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١٧١و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

سرمقاله

...نام نيكوگر بماند ز آدمي

هاي تجديدنظر استان كرمانشاه، خبر خوبي براي خبر بازنشستگي سه تن از قضات دادگاه      

قدر كه عمري با درسـتي  گرچه بايد به اين قضات عالي. دادگستري استان و جامعه وكالت نبود 

يشتر و طـول عمـر بـراي    و درايت به مردم خدمت كردند، تبريك گفت و عزت و سرافرازي ب            

آنان از خداوند مسألت كرد اما نبود چنين قضاتي در دادگـستري ايـن اسـتان جـاي تأسـف و                   

دل خوشيم از اين كه هنـوز قـضات بـا دانـش و         . حسرت دارد زيرا از اركان دادگستري بودند      

ي قـضاوت و عـدالت را در دادگـستري ايـن اسـتان،             تجربه و با اخالصي هستند كـه شـالوده        

.اند، قضاتي كه مايه افتخار دادگستري اين استان هستندداشتهحكم و پايدار نگهمست

هاي تجديدنظر استان مشغول    همة قضات خوب، قابل احترام و ارزشمندند چه در دادگاه         

هاي ديگـر امـا قـضاتي كـه عمـري را در كـار قـضاوت        خدمت باشند و چه در مقاطع و محل 

هاي ارزشـمند دسـتگاه قـضايي    اند، اندوختهجربه كسب كردهاند و موي سپيد كرده و ت    گذرانده

هستند و بايد مورد تكريم و احترام خاص باشند، قضاتي كه براي رضـاي خداونـد و رضـايت      

سـوزي و  وجدان خود كار كرده و با صبر و حوصله قضاوت كرده و مشكالت مـردم را بـا دل         

و مدارك اصحاب دعوي توجه كـافي  اند، قضاتي كه به سخنان و اسناد      تعهد حل و فصل كرده    

كنـد، هميـشه در حـال مطالعـه و         اي آنان را از مسير عدالت، منحرف نمـي        دارند و هيچ انگيزه   

مند، دوستدار افراد با دانش و با فضيلت بوده گوشـي شـنوا          تحقيق هستند و از دانش روز بهره      

.اترس و حقيقت جويندخد. ها دارندبراي شنيدن حقيقت و چشمي تيزبين براي ديدن واقعيت

بيايـد رفـت و دنيـا بـه كـس      ها مـي گرچه به قول بيهقي مورخ بافضيلت، ما نيز بر اثر آن       

.ماندنمي
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ها پاك و پاكباخته زيست هـر چنـد پـروازي كوتـاه     خوشا بر آن كس كه هم چون پروانه      

گذريم و يدر اين گذرگاه موقت كه از آن م. داشت اما سبكبار و خشنود و به همين بسنده كرد         

سفر به فراسو داريم يك پرواز كوتاه اما با عشق و صـداقت و فروتنـي، كـافي اسـت بـودن و                  

آرام مرغ دريايي باشيم كه پرواز را آرام     ١»جوناتان«بايد همچون   . آلودگي، وبال است و حقارت    

آموخت و روزي ساحل را ترك كرد و به اوج آسمان پركشيد و خـود را بـه فراسـو و دور از                    

اين اوج، اين پرواز و اين آزادي براي همة ما . هايش رساند و به آرامش رسيد  احل و آلودگي  س

هاي خود را باز كنيم و گاه بالآن. بايد همچون جوناتان نياز خود را به پرواز حس كنيم       . هست

زمـين  آرام و با قدرت، باال و باالتر رويم، همين قدر كه هواي آن باال به ما زد ديگر هواي                 آرام

گـاه كـه تـالش پـرواز را از دسـت          آن. دوست داريم در آن باال پرواز كنـيم       . را دوست نداريم  

شـويم كـه بـه انكـار آسـمان بـر         ي زمـين مـي    گيريم و آن چنان بسته    گذاشتيم، رنگ زمين مي   

. خيزيممي

راه آسمان، وسيع اسـت و بـا عظمـت، راه آسـمان، راه     . نبايد آسمان را از دست بگذاريم    

.و شكوهمندي استكمال

مدير مسـؤول

جوناتان مرغ دريايي كتابي از ريچارد باخ. ١
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همايش نهم اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري

ايران در كرمانشاه

ايـران در   هـاي وكـالي دادگـستري       وقتي كه در همايش هشتم اتحاديه سراسـري كـانون         

شهرستان رشت تصميم بر آن شد كه ميزبان بعدي همايش، كرمانشاه باشد كانون كرمانشاه عزم     

خود را جزم كرد كه در خور نام كرمانشاه، ميزباني از هر جهت شايسته باشد و براي نيل به اين 

آقايـان  مقصود آقاي بارانيان را مسئول اجرايي و دبير همايش نمود كه ايشان نيز بـا دعـوت از              

نيري و الرتي در كار گروههاي تداركات، تبليغات و انتشارات و همچنين بـا حـضور وكـالي                 

جوان آقايان بيژن قنبري، سعيد كتابي، كيوان كيادي، عبدالرضا ويسي و بابك عزيزي و خانمهـا   

نرگس ويسي، پروين امجديان، مريم فتحي و تمنا يعقوبي با جديت تمام شروع به كار نمودند،           

راسم استقبال در فرودگاه كرمانشاه و همچنين اسكان مدعوين محترم با نظارت كامل افراد ياد       م

در محـل آمفـي   ۱۳۸۶شده انجام گرفت و مراسم افتتاحيه همايش نهم در تاريخ دوم آبان مـاه          

صورت گرفت و اين رويـداد بـا شـكوه ايـن بـار در               ) ع(تئاتر مركز آموزشي درماني امام رضا     

.اه و خان خود در نگين غرب كشور در كرمانشاه به وقوع پيوستنهمين آوردگ

سرآغاز كار تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد توسط قاري ممتـاز كـشور حـاج محمـد        

ابوطالبي بود و پس از آن حضار محترم و مدعوين گرامي با به تـرنم در آمـدن سـرود افتخـار                

.حترام به پا خاستندي اداي اآفرين جمهوري اسالمي ايران به نشانه

آقاي محمد حسن يزدي صمدي رياست كانون وكـالي كرمانـشاه طـي سـخناني گـرم و           

.صميمانه مقدم ميهمان محترم را گرامي داشتند
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و پس از آن آقاي مهدي بارانيان نايب رئيس كانون وكالي مركز كرمانشاه و دبير همايش            

كانون وكالي : شاه بيان و عنوان داشتگزارشي از وضعيت كانون وكالي دادگستري مركز كرمان

دادگستري كرمانشاه و ايالم همچون ساير كانونها جهت ارتقاي سطح علمي و اخالقي وكـالي      

كه اين كانون در اجراي قانون كيفيت ۱۳۸۱جامعه خود اقدام و از داوطلبان امر وكالت از سال  

كارآموز وكالت   ۴۷۵ام پذيرش   اخذ پروانه مستقل گرديده است با برگزاري چهار آزمون در مق          

بر آمده است كه متعاقب گزينش و ماهها كارآموزي و شركت در كالسهاي آموزشي و موفقيت     

انـد، ايـن كـانون تـاكنون در     در اختبار به جمع مدافعان حق و استيفاي حقوق مظلومان پيوسته          

بـضاعت  تمند و بيفقره پرونده با تعيين وكيل تسخيري و معاضدتي براي افراد مس        ۱۸۰۰تعداد  

و با دادن هزاران مشاوره رايگان در محل كانون و دفاتر وكالي عضو، يار و يـاور مظلومـان و                   

دردمندان استان بوده و در راستاي اجراي مقررات الزامي شدن وكالت در دادگاههـا بـه يـاري                 

ايي، خـود  نيازمندان به خدمات حقوقي شتافته است و با تعامل نزديك با دستگاه قضايي و اجر      

.داندرا از كانونهاي موفق مي

پس از سخنان آقـاي بارانيـان، جنـاب آقـاي دميـاد، معاونـت محتـرم سياسـي و امنيتـي                   

استانداري كرمانشاه به نماينـدگي از اسـتاندار كرمانـشاه بـه حـضار خيرمقـدم گفتنـد و ابـراز                     

.اميدواري كردند كه خروجي و نتيجه همايش، بسط عدالت در جامعه باشد

سخنران بعدي آيت اهللا زرندي امام جمعه محترم وقت كرمانشاه و نماينده مردم كرمانشاه              

در مجلس خبرگان، ضمن عرض خيرمقدم در بياناتي از وكال خواست تا براي برپايي قـسط و               

عدالت تالش نمايند و همواره خدا را شاهد و ناظر خود دانسته بدنبال احقاق حـق باشـند نـه              

.پيروزي محض

جناب آقاي الهيار ملكشاهي رئـيس كـل دادگـستري كرمانـشاه مقـدم ميهمانـان را             سپس  

:گرامي و اظهار داشتند

كنم در هر همايش شعار همايش بعدي تعيين شود تـا در فاصـله زمـاني دو       پيشنهاد مي « 

همايش مقاالتي تهيه و به صورت موضوعي و جزيي به مسائل پرداختـه شـود تـا بـه صـورت         

يكي از روشهاي مناسب بـراي  ) از جز به كل رسيدن(الً در منطق نيز استقراء   اصو. كالن و كلي  
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در ادبيات ما از وكيل و قاضي به عنوان دو بـال فرشـته يـاد                «: وي افزود » .باشدگيري مي نتيجه

اي تواننـد بـه نتيجـه   شده و به نظرم اگر هماهنگي و هدف مشتركي ميان اين دو بال باشـد مـي    

حق مي باشد برسند و اگر وظيفه داريم بين قاضي و وكيل تعامل برقرار              واحد كه همانا احقاق   

».نمائيم با اين هدف مشترك تحقق خواهد يافت

سوابق بسيار درخشان وكال در تاريخ سياسي كشور به نـوعي اسـت كـه وكيـل در ذهـن         

تاريخي ملت ما يك عنوان مقدس است كه واقعيت دارد و قسمتي از اين تقـدس و محبوبيـت      

ر دوران ما، همراهي وكالي ارزشمند ما با نهضت امام مي باشـد و دههـا مـورد ديگـري كـه           د

باشد وي در پايان خواستار تالش هر چـه بيـشتر وكـالي محتـرم در         موجب اين محبوبيت مي   

.ايجاد صلح و سازش شد

سپس جناب آقاي جندقي رياست محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكـالي دادگـستري       

نام خدا سخن خود را آغاز نمود و يادي كرد از همكاران فقيد خود، مرحـوم محمـدي   ايران با   

اولين رئيس كانون وكالي گيالن و مرحوم رجب رجبي علمـداري عـضو شـوراي اجرايـي و                  

منشي شورا و عضو كانون وكالي آذربايجان و همگان را براي آرامش و شادي روح آنـدو بـه                

اي به مشكالت فراروي وكال در جهت حضور در محـاكم      قرائت فاتحه دعوت كردند و اشاره       

از جمله دادسراها و همچنين نحوه برخورد بـا وكـال در هنگـام ورود بـه دادگـستريها را بيـان          

نمودند وي افزود حضور آقاي ملكشاهي رئيس كل محترم دادگستري كرمانشاه، آقـاي فـارس               

ت سياسـي و امنيتـي اسـتانداري در    نوري رئيس كل دادگستري ايالم، امام جمعه محترم، معاون    

اين همايش نشان دهنده تعامل خوب كانون وكالي دادگستري كرمانشاه بـا دسـتگاه قـضايي و      

باشد در پايان آقاي جندقي پيشنهاد داد شعار همـايش بعـدي اسـتقالل     ساير مراجع اجرايي مي   

.كانون وكال و تكريم وكال باشد

ي محتـرم مجلـس شـوراي    سـليماني نماينـده  آخرين سخنران جلسه افتتاحيه آقاي حسن 

آيا وكالت شغل اسـت  « اسالمي بود كه ضمن عرض خوش آمد سخنان خود را با طرح سؤال           

ي من آسيب هاي وكالت از زماني آغاز شـد  به عقيده« : آغاز نمود و چنين بيان داشت  » يا شأن 

وكالت بايد به آن . كرديمكه از شأنيت به طرف شغليت چرخيد و نگاه حكومتي به اين امر پيدا 
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وضعي كه در عالم خارج وجود دارد و واقعيت ادبياتي و عرفي ما هست حمـل حقـوقي پيـدا          

».ايمكند و اگر ديدگاه ما غير از اين باشد از مسير خارج شده

پس از پايان جلسه افتتاحيه، جلسات تخصصي اسكودا با دستور جلسه مجمع عمومي در         

در مراسم اختتاميـه نهمـين همـايش سراسـري          . ت جدي شروع كرد   بند كار خود را بصور     ۱۹

ي پايـاني  كانونهاي وكالي ايران پس از بيانات آقاي روح اله وكيلي جناب آقاي بارانيان بيانيـه             

:همايش را قرائت نمودند، بيانيه بدين مضمون است

بيانيه پاياني

متــشكل از ) ااســكود(نهمــين همــايش سراســري كانونهــاي وكــالي دادگــستري ايــران  

مديره كانونهاي وكالي دادگستري مركز، فارس، آذربايجان شـرقي و اردبيـل، اصـفهان و            هيأت

چهارمحال بختياري و مركزي، آذربايجان غربي، خراسان، مازندران گيالن، قزوين، كرمانـشاه و         

دگستري ايالم، همدان، خوزستان و لرستان، كردستان، قم و گلستان، به ميزباني كانون وكالي دا    

نظـر  تشكيل و پـس از بحـث و تبـادل   ۱۳۸۶كرمانشاه و ايالم در روزهاي دوم و سوم آبان ماه     

پيرامون مسائل و مشكالت مربوط به حرفه وكالت و كانونهاي وكالي دادگـستري، نـسبت بـه              

.نمايدموارد زير تأكيد مي

اسـت كـه ايـن    با عنايت به رسالت قوه قضائيه در تدوين لـوايح قـضايي، زيبنـده آن        -۱

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران      ۸۵رسالت به نحوي انجام پذيرد كه نياز به اعمال اصل           

.نباشد

برنامه سوم قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي      ۱۸۷ماده -۲

ل ايران به سبب انقضاي مدت قانوني قابليت اجرايي ندارد و عمل به مقررات آن مغاير با اصـو      

.مسلم حقوقي است

اتحاديه تأسف خود را نسبت به الزام كانونهـاي وكـالي دادگـستري بـر اسـاس آراء                  -۳

صادره از دادگاه محترم عالي انتظامي قضات بـه صـدور پروانـه وكالـت بـراي اشخاصـي كـه                    

.صالحيت الزم براي وكالت را ندارند و يا از ايشان سلب صالحيت قضايي شده اعالم ميدارد
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هاي مهم به ويژه در اديه معتقد است اطالع رساني دقيق و به موقع در مورد پروندهاتح-۴

مواردي كه به صدور احكام اعدام منتهي ميگردد از بروز شبهات و شـايعات در سـطح جامعـه       

.جلوگيري خواهد كرد

قـانون آئـين دادرسـي كيفـري در تقابـل      ۱۲۸نمايد تبصره ذيل مـاده  اتحاديه تأكيد مي   -۵

قـانون اساسـي و قـانون حفـظ حقـوق شـهروندي اسـت و موجـب              ۳۵و ۳۴با اصول    آشكار

محروميت اشخاص از حقوق مسلم قانوني و حق دسترسي آنها به وكيـل دادگـستري خواهـد                  

.بود

ي تأسف خود را نسبت به تـضييع حقـوق اساسـي مـردم در خـصوص حـق         اتحاديه -۶

هـاي  ها و دستورالعملها، و شـيوه نامـه  همراجعه به دادگاهها از طريق تصويب و اجراي بخشنام        

مختلف كه نمونه آن عدم پذيرش دعاوي مربوط به مطالبه مهريـه، و وجـه چـك در برخـي از      

.مراجع قضايي استانهاي كشور است اعالم ميدارد

در پايــان اتحاديــه تــشكر و ســپاس فــراوان خــود را از چگــونگي برگــزاري همــايش و 

نهـد  زبان و حضور مؤثر مسئولين استان در همايش را ارج مـي          نوازي صميمانه كانون مي   ميهمان

به ميزباني كانون وكـالي دادگـستري فـارس و بـا     ۱۳۸۷همايش بعدي در ارديبهشت ماه سال   

موضوع و محوريت تكريم وكيل دادگستري و نقش آن در تضمين حقـوق شـهروندي برگـزار            

.خواهد شد

به عنوان حسن ختام مراسـم در بـاب   ازيدكتر ميرجالل الدين كزپس از قرائت بيانيه،  

بـا  : بياناتي اظهار داشتند كه قسمتي از آن بدين شرح مـي باشـد            داد و دادورزي و دادخواهي      

درودي گرم از بن جان و دندان به شما گراميان دادآئين و دادشناس و داد پيـشه كـه در شـهر                    

د بينديشيد، به كار نغـز و باريـك       ايد تا هر چه بيش به دا      باستاني و تاريخي كرمانشاه گرد آمده     

من نازان و شادانم هم از اينكه در زاد بوم خود به سر مي برم و هم از اين كه ايـن       . دادگستري

ي داد دمـي چنـد   ام كه با گروهي از فرهيختگان و دانايان ايران زمين به بهانهبخت بلند را يافته  

ه سـرزمين فـر و فرهنـگ و فرهيختگـي         سخن بگويم، اگر سرزمين سپند و اهورايي ايران را ك         

برازد و سازگار مي افتد من بر آنم است بخواهيم به نامي ديگر نيز بناميم كه اين سرزمين را مي        
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دانم بـه راسـتي در هـيچ سـرزميني، در     تا آنجا كه من مي. تواند سرزمين داد باشدكه آن نام مي 

....واالست ارج و ارزش نداردهيچ فرهنگي، داد تا بدان پايه كه در ايران گرامي و 

و سرانجام همايش نهم با تمام فراز و فرودهايش به پايان رسيد، هيأت اجرايي ميهمانـان                

گرامي را به ديدن جاهاي ديدني كرمانشاه از جمله مجموعه باستاني طاق بستان بردند و آنچـه            

.درگاه وداع دادوستد مي شد بغل بغل، مهرباني، دوستي  و همدلي بود
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١سهم عدالت در تفسير قانون 

دكتر ناصر كاتوزيان 

استاد ممتاز دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

وكيل پايه يك دادگستري

موضوعي كه پيشنهاد شده تا دربارة آن سخن بگويم، با كمال درايـت انتخـاب شـده و در              

كـنم  اي است كه، اگر همان گونه كه پيشنهاد مـي واقع مركز تمام مطالعات حقوقي است ؛ شيوه   

سـهم عـدالت در تفـسير       « ايـن موضـوع     . شوددگرگون مي  دگرگون شود، نظام حقوقي كشور    

عدالت در تفسير قوانين چه نقش و سهمي دارد؟ آيا اعتناي به عـدالت مـا را بـه              . است» قانون

كند؟ ما چگونه كشد، يا به حقوق، زيبايي و شرافتي را كه سزاوار است اعطا مي هرج و مرج مي   

توانيم نظم و عدل را با هم جمع كنيم؟مي

كننـد، بـراي   ات ما شرم دارند كه بگويند راه حلي عادالنه است و هميـشه سـعي مـي              قض

رسـند  نويسندگان مـا بـه نـام عـدالت كـه مـي       . توجيه نظر خود، بگويند راه حلي قانوني است       

هـا از  اگر اين گونه توهم. گويي عدالت مترادف با هرج و مرج است       . شود  قلمشان شكسته مي  

روح است آغـاز تحـولي   عدالت همانند كالبد بيده شود كه حقوق بي    ذهن ما در آيد و نشان دا      

.مطلوب است 

اطاعت از . اي استاگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود ، كار ساده

شـود  قانون به وسيلة ژاندارمري، نيروي انتظامي و نظاميان خيلي بهتر از حقوق دانان انجام مـي     

دان در اين زمينه است كه از قواعد حقوق   بخشد، هنرحقوق شرافت مي  ولي، آنچه كه به حقوق    

پس جاي تعجب نيست كه به موضوع پيشنهاد . مركب راهواري جهت رسيدن به عدالت بسازد 

خواستند در خصوص تفسير حقوق سخن بگويم و      شده قيد عدالت را اضافه كردم، چرا كه مي        

.سير قانون من آن را تغيير دادم به سهم عدالت در تف

.١٣٨٤زمستان ،سخنراني در دانشگاه آزاد واحد مركزي . ١
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اي دربارة احتراز ناپذيري و ضرورت تفسير آغاز و در سـه بخـش ارائـه          بحث را با مقدمه   

:كنم مي

.بخش نخست به مباني تفسير اختصاص دارد ) ۱

.گوييم در بخش دوم از پيشينة نفوذ عدالت در تفسير سخن مي) ۲

.كنيم هاي تفسير را بررسي ميدر بخش سوم شيوه) ۳

مقدمه 

اهميت تفسير ضرورت و

معمـوالً دولتهـايي كـه بـا     : كنـيم براي نشان دادن اهميت تفسير، از قانون اساسي آغاز مـي          

آيند، براي اينكه نفوذي بين مردم پيدا كنند، حقوق و آزاديهـايي در قـانون       انقالب روي كار مي   

وند و شـ ولي، همين كه بر اريكه قدرت مستقر شـدند ، پـشيمان مـي       . كنندبيني مي اساسي پيش 

يكي تغيير قانون اساسـي و ديگـري   : براي اينكه اين حقوق را باز ستانند دو راه در پيش دارند    

تفسيرهاي بدعت آميز، تفسيرهايي كه بتواند قانون اساسي را از مسير طبيعي خود منحرف كنـد       

.و به دلخواه آنان سوق دهد 

. قانون اساسي را تغييـر داد    توان به آساني    گزينة نخست دشوار و بسته است، چرا كه نمي        

، كه همه از آن مثالهايي در ذهن زيرا، با تفسيرهاي بدعت آميز و نابجا . ولي مسير دوم باز است    

داريد ، و امروز موضوع اين سخنراني نيست، ممكن است قوانين را بـه سـويي ببرنـد، كـه بـا                  

رسد كه چرا به به ذهن ميبنابراين، اين پرسش منطقي   . مقصود نويسندگان قانون سازگار نباشد    

شود ؟هنگام نوشتن قانون از اين خطر پرهيز نمي

كند دليل احتراز ناپذيري خطر انحراف اين است كه طبع قانون و طبع هر حكم اقتضاء مي               

اول اينكه قانون  : كه بعد از مدتي اجراي آن دچار اشكال شود و اين ناشي از چند عامل است                 

كننـد  شوند و فكـر مـي  ص قانون را بسياري از قانونگذاران منكر مي      نق. يا ناقص است يا مبهم      

.اند راه حل تمام مسائل اجتماعي را در بر داردقوانيني كه وضع كرده

انديـشيدند و بـسياري از   ناپلئون همين فكر را مي كرد ، آلمانهـا هـم همـين گونـه مـي                

هـيچ قـانوني   . كننـد  شـتباه مـي  نويسندگان حقوق همين فكر را دارند و بايد بپذيريم كه همـه ا    
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هاي اجتماعي را در خود جمع كند ، حتي قوانين مذهبي  گنجايش اين را ندارد كه تمام راه حل     

اين توهم به خصوص در فقه و درباره قرآن هم ايجـاد شـده بـود در اوايـل انقـالب گروهـي                    

نابراين قانون مـا قـرآن   گفتند كه ما به قانون نياز نداريم و هر چه بخواهيم در قرآن است ، ب            مي

است و احتياجي به مجلس قانونگذاري نداريم و فقط بايد يك حكومت عدل اسالمي تـشكيل          

بينـيم از ابتـدا خريـداري پيـدا     اين فكر به ظاهر فريبنده است ولي وقتي دقت كنيم ، مي. دهيم  

گذشته از . اشد قرآن براي اين نازل نشده كه تمامي راه حلهاي زندگي اجتماعي در آن ب      . نكرد  

اين، سئوال مهم اين است كه قانون كامل چه قانوني است ؟ قانوني كـه بـراي نحـوة دسـت و             

صورت شستن، غذا خوردن، دستشويي رفتن ، اداره رفتن و كاركردن ، براي شما قاعده وضـع               

اقل انسان ع. كند و همه را به شما دستور دهد يا قانون كامل قانوني است كه انسان كامل بسازد      

و خردمند، انساني كه با عصاي عقل خود مسير سنگالخ زندگي را طي كند؟ قرآن از اين قبيـل          

.است 

ال رطـب و ال يـا بـسن اال    " كردنـد بـه آيـة ،        مخالفان مجلس براي كمال قرآن استناد مي      

در حالي كه اگر شما تفاسـير    . هيچ خشك و تري نيست ، مگر در كتاب مبين           " كتاب مبين   في

اه كنيد ، همه يك جهت و يك دل اعتقاد دارند كه مقصود از كتـاب مبـين قـرآن نيـست،         را نگ 

در آنجاست كه هيچ خشك و تري نيست كه ثبت نشده باشد  . مقصود لوح محفوظ الهي است      

هيچ لزومي ندارد ما چيزي را به قرآن نسبت دهـيم كـه       . و هيچ چيز از علم خدا بيرون نيست         

.قرآن كه كتاب قانونگذاري نيست ، مكتب انسان سازي است. ه است كتاب مبين براي آن نيامد

ماند و بعد از اينكه مدتي گذشت       وانگهي ، بسياري از مطالب است كه در قانون مبهم مي          

آيد و الزم است كه كسي آنها را هايي كه در قانون به كار رفته براي مردم غريب به نظر مي     واژه

را نشان بدهد و بگويد مقصود چيست؟معني كند و قلمرو و اجرايشان 

ترين قوانين قادر نيستند وضعي را به وجود بياورند كـه احتيـاجي بـه           ترين و بليغ  فصيح

قرآن روزي نازل شد كه اعراب شرافت . تر نداريم ما از قرآن كتابي فصيح    . تفسير نداشته باشد    

در آن . آويختنـد به كعبـه مـي     هاي ادبي و قصايد و شعرهايي بود كه       و هنرشان در ايجاد نوشته    

. اگر ترديد داريد نسبت به آنچه نازل كرديم يك سوره مثل آن بياوريد      : (كردروز قرآن ادعا مي   
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توانيد بياوريد، آنگاه از آتشي بترسيد كه هيزم آن از انـسانهاست،            اگر نياورديد كه هيچ گاه نمي     

ـ با وجود آن، مي). يعني از آتش جهنم بترسيد    ا چـه انـدازه در تفـسير و تعبيـر قـرآن      بينيد كه ت

اختالف ايجاد شده است ، چندان كه، به گفتة مشهور ، هفتاد و دو ملت ايجاد شد، حافظ هـم                

:گويد از اين اختالف مي نالد و مي

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چو نديدند حقيقت ره افسانه زدند

قضاوت حقوقدان اين چنين نيست همة آنها حقيقـت      . ولي اين قضاوت يك اديب است       

خوانيد ايد وقتي غمگين هستيد و ميشما ديوان حافظ را خوانده . را ديدند ولي از ديدگاه خود       

كنيد و وقتي خوشحال هستيد يـك معنـي ديگـر و زمـاني كـه گرفتاريـد       يك معني استنتاج مي   

.يد كناستنباط ديگر مي

كنـد كـه   بيند ، به همان چشمي نگاه ميفرزند كارگر با عينكي كه به چشم دارد دنيا را مي     

.كنند ، بچه كارفرما به چشمي ديگر كه متناسب با محيط زندگي او است خانواده اش نگاه مي

)تفكر در كاخ و تفكر در كلبه يكسان نيست: ( به قول فوئرباخ 

اين تهمت كه حقيقت . ن مذاهب مختلف را ايجاد كرده است هاي گوناگوبنابراين، ديدگاه

خواسـتند حقيقـت   اند و مـي را نديدند و همه در اشتباه هستند يا اين تهمت كه سوءنيت داشته            

اند كه حكم خواستههمه مي. دين را كتمان كنند احتياج به اثبات دارد و در واقع درست نيست         

صيح و بليغ و از اين همه اخبار معـصوم بـاز نتوانـستند            خدا را اجرا كنند ولي از همين قرآن ف        

اين همـه اخـتالف نتيجـة تفـسيرهاي مختلفـي      . استنباطي يكسان بكنند و همه به اتفاق برسند     

.است كه از اين كلمات انجام مي شود 

ماند و گذرد هم ناقص مياز سوي ديگر ، قانون به حكم طبيعت خود بعد از مدتي كه مي    

ها در بند زمانه چ قانوني نمي تواند اين موجود زنده يعني، جامعه را با زنجير واژه       هي. هم مبهم   

بنابراين، اگر قانوني   . آفرينداين موجود در حال حركت است و از خود قانون مي          . محبوس كند 

ممكن است بعضي . بينيم بعضي از راه حلها را ندارد  در زمان خود كامل باشد، بعد از مدتي مي        

بنابراين . داشته باشد ولي باز احتياج به تفسير و تعبير دارد و راه حلها روشن نيست          ضوابط را 
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توان قانون را طوري نوشت كه قابليت تفسير را نداشته باشـد بلكـه       نبايد چنين پنداشت كه مي    

بايد به اين فكر بود كه روش تفسير چه بايد باشد ؟ تفسير چگونه بايد باشد كه مـا را ، بـه راه          

مسأله را چنان كه شايسته است بايد طرح كرد نه آن طـور  . ت هدايت كندو منحرف نسازد  راس

به بيان ديگر ، صورت مسأله را نبايد پاك كرد و بگوييم وضع آرماني ايـن  . خواهدكه دلمان مي 

اي باشـد  است كه تفسير نكنيم ؛ بايد تفسير كنيم اين الزمة قانون است ولي بايد تفسير به شيوه       

.ا را به راه درست ببرد و منحرف نسازد كه م

كند ضرورت صدور حكم است قاضي و حقوقـداني         عامل ديگري كه تفسير را توجيه مي      

. تواند اعالم كند كـه متوقـف شـدم         هاي اجتماعي است به شيوة فقيهان نمي      كه در پي راه حل    

دانـستند  دنـد كـه نمـي   خوراي بر ميتوضيح آن كه فقيهاني كه خيلي متشرع بودند اگر به مسأله    

ولي اين راه . گفتند ما متوقفيم حل روشني براي آن پيدا كنند و راهي به حكم خدا بيابند مي         راه

از يك سو با قانون ناقص روبـرو  . قاضي بايد حكم دهد. توقف به روي قاضي بسته شده است     

دست بـه ابتكـار   تنها راه چاره اين است كه . است و از سوي ديگر تكليف دارد كه رأي بدهد     

.بزند و قواعدي كه با روح اين قانون ارتباط دارد و نزديك است به جاي قانون اجرا كند 

ارتباط بحث با مباني و منابع و منطق حقوق 

موضوع ديگر كه در اين مقدمه الزم است بگويم اين است كـه شـيوة تفـسير بـه مـسائل                  

مباني حقوق و از جهتي به منطق حقوق و خورد ؛ از جهتي بهگوناگوني در فلسفة حقوق بر مي

زيرا ، تفاوت مي كند كه ما حقوق را ناشي از قدرت دولت يا ناشـي  . از جهتي به منابع حقوق    

ها از فطرت انسان يا ناشي از تحوالت اجتماعي و وجدان عمومي بدانيم و هركدام از اين گزينه

تايج همان نظـر باشـيم و شـيوة متناسـب را            را اختيار كنيم براي تفسير قانون بايستي به دنبال ن         

.برگزينيم 

خيلي فرق مي كند كه ما منبـع حقـوق را   : موضوع به منابع حقوق هم ارتباط پيدا مي كند     

. قانون بدانيم يا بين قانون و حقوق تفاوت قائل نباشيم يا بگـوييم حقـوق منـابع زيـادي دارد                      

شود و يكي از آن آبها آبي است ته مي حقوق بسان استخري است كه آبهاي مختلف در آن ريخ         

كه از قانون سرچشمه مي گيرد، ولي اين بخش ناچيزي از حقوق است بسان خليجـي از يـك                  
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روية قضايي و عرف و عادت و عقايد نويسندگان و انديشمندان حقوقي ، و به عقيده           . اقيانوس

ـ . بعضي قواعد صنفي، در اجراي قواعد حقوق مؤثرند    ن منـابع باشـيم تفـسير    اگر ما پذيراي اي

.كند و براي فهم قانون بايد در پي تمام اين منابع هم بودقواعد هم فرق مي

مباني و عوامل مؤثر در تفسير: بخش نخست 

دو ارزش نظم و عدل

ارزش )۲ارزش نظـم و امنيـت در روابـط اجتمـاعي            ) ۱: در حقوق دو ارزش واال داريم       

خواهند از هـيچ يـك از ايـن دو ارزش    است كه نمي  بزرگترين مشكل حقوقدانان اين   . عدالت  

خواهنـد كـه نظـم جابرانـه را جانـشين      خواهند نظم را از دست بدهند و نه مـي بگذرند؛ نه مي  

گردد كـه  بنابراين تمامي گفتگوها دربارة روش تفسير در واقع دور اين محور مي           . عدالت كنند   

را آزاد نبينـد كـه بـه هـر طـرف كـه       چه كنيم كه نظم به جاي خود باقي باشد و قاضـي خـود     

.خواهد متمايل شود و در عين حال امكان اجراي عدالت هم وجود داشته باشد مي

ام كه تمام اشكال فلسفة حقوق در اين است كه بايستي با دو            بارها به اين نكته اشاره كرده     

به خاصان نشان دهد به عاميان نهيب بزند كه قانون را اجرا كنند و        : ندا و دو كالم خطاب كند       

اكنون من با خاصان روبرو هـستم نـه بـا        . كه چگونه از قوانين راهي به سوي عدالت باز كنند           

عاميان ، پس ، سعي مي كنم راهي را كه به عدالت منتهي مي شود به شـما عرضـه كـنم شـايد         

است مطرح انتظار ندارم كه مسأله جديدي كه در حقوق ما چند سالي . مورد استفاده قرار گيرد 

ها و مقاالتم بـر آن  در اين ساليان اخير در تمام سخنراني   . درنگ پذيرفته شود    شده يكباره و بي   

انـد  ام كه روش تفسير را از آن تنگناي تعصب انگيز كه حقوقدانان و قضات ما ايجاد كرده                بوده

.نجات بدهم و راه بازي را كه امروز دنيا به آن اعتقاد دارد نشان دهم 

كند ، چنـان كـه در سـالهاي    كند ولي كم كم جاي خود را باز مي       اه بي مانع اثر نمي    اين ر 

ها و حتي سياستمداران و قضات و ديگران جـاري  بينيم كه اجراي عدالت به همه زبان    اخير مي 

.كردند شود در حالي كه در سابق ، سخني از عدالت نبود و همه به اجراي قانون فكر ميمي

يست ؟مقصود از نظم چ
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مقصود اين . مقصود اين است كه قاضي منضبط باشد و در موارد مشابه يكسان داوري كند      

رسد و بدهكار بداند كه سرانجام بايد حـق طـرف را   است كه طلبكار بداند كه به حق خود مي        

.كند كه به اين طرف و آن طرف متمايل شود و طفره رود بدهد و بيهوده تالش مي

ت كه قواي سه گانه هر كدام به جاي خود انجام وظيفه كننـد و در    مقصود از نظم اين اس    

به طور خالصه ، ساختماني كـه بـه وسـيلة قـانون اساسـي               . جا نكنند   كار همديگر دخالت بي   

هاي جامعه به آن نظم مطلوب بگردد وانحرافـي  چرخ. ريزي شده به جاي خود مستقر باشد   پي

.در كارها نباشد 

فسيري مبتني است بر ايجاد نظم و بعضي روشها مبتني است بر      هدف بعضي از روشهاي ت    

شـود و سـرانجام بـه يـك     پس ، بحث روشها به دو بخـش اصـلي تقـسيم مـي     . ايجاد عدالت   

دراين مورد تحوالتي را كه اتفاق افتاده الزم مي بينم فهرست وار . گيري منتهي خواهد شدنتيجه

.تر مطالعه كنيد هاي مفصلبتوانيد دركتاتفصيل آن را مي. عرضه بدارم 

نفوذ نظم در روش تفسير 

رونـد قبـل از حكـم    براي ايجاد نظم، براي اينكه مدعي و مدعي عليه وقتي به دادگاه مـي      

كند، تفسيري كه قضيه را بدانند؛ براي اينكه قاضي آزاد نباشد ، تفسير ويژه اي ضرورت پيدا مي    

در تمام اين مكتبها اين مصلحت و هـدف  . ر است مبتني بر نظم و در جستجوي ارادة قانونگذا      

كنند و ديگـران هـم از   كنند و قضات اجرا مينمايندگان ملت قوانيني وضع مي  . دنبال مي شود    

. بايد راهي پيدا كرد كه مقصود نويسندگان قانون را بيابيم و آن را اجرا كنـيم  . آن اطاعت دارند    

، به همين جهت ، برخالف روية مرسوم كه اين          پس همه در جستجوي ارادة قانونگذار هستند        

اند ، با نظر كاربونيه كه يكـي از اسـتادان حقـوق مـدني     ها را تفسير لفظي يا تحليلي گفته   روش

ناميم زيرا آنچه در همـه اينهـا مـشترك    شويم و همه را مكتب رواني مي    فرانسه است همراه مي   

.است جستجوي ارادة قانونگذار است

ط ارادة قانونگذار هاي استنباروش

گوينـد ارادة آن  پيروان اين مكتب ، در جستجوي ارادة نويـسندگان قـانون هـستند و مـي              

پس بايد به دنبال اين مقصود باشيم كه چه اراده و . مقامي كه قانون را وضع كرده حجت است  
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تبـي كـه   از ك. نظري داشته است گفتگوي نمايندگان مجلس را ببينيم و از تاريخ استفاده كنـيم              

مورد استفاده آنان بوده بهره بريم و به اين نتيجه برسيم كه ارادة نويـسندگان قـانون چـه بـوده                      

كنـد و حـسن ديگـر آن ايـن     حسني كه اين روش دارد اين است كه نظم را رعايت مي          . است  

دة اند و اراخواستهشود كه طراحان قانون ميافتد و اداره مي   است كه قانون به همان مجرايي مي      

ولي عيب بزرگي هم دارد كه مهمترين آن دشواري پيدا . كند عمومي در همه حال حكومت مي    

گفتگوي نمايندگان گفتگـوي كـساني اسـت كـه بيـشتر آنـان از حقـوق              . كردن اين اراده است   

تـوان ارادة   شود كه از جمـع آنهـا نمـي        اطالعات كافي ندارند، در جلسة علني پيشنهادهايي مي       

اين ابهام هميشه وجود دارد و تشخيص ارادة قانونگذار را دشوار و            . ستنباط كرد   قانونگذار را ا  

.سازد گاه ناممكن مي

عيب دوم كه مهم تر از عيب نخست است ، چنين خالصه مي شود كه ، بر فرض كه مـا                

بتوانيم ارادة نويسندگان قانون را به دست بياوريم و كسب كنيم ، در جايي كه قانون كمي كهنه           

گذرد ، مثل اين است كـه جامعـه را   ه مثل قانون مدني كه هفتاد ، هشتاد سال از عمر آن مي      شد

خـواهيم راه حـل مـسائل امـروز جامعـه را بـا راه حلهـايي كـه در آن روز         ايم و مي  عقب برده 

بـراي  . شـود   كردند حل كنيم و اين باعث عقـب مانـدگي مـي           نويسندگان قانون مدني فكر مي    

. انديب اساسي تمهيداتي از ين قرار انديشيدهجلوگيري از اين ع

جستجوي ارادة قانونگذار كنوني : گام نخست 

كنند و بـه قـانون اسـتناد    گروهي به اين فكر افتادند كه ، در عين حال كه نظم را حفظ مي          

پـس، ايـن فكـر را دامـن زدنـد كـه، بـه جـاي                 . كنند، در روش تفسير تحولي ايجاد كننـد         مي

.نويسندگان قانون بايد در مقام جستجوي ارادة قانونگذار كنوني باشيم جستجوي ارادة 

در اين قـوانين  . از روزي كه قانون وضع شده تا به امروز قوانين مختلف را مالحظه كنيم     

از مجموع اين احكـام احـراز    . راه حلهايي وجود دارد و هر كدام معنا و مقصود و هدفي دارد              

ي چيست ؟ به عبارتي ديگر ، اگر اين مسأله در مجلس مقننه مطرح    كنيم كه نظر قانونگذار كنون    

شود چه نظري را قانونگذاران در اين خصوص ابراز مي كنند ؟
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از كهنگـي آن  ) ۲مستند قاضي قـانون اسـت   ) ۱راه حل پيشنهاد شده اين فايده را دارد كه       

اسـت و در نتيجـه راه    در اين شيوه ، قوانين جديد مـورد مطالعـه         . شود  حلها جلوگيري مي  راه

حلي است كه چنـد  حلي كه به دست مي آوريم هم نو و هم متكي به ارادة قانونگذار است راه               

انـد و كـارايي   تن از نويسندگان حقوقي فرانسه از قبيل كاپيتان و كولن و ديگران پيشنهاد كـرده     

.الزم را هم دارد 

مـا دو نـوع مـال       : يي آن كجاسـت     كنم كه ببينيد كارا   اي از دوران قضاوتم نقل مي     خاطره

.مال مثلي و مال قيمي . داريم 

در صورتي كه كسي مال ديگري را از بين ببرد ، به موجب قانون مدني ، اگر مثل موجود                 

ولـي ، در  . باشد، بايد مثل آن را بدهد و اگر بنايي را خراب كند بايـد مثـل روز اول بنـا كنـد               

اين تقدم بـين مثـل و قيمـت در قـانون     . د قيمت بدهد صورتي كه دسترسي به مثل نباشد ، باي     

.مدني مسلم است 

حال اگر قاضي بخواهد ارادة نويسندگان قانون مدني را اجرا كند در بعضي مسائل دچـار              

: كنم تا اهميت بحث روشن شودپرونده اي را كه در اين زمينه داشتم نقل مي     . اشكال مي شود    

بيل آن را تعمير كرده بود و براي مخارج تعمير طـرح دعـوا   اتومبيلي تصادف كرده و مالك اتوم    

وكيل طرف قضيه ، از دادگاه تقاضـاي تعيـين كارشـناس          . خواست  كرد و مبلغ هزينه را مي     مي

پـس ،  . كرده بود و كارشناس گفته بود كه اين اتومبيل به مثل صورت اول قابل برگشت است               

ي كه مالي به مثل صورت اول قابل بنـا كـردن و     بر مبناي نظر كارشناس ايراد كرد كه در صورت        

.دادن مثل ممكن باشد دادن قيمت ممكن نيست و دعواي قيمت بايد رد بشود 

اگر مـن  . به اين عنوان كه مدعي بايد مثل را بخواهد    . دادگاه ابتدايي دعوا را رد كرده بود        

الي نـدارد ولـي آيـا    گفتم كه حكم مطابق قانون است و هـيچ اشـك  هم در بند عدالت نبودم مي    

درست است كسي كه تصادف مي كند امكان تعمير آن را نداشته باشد ؟ و اگـر طـرف مقابـل                    

تميز مأمورين را نپذيرد و خسارت را ندهد ، اقامة دعوي كند و چندين سال بـه انتظـار حكـم              

ي بماند؟ در اين صورت ، وقتي كه بخواهند ماشين را به صورت اول در بياورنـد ديگـر ماشـين          

اين راه حل را چه بايد كرد ؟ اگر به ارادة نويـسندگان قـانون مـدني در     . است كه قيمت ندارد     
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كرديم ، جز اين راه حل راهي نبود ولي ، من همان زمان چون اين شـيوه   روز تصويب تكيه مي   

با اين هدف كه در متون و قوانين ديگر آيا قواعدي هـست           . را خوانده بودم از آن الهام گرفتم        

ه بتوان از آنها استفاده كرد و به جاي مثل قيمت داد ؟ك

در جستجو و استقراء در اين زمينه ، به بسياري از موارد ، از جمله قواعد كيفري و قوانين 

قـانون مـسئوليت    ۳مدني بسياري برخوردم كه حكم به قيمت داده بودند و از همه مهمتر مادة               

شده و مقرر كرده است كه نوع خسارت و نحـوة           مدني بود كه سالها پس از قانون مدني وضع        

از اين متن استفاده كردم و بـا شكـستن حكـم نخـستين در               . جبران آن در اختيار دادگاه است       

.دادگاه ابتدايي ، حكم دادم به خسارت آن كسي كه صدمه زده است 

ن پس تفاوت است ميان كسي كه دغدغة عدالت و فكر يافتن راه حل در ذهن او است بـا آ          

رسد ، راه حل كهنـه و بـا   به راه حلي كه مجري اراده مي: كه در پي اجراي ارادة قانونگذار است      

مسائل اجتماعي و با نيازهاي جامعه درتعارض است ولي ، راه حلي كه خواهـان عـدالت بـه آن                 

.رسد ممكن است راه حل مطلوبي باشدمي

يعني نخستين قدمي كه در راه : رجوع به آخرين ارادة قانونگذار در واقع يك تحول است  

انقياد محض به ارادة نويـسندگان قـانون مـدني برداشـته شـده ايـن اسـت كـه بـه جـاي ارادة              

تحوالت ديگري كه رخ داده در شيوة       . نويسندگان قانون ، ادارة قانونگذار كنوني جستجو شود         

.كشف اين اراده است 

توجه به هدف قانونگذار و عقل : گام ديگر 

تـوان ارادة  اي اعتقاد داشتند كه با صنايع ادبي و با تركيب خارجي قانون مـي         از عده در آغ 

بنـابراين، عبـارات   . چرا كه اين اراده در ظواهر عبارات آمـده اسـت           . قانونگذار را كشف كرد     

.تواند نشانة ارادة قانونگذار باشد ولي ساير منابع مشكوك استمي

كردند كـه در مـتن     به عنوان مثال بحث مي    : داختند  پربه همين جهت، به صنايع لفظي مي      

در عبـارت چـه معنـي دارد و ايـن عبـارت      " كه" قانون حروف اضافه و ربط چه معني دارد و        

شود و از نظر ادبي ، جملة گفته شده مجاز است يـا حقيقـت اسـت و    چگونه به هم مربوط مي 

.امثال اين ها 
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است و برخي تمامي مكـاتبي را كـه بـر نظـم        اين مكتب به نام تفسير لفظي شهرت يافته         

ايـن  . داننـد و ايـن درسـت نيـست     قانون تكيه دارند مبتني بر همين كاوش ادبي و لفظـي مـي        

بيني ادبي در بين فقهاي ما هم ديده مي شود و اگر دقت كنيـد تحـوالتي كـه در حقـوق      باريك

.فرانسه بوده در فقه ما هم ايجاد شده است

خواستند حكم تمام نيازها را در  مي. ي كردند و به دنبال نص بودند        اخباريون چنين فكر م   

به همين جهت ، علم معاني بيان ، علم ادبيات ، علم رجـال جـزء     . اخبار يا در آيات پيدا كنند       

.خواستند از راه ادبيات به روح قانون دست يابند مي. علومي شد كه الزمة اجتهاد است 

خواهنـد  ورد قوانين مذهبي وجهي دارد چـرا كـه آنهـا مـي    روش تفسير ادبي و لفظي در م     

ولـي مـا در جـستجوي ارادة       . حكم خدا را استنباط كنند و طبيعي است كه بايد محتاط باشند             

خواهيم بدانيم قانونگذار كنوني كه انسان و آسيب پـذير          ما مي . قانونگذار آن تعصب را نداريم      

.كنيم ما عدالت را فداي ارادة اينان نمي. خواسته و هيچ تعصبي هم نداريم است چه مي

به جاي : گام دوم به اين جا رسيد كه . بنابراين، براي يافتن ارادة قانونگذار تحول رخ داد  

ببينيد مـصالح و مفاسـدي كـه آن     . تكيه به متون قوانين، به هدف قانون هم توجه داشته باشند            

ما را به مصلحت مي رساند يا به مفسدت؟قانون را اقتضا كرده چيست ؟ آيا اجراي قانون ،

اين تحول در حقوق اروپا به طريق علمـي برجـسته شـده و كـامالً مـشخص اسـت ولـي           

بـسياري از فقهـاي مـالكي اعتقـاد دارنـد كـه       . شود هاي آن در حقوق اسالم هم ديده مي زمينه

و مصالح وضع   احكام دائر مدار علت و مصالح ومفاسدي هستند كه براي رسيدن به آن مفاسد             

بنيم كه اين تحوالت در ذهن فقهاي ما هم ايجاد شـده  اند تاريخ فقه را اگر مطالعه كنيم مي  شده

افتنـد كـه عقـل از منـابع تفـسير      آيد و به فكر آن ميدر مرتبه سوم پاي عقل به ميان مي  . است  

نابراين آنچـه عقـل   بدين بيان كه قانونگذار عاقل به لوازم عقلي كالم خود توجه دارد ، ب: است  

اختالف بين روش اخباريون و عقليون . كند در واقع حكم قانونگذار است  از قانون استنباط مي   

عقليون براي دست يافتن به حكم شارع به دنبال . در فقه هم در واقع بستگي به اين روش دارد 

بال مفاهيم ادبي و روند و اخباريون به دنبال نص و به دندخالت عقل در تفسير و فهم قانون مي 

روند و اين سلسله مدتها ادامه داشته است در قديم مرحوم صدوق و كليني تـا               ظواهر كالم مي  
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برسد به صاحب حدائق، در مقابل عقليون بودند كه براي يافتن معنـي قـانون از عقـل اسـتفاده           

ل روش از اين تاريخ است كه كم كم علم اصول ايجاد شد كه در واقـع علـم اصـو               . كردند  مي

.تفسير قواعد حقوق است و متوجه شدند كه قانون مفهوم دارد 

توان تركيب كـرد و از تركيـب   احكام جزئي را مي   . مفهوم موافق دارد مفهوم مخالف دارد       

نكتة قابل توجه اين است كه تا زمان شـهيد ثـاني و شـهيد اول ، اصـوالً         . آنها ايجاد قاعده كرد   

ولـي ،  . بود چرا كه مكتب ادبي و لفظـي حكومـت داشـت         قواعد حقوق ايجاد و نوشته نشده     

اي كـه در حقـوق وجـود دارد    وقتي حكم عقل به ميان آمد، بر اين شدند كه از قواعد پراكنـده         

. قاعده بسازند و اين قواعد را به مكلفان بگويند كه آسانتر بتوانند به حكم شارع دسـت يابنـد                 

تا آخرين قواعد فقه كه نوشته مرحوم    " وين نوشته شده  عنا" نوشته شد   " تمهيدالقواعد" بنابراين  

.باشدبجنوردي است كه در هفت جلد مي

بنابراين، در آخرين تحولي كه در جستجوي ارادة قانونگذار ايجاد شد ، سهم عقل بودكه ،             

. اي به عدالت است و بدين ترتيب ، راه ورود اخالق و عدالت به حقـوق بـاز شـد   راه و روزنه 

بـه قـول هوريـو يكـي از     . صحبت از اطاعت نبود صحبت از چيرگي بر قانون بـود   ديگر فقط   

روش تفـسير عبـارت از   (نويسندگان بزرگ حقوق عمـومي فرانـسه كـه شـهرت جهـاني دارد            

در طـول  ) تواند بر قوانين و رويه قضايي چيره شودتمهيدي است كه حقوقدان به وسيله آن مي 

روزي بردگـان بـه اربـابي رسـيدند و      : عوض شده اسـت      تاريخ، جاي بردگان و اربابان بسيار     

بشر ، در تمام دوران هميشه بردة منطق بـوده و پذيرفتـه اسـت         . روزي ديگر اربابان به بردگي      

منطق صوري راهبرد عقل باشد و او را هدايت كند ولي در عصر ما زماني رسيده كه ما منطق را 

.عدالت است برسيم به استخدام گيريم تا به هدفمان كه رسيدن به 

هاي عدالت اصالت قانون و نخستين جوانه: گام سوم 

اي به اين فكر افتادند كه، حال كه اين سـد شكـسته شـده و راه نفـوذ              در مرحلة بعد، عده   

عدالت به تفسير باز گرديده است، براي خود قانون صرف نظر از نويـسندگان آن ارجـي قائـل            

كه قانون را وضع كرد ديگر كارش تمام شده است و ما هـيچ        قانونگذار همين   : گويندباشند مي 

قانون، همانند هـر پديـدة   . انداي نداريم كه تا ابد بدانيم نويسندگان آن قانون چه خواسته      وظيفه
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بنابراين تمام اين تحوالت در معني قانون تأثير        . ديگري اجتماعي تابع تحوالت اجتماعي است       

.ر تفسير كنيم كه با تحوالت اجتماعي منطبق باشد دارد و ما بايد قانون را آن طو

متن ثابـت اسـت ولـي    . متن قانون و روح قانون: براساس اين نظر ، قانون دو چهره دارد  

.شود پس بايد اين تحوالت در نظر گرفته شود روح و معنا تابع تحوالت اجتماعي مي

گفتند قوانين شته است ميدر حقوق اروپايي، مكتب تاريخي در واقع همين سنخ فكر را دا           

قانونگذار وظيفـه دارد قواعـد را كـشف كنـد و     . زادة فكر كسي نيست كه آن را اعالم مي كند    

بنابراين ، وقتي قانون خود به خود، ايجـاد شـود،   . اجتماع خود به خود قانون را ايجاد مي كند     

در نتيجـه، بـا   . ء دارد بايد وجدان اجتماعي را جستجو كرد و ببينيم وجدان اجتماعي چه اقتضا    

اين نظر در واقع از قانون بريدند و تنها ساية قانون را بر سر خودشان حفظ كردند تا نظم حفظ    

.شود ولي وجدان اجتماعي را در كنار آن پذيرفتند 

اي ديگر به جاي وجدان اجتماعي به حقوق فطري روي آوردند و بـراي اينكـه اسـم        عده

باالتر از قانون دولتي قوانيني وجود دارد عـالي كـه فطـرت انـسان و     : قانون از بين نرود گفتند  

كند بنابراين بايد به دنبال قوانين طبيعي رفـت و ديـد كـه آيـا     ذات روابط اشياء آن را اقتضا مي    

كنند و آيا با آن فطرت همگامي دارنـد يـا نـه ؟        قوانين وضع شده كشف از آن قوانين عالي مي        

.تفسير كرد كه با قوانين فطري تطابق داشته باشداي بايدقانون را به گونه

اين شيوه راهي براي رسيدن به عدالت است ، چون وسيله و راه تـشخيص قواعـد عقـل              

.است وعقل راهبرد و مركب براي رسيدن به عدالت 

تحقيق علمي آزاد 

كننـد  سرانجام جمعي ديگر به كلي از قانون بريدند و خواستند عدالت را به تنهـايي اجـرا          

در اروپا مكتب تحقيق علمـي آزاد را     » ژني  « . » علمي آزاد   « اينان مكتبي درست كردند به نام       

ما معلومات معيني داريم كه بايد مبناي كشف حكم قرار گيرد و از جملـه  :تأسيس كرد و گفت  

و معلومات غايي، معلومات تاريخي و معلومات قانوني، بايد آنهـا را تركيـب كنـيم         : آنها است   

.حلي از ميان آنها كه مطابق با مصالح جامعه باشد به دست آوريم راه
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اي دارد ولـي اگـر اجـراي قـانون بـه تحقيـق آزاد و علمـي از         اين مكتب ظـاهر فريبنـده     

شود كه آنچه مي خواهد از راه حلهاي غايي و تاريخي و ها كشيده شود، قاضي آزاد مي   واقعيت

شود، در حالي كه ما بـه  آن نيست و نظم فداي عدالت ميقانوني بدست آورد و چيزي جلودار    

.دنبال راهكاري هستيم كه نظم و عدل را با هم داشته باشيم 

آميزة نظم و عدل : منطق خطايي : نتيجه 

شود، منطـق حقـوق   به اعتقاد من ، بر خالف آنچه شهرت دارد و نتيجه گيري كه از آن مي 

. تنتاجي تنها نيست بلكه بيشتر منطـق خطـايي اسـت     منطق تحليلي و اس   . منطق رياضي نيست    

يابد كه قضيه چيست خـواه نـاخواه        وقتي قاضي يا حقوقدان با مطلبي روبرو مي شود و در مي           

. امگذاشته" عرفان حقوقي " كند كه نام آن را شود و عدالت را احساس ميحلي به او القا ميراه

كننـد ولـي   همه اين راه حـل را احـساس مـي    . شد  الزم نيست كه گيرندة اين الهام حقوقدان با       

تفاوت حقوقدان با ديگران اين است كه احساس او تربيـت شـده اسـت ، همـانطور كـه يـك                  

كنـد و  هنرمند نقاشي يا موسيقي زيبايي را آن گونه كه مردم عـادي درك مـي كننـد درك نمـي       

كند، از درون همان اس ميقاضي هم كه با نظام حقوقي آشنا است طبيعتاً آن عدالتي را كه احس        

كند به سـوي  ولي اين اشراف و اين عرفان حقوقي او را هدايت مي. نظام استخراج كرده است     

.عدالت 

درهمان قضيه كه مثال زدم ، همين جذبة عدالت باعث شد كه عقربة حركت فكر من بـه                   

ي بـه سـائقة   ولي اين تمام كار نيست، اگر بنا باشـد قاضـ     . سوي راه حل مطلوب هدايت شود       

عدالتي كه مي خواهد عمل كند و هيچ نظمي او را پاي بند نسازد هرج و مرج ايجاد مي شود و 

ولي بخش دوم آن را اصالح مي كند و آن اين است كه وقتي حركـت بـه     . رود  نظم از بين مي   

ذار سوي عدالت شد، تمام هنر حقوقدان در اين است كه بتواند آن راه حل عادالنه را به قانونگ          

ها را تركيب كند كه نسبت بدهد يا در استفادة از قوانين به نحوي آنها را كنار هم بچيند و قياس

عالم طبيعي مثل فيزيكدان يا طبيب براي ايجاد انرژي تازه يا  . بتواند آن نتيجه را به دست آورد        

نگ بـه زمـين   براي درمان بيماري آيا مي تواند از عوامل طبيعت جدا شود و بگويد كه مثالً سـ             

نيفتد؟ او محكوم اين عوامل و قوانين است منتها معني كشف اين است كه ايـن عوامـل را بـه                    
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نحوي در كنار هم قرار دهد و تركيب سازد كه به آن نتيجة مطلوب برسد آن انرژي را به دست 

.بياورد و آن بيماري را كشف كند 

هـايي بـسازد كـه منتهـي بـه      ياسكار حقوقدان ماهر هم همين است كه از تركيب قوانين ق 

عدالت شود و اگر به عدالت رسيد اين عدالت قابل استناد است و اگـر نتوانـست بـه عـدالت                    

.ماند كه با ظلم در افتاده است برسد فقط اين خشنودي و امتياز برايش مي

سعي من بر اين است كـه بـه قـوانين          « درمقدمة كتاب خانواده اين جمله را نوشته ام كه          

رام بگذارم و از آنها جدا نشوم ولي، وقتي با ستمي آشكار روبرو شوم هر چه در دسترسـم               احت

گـذرم و اگـر نتـوانم    كوبم تا از رونق و جال بيفتد اگر بتوانم از آن مياست بر سر آن قانون مي  

».امالاقل اين رضايت را دارم كه با ظلم در افتاده

ما پيشنهاد مي كنيم روشي است كه نظم و قاضي هم همين حالت را دارد يعني روشي كه  

ساية عدالت ، رنگ عدالت و پرتو عدالت مثـل عقربـة قطـب نمـا مـسير                . عدل را با هم دارد      

سـازد  كند و استداللهاي حقوقي راه رسيدن به مقصود را فراهم مـي         حركت فكر او را معين مي     

.شود منتهي ميآورد كه به آن نتيجه يعني از آن استداللها راهي را فراهم مي

اعمال روش پيشنهاد شده در روية قضايي : بخش دوم 

شرح دعاوي را از خانواده، شروع مي كنم ممكن است كسي در تمام عمر اخذ به شـفعه                  

در آغـاز ايـن   . شـود  نكرده باشد ولي خانواده دارد و در خانواده به دنيا آمده و خانواده دار مي         

.تواند نكاح را فسخ كند مواردي كه مرد مي: كنيم يجستجو موارد فسخ نكاح را مرور م

كنيم يكي از اين بيماريها كه در قانون مدني از موجبات فسخ نكـاح بـه وسـيلة            فرض مي 

روزه در بيمارستان بر طرف شود ، آيا شما به فسخ نكـاح  ۳شوهر آمده است ، با بستري شدن     

به منطق قانون توجه كنيـد و تحـوالتي را    خواهيد قانوني باشيد و فقط      دهيد ؟ اگر مي   حكم مي 

دهيد بـه فـسخ نكـاح ، بـراي     كه در موضوع رخ داده نديده بگيريد، بايد پاسخ داد كه حكم مي  

