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  n سیداحمد باختر
  

  مقدمه
عرصه و  27/10/1341هاي کشور مصوب  قانون ملی شدن جنگل 1 به حکم مقرر در ماده

هاي طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء امـوال   ها و مراتع کشور و بیشه اعیانی کلیه جنگل
قـانون حفاظـت و بهـره بـرداري از      56عمومی محسوب و متعلق به دولـت اسـت. مـاده    

قانون  2تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ، 25/5/1346ها و مراتع مصوب  نگلج
قانون  2داند. همچنین ماده ها و مراتع را بر عهده وزارت منابع طبیعی می ملی شدن جنگل

وزارت جهـاد   5/7/1371حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخـایر جنگلـی کشـور مصـوب    
ملی و مستثنیات آن تعریف کرده اسـت. وزارت منـابع   کشاورزي را متولی تشخیص منابع 

مقام آن ممکن است در مقام تشخیص بـه   طبیعی یا وزارت جهاد کشاورزي به عنوان قائم
گذار مرجع  که قانون حقوق [مکتسبه] اشخاص تعرض نموده یا تعرضی بنماید. بررسی این
که رسیدگی  ه یا اینخاصی را براي رسیدگی به شکایات مربوط به این تشخیص معین کرد

دانـد همـراه بـا سـیر تـاریخی آن      گونه شکایات را در صالحیت عام دادگستري می به این
  .پردازیمموضوعی است که در این نوشتار به آن می

  
  صالح سابق مبحث اول: بررسی اجمالی مراجع ذي

هاي اداري و  کمیسیون گذار ابتدا رسیدگی به شکایات مربوط به تشخیص منابع ملی را در صالحیت قانون
 گیرند. قضایی قرار داده بود که در این مبحث مورد بررسی قرار میشبه

  
  ها برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56کمیسیون موضوع ماده . 1

... ظرف یک ماه پس از اخطـار کتبـی   «تصریح شده بود:  20/1/1348قانون مذکور اصالحی  56در ماده 
تواننـد  نفع می اشخاص ذي...  االنتشار مرکزهاي کثیر ع طبیعی وسیله یکی از روزنامهیا آگهی وزارت مناب

کننده آگهی به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر
نـدار و  یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. براي رسیدگی بـه اعتراضـات وارده کمیسـیونی مرکـب از فرما    

ها (نماینـده دادگسـتري یکـی از     رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن
کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه مـاه بـه اعتراضـات واصـله     . شودقضات خواهد بود) تشکیل می

                                                           
n مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستري. 
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ت مـاده  از ایـن قسـم   »رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضاي کمیسیون قطعـی اسـت ...  
  : شودبرداشت می

نفـع یـا انتشـار     اعتراض به تشخیص منابع ملی مقید به مهلت یک ماهه از تاریخ اخطار کتبی به ذي :اوالً
  . االنتشار استآگهی در روزنامه کثیر

مرجع صالح براي رسیدگی به شکایات کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستري و سرپرسـت   :ثانیاً
  . باشدها می حل یا نمایندگان آنمنابع طبیعی م

 اعتراض است. قابلقطعی و غیر تصمیم کمیسیون مزبور :ثالثاً
این کمیسیون و تصمیمات آن تا دهه اول انقالب از قوت و اعتبار قـانونی برخـوردار بـوده اسـت. در       

قـانون دیـوان    11ماده  2عین حال با پیروزي انقالب اسالمی و استقرار دیوان عدالت اداري بموجب بند 
هـاي اداري   رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراي قطعی کمیسیون 4/11/1360 عدالت اداري مصوب

از جمله کمیسیون مزبور در صالحیت دیوان عدالت اداري قرار گرفت. در راستاي حفظ حقـوق اشـخاص   
ود نمودن پـذیرش  محد« 4/8/1367مورخ  2650نفع فقهاي محترم شوراي نگهبان در نظریه شماره  ذي

مـالك عمـل قـرار دادن و قطعـی دانسـتن تصـمیم       «و همچنین  »نفع به یک ماه اعتراض اشخاص ذي
 56هـاي مزبـور در مـاده     را خالف موازین شرع شـناخته و در نتیجـه قسـمت    »اکثریت کمیسیون مذکور

مقرر در این ماده و  ابطال احکام 1.ها را ابطال نموده است برداري از جنگلاصالحی قانون حفاظت و بهره
نفعی کـه در مهلـت    راه را براي اشخاص ذي، که اثر ابطال به زمان وضع قانون تسري دارد باتوجه به این

  یک ماهه به تشخیص منابع ملی اعتراض نکرده بودند، هموار ساخت. 
  
قـانون   56هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده   .2

  ها و مراتع جنگل
هـا و مراتـع مصـوب     قـانون جنگـل   56با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضـی اختالفـی موضـوع مـاده     

سـلب و   56صالحیت رسیدگی به شکایات از تشخیص منابع ملی از کمیسیون موضوع ماده 22/6/1367
ن پرونـده  موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفت. به عبارتی با وضـع ایـن قـانو    هیأت در صالحیت

  . موریت آن خاتمه پیدا کردأبسته و م 56کمیسیون موضوع ماده 
مسئول  .1: ی مرکب از هفت نفر به ترتیبهیأت مطابق ماده واحده مذکور کمیسیون موضوع این ماده،  

، واگذاري زمین هیأت عضو .4، عضو جهاد سازندگی .3، مسئول اداره جنگلداري .2، اداره کشاورزي
بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسالمی روستا یا عشایر محـل  . 6، دادگستري یک نفر قاضی .5

  باشد. مربوطه می
 با تصویب این قانون چند نکته شایان توجه است: 

االجرا خواهد رأي قاضی الزم، هیأت ... پس از اعالم نظر کارشناسی«در این قانون تصریح شده بود:  :اوالً
از این عبـارت   »آیین دادرسی کیفري مکرر 284و  284نه شرعی مذکور در مواد بود مگر در موارد سه گا
نکته دیگـر رأي  . شودصادر می هیأت که رأي توسط قاضی عضو شود؛ نکته اول ایندو نکته برداشت می

کـه از مصـادیق    مگـر ایـن  ؛ بود هیأت االجرا است. بنابراین اصل بر قطعیت رأي قاضیالزم هیأت قاضی
                                                           

 . 157، ص1393، انتشارات جنگل، چاپ هشتم، 56باختر، سید احمد، مجموعه قوانین و مقررات ماده   .1
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، 1290ی باشد. این نکته درخور توجه است که با نسخ قانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب     ثالثه شرع
گونه موارد رسـیدگی بـه اعتـراض از     جایگزین آن بود. در این 1378قانون مصوب  235موارد ثالثه ماده 

کـه عبـارت مـذکور در تـاریخ      موصوف در صالحیت محاکم دادگستري قرار داشـت. تـا ایـن    هیأت رأي
، قابـل  هیـأت  رأي قاضـی ، هیـأت  ... پس از اعالم نظـر کارشناسـی  «بدین شرح اصالح شد: 3/5/1387

ماده واحـده بـدون قیـد و     هیأت الوصف آراءمع »باشد ...اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجدیدنظر می
 هاي عمومی حقوقی شناخته شده است.  دادگاه شرط قابل اعتراض در

دیوان عدالت اداري مکلـف اسـت کلیـه    «حده قانون مذکور که مقرر داشته: ماده وا 2مطابق تبصره  :ثانیاً
هـاي بعـدي آن را کـه     هـا و مراتـع کشـور و اصـالحیه     قانون جنگل 56هاي موجود در مورد ماده  پرونده

صالحیت رسیدگی به اعتراضات از آراء » مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
مـاده واحـده قـرار گرفتـه      هیـأت  از دیوان عدالت سلب و در صالحیت 56موضوع ماده قطعی کمیسیون 

را بـه رسـیدگی شـکایات از آراء قطعـی      هیـأت  گذار با وضع این تبصره صالحیت است. به عبارتی قانون
نیز تعمیم داده است. بنابراین کمیسیون ماده واحده داراي صالحیت مضـاعف   56کمیسیون موضوع ماده 

نفـع از تشـخیص منـابع ملـی و هـم صـالحیت        صالحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذي هم: است
 . 56رسیدگی به شکایات از آراء کمیسیون موضوع ماده 

قـانون   56قانون مذکور تنها مرجع رسیدگی بـه شـکایات مربـوط بـه اجـراي مـاده        5وفق تبصره  :ثالثاً
که با وضع قانون حفظ و حمایـت از منـابع طبیعـی و     این باشد. مضافاًمذکور می هیأت ها و مراتع، جنگل

 2ها نسـخ ضـمنی شـده و مـاده      قانون ملی شدن جنگل 56ماده  5/7/1371ذخایر جنگلی کشور مصوب
موضـوع مـاده    هیأت مذکور، 2ماده  1و حمایت جایگزین آن شده است. در عین حال تبصره  ظقانون حف

  شکایات مربوط به تشخیص منابع ملی معرفی کرده است.  و آن را مرجع صالح رسیدگی به واحده را ابقا 
  

  مبحث دوم: بازگشت به صالحیت عام دادگستري
 23/4/1389وري بخش کشاورزي و منـابع طبیعـی مصـوب    قانون افزایش بهره 9ماده  1با وضع تبصره 

یـژه  موضوع ماده واحده سلب و در صالحیت شعبات و هیأت از صالحیت مورد بحثرسیدگی به موضوع 
 . قضایی قرار گرفت

صـالح   به اعتـراض آنـان در مراجـع ذي    نفع که قبالً اشخاص ذي«گوید: قانون مذکور می 9ماده  1تبصره   
االجرا شدن این قانون نسبت به سال پس از الزمتوانند ظرف مدت یکمی، اداري و قضایی رسیدگی نشده باشد

موضوع ماده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختالفـی        هیأت اعتراض و آن را در دبیرخانه ،اجراء مقررات
شهرستان مربوطه  29/6/1367ها و مراتع مصوب  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل 56موضوع اجراي ماده

نفع، حکم قـانونی مبنـی بـر احـراز مالکیـت       چه ذي ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنان
ـ اي که بدین منظور در مرکز از سوي ر ود (در شعب رسیدگی ویژهقطعی و نهایی خ یس قـوه قضـاییه تعیـین و    ئ

  :  شود کهخوبی استنباط میه از این تبصره ب »دریافت نموده باشد ... )شودایجاد می
بازگشت به صالحیت عام دادگستري مقید به زمان است. به عبارتی صالحیت ماده واحده تـا پایـان    :اوالً

گونه اعتراضات را نداشـته   باقی بوده و پس از آن صالحیت پذیرش و وصول این 22/4/1390ري وقت ادا
  . گرددو این امر در صالحیت ذاتی شعبات ویژه قضایی مستقر می
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 هیـأت  در دبیرخانـه 22/4/1390در رسیدگی به اعتراضاتی که تا تاریخ ، ماده واحده هیأت صالحیت :ثانیاً
 ها رسیدگی و پس از اظهارنظر کارشناسان قی است و طبق روال گذشته به آنمذکور ثبت شده همچنان با

  . نمایدنسبت به صدور رأي اقدام می هیأت ، قاضیهیأت
صـالحیت مضـاعف در    ،موضوع ماده واحـده  هیأت که در سطور باال بیان کردیم که از توجه به این :ثالثاً

را هـم داشـته اسـت؛     56یسیون موضـوع مـاده   نفع از آراء قطعی کم رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذي
قـانون   10مـاده   2به عقیده نگارنده حسب مستفاد از بنـد  ، هرچند تبصره مذکور در این باب ساکت است

تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، مرجع رسیدگی به اعتراضات از آراء موصوف دیوان عدالت 
  . اداري است

اي که بدین منظور در مرکز از سـوي رئـیس    در شعب رسیدگی ویژه« در عبارت »مرکز«تعبیر کلمه 
محـل اخـتالف اسـت. نقـد و بررسـی       ،هـا  به تهران یا مراکز استان »شودقوه قضاییه تعیین و ایجاد می

طلبد. در عین حال قوه قضاییه طـی  گنجد و فرصت دیگري را میهاي دوگانه در این نوشتار نمی برداشت
 هـا تعمـیم   را به مراکز اسـتان  »مرکز«منظور از  18/10/1390مورخ  9000/48167/100بخشنامه شماره 

و به رؤساي کل دادگستري ابالغ شده تا نسبت به اختصاص شعبه در شهرستان مرکز اسـتان بـراي    داده
   1. ها اقدام نمایند رسیدگی به این نوع پرونده

  
  موضوع ماده واحده هیأت مبحث سوم: احیاي مجدد و موقت

پــذیر و ارتقــاي نظــام مــالی کشــور قــانون رفــع موانــع تولیــد رقابــت 45مــاده  1گــذار در بنــد  نونقــا
وري بخش کشـاورزي و   قانون افزایش بهره 9ماده  1مهلت یک ساله مندرج در تبصره 1/2/1394مصوب

گـردد:  نقل مـی  الذکر عیناًقانون صدر 45ماده  1منابع طبیعی را به مدت پنج سال اصالح کرده است. بند 
ظرف مـدت پـنج سـال پـس از تصـویب ایـن       «به  9ماده  1در تبصره » سال ظرف مدت یک«عبارت «

» شودقبول محسوب مینیز جزء مستندات قابل 1346هاي هوایی سال  عکس«، اصالح و عبارت »قانون
 .»شودبه انتهاي تبصره اضافه می

 صـالحیت  به مدت پنج سال مجدداً 1/2/1394شود که از تاریخ تصویب از این اصالحیه برداشت می  
مکلـف بـه پـذیرش     هیـأت  ،شود و به حکم اصالحات اخیـر دبیرخانـه  موضوع ماده واحده احیا می هیأت

باشد. تردیدي وجود ندارد که این سلب صالحیت موقـت از شـعبات ویـژه    نفع می اعتراضات اشخاص ذي
در شـعبات ویـژه    1/2/1394تا تـاریخ  هایی که  قضایی، موجب سلب صالحیت رسیدگی نسبت به پرونده

 . باشدنمی، تشکیل شده
هاي موضوع ماده واحـده بـر ایـن باورنـد کـه بـا        هیأت ناگفته نماند برخی از قضات عضو  

قانون مـذکور مهلـت پـنج سـاله منقضـی       9ماده  1احتساب پنج سال از تاریخ تصویب تبصره 
از وجاهت قانونی برخـوردار نیسـت.    أتهی گونه اعتراضات از سوي دبیرخانه شده و پذیرش این

در متن اصالحیه اسـت، کـه آن    »پس از تصویب این قانون«پشتوانه این باور و عقیده عبارت 
؛ دانند. در صورتی که این اسـتدالل قابـل دفـاع نیسـت    وري میرا ناظر به قانون افزایش بهره

 زیرا:  
                                                           

  . 25جلد دوم، ص  1390قوانین و مقررات سال  مجموعه  .1
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  گذار صحیح نیست.  اسناد لغو به قانون :اوالً
پذیر و ارتقـاي نظـام   باید به قانون رفع موانع تولید رقابت الزاماً» پس از تصویب این قانون«عبارت  :ثانیاً

شود و از اثر میمالی کشور حمل شود. زیرا از یک طرف با حمل عبارت مذکور به این قانون اسناد لغو بی
مـورد اسـتناد و   اصـالحیه   »ظرف مدت پنج سال پس از تصـویب ایـن قـانون   «طرفی با چینش عبارات 

م ووري ... در کنار هم مفه از قانون افزایش بهره» االجرا شدن این قانون ظرف مدت یکسال پس از الزم«
نظر به زمان اجراي مصوبه داشته است والغیر. استدالل این دسته از قضات ، گذار این معنا است که قانون

ظـرف  «بـه   »الجرا شدن ایـن قـانون  ا ظرف مدت یکسال پس از الزم«در فرضی صحیح بود که عبارت 
ظرف مدت پـنج سـال   «شد. به تعبیر دیگر عبارت اصالح می »مدت پنج سال پس از تصویب این قانون

شود. زیرا اگر چنین امري را  »ظرف مدت یکسال« تواند جایگزین عبارتنمی »پس از تصویب این قانون
ظرف مدت پنج سال پس از تصویب «آید: میبه این شکل در  9ماده  1بپذیریم عبارت متن اصلی تبصره 

پس از تصویب ایـن  «شود یکی از دو عبارت . مالحظه می»االجرا شدن این قانون این قانون پس از الزم
پس از تصـویب  «حشو و زاید است. بنابراین حمل عبارت » االجراشدن این قانونپس از الزم«و  »قانون

نویسـی  پذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـور بـا منطـق قـانون       ابتبه قانون رفع موانع تولید رق »این قانون
  . سازگاري بیشتري دارد

  
  نتیجه و پیشنهاد

موضوع ماده واحده قانون  هیأت شود که همچنانقانون مذکور برداشت می 45از اصالحیه مندرج در ماده 
مرجع صـالح   31/3/1399ها و مراتع تا تاریخ  قانون جنگل 56تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده 

باشد. فلسفه وضع مراجع متعـدد در ادوار مختلـف    رسیدگی به شکایات مربوط به تشخیص منابع ملی می
باشد. امـا سیاسـت قضـازدایی    گذار چیست، مشخص نمی که دغدغه قانون براي موضوع مورد بحث و این

بـدون تردیـد حضـور قاضـی     موضوع ماده واحـده بشناسـیم.    هیأت کند که تنها مرجع صالح راحکم می
را تضـمین   هیأت ، حاکم است؛ سالمت آراء اینهیأت که در نهایت رأي قاضی و این هیأت دادگستري در

  اي خواهد شد.  کرده و مانع ظهور و بروز هرگونه دغدغه
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  nnn امین امیرحسینی، nnحسین سبحانی، nاهللا خسروشاهی دکتر قدرت

  
  چکیده

گذار قـرار گرفتـه    که امروزه بسیار گسترش یافته و مورد توجه ویژه قانونیکی از مسائلی 
ارز است که تأثیرات بسیاري بر نظام اقتصادي کشـور داشـته    است، موضوع قاچاق کاال و

هاي جرم و در نتیجه کاهش ارتکاب آن به نظـر   است. در همین راستا براي افزایش هزینه
االرض بعید نباشد. در همین راستا،  جرمانه افساد فیرسد انطباق جرم مزبور با عنوان م می

به احصـاء مـوارد قـانونی جـرم اخـالل       1392گذار در قانون مجازات اسالمی سال  قانون
پرداخته است که در این میان، اخالل در نظام اقتصادي کشور بـه نحـو گسـترده نیـز، از     

نطباق عناصر سه گانه جرم گذار ذکر نموده است. بر همین اساس، ا مواردي است که قانون
تواند  احراز گسترده بودن آثار آن می مزبور با عنصر جرم اخالل در نظام اقتصادي کشور و

موجبات اطالق جرم افساد بر جرم قاچاق کاال را فراهم آورد. لذا در همین راستا، بـه نظـر   
ه افساد در توان جرم قاچاق کاال را تحت شمول عنوان مجرمانرسد در برخی موارد میمی

  نظر گرفت و کیفر افساد را براي مرتکبین قاچاق منظور داشت.

  االرض، گسترده، اوضاع و احوال جرم. قاچاق کاال، افساد فی واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
ضـد اقتصـاد ارتکـاب     که شود یمها گفته  جرایم اقتصادي در بادي امر به طیف متنوعی از فعالیت

در  )6، 1392زاده،  ؛ توسلی14، 1393حق پناهان، ( گذارد ه اثر سوء میهاي جامع بر ارزش یابند و می
بـراي اقتصـاد    شـده  شـناخته ي ها از آفتهاي رایج و  مباحث جرایم اقتصادي، قاچاق یکی از پدیده

قاچاق، تقریبـاً   سابقه )11، 1382؛ احمدي، 1. 1393اللهی حقی،  فهیمی؛ لطف رحیمی(کشور است. 
گاه موفق  یچهاند؛ ولی  ها با آن مبارزه نموده باشد و گرچه حکومت قرین می با تشکیل تمدن و دولت

) قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کاالسـت کـه   25، 1392محسنی، (اند.  کن کردن آن نشده یشهربه 
، 1384درویش؛ اسماعیلی، (دهد.  قوانین و مقررات حاکم بر داد و ستد کاالها را مورد خدشه قرار می

  )165، 1391 ؛ یوزباشی،14

                                                           
n شناسی. دانشیار دانشگاه اصفهان؛ دکتراي حقوق جزا و جرم 
nn شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم. 
nnn کارشناسی ارشد. 
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این پدیده یک پدیده چند بعدي است تحت تأثیر سلسله وسیعی از عوامل واقع شده و بـا اخـالل در     
دهـد واز   المللی از یک سو درآمدهاي گمرکی ومالیاتی دولت را کاهش میسیستم اقتصادي داخلی و بین

شـود   صنعتی داخلـی مـی   طرفی سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاري و کاهش تولیدات
  )94، 1392(طالبیان، 

گیرد و عالوه بر جرایم متقارن زمینه جرایم عدیده دیگري  این پدیده، از جرایم دیگري نشأت می  
) و به سبب ماهیت پنهان خود در آمارهاي رسـمی کشـور   175، 1382آورد (نوري،  را نیز به وجود می

؛ میـر  3تـا،   ؛ امیر حاجلو، بـی 156، 1387احمدي یگانه،  ؛ لقمان نیا،1، 1386کوالیی، (شود.  ثبت نمی
  )2، 1388احمدیان، 

گیـري و مبـارزه بـا ایـن جـرایم بـه وضـع قـوانین          با هدف پـیش  المللی و نهادهاي بین کشورها  
از جمله این کشورها، کشور ایران است کـه   )13، 1383زاده، فالح؛ نوري یوشانلویی،  باقر(اند.  پرداخته

اي تدوین و اجرا گذاشته است که بر پایه  ي یا کاهش میزان قاچاق کاال، قوانین بازدارندهبراي جلوگیر
از نقـض   هـاي بازدارنـده بـراي جلـوگیري     نگرش مسئوالن سیاسی وتقنینی، راهبرد مناسـب و روش 

  )244، 1385مقررات هستند. (جفري، 
و  30/3/1350مرکی مصـوب  ، قانون امور گ29/12/1312در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب   

گـذار   که واژه قاچاق به دفعـات مـورد اسـتفاده قـانون     با آن 12/2/1374قانون تعزیرات حکومتی مصوب 
و انـواع   کـه تعریـف مشخصـی از آن ارائـه شـود، تنهـا بـه ذکـر مصـادیق          قرارگرفته است؛ اما بدون آن

  )46، 1385پژویان؛ مداح، (هاي مربوطه اکتفا شده است.  مجازات
 و االرض هاي بازدارندگی قانون در سه جرم قاچاق کاال، افساد فـی  تبیین جنبه به در این مقاله  

و در نهایت امکان سنجی عنوان مفسد بـر قاچـاقچی کـاال     شود اخالل نظام اقتصادي پرداخته می
  گردد.  تبیین می

  
  فصل اول: قاچاق کاال

  گردد.  بحث تبیین میدر این فصل تعریف، انواع و عناصر جرم قاچاق در دو م
  

  مبحث اول: تعریف و انواع قاچاق کاال
قاچاق در لغت به معناي ربوده، پنهانی عمل کردن، تردسـتی، گریزانـدن وتخطـی از قـوانین و مقـررات      

 )579، 1373دهخدا، ، (متداول دولت در وارد و صادر کردن کاال است. 
  کنند:  دانان قاچاق کاال را این چنین تعریف می حقوق

خواه دو نقطه مزبور در داخـل کشـور باشـد کـه     (اي  حمل ونقل کاال از نقطه اي به نقطهالف) «
قاچاق داخلی و خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی 

  گویند.) می
  ب) خرید و فروش و یا نگهداري اجناس مذکور فوق

(جعفري لنگـرودي،  «گیرند نیز عنوان قاچاق را دارد.  ار میج) اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قر
  ،)43ـ70 1385؛ بنایی 2، 1380؛ بهرامی؛ قاسمی، 709، 3، ج1391دي، و؛ جعفري لنگر510، 1382
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دهـد، ابتـدا    انگاري قرار می مقنن در امور کیفري معموالً فعل یا ترك فعلی را که مورد جرم  
بر ایـن اسـاس، در    )124، 1387مالزمان، (کند.  شخص میتعریف نموده و حدود و ثغور آن را م
دارد:  مقرر می 1392ارز مصوب  قانون قاچاق کاال و 1ماده  تعریف قاچاق کاال و ارز در بند الف

قاچاق کاال و ارز هر فعل یا ترك فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و «
 مجازاتانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و براي آن خروج کاال و ارز گردد و براساس این ق

تعیین شده باشد، در مبادي ورودي یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضـه آن در بـازار داخلـی    
  »کشف شود

  توان انواع قاچاق کاال را به شرح ذیل ذکر نمود.  از مجموع مقررات مربوط به قاچاق کاال می
 1قاچاق اموال موضوع درآمد دولت .1
 2الورود قاچاق اموال ممنوع .2
 3الصدور قاچاق اموال ممنوع .3
 4قاچاق کاالي انحصاري .4
 5اعمال در حکم قاچاق کاال .5
  

  مبحث دوم: ارکان جرم قاچاق کاال
جرم قاچاق نیز مانند سایر جرایم متشکل از سه رکن قانونی، مادي، و معنوي است که در ذیل به توضیح 

    شود:  ها پرداخته می آن

                                                           
توان این چنـین بیـان    با اصالحات بعدي می 1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق  54و ماده  53بر اساس اصل   .1

  که منظور از اموال موضوع درآمد دولت به شرح ذیل است:   داشت
هـا بـه    مال موضوع عواید دولت، امول یا کاالهایی هستند که مطابق قانون مقررات سالیانه صـادرات و واردات آن   

  هر دو هستند.   گانی و یارداخل ممنوع نبوده واساساً مشمول پرداخت گمرکی یا سود باز
طور عام و کلی به هرنوع کاالیی که بـه اسـتناد جـدول      به 2و  1ر بخش اول در بندهاي امور گمرکی د 40ماده   .2

هـاي متکـی بـه     نامه الورود شناخته شده و همچنین کاالهایی که به موجب تصویب ممنوع ،قوانین خاص تعرفه یا
بـه نـوع کـاالي     صـرفاً  12تـا   3غیر مجاز شناخته شده یا بشوند اشاره کرده ودر بخـش دوم در بنـدهاي    ،قانون

الورود اشاره نموده است. بنابر این درصورتی که این نوع کاالها به طریق غیر مجـاز وارد مرزهـاي داخلـی     ممنوع
  دهد.  الورود رخ می بشود قاچاق اموال ممنوع

کاالي ممنوع را کاالیی دانسته که صـدور یـا ورود    1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  2ماده   .3
چـه کـاالیی کـه     ه موجب شرع مقدس اسالم یا به موجب قانون ممنوع گردیده است. بنابراین چنـان آن ب

الصدور رخ  قانون یا شر ع مقدس اسالم ممنوع کرده باشد از کشور خارج شود در واقع قاچاق اموال ممنوع
  داده است. 

ها منحصر بـه   خرید و فروش وتملک آنتوان کاالي انحصاري را کاالیی دانست که به موجب قوانین انحصاري  می  .4
توان اذعان داشت که کاالیی که بدون داشتن نمایندگی قانونی از طرف دولت به طریـق   دولت است بنابر این می

  )20، 1384آقازاده، (شود.  غیر مجاز وارد یا صادر شود در حکم قاچاق کاالي انحصاري محسوب می
میت یک کاال و یا به دلیـل فرهنگـی یـا اجتمـاعی در برخـی      گذار به دلیل اه در برخی موارد قانون  .5

اعمال خاصی در ارتباط با این کاالها را در حکم قاچاق دانسته است و حمل ونقل ویـا   موارد قانونی
 غـال حاصـل از درختـان   ذ داند مانند حمل ونقـل چـوب هیـزم، و    ها را در حکم قاچاق می فروش آن

  منبع ندارد)(
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  نی رکن قانو
دهند بدین صورت که  عنصر قانونی جرم قاچاق کاال را تشکیل می 225، و 204، 183، 2 2، 11بند الف ماده

                                                           
لی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس هر فعل یا ترك فع«  .1

تعیین شده باشد، در مبادي ورودي یا هر نقطه از  مجازاتاین قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و براي آن 
   »کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

کند لذا در ذیل رفتـار عنصـر مـادي جـرم قاچـاق بیـان        یق جرم قاچاق را مقرر میمصاد 2از آن جهت که ماده   .2
  شود.  خواهد شد. که در ادامه بیان می

 هـاي  جریمههر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداري آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به «  .3
 : شود مینقدي زیر محکوم 

 نقدي یک تا دو برابر ارزش کاال  کاالي مجاز: جریمه )الف  
 کاالي مجاز مشروط: جریمه نقدي معادل یک تا سه برابر ارزش کاال  )ب  
 اي: جریمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال  کاالي یارانه )پ  
ر برابـر  ارز: جریمه نقدي ارز ورودي، یک تا دو برابر بهاي ریالی آن و جریمه نقدي ارز خروجـی، دو تـا چهـا    )ت  

 »بهاي ریالی آن
هاي مقرر در  عرضه و فروش کاالي قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات« .1تبصره   

  »شود. این ماده محکوم می
این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به  18وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالي موضوع ماده «  .4

 : گردد میضبط شرح زیر 
ریال یا بیشتر 100٫000٫000وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه یکصد میلیون )الف  

 باشد. 
ــون      )ب   ــوفه سیصــد میلی ــاق مکش ــاالي قاچ ــه ارزش ک ــورتی ک ــی در ص ــنگین زمین ــه س ــه نیم ــایل نقلی  وس

 ریال یا بیشتر باشد. 300٫000٫000
ــ  )پ   ــنگین ه ــه س ــه نیم ــایل نقلی ــاالي قاچــاق مکشــوفه نهصــد   وس ــه ارزش ک ــایی در صــورتی ک وایی و دری

 ریال یا بیشتر باشد. 900٫000٫000میلیون
ریـال  1٫000٫000٫000 وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه یک میلیارد )ت  

 یا بیشتر باشد. 
ــه ارزش    )ث   ــایی در صــورتی ک ــوایی و دری ــه ســنگین ه ــارد وســایل نقلی ــاالي قاچــاق مکشــوفه ســه میلی  ک

  »ریال یا بیشتر باشد.3٫000٫000٫000
هرکس مرتکب قاچاق کاالي ممنوع گردد یا کاالي ممنوع قاچاق را نگهداري یا حمل نماید یا بفروشـد، عـالوه   «  .5

 شود:  مجازات می)24) و (23شرح زیر و مواد ( بر ضبط کاال به
ریال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابـر ارزش  10٫000٫000یون کاال تا ده میل درصورتی که ارزش )الف

 کاالي ممنوع قاچاق 
ریال باشد به جـزاي   100٫000٫000تا یکصد میلیون  10٫000٫000درصورتی که ارزش کاال از ده میلیون  )ب

 نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش کاالي ممنوع قاچاق 
ریال باشـد بـه   1٫000٫000٫000تا یک میلیارد  100٫000٫000کصد میلیون در صورتی که ارزش کاال از ی )پ

در  قاچـاق ـ  بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابـر ارزش کـاالي ممنـوع    
ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزاي 1٫000٫000٫000صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد 

 معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالي ممنوع قاچاق نقدي 
فقـط شـامل مشـروبات الکلـی      22/8/1387) قانون مجازات اسالمی اصالحی مصـوب  702حکم ماده( .1تبصره 
 شده در داخل کشور است.  تولید

 شود.   وجوه حاصل از قاچاق کاالي ممنوع، ضبط می .2تبصره 
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میـزان مجـازات    22و 21، 20، 18نماید و مـواد   رفتارهایی که قاچاق هستند را تبیین می 2و  1ماده   
جـازات اسـت لـذا عنصـر جـرم      نماید. از این رو که عنصر قانونی متشکل از رفتار و م قاچاق را تبیین می

  شود.  تبع این عنصر، سایر عناصر نیز شامل چند ماده می قاچاق و به
  

  بند دوم: رکن مادي 
ها در رابطه بـا جـرم    این رکن، متشکل از رفتار، اوضاع، احوال، شرایط و نتیجه است در ذیل به تبیین آن

  شود:  قاچاق پرداخته می
  

  رفتار )الف
 . ذکر شده است 22/8/1390امور گمرکی مصوب مصادیقی که در قانون  .1
بري به کشور در مهلت مقرر در صورت  برنگرداندن کاالي اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران .2

 ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کاال 
هاي عبـوري در   اضافه کردن کاال به محموله عبوري (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله .3

 ل کشور داخ
 اظهار کاال به گمرك با ارائه اسناد و یا مجوزهاي جعلی  .4
تعویض کاالي صادراتی داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی براي کاالي  .5

 جایگزین شده 
اظهـار کـاالي   ـ   ج 22/8/1390) قانون امـور گمرکـی مصـوب   122ورود کاالي موضوع بند(ر) ماده( .6

 با قصد متقلبانه  ربط ذيا عالمت تجاري ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع وارداتی با نام ی
واردات کاال به صورت تجاري با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط  .7

هاي مرزنشینی و ملـوانی   براي کاالهاي مورد مصرف شخصی مانند تسهیالت همراه مسافر، تعاونی
 عدم اظهار کاال به عنوان تجاري به تشخیص گمرك  در صورت

خروج کاالهاي وارداتی تجمیع شده مسافري و کاالهاي مشمول تسهیالت مرزنشـینی و ملـوانی از    .8
 هاي مرزي، بدون رعایت تشریفات قانونی  استان

آوري و فـروش امـوال تملیکـی و یـا سـایر       هاي فـروش سـازمان جمـع    عرضه کاال به استناد حواله .9
 ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله  گاهدست

فروشی بـا رعایـت مـاده     عرضه کاالهاي وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیري در سطح خرده .10
 ) این قانون 10(

هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور بـرخالف تشـریفات قـانونی بـه شـرط احـراز در مراجـع         .11
 امارات موجود صالح با استناد به قرائن و  ذي

 سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر  .12
                                                                                                                                   

ي ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کـاالي ممنـوع   آالت و ادواتی که جهت ساخت کاال. 3تبصره 
کننده مالک نبوده و مالک عامـداً آن را در اختیـار    شود. مواردي که استفاده گیرد، ضبط می مورد استفاده قرار می

 باشد.  مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی
طور غیرمجاز، آالت و وسـایل   هنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بهفر ـ  مشروبات الکلی، اموال تاریخی .4تبصره 

  »قمار و آثار سمعی و بصري مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالي ممنوع است.
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 شرایط ب اوضاع، احوال و

  بایست شرایط ذیل را دارا باشندکه این شرایط عبارت است از:  همه این رفتارهاي مذکور می
 ها مجازات تعیین شده باشد؛  براي آن .1
 ؛و خروج کاال و ارز گرددهمه رفتارهاي مذکور باید موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود  .2
اي از کشور حتی اگر محل عرضه آن در بازار باشد باید یافت شود  نقطه یا  در مبادي ورودي .3

ها در خارج از مرزهاي خاکی، هوایی و آبی کشور قاچـاق محسـوب    بنابراین کشف شدن آن
 ؛شود نمی

 این قانون یا قوانین دیگر رفتارهاي مذکور را قاچاق محسوب نماید.  .4
هاي تعیین شده براي رفتارهاي  مجازات1392قانون قاچاق کاال و ارز مصوب 1این که در ماده   

کننده  ها اعم از مجازات محدود کند، این مجازات مذکور را شرط عنصر مادي جرم قاچاق تعیین می
انون گذار لزوماً در این ق آزادي، مالی، و انواع دیگر مجازات است. در ضمن ضرورت ندارد که قانون

چه در قوانین دیگر نیز رفتارهاي فوق  هاي فوق مجازات تعیین کرده باشد بنابر این چنان براي رفتار
ها مجازات تعیین کرده باشد باز نیز مورد مزبور مشمول شرط مذکور  انگاري کرده و براي آن را جرم
حتاً تعیین مجـازات را  صرا 1392قانون قاچاق کاال وارز مصوب  1گذار در ماده  شود. زیرا قانون می

داند و تعیـین مجـازات را    شرط قاچاق محسوب شدن رفتاري که درقانون قاچاق محسوب شده می
مذکور در ماده دال » واو«ندانسته است. که البته حرف عطف  1392منحصردر قانون قاچاق مصوب 

 بر ادعاست. 
  
 نتیجه )ج

به صرف رفتارهاي مذکور با شرایط بیان شده،  از این جهت که جرم قاچاق یک جرم مطلق است. بنابراین
  .گردد و نیاز به تحقق نتیجه خاصی نیست جرم قاچاق محقق می

  
  بند سوم: رکن روانی

از این جهت که جرم قاچاق یک جرم مطلق است بنابر این نیازي به سوءنیت خاص نیست بلکـه صـرف   
یت عام شامل علم یـا قصـد ارتکـاب    کند. این سوء ن سوءنیت عام براي مجرم دانستن شخص کفایت می
  باشد.  مرتکب قاچاق به ممنوع بودن رفتارهاي مذکور می

  
  االرض فصل دوم: افساد فی

فساد به معناي تباه شدن، از بین بردن، متالشی شدن است. برخی افساد را به هـم خـوردن یـا اخـراج از     
؛ 654 11، ج 1371؛ فخـر رازي،  472، ص 1، ج 1414وینـی،  زق دانند (فیـومی؛ غزالـی، رافعـی    امنیت می
  )2تا،  ؛ عمید، بی205، 1359؛ فرهنگ خواه، 376تا،  ،؛ راغب، بی5183، 1420حمیري، 

و بعد به تشریح افساد از منظر قانون مجـازات   به صورت مختصر افساد از منظر فقها توضیح در ذیل  
  شود.  پرداخته می1392اسالمی مصوب 
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  مبحث اول: افساد از منظر فقه
کننده ظرف افسـاد اسـت. لـذا     االرض تبیین تفاوت دارد. عبارت فی االرض با مطلق افساد کردن افساد فی

گیرد و داراي وسعت است به نحوي که زمین  االرض افسادي است که زمین را فرا می منظور از افساد فی
  را که محل سکونت انسان است را به فساد کشد. 

  است: االرض خود دونوع  این افساد فی
 شود مثل آدم کشی؛ تعرض و چپاول مال و ناموس دیگران و..  مواردي که افساد آن با عقل درك می .1
مدرسی یـزدي،  (است مانند: غنا، استعمال آالت لهو ولعب و ...  مواردي که شارع آن را افساد دانسته .2

1387 ،32( 
را جرمی  1»االرض ن افساد فیمن اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل ... لمسرفو« سوره مائده 32 آیه

مستقل محسوب نموده است. در حالی که اکثر فقهاي اسالمی اعم از شیعه و سنی، تفـاوتی میـان   
االرض را  فقهـا و مفسـران افسـاد فـی     اي از االرض قائل نیستند. در مقابل عده محاربه و افساد فی

؛ 42، 23، ج 1410نـد (مرواریـد،   دان انـد و آن را مسـتقل از محاربـه مـی     تر از محاربـه دانسـته   عام
؛ 239، 2 تـا، ج  ؛ موسوي خمینـی، بـی  570ـ571، 41 ، ج1981؛ نجفی، 326، 5 تا، ج طباطبایی، بی

  )193ـ194، 2 ، ج1392کارخیزان، 
دانند، مواردي را بـه صـورت مسـتقل از     با این وجود حتی فقهایی که افساد را مستقل از محاربه نمی  

  اند:  الرض بیان داشتها محاربه، براي افساد فی
االرض  مفسـد فـی   اعتیاد به کشتن اهل ذمه را باعث ثبوت حکم قتل براي چنین قاتلی نموده و او را .1

؛ اردبیلی، 407، 1417؛ ابن زهره، 594، 1389المحققین،  ؛ فخر986، 4 ، ج1403حلبی، (. دانسته است
؛ 558، 1379؛ قمـی،  323، 9، ج 1406؛ ابـن بـراج،   57، 10 تا، ج العاملی، بی ؛ جبعی27، 14، ج1416

 )494، 1416کیدري، 
االرض است و به قتل  چه آن را تکرار کند مفسد فی چنان کند به نبش قبر میدر مورد کسی که اقدام  .2

ی، رسد.  می ؛ فـیض کاشـانی،   520، 41 ، ج1981؛ نجفـی،  260، 9 ، ج1983؛ سالر، 413، 1410(حلّ
  ) 512، 3 ، ج1406؛ حلی، 93، 3 تا، ج بی

  
  از منظر قانون مجازات اسالمی  افسادمبحث دوم: 
، یک وجـود مسـتقل از جـرم    1392االرض براي اولین بار در قانون مجازات اسالمی سال  جرم افساد فی

محاربـه و  «محاربه، بغی و افساد تحت عنوان  1375محاربه پیدا کرد. در قانون مجازات اسالمی مصوب 
  )265، 1388زاده،  بود. (گلدوزیان؛ احمد به کار رفته» االرض افساد فی

شـناخت؛   یمـ االرض  بینی شده بود که مرتکب را مفسد فـی  پیش جرایم، برخی 2اما در قوانین خاص  
  االرض در قانون مجازات اسالمی آن زمان متفاوت بود.  ولی رفتار آن جرم با جرم محاربه و افساد فی

                                                           
یل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل یا [بـه کیفـر] فسـادي در    یاین روي بر فرزندان اسرا از«  .1

ه مردم را کشته باشد و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است کـه گـویی   زمین بکشد چنان است که گویی هم
پیامبران ما دالیل آشکار براي آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیاري  قطعاًتمام مردم را زنده داشته است و 

  »کنند. می روي زیادهاز ایشان در زمین 
  1382مصوب  مسلح قانون مجازات نیروهاي  .2
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رفت. لذا در قوانین خاص که رفتارهایی شـبیه   یمی به کار نیز عنوان محاربه به تنهایموارد در برخی   
. 1شـد  االرض آورده مـی  محاربه بود، ولی کشیدن سالح در آن مطرح نشده بود، تحت عنـوان افسـاد فـی   

  )52ـ53، 1373(الهام، 
تالش کـرد کـه ایـن نـاهمگونی را بـه نظـم و        1392مصوب  گذار در قانون مجازات اسالمی قانون  

االرض جدا کرد و آن را به صـورت مسـتقل    و در همین راستا جرم محاربه را از افساد فی شفافیت برساند
  )1392. مصوب ق. م. ا 286ماده (انگاري نمود.  جرم
. مواردي که به طور خاص در فقه به ق. م. ا 220با این وجود باید بیان داشته شود که بر اساس ماده   

همچنـان قابـل اجـرا و معتبـر هسـتند. چراکـه مـاده مـذکور         ، شده استاالرض شناخته  عنوان افساد فی
هفـتم   و شصـت  و یکصـد  اصـل  طبـق  است نشده ذکر قانون این در که حدودي مورد در«دارد:  مقررمی
  »شود می عمل ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون
یم متشکل از االرض مانند سایر جرا االرض باید بیان داشت که جرم افساد فی در تبیین جرم افساد فی  

  شود:  سه رکن قانونی، مادي و معنوي است که در ذیل به تشریح آن ارکان پرداخته می
  

  قانونی رکنبند اول: 
تحقق هر جرمی منوط به آن است که رفتار ارتکابی سابقاً در قانون جرم شناخته شـده باشـد و بـراي آن    

) 213، 1371؛ گلـدوزیان،  43، 1390ء، نوربهـا ؛ 150، 1393سـاکی،  (مجازات معینی در نظر گرفته شـود.  
االرض پرداختـه و   انگاري جرم افسـاد فـی   به جرم 1392ق. م. ا. مصوب  286گذار در ماده  ین قانونبنابرا

  عناصر آن را مقرر کرده و آن را به صورت ذیل تعریف نموده است که عبارت است از: 
 یـا  داخلـی  امنیت علیه افراد، جرایم جسمانی تمامیت علیه جنایت گسترده، مرتکب طور به هرکس«  

 و سـمی  مـواد  تخریـب، پخـش   و کشـور، احـراق   اقتصـادي  نظام در اکاذیب، اخالل کشور، نشر خارجی
 موجـب  کـه اي  گونـه  بـه  گرددها  آن در معاونت یا فحشا و فساد مراکز کردن دایر یا خطرناك و میکروبی
 امـوال  یـا  افـراد  جسـمانی  تمامیـت  به عمده تخسار ورود یا کشور، ناامنی عمومی نظم در شدید اخالل
 بـه  و محسـوب  االرض  فـی  مفسـد  گردد وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه سبب خصوصی، یا و عمومی
  »گردد. می محکوم اعدام
 نظـم  در گسـترده  اخـالل  قصـد  شواهد و ادله مجموع از دادگاه هرگاه«و در تبصره بیان شده است:   

 بـودن  مـؤثر  به علم یا و وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه یا و عمده خسارت ناامنی، ایراد عمومی، ایجاد
 میـزان  به نباشد، باتوجه دیگري قانونی مجازات مشمول ارتکابی جرم و نکند احراز را شده انجام اقدامات
  »شود. می محکوم شش یا پنج درجه تعزیري حبس به جرم، مرتکب زیانبار نتایج

  
  بند دوم: رکن مادي

یابد و به نتیجـه   یم گذار تحقق رکن در قالب رفتار فیزیکی مورد با شرایط تعیین شده از جانب قانوناین 
) بنـابراین تعریـف،   106، 1394؛ سـلیمی،  351، 1374شـامبیاتی،  (گـردد.   یممذکور در تعریف جرم نایل 

  گردد:  االرض در ذیل تبیین می عناصر رکن مادي جرم افساد فی
                                                           

  نظام.  مجمع تشخیص مصلحت 1367ارزه با موادمخدر مصوب قانون مب  .1
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  الف) رفتار
بینی شده است، البته باید اذعان داشت که رفتـار الزم   چند رفتار براي ارتکاب این جرم پیش 286 در ماده

گیـرد زیـرا صـدر مـاده بیـان       االرض باید جرم باشد و موارد غیرجرم را در بر نمـی  براي تحقق افساد فی
یی کـه جـرم   فتارهـا ر بنابر ایـن الزمـه   »هر کس به طور گسترده مرتکب جنایات ...، جرایم ...«دارد:  می

باشند و  انگاري شده  گذار جرم دهند در بدائت امر این است که از جانب قانون االرض را شکل می افساد فی
را  رفتارهـا توان مرتکـب آن   االرض بینجامد نمی در غیر این صورت هرچند که رفتار ارتکابی به افساد فی

  االرض به حساب آورد.  مفسد فی
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:  می از جمله این رفتارهاي

 اخالل در نظام اقتصادي کشور .1
 دایر کردن مراکز فساد و فحشاء  .2

 ق. م. ا.286 مـاده اي را به کار نبرده است، ولـی در مـوارد خاصـی آنـان را در      چه مقنن عناوین مجرمانهاگر  
خارج از این مـوارد مـذکور در   اگر جرمی  هاي آنان را ذکر نموده است. بنابراین یژگیوو  بندي کرده طبقه
حصري دارد. البتـه هـر    جنبهبندي  االرض دانست؛ لذا این طبقه توان آن را جرم افساد فی باشد، نمی ماده

  آنان نیز شامل فعل و ترك فعل است.  طبقه داراي مصادیق زیادي است و ماهیت رفتارهاي ارتکابی
  

  یط و اوضاع و احوالشراب) 
 گسترده بودن .1
  عمده بودن .2
 وسیع بودن .3

 ،رغم مطلوب بودن عملکرد مقنن اسالمی در استقالل دادن جرم افساد در مقابل محاربه و بغـی  علی  
منظور نظر مقـنن از  باید به طور گسترده باشد.  286رفتارهاي مذکور در ماده لکن داراي اشکاالتی است. 

