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  »مدرسه حقوق«نامه  شیوه
 اي چاپ شده باشد. مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه .1
 هیأت تحریریه در چاپ و اصالح و تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است. .2
یا عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     خانوادگی، میزان تحصیالت، سمت نام، نام .3

 پستی، تلفن تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده در پایان مقاله قید شود.
تنظـیم و بـه    b zar 14بـا فونـت    word2013مقاالت ارسـالی در محـیط    .4

 ارسال شود.» مدرسه حقوق«نشانی الکترونیکی 
صـفحه باشـد.    10و حـداکثر   5مطلوب است که تعداد صـفحات حـداقل    .5

کلمـه)   100صـفحه بایـد داراي چکیـده (حـداکثر      7هاي بیشتر از  مقاله
 باشد.

خـانوادگی   ارجاع به منابع در متن مقاالت به این صورت نوشته شود: (نـام  .6
 نویسنده، تاریخ انتشار، شماره صفحه).  

در پایان مقاله فهرست منابع استفاده شـده در مقالـه بـه ترتیـب حـروف       .7
  گی نویسنده به این شکل ذکر شود:خانواد الفبایی نام

خانوادگی نویسنده، نام نویسـنده، نـام کتـاب، نـام متـرجم (در       نام کتاب:
صورتی که کتاب ترجمه باشد)، شماره جلـد، ناشـر، نوبـت چـاپ،     

  تاریخ انتشار.
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه      نام مقاله:

،  ترجمه باشد)، نام مجله، سال انتشار نوشته شود)، نام مترجم (اگر
  شماره مجله.
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  nnn ، علی رادان جبلیnn، غالمحسین مسعودnحمیده سادات ابطحی 

 

  چکیده
عنوان هیات مدیره و با  هاي سهامی به حکم قانون، توسط جمعی از مدیران به اداره شرکت

ها چنین الزام قـانونی نـدارد و    ولی اداره دیگر شرکت پذیردانتساب مدیر عامل صورت می
ها بپردازد که این خود آسیب بزرگـی   تواند به صورت انفرادي به اداره آنیک مدیر نیز می

است چرا که اقدامات فردي او در تضاد منافع شرکت و مدیر، حتما با در نظر گـرفتن نفـع   
بلکه براي شرکا نیز مستعد ضـرر و  شخصی خواهد بود و این نه تنها براي اشخاص ثالث 

مطالعات انجام شده در این مقاله بیـانگر آن اسـت کـه    هاي فراوانی خواهد بود.  مسؤولیت
هاي سهامی در قانون به تفکیک بیان شده ولـی در   اختیارات و وظایف مدیران در شرکت

اسـت.  هاي تجاري، به صورت کلی مانند وکیل و نماینده دانسته شـده   مورد دیگر شرکت
هاي سهامی بایستی بر طبق قانون و مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات  مدیران شرکت

هـاي تجـاري اکثـراً اختیـارات      هیأت مدیره به اداره شرکت بپردازند ولی در دیگر شـرکت 
  مدیران، عام است.

  هاي تجاري وظایف و اختیارات مدیران، شرکتواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه 
هـاي   هاي عظیم عمرانی و تجاري، نیاز جامعه را به وجود شرکت گسترش پروژهو رشد سریع فناوري 
تر شده و از آنجا که ها حساسافزارهاي جدید، اداره شرکتکند و با ظهور رایانه و نرم سهامی بیشتر می

قوام هر شرکت و سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیأت مدیره شـرکت دارد (عبـادي،   
هـا گشـته اسـت. از طرفـی در عصـر ارتباطـات و        نحوه اداره شرکت در یتحوالتباعث ایجاد ) 1368

اطالعات، پیروزي یـک مـدیر در عرصـه رقابـت بسـتگی شـایانی بـه میـزان اطالعـات آن مـدیر از           
هاي سیاسی و اقتصادي کشور و البته دنیا دارد که این نیز به نوبه خود نحـوه اداره شـرکت را    موقعیت
دهد. هیأت مدیره داراي کلیه اختیـارات الزم بـراي اداره امـور شـرکت و تصـدي       ر قرار میتحت تأثی

باشد به جز اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه سلب شده باشد. اختیارات هیـأت مـدیره    عملیات آن می

                                                           
n .کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
nn .استادیار دانشگاه 
nnn وکیل دادگسترياستادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،. 
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دارد براي آن که کامل باشد نباید جنبه کلی داشته باشد، بلکه بعضی از اختیارات احتیـاج بـه تصـریح    
  ). 197، ص 1388(ستوده تهرانی، 

بینـی   ها در ماده مخصوصی کلیه اختیارات الزم را براي هیأت مدیره پـیش  در ایران، اساسنامه اغلب شرکت  
کنـد   کند در صورتی که در کشورهاي اروپایی، اساسنامه، به مواردي که اختیارات هیأت مدیره را محدود مـی  می

گردد و البته مواردي نیز اتفاق بینی می اختیارات هیأت مدیره به طور تفصیل پیشتصریح دارد. طبق قانون ایران 
بنابراین تصریح اختیـاراتی کـه هیـأت     کند؛ افتد که اساسنامه اختیارات مخصوصی را از هیأت مدیره سلب می می

اختیارات هیأت مدیره مربوط بـه  باشد و تصریح آن چه که اختیار ندارد، در اساسنامه اشکالی ندارد.  مدیره دارا می
جمعـی اسـت و اعضـاي هیـأت مـدیره       فرد فرد اعضاي هیأت مدیره نیست، بلکه براي کلیه آنان به طور دسـته 

 باشـند؛  منفرداً جز در مواردي که اساسنامه یا تصمیم هیأت مدیره تصریح کرده باشد، داراي اختیارات مزبور نمـی 
بوده و مدیرانی که بدون اجازه مجمع عمومی یـا هیـأت مـدیره عملیـاتی     بنابراین هیأت مدیره مشترکاً مسؤول 

  ).  47: 1394دهند، شخصاً مسؤول خواهند بود (ابطحی، انجام می
اختیارات هیأت مدیره اداره و نظارت کلی بر امور شرکت است و براي این منظور هیأت مـدیره بایـد     

ه را تشکیل داده و دستورات الزم را به مـدیر یـا   کند، جلسه هیأت مدیر هر موقع که مقتضیات ایجاب می
ل. ا. ق. ت.) براساس مطالب فوق و با  120مدیران عامل شرکت براي انجام عملیات شرکت بدهد. (ماده 

هاي تجاري و نحوه فعالیت آنان در این مقالـه در گـام     توجه به اهمیت حدود اختیارات مدیران در شرکت
هـاي تجـاري    هاي سهامی و در گام دوم اختیارات سایر مـدیران شـرکت   اول به اختیارات مدیران شرکت
  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

  
  هاي سهامی حدود اختیارات مدیران شرکت .1

هـاي سـهامی،    فرانسه راجع به شـرکت  1867، به تبعیت از قانون تجارت 1311گذار در قانون تجارت  قانون
حـل  حـل، راه قانون تجارت) که البته ایـن راه  51کرده بود (ماده  مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی

درستی نبود؛ زیرا اوالً مدیران، وکیل صاحبان سهام نیستند بلکه وکیل شرکت هسـتند کـه یـک شخصـیت     
که شرکت سازمان حقوقی مستقلی است کـه قـانون بـراي آن     است، ثانیاً با در نظر گرفتن این حقوقی مجزا

سازمان و تشکیالتی در نظر گرفته است و وظایف و اختیارات هر یک از ارکان شرکت را تعیین کرده اسـت،  
: 1388تهرانی، ها سلب کند. (ستوده  ارکان مختلف شرکت نباید یک قسمت از اختیارات هیأت مدیره را از آن

باشـد   ) در نتیجه هیأت مدیره داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت و تصدي عملیات آن می197
به جز اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه سلب شده باشد. کامل بودن اختیارات هیأت مدیره به کلی بودن آن 

  ).  47: 1394اج به تصریح دارد (ابطحی، اختیارات بستگی ندارد، بلکه بعضی از اختیارات احتی
که به صـورت هیـأتی    حل را رها کرده و براي مدیرانگذار این راه ، قانون1347اما در الیحه قانونی   

بینی نموده اسـت  ها و اختیاراتی را پیش سهامی، صالحیت تعنوان رکنی از ارکان شرک کنند، به عمل می
بنـابراین؛ از ایـن پـس     )؛150: 1386رود (اسکینی، ل فراتر میکه از حدود صالحیت وکیل در مقابل موک

بینـی شـده   پیش 1347صراحت در الیحه قانونی  هیأت مدیره شرکت داراي اختیارات خاصی است که به
الیحه قانونی اصالح  18که تمام اختیارات الزم براي اداره شرکت را نیز داراست (ماده  است، عالوه بر این
  ). 1347جارت مصوب قسمتی از قانون ت
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، اختیارات خاص و عامی را به هیأت مدیره اعطا کرده است که در 1347گذار در الیحه قانونی  قانون  
  ها اشاره شده است.  زیر به آن

  
  دعوت مجامع عمومی .1

هیأت مدیره موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواعدي که قانون تعیین کرده و همچنـین  
در مواقع ضروري دعوت کند. ریاست مجامع عمومی در صورتی که اساسنامه ترتیب دیگري مقرر نکرده 

و  91مـواد   باشد یا انتخاب یا عزل مدیران جزء دستور جلسه نباشد با رئیس هیأت مدیره است (مستفاد از
  ل. ا. ق. ت).  138و  112و  101و  92
  
  مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام .2

 5هیأت مدیره مکلف است بقیه مطالبه پرداخت نشده سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض ظرف 
شـده   سال از تاریخ تأسیس شرکت وصول و کلیه تشریفات قانونی مربوط به مطالبه مـابقی مبـالغ تعهـد   

  به بعد الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت به عمل آورد.  35سهام را برابر مواد 
  
  ها اعالم افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت .3

هیأت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه شرکت از طرق قـانونی، حـداکثر   
شده شرکت بـه   در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه

  ل. ا. ق. ت).  163ها اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهی شود. (ماده  مرجع ثبت شرکت
  
  ها اعالم کاهش سرمایه به مرجع ثبت شرکت .4

مایه حـداکثر  هیأت مدیره باید قبل از اقدام به کاهش سرمایه تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش سـر 
گردد هاي مربوط به شرکت در آن نشر می ظرف یک ماه در روزنامه رسمی روزنامه کثیراالنتشار که آگهی

ل. ا. ق. ت) هـم چنـین جهـت کـاهش بهـاي اسـمی سـهام شـرکت و رد مبلـغ           192آگهی کند (ماده 
اطالعیه شرکت باید  اي به اطالع کلیه صاحبان سهام برساند. یافته هر سهم مراتب را طی اعالمیه کاهش

در روزنامه کثیراالنتشار مزبور منتشر شود و براي صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد. 
  ل. ا. ق. ت) 196(ماده 

  
  رسیدگی به صدور سهام به نحوه قانونی  .5

امات قـانونی  ل. ا. ق. ت اقد 26و  25هیأت مدیره باید نسبت به تنظیم و صدور اوراق سهام مطابق مواد 
را مبذول دارد و نیز به تهیه دفاتر سهام مبادرت کند تا مشخصات هر صاحب سهم همراه با تعداد سـهام  

  خریداري شده آنان و نمونه امضاء دارنده سهم در دفتر مزبور قید شود. 
ها عالوه بر هیأت مدیره و مجمع عمومی، شورایی قرار گرفته و معموالً تصـمیم   در بعضی از شرکت  

نامه معامالت شرکت، تصویب بودجه شرکت، تعیـین صـاحبان    راجع به موضوعات کلی مانند تنظیم آیین
ایی را در قانون ه شود. چون قانون تجارت ایران چنین سازمان امضاء مجاز و ... به شوراي مزبور واگذار می
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سمت و طرز دعوت و تشکیل جلسه آنان تابع مقررات  بینی نکرده است، طرز انتخاب و شرایط احراز پیش
  ). 211: 1388اساسنامه خواهد بود (ستوده تهرانی، 

  
  تنظیم فرم اظهارنامه .6

وع مـاده  پس از طرح و بررسی و تنظیم ترازنامه حساب سود و زیان شرکت تنظیم فرم اظهارنامـه موضـ  
است که برابر ماده مزبور بایسـتی ترازنامـه و حسـاب     66/ 12/ 3هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 110

ماه پس از سال مالیاتی (که معموالً تا پایان  سود و زیان متکی به دفاتر قانونی شرکت را حداکثر تا چهار
سب مورد تعداد سهام و نشانی هر تیرماه هر سال است) همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و ح

  اي که اقامتگاه شرکت در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.  ها را به حوزه یک از آن
هـایی کـه    ها) هم چنین مالیـات  درآمد اشخاص حقوقی (شرکت مدیران نسبت به پرداخت مالیات بر  

مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربـوط  هاي  اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات
ها باشد با شخص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً مسؤولیت تضامنی خواهند داشت (مـاده   به دوران مدیریت آن

  هاي مستقیم).  قانون مالیات 198
ها)، به علت خودداري از انجام تکـالیف مقـرره    اگر مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی (شرکت  
به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارك باعث تشخیص درآمد  راجع

اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دالیل محرز شود به حبس از 
ع قضایی از طرف وزیر سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراج

  هاي مستقیم).  قانون مالیات 201امور اقتصادي و دارایی به عمل خواهد آمد (ماده 
انـد و   اند، از وضـع مـالی شـرکت مطلـع نبـوده      زیرا به واسطه تقصیر آنان کسانی که با شرکت معامله کرده  

نمود. انتشار آگهی ترازنامـه و   طبیعی است که اشخاص با شرکتی که در حال ورشکستگی است، معامله نخواهند
تواننـد از مفـاد آن    ها به موجب قانون تجارت اجباري نیست و بنابراین اشخاص نمـی  حساب سود و زیان شرکت

اطالع حاصل نمایند مگر آن که ترازنامه و حساب سود و زیان مزبور را از مـدیران شـرکت تقاضـا نماینـد ولـی      
کلیه  1340/ 8/ 28نامه هیأت وزیران  جهت تصویب ه آن نیستند، به اینمدیران طبق قانون مزبور موظف به ارائ

ها را موظف نموده است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را قبل از تسلیم به دارایی در روزنامـه رسـمی    شرکت
اي از روزنامه مزبور را ضمیمه اظهارنامه مالیاتی خود کنند. به ایـن ترتیـب اشـخاص     کشور آگهی نمایند و نسخه

  نند در هر مورد به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مراجعه کنند.  توا نفع می ذي
صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکند مقصر بوده و مخصوصاً در مواردي کـه   هیأت مدیره در  

  شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد مدیران شخصاً مسؤول خواهند بود. 
کند که رونوشتی از ترازنامه و حساب سود و زیان شـرکت   بینی می ها پیش اساسنامه بعضی از شرکت  

باید ضمیمه دعوتنامه مجمع عمومی براي صاحبان سهام ارسال گردد. اگر چنین موضوعی در اساسـنامه  
وجه مکلف نیستند به هر کدام از صـاحبان   هاي سهامی به هیچ بینی نشده باشد هیأت مدیره شرکت پیش

تواند به مرکـز شـرکت    اب سود و زیان بدهند ولی هر صاحب سهمی میسهام رونوشتی از ترازنامه و حس
مراجعه نموده و شخصاً از ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر مدارکی که براي طرح در جلسـه مجمـع   

  عموم تهیه شده است رونوشت بردارد. 
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ور جلسـه قـرار   هایی که در دسـت  عمالً مراجعه صاحبان سهام به مرکز شرکت براي اطالع از موضوع  
داده شده است به سایر مجامع عمومی نیز توسعه داده شده و بعد از دعوت هر مجمعـی صـاحبان سـهام    

هاي پیشنهادي کسب نماید. (ستوده  حق دارند به مرکز شرکت مراجعه و اطالعات الزمه را درباره موضوع
  )212: 1388تهرانی، 

  
  طیذخیره کردن اندوخته قانونی یا سرمایه احتیا .7

مکلف است هر سـال یـک بیسـتم از سـود خـالص       هیأت مدیره«الیحه قانون تجارت:  140طبق ماده 
نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شـرکت   عنوان اندوخته قانونی، موضوع شرکت را به

در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابـد کسـر یـک بیسـتم      رسید، موضوع کردن آن اختیاري است و
  ». مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد

براي تشکیل سرمایه احتیـاطی ذخیـره خواهـد     تساله الاقل یک بیستم از عایدات خالص شرک همه  
شد، همین که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقـدار اختیـاري اسـت.    

ساله سودي نداشته باشند و در اثر عوامل مختلف بعضی اوقـات بـا    هاي سهامی ممکن است همه شرکت
هـاي الزم را   بینـی  امی نیز مانند کلیـه تجـار پـیش   بینی مواجه گردند. شرکت سه پیش هاي غیرقابل زیان
الوصول کنـار   عنوان مطالبات مشکوك عنوان استهالك اموال شرکت و مبالغی به نماید، مثالً مبالغی به می
گذارد و این نوع ذخایر جزء امور عادي هر مؤسسه است ولی قـانون تجـارت بـراي اسـتحکام وضـع       می

عنوان ذخیره کنار گذاشته شود تـا   % از سود ویژه شرکت نیز به5اله س ها مقرر داشته است که همه شرکت
در موقع ضررهاي احتمالی بتوان از این سرمایه احتیاطی ضرر را جبران نمود. تأمین این سرمایه احتیاطی 
تا موقعی که مبلغ آن به عشر سرمایه شرکت برسد، اجباري است و هیأت مـدیره موظـف اسـت قبـل از     

  ذخیره قانونی را کنار بگذارد.  تقسیم سود مبلغ
بینـی شـده اسـت     تواند میزان این ذخیره و مبلغ آن را از آن چه در قانون پـیش  اساسنامه شرکت می  

افزایش دهد و در این صورت وظیفه هیأت مدیره براي منظور نمودن ذخیره، طبق اساسنامه خواهـد بـود   
بینی نشده باشـد، بـاز هیـأت مـدیره      انونی پیشحتی در اساسنامه شرکت منظور نمودن ذخیره ق ولی اگر

  ). 207: 1388باشد (ستوده تهرانی،  مکلف به رعایت این تکلیف قانونی می
  
  دعوت مجمع عمومی در صورت تجاوز ضرر شرکت از نصف سرمایه .8

هاي وارد حداقل نصف سرمایه شـرکت از   اگر بر اثر زیان«الیحه اصالحی قانون تجارت:  142طبق ماده 
العاده صاحبان سهام را دعوت نماینـد تـا    یان برودهیأت مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوقم

موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأي شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحـالل ندهـد بایـد در    
  ...»ش دهد این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاه 6همان جلسه و با رعایت ماده 

هاي سهامی اغلب در امور شرکت وارد نیستند و از وضع مالی شرکت اطالعی  صاحبان سهام شرکت  
اش در حـال   دهی اسـت و مرتبـاً سـرمایه    ندارند. چه بسا اگر اطالع حاصل کنند که شرکت در حال ضرر

مایند تا باقیمانده کاهش است، براي جلوگیري از اتالف تمام سرمایه خود، حاضر شوند شرکت را منحل ن
شان را نجات دهند. این است که قانون تجارت مدیران شرکت سهامی را مکلف نمـوده اسـت در   سرمایه
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موقعی که ضرر شرکت از نصف سرمایه تجاوز کند صاحبان سهام را در مجمع عمومی دعـوت کننـد تـا    
اصـالحی قـانون تجـارت در    الیحـه   142شرکت تصمیم بگیرند. ماده  درباره انحالل شرکت یا ادامه کار

العـاده   در صورتی که هیأت مدیره برخالف این ماده، به دعوت مجمع عمومی فـوق «دارد:  ادامه مقرر می
حقـی   شود نتواند مطابق مقررات قـانون منعقـد گـردد، هـر ذي     مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می

  »د.دار درخواست کن تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت می
نباید تصور نمود که مسؤولیت مدیران در صورت عدم دعوت مجمع عمومی به همین جا خاتمه پیـدا    
کند، بلکه باید در نظر داشت که اگر به واسطه اهمال هیأت مدیره مجمع عمومی دعوت نگردد و تمام  می

داد نمود، زیرا در این سرمایه شرکت از بین برود این امکان وجود دارد که مدیران را مسؤول این زیان قلم
اند. دعوت مجمع عمومی در مورد زیان بیش از نصف سرمایه شـرکت فایـده    مورد تقصیري مرتکب شده

شود در نتیجه کسانی  دیگري نیز دارد، زیرا با انتشار آگهی مجمع عمومی، دستور جلسه در آن تصریح می
  ). 1388صل نمایند (ستوده تهرانی، توانند از وضع شرکت اطالع حاکنند می که با شرکت معامله می

صاحبان سهام جز از طریق مجمع عمومی حق مداخله و نظارت در امور شرکت را ندارند ولی ممکن   
است مواردي اتفاق افتد که صاحبان سهام متوجه شوند که مدیران مطابق منافع شرکت رفتـار ننمـوده و   

ت یا آن کـه مرتکـب تقصـیراتی شـده و از حـدود      آور اسزیان کنند براي شرکت تصمیماتی که اتخاذ می
اند. اگر صاحبان سهام بخواهند منتظر تشکیل مجمـع عمـومی سـالیانه شـوند،      اختیارات خود تجاوز کرده

هاي هنگفتی متوجه شرکت گردد و در نتیجه سرمایه آنان تلـف   ممکن است فرصت از دست برود و زیان
اگر داراي سهم جزیی نیـز باشـد بتوانـد در هـر موقـع      صاحب سهمی  شود ولی قانون نخواسته است هر

هـایی   تقاضاي دعوت مجمع عمومی را نماید، زیرا دعوت مجمع عمومی متضمن تشریفاتی بوده و هزینه
  ). 1386کند (اسکینی،  به شرکت تحمیل می

کند و  هایی به شرکت تحمیل می عالوه بر آن دعوت مجمع عمومی متضمن تشریفاتی بوده و هزینه  
العاده به تقاضاي صاحبان سهام در مواردي که تقصیري به مدیران نسبت داده  دعوت مجمع عمومی فوق

شود، ممکن است به حیثیت آنان لطمه وارد نموده و باعث اختالل امور شرکت گردد و با تهدید هیأت می
. این است که قانون مدیره به دعوت مجمع عمومی، آنان را از انجام وظایف خود بازدارد یا منحرف نماید

% 20حداقلی از صاحبان سهام را در نظر گرفته است که بتوانند تقاضایی را بنمایند و این حداقل دارا بودن 
هـاي   شـرکت  از سهام شرکت است. تنها مقرراتی که قانون تجارت ایران بـراي حفـظ حقـوق اقلیـت در    

کنـد و   ی همواره اکثریت حکومـت مـی  هاي سهام بنابراین در شرکت سهامی در نظر گرفته، همین است؛
گونه اختیاري ندارد مگر تقاضاي دعوت مجمع که در آن ممکن اسـت توضـیحاتی از شـرکت     اقلیت هیچ

ها موافقت نداشته باشـند، هـیچ عملـی     بخواهند ولی در صورتی که اکثریت صاحبان سهام با تقاضاي آن
شود اقدامات هیأت مدیره را تأیید خواهـد   وت میالعاده که دع توانند انجام دهند و مجمع عمومی فوق نمی

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام «کند:  الیحه اصالحی قانون تجارت مقرر می 276کرد. لذا در ماده 
توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاي ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، می آن

ز طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام اعضا یا بعضی هیأت مدیره و یا مدیر عامل، به نام و ا
هـا   از اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن

مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاي هیأت مدیره یا مـدیر عامـل بـه جبـران     
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کننـده  اي که از طرف اقامه داخت هزینه دادرسی، حکم به نفع شرکت اجرا و و هزینهخسارت شرکت و پر
کنندگان دعوا، دعوا پرداخت شده از مبلغ محکوم به، به وي مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه

  ». ها و خسارات به عهده آنان است پرداخت کلیه هزینه
هـاي سـهامی مـورد     ءاستفاده اکثریت در کلیه شـرکت موضوع تأمین حقوق اقلیت و جلوگیري از سو  

بحث زیادي قرارگرفته ولی هیچ قانونی نتوانسته است راه حل مناسبی براي آن پیدا کند زیرا در شـرکت  
توان اکثریت را تابع رأي اقلیت نمود و چـون تصـمیمات بـا اکثریـت آراء اتخـاذ      وجه نمی سهامی به هیچ

قلیت این موضوع را قبول نموده است مگر آن که تصمیمات اکثریـت  شود و در موقع تشکیل شرکت ا می
تواند مطابق مقـررات عمـومی مـدیران را بـراي      از روي سوءنیت اتخاذ شود که در این صورت اقلیت می

  ها مورد تعقیب قرار دهد.  تقصیرات آن
کن اسـت بـین   دارد که کلیه اختالفاتی که مم ها در ماده مخصوصی مقرر می اساسنامه اغلب شرکت  

چه مجمع عمومی ارجاع  صاحبان سهام اتفاق افتد باید قبالً در مجمع عمومی شرکت مطرح گردد و چنان
اختالفات یا تعقیب مدیران و مسؤوالن شرکت را تصویب ننماید، هیچ صاحب سـهمی حـق مراجعـه بـه     

ی کـه مـدیران شـرکت    اي مورد اختالف است، زیرا در صـورت  محاکم را نخواهد داشت. اعتبار چنین ماده
نفع را از مراجعه به محاکم براي جبران  تواند اشخاص ذي مرتکب جرایمی شوند، رأي مجمع عمومی نمی

  خسارت وارده و تقاضاي محکومیت مدیران منع کند. 
هـاي   مواردي که در باال ذکر گردید وظایفی است که طبق قانون بـه عهـده هیـأت مـدیره شـرکت       

  ). 209: 1388تواند این وظایف را از هیأت مدیره سلب کند (ستوده تهرانی،  میسهامی است و اساسنامه ن
بینی کند یا بعضی از اختیـارات را از   تواند اختیارات دیگري براي هیأت مدیره پیش البته اساسنامه می  
بودجـه  توانـد تعیـین    ها الزم بداند. مثالً اساسـنامه مـی   ها سلب کند و تأیید مجمع عمومی را براي آن آن

شرکت را جزء وظایف هیأت مدیره بداند یا آن که تصریح کند هیأت مدیره هر سال باید بودجه شرکت را 
  به تصویب مجمع برساند. 

باشند یا حق استقراض،  تواند کسانی را از طرف شرکت تعیین نماید که داراي حق امضا  همچنین می  
  ). 1388توده تهرانی، سازش، معامالت غیرمنقول و غیره را داشته باشند (س

  
  تأیید عملیات مدیران شرکت و دادن مفاصا به آنان .9

ترین وظایف مدیران که کوتـاهی در انجـام آن باعـث ایجـاد مسـؤولیت بـراي آنـان         مهم از جمله
هـاي   در شـرکت . گردد، دادن گزارش صحیح به مجمع و گرفتن تأییـد و مفاصـا از آنـان اسـت     می

حیطـه یـد امـانی در حکـم وکیـل هسـتند بنـابراین بعـد از ارائـه           سهامی چون مدیران شرکت در
توانند صورتحساب و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصویب آن از طرف مجمع عمومی می

ها در سال گذشته مورد تصویب سهامداران قرارگرفته و براي احراز این  مدعی شوند که عملیات آن
اند و مورد تصویب  شود که مدیران مفاصا حساب دادهمی جلسه مجمع عمومی ذکر مطلب در صورت

که عملیات مدیران را در مجمع عمومی تصویب  مجمع واقع شده است. لذا صاحبان سهام بعد از آن
ها اعتراض کنند  توانند علیه مدیران شکایت کرده یا نسبت به عملیات گذشته آن اند، دیگر نمی کرده

  . و در غیر این صورت مسؤول هستند
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البته این مفاصا حساب در صورتی اعتبار دارد که براي به تصویب رسانیدن آن، مدیران بـه تزویـر و     
ها برقرار خواهند بود، در غیـر ایـن    باشند، در این صورت مسؤولیت مدنی و جزایی آن تقلب متوسل نشده

 140، زیـرا طبـق مـاده    ي اول تقلب و تزویر مدیران را ثابت نماینـد  صورت صاحبان سهام باید در مرحله
هر سودي که بدون رعایت مقررات این قـانون تقسـیم شـود، منـافع     «... الیحه اصالحی قانون تجارت: 

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از «قانون مذکور نیز آمده است:  258و در ماده ...» موهوم تلقی خواهد شد 
یره و مـدیرعامل شـرکت بـدون    رئیس و اعضاي هیأت مـد -1یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: 

صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام 
  ...»تقسیم کرده باشند 

لذا در مجامع عمومی عادي سالیانه مدیران شرکت بعد از تأیید عملیات و تصویب ترازنامه و حسـاب    
ها بابت عملیات سال گذشته مفاصـا داده   نمایند که به آنع عمومی تقاضا میسود و زیان شرکت، از مجم

هـا   هـا اختیـار دارد بـه آن    شود و مجمع عمومی با در نظر گرفتن گزارش مدیران و بازرسان و بررسی آن
  ). 1387سی بیشتري نماید (ستوده تهرانی، رمفاصا بدهد یا دادن مفاصا را موکول به بر

  
  تصفیه شرکت  .10

هاي سهامی، انجام عملیات تصفیه شرکت است. در زمان ورشکستگی، این  کنندگان شرکت از وظایف مهم اداره
کننـد تـا عملیـات تصـفیه      اي اداره می گونه پردازند و شرکت را بهوفتق امور می مدیران تصفیه هستند که به رتق

دیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانـده  پس از اعالم ختم تصفیه، مت ل. ا. ق.  228ختم شود، لذا طبق ماده 
هاي ایران تودیع و صورت بسـتانکاران و صـاحبان سـهامی را کـه      است، در حساب مخصوص نزدیکی از بانک

 227اند، نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان مـاده و مـاده    حقوق خود را استیفاء نکرده
نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پـس از انقضـاء،    يل. ا. ق. ت به اطالع اشخاص ذ

مـال  «از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجـوه کـه در بانـک باقیمانـده باشـد، در حکـم       » ده سال«
ا بوده و از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه دولـت منتقـل خواهـد شـد لـذ     » بالصاحب
  چه مدیران در انجام این وظیفه کوتاهی نمایند، مسؤول خواهند بود.   چنان

  
  تصویب ترازنامه .11

 هاي سهامی (عام و خاص) مطالـب ذیـل حـایز     در رابطه با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
  اهمیت است:

وظایف مهـم هیـأت مـدیره    تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان هر شرکت سهامی یکی از   .1
کند، صورت  بینی می است که بایستی پس از انقضاء سال مالی ظرف مدتی که اساسنامه شرکت پیش

دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سـود و زیـان   
روز قبـل از   20شرکت را به ضمیمه گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مـالی حـداقل   

تاریخ جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه جهت مالحظه و اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت تقدیم 
ل. ا. ق. ت) و سپس به دعوت مجمع عمومی عادي براي تصـویب عملیـات سـال     232 نماید (ماده
  تصویب ترازنامه اقدام نماید.  مالی قبل و
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ها  قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابتواند از پانزده روز هر صاحب سهم می  .2
مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان شرکت 

  ل. ا. ق. ت) 139رو نوشت بگیرد. (ماده 
تی صـورت  اند با توجه به گزارش هیأت مدیره، درباره صحت و درس بازرس یا بازرسان شرکت موظف  .3

اي که مدیران بـراي تسـلیم بـه     دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه
اند، همچنین درباره مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی  مجمع عمومی تهیه کرده

ع عمومی عـادي  اند اظهارنظر و گزارش جامعی از عملکرد سال مالی قبل تهیه و تسلیم مجم گذاشته
روز قبل از تشکیل مجمع مزبور جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز  10نمایند. بازرسان باید الاقل 

  ل. ا. ق. ت).  150 شرکت آماده باشد (مستفاد از ماده
رسد و سپس ترازنامـه و  در مجمع ابتدا گزارش هیأت مدیره به اطالع سهامداران حاضر در جلسه می  

شرکت به مجمع تقدیم و آنگاه گزارش بازرس یا بازرسان شرکت مبنی بر صـحت و  حساب سود و زیان 
شود. باید دقـت  هاي اداري و مالی به اطالع اعضا مجمع رسانیده می سقم اقدامات هیأت مدیره در زمینه

داشت که اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بدون قرائت گزارش بـازرس یـا   
  ل. ا. ق. ت).  89ن معتبر نیست. (تبصره ماده بازرسا
در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس مبادرت به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان   

ل.  152ماده . (وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود شرکت نماید، این تصویب به هیچ
ه و عملکرد سال مالی و رسیدگی به حساب سود و زیـان هـر شـرکت    ا. ق. ت) در نتیجه تصویب ترازنام

  ). 59 ـ 58: 1388سهامی به عهده مجمع عمومی عادي است. (ستوده تهرانی، 
صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکند مقصر بوده و مخصوصاً در مواردي کـه   هیأت مدیره در  

  مسؤول خواهند بود.  شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد مدیران شخصاً
  
  هاي تجاري اختیارات مدیران سایر شرکت .2

هاي سهامی به تفصـیل   گذار در مورد حدود اختیارات و وظایف مدیران هیأت مدیره شرکت هر چند قانون
  ها بیانی مختصر و مجمل دارد.  به بیان قانون پرداخته ولی در این حوزه درباره دیگر شرکت

  
  شرکت تضامنی و شرکت نسبی .1ـ2

در شـرکت  «دارد: بیـان مـی   1311قانون تجارت مصـوب سـال    120هاي تضامنی ماده  در مورد شرکت
 121در مـاده  » تضامنی شرکا باید الاقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیري انتخـاب کننـد  

مقـرر   51همان است کـه در مـاده   حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی «همین قانون آمده: 
مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شـرکا  «مقرر داشته است:  1311قانون تجارت  51در ماده ». شده است

  ». همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد
توان دریافت که حدود اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت تضامنی که از مجموع مواد باال نمی  
ها، آن هم با مراجعه  توان به محدوده مسؤولیت آنتوانند جزء شرکا هم نباشند دقیقاً چیست و تنها میمی

  به قوانین مدنی در باب وکالت پرداخت. 
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شود که هرگاه در شرکتنامه یـا  هاي تضامنی این طور استنباط می از سیاق مواد موجود درباره شرکت  
اختیارات مدیر معین شده باشد، حدود اختیارات او همان اسـت کـه    اساسنامه، یا توافق بعدي شرکا، حدود

قـانون تجـارت    121و  51بر آن توافق شده است در غیر این صورت، در تعیین اختیارات مدیر باید مـواد  
  را با مواد مربوط در قانون مدنی درباره اداره شرکت تلفیق کرد.  1311
همـین قـانون    189و  185شرکت نسبی به استناد مـواد  در این نوع شرکت (تضامنی) و نیز در مورد   

االصول داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره شـرکت اسـت و بـه هـیچ وجـه مسـؤول       مدیر شرکت علی
ق. م). چـون الزمـه    577خسارات ناشی از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدي و تفریط (مـاده  

کند و همسو با منافع شرکت  است که موضوع شرکت ایجاب میاداره شرکت، انجام دادن کلیه معامالتی 
  ). 187: 1387است (اسکینی، 

برخی از این اختیارات عبارتند از: به وثیقه گذاشتن اموال شرکت، گرفتن وکیل براي انجام معـامالت    
اردادهـاي  شرکت، قبض و اقباض ثمن و مبیع، انجام انواع بیع از جمله نسیه، گرفتن وام و اعتبار، عقد قر

که آزادي عمل  توانند در اساسنامه اختیارات مدیر را احصا کنند بدون آنپیمانکاري و ... که البته شرکا می
او را طوري محدود نمایند که قادر به اداره شرکت نباشد. مثال بهتر است قید شود که مدیر اختیـار انجـام   

معین گـردد یـا بـراي وام گـرفتن یـا رهـن        معامالت خاصی را نداشته باشد یا سقف مالی این معامالت
  گذاشتن، شرایطی لحاظ گردد. 

  
  شرکت مختلط غیرسهامی و سهامی .2ـ2

در شرکت مختلط غیرسهامی، اصل اداره شرکت توسط شرکاي ضامن مجري است. برعکس، شرکاي با 
غیـر سـهامی   اند. به عبارت دیگر در شرکت مختلط  مسؤولیت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده

 144عنوان مدیر یا مدیران به اداره شرکت بپردازند و طبـق مـاده    شریک یا شرکاي ضامن اجازه دارند به
حدود و اختیارات مدیر همان است که در مورد شرکاي شرکت تضـامنی مقـرر   : «... 1311قانون تجارت 

توانـد از خـارج از   مدیر نمیدست شرکاي با مسؤولیت محدود سپرد و  توان بهاداره شرکت را نمی». است
رسد این بدان جهت است که اراده شـرکاي بـا مسـؤولیت محـدود در     شرکت انتخاب گردد و به نظر می

  ). 222: 1387تعیین مدیر بر شرکاي تضامنی تحمیل نشود (اسکینی، 
رسـد حـدود اختیـارات و وظـایف مـدیران شـرکت مخـتلط غیـر سـهامی در مـورد           به نظر می  
آمـده اسـت    1311قـانون تجـارت    164لط سهامی نیز وجود دارد چرا که در ماده هاي مخت شرکت

 166همچنین در ماده ». مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص شریک یا شرکاي ضامن است«
قـانون   28و  50ها باید بـه مـوادي از جملـه مـواد      همین قانون مقرر شده که در مورد این شرکت

  رجوع شود.  1311مصوب سال 
که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکا ثابت شود، بایـد   براي این«دارد: مذکور مقرر می 50ماده   

سـپارد و بـه   اي که به دایره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت مـی  مدیر شرکت وقوع آن را به موجب نوشته
شده بـا یـک نسـخه از     رسد، اعالم نماید و باید اسامی شرکا را با مقداري از سرمایه که پرداختهثبت می

  ». نامه به نوشته مزبور منضم نمایداساسنامه و یکی از نسختین شرکت
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  شرکت با مسؤولیت محدود .3ـ2
قانون تجارت مصوب سال  105هاي با مسؤولیت محدود را باید از ماده  اختیارات و وظایف مدیران شرکت

مدیران شرکت کلیه اختیـارات الزمـه را بـراي نماینـدگی و اداره     «دارد: دست آورد که مقرر می به 1311
که در اساسنامه غیر این ترتیـب مقـرر شـده باشـد، هـر قراردادراجـع بـه         شرکت خواهند داشت مگر این

محدودکردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کـان  
اقتبـاس شـده اسـت و در     1925قانون تجارت فرانسه مصوب  24ماده  2ماده از بند  این». لم یکن است
شود که وظایف مدیر شـرکت تجـاري مشـابه وکیـل نیسـت       هایی از پذیرش این فکر دیده می آن، نشانه
هاي تضامنی و نسـبی بـه صـراحت     گذار در مورد مدیران شرکت ). چیزي که قانون267: 1387(اسکینی، 

  قانون تجارت).  185و  121ت (مواد بیان کرده اس
قانون تجارت فرانسه نیسـت و بـراي    24قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده  105ماده   

جز در صورت شـرط خـالف در اساسـنامه،    «کردند: فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می
مدیران شرکت کلیه اختیارات الزم را براي اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود 
کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطـل و  

  ». کان لم یکن است
، در مقابل اشخاص ثالث و در قانون تجارت، حدود اختیارات مدیر 105ده براي درك درست مفهوم ما  

  مقابل شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. 
  
  اختیارات مدیر در قبال شخص ثالث .1ـ3ـ2

مدیران شـرکت کلیـه   «دارد: مقرر می 105ي اختیارات مدیر در مقابل اشخاص ثالث نامحدود است. ماده
  ...». اختیارات الزمه را براي نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت 

در اینجا اداره شرکت هم به معناي انجام دادن امـور اداري شـرکت اسـت و هـم بـه معنـاي انعقـاد          
ترین کارها را  متواند مهدهد. در این باره باید گفت که مدیر میمعامالتی که مدیر به نام شرکت انجام می

در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال اعم از منقول و غیرمنقـول، انتقـال سـرقفلی و توثیـق     
  اموال شرکت. 

داراي خصیصه نظم عمومی اسـت، چـرا کـه شـرکا از محـدود کـردن        105ي مندرج در ماده قاعده  
ه چنین قراري بین شرکا مقـرر شـده باشـد،    اند. هرگا اختیارات مدیر، بعد از امضاي اساسنامه، ممنوع شده

شـود  نسبت به اشخاص ثالث باطل و بالاثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جدا می
کند؛ اما به این معنا نیست کـه همـه اعمـال مـدیر      و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می

  کند؛ زیرا: شرکت، شرکت را متعهد می
  که مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.  قابل اعمال نیست، مگر آن 105ماده   .1
موکول به این است که شـرکت داراي اساسـنامه بـوده، در اساسـنامه بـراي مـدیر        105اعمال ماده   .2

محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقـوق مـدنی   
گـذار بـین    . ایـن تفکیـک قـانون   105وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات مـاده  راجع به 

موردي که شرکت اساسنامه دارد و موردي که فاقد اساسنامه است، قابل توجیه نیست؛ در حالی کـه  
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دانیم تنظیم اساسنامه براي شرکت با مسؤولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسـنامه هـم باشـد    می
  به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.  الزامی

اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیـارات مـدیر فقـط در حـدود موضـوع        .3
  ). 268: 1387شرکت مطلق است، نه خارج آن (اسکینی، 

نامه راجـع  هاست. هرگاه در اساس ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آن چه می آن  
بینی خاصی نشده باشـد،   کند؛ اما هرگاه پیش اي شده باشد، اشکالی بروز نمی بینی ویژه به این فرض پیش

باید چنین تلقی کرد که هر مدیري داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره شـرکت و نماینـدگی آن اسـت.    
خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزي  قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث 105تفسیري جز این از ماده 

  که در واقع، ماده مزبور براي آن وضع شده است. 
  
  اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا .2ـ3ـ2

هایی که اساسـنامه را امضـا    دارد که شرکاي شرکت، یعنی آن مقرر می 105طور که بیان شد، ماده  همان
توانند، حین امضاي اساسنامه این اختیارات  کنند. البته میتوانند آزادانه اختیارات مدیر را معین  کنند، می می

اند، به این امر مبـادرت   که بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده را محدود کنند و یا این
  توان دید: کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می

بینی کننـد کـه    رات مدیر یا مدیران را محدود کرده و براي مثال، پیشهرگاه شرکا در اساسنامه اختیا  .1
اسناد تعهدآور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابـل وثیقـه   
گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیرمنقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکا است. این شـروط در  

ها را رعایت نکند شرکت و شرکا مسؤول انجام دادن این  ه است و اگر مدیر آنالرعایمورد مدیر الزم
  شود. تعهدات نخواهد بود، بلکه خود مدیر مسؤول محسوب می

کـه   اگر اساسنامه دربارة اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر داراي اختیارات مطلق است؛ مشـروط بـر ایـن     .2
تیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیـارات مـدیر   اي بین شرکا و مدیر، اخ قرارداد جداگانه

توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صـورت، هرگـاه   را می
مدیر از حدود اختیارات قراردادي خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسؤول خواهد بود؛ اما ایـن قـرار   

  ).  264: 1387اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بالاثر است (اسکینی،  که بنا بر فرض، در
  
  شرکت تعاونی تولید و مصرف .4ـ2

هاي تعاونی از قانون تجارت ایران جدا شـدند   ، عمال شرکت1370هر چند با تصویب قانون بخش تعاون 
باشند،  هاي تجاري می ها همچنان جزء شرکت که آن شاید در موضوع این مقاله نگنجند ولی به دلیل این

  پردازیم.  ها نیز می به بحث در مورد آن
  بخش تعاون، به تفصیل معین گردید.  37ماده  محدوده اختیارات و وظایف هیأت مدیره در

  قانون بخش تعاون این اختیارات و وظایف عبارتند از: 37طبق ماده 
دعوت مجامع عمومی، اجراي اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط، نصـب و    

دیر عامل بـه مجمـع   عزل و قبول استعفاي مدیر عامل، نظارت بر عملیات وي و پیشنهاد میزان حقوق م
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عمومی عادي، قبول درخواست عضویت، اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضـا بـه یکـدیگر، دریافـت     
ها و  استعفاي هر یک از اعضاي هیأت مدیره، نظارت بر مخارج جاري شرکت تعاونی، رسیدگی به حساب

زنامه به مجمـع عمـومی، تهیـه    ارائه به بازرس یا بازرسان، رسیدگی به تسلیم به موقع گزارش مالی و ترا
ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی، تعیین نماینـده بـراي    ها و برنامه وتنظیم طرح

هاي داخلی، نمایندگی  ها شرکت دارد، تهیه دستورالعمل هایی که شرکت تعاونی در آن ها و اتحادیه شرکت
امضاي مجاز وانجام سایر اختیارات و وظایف بـه موجـب    قانونی شرکت تعاونی، تعیین و معرفی صاحبان

  مقررات و اساسنامه. 
  

  گیري نتیجه
هاي این قـانون نسـبت بـه قـانون      هایی داشته است. از مزیت گذار، نوآوري هاي سهامی قانون در شرکت

هاي سـهامی اسـت کـه مشخصـا و بـه       ، تعیین وظایف و اختیارات مدیران شرکت1311تجارت مصوب 
هاي تجاري، به صـورت کلـی ماننـد وکیـل و نماینـده       ولی در مورد دیگر شرکت ذکر شده استتفکیک 

 دانسته شده است. 
هـا،   هاي سهامی، به دلیل اهمیت سرمایه در ایـن شـرکت   هاي سرمایه باالخص شرکت اداره شرکت  

هـاي   کتهـاي اشـخاص از جملـه شـر     گذار بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به شرکت توسط قانون
گـذار در مـورد اداره    تري برخوردار است. اما متأسـفانه چـون قـانون   بندي دقیق تضامنی و نسبی، از پیکره

ها قوانینی وضع ننموده، افراد سودجو  هاي اشخاص و نحوه انعقاد قراردادها و معامالت مدیران آن شرکت
کننـد، بـا تشـکیل     ه مـی و مدیرانی که به لحاظ کسـب منفعـت شخصـی از ایـن اجمـال قـانون اسـتفاد       

هایی مانند شرکت با مسؤولیت محدود، در پوششی قانونی، اقدام به پولشویی و کالهبـرداري و ...   شرکت
هاي عظیمی  گردند و سرمایهزنند و در یک فرصت مناسب متواري مینموده و سود سرشاري به جیب می
شـار  قرسـانی بـه ا  رم در جامعه و آسـیب سازند که باعث افزایش نرخ تواز چرخه اقتصادي کشور خارج می

ناپذیر به اقتصاد کشور خواهد اعتمادي مردم به مدیران و در نتیجه ورود صدمات جبراندرآمد و نیز بیکم
هاي تجاري فقط متضمن خسارت و ضرر بـراي اشـخاص ثالـث     بود. اختصار قانون در مورد دیگر شرکت

  نبوده و گریبانگیر شرکا و مدیران نیز هست. 
هاي تضامنی دقیقاً به دلیل وجود مسؤولیت تضامنی، راه براي سوء استفاده مـدیر متخلـف    در شرکت  
کـه   هاي نسبی نیز از این قاعـده مسـتثنا نیسـتند زیـرا بـا ایـن       گذاران و شرکا شرکتماند. سرمایهباز می

ه مبلـغ بـدهی   چـ  شـود لـیکن چنـان   ها محدود می ها به نسبت سرمایه آن مسؤولیت شرکا در این شرکت
شرکت در اثر سوء مدیریت مدیران قابل توجه باشد که اغلب نیز چنین است، میزان مسؤولیت شرکا نیـز  

هاي سهامی نیز با وجود سیستم کنترلی و نظارتی که بر نحوه مـدیریت   قابل توجه خواهد بود. در شرکت
نیاز، مـدیران بـه سـوء اسـتفاده از     مدیران در اداره شرکت حاکم است، بازهم به دلیل کمبود قوانین مورد 

اعتبار و اطالعات شرکت پرداخته و با انجام معامالتی سودآور براي خود در پوشـش شـرکت، بـه کسـب     
عنـوان   زمان یک فرد بهمنافع غیر قانونی مبادرت نموده و گاه به دلیل عدم منع قانونی براي عضویت هم

تجـاري دیگـر، زمینـه بـراي سـوء      مدیره شرکتمدیرعامل و در یک شرکت تجاري و عضویت در هیأت 
  گردد. هاي شخصی توسط مدیر مهیا می استفاده
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چه مدیر متخلفی بـا اداره ناصـحیح    هاي تجاري، چنان همچنین باید اضافه کرد که در تمامی شرکت  
ی شرکت یا شرکا، براي پرداخـت کـل دیـون    یشرکت، باعث اضرار به اشخاص ثالث گردد، حتی اگر دارا

کشـد  ها طول می ها و حتی سال ها در کشور ما، ماه ت هم کافی باشد، به دلیل روند طوالنی دادرسیشرک
تا حکم و رأي پرونده، صادر شده و اجرایی گردد. در نتیجه، حتی اگر طلبکاران، تمامی طلـب خـود را بـا    

ه ماندن سرمایه شـان در  هاي دادرسی و ... دریافت دارند، باز هم به دلیل بلوک احتساب نرخ تورم و هزینه
النفع خواهند بود، چرا کـه افـرادي کـه پـا در عرصـه اقتصـاد فعالیـت        طول مدت دادرسی، مستحق عدم

هاي دقیق مالی داشته و دارند و با  ریزي هاي در گردش اقتصادي خود، برنامه کنند، حتما براي سرمایه می
ها یا قابل مطالبه نیست یا اثبات آن بـه   النفع آنکنند که البته عدم راکد ماندن آن سرمایه شدیداً ضرر می

  پذیر است. سختی امکان
عنـوان هیـات مـدیره و بـا      هاي سهامی به حکم قانون، باید توسط جمعی از مدیران بـه  اداره شرکت  

-ها چنین الزام قانونی ندارد و یک مدیر نیز مـی  انتساب مدیر عامل صورت پذیرد ولی اداره دیگر شرکت
ها بپردازد که این خود آسیب بزرگی است چرا که اقدامات فردي او در  صورت انفرادي به اداره آن تواند به

تضاد منافع شرکت و مدیر، حتما با در نظر گرفتن نفع شخصی خواهد بود و این نه تنها بـراي اشـخاص   
  هاي فراوانی خواهد بود.  ثالث بلکه براي شرکا نیز مستعد ضرر و مسؤولیت

  
  منابع
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  1n شایان اکبري
 

  مقدمه
هاي کیفري را نسبت بـه   هاي حقوق کیفري، تعدیل واکنش امروزه، با مدرن شدن سیستم

ي اساسـیِ کرامـت مـدار     ها از دو جنبـه  مجرمان شاهد هستیم. از این رو، ماهیت مجازات
  گیرند. بودن و سودمندي مورد ارزیابی قرار می

دانـان بـوده،    یکی از کیفرهایی که از دیر باز محل بحث و نقـد فیلسـوفان و حقـوق       
مجازات اعدام است. که همواره طرفداران و مخالفان فراوانی، در خصوص ابقاء یا الغاء آن، 

  اند. نظریات وافري عرضه داشته
باشد، قاچـاق مـواد    از جمله جرایمی که در سیستم کیفري ایران، مستوجب اعدام می    

فداران و مخالفان آن خواهد مخدر است. از این رو، نوشتارِ پیش رو در آغاز به نظریات طر
پرداخت و در ادامه به سودمندي یا عدم کارایی کیفر اعدام در خصـوص قاچـاق چیـان و    

  پردازد. فروشندگان مواد مخدر می
هاي آتی قرار است، مجمع عمومی سازمان ملل متحـد نشسـت    که در ماه نظر به این    

مـواد مخـدر و واکـاوي     اي بـراي بـازنگري در اهـداف و رویکـرد کنـونی خـود بـه        ویژه
توانـد   ي مهـم مـی   رویکردهاي جایگزین برگزار نماید، پرداختن هرچه بیشتر به این مقوله

  رافع برخی از ابهامات موجود در این زمینه باشد.
  

  درآمد
شود؛ چرا که بدون داشتن ایـن حـق، بهـره منـدي از سـایر       ترین حقِ انسان شناخته می حق حیات، مهم

باشـد. از ایـن رو،    حقوق، ممکن و متصور نخواهد بود. کیفر اعدام، مجازاتی است که سالب این حق مـی 
تـوان   مـی  ها رانده شده است. قرن هجـدهم را  ي نقد قرار گرفته و در خصوص آن سخن همواره در بوته
هاي تعدیل این مجازات دانست. ظهور فالسفه و نویسندگان قرن هجده و انتشـار آثـار    ظهور اولین بارقه

هاي اعدام  فلسفی و اجتماعی، در سختی روح قضات و مقننین آن قرن اثر کرد و محسوسا اجراي مجازات
  تا حدي کاهش یافت. 

شود؛ زیرا تـا آن   و به این خاطر نوآور شناخته می کند سزار بکاریا، حذف مجازات مرگ را پیشنهاد می  
لتـر و حتـا دیـدرو و ژان ژاك روسـو از کیفـر مـرگ دفـاع         زمان کلیه ي نویسندگان از سنت توماس تا و

                                                           
n  شناسی جزا و جرمدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق.  
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دهد کیفر اعدام هرگـز   تجربه قرون نشان می«). سزار بکاریا، ابراز داشت که 53، 1393کردند (پرادل،  می
  ). 71، 1389(بکاریا،  »رساندن به جامعه بودند، منصرف نکرده است مردمانی را که مصمم به آسیب

در طول این قرون، اندیشمندان متعددي یا به طرفداري از ضرورت وجود کیفر اعدام و یا به مخالفت   
  شود.  ترین دالیل آنان اشاره می اند. که براي پرهیز از اطاله کالم، اختصارا به مهم از ابقاي آن برآمده

  
  دالیل طرفداران لغو اعدام الف)

ي الهی اسـت و   . حیات، یک ودیعه2باشد  . سلب حیات انسان، عملی مذموم است و اخالقی نمی1
. عدم برقراري اصـل تناسـب میـان بـزه و کیفـر در ایـن       3سلب آن منحصرا در ید ایزد قرار دارد 

  . غیرقابل جبران بودن در صورت بروز اشتباه قضایی4مجازات 
  

  دالیل مخالفان لغو اعدامب) 
. اگر هیأت حاکمه، حق سـلب حیـات مجـرم را    2. ارجح بودن حیات اجتماعی در مقابلِ حیات شخصی 1

. اشتباه قضایی، در خصـوص  3ندارد، پس نباید حق سلبِ آزادي (اجراي کیفر حبس) وي را هم دارا باشد 
دام، مرتکبین با فراغ بال بیشتري دسـت  . با لغو اع4احکام سالب آزادي و تعزیر هم ممکن است رخ دهد 

دهند (چـون تحمـل    . برخی مجرمین، اعدام را به حبس ابد ترجیح می5زنند  به ارتکاب اعمال خویش می
  زجر و رنجِ ناشی از محبوس بودن تا پایان عمر را ندارند). 

پردازیم و کارایی یـا   یبا ذکر دالیل مزبور در خصوص چراییِ ابقا یا الغاي کیفر اعدام به گفتارِ دوم م  
  نماییم.  عدم سودمندي مجازات اعدام در خصوص مرتکبان جرایم مواد مخدر را بررسی می

درصد تولید تریاك جهان را به نام خود ثبت نموده و گستردگی  80همسایگی با کشور افغانستان که   
مخدر بـراي ایـران بـه همـراه      ي قاچاق مواد مرزهاي کشور، مصائب دوچندانی را، در راه مبارزه با پدیده

گذار در قبال مواد  ها قبل و بعد از انقالب اسالمی راه نماي قانون چه که سال داشته است. در این رابطه آن
مخدر بوده است، دادن امکان تعقیب و محاکمه متهمین جرایم مواد مخدر از طریق اعمال سیاست جنایی 

گذار ایران در قانون مبارزه  ). قانون229، 1380گلدوزیان، تشدید مجازات و سرکوبی و ارعاب بوده است (
هاي نامتناسب و سنگین باالخص اعدام، سیاست جنایی مبتنی بـر   با مواد مخدر، همواره با تعیین مجازات

هـا و   گیـري  ). اما با وجود تمام این سـخت 7، 1389سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است (اکبري، 
در رابطه با مرتکبان مواد مخدر، عمال شاهد آن هسـتیم کـه در طـی     1ت تسامح صفرپیاده نمودن سیاس

ها هم اضافه گردیده اسـت، بـه    سالیان گذشته، نه تنها از نرخ این مجرمان کاسته نشده بلکه به تعداد آن
ه کـ  باشد، درآمده است. ایـن  هاي جدي که کشور بدان گرفتار می نحوي که این معضل، به یکی از بحران

ي  هاي این حوزه نبوده است، شاید حکایت از قصـه  هاي کیفري، جوابگوي کژ روي چرا این قبیل واکنش
ي مبارزه با معلول به جاي علت را داشته باشد. بدین معنا که دستگاه عدالت کیفـري کشـور، در    پر غصه

هایی  ه مبارزه با معلولي پیشگیري و یافتن سرمنشاء جرایم، ب طی این سالیان، به جاي پرداختن به مقوله
ي معـاون   توان گفته اند، پرداخته است. صحت این مدعا را می هاي اصلی بوده که خودشان محصولِ علت

حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست که به صراحت اعـالم نمودنـد   
                                                           

  ترین کنش اعمال شدیدترین واکنش در مقابل کوچک  .1
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ي  ). دربـاره 3، 1393(میرمحمدصـادقی،   »مجازات اعدام براي قاچاق مواد مخدر بازدارنده نبوده اسـت «
اعدام همین بس که هرچه شمار اعدام افزایش یافته، آمار جرایم مربوط به مواد مخدر، از تولید گرفته تـا  

). این در 1، 1394فروش و توزیع و اعتیاد، نه تنها کاهش نیافته، بلکه روندي افزایشی داشته است (باقی، 
داشـتن آمـار بـاالیی از اعـدامیان، در طـی سـالیان گذشـته درمعـرض          ي حالی است که ایران به واسطه

المللی و نهادهاي حقوق بشري قرار گرفته است. حال آن که ایران، با پـیش   هاي بین هاي سازمان هجمه
گرفتن چنین روندي اتفاقا به طور غیرمستقیم سدي در مقابل بروز تبعات این پدیده و انتقال مواد مخـدر  

درصـد   80توان تـا   می« باشد. چندي پیش دبیر ستاد حقوق بشر ایران اعالم کرد بی میبه کشورهاي غر
  ).  1393(خبرآنالین،  »ها در ایران را با یک تغییر قانونی، کم کرد اعدام
با توجه به نظرات کارشناسان و تحقیقات انجام شـده، قاچـاق مـواد مخـدر در جامعـه، یـک پدیـده          

). بدین معنا که قربانیان این قبیـل اعمـال بـا هـدف نیـل بـه سـود        60، 1382اقتصادي است (حیدري، 
زنند. اعدام قاچاق چیان مواد مخدر چاره قطعی نبوده اسـت. زیـرا    اقتصادي، دست به چنین رفتارهایی می

تـر زنـدگی    کنند، بهتر و راحت مادامی که بتوان از راه قاچاق از بسیاري از شهروندان که کار و تالش می
). این تنها بخشی از قضیه است و در کنار این 60، 1382ا این پدیده مواجه خواهیم بود (همان، کرد، ما ب

هاي مافیایی و باندهاي سازمان یافته با هـدف کسـب سـودهاي کـالن در تمـام       معضل، امروزه دستگاه
تخدام خود ر جهان در اسسهاي مواد مخدر صدها نفر را در سرا اند. کارتل گیري داشته ها نفوذ چشم بخش

ي اموري مثل تأثیرگذاري بر افکار عمـومی   دارد که نه تنها در جهت پخش مواد مخدر بلکه حتا در زمینه
کنـد، فعالیـت دارنـد (میرمحمدصـادقی،      ها را تسهیل می یا تالش براي تدوین قوانین مناسب که کار آن

ي  گیرند، نـه سردسـته   قرار می ). بدین شکل، افراد کثیري که مورد تعقیب، دستگیري و مجازات2، 1379
چنین باندهایی، بلکه قاچاق چیان پایین دستی اند که شاید به ناچار و از روي استیصال و فقر به این قبیل 

شوند. و با اعدام قاچاق چیانی که دسته دوم و خرده پا هستند، قاچاق چیان اصـلی بـه    اعمال متشبث می
یابد. معلوم نیست مقنن ایران چگونه و با چه توجیهی بـراي   میدهند و این وضع تداوم  کار خود ادامه می

رد مواد مخدر که توسط افراد پایین دست واقع می شوند، مجازات سنگینی مثل اعدام وضع نموده  جرایم خُ
). به همین دلیل است که برخی کشورها، قـوانینی را در رابطـه بـا عمـل پـول      16، 1393است؟ (اکبري، 

اند تا با اشخاصی که قصد تطهیر عواید ناشی از ارتکـاب جـرایم مـواد مخـدر را      دهشویی به تصویب رسان
  دارند، به مبارزه و مقابله برخاسته باشند. 

کنند، عبارت است  دو توجیهی که طرفداران وجود کیفر اعدام براي قاچاق چیان مواد مخدر مطرح می  
. ایجاد تـرس از  2 ،الخصوص حبس ابد کیفرها، علی. کم هزینه بودن اعدام در قیاس با اجراي سایر 1از: 

پرورانند و بازدارنده بودن آن (معتقدند به  جرم، در مجرمین بالقوه که قصد ارتکاب این اعمال را در سر می
  هاست).  توان مانع بروز قصد مجرمانه شان شد؛ چرا که ترس از مرگ، باالترینِ ترس این واسطه، می

اي کامال مخالف به اثبات رسیده است. نتایج تحقیقـی   هزینه بودن)، نظریهدر رد توجیه نخست (کم   
انتشـار یافتـه اسـت، نشـان داده کـه       2002که توسط کمیسیون مطالعه حقوق کیفري اینـدیانا در سـال   

). از طرفی، با 86، 1391درصد بیشتر از حبس ابد است (مرادي و محمودي جانکی،  38هاي اعدام  هزینه
هایی را که دستگاه عدالت کیفـري   شود هزینه مرتکب به کار اجباري و انجام خدمات، میمحکوم نمودن 

ي جـرم   متقبل شده است، جبران نمود. و در خصوص توجیه دوم (بازدارندگی)، باید بیان داشت که قاطبه
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همـراه   اند که این روش تأثیر بسیار اندکی را در پیشگیري از جـرایم بـه   شناسان، بدین نتیجه نایل گشته
هاي سنگین به مجرمان، مانع تکـرار جـرم    بایست تحمیل مجازات دارد. اگر این نظریه کارایی داشت می

عنوان مثال، اولین اسکناس جعلی در انگلسـتان چنـد روز پـس از تعیـین      ). به15، 1393شد (اکبري،  می
، بعید است بتوان تصور ). به عالوه6، 1382مجازات اعدام براي جرم جعل منتشر شد! (میرمحمدصادقی، 
اند و براي ارتکاب بزه مستوجب اعـدام، فقـط    کرد در یک کشور متمدن، تعدادي مجرم بالقوه صف بسته

ي قابل ذکر در این مـورد، میـزان حتمیـت و     ). نکته8، 1382باشند! (همان،  منتظر لغو مجازات اعدام می
ه وضوح به چشم بیاید. یعنی هرچه کیفر سریع بایست ب قطعیتی است که در اجراي مجازات این جرایم می

). در سیستم قضایی 83، 1389تر و مفیدتر خواهد بود (بکاریا،  و بالفاصله در تعاقب جرم اجرا شود عادالنه
رویه از نهادهاي عفو و تخفیف مجازات، عدم  ضابطه و بی ي بی ایران به دالیل مختلف، من جمله استفاده

هاي کیفري، تا حد زیـادي   هاي شدید، کندي سرعت دادرسی اجراي مجازات تمایل بسیاري از قضات به
). واضح است که عدالت خوب 7، 1389ها متزلزل گردیده است (اکبري،  اصول حتمیت و قطعیت مجازات

  ). 55، 1393ي تبهکاران بپردازد (پرادل،  آن نیست که شدید مجازات کند، بلکه آن است که به همه
اي  الذکر، کیفرگذاري اعدام براي جرایم تعزیري، خالی از شائبه نیست. دسـته  ارد فوقدر کنار تمام مو  

هاي تعزیري از حیث شدت و میزان، به هیچ وجه نباید  فشارند که مجازات از فقها بر این باور نیز پاي می
نظـر آنـان، از   ). و بـه  61، 1392هاي حدي باشد (علی پور و حبیب زاده،  ي مجازات فراتر و یا حتا همپایه

منظر علم اصول نیز مجازات مرگ در تعزیرات جایی نداشته و به همین دلیل، لزوم بـازنگري در قـوانین   
  ). 62، 1392پندارند (همان،  کیفري را ضرورتی آشکار می

  
  نتیجه

با بیان مطالب مزبور، هویدا گشت که کیفر اعدام در خصوص قاچاق چیان مواد مخدر، کیفري کارساز 
دارنده نبوده است. لذا با پیشرفت علم جرم شناسی و به روز رسانی شدن برخـی قواعـد کیفـري،    و باز

صالح است که با دگرگون نمودن این نمط و بازاندیشی در سیاست جنـایی (خاصـه، سیاسـت جنـایی     
 تر بـه ایـن مقولـه انـداخت.     المللی پیش رفت و نگاهی ژرف  تر با قواعد بین تقنینی) مواد مخدر، همسو

لیکن، به جاي تاکید در استفاده از کیفرهاي بدنی سنگین که تا کنون مـؤثر واقـع نشـده اسـت، بایـد      
مرتکبان مواد مخدر را در مقابل دو امر حتمیت و قطعیت در امور کیفري قرار داد تـا از ارتکـاب جـرم    

(گلدوزیان، منصرف شوند. حتمیت در کشف جرم و قاطعیت در اجراي کیفر، متناسب با زیان اجتماعی 
). و در راستاي رعایت اصولِ تناسب، عادالنه بودن و انسانی کردن مجازات، مجازات اعدام 231، 1380

، 1393از جرایم مواد مخدر لغو و تعدیل گردد و حداقل محدود به جرایم سازمان یافته شـود (اکبـري،   
وسـل بـه اقـدامات فرهنگـی،     گیري از وقوع جـرایم بـا ت   ). به ویژه، توسعه مراکز بازپروري و پیش30

اقتصادي، اجتماعی و ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر و فساد در انصراف افراد از گرایش به قاچـاق مـواد   
  ). 232، 1380مخدر نقش مهمی دارد (گلدوزیان، 

ي تواند تا حدود قانون مبارزه با مواد مخدر، می 33تر به موارد مذکور در ماده  به عالوه، التفات افزون  
  در مسیر نیل به اهداف مطروحه در این زمینه یاري رسان باشد. 
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  1n زاده سهراب انوري
 
 در است. رسیده چاپ به »دوم یادکرد« عنوان تحت اي خاطره حقوق مدرسه وزین ماهنامه 100 شماره در

 چند مطلب نقل در لیکن است؛ حاصل هم یقین بلکه نیست، شکی تنها نه خاطره، آن نگارنده نیت حسن
  دارد. توضیح به نیاز که است موجود اساسی اشکال و ایراد

  
  وقع  اول: شرح ما

 ارائـه  بـا  و نمود مراجعه »)افاضاته دامت« زاده انوري مصطفی سید (آقاي پدرم به شخصی قبل سال چند
 و اسـت  خیابـان  فعـالً  و گرفتـه  قرار تعریض طرح در وي ملک عمده قسمت که شد مدعی مالکیت سند

 قسـمت  مـورد  در اسـت.  دیگـري  شـخص  تصـرف  در مترمربـع)  39 (حدود پالك همان کوچک قسمت
 اقامـه  مسـتحدثات  قمـع  و قلـع  و یـد  خلع خواسته به دعوي زمین، متصرف علیه پدر اتفاق به تر کوچک
 اخیـر،  دعوي به رسیدگی اثناي در گرفت. قرار رسیدگی مورد اصفهان اختالف حل شوراي در که نمودیم
 بـه  و مـا  موکـل  یـت طرف بـه  دادخواستی متصرف از وکالت به محترم، همکاران خوروش و جلیلی آقایان
 حقـوقی  محـاکم  تقـدیم  مرقوم پالك ترافع مورد قسمت رسمی سند تنظیم و انتقال به وي الزام خواسته
 ذکـر  دولتـی  هـاي  شرکت از یکی در امر پرونده محتویات ایشان، دعوي دالیل جمله از نمودند. اصفهان
 بـه  تا نموده اخذ شده یاد پرونده در را خود مستندات دادگاه، از گواهی اخذ با خواهان وکالي که بود شده
 هـم  مـا  براي جلیلی آقاي جناب توسط استنادي پرونده از مأخوذه مستندات روگرفت دارند. تقدیم دادگاه
 نیـز  را شـده  یـاد  مسـتندات  دفتـر،  در حضـور  ضمن تا نمودیم دعوت موکل از متعاقباً بود. گردیده ارسال
 کرده فراموش سن کهولت جهت به داشت اعالم مستندات، حظهمال با مشارالیه نماید. اظهارنظر و بررسی
 امـر  ایـن  ندارم. خصوص این در ادعایی بنابراین و ام کرده واگذار خواهان به را ملک قسمت این که بودم

 فروشـنده  االقـرار  حسـب  انتقال، به الزام خواهان دعوي حال هر به رسید. هم نامبرده امضاء به و مکتوب
 ایـن  بـا  رسـاندم.  جلیلـی  آقـاي  اطالع به رسیدگی، جلسه از قبل را مراتب که ودب صائب و صحیح ملک
 بر که است مربع متر 5/7 فقط موصوف ملک مقدار که شد معلوم کارشناسی و بررسی از پس که توضیح
 تجدیدنظرخواهی آن به نسبت موکل تأکید به بنا و یافت اصدار دعوي خواهان نفع به حکم اساس همین
   شد. قطعی و رفتنگ صورت هم

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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  که ذکر آن الزم است يموارد :دوم
 و جـو  و پـرس  بـدون  را مـورد  امثال اي خاطره که است حقوق مدرسه وزین مجله مسؤولین بر الف)

 حـال  بـه  مضـر  نهایتاً خاطرات گونه این چاپ بسا چه ننمایند. درج آن آزمایی راستی و بررسی
 تحقیق بدون ماهنامه، این در خاطراتی چنین نشر ادامه رسد می نظر به باشد. هم وکالت جامعه
 از را سـتون  این حذف فلذا شوند. متولد قریب و عجیب قهرمانانی آن، سقم و صحت پیرامون
  داند. می ضروري حاضر مجله

 شـرح  بـه  بعضـاً  و بـوده  تقـدیمی  دادخواسـت  پیوسـت  بعضـاً  ملک) خرید (مدعی خواهان مستندات ب)
  .است گردیده اعالم دادخواست

 اختالف صرفاً بلکه نبوده، میلیاردي و سنگین بسیار »خاطره« در مندرج ادعاي رغم علی مذکور دعوي ج)
 در کـه  اسـت  اصـفهان  شـهر  اطـراف  هـاي  خیابـان  از یکـی  در زمـین  مترمربـع  5/7 مقـدار  به راجع
  رسد. نمی هم نیم و میلیون هفت به آن قیمت وضع، ترین بینانه خوش

  دارم. آرزو روزافزون توفیق مجله، رکاراناند دست براي پایان در
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  1n دکتر علی رادان جبلی
 

دهـد. تخصـص یعنـی     قیاس میان مشاغل کار آسانی نیست؛ به خصوص در این روزگار که همه چیز بوي تخصص مـی 
حوزه انحصاري، یعنی پایان زمانه عالمگان و جامعان معقول و منقول، یعنی محـدودیت در کمیـت و توسـعه در کیفیـت     

ـتی، درسـت      ن علوم دقیـق. دانـش  علم. یعنی اگر حقوق خوانده باشی، تو را چه به ادبیات و دورتر از آ آموختـه حقـوق هس
  اند.   اما در حوزه طب چون دیگران عوامی. البته حرف بدي هم نیست، چرا که نقل و عقل هم به تأیید آن برآمده

دانستند  گونه نبود. کم نبودند حکیمانی متاله که طب هم می ها، حتی قریب به عصر ما، این در گذشته  
گفتند و خالصه، سختی ناسـوتی علـوم طبیعـی را بـا      گاه ذوقی داشتند، شعري می و البته نجوم و تاریخ.

کردند. با گردش روزگار به جاي بازار، دانشگاه شد مرجع ایجاد شغل  لطافت الهوتی هنر، نرم و مطبوع می
بحر هایی پراکنده در  هایی شدند جدا بافته و جزیره و کسب معاش. صاحبان حرفه در این نظام جدید تافته

هـاي دانـش راه    تخصص. این بار بسیاري از مشاغل از دل علوم جدید زاده شدند و چون هریک از شاخه
  ها کاري شده صعب و مستصعب.  رود، مقارنه میان آن خود را می

سر آن داریم که به مقایسه میان دو حرفه پرطرفدار طبابت و وکالت بپـردازیم و از آن میـان، مـوارد      
  اي حاصل آوریم.  دست داده، نتیجه ارق آن را بهفتشابه و ت

 مناسبات حاصل ندارد، بیشتر اي سابقه چنان وکالت. آدمی عمر اندازه به  است، شاید دراز طب پیشینه  
، جست: حاکمیـت قـانون   اروپا روشنگري عصر حکیمان نظرات در باید را اش است. ریشه جدید اجتماعی
  . مفاهیم گونه این و بشر حقوق
وانگهی، طبیب با عالم محسوسات سر و کار دارد و وکیل با جهان معقوالت طرف است. اولی مدد از   

هاي نو دارد، اما تسلیم محض ماشین نیسـت. اهـداف    جوید و دومی گرچه نیم نگاهی به فناوري ابزار می
  طبابت و وکالت نیز یکی نیست، اگر نگوییم مختلف است. 

ها نیز یکی از کارکردهـاي تطبیـق اسـت.     اقشه. اما نشان دادن تفاوتمن ها همه درست است، بی این  
  روي سخن در دو حرف است: موارد همگرایی و واگرایی این دو حرفه. 

در شرافت ذاتی طبابت و وکالت بحثی نیست. طبیب و وکیل امین مراجعین خود هستند. مردم اسرار  حرف اول:
اد خلق به سالمت نفس صاحبان این دو شغل شرط ضـروري ایجـاد   دارند. اعتم مگوي خود را به آنان عرضه می

دهد و سـالمتی خـود را بـه     وکیل با دیگران است. بیمارتن خود را در اختیار طبیب قرار می - تعامل میان طبیب 
  نهد.   زند. موکل نیز زمام امور مهام زندگی را خواه مال باشد یا آبرو، به کف وکیل می دانش و تجربت او گره می

                                                           
n وکیل دادگستري، استادیار دانشگاه.  
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ها ندارد. مگر نه این است که در قسـم   وکیل ارزشی کمتر از دانش آن ـصداقت و درستکاري طبیب    
بنـدد و متعهـد    هاي معنوي ترجیح داده شده است. یکی خود را بـه بقـراط حکـیم مـی     نامه هردو، ارزش

گردد جـز   شود که از آلودگی شغل طبابت به امیال نفسانی بگریزد و دیگري در پیشگاه خدا متعهد می می
  حق قدمی برندارد. عدالت و احقاق 

مردم نیازمند خدمات این دو هستند اما مراتب نیاز در نزد خالیق یکسان نیست. هستند کسانی که در طول   
کنند، اما بعید است که بنی آدم محتاج دارو درمان نشـده باشـد. هرجـا     اي به وکیل دعاوي نمی عمر خود مراجعه

کنـد، هرکـه باشـد     مند و وقتی دردگریبان مریض را رها نمیبیماري باشد، علم طب حاضر است. بیمار یعنی درد
شود مثـالی بـراي عقـد     یب میبگیرد. این است که گاه قرارداد میان بیمار و ط غنی یا مستمند سراغ مطب را می

خواهنـد و او را در رداي سـاحري    هاي حقوق. بیماران جان به لب رسیده از طبیب معجزه می مضطر در دانشکده
چـون و   ه دستان شفابخش دارد. بدین قرار، مردم در مقابل طبیب خاموش و مطیع اند. سخن او را بـی بینند ک می

گشایند. اما در برابر وکیل دعاوي وضع طور دیگري اسـت: از خـود نظرمـی     پذیرند و لب به اعتراض نمی چرا می
ان در نظـر و افتـراق وکـیالن در    کنند. چرا؟ شاید اتحاد نسبی طبیب خواهند و محاجه می دهند، از وکیل دلیل می
تأثیر نیست. درست است  گمان قلمرو متفاوت طب و حقوق بی گیري دو گانه شده است بی رأي باعث این موضع

دارد و نباید بـه   که تجزیه خون و دیگر مایعات بدن، اگر صحیح صورت گیرد، پرده از بیماري صاحب علت بر می
کنند. بلـه   دارد، خرده گرفت اما گاه وکال بر سر محکمات حقوقی نزاع میوکیل که چنین آالتی دقیق در اختیار ن

یابند که در پشت سر این همـه تضـاد، منـافعی پنهـان اسـت و گـاه        مردم عوام هستند اما از روي غریزه در می
مطامعی. پایداري و قوام قواعد حقوقی مانند گزارهاي علوم محسوس نیست، اما وقتی بـراي آن کـه از صـاحب    

داریـم؛ سـرخوردگی    شود، چه انتظـار مـی   هاي علم حقوق تکذیب می ترین بنیان ق، موکلی ساخته شود، اصلیح
اي بـه طبیبـان داده اسـت. ایـن      موکل و بدبینی نسبت به جامعه وکـال. احتیـاج همگـانی نـوعی غـرور حرفـه      
شـود بخشـی از ایـن     یها هم مـ  استعالجویی شغلی تنها در مقابل عوام نیست، بلکه شامل ارباب دیگر تخصص

بیند از این رو نه تنها مـال   جنت مکانی، ذات شغل طبابت است. بیمار مرگ و زندگی خود را در دست طبیب می
شود، که هر نـامالیمتی از طبیـب معـالج     العالج گزاف می دهد و حاضر به پرداخت حق را فدیه سالمتی خود می

  ار امتنان نیز کند.  خود ببیند، لب از لب باز نکرده، سهل است که اظه
ها نیز دامن صاحبان مرض را گرفته بود.  این گردن فرازي طبیبانه ویژه این زمان نیست و در گذشته  
کند و آرزوي دوري تـن محبـوب خـود از آفـت بیمـاري را       که حافظ شیرازي گالیه از ناز طبیبان می این

وري هرچه بیشتر مردم از صـنف طبیبـان   داشته، نشان از صدق مدعا دارد. این گزند اجتماعی که باعث د
ترین دلیل، تهدیدات دائمـی   شده، تاکنون به درون هسته اصلی جماعت وکیل راه نیافته است. شاید مهم

است که متوجه کیان صنفی وکالت شده است. وقتی شمشیر داموکلس نفی استقالل، بر فراز سر وکیل در 
با این همه، گاهی وکال با اشـاره بـه چنـد سیاسـتمدار     ماند.  در گردش است فرصتی براي خودنمایی نمی

انـد، در مقـام    بزرگ خارجی دوران معاصر که در کارنامه خود اشتغال به وکالت دعاوي را هم ثبـت کـرده  
هـاي   هـاي ظهـور چنـان چهـره     رساند، چه زمینـه  آیند. و البته افتخاري که سودي به ما نمی تفاخر بر می

گنجد. در ایران تنها رجل قابل اعتناي پنجاه سال اخیر  ها نمی غلی آنشاخص جهانی فقط در چارچوب ش
جمهور فعلی است، او هـم بیشـتر در کسـوت یـک روحـانی       که پروانه وکالت به نام او صادر شده، رئیس

هـاي سیاسـت    پذیر است اگر، وکـالي بیشـتري پابـه عرصـه     شود تا وکیل. این ضعف جبران شناخته می
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وقفه سیاستمداران بکاهنـد. بـاري، طبیـب درد از     برجایگاه قانون، از عهد شکنی بیگذاشته و با پافشاري 
شـباهت بـه طبابـت نیسـت،      دهد. وکالت بی زداید و وکیل روان نگران موکل را آرامش می جان بیمار می

  آورد.  چون رفع اضطراب و پریشانی از روح در خلجان موکل، میان دو شغل. وجه اشتراك پدید می
چاه تفاوت میان حرفه طبابت و وکالت عمیق است. عمق زیاد ناشی از سابقه متمایز، اهـداف   :حرف دوم
ها، جوالن  هاي علمی ناهمسو و راهبردهاي نامتقارن دو شغل است. پرداختن به هریک از این جدا، روش

  یم. کند، بهتر است کوتاه و گزیده به تماشاي تفاوت ساختاري میان دو شغل بنشین قلم را زیاد می
خسار یا بار زبـان، راز از مهرسربسـته بیمـارمی    ربنیان طب بر دانش تجربی استوار است. چه آن موقع که رنگ   

یب به درون کوچکترین منافذ بـدن  بساخت و چه حاال که دست افزار ط اي سبب بیماري را بر مال می گشود و قاروه
شالوده طب بر ابزارمندي جدید بناشده و دسـتاوردهاي بـزرگ و    یابد، نشان از تکیه طبیبان به ابزار دارد. انسان راه می

آور تجهیزات بوده است. امروزه بیشتر از آن کـه نگـران    االبدان در سده کنونی، حاصل توسعه حیرت ساز علم شگفتی
ها داریم. واقعیت این است که هـوش مصـنوعی    عدم حذافت طبیبان باشیم، دلهره از عدم دقت ماشین زیردست آن

مدد وسیله ممکن نیست. بـا وصـفی کـه     زار برفطانت ذاتی صاحب آن پیشی گرفته و دیگر تشخیص و درمان، بیاب
هاي علمی و حضور فناوري. ترکیـب مناسـب و بـه جـاي ایـن دو، از       اي است از آموخته آمد، دانش طبیب مجموعه

یب به دقـت و تشـخیص بـه موقـع     آموخته طب، معالجه گري هوشیار و البته موفق خواهد ساخت. اشتهار طب دانش
  شود.   میخواهد و خطاي او هم در همین چارچوب تحلیل  چیزي بیش از این دو نمی

گونـه. او در مقابـل فرآینـد     اما در این کرانه از دانش غرقه در اعتباریات است، وضعیت وکیل دعـاوي دیگـر    
گیرد که دادرسی نام دارد. وکیل جزیی است از یک مجموعه مرکب. دانش حقوق در وکالـت   اي قرار می پیچیده

انـد، امـا در    و تـالیف صـاحب آوازه   شاه کلید نیست. بوده و هستند اساتید و صاحبان نظرانی که در کـار تـدریس  
کسوت یک وکیل خوش ندرخشیده و دولت حضورشان در این شغل مستعجل بوده است. دیگر در این سو، تـن  
ساکت و بیمار مطیع در اختیار نسبت تاهر چه معالج بگوید، صاحب درد بشنود و فرمان برد. وکیل مـدعی بسـیار   

همواره وکیل را یارخصم دانسته و شکسـت و ناکـامی خـود را از    ، طرف مقابل موکل است که اول مدعیدارد: 
هـاي وکیـل،    هـا و نوشـته   بیند. این مدعی در مقابل وکیل است و براي خنثی کردن گفتـه  چشم او پر رنگ می

گیـرد. رویـارویی دو وکیـل کـه هـردو       ساکت نیست و گاه همکاري از جنس همان وکیـل را بـه خـدمت مـی    
کند، بس دیدنی است. صنعت سینما  جدل در اختیار دارند و به منابعی واحد استناد میهایی یکسان را براي  روش

و به خصوص هالیود، مدیون شکار لحظات بگومگوهاي داغ وکال و سخنان آتشین آنان در دفاع از موکل اسـت.  
شـمارد.   م میو یا مزاح 1دستگاه بزرگ دادگستري است که با امکانات بسیار، گاه وکیل را خار چشم مدعی دوم

                                                           
اعتمادي ارباب قضا به جماعت وکیل، سابقه طوالنی دارد. شاید به اندازه تأسیس عدلیـه. عبدالـه مسـتوفی کـه در عصـر       بی  .1

 1322شرح حال زندگی خانوادگی خود را در کتاب چنـد جلـدي تحریـر کـرده در سـال       پهلوي اول قاضی دادگستري بود و
رویه  نویسد: امروز هم به واسطه نارسابودن ماشین عدالت و بعضی از احکام بی هجري شمسی (زمان تألیف کتاب) چنین می

که وکال به منظور تحصیل درآمـد   ر اینروند. مگ اي قضات مردم تاکارد به استخوان نشان نرسد، به عدلیه نمی رود به پاره می
ها را از راه اغرا به جهل فریفته باشند من در ایامی که قاضی بودم از این قمـاش دعواهـا کـه جـز      زیاد و پیدا کردن کار، آن

ها را با خارج کردن وکالي طرفین از محکمـه و   اي نداشت زیاد دیدم که چند  فقره آن تراشی وکال هیچ اصل و ریشه دعوي
چند کلمه صحبت با اصحاب دعوي فی المجلس به صلح ختم کرده و امضا از طرفین گرفته و وکـال را بـا کـار خـتم شـده      

ب رنگشان سـیاه  ضمواجه کردم. عجب آن که وقتی آقایان وکالي با وجدان را بعد از مصالحه به محکمه خواستم از فرط غ
 )101، صفحه1388شارات زوار چاپ ششم شده بود ( شرح زندگانی من، عبداله مستوفی، تهران انت
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رسـد. رابطـه    داوري دعوي نیز بر عهده کارگزار متعین این سازمان است که با گردش قلم او کار به سرانجام می
نیـاز از توضـیح    میان وکیل و دادرس از جنس رقابت نیست نه حال و هواي خاص خود را دارد که وصف آن بـی 