كند اينكه مورد فسخ نكاح كامالً استثنايي است و حكم امري است و كسي كه تقاضاي فسخ مي

ار همين بوده است؟ولي آيا اين نتيجه عادالنه است و منظور قانونگذ. حق دارد 
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از طرف ديگر ، اگر همسري دچار ايدز شود و شما بخواهيد فقط قانون را اجرا كنيد ، آيا    

اما اگر . گمان منفي است توانيد آن را از موارد فسخ بگيريد ؟ پاسخ قانون گرايان افراطي بي      مي

رسـيد كـه هـم    حلـي ب  آن دغدغه عدالت در فكر شما باشد و درجستجوي اين باشيد كه به راه             

اي اسـتدالل كنيـد كـه هـدف         قانون را رعايت كنيد و هم به عدالت منتهي شود، بايد به شـيوه             

مقصود قانونگذار اين بوده است كه عيوبي كه غير قابل عالجند و به  . قانونگذار نيز تأمين شود     

يـسي قابـل   به عنوان مثال ، در طب بيماري پ     : زنند در اين گروه آيند      پيوند زناشويي آسيب مي   

شود درمان گردد آيـا مجـوز   عالج نيست اما اگر با خوردن چند قرص كه باعث رفع پيسي مي            

فسخ نكاح موجود است ؟ از طرف ديگر بيماريهايي وجود دارد كـه در سـابق نبـوده و اكنـون          

شود، پس، در حالتي كه شايع شده و مانع از زندگي مشترك و رابطه زناشويي بين زن و مرد مي

كنـد  اي رخ داد چه بايد كرد؟ اگر شما نتوانيد اينها را جمع كنيد راه حل فرق مـي     عارضهچنين  

بنابراين هرگاه قانوني باشيد به يك نحو عمل مي كنيد و اگر عادالنه فكر كنيـد بـه نحـو ديگـر      

:اينكه موالنا مي گويد 

)مغز را خالي كني اي بوالفضولچند از اين فقه و كالم و اصول (

همان قشريوني دارد كه فقط به فكر اجـراي متـون قـانوني هـستند و از عـدالت           توجه به 

گيرند و حقوقدان را  به آدمي مطيع تبديل   يعني از حقوق؛ عرفان و عشق و زيبايي را مي         . غافل

خـواهم ايـن فكـر را در شـما بـدمم كـه       كند؛ ولـي مـن مـي   آدمي كه فقط اطاعت مي   . كنندمي

متفكر و عاقل بايد سهمي در اجراي قانون داشته باشد با اجراي             حقوقدانان به عنوان موجودي   

شود ، در حالي كه اگر به فكر اجراي عـدالت نباشـيد   اين روش سهم شما در تفسير روشن مي    

.رويدبه بيراهه مي

:مثال ديگر 

به موجب قانون مدني در اصالحاتي كه شده براي اينكه نكاح واقع شود بايد زن و شوهر       

، اگر ما به دنبال مقصود قانونگذار رويم: ند ولي نكاح صغير با اجازة ولي صحيح است   بالغ باش 

اند و بـراي  دادهماهه را شوهر مي    ۶در فقه اين رسم بوده كه پدر و جد پدري دختر          : گوييم  مي

پس، اگر ما  . اند و هيچ كس به اين اقدام اعتراضي نداشته است         گرفتهپسرشان به واليت زن مي    
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ر فقط قانون باشيم و از ارادة نويسندگان قانون مدني پيروي كنيم، درمقابل اين قانون بايد  طرفدا

ولي وقتي من اين ماده را ديدم مدتها به فكر فرو رفـتم و         . فقط زانو بزنيم و فقط اطاعت كنيم        

۶خواستم از نويسندگان اين قانون بپرسم كه آيا شما حاضر هـستيد دختـر  تأسف خوردم؛ و مي 

ي، او ارزشـي قائـل   ساله خـود زن بگيريـد ؟ و بـراي اراده   ۸ه را شوهر دهيد يا براي پسر      ماه

.رسد براي اينكه قانون است؟ در مقابل چنين متني چه بايد كرد ؟ راهي به نظر نمينباشيد

ولي من به اين فكر افتادم ، الاقل تا آنجا كه مي توانم ايستادگي كنم و گفتم كه در قـانون       

و مقصود اين است كه طرف نكاح بايد خود دختر يا پسر باشـد     " ولي  " ه كه با اجازه     گفته شد 

باشند و مفهوم نكـاح و  " مميز"كساني مي توانند طرف نكاح باشند كه  . و ولي آنرا اجازه بدهد      

. بنابراين بايد خود دختر و پسر نكاح را انجام دهند و ولي فقط اجـازه بدهـد   . طالق را بدانند  

سير را اطاعت به قانون القا نكرده بلكه همانطور كه من بيان كردم دغدغة اجراي عدالت                اين تف 

.بوده است 

:مثال ديگر 

فـرض مـسأله ايـن    . هبة مهر در زمان نكاح و قبل از نزديكي از طرف زن و شوهر است           

اي اينكه زن و مردي با هم پيمان زناشويي مي بندند و زن براي ابراز وفاداري به مرد و بر: است

بخـشد و  گذارد مهر را به شوهر مـي      نشان دهد در بند ماديات نيست و به اين پيوند احترام مي           

مشهور فقها اعتقاد دارند كه زن بايد نصف مهـر را  . دهد  شوهر قبل از نزديكي زن را طالق مي       

معروف يكي از قضات" هومز" اين شهرت منطقي هم به دنبال دارد و به نظر . به مرد برگرداند  

« : گويـد  در فقه ما دارد مي" شيخ مرتضي انصاري   " آمريكايي كه در حقوق آمريكا مقامي مثل        

هيچ كالمي نيست كه نتوان براي آن منطقي پيدا كرد و طرفين دعوا هـر ادعـايي داشـته باشـند           

.»انديشندمنطقي براي آن مي

بخشيد الي را به ديگري ميوقتي شما م: در اين جا هم از نظر منطقي حق با فقيهان است       

به اين معنا است كه در آن تصرف كرديد بنابراين تصرف در حكم قـبض اسـت بنـابراين چـه               

.كند كه آن را به شوهر ببخشيد يا به بيگانه فرقي مي



١٧٢٦و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

اگر زن مهر را گرفته و به مادر خود بخشيد آيا بايد نصف مهر را بر گردانـد ؟ بلـه پـس،          

منطق . مة او نيز همين اقضا را دارد و در حكم گرفتن تمام مهر استبخشش به شوهر يا ابراء ذ  

كند ولي از شما مي پرسم آيا اين راه حل شما صوري و منطق اطاعت از قانون اين را اقتضا مي   

كند؟ آيا اين راه حل در برابر نداي وجدان كه متأثر شده راه حلي مطلوب است كه را راضي مي

ا انكار و پاسخ منفي وجدان و اخالق براي شما ارزشي نـدارد ؟ اگـر   ما را به نجات برساند؟ آي 

.ارزشي ندارد كه من با شما سخني ندارم اگر دارد بايد به فكر راه حل باشيم

از نظر منطق عرفي ، كسي كـه چيـزي   : اوالً : دراين صورت اين راه بر ما تلقين مي شود         

اين عطيه با اين شرط ضمني همراه بـوده  : نداده ، چگونه مدعي پس گرفتن آن مي شود ؟ ثانياً  

كه نكاح دوام پيدا كند نه اينكه شوهر مهر را بگيرد و طـالق بدهـد و بعـد نـصف آن را پـس                   

اين راه حل از . از تقلب به قانون و از سوء استفاده نسبت به حقوق بايد جلوگيري كرد          . بگيرد

اطاعت قانون ؟ از احترام به قانون ؟ از به شود ؟ از اجراي قانون ؟ ازچه منبعي به ما تلقين مي     

استخدام گرفتن منطق براي رسيدن به عدالت ؟

ام و مثال ديگر، به عنوان يك پيشنهاد كه ساليان دراز است در حقوق خانواده مطرح كرده              

پذيرد، حلها سرانجام به اين امر منتهي مي شود ولي امروز رويه قضايي آن را نميمطمئنم كه راه 

كند اين حق مـرد اسـت ، در   رويه قضايي تصور مي. است كه مرد براي طالق دادن دارد    حقي

حالي كه بايد ديد رياست شوهر بر خانواده و حقوقي كه به شوهر داده شده هدفش چيـست ؟       

آيا هدف ارضاي حس خودخواهي مرد است ؟ يا هدف تحكيم خانواده است ؟

دانـيم و ايـن   را دارند كه ما مرد را برتـر از زن مـي  آيا شرع يا قانون هيچ كدام اين اعتقاد      

تري كه پيدا كـرد بـه   تواند همسرش را رها كند و آغوش گرمموجود برتر هر وقت بخواهد مي     

.اگر اين را بگوييد به قانونگذار نسبتي داده ايد كه شايستة او نيست . آن پناه برد

قـع يـك روح خيـالي را در نظـر         به طور معمول وقتي اسم قانونگذار را مـي بـريم در وا            

ايـن  . كند و به عـدالت توجـه نـدارد    آوريم كه به جز عقل و منطق به چيز ديگري فكر نميمي

ها را مي بيند و اي نهاد كه با چشم باز واقعيت  غول خيالي را بايد شكست و به جاي آن فرشته         
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اسطوره نگاه داشت تا به نـام  اي را به عنوان بايد روح چنين فرشته. انديشد به عدالت زمانه مي   

.او از ظلم و ستم پرهيز شود وعدالت تأمين گردد 

دهد ولـي اگـر ايـن    اگر طالق زن ، حق شوهر باشد او هر زمان بخواهد زن را طالق مي              

مثـل كـاري اسـت كـه     . اختيار به مناسبت حفظ خانواده باشد آن گاه قابل سوء استفاده اسـت        

مـورد  اگر مدير اداري شخص كارمندي را بي    . دهد  انجام مي  اشمديري بر خالف مصالح اداره    

نـاروا ايـن كـار را كـردي؟ چـه جهـت             : از خدمت منفصل كند ديوان عدالت مي تواند بگويد        

شوهر هم مدير خانواده است در واقع رياسـت يـك تعـارف         . معقولي داشته اين كار را كردي       

نواده بر عهدة شوهر است پس اين حقـي   كنند تكاليف مربوط به ادارة خا     است كه به شوهر مي    

كه به شوهر داده شده قابل سوء استفاده است و دادگاه در صورتي كه تـشخيص بدهـد كـه او               

.كند تقاضاي او را رد كند يا الاقل او را به دادن خسارت محكوم سازد استفاده ميسوء

ديدن من آمدند يكي زماني براي سخنراني به دانشگاه اصفهان رفته بودم، قضات استان به          

نظريه شما را ضمن رايي اعالم كردم و تقاضاي طالق شوهر را به دليل (از آنان به من گفت كه 

و رأي خود را به من نـشان داد خيلـي خوشـحال شـدم كـه              ) سوء استفاده از اختيار رد كردم       

و عدالت بر اي ، حتي اگر به اندازه سر سوزن باشد ، در دل دادرسان ايجاد شده   سرانجام رخنه 

.آن تكيه زده است 

به گمان من ، اگر رود خروشاني در حال گذشتن است و در دست شما يك سنگ ريـزه،   

هـا جمـع مـي شـود سـدي         از پرتاب اين سنگ ريزه خودداري نكنيد زيرا روزي سـنگ ريـزه            

ولـي  . اين رأي در ديوان عالي شكسته شده بـود     . سازد و مسير رودخانه را عوض مي كند         مي

استفاده اختياري قابل سوء" طالق دادن " همين كه در فكر يك قاضي اين پيشنهاد رخنه كند كه 

.است خود غنيمت بزرگي است 

قانون اساسي هيچ كس حق ندارد حق خود را به وسيلة اضرار به غير قرار                ۴۰طبق اصل   

. كنـد  گيري مـي  دهد و دادگاه همين كه اضرار را تشخيص داد و غيرعادالنه دانست از آن جلو              

.آورد و با هيچ شرع و قانوني منافات ندارد اين زمينه برابري نسبي حقوق زن ومرد رافراهم مي
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سـاليان دراز شـوهران زنـان را طـالق     . آنچه مرا به اين راه حل رساند اجراي قانون نبود      

وده است اما وقتي    اين سنت قانون گرايان ب    . فرستادند  دادند وطالق نامه را غياباً برايشان مي      مي

افتيم كـه راه حـل ديگـري بيـابيم كـه از      بينيم ، به فكر ميكه اين اختيار را از روزن عدالت مي       

.دار و تنگناي قانون رها شويم و به عدالت روي بياوريم وگير

:مثال ديگر 

اي را به چهارميليون تومـان  در دادگاه شهرستان قاضي بودم سند خريدي را ديدم كه خانه  

۴فروشنده در سند ملتزم شده بود ظرف . عامله كرده بودند و هنوز برق خانه وصل نشده بود         م

روز بعـد وصـل شـده بـود و انـدكي تـأخير          ۳-۴ماه منزل را تخليه و تحويل دهد ، ولي برق           

ميليون تومان فروشنده از دستور اجـرا بـه          ۴خريدار اجراييه صادر كرده بود براي مبلغ        . داشت

.يت كرده بود و درخواست ابطال اجراييه را خواستار بود دادگاه شكا

قانون مدني ، اگر وجه التزامي در قراردادي ذكر شود قاضي حـق نـدارد             ۲۳۰مطابق مادة   

كنند و دادگاه فقط طرفين خسارت مقطوع خود را قبالً تراضي مي     . به كمتر يا بيشتر حكم دهد       

.كند اجرا مي

رد ؟ آيا اين درست است كه يك نفر هم خانه را بگيرد و هـم  در برابر اين متن چه بايد ك   

ميليون خسارت معادل كل بهاي معامله را ، يعني معامله اي انجام شود كه عوض و معـوض           ۴

من شبيه اين را در فقه ديده بودم و راه حلي كه مخـالف آن بـود         . در كيسه يك نفر قرار گيرد       

:موضوع از اين قرار بود : تم اجرا كردم اي كه دربارة همين موضوع داشدر پرونده

اطالع وكيل زرنگ زن در روز آخر عده بي. مردي ، زنش را طالق مي دهد به طالق خلع 

ولي مرد حق رجوع نداشت چون عده تمام شده بود و فديه در . شوهر به فديه رجوع كرده بود  

تجوي اين فرع در متون فقه، روزي كه به اين پرونده بر خورد كردم ، در جس        . برابر رجوع بود    

داد در معامالت معوض ، از جمله طالق خلـع ،  شرحي را در مسالك االفهام ديدم كه نشان مي    

اين عادالنه نيست كه عوض و معوض در كيسة يكي از دو طرف قرار گيرد و مبادله را مختـل                  

ه گفتـة مـشهور   دهـد كـ  دهند  اين مثال نـشان مـي  گويند فقها به عدالت اهميت نمي   مي. سازد  

.است يعني عادالنه است" اوجه "گويند درست نيست بسياري از راه حلها كه مي
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من به همين عنوان در آن مورد رأي دادم كه رجوع به فديه درست نيست و رجـوع بايـد       

.در زماني انجام شود كه طرف مقابل هم امكان رجوع را داشته باشد

خواسـتم بـه گونـه اي از ايـن فكـر         دل ثمن مـي   در پروندة فروش خانه و وجه التزام معا       

مدتها در فكر بودم ، براي من آسان بود كه بگويم وجه التزام مطابق مـادة      . عادالنه استفاده كنم    

كرد و اميدوارم شـما را هـم   تعيين شده و اين اجراييه درست است اما اين مرا راضي نمي        ۲۳۰

.راضي نكند

به راه حل مطلوب رسيدم بدين توضيح كـه ، چـون   سرانجام، با استفاده از اصول حقوقي   

تعهدي كه فروشنده براي وصل كردن برق كرده است تعهدي بوده كه ديگري بايد انجام دهد و 

او امكانـات الزم را بـراي   . دهد كه تعهد است به وسيله نه تعهد به نتيجـه    ظاهر قضيه نشان مي   

نبايد هيچ وجه التزامي بپردازد و اجراييه وصل برق انجام داده ، پس به تعهد خود عمل كرده و      

.باطل است 

دادم و هزار تومان بود، به اين شكل رأي نمي۱۰كنم كه اگر وجه التزام    اين را اعتراف مي   

هزار تومان را بدهد چون تقصير كرده است اگر وجه التزام مبلغي عادالنه بود به ۱۰گفتم كه مي

لت در خطر افتد جذبه عدالت باعث تعيين حركت مسير دادم ولي وقتي عدااين شكل رأي نمي 

.گردد فكر قاضي مي

ولي، همان گونه كه گفته شد ، در مرحلة دوم قاضي بايد مهارت خود را نشان دهد و راه           

.اي كه هم نظم حفظ شود و هم عدل حل عادالنه را به قانونگذار نسبت دهد به گونه



١٧٣٠و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

ات جاني و بدني از طريق حقوقيمطالبه خسارات ناشي از صدم
اندام شاهپورنيك

كارشناس ارشد حقوق رئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

:مقدمه

رد هايي كه از بدو تشكيل حكومت اسـالمي در ايـران تـاكنون مـو              يكي از موارد و پديده    

بحث و گفتگو و اختالف بوده و موجب ابراز نظريات متعدد و گوناگون شده مبحث ديه است       

مبني بر اينكه ماهيت ديه چيست؟ مجازات است يا مالي است براي جبران خسارت و يا اينكه               

اي است از اين دو اگر مجازات است پس چـرا پـس از دريافـت از جـاني بـه        اختالط و آميزه  

اي براي جبران خسارت است پس چرا در قـانون مجـازات   اگر وسيله. ميشود مجني عليه داده   

اسالمي در زمره مجازاتها قرار داده شده است پاسخ به اين سؤاالت و قائل شدن به هر يـك از     

مثالً اگر محكـوم بـه، مـالي اسـت بـراي جبـران              . موارد مزبور آثاري را در پي خواهد داشت         

آنجائيكه بجاي قـصاص ، ديـه       (ه مرتكب جنايت بر نفس      خسارت، تكليف مجازات مجرمي ك    

يا عضو جرح شده چيست ؟ اگر مجازات است پس تكليف         ) تعيين ميشود يا ديه گرفته ميشود     

جبران خسارت وارده به شخص يا اموال اعم از مادي و اعتباري و معنوي چه ميـشود؟ دامنـه                   

اي قائل به مجـازات  يت كرده و عدهاختالف آنچنان گسترده است كه حتي ميان فقيهان نيز سرا        

توان عالوه بر صرف براي ديه شده و نتيجتاً معتقدند كه ديه به اصطالح ليس و ِاال نيست و مي              

اي ديگـر اعتقـاد دارنـد ديـه     عـده . اي را كه مازاد بر ديه است جبران نمـود     آن خسارت وارده  

مرتبط با آن است عالوه بـر ديـه   نمايد و نميتوان خسارت ديگري را كه وارد شده و كفايت مي 

پـردازيم يكـي مطالبـه    حال در خاتمه با فراغ از مقدمه به بررسي دو موضوع مي         . دريافت كرد   
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جبران خسارت مازاد بر ديه در بعد و جنبه رسيدگي كيفري و ديگري مطالبه جبـران خـسارت      

.ناشي از صدمات بدني در بعد و جنبه صرف حقوقي 

تعريف و كليات 

اي براي جبران خسارت و بـا  حسب اينكه ديه مجازات صرف و محض باشد يا وسيله    بر  

پرداخت آن خسارت وارده جبران گردد، به عبارت ديگر ماهيـت آن چيـست واجـد تعـاريف                 

درقانون مجازات اسالمي هم از آن بعنوان مجازات نام بـرده    . متعدد و خاص خود خواهد شد       

عليه يـا بـه   جنايت بر نفس يا بر عضو حسب مورد به مجنيو هم آنرا مالي دانسته كه به سبب       

اي از مواد از كلمـه خـسارت ، جبـران خـسارت و     و در پاره. ولي يا اولياي دم او داده ميشود     

ضامن و ضمان نام برده شده است كه از تلفيق مواد قانون مجازات اسالمي در بـاب ديـات دو        

.گردد يجانبه بودن ديه يا ذوجنبتين آن استنباط م

: مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است « : قانون مجازات اسالمي آمده ۱۲در ماده 

.مجازاتهاي باز دارنده -۵تعزيرات -۴ديات-۳قصاص -۲حدود -۱

ديه مالي است كه از طرف شـارع بـراي    «همان قانون ديه را اينطور تعريف كرده         ۱۵ماده  

ديـه مـالي   «: قانون مرقوم نيز در مقام تعريف مقرر نمـوده       ۲۹۴ماده» .جنايت تعيين شده است   

.است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود 

جنايت اعم از اينكه به مباشرت انجام شود يـا   «گويد  قانون مجازات اسالمي مي    ۳۱۶ماده  

.» ب موجب ضمان خواهد بودبه تسبيب يا به اجتماع مباشر و سب

هرگـاه طبيبـي گـر چـه حـاذق و متخـصص باشـد در           «همـان قـانون آمـده        ۳۱۹در ماده   

كند هر چند با اذن مريض يا ولي  هايي كه شخصاً انجام ميدهد يا دستور آن را صادر مي          معالجه

.» او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

ند لمعه و شرايع تعريف خاصي از ديه نشده و عمدتاً به موارد آن اشـاره    در كتب فقهي مان   

مراد از موارد ديه بيان آنچـه  : در كتاب اللمعه الدمشقيه در كتاب ديات چنين آمده        . شده است   

را كه در آن ديه واجب ميشود از انواع قتل و در حقيقت ديه اصالتاً در قتل خطا محض و شـبه      
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در مورد قتل عمد از ديه احتراز شده مگر اينكه بين قاتل و اوليـاء دم بـه            و  . عمد ثابت ميشود    

١.ديه صلح و تراضي شود

در كتاب شرايع االسالم در مباحث كتاب الديات به اقسام قتل و مقادير ديات اشاره شـده      

هر چند از تعيين ديه و نوع عمل اعم از عمد وغير عمـد     . و تعريف خاصي از ديه نشده است        

شبه عمد و خطاي محض و جنايت بر نفس و عضو ومنافع ميتوان از عبـارات و بيانـات      شامل

لكن در هـر صـورت مـستقالً از ديـه           . آنان تعريف ديه و ماهيت آنرا استنباط و استخراج كرد           

.تعريفي نشده است 

و هِي جمـع الديـه بتخفيـف        : امام خميني در تحرير الوسيله ديات را چنين تعريف كرده           

علي الحرفي النفس اَومادونها، سواء كان مقـدراً اَوال، و ربمـا   يةاء، و هي المال الواجب بالجنا الي

سيمي غير المقدر باالرش و الحكومه، و المقدر بالديه و النظرفيـه فـي اقـسام القتـل و مقـادير                      

يـا  جمع ديه با تخفيف     » ديات« .الديات و موجبات الضمان و الجنايه علي االطراف و اللواحق           

شـود، چـه   باشد و ديه مالي است كه به جنايت بر حردر نفس يا پايين تر از آن، واجب مـي     مي

مقدر باشد يا نه و چه بسا غير مقدر به ارش و حكومت ، ومقدر به ديه ناميده ميشود و نظر در        

٢.آن در اقسام قتل و مقدارديات و موجبات ضمان و جنايت بر اعضا و ملحقات است

: اي از مراجع تقليد بدين شرح استيت ديه نظريه عدهدر مورد ماه

:اله محمدتقي بهجت نظريه آيت

آيا جعـل ديـه از طـرف شـارع          ) الف: (درباره ماهيت ديه دو سؤال به اين مضمون شده          

مقدس به عنوان مجازات بوده و يا نوعي جبران خسارت تلقي شده است ؟

يت در پاسـخ بـه سـؤال فـوق تـأثيري      آيا عمد، شبه عمد يا خطاي محض بودن جنا        ) ب

ديه عنوان مستقلي است كه به مناسب مورد ممكن است به يكـي از آن دو اشـبه        : دارد؟ پاسخ   

.باشد

۱۰۵الدمشقيه، جلد دهم، صفحهاللمعة، ّلشهيد او. ١

.تحرير الوسيله جلد چهارم ذيل عنوان كتاب الديات . ۲
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جعل ديه هر دو عنوان را دارد ، فرقي بين اقسام قتل :نظريه آيت اهللا ميرزا جواد تبريزي     

. ندارد 

چون قابل گذشت و عفو است ظـاهراً  در ديه:نظريه آيت اهللا لطف اهللا صافي گلپايگاني      

جنبه شخصي و حقوقي منظور است ولي طبعاً حكم فايده انتظامي و جزايي و جنبه مـصلحت                 

.عمومي نيز دارد و ظاهراً در خطاي محض همان جنبه شخصي و حقوقي ملحوظ است

حكمت آنرا به صورت كلي نميتـوان بيـان كـرد و             :نظريه آيت اهللا محمد فاضل لنكراني     

يد هر دو مورد مذكور دخيل باشد يا نوعي عامل بازدارنده از ارتكاب جرايم دخيل در حكم        شا

.كند در مورد سؤال ب پاسخ داده، خير از اين جهت فرقي نمي. ديه باشد 

از مجموع منابع موجود فقهي استفاده ميشود كه هم  :نظريه آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي     

.باز دارنده و تفاوتي در ميان اقسام جنايت نيست جبران خسارت است و هم يك عامل

١.دانسته نيست شايد هر دو باشد :نظريه آيت اهللا سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

از مجموعه نظريات مزبور و تعاريف ارائه شده قانوني و فقهي قدر مسلم و متقن اينـست   
و امـري  . گيـرد  آن تعلق مي كه ديه مالي است براي خسارت بدني بر نفس يا عضو و يا منافع             

بديهي و روشن است كه صدمات بدني اعم از آنكه منجر به قتل يا صدمات و جراحات بـدني           
و يا نقص عضو و زوال منافع شود، غير از صدمات ديگري است كه ممكن است در اثر ايـراد                 

حاليكـه  از باب مثال اگر كسي دست يك نقاش هنرمند را در         . جرح وصدمه به فرد وارد شود       
قلمي گران قيمت در دست دارد و مشغول نقاشي تصويري گرانبها و ذي قيمت است و اتفاقـاً           
در انتها و خاتمه انجام كار اثر نفيس مزبور باشد بشكند و در اثر آن نقاش از ادامه كار باز بماند 

صـدمه  و نتواند براي مدت مديدي به نقاشي و ايجاد و خلق اثر هنري بپـردازد و همـان ايـراد      
منجر به شكستگي سبب شود تا وي نتواند قلم و تصوير گرانبها را حفظ كنـد و در آن هنگـام                
مثالً در اثر حريق يا سيل وسايل كار و تصوير با ارزش از بين رود به نحوي كـه اگـر دسـتش                 

القاعده طبق تعريف و عنوان ديه ، ديه شد ميتوانست آنها را حفظ كند علي    دچار شكستگي نمي  
و در اينجا است كـه ايـن   . اً براي جبران صدمات وارده به عضو در نظر گرفته شده است            صرف

ات فوق از جلد اول مجموعه آراي فقهي قضايي در امور كيفري مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه اسـتخراج شـده      نظري. ١

.است 
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هاي درمـان،  شود كه ، تكليف ديگر خسارات وارده چه ميشود ؟ تكليف هزينه        سؤال مطرح مي  
ضرر و زيان حتمي و مسلمي كه در اثر بيكاري وارد شده چه خواهد شد؟

صر از جبران ديگر خسارات وارده چشم پوشيد و     اي مخت آيا ميتوان به صرف دريافت ديه     
گفت خسارت و ديگر ضرر و زيانهاي وارده جبران شده است؟ آيا اكتفاء نمودن بـه پرداخـت           

جبـران  : ديه با ديگر اصول مسلم فقهي و حقوقي كه مورد تأييد عقـال عـالم اسـت مثـل اصـل       
بايد بدون جبران بمانـد    حتمي ضرر و زيان و خسارت وارده يا اينكه هيچ خسارت و ضرري ن             

، يا اينكه هر كس مال ديگري را تلف نمود يا به شخصي ضرر و زيان جـاني و            )قاعده الضرر (
بايست از عهده مالي و حيثيتي وارد كرد حسب مورد از باب اتالف يا تسبيب ضامن است و مي

واردي است كه گيرد؟ همه اينها مسائل و مجبران خسارت بر آيد، در تعارض و تغاير قرار نمي       
. بايست به آنها پاسخ منطقي و اصولي منطبق با موازين عقلي و حقوقي و قانوني داده شود                مي

.در اين مقاله سعي ميشود تا در جاي خود به بررسي آنها پرداخته شود 

مطالبه خسارت مازاد بر ديه از ديدگاهها و زواياي مختلف: مبحث اول 

ي و ديدگاه فقها از نقطه نظر فقه: گفتار اول 

به طور كلي سئواالتي به شرح ذيل از آقايان فقها شيعه شـده كـه هـر يـك بـه آن پاسـخ               

.اند داده

:سؤال اول 

در مواردي كه براساس دستور شارع مقدس ، بهبود جراحت يا نقص عضو ، ميزان ) الف  

يا مجني عليه ؟هاي درمان به عهده جاني است دهد، مخارج و هزينهديه را تغيير مي

هاي درمان بيش از مقدار ديه عليه باشد، در مواردي كه هزينهچنان چه به عهده مجني) ب

گونه در اين(مأخوذه است، آيا راهي براي جبران خسارت زايد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟

)هاي درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد موارد چه بسا هزينه

نظير شكستگي ستون فقرات كه ديه كاملـه دارد، طبـق فتـواي فقهـاي             در مواردي كه  ) ج

اي معالجه شود كه اثري از جنايـت بـاقي نمانـد، جـاني بايـد            عظام اگر اين شكستگي به گونه     
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بـه  (در اين گونه موارد فعليت درمان و اصالح مالك است يا قابليت آن              . يكصد دينار بپردازد    

از ابتدا ديه كامل بـه عهـده جـاني قـرار ميگيـرد و جـاني        اين معني كه اگر فعليت مالك باشد      

دينار به او پس داده ۹۰۰باشد كه پس از اصالح و خوب شدن موظف به پرداخت تمام ديه مي 

اش اگر چـه ذمـه  . (را بپردازد) دينار۱۰۰(ماند كه پس از معالجه ، ديه مقرره       ميشود و منتظر مي   

ت درمان مالك باشد از همان ابتدا، ذمه جاني به يكصد ولي اگر قابلي) به كل ديه مشغول است 

.شود دينار مشغول مي

.       بـه عهـده جـاني نيـست واهللا العـالم      : الـف  :پاسخ آيت اهللا لطف اهللا صافي گلپايگاني    

.رسد راهي به نظر نمي: ب 

دار در مق: ب. عليه است بر عهده خود مجني: الف :پاسخ آيت اهللا محمدفاضل لنكراني 

.زايد احوط مصالحه است و اجبار جاني بر پرداخت آن صحيح نيست 

ها بيش از مقدار ديه باشد زايد بـر  اگر هزينه: الف :پاسخ آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي       

.ظاهر ادله فعليت درمان است : ج . از جواب باال معلوم شد : ب . آن بر عهده جاني است 

هزينـه مخـارج درمـان كـه        : الف و ب     :وسوي اردبيلي   پاسخ آيت اهللا سيدعبدالكريم م    

اگر شارع خـود تخفيـف نـداده باشـد بايـد ديـه       : ج  . مازاد  بر ديه باشد به عهده جاني است          

.منصوصه داده شود 

:سؤال دوم 

.درباره خسارت زايد بر ديه بفرماييد 

ـ آيا ديه همان خسارت است يا جاني بايد عالوه بـر ديـه ، خـسارت    ) الف   اي وارد ه

هاي درمان را بپردازد ؟عليه و كليه هزينهآمده به مجني

جايي كه مقدار ديه از خسارت بيشتر ، مساوي يا كمتر باشد چه حكمي دارد ؟) ب 

.بر جاني بيش از ديه مقرره نيست :پاسخ آيت اهللا محمد تقي بهجت 

هاي درمان را هم در ينهتوان هزدرموارد حكومت مي: الف :آيت اهللا ميرزا جواد تبريزي     

.در موارد ديه مقدره غير از آن چيزي بر جاني نيست : ب . نظر گرفت 



١٧٣٦و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

.        هزينـه درمـان عـالوه بـر ديـه بـر جـاني نيـست                 : الف   –ايآيت اهللا سيد علي خامنه    

.جايي كه ديه مقدر است همان ديه بر عهده جاني است :ب

جاني زايـد بـر مقـدار ديـه ، ضـامن           : الف و ب     –آيت اهللا لطف اهللا صافي گلپايگاني     

خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نيست ، بلي در جرح خطايي مادون السمحاق نسبت              

.عليه مصالحه كنندبه مخارج معالجه احتياط آن است كه جاني و مجني

داخـت  در مواردي كه ديه مقدره وجود دارد تنها ديـه پر     :آيت اهللا محمد فاضل لنكراني      

.شود و زايد بر آن چيزي بر جاني نيست مي

ديه جبران خسارت است ولي اگـر هزينـه الزم و    : الف   –آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي    

از : ب . تواند مقدار اضـافي را از جـاني بگيـرد    عليه ميضروري براي درمان بيشتر شود مجني     

.جواب باال معلوم شد 

به نظر اينجانـب خـسارات وارده اگـر         : الف –ردبيليآيت اهللا سيد عبدالكريم موسوي ا     

.حكم مسأله گفته شد : ب. معتد به باشد غير از ديه است و جاني بايد بپردازد 

در مواردي كه جنايت و آسيب رساندن بـه بـدن     : الف   –آيت اهللا حسين نوري همداني    

لجـه و مـداوا   شود در صورتي كه بهبود يافتن آن شـخص بـه معا    شخص موجب ثبوت ديه مي    

اي كه شرعاً مقرر گرديده است ،   احتياج داشته باشد الزم است كه جاني عالوه بر پرداخت ديه          

مخارج معالجه را نيز بپردازد ، بلكه اگر بواسطه آسيب و زخم ضررهايي نيز بر آن شخص وارد 

آن زخم و مثل اين كه چند روز از انجام كاري كه اشتغال به آن داشته است بواسطة . شده است

١.يا شكستگي بازمانده است را نيز جبران كنند

چنانچه مالحظه ميشود، در ميان نظريات فقها و منـابع معتبـر فقهـي در خـصوص مـورد            

اي خسارت مازاد بر ديه را روا و جايز عده. تشتت و پراكندگي آراء و اختالف نظر وجود دارد 

. اند يام بيكاري را نيز قابل جبران دانستهاي ديگر آنرا جايز، حتي خسارت ادانند دستهنمي

مركز تحقيقات فقهـي قـوه قـضائيه معاونـت       ) جلداول(استخراج از كتاب مجموعه آراي فقهي قضايي در امور كيفري           . ١

.آموزش و تحقيقات 
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اي كه در اينجا به ذهن ميرسد اينست كـه قـانون مجـازات اسـالمي دربـاره مطالبـه                    نكته

قانون اساسـي قاضـي مؤظـف اسـت     ۱۶۷و طبق اصل . خسارت افزون بر ديه مسكوت است       

د بـه منـابع معتبـر       كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابـد بـا اسـتنا                 

تواند به بهانـه سـكوت يـا نقـص يـا      اسالمي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي          

و ايضاً مطابق . از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد         اجمال يا تعارض قوانين مدونه    

ادگـاه بايـد   قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امـور كيفـري رأي د     ۲۱۴ماده  

. مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شـده اسـت      

دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قـانوني در خـصوص مـورد         

نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبـر حكـم قـضيه را صـادر نمايـد و دادگاههـا                  

توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مـدون از رسـيدگي بـه                  نمي

.شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند 

قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب با اضافه كردن  ۳همينطور در ماده    

قـضات دادگاههـا مؤظفنـد    : قـرر داشـته   اصول حقوقي به منابع معتبر اسالمي و فتاوي معتبر م       

در . موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فصل خـصومت نماينـد                 

صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصـالً قـانوني در قـضيه                   

اوي معتبر و اصـول حقـوقي   با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فت. مطروحه وجود نداشته باشد    

.....كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند 

بايـست  حال با توجه به مقررات قوانين مذكور در فوق به كداميك از فتـاوي مزبـور مـي             

رفتار و عمل كرد؟ اصوالً چه ضابطه و مالكي براي تشخيص معتبر بودن آن ارائه شده يا وجود   

توانند تـشخيص دهنـد كـه كـداميك از فتـاوي داده شـده در       ضات خود شخصاً مي   دارد؟ آيا ق  

اي از متخصـصين كـه در اينجـا    بايـست توسـط عـده   خصوص مورد معتبر است؟ يا اينكه مـي   

القاعده فقها و مجتهدين هستند تشخيص داده شود؟ بنظر ميرسد با توجه به اينكه نظريـات    علي

يقات فقهي قوه قضاييه منتشر شـده فتـاوي معتبـر آنـان     فقهاي مذكور در فوق توسط مركز تحق   

است و تمسك به فتاوي معتبر در جايي است كه راجع به موضوع اظهـار نظـري شـده باشـد                     
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بايست به نظريه كساني استناد نمود كه در مورد قضيه نظريه مثبت            بنابراين مي ). جنبه وجودي (

راثباتي دارد و راجـع بـه آن نظـري ابـراز     و ِاال به چيزي كه جنبه عدمي و غي        . و وجودي دارند  

زيرا چيزي كه وجود ندارد چگونه ميتوان از آن به عنوان    . توان استناد و تبعيت نمود      نشده نمي 

ممكن است گفته شود در هر صورت آن دسته از فقهايي كه نظـر   . نمود  امري وجودي اقتباس    

تـوان از آن  اند خود نظري است و مـي به عدم امكان و جواز مطالبه خسارت افزون بر ديه داده         

امـا  . تبعيت نمود و مطالبه خسارت مازاد بر ديه را نپذيرفت و آنرا مورد لحوق حكم قرار نداد          

اشاره قانون اساسي و قوانين عادي به منابع معتبـر اسـالمي و فقهـي و                . در پاسخ گفته ميشود     

از طرفي اگـر  . كم صادر شده باشد   فتاوي معتبر ناظر به موردي است كه راجع به آن فتوا و ح            

نهي از آن خود فتوي محسوب شود ، علي القاعده فتاوي داده شده در مـورد امكـان مطالبـه و            

جبران خسارت افزون بر ديه و فتاوي بر عدم امكان در شرايط مـساوي قـرار دارنـد و هـر دو         

ي تـرجيح   چون مزيت و برتري يكـي بـر ديگـري در شـرايط مـساو              . معتبر محسوب ميشوند    

.بالمرحج خواهد بود و از نظر علم اصول پذيرفته نيست

رسد فتاوي معتبر دائر بر امكان مطالبه خسارت افزون بر ديه با توجـه              هر چند به نظر مي    

مثل قاعده الضرر ، تسبيب ، وجوب جبـران خـسارت   [ به اصول مسلم حقوقي و قواعد فقهي       

و بناي عقال مرجح است و در صـورت تعـارض   و مقررات قوانين موضوعه ] وارده به ديگري   

بايست به حكمي كه مرجح است عمل و رفتار نمود اما از تلخيص بحث در اين القاعده ميعلي

رسيم كه مطالبه خسارت افزون بر ديه و مورد لحوق حكم قرار دادن آن            گفتار به اين نتيجه مي    

.از ناحيه محاكم بال اشكال و مجاز باشد 

ز منظر و ديدگاه قوانين موضوعه ا: گفتار دوم 

با مداقه و بررسي و تحقيق در قوانين موضوعه گرايش كلي و عمومي بر جبران خسارت              

عالوه بر ديه است و در مقررات جاري به مناسبتهاي مختلف و مرتبط با موضوع عالوه بر ديه            

بـه  . بـه آن اسـت   از خسارت نيز ذكر ياد شده كه اين خود اشعار و داللت بر ميـل قانونگـذار       

هايي از قوانين منظور جلوگيري و امتناع از اطاله كالم و رعايت اجمال و اختصار به بيان نمونه         

.پردازيم مزبور مي



١٧٣٩و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

۳۳۰مـاده  . قانون مجازات اسالمي مشعر بر اين موضـوع اسـت           ۳۳۳و   ۳۳۱،   ۳۳۰مواد  

ي كـه توقـف در آن مجـاز    هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راه    : گويد  قانون مرقوم مي  

توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او بر خورد نمايـد و            . است  

.مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود 

هايي كه توقف در آنجا جايز نيـست  هر كس در محل:قانون مجازات اسالمي  ۳۳۱ماده  

اي را در اين قبيل محل مستقر بسازد و كسي اشـتباهاً و بـدون   ئي و يا وسيلهمتوقف شده يا شي   

قصد با شخص يا شيء و يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد شخص متوقـف يـا كـسي كـه                       

دار پرداخت ديه خواهـد بـود و نيـز اگـر           شيء يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده         

ي مورد نظـر موجـب لغـزش رهگـذر و آسـيب      وسيلهتوقف شخص مزبور با استقرار شيء و   

كسي شود، مسوول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عـابر بـا وسـعت راه و             

گيـرد  محل عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي               

.باشد دار خسارت وارده نيز ميبلكه عهده

ازات اسالمي به صراحت از كلمه ديه و خـسارت نـام بـرده و مقـرر                 قانون مج  ۳۳۳ماده  

در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كـه بـا سـرعت             : داشته

و در عين حال قادر . مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است     

راننده ضامن . نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد به كنترل نباشد و با عابر برخورد   

.ديه و خسارت وارده نيست 

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران          ۱۲درماده  

. به صراحت از كلمات ديه و خسارت نام برده شده است ۲۵/۱۱/۱۳۷۱مصوب 

كه اگر مجازات مرگ و يا بيمـاري و آسـيب        پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اينست       

قـانون اخيـر الـذكر از جبـران         ۱۲بدني ديه است پس چرا در قوانين مزبور از جمله ذيل ماده             

مگر فوت چه خسارتي به . خسارت در كنار ديه بر طبق حكم محاكم سخن به ميان آمده است   

جبران شود آن هم از مجاري بايستآورد كه عالوه بر ديه خسارت مصرف كننده نيز ميبار مي 
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اي كه در اين قانون حائز اهميـت اسـت اينـست كـه در تـاريخ        نكته. قانوني و با حكم دادگاه      

.به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ۲/۱۲/۱۳۷۱

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فنـي و        : مقرر نموده  ۱۳۶۹قانون كار مصوب     ۹۵ماده  

ايـن قـانون   ۸۵مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شـده در مـاده   بهداشت كار برعهده كارفرما يا     

هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مـذكور از سـوي كارفرمـا يـا مـسئولين واحـد،               . خواهد بود 

اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي ونيـز مجازاتهـاي            حادثه

.مندرج در اين قانون مسئول است

در كليه مواردي كـه تخلـف از ناحيـه شـخص حقـوقي        : گويد  نون مي همان قا  ۱۸۴ماده  

المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شـخص حقـوقي پرداخـت            باشد، اجرت 

شود ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا           

او انجام گرفته است و كيفـر دربـاره         مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور        

.مسئولين مذكور اجرا خواهد شد 

.قانون مسئوليت مدني نيز ناظر به موضوع و جبران خسارت است ۶و۱،۲،۳،۴،۵مواد

احتياطي بجان يا سالمت يا مال هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه  بي         :۱ماده  

به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افـراد ايجـاد   يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا   

اي وارد نمايد كه موجب ضرر مـادي يـا معنـوي ديگـري شـود مـسئول جبـران                    گرديده لطمه 

.باشد خسارت ناشي از عمل خود مي

درموردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنـوي زيـان ديـده       :۲ماده  

ي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مينمايـد     دادگاه پس از رسيدگ   .شده باشد   

و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگـاه او را بـه جبـران                     

.همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود 

و احوال قضيه  دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آنرا با توجه به اوضاع               :۳ماده  

شود تعيـين كـرد مگـر آنكـه مـديون      تعيين خواهد كرد ، جبران زيان را بصورت مستمري نمي    

.تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آنرا تجويز نمايد 
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اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سالمتي كسي وارد شـده در بـدن او نقـصي پيـدا       :۵ماده  

يده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افـزايش مخـارج زنـدگاني او    شود يا قوه كار زيان د 

.........بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است 

ها مخـصوصاً هزينـه كفـن و        در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه         :۶ماده  

ي از سلب قدرت كـار كـردن در      باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناش         دفن مي 

.............مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد 

قانون مسئوليت مدني از جمله قوانين مترقي و منطبق با عدالت و اصول حقوقي اسـت و          

خالف شرع آن هم به صراحت اعالم نشده و حتي رويه قضايي ايـران نيـز بـه طـوري كـه در           

هد آمد به آن گرايش دارد و محاكم قانون مزبور  را مستند رأي مبحث بررسي رويه قضايي خوا

خود قرار ميدهند در اين قانون چنانچه مالحظه شد به جبران كليه خسارات اعـم از معالجـه و       

خسارت ايام بيكاري حتي هزينه نگهداري شخص ثالثي را كه زيـان ديـده مكلـف بـوده از او                   

چنين است كه هيچگونه خسارتي بدون جبران باقي بيني نموده و حق همنگهداري نمايد، پيش  

.نماند 

نمونه ديگري از ضرورت قانوني كه اشاره به جبران خسارت دارد و بنظر ميرسد بـا بيـان     

آن ارائه مقررات قانون كفايت نمايد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امـور         

.كيفري به عنوان قانون شكلي است 

شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و :نون مرقوم مقرر داشته قا ۹ماده  

كنـد مـدعي خـصوصي و شـاكي        يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي             

:باشد ضررو زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي. شود ناميده مي

.ده است ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه از ارتكاب جرم حاصل ش-۱

منافعي كه ممكن الحصول بـوده و در اثـر ارتكـاب جـرم ، مـدعي خـصوصي از آن                      -۲

. شودمحروم و متضرر مي

قانون اخير الذكر اشاره به دو موضوع دارد يكي اينكه شخصي در اثر وقـوع جـرم        ۹ماده  

بنحو جزمي و قطعي متحمل خسارت و ضرر و زيان شده است ، ديگر اينكه بصورت مادي و                 
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علي متحمل ضرر و زيـان نـشده، لكـن منـافعي كـه ممكـن الحـصول يـا بـه عبـارت ديگـر                        ف

باشد را از دست داده در مورد اول مثـل تحمـل هزينـه درمـان و بيمارسـتان           الوصول مي حتمي

ممكـن  . مصدوم كه در اثر ايراد ضرب و جرح اعم از عمدي و غيرعمدي متحمل شده اسـت               

مبناي زعم و گمان و احتمال قرار دارد، يقـين اسـت، مثـل           النفع كه بر    الحصول بر خالف عدم   

خلبان يك شركت هواپيمايي خصوصي كه در هر هفته بطور قطع سـه سـوتي پـرواز داشـته و        

بابت آن حقوق دريافت داشته، كه در اثر آسيب وارده به وي از ناحيه چشم يا پـا يـا دسـت و         

آن محروم شده، مسلم و محرز اسـت كـه   امثالهم از پرواز باز مانده از دريافت اجرت و حقوق   

. پرداخت گرفت و به امر پرواز ميشد هدايت هواپيما را به عهده مياگر دچار آسيب نمي

بافتـه كـه در اثـر    يا بافنده فرش دستباف كه ماهانه دو متر مربع يا بيشتر فرش نفـيس مـي    

اگر از ناحيه دسـت دچـار   شكستن دستش از ادامه كار بازمانده بديهي است بطور قطع و يقين       

داشـت ايـن همـان منـافع     داد و دسـتمزد دريافـت مـي   شد به فعاليت خود ادامه مي    آسيب نمي 

قانون مرقوم به آن اشاره شد  و قانوناً محـاكم مجـاز و   ۹ماده ۲الحصول است كه در بند  ممكن

ينـه                  بلكه مكلف هستند در صورت درخواست مدعي خصوصي پس از اثبات بنا بـه دالئـل و ب               

.موجود آنرا مورد لحوق حكم قرار دهند 

از منظر قواعد فقهي : گفتار سوم 

مهمترين قواعد فقهي كـه وجـوب جبـران ضـرر و زيـان و جلـوگيري از آن را ايجـاب                             

قواعـد الضـرر،   . گيـرد  نمايد و مستند بسياري از مسائل حقوقي و فقهي و عبادي قرار مـي             مي

سبيب است كه به اجمال و بـه رسـم اختـصار در مـورد آنهـا بترتيـب توضـيح داده                  اتالف و ت  

.شودمي

مرحوم سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي در كتاب القواعد الفقهيه كه : قاعده الضرر-۱

در . حاوي قواعد فقهي است سعي نموده اكثر قواعد فقهي را در كتاب خودجمع آوري نمايـد      

و الضرار در مقدمه آورده اين قاعده از مشهورترين و معروفتـرين قواعـد              مبحث قاعده الضرر    

روايـت  ) اهـل سـنت و تـشيع    ( فقهي است كه از حيث مدرك بصورت كثير در كتب فريقين        

از جملـه روايتـي اسـت در    . شده كه كبرايي است كه كليت آن در موارد عديـده انطبـاق دارد          
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ِاذهـب  : دب كه پيامبر اكرم بـه آن انـصاري فرمـود   بن جنةكتاب كافي در قضيه و داستان سمر      

و در بعـضي از روايـات از امـام جعفـر صـادق      . فَاقلَعها و ارم بها اليه فانـه الضـرر و الضـرار           

انك رجلٌ مضار والضرر و الضرار علي : (فرمود) ص(همچنين پيامبر : السالم روايت شده   عليه

و طبـق روايتـي اضـافه       ) رر و الضرار في االسالم    الض(مؤمن و در باب ميراث اَهل الملل آمده         

بـين اهـل مدينـه در مـورد آبيـاري      ) ص(نموده كلمات في االسالم ناظر به قضاوت رسول اهللا  

تا منـع شـوند كـساني كـه مـانع از آبيـاري ديگـران از فـضل و مـازاد آب          . درختان خرما بود  

و مـساكن نيـز از ايـن قاعـده         و همينطور در مورد اخذ بالشفعه بين شـركاء اراضـي          . شدندمي

استفاده شده و به آن اشاره شده است درمورد قضاوت ايشان درمورد مسئله ديوار بـين امـالك          

همجوار كه براي جلوگيري از ضرر و زيان از عبارت الضرر و الضرار استفاده و اسـتناد شـده               

١.است

بخـش مـدني در   آقاي دكتر سيد مصطفي محقق داماد در بررسي و تحليل قواعد فقـه در          

دهيم كه بر نفس ضـرر  قبل از ورود به بحث اصلي تذكر مي«:مبحث قاعده الضرر اظهار داشته  

و ضرار عالوه بر مستندات شرعيه داليل عقلي محكم نيز موجود است ، و در واقع بايد گفـت           

كه مدلول اين قاعده جزو مستقالت عقليه است و مهمترين دليل بر صحت آن مـدرك و منبـع              

عالوه بر عقل كه به موازات ادله و مدارك ديگري بر حاكميـت و  . ارم فقه يعني عقل است  چه

به شرح مندرج در قرآن مجيد و مضمون رواياتي كه دراين  . اعتبار قاعده الضرر گواهي ميدهد      

.»باب وارد شده قاعده الضرر بر روابط و مناسبات بين مردم حاكم است

آن علما و محققين و حقوقدانان تحقيقات و مقاالتي ارائه      در مورد قاعده مزبور و اهميت       

باشد و صرفاً از باب مستند به آن اشاره اند كه چون بحث ما عمدتاً درباره قاعده مزبور نميداده

.شودشده، از وارد شدن به بحث تفصيلي آن خودداري مي

مـا هـم متـأثر از    يكي از موجبات ضمان قهري در فقه كه قانون مدني    : قاعده اتالف    -۲

در . آنست قاعده اتالف است مستندحكم مزبور كتـاب ، سـنت ، اجمـاع و بنـا عقـالء اسـت               

من اَتلَف مال الغير بـال اذن منـه فهولـه    : تعريف اين قاعده بنابر تعريف مشهور فقها گفته شده      

.١٧٦ص ن، القواعد الفقهيه، جلد اول،، مرحوم سيدميرزا حسموسوي بجنوردي. ١
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مِن اعتدي «ه سوره مباركه بقره اشاره و استناد شد  ۱۹۰بنابر تعريف و منبع قرآني به آيه        . ضامن

يعني هركس تجاوز كند بر شما پس تجاوز كنيد بر : عليكم فاعتدوا عليه بمثِل ما اعتدي عليكم 

.» او به مثل آن چيزي كه تجاوز كرده است بر شما

حرمة ماِل المـسِلم كَحرمـة   : از ديد سنت از پيامبر اكرم روايت شده كه حضرت فرموده      

.ند احترام خون اوست دِمه احترام مال مسلمان مان

درمورد قاعده اتالف در ذيل جمله من اَتلَف مال الغير فَهوله ضامن گفته شـده منظـور از               

.اتالف اعم از حقيقي و حكمي است 

اَلمالُ ما يبدل بازائه المال يعني مـال چيـزي   : و در تعريف مال نيز در فقه چنين آمده است   

.است كه در مقابل آن مال بدهند 

مراد از مال : الفقهيه مرحوم بجنوردي در مورد مال اظهار داشته ر جلد دوم كتاب القواعدد

بنابر ظاهر، عبارت است از هر چيزي كه نزد مردم مطلوب و مرغوب باشد از حيـث و جهـت           

اينكه حوائج آنها را مرتفع سازد و در معيـشت و زنـدگي آنـان دخيـل اسـت مثـل مـأكوالت،                  

رود ، و ماليـت و  مساكن ، مراكب و اشيايي كه براي زينت بـه كـار مـي    مشروبات، ملبوسات ،    

دسـته ديگـر از   . انـد  ارزش آنها تكويني و خارجي واقعي است و در عالم اعتبار جعل نگرديده 

كـه  ) پـول و اسـكناس رايـج   (اموال، اموال اعتباري هستند مانند اوراق ماليه موجود در اعـصار   

شـود و  خود رافع نيازي نيست بلكه وسيله مبادله اموري مـي وسيله رفع نياز است و به خودي    

١.داراي ارزش اعتباري است 

در مورد تأييد عقال يا به عبارت ديگر بناي عقال مسلم و محرز است كه عقـالي عـالم و                 

كنـد او را در قبـال مالـك مـشغول الذمـه و             خردمندان هنگاميكه كسي مال ديگري را تلف مي       

.دانند خسارت ميضامن جبران و پرداخت

بنابراين قاعده هر گاه كسي مع الواسطه سبب شود مال ديگري از بين       : قاعده تسبيب    -۳

.برود از باب تسبيب ضامن جبران خسارت است 

.مرحوم بجنوردي ٢٠،۲۱القواعد الفقهيه جلد دوم صفحات . ١
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آيت اهللا عباسعلي عميد زنجاني در كتاب موجبات ضمان در قسمت تـسبيب در اتـالف        

گـردد تـسبيب   فعلي كه منتهي به اتالف مي    آنرا چنين تعريف كرده  به طور كلي ايجاد هرگونه           

هايي كه دراين زمينه شده پرداخته از جملـه تعريـف   و به نقل برخي از تعريف     . شود  ناميده مي 

هر نوع عملي كه تلـف  : اندمرحوم محقق حلي و عالمه حلي كه به ترتيب چنين تعريف نموده           

: زالي در تعريف سبب گفتهغ. به سبب آن حاصل شود و عملي كه تلف با آن حاصل مي شود          

١.ايجاد چيزي كه با آن تلف حاصل مي شود 

هـر چيـزي كـه از وجـودش وجـود      : تعريف مشهوري كه از سبب شده عبارت است از     

ديگري الزم نيايد ولي از عدمش عدم ديگري الزم بيايد آن را سبب گويند در مقابل علـت كـه     

عـدم  » الـف « و از عـدم  » ب«ود الف  وجـود  هرگاه رابطه بين دو چيز اينگونه باشد كه از وج       

.الزم بيايد در اين صورت آن را علت تامه گويند » ب«

آقاي سيدمصطفي محقق داماد در كتاب قواعد فقه بخش مدني تحت عنوان دروس ايشان        

در مستندات قاعدة تسبيب به ذكر روايتي استناد نموده كه اشاره به بعضي از آنها مفيد بحـث و       

.موضوع است 

كُلُ شَييِء يضُّر بطريق المسلمين فَـصاِحبه ضـامِن         « : از امام صادق عليه السالم نقل شده        

پيامدهاي آن هر چيزي كه در راه مسلمين به آنها ضرر بزند صاحب آن چيز ضامن » ِلما يصيبيه 

.است 

في غير ملكِه كان عليه عليِه ضمان ِلاَن كُلّ من حفَر ِبئراً   « نقل شده   ) ع(باز از امام صادق     

.»ضمان

از ديدگاه مسووليت مدني : گفتار چهارم

هـر كـس بـه    « در مسئوليت مدني قاعده و اصلي پذيرفته شده است تحت عنـوان اينكـه        

مطابق مقررات و ضوابط حقوق ايران با تأثر از » ديگري خسارتي وارد كرد بايد آنرا جبران كند 

و منابع فقهي است مسووليت مدني در معنـاي عـام بـه دو          منابع خود كه همانا حقوق اسالمي       

آنجائيكه مسووليت در نتيجه اجرا نكـردن    . نوع مسووليت قراردادي و قهري تقسيم شده است         

، نشر ميزان١٢٤و ١٢٣ص ، موجبات ضمان ،عباسعلي، عميد زنجاني. ١
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تعهدي كه از عقد يا قرار داد ناشي شده است بوجود آيد مطابق قرار داد به لحاظ ضرر و زياني 

و بـه  . د نموده بايد از عهده خسارت وارده بر آيـد  كه در اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وار 

اما در جائيكه قراردادي وجود     . شود  لحاظ ريشة تعهد اصلي در مسووليت قراردادي ناميده مي        

رسـاند مـسووليت وارد كننـده زيـان غيـر           ندارد و شخص به عمد يا خطا به ديگري زيان مـي           

قانون مدني غصب و آنچه را كـه در  ۳۰۷ده ما. قراردادي يا خارج از قرارداد ناميده شده است       

.حكم غصب است ، اتالف تسبيب و استيفاء را موجب ضمان قهري اعالم نموده است 

آقاي دكتر كاتوزيان دركتاب ضمان قهري، مسووليت مـدني در ذيـل اركـان مـسووليت                

اه بـه   مباالتي اشخاص اسـت ولـي گـ        كه مسووليت مدني اصوالً ناشي از بي      : چنين بيان داشته  

آيـد و  منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري كه براي ديگران ايجاد شده است نيز بوجـود مـي      

: براي تحقق مسووليت مدني تحقق سه شرط يا عنصر را ضروري دانسته است كه عبارتنـد از                  

رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري كـه وارد  -۳ارتكاب فعل زيان بار -۲وجود ضرر  -۱

هنگامي به وجود : ضي از نويسندگان حقوقي در مورد مسووليت مدني گفته اند          بع ١.شده است 

.آيد كه كسي ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد كه به ديگري وارد آمده است مي

آقاي دكتر حسينقلي حسيني نژاد در كتاب مسووليت مدني خود اظهار داشـته مـسووليت               

عهدي و قهري يا بـه عبـارت ديگـر ضـمان        . د  شومدني به معني اخص به دو رشته تقسيم مي        

و ) elictual Liabitity(و ضمان ناشي از قانون ) Contractual Liabitity(ناشي از عقد 

در مورد مسئوليت قهري گفته هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه اي قانوني، زيـاني بـه           

.كسي برسد 

ضمان در مبحث ضـمان و مـسئوليت        آيت اهللا عباسعلي عميد زنجاني در كتاب موجبات         

يكي از امهات مباحث حقوق مدني فقـه بخـش مربـوط بـه              : كتاب آورده    ۲۹مدني در صفحه    

منظـور از مــسووليت مــدني، التــزام بــه جبــران  . موجبـات ضــمان و مــسئوليت مــدني اســت  

هاي ناشي از يكي از موجبات ضمان مانند اتالف، تسبيب و يا عـدم اجـراي قـرار داد        خسارت

بردن به اهميت مباحث ضمان و مسئوليت مدني در فقه كافي اسـت بـه ايـن              براي پي . باشديم

. مسووليت مدني –ضمان قهري ،حقوق مدني،ناصر،دكتر كاتوزيان. ١
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نكته توجه نماييم كه فقه اسالمي به دومقوله مـال و جـان يكـسان نگريـسته و براسـاس اصـل          

در پاسداري از حقـوق مـالي بـه همـان     » مال المسلم كدمه حرام     « حرمه مال المسلم كدمِِِه و      «

.ها را از اهداف اصلي خود شمرده است است كه حفظ جان انساناندازه كوشيده

مسايل مربوط به اموال و حقوق مالي بخش عمده مباحث عدالت اجتماعي فقه را به خود     

اختصاص داده است و حفظ اموال و حقوق مالي مانند نگهباني از جان و وسيله بقاي انـسان و   