معین نیسـت کـه مقـنن بـه     واضح نیست در واقع » خسارت عمده«و  »اخالل شدید«، »گسترده«به طور
که تعدد دفعات ارتکاب عمـل را مـدنظر قراردادهاسـت.     کثرت قربانیان و موضوعات جرم نظر دارد یا این

  . )261(حق پناهان، پیشین، 
االرض ابهام وجـود دارد امـا قـدر متـیقن      که در عبارت مقنن در ذکر شرایط جرم افساد فی البته با وجود این  

  االرض دانست.   بیش ازیکبار ارتکاب رفتارهاي الزم براي ارتکاب جرم افساد فیتوان  این مالك را می
درخصوص ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،  شود که دانسته می در ماده» هرکس«از لفظ   

، 1393بـاري مجتبـی،   (نـدارد.   فرد مرتکـب تـأثیري در شـرایط جـرم     خصوصیات دین، جنسیت و سایر
  )402، 1392، ؛ ؛ ولیدي330ـ331
، رفتـه اسـت  که در مـاده بـه کـار    » وسیع« و» عمده«، »گسترده« يها طور که بیان شد واژه همان  

یدترین نـوع  شـد در نوع خـود   که مجازات این جرم تعریف دقیق و روشنی ندارد و الزم بود باتوجه به این
نمود.  قضایی تبیین می براي چگونگی تشخیص گستردگی توسط مقام گذار مالکی را مجازات است، قانون

االرض قرار گیرد، با الهام از فقه و  تواند مبنا و مالك گستردگی در جرم افساد فی چه که می با این حال آن
  نوع جرم انجام شده، از قرار ذیل است: 
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 تعدد رفتار .1
 تکرار رفتار .2
 گستردگی نتایج حاصله .3
 شدت قبح رفتار .4
 

  ج) نتیجه
گردد که یکی از نتایج ذیـل حاصـل    است. لذا در صورتی محقق می االرض یک جرم مقید جرم افساد فی

  شود. این نتایج عبارت است از: 
 کشور عمومی نظم در شدید اخالل .1
 خصوصی و عمومی اموال به عمده خسارت ورود .2

 االرض یک جرمی است که دو نوع نتیجه براي تحقق آن الزامی است.  بنابراین جرم افساد فی
دهنده عنصر مادي است زیرا هر یک از آن رفتارها، خـود   الزمه رفتارهاي تشکیلنتیجه ابتدایی، که   

   .آید که نتیجه الزم براي رفتارهاي مذکور حاصل شود اند بنابر این الزم می انگاري شده به تنهایی جرم
االرض الزم است که نتیجـه ثانویـه نیـز حاصـل      از طرف دیگر براي تحقق عنصر مادي جرم افساد فی  
دهنـد.   االرض را تشکیل مـی  این نتیجه ثانویه همان موارد مذکور فوق هستند که نتیجه جرم افساد فی .شود

االرض دانسـت کـه ایـن نتـایج      توان مرتکب جرم افساد را مجازات کرد و ایشان را مفسد فی در صورتی می
از نتایج اولیـه حاصـل نشـده    ثانویه از نتایج اولیه حاصل شده باشد و در غیر این صورت اگر آن نتایج مذکور 

االرض را مفسد دانست زیرا رابطه علیت بین رفتار و نتیجه  توان مرتکب رفتار مادي جرم مفسد فی باشد نمی
  االرض نیز بر مرتکب صحیح نیست.   منتفی است درنتیجه انتساب نتایج الزم براي جرم افساد فی

  
  مبحث دوم: رکن معنوي

است.  دانستهگذار آن عمل مجرمانه را جرم  اي است که قانون جرمانهخواستن و قصد عمل م معنويرکن 
) بنابراین رکن روانی جـرم  284، 1392؛ آقایی جنت مکان، 311، 1376ی، صانع؛ 63، 1369علی آبادي، (

  :االرض عبارت است از افساد فی
  

  عام سوءنیت الف)
 ارادهباشد. لذا بایـد مرتکـب    یمنه انجام رکن مادي آگاهانه و شریرا ارادهسوءنیت عام مورد نیاز براي جرم افساد، 

بینی شده و نتیجه را داشته باشد. بـدین صـورت    االرض، شرایط پیش الزم در جرم افساد فی رفتار مذکور آگاهانه
که علم بـه حصـول    که با قصد حصول نتایج الزم براي جرم افساد رفتارهاي جرم مذکور را مرتکب بشود یا این

  دهنده عنصر مادي جرم افساد داشته باشد.  در نتیجه ارتکاب رفتارهاي تشکیلنتایج مذکور 
  

  خاص سوءنیت ب)
، دادگاه مکلف است که وجود قصد مسـتقیم و غیرمسـتقیم (علـم بـه تحقـق      286ماده  تبصرهباتوجه به 

  را احراز کند.  286نتیجه) براي تحقق نتیجه ذکر شده در ماده 
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آمده است که در این صورت مرتکب به حبس  286ماده  تبصرهت در اگر مرتکب قصد نتایج را نداش
  شود.  یممحکوم  6یا  5 درجه

 .و عینی را در نظر داشته اسـت  االرض هردو مالك ضابطه ذهنی گذار براي مفسد فی بنابراین قانون
ض گـردد  االر پس هرگاه رفتار مرتکب درعمل موجب بروز یکی از نتایج مذکور در ماده قانونی افساد فی

شود؛ زیرا تنها مالك عینـی، کـه    االرض محقق نمی جرم افساد فی ،اما ایشان قصد افساد را نداشته باشد
  همان حصول نتیجه مجرمانه است حاصل شده است. 

تحقـق جـرم افسـاد     نیـز بـراي   286نیز صرف قصد حصول یکی از نتایج در مـاده   از طرف دیگر
االرض یکی از نتـایج مـذکور نیـز در عمـل      بر قصد افساد فیکافی نیست بلکه باید عالوه  االرض فی

االرض  کننده لزوم دو مالك عینی وذهنی براي تحقق جرم افسـاد فـی   محقق گردد که این خود بیان
  )64، 1392میر محمد صادقی، (است. 

بینی شده است  سطح از مجازات در این ماده پیش 4. آق. م.  286ماده  که برحسب ماحصل بحث این  
  که عبارت است از: 

مجازات قانونی همان جرمی که فرد در چارچوب رفتارهاي الزم براي افساد مرتکب شده اسـت، امـا    .1
 شرایط افساد را ندارد. 

در صورتی که شرایط افساد براي آن رفتارهاي ارتکابی متصور است، اما مرتکب قصد نتیجه را ندارد،  .2
خاصی باشد، فقط مجازات همان جرم اعمال  جرمانهماگر مجموع رفتارهاي ارتکابی مشمول عنوان 

 .گردد می
اي نباشد، و نتـایجی بـه دنبـال     در حالت فوق اگر مجموع رفتارهاي ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه .3

 شود.  یممحکوم  6یا  5 درجهداشته باشد، به حبس تعزیري 
  گردد.  یماگر تمام شرایط جرم افساد را داشته باشد، به مجازات افساد محکوم  .4
  

  منابع
النافع، انتشارات جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، چـاپ        ابن براج، عبدالعزیز، المهذب البارع فی شرح مختصر .1

 .  1406، 9 اول، قم، ج
، مؤسسـه امـام صـادق ع، قـم، چـاپ اول،      غنیه النزوع الی علمی االصـول و الفـروع  ابن زهره، حمزه بن علی،  .2

1417  . 
 .  1382اقتصادي)، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، زمستان  آنومی( اچاقاهللا، جرم ق احمدي، عبد .3
 .  1416، 14الفائده و البرهان، انتشارات جامعه مدرسین قم، قم، چاپ اول ج  اردبیلی احمدبن محمد، مجمع .4
 تا.   ، بی27آزمایش، علی، سمینار تخصصی حقوق کیفري، ماهنامه قضاوت، شماره    .5
. 1383لیلی وکاربردي ایران در قبال قاچاق کاال مطابق با آخـرین اصـالحات قـانونی    آقازاده، علیرضا، بررسی تح .6

 .  1384نشر آریان، تهران، چاپ اول، 
 .  1392جاودانه، تهران، چاپ اول،  آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفري عمومی، انتشارات جنگل .7
المللـی حقـوقی    اچـاق گمرکـی، مؤسسـه بـین    کیفري تقنینی ایران در مقابله بـا ق  اهللا، سیاست امیر حاجلو، فضل .8

 www. IRANIANSAED. ORGتا. نمایه شده در سایت:  مطالعاتی ایرانیان صاعد، تهران، بی
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 وتثبیـت  کلیـدي  نکـات (اول،  کتـاب ) 1392 مصـوب ( اسـالمی  مجازات قانون بر هایی باري، مجتبی، یادداشت .9
 .  1393اول،  آوا، تهران، چاپ کتاب مطالب)، انتشارات

زاده، احمد؛ فالح، عبداهللا؛ نوري یوشانلویی، جعفـر، جـرایم اقتصـادي و پولشـویی، انتشـارات مجـد، تهـران،         قربا .10
 .  1383اول، مرداد  چاپ

، 22بنایی، رضا، اثر قوانین ومقررات بازرگانی وگمرکی بر قاچاق کـاال، فصـلنامه، پژوهشـنامه بازرگـانی، شـماره       .11
 .  1385بهار 

فـارابی، تهـران، چـاپ اول،     در ایـران، انتشـارات   کـاال  قاچـاق  شناسـی  روز، آسیببهرامی، محسن؛ قاسمی، به .12
1380  . 

 .  1385، 1 ، ش6 پژویان، جمشید؛ مداح، مجید، بررسی اقتصادي قاچاق در ایران، پژوهشنامه اقتصادي، سال .13
 .  1392جاودانه، تهران، چاپ اول،  زاده، توران، پیشگیري از جرایم اقتصادي، انتشارات جنگل توسلی .14
جـا،   االعلمـی، بـی   الدین بن علی، (شهید ثانی) الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، مؤسسـه  العاملی، زین جبعی .15

 تا ، بی10چاپ اول، ج 
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، انتشـارات کتابخانـه گـنج دانـش، تهـران، چـاپ سـیزدهم،         .16

1382  . 
هاي اجتماعی و قـانونی در برابـر پدیـده قاچـاق      ت بازرگانی خاجی و واکنشجفري، منوچهر، نقش دوگانه سیاس .17

 .  1385 و دي ، آذر131ـ132نامه اطالعات سیاسی اقتصادي، شماره  کاال، دوماه
حق پناهان، عباس، بررسی وتحلیل سیاسـت جنـایی ایـران در حقـوق کیفـري اقتصـادي، انتشـارات بهنـامی،          .18

 .  1393اول،  تهران، چاپ
 .  1403ع)، اصفهان، چاپ اول، ( المؤمنین وصالح، الکافی فی الفقه، نشر مکتبه امیرحلبی، اب .19
حلی، ابن ادریس، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي (و المستطرفات)، انتشارات جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم،      .20

 .  1406، 3قم، چاپ دوم، ج 
اإلسـالمیه، مشـهد،    البحـوث  مجمـع  نتشـارات المختصـر، ا  شـرح  من المقتصر الدین، (عالمه حلی) حلّی، جمال .21

 .  1410چاپ اول، 
، چـاپ اول،  الفکـر، بیـروت   دار انتشـارات العلوم و دواء کالم العرب من الکلـوم،   شمسحمیري، نشوان بن سعید،  .22

1420  . 
درویش، امیرحسین، اسماعیلی، ایرج، قاچاق کاال وارز (نابسامانی اقتصادي ویـا جـرم بررسـی قاچـاق کـاال وارز       .23

 .  1384، 45)، مجله علوم و تربیتی اصالح و تربیت، شماره 3وزندان 
 .  1373تهران، تهران، چاپ اول،  نامه، نشر مؤسسه علمی دانشگاه اکبر، لغت دهخدا، علی .24
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امعـه، دومـین   اللهی حقی، مـاهرخ، آفتـی بنـام قاچـاق کـاال و پیامـدهاي آن در ج       رحیمی فهیمی محمد؛ لطف .27
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، انتشـارات  1392ساکی، رضا، حقوق جزاي عمومی؛ جرم و پدیده جنایی با لحاظ قانون جدید مجازات اسـالمی   .28
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  n حسن رستگار
  

هاي اخیر داشـته اسـت، لـوایحی کـه از طـرف       هایی که در سال الیحه جامع وکالت با تمام فراز و نشیب
ه محترم قضاییه اي که در دو نوبت از طرف قو کانون وکالي دادگستري مرکز تهیه و ارائه گردید و الیحه

هاي فرعی و  چه در کمیسیون تهیه، طرحی که از طرف تعدادي از نمایندگان مجلس تنظیم و سرانجام آن
اي آماده و تسلیم نمود، که همگـی چنـدین مـاه اسـت در      اصلی دولت قبل ارائه و دولت فعلی نیز الیحه

الت مشغول بررسی و اکثـر مـواد   مجلس شوراي اسالمی مطرح و با حضور دو نفر از نمایندگان جامعه وک
هرحـال  تکلیف و بهآن حسب اظهار نمایندگان مذکور منجر به توافق و بعضی از مواد کلیدي آن هنوز بال

بایستی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تسلیم تا سپس آماده طرح در جلسه علنی مجلس گـردد و  
  معلوم نیست سرانجام این الیحه چه خواهد شد. 

ي استقالل  کند محدودهاین است که قوه قضاییه با تمام امکاناتی که در اختیار دارد، سعی می واقعیت  
  تر کند. کانون وکال را که قبالً نیز محدود و تنگ کرده است، باز هم محدودتر و تنگ

 نیز موارد بسیاري از امور جامعه وکالت بـه  33ي استقالل سال که در همان الیحه واقعیت دیگر این  
اي  الوکاله وکال بود، تعرفهحق ي تعرفهتر از همه تعیین  نظر قوه قضاییه قرار گرفت که مهمعناوینی تحت

  هاي بسیار دور تعیین و کماکان به قوت خود باقیست.  که امروز مالك عمل است، سال
ر و ي دسـتمزد کارشـناس دادگسـتري بارهـا تغییـ     درحالی که در طول سالیان بعد از انقـالب تعرفـه    
هاي پزشکان نیز مخصوصاً در دولت جدید به ارقام سنگینی تبدیل شده که به طـور روشـن درآمـد     تعرفه

  پزشکان را چندین برابر کرده است. 
هـا   مـدیره کـانون   هیـأت  ها که به عنـوان اعضـاء   چرا و چگونه که در جامعه وکالت و نمایندگان آن  
اي و  باشند نه تنهـا در ارتبـاط بـا حـل مشـکالت ریشـه      باشند و اتحادیه وکالي دادگستري قادر نمی می

ي وکالت قدمی بردارند و با حاکمیت از جمله قوه قضاییه به توافق برسـند؛ بلکـه هـر روز    سطحی جامعه
سعی شده است فشار بر جامعه وکالت بیشتر گردد، امري است که نه تنها وکالي دادگستري را از عملکرد 

اظهـار   وکالـت شنویم که وکالیی مخصوصـاً در جامعـه   ه از گوشه و کنار میامید کرده است؛ بلکجاري نا
  دارند: می

  مرحمت فرموده ما را مس کنید      ایم از طال گشتن پشیمان گشته

                                                           
n .وکیل دادگستري 



  
 

 

21 

هـا   هایی که در طول دوران تحصیل بـه آن  اند و اندیشه وکالي دادگستري به ذائقه و طبع درسی که خوانده  
نمایند، کـه فـارغ از جریـان معمـول و رونـد      اندیشی تصور میمردمان آزاده و آزادآموزش داده شده نوعاً خود را 

بـه رو هسـتند   باشند، اما براي انجام این رسالت با این مشکل رواي رسالتی براي خود قائل می حاکم در هر دوره
ـ  ها وارد می هایی که به آن که عمالً بازتاب مقاومت و ایستادگی درقبال فشار د و قـادر نیسـتند ماننـد    شـود، ندارن

بسیاري از وکالي سایر کشورها حتی کشورهاي همجوار صداي خود را بلند و رسا نمایند و یگانگی کـه الزمـه   
رو شـده  بهانجام این مهم است وجود ندارد، خاصه بعد از انقالب جامعه وکالت از دور با مشکل عدم هماهنگی رو

  گیرند.   به دالیل متعدد در قالب ماهیت وکیل و وکالت قرار نمیاند که اصوالً و کسانی پروانه وکالت گرفته
این موضوع که اصوالً منتخبین جامعه وکالت چه کسانی باید باشند، قبل از انقالب نیز محل گفتگـو    

کردن پرچم جدایی کانون وکال از حاکمیت معتقد بودنـد کـه   تعدادي از وکال با بلند ،و محل اختالف بوده
 ؛مدیره نباید به حاکمیت نزدیک باشند، بلکه بایستی در مقابل و تقابل بـا آن باشـند   هیأت ضاءنه تنها اع

  کردند. هرچند که خود بعضاً از امکانات دولت به عناوین مختلف استفاده می
دانسـتند و معتقـد   طور مطلق بـه مصـلحت جامعـه وکالـت نمـی     گروهی دیگر قطع رابطه با حاکمیت را به  

هاي اساسی و حرمت کانون  مدیره کانون راه پیدا کنند که قادر باشند با حفظ چارچوب هیأت اید بهبودندکسانی ب
با امکاناتی که دارند به نفع جامعه وکالت قدم برداشته و از تعدي حاکمیت بر وکال جلـوگیري نماینـد. انتخابـاتی    

رز آن ریاست مرحوم جاللی نائینی در چنـد  کرد، نمونه باشد رأي اکثریت وکال نظر دوم را تأیید میکه انجام می
مـدیره از جملـه دکتـر دادفـر و جعفـر       هیـأت  دوره بر کانون که نه تنها خود سناتور بود، بلکه تعدادي از اعضـاء 

 هیـأت  منصوریان نماینده مجلس شوراي ملی بودند، استفاده از امکانات این افراد و هماهنگی کـه بـین اعضـاء   
خـاطر دارم زمـانی وزیـر وقـت     ه یط فردي و کلی کانون وکال تأثیر بسیاري داشت. بمدیره وجود داشت، در شرا

اي را کـه درکـاخ    دادگستري به بهانه کمبود مکان براي قضات اصرار داشت کـه کـانون وکـال بایسـتی طبقـه     
اصـل   وزیر منتقل که نـه تنهـا  دادگستري در اختیار دارد تخلیه کند. مرحوم جاللی با تندي موضوع را به نخست

موضوع مسکوت ماند، بلکه رابطه رئیس کانون با وزیر دادگستري قطع و پا درمیانی دوستان مشترك نیز نتیجـه  
آمد و سرانجام راه حلی اندیشـیده  داد. نه مرحوم جاللی حاضربه رفتن به دفتر وزیر بود، نه وزیر به کانون مینمی

یاید و مرحوم جاللی نیز به کتابخانه کانون برود و رفع کدورت شد که وزیر به بهانه بازدید از کتابخانه به کانون ب
  هاي بسیار دیگر.   شود و به همین صورت عمل شد و نمونه

به رو است. اگر افرادي به حاکمیت نزدیک باشند و بتواننـد بـا ورود   امروز نیز جامعه وکالت با این مشکل رو  
چسـب  المقـدور قـدم بردارنـد، بـر    و رفع مشکالت حتی مدیره در راستاي خدمت به جامعه وکالت هیأت خود به

کنند کـه  مدیره راه پیدا می هیأت مانند. همکارانی بهشود و از حداقل خدمت باز میها زده می دولتی بودن به آن
ها روي خوشی نداشته باشد تـا زمـانی    نه تنها با حاکمیت ارتباطی ندارند، بلکه ممکن است بعضاً حاکمیت به آن

اي بین جامعه وکالت و حاکمیت وجود دارد و با این وصف که قوه قضاییه در گزینش افـراد   مشکل ریشه که این
هـا   کند افرادي را گزینش کند که ضـریب اطمینـان بیشـتري بـراي آن    مدیره سعی می هیأت براي عضویت در

وکالـت عمـالً از ورود   و سـپس قـانون کیفیـت اخـذ پروانـه       70نماید و با توقیف انتخابات در سال محاسبه می
هـا جلـوگیري نمـوده اسـت.      هـاي کـانون   مدیره هیأت وکالیی که ممکن است صداي رساتري داشته باشند به

کـه مشـکلی    ها است نه تنها با شرایط موجود بدون این دهند. سالمعذالک به همین افراد هم فرصت تعامل نمی
  رسد.  خوشی نیز درآینده به مشام نمی در بر همین پاشنه چرخیده، بلکه بوي ،جامعه حل شود از
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  n محمدجواد رهسپار
  

دانی و اسـتادي دانشـگاه شـهره     که به حقوق دانند بیش از ایناند، می یا شاگرد او بوده کسانی که او را دیده و
دوسـتی شـهرت   باشد، به صفات شایسته اخالقی همچون حسن خلق، تواضع و فروتنی، قناعت، ادب و نـوع 

رد. او در پی تألیف کتب حقوقی و مقاالت علمی و پژوهشی نیست. بهتر بگویم این القاب و عناوین برایش دا
هاي موجـود   کتاباز چه مقاالت علمی و پژوهشی و جزوات پر بار درسی او ـ که بیشتر  موضوعیت ندارد، اگر

هنمـاي راه دانشـجویان و   بـار علمـی دارد ـ شـهرت داشـته و همـواره را       ،رنگ کتـب حقـوقی  در بازار هزار
پژوهان علم حقوق است. او بیش از هر صفت دیگري بـه انسـانیت شـهره اسـت و البتـه یـک وکیـل         دانش

توزي علمی کـه در مشـرق   خواه نیز هست. او (شاید به دلیل حسادت و کینهطلب و آزاديدادگستري عدالت
هـاي مختلـف    تمام معنا استاد اسـت. در دانشـگاه  زمین پیشینه دیرینه دارد) استاد تمام دانشگاه نیست، اما به 

هـا،   تدریس کرده و در مجامع مختلف سخنرانی علمی دارد. البته حسودان و قدرناشناسان در برخی دانشـگاه 
او  برند و زحمتعرض خود می«اند، اما چه باك  دانشجویان بسیاري را از گوهر وجود این استاد محروم کرده

شناسی دانشـکده حقـوق و   کتر سیدعلی آزمایش است: دانشیار گروه حقوق جزا و جرمآري او د...». دارند می
علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستري. هم او که دکتر ناصرکاتوزیان جز به نیکی و اعتماد در مورد 

که بـیش  دوران انفصال و عزلت. این دوران را «ایشان سخن نگفته است. این چند سطر گواه این ادعا است: 
سال به درازا کشید، باید دوران خودسازي نامید ... پی کار خودسازي رفتم و در عزلت کامل به تحقیق و از ده

پرداختم. تا شبی که چند تن از همکاران در منزل دوسـتی بـودیم،   اعتنا به کار خود مینوشتن پرداختم ... بی
کردند و اصرار داشتند که من هـم  می هیأت راءدوستان سخن از شکایت به دیوان عدالت و نقض بعضی از آ

رو شدند .... سرانجام آقاي دکتر آزمایش وکالتنامه سفیدي ارائه کردند، تا طرح دعوا کنم، منتها با انکارم روبه
امضا کنم و دیگر کاري به حضور در دادگاه و تعقیب پرونده نداشته باشم. با اعتمادي که بـه ایشـان داشـتم    

... دوسـتی   1370امضا کردم و ایشان دادخواست شکایتی به دیوان عدالت بردند ... تابستان سال وکالتنامه را 
  1....»بازسازي را شکسته  هیأت تلفن کرد و با خوشحالی گفت که دیوان عدالت اداري حکم انفصال

و ایـن  از خداوند بزرگ آرزوي سالمت و سعادت استاد اخالق و حقوق، دکتر سـیدعلی آزمـایش را دارم    
  کنم. نوشته را به عنوان پیشکشی ناقابل به محضرشان تقدیم می

                                                           
n .قاضی دادگستري 
  .  279و  278، 265زندگی من، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ ششم، صفحات   .1
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مدتی پیش، پخش یک خبر کوتاه از رادیو توجهم را جلب کرد. خبر کوتاه بـود و مختصـر ولـی    
قابل تأمل؛ تعدادي دختر و پسر در یک مهمانی (پارتی) شـبانه در قـزوین دسـتگیر شـده و روز     

ر مورد آنان صادر و بالفاصله اجرا شده است تا درس عبرتـی  بعد حکم شالق (نود و نه ضربه) د
شود، سرعت قابل براي سایرین باشد .... از شنیدن این خبر اولین مطلبی که به ذهن تداعی می

کند. حتی اگـر ایـن حکـم    نمایی میتوجهی است که از زمان تشکیل پرونده تا اجراي حکم خود
علیهم به این حکم  گونه باشد) و حتی اگر محکوم باید اینقابل تجدیدنظر نیز نباشد (که قاعدتاً 

اعتراض نکرده باشند (که قاعدتاً باید اعتراض کرده باشند) باز هـم باتوجـه بـه تعـداد متهمـان      
(ظاهراً سی و پنج نفر) مدت زمان صرف شده براي تفهیم اتهام، اخذ دفاع و آخرین دفـاع آنـان   

هیچ، از زمـان عـادي بـراي رسـیدگی بـه پرونـده هـم         جالب توجه است و از اطاله دادرسی که
  خبري نیست!  

دارد. یـک دادرسـی   این سرعت در رسیدگی اگر با دقت توأمان باشد، نتیجه مطلوب را در پـی   
ام، امـا   آید. مـن مـتن ایـن رأي را ندیـده    عادالنه که نتیجه آن در قالب یک رأي استوار پدید می

نود و نه ضربه شالق براي هریک از متهمـان بـود و ایـن اشـد      ها اعالم شد، گونه که از رسانه آن
» شناسیشناسی و کیفرجرم«مجازات است. در این میان به نظرم جاي یک چیز خالی است و آن 

است. براي صدور یک رأي در مورد متهم باید توجه به شخصیت و سابقه کیفري وي و نوع جرم 
اتفاقاً از  1392قانون مجازات اسالمی  38مطابق ماده و اوضاع و احوال موثر در ارتکاب آن ـ که  

دلیل نیست که قانون آیـین  جهات تخفیف است ـ و بسیاري از عوامل دیگر را مدنظر قرار داد. بی 
نویس آن افتخار و ي پیشدانان در قوه قضاییه به تهیه دادرسی کیفري جدید ـ که برخی از حقوق 

ـ هاي آن استناد می به نوآوري شخصیت در مورد مـتهم در برخـی جـرایم را     تشکیل پرونده کنند 
این قـانون بایـد حـاوي گـزارش مـددکار       203اي که به تصریح ماده  الزامی دانسته است. پرونده

- اجتماعی در خصوص وضع مادي، خانوادگی و اجتمـاعی مـتهم و نیـز گـزارش پزشـکی و روان     
پرونده بیش از هر چیز در هنگام صـدور  پزشکی باشد. و پر واضح است که مطالب موجود در این 

آید. حال باید پرسید اگر در مـورد اتهـام ایـن دختـران و پسـران       رأي و تعیین مجازات به کار می
بازداشت شده در میهمانی مختلط و ... تشکیل پرونده شخصـیت الزامـی نبـود، آیـاکمی تأمـل و      

ن، اشکالی داشت؟ آیا اسـتفاده از  خودداري از صدور حکم به این سرعت و اجرا و اعالن عمومی آ
آن همه نهاد مؤثر در حقوق جزا و دادرسی کیفري همچون تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکـم  
یا تعلیق تعقیب یا تعیین مجازات متناسب دیگري غیر از شالق، ممکن نبود؟ به راستی چقـدر در  

علیـه موجـب   ارعاب محکـوم ایم که آیا شدت مجازات و  ایم و تحقیق کرده این خصوص اندیشیده
شود که دیگر مرتکب چنین پروري شخصیت او شده و براي دیگران درس عبرتی! میاصالح و باز

شد، امروز تـوهم  جرمی نشوند؟ افکاري که در قرون گذشته به عنوان یک نظریه علمی مطرح می
ي جـرایم جنسـی و   ها کنم چرا با این همه شدت عمل در مجازاترسد؟ اگر اشتباه میبه نظر نمی

مواد مخدر ـ که بعضاً مجازات اعدام، این شدیدترین مجازات را نیز در پی دارد ـ بـاز هـم شـاهد      
کـه تصـور و پنـدارمان از جـرم و مجـازات اشـتباه بـوده و در         رشد این جـرایم هسـتیم؟ جـز آن   

مـوش  شناسـی و حقـوق جـزاي نـوین را فرا    هـاي علمـی جـرم    نگاري، آموزهگذاري و قانون قانون
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اي بـه   هـا و هنجارهـا در جامعـه    شکنی را ندارم، اما وقتی که ارزشایم. قصد دفاع از هنجار کرده
هـا و   تـوان آن ارزش دالیل متعدد تغییر کرده باشد، آیا با توسل به زور و خشونت و مجـازات مـی  

رتکـب  هنجارهاي از دست رفته و منقلب شده را اعاده کرد؟ دختر و پسري که به دالیل متعـدد م 
توان با تشکیل پرونده کیفري و نواختن شالق بر بدن آنان و اعالن عمـومی   اند را می اشتباه شده

توانیم همین قـوانین فعلـی ـ    آن، به رعایت حجاب و عفاف وادار کرد؟ به عالوه به راستی، آیا می
ر کـالن  قانون مجازات اسالمی در مورد عدم رعایت حجاب شـرعی ـ را د   638مانند تبصره ماده 

    ها اجرا کنیم؟ در این صورت باید بپذیریم که: شهر
    »هست گیرند! کهدر شهر هر آن       گر حکم شود که مست گیرند«
که، اخالق و رأفت و عطوفت اسالمی که آن همه داسـتان و روایـت و سـیره ائمـه      و نکته آخر این
ایـم؟   متهمـان فرامـوش نکـرده    السالم را در تأیید آن داریم، در تعیین مجازات ایـن معصوم علیهم
زدگی تناسب داشته باشـد، بـا   که با عجله و شتاب و ذوق که طبع علم حقوق بیش از آن خالصه آن

سکون و آرامش و تأمل تناسب دارد. اگر نه این چنین است، چرا عجله و شتاب و یگانگی و اتحـاد  
ب، امروز دستاویزي براي مرجع صدور و اجراي احکام قضایی توسط برخی حکام شرع پس از انقال

  طعن و طنز حقوقی شده است؟
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  n رضا زرعی
  

  مقدمه
انون آیـین  قـ  84گذار در ماده  مدنظر قانون» میانجیگري«دانیم، اجراي گونه که می همان

که شرح آن  ـجدید در حال حاضر بر اثر اتخاذ تصمیمات غیرقانونی اخیر   دادرسی کیفري
 دچار ـنامه صور اسرافیل به عرض رسیده است  هفته 35در شماره  94بهمن  10در تاریخ 

وزیـران، داخـل    هیـأت  شده است. از دالیل اصلی این اتفاق، عالوه بر عدم تصویب وقفه
قانون مجازات اسالمی) است که این امر  8و  7، 6گانه کردن دعاوي دولتی (در جرایم سه

قـانون آیـین دادرسـی و نیـز      79مـاده   1قانون اساسی و تبصـره   139اخیر مخالف اصل 
شود (که هم در قـانون قـدیم و   هاي حل اختالف تلقی می برخالف ممنوعیت قانون شورا

هاي دیگري نیز  که دستورالعمل بینی شده است) تا چه رسد به اینهم در قانون جدید پیش
دیگـري   هـا نیـز مـدت    بینی شده که تدارك این دستورالعملنامه پیشدر ضمن خود آیین

اي که قرار بود قسمتی از ساز وکارهاي اجرایی الزم  نامه طول بکشد؛ به عبارت دیگر آیین
کـردن  جدید را با نیت کم ق. آ. د. ك 82بینی نماید و اجراي ماده را با جزئیات الزم پیش

، هاي صلح و تفاهم در جامعه مـؤثر باشـد   ها میسر و نیز در تقویت زمینه بار سنگین پرونده
  !شده است رو هروبال خودش با مواجهه غیرقانونی رئیس محترم قوه قضاییه نیز حا

هـا بـه نوبـه خـود، نـه تنهـا        صاحب این قلم از تعبیرات صریح به کار رفته در این نوشـته 
اظهار تأسف و تأثر شدید از این صـراحت از محضـر بـا سـعادت     با بلکه ؛ خوشحال نیست

ا در سنگر قوه معظم قضایی و بارگـاه قضـات عـالی    سروران و بزرگواران خدوم و قانونگر
نماید و بر صداقت و حسن نیت و جـدیت تمـامی مسـئولین    مقام کشوري عذرخواهی می

  .قضایی اذعان و ایمان کامل دارد

  
آوریم تا امکان ارزیابی شایسـته  نامه وزین صور اسرافیل را میبدواً متن مقاله منتشر شدة نگارنده در هفته

در «، نامه شود تا بعد با انعکاس قسمتی از اظهارنظرها و اتفاقات بعدي ببینیم که چگونه این آیین ترفراهم
اجرا مانده تا باقی مهلت آزمایشی قانون جدید آیین دادرسی کیفري که متوقف و بال »تدبیريکشاکش بی

عینیت یابد. این شما » ضوعسالبه به انتفاء مو«پایان آن است، به سر آید و مصداق عینی  30/7/96تاریخ 
  صور اسرافیل: 10/11/1394مورخ  35و این هم مقالۀ نگارنده در شماره 

  

                                                           
n .وکیل پایه یک دادگستري، اردبیل 
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 !در مواجهۀ غیرقانونی »نامه میانجیگري آیین«
  و آیین درویشی نبودـگفتگ
 تو ماجراها داشتیم با نه ور

نۀ تمام نماي آمال و یاسی آیدهی نظام اجتماعی به قوانین عادي و اساسی نیازمندیم و قانون اس براي سازمان
هاي   آرزوها و میثاق ملی هر کشوري است، در این صورت لزوم تبعیت همۀ اهالی کشور، اعم از مسئولین رده

قابل انکار خواهد بود و این حکم کلی به طریق باال و پایین و مردم عادي، از این قوانین و قواعد اساسی غیر
ها و تشکیالت مملکتی نیز خواهـد بـود و    گانه و دیگر رؤساي سازمانشامل مسئولین محترم قواي سه، اولی

االصول خودشان نیز در پیدایش و تصویب باید قبل از همه در قول و عمل تابع همان قوانینی باشند که علی
هاي یـک   گیريکه خداي ناکرده، با مشاهدة بعضی اتفاقات و تصمیم اند، نه این ها کم و بیش نقش داشته آن
گونه به نظر آید که در حد انتظار دقت الزم در اقدامات  قابل توجیه از جانب بعضی از بزرگان، اینیه و غیرسو

رود، برازنـده شـئونات مقامـات و مسـئولین     گونه که انتظار مـی  ها، آن گیريشود و بعضی تصمیممبذول نمی
هـاي   هـا بـه بهانـه    لکتی را بعضیکه احساس شود قوانین مم کشوري و لشگري ما نیست؛ تا چه رسد به این

نهند! اگر چنین باشد (که البته بسیار شـاذ و نـادر خواهـد بـود) از مـردم عـادي،       مختلف، در عمل وقعی نمی
شود انتظار داشت که تابع نظم و قانون باشند و از نظامات کشوري سرپیچی نکنند؟ مگر نـه ایـن   چگونه می

  ؟»داردرا متولی آن نگه میاحترام امامزاده «است که به قول معروف: 
اگر مشاهده شود در اقدامات بعضی  ـبه فرض محال  ـتر بگوییم در کشوري مثل کشور ایران روشن  

از عزیزان عالی مقام، اعم از قضایی و غیر قضایی از موازین و دستورهاي صریح قـانونی، کـه معمـوالً از    
شود، هی خالف دستورهاي قانونی نیز رفتار میگردد و حتی گاشود، تبعیت نمیپیش طراحی و اعالم می

حاجه و مواجهه تدارك  هتوان کرد و چه عامل بازدارندچه می شـده کـه بـه    دیده عملی و منطقی براي م
اي به قول معروف، نه تنهـا بـه    شخص خاطی احتمالی گفته شود: اي عزیز! این راهی که انتخاب فرموده

جویانـه  بلکه ممکن است فرآیندهاي میانجیگرانه و آشتی؛ شودمی قانونی و هرج و مرج ختمترکستان بی
  !نیز نتواند اثر تخریبی آن را تعدیل کند

 
 به کردار و گفتار به و رفتار به      تدبر الزم آمد بهر هر کار

 
 !نامه میانجیگري رعایت نشده استاالجرا بودن آیینشرط الزم

اي کـه در تبعیـت از قسـمت     نامهرویم؛ همان آیینخیر مینامه میانجیگري اهم اکنون به سراغ آیین  
اخیراً به تصویب رئیس  8/9/94دادرسی کیفري، البته با چند ماه تأخیر، در تاریخ قانون آیین 84اخیر ماده 

هـاي   االجرا اعالم گردیده و از طریق روابط عمومی قوه قضاییه، رسـانه محترم قوه قضاییه رسیده و الزم
منتشر و باعث شده است همکار  1نامه صور اسرافیلها و فضاهاي مجازي، از جمله هفته امههمگانی، روزن

ها را به  کانون و در همین نشریه، وکال 2»سازش کیفري«بزرگوار و صاحب قلم و اندیشۀ ما در یادداشت 
درجات کـه دقـت کـافی در محتویـات و منـ      بخوانند، بدون ایـن  فرا »تمهید میانجیگري«استقبال از این 

  !نامه و خالف قانون بودن آن مبذول دارند آیین
                                                           

 . 11، صفحه 28، شماره 14/9/94تاریخ   .1
  . 32شماره ، 19/10/94مورخ   .2
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نامـه  گانـۀ آیـین   38آیین دادرسی کیفري جدیـد در کنـار مـواد    قانون  84به ناچار به بازخوانی ماده   
فوق کـامالً   84پردازیم تا بتوانیم نظر و مواضع خود را بهتر بنمایانیم و بگوییم که دستور صریح ماده  می

بلکه فقـط در آنجـا بـه    ؛ نامه را تصویب کندقضاییه این آیین هبود که رئیس محترم قواجرا نشده و قرار ن
نیز برسد؛ بـه عبـارت   » وزیران هیأت تصویب«اشاره شده بود تا بعد از آن به » تأیید رئیس قوه قضاییه«

االجرا  الزم 8/9/94نامه به شرح فوق استحاله یافته و بالفاصله نیز از تاریخ آیین 38دیگر موضوع در ماده 
  !اعالم شده است

کنیم تا بعـداً بـه قسـمتی از ایـن     فعالً از دیگر ایرادات شکلی، ماهیتی و ویرایشی چیزي عرض نمی  
 موارد برگردیم. 

