس قوه قضایيه، راهکاری جهت آزادی محکومان به قصاص پيش بينی شده است، اما 
کارایی آن بسيار محدود است. بنابراین به نظر می رسد مقنن باید جهت انجام این موارد، مهلتی 
معين کند ودر صورتی که صاحب حق، ظرف این مدت برای انجام آن، اقدام نکرد حق قصاص وی 
ساقط، تا اقدامات الزم دیگر در خصوص محکوم در پرونده اجرایی به عمل آید. )صانعی، 1384، 

صص199-200(
همان طوری که اگر تأخير اعالم رد یا قبول توسط مَوصی له موجب تضرر ورثه مَوصی باشد، 
مطابق ماده 833 قانون مدنی، حاکم موصی له را مجبور می کند که تصميم خود را معين نماید. 
مبنای این تصميم، قاعده الضرر است. بنابراین قانون گذار می تواند بر مبنای همين قاعده، جهت 
جلوگيری از تحميل مجازات مضاعف بر محکوم به قصاص، قایل به مهلت معينی جهت انجام 
تعيينی، صاحبان حق  موارد خواسته شده، در خصوص کيفر قصاص شود. چنان چه ظرف مهلت 
اقدام به انجام خواسته مورد نظر نکردند، حق قصاص آنان ساقط می شود تا اقدامات بعدی در پرونده 
اجرایی صورت گيرد. )احمدی، پيشين، ص65( البته راهکار محدودی در این مورد در الیحه آیين 

دادرسی کيفری جدید در مواد1-154 و2-154 پيش بينی شده است.
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نتیجه
هدف این مقاله شناخت مبانی علل تأخير در اجرای کيفر در حقوق ایران و آثار ناشی از آن است 
تا قبل از هر چيز مخاطبين را به اهميت بيش از پيش نقش کليدی قضات و سایر دست اندرکاران 
نظام قضایی در اعمال کيفر آگاه نماید. کيفر قطعی باید طبق اصل فوریت در اجرای مجازات به 
اجرا درآید اما گاهی به لحاظ عارض شدن عللی ویژه با مبانی خاص، کيفر تعيينی به تأخير می افتد. 
همين تأخير، واجد آثار اجتماعی و حقوقی ویژ     ه ای است. علل تأخير در حقوق ایران، عالوه بر داشتن 
آثار مثبت، در برخی موارد، دارای آثار منفی همچون تحميل مجازات مضاعف بر محکوم نيز است. 
اميد است مقنن در این راستا با پيش بينی راهکار      های ویژه، این آثار منفی را محو سازد و در مواردی 
هم به جهت عارض شدن عللی همچون بی هوشی و جنون در حين اجرای مجازات قایل به تأخير 

اجرای مجازات تا رفع این حاالت شود.
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چکیده

در نظام های حقوقی پيشرفته جهان، صرف نظر از ماهيت جرم ارتکابی و شخصيت متهم، حقوق 
بنيادین فرد بزهکار در قالب قوانين و مقررات و تشکيل نهادهای نظارتی نهادینه شده است. شاکله 
و بنيان اساسی مقررات کيفری در ارتباط با متهم، اصل برائت است. این اصل ایجاب می کند که 
متهم به طور منصفانه محاکمه شود. الزمه این امر این است که از ادله و اسباب اتهام آگاه شده و 
در باب آنها سخن بگوید و خواسته خود را بی واهمه به مقام تحقيق یا مرجع دادرسی بازگوید و در 

صورت لزوم اعتراض خود را به تصميمات اعالم کند.

کلید واژ ه ها: متهم، اصل برائت، حق بيان، حق اعتراض، سکوت

حق بیان متهم در پرتو نظام 
حقوقی جمهوری اسالمی ایران
* جواد صالحی
** محمدرضا سخنور

*عضوهیأتعلمیدانشگاهپیامنورکرمان
**وکیلپایهیکدادگستری
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درآمد

انسان از بدو دریافت عنوان اتهام و ورودش به چرخه رسيدگی کيفری، دچار برخی محدودیت ها، 
تصميمات و اقدامات تحميلی از سوی اصحاب دستگاه عدالت کيفری به خویشتن می شود. طبيعی 
است که برخی از این اقدامات با طبع آزادی خواه انسان و رعایت کرامت انسانی وی همخوانی 
نداشته باشد. حتی ممکن است برخی از این اقدامات، این احساس را در او ایجاد یا تقویت نماید که 
این اقدامات، یک سویه و جبری است. این در حالی است  که فطرت انسانی و روحيه آزادی خواه 
انسان، از کماالتی است که خداوند متعال در نهاد او قرار داده است. به موجب چنين خصوصياتی، 
هر انسانی حق دارد نسبت به تصميمات و اقداماتی که دیگران برای او می گيرند، اظهارنظر و حتی 
اگر چنين اقداماتی را ناعادالنه دید، بدان اعتراض نماید. این مساله با درنظر گرفتن احتمال وجود 

درصدی از خطاء حتی در اعمال قانونی ضابطين دادگستری و مقامات قضایی تقویت می شود. 
از این جاست که مقنن در چارچوب احترام به »حق بيان«، برخی امتيازات را برای متهم در نظر 
می گيرد تا متهم بتواند به محض مواجه با اقداماتی  که مولفه      های این حق را نادیده گرفته است، 
بدان اعتراض نماید و مقامات قضایی مکلف به پيگيری و برطرف کردن آثار سوء آن باشند. بررسی 
مولفه      های این حق که از نظر صاحبان این قلم، شامل حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصًا یا 
توسط وکيل، ارائه دالیل و شواهد، رد دادرسان، کارشناسان، وکالء، مترجمين و شهود، درخواست 
احضار شهود و مطلعين و مواجهه حضوری با آنان، درخواست مواجهه حضوری با شهود و جرح آنها، 
منع اجبار به اقرار، شهادت و سوگند، اعتراض به تحقيقات، قرارها و احکام و برخورداری از آخرین 

دفاع می باشد، موضوع این نوشتار است. 
 

1- حضور در دادگاه و دفاع از خود، شخصاً یا توسط وکیل 

کميته حقوق بشر در تفسير کلی این حق اظهار داشته است  که متهم یا وکيل او باید از حق 
شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقيق و رسيدگی برخوردار باشند. قسمت چهام بند 3 ماده 14 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی)1( )زین پس، ميثاق( و قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسيون 

1.میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسییکیازعهدنامههایسازمانمللمتحدبرپایهاعالمیهجهانیحقوق
بشراست.اینمیثاقدرسال1966تصویبشدودر23مارس1976رسمیتیافت.اینمیثاقازحقوقبنیادینی
مثلحقدادرسیعادالنه،حقرهاییازتوقیفیابازداشتخودسرانه،حقرهاییازشکنجهورفتارهایغیرانسانی

حمایتمیکند.

حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
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اروپایی حقوق بشر)1( )زین پس کنوانسيون اروپایی( تصریح کرده اند  که متهم حق دارد در محاکمه 
حاضر شود و شخصًا یا توسط وکيل منتخب از خود دفاع نماید و چنان چه وکيل نداشته باشد، از 
حق داشتن وکيل مطلع گردد. قسمت »الف« بند 2 ماده 8 کنوانسيون آمریکایی حقوق بشر)2( )زین 
آفریقایی حقوق بشر)زین پس  بند 1 ماده 7 منشور  آمریکایی( و قسمت »ب«  پس، کنوانسيون 

منشور آفریقایی( نيز چنين تضمينی را پيش بينی کرده اند. 
از مواد180 و 217 قانون آیين دادرسی کيفری )زین پس؛ ق.آ.دک(، حق حضور متهم در دادگاه 
و دفاع از خود شخصًا یا توسط وکيل استخراج می شود. این حق اگرچه در جرایم حدود اهلل برای 
اما در سایر موارد چنين صراحتی وجود ندارد و اجازه رسيدگی  الزامی شناخته شده است؛  دادگاه 
غيابی داده شده است. در حالی که چنين اجاز     ه ای در برخی موارد، موجب شده است تا قضات دقت 
و پی گيری کافی در ابالغ واقعی احضارنامه به متهم و یا اعزام واقعی مامورین برای جلب متهم را 

نداشته باشند و بدون حضور متهم به اصدار رای بپردازند. 

2- ارائه دالیل و شواهد
متهم حق دارد در دفاع از خود، دالیل و شواهدی را ارائه دهد و دادگاه مکلف به بررسی دالیل و 
شواهد ابراز شده از طرف متهم است. زیرا اگر دادگاه یکی از دالیل مورد استناد متهم را نادیده بگيرد و به 
هر دليلی از مالحظه و ارزیابی آن خودداری کند، منصفانه بودن محاکمه مخدوش است. بند »ب« شق 3 
ماده 6 کنوانسيون اروپایی نيز به این امر اشاره دارد. اگر متهمی در جهت دفاع از خود به دالیل و مدارکی 
استناد نماید  که در مراجع و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت است، مطابق ماده 105 ق.آ.د.ک، قاضی 
رسيدگی کننده مکلف به مطالبه آن دالیل و اطالعات و بررسی آن ها است و مقامات مذکور مکلف به 
ارائه دالیل و اطالعات مذکور می باشند. در بند 5 ماده 193 همين قانون نيز قاضی مکلف است به دالیل 
جدیدی  که از طرف متهم یا وکيل او به دادگاه تقدیم می شود، رسيدگی نماید. عدم رعایت این تکليف، 
عالوه بر نقض حکم صادره در مراجع باالتر، موجب محکوميت انتظامی برای مقام قضایی متخلف است. 

1.کنوانسیوناروپاییحقوقبشرمصوب4نوامبر1950دررم-ایتالیااستکهازتاریخ3سپتامبر1953الزم
االجراءمیباشد.

2.کنوانسیونآمریکاییحقوقبشرمعروفبهپیمان»سنخوزه«توسطدولعضوسازمانکشورهایآمریکایی)این
سازماندرسال1948بهموجبمنشوربوگوتاتاسیسشدهاستودارای35عضوازکشورهایقارهآمریکاست
وتاکنون25عضوآنبهاینکنوانسیونملحقشدهاند(.درسال1969بهامضاءرسیدهاست.اینکنوانسیونتاحد

زیادیبهکنوانسیوناروپاییحقوقبشرشباهتدارد.

جواد صالحی- محمدرضا سخنور
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3- رد دادرسان، کارشناسان، وکالء، مترجمین و شهود 

در مورد رد دادرسان و قضات، اگر قاضی دادگاه به رغم دارا بودن جهات رد، به رسيدگی خود 
است. در خصوص  رأی صادره  نقض  از موجبات  و  بود  اعتبار خواهد  فاقد  او  ادامه دهد، تصميم 
مترجمين و شهود نيز طبق ماده 203 ق.ا.د.ک رد یا قبول مترجم و شهود به نظر دادگاه بوده و 
نظر دادگاه قطعی می باشد. ليکن اگر بعداً اثبات شود که قاضی، مرتکب تخلف شده و رعایت موازین 

قانونی را از نظر رد کارشناسان و... نکرده است، محکوميت انتظامی خواهد داشت. 
برخورداری از این حق برای متهم در مواد 46، 50، 187 و203 ق.ا.د.ک پيش بينی شده است. 
متهم می تواند در مواردی  که بيم نقض بی طرفی می رود، اقدام به رد دادرسان، کارشناسان، وکالء 

و مترجمين و شهود نماید. در اسناد بين المللی اشار     ه ای به این موارد نشده است. 

4- درخواست احضار شهود و مطلعین 

اتفاق می افتد که متهم برای زدودن اتهام از خویش الزم باشد، به اطالعات شهود و  گاهی 
مطلعين استناد کند. از این رو بدیهی است که متهم بتواند از دادگاه تقاضا کند تا شهود و مطلعين 
وی را برای روشن شدن قضيه احضار نماید و قاضی مکلف به پذیرش این درخواست است. اما 
روشن است که به صرف معرفی گواه یا مطلع از سوی متهم، قاضی اقدام به احضار ایشان نمی نماید، 

بلکه باید قاضی الزم بداند  که چنين احضار و تحقيقی از معرفی شدگان صورت بگيرد. 
به نظر می رسد از عبارت قانون نيز همين برداشت استنباط می شود تا قاضی »به معرفی شاکی... 
یا به تقاضای متهم...« و یا حتی تشخيص خود، حضور شهود و مطللعين را »...الزم بداند« )ماده 
148 ق.ا.د.ک(. حکم شماره 976 – 1319/4/3 دیوان عالی کشور نيز موید این معناست. در این 
اگر  به نظر دیوان جنایی است. پس  به عنوان گواه بسته  آمده است که »احضار اشخاص  حکم 
موضوع در نظر دادگاه بر اثر بازجویی ها روشن بوده و احضار گواهان را الزم نداند حاضر کردن آنها 
مخالف اصول نخواهد بود«. با این وجود رویه قضایی نشان می دهد عدم رعایت مقررات ماده 148 
ق.ا.د.ک در صورتی  که واقعًا احضار شهود و مطلعين الزم بوده، ولی دادگاه به این تکليف عمل 

نکرده باشد، تخلف انتظامی به شمار می رود.)1( 

1.حکمشماره128– 1306/11/7دادگاهانتظامیقضات

حق بیان متهم در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
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5- درخواست مواجهه حضوری با شهود و جرح آنها 
اشاره شده  مخالف، صراحتًا  با شهود  مواجهه  درخواست  بشر حق  بين المللی حقوق  اسناد  در 
است. در شق 5 بند 3 ماده 14 ميثاق آمده است که متهم حق دارد »از گواهانی  که عليه او گواهی 
می دهند، پرسش      های خود را بپرسد یا بخواهد  که از آنها پرسش  هایی بشود و گواهانی  که به نفع او 
گواهی می دهند، با همان شرایط گواهان عليه او احضار شده و از آنها پرسش  هایی بشود«. شق 4 
بند 3 ماده 6 کنوانسيون اروپایی نيز به متهم حق داده است تا »... از شهودی  که عليه وی شهادت 

داده اند سوال کند یا بخواهد  که از آنان سوال شود، ...«.
ماده 198 ق.ا.د.ک، حق پرسش و سوال متهم از شهود طرف مقابل را پيش بينی کرده است،  که 
ظاهراً حکم این ماده جزء قواعد آمره است. به موجب این ماده به نظر می رسد دادگاه تکليف دارد  که حق 
طرف مقابل برای پرسش از شاهد را به او اعالم نماید. اگرچه این امر شاید باعث گردد  که »شهود کمرو 

)Samaha, 1996, p.563( »...و درون گرا در چنين دادرسی برای ادای شهادت حاضر نشوند
بنابراین اگر دادگاه، شهادت شهود یک طرف را استماع کند و طرف مقابل هم سخنی نگوید، 
نمی توان گفت  که سکوت طرف مقابل دليل آن است  که پرسشی از شاهد ندارد. به نظر می رسد 
تذکر این مطلب به طرف مقابل باید در صورت جلسه دادگاه قيد شود، در غير این صورت از جهات 

تعقيب انتظامی قاضی به حساب می آید. 
احضار شهود  از حق  را  دادگاه موظف است متهم  به موجب چنين مقرراتی،  نظر می رسد  به 
موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان  که موظف است درصورت درخواست متهم، 
شهودی را  که در غياب وی شهادت داده اند، مجدداً فراخوانده و در حضور متهم شهادت آنان را 
استماع نماید. در مورد جرح شهود نيز برابر مواد 168 و 172 ق.ا.د.ک، متهم این حق را دارد  که 

شهود طرف مقابل را جرح نماید.

6- منع اجبار به اقرار، شهادت و سوگند 
کسب اقرار، اطالع، شهادت و سوگند باید درکمال امنيت و بنا به اراده شخص صورت گيرد. 
بنابراین اقرار، اطالع، شهادت یا سوگندی  که از راه اجبار، شکنجه و تهدید تحصيل شود، فاقد اعتبار 
قانونی بوده و محکوميت مستند به چنين اقراری در معرض بطالن است )نوربهاء، 1386، ص189(. 
افزون بر این ، اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها درحين بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به 

حقوق دفاعی متهمان است و دادگاه ها ملزم اند  که به چنين اظهاراتی ترتيب اثر ندهند. 
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یا روحی صورت  اعمال شکنجه      های جسمی  از طریق  اقرار  اخذ  برای  متهمان  اجبار  و  اکراه 
می گيرد. شکنجه عبارت است از تحميل عمدی و غيرقانونی)1( درد و رنج مستمر روحی یا جسمی 
بر دیگری به منظور کسب اطالعات یا اخذ اقرار  که بوسيله یا به دستور مأموران یا مستخدمين 
دولتی انجام می گيرد)صادقی، 1381، ص4(. شکنجه شامل »هر فعل عمدی  که توسط آن درد یا 
صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نيل به اهدافی از قبيل کسب اطالعات یا اقرار از 
قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی  که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون 
به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث،)2( یا به هر علتی  که 
بر مبنای تبعيض، از هرگونه، هنگامی  که چنين درد یا  صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت 
نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفيت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص وارد 

گردد...« می باشد.)3( 
قاعده منع شکنجه قاعد ه ای جهانی بوده و در هر شرایط اطالق دارد. تقریبا همه اسناد بين المللی 
به ممنوعيت شکنجه تصریح دارند. ماده 5 اعالميه جهانی حقوق بشر)4( )زین پس؛ اعالميه(، در 
این رابطه تصریح داشته است  که »هيچ کس را نمی توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد«. 
ماده 7 ميثاق نيز مقرر داشته است  که »هيچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا رفتار     های 
خشن و غيرانسانی یا موهن قرار داد«. ميثاق در شق 7 از بند 3 ماده 14 این چنين ادامه می دهد 
 که »هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود این تضمين را خواهد داشت  که مجبور نشود  که عليه 
خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید«. ماده 20 اعالميه اسالمی حقوق بشر)زین 
پس، اعالميه اسالمی(، ماده 3 کنوانسيون اروپایی، ماده 2 کنوانسيون امریکایی و ماده 5 منشور 
آفریقایی نيز با عبارات مشابهی، بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان ها به هنگام بازداشت 

و بازجویی صراحت دارند.

1.ازشرطغیرقانونیبودندردیاصدمهمتوجهمیشویمکهشکنجه»...شاملدردیاصدمهاینیستکهصرفًا
ناشیازدردیاصدمهذاتیضمانتاجراهایقانونییامنتجازآنهامیباشد«)ماده1کنوانسیونبینالمللیمنعشکنجه
شکنجه()امیر منع کنوانسیون پس؛ 1984()زین موهن، یا غیرانسانی بیرحمانه، مجازاتهای و رفتارها دیگر و

ارجمند،1381،ج1،ص495(.
2.منظورازاشخاصثالثمیتوانداطرافیانیاخانوادهفردقربانیباشد.

3.ماده1کنوانسیونمنعشکنجه
4.اعالمیهجهانیحقوقبشریکپیمانبینالمللیاستکهدردسامبر1948درمجمععمومیسازمانمللمتحد
بهتصویبرسیدهاستوشامل30مادهاست.ایناعالمیهبهتشریحدیدگاهسازمانمللمتحددرموردحقوقبشر
میپردازد.مفادایناعالمیهحقوقبنیادیمدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسیواجتماعیکهبایدابنایبشردرهر

کشوریازآنبرخوردارباشندرامشخصکردهاست.
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در حقوق داخلی، اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، صراحتًا توسل به شکنجه 
برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع دانسته و 
چنين شهادت، اقرار و سوگندی را فاقد ارزش و اعتبار می داند. بند 9 ماده واحده قانون قانون احترام 
به آزادی      های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،)1( نيز ممنوعيت شکنجه جهت اخذ اقرار و یا اجبار 
متهم به امور دیگر را متذکر شده است، تا این که اگر »هر یک از مستخدمين و مأمورین قضایی 
یا غيرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، عالوه 
بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم...«  گردد و »...چنان 
چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم...« 
شود و حتی »...اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر 

قتل را...« داشته باشد.)2( 

7- اعتراض به تحقیقات، قرارها و احکام 
تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از طرق پيش گيری از تحميل مجازات به متهمان بی گناه 
و آثار زیان بار احکام ناشی از اشتباهات قضایی است. حتی در شرایطی  که صالحيت، استقالل و 
بی طرفی دادگاه محرز و دیگر تدابير و معيار     های مربوط به یک محاکمه منصفانه نيز رعایت شده 
است، نمی توان ضرورت تجدیدنظر در احکام را نفی نمود. چرا که اشتباه قضایی دادرس هميشه 
ممکن است و احتمال وقوع اشتباه، ولو بسيار اندک و ضعيف، برای چنين ضرورتی کافی است. اما 
رعایت مقررات فوق، مستلزم وجود دادگاه های تجدیدنظر از یک سو و پيش بينی مهلت      های مناسب 
برای درخواست تجدیدنظر از سوی دیگر است. نه تنها نفی ضرورت یا مشروعيت تجدیدنظر یا عدم 
تشکيل دادگاه های تجدیدنظر یا عدم پيش بينی مدت زمان الزم برای درخواست تجدیدنظر، نقض 
حقی از حقوق اساسی بشر محسوب می شود، بلکه تعلل و تأخير توأم با مسامحه در رسيدگی مجدد، 

رسمی،ش11249، روزنامه شهروندی)1383/02/15- حقوق حفظ و مشروع آزادیهای به احترام قانون .1
قابل بهطورکلیدرگسترهیحقوقعمومی اساسی،حقوقکیفری،حقوقبشرو منظرحقوق از )1383/3/2
بررسیاست.اینقانوندرقالبطرحبهمجلسارائهشد،طرحیکهبااستفادهازبخشنامه)مورخ1383/1/20(
ریسقوهقضاییهتهیهوتنظیمشدهبودوبیشازیکماهبعد)یعنیدرتاریخ1383/2/15(تصویبوبهقوانینو
مقرراتمربوطبهآییندادرسیکیفریافزودهشد.مادهواحدهقانونحقوقشهروندیدارای15بنداست.7بند
اینقانون)بندهای2،3،5،8،11،12،14(،دربرگیرندهحقوقدفاعیمتهمازمرحلهدستگیریتاصدورحکمو7
بنددیگر)بندهای1،4،6،7،9،10،13(،شاملحمایتازمتهمومظنونومحکومدربرابراذیتوآزاردرفرایند

کیفریمیباشد)نجفیابرندآبادی،1386،ص50ونیزنجفی،1384،ص107(.
2.ماده578قانونمجازاتاسالمی
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هم نقض چنين حقی خواهد بود.
متهم  دفاعی  حقوق  دیگر  از  صادره  احکام  و  قرارها  یافته،  انجام  تحقيقات  به  اعتراض  حق 
می باشد. زمانی  که مقام قضایی برای متهم قرار تامين صادر می نماید. )اردبيلی، 1383، ص204(؛ 
طبيعی است  که متهم نسبت به این تصميم سالب یا محدودکننده آزادی اش حق اعتراضی داشته 
باشد تا عالوه بر اعمال کنترل بر اقدامات قاضی صادرکننده قرار توسط قاضی دیگر، موجب شود 
تا با احتياط قاضی صادرکننده قرار در تعيين قرار بازداشت، از لطمات جبران ناپذیر بازداشت افراد 
کاسته شود. از این رو مقنن سعی کرده است در این مسير گام بردارد تا به موجب آن محکوم عليه 
با رعایت چنين حقی او فرصت  بيابد.  هر چند بسيار محدود، حق تجدیدنظر در احکام صادره را 
جدیدی برای بازنگری در روند رسيدگی و مطابقت دادن حکم با مواد قانونی را از سوی قضاتی غير 
از قضات صادرکننده حکم بدوی بيابد. صرف نظر از نتيجه ای  که از این مرحله به دست می آید، این 
امتيازی است برای متهم اطمينان خاطری به وجود می آید  که هيچ اشتباهی در صدور حکم عليه 

او صورت نگرفته است. 
از همين جاست  که رعایت این حق نه تنها در قوانين داخلی، بلکه در اسناد بين المللی نيز مورد 
اشاره قرار گرفته است. بند 5 ماده 14 ميثاق در این رابطه مقرر داشته است »هر کس به خاطر ارتکاب 
جرمی محکوميت یافته حق دارد  که محکوميت و مجازات او از سوی دادگاهی باالتر موافق قانون، مورد 
رسيدگی مجدد واقع شود«. این حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 کنوانسيون آمریکایی نيز پيش بينی 
شده است. کنوانسيون اروپایی درباره این حق و تضمين اجرای آن ساکت است. اما ماده 2 پروتکل شماره 
7 کنوانسيون، چنين سکوتی را جبران نموده و از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته 

است.
بند     های »ن« و  نيز طی مواد 33، 205 و 232 ق.ا.د.ک و  اعتراض متهم در قوانين داخلی  حق 
»ط« ماده 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب)1381( پيش بينی شده است. به 
موجب ماده 33 ق.آ.د.ک، متهم می تواند ظرف 10 روز به قرار بازداشت اعتراض نماید. طبق ماده 232 
ق.آ.د.ک نيز متهم )محکوم عليه( به حق اعتراض به احکام صادره را دارد. ماده 232 ق.ا.د.ک، آرای قابل 
تجدیدنظرخواهی را محدود به جرایمی دانسته است  که مجازات قانونی آنها؛ اعدام، رجم، حد، قصاص 
نفس و اطراف، دیه بيش از خمس دیه کامل، حبس بيش از 3 ماه، شالق، جزای نقدی بيش از پانصد 
هزار ریال، حکم به ضبط اموال بيش از یک ميليون ریال، مصادره اموال و انفصال از خدمت می باشد.)1( در 

1.ضمناینکهرویهقضایینیزمویدهمینرویکرداست.)رایوحدترویهش1375/10/18-613هیات
عمومیدیوانعالیکشورونظریهمشورتیشماره7/2406-1380/3/21ادارهحقوقیقوهقضاییه(.
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مورد اعتراض به قرارها نيز بندهای»ط« و»ن« ماده 3 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و 
انقالب، مراتب اعتراض متهم را به قرار     های صادره و مدت اعتراض را ذکر کرده است.

برخورداری محکوم عليه از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام کيفری، حقی مطلق 
و غيرقابل اسقاط است. این همان چيزی است  که به لحاظ ارتباط جرایم با حفظ نظم عمومی و 
الزامات حقوق بشری)صالحی - صمدی، 1387، ص24( در محکوميت      های کيفری و فلسفه تحميل 
آن بر مجرمان واقعی برای اصالح و تربيت آنها، قابل برداشت است. لذا شکی نيست  که»تسليم 
محکوم عليه به حکم صادره در امور کيفری حق اعتراض او را در مهلت قانونی پس از ابالغ حکم، 
از وی سلب نمی نماید. چون قوانين جزایی صرفًا جنبه خصوصی و فردی ندارند تا با گفتن اعتراض 
ندارم، اسقاط حق تلقی شود...«)نظریه ش 7/2406-1380/3/21 اداره حقوقی قوه قضایيه(. بنابراین 
در صورت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی محکوم عليه و بقاء مهلت قانونی باید از اجراء یا ادامه اجراء 

حکم خودداری شود، تا تجدیدنظرخواهی صورت گيرد و نتيجه آن مشخص شود.

8- برخورداری از حق آخرین دفاع
در قانون آیين دادرسی کيفری سابق، اخذ آخرین دفاع هم در پایان تحقيقات مقدماتی و هم در 
مرحله رسيدگی تکليفی قانونی برای دادگاه ها محسوب می شد و عدم رعایت آن نيز تخلف انتظامی 
متهم  آخرین کالم  در حقيقت  دفاع،  آخرین  است  که  در حالی  این  بود)آشوری، 1382، ص93(. 
است)آخوندی، 1387، ج6، ص54(. فلسفه اخذ آخرین دفاع این است  که برای تأمين بيشتر حقوق 
دفاعی متهم به وی یاد آوری شود  که دالیل ابرازی اوکافی نبوده و برای آخرین بار به او فرصت 
داده می شود تا چنان چه دليل اظهار جدیدی دارد، ابراز کند. مطابق رویه قضایی نيز آخرین دفاع در 
صورتی اخذ می شود  که دالیل کافی برای محکوميت متهم وجود داشته باشد. در اسناد بين المللی 

اشاره صریحی به این حق متهم نشده است.
ق.ا.د.ک   193 ماده   5 بند  استناد  به  دفاع  آخرین  اخذ  فعلی  کيفری  دادرسی  آیين  قانون  در 
اختصاص به مرحله رسيدگی به شرط حضور متهم دارد. ولی با اصالح قانون تشکيل دادگاه های 
عمومی و انقالب، بند »ک« ماده 3 قانون مذکور اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقيقات مقدماتی را 
نيز الزم می داند. از این رو هنگامی  که تحقيقات به پایان می رسد، بایستی آخرین دفاعيات متهم 
اخذ گردد. اگر دادگاهی اجازه آخرین دفاع را به متهم ندهد و بدون آن حکم صادر کند، برخالف 

نص صریح قانون رفتارکرده است.