هـاي موجـود و شـرايط    ه هر حـال ضـرورت  از مقدمات عدالت اجتماعي شمرده شده است، ب     

حاكم كه حكايت از وسعت تعرض به اموال و حقـوق مـالي در مقايـسه بـا تعـرض بـه جـان            

كند كه فقدان امنيت مالي همانند سلب امنيت جاني مورد توجه قرار       اشخاص دارد ، ايجاب مي    

اموال همچون گيرد و موجبات ضمان و مسئوليت مدني بويژه در موارد عمدي نوعي جنايت بر

اي هاي جداگانـه جنايت بر جان اشخاص تلقي گردد و براي آن نه تنها بابي مستقل بلكه تأليف      

.اختصاص يابد

از ديدگاه و منظر رويه قضايي :گفتار پنجم 

عليرغم اختالف نظري كه در مبحث خسارت افزون بر ديه وجـود دارد و از محـاكم آراء     

ادر شده، اما متأسفانه تاكنون منجر به رأي وحدت رويه متهافت و مخالفي در خصوص مورد ص

هيأت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور اتخاذ وحدت رويه و الزام محاكم به تبعيت از آن نـشده    

امـا  . است و همچنان تهافت آراء و اختالف نظر در محاكم و اتخاذ آراي مغاير هم وجود دارد     

عـالي كـشور صـادر گرديـده كـه آراء مزبـور و        آراء اصراري در شعب حقوقي و كيفـري ديوان        

استدالالت قضات حاضر در جلسه صادر كننده رأي قابل توجه و امعان نظر اسـت و نظريـات             

تواند تا حدودي راهگشا باشد به ويژه نظريات آن عده از قضاتي كه قضات ديوانعالي كشور مي   

.باشندمعتقد به امكان دريافت خسارت افزون بر ديه بوده و مي

شــعب (كـشور  هيـأت عمـومي ديـوان عـالي    ۲۱/۹/۱۳۶۸-۱۱۰در رأي اصـراري شـماره   

زيرا ضـرر و زيـان   . حكم تجديد نظر خواسته و استدالل دادگاه صحيح نيست          : آمده  ) حقوقي

ناشي از جرم ارتكابي يداهللا سبحاني در مورد ايراد ضرب و جرح وارد به بانوپري دادخواه طبق 
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گاه كيفري معين شده و مطالبه مبلغ ديگري از اين بابت عالوه بر ديـه       قانون ديات در حكم داد    

.مجوزي ندارد 

هيأت عمـومي حقـوقي ديوانعـالي كـشور     ۱۴/۹/۱۳۶۸-۱۰۴رأي اصراري حقوقي شماره   

حكم تجديد نظر خواسته و استدالل دادگاه مخدوش است، زيـرا ادعـاي      : بدين مضمون است    

در .... اثر ضـربه مغـزي و شكـستگي اسـتخوان جمجمـه           مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر       

دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه كيفري درحكم خود مقدار ديه را بر طبق قـانون       

بنابراين ، دعواي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بـر اثـر همـين            . ديات معين نموده است     

د و اگـر تجديـد نظـر خـواه در مـورد      باشـ جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي    

لـذا حكـم فرجـام    . كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفـري اقـدام نمايـد          

قانون آئين دادرسي مدني به شعبه       ۵۷۶خواسته نقض ميشود و تجديد رسيدگي با رعايت ماده          

.» ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است 

در مورد از كار افتادن پاها كه بر اثـر قطـع     .... ۲/۵/۱۳۶۹-۱۶رأي اصراري حقوقي شمارة     

امـا جالـب   » باشـد   نخاع بوده مطالبه ضررو زيان ديگري عالوه بر ديه فاقد مجوز قـانوني مـي              

هيـأت عمـومي شـعب    ۵/۴/۱۳۷۵-۶رأي اصـراري حقـوقي شـماره    ۱۳۷۵اينست كه در سال   

ء قبلي صادر گرديد كه خسارت مازاد بـر        حقوقي ديوانعالي كشوري با اكثريت آراء مغاير با آرا        

اين رأي در اثر اختالف نظر بين شعبه     . ديه را پذيرفته و آنرا مورد لحوق حكم قرار داده است            

سيزدهم ديوانعالي كشور با شعبه چهارم و پنجم دادگاههاي حقوقي يك تبريز در اثر اصرار دو              

لفـت بـا رأي شـعبه سـيزدهم ديوانعـالي      شعبه اخير الذكر بر تأييد رأي و نظريه خود و در مخا    

كشور تحت عناوين خسارت مازاد بر ديه ، مسووليت مدني ، تسبيب و اتـالف ، ديـه و قـانون     

صادر گرديده كه بدواً بترتيب عيناً آراء شعب مـذكور فـوق را ذكـر         ۱۲۴مجازات اسالمي ماده    

پردازيم خالصـه  مزبور ميكنيم، سپس به بيان نظريات و استدالالت قضات صادر كننده آراء  مي

تجديد نظر خوانده دادخواستي به خواسـته مطالبـه ضـرر و             ۲۹/۳/۶۲در تاريخ   : جريان پرونده 

ك عليه تجديـدنظر  / ۶/۸-۱۷/۶۳ريال مربوط به پرونده كيفري كالسه     ۰۰۰/۵۰۰/۱زيان به مبلغ  

اند و طرف شكسته  تقديم نموده و توضيح داده خواندگان ساق پاي اينجانب را از د           .... خواهان  
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تاكنون قادر بـه انجـام   ۵/۲/۶۴و پزشك مجموعاً سي روز استراحت و درمان تجويز نموده واز  

با وصول دادخواست رسيدگي به شعبه چهـارم دادگـاه حقـوقي يـك          . كار كشاورزي نشده ام     

اند مالحظه پرونده كيفري ضروري تبريز ارجاع شده وقت دادرسي تعيين و طرفين دعوت شده       

خالصه آن منعكس گرديده و روشـن شـده متهمـين پرونـده              ۴/۴/۱۳۷۰خيص و در جلسه     تش

خواندگان دعوي هستند اتهاماتشان مداخله در ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان         

۱۷صـادر و ابتـدا در شـعبه     ۱۲/۱۱/۶۳ساق پاي چپ خواهان و غيره بوده كه كيفر خواسـت            

دادگـاه  ۲۰/۸/۶۹رسـيدگي شـده و در تـاريخ    ۱۶ره در شـعبه   دادگاه كيفري يك تبريز و باالخ     

۸قانون فوق و تبصره ماده ۱۵۱قانون ديات ناظر به ماده   ۱۴۳جانعلي و صالح را به استناد ماده        

در قانون ديات به پرداخت چهار پنجم خمس ديه يـك پـا از نـوع نقـره بالـسويه و در مـدت                

محكـوم نمـوده و در همـين جلـسه         » ده خـان    د« يكسال از تاريخ تحقق بزه در حق شـاكي ،           

شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريز با توجه به محتويات پرونـده كيفـري و            ۴/۴/۷۰دادرسي  

پرونده مطروحه چون تعيين و تشخيص خسارات ناشي از عدم قدرت به انجـام كـار و ميـزان              

ررات مربوطـه آقـاي    خسارات وارده بر خواهان مستلزم جلب نظر كارشناس بوده با رعايت مق           

علي اصغر عدالتي به كارشناسي انتخاب شده تا ظرف دو هفته نظريه خود را اعالم دارد نظريه                  

كارشناس با استمهال در موعد مقرر واصل و با ثبت داللت دارد با در نظر گرفتن زمان بيكاري           

روز۴۵و عدم انجام كار كـه از كـشت و برداشـت محـصوالت كـشاورزي درمـدت و زمـان                  

هزار تومان بر آورد شـده بـا وصـول نظريـه            ۹۰بهره شده است خسارت وارده      نصيب و بي  بي

با توجـه بـه   : با اين استدالل كه     ۵/۵/۷۱-۳۴۳كارشناس باالخره دادگاه به شرح دادنامه شماره        

اند و كارشـناس انتخـابي ضـررو زيـان          اينكه خواندگان رديف دوم در امر كيفري محكوم شده        

هان را از حيث زمان بيكاري و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزي در زمان وارده به خوا

آقايـان صـالح و جـانعلي را بالـسويه بـه      .هزار تومان تعيين كـرده   ۹۰استراحت و طول درمان     

پرداخت مبلغ نود هزار تومان بابت ضرر و زيان در حق خواهان محكوم كرده و دعوي نـسبت      

نظر خواهي محكوم عليهما پرونده به شعبه سـيزدهم ديوانعـالي         به مازاد رد شده در اثر تجديد        

: چنـين رأي داده ۲۰/۵/۷۲-۳۴۳/۱۳كشور ارجاع شده شعبه مرقوم به موجب دادنامـه شـماره         
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دادگاه كيفري يك تبريز منتهي بـه محكوميـت         ۱۶شعبه   ۲۰/۸/۶۹توجه به صدور حكم مورخ    با

ديات صدور حكم محكوميت مجدد خوانـدگان  خواندگان به پرداخت ديه به استناد مواد قانون  

را بابت ضرر و زيان وارده تحت عنوان زمـان بيكـاري و عـدم كـشت و             ) تجديدنظر خواهان (

برداشت محصول كشاورزي فاقد توجيه قانوني شـناخته و بـا نقـض رأي تجديـدنظر خواسـته       

ل پرونده رسيدگي رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع نموده، كه با وصو          

-۴۹۴به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع و ايـن دادگـاه بـه شـرح دادنامـه شـمارة               

: چنين رأي داده ۷/۷/۷۲

عليه خواندگان اينست كه در اثر كتك كاري خواندگان تـوان و            » دده خان   « دعوي آقاي   

ده و بـه همـين سـبب    قدرت فعاليت در امر كشاورزي را كه شغل دائمي او بـوده از دسـت دا               

ريال خسارت شده محكوميت آنان را خواسته خوانـدگان دعـوي ادعـا را               ۰۰۰/۵۰۰/۱متحمل  

دادگاه در مقام رسيدگي به داليل، پرونده كيفري و رأي صادره از دادگاه       . اند  مردود اعالم كرده  

ون مجازات كيفري را مطالبه كرده مشخص ميشود كه آقايان صالح و جانعلي به پرداخت ديه قان

نمايد خسارت مالي است كـه خوانـدگان   اند و آنچه كه خواهان مطالبه مي     اسالمي محكوم شده  

قانون مجازات اسالمي ديـه      ۱۲اند بنابر مراتب فوق نظر به اينكه طبق ماده          عامل ايجاد آن بوده   

حيثيـت  توانـد دو  قانون آئين دادرسي كيفري جرم مي۲بعنوان مجازات اعالم شده و طبق ماده  

نمايـد و بنـابر     و خواهان پرونده جنبه خصوصي را مطالبه مي       ) عمومي، خصوصي (داشته باشد   

قاعده الضرر هر كسي موجبات ضرر به غير را فراهم نمايد بايد جبران نمايد و عنايتاً به حكـم          

محكوميت خواندگان در عمل ايراد ضرب منتهي به شكستگي استخوان پاي خواهـان و مـدت               

كارشـناس رسـمي   ......... ستگي كه در گواهي پزشكي قيد گرديده و نظريه شـماره       بهبودي شك 

قـانون  ۳و۲و۱دادگستري با احراز تقصير خواندگان فوق در ورود خـسارت مـستنداً بـه مـواد               

ريـال در حـق   ۰۰۰/۹۰۰مسئوليت مدني آقايان صالح و جانعلي را باالمناصفه به پرداخت مبلغ            

.خواهان محكوم نموده است 

قبل از ابالغ رأي محكوم عليها با تقديم دادخواست ، تجديد نظـر خواسـته انـد و اعـالم         

اند با پرداخت ديه هر محكوميت ديگري غير قانوني اسـت بـراي تبـادل اليحـه اقـدام و             داشته
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خواهان به اعتراض وارده اعتراض نموده پرونده به ديوانعالي كـشور ارسـال و بـه ايـن شـعبه                   

نظر به اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته صادره از شعبه پـنجم          : از مشاوره    ارجاع شده كه پس   

۵/۵/۷۱-۳۴۴دادگاه حقوقي يك تبريز مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقـوض شـماره     

شعبه چهارم دادگاه حقوقي يـك تبريـز مبتنـي بـر آن بـوده بـه عبـارت اخـري هـر دو شـعبه                 

وده اند معتقد به تعلق ضرر و زيان ديگري به مصدوم غير االشعار به شرحي كه استدالل نم    فوق

از ديه تعلق يافته بوده و اين شعبه جز ديه محكوميت ديگري براي صدمه زنندگان قائل نيـست   

قانون آئين دادرسـي جهـت طـرح در هيـأت         ۵۷۶موضوع اصراري تشخيص و مستنداً به ماده        

:گرددنين رأي صادر ميعمومي حقوقي به ديوانعالي كشور مطرح و نهايتاً چ

بداللت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خوانـدگان ايـراد ضـرب عمـدي منتهـي بـه                 : رأي

عليـه  شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه عالوه بر صدور حكم ديه درحق مجني     

به جهت تفويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخـت ضـرر و زيـان محكـوم                    

نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و مواد قانون راجع به ديات ، نفي جبـران                 . نموده است 

ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي شود و با عنايت به اينكه منظور از خسارت و              

مستفاد از مواد ] بنابر[ ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي مي باشد 

قانون مسئوليت مدني و با التفات به قاعده كلي الضرر و همچنين قاعـده تـسبيب و   ۳و ۲و   ۱

اتالف لزوم جبران اينگونه خسارت بال اشكال است بنابه مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي 

.گردديك سابق تبريز با اكثريت آراء تأييد و ابرام مي

نكـه آراء اصـراري هيـأت عمـومي         چنانچه مالحظه ميشود از آراء مزبور بـا توجـه بـه اي            

ديوانعالي كشور براي محاكم الزم االتباع نيستند و فقط براي شـعبه مرجـوع اليـه، الزم االتبـاع             

اي واحد و در عـين  نميتوان رويه. است و مكلف است مطابق آن استدالل و انشاي رأي نمايد           

. ن رفتار و اقدام نمايند حال الزم االجرا بدست آورد و دادگاهها را مكلف نمود تا مطابق آ

در خاتمه اين فصل آنچه را كه از مجموع قوانين و مقررات موضوعه و اصـول و قواعـد                 

اي قضايي مستفاد و مستنبط است اين است كه احكام ديـات  فقهي و حقوقي و دكترين و رويه      

م و قواعد و مقررات موضوعه راجع به آن در مقام بيان آن بوده و در صدد بيان نفي ديگر احكا         



١٧٥٢و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

و به اصطالح اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند و بيان و تأسـيس          . و مقررات قانوني نبوده است      

فقهي ديات الزاماً به معناي نفي حق ، مطالبه خسارات وارده در اثر جرائمي كه منجر به تعيـين              

.باشد ديه نفس و جرم و منافع مي شود، نمي

روح و خشك قـانون  مزبور تنها در اجراي بي   هنر قاضي در قضاوت و نقش آن در مسند          

باشد بلكه اين است كه روحي در آن بدمد   كه آن هم به نوبه خود خشك و بي روح است نمي           

و به آن روحي تازه بخشد و قاضي عالوه بر وظيفه پايبندي به قـانون تكليـف احقـاق حـق و                    

كنـد  آنجائيكه احساس مـي .اجراي عدالت و نيل به آن ضمن آميختگي به اخالق را بعهده دارد       

كند، قدرتمندي با اتكـاي بـه ثـروت و قـدرت و در     شود، ظالمي ظلم مي   حقي دارد پايمال مي   

كند و سعي دارد كـه  اختيار داشتن امكانات سياسي، اقتصادي، حقوقي و امثالهم اعمال نفوذ مي      

سير و تعبير كنـد  قانون را به دلخواه خود با مساعدت و پشتيباني مشاوران زبر دست حقوقي تف       

وظيفه و تكليف مضاعف دارد كه قانون را آنچنان اجرا كند و اگـر نيـاز بـه تفـسير و اسـتنباط             

قضايي دارد آنچنان تفسير و استنباط كند كه در آن چيزي جزء اجراي عدالت و احقاق حق بـه    

.معناي واقعي كلمه نباشد

هـاي صـالح بـراي      گـاه اختيار زيان ديده در اقامه دعـوي مـدني و داد          : مبحث دوم 

ي ديه و خسارت مازاد بر آنمطالبه

ضرر و زيان و خسارت مازاد بر ديه در دادگاه حقوقي ) الف

گـردد و بـه   هاي عمومي تهران عيناً نقل مـي      در توضيح اين مطلب نظريات قضات دادگاه      

.رسد كه نيازمند توضيح ديگري نباشدنظر مي

وصـول ديـه در محكمـه كيفـري ميتوانـد در          آيا مدعي خصوصي عالوه بر     :طرح سؤال   

دادگاه حقوقي نيز ادعاي ضرر و زيان كند و مطالبه خسارت نمايد؟

ضـرر و زيـان يـا ناشـي از     : كه با اكثريت آراء اعالم گرديده ، به اين شرح است  نظر اول 

ه آنچه در قانون مجازات اسالمي بعنـوان ديـ  . خسارات وارده بر نفس و عضو است و يا بر مال 
در واقع براي جبران جنايـت وارده بـر نفـس يـا عـضو      ۱منظور شده بنا به تعريف آن در ماده  

شود ، بعبارت ديگر ديه از حيث جاني نـوعي مجـازات و از         شامل ساير خسارات نمي   است و 
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عليهذا اگر .عليه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو بدني تعلق ميگيرد              حيث مجني 
و زيان مورد مطالبه راجع به امـوال و اشـياء و عـدم النفـع باشـد در دادگـاه                 خسارات و ضرر    

الضرر و تسبيب و اتالف و همچنين قانون مسئوليت مدني قابل رسيدگي            حقوقي از باب قاعده   
اعم از اينكه محكمه كيفري در خصوص ديه حكمي داده باشد يا نه زيرا . و صدور حكم است  

مورد نفس يا عضو ارتباطي به ديه ندارد و منـصرف از آن  ضرر وزيان مدعي خصوصي در غير 
است ، ليكن اگر ادعاي ضرر و زيان راجع به نفس و يا عضو باشـد از آنجـا كـه ميـزان آن از                    
قواعد آمره بوده و با رعايت جمعي جهات در قانون ديات مقطوعاً بعنـوان جبـران جنايـت بـر      

فري واقع ميشود دادگاه حقوقي نميتواند بـه  نفس يا عضو تعيين گرديده و مورد لحوق حكم كي       
دعوي مذكور رسيدگي كند و لومدعي اثبات نمايد بيش از ميزان متحمـل مخـارج و خـسارات      

.شده است كما اينكه دادگاه مجاز در صدور حكم به ميزان كمتر از ديه مقرر نيست 
:نظريه دوم 

بر اموال خود را دارد بلكـه در  مدعي در دادگاه حقوقي نه تنها حق مطالبه خسارات وارده           
مورد خسارات راجع به عضو نيز چنانچه ثابت نمايد بيش از ديـه دريـافتي متحمـل خـسارات           

تواند نسبت بـه مـازاد   شده از باب قاعده الضرر و اتالف و تسبيب و قانون مسئوليت مدني مي          
عليـه در  اگـر مجنـي  مثالً. ديه ادعاي حق كند و قانوناً منعي در رسيدگي دادگاه حقوقي نيست     

محكمة حقوقي با داليل و مدارك كافي اثبات كند مبالغي بيش از ميـزان ديـه خـرج درمـان و                     
عمل جراحي و بيمارستان براي عضو آسيب ديده خود نموده است، دادگاه حقوقي مكلـف بـه         

.رسيدگي و صدور حكم نسبت به مازاد ديه است 
: نظر سوم 

عنوان مدعي خصوصي در دادگاه حقوقي حق مطالبه ضرر و عالوه بر اينكه مجني عليه به
زيان ناشي از ورود خسارت بر اموال خود را دارد نسبت به آن قـسمت از خـسارت وارده بـر             

بيني نشده و ميزان آن به عنوان ارش بـه اختيـار حـاكم          اش مقطوعاً در قانون پيش    عضو كه ديه  
بـه عبـارت ديگـر ديـه منحـصراً در      . ت واگذار گرديده است نيز مستحق مطالبه خـسارت اسـ     

مواردي مصداق دارد كه نفس يا عضو از بين رفته باشد و در اين صورت ديه بابـت خـسارت                 
فقدان نفس يا عضو بطور مقطوع و منجز در فقه و قانون معين شده و به بيش يا كمتر از ميزان             

عليه بابـت درمـان و   ه مجنيليكن در غير حدود مذكور مثالً خسارتي ك   . مقرر نميتوان رأي داد     
ترميم اعضاي خود متحمل ميشود در دادگاه حقوقي قابل مطالبه است چون ديه اساساً در ايـن                 
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مورد مصداق ندارد تا استدالل شود دادگاه به بيش از ميزان ديه رأي داده است و مجاز به ايـن             
ز تـرميم و درمـان    كار نبوده است بنابراين ضرر و زيان و خسارات از جمله خـسارت ناشـي ا               

عضو مستقل از ديه بوده و پرداختن به آن قابل جمع و در خور رسيدگي در محكمـه حقـوقي                   
.است

ي ديه و خسارات مازاد بر آن در دادگاه حقوقي بـدون اينكـه مـسبوق بـه              مطالبه) ب

:شكايت كيفري باشد

د ديگـري  توانآنچه مسلم و محرز است كه هيچ كس اعم از مقام رسمي و غيررسمي نمي     

را وادار و مجبور به شكايت در اموري كيفري و اقامـه دعـوي در امـور مـدني نمايـد، و هـيچ        

دادگاهي نميتواند آنجائيكه شخصي فقط اقامه دعوي مدني نموده به وي تكليف و حكم نمايـد        

و شخصي كه ) طرفي دادرساصل بي (كه بدواً شكايت كيفري در نزد دادگاه جزايي مطرح كند           

م دادخواست توأم با ادله و مدارك كافي بعنوان ادله اثبات دعوي كسي را به دادرسي فرا با تقدي

لذا ايـن سـؤال و پرسـش مطـرح     . شود خواند دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور حكم مي مي

هـاي متعـددي از   ميشود كه، شخصي كه مورد ايراد ضرب و جرح قرار گرفته و متحمل هزينـه          

الوصـول و يـا   ثالهم شده و در اثر بيكاري متحمل خسارت و ضرر حتميقبيل هزينه درمان و ام    

ممكن الوصول شده و بجاي شكايت كيفري مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني مبـادرت     

آيا دادگاه حقوقي مكلف به . اينكه مسبوق به طرح شكايت كيفري باشد  به اقامه دعوي مدني بي    

خواهد بود يا خير؟ بنظر ميرسد با توجه به آنچـه كـه   رسيدگي و انشاء حكم در ماهيت دعوي       

تاكنون گفته شد، منعي براي اقامه آن و رسيدگي دادگاه و انشاء رأي در ماهيت موضوع نباشـد         

چرا كه محاكم در قبال ايـن گونـه    . تواند از رسيدگي و صدور حكم امتناع نمايد         و دادگاه نمي  

نكه خواهان قبالً ديه را به موجب حكم دادگاه كيفـري  دعاوي با ايراد و دفاع خوانده مبني بر اي    

زيرا اگر اين شبهه و اشكال مطرح شود كه مطالبه مازاد بر ديـه             . وصول نموده مواجه نميشوند     

خالف شرع يا قانون است دراين جا اين شبهه و اشكال اصوالً موضـوعيت و وجـود خـارجي        

عليه را مكلف به شكايت كيفري عليـه خـود   يتواند مجن ندارد و با عنايت به اينكه نه جاني مي        

عليه وجود دارد ، لذا در مـواردي كـه شخـصي كـه      نمايد و نه اين اجبار و تكليف براي مجني        

گيـرد، اگـر بخواهـد    مصدوم يا مجروح شده كه اگر شكايت كيفري نمايد به آن ديه تعلـق مـي       
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وي مدني و مطالبـه جبـران   تواند از شكايت كيفري بطور كلي منصرف شود و فقط اقامه دع          مي

بنابر اصول كلي حقوقي و مقررات قانوني و قواعد مسلم فقهي بنابر        . خسارات وارده را بنمايد     

آنچه كه گذشت اين حق مسلم براي مدعي وجـود خواهـد داشـت و محـاكم مكلفنـد مطـابق         

رأي وحــدت رويــه هيــأت عمــومي . مــوازين قــانوني و شــرعي رأي مقتــضي صــادر نماينــد

قابل توجه و امعان نظـر اسـت كـه بـا توجـه بـه       ۲۸/۳/۱۳۷۰-۵۶۳كشور به شمارة   اليديوانع

در ايـن رأي صـالحيت دادگـاه        . اهميت موضوع و به عنوان مستند قضايي عيناً آورده ميـشود            

حقوقي را به رسيدگي به دعوي اولياء دم يكي از راننده ها عليه ورثه ديگري كه در اثر تـصادم        

.اند پذيرفته شده است يه موتوري فوت شدهبين دو وسيله نقل

خواهانها دادخواستي عليه خواندگان به خواسته مطالبه ديـه   ۶۷/۹۵در پرونده حقوقي     -۱

قتل غيرعمدي منصور ماهري به مبلغ چهارميليون ريال به دادگاه حقوقي يك شهرضا تقـديم و       

تريلـي مـاك بـه راننـدگي     در راه خورموج بـه اهـرم   ۱/۲/۶۷توضيح داده كه در تصادف مورخ      

مـورث  (با تريلي ولو به رانندگي منصور مـاهري      ) مورث خواندگان   (مرحوم عبدالعلي مصدق    

احتياطي و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعالم شده كه           كه بي ) اينجانبان

وجـب  دادرس دادگـاه بم   . سبب كشته شدن مورث اينجانبان شده است، خواستار ديه شده اند            

۷ از مـاده ۳نظر به اينكه بـه اسـتناد بنـد       : چنين اظهار نظر كرده    ۱۳/۱۱/۶۷-۱۵۴۵حكم شماره   

قانون اصالح موادي ۶۹۳قانون مجازات اسالمي ديه اصوالً جنبه مجازات دارد و به استناد ماده     

از قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي كيفـري صـالح جهـت رسـيدگي بـه جـرائم و تعيـين                 

قـانون فـوق الـذكر تحقيقـات مقـدماتي و         ۲۲۴اينكه به استناد مـاده      «باشند مضافاً   ت مي مجازا

قانون ۲بازپرسي در اين خصوص ضروري است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده 

نمايد كه مطابق مقـررات قـانوني اقامـه     آئين دادرسي مدني كه دادگاه را مكلف به رسيدگي مي         

نكه در دعوي اقامه شده اصوالً دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي نيست و دعوي        شده باشد و اي   

مطابق مقررات قانوني اقامه نشده اسـت و مـورد از مـوارد صـدور قـرار عـدم صـالحيت بـه                        

قـانون آئـين   ۲۰۴صالحيت دادگاه كيفري نيز بنظر نميرسد زيرا مورد مطروحه از مصاديق ماده     

به مراتب خواهانها را در دعوي بنحو مطروحه محق ندانـسته      دادرسي مدني نيست لذا با توجه       
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در اثر اعتراض خواهانها پرونده در شعبه پنجم . نمايد و نظر به بطالن دعوي صادر و اعالم مي        

:كشور رسيدگي منتهي به صدور رأي به شرح ذيل شده است ديوانعالي

مات قوانين مجازات اسالمي با توجه به استدالل دادگاه در صدور نظريه و مستنبط از عمو     

و ديات چون ديه يكي از اقسام مجازاتهاي كيفري است و مـستلزم احـراز وقـوع بـزه و غيـره            

باشد در ما نحن فيه هر چند فاعل و متهم نيز در زماني كه حادثه اتفـاق افتـاده فـوت كـرده     مي

ـ لكن با طرح دعوي مطالبه ديه از طرف ورثه مقتول و الزم          دامات مـذكور فـوق   الرعايه بودن اق

صرفاً در دادگاه ذيصالح كيفري، مقتضي بود دادگاه پرونده را با صدور قـرار عـدم صـالحيت                   

داشت تا دادگاه مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوي رسـيدگي   خود به دادگاه كيفري ارسال مي     

نظريـه  و نفياً و اثباتاً مبادرت به صدور رأي نمايد عليهـذا بجهـات بـاال بـا اعـالم عـدم تأييـد            

.عنه پرونده به مرجع صادر كننده آن اعاده ميشود معترض

بدواً پاسگاه ژاندارمري دارخوين به دادسراي اهواز گزارش مينمايد          ۶۷/۱۵در پرونده    -۲

در جاده اهواز و آبادان تصادفي ميشود كه يكدستگاه تراكتـور و يكدسـتگاه         ۱۶/۷/۶۴در تاريخ   

مينماينـد و در نتيجـه راننـدگان نيـسان و تراكتـور فـوت        نيسان آمبوالنس به يكديگر برخـورد     

احتياطي از جانب راننده آمبوالنس تـشخيص داده  كنند و كارشناس علت تامه تصادف را بي       مي

دادسراي اهواز پس از رسيدگي پرونده را به دادگاه ويژه سپاه پاسداران ارسال ميدارد و         . است  

ار موقوفي تعقيب صادر و در خـصوص شـكايت    دادگاه بعلت فوت آقاي احمد دوست كام قر       

اولياء دم با اعالم صالحيت دادگاه حقوقي به عدم صالحيت خود اظهار نظر كرده است پس از     

سميرم خواهانها دادخواستي به طرفيت خواندگان تـسليم و          ۲وصول پرونده به دادگاه حقوقي      

ندگي احمد دوست كـام تـصادف و    با ماشين به ران    ۶۴اند فرزند اينجانبان در سال      توضيح داده 

نمايد چون مقصر نامبرده است تقاضاي صدور حكم بر الزام مادرش به پرداخـت ديـه   فوت مي 

دادرس دادگاه با اين استدالل كه خواسته خواهان بيش از چهار صد هزار ريـال           . كامل را دارد    

. نمايـد  هرضا ميباشد با صدور قرار عدم صالحيت اظهارنظر به صالحيت دادگاه حقوقي ش     مي

شهرضا با اين استدالل كه جرم در حوزه قضايي اهواز واقع شده و رسيدگي    ۱ودادرس حقوقي 

باشد  به عدم صالحيت خود اظهار نظر نمـوده  به موضوع در صالحيت دادگاه كيفري اهواز مي 



١٧٥٧و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

ه بواسطه تحقق اختالف شعبه چهارم ديوان عالي كشور به شرح بين الهاللـين انـشاء رأي كـرد            

.است 

با توجـه بـه فـوت مـتهم دادگـاه      : ( ديوانعالي كشور ۴شعبه۲۴/۳/۶۷-۲۵۹/۴رأي شماره   

لذا . جزايي فارغ از رسيدگي به اتهام او مي باشد و مطالبه ديه از وراث متهم جنبه حقوقي دارد 

).شودشهرضا حل اختالف مي۱با تأييد صالحيت رسيدگي دادگاه حقوقي 

ماع عقيدة آيت اهللا سـيد ابوالفـضل موسـوي تبريـزي دادسـتان كـل           پس از طرح موضوع و است     

۱۶قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري كه در تبـصره مـاده          ۹با توجه به ماده     : كشور مبني بر    

و شعب ديوانعالي كشور نيـز مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت       ۲و۱قانون تشكيل دادگاههاي كيفري   

به صدور حكم برائت يا قرار موقوفي تعقيب شده باشـد دادگـاه كيفـري                ولو اينكه امر جزايي منتهي    

باشـد مـضافاً بـه اينكـه دعـوي ماهيتـاً كيفـري          مكلف به صدور حكم مقتضي در مورد ديه نيـز مـي           

.شود باشد و ديه جنبه مجازات دارد نتيجتاً رأي شعبه پنجم ديوانعالي كشور تأييد ميمي

عمومي ديوانعالي كشور وحدت رويه هيأت ۵۶۳رأي شماره 

ديه  مـالي اسـت كـه بـه       « كه مقرر ميدارد     ۱۳۶۱آذر   ۲۴نظر به ماده اول قانون ديات مصوب        

و بـا توجـه بـه مفهـوم     » سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به اوليـاء دم او داده ميـشود               

ب ديوانعـالي كـشور   و شـع ۲و ۱قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱۶مخالف جمله ذيل تبصره ماده    

چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فـوت شـوند و            ۱۳۶۸مصوب تيرماه   

هـا عليـه ورثـه    تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي اولياء دم يكي از راننده   

وقي اسـت، بنـابراين رأي   راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالي دارد در صـالحيت دادگاههـاي حقـ      

.شود شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي

بـراي شــعب  ۱۳۲۸ايـن رأي بــر طبـق مــاده واحـده قــانون وحـدت رويــه قـضايي مــصوب      

.كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است ديوانعالي

اصـوالً نـاظر بـه    ۵۶۳ه رأي وحدت رويه شـماره      سوالي كه ممكن است مطرح شود اينست ك       

بايست براي مطالبه ديه در دادگـاه حقـوقي اقامـه        كه به ناچار ورثه يا اولياء دم مي       . فوت جاني است  

دعوي نمايند و ناظر به جاني كه در قيد حيات است نمي باشد و در اين مـورد آيـا بايـد در دادگـاه               
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توان گفت با توجه به آنچـه كـه در گفتـار مربـوط     سخ ميجزايي شكايت خود را طرح نمايند؟ در پا    

به بررسي مقررات قانون آئين دادرسي مدني و حق انتخـاب شـخص آمـد در طـرح دعـوي صـرف              

تـوان اقامـه دعـوي حقـوقي را در خـصوص      حقوقي مرگ و زندگي جاني خصوصيتي ندارد و نمـي  

ا كـه فـرض مـا اينـست كـه      چـر . اش نمـود مورد منوط به فوت جـاني و اقامـه دعـوي عليـه ورثـه            

اش دادگـاه حقـوقي را بـراي مطالبـه خـسارت      عليه با اسقاط حق شكايت كيفري، خود يا ورثه مجني

.وارده كه مطابق داليل و مدارك موجود بيش از ديه مقرر است انتخاب نموده است

) شـعب حقـوقي  (عـالي كـشور    آقاي ناصر كاتوزيان در توجيه و نقد رأي هيأت عمومي ديوان          

:گويدر مورد ماهيت ديه ميد

اي از واقعيـت  بيان چهـره » ديه نوعي مجازات است«در مورد اينكه دادگاه استدالل نموده   

اند از نظر تاريخي در فقه است، نه تنها در قانون مجازات اسالمي ديه را در شمار كيفرها آورده          

كرامـه عـاملي صـفحه    نيز نظري بدين مضمون به ديه شده است و به جلد دهم كتاب مفتـاح ال     

و ربّما سميت الديه لغة عقالً لمنعها ِمن التجري علـي  : استناد نموده كه در آنجا گفته شده   ۲۲۶

همين مضمون را شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الكـالم      . الدماء، فان من معاني العقل المنع     

ديه با ضـرر  «ل نموده اما ايشان آن قسمت از رأي را كه استدال» آورده است    ۲صفحه   ۴۲جلد  

و گفته اگر ديه تنها كيفر جرم بود، : قابل انتقاد دانسته » و زيان ناشي از جرم تفاوت بسيار دارد 

امكـان  . بايست به زيان ديده پرداخته شود و او بتواند از ديه بگذرد و مجرم را عفـو كنـد                   نمي

؛ حقي كه بـه ميـراث نيـز         دهد نشانه وجود حق است    اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاص مي      

شود كه ديه خسارت ناميـده شـده يـا        وانگهي در قانون ديات به مواردي برخورد مي       . رسد  مي

.شود و كيفري ندارد براي اموري مقرر است كه جرم محسوب نمي

مشاراليه ادامه ميدهند از آنچه گفته شده اين نتيجه به دسـت آمـد كـه دادن ديـه هميـشه                     

ر ناشي از جرم را جبران كند و گاه بخش مهمـي از آن جبـران نـشده بـاقي           تواند تمام ضر  نمي

هاي روحـي  به ويژه در نظام ديه تفاوتهاي ناشي از شخصيت زيان ديده و رنج و لطمه       . ماندمي

و صدمه به سرمايه معنوي او ناديده گرفته شده است از سوي ديگر، قانون مـسئوليت مـدني و              

ساير احكام مربوط به جبران خسارت و قاعده الضرر به ما حكم قانوني آئين دادرسي كيفري و 
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بايد جبران شود و هيچ ضرري نبايد جبران نشده بـاقي       كند كه تمام ضررهاي ناشي از جرم      مي

پس، يا بايد به نسخ ضمني يا تخصيص همة آن قواعد نظرداد يا بايد راهي انديشيد كـه          . بماند  

احتمال نخست هم خالف عدالت     . عارضها از بين برود     حكم ديه با ساير قواعد جمع شود و ت        

سازد و بايد تا حـدامكان  است و هم در چهرة افراطي خود نظام مسئوليت مدني را واژگون مي          

از آن پرهيز كرد در حالي كه جمع ميان قانون ديات و ساير قواعد مربوط به مسئوليت مدني نه          

سازد و بـه دادرس  ه آن را همگون و عادالنه مي  زند بلك تنها نظام جبران خسارت را بر هم نمي       

.دهد كه حفظ سنتها را با اجراي عدالت همگام سازد اجازه مي

در قانون ديات، هيچ حكمي كه نشانه نسخ يا تخصيص قواعد مسئوليت شـود بـه چـشم             
خورد، جز اينكه مقطوع ونوعي بودن مقدار ديه دربارة همه جرائم قتل و جـرح ظهـور در                  نمي
همة خسارات زيان ديده همين انـدازه اسـت ولـي بايـد          . دارد كه قانون فرض كرده است       اين  

توجه داشت كه اين فرض خالف واقعيـت و نـوعي مجـاز حقـوقي و اسـتثناء اسـت كـه بـه                        
مگر اينكه صراحت كلمه چنان باشد كه هرگونه تفسير مخـالفي   . شودقانونگذار نسبت داده نمي   

ما ديه به نظامي پيوند خورده است كه در آن همة ضرر ، بايد      را ممنوع سازد در موضوع بحث       
پس، معني تعيين ميزان مقطوع در چنين نظامي ايـن اسـت كـه قانونگـذار ميـزان                  . جبران شود 

حداقل ضرر ناشي از اين جرايم را تعيين كرده است تا به عنـوان مجـازات مرتكـب و تـشفي                      
.خاطر قرباني به او داده شود 
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سودابه محمدي 

كارشناس ارشد حقوق خصوصي؛وكيل پايه يك دادگستري

:چكيده 

كننـد گـزارش   اي كه طرفين براي حل و فصل اختالفاتشان در دادگاه تنظيم مـي سازشنامه

از طريق محاكم قضائي ارزش و      ) م.د.آ.ق ۱۸۴ماده  (شود كه به حكم قانون      ده مي اصالحي نامي 

گـردد ، گرچـه از نظـر    نمايد ، ولي حكم دادگاه محسوب نمـي اعتبار حكم دادگاه را كسب مي     

از آنجـا كـه در تنظـيم گـزارش     . اجرايي از تمامي امتيازات حكم قطعي دادگاه برخوردار است     

شود، طبيعتاً نبايد قابليـت تغييـر و   ن در صورت مجلس منعكس مياصالحي آخرين اراده طرفي 

شود كه تجديدنظر خواهي را داشته باشد ، از طرفي اين گزارش يك قرارداد صلح محسوب مي

به علت در مقام صلح بودن طرفين برخي از خصوصيات ديگر قراردادها را، مانند ايجـاد حـق                 

ورت تدليس و يا تخلف از شرط و يـا اشـتراط           فسخ بعلت برخي خيارات را ندارد مگر در ص        

كنـد امـا   گرچه دادگاه در مقام تنظيم گزارش اصالحي حكم يا قراري صادر نمـي  . خيار در آن    

شـود متعهدلـه گـزارش اصـالحي بتوانـد از      برخورداري از خصوصيات حكم دادگاه باعث مي    

نيـز  ) محكوميتهاي ماليقانون نحوه اجراي ۲اعمال ماده   (شديدترين ضمانت اجراهاي حقوقي     

.در اجراي مفاد آن استفاده كند

گزارش اصالحي، رأي، قرارداد، ماهيت، قابليت تجديدنظر خواهي، قابليت         : كليد واژه 

تقسيط، اجرا

گردد ، دادگاه مكلف به رسيدگي و     زماني كه اختالفي به صورت دعوا در دادگاه اقامه مي         

ولـي گـاهي در اثنـاي رسـيدگي بـه      . باشد صميم ميدر نهايت اتخاذ تصميم در قالب رأي يا ت  
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پيشنهاد يكي از طرفين و يا پيشنهاد از سوي دادگاه ، طرفين موضوع مورد اختالف خود را بـا                    

كنند؛ دادگاه نيز جزئيات    نمايند و محدوده اعمال نظر دادگاه را خود مشخص مي         توافق حل مي  

نهايي ختم رسيدگي را اعالم و تصميممورد توافق را در صورت مجلس منعكس نموده و سپس 

نمايـد و بـه   خود را كه نشأت گرفته از توافق طرفين است در قالب گزارش اصالحي تنظيم مي 

.االتباع استم توافقنامه مزبور براي طرفين و قائم مقام آنها معتبر و الزم.د.آ.ق۱۸۴حكم ماده 

ويز قانون توسط دادگاه اعتبار نامه طرفين است كه به تج  در واقع گزارش اصالحي ، صلح     

م .د.آ.ق۱۸۶و۱۷۸در مـواد    . كنـد كند و مانند رأي دادگاه قابليت اجرا پيـدا مـي          قضايي پيدا مي  

مقرر گرديده است كه در هر مرحله از دادرسي مدني ، حتي قبل از اقامـه دعـوا در دادگاههـا،                 

كنند؛ و آخرين قصد و اراده توانند تقاضاي ايجاد صلح و سازش را در دادگاه مطرح        طرفين مي 

خود را در موضوع مورد اختالفشان به دادگاه اعالم نمايند تا آنچه مقصود آنها بوده ماننـد رأي        

. دادگاه از ضمانت اجراي قضايي برخوردار باشد

برخي معتقدند در امور حسبي نيز چنانچه ورثه با اعالم مصالحه و سـازش در تقـسيم از                 

توانـد  ركه را با صدور گزارش اصالحي در بين آنها تقسيم كند، دادگاه مي دادگاه تقاضا نمايند ت   

دادرسي مدني اقدام به تنظيم گزارش اصالحي بنمايد كه بـه منزلـه    براساس مقررات قانون آيين   

خـالف ايـن   ۲۳۳حكم قطعي دادگاه است ، و از مقررات قانون امـور حـسبي بـه ويـژه مـاده           

و بعد قانون امـور حـسبي منـصرف از گـزارش     ۳۰۹ت ماده شود و مقررا موضوع استنباط نمي  

)۱.(اصالحي است

اي بـه امـور   دادرسي مدني اشاره  رسد عقيده ايشان صحيح است گرچه در آيين       به نظر مي  

توانند به طور مطلق هرگونه اختالفي را از ايـن طريـق حـل         حسبي نشده است ولي طرفين مي     

اشخاص « :دارد ، كه مقرر مي) در مورد تقسيم تركه  (قانون امور حسبي   ۳۰۹و در ماده    . نمايند

توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقـسيم              ذينفع مي 

اموال بگذارند ، در اين صورت دادگاه صـورت مجلـسي مـشتمل بـر قـرارداد نـامبرده تنظـيم                     

كنند و ترتيـب مقـرر در   خود را معين ميبه نحوي طرفين با مصالحه و سازش سهم » .نمايدمي
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همان قانون كه تصميم دادگاه را در تقسيم تركـه از طريـق قرعـه حكـم معرفـي      ۳۲۴ذيل ماده  

.گرددنمي۳۰۹نموده و آنرا قابل تجديدنظر و فرجام دانسته است، شامل ماده 

گـاه قابـل   دادرسي مدني صراحتاً گزارش اصالحي را مانند حكـم داد گرچه در قانون آيين 

اجرا دانسته است اما بحث ماهيت آن به سكوت برگذار گرديده است و در اين حالت سكوت              

.گرددقانونگذار معموالً منجر به اختالف نظر در بين حقوقدانان مي

:سؤاالتي كه ممكن است در رابطه با اين موضوع مطرح گردد بدين قرار است

قابليت تجديدنظر خواهي را دارد؟ يـا       آيا گزارش اصالحي رأي محسوب مي شود و          -۱

يك قرارداد است؟

در پاسخ به اين سؤال برخي عقيده دارند گزارش اصالحي ماهيت يـك رأي را دارد كـه                  

گردد لذا قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، همچنين از محتواي آن طبق توافق طرفين تنظيم مي  

.ادنامه بايد به طرفين ابالغ گردداعتبار امر قضاوت شده نيز برخوردار است و به صورت د

باشد كـه تنظـيم   برخي ديگر معتقدند گزارش اصالحي قرارداد قضائي يا قرار مصالحه مي      

كند آن عمل قضائي نبوده بلكه جنبه اداري داشته و در واقع دادگاه مانند يك سر دفتر عمل مي                

توان گفـت عمـل   و ميكندكند بلكه اختالف حل شده را گواهي مي     چون اختالفي را حل نمي    

را اعم از حكـم  » آراي دادگاهها«م، صراحتاً .د.آ.ق ۳۳۲تا ۳۳۰دادگاه جنبه حسبي دارد لذا مواد       

)۲.(شوديا قرار قابل تجديدنظر دانسته است بنابراين گزارش اصالحي مشمول اين مواد نمي

و معتقدنـد  انـد  برخي از حقوقدانان در مورد پاسخ به اين سؤاالت قائل به تفكيـك شـده            

چنانچه گزارش اصالحي فقط جهت تثبيت توافق طرفين دعوا باشد بـه شـكل دادنامـه تنظـيم              

گردد ؛ و اگر پس از احراز توافق طرفين دعوا توسط دادگاه       نشده و به اصحاب دعوا ابالغ نمي      

صادر شده باشد و داراي اسباب موجه و منطوق باشد ، اقدام مزبور صدور حكم واقعي بوده و      

)۳.(باشدامي خصوصيات رأي دادگاه را دارا ميتم

انـد و  رسد در قسمت اول نظريه ايشان، طرفين قبالً توافقات خود را انجام داده     به نظر مي  

كنند، بنابراين ايشان معتقدند در اين حالت گـزارش        سپس براي تثبيت آن به دادگاه مراجعه مي       
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دادگـاه ماننـد قابليـت تجديـد     شـود و خـصوصيات رأي  اصالحي رأي دادگاه محـسوب نمـي    

.نظرخواهي را نخواهد داشت

انـد كـه آيـا آنـرا     و در مورد ماهيت اين اقدامات دادگاه، هيچگونـه اظهـار نظـري نكـرده         

را ... نمايند كه خصوصيات ديگر قراردادها را از نظر قابليت فسخ يا اقالـه و      قراردادي تلقي مي  

!دون قابليت انحالل ؟شود بباشد يا قراردادي تلقي ميدارا مي

در قسمت دوم ايشان معتقدند چون دادگاه پس از احراز توافـق طـرفين مفـاد سازشـنامه            

نمايـد بنـابراين در واقـع    ايشان را در قالب يك رأي همراه با اسباب موجه و منطوق تنظيم مي             

دادگاه نه يك گزارش اصـالحي بلكـه يـك حكـم واقعـي را صـادر كـرده اسـت كـه تمـامي                      

ت رأي دادگاه از جمله قابليـت تجديـد نظرخـواهي و همچنانكـه بعـداً توضـيح داد             خصوصيا

در حاليكه براساس مواد . قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را نيز دارد۲قابليت اعمال ماده   

اين اقدام دادگاه نيز گزارش اصالحي معرفي گرديده است نـه حكـم   . ا.ع.د.م.د.آ.ق۱۸۴و  ۱۸۲

. واقعي دادگاه

اختالف طرفين برخي ديگر نيز معتقدند گزارش اصالحي يك قرارداد است كه جهت حل       

و با توافق آنها منعقد و توسط دادگاه به صورت يك سند قضايي كه از برخـي از خـصوصيات      

گردد و دخالت دادگاه به اين قـرارداد رسـميت خاصـي    آراي دادگاه برخوردار است، صادر مي   

آيـد و بـراي اجـراي آن نيـاز بـه      كه مانند آراي دادگاه به اجرا در مـي اي كند به گونه  اعطاء مي 

.رسيدگي قضايي ديگري نيست

باشـد و در  از آنجا كه اين قرارداد آخرين تصميم طرفين در مورد حـل اختالفاتـشان مـي           

واقع طرفين يا يكي از آنها با چشم پوشي از قسمتي از خواسـته خـود حاضـر بـه مـصالحه و                    

اللـزوم   اصـالة اين قرارداد مـشمول     . م.ق ۷۶۴و   ۷۶۱و   ۷۶۰و براساس مواد     گردندسازش مي 

.بوده و جز در مورد برخي از خيارات و يا اقاله توسط طرفين قابليت فسخ يك جانبه را ندارد

گونه دخالتي در تشخيص محق بودن يا نبودن هر و در تنظيم گزارش اصالحي دادگاه هيچ

گـذارد و  گيري آزاد مـي ارشادي داشته و طرفين را در تصميميك از طرفين ندارد و فقط نقش      

رغم اينكـه گـزارش   علي. كننداين خود طرفين هستند كه ميزان حق و حقوق خود را تعيين مي     
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اصالحي توسط دادگاه مرقوم گرديده و ممكن است از نظر شكلي تمامي شرايط صـدور يـك                 

توان آنرا رأي محسوب نمـود زيـرا   د ، نميرأي در آن رعايت شده باشد و به طرفين ابالغ گرد      

در واقع معناي اصطالحي رأي يعني آنچه دادگاه در محق بودن يا نبودن طرفين دعوا تشخيص             

دهد در حاليكه گزارش اصالحي به معناي تأييـد و اعتبـار بخـشيدن بـه آنچـه كـه طـرفين              مي

. آن چيـز حـق آنهـا نباشـد    رغم آن كه ممكن است در واقع خواهند حق آنها قرار گيرد عليمي

خود قانونگذار نيز گزارش اصالحي را مانند رأي دادگاه دانسته است نه خود رأي دادگـاه، بـه               

مانند احكام دادگـاه بـه موقـع بـه اجـرا            ... « : م مقرر داشته است   .د.آ.ق ۱۸۴نحوي كه در ماده     

.»شودگذاشته مي

نيـز مؤيـد ايـن نظريـه       ) ۳/۸/۱۳۸۰مـورخ   (همچنين اتفاق آراء قضات دادگستري تهران       

باشد كه گزارش اصالحي انعكـاس و اخبـار اراده طـرفين اسـت و دادگـاه براسـاس مفـاد                  مي

كند بلكه قاضي دادگاه سـازش بـه عمـل آمـده بـين      سازشنامه اساساً حكم يا قراري صادر نمي  

)۴.(كنداصحاب دعوا را صورت مجلس مي

، ساير خـصوصيات يـك قـرارداد ماننـد     آيا در فرض قرارداد بودن گزارش اصالحي        -۲

، اقاله يا ابطال را دارد؟) به واسطه خيارات( قابليت فسخ

انـد  برخي اساتيد خصوصيت قراردادي بودن و قابليت اجراي آن توسط دادگاه را پذيرفته         

ولي معتقدند چون اين قرارداد جزء عقود مسامحه است و خيارات نيز تنها در عقود مغابنه قابل 

يابند و طـرفين در هـر   هستند در نتيجه هيچ يك از خيارات در اين نوع قرارداد راه نمي       جريان

شرايطي ملزم به تعهدات خود در گزارش اصالحي خواهند بود و هيچگونه راه خالصي بـراي          

مصالح جهت بازگشتن از صلحي كه انجام داده است وجود نخواهد داشت زيـرا طبـق قاعـده              

كـه بـه   . ع از سرنوشت توافق خود، تمام تبعات آنرا پذيرفته اسـت  اقدام شخص با علم و اطال  

رسد عادالنه نيست كه موقعيت ايجاد شده را به كسي كه با حـسن نيـت از قـسمتي از                نظر مي 

گذرد تا از ادامه دعوا جلوگيري كند و ممكن است با در نظـر گـرفتن برخـي        خواسته خود مي  

اي كه پس از توافق و تنظيم گـزارش  به گونه . ييم  شرايط حاضر به صلح شده باشد تحميل نما       

اصالحي متوجه شود هيچ يك از موضوعات مورد نظر او را كه سبب ترغيب او به انجام صلح       
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استفاده طرف مقابـل رو بـرو   شده است محقق نگرديده و يا قابليت تحقق را ندارد و يا با سوء             

ه ضرر او تمام شده است نداشته باشد، مگر       ، و هيچ راهي براي گريز از اين توافق كه ب          گرديده

هيچ ضرري نبايد جبران نشده بـاقي بمانـد؟   » االسالمالضرر و الضرار في« نه اينكه طبق قاعده   

گردد و محدوديت در غير اين صورت گزارش اصالحي از هر جهت به سود متصالح تفسير مي   

سـوره الـرحمن كـه    ۶۰يـه  در حاليكـه طبـق مفـاد آ   . آن فقط بر مصالح تحميل خواهد گشت      

، احسان كننده نيـز بـه همـان انـدازه از حمايـت              »هل جزآء االحسان اال االحسان      « : فرمايدمي

).شودآنچه كه در دادگاههاي ما در بعضي موارد ناديده گرفته مي( باشد قانوني برخوردار مي

بني بر تـسامح  صلحي كه در مورد تنازع يا م      « :م مقرر گرديده    .ق ۷۶۱همچنين در ماده    

توانند آنرا فسخ كنند اگر چه به ادعاي غبن باشـد         باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمي        

منظور از تخلف از شرط در اين ماده تخلـف از  » .مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار    

مبلـغ  مانند پرداخت قسمتي از   (باشدگيرد ، نيز مي   شرط ضمني كه معموالً مبناي توافق قرار مي       

مورد مطالبه به صورت نقدي يعني ممكن است مصالح از نصف مبلغ مورد مطالبه گذشت كند               

شود ولي پس از تنظـيم گـزارش   با اين تصور كه نصف ديگر به صورت نقد به او پرداخت مي       

ادعاي اعسار و تقسيط را مطرح كند كه آن نصف را نيز به تـدريج        ) خوانده( اصالحي، متصالح 

در اين صورت مصالح كه مبناي توافقش براي گذشتن از نصف طلب خود به        پرداخت كند كه  

دست آوردن نصف ديگر به صورت نقدي و يكجا بوده است بايد بتواند بـه سـبب تخلـف از                 

م در .ق۷۶۴بعالوه ماده ) شرط از سوي متصالح، تقاضاي فسخ گزارش اصالحي را مطرح كند          

.استصورت تدليس در صلح، حق فسخ قائل گرديده 

دليل ديگري را كه برخي اساتيد براي غيرقابل انحالل دانستن گـزارش اصـالحي مطـرح                

باشد كه در واقع گزارش اصالحي متضمن اقرار طرفين است و آنها در    كنند اين موضوع مي   مي

در حاليكه اقارير و گذشتها را بايد از هم تفكيك نمود، زيرا . هر حال ملزم به اقرار خود هستند     

در ) در امور حقوقي(يكي از دالئلي است كه دادگاه مكلف به ترتيب اثر دادن به آن است  اقرار  

تواند حقي براي طـرف مقابـل ايجـاد    حاليكه گذشت طرفين در جريان مذاكرات اصالحي نمي       

هرگاه سازش محقـق نگـردد، تعهـدات و    « : م مقرر گرديده .د.آ.ق ۱۸۵نمايد كما اينكه در ماده      
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) ۵.(»الرعايـه نيـست  ن هنگام تراضي به سـازش بـه عمـل آورده انـد ، الزم        گذشتهايي كه طرفي  

م ، ادعاي بطالن ،اقاله، فسخ به دليل اشتباه يا تدليس، يا تخلـف   .ق ۷۶۴تا   ۷۶۰مستفاد از مواد    

.باشداز شرط، قابل طرح در دادگاه تنظيم كننده گزارش اصالحي مي

مانند اجـراي حكـم دادگـاه اسـت؟ آيـا       آيا نحوه اجراي مفاد گزارش اصالحي كامالً      -۳

در تعهـدهاي  (تواند براي رهايي از پرداخت نقدي مبلغ مورد تعهـد  متعهد گزارش اصالحي مي   

تقاضاي اعسار يا تقسيط را مطرح نمايد؟) مالي

در پاسخ به اين سؤال برخي معتقدند چون در هنگام تنظيم گزارش اصـالحي متعهـد بـه           

توان پرداخت مبلغ مورد تعهـد را بـه صـورت نقـد دارد و در      طور ضمني اقرار كرده است كه     

در حاليكه اين اسـتدالل صـحيح       . واقع معسر نيست دادگاه بايد تقاضاي اعسار او را رد نمايد            

نيست زيرا اعسار امري عارضي است و در هر لحظه ممكن است بر شخص عـارض گـردد و              

در صورت احراز صحت ادعاي خواهـان      دادگاه مكلف است رسيدگي به اين ادعا را بپذيرد و           

در اين وضعيت كه متعهدله گزارش اصالحي بـا اعـسار متعهـد    . حكم اعسار او را صادر نمايد    

تواند به علت تخلـف از شـرط صـريح يـا ضـمني      شود همانطور كه قبالً ذكر شد ميروبرو مي 

ي دعـوا را  تقاضاي فسخ گزارش اصالحي و ادامه رسيدگي عـاد ) درمورد پرداخت نقدي دين (

مطرح نمايد به اين دليل كه مبناي توافق او گذشتن از قـسمتي از خواسـته در برابـر پرداخـت                 

نقدي مبلغ موضوع توافق بوده است؛ همچنين چنانچه مفاد گزارش اصـالحي بيـانگر گذشـت            

يكي از طرفين نسبت به قسمتي از طلب خود باشد، حتي بدون قيد نقدي بودن پرداخت، اصل       

نقدي بوده و طرف مقابل در واقـع بـا امـضاء صـورت مجلـس تقاضـاي تقـسيط                     بر پرداخت 

پرداخت دين را به صورت ضمني از خود ساقط كرده است و دادگاه نبايد با اين تقاضا موافقت 

و در صورت موافقت دادگاه با تقـسيط، حـق   ) مگر در فرض فوق و اثبات اعسار متعهد  (نمايد  

حتـي  . گـردد از شرط ضمني، براي متعهدله ايجاد مـي     فسخ گزارش اصالحي به واسطه تخلف     

توان ادعا نمود مبناي اصلي سازش، رسيدن قطعي و بصورت نقد به قسمتي از حق در برابر       مي

گذشتن از قسمتي از آن بوده است، و چنانچه مبناي صلح از بين رفته باشد، صلح باطل بوده و      

.باشدفاقد اثر قانوني مي
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قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مـالي در مـورد گـزارش اصـالحي            ۲آيا اعمال ماده     -۴

پذير است؟امكان

م .ق۱۸۴كنند با استناد به ماده گروهي كه گزارش اصالحي را يك قرارداد صلح معرفي مي

دانند و هر اقـدام  آنرا قابل اجرا توسط اجراي احكام دادگاهها با تمام خصوصيات يك رأي مي          

.داننددر مورد گزارش اصالحي نيز مجاز ميقابل اعمال در رأي را 

)۶).(اداره حقوقي قوه قضاييه۴/۷/۱۳۷۸-۴۳۸۵/۷نظريه شماره ( 

اي ديگر از همـين گـروه معتقدنـد گـزارش اصـالحي تـوافقي اسـت كـه تمـام          ولي عده 

قانون مذكور را نخواهـد داشـت   ۲خصوصيات يك رأي دادگاه را دارد ولي قابليت اعمال ماده        

گردد عنوان محكوم به را ندارد بلكه تعهدي است كه با را كه متصالح ملزم به آن ميچون آنچه 

را جنبـه كيفـري   ۲گروهي ديگر نيز علت عدم قابليت اجراي مـاده    . توافق پذيرفته شده است     

اند و معتقدند بهتر است طبق اصل تفسير به نفـع مـتهم، حـبس        حبس مقرر در اين ماده دانسته     

.گزارش اصالحي قرار ندهيم مزبور را مشمول 

به طور مطلق مفاد آنرا مانند احكام دادگاه قابل . م.د.آ.ق۱۸۴در حاليكه قانونگذار در ماده    

اجرا دانسته است و قيدي براي استثناء نمودن برخي ضمانت اجراها قائل نگرديده اسـت و بـا            

نمود در بود بايد قيدرا ذكر ميتوجه به اينكه قانونگذار در مقام بيان است، چنانچه نياز به قيدي

گردد نظر به آن قيـد نداشـته اسـت، و اسـتثناء نمـودن برخـي از          غير اين صورت مشخص مي    