سـازش  «سنج کـه  در این جا به تبعیت از ریاست محترم قبلی قوه قضاییه و این دوست تیزبین نکته  
ز بر فرهنگ غنی قبل از اسـالم و بـه خصـوص بعـد از اسـالم در      را تأکید و توصیه کرده، ما نی» کیفري

موضوع صلح و سازش و مروت و مدارا در داخل کشور و مقابلۀ سنجیده با دشمنان خارجی، تأکید کـرده،  
هـاي الزم در   برپایی ساز و کار سازمانی مناسب و فـراهم نمـودن زمینـه   «گوییم که هیچ وقت منکر می

» سازش کیفري«که همکار ما در آن  »هاي کیفري عمد هاي ناشی از درگیري مشارکت براي التیام زخم
ایم و وکالي پایه یک دادگستري و حتـی بسـیاري از مشـاوران محتـرم حقـوقی       اند، نبوده مطرح فرموده

گونه همکاري و حتـی ایثـار در    نیز در حد خود، اگر رخصت داده شوند، حاضر به همه 187وابسته به مادة 
جویانه در سطح جامعۀ خود و کشور عزیزمان و حتـی در منطقـه   طلبانه و صلحمنویات آرامش پیاده کردن

هستیم و همین االن هم بسیاري از وکال و قضات و دیگر زحمتکشان اجتماعی و مدنی، بـدون هرگونـه   
لی بـه  کـه تمـای   اند و خواهند پرداخت بدون این داشت در حد توان و امکان به این امر خطیر پرداختهچشم

 . هاي تصنعی و آنچنانی داشته باشند تظاهر و آمار دادن
اي هم براي دخالت رئیس محترم قوه  گوییم اگر اجازهگردیم و به تأکید میبر سر اصل مطلب بازمی  

اي صادر شده، فقـط بـه    نامهآیین دادرسی کیفري جدید در تدوین همچون آیین 84قضاییه در متن ماده 
نامـۀ مـورد نظـر را پیشـنهاد     یـد آیـین  با دادگستري محترم وزیر و نه تصویب؛ یعنیبوده » تأیید«صورت 

وزیـران بـود. ولـی چنـین      هیأت فرمود، تصویب نهایی باکرد، رئیس محترم قوه قضاییه نیز تأیید می می
  !اي خط خورده است گونه توجیه و اجازهوزیران بدون هر هیأت نشده و تصویب

 هیـأت  گوییم اگر رئیس محترم قوه قضاییه موضـوع تصـویب  گردیم و مییدر اینجا باز به عقب برم  
دانست الزم بـود در همـان اصـالحیه وارد بـر     وزیران را قبول نداشت و آن را حق رئیس قوه قضاییه می

را طبـق   84قانون آیین دادرسی کیفري اولیه، که بعد از تأیید شوراي نگهبان منتشر نیز شده بـود، مـاده   
کردند. در این صورت هیچ را جایگزین می» تصویب رئیس قوه قضاییه«این حیث تغییر داده و نظر خود از

رود نامه هم وارد نبود. البته احتمال طرح این موضوع در کمیسیون قضایی نیز میایراد قانونی بر این آیین
اصرار کـرده   وزیران هیأت که اگر این طرح صحت داشته باشد، البد کمیسیون فوق همچنان بر تصویب

هاي دولتی در فرآیند میـانجیگري   گانه مربوط به ادارات و دستگاهاست تا موضوع داخل کردن جرایم سه
  . وزیران باشد تا امور نظم و نسق بیشتري پیدا کند هیأت با نظر و تصویب

اشاره  گونه که قبالً وزیران رعایت نشود، همان هیأت در هر صورت از نظر نگارنده، اگر شرط تصویب  
رف تصویب رئیس محترم قوه قضاییه آیـین  االجـرا نخواهـد کـرد و    نامـه مـورد بحـث را الزم   کردیم، ص
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و اصول دیگر قانون اساسی نبایـد از همچـون    85ها نیز به نظر نگارنده، طبق موازین و مفاد اصل  دادگاه
  . اي تبعیت و تمکین کنند نامهآیین
نامـه از حـدود قـوانین و    هاي بعدي این مقال تجاوز این آیـین  بحثشود که در  تر میاین وضع وقتی جدي  

قواعد عمومی کشوري احراز گردد؛ لذا براي ادامه ایـن بحـث و ورود بـه حـوزه آن قواعـد عمـومی اسـت کـه         
گوییم: اگر به لحاظ فنی و پیچیده بودن بعضی از امور و رعایت بعضـی از جزئیـات دیگـر، اجـازه تصـویب و       می

دار دولتـی و اداري اعطـا   نامه اجرایی و غیره بـه مقامـات صـالحیت   از جزئیات الزم در قالب آیینتشریح بعضی 
ـ     می خصـوص در  ه شود، این امر به شرط رعایت اصول و قواعد ضروري عمومی است و در همـه جـاي دنیـا (ب

ن حکـم جـاري و   افتد و به طور طبیعی در ایـران نیـز همـی   کشورهایی که داراي حقوق نوشته هستند) اتفاق می
نامـه و  نامه مـورد نظـر ایـن اصـول و قواعـد رعایـت نشـود، آیـین        ساري است و در صورتی که در تدوین آیین

قانون اساسی نیـز همـین    85دستورالعمل مذکور اعتبار و ضمانت اجرایی الزم را نخواهد داشت و صراحت اصل 
 :  رسد، چنین استکه به نظر قاصر نگارنده می نامهگوید. از جملۀ اصول و قواعد الزم در تدوین آیینرا می

در حدود قانون باشد و با قانون باالتر ازخود موافقت داشته باشد و مخالف نباشد و از حدود آن تجاوز   .1
 . ننماید

  . بینی شده استتوسط مرجعی باشد که در قانون مورد نظر پیش  .2
هـاي   نامـه ها و بخـش  نامهها و آیین بلکه با قانون؛ اشدنه تنها با قانون باالتر از خود موافقت داشته ب  .3

 . دیگر نیز تالقی نکند و مخالف نباشد
) تطبیـق داشـته باشـد و    139و  85، 72نامه با قانون اساسی (بنا بـه صـراحت اصـول    حتماً این آیین  .4

 . مخالف نباشد
بحـث را  ، ها اشاره کرده ند مورد آننامه چندین دلیل محکم دارد که ذیالً به چغیر قانونی بودن این آیین

 دهیم: خاتمه می
  

  دهی اصولی نیاز دارد ها به سازمان ارجاعات به شوراها و میانجیگري )الف
هاي زمان  میانجیگري و مصالحه در کشاکش واقعیت«اصفهان با عنوان: » مدرسه حقوق« 90در شماره 
و توجه  »عدالت ترمیمی«اصول شناخته شده  به عرض رسانده بودیم که داخل کردن فرآیند و »و قوانین

دیده و بزهکار و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده صرفاً با ساز و کـار واقعـی محقـق    واقعی به بزه
خواهد شد، ولی چه کنیم که باور واقعی مسئولین بر اهداف و شأن نزول عدالت ترمیمی و اجراي فرآینـد  

داق و عینیت نیافته و یا حداقل نگارنده با مالحظـۀ ارجـاع اکثریـت    میانجیگري در حد قابل اطمینان مص
هاي حقوقی و کیفري به شوراهاي حل اختالف (در استان اردبیل و چندین اسـتان   قریب به اتفاق پرونده

قانون آیین دادرسی کیفري حاضر این روال شروع شـده بـود و    82دیگر) حتی قبل از زمان تصویب ماده 
گـري کـرده   نامه میـانجیگري جلـوه  رد و فعالً ادامۀ این روند در همین نحوه تدوین آیینهمچنان ادامه دا

 . است
مدرسه حقوق فریاد زدیـم   90 و 86، 83، 81هاي  ها بود که به ناچار مراتب را در شماره با همین دالیل و انگیزه  

خـانی و   و جناب دکتـر بهـروز تقـی    مدیره هیأت که از این بابت از کانون مکرم و محتشم اصفهان و اعضاي محترم
 .  که بدون مضایقه این فرصت را فراهم فرمودند کاران این مدرسه بزرگ سپاسگزاریمدیگر دست اندر
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خواهند امور بر منهج قانون و عدالت بچرخد، باید بـا کارشناسـی واقعـی و جلـب نظـر همـۀ       اگر می  
گم کردن مردم و وکالي دراشتباهات را در سرگونه  دلسوزان و وکال و قضات تالشگر با سرعت تمام این

کار مناسب و دقت بیشتر در جریان اجرا بر اعتبار دستگاه قضـایی،  آنان رو به اصالح ببرند و با تهیه ساز و
بیشتر بیفزایند و آن وقت است که نوبت به نگارنده و دیگر وکالي تالشگر و دیگر عزیزان زحمـتکش در  

ملـی و  ، رسدکه بتوانند بیشـتر از گذشـته وظیفـه شـرعی    ادارات دولتی می سنگر دستگاه قضایی و دیگر
پا گرفتن نهاد سازش مردمـی و پیونـد انسـانی و التیـام     «قانونی خودش را در مشارکت هر چه بیشتر در 

مـد   »سازش کیفري«و حتی حقوقی ایفا نمایند و مراد اصلی از » هاي کیفري هاي ناشی از درگیري زخم
    . حاصل آید» سازش کیفري«عزیز صاحب ذوق و اندیشه درنظر واقعی آن 

   کاشتیمتخمی  رفتیم و حالیا        کی بردهد درخت دوستی تا
اعتنـایی بـه    مذکور، با مالحظۀ آشـکار بـی   »سازش کیفري«بر خالف نظر همکار بزرگوارم در یادداشت 

رده شده براي دخالت در فرآینـد  نامه، مصادیق شمآیین 1از ماده » ث«نقش و جایگاه وکال در تنظیم بند 
اعضاي خانواده، دوستان یا « جامعه وکال را همچنان در شمار ،میانجیگري را تمثیلی تلقی و با دید مثبت

بـه حسـاب    »ربط رسمی و عمومی و یا مـردم نهـاد   هاي ذي ها و اعضاي جامعه محلی، نهاد همکاران آن
 . شماریمآوریم و از یاران صدیق این فرآیند میمی
  
  »وزیران هیأت تصویب«عدم رعایت ضرورت) ب

نامـه بـر   کنیم این آیـین چینی تأکید می گویی و مقدمه با توضیحات ارائه شده قبلی، بدون هرگونه پراکنده
وزیران نرسـیده، ضـمانت    هیأت کیفري جدید به تصویبدادرسی  قانون آیین 84اساس قسمت اخیر ماده 

در اولـین فرصـت   ، گونه که قبالً گفتـه شـد   ن خالف قانون است و هماناجرایی الزم را ندارد و اجراي آ
تر از ارائه شده فعلی اي با محتوایی غنی نامهبینی شده رعایت و همچون آیینممکن باید الزام قانونی پیش

ـ  وزیران نیـز برسـد و   هیأت تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه، به تصویب از تـاریخ  : «ا قیـد جملـۀ  الّ
  !گر نبوده و نخواهد بود چاره »االجرا است ویب الزمتص
  
  نامه ازحدود قانونیتجاوز آیین) ج

وزیران، کـه در   هیأت رغم ممنوعیت انجام صلح و سازش ادارات دولتی، آن هم بدون تصویب علی
قانون محاسبات عمومی و تبصرة این ماده تأکید شـده و   47قانون اساسی و ماده  139صدر اصل 

بینیم مسیر پیگیري و حل و فصل دعاوي و مطالبات دولتی را به خوبی نشان داده است مینحوه و 
نامه بحـث را ادامـه   با درج متن این ماده از آیین . لذانامه مذکور راه دیگري رفته استآیین 3ماده 
 . دهیممی

تند، با رعایت قوانین هاي دولتی شاکی هس ارجاع به میانجیگري در مواردي که ادارات و دستگاه« :3ماده 
 .»و مقررات مربوط بالمانع است

نامه تر کردن آییندر ادامه این ماده غیر از مبهم »رعایت قوانین و مقررات مربوط« معلوم نیست قید  
  !نامه دیگري الزم است تا این ابهام را رفع کنددیگري داشته است؟ البد آیین فایدهچه 
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صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و : «گویدخوانیم که میمی قانون اساسی را 139حال صدر اصل   
  ...» وزیران است هیأت دولتی یا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصویب

عموم و اطـالق دارد و هـم در داخـل و هـم در     » صلح دعاوي«شود، این تعبیر گونه که مالحظه می همان  
وزیران و در ادامه  هیأت براي اجراي این اصل از قانون اساسی به تصویب المللی قابلیت اعمال دارد ومراجع بین

قضاییه در ایـن خصـوص داده نشـده اسـت. ممکـن       هاي به قو اطالع و دخالت مجلس اشاره کرده و هیچ اجازه
در اموال عمومی و دولتی را ممنوع دانسته و بـه میـانجیگري ربطـی     »ارجاع داوري«، است گفته شود این اصل

رد! که به نظر ما این نوع اظهارات هیچ دردي را دوا نخواهد کرد و شبیه ایـن اسـت کـه بگوینـد کـه ارجـاع       ندا
هـا نـوعی    که در همۀ این صـورت . است »رعایت قوانین و مقررات مربوط« نامه مشروط بهآیین 3موضوع ماده 

چـه کـه    قـوانین و مقـررات؟ آن  مصادره به مطلوب تلقی خواهد شد و ما حق داریم بالفاصله سؤال کنیم کـدام  
است که حکمش را اصل مذکور در خصوص امـوال عمـومی و دولتـی     »صلح دعاوي«واضح است همان تعبیر 

قانون محاسـبات عمـومی و تبصـره     47وزیران و بدون رعایت مفاد ماده  هیأت مشخص نموده و بدون تصویب
 .  شویمها نمی گر که وارد آنآن ممنوع شمرده است تا چه رسد به اطالع مجلس و تشریفات دی

اندازیم تا به قول معـروف کـالم منعقـد و    قانون محاسبات عمومی می 47نگاهی هم به تبصره ماده   
 : مستند شود

 ،هاي موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شـده باشـد   چه بدهی چنان« :47تبصره ماده 
مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین  ،یا دادن مهلت استیفاي طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و

 »صالح نخواهد بود. هاي اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذي ربط توسط دستگاه ذي
، دسـتگاه  اسـت  تخلفات درخصوص اموال دولتی و هاي قانونی، که مربوط به جرایم با این ممنوعیت  

وزیران و تدارك ضمانت اجرایی الزم بـراي   هیأت محترم قضایی چگونه به خود حق داده بدون تصویب
هاي دولتی را در حوزه جرایم تعزیـري سـه    نامه، دعاوي ادارات و دستگاهآیین 3موفقیت در موضوع ماده 

 به میانجیگري ارجاع دهد؟ 8و  7، 6گانه 
  
  !تضییع اموال عمومی و تجرّي اشخاص )د

(در قانون قـدیم و   10راهاي حل اختالف در ماده شود که ممنوعیت دخالت شوتر میموضوع وقتی جدي
هـاي دولتـی    در قانون جدید این شوراها) راجع به دعاوي مربوط به اداره اوقاف و ادارات و دستگاه 9ماده 

 85تواند قوانین مصـوب مجلـس و یـا کمیسـیون     نامه هیچ وقت نمیتوجه کنیم و متوجه باشیم که آیین
و یا حدود اختیارات مندرج در قوانین را افزایش دهد. در این صورت  مجلس را نقض کند یا تخصیص دهد

  : حق داریم بپرسیم
 3این ارجاعات مورد نظر به میانجیگري و یا شوراهاي حل اختالف بـا چـه توجیـه قـانونی در مـاده       .1

 بینی و اعالم شده است؟نامه پیشآیین
یاراتی خواهند توانست در موضوع شکایت گونه دعاوي با چه اخت کننده این نمایندگان حقوقی پیگیري .2

 ادارات دولتی پرونده را با سازش مختومه کنند و یا اعالم رضایت نمایند؟
قانون آیین دادرسی کیفري جدیـد بـا چـه     82بینی شده در مادة ماهۀ پیش 10تطویل مدت رسیدگی .3

 مجوزي صورت خواهد گرفت؟
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ي متجاوزین، مسئولیت امـور  در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب و تضییع اموال و حق .4 وق دولت و تجرّ
 ها و تأخیرها با چه کسی است؟ در این قبیل ارجاع

تـر کـردن   ها در خصوص اموال و شکایات دولتی غیر از جـري  این قبیل اقدامات غیر قانونی و اطاله .5
 طلب چه نتیجه دیگري عاید خواهد کرد؟اشخاص فرصت

  
  !کندمی حل مشکل» وزیران هیأت تصویب«باز هم  ه)

قوه محترم قضاییه بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقالب، بر خالف صـراحت مـاده قـانونی مـورد     
وزیران یا حتی دخالت وزیر اقتصادي و دارایی، دعاوي مربوط  هیأت بحث، به خود حق داده بدون تصویب

قـانون آیـین دادرسـی کیفـري،      82نامه و مـاده  ها و ادارات دولتی را تا حد ده ماه مدنظر آیین به دستگاه
هاي کیفري مربوط به شکایات ادارات دولتی را در همان مراحل اولیـه بـا داعیـۀ حـل اخـتالف و       پرونده

کند و امر حاکمیتی را در معـرض قضـاوت اشـخاص     تکلیفیدچار سرگردانی و بی »گرانه ارجاع میانجی«
کـردن   سازي و نهادینـه  چینی و فرهنگ زمینه معمولی بگذارد، آن هم بدون »میانجیگر«عادي به عنوان 

 84نامه، بنا به صـراحت مـاده   چه این آیین گونه که بارها تکرار شد، چنان همان ولی. مورد نظر التتشکی
رسید، چه بسا با تغییراتـی  وزیران نیز می هیأت مذکور، بعد از تأیید رئیس محترم قوه قضاییه، به تصویب

دهی شده این دعاوي  شد و به نحو صحیح و سازماندولتی نیز فراهم می امکان شمول دعاوي مورد بحث
شد و تعارضـی نیـز بـا عمـوم و     نیز قابل ارجاع به میانجیگري و طرح در شوراهاي حل اختالف تلقی می

قانون جدید شوراي حل اختالف  10قانون اساسی و ماده  139اطالق ممنوعیت پیش گفته در صدر اصل 
حل ممکن و اصولی همین است که آمد و االن هم راهمحاسبات عمومی آن پیش نمی قانون 47و تبصره 

اخذ گردد، که اگر چنین شود قطعاً با جـرح و اصـالح و لحـاظ     »وزیران هیأت تصویب«در اولین فرصت 
نامـه  هاي عملی مقدور خواهد بود و البد ضمانت اجرایی الزم نیز به این آیـین  کردن موازین قانونی و راه

 . باز خواهد گشت
  

  نامه االجرا اعالم کردن آیین اتفاقات بعد از الزم
تري کل استان گـیالن جنـاب آقـاي    سبنا به گزارش خبرگزاري میزان به نقل از روابط عمومی دادگ )الف

پور به عنوان رئیس کل دادگستري و رئیس شوراي عالی قضایی استان در نشستی بـا  احمد سیاوش
نامه میانجیگري در امور کیفري از سوي رئیس االول ... با نظر به ابالغ آیینبیعاشاره به حلول ماه ر

ها با تخصیص یک شعبه ویژه  قوه قضاییه اولویت دادن به شوراهاي حل اختالف در تمام دادگستري
  !با اعضاي فعال و شایسته در زمینه میانجیگري را در این نشست یادآوري نمود ...

ماعیلی با عنوان رئیس دادگستري کل استان تهران در گفتگو با همین آقاي غالمحسین اس )ب
هـا و مترقـی بـودن     در رونـد دادرسـی   خبرگزاري بعد از اشاره به نقش مؤثر قانون آ. د. ك

گـذاري تأسیسـات حقـوقی نـوین را یـادآوري و      نیاز به پایه، قانون جدید از حیث محتوایی
هاي ق. آ. د. ك تأمین نشـده   در برخی از حوزه نیازهاي ضروريبرخی لوازم و پیش: افزود

نامه میانجیگري نیز بوده است. است. به نظر نگارنده شاید نظر این مسئول قضایی بر آیین
 ...  اهللا اعلم با الصواب
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اي خطاب به آقاي  آقاي محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شوراي اسالمی با ارسال نامه )ج
نامه ئیس مجلس شوراي اسالمی خواستار رسیدگی به موضوع عدم تصویب این آیینر، علی الریجانی

کـه بـه تحـت     بـدون ایـن  ؛ نامه مذکور را یادآور شدوزیران و در نتیجه توقف اجراي آیین هیأت توسط
  !شمول قرار دادن دعاوي دولتی در ارجاع به میانجیگري نظري ابراز کند

وزیران  هیأت نامه میانجیگري را تا تصویبنیز خبر توقف اجراي آیین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه )د
 نامه توسطاعالم و اظهار داشته است که متقاضیان پروانه مؤسسه میانجیگري منتظر بمانند تا این آیین

محترم وزیران تصویب شود و بعد از آن پذیرش تقاضاي صدور پروانه متقاضیان بـراي تأسـیس    هیأت
 . پذیر باشدري امکانمؤسسه میانجیگ

  
 ... که نتیجه نهایی این

هاي پارلمـانی و اجرایـی از قبیـل ریاسـت محتـرم       منصرف از ضرورت دخالت یا عدم دخالت مقام
جمهور محترم در مورد موضوع بحث ایـن نوشـتار و بـدون ورود در صـالحیت یـا       مجلس و رئیس

وه قضاییه و یا وزیر دادگستري کـه  صالحیت دیوان عدالت اداري در ابطال تصمیمات رئیس ق عدم
وزیران انجام نداده و با رئیس قوه قضـاییه در   هیأت ظاهراً پیگیري کافی را براي طرح موضوع در

این امر به نوعی همراهی نشان داده است، حق داریم بپرسیم که چه کنیم که در آینده بـا همچـو   
  وضع مشابهی مواجه نشویم؟

مـدیره و پـایمردي جنـاب     هیـأت  همت عالی اعضـاي محتـرم  اگر کانون محتشم اصفهان با   
) را در مدرسـه  90و  86، 84، 81هاي  ها و مقاالت چهارگانه نگارنده (در شماره خانی یادداشت تقی

هاي موجود در نحـوه اجـراي خـالف و خـارج از      ها و عیب کردند و ضعفحقوق چاپ و منتشر نمی
کردند و یا مسئولین زعم صاحب این قلم) نمایان نمی قانون را بر شوراهاي حل اختالف (حداقل به

نامه خالف قانون هاي اینجانب را در خصوص آیین نامه صور اسرافیل نوشته و مشاورین بزرگوار هفته
 تـاریخ  محققـین  بسـا  کردند، چـه نمی چاپ ـ  صفحه اول و با تیتر شاخص در هم آن ـمورد بحث  

قلم به دست معاصر به دلیل سکوت عمـومی(غیر از مـوارد   وکال و قضات آگاه و  بر آینده در حقوق
ها و اقدامات خالف قانون(هم در خصوص  تدبیريانگشت شمار مذکور در این مقال) در قبال این بی

ارجاعات خالف قانون به اخذ وجه در ارجاع به شوراهاي حل اختالف در اسـتان اردبیـل و هـم در    
میانجیگري خرده بگیرند و این ایراد در مرحله اول بر نامه خصوص تصویب موضوع مورد بحث آیین

قاطبه وکال و صاحبان اندیشه و اعتقاد به نقد و نظر متوجه باشد، که در قبال این اقدامات نه تنهـا  
شاید در جواب این بیت حضرت حافظ از ...!  اند سکوت، بلکه حتی توصیه به سازش کیفري نیز کرده

  : ه باشد که فرمودزبان این عزیزان مناسبت داشت
  

 فرو نگذاشتیمحرمت  جانب        ها رفت و شکایت کس نکرد نکته
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  n کیومرث سپهري
  

  جناب آقاي دکتر احمد محمدي
  مدیرمسئول محترم مجله وزین مدرسه حقوق

تأمین و توقیف اموال «) آن مجله مطلبی تحت عنوان 1394(دي ماه سال  98با سالم، احتراماً در شماره 
درصد مطالب آن عین مطالـب و   95چاپ شده است که حدود  69در صفحه  »دولتی و مؤسسات عمومی
بهار  19ـ18باشد که در مجله کانون وکالي دادگستري مرکز کرمانشاه (شماره  جمالت مقاله اینجانب می

نقـد و  «) تحـت عنـوان   www. sepehrilawyer. ir) و سایت شخصی اینجانـب ( 1387و تابستان سال 
چـاپ و درج   »هـا  ها، مؤسسات دولتـی و شـهرداري   خانه بررسی مقررات اجراي احکام مدنی علیه وزارت

تر این مقاله با همکاري جناب آقـاي دکتـر ولـی رسـتمی (اسـتاد       نماید نسخه کامل شده است. اضافه می
ان تحـت  مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهـر » فصلنامه حقوق«محترم دانشگاه تهران) در 

 2شماره  40در دوره » اجراي احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها«عنوان 
  چاپ شده است.  1389تابستان 

  نماید:  با ذکر مقدمه فوق یادآوري می
نویسندگان مطالب درج شده در آن مجله وزین که خود را دانشجوي کارشناسی ارشد رشـته حقـوق    .1

 اند.  اند، اقدامی بسیار ناپسند انجام داده دهخصوصی نیز نامی
افراد مذکور متأسفانه چند مطلب کامالً اشتباه و غلط، در مطالب اضافه شده به مقاله اینجانب مطرح  .2

ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  2اند. از جمله به تبصره  کرده
اد کرده و آن را استثنایی بر عدم اجـراي حکـم طبـق روال    مجلس شوراي اسالمی استن 1373سال 

اند، در حالی که این تبصره اصوالً ارتباطی به موضـوع   متعارف قانون اجراي احکام مدنی تلقی نموده
 ندارد. 

که باتوجه به قوانین اخیرالتصویب از جمله قانون الحاق موادي به قـانون تنظـیم    مطلب دیگر این
که در  مجلس شوراي اسالمی باتوجه به این 1393) مصوب سال 2دولت ( بخشی از مقررات مالی

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تـأمین و توقیـف امـوال    «بعضی مواد خود اشاره به 
) نموده است بنـابراین بحـث منسـوخ بـودن آن بـا تصـویب قـانون        1365(مصوب سال » دولتی

                                                           
n دادگستري وکیل. 
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همچنین منابعی را در پایان نوشـته    تفی است. ) من1366محاسبات عمومی کشور (مصوب سال 
اندکه اصوالً ارتباطی به موضوع ندارد و در مقابل منابع ذکر شده در متن را در فهرست  خود آورده

 اند.  منابع درج نکرده
باتوجه به موارد مذکور جاي بسی تأسف است که چگونه داوران محترم نوشته مذکور، دقـت الزم را   .3

انـد کـه مطالـب غلـط بـه       چکترین جستجویی حداقل از طرق مجازي انجـام نـداده  اند و کو نفرموده
 خوانندگان القاء نگردد. 

  
  قانون مطبوعات مطالب فوق در مجله درج گردد.  23بنابراین تقاضا دارد باتوجه به ماده 
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  n دکتر غالمرضا طیرانیان
  

ها و آقایان وکالي محترم وکارآموزان عزیز کانون  خانمباعرض سالم خدمت حضار گرامی، به همکاران ارجمند 
وکالي دادگستري اصفهان، کانون سرافراز و اصفهان شهر فرهنگ، هنر، صنعت و تمـدن مـردم ایـران زمـین.     
اصفهان را نصف جهان نامیدن جفا است به ایـن شـهر و مـردم سـخت کـوش و غیرتمنـد آن، شـهري جـامع         

نظیر و مـن اصـفهان را پایتخـت    هایی دارد بی د تمام جهان نامید که شگفتیهاي بشریت. اصفهان را بای شگفتی
دانم با این اعتقاد راسخ که پایتخت تنها شهري نیست کـه مرکـز تشـکیل دولـت و     وکالت دادگستري ایران می

 هاست. هر نهادي براي خود پایتختی دارد و پایتخت نهاد مردمی وکالت دادگستري آنجاسـت  خانه تأسیس وزارت
  جا اصفهان است.   گردد و آنهاي تخت آن نهاد، در آنجا استوار و محکم می که پایه

مدرسـه  «هاي متمـادي انتشـار مجلـه وزیـن و ارزشـمند       کانون وکالي دادگستري اصفهان با سال  
تـرین مقـاالت علمـی کـاربردي حقـوقی و مقـاالت و       هر ماه پـی در پـی حـاوي پـر محتـوي     » حقوق
ر در باب استقالل وکالت دادگستري، شایسته عنوان پایتختی وکالت دادگستري ایران گذا هاي اثر نوشته دل

ها به همت و مـدیریت باکفایـت    است. این مجله گرانمایه و با ارزش به عنوان صداي رساي وکالت، سال
ه اي کوتـاه کـ   شد و پس از وقفهخانی منتشر میاستاد فرهیخته و نویسنده برجسته، جناب آقاي دکتر تقی

انگیز جنـاب آقـاي    تمامی خوانندگان این مجله را به سختی شگفت زده کرد، باردیگر باتالش تحسین بر
دکتر احمد محمدي، عضو محترم مدیریت محترم کانون وکالي دادگسـتري اصـفهان منتشـر گردیـد و     

  ها را روشن نمود.  چشم
کنید.  همیت حیاتی آن را احساس نمیورید، وجود ا شما کارآموزان عزیز مقیم اصفهان در آب زالل غوطه  

هاي ایران حضور ندارید تا از نزدیک شـاهد عطـش و اشـتیاق کلیـه وکـالي       ها و مراکز استان شما در شهر
کننـد تـا بدانیـد چـرا     دادگستري ایران باشید که چگونه در انتظار دسترسی به این مجله، لحظه شماري مـی 

هـاي وکـالي سراسـر     ست. این مجله نه تنها بـراي کـانون  اصفهان صداي رساي وکالت دادگستري ایران ا
شود و چون فریـاد اعتـراض جامعـه وکالـت را     گانه کشور نیز ارسال میایران، بلکه براي مطالعه به قواي سه
، بـدخواهان وکالـت را بـه خشـم     رساند، انتشار این مجلـه هاي شنوا می درباره نسخ استقالل وکالت به گوش

توانند استقالل نهاد مردمی وکالت را بدون واکنش تحمل نمایند، الجرم بـه  بدخواهان نمیآورد. زیرا این  می
کوشـند. از  منظور مقابله با رسالت مجله مدرسه حقوق به طرق گوناگون در بدبینی اذهان و افکار عمومی می

                                                           
n وکیل دادگستري. 



 

 

36 

الت را تیره نشان ها تا چهره مقدس وک هاي مختلف در رسانه ملی و سایر رسانه جمله از طریق نمایش سریال
گردان نمایند، ولی مردم چون به حمایت از حق خود بیندیشـند نـام   دهند مردم را از وکالي دادگستري روي

  کنند. شود و به وکالي دادگستري رجوع میوکالت دادگستري در ذهن ایشان تداعی می
انـد علنـاً بـا     را بدسـت نیـاورده   انسانی مأیوس شده و نتیجه مطلوب خوداخیراً که از این روش ناپسند و غیر  

کنند. کنند: این وکالي دادگستري هستند که با فساد خود ما را نیز فاسد میها اعالم می حضور در مقابل دوربین
کننـد. از آنجـا کـه     اي که براي بدنام کردن وکالي دادگستري حتی خود را فاسد معرفی مـی  عجب اقرار ناشیانه

پذیرد و انکار پـس از اقـرار را نیـز مسـموع     فذ، جامعه این اقرار را به زیان بدخواهان میالعقال علی انفسهم نا اقرار
کنند، ادعا است و چون دلیلـی بـراي اثبـات ادعـا ارائـه      که وکالي دادگستري آنان را فاسد می داند، ولی ایننمی
    باشند.محسوب و قابل تعیقب کیفري می مفتريکنند و قادر به ارائه نیستند، نمی
اي و در وجود انسانی بـذر فسـاد وجـود نداشـته      عرض بنده و واقعیت امر این است که اگر در مزرعه  

باشد، وکیل دادگستري یا شخص دیگري هرچه به آن مزرعه کود بپاشد و آن شخص را به فساد دعـوت  
ه رشد کند، باعث رویش و رشد فساد در آن مزرعه و در آن شخص نخواهد شد. پس آن بذر فساد است ک

  تفاوت بمانند. هاي وکالي دادگستري نباید در برابر این اتهام بی کند. کانونمی
من سپاسگزارم از کانون وکالي دادگستري اصفهان و ریاست و مسئولین کمیسـیون کـارآموزي فعـال      

 اي وکالـت دادگسـتري دعـوت و دقـایقی از     این کانون که مرا براي حضور در همایش راجع به اخالق حرفه
بهاي شما حضار محترم و کارآموزان عزیز را در اختیار من گذاردند تـا عـرایض خـود را راجـع بـه      وقت گران

به شما بزرگواران تقدیم کنم. من شخصاً از » چهره مقدس وکالت دادگستري«موضوع همایش تحت عنوان 
ران جلسه بگذارند تـا  زاده مدیریت محترم این همایش درخواست کردم که مرا آخرین سخنجناب آقاي وثیق

اوالً از سخنان دوستان دیگر استفاده کنم، ثانیاً خود را بیازمایم که با وجود نزدیک شـدن جلسـه بـه آخـرین     
لحظات خود آیا قادرم، خستگی شما عزیزان را جبران و به استماع عرایض خود مشتاق نمایم؟ من از ایشـان  

من اختصاص دهند، با تأکید به این امر کـه مـا همـه    تقاضا کردم یک ساعت از وقت همایش را به عرایض 
شناسیم که چون در مقابل شنوندگان خود قـرار گـرفتیم، اگرچـه    خوبی میه وکالي دادگستري یکدیگر را ب

اختیار هستیم، لذا خواهش کردم مدیریت محترم آغاز سخن در دست ماست، ولی در پایان دادن به سخن بی
وقت من، ضمن تذکر و هشدار مرا از اتمام وقت آگاه فرمایند تا عـرایض خـود را   ، دقایقی قبل از پایان جلسه

پایان دهم. آیا واقعا شما دوستان را خسته و ملول خواهم کرد چون آخرین سخنران هسـتم یـا بـر نشـاط و     
  باره با شما است.  افزایم؟ تشخیص و قضاوت در ایناشتیاق شما به استماع عرایض خود می

ه عبور کنیم. از حضار محترم که وکالي دادگستري و کـارآموزان وکالـت دادگسـتري هسـتید     از این مقدم  
و کامل در چند جمله، هر جمله حـداکثر در سـه کلمـه،     کنم در تعریفی مختصر و کوتاه ولی جامعدرخواست می

سند و بداننـد علـت   وکیل دادگستري را معرفی کنند تا مردم کشور، نیازمندان به وکالت، وکیل دادگستري را بشنا
کامگانند. وکیل دادگستري نه افراد نظـامی دارد، نـه تـوپ    چیست که وکیل دادگستري مغضوب بدخواهان وخود

و » قلـم «که شلیک کند، نه تانک که از روي خصم عبورکند و تنها وسیله مبارزه وکیل دادگستري با ستمکاران 
خواهد خود و چهره مقدس فرمایید وکیل دادگستري می اوست و اندیشه آزادي که در سر دارد. مالحظه» بیان«

  پرسیم وکیل دادگستري کیست. بشنوند پاسخ او را:  خود را معرفی نماید. از او می
  »منم وکیل دعاوي، حامی حق، با ستم در ستیز، استوارم به سوگند خویش«
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له سـوم)، اسـتوارم بـه    منم وکیل دعاوي (یک جمله کوتاه)، حامی حق (جمله دوم) با سـتم در سـتیز(جم  
سوگند خویش (آخرین جمله) که همه این جمالت عالوه بر تعریف از وظایف وکیل دادگسـتري، حـاوي   

باشد. النهایه من تصمیم ندارم که لیست و فهرستی محاسن رفتاري و مکارم اخالقی حرفه وکالت نیز می
رابطه با اصحاب دعـوي و در رابطـه بـا     از اخالق حرفه وکالت تقدیم کنم که مثالً در رابطه با موکل، در

اي  اي چه وظیفـه  مراجع قضایی و کارمندان دادگستري در هر مورد وکیل دادگستري از نظر اخالق حرفه
گویم و اطمینان دارم شما دارد. من در عرایض خود راجع به مبانی و قداست وکالت دادگستري سخن می

  کات اخالقی و ایمانی را استخراج خواهید کرد. کارآموزان، با هوش سرشار خود از عرایض من ن
  

  منم وکیل دعاوي
منم وکیل، جمله و کلماتی است حاوي معناي دقیق. با شنیدن لفظ وکیل و وکالت براي فقیـه در حـوزه   

شود که احکام آن تداعی می 683الی 656دان فصل سیزدهم قانون مدنی مواد  باب وکالت و براي حقوق
گوید، بلکه کند و از خود سخن نمینب موکل است. یعنی وکیل براي خود اقدام نمیاز جا» نیابت«همان 

نماید، دادخواست تقدیم و خواسته او را نـزد مقـام قضـایی بیـان     به نیابت از جانب موکل اقامه دعوي می
صـراً از  گـردد، ولـی اگـر منح   دار دفاع مـی  کند و یا در دعوایی دیگر به نیابت از خوانده یا متهم، عهدهمی

وکالت معناي نیابت را استخراج کنیم و دیگر هـیچ، پـس وکیـل دعـاوي قابـل سـرزنش نیسـت و او را        
نمایـد و در نقـش   توان مسئول بطالن ادعاي موکل شناخت که از جانب او در دادرسی مداخلـه مـی   نمی

د. ولـی  کنـ دستگاهی است که صوت موکل، خواه حق و خواه باطل باشد را نزد مرجع قضایی پخش مـی 
واقعاً وکالت دادگستري تنها نیابت از جانب موکل است و بس؟ مانند کسی که به نیابت از موکل ملک او 

گیـرد کـه در زبـان عـرف آن را     دهد و یا وکالت او را در امور اداري بر عهده مـی را به دیگري انتقال می
است. وکیل از جانـب متضـرر از    نامند؟ آري وکالت دادگستري نیز نوعی نیابت از موکلوکالت کاري می

جرم به عنوان شاکی، شکواییه و در امور حقوقی، دادخواست تقدیم و براي اثبات ادعاي موکل دلیل ارائه 
توان دستگاه پخـش  نماید، ولی وکیل دادگستري را نمیکند، صدور قرارهاي اعدادي را درخواست میمی

  صداي موکل دانست. 
ب حق است نه نایب شخص موکـل و اگـر از جانـب موکـل نـزد مقـام       وکیل دادگستري به واقع نای  

کند به این علت است که او را صاحب حق تشخیص داده و تشخیص هر کس بـراي او  قضایی نیابت می
کند. او نایب شخصی است که حق او مورد تعدي قرارگرفته است و حجت است و به حجت خود عمل می

به صاحب آن و وکیل با اعتقاد راسخ و تکیه بر آن با قدرت وارد تالش وکیل براي بازگرداندن حق است 
ترین وظیفه ایمانی و اخالقی وکیل دادگسـتري   گیرم که مهمشود. از عرایض خود نتیجه میدادرسی می

این است که قبل ازپذیرفتن وکالت خود موکل را محاکمه کند (فرمایش استاد مسلم علم حقـوق مرحـوم   
ـ  حق شناخت، در حمایت از حق موکل ثابت قدم می و اگر او را ذي دکتر ناصر کاتوزیان) عـالوه   هگـردد. ب

که وکیل دادگستري نباید خود را مزدور موکل احساس کند، بلکه شخصیت خـود و حرفـه    نتیجه دیگر آن
مقدس خود را در برابر موکل نیز باید حفظ کند. شأن حرفه وکالت، ملـک وکیـل دادگسـتري نیسـت تـا      

تر از هر مایل باشد آن را هزینه کند، بلکه امانتی است سپرده به وکیل که خیانت به آن مذموم هرگونه که
  خیانت دیگر در امانت است. 
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نمایـد بایـد مـزد بگیـرد. وکیـل      البته وکیل دادگستري بالشک برابر خدمتی که به موکل ارائـه مـی    
نوي هزینه کرده و باید با بهره مشروع از اي مادي و مع دادگستري عمر و جوانی خود را به عنوان سرمایه

این سرمایه، زندگی خود و خانواده خود را اداره کند. مراقب باید بود منظور از عدم مزدوري از موکل ایـن  
نیست که به موکل احترام نگذاریم، همچنان که به دیگران بایـد احتـرام گـذارد نـه بـه لحـاظ دریافـت        

یف حرفه مقدس وکالت است. موکل نیز انسان است و هر انسانی اعم از الوکاله و این نیز از جلمه وظا حق
باشد و تا او خود حرمت خویش را نشکسـته، بایـد    االحترام میموکل قابل احترام، بلکه واجبموکل و غیر

شود اگر موکل صاحب حق نیز باشـد کـه حرمـت او    به دیده احترام به او نگریست. این احترام تشدید می
ي به او صاحب حق نیست و تنها قصـد دارد بـا   کنندهود و اگر وکیل احراز نمود که مراجعهش مضاعف می

قانونی خود را برکرسی موفقیت بنشـاند، وکیـل از قبـول وکالـت     بهره از علم و تجربه وکیل خواسته غیر
ي باطـل  نماید که حاضر به پذیرفتن دعـوا کند، ولی با احترام به او تفهیم میچنین شخصی خودداري می

نیست. بنابراین اگرچه وکالت دادگستري نیز مانند وکالت مدنی و فقهی نیابت از شخص موکل است، ولی 
ها و امکان آن خارج از بحـث امـروز ماسـت و     تنها نیابت نیست. البته چگونگی احراز حق موکل و روش

  . نماییمتواند، موضوع سخنی دیگر باشد که آن را به جلسات دیگر موکول میمی
تفاوت دیگر بین وکالت مدنی و وکالت دادگستري در جواز عقد وکالت و انحالل آن به اراده موکل و   

توانـد هـر   وکیل است. در فقه و قانون مدنی تصریح شده که وکالت از عقود جایز است. یعنی موکل مـی 
ت استعفا دهـد. بـدیهی   لحظه وکیل خود را عزل کند و وکیل نیز هر وقت اراده کند از وکالت و ادامه نیاب

توانند مانع عزل واسـتعفاي وکیـل شـوند و وکالـت     است که در وکالت دادگستري نیز مراجع قضایی نمی
دادگستري از این حیث قابل انحالل است. ولی اگر دقت نمایید، ضمن عقد وکالـت دادگسـتري تراضـی    

سـتري در ازاء دریافـت   گـردد کـه بـه موجـب آن وکیـل دادگ     دیگري نیز بین موکل و وکیل محقق مـی 
تـوان  شود که براي اثبات حقانیت موکل ضروري است. الاقل میالوکاله متعهد به انجام اقداماتی می حق

آور اسـت و  گفت نه تنها از لحاظ اخالقی، بلکه از نظر قانونی، رعایت این قرارداد ضمنی براي وکیل الزام
وناً حق ندارد تنها بنا به اراده خود از ادامه خـدمت بـه   عقدي است الزم. لذا وکیل دادگستري اخالقاً و قان

توجیـه از  قابـل موکل خودداري نماید، االّ در صورت نقض عهد از جانب موکل و اگر وکیل به صورت غیر
اي موارد وکیل، مسئول مـدنی اسـت و بایـد     ادامه وکالت استعفا کند، قابل تعقیب انتظامی است و در پاره

  را جبران نماید و این ویژه وکالت دادگستري است.  زیان وارده به موکل
بحث دیگر این جلسه گفتگو در باب الزامی بودن وکالت دادگستري در اقامه دعوي اعم از حقوقی و   

گردد. امروز که در خدمت شما ایـن  طرفیت اشخاص مطرح میه کیفري و دفاع دربرابر دعاوي است که ب
ماه رجب است، با افتخار و سرور مردم مسلمان جهان. در ایـن مـاه   کنم ماه قمري، عرایض را تقدیم می

م رسـول ، اسوه بشریت از بدو خلقت تا کنون و شایستهبعلی امیر مؤمنان ابن ابیطال اهللا متولـد   ترین متعلّ
  اند.  اند و در این ماه است که حضرت ختمی مرتبت به رسالت برگزیده شده شده
شود، ولـی از  ایم و همه جا فقط شعار دین شنیده می ري تظاهر نمودهاز بس من و امثال من به دیندا  

حقیقت دین که سازنده زندگی مادي و معنوي است اثري وجود ندارد، همـه سـخن از پـاکی و صـداقت     
اندیش به دین و دینداران بـدبین  رود، لذا جوانان آزادها از اموال عمومی به یغما می گوییم، ولی میلیارد می
اي در هم کشیده، روي بـر   و تا قصد کنی که حقیقتی را به استناد مبانی دینی ثابت کنی با چهرهاند  شده
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دان قطع نظر از چهره الهـی و   دان هستید. دین براي حقوق گردانند. شما کاراموزان عزیز وکالت حقوقمی
توان گشود. قی را میاي علمی است و با استناد به منابع فقهی بسیاري از معضالت حقو ایمانی آن سرمایه

مناسبت نیست از رسـول  این سرمایه را نباید تنها به دلیل رفتار برخی متظاهرین از دست داد. بنابراین بی
مند شد. طبعاً در مقام پاسخ به این پرسش که: آیا از اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) براي اثبات حقایق بهره

نگر باشیم و وکالت دادگستري را ست یا خیر، اگر سطحینظر شرعی مراجعه به وکیل دادگستري الزامی ا
با وکالت مدنی و فقهی قیاس کنیم و بس، پاسخ همان است که چندي قبل اعالم کردند و ناگهان به باد 
حاکمیت اراده افتادند و فرمودند الزام اصحاب دعوي به تعیین وکیل دادگستري فاقد مجوز شرعی است و 

اب وکیل ملزم نمود. ولی اگر به فلسفه و عمق سؤال نگاه کنیم، یقین خـواهیم  توان به انتخکسی را نمی
کرد که بر اصحاب دعوي واجب شرعی است انتخاب وکیل. اگر ثابت کنیم حفظ جان و مال و شرف هر 
انسان واجب است، نه تنها خود شخص، بلکه دولت اسالمی نیز موظف است تمهیدات الزم براي تحقـق  

  فراهم آورد.  این حکم شرعی را
م و        پیامبر اکرم (ص) در مراسم حجه   ئکُ مـا نَّ د الوداع، در روز عرفـه خطـاب بـه مسـلمین فرمودنـد: ا

م هذا ... یعنی خون شـما و امـوال شـما داراي حرمـت شـرعی اسـت،        کُ وم ی هرم ح م کَ لیکُ ع م حرام کُ موال ا
ت موثق حرمت اتالف بیهوده اموال و خودکشی را همانند حرمت امروز شما (روز عرفه) و فقها از این روای

نمایند. لذا همه باید مقدمات این واجب و الزامی کردن مراجعه به وکیل دادگستري در اقامـه  استخراج می
هاي وکـالي دادگسـتري و هـم     سازي کنند، هم دولت، هم کانوندعاوي و دفاع در برابر دعاوي را بستر
  دعوي. شخص وکال در مراعات حال اصحاب 

تواند خود را درمان کنـد مراجعـه او بـه    گوییم بیماري که خود پزشک نیست و نمیما اهل تشیع می  
گیرند، در استنباط احکام پزشک عالم به درمان واجب است؛ عقالً و شرعاً و از این مثال قدیمی نتیجه می

اسـت از اعلـم مجتهـدان و    الشرایط نیسـتیم واجـب    شرعی و حرام و حالل اگر خود عالم و مجتهد جامع
عالمان شرع تقلید کنیم تا در پیشگاه الهی مسئول نباشیم. اگرحفظ جان و مال نیز واجب شـرعی اسـت،   

داننـد و خـود   که هست به همین استدالل که باید عمومیت داشته باشد، اصحاب دعـوي کـه خـود نمـی    
به عبارتی به اهل ذکر(دانایان به دفـاع)   توانند نیز باید براي حفظ و دفاع از حقوق خود، به اهل دفاع نمی

مراجعه نمایند. فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون، اگرچه در امور مالی و براي انتقال امـوال و مراجعـه   
  به ادارات و غیره اعطاي وکالت مدنی الزامی نیست. 