م اندیشه است و مناظرات صاحبان انظـار هـر نظـر    نیست: علم حقوق از مقوله اعتباریات است، عالم حرکت مدا
ور اسـت و بـه هـر روي، بیشـتر     شـه پشت بر مبنایی استوار دارد و جزمیات کمتر به آن راه یافته. حرف از قول م

هاي متکی به منطـق صـوري    سخن از قول اقوي است تا قطعی راه رسیدن به نظر صواب از میان بحث و جدل
ت دارد، خاصه آن که نظر به بزرگی انتساب یافته باشد. بر خالف طـب کـه دسـت    گذرد. آراي پیشینیان حرم می

هـایی را دارد   شوار نیست، قلمرو وسیع علم آراء گذشتگان حکـم قنـدیل  دهاي علمی سابق دشوار  شستن از یافته
کـه   هـایی  رود. سـنگ  ها می هاي گران، امکان درهم کوبیدن آن استوار بر سقف معرفت بشري که تنها با سنگ

شاید هر قرن یکبار از بازوان پرتوان بزرگی دیگر رها شود. این است که در غوغاي تفسـیرهاي مختلـف و گـاه    
رق عـادت اسـالف کنـد،    خشود. اگر دادرس تعبیري جدید از قانون نماید و  متضاد از متون، کار وکیل سخت می

شود. هسـتند   ی ناگشودنی بر کار وکیل زده مییا دلیلی را که وکیل معتبر و کافی تلقی کرده، نارسا بشمارد، گره
شـمارندرابطه   ترین اساتید حقوق را یک نظر محسوب کرده و آن را به هیچ مـی  دادرسانی که آراي پرمایه پرآوازه

دادرس و وکیل نباید یک طرفه معنا شود. وکیل چراغدار راه طوالنی وصل قاضی بـه مقصـد در شـب ظلمـانی     
  رمت چراغدار را نباید شکست.  حاي خاطر است. چراغ و ه دلی هاي ذهن و دو تردید

الوکاله داده و امیدها به اندیشه و عمل وکیل بسـته   طرف قرارداد با وکیل است، آن که حق مدعی سوم
است. اگر وکیل او را در دعوي کامیاب نسازد، یارسابق، خصم الحق خواهد شد. آن کـه وکیـل را دیـروز    

شکست را عقیم و جهت نبوده که  داند. بی خواند، روز بعد از ناکامی او را بار خاطر می همراه و یارشاطر می
اند. در کشمکش بعد از شکست هم، موکـل محـروم از موفقیـت،     پیروزي را فرزند هزار پدر و مادر نامیده

گیرد. موکل سابق  تقصیر عدم کامیابی را را متوجه وکیل ساخته و براي جبران حرمان، از وکیل انتقام می
  قضایی و ... خدا رحم کند. شود آماده نزاع، به هر صورتش انتظامی،  خصم تمام عیاري می

کوتاه سخن آن که طبیبان غیر از امتیازات مادي بیشتر، از عاملی دیگر در زندگی شغلی خـود    
کنند و آن آرامش شغلی است. سرشـت شـغل وکالـت     برخوردارند که وکیالن کمتر آن را لمس می

اشـد. کسـی   ب چنان است که دغدغه، تشویش و نگرانی میهمان همیشـگی ذهـن وروح وکیـل مـی    
هاي بسیار. خمیرمایه  تواند منکر این واقعیت شودکه وکالت شغل پر دردسري است و با حاشیه نمی

هاي خود غلبه بر تمنیات خود  آن تنازع است با دیگران و گاه با خود، نهیب بر خود جدال با خواهش
هایی که مدام بـه   کند، با تمامی غم با وجود همه این بارهاي گران که بر پشت وکیل سنگینی می

هـاي درون، حرفـه وکالـت     نگرانـی  آیند و با حضور همـه غوغاییـان بیـرون و دل    مبارك باد او می
شود، هرگاه دست صاحب حقی را که به سوي او دراز شده،  حالوت نیست. اجرت کار گواراي می بی

د، آن هنگام کـه در  فشارد و رها نکند. و البته کام وکیل بیشتر شیرین خواهد بو بگیرد، بفشارد، می
دفاع از حق با تمام وجود به پا خواسته، ترك میدان نکرده، عرصه را بـه باطـل تنـگ و وي را بـه     

کسـان   محاق برده است. شورآفرینی و جذابیت وکالت دیدنی است وقتی وکیل به قصد دفاع از بـی 
دل ساخته است. شداید ان انداخته و رنج جدال با باطل را به گنج دفاع از حق بسپنجه در پنجه ناک
جویند و مگرنه آن کـه   که آب گوارا را در زیر سنگ سخت می دار. و مگر نه اینایگذرا هستند و ناپ

ان مع العسر یسرا ایم آن وعده به فرج بعد از شدت شده   .گونه که: ِ
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  1n دکتر غالمرضا طیرانیان
 

مرد متقاضی است یا زن، کدامیک برآورنده طالق دیگري است. کدامیک بستانکار است و کدام بـدهکار.  
مردان در برابر زنان ذلیل اند یا زنان در برابر مردان، یا هر دو خواهان و نیازمند به دیگري، آیا نیاز سـبب  
پذیرفتن ذلت است. حکم طبیعت و فطرت در باره زن و مرد چیست. مردان دربـاره زنـان و زنـان دربـاره     

  کند؟ اندیشند. کدام طالب سلطه بر دیگري است و کدام دیگري را مدیریت می مردان چگونه می
بـین  ها پیوند زناشویی، با جدایی و گسستن پیونـد   در میان سالی و در کهنسالی، پس از گذشت سال  

زن و مرد، کدام برنده است و کدام بازنده. هریک چه امتیازاتی را از دست داده و هریک در چـه موضـعی   
قرار دارد. قوت و قدرت مرد در چیست. آیا این قوت و قدرت منشاء حق است براي مردان و سلب حق از 

یک دیگري را درك کند. دادند، تا به شایستگی هر ها چندي تغییر جنسیت می زنان. اي کاش مردها و زن
  دادند؟ آیا در این صورت عقیده خود را تغییر نمی

قطع نظر از این و آن و قطع نظر از قدرت و ضعف و از دارا و ندار و زشت و زیبا، بیاییم به یـاري    
عقل بدیهی به مفهوم انتزاعی (مرد) و (زن) بیندیشیم. کبر و خودپرستی و حب ذات را فراموش کنیم، 

عادل و منصف و مهربان باشیم و دست برداریم از تفسیر و تحریف مبهامات و متشابهات به  اي لحظه
سود خود و مرد در موضع قدرت نگوید حق طالق فقط در دست من است. زن نیز اگر در موضع قدرت 

طرف را  شخصی بی .گفت: طالق بدون موافقت من هرگز. قضاوت با کیست، با غالب یا مغلوب بود می
زن انسان است و مرد نیـز انسـان، هـردو مسـاوي، زاینـده از       .ان یافت که نه زن باشد و نه مردتو می

  نفسی واحد. 
من انسانم، تو انسانی، او انسان است و همه ما انسان. انسـان اگـر قـوي شـود، ضـعیف را سـرکوب         
شـود   ر آن کس میخواهد و اگرناتوان ناگزیر جیره خوا کند و همه چیز را براي خود و شخص خود می می

کند و سلطه او را برخود و ذلـت را   که صاحب قدرت، شوکت و ثروت است، خود را به قدرتمند نزدیک می
 و کنـد. غالـب اسـتیالي خـود     گوید و باسلطه بر دیگران، خود را از پستی مبري می پذیرد و تملق می می

ر چنین است که یکی  یپذیري خود را در پوششی از الفاظ زیبا و ظاهر فریب م مغلوب سلطه آرایند که مقد
ها همه بندگان او. ببینید کالم وحی را در باره انسـان کـه    خود را خدا پندارد و دیگر انسانو فرعون شود 

  رها از ایمان و عمل صالح است:
                                                           

n وکیل دادگستري.  



  
 

27 

ار. آدمی ستمکار و کافر نعمت است.  • وم کفَّ لُ انَ لَظَ نس نَّ اإلِ   )34سوره مبارکه ابراهیم آیه (إِ
ولًا. همانا انسان ستمکار و نادان است.  • ه ا ج وم لُ نَّه کانَ ظَ  )72سوره مبارکه احزاب آیه (إِ
وال ً. آدمی تا بوده شتابزده بوده است.  • ج 11سوره مبارکه اسرا آیه (کانَ االنسانُ ع( 
ور. انسان ناسپاس است.  • کفُ انَ لَ نس نَّ الْإِ  )66سوره مبارکه حج آیه (إِ
نْ • نَّ الْإِ ور مبِینٌإِ فُ کَ  )15سوره مبارکه زخرف آیه (. آدمی آشکارا ناسپاس است. سانَ لَ

کند، ظالم و نادان و ناسپاس است و بـا   گونه که براي تصاحب منافع و منابع حیات شتاب می این یو از انسان  
چه را مایل است به چنگ آورد، آیـا انتظـار خویشـتنداري داریـد. انسـان و       بتواند آن وارجسم قوي و ذهن کارآمد

رود، مگـر در پنـاه ایمـان و عمـل      انسانیت با این اوصاف رذیله غرق در خسران و زیان است و رو به سقوط می
بـر اسـت. دشـوار    اي کـه جهـاد اک   دهد به مبارزه برخیزد، مبارزه صالح، با نفس خود که فرمان به بدي و ظلم می

است با خود مبارزه کردن و برخود غالب شدن. آن کس که طالب و عاشق حق است و معنی و عظمـت حـق را   
دهد چون قـوي   خود اجازه نمیبه دهد و  درك نموده، براي عینیت بخشیدن به آن هرگز هراسی به خود راه نمی

 کند: در برابر خود پرستی دعوت می صبراست به حقوق ضعیف تجاوز نماید، بلکه خود و دیگران را به 
نِ الرَّحیمِ م الرَّح مِ اللَّه بِس  

وا تَ قِّ وح الْ وا بِ اصو تَ و ات ح ال وا الص لُ م عوا و ذینَ آمنُ ا الَّ لَّ رٍ. إِ ی خُس ف انَ لَ نس نَّ الْإِ رِ إِ ص ع رِوالْ بالص وا بِ ص  
انسان خود شناس و خداشناس شریف است. او انسان را آفرید. او زن را براي مرد و مرد را بـراي زن    

حرمتی به  حرمتی به مرد بی حرمتی به او است. بی حرمتی به زن بی آفرید. او از روح خود بر آنان دمید، بی
  اوست. 

مـرد  «بگویـد:   1314سـال   قـانون مـدنی ایـران مصـوب     132حرمتی به زن نیست که ماده  آیا این بی  
مانند فرشی که روزي نفیس و زیبا خوش نقش و نگـار  » تواند زن خود را طالق دهد هروقت که بخواهد می
  تواند فرش فرسوده را به دور اندازد! و پس هروقت بخواهد و اراده کند می، شد هدزبود و صاحب فرش دل

کنـیم   اندازیم و کار را بر او مشکل می هنر کردند و بر زنان منت گذاردند که ما سنگ پیش پاي مرد می  
): 1381گونـه اصـالح کردنـد (درسـال      قانون مدنی را این 1133تا به راحتی نتواند شما را طالق دهد و ماده 

» تقاضاي طالق همسـرش را بنمایـد  تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه  مرد می«
تواند زن خود را طالق دهد و اگر در تقاضاي خـود اصـرار ورزد، دادگـاه     یعنی بازهم مرد هروقت بخواهد می

قادر به ممانعت از او نخواهد بود، حتی اگر طالق مستلزم ظلم بر زن و فرزندان خانواده پس از جدایی باشد و 
ند. یعنی مرد نیاز به اثبات عسر و حرج خود ندارد و بـه زبـان یـا بـه عمـل      ها مبتال ک آنان را به انواع سختی

دهم تا از زندگی مـن   المثل او را هم می دهم، اجرت ام. مهریه قبلی را می گوید: من هوس زنی دیگر کرده می
  المال است! خارج شود، مسؤولیت حمایت از زن مطلقه با بیت

عهدات خود پس از طالق، چه بسـا زنـان را آزار دهنـد تـا     مردان ستم پیشه براي تسهیل در ایفاي ت  
چه در توان دارند ببخشند و جان خود را از قید مرد ظلـوم و   المثل و هر آن ناگزیر شوند مهریه خود، اجرت

کفور و عجول نجات دهند. چه لذت بخش است مرد بودن، اگر ایمان به حق نباشد! ایمان نیـز اختیـاري   
  را با اکراه مؤمن نمود. ال اکراه فی الدین. توان مردي  است و نمی

وزن کنید استدالل مردانی را که چون آیه و حکم صریحی در کالم وحی نیافتند که حـق  و بسنجید   
  اند: تفسیر مبهمات چنین فرموده درطالق را به مردان سپرده باشد 
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را مـورد خطـاب قـرار     مردانکه طالق با مرد است خطابات قران است: در آیات متعدد  دلیل بر این«  
طور که در  فرماید: ان طلقتم النساء /طلقتمو هن. در این آیات خطاب به مردان است، همان دهد و می می

ا طاب لکـم، فـانکحو هـن بـه اذن     نکاح نیز خطاب به مردان است مثل، اذا نکحتم المؤمنات، فانکحوا م
یعتاً حق طالق از آن کسی است که در موقـع ازدواج  توانیم این نتیجه را بگیریم که طب هن. از این میاهل

رفت. در کالم فقها آمده است: الطالق بید مـن   رفت و به اصطالح به خواستگاري زن می به دنبال آن می
دست کسی است که در ابتداي ازدواج دست زن را گرفت و با او ازدواج کرد. از نظر  اخذ بالساق. طالق به

که از ابتداي خلقت همیشه بر اسـاس فطـرت خـدادادي مـردان بـه دنبـال        قانون طبیعت نیز چنین است
اند، از این رو  تعبیر دیگر مردان طالب وزنان مطلوب بوده بهرفتند و  ازدواج با زنان به خواستگاري آنان می

  قد ازدواج رفته است. عشود که به دنبال  حق طالق به کسی داده می
«... ون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران تصـریح شـده اسـت:      پس از انقالب اسالمی در مقدمه قان  

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشـکیل  
اصلی حرکت تکاملی رشد و پاینده انسان است، اصل اساسی بوده و فـراهم کـردن    سازِ خانواده که زمینه

  مقصود از وظایف حکومت اسالمی است.  امکانات جهت نیل به این
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئ بودن) و یا (ابزار کار بـودن) در خـدمت اشـاعه      

هاي  مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادري در پرورش انسان
باشد و در نتیجه پذیراي مسـؤولیتی   هاي فعال حیات می مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان

  » دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود. خطیر در
ند و افتخار کردند زنان از این کرامت واالتر و دیرینه که لگد مال شـده بـود و خـانواده را    دمسرور ش  

ده مردان ظلوم و کفور و جهول و عجـول و هـوس   بنیادي مستحکم احساس کردند که از این پس به ارا
کردند که پس از انقالب نیز خانواده تنها به اراده مرد متالشـی شـود و    باز متالشی نخواهد شد. باور نمی

مقام قضایی نیز این اراده را بپذیرد و زن که در خانواده در حد شـیئی و ابـزار کـار ارزش داشـت پـس از      
أمین هزینه ادامه حیـات نـاگزیر شخصـیت خـود را نیـز بفروشـد و زن ازحـد        ویرانی نهاد خانواده براي ت

وسیله مرد اخذ شده تبدیل به شریک و سـهیم زنـدگی مشـترك گـردد و در حـق طـالق        بهکه » سابق«
  مساوي و به مانند مردان باشد! 

هیچیـک  اند. آیـا   کنند بانوانی که به سمت نمایندگی در مجلس شوراي اسالمی انتخاب شده چه می  
الطالق بیـد مـن اخـذ    «اند. آیا آنان معتقدند حدیث عمیقاً راجع به حق طالق بررسی فقهی و عملی کرده

کنند. آیا آنان نیز معتقدند قانون طبیعت و فطرت  همان معنی که مردان تفسیر می ه معتبر است ب» بالساق
الل آن فاقـد هرگونـه نقـش و    کند که زن در عقد نکاح سهیم باشد، ولی در انح خدادادي چنین حکم می

که مرد بـه   نگران باقی بماند تا مرد هر وقت خواست خانواده را از موجودیت ساقط کند، فقط به دلیل این
دهد که تنها بر  خواستگاري. چه کسی به خود حق می یاکند  رود. نکاح حق ایجاد می خواستگاري زن می

  اساس توهمات خود قانون طبیعت را کشف کند؟
دان، داراي سابقه طوالنی در قضاوت و وکالـت دادگسـتري    عنوان یک حقوق بزرگواران، آیا به من به -

فرمایید در منابع فقه اسالمی ؛ قرآن، سنّت، اجماع و عقل در باره حق طالق و بال قید مـرد   اجازه می
  به جستجو بپردازم؟
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باید باال مدت سابقه با دان ماهر  حقوقدان را چه رسد به استنباط و استخراج احکام فقهی.  خیر، حقوق -
د باشد و به فتواي مرجع خود عمل کند، بی القولنـد کـه     چرا. مراجع همگی به اجماع متفقو چون  مقلّ

 مرد هر وقت بخواهد حق دارد زن خود را طالق دهد نیازي به جستجو نیست. 
انـدیش و از همـان عقـل    زادیهی به روز اسـت، ولـی آ  دان فققدانان مدعی هستند حقو برخی از حقوق -

باشد و اگر فقیـه   (مستقالت و استلزامات عقلیه) بدیهی که یکی از منابع فقه تشیع است، برخوردار می
را تواند احکام نکاح و طالق  فهمد و آزاد از قید مرد بودن و یا زن بودن می نباشد، عاقلی است که می

 استنباط و ارزیابی کند. 
نباشد، چون درس حوزه نخوانده و به درجه اجتهاد نرسیده، ممنوع از مداخلـه  دان عاقل باشد یا  حقوق -

به خود زحمـت ندهیـد کسـی     .در احکام فقهی است و استنباط او در هر حال فاقد اعتبار شرعی است
 دانان را بپذیرد و االّ تکفیر خواهد شد.  حق ندارد عقیده شما حقوق

ـ اجازه فرمایید استنباط خود را عرض کنم،  - ز سـنت  آیـه صـریحی از کتـاب الهـی یـا حـدیثی ا       ااگر ب
ن داشت در برابر آن تسلیم و نظر خود را مسترد و با توالسالم مغایر معصومین علیهم استغفار  وه بت بی

اي  کنیم، آیات مربوط به نکاح و طالق. هیچ آیـه  آغاز می وحیجویم. از کتاب  بري میتاز عقیده خود 
کنیم  حال بررسی می» تواند زن خود را طالق دهد. مرد هروقت بخواهد می«نبود که صریحاً بفرماید: 

مردان را مخاطب قرار داده است، آیاتی را که دلیل سلب حق طالق  ،آیاتی را که درباره طالق و نکاح
 دانند.  (در حالت یسر) از زنان می

نَّ .1 کوه سم أَ نَّ فَ ه لَ نَ أَج لَغْ اء فَب النَّس م قْتُ لَّ رَارا       وإِذَا طَ نَّ ضـ ـکوه سم وف والَ تُ رُ عـ م نَّ بِ وه رِّح سـ و وف أَ رُ عـ م بِ
وا ... هرگـاه زنـان را طـالق داد    زُ ه اللّه اْ آیاتو ذُ خ فْسه والَ تَتَّ م نَ لَ د ظَ قَ ک فَ ل لْ ذَ ع ن یفْ م واْ و د عتَ یـد و  لَّتَ

یا به نیکو وجهی رها سازید و آنان را به قصد وجهی نگه دارید  نیکومهلت ایشان سرآمد یا آنان را به 
و ستم کردن نگاهشان ندارید و هرکس که چنین کند به خویشتن سـتم کـرده اسـت.     نزیان رساند

 )231سوره مبارکه بقره آیه (رید. یآیات خداوند را به ریشخند نگ
2.  ه واْ بیـنَ رَاضَ نَّ إِذَا تَ ه اجو ز نَ أَ ن ینکح نَّ أَ وه لُ ضُ ع نَّ فَالَ تَ ه لَ نَ أَج لَغْ اء فَب النِّس م قْتُ لَّ وف ... و  وإِذَا طَ رُ ع م م بِـالْ

هـا   چون زنان را طالق دادید و مهلت ایشان سرآمد مانع نشوید که به نکاح مردان دیگر که بـین آن 
 )232سوره مبارکه بقره آیه (یند ... رضایت حاصل شده در آ

لَ .3 نَّ ع وه ع متِّ رِیضَۀً و نَّ فَ ه واْ لَ رِضُ فْ و تَ نُّ أَ وه سم م تَ ا لَ اء م النِّس م قْتُ لَّ ن طَ لَیکم إِ ع اح ره  الَّ جنَ عِ قَـدوس م ى الْ
ح م َلى الْ ا ع ق ح وف رُ ع م الْ ا بِ اع ره متَ د رِ قَ قْت م لَى الْ عینَ. اگر زنانی را که با آنونایـد و   ها همبسـتر شـده   س

 ریـزي در خـو  به چاید، ولی ایشان را  اید طالق دادید گناهی نکرده اي براي ایشان مقرر نداشته مهریه
سوره (بهرمند سازید، توانگر به قدر توانش و فقیر به قدر توانش. این کاري است شایسته نیکوکاران. 

 )236مبارکه بقره آیه 
م ... و اگـر پـی    .4 رَضْـتُ ا فَ م فص رِیضَۀً فَن نَّ فَ ه م لَ رَضْتُ د فَ نَّ وقَ وه سم ن تَ لِ أَ ن قَب نَّ م وه م قْتُ لَّ ن طَ ش از وإِ

سـوره مبارکـه   (اید به آنان بپردازیـد.   چه را مقرر نموده همبستر شدن ایشان را طالق دادید نصف آن
  )237بقره آیه 

دةٍ   یا أَیها الَّذینَ آ .5 نْ عـ لَـیهِنَّ مـع ا لَکمنَّ فَموهسلِ أَن تَمن قَبنَّ موهطَلَّقْتُم ثُم نَاتؤْمالْم تُمنُوا إِذَا نَکحم 
اید چـون بـا زنـان مـؤمن نکـاح       تَعتَدونَها فَمتِّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سرَاحا جمیلًا. اي کسانی که ایمان آورده
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ها نباید به نفع شما عده نگه دارند کـه   از آن که با آنان همبستر شوید طالقشان دادید. آنکردید و پیش 
   )49سوره مبارکه احزاب آیه (به سرآرند. پس آنان را برخوردار کنید به نیکوترین وجه رهایشان کنید. 

هـا و بـا    به دقت توجه کنیم به این آیات درباره طالق و نکاح با دقت در کلمات عربـی و معـانی آن   .6
ترجمـه کـه   بـه  آیات را بخـوانیم و اگـر    ترجمهمراجعه به کتب لغت و اگر با زبان عرب آشنا نیستیم 

و نکاح تنها  تقدیم شده اطمینان ندارید به ترجمه متفاوت رجوع کنیم. آیا از این آیات راجع به طالق
شود که: مـرد هـر وقـت بخواهـد      یقین این معنی استخراج می وچون به مردان خطاب شده، با قطع 

تواند زن خود را طالق دهد. آیا این آیات براي القاء این معنی نازل شده که مردان تفسیر ایات را  می
 بر عهده گرفته و از آن به نفع خود حق بالقید طالق را استخراج نمایند؟

برم به خداي غفار و رحیم از این گفته خود: آیا لفظ و کلمات نزد خداوند محدود و کمیـاب بـوده تـا     پناه می .7
پس از طالق قرار دهد؟ اگر اراده  ،تکالیف مردان سانگزیر معناي مطلق حق طالق را در الفاظ مربوط به ان

خود را طالق دهد بازهم پناه بـر خـدا،    قت مرد بخواهد بال قید بتواند زنو خداوند بر آن تعلق داشت که هر
توانست حق مرد را صریحاً بیان فرماید تا مردان ناگزیر نشوند از خطاب آیات به خود مـدعی شـوند    آیا نمی

رفـت و بـه اصـطالح بـه      طبیعتاً حق طالق از آن کسی است که در موقـع ازدواج بـه دنبـال آن مـی    «که: 
وزن این قانون طبیعت را که آقایان در توجیـه حـق طـالق مـرد     ؟! ارزیابی کنیم »رفت. خواستگاري زن می

از نظر قانون طبیعت نیز چنین است که ابتداي خلقت همیشـه بـر اسـاس فطـرت خـدا دادي      «فرمایند:  می
شـود   رفتند ... از این رو حق طالق به کسی داده مـی  مردان به دنبال ازدواج با زنان به خواستگاري آنان می

 لذا بایدبراي اثبات ادعاي خود پاسخ و دلیل ارائه فرمایند که:» ازدواج رفته است.که به دنبال عقد 
ده است که در تمامی اقوام و ملل جهان همواره مـردان  رچه کسی با ارائه مستندات تاریخی ثابت ک ،اوالً

 اند؟ رفته طالب و زنان مطلوب بوده و تنها مردان به دنبال عقد و ازدواج به خواستگاري می
دهد که بدون موافقت زن  میبه مردها برفرض که چنین باشد، اگر خواستگاري این برتري و حق را  ،انیاًث

هروقت خواست او را طالق بدهد تنها به دلیل نزول ایات خطاب به مردان (اذا طلقـتم ...) پـس بایـد بـه     
خواسـتگاري او رفتـه کـافی    .) نیز خواستگاري براي اجبار زن به نکاح با مردي که بـه  .. دلیل (اذا نکحتم

باشد و مرد بتواند زن دلخواه خود را اجبار به زوجیت با خود کنـد و عـدم رضـایت زن و خـانواده او مـانع      
  اعمال این حق نباشد. زیرا فرقی نیست در خطاب مردان در طالق و در نکاح!

تقوي است که چون خود را  ایمان و بی بیثالثاً، این قانون طبیعت نیست. این قانونِ طبیعت خودپرست مردانِ 
  تـر سـلطه   خواهند بر زن که به مانند آنان انسان است، ولی در نیـرو ضـعیف   کنند، حتی می قوي احساس می

  آنکه خود حتی در عسر و حرج باشند! بازي به سوي زن دیگر روند، بی یابند، او را رها کنند و براي هوس
این خدایی که عزیز (مقتدر) و حکیم است و حکمت او، امر به تحکیم خانواده نموده، بار دیگر پنـاه   ،رابعاً

بر او، آیا نیاز دارد در برابر طبیعت خودپرستی که خود به مرد داده است (فطرت خـدادادي) تسـلیم شـود،    
دسـت تمنـا و    بهامت، سامان کردن زنان را بدهد سپس به ند نخست به مردان حق فروپاشی خانواده و بی

ي که خود به او برتري داده درخواست کند: یا زنان را به نیکو وجهی نگهدارید و یابه زبان خواهش از مرد
ها ببخشید کـه   نیکو وجهی رها کنید، به آنان زیان نرسانید و ستم نکنید و به قدر توان خود چیزي به آن

گونـه تفسـیر و تعبیـر آیـات رحمـانی       ست شایسته! اینچند روز یا چند هفته درمانده نشوند و این کاري ا
  ادبی و جسارت نسبت به حق تعالی.  عنوان انسان است و بی نادیده گرفتن کرامت زن به
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  حرمتی به اوست.   حرمتی به انسان، مرد باشد یا زن بی روح خود بر آنان دمید. بیاز آفرید، او انسان او مرد و زن را   
اگرچه کوتاه در حوزه یا دانشگاه درس اصول فقه دینـی و روش اسـتخراج   آن کس که چند صباحی،   

معتقد شـود کـه شـارع و    و بداند  احکام را از منابع شرعی فراگرفته بشرطی که با دقت خوانده باشد، باید
گذار حکیم است و احکام مبتنی بر عقل و اراده وبراي تحقق منظور و مقصودي است کـه در نـص    قانون

 باشـد و یقینـاً هیچیـک از    عنی در مقام برقراري حق و تکلیف براي پیروان شرع و قانون میبیان شده، ی
گویی و گمراه کردن مکلفان را ندارند، لذا حکم راباید از منطوق کـالم اسـتخراج    مقنن قصد ابهامو شارع 

ط احکـام بـر   ل اسـتنبا نمود و استنباط از مفهوم الفاظ و کلمات تابع قواعد مسلمی است که در علم اصـو 
  ها مدون و پذیرفته شده است.  داللت عوامبناي عقل و ان

ها را آموخته باشند، ثانیا ً موظفند تصریح نمایند این آیات  ، اوال باید انواع داللتلذا مفسرین کالم خداوند  
هاي منطقی بر مبناي: حق طالق براي مردان و محرومیـت زنـان از ایـن حـق،      بر اساس کدامیک ازداللت

آیات به مـردان (ان طلقـتم النسـاء. اذا     خطاب داللت دارد. آیا ما مردان باید به خود اجازه دهیم که به صرف
نماییم، در حالی که این حق و اختیار مطلق طالق در دسـت  طلقتموهن) این معنی را استخراج  طلقتم النساء.

  ی از خود ساخته بیش نیست! مردان، در الفاظ و کلمات سازنده آیات مزبور نیامده است، بلکه حق
هاي  علت تفسیر نادرست آیات الهی، مستند به طبیعت هپس اگر به واقع مسلمانیم باید مراقب باشیم ب  

ریم: فمن اظلم ممن افتري علی اهللا کذبا لیضل الناس بغیر علـم.  یمردانه، در ردیف قوم الظالمین قرار نگ
العبور  دنیا و زندگی زناشویی کوتاه است و متاع 144انعام آیه  ان اهللا الیهدي القوم الظالمین. سوره مبارکه
  باید در اندیشه زندگی در دنیاي جاویدان بود!

ایـن   .انـد  که از فرمایش پیامبر اسـالم (ص) نقـل کـرده   » االطالق بید من اخذ بالساق«و اما حدیث:   
  انیاً از نظر اعتبار و سندیت آن. حدیث از دو جهت قابل دقت و بررسی است: اوال ً از نظر معناي حدیث. ث

اند دست) یعنی پاي کسی را دربند خود کردن به  از نظر لغوي (اخذ بالساق = گرفتن پا و برخی گفته .1
عبارت حقوقی و فقهی یعنی شخصی را به تعهد و تکلیفی پاي بند کردن ولی برخی مردان به اقتضاء 

عتاً حق طالق از آن کسی است که در موقع ازدواج طبی«اند:  گونه تعیبر نموده جنس خود حدیث را این
  »رفت. میبه دنبال آن رفت و به اصطالح به خواستگاري زن 

اگرعقیده این بزرگواران رابپذیریم نه تنها مردان بدلیل خواستگاري اولیه حق دارند به صـرف تمایـل     
شخصی خود زن را طالق دهند، بلکه به لحاظ خواستگاري زن باید به قبول ازدواج نیز پاي بند باشد، در 

تـر از   هـم وعـده ازدواج (کـه م  «فقهی و طبـق نـص صـریح قـانون مـدنی:       احکامحالی که به صراحت 
کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین براي موقع  خواستگاري است) ایجاد علقه زوجیت نمی

ازدواج مقرر گردیده، پرداخت شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد، مادام که عقد نکـاح جـاري نشـده،    
او رامجبور به ازدواج کرده و یا از جهت تواند به هیچ وجه  توانند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی می

 قانون مدنی).  1035(ماده » صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
لذا خواستگاري حتی به تعبیر آقایان (اگر اخد بالساق خواستگاري تلقی شود) هیچیک از زن و مرد را در   

نه پذیرفتن حق طالق پس ازازدواج بـراي مـرد    کند نه پاي بند به ازدواج ناخواسته برابر دیگري پاي بند نمی
گردد عقد نکاح است نه وعده نکـاح و   مرد و زن در مقابل یکدیگر می بندي چه سبب پاي به تنهایی. بلکه آن

بندي زن به قبول طالق یکجانبه مرد پس از نکاح. نکـاح یکـی از مصـادیق برجسـته لفـظ العقـود و        نه پاي
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نیز و یه اول آسوره مبارکه مائده » یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود«فرماید:  یمشمول این آیه شریفه است که م
البر من امن باهللا والیوم االخـر ...  «ه: فو آیه شری 34و بالعهد ان العهد کان مسؤوال. سوره مبارکه اسراء آیهفاو
از نظر فقهی و قانون از عقـود  . یعنی عقد نکاح 177سوره مبارکه بقره آیه ...» دوا هون بعهدهم اذا عافمولا و

باشند، مگر با رضـایت   عاقدین مجاز به انحالل آن نمیتالوفاء است و عقد الزم آن است که هیچیک از م الزم
  قانون مدنی)  219کی از علل قانونی و شرعی عقد را فسخ نمایند (ماده یبه یا یگدیگر آن را اقاله 

این معنی استنباط میشود که هرکس عهد مشروع خـود   و از مسؤولیت در برابر عهد مصرحه در آیات  
منـدان بـا ایمـان را اکیـداً از     دباشد خداوند خر را نقض کند نزد خداوند ناظرو حاکم بر بندگان مسؤول می

ابِ ا«... ار مقرر فرموده است:الدء سو و بعهد منع نموده و براي آن سوء الحسا ضنق لْب واْ األَ لُ و کرُ أُ ذَ ا یتَ م نَّ
نَ      الَّ یخْشَـوـلَ و ن یوص رَ اللّـه بِـه أَ مـ ا أَ ونَ م لُ ینَ یصذ اقَ والَّ میثَ ونَ الْ ضُ د اللّه والَ ینقُ ه ع ونَ بِ م  ذینَ یوفُ هـ ب ر

ـ       رَ اللّـه بِ مـ ا أَ ونَ مـ عـ ه ویقْطَ اقـ د میثَ ع ن ب م اللّه د ه ونَ ع ضُ ذینَ ینقُ ابِ والَّ سالح وء ونَ س افُ ـلَ  ویخَ ن یوص ه أَ
وء الدارِ.  س م ه لَ نَۀُ وع م اللَّ ه ک لَ لَئ و رضِ أُ ی األَ ونَ ف د یفْس25و21و20و19سوره مبارکه رعد آیات (و(  

چه را خداوند بـه   شکنند و آنان آن کنند و پیمان نمی خردمندان کسانی هستند که به عهد خدا وفا می  
ترسند و از سختی بازخواسـت خداونـد بـیم     و از پروردگار خود می دهند پیوستن آن فرمان داده، پیوند می

چه را خداوند به پیوسـتن آن فرمـان    شکنند و آن دارند و کسانی که پیمان خود را پس از استوارکردن می
  هاي آن جهان نصیب آنان باد.  هاست و بدي ت بر آنکنند لعن سلند و در زمین فساد میگ داده می

ها یعنی بنیاد جامعه بشري آثـار   ش روز افزون تعدد زوجین مطلقه و فروپاشی خانوادهآیا به واقع افزای  
از این طرز تفکر نیست که مرد بتوانـد   راستیباشد و  ها نمی سوء و از مصادیق اشاعه فساد در میان انسان

  هر وقت خواست زن خود را طالق بدهد و هیچ مقام حاکم و ناظر بر آن نباشد. 
بین زوجین و خداوند است که او تأکید بر وصـل و عـدم قطـع آن فرمـوده اسـت. آیـا        ازدواج میثاق  

د به خواست ندست مردان که حتی با فقدان عسر و حرج و جهات معقول بتوان سپردن مطلق حق طالق به
ها را نابود کنند از نوع فساد و نقض عهدي نیست کـه   یک جانبه خود زن خویش را طالق داده و خانواده

عقالي انسـانیت بـه    دهم، الم وحی تا این اندازه بر آن تأکید شده است. من این سؤال را پاسخ نمیدر ک
هـا نیـز    کنند آن نظر می برداري از کتاب مقدس الهی علیه فرمان خدا اظهار دهند که با بهره کسانی پاسخ 
  الحساب و سوءالدار! بترسند از سوء

نه و زنانه پاي بند به اصـول اسـالمی اسـت، زمـانی بـه      هاي مردا یک مسلمان واقعی دور از طبیعت  
کند کـه بـه صـدور آن از     السالم اطمینان و به آن عمل می  روایات منتسب به معصومین علیهم احادیث و

توان کالم معصومین را تفسیر نمود. استناد بـه ایـن روایـات     ت یقین نماید و با تردید نمیاناحیه آن حضر
مورد ادعا داللت منطقی و اصولی داشته باشند. البته چنـین احـادیثی بـا آیـات      وقتی پذیرفته است که به

  الهی معارضه نخواهد داشت. 
با روایتی که حضرت امام صادق (ع) از قـول نبـی اکـرم نقـل     » الطالق بید من اخذ بالساق«حدیث: .2

ایـوب یریـد ان    ن اباأ) صبلغ النبی («آن حدیث از این قرار است:  .اند در تعارض جدي است فرموده
ی حـدیث مزبـور   یاز سـو » نی اثـم عاهللا (ص) ان الطالق ام ایوب تخرب. ی یطلق امراته و تقال رسول
مرسل است و حدیث مرسل روایتی است که از وسط یا آخر سلسـله  روایات (الطالق بید) از مصادیق 

  ي یا بیشتر حذف شده است:اور کروایان، ی
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ویددر سند حدیث (الطالق بید) فردي بنـام فضـل بـن مختـار     گ می الضحاء الکامل فی«ابن عدي در  •
 شود.  پذیرفته نمیاز او وجود دارد که حدیث 

الزوائد گفته است که در سند حدیث مزبور فردي بنـام فضـل بـن مختـار دیـده       جمعمی نیز در محیث •
 الحدیث است. او ضعیفشود که  می

 برد.  الحدیث نام می عنوان منکر المیزان از فضل بن مختار به ابن حجر عقالنی در لسان •
دانند و معتقدنـد چـون    و بسیاري این حدیث را مخالف آیه مبارکه: یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود می  

الزامی است و  بندي زوجین به آن عقد ازدواج مبتنی بر ایمان و عقل و شرع است به صراحت این آیه پاي
که » ال«عمل کرده است زیرا  قرآناگر در صورت فقدان عسر و حرج مرد زن خود را طالق دهد، خالف 

الجمع است و تخصیصی نیز بر آن وارد  العقود تأکید بر جمیع . تسار بر سر کلمه عقود آمده که جمع مصد
نکاح از عقود مذکور در آیه دوم سوره نشده و نکاح نیز از مصادیق مسلم (العقود) است، ادعاي خروج عقد 

 مبارکه مائده، اجتهاد در مقابل نص کتاب الهی و باطل است. 
توصیه به معاشرت مرد با زوجه خود به صورت معـروف (برخـورد نیکـو)     نساءاز سوره مبارکه  19آیه   
ـ   می ک جانبـه از  نماید. چنین معاشرتی در زندگی عادي بر زوج واجب شرعی است و از آنجا که طـالق ی

شود و تـاروپود زنـدگی زوجـه     طرف زوج فاقدعسر و حرج سبب تشنج و اضطراب در جسم و روح زن می
یهن علو لهن مثل الذي «) که تصریح دارد: 228کند، مخالف است با آیه مبارکه سوره بقره ( رامتالشی می

ـ ن الللـرج «آن: صـص  ختساوي حقوق زوجـین و تنهـا م   ومماثلت که داللت دارد بر » بالمعروف یهن عل
به صورت فرد استعمال شده فقط حاکی ازیک حق است نه بیشـتر و  » درجه«است که چون لفظ » درجه

آن، حق رجوع مرد است در عده طالق رجعی و حتی این درجه هرگز جنبه معنوي ندارد و رجحان حقیقی 
  . 13ره مبارکه حجرات آیه سو» کمیان اکرمکم عند اهللا اتق«بین زن و مرد تنها بر اثر تقوي است: 

ها از هر حیث تشابه  در حقوق زوجین این نیست که باید بین حقوق وتکالیف آن مماثلتالبته معناي   
باشد. به عبارت دیگر در برخی از احکام زوجه ارجحیت یافته مانند مهریه، نفقـه کـه زوج پرداخـت آن را    

  و دیه ارجحیت دارد. باید بر عهده گیرد و زوج در بعضی احکام مانند ارث 
گـردد. اگرچـه بـین حقـوق و      لذا تعادل و ارجحیت متقابل زوجین منجر به برابري حقوق ایشان مـی   

  تکالیف زوجین تشابه و انطباق وجود ندارد. 
مرد توصیه اکید شده در زندگی عادي و حتی در طـالق رجعـی بـا    ه برحسب بسیاري از آیات قران مجید ب  

. بـا زنـان   19سوره مبارکه نساء آیـه  » عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن«همسر خود رفتار نیکو داشته باشد: 
 مـرد در حـالی کـه خـود در    اگر رفتار نیکو داشته باشید حتی اگر شما را از آنان خوش نیاید. لذا با این تأکید الهی 

گردد؟ که این رفتـار نـه    موجب آزار جسمی و روحی او نمی ،عسر و حرج نباشد بتواند همسر خود را طالق بدهد
تواند رفتار خود را مبتنی بر  نیست، بلکه نشانه رفتار منکر و ناروا است و مرد نمی» رفتار معروف«تنها از مصادیق 

  حکم شرعی محسوب نماید بلکه افترایی ظالمانه به حریم مقدس اسالم است!
کنند در مسأله طالق و تفوق مرد بر زن از سـوي خداونـد مـورد     احساسو از زنان تصور  تا بسیاري  

  اند.  ظلم قرار گرفته
اند (اذا طلقتم، ان طلقتم، و ان  درست است، در اکثر آیات مربوط به طالق، مردان مورد خطاب واقع شده  

» حصـر « باشند، ولی هیچیـک از آیـات مزبـور در مقـام     طلقتموهن) زیرا نوعاً مردان در طالق پیش قدم می
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مخاطب به مرد و داللت بر جواز مطلق براي مردان نیست که هروقت حتی بـدون قـرار گـرفتن در عسـر و     
حرج حق داشته باشند همسر خود را مطلقه نمایند. طالق براي زنان موجب عسر فعلی و عسر بالقوه اسـت و  

سـوره بقـره تصـریح نمـوده      185شوند، در حالی که آیه  هاي ناروا می سختیدچار عادي زندگی  اعاشهبراي 
این قاعده در تمام احکام الهی جاري است و شامل مرادان » العسر کمب و الیسر و الیریدبکم اهللا  یرید«است 

همسر خـود را طـالق دهـد    » یسر«شود. در نتیجه اگر مرد آزاد باشد حتی در حالت  و زنان بطور یکسان می
برخالف اراده و حکم خداوند عمل نموده است لذا نظر به مماثلت حقوق زن و مرد در شـرع مقـدس اسـالم    
مرد نیز مثل زن تنها در حالت عسر و حرج حق دارد بدون جلب موافقت زوجه خود، او را طالق دهد و احـراز  

  عدالت باشد. عسر و حرج چه در مورد زن و چه در مورد مرد با مرجع قضایی است که واجد شرط 
اند در ارزیابی و اعتبار روایات، مالك عرضه به آیات قـران   السالم فرموده از آنجا که اهل بیت علیهم  

بوده و به دیوار بزنید، پس در مورد حدیث. نکریم است و اگر روایتی با آیات الهی در تعارض باشند، معتبر 
اي در تأییـد ایـن    هیچ آیـه  ،و با جستجوي در آیات (الطالق بید من اخذ الساق) نیز باید میزان قران باشد

  حدیث یافت نشد، بلکه آیات بسیاري در معارضه با این روایت است که ذکر آن گذشت. 
انسان، همان انسانی که ظلوم، جهول، عجول و کفور اسـت، داراي دو شخصـیت متفـاوت اسـت: شخصـیتی        

داراي خوي تجـاوز و ظلـم و خودپرسـتی اسـت، بـه ماننـد شـیر        ن تسلیم به آن باشد، بدون استثناء وحیوانی، که چ
که حیوان برخالف انسـان چـون    وحشی با قدرت خود در جنگل و بیابان حیوانات ضعیف را میدرد و میخورد، جز این

سیر شد، آرام گیرد و شخصیت دوم انسان شخصیت ایمانی و رحمانی انسان است برخاسته از روحی کـه خداونـد از   
بنـدي بـه خویشـتنداري در     النه بودن تمامی احکام الهی و پـاي دعاو ایمان به  دمیده: ایمان به خالق یکتا خود بر او

  هاي خداوند است و براي حفظ حیات و بقاء انسان.   برابر خوي حیوانی که این نیز بال شک از داده
هایی دیـو   ی انسانهاي واال و مقدس که گویی هرگز خوي حیوانی در آنان نبوده و گاه گاهی انسان  

تمایل بـه  م تر از حیوان و اکثریت میان این دو گاهی اي از انسانیت نبرده حتی پست صفت که گویی بهره
کننـد و گـروه دوم جـز ظلـم      تمایل به خوي انسانی. گروه اول هرگز ظلـم نمـی  مخوي حیوانی و گاهی 

  اند.  کنند و گروه میانه تابع تعلیم و تزکیه نمی
هاي حیـوانی انسـان را قـانون طبیعـت و فطـرت       یژگیپردازها و که بعضی نظریه فتی استجاي شگ  

ها را مجوز و علت صدور حکم الهی و تجاوز به حقـوق هـم نوعـان خـود      خدادادي شناخته و این ویژگی
تواند هر وقـت   کنند که چون مرد بر حسب طبیعت خود طالب است و زن مطلوب پس مرد می معرفی می

شـد بـه    دلـزده بت به مطلوب به پایان رسید و نیازي به آن نداشت و مطلوب کهنه و میل در طلب او نس
  خود حق دهد که با طالق او را به دور اندازد. نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار. 

