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كانون وكالي ) حاللماض(ي قانون استقالل ي اليحهنامههنوز گرد و خاك اصالح آيين
رسد ردم از اين باغ، بري ميه.ي از راه رسيدنشسته است كه سونامي ديگرندادگستري فرو 

ز  ا اگرابي رنگين، كهاند، خواي ديدهباز هم اولياي قوم خواب تازه. رسدتري مياز تازهتر تازه 
  .رودا ميي اعتبار جامعه وكالت بر باد فنهاي صادقه باشد و تعبير شود، تتمهرؤيا
اين ماده . شود توسعه همان رؤياي شيريني است كه دارد تعبير ميم مكرر برنامه پنج167ماده 
اندازد كه بر سر در خانقاهش  شيخ خرقان ميي، خواننده را به ياد آن گفته نوظهوريقانون

  »...ش دهيد و از كيشش مپرسيدهر كه از راه رسد نان«: نوشته بود
هر كه از راه رسد، :  مكرر بايدگفت187حال با توجه به دست و دل بازي قانونگذار در ماده 

پروانه وكالتش دهيد و بر او سخت نگيريد و از معلومات و دانشش نپرسيد زيرا او كه به 
آنكه از  كسوت وكالت برازنده اوست و مه از هر راهي توفيق حاصل كردهدريافت دانشنا

 به عمل بياورد در پيشگاه ما به جوي نيرزد و در صف بندگان ورودش به كار وكالت ممانعت
  !!ما نباشد

د درآمد تغيير شكل داده اد قابل توجهي از وكال به علت نبوشگفتا اين در حالي است كه تعد
  . اند يا به دنبال كار دومي هستند

 به جاي وارد كردن خيل فارغ التحصيالن حقوق و رشته هاي مشابه به جامعه آيا بهتر نيست
 وكالت، قوه قضائيه از اين فارغ التحصيالن براي كار قضاوت بهره بگيرد تا با استخدام آنان اوالً

اردن قضات بيشتر، م شود و ثانياً در شوراي حل اختالف با گكمبود قاضي در دادگستري مرتفع
چرا قوه قضاييه از بركت وجود اين فارغ .و مانع تضييع حقوق آنان گردد مردم حفظ حقوق

صلح امندند آيا سپردن قضاوت به افرادي كه از دانش حقوق بهره! بهره بماند؟ بيالتحصيالن
ي هاي خدمات قضايي است كه بحث اصلي سر مقالهنيست؟ و اما مشكل ديگر افزايش تعرفه

  .اين فصل نامه است
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 000/000/2 ريال بود و امسال به 000/50 سال گذشته نرخ تمبر تمديد پروانه وكالتتا آبان ماه
در حالي كه قوه قضاييه خدمتي هم به .  برابر نرخ سال گذشته افزايش يافته است40ريال يعني

  دهد اين تفاوت فاحش و نامتعادل در نرخ خدمات قضايي نيز به چشم وكال ارائه نمي
  .ان اين افزايش در مواردي بسيار ناعادالنه استميز. خوردمي

هاي  و چه از طريق كانون187 هادتعداد وكالي دادگستري چه از طريق مافزايش بدون حساب 
ميزان درآمد وكال را بسيار كاهش داده به طوري كه بعضي از وكالي جوان و تازه كار و مستقل 

هاي روزمره هماهنگي  درآمدها با هزينهحتي وكالي با سابقه با مشكل درآمد روبرو هستندو
وكال .  طبعاً مشكالتي از نظر در آمد به دنبال دارد،رويه و روز افزون وكالندارد زيرا افزايش بي

پرداخت . پردازنداي كانون و حق بيمه و بازنشستگي ميههر ساله مبالغي جهت ماليات و هزينه
  است كه بر وكال تحميل  وكالت هم باري هاي ريال بابت تمبر و دفترچه000/000/2مبلغ 
قوه قضاييه بايد از . اين مصوبات براي وكال و مراجعان به دادگستري زحمت افزاست. شودمي

وكال حمايت كند و با ايجاد تسهيالت، زمينه را براي مراجعان به دادگستري در طرح دعوا و 
  .احقاق حقوق آنان فراهم بياورد

اختيار قانونگذاري به رئيس قوه قضاييه جهت وضوع هم اشاره شود كه البته الزم است به اين م
 قانون اساسي كه مقرر كرده اختيار 85اي خدمات قضايي با مفاد اصل هافزايش تعرفه

هاي خدمات قضايي به بهرحال افزايش تعرفه. قانونگذاري با مجلس است در تعارض است
 مسلماً قوه قضاييه بار سنگين دادگستري و .اي نداردشكل مقرر در مواردي توجيه عادالنه

ها در حد متناسب و عادالنه الزم بنظر ايجاد عدالت را بر دوش دارد و طبعاً افزايش نرخ تعرفه
  رسدمي

  مدير مسؤول
  



وی   ی  د ل اطا د ی  ار   ع
  علي پور آذر

  مستشار دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه و كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

  
  :دهيچك

هاي مربوط به تقسيم تركه درصد قابـل تـوجهي از موجـودي دادگاههـاي عمـومي                  پرونده
ها و ول و متعارف اين پرونده    با وجود قابليت رسيدگي در مدت معق      . دهدحقوقي را تشكيل مي   

هـا بـه درازا     پيچيده نمودن اين دعاوي، اما عمالً در بسياري از موارد رسيدگي بـه ايـن پرونـده                
ها و اختالفات ورثه و در پاره اي موارد موجب تـضييع حـق و               كشيده و باعث تشديد كدورت    

ادگاه شناخت مبـاني و      براي سرعت بخشيدن به روز تقسيم تركه در د         .گرددتباه شدن اموال مي   
سيم تركه از نظر اينكه آيـا       جايگاه تق : ي موارد آتي الذكر ضروري است     مقدمات قضيه از جمله   

 لزوم تصفيه ديون و واجبـات مـالي پـيش از            ،باشداز امور حسبي مي   افعي است يا صرفاً     امر تر 
ناخت مرجع   ش ،خواست تقسيم تركه، شناسايي وراث و ديگر اشخاص ذينفع در تركه          ادتقديم د 

  .صالح براي رسيدگي به تقسيم تركه
  

  :واژگان كليدي
  قانون امور حسبي، تقسيم تركه، تصفيه ديون 
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  در آمد
هاي جرياني دادگاههاي حقوقي نشانگر اين اسـت كـه تعـداد            يك بررسي اجمالي از پرونده    

رونده زياد و مطالعـه     ها به درازا كشيده و اوراق پ      هايي كه رسيدگي به آن    قابل توجهي از پرونده   
از سـوي   . هاي مربوط به تقـسيم تركـه اسـت        ، پرونده هاي شد آن خارج از حوصله هر خواننده     

  ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دعوي وراث بر سر تقـسيم تركـه و مـسايل مـرتبط بـا آن بـه                        
ي و يـا حتـ    اي است كه دامنه و تبعات آن ممكن است دامن يك يا چند خانواده و طايفـه                  گونه

اي مضاف بر اينها، چنين تركه    . چند نسل را گرفته و كدورت حاصل از آن به زودي رفع نگردد            
اگر تكليف آن به سرعت مشخص نشود ممكن است دچار سوء مديريت و بالتكليفـي شـده و               

  .در نهايت تباه گردد
 آن از سوي ديگر به اين نكته هم بايد اذعان كرد كه تقسيم مال مـشاع اعـم از تركـه و غيـر                     

هاي حقوقي نيـست تـا حـل ايـن نكـات و گـذر از ايـن                  اصوالً حائز نكات پيچيده و دشواري     
ها مستلزم يك دادرسي طوالني مدت باشد، بلكه حتي مي توان گفت كـه تقـسيم مـال           دشواري

مشاع كه بارزترين مصداق آن، تركه است، يكي از آسان ترين عنـاوين دعـاوي قابـل طـرح در         
در مورد قابليت تقسيم تركه و       آن، يك اظهار نظر فني كارشناس        ي نكته دادگستري است و تنها   

كـه؛ چـرا    اسـت   حال اين پرسش مطـرح      . باشدم، بيان نحوه تقسيم مي    قسيدر صورت قابليت ت   
تركه اين چنين طوالني مدت و مالل انگيز است اگر تقـسيم تركـه تنهـا مـستلزم                  دعوي تقسيم   

قابليت تقسيم تركه و در صورت مثبت بودن پاسخ، بررسي و اظهار نظر كارشناس در خصوص     
  هاي مفروز است، چرا اين مسير از پيش تعيين شده، اين چنين دشوار طي              تجزيه تركه به حصه   

  گردد؟مي
هاي اين دعوي و از طرفي كندي رسيدگي دادگاههـا در مـورد آن و               با توجه به تمام ويژگي    

آيد، بر آن شديم كه بـه بررسـي         عوي پيش مي  اشكاالت متعددي كه در مسير رسيدگي به اين د        
علل اين اطاله البته فارغ از عللي عادي همچون كندي و مشكالت ابالغ اوراق قضايي و كثرت                 

يافتن پاسخي بـراي ايـن      . هاست، بپردازيم گير تمام دادرسي  دامن آن كه    و تراكم دعاوي و امثال    
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 تعيـين   ،تركـه ي قابـل قـسمت      ايي  مسأله نيازمند شناخت ماهيت حقوقي تقسيم تركـه، شناسـ         
و تعيين مرجع صالح براي رسـيدگي بـه قـضيه           . كه تركه بين ايشان بايد تقسيم گردد       اشخاصي

  .ادامه مقاله به طور مجزا به موضوعات خواهيم پرداختدر . است
   ماهيت تقسيم قضايي تركه-1

باب پنجم قانون   تقسيم تركه يكي از مباحث قانون امور حسبي است كه مواد فصل هفتم از               
پـس از   . بنابراين بايد ببينيم امور حسبي چه اموري اند       .  به بيان مقررات آن پرداخته است      مزبور

  .باشد يا خيرعداد اين امور ميابايد ببينيم تقسيم تركه در شناخت امور حسبي 
امور حسبي اموري اسـت كـه       «: گويدماده اول قانون امور حسبي در تعريف امور حسبي مي         

بدون اينكه رسيدگي به آنهـا      نمايند  ها مكلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصميمي اتخاذ           گاهداد
  ».ها باشدمتوقف بر وقوع اختالف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن

خواهيم بينيم تقسيم تركه، امري حسبي است يا ترافعي و به عبـارت ديگـر تقـسيم                 حال مي 
  .ور حسبي به شرح ماده اول قانون امور حسبي مي گردد يا خيرتركه، مشمول تعريف ام
تواند اين باشد كه؛ چون تقـسيم  ممكن است به اين پرسش داده شود ميپاسخي كه در ابتدا     

تركه از امور راجع به تركه است كـه فـصل هفـتم از بـاب پـنجم قـانون امـور حـسبي بـه آن                           
 ولـي از    . امري حسبي اسـت    ،ون امور حسبي  اختصاص يافته است، پس بنا به جايگاه آن در قان         

 301اين پاسخ بايد گذشت زيرا با توجه به تعريف امر حسبي و بـه محـض مراجعـه بـه مـاده                   
م كه در اين ماده و در رديف كساني كـه حـق درخواسـت تقـسيم تركـه را                    يبينهمان قانون مي  

از سوي ديگر مطابق مـواد  . دارند، نامي از مقامات يا مراجع قضايي و دادگاهها برده نشده است           
 آن قانون، شروع بـه تقـسيم تركـه از سـوي             304 به بعد قانون امور حسبي و به ويژه ماده           300

هـاي  با توجه بـه حاكميـت قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه      (دادگاه موكول به تقديم دادخواست      
لـه دادگـاه    است و به عبارت ديگر الزمه مداخ      ) عمومي و انقالب در امور مدني بر امور حسبي        

در اين قضيه، بروز اختالف بين ورثه در كيفيت تقسيم تركه و مراجعه ايشان به دادگاه اسـت و                   
  .كنددادگاه به خودي خود در اين مورد اقدام نمي
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 ، قانون امور حسبي مداخله دادسرا به رياست دادستان در امور حـسبي نيـز              20براساس ماده   
ح شده باشد، كه از بررسي مواد فـصل هفـتم از بـاب      منوط به مواردي است كه در قانون تصري       

پـس بـا    .  موردي براي مداخله دادستان در تقسيم تركه ديده نمي شود          ،پنجم قانون امور حسبي   
اينكه مقامات و مراجع قضايي ابتدا به ساكن حق مداخله در تركه بـه   اين توضيح و با توجه به  

  شد كه تقسيم تركه امري حسبي است؟توان مدعي منظور تقسيم آن را ندارند، آيا مي
 المعارف حقوق مدني    رهدر اين خصوص استاد محمد جعفر جعفري لنگرودي در كتاب داي          

تقسيم كـه يـك     ... «:  درباب ماهيت حقوقي تقسيم تركه چنين گفته اند        1044و تجارت صفحه    
تواند نميپديده حقوقي است و شامل تقسيم به تراضي و تقسيم اجباري است عنوان دعوي را                

مسأله مالكيت شركا مفروغ عنـه      ) ولو آنكه تقسيم اجباري باشد    (پيدا كند زيرا در مرحله تقسيم       
زيرا دعوي عبارت است ؛ اخبار به حقـي     . در اين مرحله كسي را بر كسي دعوايي نيست        . است

  »به نفع خود و به زيان غير به رسم منازعه
 اختالف در مالكيت است و ،ر اصلي هر دعوياين نظريه در برگيرنده اين ادعاست كه؛ عنص

در نتيجه اگر در اختالفات قابل طرح در دادگاه، موضوع اختالف در مالكيت بين طرفين منتفي                
  .باشندمي) ترافع(باشد، چنين موضوعاتي خارج از شمول دعوي 

د از اين نظر چنين نتيجه گيري مي شود كه اختالفات مطروحه در موضوعاتي از قبيـل اسـنا                 
 الزامـات خـارج از قـرارداد و         ، تـصرف  ،سجلي، تابعيت، نسب، حقـوق و تكـاليف خـانوادگي         

بسياري از عناوين مسائل قضائي قابل طرح در دادگاه، چون خارج از مقوله اختالف درملكيـت          
بديهي است كه اين نتيجه گيري با ماهيت قـضايي          . باشند، پس مشمول عنوان دعوي نيستند     مي

ي ترافعي اين قبيل اختالفـات      اق نداشته و به نظر نمي رسد كسي منكر جنبه         مسائل مذكور انطب  
 البته اين نظر از ايـن جهـت كـه تأكيـد بـر               .پس بايد گفت كه نظر مذكور صحيح نيست       . باشد

ضرورت عدم اختالف شركا در مال مشاع دارد و به عبـارت ديگـر تقيـسم را منـوط بـه عـدم                       
  .ته، صحيح استاختالف شركا در مالكيت يكديگر دانس
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 5081ذيل اصطالح تقسيم، شماره » مبسوط در ترمينولوژي حقوق  «ايشان در جلد دوم دوره      
 صـفحه   ، المعارف علوم اسالمي قـضايي     هولي در جلد دوم داير    . اندنيز همين نظر را ابراز داشته     

  :نويسند ذيل عنوان دعوي تقسيم چنين مي661
كي از شركا عليه شـريكي كـه امتنـاع از تقـسيم     آيا درخواست تقسيم مال مشاع از جانب ي     «

نگاه كنيم و نيـز عناصـر       ) 4شماره  ( دارد مشمول تعريف دعوي است يا نه؟ اگر به ادله تقسيم            
اين نتيجه مي رسيم كـه عناصـر دعـوي، در     نيز مطالعه نماييم به )1دعوي شـماره    به  ك  . ر(دعوي  

 در تقسيم دارند لكـن كيفيـت تقـسيم را           اما در موقعي كه شركا توافق     . دعوي تقسيم نيز هست   
  »توان اين نمونه را مشمول تعريف دعوي دانستطلبند نميينمي دانند و از دادگاه ياري م

اين نظر نيز در برگيرنده اين تلقي از دعوي است كـه؛ اسـاس دعـوي انكـار همـه جانبـه و          
ضـمن توافـق در    تمام ادعاهاي يك طرف از سوي طرف مقابل اسـت و لـذا اگـر ورثـه              ،كامل

گر خواهان تقسيم تركه و انحالل حالت اشاعه باشند و به اين منظـور بـه                يعي يكد امالكيت مش 
تركه شوند و تنها اختالف ايشان، كيفيت تقسيم و تعيين حصه دادگاه مراجعه و خواستار تقسيم 

  .مفروز هر يك از تركه باشد، اطالق عنوان دعوي بر اين مراجعه به دادگاه صحيح است
نظرات فقها، آن را تميز حق      ماهيت تقسيم و با توجه به       استاد ناصر كاتوزيان نيز در توضيح       

  1.انددله حق مشاع با حق مفروز اعالم نمودهاو مبتني بر مب
توان گفت كه علت مراجعه شركا به دادگاه به منظور نظران ميدر جمع بندي نظرات صاحب 

-يا ناشي از اختالف ايشان در چگونگي انتفاع از مال          ،تقسيم تركه و بطور كلي هر مال مشاعي       

الشركه است، يا در اداره آن و يا حتي در نحوه تقسيم مال مشاع و در هر حـال آنچـه موجـب                       
مراجعه ايشان به دادگاه شده، بروز اختالفي بين شركا در خصوص مال مشاع است كه آنـان را                  

شاعه خاتمه داده و از اين راه اختالف خـود را           بر آن داشته كه با مراجه به دادگاه، به وضعيت ا          
ي در خالل رسيدگي دادگاه نيز ممكن است مسائل و اختالفاتي بروز كند كه جنبه             . فيصله دهند 

بطور مثال شريكي به نظر كارشناس منتخب دادگـاه در          . ترافعي تقسيم تركه را بيشتر بروز دهد      
                                                 

  .59 تا 54 صلح، چاپ دوم ص – حقوق مدني، عقود معين، جلد دوم، مشاركت ها -1
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كه كارشناس در تعيين حصه هاي مفـروز        شود  كند و مدعي مي   مورد كيفيت تقسيم اعتراض مي    
از يك قطعه زمين كشاورزي توجهي به مرغوببيت برخـي قطعـات در برابـر نـامرغوبي ديگـر                   

دعـاي  قطعات ننموده و همه قطعات را به موازات سهام شركا حصه بندي كرده است و يـا بـا ا                   
 بـه نظريـه     هاي مفروز با سهام خود و ديگـر شـركا         عدم رعايت تعادل ارزش و مساحت حصه      

كارشناس اعتراض كند و آن را عادالنه و موافق قدر السهم مالكيت خود و ساير شـركا از كـل                    
  .داندتركه نمي

اي تميز حق بدانيم، باز ممكن است درمورد نحـوه انجـام آن بـين شـركا                 اگر تقسيم را گونه   
مات دادگـاه بـه    و اقـدا  ،اين اخـتالف  . اختالف حاصل شود و ناگزير از مراجعه به دادگاه شوند         

ادله حق مشارع بر تركه با حق مفروز ماهيتي بجز دعوي ندارد و حـل آن                بمنظور تميز حق يا م    
  .هم جز در ورند يك رسيدگي ترافعي انجام پذير نيست

المعارف حقوق مـدني و تجـارت، از ايـن جهـت كـه              هنظر استاد جعفري لنگرودي در داير     
شاع يكديگر دانسته اند درست است ولي اين توافـق          تقسيم را فرع بر توافق شركا در ملكيت م        

از مراجعه شركا به دادگاه به منظور انحالل اشاعه نيست زيرا همين قدر كه      » دعوي«رافع عنوان   
 يكديگر نتوانند به توافق برسند، مـاده كـافي و الزم   شركا در كيفيت تقسيم و تعيين سهم مفروز    

  .براي اختالف و طرح دعوي فراهم شده است
بنابر آنچه گفته شد اگر معتقد باشيم كه تقسيم تركه از امور حسبي است در اين صـورت و                   

 در  .ايـم  قانون امور حسبي را بر دادگاه تحميل كـرده         14 تكليف ناشي از ماده      ،ايبا چنين تلقي  
  :خوانيماين ماده مي

الزم است بـه  در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه         «
عمل آورد، هر چند درخواستي از دادرس نسبت بـه آن اقـدام نـشده باشـد و در تمـام مواقـع                       

  ».شود قبول نمايدتواند داليلي كه مورد استناد واقع ميرسيدگي مي
در صـورتي كـه تمـام ورثـه و          «: خـوانيم    قانون امور حسبي مـي     313از سوي ديگر درماده     

د حاضر و رشيد باشند به هر نحـوي كـه بخواهنـد ميتواننـد               اشخاصي كه در تركه شركت دارن     
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ها محجور يا غايب باشد تقـسيم تركـه بـه           مايند ليكن اگر مابين آن    نتركه را مابين خود تقيسم      
  »آيدها در دادگاه  به عمل ميتوسط نمايندگان آن

 ديگري  توان قائل به تفكيك شد و گفت؛ اگر بين ورثه و اشخاص           آيا بر اساس اين ماده مي     
كه تركه بايد بين ايشان تقسيم شود محجور يا غايبي وجود داشت، تقسيم تركه امـري حـسبي                  

  است؟) ترافعي(است و در غير اين صورت امري غير حسبي 
 ضرورت دخالت دادگاه در تقسيم تركه اي كه محجور يا غـايبي در              ،در پاسخ بايد گفت كه    

كه در اين مواردي امري حسبي است بلكه بـدان  آن سهيم است، به اين معنا نيست كه تقسيم تر     
 تقسيم تركه الزاماً بايد در دادگاه و با حضور نماينده محجور يـا              ،معناست كه در چنين مواردي    

اقدام دادگاه به تقسيم تركه نيز منوط به طرح دعوي تقسيم از سـوي برخـي                . غايب انجام شود  
سـاكن و از جانـب خـود دخـالتي در ايـن             شركا به طرفيت ساير شركا است و دادگاه ابتدا بـه            

وانگهي تقسيم مال مشاعي كه محجـوري در آن سـهيم اسـت همـواره در                . نمايدخصوص نمي 
جهت مصلحت و غبطه صغير نيست و چه بسا در مواردي از ديدگاه رعايت مصلحت و غبطـه                  

  .محجور، بقا بر حالت اشاعه مناسب تر به حال محجور باشد
توان ارائـه داد ايـن اسـت كـه مقـررات            حسبي بودن تقسيم تركه مي    آخرين دليلي كه بر رد      

 قانون امور حسبي به مقررات قانون مدني در باب تقـسيم            326مربوط به تقيسم تركه وفق ماده       
تسري يافته و لذا آنكه معتقد به حـسبي بـودن تقـسيم تركـه     ) 600 الي589مواد  (اموال شركت   

  !هاي مدني تسري دهداست بايد نظر خود را به كليه مشاركت
  و اما طرح و بررسي دو مسأله در اينجا ضروري است

ي شخص تواند با وجود نماينده آيا دادگاه مي، قانون امور حسبي313 با توجه به ماده  –اول
، در رونـد تقـسيم      رمحجور يا غايب در روند رسيدگي و به انگيزه حفظ منافع و مصالح محجو             

به چنين دخالتي نيست و فقط بايد در حد برگزاري يك دادرسـي             دخالت نمايند يا اينكه مجاز      
ممكن است دادخواست دهنده به ضميمه دادخواست خـود     طرفانه اقدام نمايد؟ به طور مثال       بي

هـاي  كند و زمينـه   هايي براي تقسيم تركه ارائه مي      قانون امور حسبي زمينه    307و به استناد ماده     
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گيرد ولي دادگاه   ي محجور يا غايب قرار      و از جمله نماينده   مزبور نيز مورد پذيرش ساير شركا       
اكنون بايـد   . دهدهايي ارائه شده را به نظر خود مخالف مصالح و منافع محجور تشخيص              زمينه

هـا  هاي تقسيم اعتراض كند يا به آنتواند بنا به تشخيص خود به اين زمينه  ديد كه آيا دادگاه مي    
  ترتيب اثر ندهد؟

 مالزمه با دخالت    ، الزام قانوني تقسيم تركه در دادگاه در فرض فوق         ،يد گفت كه  در پاسخ با  
نـدارد زيـرا بـا وجـود        دادگاه در نحوه تقسيم به نيت حفظ حقوق و منـافع غايـب و محجـور                 

نمايندگان اين اشخاص در روند رسيدگي كه ممكن است ولي قهري يا وصي منصوب از سوي   
موال غايب مفقود االثر باشد و بـا توجـه بـه حـدود وظـايف و                 ولي قهري يا قيم و يا امين بر ا        

 دادگـاه حـق     ، قـانون مـدني    1235و  1227،  1183 ،1015اختيارات نمايندگان مزبور وفق مـواد       
بديهي است چنانچه نمايندگان مزبور رعايت غبطـه        . دخالت يك جانبه به نفع محجور را ندارد       

 بـه محجـور يـا غايـب برسـد، خـود بايـد               اين اشخاص را نكنند و از اقدامات ايشان ضـرري         
دخالت دادگاه در اين مـوارد مـستلزم نماينـدگي قـانوني دادگـاه از               . جوابگوي اين ضرر باشند   

 313وانگهـي در خـود مـاده    . جانب محجور است كه در اين رابطه قانون هيچ صراحتي نـدارد          
 به رسميت شـناخته     قانون امور حسبي آمده كه؛ تقسيم توسط نمايندگان محجورين اين حق را           

  .كه در دادگاه در مورد تقسيم مال مشاع محجور تصيميم گيري كنند
 قـانون امـور   83مـاده  ( آيا تصويب دادستان در مورد فروش مال غير منقول محجـور            –دوم
 راي به فروش تركـه  ،در فرضي كه دادگاه به جهت عدم قابليت تقسيم تركه غير منقول     ) حسبي

   ضروري است؟،دهدوش بين وراث مياز فرو تقسيم وجه حاصل 
در پاسخ به اين پرسش و با توجه به وظيفه نظارت استصوابي دادستان در امـر فـروش مـال     

گوييم كه؛ تصويب دادستان در مورد فروش اموال غير منقول محجور        مي ،غير منقول محجورين  
صد فروش مـال غيـر   ي است كه قيم محجور ابتدا به ساكن و در اقدامي انفرادي ق  دناظر به مور  

منقول محجور تحت قيومتش را بنمايد كه در اين حالـت قانونگـذار بـه منظـور جلـوگيري از                    
اضرار به محجـور و حيـف و ميـل مـال غيـر منقـول او، دخالـت دادسـتان در شـكل نظـارت                  
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ولي در موردي كـه دادگـاه در رونـد رسـيدگي بـه دعـوي              . استصوابي را پيش بيني كرده است     
به لحاظ عدم قابليت تقسيم تركه و بنا به درخواست تمام يا برخي از ورثـه راي                 تقسيم تركه و    

دهد، چون ايـن فـروش نتيجـه يـك دادرسـي        به فروش آن و تقسيم وجه حاصل از فروش مي         
انجام شده به طرفيت تمام شركاست و نفع و ضرر كليه شركا، هم در جريان دادرسي و هـم در       

 تنيده است، و نظر به اينكه بطور معمول اشخاص در وقت            مرحله فروش مال غير منقول به هم      
 معامله، بنا به انگيزه منفعت طلبي خود حاضر به چشم پوشي از حداقل منافع خود نيـستند، در                 

اي نتيجه در وقت فروش مال غير منقول مشاع نيز همين انگيزه منفعت طلبي بطور معمول زمينه           
رزش ممكن به فروش رود و بـر ايـن اسـاس احتمـال              كند تا مال مذكور به حداكثر ا      فراهم مي 

تباني به منظور حيف و ميل اموال محجور منتفي است و در نتيجه نيازي بـه نظـارت تـصويبي                    
  .دادستان در اين مورد نيست

بهر حال يكي از علل طوالني شدن روند رسيدگي به تقـسيم تركـه، بـي نظمـي حـاكم بـر                      
 تلقي مطلق از حسبي بودن دعـوي تقـسيم          ،ي نظمي رسيدگي دادگاه است كه علت اصلي اين ب       

كند كه در خالل تقسيم تركـه وارد طـواري          با چنين تلقي دادگاه خود را مكلف مي       . تركه است 
ها بس مشكل است و ثمري جـز اتـالف اوقـات            شود كه حل و فصل و سپس خروج از آن         مي

. عني تقسيم تركه نـدارد    رسيدگي به اصل قضيه ي    دادگاه، بي نظمي در رسيدگي و طوالني شدن         
سازد تا هر گونـه اقـدامي از قبيـل حـل            اعتقاد به حسبي بودن تقسيم تركه دادگاه را موظف مي         

رسـيدگي بـه وصـاياي متوفـا، دعـاوي           تصفيه تركـه،     اختالف ورثه درمورد تركه و مقدار آن،        
قـد يـا عـين      اعم از وجه ن   (اشخاص ثالث بر تركه و اصالت اسناد و مدارك مطالبه حق از تركه              

  .را براي مهيا كردن تركه به منظور تقسيم انجام دهد.. .و) معين
طلبـد، در جريـان   بديهي است كه بررسي اين امور كه هر كدام يك دادرسي جداگانه را مـي     

  . تا چه اندازه دشوار و حتي ناشدني است،دعوي تقسيم تركه
بـريم كـه    پي مي  مني شده بنگري  هاي تقسيم تركه كه رسيدگي به آنها طوال       چنانچه به پرونده  

دادگاه در خالل رسيدگي به تقسيم تركه، درگير حل و فصل مسائلي به غير از تقسيم تركه شده    
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هايي سـنگين بـر اصـحاب       و از مسير دادرسي اصلي منحرف شده و اين انحراف نه فقط هزينه            
زگـشت دادگـاه بـه      دعوي تحميل نموده بلكه نتيجه بخش هم نبوده و در نهايت اينكه امكان با             

  .مسير صحيح رسيدگي را نيز دشوار ساخته است
  شناسائي تركه قابل تقسيم . 2

 تركه اي كـه از نظـر قـانوني          ،الزم است كه دادگاه پيش از هر اقدامي به منظور تقسيم تركه           
قابل تقسيم است را بشناسد زيرا قانونگذار تركه را با رعايت شرايطي قابل قسمت دانسته است                

ايـن  . تواند در مورد تقسيم تركـه اقـدامي انجـام دهـد           اين شرايط فراهم نگردد دادگاه نمي     و تا   
  .كنيمشرايط را در ادامه بررسي مي

  استقرار مالكيت ورثه بر تركه : 2-1
شـود كـه بـه      درست است كه عنوان تركه بر مايملك و دارائي حين الفوت انسان اطالق مي             

شود مگـر زمـاني      ليكن اين انتقال مستقر نمي     1شودل مي سبب فوت به بستگان و وراث او منتق       
اش از تركـه    دفن متوفي از تركه او پرداخت، و ديـون و واجبـات مـالي             كه قيمت كفن و هزينه      

، وراث را از دخـل و       2اين وضعيت متزلزل مالكيـت تركـه      . خارج و به وصاياي وي عمل شود      
 قانون مدني مقـرر  868ين خصوص ماده در ا. كندتصرف در آن و از جمله تقسيم تركه منع مي      

شود مگر پس از اداء حقـوق و ديـوني          مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي       «: داردمي
حقوق و ديـوني كـه بـه تركـه          «: دارد همان قانون مقرر مي    869و ماده   » كه به تركه تعلق گرفته    

 قيمت كفن ميت و -1: ر ذيل است و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرا         گيرد    ميت تعلق مي  
 ديون و واجبات مالي     -2 .حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است            

و مـاده   . » وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجـازه آنهـا                 -3متوفي  
ه قبل بايـد بـه ترتيبـي كـه در           حقوق مزبوره در ماد   « :دارد   در تكميل مواد پيشين مقرر مي      870

                                                 
 .، انتشارات گنج دانش4462 شماره 2 دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد -1

ي، انتـشارات گـنج   مجموعـه مقـاالت حقـوق   . محمد رضا قنبري:   براي آشنايي با مفهوم حق متزلزل وراث رجوع كنيد          -2
 .155 الي 153، صص 1372دانش، چاپ اول 
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از عبـارات مـاده     » ماده مزبور مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقـسيم گـردد               
شود كه تاديه حقوق و واجبات مالي به منظور تـصفيه تركـه              قانون مدني چنين فهميده مي     870

 از تركـه بـاقي مانـد        بايست پيش از تقسيم تركه انجام شود و اگـر پـس از آن چيـزي               الزاماً مي 
  .ممكن است بين ورثه تقسيم گردد

اي كـه تقـسيم آن   شود كه در بسياري از موارد، تركه     با در نظر داشتن اين شرط، مالحظه مي       
ي متوفـا از  ي زوجهبطور مثال پيش از اينكه مهريه. از دادگاه خواسته شده، مهياي تقسيم نيست 

در خالل  . شودواسته تقسيم تركه تقديم دادگاه مي     تركه محاسبه و خارج شود، دادخواستي به خ       
 در .ي خـود از تركـه مـي شـود    ي متوفا با ارائه سند نكاح خواستار مهريـه       چنين دعوايي زوجه  

شود زيرا تركه متوفا هنوز تصفيه نشده است و بنابراين          اينجاست كه دادگاه مواجه با اشكال مي      
از سـوي ديگـر چـه بـسا تركـه           .  تقسيم آن باشند   مالكيت ورثه بر تركه مستقر نشده تا مجاز به        

اش از مهريه قرار گرفته و به كلي مستغرق در مهريه شود و از تركه               متوفي در برابر طلب زوجه    
  .چيزي باقي نماند تا بين ورثه تقسيم گردد

 دادگاه اسـتعالمي از اداره      ،ي غير منقولي  جريان تقسيم تركه  در  همچنين بسيار ديده شده كه      
سناد و امالك در خصوص مالكيت تركه نموده كه پاسخ رسيده حاكي از در رهـن بـودن                  ثبت ا 

  .تركه نزد يكي بانكهاست
عالوه براين جريان تقسيم تركه بسيار پـيش آمـده كـه شخـصي اعـم از وراث يـا غيـر آن                       

ي اين وصيتنامه ممكن است جزء وصايا     . كنداي به نفع خود از تركه به دادگاه ارايه مي         وصيتنامه
باشد و يا مشمول هـيچ يـك   )  سري يا خود نوشت،رسمي(انون امور حسبي قپذيرفته شده در   

 نسبت بـه مـال مشخـصي از         ،همچنين ممكن است به حسب موضوع آن      . از اين عناوين نباشد   
  .تركه باشد يا به نسبت مشاعي از كل تركه

يزند و نـسبت بـه آن   مخالفت برخ بهرحال در برابر هر وصيتنامه اي نيز ممكن است ورثه به            
عدول مورث خـود از وصـيت ابـرازي شـود يـا وصـيتي        اظهار ترديد يا جعل كنند و يا مدعي         

  .مخالف آن تقديم دادگاه كنند و يا اينكه مدعي تلف موصي به شوند
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اختالف ورثه در باب وصاياي منتسب به مورثشان و ورود دادگاه در خـالل دعـوي تقـسيم          
الت و نفوذ وصيتنامه، يكي از شايع ترين علل اطالـه دادرسـي در              تركه به ورطه رسيدگي به اص     

حال پرسش اين است كه ؛ آيا با وجـود وصـيتي نـسبت بـه تركـه و                   . دعوي تقسيم تركه است   
تـوان رونـد تقـسيم      صرفنظر از تمام مسائلي كه در پيرامون آن ممكن است طرح شود، آيا مـي              

 داد؟ آيا رسيدگي هم زمان و توأم دادگـاه بـه            تركه را پيش از تعيين تكليف قطعي وصيت ادامه        
   قانون مدني است؟870 و868،869دعوي تقسيم تركه و وصيت موافق ترتيب مقرر در مواد 
 قانون امور حسبي مقرر     322ولي ماده   . پاسخ اين پرسش با توجه به مواد مذكور منفي است         

موده و در آن مقدار تركـه و        د، پس از اتمام شدن تقسيم، دادگاه صورت مجلسي تنظيم ن          ردامي
  »نمايدسهم هر يك از وراث و آنچه براي تاديه ديون و اجراي وصيت منظور شده تصريح مي

از ظاهر عبارات قسمت آخر اين ماده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار تصفيه تركـه بـه                  
ته است و بنـا  منظور اخراج ديون و وصاياي متوفي از تركه را از مقدمات ضروري تقسيم ندانس     

بر اين به اشخاص اجازه داده تا از دادگاه، تقسيم تركه را در حالتي كه تركه تـصفيه و ديـون و                      
وصاياي متوفي از آن خارج نشده بخواهند و دادگاه نيز موظف است در موازات رسـيدگي بـه                  

 چه بـسا    تقسيم تركه به بررسي ديون و واجبات مالي و وصاياي متوفي از تركه پرداخته و البته               
به اين منظور و در صورت لزوم اقدام به تحرير تركه به منظور تعيين مقدار تركه و ديون متوفي                   
. و شناسايي بستانكاران از تركه نموده و عمل تقسيم تركه را همزمان با تصفيه به پايـان رسـاند                  

د بلكـه بـا      قـانون مـدني مغـايرت دار       870 و   869 ،668گيري نه تنها با مقررات مواد       اين نتيجه 
توالي فصول قانون امور حسبي در باب پنجم، در امور راجع به تركه نيـز همـاهنگي نداشـته و                    

بطـور مثـال    . همانگونه كه ديديم در برگيرنده اشكاالت متعددي در رونـد تقـسيم تركـه اسـت               
چگونه ممكن است دادگاه پيش از تعيين وضعيت وصيت متوفي نسبت به مازاد بر ثلث تركـه،                 

 به جلب نظر كارشناس براي تقسيم تركه كند و پـس از اينكـه كارشـناس تركـه را بـه                      مبادرت
يا پيش  . حصصي تجزيه نمود، آنگاه در صدد بررسي وصاياي متوفي و اخراج آن از تركه برآيد              

ي زوجه متوفا از تركه خارج و پرداخت گردد، مبادرت به تقسيم تركـه نمـوده و   از اينكه مهريه 
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نمايد سهمي از   اي كه براي تنظيم صورتمجلس تقسيم تعيين مي       م و در جلسه   آنگاه پس از تقسي   
و وصـاياي متـوفي در نظـر        ) از جمله مهريه زوجه حين الفـوت      (تركه را به منظور تاديه ديون       

  .نتيجه ي چنين كاري بر هم خوردن اساس تقسيم است. بگيرد
سي اشخاصي كه تركـه بايـد       اين ناهماهنگي ظاهري در گفتار سوم از اين مقاله و ضمن برر           

اشخاص تقسيم گردد، مجدداً مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده راه حلـي منطقـي و                 آن  بين  
  .منطبق با موازين قانوني براي آن ارائه گردد

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني               19ممكن است به ماده     
ر جهت مهيا ساختن تركه براي تقـسيم از حيـث اسـتقرار             حل د يعني اناطه به عنوان آخرين راه     

 در  ،مالكيت وراث بر آن استناد كنيم و بگوييم كه دادگاه رسيدگي كننده به دعوي تقسيم تركـه                
صورت برخورد با ادعاهاي راجع به تركه كه با دعوي تقسيم تركه قابل جمع نيستند، رسيدگي                

كند ادعـاي خـود را ظـرف يـك مـاه در      ار ميبه دعوي تقسيم تركه را متوقف و به مدعي اخط      
اين راه حل نـسبت بـه رويـه         . دادگاه صالح اقامه و رسيد آن را ضميمه پرونده تقسيم تركه كند           

م به دعوي تقسيم تركه و دعاوي ديگر راجع به تركـه در             أفعلي برخي دادگاهها كه رسيدگي تو     
به در  تي كه دعوي منوطٌام مديك پرونده است، راه حلي بهتر است ولي شكي نيست كه در تم         

جريان رسيدگي است پرونده دعوي تقسيم تركه نيز در وقت احتياطي متوقف بوده و به عنـوان      
  .آيدموجودي دادگاه به حساب مي

 قانون مزبور دقت كنيم پي مي بـريم كـه دعـوي تقـسيم     19با اين حال اگر در عبارات ماده   
 منوط به طرح دعـاويي بـه منظـور تـصفيه و             ،ه آن تركه از نظر اسباب قانون طرح و رسيدگي ب        

اخراج ديون  و واجبات مالي متوفا از تركه نيست بلكه استقرار مالكيت ورثـه بـر تركـه الزمـه                     
  ي زوجـه    بنابراين تقسيم تركه بطور مثال منـوط بـه اثبـات پرداخـت مهريـه               .تقسيم تركه است  

ه بـه تقـسيم تركـه اسـتقرار مالكيـت      الفوت متوفي از تركه نيست بلكه سبب استحقاق ورث    حين
ايشان بر تركه است و استقرار مالكيت ورثه بر تركه هم مشروط اسـت بـه تـصفيه تركـه و رد                      
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نتيجه اينكه اگر مجمـوع سـبب و شـرط جمـع شـدند تركـه                . مهريه زوجه حين الفوت متوفي    
  .اقتضاي تقسيم را دارد

 19لـت يـك ماهـه مقـرر در مـاده            بنابر آنچه گفته شد اگر زوجه حين الفوت متوفي در مه          
  دعوايي به منظور مطالبه مهريه خود از تركه طرح نكرد آيا دادگاه مجاز به تقسيم تركه است؟

از سوي ديگر دادگاه به منظور تصفيه تركه و مهيا شدن آن براي تقسيم، كدام طرف دعـوي                  
كنـد  حرير و تصفيه تركه مي    آيا ورثه را ملزم به درخواست ت      .  ملزم كند  19را بايد به استناد ماده      

  .نمايديا زوجه حين الفوت متوفي را مكلف به طرح دعوي مطالبه مهريه در دادگاه خانواده مي
   اتفاق نظر ورثه در معرفي تركه و مقدار آن -2-2

در موارد متعددي از دعاوي تقسيم تركه، بين ورثه در خصوص الحاق مالي به تركـه متوفـا                  
منكر الحاق يـك يـا چنـد قلـم از            ،اين موارد يك يا چند تن از وراث       در  . اختالف وجود دارد  
 و به عبارت ديگر مدعي مالكيت خود بر آنند اعـم از اينكـه مـدعي                  هستند اموال به تركه متوفا   

اند يا از شخص    شوند مال مزبور را از شخص مورث و در زمان حيات او خريده و تملك كرده               
اموال منقول و غير منقول بجاي مانده از متوفا،         اي  از    دستهبطور مثال در جريان تقسيم      . ديگري
ي اوسـت   گردد كه اموال منقول موجود در محل سكونت متوفا جهيزيه         ي متوفا مدعي مي   زوجه

تـوان رونـد   حال اگر ساير وراث ادعاي زوجه را رد نمايند، آيا مي. و ربطي به تركه متوفا ندارد     
  تقسيم تركه را پيش برد؟

 گفته شود كه ضرورت رسيدگي و تعيين وضعيت فوري تركه، ايجاب مي كنـد               ممكن است 
كه دادگاه قرار رسيدگي به دعاوي مزبور را صادر و به حل و فصل اين اختالفات بـه مـوازات                    

ي دعـوي خـود را تقـويم كـرده و           كند كه خواسته   به مدعي اخطار مي    ،رسيدگي به دعوي مالي   
لـيكن ايـن نظريـه مواجـه بـا          . شود وارد رسيدگي مي   ،سيپس از تقويم و پرداخت هزينه دادر      

  : استاشكاالتي است به شرح ذيل
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  صالحيت دادگاه: الف 
خود از تركه متوفـا اسـت،       ي متوفا با مراجعه به دادگاه خواستار مهريه         در موردي كه زوجه   

بـه  دادگاه عمومي حقوقي مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعـدادي از دادگاههـاي موجـود                
 صالحيت ذاتي   8/5/1376مصوب  ) دادگاه خانواده ( قانون اساسي    21دادگاههاي موضوع اصل    

  .رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه را نخواهد داشت
ممكن است در پاسخ گفته شود كه با فوت شوهر، طلب زوجه از بابت مهريه به تركه تعلق                  

طالبـه مهريـه را هـم زمـان بـا           گرفته و در نتيجه دادگاه حقوقي صالحيت رسيدگي به دعوي م          
اثـري  ) فـوت زوج  (گوييم كه اين واقعه     در رد اين پاسخ مي    . دعوي تقسيم تركه خواهد داشت    

در تغيير ماهيت مهريه و به تبع آن صالحيت دادگاه خانواده به نفع دادگاه حقـوقي نـدارد زيـرا          
كـن اسـت ضـامن    مهريه فارغ از اينكه بر ذمه زوج مستقر باشد يا شخص ديگري كه حتـي مم               

كـه بـه    ) عقـد نكـاح   (راي منشايي اسـت     امهريه باشد، و يا با فوت زوج به تركه منتقل شود، د           
به عبـارت ديگـر   . ي آن در صالحيت دادگاه خانواده است   واسطه آن، رسيدگي به دعوي مطالبه     

 رسيدگي به ايـن دعـوي را از         ،ء دعوي مطالبه مهريه كه همان عقد نكاح و زناشويي است          امنش
نتيجه اينكه فوت زوج يا تغيير محل اسـتيفا مهريـه از            . الحيت دادگاه حقوقي خارج مي كند     ص

  .ثيري در صالحيت دادگاه خانواده نداردأذمه زوج به تركه او ت
ي مذكور مهريه خود را از طريق اجراي ثبت مطالبه نموده باشـد و درايـن                اما چنانچه زوجه  

آيا دادگاه مجاز به اقدامي در جهت       شد، تكليف چيست؟    راستا تركه ي متوفا را توقيف نموده با       
تقسيم تركه است؟ بي شك در چنين وضعيتي هر گونه اقدامي از سوي دادگاه در جهت تقسيم                 

  . قانون مدني است868تركه مخالف حكم مقرر در ماده 
  عدم جواز قانوني استحاله دعوي: ب 

همانگونه كه گفتيم؛ براساس يك رويه كه برخي دادگاهها در پيش گرفته اند، دادگاه خود را                
مكلف ديده كه در برخورد با دعاوي مالي متوجه تركه كه در ضمن دعوي تقسيم تركه مطـرح                  

 دعوي مالي را بطور قطع معلـوم و         قرار رسيدگي به دعوي مالي صادر و ابتدا تكليف        شوند،  مي
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ي اجباري و موقت دعوي   اتخاذ اين رويه سبب توقيف و استحاله      . م تركه بپردازد  سپس به تقسي  
رسد اين نتيجه به هـيچ      نظر مي ه  گردد كه ب  تقسيم تركه به دعاوي مالي مطروح در خالل آن مي         

وجه مبناي قانوني نداشته باشد زيرا دادگاه مجاز نيست بنا به تشخيص خود مسير رسيدگي بـه                 
ا تغيير دهد و شخصي را كه مدعي حقي از تركه اسـت مجبـور بـه اقامـه                   دعوي تقسيم تركه ر   

 قـانون آيـين    1دعوي مالي به منظور اثبات ادعايش نمايد؛ به ويژه اينكه ايـن كـه مطـابق مـاده                   
 رسيدگي به امور حسبي نيز در چارچوب        ،دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني       

 در هيچ يك از مواد قانون مزبور چنين تكليفي براي دادگـاه             شود و مقررات اين قانون انجام مي    
  .پيش بيني نشده است

 اگر مدعي مذكور نخواهد يا نتواند ،ي پيروي از نظر مزبوررسد كه به عنوان نتيجه نظر مي ه  ب
در موعدي كه دادگاه معلوم كرده دعوي مورد نظر دادگاه را اقامـه كنـد، دادگـاه مكلـف اسـت                

حال اين سـؤال مطـرح   .  رسيدگي به دعوي تقسيم تركه را ادامه دهد،عاي ويبدون توجه به اد   
شود كه؛ آيا امتناع مدعي از طرح دعوي مورد نظر دادگاه به منزله ي سقوط ادعاي اوسـت؟                  مي

  )شودپاسخ اين پرسش به نظر خواننده محول مي(
لي مدعي حق   از سوي ديگر در بسياري از موارد، صدور قراري جهت رسيدگي به دعوي ما             

فايـده  از تركه و يا حتي متوقف نمودن رسيدگي به منظور اخذ توضـيح از مـدعي مـذكور بـي                   
بطور مثال اگر شعبه ي يك بانك كه مال غير منقولي از متوفي را در قبال پرداخت وام به           . است

 از  يا) ورود ثالث ( وارد روند رسيدگي دادگاه شود       ساًأ ر ،وي با سند رسمي در رهن خود گرفته       
و يا دادگاه نماينده بانـك مـذكور را         ،  )جلب ثالث (سوي طرفين پرونده به دادرسي جلب گردد        

براي اخذ توضيح دعوت كند، اين ورود يا جلب ثالث و يا اخذ توضيح چه اثري در پيش بـرد                    
 اگر بانك مذكور به احضاريه دادگاه اعتنا نكرد و يا وارد دادرسـي              .دعوي تقسيم خواهد داشت   

آيا چنانچـه دادگـاه در جريـان        يا دادگاه مجاز است اقدامي در مورد تقسيم تركه بنمايد؟           نشد، آ 
بررسي پرونده و اسناد مالكيت ملك بجاي مانده از متوفا، متوجه در رهن بودن آن شـد، مجـاز                   

  است ورثه را مكلف به جلب مرتهن به دادرسي بنمايد؟
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يـت ورثـه بـر تركـه و حـق تقـدمي كـه        رسد كه با توجه به وضيعت متزلزل مالك  به نظر مي  
طلبكار متوفا نسبت به ورثه بر تركه دارد، دادگاه مجاز به تقسيم تركه نباشد تا بعداً و در خـالل         
رسيدگي به تقسيم تركه ناچار از اقداماتي از قبيل صدور قرار رسيدگي به دعوي مـالي طلبكـار                

  .1شود
ه منافاتي با حق مرتهن بر تركه دارد و         در اينجا ممكن است اشكال شود كه ؛ تقسيم تركه چ          

به عبارت ديگر ؛ تجزيه تركه به حصص مفروز و انحالل اشاعه چه خللي به حق مـرتهن وارد                   
مي كند؟ مگر نه اين است كه در صورت تقسيم تركه نيز، همچنان حق مرتهن در تمام حصص                  

  مفروزه موجود است؟
مه بـا دخـل و تـصرف ورثـه در تركـه دارد و               تقسيم تركه مالز  : گوييم كه اوالً    در پاسخ مي  

 مـاده   1بنـد    ( .الزمه اين دخل و تصرف نيز استقرار مالكيت كامل و منجز ورثه بر تركه اسـت               
 مستقر و منجز نمي شـود مگـر پـس از پرداخـت طلـب                ،كه اين مالكيت نيز   )  قانون مدني  869

  .طلبكاران و خروج تركه از رهن
تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و        « : بي مقرر مي دارد      قانون امور حس   229ماده  : ثانياً

كه با توجه به اينكـه  » صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا ادا ديون  
استفاده كرده است و به عبارت ديگـر در مقـام           » از قبيل «قانونگذار در وضع اين ماده از تركيب        

                                                 
  :  چنين اظهار نظر كرده است 3/11/1362 – 3966/7 اداره حقوقي دادگستري در نظريه اي به شماره -1
در صورتي كه چند نفر از ورثه به طرفيت چند نفر ديگر از ورثه درخواست تقسيم سهم االرث خود را بنمايند ولي سـهم                        «

كي از خواندگان از طرف اداره ثبت اسناد و امالك به نفع كسي بازداشت شده باشد و امكان فك آن نباشد به نظـر                        االرث ي 
رسد كه ماترك قابل تقسيم باشد ولي بايد ذينفعي كه سهم االرث يكي از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسي                       مي

  ».دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع نمايد
 منتهي به اين نظريه مطابقتي با موضوع اين مقاله ندارد و ناظر به فرضي است كه وارثي سهم االرث خـود را در ازاء            پرسش

ولي اين نكته در آن قابل بحث است و آن اينكه چنين طلبكار داراي حق تقدمي كه بـه                   . گذاردديني نزد طلبكار به وثيقه مي     
 كه سهمش از تركه را در بازداشت خود گرفته به دادرسي فراخوانده مي شود           شود، به جانشيني از وراثي    دادرسي دعوت مي  

ديگر اينكه در قالب چه عنوان از عناوين دعـاوي          . يا اصالحاً واجد حقي است كه مي تواند با اتكا به آن وارد دادرسي شود              
 طاري و از طرف چه كسي به دادرسي دعوت مي شود؟
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تصرفات ورثه درتركه بوده است، لذا به نظر مي رسد تقسيم تركـه             بيان برخي از مصاديق شايع      
  .نيز مصداقي از تصرفات ممنوعه ورثه در تركه بدون اجازه بستانكاران متوفاست

 الـي  166 ترتيب و توالي مقررات قانون امور حسبي در باب امور راجع به تركه از مواد     ً:ثالثا
ر در خصوص تقسيم تركـه پـس از انجـام امـور              نيز به نحوي است كه مفيد نظر قانونگذا        326

اي از اين امور مانند مهر و موم تركه و رفـع مهـر و مـوم از                   لذا هر چند انجام پاره     .ماقبل است 
 ليكن انجام برخي امور ديگـر ماننـد         ،)مگر در شرايط استثنايي   (اند  اختياريتركه و تحرير تركه     

 تصفيه تركه الزامي بوده و مقدمه تقسيم مي         وصاياي متوفا و بطور كلي    پرداخت ديون و اخراج     
  :دارد قانون مذكور مقرر مي227ماده . باشند
اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشـد مـرتهن نـسبت بـه مـال مرهـون بـر سـاير                        « 

  »...بستانكاران مقدم است
صرف  همان قانون نيز در جهت ايجاد ضمانتي اجرايي براي منع ورثه از دخل و تـ            242ماده  

در تركه و حفظ و تضمين حقوق طلبكاران متوفا بر تركه، در صورت دخل و تصرف ورثـه در                   
قبول ضمني آن است كـه      .. .قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني       «: دارد مقرر مي  ،تركه

عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبـه و                      
  ».امثال آن كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايدرهن و 

بنابراين دخل و تصرف ورثه در تركه پيش از اداي طلب بستانكاران در حكـم قبـول تركـه                   
مگر اينكه   همان قانون بايد از عهده پرداخت طلبكاران برآيند،          248بوده و در نتيجه مطابق ماده       

ركه برآيند يا اينكه ثابت كنند كـه تركـه بـدون            از عهده اثبات فزوني بدهكاري مورث خود از ت        
تقصير ايشان از بين رفته است و باقيمانده هم براي پرداخت تمـام بـدهكاري مورثـشان كـافي                   

  .نبوده است
هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديـون   «: دارد قانون مدني نيز در همين رابطه مقرر مي        606ماده  

ود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از             تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم ش        
وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي                    
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مطابق ايـن مـاده اگـر ورثـه     » تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد     
ن نمايند بايد جوابگوي بستانكاران مورث از محل تركه مبادرت به تقسيم آمتوفا پيش از تصفيه   

   در ايـن مـاده      . قـانون امـور حـسبي      226اموال خودشان باشند و اين يعنـي اسـثنايي بـر مـاده              
  :خوانيممي

ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديـون                   «
  »...كاران به نسبت طلب آن ها تقسيم مي شودكافي نباشند تركه ما بين تمام بستان

از حيث نتيجه نيز بايد پذيرفت كه وقتي مال مشاعي كه در رهـن طلبكـار اسـت بـه                    : رابعاً  
اين تجزيـه عـدم تـساوي بـين قطعـات           قطعاتي افراز مي شود، نه تنها ممكن است كه حاصل           

راز پايين بيايد كه نتيجه آن      هاي مفروز به نسبت قبل از اف      مفروز باشد بلكه چه بسا ارزش حصه      
اي ديگر هم اگر تركه به اقتضاي حـق مـرتهن بـر عـين مرهونـه،                از جنبه . به ضرر مرتهن است   

اي بـر آن    شك نه فقط دادگاه بلكه ورثه نيـز سـلطه         همچنان در قبض و تصرف مرتهن باشد بي       
  .ندارند تا بتوانند در مورد تقسيم آن اقدام كنند

 برخي امور راجع به تركه از قبيل مهر و مـوم و تحريـر تركـه را                  بهر حال ممكن است ورثه    
رعايت نكنند و در تركه دخل و تصرف نمايند و يا آن را بين خود تقسيم كنند ولي به نظر مـي            

بايست برخـي مقـدمات ضـروري كـه         رسد كه در صورت طرح دعوي تقسيم تركه، دادگاه مي         
ايـن  . شود را در نظر داشته باشـد       ورثه بر تركه مي    ها منتهي به استقرار مالكيت منجز     رعايت آن 

مقدمات ضروري در مجموع شامل اقداماتي است كه در نهايت موجب خـالص شـدن تركـه و            
عدم توجه به اين شرايط و مقدمات قانوني معمـوالً باعـث            . گرددمهيا شدن آن براي تقسيم مي     

يا حتـي پـس از آن در قالـب        طرح دعاوي متعددي در خالل رسيدگي به دعوي تقسيم تركه و            
  .دعوي اعتراض ثالث شده كه نتيجه آن جز اطاله دادرسي نيست

حـق در   ممكن است گفته شود كه رسيدگي توأم و هم زمان دادگاه به دعاوي اشـخاص ذي               
تركه به موازات رسيدگي به دعوي تقسيم تركه سبب حل و فصل چندين دعوي در خالل يك                 

 دادگاه احقاق حق و فصل خصومت كرده، در راستاي رفع اطاله            عالوه بر اينكه   دادرسي شده و  
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نظر نگارنده و همانگونـه كـه در مقدمـه بيـان شـد و در      ه ولي ب. دادرسي نيز گام برداشته است 
 ثمره اين نحوه دادرسي در دعوي تقسيم تركه چيزي جز اطاله دادرسي             ،عمل نيز ديده مي شود    

دعوي درگير رسيدگي به دعـاوي متعـدد   سيدگي به اين  نبوده و ديده شده كه دادگاه در مسير ر        
 دعـوي اثبـات مالكيـت و        ، دعـوي جعـل اسـناد      ،ديگري مانند مطالبه مهريه، مطالبه موصي بـه       

شود كه بسياري از قواعـد امـري دادرسـي مـدني را بـه               بسياري دعاوي ديگر شده و ناچار مي      
وعي كـه از سـوي وراث و        منظور رسيدگي به اين دعاوي زيـر پـا گـذارده و بـراي هـر موضـ                 

ي دادرسي تشكيل داده و جلسات را پي در پي بـه منظـور   شود جلسهاشخاص ذينفع عنوان مي  
 بررسـي   ،تهاي متعـدد كارشناسـان    أ ارجاع امر به كارشناسي در قالب هي       ،اخذ توضيح از طرفين   

ايـت از    بررسي اصالت اسناد و مدارك ارايه شده بـه دادگـاه تجديـد كنـد و در نه                  ،سوابق ثبتي 
  .ي گشودن آن بر آيداز عهدهموضوع ساده تقسيم تركه كالفي سر در گم بسازد و نتواند 

   شناسايي وراث و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين ايشان تقسيم شود– 3
 درخواست تقسيم تركه بايد كتبي و مشتمل بر امور زير           ، قانون امور حسبي   304مطابق ماده   

ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد        -2واست كننده و متوفي      نام و مشخصات درخ    -1. باشد
  .بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك

 قانون امور حسبي به صراحت از اشخاصي كه بايست در روند           304 ماده   2قانونگذار در بند    
در (ابتدا ببينيم درخواست كننـده تقـسيم تركـه          . تقسيم تركه حضور داشته باشند نام برده است       

درخواسـت  (كيست؟ در پاسخ بايد گفت كه دادخواست دهنده         ) اضر دادخواست دهنده  حال ح 
 قانون مدني و به نـسبت       140كسي است كه بواسطه يكي از اسباب تملك به شرح ماده            ) كننده

بنـابراين  .  مالكيت مشاع در تركه داشته و از اين حيث ذينفع در تقـسيم تركـه اسـت                 ،مشخصي
ي از ورثه باشد كه به سبب ارث مالك مشاع جزئي از تركـه              دادخواست دهنده ممكن است يك    

است و يا ممكن است شريك متوفي در مال موضوع تقسيم باشد كـه اكنـون بـه علـت فـوت                      
طه وصـيت متـوفي بـه       سـ شريك خود مايل به ادامه شراكت نيست و يا شخصي باشد كه به وا             

  .جزء مشاعي از تركه مالك سهمي در تركه شده است
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  چه كساني هستند؟اشخاص ديگر 
  كـساني هماننـد مـرتهن و       » اشـخاص ديگـر     «ممكن است در پاسخ گفتـه شـود منظـور از            

اين پاسخ صحيح اسـت ولـي در شـرايطي          . اند كه مدعي حقي عيني يا ديني از تركه اند         كساني
توضيح اينكه اگر بپذيريم كه تركه تا قبل از تصفيه و اخراج ديون و وصاياي متوفا قابل                 . خاص
بـه  .  قانون امور حسبي نمي شوند     304 ماده   2يم نيست، در نتيجه اين اشخاص مشمول بند         تقس

 مرتهن و مدعي حق از تركه اعم از حقي عيني يـا دينـي بايـد پـيش از         ،عبارت ديگر موصي له   
تقسيم تركه به حق خود رسيده باشند و بهر حال وضعيت ادعاي ايشان معلـوم و قطعـي شـده                    