.ضمانت اجراها نيازمند تصريح ميباشد

همچنين الزم به ذكر است كه گرچـه بـراي اجـراي مفـاد گـزارش اصـالحي نيـازي بـه               

تخلـف از مفـاد آن ضـمانت اجـراي     رسيدگي قضايي مجدد نيست اما چنانچـه طـرفين بـراي      

مشخصي مثل وجه االلتزام، مقرر كرده باشند، مطالبه وجه االلتزام مذكور منوط به اقامه دعـوا و          

)۷.(اثبات تخلف است

نتيجه گيري و انتقاد

بنابراين گزارش اصالحي توافق و قراردادي است كه موضوع آن مصالحه و خاتمـه دادن               

اد آن در محضر دادگاه در صـورت مجلـس مـنعكس و سـپس               به اختالفات طرفين است و مف     
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اطالع از تفسير دادگـاه  تحت عنوان گزارش اصالحي بصورت تايپ شده تنظيم گرديده و الزمه  

اين توافق آخرين تصميم . نسبت به مفاد صورتمجلس ، ابالغ آن مانند دادنامه ، به طرفين است      

ر واقع مفاد رأي دادگاه توسط طرفين انـشاء     طرفين در مورد موضوع مورد اختالفشان بوده و د        

گيـري آزاد  باشد و طـرفين را در تـصميم       گردد و دادگاه گاهي فقط پيشنهاد دهنده صلح مي        مي

و مستفاد . نمايدگذارد و مفاد توافق آنها را به صورت آخرين اقدام خود در پرونده تنظيم ميمي

حي را مانند احكام دادگاههـا قابـل اجـرا         كه بصورت مطلق گزارش اصال    . م.د.آ.ق ۱۸۴از ماده   

چـه ايـن كـه    ... « و قسمت آخر ماده مزبور » مانند احكام دادگاهها « اعالم كرده است و كلمه     

رساند قرارداد بودن آن را به اثبات مي» مورد سازش مخصوص به دعاوي يا امور ديگري باشد       

رف ديگـر در ادامـه مـاده مـذكور      چون از طرفي آنرا شبيه رأي دادگاه محسوب نموده و از طـ            

طرفين را مجاز دانسته كه در مورد ديگر دعاوي و اختالفات خود در يك زمان مشترك بـدون                 

گيري كنند در حـالي كـه در آراء  ها و صالحيت دادگاه تصميم گرفتن جدا بودن خواسته   در نظر 

ي دادگاهها را بايد در ولي تمامي ضمانت اجراهاي آرا . اي قابل اعمال نيست   دادگاه چنين رويه  

مورد توافق انجام شده قابل اعمال دانست و استثنا كردن برخي ضمانت اجراهـا محتـاج دليـل              

ديوانعالي كشور نيز گزارش اصالحي را حكـم يـا قـرار محـسوب نكـرده اسـت زيـرا                    . است  

) ۸(درخواست تصحيح آنرا نپذيرفته و تقاضاي تصحيح را مخصوص رأي دادگاه دانسته است؛             

ر حاليكه به نظر ديوانعالي كشور نيز اين ايراد وارد است كه تصحيح حكم يا قـرار در مـوارد               د

گردد و نبايد گزارش اصالحي را كه خود مانند احكام دادگاهها قابل         اشتباهات قلمي مطرح مي   

)۹.(اجراست، غيرقابل اصالح دانسته و مشكالت قابل تصحيح را الينحل باقي گذاشت

كه با توافق خود پذيرفته است نـسبت بـه      ) متعهد(اعده اقدام محكوم عليه     بنابراين طبق ق  

قسمتي از خواسته خواهان، محكوم عليه واقع شود و ملزم به اجراي مفاد گزارش مذكور گردد         

و در واقع مديون با توافق خود به طور ضمني حق درخواست تقسيط ديـن را از خـود سـلب              

باشد و تقاضاي او بوسيله حكم دادگـاه بـه اثبـات رسـيده     كرده مگر اينكه تقاضاي اعسار داده     

كـه تقـسيط را پـس از صـدور گـزارش اصـالحي       ( باشد، و با توجه به رويه برخي از محاكم      

گردد؛ گزارش اصالحي با مالحظه مي) پذيرند و قائل به ايجاد حق فسخ براي طرفين نيستند مي
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باهي است غيرقابل جبران براي مـصالح       ضمانت اجراي دوگانه در حق مصالح و متصالح ، اشت         

پذيرد ولي پـس    زيرا متصالح معموالً در محضر دادگاه با جلب نظر طرف مقابل تعهداتي را مي             

زند و هيچ راهي براي هاي مختلف از اجراي تعهد خود سرباز مي از قطعي شدن توافق به بهانه     

هاي موجود در برخي شعبات     در هنگام مطالعه پرونده   . بازگشت مصالح وجود نخواهد داشت      

اجراي احكام گاهي به اين موضوع برخورد مي نماييم كه متعهدي كه محكوميت خـود نـسبت    

قـانون   ۲به قسمتي از خواسته را با توافق با متعهدله پذيرفته است براي رهايي از اعمـال مـاده                 

بـا اسـتناد بـه    ( نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با ارائه فيش حقوقي خود به عنوان معرفي مال      

و جلوگيري ) دين موضوع گزارش اصالحي(عمالً موفق به تقسيط محكوم به      .) م.ا.ا.ق ۹۶ماده  

از اعمال ماده مذكور شده است در حاليكه اوالً ارائه فيش حقوقي مصداق معرفي مال را نـدارد   

بـه را  گردد كه مال معرفي شده كفايت اسـتيفاي كامـل محكـوم        و زماني اين مصداق ايجاد مي     

، ثانياً تقسيط محكوم به جز از طريق دادگاه صـادر كننـده رأي ، جنبـه قـانوني نخواهـد                   بنمايد

متأسـفانه  . باشـد داشت و اين موضـوع خـارج از صـالحيت دادگاههـاي اجـراي احكـام مـي                 

.گذرنددادگاههاي ما اكثراً با بي تفاوتي از كنار اين مسئله مي

متعهدله پرونده بـا اعتمـاد بـه پيـشنهاد دادگـاه بـدون در               چه بسيار اتفاق افتاده است كه       

گرفتن عواقب احسان خود با گذشتن از قسمتي از خواسته خود موافقت نموده است بدون        نظر

اينكه تمامي جزئيات توافق را مشخص كند و در مرحله اجراي مفاد گزارش اصـالحي متوجـه     

به . عكس را براي او به دنبال داشته استگرديده است كه دادخواهي وي از طريق دادگاه نتيجه 

هايي كه مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت بطـور مثـال دادگـاه از             اي كه در اكثريت پرونده    گونه

خواهان سؤال نموده است كه آيا موافقيد كه با دريافت فالن مبلغ از مابقي طلب خود گذشـت       

گردد و از ورت نقد به او پرداخت مينمائيد و خواهان نيز با اين تصور كه مبلغ مورد نظر به ص

انجام تشريفات اجراي احكام و در نهايت پرداخت قسطي معاف خواهد شد پيشنهاد را پذيرفته 

شود تمام حق و حقوق خود را با اين توافق    است ولي بعد از تنظيم گزارش اجرايي متوجه مي        

.از دست داده است
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شود كه در هنگام توافق هيچ بحثي در مورد ها  مالحظه مي همچنين در بسياري از پرونده    

صلح درمورد تمامي خواسته به ميان نيامده است ولـي در گـزارش اصـالحي صـلح در مـورد                 

تمامي خسارات دادرسي بنحو اعم محسوب گرديده اسـت و تالشـهاي متـصالح كـه متحمـل                  

انـده اسـت   زيانهاي زيادي شده است براي اثبات محدوده مورد صلح خود بدون نتيجه بـاقي م  

درحاليكـه مفـاد گـزارش    . زيرا به طور مطلق در مورد دعـواي خـود صـلح را پذيرفتـه اسـت              

باشـد و  اصالحي فقط در مواردي كه مورد قصد واقعي طرفين قرار گرفتـه باشـد صـحيح مـي              

ولـي  . دادگاهها بايد قبل از تنظيم گزارش اصالحي اثر مترتب بر آنرا براي طرفين روشن نمايند  

نمايند و معموالً هـر كـدام بـه صـورت     ه ندرت دادگاههاي ما به اين مسئله توجه ميمتأسفانه ب 

نمايند و اين اختالف رويه منجر به عدم رغبت افـراد،     ي بخصوصي را اعمال مي    اي رويه سليقه

بخصوص وكالي دادگستري به تشويق موكلين خود براي پذيرش پيشنهاد دادگاه جهت تنظـيم   

ست به نحوي كه ارزشي را كه قانونگذار براي صلح و سازش قائـل    گزارش اصالحي گرديده ا   

شده است به قصد ايجاد رغبت در افراد براي خاتمه دادن به اختالفاتشان بوده است ولي رويه            

.موجود عمالً بر خالف قصد قانونگذار جريان يافته است

:منابع

۳۸۹، ص ۴/۱۲/۶۷نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دو تهران، مورخ -۱

۶۲، آئين دادرسي مدني چ اول، نشر جهاد دانشگاهي ،صسيد محسن صدر زاده افشار-۲

۲۸۷چ دوم، نشر ميزان، ص.۲دكتر عبداهللا شمس ، آئين دادرسي مدني ،ج-۳

،نشر داديار۲مجموعه ديدگاههاي قضائي قضات دادگستري تهران ،ج-۴

۶۶۷ات گنج دانش ،ص،انتشار۲سيدجالل الدين مدني، آيين دادرسي مدني، ج-۵

، تهيـه  ۱۳۸۰تا۱۳۶۳مجموعه نظريه هاي مشورتي اداره كل حقوقي ، در مسائل مدني از سال      -۶

، نشرروزنامه رسمي۱۳۸۰و تنظيم توسط غالمرضا شهري و محمدخرازي  ،چ اول ، زمستان

اداره دكتر عباسعلي حياتي، شرح قانون آيين دادرسي مدني، انتـشارات سلـسبيل، بـه نقـل از         -۷

۸۵، بهار، چ دوم۵۴نشريه دادگستري، ص۳۴حقوقي دادگستري، نظريه مندرج در شماره 

۱۶/۱/۲۶، مورخ ۳۱۱حكم تميزي ديوانعالي كشور ، ش-۸

.۶۶۶سيدجالل الدين مدني ، همان منبع  ، ص -۹
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١اصالحي قانون ثبت۳۴و ۳۳مباحثي پيرامون مواد 

سيد انوشيروان اميني

كارشناس  ارشد حقوق خصوصي–دادرس دادگاههاي عمومي كرمانشاه 

متولـد شـد ، از   از هنگامي كه انسان موفق شد خط را اختراع نمايد ، سند و ثبت سند نيز              

حفاريهاي تلو در شهر دونگي در كشور كلده باستان ، در ايران و روم باستان تا دوره شارلماني      

در فرانسه و از قرون وسطي و در انگلستان تا حفاريهـاي جديـد در ايـران و مـصر باسـتان و                      

. نسان است باالخره تا امروز همه آثار بدست آمده بيانگر همراهي سند و ثبت سند در زندگي ا         

و اصـالحيه  ۱۳۰۶ق و قانون ثبت عمومي امـالك     .ه ۱۲۹۰اي مصوب   ماده ۱۳۹از قانون ثبت    

و ۱۱/۷/۱۳۰۸و بـــــاالخره در۲/۳/۱۳۰۸و اصـــــالحيه ۶/۱۰/۱۳۰۷و مـــــتمم ۱۰/۵/۱۳۰۷

۱۳۵۱،۱۳۵۴،۱۳۵۶،۱۳۵۷و اصــالحات ســالهاي۲۶/۱۲/۱۳۱۰و ۲۱/۱۱/۱۳۰۸و ۱۳/۱۱/۱۳۰۸

اصالحي نيز از اين ۳۴رساند كه ماده   انين ثبت اسناد و امالك را مي      اصالحات ديگر اهميت قو   

همه تغييرات و اصالحات متولد شده است در اين مقاله تحقيقي مفاهيم مندرج در اين مـاده و             

قانون ثبت در هفت مبحث نگاشته شده و يك مبحث هم به قواعـد عمـومي اقـدامات                   ۳۳ماده

ت و بحث اصلي چگونگي اجـرا بـه فرصـت ديگـري            اختصاص داده شده اس    ۳۴اجرايي ماده   

.گردد موكول مي

مكرر ۳۴و حذف ماده۱۳۵۱قانون  مصوب۳۴ندگان محترم را به قانون اصالح ماده     قبل از مطالعه اين مقاله توجه خوان      . ۱

كه در بخش قوانين و مقررات جديد اين فصل نامه درج گرديده        ۲۸/۱۲/۸۶-۱۸۳۶۸آن منتشره در روزنامه رسمي شماره     

.نمائيماست جلب مي



١٧٧٢و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

مبحث اول
١اقسام سند رسمي 

سند رهني ) الف

. سندي است رسمي كه موضوع آن عقد رهن است

سند شرطي ) ب

. سندي رسمي است كه موضوع آن بيع شرط است

سند معامله با حق استرداد ) ج

مالت با حق استرداد باشد غير از بيع شـرط  سندي است رسمي كه موضوع آن يكي از معا       

.قانون ثبت ۳۳ماده 

سند وثيقه ) د

منقولي است كه به وثيقه داده شده سندي است رسمي كه موضوع آن مال منقول يا مال غير

)غير از رهن و معامالت با حق استرداد (است 

اي سند ذمه) ه 

مشمول يكي از عنـاوين مـذكور   مقصود از آن در اصطالحات ثبتي سندي است رسمي كه    

.سند نكاح نسبت به صداق : مانند. در شقوق باال نباشد 

اي است و مانند سـند رسـمي   چك سندي است عادي كه در حكم سند رسمي ذمه     : نكته  

٢.لكن جميع آثار سند رسمي را ندارد . الزم االجراء است 

اد رسمي و دفاتر ازدواج و طالق تنظيم مي شود و منظور از تقسيم بندي مذكور اسناد تنظيم شده است كه در دفاتر اسن. ١

قانون مدني و ١٢٨٩و ١٢٨٧و١٢٨٦به مواد . مكرر قانون ثبت آمده است ٣٤اصالحي و ٣٤و ٣٣براي تفهم و تفهيم مواد 

.۱۳۸۲م ، نشر ميزان ، چاپ دونگاه شود ،اثبات و دليل اثبات جلد اول نوشته دكتر ناصر كاتوزيان : از كتاب ١٨٥شماره 

.۱۹۴ص ۱۳۷۵دانشنامه حقوقي ، جلد اول ، دكتر جعفري لنگرودي محمد جعفر، انتشارات اميركبير ، چاپ پنجم .٢



١٧٧٣و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

مبحث دوم
بيع شرط

:قانون مدني ۴۵۸ماده 

توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثـل ثمـن   متعاملين مي  درعقد بيع « 

تواننـد  را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام بيع داشته باشد و همچنـين مـي     

شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض بيع                   

حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد درهر. داشته باشد 

.»تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن 

:۴۵۹ماده 

بنابراين اگر . شود با قيد خيار براي بايعدر بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملك مشتري مي      « 

مشتري براي استرداد بيع مقرر شده است عمل ننمايد ، بيع قطعـي  بايع به شرايطي كه بين او و      

گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبور عمل نمايد و مبيع  شده و مشتري مالك قطعي بيع مي      

را استرداد كند از حين فسخ ، مبيع مال بايع خواهد شد ولي نمآت و منافع حاصله از حين عقد 

».تا حين فسخ مال مشتري است 

۳۳در ماده . قانون ثبت تخصيص يافته است ۳۴و ۳۳قانون مدني بموجب مواد ۴۵۹اده  م

وضع خريدار مانند طلبكار رهني است با اين ۳۴حق تقاضاي ثبت با فروشنده است و در ماده         

قانون ثبـت انحـراف   ۳۴و ۳۳مقررات مواد . تفاوت كه تا زمان اجراي خيار مالك منافع است      

معاملـه بـا حـق    « در آورده و نهـاد  » فـرض قـانوني   « قت بيع را به صـورت     قصد بايع از حقي   

شـود          پـس نـه تنهـا الفـاظ بيـع حمـل بـر معـاني عرفيـه نمـي           .را تأسيس كرده است     » استرداد



١٧٧٤و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

اثبات قصد بايع بر اينكه بيع واقعي را انشاء كرده است امكان ندارد يا مؤثر در          ) م.ق ۲۲۴ماده  (

١.حكم نيست 

:زيرا مملك نيست ، يعني پس از وقوع بيع شرط . ط فعالً ماهيت بيع را ندارد بيع شر

خود بايع كماكان مالك مبيع است و به همين جهت حق تقاضاي ثبـت آن بـا ناقـل          :اوالً  

)ث. ق۳۳ماده . (يعني بايع شرطي است 

شـرط قـرار دهـد    تواند مازاد بيع را براي بار دوم يا سوم و بيشتر مـورد بيـع  بايع مي  :ثانياً

)مكرر قانون ثبت ۳۴صدر ماده (

مبيع شرطي در صورت انقضاء موعد و ندادن وام به بـستانكار از طريـق مزايـده بـه       :ثالثاً  

رسد و فروشنده ، اجراء ثبت به نمايندگي و واليت از طرف بايع شـرطي اسـت بـه              فروش مي 

بينـي  ور كه در قانون مدني قبالً پيشعنوان الحاكم ولي الممتنع و حال اين كه اگر بيع شرط آنط  

. شده بود يك بيع واقعي بود مبيع بايد از حين بيع ملك مشتري باشد و نيازي به مزايـده نبـود       

بيع شرط يكي از اقسام معامالت با حق استرداد است و مفهوم معامله با حق استرداد اعم از بيع 

٢.شرط است 

.اد است پس بيع شرط اخص از معامالت با حق استرد

مبحث سوم
معامالت باحق استرداد

هر عقدي كه موضوع آن مال غير منقول بوده و بعنوان وثيقة دين يا حسن انجام تعهـد در             

اختيار قانوني بستانكار قرار داده شود تا تحـت شـرايط قـانوني در صـورت امتنـاع مـديون از                     

.با حق استرداد خواهد بودپرداخت دين از محل آن وثيقه طلب خود را تأمين كند ، معامله

، بـه  ۳۴۵، ۳۴۴، نشر دادگستر صص ۷۷، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، چاپ اول تابستان     دكتر كاتوزيان   . ١

و قواعد قراردادهـا  ۸۵شمارة ۱به كتب عقود معين جلد : بيشتر نگاه كنيدبراي اطالعات. رجوع شود ۴۶۳الي  ۴۶۰مواد  

.از آثار نويسنده مذكور ۹۳۶و ۹۳۵شماره هاي ۵جلد 

.، محمدجعفر، دانشنامه حقوقي ، جلد اول ، انتشارات اميركبير ، چاپ پنجم دكتر جعفري لنگرودي . ٢



١٧٧٥و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

لذا ذكر كلمه ) مكرر قانون ثبت ۳۴ماده ( چون در اين معامالت اساساً نقل عين نمي شود 

استرداد كه موهم نقل مال است درست نيست و عنوان صحيح اين معامالت را بايـد معـامالت       

.اي غير منقول نهاد وثيقه

زيرا ممكن است قرض بدون وثيقه باشـد    . معامالت استقراضي اعم از معامالت باال است        

١)قانون مذكور ۳۵قانون ثبت و ماده ۳۴تبصره دوم ماده (يا وثيقه منقول باشد 

در حـالي كـه در معـامالت    . در معامالت باحق استرداد در حين انعقاد ، ديني وجود دارد         

رتاً ديني وجـود  اي در حين عقدي كه بموجب آن مالي به وثيقه داده مي شود ، ضرو      سند وثيقه 

در . براي حق استرداد ممكن است مدت معين كنند وممكن است مـدت معـين نكننـد              . ندارد  

اين صورت اگر تعيين مدت حق استرداد در معامالت باحق استرداد ، حتمي باشد بين معامالت 

.آيد باحق استرداد و معامالت وثيقه اي فرقي پديد مي

كنـد  در بنگاه رسمي يا غير رسمي خدمتي را قبول ميكسي:مثال براي حسن انجام تعهد  

كه تحت شرايط معيني آنرا انجام بدهد و چون امكان دارد از تعهـد خـود تخلـف كـرده و در                     

نتيجه خسارتي به بنگاه وارد كند طبعاً دين او خواهد شد در حين استخدام ملكي از خود نـزد                    

كه در صورت بروز خسارات ناشـي از تخلـف   گذارد بنگاه به وثيقه براي حسن انجام تعهد مي      

٢.بنگاه بتواند با صدور اجرائيه از محل ثمن آن ملك خسارت خود را بگيرد

مبحث چهارم
ايمعامالت وثيقه

عين مال منقـول  ) اعم از اين كه مديون باشد يا نه      ( اي كه بموجب آن شخصي      هر معامله 

خواه آن عمل رد طلب باشد يا عمـل ديگـري   يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قرار دهد    

كه در (عنصر مشخص اين معامالت    . باشد و خواه آن طلب ناشي از قرارداد باشد خواه نباشد            

:اين است كه) اند قانون ما به آنها معامالت شرطي و رهني و معامالت با حق استرداد نام داده

.۶۶۵و ۶۶۴صفحه ۱۳۶۸قوق، كتابخانه گنج دانش چاپ چهارم ، محمدجعفر، ترمينولوژي حدكتر جعفري لنگرودي . ١

و ۱۹۴و صفحه ۱۳۷۵، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقي جلد اول ، انتشارات اميركبير چاپ پنجم دكتر جعفري لنگرودي . ٢

۱۹۵.
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:شود مالك مالي كه به وثيقه داده مي

دهد خواه آن عقد بيع شرط يا رهـن باشـد يـا عقـد         ا ضمن عقدي به وثيقه مي     آن ر  :اوالً  

.قانون مدني ۱۰صلح يا عقد مذكور در ماده : باشد مانند ديگري 

شـود و  مال مورد وثيقه بموجب اين عقد از مالكيت مالك پيش از عقد خارج نمـي :ثانياً  

خـود او  ) گيرداگر ماليات تعلق مي(آنرا ماند به همين جهت بايد ماليات       به مالكيت او باقي مي    

شود و ورثه او بايد ماليات بر بدهد و اگر فوت كند مال مورد وثيقه به وارث خود او منتقل مي            

مگر در مورد بيع شـرط  . ارث بدهند و حتي از نظر شرعي هم ، جزء اموال او محسوب است               

مانـد  لكيت بايع شرطي بـاقي مـي  و همچنان در ما. كه از نظر قوانين فعلي كشور مملك نيست   

.شود ولي در فقه از مالكيت او خارج و ملك مشتري مي

قـانون ثبـت   ۳۳در مـاده  ) كه موهم نقل ملك اسـت  ( در اين صورت ذكر كلمه استرداد     

مكرر همان قانون كه به بايع شرطي و راهن ، اجازه داده شده ۳۴درست نيست و با صدر ماده       

فعات ديگر هم به همان نحو مورد معامله قرار دهـد سـازگار نيـست و                كه مورد معامله براي د    

قانون مذكور مبني بر تغافل است نه ۳۹و ۳۳همچنين ذكر نقل و انتقال و مشتقات آنها در ماده 

.غفلت 

:اي سه صورت عمده دارد معامالت وثيقه

:ند از قانون ثبت كه عناصر آنها عبارت۳۴و ۳۳معامالت مذكور در ماده :اول 

.كندمنشاء دين هر چه باشد فرق نمي. وجود دين كه وثيقه براي آن داده مي شود ) الف 

شود خـواه بيـع   قراردادي كه بموجب آن مالي براي دين مزبور به وثيقه داين داده مي     ) ب

.شرط باشد خواه رهن باشد و خواه قرار داد ديگر باشد 

.دين مزبور وجه باشد نه كاال ) ج

.براي پرداخت دين ، موعد و سر رسيدي معين شده باشد )د

.وثيقه حسن انجام تعهد :دوم 

.در اين نوع از معامالت وثيقه اي كه امروز صور مختلف آن رو به ازدياد است

.در حين معامله اساساً ديني وجود ندارد :اوالً 
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كند كه طبق سمي تعهد ميشخصي بر اثر قبول خدمتي در يك بنگاه رسمي يا غيرر          :ثانياً  

شرايط معين ، وظيفه و كار خود را انجام دهـد و اگـر تخلـف كـرد و خـسارتي از تخلـف او            

حاصل شد اين خسارت را كه دين او خواهد شد به آن بنگاه بدهد و براي تأمين اين قـصد از              

ث گـذارد كـه در صـورت تخلـف و حـدو     همان حين استخدام ملكي را نزد بنگاه به وثيقه مي         

بـا صـدور اجرائيـه و      ) و يا به ميـزان خـسارت وارده         ( خسارت آن بنگاه بتواند تا مبلغ معين        

وثيقه حسن انجام تعهد هميشه بـه  . فروش مورد وثيقه خسارت خود را از آن محل استيفا كند          

زيرا ممكن است كه كسي از كارخانه اي تدريجاً كاال براي فروش بگيرد و . اين صورت نيست 

كارخانه بدهد و تدريجاً به كارخانـه مقـروض شـود و بـراي حـسن انجـام تعهـد بـه            سفته به 

هاي ملكي را به صاحب كارخانه وثيقه و رهن بالمدت بدهد تا هـر وقـت           پرداخت وجه سفته  

هاي او واخواست شود ، با صدور اجراييه و فروش مورد وثيقه به همان نسبت، هر قدر از سفته

اي ، ديني وجود ندارد تا چـه  در اين فرض هم در حين معامله وثيقه. طلب خود را استيفا كند     

.رسد به اينكه سر رسيدي براي پرداخت آن معين كنند 

اي صددرصد قابل قانون ثبت بر نوع دوم از معامالت وثيقه    ۳۴و   ۳۳شك نيست كه مواد     

رد هم هـست  تطبيق نيست ولي به اندك عنايت معلوم است كه روح مواد مذكور شامل اين مو        

. و شوراي عالي ثبت اخيراً اين رويه را پذيرفته است 

:سوم 

قانون مدني معلوم است كه در بيع ممكن است ثمن هم عين باشد نه    ۳۳۸و   ۱۹۷از مواد   

پول ، بنابراين در بيع شرط هم ممكن است ثمن كاال باشد مثل اينكه شخص خانه خـود را در              

. د كه در سر رسيد ، پسته را بدهد و خانه را مستخلص كندتن پسته به بيع شرط بده۱۰۰قبال 

قانون ثبت به آن تعلق نخواهد گرفت و آگهـي مزايـده    ۳۴در اين صورت خسارت تأخير ماده       

قانون ثبت به انضمام مواد ۳۴مستفاد از ماده (تن پسته بايد منتشر شود ۱۰۰هم به عنوان مقدار 

رك معامالت وثيقه اي در هر سه نوع آن ايـن اسـت   از خواص مشت). قانون مدني ۳۳۸و   ۱۹۷

كه معامالت مذكور از جانب طرفين الزم است خواه معامله مذكور رهن باشـد يـا بيـع شـرط                   

قانون ثبت معامالت شرطي و رهني در يـك سـياق       ۳۴باشد يا عقد ديگري باشد زيرا در ماده         
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توان گفت رهـن طبـق   نميذكر شده همه تابع يك حكم هستند و عبارت ماده طوري است كه      

۲۱۹ولي معامالت شرطي طبق ماده      . قانون مدني از طرف مرتهن جايز است         ۷۸۷دستور ماده   

قـانون ثبـت   ۳۴در مـاده  ) توانـد مـي (قانون مدني نسبت به طرفين الزم اسـت بنـابراين كلمـه        

ه حق دارد اصالحي به معني اين است كه بستانكار حق دارد صدور اجراييه را بخواهد نه اين ك

۷۸۷كه همان به هم زدن معامله با حق اسـترداد بـه تعبيـر مـاده     (با چشم پوشي از مورد وثيقه    

طلب خود را بر ذمه مديون تحميـل و در نتيجـه سـند طلـب خـود را                 ) قانون مدني مي باشد     

درمورد سـند  ( اي در آورد و مال ، دارايي و آزادي مديون را تهديد كند        بصورت يك سند ذمه   

و ۳۳زيرا اين همان وضعي بود كه براي اجتناب از آن ماده      ) اي توقيف مديون جايز است      هذم

مكرر قانون ثبت وضع شده است به اين ترتيب مواد قانون ثبت در حـد خـود ناسـخ مـاده       ۳۴

١.قانون مدني است ۷۸۷

مبحث پنجم
معامله رهني

.منظور از آن عقد رهن است 

ي است زيـرا ، بموجـب عقـد رهـن مـالي بـه وثيقـه داده        ارهن اخص از معامالت وثيقه 

شـود ماننـد   ولي عقود ديگري هم وجود دارند كه بموجب آن مالي به وثيقه داده مـي     . شود  مي

.اي معامالت وثيقه

قانون ثبت اصالحي معلوم است كـه عقـد رهـن مـشمول عنـوان         ۳۴و   ۳۳از ظاهر مواد    

عنوان معامالت با حق استرداد اخص از عنـوان          دراين صورت . معامالت باحق استرداد نيست     

ولي عنوان معامله بـا حـق   ! كند اي است زيرا عنوان اخير بر رهن هم صدق مي        معامالت وثيقه 

!كند استرداد بر رهن صدق نمي

قانون ثبت ، خارج از عنوان معامالت باحق استرداد كرده ، ولـي در             ۳۴بيع شرط را ماده     

نوان معامالت باحق استرداد كرده است و همين امر باعث شده كه گفته آنرا داخل در ع۳۳ماده 

۵۲۹۴اره ، شـم ۱۳۶۸، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهـارم       دكتر جعفري لنگرودي    . ١

.۶۶۴و ۶۶۲، ۶۶۷صفحه 
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قانون ثبت به اصطالحات حقوقي مربوط به مـسائل مـشمول    ۳۴و   ۳۳شود خود نويسنده ماده     

١.اين دو ماده ، احاطه كافي نداشته است 

:م.ق۷۷۱ماده 

»......دهد رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي« 

رهن عقد تبعي است و پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مـالي                 

به وثيقه داده شود، وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ما ممكن نيست و دست كم بايد سبب 

٢.دين ايجاد شده باشد 

مبحث ششم
معامالت قطعي با شرط نذر خارج يا با شرط وكالت خارج

نذر آن است كه انسان ، فعل يا ترك عملي را به منظور سپاس نعمت يا دفع بال يـا كـف             

: گويدترتيب نذر كردن چنين است كه نذر كننده مي       . نفس در مقابل خداوند بر خود حتم كند         

خدا را بر ذمه باد كه اگر فالن عمل را بجا آورم يا ترك كنم و يا اگر در امتحان قبول شوم پياده 

به بروم و يا هزينه تحصيل دو دانشجو را تا فراغت از تحصيل بدهم يا دانشگاهي بنا كنم                 به كع 

نذر كننده نبايد محجور باشد، قاصد باشد و مكره نباشد و مورد نذر بايد     ) قانون ثبت    ۳۳ماده  (

نـذر  : مقدور و داراي رجحان و مزيتي باشد و كار عبث و بيهوده نباشـد و انـواعي دارد ماننـد              

٣....... .ات ، نذر تبرع ، نذر زجر و نذر شكر و مجاز

:منظور از شرط نذر خارج 

شرطي است كه ضمن عقد نذري صورت گيرد و ثمره آن شـرط ، در عقـد ديگـري قيـد      

گردد، چنانكه سابقاً كه بيع شرط مملك بود ، ضمن عقد بيع شرط ، قيدي شد كه طي عقد نذر   

ع در رأس موعد دين را ندهد ، مبلغ معيني از مال بايع    خارج از بيع شرط قيد شد كه هرگاه باي        

.۶۶۵صفحه ۱۳۶۸، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق ، گنج دانش ، چاپ چهارم سال دكتر جعفري لنگرودي . ١

.۴۸۴صفحه ۱۳۷۷، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، چاپ اول ، نشر دادگستر ، سال دكتر كاتوزيان . ٢

.۳۸۵و ۷۱۰چاپ چهارم ، صفحه ۱۳۶۸ترمينولوژي حقوق ، گنج دانش ، تابستان ، محمدجعفر،دكتر جعفري لنگرودي . ٣
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متعلق به خريدار شرطي باشد يا در طول مدت وام ماهانه مبلغي به خريدار مزبـور بدهـد ايـن            

)قانون ثبت ۳۳ماده (اقدامات پيچيده و ناروا به قصد حيله و بازي با قانون بود 

:شرط وكالت 

دهد كـه تحـت   له وكالت ميمتعهد به متعهدشرِط ضمن عقد الزمي است كه بموجب آن       

مثالً مقدار معيني از مـال    . و به ضرر متعهد بكند      )به نفع متعهدله    (شرايطي اقدامي به نفع خود      

١)قانون مدني ۶۵۳قانون ثبت و ماده۳۳ماده .(متعهد را بخود منتقل كند 

:شرط وكالت خارج 

:منظور شرطي است كه 

.گنجانده نشود يا نشده است در ضمن عقد اصلي:اوالً 

شود كه هرگاه مشروط عليه در عقد نخست به در ضمن عقد الزم ديگري شرط مي      :ثانياً  

وكيل باشد كـه مـثالً مقـدار    ) بطور شرط نتيجه (تعهد خود عمل نكند ، مشروط له از طرف او  

شـد و بعـد بيـع    مـي بيع شرطي انجام  : مثالً  . معيني از مال متعهد مذكور را به خود منتقل كند           

اگر بايع شرطي، بدهي خود را : شد در اين بيع قطعي شرط مي شد كه        قطعي ديگري انجام مي   

در رأس موعد نداد خريدار شرطي وكالتاً بتواند مقدار معيني از مال بايع شرطي را بخود منتقل                  

اي بـراي  حيلهنامند كه سابقاً ) خارج از بيع شرط    ( كند اين شرط را شرط وكالت خارج يعني         

٢).نظامنامه دفاتر اسناد رسمي ۲۷ماده (رباخواري بود 

:حذف شد۸/۱۰/۱۳۶۱قانون مدني كه در تاريخ ۶۵۳ماده 

تواند به وجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كـه قـرض بـر ذمـه او        مقترض مي « 

»  اً به خود منتقل نمايـد باقي است مقدار معيني از دارايي مديون را در هرماه يا در هر سال مجان        

.۱۳۰۷مصوب 

و ۷۱۰چاپ چهارم ، صفحه ۱۳۶۸، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق ، گنج دانش ، تابستان دكتر جعفري لنگرودي . ١

۳۸۵.

۳۸۵صفحه ۳۰۸۷همان منبع صفحه قبل شماره . ۲
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:قانون مدني۲۲۸ماده 

در صورتي كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدي باشد ، حاكم مي توانـد بـا رعايـت مـاده            « 

١».مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد ۲۲۱

مبحث هفتم
فرق بين معامالت با حق استرداد و رهن

:ت اول تفاو

عقد رهن نسبت به راهن الزم است و مادامي كه دين خود را نپرداخته ، ملك وثيقه بدهي 

تواند آنرا فسخ نمايد و نسبت به مرتهن جايز است و هر زماني كـه بخواهـد          باشد و نمي  او مي 

در اثر فسخ از طرف مرتهن ، حق عيني و اولويتي كه در اسـتيفاي  . نمايد عقد رهن را فسخ مي  

دين خود از مال مرهونه داشته زايل مي شود و طلبش بـدون وثيقـه بـاقي خواهـد مانـد و در                      

. ي اجراي استيفاي حق خود ، تمامي امـوال راهـن در مقابـل طلـب او يكـسان اسـت                     مرحله

.معامالت با حق استرداد نسبت به طرفين الزم است 

خـود صـرفنظر نمايـد و اسـتيفاي     تواند از حق وثيقهانتقال گيرنده مانند انتقال دهنده نمي  

در معامالت باحق استرداد چنانچه خريداري . طلب خود را از ساير اموال انتقال دهنده بخواهد 

در مزايده يافت نشود ، اداره ثبت پس از كسر خمس قيمت معينه مقداري از عين ملـك را كـه    

.د كنتكافوي طلب انتقال گيرنده را بنمايد اجباراً به او واگذار مي

زند مورد مـاده سـوم اصـالحي      موردي كه قاعده لزوم معامله با حق استرداد را به هم مي           

دهـد در  است كه به انتقال گيرنده يا قائم مقـام قـانوني او اجـازه مـي          ۲۸/۱۱/۱۳۱۲قانون ثبت   

صورتي كه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال دهنـده يـا                 

تواند به هر يك شد ، انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او براي وصول طلب خود ميوارث او با

حدت رويه شماره    براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به رأي و       . ١
53/10/4

90
از قـانون آيـين   ۷۲۵تـا  ۷۲۱و  ۷۲۰و مـواد    

. دادرسي مدني سابق
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از انتقال دهنده يا وارث او يا كسي كه عين مورد معامله در تـصرف او باشـد مراجعـه و اقامـه        

.دعوي نموده طلب خود را مطالبه كند 

در مورد عمليات اجرايـي  فرقي كه فوقاً بين رهن و معامالت با حق استرداد بيان گرديد ،      

آيين نامه ، رهن از حيث مقررات اجرايـي  ۹۸باشد و اال در اجراييات ثبت برابر ماده    دادگاه مي 

تواند از رهن صرفنظر مانند معامالت با حق استرداد از طرف مرتهن نيز الزم بوده و مرتهن نمي    

.كند و طلب خود را از اموال ديگر مديون استيفا نمايد 

در ضمن مواد اصالحي قانون ثبت مقرر گرديد كه هرگاه راهن بدهي خود   ۱۳۲۰در سال   

را نپردازد مال مرهون به مزايده گذارده شود از عين مرهونه به مقدار طلب مرتهن به او واگذار              

آن قانون در ادارات ثبت و محاكم   ۳۸قانون ثبت طبق تبصره ماده       ۳۴شود اجراي مفاد ماده     مي

.ت االجراء اسالزم

.ماند بنابراين از تاريخ باال فرقي بين رهن و معامالت با حق استرداد باقي نمي

: دوم 

.باشدقبض در رهن شرط صحت عقد است و در معامالت باحق استرداد شرط نمي

:سوم 

باشـد و  در رهن ، عين مرهونه متعلق به راهن است و مرتهن داراي حق وثيقه بر آن مـي               

در معامالت بـا  . ائات مدت قرض تابع عين مرهونه و از آن راهن است بدين جهت منافع و نم 

بـدين  . آيـد  حق استرداد عين مورد معامله بوسيله عقد در ظاهر به ملكيت انتقال گيرنده در مي       

باشد و براي آنكـه  جهت منافع آن در مدت حق استرداد تابع عين و متعلق به انتقال گيرنده مي              

نده وارد نيايد ، انتقال گيرنده منافع مدت مزبور را به يكي از عناوين خللي به وضعيت انتقال ده

.نمايدقانوني و نوعاً به عنوان اجاره به انتقال دهنده واگذار مي

انقضاي مدت را موجب قطعيت بيع ندانسته و به انتقال دهنده حق ۱۳۱۰قانون ثبت اسناد 

.رداد مورد معامله را بخواهد دهد كه هر زماني بتواند با تأديه بدهي خود استمي

قانون ثبت براي آن كه متعاملين آثار وثيقه را از معامالت باحق استرداد بوسيله اسقاط حق 

مبادرت نموده و تصريح كرده است حقوقي را كه قـانون         ۳۹مزبور مرتفع ننمايند به وضع ماده       
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ر داشته قبل از انقضاء مـدت     در مورد مربوط به معامالت با حق استرداد براي انتقال دهنده مقر           

حق استرداد قابل اسقاط نيست و هر قرارداد مخالف با اين ترتيب باطل خواهد بود ، خواه قبل      

از اين قانون باشد و خواه بعد باشد و اعم از اين كه قرارداد بموجب سندرسمي يا غيررسـمي                    

قراردادي اسـت كـه قبـل از    منظور ماده از بطالن هر قرارداد مخالف اين به ترتيب ، هر     . باشد  

معامله يا در مدت خيار تنظيم و موجب اسقاط حقوق انتقال دهنده گردد و يا انتقـال دهنـده را    

متعهد نمايد كه حقوق خود را پس از انقضاء مدت اسقاط كند و يا انتقال گيرنـده را از طـرف                

.را به خود انتقال دهد خود وكيل بالعزل نمايد كه هرگاه طلب او را نپردازد ملك مورد معامله 

را پس از انقضاء مدت منع ننموده ۳۴قانون ثبت اسقاط حقوق ناشي از ماده ۳۹ولي ماده 

تواند ملك مورد معامله را در مقابل طلـب         است بنابراين انتقال دهنده پس از انقضاي مدت مي        

.انتقال گيرنده به او واگذار نمايد 

:چهارم 

براي پس از انقـضاء مـدت       ١عقد خسارت تأخير تأديه     در رهن در صورتي كه در ضمن        

گردد مگر آن كه بستانكار طلـب  دين منعي نشده باشد مديون ملزم به خسارت تأخير تأديه نمي    

خود را بوسيله دادخواست يا اظهارنامه مطالبه نموده باشد كه در صورت اول از تـاريخ تقـديم         

نامه خسارت تأخير تأديه را به نرخ قـانوني   دادخواست و در صورت دوم از تاريخ ابالغ اظهار        

در مـورد معـامالت بـاحق       . گردد، همچنانكه در معامالت استقراضي ديگـر اسـت          مستحق مي 

اصالحي قانون ثبت خسارت تأخير      ۳۴ماده   ۲استرداد نظر به حفظ وضعيت سابق طبق تبصره         

٢.شودتأديه از تاريخ انقضاء مدت محسوب مي

.درباره خسارت تأخير تأديه و وضعيت آن در نظام حقوقي كنوني ايران بحث خواهيم كرد. ١

صـفحات  ۱۳۷۰ال انتشارات كتـاب فروشـي اسـالميه چـاپ هـشتم سـ          ۱، حقوق مدني ، جلد      دكتر امامي سيدحسن    . ٢

۵۷۱،۵۷۲،۵۷۳،۵۷۴.
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مبحث هشتم

قانون اصالحي ثبت۳۴عمومي اجراي ماده قواعد 

اصـالحي  ۳۴و۳۳منظور از قواعـد عمـومي، مجموعـه  قواعـدي اسـت كـه برابـر مـواد                

قانون ثبت و آيين نامه طرز اجراييه معـامالت  ۱۸/۱۰/۱۳۵۱مكرر اصالحي   ۳۴و   ۱۸/۱۰/۱۳۵۱

اد رسـمي  و آيين نامه اجـراي مفـاد اسـن        ۱۶/۲/۱۳۵۲شرطي و رهني و با حق استرداد مصوب         

و آيين نامه نحوه ۶/۴/۱۳۵۵االجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب الزم

اجراي حراج و نوبت آن و تشكيل مراكز حراج و نحوه توقيف حق بـدهكار نـسبت بـه مـازاد          

مقـرر شـده انـد و بايـد      ۱۳۵۲مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف كننده ، مصوب آبـان             

.باشد ..... درجات اجراييه ، نحوه ابالغ اجراييه ، تشريفات ارزيابي و حراج و درباره من

در اين مقاله تحقيقي ما بر آن هستيم كه بطور خالصـه هـر يـك از مـوارد مـذكور را در                  

و از بسط مطالب و اطناب مباحث جلوگيري شود ولي در عين حال   . جايگاه خود ارايه نماييم     

.گويا و روشن باشد

:اين اقدامات مقدماتي را بشرح زير مي آوريم بنابر

اصالحي بستانكار مكلف است براي وصول طلب خود كه مربـوط بـه اسـناد    ۳۴برابر ماده   -۱

انتقال امالك با شرط خيار يـا بـه عنـوان    : قانون ثبت مانند ۳۳رسمي معامالت مذكور در ماده    

لت يا به عنوان صلح يـا هـر عنـوان    قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكا            

اصالحي تمام معامالت شرطي و رهني، در ۳۴ديگر با حق استرداد منتقل شده و بموجب ماده        

صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد ، به دفتر خانه اسناد رسمي          

.تنظيم كننده آن سند مراجعه و وصول طلب را درخواست بنمايد

برابر ماده يك آيين نامه طرز اجراييه معامالت شرطي و رهني با حـق اسـترداد و                سردفتر

همـان  ۶و۳،۴،۵االجـراء و مـواد   بند الف ماده يك آيين نامه اجـراي مفـاد اسـناد رسـمي الزم       

.نمايد نامه به وظايف و تكاليف قانوني خود عمل ميآيين
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آيين ۵۰حراز كرد كه مفاد سند برابر ماده آيين نامه اخيرالذكر ا    ۴سردفتر برابر تبصره ماده     

۳۴باشد اجراييه را صادر و برابر ماده نامه دفاتر اسناد رسمي منجز است و معلق و مشروط نمي

.كند اصالحي آنرا به اداره ثبت ارسال مي

.نمايداداره ثبت براي ابالغ اجراييه به متعهد سند اقدام و آنرا به اجراي ثبت ارجاع مي-۲

ساعت از زمان دريافت اوراق اجراييه يك نسخه از آن     ۴۸مور اجرا مكلف است ظرف      مأ

.را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ ابالغ با تمام حروف رسيد بگيرد

نامه طرز اجراييه معامالت شرطي و رهني و با حق اسـترداد مـدت مهلـت    آيين ۵در ماده   

آيين نامه اجراي مفاد اسـناد رسـمي   ۱۵ساعت آمده است و در ماده ۴۸ابالغ براي مأمور اجرا   

.نيز همين مهلت قيد شده است 

۱۹الي ۱۴االجراء در مواد بنابراين قواعد ابالغ در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم   

۵آمده است و در آيين نامه طرز اجراييه معامالت شرطي و رهنـي و بـاحق اسـترداد در مـواد             

.آمده است ۹ ليا

در آيين نامه طرز اجراييه معامالت شرطي و رهني و با حق اسـترداد در خـصوص فـوت     

متعهد قبل از صدور اجراييه و يا بعد از صدور اجراييه و قبل از ابالغ و يا طواري محجوريـت            

.متعهد يا متعهدله در قواعد ابالغ مطالب و مباحثي نيامده است 

ت ؟تدبير در اين موارد چيس

تـصويب شـده اسـت و        ۱۳۵۵بنظر ما چون آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در سـال             

اصالحي قانون ثبت بايد به قواعد عمومي ۳۴مؤخر است در موارد سكوت آيين نامه ويژه ماده  

آيين نامه اجراي مفاد اسـناد     ۱۹و   ۱۸آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراجعه كنيم لذا مواد           

.قانون ثبت حاكم است ۳۴االجراء بر نحوه اجرايي ماده رسمي الزم

:وظايف ، تكاليف و اختيارات متعهد و متعهدله-۳

چون اين تكاليف و اختيارات در اموال غيرمنقول و منقول متفاوت است ، نيازمنـد بحـث     

.شود باشد ، انشاء اهللا در نوشته اي ديگر به اين موضوع پرداخته ميمشروح مي

در آيين نامه طـرز اجراييـه معـامالت شـرطي و     اره اينكه مال بازداشت شود ،درب -۴

راه چاره چيست ؟. رهني و باحق استرداد ، نحوه حفظ مال و حافظ مال معلوم نشده است 
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فـصل چهـارم آيـين نامـه اجـراي مفـاد اسـناد رسـمي               ۵۸الي   ۴۹به قواعد عام در مواد      

آن در خـصوص مـال غيرمنقـول         ۱۰۲و   ۱۰۱واد  االجراء در خصوص امـوال منقـول و مـ         الزم

.مراجعه و اقدام مي شود 

نحوه حراج مال-۵

مكرر قانون ثبت و آيين نامه مربوط به اين   ۳۴اصالحي و    ۳۴و   ۳۳چنانچه در خود مواد     

مواد قواعدي آمده باشد اين قواعد بايد جاري و ساري باشد و در موارد سكوت به آيـين نامـه      

ج و نوبت آن و تشكيل مراكز حراج و نحوه توقيف حـق بـدهكار نـسبت بـه      نحوه اجراي حرا  

شود و اگر مراجعه مي۱۳۵۲مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف كننده مصوب آبان       

االجـرا  در موردي خاص نيز سكوت حاكم بود به آيين نامـه اجـراي مفـاد اسـناد رسـمي الزم                   

.براي رعايت قواعد مربوط الزامي است به نظر ما اين ترتيب . مراجعه شود 

نحوه ارزيابي مال -۶

.شود اقدام مي۵به شرح بند 

ختم عمليات اجرايي -۷

مكرر اصالحي قانون ثبت ، عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا ۳۴ماده ۲برابر تبصره 

واهـد بـود در   تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراي تعهد بـدهكار مختومـه خ   

صورتي كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تا ريز تنظيم صورتمجلس   

.باشد حراج مي

شكايت از عمليات اجرايي و طرز رسيدگي به شكايت -۸

و ۱۳۵۵االجـرا مـصوب   آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم       ۲۳۲الي   ۲۲۹برابر مواد   

ثبت به شكاياتي كه از عمليـات مـأموران اجـرا باشـد در ثبـت محـل                  اصالحي قانون    ۲۵ماده  

شود و چنانچه شكايت از دستور اجراي سند باشد مرجع رسيدگي برابر مواد يـك  رسيدگي مي 

در ۱۳۲۲الي پنج قانون اصالح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسـمي مـصوب                

١.دادگاه است 

، غالمرضا، حقوق ثبت اسناد و امالك ، انتشارات جهاد دانشگاهي ، چاپ سوم ، شهري : براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد . ١

.۲۱۰تا ۱۸۷صفحه ۱۳۷۳زمستان 
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ت موقت در حقوق ايرانبررسي موقعيت قرار بازداش

از ديدگاه حقوق بشر
مراد كاظمي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي اسالم آباد غرب

در آمد

هــدف از ايــن پــژوهش بررســي چگــونگي تطبيــق و همــاهنگي يــا مغــايرت مقــررات  

بشر، يا عدم هماهنگي و سـازش   المللي حاوي حقوق  دادرسي كيفري ايران با مقررات بين     آيين

آن مقررات با ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي است كه متضمن اصول آزادي بخش و بشر              

دوستانه از جمله استثنايي تلقي نمودن بازداشت موقت، كوتاه بودن مدت آن، تعجيل دادگاه در        

كـه بـه طـور    اتخاذ تصميم در مورد قانوني بـودن يـا نبـودن آن، جبـران خـسارت از متهمـين        

.باشداست، مي... اند و غيرقانوني بازداشت شده

قرار بازداشت موقت بعنوان يك تأسيس حقوق كيفري، از ابتداي تدوين مقررات مربـوط       

۱۲۹۰دادرسي كيفري در ايران، يعني با تصويب قانون اصول محاكمات جزايي مـصوب  به آيين 

۱۳۰دراين قانون، مقـنن در تبـصره مـاده   .شمسي وارد سيستم حقوق كيفري ايران گرديده است    

اي بـراي مـتهم از   بيني لزوم فراهم بودن شرايط ويژه     مكرر آن و با ذكر جرايم خاص و با پيش         

.، صدور آن را براي بازپرس جايز شمرده بود... جمله يك فقره سابقه محكوميت قطعي و 

ريباً و به جـز مـوارد     تق(۱۳۷۸دادرسي كيفري مصوب  اين قانون كه تا تصويب قانون آيين      

حاكم و جاري بود، از حيث محدود نمـودن دامنـه شـمول صـدور قـرار            ) معدودي از مواد آن   

: بازداشت موقت به جرائم مهم، ممنوع نمودن صدور آن در مورد جرايم سـبك و كـم اهميـت       

در غالـب مـوارد بـا مقـررات     ... تلقي قرار بازداشت موقت در زمره قرارهاي قابل اعتـراض و        

.المللي متضمن حمايت از حقوق بشر سازگار و هماهنگ بودنبي

اي بـوده و  اما با اين وصف در حقوق كيفري كشورمان، شـاهد تـصويب قـوانين متفرقـه              

باشند، ماده واحدة قـانون لغـو   هستيم كه ناظر بر اجباري شدن صدور قرار بازداشت موقت مي          

۱۳۶۷اري، ارتشا و اخـتالس مـصوب        مجازات شالق، قانون تشديد مجازات مرتكبين كالهبرد      
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باشند در خـصوص قـانون تـشكيل دادگاههـاي     مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن جمله مي     

توان گفت كه از حيث هماهنگي و همراهي مقـررات ايـن          مي ۱۳۷۳عمومي و انقالب مصوب     

حترام به المللي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر كه تأكيد بر ا         قانون با اصول و موازين بين     

هاي الزم براي حفظ حقـوق متهمـين دارد، و   بيني تضمينحقوق انساني از جمله آزادي و پيش 

المللي حقوق مدني و سياسي كه صراحتاً بر استثنا تلقي نمودن بازداشت موقت و         نيز ميثاق بين  

.باشدمياشاره دارد، فاقد نقطه قوتي ..... كوتاه بودن مدت آن و قابل اعتراض بودن آن قرار و 

نيز دامنه شمول صدور قرار مورد بحث را تا حد        ۱۳۷۸دادرسي كيفري مصوب  قانون آيين 

۱۳۷۳اعالي آن توسعه داده، در مقايسه با قانون اصول محاكمات جزايي، همانند قانون مصوب  

سير قهقرايي طي نموده است، و تنها در موردي كه قرار ياد شده را قابل اعتراض تلقي نموده و 

ايـن مـوارد در قـانون    (يدگي به اعتراض نسبت به آن را خارج از نوبت اعالم نموده است،           رس

.المللي مذكور هماهنگي و مطابقت دارد، با مقررات بين) بيني نشده بودپيش۱۳۷۳مصوب 

باشد، در مقايسه با قانون   ماده مي  ۳۹نيز كه مجموعاً داراي      ۱۳۸۱قانون اصالحي مصوب    

سال پيش تصويب گرديده اسـت، در جهـت تـضمين    ۹۰يي كه قريب به اصول محاكمات جزا  

. حقوق انساني افراد جامعه، باالخص حق آزادي تن آنان ره آورد چشمگيري ارائه نكرده است              

دادرسي كيفري تنها ره آوردي كه اين قانون با خود دارد، و آن هم تكرار مقرراتي از قانون آيين      

آن و نيز مقـررات بنـد   ۳ماده» ح«از مقررات ذيل بند شمسي است، عبارت است  ۱۲۹۰مصوب

.ناديده گرفته شده است۱۳۷۸و۱۳۷۳آن ماده كه اين موارد در قوانين مصوب » ط«

المللي در خصوص صدور قرار بازداشت موقترويكرد مقررات بين-گفتار نخست

يوسـته  يكي از مسائل مهم و بغرنجـي اسـت كـه پ           » توقيف احتياطي « بازداشت موقت يا    

در اسناد   ١.قضات و بخصوص علماي حقوق را به خود جلب نموده است           -توجه قانونگذاران 

المللي به حقوق متهم و باالخص حق آزادي و به بيان ديگـر اجتنـاب از سـلب               و مقررات بين  

از جملة اين اسناد، اعالميه جهـاني حقـوق بـشر و          . آزادي و بازداشت وي پرداخته شده است      

.باشدللي حقوق مدني و سياسي ميالمميثاق بين

۳ص-عدالت كيفري-دكتر آشوري، محمد. ۱
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استفاده شده، كه بديهي اسـت آزادي  » آزادي « در مقدمه اعالميه مذكور به كّرات از واژه         

.المللي قرار گرفته استتن يكي از مصاديق آن است كه مورد تأييد و حمايت جامعه بين

توقيـف،  ) سـرانه خود  (هيچ كس   « آن اعالميه نيز صراحتاً اعالم شده است كه          ۹در مادة   

».بازداشت يا تبعيد نخواهد شد

باشد، بـه تـأمين   اعالميه مورد بحث كه درمقام اعالم اصل برائت مي     ۱۱به عالوه در مادة     

دانيم يكي از تضمين هاي هاي الزم براي دفاع فرد متهم اشاره شده است كه چنانچه مي تضمين

خص در مرحلة، تحقيقات مقـدماتي كـه        الزم براي دفاع فرد متهم اجتناب از بازداشت وي باال         

باشند و سپس طرف ديگر دعوي و مقام تعقيب و تحقيق در صدد جمع آوري ادله عليه وي مي

مگر در مـوارد  ( باشدمي) به عنوان قرار تأمين و نه محكوميت حبس(در مرحلة رسيدگي دادگاه  

).ضروري به عنوان آخرين راه چاره

باشـد كـه   سياسي نيز حاوي اصول مهمي در اين باب مي     المللي حقوق مدني و     ميثاق بين 

:گرددبه شرح ذيل بيان مي

بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلّي : ۹مادة ۳براساس بند-۱

بايست يك اسـتثنا تلقـي   و اين بدين معناست كه بازداشت اشخاص پيش از دادرسي مي      . باشد

.اشدشده و حتي المقدور كوتاه ب

فرد بازداشت شده بايد نسبت بـه قـرار صـادره حـق اعتـراض      :۹مادة  ۴براساس بند  -۲

داشته باشد و دادگاه بدون تأخير در مورد قانوني بودن بازداشـت موقـت تـصميم گرفتـه و در           

.صورت غير قانوني بودن، حكم به آزادي شخص بدهد

د، به خاطر ارزش ذاتي آنـان  انبا اشخاصي كه بازداشت شده:۱۰مادة ۱به موجب بند -۳

.اي انساني و با احترام رفتار گرددبايد به گونه

متهمين جـز در مـوارد اسـتثنايي از محكـومين جـدا            :۱۰ماده ۲طبق قسمت الف بند    -۴

اي متناسـب بـا وضـع اشـخاص غيـر محكـوم             نگهداري خواهند شـد و تـابع نظـام جداگانـه          

.بودخواهند



١٧٩٠و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

كه به طور غيرقانوني بازداشت شود حق مطالبه جبران   هر كس    :۹ماده ۵بموجب بند  -۵

.خسارت را دارد

دادرسي كيفري ناظر به صـدور قـرار بازداشـت موقـت در             مقررات آيين  -گفتار دوم 

حقوق ايران

مقررات متضمن لزوم صدور قرار بازداشت موقت-مبحث نخست

ف احتياطي به عنوان با لحاظ توقي  ۱۲۹۰دادرسي كيفري مصوب    قانون آئين  ۱۲۹ماده ۵بند

سخن از اختيار دادگاه در صدور اين قرار » تواندمي« يكي از اقسام قرارهاي تأمين، با ذكر كلمة 

بـه ميـان آورده و صـدور قـرار بازداشـت      ) آن ماده۴الي۱و ساير قرارهاي مذكور در بندهاي      (

اين مقرره نيز . ستمكرر آن قانون نموده ا     ۱۳۰موقت را موكول به رعايت شرايط مقرر در ماده        

.را اعالم داشته است۳الي۱صراحتاً جواز صدور قرار توقيف در موارد مذكور در بندهاي 

، صدور قرار بازداشت موقت بـا  ۱۳۷۸قانون آيين دادرسي كيفري مصوب۳۵براساس ماده 

) ۳۵مـاده (آن ه اين قانون در مواردي كه شامل بندهاي الـف، ب، ج، د و  ۳۲رعايت قيود ماده    

.باشد الزامي استمي

از الزامي بودن بازداشت موقت، با توجه به ماهيـت      ، مقنن صراحتاً    ۳۵بينيم كه در ماده   مي

امـوال،  جرائم ارتكابي، نوع و شدت مجازات مقرر براي جرايم و برخـي از جـرائم مهـم عليـه        

وه بعـال . امنيت و آسايش عمومي، با لحاظ سابقه محكوميت متهم سخن بـه ميـان آورده اسـت        

چنانچه آزادي متهم موجب فساد باشد صدور آن قرار را اجباري نموده، كـه ايـن خـود جـاي               

بحث دارد كه اوالً مرجع تشخيص ترتب يا عدم ترتب فساد بر آزادي متهم كـدام اسـت؟ كـه                     

ثانياً معيار اين مرجع براي تشخيص چنين امـري  . ناگزير بايد گفت مرجع قضايي مربوطه است    

ن قانون، معيار الزم براي چنين تشخيصي ارائه نشده است و بـه اسـتناد ايـن       چيست؟ كه در اي   

تواند هر فردي را كه متهم به ارتكاب ايـن جـرم باشـد لزومـاً بازداشـت      بند، مرجع قضايي مي   

به عالوه اين ماده بازداشت متهم را در صورت تقاضاي شاكي اجباري دانسته است كـه                 . نمايد

آنكه تجويز بازداشت متهم در مورد كليه جرايم به تقاضاي شاكي، چه. اين نيز جاي بحث دارد  

الزام بايست بازداشت در اين صورت محدود به جرايم مهم باشد و النهايهباشد و ميمعقول نمي
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در صدور آن قرار در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شـده باشـد در ايـن مـاده      