حال اگر هیچ یک از دالیل و نکاتی که عرضه شد براي معتقدین به حق مطلق مرد در طالق قابـل    
  ان اصرار ورزند که: قبول نباشد و همچن

دست مردان است و زنـان   خطاب برخی از آیات الهی در مورد طالق به مردان، دلیل سپردن طالق به -
  اند.  مورد خطاب قرار نگرفته

حدیث: الطالق بید من اخذ بالساق همچنان معتبر است و ضعفی در آن وجود ندارد و با وجـودي کـه    -
شود و منظور از اخذ بالساق همان خواسـتگاري   مردان میکلمه (من) که مطلق است، منحصراً شامل 

 برد.  گیرد و به خانه خود می است که مرد دست زن را می
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تعلق حق طالق حتی در حالت (یسر) به مردان مستند به اجماع فقها است و اجماع از منابع فقه است  -
 و قبل از عقل. 

پرسیم، در برابر قاعده نفی ضرر و قاعده نفی  المت قرار نگیریم، ولی میمپذیریم که مورد  ما نیز می  
نفـی   راکـه اراده خداونـد عسـر     شود چه پاسخی دارند مگر نه این ظلم که شامل تمام احکام الهی نیز می

 ))185ه بقره آیه کسوره مبار(العسر کم ب اهللا بکم الیسر و ال یرید کند (یرید می
ظلم نازل شده است که هر حکم جایزي را اگر همراه ظلم  مذمتآیه در  260در کتاب الهی بیش از   

شمارد، آیا اگرطالق زن به اراده آزاد نبود و  ایز میجباشد منع و هر منعی را اگر مالزمه با ظلم داشته باشد 
و جامعه انسانی شود بازهم جایز است که مرد هر وقت خواسـت زن   فرزندانب عسر و ظلم براي زن، بس

  خود را طالق دهد و هیچ مرجع و مقامی نباشد که این حق را از او سلب نماید. 
آیا نه مگر اینست که اگر شخص یا گروهی سخنانی را که به ایشان گفته شد دگرگـون کننـد سـتم      
  اند و به عذاب الهی دچار خواهند شد: کرده
  )59یه مبارکه (سوره بقره آ ظلمو رجزاً من السماء بما کانو یفسقونالذین  فبدل
(سـوره  ظلمو منهم قوال غیر الذي قیل لهم فارملنا علیهم رجزاً من السماء بما کـانو یظلمـون   الذین  فبدل
  )162ه اعراف آیه کمبار
دهد بااستناد به حکم الهی انسانی به انسان دیگر ظلم کند و این انسان است  هرگز خداوند اجازه نمی  

  کند.  که خود به خویشتن ظلم می
الناس شیئاً و لکـن النـاس انفسـهم    ) ان اهللا الیظلم 40(سوره مبارکه نساءآیه  یظلم مثقال ذرهاهللا ال  ان

ه صریحاً منع شده اگر مالزمه با ظلم داشته باشد جـایز  چ) و حتی آن44(سوره مبارکه یونس آیه  یظلمون
خداونـد بلنـد کـردن     148آیه  (سوره مبارکه نساء البهر بالسوء من القول االمن ظلمشود: الیحب اهللا  می

  صدا را به بدگویی دوست ندارد مگر از آن کس که به او ستمی شده است. 
پس تردید نباید کرد که اگر مرد با بهره از حق طالق همسر خود را رها کند و سبب ضرر و ظلم شود   

  این حق از او سلب خواهدشد. 
شـرافت   عقل بدیهی است که انسان به عقـل  تجلیاتنفی ظلم نه تنها از احکام الهی است، بلکه از   

  یافت اعم از مسلم و غیر مسلم. 
ه وجدان عمومی جامعه است و حـق دارد در  یندقاضی پاك، عادل و عالم به احکام الهی و قوانین نما  

هر مورد که استفاده مرد از حق طالق سبب ضرر وظلم نسبت به زن و فرزندان مشـترك و حتـی باعـث    
صـاحب حـق در امـر طـالق     معه و فساد در زمین گردد، مرد را از اعمال این حق ممنوع سازد. ظلم بر جا

فقط زوجه نیست. از اعمال حق طالق یکجانبه اگر ظلم در جامعه گسترش یابد، ایـن حـق بایـد از مـرد     
ي محکم است در برابر تمـامی حقـوق،    نفی ضرر و نفی ظلم بهسلب گردد.  عنوان قاعده سلیم فقهی سد
شود، در صورتی قاضی بر آن صحه  هایی که با موافقت زوجین در مراجع قضایی مطرح می حتی در طالق

  گذارد که یقین کند موافقت زن با طالق ناشی از اکراه و اجبارزن نبوده است.  می
اء حـق بـانوان   انـد بایـد در احیـ    زنان باتقوایی که با سمت نمایندگی از ملت ایران به مجلس شوراي اسالمی راه یافته  

ـند و نیـز وظیفـه حقـوق      نفـی  تالش کنند و در اندیشه اصالح قوانین بر اساس احکام الهـی و   دانـان و   ظلـم و ضـرر باش
وکالي دادگستري است که با آگاهی از ظلم در حق زنان در اکثر مـوارد در ایـن بـاره بیندیشـند و راهـی بـراي بطـالن        

  ».  مهرم حالل جانم آزاد«از فرهنگ ایران رخت بربندد که  المثل هاي ظالمانه بیابند تا این ضرب طالق
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  1n کیا امید عارف
 

  مقدمه
و کرامـت انسـانی    2مقاله قصد داریم تا ضـمن بررسـی مفـاهیم حاکمیـت قـانون      در این
هاي فیلسوف آمریکایی لون فولررا نیزدر این خصوص نقد و بررسـی نمـاییم. لـون     دیدگاه

ها در مورد حاکمیت قانون درکتـابش بـا    ترین تحلیل اي فولر با ارائه یکی ازبهترین و حرفه
به شهرت رسید وي معتقـد بـود کـه حاکمیـت      3هاي حقوقی) نام اخالق در حقوق (ارزش

ورتاً موجب ارتقاء کرامت انسانی خواهد شد. قبل از ورود به بحث اصلی به نظـر  قانون ضر
کـه یکـی از    رغـم ایـن   رسد ذکر مواردي هم در مورد فولر الزم باشد. لون فـولر علـی   می
رود  هاي سنگین در بین فالسفه حقوقی انگلیسی زبان در قرن گذشته بـه شـمار مـی    وزنه

فه حقوق شناخته شـده نیسـت عمـده شـهرت فـولر و      ولی آنچنان که باید و شاید در فلس
با اچ، ال، اي هارت در مورد اثبات گرایی  1985شناخت از وي ناشی از مباحثاتش در سال 

است که هنوز هم با توجه به جایگاه هارت در فلسـفه حقـوق ایـن مباحثـات موردارجـاع      
قانون « در کتابش با عنوانهاي فولر دال بر انتقاد از اثبات گرایی که  قرارمی گیرد. دیدگاه
تشـریح  «انعکاس یافته عمالً خوانده نشده و مانند دیگـر کتـابش    4»درجستجوي خودش

ي وي در مورد حاکمیت قـانون و   مخاطبین کمی داشته است. با این حال نظریه 5»قانون
اصول پیشنهادیش و این نکته که اصول پیشـنهادي وي موجـب ارتقـاء کرامـت انسـانی      

نین موضوع بحث بسیاري از مقاالت و محافل علمی است در ایـن نوشـتار   گردد همچ می
گیـرد و   و حاکمیت قانون مورد تبیین و بررسـی قـرار مـی    6هم ابتدا مفهوم کرامت انسانی

  پردازیم. سپس به نقد و بررسی حاکمیت قانون و کرامت انسانی در اندیشه لون فولر می
  

  کرامت انسانی. 1
ن اغلب در نبود توافق ودته مک کرفاي پر طمطراق و پرطنین است که به گ صرفاً واژهآیا کرامت انسانی 

خواهند چه  خواهند چیز مهمی را بر زبان بیاورند، که مطمئن نیستند می در مباحث و هنگامی که افراد می
                                                           

n دانشجوي دکتري حقوق عمومی.  
2. the rule of law  
3. morality of law 
4. the law in quest of itself 
5. anatomy of the law 
6. human dignity 
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ا به دنبـال  در اینجا براي پاسخ به این ادعا در پی این هستیم که کرامت چیست و م 1بگویند، کاربرد دارد
چه بعدي از این مفهوم درقانون هستیم؟ از دیدگاه من کرامت نوعی از مفهوم مرتبط بـا وضـعیت اسـت.    

تـر حالـت و    این مورد با موقعیت درارتباط است (شاید موقعیت حقوقی رسمی و یا به صورت غیر رسـمی 
ارد. درنتیجـه زمـانی کـه    چگونگی حضور اخالقی) که یک فرد درجامعه ویا در تعامالت خود با دیگران د

ها قانون از کرامت انسـانی محافظـت    هایی است که به موجب آن دراین مورد صحبت میکنم منظورم راه
 دهد:  کند و یا آن را ارتقا می شناسد، از آن دفاع می کرده، آن را به رسمیت می

گونه مفروض  کرامت انسانی وضعیت فردي است که توانایی کنترل و نظارت بر اعمالش را دارد. این  
هاست دارد، قادر است که پاسخگوي اعمالش  ها و منطقی که متضمن آن است که وي با درکی که از نرم

میداند کـه  باشد (همچنین وي قادر است که اعمال وزندگی خود را سازماندهی کند). وي این موضوع را 
باید به مفاد قانون توجه کرده و در نهایت این موضوع بدین معناست که وي اسباب الزم جهت ابراز وجود 
و جدي گرفته شدن و سازگاري با منافع، نظرات و اعمال دیگران درقبال خودش و به طور کلـی زنـدگی   

  اجتماعی را دارد. 
ها و خصوصیات جایگاه متمایزي  کل این قابلیتعنوان یک مورد کلی، محتمل است که دارا بودن  به  

به شخصی میدهد که درقیاس با موجودي که این خصوصیات را ندارد (یک حیوان) بسیار متفاوت اسـت.  
اي رفتـار کننـد کـه     گونه کنند که با استفاده از قدرت با برخی از مردم به ها مردم سعی می اما بعضی وقت

که خصوصیات و مواردي که ذکر شـد بـراي    د مذکور قرار دارند و یا اینتر از موار گویی درجایگاهی پایین
ها کاربردي ندارند. از آنجایی کـه ایـن مـورد     اهمیت بوده و براي آن حکمرانی بر گروه خاصی از مردم بی

عنوان یک نرم هنجـاري عمـل کنـد.     پذیر است و به کرات شاهد آن هستیم کرامت انسانی باید به امکان
ت خاصی است که باید براي تمام اشخاص اعمال شود و درشـیوه حکمرانـی بـر مـردم بـا      کرامت وضعی

  جدیت اعمال گردد. 
عنوان تعریف کرامت قلمداد نمایم. باور دارم کـه تعریفـی کـه     مقصودم این نیست که این موارد را به  

مفهـوم کرامـت وجـود    ام دربرگیرنده بسیاري از مواردي است کـه قـبال در اسـتفاده معمـول از      ارائه داده
وضـعیت   نظریات دیگري هم وجود دارند. مقصود من از کرامت بیشتر یک ایـده مبتنـی بـر    اند. اما داشته

توان به کانت اشاره کرد وي در کتاب خود با عنـوان   عنوان مثال می ارزش (به ی برناست تا یک ایده مبت
کند). دوازده سال بعد  قابل مبادله اشاره می به نوع خاصی از ارزش واال وغیر 2زمینه متافیزیک اخالقیات 

بـه   3 "دکترین فضـیلت  "مورد کرامت مطلب نوشت که تحت عنوان  از انتشار این کتاب کانت دوباره در
باشد ودراین بخـش   توان گفت این نوشته بخش دوم نوشته زمینه متافیزیک اخالقیات می چاپ رسید. می

یاد کرده است. وي درمورد احترامی صحبت کـرده اسـت کـه     عنوان یک وضعیت وي از کرامت بیشتر به
عنوان یک انسان میتواند از دیگران انتظار داشته باشد واین احترام به هـیچ روي دیگـر مـوردي     فردي به

نیست که به دلیل ترس از شخصی و یا قرار داشتن دروضعیت خاصی وجـود داشـته باشـد. ایـن نـوع از      

                                                           
1. Chirstopher McCrudden , human rights interpretation , european journal of international law, 

vol19(2008),p655 
2. Groundwork of the metaphysics of morals  
3. Doctrine of virtue  
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هـا وبـه رسـمیت     میت شناختن دیگران است که بر مبناي تسـاوي انسـان  احترام نوعی خالصانه از به رس
ها است. مبحث اخیر حافظ ارزش نامحدود کرامت است امـا آن را در پرتـو ایـده، وضـعیت و      شناختن آن

  کند.  حالت بیان می
مفهومی که مد نظر من است به صورت مستقیم دربرگیرنده تمام معناي خاصی نیست که کرامت در   

دارد. قوانین ضد تنزل شان و رتبه انسانی و هتک حرمت کرامـت اشـخاص برخـی اوقـات بـراي      قانون 
گیرند (مراقبت از خود،  ها و در وجوه ابتدایی و پایه ابراز وجود مورد استفاده قرار می حمایت از منافع انسان

که این منـافع را بـه    که درعین حال براي مبارزه به تهدیداتی برآوردن نیازهاي فیزیکی اولیه). ضمن این
  . 1اندازند کاربرد دارند خطر می

وجوه قابل تعمق بسیاري درمورد رویه اخالقی مناسب انسانی وجـود دارد کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا        
  مفهوم کرامت ندارند. 

تعریف من از کلمه کرامت روشنگر این مسئله است که قانون به صورت ذاتی به حمایت و ارتقا کرامـت    
کـنم کـه    پردازد. از آن جایی که درك این مسئله بسیار ساده است. این مسئله را به این صورت بیان مـی  می

فردي درمقابل یک دادگاه عمومی ظاهر شده و تقاضاي رسیدگی به مشکلش را دارد. وي با طرح این تقاضا 
میت شناخته شـوند. ایـن   گیري درموردش به رس هایش قبل از تصمیم کند که دیدگاه درحقیقت درخواست می

اي  گونه که به همین منوال هم موردي تصادفی نیست به مسئله بدون شک یک ایده حقوقی است ضمن این
گذار تصمیم گرفته باشد که به حمایت از کرامـت بپـردازد    نکه این مسئله تنها شامل این نبوده است که قانو

ه گسترش و حمایت از مفهوم کرامـت بپـردازد). بـه    معاهده ژنو مقرر کرده است که ب 3(به صورتی که ماده 
. درادامه به صورت اخص 2هاي حقوقی مرتبط است ها وطرق مختلفی با ایده رسد که کرامت به شیوه نظر می

  ها خواهیم پرداخت.  سازي آن به توضیح این ارتباطات با حاکمیت قانون و شفاف
  
  حاکمیت قانون. 2

نتشر شده، به جاي حکومـت  قوقی کلی و نوعی از پیش تعریف و محکومت قانون یعنی حکومت قواعد ح
بینی اشخاص. حکومت فردي و خودکامگی دقیقاً در نقطه  محدود، افسار گسیخته و غیر قابل پیشاراده نا

ي امـور عمــومی بـر اســاس    مقابـل حکومـت قــانون قـرار دارنـد. حکمرانــی شخصـی بــه مفهـوم اداره      
بینـی یـک فـرد یـا      نه، متلونانه و غیر قابل پیشاهاي دلبخواه ريگی هاي شخصی و تصمیم بینی مصلحت
هاي کلی و نوعی  اي از افراد است؛ در حالی که حکومت قانون، مستلزم حکومت قواعد، اصول و معیار عده

است که بدون ابهام، صالحیت وحدود اختیارات کارگزاران عمومی را از پیش و به صورت ایجابی و نسبتاً 
کنند و بدین ترتیب کارگزاران عمومی مکلف هستند کلیه اقدامات و تصمیمات خود را بـا   می پایدار تعیین

ها بایـد   ن توجیه نمایند؛ بنابر این تصمیمات آنقناستناد به یک مقرره قانونی و حقایق بیرونی مورد نظر م
رات قـانونی خـود را،   مستدل و مستند و طبعاً عقالنی و خرد پسند باشد. به عالوه مقام عمومی باید اختیا

                                                           
1. Jeremy Waldron , how law protects dignity , presented originally as the 2011 sir David Williams 

lecture at the university of Cambridge,p4, electronic copy available at:http://ssrn. 
com/abstract=1973341 

2. Jeremy Waldron , how law protects dignity , p5 
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طرفـی و بـدون هرگونـه     اي یعنی در نهایـت بـی   هم سو و در جهت هدف مقنن و با رعایت انصاف رویه
شود بـه   بینی رفتار مقامات عمومی براي شهروندان امکانپذیر می یشپجانبداري، اعمال کند. بدین ترتیب 
ریزي کننـد. هرزمـان کـه     ندگی خود برنامههاي خود ساالر و آزاد براي ز نحوي که بتوانند به مثابه انسان

کارگزاران عمومی از حدود صالحیت خود خارج شوند و به حقوق، آزادي، منافع و حتـی انتظـارات موجـه    
مردم تجاوز کنند، حق شکایت و طرح دعوي علیه دولـت و مـأموران دولتـی را در یـک دادگـاه قـانونی       

دگاهی باید به سادگی در دسترس همه شـهروندان  طرف خواهند داشت. چنین دا صالح، مستقل و بی ذي
ها باید بدون هرگونه استثناء و محدودیتی امکـان کنتـرل و بـازنگري قضـایی تمـامی       قرار گیرد و دادگاه

نفع، داشته باشند و به سرعت به چنین  تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی را به درخواست اشخاص ذي
نیز باید، در نهایت تساهل باآزاد منشی کامل تفسـیر شـود و فقـط    نفع بودن  دعاوي رسیدگی نمایند. ذي

  آیند.  افراد مزاحم، فاقد سمت براي طرح دعوي، به حساب می
هـاي   هاي اجتماعی مهی درپـی خواهـد داشـت. یکـی از پیامـد      حکومت قانون در این مفهوم، پیامد  

قانون، براي توجیه عمل خود کافی حکومت قانون، این است که مردم عادي در جامعه مبتنی بر حکومت 
است که به میل و خواست خود استناد کنند و هیچ مرجعیتی اعم از اشخاص خصوصی، مقامات عمومی یا 

سازي اقدامات خود و سبک زندگی کـه   ها بخواهند که دالیلی را براي موجه توانند از آن مراجع دیگر، نمی
به توجیه و توضیح رفتار، اعمال و تصمیمات خود نیستند و  اند، ارائه دهند. شهروندان مکلف انتخاب کرده
» دلبخـواهی «تواند دلبخواهی باشد. اما بر عکس، مقامـات عمـومی از انجـام اقـدامات      ها می اقدامات آن
اي در زنـدگی مـردم را بـا اسـتناد بـه دالیـل قـانونی و         ها باید همواره هرگونه مداخله اند، آن ممنوع شده

ها را به صراحت و بـدون هرگونـه    اي تا جایی که قانون آن ها در چنین جامعه ند. انسانعقالنی، توجیه کن
ابهام و به صورت علنی و آشکار، از انجام دادن کاري ممنوع نکرده باشد، میتوانند هرکاري راکـه دلشـان   

ه قـانون بـه   توانند کارهایی را انجام دهند ک خواهد، انجام دهند، در حالی که مقامات عمومی فقط می می
هـا   صـورت بایـد در مقابـل دادگـاه     ها اجازه داده باشد، در غیر این ها را به آن صراحت انجام دادن آن کار

  غیر قانونی خود را تحمل نمایند.  یتپاسخگو باشند و عواقب ناشی از فعال
ت و در جامعه آزاد مبتنی بر حکومت قانون اقامه دلیل براي مداخله، همیشه بر عهده دولت اس  

تنها وسیله براي اثبات این ادعا، استناد به قانون است. حاکمیت قانون بهترین ضمانت حقوقی براي 
اي براي تطبیق بر کلیه موارد و  ها است. قانون، قاعده محدود کردن اقتدار دولت و حفاظت از آزادي

ه تعبیر روسو: همه افراد، به طور مطلق وضع شده است. به عالوه حکم قانون باید مشخص باشد ب
گویم موضوع قانون همیشه عام است، مقصودم این است که قانون، اتباع را مجموعـاً و   وقتی می«

گیرد و هرگز منظور از آن، یک انسان خاص و یک عمـل مشـخص    اعمالشان را مطلقاً در نظر می
  ...»نیست 

کند، آن فرمـان   ل ملزم میهرجا قانون مردم را عموماً به فعل یا ترك فع«همچنین به گفته آستین:   
بر این اساس در جامعه مبتنی بر حکومت قانون، فرض به آزاد بـون فـرد   » در حکم قانون یا قاعده است.

  . 1ي آن مباح بودن هر عملی است که صراحتاً در قانون منع نشده باشد است و الزمه
                                                           

، 9، شماره 1387مهدي هداوند، نظارت قضایی: تحلیل مفهومی تحوالت اساسی، نشریه حقوق اساسی، سال پنجم تابستان   .1
 11-9صص
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پردازیم  دگاه لون فولر میدر سطور بعدي به بررسی مفهوم حاکمیت قانون و اصول و شرایط آن در دی  
  شویم.  خالل آن با مفهوم حاکمیت قانون بیشتر آشنا می درو 
  
  نون و شأن انسانی در اندیشه فولرحاکمیت قا. 3

گـذاران   کرد بلکه حقوق در نظر وي فعالیت بشري قانون ها نگاه نمی عنوان نظامی از نرم فولر به حقوق به
به صورت خاص حقوق در نظر وي ساز و کاري است که اعمال انسانی را به واسطه قـوانین مـورد    1بود. 

کنـد کـه    گذاران و شهروندان صحبت مـی  دهد، فولر از روابط اخالقی و عملی بین قانون قضاوت قرار می
یـن رویـه   کند کـه ا  وي بحث می. 2کنند زمینه قضاوت اعمال انسانی توسط ساز و کار قانون را فراهم می

گذاران به هشت اصل حاکم بر رویه قانون گذاري احتـرام بگذارنـد    شود که قانون تنها هنگامی موفق می
  و عبارتند از: 3این هشت اصل شالوده تحلیل فولر در مورد حاکمیت قانون هستند. 

  : قوانین باید به صورت قواعد کلی و فراگیر باشند. 4عمومیت  .1
  توانند محرمانه باقی بمانند.  : قوانین باید منتشر شوند و نمی5اعالن  .2
  : قوانین باید قابل فهم بوده و مبهم نباشند. 6وضوح  .3
  : قوانین نباید با یکدیگر در تناقض باشند. 7عدم تناقض  .4
  : قوانین نباید تکلیف ماالیطاق بکنند. 8سهولت  .5
  . : قوانین نباید به سادگی تغییر کنند9ثبات  .6
  : قوانین نباید عطف به ماسبق شوند. 10ناظر به آینده بودن  .7
  اي که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.  گونه : قانون باید به11تطابق و تجانس  .8

ارزش درونی «نماید اوالً وي اصول خود را  فولر در مورد این اصول و نکات مواردي را نیز مطرح می 
ي کرده و نیت وي از این نامگذاري این بوده است که موارد مـذکور تنهـا شـرایط الزم    رمگذانا 12»قانون

  باشند.  براي کارایی یک نظام حقوقی نیستند بلکه الزامات اخالقی می
آورند و آن را عملی  ثانیاً فولر معتقد است که این اصول شرایطی هستند که یک قانون را به وجود می  
صوباتی که فاصله زیادي از این اصول دارند قوانین بـدي نیسـتند بلکـه اصـالً     کنند به عبارت دیگر م می

                                                           
1. Lon L. Fuller, The law in Quest of itself(1940),p. 3 
2. LonL. fuller,The morality of law ,revised ed. (1964),p. 106 
3. David luban,The rule of law and human dignity: Reexamining fuller’s cnons,p2,electronic copy 
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4. Generality 
5. publicity 
6. Clarity 
7. Consistency 
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اي توصیف کرده است که بـا   آیند ثالثاً وي این اصول را با عنوان حقوق طبیعی رویه قانون به حساب نمی
هاي اخالقی بـراي محتـواي قـوانین قائـل      حقوق طبیعی ماهوي متفاوت است حقوق ماهوي محدودیت

 1اي مقتضی محدود کردن طرق ایجاد و اجراي قواعد حاکم بر رفتـار اسـت   ق طبیعی رویهاست ولی حقو
در نتیجـه   2دهد  رابعا فولر مدعی است نظامی که اصول او را رعایت کند حتماً کرامت انسانی را ارتقاء می

حقـوقی  اي در یـک نظـام    از نظر وي قوانین طبیعی ماهوي به سهولت و از طریق شرایط و الزامات رویه
  قابل حصول هستند. 

  
  نقد و بررسی اندیشه فولر در خصوص حاکمیت قانون و کرامت انسانی. 4

در خصوص اصول هشت گانه و چهار شرط و نکته پیش گفته فولر شرط اول دوم (ارزش درونی قانون و 
ـ   ن شـروط  قانون نبودن مصوباتی که اصول هشت گانه را رعایت نکنند) در بین اثبات گرایان براسـاس ای

شـود واجـراي قـانون را     ادعا شده است که رعایت این هشت شرط منجربه اخالقیات داخلی درقوانین می
عنوان عواملی منجر به اخالقیات داخلی، فولر اصل جدایی قانون  کنند. با توصیف این شروط به ممکن می

گرایی اصل اساسـی اسـت.   کند درحالی که این اصل حداقل دربرخی اشکال اثبات  و اخالقیات را نفی می
کننـد وبـا ایـن ادعـا بـه       کند که رعایت شروطش قانون را ممکن و عملی می به عالوه، فولر تصریح می
عنوان مثال قوانین منتشـر   هایی که ناقض اصول وي هستند و به کند که سیستم صورت ضمنی اشاره می

نیستند. مثبت گرایان درپاسخ به این  هاي قانون کنند، اصال سیستم نشده وعطف به ما سبق را اجرایی می
اند که فولر تمایزي بین یک سیستم قانونی و یک سیستم قـانونی خـوب قائـل نشـده      مسأله اذعان کرده

کننده قوانین منتشر نشده و یا عطف به ماسبق شـونده ممکـن اسـت کـه      است. یک سیستم قانونی اجرا
عنـوان   کنند که همچنان یک سیستم قانونی است. بـه  میکید أسیستم وحشتناکی باشد اما اثبات گرایان ت

مثال، جوزف راز که تحلیلش درمورد حاکمیت قوانین مشابه تحلیل فولر است فولر را به ندانستن حـداقل  
. پیـروي از  3کنـد  شرایط یک سیستم قانونی و عدم تمایز آن از شروط یک سیستم قانونی مؤثر متهم می

کنـد امـا قـوانین را ازلحـاظ اخالقـی بهتـر        قانونی را کاراتر و مؤثرتر میشروط فولر مطمئناً یک سیستم 
ها در ایـن مقالـه    اند که بررسی آن هایی به این انتقادات ارایه داده . البته فولر و طرفدارانش پاسخ4کند نمی
 اند مربوط به این نکتـه اسـت بـر خـالف ادعـاي      گنجد. ایراد دیگري که برخی به اصول فولر گرفته نمی

اي  فولر(که در نکات سوم و چهارم نسبت به اصول فولر پیشتر بیان شد) اصول وي نـوعی تحلیـل رویـه   
نیست دیوید لوبان در این خصوص معتقد است فولر تحلیل خودش را اشتباه توصیف ونام گـذاري نمـوده   

ــه ــیلش را روی ــع و    اســت وي تحل ــده اســت درحــالی کــه اصــول پیشــنهادیش درحقیقــت موان اي نامی
بیایید نگاه دقیقتري به ایـرادات لوبـان نسـبت بـه      .هایی براي ماهیت و محتواي قانون هستند دودیتمح
ل اپـردازیم بـا کمـ    از نظر وي وقتی به بررسی اصول فـولر مـی   .اي دانستن اصول فولر داشته باشیم رویه

رونـد و هـیچ    ها عموماً موانع ماهوي براي محتواي قانون بـه شـمار مـی    کنیم که آن تعجب مشاهده می
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تواننـد مـبهم باشـند و یـا از لحـاظ       شود. قوانین نمی ها مشاهده نمی اي بودن در آن اي دال بر رویه نشانه
منطقی با یکدیگر درتناقض باشند واین دو مورد شروط محتوا محور قانون هستند. درمورد شرط قابل اجرا 

هـا محتـوا    ق هم باید گفت که درتمام آنبودن قوانین براي همه افراد، آینده نگري وعدم عطف به ماسب
  .1محوري قانونی مشهود است

کنم، منظورم  عنوان ماهوي اشاره می ی که به اصول وضوح، عدم تناقض، سهولت وآینده نگري بهتوق  
هـایی بـین    ها تنها به صورتی که توصیف شدند مـاهوي هسـتند (بـه صـورت انتخـاب      این نیست که آن

تواننـد بـر    هـا مـی   تـري دارد. آن  ها جنبـه گسـترده   می) بلکه ماهوي بودن آنهاي اخالقی ویا عمو گزینه
گوید محدودیت اعمال کرده والزامات آن را تغییر بدهنـد. یـک    چه که یک قانون می محتواي قانون و آن

قانون نمیتواند چیزي را الزام کند که با قوانینی که درجریان است ضدیت داشته باشد ویا اجراي امر غیـر  
اند را تغییر بدهنـد.   عنوان مثال، از افراد بخواهد که کاري که درگذشته انجام داده کنی را طلب کند. بهمم

شوند. اما ایـن موانـع بـه     براي اطمینان بیشتر، این الزامات حداقل موانع را براي محتواي قانون قائل می
هـایی   اي در رویـه  هیچ مداخله هیچ عنوان موانعی درجهت محتواي قانون نیستند وبا همان میزان اهمیت

  . 2شوند ها قوانین تصویب می ندارند که به موجب آن
موضوع درمورد باقی اصول به چه صورت است؟ مشخص نیست که اصل ثبـات کـه بـه موجـب آن       

اي است. به ظـاهر، ایـن اصـل درارتبـاط بـا       قانون نمیتواند به سرعت تغییر کنند اصلی ماهوي و یا رویه
  غییرات حقوقی است تا محتواي قوانین. سرعت انجام ت

اي است. این اصل هیچ مانع  از دیدگاه لوبان، اصل اعالن تنها موردي است که به معناي واقعی رویه  
کند و تنها به این نکته داللت دارد که ایـن مـوارد    و محدودیتی را بر محتوا و یا انشاي قوانین اعمال نمی

  . 3م برسندهرچه که هستند باید به اطالع عمو
یند. از آهاي عمومی و کلی در رسیم که براساس آن قواعد باید به صورت قانون به اصل عمومیت می  

کند. درحقیقـت، میتـوان از ایـن اصـل      نظر لوبان این اصل هیچ محدودیتی را برمحتواي قوانین وارد نمی
اي نیست. به عـالوه، هـر    هکند و حاوي هیچ نکت انتقاد نمود وگفت که اصال برموضوع خاصی داللت نمی

شود به صورت منطقـی یـک قـانون کلـی      اي مفرد صادر می الزام قانونی حتی یک حکم که براي پرونده
که دریک قـانون کلـی    است حال چه فردي به موجب یک قانون کلی مشمول مجازات شده باشد ویا این

آن جایی که قوانین کلی همـواره  یک استثناء قائل شده باشند وبه موجب آن فردي محکوم شده باشد. از
مستلزم داشتن استثناء هستند، حتی حکمی هم که براي آن فرد نوعی صادر شده اسـت هـم بـه نـوعی     

  درانطباق بااصل عمومیت قانون است. 
اي که وجود دارد این است که فولر تنها درمورد شکل منطقی قوانین صحبت نکرده است که در  نکته  

عنوان دستورالعملی که به صورت  اي همه قرار بگیرند. برمبناي این اصل، قانون بهنرم کلی و قابل فهم بر
کند که شامل افرادي بـا شـرایط وموقعیـت مشـابه      هایی استفاده می بندي شود، از دسته مداوم اجرایی می
ه که به هدف قـانون ارتبـاطی داشـت    که هویت این افراد موضوع قابل توجهی باشد ویا این است بدون این
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هاي قانونی نقشی ندارد واین دانش که قانون مذکور شامل چه  بندي باشند. درنتیجه، هویت افراد در دسته
کند که قانون مذکور دال بر چیست. اگر ایـن اصـل را از ایـن دیـدگاه فهـم       شود مشخص می کسانی می

  . 1کنیم، اصل عمومیت درحقیقت اصلی محتوا محور است
که بگذریم آیا حاکمیت قانون با رعایت اصول هشت گانه فـولر بـه راسـتی    از این مباحث و انتقادات   

گردد. بـراي درك ایـن موضـوع الزم اسـت بگـویم کـه        منجر و منتج به حفظ کرامت و شان انسانی می
حاضر نیستنداصول فولر را رعایت کنند و از  -نهند که وقعی به شان انسانی نمی-هاي استبدادي  حکومت

کننـده   ود از جمله قوانین مبهم، قوانین محرمانه، قوانین عطف به ما سبق، قوانین گیجابزارهاي محبوب خ
نکته ایـن نیسـت کـه     .گذارند و متناقض دست بردارند و از این طریق شان و کرامت انسانی را زیر پا می

هاي استبدادي و قوانین سخت در تناقض است بلکـه نکتـه    حاکمیت قانون به صورت منطقی با حکومت
کند و به این  دراین است که حاکمیت قوانین استبداد رااز یکی از ابزارهاي محبوب و کارآمدش محروم می

هاي استبدادي باید بخواهند که اصول  دلیل است که به صورت عملی با استبداد ناسازگار است. چرا دولت
ها ایـن   مشخص است که آن فولر را اعمال کرده و قوانین گسترده و کاربردي خود را محدود کنند؟ کامال

 کار را نخواهند کرد چرا که ابزار ارعاب خود را از دست خواهند داد. 
گونه که مفهوم کرامت انسانی  رابطه بین این نکته با کرامت انسانی کامال واضح وروشن است. آن  

چنان ها نیست بلکه این مفهوم آن براي من درك شده است این یک خصوصیت متافیزیکی براي انسان
هـا داراي   ها انسان هایی است که در آن که پیشتر و در همین مقاله گفتم دربرگیرنده روابط بین انسان

کنند و شآن یکدیگر را  ها یکدیگر را تحقیر نمی قوه انتخاب و رعایت حقوق افراد فرض میشوند انسان
ـ   کننـده آن را نقـض    ط تحقیـر تنزل نمیدهند. روابط محترمانه کرامت انسانی را ارتقاء میدهند امـا رواب

ها هم زمانی کرامت انسانی را ارتقاء میدهند کـه بـه افـراد تـوهین      کنند. به همین منوال، سازمان می
کنند برخالف کرامت انسـانی   ها را تحقیر نکنند. قانون گذارانی که اصول فولر را نقض می نکرده و آن

توان به عدم اطمینان و  د. ازجمله این شرایط میعمل کرده و افراد را در شرایط تحقیرآمیز قرار میدهن
هاسـت   هراس دائمی اشاره کرد. درچنین شرایطی سرنوشت یک فرد دردست مقامات و تابع امیـال آن 

توانند هر عملی را با عنوان جرم کیفري نام گذاري نمایند ولی رعایت اصول فولر در  ها می چرا که آن
افض، سهولت، ثبـات، نـاظر بـه آینـده بـودن و تطـابق و       خصوص اعالن، کلی بودن، وضوح، عدم تن

هـا و   بینی نتایج رفتارهاي خود و نهایتاً انتخـاب روش  تنجانس همگی موجب میشود افراد امکان پیش
ها از طریق وضع قوانین مـبهم،   شود که حکومت این می زهاي زندگی خود را داشته باشند و مانع ا راه

ها رفتاري بـر خـالف    کننده و متناقض با انسان ما سبق، قوانین گیج قوانین محرمانه، قوانین عطف به
  شان و کرامت انسانی داشته باشند.

  

                                                           
1. Ibid,p. p6-7 
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  1n اسماعیل قاسمی
 

  چکیده
برخی اشکاالت وارد به ماده واحده قـانون اصـالح قـوانین    ي حاضر سعی شده  در مرقومه

تنظیم جمعیت و خانواده بازگو شود. همچنین راهکار طرح دعوي در دیوان عـدالت اداري  
که آیا افرادي که در بخش خصوصی شـاغل هسـتند نیـز قـانون فـوق شـامل        ارائه و این

ـ  نامبردگان می د صـورت پـذیرد؟ طـرح    شود یا خیر؟ طرح دعوي به طرفیت چه ارگانی بای
رفیت دولت یا صندوق خاص همچون تأمین اجتماعی است؟ و یا اصـالً قابـل   طبه  يدعو

  طرح تحت هیچ عنوانی نیست.
 ،مـاه  9مـاه بـه    6افزایش مرخصی از  ،مرخصی زایمان ،مرخصی قانونیواژگان کلیدي: 

  رأي ایجاد رویه ،دستور موقت
  

  مقدمه
دارد که واقعـاً اشـکال کـار در     ها شخص را به تفکر وا می حال  عرضي برخی  گاهی اوقات سیل فزاینده

چـه کـه    ي اجراي قوانین یا هیچکدام. اشکال در مجري قـانون! آن  کجاست؟ در قوانین است یا در نحوه
ي قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و  باعث گردید راقم این سطور به فکر بروز درد دل افتد ماده واحده

ي مـذکور چنـین آمـده اسـت: (بـه       ماده واحده 2باشد که در تبصره  مجلس می 20/3/92ب خانواده مصو
ماه افزایش دهد و همسر آنـان نیـز از دو هفتـه     9شود مرخصی زایمان مادران را به  دولت اجازه داده می

مرخصی اجباري (تشـویقی) برخـوردار شـوند.) پـس از تصـویب ایـن قـانون و عـدم اجـراي آن توسـط           
ي دیـوان   ربط بسیاري از مادرانِ این مرز و بوم به همراه طفلِ صغیر خود راهی محکمـه  اي ذيه دستگاه

شـود.)   ي (به دولت اجازه داده مـی  ي انتقاد به جمله عدالت اداري گردیدند تا این حق را طلب کنند. عمده
  ه اشاراتی خواهد شد. گذار پنهان ماند است؛ فی الحال ذیالً به بحث پیرامون این مسأله که از چشم قانون

  
  مجري قانون، دولت یا بخش خصوصی؟

ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که صراحتاً بـه ایـن مسـأله     2با توجه به تبصره 
افزایش دهد ...) این شـائبه بـه    9شود مرخصی زایمان مادران را به  اشاره نموده: (به دولت اجازه داده می

                                                           
n  دیوان عدالت اداري در استان اصفهانمدیر دفتر نمایندگی.  
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هاي دولتی مشغول بـه کـار    گردد که در بخش ي مذکور صرفاً شامل افرادي می ماده واحده وجود آمد که
شود. در  هاي غیر دولتی اعم از مؤسسات عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی نمی هستند و شامل بخش

ي زیـر تقسـیم    دسته 3توان به  هاي دولتی و غیر دولتی را می ي بخش این خصوص افراد شاغل در کلیه
  د: نمو

نیروهاي قراردادي، پیمانی و رسمی که در بخش دولتی مشغول به فعالیت هسـتند و تـابع صـندوق     .1
 باشند.  تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی می

نیروهاي قراردادي، پیمانی و رسـمی کـه در بخـش دولتـی مشـغول بـه فعالیـت بـوده لکـن تـابع            .2
کشوري، صندوق تأمین اجتماعی نیروهاي مسـلح و ...  هاي دیگر مانند صندوق بازنشستگی  صندوق
 گیرند.  قرار می

هاي خصوصی مشغول به فعالیتند و صرفاً تابع قانون تأمین اجتماعی و صـندوق   افرادي که در بخش  .3
 باشند.  آن می

هاي دولتـی اعطـاء و حقـوق آن نیـز      ماه در بخش 6قدر متیقن آن بود که مرخصی زایمان به مدت   
مـاه در   3چه موضع نزاع واقع شد و کماکان پا برجاست الباقی مرخصی بـه مـدت    گردید. آن میپرداخت 
ریـزي و نظـارت راهبـردي     هاي دولتی و غیر دولتی است. در این خصوص معـاون محتـرم برنامـه    بخش

چنین مرقوم نمودنـد کـه: (بـه دلیـل      14/4/93مورخ  39620اي تحت شماره:  ریاست جمهوري طی نامه
ماه قانون مذکور در بخش خصوصی قابلیـت   9ماه به  6مین بار مالی ناشی از افزایش مرخصی از عدم تأ

بایسـت بـار مـالی     اجرایی ندارد و در بخش دولتی، اشخاصی که تابع صندوق تأمین اجتماعی هستند مـی 
  ماه توسط دولت تأمین گردد.  3مرتبط به آن 

کـه در   باشند با توجه به ایـن  ستگی کشوري میو در خصوص نیروهاي رسمی که تابع صندوق بازنش  
ه یـ دهه اخیر استخدام رسمی وجود نداشته و یا بسیار کم بوده است لذا بـار مـالی ایـن بخـش قابـل توج     

  باشد.  نمی
  

  گیري نیز به شرح ذیل اعالم گردید:  سه نتیجه
التفـاوت مرخصـی زایمـان را     توانند از محل بودجه مصوب خود مابه هاي اجرایی می برخی از دستگاه  .1

پرداخت نمایند لکن به دلیل عدم امکان اجراء قانون مذکور در بخش خصوصی بین بانوان شاغل در 
 بخش خصوصی و دولتی تبعیض به وجود خواهد آمد. 