جواد صالحی- محمدرضا سخنور
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نتیجه
حق بيان متهم در کليه مراحل دادرسی، یکی از حقوق و آزادی      های وی در دستگاه قضایی 
است. مولفه      های سازنده حق بيان که شامل حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصًا یا توسط وکيل، 
ارائه دالیل و شواهد، رد دادرسان، کارشناسان، وکالء، مترجمين و شهود، درخواست احضار شهود و 
مطلعين و مواجهه حضوری با آنان، درخواست مواجهه حضوری با شهود و جرح آنها، منع اجبار به 
اقرار، شهادت و سوگند، اعتراض به تحقيقات، قرارها و احکام و برخورداری از آخرین دفاع می باشد، 
ضامن تحقق دادرسی عادالنه و در نهایت تحميل مجازات قانونی است که به تعامالت دستگاه 

عدالت کيفری با متهم برمی گردد. 
در نظام تقنينی جمهوری اسالمی ایران بسياری از این مؤلفه ها در قوانين موضوعه پيش بينی و 
مورد حمایت قرار گرفته اند. تا حدی  که می توان گفت، از این حيث، بيشتر مصادیق حق بيان متهم، 

هماهنگ با اعالميه      های جهانی حقوق بشر و کنوانسيون      های بين المللی می باشند. 
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چکیده

ابواب  در  فقها  است  که  فقهی  قواعد  مهم ترین  از  یکی  )استيمان(،  امين  عدم ضمان  قاعده 
گوناگون فقه در مورد آن بحث کرده اند. طبق این قاعده، امين اعم از این که امانت او مالکی باشد 
یا شرعی، نسبت به تلف مالی  که در ید او قرار دارد، ضامن نمی باشد. به عبارت دیگر ضمان قهری 
ناشی از ید، از وی برداشته می شود. البته عدم ضمان او منوط به عدم تعدی و تفریط است. برخی 
از آیات قرآن کریم، روایات، عقل و اجماع، مستندات این قاعده به شمار می آیند. عالوه بر این، 
دليل      های چهارگانه، بنای عقالء و سيرة مسلمين نيز بر شناسایی این قاعده داللت دارند. این قاعده 
از چنان گستره و شمولی برخوردار است  که در ابواب مختلف فقه )ودیعه، عاریه، مضاربه، وکالت، 
اجاره، رهن و مانند آن( مورد بررسی قرار گرفته و قانون گذار نيز در قانون مدنی به موارد و مصادیق 
آن در ابواب گوناگون تصریح کرده است. مواد 684-616-610-569-556-493-328-168 - 

952 قانون مدنی از شناسایی این قاعده در حقوق ایران حکایت می کند.
 کلید واژ ه ها: امين، امانت، تعدی و تفریط، ضمان، اذن

قاعدۀ عدم ضمان امین در 
فقه و حقوق

 * محمد خانی

*دانشجویدکتریفقهوحقوقجزادانشگاهشهیدمطهری)ره(-وکیلومشاورحقوقیقوهقضاییه.
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درآمد

هرچه زندگی جوامع بشری گسترده تر می شود و روابط حاکم بر آن پيچيده تر می شود، لوازم و 
مقدماتی جهت رفاه بشر فراهم می گردد، ليکن مشکالت و گرفتاری  هایی نيز در زندگی پدید می آید. 
یکی از مسائل مهم جوامع بشری، روابط حقوقی ميان انسان هاست. در مورد اصل قاعده عدم ضمان 
امين کمتر اختالف نظر است. اما در گستره به کارگيری آن در فقه و قانون مدنی اختالف است. در 

این نوشتار به مستندات، تماميت و استثنائات قاعده عدم ضمان امين می پردازیم.

1- تعاریف

1-1- مفهوم قاعده 

»قاعده« در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون      های خانه را »قواعد« 
ربنا  اسمعيل  و  البيت  القواعد من  ابراهيم  یرفع  قرآن کریم می فرماید: »واذ  می گویند. خداوند در 
تقبل منا انک انت السميع العليم«)1( و آن هنگامی  که ابراهيم و اسماعيل بنيان      های خانه خدا را بر 

می افراشتند، گفتند پروردگارا )این کار را( از ما بپذیر، همانا تو شنوا و دانا هستی.
خود  جزیيات  تمامی  بر  احکام،  شناسایی  هنگام  در  است  که  کلی  امری  اصطالح،  در  قاعده 

منطبق باشد. )الجوهری، 1414هـ.ق، ص 117(

2-1- مفهوم عدم ضمان امین )استیمان(

صاحب کتاب »العناوین« در تعریف استيمان می فرماید: »استيمان عبارت است از اذن مالک 
یا شارع در گرفتن مال یا در تصرف در مال برای مصلحت مالک، نه مصلحت گيرنده یا هردو« 
)مراغی، 1415هـ.ق، ص39(. بر این تعریف ایراد وارد است؛ زیرا مواردی مانند رهن و اجاره را شامل 
نمی شود. بنابراین در تعریف کامل تر آن باید گفت: هر گاه از طرف مالک یا شارع به کسی اذن داده 
شود  که در مالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش یا به عنوان استفاده از منافع تصرف کند، آن مال 

1.بقره/آیه127

قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق
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بی آن که شخص مأذون، تعدی یا تفریط نموده باشد، تلف گردد، آن شخص ضامن نخواهد بود.

3-1- مفهوم ضمان

»ضمان« در لغت به معنای پناه دادن، پذیرفتن و ملتزم شدن به خيری یا امری است و در 
اصطالح حقوقی، دو معنی دارد؛ یکی معنی اعم و گسترده آن،  که عبارت است از تعّهد مال و یا 
نفس انسان  که شامل حواله و کفالت می گردد و دیگری معنای اخّص آن،  که عبارت است از تعّهد 

به مال  که در ذّمه دیگری قرار دارد و ضمان عقدی می باشد. ) امامی، 1371، ص 252(.
»ضمان« در اصطالح فقها بمعنی »تعهد« و بر عهده گرفتن است و این معنی را در آثار فقها 
واقع ضمان  در  و  اردبيلی، 1369، ص140(  ثانی، 1367، ص113؛مقدس  )شهيد  یافت.  می توان 
إدخال مضمون در عهدة ضامن تعریف شده است. ضمان در اصطالح فقهی نيز از معنای لغوی دور 

نيفتاده است. اصطالح ضمان در مورد عقد ضمان نيز به کار رفته است. 

4-1- مفهوم اذن

اذن از نظر لغوی در معانی زیر به کار می رود:
1 - به معنی اعالم؛ چنان که قرآن کریم نيز می فرماید: »فأذنوا بحرب من اهلل و رسوله«)1(  

نيز به همين  باذن اهلهن«)2(  آیه ی شریفه ی »فانکحوهن  اباحه و رخصت؛ چنان که در   - 2
معناست  که در بعضی کتب فقط همين دو معنی آمده است. )الجوهری، 1413ه.ق، ص2068(.

3 - مرور زمان؛ مثاًل در آیه »انزله علی قلبک باذن ا...« )3( به همين معنا به کار رفته است یعنی 
به مرور زمان بر قلب تو نازل کرد.

و از نظر اصطالحی اذن به معنای زیر به کار می رود:
1– اذن، بر طرف نمودن مانعی است  که قانون گذار بر آن اثری مترتب می کند. )عبدالناصر، 

1.)بقره/279(
2.)نساء/24(
3.)بقره/97(

محمد خانی
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1420م، ص222(.
اصفهانی،  )غروی  است.  آن  به  رضایت  اعالم  یا  مانع  برداشتن  و  دادن  رخصت  اذن،   –2

1367ه.ش، ص131(.
3- اذن، بر طرف نمودن و رفع حجری است  که معلول رقّيت یا ِصَغر سن است و ساقط نمودن 

حق )ابوسعيد، 1974م، ص299(.
4 - اذن، بر طرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است)زیلعی، بی تا، ص203( که به نظر می رسد 

عبارت »ساقط نمودن حق« در این تعریف زائد باشد و معنایی بيش از رفع حجر از آن بر نمی آید.
با جمع بندی تعاریف یاد شده به نظر می رسد کاملترین تعریف از اذن چنين باشد.»انشاء رضایت 
مقنن یا مالک )یا نماینده قانونی او ( یا کسی  که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است، به 
یک یا چند نفر معين یا اشخاص غير معين، برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی. 

)فصيحی زاده، 1377، ص26 (.این تعریف اذن اشخاص و اذن قانونی را در بر می گيرد.

5-1- مفهوم تعدی 

 تعدی عبارت از انجام کاری است  که باید از آن پرهيز شود و در لغت به معنای تجاوز، زیاده 
روی و افراط است. تعدی در اصطالح آن است  که شخص امين بر خالف عهود متعارف، در مال 
مورد امانت تصرف کند. مثاًل مالک، لباس را به قصد نگهداری به او بسپارد، ولی او لباس را بپوشد 
و یا شخصی خانه ای را به دیگری اجاره داده است  که خود و اهل و عيال او در آن سکونت کنند، 

ولی مستاجر دیگران را نيز درآن خانه سکونت دهد و بدین وسيله باعث ورود ضرر و زیان گردد.

6-1. مفهوم تفریط 

 تفریط، ترک فعلی است  که باید انجام شود و کوتاهی از انجام وظيفه و تعهد می باشد. از تفریط 
گاه به عنوان »تهاون« نيز یاد می کنند و اصطالحًا آن است  که شخِص حافِظ مال در نگهداری 
نگهبان  که  مثاًل  گردد.  تلف  یا  ناقص،  مال، ضایع،  حّدی  که  به  کند،  و سستی  کوتاهی  مال  از 
باید بيدار باشد، بر اثر خواب باعث تلف مال شود. ماده 952 قانون مدنی در تعریف تفریط چنين 

قاعدۀ عدم ضمان امین در فقه و حقوق
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می گوید: »تفریط عبارت است از ترک عملی  که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غير 
الزم است.«

7-1- مفهوم تقصیر 

علمای حقوق، در تعریف تقصير اتفاق نظر ندارند. عد ه ای آن را ارتکاب فعل نامشروع می دانند، و 
برخی می گویند که تقصير عبارت است از نقض عهدی از ِقَبِل شخصی  که به موجب قانون یا عرف 
بر عهده داشته است. بعضی دیگر، تجاوز به اعتماد مشروع را تقصير تلقی می کنند. ماده 953 قانون 
مدنی تقصير را اعم از تفریط و تعدی دانسته است. به عالوه در تبصره ماده 336 قانون مجازات 
اسالمی تقصير اعم از بی احتياطی، بی مباالتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تعریف 
شده است. در این ماده، عدم رعایت نظامات دولتی در کنار بی مباالتی و بی احتياطی و عدم مهارت، 
از مصادیق تقصير دانسته شده است. لذا تقصير را طبق قوانين موجود می توان چنين تعریف کرد: 
»تقصير عبارت است از؛ انجام کار )تعدی( یا عدم انجام کاری )تفریط(  که بر طبق مقررات کشور، 

عرف یا قرار داد، شخص می بایست از آن بپرهيزد یا بدان مبادرت ورزد«.

2. مستندات و مدارک قاعدۀ عدم ضمان امین

2-1- کتاب 

به قول خداوند متعال »ما علی المحسنين من سبيل« یعنی بر شخص محسن نباید سخت گيری 
کرد و واضح است  که امين نيز محسن است، در حالی  که ضمان سبيل می باشد. پس به مقتضای 
آیه، ضمان منتفی است. علّت این است  که امين از ناحيه شارع و مالک، برای نفع صاحب مال اقدام 
می کند و ضمان بر عهده وی، نوعی زحمت و حرج است  که در این آیه شریفه این زحمت و حرج 

نفی شده است.

2-2- روایات 

 1- از امام علی )ع( منقول است  که فرموده اند »ليس علی المؤتمن ضمان« بر مؤتمن ضمانی 
نيست. )کلينی، 1407، ص 280(.

محمد خانی
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امين جز سوگند  بر شخص  اليمين«  ااّل  االمين  علی  »ليس  معروف  نبوی )ص(  2- حدیث 
چيزی نيست.

این جمله عام است و مفاد آن این است  که اگر مال مورد امانت نزد امين تلف یا ناقص یا 
معيوب شود، هيچ مسؤوليت و ضمانی متوجه امين نيست و کافی است او سوگندی یاد کند تا هر 
ادعای ضمانی عليه او ساقط شود. )ابوالحسن محمدی، 1385، ص 65( به تعبير دیگر، بار اثبات 
تعدی و تفریط به عهده مدعی یعنی صاحب مال است و اگر نتواند اّدعای خود را ثابت کند، با سوگند 

متصرف، مبنی بر عدم تعدی و تفریط، حکم به برائت ذّمه او صادر خواهد شد.
3- روایت امام صادق )ع( به نقل از رسول خدا )ص(  که فرموده اند »ليس لک أن تتهم من قد 
ائتمنته.)مجلسی، 1403، ص 247( »تو حق نداری نسبت به کسی  که او را امين می دانی اتّهامی 

وارد سازی.«
4- روایت اَبان بن عثمان از امام باقر )ع(  که از ایشان می پرسند آیا اگر مال در دست کسی  که 
با آن کار می کند تلف شود، ضامن است یا خير، امام علی )ع( می فرمایند »ليس عليه غرم بعد أن 
یکون الرجل أمينًا« چون آن شخص امين بوده بر او پرداخت خسارت الزم نيست.« )محّقق داماد، 

1387، ص 92(
5- در وسائل الشيعه خبری از قرب االسناد منقول است  که عبدا... بن جعفر از هارون بن مسلم 
از مسعده بن صدقه از ابی عبدا... )ع(  که فرمودند»ایراد اتهام نسبت به امين و اطمينان نسبت به 

خائن جایز نيست.« )موسوی بجنوردی، 1386، ص 144(
6- روایت مسعده بن صدقه به نقل از امام صادق )ع( نيز  که فرمودند »ليس لک أن تأتمن من 
خانک و ال تّتهم من ائتمنت )موسوی بجنوردی، 1386ه.ق، ص 91(. »حق نداری کسی را  که به 

تو خيانت کرده امين بدانی و کسی را هم  که امين می دانی حق اتّهام به او را نداری.«
استفاد     ه ای  که از این روایت می شود این است  که در صورت ادعای خيانت، بار اثبات بر عهده 

مدعی است و امين برای دفاع از خود در مقام منکر ادای سوگند می کند.
7- مسعده بن زیاد از جعفر بن محمد)ع( به نقل از پدرش و سپس از رسول خدا )ص( روایتی را 
به همين مضمون نقل می کند  که می فرماید»متهم نمودن امين جایز نيست« )موسوی بجنوردی، 

همان(.
8 - روایت علوی از ابوعبدا... )ع(  که می فرمایند »ليس علی المستعير عاریه الضمان و صاحب 
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العاریه و الودیعه مؤتمن« )مکارم شيرازی، 1387، ص 353(  که جمله آخر در مقام تعليل است. 
به این جهت  که عدم ضمان به خاطر امين بودن صاحبش است، لذا از قبيل قياس منصوص العله 

می باشد  که پس از آن عدم ضمانت را در سایر موارد امانت هم می توان دید.
9 - آنچه بر عدم ضمان امين در موارد خاص داللت دارد، به گونه ای است  که اصطياد عموم 
از مالحظه مجموع این روایات امکان دارد، به صورتی  که شکی در آن باقی نمی ماند. این است  که 
حکم عام در تمام ابواب جاری می باشد؛ مانند روایتی در باب ودیعه  که از شيخ صدوق)ره( در المقنع 
آورده شده  که می فرماید: »شخصی از امام صادق )ع( سوال می کند  که آیا قول مستودع  که ثقه هم 
نيست مورد قبول می باشد؟ فرموده است: »آری« و البته سوگند نيز بر وی نيست.«  که عدم اعتبار 

وثاقت در ودیعه، داللت بر عدم ضمان دارد در هر امانتی.
10- آنچه داللت می کند بر این که ضمان مشروط به شرط کردن آن است به گونه ای  که اگر 
اشتراط نباشد، ضمان هم نيست؛ یعنی ضمان وقتی ثابت است  که با شرط مخالفت شود، مثل باب 

اجاره و مضاربه.
11- آنچه داللت می کند بر ضمانی  که متوقف بر تعدی و تفریط است  که بيانگر این است  که 

در صورت عدم تعدی و تفریط ضمانی نيست.
نتيجه این که عدم ضمان امين از امور واضح و ثابت است و از مجموع این روایات چنين استفاده 
می شود  که امين خواه از طرف شارع مقدس باشد و خواه از طرف مالک، ضمانی بر وی نيست. 
در بعضی روایات حتی ادای سوگند هم برای امين الزم شمرده نشده است و در برخی دیگر نيز از 
ایراد اتهام نسبت به امين نهی شده است. همه اینها نشان دهنده عدم ضمان است مگر در صورت 

تعدی یا تفریط.

2-3- اجماع

به عدم ضمان  موارد عدید     ه ای  در  فقهاء  اجماع می باشد.  امين،  مدارک عدم ضمان  دیگر  از 
امين استناد کرده اند، به طوری که این موضوع به نحو یک کبرای کلّی و مسلّم در آمده است. البته 
محتمل است با وجود دالیل ذکر شده در این خصوص به ویژه روایات فراوان، )مصطفوی، 1417، 
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ص 18( اجماع مذکور، اجماع اصطالحی در اصول فقه نباشد  که کاشفيت از قول معصوم )ع( در 
آن مطرح است، بلکه اجماع مدرکی باشد  که مستند به ادله و وجوه دیگر است  که چنين اجماعی 
فی نفسه معتبر نيست، بلکه اعتبارش با توجه به معتبر بودن مدرک و دليلی می باشد  که اجماع به 

آن مستند گردیده است. 

2-4- دلیل عقل و بنای عقالء

از مواردی  که داللت بر این قاعده می کند، دليل عقل و بنای عقالست. لذا کسانی  که با علم به 
عدم تعدی و تفریط افرادی را بر چيزی امين قرار می دهند، اگر از ناحيه ایشان ضرری برآنها وارد 
آید، هم حکم عقل و هم عقالء عالم در این صورت حکم به عدم ضمان چنين امينی را داده اند. 
مثاًل امينی  که عين مستأجره را از ایشان تحویل گرفته در صورتی که عين مستاجره را مثل یکی 
از اموال خودش حفظ کند، ولی به سبب سماوی  که امين در آن دخالتی ندارد تلف شود یا در مورد 
مستعيری  که عين مورد عاریه را متقّبل شده و در حفظ آن کوشا باشد، اما در اثر صاعقه،  که مستعير 
در آن دخالتی ندارد، تلف شود یا در مورد ودیعه وقتی  که ودعی را مثل یکی از اموال خودش حفظ 
کند، لکن سارقی آن را به همراه دیگر اموال خود او سرقت کند، شکی نيست  که این ودعی، مستعير 

و مستأجر نزد عقال و اهل عرف ضامن شمرده نمی شود.

2-5- انتفای سبب 

چنان که معلوم است هميشه ضمان از سببی تبعّيت می کند  که اگر آن سبب نباشد، ضمان هم 
محّقق نمی شود،  که در این مقام سببی برای ضمان محّقق نيست. لذا همه ی اسباب ضمان در مورد 
امانت منتفی است و این به خاطر آن است  که ید امين، عدوانی و غير مأذون نيست، و تلف و حتی 
البته چنان که مرحوم  اتالف عنوان تفریط نيست. پس در تلِف امانت، برای امين ضمانی نيست. 
بجنوردی می فرماید »آنچه موجب ضمان می شود اتالف است نه تلف،  که قاعده مشهور اتالف 
مبّين آن می باشد  که اگر امين تعدی و تفریطی نکند، اتالفی واقع نشده است تا موجب ضمان 

گردد« )موسوی بجنوردی، پيشين، ص 143(
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2-6- تسالم

در نزد فقهاء بر مدلول قاعده عدم مسؤوليت امين تسالم محّقق شده و در ارتباط با آن خالف 
و اشکالی بين فقهاء وجود ندارد. لذا امر بر آنها متسالم است. چنان که به عنوان مثال صاحب جواهر 
می فرماید»در زمانی  که مستودع ودیعه بگيرد، حفظ آن بر او واجب است...«، همچنين می گوید»اگر 
بدون تعدی و تفریط در آن، مال تلف شود، جبران آن بر مستودع الزم نمی شود و همچنين است اگر 
مال قهراً از او گرفته شود.« احدی در این حکم اختالف ننموده است بلکه اجماع بر دو قسم آن وجود 
دارد. به عالوه، اصل برائت ذّمه و قاعده ائتمان  که مستند آن کتاب و سنت و اجماع و عقل می باشد، 

بيانگر این هستند  که ضمانی در این صورت در بين نيست. )مصطفوی، پيشين، ص 110(

2-7- قاعده غرور»المغرور یرجع الی من غره«

 قاعده »غرور« نيز در امانت مصداق ندارد؛ چون مطابق ادله قاعده غرور، آنچه موجب ضمان 
است، فریب و غرور از ناحيه شخصی نسبت به مال مالک است. در حالی  که امانت مصداق غرور و 
فریب قرار نمی گيرد  که امين ضامن باشد. به عبارت دیگر فرض بر این است  که امين به قصد تغریِر 
مالک، مال وی را تصرف نمی کند البته اگر چنين قصدی در کار باشد، دیگر امانت نيست و موجب 
ضمان برای متصرف خواهد بود  که از محل بحث خارج است.)موسوی بجنوردی، پيشين، ص 5(.

2-8- قاعده احسان

قاعده معروف احسان  که برگرفته از آیه ی 91 سوره ی مبار که ی توبه است »ليس علی الضعفاء 
و... ما علی المحسنين من سبيٍل...« یعنی »بر نيکوکاران عالم از هيچ راه حرج و زحمتی نيست«، 
نيز دليل دیگری بر عدم مسؤوليت امين می باشد؛ چون امين حکم محسن و نيکوکار را دارد. لذا 
بسته  امانت  باب  بدانيم،  را ضامن  امين  اگر  این که  َحَرج است؛ چه،  و  امين مستلزم ُعسر  ضمان 
می شود و از این طریق عسر و حرج عظيمی جامعه را در بر می گيرد، در حالی  که این امر مورد 
نياز مردم است و برابر آیات و روایات عسر و حرج منتفی است و باید امور مسلمانان هرچه آسانتر 
و بهتر انجام شود و در روابط اقتصادی و داد و ستد دچار مشکل نگردند. از آیه ی فوق الذکر، دليل 

محمد خانی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

76

عقلی بر عدم ضمان امين نيز استفاده می شود )موسوی بجنوردی، پيشين، ص 145(؛ زیرا اگر بنا 
را بر این گذاشتيم  که امين، محسن و نيکوکار است و قائل شدیم  که تعدی و تفریطی هم از سوی 
ایشان صورت نگرفته و تلف و نقص مال به سببی خارج از اراده و انتساب به امين بوده است، عقل، 
برای وی غرامت و مسؤوليت را نمی پذیرد و آن را قبيح می شمارد. قول خداوند متعال در این آیه ی 

شریفه در واقع تقریر و تثبيت این حکم عقلی است.

2-9- قاعده علی الید

این قاعده نيز نمی تواند مستند ضمان امين قرار گيرد. طبق قاعده ی ضمان ید، آنچه موجب 
ضمان است، ید عدوانی و ظالمانه است. در حالی  که ید امين، ید عدوانی نيست چه در امانت مالکی 
مثل عين مستأجره یا مرهونه در نزد مستأجر و مرتهن و امثال آن و چه در امانت شرعی مثل اموال 
مجهول المالک نزد ُملَتِقط و حاکم شرع  که ید مأذونه از ناحيه ی مالک و شارع است و مشمول 

ادله ی ضمان ید نمی شود.

3 - قاعده بودن یا نبودن استیمان 

فقها در خصوص عدم ضمان امين به شرط عدم ارتکاب تعدی یا تفریط، دو دیدگاه عمده دارند 
عد ه ای آن را قاعده مستقل و تام نمی دانند و در واقع به قاعده »علی اليد« ارجاع می دهند. اصل 
در یّد، ضمانی بودن آن است »علی اليد ماأخذت حتی تؤّدیه« وید امانی اعم از مالکی یا شرعی 
استثنایی است بر ید ضمانی. بر این مبنا، عدم ضمان امين مگر در صورت تعدی و تفریط، یعنی 

»استيمان«، یک قاعده مستقل و کامل نيست.
نظر دوم معتقد است »علی اليد« قاعد ه ای است و استيمان هم قاعد ه ای دیگر و هر یک در 

مجرای خود جاری است و لذا استيمان را نمی توان به قاعده ی »علی اليد« ارجاع داد.
قرار  به در طول هم  توجه  با  است  که  این  بر  قاعده می دانند  را  استيمان  دیدگاه کسانی  که 
گرفتن دو وصف امانت داری و خيانت و نيز محدودیت اذن در هر دو نوع امانت، عناوینی از قبيل 
مقبوض به عقد فاسد، تلف مبيع در دست بایع بعد از عقد و قبل از قبض، بقای مال مغصوب در 
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دست غاصب، ضمان لقطه، ضمان مال مجهول المالک پس از تصّدق، اکل مال غير در مخمصه، 
ضمان صانع، ضمان حمال، ضمان مکاری، ضمان اجير و مانند آن را، استثناء بر قاعده استيمان 

تصور کرده اند.
را  اذن  گذشت،  چنان که  نویسندگان،  از  عد ه ای  نيست  که  فایده  از  خالی  نيز  نکته  این  ذکر 
متفاوت و اعم از استيمان دانسته اند و در تعاریف مربوط و ارائه مصادیق اذن و استيمان بدون بيان 
ضابطه مضبوط و روشنی عبور کرده و در نتيجه مواردی بالغ بر ده عنوان را از موارد استثناء بر 
قاعده استيمان به حساب آورده اند، تا جایی  که برخی از نویسندگان، قاعده استيمان را فاقد کلّيت 
دانسته اند. از این رو، ضمن نقل نظر یکی از دانشمندان، بر اشتباهات متصور مروری می کنيم تا 
بی وجه بودن استثنائات روشن گردد. »استيمان عبارت از تصّرف و وضع ید بر مال غير است با اذن 
شارع یا مالک یا هردو، یعنی در هر موردی  که اذن شارع یا مالک در قبض مال غير و در تصرف آن 
محقق شود، داخل در تحت استيمان می گردد و در صورتی  که مال تلف شود، بر حسب این قاعده، 
متصرف یا ذواليد ضامن نيست. ولی باید دانست  که این ضابطه کلّيت ندارد، چه در بعضی موارد با 
آن که شخص از طرف مالک یا شارع مأذون در تصرف بوده با این وجود، بر او ضمان مترتب است. 
از جمله؛1- مال مجهول المالک،  که متصرف با آن که از طرف شارع در صدقه دادن آن مال مأذون 
است، با این وجود، در صورتی  که مالکش معلوم شود باید مال را به وی رد کند. 2 - اکل مال غير 
در مخمصه. اگر چه انسان، در تنگنا شرعًا در گرفتن و تناول آن مأذون است، ولی ضمان هم بر او 
مترتب است 3 - صانع 4 - اجير 5 - طبيب )دامپزشک( 6 - مکاری 7 - مالح ) که در بحث     های 
آینده مفصاًل به اینها خواهيم پرداخت( در همه این موارد نسبت به تصرف مال مأذونند ولی در تلف 

ضامنند.« )سنگلجی، 1352ه.ش، ص40( 
به طوری  که مالحظه می شود، حقوق دانان نيز مانند فقها )مراغی، پيشين، ص450( همچنين 
بعضی از صاحب نظران قواعد فقه )محمدی، پيشين، 91( صرف إذن را کافی ندانسته اند، ولی به 
عنصر الزمی  که بتواند اذن را در حد اسقاط یا ممانعت از ضمان ارتقاء دهد، اشار     ه ای نکرده اند. در 
هر صورت به نظر می رسد  که در این خصوص باید بررسی بيشتری صورت بگيرد تا قاعده مذکور 

منقح شده و موارد و مصادیق آن به خوبی روشن گردد. 
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4 - قلمرو قاعده استیمان )موارد اجتماع اذن و مسؤولیت(

در احکام فقهی مواردی وجود دارد  که با وجود اصل امانت بدون تعدی و تفریط نيز ضمان ایجاد 
می گردد  که ذیاًل به برخی از آنها اشاره و توضيح داده می شود:

4-1- مقبوض بالسوم )مأخوذ بالسوم(

 کاالیی را  که کسی برای خرید از مالک دریافت می دارد تا مشاهده نموده و بخرد یا خود بدین 
منظور با اجازه مالک بر می دارد، مقبوض به َسوم می نامند و چنان چه در دست شخص تلف شود 
)مثال آیينه یا پارچ شيشه ای باشد از دستش به زمين بيافتد و بشکند( مشهور در آن قائل به ضمان 
شده اند. )نجفی، 1404، ص 73(. اشکالی  که مطرح می شود این است  که با وجود اذن از جانب 

مالک، کاال در دست شخص امانت است و چطور در صورت تلف ضامن محسوب می شود؟
آنچه به عنوان پاسخ به نظر می رسد این است  که اواًل: در این مسأله بين فقها اختالف است 
و برخی به دليل اذن مالک و امانت مالکانه قائل به عدم ضمان شده اند، ثانيًا: چنان چه این مسأله 
دليل خاصی داشته باشد  که موجب ضمان شود می گویيم نسبت به ادله عدم ضمان این تخصيص 
حاصل شده و مستثنی گردیده است. همچنين، برخی از فقها )فاضل لنکرانی، 1412، ص 40( این 

مساله را داخل در شمول قاعده علی اليد ما اخذت حتی تودیه دانسته اند.