.بيني شده استپيش

ست و چنانچه پيش از اين مذكور افتاد؛ صدور اين قرار صرفاً با رعايت قيود البته بديهي ا 

صدور قرار  « صراحتاً از عبارت     ۳۵بدين معنا كه هر چند مقنن در ماده       . باشدميسور مي  ۳۲ماده

استفاده نموده است، ليكن در كليه مـوارد مـذكور در ايـن مـاده               » بازداشت موقت الزامي است   

را الزاماً لحاظ نموده؛ در صورت فراهم بودن شرايط مندرج در         ۳۲ماده   بايست بند د  قاضي مي 

و در اين صورت است كه چنـين  . اين بند ناگزير مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نمايد     

اين تكليف مقنن به قاضي در اجبـار بـه     » .كندبازداشتي جنبة كامالً الزام آور و اجباري پيدا مي        

آيد و نوعي دخالت قـوه مقننـه در       اي به شمار نمي   قت روش پسنديده  صدور قرار بازداشت مو   

.شودامر دادرسي شمرده مي

اعتقاد عمومي بر اين اسـت كـه تعيـين مـوارد صـدور قـرار بازداشـت موقـت از طـرف            

مرجع رسيدگي را بايد در انتخاب نوع تأمين مخير گذاشت تا بتواند بـر              . قانونگذار كافي است  

، خـواه قـرار بازداشـت    ١»حتويات پرونده قرار متناسب صـادر نمايـد     حسب مورد وضعيت و م    

مكـرر  ۱۳۰مـاده  ۳الزم به ذكر است كه هر چنـد در بنـد   . باشد؛ خواه قرار تأمين از نوع ديگر   

نيـز  .... شمسي بازداشت به استناد بيم فرار و تبـاني و            ۱۲۹۰دادرسي كيفري مصوب  قانون آئين 

آن قـانون، قلمـرو اجرايـي آن را محـدودتر         ۲۳۴ه ذيل ماده    آمده است، اما مقنن با وضع تبصر      

در جـرائم  ... بدين معني كه مقنن صدور قرار بازداشت موقت به استناد بيم فرار؛ تباني و  . نمود

و لـذا قاضـي حـق نداشـت در          . در صالحيت دادگاه بخش يا جرائم سبك را ممنوع كرده بود          

ار بازداشت موقت صادر نمايد و تنها مجاز به صدور چنين جرائمي به بهانه بيم فرار و تباني قر     

كيفري دادرسياما در قانون آيين. بود.... انواع ديگر قرارهاي تأمين از نوع ديگر اعم از وثيقه يا   

ايـن  ۳۲خورد و صدور اين قرار با لحاظ بند د ماده      اي به چشم نمي   چنين مقرره  ۱۳۷۸مصوب  

ترتيب دامنة شمول صدور قرار بازداشـت  آور است و بدينقانون حتي در جرايم سبك نيز الزام    

موقت افزايش يافته، دست قضات مربوطه در صدور اين قرار حتي در خصوص جرائم سـبك                

۱۶۵ص- )انديشه ها(ارم ، جلد چهآيين دادرسي كيفري-محمود- دكتر آخوندي. ١
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دادرسـي كيفـري   شـود كـه در قـانون آيـين    ترتيـب مالحظـه مـي     بـدين . باز گذاشته شده است   

ن توانمنـد آن راهكـار   گـذرد تـدوين كننـدگا   كه قريب به يك قرن از عمر آن مي  ۱۲۹۰مصوب

بيني كرده بودنـد؛ امـا   اندازد پيشپيشگيري از چنين اقداماتي كه امنيت قضايي را به مخاطره مي  

اي و روشن بودن هماهنگي اين مقررات بـا       پس از گذشت سالها از عمر چنين مقررات ارزنده        

ينـه نقـض   المللي متضمن حمايت از حقوق بشر؛ مقنن در جهـت مهيـا نمـودن زم        مقررات بين 

حقوق انساني متهم گام برداشته؛ دست قضات را اين چنين در سلب آزادي متهمين باز گذارده؛ 

.بيش از پيش موارد صدور قرار بازداشت موقت را افزايش داده است

گيرد كه سياست كيفري دولتهـا و  اي صورت ميافزايش موارد بازداشت موقت در دوره     « 

عالوه بر مواردي كه ذكر آنهـا گذشـت؛          ١.»نمايدايجاب مي  پيشنهاد مجامع علمي كاهش آن را     

الزم است به تأكيد مقنن بر اجباري بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرائمي كه بـه               

آمده است اشاره نمـاييم؛ از جملـه       ۳۵ماده) ه(موجب قوانين خاص مقرر شده است و در بند          

ارتشا و اختالس مدت بازداشت موقت معين و در قانون تشديد مجازات مرتكبين كالهبرداري؛

دادرسـي  معلوم گرديده است كه از حد مقرر نبايد تجاوز نمايد؛ اما مطابق مقررات قانون آئـين               

المثل در مورد جرائم    في ۱۳۷۸قانون آئين دادرسي كيفري مصوب       ۳۵ماده  ه كيفري جديد بند    

در ...) د مجازات مـرتكبين اخـتالس و  تشدي(ارتشاء و اختالس؛ شرايط مندرج در قانون مذكور       

به ترتيب بيش از دويـست      ( صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمين هر يك از آن جرائم           

هزار ريال و بيش از يكصد هزار ريال بودن مبلغ ارتشاء و اختالس و نيز قيد يك ماهـه بـودن               

ان و با هر مبلـغ؛ بـا لحـاظ    ناديده گرفته شده، در نتيجه ارتشا و اختالس به هر ميز         ) مدت قرار 

آن قانون موجبات بازداشـت موقـت اجبـاري مرتكـب آنـرا فـراهم                ۳۲هاي ماده قيود و تبصره  

تواند حتي بيش از يك ماه نيز متهم را در بازداشت نگه نمايد و به عالوه مرجع رسيدگي مي مي

.دارد

-٢١شماره ،مجلة حقوقي دادگستري–بازداشت موقت برابر مقررات آئين دادرسي كيفري « محمود مقاله،آخوندي. ١

٢٦ص
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مقررات متضمن جواز صدور قرار بازداشت موقت-مبحث دوم

المللي ناظر به حفظ حقوق متهم ت كه مقنن به منظور هماهنگي با مقررات بين  شايسته اس 

نمايد؛ اين اصل را منظور نمايد كـه صـدور قـرار    باالخص آزادي وي؛ در مقرراتي كه وضع مي 

نمايد؛ بايـد بـه عنـوان       المللي مربوطه توصيه مي   بازداشت موقت متهم همچنان كه مقررات بين      

۳۲اما شـرايطي كـه مقـنن در بنـدهاي مـاده     . حدود به آن توسل گردديك استثنا شده به طور م   

چه آنكه . دهداي را نشان مي   بيان نموده است، خالف چنين اصل و قاعده        ۱۳۷۸قانون مصوب   

. مقنن در بندهاي اين ماده تقريباً كليه جرائم را مشمول جواز بازداشت موقت قـرار داده اسـت         

و قطـع عـضو   ....به جرائمي كه مجـازات قـانوني آن اعـدام و    در رابطه با بند الف اين ماده كه  

است، اشاره دارد؛ بايد توجه كرد كه جرائم زيادي در قوانين ايران مستوجب اعدام هستند و از         

ايـن  ) ب(در بنـد . طرفي ارتكاب جرائم مستوجب قطع عضو در كشور به وفور اتفاق مي افتـد         

ي آن سه سال حبس باشد اشاره شده اسـت كـه   ماده به جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانون       

هاي بـاز دارنـده مجازاتهـاي زيـادي بـه چـشم          دانيم در بخش تعزيرات و مجازات     چنانچه مي 

ترتيب دامنه شمول صدور قرار بازداشت موقت دسته   و بدين . باشندخورد كه از اين نوع مي     مي

قنن سخن از جرائم موضوع فصل    اين ماده م  ) ج(در بند . گيردبزرگ ديگري از جرائم را فرا مي      

اول كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي به ميان آورده است و اين فصل كه مربـوط بـه جـرائم            

باشـد كـه مـصاديق آن از    مي۵۱۲تا ۴۹۸ضد امنيت داخلي و خارجي كشور است؛ شامل مواد          

ال منـدرج   اي دارد و حتي گاهي مجازات بعضي از اعم        العادهلحاظ تعدد و كثرت؛ اهميت فوق     

باشد مع الوصف صدور قرار بازداشت موقت براي آنها ممكن         در اين فصل بسيار سبك نيز مي      

بـه  . باشدهمين فصل يك تا شش ماه حبس مي۵۰۶به عنوان مثال مجازات مقرر در ماده      . است

توان درباره متهمي كه مجازات قانوني عمل ارتكابي او بين يك تا شش ماه تر مي عبارت روشن 

١».است؛ قرار بازداشت موقت صادر كردحبس

١٦٣ص) انديشه ها(جلد چهارم–دكتر آئين دادرسي كيفري - دكتر آخوندي. ١
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ماده مورد بحث نيز مقنن به قاضي اجازه داده است كه بـه بهانـه حفـظ آثـار و      ) د(در بند 

مـتهم قـرار   .... و به لحـاظ بـيم فـرار و          .... داليل جرم و جلوگيري از تباني با متهمان ديگر و           

توانـد  ، مرجع قضايي هميشه مي  روشن است كه به استناد اين بند      . بازداشت موقت صادر نمايد   

چنانچـه  » .هاي مذكور حتي در جرائم كم اهميت قرار بازداشت مـتهم را صـادر نمايـد           به بهانه 

مكرر قانون اصول محاكمات جزايـي مـصوب   ۱۳۰ماده ۳دانيم اين مقرره؛ تقليد شده از بند      مي

اطي مـتهم بـه بهانـه     توقيف احتيـ   ۲۳۴است؛ اما بايد دانست كه در آن قانون تبصره ماده          ۱۲۹۰

در جرائم ساده را منع كرده بود كه وجود تبصره مذكور مانع از صدور     .... جلوگيري از تباني و     

گرديد؛ اما در حال حاضر با عدم ذكر مفاد تبـصره يـاد        قرارهاي بازداشت ناروا و نامتناسب مي     

بـه مخـاطره افتـاده    شده در قانون جديد و نياوردن معادلي براي آن امنيت قضايي از اين لحاظ      

.است

ماده ياد شده مقنن صدور قرار بازداشت را در قتل عمد بـا تقاضـاي اوليـاي دم           ه در بند   

رسد براي آنكـه بـه   كه به نظر مي. براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز جايز دانسته است      

تواننـد داليلـي   استناد همين بند قرار بازداشت موقت صادر شود؛ الزم است اولياي دم حداقل ب      

توان بـه اسـتناد   تنها يك بار مي. ارائه دهند و اين تقاضا فقط براي يك نفر مظنون پذيرفته شود     

اين بند قرار بازداشت موقت صادر كرد ولي اگر اولياي دم متعدد باشند و هركـدام شـش روز                   

ر قـرار  براي افراد متعدد درخواست صدور قرار بازداشت موقت بنمايند از نظـر انـساني صـدو        

نمايد كه صدور قرار بازداشت موقت كه البته تفسير به نفع متهم ايجاب مي    ١قابل توجيه نيست؛  

در اين مورد تنها يك بار، آن هم حداكثر به مدت شش روز درباره متهم ممكن باشد و نـه بـه                

.تعداد اولياء دم و به دفعات متعدد و هر بار به مدت شش روز

گيري و پيشنهادنتيجه

بايـست نخـست مـوارد      گيـري از مباحـث مطـرح شـده مـي          هي است در مقوله نتيجه    بدي

دادرسي كيفري ايران نـاظر بـه صـدور بازداشـت موقـت در      هماهنگي و مطابقت مقررات آئين    

المللي حقوق بشر يا عـدم همـاهنگي و مطابقـت عنـوان           حقوق ايران با مقررات و موازين بين      

١٦٤ص-همان. ١
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در خصوص اينكـه قـوانين و مقـررات حـاكم بـر      . گرددگرديده و سپس پيشنهادات الزم ارائه    

المللـي متـضمن    صدور بازداشت موقت در حقوق ايران تا چه حدود با اصول و مـوازين بـين               

:باشدحقوق بشر هماهنگ و همراه است نكات ذيل قابل بيان مي

هاي كيفـري كـشورهاي مختلـف پذيرفتـه       االصول بازداشت موقت متهم در نظام     علي -۱

با اين وصف همانگونه كه در گفتار نخست مقاله حاضـر بيـان گرديـد؛               . گردداجرا مي شده؛ و   

المللي حقوق مدني و سياسي بازداشـت افـرادي كـه در انتظـار          ميثاق بين  ۹مادة   ۳براساس بند 

امروزه آزادي متهم اصل؛ وتوقيف وي استثنا بر آن اصل        . كلي باشد دادرسي هستند؛ نبايد قاعده   

بر اين بوده و هست كه دامنه آن هر چه محدودتر شود و جز در موارد كامالً تلقي شده و سعي

دادرسـي كيفـري مـصوب    اما بارز و مبرهن است كه قانون آيين      . ضروري به آن مبادرت نگردد    

خود با اعالم جواز صدور اين نوع قرار در موارد مطروحـه در آن مـاده   ۳۲، اوالً در مادة  ۱۳۷۸

وسيعي در جهت صدور قرار مذكور اعطا نموده اسـت كـه جزييـات و               عمالً به قضات اختيار     

توضيحات الزم مربوط به موارد ياد شده در آن ماده در گفتار دوم پـژوهش بـه تفـصيل آورده                   

اين قانون نيز مقنن دامنه شمول صدور قرار بازداشـت موقـت را              ۳۵بعالوه در ماده  . شده است 

مورد بحث را با شرايطي الزامي و اجباري نموده بيش از پيش گسترش داده و حتي صدور قرار

و اين در حالي است كه صرفنظر از اينكه اين امر مغاير بين با اصول و ضوابط مقـرر در          . است

در آنجا تأكيد بر استثنا تلقي نمودن اين نهاد است و (ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي است 

قضائيه و مداخلة قوة مقننه در امور مربوط به قوة   ، آشكارا   )نه اصل پنداشتن و اجباري كردن آن      

بايست مبـسوط اليـد   عملكرد قضات است، چه آنكه قاضي در صدور انواع قرارهاي تأمين، مي       

باشد تا بتواند با توجه به شخصيت متهم، شـدت و وخامـت جـرم و محتويـات پرونـده قـرار            

أمين از انواع ديگر، نه اينكه صـرفاً        متناسب صادر نمايد، خواه قرار بازداشت باشد، خواه قرار ت         

گردد چنانكه مـذكور افتـاد مقـررات    لذا مالحظه مي . ملزم به صدور قرار بازداشت موقت باشد      

.باشدميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي۹ماده ۳الذكر مغاير با بندمادتين فوق

: داردمقـرر مـي  كـه  ۱۳۷۸قانون آئين دادرسـي كيفـري مـصوب    ۳۳قسمت ذيل مادة   -۲

بدون ارائه معيار و ضـابطه  ....) چنانچه قاضي مربوطه ادامة بازداشت موقت متهم را الزم بداند      (
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جهت تشخيص لزوم يا عدم لزوم ادامة بازداشت متهم، تشخيص آنرا به قاضي مربوطه سـپرده،        

. نمايداهم ميكه اين امر موجبات به مخاطره افتادن امنيت قضايي افراد و تضييع حق آنان را فر               

. تواند به سهولت به اين دستاويز متوسل شده، مدتها مـتهم را در بازداشـت نگهـدارد      قاضي مي 

كلي تلقي نكردن بازداشـت  كه شرح آن گذشت، يعني قاعده     ۹مادة   ۳اين مقرره نيز با مفاد بند       

.موقت تناقض دارد

قـانون  ۳۸ادة فك قرار بازداشت موقت بـه لحـاظ انتفـا جهـت صـدور آن كـه در مـ          -۳

دادرسـي كيفـري مـصوب    آمده بود اگر چه در قـانون آيـين     ۱۲۹۰دادرسي كيفري مصوب    آيين

ناديده گرفته شد و در نتيجه مقررة مذكور بوسيلة قانون اخير التصويب نسخ ضمني شد؛           ۱۳۷۸

آن تجلّـي پيـدا   ۳اين مقرره در بنـد ط مـادة   ۲۸/۷/۱۳۸۱اما با تصويب قانون اصالحي مصوب   

المللي در جهت حفظ حـق  دانيم اين مورد نيز از حيث مطابقت با مقررات بين        چنانكه مي  .كرد

.آزادي متهم حائز اهميت است

:ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي تأكيد دارد بر اينكه۹مادة ۳در حاليكه بند-۴

۳۵در مـادة    » بايست حتي المقدور كوتاه باشـد     بازداشت اشخاص، پيش از دادرسي مي     « 

كه صدور قرار بازداشت موقت را الزامي نموده اسـت،  ۱۳۷۸دادرسي كيفري مصوب قانون آئين 

ينكـه مـدت آن از   آنرا قابل تداوم تا صدور حكم بدوي قلمداد نموده است، البته مـشروط بـه ا     

و چـه بـسا كـه صـدور حكـم           . حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد        

بدوي مدت زمان قابل توجهي را به خود اختصاص دهد و حداقل مجازات مقرر قانوني جـرم              

ارتكابي نيز چنان باشد كه به مرجع قضايي اجازه بازداشت طوالني مدت مـتهم را بدهـد و در              

.نماييمالمللي برخورد ميت كه باز هم با مغايرت موازين داخلي با مقررات بيناينجاس

هاي عمومي در مقايسه با قانون تشكيل دادگاه۱۳۷۸دادرسي كيفري مصوبقانون آئين  -۵

از حيث قابل اعتراض تلقي نمودن قـرار بازداشـت موقـت و خـارج از                 ۱۳۷۳انقالب مصوب   

نسبت به آن قـرار، آن هـم در دادگـاه تجديـدنظر موافـق و      نوبت دانستن رسيدگي به اعتراض   

.باشدمي) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي۹مادة۴بند( سازگار با موازين حقوق بشر
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نامه سازمان زندانها در خصوص نگهداري متهمين جدا از محكومين نيـز  مقررات آئين  -۶

۲قـسمت الـف بنـد   (ات متضمن حقوق بـشر از موارد هماهنگي و مطابقت قوانين ايران با مقرر   

.باشدمي) المللي حقوق مدني و سياسيميثاق بين۱۰مادة 

المللـي حقـوق   ميثاق بـين   ۹مادة ۵چنانكه در گفتار نخست اين مقاله مذكور افتاد، بند         -۷

مدني و سياسي حق مطالبه جبران خسارت را براي افرادي كه بطور غيرقانوني بازداشت شوند                

المللـي و چنـين   موده است، اما در قوانين جاري ايران، معادلي براي اين اصـل بـين           بيني ن پيش

قـانون  ۱۷۱ممكن است تصور شود كه با وجود اصل      . حقي براي افراد بيگناه لحاظ نشده است      

قانون مجازات اسالمي كه جبران خـسارت را از افـراد در صـورت اشـتباه و             ۵۸اساسي و ماده  

د، در اين زمينه خأليـي در قـوانين ايـران وجـود نداشـته، مقـررات             دارقاضي بيان مي  ) تقصير(

دارنـد، بـه   مذكور راهگشا است، اما بايد متذكر شد كه اين مقررات چنانكه صـراحتاً بيـان مـي                

اي را بـه خـود اختـصاص    اشتباه قاضي اشاره دارند كه اشتباه نيز از ديدگاه حقوقي معناي ويژه   

ه طور روزمره افرادي را با توجه به قرائن و اماراتي به دادرسي داده، لذا اقدامات قضات را كه ب  

توان حمل بر اشـتباه نمـود، بلكـه    نمايند نميكشانده، تحت نظر قرار داده، يا حتي بازداشت مي   

تـوان قاضـي را بـه بهانـة     پذيرد و نمياين اقدامات لزوماً در محدودة تشخيص قاضي انجام مي   

هايه به منع تعقيب و يا برائت متهم بيانجامد در انجام وظايف الناينكه ممكن است تشخيص وي

.قضايي خود با محدوديت روبرو ساخت

پس از ذكر موارد هماهنگي و عدم هماهنگي مقررات ناظر به صدور قرار بازداشت موقت 

المللي متضمن حقوق بـشر بـه شـرح فـوق، الزم اسـت كـه در        در حقوق ايران با مقررات بين     

الذكر، مقنن ايراني اصـالحات ذيـل را در قـانون    و تطابق بيشتر با مقررات اخيرراستاي سازش   

:دادرسي كيفري بعمل آوردآيين

قـانون   ۳۵و ۳۲محدود نمودن موارد صـدور قـرار بازداشـت موقـت موضـوع مـواد                 -۱

قـانون آيـين دادرسـي     ۲۳۴دادرسي كيفري به جرائم مهم، و در نتيجه احياي تبـصره مـاده            آيين

.شمسي۱۲۹۰مصوب كيفري 
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بـه منظـور حفـظ    ) ك.د.آ.ق۳۵مادة ( ممنوعيت اجبار در صدور قرار بازداشت موقت   -۲

اسـتقالل قـضات و اجتنـاب از محــدود نمـودن قـضات در مبـادرت بــه صـدور قـرار تــأمين         

).خواه قرار بازداشت خواه قرار تأمين از نوع ديگر(متناسب

ك كه اين قـرار     .د.آ.ق ۳۵اصالح مادة،   (قتتعيين مدت معقول براي قرار بازداشت مو       -۳

).داندتا صدور حكم بدوي قابل تداوم مي..... را بشرط 

كه صدور قرار مورد بحث را در صورتي كـه بـه آزادي مـتهم              ۳۵مادة  ) د(اصالح بند  -۴

فساد مترتب باشد اجباري نموده است، و ظاهراً تشخيص اين فساد با دادگاه است، حال آنكـه                

ه و معياري به منظور تشخيص اين مورد بدست نداده است تا توسط قاضي، بطـور                مقنن ضابط 

.هاي ناروا جلوگيري گرددمستند و مستدل در پرونده منعكس گردد و از بازداشت

الناس را منوط به تقاضاي ك كه جواز بازداشت متهم در حق.د.قانون آ۳۶اصالح مادة -۵

الناس، صـرفاً  داشت موقت متهم به تقاضاي شاكي در حقبا اين بيان كه باز . شاكي دانسته است  

وسيله دامنه شمول صدور قرار مورد بحث محدود در مورد جرائم مهم امكان پذير باشد تا بدين

.گردد

ك، صرفاً بـه جـرائم مهـم و در    .د.آ.ق۳۲مادة) د(محدود نمودن حكومت مقررات بند    -۶

.وقت در راستاي استثنا تلقي نمودن آننتيجه تضييق دامنة شمول صدور قرار بازداشت م

تقاضاي اولياي دم براي اقامة بينه « و صراحت در بيان اينكه ۳۲از مادة ) ه(اصالح بند-۷

شود و در صورت تعدد اولياي دم نيـز صـرفاً   در قتل عمد تنها براي يك نفر مظنون پذيرفته مي 

» .حداكثر به مدت شش روز صادر كـرد توان به استناد اين بند قرار بازداشت، آن هم   بار مي يك

اي ادا نموده است كه راه را براي تفاسير برخالف چه آنكه مقنن در اين مقرره مطلب را به گونه

.موارد فوق بازگذارده است

ك و ارائه معيارها و ضوابط دقيق بـراي تـشخيص          .د.آ.ق ۳۳اصالح قسمت ذيل مادة      -۸

.توسط مرجع قضاييلزوم يا عدم لزوم ادامة بازداشت متهم 

گنـاهي كـه در نتيجـة    اي كه دولـت را بـه جبـران خـسارت از افـراد بـي      وضع مقرره  -۹

.شوند مكلف نمايدكيفري بازداشت ميدادرسي
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منابع و مآخذ

:كتب) الف

–۱۳۸۴چاپ اول –) هاانديشه(-دادرسي كيفري، جلد چهارم   آيين -دكتر آخوندي، محمود   -۱

انتشارات مجد

انتشارات گـنج    –۱۳۷۶چاپ اول  -)مجموعة مقاالت ( عدالت كيفري  -آشوري، محمد  دكتر -۲

.دانش

:مقاالت) ب

مجلـة حقـوقي     -دادرسي كيفري بازداشت موقت برابر مقررات آيين     -دكتر آخوندي، محمود   -۱

.۱۳۷۶پاييز -۲۱شمارة -دادگستري

:المللياسناد بين) ج

.اعالميه جهاني حقوق بشر-۱

.۱۹۶۶المللي حقوق مدني و سياسي، مصوبينميثاق ب-۲
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ي اختبار كارآموزان وكالت كانون وكالي دادگستري مركز هاي  نهمين دورهپرسش

كرمانشاه

برگزار گرديدكه سؤاالت ۱۳۸۶كارآموزان وكالت كانون وكالي دادگستري كرمانشاه بهمن ماه ) اختبار(نهمين آزمون « 

».گرددميمندان و خوانندگان محترم درججهت بهره برداري عالقهآزمون مذكور عيناً 

آيين دادرسي مدني

آيا آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري، قابل تجديدنظر و اعاده دادرسي هستند؟-۱

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيـف امـوال             : به نظر شما آيا    -۲

م پرداخت خسارات راجع به تغيير شاخص قيمت سـاالنه، در مـدت قـانوني               دولتي، مجوز عد  

معافيت از پرداخت، خواهد بود؟

محكوم به يك دستگاه اتومبيل بوده واجراييه نيز بر تسليم عين اتومبيـل صـادر شـده                  -۳

اگر محكوم له نتواند محل اخفا و نگهداري اتومبيل را پيدا كند، شما به عنوان وكيل چـه    . است

.راهكاري اتخاذ خواهيد نمود؟ شيوه عمل چگونه است؟ تشريفات آن را بيان كنيد

آيـا ايـن امـر مجـوز        . يكي از قضات دادگاه تجديدنظر، مردود از رسيدگي مي باشـد           -۴

ارجاع پرونده به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر خواهد بود؟

۱۳ح طرح نمـود و از مـاده  توان در محل انعقاد عقد نكا آيا دعوي طالق و نفقه را مي       -۵

در اين راستا استفاده نمود؟. م.د.آ.ق

در مرحله بدوي رسيدگي به دعوايي كه يك فقره سند عادي اساس صدور رأي قـرار        -۶

گرفته است، هيچ ادعايي نسبت به اصالت سند، از ناحيه محكوم عليه صورت نگرفته اسـت و                  

به نظر شما در مرحله تجديـدنظر،       . شده است صرفاً در ماهيت قرارداد و آثار حقوقي آن، دفاع          

تواند ادعاي انكار، ترديد يا جعل سند را طرح نمايد؟محكوم عليه مي

دعواي الزام به تنظيم سند رسمي، بدون تقويم خواسته مطرح و منتهي به صدور حكم -۷

:به نظر شما آيا. گرددمي
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راد نمود؟ نـوع ايـراد و پاسـخ    در مرحله تجديدنظر مي توان به شيوه طرح دعوي اي       : الف

قانوني دادگاه چگونه است؟

به مبلـغ ارزش خواسـته   ( اگر خواهان اوليه طي اليحه ميزان خواسته را تقديم نموده         : ب

به نظر شما رأي صادره قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ تكليـف دادگـاه بـه           ) ريال ۰۰۰/۰۰۰/۳

وصول چنين اليحه اي چيست؟

ن و محكوم كه هزينه مورد درخواست دادگاه را، پرداخت نكنـد        در صورتي كه خواها   : ج

چه دادگاهي، چگونه تصميمي اتخاذ مي كند؟!) در پرونده فوق(

به نظر شما در اعاده دادرسي طاري، مهلت از چه زماني آغاز مـي گـردد و منظـور از      -۸

)م.د.آ.ق۴۳۲در بند ب ماده ( كيست؟ » كسي«
***

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

فردي به اتهام شرب خمر و سرقت تحت تعقيب دادسراي عمومي كرمانـشاه    :سئوال اول 

واقع و با تنظيم كيفرخواست از دادگاه عمومي جزايي درخواست مجازات وي گرديـده اسـت              

تهم تشكيل با توجه به شكايت شاكي، كشف امـول مـسروقه از يـد مـتهم و           دادگاه با حضور م   

قانون ۶۵۶اقرار وي به ارتكاب سرقت و شرب خمر، مشاراليه را از حيث سرقت به استناد ماده   

۸۰ضربه شالق و از حيث شرب خمر به تحمـل       ۴۰ماه حبس و     ۹مجازات اسالمي به تحمل     

قـانون مجـازات اسـالمي و تـصريح بـه اينكـه مـتهم               ۲۲ضربه تازيانه با رعايت مقررات مادة       

خورداري از تخفيف است محكوم نموده كه رأي صادره در دادگاه تجديدنظر عيناً            مستوجب بر 

تأييد شده است محكوم عليه حين تحمل حبس به مدت يك هفتـه از مرخـصي اسـتفاده و در             

كي گزارش مرجع انتظامي خالل همين مدت مرتكب جيب بري گرديده كه با اعالم شكايت شا 

بـه  ) تكـرار جـرم  (همين قانون ۴۸قانون مزبور و رعايت مادة    ۶۵۷و اقرار متهم به استناد مادة       

ضربه شالق محكوم گرديـده اسـت بـا عنايـت بـه مـوارد مزبـور          ۷۴تحمل شش ماه حبس و      

.اظهارنظر فرمائيد
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نون مجازات اسالمي قا۶۵۶محكوميت متهم از حيث ارتكاب سرقت به استناد مادة -الف

ضربه شالق ۴۰ماه حبس و ۹عليرغم تشخيص دادگاه به برخورداري متهم از تخفيف به تحمل

منطبق با موازين قانوني است يا خير؟ چرا؟

رأي صادره در خصوص اتهام اخير متهم مبني بر جيب بري و اعمال مقررات تكرار              -ب

و تشديد مجازات صحيحاً صادر گرديده است يا خير؟

.آرا صادره را به نقد حقوقي در آورده نظرية خود را دربارة آنها مرقوم فرمائيد-ج

سال قبل از كشور خارج و در كشور آلمان اقامت           ۲۵آقاي الف و خانم ب       :سئوال دوم 

به قصد ديدار با بستگان و زيـارت عتبـات عاليـه بـه ايـران مـسافرت         ۱۳۸۵اند در سال    گزيده

ه ادعاي ارتكاب زنا در خارج از كشور عليـه همـسرش شـكايت كيفـري              آقاي الف ب  . مينمايند

طرح و موضوع در دادگاه كيفري استان مطرح و با اخذ تأمين و توثيق وثيقـه متهمـه از زنـدان            

آزاد و با تعيين وكيل تسخيري، دادگاه بـا حـضور نماينـدة دادسـرا و شـاكي و مـتهم تـشكيل                    

ت سه نفر از بستگان خود قرار ميدهد كه نه در خـالل         گردد شاكي دليل اثبات ادعا را شهاد      مي

سال گذشته به آلمان مسافرت و نه مالقاتي با متهمه داشته اند شهود منشاء اطالعات خـود            ۲۵

دارند با عنايت به انكار متهمـه دادگـاه         را اظهارات آقاي الف پس از حضور در ايران اعالم مي          

به لحـاظ شـكايت خـانم ب از شـهود و همچنـين طـرح           مشاراليها را از اتهام انتسابي تبرئه و        

شكايت عليه همسرش دائر به قذف مراتب شكايت به دادسرا اعالم مي گردد با عنايت به تأييد   

عالي كشور ضمن تجزيه و تحليل رأي صادره و اينكه محل وقوع اتهـام  دادنامه صادره از ديوان   

تان صالحيت رسيدگي به موضـوع را      خارج از كشور بوده در خصوص اينكه دادگاه كيفري اس         

داشته يا خير؟ و عليرغم اداي شهادت سه شاهد دادنامه منطبق با موازين قانوني صادر گرديـده     

است يا نه؟ و طريقة اثبات بزه زنا مرقوم فرمائيد؟ 

يك فقره چك به مبلغ يكصد ميليون ريال بـه   ۲/۱/۸۵آقاي نادري در تاريخ      :سئوال سوم 

وجه آقاي حسيني صادر و تسليم مي نمايد آقاي حسيني قبل از سپري شدن               در ۳/۵/۸۵تاريخ  

شش ماه مقرر در قانون چك فوت مي نمايد سعيد كه ورثة منحصر به فرد مشاراليه است پشت 

چك را ظهر نويسي و با امضاء شبيه امضاء پدر خود كه داللت بر انتقال چـك بـه سـعيد دارد         
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به لحاظ فقد موجودي بانك گواهي عدم پرداخت صادر براي وصول چك به بانك مراجعه كه      

و تسليم او مينمايد سپس سعيد بلحاظ صدور چك بالمحل عليه آقاي نادري شـكايت كيفـري      

و رأي صـادره  » جزايـي «طرح كه به تنظيم كيفرخواست و طـرح موضـوع در دادگـاه عمـومي         

راجعه و درخواست مي كند مشاراليه محكوميت كيفري تحصيل مي نمايد آقاي نادري به شما م     

وكالت وي را بعهده بگيريد دليل قبول و يا عدم قبول وكالت از مـشاراليه را مرقـوم و بعنـوان                

وكيل ايشان در مقام تجديدنظر از دادنامه صادره چه نكـاتي را در مقـام دفـاع مطـرح خواهيـد       

.فرمود مدافعات خود را مرقوم فرمائيد

پروانه وكالت دادگستري خود را وكيل پايه يك معرفـي          اكبر بدون داشتن     :سئوال چهارم 

و با تنظيم وكالتنامه از آقاي اصغري ضمن حضور در دادگاه و دفاع از وي مبلغ ده ميليون ريال 

نمايد كانون وكالي دادگستري در مقام شكايت از آقاي اكبر بر آمـده و         حق الوكاله دريافت مي   

عليرغم عـدم  » جزايي«م كيفر خواست دادگاه عمومي   درخواست تعقيب او را مي نمايد با تنظي       

شكايت آقاي اصغري و مطالبة وجه پرداختي از ناحية وي اكبر را از حيث تظاهر به امر وكالت   

به تحمل نه ماه حبس و از جهت تحصيل مال به نحوي كه فاقد مـشروعيت شـرعي و قـانوني        

تشا و اختالس و كالهبرداري عالوه بـر  قانون تشديد مجازات مرتكبين ار    ۲بوده به استناد مادة     

ضبط ده ميليون ريال دريافتي به نفع صـندوق دولـت مـشاراليه را بـه تحمـل دو سـال حـبس               

تعزيزي محكوم و مجازات هاي مزبور را قابل اعمال اعالم مي كند با عنايت به مقررات تعـدد            

د را در خصوص انطبـاق و    و يا تكرار رأي صادره را مورد تجزيه و تحليل قرار داده نظرية خو             

.يا عدم انطباق آن با موازين و مواد قانوني استنادي دادگاه مرقوم فرمائيد

شخصي به اتهام قتل غيرعمد و ايراد صدمة بدني غيرعمدي بلحاظ تخلـف          :سئوال پنجم 

از مقررات راهنمايي و رانندگي تحت تعقيب قرار مي گيرد محتويات پرونده حـاكي از آنـست        

تصادف متهم فرار اختيار نموده، فاقد گواهي نامه بوده و از رساندن مصدوم به مراكز كه پس از 

پس از دستگيري و تنظيم كيفر خواست متهم عالوه بر پرداخت   . درماني خودداري نموده است   

قـانون مجـازات   ۴۴۲و۴۱۷و۲۹۵و بند ب مادة     ۷۱۹-۷۱۸-۷۱۶-۷۱۴ديات مقرر به استناد مواد    

همين قانون  ۲۲قانون مرقوم و اعمال مقررات تخفيف مقرر در مادة           ۴۶اسالمي و رعايت مادة     
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متهم را از حيث ارتكاب قتل غيرعمد به تحمل شش ماه حبس و از جهت صدمة غيرعمدي به       

ضمن نقد جـامع دادنامـه صـادره نظريـات خـود را پيرامـون       . روز حبس محكوم مي نمايد  ۹۱

دو مجازات حبس و اينكه آيا دادگاه مجاز به هاي مورد لحوق حكم و قابليت اجرايي هرحبس

تخفيف در مجازات بوده يا خير و قانونگذار در ايـن خـصوص دادگـاه را از اعمـال مقـررات                  

.تخفيف منع نموده است يا نه مرقوم فرمائيد

***

حقوق تجارت

پانصد كيلوگرم طال را به متصدي حمل و نقل جهت حمل از  ۵۰۰شركت الف مقدار     -۱

مقدار و نوع كاال را برخالف واقع به متصدي اعالم مي نمايـد،     . يز به شيراز تحويل مي دهد     تبر

در زمان حمل كاال در نزديكي اصفهان به علت برخورد كاميون حامـل محمولـة طـال بـا يـك                    

دستگاه اتوبوس، و زخمي شدن رانندة كاميون، طالجات از جانب افراد حاضر در محل ربـوده              

الف كه محمولة خود را بيمه نموده خسارات وارده به خـود را از بيمـه                مي شود، حال شركت   

دريافت نموده و بيمه به قائم مقامي از شركت الف عليه متصدي حمل و نقـل طـرح دعـوي و     

مطالبه خسارت نموده است با توجه به مقررات قانوني آيا متصدي حمل و نقل مسوول است يا 

خير؟

فقره چك در وجه حامل مي نمايد، متعاقباً در ظهـر           شخص الف اقدام به صدور يك        -۲

چك شخص ب و ج اقدام به امضاي ظهرچك نموده اند؛ به فرض اين كه شخص ب و ج در           

اقدام به امضاء نموده باشند و شخص د دارنده اقدام بـه برگـشت چـك در                  ۲۰/۱۰/۸۶مورخة  

د و ب و ج مدعي ايـن   بنمايد و دارنده عليه الف، ب و ج طرح دعوي نماي           ۱۰/۱۲/۸۶مورخة  

باشند كه آنها ظهر نويس هستند و الف مدعي ضامن بودن آنهـا باشـد، بـه نظـر شـما امـضاي           

ظهرچك داللت بر ظهرنويسي يا ضمانت دارد و آيا ب و ج مسؤل هستند يا خير؟ آيا اگـر در                  

زمان صدور شخص الف اهليت نداشته باشد، اشخاص ديگر دخالت كننده مـسؤل هـستند يـا                 

مستدل و مستند توضيح دهيد؟خير؟ 
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دهنه مغازة ۳شخص الف، ب و ج طلبكاران تاجري مي باشند كه الف در قبال معامله -۳

تاجر را به عنوان توثيق قبول نموده و ب نيز در قبال طلب خود به موجب قرار تأمين خواسـته      

صادر شده و دويست ميليون وجه نقد تاجر را توقيف نموده و حكم قطعي نيز له ب  ۲۰۰مبلغ  

درخواست صدور اجرائيه نيز نموده است و ج نيز متعاقباً به موجب قرار تأمين يك قطعه زمين    

تاجر را توقيف نموده و پرونده در دادگاه تجديدنظر در حال رسيدگي است حال اگر تـاجر در   

ر شما آيا اين زمان ورشكسته شود و ديگر طلبكاران نيز نسبت به اموال ادعا داشته باشند، به نظ    

طلبكاران ديگر چنين حقي دارند يا خير؟

شخص الف مدير عامل يك شركت تعاوني و شخص ب مديرعامل يـك شـركت بـا          -۴

مسئوليت محدود با در نظر گرفتن مصلحت و غبطـة شـركا بطـور جداگانـه اقـدام بـه انعقـاد                      

وقي دو قراردادهايي خارج از موضوع شركت با يك شركت آلماني مي نماينـد؟ وضـعيت حقـ            

قرارداد يا نوشته چگونه است و آيا مديران عامل در مقابل شركت خارجي و شـركاي شـركت              

خود مسئوليت دارند يا خير؟

***

حقوق ثبت و امور حسبي

:كانون وكالء دادگستري استان اصفهان نقل ميگردد۱۷شماره» خبرنامه« پرسش و پاسخ ذيل از -۱

اصالحي قانون ثبت موفق به اخذ سند مالكيت يك ۱۴۷از طريق ماده  » ب«آقاي   :پرسش

ي متنازع فيه متعلق به اوسـت و بـه صـورت          با اين ادعا كه قطعه    » ج«قطعه زمين ميشود، خانم   

بوده، تقاضاي ابطال سند مالكيت نامبرده را مي نمايد، به نظـر شـما    » ب«اجاره در تصرف آقاي   

ل؟دعوي مزبور قابليت استماع دارد يا خير؟ به چه دلي

بديهي . برابر قانون درخواست نشده قابليت استماع ندارد» ج«چون دعوي خانم ... :پاسخ

اصالحي قانون ثبـت     ۱۴۷فرع بر ابطال رأي كميسيون ماده     » ب«است ابطال سند مالكيت آقاي      

ميباشد و تا زماني كه رأي كميسيون مزبور به قوت خود باقي است امكان ابطال سـند مالكيـت      

ي ي صـدور سـند مالكيـت رأي كميـسيون بـوده اسـت و اداره      به عبارتي مقدمـه   .وجود ندارد 
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بنابراين تا زمـاني كـه   .... اسناد و امالك مكلف به اجراي رأي كميسيون ياد شده بوده است  ثبت

.مقدمه صحيح باشد ذي المقدمه قابل ابطال نيست

: ث كـه ميگويـد  .قاصالح۱۴۷پرسش و پاسخ مزبور را با توجه به ذيل بند ششم از ماده       

.صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه، متضرر به دادگاه نخواهد بود تحليل و ارزيابي نمائيد

هاي منطقي تجزيه و تحليل     در اين بررسي نظر شخصي شما كه با برخورداري از شيوه          * 

ابراز گرديده باشد مورد ارزيابي خواهد بود؟

ستور اجراي اسناد رسمي و شكايت از عمليات با ذكر مثالي توضيح دهيد شكايت از د-۲

اجرايي نسبت به يك سند چه تفاوتي دارند مراحل و مراجع رسيدگي به هر يـك از شـكايات             

.فوق را بيان فرمائيد

فردي ضمن برخورداري از اموال و دارايي قابل توجه و داشتن بـدهي فـراوان فـوت            -۳

:حال پاسخ فرمائيد. نموده اندنموده عده اي از وارث تركه را رد و بقيه قبول

رد تركه چه اقدامي است و تأثير آن چيست؟: الف

با رد تركه توسط تمامي وراث يا برخي از ايشان چه وضعيتي پيش مي آيد؟: ب

در صورت رد تركه توسط همه وراث، طلبكاران چگونـه ميتواننـد مطالبـات خـود را       : پ

.وصول نمايند

وسط همه وراث، تركه مازاد بر طلب، طلـب كـاران چـه           با عطف توجه به رد تركه ت      : ت

خواهد شد؟

در بين وراث صغيري وجود دارد كه قيم ايشان در خصوص تركه اقدامي ننموده قيم                : ث

وي چه اقدامي ميتواند انجام دهد؟

***
آيين دادرسي كيفري

ارتن آقاي الف در حوزه قضايي ماهيدشت با وانت نيسان خود كـه حامـل بيـست كـ              -۱

مشروبات الكلي خارجي است دستگير مي شود، طبق مقررات جاريه دادگاه صالح به رسيدگي              
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جرم وي كدام دادگاه است؟ مجازات قـانوني وي چيـست؟ مـستندات و اسـتدالالت خـود را             

.بنويسيد

آقاي ب با ارائه حكمي كه از يكي از محاكم عمومي صادر شده است و به شرح آن به    . ۲

اتهام خيانت در امانت محكوم گرديده است، از شما به عنوان وكيـل تقاضـا    يك سال حبس به   

دارد كه در مرحله مي نمايد كه وكالت وي را پذيرفته و از حقوق ايشان دفاع نماييد و اظهار مي

دادسرا دفاعيات خود را مطرح ولي نهايتاً بازپرس مربوطه وي را مجرم تشخيص داده اسـت و            

گـردد و در جلـسه   صادر و پرونده با كيفر خواست به دادگاه ارسال مي    قرار مجرميت ايشان را   

دادگاه نيز علي رغم ابالغ قانوني و اطالع، به علت تـرس حـضور نيافتـه و دادگـاه نيـز بـدون         

حضور وي و با توجه به كيفرخواست صادره ايشان را محكوم كـرده اسـت و از تـاريخ ابـالغ          

توجه به اظهارات وي و با توجه بـه اينكـه مـستنداتي           روز گذشته است، اينك با     ۶۰حكم نيز   

دهد كه ممكن است اصوالً اتهام منتفي و برائت حاصل نمايد، شما به عنوان وكيل چه                ارائه مي 

گزينيد؟راه حلي براي وي بر مي

مرتكب تخلفـاتي در  ۱۳۷۵متهم است كه در سال      . سامان كارمند نيروي انتظامي است    . ۳

ده است و پرونده وي هم اكنون در دادگاه نظامي دو مطرح رسيدگي است،       امور نظام وظيفه ش   

به شما مراجعه و تقاضاي پذيرش وكالت خود را دارد با فرض اينكه از نظـر ماهيـت و داليـل     

ارتكاب تخلف پرونده كامل باشد، شما به عنوان وكيل آيا وكالت و دفاع از ايشان را به عهـده                    

.ندات خود را بنويسيدگيريد؟ چرا؟ داليل و مستمي

موانع و راهكارهاي دفاع از حقوق مـتهم در دادسـرا توسـط وكيـل را بطـور خالصـه           . ۴

.بنويسد

حقوق مدني 

فـوت نمـوده   ۸۴مالك رسمي يك قطعه زمين كشاورزي بوده كه در سال            -آقاي الف . ۱

. ر مـي باشـد  است، وارث او يك همسر، دو فرزند صغير ده و دوازده ساله و يـك فرزنـد كبيـ              

بعد از چندي مادرسه دانـگ زمـين را بـه فـرد ب بـا      . مادرشان به عنوان قيم منصوب مي شود  

. كندفروشد و سه دانگ ديگر را با امضا تمامي فرزندان به خودش واگذار مي             قرارداد عادي مي  
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بـا دقـت و مـستدل   . نمايدبراي انتقال رسمي مبيع عليه آنها اقامه دعوي مي       ) ب(سپس خريدار 

:پاسخ دهيد

آيا معامالت و قراردادهاي تنظيمي اعتبار قانوني دارند؟

باشد داراي يك فرزند پسر است كه پدري كه مالك شش دانگ يك واحد آپارتمان مي . ۲

به مواد مخدر اعتياد دارد بخاطر تشويق او به ترك اعتياد و اصالح خـود آپارتمـان را بـه تنهـا             

رود كـه  يند كه او تجربه كافي در زندگي ندارد و بيم آن مي   ولي مي ب  . فرزندش واگذار مي كند   

كند كه فرزندش تا دو سال حق آنرا بفروشد و به تنگدستي و عسرت افتد در عقد بيع شرط مي  

با دقت و مستند به قانون پاسخ دهيد شرط نفوذ قانوني دارد يا خير؟. انتقال به غير را ندارد

كننده كاال مي باشد تعداد يكهزار دستگاه گوشي تلفن       كه تاجر عمده وارد     ) الف(آقاي  . ۳

همراه و يكصد تن برنج از كشور ديگر خريداري مي كند كه مقرر شده با كشتي به ايران حمل              

اما بعلت . شود ولي قبل از دريافت كاال تمامي آنرا بطور عرف تجاري به خريداران مي فروشد              

بين رفته ولي كاالي ديگر با تالش مأمورين به طوفان دريا كشتي غرق شده و برنج بطوركلي از

مستنداً در فروض مختلف . تاجر هم نمي داند كه كشتي غرق شده است. ساحل منتقل مي شود  

توضيح دهيد عقد بيع مذكور چه وضعيتي دارد؟
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قوانين و مقررات جديد

قانون مبارزه با پولشويي * 

مكرر۳۴انون ثبت و حذف ماده اصالحي ق۳۴قانون اصالح ماده * 

۲۷/۷/۱۳۷۶قانون تأمين اجتماعي اصالحي مصوب) ۸۰(ماده) ۳(بند) ۳(قانون اصالح تبصره * 

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي و سـاير صـندوقهاي     * 

بازنشستگي 

دالت ادارينامه اجرايي شوراهاي حل اختالف تخصصي ديوان عآيين* 

اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب۱۸نامه ماده اصالحيه آيين* 

ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از شهرها،  شهركها و طرح هادي روستا* 

هاي قوه قضاييهبخشنامه* 
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قانون مبارزه با پولشويي

٨/١٢/٨٦مورخ ١٨٣٥٣به نقل از روزنامه رسمي شماره 

مگـر  ،قانون تجارت است) ٢(اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده          -١ماده

استيالي اشخاص بر اموال و دارايـي  . آن كه بر اساس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد           

.دال بر ملكيت است،اگر توأم با ادعاي مالكيت شود

:جرم پولشويي عبارت است از-٢ماده 

هاي غيرقانوني با علم به     نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت        ،تملك ،صيلتح -الف

.اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه  ارتكاب جرم به دست آمده باشد

مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كـه               ،تبديل -ب

غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كـه وي                به طور مستقيم يا   

.مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد

جايي يـا  جابه،نقل و انتقال،محل،منبع ،منشأ ،اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي        -ج

.اندم تحصيل شدهمالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جر

عوايدحاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمـستقيم از                 -٣ماده  

.فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد

پـردازش و تحليـل      ،آوريربط در امر جمـع    به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي     -٤ماده  

،تهيـه سيـستمهاي اطالعـاتي هوشـمند    ،اصـله اطالعات و گزارشهاي و،اسناد و مدارك  ،اخبار

شناسايي معامالت مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي   

،اطالعـات ،به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني            

:گرددكشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي

بنـدي فنـي و   آوري و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقـه            عجم-١

.اي بر تخلف وجود دارد طبق مقرراتتخصصي آنها در مواردي كه قرينه
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هاي الزم در خصوص اجراي قانون به هيأت وزيران نامهتهيه و پيشنهاد آيين-٢

.در كشورربط و پيگيري اجراء كامل قانونهماهنگ كردن دستگاههاي ذي-٣

ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كـه بـه احتمـال قـوي           -٤

.صحت دارد ويا محتمل آن از اهميت برخوردار است

تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در سـاير كـشورها در چـارچوب مفـاد      -٥

).١١(ماده 

.تصادي و دارايي خواهد بوددبيرخانه شوراي عالي در وزرات امور اق-١تبصره 

ساختار و تشكيالت اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا بـه               -٢تبصره  

.تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

الذكر پس از تـصويب هيـأت وزيـران بـراي          هاي اجرايي شوراي فوق   نامهكليه آيين  -٣تبصره  

متخلـف از ايـن امـر بـه     . االجـرا خواهـد بـود    ربـط الزم  تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي     

تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پـنج سـال انفـصال از خـدمت مربـوط                 

.محكوم خواهد شد

مؤسسات ،بانكها،كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران-٥ماده 

بنيادهـا و مؤسـسات خيريـه و    ،الحسنهضصندوقهاي قر،بيمه مركزي  ،هابيمه ،مالي و اعتباري  

هاي مصوب هيأت وزيران در اجراي اين قانون را بـه مـورد اجـراء        نامهشهرداريها مكلفند آيين  

.گذراند

كارشناسـان رسـمي   ،حـسابداران ،حـسابرسان  ،وكالي دادگستري  ،دفاتر اسناد رسمي   -٦ماده  

در اجـراي ايـن قـانون را كـه هيـأت      دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطالعات مورد نياز        

.ارائه نمايند،حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي،كندوزيران مصوب مي

بر حسب نوع ) ٦و ٥موضوع مواد (نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون ،اشخاص-٧ماده 

:فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند

احـراز سـمت و   ،هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيـل           احراز   -الف

.ها بر تخلف وجود داردهويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه



١٧١١٢و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويـت الزامـي              -تبصره

.باشدنمي،شده است

اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون بـه شـوراي عـالي          ،شهاگزار ،ارائه  اطالعات   -ب

.نامه مصوب هيأت وزيرانمبارزه با پولشويي در چهارچوب آيين

صالحي كـه شـوراي عـالي مبـارزه بـا           گزارش معامالت و عمليات مشكوك به مرجع ذي        -ج

.كندپولشويي تعيين مي

عمليات و معـامالت بـه   ،سوابق حسابها ،نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع       -د

.شودنامه اجرايي تعيين ميمدتي كه در آيين

تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان بـه منظـور رعايـت مفـاد ايـن             -ھ

.هاي اجرايي آننامهقانون و آيين

اهـداف تعيـين   صرفاً در جهت،اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون   -٨ماده  

افـشاء  . شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قـرار خواهـد گرفـت                 

اطالعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسـط مـأموران            

ر قانون  دولتي يا ساير  اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج د                

محكوم خواهـد    ،٢٩/١١/١٣٥٣مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب           

.شد

مرتكبين جرم پولشويي عالوه بر اسـترداد درآمـد و عوايـد حاصـل از ارتكـاب جـرم         -٩ماده  

به جزاي نقدي به ميزان ) مثل يا قيمت آن،و اگر موجود نباشد(مشتمل بر اصل و منافع حاصل 

شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانـك         هارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي      يك چ 

.مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد

همان اموال ضـبط  ،چنانچه عوايد حاصل به  اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد-١تبصره  

.خواهد شد

از آن در صورتي است كه مـتهم  صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل   -٢تبصره  

.مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد،به لحاظ جرم منشأ
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عالوه بـر مجازاتهـاي مقـرر    ،مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي       -٣تبصره  

.بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شدبه مجازاتهاي پيش،مربوط به جرم ارتكابي

ري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجـوز قـضايي دارد بايـد طبـق       كليه امو  –١٠ماده  

.قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد. مقررات انجام پذيرد

شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نيـاز در مراكـز اسـتانها بـه امـر              -١١ماده  

اختـصاصي بـودن شـعبه مـانع     . يابـد مـي رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص    

.باشدرسيدگي به ساير جرائم نمي

در مواردي كه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها قـانون معاضـدت              -١٢ماده  

همكاري طبق شرايط منـدرج  ،قضايي و اطالعات در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد    

.در توافقنامه صورت خواهد گرفت

شنبه مورخ دوم بهمن فوق مشمول بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه        قانون

١٧/١١/١٣٨٦ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

.به  تأييد شوراي نگهبان رسيد
معلي حداد عادلغال–رئيس مجلس شوراي اسالمي 

***

۲۸/۱۲/۸۶مورخ ۱۸۳۶۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

مكرر آن) ٣٤(و حذف ماده ١٣٥١اصالحي قانون ثبت مصوب ) ٣٤(قانون اصالح ماده 

) ۳۴(به شرح زير اصـالح و مـاده   ۱۳۵۱اصالحي قانون ثبت مصوب ) ۳۴(ماده –ماده واحده   

:گرددمكرر آن حذف مي

قـانون  ) ۳۳(د كليه معامالت رهني و شرطي و ديگر معامالت مذكور در ماده           در مور -٣٤ماده  

،در صورتي كه بدهكار ظرف مهلـت مقـرر در سـند            ،راجع به اموال منقول و غير منقول       ،ثبت

تواند از طريق صدور اجرائيه وصـول طلـب خـود را توسـط     طلبكار مي،بدهي خود را نپردازد  

از تـاريخ ابـالغ     (چنانچـه بـدهكار ظـرف ده روز       . ست كند درخوا ،دفترخانه تنظيم كننده سند   

اداره ثبـت پـس از   ) اجرابيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بـستانكار  
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،حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي        ،ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن      

مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مـازاد را      با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات      

.نمايدبه راهن مسترد مي

شود وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي،در مواردي هم كه مال يا ملكي-١تبصره

.مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد

ختم عمليـات اجرايـي و   بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ،نحوه ا بالغ اجراييه    -٢تبصره

اي است كه ظـرف مـدت   برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آيين نامه          

قضاييه خواهـد  سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه     

.رسيد

تصويب اين قانون    هاي صادره كه قبل از    اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه        -٣تبصره

.مختومه نگرديده است نيز جاري است

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيـست و نهـم بهمـن مـاه        

بـه  ٨/١٢/١٣٨٦يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ   

.تأييد شوراي نگهبان رسيد
معلي حداد عادلغال–رئيس مجلس شوراي اسالمي 

***
۲۸/۱۲/۸۶مورخ ۱۸۳۶۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون تأمين اجتماعي اصالحي ) ۸۰(ماده) ۳(بند) ۳(قانون اصالح تبصره 

۲۷/۷/۱۳۷۶مصوب

قـانون تـأمين اجتمـاعي اصـالحي مـصوب      ) ۸۰(مـاده ) ۳(بنـد ) ۳(تبـصره  -ماده واحـده  

:گرددبه شرح ذيل اصالح  مي۲۷/۷/۱۳۷۶

در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته -۱

) ۱۱۱(باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايـت مـاده       
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همـان قـانون مـستمري پرداخـت        ) ۸۳(قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در مـاده            

.گرددمي

اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعـد فـوت مـي شـود چنانچـه سـابقه       بيمه شده -۲

پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاي هـر سـال سـابقه                    

پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فـوت           

.شودقانون تأمين اجتماعي پرداخت مي) ۸۳(اده به طور يكجا و به نسبت سهام مقرر در م

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلـسه علنـي روز سـه شـنبه مـورخ بيـست و دوم                  

خردادماه يكهزار و سيصد و هـشتاد و شـش مجلـس شـوراي اسـالمي تـصويب و در تـاريخ               

از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مـصلحت نظـام تـشخيص داده           ۲۰/۱۱/۱۳۸۶

ــس  .شد ــيس مجل رئ

غالمعلي حدادعادل-شوراي اسالمي

***

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير 

صندوقهاي بازنشستگي

٩/١١/٨٦-١٨٣٢٩به نقل از روزنامه رسمي شماره 

ن اجتماعي اعم از سـازمان تـأمين   حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تأمي    -ماده واحده 

اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشـستگي بـا رعايـت شـرايط قـانوني مربـوط و هماننـدمردان            

برقـرار  ) از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنـان       (مشمول در خصوص فرزندانشان     

.شودمي

دي ماه يكهـزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم       

سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نـود و      

.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد) ٩٤(چهارم 

غالمعلي حدادعادل–رئيس مجلس شوراي اسالمي 
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۲۳/۸/۸۶-۱۸۲۶۶نقل از روزنامه رسمي شماره به 

آئين نامه اجرايي شوراهاي حل اختالف تخصصي ديوان عدالت اداري

به منظور ارتقاي جايگاه صـلح و سـازش و تـسهيل و تـسريع در حـل و فـصل        -۱ماده  

شوراهاي حل اختالف تخصصي ديوان عدالت      «هاي در صالحيت ديوان عدالت اداري،       پرونده

شـوند،  ناميـده مـي  » اختالف تخصصي شوراهاي حل« ه در اين آيين نامه به اختصار        ك» اداري  

.گرددتشكيل مي

هـاي  حدود صالحيت شوراهاي حل اختالف تخصـصي ، رسـيدگي بـه پرونـده      -۲ماده  

۱۳۸۵مـصوب  –قانون ديوان عـدالت اداري  ) ۱۳(هاي موضوع ماده مربوط به اقدامات دستگاه 

در شعب ديوان عدالت اداري را دارند و داراي ماهيت قضايي نبوده يا باشد كه قابليت طرحمي

.ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است 

ايـن آيـين نامـه ، در    ) ۶(شوراهاي حل اختالف تخصصي با رعايت مفـاد مـاده      -۳ماده  

:نمايند مراكز زير تأسيس شده و به ترتيب زير رسيدگي مي

هاي موضوع اين آيين نامـه  ن عدالت اداري ؛ براي رسيدگي به پروندهدر محل ديوا   –الف  

.باشددر مواردي كه به تشخيص معاون ارجاع يا رئيس شعب ديوان با تصالح قابل حل مي

هاي مستقر در تهران ؛ با هماهنگي وزير يا باالترين مقـام مـسئول ، بـراي      در دستگاه  -ب

.نامه در حوزه آن دستگاههاي موضوع اين آيين رسيدگي به پرونده

ها؛ با هماهنگي استاندار و رئيس كل دادگستري هاي مستقر در مراكز استان در دستگاه  -ج

.هاي موضوع اين آيين نامه در حوزه آن استان استان، براي رسيدگي به پرونده

: باشند شوراهاي حل اختالف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير مي-۴ماده 

يك نفر قاضي از ميان رؤساي شعب يا مستشاران يا دادرسان ديوان عدالت اداري          –الف  

اين ) ۳(ماده ) ب(و ) الف(براي عضويت در شوراهاي حل اختالف تخصصي موضوع بندهاي   
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ها كه داراي حداقل ده سال سابقه قـضايي    آيين نامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استان          