کـردن انتخـاب    با وجودي که حکومت وقت چهره اسالمی نداشت، در اندیشه الزامی 1356در سال   
اي از قوانین دادگستري، باتوجه به تعداد انـدك   وکیل براي مداخله در دعاوي بودند. در قانون اصالح پاره

وکالي دادگستري در سطح کشور، وزارت دادگستري موظف شد اقامه برخی دعاوي را در برخی از نقـاط  
متن این ماده مفصل اسـت، همکـاران   قانون مزبور)  32کشور تنها توسط وکیل دادگستري بپذیرد. (ماده 

سال پیش نظام قضایی کشور دراندیشه تحقق این معنی بوده است. به  38عزیز به آن مراجعه فرمایید. از 
ها تعداد وکالي دادگستري حتی بـیش از حـد الزم اسـت     ها و استان رسد حال که در اغلب شهر نظر می

وکیل دادگستري در دعاوي را الزامی نمایند و این تکلیفی وزرات دادگستري و قوه قضاییه باید مراجعه به 
است قانونی و شرعی و دولت و کانون وکالي دادگستري وظیفه دارند با همکاري یکـدیگر، از اصـحاب   

بنـد بـه   یند و چه بسـا وکـالي دادگسـتري پای   دعوي که توان مالی براي انتخاب وکیل ندارند حمایت نما
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الوکاله مناسب با توان مالی اصـحاب دعـوي    د را براي قبول وکالت با حقاي نیز آمادگی خو اخالق حرفه
  اعالم نمایند. 

اي وکالت به همـت کـانون وکـالي     امروز در این جلسه معنوي که براي بحث پیرامون اخالق حرفه  
کردگان حقوق را کـه بـراي رسـیدن بـه     دادگستري اصفهان تشکیل شده، بشنوید ادعاي بعضی تحصیل

اند بـراي   ه تعجیل دارند. معتقدند مدارك علمی ایشان که حتی برخی دوره دکتري را نیز پیمودهالوکالحق
کنم که تنها تسلط علمی به آغاز وکالت کافی است و نیازي به طی دوره کارآموزي ندارند. من عرض می

کفایـت  دانش حقوقی حتی با اخذ مدرك دکتري با نمرات عالی براي ورود بـه صـحنه دفـاع در دعـاوي     
. نـه هرکـه درس   1دهم: کند. عرایض خود را با سه جمله کلیدي مربوط به لزوم کارآموزي ادامه مینمی

. نه آن کس کـه علـم و درس دفـاع    3داند.  که علم قضا خواند داوري . نه آن2د. شنا خواند، شناگري دان
التحصـیل  یبایی باشد و فـارغ آموخت، از حق توان یاوري دارد. وکالت دادگستري باید همراه با صبر و شک

علم حقوق و حتی مجتهد جامع شرایط که درس خارج فقه را بطور کامل آموخته، قبل از تصدي رسـمی  
به امر وکالت باید این حسنه اخالقی را تمرین نماید و تا زمانی که از دنیاي ثبوت بـه دنیـاي اثبـات وارد    

  حق وکالت ندارد. هاي عملی را طی نکرده،  نشده و در این دنیا تمرین
طلبد و همان تفاوت بین تشریح تفاوت دنیاي ثبوت و دنیاي اثبات، زمان و جلسه و بحث دیگري را می  

که در دنیاي ثبوت همه موضـوعات حقـوقی و    ن. مختصر آنددرس شنا است و خود را به دریا زدن و شناکر
ها مورد گفتگو اسـت. طـراح    اوین آنشود ولی در دنیاي اثبات تحقق موضوعات و عنکیفري ثابت فرض می

سؤاالت، اساتید و دانشمندان حقوق و فقه و اصول هستند ولی در دنیاي اثبات بر عکـس محمـول قضـایاي    
شوند و موضوعات است که باید احراز و ثابت شوند و در این مرحلـه طـراح   قضایی و حقوقی ثابت فرض می

ند. اشتباه و کاهلی در دنیاي ثبوت حداکثر سالی دستیابی باشمسائل مردم عادي و فاقد اطالعات حقوقی می
اندازد، در حالی که اشتباه وکاهلی در دنیاي اثبات، زندگی و حقوق موکل به مدرك تحصیالت را به تأخیر می

باشد. پس طی دوره کـارآموزي عـالوه بـر نیـاز     برد که جبران آن ممکن نمیرا به سوي نیستی و تباهی می
ر اصول اخالقی است که کارآموز باید نهایت جدیت را در کسب تجربیات عملی بکار بـرد. بـه   مبرم، مبتنی ب

  عبارت دیگر وکالت دادگستري مبتنی بر اخالق و فضیلت انسانی است.  
  

  منم حامی حق
وکالت دادگستري تنها عقد نیابت از موکل نیست، وکالت دادگستري عقد حمایـت از موکـل و فـداکاري    

ین معنی همان است که در کالم الهی آمده است: حسبنا اهللا ونعم الوکیل. او حامی انسانی براي اوست و ا
کند. شما اگر به کشورهاي عربی سفر کرده باشید و تابلوي دفتر است که بر او و قدرت الیزال او تکیه می
ور وکیل مدافع را به اند؛ مثالً (المحامی عبدالغفور رشید). در این کش وکالي مدافع این کشورها نقش بسته

کننده و این چهره از وکالت تکلیف اخالقی بسیاري بر عهده نگرند. محامی یعنی حمایتدیده حمایت می
اي بـس   گذارد. حمایت از یک انسان، صاحب حق که او مورد تعدي قرار گرفته، وظیفـه وکیل دعاوي می

  را فداي حق کردن.  سنگین و طاقت فرساست، خصوصاً وجهه فداکاري براي موکل و خود
هـاي بسـیاري را    هـا و درشـتی   باید سختی ،وکیل دادگستري ناگزیر براي حمایت از موکل و حق او  

هـا و   تحمل کند. از ابتداي ورود به کاخ عدالت و درمقام حضور و مدیریت دادرسـی تـا خـروج از دادگـاه    
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شخصی خویش را فداي حمایـت   ها همان معناي فداکاري است. یعنی خود و خواسته تحمل این ناگواري
نماید  کند که از حق حمایت میها افتخار می از موکل کردن. البته وکیل دادگستري به تحمل این سختی

انـد، زیـرا حـق     ها حتی جان و حیات خود را فداي آن کرده و حق ارزش واالیی دارد که بسیاري از انسان
گوییم و بارها الحق المبین. بسیار از حق سخن میهمان حق تعالی است که خود فرموده است ان اهللا هو 

یک از متون دینی و فلسفی و علوم ایم. حق چیست؟ اینجانب الاقل در هیچ کلمه حق را از دیگران شنیده
نیـز باطـل را کـه     نماینـد و ام. همه حق را احساس مـی  اجتماعی تعریفی طبق قواعد منطق از حق ندیده

قادر به تعریف آن نیستند. البته آن کس که حق را بشناسد، ضـد آن،  کنند. ولی نقیض حق است حس می
اند تعرف االشیاء به  باطل را خواهد شناخت و هرکس باطل را، ضد آن حق را؛ زیرا در تعریف مفاهیم گفته

  ایم؛ مگر با ذکر مثال.  ها. ولی از باطل نیز تعریفی نیافته اضداد
ق و باطل ارائه شده است. شاید بتوان از این مثال تعریفـی از  در سوره مبارکه رعد از کالم الهی از ح  

حق و باطل استخراج نمود. سخت الزم است عرض کنم: اگر بخاطر داشته باشـید در مقطـع تحصـیالت    
: اسـم بـر دو   دگفتنـ گرفتیم در تقسیم اسم میابتدایی و متوسطه که دستور زبان را از معلمین خود فرا می

سم معنی. اسم ذات مربوط به چیزي است که در حوزه حواس پنجگانه انسان قرار نوع است: اسم ذات و ا
توان شیئی را لمس، با گوش صداي آن، با ذائقه طعم و مزه آن و با شامه عطر آن را  گیرد. با دست میمی

توان دید، ولی اسم معنی خارج از قلمرو حواس پنجگانـه مـا اسـت. مثـل     حس نمود. با چشم اشیاء را می
که ایـن مفـاهیم مزبـور را بـه      جاعت، فداکاري، عشق، ترس، خشم، نفرت و امثال این معانی، مگر اینش

یکی از اسامی ذات متصل کنیم و از این طریق معانی فوق را درك نماییم. شما اگر یک تابلو سفید را در 
م را بـر روي آن  مقابل یک نقاش چیره دست بگذارید و از او بخواهید، مثال ً فـداکاري یـا تـرس و خشـ    

تـوانم بـراي   توان ترسیم و نقاشی نمود. من مینقاشی کند نقاش خواهد گفت این مفاهیم معنوي را نمی
کنـد و آمـاده   نقاشی فداکاري سربازي را در میدان جنگ با دشمن نشان دهم که از کشور خود دفاع مـی 

که براي دفـاع از موکـل خـود،     براي شهادت است تا معناي فداکاري را مجسم کنید یا وکیل دادگستري
کند یا براي نشان ترس، آهوي در حال فـرار و بـراي نشـان دادن    ها را تحمل می ها و تهمت انواع اهانت

خشم، شیر خشمگین را نقاشی کنم و یا بدخواهان حرفه وکالت دادگستري را که از دفاع شجاعانه وکیـل  
  زنند. یدادگستري به خشم آمده، فریاد کنند و ناروا تهمت م

حق و باطل نیز از اسامی معنی هستند. به عبارت دیگر حق و باطل حس کردنی هستند، تعریـف    
هایی بر روي اشیاء. درسوره مبارکه رعد نیز از طریق مثال، حـق و   کردنی نیستند، مگر به طریق مثال

ها آرام ها و دره شود و در گوديفرماید: آنگاه که سیالب به شدت جاري میباطل ترسیم شده است. می
شود. زبد بر وزن سبد. همچنین وقتی شما فلـزي را بـراي   گیرد، بر روي آب وسیالب زبد جمع می می

شود. آب که کنید، روي فلز مذاب نیز کف جمع می ها و ابزار گوناگون با حرارت ذوب می ساختن زینت
، مثالی دم میان قوي هستنفلز که اسباب زینت و قوت است، چون دردرون مستحک مایه حیات است و

شاید بتوان حق را حس کـرد  ». باطل«و کف که سست است و میان تهی و رفتنی مثالی از » حق«از 
دوام چـه از درون سسـت و بـی    که هر چه مایه قوام و استحکام زندگی انسان و جهان است حق و آن

حـق باشـد، دعـوي باطـل را      بند بـه دگستري نیز که در قبول وکالت پایاست باطل نام دارد. وکیل دا
  کند. وکالت نمی
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دهیم و شما کارآموزان نیز پس ما وکالي دادگستري با حس فطري خود حق واقعی را تشخیص می  
حس خود را براي تشخیص حق و باطل تقویت کنید. البته از قانون انتظار داریم که مطـابق حـق باشـد.    

کنیم، ولی اگر حس شناخت حق، قانونی را مغایر بـا  میالعقال فرض گذار را عاقل، بلکه رئیس چون قانون
حق حس کرد و یا مصداقی از قانون حق، در خارج از مفهوم، مغایر با حق بود، تکلیف وکیل دادگسـتري  

کردنـد کـه در یـک     گونه ترسیم و مجسـم مـی   در قبول وکالت چیست؟ در گذشته ترازوي عدالت را این
نقش بسته بود و بازوي ترازو مسـتوي و شـاهین آن   » قانون«کلمه و در کفه مقابل » حق«اي کلمه  کفه

چه قدرت حاکم تصـویب کنـد    قائم بود، به این معنی که حق و قانون همواره مساوي یکدیگرند. یعنی آن
چون و چرا تسلیم آن باشند. آیا واقعاً در همـه مـوارد چنـین اسـت و قـوانین      حق است و همگان باید بی

  شوند؟میمطابق با حق تصویب 
اگر در اغلب موارد این معادله درست باشد، ولی همواره و لزوماً چنین نیست و وکالي دادگستري در   

دانند، ولی گاهی از این آراء که مطـابق  آراء صادره از مراجع قضایی را مطابق قانون می ،مواردي نه اندك
گـذارد کـه حـس    عی بـاقی مـی  هـا آثـاري فـردي و اجتمـا     با نص قانون است، در عمل و روابط انسـان 

پذیرد. مرجع قضایی مکلف به رعایت اسناد رسمی است و امتناع خواهی حتی افراد عادي آن را نمی عدالت
از قبول آثار این اسناد موجب مسئولیت براي قاضی است، لذا راهی براي امتناع از دادرسی و صدور حکم 

می ناشی از ضعف نفس انسانی باشـد. امـا وکیـل    طبق اسناد رسمی وجود ندارد. حتی اگر تنظیم سند رس
دادگستري در پذیرفتن وکالت و امتناع در قبول آن آزاد است و اگر ادعا یـا دفـاعی را منطبـق بـا قـانون      

نمایـد و ایـن   تشخیص داد، ولی دعوي یا دفاع را مغایر با حق و عدالت، از پذیرفتن وکالت خودداري مـی 
ري و وظیفه تشخیص حق را از باطل از وکیل دادگستري سـاقط  امتیازي است مخصوص وکالت دادگست

  شود. حق پذیرفت، عذري از او شنیده نمی فکند و اگر دعوایی را بر خالنمی
اي وجود دارد که قطع نظر از قانون بتوان حق را احراز نمود؟ در خلقت انسان نیرویـی در او   آیا وسیله  

هنگام عبور حق و باطل از برابر آن، در مقابل باطل عالمت  ودیعت گذارده شد، مانند دستگاه حساسی که
شود و در مقابل حق، عالمت قبول و این دستگاه همان دستگاه فطري است  منع در آن دستگاه ظاهر می

که خالق انسان به مخلوق خود که اشرف مخلوقات است، اعطا فرموده که گاهی که آن را عقـل بـدیهی   
کنـد  یا قبول باطل و حق نیاز به استدالل ندارد، بلکه این معانی را احساس میگویند که براي منع نیز می

بنـدي و اعتقـاد بـه    نامند که قطع نظـر از پای  نسان میهایی اندك آن را وجدان انسانی ا و برخی با تفاوت
و  تواند حق را تشـخیص دهـد  ادیان و مکاتب مختلف و حتی بدون نیاز به تعلیم و تعلم انسان آزادانه می

این همان فریاد ثاراهللا (ع) است در برابر لشکریان ظلم که اگر دین ندارید، الاقل آزاده باشید یعنی با حس 
  ام.  توانید بفهمید که من براي حق قیام کردهانسانی خود می

کارآموزان عزیز حال که شما قصد ورود به حرفه وکالت یعنی عزم آن دارید که از حق حمایت نمایید   
-ین عطیه الهی یعنی حس شناخت و دریافت حق را در وجود خود تقویت کنید و بدانید که خطرناكباید ا

خواهـد. خودخـواهی و   خودپرستی است که انسان همه چیز را براي نفـع خـود مـی    ،ترین آفت این حس
دانـد  میچه به نفع مطامع خود  فریبد که آننسان را میاانتها، جویی بی خواهی و لذتطلبی و ثروتقدرت

کند و چه بسا خـود نیـز از ایـن فریـب آگـاه      به نظر انسان حق است و باطل را به جاي حق احساس می
  نباشد. 
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چه خودخواهی شـما   هرچند روز یک بار براي پاکی فطرت و تزکیه نفس خود تمرین کنید و در برابر آن  
ه جویی و پرخاش و اهانت به دیگران کند مقاومت و خویشتنداري نمایید و در برابر خشم، کینآن را جذب می

تـرین  و حرص و طمع و تملق قدرتمندان بر خود چیره شوید. در یک عبارت تقوي را تمـرین کنیـد و سـاده   
که چند روزي از یک یا دو وعده غذاي لذیذ اجتناب و در برابر گرسنگی مقاومـت کنیـد. برخـی از     تمرین این

حتند برخیزید و به مطالعه کتب معنوي روي آوریـد، آنگـاه حـس    هاي شب را که دیگران در بستر استرا نیمه
تر شده است. آنان که وجدانی آلوده به قـدرت و  خواهید کرد که وجدان شما براي شناخت و درك آن شفاف

  باشند.  نگرند، دشمنان حرفه مقدس وکالت میثروت دارند از فطرت آلوده به امور می
  

  با ستم در ستیزم
کند که با ستم در مبارزه است. البته اشتباه نکنید خوي وکیـل  ر معرفی خود افتخار میوکیل دادگستري د

آزارد. هـا او را مـی   صالح ستیزه جویی نیست، ولی در مقابل ستمگري حساس است. تضییع حقوق انسـان 
 باشد کـه وکیل دادگستري باید در مبارزه هم غالب شود و هم مغلوب و این همان تمرین تزکیه نفس می

به آن اشاره کردیم. وکیل اگر در این مبارزه سخت موفق نشود باید از ورود به میـدان وکالـت خـودداري    
نماید. اگر وکیل دادگستري براي این مبارزه عزم راسخ و قدرت کافی نداشته باشـد، چـه بسـا در مقابـل     

  گردد. خصم موکل خود مرعوب می
مغلوب؟ آن کس که غالب است مغلوب نیست و آن  این کدام مبارزه است که هم باید غالب شد وهم  

اي است  شود غالب نیست. در هر مبارزه الاقل دو تن در برابر یکدیگرند این چه مبارزهکس که مغلوب می
گردد و خود مغلوب؟ آري در این میـدان دوتـن، دو   که وکیل دادگستري در آن شرکت داردخود غالب می

جنگـد و در ایـن   هایه مستقر در یک تن. وکیل دادگستري با خـود مـی  جنگند، النمبارزه براي یکدیگر می
  گردد. دهد و بر خود پیروز میمبارزه خود را شکست می

اي از دو شخصیت است: شخصیت حیوانی با خوي درندگی حیوان، هر حیـوانی را کـه    انسان آمیخته  
قدرتمند. البته در این شخصـیت،   خورد، همچون شیري وحشی ودرد و میتر از خود ببیند او را میضعیف

گیرد تا بار دیگر که گرسنه شود و بین دو حیوان درنده برتر از انسان است؛ زیرا چون شیر سیر شد آرام می
گرسنگی شیر، حیوانات ضعیف در امان هستند، ولی انسـان هرگـز از کسـب قـدرت وجمـع ثـروت سـیر        

ها با یکدیگر  کند. تمام نزاع انسانیاردها او را سیر نمیدزدد. این میلیارد میلشود و به قدر حاجت نمی نمی
  پذیرد. با انگیزه طمع کاري و زیاده خواهی است که هرگز پایان نمی

اما شخصیت دوم انسان شخصیت معنوي، اخالقی و رحمانی او است. وجود انسان همواره بـین ایـن     
دو نفس، نفس اماره که انسان را امر به  نامند.دو شخصیت مبارزه است. این شخصیت انسانی را نفس می

باشند و نفس اماره را کند و نفس دیگر نفس لوامه. که این دو نفس با یکدیگر در ستیز میبدي و ظلم می
نماید و آنگاه که در این مبارزه سخت، نفس لوامه نفس اماره را متوقف کند، انسان به مالمت و تقبیح می

  نامند. ن را نفس مطمئنه میگردد و آنفسی واحد تبدیل می
گویند. شما از هم اکنـون کـه   واقعاً مبارزه با خود سخت است و به همین لحاظ به آن جهاد اکبر می  

اید، در این مبارزه تمرین کنید. پیروزي در ایـن مبـارزه    کارآموزي در حرفه وکالت دادگستري را آغاز کرده
گرایی شما را شـفاف و عـاري از    کند فطرت حقپاك میشما و فطرت حق بین شما را از هر نوع آلودگی 
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یابید و اگر براي تفویض وکالت به شـما مراجعـه کردنـد    نماید و حق را به سهولت میهر نوع تیرگی می
کننده باشـد بـه سـهولت حـق     حتی اگر ظواهر و اسناد، حاصل از ضعف نفس انسانی دیگر به نفع مراجعه

دهید و از پذیرفتن وکالـت چنـین شخصـی خویشـتنداري     تشخیص می هاي این ظواهر را پنهان در الیه
اي در خور توجه داشته باشد و اگرچه با تکیه بر ظواهر پیـروزي در دعـوي    الوکالهکنید، اگر چه به حق می

طلبد. آیا چنین شجاعت اخالقـی را در  قطعی باشد ورود به میدان مبارزه، فداکاري و از خود گذشتگی می
باشید؟ کسانی از وکالي دادگستري بودنـد کـه بـا وجـود     ید؟ آیا به ایمان به حق مسلح میخود سراغ دار

خواسـتند، خـدایا   یقین به حقانیت موکل هنگام قبول وکالت در خلوت خود رو به آسمان از حق تعالی می
قـدم  کنم. چـون معت ام، من تالش خود را می اگر قبول این دعوي بر خالف حقی باشد که من احراز کرده

موکل حق دارد، ولی تو که از حق آگاهی، اگر پذیرفتن این وکالت برخالف حق است، من راضی هسـتم  
  که در دعوي مغلوب شوم. 

اي بـراي ورود بـه میـدان سـتیز      و چون با موفقیت خارج شدي از جهاد با نفس خود؛ آماده  
مجهز به فطرت حق بین  اند. وکیل پیروز در آن میدان، باکسانی که به حق موکل تو تعدي کرده

و مسلح به سالح ایمان و علم، علم به قانون، قانونی که مغایر با مفهوم واقعی حـق نباشـد، در   
مبارزه با ستم و هر ستمکاري یقیناً موفق است. زیرا او با فراگرفتن علم و برحسب فطرت الهی 

الی از هـیچ سـتمگري   شناسد و با توکل به حق و حق تع خود، ستم و ستمگر و ستم دیده را می
ها و  هراسد، اگرچه ستمگران با او به خصومت برخیزند و علیه وکالت دادگستري در مصاحبهنمی

آینـد کـه از اسـتقالل وکالـت     هاي ساختگی تبلیغ کنند و درصدد تصویب مقرراتی بر در داستان
  دادگستري اثري باقی نگذارند. 

اي  اوز ستمگر به حقوق موکل است، صحنهدعوي همان ستیز است و دعوي بازسازي صحنه تج  
که موکل به لحاظ ضعف در دفاع نتوانست مانع تجاوز ستمگر و موفق به استیفاي حقوق خود گردد. 

ایسـتد.  در دادرسی وکیل دادگستري با بهره از قدرت علمی و معنـوي خـود در برابـر متجـاوز مـی     
شـوند از  ماید. متجـاوزان خشـمگین مـی   متجاوزي که قصد دارد در دادرسی، تجاوز خود را توجیه ن

داند و راه مقابله با آن را نیـز  مداخله وکالي دادگستري در دادرسی، وکیلی که تعریف تجاوز را می
  آموخته است. 

شـود و بـا در   آموزد و در مرحله کارآموزي از فن دفاع آگاه میوکیل علم دفاع را از اساتید حقوق می  
هاي وکالي دادگسـتري و تمـرین و تمـرین بـه هنـر دفـاع مجهـز         کانوندست داشتن پروانه وکالت از 

دهد که این  گردد. در هنر دفاع است که وکیل دادگستري مظلومیت موکل خود را به روشنی نشان می می
خود جزیی از ستیز با ستم است. وکیل دادگستري هنرمند با مدیریت دعوي، قاضی مشتاق حقیقت را نیز 

  کند. ا خودهمراه میدر حفظ حقوق موکل ب
کارآموزان عزیز شما در ابتداي این راه هستید، ستیز با نفس را تمرین کنید تا هر مبارزه دیگـري بـر     

ر حاصل تعلیم نسل پیشین وکالت هستیم و وظیفه داریـم حقـایق را بـه     شما آسان گردد. ما وکالي معم
و وکالت دادگستري به ستیز برخیزند. شما نیز شما بگوییم، هرچند بدخواهان وکالت را خوش نیاید و با ما 

نشینید و ستیز با سـتم را بـه وکـالي    چون راه مبارزه را آموختید و لذت آن را حس کردید، یقیناً آرام نمی
  پس از نسل خود خواهید آموخت. 
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  استوارم به سوگند خویش
دانـم کـه   پایان است. مـی وقت من در تقدیم عرایض خود راجع به اخالق حرفه وکالت دادگستري رو به 

پـذیرد و وکیلـی کـه    اید. زیرا بحث راجع به تکالیف اخالقی و ایمانی وکالت هرگز پایان نمی خسته نشده
هـاي اخالقـی    داند نه شغل و تنها وسیله امرار معاش، همواره مشتاق شنیدن توصـیه وکالت را رسالت می

ایـد.   قدیمی، نکات ایمانی را استخراج فرمودهاست. مطمئن هستم شما کارآموزان عزیز از خالل عرایض ت
ترین نکته اساسی در حرفه وکالت و ضامن حفظ سالمت ایمانی وکیل دادگستري استواري او اسـت   مهم

کند وکیـل را  بند مینماید و نیز پایدر سوگند خویش؛ که سوگند، وکیل را در عزم خود استوار و راسخ می
ثیقه سوگند خویش قرار داده است. ولی چـون امـروز در باشـگاه    در حفظ شأن وکالت که شرف خود را و

گرددکه در اختبار کارآموزي موفق کانون وکالي دادگستري اصفهان مراسم تحلیف کارآموزانی برگزار می
اند و از من دعوت شده که در آن جلسه به تفصیل، در حد  شده و خود را آماده ورود به حرفه وکالت نموده

ن اختصاص داده شده، راجع به نقش سوگند در وکالت دادگستري عرایضی تقـدیم نمـایم،   زمانی که به م
  نمایم. ادامه عرایض خود را به آن جلسه موکول می

کنم از اسوه عالم انسانیت از در پایان عرایض این جلسه بار دیگر به مناسبت ماه مبارك رجب یاد می  
م که معروف به داشتن صفات متضاد است، داراي قوه جاذبه و السال موالي یکتا پرستان، امیر مؤمنان علیه

داراي قدرت دافعه. او نه تنها مقتداي وکالي مسلمان است، حتی اگر وکیل مدافع مسلمان نیز نباشد امـا  
ولی مسلمین را بشناسد، به او اقتدا خواهد نمود. توجه فرمایید به صفات متضاد وکیل دادگستري کـه پـر   

  ». وکالت دادگستري در پنجاه سخن«اي به نام  از صفات موال، از نوشته رنگ استقویی کم
  

  اوصاف متفاوت
اي است از وجوه گوناگون. چه بسا جمع این وجوه در یک انسان و دریک زمان  وکالت دادگستري آمیخته

ا سخت دشوار باشد. وکیل دادگستري باید عالم باشد و اظهار فضـل نکنـد. بایـد فـروتن باشـد و خـود ر      
بیان باشد و تملق نگوید. باید حرمت نگهدارد اما نه به خواري. باید شجاع باشد مقدار نسازد. باید خوش بی

نه به گستاخی. باید در شدت خشم، مالیمت نشان دهد، با دردي در درون، چهره رنـج بـه خـود نگیـرد،     
ا نه به اهانـت و ناسـزاگویی. در   کند متجاوز را اممد است، اما نه سرافکنده. او دفع میعتوکیل مدیون و م
  ادبی. ایستد، اما نه با غرور و خودخواهی و بیبرابر ناروا می

فروشد و نباید وکیل دادگستري مانند همگان نیازمند مال است براي زندگی، ولی خود را به مال نمی  
یـاز بـه تـالش دارد و    ستاند و باید بگیرد، ولی نه به مزدوري. وکیـل ن بفروشد. براي ارائه خدمت مزد می

چه بزرگان  جویاي کار است، نه به سوداگري و دریوزگی. با سرمایه عمر و دانش خود حق دارد بخواهد آن
  زحمت و در زمانی کوتاه و یک شبه. دارند اما نه بی

کنـد.  جـویی بـر او غلبـه نمـی    خیزد، اما هرگز خوي ستیزهوکیل دادگستري با متجاوز به ستیز بر می  
شـود. بـا   نگرد، ولی هرگز به سختی قانون مبتال نمیر حرفه خود با نگاه قانون به وظیفه خود میوکیل د

گوید ولـی عواطـف انسـانی و زبـان لطـف را بـه       سنجد و با زبان منطق سخن میمعیار عقل امور را می
وستی از حقوق سپارد. او در مقام دعوي و دفاع به جد استوار است ولی در مقام مراودت و دفراموشی نمی

  گذرد. خود می
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  n کیا امید عارف
  

به » حاکمیت قانون وکرامت انسانی در اندیشه لون فولر«اي با عنوان  مدرسه حقوق مقاله 101در شماره 
قلم اینجانب به چاپ رسید که بخشی از آن به بررسی حاکمیت قانون در اندیشه این فیلسـوف انگلیسـی   

هـا نگـاه    آن مقاله اشاره نموده بودم که فولر به حقوق بـه عنـوان نظـامی بـه نـرم      زبان پرداخته بود. در
به صورت خاص حقـوق در نظـر وي    1گذاران بود.  کرد؛ بلکه حقوق در نظر وي فعالیت بشري قانون نمی

دهد، فولر از روابط اخالقـی  ساز و کاري است که اعمال انسانی را به واسطه قوانین مورد قضاوت قرار می
کند که زمینه قضاوت اعمال انسانی توسط ساز و کـار  گذاران و شهروندان صحبت می و عملی بین قانون
گذاران به  شود که قانونکند که این رویه تنها هنگامی موفق میوي بحث می 2کنند. قانون را فراهم می

یـل فـولر در مـورد    گذاري احترام بگذارند. این هشت اصـل شـالوده تحل   هشت اصل حاکم بر رویه قانون
  و عبارتند از:  3حاکمیت قانون هستند. 
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  قوانین نباید تکلیف ماالیطاق بکنند.  8. سهولت: 5
  قوانین نباید به سادگی تغییر کنند.  9. ثبات: 6

                                                           
n ،وکیل پایه یک دادگستري. پژوهشگر دکتري حقوق عمومی 

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 

available at: http: //ssrn. com/abstract=1615010.  
4. Generality 
5. publicity 
6. Clarity 
7. Consistency 
8. Feasibility 
9. Constancy 
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  قوانین نباید عطف به ماسبق شوند.  1. ناظر به آینده بودن: 7
  ده اجرا شود. اي که نوشته شده و مورد نظر بو گونه قانون باید به 2. تطابق و تجانس: 8

ارزش درونی «نماید. اوالً وي اصول خود را فولر در مورد این اصول و نکات مواردي را نیز مطرح می  
نامگذاي کرده و نیت وي از این نامگذاري این بوده است که موارد مذکور تنها شرایط الزم براي  3»قانون

  باشند. کارایی یک نظام حقوقی نیستند؛ بلکه الزامات اخالقی نیز می
آورنـد و آن را عملـی   ثانیاً فولر معتقد است که این اصول شرایطی هستند که یک قـانون را بـه وجـود مـی      
کنند به عبارت دیگر مصوباتی که فاصله زیادي از این اصول دارند قوانین بدي نیستند؛ بلکه اصالً قـانون بـه    می

اي توصیف کرده است که بـا حقـوق طبیعـی     بیعی رویهآیند. ثالثاً وي این اصول را با عنوان حقوق طحساب نمی
هاي اخالقی براي محتواي قوانین قائل است ولی حقوق طبیعی  ماهوي متفاوت است. حقوق ماهوي محدودیت

رابعاً فولر مـدعی اسـت نظـامی     4اي مقتضی محدود کردن طرق ایجاد و اجراي قواعد حاکم بر رفتار است.  رویه
در نتیجه از نظر وي قوانین طبیعی مـاهوي بـه   5دهد. حتماً کرامت انسانی را ارتقا می که اصول او را رعایت کند

  اي در یک نظام حقوقی قابل حصول هستند.   سهولت و از طریق شرایط و الزامات رویه
این مقدمه را بیان نمودم تا ضمن آشنایی با اندیشه لون فولر با حاکمیت قانون به این مطلب برسـم    

صوصیات اصلی نوشته فولر درمورد حاکمیت قانون اهمیت خاصی است که وي براي وکـال  که یکی از خ
دانان نقش بسیار مهمی در حفاظت از هشت اصـل وي   قائل شده است. فولر معتقد بود که وکال و حقوق

  شود. هاي اجراي آن می برعهده دارند که در نهایت منجر به ایجاد هماهنگی بین قانون و رویه
شود که مردم سعی دارند که اعمال خود را درتطابق با قانون عقیده فولر قانون درهر جایی ظاهر می اول، به  

قرار دهند. قوانین دولتی تنها یک زمینه حقوقی است. یک انجمن خصوصی و یا یک جامعه خصوصـی کوچـک   
گـذاري اسـت. یـک     هم اگر بخواهد به واسطه قوانین خاصی به حیات خودش ادامه دهد عملش نوعی از قانون

قرارداد خصوصی بین دو طرف آن هم نوعی وضع قانون است چرا که درآن طرفین شرایطی براي هماهنگی بـا  
کنـد  اند. درنتیجه، زمانی که فولر درمـورد قـرارداد قـانونی صـحبت مـی      داد و رفع اختالفات قائل شدهاصول قرار

شوند ست بلکه قوانینی که به واسطه قرارداد هم ایجاد میمنظورش تنها قوانین منجر به ایجاد واجراي قرارداد نی
  گراي حقوقی است تا یک آمارگر.  گیرند، از این منظر فولربیشتر یک کثرتدراین دسته قرار می

کننـد  کند که داشتن قوانینی که هشت اصـل وي را رعایـت مـی   دوم، فولر بر این موضوع تأکید می  
کار  ،نویس قانوندهند، کار بسیار مشکلی است. تهیه پیشش میودرعین حال اهداف دیگري را هم پوش

اي خاصی است. فـولر بـه درسـتی ایـن موضـوع را بـا        اي نیست و نیازمند تربیت تخصصی و حرفه ساده
ها، سالیق، نیازهـا و بودجـه مشـتریان را درنظـر      کند که باید ایدههاي یک معمار طراح قیاس می مهارت

دان، وکیل و  ها بیان کنند. براي فولر یک حقوق ها و نقشه اي از طرح رت مجموعهها را به صو گرفته و آن
گـذاران فهـم نیازهـاي     به همین منوال، کار قانون 6گذار به منزله طراح ساختارهاي اجتماعی است. قانون

                                                           
1. Prospectivity 
2. congruence 
3. Inner morality of law.  
4. Fuller,The morality of law,p. 97.  
5. Lon L. Fuller: a reply to professors Cohen and dworkin, in: 10 villanova law rewiew,p. p655-665.  
6. See Lon L. Fuller,‘The Lawyer as an Architect of Social Structure’, in The Principles of Social 

Order, p. 269.  
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ي هـم  ها را به بنـدهاي قـرارداد   توان آنها به قوانین است. درهمین راستا می پیچیده انسان و ترجمه آن
  تشبیه نمود که طرفین را قادر میکند که کار و زندگی خود را با حداقل اختالف صورت دهند. 

کننـد، بـه عنـوان    دانان به عنوان طراحان ساختار اجتماعی عمل می سوم، هنگامی که وکال و حقوق  
نوان نتیجـه دو  دهند. این نکته به عگذاران عمل کرده و اصول را درتعریف حاکمیت قانون قرار می قانون

شـود.  گذاري دربسیاري از سطوح اجتماعی وبه غیر از دولت انجام مـی  کند. قانونمورد قبلی نمود پیدا می
دهنـد، وضـع قـانون صـورت     درحقیقت هنگامی که افراد اعمال خود را درمعرض حاکمیت قانون قرار می

ن گردد، الزامات اداري و اجرایی باشد و گذار تعیی که قانون توسط قانون گرفته است. درنتیجه، سواي از این
  االجرا است. یا توافقی باشد که توسط دوطرف صورت گرفته باشد درهر صورت الزم

هـاي تجـاري    اگرچه فولر بر این نکته تأکید نکرده است، این حقیقت که وکالي خصوصی در رویـه   
ـ    تعیین ذیر اسـت. حاکمیـت قـانون همیشـه     کننده میزان زیادي از قوانین اجتماع مـدنی هسـتند، انکارناپ

گذاران یکـی از عناصـر جبرانـی     کند قانونگونه که توکویل اذعان می دانان است و همان حاکمیت حقوق
گذاران به عنوان واسـطه   دهند. نقش قانوندولت هستند که قدرت دولت را با تشریفات قانونی انتقال می

ت دارد. این نقش به هرروي جنبه مثبتی ندارد؛ چرا که بین شهروندان و دولت به میزان بسیار زیادي اهمی
اننـد قـدرت   توکنند میدانان و یا همان وکالیی که درجهت منافع بخش خصوصی قدرتمند کار می حقوق

رسـد کـه حاکمیـت قـانون     خود را برشهروندان دیگر و به صورت ناعادالنه اعمال نماینـد. بـه نظـر مـی    
وان درآن اصول کامالً سالم و مسـتقل را اعمـال نمـود و نقـص از     تموضوعی است که به هیچ روي نمی

کند واین مورد را درنظریـه حقـوقی خـود انعکـاس داده     اصول ذاتی آن است. فولر براین مسأله تأکید می
است که این کار وي شایسته تقدیر اسـت. دیگـر فالسـفه حقـوقی معمـوالً مـوارد را از دیـدگاه قضـات         

ونالد دورکین فلسفه حقوقی را به عنوان بخشی از قضـاوت  رنند (به عنوان مثال بیهاي کیفري می پرونده
هاي متفاوت دیگـري هـم قابـل ذکـر هسـتند ازجملـه        ). دیدگاه1بیندومقدمه هرگونه تصمیم حقوقی می

هاي اخیر توسط جرمی والدرون اتخـاذ شـده اسـت و یـا      گذاران که در سال هاي قانون توان به دیدگاه می
ها ما واقعاً ملزم بـه اجـراي قـانون     هاي فلسفی هم اشاره کرد. ازدیدگاه این آنارشیست نارشیستدیدگاه آ

نیستیم و این دیدگاهی است که توسط برخی مردم عادي هم اتخاذ شده است. فولر تنها فردي است کـه  
  دانان در فهم ما از قانون بسیار مهم است.  کند نقش وکال و حقوقاذعان می

کـه، وي بـه دیگـر نقـش مهـم و       اند، اشاره کنم. اول این اید به دونکته که از نظر فولر دور ماندهدراین جا ب  
تـوجهی نمـوده اسـت. ایـن      دانان که همان تفسیر و مشاوره درمورد معناي قانون است، بی حیاتی وکال و حقوق

کنندگان و تابعـان   ن، کنترلتوجهی مایه تأسف است؛ چرا که درنقطه مقابل وي شهروندان را به عنوان مفسرا بی
هاي مدرن بسیار پیچیده است و در بسیاري موارد براي مردم عادي قابل فهم  قانون برشمرده است. قانون دولت

دهد و همان تبعیت از قانون خـود انگیختـه و مـد    دان کسی است که الزامات قانون را توضیح می نیست. حقوق
ت خاص همین وظیفه را دربسیاري از کشورها بر عهـده دارنـد: بـه یـک     دهد. وکال به صورنظر فولر را ارتقا می

ها به  هاي یکسان و شیوه تجزیه و تحلیل یکسانی درآموزش آن دیده و کمابیش کتاب زبان واحد حقوقی آموزش
نامیـده  » شـیوه تفکـر یـک وکیـل    «کاربرده شده است. این چیزي است که درمدارس حقوق آمریکا به عنـوان  

  که این موارد شروط مادي قوانین ضمنی هستند.   این شود؛ ضمن می
                                                           

1. Ronald Dworkin, Law’s Empire (1986), p. 90.  
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کنـد. دردهـه گذشـته    اهمیت مشاور حقوقی به ویژه در ایاالت متحده و در دهه گذشته نمود پیدا می  
ایم. مورد دیگري کـه الزم بـه ذکراسـت     ها از جمله رسوایی بزرگ انرون بوده شاهد رسوایی مالی شرکت

ل شکنجه درزندان ابوغریب بوده است. درمورد اخیر، وکالي دولتی که رسوایی دولت آمریکا درمورد اعما
رحمانه بـازجویی  هاي بی جمهوري را برعهده داشتند، نقدهاي بسیار مبهمی بر تکنیک نقش مشاور رئیس

هـاي مـالی هـم     معنی بود. درمورد رسواییدراین زندان نوشتند که به زعم بسیاري مشکوك ویا حتی بی
هایی این معامالت مشکوك را توجیه نمودند. درتمام این موارد، نقـش وکیـل    طی نوشتهبسیاري از وکال 

مدافع به نوعی برنقش مشاور پیشی گرفته است. اگرچه فولر یکی از اولین کسانی است که بین مشـاور و  
مدافع تمایز قائل شده است، اما به وضوح تصریح نکرده است که نقش یک مشاور مستقل براي حاکمیت 

  انون ضروري است. ق
گرداند. به موجب این اصل قانون باید بـه صـورتی کـه    به اصل تجانس فولر باز می این مسأله ما را  

ها و قـانونی کـه    نوشته شده اجرایی گردد. این موضوع به صورت تجانس بین قانون نوشته شده در کتاب
ش وکال به عنـوان مشـاوران، فـولر ایـن     یابد. با درنظر نگرفتن نقدر زندگی روزمره جریان دارد، نمود می

تري از تجانس بدهد. نویسـندگانی کـه درمـورد     تر و ملموس شانس را ازدست داده است که توضیح عینی
نویسند، معموالً تجانس را به عنوان الزامی براي قضات، پلیس و دیگر عوامل اجرایـی  حاکمیت قانون می

تواننـد و نبایـد هـر چیـزي را کنتـرل کننـد. تجـانس بـین         گیرند. درجامعه مدرن، مقامات نمیدرنظر می
افتـد کـه وکـال    هاي نظارتی تنها زمانی اتفاق می ها و بازارهاي بزرگ و رویه هاي تجاري در شرکت رویه

  نقش خود به عنوان مشاور را انجام داده و خالء موجود را پر کنند. 
کند در راستاي فهم تجانس بسـیار  اد میچه که فولر پیشنه یک رویه حقوقی وکیل ـ محور مانند آن   

شخصه وقعـی بـر ایـن مـاجرا     الکند درنتیجه براي حاکمیت قانون ضروري است اما فولر بخوب عمل می
  نگذاشته است. 

پـردازیم،  که، هنگامی که به فهم اندیشه فولر درمورد مرکزیت وکال در حاکمیت قـانون مـی   دوم این  
اي است که فولر اصالً بـه   شود. اما این نکتهتر میان قیمت واضحاهمیت دسترسی به خدمات حقوقی ارز

آن توجهی نکرده است. حقیقت این است که هیچ فیلسوفی درزمینه حقوق به این مسأله به عنوان یکـی  
از شروط اصلی حاکمیت قانون توجه نکرده است. الزم به ذکر است که میزان استقالل فرد ویـا سـازمان   

  تقیم با این موضوع درارتباط است. مسهم به صورت غیر
متأسفانه، دسترسی به خدمات حقوقی ارتباط قابل توجهی با سطح درآمد و توزیع ناعادالنـه خـدمات     

تواننـد  توانند هزینه وکیل را بدهند خـدمات وي را دارنـد وکسـانی کـه نمـی     حقوقی دارد. کسانی که می
براین دو شرط محتمالً براي حاکمیت قـانون وجـود   ازسیستم حمایتی حاکمیت قانون مستثنی هستند. بنا

خواهد داشت، استقالل فرد ویا سازمان (استقالل درتشخیص مصلحت حقوقی) و وجود خدمات حقـوقی.  
دهد که حاکمیـت قـانون بـه    این دوشرط به نوعی با یگدیگر درتناقض هستند که این موضوع نشان می

بـوده اسـت تنهـا     1»زندگی کاري یک وکیل«لر درعبارت اي که مدنظر فو گونه صورت تمام و کمال و به
  درحد یک ایده گذرا باقی مانده است. 