4-2- مقبوض به عقد فاسد 

اگر عقد فاسدی واقع شود مثاًل در بيع به علت فقدان شرطی از شروط صحت، عقد به طور صحيح 
واقع نشده باشد، در این صورت مطابق قاعده »مایضمن بصحيحه یضمن بفاسده« مشتری نسبت به 

مبيع و بایع نسبت به ثمن، ضامن خواهند بود هر چند در آن تعدی و تفریط صورت نگرفته باشد.
در مثال فوق، اگر عقد صحيحی واقع می شد، مبيع داخل در مال مشتری و ثمن متعلق به بایع 
محسوب می شد. لذا ضمان مبيع به عهده مشتری و ضمان ثمن به عهده بایع می بود. حال  که در 
عقد صحيحی این طور است بنابر قاعد ه ای  که بيان شد در عقد فاسد هم همين طور خواهد بود. 
در این مساله هم مناقشه ای صورت گرفته مبنی بر این که گيرنده کاال از ناحيه مالک اذن داشته و 
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مال در دست او به عنوان امانت مالکی محسوب می شود. با این وجود چگونه او را در صورت تلف 
بدون تعدی و تفریط ضامن دانسته اند؟

در پاسخ می توان گفت، امانت مالکی در جایی است  که مال از جانب مالک با فرض مالکيتش و 
با اذن او در اختيار دیگری قرار بگيرد  که مالک کاال نيست، اّما در خصوص مقبوض به عقد فاسد، 
این اذن به این جهت انجام می گيرد  که قابض مالک جنس شود طبق عقدی  که انجام می گيرد. لذا 
در اینجا امانت مالکی حاصل نمی شود، در صورت جهل به فساد عقد به خيال این که انتقال مبيع و 
ملکيت حاصل می شود، اذن داده می شود.  که اصواًل امانت مالکی وجود ندارد، اما در حالت علم به 
فساد عقد و تحقق قبض و اقباض، ماِل مالک در نزد قابض امانت مالکی محسوب می شود، لکن 
امکان دارد گفته شود در این صورت نيز امانت مالکانه واقعًا محّقق نمی گردد؛ زیرا بایع در اینجا بر 
خالف حکم شارع به صحت معامله حکم کرده و به نظر شارع اعتنا نکرده است. بنابراین در این 

حالت هم امانت مالکی صدق نمی کند.
افزون بر آن در امانت )اعّم از مالکی و شرعی( مالی  که به اذن مالک در اختيار دیگری قرار 
می گيرد در مقابل آن عوض مطرح نيست. در اجاره و موارد مشابه آن هم  که از مصادیق امانت 
مالکی است، اگرچه در مقابل منفعت، عوض ) حق االجاره( مطرح است، ليکن در مقابل عين  که 
در اختيار مستاجر قرار می گيرد، عوضی وجود ندارد. اما در مقبوض به عقد فاسد، اذنی  که از جانب 
مالک صادر می شود، در برابر عوض است، نهایت این که عوض در باب مقبوض به عقد فاسد مورد 
تأیيد شارع واقع نشده و معامله شرعًا باطل است. لذا بر عهده قابض است  که عوض واقعی مبيع را 

در صورت تلف  که ثمن یا قيمت می باشد، پرداخت نماید.
ماده 366 ق.م. هم به این نکته این چنين اشاره نموده است: »هرگاه کسی به بيع فاسد مالی را قبض 

کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.«

4-3- تلف مبیع قبل از قبض

هرگاه مبيع یا ثمن پيش از آن که از طرف بایع یا مشتری به طرف دیگر تسليم گردد، تلف شود 
ضمان آن به عهده مالک اولّيه می باشد. در اینجا این اشکال به نظر می رسد  که چرا با این که مبيع 
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پس از عقد  که مال مشتری بوده و در دست بایع به عنوان امانت می باشد و در صورتی  که بدون 
تّعدی و تفریط تلف شود، بایع ضامن است؟

در پاسخ می توان گفت  که ضامن بودن بایع از باب ضمان امين نيست، بلکه این تلف موجب 

انفساخ قهری معامله شده و باعث می شود  که مال از ملک مشتری خارج شده و مجدداً بایع مبيع 

را مالک شود و مشتری ثمن را و این ضمان، ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی  که در قاعده 

پيشين، ص13؛ نجفی،  استيمان مطرح است.)موسوی بجنوردی،  قاعده  ضمان ید و عدم آن در 

پيشين، ص 83(.

مستند این مطلب حدیث معروف نبوی )ص(  که فرمودند:»کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 

مال بایع«و حدیث عقبه بن خالد از امام صادق)ع( )حر عاملی، 1414، ص 358( است  که استفاده 

می شود تلف قهرِی مبيع قبل از قبض از مال بایع است. یعنی هر مبيعی قبل از قبض تلف شود 

از مال بایع محسوب می شود. اگر مالی قبل از قبض مشتری از بين برود، مشتری می تواند به بایع 

مراجعه و مطالبه ثمن پرداخت شده یا مثل یا قيمت آن را بکند هر چند  که بایع تعدی و تفریط 

نکرده باشد.

در توضيح مطلب فوق گفته می شود: تسليم و تسلم در عقود معاوضی شرط کمال ملکّيت است. 

اصل ملکيت به خود عقد حاصل می شود، ليکن ملکيتی  که به عقد حاصل می شود، ملکيتی ناقص 

و متزلزل است و هنگامی کامل می شود و استقرار پيدا می کند  که عالوه برعقد، قبض و اقباض هم 

تحقق پيدا کند. بنابراین هر گاه قبل از تحقق قبض، مبيع یا ثمن معين تلف شود، ملکيت ناقصی 

 که به وجود آمده بود به کلی از بين می رود. لذا چنان چه کمال ملکّيت منوط به قبض است بقاء آن 

هم مقّيد به عدم انفساخ به وسيله تلف قبل از قبض می باشد. )گرجی، 1384، ص 124( ماده 387 

ق.م. هم دقيقًا به پيروی از قاعده تلف مبيع قبل از قبض... بيان می دارد»اگر مبيع قبل از تسليم 

بدون تقصير و اهمال از طرف بایع تلف شود بيع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر 

این که بایع برای تسليم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد  که در این صورت تلف از مال 

مشتری خواهد بود«.
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 4-4- رضایت مالک در مال مغصوبه

 مالی  که به اذن مالک در دست غاصب قرار دارد تا به مالک برگرداند، چنان چه در آن مدت 

تلف گردد یا نقصی در مبيع ایجاد شود، فقها بيان داشته اند شخص ضامن است در حالی  که فرض 

این است  که از جانب مالک اجازه داشته باشد. )موسوی بجنوردی، پيشين، ص 14(.

آنچه در پاسخ به نظر می رسد این است  که البته اگر حقيقتًا از طرف مالک اذن در بقاء مال در 

دست غاصب باشد و غاصب هم قصد تسليم مال به مالکش را داشته باشد، در این صورت حکم 

به ضمان صحيح نيست. اما چنان چه حقيقتًا اذنی از طرف مالک نباشد بلکه مجرد رضایت مالک 

به باقی ماندن مال در دست غاصب باشد تا سریعًا مال را به مالک برگرداند، در اینجا امانت مالکی 

تحقق نيافته است و این اندازه از رضایت اذن محسوب نمی شود. لذا رافع ضمان هم نيست.

4-5- لقطه و مجهول المالک 

در فقه نسبت به لقطه و مال مجهول المالک  که شخصی آن را پيدا می کند و به نيت صاحبش 

صدقه می دهد و آنگاه مالک مال پيدا می شود و راضی به تصدق نيست، فتوا به ضمان داده اند و 

شخص را ضامن دانسته اند. )شهيد ثانی، پيشين، ص 95( در حالی  که از جانب شارع اذن وجود دارد 

و مال در دست یابنده به عنوان امانت شرعی به حساب می آید.

در پاسخ این اشکال گفته شده این مساله اصواًل داخل در قاعده استيمان و ادله آن نمی باشد؛ زیرا 

این قاعده موردی را در خصوص لقطه شامل می شود  که مال در دست یابنده و در دست شخصی  که 

مال مجهول المالک در اختيار اوست تلف گردد  که از جهت امانت شرعی شخص ضامن نيست، اما 

صدقه دادن به منزله اتالف مال غير است  که از تحت شمول قاعده عدم ضامن امين خارج است. اگر 

هم گفته شود شارع اذن به تصدق آن صورت داده است، جواب داده می شود، اذن شارع مقيد به ضمان 

است یعنی به شرط ضامن بودن اذن در تصدق دارد)موسوی بجنوردی، پيشين، ص 14(.

6-4- اکل مال غیر در مخمصه و حالت اضطرار 

اگر کسی در حالت اضطرار واقع شود  که نياز پيدا کند در مال غير تصّرف کند و آن را مصرف 
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نماید، فقها در اینجا هم حکم به ضمان نموده اند، در حالی  که ظاهراً از نظر شرعی اذن وجود دارد.

در پاسخ به این اشکال نيز باید گفت این مساله هم داخل در قاعده استيمان نمی شود چه این که 

خوردن مال غير از مصادیق اتالف است نه تلف. گرچه اذنی هم در شرایط اضطرار از جهت شرعی 

وجود داشته باشد و دیگر این که مشابه مساله قبلی گفته می شود که اذن شارع به اکل مال غير در 

اینجا مقّيد و مشروط به ضمان است؛ یعنی به شرط ضمان شخص مجاز به تصّرف در مال دیگری 

در آن شرایط می شود.

4-7- صنعتگران و تولید کنندگان کاال 

صنعتگران و افرادی  که اجناسی رابه قصد تبدیل و توليد کاال از مالک می گيرند و در اصطالح 

مواد اولّيه و خام را از مالک تحویل می گيرند تا آن رابه اجناس مصنوعی تبدیل کنند، مطابق نظر 

مشهور فقها اماميه اگر مال مزبور در دست آنان حتی بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن خواهند 

بود، )طباطبایی حکيم، 1410، ص70( در حالی  که گفته می شود از طرف مالک اذن داشتند و به عنوان 

امانت مالکی در اختيار آنها قرار گرفته است. 

در پاسخ به این اشکال نيز گفته شده مساله فوق هم داخل در شمول قاعده استيمان نمی باشد، 

زیرا اواًل: اذن مالک در اینجا نمی تواند رافع ضمان باشد چه این که مالک اذن در اصالح داده است 

نه اذن در افساد.

 ثانيًا: این موضوع داخل در شمول قاعده اتالف است  که بيان می دارد »من اتلف مال الغير فهو 

له ضامن«. 

ثالثًا: عالوه بر شمول قاعده اتالف فقها به روایت امام صادق )ع( نيز تمسک نموده اند  که در پاسخ 

سوال راوی درباره کسی  که لباسی را به رنگرزی تحویل می دهد تا برای او آن لباس را رنگ کند 

فرمودند »هر کارگری  که مزد می گيرد تا چيزی را اصالح کند چنان چه آن را ضایع کند ضامن است.« 

)طباطبایی یزدی، 1984، ص230( در نتيجه مساله فوق هم داخل در ادله قاعده استيمان نمی شود.
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نتیجه

در کليه عقود امانی، هنگامی  که طرفين عقدی را منعقد می سازند، با هم پيمان می بندند  که 
یکی از آنها مال خود را برای منظوری معلوم در اختيار طرف دیگر قرار دهد تا پس از انجام آن 
منظور معين، دوباره عين مال را به مالک آن باز گرداند. در تمام مدتی  که مال مورد نظر در اختيار 
متصرف قرار دارد وی نسبت به آن امين محسوب می گردد و مال هم به رسم امانت در اختيار 
اوست. به این معنی  که تمام وظایف و تکاليف مذکور و غير مذکور برای امين، برای این متصرف 
هم وجود دارد واز طرف دیگر، تمام حمایت     های قانونی  که از امين وجود دارد، برای او هم هست. 
چرا  که اصواًل او هم یکی از اَُمنا است و باید هر آنچه را  که برای امين در تکاليف هست برای او 

هم در نظر گرفت، همچنان  که امتيازات او را هم برای این متصرف باید در نظر گرفت.
اما آنچه  که در این نوشتار بيشتر نمود می کند، این است  که حکم عدم ضمان امين فقط تا 
از امين  از او تعدی و تفریط سر نزده باشد، ادامه پيدا می کند و حمایت      های مذکور  هنگامی  که 
تا زمانی  که وصف امانت برای او باقی بماند، استمرار می یابد. به عبارت دیگر، علت وجودی این 
احکام مبنی بر عدم ضمان امين، وصف امانت است و این  که صاحب مال از روی اراده و اختيار 
تام و با رضایت کامل مال خویش را در اختيار متصرف قرار داده است، خود ایجاب می کند  که اگر 
بدون تقصير وی به مال خسارتی وارد شد، او را مسؤول ندانست و از او انتظاری جز این نداشت  که 
همچون فردی دلسوز به مال خویش، نسبت به مال امانت رفتار کند. ولی هرگاه متصرف در حفظ 
و نگهداری از مال و ادارة آن مرتکب عملی گردد  که تعدی و تفریط محسوب می شود و اصطالحًاًً 
مرتکب تقصير شود و یا حتی مرتکب رفتاری خارج از رفتار افراد متعارف جامعه نسبت به مال مالک 
گردد، دیگر هيچ قانون و قاعد ه ای از او حمایت نخواهد کرد و اساسًا منطق سليم هم چنين حکم 
می کند  که با کسی  که نسبت به مال دیگران  که در اختيار او بوده است، رعایت انصاف را نکرده و 

رفتاری غير متعارف انجام داده است، همان حکمی را  که برای غاصب است، اجرا کرد.
بنابراین هرگاه امين دچار تعدی و تفریط گردد، اساسًا اسم امين دیگر شایسته او نيست و او 
مثل کسی  که اموال دیگران را غصب کرده خواهد بود و در نتيجه احکام مترتب بر غاصب بر او 
نيز جاری است و نه تنها مسؤول اعمال تعدی و تفریط خویش است، بلکه مسوول جبران تمام 
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خسارت هایی می باشد  که بر مال وارد می شود، حتی اگر این ضرر و زیان در اثر تعدی و تفریط او 
نبوده بلکه سبب آن عوامل طبيعی همچون سيل و زلزله و جنگ باشد.  

به هرحال پس از ارتکاب تقصير، چو ن وصف امانت متصرف از بين می رود او در حکم غاصب 

قرارمی گيرد. صرف وقوع ضرر و زیان و ورود خسارت به مال، به مالک حق می دهد  که از متصرف 

بخواهد نسبت به جبران این ضرر، اقدام کند و از طرفی هم متصرف نمی تواند اد عا کند  که چون 

مالک با اراده و اختيار مالش را در اختيا ر وی قرار داده، بنابراین باید همچون امين با او رفتار کرد 

و از حمایت قانون در موارد امانت مالکانه او را بهره مند ساخت. چون امانت مالکانه و صفت امانت 

هنگامی مفيد به حال متصرف است  که او هم همچون امينی دلسوز به حال مالک اقدام کند نه 

این که مرتکب تقصير و کوتاهی در حفظ و نگهداری آن و یا در چگونگی انتفاع از آن گردد. زیرا در 

این صورت، متصرف با عمل خود، وصف امانت را از خویش سلب کرده است و دیگر مثل امين با 

او رفتار نمی شود بلکه احکام غاصب بر او جاری می شود.

آنچه تا کنون گفته شد، مفاد قاعده ی عدم ضمان امين بود  که استثنایی برای قاعده ضمان ید 

است. زیرا مطابق قاعده ی اخير هر کس مال غير را در تصرف داشته باشد، ضامن آن خواهد بود 

تا هنگامی  که آن را به مالک آن باز گرداند و چنان چه قبل از رد به مالک دچار تلف یا نقص شود، 

متصرف ضامن آن خواهد بود و باید از عهده ی جبران آن بر آید. اما مطابق قاعده ی ضمان امين، 

هرگاه کسی مال غير را با اراده و اختيار و رضایت مالک در اختيار خویش داشته باشد تا پس از 

انجام یافتن مقصود عقد، دوباره به مالک برگرداند و مال قبل از رّد به او از بين برود یا عيبی متوجه 

آن گردد، هيچ مسؤوليتی و ضمانی بر عهده ی امين نيست، مگر این که او مرتکب تقصير شده باشد 

و در انجام وظایف خویش از او تعدی و تفریط سر زده باشد  که در این حالت باید هر گونه خسارتی 

 که متوجه مال مورد امانت شده را جبران کند.

اکنون  که روشن شد قاعده ی عدم ضمان امين یک استثناء نسبت به قاعده ی ضمان ید است 

باید اضافه کنيم  که نسبت به قاعده ی عدم ضمان امين یک مورد استثناء وجود دارد و آن هنگام 

تعدی و تفریط است  که امين مرتکب تقصير می شود. اما باید در نظر داشت  که این حکم مخصوص 
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هنگامی است  که ضمن عقد، بين طرفين قرار دادی مبنی بر خالف این حکم وجود نداشته باشد. 

یعنی اگر مالک مال از یک سو و متصرف مال از سوی دیگر با هم به توافق برسند  که امين به 

به  گذاشت.  احترام  توافق  این  به  باید  نباشد،  وی  عهده  بر  مسووليتی  و  نباشد  ضامن  هر شکل 

عبارت دیگر توافق مبنی بر عدم مسووليت امين  که اصطالحًا به »شرط عدم ضمان« امين خوانده 

می شود، صحيح و بال اشکال است و نمی توان آن را نادیده گرفت. این شرط  که جزو شروط کاهش 

مسووليت امين است، امين را از جبران خسارت احتمالی وارد بر مال مورد امانت رها می سازد و 

ضمان را از عهده ی او بر می دارد، حتی اگر او دچار تعدی و تفریط شده باشد و در نگهداری مال و 

یا انتفاع از آن مرتکب تقصير شده باشد و خارج از متعارف رفتار کرده باشد.

شرط عدم ضمان امين در صورت تعدی وتفریط فقط در مواردی نفوذ خود را از دست می دهد 

 که امين در ارتکاب تقصير، عمد داشته باشد و عمداً کاری کرده باشد  که نام تعدی و تفریط دارد و 

یا این که قصد ایراد خسارت و ضرر بر اموال مالک را داشته باشد و یا اساسًا تقصيری  که مرتکب 

شده است تقصير سنگين باشد  که عرفًا قابل گذشت و مسامحه نباشد. بنابراین حّتی با وجود شرط 

عدم ضمان امين نمی توان ادعا کرد  که مالک در هيچ شرایطی نمی تواند خسارت خود را از امين 

مطالبه کند، بلکه شرط مذکور ناظر به مواردی است  که تقصير امين با قصد و اراده و اصطالحًا 

عمدی نباشد و از طرفی هم تقصير سنگين محسوب نگردد. زیرا در اینگونه موارد، مالک همانند 

زمانی  که اساسًا شرطی وجود ندارد، می تواند به متصرف مراجعه کند و تدارک ضرر خویش را از او 

مطالبه کند.
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چکیده

جزایی  عمومی  دادگاه های  از  صادره  اعدام  احکام  به  اعتراض  مرجع  خصوص صالحيت  در 
صدور  موجب  امر  این  و  داشت  وجود  نظر هایی  اختالف  سال1389  تا   1381 سال  از  انقالب  و 
آرای متهافتی گردید؛ زیرا بر اساس ماده 233 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1387، مرجع 
رسيدگی اعتراض به احکام اعدام باید دیوان عالی کشور باشد، ولی بر اساس ماده 21 قانون اصالح 
قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، مرجع اعتراض و تجدیدنظرخواهی این احکام دادگاه 
تجدیدنظر استان شناخته شد بود. تا اینکه رأی وحدت رویه شماره 703 -86/5/9 هيأت عمومی 
دیوان عالی کشور 5 سال بعد به این اختالفات پایان داد و مرجع صالح را دادگاه تجدیدنظر استان 
مقرر کرد. این اختالفات به ظاهر پایان یافته بود و باز صدور آرای متهافت موجب صدور رأی وحدت 
رویه شماره  715 - 1389/1/24 هيأت عمومی دیوان عالی کشور گردید و این اختالفات با استنباط 

صحيح از قانون پایان یافت.
 کلید واژ ه ها: دیوان عالی کشور، آرای متهافت، دادگاه انقالب، اعدام

نقد رأی وحدت رویه شماره 
703-86/5/9 دیوان عالی کشور
* محمد رضا قنبری

*معاوندادستانعمومیوانقالباصفهان،کارشناشارشدحقوقخصوصیومدرسدانشگاه
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در آمد
قانون گذار در سال 1373 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب را وضع کرد که در سيستم 
دادرسی تغيير بسيار شگفت انگيزی ایجاد کرد. صرف نظر از معایب و محاسن این قانون که علمای 
حقوق، به تفصيل در کتب، مقاالت و بعضًا سخنرانی      های خود به آن پرداخته اند، آنچه جای تأمل 
است همت واالی قانون گذار در وضع قانون آیين دادرسی متناسب با این تغييرات است ! این قانون 
مشتمل بر 38 ماده در 1373/4/15 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد و بر اساس ماده 38 
آن از تاریخ تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در هر حوزه قضایی، کليه قوانين و مقررات مغایر 
با آن در همان حوزه لغو گردید. از جمله تحوالت اساسی این قانون حذف نهاد دادسرا بود. تا شهریور 
ماه سال 1378 که قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری وضع شد، یعنی 
بيش از 5 سال از ایجاد تشکيالتی به نام دادگاه های عمومی و انقالب، محاکم قضایی از داشتن 
آیين دارسی متناسب با تشکيالت جدید محروم بودند. از آن جالب تر که قانون جدید برای مدت 3 
سال به طور آزمایشی یعنی تا سال 1381 اعتبار داشت. در این سال به موجب ماده واحده ی مجلس 
شورای اسالمی برای مدت 1 سال دیگر تمدید شد. در سال 1382 به موجب ماده واحده دیگر 
برای مدت 2 سال تمدید شد و در سال 84 برای مدت 2 سال و در سال 86 برای مدت 1 سال و 
در نهایت در سال 87 مقرر شد که تا پایان سال 1388 معتبر باشد. حال جالب توجه است که مقنن 
این ماده واحده ها، در سال 1381 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب، را اصالح و قانون 
معروف به قانون احياء دادسراها را وضع نمود. و از سال 1381 دادسراها می بایست به قانونی استناد 
کنند که مربوط بوده به حذف دادسرا! و تا زمان تحریر این سطور یعنی نزدیک به گذشت 9 سال  
هنوز آیين دارسی کيفری برای دادسراها وضع نشده است. به هر حال با توجه به این معضالت یعنی 
حذف نهاد دادسرا و تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب بدون تصویب آیين دادرسی متناسب چه 
در امور کيفری و چه در امور مدنی و احياء دادسرا بدون تصویب آیين دادرسی کيفری متناسب با 
آن و تمدید آیين دادرسی کيفری که مربوط است به حذف دادسرا، طبيعی است رویه      های مختلفی 
نيز در محاکم و دیوان عالی کشور بوجود آید. از جمله ی این اختالفات موضوع تشخيص مرجع 

تجدیدنظر احکام مهم اعدام می باشد که ما در این نوشته به آن می پردازیم

1- مرجع اعتراض به جرایم مستوجب مجازات اعدام:
1-1- مجازات     های اعدامی که توسط دادگاه کیفری استان صادر می شود:

 تبصره ماده 4 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381 رسيدگی 

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی كشور
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به جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام باشد، در صالحيت دادگاه کيفری استان قرار داده است 
و بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون یاد شده رأی دادگاه کيفری استان ظرف مهلت مقرر قابل 

تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
1-2- مجازات     های اعدامی که توسط دادگاه انقالب صادر می شود:

رأی وحدت رویه شماره 664 -1382/10/30 هيات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته: »به 
موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی مصوب پانزدهم تير ماه هزار 
و سيصد و هفتاد و سه با اصالحات و الحاقات بعدی، رسيدگی به جرایم ذیل مطلقًا در صالحيت 

دادگاه های انقالب اسالمی است. 
1- کليه جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض. 
2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری. 

3- توطئه عليه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام. 
4- جاسوسی به نفع اجانب. 

5- کليه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 
6-  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. 

عليرغم اصالحات و الحاقات مورخ 1381/7/28 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و 
تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصالحی قانون مرقوم صرفًا در مقام ایضاح ماده 
مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صالحيت دادگاه های انقالب اسالمی را احصاء 
به  یاد شده که  قانون  به ماده 4  الحاقی  بنابراین، مقررات تبصره یک  ندارد.  ارتباط  نموده است، 
موجب آن رسيدگی به جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد، در صالحيت دادگاه های 
کيفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صالحيت ذاتی دادگاه های انقالب اسالمی می باشد. 
بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحيح و منطبق با موازین 
دادرسی  آیين  قانون  ماده 270  موجب  به  رأی  این  تایيد می شود  و  گردیده  تشخيص  مقررات  و 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی 

کشور الزم االتباع است.«
با توجه به رأی یاد شده احکام اعدام صادره توسط دادگاه انقالب شامل موارد زیر است:

با  قانون مبارزه  قانون اصالح  به مواد مخدر است:که ماده 32  1. در خصوص جرایم مربوط 
مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تکليف را 

مشخص و در این خصوص مقررداشته:
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»احکام اعدامی که به موجب این قانون صادرمی شود پس از تایيد ریيس دیوان عالی کشور و یا 
دادستان کل کشور قطعی و الزم االجراء است.« و در تایيد آن، تبصره 2 ماده 20 آیين نامه اصالحی 
قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب نيز در مورد جرایم مواد مخدر مرجع تجدیدنظر را مطابق 

مقررات قانونی دادستان کل کشور و ریيس دیوان عالی کشور تعيين کرده است.
2. احکام اعدام در سایر موارد است: مانند محاربه و افساد فی االرض که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

2- اختالف در تشخیص مرجع اعتراض:
قانون گذار در سال 1378 در قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری 
در ماده 233 پس از آن که آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی و انقالب را در ماده 232 معين 
کرده، به تعيين مرجع تجدیدنظر پرداخته ومرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقالب هر 
حوزه قضایی را دادگاه تجدیدنظر همان استان اعالم داشته مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر 

آنها را دیوان عالی کشور می باشد:
الف – جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب – جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج- جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بيش از 10 سال باشد.

تا اینکه قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب در سال 1381 اصالح گردید و در ماده 21 
اصالحی قانون مذکور بطور مطلق مقرر گردید:

»مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی و انقالب، دادگاه 
تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه در حوزه قضایی آن استان قرار دارند.« 

قانون گذار در این اصالح جرایم خاصی را استثناء ننمود. الزم به توضيح است ماده 233 قانون آیين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکيفری با ماده 21 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و 

انقالب مصوب  1373 قبل از اصالح در خصوص مرجع تجدیدنظر امور کيفری تطبيق داشت. 
با این توضيح رویه محاکم قضایی در ارسال پرونده ها به دیوان عالی کشور تا سال 1381 یعنی 
قبل از اصالح ماده 21 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب واحد بود .ولی از تاریخ 81/7/28 
آرای متهافتی از سوی دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر استان صادر گردید. یعنی برخی 
از محاکم تجدیدنظر استان صالحيت رسيدگی به تجدیدنظر جرایم مندرج در ماده 233 قانون آیين 
دادرسی کيفری را در صالحيت دیوان عالی کشور می دانستند و برخی دیگر ماده 233 را منسوخ   
می دانستند و وارد رسيدگی می شدند. متأسفانه همين اختالف روّیه در عالی ترین مرجع قضایی نيز 
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وجود داشت. تا اینکه این موضوع منتج به صدور رأی وحدت روّیه شماره  703- 1386/5/9 هيأت 
عمومی دیوان عالی کشور  به شرح زیر گردید:

 1381 سال  مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  تشکيل  قانون  اصالح  قانون   21 »ماده 
 علی االطالق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی حقوقی، جزایی و انقالب را دادگاه  تجدیدنظر 
آراء دادگاه کيفری  استان را دیوان عالی  استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی 
از جمله  الحاقی به قانون اصالحی مرقوم کليه قوانين  و مقررات مغایر  کشور دانسته و ماده 39 
انقالب در  امور کيفری را در آن قسمت که  ماده233 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و 
مغایرت دارد ملغی نموده است، بنابراین به نظر اکثریت  اعضای هيأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم 
دیوان عالی کشور صحيح و منطبق با  موازین قانونی تشخيص می گردد. این رأی مطابق ماده 270 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان 

عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع می باشد.« 
این رأی به اختالفات محاکم علی الظاهر پایان داده بود. ولی باز برخی از محاکم اعتقاد داشتند 
ماده 233 قانون آیين دادرسی کيفری ملغی نگردیده است. این اختالف  نظر، به خصوص در جرایمی 

که مجازات آن اعدام بود بيشتر خود نمایی می کرد. به طور مثال:
شعبه بيست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1240-87/11/7  چنين رأی 
داده است: »باتوجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقالب صادر شده و ماده 21 
قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب سال 1381 علی االطالق مرجع 
تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقالب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده  39 الحاقی به 
قانون اصالحی مرقوم کليه قوانين و مقررات مغایر از جمله ماده233 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کيفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رأی 
وحدت روّیه شماره  703-86/5/9 هيأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن داللت دارد، لذا پرونده 

قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و جهت رسيدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می گردد.«
مورخ  دادنامه شماره8809970908700258  عالی کشور طبق  دیوان  یکم  و  شعبه سی  ولی 
انقالب اسالمی تهران  از رأی شعبه 30 دادگاه   ... 88/4/3 به تجدیدنظر خواهی آقای اسماعيل 
که بر محکوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی االرض صادر شده بود رسيدگی و رأی 
تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دالیل برای احراز مجرميت او نقض و رسيدگی مجدد را 
به شعبه هم عرض ارجاع نموده است. یا شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه 
حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 88/5/11 با این استدالل که رأی وحدت 
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رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 منصرف از آرای صادره اعدام می باشد، خود را صالح ندانسته و 
پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

از تحریر این سطور نقد رأی وحدت رویه شماره 703 هيأت عمومی دیوان  اگرچه هدف ما 
عالی کشور می باشد، ولی قبل ازآن باید اشاره کنم به نظر نگارنده رأی صادره باید فصل الخطاب 
محاکم قرار می گرفت، زیرا به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کليه دادگاه ها الزم االتباع است و 
رأی صادره نيز هيچ گونه ابهامی نداشت ودر راستای قانون صادر گردیده بود، نقد ما نيز به ماهيت 

رأی صادره است نه شکل آن.