باشد تا دعوت و حضور اين اشخاص ضـروري  ت تركه مهيا تقسيم نمي    در غير اين صور    .باشد
انـد كـه در تركـه متوفـا پـس از تـصفيه تركـه                كساني» اشخاص ديگر «بنابراين منظور از    . باشد

شركاي متوفا از زمان حيات وي باشند يا ممكن است كساني باشند كه بعـد از درگذشـت وي                   
 به نفع او شده و پـس        ته جزء مشاع ازتركه وصي    اند مانند موصي لهي كه ب     شريك درتركه شده  

 لـبش از  طازاي  از دريافت سهمش، هم اكنون شريك وراث درتركه است يـا طلبكـاري كـه در       
ازاي طلـبش    اي مشاع از تركه به او واگذار شده اسـت يـا مرتهنـي كـه در                ي متوفا، حصه  تركه

  .را تملك كرده است) تركه(جزيي مشاع از عين مرهونه 
 قانون امور حسبي را روشن    304 ماده   2در بند   » اشخاص ديگر «ن مثالي، يك مصداق از      با آورد 

مشتركاً و به تساوي مالك شـش دانـگ يـك قطعـه زمـين      » ب«و  » الف«فرض كنيد   . نماييممي
البته هر يك از ايشان     . باشندكشاورزي و چاه آب و ادوات كشاورزي و يك دستگاه كاميون مي           

وارث وي دادخواسـتي دائـر بـه    » الـف «بـا فـوت    . باشنديگري نيز مي  مالك اختصاصي اموال د   
موالي كه اختـصاصاً از     امشتركاً مالك بوده و ساير      » ب«تقسيم تركه مورث خود اعم از آنچه با         

 قـانون   304 مـاده    2در اين صـورت و براسـاس بنـد          . كنندمورثشان بجا مانده تقديم دادگاه مي     
در شـش دانـگ زمـين       » الـف «بـه همـراه وارث      » ب«شاع  امورحسبي و با توجه به مالكيت مـ       

را » ب«بايـد شـخص     » الف«كشاورزي و چاه و ادوات كشاورزي و همين طور كاميون، وراث            
نيز در دادخواست خود نام برده و در جهت تقسيم تركـه مـورث خـود، دعـوي تقـسيم را بـه                       

صـرفاً  » الـف  «بته اگـر وراث   ال. طرفيت وي به عنوان مالك سه دانگ از اموال مذكور اقامه كنند           
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» ب «خواستار تقسيم اموال اختصاصي به جاي مانده از مورث خود باشند، ضـرورت دخالـت                
توان گفت كه منظـور قانونگـذار در        پس با توجه به توضيحات فوق مي      . بطور كلي منتفي است   

 اجـراي    قانون امور حسبي؛ از در نظر گرفتن مقـداري از تركـه بـراي تأديـه ديـون و                   322ماده  
وصيت، شامل آن دسته از طلبكاران و موصي لهي است كه در قبال طلب خود از تركه، سـهمي    

. انـد نفع در تقـسيم تركـه     اند و اكنون به نسبت مزبور شريك و ذي        مشاع از تركه را تملك كرده     
 قانون مدني و توالي ترتيب فصول قانون امور حسبي          870 الي   868گيري موافق مواد    اين نتيجه 

گيري به پاسخي منطقي و مطابق با روال قانوني         پس با اين نتيجه   . ر باب پنجم آن قانون  است      د
  .يماهتقسيم تركه و لزوم تصيفه تركه پيش از تركه دست يافت

دعوي تقسيم تركه عدم  طرح به طرفيت كليـه مـالكين تركـه      يكي از علل اطاله دادرسي در     
اين قيبل موارد دادگاه با مالحظه گواهي حـصر     در معموالً. اعم از وراث و ساير اشخاص است      

شود ولي در فرضي كه عالوه بر       وراثت، متوجه عدم طرح دعوي به طرفيت برخي از وراث مي          
ي ن تركـه آورثه شخص ديگري هم مالك سـهمي مـشاع دركليـت مـالي اسـت كـه جزئـي از         

 بـه مالكيـت مـشاع       ت دادگاه نيز متوجه اين موضوع نشده و بدون توجـه          سمتوفاست، ممكن ا  
در ايـن   . شخص مذكور بر تركه، مبادرت به رسيدگي در جهت تقسيم تركـه بـين ورثـه نمايـد                 

موارد اگر مال موضوع تقسيم، غير منقول به ثبت رسيده باشد و مالكيت مشاع شـريك متـوفي                   
نيز در دفتر امالك ثبت شده باشد، ممكن است دادگاه با مالحظه سند رسمي ملك يـا اسـتعالم                  

  .ز اداره ثبت اسناد و امالك، متوجه اين امر گردد وبتواند تصميمي درست اتخاذ نمايدا
در هر حال دخالت شريك متوفي در روند تقسيم تركه اعم از اينكه تحت عنوان ورود ثالث                 
يا اعتراض ثالث صورت پذيرد از موجبات اطاله دادرسي  است و بهتر آن است كه دادخواست                 

در وقت تقديم دادخواست توجه نمايد و شريك مورث خـود را در دعـوي               دهنده به اين نكته     
  .تقسم تركه وارد كند

   شناسايي مرجع صالح-4
دار براي رسيدگي به تقسيم تركه از راهكارهاي جلوگيري         تشخيص صحيح مرجع صالحيت   

  .پردازيمدر طي مباحث زير به بررسي اين موضوع مي. از اطاله دادرسي است
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  حيت دادگاه در رسيدگي به تقسيم تركه بررسي صال-4-1
 و مواد بعدي از قانون امور حسبي، بايـد     306 و   305،  300به عنوان اصل و با توجه به مواد         

اما اينكـه كـدام دادگـاه       . گفت كه رسيدگي به دعوي تقسيم تركه اصوالً با دادگاه حقوقي است           
  .حث ماستبي ديگر مورد را دارد، مسئله صالحيت رسيدگي به اين دعوي

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مقـرر             20در اين رابطه ماده     
  :داردمي

به تركه متوفي اگرچه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياي متـوفي باشـد تـا                 دعاوي راجع « 
 در ايـران،   شود كه آخرين اقامتگاه متـوفي     زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي         

آخرين اقامتگاه متوفي معلـوم نباشـد، رسـيدگي بـه دعـاوي يـاد شـده در                  اگر  آن محل بوده و     
  ».ن بوده استآحوزه  صالحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران در

 است، به   1318 قانون آيين دادرسي مدني مصوب       32عبارات ماده مزبور كه برگرفته از ماده        
ظيم شده كه گويي دعوي تقسيم تركه ماهيت جدا از دعاوي راجع به تركه دارد و در                 اي تن گونه

 حداقل بنا به مفهوم ماده مزبور در صالحيت دادگاه آخرين اقامتگاه متوفي ننتيجه رسيدگي به آ  
ي زماني صالحيت دادگاه آخرين محل اقامتگاه متوفي، به         اين برداشت ناشي از محدوده    . نيست

 ولي به نظر    1. تركه از زمان فوت شخص تا زمان تقسيم تركه باشد          بهاوي راجع   رسيدگي به دع  
 مطالبه طلب يـا     يدعو رسد اين برداشت درست نباشد زيرا دعاوي راجع به تركه محدود به           مي

تواند مصداقي از دعوي راجع     استيفاي موصي به از تركه نيست بلكه دعوي تقسيم تركه نيز مي           
ف صالحيت دادگاه آخرين محل اقامت متوفي به رسيدگي به دعاوي بـه             اما توقي . به تركه باشد  

اه اينكه تركه بنا به توافق وراث و ديگر اشخاص ذينفع تقـسيم             وتركه تا پيش از تقسيم تركه خ      
ي مفـروز هـر    از آن جهت است كه پس از تقسيم تركه و تعيين حصه          ،گردد يا به وسيله دادگاه    

 وضـعيت اشـاعه منحـل شـده و     ، در تركه و تملـك آن يك از وراث و ديگر اشخاص ذي حق     
 قانون مـدني بـه هـر    606 تركه گردد ناچار است به استناد ماده       ي از چنانچه شخصي مدعي حق   

                                                 
 43هاي عمومي و انقالب، چاپ دوم؛ جلد اول، صرسي مدني دادگاه علي مهاجري، شرح قانون آيين داد-1
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يك از ورثه رجوع كند و در اين صورت دادگـاه صـالح حـسب مـورد ممكـن اسـت يكـي از                        
  .1 قانون آيين مدني فعلي باشد13 و 12-11دادگاههاي مقرر در مواد 

 قانون امور حسبي    163دررابطه با صالحيت دادگاه در رسيدگي به امور راجع به تركه، ماده             
) در حال حاضـر دادگـاه عمـومي حقـوقي         (امور راجع به تركه با دادگاه بخشي        » :داردمقرر مي 

است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه                  
  ».شته با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بودهندا

اقامتگاه هر  « :خوانيمدراين ماده مي  .  قانون مدني تعريف شده است     1002اقامتگاه نيز درماده    
كز مهم امـور او نيـز در        رشخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و م            

شخصي غير از مركز مهم امور او باشـد مركـز امـور او اقامتگـاه                اگر محل سكونت    . آنجا باشد 
  ».شودمحسوب مي

بنابراين رسيدگي به دعوي تقسيم تركه به عنوان يكي از امور راجع به تركـه، در صـالحيت                  
رسيدگي دادگاه محل آخرين اقامتگاه متوفي است و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته باشد با                

  بنـابراين نتيجـه    . رين محل سـكناي متـوفي در ايـران در حـوزه آن بـوده              دادگاهي است كه آخ   
شود كه قانون آيين دادرسي مدني با قانون امور حسبي تعارضي در بـاب دادگـاه صـالح بـه                    مي

  .رسيدگي به تقسيم تركه ندارد
 اگر شريك سابق متوفي خواستار افراز سهم مشاع خود از يك قطعه زمين از سـهام                 :پرسش
ك سابق خود باشد به كدام دادگاه بايد دادخواست دهد؟ دادگـاه محـل اقامـت ورثـه     ورثه شري 

شريك سابق به عنوان دادگاه محل اقامت خوانده يا دادگاه محل وقوع مال مـشترك يـا دادگـاه                   
  آخرين محل اقامت متوفي؟

  همانگونه كه در گفتار قبلي بيان شد؛ عالوه بر ورثه متوفي، اشخاص ديگري هم كـه                :پاسخ
اند يا پس از فوت متـوفي       با متوفي در زمان حياتش در اموال به جاي مانده از وي شريك بوده             

                                                 
 دكتر احمد متـين دفتـري، آيـين دادرسـي مـدني و      – 424 دكتر عبداهللا شمس، آيين، آيين دادرسي مدني، جلد اول ص    -1

  .283 و 284بازرگاني، جلد اول ص 
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 طلب خود از مـورث،  ءزاا رو به سبب وصيتي از جانب متوفي يا تملك سهمي مشاع از تركه د         
 و تعيـين سـهم مفـروز        كهالـشر توانند دادخواستي جهت تقسيم مال    اند، مي شريك در تركه شده   

در اين مورد نيز بـا توجـه بـه شـراكت اشـخاص              . م ديگر شركا تقديم دادگاه كنند     خود از سها  
مزبور با ورثه در تركه و امتزاج مالكيت دو طرف در يكديگر، دادگـاه صـالح بـه رسـيدگي بـه                      

بنابراين اگـر مـال موضـوع شـراكت بـين           . باشدتقسيم، همان دادگاه آخرين اقامتگاه متوفي مي      
ي غير منقول باشد و اين مال در محلي به غير از آخـرين اقامتگـاه                وراث و شريك مورثشان مال    

با فرض اينكه دادگاه صالحيت رسيدگي بـه دعـوي تقـسيم تركـه را               (متوفي قرار گرفته باشد،     
تواند دادخواست تقسيم سهم مشاع خود از سـهام وراث رابـه            شريك مزبور نمي  ) 1.داشته باشد 
سي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني، به دادگاه           قانون آيين دادر   12 و   11استناد مواد   

محل وقوع مال غير منقول يا دادگاه محل اقامت خوانده تقديم كند و به هر حال توقع رسيدگي 
 قانون امور حـسبي     304 ماده   2مستند قانوني اين نظر بند      . ها داشته باشد  در ماهيت را از دادگاه    

در حـال   (تركه سهيم هستند اجازه تقـديم درخواسـت         است كه به اشخاص ديگري هم كه در         
  .تقسيم تركه داده است) حاضر دادخواست

   بررسي صالحيت مرجع ثبتي در رسيدگي به تقسيم تركه-4-2
همانگونه كه گفتيم تقسيم تركه اصوالً در صالحيت دادگاه است ليكن در فرضي كـه تركـه                 

اشد و در ميـان وراث محجـور يـا غـايبي     مشتمل بر يك يا چند قلم مال غير منقول ثبت شده ب  
در اين رابطه ماده اول . اي با واحد ثبتي محل وقوع مال غير منقول استنباشد، افراز چنين تركه 

افـراز امـالك مـشاع كـه        « :دارد مقرر مي  22/8/1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب        
ك ثبت شده يا نشده باشد در صورتي كه         جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر امال          

مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهـد بـود كـه ملـك مـذكور در                      
  واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملـك مـورد تقاضـا را افـراز                 . واقع است  حوزه آن 

  »......نمايدمي
                                                 

 .باشدطي، ثبت اسناد و امالك صالح براي افراز مي در ادامه خواهيم ديد كه د رمورد اموال غير منقول و با رعايت شراي-1
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احد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از         تصميم و « :داردماده دوم همان قانون نيز مقرر مي      
. محل وقوع ملك اسـت    ) در تشكيالت فعلي دادگاه عمومي حقوقي     (شركا در دادگاه شهرستان     

دادگاه شهرستان بـه دعـوي رسـيدگي و         . باشدمهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابالغ تصميم مي        
  ».امي استحكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرج. حكم مقتضي صادر خواهد نمود

امالك محل   و سنادابنابراين تقسيم امالك مشاع به ثبت رسيده، در حال حاضر با اداره ثبت              
مـستثني  . وقوع ملك مذكور است مگر اينكه در بين شركا محجور يا غايبي وجود داشته باشـد               

 از شمول قانون فوق متكي به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان             ينشدن محجورين و غايب   
 هيأت عمومي 15/1/1360-59/29دراين خصوص رأي وحدت رويه شماره   . كشور است عالي  

نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجـورين و غايـب      « :داردديوان عالي كشور مقرر مي    
 قانون امور حسبي مقـرر داشـته        313نها طبق قسمت اخير ماده      آمفقوداالثر و رعايت مصلحت     
اث محجور و يا غايب باشد تقسيم به توسط نماينـدگان آنهـا در              كه در تقسيم تركه اگر بين ور      

 همين قانون كه به موجب آن مقـررات قـانون امـور             326عمل آيد و با توجه به ماده         دادگاه به 
ر بـه اينكـه   ظـ  به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري خواهد بود و ن         عحسبي راج 

قانون عام است و بر طبق آن افراز امالكي كه جريان ثبتـي  ماده يك قانون افراز امالك مشاع كه        
 313االصول ناسخ مـاده     آنها خاتمه يافته است در صالحيت واحد ثبتي محل شناخته شده علي           

نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم        . باشدقانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي       
از صـالحيت واحـد ثبتـي خـارج دانـسته و در             امالك مشاع محجورين و غايب مفقـوداالثر را         

  »1.....صالحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است

                                                 
- هيأت عمومي ديوان عالي كـشور مـي        15/1/1360-59/29 با وجود اينكه بيش از دو دهه از صدور رأي وحدت رويه              -1

تـوان  شود كه براي نمونه ميهايي برخالف آن صادر مي   گردد و حتي دستورالعمل   گذرد ولي مدلول آن همچنان رعايت نمي      
صادره از سوي معاونت آموزش قوه قضاييه نام برد         » )امور حقوقي (4طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره        «از  

 آن به صراحت صدور قرار عدم صالحيت به شايستگي واحد ثبتي به منظور تقسيم تركه غيـر منقـول ثبـت              6كه در صفحه    
يلي هم براي توجيه اين نظر ابراز شده كه همگي ناشي از عـدم         البته دال . شده  را خالف قانون تشخيص و اعالم كرده است         

 .شناخت صحيح روند تقسيم تركه است
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اي از اموال غير منقول ثبت شده و ثبت نشده باشد يـا             عالوه براين استثنا، اگر تركه مجموعه     
ر ايـن حالـت نيـز       باشـد، د  ) اعم ثبت شده يا غير آن     (اي از اموال منقول و غير منقول        مجموعه

به عبارت ديگر دادگاه مجاز نيست كه امالك ثبت شده          . رسيدگي به تقسيم تركه با دادگاه است      
را از ساير اقالم تركه تفكيك و با صدور قرار عدم صالحيت، افراز آنها را به واحد ثبتـي محـل             

 متوفاست و اگـر     برگيرنده تمام اموال به جاي مانده از       محول كند زيرا تركه عنواني است كه در       
 بر تقسيم آن شود، كل اين مجموعه بايد به وسـيله دادگـاه مـورد بررسـي قـرار گيـرد تـا                        رقرا

ي اين اموال به اقتضا طبيعت و لزوم حفظ ماليت، تقسيم بـه افـراز يـا رد يـا                    درنهايت مجموعه 
است هـر   تعديل بها شوند و چنانچه قابل تقسيم به هيچ يك از طرق مذكور نباشد، بنا به درخو                

  .ي به فروش آنها صادر شودأيك از ورثه ر
ي تقسيم تركه در دادگاه مطرح باشد، دادگاه پس از وصول نظريه           دانيم؛ اگر همانگونه كه مي  

اي مشتمل بر تعـداد وراث و       كارشناسي در خصوص كيفيت تقسيم تركه كه حاوي صورتجلسه        
ايشان و نحوه تقسيم اعم از افراز يا هاي مفروز به تعداد و به نسبت سهم مشاع هر يك از حصه

  بـراي تعيـين حـصه مفـروز هـر يـك دعـوت بـه حـضور                  را  رد يا تعـديل بهـا اسـت، وراث          
اين جلسه، وراث در خصوص تعيين سهم خود از ميان حصص مفروز به              كند و چنانچه در   مي

 و پـس از     )حـسبي  قانون امور    320 و   319مواد  ( كندتوافق نرسند، سهم هر يك را به قرعه تعيين مي         
كشي را به امضا صاحبان سهم رسـانده و بـر اسـاس ايـن               كشي صورتمجلس قرعه  خاتمه قرعه 

 324 و   323 و   322مـواد   ( .م نامه تنظيم و به صاحبان سهم ابالغ و تسليم نمايد          يصورتمجلس، تقس 
  ) قانون امور حسبي

كجاسـت؟ بـه    اقدام واحد ثبتي در خصوص تقسيم تركه غير منقول ثبـت شـده تـا             :پرسش
عبارت ديگر آيا واحد ثبتي محل مجاز است پس ار افراز ملـك ثبـت شـده مبـادرت بـه ثبـت                       

  ركاي سابق بنمايد؟شمالكيت مفروز هر يك از 
ر به حدود و اختيارات واحد ثبتي در افراز امـالك مـشاع             ظبا توجه به توضيح باال و ن      : پاسخ

رسد كه صالحيت واحد ثبتي در      ع، بنظرمي  قانون افراز و فروش امالك مشا      اثبت شده، مطابق ب   
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مورد تقسيم تركه، با تنظيم صورتمجلس افراز خاتمه يافته و پس از آن واحد ثبتي موظف است   
هر يك از ورثه از طريق توافق ورثه و يا بـه             پرونده را جهت اقدام دادگاه به تعيين سهم مفروز        

هاي مفـروز شـده از    از ميان حصه اختالف ورثه در خصوص تعيين سهم خود      . قرعه اعاده دهد  
كند و دخالت دادگاه    تركه يكي از مسائلي است كه معموالً در روند پاياني تقسيم تركه بروز مي             

جهت ايجاد توافق بين ايشان و در غير اين صورت قرعه كشي براي تعيـين سـهم هـر يـك از                      
از ورثه از قطعات مفروز     پس از وصول پرونده به دادگاه و تعيين سهم هريك           . طلبدورثه را مي  

و تنظيم تقسيم نامه و درنهايت قطعيت آن، دادگاه مكلف است تصويري از نقسيم نامه قطعيـت        
يافته را به اداره ثبت اسناد و امالك جهت ثبت مالكيت مفروز هر يك از ورثـه و صـدور سـند                      

فروز خود از ميان    البته اگر ورثه به توافقي در خصوص سهم م        . مالكيت به نام ايشان ارسال كند     
تواند مطـابق  هاي مفروز برسند و به واحد ثبتي محل ابالغ نمايند، واحد ثبتي محل هم مي حصه

  . توافق به عمل آمده به ثبت مالكيت مفروز هر يك از ورثه بپردازد
مال مشاعي، بدون توجه بـه اسـباب و     مبادرت دادگاه به تقسيم تركه و بطور كلي هر :نتيجه

ي و حقوقي آن نه تنها سبب طوالني شدن دادرسي و وارد شدن دادگاه به دعـاويي                 شرايط قانون 
اين روند اصل تركه يـا بـه طـور كلـي مـال               گردد، بلكه چه بسا در    ارتباط با تقسيم تركه مي    بي

اي و به طور كلـي هـر مـال مـشاعي حـايز ايـن شـرايط و                   بنابراين اگر تركه  . مشاع تلف گردد  
سيم آن از دادگاه خواسته شود، دادگـاه بايـد از تقـسيم آن خـودداري                مقدمات الزم نباشد و تق    

نمايد و در اين رابطه يا دعوي را به جهت فراهم نمودن اسباب و شرايط تقسيم تركه در وقـت              
تقديم دادخواست رد نمايد يا اينكه رسيدگي را متوقف و منـوط بـه تـصفيه تركـه بـه منظـور                      

  .اشكال نخواهد بودراه حل اخير نيز بياستقرار مالكيت ورثه نمايد كه اين 
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ت  رو ی  با ی  ه وید  ر ر زمان   ت با  ھاد ما ان  ل    وق ا

يد نهاد مالكيت با عنصر زمان در قيبرگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نگارنده با موضوع بررسي ت«
  »فقه و حقوق ايران و آثار حقوقي آن

  محمدرضا يزداني: به قلم
  

  : چكيده
 جمعيت، مواجهه با كمبود اراضي مستعد براي سـاخت امـاكن         پيشرفت جوامع بشري، رشد   

هاي ديگـر در منـاطق سـياحتي و         اقامتي بدون تعرض به فضاهاي غيرمسكوني و تغيير كاربري        
زيارتي، كم شدن نقدينگي نزد مردم و كاهش قدرت خريد ايشان از جمله عـواملي اسـت كـه                   

نهاد حقوقي تازه تأسيس مالكيت زمـاني       دولتمردان را در راه حل مشكالت به سوي استفاده از           
يـد نهـاد مالكيـت بـه عنـصر زمـان، از حـداقل             يرهنمون ساخته و ايشان را بر آن داشته تا با تق          

  .وري را بنمايندامكانات موجود حداكثر بهره
يد و تحديد مالكيت در حقـوق       يبه همين دليل و بنا به احساس ضرورت تبيين اصول اين تق           

كه در ابتداي امر مشروعيت اين نهاد تازه تأسيس حقوقي را مورد ارزيـابي              كشورمان، الزم آمد    
  فلذا در ايـن تحقيـق بـه بيـان نظـرات مخـالفين و مـوافقين پرداختـه و از مداقـه و            . قرار دهيم 
ي آنها به اين نتيجه رسيديم كه راه پذيرش اين تأسيس حقـوقي در ايـران تـا حـدودي                    مقايسه

نمايند كـه   تنها مخالفين در بيان مخالفت خود ادعاهايي را مطرح مي         باشد؛ چرا كه نه     هموار مي 
هايي نيز از ايـن نـوع تقييـد و تحديـد در عـرف               اي ندارند بلكه نمونه   براي اثبات آنها هيچ بينه    

هـاي موجـود، عـدم      مستفاد از همين نمونه   . گرددمعامالت موجود و عقود اسالمي مشاهده مي      
ن نوع تقييد و تحديد مالكيت، مزاياي اين تأسيس حقوقي، ما          مخالفت صريح شارع مقدس با اي     

  .را به توجيه نظري و قانوني اين نهاد تازه تأسيس حقوقي ملزم نمود



٣٣  بررسي مباني مشروعيت تقليد نهاد مالكيت با عنصر زمان در فقه و حقوق ايران 

 
آنچه كه بايد بدان اذعان داشت اين كه راه حل اساسي در اين خصوص، تصويب و اجـراي                  

ي كشور و ان برجسته قوانين خاص اين نوع مالكيت است كه اين امر جز با همكاري حقوق دان             
  .بازخواني قوانين وضع شده در ديگر كشورها ميسر نخواهد شد

  

  :كلمات كليدي
  عناصر مالكيت/ مشروعيت/ تقييد مالكيت/ مالكيت

  
Abstract 
Human community progress, population growth, lack of susceptible lands for 

building (constructing) residential religion without any aggression to nonresidential 
areas and without any land use change in pilgrimage and tourist places, reduction 
of ready money and buy power among populace, are all factors that have lead 
authorities to utilize new established legal constituent of time ownership as a 
solution for these problems and bound it to time factor for the purpose of getting 
best results from ready. 

For this reason and due to the necessity of explaining this kind of possession 
principals in Iran low, primary concepts and components of this legal constituent 
(organization) were investigated in this survey and then they were conformed with 
current legal principals in our country and also to holy legislator (lawgiver)'s 
instructions. For this purpose, the pros and cons were presented and compared. The 
results implied that to some extent, the way for accepting this new legal 
establishment in Iran is open; because not only opponents have no convincing 
reasons for their pretensions but also there are some instances of these kind of 
limitation in common transactions and Islamic contacts. Mentioned reasons and 
also advantages of this legal establishment, obliged researcher (writer) to present 
legitimate and theoretic justification for existence of this organization, so different 
approach for access to these subjects in Iran law and jurisprudence were 
investigated. 

It must be confessed that the main solution for this problem is to approve and 
execute particular laws and regulations of this kind of possession and it won't 
obtain without outstanding lawyers' cooperation and rewriting enacted laws. 
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  : مقدمه و طرح موضوع-1
اي گرديـده و    توجـه ويـژه   » اختيار داشتن «و  » دارا شدن «در شركت مدني به تمايل آدمي به        

يـا  شود؛ تا جايي كه براي تصرف در مال مـشاع، اذن            حاكميت تك تك افراد محترم شمرده مي      
عدم نيـاز بـه     «ي تمامي مالكان الزم است اما در شركتهاي تجاري، استقالل طلبي آدمي با              اجازه

در اين شركت، حاكميـت اراده بـه    . گرددارضاء مي » اذن تمامي مالكان نسبت به تصرف در مال       
  ي اقليـت غالـب     ي اكثريـت بـر اراده     دهـد و اراده   نحو چشمگيري اهميت خود را از دست مي       

از آن جايي كه آدمي همواره به دنبال بهبود شرايط موجود بوده، به تدريج تالش گرديد                . آيدمي
ي مذكور در اين شركتها، يك جا و با هم محقق گردنـد تـا   تا با تأسيسي جديد هر دو خصيصه    

  .اي بهينه نمودبتوان از منابع محدود استفاده
» مالكيت موقـت  «يا  » كيت زماني مال«اين تأسيس حقوقي جديد، در حقوق داخلي با عناوين          

موضوع اين نوشتار بررسي مشروعيت فقهـي و حقـوقي ايـن تأسـيس نوبنيـاد                . باشدمطرح مي 
و در آن در صدد پاسخ به اين پرسش خواهيم بود كه آيا از نظر فقهي و حقوق موضوعه                   . است

ي ي كه حصه  ايران ممكن است مالي در زمان واحد، تحت مالكيت چند نفر قرار گرفته، در حال              
هر كدام براساس زمان مشخص گردد و در عين حال تمامي اختيارات مالكانه، جز از بين بردن                 

  موضوع مالكيت را داشته باشند و بدون اذن از يكديگر، بتوانند در چنين مالي تصرف نمايند؟
ول هدف از اين نوشتار پرداختن به اين مسأله است كه آيا اين تأسيس نوبنياد منطبق بـا اصـ                  

باشد و امكان استفاده از چنين تأسيسي       ي حقوق داخلي و قواعد مسلّم حقوقي مي       پذيرفته شده 
در حقوق داخلي وجود دارد يا خير؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جايگاه چنـين قـراردادي در                  
فقه اماميه و حقوق ايران كجاست؟ تا از اين رهگذر قانونگذار ايران بتوانـد جايگـاه مشخـصي                  

اين امر  . اي براي آن وضع نمايد    بيني كند و مقررات ويژه    اين تأسيس در قوانين فعلي پيش     براي  
گردد تا حتي االمكان از بروز مشكالت احتمالي در آينده جلوگيري شده و اشـخاص               باعث مي 

  .با اطمينان خاطر بيشتر به سرمايه گذاري در اين زمينه اقدام نمايند
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  ي مالكيت زماني  تاريخچه-2

ــصود از آن،      Time-sharingي اژهو ــد و مق ــرح ش ــامپيوتر مط ــنعت ك ــار در ص ــين ب    اول
اي كـه مـورد     اما تاريخ پيدايش آن به گونـه      . باشدي هم زمان از امكانات كامپيوتري مي      استفاده

 ميالدي، در يك پيست اسكي در كوههـاي آلـپ فرانـسه بـر               1960ي  باشد، به دهه  بحث ما مي  
ي سـكونت   زد و در رأس تمامي آنها هزينـه       ست اسكي سر به آسمان مي     يهاي پ هزينه. گرددمي

توسعه دهندگان و مجريان طرحهاي ورزشي و       . در مناطق كوهستاني و مناسب براي اسكي بود       
ها بكاهند تا تعداد بيشتري     تفريحي در تالش بودند كه امكانات را بيشتر توسعه داده و از هزينه            

در اين ميـان بـه ذهـن شخـصي،          . مند شوند تفريحي و ورزشي بهره   از افراد بتوانند از امكانات      
  بـدين شـرح كـه از آن جـايي كـه اغلـب افـراد              . ي مالكيت زمان بندي شده خطور نمود      عقيده
هاي تعطيالتشان را تمام وقت استفاده نمي نمايند، لذا مناسب است تا سيستمي اجرا شـود               خانه

شـوند  منـد مـي   ماني كه از امكانات اين منـازل بهـره        كه به واسطه ي آن افراد تنها براي مدت ز         
احمـدزاده بـزاز،    (هاي اين مدت را پرداخـت نماينـد         مالكيت اين منازل را داشته و صرفاً هزينه       

 ناميـده شـد بـراي اسـتفاده از          Time-sharingاز آن زمان به بعد اين سيستم كـه          ) 5، ص 1378
   .شودمنازل مسكوني در سرتاسر دنيا بكار گرفته مي

   در ايران، بـه چنـدين سـال قبـل بـاز             Time-sharingتاريخ پيدايش و استفاده از مالكيتهاي       
اي تبليغاتي در يكـي از   شمسي اطالعيه1375در تاريخ بيستم و بيست و دوم آبان ماه          . گرددمي

و از  ي ايراني معرفي نمـود      روزهاي كثيراالنتشار، براي اولين بار اين تأسيس نوبنياد را به جامعه          
آن به بعد، شركتهاي متعددي در سرتاسر ايران، بخصوص در مناطق سياحتي و زيارتي كـشور،                

  )1382قدس گويا، (. گرديدند» تايم شرينگ«ي مالكيتهاي متولي امر واگذاري و اداره
البته به نظر مي رسد بتوان تاريخچه اين نوع مالكيت در ايران را در زمانهاي دورتري يافـت                  

  ه كشاورزان براي آبياري باغـات و مـزارع خـويش از قنـات يـا چـاه آب اسـتفاده                 در گذشته ك  
جعفري (توانست از آب قنات يا چاه بهره ببرد         كردند، هر كدام از آنان در زمان مشخصي مي        مي

اين افراد در . دانست؛ در حالي كه خود را مالك آب در همان زمان مي)630، ص1378لنگرودي، 
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نمودنـد يـا اسـتفاده از آن را بـراي مـدت              يا خود از آب استفاده مي      همان مدت زمان مشخص   
  .نمودندزماني همچون يك سال در قبال عوض يا بدون عوض به ديگري واگذار مي

هـاي كهـن،   رسد كه ايران جزء اولين كشورهايي بوده كـه از زمـان   با اين اوصاف به نظر مي     
دمانش رواج داشته اسـت و لـذا بـه نظـر             در ميان مر   Time-sharingسيستم مالكيتهاي موضوع    

توان پذيرش اين تأسيس حقوقي در نظام       ي متعارف افراد، مي   استناد به رويه  با  رسد كه حتي    مي
  .حقوقي ايران را قابل توجيه دانست

  

  ها پيرامون مالكيت زماني  طرح ديدگاه-3
ي سـت بـه ارائـه     در حقوق ايـران الزم ا     ) مالكيت زماني (براي درك جايگاه مالكيت موقت      

ي آن پرداخت تا نظرات موافقين و مخالفين اين نوع مالكيت به دقت             هاي موجود درباره  ديدگاه
مطرح و بررسي گرديده و پس از آن، توجيهي مناسب از نظر فقهي و حقوقي براي اين تأسيس                  

  .حقوقي ارائه گردد
: گـردد  مالكيت مطرح مي   به طور كلي در توضيح تقييد مالكيت به زمان، دو قسم از اين نوع             

دارا شدن منفعت به تبـع عـين بـراي دوره يـا             «و  » دارا شدن عين در دوره يا مدت زمان معين        «
  .»مدت زمان معين

» دارا شدن منفعت به تبع عـين بـراي دوره يـا مـدت زمـان معـين                 «نسبت به نوع دوم يعني      
، نـوعي مالكيـت مـشاع       اختالف نظري وجود ندارد زيرا در حقيقت، اين نوع از مالكيت موقت           

مالكيت مشاع در فقـه تحـت عنـوان         . باشنداست كه در آن مالكان در عين با يكديگر سهيم مي          
 571هاي قانون مدني، ماده(مطرح شده در حقوق ايران ) 55 ق، ص 1394النجفي،  (» كتاب الشركاء «

دارا شدن  «يعني  لذا محل اصلي بحث، نوع اول مالكيت مزبور،         .  نيز پذيرفته شده است     )606تا  
باعـث  ) مالكيت زمـاني (اين قسم از مالكيت موقت     . باشدمي» عين در دوره يا مدت زمان معين      

هاي موافق و مخالف در اين زمينه گرديده است؛ زيرا اين پرسش همـواره مطـرح                طرح ديدگاه 
 است كه آيا امكان دارد كه مالكيت نسبت به عين واحد، براي اشخاص متعددي تحقـق يابـد و                  

ي خـود را    ي مالكان بتوانند تمامي اختيارات مالكانه     اي در كار نباشد و همه     در عين حال، اشاعه   
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اعمال نمايند و مضافاً اين كه نيازي به گرفتن اذن از يكديگر بـراي تـصرفات خـويش نداشـته                    

  باشند؟
  

   بررسي ديدگاه مخالفين تقييد مالكيت با زمان -1-3
 عنوان يكي از صفات مالكيت مورد بررسي قرار گرفتـه و            به» دايمي بودن «در كتب حقوقي    

  :معاني براي آن ذكر شده كه عبارتند از
  دوام مالكيت تا زمان وجود شيء مملوك -يكم
   عدم زوال مالكيت به عدم استفاده از آن-دوم
   عدم زمان دار بودن مالكيت -سوم

 معناي سوم دوام مالكيـت     .باشدمي» توقيت مالكيت «آنچه محور و اساس بحث ما در امكان         
  .داننداست كه برخي مخالف آن را ممكن و گروهي ناممكن مي

اسـتداللهاي ايـن دسـته را در دو قـسمت           . باشندمي» توقيت مالكيت «اي مخالف تحقق    عده
  :توان خالصه نمودمي

  

  : عدم امكان ثبوتي-1-1-3
 بـه عنـوان يكـي از        »دوام«آنجا كه سخن از صفات مالكيت و اوصـاف آن در ميـان اسـت،                

ش، صـص  1377 و امـامي،  102-104 ش، صـص  1374كاتوزيان، (. گرددصفات مالكيت مطرح مي  
جعفـري  (. انـد ي عناصـر آورده را در زمـره » دايمـي بـودن  « گرچه برخي از حقوقدانان،    )20-19

  ).91ش، ص1373لنگرودي، 
انـد بـي آنكـه    ا آورده را در رديـف آنهـ     » دوام«برخي تنها به ذكر اوصاف مالكيت پرداخته و         

اي ديگر تنها با اين عنوان       عده ).19-20ش، صص 1377امامي،   (دليلي بر لزوم اعتبار آن اقامه كنند      
 )102-104صص ش،1374كاتوزيان،  (اند  ، مسأله را مسلم دانسته    »طبيعت ملكيت اقتضاي دوام دارد    «كه  

  دن ملكيــت اي بــر عــدم جــواز زمــان دار بــو    و برخــي افــزون بــر ايــن ادعــا، ادلــه     
  )539-544م، صص 1967السنهوري، (اند آورده
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مدت، وصفي اسـت    «: دارد كه يكي از مخالفين مالكيت مقيد به زمان در اين زمينه اظهار مي           
. گردد؛ منشأ حق هر چه كه باشد      كه به تمامي حقوق شخصي و حقوق عيني، يكسان ملحق مي          

گـردد كـه نهايـت آن،    مقرون مي» مدت«ه  بنابراين، حق منفعت از هر چه كه ناشي شده باشد، ب          
مقـرون سـاخت و آن   » مدت«توان آن را به تنها يك حق عيني وجود دارد كه نمي       ... مرگ است 

وي همچنين . )96م، ص1958السنهوري، (» حق ملكيت است كه طبيعت آن اقتضاي دايمي بودن دارد    
  ن حــق بــاقي ايــ. حــق ملكيــت، حقــي دايمــي اســت«: دارد كــهدر جــاي ديگــري بيــان مــي

ي منطقي آن اين است كه جايز نيـست         پس نتيجه . ماند تا زماني كه شيء مملوك باقي است       مي
الـسنهوري،  (» .كه اين حق به زمان مقرون گردد؛ در غير اين صورت، ملكيت، موقت خواهد بـود                

  ).539م، ص1967

  بـودن بـسنده     ايراني در اين زمينه تنها به ذكـر تنـافي مالكيـت بـا موقـت                  برخي حقوقدانان 
ي متفاوت را از وصف دايمي بودن حق ؛ گرچه ايشان دو نتيجه)102ش، ص 1374كاتوزيان،  (اند  كرده

رسـد دو   ؛ اما به نظـر مـي      )پيشين. (اندمالكيت ذكر كرده و آنها را بدون استثناء و مطلق ندانسته          
تن حق مالكيت به    ي مذكور، يعني دوام مالكيت تا زمان وجود شيء مملوك و از ميان نرف             نتيجه

سبب عدم استفاده از آن، با زمان دار بودن مالكيت كه مورد بحـث ماسـت، ارتبـاطي نـدارد تـا              
بتوان گفت مقصودشان از مطلق و بدون استثناء نبودن صفت دوام مالكيت، معناي مـورد بحـث    

  .باشدنيز مي
د كـه طبيعـت     تا اينجا مشخص گرديد كه مخالفين زمان دار بودن مالكيت تنهـا مـدعي آننـ               

ملكيت، اقتضاي دوام دارد و به تعبير ديگر، تنها امكان ثبوتي زمان دار بودن مالكيت را منكرند،                 
اما دليلي براين ادعا از سوي آنان ارائه نگرديده است، بـه عبـارتي ديگـر كـساني كـه معتقدنـد                      

، بايـد   »داردزمانبندي با ذات و طبيعت مالكيت منافـات         «و  » دوام، مقتضاي ذات مالكيت است    «
  .)البينه علي المدعي(بر اثبات مدعاي خود دليل اقامه كنند 
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تواند موجب عدم امكان ثبـوتي تقييـد    رسد كه صرف ادعاي اقتضاي طبيعت، نمي      به نظر مي  

در مفهوم مالكيت، اخذ نشده است بنابراين صرف چنـين      » دوام«مالكيت به زمان گردد؛ چرا كه       
  .آورداي وارد نميكيت خدشهدار بودن مالادعايي بر زمان

برخي ديگر از مخالفين مالكيت زماني، دليلي فلسفي براي اثبات عدم امكان توقيت مالكيت              
 قابل تقييد به زمان نيـستند و     1اند؛ بدين شرح كه فالسفه براين عقيده اند كه جوهرها         ذكر نموده 
ي  هـم از جملـه  نآنجـايي كـه عـي   گيري آنها بكار رود و از تواند براي تعيين و اندازه  زمان نمي 

توان گفت كـه كتـاب امـروز،        به عنوان مثال نمي   . باشد، قابل تحديد به زمان نيست     جوهرها مي 
كند، اما منافع كه از اعـراض      هاي مختلف فرق نمي   چرا كه كتاب نسبت به زمان     ... كتاب فردا و    

وقت و محدود به زمان،     تواند به زمان محدود شود و بر همين اساس، تملك منفعت م           است، مي 
بنابراين تمليك موقـت عـين بـه ديگـري قابـل        .  است ولي در اعيان ممكن نمي باشد       امكانپذير

  ).م2003شريعتي، :  به نقل از488، ص1373التوحيدي، (باشد تصور نمي
ي جوهرهاست و قابل تقدير     درست است كه عين از جمله     : در پاسخ به اين ايراد بايد گفت      

. ي زمان نيست؛ اما تمليك موقت عين به معناي تقييد عـين بـه زمـان نيـست                 يلهو تعيين به وس   
نمايـد، در   توضيح آن كه وقتي شخصي، عيني را براي مدت مشخص بـه ديگـري تمليـك مـي                 

حقيقت، وي مالكيت عين را محدود به زمان كرده است نه خود عين را و تقسيم مالكيت يـك                   
از ايـن گذشـته، اگـر ايـن         . باشـد تقييد خود عـين نمـي     عين با توجه به قطعات زماني، مستلزم        

استدالل را در مورد اعيان بپذيريم و تمليك موقت اعيان را براين اساس مورد ترديد قرار دهيم،            
ها با مشكل مواجه خواهيم شد؛ زيرا اجاره به نظر بسياري از فقهـا عبـارت                در بسياري از اجاره   

از سـوي ديگـر در بـسياري از مـوارد، منفعـت      . ماست از تمليك منفعت در مقابل عوض معلو     
مثـل  . باشد؛ يعني منفعت عين مورد اجاره، خود از اعيان اسـت       مورد اجاره از اعيان خارجي مي     

پذيرش ايراد مذكور در مـورد عـدم امكـان تمليـك موقـت              . هاي آن ي درخت براي ميوه   اجاره
                                                 

به تعبير ديگـر مـاهيتي اسـت كـه چـون در      . يعني وجودش حال در موضوع نباشد     . ماهيتي است كه قائم به خود باشد       «-1
 ).71خوانساري، بي تا، ص( يافته مي شود، حال در موضوع يعني در محل نباشد؛ مانند جسم، خارج
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  لي كـه غالـب فقهـا چنـين         اعيان، مستلزم ترديد در صـحت چنـين قراردادهـايي اسـت در حـا              
  .)م2003شريعتي،  (اندهايي را صحيح و جايز دانستهاجاره

  

  : عدم امكان اثباتي-2-1-3
انـد آن اسـت كـه اگـر مالكيـت           اي از مخالفين توقيـت مالكيـت آورده       دليل ديگري كه عده   

لكيتي را  مـا . توان بدان ملتـزم شـد     گردد كه نمي  دار باشد، تالي فاسدي را منجر مي      بخواهد زمان 
چنـين مـالكيتي در مـدت       .  محدود شـده اسـت     - مثالً يكسال  -تصور نماييد كه به مدت زماني     

يكي از عناصر آن، تـصرف اسـت و افـزون بـر آن،              . يكسال، تمامي عناصر مالكيت را داراست     
بنابراين بايد تمامي اقتدارهاي يك مالك را       . تواند مملوك را از بين برده يا تلف نمايد        مالك مي 

  .  چنين شخصي كه در مدت يك سال، مالك شده است، اعطا نمودبه
تـوان  حال اگر مالك در مدت اين يك سال، مملوك را از ميان برده يا تلف كند چگونه مـي                  

براي حـل ايـن مـشكل دو       . تصور كرد كه پس از اتمام يك سال مملوك به مالك ديگر برگردد            
 بين بردن و تلف كردن مملوك را نـدارد  راه بيش نيست، يا بايد گفت كه چنين شخصي حق از      

كه در اين صورت، مالكيت، موقت نخواهد بود بلكه حق انتفاعي است كه صاحب چنين حقي                
تواند در مملوك تصرفي كند يا آن را از بين ببرد؛ يا آن كه قائـل بـر آن شـويم كـه چنـين                         نمي

لكيت دايمي اسـت نـه      شخصي حق تصرف، از بين بردن و اتالف را دارد كه در اين صورت ما              
  ).540 -541م، صص1967السنهوري، (موقت 

غالب فقيهاني كه بر بطالن مالكيت موقت پاي فشرده اند، آن را امري غيرمعقول و غير قابل                 
) م2003شـريعتي،  (انـد  تصور دانسته و بر همين اساس، مشروعيت آن را مورد ترديـد قـرار داده    

 اين دليل ذكر نموده اند اما بعيد نيـست كـه منظـور              اگرچه اين گروه، توضيح بيشتري در مورد      
  .آنان از اين سخن، اشاره به دليل فوق باشد

همان گونه كه گذشت، اين دسته از مخالفين براي مالكي كه مالكيت وي زمان دار است، دو           
راه حل را تصوير نمودند كه در ادامه هر يك از آن دو ذكر گرديده و مورد نقد و بررسي قـرار                      

  .گيردمي
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چنين مالكي حق تصرف را ندارد؛ كه در اين صورت مالك داراي حق انتفاعي اسـت                ) الف
  ).541م، ص1967السنهوري، (تواند در مملوك تصرفي كرده و آن را از بين ببرد كه نمي

  :رسد اين راه حل داراي چند ايراد به شرح آتي استبه نظر مي
ردن و تلف كردن مملوك، يكي دانـسته شـده           در اين اظهارنظر حق تصرف با از بين ب         -اول

نمود كه تصرف اعـم از تـصرف قـانوني و تـصرف             بايد توجه   . است در حالي كه چنين نيست     
عـالوه بـر ايـن، ايـشان        . باشد و ممكن است مالك را به تصرفات قانوني محدود كرد          مادي مي 

رف قـانوني و    خود معتقد است كه تصرف بايد به معناي وسيع خود بكـار رود تـا شـامل تـص                  
قرارداده و منظور از تـصرف      » حق استعمال «تصرف مادي شود اما تصرف مادي را در قلمروي          

  ).501همان، ص(. داندمي» تصرف قانوني«را 
لذا مالك تمامي   . باشدمي) سومين عنصر مالكيت  (بنابراين چنين مالكيتي داراي حق تصرف       

  .تواند انجام دهدت به ملك خويش ميتصرفات قانوني اعم از بيع، اجاره و غيره را نسب
توانـد مملـوك   ممكن است ايراد ديگري مطرح گردد و آن اين كه حال كه چنين مالكي نمي     

  .را نخواهد داشت» حق استعمال«خويش را از بين ببرد لذا 
حق استعمال، اختصاصي به حق از بـين بـردن و تلـف مملـوك               : توان گفت كه  در پاسخ مي  

ي مستقيم مالك از مال، حفظ      ي قائل مذكور، حق استعمال، اعم از استفاده       هندارد بلكه طبق گفت   
رسـد  ؛ لذا به نظر مي    )496-497همان، صص   (و صيانت و از بين بردن و تلف كردن مال است            

  .از ميان برود» حق استعمال«آنكه عنصر كه اين حقوق را نيز بتوان محدود كرد بي
يـا  » حق اسـتعمال  «ل در اعداد هر كدام از دو عنصر          حق از بين بردن و تلف كردن ما        -دوم

هايي وجود دارد كه حـق مالـك در صـورت دوام            نمونه. باشد قابل استثناء است   » حق تصرف «
در يـك مالكيـت   . باشـد ملكيت نيز مجاز از بين بردن و تلف كردن مال بدون اذن ديگران نمـي     

مايد، بايد از ديگري يا ديگـران اذن        مشاع، هر يك از مالكان مشاع كه بخواهد مملوك را تلف ن           
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توان به صرف آن كه مالك در چنين مالكيتي حق از بين بردن و تلف مـال را  حال آيا مي . بگيرد
  ندارد، ملكيت مشاع را منكر گرديد؟

شخصي منزل مسكوني خـويش را بـه مـدت ده           . توان يافت مثال ديگر را در عقد اجاره مي      
توانـد منـزل را   يعي است كه مالـك در طـي ايـن مـدت نمـي       دهد؛ طب سال به ديگري اجاره مي    

وي محدود گشته است؛ اما آيـا       » حق تصرف «يا  » حق استعمال «در اين صورت    . تخريب نمايد 
  آورد؟اي بر حق مالكيت چنين مالكي وارد ميچنين محدوديتي خدشه

رفتن يكـي از    شود كه تحديد مالكيت به زمان، موجب از بين          بنابراين چنين نتيجه گرفته مي    
نخواهد شد بلكه باعث تحديـد يكـي از عناصـر           ) حق استعمال يا حق تصرف    (عناصر مالكيت   

هايي نيز  خواهد بود و محدود ساختن يكي از عناصر نه تنها اشكالي نخواهد داشت بلكه نمونه              
  ).114-115ش، صص1378احمدزاده بزاز، (دارد 

ت مقيـد بـه زمـان، بـراي مالـك چنـين              راه حل ديگري كه اين دسته از مخالفين مالكي         )ب
، كه در اين    اندشدهرا براي چنين مالكي قائل      » حق تصرف «است كه   اين  دهند  مالكيتي ارائه مي  

   ).541م، ص1967السنهوري، (صورت مالكيت وي دائمي خواهد بود 
 اين امر بايد ثابت گردد كه به چه دليل اگر مـالكي،           . رسد اين دليل عين مدعاست    به نظر مي  

ممكـن اسـت شخـصي داراي حـق         . داشته باشد، مالكيت وي دايمي خواهد بود      » حق تصرف «
اي البته اگر انتقـال مالكيـت بـه گونـه    . تصرف باشد ولي در عين حال مالكيت وي دائمي نباشد   

 مثالً نه حق تصرفات مادي داشته باشد و         -باشد كه يكي از عناصر، براي آن وجود نداشته باشد         
نوني، در اين صورت مالكيتي براي وي بوجود نيامده است؛ نه مالكيت دائـم       نه حق تصرفات قا   
  .و نه مالكيت موقت

  

  ه موافقين تقييد مالكيت به زمانا بررسي ديدگ-2-3
طباطبـايي  (انـد   برخي از فقيهان و حقوقدانان از توقيت يا زمان دار بودن مالكيت سـخن گفتـه               

گرچه عبـارات آنـان در ايـن بـاب يكـسان        . )91 ص ش،1373 و جعفري لنگـرودي،      64ش، ص 1378يزدي،  
توان مالكيت را به زمان مقيد نمود؛ خواه        نيست اما همگي در اين مطلب اتفاق نظر دارند كه مي          
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 )224ش، ص 1376طباطبـايي يـزدي،     ( .ي آن توقيـت باشـد     توقيت صريح رخ دهد يا تقييدي كه نتيجه       

رخي ناظر به امكان اثباتي مالكيت زماني است     برخي از سخنان موافقين ناظر به امكان ثبوتي و ب         
  .كه در ادامه مطرح و به تجزيه و تحليل آنها خواهيم پرداخت

  : امكان ثبوتي-1-2-3
همن گونه كه گذشت، برخي از مخالفين مالكيت موقت زماني، قائل به عـدم امكـان ثبـوتي            

ي آنان بـه    اما گفته . ام دارد زعم آنان طبيعت مالكيت اقتضاي دو     اين نوع مالكيت بودند؛ زيرا به       
توقيـت  «: موافقين امكان ثبوتي نيز ادعـا دارنـد كـه         . ي دليل مردود شناخته شد    جهت عدم اقامه  

 و جعفـري لنگـرودي،    224ش، ص 1376طباطبـايي يـزدي،     (» .ملكيت با طبيعت آن منافـات نـدارد       
  )91ش، ص1373

ندارند لـذا قـول هـيچ يـك از          رسد كه هيچ كدام از طرفين دليلي بر مدعاي خود           به نظر مي  
چـه كـسي   : اما با اندك تأملي بايد ادعاي هر كدام را تحليل كرد كه اوالً. آنان معتبر نخواهد بود  

توانـد بـر اثبـات      آيا طرفي كه قول او مخالف اصل است مـي         : ي دليل است و ثانياً    نيازمند اقامه 
  مدعاي خود، دليلي اقامه كند يا خير؟

 توقيت مالكيت دقت شود، معلوم خواهد شد كه آنان به دنبال اثبـات              اگر در ادعاي مخالفين   
اقتضاي چنـين   » دايمي بودن «به عبارت ديگر مخالفين بايد ثابت كنند كه         . امري وجودي هستند  

اين مـدعا   . تأسيسي است و به ديگر سخن، آنان بايد تنافي ميان مالكيت و توقيت را اثبات كنند               
از طرف ديگر . ت كه مدعي بايد براي اثبات آن، دليل اقامه نمايدبيانگر ادعاي امري وجودي اس   

بـه بيـان    . موافقين مالكيت زماني معتقدند كه ميان توقيت و مفهوم مالكيت تنافي وجـود نـدارد              
ي دليـل را داشـت      ديگر آنان به دنبال اثبات امري وجودي نيستند؛ لذا نبايد از آنان انتظار اقامـه              

البته ادعاي اين گروه در مقـام ثبـوت نيـازي بـه دليـل       .  اصل عدم است   ي آنان مطابق  زيرا گفته 
  ي وقـوع   البتـه اثبـات آن بـه واسـطه        . ي دليـل كننـد    ندارد ولي بايد بتوانند در مقام اثبات، اقامه       

هايي در خارج ممكن است زيرا اثر اين گونه امور اعتباري در مقام اثبات و خارج اسـت،                  نمونه
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گذار، عقالء و افراد جامعه براي رفع نيازهاي اجتمـاعي بـه اعتبـار چنـين                به دليل آن كه قانون      
   .پردازنداموري مي

» مالكيت موقت «اوالً قول مخالفين    : شودبا توجه به آنچه گفته شد، پاسخ دو پرسش داده مي          
اند براي ادعـاي خـود      ي اثبات امري وجودي هستند و ثانياً نتوانسته       عخالف اصل است زيرا مد    

اما قول موافقين   . اند خالف اصل عدم را اثبات كنند       اقامه كنند و به عبارت ديگر نتوانسته       دليلي
موافق اصل عدم است؛ زيرا آنان منكر آن هستند كه مالكيـت اقتـضاي دوام را                » مالكيت موقت «

در تعريـف   » دوام«افزون بر آن در تعاريف مختلفي كه از مالكيت گذشت معلوم شد كـه               . دارد
حال چگونه ممكن است چيزي اقتضاي مالكيت باشـد و در تعريـف             . خذ نشده است  مالكيت ا 

  اخذ نشود؟
در پاسخ به ايـن اشـكال كـه چگونـه           ) ره(بر همين اساس است كه مرحوم صاحب جواهر         

به واقـف يـا   » من ينقرض غالبا«ممكن است موقوفه پس از انقراض موقوف عليهم در وقف بر        
ردد؛ و دليلي كه بر اين اشكال اقامه شده كه در ايـن فـرض      ي او در صورت فوت وي برگ      ورثه

آيد كه مالكيت عين دايمي نباشد و هرگاه شيء از مالكيت فردي خارج شد، بازگـشت                الزم مي 
ادعاي دوام مالكيت عين، واضحه الفـساد اسـت         : دارد كه آن نياز به سبب جديد دارد؛ اظهار مي       
 اقتضاء  -ني مدت زماني كه مالكيت مقيد به آن است         يع -چرا كه سبب ناقل تنها به همين مقدار       

دارد نه بيش از آن و برگشت به ملكيت مالك سابق، همانند برگشت به سـبب فـسخ از طريـق                     
  ).55-58ق، ص1394النجفي، (باشد اقاله يا خيار است كه سبب آن مملك جديد نمي

. يت مالكيـت وجـود نـدارد      رسد از نظر ثبوتي، اشكال در توق      بنابر آنچه بيان شد، به نظر مي      
افزون بر عدم اشكال ثبوتي، اين نوع مالكيت، اثباتاً هم واقـع شـده اسـت كـه در قـسمت دوم                      

هايي از مالكيت موقت هـم آورده      گيرد و نمونه  همين بحث امكان اثباتي آن مورد بحث قرار مي        
  .خواهد شد
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  : امكان اثباتي-2-2-3

هـايي از آن در فقـه       ، وقوع نمونـه   )الكيت زماني م(مهمترين دليل مشروعيت مالكيت موقت      
  .باشداسالمي مي

هايي از اين تأسـيس در      براي امكان اثباتي مالكيت موقت، همين مقدار كافي است كه نمونه          
  .پردازيمهايي از اين نوع مالكيت ميخارج ارائه گردد، لذا به ذكر نمونه

  :شوند عبارتند ازت موقت مشاهده ميهايي از مالكيچند تأسيس حقوقي كه به عنوان نمونه
  .صلح مشروط-5 وقف؛     -4بيع شرط؛     -3اجاره؛     -2 بدل حيلوله؛       -1

  .پردازيماينك به شرح هر يك از آنها به صورت مختصر مي
  

  : بدله حيلوله-1-2-2-3
 عـين   ي غصب، هرگاه غاصب به جهتي از جهـات نتوانـد          ابتدا بايد بيان داشت كه در مسأله      

بـدل  «ايـن بـدل را   . مغصوب را كه وجود دارد، به مالك آن رد نمايد، بايـد بـدل آنـرا بپـردازد              
  .گويند» حيلوله

برخي بدل حيلولـه را ملـك مالـك مـال           . مالكيت بدل حيلوله، مورد اختالف ميان فقهاست      
ف ي تـصر   و برخي ديگر تنها اباحـه      )80ق، ص 1391الموسوي البجنوردي،   (دانند  غصب شده مي  

ي  بـه نظـر دسـته      )76ق،ص1410الموسـوي الخمينـي،     (اند  در آن را براي مالك عين ثابت دانسته       
شـود و بـه     نخست، بدل حيلوله، غرامت و خسارتي است كه به مالك مـال مغـصوب داده مـي                

   آيد ولي مالكيت وي بر بدل حيلوله، دائمـي و مـستمر نبـوده بلكـه موقـت                 مالكيت وي در مي   
 ديگر اين مالكيت صرفاً تا زمان تعذر رد يا استرداد مال مغصوب باقي است               به عبارت . باشدمي

كنـد كـه    زيرا بدل حيلوله نوعي غرامت و تدارك خسارت است و فقط بر مقداري صـدق مـي                
از طرف ديگر در اين گونه موارد مال موجود است و در مورد اصـل               . خسارت وارد شده است   

ت، محدود به زمان معيني است و تدارك آن هم تـا            مال هم خسارتي وارد نشده است و خسار       
  ).80ق، ص1391الموسوي البجنوردي، ( زماني است كه سلطنت مالك بر مال باز گردد
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بنابراين چنان كه مشاهده گرديد، مالكيت موقت در بدل حيلوله تحقق يافتـه و برخـي فقهـا      
  .اندبدان معتقد شده

  

   اجاره-2-2-2-3
اي از فقها، منفعت را     توضيح آن كه عده   . اندي تمليك موقت دانسته   برخي فقها، اجاره را نوع    

به نظر اين عـده، اجـاره       . اندقابل تمليك ندانسته و لذا تعريف مشهور اجاره را نادرست شمرده          
باشد؛ در مقابل بيع كه آن را تمليك عـين          مي» تمليك عين در جهت خاص و مدت مخصوص       «

مرحوم اصـفهاني ايـن     . داننداص و مدت مخصوص مي    از همه جهات، بدون تقييد به جهت خ       
اصفهاني، (. قول را به برخي از معاصران خود نسبت داده و سپس به پاسخگويي آن پرداخته است               

  )4ق، ص1409

اگرچه تعريف فوق از اجاره، تعريف نادرستي است چـرا كـه منفعـت نيـز همچـون عـين،                    
گفت كه تمليك موقت عين در نظر اين عـده          توان  مستقيماً قابل تمليك است اما به هر حال مي        

  .از فقها امري ممكن و مشروع بوده است
  

   بيع شرط-3-2-2-3
  بـراي آن كـه بتـوان بـه         . توان بيـع شـرط دانـست      را مي » مالكيت موقت «هاي  يكي از نمونه  

اثبات كـرد، ذيـل دو بنـد بـه          » مالكيت موقت «را براي   » بيع شرط «اي شايسته، نمونه بودن     گونه
  :سي آن پرداخته خواهد شدبرر

  . آثار بيع شرط- تعريف بيع شرط؛                      دوم-اول
  

   تعريف بيع شرط-اول
رسـد  قانون مدني، بيع شرط را شناسانده است و به نظـر مـي             458يقانونگذار ايران در ماده   