ياد شده ؛) ۳(ماده ) ج(اي حل اختالف تخصصي موضوع بند باشد، براي عضويت در شوراه

، از  ) ۳(ماده  ) ب(و  )الف(قاضي عضو شوراهاي حل اختالف تخصصي موضوع بندهاي         

قاضي . شود  سوي رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد و با ابالغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي             

با پيشنهاد رئيس ديوان عـدالت      عضو شوراهاي حل اختالف تخصصي مستقر در مراكز استانها          

اداري و رئيس كل دادگستري استان مربوط ، انتخاب و از سوي رئيس قـوه قـضاييه منـصوب                 

.شود مي

ايـن آيـين نامـه ، داراي وثاقـت و     ) ۲(هاي موضوع ماده    يك نفر از مديران دستگاه     –ب  

سال سابقه كاري؛) ۱۰(حداقل ده

ز شوراهاي حل اخـتالف تخصـصي موضـوع    مديران مذكور، بر حسب مورد در هر يك ا  

آيين نامه به ترتيب با معرفي معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور يا وزير و يا             ) ۳(ماده  

.باالترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و يا ابالغ رئيس ديوان عدالت اداري تعيين خواهند شد

بازنشـسته و سـاير افـراد    يك نفر عضو معتمـد از ميـان وكـال، كارشناسـان، قـضات            -ج

.صاحبنظر در موضوعات تخصصي، با ابالغ رئيس ديوان عدالت اداري 

تواند دو عـضو علـي البـدل بـا شـرايط         هر شوراي حل اختالف تخصصي مي      -۱تبصره  

.داشته باشد ) ج(و ) ب(مندرج در بندهاي 

اري مسئول دبيرخانه شوراي حل اختالف تخصصي، توسـط ديـوان عـدالت اد   -۲تبصره  

.معرفي شده و برابر ضوابط جاري شوراهاي مذكور فعاليت خواهد نمود

مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختالف تخصصي به يكي از سه طريق زير  -۵ماده  

:باشد مي

مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا؛-الف

در ديوان؛ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت-ب

ارجاع پرونده هاي مطروحه در شعب ديوان با پيشنهاد رئيس شعبه رسيدگي كننده و              -ج

.موافقت مقام ارجاع كننده 
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يكـي از معـاونين ديـوان عـدالت اداري بـا همـاهنگي اداره كـل پيگيـري امـور             -۶ماده  

الترين مقـام  هاي قوه قضائيه و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور يا وزيـر و بـا  استان

، نسبت به تشكيل شوراهاي حل اختالف تخصصي ) برحسب مورد (مسوول مربوط يا استاندار     

سازمان و تشكيالت اين شوراها از . نمايد و تأمين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مي        

سوي معاونت مزبـور تـدوين و بـا پيـشنهاد رئـيس ديـوان عـدالت اداري و تـصويب رئـيس                    

.آيد ييه به مرحله اجراء در ميقضاقوه

هاي مطرح شده در شوراهاي حل اختالف تخصصي به طريق زيـر مـورد      پرونده -۷ماده  

:گيرد رسيدگي قرار مي

موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مأمور يـا اداره طـرف شـكايت و ضـمن           –الف  

در صورت حـصول توافـق   تالش در حل و فصل از طريق تصالح ، مورد پيگيري قرار گرفته و   

.گردد طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضمن تنظيم گزارش اصالحي ، پرونده مختومه مي

در صورتي كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اخـتالف تخصـصي، پرونـده               -ب

غيرقابل رسيدگي در آن شورا باشد با صدور قرار عدم صالحيت ، پرونـده بـه ديـوان عـدالت               

مطابق قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به يكـي از شـعب آن ارجـاع    اداري ارسال تا  

.شود مي

چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود ، پرونده طبق قوانين و مقـررات          -ج

گيرد و براساس رأي اكثريتي كه قاضـي عـضو شـورا در آن قـرار دارد،        مورد رسيدگي قرار مي   

أي بـه طـرفين ابـالغ گرديـده و در فرصـت قـانوني قابـل            اين ر . شود  حكم مقتضي صادر مي   

در صورتي كـه رأي اكثريـت مـشتمل بـر رأي قاضـي      . تجديدنظر در شعب ديوان خواهد بود      

.اين ماده عمل خواهد شد) ب(عضو شورا نباشد ، طبق بند 

رسيدگي در شوراهاي حل اختالف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان         -۸ماده  

.باشد ري نميعدالت ادا

محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختالف تخصصي، به نحو زير -۹ماده 

:تأمين خواهد شد
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، از سوي قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري؛۳ماده ) الف(شوراهاي موضوع بند-الف

، از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي ) ۳(ماده ) ب(شوراهاي موضوع بند  -ب

.خصصي ت

، از سوي استانداري يا دادگستري استان مربـوط      ) ۳(ماده  ) ج(شوراهاي موضوع بند     -ج

.بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو مرجع مزبور 

حق الزحمه اعضاي شوراهاي حل اختالف تخصصي براساس دستورالعملي كه    -۱۰ماده  

هـاي وابـسته   اسـتانها و سـازمان     از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و اداره كل پيگيري امـور           

رسد ، از محـل اعتبـارات ديـوان عـدالت     قضاييه تدوين و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي قوه

.گردد اداري تأمين مي

اعتبارات الزم بـراي اجـراي ايـن آيـين نامـه ، همـه سـاله در بودجـه سـنواتي              -۱۱ماده  

.هاي مربوط پيش بيني خواهد شددستگاه

ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات الزم جهت نظارت بـر انجـام     رئيس -۱۲ماده  

.كار شوراهاي حل اختالف تخصصي را فراهم نمايد

تنفيذي قـانون برنامـه سـوم       ) ۱۸۹(نامه موضوع ماده    نامه به عنوان الحاقيه به آيين     اين آيين 

قـانون  ) ۱۳۴(توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران، موضـوع مـاده                

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، موضـوع تـصويب        

.شود اضافه مي۸/۵/۱۳۸۴مورخ ه ۳۳۴۱۶ت /۲۷۹۴۹نامه شماره 

پرويز داودي-معاون اول رئيس جمهور

***
۲۱/۱۲/۸۶مورخ ۱۸۳۶۲امه رسمي شماره به نقل از روزن

هاي عمومي و انقالب مصوب اصالحي قانون تشكيل دادگاه) ۱۸(نامه ماده اصالحيه آيين

۲۵/۱۱/۱۳۸۶

:شودالحاق مي۶به ماده ۲و ۱هاي متن زير به عنوان تبصره) الف
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نظريه آنـان  شود كهبراي تسريع در پاسخگويي به تعداد الزم هيأت فرعي تشكيل مي   -۱تبصره

.گردددر هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي

هـاي عمـومي و انقـالب و      اصـالحي قـانون تـشكيل دادگـاه       ) ۱۸(منظـور از مـاده       -۲تبصره  

هاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت بـه آرايـي اسـت كـه خـالف بـين شـرع  و                  اصالحيه

هاي موضوع ايـن  هيأت. باشدا جايز نمي بنابراين تسري آن به هر نوع تقاض      . مسلمات فقه باشد  

هـاي  نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهـي دقـت الزم در رسـيدگي بـه درخواسـت          آيين

.مذكور به عمل آورند

:گرددبه شرح زير اصالح مي۱۳ماده ) ب

نامه بدون اخذ هزينـه دادرسـي خواهـد بـود     رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آيين      -۱۳ماده

تواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوقي درخواست خود       قاضي مي مت

مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي . را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد

.بدون اليحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا اليحه حقوقي ارائه نماييد

به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص به موضوع خـالف بـين               نظر   -تبصره

هـاي  بنابراين رسيدگي به اعتراض محكومان به قـصاص در هيـأت          . شودشرع نيز رسيدگي مي   

.نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گرددموضوع اين آيين

وديسيدمحمود هاشمي شاهر–رئيس قوه قضاييه 

***
۲۱/۹/۸۶مورخ ۱۸۲۹۰به نقل از روزنامه رسمي شماره 

شهركها و طرح ،ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها

هادي روستاها

:روداصطالحات مندرج در اين ضوابط در معاني مشروح زير به كار مي-۱ماده 

.راعي قرار دارداراضي كه تحت كشت محصوالت ز: اراضي تحت كشت-الف

اي معين و مشخص بوده ودر آن محصوالت باغي محلي است كه داراي محدوده: باغ مثمر-ب

يا درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد وتعداد درخت ميوه يا مـو                
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هـر  در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد  درختان خرما و زيتـون تعـداد در                 

.هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد

.گرددباغ محسوب مي،اراضي تحت كشت چاي-تبصره

اي معين و مشخص بوده و در محلي است كه داراي محدوده: باغ غيرمثمر و قلمستان    -پ

آن درختان غيرمثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعـداد درخـت در هـر هكتـار آن از                

.هزار اصله كمتر نباشد

زمين دايري است كه به صورت متنـاوب طبـق عـرف محـل بـراي دوره         : ن آيش زمي -ت

.معيني بدون كشت بماند

الحاقي بـه مـاده يـك قـانون اصـالح حفـظ            ) ٤(اراضي تحت فعاليتها موضوع تبصره     -ث

شـامل  ،شـوند كاربري اراضي زراعي وباغها در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مـي            

:باشدموارد زير مي

عي و باغها كه قبل از اجراي قانون اصالح قـانون حفـظ كـاربري اراضـي                 اراضي زرا -١

به فعاليتهاي موضوع ) ٢(ماده ) ١(زراعي و باغها بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره       

.اختصاص يافته و اجرا شده باشند) ٤(تبصره 

قانون كه با رعايـت  ) ١(الحاقي به ماده ) ٤(هاي موضوع تبصره   عرصه فعاليتهاي طرح  -٢

ضوابط زيست محيطي و موافقت سـازمان جهـاد كـشاورزي مجـوز الزم را دريافـت         

.نمايدمي

اراضي زراعي و باغها كه قبل از تصويب قانون اصالح قانون حفظ كاربري به موجب        -٣

بـه فعاليتهـاي موضـوع تبـصره فـوق تغييـر            ) ٢(ماده  ) ١(تصميمات كميسيون تبصره    

.اندكاربري پيدا نموده

» الف«هاي مندرج در بندهاي   برداري به يكي از شيوه    كه زمين قبالً سابقه بهره    مواردي   -تبصره

به يكـي  ،اين ماده را داشته ولي بدون تغيير نوع استفاده در چارچوب قوانين و مقررات» ت«تا  

.باشدشود مشمول اين ضوابط ميبرداري نميهاي فوق بهرهاز شيوه
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بـرداري  ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهـره      ،يآيش و باغات آب    ،اراضي تحت كشت   -٢ماده

قانون كه در حكم ) ١(الحاقي به ماده   ) ٤(داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره         

شوند توسـط كارشـناس يـا كارشناسـان منتخـب سـازمان             اراضي زراعي و باغها محسوب مي     

ن وضعيت و موقعيت اراضي مورد جهادكشاورزي استان بر اساس فرم مربوط و با در نظر گرفت

شود گانه بررسي مينظر و كاربري ساير اراضي همجوار و با لحاظ يك يا چند مورد از موارد نه

زراعي يا باغي بودن عرصه و يا غيرزراعي ،و پس از اعالم نظر مدير جهاد كشاورزي شهرستان

مات بعدي به دبيرخانـه   شود و مراتب جهت اقدا    و باغي بودن محل اجراي طرح اعالم نظر مي        

مـصوب   -اصالحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعـي و باغهـا         ) ٢(ماده  ) ١(كميسيون تبصره   

:گرددابالغ مي–١٣٨٥

.بنچاق و نسق زراعي كه مؤيد زراعي بودن زمين يا باغ باشد،سند مالكيت-٠

.سوابق كشت و كار-١

يا شركتهاي سـهامي   هاي كشاورزي و  اراضي زراعي و باغهاي واقع در محدوده قطب       -٢

.هاي تعاوني توليد و مانند آنهازراعي يا شركت

.استعالم محلي-٣

هاي آبياري كه در اجراي ساير اراضي زراعي و باغها واقع در زير دست سدها و شبكه-٤

.شودهاي توسعه به قلمرو اراضي كشاورزي افزوده ميبرنامه

بطه با كيفيت آب و خاك حسب نظريه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در را-٥

.نياز

.حسب نياز...) فيلم و ،عكس(تهيه گزارش مصوب -٦

.اي عرصه مورد نظر حسب نيازهاي هوايي ياتصاوير ماهوارهاستفاده از عكس-٧

.منابع تأمين آب براي اراضي آبي-٨

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مكلف است همزمان با بررسي كارشناسي مراتب        -١تبصره

ع يا عدم وقوع اراضي مورد نظر در مناطق چهارگانـه محـيط زيـست را از اداره حفاظـت                    وقو

محيط زيست شهرستان استعالم نمايد واداره ياد شده نيز مكلف است ظـرف مـدت يـك مـاه                 
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عدم ارسال پاسخ در مهلت تعيين شـده  ،نظريه خود را به مديريت جهاد كشاورزي اعالم نمايد 

.دي نخواهد بودمانع از انجام اقدامات بع

هـاي  صالح براي اجراي طـرح در موارد اراضي ملي و دولتي كه از طريق مراجع ذي         -٢تبصره

زراعي و باغي واگذار گرديده يا قبل از انتقال قطعي مطابق قرارداد و ضوابط واگذاري اراضـي          

.ملي و دولتي عمل خواهد شد

***
۱۸۱۸۹-۱۸/۵/۸۶به نقل از روزنامه رسمي 

هاي سراسر كشورواحدهاي اجراي احكام دادگستريبخشنامه به

بنا بر اعالم سازمان تأمين اجتماعي ، بعضي دواير اجراي احكام دادگستري هنگـام طـرح          

۵۰آيين نامه اجرايـي مـاده   ۱۰۱تقاضاي سازمان بر توقيف مازاد و عدم استفاده از مزاياي ماده     

ب بستانكاران مقدم و خسارت مربـوط در        توديع اصل طل  (۲۵/۱۰/۱۳۵۵قانون تأمين اجتماعي    

صندوق دادگستري يا مراجع ديگر جهت رفع بازداشت اموال توقيفي و امكان مزايده مال مورد           

از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجراي سازمان خودداري و آن ) بحث توسط اجراي سازمان 

.دانندرا موكول به طرح دعوي و اقدامات قضايي متعاقب آن مي

ضوع در اداره كل حقوقي بررسي و ايراد سـازمان وارد تـشخيص و از ايـن رو تأكيـد                  مو

ها در موارد تقاضاي سازمان بر توقيف مازاد ها و دادگستريگردد دواير اجراي احكام دادگاه  مي

قانون تـأمين اجتمـاعي ، توقيـف    ۵۰آيين نامه اجرايي ماده      ۱۰۱و عدم استفاده از مزاياي ماده       

شده را منوط به تقديم دادخواسـت و طـرح دعـوي و اخـذ قـرار تـأمين خواسـته          مال توقيف   

.ننمايند

سيد محمود هاشمي شاهرودي –رئيس قوه قضاييه 
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قانون ثبت از طريق رئيس ۳۴بخشنامه نظريه شوراي نگهبان در مورد ماده 

قضاييهقوه

و ۳۴ش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ، براساس ماده به گزار

ها و بندهاي مذكور كـه در سـال     اي و تبصره  مكرر قانون ثبت مربوط به اسناد رسمي وثيقه        ۳۴

گردد، در معامالت شرطي و رهنـي كـه   اصالح و به تصويب رسيده و اكنون نيز اجرا مي    ۱۳۵۱

شود، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سـند، بـدهي   رفته مي مالي به وثيقه و رهن گ     

خود را نپردازد ، بستانكار با مراجعه به دفترخانه تنظيم كننده سند مبادرت بـه صـدور اجرائيـه              

ماه از تاريخ ابالغ اجرائيه تقاضاي حراج ملك مورد رهـن            ۶نموده و اگر بدهكار ظرف مهلت       

از تاريخ مذكور ، ملك مورد وثيقه عيناً به طلبكار منتقل و واگـذار           ماه ۸را ننمايد، نهايتاً ظرف     

.گردد كه اين مورد از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شدمي

قانون ثبت ۳۴متعاقب نظريه شوراي نگهبان ، رياست قوه قضائيه دستور عدم اجراي ماده  

.را صادر كرد 

ماده مذكور كه واگذاري تمامي مورد رهن شده را به بستانكار   بر اين اساس آن قسمت از       

بدون در نظر گرفتن قيمت و ميزان بدهي مجاز شناخته اسـت ، قابليـت اجـرا نـدارد و ادارات      

ثبت اسناد و امالك مكلفند در صورت نبودن خريدار با توجه به عمومات ، به خـصوص مـاده           

نسبت به وصول مطالبات طلبكار بـه ميـزان طلـب    قانون مدني ، از طريق برگزاري مزايده   ۷۸۱

.قانوني وي اقدام و مازاد را به بدهكار مسترد نمايد

شايان ذكر است اين نقيصه مهم و اساسي كه باعث تضرر و تضييع حقوق رهن كننـدگان      

اي از سوي حسينعلي اميري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت شد قبالً طي نامه   مي

.امالك كشور به رئيس قوه قضائيه اعالم شده بوداسناد و
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۲۶/۷/۸۶-۱۸۲۴۴به نقل از روزنامه رسمي شماره 

ها و رؤساي ها، دادستانرؤساي كل دادگستري–بخشنامه به دادستان كل كشور 

واحدهاي قضايي سراسر كشور

تحقيـق  هاي حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كـشور و         نظر به ضرورت توسعه حمايت    

ها و جلوگيري از بروز مشكالت در زمينه هاي تنظيمي در نمايندگي   در امور مربوط به وكالتنامه    

.احراز صحت و سقم اسناد ، مقرر است

ظرف سه ماه از تاريخ صدور اين بخشنامه دادسـتان كـل كـشور بـا اسـتعالم از مراجـع                

اعالم و در خصوص رفع اثر از ذيربط، مشخصات دقيق افراد ممنوع المعامله را بصورت رسمي 

۱۳/۹/۱۳۷۳-۹۲/۱۷۲۷۶/۷۳/۱۴۰ -۸/۱۱/۶۸ ۲-۱۱۵۸۲/۱۵۰،۹۱/۱۱۷۹۴/۶۸/۱۴۰ هــاي بخـشنامه 

.صادره از سوي دادستان وقت كل انقالب اسالمي اقدام نمايد

بديهي است كليه واحدهاي ذيربط به ويـژه وزارت اطالعـات همكـاري الزم را خواهنـد        

.داشت

***

ها اي كل دادگستري استانبخشنامه به رؤس

بنا بر پيشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور،  به رؤساي كل دادگستري 

ماه به ۶گردد تا در موارد الزم بتوانند به محكومان زنداني كه كمتر از استانها تفويض اختيار مي 

تومان جريمه دارنـد هـر دو هفتـه    پايان محكوميت آن باقي مانده است و يا كمتر از دو ميليون      

.يكبار به اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور اقدام نمايند

رئيس قوه قضاييه سيد محمود شاهرودي
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اي ديوان عالي كشورآراي وحدت رويه

۸۶/۴اي رديف پرونده وحدت رويه
۲۳/۸/۸۶مورخ ۱۸۲۶۶به نقل از روزنامه رسمي  شماره 

مقدمه : الف 

وحـدت رويـه، رأس   ۸۶/۴جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف    

به رياست حضرت آيت اهللا مفيد رئيس ديـوان     ۱/۸/۱۳۸۶بامداد روز سه شنبه مورخ       ۹ساعت  

با حضور حضرت آيت اهللا دري نجـف آبـادي دادسـتان كـل كـشور و شـركت            عالي كشور و    

اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سـالن اجتماعـات دادگـستري تـشكيل و پـس از                 

تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش پرونـده و طـرح و بررسـي نظريـات مختلـف        

اب آقاي دادستان كل كشور كه بـه  اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جن       

۱/۸/۱۳۸۶-۷۰۵گردد ، به صـدور رأي وحـدت رويـه قـضايي شـماره      ترتيب ذيل منعكس مي 

.منتهي گرديد 

گزارش پرونده : ب

ديوان عالي كشور بـا دو نـوع برداشـت از     ۲۴و   ۲۲رساند شعب   احتراماً به استحضار مي   

انقالب در امور مدني دو رأي متهافت صـادر  هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه۱۳ماده  

:نموده اند بدين خالصه 
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ح بندرعباس خانم كبري عالي آبادي دادخواستي بـه         ۸۳/۱/۲۶۴در پرونده كالسه     –الف  

هـاي  عدد سكه بهار آزادي را به طرفيت شوهرش به دادگـاه         ۱۴خواسته مطالبه مهريه به تعداد      

اول دادگـاه عمـومي حقـوقي طـي دادنامـه شـماره                  شعبه. عمومي بندرعباس تقديم كرده است    

باشد مستنداً به مواد با استدالل به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي     ۲۴-۲۱/۱۰/۱۳۸۳

هـاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني بـه صـالحيت        قانون آيين دادرسـي دادگـاه   ۲۸و   ۱۱

قباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يـزد بـا اسـتدالل بـه     نظر كرده ، متعاهاي عمومي يزد اظهار  دادگاه

قانون مزبور به صالحيت     ۱۳اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده             

ديوان ۲۴با حدوث اختالف پرونده در شعبه محترم  . دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است       

در «چنين رأي داده اسـت  ۳۱/۱/۱۳۸۴-۲۴۵۹عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره      

خصوص اختالف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي  

شهرستان يزد در مورد صالحيت رسيدگي به دعوي خانم كبري عالي آبادي به طرفيـت آقـاي                 

، نظر به اينكه حسب مفـاد  سكه بهار آزادي۱۴محسن دائي زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد          

قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول    ۱۳و۱۱مادتين

كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدوأ مخير است در محل اقامت خوانده و يـا                  

هـان حـوزه قـضايي    در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايـد و در مـانحن فيـه خوا           

بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريـه كـه از امـوال منقـول اسـت               

۱۳انتخاب كرده است ، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده

دگـاه  شعبه اول دا۲۱/۱۰/۱۳۸۳-۲۴قانون مذكور است ، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره     

شعبه پنجم دادگاه عمـومي شهرسـتان   ۷/۱۱/۱۳۸۳-۱۷۲۴عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه   

يزد و اعالم صالحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختالف   

».گرددمي

دادگـاه عمـومي اصـفهان خـانم راضـيه راسـتگو             ۸۴/۱۷/۱۰۳به حكايـت پرونـده       –ب  

خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده ميليون و يكـصدهزار ريـال بـه طرفيـت           دادخواستي به 

شـعبه هفـدهم طـي دادنامـه شـماره             . شوهرش آقاي محمد حيـاتي پـور تقـديم كـرده اسـت              
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با استدالل به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به اسـتناد              ۱۱/۳/۱۳۸۴ -۳۰۵

ود نفي صالحيت كرده و به صـالحيت مرجـع مزبـور رأي داده             قانون صدرالذكر از خ    ۱۱ماده  

شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب االرجاع استدالل كرده كه محل وقـوع      . است  

قانون مذكور با نفي صالحيت از خود به استناد ۱۳عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده      

قـانون اصـالح قـانون تـشكيل        ۳۳و ۳۲ن و مـواد  همين قـانو  ۲۷ماده قانوني ذكر شده و ماده       

بـا  . هاي عمومي و انقالب به اعتبار شايستگي دادگاه عمـومي اصـفهان رأي داده اسـت               دادگاه

ديوان عالي كشور حسب االرجاع رسيدگي و چنين رأي داده         ۲۲حدوث اختالف شعبه محترم     

:است 

ن عقد ازدواج دائم و به حكـم شـرع   با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شد     

مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج 

گردد و اال تعيين مقدار   المسمي ثابت مي  همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر          

عقدنامه موضوع بحث به هـيچ  آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد ، فلذا مهريه مندرج در       

وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در 

قـانون آيـين     ۱۳كنند ندارد و به همين جهـت مقـررات مـاده            قبال مال منقول معهود تعيين مي     

د نكـاح اسـت، بنـابراين    دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در قي            

قـانون آيـين دادرسـي در امـور         ۱۱مالك عمل در تشخيص صالحيت عبارت از مقررات ماده          

هاي عمومي بندرعباس محـل اقامـت     مدني است كه صالحيت را در مانحن فيه از براي دادگاه          

حـل  دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از ايـن دادگـاه در پرونـده امـر       خوانده مقرر مي  

دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقـدام قـانوني بـه دادگـاه     گردد و مقرر مي اختالف مي 

.فوق الذكر ارسال گردد 

عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان عالي         

.گردد به خدمت تقديم مي
سيداحمد مرتضوي مقدم-كل كشورمعاون اول دادستان

نظريه دادستان كل كشور : ج
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هيـأت عمـومي ديـوان    ۸۶/۴قـضايي رديـف   با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويـه    

۱۳كـشور در خـصوص مـاده    ديوان عالي۲۴و ۲۲كشور، موضوع اختالف نظر بين شعب       عالي

، از آن جائيكـه الفـاظ عقـود و      هاي عمومي و انقالب در امور مدني      قانون آيين دادرسي دادگاه   

هاي عمومي و انقالب در امور مـدني بـه نحـو    قانون آيين دادرسي دادگاه۱۳قراردادها در ماده  

باشـد و انـصراف آن از عقـد         اطالق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي          

ال آن مستلزم داليل، قـراين  نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه ، نفقه، جهيزيه و امث    

قانون حمايـت از خـانواده مبنـي بـر رسـيدگي بـه كليـه         ۷و ۱و امارات خارجي است و مواد       

اختالفات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي 

عـاوي  كه ضمن تصريح صالحيت محاكم ذيصالح كه امـر اختالفـات خـانوادگي د   .... مدني و   

دارد كه در صورت تقـارن زمـاني   گردد مقرر مي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور ، رجوع مي         

صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي  ) زوجه(در امر صالحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن          

همـان قـانون نبـوده و ضـمن تأييـد      ۱۱فوق الذكر در مقام نفي مقررات مـاده      ۱۳مقررات ماده   

دادگاه محل اقامت خوانده ، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقـد را                صالحيت  

:رسد نمايد ، به نظر مينيز واگذار مي

سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقـول و صـالحيت مراجـع              -۱

ربـوط بـه امـوال    قضايي نشان دهنده تسهيالت بيشتر در امر رسيدگي به اختالفات و دعـاوي م   

.منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است 

به نظر مي رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادالت و خريد و فروش و            

تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شـمول و نيـاز بـه آن و         

ه صـورت مـستمر توسـعه يافتـه شـاهد آن نقـل و انتقـال خـودرو و           هاي مربوط ب  نوع فعاليت 

.سيكلت ، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طال و ارز و سكه و مانند آن است موتور

ها قانون به تأييد تا امروز كه در اين رابطه ده۱۳۴۶قوانين مربوط به خانواده از سالهاي -۲

هـا و  ي بودن و ايجاد تسهيالت بيشتر در انواع رسيدگيمراجع ذيربط رسيده نشان دهنده حمايت   

.تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است
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شـود و   عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي              -۳

.قانون مربوط استناد نمود۱۳توان به ماده به فرض با القاء خصوصيت مي

كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسـيدگي بـه دعـاوي           ديوان عالي  آراء وحدت رويه   -۴

قانون مدني نيز مراتب بـاال   ۲۰خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به عالوه ماده            

را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده ، چندان بـا  ۱۳را از عنوان مهريه نموده اند و ماده  

.نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده عنوان قرارداد كه عقد 

ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهـد از حكـم شـارع و              -۵

الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض اسـت يـا مهريـه ، ماهيتـاً            

.عقد نكاح استمؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات

گـردد و طـرح   رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غـرب برمـي     البته به نظر مي   

عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات ايـن نـوع همكـاري و                    

مشاركت واال با عنايت به فرهنـگ عميـق اسـالمي و جايگـاه ازدواج و خـانواده در اسـالم و                       

ني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي اسـت و از بـدو خلقـت حـضرت     فرهنگ قرآ 

باره امضايي و تنفيذي اسـت  مطرح بوده و قوانين اسالمي نيز در اين) ع(و حضرت حوا  ) ع(آدم

.نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است 

ر ازدواج و تـشكيل خـانواده در جهـان    و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با ام           

شود ، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتمـاعي و اومانيـسم كـه بيـشتر ريـشه در                   ديده مي 

.فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد 

بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دو جانبه ديگري اسـت و لـوازم                

ديدگاه اسالم و شرايع الهي كه ريشه در فطـرت از نـوعي توافـق           ليكن از . خاص خود را دارد   

ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنـوي و    

شود و در اين نكاح ، نحله و مهريـه جـزء عقـد نكـاح و از لـوازم      انساني و شرعي شناخته مي 

.الينفك آن است
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جز مقومات و يا لوازم قطعي عقد نكاح بوده و در صورت عدم ذكر در هر صورت مهريه     

ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته        نهايتاً اين قبيل دغدغه   . گردد  به مهرالمثل تبديل مي   

كشور مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته ، صرفاً قضات           و در رأس شعب محترم ديوان عالي      

اند كه اين استظهار نيز اوالً ادعاست       را از مهريه نموده    ۱۳صراف ماده   ادعاي ان  ۲۲محترم شعبه   

در قراردادهاست كه عقد  ۱۳ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده      . و ثانياً براي ديگران حجت نيست       

ديـوان  ۲۴بنـابر آنچـه بيـان شـد رأي شـعبه      . نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاسـت       

.گردده جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد ميكشور كه با عنايت بعالي

وحدت رويه هيأت عمومي ۱/۸/۱۳۸۶-۷۰۵رأي شماره : د

هاي عمومي و انقالب در امور مـدني        چون مطابق ماده سيزده قانون آيين دادرسي دادگاه       « 

عقد و قرارداد ناشي در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از       ((۱۳۷۹مصوب  

تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شـده             خواهان مي . شده باشد   

و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبـق مـاده   )) بايست در آنجا انجام شود     است يا تعهد مي   

همان قـانون  ۲۰ده گردد و به داللت ماقانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي    ۱۰۸۲

باشد ، لذا به نظـر اكثريـت قريـب بـه     كليه ديون از حيث صالحيت محاكم در حكم منقول مي       

كشور دعوي مطالبه مهريه از حيـث صـالحيت دادگـاه      اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي     

قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديـوان        ۱۳رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده      

».گرددكشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مياليع

***

۸۵/۴۹پرونده وحدت رويه رديف 
۲۳/۸/۸۶-۱۸۲۶۶به نقل از روزنامه رسمي 

مقدمه : الف 

وحـدت رويـه ،    ۸۵/۴۹جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونـده رديـف             

به رياست حضرت آيت اهللا مفيد رئيس  ۲۴/۷/۱۳۸۶شنبه مورخه   بامداد روز سه   ۹رأس ساعت   

كشور و با حضور حضرت آيت اهللا دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شـركت    ديوان عالي 
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كـشور در سـالن اجتماعـات دادگـستري تـشكيل و پـس از          اعضاي شعب مختلف ديوان عالي    

ظريـات مختلـف   تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش پرونـده و طـرح و بررسـي ن     

اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه بـه         

۲۴/۷/۱۳۸۶-۷۰۴گردد ، به صدور رأي وحدت رويـه قـضايي شـماره            ترتيب ذيل منعكس مي   

.منتهي گرديد 

گزارش پرونده : ب 

كشور با شعبه محتـرم   شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي      : رساند  احتراماً به استحضار مي   

هاي عمومي و انقالب در رسيدگي به اتهام        كشور در خصوص صالحيت دادگاه    ديوان عالي  ۲۷

اند ، كه مراتب جهـت كـسب نظـر    اخالل در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده 

.گرددكشور منعكس ميهيأت عمومي ديوان عالي

دادگاه عمومي اصفهان آقاي حـسن سـليمان   ۱۰۹شعبه ۸۳/۸۲۴در پرونده كالسه   –الف  

ماده يـك  ه اخالل در نظم اقتصادي موضوع بند -۲كالهبرداري -۱ايزدي فرزند علي به اتهام     

خيانت در امانت نسبت بـه اعـضاي هيـأت مـديره     -۳قانون مجازات اخالل در نظام اقتصادي    

ر چهار فقره چـك بالمحـل   صدو-۵پرداخت ربا به مشتريان   -۴صندوق قرض الحسنه قائميه     

را اخالل در نظام )اتهامات(تحت تعقيب بوده ، دادسراي عمومي و انقالب اصفهان كليه اعمال           

اقتصادي تلقي و با صدور قرار مجرميت ، پرونده را به دادگاه انقـالب اسـالمي ارسـال نمـوده           

انون مذكور با رعايـت  اين ماده از ق۵و تبصره    ۲ماده فوق الذكر و نيز ماده       ه است و طبق بند     

شـعبه شـشم   . قانون مجازات اسالمي تقاضاي مجازات كـرده اسـت   ۱۸و تبصره ماده   ۴۷ماده  

ذيـل  ۶با استدالل بـه اينكـه تبـصره    ۷/۷/۱۳۸۴-۸۴۷دادگاه انقالب اسالمي طي دادنامه شماره  

هـاي  گاهماده دو قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل داد          

عمومي و انقالب و اصالحيه آن نسخ گرديـده، قـرار عـدم صـالحيت خـود را بـه صـالحيت              

ارجاع شده است و اين شعبه طي ۱۰۹هاي عمومي اصفهان صادر كرده است كه به شعبه دادگاه

هـاي عمـومي   استدالل كرده كه ماده پنج قانون تـشكيل دادگـاه      ۲۳/۷/۱۳۸۵-۹۱۶دادنامه شماره 

هـاي  هاي سابق دادگاه انقالب بوده و داللـت بـر نـسخ صـالحيت    يل صالحيت انقالب در تكم  
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هاي عمومي و انقـالب  قانون آيين دادرسي دادگاه۲۸سابق محاكم انقالب ندارد، به استناد ماده   

اختالف بـه ديـوان عـالي كـشور     در امور مدني با نفي صالحيت از خود ، پرونده را جهت حل      

-۶۴۴/۳۳كشور طي دادنامـه شـماره       رم سي و سوم ديوان عالي     ارسال داشته است و شعبه محت     

با توجه به محتويات پرونده و لحـاظ محـدوده صـالحيت            : چنين رأي داده است      ۱۱/۸/۱۳۸۴

هـاي عمـومي و انقـالب مـصوب     قانون تشكيل دادگاه۵دادگاه انقالب اسالمي مصرح در ماده   

ريخ تصويب هر دو قانون مذكور از       آن و تأخير تا    ۲۸/۷/۱۳۸۱و اصالحيه مصوب     ۱۵/۴/۱۳۷۳

نظريه شعبه ششم ۱۹/۹/۱۳۶۹تاريخ قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب   

۱۰۹دادگاه انقالب اسالمي اصفهان صائب است ، لذا با تأييد آن به صالحيت رسيدگي شـعبه                  

.گردداختالف ميدادگاه عمومي اصفهان حل

ي بنام آقاي اكبر غالمي و چند نفر ديگر به اتهام اخـالل          در موضوع مشابه كه شخص     -ب

انـد،  در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمي اصفهان تحت تعقيـب بـوده       

ذيل ماده دو قانون اخاللگران در نظام اقتصادي كشور ۶شعبه مذكور با استدالل به اينكه تبصره 

ومي و انقـالب و اصـالحيه آن نـسخ شـده، قـرار عـدم       هاي عمبه موجب قانون تشكيل دادگاه  

دادگـاه  ۱۱۴شـعبه  . صالحيت خود را به صالحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كـرده اسـت       

استدالل كرده كه قانون مجازات اخاللگران       ۸۵/۵۱۱عمومي حسب االرجاع طي دادنامه شماره       

شود، لـذا از خـود   نسخ نميدر نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام مؤخر       

۲۷كشور ارسال و شعبه محترم    نفي صالحيت كرده و پرونده با حدوث اختالف به ديوان عالي          

:چنين رأي داده است ۲۲/۵/۱۳۸۵-۷۹۰حسب االرجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره 

محـاكم عمـومي جزايـي اصـفهان بـا اعـالم          ۱۱۴ضمن تأييد استدالل شعبه      :رأي شعبه   

رسيدگي دادگاه انقالب اسالمي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حل اخـتالف        صالحيت

.گردد مي

هاي عمـومي و انقـالب در       قانون آيين دادرسي دادگاه    ۲۷۰عليهذا مراتب در اجراي ماده      

كشور مطـرح و كـسب نظـر     گردد تا در هيأت محترم عمومي ديوان عالي       امور كيفري اعالم مي   

.شود 
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سيد احمد مرتضوي مقدم–معاون اول دادستان كل كشور 

نظريه دادستان كل كشور : ج

هيـأت عمـومي ديـوان    ۸۵/۴۹با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف    

ديوان عالي كشور از مقـررات قـانوني   ۳۳و ۲۷كشور، موضوع اختالف در استنباط شعب  عالي

قـانون تـشكيل   ۵و مـاده  ۱۹/۹/۱۳۶۹ازات اخاللگران در نظـام اقتـصادي كـشور مـصوب            مج

در خصوص صـالحيت دادگـاه عمـومي و دادگـاه     ۱۳۷۳هاي عمومي و انقالب مصوب    دادگاه

انقالب اسالمي در رسيدگي به اتهام اخالل در نظام اقتصادي كشور با لحاظ گـزارش تنظيمـي               

.گرددبشرح آتي اظهارنظر مي

قانون اساسي اصل ، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي  ۱۵۹چند طبق اصل    هر  

به تظلمات عمومي است ، ليكن تشكيل دادگاه انقالب در سازمان قضايي دادگستري كشور بـه         

باشـد، بلكـه دادگـاه انقـالب مرجـع          معني ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي        

هاي عمومي و انقالب قانون تشكيل دادگاه۵ت مقررات ماده  تخصصي در دادگستري كشور اس    

باشـد، بلكـه بـه      در مقام احصاء صالحيت انحصاري براي دادگاه انقـالب نمـي           ۱۳۷۳مصوب  

مرقـوم صـالحيت   ۵موجب مقررات قانوني، دادگاه انقالب عالوه بـر مـوارد مـصرح در مـاده           

باشد و در مانحن فيه مقررات   دارا مي رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را نيز           

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور بعنـوان قـانون خـاص و حـاكم نـسبت بـه                    

باشـد و طبـق   هاي عمومي و انقالب بعنوان قانون عام مـي        قانون تشكيل دادگاه   ۵مقررات ماده   

بخـصوص در ايـن   باشـد ،  قواعد اصولي، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم  نمـي   

قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور بـه لحـاظ صـراحت        ۶مورد مقررات تبصره    

بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و مغايرت احكام 

تحقق و فعليت نخواهد ۱۳۸۳آنها با قانون اصالح قانون دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب       

در مقام الحاق يك بند و يك تبـصره بـه مـاده يـك            ۱۳۸۴خصوصاً اينكه مقنن در سال      . فتيا



١٧١٣٥و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

قانون داشته كه با عطف نظر به صالحيت دادگاه انقـالب  ۶قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره      

در رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور معترض اعتبار 

گرديده است در هرصورت صراحت قانون اخاللگران در نظام اقتصادي مصوب     تبصره مذكور ن  

شود و ادعاي شمول بند الـف     با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي           ۱۳۶۹سال  

.نيز نسبت به مسائل امنيت اقتصادي نياز به تفسير قانوني و يا مؤنه اضافه دارد۵ماده 

حديد است صـرفاً برداشـت مفهـومي اسـت و بـا منطـوق و       در مقام ت۵ادعاي اينكه ماده    

ارجح اسـت و   ۲۷در هر صورت به نظر اينجانب رأي شعبه         . باشدصراحت قانون سازگار نمي   

قضات محترم نيز در مقام رسيدگي اگر به قانون اخاللگران اسـتناد نماينـد اقـدام ايـشان طبـق                

.مقررات صورت پذيرفته است

كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني ان عاليديو۲۷بدين جهت رأي شعبه 

.باشدرسد مورد تأييد ميبه نظر مي

وحدت رويه هيأت عمومي ۲۴/۷/۱۳۸۶-۷۰۴رأي شماره : د

هاي عمومي و انقالب مصوب طبق بند اول ماده پنجم قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه« 

خارجي كشور و محاربـه و يـا افـسادفي االرض در    ، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و  ۱۳۸۱

گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بنـدهاي مختلـف   هاي انقالب اسالمي رسيدگي مي    دادگاه

ايـن  ۲ماده يك قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق مـاده    

ا به قصد مقابله با آن و يا با علم بـه  قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران ي        

مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا      

۶خارجي كشور است، با اين دادگاه ها خواهد بود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره

. عمومي صالحيت رسيدگي خواهند داشت هايقانون اخير الذكر در اين قسمت، دادگاه       ۲ماده

كشور رأي شعبه سـي و سـوم ديـوان    بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي 

».گرددكشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص ميعالي

انقـالب در امـور   هاي عمـومي و قانون آيين دادرسي دادگاه۲۷۰اين رأي براساس ماده   « 

.»ها درموارد مشابه الزم االتباع استكشور و دادگاهكيفري براي شعب ديوان عالي
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اي ديوان عدالت اداريآراي وحدت رويه

۱/۸/۸۶مورخ ۱۸۳۴۸به نقل از روزنامه رسمي شماره 

هيأت عمومي۱۹۴رأي شماره 

، قوانين ۱۳۷۶الت دادگستري مصوبقانون كيفيت اخذ پروانه وك۷نظر به اينكه طبق ماده    

اليحه قـانوني اسـتقالل كـانون    ۱۰و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده          

در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت به امر وكالت نـسخ     ۱۳۳۳وكالي دادگستري مصوب    

ت در دوران كـارآموزي    و نظر به اينكه كارآموز وكالـ      . نشده وبه قوت و اعتبار خود باقي است       

۳۲مـاده  ۸بنابراين بنـد  . تحت ضوابط و شرايط خاص و محدود مجاز به امر وكالت مي باشد          

نامه اليحه قـانوني اسـتقالل كـانون وكـالي دادگـستري كـه ارائـه گواهينامـه از سـازمان                     آيين

ه مـدارك  مبني بر عدم اشتغال به مشاغل دولتي را در زمـر        ) اداره كل بازنشستگي    (بازنشستگي  

پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد و           

به موجب ايـن رأي كـه   . باشدخارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن نمي    

۳۷۰دادنامـه شـماره     . آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شـده اسـت          ۵۳در اجراي ماده    

الـذكر بـر مبنـاي    نامـه فـوق  آيين۸هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال ماده  ۲۳/۱۱/۱۳۸۰مورخ  

خروج آن از حدود صالحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نقض و كان لم يكـن اعـالم              

.                                              شودمي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 
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هيأت عمومي۱۷۰شماره رأي 
۱۸/۴/۸۶مورخ ۱۸۱۶۳به نقل از روزنامه رسمي 

قانون ديـوان محاسـبات كـشور و حـدود صـالحيت و اختيـارات         ۲۸سياق عبارات ماده    

هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر مستقر در آن در بـاب رسـيدگي بـه تخلفـات مـالي و           

تعيين مجازاتهاي اداري در موارد منصوص و قابليت اعتراض نسبت به آراء هيأتهاي مستشاري       

عليه يا دادستان در محكمه تجديدنظر مذكور در تبـصره آن مـاده بـه عـضويت                 توسط محكوم   

حاكم شرع به انتخاب رياست قوه قضائيه و دو نفر از مستشاران به عنوان كارشـناس و نتيجتـاً               

الذكر و نوع وظايف و مسئوليتهاي آنها مفيد انصراف تصميمات و  ماهيت و طبيعت مراجع فوق    

مصاديق تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري مقرر در           آراء قطعي مراجع مذكور از    

مـورخ   ۲۱۱۳هاي شماره   قانون ديوان عدالت اداري است و با اين كيفيت دادنامه          ۱۳ماده   ۲بند

مـورخ  ۱۲۱۱شعبه چهارم ، شماره ۱۷/۱۱/۱۳۸۳مورخ ۳۰۴۶شعبه دوم ، شماره      ۱۶/۱۱/۱۳۷۹

مـورخ  ۲۹۸۶شعبه هفدهم ، شـماره  ۱۷/۷/۱۳۸۰مورخ ۱۱۲۷شعبه ششم ، شماره   ۱۲/۷/۱۳۸۰

شعبه بيستم كه نتيجتاً متـضمن صـدور قـرار رد اعتـراض شـاكي بـه لحـاظ عـدم          ۳/۱۱/۱۳۸۳

صالحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل اعتراضات اسـت ، موافـق اصـول و مـوازين قـانوني            

انون ديوان عـدالت  ق۴۳و ماده  ۱۹اين رأي به استناد قسمت دوم ماده        . شود  تشخيص داده مي  

.اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–عاون قضائي ديوان عدالت اداري م

***

هيأت عمومي۸۹شماره رأي 
۱۸/۴/۸۶مورخ ۱۸۱۶۳به نقل از روزنامه رسمي شماره 
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هيأت عمومي ديوان كـه در مقـام   ۱۵/۱۱/۱۳۸۵مورخ ۷۵۹همانطور كه در دادنامه شماره    

يات اعـضاي  ايجاد وحدت رويه انشاء شده تصريح گرديده اسـت، مرجـع رسـيدگي بـه شـكا              

شوراهاي روستا، بخش، شهرك و شهرها در خصوص سلب عضويت آنهـا در مراجـع مزبـور،     

شـعبه بيـست و   ۲۷/۳/۱۳۸۵مـورخ    ۹۳۵دادگاه ذيصالح دادگستري است، دادنامه هاي شماره        

باشـد، صـحيح و   شعبه بيست و هفتم كه مبين ايـن معنـي مـي     ۱/۶/۱۳۸۴مورخ   ۷۷۳چهارم و   

قـانون ديـوان عـدالت       ۴۳اين رأي به استناد ماده      . شودشخيص داده مي  موافق موازين قانوني ت   

االتباع در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط الزم          ۱۳۸۵اداري مصوب   

.است 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي۵رأي شماره 

۱۸۱۶۳-۱۸/۴/۸۶به نقل از روزنامه رسمي 

قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران هـيچ نـوع ماليـات وضـع         ۵۱به صراحت اصل  

الذكر و اينكه وضع و برقراري ماليات منوط  مراتب فوق  نظر به . شود مگر به موجب قانون      نمي

به حكم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يـا              

التفاوت سهام مالكين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق مـوارد مـصرح در         اصالح يا سازش مابه   

اير درآمـدهاي مـشمول ماليـات محـسوب     قـانون مالياتهـاي مـستقيم و سـ    ۱۸۷و   ۱۱۹مادتين  

۲/۲۵۶۰/۴۸۲۶۰و   ۱/۹/۱۳۶۶مـورخ    ۲۰/۲۰۳۶/۳۴۷۹۲شود، بنابراين بخشنامه هاي شماره      نمي

معاون در آمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي از جهت اينكه امر      ۳/۱۱/۱۳۶۶مورخ  

ه است ، خالف قانون و تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعالم داشت  

و ۱۹ماده ) الف(شود و به استناد بند خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي

. گردند ابطال مي۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴۲

ني علي رازي–رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
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هيأت عمومي۴۳۸-۴۳۷رأي شماره 
۱۵/۹/۸۶-۱۸۲۸۵به نقل روزنامه رسمي شماره 

قانونگذار به منظور رفع بالتكليفي مالكين اراضي و امالك واقع در طرحهـاي عمـومي و                

عمراني و تأكيد بر اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين 

طرحهاي دولتي و شهرداريها ، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مكلف وضعيت امالك واقع در 

هاي مقـرر در قـانون   به خريد و تملك و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلت          

نموده و به صراحت تبصره يك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي             

، مالكين اراضي و امالك واقع در طرحهـاي    و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط         

نظر به اينكه حكم مقنن در . مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعالم داشته است            

اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء كاربري آن در مقام اعمال حقوق واقع و نفس االمر مفيد بي

ي بـه انجـام تكـاليف واحـدهاي دولتـي و      مالكانه است و مالكين اراضي مذكور شخـصاً الزامـ    

شهرداريها در استفاده از اراضي و امالك خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مـصوب                

ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالكانه با توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده      

و مجاور فاقد طرح با رعايت مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند امالك مشابه           

ضوابط قانوني مربوط است، بنابراين مطالبه عوارض بابـت تغييـر كـاربري ملـك از آموزشـي،            

بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسكوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و كاربري آن جهت 

رمين صدور پروانه احداث بناي مسكوني در اراضي موصوف به شـرح مـصوبه بيـست و چهـا              

تعيين عـوارض جهـت تغييـر       «شوراي اسالمي شهر تهران با عنوان        ۲۹/۱۰/۱۳۸۳جلسه مورخ   

مغـاير  ۶/۱۱/۱۳۸۳مورخ ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰به شماره » كاربري امالك واقع در طرحهاي دولتي    

شود و مصوبه هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي             

۱۹قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند يك ماده ۱۷۰سمت دوم اصل مزبور مستنداً به ق

.شود قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۴۲و ماده 
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هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

هيأت عمومي۳۱۶رأي شماره 
۲۹/۸/۱۳۸۶-۱۸۲۷۱به نقل از روزنامه رسمي 

فقهاي محتـرم شـوراي نگهبـان        ۴/۵/۱۳۸۵مورخ   ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵به موجب نظريه شماره     

نسبت به زمينهاي خـارج     شوراي اسالمي شهر اروميه      ۶/۱۰/۱۳۷۹مصوبه مورخ    ۶۳اطالق بند   

از محدوده خالف موازين شرع شناخته شده است و همچنين با عنايت به قانون تعيين وضعيت 

و الزام واحدهاي مزبور به ۱۳۶۷اراضي و امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 

لكيـت  پرداخت بهاي عادله اراضي مذكور به مالكين آنهـا و اعتبـار اصـل تـسليط و حرمـت ما       

شوراي شهر اروميه كه مفهـم اختـصاص قـسمتي از            ۶/۱۰/۱۳۷۹مصوبه مورخ    ۶۳مشروع بند   

اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفكيك اراضي مزبور و به منظور تامين معوض 

باشد به شرح فوق الذكر خالف احكام شرع و قـانون و    اراضي واقع در طرحهاي شهرداري مي     

اختيارات شوراي اسالمي شهر اروميه در وضع مقررات است و بدين جهت بند خارج از حدود 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران و بنـد يـك      ۱۷۰مصوبه فوق االشعار مستنداً به اصل      ۶۳

.شود قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۴۲و ۱۹ماده 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي۱۸۱رأي شماره 
۲۹/۸/۱۳۸۶-۱۸۲۷۱ه به نقل از روزنامه رسمي شمار

نظر به اينكه تعيين شرايط اجاره محل كسب و انتقال حق كسب و پيشه و تجـارت و يـا                 

انتقال عين واحد مذكور علي االطالق از جمله در مورد واحدهاي كسبي مشمول قـانون نظـام                  

صنفي از هر حيث از قبيل نـوع كـسب و پيـشه و تجـارت مبتنـي بـر اداره و تراضـي طـرفين             

نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و قانونگذار حكمي در باب ضرورت جلب               اجاره

موافقت اتحاديه مربوط به تنظيم سند رسمي اجاره انشاء نكرده اسـت ، بنـابراين وضـع قاعـده       
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هاي ثبتي تا اول مجموع بخشنامه۴۸آمره توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به شرح بند     

آن مبنـي بـر الـزام دفـاتر       ۲/۵/۱۳۸۰مـورخ    ۱۵۲۷۳/۳۴/۱صـالحيه شـماره     و ا  ۱۳۶۵مهر مـاه    

نامــه مزبــور در رســمي بــه جلــب موافقــت اتحاديــه و ثبــت شــماره و تــاريخ موافقــتاســناد

شود رسمي خالف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده مي           نامهاجاره

قـانون ديـوان   ۱۹اسالمي ايران و بند يك مـاده     قانون اساسي جمهوري   ۱۷۰و مستنداً به اصل     

.شود ابطال مي۱۳۸۵عدالت اداري مصوب 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–عدالت اداري معاون قضائي ديوان

***

رأي هيأت عمومي

۲۹/۸/۱۳۸۶به نقل از روزنامه رسمي 

فقهاي محتـرم شـوراي نگهبـان،        ۳۰/۱/۱۳۸۶مورخ   ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶به شرح نظريه شماره     

آيين نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي در مـواردي كـه واقـف نظـري               ۱۰اطالق تبصره ماده    

و يا نظر به عدم اخذ پذيره داشته و همچنـين اطـالق تبـصره مـاده     نسبت به اخذ پذيره نداشته    

بنابراين مستنداً بـه   . گذاري خالف موازين شرع شناخته شده است      مزبور نسبت به لزوم سرمايه    

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و ساير مقررات قانون ديوان عدالت ۱۷۰اصل 

لتي كه توسط شـوراي نگهبـان خـالف احكـام شـرع          در باب مقررات دو    ۱۳۸۵اداري مصوب   

آيين نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع ۱۰شود، حكم به ابطال تبصره ماده شناخته مي

.                                                 شود هيأت وزيران صادر مي۲۲/۲/۱۳۶۵مورخ ۱۳۰۷۸نامه شماره تصويب
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي۱۹۷رأي شماره 
۲۹/۸/۸۶مورخ ۱۸۲۷۱به نقل از روزنامه رسمي شماره 
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قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالكيت مـشروع و اينكـه محروميـت                 

اشخاص از اعمال حقوق مالكانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهاي دولتي و                

االطالق مغاير اصـول    شهرداريها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشكال گوناگون ، علي           

حق اعمال مالكيت و آثار مترتب بر آن است و همچنـين اجبـار مالـك بـه                  الذكر و ناقض  فوق

استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده      

آزاد اشخاص در كيفيت اعمال انحاء حقوق مالكانه متناسب بـا نيازمنـديهاي آنـان بـا رعايـت                   

انون تعيـين وضـعيت امـالك واقـع در طرحهـاي دولتـي و       باشد، با وضع قـ  ضوابط مربوط مي  

واحدهاي دولتي و شهرداريهاي ذيربط را مكلف كرده است كه نسبت     ۱۳۶۷شهرداري مصوب   

به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عـوض ملـك واقـع در طـرح و       

نقضاء مـدت مزبـور بـه شـرح     اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با ا          

الـذكر در   تبصره يك ماده واحده قانون مذكور در صورت عدم اجراي طرحهاي مـصوب فـوق              

. مهلت قانوني، حق اعمال انحاء حقوق مالكانه را بـراي مـالكين بـه رسـميت شـناخته اسـت                   

ني شعبه هفدهم كه عدم اجراي طرح دولتي مبت۲۴/۸/۱۳۷۷مورخ  ۱۱۳۴بنابراين دادنامه شماره    

بر طرح هادي را در مهلت قانوني در ملك شاكي موجد حق اعمال حقـوق مالكانـه دانـسته و                   

شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملك مزبور نموده است صحيح و موافق قانون 

قانون ديـوان عـدالت اداري   ۴۳و ماده ۱۹ماده ۲اين رأي به استناد بند   . شودتشخيص داده مي  

.االتباع استبراي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم۱۳۸۵مصوب 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

فرددسيمعاون قضائي ديوان عدالت اداري ، مق

***

هيأت عمومي۳۶۹رأي شماره 
۲۷/۹/۸۶-۱۸۲۹۵به نقل از روزنامه رسمي شماره
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وظايف و اختيارات مأمورين انتظامي به عنوان ضابطين دادگـستري در جـرائم مـشهود و            

غيرمشهود و ضرورت معرفي متهمين پس از دسـتگيري بـه مراجـع قـضائي بـا حفـظ اختيـار                  

قـانون   ۲۴و   ۱۸،۱۹،   ۱۵سـاعت بـشرح مـواد        ۲۴د بمـدت    بازداشت متهمـين جـرائم مـشهو      

بنـا بـه   . دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري معين و مشخص شده است     آيين

عالي امنيت ملي نيز متـضمن جـواز تـأخير در معرفـي     الذكر و اينكه مصوبه شوراي    مراتب فوق 

تاريخ شناسايي و توقيـف وسـيله نقليـه      ماه از    ۶متهمين قاچاق انسان به مراجع قضائي بمدت        

فرمانـده   ۱/۴/۱۳۸۱مـورخ    ۱۱۹/۲۹۲/۷قاچاقچيان انسان نيست ، قسمت اخير بخشنامه شماره         

نيروي انتظامي كه رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهـاي قاچاقچيـان انـسان را پـس از      

مذكور امكان پذير اعالم ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين       ۶انقضاي مدت   

خالف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظـامي تـشخيص داده              . داشته است   

قـانون اساسـي جمهـوري      ۱۷۰الذكر مـستنداً بـه اصـل        شود و اين قسمت از بخشنامه فوق      مي

بطـال  ا۱۳۸۵قانون ديـوان عـدالت اداري مـصوب       ۴۲و ماده    ۱۹اسالمي ايران و بند يك ماده       

.گرددمي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

فردمقدسي–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي۳۶۳رأي شماره 
۲۷/۹/۸۶-۱۸۲۹۵ماره روزنامه رسمي ، ش

قانون شهرداري در زمينـه ارائـه      ۵۵نظر به وظايف و مسئوليتهاي شهرداري به شرح ماده          

۳۵خدمات مختلف شهري در قلمرو محدوده قانوني هر شهر و حكم مقرر در بنـد يـك مـاده          

در باب جواز اخذ عوارض متناسـب  ۱۳۶۱قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب  

هـا و مخـارج   به منظـور تـأمين هزينـه   ) به شرط عدم تكافوي درآمد شهرداري    ( دان  از شهرون 

مربوط به ارائه خدمات مذكور در محدوده قانوني شهر و اينكه شهرداريها به حكم قانون وظيفه  

و تكليفي در زمينه ارائه خدمات مذكور در خارج از محدوده قـانوني شـهر بـه عهـده ندارنـد،             

انجمن شهر سابق شهر يـزد مـشعر بـر    ۱۳۵۶ين نامه وصول عوارض مصوب آي۳بنابراين ماده  



١٧١٤٤و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

هاي توليدي آجر و آهك و گچ كـه كارخانـه يـا            اخذ عوارض از صاحبان كارخانجات و كوره      

كوره آنان در خارج از محدوده قانوني شهر استقرار دارند بـه لحـاظ وقـوع آنهـا در خـارج از                 

ا از خدمات شهري ، مغاير قانون و خارج از حدود محدوده قانوني شهر و عدم برخورداري آنه   

۴۲و مـاده  ۱۹شود و مستنداً به بند يك ماده اختيارات انجمن شهر سابق يزد تشخيص داده مي   

.شودابطال مي۱۳۸۵قانون ديوان عدالت اداري مصوب 
عمومي ديوان عدالت اداري هيأت

فردمقدسي–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٦٦٢و ٦٦١رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ ١٨٢٥٤به نقل از روزنامه رسمي شماره 

سازمان ثبـت اسـناد و امـالك كـشور در بـاب      با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني      

انعكاس و تمركز وضعيت ثبتي اراضي و امالك كشور و تغييـرات حاصـله در آنهـا از جهـات            

٦ابطال اسناد اراضي موات شهري بـه حكـم مـاده    ،مختلف از جمله انجام  معامالت گوناگون  

تــشخيص مجمــع ١٥/١٢/١٣٧٠و مــصوبه مــورخ ٢٢/٦/١٣٦٦قــانون زمــين شــهري مــصوب 

مصلحت نظام بنا به اعالم وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين ابطـال اسـناد ثبتـي اراضـي                    

موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنا به اظهار وزارت جهاد كشاورزي به تجـويز قـسمت                

و اينكـه  ١٣٦٥اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مـصوب   

ي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقـال          دفاتر اسناد رسم  

٣١ماده ،اراضي و امالك منحصراً مكلف به استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور باشند

هـاي  مجموعـه بخـشنامه  ٣٣٤و همچنين بنـد  ١٣٦٦نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب      آيين

الذكر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات احكام فوق ثبتي كه مبين و مفيد      

ليكن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسـمي          . باشدقانوني مربوط نمي  

الـذكر كـه   در زمينه استعالم از هيأتهاي واگذاري و احياي اراضي موضـوع مـاده واحـده فـوق              

انون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات خالف ق،مختص قانونگذار است  



١٧١٤٥و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

قـانون ديـوان   ٤٢و ماده ١٩شود و مستنداً به ماده يك و بند يك ماده         دولتي تشخيص داده مي   

.شودعدالت اداري ابطال مي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

ي فردمقدس-معاون قضائي ديوان عدالت اداري

هيأت عمومي٩٦٤رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي شماره 

فقهـاي محتـرم شـوراي نگهبـان     ٢٥/١/١٣٨٦مورخ   ٢٠٩٢٨/٣٠/٨٦به شرح نظريه شماره     

دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري امـالك          ) ٢–الف  (بند   ٢تبصره  «