کـه بیشـتر    این قانون عمالً به ضرر اشتغال بانوان در بخش خصوصی خواهد بود کمـا ایـن    .2
صی پس از مرخصی زایمان لغو قـرار داد شـده و از کـار بیکـار     بانوان شاغل در بخش خصو

 خواهند شد. 
به دالیل فوق مجلس شوراي اسالمی دولت را مجاز بـه اجـراي ایـن قـانون دانسـته لـذا پیشـنهاد          .3

هاي اجرایی بنا به تشـخیص بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی       گردد اجراي این قانون در دستگاه می
گذاشته شود و در بخش خصوصی هم اجراي آن را به تشخیص کارفرما گذاشته تا از محل منابع در 

  اختیار در صورت صالحدید اقدام نمایند. 
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  انتقاد به قانون و برداشت از آن
شود ...) بدین معنا نیست که افراد  ي مبحوثُ عنه آمده است: (به دولت اجازه داده می اینکه در ماده واحده

شاغل در دولت صرفاً از این حق برخوردارند، بلکه معنا و مفهوم آن، این است که دولت مجاز به تأمین بار 
ـ    مالی و پیش ار مـالی ایـن   بینی الزم در این خصوص خواهد بود. اما با این تعبیر که دولت مجـاز اسـت ب
نماید. چرا که التزام به شـیء التـزام بـه     بینی و در رفع مشکالت آن بکوشد، سخنی لغو می قانون را پیش

هاي الزم در این خصوص را بنماید.  بینی بایست پیش شیء بوده و این از بدیهیات است که دولت می  لوازم
گذار  جراي قانون را باز گذاشته است. به قانونکه دولت در این امر مجاز شمرده شده نیز باب عدم ا اما این

حکیم باید گفت چرا در ماده واحده دولت را مکلف ننمودید؟ چرا در متن قانون نیامده است دولت مکلـف  
ظلـه العـالی و جهـت       است؟ تصویب قانون در راستاي تمشیت از فرمایشات رهبر عظیم الشأن انقـالب مد

توانسـتند   هـا بـود، مـی    ل بودجه و یا نیروي کار جـایگزین در دسـتگاه  توالد و تناسل بوده است. اگر مشک
که یک قانون به صـورت بـاري بـه هـر      تصویب و اجراي قانون را به زمان مساعد موکول نمایند. نه این

اي کـه   ي عدالت گردند. خـانواده  جهت تصویب شود و اشخاص از عدم اجراي آن شاکی و راهی محکمه
مـاه مرخصـی پـا     6کنند؛ اگر همان  ریزي می هت زندگی خود و فرزندشان، برنامهشود، ج داراي فرزند می

مـاه   6دانستند. مسلماً  برجا بود و چنین حقی به موجب قانون نیز ایجاد نشده بود مردم تکلیف خود را می
 هحـو گردید. اما با ایـن ن  مرخصی زایمان براي مادر و فرزند کم بوده که موجب آسیب به مادر و نوزاد می

شود؟ آیا سر کار برویم؟  ماه مرخصی، اعطا می 3گذاري، مادران در یک برزخ قرار گرفتند که آیا آن  قانون
هاي فراوان که باعث به خطر افتادن سالمت روانی مـادران و بـالتبع    فرزند را چه کنیم؟ و از این چه کنم

  شود.  فرزندان آنان می
اشتغال به کار داشتند، این تبعیض در اجراي قانون را بـر  بدتر از آن، مادرانی که در بخش خصوصی   
ي هیأت وزیران به این تبعـیض پایـان داد، لکـن     نامه تابیدند. مگر آنان مادر نبودند؟ باالخره تصویب نمی

  مشکل کماکان ادامه داشت. 
  

  سالگی 60ماهگی تا  6از 
أمین اجتمـاعی بودنـد، بـا ایـن     اشخاصی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت بوده و تابع صندوق ت

اوصاف به طرفیت تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداري مبادرت به طرح دعوي نمودند. تأمین اجتماعی 
قانون برنامـه پـنجم توسـعه     224چنین استدالل نمود که با استناد به بند ك ماده  ،بعضاً و در مقام دفاع

الی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجـه سـنواتی را بـراي    گونه بار م مبنی بر اینکه: (ایجاد و تحمیل هر
ي اجرایی که دولت و بخش غیر دولتی را موظف به  هاي اجرایی ممنوع اعالم نموده است) مصوبه دستگاه

ي مجریه پنداشته و تقاضاي رد شـکایات   افزایش مرخصی مذکور نموده را بر خالف حدود صالحیت قوه
نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب نامه  ه چه بود؟ به موجب بند یک آیینمطروحه را نمودند. مصوب

هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زمـان   19/4/92هـ مورخ  46527/ تا 92091شماره 
مربوطـه، در    العاده ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق 9هاي دولتی یا غیر دولتی  اشتغال افراد چه در بخش

شـود یـا    هاي غیر دولتی مـی  هایی از این قبیل که آیا ماده واحده شامل بخش ظر گرفته شده و به بحثن
ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري  ي معاون محترم برنامه خیر؟ پایان داده شایان ذکر است مرقومه
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ي شـماره   هالـذکر اسـت. صـندوق محتـرم تـأمین اجتمـاعی در پرونـد        ي فوق در تعارض با تصویب نامه
دیوان عـدالت اداري چنـین اسـتدالل نمـوده کـه:       29مطروحه در شعبه محترم  9409980902901300

ماده واحده براي تأیید به شوراي محترم نگهبان ارسال گردیده بود، لکن شوراي محترم نگهبان  2تبصره 
یحه به ایـن صـورت   اعالم داشته از آنجا که تصویب ال 16/12/91مورخ  49645/30/91طی نامه شماره 
هاي عمومی منجر گردیده و بار مالی آن تأمین نشـده   قانون اساسی به افزایش هزینه 75بر خالف اصل 
اند. سپس مجلـس شـوراي اسـالمی در جهـت تـأمین نظـر        شود و از تأیید آن سرباز زده الیحه اعاده می

با عبارت:  2ه اصالح تبصره اقدام ب 25/2/93مورخ  17675/55شوراي محترم نگهبان طی الیحه شماره 
ماه افزایش دهد) نمود کـه شـوراي محتـرم     9شود مرخصی زایمان مادران را به  (به دولت اجازه داده می

  ي ارسالی را تصویب و تأیید نمود.  نگهبان الیحه
روي سخنم با نمایندگان محترم مجلس است، قانون صحیح ارجحیت دارد یا تصحیح قانون؟ قدري   

انـد   سالگی سخنی است که شمولیت به نحو عام نـدارد، چـرا کـه کـم     60ماهگی تا  6کرد. از تأمل باید 
ماهه خود به طرفیت تأمین اجتماعی مبادرت به طـرح   6افرادي که بابت مرخصی زایمان به همراه طفل 

... نمایند و کمترند آنانی که از باب مستمري چه مستمري از کـار افتـادگی چـه بازمانـدگان و      دعوي می
  نمایند.  مبادرت به تقدیم عرض حال می

  
  ن خصوصآراي هیأت عمومی دیوان اداري در ای

در خصوص افزایش مرخصی زایمان دو رأي از هیأت عمومی دیوان اداري صادر گردیده، اولی به ترتیـب  
صـادر   19/8/93مـورخ   1328تاریخ، رأي وحدت رویه و دومی رأي ایجاد رویه است. رأي اولی به شماره 

استدالل شده کـه   قانون تأمین اجتماعی چنین 64و ماده  29تبصره ماده  2ماده  9گردید و به استناد بند 
هاي دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه  ها و شرکت با عنایت به تکلیف دستگاه

ماه را نیز پذیرفته است با ایـن تفـاوت    9سازمان تأمین اجتماعی نیست. که این رأي افزایش مرخصی به 
  ست. که دولت مکلف به پرداخت حقوق و مزایاي ایام مرخصی زایمان ا

که با شـکایت معـاون محتـرم قضـایی دیـوان       31/1/94مورخ  64دومی، رأي ایجاد رویه به شماره   
 2ها، در هیأت عمومی دیوان مطرح گردید و النهایه مستند به تبصره  عدالت اداري در امور شعب و استان

/ت 92091 و تصـویب نامـه شـماره    92ماده واحد قانون اصالح تنظیم جمیعت و خانواده مصـوب سـال   
هاي دولتی و غیر دولتی را اعـالم و   صادر گردید و شمول قانون نسبت به بخش 19/4/92مورخ  46527

الخطاب به تمامی مباحث پیش گفته شـده   عنوان فصل ماه را پذیرفته و به 9ماه به  6افزایش مرخصی از 
  پایان داد. 

  
  هاشاره و تنبی

مطلب است که پس از صدور رأي ایجـاد رویـه در   اي که در این جا حایز اهمیت است این  نکته
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان رسیدگی خارج  90دیوان عدالت اداري طبق تبصره ماده 
ي ثانی دادخواست و ضمایم آن براي طرف شکایت، انجام  از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه

  گیرد.  می
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وي مرخصی زایمان که در شعب دیوان عدالت که در حال حاضر در خصوص دعا مطلب دیگر آن  
 ت، قـرار ورود دسـتور موقـ   تگردد رویه چنین است که در صورت در خواست دستور موق مطرح می
قانونی  317ي صدور دستور موقت قابل ایراد است. چرا که وفق ماده  شود. لکن این نحوه صادر می

  یري در اصل دعوا نخواهد داشت.)آیین دادرسی مدنی: (دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأث
شود و حفظ حقوق  از آنجا که دستور موقت به اعتبار وضعیت خاص حاکم بر موضوع صادر می  

هاي مذکور قابل تحسین است، لکـن محـل    کند که چنین شود در پرونده فوري شخص ایجاب می
چـه شـاکی در    چنـان ي دعوي اصلی باشد و  ي دستور موقت نباید نتیجه اشکال آنجاست که نتیجه

کننده  ي رسیدگی ي دعوا دست یابد، شعبه ي دیوان بخواهد در قالب دستور موقت به خواسته پرونده
اي در دیـوان عـدالت اداري در حـال     که چنین رویـه  باید قرار رد درخواست او را صادر کند. اما این

ـ  حاضر غالب است از باب کمک به مصلحت طفل و خانواده ن رو در اکثـر مـوارد   ي وي است. از ای
ورزد که در صـورت   دستور موقت، متأسفانه، تأمین اجتماعی از اجراي مفاد دستور موقت امتناع می

قـانون تشـکیالت و آیـین دادرسـی دیـوان عـدالت اداري        39عدم اجراي دستور موقت، وفق ماده 
ماه تا یـک   6مدت تواند متخلف را به انفصال از خدمت به  ي دستور موقت می کننده ي صادر شعبه

سال و جبران خسارت وارده محکوم نماید. یک تفاوت ظریف دیگر دستور موقت در دادگاه عمومی 
و دیوان عدالت اداري این است که دستور مذکور در دیوان نیاز به تودیع خسارت احتمالی و پرداخت 

  هزینه دادرسی ندارد. 
  

  نتیجه: 
صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مرخصـی   در حال حاضر با عنایت به آراء وحدت رویه

ماهه کامل باید اجرا شود. در اجراي این قانون تفاوتی بین بخش خصوصـی و   9زایمان به صورت 
توانند جهت تسریع در امر رسیدگی تقاضاي دستور موقت نموده که با  دولتی وجود ندارد. شکات می

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  37و ماده  19/2/94- 64توجه به رأي ایجاد رویه به شماره 
عدالت اداري رسیدگی بدون ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و خارج از نوبت انجام خواهـد  

  گرفت. 
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  1n کوهیار گُردي
 
ست کـه از خالهـاي احتمـالی قـانون      هاي ناروایی گذار، جلوگیري از استفاده اهداف هر قانوننخستین از 

شـود.   بودن قانون گفته می »جامع و مانع« شود. یعنی همان چیزي که به بیان اصولی خاصیت ناشی می
کاران یقه سپید است؛ آنان که دستانِ به ظـاهر پـاك    یافتن کمبودها و استفاده از آن علیه جامعه، کار تباه

گذار جلوترند. جامعه  دارند، اما افکار آلوده، کسانی که متاسفانه گاهی در شناخت جامعه، یک گام از قانون
ي خویش، قوانین منجمد  اه! در مقابل، مقنن هوشیار و آگاه به جامعهشناسان واقعی آنانند، اما در سوي تب

کند، همیشه قدمی جلوتر از پلیداندیشان دارد و دستشان  هاي تاریخی براي جامعه تجویز نمی را از یخچال
گردد. دولتی کـه دسـت کـم بخـش      ) به قانون برمیstateبیند. این ادراك و استنباط از تعریف دولت( می

انگاري را نه از درونِ پویاي جامعه، بلکه منبعـث از   ها ثابت و مبناي جرم قوانین را در طول قرن بزرگی از
دهد، جامعه است. اولویت نـدادن بـه    داند؛ نخستین چیزي را که در این میان از دست می عوامل دیگر می

ه با صرف انرژي اي ک شود. مسئله شرایط و خواست اجتماعی، سبب تنش و تناقض میان دولت و ملت می
پنـدارد و نـه    بسیار، چشم را بر شناخت اجتماعی خواهد بست. اما دولتی که قـانون را بـراي اجتمـاع مـی    

اجتماع را براي قانون، شناخت خوب و دقیقی از جامعه و مردم خویش خواهد داشت. در این وجه، قـانون  
یابد سپس درمان  فهمد و می ه میست ک شود. دولت، نخست، دردشناسی از وراي جامعه بدان تحمیل نمی

ست که بیش از همه به یاري مقنن براي جلوگیري از  حقیقتی »شناخت خوب« ي کند. بنابراین قضیه می
استفاده خواهد آمد. این مقدمه و سپس اشاره به سه خال مورد نظر در قانون آیین دادرسـی کیفـري   ء سو

  :2جامعه شناسی و جایگاه آن در قوانین کشور ماست براي نهادینه ساختن موضوعات مهم  جدید، تالشی
بینـی   بار فقدان این مورد را در قانون پـیش  توان عواقب فاجعه با مثالی ساده می حقوق شخص ثالث: .1

کند. سپس با  ي او را متعلق به خویش قلمداد می را جعل و خانه »گ«دستخط  »ر« کرد. تصور کنید
شـکایت   »ش«و طرح شکایتی واهی مثال با عنوان فروش مال غیر یا تخریـب، از   »ش«مواضعه با 
را  »ش« شناسـد و در نهایـت   را مالـک مـی   »ر«کند. داسرا و دادگاه بنا بر آن دسـتخط،   کیفري می
ي  دهد و بر اسـاس رویـه   رضایت می »ش«طبق نقشه قبلی، نسبت به  »ر«سازد. سپس  محکوم می

                                                           
n وکیل دادگستري.  
دان نیز نشانه رفـت. ایـن کسـان کـه      توان به سمت منتقدین و حقوق از سوي دیگر نوك پیکان انتقاداتی ازین دست را می  .2

ي انتقـادات   دهند و به علت فقر فلسفه و شناخت و با ارائـه  دان ما را شکل می ي حقوق اي گسترده از جامعه شوربختانه دایره
 اند.   ترین حد خود نگاه داشته حقوق در کشور را در نازل روبنایی و عموماً شکلی، سطح درك و تحلیل
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دسـت   را بـه  »گ«مـال   »ش«و  »ر« گـوییم! اکنـون   رود. تبریک مـی  میمحاکم کیفري به زندان ن
فروشند، آن هم از طریق دادگستري و دستگاه عدالت؛ یعنـی   اند و آن را به شخص ناآگاهی می آورده

دانان به اتفـاقی کـه    ي ذاتی قانون در حفاظت از اموال مردم. سپس ما حقوق درست برخالف فلسفه
تر، دادگاه حقـوقی   ! به عبارت ساده»اعتبار امر مختوم کیفري بر حقوقی« گوییم: پیش آمده است می

نیز موظف به پیروي از حکم کیفري و یا در حالت خوشبینانه، تحت تأثیر آن است. طـرح شـکایت و   
آن هم  »نمایند می تبانی غیر مال بردن براي که اشخاصی مجازات قانون« اثبات موضوع زیر عنوان

، که مانند تماشاي کوچ پرنـدگان   خورشیدي؛ تا آن اندازه دشوار و طوالنی 1307مرداد ماه  3مصوب  
شود.  در افق، از دسترس خارج است. اکنون به خوبی جاي خالی حق و حقوق شخص ثالث نمایان می
ي از امکان اعتراض و یا ورود و جلب شخص ثالث(مانند سازوکار قانون آیین دادرسی مدنی) جلوگیر

اي کشنده به اعتبار و کارکرد دستگاه  اي به مردم و سپس حمله ست که نخست، ضربه کاري بروز تباه
 قضایی است. 

بیش از آن که رنگ مدنی داشته باشد، ، ي دستور موقت فلسفه و تعریف دستور موقت(دادرسی فوري): .2
نفـع برابـر مـواد زیـر      درخواسـت ذي در اموري که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به «ست: کیفري

ی است کـه در مـوارد   یدادرسی فوري یک دادرسی استثنا«چنان که:  . هم1»نماید دستور موقت صادر می
گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاري متـداول در دادگـاه    گیرد در این خاص انجام می

ناپـذیري نیـز متوجـه     که ممکـن اسـت خسـارت جبـران    رسد بلعمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی
کنـد تـا بـدون     خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوري تعقیـب مـی  

بـراي نمونـه:   . 2»تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجل اتخاذ گـردد 
شود و شروع بـه تخریـبِ    ا از حدود قراردادي خارج میي آن است. ام سازنده» ح«مالک زمین و » الف«

ي  گیرد و با مراجعـه  کند. مالک با پلیس تماس می می» الف«ي  با سونیت بخشی از ملک خالی از سکنه
دهد که طبیعتا تفسیر آن از توان، حوصله و صالحیت پلیس خـارج   مأمورین، سازنده قرارداد را نشان می

کنـد. در دادسـرا    ناچـار بـه دادسـرا مراجعـه مـی     » الف«شود و  ود تلقی نمیاست. بنابراین جرم نیز مشه
رود پـس از   ي اسناد کند و احتمـال مـی   بازپرس با توجه به حجم کار، زمان زیادي را باید صرف مطالعه

چند روز، موضوع را محتاج اظهارنظر حقوقی دانسته و قرار اناطه را به دادگاه حقوقی صادر نمایـد. حـال   
سـت. در حـالی کـه     متجاوز، هم چنان در حال تخریب و اتـالف مـال دیگـري   » ح«در این بین آن که 
کند که بنا بر اهمیت موضوع و غیرقابل بازگشت بودن مال  ، حکم عقل ایجاب می3رغم خال قانونی علی

یـی  شد تا زمانی که رسیدگی به سرانجام رسد. خأل  تخریب شده، دستوري موقت بر توقف کار صادر می
ساز اختالل شدید در نظم عمومی یک منطقـه، خودسـري، مقابلـه بـه مثـل       تر سبب ه در موارد بزرگک

مجرمانه و در نهایت کاهش ضریب امنیتی مالی یا جانی در کشور خواهد شد. یعنی در حقیقت، برخالف 
 شود: حفظ نظم و عدالت.  همان چیزي که قانون برایش وضع می

                                                           
 هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 310ماده   .1
صدرزاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مؤسسه انتشـارات جهـاد دانشـگاهی ماجـد، چـاپ دوم،        .2

 229، ص 2، جلد 1373
 بینی کرده است.  قانون مجازات اسالمی، دستور موقت را در مورد جرم تصرف عدوانی پیش 690در حال حاضر تنها ماده   .3
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ي برخـی   ي هـر روزه  مثال را نه در حـالتی فرضـی، بلکـه از رویـه     ابطال سند مجعول(اجراي حکم): .3
ي ثبت، نسبت به  در غیاب صاحبین نسقی قطعه زمینی، با فریب اداره »ل« توان ذکر کرد: محاکم می

نماید. پس از آگاهی و اقدام قـانونی مـالکین و    ملک غیر سند اخذ و حتا بخشی از آن را نیز جعل می
عنوان جاعل سند و ثبت ملک غیر به زندان، جریمه و رد مـال محکـوم    با »ل«تشریفات رسیدگی، 

قانون اصـالح قـانون دفـاتر     71نمایند و بر اساس ماده  شود. مالکین به اجراي احکام مراجعه می می
اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تقاضاي ابطال سند با دستور دادگاه بـه اداره ثبـت و رد   

شنود که ابطال سند، مستلزم طی تشریفات حقوقی و از وظایف دادگاه  . اما پاسخ می1دنماین مال را می
محلـی بـه آراي قطعـی     اعتباري و بـی  باشد. در واقع تا این جاي کار، قانون خود سبب بی حقوقی می

ي حکـم، مـالکین بـه     کننده ي صادر محاکم کیفري شده است. سپس با داللت اجراي احکام و شعبه
آن که پرسیده شـود معنـاي    دهند. بی قوقی مراجعه و دادخواست ابطال سند و ... را ارائه میدادگاه ح

در دادنامه چه بوده است؟ مال که در این حالت به لحاظ فیزیکی در اختیار مـالکین اصـلی    »ردمال«
د. قرار داشته، بنابراین ردمال در این وضعیت، جز طی تشریفات اداري با دستور محکمـه نخواهـد بـو   

رد، به تماشـاي اطالـه دادرسـی،     ي خویش را می حال در این میان، قانون به مثابه کاردي که دسته ب
ي سندي فاسد در مرجعی اداري(اداره ثبت) و  افزایش حجم کار در دادگستري، تالی فاسد حضور زنده

یک دست حکـم  ي کاخ عدالت، که در  در نهایت دستان خالی مالکینی خواهد بود، ایستاده بر آستانه
اي براي پیمودن راه دشـوار   اثر دارند؛ اما دست دیگر خالی از حمایت، زمان و هزینه قطعی کیفري بی

 عدالت. 
عد بیرونی جامعـه و بـر پایـه      ي  قانون وجهی روبنایی و انضمامی دارد. به این معنا که قانون، ب

گوید. به زبان  امعه شناسی به ما میشود. این را الفباي ج گذاران از جامعه نگاشته می شناخت قانون
که نگـاهی بـه آینـده،     شود؛ ضمن این تر، قانون براي اکنون و جغرافیایی مشخص، تدوین می ساده

آورد.  را به همـراه مـی   ي شناخت قضیههاي بلند مدت دارد. پیامد درك این مسئله،  اصالح و برنامه
هاي تودرتوي آن است. مهارتی که  شناخت مکتب مجرمان، جزیی از کلیت شناخت جامعه و داالن

نام نهاد. موضوعی که افـزایش ضـریب آن، بـیش از همـه      »هوش اجتماعی قانون«توان آن را  می
تطـابق اصـول و   ي جامعه است و نه صـرفا   گذار با بخش پویا و تپنده مستلزم درگیري مثبت قانون

گریزند. سه خال بزرگ  دهند و عاقبت می قواعد کهنه با مصادیقی نو که هوشمندانه تغییر شکل می
یاد شده اثبات ملموس آثار ناگوار فقدان شناخت جامعه براي قانونی خواهد بـود کـه شـاید بعضـی     

 شناسد.  ها، به خوبی نام و نشان جامعه را نمی وقت
  
  

                                                           
سازمان ثبـت اسـناد و   ه کند مراتب را ب اعتباري سند رسمی صادر می محاکم دادگستري مکلفند در هر مورد که رأي بر بی«  .1

ه ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در مالحظات ثبت دفتر اسـناد رسـمی   امالك کشور اعالم کنند. هرگاه موضوع سندي ک
صدور حکـم نهـایی و   ه توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر امالك و سند مالکیت موکول ب

  »اعالم آن سازمان ثبت اسناد و امالك کشور خواهد بود.
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  1n سعید محمدنیا
 

  چکیده
بـین   4و گواتمـاال  3در واقع دعواي دیپلماتیک بین دو کشور لیختن اشتاین2کیس نوته بام 

اشتاین به حمایـت دیپلماتیـک از   باشد. جایی که دولت لیختن  می 1951-1955هاي  سال
کند. فردریک نوته بام در  تبعه خود در مقابل کشور گواتماال دعوایی را در دیوان مطرح می

به تابعیت  1939اکتبر  13هاي طوالنی در گواتماال زندگی کرد. در  آلمان زاده شد و مدت
بام، دعوایی علیه دولـت  لیختن اشتاین در آمد. بعدها لیختن اشتاین به نیابت از تبعه، نوته 

گواتماال اقامه نمود که موضوع آن خسارت مـالی و صـدمات روحـی وارده بـه نوتـه بـام       
باشد که بر اثر اقدامات دولت گواتماال در زمان جنگ حادث شده بـود. کشـور لیخـتن     می

اشتاین تابعیت خود را در پی یک تشریفات اداري سریع و تقریبا بیست و چهار سـاعته بـه   
کند. آشکار است که درخواست تابعیت نوته بـام صـمیمانه و مبتنـی بـر      بام اعطا می نوته

عالیق واقعی با مردم لیختن اشتاین نبوده است. وي در صدد کسب این تابعیت برامـد تـا   
عنوان تبعه یک دولـت محـارب، بـه وضـعیت تبعـه یـک کشـور         بتواند موقعیت خود را به

تنها هدف وي قرار گرفتن در تحت حمایـت لیخـتن   طرف تبدیل نماید و بدین ترتیب  بی
اشتاین بوده است. وجود عنصر تقلب در این درخواست تابعیت و سوء اسـتفاده در اعطـاي   
آن از طرف دولت لیختن اشتاین روشن است و با توجه به همین خصوصـیات و شـرایط و   

نظریه تابعیت مؤثر،  المللی دادگستري با توجه به توسل یافتن به اوضاع و احوال دیوان بین
دعواي دولت لیختن اشتاین را بر علیه دولت گواتماال که به نیابت از نوته بام اقامـه شـده   

  کند. است را رد، و غیر مسموع اعالم می
المللـی   حمایت دیپلماتیک، تابعیت مـؤثر، تابعیـت مضـاعف، دیـوان بـین     واژگان کلیدي: 

  الملل دادگستري، حقوق بین
  

 مقدمه
هر نظام حقوقی براي تابعان خود جنبه حکمی و براي غیر تابعان خـود جنبـه موضـوعی دارد. هـر     

المللـی، تـابع حقـوق     کشور عالوه بر تبعیت از حقوق داخلی خود، به اعتبار عضویت در جامعه بـین 
                                                           

n الملل دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق بین.  
2. NOTTEBOHM CASE 
3. Liechtenstein  
4. Guatemala 
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ا المللـی خـود ر   تواند با دو دسته قواعد حقوقی داخلی و بـین  باشد. یک قاضی می الملل نیز می بین
المللی به خود تردیدي را نداده و همواره خود را ملزم به یک دسته  مواجه ببیند. اما یک قاضی بین
داند. نقطه مشترك در هر دو موردفوق، حکمی بودن قواعـد   الملل می قواعد، یعنی صرفا حقوق بین

دیگري نیز الملل است و نقطه افتراق در این است که در حالت اول قاضی ملی با قواعد  حقوق بین
سر و کار دارد که برایش جنبه حکمی دارد اما در حالت دوم چنین وضعیتی قابل تصور نیست. براي 

الملل سروکار دارد، طرح  المللی که تنها با یک دسته قواعد حقوقی یعنی قواعد حقوق بین قاضی بین
عنوان یک  لی تنها بهموضوع ارتباط میان دو نظام حقوقی اساسا منتفی است چرا که او به حقوق داخ

اي از مقـررات داخلـی    کند. بهتر است بگوییم که در واقع حقوق داخلـی مجموعـه   واقعیت نگاه می
شـود. در ارتبـاط بـا آن اصـل بـر صـالحیت        دار وضع مـی  کشور است که توسط مقامات صالحیت

ا حقـوق  گونه نیست که مقررات کمی و شکلی کشورها مانند هم باشد. امـ  سرزمینی است. پس این
ها براي حـل   تواند مبنایی براي حل اختالف بین دو کشور باشد و به همین خاطر دولت داخلی نمی

انـد. ایـن    فصل اختالفات بین خود به ایجاد سازمانی قضایی که مورد قبول همه باشد توسل جسته
اسـت.  باشد که یکی از ارکان اصـلی سـازمان ملـل متحد    می 1المللی دادگستري سازمان دیوان بین

کند و  الملل را اعمال می اصوال دیوان یکی از نهادهایی است که به بهترین وجه ممکن حقوق بین
الملل است. . لذا دیوان بعضـا وارد کـم و کیـف قـوانین داخلـی       رسالت اصلی آن اجراي حقوق بین

و  شود مانند حمایت دیپلماتیک، چه در مقدمه، رکن و چه در متن اصلی رکـن  هاي طرف می کشور
چه در قسمت اجرایی رکن. در واقع بیشترین ارتباط بحث حقـوق داخلـی کشـورها و رویـه دیـوان      

المللی دادگستري در بحث حمایت دیپلماتیک است. و نیز موارد ارزیابی انطباق یا عدم انطبـاق   بین
که قـانون   المللی کشورها. البته دیوان قبل از این المللی و مسؤولیت بین حقوق داخلی با قوانین بین

قابل اعمال خود را پیاده کند ابتدا باید صالحیت خود را در رسیدگی به دعوا احـراز کنـد. دو شـرط    
اصلی براي این حمایت وجود دارد. یک: تابعیت و رجوع به مراجع داخلی و دومین مورد پاکدسـتی.  

ک از تبعه خود را تواند حمایت دیپلماتی هر دو شرط با حقوق داخلی مرتبط است. در واقع دولت می
در مقابل کشور دیگر به عهده بگیرد که رابطه عقلیت با فرد وجود داشته باشد و آن فـرد قـبال بـه    
مقامات داخلی رجوع کرده باشد و به نتیجه نرسیده باشد. در واقع حمایت دیپلماتیک، اختالف یک 

سـی تابعیـت   ریوان بـراي بر کند. د فرد با یک کشور بیگانه را، به اختالف میان دو کشور تبدیل می
زیان دیده باید به حقوق داخلی رجوع کند حال باید دید دیوان راجع به حمایت دیپلماتیک و رابطه 

اي دارد. این کار استخراجی است از آراي دیوان در زمینه حمایت دیپلماتیک،  حقوق داخلی چه رویه
 ام کشور در دعوا حاکم است. دیوان باید در راستاي فصل اختالف مشخص کند قانون داخلی کد

  
  اشتاین وگواتماال) بام (دعواي حمایت دیپلماتیک بین لیختن نوته معرفی پرونده. 1

از یک پدر و مادر آلمانی در هامبورگ آلمان متولد شد و در نتیجـه   1881آقاي فردریک نوته بام در سال 
آلمان را ترك و به گواتماال مهاجرت کردو فردریک نوته بام  1905تابعیت اولیه او آلمانی گردید. در سال 

 )1389، 358براي همیشه در این کشور اقامت کرد و به کار اشتغال ورزید. (ضیایی بیگدلی، 
                                                           

1. icj 
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هاي پر رونقی در زمینه تجارت، بانکداري و کشاورزي داشت. در پایـان مـارچ یـا     جایی که او فعالیت  
بینی کرد که اگر آمریکا علیه کشور آلمان وارد  او یشو پس از آغاز جنگ جهانی دوم،  1939اوایل آوریل 

عنوان تبعه کشور دشمن رفتار خواهد شـد.   جنگ شود، با او که در گواتماال که در قاره آمریکا قرار دارد به
به همین خاطر در همین سال براي دیدن برادر خود بـه کشـور لیخـتن اشـتاین رفـت و پـس از انجـام        

دست آوردن گـواهی مخصـوص کـه او را از شـرط اقامـت       الیات کافی، و بهتشریفات اداري و پرداخت م
دسـت آورد. از ایـن    طـرف در جنـگ را بـه    کرد، تابعیت این کشور بی طوالنی در لیختن اشتاین معاف می

لحظه به بعد او تابعیت آلمانی خودش را عمال از دست داد، و خودش را منحصرا تابع دولت لیختن اشتاین 
  )Josef L. Kunz ،537 ،1960(دید. 
نوته بام سپس با گذر نامه جدید خود به کشور گواتماال برگشت و نام خود را در فهرسـت بیگانگـان     

آمریکا و گواتماال نام او را  1941یه یبینی نوته بام محقق شد و از اوایل ژو مقیم آن کشور ثبت کرد. پیش
، توسط مقامات گواتماال اورا باز داشت کردند، و به 1943در فهرست سیاه اتباع آلمانی قرار دادند. در اکتبر 

پلیس آمریکا در گواتماال تحویل دادند. او به آمریکا برده شد و براي دو سال و سـه مـاه زنـدانی شـد. در     
پروسه قـانونی بـر علیـه او در دادگـاه طراحـی شـد تـا تمـام          57، 1944مدت زندان او در این کشور در 

و پس از پایان جنگ جهـانی دوم، او   1946ر منقول وي را مصادره کنند. در سال هاي منقول و غی دارایی
از زندان آزاد شد و براي پس گرفتن اموال خود تصمیم گرفت به گواتماال برود و براي این منظور با گـذر  
نامه لیختن اشتاین به کنسول گري آن کشور در ژنو سویس مراجعه کرد ولی کنسول گـري گواتمـاال از   

نتیجـه   هاي نوته بام براي ورود به گواتماال بی دن روادید به او خودداري کرد و از آن به بعد تمام تالشدا
تابعیـت دائمـی و    1949او به لیختن اشتاین رفت و بعد از سه سال اقامت در آنجا در 1946ماند. در سال 

خـتن اشـتاین تقاضـاي حمایـت     مؤثر از لیختن اشتاین گرفت و بعد از پنج سال اقامت در این کشور از لی
المللـی   کشور لیختن اشتاین با تسـلیم دادخواسـتی بـه دیـوان بـین      1951دسامبر 17دیپلماتیک کرد. در 

دادگستري دعوایی علیه گواتماال اقامه نمود. و در مورد اقدامالت گوناگونی که گواتمـاال علیـه شـخص و    
الملل بـوده اسـت مـدعی     ه خالف قوانین حقوق بینشدک بود و ادعا می بام انجام داده   مال فردریک نوته
  ) NOTTEBOHM CASE ،JUDGMENT OF APRIL 6th, 1955(گردید.  جبران خسارت

ي قبول صـالحیت اجبـاري توسـط طـرفین بـود.       مبناي صالحیت دیوان از نظر لیختن اشتاین اعالمیه  
اش متضمن قبول یک  کرد اعالمیه میدیوان پس از رسیدگی مقدماتی و توجه به اعتراض گواتماال که اظهار 

که مالك اعتبار یـک   محدودیت زمانی بوده و لذا اکنون فاقد اعتبار است. این ایراد را رد کرده و با اعالم این
کنـد   صالحیت خود بـراي رسـیدگی مـاهوي احـراز مـی      1953اعالمیه زمان ثبت دادخواست است در رأي 
کنـد. لیخـتن    بت ادعاها و دفاعیات بعدي بین طـرفین معـین مـی   وضمن رد ایراد مقدماتی، مهلتی را براي ث

هاي نوته بـام و همچنـین    اشتاین از دیوان تقاضا کرد تا گواتماال را به دلیل توقیف و مصادره اموال و دارایی
هاي محلـی بـه پرداخـت غرامـت بـه عنـاوین        جلوگیري از ورود او به کشور گواتماال براي مراجعه به دادگاه

اظهار نمود کـه نوتـه بـام بـه      متقابالً دیک به ده میلیون فرانک سوئیس محکوم کند. گواتماال نیزمختلف نز
قصد تقلب، نسبت به قانون، تابعیت لیختن اشتاین را کسب کرده و این کشور در دادن تابعیـت قـوانین ملـی    

عمـال حـق خـود    الملـل را رعایـت نکـرده اسـت و در ا     اش و از جمله شرط اقامت و نیـز قواعـدحقوق بـین   
  )1389، 359گدلی، (ضیایی بی. خواهد تا تقاضاي لیختن اشتاین را رد کند سوءاستفاده کرده و از دیوان می
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و دولت لیختن  1در این خصوص و براي حل این اختالفات، دولت گواتماال، آقاي کارلوس گارسیا بانر  
، NOTTEBOHM CASEکننـد. (  عنوان قاضی موقـت انتخـاب مـی    را به 2اشتاین، آقاي پل گوگنهایم

JUDGMENT OF APRIL 6th, 1955(  
دانـد کـه در مـورد     دولت لیختن اشتاین به استناد تابعیتی که به نوته بام داده است، خود را محق می  

نـوع تقاضاسـت.   هاي نهایی او در این موضوع، متضمن دو  گیري مطالبات او به دیوان مراجعه کندو نتیجه
به این معنا که لیختن اشتاین از دیوان خواسته است کـه در مرحلـه اول اعـالم نمایـد تابعیـت اکتسـابی       

از طرف دولت لیخـتن اشـتاین بـه او داده شـده اسـت،      1939اکتبر  13که در تاریخ  »فردریک نوته بام«
دولت لیختن اشتاین در حمایت الملل نیست، و در مرحله دوم دیوان بگوید که تقاضاي  مخالف حقوق بین

عنوان تبعـه قابـل رسـیدگی در دیـوان اسـت. از طـرف دیگـر، دولـت گواتمـاال در           سیاسی از نوته بام به
خواهد تا اعالم نماید که ادعاي لیختن اشتاین قابل رسیدگی در این  گیري نهایی خود، از دیوان می نتیجه

یوان باید تحقیق کند، قابل رسیدگی بـودن دادخواسـت   باشد. به این ترتیب مسئله واقعی که د دیوان نمی
هاي طرفین  گیري المللی داور باید به نتیجه لیختن اشتاین در حمایت از نوته بام است. در یک دعواي بین

هـا   ها بـه آن  گیري توجه کامل داشته باشد ولی در انتخاب و رد دالیل حقوقی که ممکن است این نتیجه
ابراین تفکیک و تشخیص این دو مطلب براي داور بسیار ضروري است. زیرا این متکی باشد، آزاد است بن

هاست. یادمان نرود  گیري تفکیک در حقیقت مرز و محدوده اختیارات و حقوق او نسبت به دالیل و نتیجه
اال پذیرد در جایی که گواتم که راه انداختن دعوا در دادگاه است را می که دیوان خواسته اول لیختن اشتاین

گفت لیختن اشتاین حق ندارد در دیوان شکایت کند چون نوته بـام تابعیـت واقعـی و اصـلی لیخـتن       می
  اشتاین را ندارد. 

  
  دالیل طرفین دعوا براي ادعاهایشان. 2

کند تا ثابت نمایـد دولـت لیخـتن اشـتاین صـالحیت حمایـت        گواتماال در چند مورد دالیلی را مطرح می
گوید: نوته بام برطبـق قـوانین لیخـتن اشـتاین حمایـت       بام را ندارد. گواتماال می دیپلماتیک از آقاي نوته

دست نیاورده است زیرا قبول تابعیت اعطا شده به نوته بام مطـابق بـا قـوانین     دیپلماتیک این کشور را به
بـه  الملل نبوده است. همچنین آقـاي نوتـه بـام     داخلی دولت لیختن اشتاین و همچنین قوانین حقوق بین

قصد تقلب نسبت به قانون تابعیت لیختن اشتاین را کسب کرده است. او نه مدت طوالنی در ایـن کشـور   
دسـت آوردن تابعیـت یـک     اقامت داشته و نه قصد اقامت در این کشور را داشته است. هدف نوته بام بـه 

قـض قـوانین   باشد تا منافع خودش در جنگ حفظ شود و همچنین گواتماال ن طرف در جنگ می کشور بی
اي که نوته بام را زیر نظر داشته است به اطالع  الملل در خصوص تسویه اموال را توسط کمیته حقوق بین
  )Josef L. Kunz ،539 ،1960(رساند  دیوان می

داند چـرا کـه    مورد می قاضی رید استناد گواتماال به ممنوعیت سوء استفاده از حق را در این قضیه بی  
اساسنامه نیز او  3)2این دکترین مستلزم ایراد خسارت به دیگري است. در خصوص استناد دیوان به ماده (

مسئله حمایت دیپلماتیک به گوید که این ماده با مسئله تابعیت مضاعف سروکار دارد و به هیچ وجه به  می
                                                           

1. M. GARCIA  BAUER 
2. M. GUGGENHE 
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مفهوم مورد نظر در این قضیه ارتباط ندارد. منظور از در این قضیه، ایـن اسـت کـه گواتمـاال بـه دیـوان       
گوید نوته بام براي کسب تابعیت لیختن اشتاین از حقش سوء استفاده کرده است و تابعیتش اصـلی و   می

  واقعی نیست. 
باشد. امـا دولـت لیخـتن اشـتاین در پاسـخ       طقی و عادالنه میرسد که دالیل گواتماال من به نظر می  

دارد که تابعیت اعطا شده به نوته بـام برطبـق قـوانین داخلـی لیخـتن       اظهارات دولت گواتماال اظهار می
  )Josef L. Kunz ،539 ،1960(باشد.  الملل می اشتاین و مطابق قوانین حقوق بین

گوید با توجه به قوانین گواتماال و روادید ورود و ثبـت نـام نوتـه بـام در فهرسـت       لیختن اشتاین می  
توانـد آن را   بیگانگان این کشور، کشور گواتماال تابعیت لیختن اشتاینی نوته بام را پذیرفته و دوبـاره نمـی  

  انکار کند. 
  