  .ي قانوني و توضيحي مختصر براي شناساندن بيع شرط كافي باشدآوردن ماده
  :دارد قانون مدني ايران در مورد بيع شرط بيان مي458ي هماد
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توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را             در عقد بيع، متعاملين مي    «

تواننـد  خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشـد و همچنـين مـي        به مشتري رد كند،     
ا رد كرده خيار فسخ معامله را نسبت به تمـام يـا بعـض               شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن ر       

در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بـود و هرگـاه نـسبت بـه                  . مبيع داشته باشد  
  .»ثمن، قيد تمام يا بعض نشده باشد، خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن

فروخته و در ضمن عقـد، شـرط        » ب« خويش را به     منزل مسكوني » الف«مثالً فرض نماييد    
برگردانـد، حـق    ) مـشتري (» ب«تمام ثمن را بـه      ) بايع(» الف«شود كه هرگاه پس از شش ماه،        

يابـد و بـه    در اين صورت بيع شرط تحقـق مـي        . فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد        
شود و هر كدام    مي مقتضاي قواعد، بايع از زمان انعقاد عقد، مالك ثمن و مشتري نيز مالك مبيع             

 بر آن است كه تمامي اركان بيع، محقق اسـت؛           فرض. توانند از منافع ثمن و مبيع بهره ببرند       مي
اما اين بيع با ديگر انواع بيع تفاوتي دارد كه از آثار آن مي تـوان بـه                  . شودلذا آثار آن مترتب مي    

  .اين تفاوت پي برد
  

   آثار بيع شرط -دوم
تواند همه گونـه تـصرف در آن انجـام          كه مالك شيءاي باشد مي    مطابق قواعد، هر شخصي     

.  اما در بيـع شـرط چنـين نيـست          1) قانون مدني  30ي  ماده(دهد؛ اعم از تصرفات مادي و حقوقي      
گرچه بيع شرط داراي آثار زيادي است؛ ولي تنها به دو اثر به ظاهر متفاوت آن، متناسب با اين                   

  .شودبحث اشاره مي
   به مشتري به مجرد انعقاد عقد بيعانتقال مبيع) الف

رسد قانونگذار براي دفـع     گرچه اين اثر مربوط به خود بيع است نه بيع شرط، اما به نظر مي              
دهند يا يقين دارند كه مبيع اين توهم كه ممكن است گفته شود طرفين از همان ابتدا احتمال مي   

                                                 
هر مالكي نسبت به ما يملك خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مـواردي كـه   «: قانون مدني ) 30(ي   ماده -1

 ».قانون استثناء كرده باشد
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 لذا در   1) قانون مدني  459ي  ماده(. ستبه بايع بازخواهد گشت، اين اثر را براي بيع شرط آورده ا           
استفاده كرده است و انتقـال   » مالك قطعي مبيع  «و  » بيع، قطعي شده  «همين ماده از عباراتي مانند      

  .مالكيت و نيز نماآت حاصله از حين عقد تا حين فسخ را از آن مشتري داشته است
  

  منع مشتري از تصرفات منافي با خيار) ب
تواند در مبيـع تـصرفي كـه        در بيع شرط، مشتري نمي    «: ن مدني ايران   قانو 460ي  مطابق ماده 

ي  و مـاده   362ياين اثر بـرخالف بنـد اول مـاده        . »منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال بنمايد        
قـانون  ) 362(ي  مطابق بنـد اول مـاده     .  قانون مدني است   30ي قانون مدني و موافق با ماده      459

ز آن مشتري بودن ملكيت مبيع و از آن بايع بودن ملكيت ثمن به مجرد  ا«مدني يكي از آثار بيع،      
.  قانون مدني نيز همين اثر را در مورد بيع شرط تأكيد كرده اسـت              459ي  ماده. »وقوع بيع است  

مالك را از بسياري    » از قبيل نقل و انتقال و غيره      « قانون مدني با عبارت      460يدر حالي كه ماده   
قـانون  ) 30(ي  كند و اين امر بـا مفـاد مـاده         انند فروش و تخريب، منع مي     از تصرفات مالكانه م   
  .مدني در تطابق است

شود كه مالكيت موقت در حقـوق كـشور   پس از بيان اين دو اثر به ظاهر متفاوت، معلوم مي 
 سـومين   –) اخـراج از ملكيـت    (ما پذيرفته شده است؛ آن هم مالكيتي كه مالك از حق تصرف             

 - اولين عنـصر حـق تـصرف       - و تخريب كه ازنمادهاي بارز حق استعمال       -عنصر حق مالكيت  
  .رسد كه بيع شرط، بهترين مثال براي مالكيت زماني استبه نظر مي. باشداست، محروم مي

 بـا   )330-331ش، صـص  1371،  ان و  همـ    172-181ش، صـص  1376كاتوزيـان،   (برخي از حقوقدانان    
 انتقال مالكيت مبيع به مشتري، را با تمـسك          -يع شرط اند كه اولين اثر ب    تالش بسيار بر آن شده    

رسـد  نفي كنند؛ اما به نظر مي     ) معامله با حق استرداد   ( قانون ثبت اسناد و امالك       34و33به مواد   

                                                 
شود با قيد خيار بـراي بـايع،   در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملك مشتري مي         «: داردقانون مدني مقرر مي   ) 459(ي   ماده -1

بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد، بيع، قطعي شده و مـشتري                    
ا استرداد كند از حين فـسخ، مبيـع مـال         گردد و اگر بالعكس، بايع به شرايط مزبور عمل نمايد و مبيع ر            مالك قطعي مبيع مي   

 ».ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است. بايع خواهد شد
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سخ فـ  اصالحي قانون ثبـت،  34 و33توان به سادگي پذيرفت كه بيع شرط با حكم مواد       كه نمي 

نماآت و منـافع حاصـله از        قانون مدني كه     459ي  بخصوص با توجه به ماده    . ضمني شده باشد  
هر چند كه ايشان با توجيهي، كـه خـود جـاي    . داندحين عقد تا حين فسخ را از آن مشتري مي     

يابد و هم نماآت و منـافع       نمي تأمل دارد، هم قائل شده است كه مالكيت مبيع به مشتري انتقال           
  ).179-181ش، صص1376كاتوزيان، (. دانداز زمان عقد تا زمان فسخ را از آن مشتري مي

در هر حال به فرض هم كه از نظر قانوني معلوم شود كه در بيـع شـرط، مالكيـت مبيـع بـه                  
ي آن انتقـال مالكيـت   شود؛ از ديد فقيهان، اين معامله با عنوان بيعي كه نتيجه        مشتري منتقل نمي  

توان آن را يكـي از       مي مبيع به مشتري در مدت زمان معلوم باشد، معتبر است و در هر صورت             
  .هاي مالكيت موقت برشمردنمونه

  

   وقف-4-2-2-3
وقـف عبـارت    «: دارداين ماده بيـان مـي     .  قانون مدني تعريف شده است     55ي  وقف در ماده  

مطالبي كه در اطراف وقف بايـد بحـث         » است از اينكه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود          
امـا در اينجـا صـرفاً بـه ذكـر      . فته تا ماهيت و احكـام آن شود، فراوان است؛ از سير تاريخي گر     

  .پردازيم كه در تبيين مطالب اين تحقيق دخالت دارندنكاتي مي
   )53ق، ص1394النجفــي، (انــد خوانــده» دوام«بــا توجــه بــه ايــن كــه يكــي از شــرايط وقــف را 

 نگاه اول ممكـن     در. تقسيم نمود » وقف منقطع «و  » وقف مؤبد «توان وقف را از اين منظر به        مي
به عنوان شرط وقف، جايي بـراي صـحت وقـف    » دوام«است چنين به نظر برسد كه قرار دادن  

، اين ترديد به آسـاني زدوده       »دوام«گذارد؛ ولي با اندكي تأمل در منظور فقها از          منقطع باقي نمي  
 شخـصي اسـت   ميعني مقيد كردن بـه مـدت زمـان          » توقيت صريح «شود؛ زيرا مقصود آنان،     مي

محـدود شـدن مـدت    «اي باشد كه برگشت آن به ؛ نه آن كه وقف به گونه   )53-58همان، صص   (
ش، 1339بروجـردي،   (بر همين اسـاس اسـت كـه بـه قـول برخـي از حقوقـدانان                  . باشد» وقف
وقف «باشد و   ، شرط برگشت موقوفه به واقف در موقع احتياج، نزد مشهور صحيح مي            )285ص
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ي كه پس از مدتي نخواهد بود، از ديدگاه برخي فقيهـان صـحيح             يعني كس » بر من ينقرض غالباً   
رسد كـه برخـي فراتـر از ايـن           اگرچه به نظر مي    .)55-58ق، صص 1394النجفي،  (به شمار رفته است     

اند، اما چنين نظري برخالف مـشهور  ديدگاه، وقف با توقيت صريح را هم بدون اشكال پنداشته      
  .)55همان، ص( بلكه برخالف اجماع است

هاي قابل ذكر در وقف كه بتواند توجيه مناسبي براي پـذيرش توقيـت مالكيـت بـه               از نمونه 
اگرچـه در مالكيـت     . توان وقف منقطع اآلخر و وقف منقطع الوسـط اشـاره نمـود            شمار آيد مي  

گروهي و آنچه كه    ) داندكه وقف را داراي شخصيت حقوقي مستقل مي       (وقف در قانون اوقاف     
 و انجوي نـژاد،  91ق، ص1394النجفي، () مالكيت موقوف عليهم نسبت به عين موقوفه(از فقها معتقدند  

اختالف است، ليكن اين نوع مالكيت در دو نمونه وقـف مـورد اشـاره، همـان                  )381ش، ص 1374
  .باشدمالكيت موقت مي

  

   صلح مشروط-5-2-2-3
ي آن،  عقود آمده است؛ هر چند كـه نتيجـه        صلح يكي از عقود معين است كه در كنار ديگر           

افزون بر آن كه فقها به اين مطلب اذعان دارنـد           . مفاد عقود ديگري مانند بيع، هبه يا اجاره باشد        
  ايــن نظــر را بيــان   7581 و 760هــاي، قــانون مــدني نيــز در مــاده   )212ق، ص1394النجفــي، (

  عقـدي الزم اسـت، شـرط را        از سوي ديگر قرار دادن شرط در ضمن عقد صـلح كـه              . داردمي
باشد، مشروط عليه بايد فعل شرط شده را انجام دهد و           » شرط فعل «حال اگر   . كندالوفا مي الزم
بـرهمين اسـاس اسـت كـه يكـي از           . باشد، امر مشروط تحقق خواهد يافـت      » شرط نتيجه «اگر  

                                                 
ي معامالت را كه به جاي آن واقع شده اسـت  صلح در مقام معامالت هر چند نيتجه  :  قانون مدني مقررداشته   758ي   ماده -1

امله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجة آن همان               دهد ليكن شرايط و احكام خاصة آن مع       مي
  .»نتيجة بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصة بيع مجري شود

  صلح، عقد الزم است، اگرچه در مقـام عقـود جـائزه واقـع شـده باشـد و بـر هـم                       «: دارد قانون مدني اظهار مي    760ي  ماده
 .» در موارد فسخ به خيار يا اقالهخورد مگرنمي
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. فته اسـت  ي صلح مشروط، ملكيت موقت را پذير      ز اول در پاسخ به دو سوال درباره       افقهاي طر 

   1:ها زير دو عنوان مورد بررسي قرار گرفته استاين سؤال و جواب
   شرط خيار فسخ براي مدت معين ضمن عقد صلح؛-يك
  . شرط خيار فسخ مادام الحيات، ضمن عقد صلح-دو

  

  : توجيه نظري توقيت مالكيت-4
ن شـدن ايـن     هاي مخالفين و موافقين تقييد مالكيت بـا زمـان و روشـ            ي ديدگاه پس از ارايه  

هـايي  ي نمونه مطلب كه هم ثبوتاً و هم اثباتاً اين تأسيس حقوقي بالاشكال است و پس از ارائه               
ي توجيـه نظـري ايـن       الزمـه . پـردازيم از مالكيت موقت به توجيه نظري اين نوع مالكيـت مـي           

  تأسيس حقوقي جديد، بررسي مباني مشروعيت آن است كـه در ايـن قـسمت از بحـث بـه آن                    
  .ازيمپردمي

  

   بررسي مباني مشروعيت مالكيت زماني-1-4
تـوان در دو بحـث ذيـل تقـسيم          بررسي مبناي مشروعيت مالكيت مقيد شده به زمان را مـي          

  :بندي و خالصه نمود
   بررسي مباني مشروعيت حقوقي؛-اول
   بررسي مباني مشروعيت فقهي؛-دوم

  

   بررسي مباني مشروعيت حقوقي تقييد مالكيت با زمان-1-1-4
اصـل  «،  »اصل حاكميـت اراده   «اين قسم از مالكيت، از لحاظ حقوقي، مشروعيت خود را از            

بناي عقـالء و    «،  »دكترين حقوقي «،  »قانون«،  »اصل آزادي در قراردادها   «،  »نفوذ و اعتبار تعهدات   
  كـه در سـطور آتـي بـه شـرح مختـصر هـر يـك                 . نمايداخذ مي » عرف«و  » ضرورت اجتماعي 

  :پردازيممي
  

                                                 
 .246 و244و243ش، صص1376طباطبايي يزدي، :  براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به -1
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  : اصل حاكميت اراده-1-1-1-4
  بـه عبـارت ديگـر      . يكي از مباني مشروعيت حقوقي مالكيت زمـاني، حاكميـت اراده اسـت            

طبيعـي اسـت بـراي آن كـه     . تواند به تحقق اين چنين مالكيتي منجر گـردد      ي اشخاص مي  اراده
» رادها«و  » حاكميت«بايست دو جزء آن، يعني      بتوان از حاكميت اراده، مفهومي به دست داد، مي        

  .تحليل شود
  

   حاكميت–يك 
به طور مثال هرگـاه گفتـه شـود         . ، سلطه و اقتدار است    »حاكميت«رسد مقصود از    به نظر مي  

فالن شخص بر فالن منطقه حاكم است، به معناي آن است كه بر آن منطقه، سـلطه و اقتـداري                    
شـود مفـاد آن   فته ميسلطنت هم كه گي در قاعده. تواند آنچه را بخواهد انجام دهد  دارد كه مي  

تواند در اموال خود هرگونـه    سلطه و اقتدار بر اموال است، همين معنا مراد است كه شخص مي            
  .تصرفي را انجام دهد

  

   اراده-دو
. از اين واژه در مباحث فلسفي، روانشناسي و حقوقي تعاريف متعددي ارائه گرديـده اسـت               

ي راده، حركت نفس براي ايجـاد يـك پديـده         ا«: اما يك تعريف نسبتاً جامع از آن اين است كه         
  .)24ش، ص1370حائري، (» حقوقي، است، پس از تصديق منفعت آن

  برخي پس از بررسي معناي لغـوي اراده و بررسـي آن در حقـوق فرانـسه، بـه ايـن نتيجـه                       
منظور از اراده كه حاكميت آن به عنوان اصل مورد بررسي قـرار دارد، بـه معنـي                  «اند كه   رسيده
  ).57ش، ص1377شهيدي، (» ي انشايي يعني قصد انشاء استهاراد

كافي نباشـد   » اصل حاكميت اراده  «رسد اين معاني از اراده براي رسيدن به مفهوم          به نظر مي  
تواند مال خود را اتالف كند بي آن كه منفعتي در اين كار يا قصد انـشايي بـه                   چرا كه انسان مي   

تر از دو تعريف مذكور ارائه گردد، تـا مفهـوم اصـل    ي وسيعبنابراين بايد مفهوم. آن داشته باشد 
شايد بتـوان گفـت اراده از معنـاي لغـوي خـود يعنـي               . حاكميت اراده به خوبي شناسانده شود     
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جدا نشده است اما آنچه كه بايد بررسي شود آن اسـت كـه ايـن خواسـتن در چـه                      » خواستن«

توانـد  شود لذا هر كـس مـي      ق بحث مي  ي حقو اي است؟ در اينجا از اراده در محدوده       محدوده
خواست خود را نسبت به اموال و اعمال خود اِعمال كنـد و ايـن همـان معنـايي اسـت كـه از                        

  .شودي سلطنت به دست داده ميقاعده
شود، ي سلطنت روشن مي   با توجه به مطالب گفته شده، مفهوم اصل حاكميت اراده يا قاعده           

آنگاه . رود اقتدار و سلطه به انجام هرگونه قرارداد به كار مي     تر از حاكميت اراده در معناي وسيع    
ي انسان بر اموال و اعمال خودش حاكم است، به اين معنا است كـه وي                شود اراده كه گفته مي  

تواند اين اراده را از طريق انجام قرارداد، استفاده نكردن و يا حتي از بين بردن آن، بي آن كه                    مي
 قـانون مـدني هـم بيـانگر         30ي  رسد كه مـاده   به نظر مي  . اشد اعمال كند  منفعتي در پي داشته ب    

هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر             «: همين مطلب است  
  .»در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد

جلـي  ي سلطنت، بايد گفت يكي از مظاهر ت       پس از رسيدن به مفهوم حاكميت اراده يا قاعده        
تواند انتقال مالكيت عين يا انتقال منفعت به تبع عـين متعلـق بـه خـويش، در دوره يـا               اراده مي 

توان يكي از مباني مشروعيت توقيت مالكيـت را،         بنابراين مي . مدت زمان معين به ديگران باشد     
  .ي سلطنت دانستحاكميت اراده يا قاعده

  

   اصل نفوذ و اعتبار تعهدات-2-1-1-4
هر معامله كه واقع شـده باشـد محمـول بـر صـحت              «: دارد قانون مدني مقرر مي    223يماده

  ي فقهـي   ي قـانوني، مـدلول قاعـده      مفـاد ايـن مـاده     . »است، مگر اينكه فـساد آن معلـوم شـود         
است كه براي جلوگيري از تكرار بدون دليل مطلب، به شرح اصل مذكور ضمن              » الصحهاصاله«

  . پرداختبيان مباني مشروعيت فقهي خواهيم
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   اصل آزادي در قراردادها-3-1-1-4
ها در روابط اجتماعي خويش نيازمند آن       در مورد مفهوم اين اصل، بايد بيان داشت كه انسان         

هاي خود را با يكديگر مبادله نمايند چرا كه هيچ فـردي بـه تنهـايي قـادر بـه                    هستند كه دارايي  
يي، برآورده ساختن نيازها با داد و ستد انجام         در جوامع ابتدا  . فراهم آوردن مايحتاج خود نيست    

ي برطـرف   در اثر پيشرفت جوامع هم نيازهاي جديـدتر پديـد آمـد و هـم طريقـه                . پذيرفتمي
اي پس قراردادها وسـيله   . هاي پيچيده گرايش پيدا كرد    هاي ساده به راه   ساختن اين نيازها از راه    

داد و  «در جوامع اوليه اين قراردادهـا در قالـب          . اندها بوده هاي انسان براي رفع برخي نيازمندي   
پـذيرفت ولـي امـروزه افـزون بـر آن قراردادهـاي ابتـدايي، از            اي ساده انجام مـي    به گونه » ستد

رود كه هر كدام از آنها ممكن است به چندين قـرارداد تجزيـه              اي سخن مي  قراردادهاي پيچيده 
  .شود

ي امـروزي،  امع اوليه گرفته تا معامالت پيچيدهو ستدهاي جو   در تمامي اين قراردادها از داد     
اي البته برخي مواقع اين آزادي به گونـه       . ها، جايگاهي برجسته داشته است    اراده و آزادي انسان   

شد كه فقط اعمال حقوقي برشمرده شده از سوي قانونگذار، راه انعقاد قرارداد براي              محدود مي 
ي ايـن آزادي    ت صـريح بـا قـانون، محـدود كننـده          همگان يا برخي افراد بود و گاه عدم مخالف        

  .گرديدمحسوب مي
 قانون مدني متجلي شـده آن       10كه در ماده  » اصل آزادي در قراردادها   «به هر حال مقصود از      

است كه انسان در انجام اعمال حقـوقي آزاد اسـت و ايـن، قـصد و رضـايت افـراد اسـت كـه              
همـان  » اصـل آزادي در قراردادهـا     «توان گفت   يبه تعبير ديگر م   . سرمنشاء انعقاد قراردادهاست  

  .»حاكميت اراده«است نه » حاكميت اراده در اعمال حقوقي«
ي اجتمـاعي مفيـد در حقـوق ايـران          اگرچه اصل آزادي در قراردادها به عنوان يـك وسـيله          

. جايي محترم است كه با نظام اجتماعي و حقوقي معارض نباشـد           پذيرفته شده؛ اما اين اصل تا       
قانون مدني نفوذ قراردادهاي خصوصي را منوط به عـدم مخالفـت صـريح بـا قـانون               10يهماد

تواند قوانين خارجي و يـا      محكمه نمي «:  قانون مدني نيز آمده است     975يدر ماده . دانسته است 
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دار كـردن    جريحـه  ه حـسنه بـوده و يـا بـه واسـط           اخالققراردادهاي خصوصي را كه برخالف      

شـود، بـه موقـع اجـرا        لت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مـي        احساسات جامعه يا به ع    
 بنابراين سه عامل خارج از قرارداد يعنـي         .»اگرچه اجراء قوانين مزبور اصوالً مجاز باشد      . گذارد

  .سازندقانون، نظم عمومي و اخالق حسنه آزادي در قراردادها را محدود مي
از اين موانع سه گانه روبرو گردد؛ چرا كـه          رسد كه تقييد مالكيت با هيچ يك        اما به نظر نمي   

قوانين موضوعه و الزامات شارع مقدس، اين چنين قراردادهايي را منع ننمـوده اسـت؛ موجـب             
گردد و مغاير با مـوازين اخـالق اسـالمي          اخالل در امور اداري، اقتصادي و سياسي جامعه نمي        

  .باشدهم نمي
هـاي توجيـه مالكيـت      تـوان از راه   فت كه مـي   پس از بررسي اصل آزادي در قرارداد، بايد گ        

موقت و مباني مشروعيت آن، همين اصل را برشمرد و چنانچه دو نفـر طـي قـراردادي توافـق                    
قسم دوم از مالكيت (يا منفعت به تبع عين ) قسم اول از مالكيت موقت(نمايند كه مالكيت عين   

 نافـذ بـوده، آثـار آن مترتـب     در مقابل عوض يا بدون عوض انتقال يابد، چنين اقـدامي         ) موقت
  ي حقـوق خـصوصي اسـت كـه       بحث از مالكيت موقـت در محـدوده       : خواهد شد چرا كه اوالً    

مخالفت صـريح بـا     : گيرد و ثانياً   قانون مدني، قرارداد متضمن اين تأسيس را در بر مي          10يماده
  ه مطـابق   نـين قـراردادي در قـانون منـع نـشده اسـت بلكـ              چآيد زيرا نـه تنهـا       قانون پيش نمي  

  .تواند هرگونه تصرفي در مايملك خويش انجام دهد قانون مدني مالك مي30ي ماده
  

  : قانون-4-1-1-1-4
امكان تحديد مالكيت به قيد زمان در صلح موقت منافع و اجاره، حجتي اسـت قـانوني بـر                    

ي اشـياء   هدر اجـار  «: دارد قانون مـدني مقـرر مـي       468ي  ماده. امكان تقييد نهاد مالكيت با زمان     
ي استحـصال    آن قانون اجاره   758ي  و ماده » .ال اجاره باطل است   مدت اجاره بايد معين شود واِ     

  .ي تمامي عقود، از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطاء كرده استنتيجه
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در عقد اجاره، عدم تعيين مدت و زمان براي مالكيت مـستأجر نـسبت بـه منـافع، ضـمانت                    
 قـانون   758ي   را در پي دارد و در عقد صلح منافع، هـر چنـد مـستفاد از مـاده                  »بطالن«اجراي  

يادشده، تعيين مدت، شرط صحت عقد نيست و فقـط در صـلح ابـدي منـافع بـا حفـظ عـين،             
گردد؛ اما با عنايت به قبـول       با اشكال روبرو بوده و وضعيت حقوقي عقد مردد مي         » ماليت عين «

ود، امكان تحديـد مالكيـت بـه زمـان، از مـشروعيت قـانوني       تقييد و توقيت مالكيت در اين عق  
برخوردار است و بايد پذيرفت كه قوانين ايران، نه تنها مالكيت را به عنـصر دوام مقيـد نكـرده                    

 قانون مدني، توقيت آن را تجويز و        514 و   508،  468،  51است؛ بلكه در مواردي همچون مواد       
  .حتي گاه ضروري اعالم نموده است

  

  : دكترين حقوقي-5-1-1-4
انديشمندان حقوق، از وصف دوام مالكيت و زمان بندي آن، بحـث چنـداني نكـرده انـد و                   

  .اند اشاره نموده-عموماً به صورت گذرا و اختصار، به لزوم دوام مالكيت، بدون بيان دليل
 ي نوظهور مالكيت زماني، اندك حقوقداناني كه آن را مورد بحث قرار           پس از پيدايش پديده   

  ).ش1379م و احمدزاده بزاز، 2003شريعتي، (اند اند، سعي در توجيه مشروعيت آن داشتهداده

ي قضائيه پيرو استعالمي كه بـه عمـل آمـده اسـت،             ي كل حقوقي و تدوين قوانين قوه      اداره
ي مقننه  ضمن رد اشكال مالكيت زماني، تعيين ضوابط آن را منوط به تصويب قانون توسط قوه              

به عالوه تعدادي از حقوقدانان، مفاد بعضي از قوانين فعلي          . )1381ي مأوا، ش  مجله(نموده است   
  )1082ش، ص 1375جعفري لنگرودي، (دانند را دليل بر قبول تمليك زماني مي

  

  : بناي عقالء و ضرورت اجتماعي-6-1-1-4
كت مندي از مزاياي شـر    حاضر، يعني حفظ حالت اشتراك در عين و منافع و بهره          در فرض   

ي ي غـرر و كينـه ومنازعـه       ي تـسهيم، شـائبه    ي استقاللي از مال بر پايه     و در عين حال، استفاده    
پيشرفت روزافزون تكنولـوژي و دانـش بـشري و تعـالي سـطح آگـاهي                . احتمالي وجود ندارد  

هاي نوين در درون جوامع مختلف در راستاي ظهور         عمومي در جهان از يك سو و تأثير پديده        
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ني از سوي ديگر و نيز برابري تقريبي نيازهاي بشري در همه جاي جهـان باعـث                 ي جها جامعه

 و از   )ش1381قدس گويا،   (ي ما نيز از تحوالت و تأثيرات آن بر كنار نبوده            شده است كه جامعه   
چـون  «انـد، در امـان نمانـد؛        هايي كه بنا به ضرورت در ساير جوامع حادث شـده          رسوخ پديده 

احمـدزاده بـزاز،    (» .ه از نيازهاي بـشري و تحـوالت اجتمـاعي هـستند           تأسيسات حقوقي، برخاست  
  )ش1379

خواهد موقع خاصي از سال را در كشور مشخصي اقامـت نمـوده و بـه                براي تاجري كه مي   
هاست تا اطمينان حاصل نمايد كه در تجارت بپردازد، بهترين گزينه، مالكيت زماني يكي از هتل      

  .باشدمحلي مهيا ميموقع مشخص سال، براي اقامت وي، 
همين امر در مورد كسي كه به جهت امورات شخصي يا زيارت و يـا هـر امـري ديگـر، از                      

  .كند، صادق استي ديگر عزيمت ميي خاصي در كشور به نقطهنقطه
صرف نظر از راحتي استفاده كننـدگان از ايـن تأسـيس حقـوقي، مزايـاي ديگـري از قبيـل                     

كـه  مكانات، ترويج جهانگردي و ايرانگردي و غيره وجود دارند ها و اي بهينه از فرصت استفاده
  .تواند به راحتي از آن صرف نظر نمايدبناي عقالء نمي

بناي عقالء جميع ملل در تمام اعصار، اعم از متدينين و غيره، يـك اصـل حقـوقي اسـت و               
باشـد  مـي شارع مقدس نيز از اين حيث با عقالء متحدالمسلك است؛ زيرا خود، رئـيس العقـال            

  ).47ش، ص1368موسوي بجنوردي، (
بنـاي  » ما حكم به الشرع، حكم به العقل و ما حكم به العقل، حكم به الـشرع               «ي  طبق قاعده 

اعتبـار قائـل و مفـاد ايـن         » الناس مسلطون علي امـوالهم    «عقالء مسلماً براي مفاد حديث نبوي       
ث بعـدي مـشروحاً بيـان     ي كامل مالك بر مملـوك دارد كـه در مباحـ           حديث حكايت از سلطه   

  .خواهد شد
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  1 عرف-7-1-1-4
ي زمـاني از آب نهـر،       در كشور ايران، الاقل در زمينه ي كشاورزي از سـاليان دور، اسـتفاده             

هتلداري بـا ايـن روش نيـز در         . رايج بوده و در حال حاضر نيز در روستاها اين امر رواج دارد            
ن امر به دنبال تـصويب آئـين نامـه اي در ايـن     كه اي. باشدي ايران در حال رواج مي    چند منطقه 

  .خصوص در حال تحقق است
رواج مالكيت زماني در كشورهاي خارج چشمگيرتر است كه اين امر را به راحتي بـه پـانچ              

هـاي بـسيار زيـاد      ي پيـام   بر صفحه ي جـستجوگر اينترنـت و مالحظـه          Time-sharingي  واژه
  .توان دريافتيم شر، ميهاي استفاده كننده از تاارسالي از گروه

پذيرفت و تا اين حـد،  بديهي است در صورت زيان بار بودن چنين اقدامي، عرف آن را نمي  
  .كردمقبوليت و رواج پيدا نمي

  

   بررسي مباني مشروعيت فقهي تقييد مالكيت با زمان-2-1-4
اف آن و   به همان اندازه كه مالكيت در فقه اندك مورد تحليل قرار گرفته، در خصوص اوص              

در آن به مراتب سخن كمتر به ميان آمده است و اندك فقيهاني به اين               » دوام«بخصوص وصف   
آيد در فقه گفته شده است كه انتقـال         ولي آنچه كه از متون موجود بر مي       . اندمسأله اشاره داشته  

  ).468ش، ص1375لنگرودي، (مالكيت بايد دايمي باشد 
 اين قول، طرد و نفي مالكيت زماني نبوده و آنچه از نظـر         البته مسلم است كه، منظور فقها از      

نمايد، مالكيت موقت به شكلي است كه مثالً بايع مبيع را به شرطي بفروشد كه               ايشان منتفي مي  
كه فرق اين نوع مالكيت مقيد به زمان با مالكيت          . بعد از يك سال، مالكيت به خودش باز گردد        

  .موضوع بحث ما واضح و روشن است
ولـي در   .  چنين مالكيتي، مسلماً وصف دوام مالكيت به طور كلي ناديده گرفته شده است             در

النهايه، حسب اشتراط حين العقـد،      . مالكيت مورد بحث اين نوشتار انتقال به صورت دائم است         

                                                 
 در لسان غالب، عرف قابل پذيرش مترادف با عرف عقالء و سيره عقالء مي باشد كه تعبير ديگري از بناي عقالء،سـيره                       -1

 .عقالء و امثالهم مي باشد
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برخورداري مالك از ملك مشتري با توجه به توافق به عمل آمده در مقطعي از زمان به صورت                  

ر مقاطعي ديگر متعلق به ساير مالكان خواهد بود و اين تنها نـوعي تقـسيم تـازه                  كامل بوده و د   
  .تأسيس در انتفاع از مال مشترك است

در مورد مالكيت مقيد به زمان در دو مذهب عامه و شيعه، نظرها قدري متفاوت است كه ما                  
  .در اين مجال فقط به بررسي موضوع در فقه اماميه خواهيم پرداخت

انـد و در  يه هرگز به صورت مستقل به تجزيه و تحليل عناصر مالكيـت نپرداختـه            فقهاي امام 
كتب فقهي، بيشتر از تعلق مالكيت حقيقي به خداوند، احترام مالكيت خصوصي مشروع، تعلـق               
مالكيت انفال به حكومت و از اين قبيل موارد، سخن به ميان آمده است و به صـورت كلـي در                     

 و )1082ش، ص1375جعفـري لنگـرودي،     (بر دوام مالكيـت اسـت       سيستم حقوقي اسالم، عقيده     
 و الـسنهوري،    104ش، ص 1374كاتوزيـان،   (داننـد   طبيعت مالكيت را با مـوقتي بـودن مغـاير مـي           

جعفـري  ( اندولي برخي از فقهاي اماميه، مالكيت زماني را تقويت كرده         . )534-535م، صص 1967
  ).1082ش، ص1375لنگرودي، 

، »كتاب«: ختصر به مباني مشروعيت فقهي مالكيت زماني كه عبارتند از         در ادامه به صورت م    
  .خواهيم پرداخت» اصول فقهي«و » سنت و روايات«
  

   كتاب-1-2-1-4
» اوفو بالعهد ان العهد كان مسؤوال     « و   )1ي  ي مائده، آيه  سوره(» اوفوا بالعقود «ي  عمومات ادله 

  .ني نيز مي شود شامل عقد مالكيت زما)34ي ي اسراء، آيهسوره(
: انـد برخـي گفتـه   . بر عقود نامعين اخـتالف دارنـد      » اوفوا بالعقود «ي  البته فقها در شمول آيه    

اوفوا بالعقود و بالعقود و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نـه هـر                    ...«
لعقود و امثـال آن،     چه هر كس خواهد اختراع كند و آنچه به فهم حقير رسيده، در معني اوفوا با               

اگر وجوب و لزوم است، بر سبيل وجوب، مثل بيـع و اجـاره،              . وجوب وفا به مقتضي آن است     
نه آنكه واجب باشد وفاي به هـر عقـدي اال مـا             . وگرنه بر سبيل جواز، مانند شركت و مضاربه       
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از فقهـا و   ولـي متـأخرين    .)354ش، ص 1376كاتوزيـان،   :  بـه نقـل از     121ش، ص 1371قمي،  (اخرجه الدليل   
  ).357ش، ص1376كاتوزيان، (. مفسران، نظر مخالف دارند

استخراج مي شود؛ پس اگر عقد      » اوفوا بالعقود «ي  از آيه » اصل حاكميت اراده  «به نظر برخي    
هـر چنـد برخـي از فقهـا     . داننـد ي مذكور، آن را صـحيح مـي  جديدي اختراع شد به استناد آيه   

  .باشندمي» توقيفي بودن معامالت«مخالف اين عقيده بوده و معتقد به 
  

   سنت و روايات-2-2-1-4
ي و ائمـه  ) ص(هاي به دست آوردن احكام، مراجعه بـه روايـات پيـامبر اسـالم               يكي از راه  

براي آن كه بتوان اين راه را به اطمينان پيمود، هر گفته از اين انـوار الهـي را                   . باشدمي) ع(اطهار
  :ر دادبايد در سه مرحله مورد بررسي قرا

  . جهت-3 داللت؛           -2 سند؛          -1
هركدام از اين سه مرحله كه با مشكل مواجه شود، كافي است تا نتوان از آن حـديث بـراي                    

توان بـه حـديث     در خصوص موضوع مورد بحث نيز مي      . به دست آوردن حكم الهي، بهره برد      
بوي نيز از پيمودن اين مراحل مستثناء       اين حديث ن  . اشاره داشت » الناس مسلطون علي اموالهم   «

دهد كه اين حديث هم از جهت سند بالاشـكال اسـت و هـم از                ها نشان مي  بررسي. نمي باشد 
  ).401-408ق، صص1416الجزائري المروج، (شود جهت داللت شامل انواع و كيفيت تصرف مي

ين به ديگري انتقـال  بنابراين اگر مالكي بخواهد مايملك خود را براي دوره يا مدت زمان مع            
و يا دو نفر كه داراي ملكي مشاع هـستند،          )  موقت يعني دارا شدن عين     قسم اول مالكيت  (دهد  

قسم دوم مالكيت موقـت     (منفعت آن را براي دوره يا مدت زمان معيني ميان خود تقسيم نمايد              
شـارع منعـي    ي  ي مفهوم ملكيت و يـا از ناحيـه        و از ناحيه  ) يعني دارا شدن منفعت به تبع عين      

تمـسك جـست و     » الناس مسلطون علي اموالهم   «توان به اطالق حديث     وجود نداشته باشد، مي   
  .چنين معامله اي را صحيح دانست و به اين طريق، مالكيت موقت را توجيه كرد
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تواند در مايملك خود تصرف كند، چه بخواهد به ديگر سخن، مالك هرگونه كه بخواهد مي       

 اشياء تحت سلطه و تصرف خويش به صورت دايم از دست بدهد يـا  ملكيت خود را نسبت به   
  .ي موقتبه گونه

انـصاري،  (» اال كل شرط خالف كتـاب اهللا      «ي حديث مزبور    در خصوص قيد مذكور در ادامه     

باشد، اجماع بر اين است كه موافقت شـرط   كه وارد بر قسمت اول حديث مي )380ش، ص 1381
انـصاري،  (كنـد   مين كه قرآن مخالفت نكرده باشد، كفايت مـي        با ظاهر كتاب خدا الزم است و ه       

؛ يعني الزم نيست كه حتماً شرط مـورد نظـر، مـورد موافقـت و تأييـد شـارع                    )380ش، ص 1381
مقدس قرار گرفته باشد؛ بلكه همين قدر كه در جايي از كتاب اهللا با آن مخـالفتي نـشده باشـد                     

ي نشده است و اگر برخي فقها با زمان بنـدي           در مورد مالكيت زماني نه    . وافي به مقصود است   
اند، به جهت اعتقاد آنان بر عدم صدق عرفـي عنـوان بيـع بـر آن     مالكيت در بيع مخالفت نموده    

هـاي انتقـال را دچـار        و اين امـر ديگـر راه       )م2003شريعتي،  (است نه مخالفت با كتاب و سنت        
  .سازدخدشه نمي

  

   اصول فقهي-3-2-1-4
، ضمن سه فرع آتي، اصول مـورد نظـر          )مالكيت زماني (اين نوع مالكيت    در بيان مشروعيت    

   يعني اصل صحت، اصل تـسليط و اصـل اباحـه، را بـه صـورتي مختـصر بيـان                     -در اين بحث  
  .كنيممي

  

   اصل صحت-يكم
اين اصل، مستند بـه     ). 19ش، ص 1339بروجردي،  (اصاله الصحه در مطلق عقود جاري است        

  : ، همچنـين ادلـه ي خـاص عقـود، شـامل           »المؤمنـون عنـد شـروطهم     «،  »اوفوا بـالعقود  «ي  ادله
و غيـر ذلـك، بنـاي عقـالء، اجمـاع           » الصلح خير «،  »االجاره احد معايش العباد   «،  »البيعاحل اهللا «

) ع(علماي اسالم، البته اجماع مدركي نه اجماع اصـطالحي كـه قهـراً كاشـف از رأي معـصوم                    
  ).45-47صص ش، 1368موسوي بجنوردي، (باشد  مي-است
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در نفـوذ يـا فـساد قـرارداد         و ترديـد    در دعاوي مربوط به بطالن قراردادها، در رفع دودلـي           
نمايـد؛ چـون منطـق چنـين حكمـي را در            تر مـي  مطروحه، صدور حكم بر فساد قرارداد، آسان      

. مانـد گيري منطقي محصور نمـي    ي تنگ نتيجه  ولي حقوق در دايره   . كندصورت ترديد، القاء مي   
خـود  ي قواعد به سوي صحت است و هرگاه منطق، راه اين سير روحاني را ببندد،   همهحركت  

چرا كه تجربه نشان داده است كه سرانجام، مصلحت و نياز، منطق و اصـل               . كندرا بي اعتبار مي   
ي خردمنـدان و جهـت   قانون گذار هم بر مبناي سيره. گذردگيرد و از فراز آن مي   را به بازي مي   
ي واقع شـده، درسـت و نافـذ اسـت           كند كه هر معامله   جتماعي، چنين فرض مي   حفظ مصالح ا  

  ).349-351ش، صص1376كاتوزيان، (
  

   اصل تسليط-دوم
ي لزوم وفاي به عهد در استدالل بيانـات خـويش بـه عمـوم               برخي فقها در مقام تبيين دايره     

ي مسلط بودن بر    الزمهاستناد كرده و اعتقاد دارند      » الناس مسلطون علي اموالهم   «حديث مشهور   
-356همان، صص   (ي قراردادهاي راجع به آن نيز به اجمال درست باشد           اموال، اين است كه همه    

355.(  
  

   اصل اباحه-سوم
بنابراين در مقام چنـين    . محل اجراي اين اصل، مورد شك در جواز يا عدم جواز عمل است            

نصي بر منع عمل يافـت نـشود،   شكي، چنان چه به رغم تمام مساعي و غور در كتاب و سنت،           
چون آدمي، مطمئن است كه شارع حكيم است و عقاب بال بيـان             . بايد بنا را بر جواز عمل نهاد      

  .نمي كند و چون نهيي نرسيده است، عمل به آن مستوجب عقاب نخواهد بود
حال كه شك در جواز يا عدم جواز تقييد مالكيت با زمان است و با توجه به اين كه تاكنون                    
در اين خصوص منعي وارد نشده است؛ لذا به پشتوانه اصل يادشده حكم قضيه اباحه و جـواز                  

  .باشدعمل مي
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  :نتايج و پيشنهادات

 در آثار منتشر شده مربوط به مالكيت موقت كه نگارنده موفق به مطالعه آنها شده، سـعي      -1
 مداقه قرار گيرد و بـه ايـن         بر آن گرديده تا اين موضوع از ديدگاه موازين فقهي مورد تحليل و            

همان گونه كـه در مـتن ايـن تحقيـق نيـز             . دهدنتيجه برسند كه فقه در اين باره چه حكمي مي         
مشهود است، كوشش در اين زمينه ثمر چنداني به بار نياورده است؛ زيرا فقهاي متقدم در آثـار                  

ز در آثـار گذشـته      ي رو اي بـه عنـوان مـسئله      خود متعرض اين مسئله نشده اند و چنين مـسئله         
در  اعالم نظر فقهاي زمان حاضر نيـز         . مطرح نشده است تا بتوان در اين باره به قياس پرداخت          

نمايد؛ و اين اختالف نظـر شـديد   شود و كمكي به حل مسئله نمي   اختالف شديدي مالحظه مي   
مـاني  ت موقـت و ز    يـ هم شايد ناشي از آن باشد كه در آثار فقهي گذشته، تحليلي در باب مالك              

  .صورت نگرفته است
 نظام حقوقي ايران در زمينه حقوق معامالت بر پايه ي آزادي اراده يا حاكميت اراده قرار        -2

گرفته است؛ تا آنجا كه اين قراردادها مخالفتي با نظم عمومي و اخالق حسنه و يا قواعـد آمـره                   
م يـا ترديـد كنـيم كـه ايـن           رود كه هرگاه بپرسي   اين نكته بنيادي تا آنجا پيش مي      . نداشته باشند 

دهيم غير آمره است مگـر ايـن كـه خـالف آن     قاعده و قانون آمره است يا غير آمره، جواب مي     
زيرا در كشور ما انعقاد قراردادها بر مبناي تراضي طرفين و آزادي و حاكميـت اراده                . ثابت شود 

ي، اصل اباحه جاري  در اين نظام بخصوص در مسائل مدن). قانون مـدني 10ي ماده(استوار است   
  .و رايج است

ي و قهري پذيرفته اسـت و ايـن         نظام حقوقي ايران انتقال مالكيت را به هر دو صورت اراده          
 و گـاه بـه صـورت متزلـزل     ) قانون مـدني 362ي ماده(انتقال مالكيت گاه به صورت قطعي است   

  ). قانون مدني868 و 453مواد (
 قانون مـدني بـه      362 و   339الكيت با استناد به مواد      در اين نظام، حتي در جايي كه انتقال م        

ي تصرفات مالك يا خريدار را حتي توان با درج شروطي، دامنهگيرد، ميطور قطعي صورت مي
  . قانون مدني محدود كرد30ي برخالف نص صريح صدر ماده
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هور اي حتي در شكل قـول مـش       آن گونه كه بيشتر اشاره شد ما هنوز در حقوق يا فقه قاعده            
هـايي از آن    آن، مبني بر غير مشروع بودن مالكيت موقت در اختيار نداريم؛ مضافاً اين كه نمونه              

در حقوق ايران اين اختيار وجـود دارد كـه پـس از انعقـاد عقـد بيـع يـا                     . ايمرا در فقه پذيرفته   
 گـردد  همزمان با آن، با درج شرطي به صورت معلق، مانعي در اثر عقد يا انتقال مالكيت ايجـاد            

؛ حال چرا نتوان با درج شرطي، مالكيت را براي دوره ي معيني از سال               ) قانون مدني  189ي  ماده(
  منتقل نمود؟

ها ايم قراردادها در نظام حقوقي ايران بر پايه ي تراضي طرفين و توافق اراده             حال كه پذيرفته  
اي رسيدن به توافـق     شوند و هر يك از طرفين حق دارد كه بر         در نوع و موضوع عقد منعقد مي      

 قانون مـدني در  448ي مانند ماده(يا به داليل خاص خود، از برخي حقوق مالي صرف نظر نمايد  
 با وجود اين بافت حقـوقي، چـرا   ...)باب سقوط تمام يا بعضي از خيارات يا اسقاط حق اعتراض و       

دارد » تـداوم «لكيـت او    منقولي را خريداري نمايد كـه ما      خريدار نبايد بتواند مال غير منتقول يا        
برداري يا استيفاء منفعت از مال موصوف فقـط در مقـاطعي از زمـان               ولي امكان تصرف و بهره    

دهد كه فروشـنده  دانيم حتي خريدار گاه رضايت به بيعي ميصورت گيرد؟ در عين حال كه مي      
و غير مـستقر    حق فسخ معامله را دارد و مالكيت خريدار در مدت اعتبار خيار، مالكيتي متزلزل               

  ). قانون مدني188ي ماده(است 
اش با نظـرات مختلفـي      از زمان پيدايش و بالندگي    ) مالكيت موقت ( اين تأسيس حقوقي     -3

ها تا مرز رد يـا قبـول ادامـه يافتـه، امـا              اختالف ديدگاه . در ميان حقوق دانان روبرو شده است      
ادشده پذيرش اين نـوع مالكيـت در        هاي بعمل آمده حاكي از آن است كه بنا به داليل ي           بررسي

حقوق ايران بالاشكال بوده و وجود تأسيساتي مـشابه آن در فقـه و حقـوق، خـود مثبـت ايـن                      
انـد دليـل محكمـي بـراي ايـن          از سوي ديگر مخالفان اين تقييد نيز تاكنون نتوانـسته         . ادعاست

وان شـد در مقـام      گونه كه در مباحث مطروحه در تحقيق عنـ        مخالفت خود ارائه نمايند و همان     
اند؛ در حالي كه ادعاي موافقين مبني بر عدم ي مناسبي نشدهيك مدعي، هرگز موفق به بيان بينه
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در مفهـوم مالكيـت     » دوام«دوام مالكيت، مطابق اصل عدم بوده و بيشتر نيز مشخص گرديد كه             

  .اخذ نشده است
ريـق عقـود مشخـصي     اگرچه گروهي از فقها در بيان نظـرات خـود بـا ايـن تقييـد از ط              -4

اند، ليكن در اين خصوص نيز چـون اجمـاعي در خـصوص مخالفـت وجـود                 مخالفت ورزيده 
ندارد به ناچار بايد به عرف مراجعه كرد كه استقبال عرف از اين اقدام نشان از معقول بودن آن                   

ناچار ما را ... هاي انساني و نياز به مسكن موقت و تفريح و   داشته و پيشرفت روزبه روز جامعه     
  .نمايدبه پذيرش اين تقييد مي

ي مـشخص و قـانون    با توجه به آنچه گذشت قبول اين تأسـيس بـدون داشـتن ضـابطه          -5
جلـوگيري از  : مدوني فقط در كوتاه مدت، آن هم به دليل مزاياي منحصر بـه فـرد آن از جملـه        

، تضمين زمان   هاي اندك حبس و ركود سرمايه، فراهم كردن امكان سرمايه گذاري براي سرمايه          
ها و آپارتمان ها، جلوگيري از      مطلوب براي استفاده خريدار، استفاده از حداكثر ظرفيت در هتل         

ي مجدد و حـوادث احتمـالي   نگهباني، نگهداري و آماده سازي براي استفاده      (هاي اضافي   هزينه
كـاربري  ، ارزش افزوده براي خريدار، جلوگيري از تصرف و تغييـر            )به علت خالي بودن مالك    

رسـد  در اين اقدام كوتاه مدت به نظـر مـي         . امري قابل پذيرش است   ...  و   اراضي غير مسكوني  
استفاده از ضوابط حاكم بر نهادهاي حقوقي داخلي و موجود همچون عقود بيع مشاع به شـرط                 

  .مهايات حق انتفاع، اجاره و صلح راهگشا باشد
 قانون مدني و بـه عنـوان يـك    10ي  بر ماده به نظر نگارنده انطباق تقييد مالكيت با زمان        -6

  :قرارداد خصوصي بالاشكال است؛ چرا كه
  . ناشي از يك قرارداد خصوصي است-الف
  .گيرد هرگونه تصرف و انتقال در اموال خصوصي صورت مي-ب
  . تأسيس حاصل از اين عمل حقوقي، نافذ است-ج
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ي زماني سـاليانه و عـدم       ر محدوده  شرايط مندرج در اين تقييد مبني بر استيفاء منفعت د          -د
  .تصرفات مادي و زيربنايي نيز، برخالف قواعد آمره نيستند

  . تعهدات و شرايط اعالم شده مورد قبول طرفين است-هـ
  . تاكنون ماده يا حكم قانوني و فقهي ديده نشده كه چنين اقدامي را باطل اعالم نمايد-و

) با اسـتفاده از نظـر كارشناسـان   (نين قانون خاص  ليكن براي استمرار اين اقدام، تدوين و تق       
الزامي است تا ضمن تعيين قالب خاص حقوقي براي اين عمل، خريدار و فروشنده بدانند چـه                 

اند و مطمئن باشند كه در صورت بروز اختالف از حمايـت قـانوني              نوع عقدي را منعقد ساخته    
  .خورد با اين گونه اختالفات برگزينندي قانوني واحدي را در بربرخوردارند و محاكم نيز رويه
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  »1382نگاهي به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب «
1  سيد سجاد كاظمي سركانه

  ش

                                                

ناسي دانشگاه تهران  كارآموز وكالتدانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري و جرم 
  

  چكيده

اند و ديگر مانند اختصاص دادهاي را به خود در جامعه امروزي، كودكان جايگاه ويژه

گذشته نيست كه كودك جزء اموال خانواده محسوب شود بلكه كودك فردي است با شخصيت 

و جايگاه اجتماعي خاص خود و حقوقي كه به تبع اين جايگاه اجتماعي براي او در نظر گرفته 

در جامعه ما اما آنچه كه اهميت دارد اين است كه آيا حقوق در نظر گرفته شده . استشده 

تواند موقعيت كودك را در درون جامعه تثبيت براي اطفال كافي است و صرف بيان آنها مي

كند و او را از هرگونه تعرض در امان بدارد؟ آنچه كه بدون شبهه بايد پذيرفت، منفي بودن 

زيرا كودكان به دليل صغر سن و ضعف جسماني و عقالني ناشي از آن، . پاسخ اين سؤال است

ه حقوق خاص و حمايتهاي ويژه از اين حقوق نيازمندند و اگر ضمانت اجرايي نباشد تا از ب

شود بلكه برخالف آنها نيز عمل خواهد آنها حمايت كند، مطمئناً نه تنها اين حقوق رعايت نمي

. شوندشد و كودكان كه نسبت به ساير افراد آسيب پذيرتر هستند آسيب بسياري را متحمل مي

 
1- Email: skazemi78@yahoo.com  
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به طور خاص در اين پژوهش بر روي آن تمركز شده است، بررسي همه جانبه قانون آنچه كه 

حمايت از كودكان و نوجوانان است كه در راستاي عمل به تعهدات بين المللي كه كشور ما به 

 متعهد و ملتزم به آنها گرديده بود، در 1379تبع پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك در سال 

در . شوراي اسالمي به تصويب رسيدس هاي فراوان توسط مجل قوس پس از كش و1382سال 

واقع تالش نگارنده بر آن بوده است كه به بهانه بررسي و ارزيابي قانون مذكور، گريزي به 

وضعيت مقررات كيفري موجود در نظام كيفري ايران در رابطه با حمايت از كودكان و 

ف قوانين مذكور در اين زمينه بررسي و ارزيابي نوجوانان بزند و بدين وسيله نقاط خالء و ضع

كرده و در نتيجه قانونگذار را در تهيه و تدوين قوانين حمايتي از برخي اقشار در معرض بزه 

  .ديدگي مانند كودكان ياري نمايد
  

  :واژگان كليدي

  اقي، اطفال، كودك آزاري، بزه ديدگيرسياست جنايي افت
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  : قدمهم

) كودكي يا نوجواني( يا عدالت كيفري صغار كه معيار آن صغر سن حقوق كيفري اطفال
 به عنوان يكي -است، از پيشينه زيادي در ميان نظامهاي حقوقي برخوردار نيست، خواستگاه آن

و در ) اثباتي( در غرب را بايد در مكتب تحققي -هاي حقوق كيفري فني يا خاصاز شاخه
 از اين زمان به بعد بود كه طفل به عنوان يك موجود 1.سالهاي آغازين سده بيستم جستجو كرد

انساني كامل كه داراي شخصيت، روان و جسم مستقل از بزرگساالن است و در نتيجه در برابر 
با پايان يافتن جنگ . د، مورد توجه قرار گرفتربزهكاران و كژمداري آسيب پذيري بيشتر دا

هاي واكنش اجتماعي، به دنبال آن، روند سيديده شناسي و جرم شناجهاني دوم و پيدايش بزه
در رويكرد نخست از اين رشته، با عنوان . حقوقي كيفري اطفال سرعت بيشتري به خود گرفت

ديدگان از جهات گوناگون مورد توجه  طبقه بندي بزه-ديده شناسي علمي يا نخستينبزه
 آسيب پذيري قربانيان جرايم ها،معيارهاي اصلي اين طبقه. دانشمندان و جرم شناسان واقع شد

ديده بر مبناي معيار آسيب شناسي سن از يكديگر بر همين اساس اطفال و بزرگساالن بزه. بود
 به عنوان يكي از طبقات بزه ديدگان آسيب پذير -به اين ترتيب حمايت از اطفال. جدا شدند

  .در برابر بزه ديدگي، وارد قلمرو حقوق كيفري و جرم شناسي شد
 بتوان گفت كه مهمترين قشر آسيب ديده اطفال كه جامعه ايراني به نوعي با آنها و به شايد(

 كودكان كار، كودكان خياباني، كودكاني قرباني ايذا و )شوندعنوان معضل اجتماعي مطرح مي
در واقع اين اطفال، قرباني اوضاع اجتماعي، اقتصادي، . باشنداذيت، قاچاق و پورنوگرافي مي

شوند و شايد بسياري از اين كودكان، هرگز ديده نمي. قوقي و قضايي جامعه هستندفرهنگي، ح
 اين كودكان فاقد ).2، ص1384محمدي آراني ( ياد كرد 2)كودكان نامرئي(بتوان از آنها به عنوان 

د، به جهت وضعيت خاص آنها نحمايت خانواده بوده و در شرايطي كه مورد تعدي قرار گير

                                                 
 البته الزم به ذكر است كه در حقوق كيفري اسالم اين بحث از سابقه فراواني برخوردار بوده و در منابع گوناگون فقهـي                        -1

 . مرتبط با اين حوزه صحبت شده استو شرعي به اشكال گوناگون به اطفال، حمايت از آنان و ساير مسائل

2- Invisible children  
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ترين قشر پناهرسد كودكان به عنوان بيلذا به نظر مي. گيرندكيفري قرار نميمورد حمايت نظام 
هاي جرم شناسي و روان شناسي جامعه بايد مورد توجه قانونگذار و همچنين پژوهشگران حوزه

به عبارت ديگر بهترين راهكار در اين حوزه اطالعات و باال بردن فرهنگ جامعه در . قرار گيرند
بزه . باشدمي المللي تصويب قوانين حمايتي همسو با استانداردهاي بينخصوص اين قشر و
اي است كه در جامعه ما چندان مورد توجه واقع نشده است و به تبع آن ديدگي اطفال مسأله

 قوانين حمايتي و همچنين يك سياست جنايي افتراقي مشخصي هم در خصوص آن قابل
. كنداي را طلب مي اقدامات حقوقي و اجتماعي ويژهها ومشاهده نمي باشد و از اينرو حمايت

 چرا كه اطفال بزه ديده بودنده آثار مخربي براي آينده جامعه خواهد ربزه ديدگي اطفال در دا
شايد بتوان مهمترين دليل وضعيت كنوني اطفال در . امروز بزهكاران بالقوه فرداي جامعه هستند

  .و نبود سياست جنايي خاص در اين حوزه دانستكشور ما را فقدان قوانين حمايتي مكفي 
در اين نوشتار تالش بر اين است كه بعد از ذكر كلياتي در باب مفهوم بزه ديدگي اطفال و 

 به عنوان مهمترين قانون 1381علل بروز آن، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 
ه و نقاط ضعف و قوت آن و موجود در خصوص حمايت از اطفال مورد بررسي قرار گرفت
المللي به خصوص كنوانسيون علي الخصوص ميزان مطابقت آن با معيارهاي كه در عرصه بين

ي الزم به ذكر است از آنجايي كه اليحه. حقوق كودك بيان شده است، به بحث گذاشته شود
ديدگي هاي بيشتر براي پيشگيري از بزه جديدي در راستاي حمايت از اطفال و وضع تضمين

آنها در دست تهيه، تدوين و تصويب است، مقصود نهايي اين پژوهش شناخت نقاط ضعف 
تر در اين زمينه براي تصويب قوانين جامعقانون فوق الذكر در جهت كمك به قانونگذار 

   1.است

                                                 
 اگرچه از تصويب قانون حمايت از اطفال چند سالي مي گذرد و ممكن است بر اين نوشتار اين انتقاد وارد باشد كه بـا                         -1

انونگـذار در جهـت     فاصله زماني به اين قانون پرداخته است ولي همچنان كه در باال نيز مختصراً بيان شد هدف، كمك به ق                   
تصويب قوانين حمايتي جامع تر در آينده بوده و در ضمن ديدگاه نگارنده با گذشت زمان چنـد سـاله از تـصويب قـانون،                         

 .بسيار بهتر مي توان در مورد نقاط ضعف و قوت آن اظهارنظر كرد
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   بزه ديدگي اطفال و لزوم حمايت از آنان - 1

 دنياي باستان تا به امروز نقش از بدو تولد حقوق كيفري در) قرباني، شاكي(بزه ديده 
 و قانون نامه )122،ص1379اكبري، (ها از قوانين هيتي. ممتازي را در پروسه كيفري ايفا كرده است

هاي جهان باستان مانند ايران، روم و يونان و از اديان حمورابي گرفته تا قوانين امپراطوري
هاي اصحاب كليسا در قرون  نوشتهبزرگ الهي همچون شريعت موسي و اسالم گرفته تا آثار و

وسطي، همه و همه به نوعي بر نقش بزه ديدگان در تحقق عمل مجرمانه و پيشبرد دعواي 
كيفري و لزوم جبران خسارت وارده به آنان صحبت به ميان آمده است، هر چند كه اين توجه 

با مروري . ه استگرفتناخودآگاه انجام ميبه صورت غير علمي، ضمني و در بسياري از موارد 
به تاريخ تحوالت حقوق كيفري در دنيا مصاديق متعدد و گوناگوني از بزه ديدگي اطفال قابل 

به عنوان نمونه در شبه جزيره عربستان در دوران ما قبل اسالم، اطفال به عنوان . اشاره است
گرفته، ار ميمايملك والدين محسوب شده و اطفال در اين دوران مورد آزار و اذيت فراواني قر

اند و يا در اروپا در قرون كردهتا جايي كه به لحاظ بينشي دختران خود را زنده به گور مي
  .اندوسطي براي مدتهاي مديدي اطفال هيچ جايگاه خاصي در جامعه نداشته

شود منظور طفل يا صغيري است كه هنگامي كه از اصطالح اطفال بزه ديده صحبت مي
رات، موضوع جرم واقع شده، يعني جرمي بر عليه او اتفاق افتاده كه براساس قوانين و مقر

حال سؤال اينجاست كه منظور از طفل مورد . ديده اين جرم بايد صغير باشد بزه،براساس قانون
  حمايت در اينجا چه كسي است؟

اي كه در سوابق فقهي و حقوقي ما در اين باره وجود دارد، براي فارغ از مباحث گسترده
 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اشاره داشت كه كليه 1توان به مادهسخ به اين سؤال ميپا

هاي خود قرار داده است و  سال تمام نرسيده اند را مشمول حمايت18اشخاصي را كه به سن 
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هاي  سال را به عنوان مالكي براي حمايت18اي است كه سن در واقع اين قانون تنها مقرره
   1. كيفري از اطفال تعيين نموده استقانوني و