3- ایرادات رأی وحدت رویه 703هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف- بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب 
رسيدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام باشد، ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید و 
در این مورد دادگاه کيفری استان ناميده می شود. دادگاه کيفری استان برای رسيدگی به جرایمی 
که مجازات قانونی آنها اعدام باشد از پنج نفر )ریيس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه 
تجدیدنظر استان( تشکيل می شود. از سوی دیگر بر اساس متن ماده 20 قانون یاد شده، دادگاه 
تجدیدنظر استان مرکب از یک نفر ریيس و دو عضو مستشار تشکيل می شود و جلسه دادگاه با 
حضور دو نفر عضو رسميت دارد. همان طور که مالحظه می شود قانون گذار با صدور رأی وحدت 
رویه شماره 703 درخصوص مرجع تجدیدنظر احکام واحد، دو مرجع را صالح به رسيدگی دانسته 
است. بدین توضيح که اگر حکم اعدام از دادگاه کيفری استان صادر شود، مرجع اعتراض به آن 
دیوان عالی کشور می باشد و اگر حکم اعدام از دادگاه انقالب صادر شود مرجع تجدیدنظر آن دادگاه 
تجدیدنظر استان است. تعيين دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات با اصول دارسی کيفری 

عادالنه، سازگاری ندارد.
ب- ایراد وارده دیگر اینکه وقتی قرار است دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض صورت گرفته 
در خصوص حکم اعدام رسيدگی کند، حضور 2 نفر از اعضاء دادگاه کافی است و دادگاه رسميت 
داشته وحکم صادره معتبر است.ولی همين دادگاه چنانچه در مقام رسيدگی بدوی به جرایمی که 
مجازات آن اعدام است، رسيدگی می کند، لزومًا باید 5 نفر اعضاء آن حضور داشته باشند تا دادگاه 
رسميت داشته باشد. این شيوه که در مقام اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم اعدام، تعداد 

قضات از نصاب آنها هنگام رسيدگی بدوی کمتر باشد، با منطق حقوقی سازگار نيست.
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ج- اینکه قانون گذار در ماده 21 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1373 و 
سپس در قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری مصوب 1378، مرجع 
تجدیدنظر احکام اعدام را عالی ترین مرجع قضایی مقرر داشته، به لحاظ توجه خاص قانون گذار 
به اهميت حکم اعدام و قابل جبران نبودن آثار حکم در صورت اشتباه مرجع بدوی صادر کننده و 
جلوگيری از اجرای احکام اعدام بدون نظارت عاليه دیوان عالی کشور و به منظور استحکام آراء 
بوده است  و رویه قضایی کشور نيز همچنان که اشاره شد به این سمت تمایل دارد. عجيب است 
ما بپذیریم که مقنن در سال 1381 در یک قانون واحد در دو ماده دو سياست متفاوت اتخاذ کرده 
است. در تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصالح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و 
انقالب به قدری برای جرم اعدام اهميت قائل شود که رسيدگی بدوی به آن را در صالحيت دادگاه 
اعدام که ممکن است  به احکام  اعتراض  نفر قاضی قرار دهد، ولی  با حضور 5  عالی تجدیدنظر 
توسط یک نفر دادرس علی البدل محاکم انقالب صادر شده باشد را در صالحيت دادگاه تجدیدنظر 

با حضور 2 نفر قاضی در همان قانون مقرر کرده باشد!!!
د- هيأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 687 -85/3/2 استدالل جالبی 
کرده است. بدین شرح که: »برابر تبصره ماده 220 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کيفری مصوب 1378/1/22 به کليه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه 
اطفال طبق مقررات عمومی رسيدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصالح قانون 
به جرایم مستوجب قصاص  انقالب مصوب 1381/7/21 رسيدگی  تشکيل دادگاه های عمومی و 
عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نيز جرایم مطبوعاتی و سياسی، در 
دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کيفری استان ناميده می شود، به عمل می آید و به 
موجب این تبصره، رسيدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر 
شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعی، از صالحيت عام و کلی دادگاه اطفال 
که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صالحيت انحصاری دادگاه 
کيفری استان که غالبًا از پنج نفر قاضی تشکيل می یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به 
نظر اکثریت اعضای هيأت عمومی دیوان عالی کشور، صالحيت کلی دادگاه های اطفال در رسيدگی 
به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصالح 
قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگی به جرایم مذکور در 

این تبصره، مستثنی گردیده  است.« 
مالحظه می گردد هيات محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور توجه به اهميت جرایم از نظر 
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شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعی را دليلی بر صالحيت دادگاه کيفری 
استان در جرایم ارتکابی توسط اشخاص بالغ کمتر از 18 سال قرار داده است و از اصل صالحيت 
دادگاه اطفال به لحاظ وحدت قاضی عدول کرده است. عدم توجه به این استدالل از دیگر نقاط 

ضعف و ایرادات رأی وحدت رویه شماره  703 می باشد.
سرانجام این ایرادات به قدری خود نمایی کرد که نهایتًا منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 

715 شد مورخ 1389/1/24 شد که مقرر می دارد:
»بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقالب رسيدگی این دادگاه ها 
باید طبق مقررات قانون آیين دادرسی انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصالحی قانون 
یاد شده رسيدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های 
عمومی جزایی و انقالب باید وفق مقررات قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کيفری مصوب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصالحی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و 
انقالب نيز که در تاریخ 1385/10/24 و مؤخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و 
تأکيد کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه های عمومی 
و انقالب طبق مقررات قانون آیين دادرسی انجام می شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است 
که آراء دادگاه های عمومی جزایی و انقالب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل 
تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هيأت عمومی دیوان عالی کشور رأی 
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتيجتًا با این نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازین 
قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کليه دادگاه ها الزم االتباع است.«

نتیجه
در حال حاضر چنانچه حکم اعدام از هریک مراجع قضایی اعم از دادگاه کيفری استان، دادگاه 
کشور  عالی  دیوان  آن  اعتراض  به  رسيدگی  مرجع  گردد  صادر  انقالب  دادگاه  و  جزایی  عمومی 
می باشد. سوالی که باقی می ماند این است که با توجه به ماده 271 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کيفری که مقرر داشته: »آرای هيأت عمومی دیوان عالی کشور قابل 
تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می گردد.« آیا رأی وحدت رویه شماره 715 هيأت 
عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره  703 را نقض کرده است یا خير؟! که به نظر 

نگارنده پاسخ منفی است.

نقد رأی وحدت رویه شماره 703-86/5/9 دیوان عالی كشور
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چکیده

مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 1310/12/26 »مدلول کليه اسناد 
رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتياج حکمی از محاکم عدليه الزم االجرا است.« 
همين مزیت را مقنن در ماده 93 قانون مذکور در مورد اسناد رسمی راجع به معامالت امالک ثبت 
شده قائل شده است. در واقع »الزم االجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است   که در قانون برای چنين 
اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی   که مصلحت بدانند )مراجعه 
به محاکم و یا اداره ثبت( برای احقاق حق خود اقدام نمایند.« )رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 

              )1360/3/16
در اجرای این حق، آیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسيدگی به شکایت از 

عمليات اجرایی در تاریخ 1355/4/6 به تصویب ریاست محترم قوه قضایيه رسيده است.       
در این مقاله به بررسی نحوه رسيدگی به دعوای اعتراض به عمليات اجرایی و ابطال اجرایيه 

خواهيم پرداخت.
 کلید واژ ه ها: اسناد، عمليات اجرایی، دستور اجرایی، مراجع غيرقضایی

نكاتی در خصوص دعوای اعتراض به 
عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی 

* علی جعفری

*کارشناسارشدحقوقجزاوجرمشناسیازدانشگاهشهیدبهشتیودادرسدادگستریشهرستانچاراویماق
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درآمد
بر اساس ماده 1 آیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسيدگی به شکایت از 
از  یا عادی   که بدون صدور حکم  از »سند رسمی  عمليات اجرایی، سند الزم االجرا عبارت است 

دادگاه قابل صدور اجرایيه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی و چک« 
سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است. مطابق ماده 2 قانون صدور چک، 
چک تنها سند عادی است   که امکان صدور اجرایيه برای اجرای مدلول آن از طریق ادارات ثبت 

وجود دارد و سایر اسناد عادی چنين مزیتی را ندارند. 
اجرای اسناد موضوع آیين نامه از طریق صدور اجرایيه به عمل می آید و مرجع صدور اجرایيه 
معموال همان دفترخانه ای است   که سند در آن تنظيم شده است. )شهری، 1381، ص204( در مورد 
باید به واحد ثبتی   که بانک طرف حساب در آن محل واقع است،  چک نيز برای صدور اجرایيه 

مراجعه شود.)1(
صدور اجرایيه پس از تنظيم تقاضانامه در فرم مخصوص از سوی متقاضی صورت می گيرد. پس از 
صدور و ابالغ اجرایيه در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی متعهد، در مهلت ده روزه قانونی، واحد 
ثبت مطابق مقررات مبادرت به اجرای آن می نماید. پس از صدور اجرایيه و شروع عمليات اجرایی، 
امکان اعتراض اشخاصی   که خود را ذینفع می دانند، وجود دارد. رسيدگی به اعتراض معترضين در مواد 
169، 170، 171، 172 آیين نامه و نيز در قانون »اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد 

رسمی« مصوب 1322/6/27 پيش بينی شده است   که در این مقاله به آن خواهيم پرداخت.

1- مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی 
را  اعتراض  ماهيت  باید  ابتدا  معترض،  اعتراض  به  رسيدگی  در  صالح  مرجع  تشخيص  برای 
بررسی کرد. موضوع اعتراض می تواند »عمليات اجرایی« یا »دستور اجرای اسناد« باشد. ادعا هایی 
نظير تعلق مال توقيف شده به معترض )نه متعهد(، وجود حقی در مال توقيف شده، مستقر بودن 
مال توقيفی در عداد مستثنيات دین، فزونی مال توقيف شده بر ميزان مقرر در اجرایيه و امين نبودن 
حافظ اموال، از جمله اسباب اعتراض به عمليات اجرایی و ادعا هایی چون عدم امضای چک، عدم 
مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری، جعلی بودن سند 
یا ایفای تعهد مندرج در سند، از جمله موارد اعتراض به دستور اجرای اسناد می باشد. این اعتراض 
در عرف محاکم معمواًل با عنوان دعوای ابطال اجرایيه ثبتی شناخته می شود. )مهاجری، 1385، 
مرجع صالح  فوق  حالت  دو  از  یکی  با  آن  تطبيق  و  اعتراض  ماهيت  تشخيص  از  ص179( پس 
معين می شود؛ به این صورت   که حسب ماده 169 آیين نامه، مرجع رسيدگی به اعتراض معترض 
به عمليات اجرایی، ریيس ثبت محل و بر اساس ماده 2 قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت 

1.مواد2و183آییننامه

نكاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات...
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به صدور  معترض  اعتراض  به  رسيدگی  مرجع  اسناد رسمی مصوب 1322/6/27،  دفاتر  قانون  و 
اجرایيه، دادگاه می باشد.

در مورد اول شکایت با ذکر دليل و ارائه مدارک، به ریيس ثبت محل تسليم می شود. ریيس 
ثبت مکلف است فورا رسيدگی نموده و با ذکر دليل رای صادر کند. این رای به اشخاص ذینفع 
استان  اعتراض در هيات نظارت می باشد.)1( در هر  قابل  ابالغ  از زمان  ابالغ شده، ظرف ده روز 
هيات نظارت مرکب از ریيس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات استان به انتخاب وزیر 

دادگستری تشکيل می شود.)2( 
در فرض دوم هرگاه معترض دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته، 
یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا داشته باشد، می تواند برابر مقررات آیين دادرسی مدنی 
اقامه دعوا نماید.)3( برابر ماده 2 قانون مذکور »مرجع رسيدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای 
اسناد رسمی، دادگاه صالحيت دار محلی است   که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.« مطابق 
اصل کلی صالحيت مراجع بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر 1390/1/7، موضوع ماده 7 قانون 
آیين دادرسی مدنی )شمس، 1382، ص399( و نيز اصل صالحيت محاکم عمومی نسبت به محاکم 
اختصاصی، موضوع ماده 3 قانون تشکيالت عدليه )شمس، 1382، ص107( دادگاه صالح در حال 

حاضر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یا دادگاه بخش، می باشد.

2- شرایط اقامه دعوا و طرفین آن
2-1- شرایط اعتراض نسبت به عملیات اجرایی:

شرایط اقامه بر اساس نوع اعتراض ذینفع متفاوت است، رسيدگی به اعتراض نسبت به عمليات 
اجرایی، در صالحيت اداره ثبت بوده، نظر ریيس اداره ثبت در هيات نظارت قابل اعتراض بوده و 
بررسی شرایط اعتراض در اداره مزبور صورت می گيرد. به اجمال می توان گفت مستفاد از ماده 169 
آیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی، این 

اعتراض که از آن تشریفات خاصی نداشته و طرح آن در فرم و قالبی خاص شرط نمی باشد. 
2-2- شرایط دعوای اعتراض به صدور اجراییه: 

مطرح  دادگاه  در  چون  ثبتی«،  اجرایيه  »ابطال  اصطالحًا  یا  اجرایيه  به صدور  اعتراض  دعوای 
می شود، حسب نص صریح ماده 2 قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی باید 
به ترتيب مقرر در قانون آیين دادرسی مدنی اقامه شود. دعوا باید در فرم مخصوص )دادخواست( و با 
رعایت شرایط آن مطرح شود. خواسته دعوای مذکور با عناوین مشابه چون »اعتراض به دستور اجرای 
سند الزم االجرا«، »اعتراض به صدور اجرایيه در مورد سند الزم االجرا« و »درخواست ابطال اجرایيه 

ثبتی در خصوص سند الزم االجرا« بيان می شود   که تفاوت ماهيتی بين این موارد وجود ندارد. 
1.بند8ماده25قانونثبتاسنادوامالککشور

2.ماده6اصالحیقانونثبتاسنادوامالککشور
3.ماده1قانوناصالحبعضیازموادقانونثبتوقانوندفاتراسنادرسمی

علی جعفری
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2-3- هزینه دادرسی
جزء  اصطالحًا  و  دارد  دعوای طرح شده،  بودن  مالی  غير  یا  مالی  به  دادرسی   بستگی  هزینه 
دعاوی الحاقی محسوب می شود؛ در صورتی که نتيجه دعوا مال باشد )همانند ابطال اجرایی     های 
که در مورد چک صادر شده است( ملحق به دعاوی مالی و در غير این صورت )نظير دعوای تخليه( 
ملحق به دعاوی غير مالی خواهد بود )معاونت آموزش قوه قضایيه، 1387، ص64( اداره حقوقی قوه 

قضایيه نيز نظریه مشورتی شماره 7/9207 مورخ1381/10/17 این دیدگاه را پذیرفته است. 
بدیهی است در مورد دعاوی مالی، مالک قابليت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی رای صادره، 

بهای خواسته است   که توسط خواهان تقویم شده است. )مهاجری، 1387، ص 13(
2-4- مهلت اقامه دعوا

نکته دیگر مهلت اقامه دعواست. با توجه به این   که در قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و 
دفاتر اسناد رسمی فوق الذکر مهلتی برای اعتراض معين نشده است، لذا نمی توان قائل به حدوث مرور 
زمان در این دعوا شد و ذی نفع هر زمان می تواند اقامه دعوا نماید. البته با توجه به مقررات آیين نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی   که مقرر نموده برگ 
اجرایيه باید ظرف 48 ساعت پس از صدور به متعهد ابالغ شده و متعهد نيز باید ظرف 10 روز آن را به 
موقع اجرا گذارد و در غير این صورت مفاد اجرایيه به موقع اجرا گذاشته می شود )مواد 15 و 21(، اگر 
در نهایت ذینفع تصميم به اقامه دعوا داشته باشد، در مهلتی متعارف اقامه دعوا خواهد نمود. ماده 7 
قانون مذکور نيز موید همين مسأله است. بر اساس این ماده »هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم 

ابطال اجرا شده باشد، پس از قطعيت آن حکم، عمليات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد.«
بدیهی است   که خواهان دعوای مذکور شخصی است   که خود را در ابطال اجرایيه مورد اعتراض 
ذینفع می داند و باید دارای نفع مشروع منجز و مستقيم در دعوا باشد )شمس، 1382، ص318(. طبق 
قواعد عمومی، فقط متعهد )محکوم عليه اجرایی( حق طرح چنين دعوایی را دارد. خوانده نيز شخصی 
است   که درخواست صدور اجرایيه را نموده و اجرایيه به نفع او صادر شده است. قرار دادن اداره ثبت به 
عنوان طرف دعوا صحيح نيست؛ چرا   که مرجع مزبور نفع و ضرری در نتيجه دعوا ندارد، لذا در صورت 

آوردن مرجع مزبور در ردیف خوانده باید قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه دعوا صادر شود.

3- دستور توقیف عملیات اجرایی
اقامه دعوای اعتراض به صدور اجرایيه ثبتی مطابق ماده 4 قانون اصالح بعضی از مواد قانون 
ثبت و دفاتر اسناد رسمی: »مانع از جریان عمليات اجرایی نيست مگر در صورتی   که دادگاه حکم 

به بطالن دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقيف عمليات اجرایی بدهد.«
این مقرره موجب بروز سواالتی در جریان رسيدگی به دعوا شده است؛ سواالتی از قبيل آیا 
دادگاه می تواند به صرف درخواست مدعی چنين قراری صادر کند؟ یا صدور قرار توقيف عمليات 
اجرایی منوط به درخواست مدعی می باشد؟ آیا منظور از قرار توقيف عمليات اجرایی همان دستور 

موقت مذکور در قانون آیين دادرسی مدنی است یا این   که نهادی مجزا از دستور موقت می باشد؟

نكاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات...
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در مورد سوال اول و دوم باید گفت از ظاهر ماده 4   که دادگاه در صدور قرار نيازی به درخواست 
مدعی ندارد، برمی آید   که این ماده صرفًا در مقام بيان اختيار دادگاه در صدور قرار توقيف عمليات 
اجرایی می باشد و شرایط صدور قرار مذکور در ماده 5 آمده است. به موجب ماده مرقوم، برای صدور 

قرار توقيف عمليات اجرایی، عالوه بر درخواست مدعی، شرایط ذیل نيز باید فراهم باشد:
1- دادگاه دالیل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد.2-

مدعی تامين بدهد. 
در پاسخ به سوال باید به این نکته توجه کرد   که اگر قرار توقيف عمليات اجرایی را همان دستور 
موقت بدانيم، باید احکام دستور موقت از جمله تایيد ریيس حوزه قضایی برای اجرای قرار، در این 
مورد، شرط باشد. اما به نظر می رسد »قرار توقيف عمليات اجرایی« نهادی مجزا از »دستور موقت« 

بوده، احکام خاص خود را دارد. )شمس، 1387، ص 369(
اداره حقوقی قوه قضایيه در این خصوص صراحت اعالم نظر کرده ولی حداقل دو مورد از احکام 

خاص دستور موقت را در مورد، قرار توقيف عمليات اجرایی شرط ندانسته است: 
دادخواست توقيف عمليات اجرایی به صورت مطلق، مصداق قانونی ندارد بلکه شخص معترض 
دستور اجرا، باید بدوا به صورت ماهيتی در دادگاه های دادگستری راجع به اصالح یا ابطال اجرایيه 
اقامه دعوا نماید و با طرح دعوا می تواند به تبع آن ازدادگاه مربوطه تاخير عمليات اجرایی را خواستار 
شود.)1( دستور موقت، بر اساس ماده 311 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
این حيث  از  نهاد مذکور  بنابراین حکم دو  نيز درخواست شود.  از طرح دعوا  مدنی می تواند قبل 
متفاوت است، در حالی   که اگر مقررات مربوط به دستور موقت بر دستور توقيف عمليات اجرایی نيز 

حاکم باشد، باید امکان درخواست دستور اخير، قبل از درخواست ماهوی نيز وجود داشته باشد. 
بعد از صدور قرار توقيف عمليات اجرایی، متوقف ماندن اجرایيه صادره وعمليات اجرایی، امکان رفع 
اثر از قرار توقيف مذکور با سپردن تامين از طرف کسی   که اجرایيه به نفع او صادر شده است، وجود 
ندارد، مگر این   که حکم بر بطالن دعوای خواهان صادر شود.)2( با توجه به این   که مطابق ماده 321 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی اگر طرف دعوا )خوانده( تامين متناسب 
بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد، لذا حکم این دو نهاد حقوقی از 
این لحاظ نيز متفاوت است. با توجه به موارد مزبور می توان گفت   که »قرار توقيف عمليات اجرایی« 
نهاد حقوقی خاصی است   که مقررات دستور موقت بر آن حاکم نيست. البته در صورتی   که خواهان 
توقيف عمليات اجرایی را در قالب دستور موقت و با عنوان »تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر 
توقيف عمليات اجرایی« نماید، صدور دستور موقت با رعایت شرایط آن خالف قانون نخواهد بود، هر 
چند   که قصد اصلی خواهان تقاضای صدور قرار توقيف عمليات اجرایی ماده 4و 5 قانون اصالح بعضی 
از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی باشد، چرا   که دادگاه باید صرفًا در محدوده خواسته رای دهد و 

علی جعفری

1.نظریهمشورتیشماره7/9207مورخ1381/10/17
2.نظریهمشورتیشماره7/6712مورخ1385/10/27
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اصطالحات به کار رفته توسط خواهان خواسته را معين می کند. )شمس، 1382، ج2، ص36(
احراز ورود ضرر  بر  اجرایی، عالوه  توقيف عمليات  قرار  برای صدور  است   که  این  قابل ذکر  نکته 
جبران ناپذیر به خواهان، در اثر اجرای سند رسمی، وی باید تامين متناسب بدهد. ترتيب انواع تامين، تابع 
مقررات قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی )مبحث تامين خواسته( می باشد. 

4- رسیدگی به ماهیت دعوا
دادگاه در رسيدگی به ماهيت دعوا باید انطباق اجرایيه صادره با مقررات قانونی را احراز نماید. در 
صورتی   که صدور اجرایيه مطابق مقررات باشد، دعوای خواهان در ماهيت رد واال حکم ابطال اجرایيه 
ثبتی صادر خواهد شد. نکته مهم این است   که دادگاه در رسيدگی به ماهيت دعوا تنها به جهتی   که 
خواهان در دادخواست قيد نموده، اکتفا نخواهد کرد. اگر اجرایيه از جهتی   که خواهان اعالم نموده، 
مطابق قانون، ولی از جهت دیگر مخالف آن باشد، اجرایيه باطل خواهد شد؛ مانند موردی   که خواهان به 
لحاظ عدم تایيد مطابقت امضاء از سوی بانک مبادرت به طرح دعوای ابطال اجرایيه، صادر نماید، ولی 
دادگاه ضمن غير قابل قبول دانستن ادعای خواهان، احراز نماید   که خواهان صادر کننده چک نبوده و 

جزء ضامنين می باشد،   زیرا اجرایيه ثبتی صرفاً عليه صادر کننده چک صادر می شود.

نتیجه
قانون گذار برای رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی و ابطال اجرایيه دو مرجع متفاوت را 
پيش بينی نموده است؛ اعتراض ذینفع به صدور دستور اجرا را در صالحيت دادگاه و اعتراض وی 
به عمليات اجرایی را در صالحيت اداره ثبت قرار داده است، همچنين برای معترض به دستور اجرا 
امتيازاتی در نظر گرفته   که رسيدگی خارج از نوبت و امکان صدور قرار توقيف عمليات اجرایی از 

آن جمله است. 
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و قضایی هزینههایخدمات و غیرمالی و مالی دعاوی مصادیق قضاییه، قوه آموزش معاونت .8
وکالتی،قم،نشرقضا،چاپدوم،1387.

نكاتی در خصوص دعوای اعتراض به عملیات...
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علی جعفری

چکیده

یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران، اصالحات ارضی است. اجرای قانون اصالحات ارضی 
اقتصادی بسيار مهم در جامعه و طرح مباحث  آثار اجتماعی،  در سه مرحله موجب بروز و ظهور 
حقوقی به ویژه در ارتباط با جایگاه مالکيت فرد شد. پس از پيروزی انقالب اسالمی مبانی و منطق 
این پدیده یکسره به تحليل رفت و در عوض نهادهای حکومت در صدد وضع قوانينی در جهت 
حمایت از اقشار ضعيف جامعه برآمدند. با وجود تالش های گسترده و ارزشمند صورت گرفته، هنوز 

هم کاستی ها، و نقاط ضعف مشهود و نمایان است.
 کلید واژ ه ها: اصالحات ارضی، مالکيت، قاعده تسليط، مصادره، منابع ملی.

بررسی تاریخی، فقهی و 
حقوقی قانون اصالحات ارضی

* سید بهرام پناهنده 

*سیدبهرامپناهنده-کارشناسارشدحقوقخصوصیووکیلپایهیکدادگستری
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درآمد                      

در دوره کارآموزی وکالت و قضاوت یکی از موضوعاتی   که ذهن کارآموزان قضایی و وکالت را 
به خود مشغول کرده، مسئله اصالحات ارضی خواه از جنبه تاریخی، فقهی، حقوقی می باشد و بعد 
از طی ساليان متمادی از تصویب و اجرای قانون اصالحات ارضی کماکان این مسئله و پرونده      های 
قانون  تا ضمن تشریح  نموده ایم  آن  بر  مقاله سعی  در  دادگاه ها مطرح می باشد.  در  آن  با  مرتبط 
اصالحات ارضی از جنبه تاریخی، فقهی و حقوقی و قضایی اطالعاتی اندک و در حد بضاعت علمی 

خویش به جامعه وکال و قضات ارائه نمایيم.

1- اصالحات ارضی سال 1341 و پیامد     های آن

اصالحات ارضی سال 1341 ایران، ناشی از برخورد     های بين المللی در ارتباط با ساخت اقتصادی 
و اجتماعی داخلی بوده است. در پایان نيمه اول قرن حاضر، شکل خاصی از اقتصاد بين المللی به 
نام »وابستگی جدید« براساس سرمایه گذاری      های شرکت      های چند مليتی در کشور     های پيرامونی 
مسلط گردید و در پی آن در سال      های پس از جنگ جهانی دوم بر سرعت این تحوالت افزوده شد. 
کمک      های ایاالت متحده آمریکا در این سال ها به رژیم شاه و به کارگيری آن در جهت توسعه 
سرمایه داری ایران، به این وابستگی ها افزود. در همين سال ها قشری از سرمایه داران پدید آمدند 
که در پی کودتای 28 مرداد و اجرای برنامه ها و توسعه صنعتی ایران پس از سال      های دهه 30، 

توانستند بيش از پيش افزایش یابد.
طبقه سرمایه دار جدید، شروع به سرمایه گذاری در بخش      های صنعتی کرد که نياز به گسترش 
هر چه بيشتر بازار     های داخلی، مواد خام و کارگر ارزان داشت. در چنين شرایطی، ساخت و بافت 
کشاورزی سنتی ایران که بر نظام ارباب- رعيتی استوار بود، می بایست دگرگون می شد؛ چون این 
روابط مانعی بر سر راه گسترش سرمایه داری بود. انجام اصالحات ارضی از سوی دولت، در حقيقت 
گام مؤثری بود در جهت تأمين این هدف که منجر به تحکيم قدرت طبقات جدید شد؛ چرا که 
نظام سرمایه داری، در این مرحله از تحول خود، خواهان گسترش و ایجاد اقتصاد دهقانی است تا در 
فرصت مناسب این نظام را در نظام      های بهره برداری جدید و سرمایه داری ادغام نماید و اصالحات 
ارضی این زمينه را برای آن ها فراهم آورد. یکی از دستاورد     های اصالحات ارضی ایران، گسترش 
بهره برداری خرده مالکی و دهقانی بود و دولت سعی کرد تا از این طریق بخش روستایی را در مسير 

بررسی تاریخی، فقهی و حقوقی قانون اصالحات ارضی
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تحوالت اقتصادی شهری قرار دهد.
»فرد هاليدی« در این خصوص می نویسد: »در اکثر کشور     های سرمایه داری، در مرحله معينی 
دولت مداخله کرد تا بخش روستایی را در مسير بقيه اقتصاد قرار دهد و این را به ویژه با تغيير 
الگوی مالکيت زمين در روستاها انجام داد. اصالحات ارضی به معنای اخص همين است: دگرگونی 
روستا«.  در  سرمایه داری  سایت  و  داخلی  بازار  رشد  تشویق  منظور  به  دولت  توسط  مالکيت  در 

)فردهاليدی، 1358، صص96-97(
البته در ایران، اواًل اصالحات ارضی به صورت کامل به اجرا درنيامد و ثانيًا اجرای ناقص آن 
هم در راستای یک تحول سرمایه دارانه وابسته صورت گرفت. البته نقش عوامل سياسی در اجرای 

اصالحات ارضی 1341 را نيز نباید نادیده گرفت.
در آغاز دهه 6 قرن 19 ميالدی، در آمریکا با انتخاب کندی، حزب دمکرات قدرت را به دست 
گرفت. این حزب برای کشور     های تحت نفوذ خود طرحی نو ریخت که یکی از بند     های آن، انجام 
برنامه اصالحات ارضی در این کشورها بود. )طالب، 1364، ص114( هدف اساسی از اجرای این 
طرح، عالوه بر مشروعيت بخشيدن به حکومت      های وابسته و معرفی رهبران  آن به عنوان چهره 
اصالح طلب و مترقی، کنترل توده      های ناراضی روستایی و جلوگيری از خطر بروز شورش و یا احيانًا 
انقالب از سوی آنان بود. لذا مشاهده می شود در کشور     های مختلف برنامه      های اصالحات ارضی 

ایران اجرا شد و در دهه چهل و طی سه مرحله تا اوایل دهه 50 به اجرا درمی آید.
در مرحله اول با تصویب قانون اصالحات ارضی، اقداماتی جهت اجرای آن از اوایل دهه چهل 
تحت نظر »علی  امينی« آغاز شد و رسمًا در مهرماه 1343 به پایان رسيد. به طور کلی مرحله اول 
قانون اصالحات ارضی تنها حدود Ė20 از خانوار     های روستایی را در برگرفت. )کاتوزیان، 1366، 

ص200 به بعد(
با برکناری علی امينی، در پی مذاکرات شاه با رهبران کاخ سفيد و تضمين اجرای سياست      های 
آنان در ایران، محمدرضا پهلوی خود شخصًا نظارت بر اجرای قانون اصالحات ارضی را به عهده 
گرفت. از این زمان به بعد تبصره      های مختلفی به قانون اضافه گردید که در مجموع به نفع مالکان 
اراضی خود  تقسيم  از  این طریق  به  تا  یافتند  قانون  از  فرار هایی  راه  مالکين  اساس،  این  بر  بود. 