  
                                                           

1. The life work of the lawyer.  
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  nnمحمدي  دامی، nفرهاد فرخی 

  
  چکیده

باشد. ولی به مـرور   قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیه می
انـد. از   مواد این قانون، قوانینی بـه تصـویب رسـیده    زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با

باشد. مقـرّرات ثبتـی هرچنـد در راسـتاي      هاي آن می نامه این قوانین قانون ثبت و آیین  جمله
انـد.   اند، ولی موادي از قـانون مـدنی را تحـت تـأثیر قـرار داده      قانون مدنی به تصویب رسیده

امنیت قضایی، عدالت و   تحقق سه هدف عمده گذار به این نتیجه رسیده است که براي قانون
هاي دولتی که در راستاي نیاز آحاد جامعه است؛ بایسـتی بـا تصـویب مقرراتـی      اعمال برنامه

هاي ثبتی و  مطلق را محدود کند. در نوشته  همچون مقررات ثبتی، اصل آزادي حاکمیت اراده
اند و یا در مواردي از  اره قرار گرفتهمدنی این موارد به طور پراکنده، مختصر و ناقص مورد اش

ي مقـررات   دانان به دور مانده است. انسجام این مطالب به مشخص شدن فلسـفه  نظر حقوق
گذار، روح مقررات ثبتی و اهمیت اعمال  کند، به طوري که هدف قانون ثبتی کمک شایانی می
رات و اجـراي آن در  شود؛ تا شاهد هرچه بهتر تفسیر شدن ایـن مقـرّ   آن در جامعه روشن می

هاي ثبتی و مدنی در این مورد و بررسی مقررات ثبتـی   ي نوشته مراجع قضایی باشیم. مطالعه
رساند که، مقررات ثبتی در دو بعد ماهوي و شکلی، مواد  و قانون مدنی ما را به این نتیجه می

. مثـال بـارز   اند قانون مدنی را در مواردي نسخ کرده، تخصیص زده است و یا مکمل آن بوده
آن مواد مربوط به عقد رهن است؛ از قبیل: اصل تجزیه ناپذیري مـورد رهـن، وکیـل شـدن     
مرتهن در فروش مورد رهن، قبض عین مرهونه، اعراض از رهن، قابلیت جمع تملـک عـین   

  مرهونه با سایر اموال راهن.

رات ثبتی، تأثیر ماهوي، تأثیر شکلی، ثواژگان کلیدي:    بت.قانون مدنی، مقرَ
  

  مقدمه
در جامعه امروزي که اقتصاد گسترش یافته و معامالتی مثل وام دادن در سـطح بـاالیی افـزایش یافتـه،     

کننـد، و بـدین    دهند بیشتر به استفاده از عقد رهن تمایل پیدا میمردم براي حفظ اموالی که به قرض می
فعلی است. به همین خاطر باتوجه  ها در جامعه اقتصادي و حقوقی ترین عقد ترتیب رهن یکی از کاربردي

به مقتضیات زمان و در عمل براي رسیدن به اهدافی شاهد یک سري از تغییراتی در آثار ایـن عقـد کـه،    

                                                           
n کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستري. 
nn کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستري. 
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ریشه در فقه امامیه دارد، هستیم. در این مقال به تأثیراتی که بر مقررات عقد رهن در قانون مدنی ایجـاد  
و چه در قالب سیر تحول در نسخ و احیاء مواد قانون مـدنی،  شده چه در قالب نسخ و چه در قالب تکمیل 

  گردد.  اشاره می
  

  فصل اول: موارد نسخ باب رهن قانون مدنی با مقررات ثبتی
  قانون مدنی: قبض عین مرهونه 772ماده  :بخش اول

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا بـه تصـرف کسـی کـه بـین طـرفین معـین        «در این ماده آمده که: 
  ...». ردد، داده شود گ می

گیرد. البته در فقه امامیه در مورد قبض مورد رهن در عقد رهن سه نظـر   این ماده از فقه امامیه نشأت می
  وجود دارد: 

دانند، یعنی تا زمانی که ایجاب، قبول و قبض  آن میشرط صحت الف) مشهور فقها قبض را در عقد رهن 
سوره  283ها آیه  شود. دلیل آن نشده و آثار آن جاري نمیدر کنار هم قرار نگیرند، عقد رهن محقق 

اي اهل ایمان اگر به قرض و نسیه معامله کردید تـا زمـانی معـین آن را     «بقره است؛ با این ترجمه: 
و ان کنتم «ي بعدي آن آورده  و آیه...» بنویسید و بایست نویسنده درستکاري معامله شما را بنویسد 

و حدیث محمد بن قیس از امام باقر(ع) که نقـل کـرده   » تباً فرهان مقبوضهعلی سفر و لم تجدوا کا
ا«است:  اي از فقها معتقد بر این هستند که ایـن امـر در بـین فقهـا      حتی عده1». ال رهن اال مقبوضًً

  اجماعی است، با این عبارت: 
  2». و القبض شرط فی صحه الرهن، فان لم یقبض لم ینعقد الرهن باالجماع«

باشد و به تعبیـر دیگـر قـبض     رهن می شرط لزومی از فقها قائل به این هستند که قبض، بعضب) 
باشد. یعنی سبب لزوم، مرکب است از دو چیـز: یکـی ایجـاب و     السبب براي لزوم رهن می جزء

قبول، دیگري قبض. بنابراین قبل از قبض، عقد رهن از طـرف راهـن نیـز جـایز اسـت و الزم      
جاب و قبول انجام گرفت ولی هنوز مال مرهون بـه قـبض مـرتهن داده    باشد. یعنی اگر ای نمی

چه به قبض مرتهن داده شود رهن از طرف راهن  تواند آن را بر هم بزند و چنان نشده، راهن می
گردد. دلیل این گروه بر نظر خود این است که هرچند بدون قبض مال مرهون، تصور  الزم می

مشکل است ولی این اشکال نباید موجب عدم وقوع عقـد   رهن و ایجاد وثیقه براي دین راهن
شده و از مرتهن حق تقاضاي قبض را سلب کند. در عقد عاریه عدم تسلیم مالی کـه موضـوع   

که تصور موجودیت عاریه هم بدون قبض مالی که  گردد؛ حال آن عقد است موجب بطالن نمی
هد بود. به عالوه اگـر قـبض مـال    مورد معامله بوده است تصور مشکل و بلکه غیر معقولی خوا

مرهون شرط صحت عقد قرار داده شود دیگر جواز عدم استمرار آن، مورد نخواهد داشت؛ زیـرا  
ممکن خواهـد بـود،   اگر فرض حصول وثیقه بدون قبض ممکن نباشد بدون استمرار آن نیز غیر

                                                           
ه، مصـحح   .1 بیـروت ، محمـد تقـی و علـی اصـغر مرواریـد     : محمد بن مکی عاملی، اللمعه الدمشقیه فی فقه االمامی ،

حدیث از محمد ابن قیس است که ایشان مشترك است بین ثقه . 129ق، ص ه 1410الدار اسالمیه،  ـ  راثدارالت
 توانیم روایت را موثق بدانیم. و ضعیف. بنابراین نمی

 .  224، ص 1 لد. ق، جـه1333سسه اعلمی بیروت، ؤم، بیروت، فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان  .2
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کـه وکالـت در    ایـن بنابراین اگر مرتهن بعد از قبض، عین مرهونه را به راهن رد نمایـد بـدون   
  1تصرف دهد باید رهن منفسخ فرض شود. 

ج) قول دیگر آن است که قبض، تأثیري در لزوم عقد رهن ندارد، بلکه رهن به وسیله ایجاب و قبول بـه  
  تواند آن را بر هم بزند.  شود و راهن نمی طور لزوم، محقق می

نـد، و بـر رد دالیـل گـروه اول     کن این گروه براي نظر خود به اصل عدم شرطیت قبض اسـتناد مـی    
باشد. ثانیاً آیه هم داللتش بر اشتراط قبض همانا از راه مفهوم وصـف   اند: اوالً سند روایت ضعیف می گفته

باشد. ثالثاً امر بـه قبضـی کـه از آیـه اسـتفاده       است، که مفهوم وصف نزد اکثر علماي اصول، حجت نمی
وجوب شرطی یعنی اشتراط قبض، استفاده شـود، بلکـه    شود، امر مولوي نیست تا قبض واجب باشد و می

کند. یعنی آیه در مقام این است که مـا را راهنمـایی    دهنده را بیان می امر ارشادي است و مصلحت قرض
ایـن   2که مبادا بدهکار، دین را انکار کند.  که کار را به گرفتن وثیقه و رهن، محکم کنید تا این کند به این
شود بـه ثبـت و نوشـتن     سوره بقره قابل برداشت است، چون ابتدا امر می 284و  283ت آیابه امر باتوجه 

شود که در قبال قـرض،   مورد قرض، در صورت نبودن نویسنده درستکار و در حین سفر بودن، توصیه می
  رهن به قبض داده شود. 

دانـان بـر    حقـوق  چه نظر مشهور فقها است و قانون مدنی هم آن را پذیرفته است و مشـهور  ولی آن  
  ، قبض شرط صحت در عقد رهن است. 3آنند

بنابر عرف جامعه حقوقی و مقررات ثبتی و سایر قوانین، قبض در رهن در این مقررات شـرط  مالحظه: 
باشد. شرط بودن قبض در عقد رهن در عمل با مشکالتی مواجه اسـت بـراي مثـال ایـن شـرط،       نمی

ترین وثیقه بانک در قبـال   کند. چون مهم اثر می ت اسنادي را بیاي مبتنی بر اعتبارا قراردادهاي وثیقه
دهد، کاالهایی است که از محل همین  کننده می اعتباري که به موجب قرارداد اسنادي به بازرگان وارد

اعتبار خریده خواهد شد. چون در موقع افتتاح اعتبار اسـنادي هنـوز کاالهـایی بـه مالکیـت بازرگـان       
تواند کاالي وارداتی را عمالً یا فرضـاً بـه قـبض     مده است، پس به طریق اولی او نمیکننده در نیا وارد

بانک دهد. در نتیجه عقد رهن به تعبیر قانون مدنی هنوز تکمیل نشده است. ممکن است گفته شـود  
شود و در نهایت قبض شرط صحت رهن (به معنی شرط ترتـب   که بدون قبض نیز عقد رهن واقع می

کننده، وکالت در قـبض مـال مرهونـه     توان ضمن قرارداد اعتبار اسنادي از وارد ابراین میاثر) است، بن
کنـد، زیـرا    دهنده را کـامالً تـأمین نمـی    (پس از ورود مال در مالکیت او) اخذ کرد. ولی این حقوق وام

د رهن شود برقراري حق تقدم به نفع مرتهن است و چون عق اي که عمالً از رهن می ترین استفاده مهم
کننده، بانک نخواهـد توانسـت از    شود، در صورت ورشکستگی بازرگان وارد تا قبل از قبض کامل نمی

گذار بـر   موضوع رهن استیفاي طلب کند. به خصوص که حق تقدم ناشی از رهن اثري است که قانون
  این قرارداد معین مترتب کرده است. 

                                                           
کتابفروشـی داوري،  ، قـم ، کالنتـر : وضه البهیه فی شرح اللمعـه الدمشـقیه، مصـحح   الدین بن علی عاملی، الر زین  .1

 . 66، ص4، جلدهـ. ق1410
ي  المکتبـه ، تهـران ، چـاپ سـوم  ، محمد تقی کشفی: محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه االمامیه، مصحح  .2

  .  196ص ، 2لدج، . قـه1387المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، 
مهـدي شـهیدي،   ؛ 415، ص2، ج 1384انتشـارات اسـالمیه،   ، ی، حقوق مدنی، چاپ هجدهم، تهـران حسن امام  .3

 . 86، ص1، ج 1384انتشارات مجد، ، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ چهارم، تهران
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ممکـن  یم مال به مرتهن در مواقعی مشکل و غیـر عالوه بر این جمع بین مالکیت منافع راهن و تسل  
چنین راهن از منافع آن استیفا ا هم در رهن مرتهن قرار داد و همتوان یک اتومبیل ر است مثالً چگونه می

  1و رانندگی کند؟
قانون مدنی بایستی توسط رویه  772دانان معتقدند که ماده  به دلیل وجود این مشکالت برخی حقوق  

ود. با این روش که، قبض عرفی پذیرفته شود. یعنـی قـبض را در مـواردي کـه مـرتهن      قضایی تعدیل ش
رسید دین و وام رسید، به مال خود خواهد رسید، محقق بدانیم. براي مثـال  اطمینان دارد که هر وقت سر

و آورد که مرتهن به طلب خود خواهد رسـید   ثبت رهن در دفاتر اسناد رسمی، این اطمینان را به وجود می
  2تواند مال مورد رهن را به دیگري انتقال دهد و یا از فروش آن شانه خالی کند.  راهن نمی

(در مقابل مادي) را پذیرفته و حتـی   3گذار نیز متوجه این نقص شده و در قوانینی قبض معنوي قانون  
ذیـالً بـه    داند. شود، قبض را چه معنوي و چه مادي شرط صحت عقد رهن نمی در مقرراتی که اشاره می

  شود:  این موارد اشاره می
شود، در این اسناد راجع به قبض و اقباض مورد رهن سخنی به  الف) در موردي که سند رسمی تنظیم می

آید و در واقع حالت وثوق از طریق گرفتن وثیقه در همان مرحله تنظیم سند رسمی تأمین  میان نمی
طـور کـه در    ن طلب او فک نخواهد شد. همـان شود و مرتهن مطمئن است که وثیقه بدون تأمی می

...» پس از تأمین حقوق طرف مقابل مراتـب را در دفتـر قیـد    «... قانون ثبت با این عبارت  69ماده 
بینی شده است، در واقع هدف از قبض که به آن اشاره شد با ثبت در دفترخانـه اسـناد    این امر پیش

  4شود.  رسمی محقق می
قبض رسـید و  «آمده است:  2/10/40هاي عمومی مصوب  مه قانونی تأسیس انبارنا تصویب 6ب) در ماده 

توان توأم یا جداگانه از طریق ظهر نویسی منتقل نمود، در صورت  برگ وثیقه انبارهاي عمومی را می
نویسـی بـه نفـع او شـده قـرار      نویسی برگ وثیقه، کاالي مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرظهر

  ». گیرنده منتقل خواهد شد نویسی قبض رسید، مالکیت کاال به انتقالصورت ظهرخواهد گرفت و در 
کشتی، مال منقول و رهن آن تـابع احکـام   «آورده که:  29/6/43قانون دریایی کشور مصوب  42ج) ماده 
وسیله سند رسمی باید  بهبرداري نیز  و یا کشتی آماده بهره قانون است. رهن کشتی در حال ساختاین 

  ...». گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست  صورت
مواردي که گفته شـد   بهقانون مدنی در مورد شرط صحت بودن قبض  772بنابراین حکم عام ماده   

قانون ثبـت اسـناد و امـالك بـه      34و  33که در مواد  محدود شده است. در مورد بحث نیز باتوجه به این

                                                           
 . 509، ص4 لد، ج1389شرکت سهامی انتشار، ، اي، چاپ ششم، تهران ناصرکاتوزیان، عقود معین اذنی و وثیقه  .1
 . 510ص، همان  .2
)در هر مـورد کـه وجـود سـند از شـروط      397ص ، به نظر دکتر جعفري لنگرودي (در کتاب محشی قانون مدنی  .3

 شود.  مقام قبض رهینه می رهن باشد آن سند قائم
عبـاس کریمـی،   ؛ 14، ص1384انتشارات گـنج دانـش،   ، تهران، محمد جعفرجعفري لنگرودي، رهن و صلح، چاپ چهارم  .4

همچنـین آقـاي لنگـرودي    . 17، ص1387، سـال  2، شماره 38، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره »دین رهن«
شـد؛   االیام در عقد رهن، وثوق در وثیقـه حاصـل نمـی   در قدیم«چنین آورده است:  370، ص 2حقوقی جلد  در دانشنامه

بخشد. عرف و رسم راجع بـه اقبـاض رهینـه را     یمنقول، وثوقی برتر ممگر به اقباض. اکنون در اسناد رسمی در وثایق غیر
 ».  القباله است و واقعیت نداردمتزلزل کرده و از بین برده است تا جایی که ذکر قبض و اقباض در سند، فقط رسم
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اي  عمل، دفاتر اسناد رسمی به نحوه قبض آن اشـاره قبض مورد رهن اشاره نشده و از طرف دیگر نیز در 
گذار و عـرف ثبتـی بـه ایـن نتیجـه       اند. در واقع قانون کنند و به طور ضمنی قبض حکمی را پذیرفته نمی

گذار از قبض مادي مورد رهن تأمین شده اسـت و نیـازي بـه آن     رسیده که با ثبت عقد رهن هدف قانون
و عرف ثبتی نسـخ   34و  33قانون مدنی به وسیله مواد  772عام ماده نیست. بنابراین در این مورد حکم 

ی شده و عموم آن در مواردي مثل رهن کشتی تخصیص خورده و در امور ثبت سـند و قـبض انبـار،    ئجز
  شود.  قبض به مفهوم مورد نظر در قانون مدنی اعمال نمی

رد آن در متن صریح قانون مـدنی  این امر به دلیل مصلحت جامعه امروزي در این موارد است که مو  
شود که از نظر مشهور فقها عدول شده است. از قبیل سن بلوغ و اجازه رشید بـاکره از ولـی    هم دیده می

باشد چرا که بنا به نظر مشهور فقها رشید بـاکره بـدون اذن ولـی     خود که بر خالف نظر مشهور فقها می
قانون مدنی رعایـت نشـده و از نظـر مشـهور      1043ماده  که این امر در 1تواند عقد نکاح منعقد نماید می

  عدول شده و نکاح رشید باکره را موقوف به اذن ولی نموده است. 
اي که باید بدان توجه داشت این است که در رهن اموال منقول همچنان نظر بـر بقـاي قـانون     نکته  

ر مورد اموال منقول با قبض باشد، چرا که حالت وثوق و اطمینان دمدنی در شرط صحت بودن قبض می
  گردد. محقق می

قانون مدنی بـوده و فقـط در مـوارد اسـتثنایی      772در نتیجه باید گفت اصل بر بقاي عمومات ماده   
  اشاره شده، منسوخ به نسخ جزیی گردیده است. 

  
  2قانون مدنی: وکالت مرتهن در استیفاي طلب از عین مرهونه 777بخش دوم: ماده 

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مـرتهن  «ین ترتیب است: عبارت ماده بد
را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب 

بـاالخره   خود را استیفاء کند؛ و نیز ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد، و
  3باشد.  نظر مشهور در فقه امامیه نیز چنین می». ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود

دانان مدنی در رابطه بـا   قانون ثبت اسناد و امالك دچار تغییراتی شده که حقوق 34این ماده باتوجه به ماده   
  پردازیم.   ها می به این دیدگاه 34ه این ماده دو دیدگاه عمده و متفاوت دارند که پس از ذکر عبارت ماد

در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت مذکور «قانون ثبت مقرر گردید:  34در ماده   
منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلـت مقـرر در   ) قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیر33در ماده (

از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسـط دفترخانـه    تواند سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می
شود، براي اقدام به فـروش   طور که از ظاهر ماده برداشت می همان...». کننده سند، درخواست کند  تنظیم

ي قسمت اجراي ثبت اقدام شـود و در مـورد دادن وکالـت و یـا اقـدام      مورد رهن بایستی صرفاً به وسیله
  ها عبارتی وجود ندارد. این در حالی بوده که قانون در مقام بیان است.  یر ارگانتوسط شخص حقیقی یا سا

                                                           
 .  116، ص 5، جلدپیشینزین الدین بن علی عاملی،   .1
هاي بانـک مرکـزي    قانون بودجه و بخشنامهاین بخش به لحاظ کاربردي نیز قابل تأمل است. این امر از مصوبات   .2

  آید. برمی
 . 127همان، ص  .3
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  جمع بین دو ماده :دیدگاه اول
قانون  777در رابطه با این دو ماده دکتر کاتوزیان معتقد است که به جاي قائل شدن به نسخ ضمنی ماده 

طور که در اصول فقه هم در وهله اول  نکرد. هما بایستی جمع بین دو مادهقانون ثبت،  34مدنی با ماده 
شود و درصورت عدم آن، سایر مـوارد از قبیـل نسـخ، تخصـیص و      سعی در جمع بین دو ماده و حکم می

شود. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح). ایشان به جاي نسخ معتقد است که به موجـب   غیره مطرح می
. ولی وکیل بودن مرتهن اشکالی ندارد، چرا که اوالً شود قانون ثبت فقط اختیار وکیل محدود می 34ماده 
قانون ثبت وکیل را از اقدام  34ناظر به امکان وکالت دادن به مرتهن براي فروش است، و ماده  777ماده 

هاي عمومی رجوع کنـد و ایـن دو حکـم از     کند که به مقام سازد و ناچار می خصوصی و فردي ممنوع می
وکالـت را لغـو    34کاهـد. ثانیـاً مـاده     رض ندارند و تنها از اختیار وکیـل مـی  حیث امکان وکالت دادن تعا

توانـد اقـداماتی را کـه بـا غبطـه       کند. زیرا وکیل در جریان فروش مال به وسیله مقامات عمومی می نمی
  موکل سازگار است، از اجراي ثبت یا دادگاه بخواهد. 

مانـد و نسـخ    قـانون مـدنی بـاقی مـی     777اده با این نظر جمع بین دو ماده صورت گرفته و آثار مـ   
کند بـه طـوري کـه     اي مرده تبدیل می شود. چرا که نسخ یک ماده آثار سویی دارد و ماده را به ماده نمی

  1گذار نیاز است.  کننده براي احیاي آن به تصویب دوباره قانون حتی با رفع حکم نسخ
کیل بودن مرتهن و اقدام به وکالت از سوي راهن بار به نظر ما در نظر ذکر شده دیگر ثمري بر و مالحظه:

نفع انجام دهـد و اقـدام بـه وکالـت او از      تواند به عنوان ذيشود او خود نیز چنین اقدامی را رأساً مینمی
طرف مدیون استبعاد اجرایی دارد. تالش براي امکان جمع بین دو ماده امري تحسین برانگیـز و مقبـول   

  !است اما به چه قیمتی؟
  

  ی قانون مدنیئدیدگاه دوم: نسخ جز
قانون مدنی درمورد اعیانی است که با سند رسـمی بـه    777مرحوم دکتر حسن امامی قائل به نسخ ماده 

ی این ماده است و باقی موارد مشـمول عمـوم قـانون    ئرهن گذارده شده است. در واقع معتقد به نسخ جز
  2مدنی است. 

ر نقد نظر دکتر کاتوزیان بر محدودیت وکالت آورده که، دلیلـی  دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي د  
قانون مدنی وجود ندارد، چرا که در فقه مخالفانی بر شرط وکالت فروش براي  777براي حفظ مفاد ماده 

راهن وجود دارد و در مسائل قضایی که با مال و جان وآبروي مردم در ارتباط است بایستی حاکم دخالت 
قانون مدنی بـه   777میل به این شرط در میان مردم نیز وجود نداشته است، بنابراین ماده کند و بنابراین 

رسد و مراجعه مرتهن و بستانکار شرطی، براي استیفاء حق  قانون ثبت منسوخ به نظر می 34موجب ماده 
  3خود، به ادارات ثبت ضروري است. 

 1364ست نظـر شـوراي نگهبـان در سـال     چه که قابل طرح ا البته در مقابل نظر دکتر لنگرودي آن  
باشد که عدم رعایت شرط وکالت در فروش عین مرهونه توسـط مـرتهن را خـالف مـوازین شـرعی       می

                                                           
 . 528، ص پیشینناصرکاتوزیان،   .1
 . 450، صپیشینحسن امامی،   .2
 . 83، صپیشینمحمد جعفر جعفري لنگرودي،   .3
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قانون ثبت، شوراي نگهبان بـدون توجـه بـه     34با اصالح ماده  1386تشخیص داده بود. هرچند در سال 
  ي فوق باشد. تواند دلیل بر تأیید نظریه این امر این ماده را تأیید و تنفیذ کرده است و این امر می

گذار از تصویب این ماده که همانا جلوگیري از  قانون ثبت و هدف قانون 34ولی باتوجه به ظاهر ماده   
دادند و در عوض در صـورت   ي سرمایه دارانی که در برابر پولی که به عنوان وام به مردم میسوءاستفاده

شدند؛ در صورت دادن وکالت به مرتهن براي انتقال آن  عدم پرداخت به موقع آن، مالک عین مرهونه می
مانـد، بنـابراین    قانون ثبت بیهوده و مهمل می 34گذار در مورد ماده  در صورت عدم اداء دین، اقدام قانون

ی بود و معامالت رهنی ثبـت  ئرسد که بایستی مطابق نظر مرحوم دکتر امامی قائل به نسخ جز به نظر می
گـذار بـا اجبـاري     قانون مدنی دانست. قانون 777و اسناد عادي را مشمول ماده  34شده را مشمول ماده 

کاهش اختالفات است و در رسیدن به  کردن ثبت امالك و اکثر اسناد به نوعی به دنبال نظم در جامعه و
باشد و به نـوعی قاعـده    بینی کرده است که مخالف اراده طرفین می این هدف یکسري تشریفات را پیش

آمره است. یکی از موارد همین مراجعه به مراجع ثبتی در فروش مورد رهـن اسـت و در ایـن مـورد نیـز      
ع مرتهن به مراجع ثبتـی نیـاز بـه داشـتن وکالـت      مأمورین اداري صرفاً حق مداخله خواهند داشت و رجو

ندارد، بلکه تنها راه وي رجوع به این مراجع است. ظاهر ماده نیز هرچند به اطالق، همه معامالت رهنـی  
  1بینی کرده است ولی وجود الفاظی مثل دفترخانه منصرف از معامالت رهنی با اسناد عادي است.  را پیش

  
  ج) نظریه مختار

که عدم رعایت شرط وکالت در فروش عـین  قانون مدنی و نظریه شوراي نگهبان  777ماده  با عنایت به
    مرهونه توسط مرتهن را خالف موازین شرعی تشخیص داده بود، اصل بر صحت و جـواز شـرط وکالـت

که خالف آن محـرز گـردد. تشـخیص ایـن اصـل و اسـتثنا بسـیار         مرتهن در اسناد رهنی است؛ مگر آن
 7ــ 7 بندموارد استثناء وارده به عنوان قدر متیقن بر اساس اند.  رخی توجهی به آن نکردهراهگشاست که ب

، و صدر ماده 2اسالمی شوراي مجلس 1391/ 30/2کل کشور مصوب 1391ماده واحده قانون بودجه سال
                                                           

 »ورـکشـ کـل   1391ه سـال ـودجـ ـده قـانون ب ـماده واح 7ـ7 بند« بـبه موج اندـرس ضار میـاستح به اًمراـتـاح  .1
  است:  شده مقرر اسالمی شوراي مجلس 1391/ 30/2 وبـمص

 و اعتباري دولتی و مالی مؤسسات و ها بانک رهن در هاي وثیقه بابت گیرندگانتسهیالت از بالعزل وکالت دریافت«  
گذاشـتن   اجـرا  بـه  نسـبت  منعقـده  قراردادهاي قالب در فقط موظفند گیرندگانوثیقه و باشدمی ممنوع خصوصی

 »نمایند. ها، عمل ثیقهو
 1/2/1394پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـور مصـوب       عین این عبارت و حکم در قانون رفع موانع تولید رقابت  .2

به منظـور کمـک   «دارد: قانون مذکور مقرر می 19آمده است. ماده  30/2/1394ـ777مندرج در روزنامه رسمی 
دي کـاال و خـدمات و تسـهیل در وصـول مطالبـات سررسـید       به تأمین نقدینگی براي حمایت از واحدهاي تولیـ 

  شود: ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می گذشته بانک
هـا و مؤسسـات اعتبـاري دولتـی و      الف) بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریـق کلیـه بانـک   

واست متقاضـی، متناسـب بـا بازپرداخـت هـر بخـش از تسـهیالت پرداختـی بـه          خصوصی عامل در صورت درخ
هاي مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میـزان باقیمانـده تسـهیالت     سازي وثیقهواحدهاي تولیدي، نسبت به آزاد

  اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است. 
ها و مؤسسات اعتبـاري   گذاران بابت وثایق در رهن بانکگیرندگان و وثیقهب) دریافت وکالت بالعزل از تسهیالت
گیرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقـده یـا سـایر طـرق قـانونی،      دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه

 »  ها عمل کنند. نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه
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 باشد. اما موارد ذیـل قانون ثبت، شرط وکالت مرتهن در ضمن عقد رهن می 34قانون مدنی و ماده  777
از این قدر متیقن و امر استثنایی خارج بوده یا حداقل در ورود آن به عنوان امري استثنایی تردید است که 

مبنی بر صحت شرط وکالت نمود که نتایج آن هـم بـدین قـرار     777باید ملحق به اطالق و عموم ماده 
  باشد: می

 رجاست. همچنان پاب معامالت رهنی با اسناد عاديقانون مدنی در  777ماده  .1
براي فروش عـین  به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد علیحده،  مرتهندر معامالت رهنی که  .2

اما راهن هنگام رسیدن اجل براي پرداخت دیـن خـود نسـبت بـه      مرهونه وکالت نداشته باشد
نماید تا از این طریق دین خود را ادا نماید. از مفهوم ماده فروش مال مرهونه اعالم رضایت می

هرگاه مرتهن براي فروش عین مرهونـه وکالـت نداشـته    «دارد: قانون مدنی که مقرر می 779
نماید تـا   مرتهن به حاکم رجوع می راهن هم براي فروش آن و اداي دین حاضر نگرددباشد و 

توان برداشت کـرد کـه اگـر مـدیون اعـالم      می» اجبار به بیع یا اداي دین به نحو دیگر بکند.
قـانون ثبـت و    34تـوان خـارج از چـارچوب مـاده     ل مرهونه نمود، مـی رضایت براي فروش ما

گونه که خود صالحیت فروش مال را با رضایت مرتهن  نامه اجرایی آن اقدام نمود و همان آیین
 وقتـی تواند در این مرحله براي اداي دین خود به مـرتهن وکالـت در فـروش بدهـد.     دارد، می

وکالت «، چرا نتوان جواز قانونی دارد یقه توسط بانکدرخواست کتبی مشتري مبنی بر فروش وث
  را به بانک اعطاء نمود. » در فروش

اعطاي وکالت به مرتهن در جهت استیفاي طلـب از  «قانون مدنی با موضوع  777که ماده  این نتیجه  
خود ی گردیده و مرتهن باید جهت استیفاي طلب ئقانون ثبت نسخ جز 34با عنایت به ماده » عین مرهونه

متعاملین نسبت بـه قـانون    يحیلهبه مقامات عمومی رجوع نماید. علت این نظر هم مسدود نمودن باب 
باشد. بدیهی است در سایر معامالت ي مرتهنین میقانون ثبت و جلوگیري از سوء استفاده 34ي ماده آمره

پـذیر   رات ثبـت اسـناد امکـان   باشد و اقدام از طریق ادارهنی منعقده با اسناد عادي چنین شرطی جایز می
تواند مؤید باشد. به نظر ما حتی راجع به معـامالت  نیز می 1364ي شوراي نگهبان در سال نیست. نظریه

قانون ثبت نیز اگر راهن بعـد از انعقـاد قـرارداد و هنگـام وصـول طلـب        34با اسناد رسمی موضوع ماده 
در رابطه با فروش مال مرهونه به مرتهن وکالت  آمادگی خود را براي فروش عین مرهونه اعالم نموده و

بدهد، جواز آن تفاوتی با حالتی که راهن خود با رضایت مرتهن مبادرت به فروش جهت اداي دیـن خـود   
  ها بالوجه است.  نماید، نخواهد داشت و تفکیک میان آنمی

قـانون ثبـت توضـیح     34توانـد در مـاده   جهت تبیین بیشتر این امر الزم است که راجع به کلمه می  
  بیشتري داده شود: 

  
  در قانون ثبت» تواندمی«کلمه 

اسالمی ایـران قـانون اصـالح مـاده      ) قانون اساسی جمهوري123در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (
که بـا عنـوان طـرح دو فـوریتی بـه       مکرر آن )34و حذف ماده ( 1351) اصالحی قانون ثبت مصوب 34(

و  29/11/1386تصویب در جلسه علنی روز دوشـنبه مـورخ    دیم گردیده بود، بامجلس شوراي اسالمی تق
 گردید.  ابالغ  دولت جهت اجرا به، نگهبان تأیید شوراي
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 26/12/1386ـ    203363شماره
  وزارت دادگستري

که در جلسه  ) مکرر آن34ماده ( و حذف 1351) اصالحی قانون ثبت مصوب 34قانون اصالح ماده (
سیصد و هشتاد و شـش مجلـس شـوراي     شنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار وعلنی روز دو

نگهبـان رسـیده و طـی نامـه شـماره       بـه تأییـد شـوراي    8/12/1386اسالمی تصویب و در تاریخ 
گردیده است بـه پیوسـت جهـت     مجلس شوراي اسالمی واصل 12/12/1386مورخ  194514/797

 گردد.  اجرا ابالغ می
 نژاد مود احمديجمهور ـ مح رئیس

  
 ) مکرر آن34ماده ( و حذف 1351) اصالحی قانون ثبت مصوب34قانون اصالح ماده (

) مکرر آن حذف 34به شرح زیر اصالح و ماده ( 1351ثبت مصوب  ) اصالحی قانون34ماده ( .ماده واحده
  د: گرد می
قانون ثبت، راجع بـه   )33ده (در ما معامالت مذکورو دیگر  شرطیو  رهنیدر مورد کلیه معامالت  .34 ماده

مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکـار   اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف
کننده سـند، درخواسـت کنـد.     طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم از طریق صدور اجراییه وصولتواند  می

بنـا بـه   ، ه نسبت به پرداخت بدهی خـود اقـدام ننمایـد   از تاریخ ابالغ اجرایی چه بدهکار ظرف ده روز چنان
دو ماه از  بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت تقاضاي

میـزان طلـب قـانونی وي     تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاري مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بـه 
 نماید.  مسترد می اقدام و مازاد را به راهن

در مـورد  «اصالحی قـانون ثبـت بـه آن تصـریح گردیـده       34که در ماده » تواند می«راجع به کلمه   
چه بـدهکار   و کلیه معامالت شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنان 3معامالت مذکور در ماده 

با درخواست صدور اجراییه فـروش   تواندمیدر ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خور را نپردازد، بستانکار 
  ، چنین اظهارنظر شده: ...»مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد 

 777تواند خواسته است اعتبار ماده می رسد این است که مقنن با کلمهاحتمالی که به ذهن می - 
هـن  قانون مدنی را حفظ کرده و بگوید: هرگاه مرتهن وکالت در فـروش رهینـه را از طـرف را   

تواند از وکالت خود استفاده کند و شخصاً اقدام به فروش کند و طلـب خـود را    داشته باشد می
تقاضـاي صـدور اجراییـه     ،عین از وکالت به اداره ثبت مراجعه قبضتواند با وصول نماید و می

قانون مدنی نبوده، بلکه هریـک مجـراي    777قانون ثبت ناسخ ماده  34بنابراین ماده  1نماید. 
 ص خود را دارد. خا

تواند فروش مـال مـورد رهـن یـا مـورد       شود و بستانکار منحصراً می از کلمه مزبور استفاده حصر می -
معامله با حق استرداد را براي استیفاي حق خود بخواهد و اگـر خریـداري نباشـد، عـین آن را قبـول      

 329/25/5/51شـماره   عالی کشور تأیید شده است، بـراي نمونـه حکـم    چنین آرایی در دیواننماید. 
 باشد.  عالی کشور موجود می صادره از شعبه پنجم دیوان

                                                           
 . 83، ص 123رهن و صلح، ش جعفري لنگرودي، محمدجعفر،   .1
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انصـراف از رهـن و   «در برابـر  » وصول طلب با فروش مال رهـن «تواند اختیار گزینش راه کلمه می -
قانون ثبت مـرتهن   34تواند در ماده  ي می با این تفسیر از کلمه 1است.» رجوع به سایر اموال بدهکار

تواند  فروش مال مرهون و استیفاي طلب خود ناچاراً به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی باید براي
قانون مدنی از سوي راهن، اقدام به فروش و تملک رهینه کند.  777به استناد وکالت مندرج در ماده 

ها فروش مبیـع شـرطی و عـین مرهونـه را تحـت       گذار خواسته براي جلوگیري از سوء استفاده قانون
 قانون مدنی را نسخ کرده است.  777قانون ثبت ماده  34ازرسی خود بگیرد. بنابراین ماده ب

کـه حـق قبلـی     ، داللت بر اعطاي مجوز به بسـتانکار دارد. توضـیح ایـن   »تواند می«به نظر ما کلمه  -
بستـانکار در وصول طلب خود مبنی بر امکــان رجوع بـه محــاکم، محـرز و یقینــی بـوده و ایـن       

شود. بدین اعطاي اختیاري است که به بستانکار جهت اقدام ازطریق اجراي ثبت داده می» واندت می«
 گردد: ترتیب اقدامات بستانکار بدین ترتیب می

  الف) اقدام از طریق محاکم عمومی 
ي سـند.  کننـده  ب) اقدام به وصول با مراجعه به ادارات ثبت و تقاضاي صدور اجراییه از دفترخانـه تنظـیم  

  قانون ثبت.) 34عطاي مجوز با ماده (ا
اقدام از طریق شخصی و با تراضی یکدیگر مانند اعطاي مجوز به مرتهن جهـت فـروش ملـک کـه       ج)

  تواند در قالب اعطاي وکالت در فروش باشد که شرعاً نیز جایز است.  می
  

ال الجمع نبودن تملک مال مرهونه و تملـک امـو   قانون مدنی: مانعه 781بخش سوم: ماده 
  دیگر راهن

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شـود مـازاد مـال    «عبارت ماده بدین شرح است: 
  » مالک آن است؛ و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید براي نقیصه به راهن رجوع کند.

که این ماده را نسخ طوري تنظیم شده بود  18/10/1351قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  34ماده   
مبلغ حراج باید از کل مبلـغ طلـب و خسـارت قـانونی و حقـوقی و      «... کرد. با این عبارت که: ضمنی می

هاي قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شـد، در   عوارض و هزینه
کار واگـذار خواهـد شـد. هرگـاه بسـتانکار      صورت نبودن خریدار ... ملک به موجب انتقال رسمی به بستان

قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد درصورت واگذاري ملک به او بایـد وجـوه دریـافتی را مسـترد     
  ». دارد
گذار به موجب فرض قانونی مورد رهن را به میزان بدهی فرض کرده، بدین شـرح   در این ماده قانون  

ن بدهی قرار داده، هرچند از آن کم باشـد و نیـز در صـورت عـدم     که قیمت اولیه عین مرهونه را به میزا
داند هرچند زیادتر از بدهی باشد. این ماده در واقع براي تسریع در عملیـات   فروش، آن را مال مرتهن می

گونه تنظیم شده بود، ولی به طور آشکار از رسیدن طرفین به حق خود و به تبع آن از عدالت و  ثبتی بدین
انـد، تـابع    دانان معتقدند که چون طرفین عقد آگاه به این امر بوده کرد. هرچند حقوق یري میانصاف جلوگ

طبق نظریـه شـماره    1364. ولی شوراي نگهبان در سال 2ها بوده و به همین دلیل عادالنه است اراده آن
                                                           

 .  527، ص 4، ج اي اذنی و وثیقه عقود معینکاتوزیان، ناصر،   .1
  . 593، صپیشین، ، ناصرکاتوزیان  .2



 

 

60 

ي کل عین فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسی این ماده را از لحاظ واگذار 19/9/1364ـ   4849
مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد، مغایر مـوازین شـرعی تشـخیص داد و آن    
قسمتی از ماده که واگذاري مال مرهون به بستانکار را بدون در نظر گـرفتن قیمـت آن و میـزان بـدهی     

بخشـنامه   مجاز شناخته شده است به علت مغـایرت بـا شـرع باطـل اعـالم نمـود. مراتـب مـذکور طـی         
از طرف ریاست وقت قوه قضاییه، فاقد قابلیت اجرایی دانسـته شـد. همچنـین ایـن امـر در       9427/86/1

که فقهاي شوراي نگهبان به موجب قسمت  شوراي عالی ثبت نیز مطرح شد که اکثریت اعضا نظر به این
ـ  شوراي عالی قضایی وقت اعالم کرده 19/9/64ـ   4898نظریه شماره  2اخیر بند  د کـه واگـذاري کـل    ان

عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیشتر از دین باشد مغایر با موازین شرعی است، و طبـق  
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران شـوراي نگهبـان صـالحیت ملغـی کـردن       4عموم و اطالق اصل 

یت اجرایـی قائـل نبودنـد. در    قانون ثبت دیگر قابل 34مصوبات قبل از انقالب اسالمی را دارد، براي ماده 
قانون اساسی فقط  96و  94مقابل، اقلیت معتقد بودند که شوراي نگهبان قانون اساسی به موجب اصول 

قـانون ثبـت    34صالحیت بررسی مصوبات مجلس شوراي اسالمی را داشته، بنابراین تا زمانی که مـاده  
بنابراین بـه موجـب ایـن رأي شـوراي      1شد. با اسناد وامالك به وسیله مجلس اصالح نشود قابل اجرا می

عالی ثبت، ادارات ثبت اسناد و امالك نیز، مکلف شدند در صورت نبـودن خریـدار باتوجـه بـه عمومـات،      
قانون مدنی از طریق برگزاري مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب  781باالخص ماده 

  د نماید. قانونی وي اقدام و مازاد را به مرتهن مستر
گرفتن حق که اوالً راهن و مرتهن را براي پس بخشنامه قوه قضاییه با اشکاالتی مواجه بود، مانند این  

داد، درحالی که اسناد رسمی براي جلوگیري از این فرآیند طوالنی به وجـود   خود به قوه قضاییه سوق می
بایسـتی نوعـاً اجرایـی و بـه تبعیـت از       میاي طبق اصل برتري قانون مرجع  اند. ثانیاً چنین بخشنامه آمده

گردید؛ زیرا در غیر این صورت بخشنامه حالتی تکلیفـی و وضـعی و تأسیسـی بایـد      قانون ثبت صادر می
 2باشد.  گذاري که در صالحیت خاص مجلس شوراي اسالمی می داشته باشد یعنی نوعی قانون

ت. طبـق ایـن مـاده مـازاد بـه راهـن       خاتمـه یافـ   29/10/86اصالحی  34این روند با تصویب ماده   
شود، ولی باز قسمتی از ماده مبهم است. در جایی که مورد رهن کمتر از میزان بدهی باشد،  برگردانده می

االجـرا و شـکایت از عملیـات     نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم آیین 116که این مورد نیز براساس ماده 
  ت که بدین عبارت است: بینی شده اس پیش 11/6/1387اجرایی مصوب 

در مواردي که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث «  
له به کـل طلـب خـود نمـی     در می لـه    آید و یا به علت عدم تکافوي مورد وثیقه متعهد رسـد، متعهد
ز طریق اداره ثبت اقدام تواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه ا می

  3»کند.
                                                           

، پیشـین غالمرضا شـهري،  ؛ 125، ص1389نشر میزان، ، تهران، حسن میرحسینی، شرح آراي شوراي عالی ثبت  .1
  . 47ص

کانون سـردفتران و دفتریـاران، دوره دوم،    ، مجله»معامالت با حق استرداد در گذر زمان«روشن قنبري،  اله عطاء  .2
 .  26، 1387، اردیبهشت 80شماره 

کـه در ایـن    اسـت  ثبتـی  فرآیندقانون مدنی نیز آمده است، ولی بدون رعایت  782هرچند این مقررات در ماده   .3
  نامه به آن اشاره شده است.  آیین
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مندرج در  1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 19در ماده   
  نیز به این امر تصریح گردید:  30/2/1394ـ  777روزنامه رسمی 

تسـهیل در  کاال و خـدمات و   حمایت از واحدهاي تولیديبه منظور کمک به تأمین نقدینگی براي «  
ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتبـاري داراي مجـوز از ایـن واحـدها      وصول مطالبات سررسید گذشته بانک

  شود: اقدامات زیر انجام می
 1351اصالحی قانون ثبت مصـوب   34به ماده واحده قانون اصالح ماده  4پ) متن زیر به عنوان تبصره 

  شود: می الحاق 29/11/1386مکرر آن مصوب  34وحذف ماده 
ها و یا مؤسسات مـالی و اعتبـاري    در راستاي تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک .4تبصره 

  شود: هاي زیر عمل می داراي مجوز به یکی از روش
دهنده، در صورت درخواست واحد تولیـدي بـدهکار، بـه    بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباري تسهیالت .1

هـاي واحـد تولیـدي را     سمی دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایـی بازار فرابورس یا کارشناس ر
کند و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباري بر روي درصـد سـهام   گذاري می قیمت

کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد قابل واگذاري به خریدار، یک مناقصه برگزار می
پردازد. با پرداخـت میـزان طلـب بانـک و     یدي بدهکار، تمام بدهی او را میکمتري از سهام واحد تول

مؤسسه مالی و یا اعتباري از واحد تولیدي توسط خریدار، آن بخـش از سـهم واحـد تولیـدي کـه در      
 شود. مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می

هاي خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن  ویه بدهیدر صورتی که بدهکار از مجوز فوق براي تس  
عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف اسـت بـه خریـدار سـهام واحـد تولیـدي       

که بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباري باشد و یا سهام خـود را از طریـق فرابـورس     بدهکار اعم از این
ید نقدي بخش دیگري از سهام این واحد تولیدي به قیمـت  خریداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خر

  العاده افزایش دهد. قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز براي تشکیل مجمع عمومی فوق
سسات مالی و یا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلـغ پایـه   ؤها و م در مورد معامالت بانک .2

لطرفین خریداري نداشته باشد، به تقاضـاي بسـتانکار و ضـمن    ا کارشناسی رسمی دادگستري مرضی
شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا گیرندگان و راهن، مهلت دو ماهه داده میاخطار به تسهیالت

ند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانـک تـا سـقف    ناعتباري را پرداخت ک
 ند. نمبلغ پایه مزایده فک رهن ک

چه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پراخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادي  چنان  
درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسـیده و طلـب بسـتانکار وصـول      70که کمتر از  مشروط بر این

مزایده با قیمت کارشناسی  شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرارمی
هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملـک دارایـی   جدید بالمانع است. 