توان خانواده، اما به طور خالصه مي. ديدگي اطفال دخيل هستندعوامل متعددي در بزه
،  راهاي گروهي و بعضي عوامل فرهنگي ديگرمدرسه، محيط كار، محيط زندگي، رسانه
مين رو است كه از ه. )25، ص1380عباچي، ( برشمردمهمترين عوامل مؤثر در بزه ديدگي اطفال 

ديدگي كودكان، المللي حقوق كودك بيشترين تأكيدات براي پيشگيري از بزهدر كنوانسيون بين
بر روي اين قبيل امور صورت گرفته و اقدامات متعددي را براي دول عضو در امر كارايي بهتر 

  .و مؤثرتر اين نهادها پيشنهاد داده است
تواند در طيف اين حمايت مي. لفي صورت گيردتواند به طريق مختحمايت از كودكان مي

هاي اخالقي گرفته تا ضمانت اجراهاي كيفري قرار بگيرد، حمايت داراي گسترده اي از روش
هاي كيفري و غير توان آنها را به دو دسته حمايتاشكال بسيار متنوعي بوده كه به طور كلي مي

  .كيفري تقسيم كرد
ي به عنوان آخرين راهكار و حربه حمايتي باشد و در بديهي است كه حمايت كيفري بايست

صورت عدم كفايت و ناكافي بودن ساير راهكارها توسل به ضمانت اجراهاي كيفري مي تواند 
  ).224، ص1371كالرسون، (چتر حمايتي كارسازي را براي كودكان در معرض خطر فراهم آورد 

ت از بزه ديده چيست؟ و به عبارت كه اساساً مبناي طرح حماياما پرسش قابل طرح اينست 
  را بايد به عنوان قشري از اقشار جامعه تحت حمايت قرار داد؟» كودكان«ديگر چرا 

- در پاسخ به اين سؤال، نظرات و مباني گوناگوني مانند قصور دولتها در حمايت از بزه

ه شده است ديدگان يا مباني فلسفي يا ارزشي از سوي بعضي صاحبنظران مورد اشاره قرار داد
اما شايد بتوان مهمترين مبناي اين حمايت را بايد در نقش بسيار مهم و . )29، ص1387توجهي، (

                                                 
 سـال و بـراي   15 بـراي پـسران    سن بلوغ1370 قانون مدني اصالحي 1210 ماده   1 قبل از اين قانون، به موجب تبصره         -1

 قانون مجازات اسالمي همين سن براي رفع مسئوليت كيفري از كودكان مورد         49 سال اعالم شده و براساس ماده        9دختران  
 .پذيرش قرار گرفته است
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ديده در بزه ديدگي خويش نيز براين اساس، حتي اگر بزه. مؤثر آن در تقليل بزهكاري دانست

 زيرا از طرفي اين حمايت و تأمين: مقصر باشد، حمايت از وي امري ضروري و منطقي است
خسارت و تشفي خاطر، او را از بزه ديدگي مكرر كه معلول ضعف، انزوا، بيچارگي و بزه 

هاي فردي و نمايد و از طرفي ديگر مانع از انتقام جوييديدگي نخست اوست، مصون مي
  ).31همان، ص (شود گسترش بزهكاري مي

 ديدگان جرايم رسد اولين و مهمترين قشري كه از ميان انواع مختلف بزهحال به نظر مي
شكي نيست كه اطفال در مقايسه با ديگر . باشندمختلف، نيازمند حمايت هستند، كودكان مي

هايي كه از طريق نهادهاي عالوه بر حمايت. پذير، به حمايت بيشتري محتاج هستندافراد آسيب
   مختلف جامعه مدني مي توان نسبت به آنها اعمال كرد، آنچه كه بيش از همه جلب توجه

. باشدكند، ساز و كارهاي موجود در حقوق كيفري ماهوي براي حمايت ويژه از كودكان ميمي
بدين سان، حقوق كيفري با استفاده از ساز و كارهاي خاص خود يعني، جرم انگاري برخي 

كنند، به رفتارها و تشديد كيفر بزهكاراني كه كودكان را به عنوان بزه ديده خود انتخاب مي
پردازد تا از اين طريق ضريب آسيب پذيري آنها را پايين ري افتراقي از اطفال ميحمايت كيف

تدوين كنندگان طرح حمايت از كودكان و نوجوانان نيز در دفاع از . )60، ص1382زينالي، (بياورد 
توجه ديده شناسي ياد شده، بيهاي جرم شناسي و بزهها و يافتهتصويب اين طرح، واقعيت

 كه در ادامه اين قانون را از زواياي گوناگون مورد بحث قرار 1اندن تأثير پذيرفتهنبوده و از آ
  .دهيممي

  
  
  
  

                                                 
 .5، ص1381 خرداد 22، روزنامه رسمي 230مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسالمي، جلسه:  مراجعه كنيد به-1



76 25و24ه مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شمار

  1382هاي تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب زمينه) 2
 در برخورد با 1»سياست جنايي افتراقي«هايي از اتخاذ يك با تصويب اين قانون، نشانه

قانوني كه برخالف عنوان كلي آن، .  كيفري ايران نمايان گرديدجرايم عليه اطفال در حقوق
با . صرفاً با جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص، درصدد حمايت كيفري از اطفال بر آمده است

شود كه قانونگذار در نگاهي به مباحث مطرح شده در جريان تصويب اين قانون، مشخص مي
المللي به ويژه كنوانسيون ه مدني، تعهدات بينتصويب اين قانون، بيش از هر چيز از جامع

هاي روانشناسي، جرم شناسي و بزه ديده شناختي تأثير پذيرفته ها و يافتهحقوق كودك، واقعيت
در ايران براي اولين بار » حقوق كيفري اطفال بزه ديده«ريزي اوليه قانوني كه با پايه. است

كيفري ايران كرد و سن بزه ديدگي اين جرم را را وارد ادبيات حقوق » كودك آزاري«اصطالح 
جرم نگاري . هاي علمي و كنوانسيون حقوق كودك، هجده سال تعيين نمودهمگام با يافته

اعمالي نظير هرگونه صدمه، اذيت و آزار، شكنجه روحي و جسمي كودكان، ناديده گرفتن 
ها، هرگونه خريد، عمدي سالمت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آن

به منظور ارتكاب اعمال خالف، از نوآوريهاي قانون فروش، بهره كشي و به كارگيري كودكان 
قانوني كه با جنبه عمومي دادن به . )62زينالي، همان منبع پيشين، ص (آيد ياد شده به شمار مي

 آزاري، و جرم انگاري در راستاي اجباري نمودن گزارش دهي موارد كودك» كودك آزاري«
از اينرو . هاي اميدي از شكل گيري نظام دادرسي خاص اطفال بزه ديده را نويد داده استبارقه
توان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را يك قدم رو به جلو در زمينه حمايت از مي

  .هاي روحي و جسماني دانستكودكان و نوجوانان در برابر خشونت

                                                 
ظور از سياست جنايي، به تعبيري مجموعه تدابيري است كه هيأت اجتماعي در رويارويي با پديده بزهكـاري اعـم از           من -1

با توجه به نوع    ) اعم از واكنش پسيني و پيشيني     (پيشگيري و پاسخ، اتخاذ مي نمايد و در صورتي كه اين مجموعه پاسخ ها               
 يا شرايط خاص بزهكاران و يا بزه ديدگان تنظيم شـود، وارد قلمـرو   جرايم و با توجه به ويژگيهاي شخصيتي و اجتماعي و      

 .سياست جنايي افتراقي مي گردد
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ملل ي حقوق كودك به تصويب مجمع عمومي سازمان يه ميالدي، اعالم1959در سال 

طرح كنوانسيون . ريزي نمودرسيد كه در واقع، اساس و بنيان كنوانسيون حقوق كودك را پي
، به اتفاق آرا تصويب شد، از يك 1989حقوق كودك كه به ابتكار كشور لهستان در سال 

 ماده آن مربوط به حقوق كودك و 41از ميان اين مواد، .  ماده تشكيل يافته است54مقدمه و 
 كشور 193 كشور از 191تاكنون .  در هر كشور است ماده آن در ارتباط با نحوه اجراي آن13

اند و صرفاً دو كشور آمريكا و سومالي تا به حال به اين كنوانسيون ملحق جهان به آن پيوسته
  .اندنشده

كودكان و تالش در راه رشد هماهنگ هدف اساسي اين كنوانسيون، ايجاد زندگي بهتر براي 
هاي اساسي، رشد جسمي، ذهني، عاطفي، رواني و رشد اجتماعي است و متعادل آنان در زمينه

و براي دستيابي به اين هدف، چهار محور رشد، بقا، حمايت و مشاركت را مورد توجه قرار 
ورهايي است كه جمهوري اسالمي ايران از جمله كش. )6، ص1383پورقهرماني، (داده است 

.  تصويب كرده است1372 امضا و در اسفند ماه سال 1990كنوانسيون حقوق كودك را در سال
نسبت به مواد و «البته ايران اين كنوانسيون را با اعمال اين حق شرط مورد پذيرش قرار داده كه 

د محفوظ مقرراتي كه مغاير با شريعت اسالم باشد حق شرط داشته باشد و اين حق را براي خو
و مجلس شوراي اسالمي نيز با » ...دارد كه هنگام تصويب، چنين حق شرطي را اعالن نمايدمي

همين قيد كلي ملزم نبودن به مواد مغاير با موازين اسالمي و قوانين داخلي، آن را تصويب 
تن به اند در واقع دولت ايران با پيوسهمانگونه كه بعضي از نويسندگان نيز تأكيد داشته. نمود

آيد كه قوانين خود را با مقررات كنوانسيون وفق دهد و آن را كنوانسيون، درصدد بر نمي
كند و در آينده نيز قوانيني را كه مناسب بداند وضع و اصالح كند، بلكه قوانين خود را اجرا مي

صوب كند و به هر صورت هر جا مقررات كنوانسيون با قوانين داخلي فعلي يا قوانين ماجرا مي
، 1384بيگي، (! بعدي مغاير تشخيص داده شد، اين مقررات براي دولت ايران الزم الرعايه نيست

 و همين امر است كه مورد اعتراض بسياري از كشورها قرار گرفته و اين شرط كلي را )43ص
  ).129، ص1377مهرپور، (دانند غير قابل قبول و غير منطبق با كنوانسيون مي
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 قانون 1381انسيون و پيوستن ايران به آن، مجلس شوراي در سال در راستاي اين كنو
در اين قانون، .  ماده است9حمايت از كودكان و نوجوانان را به تصويب رساند كه در بردارنده 

هاي اين قانون بهره مند شده اند و همچنين،  سال شمسي تمام، از حمايت18اشخاص كمتر از 
جوانان كه سالمت جسم و روان آنان را به مخاطره بيندازد، هرگونه اذيت و آزار كودكان و نو

 اين قانون، هرگونه خريد و فروش و بهره كشي و به كارگيري 3طبق ماده . ممنوع شده است
كودكان به منظور ارتكاب اعمال خالف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب عالوه بر جبران 

، هرگونه صدمه و اذيت و آزار 4 ماده خسارت به مجازات مقرر محكوم خواهد شد و براساس
و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سالمت و بهداشت رواني و جسمي 

در ضمن، كودك آزاري، از جمله جرايم عمومي . و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع شده است
ت و اشخاص، مؤسسا).  قانون5ماده (شود و نياز به شاكي خصوصي ندارد محسوب مي

مراكزي هم كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به 
 6ماده (محض مشاهده كودك آزاري، به مقامات صالح قضايي جهت پيگرد اطالع دهند 

شود بيشتر مواد كنوانسيون حقوق كودك، در اين قانون بيان همانگونه كه مالحظه مي). قانون
در ادامه، . باشد كه قابل تقدير استي از حساسيت قانونگذار نسبت به قضيه ميشده و اين حاك

  .گيردمهمترين انتقادات وارد به اين قانون را مورد بررسي قرار مي
  مهمترين انتقادات وارده بر قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ) 3

ويب قرار گرفت و از اينرو شايد اين قانون بيشتر به انگيزه تبليغاتي و يا سياسي مورد تص
به نحوي . ها و نواقص فراواني در آن قابل مشاهده استها، شتابزدگيعلي رغم بعضي نوآوري

با . كه بعضي مواد و مقررات اين قانون را به مثابه يك قانون خنثي و فاقد اثر مبدل كرده است
در هنگام هبان نگاه به شرح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي و همچنين نظرات شوراي نگ

  .دهدتصويب اين قانون، اين امر بسيار بيشتر خود را بروز مي
اگرچه به موجب اين قانون، كودك آزاري از جرايم عمومي تلقي شده و از اينرو براي 
پيگيري و تعقيب از سوي دادسرا، نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد، اما مشكالتي مانند 
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 شفاف از كودك آزاري و اكتفا كردن به ذكر مصاديقي كه عدم ارائه تعريف جامع، مضيق و

شوند و براساس قوانين خاص قابليت رسيدگي دارد، بعضاً جز جرايم عليه اطفال محسوب مي
  .الذكر در دستور كار دستگاه قضايي قرار گيردباعث شده اصالح قانون فوق

 دانست كه اين قانون شامل شايد بتوان مهمترين انتقاد وارده به اين قانون را اين مسئله
اين مسئله باعث .  و تنبيه كودك مي نمايندتأديبشود كه اولياء و مربيان اقدام به مواردي نمي

هر چند قانونگذار در جهت حمايت از . مباحث فراواني مابين مجلس و شوراي نگهبان گرديد
و . ا.م. ق59مانند ماده اطفال سياست افتراقي مناسب را اتخاذ كرده است ولي با وجود مواردي 

، 1385حبيب زاده و مقدسي، ( قانون مدني راه را براي تعرض به اطفال باز گذاشته است 1179ماده 

 1محدود شده ولي براساس بند  تنها به والدين تأديب قانون مدني، حق 1179طبق ماده ). 66ص
سرپرستان اطفال نيز حق  قانون مجازات اسالمي، عالوه بر والدين، اولياي قانوني و 59ماده 
 و معيار بيروني در حد تأديبدروني قصد هر چند اين ماده دو معيار .  اطفال را دارندتأديب

، )723، ص1378كاتوزيان، ( اطفال قرارداده تأديبمتعارف بودن را براي تشخيص متعارف بودن 
نه تنها اين . استولي موجب سوءاستفاده بسياري از والدين و سرپرستان در تنبيه اطفال شده 

 شده، بلكه حتي بعضي پارا از اين فراتر گذاشته و تأديبماده موجب بزه ديدگي اطفال به بهانه 
 و تأديبها حق اند و به آنمعلمان و استادان را نيز در رديف والدين و سرپرستان قرار داده

موازين حقوق كيفري و  كه اين امر صريحاً خالف )67، ص1376محسني،  (اندتنبيه اطفال را داده
با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اميد .  است1 آيين نامه اجرايي مدارس77ماده 

جامعه حقوقي در جهت مقابله با كودك آزاري به ويژه از طرف والدين كه از معافيت ماده 
هاي اندك بارقهاما اصالحات مكرر در اين قانون، . كردند، افزايش يافت استفاده مي.ا.م.ق59

در طرح اوليه، جرم كودك آزاري مي توانست توسط تمام اشخاص . اميد را نيز از بين برد

                                                 
.  به تصويب شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش رسـيده اسـت              20/5/1379 ماده در تاريخ     110 اين آيين نامه مشتمل بر       -1

قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درسـي جهـت           از  ... اعمال هرگونه تنبيه    : ( اين آيين نامه چنين بيان مي دارد       77ماده
 ).تنبيه ممنوع است و در اعمال ساير تنبيهات نبايد بين دانش آموزان تبعيض و استثنايي قائل شد
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ارتكاب يابد، ولي در اصالحات متعددي كه مجلس در جهت تأمين نظر شوراي نگهبان به 
 در حالي كه براساس 1. از شمول اين قانون خارج شدند7عمل آورد، والدين به موجب ماده 

موارد كودك آزاري در منزل و توسط پدر و % 75ت انجام گرفته متأسفانه نزديك به تحقيقا
  ).11، ص1387آبروشن، (پذيرد مادر و سرپرستان كودكان صورت مي

براساس آمار .  به كلي از بين رفت7آنچه هدف اصلي طراحان اين قانون بود با ورود ماده 
گيرد كه به استناد عذر تنبيه از رت ميموجود، اغلب موارد كودك آزاري توسط والدين صو

بدين ترتيب با تصويب اين ماده، . )67حبيب زاده و مقدسي، همان، ص(شوند مجازات معاف مي
قلمروي اجرايي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بسيار محدود شد و طراحان به هدف 

در ادامه مهمترين . نرسيدندبود » كودك آزاري درون خانوادگي«اصلي خود كه همانا مبارزه با 
  :گيردايرادات اين مصوبه قانون مورد تجزيه و تحليل قرار مي

   عدم جامعيت قانون-1-3
» قانون حمايت از كودكان و نوجوانان«رسد اين قانون برخالف عنوان آن كه به نظر مي

تبليغي آن  طور كامل توجه نداشته است و انتخاب عنوان يادشده، جنبه آنان بهاست به حقوق 
حال آنكه در كنار حمايت كيفري از كودكان و نوجوانان ضروري است كه . را دنبال كرده است

هاي قانوني ديگر مورد نياز كودكان و نوجوانان و تأمين نيازهاي آنان مورد نظر قرار حمايت
 جنبه اما برخالف عنوان، قانون يادشده به كودك آزاري نظر داشته است و آن هم به يك. بگيرد

 انگاري خاص برخيديده در پرتوي جرماز آن يعني حمايت كيفري افتراقي از اطفال بزه
رفتارها، و از سازوكارهاي ديگر در حقوق جزاي ماهوي يعني تشديد كيفر بزهكاراني كه بر 

هاي قانوني ويژه از در مورد حمايت. شوند، غافل شده استروي اطفال مرتكب جرم مي
در صورتي . در فرايند كيفري نيز چيز زيادي قابل مشاهده نيست) بزه ديده(ه كودكان آزار ديد

يند آهاي قانوني ويژه از كودكان آزار ديده نسبت به ساير مراحل فركه ضروري است تا حمايت

                                                 
 قانون مـدني از     1179 و ماده    1370ا مصوب   .م.ق59اقدامات تربيتي در چارچوب ماده    «:  اين قانون مقرر مي دارد     7 ماده   -1

 ».ون مستثني استشمول اين قان
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از مراحل كيفري اعم از تعقيب و تحقيق و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن و حتي بعد 

  ).22، ص»2«، 1382زينالي، (فرايند رسيدگي نيز، تسري يابد 
   خارج نمودن والدين از تكليف گزارش دهي كودك آزاري-2-3

گزارش دهي  (6يكي از ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه اول مجلس، اطالق الزام ماده
نگهداري و تربيت اجباري كودك آزاري توسط كليه افراد و مؤسسات كه به نحوي مسئوليت 

بود كه شامل اولياي كودكان كه در مقام تربيت، به فرزند خود صدمه ) آنها را بر عهده دارند
الذكر، در راستاي تأمين نظر  فوق7باشد و مجلس نيز با تصويب ماده اند نيز ميوارد كرده

ه نزديكترين از آنجايي ك.  خارج كرد6شوراي نگهبان حركت نمود و والدين را از شمول ماده 
باشد، تصريح تكليف براي والدين طفل و قرار دادن افراد به طفل در جامعه والدين وي مي

ديدگي توانست تا حدود بسيار زيادي رقم سياه بزهضمانت اجرا در صورت عدم عمل به آن مي
كه اطفال را كاهش دهد، امري كه امروزه بسيار با آن مواجه هستيم و درصد زيادي از جرايمي 

  .ماندافتد از نگاه مجريان و نهادهاي انتظامي و قضايي پنهان ميبر عليه كودكان اتفاق مي
   توجه نكردن به نهادهاي مدني-3-3

قانونگذار در اين قانون شايسته بود كه در راستاي يك سياست جنايي مشاركتي و لزوم 
  ها و به انجمنمشاركت نهادهاي مدني در سياست جنايي و مبارزه با كودك آزاري، 

كرد و در كنار سازمان هاي غير دولتي فعال در زمينه حقوق كودكان نيز توجه ميسازمان
مانند . (كردبيني ميها پيشبهزيستي، وظايف و اختياراتي را به مانند ساير كشورها براي آن

  ).دادن اختياراتي به آنها در پيگيري و گزارش موارد كودك آزاري
  المللي در زمينه حقوق كودكپذيري قانونگذار از كنوانسيون بين عدم تأثير -4-3

المللي مانند كنوانسيون حقوق كودك و پيمان نامه حقوق كودك، كه هاي بيندر موافقتنامه
هاي زيادي در خصوص حمايت از حقوق كودكان در سطح دنيا به تصويب رسيده، حمايت

ويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به بيني شده كه شايسته بود قانونگذار در تصپيش
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توان به  از جمله اين حقوق مي1.گنجاندها را نيز در قانون مذكور ميآنها نيز توجه كرده و آن
  :موارد زير اشاره كرد

 حق آزادي عقيده، شامل آزادي جستجو، دريافت و رساندن اطالعات •

 و مكاتبات ويعدم دخالت در امور خصوصي كودكان يا امور خانوادگي  •

حقوق كودكان معلول بايد به رسميت شناخته شود و مراقبت هاي ويژه براي آنان  •
 .مقرر گردد

 لزوم بيمه كردن كودكان  •

 ...فراهم نمودن وسايل تفريح و آرامش و بازي مناسب سن كودكان و  •

   عدم واگذاري حق طرح شكايت به سازمان بهزيستي -5-3
عالوه بر مراجع قضايي ذيربط، «: بيني شد اين بود پيش5ده يكي از مواردي كه در تبصره ما

كه شوراي نگهبان » .سازمان بهزيستي كشور نيز حق طرح شكايت در محاكم دادگستري را دارد
 دانسته است و همچنين آورده است كه 2 قانون اساسي156 و 57خالف اصول اين تبصره را 

ست كه بتواند اعالم رضايت هم بكند، پس چون واگذاري اين حق به بهزيستي مستلزم اين ا
در .  قانون اساسي مغاير است156 و 57اين مسئله خالف موازين شرعي است و با اصول 

جهت رفع ايراد شوراي نگهبان، اين تبصره را هم اعضاي كميسيون حذف كردند و نمايندگان 
رح براي آوردن اين يكي از عللي كه پيشنهاد دهندگان ط. نيز به اين حذف راي مثبت دادند

تبصره داشتند اين بود كه سازمان بهزيستي كشور چون تنها نهادي است كه بيشتر از همه درگير 
تواند در باشد، پس واگذاري چنين حقي به آن ميمسائل و مشكالت كودكان آسيب ديده مي

                                                 
آسيابان : ك به . براي مطالعه بيشتر راجع به حقوق مصرح براي كودكان در كنوانسيون هاي مرتبط با حمايت از كودكان ر                  -1

كارشناسـي ارشـد،    . عباس آبادي، مرضيه، بررسي تطبيقي كنوانسيون حقوق كودك با ميثـاق حقـوق كـودك در اسـالم، پ                  
 .1387دانشگاه تهران، 

قوه مقننه، مجريه و قضاييه كـه      : قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از       : انون اساسي مقرر مي دارد     ق 57 اصل   -2
 156مـاده  . اين قوا مستقل از يكديگرنـد . زير نظر واليت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردد            

 .نيز وظايف قوه قضاييه را بيان مي كند
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مربوط به ايراد شوراي نگهبان هم . پيگيري موارد كودك آزاري و حمايت از اطفال مؤثر باشد

شد كه چون واگذاري چنين حق مستلزم اعالم رضايت اين سازمان نيز هست، پس اين مي
متأسفانه نمايندگان مجلس به جاي رفع اين ايراد يعني . مخالف قانون اساسي و شرع است

  .، كل تبصره را حذف كردند»گرفتن حق اعالم رضايت«
  ص اطفال بزه ديده مغفول ماندن ضرورت تشكيل يك نظام دادرسي خا-6-3

كار در سيستم عدالت كيفري به صورت متفاوت از همان گونه كه نگرش به طفل بزه
ديده نيز به ديدگاه افتراقي در فرايند كيفري نيازمند است و بزرگساالن مطرح مي باشد، طفل بزه

ين بنابرا). 210، ص1380عباچي، (باشد اين امر به لحاظ وضعيت خاص روحي و رواني طفل مي
ضروري است كه قانونگذار از طريق مقرر نمودن سازو كارهايي در مرحله اول، فرايند اطالع 

تسهيل كند تا به اين ) كودك آزاري(دستگاه عدالت كيفري را از وقوع جرم به روي اطفال 
در مراحل بعدي با پيش بيني . ديده وارد فرايند كيفري و مرحله دادرسي شوندترتيب اطفال بزه

ه تنها از آسيب پذيري مجدد اطفال در درون فرايند ني خاص در ساير مراحل رسيدگي قواعد
هاي حقوقي افتراقي و ها و معاضدتها، حمايتكيفري ممانعت شود، بلكه با تسريع رسيدگي

ريزي هاي مادي و رواني وارده به اين بزه ديدگان خاص، به شكل دهي و پايهترميم خسارت
اما با وجود اين موضوع، . )22زينالي، همان، ص(اطفال بزه ديده، اقدام نمايد ) ويژه(نظام دادرسي 

از آن در سطح ديده در فرايند كيفري چه مرحله قبل و چه بعد هاي افتراقي از اطفال بزهحمايت
قانونگذاري و حتي در سطح تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در زمينه حقوق كيفري اطفال، 

  1.مغفول مانده است
   حمايت از اطفال بزه ديده در فرايند دادرسي - 4

 لهمان طور كه در خالل مباحث گذشته به طور خالصه بيان گرديد، براي حمايت از اطفا
از مباني فلسفي و ايدئولوژيك گرفته تا مواردي مانند . ديده مباني گوناگوني بيان شده استبزه

                                                 
در اين قانون، مواردي مانند گزارش دهي اجباري يا جرم عمومي انگاشتن كودك آزاري در اين راستا قابل مشاهده                    البته   -1

 .است
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كاري اطفال از سوي ي و تقليل بزهها، حل و فصل غير قضايمبناي ارزشي، قصور دولت
رسد  اما همان طور هم كه قبالً بيان شد، به نظر مي1.صاحب نظران مختلف بيان شده است

مهمترين مبناي طرح حمايت از بزه ديدگي اطفال، گذشته از ابعاد ارزشي و ايدئولوژيكي، نقش 
 اين ديدگاه، حتي اگر طفل  بر مبناي2.بسيار مؤثر و ارزنده آن در تقليل بزهكاري اطفال است

زيرا، . ديدگي خويش دخالت هم داشته باشد، حمايت از وي امري منطقي استديده در بزهبزه
ديدگي مكرر كه معلول از طرفي اين حمايت و تأمين خسارت و تشفي خاطر، او را از بزه

وي ديگر نمايد و از سطفوليت، ضعف، انزوا، بيچارگي و بزه ديدگي نخست اوست، مصون مي
بنابراين، حمايت از اطفال . گرددگرايش اطفال به بزهكاري و گسترش بزهكاري آنان ميمانع

بزه ديده، گذشته از ابعاد ارزشي آن، نقش مؤثري در پيشگيري از بزهكاري آنها دارد، زيرا هم 
 نمايد و هم مانع تبديل شدن اطفال بزه ديده دراز بزه ديدگي ثانويه آنها جلوگيري مي

با توجه به مباني طرح حمايت از بزه ديدگي در اين . گرددبزرگسالي به يك انسان بزهكار مي
گردد كه مهمترين راهكارهاي عملي حمايت از اطفال در مراحل مختلف، از قسمت سعي مي

حمايت از بزه ديدگي اطفال اصوالً در سه . زمان وقوع جرم تا پايان فرايند دادرسي بيان گردد
  :آيد عمل ميمرحله به

   حمايت از اطفال بزه ديده بالفاصله پس از تحقق جرم-1-4
پذير و در نتيجه طفل بزه ديده انسان ضعيفي است كه صغر سن، وي را به يك انسان آسيب

طبيعي است كه چنين طفلي نيازهاي متعددي دارد، . به يك بزه ديده بالقوه مبدل ساخته است
به نظر . باشدها و تأمين آن براساس اولويت منطقي مينديفلذا آنچه مهم است شناخت نيازم

رسد اولين نياز اطفال بزه ديده پس از وقوع جرم عليه آنها، تالش در جهت تقليل و تسكين مي

                                                 
توجهي، عبدالعلي، سياست جنـايي حمايـت از بـزه    : به. ك. براي مطالعه بيشتر راجع به مباني طرح حمايت از كودكان ر       -1

 .29، ص1387ستان ، زم4ديدگان، مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره

 بر اين مبنا، حمايت از اطفال مظلوم و دفاع از حقوق طفل بزه ديده اي كه به ناحق از ناحيه اشـخاص بزرگـسال مـورد                           -2
تعدي قرار گرفته است، مبناي فلسفي و ايدئولوژيكي دارد بدين معني كه در همه اديان الهي علي الخصوص اسالم، حمايت 

 .عي و از موجبات خوشنودي خداوند متعال و رستگاري بندگان شمرده شده استاز حقوق اطفال از تكاليف شر
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هاي پزشكي توان مساعدتها را ميمهمترين اين تالش. هاي جسمي و روحي آنها استآسيب

ديده به لحاظ فوريت ازهاي درماني اطفال بزهتأمين ني. و تسكين ناماليمات روحي دانست
نمايد كه نيازهاي اصول عالي انساني ايجاب مي. بر ساير نيازمنديهاي آنها تقدم داردداشتن، 

. ديده، حتي اگر در وقوع جرم هم مقصر باشد، در اسرع وقت مرتفع گردداوليه درماني طفل بزه
 جرم، حالتي غير متعادل و اغلب افسرده و همچنين حالت رواني اطفال بزه ديده پس از وقوع

ديدگي آنها متفاوت است اين حاالت بر اساس نوع بزه. مضطرب و يا برآشفته و عصباني است
به عنوان مثال، از آنجا كه اطفال قرباني جرايم خالف اخالق، احساس . )31بيگي، همان، ص(

ند، چه بسا درمان درد خود را در اشكست معنوي كرده و نوعاً دچار انزوا و اندوه سنگين شده
در مقابل، اطفالي كه قرباني جرايمي چون ايراد . خودكشي و يا پنهان شدن از جامعه بدانند

اند، پس از بلوغ، اغلب در صدد دفاع از خويش و حتي ضرب و جرح يا تهمت و افترا شده
زيرا در .  بزرگسالي استها، جلوگيري از بزهكاري آنها در هدف اين حمايت1.آيندانتقام بر مي

هايي عالوه بر بزه ديدگي مجدد آنها، در ارتكاب جرم از ناحيه اغلب موارد نبود چنين مراقبت
  .آنان نيز مؤثر است

   حمايت از اطفال بزه ديده در مرحله دادرسي-2-4
اصوالً طفل بزه ديده انساني است كه يكي از حقوق وي توسط بزرگساالن مورد تعدي و 

احقاق مجدد چنين حقي و دفاع از آن، در اغلب موارد نياز به اقامه . رار گرفته استتجاوز ق
ناحيه والدين و ساير طرز دعوي دارد و چون در اغلب اوقات ارتكاب جرم عليه آنان 

سرپرستان قانوني آنها صورت مي گيرد، به جهت ذينفع بودن خود از مراجعه به مراجع قضايي 

                                                 
 با مطالعه زندگي نامه قاتلين سريالي يا مجرمين خطرناكي كه اقدام به ارتكاب جنايات فجيعي نموده انـد، مـشاهده مـي                       -1

يـشه در ناهنجـاري هـاي دوران        شود كه در بسياري از موارد، يكي از مهمترين علل ارتكاب چنين اعمالي از سوي آنـان، ر                 
قاتل سريالي كودكان پاكدشتي براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه مـشخص              » بيجه«همچنانكه در مورد    . كودكي آنان دارد  

براي مطالعه بيشتر راجع بـه پرونـده        . گرديد كه وي در كودكي مورد تجاوز جنسي از سوي اطرافيان خود قرار گرفته است              
چرا بيجـه جـاني شـد؟،    : افروز، غالمعلي، بازگشايي يك پرونده: ك به.ت ارتكاب جنايت نبيجه و علل گرايش وي به سم    

 .1384نشر راه تربيت، چاپ اول، سال 
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كما . نمايندديدگي اطفال نقش مؤثري ايفا مين ترتيب عمالً در تكرار بزهنمايند و بديامتناع مي
توجيه كه كودك هستند و از روي ديده، با اين اينكه ترتيب اثر ندادن به اظهارات اطفال بزه

ديده در بنابراين، حمايت از اطفال بزه. زندكنند به اين معضل دامن مياحساسات صحبت مي
توان به ابعادي چون اي مختلفي دارد كه به منظور رعايت اختصار ميهمرحله دادرسي جلوه

تفهيم حقوق اطفال بزه ديده و جلب اعتماد آنان به اينكه به اظهارات و شكايات آنها ترتيب اثر 
 به ويژه در مواردي كه ارتكاب جرم عليه 1داده خواهد شد، استفاده از قيم جهت اقامه دعوي

  .يا ساير سرپرستان قانوني صورت گرفته باشد، اشاره كردآنها از ناحيه والدين و 
  از اطفال بزه ديده در مرحله تأمين ضرر و زيان حمايت -3-4

اگرچه در برخي جرايم . ديدگي اطفال، اغلب با ورود ضرر و زيان به آنها مالزمه داردبزه
ر بسياري از موارد است، لكن د» معنوي«عليه آنها، ضرر وارد شده به اطفال بزه ديده از نوع 

ضررهاي . شونداطفال بزه ديده به صورت مستقيم و غيرمستقيم متحمل ضرر و زيان مادي مي
وارد شده به اطفال بزه ديده، شامل مجموعه خسارتهايي است كه ازحين تحقق جرم عليه آنها 

رسي، هاي درمان و دادطبيعي است هزينه. تا زمان رفع نسبي آثار آن متوجه آنها مي گردد
شود افزوده خواهد شد كه اولين و هايي كه مستقيماً از وقوع جرم ناشي ميبرضرر و زيان

البته در . مهمترين كسي كه بايد احترام به جبران ضرر و زيان نمايد، بزهكار بزرگسال است
شود بلكه همساالن كودك، برخي موارد اصوالً شخص بزرگسالي به عنوان بزهكار معرفي نمي

ها گردند يا در برخي موارد، بزهكار بزرگسال متواري يا مخفي شده و تا مدترم ميمرتكب ج
شود و يا حتي در صورت دستگيري پس از وقوع جرم، امكان دسترسي به وي فراهم نمي

                                                 
در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت « قانون آيين دادرسي كيفري در اين باره اينطور مقرر مي دارد 72 ماده -1

بوده و دسترسي به ولي يا قـيم او نباشـد يـا             ) صغير، غير رشيد يا مجنون    (ور  شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محج       
مجني عليه ولي يا مقيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تـا حـضور و مداخلـه                          

 داشـته باشـد، دادگـاه    ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتيكه ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن                 
شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود، امر جزايي را تعقيب نمـوده و اقـدامات ضـروري را بـراي                           

 .»حفظ و جمع آوري داليل جرم و جلوگيري از فرار متهم بعمل مي آورد
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در اين موارد مهمترين منابع . بزهكار، وي از لحاظ مالي فاقد توانايي جبران ضرر و زيان است

هاي جايگزين از هاي خيريه و بيمه دانست كه اين راهولت، صندوقتوان دجايگزين را مي
باصري، (اند هاي طفل مورد اشاره قرار گرفتهالمللي براي جبران زيانهاي بينسوي كنوانسيون

اي مورد توجه قرار هاي پراكنده در كشور ما، متأسفانه اين منابع جايگزين در قالب).128، 1388
  . است كه به شكل مدون و سازمان يافته عملكرد آنها گسترش يابدگرفته است فلذا ضروري

  

  گيرينتيجه
از كودكان به دليل وضعيت و موقعيت آسيب پذيري كه به لحاظ جسمي، رواني و اجتماعي 

يا » افراد داراي پيش زمينه بزه ديدگي«يا » افراد بالقوه آسيب پذير«از آن برخوردارند به عنوان 
ها در اصوالً به دليل همين وضعيت بيشتر آسيب پذير آن. نام مي برند» هبزه ديدگان بالقو«

ها چه در آن» ديدگيبزه«مقايسه با افراد بزرگسال است كه قانونگذاران براي جلوگيري از 
ها مبادرت هاي افتراقي ويژه آندرون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حمايت

رسد قانونگذار ما آن را تا حدود زيادي به فراموشي سپرده ميامري كه به نظر . اندورزيده
هاي بيشتري شكي نيست كه چنين بزه ديدگان بالقوه آسيب پذير به كمك و حمايت. است

توان از طريق جامعه مدني و نهادهاي مدني نسبت به هايي كه ميعالوه بر حمايت. نيازمندند
نمايد، سازو كارهاي موجود در حقوق توجه ميآنها اعمال كرد، آنچه كه بيش از همه جلب 

بدين سان، حقوق كيفري با استفاده از . باشدكيفري ماهوي براي حمايت ويژه از كودكان مي
سازو كارهاي خاص خود، يعني سازوكار جرم انگاري ويژه برخي رفتارها و تشديد كيفر 

ند، به حمايت كيفري افتراقي از كنديده خود انتخاب ميكه كودكان را به عنوان بزهبزهكاراني 
رسد به نظر مي. ها را پايين بياوردتا از اين طريق ضريب آسيب پذيري آنپردازد اطفال مي

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان نيز با اين هدف به تصويب رسيد اما ذكر برخي احكام و 
 خود كامالً محجور افتاده و مواد در اين مقرره باعث شد كه قانون فوق الذكر از اهداف اوليه

هايي را در عرصه حقوق كودكان البته اين قانون نوآوري. ها نباشدقادر به برآورده نمودن آن
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ايجاد كرده از جمله وارد كردن اصطالح كودك آزاري در ادبيات حقوقي ما، يا تعيين سن 
 افراد جامعه و هجده سالگي براي حمايت و همچنين اجباري نمودن تكليف گزارش دهي براي

. هاي جديد در اين عرصه كه همگي بسيار قابل ستايش هستندوارد نمودن بعضي جرم انگاري
توان وارد دانست كه در خالل مباحث مورد اشاره اما بر اين قانون يك سري انتقادات را نيز مي

انون، عدم مواردي مانند استثنا نمودن والدين از شمول قانون، عدم جامع بودن ق. قرار گرفت
اما به طور كلي اين قانون چه از نظر فرايند تدوين و علل طرح آن در ... . توجه به كنوانسيون و

مجلس و چه از نظر محتوايي، در حقوق جزاي ايران به نحو عام و در حقوق كيفري اطفال به 
نون، البته قانونگذار در بازبيني مجدد اين قا. شودنحو خاص، يك نوآوري بزرگ محسوب مي

  .بايد انتقادات وارد به آن را مورد توجه قرار داده و نسبت به اصالح موارد نقص اقدام نمايد
***  

  هرست منابع و مأخذف
، درآمدي بر قوانين راجع به كودكان، مجله حقوقي دادگستري، )1379(اكبري، فرناز . 1
  .31شماره
ودك، نشر آثار انديشه، ، كودك آزاري و كنوانسيون حقوق ك)1387(آبروشن، هوشنگ . 2

  .چاپ اول
، بررسي تطبيقي كنوانسيون حقوق كودك با ميثاق )1387(آسيابان عباس آبادي، مرضيه . 3

  .حقوق كودك در اسالم، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران
چرا بيجه جاني شد؟ نشر راه تربيت، : ، بازگشايي يك پرونده)1384(افروز، غالمعلي، . 4

  .ولچاپ ا
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  .38شماره 
، سياست جنايي حمايت از بزه ديدگان، مجله مجتمع آموزش )1387( توجهي، عبدالعلي .8

  .4عالي قم، شماره
، نوآوري هاي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و چالش هاي )1382(زينالي، حمزه . 9

  .7فراروي آن، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 
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  .9فصلنامه رفاه اجتماعي، سال سوم، شماره
، درآمدي بر حمايت كيفري از )1385(حبيب زاده، محمد جعفر؛ رويين تن، محمد باقر . 11

  .1، شماره 2 در حقوق ايران، مجله نامه حقوقي، جاطفال بزه ديده
  قانوني در زمينه پيشگيري از بزهكاري و ، بررسي خالءهاي )1380(عباچي، مريم . 12

  .ديدگي اطفال، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييهبزه
  .، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر دادگستر، چاپ سوم)1378(كاتوزيان، ناصر . 13
، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين ميرمحمد )1371(وي .ام.كالرسون، سي. 14

  . دانشگاهيصادقي، نشر جهاد
  .، نظام بين المللي حقوق بشر، نشر اطالعات، چاپ اول)1377(مهرپور، حسين . 15
  .، نشرگنج دانش، چاپ اول3، حقوق جزاي عمومي، ج)1376(محسني، مرتضي . 16
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ی ون  ی یا  د ت ا ور؛  ی  ن عا و ی د و صیأت     ا

  ) هيأت عمومي ديوان عالي كشور715 و 703، 664تحليل آراء وحدت رويه شماره ( 
  مهران مستي: نگارنده 

  )دانشجوي كارشناسي حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تبريز(كارآموز وكالت 
  چكيده 

و مـاده   . ا. ق 161اسـتاي اختيـارات محولـه در اصـل          هيأت عمومي ديوان عالي كشور در ر      
 مبادرت بـه صـدور رأي وحـدت رويـه           30/10/1382، در مورخه    1387ك مصوب   .د.آ.ق270
 قـانون   20 مـاده    1 و همچنين تبـصره      4تبصره ماده    نموده است رأي مذكور در مقام تغيير         664

 و عموم مواد مـذكور،  ، اطالق1381اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب      
ناظر به صالحيت دادگاه كيفري استان را تخـصيص داده و آنـرا منـصرف از مـوارد صـالحيت                    

مطالعه مباني استداللي رأي مـذكور كـامالً بيـانگر عـدم انـسجام و               . دادگاه انقالب دانسته است   
 با در نظر    عالوه بر اين، صدور رأي فوق الذكر      . باشداستحكام حقوقي و قانوني رأي مذكور مي      

، كـه   9/5/86 مورخـه    703 و نيـز رأي وحـدت رويـه          81 قانون اصالحي سـال      21گرفتن ماده   
مرجع تجديد آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي و انقالب را دادگاه تجديدنظر استان قرار              
داده است در عمل موجب بروز يك مشكل اساسي شد و آن اينكه حـق نظـارت ديـوان عـالي                     

، عمالً كنار   )صادره از دادگاه انقالب   (ان باالترين مرجع قضايي كشور، بر آراء مهم         كشور به عنو  
با توجه به مشكالت پيش آمده، ناچاراً هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورخه              . گذارده شد 

 در مقام بر طرف نمودن مشكالت مذكور بـر          715 با صدور رأي وحدت رويه شماره        24/1/89
ي مذكور هر چند با هدفي مصلحت انديشانه صادر شده است ولـي هماننـد           با اين حال رأ   . آمد

. ، از لحاظ مباني استداللي و حقوقي كامالً ضعيف و مورد انتقـاد اسـت   664رأي وحدت رويه،    
  .صدور چنين آرايي به هيچ وجه در شأن باالترين مرجع قضايي كشور نيست

  

حـدت رويـه، مبـاني اسـتداللي آراء،      هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي و : واژگان كليد
  .دادگاه انقالب، مصلحت انديشي
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  مقدمه
 قـانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و            270 قانون اساسي و ماده      161بموجب اصل   

، ايجاد وحدت رويه قضايي از جمله وظايف و اختيارات          1378انقالب در امور كيفري مصوب      
بدون شك فلسفه وجودي چنـين اختيـاراتي،        . باشدقانوني هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي      

. جلوگيري از صدور آراء معارض در محاكم و رعايت اصل تساوي افراد در برابر قـانون اسـت           
در واقع ايجاد وحدت رويه قضايي در راستاي انجام وظيفـه نظـارتي ديـوان عـالي كـشور بـر                     

 اخيـر هيـأت عمـومي ديـوان         با اين حال در سالهاي    . باشداجراي صحيح قوانين در محاكم مي     
عالي كشور با صدور آرايي فاقـد مبـاني حقـوقي و قـانوني اسـتوار و محكـم، عمـالً متعـرض               
صالحيت منحصر به فرد قوه مقننه در قانونگذاري شده، و مضاف بر ايـن مـا شـاهد تـشتت و                     

، 664آراء وحـدت رويـه      . باشـيم عدم انسجام در مباني استداللي آراء وحدت رويه مذكور مـي          
  . گواه اين مدعاست715 و 703

بررسي علل و عوامل ايجاد اين تشتت و دوگانگي در آراء مذكور، موضوع مقالـه حاضـر را             
  .به خود اختصاص داده است

  

  664بررسي رأي وحدت رويه شماره : الف
   طرح موضوع-1

يل  قانون اصـالح قـانون تـشك       20 الحاقي به ماده     1 و نيز تبصره     4بموجب تبصره ذيل ماده     
رسيدگي به جرايمـي كـه مجـازات قـانوني آنهـا            (،  1381دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب      

قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي بـه                     
جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان بـه عمـل خواهـد آمـد و در ايـن           

دادگاه كيفري استان بـراي رسـيدگي       . شودناميده مي » دادگاه كيفري استان  «ور  مورد، دادگاه مذك  
عدام يا رجم يا صلب يا حبس دائـم باشـد   ابه جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا   

و بـراي   ) رئيس و چهار مستشار يا دادرس علـي البـدل دادگـاه تجديـدنظر اسـتان               (از پنج نفر    
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ت قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشـد            رسيدگي به جرايمي كه مجازا    
-تـشكيل مـي   ) رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديـدنظر اسـتان            (از سه نفر    

  ...).شود
الذكر مبني بـر رسـيدگي بـه جـرايم مهـم مـستوجب              رغم صراحت و اطالق مواد فوق     علي
 استان و در دادگاه كيفري...) ، رجم و  قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام    (هاي سنگين   مجازات

آن هم به روش تعدد قاضي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فاصله كوتاهي از زمان انتـشار           
 حكـم عـام و كلـي        30/10/82 مورخ   -664قانون ياد شده، با صدور رأي وحدت رويه شماره          

 صالحيت دادگاه كيفري    مذكور در مواد فوق را تخصيص داده و با استداللي نه چندان حقوقي،            
  .استان را منصرف از موارد صالحيت ذاتي دادگاههاي انقالب دانسته است

  

   بازخواني آراء معارض موضوع رأي وحدت رويه-2
در نامه معاون اول قضايي ديوان عالي كشور خطاب به رياسـت ديـوان عـالي كـشور آمـده                    

 رياسـت   16/4/1382 مـورخ    153براسـاس گـزارش شـماره       : دارداحتراماً معروض مـي   «: است
محترم دادگاه انقالب اسالمي اردبيل در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار اصالحي مـورخ                

انقالب اسالمي، در تشخيص صالحيت دادگـاه   و  هاي عمومي    قانون تشكيل دادگاه   28/7/1381
دام تعيين گرديـده    رسيدگي كننده به اتهام مرتكبين جرائم مواد مخدر كه مجازات قانوني آن اع            

 و  20/3/1382 مـورخ    20-78هـاي   از شعب بيستم و سي و يكم ديوان عالي كشور طي دادنامه           
 آراء مختلفي صادر گرديده است كه گزارش پرونده هاي مربوطـه بـه              2/2/1381 مورخ   78-31

  .گرددشرح ذيل تقديم مي
، مـأمورين مبـارزه بـا        شعبه بيستم ديوان عالي كـشور      13/34/89به داللت پرونده كالسه     . 1

ربط و اخذ نماينـدگي از      مرتكبين جرائم مواد مخدر شهرستان نمين، پس از اعالن مخبرين ذي          
 به روستاي عنبران عزيمت و پس از جستجوي محل مـورد            1/12/1381مقام قضائي، در تاريخ     

ادسـراي  نظر، از شخصي به نام ميركريم، مقداري هروئين و ترياك كشف نموده و نتيجه را به د                
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داديار مربوطه پس از انجام تحقيقات مورد نياز در         . نمايندعمومي و انقالب اسالمي گزارش مي     
 به اظهارنظر نهايي و صدور قرار مجرميت مبادرت و جانشين دادسـتان محـل               9/1/1382تاريخ  

 از دادگاه انقالب اسالمي اردبيل به       9/1/1382ك مورخ   /82نيز به موجب كيفر خواست شماره       
تهام نگهداري سي گرم و بيست و هفت سانتي گرم هروئين و بيست و يك گـرم و هـشتاد و                      ا

 و  1 و بنـد     8 مـاده    6 و بند    5 ماده   1دو سانتي گرم ترياك و استعمال مواد مخدر مستنداً به بند            
 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، براي متهم تقاضـاي تعيـين كيفـر مـي نمايـد،                    9ماده  

ز دفتر دادسراي انقالب اسالمي ياد شده به دادگاه كيفري استان ارسال و براي رسيدگي       پرونده ا 
 به شـرح ذيـل بـه صـدور رأي           10/1/1382به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق العاده مورخ           

هاي عمـومي    قانون تشكيل دادگاه   5 ماده   5نظر به اينكه حسب مدلول بند       ... «: منتهي مي گردد  
 با اصالحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به كليه جرائم مربوط به 15/4/1373و انقالب مصوب  

ــي   ــدر عل ــواد مخ ــاق و م ــاه  قاچ ــي دادگ ــالحيت ذات ــالق از ص ــالب  االط ــرم انق ــاي محت   ه
رسيدگي به جرائم مـواد مخـدر كـه مجـازات آن از هـر               گردد  باشد و ماالً چنين مستفاد مي     مي

ي هستند و نيز طبق قسمت نخست نظريه تفسيري اي باشد محاكم مرقوم صالح به رسيدگ     درجه
يـك از مراجـع      هـيچ : دارد شـوراي محتـرم نگهبـان كـه اشـعار مـي            24/7/1373-8/53شماره  

قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تـشخيص مـصلحت نظـام را           
صـدور حكـم    ندارند و در ما نحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جـرم و                 

 قـانون   4ذيـل مـاده   ح قضايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره          نهايي در مرجع ذيصال   
باشد و هكذا قانونگذار عليرغم علـم و        هاي عمومي و انقالب اسالمي مي     اصالح تشكيل دادگاه  

ع الواقـ  قانون فوق االشاره نموده و في      5 ماده   5اطالع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند          
 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي بـه آن،              8 ماده   6مجازات معينه در بند     

باشد لهـذا    مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق االشعار، مي          2/8/1367مصوب  
اين دادگاه قرار عدم صالحيت خود را به اعتبـار شايـستگي رسـيدگي دادگـاه محتـرم انقـالب                    

  .»نمايديل صادر و اعالم مياسالمي اردب
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 در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي محل        16/1/1382ك استان مورخ    82/1پرونده طي نامه    
  . مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است30/1/1382العاده مورخ و در جلسه فوق

الب كـه   با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تـشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـ                 ... «
شود كه قانونگذار در    بعضي از مواد آن اصالح و موادي نيز به آن ملحق شده است مالحظه مي              

رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص        :  قانون اصالحي آورده است    4تبصره ماده   
در دادگاه كيفري استان به     ... نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است               

سازد كه قانونگذار رسيدگي بـه جرائمـي        ل خواهد آمد، امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي         عم
  . باشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده استكه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي

 همـان قـانون، جهـت    20 از مـاده   28/7/1381دادگاهي كه وفق تبصره يك الحـاقي مـورخ          
آيد يكي از اهـداف      به نظر مي   .گردد نفر قضات محترم تشكيل مي     5 از   رسيدگي به جرائم فوق   

احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظـت از دمـاء النـاس                   
تواند اين مصلحت در جرائم مواد مخـدر مـدنظر قانونگـذار قـرار نگرفتـه                است كه چگونه مي   

 كه بـصورت عـام آمـده اسـت و           4شاره نشده لكن تبصره ماده      باشد، اگرچه در قانون صريحاً ا     
 قـانون   5 از ماده    5توان به وسيله بند     الذكر را نمي  نامه اجرايي قانون فوق    آيين 20همينطور ماده   

كـه بـا    ... مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمـود                
پس از وصول پرونده     » گردده ديوان عالي كشور ارسال مي     پرونده ب ... توجه به حصول اختالف     

به ديوان عالي كشور رسيدگي آن به شعبه بيستم ارجاع گرديده كه به موجـب دادنامـه شـماره                   
  :اند بشرح ذيل اتخاذ تصميم نموده20/3/1382 مورخ 78/20

 قـانون تـشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب مـصوب              4طبق تبـصره الحـاقي بـه مـاده          «
 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجـم يـا صـلب يـا                   28/7/1381

به عمل خواهـد آمـد و چـون تبـصره الحـاقي             اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان          
 1373 قـانون تـشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب مـصوب سـال                 5 مـاده    5نسبت به بنـد     

ربوط به مواد مخـدر در مـواردي كـه مجـازات قـانوني آن               باشد در جرائم م   ميالتصويب  موخر
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اعدام يا حبس ابد باشد صالحيت دادگاه انقالب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قـانون                  
باشد نيز تناقضي ندارد زيـرا در قـانون         مبارزه با مواد مخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظام مي         

است و از طرفي متـصور نيـست كـه در يـك             مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده         
سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعـدام يـا حـبس ابـد باشـد در                     

شود فلذا با تأييـد رأي شـعبه اول          نفر قاضي تشكيل مي    5دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از        
  ردبيـل حـل اخـتالف      دادگاه انقالب اسالمي اردبيل و اعالم صالحيت دادگـاه كيفـري اسـتان ا             

  .»گرددمي
 شعبه سي و يكم ديـوان عـالي كـشور دادسـتان             6/8897حسب محتويات پرونده كالسه     . 2

 طـي كيفـر خواسـت       20/12/1381عمومي و انقالب اسالمي شهرستان پـارس آبـاد در تـاريخ             
 براي دو نفر به اسامي شهرام جليل زاده و صاحب حسين اف هر دو نفـر مقـيم                   81/118شماره
وري تازه استقالل يافته آذربايجان به اتهام شركت در حمل و نگهداري مقدار يك كيلـو و                 جمه

 قانون اصـالح قـانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر              8 ماده   6هفتاد و پنج گرم هروئين مستنداً به بند         
 مجمع تشخيص مصلحت نظـام از دادگـاه كيفـري اسـتان اردبيـل تقاضـاي                 2/8/1367مصوب  
 شعبه هفتم دادگاه كيفري     24/12/1381العاده مورخ   رونده در جلسه فوق   پ. نموده است مجازات  

استان اردبيل به صدور قرار عدم صالحيت به شايستگي رسيدگي دادگاه انقالب اسالمي اردبيل              
چون استدالل به عمل آمده عيناً با مطالب مذكور در بند يك اين گزارش انطباق        (منتهي گرديده   

پـس از طـرح پرونـده در شـعبه اول دادگـاه انقـالب               ) گردددداري مي دارد لذا از تكرار آن خو     
 ضمن انعكـاس مطالـب   25/12/1381العاده مورخ اسالمي اردبيل، اين دادگاه نيز در جلسه فوق 

قبلي تصريح نموده است كه تخصيص عام مقدم به وسيله خاص موخر نيازمند دليل محكـم و                  
انون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقـالب برداشـت          ق 5 ماده   5قن است كه اين مورد از بند        يمت

شود و بدين ترتيب مجدداً با نفي صالحيت خويش، پرونده را جهت حل اختالف موجـود       نمي
  به ديوان عـالي كـشور ارسـال نمـوده كـه در شـعبه سـي و يكـم مطـرح و بموجـب دادنامـه                          

  : بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است78-2/2/1382 
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ادث في مابين شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي اردبيل و دادگاه كيفري            در مورد اختالف ح   «
استان اردبيل در صالحيت رسيدگي به اتهام شهرام جليل زاده و صـاحب حـسين اف دائـر بـر                    
حمل يك كيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين بـا قبـول اسـتدالل دادگـاه كيفـري اسـتان و اعـالم                        

  .»گرددل حل اختالف ميصالحيت دادگاه انقالب اسالمي اردبي
فرماييد، از شـعب بيـستم و سـي و يكـم ديـوان عـالي كـشور در                   همانگونه كه مالحظه مي   
هـاي عمـومي و      قانون تشكيل دادگاه   28/7/1381ماده چهار مورخ    استنباط از تبصره الحاقي به      

 انقالب اسالمي آراء مختلفي صادر گرديده است بدين توضيح كـه شـعبه بيـستم ديـوان عـالي                  
 قـانون تـشكيل دادگاههـاي       5 و مـاده     5كشور معتقد است چون تبصره الحاقي نسبت بـه بنـد            

باشد بنابراين صالحيت دادگاههـاي انقـالب اسـالمي در          عمومي و انقالب موخر التصويب مي     
رسيدگي به جرائم مواد مخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام و يـا حـبس ابـد باشـد                     

   حالي كه شـعبه سـي و يكـم رسـيدگي بـه جـرائم مـواد مخـدر را                     نسخ ضمني شده است در    
 قـانون  270داند عليهذا مـستنداً بـه مـاده    االطالق در صالحيت ذاتي دادگاههاي انقالب مي علي

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري، به منظور ايجاد رويـه واحـد طـرح                  
  .نمايد كشور درخواست ميقضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي

   حسينعلي نيري-معاون اول قضايي ديوان عالي كشور

***  
   نظريه دادستان محترم كل كشور -3

 با توجه به محتويات پرونـده و        82/21: احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف      ... «
ن محتـرم   گزارش معاون اول محترم ديوان عالي كشور، نظريه حضرت آيت اهللا نمـازي دادسـتا              

  :گرددكل كشور بشرح ذيل اعالم مي
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب    قانون   5 ماده   5 قانونگذار در مقام بيان با لحاظ بند         اوالً

را در سـال     اصـالحي همـان قـانون        4 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده        1381مصوب سال   
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- از آن مـاده را مـي  5 و بنـد  5اده  نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي اعتبـار مـ         1381

  .نمودداشت، مانند ساير موارد مصرحه در اصالحيه به آن تصريح مي
 17/8/1376 قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي بـه آن مـصوب       32ماده  ثانياً  

مجمع تشخيص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجديدنظر احكـام اعـدام مربـوط بـه                  
د مخدر را رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهـت                 جرائم موا 

توانـد دادگـاه تجديـدنظر اسـتان باشـد بعـالوه مرجـع              مرجع تجديدنظر چنين احكـامي نمـي      
 شعب ديوان عالي كشور است در حالي كه مرجـع تجديـدنظر          ،تجديدنظر احكام دادگاه كيفري   

مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور تعيين          احكام اعدام مربوط به جرائم مواد       
 مـصوبه   32اند و پذيرش صالحيت دادگاه كيفري استان موجب نسخ و عـدم اعتبـار مـاده                 شده

 مـورخ   5318: مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود و اين امر مغـاير نظريـه تفـسيري شـماره               
هـيچ يـك از مراجـع قـانون         باشد كه طي آن اعالم شده        شوراي محترم نگهبان مي    24/7/1372

  .گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد
 5 مـاده  5 اصـالحي و بنـد       4 با فرض تعارض بين مقررات مندرج در تبصره ذيل مـاده             ثالثاً

باشـد كـه    قانون فوق االشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بين عام موخر با خاص مقدم مي             
اء بسياري از فقها و اصوليين كه قايل به تخصيص حكـم عـام مـوخر بـا خـاص      قطع نظر از آر   

باشند، هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور بموجـب آراي متعـددي از جملـه رأي          مقدم مي 
 كه نسبت به عدم شـمول مقـررات عـام           6/8/1350 منتشره در مورخ     212وحدت رويه شماره    

 خاص ماليـاتي تجـار ورشكـسته موضـوع قـانون           به مقررات    1335قانون مالياتي مصوب سال     
  . اتخاذ تصميم نموده است1318مصوب سال 

 نسبت به عدم شمول مقررات عـام        15/1/1360:  مورخ 29/59همچنين بموجب رأي شماره     
 به مقررات خـاص شـركاء محجـور موضـوع           1375قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب        

  .موده است اعالم رأي ن1319قانون امور حبسي مصوب 
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بنا بمراتب  . باشدلذا طبق رويه قضايي موجود حكم عام موخر ناسخ حكم خاص مقدم نمي            
 5 مـاده    5 ناسـخ مقـررات خـاص بنـد          1381 اصالحي مـصوب     4: مذكور مقررات تبصره ماده   

 گرديـده   ر ديوان عالي كشور بر اين مبنا صـاد        31 نخواهد بود و چون رأي شعبه        1373مصوب  
  .»باشدوازين قانوني تشخيص و مورد تأييد ميمنطبق با اصول و م

   متن و مدلول رأي وحدت رويه -4
هاي عمومي و انقالب اسـالمي مـصوب پـانزدهم          به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه      

تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصالحات و الحاقات بعـدي، رسـيدگي بـه جـرائم ذيـل                      
  .نقالب اسالمي استهاي امطلقاً در صالحيت دادگاه

  كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا فساد في االرض. 1
  توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري. 2
توطئه عليه جمهوري اسالمي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريـب مؤسـسات بـه منظـور                  . 3