جلوگيری کنند.
طبق قانون، مالکين می توانستند اراضی را به خویشاوندان خود منتقل کنند. همچنين، اراضی 

سید بهرام پناهنده
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مکانيزه از شمول قانون خارج بود. این امر باعث شد تا بسياری از مالکين با خریدن چند دستگاه 
و  دهند  جلوه  قانون  شرایط  واجد  را  زمين ها  خود  زمين      های  از  دهقانان  راندن  بيرون  و  تراکتور 
مالک  ارضی،  اصالحات  قانون  به  مواد الحاقی  طبق  »بر  آورند.  عمل  به  جلوگيری  آن  تقسيم  از 
می توانست تا 500 هکتار از اراضی خود را تا مادامی که آن را با تراکتور شخم زده و از کارگر کشاورز 

استفاده می کرد، از قانون اصالحات ارضی مستثنا کند«. )احمد اشرف، 1352، ص105(
عالوه بر این،  مطابق قانون، مالکين می توانستند یک ده شش دانگ و یا شش دانگ پراکنده 
و  پرآب ترین  مالکين  تا  شد  باعث  همين  دارند.  نگه  خود  برای  انتخاب  به  را  مختلف  دهات  در 
حاصل خيزترین اراضی را در اختيار گيرند و بدترین و کم آب ترین آن ها را واگذار نمایند. )فرهاليدی، 

پيشين، ص 119-120(
مرحله دوم اصالحات ارضی، از سال 1343 و تا 1345 ادامه یافت و اکثریت باقی مانده صاحبان 
نسق را در بر می گرفت. بر اساس قوانين مرحله دوم حدود Ė80 از انتقاالت زمين به ایجاد اجاره داری 

ختم شد. )خسروی، 1360، صص167-68( 
مرحله سوم اصالحات ارضی، در اواخر دهه چهل به منظور پایان بخشيدن به نظام اجاره داری 
که از مرحله دوم باقی  مانده بود، به مرحله اجرا درآمد. فروش به روستایيان و تقسيم زمين طبق 
به  تمامی دهات  در  بود،  در مرحله دوم اصالحات شروع شده  تقسيم محصول، که  روش سنتی 
استثنای مزارع مکانيزه، باغستان ها و اراضی اوقاف آغاز گردید. در این مرحله پنج شق مرحله دوم 
برداشته شد و طبق قوانين این مرحله مالکان مخير شدند که یکی از دو راه فروش زمين به رعایا و 

تقسيم آن ميان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالکانه متداول، را انتخاب کنند.
این مرحله از اصالحات ارضی عماًل با خط مشی ها و نوسازی دولت در کشاورزی توأم شد. به 
طوری که سه بخش مجزا در این مرحله قابل تفکيک است؛ ایجاد شرکت      های سهامی زراعی، 
فروش زمين ها و اجاره داری و قسمت سوم که تشویق و سرمایه گذاری در شرکت      های کشت و 
می شود.  یاد  نيز  ارضی  اصالحات  چهارم  مرحله  عنوان  به  سوم  قسمت  این  از  می باشد.  صنعت 
»محمدعلی کاتوزیان« این مرحله را جزیی از اصالحات ارضی نمی داند بلکه بخشی از استراتژی 
شبه مدرنيست استبدادی که کشاورزی را مختل کرده است، به شمار می آورد. )کاتوزیان، پيشين، 

ص117 به بعد(
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2- تحوالت ارضی ایران پس از انقالب اسالمی

پس از پيروزی انقالب اسالمی، یکی از اصلی ترین مسائل که برای حل مشکالت و معضالت 
روستا     های ایران حس می شد، حل مسئله زمين بود تا از این طریق بتوان دگرگونی      های الزم را در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستا     های ایران ایجاد نمود. به نحوی که سلطه زورگویان و 
خوانين که ساليان متمادی بر روستایيان حاکم بودند، محو و نابود، و در عوض رابطه یا ضابط     های 
براساس قسط و عدل اسالمی جایگزین آن مناسبات ظالمانه گردد. )کميته تحقيق و پژوهش مجتمع 
دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، 1361، ص17( البته دوران پس از انقالب دارای حساسيت      های 
ویژ     ه ای بود که در مجموع اجرای چنين تحولی را »ضروری«، »مهم« و »خطير« می نمود. توضيح 
چنين  انجام  انقالب،  دست اندرکاران  و  مردم  ميان  در  انقالبی  روحيه  وجود  طرف،  یک  از  آنکه 
دگرگونی  هایی را سهل می نمود و مقاومت مخالفان را به حداقل ممکن می رساند و از طرف دیگر، 
عدم وجود یک دیدگاه منسجم و واحد در ميان گروه      های انقالبی از دولت موقت گرفته تا دیگر 
کانون      های تصميم گيرنده در امر انقالب کارشکنی      های مخالفان نظام، وجود هرج و مرج      های داخلی 
آنکه  نتيجه  می نمود.  روبه رو  و مشکل  مانع  با  را  تحوالتی  چنين  عينی  و  در صد  تحقق صد  و... 
می بينيم »اصالحات ارضی« در مقام وضع و عمل در دو سطح متفاوت عمل می نماید. بدین صورت 
که علی رغم شمول قوانين اصالحات ارضی در مقام وضع، به خاطر مصالح انقالبی و ملی کشور، بخشی 
از آن ها عماًل اجرا نگردیده و تنها اصولی چند از »اصالحات ارضی« توسط شورا     های هفت نفره به اجرا 

گذارده می شود که در حد خود اصالحات چشمگيری را به دنبال داشته است.

3- دیدگاه      های مختلف در زمینه مسائل مالکیت ارضی پس از انقالب اسالمی

با فروپاشی نظام شاهنشاهی، شرایطی پدید آمد تا روستایيان موقعيت را برای مطالبه حقوق خود 
مناسب تشخيص دهند. بنابراین، تعداد زیادی از روستایيان به تصرف اراضی و خلع ید از مالکان 
غاصب آن ها پرداختند. )نيک آیين، صص47-46( در این ميان زمين داران بزرگ که هنوز در مناطق 
روستایی باقی بودند، سعی در حفظ اراضی خود داشتند که همين باعث شد تا برخورد هایی ميان 
این گروه پدید آید و موجبات بی نظمی و حتی در مواردی قتل و خونریزی را در سطح روستاها 

فراهم آورد.
به طور کلی اعتراضات روستایيان برحسب اوضاع و احوال محل متوجه یک یا چند مورد از 
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موارد زیر بود:
1. مصادره اموال مالکان فراری

یا حتی متوسط که به دالیل گوناگون ميان مالکان و  اراضی بهره برداران بزرگ  2. مصادره 
زارعان آن ها اختالف و خصومت وجود داشت.
3. تصرف اراضی جنگلی و مراتع ملی شده

4. انحالل شرکت      های سهامی زراعی و تعاونی      های توليد کشاورزی به وسيله سهامداران و باز 
پس گيری اراضی متعلق به خودشان

به  وام  و  اقساط  و  ارضی  اصالحات  اقساط  بابت  دهقانان  دیون  بازپرداخت  از  خودداری   .5
شکت      های تعاونی، بانک ها و رباخواران. )احمد اشرف، 1361، ص27(

گروه      های  از  برخی  استفاده  نظریه  و  انقالبی  فعاليت      های  رژیم ستم شاهی، گسترش  سقوط 
داخلی و یا وابسته به خارج مثل چينی ها در ماه      های اول پس از پيروزی انقالب، نوعی بی نظمی 
را در کشور ایجاد کرده بود، برخورد     های انقالبی و قانونی با مسائل مربوط به زمين را می طلبيد. 
لذا در همين راستا شاهد انجام اقداماتی اندک از سوی دولت موقت می باشيم. از آن جمله تشکيل 
شورای کشت و تهيه و تصویب قانون 1358/6/25 )مرسوم به الیحه قانونی نحوه واگذاری اراضی 
در حکومت جمهوری اسالمی( که اگر چه نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت، ليکن قادر به حل 

بحران اراضی نبوده و عماًل این بحران ادامه یافت و حتی از جهتی بر شدت آن نيز افزوده شد.
طرفين درگير در این بحران سعی در حفظ منافع خود داشتند به طوری که دهقانان، کشاورزان 
و خوش نشينان کم زمين و بدون زمين، با ارسال طومارها و انجام راهپيمایی  و تظاهرات خيابانی 
مصراً خواستار اجرای سریع اصالحات ارضی و واگذاری زمين شدند و از سوی دیگر مالکان با ارسال 
شکوایيه      های گوناگون به علما و روحانيون و مراجع تقليد به بهانه محترم بودن اصل مالکيت در 
اسالم و لطایف الحيل، خواهان الغای اصالحات رژیم گذشته شدند و با شرایط جدید یاد شده نيز 
درصدد حفظ اراضی خود برآمدند وبهره برداران متوسط و نسبتًا بزرگ تجاری با حمایت دولت موقت 

در فکر تثبيت موقعيت خویش برآمدند. )محمودزاده، پيام زمين، ص21(
دخالت گروه      های سياسی چپ و بهره برداری      های تبليغاتی از آن، و حتی بروز قيام      های مسلحانه 
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در کردستان و گنبد و هرج و مرج حاکم بر روستاها، مسؤوالن انقالب را بر آن داشت تا در فکر 
چار     ه ای اساسی برای مسائل مربوط به مالکيت زمين باشند که این خود دیدگاه      های متفاوتی درباره 

مسائل مربوط به مالکيت زمين را پدید آورد:

3-1- نظریه مالکیت مشروع و محدود )اصالحات ارضی اسالمی(

این نظریه برای اولين بار در طرح »رضا اصفهانی« معاون وقت وزارت کشاورزی مطرح شد. 
طرح این نظریه به کشاورزان کم زمين و بدون زمين اميد     های تازه بخشيد و در مقابل عمده مالکان 
و عد ه ای که از نظر بينش و تفکر اسالمی آن را مردود می دانستند،  سعی در محکوم کردن آن 
داشتند، تا این که از سوی امام خمينی )ره( سه نفر از فقها مأمور شدند تا با آقای اصفهانی همکاری 
نمایند و این طرح را مورد بررسی قرار دهند. این طرح در تاریخ 1358/2/25 به نام »الیحه قانونی 
اصالح قانون نحوه واگذاری و احيای اراضی« در حکومت جمهوری اسالمی ایران، مورد تأیيد قرار 
گرفت و اجرای آن بالمانع اعالم شد و برای تصویب نهایی به شورای انقالب ارائه گردید، )با فکر 

و دیگران، 1363، ص73( که البته با جرح و تعدیالتی به تصویب رسيد.
نظریه مالکيت مشروع و محدود از دو جزء مالکيت »مشروع« و »محدود« پدید آ مده بود. در 
مورد مالکيت مشروع اختالف زیادی ميان مخالفان و موافقان وجود نداشت. به خصوص آنکه، اصل 
49 قانون اساسی نيز تکليف آن را روشن کرده و مصادره و استرداد آن در صورت مجهول بودن 
بر سر حکم شرعی  اما اصل اختالف  دانسته است.  بيت المال ضروری  به  مالکان و واگذاری آن 
محدود کردن مالکيت مشروع است که براساس قاعده تسليط و احکام دیگر فقه اسالمی صورت 

می گرفت.
و  مالکيت مشروع  نظریه  کنندگان  تأیيد  از  ثالثه که خود  آیات  از  یکی  »آیت اهلل مشکينی« 
محدود بود، در اظهار نظری اعالم کرد که »اسالم مالکيت را اصواًل محدود کرده است. اگر چنان 
چه مالکيت یک فرد سبب اضرار به مالکيت دیگران شود یا سبب مفسد در جامعه باشد همچنين 
اگر مالکيت شخصی ضرر استثماری برای جامعه داشته باشد،  این گونه مالکيت را اسالم محدود 
می کند و به رسميت نمی شناسد. مالکيت محدود است به الضرر و الحرج و این که وجوه شرعی آن 
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چون خمس و زکات و سایر ماليات      های آن پرداخت گردد.« )1( 
ریشه اختالف بر سر مالکيت، عمدتًا سه مسئله است: )2( 

1. عمده این اختالفات مسئله والیت فقيه است؛ زیرا وقتی گفته شود زمين شخصی را که مالک 
است و زمين را احيا کرده است و از این طریق مالک آن شده است، بگيرند و بين عد ه ای تقسيم 
کنند، این مسئله مربوط به والیت فقيه است. والیت فقيه همانند والیت پدر نسبت به فرزندان 
است. علما و فقها طرفدار مالکيت محدود، سلطه ولی فقيه در تشخيص ضرورت و صدور احکام 
ثانویه را مطرح می نمایند. اما از نظر مخالفان،  این مسئله مورد اشکال است. آنان می گویند حاکم 
شرع این سلطه را ندارد و اینجاست که اختالف فقهی در مورد مسئله مالکيت پيدا شده است، اما 
از دیدگاه موافقان حاکم شرع این سلطه را دارد، مشروط به این که تصرفاتش به صالح جامعه باشد 
و صالح جامعه بر صالح فرد تقدم دارد. به نظر آیت اهلل مشکينی در چنين مواردی حاکم شرع این 
والیت را دارد که مثاًل از هزار هکتار زمين یک مالک، 900 هکتار آن را بگيرد و به افراد نيازمند 
بدهد و 100 هکتارش را به خودش را واگذار نماید. به نظر آیت اهلل مشکينی، طرح اصالحات ارضی 
به  اجرا  برای  طرح  وقتی  گردید  اختالف سبب  این  است.  فقيه  والیت  همين  بر  مبتنی  اسالمی 
شهرستان ها برود، بعضی از علما چون نظرشان این بود که حاکم این والیت را ندارد، این طرح را 

برخالف شرع دانستند.
2. دومين جنبه اختالف فقهی ميان علما »قاعده الضرر« است. بر این اساس اگر چنان چه 
شخصی مالک چيزی بشود، مالکيت او مورد قبول است. اما اگر مالکيت او موجب ضرر و آسيب به 
دیگران شود این مالکيت را اسالم محدود می کند و ولی  فقيه می تواند با استفاده از این قاعده حکم 
بر مصادره یا فروش ملک بنماید. قانون اصالحات ارضی با توجه به این قاعده از سوی آیات ثالثه 

تهيه و تنظيم شد و مورد تأیيد ولی  فقيه نيز قرار گرفت.
3. سومين جنبه اختالف مربوط به تعریف و تصرف اراضی »بایر« بود. در طرح اصالحات ارضی 
آمده بود که اگر زمين مدتی باقی بماند در این صورت زمين را باید دولت پس بگيرد و به دیگری 

1.مصاحبهباآیتاهللمشکینی،زیتون،شماره2،اردیبهشت60،ص11
2.مصاحبهباآیتاهللمشکینی،کیهان،59/11/14ص10
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واگذار نمایند. اما عد ه ای اعتقاد دارند که زمين هر چه قدر بماند به همان مالک متعلق است و زمين 
از ملکيت او خارج نمی گردد و بنابراین کسی حق احيای آن زمين را ندارد.

مخالفان طرح مالکيت مشروع و محدود اعتقادشان بر این است که مالکيت در اسالم نامحدود 
است و نمی توان به زور و جبر کسی را واداشت تا از مالکيت خود چشم بپوشد. معامله ای که به جبر 
و زور متکی باشد، فاسد است و در نتيجه این افراد معتقدند مالک یا مالکين اگر به ميل و رغبت 
حاضر به واگذاری و فروش زمين خود نگردند، معامله باطل و زمينی که از او گرفته شود در حکم 

غصب است و عایدات و درآمد حاصله از آن حرام است. )بافکر و دیگران، 1363، ص 18(

3-2- موضع دولت موقت

همزمان با این حوادث مسؤوالن اجرایی کشور از جمله دولت موقت و کارشناسان و برنامه ریزان 
آن روز کشاورزی، شدیداً با اقدامات روستایيان در مصادره اراضی و اصوال تقسيم و تقطيع اراضی 
مخالف بودند. حتی وزیر وقت کشاورزی الیحه متجاوزین و غاصبين را تهيه و در تاریخ 58/5/2 به 
تصویب شورای انقالب رساند. )طالب، 1364، ص1( این نوع تفکر و بی اعتنایی به خواسته ها و به 
حق روستایيان که سال      های متمادی تحت ستم عمده مالکان قرار داشتند و پس از انقالب فرصت 
را مناسب برای مطالبه حق می دانستند، باعث گردید تا اقدامات روستایيان در تصرف اراضی عمده 

مالکان و زمينداران تشدید شود و خود باعث پيچيدگی      های بيشتر مسئله گردد.

3-3- طرفداران نظریه مندرج در »بند ج«

احيای  و  واگذاری  نحوه  »قانون  انقالب،  از  بعد  در  ارضی  اصالحات  به  مربوط  قانون  اولين 
اراضی« در شهریور ماه سال 1358 از تصویب شورای انقالب گذشت. این قانون اگر چه به شکل 
مصوبه در آ ن زمان به اجرا درنيامد، ليکن بعداً در طی چهار مرحله اصالح و اجرا گردید. در چهارمين 
اصالحيه این قانون در تاریخ 59/1/26 آیين نامه اجرایی آن مورد تصویب نهایی شورای انقالب قرار 

گرفت و از همان تاریج اجرای این قانون آ غاز شد.
این قانون در واقع نتيجه بررسی طرح رضا اصفهانی، توسط نمایندگان حضرت امام )ره( بود که 
مورد تأیيد آنان قرار گرفت و سپس در شورای انقالب به تصویب رسيد. اصل و اساس این قانون 
مبتنی بر همان نظریه مالکيت مشروع و محدود بود که اعتقاد به محدودیت اراضی مالکين داشت 
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و در بند     های »ج« و »د« این قانون منعکس شده بود.
طبق ماده 1 این قانون، اراضی مورد نظر به چهار قسم تقسيم شده بود که اراضی بند »ج« 
عبارت بود از »اراضی بایر)1(  که قباًل دایر بوده و بر حسب مالک      های رژیم قبل ملک اشخاص یا 
مؤسسات شمرده است« و بند »د« این قانون شامل »اراضی دایر« می شد. در مورد واگذاری این 
اراضی در ماده 2 این قانون آمده بود: »در مورد اراضی بند »ج« دولت با رعایت ضوابطی که در 
مورد اراضی بند »د« خواهد آمد نسبت به صاحبان آن ها اولویت داد تا به عمران آن بپردازند و اگر 
اقدام نکردند آن ها را در اختيار خود می گيرد تا کشت و بهره برداری در آن ها را به افراد واجد شرایط 

واگذار نماید.« )قربانی، 1371، ص414-416(
در ماده 4 قانون، در مورد اراضی بند »د« تصریح شده بود: »اگر مالک شخصًا به امر کشاورزی 
در آ ن ها اشتغال دارد تا سه برابر تعدادی که عرف محل برای تأمين زندگی کشاورز و خانواده او 
الزم است در اختيار او می ماند و اگر شخصًا به کشاورزی در آن ها اشتغال ندارد و منبع درآمد کافی 
دیگری برای تأمين زندگی خود وخانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر تعداد مزبور در اختيار او می ماند 
و در مورد بقيه در جا هایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمين زراعی هستند و جز از راه گرفتن 
مازاد زمين این گونه مالکان نمی توان آن ها را صاحب زمين زراعی کرد، وظيفه این است که مازاد 
بر حد مذکور را به این گونه زارعين واگذار کنند و اگر به ميل خود به این وظيفه عمل ننمایند به 
مقتضای والیت به حکم حاکم از آنان گرفته و در اختيار کشاورزان نيازمند گذارده شود، و دولت 

بهای نسق این زمين ها را پس از کسر بدهی      های مالک به بيت المال، به او بپردازد.« )همان(
با تصویب این الیحه در شورای انقالب، عماًل مسئله محدود کردن مالکيت ارضی در اذهان 
با بند »ج« مترادف گردید. پس از تصویب این الیحه تبليغات گسترد     های تحت عنوان بند »ج« 
راه افتاد که حمایت      های بسياری از آن در سراسر کشور به عمل آمد. در واقع »این مسئله یک 

1.اراضیبائر:اراضیاستکه:الف(بالفعلمالکداشتهباشد.ب(مشغولبهکشتوزرعوآبادانینباشد.
ج(مالکبرایمدتنامعلومونامحدودیازآبادیآنچشمپوشیدهباشد.اراضیبائرعلیاالصولمالکخاص
دارندمگراینکهاعراضمالکازآنهااحرازشودکهدراینصورتآنهارابائربالمالکمینامند.بائربردوقسم
است:1-بائرمفروزکهمالکخاصدارد.)یامالکخاصداشتهباشد(2– بائرمشاعکهعدهایبهاشتراکمالک
آنبودهیاهستندماننداراضیدیمکارقریهکهبهصورتبائرافتاده.اراضیدائر:اراضیآبادوآیشراگوینددر
مقابلبائرومواتواراضیمتروک.اراضیموات:اراضیعناصرمواتچنیناست:الف(سابقهمالکیتخصوصی
آنمعلومنباشد.ب(مشغولبهکشتوزرعوبناوآبادینباشد.ج(بالفعلمالکنداشتهباشد.)جعفریلنگرودی،

1372،صص25-26(
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دگرگونی و تحول اساسی در جهت گيری جمهوری اسالمی در ارتباط با مسائل ارضی و کشاورزی 
ارتباط مستقيم داشت«.  اجتماعی زمان تصویب آن الیحه  با تحوالت سياسی و  نمود که  ایجاد 

)محمودزاده، پيشين، ص42(

3-4- مخالفان بند »ج«

در کنار حمایت      های گسترده از بند »ج« در سراسر کشور، متقاباًل مخالفت      های گسترد     ه ای هم 
به وجود آمد. مخالفان این بند، با طرح این مطلب که اجرای بند »ج« موجب آشوب در بسياری از 
مناطق روستایی و کاهش توليدات کشاورزی می شود و استدالل می کردند که چون مجلس شورای 
اسالمی تشکيل شده است، باید مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری و نماینده مردم این بند را 
مورد تصویب قرار دهد تا قدرت قانونی و اجرایی پيدا کند، و همچنين با عنوان دشواری      های فصل 
کشت، فشار     های خود را بر مقامات افزودند. این امر کار را به کسب تکليف از امام خمينی )ره( برای 
اجرا یا توقف طرح کشاند. امام نيز تصميم گيری را به نمایندگان خود واگذار کردند و آنان به ادامه 

اجرای بند »ج« نظر دادند.
با وجود نظر نمایندگان حضرت امام )ره( مبنی بر ادامه اجرای بند »ج« به خاطر شرایط ویژه 
کشور و به خصوص آغاز جنگ تحميلی عراق عليه جمهوری اسالمی ایران، امام خمينی )ره( طی 
فرمانی در تاریخ 59/6/21 مصوب شورای انقالب، وظایف هيئت      های هفت نفره واگذاری زمين، 

تنها محدود به اجرای همين دو بند کرد   که همين دو بند نيز با مشکالت زیادی همراه بود. )1( 
شورای  مجلس  تصویب  به  منوط  توقف،  از  پس  قانون،  »د«  و  »ج«  بند     های  مجدد  اجرای 
اسالمی شد. مجلس نيز کليات طرح قانونی احيای و واگذاری اراضی مزروعی را در اسفند 1360 
تصویب کرد، ولی این قانون که در آذرماه سال 1361 از تصویب نهایی مجلس گذشت، مورد تأیيد 
شورای نگهبان قرار نگرفت، )وزارت کشاورزی، 1363، صص7-6( و چون مفاد بند     های »ج« و 
»د« با روح اسالم مغایر تشخيص داده شد، اميدی هم نمی رفت که قانون پس از اصالح مجدد در 

مجلس، در شورای نگهبان تصویب گردد.

1.مصاحبهبافاضلهرندی،کیهان63/4/24.
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4- اقدامات قانونی و نتایج عملی اصالحات ارضی اعمال شده در جمهوری اسالمی

اصالحات ارضی را از دو زاویه می توان مورد بحث قرار داد: نخست ضوابط قانونی که در این 
خصوص وضع و اجرا گردیده اند و دیگر نتایج عملی حاصل آمده از ضوابط مورد تصویب. در مورد 
نخست مشاهده می شود متعاقب تحوالت و حوادث پس از پيروزی انقالب، ضرورت حل و فصل 
مسائل مربوط به مالکيت زمين      های اراضی مطابق با موازین شرعی همراه با مقتضيات اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی جامعه، در چارچوب یک نظام قانونی رخ می نماید، با توجه به همين الزامات و 

ضرورت ها است که سلسله قوانينی تهيه، تدوین و تصویب می گردند.
قوانين مربوط به واگذاری و تقسيم اراضی در جمهوری اسالمی دو دسته اند. اول، قوانينی که 
قبل از تشکيل مجلس شورای اسالمی در شورای انقالب به تصویب رسيد، این قوانين عبارتند از:

1. الیحه قانونی نحوه واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسالمی مصوب 1359/6/25.
2. الیحه قانونی نحوه واگذاری و احيای اراضی مصوب 58/12/8.

3. الیحه قانونی اصالح قانون نحوه واگذاری و احيای اراضی مصوب 58/12/11.

4. الیحه قانونی اصالح قانون نحوه واگذاری و احيای اراضی مصوب 58/12/28.

5. الیحه قانونی اصالح قانون نحوه واگذاری و احيای اراضی مصوب 58/12/26.

دسته دوم، قوانينی که در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسيدند، که مهم ترین آن عبارتند از:
اراضی  واگذاری  و  احيا  )طرح  اسالمی  شورای  مجلس  کشاورزی  کميسيون  قانون  طرح   .1

مزروعی(.
2. قانون  واگذاری زمين      های دایر و بایر که بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختيار 

کشاورزان قرار گرفته است،  مصوب 8//1365/8 مجلس شورای اسالمی.
درميان این سلسله قوانين دو قانون از اهميت بيشتری برخوردارند؛  زیرا این دو قانون به اجرا 
اراضی و  تا حدی نحوه توزیع  اقتصادی و اجتماعی به جا ماند و  اثرات  با اجرای آن،  درآمدند و 
نظام      های بهره برداری دگرگون شد. یکی قانون مصوب 59/1/26 شورای انقالب که بخش  هایی از 
آن یعنی بند     های »ج« و »د« آن فقط به صورت محدود به اجرا درآمد. دیگری قانون اراضی کشت 
موقت مصوب 65/8/8 مجلس شورای اسالمی که طی اجرای آن تقریبًا 800 هزار هکتار اراضی 

کشت موقت ميان روستایيانی که در آن ها کار می کردند، توزیع شد.

بررسی تاریخی، فقهی و حقوقی قانون اصالحات ارضی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

113

عملکرد  به  باشيم  داشته  نگاهی  است  الزم  ارضی،  اصالحات  عملی  نتایج  خصوص  در  اما 
هيئت      های هفت نفره داشته باشيم. آن گونه   که ذکر شد، اجرای قوانين مربوط به اصالحات ارضی 
به طور مشخص به عهده این نهاد انقالبی تازه تأسيس گذارده شده بود. در اوایل، هيت ها امور 
تحقيقی را در بيش از 20 هزار روستا به انجام رساندند و سپس کار واگذاری اراضی منابع طبيعی، 
مصادر     ه ای و اراضی زمينداران بزرگ را که با مالک      های رژیم گذشته مجوز قانونی نيز داشت، آغاز 
کرد. واگذاری اراضی زمين داران و مالکين بزرگ از عمده فعاليت      های هيأت ها در بدو تأسيس بود. 
مقدار زیادی از این اراضی به تصرف روستایيان درآمده بود، و تنها بخش کوچکی از آن به طور 

قطعی واگذار گردید و بقيه اراضی به صورت کشت موقت در دست روستایيان باقی ماند.
براساس گزارشی که از سوی هيئت ها منتشر شد، کل اراضی واگذاری از سوی آن ها تا شهریور 
1362، 691699 هکتار اعالم شد. )1( )به استثنای اراضی کشت موقت(. از این مقدار زمين، حدود 
Ė75 را اراضی موات تشکيل می داد. در این سال ها فعاليت      های هفت نفره واگذاری زمين، تنها 
محدود به تقسيم اراضی بند     های »الف« و »ب« قانون مصوب 59/1/26 باقی ماند. بند     های الف 
و ب مربوط به اراضی مصادر     ه ای و موات می شد. مقدار اراضی مصادر     ه ای زیاد نبود که حتی و در 
تقسيم آنها نيز ميان هيئت ها و بنياد مستضعفان اختالفاتی وجود داشت. واگذاری اراضی موات نيز 
به دليل محدودیت امکانات و کم بودن بازدهی آن ها چشمگير نبود. در نتيجه، همين امر باعث شده 

بود تا توجه بيشتر متوجه اراضی کشت موقت گردد.
درخواست      های متعددی برای تعيين تکليف این اراضی طرح شد، تا این که سرانجام در آبان ماه 
سال 65 ، قانون واگذاری اراضی کشت موقت، به تصویب رسيد و تقسيم این اراضی که بالغ بر 
800 هزار هکتار بود، شروع شد. تا این تاریخ، کل اراضی مشمول اصالحات ارضی بدون احتساب 
از  اراضی کشت موقت که پس  احتساب  با  و  بوده است  اراضی کشت موقت 655022/4 هکتار 
تصویب قانون 65/8/8 اراضی کشت موقت واگذاری آن آغاز شد،  اراضی مشمول اصالحات ارضی 

تا شهریور ماه 1365 به 150522/4 هکتار می رسد. )2( 

1.ر.ک:عملکردهیئتهایهفتنفرهواگذاریزمینازبدوتشکیل)خرداد59تاشهریور62(.ستادمرکزی
هیئتهاوهفتنفره،تهران؛ستادمرکزی.