مـصوب  ١٨/١٠/١٣٨٠مـورخ  ١٧٧٤تي شهر كرمـان بـه شـماره       و اراضي داخل محدوده خدما    

از ايـن نظـر كـه بـه شـهرداري اجـازه       ... شوراي اسالمي شهر كرمان   ١٤/٨/١٣٨٠جلسه مورخ   

،درصد امالك شخصي واقع در اجراي طرح تفضيلي را به طور مجاني اخذ كنـد       ١٥دهد تا   مي

ر بـا عنايـت بـه اصـل اعتبـار و            الذكو همچنين تبصره فوق   » . خالف موازين شرع شناخته شد    

قانون مدني و عـدم جـواز تملـك بخـشي از اراضـي       ٣٠حرمت مالكيت مشروع موضوع ماده      

شـود و  اشخاص به طور رايگان كه از نوع اسباب مملك مقرر در قانون مـدني محـسوب نمـي        

هاي عمومي ومصرحات اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه   

شوراي انقالب و قانون تعيـين وضـعيت امـالك    ١٧/١١/١٣٥٨عمراني و نظامي دولت مصوب     

شـود و  خالف قانون نيز تشخيص داده مي١٣٦٧واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب   

قانون ديوان عـدالت اداري از تـاريخ   ٤٢و ٤١و مادتين  ١٩مستنداً به ماده يك و بند يك ماده         

.رددگتصويب ابطال مي
علي رازيني–رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٥٠٢رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي 



١٧١٤٦و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

گر درماني بـه پرداخـت   نظر به اينكه اوالً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهاي بيمه      

گر از تاريخ تصويب قـانون موظـف بـه    سازمانهاي بيمه١٦/٧/١٣٨٥خسارتهاي متفرقه مصوب   

هاي درماني بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخشهاي مختلف اعم از            پرداخت هزينه 

قانون بيمـه همگـاني خـدمات درمـاني         ١٧ثانياً طبق ماده    . باشندخصوصي و خيريه مي    ،دولتي

راكـز بهداشـتي و درمـاني و مراكـز تـشخيص و             م ،كليه بيمارسـتانها   ٣/٨/١٣٧٣كشور مصوب   

شدگان و ارائه و انجـام خـدمات و مراقبتهـاي    پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداوي بيمه       

عليهــذا بخــشنامه شــماره . پزشــكي الزم بــر اســاس ضــوابط و مقــررات ايــن قــانون هــستند 

شـدگان را  سازمان تأمين اجتماعي از ايـن جهـت كـه بيمـه          ٢٦/١٢/١٣٧٧مورخ   ١٩٥٦١/١١٠٠

! نمايـد؟ جهت دريافت خدمات پزشكي ملزم به مراجعه به مراكز طرف قـرارداد سـازمان نمـي               

قـانون ديـوان   ١٩خالف قانون و خارج از حدود اختيارات است و به  اسـتناد بنـد يـك مـاده      

.گرددابطال مي١٣٨٥عدالت اداري مصوب 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–معاون قضايي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٦٦٨رأي شماره 
١١/١٢/١٣٨٦مورخ ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي 

عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنـان نهادهـاي           مطابق ماده واحده اليحه قانوني    

،بنيـاد شـهيد   ،كاركنان نهادهاي انقالبي از قبيـل جهـاد سـازندگي          ١٣/٤/١٣٥٩انقالبي مصوب   

بنياد مسكن انقالب اسالمي و از جمله بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب     ،نهضت سوادآموزي 

باشـند و بـه   مشمول قـانون كـار نمـي   ،شده استاسالمي كه در زمره نهادهاي انقالبي شناخته       

بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي داراي شخصيت حقوقي          ،اساسنامه ٤٠موجب ماده   

قانون كار ١٨٨الذكر و طبق ماده   بنا به مراتب فوق   . و استقالل مالي و اداري و استخدامي است       

ل مقررات استخدامي خاص آن بنيـاد       كاركنان بنياد مستضعفان و جانبازان مشمو      ١٣٦٩مصوب  



١٧١٤٧و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

٢٥/١٠/١٣٨٢مـورخ  ١٠٦٦بنابراين دادنامه شماره . باشندبوده و از شمول قانون كار مستثني مي  

شـعبه   ١٤/١٢/١٣٨١مـورخ    ٢٢٠٠شعبه هشتم تجديدنظر ديوان مبني بر نقض دادنامـه شـماره            

يوان دانسته است ششم بدوي ديوان كه رسيدگي به شكايت استخدامي شاكي را در صالحيت د

و ١٩مـاده  ٢شود اين رأي به اسـتناد بنـد   در اين حد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي         

بـراي شـعب ديـوان و سـاير مراجـع اداري             ١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب       ٤٣ماده  

.االتباع استذيربط در موارد مشابه الزم
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٩٦٧رأي شماره 
١١/١٢/١٣٨٦مورخ ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي شماره

شـعبه چهــارم  ١٢/٩/١٣٨١مـورخ  ١٤٤٥نامـه قطعـي شـماره    اوالً تنـاقض در مـدلول داد  

شـعبه شـشم تجديـدنظر محـرز بـه نظـر       ٢٥/٨/١٣٨١مورخ ١٠١٤تجديدنظر با دادنامه شماره     

الـذكر ايـن اسـت كـه شـاكيان بـه تـشخيص        هاي فوقرسد ثانياً مستفاد از محتويات پرونده مي

ي از كارافتاده كلي غيرناشـي از  قانون تأمين اجتماع٩١كميسيون پزشكي ذيصالح موضوع ماده   

قـانون مـذكور مـستمري از    ٧٥اند و به لحـاظ احـراز شـرايط مقـرر در مـاده      كار شناخته شده 

نظر به اينكه قطع . كارافتادگي غير ناشي از كار ماهانه در باره آنان برقرار و پرداخت شده است          

انوني افراد و فاقد مجوز مستمري مزبور بدون تمسك به حكم قانوني معتبر نافي حق مكتسب ق

شعبه ششم تجديـدنظر     ٢٥/٨/١٣٨١مورخ   ١٠١٤بنابراين دادنامه قطعي شماره      ،باشدقانوني مي 

شـعبه دوازدهـم بـدوي       ١٣/٧/١٣٧٩مـورخ    ١١٤٩-١١٤٤ديوان مبني بر تاييد دادنامه شـماره        

ق اصول و ديوان مشعر بر عدم جواز قطع مستمري مزبور و استحقاق شاكي به دريافت آن مواف        

قـانون ديـوان عـدالت اداري      ٤٣و ماده    ١٩ماده   ٢اين رأي به استناد بند      . موازين قانوني است  

.براي  شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است

علي رازيني-ديوان عدالت اداريرئيس هيأت عمومي 



١٧١٤٨و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

هيأت عمومي٧٠٥رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي 

هـر نـوع تغييـر حقـوقي در         « تصريح گرديده است     ١٣٦٩قانون كار مصوب    ١٢در ماده 

سه ادغـام در مؤسـ  ،تغيير نوع توليد،وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل 

در رابطه قراردادي كارگراني كه  قراردادشان ،فوت مالك و امثال اينها    ،ملي شدن كارگاه   ،ديگر

قائم مقام تعهـدات و حقـوق كارفرمـاي    ،باشد و كارفرماي جديدمؤثر نمي ،قطعيت يافته است  

به شركت  ١٣٧٥نظر به اينكه محل كار و شغل مورد تصدي شاكي در سال             » .سابق خواهد بود  

اداري و پشتيباني منتقل شده و شركت اخيرالـذكر از هـر حيـث               ،ي خدماتي حمل و نقل    تعاون

جانشين و قائم مقام دانشگاه علوم پزشكي گرديده و شاكي حقوق و مزاياي خود را از شركت               

رأي ،اخيرالذكر دريافت داشته و در نتيجه داراي رابطه كارگري مستقل با آن شركت بوده است   

ر در خصوص عدم مسئوليت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مـورد ادعـا   هيأت حل اختالف كا  

شاكي پس از قطع رابطه همكاري با دانشگاه و برقراري رابطه كارگري با شركت ) حق سنوات(

ديـوان  ٢٧/٤/١٣٨٥مـورخ  ٧٩٣تعاوني مذكور موافق مقررات بوده و در نتيجه دادنامـه شـماره    

يأت حل اختالف كـه در شـعبه هـشتم تجديـدنظر            مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به رأي ه        

قـانون ديـوان عـدالت اداري مـصوب     ١٣مـاده  ٢تأييد شده با عنايت به شرايط مندرج در بند        

قـانون  ٤٣و مـاده  ١٩مـاده  ٢ايـن رأي بـه اسـتناد بنـد        . صحيح و موافق مقررات است     ١٣٨٥

.االتباع استمشابه الزمالذكر براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد فوق
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***



١٧١٤٩و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

هيأت عمومي٩٠٣رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ ١٨٣٥٤از روزنامه رسمي شماره به نقل

مستند به فعل ١٣٦٧روز در سال ١٠٧نظر به اينكه عدم اشتغال شاكي به خدمت به مدت 

بنابراين كارفرما مكلف به پرداخت حقوق ،وي نبوده و بدون مجوز قانوني صورت گرفته است 

امين اجتماعي بوده است و چون قانوني وي و پرداخت حق بيمه او در مدت مزبور به سازمان ت

عدم اقدام كارفرما در اين زمينه رافع مسئوليت قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال تعهدات               

ديـوان  ٢١شعبه ١٦/١٠/١٣٨٥مورخ ١٣٥٢بنابراين دادنامه شماره     ،باشدقانوني آن سازمان نمي   

٢ايـن رأي بـه اسـتناد بنـد    . شودموافق قانون تشخيص داده مي،كه نتيجتاً مؤيد اين معني است   

قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سـاير مراجـع اداري ذيـربط در مـوارد        ١٩ماده  

.االتباع استمشابه الزم
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٦٧٢رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي مورخ

كشوري يا ساير   اشخاص مشمول قانون استخدام      ١٣٦٩قانون كار مصوب     ١٨٨طبق ماده   

نظر به اينكه شـاكي بـه       . قوانين و مقررات خاص استخدامي مشمول مقررات قانون كار نيستند         

موجب قرارداد خريد خدمت با مدرك تحصيلي مهندس كشاورزي در سازمان پاركها و فضاي             

سبز حسب موافقت خود با مدت محدود و معين به خـدمت گمـارده شـده و نتيجتـاً مـشمول          

استخدامي خريد خدمت بوده و شغل مورد تصدي او جـزو فهرسـت مـشاغل               مقررات خاص   

كارگري سازمان پاركها و فضاي سبز قلمداد نشده اسـت بنـابراين بلحـاظ تبعيـت از مقـررات          

استخدامي خاص از شمول قانون كار مستثني بوده و رسيدگي به دعوي او درصالحيت ديـوان           

شـعبه  ٩/١١/١٣٨١مـورخ  ١٩٥٣-١٩٥٤هاي شماره لذا دادنامه . عدالت اداري قرار داشته است    

هفتم بدوي  كه متضمن رسيدگي ماهوي به شكايت شاكي بوده و به موجـب دادنامـه شـماره                    
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صحيح و موافـق  ،شعبه نهم تجديدنظر تأييد شده و قطعيت يافته است     ٣/٩/١٣٨٢مورخ   ١٣٦٧

قانون ديـوان عـدالت   ٤٣اده و م١٩ماده ٢اين رأي به استناد بند      . شودقانون تشخيص داده مي   

.االتباع استاداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–قضائي ديوان عدالت اداري معاون

هيأت عمومي٤٤٠رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ١٨٣٥٤به نقل از روزنامه رسمي شماره 

اعالم اراضي مـوات  ٢٢/٦/١٣٦٦قانون زمين شهري مصوب    ٦عالوه بر اينكه مطابق ماده      

ز جمله وظايف شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت ا     

اساساً دفاتر اسناد رسـمي بـه   ،و تكاليف خاص وزارت مسكن و شهرسازي شناخته شده است 

حكم قوانين و مقررات مربوط مكلف به مكاتبه با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و استعالم      

. ندباشـ از آن سازمان نسبت به اراضي و امالك مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنهـا مـي                 

معاون وزير مسكن و شهرسازي و     ٧/١٠/١٣٨٣مورخ   ٣٨٤٢٧/٦٨٦بنابراين دستورالعمل شماره    

قـانون  ٦االمر وظيفـه مقـرر در مـاده    مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه در واقع و نفس    

زمين شهري را به عهده دفاتر اسناد رسمي محول كرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت 

١٢له اراضي ملزم به استعالم نوع زمين از دبيرخانه كميسيونهاي تـشخيص موضـوع مـاده       معام

خالف قانون و خارج از حدود اختيارات قـانوني در وضـع مقـررات    ،قانون مزبور نموده است  

قانون اساسي و بند يـك مـاده   ١٧٠شود و مستنداً به قسمت دوم اصل دولتي تشخيص داده مي   

.گردديوان عدالت اداري ابطال ميقانون د٤٢و ماده ١٩
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٦٧٥رأي شماره 
١١/١٢/٨٦مورخ ١٨٣٥٤نقل از روزنامه رسمي شماره به 
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نظر به اينكه تأثير پذيرش حق بيمه اشخاص از حيث احتـساب آن جـزو مـدت خـدمت          

مشمول پرداخت حق بيمه و اجراي آثار و تبعات آن در تعيين مـستمري بازنشـستگي و يـا از                    

تـأمين اجتمـاعي بـر       كارافتادگي بيمه شده منوط به موافقت و قبول حق بيمه توسـط سـازمان             

اساس مقررات قانوني مربوط است و آثار مالي مترتب بر ارسال حق بيمه ايـام مـورد تقاضـاي     

شاكي به سازمان تأمين اجتماعي در ايام بازنشستگي و يا از كار افتادگي متوجه سازمان مزبـور              

سته  الزام بـه  بنابراين طرح شكايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوع مستخدم به خوا       ،باشدمي

پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بدون اطـالع آن سـازمان از موضـوع شـكايت و                 

بنابراين دادنامـه شـماره   . اظهار نظر و دفاع در قبال دعوي مطروحه موافق قوانين مربوط نيست   

شعبه چهاردهم ديوان كه ضرورت طرح شكايت را به طرفيت سازمان            ٣١/١/١٣٨٤مورخ   ٢٢٨

ع شاكي و سازمان تأمين اجتماعي ضروري دانسته و به لحاظ عدم رعايت اين معني قـرار                  متبو

صحيح و موافق اصول و موازين قانوني ،رد شكايت شاكي را به جهت مزبور صادر كرده است      

قانون ديـوان عـدالت اداري   ٤٣و ماده ١٩ماده ٢اين رأي به استناد بند . شودتشخيص داده مي  

.االتباع استو ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزمبراي شعب ديوان 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدسي فرد–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٥٣٩،٥٤٠، ٥٣٧،٥٣٨رأي شماره 
١٨٠٩٢٢٥/١/٨٦به نقل از روزنامه رسمي شماره 

موضـوع  «شوراي نگهبـان     ١١/٥/١٣٨٥مورخ   ١٦٨٩٥/٣٠/٨٥به شرح نظريه شماره      -الف

مــورخ ھ٢٣٦٨٧ت /٣٦٠٤٦نامــه شــماره تــصويب١٥و مــاده ٣مــاده يــك و مــاده ) خ(بنــد 

هيـأت   ١٨/١٢/١٣٨٢مـورخ   ه ٢٩١٠١ت  /٥٨٩٧٧نامه شـماره    و بند يك تصويب      ١٦/٨/١٣٧٩

فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه ١١/٥/١٣٨٥وزيران در جلسه مورخ 

نامه نسبت به مواردي كه  آيين) يك(ماده  ) خ(اطالق بند   : گرددنظر شورا به شرح زير اعالم مي      

احداث شده باشـد از نظـر اثبـات حـريم     نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير        
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بالتبع اين اطالق نسبت    . براي اين نهر حتي نسبت به ملك غيرخالف موازين شرع شناخته شد           

. نامـه نيـز خـالف مـوازين شـرع اسـت      آيـين ١٥و ماده   ٣نامه همچون ماده    به مواد ديگر آيين   

٢٩١٠١ت / ٥٨٩٧٧شماره نامه همچنين ايراد شرعي مزبور نسبت به اطالق بند يك اطالح آيين    

و مـاده  ٣ماده ،ماده يك ) خ(بنابراين بند » .هيأت وزيران نيز وارد است١٨/١٢/١٣٨٢مورخ   ھ

و بنـد يـك تـصويبنامه شـماره       ١٦/٨/١٣٧٩مـورخ    ھ٢٣٦٨٧ت  /٣٦٠٤٦تصويبنامه شماره    ١٥

د هيأت وزيران بنا به علل و جهات و درح ١٨/١٢/١٣٨٢مورخ   ھ٢٩١٠١ت   ٢٩١٠ت  /٥٨٩٧٧

.شودقانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٢٥مقرر در نظريه مذكور مستنداً به قسمت اول ماده 

قانون توزيع ٣٢با توجه به مندرجات اليحه جوابيه وزارت نيرو و حكم صريح ماده             -ب

تواندسازمانها و شـركتهاي آب  وزارت نيرو مي«كه مقرر داشته است ١٣٦١عادالنه آب مصوب   

ا به صورت شركتهاي بازرگاني راساً يـا بـا مـشاركت سـازمانهاي ديگـر دولتـي يـا              اي ر منطقه

اساسـنامه ايـن شـركتها بـه پيـشنهاد      . اند ايجاد كنـد شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده    

و اينكه حسب تبصره ماده مزبور تعيـين  » ...وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد     

اي به عهده وزارت نيرو محـول شـده و تفكيـك و    مانهاي آب منطقه  حوزه عمل شركتها و ساز    

تقسيم وظايف و مسئوليتهاي خاص آن وزارتخانه بين سازمانها و مؤسسات و شركتهاي تابعه و 

وابسته به وزارتخانه مزبور با رعايت مقررات مربوط و در جهت اجراي مطلوب تكاليف محوله 

،ذكور از جمله وظايف سازماني آن وزارتخانه اسـت      هاي فني و تخصصي امور م     با لحاظ جنبه  

،مـسيلها ،انهـار ،هـا از جهت اينكه تعيين حد بستر و حريم رودخانـه      ٩و   ٢،٥،٦بنابراين مواد   

گذاري نهايي حد بستر و حريم و ضرورت قلـع و         هاي طبيعي موجود و عالمت    مردابها و بركه  

شركت را به عهده آن شركت محـول نمـوده     در حوزه هر     ،قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن       

.باشدمغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نمي،است

نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهاي دولتي به استعالم بستر و آيين١٣مفاد ماده    -ج

راي طرحهاي مربـوط بـه   هاي طبيعي قبل از اج   مردابها و بركه   ،مسيلها ،انهار ،هاحريم رودخانه 

،هـا نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه  اصالح آيين  ٢خود و همچنين تبصره  الحاقي به ماده         

١٣٨٢آبياري و زهكشي مـصوب  ،هاي آبرسانيهاي طبيعي و شبكه   بركه ،مردابها ،مسيلها ،انهار
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را مكلـف بـه كـسب    كه كليه مراجع تعيين كننده كاربري و صادركننده پروانه استقرار فعاليـت         

اي در جهت تضييع يا متضمن وضع قاعده آمره،اي مربوط نموده استنظريه شركت آب منطقه   

.سلب حقي نيست و بدين جهت مغايرتي با قانون ندارد

الزام اشخاص به پرداخـت هـر گونـه وجـه بـه        نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب        -د

حكـم مقـرر   ،نگذار يا مأذون از قبيل مقنن داردواحدهاي دولتي اختصاص به حكم صريح قانو     

نامه مورد اعتراض در قسمتي كه متـضمن الـزام اشـخاص بـه پرداخـت هزينـه             آيين ٩در ماده   

باشـد خـالف قـانون و    اي بر اساس تعرفه وزارت نيـرو مـي  كارشناسي به شركتهاي آب منطقه    

شود و مـستنداً    داده مي  خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص          

.گرددقانون ديوان عدالت اداري ابطال مي٢٥به قسمت دوم ماده 
علي رازيني–رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٤٢٥رأي شماره 
١٨/١١/٨٦مورخ ١٨٣٣٧به نقل از روزنامه رسمي شماره 

طـرح شـكايت و اقامـه    ،نون اساسي جمهوري اسالمي ايرانقا٣٤همانطور كه طبق اصل   

دعوي از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آيين دادرسي كيفري 

قانون ٢٣دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني از جمله تبصره ماده و قانون آيين  

گذشـت و انـصراف از   ،تقـال اعـالم داشـته   مجازات اسالمي كه حق گذشت را به ورثه قابل ان     

بنابـه جهـات    . تعقيب شكايت و دعوي در زمره حقوق قانوني اشخاص به شـمار رفتـه اسـت               

الذكر و اينكه تثبيت حق و يا سلب و زوال آن منوط به حكم قانونگذار است و رضايت و           فوق

بنابراين ،ستگذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت نافي كيفر بزهكار ني            

فرمانـده نيـروي انتظـامي كـه  نتيجتـاً      ٤/٤/١٣٨١مـورخ  ٣٠/١٧/٠١/٤٠٢مفاد بخشنامه شـماره   

موجب سلب اراده آزاد افراد مذكور در آن بخشنامه در اعـالم گذشـت و رضـايت از شـكايت      

خـالف قـانون و      ،باشدكيفري خود و ضرورت هماهنگي باواحدهاي حقوقي در اين زمينه مي          

شود و  دود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده مي           خارج از ح  
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٤٢و مـاده  ١٩قانون اساسي و بنـد يـك مـاده    ١٧٠بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل       

.گرددابطال مي١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري مصوب 
ومي ديوان عدالت اداريهيأت عم

رهبرپور–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

هيأت عمومي٦٧٦رأي شماره 
١٨/١١/٨٦مورخ١٨٣٣٧به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد           ٣٠ماده  ) الف(مطابق بند   

وضـع  ،در صورت عدم تكافوي درآمد شهرداريها از محل وصول عوارض  ١٣٧٣عين مصوب   م

جمهور عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس  

نظر به اينكه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصوالت و توليـدات كارخانجـات و          . خواهد بود 

گاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي كه مورد  اسـتناد قـرار            واحدهاي صنعتي و معدني و كار     

گرفته متضمن جواز اخذ يك درصد قيمت نهايي فروش از كاالهاي توليـدي موضـوع مـصوبه        

آالت قراضه از مصاديق كاالهاي توليدي اخيرالذكر است و وصول عوارض از محل فروش آهن

ها مجوز قـانوني نـدارد ودادنامـه    بنابراين وصول عوارض از محل فروش آن . شودمحسوب نمي 

١٣/١٢/١٣٧٧مـورخ    ٢٧٤٨شعبه بيست و نهم و دادنامه شماره         ٢٦/٥/١٣٨٤مورخ   ٩٢٧شماره  

ايـن  . شـود صحيح و موافق قانون تشخيص داده مـي        ،شعبه اول ديوان كه مفيد اين معني است       

ب ديـوان و سـاير   قانون ديوان عدالت اداري براي شـع ٤٣و ماده ١٩ماده   ٢رأي به استناد بند     

.مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

فردمقدسي–معاون قضائي ديوان عدالت اداري 

***

هيأت عمومي٤٣٠رأي شماره 
١٨/١١/١٣٨٦مورخ ١٨٣٣٧به نقل از روزنامه رسمي شماره 
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بـا عنايـت بـه اينكـه      ،ثانيـاً . الذكر محـرز اسـت    هاي فوق وجود تعارض بين دادنامه    ،اوالً

استخدام داوطلبان ورود به خدمت دولت به صورت رسمي آزمايـشي براسـاس مجـوز مرجـع        

قـانون  ١٨هاي گزينش و اشتغال به خدمت آزمايشي طبـق مـاده       ييد هسته ذيصالح و پس از تا    

متضمن حق قانوني مكتسبي است كه سلب آن جز به موجب حكم مقرر در        ،استخدام كشوري 

قانون مزبور و يا محكوميت مستخدم آزمايشي به قطـع رابطـه اسـتخدامي رسـمي بـا                   ٢٠ماده  

هيـأت  ٢٤/٦/١٣٨١مـورخ    ھ٢٧٠٢٦ت  /٢٩٩٨٢جواز قانوني نـدارد و چـون مـصوبه           ،دولت

وزيران نيز پس از استقرار حق قانوني مزبور في نفسه نافي آثار خدمت آزمايشي و يا تبديل آن          

شعبه بيستم بدوي  ٢١/٩/١٣٨٣مورخ   ٢٢٨٠بنابراين دادنامه شماره     ،باشدبه خدمت پيماني نمي   

،يافته و متضمن اين معني اسـت      ديوان كه در شعبه دوم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت            

قانون ديوان ٤٣و ماده   ١٩ماده   ٢اين رأي به استنادبند     . باشدموافق اصول و موازين قانوني مي     

.االتباع  استعدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در مواردمشابه الزم

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رهبرپور–معاون قضايي ديوان عدالت اداري 
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نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

۱/۵/۸۶-۱۸۱۷۵به نقل از روزنامه رسمي شماره 

توانند بر عليه سازمان    نمايندگان حقوقي نيز همانند وكال بعد از انتفاي سمت نمي         « 

» .مربوط طرح دعوي نمايند

هاي دولتي بعد از آنكه به هـر علـت از      آيا نمايندگان حقوقي دولت و سازمان      -سؤال

مربـوط  گيري كردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولـت و سـازمان         سمت خود كناره  

طرح دعوي نموده و به عنوان وكيل يا نماينده در آن دعوي دخالت نمايند؟

۱۸/۵/۸۲–۳۷۹۳/۷نظريه شماره 

دادرسـي  قـانون آيـين    ۳۲نماينده حقوقي واجد صالحيت با توجه به اختيـاري كـه مـاده              

اوي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دع              

قانون وكالت ، نبايد بعد از منتفي ۳۷به وي داده است ، همانند وكالي دادگستري بر طبق ماده      

شدن سمتشان در همان موضوع ، چه به عنوان وكيل و يا مشاور حقوقي ، بـر عليـه دولـت يـا      

قائم مقام او ، دخالت و يا وكالت نمايد ، چه آنكه حدود اختيارات نمايندگان حقـوقي دولـت،      

ان حدود اختيارات وكالي دادگستري است و به همين جهت مانند وكـالي دادگـستري در               هم

.رونداين موارد مردود به شمار مي
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***

و در داخل كـشور  ۷۱ابالغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده         « 

» .آيين دادرسي است ۷۳طبق ماده 

در خــارج از ايــران اقامــت دارد و آيــا در مــواردي كــه خوانــده دعــوي –ســؤال 

توان همانند خوانـده داخـل كـشور ، وي را بـراي رسـيدگي از       باشد مي المكان مي مجهول

طريق انتشار آگهي دعوت كرد ؟
۱/۵/۱۳۸۲-۳۵۳۶/۷نظريه شماره 

۱/۵/۸۶-۱۸۱۷۵به نقل از روزنامه رسمي شماره 

۷۱از كـشور در قالـب مـاده         ابالغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج           

گيرد و انتشار آگهي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني صورت مي    

قـانون يـاد شـده بـه آن     ۷۳المكان كه در ماده به منظور ابالغ اوراق قضايي به مخاطب مجهول       

كور در كـشور  اشاره گرديده در داخل كشور امكان پذير بوده و مجوزي براي نـشر آگهـي مـذ              

.بيگانه وجود ندارد

***

» .هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث به ميزان هزينه دادرسي دعوي اصلي است « 

هزينه دادرسي جلب ثالث با عنايت به قـانون وصـول برخـي از درآمـدهاي             –سؤال  

دولت و مصرف آن در موارد معين چه مقدار است ؟
وقي و تدوين قوانين قوه قضاييهاداره كل حق۱/۵/۸۲–۳۶۵۸/۷نظريه شماره 

۷/۵/۸۶-۱۸۱۷۵به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـالب در امـور مـدني           ۵۰۳هر چند درماده    

قانون وصـول  ۳تصريح گرديده است كه هزينه دادخواست جلب ثالث همان است كه در ماده          

تعيين شـده اسـت      ۱۳۷۳ر موارد معين مصوب سال      برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن د       

۳ولي ميزان هزينه دادرسي كه خواهان در موقع تنظيم دادخواست بايد پرداخت نمايد در ماده                

قانون اخيرالذكر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعـوي مـستلزم پرداخـت هزينـه                  

گـردد  طرح و اقامه مـي دادرسي است و دعوي جلب ثالث در جريان رسيدگي به دعوي اصلي  
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االصول ميزان هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث همان مقداري كه براي دعوي اصلي كه در      علي

.هر يك از مراحل نخستين يا تجديدنظر پرداخت شده خواهد بود

***

» .مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز يا ماه يا سال محاسبه مي گردد« 

رات الزم االجراي كنوني مواعد بر حسب مورد گـاه بـه روز   در قوانين و مقر    –سؤال  

تعيين شده و زماني به ماه و وقتي نيز به سال مشخص شده است مـثالً مهلـت مقـرر بـراي       

انقضاي اخطار رفع نقص يا تجديدنظر خـواهي بـه روز و مهلـت مقـرر بـراي تجديـدنظر         

جعه بـراي اخـذ گـواهي       خواهي كساني كه مقيم خارج هستند به ماه و همچنين مهلت مرا           

محل به ماه تعيين شـده و در  عدم پرداخت چك و يا اقدام براي شكايت كيفري چكهاي بي        

خصوص اقدام براي شكايت عليه ظهر نويس يا شمول مرور زمان ، موعد بـه سـال تعيـين            

گرديده است محاسبه مهلتهاي فوق چگونه است ؟
و تدوين قوانين قوه قضائيهاداره كل حقوقي ۱۹/۵/۸۲–۳۹۹۲/۷نظريه شماره 

۷/۵/۸۶-۱۸۱۷۹به نقل از روزنامه رسمي 

اصوالً مواعدي كه در قانون تعيين شده است يا به روز است و يا به ماه و هفته و سـال ،                

بنابراين چنانچه تاريخ ابالغ رأي بدوي مثالً تاريخ معيني باشد ، تاريخ آغاز مهلت بيست روزه                

گـردد  يخ معين به نحو روز شمار به مدت بيست روز احتساب مـي تجديدنظر خواهي از آن تار   

گردد و يا اگر فرضاً مهلت كه با منظور داشتن روزهاي ابالغ و اقدام جمعاً بيست و دو روز مي       

اما اگر در . شود روز مي۶۰اعتراض يك ماه و يا دو ماه تعيين شده باشد ماه سي روز و دو ماه         

االجاره در اين صـورت بـراي حـصول شـرايط         ثل تعديل مال  تعيين موعد بحث از سال شود م      

گردد و در مورد چك نيـز بايـد ماههـاي شمـسي از     تعديل مدت سه سال شمسي احتساب مي    

.تاريخ صدور چك محاسبه شود

***

در صورت اختالف در صالحيت بين دادسرا و دادگاه عمومي حل اخـتالف بـا دادگـاه             « 

» .تجديدنظر استان است 
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گاهي بين دادسرا و دادگاههاي عمـومي در ارتبـاط بـا صـالحيت اخـتالف                –سؤال  

شود مثالً دادسرا اعتقاد به صالحيت دادگـاه عمـومي دارد حـال آنكـه دادگـاه                 حاصل مي 

عمومي عقيده به صالحيت دادسرا ، در اينگونه موارد چه مرجعـي بايـد اخـتالف را حـل                   

نمايد؟

ل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه اداره ك۱/۵/۸۳–۳۱۸۰/۷نظريه شماره 

۲۲/۵/۸۶-۱۸۱۹۱به نقل از روزنامه رسمي شماره 

قانون آيين دادرسي كيفري چگونگي ترتيب حل اخـتالف در           ۵۸هر چند به موجب ماده      

صالحيت در امور كيفري، طبق قواعد مذكور در قانون آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد                

ين دادرسي مدني در مورد تعيين مرجع حل اختالف بين دادسرا و دادگاه           ولي مقررات قانون آي   

عمومي و همچنين دادگاه عمومي مستقر در بخش ، ساكت است و علت اين امر عـدم وجـود               

حال كه با اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي   . دادسرا در سيستم قضايي ايران بوده است        

الحيت و اختيارات دادگاهها بـه دادسـرا محـول شـده     و انقالب و تشكيل دادسرا قسمتي از ص    

دادرسي مدني استفاده كرد و همان طـوري  قانون آيين  ۲۷توان از مالك ماده     بنابراين مي . است  

كه طبق اين ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختالفي بين دو دادگاه كيفري واقـع در        

آنها در مرجع باالتر يعنـي دادگـاه تجديـدنظر    شد رفع اختالف بين  حوزه يك استان حادث مي    

اخـتالف  توان معتقد بود كه مرجـع حـل  بنابراين در حال حاضر نيز مي     . استان به عمل مي آمد      

بين دادسرا و دادگاه عمومي و يا دادگاه عمومي مستقر در بخش واقـع در يـك حـوزه قـضايي      

.دادگاه تجديدنظر استان است 

***

ثـوق و داراي صـالحيت در رشـته مربـوط بـه موضـوع باشـد و        كارشناس بايد مورد و « 

» .تشخيص اين موارد بر عهده دادگاه است 
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چنانچه كارشناس از جمله كارشناسان رسـمي دادگـستري باشـد صـالحيت         –سؤال  

كارشناس و رشته تخصصي وي را چه كسي بايد تأييد نمايد و تشخيص ايـن امـر بعهـده                   

ناس رسمي از اهل خبره انتخاب كرد؟توان به جاي كارشكيست؟ آيا مي

اداره كل حقوق و تدوين قوانين قوه قضائيه۱۱/۶/۸۲–۴۷۶۲/۷نظريه شماره 

۱۱/۶/۸۶-۱۸۲۰۶به نقل از روزنامه رسمي 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقـالب در امـور مـدني و    ۲۵۸با توجه به ماده    

رسمي دادگستري ، كارشـناس بايـد مـورد وثـوق و             قانون كانون كارشناسان   ۱۸ماده   ۱تبصره  

داراي صالحيت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخيص اين موارد بر عهده دادگـاه اسـت    

بنابراين ، دادگاه الزامي به تبعيت از مراجعي كه در اين مورد واجد صـالحيت  . نه مراجع ديگر    

شناس را مغاير با ضوابط و قرائن و اوضاع اظهارنظر نيستند ، ندارد همان طور كه اگر نظريه كار

و احوال محقق قضيه تشخيص دهد نبايد از آن تبعيت كند، اما انتخاب خبره فقـط در صـورتي        

.ممكن است كه كارشناس رسمي در محل نباشد

***

منظور از وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص موضوع بنـد                « 

ون آيين دادرسي مدني ابزاري است كه بدهكار براي امرار معاش از آن استفاده قان۵۲۴ماده » و«

» .كندمي

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب     قانون آيين  ۵۲۴ماده  » و«با توجه به بند      –سؤال  

در امور مدني منظور قانونگذار از وسايل و ابزار كار پيشه وران كه جـزء مـستثنيات ديـن                   

ابزار و وسايل كار است ؟شود كدام تلقي مي
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه۱۴/۷/۸۲–۵۸۱۷/۷نظريه شماره 

۱۱/۶/۸۶-۱۸۲۰۶به نقل از روزنامه رسمي شماره 

ــشه وران و   ــزار كــار كــسبه ، پي ــاده » و«در بنــد ... منظــور از وســايل و اب ــانون ۵۲۴م ق

ـ آيين ور مـدني ، وسـايل و ابـزار كـاري اسـت كـه       دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در ام

چنانچـه در كارگـاه   . بدهكار براي امرار معاش خود و افراد تحت تكفلش بـه آن احتيـاج دارد    



١٧١٦١و١٦كرمانشاه شماره مجله كانون وكالي دادگستري مركز

تراشكاري، ابزارهاي سنگين و گران قيمت وجود داشته باشد كه بدهكار بدون آنها و يا تبـديل     

مه دهد ، توقيف و به مزايده گذاشـتن  به ابزارهاي سبك تر و ارزان تر بتواند به فعاليت خود ادا 

.آن منع قانوني ندارد تشخيص آن در هر حال با دادگاه است 

***

قانون آيين دادرسي مدني نسبت به كليه احكام غيابي دادگاههـا اعـم   ۳۰۶ماده ۲تبصره  « 

» .از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طالق نيز مشمول حكم مزبور است 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و        ۳۰۶ماده   ۲ن موضوع تبصره    ضام –سؤال  

انقالب در امور مدني به احكام غيرمالي مانند حكم غيابي طالق تسري دارد يا خير؟
اداره كل امور حقوق قوه قضاييه۱۹/۱۰/۸۴-۷۴۴۳/۷نظريه شماره 

۱۱/۶/۸۶-۱۸۲۰۶به نقل از روزنامه رسمي شماره 

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب قانون آيين ۳۰۶ماده   ۲تبصره  

، نسبت به كليه احكام غيابي دادگاهها اعم از مالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيـابي     ۱۳۷۹

تـوان  با تذكر اينكه در مورد طالق تـأمين متناسـبي نمـي           . طالق نيز مشمول حكم مزبور است       

ه بلحاظ امكان بروز تالي فاسد بر اثر فـسخ حكـم، قبـل از    گرفت و شايد مصلحت اين باشد ك 

به هر حال تـشخيص نـوع و ميـزان تـأمين يـا        . ابالغ واقعي و قطعيت حكم غيابي اجرا نشود         

ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرايط اصحاب دعوي با دادگاه صادر كننـده         

.الرعايه است در دعاوي خانوادگي هم الزمالذكرشود كه مقررات فوقاضافه مي. حكم است 

***

دادرسي دادگاههاي عمـومي  قانون آيين ۲۵۹منظور از توقف تجديدنظر خواهي در ماده        « 

، اين است كه رسيدگي تا تأديه دستمزد كارشناس       ۲۱/۱/۱۳۷۹و انقالب درامور مدني مصوب      

».خواهد يافت متوقف و هرگاه دستمزد كارشناس پرداخت شود ، رسيدگي ادامه

قـانون  ۲۵۹خواهد شد در مـاده  » تجديدنظرخواهي متوقف«منظور از عبارت    –سؤال  

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني چيست ؟آيين
اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه۳۰/۱/۱۳۸۴-۵۳۲/۷نظريه شماره 

۱۱/۶/۸۶-۱۸۲۰۶به نقل از روزنامه رسمي شماره 
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دادرسي قانون آيين  ۲۵۹خواهد شد در ماده     » تجديدنظر خواهي متوقف  «بارت  منظور از ع  

، اين است كه جريان رسيدگي ۲۱/۱/۱۳۷۹دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 

شود به طوري كـه هرگـاه متعاقبـاً    به تجديدنظر خواهي تا تأديه دستمزد كارشناسي موقوف مي       

رسيدگي تجديدنظر خواهي بـه جريـان افتـاده و تـا اتخـاذ              دستمزد كارشناس پرداخت شود ،      

.تصميم نهايي ادامه خواهد يافت 

بينـي در آن نيـز   چنانچه قراردادي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد ، شرط داوري پيش   « 

» .شودمانند بقيه تعهدات و شروط قرارداد منتفي مي

تواند مستند ارجـاع  است ، ميآيا شرط داوري كه اصل آن فسخ يا اقاله شده        –سؤال  

امر به داوري از جانب دادگاه باشد ؟

اداره كل امور حقوق قوه قضاييه۱۰/۲/۸۴-۷۲۱/۷نظريه شماره 

۱۱/۶/۸۶مورخ ۱۸۲۰۶به نقل از روزنامه رسمي شماره 

باشد ، ارجاع امر به داوري موكول به احراز وجود اختالف و تراضي طرفين به داوري مي        

اي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و در نتيجه اصل معامله و يا قـرارداد از               اگر معامله  عليهذا

بيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بديهي است كه شرط داوري پيش. بين برود 

بين رفته است مگر اينكه طرفين در مورد همين موضوع يعني؛ از بين رفـتن اصـل قـرارداد يـا                 

دادرسـي دادگاههـاي   قـانون آيـين  ۴۶۱اختالف داشته باشند كه مي بايـست وفـق مـاده    معامله  

عمومي و انقالب در امر مدني رفتار گردد و صرف درج شرط داوري در قراردادي كه اصل آن         

.باشدفسخ يا اقاله شده و از بين رفته است تكليفي براي دادگاه جهت ارجاع امر به داوري نمي

***

.يد كاربرد دارد در كليه دعاوي خلع۱/۱۰/۱۳۸۳-۶۷۲وحدت رويه رأي:اوالً « 

رأي وحدت رويه هم در   : ثالثاً  . دعوي خلع يد باستناد قولنامه قابل پذيرش نيست          :ثانياً  

در دعـوي اثبـات مالكيـت كـاربرد         : رابعـاً   . شود  دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي       

».ندارد
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يد قابـل  در كليه دعاوي خلع۱/۱۰/۱۳۸۳-۶۷۲يه شماره آيا رأي وحدت رو -۱سؤال

استناد است ؟

يد مطرح كرد؟آيا باستناد قولنامه مي توان دادخواست خلع-۲

آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است ؟-۳

آيا براي اثبات مالكيت نيز رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟-۴

اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه۱۱/۲/۸۴مورخ ۷۳۰/۷ريه شماره نظ

هيـأت عمـومي     ۱/۱۰/۱۳۸۳-۶۷۲با توجه بـه اينكـه رأي وحـدت رويـه شـماره               :اوالً  

يـد ،  يد صادر شده است ، اين رأي در كليه دعاوي خلععالي كشور راجع به دعاوي خلع     ديوان

.الرعايه است ، الزماعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان باشد 

نامه بدون ايـن كـه   يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي بيع      صدور حكم بر خلع    :ثانياً  

لـذا در صـورتي كـه مـدعي     . رأي قطعي بر صحت آن صادر شده باشد ، توجيه قانوني نـدارد      

ني خود را يد بايد مالكيت قانو يد فاقد سند رسمي مالكيت باشد ، قبل از طرح دعوي خلع           خلع

يد اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير دعاوي خلع   . ثابت و مسجل نمايد     

.دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم قرار دهد 

بيـان شـد ، در   ۱همانطور كه در بنـد      ۱/۱۰/۱۳۸۳-۶۷۲رأي وحدت رويه شماره      :ثالثاً  

صرف نظر از اين كه پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه       . ه است   الرعاييد الزم كليه دعاوي خلع  

.تجديدنظر مطرح باشد

يد تفاوت دارد ، رأي وحـدت  با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع:رابعاً  

لذا در فرض استعالم ، دعوي بايـد        . رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ندارد          

بديهي است در مورد قلع و قمع بنـا نيـز   . ورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد  طبق قانون م  

بنابراين در صـورتي كـه مالكيـت        . مدعي در وهله اول بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد          

.مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي قابل پذيرش نخواهد بود
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تفــسير قــانون مــدني، اســناد، آراء و «بــراي ايــن شــماره مجلــه، كتــاب بــا ارزش 

زاده، دكتـر  انتشارات سمت كه به همت آقايان دكتر سيد مرتـضي قاسـم       »هاي حقوقي انديشه

ر ايـن  حسن ره پيك و دكتر عبداله كيايي به رشته تحرير در آمده است، انتخاب شده اسـت، د             

كتاب در توضيح مواد قانون مدني آراء و نظرات رسمي مراجع قـضايي و حقـوقي و همچنـين          

دانان و فقها به صورت خالصه و مفيد ذكر شده است و به بسياري از قوانين   هاي حقوق انديشه

زاده در خـصوص اهـداف     آقاي دكتـر قاسـم    . و مقررات مرتبط با موضوع اشاره گرديده است         

ن يك تحقيق مدون طي پنج بند توضيحات مختصري ارائه نموده است كه عناوين كتاب به عنوا

:آن عبارتند از 

کتابمعرفی
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دسترسي -۳شناسايي مباني و منابع قانون مدني -۲.الگو سازي و طرح ايده تحقيقاتي    -۱

رفع ابهام و اجمال از مواد قـانون مـدني   -۴. سريع و آسان به مباني و منابع معتبر قانون مدني          

وارد سكوت قانونگذار و اجمال مواد قانون مدني و نشان دادن فتاوي معتبر در اين مـوارد             در م 

و . ارائه يك مجموعه مختصر و كامل از قوانين و مقررات مدني       -۵) قانون اساسي    ۱۶۷اصل  (

:در مورد مهمترين ويژگيهاي اين تحقيق مي نويسد

در ايـن تحقيـق مـواد قـانوني از     ؛ تفسير قانون مدني از طريق آراء و نظريات رسمي -۱

طريق آراء و نظريات رسمي تفسير شده است و اين ويژگي، آن را از ديگر كتابهاي تفـسيري و   

خصيصة مذكور از چند جهت اهميت و ارزش اين كتاب          . كند  شرحهاي قانون مدني ممتاز مي    

نظـر  دركاران صـاحب انرتبه ، دست اوالً، شناخت آراء و نظريات قضات عالي      : كند  را بيشتر مي  

قضايي، قانونگذاري و نظارتي در فهم و استنباط درست قوانين از هر جهت كليدي و با ارزش          

است؛ چه در بسياري از موارد نظريات مذكور صحيح و قابل قبول است ؛ ثانياً ، بدون شناخت        

مثال كسي كه االجرا را دريافت ؛ براي      توان مفهوم صحيح قانون الزم    برخي از اين نظريات نمي    

االجرا را نشناخته است؛ هاي شوراي نگهبان آگاه نباشد، قانون الزماز آراء وحدت رويه و نظريه

كـشور و   رتبه بويژه آراء وحـدت رويـة ديـوان عـالي          ثالثاً، دانستن نظر دادرسان و قضات عالي      

چـه ايـن   نظريات شوراي نگهبان براي درك صحيح مفهوم مواد قانوني الزم و ضروري است ؛   

. كننداشخاص و مراجع با توجه به تجربه و تخصصّي كه دارند نوعاً نظريات درستي را ارئه مي         

رابعاً در اين كـار تحقيقـي آراء و   . االتباع استبعالوه در هر صورت نظر آنان براي محاكم الزم     

هـاي انديـشمندان و دانـشمندان حقـوق پـس از آراء رسـمي و        نظريات معتبر فقهي و انديـشه     

كند و اين شيوه به راحتي زمينة مقايسة نظريات و آراء را فراهم مي          . االجرا ذكر شده است     الزم

.آورد براي محققان و بويژه قانونگذار فرصت مناسبي براي تحقيق و بررسي پديد مي

از ويژگيهــاي بــارز ايــن كتــاب منبــع شناســي و .منبــع شناســي و مــستند ســازي -۲

فقـه  (اوالً، منابع و مستندات قانون مدني     : ابراين تالش شده است كه      سازي آن است ؛ بن    مستند

شناسايي و معرفي شود تا راهنماي مفيدي براي محققان و جامعـة حقـوقي             ) يا حقوق خارجي  

باشد؛ ثانياً، تا حد امكان از منابع دست اول و قابل اعتماد استفاده شـود ؛ ثالثـاً، بـراي قـسمت                 
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شـود كـه در   شناسي شود ؛ رابعاً ، از منابعي اسـتفاده مـي    زي و منبع  سااعظم مواد قانوني مستند   

.كتابهاي مشابه از آنها استفاده نشده است 

موضوع و محتواي تحقيق و شيوة اجراي آن ، در شروع كار ، به گـواهي اسـناد مكتـوب             

اشـران  طرح موضوع با برخي ن. يكي از مراكز دانشگاهي ، كامالً منحصر به فرد و ابتكاري بود             

و طوالني شدن زمان اجراي آن سبب شد كه در سالهاي اخير فعاليتهـاي مثبتـي در توضـيح و                    

تبيين مواد قانون مدني صورت بگيرد كه هر يك به نوبة خود قابل تقدير اسـت ، ولـي در ايـن       

كـار تحقيقــي بــراي نخــستين بــار از مـصوبات مجمــع تــشخيص مــصلحت نظــام ، نظريــات   

عـالي ثبـت و نظريـات       حدت روية ديوان عـدالت اداري ، آراء شـوراي         نگهبان ، آراء و   شوراي

مشورتي ادارة حقوقي وزارت دادگستري ، بويژه فتاواي معتبر و حقوق خارجي براي تفـسير و          

برداري شده است ، در صورتي كه در كتابهاي ديگر فقط تبيين قانون مدني به طور گسترده بهره  

.اهها به صورت محدود اشاره شده است به بعضي از آراء وحدت رويه و دادگ

شرح و تفسيرهايي .ارائه تفسير موجز و مختصر و در عين حال حاوي نكات متعدد          -۳

كه تاكنون بر قانون مدني نگاشته شده بسيار مفصّلند و بر دهها جلد كتـاب بـالغ مـي شـوند و              

ان بسيار مشكل و دور از چون رجوع به اين كتابها براي دادرسان و وكال با توجه به نوع كار آن           

انتظار است ، الزم بود كه در يك جلد به صورت موجز و مختصر تمـام مـواد قـانوني تفـسير                       

.شود

اند كه تا آنجا كه امكان دارد مؤلفان تالش كرده    .ارائه متن اصالح شده و قابل اعتماد      -۴

نجـام شـده در مـواد    از يك طرف تمام اصـالحات ا . متني اصالح شده و قابل اعتماد ارائه كنند 

از طرف ديگـر اشـكاالت عبـارتي و    . قانوني بويژه آخرين اصالحات در متن كتاب آمده است        

بدين منظور چاپهـاي مختلـف قـانون مـدني و شـرحهاي معتبـر از             . ادبي بر طرف شده است      

نويسندگان متعدد مطالعه و بررسي شده و بدين سان متني اصالح شده و قابـل اعتمـاد فـراهم                

.است آمده

آراء و نظريات به ترتيـب اهميـت و   .ذكر آراء و نظريات به ترتيب اهميت و اعتبار       -۵

نگهبـان ، آراء  مصوبات مجمع تشخيص مـصلحت نظـام ، نظريـات شـوراي       : اعتبار عبارتند از    
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عـالي  وحدت روية ديوان عالي كشور ، آراء وحدت روية ديـوان عـدالت اداري ، آراء شـوراي       

ري ، نظريات مشورتي ادارة حقـوقي وزارت دادگـستري و نظريـات حقـوقي ،            ثبت، آراء اصرا  

اند و به ترتيـب مـذكور ذيـل مـواد     آنگاه فتاواي معتبر و حقوق خارجي مورد توجه قرار گرفته     

.اند قانوني آمده

نظيـر ايـن كتـاب در       شـيوه ابتكـاري و بـي       .كدگذاري خاص و راهنماهاي مختلف     -۶

مورد افزوده نشود و وسيلة استفاده آسان و سريع بر حجم آن بي   كدگذاري سبب شده است كه      

بعالوه تهية چند راهنماي الفبايي و موضوعي براي كتاب كارآيي آن . خوانندگان را فراهم آورد   

.را بيشتر كرده است 

يكي از اشكاالت قـانون مـدني ايـران    .پيشنهاد برخي از عناوين و موضوعات جديد -۷

شود حتـي بعـضي از عنوانهـاي مـشهور ماننـد            جديد در آن ديده نمي     آن است كه موضوعات   

در اين كتاب براي اين عنوانها . سرقفلي، تفسير قانون ، تغيير اوضاع و احوال در آن جاي ندارد 

اين . جاي مناسب باز شده است و آراء مربوط به آنها در ذيل همان عنوان قرار داده شده است   

هـا بـه قانونگـذاري بپـردازد و خواننـدگان و      كند كه در اين زمينه    ميابتكار به قانونگذار كمك     

.شوندمند ميمحققان نيز به نوبة خود از آن بهره

از . گردآوري قوانين و مقررات مرتبط با قانون مدني و ارجـاع مـواد بـه يكـديگر              -۸

اد قانون مـدني از  اوالً ، كليه قوانين مرتبط با مو  : ديگر ويژگيهاي مهم اين كار موارد ذيل است         

هاي مختلف انتخاب و به آنها اشاره و استناد شده است ؛ بنابراين دارندگان اين كتاب               مجموعه

. ثانياً ، مواد قانون مدني به يكديگر ارجاع شده است. يكجا تمام قوانين مدني را در اختيار دارند

بنابراين مؤلفان در اين بـاره  استفاده از قانون مدني بدون دانستن ارتباط مواد آن ممكن نيست ،        

.انداند و مواد مرتبط با هم را به يكديگر ارجاع دادهنيز اقدام كرده

بر اهل فن پوشيده نيست كه هميشه در تمـام  .ذكر تمام يا قسمتي از آراء و نظريات      -۹

شود ، بلكـه ممكـن اسـت در بخـشهاي    يك رأي از ابتدا تا انتها به يك مادة قانوني استناد نمي    

گونه مختلف آن به مواد متعددي استناد شود ، بعالوه در بيشتر موارد در قسمتهايي از رأي هيچ              

شود و آوردن تمام يك رأي در ذيل مواد قانوني هميشه نه مفيد است و نـه           استداللي ديده نمي  
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الزم؛ بنابراين در اين كار تحقيقي سعي شده است كه قسمتهاي استداللي و مستند آراء پـس از            

ناگفتـه نمانـد كـه گـاه عبـارت يـا        . مطالعة كامل رأي و مشورت در ذيل مواد مرتبط ذكر شود          

بخشي از يك رأي و گاه تمام آن در ذيل مواد قانوني آورده شده است و بدين منظـور مؤلفـان          

.اندجلسات مستمر و متعددي را تشكيل داده

اره به نظرات اساسـي     اما آنچه كه يادآوري آن ضروري است اينكه كتاب از لحاظ اش           

حقوقي و مقاالت مختلف كه در مورد بسياري از مواد قانون مدني طي چندين دهه از زمان                 

تصويب قانون مدني به نگارش در آمده است، ضعيف است گرچه ممكن اسـت ايـن امـر                  

گرفت مجموعه جـامع  رسد كه اگر اين كار هم صورت ميعمدي بوده باشد ولي به نظر مي 

توانند در تأليفات جداگانه بر اين جنبـه تأكيـد نماينـد ، بـه هـر             شد هر چند ديگران مي    و كاملتر مي  

. انـد  حال كتاب از ارزش بااليي بـر خـوردار و مـؤلفين زحمـات زيـادي بـراي آن متحمـل شـده               

در پايـان جهـت استحـضار بيـشتر خوانـدگان      . نمـاييم خوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت مي     

:گرددن مدني و توضيحات آن عيناً از كتاب مذكور نقل ميماده چهار قانو

اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به مـا قبـل خـود اثـر نـدارد ، مگـر اينكـه در               .۴ماده  

.خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد

ه مطالبـات بانكهــا نــزد  در خــصوص دعـاوي كــه قــبالً راجـع بــ  ( : ۵/۱۰/۶۸، ۹۵، ۳۳؛ مـص -۱

مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده اسـت و هزينـه و متفرعـات و جريمـة تـأخير تأديـه و         

جزاي تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانـك مـورد لحـوق حكـم واقـع نـشده اسـت، بانكهـا           

صـادر كننـدة حكـم    توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجـع صـادر كننـدة حكـم بنماينـد و مرجـع             مي

مقـررات ايـن قـانون    . مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكـام صـادره را تـصحيح نمايـد         

.)گردددر مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي

۵در مــاده » نمايـد حـق خاصـي ايجـاد نمـي    « : جملـة  : ( ۲۲/۹/۶۱–۶۱/۱، ۳۷۶، ۱۹عـد ؛ -۲

بـه نظـر فقهـاي    ۵آيـين نامـة مزبـور در ارتبـاط بـا مـاده       ۶نامة اجرايي قانون اراضي شهري و مـاده     يينآ

شوراي نگهبان مخالف با مـوازين شـرعي تـشخيص شـده و هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري هـم                         

.)دهدمادتين مرقوم را از آن جهت كه عطف به ماسبق شده بر خالف قانون تشخيص مي
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عــالي كــشور تــأثيري آراء وحــدت رويــة قــضايي ديــوان: ( ۱۲/۵/۶۰-۲۰۰۵/۷، ۲۶،۶۱اد ؛-۳

.)در احكام قطعي دادگاهها كه قبالً صادر شده ندارد

.قانون مدني ۹۸۲و قانون استفساريه ماده ۹۵۵ماده :رجوع كنيد به -۴

.۱۳۷۸قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۷۲مادة ۷بند :رجوع كنيد به -۵

، قـانون معـاف كننـده يـا تخفيـف دهنـده           )قوانين ناظر بر تفسير قانون سابق       ( قوانين تفسيري  -۶

.شوندمجازاتها عطف به ماسبق مي

.۳۶۲قانون روابط موجر و مستأجر ۱ماده : براي استثناي قسمت اخير ماده رجوع كنيد به -۷

.ده استقانون مدني فرانسه تنظيم ش۲قسمت اول ماده براساس ماده -۸

هاها و انديشهنكته

از سعيد احضاري وكيل دادگستريوكيل دادگستري و حق دفاع از متهم* 

)دعوي ابطال شناسنامه و مرگ برادر و خواهر( به كدامين گناه كشته شد *

از معصومه شجاع كارآموز وكالت

: راجع به صانعي... افتاوي و آراي فقهي آيت*
بدون رضايت همسر اولحرام بودن ازدواج مجدد

برابري ديه زن و مرد

عاقله وقتي ضامن است كه در تربيت كوتاهي كرده باشد

بردزن از تمام اموال شوهر ارث مي

دادگاه حقوقي كرمانشاه۱۸از عليرضا بالغ مدير دفتر شعبه )شعر (پند و حكمت * 

استاد شهيد مرتضي مطهريعدالت نبايد فداي مصلحت گردد * 
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وكيل دادگستري و حق دفاع از متهم 
سعيد احضاري وكيل پايه يك دادگستري 

هـاي جمعـي ديـده يـا شـنيده باشـيد كـه متهمـي پـس از          شايد تا به حال بارها در رسانه     

سـكوت  توانيـد  شود كه، ميدستگيري توسط پليس، سريعاً حقوق وي توسط پليس گوشزد مي       

دارد تا وكيلم حضور پيدا نكند توانيد از وكيل استفاده نمائيد در مقابل متهم اعالم مي   كنيد يا مي  

بله . خواهم زنم يا من وكيل ميحرفي نمي

در اكثر كشورهاي پيشرفته و حتي بعضي از كشورهاي آسـيايي همچـون سـوريه سـكوت      

مرحلة تحقيقات از حقوق مسلم و اوليـة   متهم هنگام دستگيري يا داشتن وكيل مدافع از ابتداي        

.او است و اين يكي از مصاديق حقوق شهروندي است 

با تصويب اعالمية جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق ۱۹۶۶و ۱۹۴۸در سالهاي 

مدني و سياسي ، صراحتاً حق داشتن وكيل مدافع در تمام مراحل دادرسي براي متهم پيش بيني  

.باشند عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول ميشده و دولتهاي

درجاي خود (متأسفانه در نظام كيفري كشور ما چنين حقي براي متهم در نظر گرفته نشده       

).بعضي از مشكالت آن را بيان خواهم كرد 
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از ۱۳۸قانون اساسي حق داشتن وكيل مدافع مطرح شده است ، در مادة            ۳۵لكن در اصل    

قانون آئين دادرسي كيفري فعلي نيز آمده است كه متهم مي تواند يك نفر وكيـل همـراه خـود                 

تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطـالبي را     داشته باشد وكيل متهم مي    

.كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون الزم بداند به قاضي اعالم نمايد 

صـرفاً  « تواند وكيلـي را بـا حـق حـضور     كه مطابق قوانين موجود ، متهم فقط مي  بينيد  مي

همراه داشته باشد لكن هيچگونه حق دفاعي ندارد يعنـي سيـستم دادرسـي همچنـان                » حضور  

باشـد و صـرفاً پـس از خاتمـة     تفتيشي است بطوريكه تحقيقات سري ، غيرتدافعي و كتبي مـي   

.البي را بيان نمايد تواند مطتحقيقات است كه وكيل مي

داند چه دالئلي عليه او وجود دارد و متهم نمي» مطابق سيستم تفتيشي «سؤال اينست وقتي 

توانـد از خـود دفـاع كنـد ؟ چگونـه         با تفهيم اتهام فالن و فالن جرم روبرو است چگونـه مـي     

از خـود  .......... تواند اگر شاكي دروغ گفته باشد و يا مدارك جعلي ارائه كـرده باشـد و يـا           مي

دفاع كند ؟ طبيعتاً وكيل متهم نيز كه اجازة مطالعه پرونده را ندارد ، اطالعاتي از مدارك و دالئل 