  .مقابله با نظام
  . اجانبجاسوسي به نفع. 4
  .كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 5
  . قانون اساسي49دعاوي مربوط به اصل . 6

 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده         28/7/1381و عليرغم اصالحات و الحاقات مورخ       
 اصالحي قانون مرقوم صرفاً در مقـام ايـضاح          4و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده          

هاي انقالب اسالمي   به طور واضح صالحيت دادگاه    بوطه است و به ماده بعد از خود كه          ماده مر 
 قانون يـاد شـده      4ماده  ه  لهذا مقررات تبصره يك الحاقي ب     . را احصاء نموده است ارتباط ندارد     

  باشـد را در صـالحيت      موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مـي           ه  كه ب 
فري استان قرار داده است منصرف از موارد صالحيت ذاتـي دادگاههـاي انقـالب               هاي كي دادگاه

 صـادر شـده     اسـاس  ديوان عالي كشور كه بر ايـن         31باشد بنا به مراتب رأي شعبه       اسالمي مي 
  .شودصحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد مي
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هاي عمومي انقالب در امـور كيفـري    قانون آيين دادرسي دادگاه    270اين رأي بموجب ماده     
  .در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور الزم االتباع است

   تحليل حقوقي رأي وحدت رويه -5
قـانون تـشكيل    «آيـد قلمـرو اجرايـي مقـررات         همانطور كه از عنوان خود قانون نيز بر مـي         

ي بعدي آن، دادگاههاي عمـومي و        و اصالحيه ها   1373مصوب  » دادگاههاي عمومي و انقالب   
نتيجه اينكـه مـستثني كـردن مـوارد صـالحيت           . باشد و نه صرفاً دادگاههاي عمومي     انقالب مي 

 قـانون اصـالح قـانون       20 مـاده    1 و تبصره    4دادگاههاي انقالب از شمول مقررات تبصره ماده        
د مبناي حقوقي   ، امري كامالً ناصواب و فاق     1381تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب       

چرا كه مواد مذكور به صراحت رسيدگي به جرايم مستوجب مجـازات هـاي اعـدام،                . باشدمي
را در صالحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه با سيستم تعدد قاضـي            ... حبس ابد، صلب و     

  .شوند دانسته استاداره مي
حتـرم هيـأت عمـومي      بررسي مباني استداللي نظريه دادستان محترم كل كشور و اعـضاي م           

باشد كه در ادامـه بـه       ديوان عالي كشور به وضوح بيانگر عدم استحكام حقوقي رأي مذكور مي           
  .آن خواهيم پرداخت

اوالً قانونگذار در مقام بيـان بـا لحـاظ          «: در قسمت اول نظريه دادستان كل كشور آمده است        
 مبـادرت بـه     1381ل   قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب، مـصوب سـا             5  ماده 5بند  

 نموده است و چنانچه نظر به تغييـر  1381 اصالحي همان قانون را در سال 4تصويب ذيل ماده  
داشت، مانند ساير موارد مصرحه در اصالحيه به  از آن ماده را مي  5 و بند    5و يا نفي اعتبار ماده      

 5نـسخ جزئـي مـاده       در پاسخ اين نظر بايد گفت كه اوالً عدم تصريح به            . »نمودآن تصريح مي  
. ا.ع.د.ت.ق.ا. ق 20 مـاده    1 و تبصره  4تواند به تنهايي دليل بر عدم شمول تبصره ماده        مذكور نمي 

 همين قانون نيـز  21كما اينكه قانونگذار در ماده . نسبت به موارد صالحيت دادگاه انقالب باشد    
اي بـه   آمـده، اشـاره   كه در مقام بيان مرجع تجديدنظر از احكام دادگاههاي عمومي و انقالب بر            

ثانياً و مضاف بـر ايـن، بـا    .  نكرده است 1378در امور كيفري مصوب     . ا.ع.د.آ.ق 233نسخ ماده   
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 مبني بر نسخ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين 81 قانون اصالحي سال   39وجود تصريح ماده    
  .ماندقانون، ديگر مجالي براي طرح اين موضوع باقي نمي

 قانون اصالح مبارزه    32ثانياً ماده   «: كشور در ادامه نظريه خود بيان داشته      دادستان محترم كل    
 مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام بـه      17/8/1376با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب       

صراحت مرجع و مقام تجديدنظر احكام اعدام مربوط به جرائم مـواد مخـدر را رئـيس ديـوان                   
 است و بدين جهت مرجع تجديـدنظر چنـين احكـامي            عالي و دادستان كل كشور تعيين نموده      

تواند دادگاه تجديدنظر استان باشد بعالوه مرجع تجديدنظر احكام، دادگـاه كيفـري اسـتان،        نمي
شعب ديوان عالي كشور است در حالي كه مرجع تجديدنظر احكام اعدام مربوط به جرائم مواد               

انـد و پـذيرش صـالحيت        شـده  مخدر شخص رئيس ديوان عالي و دادستان كل كـشور تعيـين           
 مـصوبه مجمـع تـشخيص مـصلحت         32دادگاه كيفري استان موجب نسخ و عدم اعتبـار مـاده            

 شـوراي محتـرم     24/7/1372 مـورخ    5318خواهد بود و اين امر مغاير نظريه تفـسيري شـماره            
نگهبان مي باشد كه طي آن اعالم شده هيچ يك از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقـض و            

  .»سخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را نداردف
رغم اينكه صدر قسمت دوم نظريه دادستان محترم كـل كـشور بـراي نگارنـده حاضـر                  علي
نيست و در واقع معلوم نيست كه دادستان محترم در مقام بيـان چـه مطلبـي، بـه                   روشن  چندان  

اههـاي تجديـدنظر   عدم امكان تجديدنظر احكام مربوط به اعدام در جرايم مواد مخـدر در دادگ       
 اصالح مبارزه بـا مـواد مخـدر و الحـاق مـوادي بـه آن مـصوب            قانون 32استان به استناد ماده     

چرا كه در صورت پـذيرش صـالحيت رسـيدگي دادگـاه كيفـري              . اند اشاره نموده  17/8/1376
استان به جرايم مذكور، اين امر به هيچ عنـوان بـه معنـي امكـان تجديـدنظر خـواهي از چنـين           

دادگاه تجديدنظر استان نخواهد بود؛ بايد گفت كه برخالف ادعاي دادستان محتـرم             ي در   احكام
كل كشور، پذيرش صالحيت دادگاه كيفري استان به هيچ وجه موجب نسخ و عدم اعتبار مـاده                 

چرا كـه بـا توجـه بـه نظريـه تفـسيري       .  مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نخواهد بود    32
 قـانون اصـالح قـانون تـشكيل         21 حكـم مـذكور در ذيـل مـاده           شوراي نگهبان، و نيـز اينكـه      
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كه ... دادگاههاي عمومي و انقالب عام و كلي وناظر به تمام جرايم مستوجب مجازات اعدام و                
 مصوبه مجمع تشخيص كه مرجـع  32 شده باشد در حالي كه ماده راز دادگاه كيفري استان صاد  

مواد مخدر را رئيس ديوان عالي و دادسـتان         به  مربوط  تجديدنظر احكام اعدام مربوط به جرايم       
كل كشور مقرر داشته است يك حكم خاص و تنها در خصوص جرايم مربوط به مواد مخـدر                  

  باشد و همانطور كه اصوليين نيز معتقدند حكـم عـام مـوخر حكـم خـاص مقـدم را نـسخ                      مي
گي به جرايم مربوط به بنابراين قائل شدن به صالحيت دادگاه كيفري استان براي رسيد. كندنمي

منافـاتي بـا    مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام، به عنوان مرجع بدوي رسيدگي كننـده، هـيچ               
تبـصره  . صالحيت رئيس ديوان عالي و دادستان كل كشور در تجديدنظر از احكام مذكور ندارد             

 نظر فـوق     آيين نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب كامالً مؤيد           20 ماده   2
 4 و نهايتاً دادستان محترم كل كشور در تكميل نظريه خود، تعارض تبصره ذيل مـاده                 1.باشدمي

 قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب مـصوب            5 ماده   5 و بند    81قانون اصالحي سال    
 را مشمول قاعده تعارض بين عام مؤخر و خاص مقدم دانسته و با استناد به رويه قضايي             1373

بنـد  ( ناسخ حكم خاص مقدم )1381 اصالحي 4ماده ( داشته است كه حكم عام مؤخر      زارجود اب مو

  . نخواهد بود)1373 مصوب 5 ماده 5
 تنهـا جـرايم مـستوجب    4توان گفت با توجه به اينكه تبصره ذيل مـاده          در نقد نظر فوق مي    

داده است در حالي كه     را در صالحيت دادگاه كيفري استان قرار        ... مجازات اعدام، حبس ابد و      
، قانون مـذكور عـالوه بـر        5 و بخصوص بند     5موضوع ماده   ) هايو به تبع آن مجازات    (جرايم  
هاي ديگر از قبيـل     ، شامل مجازات  81 قانون اصالحي سال     4هاي مقرر در تبصره ماده      مجازات
ريـه  باشد كه بـا ايـن توضـيح بـرخالف نظ        مي... هاي كوتاه مدت، جزاي نقدي، شالق و        حبس

 ماده مذكور، حكمـي  5 و نيز بند 5  نسبت به ماده4دادستان محترم، حكم مذكور در تبصره ماده     

                                                 
  مرجـع تجديـدنظر آراء موضـوع    :  آيين نامـه اصـالحي قـانون تـشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب             20 ماده 2تبصره  . 1

ديوانعالي كشور است، مگر در مورد جـرايم        ) منظور پرونده هاي داخل در صالحيت دادگاه كيفري استان        (هاي فوق   پرونده
 .بوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور مي باشدمر
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الذكر كـه تنهـا     هاي فوق باشد و تنها در خصوص جرايم مستوجب مجازات       خاص و جزيي مي   
شـود صـالحيت دادگاههـاي    قسمتي از جرايم موضوع صالحيت دادگاه انقـالب را شـامل مـي          

نمايد و اين امر كامالً بيانگر عدم اعتبار نظريه دادستان محترم كـل كـشور               مذكور را محدود مي   
  .باشددر تمسك به قاعده تعارض بين عام مؤخر و خاص مقدم مي

در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به اينكه متن و مدلول رأي وحـدت رويـه                    
باشـد نگارنـده    قوقي برخوردار نمي  كه در مباحث قبلي نيز بدان اشاره شد چندان از استدالل ح           

  .نمايدبه جهت جلوگيري از اطاله كالم از پرداختن به آن خودداري مي
عالوه بر داليل اشاره شده در باال، مهمترين و مستحكم ترين دليل در رد رأي وحدت رويه                 

. نستدا» صلب« به مجازات    20ماده1 و تبصره    4 را بايد در اشاره قانونگذار در تبصره ماده        664
دانيم در نظام كيفري ايران تنها جرمي كه براي آن مجازات صلب در نظر گرفته               همانطور كه مي  

 به بعد قانون مجازات اسالمي مـصوب        183االرض موضوع ماده    شده است محاربه و افساد في     
 قانون تشكيل دادگاههاي عمـومي و انقـالب مـصوب           5 ماده 1باشد كه به تصريح بند     مي 1370
 هيأت 664رويه حال چنانچه رأي وحدت . داشتالحيت ذاتي دادگاه انقالب قرار     در ص  1373

داللت رأي مذكور صالحيت    ه  عمومي ديوان عالي كشور را صحيح و منطبق با قانون بدانيم و ب            
دادگاه كيفري استان را منصرف از موارد صـالحيت ذاتـي دادگاههـاي انقـالب بـدانيم، اشـاره                   

عالوه بر ايـن    . در مواد فوق كامالً غير منطقي و ناصواب مي نمايد         قانونگذار به مجازات صلب     
همـانطور  (جرم محاربه مجازات اعدام نيز قابل اعمال است و چنانچه رأي و وحدت رويـه را                 

تنها ناظر به جرايم مستوجب مجازات اعدام بدانيم با توجه          ) كه در متن آن نيز اشاره شده است       
باشـد  صلب كه تنها در خصوص جرم محاربه قابـل اعمـال مـي            به اشاره قانونگذار به مجازات      

مشكل همچنان باقي است چرا كه با توجه به اينكه مجازات جـرم محاربـه هـر يـك از مـوارد                      
باشـد و   چهارگانه قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، و نفي بلد مي                

ر دادگاه و آن هم به نظر قاضي تعيـين          صدور حكم به هر يك از آنها تنها در مرحله رسيدگي د           
به تصريح  (شود، بيان اينكه چنانچه مجازات محاربه اعدام باشد در صالحيت دادگاه انقالب             مي
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بـه تـصريح   (و چنانچه صلب باشد در صالحيت دادگاه كيفري اسـتان  ) 664رأي وحدت رويه   
در عمـل جـرم     . باشـد خواهد بود كامالً ناصـواب و داراي اشـكال اساسـي مـي            ) 4تبصره ماده   

  ، در دادگاههـاي انقـالب رسـيدگي      4رغم تـصريح تبـصره مـاده      االرض علي محاربه و افساد في   
 قـانون اصـالحي     20 مـاده    1، تبصره 4به هر حال با توجه به صراحت تبصره ذيل ماده           . شودمي

دد قاضـي   و نيز با التفات به فوايد سيستم تع       . ا.ع.د.ت. آيين نامه اصالحي ق    20 و ماده    81سال  
 كـامالً غيـر     664باشـد صـدور رأي وحـدت رويـه          كه در دادگاههاي كيفري استان مجري مـي       
  .باشدحقوقي و فاقد مبناي قانوني مستحكم مي

  

  9/5/1386 مورخ -703بررسي رأي وحدت رويه شماره : ب
 هيأت عمومي ديوان عالي كـشور بـا         703با توجه به انطباق كامل رأي وحدت رويه شماره          

ت قانوني و فقدان هرگونه ايراد در مبناي استداللي آن، تنها به جهـت ارتبـاط آن بـا رأي                    مقررا
  .، به ذكر خالصه اي از رأي مذكور بسنده مي كنيم715وحدت رويه 

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به دليل اختالف در استنباط از مواد             703رأي وحدت رويه    
 صـادر  1378 قانون آيين دادرسي كيفري مـصوب  233 و ماده    81، قانون اصالحي سال     39،  21

 17/3/1384-377 ديوان عالي كشور طي دادنامه شـماره       27به اين توضيح كه شعبه      . شده است 
 233 اصالحي قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب، مـاده              21علي رغم تصويب ماده     

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به   
اعـالم نمـوده     ديوان عالي كشور آن را ملغـي االثـر           35صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه       

 منجر بـه صـدور رأي       9/5/86مواد مذكور، نهايتاً در تاريخ      است كه اين اختالف در استنباط از        
  . گرديده است703وحدت رويه شماره 

 قانون اصـالح قـانون تـشكيل        21ماده  «: متن رأي وحدت رويه مذكور بدين شرح مي باشد        
االطالق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي      علي 1381دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب سال       

يي و انقالب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع           عمومي حقوقي، جزا  
 الحاقي به قانون    39خواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده              فرجام



104 25و24ه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشا

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي     233اصالحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده           
در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است، بنـابراين               عمومي و انقالب    

به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سـي و پـنجم ديـوان عـالي كـشور صـحيح و                      
  ».گرددمنطبق با موازين قانوني تشخيص مي

يفري  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور ك          270اين رأي مطابق ماده     «
  .»باشددر موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي

موجب رأي وحدت رويـه  ه شود هيأت عمومي ديوان عالي كشور ب     همانطور كه مالحظه مي   
الذكر، مرجع تجديدنظر كليه احكام دادگاههاي عمومي حقـوقي، جزايـي و انقـالب را بـه                 فوق

 ه دادگـاه تجديـدنظر اسـتان مربوطـ        1381مـصوب   . ا.ع.د.ت.ق.ا. ق 21استناد نص صريح مـاده    
در پايـان   . ا در امور كيفري دانـسته اسـت       .ع.د.د.آ. ق 233قلمداد نموده و اين ماده را ناسخ ماده         

كه صالحيت   (664اين مبحث تنها ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود رأي وحدت رويه               
از مـوارد  مـستوجب مجـازات اعـدام را منـصرف     دادگاه كيفري استان در رسيدگي بـه جـرايم        

 در عمـل   703، صدور رأي وحـدت رويـه شـماره          )صالحيت ذاتي دادگاه انقالب دانسته است     
 703چرا كه هر چند به نظر نگارنده، رأي وحـدت رويـه             . موجب بروز يك مشكل اساسي شد     

، عمالً باب   664ره  كامالً منطبق بر قانون نگاشته شده ولي به دليل وجود رأي وحدت رويه شما             
در نظـام   ) اعـدام (تـرين مجـازات     اظهارنظر ديوان عالي كشور در خصوص مهمترين و سنگين        

كيفري ما بسته شد و تجديدنظر از احكام اعدام صادره از دادگاه انقالب در صـالحيت دادگـاه                  
 مـورخ   715تجديدنظر استان قرار گرفت كه اين مشكل زمينه صدور رأي وحدت رويه شماره              

در مباحث بعدي به علل بروز اين مشكل علي رغـم قـانوني بـودن       .  را فراهم آورد   24/1/1389
  . اشاره خواهيم كرد703رأي وحدت رويه 
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  24/1/89 مورخ 715بررسي و نقد رأي وحدت رويه : ج
  بازخواني آراء معارض موضوع رأي وحدت رويه . 1

 رياسـت ديـوان عـالي كـشور آمـده           در نامه معاون اول قضايي ديوان عالي كشور خطاب به         
 دادگاه تجديدنظر اسـتان     54حسب اعالم رئيس شعبه     : رساندبا احترام، به استحضار مي    «: است

 هيـأت عمـومي ديـوان       9/5/1386 مورخـه    703تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره         
عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سـي و يكـم ديـوان عـالي كـشور در مقـام رسـيدگي بـه                         
تجديدنظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاههاي انقالب اسالمي درباره متهمان به محاربـه و               

هـا را بـه نحـو       ابتـدا جريـان پرونـده     . اندافساد في االرض صادر شده، آراء مختلفي صادر كرده        
  :اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي نمايد

االرض از طريق   آذري به اتهام افساد في     آقاي محمدرضا    1324/27/20 در پرونده شماره     -1
كي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او            اتهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با ش       

به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقالب تهران قرار گرفته، دربـاره او              
 ارجـاع   29مي تهـران ارسـال و بـه شـعبه           كيفر خواست صادر و پرونده به دادگاه انقالب اسال        

گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مـسلم تـشخيص داده و او را                    
 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كـه در امـور   5 و تبصره 3به استناد قسمت دوم بند الف ماده      

اعـدام بـا چوبـه دار        بـه    1386نماينـد مـصوب سـال       هاي غيرمجاز مي  سمعي و بصري فعاليت   
وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست            . محكوم نموده است  

-1240دادنامـه شـماره     و هفتم ديوان عالي كـشور ارجـاع گرديـده و ايـن شـعبه بـه موجـب                    
با توجه به اينكه رأي تجديدنظر خواسـته از سـوي دادگـاه             «:  چنين رأي داده است    7/11/1387

هاي عمومي و انقالب مـصوب      قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه     21انقالب صادر شده و ماده      
االطالق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقـالب را دادگـاه تجديـدنظر               علي 1381سال  

 الحاقي به قانون اصالحي مرقـوم كليـه قـوانين و مقـررات مغـاير از                 39استان قرار داده و ماده      
هـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري را در آن                قانون آيين دادرسي دادگاه    233جمله ماده   
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 9/5/1386-703 دارد ملغي نموده است چنانچه رأي وحدت رويـه شـماره             تقسمت كه مغاير  
هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر آن داللت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كـشور   

  »...ادگاه تجديدنظر اعاده مي گرددنمي باشد و جهت رسيدگي در د
اله  خليل -2 صالح الدين سيدي     -1 آقايان   31/8709980002005389 در پرونده شماره     -2

 عبدالمجيد صالح زهي بـه اتهـام عـضويت در گـروه محـارب               -4 عبيداله مچكوري    -3زارعي
 از طريـق كـار      عبدالمالك به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تالش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه             

گذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خـودروي پلـيس               
راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم بخش پـرواز كـه بـه                     

پرونـده در دادگـاه انقـالب       . مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته اند          
ــه شــماره    مي اســال ــه موجــب دادنام ــن شــعبه ب ــه و اي ــرار گرفت ــورد رســيدگي ق زاهــدان م

االرض احـراز و بـه    بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في 87/8709975412100388
هـاي اول    قانون مجازات اسالمي، متهمان رديف     190 ماده   1 و بند    186،  185،  183استناد مواد   

هاي هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي بلد به ترتيب در زندان             و دوم را به اعدام و رديف      
عـالوه بـر آن هـر يـك از متهمـان را بـه لحـاظ خـروج                   . سراب و خلخال محكوم كرده است     

غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسـنامه بـه پرداخـت                     
م را از لحاظ استفاده از سـند مجعـول بـه دو             سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهار        

  .سال حبس محكوم نموده است
پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و       . اندمتهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كرده       

 31/870998002005389به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابـر دادنامـه شـماره          
با توجـه بـه اينكـه از        ... در مورد اعتراض متهمان     «: ده است  چنين رأي دا   23/11/1387مورخه  

ناحيه متهمان اعتراضي كه مؤثر در مقام باشد به عمل نيامـده و دادنامـه از حيـث نحـوه احـراز        
بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايـت اصـول و ضـوابط دادرسـي فاقـد ايـراد و                     

  ».نمايد دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مياشكال است، اعتراض آنان را مردود اعالم،
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همچنين حسب اعالم اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور طبق 
ــماره  ــه ش ــه 31/8809970908700258دادنام ــاي  3/4/1388 مورخ ــدنظرخواهي آق ــه تجدي  ب

 محكوميت او به اعـدام بـه      دادگاه انقالب اسالمي تهران كه بر      30اسماعيل اكبري از رأي شعبه      
 قانون مجـازات اسـالمي   191 و 190، 189، 182االرض به استناد مواد اتهام محاربه و افساد في 

صادر شده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به جهـت عـدم كفايـت داليـل بـراي احـراز          
  .مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است

فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديـوان عـالي كـشور بـا                  مالحظه مي  همانطور كه 
 و  1381 اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب سـال            21استنباط از ماده    

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري آراء مختلفي صـادر            قانون آيين دادرسي دادگاه    233ماده  
ه تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقالب بـه اتهـام            شعبه بيست و هفتم ب    : اندكرده

االرض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر اسـتان را             محاربه و افساد في   
صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سـي و يكـم در مـوارد مـشابه تجديـدنظرخواهي                   

هايي كه به عمل آمـده  نمايد با بررسي مي اضافه. رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است       
ها نيز در اين خـصوص اخـتالف نظـر داشـته و       مشخص گرديده است دادگاه تجديدنظر استان     

ربـي  غبه عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان          : اندآراء متهافتي صادر كرده   
 خود كه بـر اعـدام او بـه اتهـام            به تجديدنظرخواهي محكوم عليه حكم دادگاه انقالب اسالمي       

را طبـــق دادنامـــه شـــماره محاربــه صـــادر شـــده رســـيدگي و رأي تجديــدنظر خواســـته   
 دادگاه تجديدنظر اسـتان     18 تأييد نموده ولي شعبه      26/1/1388 مورخه   8809974414400110

 بـا   11/5/1388 مورخـه    88009970370200483اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره        
به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتيـاط در دمـا نيـست كـه تجديـدنظر       ... «: تداللاين اس 

ترين جرم در نظام قضائي كـشور بـدواً         حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم         
در دادگاه هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان                

 صـحه ديـوان     ندر هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعـدام بـدو          در اين خصوص بسته شود و       
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 مورخـه  703رسـد رأي وحـدت رويـه شـماره         عالي كشور مـشروعيت نـدارد و بـه نظـر مـي            
 تأييـد   20/4/1385 مورخـه    689 منصرف از آراء صادره اعدام باشـد و رأي شـماره             9/5/1386

 به 30/10/1382 مورخه 664ه باشد، عالوه بر اين رأي وحدت رويه شمار ضمني مانحن فيه مي   
طور ضمني دادگاه انقالب را در رابطه با صدور آراء اعدام بـه مـوازات دادگـاه كيفـري اسـتان                     

خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديـوان عـالي كـشور ارسـال                  » ...قلمداد نموده 
  .نموده است

هـاي عمـومي و   درسـي دادگـاه   قـانون آيـين دا  270با توجه به مراتب فوق در اجراي مـاده          
انقالب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديـوان عـالي كـشور جهـت                   

  .ايجاد وحدت رويه قضايي دارد
   حسينعلي نيري-معاون قضايي ديوان عالي كشور

  

  نظريه دادستان محترم كل كشور. 2
  : نمايمخود را اعالم ميبا احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر «

هاي عمومي و انقالب آمده است ترتيب رسيدگي در          قانون تشكيل دادگاه   16 در ماده    -الف
 قانون آيـين    233ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهد بود و طبق ماده              دادگاه

قالب هر حـوزه    هاي عمومي و ان   هاي عمومي و انقالب مرجع تجديدنظر دادگاه      دادرسي دادگاه 
هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيـل          قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات       
 1381هاي عمومي و انقـالب در سـال         همين ماده قانوني در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه        

قانونگذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته،                
 هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لـذا                  بلكه

هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضـي بـراي            به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه       
بـدين ترتيـب از فلـسفه و هـدف اصـالح قـانون              . رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است      

خواهـد رأي دادگـاه بـا       شود كه قانونگذار نمي   عمومي و انقالب استنباط مي    هاي  تشكيل دادگاه 
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خواهد برخالف هـدف    مجازات اعدام در غير ديوان عالي كشور قطعي شود و قانون گذار نمي            
  .خود قانون وضع نمايد

شـود و در مـورد جـرايم        هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي          آراء دادگاه  -ب
كند ابتدايي است   هاي عمومي و انقالب رسيدگي مي      قانون تشكيل دادگاه   4ه ماده   موضوع تبصر 

تعيين دو مرجـع تجديـدنظر بـراي يـك نـوع            . و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است       
 نيـز   20 كه در تبـصره يـك مـاده          4از مفاد تبصره ماده     . مجازات خالف هدف قانونگذار است    

براي جـرايم    استفاده مي شود كه قانونگذار       20صره يك ماده    تكرار شده به ويژه قسمت ذيل تب      
با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري اسـتان                  

  .براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود
ي عمومي و   ها قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه     20 قانونگذار ابتدا در تبصره يك ماده        -ج

انقالب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس                 
هاي عمومي و انقالب را دادگاه تجديـدنظر قـرار داده            مرجع تجديدنظر آراء دادگاه    21در ماده   

است و اگر صالحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقـالب داده شـده ايـن امـر                    
  نامـه قـانون تـشكيل       آيـين  20مفـاد مـاده   . زنـد حيت مرجع تجديـدنظر را تخـصيص نمـي        صال

 قانون  161هاي عمومي و انقالب مويد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل               دادگاه
اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و                 

  هـا از نظـر ايـن مرجـع خـالف منظـور و               ماندن اين گونـه مجـازات      قصاص است؛ لذا به دور    
 قـانون آيـين دادرسـي       233قانون گذار است و خالف احتياط در دما است؛ عليهذا مـاده             هدف

دانـم، زيـرا قانونگـذار در مقـام         دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري را منـسوخ نمـي            
سعه آن، در نتيجـه رأي شـعبه محتـرم سـي و             تحديد صالحيت دادگاه هاي عمومي است نه تو       

  .»دانميكم ديوان عالي كشور را صائب مي
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  متن و مدلول رأي وحدت رويه. 3
هـاي عمـومي و انقـالب رسـيدگي ايـن            قانون تشكيل دادگاه   16بنا به حكم مقرر در ماده       «

 22ه  دادگاه بايد طبق مقررات قانون آيـين دادرسـي انجـام شـود، همچنـين بـه صـراحت مـاد                    
اصالحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر بـه درخواسـت تجديـدنظر از احكـام قابـل                 

  هاي عمـومي جزايـي و انقـالب بايـد وفـق مقـررات قـانون آيـين دادرسـي                    تجديدنظر دادگاه 
 18 بـه عمـل آيـد و مـاده      28/6/1378هاي عمومي و انقالب در امـور كيفـري مـصوب            دادگاه

خر بـر   ؤ مـ  24/10/1385هاي عمومي و انقالب نيز كه در تـاريخ          گاهاصالحي قانون تشكيل داد   
 قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تأكيد كـرده اسـت كـه تجديـدنظر و فرجـام                   21ماده  

هاي عمومي و انقالب طبق مقررات قانون آيـين         خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه       
هـاي عمـومي     از مواد مذكور اين است كـه آراء دادگـاه          شود، بنابراين مستفاد  دادرسي انجام مي  

جزايي و انقالب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشـد قابـل تجديـدنظر در ديـوان                   
اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كـشور رأي شـعبه سـي و        نظر  عالي كشور است و به      

رد صحيح و منطبـق بـا مـوازين قـانوني           يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دا          
 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري           270اين رأي طبق ماده     . است

  .»در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها الزم االتباع است
  

   رأي وحدت رويه و عامل زمينه ساز صدور آن يتحليل حقوق. 4
 قـانون  16اوالً مـاده  : مت الف نظريه نماينده دادستان محترم كل كشور بايد گفت      در نقد قس  

 كه مستند نظريه دادستان واقع شـده اسـت          1373تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب       
 ندارد كه البته اين امر با توجه        1378ا در امور كيفري مصوب      .ع.د.آ.اي به ق  به هيچ عنوان اشاره   
 قانون تشكيل دادگاههاي عمـومي و    16ون فوق الذكر در زمان نگارش ماده        به عدم تصويب قان   

ترتيب ( قانون نامبرده مقرر داشته كه       16ثانياً ماده   . باشد، كامالً منطقي مي   1373انقالب مصوب   
خواهد بود كه   » آيين دادرسي مربوط به دادگاهها    «رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در        

كور در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب      بدون شك مقررات مذ   
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. باشـد  نيز از زمره مقررات شكلي و مربوط به ترتيبات و آيين دادرسي در دادگاههـا مـي                 1381
. باشـد  قانون فوق الذكر كامالً مؤيد ايـن نظـر مـي           22 و   21،  15،  14دقت و امعان نظر در مواد       
تيبات رسيدگي در دادگاههـا و از جملـه تجديـدنظر خـواهي از آراء               نتيجتاً استدالل به اينكه تر    

، تنها بر طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي 1373ا مصوب .ع.د.ت. ق16صادره، به استناد ماده  
 آن خواهد بـود بـه هـيچ         233 و از جمله ماده      1378عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب        

در واقـع   .  مباينـت دارد   81ور در قانون اصـالحي سـال        عنوان پديرفته نيست و با مقررات مذك      
 قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و        22 و 21اعتقاد به نظر فوق، فلسفه وضع مواد        

 كه نـاظر بـه مقـررات تجديـدنظرخواهي از آراء صـادره از دادگاههـاي                 1381انقالب مصوب   
  .باشد را زير سؤال خواهد بردعمومي و انقالب مي

نظريه خود به اهـداف و مزايـاي سيـستم تعـدد قاضـي              نده دادستان كل كشور در ادامه       نماي
هـاي  بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصالح قانون تشكيل دادگـاه          «: انداشاره نموده و بيان داشته    

خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير شود كه قانونگذار نميعمومي و انقالب استنباط مي
. »خواهد برخالف هدف خود قانون وضع نمايد       كشور قطعي شود و قانونگذار نمي      ديوان عالي 

استدالل مذكور كامالً منطقي و دقيقاً موافق آن چيزي است كه نگارنده بر آن اعتقـاد دارد، تنهـا                   
، كـه   81 قانون اصالحي سـال      21با اين اختالف كه به نظر نگارنده، قانونگذار در تصويب ماده            

راء دادگاه انقالب را در صالحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار داده است، عالوه             تجديدنظر از آ  
بر توجه به سيستم تعدد قاضي در خصوص جرايم مهم، به اين امر كه آراء مهم از جمله اعدام                   
بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت و قابليت اجرا نداشـته باشـند كـامالً توجـه داشـته و              

 21 و نيـز مـاده       20 ماده   1، تبصره   4يز اشاره كرديم به صراحت تبصره ماده      همانطور كه سابقاً ن   
 ، مرجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر آراء مذكور را بـه ترتيـب دادگـاه    81قانون اصالحي سال  

) ب(نماينده دادستان كل كـشور در قـسمت         . كيفري استان و ديوان عالي كشور قرار داده است        
يكـي دادگـاه تجديـدنظر اسـتان و         (كه تعيين دو مرجع تجديدنظر      نظريه خود با بيان اين ايراد       

، خالف هـدف قانونگـذار اسـت در         )اعدام(براي يك نوع مجازات      )ديگري ديوان عالي كشور   
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مقام دفاع از نظريه خود برآمده است كه با توجه به مطالب پـيش گفتـه و نيـز تفـسيري كـه از                        
، مبني بر رسيدگي به مطلق جرايم       81صالح سال    قانون ا  20 ماده   1 تبصره   و 4تبصره ذيل ماده    

مستوجب اعدام در دادگاه كيفري استان داشتيم، ايراد فوق در متن قانون كامالً منتفـي اسـت و                  
 كه سـابقاً توضـيح      664در واقع بروز ايراد مذكور در عمل، ريشه در رأي وحدت رويه شماره              

و قانونگذار هيچگـاه در     . قانونگذار دانست توان آن را متوجه     داده شد، دارد و به هيچ وجه نمي       
مقام تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك مجازات واحد نبوده است بلكه ديـوان عـالي كـشور                  

و چنانچه هيأت ديوان عالي كشور در رأي        . باشدتنها مرجع تجديدنظرخواهي در اين رابطه مي      
سيدگي به جرايم مستوجب     خود، صالحيت دادگاه كيفري استان در ر       664وحدت رويه شماره    

  اعدام را برخالف نـصح صـريح قـانون، منـصرف از مـوارد صـالحيت ذاتـي دادگـاه انقـالب                      
  .شددانست، ايراد مذكور هيچگاه ايجاد نمينمي

نظريه نماينده دادستان بايد گفت كه به صراحت قسمت اخيـر           ) ج(و اما در توضيح قسمت      
تجديـدنظر از آراء قابـل تجديـدنظر دادگاههـاي          ، تنها مرجـع     81 قانون اصالحي سال     21ماده  

باشد و صـالحيت ديـوان عـالي كـشور تنهـا در             ، دادگاه تجديدنظر استان مي    عمومي و انقالب  
 664پـس بنـابراين رأي وحـدت رويـه         . باشـد خصوص آراء صادره از دادگاه كيفري استان مي       

ام براي دادگاه انقالب    هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در رسيدگي به جرايم مستوجب اعد           
توانـد مثبـت صـالحيت ديـوان عـالي كـشور در رسـيدگي               ايجاد صالحيت كـرده اسـت نمـي       

تجديدنظري نسبت به آراء صادره از دادگاه انقالب باشد چرا كه همانطور كه در باال نيز متـذكر         
، دادگـاه تجديـدنظر اسـتان تنهـا مرجـع           81 قـانون اصـالحي سـال        21شديم به صراحت ماده     

باشـد و تفكيـك صـالحيت       يدگي به آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي و انقالب مـي          رس
فوق الذكر نسبت به ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر، صـرفاً بـر   قانون   21مذكور در ماده    

باشـد و نـه   مـي ) اعم از عمومي، انقالب يا كيفري استان  (حسب دادگاه بدوي صادر كننده رأي       
اگر صالحيت رسيدگي   «بنابراين استدالل نماينده دادستان به اينكه       . ر در حكم  نوع مجازات مقر  
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به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقالب داده شـده ايـن امـر صـالحيت مرجـع تجديـدنظر را               
  .به هيچ عنوان پذيرفته نيست» زندتخصيص نمي

 دادستان كل كشور نيز شود كه نمايندهاز عبارات بكار رفته در جمله باال اينگونه برداشت مي
جاي قـانون سـاالري اعتقـاد       ه   ب 664به تكيه بر مصلحت انديشي در صدور رأي وحدت رويه           

توان داشت اين است كه ايشان      در واقع تنها برداشتي كه از جمله مذكور در باال مي          . كامل دارند 
ت دادگـاه   در صـالحي  ... معتقد است كه رسيدگي به كليه جرايم مستوجب اعدام، حبس ابـد و              

باشد و به تبع آن مرجع تجديدنظر آراء مذكور نيز ديـوان عـالي كـشور اسـت                  كيفري استان مي  
موجب رأي وحـدت رويـه      ه  ولي حال كه اين صالحيت، در رسيدگي بدوي به برخي جرايم ب           

را ) ديـوان عـالي كـشور     ( به دادگاه انقالب داده شده، اين امر صالحيت مرجع تجديدنظر            664
در حالي كه همانطور كه سابقاً اشاره كـرديم صـالحيت مرجـع تجديـدنظر               . ندزتخصيص نمي 

 قانون اصالحي سال    21به صراحت ماده    ) اعم از ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان        (
  .شود تنها بر مبناي دادگاه بدوي صادر كننده رأي مشخص مي81

ي كشور نيـز اشـتباه مـذكور در         متأسفانه در متن رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عال         
تجديدنظر احكام قابل تجديدنظر دادگاههـاي عمـومي و     «نظريه نماينده دادستان، مبني بر اينكه       

مـستند هيـأت   . تكـرار شـده اسـت    » در امر كيفري باشـد    . ا.ع.د.د.آ.انقالب بايد وفق مقررات ق    
پاسـخ بايـد گفـت      در  . باشـد  مـي    81 قانون اصـالحي سـال       22مذكور در بيان نظر فوق، ماده       

قـانون   مذكور در مقام تعيين مرجع تجديـدنظر نبـوده، بلكـه ارجـاع بـه                 22قانونگذار در ماده    
از ( تنها از جهت ترتيبات رسـيدگي در مراجـع مـذكور           1378ر كيفري مصوب    ودر ام . ا.ع.د.د.آ

 حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي، كيفيت رسيدگي بـه اعتـراض   قبيل ضرورت 
 21در واقع چطور ممكن است قانونگـذار در مـاده           . باشدمي...) فين، صدور و انشاء رأي و       طر

كه در مقام بيان مراجع تجديدنظر از احكام دادگاههاي عمومي، انقالب و كيفري استان اسـت،                
دادگاه تجديدنظر استان قرار دهد و باالفاصله در مـاده          دادگاه انقالب را    مرجع تجديدنظر آراي    
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دادگاههاي عمـومي و    بررسي  ، تعيين مرجع تجديدنظر را به مقررات قانون آيين          )22ماده  (بعد  
  ! ارجاع دهد؟1378انقالب در امور كيفري مصوب 

حال سؤالي كه ممكن است براي خواننده نكته سنج پيش آيد اين اسـت كـه دليـل صـدور                    
ـ (چنين آراء وحدت رويه فاقد مبناي اسـتداللي محكـم و روشـن               ر مـورد رأي    خـصوص د  ه  ب

  تواند باشد؟از باالترين مرجع قضايي كشور چه مي) 715وحدت رويه شماره 
در پاسخ سؤال مذكور بايد گفت كه هر چند اعضاي محترم ديوان عـالي كـشور در صـدور                   

ـ ( بدون شك بيشتر جنبه انصاف، عدالت ومصلحت اجتماعي          715رأي وحدت رويه شماره      ه ب
اند و رأي صادره از اين جهـت كـامالً          را مدنظر قرار داده   ) ناسويژه از جهت احتياط در دماء ال      

باشد ولي متأسفانه علت عدم برخورداري رأي مذكور از استدالل و مبناي حقوقي             قابل دفاع مي  
 مورخ 664الزم، همانطور كه در مطالب پيشين نيز اشاراتي داشتيم را بايد در رأي وحدت رويه    

  . جستجو كرد30/11/82
 توجه به نص صريح قانون و صرفاً به جهت مصالح سياسي و امنيتـي، بـا                 ن بدو رأي مذكور 

استداللي نه چندان قابل قبول، صالحيت دادگاه كيفري استان را تخصيص داده و از طرف ديگر      
براي دادگاه انقالب اسالمي با وجود اعمال سيـستم وحـدت قاضـي، ايجـاد صـالحيت بـراي                   

هاي سنگين كرده است كه اين خود نوعي مداخله در كار رسيدگي به جرايم مستوجب مجازات
  .باشدقوه مقننه به عنوان تنها مرجع قانونگذار در كشور مي

نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمـومي و انقـالب مبنـي بـر               آيين 20صراحت ماده   
بـوط  از تاريخ تشكيل دادگـاه كيفـري اسـتان، دادگاههـاي عمـومي و انقـالب اسـتان مر       «اينكه  

 كامالً حـاكي از غيـر       1»د داشت ن قانون را نخواه   4صالحيت رسيدگي به جرايم موضوع تبصره       
و بـدين ترتيـب   . باشد هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي664قانوني بودن رأي وحدت رويه      

شود كه هيأت مذكور با ايجاد صالحيت براي دادگاههاي انقـالب در رسـيدگي بـه                مالحظه مي 
، عمـالً  )به تبع آن ايجاد مشكل از جهت تشكيل مرجع تجديـدنظر آراء مـذكور   و  (جرايم مهم،   

                                                 
 . قيد شده است4 صحيح باشد كه در متن ماده به اشتباه، تبصره 4رسد تبصره ماده بنظر مي. 1
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 را با چنين مباني استداللي و حقوقي ضعيف فراهم          715زمينه صدور رأي وحدت رويه شماره       
به دليـل   (715، صدور رأي وحدت رويه 664در واقع با وجود رأي وحدت رويه شماره    . نمود

كامالً گريـز   ) صدور آراء مهم و نيز ضرورت احتياط در دماء        لزوم نظارت ديوان عالي كشور بر       
 را بايـد در     -664وحـدت رويـه شـماره       نكته پاياني اينكه فلسفه صـدور رأي        . نمودناپذير مي 

  !جستجو كرد) بيني آنها در قانون اساسيرغم عدم پيشعلي(فلسفه وجودي دادگاههاي انقالب 
  گيرينتيجه

هيـأت عمـومي ديـوان عـالي         آراء وحدت رويه، از سوي       با وجود اينكه علت اصلي صدور     
كشور، صدور آراء مغاير به دليل اختالف در استنباط از قوانين موضوعه در دادگاهها و يا شعب         

شـود ايـن مـسأله در خـصوص     باشد با اين حال همانطور كه مالحظه مي  ديوان عالي كشور مي   
در واقع علت اصلي و عمده . نمايدل مي تا حدود زيادي قابل تأم 715رأي وحدت رويه شماره     

ها و  را نه در اجمال و ابهام قانون و به تبع آن برداشت    715در صدور رأي وحدت رويه شماره       
هاي متفاوت از آن در محاكم، بلكه بايد در اقدام هيأت عمومي ديوان عـالي كـشور در                  استنباط

صـدور رأي وحـدت     . كـرد جـستجو   ) 664رأي وحدت رويه شماره     (صدور رأي پيشين خود     
 نه تنها از لحاظ منطقي و حقوقي به هيچ وجه قابل دفاع نيست بلكه بـه دليـل عـدم                     664رويه  

باتوجه به حاكميت سيستم وحدت     (توجه به مصلحت اجتماعي و احتياط در حفظ دماء الناس           
تبعات منفي  باشد و عالوه بر اين به دليل آثار و          م مي وكامالً محك ) قاضي در دادگاههاي انقالب   

بـه  ) خصوص از جهت كنار گذاردن ديوان عالي كشور در نظارت بر آراء مهم            ه  ب(مترتب بر آن    
 ديوان عالي كشور هـر چنـد در         715صدور رأي وحدت رويه شماره      . شدت مورد انتقاد است   

 مـي باشـد، بـا ايـن حـال           664راستاي مرتفع ساختن آثار و پيامدهاي منفي رأي وحدت رويه           
ه اين سؤال در اذهان نكته بين حقوق دانان و دست اندركاران نظـام عـدالت كيفـري        ايجاد كنند 

خواهد بود كه به راستي علت صدور چنـين آرايـي بـا مبـاني اسـتداللي ضـعيف و آن هـم از                        
  باالترين مرجع قضايي كشور چيست؟
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با توجه به آنچه گفته شد مداخله قانونگـذار در جهـت اصـالح مقـررات فعلـي و تـدوين                      
انيني كه بيش از هر چيز به مصلحت اجتماعي افراد جامعه توجه داشته باشد كامالً ضـروري                 قو

  .رسدبنظر مي
***  

  منابع و مأخذ
  

   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-1
   و اصالحات بعدي آن1373 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب -2
   عمومي و انقالب آيين نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي-3
  1378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب -4
 هيـأت   30/10/82-664 شيخ زاده، محمود؛ نقـد و بررسـي رأي وحـدت رويـه شـماره                 -5

  عمومي ديوانعالي كشور، نشريه داخلي كانون وكالي دادگستري استان آذربايجان شرقي
   هيأت عمومي ديوانعالي كشور715 و 703، 664 آراء وحدت رويه شماره -6
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ه ه ن د    و ا
  

  : با آثاري از
  

  الميرا آسوبار

ن*  ف از  ر  ل و آ ک  آرط    خ
  
  

و   ديبا امير حشمتي سلطان كونالي، رضا سلطاني بيدگلي

ن *  مان  الح و    صا
  

  شهاب تجري

الق *  د   ق  طی   ی   ح
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 :

ن ف از  ر  ل و آ ک  آرط    خ

 

 

  

  الميرا آسوبار
   خصوصيحقوقارشد كارشناس 

  

  :دهيچك
شرط ترك فعل از شروط در ضمن عقد است و مقصود از آن انجام نـدادن اعمـال، اعـم از                     

شرط ضمن عقد يك جزء فرعي از       . حقوقي و مادي است كه در ضمن عقدي شرط شده است          
عقد اصلي است بنابراين بايد داراي شرايطي باشد تا به قسمت خودش و يـا عقـد لطمـه وارد                    

توان از بين مواد قانوني استخراج كـرد و بـا كمـي              ضمانت اجراي شرط ترك فعل را مي       .نكند
شويم كه در اين امر نظر مقنن بيشتر ناظر به فعل مثبت بـوده و بـه فعـل منفـي       دقت متوجه مي  

حال مهمترين سوالي كه در اين زمينه براي ما ممكن است مطرح شود             . كمتر توجه نموده است   
ي شده بـه آن پاسـخ       ترك فعل چيست؟ كه در اين مقاله سع         اجراي شرط  اين است كه ضمانت   

  .داده شود
  

  . عقد، فسخشرط ترك فعل، ضمانت اجرا، شرط ضمن كليديواژگان
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  :در آمد
 و در عقد مشروط دو تعهـد        گويندبه عقدي كه شرطي در آن مندرج است عقد مشروط مي          

فـصل چهـارم قـانون      . شودكه شرط ناميده مي   وجود دارد يكي تعهد اصلي و ديگر تعهد تبعي          
مدني ايران در واقع از فقه اماميه اقتباس شده است و در فقه اماميه تعهد بدوي الزام آور نيست                   
و هرگاه كسي بخواهد تعهدي بنمايد بايد آن را يا به صورت يكي از عقود معينه در آورد و يـا                     

تـوان   مـي  10ني هم بـا توجـه بـه مـاده           در قانون مد  . به صورت شرط در ضمن عقد قرار دهد       
  .هرگونه تعهدي را كه مخالف صريح قوانين موضوعه كشور نباشد شرط نمود

  :شوندطبق مقررات قانون مدني شروط در ضمن عقد به دو قسمت كلي تقسيم مي
   شروط صحيح -2 شروط باطل                -1

 نيست و شروط باطلي كه موجب اند شروط باطلي كه مفسد عقد   شروط باطل خود دو دسته    
  : قانون مدني سه قسمت هستند كه شامل234اما شروط صحيح طبق ماده . شوندبطالن عقد مي

  . كه وجود وصف خاصي در عوضين يا يكي از آنها است: شرط صفت-1
  .شود كه تحقق اثر يك عمل، شرط مي: شرط نتيجه-2
لي بـر يكـي از متعـاملين يـا بـر شـخص               به فع   اقدام  زماني كه اقدام يا عدم     : شرط فعل  -3

  .خارجي شرط شود
ها هم داراي آثار ضمانت اجراي خاص       شرط ترك فعل اقسام مختلفي دارد و هر يك از اين          

  .باشندخود مي
  :انواع شرط ترك فعل. 1

توان از ديدگاههاي مختلفـي     با توجه به مفاد و آثاري كه شروط از انواع ترك فعل دارند مي             
 شرط ترك فعل  صورتبندي آن بهي اين نوع شروط قائل شد كه مهمترين تقسيم     تقسيماتي برا 

  .مستمر يا آني و شرط ترك فعل مادي و يا حقوقي است
در تقسيم بندي به موضوع مستمر و آني عامل زمان دخيل است، هنگامي كـه عامـل زمـاني               

ز نـوع مـستمر   هم در آن دخالت داشته باشد و هم به صورت استمراري لحاظ شـود موضـوع ا    
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  است مانند فوتباليستي كه شرط كند مدت يـك سـال در باشـگاه مـورد نظـر بـازي نكنـد و از                       
اي كه متعهد شرط بر ترك امري مي كند، اين شرط به طور مداوم بر عهده وي اسـت تـا                     لحظه

در واقع اجراي شرط در ظرف زماني مورد نظـر طـرفين            . زماني كه شرط يا قرارداد منحل شود      
وضوع آني بر عكس موضوع مستمر است و در آن عامل زمان بـه صـورت اسـتمراري                  م. است

اي كه با يـك مـدير تئـاتر         مانند هنر پيشه  . دخيل نيست و مالك و هدف اصلي نتيجه كار است         
كند كه در فالن روز خاص كه جشن افتتاحيه تئـاتر ديگـري             بندد و شرط مي    مي دادخاص قرار 

جه تمايز شرط مستمر و آني ارتبـاطي اسـت كـه ايـن دو نـوع                 و. است در آنجا هنرنمايي نكند    
شرط در عامل زمان دارد به همين دليـل ممكـن اسـت شـرطي موجـل و در عـين حـال آنـي                         

  )1(.باشد
مانند اينكه كسي طي عقد بيع شرط كند كه خيار مجلس خود را اعمال نكند اين شـرط بـر                    

انجام شرط طول بكشد وليكن     چون در شرط آني ممكن است مدت        . ترك يك شرط آني است    
بلكه انجام بعضي از شروط ولـو       . اين طول زمان حتماً به اين دليل نيست كه شرط مستمر باشد           

  .آنكه آني باشد گاهاً نياز به صرف وقت دارد
شرط ترك .  حقوقي و مادي استتقسيم بندي ديگر از شرط ترك فعل تقسيم آن به موضوع

 قرارمي گيـرد عـدم      ي است و آنچه كه متعلق اراده طرفين       دانجام ندادن يك عمل ما    ل مادي   فع
مانند نساختن ديوار يا عدم بـاز نمـودن         . دوث يك كار عيني و خارجي در عامل مادي است         ح

و در شرط ترك فعل حقوقي مفاد شرط تـرك يكـي از افعـال        . دريچه يا درب در برابر همسايه     
 بر يكي از طـرفين شـرط شـود كـه از            مانند آنكه در ضمن عقد    . حقوقي است در عالم اعتباري    

  . فروش مال خود به شخص معيني خودداري كند
باعـث  . شرط ترك فعل مادي و حقوقي به علت تفاوت اساسي كه در ساختار ماهيتي دارند              

  .شوندداشتن آثار و ضمانت اجراي متفاوت از هم مي
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  شرايط الزم در صحت شروط ضمن عقد. 2
دانـد   رعايت سه امر را براي صحت شرط ضمن عقد الزم مي            فقط 232قانون مدني در ماده     

قدرت بر تسليم مورد شرط، داشتن نفع و فايـده و مـشروع بـودن و            : و آن سه شرط عبارتند از     
هرگاه يكي از اين شروط رعايت نشود شرط باطل است و راجع به بقيه شـرايطي كـه رعايـت                    

اما بايد دانست كـه قانونگـذار در        . ستآنها در صحت معامله است قانون سكوت اختيار كرده ا         
عقد بر شـمرده بـه معنـاي         قانون مدني شرايطي را كه براي موضوعات شروط ضمن           232ماده  

زيرا اوالً مبناي قانون مدني فقه اماميه است و فقهاي اماميـه در             . سكوت در ساير شرايط نيست    
  )2(د بايد جايز باشد اند كه شرط ضمن عقبحث شرايط ضمن عقد اين مطلب را بيان داشته

 شرايط صحت تمامي معامالت و شـروط را         190و همچنين از آنجا كه قانون مدني در ماده          
 190 را با توجه بـه مـاده         232توان چنين نتيجه گرفت كه قانون مدني ماده         بيان داشته، پس مي   

پس براي بررسـي در صـحت موضـوعات         . سكوت ننموده است  تنظيم كرده و به عبارت ديگر       
  . قانون مدني بايد من حيث المجموع توجه كرد232 و 190شروط ضمن عقد به ماده 

همچنين شرط وقتي در ضمن عقدي درج مي شود اگر چه يك تعهد تبعي و ثـانوي اسـت                   
تـوان  چطور مي. شود كه شرايط صحت شروط را نداشته باشد   وليكن اين تبعي بودن باعث نمي     

الزم نيست معلوم باشد ولي اگر همـين شـرط بـه            فرض كرد وقتي شرطي در ضمن عقد است         
  .صورت قراردادي مستقل باشد، حتماً بايد معلوم و معين باشد

  ضمانت اجراي شرط ترك فعل. 3
شرط ترك فعل اقسام گوناگوني دارد كه مهمترين تقسيم بندي آن تقسيم به شرط ترك فعل                

رط فعل را بيان نموده اسـت        ضمانت اجراي ش   237قانون مدني در ماده     . مادي و حقوقي است   
كه هرگاه شخصي ضمن عقدي تعهدي بر انجام يا خودداري از فعلـي بنمايـد، الزم اسـت بـه                    
تعهد خود وفا كند و چنانچه از تعهدش عدول كند مشروط له حق دارد به حاكم رجوع نمـوده              

ر و مـواد  آيـا بـا توجـه بـه مـاده مـذكو      . و تقاضاي اجبار مشروط عليه را به انجام شرط بنمايد       
مربوطه ديگر ضمانت اجراي شرط بر ترك فعل، بطالن عمل حقوقي يـا مـادي مـورد نهـي در                  
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صورت انجام است؟ يا اينكه بجز فسخ و تقاضاي جبران خسارت راه ديگري براي مشروط لـه         
  .وجود ندارد

 بيشتر ناظر به شروط مثبت است و در مورد شروط منفي نارسـا اسـت                237از آنجا كه ماده     
  . تا بتوانيم يك راه حل به خصوص در امر پيدا نماييمزي به بعضي از مواد قانوني زدهيگر

   آثار ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي-3-1
  بعد قانون مدني به 237 تحليل ماده -3-1-1

سوال اين است كه هرگاه شرط برترك فعلي به عهده گرفته شود و مشروط عليه از اين امـر             
  صور است؟ له  متاي مشروطتخلف كند چه حقي بر

بعضي عقيده بر اين دارند كه اگر مـشروط عليـه           . در پاسخ به اين سوال دو نظر وجود دارد        
چون مطابق ادله شروط، آن عمل مـورد        . آن عمل را انجام دهد، كار مزبور بي اثر و باطل است           

اي شـرط   املهمثالً اگر كسي در ضمن مع     . شود و نهي مقتضاي فساد است     نظر حرام و منهي مي    
توانـد آن   كند كه خيار مجلس خود را ساقط كند، ديگر حق اعمال خيار مجلس را ندارد و نمي                

  )3. (را اجرا كند و اگر آن را اعمال كند انگار كه خيار مجلس اصالً اعمال نشده است
 آن يون لزوم وفا به شرط الزمهچ. عليه قادر به انجام دادن آن عمل نيستهمچنين مشروط 

يعنـي  . ت كه مشروط عليه قادر به انجام دادن آن عمل بوده و قدرت بر ترك نداشـته باشـد                  اس
  )4. (مشروط عليه با به عهده گرفتن شرط، ممتنع شرعي مانند ممتنع عقلي است

بنابراين در اين حالت تخلف از شرط قابل فرض نيست تا مسأله خيار براي مشروط لـه بـه                   
آيد كه تخلف از شرط شده باشـد و در ايـن جـا هـم        وجود مي  وجود بيايد زيرا خيار زماني به     

  )5. (امكان انجام آن عمل حقوقي كه شرط بر ترك آن شده وجود ندارد
مشروط  براي 237رسد كه قانون مدني نظر فوق را نپذيرفته است زيرا در ماده     اما به نظر مي   

دانسته است زيرا عبارت مـاده       آن عمل منهي را انجام پذيرفته        له حقوقي قائل شده كه نتيجه ي      
دارد كه هرگاه كسي شرطي را بر عهده بگيرد ملزم است به شرط خـود وفـا                  چنين بيان مي   237

لـه حـق مراجعـه بـه        كند چه فعل مثبت باشد چه منفي و اگر مشروط عليه عدول كند مشروط             
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جـام عمـل    هـم ان 238حاكم و تقاضاي اجبار مشروط عليه به انجـام شـرط را دارد و در مـاده               
هايي را كه ممكـن     قانون مدني هم مطابق نظر فقهاي اماميه تمام راه        . توسط ديگري مطرح است   

است از فسخ جلوگيري كند را ذكر كرد و حق فسخ را به عنوان آخـرين حربـه بـه كـار بـرده                        
  )6. (است

آيد بلكه وفا به شرط واجـب اسـت   يعني حق فسخ به طور مطلق براي مشروط له پيش نمي 
يار فسخ براي دفع ضرر است و زماني كه راه ديگري براي جلوگيري از ضرر داريم نيـازي         و خ 

  )7. (به استفاده از فسخ نيست
، در مرحله اول بـه انجـام شـرط و بـه وجـود               237قانون مدني هم مطابق نظر فقها در ماده         

، حـق   نيامدن حق فسخ امر كرد و سپس در مرحله دوم پس از آنكه انجام شرط ممكـن نباشـد                  
  .فسخ را مقرر كرده است

نهايتاً نظر قانون اين است كه هرگاه اجبار مشروط عليه ممكن نباشـد و فعـل مـشروط هـم                   
  بـه نظـر    .  فـسخ عقـد مـشروط نـدارد        ل انجام نباشد، مشروط له راهـي جـز        توسط ديگري قاب  

. طـل بـدانيم   هاي اجبار مشروط عليه اين باشد كه معامله انجام شده را با           رسد كه يكي از راه    مي
اگر نظر قانون بر اين بود كه هرگاه شرط بر ترك فعل شده باشد و مـشروط عليـه بـر خـالف                       

 بر چنين عملي آثار قانوني بار نخواهد بود و معامله مذكور كـان              دشرط به انجام آن عمل بپرداز     
  .كردلم يكن خواهد شد، حتماً اين موضوع را بيان مي

   قانون مدني679 ماده  تحليل وكالت بالعزل، موضوع-2-1
در اينجا سوال اين است كه هرگاه عدم عزل وكيل به صورت شرط ضمن عقـد باشـد، آيـا                    

  تواند وكيل را از وكالت عزل كند يا نه؟بعد از انعقاد عقد الزم و درج چنين شرطي موكل مي
ور اش را بفروشد و در ضمن آن شرط شود كه خريدار وكيل فروشنده در ام              مثالً كسي خانه  

آيا در اين صورت بـا عـزل موكـل وكيـل از             . حقوقي باشد و موكل وكالت وكيل را عزل نكند        
شود يا اينكه بر اين اقدام موكل اثري بار نيست؟ در جواب اين سـؤال دو نظـر                  وكالت عزل مي  

  :داريم
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اي نظر دارند كه هرگاه وكالت وكيل در ضمن عقد الزمي درج شود شرط الزم و موكل                 عده
  )8. (ل كندوكيل را عزند توانمي

بعضي هم نظر دارند در موردي كه حق عزل ضمن عقد الزم ديگر ساقط شـده باشـد عـزل              
اثري ندارد ولي اگر التزام به عدم عزل به صورت شرط فعـل باشـد، عـزل مـؤثر و ضـمان آور                

  )9. (است
ج رسد كه هرگاه وكالت وكيل ضمن عقد الزمي به صورت شـرط فعـل منفـي در       به نظر مي  

شود زيرا شرط بر عدم عزل وكيل بـه صـورت          شود، در اين صورت حق عزل وكيل ساقط نمي        
 بـه بعـد قـانون       237اثر آن در صورت تخلف همان است كه در ماده           شرط ترك فعل است كه      

  .و همان طور كه در آن جا بيان كرديم. مدني آمده است
و بطالن آن عمل در صورت انجام رسد كه نتيجه و اثر چنين تخلفي بي اثر بودن       به نظر نمي  

باشد بنابراين ر صورت عزل وكيل براي وي به استناد خيار تخلف شرط، حق فسخ بـه وجـود                   
  .خواهد آمد