2.برایآگاهیبیشترر.ک:فرآیندیکپارچهاراضیوتوسعهروستایی،عبدالرضارکنالدینافتخاری،پایاننامه
دکتریدانشگاهتربیتمدرس،ص311.
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اما مهم ترین استداللی که به طور سنتی درباره مخالفت مرحوم بروجردی با اصالحات ارضی 
اقامه می شد حدیث زیر از پيغمبر)ص( بود: »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« »ایشان معتقد 
بودند که زمين مردم را که ملک واقعی آن هاست، اگر از دستشان بگيرند و به دیگری واگذار کنند 
غصبی است و نماز خواندن در آنجا درست نيست و نماز باطل است. زیرا غصب موجب ملکيت 
نمی شود حال که دولت سربسته می خواهد زمين ها را بگيرد، این عمل غصب محسوب می شود«. 
به نظر می آید مخالفت علما با اصالحات ارضی به دليل تعارض آن با یکی از بابهای مهم علم فقه 
به نام »شبهه محصوره و شبهه غيرمحصوره« بوده است، زیرا معلوم نبود که کدام یک از زمين ها 
واقعًا غاصبانه بوده است و کدام غاصبانه نبوده است. در این صورت باید احتياط کرد و اجتناب کرد. 
اجتناب  اجتناب و دوری است در حالی که در شبهه غيرمحصوره  افراد در شبهه محصوره  وظيفه 

الزم نيست.
محمدعلی همایون کاتوزیان در مورد استناد به حدیث »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« 
در مخالفت با اصالحات ارضی می نویسد: »فهم این نکته مشکل است که چرا این عبارت کاماًل 
معقول بایستی بر عليه تقسيم زمين ميان دهقانان به کار رود. واژه »اموال« هم می تواند به معنای 
»دارایی« باشد و هم به معنای »امالک«. اگر چه در محدوده اجتماعی و تاریخی آن، این واژه 
بلکه  نبود،  آن ها  دارایی  نيز  اروپایی  فئودال      های  امالک  است. حتی  معنای »دارایی«  به  واقع  در 
پایه  بر  ایران است که  دارایی      های ملکی در  بود و مشابه آن، مورد  بر غصب  قراردادی و مبتنی 
اگر  نتيجه می شود گرفته می شود که  این ها  از  افراد استوار بود.  به  غصب دولت و تخصيص آن 
زمين »ملک« کسی باشد آن کس دهقان است و نه دیگران. از این ها گذشته معلوم نيست چرا این 
استدالالت برای جلوگيری از اقدام دولت در بستن ماليات بر درآمد افرادی که به طور قطعی جزء 

»داریی« آ ن ها محسوب شده، اقامه نشده بود.«

5- صورت      های دعاوی   که از قانون اصالحات ارضی منشا می شود          

اختالفاتی بين اشخاص حقيقی با دولت )باالخص اداره منابع طبيعی( به وجود می آید. بدین 
ترتيب   که اشخاص حقيقی ادعا می کنند در زمين تحت تصرف خود سابقه ی کشت و زرع داشته و 
تحت قوانين اصالحات ارضی به آنها واگذار گردیده است و در طرف مقابل، دولت )باالخص اراده 
منابع طبيعی( ادعا می کند   که این زمين ها ملی بوده و متعلق به دولت می باشد. در هنگام حدوث 
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مالکيت  اثبات  در جهت  را  اشخاص حقيقی  نزاع،  این  به  رسيدگی  در جهت  قانون گذار  اختالف، 
خویش بر زمين تحت تصرف، ارشاد به ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها می نماید 

  که نحوه رسيدگی در ماده 56)1(  به قرار ذیل می باشد:
معترضين  مرقوم  قانون  اجرایی  آیين نامه  و  اختالفی  اراضی  تکليف  و  تعيين  قانون  حسب 
می بایست یا جزء زارعين صاحب نسق باشد   که زارع بودن آن به تایيد مدیریت امور اراضی رسيده 
باشد یا جزء مالکين باشد   که سند دردست داشته باشد و ادارات ثبت اسناد و امالک آن را تایيد ن

مایند.                           
اوال  باشند  داشته  اعتراض  منابع طبيعی  مقررات  اجرای  به  مالکين  یا  زارعين  وراث  چنان چه 
می بایست گواهی حصر وراثت را ارائه نمایند، ثانيا از دیگر وراثين نيز وکالت ثبتی داشته باشند. افراد 
معترضی که نه جزء زارعين هستند و نه جزء مالکين و بر اساس قولنامه زمين خریداری نموده اند، 
بایستی از طریق دادگاه محل حکم تنفيذ قولنامه را اخذ و نسبت به تشکيل پرونده جهت طرح در 
کميسيون حل اختالف مراجعه نمایند. وقتی   که معترض به دبيرخانه هيئت تعيين و تکليف اراضی 
اختالفی مراجعه نماید، باید از طریق دبيرخانه هيئت فرم پذیرش اعتراض در اختيار آنان قرار گيرد و 
پس از تکميل فرم اعتراض به همراه مدارک الزم، شامل تصویر سند زراعی یا سند مالکيت، تصویر 
شناسنامه و کارت ملی و پوشه و گيره تشکيل پرونده گردد. سپس طی استعالمی از مدیریت امور 
اراضی تایيدیه زارع بودن معترض را اخذ نماید یا اگر معترضين جزء مالکين می باشد، تایيد سند را 

از اداره ثبت اسناد محل اخذ نماید.     
پس از کسب تایيد مبنی بر زارع بودن یا مالک بودن معترض، از معترض نقشه محل مورد 
اعتراض اخذ می گردد. )نقشه ارائه شده توسط معترض بایستی هم مقياس نقشه منابع طبيعی با 
دو نقطه ثابت گردد( سپس دبيرخانه کميسيون، طی نامه ای به اداره منابع طبيعی، نقشه ارائه شده 
توسط متقاضی را ارسال تا نسبت به تطبيق نقشه معترض بر روی نقشه اجرای مقررات اقدام گردد. 
اعتراض معترض  به ثبت  واقع گردد، نسبت  اراضی ملی شده  اعتراض جزء  چنان چه محل مورد 

1.هیاتاختالفیمرکباز1-مسوولادارهکشاورزی2-مسوولادارهجنگلداری3-عضوجهادسازندگی
4-عضوهیاتواگذاریزمین5-یکنفرقاضیدادگستری6-برحسبمورددونفرازاعضایشورایاسالمی
روستایاعشایرمحلمربوطه،جلسهباحداقل5نفراز7نفررسمیتیافتهوپسازاعالمنظرکارشناسیهیاتورای
قاضیالزماالجراخواهدبودواداراتثبتاسنادشهرستانهامکلفندکهاسنادمربوطهرامطابقراینهاییصادره

اصالحنمایند.)قانونتعیینتکلیفاراضیاختالفیموضوعاجراییماده56قانونجنگلهاومراتعمصوب67(
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و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام می گردد و در نوبت رسيدگی قرار می گيرد و چنان چه محل مورد 
درخواست معترض خارج از اراضی ملی شده واقع گردد، دبير هيئت طی نامه ای به معترض ابالغ 
می نماید   که اراضی نامبرده خارج از اراضی ملی شده واقع گردید و جزء مستثنيات قانون است و غير 

قابل اعتراض در کميسيون ماده واحده است.       
هر معترض فقط یکبار می تواند به اجرای مقررات در یک پالک اعتراض نماید. بعد از بازدید 
عرصه مورد اعتراض توسط اعضای کميسيون ماده واحده و اظهار نظر اعضا به استناد وضعيت زمين، 
لزوم تحقيقات محلی توسط قاضی محترم کميسيون  از عکس      های هوایی و در صورت  استفاده 

منجر به صدور رای می گردد.              
نتيجه به متقاضی اعالم و یک نسخه از رای در پرونده درج می شود و یک نسخه به استان 
جهت اصالح نقشه منابع طبيعی ارسال می گردد. چنان چه معترض به رای صادره اعتراض داشته 

باشد، از طریق دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض می باشد.    
در ماده فوق در دو حالت قابل پيش بينی است یا رای کميسيون به نفع شخص حقيقی صادر 
و مالکيتشان اثبات می گردد یا رای کميسيون به ضرر اشخاص حقيقی صادر گردد. در نتيجه زمين 
مذکور ملی اعالم می گردد   که در این صورت رای کميسيون قابل اعتراض در دادگاه بدوی محلی 
  که کميسيون در آن واقع است، می باشد و دادگاه بدوی نيز بر طبق مقررات به این دعوا رسيدگی 
می نماید،   که در اغلب این پرونده ها با ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و 
استعالم از ادارات مختلف منجمله اداره ثبت، اداره جهاد کشاورزی و تحقيقات محلی و توجه به 
امارات  و  قرائن  اسناد رسمی و سایر  یا سایر  زراعی  اسناد نسق  از جمله  ابرازی خواهان ها  اسناد 
اقدام به اصدار حکم می نماید و حکم مذکور نيز بر طبق مقررات قانون آیين دادرسی مدنی ظرف 
مهلت مقرر پس از ابالغ به طرفين دعوا )20 روز( قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر می باشد و دادگاه 
تجدیدنظر   که آخرین مرجع صدور حکم می باشد، با عنایت به محتویات پرونده اقدام به تایيد رای 

بدوی یا اصدار حکمی بر خالف رای بدوی می نماید و قضيه فيصله پيدا می کند.
در حالتی   که اختالف فی مابين اشخاص حقيقی در باب این اراضی به وجود می آید   که یا این 
اراضی ملی اعالم گردیده   که بایستی راه حل مذکور در حالت قبلی لحاظ گردد یا این که این اراضی 
به دليل سابقه ی کشت و زرع و وجود نسق زراعی جزء مستثنيات بوده یا این که نحوه واگذاری 
اعتراض دولت نمی باشد و در تصرف و مالکيت  قانون اصالحات ارضی مورد خدشه و  از طریق 
اشخاص حقيقی می باشد   که در این مورد با طرح و اقامه دعوا در دادگاه محل وقوع ملک متنازع فيه، 
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تحت عناوین مبتال به در دادخواست ها از جمله اثبات مالکيت، خلع ید و تایيد مالکيت، دادگاه های 
عمومی بر طبق قانون و آیين دادرسی به این دعاوی رسيدگی و حکم صادر می نماید.

اما نکته ای   که قابل ذکر می باشد، در باب دعاوی صوری است   که اشخاص حقيقی به ناحق و 
به قصد زمين خواری و تصرف اراضی دولت، با اقامه دعاوی واهی و تصرف اراضی دولت و سابقه 
کشت کوتاه مدت و ایجاد آثار تصرف و تخریب منابع ملی اقامه نموده و دستگاه      های دولتی به دليل 
فقدان وکالی مجرب دادگستری، در مواردی محکوميت یافته و زمين      های دولتی و ملی   که منافع 
تمام اشخاص می باشد، در تصرف و مالکيت افرادی زمين خوار قرار می گيرد   که جادارد این موضوع 
مورد امعان نظر قضات و مقامات امر قرار گيرد. موضوع وکالی دولتی   که در اکثر کشور     های اروپایی 
مطرح بوده و باعث شده نيمی از وکالی پایه یک دادگستری با اخذ حقوق از دولت به دفاع از دولت 
در پرونده  هایی   که بر عليه دولت مطرح می گردد، بپردازند و این موضوع نيز بایستی در برنامه      های آتی 

قانون گذاری دولت لوایحی از طرف قوه قضایيه به مجلس تقدیم می شود، لحاظ گردد.

نتیجه
قانون اصالحات ارضی   که با هدف اخذ زمين از مالک به زارع و با شعار زمين از آن برزگر در سال 
1341 تصویب و در سه مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول در سال 41 شروع و در سال 43 به پایان 
رسيد. در همان مرحله اول طرقی جهت جلوگيری از اجرای کامل قانون مشهود بود. در مرحله دوم 
از سال 43 تا 45   که منجر به اجاره داری زمين ها از طرف مالک به زارع گردید و در مرحله سوم در 
اواخر دهه 40 به پایان رسيد   که به منظور پایان اجاره داری و فروش به روستایيان به طور ناقص به 
اجرا در آمد و بعد از انقالب اسالمی، به خاطر مصالح انقالبی و ملی، بخشی از این قانون عمال اجرا 
نگردید. تنها اصولی چند از قانون اصالحات ارضی توسط شورای هفت نفر به اجرا گذاشته شد و با 
تصویب قوانينی از جمله قانون نحوه واگذاری و احيای اراضی در شهریور 58 و اصالحيه آن در سال 
26 /59/1   و همچنين قانون کشت موقت مصوب 65/8/8 نيز   که در راستای قانون اصالحات ارضی 
به تصویب رسيده بود، و مدت اجرای آن سه سال بود، سعی در اجرای اصالحات ارضی شد و با این 
وجود بر طبق تبصره ماده 13 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 15 / 6 /67 مهلت اجرای قانون 
اخير تا پنج سال دیگر تمدید شد. در مجموع قوانين مصوبه نتوانستند هدف کامل قانون اصالحات 
ارضی را به اجرا در آورد و این قانون علی رغم مزایا و معایبی   که داشت به طور کامل به اجرا در نيامد 

و نتایج آن بعد از ساليان سال کماکان دامنگير جامعه قضایی و وکال می باشد.
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چکیده

ماهيت دیه به عنوان کيفر یا خسارت همواره موضوع بحث و مناقشه حقوق دانان بوده است. 

دیدگاه کيفرمدار قائل به آن است   که دیه مجازات است و دیدگاه دیگر بر این باور است   که دیه 

خسارت شخص زیان دیده بوده و ماهيت متفاوتی از مجازات دارد. در مواردی   که دیه مقدار تکافوی 

زیان وارده به مجنی عليه را نمی دهد، بين فقها حقوق دانان و در رویه قضایی در مورد صدور حکم 

به محکوميت جانی به خسارات مازاد بر دیه اختالف نظر وجود دارد. دیدگاه مقبول آن است   که در 

موارد خاص و تحت شرایط بتوان چنين خسارتی را تعيين کرد.

 کلید واژ ه ها: دیه، خسارت مازاد بر دیه، مسووليت مدنی، مسووليت کيفری، جبران خسارت

جبران خسارات مازاد بردیه

* نریمان سلیمانی

*کارشناسارشدحقوقجزاوجرمشناسی-دانشکدهعلومقضاییتهران
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درآمد
یکی از مسأئل بحث برانگيز حقوق کيفری ایران، نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار آن را 
در زمره ی یکی از مجازات      های کيفری برای جنایات غيرعمدی و در پار ه ای از موارد و در شرایط 
معينی، برای جنایات عمدی قرارداده است. در این نهاد حقوقی، ضرر و زیان مدعی خصوصی به 
صورت معين و مقدر نسبت به نفس، اعضاء و منافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که 
امکان تعيين دیه وجود نداشته، قاعده ارش و حکومت را جایگزین آن نموده است که قاضی باید 
طبق ضوابط خاصی و با استمداد از نظریه کارشناسی، نسبت به تعيين ميزان آن اقدام نماید. در 
نيز در  با خسارت      های وارده بر مجنی عليه مطابقت داشته و  از موارد ميزان و مبلغ دیه،  پار ه ای 
بعضی موارد، هيچ گونه تناسبی بين خسارت      های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود ندارد و چه بسا 
خسارت ها و زیان      های وارده به مجنی عليه، چندین برابر ميزان دیه ای است که نسبت به صدمه      های 
وارده ی بر وی معين شده است یا خسارت ها کمتر باشند. به عنوان مثال، ممکن است براثر جنایتی، 
استخوان پای شخصی شکسته شود. نامبرده عالوه بر آنکه به سبب صدمه      های وارده مجبور است 
مدتی طوالنی متحمل درد و رنج و تالمات و صدمات روحی شود، باید مبالغ هنگفتی، جهت درمان 
و معالجه ی خود هزینه نماید. عالوه بر آن ، ممکن است به سبب صدمات مذکور، مدتی طوالنی 
محروم از کسب و کار خویش شود و خسارت      های فعلی بر وی وارد و منفعت      های ممکن الحصولی 
اثر صدمه وارده، نقص عضوی در بدن مجنی  بر  نامبرده تفویت شود. همچنين، ممکن است  از 
عليه ایجاد و برای مدت طوالنی و یا برای هميشه، وی را خانه نشين سازد. از طرف دیگر، جبران 
زیان      های وارده به مجنی عليه مزبور به عنوان دیه، حسب مقررات قانونی تنها ميزان ده درصد دیه 
کامل مرد مسلمان را دربرمی گيرد که ممکن است حتی تکافوی یک دهم از خسارت      های وی را 

ننماید.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که از نظر مقررات شرعی و موازین قانونی، آیا تمامی 
خسارت ها و زیان      های وارده به مجنی عليه قابل مطالبه است؟ یا صرفاً زیان      های وارده به وی، به ميزان 
دیه مقرر و معين از جانب قانون گذار قابل وصول می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا خسارت      های مازاد بر دیه 

قابل مطالبه می باشد یا خير؟ در این مقاله کوشيده می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود.

1- تعریف دیه
از لحاظ لغوی و اصطالحی)فقهی، حقوقی( به تعریف دیه به شرح ذیل می پردازیم: 

1-1- تعریف لغوی
الفعل آن حذف گردیده و »هاء« به  فاء  َوَعَد می باشد که  از فعل »َوَدی« بر وزن  کلمه دیه 
البته در مورد ریشه ی دیه آمده که در اصل  افزوده شده است.  جای آن، در آخر کلمه ی مذکور 
»َودی« یا»َودیه« بوده است، این قاعد ه ای است که در ادبيات عرب در مثال واوی اعمال می گردد 
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مانند »َجده« وجده. از پيامبر هم نقل شده »إذا شاُء واقاُدو َو إن إحُبوا و اََدوا« اگر خواستند قصاص 
می کنند و اگر خواستند دیه می گيرند.

و  قبایل  وزبان  لهجه  برحسب  می شد  پرداخته  مقتول  خون  جای  به  که  را  مالی  »همچنين 
 Blood اجتماعات بشری نام      های متفاوتی دارا بوده  است، مثاًل در انگليسی این مال را تحت عنوان
داده  قتل خطأ  که عوض  مالی  سينا،  عربهای صحرای  نزد  در  )خون بها( می خواندند.   money
را  افرادی  و  ناميده می شد  پرداخت می شد »ليخه«  قتل عمد  مالی که عوض  و  می شد، »َهده« 
هم که در عراق سکونت داشتند، دیه را »خشم« می خواندند و عربهای جاهليت هم این مال را با 
عناوین متفاوتی از قبيل »عقل« و»ارش« و»دیه« می خواندند و قران کریم هم از ميان نام ها دیه 

را برمی گزیند« )عوض، 1377، ص 81(
1-2- تعریف اصطالحی

از لحاظ اصطالحی در دو بخش فقهی و حقوقی به تعریف دیه پرداخته ایم که به شرح ذیل می باشد:
1-2-1- تعریف فقهی

فقهای مذاهب اسالمی در واقع از دیه تعریف      های گوناگونی را ارائه داده اند و همواره در تعاریف 
خود به نوعی به مذهب خود التزام داشته اند.

در مذهب شافعی آمده: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا واجب می شود.
)الِخن، 1380، ص214(. در فقه اماميه هم تعریفی شبيه همين تعریف آورده اند. درفقه حنفی دیه 
مالی است که عوض نفس یا جان پرداخت می شود. در مذهب حنبلی تعریفی شبيه تعاریف فقهای 

شافعيه و اماميه آمده است.
همچنين دکتر عبدالقادر عوده با کيفر تلقی کردن دیه آن را این چنين تعریف کرده است: دیه 
بدلی است برای قصاص. پس هرگاه قصاص که کيفر اصلی است به هرسببی ممتنع شود یا ساقط 
گردد، دیه که کيفری بدلی است ثابت می شود و خود این مسأله در صورتی است که جانی مورد 

بخشودگی قرار نگرفته باشد.
البته در زمينه تعاریف، باید گفت که به وجوه و شيوه      های متفاوتی تعریف انجام شده است، ولی 
در تمام آنها تعریفی که غرض و خواست      های که می توان از یک نظام داشت را دربرنگرفته است.

1-2-1- تعریف حقوقی
باید گفت اختالف نظری که در ميان فقها در مورد تعریف دیه وجود دارد، در ميان حقوق دانان 
هم به چشم می خورد و غالبًا در تعریفاتی که ارائه داده اند با توجه به ماهيت      های متفاوتی که برای 
این نظام قائل هستند، گاه در تعریف خود عنوان مجازات گاه هم عنوان خسارت را آورده اند و در 

کنار آن، آثار حقوقی آن را بيان داشته اند.
از جمله این افراد دکتر پرویز صانعی است که دیه را تحت عنوان مجازات مالی تعریف کرده 
است)صانعی، 1378، ص91( و گروهی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر نوربها، دیه را به عنوان یکی 
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حتی شخصيت  هایی  1375، ص92(.  آورده اند.)نوربها،  اسالم  در  شده  طبقه بندی  مجازات      های  از 
مانند دکتر ابوالقاسم گرجی آن را غرامت تلقی می کند و بيان می دارد که»غرامت      های مالی را که 

شخص جانی در جنایت      های غيرعمدی باید بپردازد را دیات می گویند.«
عنوان  می تواند  هم  لذا  و  دارد  دوگانه  ماهيتی  دیه  حقوق دانان  از  دیگر  برخی  تعبير  به  البته 
اما در قانون  مجازات را به خود بگيرد و هم شکل جبران ضرر مدعی خصوصی را داشته باشد. 
مجازات اسالمی که برگرفته از فقه شيعه است، دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا 
عضو به مجنی عليه یا به ولی دم داده می شود، تعریف شده است که این تعریف خود خالی از اشکال 
نيست. مهم ترین اشکالی که از آن تعریف گرفته اند این است که چرا در این تعریف که اساسًا باید در 

مورد جرایم و مجازات به صورت جامع و مانع باشد، درباره منفعت سخنی گفته نشده است.
در کنار این تعریف، در ماده ی 15 ق.م.1 قانون گذار آورده: »دیه مالی است که از طرف شارع 
برای جنایت تعيين شده است« و، آن را در زمره ی مجازات ها دانسته است و این مال در اینجا 

چهره ی کيفری به خود می گيرد.)درخشان نيا، 1384، ص55(

2- تعریف ضرر وزیان
ضرر وزیان را از لحاظ لغوی و حقوقی به شکل ذیل تعریف نموده ایم:

2-1-تعریف لغوی
ضرر یک کلمه ی عربی و زیان یک لغت فارسی است که غالبًا این دو کلمه فارسی و عربی را 

که معادل یکدیگر آورده اند، با هم به کار می برند.
و  نقصان  معنای  به  زیان هم  و  است  و ضدنفع  زیان  نقصان،  گزند،  معنای  به  لغت  در  ضرر 
خسارات و ضرر و ضد سود آمده است. این دو کلمه در بسياری از مواد قانونی نظير مواد 9و12 
و69و74و75و145و146و تبصره ماده      های 160و192و207و234 قانون آیين دادرسی کيفری آورده 
شده است که تهيه کنندگان قانون آیين دادرسی کيفری به مثابه ی نویسندگان قانون مسؤوليت 
را ترجيح دهند. »به  این دو کلمه  از  توامًا آورده اند و نخواسته اند که یکی  را  این دو واژه  مدنی، 
هر حال در عرف قضایی کشور ما اصطالح »ضرروزیان« بدون این که هرکدام دارای آثار حقوقی 

ویژ     ه ای باشند متداول گردیده است. )آخوندی، 1368، ص42(.
در زبان عربی عبارت الضرر، که از مفردات قاعده ی معروف ال َضَرَر و الِضراَر است، به معنای 

این است که نباید کسی به دیگری زیان رساند و ضد آن هم سود است.)عالمه، بی تا، ص34(.
در فرهنگ معين ضرر در مقام مصدر الزم به معنای زیان وارد آوردن و گزند رساندن و در مقام 

اسم به معنای زیان و خسارات در مقابل نفع آورده شده است. )معين، 1363، ص343(.
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2-2- تعریف حقوقی

ضرر وزیان عنوان خاص حقوقی است که در قانون تعریف نشده است و حتی در قانون مدنی 
و مسؤوليت مدنی نيز از آن تعریفی مشاهده نمی شود.البته این مسأله شاید به وضوح معنا و معين 
بودن مصادیق آن، بازگردد. به همين خاطر مقنن معنای آن را بدیهی تلقی کرده و خود را از توصيف 
آن بی نياز دیده است و حتی در مباحث مربوط به مسؤوليت مدنی و ضمان قهری، بدون این که 
تعریفی از ضرروزیان بيان شود، به خصوصيات و مشخصات ضرر و تقسيم بندی آن پرداخته است.

دکتر کاتوزیان می گوید: »مفهوم ضرر یا خسارات را می دانيم، در هر جا که نقصی در اموال 
یا به سالمت و حيثيت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید،  از بين برود  ایجاد یا منفعتی مسلم 

می گویند ضرر به بار آمده است.« )کاتوزیان، 1378، ص142(
دکتر لنگرودی هم می گویند: »ضرر در معانی ذیل به کار برده می شود: الف. صدمه جانی به خود 
و دیگران خواه به صورت ضرب و جرح باشد یا به صورت قتل. ب. تجاوز به حيثيت دیگران و لطمه 
زدن به حيثيت خود. ج. تعرض به ناموس دیگران. د. اتالف و ناقص نمودن اموال خود و دیگران و 

تجاوز به مال غير مانند غصب و خيانت در امانت.« )جعفری لنگرودی، 1364، ص415(.

3- مفهوم ضرروزیان ناشی از جرم
ضرر جزایی ضرری است که ناشی از جرم بوده و علتی جز جرم نداشته باشد. مانند زیان      های 
بدنی که از جرایم عليه اشخاص )قتل و ضرب و جرح( حاصل می شود و یا زیان      های حيثيتی و 
شرفی که از جرایمی چون اهانت، زنا، افترا و امثال آنها ناشی گردد و همچنين ضرر     های مالی که از 
جرایم عليه اموال از قبيل دزدی، حریق عمدی، کالهبرداری و.... به وجود می آیند. البته باید به یک 
نکته توجه داشت و آن این که »ضرر و زیان ناشی از جرم را نباید با استرداد اشياء و اموال حاصل از 
جرم که دارای یک موضوع مشترک یعنی جبران زیانی که براثر جرم به مجنی عليه وارد شده است، 
اختالف هستند.«  دارای  از جهت سایر خصوصيات،  اشتراک موضوع  با وجود  دانست چون  یکی 
)درخشان نيا، 1384، ص28( در حقيقت ضرر و زیان       ناشی از جرم هنگامی به وجود می آید که بر 
اثر نقض یک وظيفه و التزام قانونی که تخلف از آن جرم تلقی می گردد، خساراتی به شخص مزبور 

وارد گردد و در واقع مرتکب شخص نظامات دولتی مربوط را نقض نموده باشد.

4- تبیین ماهیت دیه
از مجموعه قواعد و اصول حاکم برحقوق اسالم، از جمله مقررات مربوط به دیه و قواعد اتالف 
و تسبيب و مقررات قانونی حاکم بر کشور، خصوصًا اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
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ایران و ماده 1 قانون مسؤوليت مدنی)1( و ماده 9 قانون آیين دادرسی داگاه      های عمومی و انقالب در 
امور کيفری)2( استنباط می گردد که خسارت ها و زیان      های وارد بر افراد به دو صورت مادی و مالی 
می باشد که خسارت      های مادی شامل زیان      های جانی و مالی است و خسارت      های مالی نيز اعم از 
کاهش دارایی مثبت، افزایش دارایی منفی، و منافع ممکن الحصول می باشد. بنابراین خسارت      های 
معنوی از موضوع بحث خارج است و محل نزاع موردی است که جنایتی برکسی وارد و موجب 

زیان     های مادی می شود.
از آن جا که قانون گذار در خصوص ورود خسارت      های ناشی از جنایات، مبالغ معينی را تحت 
عنوان دیه، به عنوان جبران زیان      های مادی تعيين نموده است و ممکن است دیه مذکور، تکافوی 
تمامی خسارت ها اعم از هزینه      های مادی به جهت درمان و معالجه و ناشی از محروميت کسب و 
کار را ننماید، در این خصوص اختالف نظر وجود دارد که آیا خسارت      های مازاد بر دیه قابل مطالبه 
می باشد یا خير؟ مهم ترین سوالی که در بدو امر به ذهن متبادر می شود، این است که دیه چيست؟ 
جزای نقدی و کيفر است یا خسارت محض؟ که البته هرکدام را بپذیریم آثار حقوقی مخصوصی بر 
آن مترتب است. باید توجه کرد که پاسخ به سوال فوق تکليف بسياری از مسائل را روشن می کند. 

به طور کلی امروزه سه دیدگاه در مورد ماهيت دیه مطرح است:
4-1- دیدگاه کیفر بودن دیه

طبق این دیدگاه دیه نوعی مجازات مالی محسوب می شود. قاعدتًا این دسته باید بپذیرند که 
خسارت وارده غير از دیه باید به نوعی جبران شود. یعنی عالوه بر پرداخت دیه، خسارت به طور کلی 
و جداگانه باید محاسبه شده و به آسيب دیده پرداخت شود. در عين حال باید مشخص شود دیه که 
به عنوان مجازات مطرح است به چه دليل باید به آسيب دیده تعلق گيرد؟ آیا مجازات مالی)جریمه 

نقدی( به بيت المال پرداخت می شود یا به مجنی عليه)حادثه دیده(؟
4-1-1- دالیل و مستندات قائلین به کیفر بودن دیه

الف- یکی از اصول مهم و مورد پذیرش در مجازات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است 
بنابراین مطابق اصل، قبل از وقوع جرم مجازات آن را مشخص نموده است و در دیات هم شارع 
مقدار و نوع مجازات را پيش از وقوع ضرر تعيين نموده و هر کم وکاستی یا فزونی که مستلزم آن 
می شود که در زمره ی یک »عوض مدنی« قرار بگيرد، نوعی اجتهاد به رأی محسوب می گردد. 