  ابعاد حقوقی تابعیت. 3
 تابعیت و حق داشتن آن. 1ـ3

ي  دهنده دولت، که بیانگر رابطه عبارت است از عضویت فرد، حقیقی یا حقوقی در جمعیت تشکیل تابعیت
باشد و ثمره آن بهره مندي وي از حقوقی است کـه   حقوقی، سیاسی و معنوي فرد تابع با دولتی معین می

اسی، حقوقی و دهنده رابطه سی به موجب قوانین کشور متبوع براي شهروندان آن وجود دارد. تابعیت نشان
 .شود معنوي هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولت معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می

تابعیت ناظر به وضعیت حقوقی یک فرد است که به دلیل عضویت در یک جامعـه سیاسـی مسـتقل      
ي شرایطی باشـد تـا   کند. اما تابعیت باید دارا المللی تعیین می کسب و حقوق و تکالیف او را در سطح بین

 –بتواند بین شخص و دولت اعتبار داشته باشد. و تابعیت واقعی محسوب شود. کمیسیون دعاوي انگلیس 
گوید تابعیت متضمن یک وضعیت مستمر و نه یک وضعیت فیزیکی که  می ke lynch قضیه در مکزیک

وقی مسـتمر میـان دولـت    افتد است. در واقع تابعیت یک رابطه حقـ  در یک لحظه زمانی خاص اتفاق می
  ) 1389، 359حاکم از یک سو و شهروندان از سوي دیگر است. (ضیایی بیگدلی، 

مبناي اساسی تابعیت یک فرد، عضویت او در یک جامعه سیاسی مستقل است. این رابطه حقوقی متضـمن    
باید به آن بپردازیم ایـن   اي که ما در این بحث حقوق و تکالیف متقابل براي افراد و دولت مربوطه است. اما نکته

  الملل؟ باشد یا حقوق بین هاي کشورها می صالحیت ءاست که حق دادن تابعیت به افراد جز
هـا قـرار    انحصاري کشـور  تالملل، حق اعطاي تابعیت را از جمله مصادیق صالحی قوانین حقوق بین  

کـه در دادن تابعیـت، حقـوق     اینتوانند این حق را انکار کنند مشروط بر هاي دیگر نمی داده است و دولت
رسد هر دولتی حق دارد اتباعش را خود تعیـین کنـد و در    الملل نقض نشده باشد. بنابراین به نظر می بین

هـاي   تواند این افراد را تبعه خـود بنامـد. در کـیس    الملل، دولت دیگر نیز می فقدان یک قاعده حقوق بین
هـا گذاشـته اسـت. مـثال دیـوان       در صالحیت خـود کشـور   مختلفی دیوان حق اعطاي تابعیت به افراد را

الملل دادگستري در رأي مشورتی مربوط به قانون تابعیت در تونس و مراکش (اختالف میان فرانسه و  بین
گوید(یک دولت مستقل حـق دارد تعیـین    انگلیس). همچنین دیوان در قضیه اکتساب تابعیت لهستان می

المللـی   ند. با این حال استفاده از این حق مشروط به رعایت تعهدات بینکند چه اشخاصی تابعیت او را دار
  )1389، 359است. (ضیایی بیگدلی، 
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المللی ملزم نیست تا خود  باشد این است که یک دادگاه بین به هرحال آن چیزي که کامال روشن می  
المللـی بایـد    ادگـاه بـین  را با اظهارات مقامات داخلی در مورد اعمال حقوق داخلی اش محدود کند. یک د
الملل در نظـر بگیـرد.    حقوق داخلی را با توجه به اعمال یک صالحیت اعطا شده به او، توسط حقوق بین

رسد درست است که آقاي نوته بام تابعیت لیختن اشتاین را براساس قـوانین ایـن کشـور     پس به نظر می
تواند در مقابل دیگر کشورها  المللی، می انین بیندست آورده اما باید دید آیا این تابعیت طبق مقررات قو به

  قابل انتساب باشد. 
  
  حق کشورها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود. 2ـ3

ها با اعمال حمایت دیپلماتیک اقدام  هاست و دولت حمایت دیپلماتیک ابزاري براي حمایت از حقوق دولت
نماید. کشورها در صـورتی   نسبت به اتباعشان میالملل  به استیفاي حق خود، یعنی حق رعایت حقوق بین

توانند اقدام به حمایت دیپلماتیک نمایند که تابعیت اتباعشان بـه درسـتی و مطـابق حقـوق داخلـی و       می
الملل حق دادن تابعیت و  طور که قبال گفته شد قوانین حقوق بین ها اعطا شده باشد. همان الملل به آن بین

توانند مطابق قوانین داخلـی   خود کشورها واگذارکرده است. در نتیجه کشورها میشرایط آن به افراد را به 
توانند در مقابل دیگـر کشـورها    اتباعشان را برطبق قوانین خودشان انتخاب نمایند. اما تنها در صورتی می

ضیه حاضـر  الملل باشد. در ق به این تابعیت استناد نمایند که تابعیت اعطا شده مطابق به قوانین حقوق بین
تواند علیه گواتمـاال قابـل اسـتناد باشـد و      باید مشخص شود که تابعیت اعطا شده به نوته بام ضرورتا می

  تواند به استناد آن حمایت خود را به نفع نوته بام و علیه گواتماال اعمال کند یا خیر؟ لیختن اشتاین می
 در کشور دیگر قابل اسـتناد نیسـت.   دار داخلی اصوال براي مثال حکم صادره از یک دادگاه صالحیت  

دیوان در قضیه ماهیگیري (بین انگلیس و نروژ) در خصوص تحدیـد حـدود دریـاي سـرزمینی در مـورد      
داند. اما مفاد  سواحل ناهموار، دولت ساحلی در بهترین موضع براي ارزیابی شرایط تعیین خطوط مرزي می

گویـد تحدیـد    الملل نبود. دیوان می از حقوق بیننهایی حکم در جهت حمایت از حقوق داخلی صرف نظر 
المللی است و صرفا به اراده دولت ساحلی و حقوق داخلـی اش   مناطق دریایی همیشه واجد یک جنبه بین

بستگی ندارد. اگرچه این واقعیتی است که عمل تحدید ضرورتا یک عمل یک جانبه است زیرا تنها دولت 
الملـل   ها بستگی به حقـوق بـین   ا اعتبار تحدید نسبت به سایر کشورساحلی صالحیت انجام آن را دارد ام

عنـوان یـک وضـعیت،     دارد. عبارت فوق در قضیه نوته بام اهمیت قابل توجهی دارد زیرا مبانی تابعیت به
  )1389، 361بسیار مشابه فرآیند تحدید مناطق است. (ضیایی بیگدلی، 

الملـل نبـوده    اعطایی به نوته بام مطابق با حقوق بـین  که تابعیت رسد با توجه به این پس به نظر می  
است. زیرا وي شرط اقامت و دیگر اصول را در لیختن اشتاین را رعایت نکرده و قصد مانـدن در آنجـا را   

تواند برمبناي این تابعیت از نوته بام حمایـت دیپلماتیـک    هم نداشته است. پس دولت لیختن اشتاین نمی
  کند. 
گوید تابعیت اعطایی به نوته بام برطبـق قـوانین    ین در پاسخ به اظهار گواتماال که میاما لیختن اشتا  

تواند برابر آن به حمایت دیپلماتیـک از نوتـه بـام     الملل نبوده است و دولت لیختن اشتاین نمی حقوق بین
هرست بیگانگـان در  گوید با توجه به قوانین گواتماال و روادید ورود و ثبت نام نوته بام در ف اعطا کند، می

تواند آن را انکار کند. دیوان در  این کشور، گواتماال تابعیت لیختن اشتاینی نوته بام را پذیرفته و دوباره نمی
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گوید: دیوان با تفکیک میان آثار یک عمل حـاکمیتی در حقـوق    پاسخ به ادعاي دولت لیختن اشتاین می
باشـد و نـه    وطه، ناظر بر کنترل بیگانه در گواتماال مـی گوید همه قوانین مرب الملل می داخلی و حقوق بین

  )1389، 362المللی. (ضیایی بیگدلی،  موضوع حمایت دیپلماتیک در روابط بین
  
  تابعیتی در مورد فردریک نوته بام تابعیت مضاعف یا بی. 3ـ3

ي  ابطـه رود و آن در صـورتی اسـت کـه ر    مواردي وجود دارد که امکان اجراي حمایت سیاسی ازبین مـی 
دار شود و یا شخصی تابعیت دو کشور را همزمان داشته باشد  تابعیت بین دولت و تبعه ازبین رفته یا خدشه

چه فردي تابعیت هیچ دولتی  گردند. بنابراین چنان این دو موجب محرومیت شخص از حمایت سیاسی می
عف نیز موجـب فقـدان حـق    نداشته باشد حمایت سیاسی براي او اجرا نخواهد شد. همچنین تابعیت مضا

توانـد حمایـت    الهه یک دولـت نمـی   1930کنوانسیون  4گرددد. زیرا به موجب ماده  حمایت سیاسی می
دانـد،   ي خـود مـی   سیاسی خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگري که او نیز مدعی را تبعه

  )1393، 263اعمال کند. (الماسی، 
گردد. حال راه حل فرار از  به بروز مشکالتی در اجراي حمایت سیاسی می بنابراین چند تابعیتی منجر  

توانـد بـه حمایـت     تابعیت مضاعف چیست؟ چگونه یک تبعه که تابعیت دو یا چند کشور همزمان دارد می
  دیپلماتیک یک کشور در مقابل کشوري دیگر استناد کند؟

  
  تابعیت مؤثر. 4ـ3
ارض بین قوانین تابعیـت کشـورها شـخص داراي تابعیـت مضـاعف      افتد که به واسطه تع اتفاق می رایبس
که کدام قانون را بایـد اجـرا نمـود، ابتـدا بایـد       گردد. در اینجا ابتدا قبل از دانستن این می »یاحتی متعدد«

گویند باید به خود فـرد واگـذار    ها می ها صحیح است. بعضی مشخص کنیم که تابعیت کدام یک از دولت
نیست. زیـرا تابعیـت    رسد این کار معقوالنه داند اجرا شود اما به نظر می شود تا هر تابعیتی را که بهتر می

امر مهمی است و واگذار کردن آن به اختیار فرد چندان صحیح نیست. زیرا فرد بیش از هـر چیـز منـافع    
ها توجهی ندارند به نظر ما در مواردي که مسئله  گیرد و به مصالح سیاسی دولت فردي خود را در نظر می

داد که بر اساس  حباید آن تابعیتی را ترجیشود  تعارض دو یا چند تابعیت خارجی براي یک فرد مطرح می
عالیق حقیقی و عملی استوار است. تابعیتی که براساس چنین عالیقی استوار است را اصـطالحا تابعیـت   

گویند. براي تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضـاع و احـوال را در    عملی یا مؤثر می
دام دولت بیشتر تعلق و وابستگی دارد. از این لحاظ محـل سـکونت،   نظر گرفته و ببیند فرد در عمل به ک
اي که مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت و همچنـین انتخـاب خـود        زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه

مورد توجه قرار  »کننده عنوان تنها عامل تعیین عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به البته به«شخص 
  ) 1393، 262ی، گیرد. (الماس می

رسد اگر قرار بود مفهوم تابعیت مؤثر و یا عملی را کشورها نپذیرنـد در مـواردي کـه     حال به نظر می  
هـا بایـد رأي را بـه عـدم      اختالف مربوط به تعارض میان دو یا چند تابعیت مطرح اسـت ناگـذیر دادگـاه   

قضـات ایـن   گوید: اگر  المللی دادگستري در خصوص تابعیت مضاعف می صالحیت خود دهند. دیوان بین
که تابعیت کامال از موارد مربوط بـه صـالحیت    ها کنند و این ها خود را تسلیم نظریه برابري تابعیت دادگاه
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باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که با ادعا و دالیـل متنـاقض دو دولـت مسـتقل      ها می داخلی دولت
ها باقی  اي جز این براي آن نین وضعیتی چارهباشند که داراي ارزش و اعتبار برابر هستند. در چ مواجه می

  )1389، 363ضیایی بیگدلی، (ماند که اختالف را غیر قابل حل تلقی کنند.  نمی
هـا در مـوارد تابعیـت     اساسنامه دیوان هم گنجانده شده است که محـاکم ملـی و داوري   3در بند دوم ماده   

دهنـد. دیـوان همچنـین     می حعیت مؤثر و واقعی را ترجیکند تاب مضاعف که با حمایت دیپلماتیک ارتباط پیدا می
المللی و عقاید علماي حقوق، تابعیت یک پیوند و  ها، آراي داوري و قضایی بین کند که بنابر رویه دولت اضافه می

هاي واقعی و عملی در زندگی و احساسـات   هاي اجتماعی و همبستگی علقه حقوقی است که بنیان آن بر ارتباط
  ها استوار است.   قلبی بین فرد با یک کشور و نیز حقوق و تکالیف متقابل بین آن

م تابعیت مؤثر آشنا شدیم الزم است بدانیم که از آنجا که بایـد میـان فـرد و دولـت     حال که با مفهو  
حامی رابطه تابعیت وجود داشته باشد، دیوان الزم است تا مشخص نماید که آیا میان نوته بـام و لیخـتن   

وان سپس اشتاین رابطه واقعی وجود داشته یا خیر و تابعیت اعطا شده به او مؤثر و واقعی است یا خیر؟ دی
گونه علقـه و پیونـد واقعـی و عملـی      دهد بین نوته بام و لیختن اشتاین هیچ گوید که شواهد نشان می می

وجود ندارد. نامبرده نه مدت طوالنی در لیختن اشتاین اقامت داشته و نه نیت واقعی او این بوده که حتی 
تابعیت جدید نوته بام فاقد صـداقت و  پس از کسب تابعیت جدید در آنجا به طور دائمی اقامت کند. احراز 

دار باید دارا باشد. نیت واقعی نوته بام نه ایجاد علقـه جدیـد بـا لیخـتن      اصالتی است که یک سند تابعیت
طرف در جنگ، براي حفظ  اشتاین، بلکه خروج از تابعیت یک دولت دشمن و کسب تابعیت یک دولت بی

  )NOTTEBOHM CASE ،JUDGMENT OF APRIL 6th, 1955منافعش بوده است. (، 
  
  نقدها. 4
 نظر مخالف قاضی رید در خصوص رأي دیوان. 1ـ4

توسط مقامات گواتماال، توسط نیروهاي مسلح آمریکا، دسـتگیر، و   1943اکتبر  19گوید نوته بام در  او می
شـود. در آن   میسال و سه ماه در آن کشور زندانی  2شود و براي مدت  در همان روز به آمریکا تبعید می

زمان که او تبعید بوده، او فرصت مقابله با شاکیان و یا دفاع از خود و یا دادن و آوردن شاهد از طرف خود 
را نداشته است. همچنین عدم اجازه ورود وي به گواتماال توسط کنسول ایـن کشـور باعـث شـد تـا او از      

گونـه فرصـتی بـراي ارائـه شـواهد از       و هـیچ اي پیچیده از دادخواهی باز ماند. ا شنیدن و شرکت از شبکه
  )Josef L. Kunz, 550, 1960اتهامات علیه خود و یا رودر رو شدن با شاکیان را نداشته است. (

اي که براي مدت طوالنی  رویه بسیاري از کشورها حاکی از آن است که از حمایت دیپلماتیک از تبعه  
دهد کـه   ت قطع کرده، امتناع کند. این مطلب نشان میجالي وطن کرده است و ارتباط خود را با آن دول

  تواند موجب حمایت دیپلماتیک شود که متضمن ارتباط واقعی باشد.  از نظر کشورها تابعیتی می
گوید در چنین شرایطی گواتماال اجباري به شناسایی ایـن تابعیـت نداشـته و لیخـتن      می دیوان نهایتاً  

رأي  11بـا   نوته بام را در برابر دولت گواتماال را ندارد. دیوان نهایتـاً  اشتاین نیز حق حمایت دیپلماتیک از
رأي ادعاي لیختن اشتاین را رد کرد. رأي دیوان در این قضیه تأثیر مهمـی بـر رویـه قضـایی      3در برابر 
الملـل قـرار    المللی باقی گذاشته است و نظریه تابعیت مؤثر را در ردیف اصول شناخته شده حقوق بین بین

  )Josef L. Kunz ،562 ،1960(داده است. 
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هـاي   کتـاب 1955آوریـل   6المللـی دادگسـتري در خصـوص نوتـه بـام در       همچنین رأي دیوان بین  
المللی گردیـده اسـت کـه دیـوان در      اي را به رشته تحریر در آورده است و باعث ایجاد عرف بین گسترده

توان به کیس بارسلوناتراکشن  کرده است از جمله میهاي دیگر از آن استفاده  و کیس ها بسیاري از پرونده
الملل در حال تحول است  گوید در رابطه با حمایت دیپلماتیک حقوق بین ) اشاره کرد که دیوان می1970(

شناسد مانند تعریف شرکت و تفکیک شرکت از سهامداران آنـان؛ امـا    و نهادهاي داخلی را به رسمیت می
یی تضییع شده حقوق شرکت است یا حقوق سهامدار بـا دیـوان اسـت. در    که آیا حقوق ادعا تشخیص این

واقع هر کشوري آزاد است شرکت و سهامدار خود را مشـخص اسـت امـا زمـانی کـه موضـوع حمایـت        
آید. همچنین دیوان در خصوص کیس  الملل است که به کار می آید این حقوق بین دیپلماتیک به میان می

چه اختالفی میان دو کشور در رابطه بـا حمایـت دیپلماتیـک در     گوید چنان ) می2007احمدو سادیو دیالو(
کننده است نه نظر طرفین. ایـن همـان موضـوع     رابطه با یک شخص وجود داشته باشد نظر دیوان تعیین

گویـد یـک دولـت     )مـی 1995تابعیت مضاعف است. همچنین دیوان در قضیه اکتساب تابعیت لهسـتان ( 
ند چه اشخاصی تابعیت او را دارند. با این حال استفاده از این حـق مشـروط بـه    مستقل حق دارد تعیین ک

المللی است. دیوان همچنین با استناد به عرف ایجاد شده از کیس نوته بام، به قضـیه   رعایت تعهدات بین
  .پردازد حق عبور از سرزمین هند(پرتغال علیه هند) نیز می

  
  ها از رأي نوته بام انتقاد. 2ـ4

المللی در موارد متعدد هرگاه مسئله مربوط به اعمال حمایت سیاسی مطرح بوده است در بـاب   ن بینداورا
اي کـه   اند. نکتـه  تابعیت مضاعف، تابعیت واقعی و مؤثر را که بیشتر با واقعیات منطبق است موجه دانسته

تابعیت مؤثر بحث کنند که توانند از  باشد در اینجا این است که دیوان و داوران زمانی می حایز اهمیت می
تبعه دو تابعیت یا چند تابعیت داشته باشد در اینجا آقاي فردریک نوته بام تنها تابعیت یک کشـور را کـه   

دست آورده است و نه بر تابعیت آلمـانی   همان لیختن اشتاین است را داراست. او نه تابعیت گواتماال را به
کسب تابعیت لیختن اشتاین، تابعیت آلمانی خـود را از دسـت    خود باقی مانده است اوبعد از ترك آلمان و
شود این است که هدف دیوان از استفاده  ی که مطرح میسؤالباشد  داده است و تنها داراي یک تابعیت می

از تابعیت مؤثر در این رأي چیست و چرا دیوان از تابعیت مؤثر حرف میزند. زمانی که نوته بام تنهـا یـک   
المللی دادگستري با توجه بـه شـرایط و اوضـاع و     بیشتر. در پاسخ باید گفت که دیوان بین تابعیت دارد نه

جوید تا دعواي دولت لیختن اشتاین علیه دولت گواتماال را که بـه   احوال به نظریه تابعیت مؤثر توسل می
ین رأي از دیـدگاه  نیابت از طرف نوته بام اقامه شده بود را غیر مسموع اعالم کند. مفهوم مؤثر بودن در ا

المللی دادگستري عاملی است تا اصل شناسایی تابعیت اعطایی از طرف یک دولـت در حقـوق    دیوان بین
کننده بدین سبب براي مفهوم مؤثر بودن منظور شـده کـه از    الملل را محدود سازد. این نقش محدود بین

در رأي نوته بام، نه تنها نـاقص اصـل   هاي آشکار جلوگیري شود. بنابراین اصل تابعیت مؤثر  سوء استفاده
عدم مسؤولیت نیست، بلکه دلیل و موجب تکمیلی و یا حتی به اعتقـاد برخـی صـاحب نظـران، دلیـل و      

رسد که گفتن این نکته مفید باشد که کیس نوته  اي براي حل عدم مسؤولیت است. به نظر می موجب تازه
نوته بام هیچوقت تابعیت گواتماال را نداشته و با  طور که گفتیم بام متضمن تابعیت مضاعف نیست. همان

تحصیل تابعیت لیختن اشتاین، تابعیت اصلی آلمانی خویش را از دسـت داده بـود. وي منحصـرا تابعیـت     
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عنـوان   لیختن اشتاین را داشت. نکته اصلی رأي دیوان این است که در این قضیه، اصل تابعیت مـؤثر بـه  
تواند در مواردي که تابعیـت آن دولـت    قی گردید، یعنی یک دولت نمیالمللی تل یک ضرورت اخالقی بین

گونه پیوند واقعی و مؤثر به شخص اعطا شده باشد، آن شخص را مورد حمایـت سیاسـی قـرار     بدون هیچ
دهد. اگر قرار باشد رأي صادره در قضیه نوته بام را البتـه در چـارچوب واقعیـات آن تعمـیم دهـیم، تنهـا       

شود دیوان باید معلوم  المللی اقامه می ر یک دیوان بینضت که در هر دعوایی که در محتوان چنین گف می
ق مؤثر با دولت خواهان را دارد یا خیر؟ پس به این ترتیب طبـق ایـن رأي ایـن    یکند که آیا خواهان، عال

ر شیوه بایستی حتی در مواردي که تعارض تابعیت نیز مطرح نیست، مراعـات شـود. بـه عبـارتی حتـی د     
مواردي که خواهان، تابعیت هیچ دولتی جز دولت خواهان را ندارد باز هم باید این روش بـه کـار رود. راه   

در برخورد با سوء استفاده در اعمال تابعیت در قضیه نوتـه   1955المللی دادگستري در  حلی که دیوان بین
نیـز مـورد    1965اجالس ورشـو   الملل در قطعنامه مؤسسه حقوق بین 4بام باقی گذاشت در بند (ج) ماده 

گردد،  ها اقامه می المللی مربوط به خسارت وارده به افرادي که توسط دولت دعاوي بین«تأیید قرار گرفت 
گونـه   چیچه شرایط، اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که اعطاي تابعیت به فرد زیان دیده بـدون هـ   چنان

کـه دعـواي غیـر قابـل      را رد کند و یـا آن  اوانده دعورابطه و پیوندي صورت گرفته، ممکن است دولت خ
  »پذیرش اعالم شود

دهنده آن اسـت   اما با تمام این اوصاف، اکثریت در پرونده حاظر مدعی است که قضیه نوته بام نشان  
المللی دادگستري، جستجو براي یافتن تابعیت حقیقی و مؤثر مبتنی بـر واقعیـات را در هـر     که دیوان بین
نماید. این ادعاها با توجه به تحلیلی که از مبانی رأي نوته بـام بـه    رفته است و آن را تأیید میموردي پذی

  عمل آمد واهی است. 
  

  گیري نتیجه
دار است. اما گهگاه قاضی یا دادگاه قضایی از  هدف اصلی هر قاضی یا دادگاه قضایی رساندن حق به حق

کند که اگر چه شاید نتیجه با راه حـل   راه و روشی متفاوت با قانون موجود، به موضوع دعوا رسیدگی می
رایی که ما در این کیس آن شود.  کند اما باعث انتقادها و مشکالت فراوانی می متعارف چندان تفاوتی نمی
ایم، اگر چه مانع سوءاستفاده آقاي فردریک نوته بام از تابعیت اکتسابیش میگـردد   را مورد تفسیر قرار داده

الملـل   آورد. آقاي نوته بام به قصد تقلب نسبت به قوانین حقـوق بـین   اما مشکالت چندي را به وجود می
ر نیزدر دادن تابعیت شرایط و ضوابط حقوق داخلی خود را آورد که آن کشو دست می تابعیت کشوري را به

کند. اگرچه به نظر صحیح است که در چنین شرایطی نباید براي نوته بـام و لیخـتن اشـتاین     رعایت نمی
توانست از تابعیت مؤثر بحثی به میان نیاورد. اگر چه دیوان با اعمـال   حقی قائل شد اما به نظر، دیوان می

المللـی   ثر و توجه به واقعی بودن یک وضعیت کمک بزرگی به تثبیت روابط حقوقی بیننظر به تابعیت مؤ
تابعیـت کـه    رسد عمال یک طبقه جدید به گروه افراد بی کند اما در واقع با این تصمیم خود به نظر می می

تابعیـت   وضع نا عادالنه و غیر قابل قبولی است اضافه کرده است. بهترین دلیل غیر عادالنه بودن معیـار 
تواند این نکته باشد که نوته بام نه در حوزه حقـوق داخلـی و نـه در حـوزه حقـوق       مؤثر در این کیس می

الملل نتوانست حقوق از دست رفته خود را استیفا نماید. و با اعمال معیار تابعیت مؤثر توسـط دیـوان،    بین
تواند از او  شود که هیچ کشوري نمی یتابعیت تلقی م المللی عمال در حکم فردي بی نوته بام در سطح بین
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حمایت کند. اعمال معیار تابعیت مؤثر در مواردي که فرد داراي یک تابعیت است، حمایت بسـیار ظریفـی   
کند. این امـر   چه هست هم کمتر می آید را از آن الملل موجود از افراد به عمل می که به موجب حقوق بین

الیه جهانی حقوق بشر که متضمن حق تابعیـت بـراي هـر فـرد     اع 15) 1با اصل اساسی مندرج در ماده(
گوید در مواردي که فرد  رسد نظر قاضی گوگنهایم را باید پذیرفت که می است، نیز مغایر است. به نظر می

تنها داراي یک تابعیت است تابعیت را نباید از حمایت دیپلماتیک جـدا کـرد. حتـی اگـر بتـوان در چنـین       
  هم تفکیک کرد.  مواردي این دو را از
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  1n امید محمدي
 

  چکیده
گـذاري   اي است که جامعه حقوقی و غیر حقوقی در نظام قـانون  تضییع حقوق زنان مسئله

نظرات غیر فنی و تخصصـی    هاي فراوانی کشانده که در این میان اظهار ایران را به بحث
هاي حقـوقی   بدنام کردن نظام حقوقی ما و بدجلوه دادن آن در میان سایر نظامچیزي جز 

هایی که در دو دهه اخیـر   گذاري در پی ندارد. این درحالی است که با دقیق شدن در قانون
صورت گرفته ترقی حقوق زنان مشهود است. این درحالی است که این نهادهاي حقـوقی  

هاي حقوقی و اصـول و قواعـد سـازگاري     ی با تحلیلدر نظر گرفته شده براي بانوان گاه
گذار با عزم خود اقدام بـه   ندارد و حتی گاهی با فتاواي برخی فقها ناسازگار است اما قانون

تصویب و اجراي این مقررات نمود. البته تا رسیدن به جایگاه واقعی واالي بانوان ره بسیار 
ا استقراء صورت گرفته در این مقال باید عزم است و نباید به همین مقررات اکتفا نمود اما ب

  گذار را در ترقی حقوق بانوان در نظام حقوق ایران ستود. قانون
  

  
 ي وفات نفقه در ایام عدهزوجه به = استحقاق 1381 .1

  دارد:مقرر می 19/8/1381قانون مدنی اصالحی  1110ماده 
ي آنـان   اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدهي وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از  در ایام عده«

   »گردد. است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می
  داشت که در عده وفات زن حق نفقه ندارد. این ماده بیان می 17/1/1314این درحالی است که در تاریخ 

  
 = افزایش حق اولویت مادران در حضانت فرزندان پسر1382 .2

از سوي مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام اصـالح       8/9/1382قانون مدنی که در  1169بر اساس ماده 
کنند، مادر تا سـن هفـت    براي حضانت و نگهداري طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می«گردید: 

  سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. 
حضـانت طفـل بـا رعایـت مصـلحت کـودك بـه        بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف،  تبصره.

   »باشد. تشخیص دادگاه می
                                                           

n وکیل پایه یک دادگستريکارشناس ارشد حقوق خصوصی ،.  
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براي نگهداري طفـل، مـادر تـا دو    «داشت: مقرر می 19/1/1314مصوب  1169این درحالی بود که ماده 
سال از تاریخ والدت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاي این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسـبت  

ناث که تا     »ها با مادر خواهد بود. سال هفتم، حضانت آنبه اطفال اُ
عالوه بر ارتقاي حق حضانت مادر تا هفت سالگی بعد از آن به مادر این امکان داده شـد کـه بـراي      

ادامه حضانت پس از هفت سالگی با پدر نزاع نماید، محکمه را مکلف نمود تا تکلیف حضانت را با رعایت 
  مصلحت طفل تعیین نماید. 

  
 المثل ایام زوجیت تعیین اجرت= 1385 .3

  دارد:مقرر می  چنین 85  قانون مدنی مصوب سال 336  ماده  به  الحاقی  يتبصره
  داده  انجـام   قصد تبرّع  و با عدم  دستور زوج ، به نبوده  وي  ي عهده  شرعاً به  را که  کارهایی  زوجه  چه چنان«

  آن  پرداخـت   و بـه   را محاسبه  گرفته  انجام  کارهاي  المثل اجرت  نشود دادگاه  نیز ثابت  دادگاه  باشد و براي
  ». نماید می  حکم
دستمزد از همسـر در برابـر     دریافت  حق«را   زنان  از حقوق  یکی  حقوق زنانمنشور  98بند   همچنین  
  .  است  کرده  بیان» تقاضا  در صورت  داري امور خانه  انجام
المثل ایام زوجیت، به استناد اصل حرمت اعمـال انسـان و اصـل عـدم تبـرّع و       موافقان اجرت  

اي  ها وظیفـه  ه قانوناً و شرعاً نسبت به انجام آنبرخورداري زنان از حقوق مالی در قبال اقداماتی ک
دانند به ویژه این امر براي زنـان  المثل را از جمله حقوق مالی زنان می ندارند بر خورداري از اجرت

کند. قوانین حاکم و  ي مالی و لو ناچیزي ایجاد میباشند پشتوانهداري که فاقد شغل دیگري میخانه
باشد. از سوي دیگر استدالل بر این است که از آنجا که بـه  ین نظر میرویه قضایی در حمایت از ا

تواند در دارایی خود هرگونه تصرفی را بنماید و کـار  قانون مدنی زن مستقالً می 1118استناد ماده 
توان او را مجبور کرد تا بـه رایگـان آن را در اختیـار    آید لذا نمیزن نیز جزء اموال او به حساب می

  رار دهد. دیگران ق
هاي مالی را، کمی  ي نابرابريالمثل متوسل شد تا کفه گذار در گامی دیگر به اجرت در هر حال قانون  

  به جانب زن سنگین کند. 
مجمـع   1371ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طـالق مصـوب سـال     6بر اساس تبصره   

منسوخ گردیده، زوجه صرفاً با وجود  91ال تشخیص مصلحت نظام که با تصویب قانون حمایت خانواده س
  المثل نماید:توانست مطالبه اجرتشرایط ذیل می

  الف) پس از طالق (صدور گواهی عدم امکان سازش)
  ب) فقدان شرط مالی ضمن عقد

  ج) عدم طرح تقاضاي طالق از سوي زوجه 
د) عدم تخلّف زن از وظایف همسري و یا سوء اخالق و رفتاري وي در مواردي که زوج متقاضی طـالق  

  است. 
المثل و شرط تنصیف دارایـی قابـل جمـع نبـود و      شود سابقاً مطالبه اجرتبه طوري که مالحظه می  

خـانواده در حـال    قانون حمایت 29قانون مدنی و تأکید ماده  336لیکن با اطالق تبصره الحاقی به ماده 
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المثل را مطالبه  تواند در ایام زوجیت نیز اجرتمندي از شرط تنصیف دارایی میحاضر زوجه عالوه بر بهره
- 1237/92/7شماره  باشد. در همین رابطه نظر مشورتینماید و سایر قیود مندرج در فوق نیز منتفی می

   دارد:اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می 26/6/92
چه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین به صورت شـرط ضـمن عقـد بـه      نچنا«  

عنوان بند(الف) در همین ارتباط وجود دارد.  هاي نکاحیه فعلی نیز شرطی به عمل آید، معتبر است. در قباله
و طـالق بـه   بنابراین درصورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفتـه و امضـاء نمـوده باشـد     

الیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداري از دارایی زوج را  درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلّف مشار
 آن به زوجه خواهد داد.  معادل نصف حداکثر تاکه در ایام زناشویی کسب کرده، 

  »باشد.دادخواست نیز نمیالمثل نبوده و مستلزم تقدیم  مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت  ضمناً شرط  
کنیم. به المثل ایام زوجیت مطرح می اي را در مورد مانعیت نشوز براي اجرت در این جا استطراداً نکته  

نشوز زن (تخلف زن از وظایف همسرى یـا سـوء    28/8/1371ماده واحده طالق مصوب  6استناد تبصره 
در  23/10/85المثل ایام زوجیت بود. اما در تاریخ  اخالق و سوء رفتار) مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت

هایى را که شرعاً به عهـده وى  چه زوجه کار چنان«ق. م. چنین آورده شد:  336ي الحاقى به ماده  تبصره
دستور زوج و با عدم قصد تبـرع انجـام داده اسـت و بـراى      المثل باشد به نبوده و عرفاً براى آن کار اجرت
  ». کند المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت

اى به مانعیت نشوزِ زن براى استحقاق او نشده سـکوت قـانون    که در این تبصره اشاره با توجه به این  
(به خالف ماده واحده طالق) و در این زمینه نیز فتاوایى از فقهاى عظام مبنى بر عدم مانعیـت نشـوز زن   

ه بـا تردیـد و شـک در مانعیـت     توان به این امر استناد کرد ک ى دیگر مى در این مورد داریم، در کنار ادله
نشوز در قانون جدید، اصل، عدمِ مانعیت (برائت از مانعیت نشوز بر برائت از تعهد زوج اصلی سببی است و 

گردد که با وجود نشوز، زن صرفاً از دریافت نفقه  باشد و بدین ترتیب نتیجه این مى بر آن برتري دارد) مى
کند. البته  ى اجرت کارهاى او که شرعاً قابل احترام است ایجاد نمىگردد و این امر مانعیت برا محروم مى

  در صورت امکان تمسک به عموم و اطالقِ ماده، دیگر نوبت به اصل عملی نخواهد رسید. 
  
= تعیین ضمانت اجراهاي مناسب کیفري و حقوقی زنا با زنـی  1392و  1386 .4

 بار یا به اکراه)که راضی به رابطه نامشروع و زنا با مردي نیست (به اج
ها با زنی که راضی بـه زنـا بـا مـردي      الف) مجازات قانونی جرم زنا از طریق حیله و تهدید یا سایر روش

نیست اعدام مرد در نظر گرفته شده است. همچنین ایجاد رابطه نامشروع غیر از زنا از طرق مـذکور  
  هاي تعزیري است.  نیز داراي مجازات

هرگاه کسـی بـا    1392بهشت قانون مجازات اسالمی مصوب اردي 224ماده  2به استناد تبصره  
زنی که راضی به زناي با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زناي به 

 ربایش، تهدید و یا ترسـاندن دادن دختر نابالغ یا از طریق  اغفال و فریبعنف است. در زنا از طریق 
  1. زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاري است

                                                           
زناي به عنـف یـا اکـراه از     -بند ت: حد زنا در موارد زیر اعدام است 1392قانون مجازات اسالمی سال  224به استناد ماده   .1

  . زانی که موجب اعدام زانی است سوي
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ها به برقراري رابطه جنسی سـوء   یکی از وسایل تهدید و ترساندن بانوان براي مجاب نمودن آن  
قـانون مجـازات    4ها است. در ایـن رابطـه مـاده     استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از آن

  دارد:مقرر می 1386ي فعالیت غیر مجاز دارند مصوب سال اشخاصی که در آثار سمعی و بصر
تهدید به افشاء و هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگري، وي را «  

شود ولی  آثار مزبور نماید و از این طریق با وي زنا نماید به مجازات زناي به عنف محکوم می انتشار
گـردد و درصـورتی کـه     اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مـی 

  »مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیري محکوم خواهد شد.
قـانون مجـازات    669ید به ضررهاي شرافتی بـر اسـاس مـاده    الزم به ذکر است که صرف تهد  

هرگـاه  « دارد:انگاري شده است این ماده مقرر مـی  جرم 1375اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 
کسی دیگري را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهاي نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشـاء سـري   

که به این واسطه تقاضاي وجه یا مال یا تقاضاي انجام  ایننسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از 
) ضربه یا زنـدان ازدو مـاه تـا دو    74امر یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا (

این نوع مجازات در تقسیمات مجازات نظام حقوق کیفـري ایـران از نـوع     »سال محکوم خواهدشد.
  باشد. درجه شش می

 یان مادي ناشی از جرم زناي به عنف یا با کراهت (بدون رضایت زن)ب) ضرر و ز
  

 الف) ضرر و زیان مادي
در دارد: در مـوارد زنـاي بـه عنـف و     در این رابطه مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی سال  231ماده 

و البکـاره  ارشدر صورتی که زن باکره باشد مرتکـب عـالوه بـر مجـازات مقـرر بـه پرداخـت        ، حکم آن
محکـوم   فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثلشود و در صورتی که باکره نباشد،  نیز محکوم می مهرالمثل

 . گردد می
 1386قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر مجاز دارند مصـوب سـال    7ماده 

دارد: زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیـان را دارد.  نیز در این رابطه مقرر می
)، ضـمن صـدور حکـم کیفـري، مرتکـب را بـه       4دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده(

تواند دعـوي مطالبـه    نماید. بزه دیده می یا هردو (حسب مورد) محکوم می مهرالمثل، البکاره ارشپرداخت 
  اقامه نماید.  دادگاه محل اقامت خودرا در دادگاه کیفري صالحه یا  ضرر و زیان واردهو  ینه درمانهز

نیز حکم حالت افضاء زن را بیان نموده است. این ماده مقرر 1392قانون مجازات اسالمی سال  658ماده 
  دارد: می
صـورت گرفتـه باشـد     ون رضـایت بـد هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگري و «

  . موجب ضمان مهرالمثل است
  هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزي ثابت نیست.  .1تبصره 
  ».رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است .2تبصره 
کـه مثانـه آسـیب دیـده و      جود آید مانند آنوهرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگري نیز به .659ماده 

  . شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد
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  :ترتیب ذیل موجب ضمان است ، به1افضاي غیرهمسر .661ماده 
دیه کامـل  و  مهرالمثلشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بر  هرگاه افضاء )الف

نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء بـه غیرمقاربـت باشـد، دیـه      البکاره ارش، درصورت ازاله بکارت، زن
 . کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است

رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخـت دیـه کامـل زن     هرگاه افضاء با  )ب
  . ثابت خواهد بود

 البکـاره  ارش، درصورت ازاله بکارت، موجب دیهو  مهرالمثلافضاي ناشی از وطی به شبهه عالوه بر   )پ
  . باشد نیز می

  
  خسارت معنوي جرم زناي به عنف  ) ب

 92قانون آیین دادرسی کیفـري سـال    14ماده  1استناد صدر و تبصره عالوه بر جبران خسارت مادي به 
  دارد: دیده را نیز مطالبه کرد. این ماده اشعار میتوان خسارت معنوي زیانمی

الحصـول ناشـی از    هاي مادي و معنوي و منافع ممکـن  تواند جبران تمام ضرر و زیانشاکی می .14ماده 
 جرم را مطالبه کند. 

ن معنوي عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یـا اجتمـاعی   زیا .1تبصره 
تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طـرق دیگـر از قبیـل    است. دادگاه می

  الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. 
  

  از جرم نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی
تواند تصویر یا رونوشت مصـدق تمـام   که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می پس از آن

دادرسی،   ختم  از اعالم  ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل
زیان و رسیدگی به آن، مسـتلزم رعایـت   کند. مطالبه ضرر و  دادگاهدادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم 

  2دادرسی مدنی است. تشریفات آیین
هرگاه دعواي ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعواي مذکور قابل طـرح در دادگـاه کیفـري      

که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقی، متوجه شود کـه موضـوع واجـد جنبـه      نیست، مگر آن
چـه   تواند با استرداد دعوي، به دادگاه کیفري مراجعه کند. امـا چنـان   نیز بوده است که در این صورت می کیفري

دعواي ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفري مطرح و صدور حکم کیفري به جهتـی از جهـات قـانونی بـا تـأخیر      
یان به دادگاه حقوقی مراجعه کنـد.  تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زمواجه شود، مدعی خصوصی می

  3چه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازي به پرداخت مجدد آن نیست.  چنان
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کیفري، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله   

که رسیدگی به ضرر و زیـان مسـتلزم تحقیقـات بیشـتر      و مدارك موجود رأي مقتضی صادر کند، مگر آن
                                                           

 . افضاء عبارت از یکی شدن دو مجراي بول و حیض یا حیض و غائط است  .1
  1392قانون آیین دادرسی کیفري سال  15ماده   .2
  1392قانون آیین دادرسی کیفري سال  16ماده   .3
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-باشد که در این صورت، دادگاه رأي کیفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زیان رسـیدگی مـی  
  1د. نمای

در پایان باید توجه داشت که ایجاد امکان طرح دعوا از سوي زن در جرایم منافی عفت واقع شده در   
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سـمعی و بصـري فعالیـت     7محل سکونت خود به استناد ماده 

اي هـم   هـاي رایانـه   ههمان قانون به اقدامات از طریق سـامان  10غیرمجاز دارند و این امر بر اساس ماده 
سرایت دارد بر خالف قاعده صالحیت دادگاه محل وقوع جرم یا محل اقامـت خوانـده بـوده و گـامی در     

  جهت رفاه حال بانوان برداشته است. 
  