 قانون مدني از كلمه عزل تحقق فسخ است كه به صورت شرط نتيجـه و           679منظور از ماده    
 كه موكل را عزل نكند      جزء الينفك عقد قرار داده شود واال هرگاه ضمن عقد الزمي شرط شود            
شود و در اين صـورت      يعني به صورت شرط فعل باشد به عزل از طرف موكل، وكيل عزل مي             

  )10. (تواند با استناد به خيار تخلف از شرط عقد الزم مشروط را فسخ كندمشروط له مي
در اينجا لزوم شرط منوط به لزوم عقد خواهد بود، به عبارت ديگر جايز بودن عقد موجـب                

يعني اينكه هرگاه شرط مبني بر خودداري از عزل وكيل در ضمن            .  شدن شرط خواهد شد    زجاي
عقدي، صرف نظر از اينكه آن عقد الزم است يا جايز، شرط شود، اين عمل بـه خـودي خـود                     

بـرد،  رود، بلكه آن چيزي كه حق عزل را از بين مـي           داللت بر اين ندارد كه حق عزل از بين مي         
كنـد، و آن هـم در صـورتي         عقد الزم به شرط در ضمن آن سرايت پيدا مـي           لزومي است كه از   

است كه شرط به صورت شرط نتيجه باشد و جزيي از عقد در آيد، واال در شرط فعـل امكـان                     
تخلف از شرط وجود دارد، قانون گذار شرط بر ترك فعل موضوع قرارداد مـستقل را موجـب                  
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ود و سپس مشروط عليه بـر خـالف شـرط خـود             اين ندانسته كه هرگاه شرط بر ترك امري ش        
عمل نمود، بر چنين عملي اثر حقوقي مترتب نخواهد بود، چون ماده قانوني با صـراحت بيـان                  
مي كند كه هرگاه وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد الزمـي درج شـود، موكـل حـق        

ي غيـر از شـرط در   عزل وكيل را ندارد، يعني هرگاه وكالت وكيل يا عدم عزل به صورت ديگر           
  )11. (ضمن عقد الزم باشد موكل حق عزل وكيل را خواهد داشت

   قانون مدني474 و 454 تحليل مواد -3-1
   قانون مدني454 ماده -3-1-1

 باطـل   اده باشد و بيع فسخ شود اجاره        ه د هرگاه مشتري مبيع را اجار    «ن مدني    قانو 454ماده  
شود مگر اينكه عدم تصرفات در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شـده كـه                   نمي

. شود كه بيع مطلق باشداين ماده قانوني در جايي استفاده مي. »در اين صورت اجاره باطل است
)12(  

كنـد و  بنابراين در جايي مجري است كه بايع يا مشتري به دليل غبن يا عيب خيار پيـدا مـي                  
 در صورتي كه بيع فسخ شود و مبيع قبالً اجاره داده شـده              ،كند و بنابر گفته ماده    سخ مي بيع را ف  

در اينجا اين نكته قابـل   . باشد اجاره به قوت خود باقي است مگر اينكه شرط خالف شده باشد            
ترديد حكم تـصرفات ناقلـه   ذكر است كه قانون اگر چه تنها به بطالن اجاره اشاره كرده ولي بي       

 اما هدر ضمن بايد خاطر نشان نمود كه اگر چه قانون فقط به عقد اجاره اشاره كرد   . ستبطالن ا 
م براي يك قاعده كلـي      . ق 454توان بكار برد و در واقع ماده        اين حكم را در ساير عقود نيز مي       

و قيد كلي و قيد عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت فقط شامل اجاره نبـوده و شـامل سـاير                      
  .شود، خواهد بودي كه در نتيجه اين اعمال در عين يا منفعت تصرف مياعمال حقوق

اين است كه عقـد     ، يك قاعده كلي است      454سازد كه ماده    ي ديگري كه ما را قانع مي      نكته
 قانون مدني از تـصرفات در عـين و منفعـت            454اجاره تصرف منفعت است در حالي كه ماده         

نفعت عين نسبت به تصرف در منفعت بيشتر اسـت          گويد، بنابراين شمول تصرف و م     سخن مي 
 قانون مدني شامل هر نـوع تـصرفي در عـين و        454و اين خود حاكي از اين امر است كه ماده           
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توان از آن به عنوان يك قاعده كلي براي ضمانت اجراي ترك فعل اسـتفاده               منفعت است و مي   
  .كرد

   قانون مدني474 ماده -3-2-1
و مستأجر مالك منفعت عين مستاجره مي شـود و ايـن حـق را               اجاره عقدي است تمليكي     

امـا بـا    . دارد كه هرگونه تصرف مالكانه در آن به عمل آورد و حتي آن را به ديگري اجاره دهد                 
وجود اين نبايد پنداشت كه انتقال مورد اجاره به غير الزمه مالكيت او در نتيجه مقتـضاي عقـد                   

 بر منافع تابع قرارداد اجاره است پس در ايـن قـرارداد             اجاره است، بلكه مورد مالكيت مستأجر     
اي كه شرط عدم انتقال به غير شده        در اجاره . توان حق انتقال به غير را از مستأجر سلب كرد         مي

تواند اجـاره را بـه      مستاجر نمي . است و يا در آن شرط شده كه اجاره از آن خود مستأجر باشد             
 معلوم است كه منظور واگذار نكردن اجـاره بـه ديگـري    ديگري واگذار كند زيرا از نحوه شرط     

خواهيم بررسي كنيم هرگاه تخلف از شرط صورت گرفت اثر و ضمانت اجراي             حال مي . است
  اين امر چيست؟

دارند كه در اين حالت براي دهند و بيان مياي به موجر حق فسخ براي اجاره اول را ميعده
چون .  تواند باعث عدم نفوذ تصرف منافي با آن شود         له ايجاد حق شده و اين حق نمي       مشروط

. شودهمين كه اجاره دوم انشاء شد به مخالفت با شرط مي پردازد و حق بوجود آمده ساقط مي                 
به عبارت ديگر از آنجـا كـه وجـود قـدرت در             . پس مانعي براي تأثير انشاء اجاره وجود ندارد       

ن بايد ممكن باشد و از آنجا كه عمـل          انجام شرط از عوامل صحت شرط است پس اجاره نداد         
وقتي ممكن محسوب مي شود كه هم انجام و هم ترك آن ميسر باشد پس بايد انجـام و تـرك                     

مـساوي  ) كه شرط بر تـرك آن شـده اسـت         (اجاره مقدور باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره          
ممكـن  پس ممانعت حـق مـذكور از وجـود انـشائي آن             . است با فرض بوجود آوردن نفوذ آن      

  )13. (ماندشود و براي مشروط له فقط حق فسخ مينيست و در نتيجه اجاره دوم محقق مي
دارنـد،  دانند و چنين بيان مياي ديگر به نقد نظريه فوق پرداخته اند و آن را غير نافذ مي  عده

شود مهمترين هدف براي وي آن است كه از آن بهـره            زماني كه حقي براي مشروط له ثابت مي       
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اري كند به صورتي كه كسي نتواند مانع شود و اگر عملي برخالف هـدف وي انجـام شـود        برد
تصرفات منافي با حق به معناي انكار آن حق است و ايـن             نبايد نافذ باشد و چون پذيرش نفوذ        
چون فرض وجود حق يعني امكان استيفاء و بهره برداري          . امر از نظر عقلي قابل پذيرش نيست      

فرض نفوذ عملي برخالف شرط مساوي است با زوال حق و ايـن دو بـا هـم                  از حق كه اين با      
  )14. (پس بايد اجاره دوم را غير نافذ بشماريم. باشندقابل جمع نمي

اند و حالتهـاي مختلفـي را برابـر ايـن امـر در نظـر                اي هم به تحليل مفاد شرط پرداخته      عده
  :اند كه موجه تر استگرفته

اع فـ يعني منظور موجر انت   . اجر در استفاده از منافع، شرط شود       زماني كه مباشرت مست    )الف
مستاجر و عدم تصرف ديگري در ملك است هر چند منفعت نيـز بـه شـخص ديگـري منتقـل           

  .در اين حالت مستاجر مجاز است منافع را به ديگري واگذار و خود از آن استفاده نمايد. شود
يعنـي مـستاجر هـم      . مستاجر شرط شـود    هم در منافع و هم در مالكيت منافع مباشرت           )ب

مالك منافع باشد و هم در تصرف مباشرت كند كه در اينجا مستاجر حق واگذاري منفعت را به                  
  .ديگري ندارد و تخلف از اين امر به موجر حق فسخ مي دهد

 موجر از مستاجر حق انتقال به غير را گرفته اما تسليم عين مستاجر به غير را منع نكرده                   )ج
تواند اجاره بها را به موجر بپردازد و ديگري را بر مورد اجـاره مـسلط              ر اين مستاجر مي   است د 

  )15. (كند
   شرط ترك ازدواج مجدد-4-1

يكي ديگر از اموري كه در مورد شرط ترك فعل به نقد و بررسي آن مي پردازيم شرط عدم                   
 نكنـد دربـاره     نكاح مجدد است هرگاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كـه زوج ازدواج مجـدد               

گويند اين شرط فاسـد اسـت امـا مفـسد           اي مي نفوذ اين شرط بين فقها اختالف نظر است عده        
  )16. (عقد نيست

اي نظر به اين دارند كه شرط صحيح ولي چنانچه زوج تخلف كند ازدواج مجدد باطـل                 عده
  )17. (داننداي ديگر نظر عكس دارند و همين ازدواج را باطل نمياست و عده
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اند اند و آن را مخالف سنت ندانسته      ا در مقابل اكثر فقها قائل به صحت چنين شرطي شده          ام
شود و  چون مفاد شرط ترك عمل مباح است كه در اين صورت شرط مزبور جايز محسوب مي               

المؤمنون عند شـروطهم اال شـرطاً حـرم حـالالً اواحـل            ((در اين مورد به حديث نبوي مشهور        
  .انداشاره كرده)) حراماً

  خواهيم بررسي كنيم ضمانت اجراي تخلف از اين امر چيست؟حال مي
 را بيـان نكـرده اسـت        قانون مدني براي شروط ضمن عقد نكاح ضمانت اجراي مشخـصي          

در واقـع  . آيدن چنين پنداشته اند كه براي صاحب خيار حق فسخ بوجود مي بعضي از حقوقدانا  
   قـانون مـدني را مجـري        239 تـا    237اند و مـواد     هايشان نكاح را با ساير معامالت مقايسه كرد       

زيرا از نظر فقهي عوامل جـدائي زن و مـرد           . دانند كه نظر اين استدالل كامالً مخدوش است       مي
در شرع مشخص و محدود به طالق و يا فسخ يا بذل مدت و يا انقضاي مدت است و فسخ به                     

  )18. (استعلت خيار تخلف از شرط در شرع به اين حالت منظور نشده 
قانون مدني هم به پيروي از نظر فقها عوامل انحالل نكاح را به طور كامـل مـشخص كـرده                    

توان نكـاح را بـا سـاير        است و چنين خياري را براي طرفين ملحوظ نداشته است بنابراين نمي           
قانون مدني در ايـن مـورد نظـر داد و در            239 تا   237معامالت قياس نمود و با استنباط از مواد         

توان چنـين گفـت كـه چنانچـه          قانون مدني بيان شده است مي      1119ورد اين هم كه در ماده       م
زوج تخلف كند زوجه حق خواهد داشت طبق شرطي كه قبالً ضمن عقـد بـا هـم داشـته انـد                      

  .وكيل و وكيل در توكيل باشد و به اين صورت خود را مطلقه نمايد
   آثار ضمانت اجراي شرط ترك فعل مادي-3

كند كه از انجام يك كار عيني خارجي خـودداري          ترك فعل مشروط عليه شرط مي     در شرط   
خواهيم بررسي كنيم كه در حالت تخلف از اين شرط چه اثر و ضـمانت اجرايـي                 كند حال مي  
  آورد؟بوجود مي

در شرط ترك فعل مادي دو حالت متصور است يكي عدم حدوث عملي كـه مـورد شـرط                   
  :نماييم مستمر كه آثار متفاوتي دارند كه در ذيل بيان مياست و ديگر عدم حدوث به صورت
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 حدوث عملي است كـه      م فرض اول آن است كه آنچه مورد قصد قرار گرفته فقط عد            )الف
مانند آنكه شرط شود فوتباليست مشهوري در فالن مسابقه فوتبال          . شرط بر ترك آن شده است     

هـاي تخلـف از شـرط را        لـه نـشانه   در آن روز خاص شرط نكند در اين حالت هرگاه مشروط            
اما اگر . تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به شرط ترك فعل اجبار كندمالحظه كند مي 

مشروط عليه شرط ترك فعل را انجام داد ديگر كاري است كه انجام شده و مـشروط لـه فقـط                     
  )19. (فسخ كندتواند معامله را خيار تخلف از شرط را خواهد داشت و بوسيله آن مي

 فرض دوم در حالتي است كه عالوه بر حدوث عمل مورد شرط بقاء و استمرار آن نيـز                   -2
مورد قصد طرفين بوده است مثل زماني كه طي عقد الزمي مشروط عليه شرط كنـد از كـشيدن     
ديوار خاصي خودداري كند و بعداً برخالف شرطش عمل نمايد و اقدام به كشيدن ديوار مزبور                

رسد كه هرگاه مشروط عليه تخلف نمايد و مفاد شرط را انجـام             در اين حالت به نظر مي     نمايد  
ي وضع سابق را از دادگاه بخواهد زيرا مطابق شـرط، مـشروط             تواند اعاده ندهد، مشروط له مي   

و به اين علت در فرض تخلف حـاكم وي را ملـزم   عليه شرعاً ملزم به رعايت مفاد شرط است         
آيـد كـه    دم امكان الزام براي مشروط له خيار تخلـف شـرط بوجـود مـي              كند و در فرض ع    مي

  )20. (تواند معامله را فسخ كندبواسطه آن مي
  

  گيرينتيجه
 190 و   232  مـواد  شروط در ضمن عقد بايد تمامي شرايط صحت معامالت را كه در مـورد             

  .قانون مدني بيان شده، را داشته باشند
 قانون سكوت اختيار كرده است اما با وجـود ايـن            در مورد ضمانت اجراي شرط ترك فعل      

اثـر بـودن آن عمـل    مي توانيم بگوئيم كه ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي بطـالن و بـي            
و تنها راهـي كـه در ايـن         . نيست چرا كه اگر نظر قانون بر اين امر بود حتماً آن را بيان مي كرد               

تصرفات ناقله مي تـوان گفـت كـه مقـنن     اما در مورد .  ماند حق فسخ است  مي گونه امور باقي  
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شود حكم بطـالن را داد و يـك قاعـده           حكم را بيان نموده و در حاالت و شرايط ذكر شده مي           
  .كلي بدست آورد

  .شود حكم به فسخ يا بطالن دادليكن نكاح قابل مقايسه با معامالت نيست و نمي
ورد نظـر اسـت بـا       در مورد شرط ترك فعل مادي هم در زماني كه فقط حـدوث عملـي مـ                

هنگامي كه عدم حدوث عمل مستمراً مورد شرط است در هر مـورد حكـم قـضيه متفـاوت از                    
  .ديگري است

  ٭٭٭
  :نابعم

، شركت سهامي انتشار، چاپ سـوم، سـال   1 كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج     -1
  .84، ص42، ش 1374
 -267ق، ص .ه1409، چاپ الثانيه،    ارات استقالل ، انتش 2 المحقق حلي، شرايع االسالم، ج     -2

مكي عاملي، شيخ ابي عبداهللا، شهيد االول، شـرح لمعـه دمـشقيه، ترجمـه غزنويـان، محـسن و          
  .267، ص 1379، تابستان 13، انتشارات دارالفكر، چاپ 1شيرواني، علي، ج

 حسيني، محمدباقر، ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل منفي حقوقي، مجلـه دادرسـي،               -3
  .43، ص1385، سال دهم، مهر و آبان 58شماره 
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  3ديبا امير حشمتي و 2رضا سلطاني بيدگلي ، 1سلطان كونالي

  :دهيچك
ــالح و درمـــان مجـــرمين بـــه عنـــوان شـــاخه        اي از جـــرم شناســـي بـــاليني   اصـ

)crimimal criminology (      است كه در آن بازپروري و بازگـشت مجـرم بـه زنـدگي عـادي
  .برخوردار استاجتماعي از موضوعيت 

در پارادايم اصالح و درمان عموماً بازدارندگي خاص حاصل از آن يعني احـساس بـاطني و                 
باشد و لذا بازدارندگي عام ناشـي از آن         گردد، معتنا به مي   ذهني كه در شخص مجرم پديدار مي      

  .يعني احساسي كه جامعه از كيفر دارد، كمتر مورد توجه است
و نيـز قـوانين عـادي از        ) قانون اساسـي  (تفكر در نص فرا تقنيني      در ايران با قدري تعمق و       

جمله قانون مجازات اسالمي و قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري         
، اگر نه تصريحاً حداقل تلويحاً مي توان گرايش مقنن اسالمي به سـوي پـارادايم       1378مصوب  

البته اين در حـالي اسـت كـه ظـاهر ايـن             . ه نمود اصالح و درمان مجرمين را استنباط و مشاهد       
  .قوانين حكايت از مجازات دارد

در اين مقال سعي شده است كه پارادايم اصالح و درمـان و جايگـاه آن در حقـوق كيفـري                     
  .ايران تحليل و تبيين شود

ل دك  :ييواژگان 

                                                

  .مجرم، اصالح و درمان، بهسازي و بازپذيري، حقوق كيفري ايران

 
   دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه شيراز-1
  دانشجوي كارشناسي ارشد جقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه شيراز-2

  كارشناس حقوق قضايي و كار آموز وكالت در استان فارس-3
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  :مقدمه
بال آشكار شدن ناكارآمدي و ناكامي سياست تسامح صرف و توسل افراطي به كيفر در               به دن 

جريان پيشگيري از تكرار جرم، رفته رفته با الهـام از رهيافتهـاي ديگـر علـوم از جملـه دانـش                    
صـاحبنظران عرصـه حقـوق كيفـري بـا تعـديل            ... روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و       

 اتخاذي خـويش، روي بـه سـوي سياسـتهاي درمـاني، تـأميني و                هاي سزا محور  تدريجي رويه 
. اصالح آوردند كه بر محور توجه به احيا، بازپروري و جامعه پذيري مجدد مجرم استوار بودند               

برقراري نظام محكوميتهاي   «،  »منع اعمال مجازاتهاي جسماني   «توان به   از جمله اين سياستها مي    
  .شاره نمودا... و » تعليق مراقبتي«، »غير معين

ين به سوي عينيت قانوني نهمگام با اين تحول به تدريجي در برخي از نظامهاي حقوقي، مقن  
 ايـن  )112-97: 1378غالمي و نجفي ابرند آبادي، (بخشيدن به سياست اصالح و درمان متمايل شدند     

 و» مارتينـسون «شـد تـا ايـن كـه در ايـن سـال           ميالدي به جد دنبـال مـي       1975جريان تا سال    
هـيچ چيـز كـار      «اصالح و درمان با شعار      همكارانش به عنوان طاليه داران مخالفت با سياست         

در واقـع ايـشان آشـكارا بـه رويكـرد سـنتي             . مدعي شكست اين سياسـت شـدند      » ساز نيست 
» نظريه مجازاتهاي اسـتحقاقي   «سركوب جرم و مجازات بزهكاران در قرائتي نوين تحت عنوان           

اند كه اين سياسـت بـه هـيچ عنـوان           عاقباً موضع گيري و اظهار داشته     بازگشت نمودند و لذا مت    
نتوانسته است نتايج و دستاوردهاي قابل اعتنايي به تبع داشته باشد و لذا به ضرس قـاطع كنـار                   

 با تأسـي    )66-80: 1974مارتينسون،  (گذاشتن اين سياست را ضرورتي انكار ناپذير معرفي نمودند          
مخالفت با سياست اصالح و درمان كه مارتينسون و همكارانش بـه آن             و تأثير پذيري از جريان      

صريحاً لزوم لغو » فوگل«و » موريس«دامن زده بودند، بسياري از صاحبنظران ديگر نيز از جمله         
  )87-86: 1975؛ فوگل، 53-22: 1974موريس، (نظام اجباري اصالح و بازپروري را مطرح كردند 

 ادعاهايي به هيچ عنوان نمي توان با قاطعيت از شكـست            علي ايحال علي رغم وجود چنين     
هنـوز لـوازم و مقـدمات       : اوالً) و ناكامي سياست اصالح و درمان صحبت بـه ميـان آورد زيـرا             

شايد اين سياست در برخـي از زمينـه هـا     : ثانياً) اجرايي اين سياست به طور كامل فراهم نيامده       
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يكن مسلماً در ديگر ابعاد آثار موفق و انكار ناپـذيري           م بوده، ل  أاحتماالً با عدم موفقيت نسبي تو     
مع الوصف نظر به اين واقعيت و نيز از آنجا كه سياست اصالح و درمان هنـوز      . نيز داشته است  

شك صحبت و استدالل راجـع بـه شكـست          به معناي دقيق كلمه در ايران اجرا نشده است، بي         
  .ه علمي و منطقي خواهد بوداين سياست در ايران فاقد هرگونه مبنا و پشتوان

  »اصالح و درمان« تعريف و قلمرو -1
شـود كـه اصـالح و درمـان بـه عنـوان شـاخه اي از جـرم شناسـي بـاليني                       غالباً مطرح مـي   

)criminal criminology (       هم داراي جنبه بازدارندگي خـاص اسـت كـه نـاظر بـه احـساس
رنـدگي عـام اسـت كـه نـاظر بـه            باشد و هم داراي جنبه بازدا     باطني و ذهني شخص مجرم مي     

 كيفيـت و نحـوه واكـنش و         ،در بعد يا جنبـه اول     . باشداحساس و طرز تلقي جامعه از كيفر مي       
عكس العمل مجرمين مختلف در قبال واكنشها و ضمانت اجراهـاي كيفـري و نيـز تـأثير ايـن                    

سـت كـه    ضمانت اجراها بر مجرمين مناط اعتبار است و در بعد دوم اين مسأله مـورد توجـه ا                 
اجراي علني ضمانت اجراهاي كيفري ممكن است به نوعي بـا ايجـاد يـك حـس تأثيرپـذيري                   
. عمومي، عمالً مانع سوق يافتن ساير افراد جامعه به سوي بزهكاري و رفتارهاي مجرمانه شـود               

مـورد توجـه    » بازدارنـدگي خـاص   «علي ايحال در تبيين سياست اصالح و درمان، عموماً جنبه           
عد مشخصاً مسأله جلوگيري از تكرار جرم توسط مجرمي كه از كانال دادگستري در اين ب . است

شود و لذا به موازات بـاال يـا پـايين           رسمي عبور كرده و متحمل مجازات شده است، مطرح مي         
يـا عـدم موفقيـت ايـن سياسـت در نيـل بـه         توان به ميـزان موفقيـت       بودن نرخ تكرار جرم مي    

الزم به ذكر اسـت كـه       .  مجرم از ارتكاب مجدد جرم پي برد       يعني بازداشتن » بازدارندگي خاص 
موضـوعاً خـارج اسـت زيـرا بـا          ) اعدام(هاي اصالح و درمان، مجازات سالب حيات        در برنامه 

مـضافاً  . مانـد هاي اصالح و درمان باقي نمـي اجراي اين مجازات عمالً هيچ محملي براي برنامه  
تواننـد متـضمن   نيز كه عمالً نمـي ... ي، شالق، و  اين كه ساير مجازاتها مثل مجازات جزاي نقد       

بر اين اساس بـه     . سياست جايگاهي ندارد  هاي اصالح و درمان باشند در اين        پياده سازي برنامه  
هاي اصالح و درمـان بـه طـور خـاص مجـازات             شود كه محور اصلي برنامه    وضوح مبرهن مي  
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رغـم ميـل   علي ل سلب آزادي فرد  كه به دنبا   يزندان و مؤسسات مشابه آن است؛ يعني مؤسسات       
  )2411: 1387نجفي ابرند آبادي، (او هستند 

جامعـه پـذيري    «،  » بازسـازگاري «سياست اصالح و درمان همواره در لواي تعـابيري چـون            
شود اما اين در حالي است كه اين اصطالحات به طور تفصيلي و جـامع               مطرح مي ... و  » مجدد

تـوان در   با مداقه در حدود آثار موجـود در ايـن زمينـه مـي             الوصف  مع. اندو مانع تعريف نشده   
ها و اصول و قواعـدي كـه بـا          مجموعه برنامه  «:تعريف سياست اصالح و درمان بيان داشت كه       

هدف پيشگيري از تكرار جرم، بهسازي مجرم و دوباره تربيت كـردن او را از طريـق تنبيـه بـه                     
رها و قواعد اوليه زندگي سوق دهد، در كانون         اي كه فرد مجرم را به سوي پيروي از هنجا         گونه

  )33: 1384بولك، (» دهد، سياست اصالحي توصيف خواهد شدتوجه قرار مي
شايان ذكر است كه در بهسازي مجرم، مسلماً بهسازي اجتماعي و جامعه پذيري مجدد او از 

  .موضوعيت برخوردار است، يعني هدف نهايي، اصالح اخالقي مجرم نيست
   و درمان در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصالح-2

باشـد،   كه در مقام احصاي وظايف قوه قضاييه مي        156در قانون اساسي و مشخصاً در اصل        
جلوه عيني ايـن مهـم در بنـد پـنجم اصـل             . صريحاً به مسأله اصالح مجرمين اشاره شده است       

اقـدام مناسـب    «قـوه قـضاييه؛     در اين بند بيان شده يكي از وظايف         . مذكور قابل مشاهده است   
  .است» براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين

كشف جرم و تعقيب و مجـازات و تعزيـر مجـرمين و اجـراي               «در بند چهارم اصل فوق به       
ناگفته پيداست اين بند، مجازات كردن      . اشاره شده است  » حدود و مقررات مدون جزايي اسالم     
كند كه دقيقاً نقطه مقابل رويكرد اصالح       محور را تداعي مي   مجرمين و به اصطالح رويكرد سزا       

پر واضح است كه اين نحو از گزاره نويسي گويـاي ايـن اسـت كـه تـدوين                   . باشدو درمان مي  
اي به قابل جمع بودن سياست اصـالح و درمـان و نظـام              كنندگان قانون اساسي به نحو شايسته     

تركيبي حاصل از كيفر و     ضرورت اتخاذ يك رويكرد     كيفر مداري اعتقاد داشته اند و لذا تلويحاً         
  .برنامه هاي اصالح و درمان را در مقابله با پديده جنايي منعكس نموده اند
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 قانون اساسي بـا     156 اصل   5 و   4شايان ذكر است كه بعضي از حقوقدانان معتقدند بندهاي          
يفه دادگستري اصـالح و     باشد، با اين استدالل كه اصوالً وظ      هم تعارض داشته و قابل جمع نمي      

ايـشان  . درمان نيست و كاركرد قوه قضاييه سزادهي مجرم و جبران خسارت مجني عليه اسـت              
افزايند كه اصالح مجرمين بايستي به عهده نهادهايي چون سازمان بهزيستي و نظام آموزشي              مي

در نظام مـورد نظـر آنـان        . قوه مجريه قرار گيرد   خارج از قوه قضاييه و تحت نظارت رهبري يا          
  .پس از سزا دادن مجرم، فرد بايد به عنوان نظام تكميلي در خارج از دستگاه قضايي مداوا شود

 را قابل جمع نمي دانند، حقوقـدانان     156 اصل   5و4به نظر مي رسد نويسندگان فوق كه بند         
 نگاهي به مسايل جـرم شناسـانه       صرف هستند و در يك فضاي هنجاري صرف فكر مي كنند و           

نيـاز  هـم  ندارند، حال آنكه تفسير دو بند مذكور عالوه بر دانش حقوقي به دانش جرم شناسـي        
  )1387:2393نجفي ابرند آبادي، (. دارد

  جمهوري اسالمي ايران) كيفري( اصالح و درمان در قوانين عادي -3
 اساسـي، در قـوانين عـادي كيفـري از           بيني شده در قانون   هاي پيش با الهام و تأسي از گزاره     

هـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري            جمله قانون مجازات اسالمي، قانون تشكيل دادگـاه       
شـود كـه انعكـاس      هايي حداقلي اما كارا و سودمند ديده مـي        موارد و نمونه  ... و  1378مصوب  

شـاهد  . گـر اسـت  سياست اصالح و درمان را در سياست جنايي تقنيني ايران به وضوح تـداعي      
. باشدمي، اين قانون    728 و   25 ،   22مثال بارز و عيني اين مدعا در قانون مجازات اسالمي مواد            

 در راستاي اصل فردي كردن قضايي به قاضي دادگاه اختيار داده است كه با توسـل بـه                22ماده  
 و لـذا    نهاد تخفيف و تبديل كيفر، مجازات مناسب براي هر مجرمي را مورد حكـم قـرار دهـد                 

تواند به منظور تعيين مجازاتي مناسب عليه مجرم به فاكتورهايي از قبيل انگيزه             قاضي دادگاه مي  
ناگفته پيداست كـه چنـين      . توجه نمايد ... مجرم، اوضاع و احوال ارتكاب جرم، سابقه مجرم و          

 ماده  همينطور در . شوداقدام و عملكردي دقيقاً در راستاي سياست اصالح و درمان توصيف مي           
مسلماً تعليق  . مجازات اشاره شده است    قانون مجازات اسالمي صريحاً به نهاد تعليق اجراي          25

دهد اجراي مجازات نيز در راستاي اصل فردي كردن قضايي مجازات به قاضي دادگاه اجازه مي     
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كه ضمن اصدار حكم محكوميت چنانچه اجراي مجازات را عليه مجرم به مصلحت ندانـد، آن                
بدون ترديد نهاد تعليق مجـازات موجـب        .  را در چارچوب ضوابط قانوني معلق نمايد       مجازات

توانـد آثـار اصـالحي      شود كه وقتي واقعاً اجراي مجازات سودمند نبوده و به اصطالح نمـي            مي
 قانون مجازات اسالمي    728همينطور در ماده    . داشته باشد، از توسل افراطي به آن اجتناب شود        

به مجازاتهاي تكميلي و تبديلي داده      ختيار تخفيف و تعليق مجازات و توسل        صريحاً به قاضي ا   
 134مـاده   آن  ي   و نمونـه   كه. باشدشده است كه اين نيز تداعي گر سياست اصالح و درمان مي           

اين قانون است    است   1378قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب           
تـأمين بايـد بـا      «: اين مـاده اشـعار داشـته      . باشدتأمين كيفري مي  كه راجع به مناسب بودن قرار       

اهميت جرم و شدت مجازات و داليل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفـتن آثـار                     
  ».ب باشدسجرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متنا

 كه قرار تأميني صادر نمايد كندبه وضوح پيداست كه وقتي مقنن به قاضي دادگاه تكليف مي   
دهـد كـه در نظـر مقـنن يـك تـأمين             االشعار باشد، اين نشان مي    كه متناسب با فاكتورهاي فوق    

اي باشد و لذا مقـنن بـر آن شـده اسـت كـه               تواند داراي آثار سازنده و اصالح گرانه      مناسب مي 
  .ضرورت آنرا صريحاً خاطر نشان نمايد

  

  نتيجه گيري
ي كه وافي به مقـصود باشـد، اجـرا نـشده            ان در ايران هنوز به اندزاه     سياست اصالح و درما   

با اين وجـود    . توان راجع به شكست آن در ايران اظهار نظر نمود         است و لذا به هيچ عنوان نمي      
هاي اين سياست بيگانه نيست، چرا كه در پرتـو قـانون اساسـي در         حقوق كيفري ايران با مؤلفه    

   و قـانون تـشكيل      )728 و   22مـواد   (ملـه قـانون مجـازات اسـالمي         قوانين عادي ايـران نيـز از ج       
هاي عمومي انقالب و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفـري               دادگاه

  .توان نفوذ و رسوخ سياست اصالح و درمان را مشاهده نمود مي)134ماده ( 1378مصوب 
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  :پي نوشت
مـول اسـت كـه زنـدان و نهادهـاي مـشابه آن را بـه                  در دانش جرم شناسي همـواره مع       -1

  .آورندكنند و زندانبان را هم يك مددكار اجتماعي به حساب ميتشبيه مي» درمانگاه جرم«
اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتمـاعي و مـسئول تحقـق                قوه قضاييه قوه   -2

  :بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است
ر حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع    رسيدگي و صدو  . 1

  .كند كه قانون معين ميدخصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبي
  .احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. 2
  .نظارت بر حسن اجراي قوانين. 3
مين و اجـراي حـدود و مقـررات مـدون     كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزيـر مجـر     . 4

  .جزايي اسالم
  .اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين. 5
هـاي پـنج سـاالنه سـازمان ملـل در            قانون اساسي از كنگره    156 اصل   5 احتمال دارد بند   -3

 the prevention of crime and the treatment of(خصوص پيشگيري از جرم و اصـالح مجـرمين  

offenders( اخذ شده باشد ) ،2392: 1387به نقل از نجفي ابرند آبادي(  
توانـد در صـورت احـراز جهـات مخففـه،           دادگاه مـي  «:  قانون مجازات اسالمي   22 ماده   -4

مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كـه                   
  :ت مخففه عبارتند ازمناسبتر به حال متهم باشد، جها

  گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 1
اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كـه                 . 2

  .از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد
از قبيل رفتار و    . اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است            . 3

  .ز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرمگفتار تحريك آمي
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  .اعالم متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 4
  .وضع خاص متهم و يا سابقه او. 5
  »...اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن. 6
  در كليـه محكوميتهـاي تعزيـري و بازدارنـده حـاكم            «:  مجـازات اسـالمي     قانون 25 ماده -5
تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زيـر از دو تـا پـنج سـال معلـق                       مي

  : محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد-الف: نمايد
  محكوميت قطعي به حد . 1
  ه قطع يا نقص عضومحكوميت قطعي ب. 2
  محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي. 3
  محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال. 4
  هاي عمدي با هر ميزان مجازاتسابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم. 5
دگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كـه          دادگاه با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق زن        -ب

  ».موجب ارتكاب جرم گرديده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند
قاضي دادگاه با مالحظه خصوصيات جرم و مجرم و         «:  قانون مجازات اسالمي   728 ماده   -6

خفيـف،  دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربـوط بـه ت            
تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي، حسب مورد استفاده               

  ».نمايد
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الق د   ق  طی   ی ح
  

  شهاب تجري
 

  مقدمه
در نظام حقوقي ما از جمله مهمترين و اصلي ترين مباحث پيرامون طالق اختيار مطلق مـرد                 

  .در اين خصوص است
متن قبلي اين ماده مقـرر      . حق مطلق طالق را به مرد داده است       1133در قانون مدني ما ماده      

 به اين   1381اين ماده در سال     » . زن خود را طالق دهد     تواندمرد هر وقت بخواهد مي    «: مي كرد 
تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون بـا مراجعـه بـه دادگـاه                مرد مي «: شكل اصالح گرديد  

اين تغيير تنها در ظاهر ماده صورت گرفت و تنـدي انـشاء             » .بنمايدرا  تقاضاي طالق همسرش    
تواند هر وقت بخواهد زن     رد و همچنان مرد مي    ماده را كاهش داد اما ماهيت قضيه را عوض نك         

محدوديتهايي هـم كـه     .  نيازي به آوردن دليل و برهان ندارد       راستااين   و در    .خود را طالق دهد   
تالش شده در اين مورد براي مرد ايجاد شود مثل نحله و الزام به دادن تا نيمي از اموال كـه در                      

هم در صورت توافق بر سر آن در هنگام انعقاد          آن  (اند  مدت زناشويي، زن و مرد بدست آورده      
و اجرت المثل، در صورتي كه مرد بدون دليل زن خود را طالق دهـد، هـيچ كـدام                   ) عقد نكاح 

تأثير قابل توجه در تأمين حقوق زن نداشته و اين اختيار مطلق به كرات مورد سوء استفاده قرار          
  .گيردمي

  :ليل و بررسي استحق مطلق مرد در طالق از دو جنبه قابل تح
   عقلي و اجتماعيه از جنب)الف
   از جنبه شرعي و فقهي)ب
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   جنبه عقلي و اجتماعي طالق-1

اين يك امر مسلم و غير قابل انكار است كه ثبات و سالمت هر جامعه وابستگي تام و كامل                
ل بگيـرد   لذا اگر بناست جامعه اي سالم، شاداب و پويا شـك          . ها دارد با سالمت و ثبات خانواده    

  .ها و صيانت از آنها نمودها را معطوف خانواده اول نگاههبايست در درجمي
جامعه شناسان براي اين كه اهميت اين رابطه را تذكر دهند نسبت ميان خانواده و جامعه را                 
تشبيه مي كنند به نسبت ميان سلول و بدن انسان يا نسبت ميـان آجـر و سـاختمان، ايـن بـدان                       

تـر و از مرغوبيـت بـااليي        چه آجرهاي بكار گرفته شـده در سـاختمان محكـم          معناست كه هر    
برخوردار باشند؛ به همان ميزان نيز ساختمان از اسـتحكام برخـوردار خواهـد بـود و در برابـر                    

در نتيجه سـاكنان آن نيـز از امنيـت و آرامـش برخـوردار       . حوادث مختلف فرو نخواهد ريخت    
  .خواهند بود

ها سالم، با نشاط و پايـدار باشـند و تزلـزل و سـستي در آنهـا راه                   نوادهدر جامعه نيز اگر خا    
امـا  . نداشته باشد بدون ترديد به همان ميزان جامعه نيز پايدار، با نشاط و پر آرامش خواهد بود                

ها به هر دليلي ثبات و پايداري خود را از دست بدهند، اين خلل و نقص به جامعه                  اگر خانواده 
كند و با   نمود و آن را دچار تشتت كرده و با ناهنجاريهاي مختلف روبرو مي            نيز سرايت خواهد    

ريزد و يا حداقل آرامش و امنيت را تا حـدودي  اندك زلزله و طوفاني بر سر ساكنان آن فرو مي         
  .از آنها سلب خواهد كرد

 هـاي هـا در زمينـه    اي برنامـه  به همين دليل امروز سعي بر اين است تا در جامعـه بـه گونـه               
ها به دور از آفات متعدد به حيات خـود ادامـه دهنـد و               مختلف طراحي شود كه در آن خانواده      
  .تهديدهاي گوناگون را از آن دور كنند

. برد طـالق اسـت    كند و بنيان آن را از بين مي       ها را متالشي مي   از جمله تهديدي كه خانواده    
. ي و اجتمـاعي بـه همـراه دارد      هاي اجتماعي است كه آثار مخرب فرد      طالق از آن دسته آسيب    
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بنابراين در اين زمينه تالشها بايد در مسير كم كردن طالق در جامعه باشـد و برگزيـدن راهـي                    
  .غير از اين با هيچ اصل عقلي و منطقي همخواني ندارد

هاي اجتمـاعي ديگـر از جملـه اعتيـاد،          سخن گفتن پيرامون طالق در مقايسه با ساير آسيب        
ك تفاوت اساسي برخوردار است و آن، اين كه طالق يك آسـيب اجتمـاعي           فحشاء و ايدز از ي    

دانيم امري مذموم و مضر است ولي چون گـاهي اوقـات محاسـنش بـر         ع است؛ يعني مي   ومشر
مضراتش چربش دارد حكم به جـواز آن صـادر شـده ولـي در ممنوعيـت سـاير آسـيب هـاي                      

  .آنها وجود ندارداجتماعي ترديد نداريم و هيچ توجيه معقولي براي جواز 
در اغلب كشورهاي دنيا راه حل منطقي و معقولي كه گزينش شده با عنايـت بـه ويژگيهـاي       

ولي با اعمال محدوديتهاي مؤثر در جهت كم كردن آمار طالق، قوانين     . طالق، پذيرش آن است   
اي در اين خصوص وضع گرديده كه اين حق توسط زوجين بـه شـكلي معقـول و                  نيز به گونه  

  .گردد اعمال ميمنطقي
تا شش ماه پـس از ازدواج تقاضـاي طـالق بـه هـيچ وجـه از زوجـين          : مثالً در فرانسه اوالً   

زيرا در اوايل ازدواج بدليل نامأنوس بودن زوجـين نـسبت بـه خـصوصيات               . شودپذيرفته نمي 
اخالقي يكديگر و همچنين سطحي بودن عالقه آنان بـه همـديگر و تعميـق نيـافتن ايـن امـر،                     

تر خواهد بود و وجه عقالني ايـن تـصميمات           آنان در خصوص جدايي سريعتر و ساده       تصميم
در كشورهايي ديگر همچون بلژيك و مالزي حتي اين مدت به دو سال             . باشدبسيار كمرنگ مي  

  هم افزايش پيدا كرده يعني درخواست طـالق از زوجـين تـا دو سـال بعـد از ازدواج پذيرفتـه                      
سه هرگاه تقاضاي طالق مشتركاً توسط زوجين بعمل آيد نيازي به توجيه            در فران : ثانياً. شودنمي

معقول و متعارف چنين درخواستي نيست زيرا طبيعي است در چنين حالتي زن و مرد بـه ايـن                   
ولـي اگـر    . مانـد اند و ديگر دليلي براي بقـاي ازدواج بـاقي نمـي           نتيجه بصورت مشترك رسيده   

ن تقديم محكمه گردد وي مكلف است با ارائه داليـل   درخواست طالق از جانب يكي از زوجي      
معقول و منطقي در اتخاذ چنين تصميمي، دادگاه را قانع به صدور حكم طالق كند در غير ايـن               

  .صورت دادگاه مجوز جدايي و طالق زوجين را صادر نخواهد كرد
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 آن   طـالق و محـدود كـردن عقالنـي         هاين يك روند معقول و پسنديده در برخورد با پديـد          
 .است

اي مـذموم و    رغم اين كه همه علم دارنـد طـالق پديـده          اما متأسفانه در نظام حقوقي ما علي      
المقدور بايد در جهت محدوديت عقالني آن تالش كـرد قانونگـذار خـالف              مضر است و حتي   

اين استنتاج عقلي عمل كرده و به مرد اجازه داده شده هر وقت بخواهد زن خود را بدون ارائـه            
   معقول طالق دهد كه اين حكم هيچ تناسبي بـا واقعيـت طـالق و آثـاري كـه بـه جـاي                    توجيه

  .گذارد ندارد و بسيار سهل انگارانه تنظيم يافته استمي
  

   جنبه شرعي و فقهي طالق-2
شود از لحاظ شرعي حداقل نگارنده متوجـه دليـل محكمـي در             برخالف آنچه كه تصور مي    

علـيهم  (و ائمـه    ) ص(ديـده بلكـه بعكـس روايـاتي از پيـامبر          دادن اين اختيار مطلق به مرد نگر      
  .كندنقل گرديده كه خالف آن را ثبات مي) السالم
بـر  ) ص(پيامبر خـدا    «: نقل شده است كه فرمود    ) ع( از امام باقر   1 در كتاب فروع كافي    -يك

د داشتن رفتار ب   بدون: فرمود. مردي گذشت و از او پرسيد با زنت چه كردي؟ گفت طالق دادم            
. چندي بعد مرد با زني ديگـر ازدواج كـرد بـاز او را طـالق داد                . آري: او را طالق دادي؟ گفت    

باز مرد پاسخ داد اين بار هم . او را ديد همان سؤال قبلي را تكرار كرد      ) ص(دفعه بعد كه پيامبر     
وع كند مردان و زنان تن    خداوند لعن مي  : فرمود) ص(پيامبر  . زن را بدون جهت طالق داده است      

  ».آورندطلب را كه بدون جهت به طالق روي مي
  . نيز نقل گرديده است2اين روايت در كتاب وسائل الشيعه

خداونـد افـرادي كـه      «: نقل شده است كه فرمود    ) ع( از امام صادق     1 باز در فروع كافي    -دو
  ».داردكنند دشمن ميدهند و باز نكاح ميسريع طالق مي

                                                 
 .54، كتاب طالق، ص6 فروع كافي، جلد -1

 .267، ص15 وسايل الشيعه، ج-2
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طـالق  «: خواهد زنش را طالق دهـد، فرمـود       خبر رسيد كه ابوايوب مي    ) ص(مبر   به پيا  -سه
  ».2ن ام ايوب گناه استددا

هيچ چيز نزد خـدا     : پيامبر فرموده است  : نقل شده است كه فرمود    ) ع( از امام صادق     -چهار
اي نيـست كـه     تر از خانه  بوضاي نيست كه با نكاح آباد شود و هيچ چيز مغ          تر از خانه  محبوب

اين كه اين قدر خداوند در مورد طـالق         «: فرمود) ع(ا طالق خراب شود و آن گاه امام صادق          ب
  ».3داردتأكيد كرده و مكرر از آن سخن گفته است به خاطر اين است كه جدايي را دشمن مي

عليهم (توان پذيرفت چيزي كه نزد خداوند و معصومين حال با كدام دليل و برهان عقلي مي       
 و منفور است استفاده و بكار بردن آن بصورت مطلق و بدون قيـد و                بوضهمه مغ اين  ) السالم

حداقل استنباط و استنتاج منطقي از اين روايـات و روايـات ديگـري كـه بـا                  . شرط مجاز باشد  
همين مضامين نقل گرديده اين است كه مرد در طالق نبايد اختيار مطلـق و بـدون قيـد داشـته                     

و ائمـه  ) ص(قيد و بندهايي نهاد تا امري كه نـزد خداونـد، پيـامبر      بايست بر آن    باشد، بلكه مي  
چنين استنباطي از اين روايـات بـه        . زشت و ناپسند است به راحتي اتفاق نيافتد       ) عليهم السالم (

  .تر از اختيار مطلق مرد در طالق است و به احكام شرعي نزديكترتر و منطقينظر بسيار معقول
دانيم كه اگر   مي. طالق با قاعده معروف الضرر نيز در تضاد است         اختيار مطلق مرد در      -پنج

نمونـه بـارز    . معموالً قاعده الضرر رجحان دارد    . قاعده الضرر با ساير قواعد تزاحم داشته باشد       
حـال آنكـه    .  خواهـد بـود    حآن تزاحم قاعده الضرر با قاعده تسليط است كه قاعده الضرر ارج           

ترين قواعد فقهي و حقـوقي اسـت و ريـشه در حرمـت              قولقاعده تسليط يكي از بهترين و مع      
. با اين وجود در مقابل قاعده الضرر اعتبار خود را از دسـت خواهـد داد               . حقوق اشخاص دارد  

: باشد آنجا كه مقرر كرده است     تبلور قاعده الضرر در قوانين ما در اصل چهلم قانون اساسي مي           

                                                                                                                            
 .، كتاب طالق6 فروع كافي، جلد -1

 . منابع پيشين-2

 .266، ص15 وسايل الشيعه، ج-3



147  تحليلي بر حق مرد در طالق -هاها و انديشهنكته
 
اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمـومي قـرار   تواند اعمال حق خويش را وسيله       هيچ كس نمي  «

  ».دهد
اي اعمـال نمايـد كـه باعـث ورود ضـرر بـه       تواند حق خود را به گونـه يعني هيچ كس نمي  

اي اعمـال   تواند حق طالق را بـه گونـه       لذا براساس اين قاعده بايد گفت مرد نمي       . ديگران شود 
شود كه مرد تحـت     اين سؤال مطرح مي   حال  . نمايد كه باعث ورود ضرر به زن يا فرزندان شود         

تواند اين حق را اعمال نمايد؟ در حالي كه در هر صورت باعث ورود زيان بـه                 چه شرايطي مي  
 قانون مدني و 132اين مشكل را مي توان از طريق تفسير موسع ماده . زن و خانواده خواهد بود

يـان قاعـده الضـرر و تـسليط      در مقام رفع تعارض م132ماده . استخراج قاعده از آن حل نمود  
بيان نموده كه در تزاحم اين دو قاعده، قاعده الضرر ارجحيت دارد مگر اين كه استفاده از حـق      

هر چند ايـن مـاده      . به قدر متعارف باشد و براي رفع حاجت يا رفع ضرر ضرورت داشته باشد             
ماحـصل  . توان آن را تعميم كـرد     در خصوص حق مالكيت و تصرف در مايملك است ولي مي          

اين ماده اين است كه اگر تصرف در مايملك توجيه معقول و متعارف داشـته باشـد هـر چنـد                     
در خصوص طالق نيز بايد همين معيـار را         . باعث ضرر به ديگران شود اشكالي نخواهد داشت       

بكار برد و عنوان كرد كه اعمال حق طالق تنها در جايي مـشروع و معقـول اسـت كـه توجيـه                       
رف داشته باشد در غير اين صورت به علت تزاحم بـا قاعـده الضـرر اعمـال آن                   عقالني و متعا  

  .مشروع و منطقي نيست
  :در خصوص اختيار مطلق مرد در طالق در فقه اهل سنت دو نظر وجود دارد

 اغلب فقهاي اهل سنت همچون فقهاي اماميه اعتقاد به اختيـار مطلـق مـرد در       -ديدگاه اول 
اوالً عقالني بودن رفتار مـرد كـه موجـب          «: كننده توجيه عقالني مي   طالق دارند و آنرا اين گون     

ثانياً مسأله تبعات مالي اسـت كـه طـالق          . شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند         مي
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براي مرد دارد، از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده در نتيجه عنايت او به حفظ علقـه زوجيـت                     
  ».1ن پيامدها را براي او نداردبيشتر از زن است كه طالق اي

داليلي كه در فقه اهل سنت در توجيه حـق مطلـق مـرد در طـالق ذكـر شـده هـيچ كـدام                         
نظر به تحوالتي كه درجهان مدرن صورت گرفته و شركت گـسترده            : زيرا اوالً . پذيرفتني نيست 

تـوان   نميزنان در حيات اجتماعي هم پاي مردان و فراهم شدن امكان تحصيل براي آنان، ديگر         
تر بودن رفتار مردان نسبت به زنان را پذيرفت، بلكه امروزه از لحاظ تعقل و تفكـر مـرد    عقالني

اين نكته را از تأثيرگذاري زنان در عرصه هاي مختلف بـه            . مساوي قرار دارند  و زن در جايگاه     
  .توان استنباط نمودراحتي مي

 اعمال آنان كامالً مفقود اسـت و چـه          اي بسا مرداني كه اسير عواطف هستند و عقالنيت در         
لـذا ايـن   . نماينـد تري نسبت به مردان اتخـاذ مـي  بسا زناني كه در مشكالت، تصميمات عقالني    

گيرند ديگر جايگاه علمـي و منطقـي نداشـته و       تر از زنان تصميم مي    مرزبندي كه مردان عاقالنه   
  . هاي اجتماعي ناظر به امري غير از اين استتجربه
 الحيـل از آن     يفتـوان بـا لطـا      به قدري فرار از تبعات مالي طالق سهل و آسان و مـي             :ثانياً

تواند نقشي مـؤثر در تـصميم گيـري مـردان داشـته             پرهيز نمود كه ديگر اين آثار و تبعات نمي        
تواند هم زنش را طالق بدهد و هم گرفتار و اسير آثار مالي عمل خـود                مرد به راحتي مي   . باشد
  .دليل هم به هيچ وجه انديشه و وجدان هيچ انسان منصفي را قانع نخواهد كردلذا اين . نشود

شـماري كـه نـسبت بـه        اي از فقهاي اهل سنت با توجه به سرزنشهاي بي          پاره -ديدگاه دوم 
طالق در احاديث آمده و طالق غير موجه را تقبيح كرده است، اصـل را بـر ممنوعيـت طـالق                     

ن داشتن علت موجه از سوي مـرد جـايز نيـست و نـه تنهـا                 اند وقوع طالق بدو   گذاشته و گفته  
كنـد كـه گفتـه      وهبه الزحيلي از ابن عابدين نقل مي      . مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است       

   2.اصل در طالق ممنوعيت است مگر اين كه جهتي خاص آن را مباح كند: است

                                                 
  .360، ص7لزحيلي، الفقه االسالمي و ادله، ج وهبه ا-1
 .، خود وهبه الزحيلي اين نظر را مي پسندد401 و 400 وهبه الزحيلي، پيشين، ص-2
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الضـرر  «به استناد قاعده    » الحالل و الحرام في االسالم    «دكتر يوسف القرضاوي نيز در كتاب       
  .از همين نظر پيروي كرده است» و الضرار في االسالم

  

  :نتيجه
اختيار مطلق مرد در طالق كه نظام حقوقي ما بدان پايبند است نه با اصول عقلـي و منطقـي                    

رسـد كـه قانونگـذار بايـد در ايـن قـسمت             لذا به نظر مي   . سازگار است نه با شرع و فقه اماميه       
ي انجام دهد كه با عنايت به در جريـان بـودن تـصويب اليحـة حمايـت خـانواده                   اصالح اساس 

  .باشدبهترين فرصت براي اين امر مهيا مي



دید  ت  ر ن و  او   ا

 

  

  

 
نسبت به مسلح قانون چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي 

  آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي
  25/2/89-18991به نقل از روزنامه رسمي شماره 

اننـد  تو كاركنان مشمول قـوانين و مقـررات اسـتخدامي نيروهـاي مـسلح مـي               -ماده واحده 
نفع، نـسبت بـه آراء قابـل اجـراء هـر يـك از               حداكثر يك ماه پس از ابالغ رأي به شخص ذي         

 -1366 مصوب   -قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران    ) 105(و  ) 104(هيأتهاي مذكور در مواد     
 مـصوب  -قانون مقررات اسـتخدامي سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي     ) 115(و ) 114(و مواد   
 -قـانون اسـتخدامي نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي ايـران             ) 122( و   )121( و مواد    1370

در غير اين صورت رأي صادره قطعـي        .  به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند      -1382مصوب  
  .و قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود

 در صورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط ديوان عدالت اداري، هيـأت صـادر       -1تبصره
مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابـالغ نظـر ديـوان بـا رعايـت تـشريفات اداري                    كننده رأي   

  .مجدداً به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد
در مواردي كه رأي اوليه هيأتهاي مبني بر اخراج و يا معافيت بوده و رأي اخيـر نيـز همـان                     

ي تقاضـاي تجديـدنظر     وضعيت را تأييد كند، هيأتهاي انضباطي مكلفند از ديـوان عـدالت ادار            
ايـن رأي  . كنـد ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف يك ماه رأي نهايي خود را صادر مـي             . نمايند

  .باشدبراي نيروهاي مسلح الزم االجراء مي
 وضعيت خدمتي فرد از زمان اجراء رأي اوليه هيأتهـاي انـضباطي منتظـر خـدمت            -2تبصره

 بر اعاده به خدمت، ايام مذكور به انتساب         محسوب و در صورت صدور رأي نهايي ديوان مبني        
  .تبديل خواهد شد
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 آن تعداد از كاركنان نيروهاي مسلح كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون              -3تبصره
 و قانون مقررات استخدامي سـپاه       7/7/1366استخدامي ارتش جمهوري اسالمي ايران از تاريخ        

 و به موجب آراء صادره از هيأتهاي انـضباطي در           1/1/1370پاسداران انقالب اسالمي از تاريخ      
مورد آنان تصميم گيري شده است از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون سه ماه مهلت دارند تا                  
از آراء صادره به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند، در غيـر ايـن صـورت اعتـراض آنـان در                     

  .محكمه مذكور مسموع نخواهد بود
ل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيـست               قانون فوق مشتم  

و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نـه مجلـس شـوراي اسـالمي تـصويب و در                      
        . به تأييد شوراي نگهبان رسيد8/2/1389تاريخ 

   علي الريجاني-رئيس مجلس شوراي اسالمي                                                                                  

*** 

  قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
  24/4/89-19040به نقل از روزنامه رسمي شماره 

   كليات-فصل اول
 به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلـس                -1ماده  

  .باشدشود به شرح مندرج در اين قانون مير معاونت ناميده ميشوراي اسالمي كه به اختصا
 اعمال وظايف اين معاونـت شـامل حيطـه اختيـارات تقنينـي نماينـدگان مجلـس                  –تبصره  

  .باشدشوراي اسالمي نمي
كنند از قبيل هيأت دولـت، شـوراي        كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع مي       -2ماده

ومي ديوان عالي كشور، هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري             عالي انقالب فرهنگي، هيأت عم    
همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خـود را جهـت                

  .اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايند
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 مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي     -تبصره
  .باشندبان از شمول اين ماده مستثني مينگه

  

   وظايف-فصل دوم
  : وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است-3ماده

  : تنقيح كليه قوانين كشور و اعالم قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير-1
  بنــدي موضــوعي قــوانين كــشور و تهيــه و تنظــيم   جمــع آوري و تفكيــك و طبقــه-1-1

  .عي؛ تاريخي و ساير مواردهاي موضوفهرست
 تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعالم آن به مرجع تـصويب كننـده جهـت                 -2-1

  .اقدام قانوني
 تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعالم آنها بـه مرجـع تـصويب                  -3-1

  .كننده جهت اقدام قانوني
نتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن         تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها م         -4-1

  .به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني
هـاي تنقـيح شـده و        شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنهـا در مجموعـه            -5-1

  .ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار
 اعالم قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسـط مقـام معظـم رهبـري       -6-1

شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهـت اطـالع و               ابالغ شده يا مي   
  .اقدام قانوني

  . تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور-7-1
ايـن قـانون موظفنـد ظـرف       ) 2( تمام دستگاههاي حكومتي و عمومي موضوع ماده         -تبصره

ه مقررات مصوب خود را تنقـيح نمـوده و بـه            شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون كلي         
دهند همچنين ظرف شش ماه پيشنهاد تنقيح كليه قوانين مربوط به خود را بـه           طور مستمر ادامه    
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تواند حين بررسي از كارشناسان دستگاه مزبـور دعـوت          اين معاونت مي  . معاونت ارسال نمايند  
  .به عمل آورد

شوراي اسالمي؛ نمايندگان؛ دولت و شـوراي        پاسخ به استعالمات هيـأت رئيسه مجلس        -2
  .عالي استانها
هـا و لـوايح دو فـوريتي بيـست و چهـار              مهلت پاسخ به استعالمات در مورد طرح       -تبصره

  .ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهد بود
و تعريـف لغـات     ها و لوايح براساس چارچوبهاي علمي        تدوين شيوه نامه نگارش طرح     -3

تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكـومتي بـه              
  .گونه اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد

ي موضـوعي تخصـصي بـه صـورت كتـب و نـسخ              هـاي تنقـيح شـده      انتشار مجموعـه   -4
  .الكترونيكي

 بـدون تغييـر در مـراد         ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهـايي          -5
  .نامه داخلي مجلسمقنن برابر آئين

  . اطالع رساني قوانين-6
قوانين و اصالح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن            ) كدگذاري( شناسه گذاري    -7

  .آن بعد از اقدامات تنقيحي
دگان  ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس، اعضاء هيأت رئيـسه، كميـسيونها و نماينـ                 -8

  .مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، دولت و شـوراي عـالي اسـتانها قبـل از تقـديم                  -4ماده  

اين استعالم مـانع    . نمايندطرح يا اليحه به مجلس در خصوص امور زير از معاونت استعالم مي            
  :ها و لوايح نخواهد شدطي مراحل تصويب طرح

  .ه پيشنهادي وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و اليح-1
  . انطباق طرح و اليحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين-2
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  . لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده-3
 انطباق طرح و اليحه با آئـين نامـه داخلـي مجلـس؛ قـانون برنامـه؛ سـند چـشم انـداز؛                -4

  .سياستهاي كلي نظام و اسناد باال دستي
ها و لوايح به همراه طرح يا اليحـه پيـشنهادي تقـديم             ر مورد طرح   نظر معاونت د   -1تبصره

  .مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند
چنانچه در مورد موضوعات فوق استعالم نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاونت را              -2تبصره

  .نمايداستعالم مي
دن هر قـانون گزارشـي از        معاونت موظف است حداكثر يك سال پس از اجرايي ش          -5ماده

نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هـر گونـه ايـراد اجرايـي آن را بـه رئـيس                       
ربط مجلس تقديم و پيـشنهاد اصـالحي        مجلس؛ دولت، شوراي عالي تنقيح و كميسيونهاي ذي       

  .الزم براي رفع نقايص يادشده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد
، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييـد معاونـت قـوانين              1390سال   از ابتداي    -6ماده

  .پذير استمجلس امكان
 به منظور اطالع رساني عمومي درباره ي آخرين قوانين و مقررات مـصوب، پايگـاه                -7ماده

اين معاونت موظـف اسـت در اسـرع    . شوداطالع رساني در مجلس شوراي اسالمي تشكيل مي      
  .ار قوانين از طريق پايگاه اطالع رساني مجلس نمايدوقت اقدام به انتش

   مسائل متفرقه-فصل سوم
 به منظور اجراء صحيح اين قانون شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير               -8ماده

  .گرددتشكيل مي
  . رئيس مجلس شوراي اسالمي به عنوان رئيس-الف
  . معاون حقوقي رئيس جمهور-ب
  .س قوه قضائيه يكي از معاونان رئي-ج
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  .معاونان قوانين و نظارت مجلس -د
  .باشددبيرخانه شورا بر عهده معاونت مي