داند كدام دليل را قبول يا كـدام را  تواند از موكلش دفاع نمايد، نمي   استنادي شاكي ندارد و نمي    

!ل كند داند چه شاهدي را جرح نمايد و چه كسي را قبورد كند ؟ نمي

اين چنين است كه يكي از مصاديق بارز حقوق شهروندي كه مـورد تـصويب سـازمانهاي          

شود و اين خود مشكالت فراوانـي را  جهاني و بين المللي نيز قرار گرفته در كشور ما اجرا نمي 

آورد چرا كه تازه در مرحلة محاكمه و دادرسي است كه مـتهم يـا وكيـل او متوجـه                  بوجود مي 

بايـست  چه مداركي و چه دالئلي درست يا نادرست عليـه او ارائـه گرديـده و مـي           شود كه   مي

و اين خود از مواردي است كه سبب اطاله دادرسي ....... ادعاي جعل كند يا تكذيب نمايد و يا    

.شود در محاكم مي

از طرف ديگر وظيفة وكيل دادگستري فقط دفاع شرافتمندانه از موكل خويش نيست بلكـه       

ة بزرگتري چون نظارت بر اجراي صحيح قوانين شكلي و ماهوي نيـز دارد ، چـرا كـه           او وظيف 

وكيل همچون سپري است براي قانون جهت جلوگيري از ظلم ، فلذا اگر اين سپر گرفته شـود         

شـود چـون نـاظري    اي شده و به هر جايي كشيده مي   يا اجازة قانوني نداشته باشد قانون سليقه      
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ديده شده كه متهمي پس از چندبار اقرار در مرحلـة           » ع و كلّكم مسئول   كلّكم را « .وجود ندارد   

نمايـد و اعـالم    آنرا در دادسرا انكـار مـي      » ....كالنتري يا در اداره آگاهي و     « تحقيقات مقدماتي   

!دارد كه اقارير او ناشي از اجبار ، اكراه و شكنجه بوده است مي

را دارا باشـد تـا اثـر قـانوني پيـدا نمايـد              بايست مطابق قانون شرايطي     خوب اقرار نيز مي   

هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كـسب        «قانون اساسي آمده است كه       ۳۸اينكه در اصل    كما

اطالع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار يـا سـوگند مجـاز نيـست و چنـين اقـرار و         

».شهادتي فاقد ارزش و اعتبار است 

اقرار متهم بايد صريح و موجب هيچگونه شـك    » آدك«انون  از ق  ۱۹۴از طرفي مطابق ماده     

ايي نباشد و قرائن و امارات نيز مؤيد اين معني باشد بعبارتي اقرار در امور كيفري زماني و شبهه

اثر قانوني دارد كه منطبق با واقع باشد از نگاه ديگر مطابق قانون احترام به آزاديهاي مـشروع و         

آن چنـين آمـده اسـت كـه               ۹و خـصوصاً مـادة       ۱۵/۲/۱۳۸۳حفظ حقوق شـهروندي مـصوب       

هرگونه شكنجة متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع و اقرارهـاي اخـذ               «

».شده به اين وسيله حجيت شرعي و قانوني ندارد 

ني داشته و مورد الحاكم باشد تا اثر قانوبايست عندعالوه بر مطالبي كه بيان گرديد اقرار مي

گردد كه اگر وكيـل  قبول واقع گردد، از بيان مطالب فوق اين نتيجة خوب و منطقي استنباط مي          

دادگستري اين اجازه و اختيار را داشته باشد كه از ابتداي تشكيل پرونده به همراه متهم با حـق      

:دفاع از ايشان حضور داشته باشد

انكار بعد از اقـرار و ادعـاي     « دعايي را داشته باشد     متهم هيچ گاه نمي تواند چنين ا       :اوالً  

وكيل دادگستري بعنوان شخص ثالث و ناظر « چرا كه عقالً و قانوناً قابل قبول نيست    » شكنجه  

.» تحقيقات حضور داشته است 

بر فرض محال نيز هيچ گاه ضابطين جرأت شكنجه ، اجبار، اكـراه ، كتـك كـاري و                    :ثانياً

.كنند براي اخذ اقرار پيدا نميضرب و شتم متهم را

.گردد مسئله اطالة دادرسي با توضيحاتي كه قبالً معروض داشتم تا حدودي رفع مي:ثالثاً
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نمايد و هم به وظيفـة شـرعي و   وكيل هم به وظيفة خود در مقابل موكلش عمل مي :رابعاً  

.نمايد قانوني و وجداني خود كه همانا نظارت است عمل مي

چنـين  » حـضور وكيـل در دادسـرا و حـق دفـاع از مـتهم              « مخالفت با اين نظريه      البته در 

گويند كه اگر بوكيل اجازة دفاع و حضور در مراحل اولية تحقيقات داده شود امكـان تبـاني                 مي

در پاسخ به ايـن  . يابد متهم با ديگران يا با شهود و يا فراري دادن متهم از مجازات افزايش مي              

كيل يار و ياور قاضي است او راه را باز مي كند تا قاضي بتواند به راحتـي و  نظريه بايد گفت و   

سادگي و درستي به واقعيت و حقيقت برسد و متهم را به مجازات برساند ، از طرف ديگـر بـا        

توجه به پيشرفتهاي علمي و فني و خصوصاً كشف علمي جرائم اين مخالفت هيچگونـه وجـه             

۱۰ر به عنوان آخرين مطلب توجه خواننـدگان عزيـز را بـه مـاده        قانوني ندارد در تأييد اين نظ     

:   نمايم جلب مي۱۳۸۳قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 

.۱۰ماده 

هـاي قبلـي و   هاي علمـي و آمـوزش  ها بايد مبتني بر اصول و شيوه    تحقيقات و بازجويي  « 

بات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف     نظارت الزم صورت گيرد و كساني كه ترتي       

».اند براساس قانون برخورد جدي صورت گيردهاي خالف آنان متوسل شدهخود با روش

مختصر مطالبي كه عرض شد همگي منوط بر اينست كه حضور وكيل و حـق دفـاع او از                   

ارم كه اين حق قـانوني و    اميدو. متهم از ابتداي تشكيل پرونده در دادسرا مورد لحاظ قرار گيرد          

المللي بعنوان يكي از مصاديق حقوق شهروندي       مورد تأييد و تصويب سازمانهاي جهاني و بين       

.مورد عنايت مسئولين قضايي كشور قرار گيرد

***

!به كدامين گناه كشته شد؟
كار آموز وكالت–معصومه شجاع : از

محيط مقدس دادگستري پاگذاشتم در طي يك سال واندي كه به عنوان كارآموز وكالت به        

اي پرونده ابطـال شناسـنامه نظـر        مسائل زيادي برايم جالب و جذاب بود اما بيش از هر مسئله           

.اينجانب را به خود جلب كرد 



١٧١٧٤و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

دهـد  هاي شعب حقوقي را تـشكيل مـي  پرونده ابطال شناسنامه كه روزانه بخشي از پرونده    

.نيدني خاص خود را دارد اي است كه حكايت هاي جالب و شپرونده ويژه

ها سر برادر يا خواهر بزرگتر را خورده اسـت بـا       خواهان هميشه عزادار كه به قول قديمي      

تر شدن است البته خواهان محترم ايـن    دلهره و اضطرابي فراوان در تب و تاب و آرزوي جوان          

پزشـك  گـواهي  ! براي اثبات ادعـاي خـود داليـل محكـم علمـي و منطقـي نيـز دارد          ،پرونده

متخصص و دلسوز كه با دستگاههاي پيـشرفته پزشـكي حقيقـت را بـه فاصـله چنـدين دقيقـه          

دارد و ديگـر گـواهي گواهـاني كـه     تشخيص داده و حق الزحمه بسيار ناچيزي نيز دريافت مي         

.اند بعضاً براي اولين بار سعادت زيارت خواهان را پيدا كرده

دليل مجبور به نوشيدن كه روزانه چندين بار بيخوانده يا اداره محترم و مظلوم ثبت احوال

گناه پاي چوبة دار مي رود بايد دائمـاً دعـا كنـد كـه بيـشتر از ايـن               شود و بي  جام شوكران مي  

.محكوم نشود 

آرزوي وكـالي   . در اين پرونده وضعيت وكالي محتـرم دادگـستري نيـز شـنيدني اسـت                

ه شعب حقوقي داراي قضات محترمي است كه ترها ارجاع پرونده بدادگستري به ويژه ما جوان    

كنند و خيلي سريع رأي ابطـال    به اصطالح مشكالت مردم بخصوص جوانان را بيشتر درك مي         

كنند و عدم ارجاع آن به شعب حقوقي داراي قضات محترم به اصـطالح          شناسنامه را صادر مي   

چندان ميلـي نيـز بـه حـل     كنند بلكه باشد كه نه تنها مشكالت جوانان را درك نميسختگير مي 

اي قضات محترم دسته اول شايد براي شادي روح آن مرحوم فاتحـه         . مشكالت جوانان ندارند    

اش را كه قبالً به دليل كم سوادي و عدم اطالع والدين گاه حكم به ابطال شناسنامهبخوانند و آن

اي شـادي روح آن  آن مرحوم ابطال نشده بود ، صادر كنند اما قضات محترم دسـته دوم نـه بـر      

.كنند اش را صادر ميخوانند نه حكم به ابطال شناسنامهاي ميمرحوم فاتحه

هـا روش همـاهنگي وجـود نداشـته     گونه پروندهراستي چرا بايد بين قضات محترم در اين 

ها يكسان است ؟ آيـا واقعـاً اداره   گونه پروندهباشد در حالي كه داليل و مدارك موجود در اين         

اي بـرگ   بت احوال مستحق محكوميت است و ديگر اينكه چرا بايـد وكيلـي از شـعبه               محترم ث 

اي ديگر محكوم شود؟برنده بگيرد حاكم شود و وكيل ديگري در شعبه
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خالصه اينكه عدالت در ابطال شناسنامه است يا در ابقاي آن يا هر دو ؟

صانعي... افتاوي و آراي فقهي آيت
۸۶آذر ۱۷شماره به نقل از آفتاب يزد

.ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و خالف عدالت است 

ازدواج مجـدد مـرد بـدون رضـايت همـسر اول بـه نظـر             : آيت اهللا صانعي اظهار داشت      

اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعي جـرم اسـت و اگـر زن اول بعـد از عقـد زن دوم                     

به گزارش ايسنا ، آيت اهللا صانعي در گفت و گو با          . ندارد  رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي       

ازدواج دوم مـرد بـدون      : آلمان ضمن بيان اين مطلـب اظهـار داشـت           » دويچالندفونك«راديو  

رضايت زن اول خالف زندگي با خوبي و همچنين خالف عدالتي است كه در قرآن به صورت    

. شرط براي ازدواج دوم آمده است 

دهـد بـدون    كه بـه مـرد اجـازه مـي        (با ابراز تأسف از ارائه برخي لوايح        اين مرجع تقليد    

اميـدوارم چنـين    : به مجلس براي تصويب ، عنـوان كـرد        ) رضايت زن اول، مجدداً ازدواج كند     

كنم كه چنين امـري را كـه      قانوني در مجلس به تصويب نمايندگان نرسد و من همواره دعا مي           

آيت اهللا صانعي با بيان اينكه . زنان تبديل به قانون نشوددانم ، در حق    ظلم و خالف عدالت مي    

اگر چـه  «: من با تعدد زوجات مخالف نيستم بلكه با آزار و اذيت زن مخالفم ، خاطر نشان كرد    

ها و در برخي قبايل متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان مسأله تعدد زوجات در برخي زمان     

جب آزردگي خاطر زنان است ، انجـام آن نيازمنـد اذن       بوده است اما امروز چون اين مسأله مو       
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. زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن در اختيار زن اول است و اين عين عـدالت اسـت                    

اين مرجع تقليد با بيان اينكه اين گونه مسائل نيازي به وضع قـانون نـدارد ، بلكـه بايـد بـدون       

مجلس خداي ناخواسته : فصل شود ، افزودقانون و در كانون خانواده با رضايت زن اول حل و 

وي » .با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكالت موجود خصوصاً مشكالت زنان نيفزايـد     

مرد و زن وسيله آسايش و آرامش يكديگرنـد و       : در بخش ديگري از سخنانش ، اظهار داشت         

اساسـاً حقـوق بايـد    حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد، چرا كـه        

مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مسأله محروم باشد اين       

صانعي همچنين با اشاره به تفاوت حقوقي ارث كه حـسب نـص قـرآن               » .خالف عدالت است  

در حقوق تفاوت هست اما خالف عدالت نيـست و مـا در   : ميان زن و مرد وجود دارد ، گفت  

ايم كه اين تفاوت خالف عدالت نبوده و نيست و در اسالم زن و مرد         ث علمي ثابت كرده   مباح

توانند عالي تـرين  ها مياي كه حتي زندر تمام حقوق اجتماعي و سياسي با هم برابرند به گونه 

.دار شوند مقامات سياسي را نيز عهده

rديه عاقله را به معناي رايج بين فقها قبول ندارم

۸۶از مجله دادگستر پاييز به نقل 

بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم : وي درباره عاقله به ايسنا گفت       

.و آيت اهللا مقدس اردبيلي هم اين حرفها را به چالش كشانده است 

ار پردازد كه بايد فرد خطاكـ    اند عاقله براي اين ديه را مي      اي گفته صانعي با ذكر اينكه عده    

تـوان اقـوام و خويـشان را    مگر در دنياي امـروز مـي    : كرده ، افزود  را به نحو درستي تربيت مي     

.تربيت كرد

پرداخت ديه توسط عاقله جايي است كه عاقلـه در كـار خـاطي تـأثير                 :وي تصريح كرد  

.توان به كودك و ديوانه اشاره كرد داشته و كنترل كننده وي باشد كه مي
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ي ضروري اسالم است كه صدها روايت منطبق با آن مطلـب وجـود     مطلب :صانعي افزود   

گويـد،  توان گفت برداشتي هـم مـي  داشته باشد اما وقتي برداشت تنها از چند روايت است، مي   

.شود ديه بر عاقله مواردي را كه در قانون آمده شامل نمي

بـر  : فـزود وي با بيان اينكه به طور مثال عاقله افـراد مـوجي جنـگ ، حكومـت اسـت ، ا           

حكومت است كه اين افراد را در مكاني نگه داري كند يا مبلغي به خانواده شان بپردازد تا وي                

.را محافظت كنند ، حال اگر حكومت محافظت نكرد ، بايد ديه وارده را بپردازد

ظهـور  ) عج(اين تعريف فقهي زيبا از عاقله تا بيايد قانون شود ، امام زمان             :صانعي افزود 

.كردخواهند 

rاز نظر فقهي ثابت كردم كه ديه مرد و زن برابر است

بهـشتي در   : صانعي ، منشأ تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتي دانست و گفت               

دهـد ، ديـه وي دو   آن شرايط انقالبي اين وجه اعتباري را مطرح كرد كه چون مرد خرجي مـي   

.برابر زن است 

است و شهيد بهشتي آن زمان ايـن مطلـب را بيـان    اصل اين مطلب نادرست   :وي افزود   

.داشته است وگرنه شهيد بهشتي يك مجتهد است كه امروز به او احتياج داريم 

صانعي با اشاره به اينكه در فقه شيعه اصالً اين حرفها و اين گونه مسائل مطرح نيـست و       

اين يك فكر و تحليل است : توان قانون درست كرد ، ادامه دادبا عباراتي كه اشكال دارد ، نمي

شود بلكه ابتدا بايد قرآن ، متون و روايات را ديد و در     و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نمي       

.كنار آن تحليل كرد 

.بنده از نظر فقهي ثابت كردم كه ديه مرد و زن برابر است :وي خاطرنشان كرد 

r بردميزن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث
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گويند ، زن فقط از اموال منقول همـسرش  صانعي در ادامه با بيان اينكه در قانون ارث مي         

اكنون ديگر منقولها ارزشي ندارند و سبب مي شود كه نصف جمعيت مـا      : برد ، گفت    ارث مي 

.از حقوقشان محروم شوند 

ن و غير زمين ارث بنده نظرم اين است كه زن از تمام اموال شوهر اعم از زمي:وي افزود 

.بردمي

اجتهـاد يعنـي هـر كـس برداشـت      : وي با اشاره به اينكه ما مقلد ديگران نيستيم ، افـزود      

.ام خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت كرده

) ره(كـنم بـا امـام    در خصوص تمام حرفهايي كه بنده عرض مي   :صانعي در پايان گفت     

.ادند كردم ، ايشان جواب مثبت دصحبت مي

پند و حكمت

، بر نفس خود مأمــور بـاشدر قضاوت قاضيــا

وانگهي در عــدل ، نـزد مردمان، مشهور باش 

نفس را بركـش عنان و داد خلـق آسـان بــده 

ــق، آزاده و مـأجور بــاش وانگــه انــدر نـزد حـ

گــوش بر آمـاِل نفـِس كافِر سـركـش مــده 

گويد تـرا ز انجـام آن معـذور بـاش هر چه مــي

ي چشمـي نمايـد بـر تو گـر نفس پليـدگوشه

ـاز و چشم خود معمور باش چشـم او را كور ســ

از بـــراي مـال دنيــا و تقـاضـاهـــاي نفــس 
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حـقِّ كـس ناحق مكــن، آسـوده و مسرور باش 

بر همـه در محكمـه با ديـده ي يكسـان نگــر

خــود با حشمت و منصور باش وانگـه انـدر رأي 

ترس از ظالم مـــدار و داد مظلومـــان بـــده 

ــور سـاز و از ستــــم منفــور بــاش داد را منشـ

ظالم ار رشوت دهـد هرگـز فريبــش را مخــور

دعوي كند بي علـم، تـو محذور بــــاش عاجــز ار 

عدل را سرمشـق ســاز و حكـم بر باطل مـده 

شــرع را منظـــور دار و آنگـــهي مبــرور بــــاش 

ظلم راسركوب ساز وعدل و داد را سرلوحه كن 

م را مـرعــوب دار و عــدل را مجبـور بــاشظلــ

جز طريق عــدل و قسـط و داد، راهي را مــرو 

حكــم مي كن بهــر حق و داد را منظــور بــاش 

حكم بر عميامــده، در راه ظلمــت پا منـــه 

طــالـب نـــوري، بيـا انـــدر پنـاه نـــور بـــــاش 

علم را در سينــه دار و دل زنادانــي بشـــوي 

ي خود ســاز خوبـي، و ز بدي مهجور بـاش پيـشـه

تا نكردي تو يقين، هرگز مرو در خــون خلـق

تــا نگـــردي تو اميـــن، از رأي دادن دور بــــاش 

از نگاهي خويشتـــن را رهـــرو آتش مكـن 

وز عـطايــي حكـم بر ناحــق مده، مستــور بــاش

از غرور و كبر و نخوت جملگي دوري گـــزيـن 

در تواضـع مردمــان را شاخــص و دستـــور بـاش 

شو ز جانناصح از پندت دهد ممنون و چاكر
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ات كـــند تو شاكر و مغــرور بــاش ار نهي» بالغ«

هرگــز بنگشــايد گــــره » بالغا« پند دادن 

ـو خلــق را منشـور بــاش مــرد تقـوي و عمل شـ

عليرضا بالغ : از

دادگاه حقوقي كرمانشاه۱۸مدير دفتر شعبه 

فت و گو با پيش كسوتان وكالتگ

گفت و گويي داريم با جناب آقاي حشمت دارابي وكيل پايه يـك دادگـستري از ايـشان                  

چه خوبست كه همكاران . سپاسگزارم كه با وجود بيماري و گرفتاري به خواسته ما پاسخ دادند

اران عزيـز  عزيز از مشكالت و گرفتاري هاي يكديگر آگاه باشند، هم هشداري باشد براي همك  

.و هم راهي باشد براي همدردي و ارتباط بهتر

جناب آقاي دارابي خاطرة تلخ از دست دادن فرزندتان براي ما نيز تلخ و جان گداز است    

خداوند به شما پايداري و شكيبايي عنايت بفرمايد تا بتوانيد در اين شغل پر مسووليت موفق و       

:آيدهمكار محترم بدون تغيير در زير ميبيانات مفيد و ارزنده اين . سربلند باشيد

اي متوسط در يك محله فقيرنشين بنام كوي قليچ خان واقع در        در خانواده  ١٣١٦در سال   

.بازارچه توپخانه كرمانشاه ديده به عرصه خاكي گشودم

سالگي بدليل اشتغال پدرم در ٦دوران طفوليت را در آن ديار طي طريق نمودم و در سن         

.ام مهاجرت نمودمبه آن ديار در معيت خانواده) غرباسالم آباد (
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دوران تحصيالت ابتدايي را در آن شهرستان طي و دوران تحـصيالت متوسـطه بـصورت      

جهشي در سه سال طي نمودم و در نهايت موفق به اخذ ديپلم گرديدم، و سپس باگذران دوره               

ر علـوم نظـامي و اجتمـاعي    سه ساله در دانشكده افسري در آن زمان موفق به اخذ ليـسانس د            

ماه در تهـران  ٦گرديده و با نيل به درجه ستوان دومي، دوره مقدماتي رشته مخابرات را بمدت               

سپري كه با اتمام اين دوره به شهرستان تربت حيدريه منتقل و بعنـوان افـسر تـداركات واحـد      

.مخابرات در سپاه شش خاور مشغول بكار گرديدم

ق فراوان به زبان انگليسي موفـق بـه ادامـه تحـصيل در مراكـز      و در اين زمان بعلت اشتيا   

آموزش زبان ارتش گرديدم كه متعاقب آن بعنوان مترجم زبـان انگليـسي در گـروه مستـشاري             

هاي فني مخابراتي مشغول افسران آمريكايي در مشهد مقدس به ترجمه كتب مخابراتي و آئينامه  

ر طـي دوره الكترونيـك و تعميـرات دسـتگاههاي       و متعاقب آن با توفيق در برد زبان به منظـو          

مخابراتي عازم كشور اياالت متحده آمريكا گرديدم و در دانشكده مخابرات در ايالت جورجيـا،    

شهر اگاستا قريب دو سال مشغول تحصيل و متعاقب فارغ التحصيل شدن به ايران بازگـشته و                  

.خدمت گرديدمدر واحد مخابراتي در لشگر لرستان و كرمانشاه مشغول به 

در كوران خدمت با درجه ستوان يكمي در كنكور دانشگاه تهران شركت نمودم، متعاقـب         

اخذ ليسانس در رشته علوم جزائي و جرم شناسي در اداره دادرسي ارتش با اشتغال به معاونت  

بازپرسي و بدنباله آن بعنوان بازپرس در سازمان قضائي ارتـش و در نهايـت بـا تـصدي مقـام                

سال در واحد قضائي ارتش در خرم آباد لرستان و مستشار دادگاه نظـامي در    ٥اني بمدت دادست

٢٢با درجه سرهنگي بافتخار بازنشـستگي بـا         ١٣٥٨كرمان و كرمانشاه مشغول بكار و در سال         

.سال خدمت نائل گرديدم

بعنوان مشاور قضائي شركت رم الكترو كـشور رومـاني و شـركت     ٧٠تا سال    ٥٨از سال   

موفق به اخذ پروانه وكالت گرديـدم و هـم   ٧٠اني دورين مشغول كار تا در نهايت در سال        آلم

.سال است كه در شغل خطير وكالت مشغول كار مي باشم١٧اكنون قريب 

سـاله ام در كرمانـشاه   ٢٣ترين و انـدوه بـارترين خـاطره مـن از دسـت دادن فرزنـد       تلخ

بدست جاني ناشناس مرا بشكلي رنجور، افسرده و      باشد، غم منتج از به قتل رسيدن فرزندم         مي
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فرسوده نموده است كه در اين مدت دراز بعد از فوت فرزند دلبندم گوشه انـزوا را انتخـاب و            

پارك دلم به رفتن قبرستان منحصر گرديده است، خاطرات تلخ از دست دادن فرزندم متأسفانه             

نحويكـه سـعي بـر آن دارم كـه در      هاي قتـل همـواره بـراي مـن تـداعي ميگـردد، ب             در پرونده 

.هاي قتل از پذيرش وكالت امتناع نمايمپرونده

اما در رابطه با قـوانين و تـشكيالت دادگـستري بايـد بعـرض برسـانم كـه اينجانـب نـه                 

باشم كه در اين باره اظهارنظر و يا به ارائه صالحيت علمي و نه اختيارات شخصي را واجد مي       

.پيشنهاداتي مبادرت نمايم

ر رابطه با اشتغال به امر وكالت الزم است كه صراحتاً بيان نمـايم كـه متأسـفانه در ايـن         د

باشـد و بـراي اكثـر    سامان فرهنگ وكالت براي شهروندان ساكن اين اقليم خـام و نپختـه مـي              

باشد، متأسفانه رفتار و كردار بعض از آقايان بنحو انحـصار   مراجعه كنندگان نيز قابل هضم نمي     

.بر علت گشته استنيز مزيد 

اما در رابطه با كانون دادگستري كرمانشاه و ايـالم الزم اسـت بيـان نمـايم كـه متأسـفانه                   

بايستي قانون مداري را وجه همت خود قرار دهد، با اين وجود در عليرغم آنكه كانون وكال مي

كـب  انـد مرت اعطاء وكالت به بعض اشخاص كه حتي در زمان تصدي مقام قضا خوشنام نبـوده    

اند، همين تعداد محدود كه به ناصواب موفق به اخـذ پروانـه وكالـت    گشاده دستي و خطا شده   

اند حتي در تصدي مقام قضا از هيچ برخورد استهزائي و تحقير آميـز بـا وكـال خـودداري         شده

.١كردندنمي

اي از قضات محترم بازنشسته عليرغم منع قانوني در محـل خـدمت             صرفنظر از آنكه عده   

باشند كه خود از جميع جهـات قابـل   سال، در اين سامان مشغول انجام امر وكالت مي         ٣بمدت

سؤال و تعمق است، مضافاً مشكالت گريبانگير بعضي از وكالء و كوتاهي كانون محترم در حل 

معضالت مزيد بر علت در راستاي انتقاد مي باشد كه اميد است موارد معروضه مـورد نگـرش                

.م كانون و هيأت مديره فصل نامه كانون قرار گيردژرف هيأت مديره محتر

بيانيه پاياني نهمين همـايش سراسـري كـانون هـاي     ٣خواندن بندجناب آقاي دارابي و ديگر خوانندگان ارجمند را به        -١

.وكالي دادگستري ايران كه در همين فصل نامه به چاپ رسيده است فرا مي خواند
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گزارش مراسم روز استقالل كانون وكال
گزارش از كيومرث سپهري

مراسم سال روز استقالل كانون وكالي دادگستري در هتل جمشيد بـا        ٧/١٢/٨٦در تاريخ   

ري ساكن كرمانشاه و بعضي از همكاران محترم ساكن حضور اكثريت وكال و كارآموزان دادگست

استان ايالم و تني چند از مقامات دادگستري استان از جمله دادستان محترم دادسراي عمومي و 

چند از قضات دادگـستري  انقالب و رئيس محترم دادگاههاي عمومي و انقالب كرمانشاه و تني      

يران با تالوت آياتي از قرآن كريم توسط پس از پخش سرود جمهوري اسالمي ا. برگزار گرديد 

.آغاز شد١٨زاده وكيل محترم دادگستري جلسه در ساعت آقاي ولي

در ابتدا جناب آقاي بارانيان نايب رئيس محترم كانون وكال ضـمن خيرمقـدم و تـشكر از       

حضور پرشـور ميهمانـان پيـام رئـيس محتـرم كـانون وكـالي مركـز كرمانـشاه جنـاب آقـاي                       

در اين پيام   . ا كه به علت كسالت نتوانسته بود در جلسه حاضر شود قرائت كرد            صمدي ر يزدي

ضمن تبريك بمناسبت سال روز استقالل كانون به حاضران، به تاريخچه استقالل كانون و لزوم  
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حمايت از استقالل آن و وظايف وكال و نيز برخي اقدامات كانون وكـال اشـاره شـده بـود كـه       

.ش خواهد آمدخالصه آن در ادامه گزار

سپس جناب آقاي وكيلي نماينده كانون وكالي دادگـستري كرمانـشاه و ايـالم در هيـأت                

به وظايف سنگين وكـال  ) اسكودا(هاي وكالي دادگستري ايران اجرايي اتحاديه سراسري كانون 

در دفاع از حقوق مظلومين و برخي مسايل مربوط به وكال را در سخناِن مبسوطي بيان داشـتند            

.ين مطالب سخنراني ايشان در پايان همين گزارش خواهد آمدكه ع

پس از آن جناب آقاي توسلي زاده دادستان محترم دادسراي عمومي و انقـالب كرمانـشاه        

ايشان . در جايگاه قرار گرفتند و در زمينه موارد مبتال به دادگستري مطالبي صميمانه بيان داشتند

بمناسبت سال روز استقالل كانون وكال، ابراز تمايل ضمن گراميداشت اربعين حسيني و تبريك 

كردند كه بين وكال و قضات و مقامات قضايي ارتباط بيشتري باشـد و وكـالي دادگـستري را                   

بازوي عدالت خواندند و كسب استقالل كانون را در زمان استبداد حكومت شاهنشاهي امـري               

ايـشان در  . من سـتمديدگان نـام بردنـد   مهم و چشمگير دانستند و از آن به عنوان پناهگاه و مـأ       

بخشي از سخنان خود به وظيفه قضات و وكال در احقاق حق و اقامه عدل اشاره كردنـد و بـا                   

ترين است ولي در مقام عمـل بـسيار        حق در مقام توصيف وسيع    : گفتند) ع(اشاره به كالم علي   

ها، وظيفه هر دو ف ديدگاهايشان با اشاره به اختال. نمايدمحدود بوده كمتر كسي به آن عمل مي    

ها در راستاي عدالت دانستند و وكـال        گروه قضات و وكال را تالش براي نزديك كردن ديدگاه         

را به اجراي سياست كيفري هدفمند كه منجر بـه احقـاق حـق و اجـراي عـدالت و مجـازات                    

جر ها كه من  و در جهت حتميت و قطعيت مجازات      «گردد، دعوت نمودند    مجرمين خطرناك مي  

وي بـا اشـاره بـه سياسـت     » گردد، مطالبي را بيان كردنـد به جلب اعتماد به دستگاه قضايي مي      

قضاييه براي كاهش جمعيت زندان به اقدامات انجام شده در ايـن راسـتا بـا حفـظ حقـوق             قوه

چنـين بـه   هـم . هاي كسب شده در اين زمينه اشاره كردنـد        جامعه و زيان ديدگان و به موفقيت      

ها اشاره و به عدم لزوم مراجعه اين موارد به دادسرا        يي كيفري اشخاص و خانوادهاختالفات جز

.يادآوري و تأكيد نمودند
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هاي كيفري و مدني دادگستري كرمانشاه و مساعدت وكال در اين           سپس به كاهش پرونده   

مورد تأكيد كردند و خواستار خودداري از بعضي رفتارهاي غيرمتعـارف توسـط برخـي وكـال                

آل ايشان در بخشي از سخنراني خود به سخنان مقام معظم رهبري اشاره كردنـد و ايـده              . شدند

.بودن دستگاه قضايي را نشانه جامعه اصالح شده دانستند

وي در پايان، وكال را به گذشت و اغماض از وجـود برخـي مـشكالت جزيـي و ايجـاد            

.تر توصيه فرمودندي صميميرابطه

ي كـانون  پناه عـضو محتـرم هيـأت مـديره        جناب آقاي پرويز علي   آخرين سخنران جلسه    

وكالي كانون بود كه سخناني در زمينه لزوم همكاري اعضا با هيأت مديره كانون بيان داشتند و    

اختالف سليقه و تفاوت در عقايد را در كار گروهي امر عـادي دانـستند و همكـاران بـه ويـژه        

نقد اعمال و كردار مسووالن كانون فراخواندند متن        وكالي جوان را به همكاري و همفكري و         

.سخنان منطقي و مؤثر ايشان در ادامه خواهد آمد

خالصه پيام جناب آقاي يزدي صمدي رياست محترم كانون وكالي كرمانشاه و ايالم

به نام خداوند دانا و توانا

طـي سـالها   فريضه خود ميدانم از شخصيت واالي مرحوم هاشم وكيل و دكتر مصدق كه        

تالش نقش اساسي در به ثمر رسانيدن تصويب قانون استقالل ايفاء نمودند به نيكي ياد كرده و      

از درگاه خداوند متعال براي روح پاك آنان طلب آمرزش نمايم همچنين ايـشان در بخـشي از               

:پيام خود عنوان داشتند

از حـق و عـدالت   همكاران عزيز شما ستارگان قدر اول عرصه وكالت هستيد كـه سـالها       

دفاع كرده يا خواهيد كرد و پوينده راه حقيقت و جوينده كمال متعالي انساني هستيد و خالصه          

جـرأت و    ،در جوامع متمدن بشري امروز وكيل دادگستري به عنـوان مظهـر از خودگذشـتگي              

شهامت و پرچمداران آزاد حق و عدالت بوده حامي مظلومين و دشـمن سرسـخت ظـالمين و             

.تبداد و بي قانوني شناخته شده استظلم و اس



١٧١٨٦و١٦مجله كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه شماره 

رياست محترم كانون در پيام خود از اعضاي محترم هيئت مديره سابق و تمام كساني كـه       

كانون را در جهت پيشرفت و اعتالي حرفه مقدس وكالت ياري مـي نماينـد تـشكر و از اهـم            

ورزشـي  تـشكيل تـيم  -اقدامات انجام يافته در يك سال اخير تأسيس شركت تعـاوني مـسكن    

اندازي سايت، به اجاره استخر جهت استفاده اعضا و انتشار بولتن خبري و خريد و راه  -فوتبال

.نام كانون، نام بردند

ايشان در پيام خود بـا توجـه بـه برگـزاري نهمـين همـايش سراسـري كانونهـاي وكـال                      

دانه برگزار شـد از    در كرمانشاه كه با شكوه تمام و آبرومن        ٨٦دادگستري ايران در اوايل آبان ماه     

زحمات دبير همايش و تمام كساني كه در برگـزاري آن زحمـات فراوانـي را تحمـل نمودنـد                    

.                                           ***قدرداني نمودند

»متن سخنان جناب آقاي وكيلي« 

بنام حضرت دوست كه كريم است و هر چه داريم از اوست

ايم صد نرسيده است و اه و يا يك سال و يا سي و پنجاه را ديدهيك روز يا هفته و يك م    

لـيكن  . ايـم چه بسا كمتر كسي صد را ببيند و تجربه كند اما به سادگي از كنار اين اعداد گذشته    

هفت اسفند كه عـدد و روزي مـستقل از هـر هفـت و پنجـاه و هفتـادي اسـت بيـانگر روزي            

.باشدارزشمند و گرانقدر مي

ماه سالروز استقالل كانون وكالي دادگستري و روز وكيـل را بـه همـة شـما              هفتم اسفند 

بزرگواران و تمامي جامعة وكالي دادگستري و عاشقان حق و عدالت تبريك و تهنيت عـرض             

.الخصوص متصديان امر شامخ قضا را گرامي ميدارمنمايم و مقدم همة حاضرين و عليمي

ات را، تا مـن نيـز از   خواهم جامهتبركي مي: گفتاند كه مردي نزد جوانمردي آمد،    آورده

.اي ببرمجوانمردي بهره

جامـة مـن   . گـو اما سئوالي دارم سئوالم را پاسخ. جوانمرد گفت جامة مرا كه بهائي نيست    

.براي تو 

جوانمرد گفت اگر مردي چادر زني را بر سر كند زن خواهد شد؟ مـرد            . مرد گفت بپرس  

.گفت نه
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.شود؟ مرد گفت نهگر زني جامه مردان را بپوشد چطور؟ مرد ميا: جوانمرد پرسيد

پس در پي آن نباش كه جامة جوانمردي را بر تن كنـي كـه اگـر پوسـت           : جوانمرد گفت 

زيرا جوانمردي به جان است نه به جامـه و    . جوانمرد را نيز بر تن كشي سودي نخواهد داشت        

.هنوز در گام نخستينيمو ما. بدان كه از مردي تا جوانمردي هزار گام است

بودن در كسوت وكالت نيز به جان است نه به عنوان و داشـتن پروانـة وكالـت زيـرا تـا                     

استيفاي حق مظلوم و تأمين عدالت هزاران گام است خوش به سعادت آنكه در راه رسيدن بـه     

نـه بـه   دارد و به جان آن را باور دارد    عدالت و استيفاي حق مظلوم محكم و استوار گام بر مي          

.جيفه كه خوشبختانه تعداد حق جويان كثيرند و فراوان

از خصايص وكيل

جو جوانمردي است آنكه بـه جـان جامـة وكالـت      گويند از خصائص وكيل متعهد و حق      

تن كرده پايبند قسمي است كه ياد كرده و يا براي رسيدن به مقصود آن را به وادي فراموشي           بر

نمايـد نـه چـون اقليـت     يد و جايگاه واالي خود را درك مـي نمانسپرده و شئونات را حفظ مي     

.دهندانگشت شمار كه مقصود را بر رسالت وكيل و دفاع از حق ترجيح مي

از ديگر ويژگي وكيل جوانمرد عاشق و صادق اينكه همچون ساير خداجويان كه خـدا را          

مسجد است و پيشگاه انديشد و اعتقاد دارد هرجا كه هستجويند برتر از آنها ميدر مسجد مي

بيند و عالوه بر آن يابد ليكن همة ماهها را رمضان مياو هر چند مباركي را در رمضان مي   . داور

.بيندآدينه و هر روز را عيد و آدينه و خود را در پيشگاه خداوند مي

:او را عقيده اينست

ــه را نام سفــر نيستگــذر نيست      اين پـــوية ناخواستدر عشــق گذاري است كه در هيچ

ام من      اين راه به جز آمـدني ســـوي خطر نيسـتهشـــدار از ايـن ره كــه در آن گمشــده

نيستنزني نيست سحراش اين اســت      تا دل به چنين شب هاســت ولي راستتاريكي شب

ن تيشه اگر نيستاي تشنه در اين سنگ يكــي چشـمه روان است     اين سخت به دندان بشكـ

خصيصه ديگر وكيل جوانمرد آنست كه، سنگري كه در آن قرار دارد سنگري است كه در       

ستاند و حقي را ستيزد و داد را از طريق مجاري قانوني ميمقابل ظلم ايستاده است و با ظلم مي
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زيـرا . كند و اين سنگر، سنگر جوانمردي اسـت و در ايـن جايگـاه او جـوانمرد اسـت     احيا مي 

بيند و ناماليمات، اما در راه هدف ارزشمند رغم آنكه در راه استيفاي حقوق مظلوم جفا مي علي

بنا بر اين وكيل دادگستري با ايـن اوصـاف، همچـون    . گرددخود آنها را به جان و دل پذيرا مي  

رود تا علمش را افزون كنـد و  شود در جستجوي علم است و مي عالمي كه هر بامداد بيدار مي     

ايستد و در جستجوي زهد است وكيـل       خيزد و به نماز مي    چون زاهدي كه هر بامداد بر مي      هم

رود تـا آنـرا دايـر    عالم و زاهد و متعهد نيز چون جوانمرد زاهد در جستجوي حق است و مـي   

. نمايد و دلي را شاد كند

ن جا دارد از همة متصديان امر قضا و همكاران محترم اداري دادگستري اسـتان كـه ضـم           

حفظ حرمت وكال در راه استيفاي حقوق مظلوم كه غايت و هدف دستگاه قضايي است با آنان         

نمايند تشكر نمايم يقيناً اين شيوة مرضيه را عدة بسيار قليلي كه خالف اين رويـه           مساعدت مي 

نمايند مورد توجه قرار دهند و در رفتـار خـود نـسبت بـه وكـال تجديـدنظر                   با آن برخورد مي   

.گران خواهيم شدكوزهكه دير يا زود خاك گل. فرمايند

پاهايمـان را هـر كجـاي زمـين كـه بگـذاريم زمـين و            : زيرا همه عزيران اتفاق نظر دارند     

كنـيم  بيائيم جاهايي قدم بگذاريم كه وقتي آن را مرور مي. پاهايمان، آنها را بخاطر خواهد سپرد   

كند و هر چه را لمس كرده باشند و ميهايمان هر كاريدست. هاي رفته پشيمان نشويماز مكان

. هر چه بر زبانمان جاري شده باشد در حافظة سر انگـشتانمان و زبانمـان بـاقي خواهـد مانـد             

فكـر نكنـيم بـا      . بيافرينند و سجده كننـد    . ها و زبانهائي كه حرمت نگهدارند     خوشا بحال دست  

ايـم در  ماند در حاليكه آنچه را ديـده آنكه بجا بايم بيگر بوده ايم و نظاره  هايمان فقط ديده  چشم

و . ايمديدگانمان به يادگار خواهد ماند و روزي يادآور خواهد شد كه كجا و چه چيزي را ديده  

.ايمايم و چگونه انديشيدهچشم هايمان باز خواهند گفت كه چه و چگونه ديده

رسالتي كه بعهـده   هاي بدنمان و به شعور طبيعت و به شغلمان و آرمان و             بيائيم به سلول  

شنود و زبان به كرديم نمي بدانيم مكان و هر چيزي كه در آن روز فكر مي          . داريم ايمان بياوريم  

هايمان را بخاطر خواهد سپرد تـا روزي بگويـد آنجـا       مالمت ديگري گشوده بوديم تمام حرف     

.تنها نبوده ايم
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ري كـه بـر هـر چيـزي     گـويم، از اثـ   ها، رفتارها و نگاهها مـي     من از ضبط هميشگي كالم    

اي از روند با هر حركت و هر فكر در اين دنيا گوشـه         گذاريم از آثاري كه هرگز از بين نمي       مي

كاش اين تصوير زيبا طوري باشد كه وقتي براي آخرين . كنيمشكل خود را براي دنيا نقاشي مي

وارسته دلهايشان بنديم دل زمين برايمان تنگ شود آن طوري كه انسانهاي          بار چشمانمان را مي   

.نالد و دلتنگ اوستتپد آن گونه كه خاك كربال هنوز براي حسين ميبر ايشان مي

ساقي به جام عدل بده باده تا گدا         غيرت نكند كه جهان پربال كند

سخنان جناب آقاي پرويز علي پناه عضو هيأت مديره كانون وكالي « 

»دادگستري مركز كرمانشاه

نكه آئين نيكو انديشيدن را در نهاد آدمي به وديعه گذاشتبه نام آ

ي مقدم تمامي حضار را گرامي داشته، سالمي گرم، از سر ارادت به پيران و بزرگان جامعه

وكالت و از صميم قلب و اعماق وجود به جوانان جوياي نـام و پاسـدار عـزت وكيـل تقـديم       

ن، دوستان و همكـاران عزيـزي كـه دعـوت     گويم به حضور تمام مهمانا   خوش آمد مي  . كنممي

كانون وكال را پاسخ گفته و با وجود پرشورشان، به مجلسي كه به نام وكيل و استقالل و اقتدار      

.اندقانوني وكيل تشكيل شده، گرمي بخشيده

.روزتان مبارك عزت و استقاللتان هميشه پايدار

نگ بين اعضا هر كانون بـا  سخن خويش را با گفتاري پيرامون ضرورت حفظ رابطه تنگات      

كـنم و از همـه كـساني كـه دل بـه شـغل خـويش        هيأت مديره و ساير اركان كانون آغـاز مـي       
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اند، تقاضا دارد كه در سخنان حقير تأملي نموده و در ارتباط خويش با كـانون، احـساس        سپرده

.مسئوليت را سرلوحه كردار و گفتارشان قرار دهند

:مانان عزيزدوستان و همكاران ارجمند، مه

طبيعت و مقتضاي كار گروهي بـروز اخـتالف سـليقه و تفـاوت در عقايـدي اسـت كـه                 

.بايستي در جزئيات قضايا باشد نه در كليات امورضرورتاً مي

در كار گروهي، بدون كسب نظريـات متعـدد و ابـراز عقايـد مختلـف، تـوفيقي حاصـل                    

ها علوم در تمامي زمينه. و تحول هستندنيازهاي اجتماعي روز به روز در حال تغيير         . گرددنمي

.هاي آن، به سرعت در حال پيشرفت و دگرگوني استو از جمله حقوق با تمام شاخه

كـانون  . براين اساس، نگاه به مسائل و نيازها نيز، محتاج ديدگاههاي جديد و جوان است           

ه اخيـر بـه خـوبي    تحوالت چند سال. وكال به عنوان يك نهاد مدني از اين قاعده مستثني نيست  

بايـستي در تعيـين   توانند و مـي دهد كه وكال و دانش آموختگان جوان علم حقوق، مي    نشان مي 

.سرنوشت خويش سهيم شده و مداخله مستقيم بنمايند

توانند و بايد زمام امـور وكالـت را در دسـتان            بنده حقير اعتقاد دارم كه وكالي جوان مي       

نو، در تمام شئون و مراحل حيات، قـوام و دوام كانونهـاي            هايتواناي خود گرفته و با انديشه     

وكال و اتحاديه سراسري كانونهاي وكال، از شركت در انتخاب تـا اداره مـستقيم و غيرمـستقيم             

.اركان و اجزاء كانونها و اتحاديه و نقد اعمال و كردار مسئوالن آن، نقش مؤثر خود را ايفا كنند

لذا بايد به امور پيرامـون      . ين فرهيختگان جامعه هستند   تردانش آموختگان حقوق فرهيخته   

.خود و نتيجه و تأثير رفتار و كردارشان، در سرنوشت خود آگاه باشند

ما بايد بدانيم كه عزت وكيل و اعتالي وكالت، به اقتدار و استقالل كانون وابسته بـوده و                  

ي تخـاذ تـصميمات خردمندانـه   هـا و ا اقتدار و استقالل كانون نيز، در تراوش افكـار و انديـشه          

.گيردوكالء، كه بايد در اراده هيأت مديره ظهور پيدا كند، رنگ واقعيت مي

اعتنايي به عـزت و كرامـت   تفاوتي در قبال اعمال و كردار اركان كانون، بي پس نه تنها بي   

جهـت وكيـل و آنچـه كـه امـروزه آن را مـصلحت       واالي شغل وكالت است بلكه سكوت بـي       

برند نيـز، در فراينـد تعامـل و    اي از آن ميو در هر مقطعي و به هر شكلي، هر استفاده    نامندمي
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سو با اركان اجتماعي از سوي رابطه تنگاتنگ بين وكيل و كانون و يا حتي وكيل و كانون از يك

!ديگر، نبايد نقشي داشته باشد

م؟چرا به نقِد حال نپردازي! كوتاه سخن اينكه زمان تعارف گذشته است

!عقيده بنده بر آن است كه آينده به شما جوانان تعلق دارد اگر آن را بخواهيد و بجوئيد

.ترين وظيفه صنفي هر وكيل، اول همفكري و همكاري با كانون و سپس نقد آن استمهم

پس اگر به هر علت مجال همفكري و همكاري را نداريم، نقادي كمترين كاري است كه                

.بايد بدان همت گماريم

وكالي جوان بدانند كه نه هيأت مديره منتخبشان، فاعل مايشاء است و نه آنان بيگانـه بـا               

.كانون و جدا از هيأت مديره هستند

بدين سبب هيأت مديره خـود      . حيات و دوام يك هيأت مديره بسته به اراده اعضاء است          

.داندرا نيازمند حضور فعال وكال در بطن جريان امور مي

بالً پشتيباني علمي، معنوي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـانون و مـسئوالن آن از                از طرفي متقا  

.وكالي حوزه خود، كوچكترين انتظاري است كه وكال بايد از كانون داشته باشند

تواند در قبـال سرنوشـت وكـالي آن    ي هيچ كانوني نيز، نبايد و نمي     بنابراين هيأت مديره  

اجراي امري صحيح و داخل در اختيار كانون را تقاضا تفاوت باشد اعم از آنكه وكال،     كانون بي 

!كنند يا خير

اي كه وكيل تأثير اين رابطه در سرنوشت شغل وكالت و آينده كانون و نوع واكنش جامعه     

ايـن جامعـه، دادگـستري و ادارات و         . بيشترين تماس با آن را دارد بر هيچكس پوشيده نيست         

هـاي بايـسته و مـشروع    بايستي در مقابل خواسـته ه مي سازمانهاي مرتبط با امِر وكالت است، ك      

.است، پاسخگو باشندِحفظ حرمت وكيلوكال كه حداقل آن 

آن را بزرگان قوم، به يـك بـال   ،اگر وكيل را جزئي از سيستم قضائي بدانيم، كه به كّرات        

اند، هرگونه حرمت شكنِي وكيل، چيزي جـز وهـن سيـستم قـضائي، در پـي             فرشته تعبير كرده  

.نخواهد داشت
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با اين انديشه و تفكر است كه حقير به عنـوان عـضوي از هيـأت مـديره كـانون وكـالي               

هـاي  ها و مـشغله دادگستري كرمانشاه و ايالم و به نام هيأت مديره از همه دوستاني كه دغدغه             

زندگي، اندك فرصتي براي آنان باقي گذاشته است به صـراحت و روشـني و مـصرانه دعـوت         

هايي كه در خود سراغ دارند، با مراجعه به كانون بـراي عـضويت در   براساس توانائي كنم تا   مي

هاي موجود اعم از كارآموزي، معاضدت قضائي، حقوق بشر، نقل و انتقال، هر يك از كميسيون   

بازرسي، اختبار و حتي دادسرا و دادگاه انتظامي، ثبت نـام نماينـد تـا هيـأت مـديره بتوانـد بـا              

!تريِن افراد را براي انجام امور مربوط به وكالء انتخاب كندواناترين و اصلحآسودگي خاطر، ت

:بينمدر اين مقطع از گفتار ذكر چند نكته را الزم مي

در باب نحوه فعاليت بازرسي، به نحو مكـرر و بـا ذكـر مـصاديِق مـشخص، ايـراد              :اول  

كـالء و كـارآموزان در محـل    گرفته شده و عمده ايرادات نيز پيراموِن عدم اشـتغال بعـض از و             

.باشداقامت قانوني و منتخب خود مي

همگي در قبال اَعمال و كردار خالف شئون «رفع اين نقيصه صرفاً با رعايت اين قاعده كه 

.ممكن خواهد بود» شغلي يكديگر مسئول هستيم

طلبد تانظر از اين امر، حل اين مشكل، كمك و ياري جدي و مستمر دوستان را ميصرف

.به ظاهر قضايا سروساماني در خور نام كانون داد

مند كردن موضوع، حداقل بـه طريقـي كـه    در باب نقل و انتقال وكالء، جزء ضابطه     : دوم  

در هر حال انتقال از . اي ديگر به ذهن اعضاي هيأت مديره نرسيده استاتخاذ شده است، چاره

بل اعمـال بـراي همـه اعـضاء بـه نحـو       اي خاص و قا   يك نقطه به نقطه ديگر بايد تابع ضابطه       

!يكسان باشد

ممكن است بعضي از همكاران، به بهانه اينكه، انجام هـر يـك از امـور مـرتبط بـا      :سوم  

كميسيونهائي همچون كارآموزي، نقل و انتقال، بازرسي يا اختبـار و دادسـرا و دادگـاه موجـب        

!مكاري خودداري كنندگردد، از شركت در اين فراخواِن هرنجش خاطر بعضي ديگر مي
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دوستان عزيز؛ همانگونه كه در آغاز صحبتم عرض كردم، طبع اين كار اخـتالف عقيـده و     

ها را با خود دارد، اين امر با اصطالحي به نام دشمن تراشي بـه كلـي متفـاوت                تعارض انديشه 

.است

ما همگي اهل منطق هـستيم و مـن اعتقـاد دارم كـه بـا در نظـر داشـتن پنـدار نيـك در                          

ي اعمالْ و گفتارمان هرگز چنين تصوري بـه ذهـن هـيچ يـك از وكـالي محتـرم راه              سرلوحه

.يابدنمي

بلنـدي درختـان را از     «: گويـد مونِْتسِكيو مـي  . باكي نيست ! به فرض محال كه چنين بشود     

» ! توان تشخيص دادروي سايه آنها و بزرگي مردان را از تعداد دشمنانشان مي

!ه در انتظار حضور مؤثر شما استبه هر حال هيأت مدير

:و اما سخن پاياني

امروزه تنها احزاب و اصنافي موفق هستند كه به انتشار          . دنيا دنياي ارتباط است   : دوستان  

.پردازندترين زمان و به رساترين شيوه ميافكار و ديدگاهايشان در سريع

:پردازمحقير در اين مكان به تكرار اين دعوت مي

كاري مستقيم وكـال و كـل جامعـه حقوقـدان كرمانـشاه و ايـالم، در زمينـه            دعوت به هم  

برگزاري هر چه پربـارتر كالسـهاي آموزشـي بـراي كـارآموزان، ايجـاد كالسـهائي بـه عنـوان           

بازآموزي علوم حقوقي و به روز رساني اطالعات براي وكال و نوشتن مقاالت و ابراز عقايد در 

يي و مشكالت صنفي مرتبط با امر وكالت، به منظور تغذيه           هاي قضا زمينه مسائل حقوقي، رويه   

:اميدوارم اين دعوت بدون پاسخ نماند. مجله و سايت كانون 

كالسهاي آموزشي وكال هر چند منحصر به حضور افراد معدود باشد اما محلي است براي 

.ميها، چه صنفي و چه علتجمع همكاران جوان و تبادل نظرات و افكار، در همه زمينه

مجله كانون اگر چه به زعم بعضي از همكاران، با ديگر مجالِت مشابه در اين زمينـه هـم         

ترين معّرِف شخصيت و جايگـاه علمـي و اطـالع رسـاني     سنگ نباشد اما هرچه كه هست مهم   

.كانون وكال و حقوقدانان منطقه است
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اي رد، امـا وسـيله   سايت كانون اگر چه به تعبير بعضي از دوستان، فعاليت چشمگيري ندا           

!است براي انتشار عقايد و نظرات حقوقدانان در سراسر دنيا، بدون مرز و بدون محدوديت

ي جلسات ي ادارهمنِد از نحوه  اگر چه در مقام پاسخگويي نيستم اما از همين دوستاِن گله          

قولـه  پرسم كه آيا تـاكنون در قبـال ايـن سـه م           كارگاهي، محتويات مجله و يا سايت كانون مي       

!ايدكوچكترين احساس مسئوليتي داشته

روِز اولِِ افتتاِح سايت كانون، از همه اهل قلم، دعوت به همكاري شده و هنوز هـم ايـن                 

.دعوت در اولين صفحه سايت باقي است

اند حتي به تعداد اما متأسفم كه بايد اظهار كنم، تعداد افرادي كه به ارسال مقاله اقدام كرده

!رسدت هم نميانگشتان يك دس

ي مجله، براي تأمين مقاالت شايد، اگر همكاران معترض بدانند كه اعضاي هيأت تحريريه    

كنند و هـيچ  و محتويان مجله، حضوراً و به كرات به بسياري از حقوقدانهاي منطقه مراجعه مي             

ِر كانون شنوند، در نحوه برخوردشان با اين اموِر حياتِي مرتبط با موجوديت و اعتبا         پاسخي نمي 

!و ابزاِر قابل استفاده براي جواناِن عالقمند، تجديدنظر كنند

بينم يادآوري كنم كه انتشار و ترويج يك عقيده يا نظريه حقوقي يا صنفي            برخود الزم مي  

اي براي نفي به هر طريق، ممكن است با عقيده يا نظري ديگر در مخالفت باشد اما هرگز وسيله

!گرددالف محسوب نميي مخآن نظريه يا عقيده

ها نيـست، امـا بدانيـد كـه معـدود همكـاران مجلـه،         اگر چه اين امر گاه خوشايند بعضي      

كالسهاي آموزشي و سايت كانون با وجود سنگيني مسئوليت، انتظاري جز اين ندارند كه بدانيد 

تالي نـام  و آگاه باشيد، اعمال و رفتارشان مبتني بر حسن نيت، پندار نيك، نيت خير و قصد اع         

.وكيل و كانون وكال بوده و چنين هم خواهد ماند

تواند يك ابزار بسيار مهـم بـراي معرفـي          و اما در زمينه مسائل فرهنگي و ورزشي كه مي         

ي وكالـت باشـد، متأسـفم كـه     جايگاه وكيل و همچنين شادي بخش و روحيـه افـزاي جامعـه           

.كنمميت اين امور اشارت مياما دوستان را به اه! چيزقابل توجهي براي گفتن ندارم

:همكاران محترم
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مدتها است كه زمان آن فرا رسيده است طرحي نو دراندازيم و نيـل بـه ايـن آرزوي                   

.يافتني، چيزي جز يك دم، يك قدم و يك قلم نياز نداردبسيار نزديك و دست

.خويشتن خويش را باور داشته باشيم

.آفتاِب هيچ روزي مانند روز قبل نيست

.عمر بازگشتي نداردگذر

اي بهـره گيـريم كـه آخـر كـار، در حـسرت              ي عمر خويش، به گونـه     لحظهاز لحظه 

.هاي از دست رفته، نسوزيملحظه

.هميشه سبز و پايدار باشيد
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ي كانون وكالي دادگسترياحكام صادره از دادگاه انتظام

صادر از   ۳/۳/۸۶مورخ   ۱۱وكيل دادگستري بموجب دادنامه شماره     علي سام دليري  آقاي  

دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامـه رسـمي و                

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

صـادره از  ۱۶/۱۲/۸۶مورخ ۵۳نامه شمارهوكيل دادگستري بموجب داد    طاهر اميري آقاي  

دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامـه رسـمي و                

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

۱۶/۱۲/۸۶مـورخ    ۵۲وكيل دادگستري بموجب دادنامـه شـماره       عبدالحميد بيگلري آقاي  

كالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا درج در روزنامـه     صادره از دادگاه انتظامي كانون و     

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است

***

صـادره  ۲۵/۱۱/۸۶مورخ۵۰وكيل دادگستري بموجب دادنامه شماره    داود يارويسي آقاي  

از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه با توبيخ با درج در روزنامه رسمي و            

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

۶/۱۰/۸۶مـورخ    ۴۷وكيل دادگـستري بموجـب دادنامـه شـماره         طالبعزيز فيضي آقاي  

صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا درج در روزنامـه          

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است
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۲۲/۹/۸۶مـورخ    ۴۵ي بموجـب دادنامـه شـماره      وكيـل دادگـستر    سيدناصر حسيني آقاي  

صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا درج در روزنامـه          

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است

***

۲۲/۹/۸۶مـورخ  ۴۲وكيل دادگـستري بموجـب دادنامـه شـماره     اركيده قاضي زاده  خانم  

ي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا درج در روزنامـه       صادره از دادگاه انتظام   

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است

***

۲۲/۹/۸۶مـورخ  ۴۱وكيل دادگـستري بموجـب دادنامـه شـماره           سيد جواد دانشفر  آقاي  

نامـه  صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا درج در روز        

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است

***

صـادره از   ۱۷/۸/۸۶مورخ   ۳۵وكيل دادگستري بموجب دادنامه شماره       پيمان فتحي آقاي  

دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامـه رسـمي و                

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

۱۰/۸/۸۶مـورخ    ۳۲وكيل دادگستري بموجـب دادنامـه شـماره         هومن خلف بيگي  آقاي  

صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا درج در روزنامـه          

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است

***

صـادره از    ۱۰/۸/۸۶مـورخ  ۳۱وكيل دادگستري بموجب دادنامه شماره     فرامرز لطفي آقاي  

انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامـه رسـمي و                دادگاه

.مجله كانون محكوم گرديده است

***
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صادره از ۱۹/۷/۸۶مورخ ۳۰وكيل دادگستري بموجب دادنامه شماره  سعيد بيگدلي آقاي  

روزنامـه رسـمي و    دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در             

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

صادره از   ۵/۷/۸۶مورخ   ۲۹وكيل دادگستري بموجب دادنامه شماره       احمد حيدري آقاي  

دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامـه رسـمي و                

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

صادره ۲۴/۳/۸۶مورخ ۱۸كارآموز وكالت بموجب دادنامه شماره  يمجتبي چغازرد آقاي  

از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و     

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

صـادره  ۵/۷/۸۶مورخ ۲۷وكيل دادگستري بموجب دادنامه شمارهوحيد خدرويسي آقاي  

گاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و    از داد 

.مجله كانون محكوم گرديده است

***

۲۴/۳/۸۶مـورخ  ۱۷وكيـل دادگـستري بموجـب دادنامـه شـماره         پورسيامك آرين آقاي  

رج در روزنامـه  صادره از دادگاه انتظامي كانون وكالي دادگستري مركز كرمانشاه به توبيخ بـا د        

.رسمي و مجله كانون محكوم گرديده است
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