 = جبران تفاوت دیه زن نسبت به مرد در تصادف رانندگی1387تیر  .5

  1387قانون بیمه اجباري وسایل نقلیه موتوري زمینی سال 
بدنی معادل حداقل ریـالی دیـه یـک مـرد      حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت .4 ماده

  هاي حرام ... خواهد بود.  مسلمان در ماه
هاي بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمـه اختیـاري تحصـیل     تواند براي جبران خسارت گذار می بیمه 

  . نماید
دیدگان  در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان .1 تبصره

  . هاي متعلقه خواهد بود گر موظف به پرداخت تمامی دیه محکوم شود، بیمه
دیدگان را بدون  گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان بیمه .2 تبصره

شـده از سـوي    نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیـین  و مذهب تا سقف تعهدات بیمه لحاظ جنسیت
  . گردد عنوان بیمه حوادث محسوب می محاکم قضایی، به

  
  = عدم اسقاط حق حبس زوجه با اثبات اعسار زوج از پرداخت مهریه   1387مرداد  .6

که در حکم قانون  22/5/1387به تاریخ  708عالی کشور در رأي وحدت رویه شماره  هیأت عمومی دیوان
  دارد:است مقرر می

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی کـه در مقابـل شـوهر    قانون مدنی زن می 1085به موجب ماده «
توانـد کـه   . ضمناً در صورت احراز عسر و حرج زوج، وي مـی که مهر او حال باشد مشروط به ایندارد امتناع کند، 

مـورد نظـر بـوده و بـا      مطلق مهـر  را به صورت اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور کهمهر 
عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حـرج زوج  

حاکمیـت اراده وي را  در پرداخت یکجاي مهر بوده مسقط حـق حـبس زوجـه نیسـت و حـق او را مخـدوش و       
سازد، مگر به رضاي مشارالیها، زیرا اوالً حق حبس و حـرج دو مقولـه جداگانـه اسـت کـه یکـی در       متزلزل نمی

داشـته و اخـذ قسـط یـا      کل مهـر دیگري مؤثر نیست؛ ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور داللت صریح به دریافت 
  »مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.چه  اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معناي آن

قانون مدنی به طور مطلق بیـان شـده و بـر کـل مهـر اطـالق دارد و        1085بنابراین مهریه در ماده   
تواند نافی حق حبس زوجه گردد و از سوي دیگر تصمیم دادگاه مبنـی بـر   پرداخت قسمتی از مهریه نمی

                                                           
  1392قانون آیین دادرسی کیفري سال  17ماده   .1
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اند تبدیل  در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که
ل نمی گردد فرض بر این اسـت کـه آحـاد جامعـه     نماید. عالوه بر این زمانی که قانون منتشر میبه موج

انـد و   باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نمودهنسبت به قانون عالم می
تواند حق مـذکور  یک حق مکتسب براي زوجه، تصمیم بعدي دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمیعنوان  به

را ضایع نماید و زوج نیز با علم و اطالع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت 
   1تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید. وي نمی

طبـق   2اعسار زوج از دادن صداق مانع حق حبس نیست. دانان نیز صراحتاً معتقدند:  اي از حقوق عده  
   3نظر مشهور فقها نیز، خواه زوج معسر باشد یا موسر، حق حبس براي زوجه وجود دارد. 

اما در مقابل باید توجه داشت اگر زن با علم به ناتوانی و اعسار شوهر اقدام به انعقاد عقد ازدواج نمـوده   :مالحظه
بـوده اسـت لـذا از بـاب      مطابق اراده و خواست طرفیني این است که به ضرر خود اقدام نموده که این به منزله
ده و او موظف است از شوهر تمکین کنـد  ، حق حبس زوجه و عدم تمکین تا قبض مهر، ساقط گردیاقدامقاعده 

ي مهریه را دارد. در عمـل نیـز   شود ولی در هر صورت حق مطالبهو در صورت عدم تمکین نفقه از او ساقط می
شود و چه بسا زوج توانایی پرداخت مهریه را چـه در زمـان وقـوع عقـد     ي باال منعقد میها با مهریه عمده ازدواج

بعد از آن ندارد و مسأله براي زوجه تقریباً محرز و مسلم است و به عبارتی زوجه بـا   نکاح و چه در طول زندگی و
ي سنگین در هیچ زمانی براي شـوهر فـراهم نشـود    که درآمد زوج چقدر است و توان پرداخت مهریه علم به این

نگین و حق حبس بـا  ي مهر سدهد. نادیده گرفتن این مسئله و برخورداري زوجه از مطالبهتن به عقد ازدواج می
هایی به دنبال دارد که الزم اسـت تـدبیري    علم وي به وضعیت مالی شوهر، در عمل براي شوهر و خانواده زیان

مصالح زندگی خـانوادگی نادیـده گرفتـه شـده و      708در هر حال در رأي وحدت رویه  4براي آن اندیشیده شود. 
  ده است.  االطالق تمسک گردی صرفاً به استداللِ لفظیِ اصاله

  
 = ارث زن از زمین1387بهمن  .7

  داشت: مقرر می 1307بهشت قانون مدنی در اردي 946ماده 
  برد لیکن زوجه از اموال ذیل: زوج از تمام اموال زوجه ارث می

  از اموال منقول از هر قبیل که باشد،   .1
  از ابنیه و اشجار.   .2

داشت: زوجه از قیمـت ابنیـه و اشـجار ارث    میهمان قانون در تکمیل مقرره مذکور اشعار  947ماده   
ي تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فـرض اسـتحقاق بقـا در زمـین      ها و طریقه برد و نه از عین آن می

  گردد.  بدون اجرت تقویم می
توانـد حـق خـود را از عـین      گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می هر
  5ها استیفا نماید.  آن

                                                           
  دادگاه تجدیدنظر که مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفته است.  19بخشی از استدالالت شعبه   .1
 . 248محمد جعفر جعفري لنگرودي، الفارق، جلد سوم ص   .2
  . 269بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص  .3
 . 274و  270و  269بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص   .4
  قانون مدنی.  948ماده   .5
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  در جهت حقوق زنان بدین نحو اصالح گردید: 1387قانون مدنی در ششم بهمن  946ماده 
برد و زوجه در صورت فرزنددار بـودن زوج، یـک هشـتم از    زوج از تمام اموال زوجه ارث می  

برد. در عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان ارث می
صورتی که زوج هیچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق 

  باشد. می
مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کـرده، ولـی هنـوز ترکـه او      .تبصره

  1االجرا است.  تقسیم نشده است نیز الزم
  
 ه تمکین عام= شمولیت حق حبس زن نسبت ب1390 .8

کـه در حکـم    13/2/13902بـه تـاریخ    718عالی کشور در رأي وحدت رویه شـماره   هیأت عمومی دیوان
  دارد:قانون است اشعار می

تواند تا مهر بـه او  می در صورت حال بودن مهرقانون مدنی این است که زن  1085مستفاد از ماده «  
  3...»قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید وظایفی که شرعاً و  مطلقتسلیم نشده از ایفاء 

ي مذکور مبنی بر شمول حـق حـبس نسـبت بـه     نیز با رأي وحدت رویه 4نظر مشهور فقهاي معاصر  
  5تمکین عام و خاص منطبق است. 

گردد که بدانیم در مقابل نظر داده شده که منظور از ایفـاء  اهمیت این نظر هنگامی آشکار می  
ي مقابل شوهر، تمکین به معناي خاص است زیرا حق حبس در نکـاح یـک قاعـده   وظایف زن در 

گردد.) بوده و آن هم تنهـا بـه   (استثناء بر اصل استمتاع جنسی که با وقوع عقد ایجاد می استثنایی
ن امتنـاع از نزدیکـی و      نفع زوجه مقرر گردیده است که باید به قدر متیقن اکتفا نمود و قـدر متـیقّ

ناي خاص تا وصول مهریه است و از طرفی گسترش آن به موارد مشـکوك دیگـر بـا    تمکین به مع
زن «اي نیز در این رابطه معتقدند:  اهللا خامنه آیه 6تحکیم زندگی زناشویی و خانواده سازگاري ندارد. 

اش را دریافت نکرده نسبت به آمیزش جنسی تمکین نکند ولی از استمتاعات دیگر  تواند تا مهریهمی
  »تواند خودداري کند.نمی

                                                           
  منسوخ گردید.  26/11/1386در تاریخ  947. الزم به ذکر است که ماده 26/5/1389تبصره الحاقی مورخ   .1
 30/3/1390-363مندرج در روزنامه رسمی شماره  .2
شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مـواد  شود و طرفین مکلف میبا ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می  .3

قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبـال وظـایفی کـه در     1085آمده است) عمل نمایند. ماده  1103و  1102
گذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار قراردادن خود به شوهر بـه معنـی    مقابل شوهر دارد داده است قانون

و از آنجایی که به صرف وقـوع عقـد    ر به عموم وظایف استحق حبس علی الظاهر ناظخاص یکی از وظایف زن است، لذا 
توان آن را تنها در قبال دخول قرارداد زیرا با طالق زن قبل از دخول نصـف مهریـه بـه وي    شود لذا نمیزن مالک مهر می

در تمـام   شود بنـابراین اگـر زن مکلـف باشـد    که حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی شود. مضافاً اینپرداخت می
استمتاعات بجز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردي و اجتماعی وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه 

  )718شود؟ (نظریه دادستان کل کشور در تأیید رأي جبران 
  شبیري زنجانی.  از جمله آیات عظام مکارم شیرازي، نوري همدانی، محمد تقی بهجت، عبدالکریم موسوي اردبیلی،   .4
 . 263و  262بررسی تطبیقی حقوق خانواده، ص  .5
  . 178و  177سید حسین صفایی و اسداهللا امامی، مختصر حقوق خانواده، ص   .6
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 = امکان اقامه دعوي براي محجورین از سوي مادر1391 .9
دارد: مادري که حضانت طفـل یـا نگهـداري شـخص     مقرر می 1391قانون حمایت خانواده سال  6 ماده

  محجور را برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. 
تواند به دعوایی رسیدگی کند قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی 2بر اساس قاعده و ماده   

ها رسـیدگی بـه دعـوا را     مقام یا نماینده قانونی آن نفع یا وکیل یا قائم که شخص یا اشخاص ذي مگر این
نوعی نماینـدگی   1391قانون حمایت خانواده در سال  6برابر قانون درخواست نموده باشند. با وضع ماده 

  ها اعطا گردید.  وي به مادران براي اقامه دعوا از سوي شخص تحت حضانت آنثان
در گذشته نیز نظر به امکان طرح دعوا از سوي مادر بود ولی این امر یک ویژگی و یک عیب داشت.   

فرزند و عیب آن لزوم داشتن سمت قیمومـت در زمـان    گیسال 18ویژگی آن امکان طرح دعواي مادر تا 
  چنین بیان داشته که: 27/2/82 -1144/7طرح دعوا بود. اداره حقوقی دادگستري در نظریه شماره 

سال در صورتی که درخواست مشارالیه منطبق بـا   18مطالبه نفقه از جانب زوجه براي فرزندان کمتر از «
  »قابل پذیرش است. قانون مدنی باشد قانوناً 1205ماده 

  داشت که: اداره حقوقی نیز چنین بیان می 27/12/82-10639/7نظریه شماره 
باشد و در صورت استنکاف وي از پرداخت ي نگاهداري و به طور کلی، نفقه طفل به عهده پدر میهزینه

دیم دادخواسـت  چـه تقـ   ق. م.) چنان1199که طفل در حضانت مادر باشد ( آن، قابل مطالبه است و لو این
  مطالبه نفقه توسط مادر الزم باشد، مشارالیه باید سمت قیومیت داشته باشد. 

امکان طرح دعواي مادر از سوي طفل  1391قانون حمایت خانواده  6گردد ماده که مالحظه می چنان  
-مـی که اشخاصی که به سن بلوغ رسیده و از حضانت خارج  را پذیرفته حال اشکالی که مطرح است این

ي دعوي گردند هنگامی که بخواهند علیه ولی خود براي مطالبه نفقه طرح دعوي نمایند فاقد اهلیت اقامه
که گفته  تواند از جانب او اقامه دعوي نماید! مگر اینقانون هم مادر نمی 6هستند و بر اساس مفهوم ماده 

ید) است و مادر از جانـب او بـه   عنوان غیر رش شود صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ همچنان محجور (به
  ي دعوا نماید. تواند اقامهمی 6مجوز ماده 

  
  دهچند نکته از این ما

ر داشته است  1/12/91قانون حمایت خانواده مصوب  6با توجه به ماده  .1 مادر یا هرشخصـی  «که مقرّ
اي مطالبه که حضانت طفل یا نگهداري محجور را به اقتضاي ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا بر

توانـد   ي مذکور این است که مادر اصالتاً میآیا مقصود در ماده...» نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و 
اقامه دعوي کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوي نماید؟ بـه عبـارت دیگـر مـادر     

عنوان  ید فرزند صغیر یا محجور را بهعنوان خواهان قید کند یا با تواند در دادخواست نام خود را به می
  عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید نماید؟ خواهان در دادخواست قید و خود را به

نوعی نمایندگی قانونی به مـادر یـا هـر     1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب  6در ماده  :پاسخ
ء ضرورت بر عهده دارد داده شـده  شخصی که حضانت طفل یا نگهداري شخص محجور را به اقتضا
باشد مطالبه کنـد بنـابراین طـرح    است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلّف به انفاق می

کند، در حقیقت با تصویب این  دعوي مزبور باالصاله نیست زیرا این مبلغ را براي خودش مطالبه نمی
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ي نفقـه  محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداري
م را قانوناً دارا می باشد. همان اختیار قی  

  اداره حقوقی قوه قضاییه 7/5/92مورخ  848/92/7نظریه شماره   
در دعاوي و امور خـانوادگی  «دارد: قانون حمایت خانواده راجع به صالحیت محلی اشعار می 12ماده  .2

تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مربوط به زوجین، زوجه می
یعنی امکان  6اما به نظر در موضوع ماده » خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد مگر در موردي که

تواند در محل اقامت خود طرح دعوي نماید بلکه اقامه دعوي براي نفقه طفل و محجورین زوجه نمی
 قانون آیین دادرسی مدنی) مراجعه نماید.  11د به محل اقامت خوانده (ماده طبق قاعده بای

  
  = تصدي مشاغل قضایی1391 .10
راجع به قاضی مشاور زن و حق تصدي مشاغل قضـایی چنـین    1391قانون حمایت خانواده سال  2 ماده

  نماید:تصریح می
گـردد. قاضـی   زن تشـکیل مـی   البدل و قاضی مشاور دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی«  

مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعـوي اظهـارنظر و   
چـه   کننده رأي باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنان مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا

  » کند. با نظر وي مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وي را رد
  زنان  و مسؤولیت  منشور حقوق 135بند   تحقق  در جهت  است  گامی 2ي ماده

  
 هاي قانونی = اخذ دستور موقت نسبت به نفقه زن بدون محدودیت1391 .11
  دارد:قانون حمایت خانواده مقرر می 7ماده

در اموري از قبیل تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوي به درخواست یکی از طرفین دادگاه می
ها فوریـت دارد بـدون اخـذ     حضانت، نگهداري و مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن

تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئـیس حـوزه قضـایی قابـل اجـراء اسـت.       
تور صادرشده ملغی محسـوب  چه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصمیم نکند، دس چنان

  که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.  شود، مگر آنو از آن رفع اثر می
گاه مکلّف است براي جبـران خسـارت احتمـالی کـه از     داد«دارد: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 319ماده   

ماید. در این صـورت صـدور دسـتور موقـت منـوط بـه       شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ ندستور موقت حاصل می
عدم اخذ تأمین در اموري از قبیل حضانت، نگهداري و مالقات طفـل و نفقـه محجـور بـا     » باشد.سپردن تأمین می
هاي حمایتی موضوع و غیر مالی بودن آن منطقی است و تغییر صورت گرفتـه و وارد نمـودن اسـتثنا     عنایت به جنبه

گونـه تـوجیهی وجـود     گذاري جدید است اما در مورد نفقـه زن هـیچ   ها مزیت قانون این زمینه به مقررات عمومی در
که پس از اخذ دستور موقت ناشزه گردد و با عدم اخـذ تـأمین از او و    ندارد چرا که ممکن است زن ناشزه باشد یا این

گـردد. ضـمن   رایـی مواجـه مـی   برداشت وجوهی از اموال زوج و محکومیت زوجه، جبران خسارت زوج با معـاذیر اج 
که نباید موضوع دستور موقت و خواسته یکسان و مشترك باشد و در دعـواي مطالبـه نفقـه در صـورت صـدور       این

  دستور موقت نتیجه دعواي اصلی (در صورت صدور حکم به نفع زوجه) با موضوع دستور موقت یکسان است.  



  
 

73 

در صورتی که طـرف دعـوا تـأمینی بدهـد کـه      «دارد: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 321ماده   
» متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهـد نمـود  

قانون حمایت خانواده از قبیل مالقات طفـل طـرف    7حال سؤال این است که در دعاوي مذکور در ماده 
  رفع اثر نماید؟تواند با سپردن تأمین از دستور موقت دعوا می

به نظر رفع اثر از دستور موقت با سپردن تأمین، در اکثر دعـاوي ذکـر شـده (حضـانت، نگهـداري و        
که اخذ یا سـپردن تـأمین در ایـن دعـاوي بـه       محجور) توجیه منطقی ندارد به عالوه این مالقات طفل و

توجیهـات خـود را از دسـت    رسد عمومات این ماده در دعاوي خانوادگی سکوت برگزار شده و به نظر می
ي زن این ماده همچنان توجیه منطقی و قابلیت اجرایی دارد چرا کـه زوج بـا   داده است. اما در مورد نفقه

تواند از ضررهاي احتمالی از جمله رد دعواي زوجه به علت نشـوز و عـدم   عنوان تأمین می سپردن مال به
گذار در ایـن مـورد هـم بـا توجـه بـه        ا ظاهراً قانوناستحقاق او نسبت به دریافت نفقه جلوگیري نماید ام

هاي حمایتی قانون حمایت خانواده و سعی در ارتقاي حقوق زن، تمایلی به رفع اثر از دستور موقـت   جنبه
قـانون آیـین    321تـوان بـراي اعمـال مـاده     با سپردن تأمین نظر نداشته است بنابراین به طور کلی نمی

  دادرسی مدنی محملی قائل شد. 
دو شمشیر برّان آیین دادرسی مدنی هسـتند  » تأمین خواسته«ر در کنا» دستور موقت«از سوي دیگر   

برد. از این منظر مقررات راجع به این امور، اسـتثنایی و  زحمت، در اول کار، به انجام می که خواهان را بی
ی عادالنه بر خوانده فـائق  االمکان خواهان، بدون رسیدگ خالف اصل است. لذا باید مراقبت نمود که حتی
دسـتور   گذاري از آغاز تا کنون، همـواره مقـررات مربـوط بـه     نشود. به همین دلیل است که در سیر قانون

توانـد  موقت، مضیق و محدود بوده است. حذف خسارات احتمالی و حذف تأیید رئیس حوزه قضـایی، مـی  
ري بودن امکان صدور دستور موقت از سـوي  تضییع حق خوانده را موجب گردد. البته این اشکال با اختیا

دادگاه و تشخیص میزان ضرورت صدور و یا عدم صدور دستور موقت توسط قاضی محکمه برطرف شده 
 است. 

 
= امکان طرح دعوي در محل سکونت خواهان (زوجه) در دعاوي تحت 1391 .12

هاي خانواده؛ امکان طرح دعـواي مهریـه منقـول در محـل      رسیدگی دادگاه
 زوجه و محل انعقاد عقد به جهت سهولت بانوان در طرح دعاوياقامت 

  دارد:در خصوص صالحیت محلی مقرر می 1391قانون حمایت خانواده سال  12 ماده
تواند در دادگـاه محـل اقامـت خوانـده یـا محـل       در دعاوي و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می

  خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.  سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که
عالی کشـور مقـرر    وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 1/8/1386ـ مورخ 705که رأي شماره  نکته این  
  دارد:می

هاي عمومی و انقـالب در امـور مـدنی مصـوب      دادرسی دادگاه چون مطابق ماده سیزده قانون آیین«  
باشد، خواهان   موال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شدهدر دعاوي بازرگانی و دعاوي راجع به ا« 1379
بایست در آنجـا   است یا تعهد می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده  می

قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمۀ زوج  1082و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده » انجام شود.
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همان قانون کلیه دیون از حیث صالحیت محـاکم در حکـم منقـول     20ردد و به داللت ماده گ مستقر می
عالی کشور دعوي مطالبه مهریـه   باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاي هیأت عمومی دیوان می

  ...» باشد  قانون مرقوم می 13کننده مشمول مقررات ماده  از حیث صالحیت دادگاه رسیدگی
ي منقول ماننـد سـکه عـالوه بـر محـل      ایت به این رأي سؤال این است که آیا در مورد مهریهبا عن  

  اقامت خوانده و محل اقامت خواهان دادگاه محل وقوع عقد نیز صالح است؟
چه وي مایل به  رسد که چنانبا توجه به طرز تفکر مقنن مبنی بر سهولت امر براي زوجه به نظر می  

ل وقوع عقد نیز باشد مانعی براي این امر با توجه به اصول کلی آیـین دادرسـی   تقدیم دادخواست در مح
  مدنی وجود نداشته باشد و این ماده نافی صالحیت دادگاه محل وقوع عقد نیست. 

که سکوت در مقام بیان حکایـت از انصـراف مقـنن از     دانان معتقدند با عنایت به این اي از حقوق عده  
ه محل وقوع عقد دارد لذا در حال حاضر فقط دادگاه محل اقامت زوج یا زوجه وجود صالحیت براي دادگا

، بقـاء رأي وحـدت   1صالح به رسیدگی در خصوص مهریه منقول است ولیکن با توجه به اصل عدم نسخ 
مبنی بر صالحیت دادگاه محل وقوع عقد در مهریه منقول اقوي است و بـدیهی   1/8/86مورخ  705رویه 

، ارجحیت با اصل عدم نسخ است، زیرا اصل در مقام بیان بودنو  اصل عدم نسخاست در صورت تعارض 
  جستجو کرد.  2اصل استصحابریشه این اصل را باید در 

بـاز هـم    1386الـذکر در سـال    این است که با وجود صراحت رأي وحدت رویه فوقنکته قابل توجه   
نمایند! نشست قضایی ذیل گویاي ایـن امـر   هاي مربوطه اختالف می برخی قضات در خصوص صالحیت

  است:
و  26/3/59 -9و آراء وحـدت رویـه    1379قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب سـال    13مطابق ماده   
تواند، یعنی مخیر است به دادگاه محل اجراي عالی کشور خواهان می مومی دیوانهیات ع 1/8/86 -705

که خواهان، دادگاه محل وقوع قرارداد را  تعهد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید بنابراین با توجه به این
فوق،  براي طرح دعوي خود انتخاب کرده، رسیدگی دادگاه پلدشت موجبی نداشته و بدون توجه به مراتب

با حقوق حاصله براي خواهان منافات خواهد داشت. اقتضـاء دارد دادگـاه پلدشـت پرونـده را جهـت حـل       
  نظر استان (مرجع حل اختالف) ارسال دارد.  اختالف در صالحیت به دادگاه تجدید

  )1389نشست قضایی دادگستري پلدشت تیرماه  7/10/89مورخ  1(کمیسیون مدنی 
قانون حمایت خانواده در طرح دعاوي و امور خانوادگی به زوجه داده اسـت  12ماده امتیاز و اختیاري که در

هاي عمومی وانقالب درامور مـدنی و رأي شـماره    قانون آیین دادرسی دادگاه13مغایرتی با مقررات ماده 
 توانـد در عالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می هیأت عمومی دیوان 705-1/8/1386

دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقـد یـا   
که درتمام این مقررات به کـار  » تواندخواهان می«قرارداد در حوزه آن واقع شده است و با توجه به کلمه 

                                                           
اصل عدم نسخ: با وجود حکم یا قانون مسلم سابق و ایجاد شک الحق در اثر وضع قوانین جدید و عـدم تصـریح بـه نسـخ       .1

  حکم سابق، اصل بر عدم نسخ قانون سابق است. 
که اگر وجود امري که قبال مسلم بوده در حال حاضر و با ایجاد شـرایط جدیـد    اصل استصحاب عبارت است از این  .2

شود (ابقاء ماکان). (ر. ك. به  قانون مورد تردید قرار گیرد، وجود آن امر مشکوك موجود و باقی فرض میمثل تغییر 
، چ 1و دانشنامه حقوقی، دکتر مجمد جعفر جعفري لنگـرودي، ج  77و  75، شماره 1ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج

  )314لغایت  310دوم، صفحه 
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هان مختاراست بـه دادگـاه   رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خوا
قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حـوزه آن  12محل سکونت خود یا خوانده (طبق ماده 

  2 1واقع شده در مواردي که دعوي راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید. 
اقامت خود در صورتی تحقق یافـت   این اختیار به زوجه براي اقدام جهت طرح دعواي خود در محل  

ار بدون توجه به این انتقادات به وضع این مقرره بـه نفـع   گذ هاي فراوانی روبرو بود و قانون که با مقاومت
  بانوان اقدام نمود برخی از این انتقادات از قرار ذیل است:

باشـد ایجـاد   فرزندان خود میي زوجه و عنوان ملزم به پرداخت نفقه که زوج به به نظر با توجه به این  
نمایـد و داراي  امکان طرح دعوا در محل اقامت خواهان از سوي زوجه در امر اشتغال زوج ایجاد خلل می

  تالی فاسدهایی است! 
در برخی موارد نیز بعد مسافت، منجر به اخراج زوج از محل کار خود به علّت غیبت غیرموجـه تلقـی     

که موجب عدم حضور زوج  گردد یا ایندر جلسه رسیدگی دادگاه می شدن عدم حضور زوج به دلیل حضور
گردد که این ي رسیدگی به علّت مشکالت بعد مسافت و عدم امکان غیبت در محل اشتغال میدر جلسه

  برد!امر حقوق دفاعی خوانده را از بین می
اس آن کسی که منـافع  و بر اس» من له الغنم فعلیه الغرم«از سوي دیگر این قاعده بدیهی است که   

  گیرد باید آثار سوء ناشی از آن از جمله طی طریق را نیز تحمل نماید! دعواي خود را می
قانون حمایت خانواده  12عالوه بر موارد فوق دلیل چهارم خود مبنی بر غیرعادالنه بودن حکم ماده   

  کنیم:ي دعاوي خانوادگی تبیین میبندي ساده را با یک تقسیم 1391
بینی است و قرار دادن صالحیت محلی محل اقامـت  ی دعاوي مانند مهریه نتیجه آن قابل پیشبرخ .1

نماید. یعنی عدم حضور زوج در جلسه رسیدگی به منافع او لطمه زوجه در این قبیل دعاوي موجه می
وارد  افتد البته موارد استثنایی هـم وجـود دارد کـه   چندانی نخواهد زد و محکومیت او غالباً اتفاق می

  گردد. نمودن آن در بحث موجب جدل می
 قانون حمایت خـانواده و ...  30المثل ایام زوجیت، نفقه زوجه، اعمال ماده  اي از دعاوي مانند اجرت دسته .2

نیازمند احراز شرایط سختی از جمله امر وجودي دستور زوج، احراز انجام امور بـدون قصـد تبـرع بـا     
یی، تمکین زوجه و شرایطی که بـراي هـر دعـوا حکـم فرماسـت،      وجود اماره تبرع در زندگی زناشو

المثل ایام زوجیت احتمال موفقیت زوجه بسـیار انـدك    باشد که حتی در برخی دعاوي مانند اجرت می
 نماید. می

تواند بـا  ي زوجه داراي اعتبار امر مختوم نیست به این علت زوجه میبرخی دعاوي مانند نفقه .3
نسبت به طرح دعاوي متعدد نفقه علیه زوج موجبات عسـر و حـرج او را   فاصله زمانی کوتاهی 

 فراهم آورد!
تواند با تغییر محل سکونت خود به دورترین نقاط کشـور و بـا سـوء اسـتفاده از حـق خـود       زوجه می .4

 عنوان خوانده را فراهم نماید.  موجبات عسر و حرج زوج به

                                                           
  اداره حقوقی قوه قضاییه 1/5/92مورخ  819/92/7نظریه شماره   .1
قانون نظارت بر نحوه رفتـار   15ماده  5عدم رعایت مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی به استناد بند   .2

 باشد. ي چهار تا هفت میهاي انتظامی درجهقضات از موجبات محکومیت به یکی از مجازات



 

 

76 

چـه خوانـده در    چنـان  1379قانون آیین دادرسی مـدنی   11که با توجه به قسمت آخر ماده  نکته این  
تواند در دادگاه ایران محل اقامت دائم یا موقت و یا مال غیرمنقول نداشته باشد خواهان (زوجه ایرانی) می

 1محل اقامت خود طرح دعوي نماید. 
به رسیدگی  قانون آیین دادرسی مدنی در صورت نشوز زوجه دادگاه صالح 68ماده  2به استناد تبصره   

باشـد نـه منـزل و    به دعاوي علیه او مانند الزام به تمکین و حسن معاشرت در محـل سـکونت وي مـی   
-بایست در آن سکونت و تمکین داشته باشد. این ماده به نحو مطلق مقرر میمسکنی که طبق قانون می

عمل  یا محل کار او به دارد: در مواردي که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابالغ اوراق در محل سکونت
  . آید می

که مالك تشخیص محـل   الی دیگر در رابطه با دادگاه محل سکونت زوجه مطرح است و آن اینؤس  
که  کند یا این اقامت زوجه یا همان خواهان جهت طرح دعوي چیست آیا صرف اعالم خواهان کفایت می

  د مالکیت یا اجاره نامه احراز نماید؟ دادگاه مکلف است این امر را با استفاده از اموري مانند سن
در صورتی که صرف اعالم شخص زوج در مورد محل اقامت خود کفایت کند به نظر این امـر بـا     

قـانون حمایـت خـانواده زوجـه      12مصالح رسیدگی دعوا مغایرت داشته باشد چرا که با توجه به ماده 
تواند اعالم نماید را با سکونت در هر جا میاختیار طرح دعوا در محل سکونت خود را دارد و این محل 

ماً سوء استفاده از حق بوده و زوجه را به حرج می اندازد. حتی سکونت موقت در محلی؛ که این امر مسلّ
اي تکلیفی براي دادگاه جهت احراز واقعی بـودن محـل    اما در قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ ماده

راجع به تغییـر محـل اقامـت جهـت امـر       80ماده  ه است. فقط در اعالمی اقامت خواهان ایجاد ننمود
یـک از اصـحاب دعـوا و     هـیچ «دارد: هاي بعدي این تکلیف ایجاد شده است. این ماده مقرر می ابالغ

هاي موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابالغ اوراق  توانند مسافرت وکالي دادگستري نمی
محل نامبرده درخواست کنند. اعالم مربوط به تغییر محـل اقامـت وقتـی     مربوط به خود را در دعواي 

چه  مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنان ) قانون1004شود که محل اقامت برابر ماده ( پذیرفته می
همان محـل اولیـه    بر دادگاه معلوم شود که اعالم تغییر محل اقامت برخالف واقع بوده است اوراق به

  ».خواهد شد  ابالغ
  
  

                                                           
 قی دادگسترياداره حقو 6/11/82-9116/7نظریه شماره   .1
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  1n عباس میرشکاريدکتر 
 

الحصـول و نیـز    مقررات مرتبط بـه منـافع ممکـن   «، 1393براساس تبصره دو ماده چهارده ق. آ. د. ك. مصوب 
بـدین ترتیـب،   ». شـود  معنوي شامل جرایم موجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه نمـی      پرداخت خسارت 

هاي قابـل   ي موضوعی ماهوي اظهارنظر کرده و قلمرو زیان گذار در یک قانون شکلی تالش کرد تا درباره قانون
د، بلکـه  الحصول و زیان معنوي را بـا دیـه جمـع کـر     توان منافع ممکن مطالبه را محدود کند: براین اساس، نمی

مـان بـراي جبـران کامـل      باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقـوقی  می
ها نیز به استناد همین ماده، زیان معنوي را قابل جمع با دیـه   که برخی از دادگاه ها دشوارتر خواهد شد: چنان زیان
صادره از سـوي شـعبه یـک دادگـاه عمـومی       9309970226100736دانند. در این راستا، در دادنامه شماره  نمی

  خوانیم: می 8909980226100813حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مندرج در پرونده کالسه 
وزارت بهداشـت، درمـان و    - 1در خصوص دادخواست آقاي ي. ح بـا وکالـت آقـاي علـی صـابري بـه طرفیـت        «  

ـته الـزام       - 2آموزش پزشکی  ـادي و معنـوي و        سازمان انتقـال خـون ایـران بـه خواس خوانـدگان بـه جبـران خسـارت م
ـته مقـوم    هاي درمانِ گذشته، حال و آینده در اجراي مسوولیت مدنی دولت و خسارات دادر هزینه سی حداقل بهـاي خواس

قـانون وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت و عـذرخواهی رسـمی در جرایـد،          3ماده  14ریال وفق بند  000/500/10به 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خالصه ادعاي خواهان و وکیل وي به شـرح دادخواسـت و لـوایح تقـدیمی آن     

دادگـاه عمـومی تهـران و محتویـات پرونـده کیفـري بـه         1060ده مطروحه در شعبه است که با استناد به محتویات پرون
انـد کـه عیـب و نقـص      تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان بـه ویـروس اعـالم نمـوده     1059شعبه  76350شماره 

رعایـت بنـد   هـاي خـونی بـدون     آوري خون، تولید فرآورده هاي جمع وسایل و تجهیزات ابزار اداري دولت، همچنین، شیوه
ـاري (همـوفیلی، تاالسـمی،          ـادرزادي بـه بیم ـتالء م هفت ماده دو اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل بـه دلیـل اب

هاي قرمز متراکم کـه از تولیـدات سـازمان انتقـال خـون ایـران بـوده و خوانـدگان بـه           دیالیزي) ناچار به استفاده از گلبول
قـانون مسـؤولیت مـدنی دولـت،      11حصاري دارند. لذا در اجراي فراز پایان از ماده نمایندگی از دولت در این امر فعالیت ان

انـد از: زیـان وارده بـه جسـم      الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادي و معنوي مورد استدعاست و زیان مادي عبارت
ت از جملـه هپاتیـت سـی وگاهـاً آلـودگی      هاي خونی آلوده به ایدز، هپاتی در اثر ابتالي موکلین به علت استفاده از فرآورده

ـین خسـارت      به هر دو ویروس که در قالب دیه و ارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حـال و آینـده و همچن
  معنوي و با اعالم عذرخواهی رسمی در جراید به نحو تضامن مورد استدعاست.  

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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  خالصه دفاعیات خواندگان که عمدتاً مشترك است. 
عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوي وکیـل   - 2اند،  نسبت به بهاي خواسته ایراد نموده - 1دفاعیات شکلی:  )الف

ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبـر   خواسته- 3باشد،  ها می که موجب خدشه بر سمت وکیل خواهان
میـزان خسـارت    هاي درمان گذشته معلـوم اسـت و   خواسته منجزاً اعالم نشده و هزینه - 4نشده است، 

ایراد بـه صـالحیت ایـن دادگـاه؛ زیـرا دعـوي متوجـه         - 5بایست دقیقاً اعالم شود،  مادي و معنوي می
دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگـاه  

دعوي ظنی و احتمالی بوده  - 6باشد،  صالح می شهري که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است، ذي
  و دلیل بر بیماري خواهان و نحوه ابتالء آن ارائه نشده است.  

 1059مطروحـه در شـعبه    76350در دادخواست تقدیمی، پرونده کیفـري بـه شـماره     - 1ب) دفاعیات ماهوي: 
اقـع شـده   دادگاه عمومی تهران مسـتند دعـوي و   1060هاي صادره از شعبه  دادگاه عمومی تهران و دادنامه

است در حالی که در پرونده کیفري علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نـه اشـخاص حقـوقی (خوانـدگان) و     
عالی کشور نقض شده اسـت   دیوان 20تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رأي صادره در شعبه محترم 

ون و اصول حقوقی قابلیـت  هاي حقوقی صادره در دعوي دیگر با توجه به قان و قابلیت استناد ندارد و دادنامه
مسـؤولیت پزشـکان معـالج     - 2استناد ندارند و دعوي مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوي سـابق،  
اند. پزشـک   هاي خونی استفاده نموده مورد رسیدگی واقع نشده است؛ زیرا با تجویز پزشک از خون و فرآورده

هاي خـونی   حتمالی ناشی از مصرف خون و فرآوردهمعالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض ا
در دادخواست اعالم نشده علت ابتالء به ویروس چه بوده است؟ آیا بیمـاران بـه    - 3را به بیمار گوشزد کند، 

اند و یا با اسـتفاده از تولیـدات خـارجی و     مبتال شده 76الی  73هاي  سبب استفاده از تولیدات داخلی در سال
باشد و در تحقق مسؤولیت اعـم از کیفـري و مـدنی،     و تعیین علت بیماري را خواستار میوارداتی بوده است 

فیه هرگز ایـن رابطـه احـراز نگردیـده و در خصـوص خریـد و وارد        باشد و در مانحن رابطه سببیت شرط می
نمودن خون از کشورهاي خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدي وزارت بهداشت بر اسـاس  

رابطـه علییـت و سـببیت     - 4انات و شرایط موجود در ارائه و خـدمات پزشـکی صـورت گرفتـه اسـت.      امک
بایست حتماً و قطعاً در خصوص زیان وارده و عمل واردکننده آن محرز و مسلم و از طرف مـدعی ثابـت    می

ن خصـوص  شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصاً جبران خسارت کنند که مدیران سابق در ای
هـا (در تولیـدات داخلـی) و ناسـالم بـودن       اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقـص دسـتگاه   برائت پیدا کرده

(تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت براي اقداماتی که در حد ضرورت و تأمین منافع اجتماعی طبق قـانون  
ضـرر و زیـان    - 5شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهـد بـود،    می يآورد و موجب ضرر دیگر به عمل می

قـانون آیـین دادرسـی کیفـري کـه بـا        9باشد، با توجه به ماده  معنوي که در دادخواست موضوع مطالبه می
هاي مادي که در نتیجه ارتکاب جرم حاصـل   احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اوالً، ضرر و زیان

الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جـزء   اً، منافع ممکنشده باشد ثانی
کـه در   باشد به ویـژه آن  باشد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی بینی شده در قانون نمی ضررهاي پیش

در قـانون جدیـد   باشـد   میقانون آیین دادرسی کیفري سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوي  9ماده  3بند 
گذار خسارت معنوي را جزء خسارت قابـل مطالبـه ندانسـته     بینی نشده است. بدین معنا است که قانون پیش

دلیل و مستندي بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است، اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علـم   - 6است، 
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ها کـه بیمـاري    دهند، ناشناخته بودن ویروسهایی که بتوانند آلودگی را تشخیص ب بشر و عدم وجود دستگاه
هاي ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجمـوع   ادعایی خواهان روزي جزء ویروس

هاي مشـابه   اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است داراي تغییرات جزیی در پرونده
  گردد.   اري میباشد که از ذکر تمام جزئیات آن خودد

دادگاه با توجه به مراتب فوق، اوالً، در خصوص ایرادات شکلی، ایـراد شـکلی در خصـوص مطالبـه هزینـه        
اند، بنابراین قابلیت مطالبـه را نداشـته    ها هنوز محقق و پرداخت نشده که هزینه درمانِ حال و آینده با توجه به این

نمایـد ... ثانیـاً، در    رار عـدم اسـتماع دعـوي صـادر و اعـالم مـی      قانون آیین دادرسی مدنی ق 2و به استناد ماده 
یم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگـاه بـه لحـاظ مشـخص و     وخصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تق

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت دانسـته بنـابراین    3ماده  14معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 
گردد. ثالثاً، در خصـوص ایـراد عـدم توجـه دعـوي و عـدم        ه از این حیث وارد نبوده و مردود اعالم میایراد وارد

هاي خونی از سوي سازمان انتقال خون تولید یا تهیـه شـده و از طـرف     که خون و فرآورده صالحیت نظر به این
عـوي و بـه تبـع آن ایـراد عـدم      ، بنابراین، ایراد عـدم توجـه د  اول بوده دیگر نظارت برآن برعهده خوانده ردیف

گردد اما در ماهیت، اوالً، در مورد خسارت معنـوي از نظـر دادگـاه     صالحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعالم می
قـانون   1گیرد؛ زیرا هر چند خسارت معنوي در قانون اساسی و ماده  دیه و ارش، خسارت معنوي را هم در بر می

با توجه به سیر قوانین مربوط بـه دیـات و مقـررات قـانون آیـین دادرسـی       بینی شده است  مسؤولیت مدنی پیش
قـانون آیـین دادرسـی     9قانون سابق خسارت معنوي را قابل پـذیرش دانسـته و در مـاده     9کیفري که در ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  14ماده  2خسارت معنوي حذف گردیده و از طرف دیگر، بند  1378کیفري مصوب 
گذار مطالبه خسارت معنوي را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قـانون   قانون 1393ب جدید مصو

شـود مـورد    االجرا شدن قاعده ماهوي در قانون شکلی عطف به سـابق نمـی   االجرا نشده و در صورت الزم الزم
سـارت وارده بـر جسـم    توجه دادگاه است، اما در راستاي تحکیم استدالل دادگاه کـه دیـه و ارش را مجمـوع خ   

گیرد. بنابراین دادگاه در این قسمت دعوي خواهان را غیـروارد تشـخیص    داند که خسارت معنوي را در بر می می
  نماید.   حقی خواهان صادر و اعالم می از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی 197و به استناد ماده 

رسمی در جراید، دادگـاه بـا بررسـی اوراق پرونـده و     ثانیاً، در خصوص خواسته خواهان مبنی بر عذرخواهی   
شود که این امر به طـور   که از صراحت ماده قانونی استنباط می از قانون مسؤولیت مدنی نظر به این 10مفاد ماده 

اختیاري به دادگاه تجویز شده است که با در نظر گرفتن کلیه شرایط، حکم به عذرخواهی رسمی در جراید صادر 
نابراین، دادگاه با توجه به مجموع اوضاع و احوال دعوي خواهان را در این قسمت غیروارد تشخیص و با نمایند. ب

از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوي خواهان صـادر و اعـالم    197استناد به ماده ذکر شده و ماده 
که خواهان مبـتال بـه بیمـاري     به این نماید. ثالثاً، درخصوص مبتال شدن خواهان به بیماري هپاتیت سی نظر می

هاي خونی بوده و انحصار محصول در دست خوانده ردیـف   هموفیل بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده
دوم و تحت نظارت خوانده ردیف اول بوده است و با توجه به محتویات پرونده کیفري و رسیدگی به عمل آمـده،  

ثابت بوده و در این خصوص شـک و تردیـد ابهـامی وجـود      1376هاي خون تا سال  آلوده بودن خون و فرآورده
ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذکر شده از خون و 

ري نمـوده  هاي مختلف به بیمـا  که ممکن است افراد به روش هاي آن استفاده گردیده است و نظر به این فرآورده
هـاي انتقـال آن از راه تزریـق خـون و      است و دچار بیماري هپاتیت سـی مـذکور مبـتال شـوند امـا یکـی از راه      
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هاي خونی در دوره زمانی ذکر شده با توجه به رأي شـماره   هاي خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده فرآورده
تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهـان   ها و عالی کشور به لحاظ عیب دستگاه دیوان 20شعبه  20/363

از محصوالت ذکر شده تردیدي وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بـدن خواهـان از راه خـون    
بوده و امکان ابتالء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی بـراي آن وجـود نـدارد و در نتیجـه، از نظـر      

کـه   هاي خون موجب انتقال ویروس شده است و همچنین نظر بـه ایـن   و استفاده از فرآوردهدادگاه تزریق خون 
که از امور حاکمیتی تلقی شـود مطـابق قسـمت     دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض این

و طبـق قـانون رفتـار     از قانون مسؤولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسؤولیت که به موجب قـانون  11ذیل ماده 
کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضـی درمـان،   

کـه   قـانون مسـؤولیت مـدنی خـارج بـوده و نظـر بـه ایـن         11نماید. فلذا از شمول قسمت ذیل ماده  تجویز نمی
اي  فیـه چنـین مقـرره    گذار دارد و در ما نحن وي قانونمسؤولیت تضامنی خالف اصل بوده و نیاز به تصریح از س