  .تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهد داشت
ها، دستگاهها و مؤسسات دولتـي       وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير وزارتخانه        -9ماده

تشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقـررات         موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي من        
  .خود را براي معاونت ارسال نمايند

 قــانون تــشكيل ســازمان تنقــيح و تــدوين قــوانين و مقــررات كــشور مــصوب  -10مــاده 
  .هاي آن نسخ مي گردد و اصالحات بعدي و آئين نامه29/12/1350

  .رسد دستورالعمل اجرايي اين قانون به تصويب رئيس مجلس مي -11ماده
  . اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراء مي باشد-12ماده

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست                 
و پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تـصويب و در تـاريخ         

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد2/4/1389
   علي الريجاني-يس مجلس شوراي اسالميرئ

*** 

  تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداريقانون 
  16/5/1389-19058به نقل از روزنامه رسمي شماره 

وزارت نيرو مؤظف است ضمن اطالع رساني فراگير و مـؤثر بـه ذي نفعـان،                 -ماده واحده 
يه چاههاي آب كشاورزي فعال فاقـد پروانـه         طي دو سال تمام پس از ابالغ اين قانون، براي كل          
 هجري شمسي حفـر و توسـط وزارت         1385واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال           

نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و بـا                 
به اجـراء آبيـاري تحـت    رار به ديگران و عموم مشروط   ضرعايت حريم چاههاي مجاز و عدم ا      

  .فشار توسط متقاضي پروانه بهره برداري صادر نمايد
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به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلـف اسـت بـا تـأمين            -1تبصره  
هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت بـه نـصب                   

  .ب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايدرهاي هوشمند براي تحويل حجمي آنتوك
 وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تـصويب ايـن قـانون و از                   -2تبصره

محل منابع صرفه جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قـانون،                
  .نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد

اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبـود تخلـف از     هاي آب منطقه   شركت -3تبصره
مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نـسبت بـه تمديـد پروانـه بهـره بـرداري چاههـاي آب            

  .كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد
 كليه اشخاص حقيقي و حقـوقي مالـك دسـتگاههاي حفـاري در سراسـر كـشور                  -4تبصره

اي استانها مجوز فعاليت و      سه ماه پس از ابالغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه           موظفند ظرف 
پس از انقـضاء مهلـت تعيـين        . كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند            

نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقـد مجـوز و                  . شده
  .باشدكارت تردد مي

همچنين وزارت نيرو موظف است با همكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي             
بـا هزينـه مالـك آن اقـدام         ) پاركينگ(حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه            

  .نمايد
ايـن  ) 5(رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبـصره     

  .باشدقانون مي
 وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختالفات ناشي از اجراء اين قانون و               -5تبصره

 كميسيون «، در هر استان كميسيوني تحت عنوان 1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب 

 يـك   ،مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه         » رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني    
 استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب            نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي    
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هاي شكايات  اي استان با حكم مدير عامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده             منطقه
  .گرددرأي الزم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي. اشخاص عليه دولت اقدام نمايد

ديدنظر در ديوان عدالت اداري     احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تج          
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحـه در محـاكم                و باشدمي

  .عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهد شد
  .باشداي مستقر ميدبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه

هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به         از تاريخ تصويب اين قانون       -6تبصره  
كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده اسـت، صـرفاً در اراضـي آبخـور اوليـه چـاه و                      

آئين نامه اجرائي   ) 11(حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده             
با تشخيص كميسيونهاي رسـيدگي     فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب و تبصره هاي ذيل آن و             

  .باشدها مجاز ميبه صدور پروانه
 آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ به پيشنهاد مشترك                -7تبصره  
  .رسدهاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميوزارتخانه

لني روز يكشنبه مورخ سيزدهم     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه ع           
 23/4/1389تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ                 

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد
   علي الريجاني–رئيس مجلس شوراي اسالمي 

*** 

 قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي
  به نقل از روزنامه رسمي شماره

شود موظـف   اد شهيد و امور ايثارگران كه در اين قانون به اختصار بنياد ناميده مي              بني -1ماده
است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات الزم را به منظـور شناسـايي و تـشخيص مـصدومان                  
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شيميايي، معمول دارد و براي مناطق، بمباران شده هر نه ماه يك بار كميـسيوني تحـت عنـوان                   
  .تشكيل دهد» مصدومان شيميايي پزشكي تشخيص كميسيون«

 بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشكي تعيـين            -1تبصره
حداقل معيارها و شاخصهاي تشخيص صدمات شيميايي در اعضاء بدن از قبيل ريه، پوسـت و                

  .چشم را تهيه و به كميسيونهاي پزشكي خود ابالغ نمايند
اي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارك    افرادي كه دار   -2تبصره

باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده و                 
يا مشخصات آنها در آمـار و اطالعـات مـصدومان شـيميايي نيروهـاي مـسلح وجـود دارد در                     

د مـدرك، بـا تـشخيص سـتادي متـشكل از            باشند و سـاير اشـخاص فاقـ       اولويت رسيدگي مي  
  .شوندنمايندگان فرمانداري، سپاه پاسداران و بنياد به كميسيون پزشكي معرفي مي

 مرجع صالحيتدار معرفـي و صـدور گـواهي حـضور در منـاطق شـيميايي بـراي                   -3تبصره
رين كاركنان نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيج؛ يگانهاي نيروهاي مسلح و بـراي سـاي         

  .باشداين ماده مي) 2(ستاد مندرج در تبصره 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلف است در شهرهاي بمباران شـده              -2ماده

عالوه بر سطح بندي خدمات پزشكي مصوب، تخصصهاي مورد نياز مصدومان شيميايي را نيز              
مورد نيـاز را بـه صـورت        فراهم و امكانات بهداشتي، درماني، توانبخشي، پيشگيري و آموزشي          

  .رايگان تأمين نمايد
 بنياد موظف است در طول سال، حداقل براي يك بار بـه پـايش سـالمت جانبـازان                 -3ماده

شيميايي اقدام و با همكاري نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي هـر                 
كي و وسـايل كمـك   هاي بهداشتي، حاوي اطالعـات پزشـ  ساله نسبت به تهيه و واگذاري بسته      

  .بهداشتي، اقدام نمايد
 وزارت امور خارجه موظف است اقدامات الزم را براي معرفي شـهر سردشـت بـه                 -4ماده

عنوان شهر آسيب ديده از حمـالت شـيميايي و سـند جنايـت دشـمنان، بـه عمـل آورده و بـا                        
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قـدس، ايـن    همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع م              
شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلي و دفاع مقدس و آثار ملي در داخـل كـشور و در سـطح                     

  .بين المللي ثبت نمايد
 كميسيوني با حضور نمايندگان ستاد كـل نيروهـاي مـسلح، وزارت كـشور، وزارت                -5ماده

شـود و   دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد جهت نظارت بر اجراء اين قـانون تـشكيل مـي                 
مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات مربوطه را بـه كميـسيون اجتمـاعي مجلـس                   

  .شوراي اسالمي ارائه دهد
تواند بار مالي ناشي از اجراء اين قـانون را در قالـب كمـك بـه جانبـازان                    دولت مي  -6ماده

  .شيميايي در بودجه سنواتي لحاظ نمايد
صره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيـست و      قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تب        

ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ                    
  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد9/4/1389

   علي الريجاني-رئيس مجلس شوراي اسالمي

*** 

 قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

  ه نقل از روزنامه رسمي شمارهب
  

گر و مناقصه گزار، مربوط به اجراء نـشدن          به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه       -1ماده
 هيأت رسيدگي به شـكايات قـانون        -1383 مصوب   -هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات      

ناميـده  » هيأت «قانون يادشده كه در اين قانون به اختصار       ) 7(برگزاري مناقصات، موضوع ماده     
  .شودشود، در مركز كشور و در هر يك از استانها تشكيل ميمي

  : تركيب هيأتها به شرح زير است-2ماده 
   اعضاء هيأت مركزي براي رسيدگي به مناقـصاتي كـه توسـط دسـتگاه ملـي برگـزار                   -الف

  :شود عبارتند ازمي
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  . معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-1
  .اينده وزير يا رئيس سازمان ذي ربط در سطح معاون نم-2
  . معاون هزينه وزارت امور اقتصادي، و دارايي و خزانه داري كل-3
  . معاون حقوقي رئيس جمهور-4
  . نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه-5
  . يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه-6

  .شودريزي كشور تشكيل ميي در سازمان مديريت و برنامه دبيرخانه هيأت مركز-تبصره
 اعضاء هيأت در هر يك از استانها بـراي رسـيدگي بـه مناقـصاتي كـه در دسـتگاههاي            -ب

  :شود، عبارتند ازاجرايي استاني برگزار مي
  . استاندار يا يكي از معاونان ذي ربط-1
  . رئيس دستگاه مناقصه گزار-2
  .صادي و دارايي استان رئيس سازمان امور اقت-3
  . رئيس تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه-4
  . يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه-5

  .شود دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي-1تبصره
 رسيدگي به شكايات مربوط به دستگاههاي ملي مستقر در استان و مناقصاتي كـه                -2تبصره

  .گيردشود و هيأتهاي استاني انجام مي استاني انجام ميتوسط دستگاههاي
يابـد و مـصوبات      جلسات هيأت با شركت حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مـي            -3ماده  

  .هيأت با رأي اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود
 هيأت موظف اسـت شـاكي را بـراي شـركت در جلـسه رسـيدگي بـه منظـور اداء                      -4ماده

توانـد از سـاير دسـتگاههاي       همچنين هيأت مـي   . دعوت كند ) ون حق رأي  بد(توضيحات الزم   
بـراي  ) بدون حق رأي  (اجرايي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت             
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شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر يك از افراد مذكور مانع رسيدگي و   
  .صدور رأي از طرف هيأت نخواهد شد

أت صالحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد                هي -5ماده
  :قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد

 شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقـصه بـه جـاي اعـضاء منـدرج در قـانون                    )الف
  1383برگزاري مناقصات مصوب 

يت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كـار گـروه فنـي بازرگـاني در ارزيـابي       عدم رعا  )ب
  كيفي مناقصه گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛

قـانون برگـزاري مناقـصات توسـط        ) 6( عدم رعايت هر يك از موارد مـذكور در مـاده             )ج
  كميسيون مناقصه؛

  سه با ساير مناقصه گران؛ اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقاي)د
 عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده روز و يك ماه در قبول پيشنهادها بـه ترتيـب در مـورد       )هـ

  مناقصه داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛
   گشايش پيشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛)و
  اي مناقصه؛ عدم رعايت ترتيبات باز كردن پاكته)ز
 هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقـصه گـران در هـر يـك از                     )ح

  جلسات گشايش پاكتها شود؛
گران با مناقصه    شكايت مناقصه گران از تباني بين مناقصه گران با يكديگر يا بين مناقصه             )ط
  گزار؛

وشـن شـود تبـاني     در صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شـكايات بـراي هيـأت ر             -تبصره
ضـمانتنامه  ) اعم از اينكه با اطالع مناقصه گزار بـوده باشـد يـا بـدون آن               (صورت گرفته است    

  .شودشركت در مناقصه همه تباني كنندگان به نفع دولت ضبط مي



162 25و24مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

شود توسـط    تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي             )ي
  ب معامالت؛مناقصه گزار براي تغيير حد نصا

  گزار؛گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه اعمال تبعيض بين مناقصه)ك
   انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صالحيت؛)ل
  وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛) م

قـانون  ) 25(ا در قالب مـاده       مراجعه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه گر ابتد           -تبصره
برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار تسليم كـرده               
باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه بـه رغـم                    

. نكـرده باشـد   انقضاي مهلت پانزده روز كاري براي پاسـخ گـويي دسـتگاه، پاسـخي دريافـت                 
معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقـضاي مهلـت پـانزده روزه و عـدم                     

  .دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد
  : هيأت صالحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد-6ماده
   معيارها و روشهاي ارزيابي؛)الف

روشهاي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني اسـت كـه در           منظور آن دسته از معيارها و        -تبصره
  اسناد مناقصه اعالن شده باشد؛

  .ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي به نحوي كه در اسناد مناقصه قيد شده باشد) ب
  .شكاياتي كه يك ماه پس از انقضاء اعتبار پيشنهادها به هيأت واصل شده باشد) ج
  . قرارداد شكايات برنده مناقصه پس از انعقاد)د

  : تمهيدات رسيدگي-7ماده
 شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلـت مقـرر قـانوني بـه دبيرخانـه هيـأت        )الف

  .تسليم كند
  . دبيرخانه هيأت مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آنرا كتباً تأييد كند)ب



163 ن و مقررات جديدقواني

  هيأت مكلف است در صورتي كه ظرف سه روز كـاري از دريافـت شـكايت، خـود را                   )ج
صالح براي رسيدگي تشخيص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريـق دبيرخانـه                 

  .به اطالع شاكي برساند
دبيرخانه هيأت مكلف است ظرف پنج روز كاري از زمان قبول شكايت، زمـان تـشكيل                ) د

و جلسه رسيدگي را كه بين پنج تا ده روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعالم         
در اين اعالم كليه مـدارك و مـستندات مـورد نيـاز             . از آنان براي شركت در جلسه دعوت كند       
  .هيأت نيز بايد به دعوت شدگان اعالم شود

 طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست و چهار ساعت كاري قبل از تشكيل   )هـ
  .جلسه رسيدگي، به هيأت ارائه و رسيد دريافت كنند

خودداري شاكي از ارائه مستندات به هيأت رسيدگي، به مفهوم انصراف از شكايت              -تبصره
ليكن خودداري مناقصه گزار يا مسؤوالن ذي ربط از ارائه اطالعـات و             . و منتفي شدن آن است    

مـصداق نقـض قـانون بـوده و         ) براي رسيدگي به شكايت شاكي    (مدارك و مستندات به هيأت      
  .صالح استقابل پيگيري در مراجع ذي

، نخـستين جلـسه رسـيدگي بـه         )7( هيأت موظف است ظرف مدت مقرر در مـاده           -8ماده
شكايت را تشكيل دهد و رأي خود را تا پانزده روز كاري از زمان دريافـت شـكايت صـادر و                     

  .ابالغ كند
 در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار بـه منظـور بررسـي بيـشتر موضـوعات                   -تبصره
با رأي اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كـار را                 تواند  هيأت مي 

  .متوقف كند
 هيأت در صورت مواجهه با هر يك از جرائم عمومي يـا تخلفـات اداري در حـين                 -9ماده  

بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مـورد                
 يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعالم كند تـا خـارج از               صالحبه مراجع قضايي ذي   
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نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيأت در اجراي اين قانون و صدور               
  .رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود

يـا  تواند رأي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر   هيأت مي  -10ماده
هر نوع اقدام بعـدي دسـتگاه مناقـصه گـزار           . اين كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعالم كند          

  .براساس رأي هيأت و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهد بود
 در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هيـأت                -1تبصره

است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ          شكايات را وارد تشخيص دهد، موظف       
  .يا جواز ادامه قرارداد اعالم نظر كند

 هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري               -2تبصره
مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تجديد يـا لغـو                    

متوجه شركت كنندگان در مناقصه مي شود از طريق كارشناسان رسـمي تعيـين كنـد و                 مناقصه  
  .دستگاه مناقصه گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت كنندگان بپردازد

االجـراء   رأي هيأت در خصوص چگونگي فرآيند برگزاري مناقصه قطعـي و الزم            -3تبصره
  .است

قانون برگزاري مناقـصات مـشمول   ) 1(ماده ) ب(د   كليه دستگاههاي مندرج در بن     -11ماده  
  .مفاد اين قانون هستند

 دستگاه مناقصه گزار مكلف است متن شـكايت ارجـاع شـده بـه هيـأت، عنـاوين               -12ماده
مستندات درخواستي هيأت و متن رأي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطالع رسـاني مناقـصات            

  .منتشر نمايد
طابق يا عدم تطابق مندرجات پايگاه است؛ اما در هر صـورت            دبيرخانه موظف به ت    -تبصره

  .مسؤوليت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است
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 آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابـالغ، بنـا بـه پيـشنهاد سـازمان                     -13ماده  
 ريزي كشور و وزارت امور اقتـصادي و دارايـي بـه تـصويب هيـأت وزيـران                 مديريت و برنامه  

  .خواهد رسيد
قانون فوق مشتمل بر سـيزده مـاده و دوازده تبـصره در جلـسه علنـي روز يكـشنبه مـورخ                      
شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلـس شـوراي اسـامي تـصويب و در                    

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيد25/12/1388تاريخ 
   علي الريجاني-رئيس مجلس شوراي اسالمي

***  

ور ند   وص  بان   نی  وب٥٠  ماده٩ا ود    ١٠/١٢/١٣٥١ون  و 
  به نقل از روزنامه رسمي شماره

قانون برنامه و بودجه كـشور      » 50«ماده  » 9«تصويب نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند        
 به همراه سوال رياست مجلس شوراي اسالمي و همچنين نامة اصـالحي             10/12/1351مصوب  
  .گردد به منظور درج در آن روزنامه به پيوست ارسال مياين شورا

   محمدرضا عليزاده–قائم مقام دبير شوراي نگهبان 

***  
  2/3/1389-38388/30/89شماره 
  رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي

 22818/30/86 و پيرو نامه شـماره       21/11/1385د مورخ   /178866/10عطف به نامه شماره     
قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ) 50(ماده ) 9(بند «استفسار  در خصوص 8/7/1386مورخ 

قيـد گرديـده بـود،      ) 10(به اشتباه ماده    ) 50(در نامه ارسالي مجلس محترم ماده       » 10/12/1351
  .گرددبدينوسيله مراتب اعالم مي

   محمدرضا عليزاده -قائم مقام دبير شوراي نگهبان
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  8/7/1386- 22818/30/86شماره 
  رم مجلس شوراي اسالمي رئيس محت

  ؛21/11/1385د مورخ /178866/10نامه شمارة 
قانون برنامه و بودجه كشور مصوب      ) 50(ماده  ) 9(بند  «مبني بر درخواست اظهارنظر درباره      

 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسـي قـرار          4/7/1386موضوع در جلسه مورخ     » 10/12/1351
  :رددگگرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم مي

 اطالق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خالف موازين شرع دانسته شـد زيـرا          -
گـردد و لـذا     باشد نيز مي  حق شرعي مي  شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي         

اطالق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي حق در فـرض عـدم وجـود ضـرورت مبيحـه                    
البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقالب اسالمي كه شامل ايـن    . شدباخالف موازين شرع مي   

  .موارد مي شود الزم است مورد توجه قرار گيرد
 ماننـد   -باشـد همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي             

ن  خالف موازين شرع بوده و موجـب ضـما         -مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد       
  .گرددمي

   احمد جنتي–دبير شوراي نگهبان 

***  
  حضرت آيت اهللا جنتي

  دبير محترم شوراي نگهبان 
اراضي «: دارد مقرر مي  10/12/1351قانون برنامه و بودجه كشور مصوب       ) 10(ماده  ) 9(بند  

واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصـالتي و   
گيرد با رعايت حريم مورد نظر كـه از طـرف   هاي گاز و نفت قرار مي     مجاري آب و لوله    برق و 

گيرد و از بابت ايـن حـق        هيأت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي           
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مالك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر         . ارتفاق وجهي پراخت نخواهد شد    
  .» شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشدمحل خواهد بود كه قبل از

مورد نظـر  » حق ارتفاق«با توجه به اينكه به استناد مقرره ياد شده بيش از سي سال است كه            
گيرد و دولت وجهي پرداخـت نكـرده اسـت و           به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي       

راي محترم نگهبان را بـه اسـتناد اصـل          هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شو        
  .چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعالم دارند

   غالمعلي حداد عادل -رئيس مجلس شوراي اسالمي

*** 

  آيين نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور
  بر اجراي صحيح قانون در محاكم 

  6/5/1389-19050 شماره به نقل از روزنامه رسمي

 و در اجـراي اصـل   158 و بند يـك اصـل   156 اصل  3، بند   157 با عنايت به اصل      -1ماده  
 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در خصوص نظارت ديوان عالي كشور بـر اجـراي                161

شـود، مقـررات و   نامه بـه اختـصار ديـوان ناميـده مـي      صحيح قوانين در محاكم كه در اين آيين       
  .گرددابط مذكور به شرح مواد آتي تعيين ميضو

بكارگيري توانمنـديهاي انـساني و      :  منظور از نظارت در اين آيين نامه عبارتست از         -2ماده  
هاي نوين در جهت مراقبت و رصد كردن نحوه اجراي قـوانين و مقـررات در مراجـع                آوريفن

هـاي دادرسـي و     ي و آيـين   قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال كليه موازين قانون          
هاي الزم االتباع و بطور كلي هر آنچه از لحاظ شكلي و ماهوي در فرآيند دادرسي                دستورالعمل

  .باشدالزم االجرا مي
 عالوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها               -3ماده

  .باشدو دادسراها به ترتيب زير به عهده ديوان مي
  . نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان-الف
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  . نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه-ب
، » نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها شامل عمومي، انقالب، نظـامي             -4ماده  

ـ     بر عهده رئيس ديوان مي    كيفري استان و تجديدنظر      ق معـاونتي تحـت عنـوان       باشد كـه از طري
  .شودمعاونت نظارت ديوانعالي كشور اعمال مي

نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادسراها اعم از عمومي، انقالب و نظـامي                -5ماده
باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادسـتان         بر عهده دادستان كل كشور مي     

  .شودكل كشور اعمال مي
توانند عالوه بر قضات ديـوان، بـا همـاهنگي          يس ديوان و دادستان كل كشور مي       رئ -6ماده  

  .مسئوالن ذي ربط از ساير قضات مجرب و با سابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند
 معاونت نظارت حسب مورد پس از كسب نظر رئيس ديوان و دادستان كـل كـشور                 -7ماده
  .كند نظارت تعيين ميها يا اشخاصي را جهت اعمالهيأت

.  رياست هر هيأت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهد بود               -8ماده
تركيـب اعـضا و     . گـردد رئيس هيأت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان كل تعيين مي           

نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيأت و چگونگي تشكيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير       
ر داخلي برابر دستورالعملي است كه توسط رئيس ديوان و دادستان كـل كـشور تهيـه و بـه                    امو

  .تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد
ها يا شخص تعيين شده موظف است پس از انجام مأموريت            رئيس هر يك از هيأت     -9ماده

 و يا   هاي مناسب حسب مورد به معاونت ديوانعالي كشور       گزارش خود را ضمن ارائه راهكاري     
  .دادستان كل ارائه نمايد

 وظايف معاونت نظارت ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور حسب مورد عبارت             -10ماده
  :است از
  . نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها-الف
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  .هاي واصله بررسي و ارزيابي گزارش-ب
ديوان و دادستان كـل     ها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس         بندي گزارش انعكاس و جمع   -ج
  .كشور
  . پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان كل كشور-د
آوري اطالعات جهت ارزيـابي      تشكيل بانك اطالعات آراء با همكاري مركز آمار و فن          -هـ

  .آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي
ها و پيـشنهادها، ضـمن اقـدام         پس از دريافت گزارش     رئيس ديوان يا دادستان كل     -11ماده

دهنـد و در مـواردي كـه مـستلزم          مقتضي، مراتب را جهت اطالع به رئيس قوه قضائيه ارائه مي          
  .اقدام از سوي رئيس قوه قضائيه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهد شد

ظارت موظفند با در    هاي ن  نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزه كاري، كليه هيأت          -12ماده
هاي مثبت خود را در مورد قضات و كاركنان اداري همراه بـا             نظر گرفتن معيارهاي كاري، يافته    

مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان كل كشور اعالم نمايند تا مورد تـشويق قـرار                  
  .گيرند

كيفيت تـشويق   هاي كاري، نحوه و      شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخص       -تبصره
به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با همكـاري رئـيس ديـوان و دادسـتان كـل تهيـه و بـه                       

  .رسدتصويب رئيس قوه قضائيه مي
توسـط رئـيس قـوه       ............ 1 ماده و يـك تبـصره در تـاريخ         13نامه در   اين آيين  -13ماده  

  .باشدقضائيه تصويب و پس از ابالغ الزم االجراء مي
   صادق الريجاني-وه قضائيهرئيس ق

  
  

                                                 
 . نيز قيد نگرديده است6/5/89-19050 تاريخ تصويب در روزنامه رسمي شماره -1
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آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات 
  1385مناسب فني و اقتصادي مصوب 

  27/7/1388-18827به نقل از روزنامه رسمي شماره 

  :روندها و اصطالحات زير در معاني مربوط به كار مينامه واژه در اين آيين-1ماده
 قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسـب فنـي،             :انونق -الف

  1385اقتصادي، مصوب 
  .قانون) 1( زمينهاي موضوع ماده : اراضي كشاورزي-ب
 بخشي از اراضي كشاورزي بر حسب هكتـار كـه مطـابق             : حد نصاب فني و اقتصادي     -ج

باشد و بـا توجـه      مي» هيئت وزيران پيوست تصويب نامه    «جداول پيوست كه تأييد شده به مهر        
به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك،          

وري مناسب از عوامل توليد مسير باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكـسال زراعـي                  بهره
 خانوار روستايي را در حد   هاي يك هاي توليد و سرمايه گذاري، هزينه     بتواند ضمن تأمين هزينه   

  .متعارف تأمين نمايد
تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كـه منجـر بـه كوچـك             :  خرد شدن اراضي كشاورزي    -د

  .شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود
  . عبارت است از تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكتر: تفكيك-هـ
هم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غير منقول           عبارت است از جدا كردن س     :  افراز -و

  .مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها
  .تفكيك و افراز و غير آن:  تقسيم-ز
ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حـد نـصاب فنـي،             :  تجميع و يكپارچه سازي    -ح

ت مجاور يا تغيير اقتصادي اراضي كشاروزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعا      
برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب مورد نظر قـانون توسـط مالـك يـا                  شيوه نظام بهره  

  .مالكين
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 تفكيك، افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حد نصاب موضوع               -2ماده
اد رسـمي و    ادارات ثبت اسناد و امـالك و دفـاتر اسـن          . آيين نامه ممنوع است   ) 1(ماده  » ج«بند  

ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مـورد حـد                 
بـه مقيـاس مناسـب و       (نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيـق زمـين               

از مديريت جهاد كشاورزي و در خصوص ملي و دولتي نبودن اراضـي      ) حداقل يك پنج هزارم   
صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكـه         .  منابع طبيعي شهرستان استعالم نمايند     از اداره 

اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي نباشـد                   
  .بالمانع است

 تفكيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسترش كشاورزي در            -1تبصره  
  .نامه اجرايي آن خواهد بود براساس قانون ياد شده و آيين-1354 مصوب -شاورزيقطبهاي ك

 در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقـل و انتقـال اسـناد اراضـي              -2تبصره  
  .بالمانع است) بدون تفكيك و افراز(كشاورزي يادشده به صورت مشاعي 

» ج«صابهاي تعيين شده موضـوع بنـد         اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حد ن        -3تبصره
مـديريت جهـاد    . قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهـد بـود         ) 2(و برخالف ماده    ) 1(ماده  

كشاورزي به محض اطالع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صـادره بـه مراجـع                  
ت پيگرد قانوني متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تح   . صالحه قضايي اعالم نمايد   

  .قرار مي گيرند
هاي  وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز به منظور اعطاي يارانه         -3ماده

قـانون از جملـه سـاخت زيربناهـاي توليـد،           ) 3(حمايتي و تسهيالت و امتيازات موضوع ماده        
، زهكـشي، برقـي     )4(و  ) 3(هاي دسترسي بين مزارع، كانالهـاي       تجهيز و نوسازي اراضي، جاده    

گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در          كردن چاهها و نصب كنتور اندازه     
نامه به صورت يكپارچه در آمده و اراضي آنهـا حـائز حـداقل نـصاب                اجراي قانون و اين آيين    
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برنامـه و  قـانون  ) 30(كميته موضوع مـاده  . تعيين شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد      
  .بودجه در صورت امكان صد در صد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد

هاي حمايتي و اعطاي تسهيالت مربـوط بـه اجـراي عمليـات              نحوه پرداخت يارانه   -تبصره
موضوع قانون به بهره برداراني كه قطعات پراكنده آنهـا          ) تجهيز و نوسازي و مانند آن     (زيربنايي  

پارچه سازي شده و اراضـي آنهـا بـه حـد نـصابهاي مقـرر رسـيده اسـت مطـابق                      تجميع و يك  
  .گردددستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابالغ مي

قانون، وزارت نيرو موظـف اسـت بـا همـاهنگي وزارت جهـاد              ) 3( در اجراي ماده     -4ماده
كه اقدام به يكپارچه سـازي      كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي            

  كننـد اعتبـارات مـورد نيـاز را جهـت تـأمين آب و احـداث                 نامـه مـي   اراضي موضوع اين آيين   
كميته موضوع مـاده    . هاي آبياري و زهكشي پيش بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد           شبكه

 وزارت مذكور قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صد در صد اعتبارات يادشده را به             ) 30(
قـانون برنامـه و     ) 1(مـاده   ) 1(طرحهاي مذكور با عنايت به مالك مقرر در بند          . تخصيص دهد 

  .گردد از جمله طرحهاي غير انتفاعي محسوب مي– 1351 مصوب -بودجه
برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها             مالكين و بهره   -تبصره

هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند بـا همـاهنگي معاونـت            وزارتخانه. ندباشو حقابه معاف مي   
هـاي  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبارات الزم را به اين منظـور در بودجـه                

قـانون برنامـه و     ) 30(كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده      . بيني نمايد سنواتي وزارت نيرو پيش   
  .د اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهدبودجه در صورت امكان صد در ص

 وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از      -5ماده
بيمه گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچـه سـازي اراضـي كـشاورزي كوچـك و پراكنـده تـا                      

ت مـشمول بيمـه از طريـق        حدنصابهاي فني، اقتصادي اقدام مي نمايند، نسبت به بيمه محصوال         
اين آيـين نامـه بـراي     ) 4(صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده           

  .حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد
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 كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضـي خـود را دارنـد بايـد بـه                    -6ماده  
خواست خود را همراه با مدارك مثبتـه مالكيـت          ربط مراجعه و در   مديريت جهاد كشاورزي ذي   

مديريت يادشده ظرف يك ماه بررسي الزم را معمول و در صورت وجود شرايط   . تسليم نمايند 
الزم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و امالك محل اعالم نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت                   

  .قانون اقدام شود) 4(به صدور سند با رعايت ماده 
 به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده -7اده م

ودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي                مو يكپارچه ن  
كشاورزي، از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري مالي، تسهيالت قرض الحسنه و يا تسهيالت ده        

رخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيالت و به ميزان قيمت كارشناسـي             ساله با حداقل ن   
  .گرددروز اراضي مورد معامله اعطا مي

بينـي اعتبـارات الزم در       وزارت جهاد كشاورزي موظـف اسـت نـسبت بـه پـيش             -1تبصره
مراجـع  . هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد            بودجه

  .ربط نيز در صورت امكان موظف به تأمين مبالغ يادشده مي باشندذي
 پرداخت تسهيالت قرض الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل هاي يكپارچـه            -2تبصره  

) 10(سازي و تعهد اشخاص ذي ربط مبني بر رعايت الگوي كشت مورد نياز منطقه بـه مـدت                   
ضمانت اجراهاي الزم از   . ستان مي باشد  سال با تشخيص و تأييد مديريت جهاد كشاورزي شهر        

  .هاي مربوط تدوين خواهد شدلحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل
 وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك                 -3تبصره

كشور نسبت به ايجاد بانك اطالعاتي هوشمند بـراي تهيـه شناسـنامه و ثبـت و ضـبط آمـار و                      
ي مالكين كه در راستاي قـانون، قطعـات پراكنـده خـود را تجميـع و اقـدام بـه                     اطالعات اراض 

  .نمايند و اراضي آنها به حد نصاب مقرر رسيده اقدام نمايديكپارچه سازي مي
بانكها و مؤسسات اعتباري كـشور موظفنـد قدرالـسهم مـشاع مـالكين را در اسـناد                   -8ماده

  مـشاع   به نسبت سهم مـشاع از قيمـت كـل          مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين       
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سـسات  ؤمورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنـا بـه درخواسـت بانكهـا و م                  
  .مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند

ك  وزارت جهاد كشاورزي موظف است بـا همـاهنگي سـازمان ثبـت اسـناد و امـال                 -9ماده
هـاي كثيراالنتـشار،    هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامـه       كشور با اطالع رساني از طريق رسانه      

  .نامه را فراهم نمايدزمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين
نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي      دستورالعملهاي الزم براي اجراي مواد اين آيين       -10ماده

ثبت اسناد و امالك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيـه و            حسب مورد با همكاري سازمان      
  .ابالغ خواهد شد

  . به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است11/7/1388اين تصويب نامه در تاريخ 
   محمدرضا رحيمي-معاون اول رئيس جمهور

  1جدول شماره 
  سب هكتارحد فني اقتصادي اراضي و باغي به تفكيك استان و آبي و ديم بر ح

  ديم  آبي  ديم  آبي  استان  رديف  باغ و قلمستان  زراعي و آيش
  10  5  25  10  آذربايجان شرقي  1
  10  5  20  10  اردبيل  2
  10  5  25  10  اصفهان  3
  10  5  25  10  خوزستان  4
  10  5  25  10  زنجان  5
  10  5  25  10  سيستان و بلوچستان  6
  10  5  25  10  فارس  7
  10  5  25  10  قزوين  8
  10  5  15  10  قم  9
  10  5  20  10  كهكيلويه و بويراحمد  10
  10  5  20  10  گلستان  11
  10  5  20  10  لرستان  12
  10  5  25  5/7  آذربايجان غربي  13
  10  5  25  5/7  ايالم  14
  10  5  15  5/7  بوشهر  15
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  ديم آبي  ديم آبي  استان  رديف  باغ و قلمستان  زراعي و آيش
  5 5/2  25 5/7  كرمان  16
  10  5  20 5/7  همدان  17
  5 5/2  15  5  تهران  18
  5 5/2  20  5  چهارمحال و بختياري  19
  5 5/2  20  5  خراسان رضوي   20
  5 5/2  25  5  خراسان شمالي  21
  5 5/2  15  5  خراسان جنوبي  22
  5 5/2  20  5  سمنان  23
  5 5/2  20  5  كردستان  24
  5 5/2  20  5  كرمانشاه  25
  5 5/2  10  4  گيالن  26
  5 5/2  10  4  مازندران  27
  5 5/2  20  5  مركزي  28
  5 5/2  15  5  هرمزگان  29
  5 5/2  25  5  يزد  30

  
  2جدول شماره 

  حد فني اقتصادي اراضي و باغي در قالب نظام هاي بهره برداري به تفكيك استان
  )بر حسب هكتار(

  استان رديف  كشت و صنعت  سهامي زراعي  تعاوني توليد
  باغي  زراعي  باغي  زراعي  باغي  زراعي

  300  600  600  1200  500  1000  آذربايجان شرقي  1
  300  600  600  1200  500  1000  اردبيل  2
  300  600  600  1200  500  1000  اصفهان  3
  300  600  600  1200  500  1000  خوزستان  4
  300  600  600  1200  500  1000  زنجان  5
  300  600  600  1200  500  1000  سيستان و بلوچستان  6
  300  600  600  1200  500  1000  فارس  7
  300  600  600  1200  500  1000  قزوين  8
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  300  600  600  1200  500  1000  قم  9
  300  600  600  1200  500  1000  كهكيلويه و بوير احمد  10
  300  600  600  1200  500  1000  گلستان  11
  300  600  600  1200  500  1000  لرستان  12
  250  450  450  900  350  750  آذربايجان غربي  13
  250  450  450  900  350  750  ايالم  14
  250  450  450  900  350  750  بوشهر  15
  250  450  450  900  350  750  كرمان  16
  250  450  450  900  350  750  همدان  17
  150  300  300  600  250  500  تهران  18
  150  300  300  600  250  500  چهارمحال و بختياري  19
  150  300  300  600  250  500  خراسان رضوي  20
  150  300  300  600  250  500  ان شماليخراس  21
  150  300  300  600  250  500  خراسان جنوبي  22
  150  300  300  600  250  500  سمنان  23
  150  300  300  600  250  500  كردستان  24
  150  300  300  600  250  500  كرمانشاه  25
  150  300  300  600  250  500  مركزي  26
  150  300  300  600  250  500  هرمزگان  27
  150  300  -  600  250  500  زدي  28
  -  100  -  400  -  200  گيالن  29
  -  100  -  400  -  200  مازندران  30

  



  ديوان عالي كشورايوحدت رويهآراي 

ورأر ی  ن عا و دت رو ای  د   ای و

 

  

  

  88/4پرونده وحدت رويه رديف 
  6/3/1389-19001به نقل از روزنامه رسمي 

  مقدمه: الف

 رأس  88/14جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويـه رديـف               
رگـاني   به رياست حضرت آيت اهللا احمد محسني گ24/1/1389 روز سه شنبه مورخه 9ساعت  

رئيس ديوان عالي و حضور جناب آقاي سيد احمد مرتـضوي نماينـده دادسـتان كـل كـشور و          
شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سـالن هيـأت عمـومي تـشكيل و پـس از          
تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش پرونـده و طـرح و بررسـي نظريـات مختلـف                     

ورد و استماع نظريـه نماينـده جنـاب آقـاي دادسـتان كـل          اعضاي شركت كننده در خصوص م     
-715گردد، به صدور رأي وحدت رويـه قـضايي شـماره            كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي      

  . منتهي گرديد24/1/1389
  

  :گزارش پرونده: ب

 دادگـاه تجديـدنظر اسـتان       54حسب اعالم رئـيس شـعبه       : رساندبا احترام، به استحضار مي    
 هيـأت عمـومي ديـوان       9/5/1386 مورخـه    703 رأي وحدت رويه شماره      تهران پس از صدور   

عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سـي و يكـم ديـوان عـالي كـشور در مقـام رسـيدگي بـه                         
تجديدنظر خواهي از احكام اعدام كه از دادگاههاي انقالب اسالمي درباره متهمان به محاربـه و            

هـا را بـه نحـو       ابتـدا جريـان پرونـده     . اند كرده االرض صادر شده، آراء مختلفي صادر     افساد في 
  :نمايداختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي

االرض از طريق    آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في       20/27/1324 در پرونده شماره     -1
تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او                   
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به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقالب تهران قرار گرفته، دربـاره او              
 ارجـاع   29كيفر خواست صادر و پرونده به دادگاه انقالب اسالمي تهـران ارسـال و بـه شـعبه                   

گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مـسلم تـشخيص داده و او را                    
 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كـه در امـور   5 و تبصره 3سمت دوم بند الف ماده    به استناد ق  

 بـه اعـدام بـا چوبـه دار          1386سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند مصوب سـال            
وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست            . محكوم نموده است  

-1240جـاع گرديـده و ايـن شـعبه بـه موجـب دادنامـه شـماره                  و هفتم ديوان عالي كـشور ار      
با توجه به اينكه رأي تجديدنظر خواسته از سـوي دادگـاه            « :  چنين رأي داده است    7/11/1387

هاي عمومي و انقالب مـصوب      قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه     21انقالب صادر شده و ماده      
م عمومي و انقـالب را دادگـاه تجديـدنظر          االطالق مرجع تجديدنظر آراء محاك     علي 1381سال  

 الحاقي به قانون اصالحي مرقـوم كليـه قـوانين و مقـررات مغـاير از                 39استان قرار داده و ماده      
هـاي عمـومي و انقـالب در امـور كيفـري را در آن                قانون آيين دادرسي دادگاه    233جمله ماده   

 9/5/1386-703ه شـماره    قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه رأي وحدت رويـ           
هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر آن داللت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كـشور   

  »...گرددنمي باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي
اله  خليل -2 صالح الدين سيدي     -1 آقايان   8709980002005389/31در پرونده شماره     -2

گـروه محـارب     عبدالمجيد صالح زهي به اتهـام عـضويت در           -4ه مچكوري    عبيدال -3زارعي  
عبدالمالك به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تالش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريـق كـار                   
گذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خـودروي پلـيس               

م نافرجام براي ترور آقاي رحيم، بخش پرواز كـه بـه            راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدا        
پرونـده در دادگـاه انقـالب    . انـد مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته   

ــه شــماره     ــه موجــب دادنام ــن شــعبه ب ــه و اي ــرار گرفت ــورد رســيدگي ق اســالمي زاهــدان م
االرض احـراز و بـه   ساد في بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و اف 8709975412100388/87
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هـاي اول    قانون مجازات اسالمي، متهمان رديف     190 ماده   1 و بند    186،  185،  183استناد مواد   
هاي هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي بلد به ترتيب در زندان             و دوم را به اعدام و رديف      

بـه لحـاظ خـروج      عـالوه بـر آن هـر يـك از متهمـان را              . سراب و خلخال محكوم كرده است     
غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسـنامه بـه پرداخـت                     
سه ميليون ريال جزايي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سـند مجعـول بـه دو                    

پرونده . متهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كرده اند        . حبس محكوم نموده است   سال  
ه ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديـده و ايـن شـعبه برابـر دادنامـه                       ب

در مورد اعتراض   «:  چنين رأي داده است    23/11/1387 مورخه   870998002005389/31شماره  
متهمان با توجه به اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه مـؤثر در مقـام باشـد بـه عمـل نيامـده و                

ث نحوه احراز بزهكاري متهمـان و انطبـاق اعمـال ارتكـابي و رعايـت اصـول و                   دادنامه از حي  
ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنـان را مـردود اعـالم، دادنامـه تجديـدنظر       

  ».نمايدخواسته را ابرام مي
همچنين حسب اعالم اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكـم ديـوان عـالي كـشور،       

 به تجديدنظر خـواهي آقـاي       3/4/1388 مورخه   8809970908700258/31ادنامه شماره   طبق د 
 دادگاه انقالب اسالمي تهران كه بر محكوميت او به اعـدام بـه           30اسماعيل اكبري از رأي شعبه      

 قانون مجـازات اسـالمي      191و  190،  189،  182االرض به استناد مواد     اتهام محاربه و افساد في    
بـراي احـراز   و رأي تجديدنظر خواسته را به جهـت عـدم كفايـت داليـل     صادر شده رسيدگي    

  . مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است
فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديـوان عـالي كـشور بـا                 همانطور كه مالحظه مي   

 و  1381قـالب مـصوب سـال       هاي عمومي و ان    اصالح قانون تشكيل دادگاه    21استنباط از ماده    
هاي عمومي و انقالب در امور كيفري آراء مختلفي صـادر            قانون آيين دادرسي دادگاه    233ماده  

شعبه بيست و هفتم به تجديدنظر خواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقالب به اتهام               : كرده اند 
ديدنظر اسـتان را    االرض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تج         محاربه و افساد في   
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صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكـم در مـوارد مـشابه تجديـدنظر خـواهي          
هايي كه به عمل آمـده  نمايد با بررسياضافه مي . رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است       

ها نيز در اين خصوص اختالف نظر داشـته         مشخص گرديده است دادگاه هاي تجديدنظر استان      
به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـاه تجديـدنظر اسـتان آذربايجـان      : متهافتي صادر كرده اند   اء  و آر 

غربي به تجديدنظرخواهي محكوم عليه حكم دادگاه انقالب اسالمي خوي كه بـر اعـدام او بـه                  
اتهـــام محاربـــه صـــادر شـــده رســـيدگي و رأي تجديـــدنظر خواســـته را طبـــق دادنامـــه  

 دادگاه تجديدنظر اسـتان     18 تأييد نموده ولي شعبه      26/1/1388 مورخه   8809974414400110
 بـا   11/5/1388 مورخـه    88009970370300483اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره        

به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم             «:اين استدالل   
 در  اًنظـام قـضايي كـشور بـدو       ترين جرم در    اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم        

هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديـوان در                دادگاه
 مربوط به اعدام بدون صحه ديـوان عـالي          ماين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكا         

 9/5/1386 مورخـه    703رسد رأي وحـدت رويـه شـماره         كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي      
 تأييد ضمني   20/4/1385 مورخه   689دت شماره   منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي وح        

 بـه طـور     30/10/1382 مورخه   664عالوه بر اين رأي وحدت رويه شماره        . باشدمانحن فيه مي  
ضمني دادگاه انقالب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفـري اسـتان قلمـداد                   

خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عـالي كـشور ارسـال نمـوده                   » ...نموده  
  .است

اي عمـومي و    هـ  قـانون آيـين دادرسـي دادگاه       270با توجه به مراتب فوق در اجراي مـاده          
انقالب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديـوان عـالي كـشور جهـت                   

                      .دايجاد وحدت رويه قضايي دار
   حسينعلي نيري-معاون قضايي ديوان عالي كشور                                           
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  نظريه دادستان كل كشور: ج
  : نمايمبا احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعالم مي

 و انقالب آمده است، ترتيـب رسـيدگي         هاي عمومي  قانون تشكيل دادگاه   16 در ماده    -الف
 قـانون   233ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهد بود و طبـق مـاده                در دادگاه 

هاي عمومي و انقـالب هـر       هاي عمومي و انقالب مرجع تجديدنظر دادگاه      آيين دادرسي دادگاه  
ضوع بند الف و ب و ج       هاي مو حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات        

هـاي عمـومي و انقـالب در سـال          ذيل همين ماده قانوني در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه         
 قانون گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را                1381

ـ                   وده نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلـوگيري از اشـتباه ب
است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه هاي كيفري استان را با حـضور پـنج نفـر                     

بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصالح       . قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است        
خواهـد رأي   هاي عمومي و انقالب استنباط مي شود كه قانون گـذار نمـي            قانون تشكيل دادگاه  

خواهـد بـر    م در غير ديوان عالي كشور قطعي شود و قـانون گـذار نمـي              اعداا مجازات   دادگاه ب 
  .خالف هدف خود قانون وضع نمايد

شـود و در مـورد جـرايم        هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي          آراء دادگاه  -ب
دايي است  كند ابت هاي عمومي و انقالب رسيدگي مي      قانون تشكيل دادگاه   4موضوع تبصره ماده    

تعيين دو مرجـع تجديـدنظر بـراي يـك نـوع            . و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است       
 نيـز   20 كه در تبـصره يـك مـاده          4از مفاد تبصره ماده     . گذار است مجازات خالف هدف قانون   

شود كه قانونگذار بـراي جـرايم        استفاده مي  20تكرار شده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده          
 اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري اسـتان                 با مجازات 

  .براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود
هاي عمـومي    قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه     20 قانون گذار ابتدا در تبصره يك ماده         -ج

و صـلب و قـصاص را تعيـين و          و انقالب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعـدام            
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هاي عمومي و انقالب را دادگاه تجديدنظر قـرار         آراء دادگاه  مرجع تجديدنظر    21سپس در ماده    
داده است و اگر صالحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقالب داده شده اين امر                 

  ون تـشكيل   نامـه قـان    آيـين  20مفـاد مـاده     . زنـد صالحيت مرجع تجديدنظر را تخـصيص نمـي       
 قانون  161هاي عمومي و انقالب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل               دادگاه

اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و                 
ها از نظر اين مرجع خالف منظـور و هـدف            ماندن اين گونه مجازات    رقصاص است؛ لذا به دو    

   قـانون آيـين دادرسـي       233نون گذار است و خالف احتيـاط در دمـاء اسـت؛ عليهـذا مـاده                 قا
هاي عمومي و انقالب در امور كيفري را منسوخ نمي دانـم، زيـرا قـانون گـذار در مقـام                     دادگاه

هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم سي و يكم              تحديد صالحيت دادگاه  
  .دانم  صائب ميديوان عالي كشور را

  

   هيأت عمومي ديوان عالي كشور24/1/1389-715رأي وحدت رويه شماره : د
هـاي عمـومي و انقـالب رسـيدگي ايـن            قانون تشكيل دادگـاه    16بنا به حكم مقرر در ماده       

 22ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجـام شـود، همچنـين بـه صـراحت مـاده                    دادگاه
 رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواسـت تجديـدنظر از احكـام قابـل              اصالحي قانون ياد شده   

هـاي  تجديدنظر دادگاه عمومي جزايي و انقالب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسـي دادگـاه              
 اصـالحي قـانون     18 به عمل آيد و ماده       28/6/1378عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب        

 قانون يـاد  21 مؤخر بر ماده 24/10/1385 در تاريخ هاي عمومي و انقالب نيز كه     تشكيل دادگاه 
شده تصويب گرديده تصريح و تأكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام خـواهي از آراء قابـل                  

  هاي عمومي و انقالب طبـق مقـررات قـانون آيـين دادرسـي انجـام                تجديدنظر يا فرجام دادگاه   
هاي عمومي جزايـي و انقـالب   راء دادگاهشود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آ        مي

در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كـشور اسـت و                  
به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور     

انوني است ايـن رأي طبـق مـاده       كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين ق            
هاي عمومي و انقالب در امـور كيفـري در مـوارد مـشابه بـراي                 قانون آيين دادرسي دادگاه    70

  . دادگاهها الزم االتباع استو كليهشعب ديوان عالي كشور 



ری د اد ن  و دت رو ای د ء و اآر اا   ا
***  

   هيأت عمومي30/1/1389-8رأي شماره 
  28/4/89 مورخ 19043به نقل از روزنامه رسمي شماره 

  

 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان       13ثانياً، حسب ماده    . اوالً، تعارض آراء محرز است    
حقوقي از تصميمات و اقـدامات      صرفاً به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا           

ها هاي دولتي و شهرداريها و سازمانها و مؤسسات و شركتواحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه    
همچنـين طبـق    . نمايـد و تشكيالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها رسيدگي مـي            

 ديـوان حـاوي    قانون مذكور در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست تقديمي بـه     30ماده  
لـذا دادنامـه   . مطلبي عليه شخص ثالث نيز باشد، مانع رسيدگي شعبه بـه پرونـده نخواهـد بـود              

 شعبه بيست و هشتم ديوان كه رسيدگي به شكايت با خواسـته         20/5/1387 مورخ   1181شماره  
ابطال مجوز صادره از شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك را به صرف تقديم دادخواسـت بـه                  

الذكر رسيدگي به شـكايت عليـه        قانون فوق  13ت شهرداري كافي دانسته و به استناد ماده         طرفي
مالك ملك را به عنوان شـخص حقيقـي، خـارج از صـالحيت ديـوان عـدالت اداري اعـالم و                      
مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحيح و موافق موازين قانوني تـشخيص مـي         

 1385 قـانون ديـوان عـدالت اداري مـصوب           43 و ماده    19 ماده   2د  اين رأي به استناد بن    . گردد
  .براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه الزم االتباع است

  
   محمدجعفر منتظري-رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
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   هيأت عمومي31/3/89-119رأي شماره 
  28/4/89-19043به نقل از روزنامه رسمي 

  

نامــه اســتخدامي ســازمان تــأمين اجتمــاعي مــصوب  آيــين67نظــر بــه اينكــه مطــابق مــاده 
شوند، عالوه بر وجوه    ، به مستخدميني كه بازنشسته، از كار افتاده كلي يا فوت مي           28/12/1386

هاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاء هر سال سابقه خدمت، معـادل يـك مـاه آخـرين                  مرخصي
اي مشمول كسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخـت خواهـد              هالعادهحقوق و فوق  

 معاون اداري مالي، سازمان تأمين اجتماعي كه        1/9/1387 مورخ   167692شد و بخشنامه شماره     
  پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان سازمان را بـه ميـزان يـك مـاه آخـرين حقـوق، مزايـا و            

يني تجويز كرده است، به لحـاظ مقيـد نمـودن چگـونگي             هاي مبتني بر احكام كارگز    العادهفوق
 آيين نامه استخدامي سازمان     67پرداخت پاداش پايان خدمت به اموري غير از آنچه كه در ماده             

تأمين اجتماعي مقرر داشته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده شناخته شد بنابراين 
  .گرددديوان عدالت اداري ابطال مي قانون 42 و ماده 19به استناد بند يك ماده 

***  
   هيأت عمومي912رأي شماره 

  28/4/89 مورخ 19043به نقل از روزنامه رسمي شماره 

ــه    ــه شــماره دادنام ــوان عــدالت اداري ب ــأت عمــومي دي ــه موجــب رأي هي ــورخ 1414ب  م
 مـدير عامـل صـندوق بيمـه اجتمـاعي           28/1/1386 مورخ   11083، مصوب شماره    30/11/1386

نفسه متـضمن وضـع قاعـده آمـره مـستقل نيـست و از             ئيان و عشاير با اين استدالل كه في       روستا
با امعان نظـر در رأي      . شود، ابطال نگرديده است   مصاديق مقررات و نظامات دولت محسوب نمي      

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتمـاعي          3 ماده 2مذكور و با عنايت به اينكه طبق تبصره         
، دولت مكلف گرديده ظرف مدت دو سـال از تـاريخ ابـالغ قـانون، امكـان                  21/2/1383مصوب  

تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان، عشاير، شـاغلين فـصلي                
را فراهم نمايد، ايجاد محدوديت و لحاظ سقف سني براي متقاضيان عضويت در صـندوق بيمـه                 



١٨٥ اي ديوان عدالت اداريآراء وحدت رويه

 
  قـانون مـذكور    بينـي گرديـده، مغـاير اطـالق         الذكر پيش ه فوق اجتماعي روستاييان كه در بخشنام    

 الحاقي به آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري،   53باشد، از اين جهت با اختيار حاصل از ماده        مي
 1414به داللت استدالل مارالذكر، رأي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري بـه شـماره دادنامـه                   

 قـانون ديـوان عـدالت    42و20 و مـواد  19نـد يـك مـاده       نقض و به استناد ب     30/11/1386مورخ  
  .گرددمي باشد، از تاريخ صدور ابطالاداري، بخشنامه فوق االشعار كه مغاير قانون مي

   محمدجعفر منتظري-رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

***  
   هيأت عمومي10/3/1389-92رأي شماره 

  26/5/89-19067به نقل از روزنامه رسمي 

 قانون تأمين اجتماعي ناظر به تكليف كارفرمـا در پرداخـت            39 و   36،  30قرر در مواد    حكم م 
. باشـد حق بيمه و وصول آن توسط سازمان تأمين اجتماعي و ارائـه خـدمت بـه بيمـه شـده مـي                  

بديهي است تكليف سازمان جهت دريافت حق بيمه با احراز اشـتغال و رابطـه مزدبگيـري بيمـه                   
هـاي تـشخيص و حـل اخـتالف اداره          جع صالحيت دار از جمله هيأت     شده با كارفرما توسط مر    

 264بنـابراين دادنامـه شـماره       . باشـد باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تكليفي نمي         كار مي 
 شعبه دوم تشخيص داير بر صدور قرار رد شكايت به لحاظ عدم احراز اشتغال               4/6/1388مورخ  

ي كه متضمن اين معني است، موافق قانون و صـحيح           توسط هيأت حل اختالف اداره كار در حد       
 قـانون ديـوان عـدالت اداري    43 و مـاده   19 ماده   2اين رأي به استناد بند      . شودتشخيص داده مي  

  .براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه الزم االتباع است
***  

  رأي شماره                  هيأت عمومي
  26/5/89-19067وزنامه رسمي شماره به نقل از ر

 قـانون اصـالح     6 مـاده  3ثانياً، مطابق تبـصره     . باشدالذكر محرز مي  اوالً، تعارض در آراء فوق    
موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و             
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ال، ارائـه دهنـدگان     چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجـوه از توليـد كننـدگان كـا               
، وجـوه دريـافتي در طـول برنامـه سـوم توسـعه              1381خدمات و كاالهـاي وارداتـي مـصوب         

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تحت عناوين ماليات و عوارض از بابت              
الذكر كه توسـط سـازمان امـور ماليـاتي كـشور             قانون فوق  4و3كاال و خدمات موضوع مادتين      

هـاي   به بعد فصل نهـم بـاب چهـارم قـانون ماليـات             211گردد، مشمول احكام ماده     وصول مي 
 آن در   2 قانون اخيرالذكر و تبصره      216 و اصالحات بعدي از جمله ماده        1366مستقيم مصوب   

مورد صالحيت هيأت حل اختالف مالياتي در زمينه رسيدگي به شكايات اشخاص از اقـدامات               
نظر به اينكه مقنن درباره كيفيت و مرجع وصول توأم          . باشد مي اجرايي راجع به مطالبات دولت    

ماليات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسيدگي به شـكايت از اقـدامات واحـد                   
دولتي ذي صالح در قضيه مطروحه حكم خاصي به شرح فوق بيـان داشـته و مـورد از حكـم                     

 شعبه 30/8/1388 مورخ 1615ين دادنامه بنابرا.  قانون شهرداري منصرف است77مقرر در ماده   
 ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن صالحيت هيأت حـل اخـتالف ماليـاتي موضـوع                  31

باشد، صحيح و موافق اصـول و       هاي مستقيم در رسيدگي به موضوع مي       قانون ماليات  216ماده  
 قانون ديوان عـدالت     43ه   و ماد  19 ماده   2اين رأي به استناد بند      . گرددموازين قانوني اعالم مي   

  .ربط در موارد مشابه الزم االتباع استاداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي



ور ویات  ره  دویا اد و و  ضاان  وه    هن 
 

  )1/6/1388 مورخ 3358/7ه شماره ينظر(

  دادگاه عمومي، مرجع تجديدنظر آراي شوراي حل اختالف. 1
 و ا ينكـه     18/4/1387 قـانون شـوراهاي حـل اخـتالف مـصوب            31با توجه به اطالق ماده      

ون آيين دادرسي در امور مدني در خصوص        تفكيكي بين حكم و قرار قائل نشده و مقررات قان         
اعاده پرونده به دادگاههاي بدوي پس از نقـض قـرار تجديـدنظر خواسـته توسـط دادگاههـاي             
تجديدنظر، جهت رسيدگي ماهوي، قابل تسري به آراي شوراهاي حـل اخـتالف نيـست و بـا                  

آراي شوراهاي   يادشده دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر         31توجه به قسمت اخير ماده      
مذكور در صورت نقض رأي شورا اعم از اينكه حكم باشد يا قرار، رأسـاً مبـادرت بـه صـدور                     

  .نمايدرأي مقتضي مي
***  

  )3/6/1388 مورخ 3395/7 شماره نظريه(

  انحصار پيگرد قضايي به مباشر، شريك و معاون . 2
 1378نقـالب مـصوب    قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ا      5به موجب مقررات ماده     

لذا مسبب . در امور كيفري، تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون خواهد بود       
بل تعقيب است و در غير اين صورت قابـل          ادر صورتي كه مشمول يكي از اين عناوين باشد ق         

  .باشدتعقيب نمي
***  
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  م شده در خارج كشورصالح نبودن شوراي حل اختالف براي رسيدگي به اسناد تنظي. 3
 اسناد تنظـيم شـده      به قانون مدني اين است كه دعاوي مستند         1296 و   1295مستفاد از مواد    

در كشور خارج بايد در محاكم ايران مطرح گردد و چون عنوان محكمـه شـامل شـوراي حـل                    
  .رسيدگي به اين قبيل دعاوي در صالحيت شوراي حل اختالف نيست. اختالف نيست

***  
  )7/6/1388 مورخ 3453/7 مارهش نظريه(

  تعيين عاقله و فرض پرداخت ديه از بيت المال. 4
 قانون مجازات اسالمي عاقله عبارتست از بستگان ذكور نسبي پدر و مـادري              307طبق ماده   

توانند ارث ببرند به يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي         
بنابراين در فرض وجـود طبقـه اول وارث،         . رداخت ديه خواهند بود   دار پ صورت مساوي عهده  

شوند و مراجعه به آنان جهت دريافت ديه به عنوان عاقلـه            طبقه دوم وارث عاقله محسوب نمي     
  .فاقد محمل قانوني است

 قانون مجازات اسالمي اگر جاني عاقله داشته باشد ولي عاقله او نتواند ديه را       312طبق ماده   
شـود و تـشخيص عـدم توانـايي         ه سال پرداخت كند ديه از بيت المال پرداخت مي         در مدت س  

عهده دادگاه صادر كننده حكم است و نيازي بـه تقـديم دادخواسـت              ه  عاقله در پرداخت ديه ب    
اعسار توسط عاقله نيست ولي چنانچه با تقسيط ظرف سه سال بتواند بپـردازد، پرداخـت آن از             

  .المال جايز نيستبيت
***  

  )7/6/1388 مورخ 3474/7 شماره هنظري(

   سال 18لزوم اقامه دعواي رشد به طرفيت دادستان براي بالغين زير . 5
 سـال امـاره قـانوني       18 رسيدن به سن     1312قانون رشد متعاملين مصوب     طبق ماده واحده    