در صورت عدم وصول کامل طلـب از ایـن   . 1باشد و الزامی در تملک نداردمورد وثیقه به اختیار بانک می
. در اجراي اي قانونی براي بستانکار محفوظ استه طریق حق پیگیري وصول باقیمانده مطالبات از روش

  این تبصره استفاده از ساز و کار بورس در اولویت قرار دارد. 
                                                           

  بینی نشده است. امکان اعراض از رهن پیش  .1



 

 

62 

و  781مـواد   18/10/1351قانون ثبـت مـورخ    34 طور که بررسی شد، با تصویب ماده بنابراین همان  
ر مرتهن در حـالتی کـه   دیگ 1351قانون ثبت سال  34قانون مدنی نسخ شد، چرا که بر اساس ماده  782

طلب مانند سایر بستانکاران و شـریک غرمـا     مال مرهون از طلب مرتهن کمتر بود، نسبت به باقی مانده
قانون ثبت، میان تملـک مـال    1351سال 34ي  ي مندرج در ماده توانست باتوجه به قاعده نبود، زیرا نمی

قـانون   781مقررات ثبتی و اصالح حکـم مـاده   راهن جمع نماید، اما با تغییرات مرهونه و تملک مال غیر
مدنی احیا شد و قانون ثبت در راستاي قانون مدنی قرار گرفت، در واقع این مـورد از قـانون ثبـت واقعـاً     

عادالنه بود؛ چراکه این فرض قانونی در مورد رهن در عرف وجود نداشت. در عرف رهن و وثیقه براي  غیر
ا در هر حال به نظر ما، این دیدگاه با هدف غایی ثبت اسـناد و اجـراي   و تحکیم معامله است. ام ياستوار

  مربوطه در تسریع روند وصول طلب، و قسیم قرار دادن آن نسبت به محاکم قضایی مغایرت دارد. 
  

  منابع
 .  1380، گنج دانش، چاپ اول، مجموعه محشی از قانون مدنی، __________________ .1
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 .  1389نشر میزان، ، تهران، شرح آراي شوراي عالی ثبتحسن میرحسینی،   .6
کتابفروشـی  ، قـم ، کالنتـر : ، مصـحح الروضه البهیه فی شرح اللمعـه الدمشـقیه  الدین بن علی عـاملی،   زین .7

 .  5و  4، جلدهـ. ق1410داوري، 
 .  1387، سال 2، شماره 38، دوره ده حقوق و علوم سیاسیمجله دانشک، »دین رهن«عباس کریمی،   .8
 .  1385انتشارات طه، چاپ دوم، ، ، تهرانمدنی حقوقعدل، مصطفی،  .9
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  n دکتر عباس کریمی
  

االتباع است، ها، الزم عالی کشور و نیز دادگاه بر اساس رأي وحدت رویه فوق که براي شعب دیوان
ظر ن«دارد: اصل بر ضمان قهري بدون تقصیر نهاده شده است. در این رأي هیأت عمومی مقرر می

گونه موارد به عنوان  لذا در این؛ ري مسئولیت مدنی وجود تقصیر استکه یکی از شرایط برقرا به این
مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس 

سسات و ؤدادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف م
دادرسی دیوان عدالت اداري بر  ینیقانون تشکیالت و آ 10ماده  2و  1اشخاص مذکور در بندهاي 

بدیهی است در مواردي مالکـان اراضـی تصـرف و    . اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است
کـه مـدعی تخلـف و     بدون ایـن ، کنندتملک شده از سوي شهرداري بهاي آن اراضی را مطالبه می

از شمول مقررات  باشند دعوا موضوعاً، اند ی که انجام دادهنقض قانون از سوي شهرداري در اقدامات
قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و  10ماده  3بند 1و تبصره  2و  1بندهاي 

  .»حکم مقتضی صادر نماید
در شرح و تفسیر این رأي وحدت رویه، که هم از دیدگاه حقوق خصوصی و هم از منظـر حقـوق     

  شود: ها اشاره می کند، مطالب گوناگونی قابل طرح است که به اهم آنب توجه میعمومی جل
در نظام حقوق اسالمی، ضمان قهري در مقابل ضمان جعلی قرار دارد و به خـالف ضـمان     .1

گیرد، هاي قراردادي را در بر می جعلی که ضمان ناشی از عقود و ایقاعات است و مسئولیت
 معـادل  گیـرد و تقریبـاً  ورود خسارت به دیگران را در بر می ضمان قهري، ضمان ناشی از

responsabilité civile) :و مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه (Liability) نام رشتهTort Law  
  . باشدمی )در نظام کامن لو

هاي قراردادي فراتر بگذاریم، نظام واحد ضمان  در حقوق اسالمی، همین که پا از مسئولیت  .2
شود و از این جهت با حقوق غرب متفاوت است که بین مسـئولیت مـدنی   روع میقهري ش

کنند می شوند. در حقیقت، در حقوق غرب تالشقراردادي و غیر قراردادي تفاوت قائل می
در حالی که ؛ رنگ کننداز طریق توسعه مفهوم مسئولیت مدنی قراردادي، نقش تقصیر را کم

  . نقشی کم رنگ استخود چنین  هدر حقوق اسالمی خودب
                                                           

n یأت علمی دانشگاه تهران.استاد و عضو ه 
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خـواه ایـن ضـمان ناشـی از     . در حقوق اسالمی، اصل بر ضمان قهري بدون تقصـیر اسـت    .3
تصرف باشد یا بدون تصرف صورت گیرد، در حالی که در حقوق غرب اصل بـر مسـئولیت   

متصرف تفاوت که بین مسئولیت مدنی متصرف و غیر مدنی مبتنی بر تقصیر است بدون این
  . قائل شوند

مشمول قاعده اتالف است و این قاعده  ، ورود خسارت اصوالًتقصیردر ضمان قهري بدون   .4
نسبت به تقصیر و عدم تقصیر، مطلق است و بنابراین تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست؛ 
در حالی که هرگاه رابطه مستقیم بین فعل زیـان بـار و ورود خسـارت نباشـد، عـرف ورود      

که مقصر باشـد. شـق اخیـر کـه اتـالف       مگر این؛ داندنمی خسارت را مستند به عامل زیان
اي بـه همـین نـام     شود تحت عنوان قاعـده بالتسبیب یا به طور مختصر تسبیب خوانده می

آید که  (قاعده تسبیب) در حقوق اسالمی نامگذاري شده و در صورتی به مرحله اجرا در می
اصل در این مورد بر ضمان قهري  وجود واسطه در ورود خسارت به اثبات برسد و در نتیجه،

  . بدون تقصیر است
سـت کـه   ا قاعده ضمان ید حاکم است و اصل این در ضمان قهري ناشی از تصرف، اصوالً  .5

باید به مالک آن بـر گـردد و بـه هرحـال متصـرف      ، هر مالی در اختیار دیگري قرار گرفت
در صورتی که متصـرف  ضامن رد آن و در صورت تلف، بدل (مثل یا قیمت) آن است. فقط 

ثابت کند با اذن قانونی (همانند اذن موجود در لقطه)، یا اذن مالک، متصرف مال بوده، ید 
او به امانی تبدیل خواهد شد و مشمول قاعده استیمان خواهد بود و متصرف ضامن تلف و 

ـ   مگر این؛ خسارات وارده به مال نخواهد بود ا که مرتکب تقصیر (تعدي و تفریط) شـود و ت
ست و مسئول خسارات وارده به مال حتـی  ا زمانی که وجود اذن به اثبات نرسد، ید ضمانی

تـوان نتیجـه    بدون تقصیر. پس در اینجا هم اصل بر ضمان قهري بدون تقصیر است و می
  . گرفت که در نظام ضمان قهري در حقوق اسالمی، اصل بر عدم شرط بودن تقصیر است

سازي نظام ضمان قهري تصویب شد تـا   نی، به منظور یکسانماده یک قانون مسئولیت مد  .6
در همه موارد، براي تحقق ضمان قهري، تقصیر شرط باشد، لیکن در زمان تصویب نیز به 
علت قوت قواعد ضمان قهري ناشی از اتالف، تسبیب و غصب، به هدف خود به طور کامل 

از انقالب و بـا تأکیـد دوبـاره بـر     ل نشد و تشتت آراء را در رویه قضایی نتیجه داد. بعد ئنا
قواعد مذکور، ماده یک قانون مسئولیت مدنی نسخ گردید و نظام ضـمان قهـري بـا تعـدد     

  . قاعده به نحوي که منبعث از حقوق اسالمی بود در کشور حاکم شد
تر زمانی کـه اجـراي    باشد. از همه مهم البته قواعد مزبور داراي استثناهاي متعددي نیز می  .7

که بـراي بـه    ه تسبیب، در مورد خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادي باشد، با اینقاعد
- اجرا درآمدن قاعده تسبیب، اثبات تقصیر الزم است، لیکن در این مورد فرض تقصیر مـی 

تواند با اثبات یکی از موارد قوه قاهره، از زیـر بـار   شود و فقط ناقض تعهدات قراردادي می
زیرا یک ناقض تعهد قراردادي، یا در زمان پذیرش تعهد، محاسبات  ضمان شانه خالی کند،

هاي الزم را انجام داده ولی در زمان  بینی کافی را انجام نداده و تعهدي را پذیرفته و یا پیش
قرارداد طفره رفته و در هر دو حال مقصر  ياجرا، به رغم داشتن توان وفاي به عهد، از اجرا



  
 

 

65 

 بینی و غیر قابل رفع که قوه قـاهره  اي غیر قابل پیش د حادثهکه ثابت نمای است مگر این

(force majeure) مانع اجرا شده است، شود نامیده می .  
هاي دولتی، عقد بیـع بـا    در فرآیند تملک اراضی و امالك خصوصی توسط دولت و دستگاه  .8

تفوق حقـوق  شود با این تفاوت که احکام ویژه ناشی از  احکام و آثار عمومی آن محقق می
عمومی بر خصوصی، تا جایی که با آثار و احکام عقد بیع در تعارض است، مقررات عقد بیع 

کند. از آن جمله است امکان تصرف مورد معامله قبل از عقد در موارد خاص، را اصالح می
امکان الزام مالک به فروش ملک در صورت عدم تمایل و امکان ارجاع امر بـه کارشـناس   

ثمن در صورت عدم حصول توافق در این رابطه. همه ایـن مـوارد مسـتند بـه      براي تعیین
خواه نمایندگی حاکم را دادسـتان و مقامـات   ، شودتوجیه می »الحاکم ولی الممتنع«قاعده 

  . دار شودقضایی به عهده گیرند و خواه خود دستگاه اجرایی، تولی طرفین عقد را عهده
هاي عمومی بدون  ست و در دادگاها ررات حقوق خصوصیمطالبه ثمن این امالك، تابع مق  .9

  . پذیردبه مداخله قبلی دیوان عدالت اداري صورت می نیاز
دعواي مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه ثمن، در مواردي که دسـتگاه اجرایـی بـدون مجـوز       .10

ا ضمان راستاي وفاي به عهد است و ارتباطی ب قانونی تأخیر داشته نیز (چون به نظر ما در
هاي عمومی، بدون نیاز به مداخله قبلی دیوان عدالت اداري، اقامـه   قهري ندارد) در دادگاه

  . شودمی
در صورتی که موضوع دعوا، مطالبه خسارات ناشی از عدم اجـراي صـحیح تملـک اراضـی       .11

خصوصی توسط دولت باشد، ابتدا باید تقصیر دسـتگاه دولتـی در دیـوان عـدالت اداري در     
قوانین ناظر به تملک به اثبات برسد و سپس چنین دعوایی در دادگاه عمومی اثبات  اجراي

  خداوند آگاهترین است. . شود و اال با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد
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  n نگار کشاورز
  

  چکیده
 و اماتاقد بررسی دارد. با طوالنی اي سابقه به آن بخشیدن پایان براي تالش و داريبرده

 خـوریم برمـی  1815 داريبرده ضد يبیانیه به زمینه این در سیاسی و حقوقیهاي  فعالیت
 دریـاي  طریـق  از بـرده  تجـارت  بـه  دهیپایان براي المللیبین تالش اولین عنوان به که

 گرفته بردگی به متحده ایاالت در اروپایی هاي کلونی در که بردگانی آزادسازي و آتالنتیک
 بـین  هـاي  ي سـال  فاصـله  و در بیانیـه  صـدور ایـن   از اسـت. پـس   شده صادر بودند شده

 زمینه این در چانبه چند و جانبه دو توافق 300 حدود شاهد امریکا و اروپا در 1957ـ1815
 مهمـی  نهادهـاي  تـالش  این بر اند. عالوه نبوده مؤثر کامل طور به هیچکدام که هستیم

 کـار  و داريبـرده  ملل در زمینـه ممنوعیـت   نسازما آن دنباله ب و ملل يجامعه همچون
 از هـم  امـر  ایـن  درممنوعیت متعددي المللی بین اسناد که امروزه است شده باعث اجباري

 وجـود  مناسـب  گـذاري  تأثیر با المللیبین جزايهم و  بشري حقوق اصول و منظرمفاهیم
 زمینـه  ایـن  در لـی الملبـین  اسـناد  تـرین  مهم اجمالی بررسی به مقاله این باشد. در داشته

  پرداخت. خواهیم
  

  مقدمه
ي حقوق بشـري  ها جنبه المللی مختلفی تنظیم شده است که برخی از آندر زمینه منع بردگی، اسناد بین

کنوانسیون کار اجباري سازمان جهانی  ،1926توان به کنوانسیون منع بردگی مصوب دارد که از جمله می
ي الحاقی آن اشاره کرد که همگی بـه بردگـی گـرفتن و کلیـه     کنوانسیون حقوق کودك و پروتکل ،کار

هاي قانونی از افـراد   هاي عضو را ملزم به حمایت هاي مرتبط با آنرا غیرقانونی اعالم کرده و دولت فعالیت
  نماید. خصوص کودکان در برابرمرتکبان آن میه ب

در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه از جملـه       المللـی عالوه بر موارد مذکور اسناد مختلفی با رویکرد جزاي بـین   
المللی در رواندا، یوگسالوي سابق و سیرالئون که در مواد مختلفی هاي کیفري بین ي دادگاهتوان به اساسنامه می

ها براي مدتی  اگرچه این دادگاه .اند انگاري کرده این مفهوم را به عنوان جنایت علیه بشریت با شرایط خاص جرم
هـا منجـر بـه تشـکیل      ي موفق عملکـرد آن  اند، اما تجربه مشخصی صالحیت رسیدگی داشتهخاص ودر قلمرو 
  المللی با صالحیت دائمی براي رسیدگی به این مفهوم شده است.  دادگاه کیفري بین

                                                           
n شناسی دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم. 
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  داري تعریف برده
عریـف  خورد هیچ یک تالمللی به چشم می داري در اسناد بینبا وجود تعاریف مختلفی که از بردگی و برده

دلیل عمده  2جامع و کاملی نیستند زیرا تعریف این مفهوم به خودي خود کار دشواري است این دشواري 
 دارد: 

شود، بـین صـاحبنظران اخـتالف    هایی به عنوان بردگی محسوب می که اشتغال به چه فعالیت در این  .1
  )nadal,2014: 13وجود دارد. (

ا تعاریف موجود درکنار تعهدات  .2 ي کشورها در تصحیح قوانین و شرایط داخلی کشورها در زمینه معمولً
 داري یا کار اجباري همراه هستند. برده

  : 1926داري مصوب ون ضد بردهیتعریف براساس کنوانس
 بر بعضاً یا کالً مالکیت حق اختیارات که است کسی وضعیت معناي به بنابر تعریف این کنوانسیون بردگی

 شود.  اعمال وي
  

  داريل مختلف بردهاشکا
تدوین شد. این  1924ي موقت ضد بردگی در سال داري براي اولین بارتوسط کمیتهي بردهاشکال عمده

اشکال بعدها توسط مجمع عمومی جامعه ملل تأیید شد. این اشکال در کنوانسیون ضـد بردگـی مصـوب    
ي بردگـی  انسـیون اشـکال عمـده   مورد تأیید اکثر کشورهاي جهان قرار گرفت. بنابر مفاد این کنو 1926

 عبارتند از: 
هاي کشاورزي و یـا   به معناي استفاده از نیروي کار بردگان بر روي زمین کار کردن به عنوان سرف:  .1

 باشد. وري محصوالت کشاورزي میکاشت انواع گیاهان براي بهره
یا کسانی که به نحوي تحت  هنگامی که فرد مدیون و یا افراد خانواده وي و کارکردن به دلیل دین:  .2

 ي خدمات به فرد داین هستند.  کنترل وي هستند، به عنوان وثیقه دین مجبور به کارکردن یا ارائه
ها و یا خدماتی که فرد به دلیل مجازات  بنابر تعریف کنوانسیون کار اجباري تمام فعالیت کار اجباري:  .3

 (Bassiouni, 2012: 24)اجبار انجام دهد. داوطلبانه و از روي و یا به هر دلیل دیگري غیر
ذکر این نکته الزم است که عالوه بر سه شکل فوق، انتقال افراد از جایی به جاي دیگر با هدف کار   

استخدام افراد در شرایطی نزدیک به بردگی اعـم از دسـتمزد خیلـی نـاچیز و یـا       ،بردگی جنسی ،اجباري
  )(nadal, 2014: 12باري از دیگر اشکال بردگی است. شرایط کاري سخت بارداري و یا ازدواج اج

  
  داري مروري بر اسناد حقوق بشري در زمینه ممنوعیت برده

 تجـارت  ،بردگـی  منع و کنوانسیون تکمیلی آن در 1926داري مصوب کنوانسیون منع برده  ـ
 1956 نهادهاي مرتبط مصوب وها  فعالیت يکلیه برده و

اشـاره کـرد کـه     1926توان بـه کنوانسـیون ضـد بردگـی مصـوب      ري میاز جمله اولین اسناد حقوق بش
در ماده  کند، اما ساز و کار هاي مرتبط با آن را غیر قانونی اعالم می ي فعالیتداري و کلیهبرده 2صراحتا ً

شکلی مشخصی براي رسیدگی به این جرم و تشخیص میزان تضاد عملکـرد کشـورها بـا مقـررات ایـن      
ي ملل با استفاده از مفاد این کنوانسیون کشورهایی مانند ی نکرده است. اگرچه جامعهبین کنوانسیون پیش
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داري در قوانین داخلی این کشـورها  انگاري بردهرا وادار به جرم 1931و نپال در سال  1928برمه در سال 
 . (Tessier, 2014: 24) نمود
ها و نهادهاي مـرتبط   ي فعالیتکلیه تجارت برده و ،در منع بردگی 1956کنوانسیون تکمیلی مصوب   

کند. بنابر مفـاد ایـن کنوانسـیون    داري را غیرقانونی اعالم می هاي برده ي وسیعتري از فعالیت به آن دایره
هایی همچون سرف و کار کردن در برابر دین مذکور، در کنوانسـیون ضـد بردگـی     عالوه بر تأیید فعالیت

 شناسد: را نیز به عنوان بردگی میهاي مذکور در ذیل  فعالیت 1926مصوب 
هنگامی که زنی در برابر میزان معینی پول توسط افراد خانواده یا هر فرد دیگري مجبور به ازدواج با   .1

 شود. دیگري می
  هنگامی که مردي حق انتقال اجباري همسرخود به مرد دیگر را داراست.   .2
  رسد. اترك وي به ورثه فرد متوفی میهنگامی که زنی که در وقت مرگ شوهرش همانند م  .3
ها یا هر فرد دیگـري   سال توسط یکی از والدین طبیعی خود یا هردو آن 18هنگامی که هر فرد زیر   .4

که به نحوي سرپرستی او را عهده دارد، در برابر میزان مشخصی پول یا بدون آن براي انجام کار یا 
 غیر از آن به دیگري واگذار گردد. 

  
  1930سیون منع کار اجباري مصوب ـ کنوان

طیف وسیعی از اقدامات را درجهت حمایت از کودکان و افـرادي کـه بـه نحـوي بـه       سازمان جهانی کار
هدف عمده را به عنوان اهـداف بنیـادین    3کند. همچنین این سازمان اند، پیشنهاد می بردگی گرفته شده
د از پایـان بخشـی بـه کـار اجبـاري، آزادي افـراد در       کند، که عبارتنبینی میالمللی پیشاین سازمان بین

 (erbe, 2011: 45)انتخاب شغل و کار کردن و پایان بخشیدن به کار کودکان. 
کار اجباري را به عنوان هرگونه کار یا خدماتی  2) 1ي ( در ماده 1930مصوب  29کنوانسیون شماره   

 رت غیرداوطلبانـه و از روي اجبـار انجـام بدهنـد    که افراد به دلیل مجازات یا هر دلیل دیگري، اما به صو
هاي  شود؛ زیرا اگرچه کار اجباري محدودیت. با این تعریف کار اجباري از بردگی متمایز میکند تعریف می

ي مالکانه به عنوان عنصر اساسی در بردگی در  کند، اما مفهوم مالکیت و رابطهبسیاري بر افراد اعمال می
چند استفاده از خشونت علیه کارگران کار اجباري در بسیاري موارد این مفهوم را بـه  اینجا وجود ندارد. هر

  کند. اعمالی که در حکم بردگی هستند نزدیک می
دارد: کار اجباري باید در کوتاهترین زمان سازمان جهانی کار صراحتاً اعالم می 29کنوانسیون شماره   

ار مشخص در پایان بخشی به این امر و عدم روشـن  ممکن منسوخ بشود. مواردي همچون عدم ساز و ک
که محدوده زمانی مشخصی براي آن متصـور نیسـت، باعـث     بودن مفهوم کوتاهترین زمان ممکن و این

شده درعمل این کنوانسیون موفقیت چندانی کسب نکند و بسیاري از مقامات دولتی و سیاسی از نیـروي  
 عمومی استفاده کنند. هاي  کار افراد به صورت اجباري در فعالیت

هاي عضو را به  خود صراحتاً دولت 1در ماده 1957سازمان جهانی کار مصوب  105کنوانسیون شماره   
کشـورهاي عضـو    ،کند. عالوه بر اینخاتمه دادن سریع و قطعی به کار اجباري در شرایط خاص ملزم می

ي اقتصـادي یـا بـه عنـوان     ا هدف توسعههاي مختلف با اهداف سیاسی یا ب نباید افراد را به کار در بخش
 مجازات جرایم خاص مجبور کنند. 
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کنوانسیون که مجموعاً با عنوان کنوانسیون سازمان جهانی کار در منع کـار اجبـاري شـناخته     2این   
 ها به عنـوان یـک قـدرت سیاسـی و هـم      شوند، قابلیت اعمال و ایجاد تعهد را هم در رابطه با دولت می

  (Tessier, 2014: 18)دارد.  اجباري اشخاص با کار رابطه در خصوصی نهادهاي
  

 1989ـ کنوانسیون حقوق کودك مصوب 
شود. ایـن نکتـه   می اطالق سال 18 زیر انسانی فرد هر به کودك کنوانسیون این1 يبنابر ماده

 کار وضعیت بررسی به خاص صورت به موادي کودك، در حقوق شایان ذکر است که کنوانسیون
 حق منافی که کاري هر به کودکان اشتغال کنوانسیون این 32 يماده پردازد. ازجملهمی کودکان
 منع را باشدها  آن تحصیلی یا اجتماعی پیشرفت یا روحی فیزیکی سالمتی یا و کودکان تحصیل

 کند. می
غال کند که کودکان را در برابر اشتهاي عضو را ملزم می این کنوانسیون تمامی دولت 34ي ماده  

ها در ضمن کار به صورت قانونی حمایت کننـد.   هاي جنسی یا سوء استفاده جنسی از آن به فعالیت
شوند از کودکان در برابر موارد زیر به صـورت قـانونی حمایـت    بنابراین کشورهاي عضو متعهد می

 کنند: 
  هاي جنسی غیرقانونی؛  تشویق یا اجبار کودکان به مشارکت در هرگونه فعالیت  .1
  اجبار کودکان به فعالیت به عنوان فاحشه یا هرگونه فعالیت جنسی غیر قانونی؛   .2
  هاي پرنو یا موارد مشابه.  اجبار کودکان به شرکت در فیلم یا عکس  .3

هاي حمایتی چند جانبـه و مناسـب در    ها را ملزم به استفاده از روش این کنوانسیون دولت 35ي ماده  
نماید و از نظرمفاد برابر قاچاق بردگی کودکان و یا خرید و فروش کودکان میحمایت قانونی ازکودکان در 

داري با به رسمیت شناختن بردگی جنسی و غیر قانونی اعالم کردن آن نسبت به کنوانسـیون منـع بـرده   
 کند. از کودکان به نحو بهتري حمایت می 1926مصوب 

یی برخوردار اسـت بـه نحـوي کـه اشـتغال      کنوانسیون حقوق کودك از شمول بسیار باال 36ي  ماده  
 کند. ، ممنوع اعالم میمنافی حقوق کودك و رفاه وي باشد به هر کاري کهرا کودك 

  
  ـ پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودك

شوند اجبار کودکان به فاحشگی و یا خرید و فروش این پروتکل کشورهاي عضو متعهد می 3ي  بنابر ماده
 انگاري کنند.  هاي سنگین متناسب با اهمیت این جرم جرم یین مجازاتها را با تع آن

ي المللـی در زمینـه  ترین اسـناد بـین   اسنادي که در باال مورد بررسی قرار گرفت، جزء عمده  
تـوان از  بردگی و کار اجباري به ویژه در ارتباط با کودکان اسـت. امـا در کنـار ایـن اسـناد مـی      

ي نامه مقاوله 6ي جهانی حقوق بشر، بند  بیانیه 4ي ي نیز همانند مادهالمللی دیگر هاي بین توافق
نامه حقوق سیاسی و شهروندي  مقاوله 8المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و یا بند  بین

، 4 توان به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشـرماده اي می نام برد. از جمله توافقات منطقه
کـرد.   اشـاره  5 مـاده  بشـر  حقوق افریقایی نامهمقاوله و 6 ایی حقوق بشر مادهکنوانسیون امریک

(bassiouni, 2012: 26) 



 

 

70 

  ي بردگی کودکان  المللی در زمینه مروري بر اسناد کیفري بین
  الملل بردگی افراد در سه سطح متفاوت قابل بررسی است:  از منظر حقوق جزاي بین

هنگامی که افراد درگیر در مخاصمات مسـلحانه توسـط طـرف     گی:بردگی افراد به عنوان جنایت جن  .1
 دیگر به بردگی گرفته شوند. 

هنگامی که افراد توسط مقامـات رسـمی و دولتـی یـک      بردگی افراد به عنوان جنایت علیه بشریت:  .2
 کشور فارغ از ملیت یا هر شرایط خاص دیگري به بردگی گرفته شوند. 

هنگامی که افراد توسط شـخص یـا اشـخاص عـادي اعـم از       المللی: بین بردگی افراد به عنوان جرم  .3
حقیقی یا حقوقی (بدون داشتن مقام رسمی مؤثر) به بردگی گرفته شوند. مثال بارز این امراستفاده از 

  (erbe, 2011: 17)افریقاست.  در غذایی صنایع عظیم هاي کارخانه کودکان در نیروي کار
 
  المللی یوگسالوي سابق اساسنامه دادگاه کیفري بین -

شوراي امنیت براي رسیدگی به جرایمی که به عنوان نقض اساسی  827ي  نامه این دادگاه بر اساس قطع
در قلمرو یوگسالوي سابق اتفاق افتاده بـود تشـکیل شـد. بنـابر      1991قوانین حقوق بشردوستانه تا سال 

این جـرم را در صـورتی کـه در جریـان      اساسنامه این دادگاه صالحیت رسیدگی به 5ي  نص صریح ماده
  )(Tessier, 2014: 56مخاصمه مسلحانه اتفاق افتاده باشد را دارد. 

 
  روانداالمللی کیفري بین اساسنامه دادگاه -

به  1994شوراي امنیت براي رسیدگی به جرایمی که تا سال  995ي شماره نامه این دادگاه بر اساس قطع
بشر دوستانه در قلمرو رواندا یا توسط افراد رواندایی در ایاالت همسایه عنوان نقض اساسی قوانین حقوق 

اساسنامه این دادگاه صالحیت رسیدگی به بردگـی کشـاندن    3ي  اتفاق افتاده بود، تشکیل شد. بنابر ماده
  گسترده و سیستماتیک افراد به دالیل تابعیتی سیاسی یا مذهبی را دارد. 

 
 ونسیرالئ ویژه دادگاه اساسنامه -

سـیرالئون   دولت و متحد ملل سازمان بین توافق استناد به شوراي امنیت و 1315 نامه قطع اساس سیرالئون بر دادگاه
 شد.   بود، تشکیل افتاده ون اتفاقئدر مرزهاي دولت سیرال 1996تا سال  که جرایمی براي رسیدگی به

اي مربـوط بـه آن در صـورتی کـه بـه      ه ي فعالیت اساسنامه این دادگاه بردگی و کلیه 2ي  بنابر ماده  
صورت سیستماتیک و گسترده بر علیه هر جمعیت انسانی واقع شده باشد، جنایت علیه بشریت است و در 

  صالحیت این دادگاه براي رسیدگی است. 
 
  المللیاساسنامه دادگاه کیفري بین -

شناخته شد. بنابر تصریح متن این اساسـنامه   االجراالزم 2001اوریل  11المللی در تاریخ  اساسنامه دادگاه کیفري بین
المللی صالحیت رسیدگی به جنایت علیه بشریت جنایت جنگی و ژنوسـاید را دارد. ایـن اساسـنامه     دادگاه کیفري بین

کنـد تـا درك   تمامی موارد مذکور را به صورت دقیقی تعریف کرده است. این عناصر به قضات این دادگاه کمک می
 اي شایسته بتوانند به صدور رأي بپردازند.   گونه هاي مطروحه نزد این نهاد را داشته باشند و به بهتري از پرونده
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هاي مربوط به آن در  ي فعالیت این اساسنامه به بردگی گرفتن افراد و کلیه 7ي  بنابر نص صریح ماده  
عنوان جنایـت علیـه    صورتی که با علم و اطالع و به صورت سازمان یافته و سیستماتیک انجام بگیرد به

ي اشکال  شود و در این دادگاه قابل تعقیب است. بنابر تعریف این ماده بردگی در کلیهبشریت شناخته می
آن به عنوان بردگی جنسی، کار اجباري و بارداري اجباري در صورت وجود سایر شرایط قابل تعقیب است. 

عمده قوانین و مقـررات جنـگ بـر اسـاس     در صورتی که اعمال مذکور در زمان جنگ و به عنوان نقض 
  شود. صورت بگیرد، به عنوان جنایت جنگی شناخته می 1949کنوانسیون ژنو مصوب 

ها به صورت سیسـتماتیک و سـازمان    عالوه بر این در صورتی که قاچاق کودکان با هدف به بردگی گرفتن آن  
  شود.  این اساسنامه شناخته می 7ماده  یافته انجام بگیرد به عنوان جنایت علیه بشریت بنابر نص صریح

 
ـ  افراد قاچاق مجازات و منع جلوگیري پروتکل - کودکـان الحـاقی بـه     و زنـان  خصـوص ه ب

 2000کنوانسیون جنایات سازمان یافته فراملی مصوب سال 
 بـه  الحـاقی  هاي پروتکل از یکی وکودکان زنان به خصوص افراد قاچاق جلوگیري ومجازات منع پروتکل
 قاچـاق  از دقیقـی  تعریـف  پروتکل است. این متحد ملل سازمان ملی فرا یافته سازمان جرایم ونکنوانسی
 در را نیـز  کـار  نیروي از وغیرمنصفانه انسانیغیر وريبهره سایراشکال تعریف این دهد، کهمی ارائه افراد
ري و دسـتیابی بـه   ادتعریف، اصطالح قاچاق انسان به معناي جلب، حمل ونقل، نگه گیرد. بنابر اینبرمی

ربایی، تقلب، فریبکـاري، سـوء اسـتفاده از     افراد به وسیله تهدید یا استفاده از زور یا سایراشکال اجبار، آدم
پذیري، پرداخت یا حصول پول یا منافع مالی براي تأمین رضایت یک فرد که بر فـرد   قدرت، حالت آسیب

کشی جهت روسپیگري یا فحشا یا شی شامل بهرهکباشد، که بهرهکشی می دیگر کنترل دارد، غرض بهره
برداري جنسی، کار اجباري، بردگی یا اعمال مشابه خدمت اجباري یا برداشـت اعضـاي   سایر اشکال بهره

 باشد. بدن افراد می
 کـارکردن  بـه  افـراد  آن، بـراي اجبـار   بـه  الحاقی پروتکل خصوصه ب و کنوانسیون این در متأسفانه  

 منـع  کنوانسـیون  همچـون  خـود  ماهیـت  و مفـاد  در پروتکل این واقع است. در دهنش بینیپیش مجازاتی
 گذارند، درمی پا زیر را کنوانسیون این مفاد که افرادي مجازات براي مشخصی قضایی وکار ساز داري برده
 یونکنوانس در مذکور عناوین يانگار جرم به ملزم را عضو هاي دولت کند. امانمی پیشنهاد المللی بین سطح

 با مبارزه براي مشخصی قضاییهاي  پروتکل، روش آن، این بر کند. عالوهمی آن الحاقی هاي پروتکل و
 دهد. می پیشنهاد را عضوهاي  دولت بین افراد بردگی و قاچاق

 
  گیري نتیجه

گی که برده کسی باشند زنـد  ها حق دارند آزادانه و بدون این ي انسانبنابر اصول بنیادین حقوق بشر همه
انـد.   هاي سیاسی و حقـوقی بسـیاري انجـام داده    المللی تالشهاي بین کنند. براي نیل به این هدف نهاد

المللی موجود در این زمینه است. میـزان   معاهدات و سایر اسناد بین ها، کنوانسیون ،ها ي این تالش نتیجه
 شود: تأثیر گذاري این اسناد باتوجه به دو عامل تعیین می

انگاري و یا اعمال مفاد محتواي خود  توانند کشورهاي عضو را ملزم به جرمناد تا چه حدي میاین اس  .1
 در قوانین ملی و داخلی کشورهاي عضو بنمایند؛ 
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ابزارهاي سیاسی و حقوقی مستقل در این اسناد که براي حمایت سیاسی یا قضـایی از بـزه دیـدگان      .2
 بینی شده است. این جرم یا جلوگیري از وقوع این جرم پیش

بینی دادگـاه کیفـري    ي روم با پیش المللی به خصوص اساسنامه باتوجه به دو معیار فوق اسناد کیفري بین
تواند نقش بسیار مؤثري در حمایت قانونی از بزه دیـدگان ایـن   هاي آن می المللی باتوجه به صالحیت بین

تواننـد بـه   هایی با محتواي حقوق بشري نمی جنایت داشته باشد. این امر بدین معنا نیست که کنوانسیون
این اندازه مؤثر باشند؛ زیرا در این زمینه ما شاهد کنوانسیونی مانند کنوانسیون حقوق کودك هستیم کـه  

تواند تقریباً مورد پذیرش تمامی کشورهاي جهان قرار گرفته است. این پذیرش جهانی به خودي خود می
انسیون در کشورهاي عضو داشته باشد. عـالوه بـر آن اسـناد حقـوق     نقش مهمی در اجراي مفاد این کنو

ممنوعیت این مفهوم را به صـورت یـک عـرف     ،بشري در زمینه منع بردگی به خصوص بردگی کودکان
ي جهانی خود را ملزم به حمایت قانونی و المللی در آورده است. به طوري که کشورها در قبال جامعه بین

 دانند. ن جرم در برابر مرتکبان آن میسیاسی از بزه دیدگان ای
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  n پور نصیرآبادي عباس نقی
  

  چکیده
گیرند. اي خاص و متمایز از دیگر جرایم مورد بحث قرار می جرایم اقتصادي به عنوان طبقه

سازي هاي افتراقی جرایم اقتصادي، اتخاذ تدابیر افتراقی در رابطه با صورت یژگیتردید وبی
انگاري رفتارهاي ناهنجار  گذار در جرم کند. مادامی که قانونتقنینی این جرایم را توجیه می

هاي کیفري شـدید در قبـال    اقتصادي، مفهوم این جرایم را تبیین ننموده و صرفاً به پاسخ
مند در کند اساساً اتخاذ یک سیاست تقنینی ضابطهي اقتصادي اکتفا مینهرفتارهاي مجرما

عمـده و   راستاي حراست از امنیت نظام اقتصادي به عنوان آماج جرم، میسر نخواهد بـود. 
باشـد  الزم براي تحقق این جرایم میهاي  ترین مؤلفه از مهمکالن بودن جرایم اقتصادي 

تدبیري در این زمینه بیهوده  هر انگاري و اتخاذ صه، جرمکه با نادیده گرفتن این خصی چنان
عنوان عامل  شود که معیار کالن بودن جرم بهرسد. در جرایم مالی مشاهده میبه نظر می

زیرا بر هم زدن نظم ساختار اقتصادي یک کشور ، گذار نبوده است اساسی مورد توجه قانون
مفهوم جرم کالن در سابقه تقنینی باشد. ی میئجز مستلزم عملی فراتر از یک رفتار خرد و

و دکترین حقوقی به صورت مشخص بیان نشده است و یا حداقل ضابطه مشخصی ندارد. 
هرچند در برخی قوانین به صورت ضمنی عدد کمی براي تشخیص جـرم کـالن اسـتفاده    

رسـد میـزان   شده است لیکن باتوجه به گسترش روز افزون جرایم اقتصادي بـه نظـر مـی   
کالن بودن جـرم عبـارتی   ي تشخیص کالن بودن جرم نیست. ید مجرمانه تنها مؤلفهعوا

و در جهـت  جـزا   اصول و قواعـد حقـوق  باتوجه به این پژوهش بر آن است  کلی است که
  نماید.از آن ارائه  پیشگیري از اعمال سلیقه قضایی، مفهومی جامع

  اقتصادي، جرم کالن اقتصادي. ، جرماقتصاد، کالن، امنیت اقتصاديم، جرواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
هایی، برخی جرایم را در زمره جـرایم اقتصـادي    به دلیل وجود شاخص هاي مختلف سیستم قضایی کشور

هاي اقتصادي سالم، جهت رشـد   دانسته و حاکمیت کشورها در پی ایجاد شرایطی امن براي انجام فعالیت
هاي مختلفی  جرم اقتصادي به شیوهاند.  ها نموده انگاري آنو تعالی کشورها در زمینه اقتصاد، اقدام به جرم

گیـري  اند که به دلیل سرعت در تحوالت اقتصـادي و شـکل   گردد و بسیاري نیز بر این عقیدهتعریف می
رسد. با این حال جرایم جدید نباید از آن تعریفی ارائه گردد وصرف اشاره به مصادیق آن کافی به نظر می

                                                           
n شناسی. وکیل دادگستري، دانشجوي دکتري حقوق کیفري و جرم 
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ت    شـود کـه موضـوع آن   اي از رفتارهاي غیر قانونی گفته می اقتصادي به دستهباید گفت جرایم  هـا امنیـ
  اقتصادي در سطح کالن است. 