بنابراین چون دیه دارای عنصر قانونی هستند پس به امور کيفری-جنایی بيشتر شباهت دارد.

1.مادهی1قانونمسؤولیتمدنیمقررمیدارد:هرکسبدونمجوزقانونیعمداًیادرنتیجهیبیاحتیاطیبهجان
یاسالمتییامالیاآزادیحیثیتیاشهرتتجارتییابههرحقدیگریکهبهموجبقانونبرایافرادایجادگردیده
لطمهایواردنمایدکهموجبضررمادییامعنویدیگریشود،مسؤوولجبرانخسارتناشیازعملخودمیباشد.
2.ماده9قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفریمقررمیدارد:ضرروزیانهایقابل
که است.2-منافعی ارتکابجرمحاصلشده نتیجه در که مادی میباشد:1-ضرروزیانهای زیر بهشرح مطالبه

ممکنالحصولبودهودراثرارتکابجرم،مدعیخصوصیازآنمحروممیشود.
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ب- نکته دیگری که وجود دارد این بحث است که آیا دیه بدل از قصاص است؟ در جواب آمده 
اگرچه دیه در حال سقوط قصاص واجب می شود ولی با وجود پرداخت دیه، تعزیز هم واجب می شود. 

از این رو، گفته می شود که دیه کيفر است )عوض، 1377، ص89(
ج- شریعت اسالم در قتل وجرح شبه عمد و خطایی، دیه را کيفر اصلی قرارداده است و حکم 
کردن به دیه نيازی به درخواست افراد ندارد، بلکه مانند هر کيفر دیگری برای جرم مقرر شده است، 
چون اگر کيفر نبود حکم به آن به مطالبه ی مجنی عليه وابسته بود و از سویی دیگر جایز نبود که 

به هنگام عفو، کيفر تعزیز جای آن را بگيرد.
برای  قانون گذار  از طرف  مالی است که  آمده »دیه  به گونه ای که در ماده ی 15 ق.م.1  د- 
جنایت برنفس تعيين شده است« ولی از آن جایی که این تعریف دارای مجمالت و ابهاماتی است، 
به سبب  ترتيب که»دیه مالی است که  این  به  تعریفی مفصل تر می آورد  متعاقبًا در ماده ی 294 
جنایت بر نفس یا عضو به مجنی عليه یا ولی دم او داده می شود.« یا در ماده ی 299 به وضوح 
آورده که به موارد مذکور در ماده ی 297 به عنوان تشدید مجازات در ماه      های حرام )رجب، ذیقعده، 

ذیحجه، محرم( ونيز حرم مکه باید   به هر نوع انتخابی اضافه گردد.
4-1-2- نقد و ارزیابی دالیل و مستندات

با توجه به استدالالتی که این گروه آورده اند، می توان این نتيجه را گرفت که مدعيان کيفر 
بودن دیه دليلی محکم تر از قرآن و سنت ندارند که البته خود دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. 
ولی با توجه به سابقه تاریخی نهاد دیه و این که دیه در نظام حقوقی اسالم نهادی امضایی است و 
تنها برخی از قواعد آن توسط دین مبين اسالم تاسيس شده، در واقع هر ماهيتی   که داشته باشد، 
بازمی توان نوعی اشکاالت را بر آن گرفت ولی اگر به فلسفه ی وجودی آن بنگریم تلقی آن به عنوان 

کيفری که درنتيجه جنایت بر نفس و اعضاء بر مجنی عليه واردشده است، خالی از اشکال نيست.
اگر قائل به جنبه ی کيفر بودن آن باشيم چرا باید آن را به مجنی عليه یا ورثه ی او داد؟ در حالی 
که مال مصادر     ه ای در قانون به خزانه ی دولت ریخته می شود. از سویی آیا با این رویکرد با اصل 
شخصی بودن جرم و مجازات منافات پيدا نمی کند؟ در واقع بار دیه ی خطأ را که جانی برعهده 
ندارد، بلکه بر عاقله اوست که برای مدت سه سال می پردازند در حالی که نص قرآن و قوانين 

برشخصی بودن جرم و مجازات ها تأکيد دارند. )1(
از سویی هم کيفری تلقی نمودن دیه مستلزم عدم امکان اسقاط این امتياز است که قانون و 
شرع آن را مشخص نموده است در حالی که عفو آن جایز می باشد چون تنها کيفر     های جنایی که 

معمواًل جنبه ی عام دارند، قابل عفو نيستند. )عوض، 1377، ص90(

1.التَِزُروازَِرٌهِوزَراُخری

 نریمان سلیمانی



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

126

4-2- دیدگاه مدنی و جبران خسارت بودن دیه
 طبق این دیدگاه دیه، جبران خسارت است. برای این گروه قاعدتًا سوال خسارت زاید بر دیه 
بی معنی خواهد بود چرا که خسارت زاید بر خسارت معنی ندارد، البته باید توجيه کنند که معين 
بودن ميزان دیه هر عضو یا آسيب وارده قبل از وقوع حادثه چه حکمتی دارد؟ آیا پيش از پدید آمدن 

خسارت می توان ميزان آن را معين کرد؟
4-2-1.دالیل و مستندات طرفداران خسارت بودن دیه

الف- در مواردی که عاقله ی جانی عهده دار پرداخت دیه می باشد، نمی توان آن را به عنوان 
مسؤوليت کيفری قلمداد نمود. چون عاقله مرتکب هيچ گونه خطایی که مسبوق به سوء نيت باشد، 

نشده است. )درخشان نيا، 1384، ص52( 
ب- از آنجایی که عملی که ممکن است سبب ضرر شود می تواند جرم نباشد، مانند عملی   که 
از شخص غيرمکلف مانند کودک و دیوانه صادر شود، نمی تواند یک عنوان کيفری به خود بگيرد.

)درخشان نيا، 1384، ص52( در حالی که برای این عمل دیه مقرر شده است.
ج- شهادت زنان در جنایت      های موجب کيفر پذیرفته نيست و در غير آن قابل پذیرش است. 
مثاًل در امور مالی و حتی در مواردی شهادت بر شهادت در این امر پذیرفته نمی شود، ولی در لمعه 
دیه جبران خسارت  بنابراین  پذیرفته می شود.  قتل خطایی موجب حد  در  زنان  آمده که شهادت 

است.
د- از آن جا که مسؤوليت مدنی مقصر موظف به جبران ضرر     های حاصله از کار خود می باشد، از 
این جهت تفاوت بين اضرار عمدی و غيرعمدی وجود ندارد. در حالی که در ضمان دیات به عنوان 
حکم شرعی و یک اثر قهری جنایت به اضرار غيرعمدی)خطا و شبه عمد( اختصاص  دارد و حکم 
شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در موارد مخصوص قصاص است، پس می توان با توجه به این 

عنوان عام دیه را جزء مسؤوليت مدنی آورد. )درخشان نيا، 1384، ص51(.
به  قانون  در  مصادره شده  مال  اما  اوست  ورثه ی  یا  عليه  مجنی  برای  خالص  مال  دیه  هـ- 
خزانه ی دولت واریز می شود، در حالی که دیه فقط به مجنی عليه یا ورثه ی او تعلق می گيرد، این 
صفت کيفری بودن دیه را نفی می کند و آن را به تعویض مدنی نزدیک می کند. )عوض، 1377، 

ص91(.
دارند و  جنبه ی عمومی  معمواًل  جنایی  کيفر     های  اما  می باشد،  جایز  دیه  بخشيدن  و  عفو  و- 
اشخاص نمی توانند آن را عفو نمایند. ولی در دیه، مجنی عليه حق دارد بدون هيچ قيد و شرطی اگر 

خواست او را ببخشد، زیرا جزء اموال وی محسوب می شود و این تسلط نوعی تعریف مدنی است.
ز- اصل تعيين ارش برای مواردی که در مورد آن دیه تعيين نشده است خود از اموری است که 
جنبه ی کيفری بودن دیه را کم رنگ می کند؛ چون در اینجا اساس توجه به خسارات ناشی از جرم است.

ح- این گروه استدالل می کنند دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار می گيرد و جان 

جبران خسارات مازاد بردیه



51
ره 

شما
م/ 

 نه
ال

/ س
ش

موز
م آ

پيا

127

انسان هم با هيچ چيزی قابل قيمت گذاری نمی باشد، اما در صورت قتل غيرعمدی نمی توان قاتل 
را رها کرد بلکه باید مبلغی مناسب به عنوان خسارات به مجنی عليه داد. بنابراین دیه جبران خسارت 

است.)کاتوزیان، 1386، ص90(
4-2-2- نقد و ارزیابی دالیل و مستندات

در جرایم عمدی که بر ضد فرد ارتکاب می یابد، خصوصًا در قتل عمد هم حق فردی وجود دارد 
هم حق اجتماعی. زیرا در صورت اخالل در نظم و امنيت جامعه یا بيم تجری مرتکب یا دیگران 
تعزیر واجب و به جهت اهميت و خطر فعل و دیه هم به جهت مقدار ضرر واجب است. از این رو 
سبکی و سنگينی تعزیر تابع سبکی و سنگينی فعل مجرمانه است و مقدار دیه به اندازه ی ضرری 
است که وارد شده است. ولی نکته ی قابل توجه این است   که چرا به جنبه ی خسارات فقط در مورد 

قتل و جرح آمده و در بسياری دیگر از جرایم بحث خسارت مطرح نيست؟
از سوی دیگر، اگر دیه را تنها چهره ی مدنی و ابزار جبران خسارت بدانيم،  بایستی قاتل اول 
با دادن دیه، ضرر     های ناشی از کار خود را جبران کند. چون شخص زیان دیده  مجازات شود و 
هم ضرر     های ناشی از جرم و هم خود دیه را می بایست بگيرد. در حالی که نتيجه ی این موضوع 
پذیرشی بر خالف مسؤوليت مدنی خواهد بود؛ چون هدف از مسؤوليت مدنی جبران ضرر است 
نه تحصيل سود و منفعت برای زیان دیده. اگرچه دیه تمامًا یا دسته کم بخشی از زیان قربانی را 
جبران می کند، زمينه ی ضمان مجرم را ازبين می برد و همانند وفای به عهد در دیون می باشد که 

موجب سقوط تعهد است.
در ضمن اگر دیه را تنها خسارت در نظر بگيریم، دیه مقدار معينی را دربرنمی گيرد بلکه ميزان 
آن بر اساس صدمه و خساراتی که وارد می شود، تعيين می گردد. عالوه بر آن اگر دیه خسارت است 
چرا در ماده 12 قانون مجازات اسالمی در ردیف مجازات ها آمده است؟ اگر دیه خسارت است چرا 
کتاب چهارم قانون مجازات اسالمی به تفصيل به دیات پرداخته و اگر خسارت است چرا تناسبی با 

ضرر وارده ندارد و ثابت و متعدد است؟

5- خسارات مازاد بر دیه
5-1- دیدگاه موافقین

گروهی از حقوق دانان و فقها براین باورند که کليه خسارت      های ناشی از جنایت ها قابل جبران می باشد 
و برای اثبات نظریه خود به بناء عقال، قاعده الضرر، قاعده الحرج و قاعده تسبيب و اتالف، تمسک 

جسته وهرگونه ضرری را که بر مجنی عليه بر اثر جنایت وارد شده است، قابل مطالبه می دانند.
5-1-1- دالیل و مستندات

این گروه معتقدند که شارع مقدس در زمان خاصی که دیه جنایت ها را مقرر و معين نموده 
مالی  نياز     های  است  اکمل می توانسته  نحو  به  و  بوده  برخوردار  توجهی  قابل  ماليت  از  دیه  است، 
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مجنی عليه و بستگان وی و خسارت      های ناشی از صدمه      های وارده بر وی را برطرف نماید. عالوه 
بر این، در آن زمان به دليل محدود بودن دانش پزشکی، امکان معالجات گسترده و پيچيده فعلی 
که مستلزم هزینه      های سرسام آور هم می باشد، وجود نداشته و زمينه ی مصرف دیه به صورت فعلی 
موضوعًا منتفی بوده است و لذا دیه مقدر در شرع مقدس تکافوی تمامی خسارت      های مجنی عليه 
را داشته است و اگر خالف آن را بپذیریم در واقع ظلم و ستمی را از ناحيه شارع مقدس برجانی 

قبول نموده ایم.
 بنابراین باید اذعان نمود که با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسالم و این که هرگونه زیانی که 
به هر نحو برکسی وارد شود، قابل جبران می باشد، جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت 

بر مصدوم، مشروع می دانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
اداره حقوقی در نظریه شماره 4125/7-76/7/12 اعالم نموده است »با توجه به قاعده الضرر 
و نفی حرج و قاعده تسبيب چنان چه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بيش از دیه یا ارش 
بر مجنی عليه وارد شده من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن 
بوده منع شرعی و قانونی ندارد« ماده 12 قانون اصالح مقررات استاندارد و اداره حقوقی قوه قضایيه 
در نظریه      های مشورتی شماره 4128/7 مورخه 1376/7/9 و 4135/7 مورخه 1376/7/27 نيز با 

عبارتی مشابه نظریه مزبور را تایيد نموده است.
رأی اصراری هيئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 5و4و1375-6 بر خالف آرای اصراری 
بيان داشته است: »نظربه  و  دانسته  قابل مطالبه  را  بردیه  مازاد،  110و16 خسارت و ضرر وزیان 
این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده 
به مجنی عليه استنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده، همان 
با  قانون مسؤوليت مدنی و  از مواد 3و2و1  لذا مستفاد  خسارت و ضرروزیان متداول عرفی است 
التفات به قاعده کلی الضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتالف، لزوم جبران این گونه خسارات بال 

اشکال است.«
الزم به ذکر است در ماده 7-112 و تبصره 2 الیحه پيشنهادی قانون آیين دادرسی کيفری 
مطالبه هزینه      های متعارف مازاد بر دیه پذیرفته است و اگر دیه بيشتر از هزینه ها بود همان دیه 

گرفته می شود.
5-2- دیدگاه مخالفین

گروه دیگری از حقوق دانان وفقها بر این باورند که اخذ هرگونه خسارت ناشی از جنایات در 
مواردی که دیه یا ارش تعيين شده است، فاقد مشروعيت شرعی و قانونی است. به اعتقاد این گروه 
هيچ ضرری در اسالم، بدون جبران باقی نمی ماند و مقطوع بودن مبلغ و ميزان دیه در چنين نظامی 

به این معنی است که شارع مقدس تمامی خسارات      های مجنی عليه را مدنظر داشته است.
5-2-1- دالیل و مستندات

غرض شارع مقدس از تعيين دیه به صورت معين و مقدر، جبران ضرر وزیانهایی است که به 
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سبب آسيب رسيدن به جسم و جان آدمی به وجود می آید و شارع مقدس نيز تمامی زیان      های وارده 
به مجنی عليه را مدنظر قرارداده است، یعنی تقریبًا اکثر بزرگان فقه درگذشته و عصر حاضر، اتفاق 
نظر دارند که اخذ هرگونه خسارتی غيرازآن چه به عنوان دیه تعيين شده است، در جنایات جایز نبوده 

و مشروعيت ندارد. 
در خصوص  می دارد:  اشعار   68/9/21 مورخ  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هيئت  اصراری  رأی 
مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم، با توجه به این که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعًا 
جزدیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت عالوه بر دیه وجه 
قانونی ندارد. رای اصراری هيئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 2و5و1369-16 نيز این دیدگاه 

را تایيد کرده است.
در رأی وحدت رویه هيئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 28و9و76-619 آمده است: مستفاد 
از ماده 637 ق.م.ا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، 
دیه تعيين نشده باشد. درماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل 
یافته و یا عيب و نقص در آن باقی بماند، دیه معين شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید 

پرداخت گردد، تعيين مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
همچنين فتاوی بعضی از مراجع عظام همچون امام خمينی )رض(، حضرت آیت اهلل گلپایگانی، 
حضرت آیت اهلل محمدعلی اراکی، حضرت آیت اهلل بهجت، حضرت آیت اهلل فاضل اردکانی، آیت 
اهلل وحيدی تبریزی، آیت اهلل مجلسی اصفهانی، آیت اهلل العظمی خامنه ای و آیت اهلل قبله ای خویی 
که حاکی از عدم مشروعيت اخذ هرگونه خساراتی مازاد بر دیه می باشد، موید این نظریه می باشد. 

)کریمی، 1378، ص214(
نتيجه تبعی قبول این نظریه آن است که پس از مدت ها تحمل درد و رنج و صدمات روحی و 
پرداخت هزینه درمان و مداوا در بيمارستان و تحت نظر پزشک و استراحت در منزل و بازماندگی 
از کسب و کار و عسرت و تنگدستی خانواده، بسياری از زیان      های مجنی عليه بالجبران باقی بماند 
و این چيزی است که طبق مالزمه ی حکم شرعی با حکم عقل، شارع مقدس نيز خسارت      های 

شخص را بال جبران نگذاشته و ظلم و ستمی را متوجه مجنی عليه ننموده است.
5-3- دیدگاه بینابین

با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسالم، روایات وارده، نظریات فقها، حقوق دانان، استدالل     های 
ایران، می توان  بر حقوق موضوعه ی  مقررات حاکم  و  مراجع عظام  فتاوی مجتهدین،  ذکر شده، 
به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق می باشد، قائل شد. در بيان این نظریه، این نکته 
حائز اهميت است که جنایت  هایی که بر کسی وارد می شود، می تواند خسارات      های مادی اعم از 
خسارت      های جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارت      های جانی 
را در مقررات مربوط به دیه، مدنظر قرارداده است. عالوه بر آن، زیان      های مالی بر اساس قواعد 
اتالف و تسبيب قابل مطالبه است. به عنوان مثال، شخصی که صدمه ای به وی وارد می شود، باید 
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هزینه  هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غيره صرف نماید. همچنين، شخص مزبور ممکن است 
بر اثر صدمه      های وارده مدتی از کسب و کار خود محروم و نيز متحمل زیان هایی شود که آن هم 
جزء خسارت      های مصدوم به صورت معين و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت بيان شده 
است و مطالبه ی جبران هرگونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه      های معالجه و درمان سالمتی 
صدمه      های وارده را رفع نموده است. به بيان دیگر، قانون گذار جبران تمامی خسارت      های وارده از 
باب صدمه را معين نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت ها و زیان      های ناشی از 

بازماندگی کسب و کار و از دست دادن منافع ممکن الحصول نمی باشد.
5-3-1- دالیل و مستندات

بعضی از فقها و مراجع تقليد همچون آیت اهلل موسوی اردبيلی، آیت اهلل نوری همدانی، آیت 
اهلل محمدحسن مرعشی شوشتری، آیت اهلل حسين مظاهری، آیت اهلل محمدصادقی، آیت اهلل عميد 
زنجانی، آیت اهلل شربيانی، آیت اهلل عبداهلل خائفی در تأیيد این نظریه برپرداخت خسارات ناشی از 

جنایت تصریح دارند. )نوری همدانی، 1375، ص603(
همچنين در رأی اصراری شماره 6 مورخه 75/4/5دیوان عالی کشور آمده است: »نظربه این که از 
احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی 
عليه استنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده همان خسارت و 
ضرروزیان متداول عرفی می باشد، لذا مستفاد از مواد قانون مسؤوليت مدنی و با التفات به قاعده کلی 

الضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتالف لزوم جبران این گونه خسارات بال اشکال است.«

نتیجه 
مستفاد از آراء و فتاوای ذکرشده، این نکته ثابت می گردد که نظریات سه گانه قابليت تعدیل و 
جمع بين آنها ممکن می باشد، بدین توضيح که بر اساس نظریه ی اول که جبران هرگونه خسارتی 
را مازاد بر دیه غيرمشروع می داند، می توان به موردی حمل نمود که مطالبه دیه پرداخت شده بابت 
هزینه درمان ومعالجه صدمه      های وارده بر مجنی عليه کافی باشد و عنوان نمودیم که شارع مقدس 
تمامی ضرر و زیان      های ناشی از صدمه      های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مدنظر قرارداده 
است و همچنين براساس نظریه دوم که جبران خسارت      های مازاد بر دیه را مشروع می داند، به 
موردی حمل نمایيم که پرداخت دیه، تکافوی خسارت      های ناشی از صدمات وارده جهت درمان 
و معالجه را ننماید. نظریه سوم نيز به موردی حمل می شود که کليه خسارت      های مالی ناشی از 

صدمات وارده عالوه بردیه پرداخت می شود.
وارد که  به کسی  آسيبی  یا غيرعمدی  براثر جنایت عمدی  نتيجه بحث چنان چه  به  توجه  با 
موجب دیه شود در صورتی که دیه تعيين شده از طرف شارع تکافوی هزینه      های واردشده را بنماید 
و خسارت      های دیگری به مجنی عليه وارد نشده باشد جانی صرفًا ملزم به پرداخت دیه می باشدو 
عالوه بر پرداخت دیه مذکور مسؤوليتی ندارد و چنان چه بر اثر صدمات وارده به مجنی عليه، دیه 

جبران خسارات مازاد بردیه
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تعيين شده جبران هزینه      های انجام شده را نکند جانی مکلف به پرداخت کليه هزینه ها خواهد بود 
و چنان چه عالوه بر پرداخت دیه به مجنی عليه خسارت      های مالی دیگری مانند خسارت      های ناشی 
از بيکاری، بازماندگی از کسب و کار و ضرر     های کاهش دارایی مثبت و افزایش دارایی منفی و 
قاعده الحرج،  قاعده الضرر وقاعده تسبيب و  به دالیل  الحصول وارد شود  تفویت منافع ممکن 
همچنين آیه شریفه»اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل« و مبنای عقال مبنی بر قبح ظلم و 
آراء و نظریات فقها، جانی مکلف به پرداخت خسارت مالی می باشد. بنابراین خسارت مازاد بر دیه 
قابل مطالبه است. البته توجه به دو نکته نيز الزم و ضروری است. اول آنکه ميزان خسارات مازاد بر 
دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات ميزان خسارات مازاد بر دیه بنابر 
تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادرکند. در مواردی هم که دادگاه عمومی 
کيفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه خسارات مازاد بر دیه با 
تسليم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسيدگی آن 
دعوا در دادگاه کيفری صحيح نيست چراکه در دادگاه کيفری صرفًا برای مطالبه دیه حکم صادرشده 

است نه برای مازاد برآن.
آن چه به عنوان پيشنهاد می توان گفت این است که مقادیر معينه به عنوان دیه، موضوعيت 
ندارد و تنها در آن روزگار متوسطی از جبران خسارت محسوب می شده و لذا امروزه باید به شيوه 
طریقيت عمل کرد و با باال رفتن هزینه      های درمان و معالجه و بازماندگی از کسب و کار به نسبت 

آن را تغيير داد.
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نمونه ای از آرای برتر دادگاه های كیفری استان*

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه کيفری استان قزوین
شکات: 

3. خانم زهرا فرزند مقتول ک  2. آقای اصغر   1. آقای مصطفی فرزند مقتول ع   
6. آقای غالمرضا فرزند مقتول ک  5. خانم فاطمه   4. آقای عليرضا    

9. آقای رحيم  8. خانم رقيه   7. آقای عباس فرزند مقتول گ 
11. آقای سعيد فرزند مقتول ص 10. آقای قربانعلی همسر مرحوم گ 

14. آقای مجيد فرزند مقتول ص.م 13. آقای حميدرضا   12. خانم حميده    
16. خانم وراث مقتول ک   15. خانم وراث مقتول ع  

19. خانم مریم مادر مقتول ص.ت      18. آقای مهدی   17. آقای مرتضی   
22. خانم توران  20. آقای حميدرضا فرزند مقتول ب  21. آقای مجيد  

متهمین:
3. آقای علی  2. آقای مهدی   1. آقای شهروز    

6. آقای محمد حسين  5. آقای امير هوشنگ  4. خانم مهين    
9. آقای محمدرضا  8. آقای احمد   7. خانم سيما    

12. آقای جعفر 11. آقای حميدرضا   10. آقای محمد علی   

اتهام ها: 
1- مشارکت در فروش مال مسروقه 

2- سرقت طال و پول نقد
3- قتل عمدی مسلمان
4- قتل عمدی مسلمان

5- قتل عمدی زن مسلمان
6- قتل عمدی زن مسلمان

7- تحصيل – اخفاء – قبول یا معامله مال مسروقه

*بهمنظورحفظهویتاشخاص،اسامیافرادبهصورتمختصرذکرشدهواسامیمکانهادردادنامهحذفشدهاست.
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8- مساعدت مجرم برای خالصی از محاکمه و محکوميت

9- اخفاء ادله جرم و مساعدت در خالصی مجرم از محاکمه
10- قتل عمدی زن مسلمان

11- قتل عمدی
12- جعل سند عادی

13- اخفاء ادله جرم )ابراز ادله جعلی(
14- سرقت مستوجب تعزیر

15- قتل عمدی

رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهمين 

1- خانم مهين
 الف( مباشرت در 6 فقره قتل عمدی به اسامی مقتولين ص- ک- ب- گ- ع- ص.ت 

ب( سرقت دو ميليون تومان وجه نقد از مرحوم ص
ج( سرقت طال جواهرات از مقتولين ردیف دوم لغایت پنجم

2- آقای احمد دایر بر اخفاء ادله جرم و مساعدت در خالص نمودن متهمه ردیف اول از 
محاکمه در پرونده مربوط به مرحوم ص

3- علی دایر بر شرکت در فروش طالی مسروقه
4- آقای جعفر دایر بر شرکت در فروش طالی مسروقه 

5- شهروز 
6- محمد حسين

7- علی
8- حميدرضا همگی دایر بر مباشرت در خرید طالی مسروقه 

9- آقای امير هوشنگ دایر بر 
الف( جعل اسناد عادی )فاکتور طال و مهر(

ب( مشارکت در یک فقره فروش اموال مسروقه 
ج( معاونت در فروش اموال مسروقه 

11- خانم سيما دایر بر 
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الف( ارائه ادله جعلی جهت برائت متهمه ردیف اول 
ب( مساعدت در خالصی متهمه ردیف اول از محاکمه و محکوميت نسبت به قتل مرحوم ص

12- آقای مهدی دایر بر 
الف( نگهداری 30 سانتی گرم مواد روان گردان از نوع شيشه

ب( توزیع مواد روان گردان از نوع شيشه ج تهيه مشروبات الکلی
و مالحظه  آنها  از  برخی  وکيل  و  نفر   22 تعداد  به  مقتولين  دم  اولياء  به شکایت  توجه  با 
کيفرخواست صادره توسط معاونت محترم دادستان عمومی و انقالب قزوین در مورخ 1388/7/12 
و دفاعيات متهمين و وکالی آنها در جلسات مقرر مورخ 88/10/30 و 88/11/10 و 88/11/17 
دادگاه حاکی است که متهمه ردیف اول در مورخ 87/11/16 لغایت 88/2/6 مبادرت به ارتکاب 
بوده که جسد وی در  به خانم ک 65 ساله  اول مربوط  6 فقره قتل عمدی گردیده که قتل 
اظهارات  که حسب  گردید  ... کشف  روستای  مزارع  مسير  در  خارج شهر  در  واقع  ای  منطقه 
فرزندان مقتوله مادرشان صبح ساعت 7 از منزل به سمت آزمایشگاه ... خارج گردیده است به 
نحوی که پذیرش وی توسط آزمایشگاه مذکور مورد تأیيد قرار گرفته است و هنگام خروج از 
خانه گردن بند دست بند از نوع کاریتی و زنجير بلند با شمایل پالک نيز به همراه داشته است. 
نظریه کالبد گشایی پزشکی قانونی حاکی است در ناحيه گردن مقتوله روسری مشکی رنگی در 
ناحيه فوقانی گردن از سمت چب به صورت محکم گروه خورده است و روی آن گره دیگر نيز 
مشهود می باشد و تغيير رنگ در گردن در قسمتی از روسری محکم بسته شده است، نيز مشهود 
می باشد و در نظریه پزشکی قانونی به شماره 88/113 مورخ 88/2/10 علت تامه فوت را فشار 
بر عناصر حياتی گردن تعيين ولی در خون و نسوج و صفرای مقتوله دارو یا سمی در حد قابل 
تشخيص یافت نگردید متهمه در صورتجلسه مقرر مورخ 88/10/30 دادگاه در خصوص علت 
حضور خود در آزمایشگاه ... عنوان داشته است از آن جهت به آزمایشگاه ... رفته است چون در 
پی خانم هایی بود که دارای طالی زیادی بوده اند یا ممکن بود کسی به من در آن آزمایشگاه 
کمک نماید و صراحتًا اقرار نموده است که مقتوله را در آزمایشگاه ... سوار نموده و وی را پس از 
بيهوش نمودن به وسيله ساندیس به قتل رسانده و طالهای وی را که یک ميليون تومان بيشتر 