ي  سال سن، چنانچه مدعي دارا بودن رشـد معـامالت      18رشد معامالتي است بنابراين بالغين زير       
 قانون مدني باشند بايد براي اثبات ادعاي خود به طرفيت دادستان            1210 ماده   1موضوع تبصره   
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به منظور صدور حكم رشد اقامه دعوي نمايند، در اين مورد نيازي به اقامه دعوي بطرفيت قيم                 
تواند در اين خصوص اقدام نمايـد، اقـدام از طريـق            يا ولي نيست با تأكيد بر اينكه ولي هم مي         

داره سرپرستي دادسرا فاقد وجاهت قانوني است زيرا رسيدگي به اين امر در صالحيت دادگاه               ا
  .باشدمي

***  
  )9/6/1388 مورخ 3517/7 شماره نظريه(

  خوانده در دعاوي مربوط به اجراي طرح كمربندي. 6
هاي برنامه اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي 1با توجه به ماده 

 شـوراي انقـالب، چنانچـه شـهرداري         17/11/1358عمومي، عمراني و نظامي دولـت مـصوب         
گيرد و داراي حريم هستند باشد،       كه داخل در محدوده شهرها، قرار مي       -مجري طرح كمربندي  

دعوي بايد عليه شهرداري اقامه شود ولي اگر اداره راه و ترابري مجري طرح باشد، دعوي بايد                 
  .اره اقامه شودبه طرفيت آن اد

***  
  )10/6/1388 مورخ 3539/7 شماره نظريه(

   وراثت صر متوقف نبودن شكايت عليه ورثة كارفرما به ارائه گواهي ح.7
در فرضي كه مراجع حل اختالف كارگر و كارفرما مذكور در فصل نهم قانون كـار در مقـام                   

ام كاركرد وي هستند، احراز     اث كارفرما راجع به مطالبات اي     ررسيدگي به شكايت كارگر عليه و     
وراثت آنها به تشخيص مراجع مذكور حسب مورد با ارائه گواهي حصر وراثت يـا استـشهاديه                 
ممكن است و صرف عدم ارائه گواهي حصر وراثت كارفرما كه چه بسا تهيـه آن بـراي كـارگر            

و شاكي مقدور نباشد موجب عدم استماع و رسيدگي شـكايت وي نيـست و ابـالغ دعوتنامـه                   
  .رسيدگي نيز به تشخيص مرجع مذكور براساس استشهاديه ممكن است

  
  
  



190  25و24ي دادگستري مركز كرمانشاه شماره مجله كانون وكال

  )10/6/1388 مورخ3539/7 شماره نظريه(

هاي دولتي و نهادهاي انقالبي غير مشمول شمول قانون كار نسبت به كاركنان شركت   . 8
  ...قانون استخدام كشوري و 

هاي دولتي كه مشمول مقـررات       قانون كار، آن دسته از كاركنان شركت       188با توجه به ماده     
قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي نباشند با لحاظ مواد يـك و        

هرحال تـشخيص شـمول قـانون كـار         ه  ب. باشنددو و سه قانون ياد شده، مشمول قانون كار مي         
  كـار   قـانون    157نسبت به كاركنان مذكور در صالحيت مراجـع حـل اخـتالف موضـوع مـاده                 

  .باشدمي
 مواردي كه از شمول قانون مذكور       69بنابه مراتب پيش گفته نظر به اينكه در قانون كار سال          

 به بعد آن احصاء گرديده و با توجه به اينكه مصوبات مجمع وارد بـر               188خارج باشد در مواد     
ون مصوبات و قوانين عادي هـستند، آن دسـته از كاركنـان نهادهـاي انقالبـي كـه مـشمول قـان                

استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي نيستند با توجه به عموم و اطالق                
ماده يك قانون كار، مشمول مقررات قانون كار بوده و اختالفات فيمابين طرفين در مراجع حل                

  . قانون كار قابل طرح و رسيدگي است157اختالف موضوع ماده 
***  

  )10/6/1388 مورخ 3540/7 شماره نظريه(

  هاي اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نسبت به هزينه2عدم شمول ماده . 9
 قانون اجراي احكام مدني تعريـف شـده و          158هاي اجرايي در ماده     با توجه به اينكه هزينه    

و » محكوم بـه  «شود، لذا مشمول عنوان قانوني      هاي مذكور در حكم دادگاه ذكر نمي      چون هزينه 
 به پرداخت مال نيست و وقتي كه به جز مستثنيات دين مالي از محكوم عليه بدست                 محكوميت

 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بازداشـت نمـود،          2توان در اجراي ماده     نيايد وي را نمي   
ـ         بايد هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد هزينه          ه هاي اجرايي را از آن مال استيفاء كرد يا ب

  .ديگر از محكوم عليه وصول نمودطرق قانوني 
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  )11/6/1388 مورخ 3568/7 شماره نظريه( 

  منع بازداشت عاقله. 10
مسؤوليت عاقله به پرداخت ديه ناشي از قـانون و يـك حكـم تكليفـي اسـت نـه ناشـي از                       
ارتكاب جرم يا مسؤوليت جزائي عاقله بنابراين مجوزي براي بازداشت عاقلـه وجـود نـدارد و                 

هاي مالي در خصوص بازداشت عاقله قابل اجراء       قانون نحوه اجراي محكوميت    2مقررات ماده   
توان ديه را از امـوال      نيست تا نياز به تقديم دادخواست اعسار باشد، اگر عاقله متمكن باشد مي            

المـال   قانون مجازات اسالمي ديه از بيت312وي استيفاء نمود در غير اينصورت توجهاً به ماده         
  .شودتأديه مي

***  
  )14/6/1388 مورخ 3592/7 شماره نظريه(

عدم لزوم ذكر مشخصات اقالم در دعواي اسـترداد جهيزيـه بـا توجـه بـه تقـويم        . 11
  خواسته 

در دعوي استرداد جهيزيه كه از جمله دعاوي مالي است با توجه به تقويم خواسـته توسـط                  
ي در امـور مـدني، موجـب         به بعد قـانون آيـين دادرسـ        61خواهان و با توجه به مقررات مواد        

قانوني براي صدور اخطاريه رفع نقص به منظـور اعـالم مشخـصات اقـالم منـدرج در سـياهه                    
چون فـرض بـر اينـست كـه        . جهيزيه نظير يخچال و فرش و سرويس و طالجات وجود ندارد          

  .مشخصات اين اقالم نزد طرفين روشن و فاقد ابهام است
 عدم اعالم مشخـصات اقـالم مـذكور در سـياهه            بنابراين صدور قرار رد دادخواست بلحاظ     

 قانون ياد شده در دعاوي راجع بـه         64 ماده   4زيرا مطابق بند    . جهيزيه فاقد محمل قانوني است    
اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معـين كـرده و خوانـده تـا اولـين                    

. نون ترتيب ديگري تعيين كرده باشد     جلسه رسيدگي به آن ايراد يا اعتراضي نكرده مگر اينكه قا          
بديهي است اگر خوانده به تقويم خواسته اعتراض كند و اين اعتراض مؤثر در مراحـل بعـدي                  

 قانون ياد شده دادگاه قبل از شـروع بـه رسـيدگي بـا جلـب نظـر       63رسيدگي باشد، طبق ماده     
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 قـانون مرقـوم     53 ماده   نتيجتاً ضمانت اجراي بند دوم    . كندكارشناس بهاي خواسته را تعيين مي     
  .منصرف از فرض مطروحه است

***  
  )14/6/1388 مورخ 3592/7 شماره نظريه(

  مالي بودن دعواي مطالبه نفقه و غير مالي بودن دعواي تعيين نفقه. 12
شود ولي دعوي مطالبه نفقه اعم از گذشته و حال و آينده از جمله دعاوي مالي محسوب مي          

  .قه باشد دعوي غير مالي استاگر خواسته صرفاً تعيين نف
 قـانون آيـين     61مبناي محاسبه تمبر هزينه دادرسي در دعوي مطالبه نفقه جاريه طبـق مـاده               

دادرسي در امور مدني همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده و مورد مطالبه قرار گرفته                 
  .است

***  
  )14/6/1388 مورخ 3592/7 شماره نظريه(

   حكم نسبت به نفقه آيندهقانوني نبودن صدور. 13
 قانون مدني قابل پذيرش و اسـتماع        1111در دعوي مطالبه نفقه جاريه يا حال كه طبق ماده           
 فقـط نفقـه جاريـه را تعيـين و حكـم بـر               ،است دادگاه با رسـيدگي قـضايي در فـرض اثبـات           

ولي صدور حكـم بـر محكوميـت        . كندمحكوميت زوج به پرداخت آن در حق زوجه صادر مي         
ره اجـراي احكـام آن را بـه         يبه پرداخت نفقه آينده زوجه مثالً از قرار ماهيانه مبلغي كه دا           زوج  

زيرا اوالً پرداخت نفقه زوجـه طبـق        . نفع زوجه هر ماهه وصول نمايد فاقد محمل قانوني است         
 قانون مدني فرع بر تمكين زوجه است به عبارت ديگر اگر چه در اثـر عقـد ازدواج                1108ماده  

ايجاد شده اما اشتغال ذمه زوج بر تأديه نفقه منوط به تمكين زوجـه اسـت كـه اگـر                    سبب دين   
-دهد و ديني بر ذمه زوج مـستقر نمـي         زوجه ناشزه شود استحقاق دريافت نفقه را از دست مي         

ثانياً استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقـه زمانيكـه هنـوز                  . شود
ثالثاً در صورت وقوع طالق بين زوجين يـا فـوت           .  نيز مستقر نگرديده است    نيامده بر ذمه زوج   
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 قـانون مـدني     1206رابعاً قسمت اخير ماده     . شوديكي از آنها نيز مطالبه نفقه موضوعاً منتفي مي        
فقط داللت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتيـه را دارد آن هـم بـه جهـت اينكـه                       

يعنـي  . لبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق اسـت   اقارب قانوناً حق مطا   
بنابـه مراتـب فـوق      . تواند نفقه آينده را مطالبه كند     توان ازآن نتيجه گرفت كه زوجه هم مي       نمي

اجراي مستمر وصول ماهيانه ايام آتي نفقه زوجه بلحاظ عدم امكان اصدار رأي نسبت به نفقـه                 
تفي است و اجراي احكام مدني فقط همان مبلغ نفقه جاري مورد حكم             وجه موضوعاً من  زآينده  

  .تواند وصول نمايدرا به نفع زوجه مي
***  

  )14/6/1388 مورخ 3619/7 شماره نظريه(

الزامي نبودن تقديم دادخواست بـراي ابطـال اسـناد مالكيـت پـس از ابطـال رأي                  . 14
   قانون زمين شهري12كميسيون ماده 

ه  قانون زمين شهري از سوي دادگاه صالح از كليه اقدامات ب           12سيون ماده   با ابطال رأي كمي   
كليه نقل و انتقاالتي كه صـورت       . گرددحال سابق بر مي   ه  عمل آمده بايد رفع اثر شود و وضع ب        

گردد و نيازي به تقديم دادخواست ابطال اسناد مالكيت         گرفته و اسنادي كه صادر شده باطل مي       
  .نيست

***  
  )16/6/1388 مورخ 3688/7 ارهشم نظريه(

  ممنوع بودن مهر و موم مال غير منقول داراي متصرف. 15
 قانون امور حسبي مهر و موم غيرمنقول در صـورتي           176 ماده   6 و بند    171با توجه به ماده     

كه اموال مهر و موم داخل آن باشد، اشكالي ندارد ولي مهر و موم غيرمنقولي كه داراي متصرف                 
نوني ندارد و در مهر و موم غير منقول، ذكر پالك ثبتي آن و اعالم بـه اداره ثبـت                    باشد مجوز قا  

  .اسناد و امالك محل كافي است
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  )16/6/1388 مورخ 3689/7 شماره نظريه( 

   بازنشستگي قضات.16
 قـضات دادگـستري مـشمول قـانون         ، قانون مديريت خدمات كشوري    117با توجه به ماده     

توانند به استناد قـانون بازنشـستگي پـيش از          قاضي بازنشستگي مي  مزبور نيستند ولي قضات مت    
 با موافقت دستگاه متبوع با شـرايط مقـرر در ايـن قـانون               5/6/86موعد كاركنان دولت مصوب     

  .دنبازنشسته شو
***  

  )18/6/1388 مورخ 3716/7 شماره نظريه(

 عدم صالحيت شوراي حل اختالف براي رسيدگي بـه موضـوعات در صـالحيت             . 17
  دادگاه خانواده 

 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به          6 و   4 و   3با توجه به بندهاي     
رسيدگي به دعاوي نفقـه معوقـه و        ) دادگاه خانواده ( قانون اساسي    21دادگاههاي موضوع اصل    

ه مهريه و استرداد جهيزيه به هر مقدار كه باشـد در صـالحيت اختـصاصي دادگاههـاي خـانواد                  
  .ق را ندارندواست و شوراهاي حل اختالف صالحيت رسيدگي در امور ف

***  
  )1/6/1388 مورخ 3734/7 شماره نظريه(

  الزامي نبودن أخذ تأمين براي آزادي زنداني بيمار. 20
هاي مالي مقرر گرديده، در صورتي كـه         قانون نحوه اجراي محكوميت    3در تبصره ذيل ماده     

ر باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يـا تـأخير درمـان      محكوم عليه اين ماده بيما    
نامه اجرايي قانون    آيين 23وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد در ماده              

فوق تصريح شده كه مرجع تشخيص بيماري پزشكي قانوني و در صـورت نبـودن آن پزشـك                  
بنابراين در مورد سؤال چنانچه حبس محكوم عليه بيمار موجب شدت بيماري يـا            . معتمد است 

درمان وي شود و اين امر مورد تأييد پزشكي قانوني و يا در غياب او پزشك معتمد قرار گيرد،                   
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حكوم عليه موضوع سؤال بايستي از زندان آزاد شود و لزومي به اخـذ تـأمين كيفـري جهـت                    م
  .باشدآزادي وي از زندان نمي

***  
  )14/6/1388 مورخ 3602/7 شماره نظريه(

  هاي متعدد دادرسي به لحاظ تعدد عناوين شكوائيهعدم ضرورت پرداخت هزينه. 1
 موجب پرداخت هزينه هاي متعدد نيست طرح عناوين متعدد جزايي در يك شكايت كيفري
  .و براي تمامي آنها تنها يك هزينه بايد پرداخت شود
***  

  )14/6/1388 مورخ 3602/7 شماره نظريه(

  مجاني بودن واخواهي و تجديدنظر خواهي از آراء شوراهاي حل اختالف. 2
ام شـورا   واخواهي و تجديدنظر خواهي از آراء شوراها و آراء قاضي شـورا و اجـراي احكـ                

 قانون شوراي حـل     24مجاني است و فقط در آغاز رسيدگي شورا متضمن هزينه مقرر در ماده              
  .باشداختالف مي

***  
  )14/6/1388 مورخ 3602/7 شماره نظريه(

   دادرسي در آن شوراهمالك بودن قانون شوراهاي حل اختالف در محاسبه هزين. 3
 دادرسي شكايات كيفـري و دعـاوي        ، در خصوص تعرفه هزينه    1388قانون بودجه مصوب    

هـاي  مدني مطرح شده در دادسرا و دادگاههاي دادگستري به عنوان عام مؤخر، مخصص هزينه             
بنـابراين  . باشدنبوده و منصرف از آن مي) شوراهاي حل اختالف (مذكور در قانون خاص مقدم      

  .باشدها ميهزينه دادرسي موضوعات مطرح شده در شوراهاي حل اختالف تابع قانون شورا
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  )14/6/1388 مورخ 3602/7 ه شمارنظريه(

  1388دادرسي تعيين شده در قانون بودجه سال هزينه ميزان . 4
قيد عبارت افزايش تعرفه مندرج در بخش سوم جدول تغييرات درآمدها در قـانون بودجـه                

انون مـذكور   با ميزان فعلـي در قـ      هاي دادرسي   به معناي احتساب ميزان تعرفه قبلي هزينه      1388
  .باشد بلكه مقنن با محاسبه ما به التفاوت هر دو مبلغ ميزان فعلي را تعيين نموده استنمي

***  
  )18/6/1388 مورخ 3719/7 ه شمارنظريه(

لزوم استرداد جزاي نقدي به محكوم عليه و اخذ مال از شـاكي در صـورت نقـض                  . 5
  حكم

قانون نقض و بالاثر شود، در صـورتي        در هر مورد كه حكم مزبور به يكي از طرق مقرر در             
كه تمام يا قسمتي از كيفر مورد حكم در دادنامه منقوض، جزاي نقـدي يـا رد مـال بـه شـاكي                       

دسـتور مقامـات    ه  خصوصي باشد، الزم است با توجه به اينكه اجراي مفاد رأي ياد شده اخير ب              
مين طريق نيـز نـسبت بـه        صالحيتدار و با استفاده از اقتدارات قانوني صورت گرفته است از ه           

استرداد جزاي نقدي و همچنين اخذ مال يا وجهي كه من غير حق به شاكي خصوصي پرداخت    
 مأخوذه به صاحب اوليه آن تسليم شـود، مـستند قـانوني اقـدامات               هشده اقدام و اموال يا وجو     

امـور   قانون اجراي احكام مدني بوده كه طبق اصـول كلـي، مقـررات آن در                 39مذكور نيز ماده    
جزايي نيز در مواردي كه حكم قضيه در قوانين كيفري بصراحه ذكر نشده قابليت اجرا خواهـد                 

  .داشت
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  )18/6/1388 مورخ 3720/7 شماره نظريه(

مرجع صالح رسيدگي به اعتراض به قرار منـع تعقيـب و تـشخيص رعايـت مهلـت                  .6
  اعتراض

وقوفي تعقيـب صـادره از دادسـرا        رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب و م          
عمومي « قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب به عهده دادگاه صالحه            3ماده  » ن«طبق بند   
است و تشخيص اينكه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانوني به عمل آمده يا خارج از               » يا انقالب 

ارج از مهلـت قـانوني      اعتراض شاكي را خ   آن نيز با همان دادگاه است و در صورتي كه دادگاه            
  .دهدنمايد و پرونده را به دادسرا عودت ميتشخيص دهد، قرار رد آن را صادر مي

***  
  )22/6/1388 مورخ 3786/7 شماره نظريه(

   مهريههنقش شرط عنداالستطاعه بودن مطالب. 7
باشد، لكن چنانچه مطالبه آن مشروط بـه اسـتطاعت      مهريه در شرايط معمول عندالمطالبه مي     

وج باشد اثبات تحقق شرط مبني بر استطاعت و توانايي زوج بـر پرداخـت مهريـه بـا مـدعي                     ز
  .است در غير اين صورت شرط مذكور عبث خواهد بود

***  
  )22/6/1388 مورخ 3788/7 شماره نظريه(

  مانع نبودن امتناع اولياء دم از تحويل گرفتن جسد از صدور جواز دفن. 8
قدامات انجام شده از سوي مأمورين و پزشكي قانوني بـراي           چنانچه دادگاه پس از بررسي ا     

را كافي دانسته و اولياء دم      ] داليل[آوري داليل، براي احراز هويت قاتل       شناسايي جسد و جمع   
تواند مانع صـدور دسـتور دفـن        نيز شناسايي شوند امتناع اولياء دم از تحويل گرفتن جسد نمي          

  .جسد از سوي مقام قضايي شود
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  )22/6/1388 مورخ 3803/7 شماره نظريه(

  مالك بودن قانون زمان فوت، نسبت به ماترك. 9
 قانون مدني، به محض فوت، مالكيت ورثـه نـسبت بـه مـاترك               868 و 867با توجه به مواد     

تركه   حقوق و ديوني است كه بر      بطوري قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به پرداخت          
االرث و ميزان سهم  ) صدور گواهي انحصار وراثت   ( ورثه متوفي    گيرد، لذا مالك، اعالم   تعلق مي 

آنان و نيز تقسيم تركه، قانون و مقررات زمان فوت است و تغييرات بعدي قانوني تأثيري در آن              
 قانون مدني نيز اثر قـانون بـه آتيـه    4ندارد هر چند تركه بين ورثه تقسيم نشده باشد، طبق ماده        

 خود اثر ندارد مگر آنكه مقررات خاص در خود قانون نسبت به             است و قانون نسبت به ما قبل      
 قـانون مـدني     948 و   946اين موضوع اتخاذ شده باشد و چون در قانون اصالح مقررات مـواد              

ترتيب خاصي در باب تسري آن نسبت به گذشته وضع نشده، لذا مقررات آن به ما قبـل خـود                    
  .اثر ندارد

***  
  )23/6/1388 مورخ 3828/7 شماره نظريه(

  مالي بودن دعواي الزام به تنظيم سند اتومبيل. 10
 4دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل نيز يك دعوي مالي است و طبـق مقـررات بنـد                    

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني بايد نـسبت              63 و ماده    62ماده  
  .به ابطال تمبر هزينه دادرسي اقدام شود

***  
  )23/6/1388 مورخ 3827/7 شماره نظريه(

   دادرسيهعدم تكليف دادگاه به رسيدگي در صورت عدم ابطال تمبر هزين. 11
رسيدگي دعوي در محاكم حقوقي اعم از بدوي و تجديـدنظر مـستلزم ابطـال تمبـر هزينـه                   
 دادرسي در دادخواست است و دادگاه قبل از پرداخت هزينه دادرسي تكليفـي بـراي رسـيدگي              

مديران دفاتر . مگر اينكه حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي صادر شده باشد       . ندارد
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كه الصاق و ابطال تمبر هزينـه دادرسـي يكـي از            (دادگاهها در صورت عدم تكميل دادخواست       
 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و       54 و   53 ماده   1، طبق بند    )موارد تكميل پرونده است   

 دادخواسـت   صنمايد و عدم رفع نقـ      مي صدر امور مدني اقدام به ارسال اخطار رفع نق        انقالب  
  .موجب رد دادخواست در مرحله بدوي و رد دعوي در مرحله تجديدنظر خواهد بود

***  
  )23/6/1388 مورخ 3828/7 شماره نظريه(

  شرايط اجراي قرار تأمين خواسته قبل يا بعد از ابالغ. 12
واسته، قبل يا بعد از ابالغ و كيفيت و نحوه اجراي آن با دادگـاه اسـت،                 اجراي قرار تأمين خ   

در صورت احراز ضرورت، فوريت و توجيه عقلي و شرعي و قانوني اجراي تأمين خواسـته از                 
  .سوي دادگاه، اجراي آن قبل از ابالغ نيز اشكال و منع قانوني ندارد

***  
  )23/6/1388 مورخ 3830/7 شماره نظريه(

   اجراي دو مجازات در يك زمان در صورت عدم تزاحمجواز. 13
ها مشكلي ايجاد نكنـد و اجـراي يـك مجـازات مـانع اجـراي                م مجازات أچنانچه اجراي تو  

اجراي هر دو مجازات    . مجازات ديگر نباشد و اجراي هر دو مجازات در يك زمان ممكن باشد            
ع رابطـه حقـوقي و      در يك زمان بال اشكال است و در فـرض سـؤال انفـصال از خـدمت قطـ                  

استخدامي بين محكوم و دستگاه اداري است و اجراي حكم انفصال مانع از تحمل كيفر حـبس             
مضافاً به اين كه رعايت نفـع مـتهم نيـز مقتـضي چنـين               . نيست و همزمان با آن قابل اجراست      

  .باشداقدامي مي
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  )23/6/1388 مورخ 3833/7 شماره نظريه(

 توسط شوراي حل اخـتالف نـسبت بـه دعـواي بـيش از             صدور قرار عدم استماع   . 14
  نصاب صالحيت

 كـه بموجـب     18/4/1387 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب       11با توجه به بند يك ماده       
آن شوراهاي حل اختالف روستا فقط صالحيت رسيدگي بـه دعـاوي مـالي تـا سـقف بيـست                    

ت شـوراهاي حـل اخـتالف       ميليون ريال را دارند چنانچه دعوي مالي زايد بر نـصاب صـالحي            
روستا و تا سقف پنجاه ميليون ريال نزد آنها اقامه شود موجب قانوني براي ارسـال پرونـده بـه                    
نزديكترين شوراي حل اختالف شهر جهت رسيدگي وجود ندارد بلكه پرونده با صـدور قـرار                

. شـود يشود و مدعي به دادگاه صالحه محل هـدايت مـ          عدم استماع از آمار كسر و بايگاني مي       
 قانون مرقوم حوزه صالحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربـوط              12زيرا طبق ماده    

است كه يا از حيث نصاب صالح به رسـيدگي بـه دعـوي مطروحـه اسـت كـه طبـق مقـررات            
كنـد بـه عبـارت ديگـر        شرح فوق اقدام مـي    ه  كند يا صالح به رسيدگي نيست كه ب       رسيدگي مي 

اب صـالحيت شـوراهاي حـل اخـتالف روسـتا در صـالحيت دادگـاه        دعاوي مالي زايد بر نص   
  .صالحه محل است ولو اينكه مبلغ خواسته كمتر از پنجاه ميليون ريال شد

***  
  )23/6/1388 مورخ 3833/7 شماره نظريه(

 رعدم صالحيت شوراي حل اختالف براي رسيدگي به دعواي كيفري مستلزم صدو           . 15
  حكم راجع به ديه 

 18/4/87 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب       9ينكه طبق صريح بند الف ماده       با توجه به ا   
در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امـور خالفـي از قبيـل تخلفـات راهنمـايي و                     
رانندگي كه مجازات قانوني آن حداكثر مجموعاً تا سي ميليون ريال و يا سه مـاه حـبس باشـد                    

 1377 قانون مجـازات اسـالمي مـصوب         17ر به اينكه طبق ماده      صالحيت رسيدگي دارند و نظ    
ديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعـات               أمجازات بازدارنده ت  
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در حالي كـه    . گرددمصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي           
 كه به سبب جنايت بر نفس يـا عـضو بـه              قانون مجازات اسالمي ديه مالي است      294طبق ماده   

شود و ماهيت دوگانه دارد يعني هم جنبه مجازات         مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي          
مجرم را دارد و هم جنبه خسارات و صدمات به جسم مجني عليه، و به همـين جهـت هـم بـا                       

بنـا بـه جهـات      . شـود مـي  حق مجني عليه در مطالبه ديه از محل ماترك او ساقط ن            مفوت مجر 
يادشده شوراهاي حل اختالف صالح به رسيدگي و اصدار رأي در مـورد دعـاوي كيفـري كـه                   

  .مستلزم صدور در مورد ديه نفياً يا اثباتاً باشد نيستند
***  

  )23/6/1388 مورخ 3833/7 شماره نظريه(

  مجاز نبودن شوراي حل اختالف نسبت به صدور قرار عدم صالحيت. 16
هاي كيفري و حقوقي     حل اختالف مجاز به صدور قرار عدم صالحيت در پرونده          شوراهاي

كه نزد آنها مطرح است به صالحيت مراجع قضائي نيستند و چنانچـه صـالح بـه رسـيدگي بـه                     
پرونده حقوقي مطروحه نباشند پرونده را با صدور قرار عدم اسـتماع از آمـار كـسر و بايگـاني                    

كند و چنانچـه صـالح بـه رسـيدگي بـه پرونـده              لحه هدايت مي  نموده و مدعي را به دادگاه صا      
كيفري مطروحه نباشند پرونده را از آمار كسر و عيناً جهت رسيدگي به مرجـع قـضائي صـالح                   

 قـانون مرقـوم حـدوث اخـتالف در          17بديهي است با توجه به صراحت مـاده         . كنندارسال مي 
عاً منتفـي اسـت و نظـر مرجـع          صالحيت بين شوراهاي حل اختالف با مراجع قـضائي موضـو          

  .االتباع استقضائي در هر حال براي شوراي حل اختالف الزم
***  

  )23/6/1388 مورخ 3833/7 شماره نظريه(

  مرجع صالح رسيدگي به اعتراض بر گواهي حصر وراثت. 17
اعتراض به گواهي حصر وراثت صادره از شوراي حـل اخـتالف در همـان شـوراي صـادر                   

النهايه رأي صادره از ناحيه قاضي شـورا        . ر بايستي مورد رسيدگي قرار گيرد     كننده گواهي مذكو  
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 قـانون يادشـده قابـل اعتـراض و تجديـدنظرخواهي در دادگـاه               31در اين خصوص طبق ماده      
  .عمومي همان حوزه قضائي است

***  
  )23/6/1388 مورخ 3834/7 شماره نظريه(

  أي موقوفي يا منع تعقيب و برائتتكليف رفع اثر از قرارهاي تأميني در صورت ر. 18
بـه هـر كيفيـت      ] پرونـده [چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر و             

كند كه قرار منع تعقيـب      مختومه شود، قرارهاي تأمين صادره ملغي االثر خواهد شد و فرق نمي           
شـود، در هـر صـورت       يا موقوفي تعقيب در دادسرا صادر شود و يا در دادگاه برائـت حاصـل                

قاضي مكلف است پس از صدور قرارهاي مذكور يا صدور حكم برائت از تأمين مأخوذه رفـع                 
  .اثر نمايد

***  
  )23/6/1388 مورخ 3835/7 شماره نظريه(

  مفهوم تغيير كاربري اراضي و مرجع تشخيص مصداق آن. 19
 پـرچين بـه دور      در فرض استعالم، محصور كردن اراضي قانوني و كشيدن ديوار و فـنس و             

  زمين براي محافظت از كـشاورزي و محـصوالت آن منـع قـانوني نـدارد و تخلـف محـسوب                     
همان گونه كه احـداث  . شود و به معناي تغيير كاربري يا دليل بر تغيير كاربري زمين نيست          نمي

امـا در هـر حـال تـشخيص     . استخر براي آبياري درختان و مزرعه به منزله تغيير كاربري نيست       
 قانون اصالح قـانون حفـظ كـاربري اراضـي و باغهـا مـصوب                10ديق كاربري، برابر ماده     مصا

  . با وزارت جهاد كشاورزي است1/8/1385
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  ١٣٨٩ ارد

هـاي قبـل   رهشـما ايالم در   واز آنجا كه چاپ سؤاالت آزمون اختبار كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه
مورد توجه كارآموزان وكالت و خوانندگان محترم قرار گرفته است فـصلنامه مبـادرت بـه درج سـؤاالت اختبـار                 

  .نمايدبرگزار شده در ارديبهشت ماه هشتاد و نه مي
  

  جزاي عمومي و اختصاصيسؤاالت  
   متعاقب حمله دولت بعثي و اشغال شهر قصرشيرين آقاي حسين در معيت خانواده             -1سؤال

 در  1374شوند در سـال     اش با عبور از مرز به كشور عراق مهاجرت و در اردوگاهي مستقر مي             
احمد بر اثر جرح وارده با چاقو از ناحيه حسين به           . افتدحمد اتفاق مي  نزاعي كه بين حسين و ا     

در سـال   . گـردد  سال حبس محكـوم مـي      10رسد و حسين تحت تعقيب واقع به تحمل       قتل مي 
 خانواده حسين در معيت وي و خانواده مقتول به ايـران مراجعـت و در دادگـاه عمـومي                   1385

 ارتكاب قتل عمد شكايت كيفري طرح و متعاقـب          قصرشيرين ورثة مقتول عليه حسين به اتهام      
رسيدگي معموله حسين به اتهام مباشرت در قتل عمد و خروج غيرمجاز از مرز تحـت تعقيـب            

 612واقع و بلحاظ گذشت اولياء دم دادگاه دعوي قصاص را منتفي اعالم و با اسـتناد بـه مـاده             
 از حيـث     پنج سـال حـبس و      قانون مجازات اسالمي حسين را از حيث جنبه عمومي به تحمل          

نمايـد بـا    تعـدد مـادي محكـوم مـي    ي پرداخت جزاي نقدي با اعمال قاعده    غيرمجاز به  خروج
  :عنايت به موارد فوق مرقوم فرمائيد

 عليرغم تعقيب حسين و محكوميت وي در عراق تعقيب مجدد وي در ايران منطبق با       -الف
   پاسخ مستند قانوني آن را ذكر نمائيد؟ در صورت مثبت بودن؟باشد يا خيرموازين قانون مي
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 قانون مجازات اسالمي متضمن صـدور حكـم بـر           612  استناد دادگاه محترم به ماده ي      -ب
محكوميت وي به تحمل پنج سال حبس و همچنين به پرداخت جزاي نقدي از حيـث خـروج                  

  غيرمجاز از مرز با موازين قانوني انطباق دار يا خير؟ چرا؟
سين مدافعات خود را در خصوص توجه و يا عدم توجه اتهام به وي و                بعنوان وكيل ح   -ج

  حداكثر در ده سطر مرقوم فرمائيد؟،قابليت تعقيب مشاراليه 
 آقايان حسن و نادر به اتهام مشاركت در جرح عمدي منتهي به قتل شاهپور تحت                -2سؤال

 بـه قفـسة سـينه        پزشكي قانوني علت مرگ را جرح واحد وارده        ،تعقيب دادسراي عمومي واقع   
نمايد آثار ديگري كه موجبات مرگ را فراهم نمايد در نظريه پزشكي قـانوني مـشهود                اعالم مي 

نيست هر دو متهم منكر ارتكاب قتل عمد هستند و تالش مراجع انتظامي و قضائي داللتـي بـر                   
حتـرم  احراز قرائن و اماراتي كه موجب ظن نسبت به هر يك از متهمان گردد ندارد و دادگـاه م                

الوصف با  رسيدگي كننده نيز به ارتكاب قتل از جانب هر كدام از متهمان ظن حاصل ننموده مع               
 قانون مجـازات اسـالمي حكـم بـر          239-215اجراي مراسم قسامه و با استناد به مقررات مواد          

  .قصاص نفس هر دو متهم صادر نموده است
  د يا خير؟ چرا؟ به نظر شما موضوع اتهام از مصاديق مشاركت مي باش-الف
   اتهام انتسابي با كدام يك از ماده يا مواد قانون مجازات اسالمي منطبق است؟ چرا؟-ب
 بر مبناي قانون مجازات اسالمي حكـم موضـوع و نظـر خـود را متـضمن تحليـل رأي                     -ج

  صادره و انطباق يا عدم انطباق آن با موازين قانوني مرقوم فرمائيد؟
 فقـره چـك بالمحـل تحـت         17زند محمد به اتهام صـدور       فر» ب« آقاي عليرضا    -3سوال  

 2ل  مـ بـه تح  .... ..... از دادگاه عمومي     12/2/87تعقيب واقع و بموجب دادنامه صادره در تاريخ         
 تعزيزي و پرداخت يك چهارم وجه بيشترين چكي كه فاقد موجودي بوده محكـوم               حبس سال

يابـد و جهـت اجـراي       يت مـي   حكم صادره قطع   ،و بلحاظ حضوري بودن رأي و عدم اعتراض       
 17/1/87گردد در پرونده ديگري نيز بموجـب دادنامـه مـورخ            حكم محكوم عليه بازداشت مي    
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مشاراليه به اتهام صدور يك فقره چك بالمحل ديگر به تحمل شش ماه حبس و پرداخت يـك                  
چهارم وجه چك بعنوان جـزاي نقـدي محكـوم و بـا درخواسـت تجديـدنظر رأي در دادگـاه                     

  .شودظر عيناً تأييد ميتجديدن
 به نظر شما جرائم ارتكابي از موارد تكرار جرم است يا تعدد جرم؟ چرا؟ نظر خود را         -الف

   قانوني مرقوم فرمائيد؟ موادبا استناد به
   بعنوان وكيل محكوم عليه چه اقدام قضائي براي وي معمول خواهيد فرمود؟-ب
 يسر است كدام مرجع صالح بـه رسـيدگي        چنانچه اقدام حقوقي و قضائي به نظر شما م         -ج

ست؟ درخواست خود را بعنوان وكيل وي به كدام مرجـع تقـديم خواهيـد فرمـود مفـاد ايـن                     ا
  درخواست چيست؟ پاسخ را با استناد به مواد قانوني و رأي وحدت رويه مرقوم فرمائيد؟

***  
  آئين دادرسي مدني 
ك فقره سند عـادي اسـتناد شـده و          به ي . حسن:  در جريان دادرسي پروندة الف، خوانده      -1

. گرددجزئي از اجزاء دعوي با استناد به همان سند، بدون ايراد انكار و ترديد، احراز و اثبات مي    
خوانـدة  . كنـد خواهان به همان سـند عـادي اسـتناد مـي          . حسن: خوانده» ب«در جريان پروندة    

ن پرونده حق طرح ايراد انكار      باشد، به نظر شما خوانده در اي      پرونده كالسة الف و ب يكي مي      
  و ترديد دارد؟

  )م.د.آ75موضوع ماده (دارات دولتي ممكن است؟ ا آيا تصور حكم غيابي عليه -2
 به سـبب عـدم تـصديق برابـري اسـناد            صرفع نق اخطار دادگاهي مبادرت به صدور     دفتر -3

 از ناحيـه     بدين سبب  به نظر شما صدور اخطار رفع نقص      . دنمايپيوست دادخواست با اصل مي    
  باشد يا خير؟مدير دفتر صحيح مي

حقوقي كه اساس و مأخـذ اعتـراض اسـت بـه            « به نظر شما منظور قانونگذار از عبارت         -4
  چيست؟. م.د.آ.ق422در ماده » .جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد
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 اختالف در مفاد و يا شيوه اجراي قـرارداد بـه طريـق            « در قراردادي شرط شده است كه        -5
يكـي از متعـاملين بـه شـما         . دهـد مـي رخ  بين طرفين معامله اختالف     » .داوري حل خواهد شد   

طرف ديگر حقـوق  . شودكند و با طرح ادعاها و ارائه دالئل خواهان طرح دعوي مي        مراجعه مي 
چنانچه شما وكالت مدعي را پذيرا شويد تشريفات و مراحـل طـرح             . كندمورد ادعا را منكر مي    

 شـرح    مختلف موافقت يا مخالفت طرف مقابل در شيوه اختالف را مـستدالً            دعوي، در فروض  
  . دهيد

***  
  حقوق مدني 
 مالك يك قطعه زمين كشاورزي اسـت قـصد فـروش            ، كه برابر سند رسمي    - آقاي الف  -1

 را با سلب عزل آنان ضمن عقد الزمي كه          »ب و ج  «آنرا دارد كه جهت فروش دو نفر به اسامي          
 بتواننـد آنـرا     اً و منفـرد    نشده بعنوان وكيل خود انتخاب كه هر يك مشتركاً         به آن عقد هم اشاره    

مـستدل و مـستند     . نمايندوكال نيز در دو دفتر خانه اقدام به معامله و فروش زمين مي            . بفروشند
  .به قانون به سؤاالت زير پاسخ دهيد

ولـي تقـدم و      در فرضي كه هر كدام از وكال با حق عمل انفرادي معامله نموده باشند                )الف
  خر معامله معلوم نباشد وضعيت حقوقي اين معامله چگونه خواهد بود؟أت

 چنانچه در وكالتنامه تنظيمي خواسته موكل تشريك عمل وكال براي انجام وكالت بـوده               )ب
  ت حقوقي معامله چگونه خواهد بود؟در فرض فروش ملك توسط يكي از آنها وضعي

 در فرضي كه وكالت بصورت اشتراكي بوده و قبل از معامله يكي از وكال فوت كند آيـا                   )ج
  معامله صورت گرفته قانوني است؟

 در صورتي كه موكل بخواهد وكالي خود را عزل كند و جهت اين اقدام به شما بعنـوان                   )د
  .كنيدرشاد و يا اقدام ميوكيل دادگستري مراجعه كند چگونه اورا ا

شخص اي يك دستگاه ساختمان مسكوني خود را با ثمن مـ           برابر قرارداد عادي فروشنده    -2
در يكـي از شـرايط آن       . فروشـد رسيدهاي معين به خريدار مـي     و در قبال چند فقره چك با سر       
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ارداد قيـد   در ذيل همين قـر    . ايندنممتبايعين تمامي خيارات قانوني را از خود سلب و ساقط مي          
شود كه اگر هر يك از چكهاي مذكور در سررسيد معين پرداخت نشود فروشنده حق فسخ                مي  

  .با دقت و مستدل پاسخ دهيد. معامله را دارد
   آيا شرط فسخ قانوني است؟)الف
 اگر فروشنده براي اقدام حقوقي به شما بعنوان وكيل دادگستري مراجعه كند چه اقدامي          )ب

  د؟آوريرا به عمل مي
كـه  . نماينـد  بموجب عقد رسمي با همديگر ازدواج رسمي مـي         - و خانم ب   - آقاي الف  -3

بين آنها اختالف حاصل شده     ) نفقه(يك فرزند پنج ساله هم دارند و بعلت عدم پرداخت هزينه            
 دعواي مطالبه  طرحكه پس از چند ماه اقدام به. شودو زوجه مجبور به ترك زندگي مشترك مي

سـپس بـا دخالـت و مـساعي بزرگـان           . كندآينده خود و فرزندش عليه زوج مي      نفقه گذشته و    
زوجه به ايـن شـرط كـه پـدر          . شودموضوع حل و فصل شده و زوج متعهد بپرداخت نفقه مي          

. باشـد زوج از وي براي پرداخت نفقه خود و فرزندش ضمانت كند حاضر به ادامه زندگي مـي                
را پرداخت نكرد من ضامن هستم اما زوج اقدامي بـراي           كند اگر پسرم نفقه     پدر هم كتباً قيد مي    
  .مستدل پاسخ دهيد. كندپرداخت نفقه نمي

   از ديدگاه حقوق مدني ضمانت پدر چه وضعيتي دارد؟)الف
  توان ضمانت نمود؟ بنظر شما آيا نفقه گذشته و آينده را مي)ب
 رهـن بانـك     ي در  سال در قبال اخذ تسهيالت بـانك       5مدت   ملك خود را به      - آقاي الف  -4

حاليـه خريـدار    . فروشد همين ملك را با قرارداد عادي به شخص ب مي          و بعداً . قرار داده است  
. خواهد تا با فك رهن بصورت باقيمانده اقساط بانكي بنام خود منتقل رسـمي بنمايـد               مي) ب(

  .پاسخ دهيد
   قانوني است يا خير؟ چرا؟»ب« بنظر شما معامله شخص، )الف
  كنيد؟تواند فك رهن كند؟ و اگر شما وكيل او باشيد چه اقدامي ميمي» ب« آيا شخص )ب
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  حقوق تجارت 
  :اي با مشخصات زير صادر شده است سفته:سؤال اول

  . فاقد تمبر مالياتي است-1
  . فاقد امضاء و مهر صادر كننده است-2
  . در وجه حامل صادر شده است-3
  . قيد حواله كرد آن خط خورده است-4
  . پرداخت در آن ذكر نشده است مكان-5

  هر يك از موارد فوق چه اثري دارد و چرا؟
 در موارد ذيل در قبال اشخاص ثالث در چه صورتي مدير يا شركت يـا هـر دو                   :سؤال دوم 

  مسئوليت دارند؟
   شركت سهامي عام-1
   شركت با مسئوليت محدود-2
   شركت تضامني-3
  الذكرشركتهاي فوق در صورت صدور چك توسط هر يك از مديران -4

   تاجر چه كسي است و آيا شـركتهاي تجـاري و كـسبه جـزء تـاجر محـسوب                    :سؤال سوم 
  شوند؟مي

  قرارداد ارفاقي چيست و چه شرايطي دارد؟: سؤال چهارم
  

  آئين دادرسي كيفري 
دهد كه براساس آن به يـك سـال          شخصي با مراجعه به دفتر كار شما حكمي را ارائه مي           -1

دارد كه در مرحله دادسرا حضور خيانت در امانت محكوم شده است و اظهار مي       اتهام حبس به 
يافته و از خود دفاع نموده است اما با وجود داليل كافي، بازپرس او را مجرم تـشخيص داده و                    
قرار مجرميت وي را صادر نموده است و در جلسه دادگاه علي رغم ابالغ قـانوني و اطـالع از                    
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خواسـت و   است، دادگاه نيز با توجـه بـه كيفر  لت ترس حاضر نشده   وقت جلسه رسيدگي به ع    
 روز گذشـته    60رعايت تشريفات قانوني وي را محكوم نموده است و از تاريخ ابالغ حكم نيز               

دهد كـه ممكـن اسـت       است، اينك با توجه به اظهارات وي و با توجه به اينكه داليلي ارائه مي              
د، آيا به نظر شما راهي براي دفـاع از او وجـود دارد يـا       اصوالً اتهام منتفي و برائت حاصل نماي      

  .خير؟ مستند و مستدل پاسخ دهيد
 قانون مجازات اسالمي با توجه به گذشـت         656 آقاي الف به اتهام سرقت موضوع ماده         -2

شـود و رأي بـه      شاكي و وضعيت سوابق وي با رعايت تخفيف به چهار ماه حبس محكوم مـي              
 قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي به دفتر كار شـما مراجعـه و               گردد، اينك وي ابالغ مي  

اين در حالي است كه داليل كامل       . نمايداصرار به قبول وكالت و تجديدنظر خواهي از رأي مي         
حال شما به عنوان وكيل ايشان چـه        . عليه وي وجود داشته و حكم به درستي صادر شده است          

  .استدالل هاي خود را بنويسيددهيد؟ استنادات و اقدامي انجام مي
كه به اتهام جعل قرارداد عـادي تحـت تعقيـب دادسـراي عمـومي و انقـالب                  » ع« آقاي   -3

 گـرم هـروئين در همـدان        500در حال حمل    » ش«كنگاور بوده است، به همراه شخصي به نام         
بـه اتهـام جعـل      » ش«گـردد كـه آقـاي       در بررسي سوابق متهمين مشخص مي     . شوددستگير مي 

در كرمانــشاه بــه اتهــام » ع«كناس تحــت تعقيــب دادســراي ســنندج بــوده اســت، و آقــاي اســ
پاسخ دهيد رسيدگي به اتهامات متهمين مذكور در . كالهبرداري تحت تعقيب دادسرا بوده است     

  . استدالل و استناد پاسخ دهيد باباشد؟صالحيت كدام يك از دادگاهها مي
هاي پيشرفته جهـان بطـور خالصـه         ايران و نظام    حقوق دفاعي متهم را از ديدگاه حقوق       -4

  .بنويسيد
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  سؤاالت ثبت 
موكـل ضـمن    « دفاتر اسناد رسمي در حين تنظيم برخي از اسناد وكالتي عبارت مـشهور               -1

نماينـد، بنويـسيد    را درج مـي   » عقد خارج الزم حق عزل وكيل را از خود سلب و اسقاط نمـود             
  تصريح عبارت مذكور بيانگر چيست؟

 ثبـت دفتـر     4/6/1382 در تـاريخ     6/9 و باغ پالك     8/5/1382 در تاريخ    4/17انه پالك    خ -2
 قـرار دارد، تعيـين نمائيـد كـدام          6/9ي سند مالكيت     داخل محدوده  4/17امالك گرديده، پالك    

مشخـصات ثبتـي هـر دو پـالك را در پاسـخنامه بـا               (باشد؟  يك از امالك مزبور قابل افراز مي      
  )حروف قيد نمائيد

چه اسنادي در دفاتر اسناد رسمي و چه اسنادي از طريق اداره ثبت محـل قابـل صـدور                    -3
  اجرائيه است؟

  . تفاوت فك و فسخ را در عقد رهن ذكر كنيد-4
  . قيم اتفاقي را توضيح دهيد-5
  



تابی    
  

  يك دادگستريه يل پاي وك.يومرث سپهريك: به كوشش
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 اثـر   » حقوق مدني و حقوق كيفـري      تمايز بنيادين « كتاب ارزشمند    ،براي اين شماره مجله   
 دانـش آموختـه دوره دكتـري حقـوق     »دكتر عبدالـه خدابخـشي    «محقق گرانمايه جناب آقاي     

  ايـن كتـاب بـه مـسايل و     . ضي دادگـستري انتخـاب شـده اسـت        خصوصي دانشگاه تهران و قا    
توان گفت در حقوق ايران تاكنون كسي در مـورد آن تحقيـق   هايي پرداخته است كه مي  موضوع

ها چـه   كساني كه با ديد دقيق و ظريف علمي به كار عملي در پرونده            . جامعي انجام نداده است   
د، به خوبي به خأل عدم وجود چنين تحقيقي پي    انبه عنوان وكيل و چه به عنوان قاضي پرداخته        

منـد كـه ارتبـاط و       اند و همواره در عمق وجود خود ضرورت انجام تحقيق گسترده و نظام            برده
انـد، از ايـن رو كتـاب        تمايز حقوق مدني و حقوق جزا را بررسي و تبيين نمايد احساس نموده            

آنچه وحـدت نظـام    «. هد بودي خواهاي قضايهاي بعضي پروندهراه گشاي جالبي در پيچيدگي  
هاي مختلف نظـام    دار و نظام مند است كه ميان بخش       نمايد ارتباطي هدف  حقوقي را مبرهن مي   

هـاي درونـي    اليـه  البته چنان وحدتي نبايد باعث شود كه وجود كثرت در         . حقوقي وجود دارد  
ي با حقوق كيفـري و      در اين قالب است كه پيوند حقوق مدن       . نظام حقوقي ناديده انگاشته شود    

  .گرددنيز استقالل آنها از يكديگر قابل تفسير و تأويل مي
تـأليف جنـاب آقـاي دكتـر عبـداهللا          » تمايز بنيادين حقـوق مـدني و حقـوق كيفـري          «كتاب  

در مقابـل   » شـوپنهاور «خدابخشي به موضوعي اساسي پرداخته است كه به قول فيلسوف شهير            
موضوع كتاب در نگـاه اول چنـان        . كسي به آن پرداخته است     همه قرار گرفته، اما كمتر       نديدگا

امـا  . گذرنـد ماند كه قاطبه اساتيد و دانشجويان حقوق به سرعت از كنار آن مي         سهل و ساده مي   
حقوقدان ژرف نگر و انديشمند نه فريفته سادگي ظاهر موضوع مي شود و نه از انديشه و غور                  

  .در موضوعات ممتنع بيمناك و گريزان
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هـاي علمـي در     به راستي آموزه  » تمايز بنيادين حقوق مدني و حقوق كيفري      «نده كتاب   نويس
حوزه حقوق خصوصي را با تجارب گرانسنگ قضايي در حوزه حقوق كيفري در هـم آميختـه                 

  1».اثري وزين و عميق عرضه داشته است
ق حقـو هـاي   توسـل بـه پاسـخ     «: اندي از ديباچه كتاب نوشته    استاد دكتر آشوري در بخش    

مدني يا حقوق اداري در حل و فصل منازعات كيفري به ويژه آنگاه كـه بـا ناكارآمـدي قواعـد                     
اسـتقالل حقـوق    «ايم، نافي   حقوق كيفري و يا با الزامات ناظر به سياست جنايي ترميمي مواجه           

هاي نظري برخـوردار    مؤلف محترم كه از تجارب ارزنده قضايي در كنار ديدگاه         . نيست» كيفري
اين اثر به چگونگي استفاده صحيح از اين استقالل پرداخته است و با ارجاع به برخـي    است در   

تصميمات متخذ در دعاوي مطروحه نشان داده است كه اگر استقالل مذكور در حقوق ايـران و        
  .ها را به دنبال خواهد داشترويه قضايي تثبيت شود تحولي در رسيدگي

  :نمايدف تحقيق را اين چنين بيان ميانگيزه و اهداكتاب نويسنده در مقدمه 
ترين تمايزات حقوقي و آثار آن هستيم؛ حقـوق         در اين نوشتار در صدد تشريح يكي از مهم        

  . مدني به عنوان مظهر اصلي حقـوق خـصوصي و حقـوق كيفـري، رقيـب نظـري و عملـي آن                     
 و نتايج اين تمايز را      خواهيم مبنا يا مباني گوناگون آنها را با رويكرد تمايز گونه بررسي كنيم            مي

با بررسي منابع حقوقي، چه در زمينه مدني و چه در قسمت جزايي، با وجـود                . به دست آوريم  
گـردد  هاي بسياري كه از سوي ديگران به عمل آمده است، سؤاالت بيشماري مطرح مـي              تالش

چـه  ايـن مـسأله كـه       . دهـد حقوقي را نويـد مـي     كه يافتن پاسخ آنها آسان نيست و نوعي خأل          
  هايي بين حقوق مدني و جزا وجود دارد و كدام علت حقوقي يا مبناي نظري، پايه تمايز                 تفاوت

در . باشد، آنگونه كه شايسته موضوع باشد، در تحقيقات صورت گرفته، ديـده نـشده اسـت               مي
هاي نظـري در ايـن      شود كه تالش  عمل و به هنگام بررسي دعاوي جزايي، نويسنده، متوجه مي         

همان نتـايجي كـه متوجـه حقـوق         . گرددافي است و آثار سوء بسياري از آن ناشي مي         زمينه ناك 
جزاي ديگر كشورها نيز شده بود و نويسندگان را به تالش براي تحليل دقيق حقـوقي در ايـن                   

نويـسنده، بـا ايـن      . زمينه وادار نمود، همچنان كه حقوق فرانسه، اين امر را تجربه نموده اسـت             

                                                 
 . نگاشته دكتر وحيد اشتياق به عنوان سخن ناشر در آغاز كتاب-1
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  اي، به دليل نگاه دو سـويه و برداشـتي متفـاوت از منـابع موجـود                 بين رشته انگيزه كه مطالعات    
تواند در اين راه كمك بسياري نمايـد، پـا در سـرزمين حقـوق كيفـري خواهـد گذاشـت و            مي

هـدف  . هاي خطرناك آن دچار حادثه نگردد و به سالمت عبـور نمايـد            اميدوار است در شاهراه   
شود، مبناي تمايز اين دو نگرش خصوصي وار او ناشي مي   از  كه  نويسنده آن است كه با نگاهي       

هاي استقالل گونه حقوق كيفري و آثار مترتب بـر ايـن امـور را كـشف و تـشريح                    رشته، جنبه 
  .نمايد

  : انددر مورد سؤاالت و فرضيات و نظريات مبناي تحقيق خود گفته
  : بيان شودتوانند در قالب اين سؤاالتموضوعات مورد نظر در تحقيق حاضر، مي

  شود؟ چه مبنايي باعث تفاوت حقوق مدني و جزا مي-1
  توان آن دو را تركيب نمود؟باشند و نميواقع اين دو رشته از هم جدا ميه  آيا ب-2
توان از كشت و زرع تمايز، بـه دسـت آورد و             با پذيرش تمايز آنها، چه محصولي را مي        -3

  آثار آن چيست؟
  توان از استقالل حقوق جزا سخن گفت؟ا ميي، آين در مقابل قواعد مد-4
   معنا و مفهوم اين استقالل چيست؟-5
شـود و   هاي استقالل گونه حقوق كيفري، چه آثاري بـر آن مترتـب مـي              با پذيرش جنبه   -6

  دهد؟چگونه دعاوي جزايي را تحت تأثير قرار مي
اي قراردادي و ديگـر     ه آيا نظريه اثبات و داليل اثبات، مسؤوليت مدني و جزايي، تحليل           -7

  مسائل، با رويكرد ديگري بررسي خواهند شد يا وضعيت به گونه ديگر است؟
كنـد آنهـا را در   در پاسخ به اين سؤاالت، نويسنده، فرضيات زير را در نظر دارد و سعي مـي       

  .قالب نظريه به اثبات رساند
وان با نظريات مـشترك     تباشند و آنها را نمي     حقوق مدني و كيفري داراي تمايز ذاتي مي        -1

  بررسي نمود؛
هاي ايـن دو رشـته را در         آثار مهم و قابل توجهي بر اين تمايز مترتب است و تمام جنبه             -2
  گيرد؛بر مي
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باشـد و    حقوق كيفري، مستقل است؛ استقاللي كه الزمه تمايز ذاتي با حقوق مـدني مـي               -3
  كم بر حقوق جزا منتهي شود؛اتواند به انحراف اصول حانكار آن مي

هاي مـدني را    آيد كه نه تنها تحليل     با پذيرش استقالل حقوق كيفري، آثاري به وجود مي         -4
  .آيدكند بلكه فراتر از آن، در صدد مقابله و كنار نهادن آنها نيز بر ميمتأثر مي

ه طور  روش تحقيق ب  : اندوم فرموده درباره روش تحقيق در كتاب خود مرق      مؤلف محترم    
در بخش ميـداني روش كـار نيـز بـا بررسـي تـصميمات         . عمده حالت توصيفي و تحليلي دارد     

قضايي و كمك گرفتن از دعاوي كه با بحث ما قرابت دارد، سعي در ملمـوس نمـودن مطالـب                    
به اين جهت استفاده شده است كه       » بنيادين«شود كه عبارت    اين نكته نيز اشاره مي    . شده است   

بنـابراين تحقيـق حاضـر،      . ترين موضوعات را بررسي نمـاييم     بگذريم و اساسي  از فروع مطلب    
ها را  گوياي تمام مطالب مربوط به تمايز حقوق مدني و كيفري نيست، هر چند كه ساير تفاوت               

شود؛ مبنا و   مطالب در دو فصل بررسي مي     . شود به دست آورد   توان با توجه به آنچه بيان مي      مي
مبحـث  . گـردد و كيفري در فصل اول است كه به دو مبحث تقسيم مـي            آثار تمايز حقوق مدني     

در فـصل دوم،    . پردازيمكند و در مبحث دوم به بررسي آثار تمايز مي         اول از مبناي تمايز ياد مي     
. بـريم كنيم و مطالب اين فصل را با دو مبحث به پيش مـي            استقالل حقوق كيفري را بررسي مي     

استقالل حقوق كيفري و در مبحث دوم از آثار و نتـايجي يـاد              در مبحث اول از مفهوم و مبناي        
  .آيدشود كه از استقالل مذكور به وجود ميمي

تذكر اين نكته نيز ضروري است كه هر چند برخي از عناوين فصل اول و دوم يكسان است      
سـي  اي برر شوند، هيچ تشابهي ندارند و هر يك، از منظـر ويـژه           اما مطالبي كه ذيل آنها ذكر مي      

شود كه به دليل تمايز حقـوق مـدني و      براي مثال، در فصل اول از آثاري بحث مي        . خواهند شد 
اين مطالب هيچ ارتباط مستقيمي بـا مباحـث         . شودكيفري، بر دادرسي مربوط به آنها مترتب مي       

مربوط به مبحث دوم از فصل دوم كه از آثار مربوط به دادرسي مستقل حقـوق كيفـري بحـث                    
  .ردكند، ندامي

 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش و          1389كتاب حاضر در سال     
 مطالعه اين تحقيق عالمانه    . صفحه و با قيمت يازده هزار تومان منتشر گرديده است          630در  
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نمايـد  اضـافه مـي   . نمائيمدانان اهل مطالعه و علم توصيه مي      و اثرگذار را به تمامي حقوق       
را به جامعه   » استقالل و پيوند حقوق كيفري و حقوق مدني       «نيز كتاب   نويسنده پيش از اين     

  .حقوقي ايران عرضه كرده است
   صفحه                                             :فهرست مطالب اصلي كتاب به شرح ذيل است
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  17.....................................................................................................................................مقدمه
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  81......................................................................................ارزيابي نظريه محكوميت اخالقي) د

  83.................................................. نظم عمومي پيشرفته و تثبيت حقوق اشخاص:گفتار پنجم
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ی عا   ه 
  

  مدير مسئول محترم نشريه داخلي كانون وكالي دادگستري كرمانشاه و ايالم
  با سالم

  

  احتراماً احكام صادره از دادگاه انتظـامي كـانون جهـت نـشر در مجلـه بـه حـضور ارسـال                      
  .گرددمي

  

  وكالي دادگستريدفتر دادگاه انتظامي كانون                                                         
                                                                كرمانشاه و ايالم

***  
   ومجلهروزنامه رسمي  انتظامي با محكوميت درج درگاهاحكام صادره از داد

  كانون وكالي دادگستري كرمانشاه و ايالم
  حكم  حكمتاريخ   شماره حكم  كالسه پرونده  نام و نام خانوادگي رديف

آقاي عبدالرضا   1
روزنامه در توبيخ با درج   26/1/89  3  88/23  عسگري

  رسمي و مجله كانون

آقاي عبدالرضا   2
توبيخ با درج در روزنامه   26/1/89  4  88/24  عسگري

  رسمي و مجله كانون

توبيخ با درج در روزنامه   26/1/89  2  88/28  آقاي سيامك الفتي  3
  رسمي و مجله كانون

توبيخ با درج در روزنامه   31/4/89  17  89/11  آقاي فراهم نجفوند  4
  رسمي و مجله كانون

آقاي حميدرضا   5
توبيخ با درج در روزنامه   29/4/89  16  89/13  كاكاوند

  رسمي و مجله كانون

آقاي حميدرضا   6
توبيخ با درج در روزنامه   3/5/89  18  89/12  كاكاوند

  رسمي و مجله كانون

توبيخ با درج در روزنامه   25/6/89  22  89/17  اوندپورخانم سارا ب  7
  رسمي و مجله كانون

  
  
  