تعاریف مختلفی از جرایم اقتصادي در دکترین ایران نیز ارائه شده اسـت. بـه عنـوان مثـال در     
ه زدن بـه  گونه فعل یا ترك فعلی است کـه بـه قصـد ضـرب     جرم اقتصادي هر«تعریفی آمده است: 

). در تعریـف  7، 80ــ 81(کوشا. » هاي اقتصادي موجب اخالل در نظام اقتصادي کشور گردد ارزش
ي کسـب سـود و منفعـت    دیگري چنین بیان شده است که جرم اقتصادي جرمی است که با انگیزه

بالقوه ي ي مربوطه ارتکاب یافته، نتیجهمالی و نوعاً در بستر شغلی و با نقض اعتماد حاکم بر حرفه
یا بالفعل آن اخالل در نظام اقتصادي بوده و در قوانین جزایی براي آن مجازات در نظر گرفته شده 

  )38، 1389زاده.  باشد. (توسلی
توان گفت جرم اقتصادي فراتر از یک رفتار مجرمانه خرد در بسـتر  باتوجه به مطالبی که ذکر شد می

اي برخوردارند که یا  قابل با جرایم مالی از وجوه افتراقی ویژهجامعه است یا به عبارت دیگر این جرایم در ت
یابند و یا در نتیجه مجرمانه. کالن بودن جرم اقتصـادي یکـی از ایـن وجـوه     در رفتار مجرمانه ظهور می

افتراقی است که مقنن گاه آن را از جهت اوضاع و احوال حاکم بر رفتار مجرمانه مورد نظر قرار داده و گاه 
که منظـور از   در نتایج رفتار مجرمانه دنبال نموده است که هر کدام داراي تبعات مجزایی است. اینآن را 

تی از این دست چیست سؤالی است کـه پاسـخ صـریحی در متـون     اعبارات کالن، عمده و فراوان و عبار
مسـیر مقابلـه بـا    ترین قانون در  قانون مبارزه با اخاللگران کشور که مهم .شودي آن یافت نمیاقانونی بر

  شود بیان داشته: جرایم اقتصادي تلقی می
شـود و مرتکـب بـه     ارتکاب هر یـک از اعمـال مـذکور در بنـدهاي ذیـل جـرم محسـوب مـی         .1ماده «

  شود:  هاي مقرر در این قانون محکوم می مجازات
جعل اسکناس یا یا ضرب سکه قلب یا  قاچاق عمده ارز) اخالل در نظام پولی یا ارزي کشور از طریق الف 

 »از داخلی و خارجی و امثال آن. ها اعم وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن
هاي عمومی  ارزاق یا سایر نیازمندي فروشی کالنگران) اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق ب

سـایر تولیـدات   خرید فراوان تولیدات کشاورزي و  و پیش هاي مزبور  و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندي
  »ها. ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن مورد نیاز عامه و امثال آن

مسائلی از این دست که تعریف رفتار مجرمانه عمده یا کالن چیست و این ویژگی افتراقی را در کدام 
تـوان بـه   ا مـی یک از عناصر متشکله جرم باید لحاظ نمود تا به بهترین نحو نقش خود را ایفا کنـد، ر 

ترین سؤاالت این پژوهش بر شمرد. کالن در لغت بر اساس فرهنگ لغات معین به معنی عنوان اساسی
که بایـد   رود و عمده نیز به معنی مهم و برجسته است. حال آنتر و کبیر به کار می عظیم، بزرگ، مهم

توان داشت. از طرفی اصل یدید در عالم حقوق جزا و در معنی اصطالحی چه برداشتی از این کلمات م
بایست ملحوظ نظر قرار گیرد تا تفسیر مضیق نصوص جزایی و از طرف دیگر کشف مقصود واضع می

از این رهگذر هم مفهوم اصطالحی دریافت شود و هم این تفسیر حاصله موجب نزول کارکرد موضوع 
اصـطالحات در بطـن ارکـان    توان دست یافت؛ مگر از طریق به کارگیري این نشود. به این مهم نمی

عنصر مادي جرم. لذا ابتدا مفهوم کالن بودن در نتیجه مجرمانه و سپس مفهـوم آن در رفتـار مـادي    
  گیرد. مورد بحث قرار می
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  مفهوم جرم کالن از منظر نتیجه مجرمانه. 1
مطلق و در بحث عنصر مادي رکن نتیجه بسیار حایز اهمیت است. از حیث رکن نتیجه جرایم به دو حالت 

شود به محـض وقـوع رفتـار    انگاري رفتار مجرمانه به صورت مطلق باعث میشوند. جرممقید تقسیم می
ي رفتـار  مادي جرم تحقق یافته و مرتکب قابل مجازات باشد و بالعکس در جرایم مقید مادامی که نتیجه

) در تحقـق جـرایم   216، 1389مادي تحقق نیافته باشد جرم کامل نبوده و تحقق نیافته است. (اردبیلـی.  
اصل بر مطلق بودن است؛ زیرا مقید بودن احراز و اثبات وصف مجرمانه به نتیجه آن رفتار خـارج از قـدر   

انگـاري بـه    متیقن تعریف وقوع جرایم است. نگرش غالب در جرایم اقتصادي از حیث رکـن نتیجـه جـرم   
رابطه با این موضوع معتقدند این جرایم  ) البته برخی در150، 1387صورت مطلق است. (سماواتی پیروز، 

کنند که ویژگی مقید بودن جـرایم اقتصـادي از   باشند و این چنین استدالل میي جرایم مقید میدر زمره
ي مقیـد بـودن   دهنـده  شود. در واقع کالن بودن این طیف از جرایم را نشانشرط کالن بودن استنتاج می

گردد. در حالت نخست یجه مجرمانه در چند حالت مختلف متبلور میدانند. ویژگی کالن بودن نتها می آن
اي فراتـر از یـک رقـم تعیـین      شود که عواید جرم به صورت قابل مالحظـه کالن بودن زمانی محقق می

ي قانونی باشد. در حالت دوم معیار کالن بودن بزرگی بستر جغرافیایی وقوع جرم است. بدین توضیح شده
که مجرم در چند شهر یا بخشـی از   یابد، مانند اینهاي مختلف ارتکاب می د در مکانکه رفتار فیزیکی فر

ي کـالن بـودن   فروشی شود. در حالت سوم زمانی فعل مجرمانه داراي خصیصهکشور مرتکب جرم گران
است که آثار و تبعات جرم تا حدي گسترده باشد که زندگی مردم را مختل و امنیت اقتصادي را با تهدیـد  

داننـد و  اجه سازد. برخی بهترین روش تعیین کالن بودن یک جرم را تعیین قانونی یک مبلغ معین میمو
  )69، 1389شود. (نورزاد، اي بودن آرا می معتقدند که اعمال معیارهاي دیگر موجب نسبی و سلیقه

ی نمـوده  مقنن نیز در برخی موارد به صورت ضمنی کالن بودن نتیجه مجرمانه را شرط تحقـق جـرم تلقـ   
  قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور آمده است:   1است. به عنوان مثال در تبصره ماده 

د مـذکور در هـر یـک از    صالح براي تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن مـوار  قاضی ذي :تبصره« 
غ مورد سوء استفاده و آثـار  میزان خسارات وارده و مبال ملحوظ نظر قرار دادنالذکر عالوه بر  بندهاي فوق
  . »تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید مترتب بر آن می فساد دیگر

که کـالن   نظر از این گذار همچنان با پرهیز از ارائه تعریف از این عبارات کلی صرف به عبارتی قانون  
را در واقـع تشـخیص قضـایی قـرار      داند، مالكبودن جرم اقتصادي را قابل ظهور در نتیجه مجرمانه می

دهد. هرچند که در قوانین دیگر جسته و گریخته مبلغی را به عنوان مالك کالن بودن مشخص نموده می
  آمده است:   1392قانون مجازات اسالمی مصوب  36 ماده است. به عنوان مثال درتبصره

 یــکارتکـابی،   جـرم  موضـوع  مـال  میـزان  کــه زیـر  جـرایم  در قطعـی  محکومیـت  حکـم  انتشـار «  
 هـاي  روزنامه ازی یک یا ملی رسانه در و است باشد، الزامی آن از بیش یا ریال )1.000.000.000(میلیارد

  ...»  شودمی منتشر کثیراالنتشار
  ) دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادي بیان شده است: 10ي (ي مادهو یا در تبصره

جرایم اقتصادي کـالن بـا   در مجتمع قضایی امور اقتصادي عبارت از  هاي مورد رسیدگی پرونده :تبصره«
که توسط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی یا  باشد نصاب ده میلیارد ریال و بیشتر از آن می

  . »گیرد استفاده قرار میدولتی مورد سوء
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سارات برآمده از جرم ندارد. لذا هرچنـد  ها و خ رسد ویژگی کالن بودن تالزمی با فراوانی زیان به نظر می  
شود، ولی مطلقاً به آن وابسـته نیسـت. بنـابراین    ي مجرمانه نیز احراز میعنصر کالن بودن از فراوانی نتیجه

بدون حصول نتیجه نیز وصف کالن بودن جرم قابل احراز است و کالن بودن جرم اقتصادي لزوماً به معناي 
نمایـد کـه وصـف     ویژگی جرایم اقتصادي در نظام عدالت کیفري اقتضا مـی مقید بودن آن نیست. اهمیت و 

ي مجرمانـه در قابلیـت تعقیـب و    که نتیجـه  مجرمانه صرفاً به فعل یا ترك فعل مرتکب تعلق یابد، بدون آن
هـاي امنیـت    مجازات مرتکب جایگاهی داشته باشد. بدیهی است که در جرایم اقتصـادي کـه مرتکـب پایـه    

را هدف خود قرار داده است حاکمیت تحقق نتیجه مجرمانه را بر نخواهد تافت و به محـض  اقتصادي کشور 
نماید. تسریع در اثبات جرم در جـرایم  ارتکاب رفتار مجرمانه از سوي مرتکب وصف مجرمانه را بر آن بار می

ر زیـان بـار   طـور آثـا   هاي مرتکب و همین موقعیت و ویژگینماید که نظام عدالت به لحاظ مطلق ایجاب می
ي هـا اثبـات جـرم منـوط بـه حصـول نتیجـه        ي جرایم مقید که در آناز زمره جرایم اقتصادي، این جرایم را

مجرمانه است خارج نماید. از طرفی مقید نمودن جرایم اقتصادي به احراز نتیجه با اهداف در نظر گرفته شده 
انگـاري  که اگر جرایم اقتصادي مقیـد جـرم   ها در تعارض است. بدین توضیح براي وضع قوانین مربوط به آن

گذار در خصوص این جرایم است،  ي قانونشوند پیشگیري از تزلزل امنیت اقتصادي که یکی از اهداف عمده
  نادیده گرفته خواهد شد و اساساً نظم و امنیتی براي اقتصاد مفروض نخواهد بود. 

  
  کالن بودن جرم از منظر رفتار مجرمانه. 2

وال حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه به مفهوم وجود شرایط و توصیفاتی است که بر رفتار مادي اوضاع و اح
که وجود اوضاع و احوال و شرایط خاص براي تحقق یک جرم خارج از قـدر   شود. به سبب اینعارض می

متیقن تعریف رفتار مجرمانه است، اصل بر عـدم ضـرورت وجـود آن بـراي ارتکـاب جـرم اسـت؛ مگـر         
گذار تصریح نموده باشد. به عنوان مثال در جرم قتل هیچ اوضاع و احوالی براي ارتکاب رفتار مادي  ونقان

جرم الزم نیست و به صرف اقدام مرتکب به رفتار مجرمانه و وقوع نتیجه، بزه تحقق یافته است. مقنن در 
هـا   ورت عـدم وجـود آن  کند که در صـ برخی از موارد اوضاع و احوالی را براي تحقق یک جرم تعیین می

گـردد. بـه   ي دیگري بر آن رفتار منطبـق مـی  اساساً یا آن جرم ارتکاب نیافته است و یا توصیف مجرمانه
عنوان مثال در جرم کالهبرداري، متقلبانه بودن رفتار مرتکب اوضاع و احوالی اسـت بـراي تحقـق جـرم     

ب اساساً عنوان کالهبـرداري نخواهـد   اي که در صورت عدم وجود وصف فوق، رفتار مرتک گونه مذکور به
داشت. در خصوص جرایم اقتصادي نیز وجود شرایط خاصی الزم است و در صورتی که در رابطه با احراز 

ي مستقل از جرایم دیگـر  ي جرایم اقتصادي به عنوان یک طبقهها توجه نشود طبقه جرم اقتصادي به آن
هـاي مجرمانـه اقتصـادي از     ت، کـالن بـودن رفتـار   طور که شـرح آن رفـ   قابل تصور نخواهد بود. همان

  ترین اوضاع و احوال حاکم بر رفتار مجرمانه اقتصادي براي تحقق جرم است.  مهم
) قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي کشور این امر مورد توجه قـرار  1ي (در بند (ب) ماده  

  گرفته است. در این بند بیان شده است: 
هاي عمومی  ارزاق یا سایر نیازمندي کالنگرانفروشی ر توزیع مایحتاج عمومی از طریق اخالل در ام«  

تولیدات کشاورزي و سایر تولیدات مـورد   فراوانخرید  و پیش هاي مزبور  ارزاق یا نیازمندي عمدهو احتکار 
  ». ها ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن نیاز عامه و امثال آن
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گیري نیست. بدین توضـیح  قابل سنجش و اندازه ،ن یک فعل مجرمانه با یک معیار خاصکالن بود  
ی مشخص و قرار دادن آن به منظور معیار سنجش همواره موجب می شود بسیاري از که تعیین مقادیر کم

ها کمتر از مقدار تعیـین شـده اسـت کـالن محسـوب       رفتارهاي مجرمانه که مبالغ مورد سوء استفاده آن
ي امنیت اقتصـادي وارد سـازند و در   ند، در حالی که ممکن است صدمات جبران ناپذیري را بر پیکرهنشو

بایسـت  گیرد. لذا براي تمیز جـرایم کـالن از غیـر کـالن مـی     ها صورت نمی نتیجه برخورد مقتضی با آن
  هاي مختلفی را در نظر گرفت.  مؤلفه

  
  شخصیت مرتکب .1ـ2

کنـد.  به تعبیر ساترلند جرایم یقه سفیدي مرتکب نقش به سـزایی ایفـا مـی   در حوزه جرایم اقتصادي و یا 
سفیدي جرمی است که شخص قابل احترام و جرم یقه«دارد: سفیدي بیان میساترلند در تعریف جرم یقه

» شـود. ي نفـوذ و تصـرف خـود مرتکـب آن مـی     برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی به اعتبار حوزه
)Satherland,1983: 7 رود. بـدین  ها به شـمار مـی   مرتکب و موقعیت وي یکی از این مؤلفه) بنا بر این

توضیح که وقتی یک فرد در سطح مقامات عالی کشوري مرتکب جرم اقتصادي شود هرچند آن جـرم از  
لحاظ نتیجه مالی و منافع اقتصادي زیاد قابل توجه نباشد، به علـت تأثیرگـذاري شخصـیت مرتکـب بـر      

نماید. در این مورد جامعه شاهد ارتکـاب  ثار و عواقب وسیعی در ساختار اقتصادي کشور ایجاد میجامعه، آ
اعتمـادي در   دار تأمین امنیت اقتصـادي جامعـه هسـتند، لـذا مـوج بـی      جرم توسط کسانی است که عهده

ادي بسیار آید. از این روي این مؤلفه در کالن بودن جرم اقتصهاي مختلف اقتصادي کشور پدید می الیه
  رسد. مهم به نظر می

  
  سازمان یافتگی رفتار مجرمانه. 2ـ2

ي جنایی اقتصادي مؤثر است. امروزه بسیاري نحوه و کیفیت ارتکاب جرم نیز در احراز کالن بودن پدیده
کننـد. چـه بسـا فعـل     برد مقاصدشان استفاده میاز مرتکبین جرایم اقتصادي از افراد متعددي براي پیش

هـاي   یافته عبارت از فعالیـت  جرم سازمانشود. یافته تلقی میها نیز در برخی از اوقات سازمان آنارتکابی 
غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و براي تحصیل منافع مادي و 

هـر نـوع ابـزار     پردازند و براي رسیدن به هـدف از  مجرمانه شدید میرفتارهاي ارتکاب مستمر  قدرت، به 
ي برخی از جرم شناسـان جـرم   ) به عقیده109ـ110، 1383. (شمس ناتري، کنند مجرمانه نیز استفاده می

ي ارتکاب جرم خاص و عمومی براي فراهم نمودن زمینهیافته جرمی است که از یک وضعیت غیرسازمان
هـاي طـوالنی مـدت،     ریـزي  مـه کند. برخی از خصوصیات این جرایم (از قبیل طراحـی و برنا استفاده می

سازي ابزارها و تقسیم وظایف، وجود سلسله مراتـب و ارتکـاب    ها و امکانات وضعی، آماده شناسایی مکان
شوند. بدین گذاري این جرایم با این عنوان محسوب میجرم با اهداف انتفاعی، مالی و اقتصادي) دلیل نام

شود که هدف و غایت آن کسب منفعـت  ل جرایمی میشناسی شامیافته از منظر جرمترتیب جرم سازمان
یافتـه قابـل تفکیـک هسـتند. نخسـت بزهکـاري       شناسی دو طیف از جرایم سـازمان مادي است. در جرم

آمیز و اقدامات مسلحانه است و دوم بزهکـاري  بار که مبتنی بر رفتارهاي خشونتي خشونتیافتهسازمان
شـود. (ابرنـدآبادي،   سفیدي یـاد مـی  آن تحت عنوان بزهکاري یقه آمیز و نرم که ازي نیرنگیافتهسازمان
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درگیر نمودن افراد متعدد در ارتکاب جرم و تشکیل دادن گروه و یا دسـته بـراي ارتکـاب     )2240، 1387
هـاي کـالن    تواند یکی از مؤلفهجرایم اقتصادي از این نظر هرچند منجر به زیان قابل توجهی نگردد، می

  دي تلقی شود. بودن جرایم اقتصا
  
  شرایط زمانی ارتکاب جرم  .3ـ2

شود. زمان این امر که جرم در چه بستر زمانی و مکانی تحقق یافته است نیز امري تأثیرگذار محسوب می
شود نقش مهمی در شناسایی ي زمان خاص بر کشور عارض میهاي که در یک برهه و شرایط و موقعیت

رفتارهاي مجرمانـه   ،ارد. در شرایط وقوع جنگ و یا تحریم اقتصاديفعل ارتکابی به عنوان رفتار کالن د
تأثیر همسان ندارند. چه بسا وقوع جرمی عادي و غیر کالن در شرایط وخیم نظامی کشور وصـف کـالن   

  به خود بگیرد. 
  
  گستره جغرافیایی متأثر از رفتار مجرمانه  .4ـ2

ي جغرافیایی وسـیع  که فرد در یک حوزه ند ایندر خصوص شرایط مکانی و جغرافیایی (شرایط مکانی مان
شود که ارتکاب جرم ي اقتصادي نماید)، باید گفت همچنان تأکید میاقدام به ارتکاب رفتارهاي مجرمانه

ي ارتکابی جـرم وسـیع   گردد. لذا هر اندازه حوزهاعتمادي عمومی در سطح جامعه میاقتصادي موجب بی
گیرد. افزون بر عوامل جغرافیایی و شرایط می بیشتر مورد هجمه قرار میباشد، به همان میزان اعتماد عمو

زمانی، بستر اقتصادي ارتکاب جرم نیز داراي اهمیت است. مادامی کـه یـک فـرد سـاختارهاي متعـدد و      
دهد و به نوعی امنیت سیاسی و اقتصادي را مورد هجمه قرار مختلف اقتصادي را آماج جرم خود قرار می

  جیهی براي کالن ندانستن فعل ارتکابی وي وجود نخواهد داشت. دهد، هیچ تو
  

  گیري نتیجه
جرایم مالی در تقابل با جرایم مالی کالن از اوصاف افتراقی برخوردار است که کالن بودن رفتار مجرمانه 

اده از یکی از این اوصاف افتراقی است. مقنن نیز در بسیاري از موارد قانونی بدان اشاره داشته است. استف
چنین اصطالحات کلی بدون ارائه تعریف مشخص و یا بدون ارائه مالك تمیز، توالی فاسد بسیاري را بـه  

بایسـت از  ترین آن اعمال سلیقه قضایی در موارد مشابه است. مقـنن مـی  همراه خواهد داشت که بدیهی
چه که در  روي با عنایت به آنگردد، پرهیز نماید. به هر انشاء عباراتی که موجب تشتت در آراء قضایی می

رسـد مقـنن کـالن بـودن جـرم اقتصـادي را در فراوانـی و        پژوهش حاضر بدان پرداخته شد، به نظر می
ي مجرمانـه و میـزان   که در ظـاهر کـالن بـودن نتیجـه     رغم این داند. علیگستردگی نتیجه مجرمانه می

ي کالن بودن رفتار مجرمانه باشد، دهنده تواند نشانهاي ناشی از وقوع ارتکاب جرم می خسارت و آسیب
باید اذعان نمود این نوع برداشت از مفهوم جرایم اقتصادي مسلماً اتخاذ سیاست جنایی صـحیح در قبـال   

سازد. چگونه مقنن مدعی پیشگیري از وقوع ایـن جـرایم بـا اسـتفاده از     این جرایم را با چالش مواجه می
بایسـت منتظـر   ق موادي که شرح آن در متن آمد نظام عدالت میانگاري است؛ در حالی که وفحربه جرم

تحقق نتیجه مجرمانه بماند تا پس از آن اقدام به تشخیص کالن بودن یا نبودن رفتار نمایـد. بـر همـین    
فرض اقدام به تعیین شاخص کمی براي تحقق جرم کالن نموده است. بـه  اساس بوده که با همان پیش



  
 

 

79 

م کالن را صد میلیون تومان قرار دهیم و مرتکب که از نظر جرم شناسی فردي عنوان مثال اگر مبناي جر
باشد و با قوانین نیز آشنایی کامل دارد، اقدام به تحصـیل نـود و نـه میلیـون و     باهوش و حسابگر نیز می

نهصد و نود و نه هزار تومان نماید، لذا جرم دیگر کالن نیست. بنابراین نگارنـده بـا جمیـع جهـات فـوق      
عتقد است باتوجه به ماهیت جرایم اقتصادي و لزوم صـیانت از امنیـت اقتصـادي کشـور قبـل از وقـوع       م

هاي کالن بودن جرم با اوضاع و احوال حاکم بر رفتار و نه نتیجه مجرمانه  بحران، گریزي از انطباق مؤلفه
نی و مکـانی  هایی همچون شخصیت مرتکب به لحاظ نفوذ فردي و اجتماعی، شـرایط زمـا   نیست. مؤلفه

تواند نشانگر وقوع یک جـرم اقتصـادي   نظر از حجم خسارات وارده می ارتکاب جرم و نحوه ارتکاب صرف
  کالن باشد. 
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  nnn، الهام غالمی nn، مرضیه معتمدي nدوستی  مجتبی نیکدکتر 

 

  چکیده
نام گرفته است، از مصادیق  أدر يکه به اختصار قاعده »بالشبهات وا الحدودؤادر«ي قاعده

بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفري و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان 
  .شوداستناد می

اي، اعم از شبهه در موضوع یا شـبهه   گاه در اثر وقوع شبهه ه موجب این قاعده، هرب
ه م مورد شک و تردید قرارگیرد، قاضی موظف اسـت از  در حکم، انتساب جرم به متّ

دانان، مطابق با اصـل   اعمال مجازات، جلوگیري کند. این قاعده از نظر برخی حقوق
یت تاریخی قاعده. شک به نفع متهم، در حقوق کیفري است تفسیر أي در جداي اهم ،

گنـاه   م بـی ها به نحو صحیح از آن استفاده شود، جان هزاران مته اگر در دادگستري
  .یافتنجات خواهد 

رغم اهمیت فـراوان آن،   که علیاست این قاعده یکی از قواعد مهم حقوق جزاي اسالمی 
قانون جدید مجازات اسالمی مفاد این هاي مفید انجام شده است.  اش پژوهش کمتر درباره

از حیـث  لزوم پـرداختن بـه آن    که ماده قانونی مورد اشاره قرار داده است 2قاعده را طی 
  شود.منابع و زمینه اجراي آن بیش از پیش احساس می

  .ي درأ، جرم، متهم، قانون مجازاتقاعدهواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه
  گذار در قانون مجازات اسالمی است.  سیس تازه قانونأدرأ نهاد مبارك و ت يقاعده
بـا محـک یقـین تـوزین      قضایی است که وزن علمی تصمیمات را ترازوي سنجش تصمیمات درأ يقاعده  
نماید. این قاعده در کارخانه داوري و قضاوت به منزله یک صافی عبور است که تصمیمات آلوده بـه شـک و   می

یاب عقل را ترمیم و توانمنـد  ابزار ناقص حقیقت، درأ يدهد. قاعدهتردید را پاالیش کرده و گوهر حق را جال می
فکر در مقام داوري کاست و کاخ عدالت را آراسـت.   يتوان از ضریب خطاسازد تا شاید با قیام به این قاعده بمی

قلمرو این قاعده هر سه مرحله تولد جرم، شرایط وقوع جرم وشرایط مسئولیت کیفري مجـرم را احاطـه کـرده و    
  .  گیردمیها را با یک استثناء کوچک بر خالف قانون مجازات پیشین در بر کلیه جرایم و مجازات

                                                           
n استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی. 
nn شناسی دانشجوي حقوق جزا و جرم. 
nnn شناسی دانشجوي حقوق جزا و جرم. 
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الحصول خواهد رسـاند کـه صـرف     طرفی را به این نتیجه قطعیهر جویاي علم و داور بیقاعده درأ 
گناهند؛ مگـر بـه قرینـه مثبتـه     ي افراد بیموجب مجرم پنداشتن ایشان نیست و همه ،ایراد اتهام به افراد

م زدایی و حل بسیاري از مشکالت حاضـر در اجتمـاع وسیسـت   توان در جرمجرم. به مدد قاعده حاضر می
  رد. هاي فراوان ب قضایی کشور بهره

مسـتند بـه    ی شود که اگر چه ظـاهراً یتواند منجر به صدور آرابدیهی است استنباط غلط از قاعده می
. در این مقاله با استفاده از روش لیکن از روح قانون و شرع فاصله گرفته است، قانون و قاعده فقهی است

ي درأ در قانون جدیـد و همچنـین   ي درأ و وجود قاعدهسی قاعدهاي و تحلیلی ـ توصیفی به برر  کتابخانه
  جهل حکمی و موضوعی و مطالب دیگري پرداخته شده است. 

  
  ي درأ مفهوم قاعده

است. نام این قاعـده از روایـت یـا روایـاتی     » أدر«شود که مشهور به قاعده  اي بحث می از قاعده، در فقه
از افـرادي کـه   «اش ایـن اسـت:    کار رفته است. و معناي کلی بهدر آن » = منع أدر«گرفته شده که ماده 

د اي کـه مـورد قبـول     شود؛ با وجود شبهه (قصاص یا تعزیر)  متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب ح
مدرك این قاعده روایت نبـوي(ص) اسـت کـه    ». شود عقال باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می

  است.  قبول علماي امت اسالم قرار گرفتهداللت و محتواي آن مورد 
  

  درأ يهحقیقت قاعد
درأ، این مطلب روشن شود که آیا این قاعده مطلب جدیدي را  يهقاعد يهالزم است پیش از بحث دربار

  . کند یا در واقع بیان دیگري از اصل عدم و اصولی همانند آن است بیان می
کند، زیرا حکم بـه   درأ مطلب جدیدي را بیان نمی يهممکن است به ذهن چنین خطور کند که قاعد

شود که موضوع، یعنی وجود جرم حدي، احراز شـود و تـا وجـود جـرم      مجازات (حد) در صورتی صادر می
اي باشـد،   شود و در صورتی که در تحقق جرم شک و شـبهه  احراز نشود، طبعاً به مجازات حکم داده نمی

  شود.  ه باشد و در نتیجه حکم به مجازات داده نمیکند جرمی محقق نشد اصل عدم اقتضا می
مثالً در مورد زن بدون شوهري که حامله شده ولی اقرار به زنا نکرده است و شهودي به زنا شهادت 

اما با این احتمال . شود که زنا ثابت شود شود. زیرا حد زنا در صورتی جاري می اند، حد زنا جاري نمی نداده
ت به سبب امري غیر از نزدیکی، مثل جذب شدن نطفه به رحم زن، یا به علت که حامله شدن ممکن اس

  . 1شود وطی به شبهه یا از روي اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، زنا ثابت نمی
درأ که مقتضی عدم ثبوت حدند، باعث شده  يهوجود اصول و قواعد دیگر در موارد جریان قاعد

را مستند شرعی ایـن قاعـده در شـبهات موضـوعیه      »ر ادلهمطابقت قاعدة درأ با ظواه«که برخی 
  2. بدانند

و شاید به همین جهت است که برخی بحث و بررسی پیرامون مستند این قاعـده را لغـو و قاعـده را    
  شمارند.  نیاز از اثبات میبی
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یح ایـن  تواند مطلب جدیدي را بیان کند. در توض درأ می يهتوان گفت قاعد چه گذشت، می رغم آن علی
درأ بر دو قسم است. گاه دلیل یا اصلی شرعی اقتضاي سـقوط حـد را    يهموارد جریان قاعد، گوییم نکته می

درأ  يهگاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است. اگر در این مـوارد قاعـد   هایی که گذشت، و دارد، مانند مثال
هـایی را   تـوان مثـال   ي کاربرد جدیدي دارد. میدرأ پیام تازه و یا به تعبیر يهجاري و حد برداشته شود، قاعد

توان این فرض را مطرح کرد که کسی شراب نوشـیده   قاضی می يهبراي این بحث آورد. مثالً در مورد شبه
آورد و قاضی نیز به دروغ بودن ادعـایش علـم    است ولی ادعاي اکراه دارد، اما شاهد و دلیلی بر ادعایش نمی

اقتضـاي آن دارد   1گوید یا دروغ. در اینجا اصل اختیاري بودن اعمـال  ند راست میدا ندارد و در عین حال نمی
  شود.  درأ جاري شود، حد برداشته می يهکه حد شرب مسکر بر مرد جاري شود. اما اگر قاعد

درأ  يهمتهم نیز گاه اصول و یا ادلۀ شرعی اقتضاي مجازات دارند، در حالی که قاعد يهدر باب شبه
داند که اکنـون تبـدیل بـه     آن است. مثالً کسی مایعی دارد که قبالً شراب بوده، ولی نمی مقتضی سقوط

شود که کماکان شراب بوده است. مثال  نوشد و سپس روشن می سرکه شده است یا خیر؛ او آن مایع را می
ن زن داند عقد نکاحی کـه میـان خـود و آ    دیگر این است که کسی با زنی نزدیکی کند، در حالی که نمی

صحیح است یا خیر و سپس روشـن شـود کـه عقـد باطـل بـوده اسـت. در ایـن دو مـورد،          ، جاري کرده
اما . استصحاب خمر بودن یا استصحاب حرمت وطی این زن، مقتضی ثبوت حد شرب مسکر و حد زناست

  2. دانند درأ، حدود فوق را ساقط می يهبرخی به استناد قاعد
  

  دید مجازاتدر قانون ج» درأ« ي وجود قاعده
ها در قانون جدید مجازات اسالمی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بـین   بندي مجازات درجه

 .درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود

در بخش عمومات قانون جدید مجازات اسالمی، مباحث جدیدي وارد شده است که این امکان را به 
بنـدي   درجـه . بـه اجتمـاع فـراهم کنـد     دیده را مجدداً ود یک مجرم یا بزهدهد تا شرایط ور دادگستري می

هـا و   هـا حـبس   بندي نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه، درجه هشتها از یک تا  مجازات
  . جزاي نقدي تا حدودي تقلیل پیدا کرده است

در صـورتی کـه درجـه     توانـد  تعلیق اجراي مجازات اشـاره شـده کـه دادگـاه مـی      ششم بهدر فصل 
هـا را تعلیـق    ها را بیان کرده، مجـازات  گذار آن باشد با وجود شرایطی که قانون هشتتا  سهها از  مجازات

  . ، دست قاضی براي تعلیق اجراي مجازات باز است کند و در این شیوه
کـوم  کـه بـر اسـاس آن مح   ، آزادي اشاره کرده اسـت  به نظام نیمه، فصل هفتم قانون جدید مجازات

  . اي و آموزشی را طی کند هاي حرفه تواند در زمان اجراي حکم حبس، دوران فعالیت می
بینـی   قانون مجازات جدید، خدمات عمومی رایگانی را براي محکوم در رابطه با اجراي مجازات پیش

انـان  د در بین حقـوق  که معموالً ـ  هاي خشن حبس دیده با مجازات گذار براي یک بزه کرده است و قانون
شرایطی را در نظر گرفته کـه محکـوم فقـط در     ـ  تر است شود یک درجه از مجازات اعدام سهل گفته می

  . اش ایفا کند زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه
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گذار در قانون جدید ضمن  قانون، است دانان بوده توجه حقوق بحث رجم همیشه مورد، که بیان ایندر 
اما شرایط اجرایی آن را بر عهده قاضی گذاشته است که آن را، نه بـه  ، یید کردهأرا کماکان تم جرکه  این

که ادعـاي حقـوق    المللی نوعی عدم اجراي حدود و احکام تلقی کرده و نه مقاومتی در مقابل مجامع بین
 . کنند قرار داده است بشري می
و  بـه صـورت مجـزا    رده است و به موضوع اقـرار احصاء ک ها را تقریباً گذار در قانون جدید ادله قانون

این موارد را به صورت مبسوط بیان کرده کـه شـرایط بسـیار     گذار جداگانه پرداخته است. همچنین قانون
  . خوبی است و ما در قانون قدیم چنین شرایطی را نداشتیم

درأ در باب  يهقاعد. در قانون جدید پرداخته است »درأ« يبه اصل حقوقی و فقهی قاعده گذار قانون
اي بـه وجـود آمـد در آن     حدود و قصاص باید دالیلی مبنی بر اثبات بزه داشته باشد و اگر شک و شـبهه 

  . اي بسیار مثبت است درأ حاکم است. وجود این قاعده در قانون مجازات جدید نکته يشرایط قاعده
جازات در قوانین مجازات اسالمی درجه، دلیلی براي تشدید م هشتها از یک به  بندي مجازات درجه

گذار توانایی وقدرت را به قاضی داده اسـت کـه از بـین درجـات      نیست، بلکه به دلیل این است که قانون
  . است  که این امر، پسندیده. متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود
زات اسـالمی  مجا (که به حدود اختصاص داده شده) در قانون جدید أدر يمسأله درك شبهات قاعده

  . ات اختصاص داده شده استریبه تعز
بینی شده است. بر ایـن اسـاس، در    ي درأ نیز در مفاد آن پیشبا تصویب قانون مجازات جدید، قاعده

  ي درأ جاري خواهد بود. ه برطرف نشود، قاعدههمورد همه جرایم در صورتی که شب
ا برخی از شـرایط آن یـا هریـک از شـرایط     کند که هرگاه وقوع جرم ی این قانون بیان می 119ماده 

مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط 
گوید که درجرایم موجب حد به اسـتثناي   این قانون نیز می 120مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده 

ه صرف وجود شبهه یا تردید وبدون نیاز بـه تحصـیل دلیـل،    االرض، سرقت وقذف، ب افساد فیو محاربه 
  1حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. 

  
 أدر يقلمرو تفسیر قضایی در خصوص اجراي قاعده

بـه طبقـاتی   ، کننـد  جرایم از جهت صدماتی که به مصالح معتبر اسالمی وارد مـی ، در نظام کیفري اسالم
گذاري شـده اسـت. برخـی از ایـن      ها قانون هاي معینی براي آن د مجازاتحسب مورشوند و بر تقسیم می
بنـدي  طبقـه » حـدود «زنند، تحت عنـوان   که مستقیماً به مصالح عمومی مردم لطمه می علت آنجرایم به

  2ند. ا شده
یکی از مسائلی که در مورد اجراي حـدود اسـالمی در نظـام کیفـري اسـالم اهمیـت دارد، رعایـت          
مستقیم به موضوع هاي کیفري است. چون این مسأله به طور غیر از ناحیه قاضی و دادگاه »أدر يقاعده«

شود، در اینجا به طور  بحث ما پیرامون تفسیر قضایی قوانین کیفري در جمهوري اسالمی ایران مربوط می
  . کنیم اختصار مفاد این قاعده و آثار آن را بررسی می
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  جهل حکمی
خواه به علت جهل به قـانون و خـواه   ، مکن است نسبت به عنصر قانونی جرمبدیهی است مرتکب جرم م

صورت بنا به قاعـده   که در این. به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد
مانـد. بنـابراین اشـتباه حکمـی     ول بـاقی مـی  ئمرتکب جرم، مس، »ولیت نیستئجهل به قانون رافع مس«

نظر از موارد استثنایی (مـثالً در   شود و صرفل شدن عنصر معنوي رفتار مجرمانه نمییموجب زا(حقوقی) 
ولیت کیفـري تلقـی   سئتواند از موارد رفع مجرایم مستلزم حد آن هم، به حکم قانون) جهل به قانون نمی

بزهکـار قـرار    شود. زیرا قانون جزا، مربوط به نظم عمومی است و این جامعه است که در اصل در مقابـل 
رغـم وجـود    متون قانونی علـی  دارد. بنابراین بزهکاري که در انجام تکلیف اجتماعی خود براي آگاهی از

تواند به جهل بـه قـانون بـه عنـوان     نمی، شرایط مناسب و امکان دسترسی به حکم قانون، تقصیر داشته
  1. ولیت کیفري خود استناد نمایدئاي براي رفع مس وسیله
  

  نونجهل به قا
آن را ، به مصـلحتی  بنا گذار بدیهی است وضع هر قانون کم و بیش ارتباط به منافع جامعه داشته و قانون

ي مقـنن بـر تمـام مـردم بـه طـور یکسـان        کندکه ارادهتصویب کرده است. پس نظم عمومی اقتضا می
تشریفاتی  راه باقانون هم نشر و ی شدهیها ییجو براي آگاه شدن عموم چاره است که حکومت کند. درست

ي رسمی را بخواند، ولی از ایـن  تواند روزنامهاست که هرکس عالقمند به دانستن آن باشد، به آسانی می
زیـرا،  ؛ ي هرکس، علم او به مفاد قـانون اسـت  تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجراي قانون درباره

شـوند و  ود، مکلّف به رعایت قـوانین مـی  دانان ورزیده، آن هم در رشته خاص خ دراین صورت تنها حقوق
  2. سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد، قانون به جاي حفظ نظم

  
  حقوق جزاجهل به حکم در 

همچنان که در ـ  مورد پذیرش قرار گیرد »کندجهل به حکم رفع تکلیف نمی«در امور کیفري، اگر قاعده 
ـ   ر گرفته و از این حیث فرقی بین امور مدنی و کیفري وجـود نداشـت  نظام کیفري سابق مورد قبول قرا

  . نوعی عقاب بال بیان و یا چیزي شبیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است
به همین جهت، در حقوق جزاي اسالم، هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعاي عدم آگاهی از حکم کند و 

چنین کسی مکلّف به انجام تکلیـف   »الحدود تدرأ بالشبهات«ده بتواند ادعاي خود را اثبات کند، طبق قاع
 64همچنان که وفق مقـررات مـاده   . نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه، از مجازات معاف خواهد بود

شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به زنا در صورتی موجب حد می«قانون مجازات اسالمی 
  .»آن نیز آگاه باشدحکم و موضوع 

مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعواي ، به همین ترتیب، در صورتی که شراب خورده
در خصوص جهل به قانون، برخی از محققین معتقدند کـه  . وي محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد شد

جهل قصوري بـه  . صیريیا جهل تق کند که این ناآگاهی از قانون به خاطر جهل قصوري باشدفرقی نمی
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صف به جهل در شرایطی قرار گرفته که به هیچ تواند دسترسـی و  وجه نمیاین معنی است که شخص متّ
توانـد از حکـم و   آگاهی از حکم را پیدا کند. ولی جهل تقصیري به این معنی است که شخص جاهل می

رود. بدیهی است جهل تقصیري نمیانگاري و تقصیر به دنبال آگاهی قانون آگاه شود، منتهی در اثر سهل
ر، غیرل شدن مسئولیت مییزمانی موجب زا ر ملتفـت   گردد که جاهل مقص ملتفت باشد. پس جاهل مقصـ
بنابراین جهل به حکم قانون بنا به جهات فوق، در صورت اثبات یا احراز . بلکه مسئول است؛ معذور نیست

  1. کندآن، از متهم رفع مسئولیت می
  
  عوموض به جهل

یا و ست امبهم و مجمل ع وـموضم وـیعنی یا مفه؛ شن نیستروحکم ع ست که موضوآن اجهلموضوعی
ــکه شحالی، در شن نیستع روموضول شموو قلمر ــخص بــ همه ل، مثااي بر. داردگاهی آحکم د ه خوــ
، یناربنابنیم غنا چیست. داصریح نمیر به طوو غنا مجمل م وـلی مفه، وستام اغنا حرم سالدر انیم دامی
  2شود. که از مفهوم موضوع ناشی می ، جهلی استلـجهع از وـن نـیا

  
  يجهلتقصیر
ثر در اما د، اشوه گاآحکم ن و قانواز ند است که شخص جاهل میتواین معنی ابه ي جهل تقصیر

ن قانواز ند ایگر شخص میتورت داـــه عبـــب. ستده امی نکراقدآن افع رعتنا جهت م اعدري و نگااسهل
  3رود. یـاهی نمـگل آنبادبه و میکند تقصیر لی وابد گاهی یآ

  
  ريجهلقصو
صف به جهل د به جهلی گفته میشوري جهل قصو جه وگرفته که به هیچار رـیطی قاشردر که شخص متّ

و کز علمی ابطه با مرراندگی میکند که ده زفتادوراجایی در ینکه امثل . ا کندگاهی پیدآحکم از ند انمیتو
  4ـد. ته باشـشداند اتومینارد و ینی ندد
  

  جهل در قاعده
جه محسوب نمی و ، شودبه طور کلی، جهل به احکام شرعی در ابواب عبادات و معامالت، عذر مو

براي کسی که در کشور اسالمی (در . ولیت نیستئکند، و رافع مسمخالفت با احکام را توجیه نمی
ا کنـد  دامسلمان می را خود برد، وداراالسالم) به سر می ند، نه درست است و نه پذیرفته که ادع

 معـامالت را  یا مربوط بـه احکـام مـدنی و    ةقبیل وجوب صوم و صلو قانون مربوط به عبادات از
علم و جهل بر روي حکـم و قـانون    و. احکام اسالم میان عالم و جاهل مشترك است. داندنمی

اثر شدن قانون نخواهد گردید. و بی ، و هرگز موجب سقوط حکمداشته باشدتواند هیچ اثري نمی
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ا در. داشت فعلیت آن نخواهد تأثیري در و علم به حکم فقط کاشف ازحکم است مورد قوانین  ام
ص آن قاعـده   و جزایی این قاعده کلی تخصیص خورده است در«ي درأ اسـت:  دلیل مخصـ وا ؤا

  ». بالشبهات دالحدو
رأ میقاعده یـا موضـوع    و چون جهل به حکـم  بین ببرید ها از ي شبههبه وسیله گوید: کیفرها راي د

گیـرد. و بـه طـور کلّـی هـر      مـی  حکم، خود، شبهه است، بنابراین، جهل، جلوي اجراي احکام جزایـی را 
به جهت اهمیتـی اسـت کـه    این کند. و اي، از اجراي حدود و قصاص و سایر کیفرها جلوگیري می شبهه
ل شده و در مورد اجراي حدود و کیفرها نهایت دقّـت و  ئیثیت مردم قاگذاري اسالم براي اعتبار و ح قانون

  . احتیاط را رعایت کرده است
ي محکوم کندچه گفته شد، حاکم نمی پس باتوجه به آن که محرز شود  مگر آن؛ تواند کسی را به حد

م در زمان ارتکاب جرم به جرم بودن عمل خود، و این مصـادیق همـان    از او که عمل بزهکارانـه  که مته
. یعنی هم به حکم و قانون آگاه است، و هم به مصداق و متعلقّ آن حکـم ، جرم قانونی است، آگاهی دارد

انـد، و جهـل موجـب سـلب     بنابراین جاهل به حکم، و جاهل به متعلّق حکم از محکومیت جزایی معـاف 
  1. شودولیت جنایی میئمس

  
  ي حکمی جهل به حکم یا شبهه

براي زنا حـد معـین    اسالم گذار داند که قانوننمی د حکم و قانون، آگاهی ندارد و مثالًهرگاه کسی به خو
هشتاد تازیانه وضع کرده است، در ایـن صـورت    کیفر کرده است، یا براي نوشیدن شراب، حکم حرمت و

شک  ي حکمی گویند، زیراولیت جنایی ندارد و این را شبههئها شود، مس اگر چنین کسی مرتکب این جرم
  2. گذاري حکم است و شبهه در مورد اصل قانون

  
  ي موضوعی جهل به متعلق حکم یا شبهه

داند که اسالم زنا را حرام و جرم دانسته و براي هرگاه کسی به خود حکم آگاهی دارد و مثالً می
ي براي آن قانون قرار داده است، و شرب خمر را حرام و جرم دانسته و حد گذاري کـرده   آن حد

کند داند بیگانه است و تصور میست، و در این شرایط با زنی سر و کار پیدا کرده است که نمیا
کنـد آب  بلکه تصور می؛ داند شراب استبنوشد، و نمی خواهدهمسر خود اوست، یا مایعی را می

 آید کـه زن، نوشد، سپس کاشف به عمل میآمیزد یا آن مایع را میزنا در می آن با گاهاست، آن
ي موضوعیه گوینـد. و ایـن نیـز    بیگانه و مایع، از مشروبات الکلی بوده است. این جهل را شبهه

در مـورد  . گیـرد اجـراي حـدود را مـی    يها جلو دارد، و انواع این شبههولیت جنایی را بر میئمس
ل، یعنی جهل به حکم، فرق نمی کند که این ناآگاهی از قانون به دلیل جهل قصـوري  صورت او

  3. د یا جهل تقصیريباش
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  نتیجه
درأ این است که در مواردي که ادله و اصول اقتضاي مجـازات دارنـد جـاري شـود و مـانع       يهنر قاعده

  د. اجراي مجازات شو
و در ید د آجووه ــ ی بــ عملدن وــ بل الـبه حن گماو شخصی ظنّ اي بره هرگاه ین قاعدي ابر مبنا

ام و ید که فعل حرآسپس کاشف به عمل و ست ام ارقع حدر واند که زست به عملی ي آن دنتیجه
حکم د، نشواز حرع این که تا موضوابا عنایت به د هد بوانخوب مستوجب عقا، ستم داده انجارا اممنوعی 

  ت. ـسه این قاعدل اشک شبهه موضوعیه مشموون بدد، ت نمیشوـثاب
ع نواز حکم  جهل بهه برخی معتقدند که هرگا، جهل حکمیه در قاعدل شموص خصودر   
  شود. د و اگر جهل تقصیري باشد مجازات از وي برداشته میمیشوريجاه قاعد، باشدريقصو
ر قد، گفتان ف نیز میتوـیم مختلارـجه در قاعدل شموود حدص خصوق، در فوف ختالاز انظر فصر  
 باشد. میي یم حداجرزات در مجال عمااز ا» معافیت درأ«ي لم، قاعدهمسّ

تـوان  د دارد، ولـی مـی  وـجور ـنظف تالـخي ایم غیرحداجردر ین حکم ش اپذیرص خصودر هرچند   
مقصر ملتفت ، که جاهلط آنبه شر؛ ستزات ااـع مجـفرام ـجهل به حک، یم مستوجب تعزیراجرگفت در 

  شد. نبا
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  چکیده
هاي گوناگون اجتماعی،  هاي هر جامعه بشري تحوالتی است که در عرصه از جمله ویژگی

نمایـد کـه    پذیرد. ایـن تحـوالت ایجـاب مـی     رت میسیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ... صو
گذار همسو با این تحوالت و در راستاي سیاست جنایی طراحی شده در جامعه نسبت  قانون

چه تغییر در قانون بـه نحـو صـحیح و     گذاري اقدام نماید. چنان به تغییر و تحول در قانون
وجب بهبود وضعیت جامعه گذاري جدید م هاي اجتماعی باشد؛ قانون همگام با سایر عرصه

چه تحوالت در قانون بدون توجه به تحوالت جامعه باشـد، قـانون جدیـد موجـب      و چنان
ترین قـوانینی کـه بـا نظـم و امنیـت       گردد. از جمله مهماثرات جبران ناپذیر در جامعه می

ون باشد. مقایسه قانجامعه ارتباط مستقیم دارد، قوانین کیفري و قانون مجازات اسالمی می
-گیري را در قوانین جزایی به رخ میجدید مجازات اسالمی با قانون سابق، پیشرفت چشم

گیرانه متأثر از علوم جرمشناسی، عدالت ترمیمـی، جلـوگیري از    هاي پیش کشد. خلق نهاد
ي هاي برجسته زنی، کاهش تراکم کیفري، انسجام شکلی وماهوي قانون از ویژگیبرچسب

که مواد  از منظر شکلی نکات مثبت زیادي وجود دارد از جمله آن این قانون است. همچنین
مکرر در هم ادغام گردیده و از تورم مواد قانونی کاسته شده است. امـا بـه هـر روي ایـن     

کـه اشـکال    قانون نیز مانند سایر مخلوقات بشري، از ایراد مصون نیست. به خصـوص آن 
ماکان وجود دارد که نتیجه آن مغـایرت  مغایرت برخی از مبانی عرفی و شرعی در قانون ک

مقررات با یکدیگر است. مروري بر مواد این قانون به خوبی گویاي این مطلب است زیـرا  
باشد. ها ترجمه روایات می برخی مواد قانون ترجمه قانون جزاي فرانسه است و برخی از آن

در ایـن   1ی شـود. گـوی  گذار در بسیاري موارد دچـار تنـاقض   این امر سبب شده است قانون
باشد به نحو اجمال به بررسی تحـوالت مثبـت و   تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی می

نگاهی نیز به موارد منفـی بـا تبعـات نامسـاعد آن     هاي قانون جدید پرداخته و نیم نوآوري
  داریم.