نبوده است سرقت نموده است . 
قتل دوم مربوط به خانم ب در مورخ 87/12/4 در آشپزخانه آپارتمان وی کشف گردیده 
است و گزارش اوليه رویت محل نيز حاکی است که درب از داخل کليد داشته و امکان ورود 
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نبوده است و دستگيره از روی درب باز شده است در بررسی جسد مقتوله در ناحيه گردن روسری 
از  بارگره خورده بود و زیر حلقه روسری حلقه دیگری  ابریشمی وجود داشته که در خلف دو 
طناب نازک سفيد رنگ وجود داشت که سائيدگی کوچک پراکننده در ناحيه قدام ساعد چپ 
مشهود بوده است و به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره های 87/2412 مورخ 87/12/6 و 
87/168 مورخ 88/2/10 علت تامه فوت فشار بر عناصر حياتی گردن عنوان گردیده است و در 
خصوص سرقت اموال مسروقه حسب اظهارات اوليه اولياء دم متوفيه دارای زیور آالت وجه نقد 
موبایل و عابر بانک بوده که هيچ کدام از آنها وجود ندارد و در جلسه مقرر مورخه 88/10/30 
اولياء دم ميزان اموال سرقت شده از مرحومه را دوازده ميليون تومان مطرح نموده اند متهمه نيز 
در جلسه مقرر دادگاه اقرار داشته که مقتوله را با داروی بيهوشی توام با ساندیس به خواب برده و 
سپس مبادرت به کشتن وی نموده است طالهای وی را به همراه یک قطعه چک مسافرتی به 
مبلغ پانصد هزار ریال نيز سرقت نموده است و طالهای مسروقه را به ميزان 25 ميليون ریال با 
ميزان کمتر از دو ميليون لغایت 3 ميليون ریال کمتر از قيمت واقعی در شهرستان تهران فروخته 
است . قتل سوم مربوط به خانم گ 52 ساله می باشد که مرحومه در ... به عنوان هيأت مدیره 
مشغول به کار بوده و در مورخ 87/12/13 صبح در محل کار خود حاضر ولی بعدازظهر همان روز 
به منزل مراجعت ننموده است به نحوی که جسد وی در زیر درختان پارک ... کنار جاده اصلی 
نزدیک مجسمه گاو کشف گردید و نزدیک جنازه مرحومه نيز یک عدد تسمه پروانه مستعمل نيز 
رویت گردید. در گزارش پزشکی قانونی به شماره 87/2466 حاکی از کبودی به طول 2 سانتی 
متر در قسمت فوقانی نيمه سينمه راست و پر خونی نسبی در عضالت اطراف حلق و حنجره و 
وجود محتویات مواد آبکی در معده مشهود بوده است و به موجب نظر پزشکی قانونی به شماره 
88/207 مورخ 88/2/10 علت تامه فوت را ضربه به نقاط حساس بدن یا خفه کردگی اعالم 
نموده است. همچنين حسب اظهارات اولياء دم مقتوله در هنگام خروج از منزل 5 النگو به صورت 
دوتایی به هم چسبيده و یک حلقه النگوی تک و دو حلقه انگشتر که یکی فيروزه بوده زنجير 
طالی یزدی و گوشواره های یزدی طرح قدیم و یک جفت گوشواره و مبلغ 20 هزار تومان پول 
نقد همراه داشته است که در هنگام کشف جسد هيچکدام موجود نبوده است متهمه در جلسه 
مقرر دادگاه اظهار داشته است جهت گرفتن فرم دفترچه ... مراجعه که مقتوله را با طالهایش که 
شامل یک سری 5 تایی النگو گردن بند و گوشواره )یک جفت( و دو تا انگشتر بود بعد از اینکه 
جهت رساندن سوار ماشين نمودم و پس از خوراندن ساندیس وی را بيهوش نمودم و خفه کردم 
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و طالهای وی را نيز سرقت نمودم و جسد را به سمت پارک ... بردم .
قتل چهارم در خصوص مرحومه خانم ع بوده که جسد وی در داخل جوی فاقد آب واقع در 
شهرک ... کشف که صورت وی با چسب نایلونی 5 سانتی متر باند پيچی گردید و دستهای وی 
نيز با همان چسب مذکور بسته شده بود به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره 38 مورخ 
88/1/10 و 130 مورخ 88/2/10 حاکی است که در ناحيه انگشتان چهارم و پنجم دست راست 
سائيدگی بدون کبودی زمان حيات مشهود بوده است و معده محتوی ماده نيمه جامد شير رنگی 
بوده و علت فوت خفه کردگی اعالم شده است متهمه در مراحل اوليه تحقيق در مورد قتل 
مرحومه اخير الذکر عنوان داشته است وی را جهت رساندن سوار ماشين نمودم و پس از اینکه 
ساندیس مورد نظر را به وی دادم و خورد و بيهوش گردید مشمع و چسب 5 سانتی دور کارتن 
که از لوازم تحریر خریداری نموده بودم ابتدا مشمع را دور سرش کشيدم و با چسب دور دهانش 
پيچيدم و در منطقه ... در کشيدم و در داخل جوی آن پرت کردم و طالهای وی را و همچنين 
محتویات داخل کيف که فقط پول را برداشتم. متهمه در جلسه مقرر دادگاه اقرار داشته است که 
... با مرحومه آشنا شده و غروب بود که خواستم او را به منزل برسانم سوار ماشين من گردید و 
در ... تحت این عنوان که دخترم در کالس درس است چند دقيقه توقف کردم و به وی ساندیس 
تعارف و پس از خوردن بيهوش گردید و تعداد 5 الی 6 جفت النگو یک جفت گوشواره سرقت 
کردم و گردن بندی که در گردن وی بود چون فکر می کردم بدل است سرقت ننمودم و النگوها 
را 720 هزار تومان فروختم همچنين متهمه در دادگاه اقرار نموده که دهان مرحومه را به حالت 

باند پيچی چسب کاری نموده است .
قتل پنجم مربوط به خانم ص می باشد که در مورخ 88/2/7 جسد وی واقع در ... کشف 
در گزارش اوليه حاکی است یک طناب نایلونی به رنگ قرمز رنگ به صورت نامنظم دور سر 
مرحومه پيچيده است دماغ و صورت و گوش وی خون آلود بوده و زیر سرش نيز خون جمع 
گردیده است و یک پالستيک سفيد روی سرش تا گردن وی کشيده و روی دهان مقتوله نيز 
با چسب نواری بسته شده است و دور گردن وی نيز توری پيچيده شده است و بعد از جابجایی 
جسد مشخص شد که چاله ای از خون در زمين حدود یک وجب جمع شده است و گوش راست 
و خلف سر وی نيز شکافته شده است و بستگان مرحومه در مورخه 88/2/6 به اعالم داشته اند 
که نامبرده جهت تعویض کفش و زیارت ... منزل را ترک نموده است و حسب اظهارات برادر 
انگشتر همراه خود  النگو و 2 حلقه  از منزل مقداری طالجات 12 حلقه  وی در هنگام خروج 
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داشته است نظریه پزشکی قانونی در معاینه جسد وجود جراحات متعدد در ناحيه سر و شکستگی 
جمجمه در دو طرف آن را مشهود دانسته است. همچنين به موجب نظریه های شماره 1/32/774 
مورخ 88/3/4 و 88/4/3 مورخ 88/3/9 حاکی از وجود مواد کلونازپام، لورازپام، و نيترازپام در 
محتویات معده مقتوله بوده و علت تامه فوت نيز شکستگی جمجمه و عوارض ناشی از آن تعيين 
گردیده است و حسب اقرار متهمه در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه در زیارتگاه ... مرحومه را که 
به نظرش آشنا می آمد و از قبل نيز او را می شناخت مواجهه و از وی درخواست نموده که جهت 
رساندن به مقصد سوار ماشين گردد و پس از سوار شدن مرحومه به وی ساندیس تعارف و سپس 
وی را خفه نموده و از ماشين پياده سنگی در خيابان برداشته و در داخل ماشين به سر مقتوله 
زده است و طالی وی را نيز سرقت نموده است تحقيقات اوليه در این خصوص حاکی است که 
خانم ص پس از خوردن ساندیس حاوی داروی بيهوشی زمانی که متهمه قصد سرقت طالجات 
وی را داشته است مرحومه دچار استفراغ شده و متهمه تحت این عنوان که ممکن است داروی 
مصرفی بی اثر شود با قطعه سنگی اقدام به زدن ضربه بر سر مقتوله می نماید که اصابت سنگ 
در سر باعث مرگ وی می گردد مورد دیگر قتل مربوط به مرحوم ص می باشد حسب تحقيقات 
اوليه در پرونده حاکی است که مقتول در مورخ 85/6/27 از منزل خارج و به بانک ملی رفته و 
مبلغ دو ميليون تومان از حسابش برداشت و مجدداً به منزل مراجعت و دفترچه خود را داخل 
گاو صندوق گذاشته و پس از آن تاریخ مراجعت به منزل ننموده است نهایتًا جسد وی در مورخ 
از داخل یک گونی زرد رنگ کشف  ... داخل کانال )خاکی( آب  85/7/22 ساعت 17/45 در 
گردید متهمه در صورتجلسه مورخ 88/2/26 در مرحله تحقيقات مقدماتی اظهار داشته است که 
مقتول به وی پيشنهاد نمود و اصرار داشت که همسرش شوم و به لحاظ پيشنهاد وی او را مورد 
ضرب و جرح قرار دادم و طنابی که در محل منازعه وجود داشت آن را برداشتم و دور سرش پيچيدم 
و محکم کشيدم و در اثر کشيدن آن دستم دچار تاول شده بود. پزشکی قانونی محترم در نظریه 
شماره 86/558 مورخ 85/4/16 علت احتمالی فوت را فشار به عناصر حياتی گردن عنوان نموده 
است. متهمه در جلسه مقرر مورخ 88/10/30 در دادگاه اقرار نموده است از آن جهت که مرحوم 
ص به وی پيشنهاد خالف عرف و شرع را نمودند به سينه و بينی اش زدم که بينی وی خون آمد 
و طنابی را پيدا کردم و در دست و گردنش پيچيدم و کشيدم باال و او را کشتم و به تنهایی این را 
انجام دادم و جسد وی را داخل گونی گذاشته و با ماشين در جوی آب ... رها کردم و سپس داخل 
گاو صندوق وی مبلغ دو ميليون پول نقد سرقت نمودم و از طریق کليد که زیر فرش پيدا نمودم 
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درب گاو صندوق را به وسيله آن باز نمودم اواًل: با توجه به موارد مطروحه و همچنين در خصوص 
ادعای متهمه نسبت به قتل مرحوم ص مبنی بر اینکه از آن جهت نسبت به مرحوم مرتکب قتل 
گردیده است که پيشنهاد فعل منافی عفت جهت ارتباط با او مطرح نموده است این ادعای متهمه 

خانم مهين ... از چند جهت صحيح نمی باشد.
1- متهمه از وجود پول نقد در نزد مقتول مطلع و در زمان ارتکاب قتل دارای نياز مالی 
شدید جهت تعمير ماشين بوده است به طوری که پس از وقوع قتل پيگير محل اخفای کليد 
گاو صندوق بوده و از آن طریق مبادرت به سرقت پول نقد می نماید و انگيزه قتل با سرقت 

سازگارتر بوده است .
2- در صورتی که متهمه دارای انگيزه صحيح در ارتکاب قتل بوده است به عبارت دیگر اگر 
مبنای قتل براساس پيشنهاد مرحوم بوده است این موضوع می توانست در مراحل اوليه تحقيقات 
در  نماید  مطرح  است  بوده  پرونده  مظنون  عنوان  به  متهمه  که  قتل ص  به  مربوط  مقدماتی 
صورتی که وی نه تنها ارتکاب قتل را انکار می نماید بلکه سرقت پول نقد را نيز قبول ننموده و 

چنين وانمود می نماید که مبلغ دو ميليون تومان از فردی به نام خانم س قرض نموده است.
3- با توجه به کهولت سن مرحوم ص چنين پيشنهادی به متهمه از طرف وی دور از ذهن 
بوده مضافًا اینکه متهمه جهت جلوگيری از عواقب چنين پيشنهادی می توانست با تغيير محل 
استيجاری اقدام نماید لذا ادعاوی وی از نظر دادگاه قابل پذیرش و منطبق با واقع نبوده است. 
ثانيًا: حسب اظهارات متهمه همسرش به نام آقای احمد از قتل مرحوم ص توسط وی مطلع و 
آگاه بوده است به طوری که حسب محتویات پرونده نامبرده )احمد( به محل وقوع جسد و اخفای 
آن مراجعه و با جابجا نمودن جسد مرحوم و مخفی نمودن آن قصد داشت تا همسرش را نسبت 
به ارتکاب اتهام قتل عمدی خالص نماید به نحوی که متهم احمد نيز با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه مقرر دادگاه حاضر نگردیده و نسبت به اتهام مطروحه دایر بر اخفاء ادله جرم و مساعدت 
در خالصی متهمه اصلی از محاکمه دفاع ننموده است . ثالثًا: با توجه به اقرار متهمه ردیف اول 

خانم مهين و سایر ادله موجود در پرونده از جمله :
1- نظریه کارشناس خط انطباق دست خط متهمه را با دست خط برگ درخواست صدور چک 
تضمينی که مقتول مبلغ دو ميليون تومان از بانک دریافت نموده بود مطابقت و تأیيد قرار داده است .

2- مواد دارویی و پودری که از منزل متهمه کشف گردید مطابق نظریه اداره تشخيص هویت 
پودر حاوی لورازپام )آرام بخش خواب آور( کلونازپام )ضد تشنج و خواب آور( و تيو پنتال )بيهوش 
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کننده عمومی( بوده که متهمه با استفاده از این دارو و سپس مبادرت به فعل قتل می نمودند .
3- براساس نظریه اداره تشخيص هویت اثر کفش بدست از منزل متهمه با نمونه کفش 
بهره برداری شده در صحنه کشف جسد نسبت به احدی از مقتولين حاکی از وجود تشابه بدست 
آمده با این دو اثر می باشد و کفش متهمه منطبق با اثر بدست آمده از کفش در صحنه جرم 

می باشد .
4- وجود تسمه پروانه مستعمل متعلق به ماشين رنو و وجود آثار الستيک ضعيف رنو در 
صحنه جرم نسبت به احدی از مقتولين و تأیيد فروشنده تسمه پروانه و تعویض کننده تسمه در 
تاریخ وقوع قتل )87/12/13( به نحوی که متهمه پس از پارگی تسمه بدون اینکه اتومبيل را 

خاموش کند آن را به تعميرگاه برده است .
5- کشف نوار چسب از منزل متهمه که جهت کشيدن دور سر و دهان استفاده نموده که 

حسب اظهارات متهمه چسب های 5 سانتی متر را ... از لوازم التحریر خریداری نموده است .
پرونده  در  ادله علمی  با  دادگاه  در  متهمه  اقرار  که  است  بازسازی صحنه جرم حاکی   -6
منطبق با واقع می باشد با توجه به موارد معنونه و مالحظه نظریه پزشکی قانونی استان قزوین 
اعمال  ارتکاب  زمان  در  مهين  خانم  که  است  حاکی  مورخ 88/12/11  به شماره 88/15696 
مجرمانه و در حال حاضر فاقد جنون بوده و مسئول اعمال خویش می باشد لذا بزهکاری وی و 
همسرش آقای احمد محرز بوده و دادگاه به استناد مواد بند الف ماده 661-264-219-206-

قتل  فقره  شش  ارتکاب  لحاظ  به  را  مهين  خانم  متهمه  اسالمی  مجازات  قانون   47 و   667
عمدی به تحمل 6 بار قصاص نفس به صورت علنی با اذن ولی امر مسلمين و 24 ماه حبس 
تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شالق تعزیری به اتهام سرقت های متعدد 
ميليون  دو  مبلغ  به  اموال مسروقه  رد  به  ملزم  مهين  خانم  متهمه  محکوم می نماید همچنين 
تومان در حق اولياء دم مقتول آقای ص .م و یک عدد گردن بند کارتی و دست بند و یک عدد 
النگو 3  انگشتر و یک عدد سينه ریز و یک جفت گوشواره در حق اوليای دم ک و یکسری 
عدد و زنجير و پالک و 3 عدد انگشتر و گوشواره یک جفت )مجموعًا به مبلغ 28/500/000 
ریال( در حق اولياء دم مقتوله ب و یکسری 5 تایی النگو و گردن بند و یک جفت گوشواره و 
دو تا انگشتر در حق اوليای دم مرحومه گ و شش جفت النگو و یک جفت گوشواره در حق 
ولی دم مرحومه ص ت  در حق  انگشتر  و 2 حلقه  النگو  و 12 حلقه  مقتوله خانم ع  اولياء دم 
متهمه  مال  عين  فقدان  صورت  در  تعزیرات  قانون   667 ماده  حسب  که  طوری  به  می باشد 
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آقای  یا قيمت مال مسروقه ربوده شده محکوم می گردد همچنين دادگاه  محکوم به رد مثل 
احمد را به اتهام کمک به مجرم برای خالصی از محاکمه و مجازات به استناد ماده 554 قانون 
قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با  تعزیری  به تحمل سه سال حبس  )تعزیرات(  مجازات اسالمی 
 -4 محمدرضا   -3 حميدرضا   -2 علی   -1  : آقایان  اتهام  خصوص  در  می نماید  محکوم 
محمدحسين دایر بر مباشرت در خرید طالی مسروقه نظر به اینکه متهمين ردیف های اول و 
براساس  نوع خریداری شده  این  و  اند  نموده  از همکار خود خریداری  را  دوم طالی مسروقه 
حسن اعتماد نسبت به هم صنف آنها بوده است و همچنين متهم ردیف سوم آقای محمدرضا 
که طالی مسروقه را بدون فاکتور از خانم مهين خریداری نموده است بر اساس شناختی بوده 
که قباًل از خانواده متهم اصلی پرونده داشته است به نحوی که متهمه متعهد گردیده است که 
فاکتور طال را در اسرع وقت به خریدار ارائه نماید لذا دالیل با قرائن اطمينان آور که حاکی از 
از ناحيه خریداران ردیف های اول لغایت سوم در پرونده  سرقتی بودن اموال مورد نظر باشد 
وجود نداشته است و در مورد اتهام متهم ردیف چهارم آقای محمد حسين به نظر می رسد اتهام 
وی صرفًا براساس اظهارات خانم مهين بوده است و ادله اثبات و متقن که حاکی از توجه اتهام 
انتسابی به متهم اخيرالذکر در پرونده باشد وجود ندارد و حضور متهمه اصلی  خانم مهين در 
مغازه طال فروشی مربوط به آقای محمد حسين با تردید می باشد لذا دادگاه با توجه به اصل 
برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 177 قانون 
آیين دادرسی در امور کيفری مصوب 1375 حکم بر برائت متهمين فوق الذکر به اسامی آقایان: 
1- علی 2- حميدرضا 3- محمد حسين 4- محمدرضا را صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
اتهام آقای امير هوشنگ دایر بر الف – جعل اسناد عادی )فاکتور طال و مهر ( ب – مشارکت 
با متهمه اصلی در فروش یک فقره طالی مسروقه از مقتولين با توجه به اظهارات متهم در 
مرحله تحقيقات مقدماتی و اقرار وی در جلسه مقرر دادگاه در مورخ 88/11/10 مبنی بر اینکه 
و  نموده  را  فاکتور طال  داشتند که خانمی درخواست  اظهار  و  تماس گرفته  با وی  آقای علی 
شماره موبایل من را به خانم مورد نظر دادند و خانم مهين طی تماس تلفنی درخواست مهر و 
فاکتور طال را در قبال پرداخت مبلغ دویست هزار تومان پيشنهاد دادند و من در ميدان ... که 
محل کار چاپ می باشد یک برگ فاکتور طال از سطل آشغال برداشته و عين آن را طراحی و 
از روی آن نيز پرینت گرفته و سفارش درست کردن مهر را نيز دادم و پس از آماده شدن مهر 
و فاکتور طال و با توافق قبلی با حضور آقایان علی و جعفر به محل قرار رفته و فاکتور طال و 
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مهر را به خانم مهين ... تحویل دادم و چون پول جهت پرداخت هزینه را نداشت با خانم به 
طال فروشی رفته و می خواست طال را در فاکتوری که به او داده بودم بنویسيد اما ایشان طال 
بدون فاکتور به دالل فروش فروخت و قيمت طالها را پس از کسر انعام مبلغ 194/000 تومان 
به خانم مهين دادند که در مجموع دو بسته پول بود که یکی از بسته ها را به آقای علی داد و 
آقای علی نصف پول از یک بسته را به من دادند و بقيه را برای خودش برداشت. لذا دادگاه با 
توجه به اقرار صریح متهم در خصوص جعل اسناد عادی اتهام وی را محرز تشخيص داده به 
حبس  ماه   12 تحمل  به   1375 مصوب  )تعزیرات(  اسالمی  مجازات  قانون   536 ماده  استناد 
تعزیری محکوم می نماید و نسبت به اتهام دیگر متهم امير هوشنگ دایر بر مشارکت در فروش 
یک فقره اموال مسروقه طال با توجه به نحوه اقدام متهم و همراهی و معرفی فرد خریدار به 
متهمه اصلی جهت فروش طال و اخذ هزینه فاکتورهای جعلی و با این تصور که در دسترس 
از  این موضوع حاکی  این مورد وجود داشته و  استفاده در  امکان سوء  فاکتور جعلی  قراردادن 
ارائه  با عدم  این مورد می باشد در صورتی که وی می توانست  در  وجود قصد مجرمانه متهم 
فاکتورهای جعلی و عدم همکاری وی جهت فروش طال با متهمه اصلی زمينه ارتکاب جرم را 
مانع گردد در صورتی که عماًل زمينه را برای ارتکاب جرم مهيا نموده است لذا با نظر دادگاه 
محرز  را  مسروقه  فروش طالی  اصلی جهت  متهمه  با  مشارکت  بر  دایر  هوشنگ  امير  اتهام 
تشخيص داده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسالمی به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و 
سی ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید و در مورد اتهام دیگر متهم آقای امير هوشنگ دایر 
اینکه فعل واحد متهم تحت عنوان مشارکت در  به  اموال مسروقه نظر  بر معاونت در فروش 
فروش نمی تواند از مصادیق معاونت نيز تلقی گردد به لحاظ اینکه شرکت دخالت در عمليات 
اجرایی جرم است در صورتی که معاونت هيچ گونه دخالتی در عمليات اجرایی جرم ندارد و در 
از این جهت قابليت  اقدام متهم نمی تواند مشمول هر دو عنوان مجرمانه باشد و  فعل واحد 
تعارض داشته است و به لحاظ نبود وحدت قصد بين مباشر و معاون لذا به استناد اصل برائت و 
اصل 37 قانون اساسی و جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیين دادرسی در 
امور کيفری به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت متهم آقای امير هوشنگ به اتهام معاونت 
در فروش مال مسروقه طالی مقتولين صادر و اعالم می نماید در خصوص اتهام متهمين 1- 
علی 2- جعفر دایر بر شرکت در فروش طالی مسروقه و 3-آقای شهروز دایر بر مباشرت در 
و   88/11/10 مورخ  مقرر  صورتجلسات  در  متهمين  اظهارات  حسب  مسروقه  طالی  خرید 
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اینکه متهمه در خيابان  بر  با متهمه خانم مهين مبنی  آقای علی  88/11/17 و نحوه آشنایی 
ناصر خسرو تهران با حالت پریشان و آشفتگی به سمت باال و پایين خيابان رفت و آمد می نمود 
به  با جعفر خانم  را  تلفنی موضوع  تماس  دارو می نمود طی  آمد و درخواست  به سمت من  و 
جعفر گفت داروی آرام بخش می خواهم جعفر رفت و پس از چند دقيقه داروها را تهيه و آورد و 
پس از 12 روز دیگر مجدداً خانم مهين با من و جعفر تماس گرفت و درخواست داروی قویتر 
را نمود و پس از حضور خانم مهين در تهران ، جعفر دارو را به وی تحویل داد و جعفر در هر 
مرحله مبلغ هشتصد هزار ریال بابت واسطه گری در تهيه دارود به من پرداخت نمود و خود 
جعفر تا حدود 300 هزار تومان بابت دارو از خانم مهين پول گرفت ولی از آن جهت که خانم 
مهين فاقد پول نقد بود طالها را در اختيار جعفر قرار داد و وی آن را به مبلغ 7 ميليون ریال به 
دوستش فروخت متهم جعفر در خصوص فروش طال اظهار داشت به اتفاق علی طالها را نزد 
آقای شهروز برده و مبلغ یازده ميليون ریال آن را فروختيم به نحوی که متهم شهروز خرید 
طال را در دو مرحله قبول داشته است و عنوان نموده که متهمين 3 نفره به مغازه من مراجعه 
با  و  برگردد  قزوین  به  نمی تواند  بوده  بچه اش مریض  متهمه  داشتند که خانم  اظهار  و  نموده 
با توجه به مواد  از خانم گرفته و پول آن را به وی دادم  را  اطمينانی که به جعفر داشتم طال 
از  بيشتر  بسيار  مبالغ  اخذ  و  دارو  تهيه  در  متهمين 1- علی 2- جعفر  اقدام  نحوه  و  مطروحه 
آن همچنين خرید طال  مهر  و  فاکتور طال  از موضوع جعل  بودن  و مطلع  دارو  واقعی  قيمت 
توسط آقای شهروز در دو مرحله که بدون بررسی و نحوه تحصيل آن و اخذ فاکتور معتبر اقدام 
به  اطمينان آور  قرائن  وجود  از  موید  و  حاکی  قانونی  ادله  سایر  وجود  همچنين  و  است  نموده 
نظر  به  متهمين  اتهام  لذا  می باشد  است  آمده  بدست  سرقت  ارتکاب  نتيجه  در  طالها  اینکه 
دادگاه  نظر  به  متهمين  اتهام  لذا  می باشد  است  آمده  بدست  سرقت  ارتکاب  نتيجه  در  دادگاه 
محرز بوده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسالمی متهمين علی و جعفر را به تحمل 3 
سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید 
و متهم شهروز را به استناد ماده اخيرالذکر و با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسالمی به 
از 6 ماه حبس تعزیری و یک ميليون ریال جزای  پرداخت 5 ميليون ریال جزای نقدی بدل 
جعلی  ادله  ارائه  الف(  بر  دایر  سيما  اتهام  در خصوص  می نماید  محکوم  از شالق  بدل  نقدی 
جهت برائت متهمه مهين ب(مساعدت در خالصی مجرم از محاکمه و محکوميت متهمه اصلی 
پرونده نظر به اینکه اتهام متهمه اخيرالذکر بر این اساس بوده که پس از قتل مرحوم ص به 
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لحاظ اینکه از گاوصندوق متعلق به مقتول دو ميليون تومان پول نقد سرقت شده بود در مراحل 
اوليه تحقيقات مقدماتی متهمه اصلی خانم مهين عنوان داشته که این مبلغ را به عنوان قرض 
را  شده  داده  قرض  ميزان  دادگاه  جلسه  در  سيما  که  هرچند  است  کرده  اخذ  سيما  خانم  از 
درخواست  لحاظ  به  تومان  ميليون  دو  مبلغ  به  اظهار  و  است  نموده  مطرح  تومان  پانصدهزار 
مهين از جهت اختالف با شوهرش بوده است صرفنظر از اینکه ميزان قرض چقدر بوده ولی به 
لحاظ اینکه متهمه از وقوع قتل ص توسط مهين مطلع نبوده است و دالیلی نيز در این مورد 
وجود ندارد و اظهارات وی نمی تواند مساعدت در خالصی متهمه اصلی تلقی گردد و شاید این 
شگرد متهمه اصلی بوده است که از این طریق می خواست خود را از محاکمه خالص نماید لذا 
به لحاظ فقد ادله اثباتی و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 
در  می نماید  صادر  سيما  خانم  متهمه  برائت  بر  حکم  کيفری  امور  در  دادرسی  آیين  قانون 
خصوص اتهام مهدی فرزند علی دایر بر الف( نگهداری 30 سانتی گرم مواد روان گردان از نوع 
در  موضوع  اینکه  به  نظر  الکلی  مشروبات  تهيه  ج(  شيشه  روان گردان  مواد  توزیع  شيشه ب( 
تشکيل  قانون  ماده 20  تبصره  استناد  به  لذا  نمی باشد  قزوین  استان  کيفری  دادگاه  صالحيت 
دادگاه های عمومی و انقالب با اصالحات بعدی قرار عدم صالحيت به شایستگی دادگاه های 
و  آقایان علی  دیگر  اتهام  در مورد  و  قزوین صادر می نماید  محترم عمومی جزایی شهرستان 
جعفر الف - دایر بر فروش مواد بيهوشی ب- تحصيل مال نامشروع ج- کالهبرداری با اخذ 
مبلغ 7 ميليون ریال نظر به اینکه بازپرس محترم نسبت به اتهامات معنونه اظهارنظر قضایی 
ننموده اند لذا پرونده در این مورد و نسبت به قرار عدم صالحيت تصویر برابر اصل تهيه و به 
مراجع مربوطه ارسال گردد رای صادره نسبت به آقای احمد غيابی و ظرف 10 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور 
می  عالی کشورر  دیوان  در  اعتراض  قابل  روز  بيست  موارد ظرف  سایر  به  نسبت  و  می باشد. 

باشد.
ناصری

رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین

مستشاران دادگاه
جباروند کوثری    آزارشی    عبداللهی   
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پیام آموزش فرم درخواست اشتراک نشریه 
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سمت قضایی مطابق ابالغ:......................................................................................
تلفن ثابت:....................................... تلفن همراه:....................................................
نشانی دقيق:.............................................................................................................
..................................................................................................................................
نشانی پست الکترونيک )در صورت داشتن(:...........................................................

    
                 امضا

همکار محترم قضایی؛
سرمایه  رفتن  هدر  از  جلوگیری  و  نشریه  توزیع  امر  سامان دهی  منظور  به 
با  خود،  نشانی  و  نام  به  نشریه  این  ارسال  به  تمایل  صورت  در  سازمانی، 
تکمیل فرم زیر، آن را به آدرس اعالمی ارسال نمایید. الزم به ذکر است که 
از شماره آینده، این نشریه صرفاً برای همکاران محترمی ارسال خواهد شد که 

فرم اشتراک را تکمیل و ارسال کرده باشند.

آدرس پستی: تهران، خيابان حافظ و سميه، روبروی دانشگاه اميرکبير، ساختمان معاونت 
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