وجود ندارد. بنابراین، دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعواي خواهان در این قسمت به استناد ماده یـک قـانون   
از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تسـاوي خوانـدگان    519و  515و  198مسؤولیت مدنی و مواد 

درصد دیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماري کـه موجـب ایجـاد عارضـه      10ل به پرداخت معاد
ریـال بابـت هزینـه متعـارف درمـان ایـام گذشـته و         000/000/10کبدي به میزان مذکور گردیده است و مبلغ 

  ».  نماید یالوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم م همچنین هزینه دادرسی و حق
شود: نخستین انحراف، عدم پذیرش  هاي عجیبی از اصول مسوولیت مدنی دیده می در این راي، انحراف  
هـا هنـوز محقـق و پرداخـت      ایـن هزینـه  «است با این توجیه ساده که » مطالبه هزینه درمانِ حال و آینده«

شـوند.   ها تحقق یافتـه و پرداخـت مـی    ه، این در حالی است که برابر با سیر متعارف امور، این هزین»اند نشده
پوشـی نیسـت. اشـتباه دیگـر      گذرد، قابـل چشـم   ها می چه در جهان واقعیت اعتنایی دادرس به عرف و آن بی

ي زیان معنوي است: در واقع، جـدا از فتـواي صـریح دادرس کـه خسـارت       دادرس، باور نادرست وي درباره
نیز، محـل تردیـد اسـت،     1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب معنوي را داخل در دیه دانسته، استناد به قان
توان به آن اسـتناد کـرد؟ بـه عـالوه،      االجرا نشده، پس چگونه می این قانون در زمان صدور راي، هنوز الزم

هـا، تفسـیر دادرس از    استناد به یک قانون کیفري در حوزه مسوولیت مدنی نیز نادرست است. افزون بر ایـن 
شود که ایـن امـر    از صراحت ماده قانونی استنباط می«. نیز قابل توجه است: به باور دادرس، ماده ده ق. م. م

به طور اختیاري به دادگاه تجویز شده است که با درنظر گرفتن کلیه شرایط، حکم به عـذرخواهی رسـمی در   
کسى که به «مده است: آ 10تواند نادرست باشد؛ زیرا به روشنی در ماده  این تفسیر نمی». جراید صادر نمایند

تواند از کسـى کـه لطمـه وارد آورده اسـت      شود مى حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد مى
تواند در  جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه مى

مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به  صورت اثبات تقصیر، عالوه بر صدور حکم به خسارت
بدین ترتیب، صدور حکم براي عذرخواهی مشروط بـه  ». عذر خواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید

اهمیت زیان و نوع تقصیر است. در نتیجه، اختیار دادرس براي حکم یاد شده، صالحدیدي است. این تفسـیر  
سازگار است اما استفاده دادرس از این اختیار به ناروا انجام گرفته، حـق ایـن بـود کـه      درست و با ظاهر ماده

  کرد و نه حاکمانه.  دادرس با ذکر توجیه و دلیل منطقی براي حکم خویش عالمانه انشاي حکم می



  
 

81 

  
  
 

 

 

  
  

  1n دکتر داود نصیران
 

کند. منظور از حوادث ناشی از کار رخدادها  ي حاضر ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار را بررسی می نوشته
کننـد. اهمیـت    و اتفاقاتی است که در جریان انجام کار کارگاه به وجود آمده و به کارگران آسیب وارد می

کار بسیار باال اسـت. یکـی از   بحث حقوقی در این باره از چند جهت است. متاسفانه آمار حوادث ناشی از 
علل باال بودن این آمار ناآگاهی کارفرمایان و کارگران از حقوق و تکالیف خودشان است. اگر کارفرمایان 

ها در  آگاهی کافی از قوانین و مقررات داشته باشند و بدانند وقوع حوادث ناشی از کار چه تبعاتی براي آن
هـاي الزم را خواهنـد    ها گذارده احتیـاط  چه تکالیفی را بر عهده آنپی دارد و بدانند متون قانونی مختلف 

گونـه   اندیشید و خواهند کوشید از واقع شدن این حوادث جلوگیري نمایند. بدبختانه مسایل حقـوقی ایـن  
شـود و در درس مسـؤولیت مـدنی (مـدنی چهـار) تنهـا        هاي حقوق آموزش داده نمی حوادث در دانشکده

شود. حجم عظیم دعاوي حادثـه ناشـی از کـار     ر مقابل اشخاص ثالث تدریس میمسؤولیت کارفرمایان د
  دانان اطالع کافی از متون قانونی حاکم بر این حوادث داشته باشند.  کند که حقوق اقتضا می

  
  تعریف حادثه ناشی از کار

  وجود آید:هاي گوناگونی به  در جریان و به سبب انجام کار کارگران در کارگاه ممکن است خسارت
ها مشمول قواعـد عـام    گونه خسارت ممکن است به جسم، روان یا مال کارفرما آسیب وارد شود. این .1

  مسؤولیت مدنی (اتالف و تسبیب) است. 
هـا مشـمول قواعـد عـام      گونه خسارت ممکن است به جسم، روان یا مال ثالثی آسیب وارد شود. این .2

 لیت مدنی است. قانون مسؤو 12مسؤولیت مدنی و حکم خاص ماده 
ها اگر در حین انجام  گونه خسارت ممکن است به جسم، روان یا مال کارگري خسارت وارد شود. این .3

وظیفه و به سبب آن باشد مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی، قانون کار و قـانون تـأمین اجتمـاعی    
 سؤولیت مدنی است. است و اگر در حین انجام وظیفه و به سبب آن نباشد تنها مشمول قواعد عام م

هاي ناشی از کار به معناي عام نامید. ولی در زبان حقـوقی   توان خسارت ها را می ي این خسارت همه  
در «هایی است کـه   آید منظور آن خسارت و عرف محاکم، وقتی از حوادث ناشی از کار سخن به میان می

قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث  60شود. ماده  به کارگر وارد می»حین انجام وظیفه و به سبب آن
                                                           

n وکیل دادگستري.  
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حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي «دارد: ناشی از کار مقرر می
 »افتد بیمه شده اتفاق می

  هاي مهمی است: فهم دقیق این ماده متوقف بر دانستن نکته
شود که به کارگر خسارت وارد شـود بنـابراین    میي ناشی از کار تلقی  اي حادثه : حادثهمفهوم کارگر  .1

گویـد:   قانون کار در تعریف کارگر مـی  2شود. ماده  نخست باید دید که چه کسی کارگر محسوب می
السـعی اعـم از مـزد،     کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حـق «

  »کند. ما کار میحقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفر
شود که به درخواست کارفرما و تحت نظارت  شود که کسی کارگر شمرده می از این ماده استنباط می  

کند. کارگر از لحاظ فنی یا اداري تحت نظارت کارفرما است و بر طبق  فنی یا حداقل اداري او کار می
ان خلط کـرد. پیمانکـار در طـرز اجـراي     کند. بنابراین نباید کارگران را با پیمانکار تعلیمات او کار می

خدمتی که به عهده گرفته آزاد است، ابتکار عمل اجرایی را در دست دارد و سازمان فعالیـت خـود را   
  کند.  ي دلخواه منظم می کم و بیش به شیوه

ها آسـیب   هاي کارگاه را تعمیر کند و در جریان تعمیر دستگاه بنابراین اگر تعمیرکاري متعهد شود که دستگاه  
نیست زیرا او تحت نظارت فنـی یـا اداري صـاحب کـار نیسـت. درسـت اسـت کـه          60ببیند مشمول ماده 

لطه و اقتدار صـاحب  کند و تحت س کند ولی او مستقل کار می پیمانکار هم به درخواست صاحب کار کار می
  کار قرار ندارد. کارگران بر خالف پیمانکاران تحت نظارت دقیق فنی یا اداري کارفرما هستند.  

  شود.  همچنین اگر کسی تبرعا در کارگاهی کار کند کارگر تلقی نمی  
 حادثه رخدادي است که به طور ناگهانی و تحت تأثیر عوامل بیرونی واقع شود و بـه جسـم و   حادثه:  .2

قانون تأمین اجتماعی). منظور بیرونی بودن حادثه آن است که  2ماده  8روان کارگر آسیب بزند (بند 
نیست  60حادثه متاثر از عوامل بیرونی باشد پس اگر کارگري حین کار سکته قلبی کرد مشمول ماده 

یط کـار  که احراز شود فشار کار موجب سکته شده است. همچنین است. اگر کـارگر در محـ   مگر این
  خودکشی کرد. 

است که به جسم و روان آسیب وارد کند. پس اگر به اموال کارگر خسـارت   60حوادثی مشمول ماده   
  وارد شود مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی است. 

  حادثه حین انجام وظیفه و به سبب آن واقع شود.   .3
ها باشـد. یعنـی هـم در حـین      هستند که این دو شرط همزمان در آن 60تنها حوادثی مشمول ماده   

  انجام وظیفه رخ بدهند و هم به سبب آن. 
مقصـود از  «مفهوم حین انجام وظیفه بودن حادثه را توضیح داده است. به موجب این مـاده   60ماده   

ها و محوطـه   کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانحین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در 
دار انجـام مـأموریتی باشـد.     دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگـاه عهـده   آن مشغول کار باشد و یا به

اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجـات درمـانی و تـوان بخشـی و اوقـات رفـت و       
که حادثـه   گردد مشروط بر این کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می برگشت بیمه شده از منزل به

در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که براي بیمه شده حین اقـدام بـراي   
  »شود. ي ناشی از کار محسوب می افتد حادثه نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می
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  ص باید توجه کرد که:در این خصو
» حین انجـام وظیفـه  «دهد درصورتی  : حوادثی که در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان رخ میاوالً

  شوند که در ساعات اشتغال کارگر واقع شده باشند.  تلقی می
شـوند کـه در    حوادث رخ داده در زمان رفت و برگشت به کارگاه در صورتی حین انجام کار تلقی می :ثانیاً

زمان عادي رفت و برگشت رخ داده باشند. براي احراز این موضوع باید بـه فاصـله اقامتگـاه تـا کارگـاه،      
خاتمـه   5عت ساعت شروع و اتمام کار و وسیله حمل و نقل توجه کرد. براي مثال اگر وظیفه کـارگر سـا  

یافته باشد و فاصله اقامتگاه تا محل کار بیست کیلومتر باشد و او از موتورسیکلت استفاده کنـد بـه یقـین    
  شود.  تصادفی که در ساعت پنج و پانزده دقیقه واقعه شده حادثه ناشی از کار تلقی می

رگشـت از کارگـاه رخ داده   شود که در مسیر عادي رفـت و ب  : حادثه در صورتی ناشی از کار تلقی میثالثاً
باشد. براي احراز عادي بودن مسیر بازرس فنی باید کروکی مسیرهاي گوناگون موجود میان اقامتگاه بیمه 
شده و کارگاه را ترسیم و دریابد با توجه به وسیله نقلیه مورد استفاده کارگر یک انسان متعـارف از کـدام   

  کند.  مسیر استفاده می
ل یا اقامتگاه بیمه شده جایی است که وي در آن قبل از رخداد حادثه سـکونت داشـته   : منظور از منزرابعاً

کرده است، خواه مالک آن باشد خواه مستاجرو خواه از سوي  است و از آن محل به کارگاه رفت و آمد می
ر عنوان محل سکونت او تعیین شده باشد. پس اگر کارگر ساکن شاهین شهر بـوده و کارگـاه د   کارفرما به

اصفهان باشد و کارگر براي پرهیز از رفت و آمد میان اصفهان و شاهین شهر موقتاً در منزل دوست خود 
در اصفهان اقامت گزیده باشد و در مسیر میان اقامتگاه موقت و کارگاه تصادف کرده باشد حادثه ناشی از 

  شود.  کار تلقی می
دهد حادثه ناشی از کار است هر  ه شدگان رخ میحوادثی که براي بیمه شده حین نجات سایر بیم :خامساً

اي که سایر بیمه شدگان را در خطر قرارداده حادثه ناشی از کار نباشد. پس اگر کـارگري از   چند که حادثه
سر تفنن هوس شنا در آب انبار کارگاه را نماید و در معرض خطر مـرگ قـرار گیـرد و کـارگر دومـی در      

  شود.  اي که براي کارگر دوم رخ داده ناشی از کار تلقی می هراستاي نجات او آسیب بیند حادث
نیز باید به این نکته توجه کرد که این قید » به سبب انجام وظیفه«اما در مورد به وجود آمدن حادثه   

گونه آسیب دیدن حین انجام وظیفه حادثـه   بنابراین هر». حین انجام وظیفه«توضیحی است در مورد قید 
ست. این حادثه در صورتی حادثه ناشی از کار است که میان انجام وظیفـه و ورود ضـرر را   ناشی از کار نی

بطه منطقی متعارف وجود داشته باشد. پس اگر کارگري حین انجام کار توسط کارگر دیگر یا ثالثی عمـدا  
رو را از ي خودرویی کنترل خـود  شود. همچنین است اگر راننده به قتل برسد حادثه ناشی از کار تلقی نمی

دست بدهد و وارد کارگاه شده کارگري را مصدوم کند. ولی اگر خطرات ذاتی انجام وظیفه حادثه را ایجاد 
کند حادثه ناشی از کار است هر چند که کارگر دیگر یا ثالثی در تحقق حادثه نقش داشته باشند. پس اگر 

دستگاه آسیب ببیند حادثه ناشی از کـار  ثالث دستگاه را درست تعمیر نکرده باشد و کارگر حین کار با آن 
قانون تأمین اجتماعی). همچنـین اسـت اگـر حادثـه در اثـر تقصـیرکارگر        66شود. (تبصره ماده  تلقی می

  دیگري ایجاد شده باشد. 
که میان انجام وظیفه یا اوضاع  سکته کارگر حین انجام وظیفه نیز حادثه ناشی از کار نیست مگر این  

  ي سببیت باشد.  آن با سکته رابطه و احوال پیرامونی
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  تکالیف کارفرما براي جلوگیري از وقوع حادثه
بینی کرده است و در  گذار در فصل چهارم قانون کار ترتیباتی را براي پیشگیري از وقوع حادثه پیش قانون
  کارفرما را مکلف به رعایت این ترتیبات دانسته است.  95ماده 
قانون کار به منظور صیانت از نیروي انسانی و منابع مادي کشور شورایی به  86و  85به موجب ماده   

هـایی بـراي تـأمین     العمـل  ي آن تدوین دسـتور  شود که وظیفه نام شوراي عالی حفاظت فنی تشکیل می
لـف  قانون کـار وزارت بهداشـت و درمـان مک    85حفاظت فنی محیط کار است. همچنین به موجب ماده 

اي و تأمین بهداشـت کـار و کـارگر و     هاي حرفه هاي الزم را براي جلوگیري از بیماري نامه است که آیین
هـا الزامـی اسـت.     هاي این دو نهاد براي کلیـه کارگـاه   نامه ها و آیین محیط کار تدوین نماید. دستورالعمل

) مطـابق  87اداره نماینـد. (مـاده    کارفرمایان باید محیط کارگاه خود را مطابق این متون قانونی احداث و
هاي شوراي عـالی حفاظـت    نامه ها و ابزارهایی که طبق آیین توانند از دستگاه نیز کارفرمایان نمی 89ماده 

که آزمایشگاهی که مورد تأییـد   برداري رسما آزمایش شوند استفاده کنند مگر بعد از این باید پیش از بهره
  ي الزم را انجام دادند. ها شوراي عالی حفاظت باشد آزمایش

قانون کار کارفرمایان مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عـالی حفاظـت فنـی بـراي      91مطابق ماده   
تأمین حفاظت و سالمت بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنـان  

رعایت مققـرات حفـاظتی و بهداشـتی     قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل را آموزش دهند و در خصوص
  نظارت نمایند. 

کارگران را هم مکلف به رعایت مقررات فنی و بهداشتی نموده است و ماده  91و ذیل ماده  85ماده   
ي  اي به نام کمیتـه  به منظور جلب مشارکت کارگران در رعایت و نظارت بر اجراي این مقررات کمیته 93

هایی که وزارت کار و بهداشـت   نموده است. این کمیته تنها در کارگاهبینی  حفاظت فنی و بهداشتی پیش
  شود.  تشخیص دهند تشکیل می

ي کارفرما  مسؤولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده«قانون کار  95طبق ماده   
رخ دهد شخص کـار  اي  ... خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کارفرما ... حادثه

  »فرما ... از نظر کیفري و حقوقی ... مسؤول است.
  

  تکالیف کارفرما بعد از حادثه
  قانون تأمین اجتماعی بعد از رخ دادن حادثه کارفرما دو تکلیف مهم دارد: 65به موجب ماده 

ایـن  مکلف است اقدامات اولیه را براي جلوگیري از تشدید وضع حادثه دیده بـه عمـل آورد. منظـور     .1
در صـورتی کـه   « 65است که باید حادثه دیده را به اولین مرکز درمانی برساند. به موجب ذیل مـاده  

هـاي مربـوط را    هایی شـده باشـد سـازمان هزینـه     کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه
  »پرداخت خواهد کرد.

ع سـازمان تـأمین اجتمـاعی    مکلف هستند مراتب وقوع حادثه را ظرف سه روز اداري کتبا بـه اطـال   .2
ق. ت. ا)اطالع دادن به سازمان تأمین اجتماعی با پر کردن و تحویل فرمی انجام  65برسانند. (ماده 

اي را کـه در   شود. باید توجه کرد که کارفرما هرگونه حادثه شود که فرم گزارش حادثه نامیده می می
که حادثه واقعا ناشی از کار بوده یـا   این دهد باید گزارش کند. تشخیص کارگاه براي کارگران رخ می
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نه بر عهده کارفرما نیست پس کارفرما حق ندارد که در مورد حادثه داوري کند و تنها حوادثی را که 
قانون کار  95است را گزارش کند. همچنین بر طبق تبصره یک ماده  60کند مطابق با ماده  فکر می

کند ثبت  اي که وزارت کار مشخص می ر را در دفتر ویژهکارفرما مکلف است کلیه حوادث ناشی از کا
 و مراتب را به اداره کار محل اعالم کند. 

گزارش حادثه باید به وسیله کارفرما یا نماینده رسمی اوتنظیم شود. پـس از ارائـه بـه شـعبه تـأمین        
باشـد   60مـاده   شود و اگر دالیل و قرائن قاطعی موید صحت مندرجات و انطباق آن با اجتماعی ثبت می

کنـد در غیـر    بازرس و مسؤول فنی شعبه در فرم گزارش بررسی حادثه ناشی از کار بودن آن را درج مـی 
گونـه تـاخیر در دادن    شود تا با معاینه محل نظر بدهـد. هـر   اینصورت فورا بازرس فنی به محل اعزام می

مان موجب از بین رفتن آثار و عالیم که گذشت ز گزارش حادثه یا تاخیر در اعزام بازرس فنی به لحاظ این
شود موجب تضییع حقوق بیمه شده یا سازمان خواهد شد. در مواقعی کـه بـا ارائـه دالیـل و مـدارك       می

مستند مانند گزارش انتظامی یا کروکی ترسیمی پلـیس راه و گـزارش بازرسـی اداره کـار پـس از زمـان       
ذشت سه روز از حادثه اخذ فرم گـزارش حادثـه منـع    معقولی گزارش حادثه به شعبه ارائه گردد با وجود گ

 قانونی ندارد. 
ق. ت. ا مهم است نظریه پزشکی قانونی است.  60از جمله مدارکی که در احراز انطباق حادثه با ماده   

نظریه پزشکی قانونی بویژه در مواردي که حادثه به فوت منتهی شده کمال اهمیت را دارد. زیرا در نظریه 
چه به ظاهر حادثه ناشی از کار است مرگی طبیعی  نی علت مرگ بیان شده است. چه بسا آنپزشکی قانو

  باشد یا بالعکس. همچنین گزارش مقامات انتظامی و کروکی ترسیم شده در تصادفات بسیار مهم هستند. 
  

  اجتماعی حقوق زیاندیده حادثه ناشی از کار در برابر سازمان تأمین
  ماعی کارگر حادثه دیده حقوق زیر را دارد:به موجب قانون تأمین اجت

ي او در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یـا ابـتال بـه     بیمه شده و افراد خانواده 54به موجب ماده  .1
  توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند.  بیماري می

اگرحادثه دیده موقتا قادر به کار نباشد به شرط عدم اشتغال به کار  62بند یک ماده  59طبق ماده  .2
و دریافت مزد و قرار گرفتن تحت درمـان، اسـتحقاق دریافـت غرامـت دسـتمزد را دارد. غرامـت       

مانی دستمزد از اولین روزي که بیمه شده بر اثر حادثه قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد و تا ز
که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و از کار افتاده شـناخته نشـده ادامـه خواهـد     

 ) 62یافت. (ماده 
ي حادثـه دیـده بـه او حسـب      به بعد قانون در صورت کاهش قدرت کار بیمه شده70به موجب مواد  .3

میزان کاهش قدرت کار، مستمري از کار افتادگی کلی یا جزیی و یا غرامت نقص مقطـوع پرداخـت   
هر کارگري که قدرت کار او به هـر دلیلـی شصـت     70که طبق بند الف ماده  شود. نکته مهم این می

 71صد و بیشتر کاسته شود مستحق مسمري از کار افتادگی کلی هست ولی بر اساس ماده وشش در
اگر علت کاهش قدرت کار، حادثه ناشی از کار باشد بدون در نظر گرفتن مدت پرداخـت حـق بیمـه    
استحقاق دریافت مستمري خواهد داشت در حالی که اگر این کاهش قدرت علت دیگري داشته باشد 

 حاظ شود. باید ل 75ماده 
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در مواردي که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی  80ماده  4پرداخت مستمري به بازماندگان. به موجب بند  .4
از کار فوت کند بازماندگان او مستمري بازماندگان رادریافت خواهند کرد و در این مورد هـم سـابقه   

 شود.  پرداخت حق بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی
نظام تأمین اجتماعی اصل جبران کامل خسارت پذیرفته نشده و براي جبـران   باید توجه نمود که در

هاي زندگی قابل مطالبه نیست.  خسارت بدنی سقف وجود دارد و خسارت معنوي و خسارت افزایش هزینه
 باشد.  خسارت وارد شده به اموال هم قابل مطالبه از سازمان نمی

 
  حقوق کارگر در برابر مسؤول حادثه

ي حادثه در برابر  کننده ه ناشی از کار در اثر تقصیر کارفرما یا شخص ثالث ایجاد شده باشد ایجاداگر حادث
تواند علیه عامل فعل زیانبار طرح دعوا کنـد و خسـارت    کارگر زیان دیده مسؤولیت مدنی دارد. کارگر می

در قـانون آیـین    شـود و تشـریفات مـذکور    (دیه) دریافت کند. عمال این دعوا به صورت کیفري طرح می
فعـل   .2 ،ضـرر  .1شود. در این دعوا باید سه رکن مسؤولیت مدنی احراز شود:  دادرسی کیفري رعایت می

شـود. بـراي    رابطه سببیت. براي احراز میزان آسیب بدنی و دیه نظریه پزشکی قانونی اخذ می .3زیانبار و 
صورت اعتراض یکی از طرفین پرونـده،  شود. در  تشخیص مقصر نیز نظریه بازرس فنی اداره کار اخذ می

  شود.  نظریه کارشناس رسمی دادگستري اخذ می
در خصوص مسؤولیت مدنی کارفرما یا ثالث در برابر کارگر زیان دیده پرسش مهمی مطرح اسـت:آیا    

تواند هم از حقوق خود در مقابل سـازمان تـأمین اجتمـاعی بهـره منـد شـود و هـم از بـاب          زیاندیده می
  مدنی از عامل فعل زیانبار خسارت دریافت کند؟ مسؤولیت 

اداره حقوقی قـوه   4/4/1364-959/7دهد. نظریه شماره  رویه قضایی به این پرسش پاسخ مثبت می  
هاي بیمه یا سازمان تأمین اجتمـاعی بـه    چه از طرف شرکت دیه با آن«دارد: قضاییه در این باره اعالم می
شود ارتباطی ندارد. به عـالوه منشـاء و مبلـغ و نـوع      رامت پرداخت میعنوان غ موجب قرارداد یا قانون به

توان گفت که در هیچ یک از قوانین  در تأیید این رویه می» ومسؤول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.
ي  کننده بینی نشده است که جبران خسارت زیاندیده از سوي سازمان تأمین اجتماعی مسؤولیت وارد پیش

ش خواهد داد و یا به طور کلی او را از مسؤولیت معاف خواهد کرد. همچنین در هـیچ متنـی   زیان را کاه
تصریح نشده است که زیاندیده باید یا رجوع به سازمان را انتخاب کند یا علیه عامـل فعـل زیانبـار طـرح     

سـؤولیت مـدنی   دعوا نماید. به عالوه امکان رجوع زیاندیده به عامل فعل زیانبار با کـارکرد بازدارنـدگی م  
کند و طبق قواعـد   انطباق دارد. بنابراین عمال زیاندیده طبق قانون تأمین اجتماعی به سازمان مراجعه می

 مسؤولیت مدنی به عامل فعل زیانبار. 
توان گفت که این رویه با اصل منع جمع چند وسیله جبـران ضـرر مغـایرت     در نقد این رویه هم می  

مـدنی جبـران خسـارت اسـت و نـه کسـب سـود. بنـابراین تاحـدي کـه           دارد. هدف از قواعد مسؤولیت 
شود حق رجـوع بـه مسـؤول حادثـه را      هاي زیاندیده از طریق سازمان تأمین اجتماعی جبران می خسارت

کند. زیرا مطابق این ماده اگـر اثبـات شـود     قانون تأمین اجتماعی نیز این نظر را تأیید می 66ندارد. ماده 
ی یا بهداشتی از سوي کارفرما موجب حادثه شده اسـت سـازمان حـق دارد بـراي     عدم رعایت ضوابط فن

اي بـس   چه به کارگر پرداخته است به کارفرما رجوع کند. اگر نظر نخسـت را بپـذیریم نتیجـه    دریافت آن
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ناعادالنه حاصل خواهد شد: کارفرما که از یک طرف حق بیمه را پرداخت کرده و از طرف دیگر دیه را به 
  شود.  یا ورثه او پرداخت نموده با مطالبه سازمان تأمین اجتماعی مواجه می کارگر

  
  اجتماعی در برابر مقصر حقوق سازمان تأمین

قـانون   66ممکن است که حادثه ناشی از کار به دلیل تقصیر کارفرما یا شخص ثالثی به وجود آید. مـاده  
در «بینـی کـرده اسـت:    کارفرماي مقصر پـیش تأمین اجتماعی امکان رجوع سازمان تأمین اجتماعی را به 

صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماري ناشی 
هـاي   از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه

این قانون از کارفرما مطالبه  50ها و غیره را پرداخته و طبق ماده  مربوط به معالجه و غرامات و مستمري
کارفرما را مکلف کرده تا قبل از گمـاردن افـراد ترتیـب معاینـه      90همچنین ماده » و وصول خواهد کرد.
چه بعد از استخدام معلوم شود که فرد استخدام شده قابلیت کار مرجوع را نداشـته و   افراد را بدهد و چنان

تواند  ما در معاینه او کوتاهی کرده و در نتیجه دچار حادثه شود یا بیماري اش شدت یابد سازمان میکارفر
  هاي مربوط را از کارفرماي مقصر مطالبه کند.  هزینه 50طبق ماده 

مقرر  66ماده  2در مورد امکان رجوع سازمان به شخص ثالث حکم صریحی وجود ندارد. تنها تبصره   
گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشـد در صـورت وقـوع حادثـه      هر« دارد: می

هاي بیمـه   هاي مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت سازمان شخصا کمک
ظـاهرا ایـن   » موظفند خسارت وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

گذار در مقام بیان این نکته بوده که اگر کارفرما مسؤولیت خود  است و قانون 66تبصره ناظر به خود ماده 
گر را  را در قبال حوادث ناشی از کار بیمه مسؤولیت کرده باشد سازمان حق رجوع مستقیم به شرکت بیمه

اندکه نه تنها اگر حادثه ناشی از  و تبصره آن نظر داده 66دانان با گسترش ماده  هم دارد. ولی برخی حقوق
گر او را دارد بلکه به طور کلی (خـارج   کار به علت قصور ثالث رخ دهد سازمان حق رجوع به ثالث یا بیمه

اي زیان جسمی وارد کند و سازمان مجبور به  شده اي) اگر ثالثی به بیمه هاي حرفه از حوادث کار و بیماري
  شود سازمان حق رجوع به ثالث را دارد. ارائه خدمات درمانی به زیان دیده 

هـاي درمـان و    قانون برنامه چهارم توسعه در مـورد هزینـه   92ذکر این نکته نیز الزم است که ماده   
قانون تأمین اجتماعی را تخصیص زده اسـت. بـه موجـب     66ي زیاندیدگان حوادث رانندگی ماده  معالجه

درمان فوري مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و بـه  این ماده وزارت بهداشت مکلف شده تا نسبت به 
منظور تأمین منابع الزم همه ساله ده درصد از حق بیمه اشخاص ثالث را از بیمه گـران تجـاري وصـول    

گر پایه (سازمان تأمین اجتماعی و سـازمان بیمـه خـدمات     هاي بیمه نماید و این مبلغ را در میان سازمان
هـاي سـازمان تـأمین     بنابراین در مورد زیاندیـدگان حـوادث راننـدگی پرداخـت    درمانی و ...) توزیع کند. 
هاي درمان و معالجه نه از مسؤول حادثـه و نـه از    گر پایه، بابت هزینه هاي بیمه اجتماعی و سایر سازمان

  گر او قابل استرداد نیست.  بیمه
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  1n اي محمدرضا محمدي جرقویه
 
  دارد؟ مجازات چقدر آزاري همسایه جرم  :س  .1

  خیر؟ یا است دید، جرم را آن مصداق باید. نداریم اي مجرمانه عنوان چنین  :مشاور  
 اتـاق، را  پنجره و شود می ما خانه وارد همیشهنیست،  اش گربه مواظب داریم همسایه یک ما  :س  

  دارد؟ مجرمانه عنوان اینکند.  می باز
  ندارد؟ مشکلی که این. ببندید کرد، شما باز. خیر  :مشاور  
  . شود می من هاي خوك ترس باعث و شود می من هاي کالغ و ها خفاش فرار باعث آخه  س:  
  . بوق. بوق. بوق  

، است کرده اخراج کار از ام، مرا شده او دفتر وارد اجازه بدون چون، ما شرکت کارفرماي. سالم  س:  .2
  . کنم شکایت او از توانم می آیا

 عجـب  ولـی  بگیرید کار به بازگشت حکم و کنید مراجعه کار اداره به توانید می شما. حتماً بله  :مشاور  
  چیست؟ حسابش حرف شما شوند، کارفرماي می پیدا مغروري هاي آدم

  اي؟ شده ساختمان وارد کامیون با چرا گوید می  :س  
  . بوق. بوق. بوق  

  . بگیرم تماس شما با بودید داده پیام. هستم سرقت پرونده در شما موکل من سالم  :س  .3
 جهـت  کـردم  آماده اي الیحه بگیرد، من را شما دفاع آخرین دارد قصد فردا پرونده قاضی بله  :مشاور  

  . کند کمکمان که دارید مطلبی هم شما، خودتان دفاع
  . ام دزدیده را اموالش همه چشمانم جلو است نوشته اولیه شکایت در آید می بله، یادتان  :س  
  ؟کجاست مطلب این جالب نکته خوب. دارم بخاطر دقیقاً بله  :مشاور  
  . است کذب سراسر حرف این  :س  
  چیست؟ آن بودن کذب آفرین، دلیل  :مشاور  
  . بودم بسته محکم را او چشمان من سرقت موقع  :س  
  . بوق. بوق. بوق  

  
                                                           

n دان. حقوق  
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 طالق را زنم بدهم، که وکالت شما به خواستم . میدارم خودکشی ام، قصد کالفه زنم دست از  :س  .4
  . بدهید

  . هستم شما خدمت در حتماً، من  :مشاور  
  است؟ چقدر شما الوکاله حق  :س  
  . گیرم می تومان میلیون ده حداقل طالق پرونده براي من  :مشاور  
  . است هزارتومان پنجاه سر ما اختالف کنم، چون آشتی همسرم با بروم است بهتر پس عجب  :س  

ایـم،   کـرده  اعالم المکان  مجهول را شوهرم که هستم طالق پرونده در شما موکل سالم، من  :س  .5
 کـنم  خـواهش  شما از خواستم. کند پیدا ادامه ام پرونده خواهم می ولی ام کرده آشتی ها تازگی
  !اید ندیده نیز را من حتی یا اید نکرده صحبت من با نگویید دیدید را شوهرم اگر

  !!!ندیدي دیدي قربان، شتر چشم  :مشاور  
 بنـده  آن دادگاه الخرهاب بپرسم خواستم. هستم جرح و ضرب پرونده در شما موکل من سالم  :س  .6

  . کرد بودم، مجازات زده حسابی که را خدایی
  . شد صادر محکومیت حکم شکر را بله، خدا  :مشاور  
  بود؟ چه دادگاه حکم  :س  
 زده او چمـاق  بـه  کـه  لگدي براي و دیه درصد ده بودي زده او مشت به که دماغی خاطر به  :مشاور  

  . شد صادر حکم دیه درصد 8 بودي
 شـما  بـه  ام، خواسـتم  شـده  قاپی کیف به متهم اي پرونده هستم، در اکبري مسیب من. سالم  :س  .7

  . کنید دفاع من از بدهم وکالت
  اید؟ بوده بنده موکل هم قبالً! آشناست خیلی شما صداي  :مشاور  
  .چاقوکشی براي یکبار ،مخدر مواد قاچاق براي یکبار بله  :س  
  ؟جرم همه این از کشی نمی خجالت جداً  :مشاور  
 نیسـت، امنیـت   دوتا یکی کهها  بیچاره ما نکنید، مشکالت قضاوت زود خدا راو ت وکیل آقاي  :س  

 نداشـت  فایده اگر .قاپی کیف روز یک ،کنیم موادفروشی مجبوریم روز یک ،نداریم که شغلی
  . کنیم عوض شغل روز هر باید نان لقمه یک کسب یک براي طور همین وگیري  زور

  . بوق. بوق. بوق  
  چیست؟ شدن وکیل شرایط  :س  .8

 سـال  35 بـا  باشـید  شـده  پذیرفته وکالت آزمون در و باشید داشته فقه یا حقوق لیسانس باید  :مشاور  
  . سن

  . نیستم شدن وکیل به قادر حساب این با که دارم را شرایطش از یکی فقط من. عجب  :س  
  شرایط کدام  :مشاور  
  !!را آن جنبه  :س  

 شما نظره ب. ندارد وکالء به نسبت مساعدي نظر عمومی افکار جامعه در کنم می احساس من  :س  .9
  چیست؟ علت

  . است شده نیز وکال شامل زمان مرور به که. گردد میبر وکالت عقد به آن علت  :مشاور  
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  چطور؟  :س  
 همهکنند  می فکر مردم شود می شروع داماد و عروس گرفتن وکیل با ها ازدواج همهکه  این نه  :مشاور  

  . وکالست سر زیر هایشان بدبختی
 وکـال  از بیشـتري  شـناخت  کسانی چه شما نظره هستم، ب تحقیق حال در وکال مورد در من  :س  .10

  . بپرسم ایشان از که دارند
  .اند نگرفته وکیل ولی دارند پرونده ها دادگاه کسانی که در من نظره ب  :مشاور  
  چطور؟  :س  
  !!گرفتند می وکیل بقیه مثل صورت این غیر در دارند کامل شناخت وکال از ایشان چون  :مشاور  
  . هستم کیفري شعبه در مطروحه پرونده در شما موکل خانم ... من سالم  :س  .11

 بـود  گفتـه  شـما  به متهمکه  این رغم علی که دیدم کنم مطالعه را شما پرونده رفتم بله، امروز  :مشاور  
  چیست؟ آن علت، اید داده رضایت ولی خر کره

 بخشـیدم، و  را تـوهینش  کرد، گناه خطاب سال و سن کم مرا دیدم وقتی بخواهید را راستش  :س  
  . کرد شرمنده مرا بود خوانده سال و سن کم مرا که را او نیت حسن

  است؟ دانسته سال و سن کم را شما کجا  :مشاور  
  !!!خالی خر نه خر کره گفته که آنجا  :س  
 دیدهها  آن بین در خشونت کمترین که هستند اقشاري جمله از وکال که خواندم مقاله یک در  :س  .12

  .نیستند خشونت اهل و شوند می
  . است رسیده اثبات به کرات به امر این بله  :مشاور  
 سروکار ها دادگاه و مجرمین با دائم که قشري که است سخت پذیرشش کمی من براي ولی  :س  

  . کنم باور تواند . نمینباشند خشونت دارند، اهل
  شناسید؟ می را اي جرقویه محمدي آقاي شما  :مشاور  
  دارد؟ ربطی چه ولی کامالًبله،   :س  
  . بود شده ترور حاال تا بودند، او خشونت اهل وکالء اگر  :مشاور  
  . نیستم آن دادن پاسخ و جواب یافتن به قادر که آمد پیش من براي سؤال سالم، یک  :س  .13

  . بفرمایید  :مشاور  
 اول روزهـاي  بنـدد  مـی  قرارداد دادگستري وکیل یک با تازه موکل نفر یک وقتی که اید دیده  :س  

 حتـی  و هسـتند  هـم  پاي به پا و شوند می حاضر هم با موکل و وکیل جاها خیلی وکالت، در
  . روند می هم مسافرت

  چیست؟ شما سؤال حال. است طبیعی کامالً این بله  :مشاور  
 از بعـد  ها سال است ممکن چطور که است این من سؤال. است طبیعی هم من براي این بله  :س  

  شوند؟ می حاضر خورد و زد بدون هم کنار در موکل و وکیل همچنان هم وکالت
  . بوق. بوق. بوق  
 ازکنند  می راهپیمایی هم کنار در و گرفته راها  زوجه دستها  زوج بینیم می ها خیابان در وقتی  :س  .14

  است؟ بیانی چه حامل این روانشناسی و حقوقی نظر
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 مانع زوجه دست گرفتن با زوج زیاد احتمال به حقوقی نظر از ولی دانم نمی روانشناسی نظر از  :مشاور  
  . شود می زوجه رفتن خرید

  او؟ خانه برویم که دارید کرد، وقت فوت متأسفانه نادر وکالي از یکی  :س  .15
  دادند؟ می پاسخ ایشان راها  تلفن کند، همه رحمتشان خدا  :مشاور  
  . داد می جواب ها وقت بعضی نه  :س  
  . داشتند باالیی کاري تعهد  :مشاور  
  . خیلی نه  :س  
  نبود؟ زیاد صداقتشان  :مشاور  
  . صورت آن به نه  :س  
  بود؟ نادري وکیل هستید مدعی چرا پس  :مشاور  
  نیستید؟ آقا عباس شما بود، مگر دوستم نادر وکیل ایشان آخر  :س  
  . خیر  :مشاور  
  . فاتحه بریم بیا کرده فوت نادر وکیل بگویم عباس دوستم به گرفتم، خواستم اشتباه ببخشید  :س  
  . بوق. بوق. بوق
  . داشتم اي حرفه سؤال سالم، یک  :س  .17

 چـه گیـرد   مـی  وکیـل  یـک  کـه هاي  پرونده آورترین دلهره و ترسناك شما به نظر. بفرمایید  :مشاور  
  است؟ اي پرونده

  خیر؟ یا پردازند می وي به را اش الوکاله حق آیا که نباشد مطمئن و نداند وکیل که اي پرونده  :س  
  . هستم تومانی میلیون 200 چک مطالبه پرونده در شما موکل سالم، من  :س  .18

  . خدمتم در من است؟ خوب شما بله، حال  : مشاور  
  شد؟ چه پرونده نتیجه بپرسم خواستم  : س  
  . رسید شما علم به هم دادگاه بودید، خوشبختانه عالم و دانستید می که طوري همان  : مشاور  
  کنیم؟ خواهی تجدیدنظر باید یعنی پس  : س  
 چنـد . کردیم می زندگی هم با خوشی و خوبی به ها سال و کردم ازدواج الل زنی با من سالم  :س  .19

 پرتـاب  جلـو  بـه  همسرم وکند  می تصادف اتوبوس که بود نشسته واحد اتوبوس در پیش روز
  . شود می باز زبانش و کرد برخورد اتوبوسهاي  میله به سرش و شود می

  چیست؟ باشد، فرمایشتان خداراشکر، مبارك، خوب  :مشاور  
  کنم؟ مراجعه اتوبوسرانی شرکت به توانم می خسارت گرفتن براي من شما نظره ب  : س  
  . بوق. بوق. بوق  
 شـما  طرف از صورتحساب هستم، دیروز سند ابطال حقوقی پرونده در شما موکل بنده سالم  : س  .20

 کنید نمی فکر هیچ شما وکیل جناب  . کشید سوت سرم دیدم وقتی بود شده ارسال من براي
  بیاورم؟ کجا از باید را پول همه این بخت بد من که

  !!جانم کنیم نمی دخالت دیگران خصوصی امور در و آید می بدمان فضولی از وکال ما  : وکیل  
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  هوش؟ کم یا است بهتر باشد باهوش، آدم موکل شما نظره ب  : س  .21
 انتخـاب  وکیـل  بـاهوش  آدم دانم می بعید ولی است بهتر باشه آدم موکل باهوش آدم اصوالً  :مشاور  

  !!کند
 و دادگـاه  جلسـه  بـروم  رفت یادم. داشتم دادگاه هستم، امروز وکیل من. برسید دادم به سالم  :س  .22

  . کنید کمکم شوم می تعلیق احتماالً و باختم را تومانی میلیون700 پرونده یک احتماالً
  شوید؟ می تعلیق که است اولتان بار  : مشاور  
  . ام شده قبالً بار سه خیر  : س  
  . شوید نمی تعلیق نباشید نگران  : مشاور  
  میفرمایید؟ جدید مدیره هیأت تغییر بخاطر. دهید می من به آرامش که. ممنونم  : س  
  . شوید می منفصل شما بار این چون خیر  : مشاور  
  بگیرم تماس شما با بودید هستم، موکلتان، فرموده قاسمی من سالم  : س  .23

 گیـرم  نمـی  را هـایم  همشهري وکالت معموالً من و هستم همشهري چون قاسمی بله، جناب  : مشاور  
  . ام شده شما وکیل من که نگویید کسی به روستا در خواستم

  . بگویم پدرم به فقط را مطالب این بدهید اجازه لطفاً  : س  
  . بدانند ایشان دارید اصرار چرا حال. نگوید کسی به بگویید ایشان به ولی ندارد اشکالی  : مشاور  
  . بشود تو وکیل نیست حاضر نادانی هیچ که زد می سرکوفت من به همیشه ایشان آخر  : س  

  
  
  
  