  .ريقانون مجازات اسالمی، سیاست جنایی، مجازات جایگزین حبس، مسئولیت کیف واژگان کلیدي:
  
  

                                                           
n شناسی و مدرس دانشگاه دکتراي حقوق جزا و جرم. 
nn کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستري. 
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  . مقدمه  1
شـود. بعـد از انقـالب     در ابتدا جهت آشنایی با تغییرات قـانون مجـازات اسـالمی سـیري از ایـن تغییـرات بیـان مـی        

تحـت عنـوان قـانون مجـازات عمـومی بـه تصـویب         7/11/1304مشروطه در ایران، اولین قانون مجازات در تاریخ 
هـاي آن   گذاري در ایران بود، چندي نگذشت که معایـب و کاسـتی   رسید. اما از آنجا که این قانون اولین تجربه قانون

  اصالحات قابل توجه و زیادي در آن روي داد.   1352بر همگان هویدا شد. از این رو در سال 
بعد از پیروزي انقالب اسالمی و ضرورت انطباق قوانین با اصول انقالبی ـ اسـالمی و بـه موجـب تکلیفـی کـه         

 3/6/1361 بینـی شـده بـود، در تـاریخ    لزوم همسویی کلیه قوانین با مقررات اسالمی پیش قانون اساسی در 4دراصل 
االجرا گردید. سـپس مبحـث دیـات در    اولین قانون مجازات، با نام قانون حدود، قصاص و مقررات آن تصویب و الزم

  به آن افزوده شد.   24/9/1361مورخه 
تجربـه کـردیم   » قانون راجع به مجازات اسـالمی «را به نام  قانونی 21/7/1361در مبحث کلیات نیز در مورخه   

جاي خـود را بـه قـانونی     1370که البته این قانون مجازات نوپا و کم تجربه نیز نتوانست عمر زیادي کرده و در سال 
  ، کتاب تعزیرات نیز به قانون مجازات اسالمی افزوده شد.  1375داد. در سال » قانون مجازات اسالمی«به نام
اما با گذشت زمان و در پی اعمال قوانین مختلف جزایی، خالء قانونی جامع که تاحـدود زیـادي معایـب گذشـته       

ي جدیـد قـانون مجـازات     را مرتفع و برخی نیازهاي روز را برآورده سازد هویدا شـد. ایـن امـر موجـب خلـق الیحـه      
سـال   دررا  جدیـد مجـازات اسـالمی    قـانون اسالمی شامل چهار کتاب؛ کلیات، حدود، قصاص و دیات شـد. دولـت،   

الیحه مجـازات اسـالمی طبـق     1387ارسال کرد. در سال  در قالب الیحه قضایی به مجلس شوراي اسالمی 1386
ارجـاع شـد و تغییراتـی     قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون امور حقوقی و قضـایی مجلـس   85اصل 

اي بـه   شـوراي نگهبـان ایـرادات گسـترده    مرحلـه   رسال شـد. در ایـن  در آن اعمال و جهت تأیید به شوراي نگهبان ا
مصـوبه کمیسـیون حقـوقی و قضـایی      از رفـع ایـرادات، شـوراي نگهبـان مجـدداً      پسنمود که مصوبه مربوطه وارد 
حقـوقی و   شـوراي نگهبـان بـا تاییـد مصـوبه کمیسـیون       1390مورد بررسی قرار داد. در سال  مجلس را جهت تأیید

مجلـس، قـانون مجـازات را     رئـیس  1391س آن را به قانون تبدیل و متعاقبـا در اردیبهشـت مـاه سـال     قضایی مجل
رغم ابالغ قانون، مفاد آن در روزنامه رسمی منتشر نشـد و همـه چیـز در     جمهور ابالغ کرد و علی یسئ جهت اجرا به ر

کـه مجـوزي    بـدون آن بـود و قانون وارد کرده  دیگري را بر ایراداتمجدداً اي از ابهام قرار گرفت. شوراي نگهبان  هاله
 شوراي نگهبان در متنی که عنوان قانون پیدا کرده وجود داشته باشـد، ایـن ایـرادات قیـد و     قانونی در مورد بازنگري

ایـن قـانون پـس از     92در اول اردیبهشت مـاه سـال   ، مجدداً قانون مجازات اسالمی به مجلس اعاده شد. در نهایت
مـورد تأییـد شـوراي نگهبـان واقـع       11/2/1392اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ   موافقت مجلس با 

  .  تخرداد ماه جنبه اجرایی به خود گرف 22و از تاریخ  1شد
  
  مجازات اسالمی . بررسی نقاط قوت قانون2

زا دهـی بـه   از جمله نقاط قوت قانون مجازات اسالمی که همگام با تحـوالت حقـوق کیفـري و سـیر از عـدالت سـ      
هـاي جـایگزین حـبس،     اعمـال مجـازات  ، تعلیـق تعقیـب  باشـد؛  عدالت ترمیمی و توجه بیشتر به شخصیت متهم می

تـدریجی کـردن مسـئولیت کیفـري، تـالش در جهـت       ، هـا  بندي مجـازات  حقوقی، درجه مسئولیت کیفري اشخاص
مینی و تربیتـی، توجـه بیشـتر بـه کـانون      کاستن از میزان مجازات رجم و نیز اعدام کودکان و خارج کردن اقدامات تأ
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نهادهاي جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکـم مجـازات در برخـی جـرایم، نظـام نیمـه        ایجاداصالح و تربیت، 
هاي کودکان و نوجوانـان، اعمـال مجـازات تـدریجی بـه جـاي        آزادي محکومان به زندان، حذف جنسیت از مجازات

رسمیت یافتن انجام خـدمات عمـومی رایگـان بـه عنـوان      ، کیفري به شمسی  تمجازات دفعی و تعیین سن مسوولی
  باشد.   مجازات می

  پردازیم:  در این قسمت به بررسی برخی از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسالمی می
  
  . حبس الکترونیک1ـ2

پـذیر   ل اصـالح و جامعـه  تواند بهتـرین شـک   ي کشورها این نظریه پذیرفته شده که زندان نمیدر حال حاضر در همه
سو و پیامـدهاي منفـی حـبس کـردن مجرمـان       هاي باالي این مجازات براي دولت از یک مجرم باشد. هزینه کردن
  هایی براي این مجازات بگردند.   پا باعث شده که کشورها به دنبال جایگزین خرده
شـود. در ایـن روش،    تفاده مـی هایی اسـت کـه در کشـورها از آن اسـ     استفاده از حبس الکترونیک یکی از روش  

  کند.   مجرم، در کنار خانواده اما تحت نظر زندگی می
آور نگهـداري زنـدانیان    هـاي سرسـام   ییـد شـده، هزینـه   أالمللی ت که این نظریه بین کشور ما نیز عالوه بر این در  

بـه رویکـرد سـابق علـوم     به همین علت مقنن در قانون جدید زدایی را پیش گیرد.  قضاییه راه حبس باعث شد که قوه
قانون مجازات اسالمی، جزایی جدیـد بـا عنـوان     61در ماده جرم شناسی (تئوري اصالح و درمان) اقبال نشان داده و 

یا نظـارت الکترونیکـی بـه نـوعی از     است. حبس الکترونیکی بینی شده  حبس الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی پیش
ه در آن، شخص مجرم در یک محدوده مشخص و محـدود در ارتبـاط بـا    شود ک کنترل متهمان و مجرمان گفته می

رفتارهـاي او کنتـرل   ...  شود و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی نظیـر دسـتبند هشـداردهنده و    خانواده نگهداري می
 نـوع ایـن  هاي اجتماعی بیشـتري را بـا رعایـت محـدودیت انجـام دهـد.        تواند فعالیت روش، فرد می. در این شود می

برطرف کـرده و ایـن موضـوع یکـی از محاسـن اسـتفاده از ایـن        را  زندانی کردن حبس الکترونیک مشکل آثار سوء
تواند در کنار خانواده خـود و محـیط زنـدگی خـود محـدودیت داشـته        نوع مجازات، زندانی می در اینمجازات است. 

کـه معلـوم اسـت،     تر خواهند بود. چنـان  ت راضیباشد، مسلم است که خود مجرم و خانواده او نیز از این سبک مجازا
شـود.   خوراك و پوشاك زندانیان در سیستم حـبس الکترونیـک حـذف مـی    ، نگهداري، بازپروريهایی از جمله  هزینه

رسد که ایـن نـوع حـبس     گذاریم، به نظر می جویی را در کنار محاسن دیگر حبس الکترونیک می وقتی که این صرفه
هـا   ن صورت، شخص زندانی با قرار گرفتن در کـانون خـانواده از وارد شـدن فشـار بـه خـانواده      قابل دفاع باشد. در ای

هـا در   شـود کـه حضـور آن    مـی حبس تنها بـراي مجرمـانی اسـتفاده     در این صورت، مجازات فلذاکند.  جلوگیري می
  جامعه خطرناك است.  

  
  دهی توبه . سامان2ـ2

اشـاره بـه    1392از دیگر مزایاي قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      دهی به تحقق مسئولیت کیفري، کنار ساماندر 
که بر اساس آن در هر مرحلـه از رسـیدگی کـه مـتهم توبـه کنـد و       باشد کننده مینهاد توبه به عنوان یک عذر معاف

رویکـرد قـانون مجـازات اسـالمی      . در گذشـته تواند او را از مجازات معـاف کنـد   مینماید، را احراز  ويقاضی ندامت 
در حال حاضر رویکرد قانون جدید مجـازات اسـالمی اصـالحی و درمـانی اسـت. بـه       اما فقط تنبیهی و تعزیري بود، 

هـا،   گونـه از مجـازات   بینی شده بود امـا در کنـار ایـن    عنوان مثال در گذشته در احکام شریعت حد، قصاص و ... پیش
ینی نشده بود، ولی در حال حاضـر در قـانون جدیـد    ب م که در قانون سابق مجازات اسالمی پیششتیتوبه و عفو هم دا
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مجازات اسالمی یک رویکرد تعادلی در نظر گرفته شده است. در جرایم موجـب حـد بـه اسـتثناي قـذف و محاربـه،       
شـود.   هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح او براي قاضـی محـرز شـود، حـد از او سـاقط مـی      

توانـد عفـو    ق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبـات جـرم، دادگـاه مـی    همچنین اگر جرایم فو
قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی کـه       113وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست کند. مـاده   مجرم را به

ایـن قـانون    118تـا   113هاست. مـواد   تفصیل آن ذکر شد، مبناي کلی جایگاه توبه براي بخشش و کاهش مجازات
هـاي قـانون    از نـوآوري  دهی جایگاه توبـه در بخشـش جـرایم یکـی     سامان همینبه موضوع توبه پرداخته است. نیز 

  .  آیدجدید به شمار می
  
  . مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی3ـ2

 مـواد  طبـق  نبـود؛ امـا   میسـر هـا   آن مجازات امکان و نبوده کیفري مسئولیت داراي  اشخاص حقوقی، در قانون سابق
بعضـی مـوارد مشـمول     در و بـوده  کیفـري  مسـئولیت  داراي هـم  حقوقی مجازات، اشخاص جدید قانون 141 و 20

ـ    ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می طبق قانون جدید، شرکتبنابراین مجازات هستند.   خـاطر ه توان بـا شـرایطی ب
هـایی   مجـازات تـوان   مـی شـود؛  کالهبرداري  شرکتی مرتکب جرم چهچنان . به عنوان مثالارتکاب جرم محکوم کرد

کـه اعمـال ایـن نـوع     و یـا انحـالل   که با ماهیت شخص حقوقی متناسـب باشـد، مثـل جـزاي نقـدي       نموداعمال 
  1ها متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.  مجازات

  
  ها بندي مجازات . تقسیم4ـ2

هـا را   هاي تعزیري است کـه مقـنن آن   بندي مجازات جازات اسالمی تقسیممهاي قانون  یکی دیگر از نوآوري
بـه حـدود،    و اسـت  هاي تعزیـري  مجازاتبندي منحصر به . البته این تقسیمبه هشت درجه تقسیم کرده است
هـا در   بنـدي از حیـث تعیـین صـالحیت دادگـاه      تقسـیم  کند. فایده عملی این قصاص و دیات تسري پیدا نمی

منـد کـردن اعمـال تخفیـف     تعـدد معنـوي جـرم و ضـابطه     جرم در تر و تعیین مجازات رسیدگی به جرم مهم
هاي جایگزین حبس و حبس الکترونیکـی بـراي    تخفیفاتی مانند مجازات. به عنوان مثال اعمال مجازات است

 عبـارتی  بـه هاي کمتر از دو سال حبس در نظر گرفته شده است.  به باال یعنی مجازات هاي درجه پنج مجازات
هرچنـد  . اسـت  شـده  بسـته  دستشـان  و باشند داشته قانون از تفسیري توانندنمی ها؛ قضات مجازات تقسیم با

بنـدي   بایـد مـورد تقسـیم    این جرایم هستند که؛ مانند قانون مجازات عمومی سابقدانان معتقدند  برخی حقوق
  .  ها نه مجازات و دگرفتنمیقرار 

  
  .تعویق دادرسی5ـ2

است، این تدبیر به نوعی براي اولین بـار در قـانون مجـازات اسـالمی     این قانون، تعویق دادرسی  دیگر از نکات مثبت
شود بعد از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نکنـد و صـدور حکـم را بـراي      شده و به قاضی اجازه داده می بینی پیش

بـه حـداقل   وي مرتکـب جـرم نشـد، سـابقه کیفـري      ، ، شـخص مـدت تعلیـق  مدت معین به تعویق بیاندازد. اگر در 
  .  2رسد می

                                                           
  . نقاط قوت و ضعف الیحه قانون مجازات اسالمی، حسین، میرمحمد صادقی  .1
 .  122شامبیاتی، ه. حقوق جزاي عمومی، جلد سوم، ص   .2
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  . تفکیک حقوق جزاي عمومی از اختصاصی6ـ2
از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسالمی، تفکیک حقوق جـزاي عمـومی از حقـوق جـزاي اختصاصـی       دیگر یکی

ثیر دو دیـدگاه قـرار گرفتـه اسـت: اول،     أرسد مقنن تحت ت به نظر می 1370است. در قانون مجازات اسالمی مصوب 
اً مباحث حقوق جزاي عمومی و حقوق جزاي اختصاصـی از هـم تفکیـک نشـده اسـت.      دیدگاه فقهی که در آن عمدت

کنـد. ایـن موضـوع     کند، همان جا نیز شرایط حدود را ذکر می به عنوان مثال آن جا که در مورد جرم سرقت بحث می
رده شـده بـه   در فقه در مورد حقوق قراردادها هم جاري است، مثالً جایی که در فقه از عقد بیـع سـخن بـه میـان آو    

شرایط صحت معامالت نیز اشاره شده است. دوم، دیدگاهی است که مباحث حقوق جزاي عمـومی و حقـوق جـزاي    
اختصاصی از یکدیگر تفکیک شده است. خطاي بزرگی که مقنن کشورمان در مورد تدوین قـانون مجـازات اسـالمی    

حقـوق جـزاي عمـومی و حقـوق جـزاي       که نتوانست تفکیـک درسـتی بـین مباحـث     بوداین  بودانجام داده  1370
شـاهد آن هسـتیم، تفکیـک جـزاي      ثري که در قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی    ؤنوآوري م 1اختصاصی انجام دهد. 

چـه را کـه مربـوط بـه حقـوق       مواد عمـومی آن  مقنن در قسمت مربوط به. در واقع عمومی از جزاي اختصاصی است
تشتت مـواد بـاالخص در قسـمت مربـوط بـه حـدود و قصـاص         از جزاي عمومی است، آورده و خالف قانون سابق

 صرفاً تحریرالوسیله امـام(ره) نبـوده بلکـه   ، ات منبع تدوین قانونزمانند قانون سابق مجا اجتناب کرده است. همچنین

  .  برداري شده است از متون فقهی متعددي در این زمینه بهره
 
  . تدریجی کردن سن مسئولیت کیفري7ـ2

بندي کلی، اطفال در چهـار گـروه و تـابع مقـررات متفـاوتی       در یک تقسیم 1392ت اسالمی مصوب در قانون مجازا
سـال.   18ــ 15. نوجوانـان  4سـال   15تـا   12. اطفال 3سال  12تا  9. اطفال 2سال  9. اطفال زیر 1اند:  قرار داده شده

قبلـی سـن بلـوغ دفعـی     چون طبق قانون ؛ موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفري تدریجی شده است2
دختر و پسر را بـا هـم در برمـی گیـرد. از همـه      قوانین آن توجه نشده و  نیزبه جنسیت  در قانون جدید همچنین. بود
در جرایم موجـب حـد یـا قصـاص هرگـاه      ، آمده است 91شمسی است نه قمري. در ماده ، که مالك سن تر این مهم

ده و یا حرمت آن را درك نکننـد و یـا در رشـد و کمـال عقـل آنـان       سال ماهیت جرم انجام ش 18افراد بالغ کمتر از 
شوند و دادگـاه بایـد از پزشـکی قـانونی کمـک      ها مجازات می حسب مورد باتوجه به سن آن؛ شبهه وجود داشته باشد

 بـدین دلیـل کـه   . اسـت کمال عقلی شرط اجراي حکم براي کودکـان و اطفـال   ، بگیرد. در کنوانسیون حقوق کودك
  سال دوران بحران است و براي اجراي حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.   18تا  15دوران 

  
  . تغییر مسئولیت در اجتماع اسباب8ـ2

در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشـد و میـزان تـأثیر     1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 
یـک از عوامـل بـه میـزان     ست و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هـر عوامل مساوي باشد، تساوي در مسئولیت برقرار ا

سـبب مقـدم در تـأثیر ضـامن اسـت و در اسـباب       ، تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعـدد طـولی  
ي مبتنـی بـر نظریـه    1392باشد. تغییر رویکرد قـانون مجـازات اسـالمی    تساوي در ضمان حاکم می، متعدد عرضی
بنـدي کلـی بایـد گفـت تغییـر اساسـی کـه در ایـن         اند. در یک جمع بی است که اقلیت فقها آن را پذیرفتهضمان نس

                                                           
  . http: //hogoogh. blogfa. com/post-8. aspx، موجود در سایت: هاي قانون جدید مجازات اسالمی نوآوري  .1
 .  67، ص 1392هاي قانون مجازات اسالمی جدید،  قانعی، رضایی، م، نوآوري  .2
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در  1صورت گرفته در قسـمت اجتمـاع سـبب و مباشـر اسـت.       1370قانون نسبت به قانون مجازات اسالمی مصوب 
اس ایـن ضـابطه، مسـئول جنایـت و     گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده کـه بـر اسـ    قانون، این مورد

  2شود. میزان مسئولیت تعیین می
  
  . موارد خروج از احصان9ـ2
امـا  ؛ گذار تنها به (مسافرت) اشـاره نمـوده بـود    ر خصوص موضوع احصان و موارد خروج از آن در قانون سابق، قانوند

هـاي مسـري و ... اشـاره     مقاربت، بیماريهاي مانع از  مواردي از قبیل بیماري 227ي  در قانون مجازات جدید در ماده
گونـه بـه ذهـن     نباید ایـن  است. البتهنموده است، که خود یکی از موارد تالش در راستاي جرم زدایی در قانون جدید 

مجازات بـه کلـی ملغـی    ، گذار، موارد این ماده را خالف شرع ندانسته است و با وجود این شرایط متبادر شود که قانون
  د.  بوکه موارد یاد شده باعث اعمال مجازات اخف به حال مرتکب خواهد نخواهد شد بل

  
  . حذف اقدامات تامینی تربیتی10ـ2

هـاي اطفـال و نوجوانـان     در حـالی کـه در مجـازات    با تصویب قانون جدید، این سوال به ذهن متبادر میشود که آیـا 
  تامینی و تربیتی بوده است؟ اتاقدام هاي تامینی و تربیتی داریم؛ واقعاً نظر بر حذف فصلی براي اقدام

 در داشـته کـه  داشته و قصـد   1339قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال نظر به نسخ گذار  رسد قانون به نظر می  
توانـد جـایگزین آن باشـد و    بکه هم نداي مطرح ک گونه هاي جایگزین حبس، مطالب را به فصل نهم راجع به مجازات

و دیگر نیازي به آن قـانون بـه طـور خـاص      شدهمینی و تربیتی نیز أهاي ت ها شامل اقدام اتکه این نوع مجاز هم این
  د.  شته باشوجود ندا

  
  . سایر تغییرات11ـ2
  در مورد حکم قرعه در مبحث قتل، حکم قرعه تبدیل به پرداخت دیه به تساوي شده است.  : قرعه  .1ـ11ـ2
امکان تعلیق اجراي مجـازات ضـمن تحمـل حـبس     ي دیگر، ها یکی از نوآوري: تعلیق اجراي مجازات  .2ـ11ـ2

پذیر بـود، امـا طبـق قـانون جدیـد، قاضـی        است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان
  تواند ضمن اجراي حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند.   می

 ها شرط ل نیمی از مجازات براي همه مجازاتدر مورد آزادي مشروط، قبالً تحم: آزادي مشروط  .3ـ11ـ2
 زندانی تا شود تحمل باید مجازات سوم یک یا و دوم مواردي، یک در جدید قانون در بود؛ ، اما شده
 3. کند استفاده مشروط آزادي از بتواند

 احتساب ایام بازداشـت قبلـی و کسـر آن از مجـازات شـالق و جـزاي نقـدي       : احتساب ایام بازداشت  .4ـ11ـ2
  نیز پذیرفته شده است.  گذشته از مجازات حبس 

. برابري دیه زن بـا مـرد اسـت   ، هاي مهم قانون مجازات اسالمی یکی از نوآوري: برابري دیه زن و مرد  .5ـ11ـ2
هـاي بـدنی    مابقی نرخ دیـه زن از طریـق صـندوق تـأمین خسـارت     ، به این صورت که در قانون جدید

                                                           
  . 14، ص 1393حاجی خداوردیخان، کیوان، تحوالت قانون مجازات اسالمی جدید در تقسیم مسئولیت مدنی،   .1
 رشـد حقـوق جـزا و جـرم    نامه دوره کارشناسـی ا  پایان، بررسی نوآوري قانون مجازات اسالمی در سببیت در قتل  .2

  . 5، ص1393، شناسی
  . 1392، هاي قانون جدید مجازات اسالمی است طلبانه نسبت به مجرم از نوآوري نگاه اصالحشاه صاحبی، ع،   .3
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   1. شود بیمه مرکزي پرداخت می
قاعـده در حـدود    در قانون قدیم وجود نداشت و فقـط بـه عنـوان یـک    » درأ«قاعده : اعمال قاعده درأ  .6ـ11ـ2

ایـن  . شـود  حد سـاقط مـی  ، پذیرفته شده بود که بر اساس این قاعده در جایی که شبهه و تردیدي باشد
ازات ایـن قاعـده در قـانون مجـ    بینـی شـده اسـت.     قاعده در قانون جدید در مورد تعزیرات هـم پـیش  

 2اسالمی به عنوان عامل سقوط مجازات در نظر گرفته شده است. 
، در مورد رضایت اولیاي دم از قصاص جانی، در صورت توافـق بـر دیـه   : سهم بردن زن و شوهر از دیه  .7ـ11ـ2

به سکوت برگـزار شـده بـود کـه      1370در قانون مصوب  . این امرزن و شوهر هم سهمی از دیه دارند
 انون جدید به آن اشاره شده است.  خوشبختانه در ق

: بـود آمـده   1370در مورد تعریف سرقت حدي کـه در قـانون مجـازات مصـوب     تغییر تعریف سرقت:   .8ـ11ـ2
چـرا کـه پنهـانی    بـود،  صـحیح ن  دانان به اعتقاد حقوق آوردن قید پنهانی. ربودن مال غیر به طور پنهانی

هـا کـه خوشـبختانه در قـانون جدیـد بـه آن        بودن سرقت از شرایط سرقت حدي است نه دیگر سرقت
 دقت شده است.  

قـانون   خـالف  بـر  زمینه بحث شروع به جرم در قانون جدید مجازاتدر : شروع به جرممند شدن  نظام  .9ـ11ـ2
خـارج از اراده   شود کـه بـه عللـی    سابق مجازات، عمل مرتکب تنها در صورتی شروع به جرم تلقی می

 به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نشود.  عملیات اجرایی جرم ، مرتکب
توانـد در زمـان اجـراي     اي است که براساس آن محکـوم مـی   ، شیوهآزادي نظام نیمه: نظام نیمه آزادي  .10ـ11ـ2

هـا را در خـارج از زنـدان     آموزي، درمانی و نظایر ایـن  اي، آموزشی، حرفه هاي حرفه حکم حبس فعالیت
بـر اسـاس ایـن    . است 7تا  5هاي تعزیري درجه  ادي در محکومیتآز بینی نظام نیمه پیش 3انجام دهد. 

تواند در طول ایام حبس به شرط گذشـت شـاکی خصوصـی و تودیـع تـامین       می علیه موضوع، محکوم
  آموزي خویش را در خارج از زندان انجام دهد.   اي، آموزشی و حرفه حرفه هاي فعالیت، مناسب

از دیگر تحـوالت صـورت گرفتـه در قـانون جدیـد مجـازات،       : ي جرممجازات اشد در تعدد ماد اعمال  .11ـ11ـ2
 خـالف قـانون سـابق کـه قاعـده جمـع       . بـر اجراي مجازات اشد در تعدد مادي جـرم اسـت   اعمال و

تعزیـري درجـه    ها و اجراي آن پذیرفته شده بود، در قانون جدید از آن عدول شده و در جـرایم  مجازات
هاي اشـد بـا    مختلف، مجازات ي مجزا براي جرایم متعدد متهم از نوعها دادگاه با تعیین مجازات 6تا  1

 آورد.   را به مرحله اجرا در می مجازات اشد اعمال تشدید مجازات را تعیین کرده است و صرفاً
هاي دینـی بـا دیـه مسـلمانان یکسـان       دیه اقلیت: هاي مذهبی تغییرات اعمال شده در خصوص اقلیت  .12ـ11ـ2

کـه تظـاهر علنـی     مشـروط بـه ایـن   ؛ شـود  ها اعمال نمی خمر هم براي اقلیت  شربگردیده و مجازات 
  نداشته باشند.  

در قـانون جدیـد، منتفـی شـدن مجـازات       دیگـر  از نکات مثبت حایز اهمیـت : حذف مجازات سنگسار  .13ـ11ـ2
و هـاي حقـوق بشـري شـده      این مهم سبب انطباق بیشتر مقررات با برخی کنوانسـیون . سنگسار است

گـذار در   ، قـانون توضیح بیشتر آنکـه است. هاي فراوان حقوقی، سیاسی و اجتماعی را کاهش داده  ثبح
بینی کرده که اگر اجراي رجم ممکن نباشـد، بـا پیشـنهاد دادگـاه صـادرکننده حکـم و        پیش 225ماده 

                                                           
  همان.    .1
  . 435، ص 1393ساوالنی، ا، حقوق جزاي عمومی،   .2
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یـق  موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه یعنی شهادت ثابـت شـده باشـد، زانـی و زانیـه بـه طر      
دیگري اعدام شوند؛ در غیر این صورت یعنی اگر جرم با بینـه ثابـت نشـده باشـد و مـثال اقـرار کـرده        

  ضربه شالق براي هر یک اجرا خواهد شد.   100باشد، 
  
  اسالمی مجازات بررسی نقاط ضعف قانون .3

اشـکال نیـز   آن را بـال ان تـو امـا نمـی  قانونی مترقی معرفی کـرد،  توان میرا  92مجازات اسالمی  در حالی که قانون
عـدم طـرح و   دانـان،   بـه اعتقـاد برخـی حقـوق     تر شدن مجازات سنگسـار امنیتی و انتظامی، خشن هاي دانست؛ نگاه

  بر قانون مجازات اسالمی است.   وارده و مواردي از این دست از جمله ایرادات 1تعریف جرایم سیاسی
بـه نحـو اختصـار اشـاره     است آمده  به این قانون واردکه ي ا اشکاالت و ایرادات ماهیتی و شکلیدر ذیل به اهم 

  کنیم:   می
  
  فقدان انسجام کافی. 1ـ3

بسـیار متنـوعی کـه در جریـان      ها و افراد اند از یک طرف و کمیسیون هایی که درباره این قانون نظر داده تعدد دستگاه
گروه قبلی بـا عنایـت بـه آن مـواد را تنظـیم       نکاتی که به برخی اند باعث شده که بعضاً نقش داشته قانونتدوین این 

خـورد. عـدم   هاي ایـن قـانون بـه چشـم مـی      فقدان انسجام در بسیاري از قسمت و بدین خاطر شدهالتفات ن، اند کرده
بندي مناسب مواد قانونی و تداخل آن با بخش تعزیـرات قـانون مجـازات یکـی از اشـکاالت شـکلی        ترتیب و شماره

در قانون قبلی مجازات اسالمی، قانون تعزیرات نیز بـه همـراه ایـن قـانون آورده     است.  میقانون جدید مجازات اسال
شد بـه دنبـال قـانون مجـازات اسـالمی       شروع می 498که از ماده  1375شده بود، یعنی قانون دائمی تعزیرات سال 

می، قـانون تعزیـرات   ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پـی قـانون جدیـد مجـازات اسـال      497که  1370سال 
  نیامده است.  

شـده اسـت، بـه جـاي      1370که جانشین قانون مجازات اسـالمی سـال    جدیدقانون مجازات اسالمی بنابراین   
آورد که در حال حاضر قانون تعزیـرات مصـوب سـال     ماده دارد. این موضوع این ابهام را به وجود می 729ماده  497

  دارد؟   مواد چه وضعیتی  از لحاظ شماره 1375
شـروع   498از همـان   1375مصـوب سـال   » قانون تعزیـرات «مواد   در حال حاضر دیگر معلوم نیست که آیا شماره  
معنـی   بـی  729بـه   497شود یا از شماره یک. چنین موضوعی باتوجه به تغییر تعداد مواد قـانون مجـازات اسـالمی از     می

قـانون تعزیـرات     با تعیین مـواد منسـوخه   1392سالمی مصوب سال آخر قانون مجازات ا  است. یعنی بهتر بود که در ماده
  2شود.  مواد قانون اخیرالذکر از یک شروع می  شد که شماره ، به این نکته هم اشاره می1375مصوب سال 

  
  . آزمایشی بودن قانون2ـ3

صـویب رسـیده یـک    هـا قـانونی کـه بـه ت     این قانون، آزمایشی بودن آن است. پس از گذشت سال یاز ایرادات اساس
  3ساله است.  پنجقانون آزمایشی 

                                                           
 . 1392، دانان جازات از دیدگاه حقوقفراز و فرودهاي قانون جدید معلیزاده طباطبایی، م،   .1
  . 1392، دانان فراز و فرودهاي قانون جدید مجازات از نگاه حقوق  .2
 ، موجود در سایت: اشکاالت قانون جدید مجازات اسالمی و ها تناقض  .3

http: //www. tasnimnews. com/fa/news/1392/05/12/.  
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  االرض . دایره وسیع جرم افساد فی3ـ3
فسـاد  ادر رابطـه بـا    287جدا کرده و ماده جدیـدي در مـاده   االرض  از افساد فی 280محاربه را در ماده ، قانون جدید

ي از ایـن مـاده   ا بـه صـورت سـلیقه   هاي آن تفسیربردار است و امکان برخورد  بینی کرده که البته قید االرض پیش فی
االرض در قـانون   جـرم افسـادفی  کـه   توضیح بیشتر آن 1. دشونویسی محسوب میاین نکته از ایرادات قانون. مهیاست

اي کـه بـر اسـاس     گونـه  جدید به عنوان یک جرم مستقل تلقی شده و تعریف کشداري از این جـرم شـده اسـت. بـه    
االرض دانست و مجازات سـنگین اعـدام را برایشـان در     را مرتکب جرم افسادفی توان افراد مختلفی قضات، می  سلیقه

  2نظر گرفت که این موضوع یکی از اشکاالت ماهوي این قانون است. 
  
  . مسکوت ماندن جرم سیاسی4ـ3

نین کـه در قـوا   با وجـود ایـن  . در واقع السابق جرم سیاسی تعریف نشده است مجازات کما فی در قانون جدید متأسفانه
بـه جـرم سیاسـی اشـاره شـده و از آن نـام بـرده شـده ولـی           138در مـاده   مختلف و از جمله در همین قانون مثالً

گیرند تا ارفاقات مربـوط بـه ایـن دسـته از جـرایم       مشخص نیست چه جرایمی در زیرمجموعه جرایم سیاسی قرار می
  شان شود.   شامل؛ که توسط قانون اعالم شده است

 
  هاي الزم بینی امکانات و زیرساخت و پیش . عدم ایجاد5ـ3

هـاي   هاي مراقبتی، نرم افزاري، سخت افزاري، بانـک  زیرساختوجود ، قانون مجازات اسالمیبراي اجرایی شدن 
فرهنـگ  دانـان،   حقـوق  هاي جامع و همچنین نیروي انسانی کافی، ضروري اسـت. همچنـین   نامه اطالعاتی، آیین

هـا هنـوز فرهنـگ     با فرض وجـود زیرسـاخت   اند. در واقع حتی هاین احکام برشمرد از موانع فعلی اجرايرا جامعه 
سفانه جامعه فعلی مجازات را تنها در حـبس، جریمـه، شـالق    أعمومی براي پذیرش چنین قوانینی وجود ندارد. مت

 برخـی  در و پـذیرد را نمـی  قبیل این از و »آموزشی هاي کالس در شرکت«هایی همچون  داند و مجازات و ... می
ی اتغافـل شـد کـه انجـام چنـین اقـدام      نیـز نبایـد   . از ایـن امـر   کندمی قلمداد قضایی سیستم کجی دهن موارد
ی مجـرم یـا   الکترونیکـ  قـرار دادن  تحت کنترلبنابراین مثالً هایی را بر دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد.  هزینه
در ایـران بایـد زمینـه     ي آنبوده امـا بـراي اجـرا   ثر ؤحبس الکترونیک در کشورهاي اروپایی و آمریکایی م همان

  3مساعد ایجاد شود. 
 
  . مشکالت اجراي مجازات سنگسار6ـ3

در سنگسار ممکن بود مجرم در حین اجراي حکم موفق به فرار شود و یا حتی کسی براي سـنگ زدن بـه مجـرم و    
جـایگزین کـردن اعـدام تمـامی      یافـت ولـی  نشود که در این شرایط مجرم از مرگ نجات میحاضر اجراي سنگسار 

هاي نجات را به روي مجرم خواهد بست. از این رو باید بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه در مجـازات سنگسـار          راه
  4امکان زنده ماندن فرد وجود داشت درحالی که در اعدام این شرایط موجود نیست. 

  
                                                           

 . 78، ص 1393پور بافرانی، ح، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،   .1
  . اسالمی مجازات جدید قانون ها و اشکاالت تناقض  .2
  /http: //www. aria- law. com، موجود در سایت: . اما و اگرهاي حبس الکترونیکی  .3
  .  w 149 ،1392هاي نوین قانون مجازات اسالمی، چاپ سوم، صزاده، ا، تحوالت و رویکرد بخشی  .4
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  . عدم بیان قواعد کیفري به صورت کلی7ـ3
هـا و   ر قانون آن است که همچون قانون سـابق بسـیاري از مـواد بـه نمونـه     جمله نکات منفی دیگ از

له أمسـ در حقیقـت  شـد.  مصادیق اختصاص دارد؛ درحالی که باید به شکل قاعـده عمـومی بیـان مـی    
ت را به صورت قانون بیاوریم و چقدر ممکن است این ااینجاست که تا چه حد ضرورت دارد امثال روای

گذار از مجموع روایات به استنباطی برسد و آن را به  حالی که بهتر است قانونروند مفید واقع شود؟ در
  1د.صورت قانون در بیاور

  
  . جایگزین نمودن فتواي رهبري به عنوان منبع شرعی8ـ3

. در واقع فتواي رهبر یـا فـردي کـه وي    تغییر یافته است» مقام رهبري«به » ولی امر«در بحث حدود، کلمه 
در باشـد.   قانون اساسـی مـی   167ان منبع شرعی یا فتوایی دانسته است که مورد نظر اصل کند، همتعیین می

وارد  ،بـا ایـن رویکـرد    مقـرره شده است. بنابراین این  دو، سه دهه اخیر اجراي بعضی حدود باعث وهن اسالم
بهم اسـت و  مکانیسـم آن گنـگ و مـ    هرچند. شده که مقام رهبري بتواند در بسیاري از موارد وارد حدود شود

. در اختیـار دارنـد   آنبحـث حـدود و اجـراي     باید مشخص شود که مقام معظم رهبـري چـه اختیـاراتی را در   
سازگاري نـدارد بـه ویـژه     167کند اما با اصل ها را حل می همچنین این مقرره گرچه مشکالت عملی دادگاه

    2. در مواردي که قاضی مجتهد باشد
 
  ا اصول قانون اساسی. مغایرت بحث معافیت کیفر ب9ـ3

قـانون   40و  39اسـت امـا در مـاده     مقام رهبـري محکومین در اختیار  که عفو مجازات بیان گردیدهدر قانون اساسی 
، در صـورت تشـخیص   توانـد ؛ مـی قطعی نرسـیده  حکممرحله صدور به قاضی هنوز جدید مقرر گردیده، در حالی که 

 کیفر دهد.   حکم به معافیت از
بـراي قاضـی مـذکور چنـین اختیـاري       در قانون اساسـی که  باوجود آناین است که  وارد شده که اي شبههحال   

  دهد؟ از صدور مجازات که حکم به معافیت ؛ چگونه ممکن استداردنوجود 
 چنـین هـم هسـت،   که منصوب رهبري اند که در حالی که رئیس قوه قضاییه  حتی برخی این ایراد را وارد کرده  

  .  است موضوع عفو را براي همه قضات تجویز کرده، قانون چگونهرا ندارد، اي  اجازه
  
  بحث تعلیق مجازاتدر  ناهماهنگی. 10ـ3

ي جرایم تعزیري قابـل اعمـال دانسـته شـده      اجرا براي همه تعلیق در، تنظیمی توسط قوه قضاییهالیحه  45در ماده 
بـا   در مجلس تغییر یافـت و تعلیـق در اجـرا    45ه ماده در حالی ک؛ موارد را استثنا کرده بود برخی از این 46بود و ماده 

کـه   یافـت و نکتـه جالـب ایـن     اختصـاص  8تا  6درجات  يرویکرد امتیاز ندادن به جرایم سنگین تنها به جرایم تعزیر
هماننـد   46ایـن موضـوع التفـات نکـرده و مـاده       در حالی که مجلس به. لغو شده است با این شرایط کامالً 46ماده 

  است.   جاي خود باقی ماندهسابق در 
 

                                                           
  . /http: //isna. ir/fa، موجود در سایت: دانان فراز و فرودهاي قانون جدید مجازات از نگاه حقوق  .1
   ، موجود در سایت:دیدگاه اساتید دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسالمی  .2
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  . قصاص نداشتن سقط جنین روح دار11ـ3
  1ل به پرداخت دیه شده است. ئقا تنها آن را مشمول مجازات قصاص ندانسته و ،د حکم سقط جنین واجد روحرمودر 
  
  نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 12ـ3

معلـوم نیسـت    این قانون است کـه  220ازات در ماده ایراد قانون جدید، نقض اصل قانونی بودن جرم و مج ترین مهم
چـه   رسـد کـه چنـان   بـه نظـر مـی   . اسـت  یید شدهأرغم مغایرت این ماده با اصول متعدد قانون اساسی، ت چگونه علی

تـوان حکـم آن را از منـابع فقهـی و      ل به این نظـر شـد کـه مـی    ئتوان قا نمی، بینی نشده باشد جرمی در قانون پیش
انگـاري کـرد.    گونه جـرم ه داد و به تعبیري بدینئتفسیر موسع ارا، تنباط کرد و بدین صورت از موضوعفتاواي معتبر اس

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد ولـی تعریـف دقیـق آن    
آن جـرم و تعیـین مصـادیق آن بـه فقـه و      در این صورت اشکالی وجود ندارد که براي تعریـف  ؛ در قانون نیامده باشد
مجـازات مقـرر بـراي     1370قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      513در مـاده  . بـه عنـوان مثـال    فتاوي رجوع کرد

شود مـثالً فقـط اهانـت     النبی کیست و چه مواردي را شامل می که ساب النبی آمده است ولی براي تشخیص این ساب
یـا در برگیرنـده اهانـت بـه دوازده امـام (ع) و یـا حتـی حضـرت طـاهره          شـود   به پیغمبر اکـرم (ص) را شـامل مـی   

گونـه   در قـانون جدیـد ایـن   حال ها را مشخص نمود.  توان به فقه رجوع کرد و آن شود یا خیر؟ می صدیقه(س) هم می
قـانون اساسـی    167توانـد براسـاس اصـل     مقرر شده است که در حدودي که در این قانون تصریح نشده قاضی مـی 

هـا   نی رجوع به فتاوي معتبر و منابع فقهی) عمل کند. این ماده چندان با اصـل قـانونی بـودن جـرایم و مجـازات     (یع
سازگاري ندارد و به نوعی سردرگمی براي قضات و حتی مردم به وجود خواهد آورد و بهتر بـود کـه در مـورد انشـاي     

در مواردي از حدود کـه در ایـن قـانون    « ه آمده استگون ن ماده اینیشد. در ا این مواد دقت و امعان نظر بیشتري می
رسـد ایـن اصـل تنهـا در حـدود       به نظر می». قانون اساسی رفتار خواهد شد 167مطابق با اصل ، ذکر نگردیده است
از قـانون اسـتفاده   بایسـت   بنابراین در سایر انواع مجازات که در قانون ذکر نگردیـده اسـت مـی   ؛ قابل اجرا خواهد بود

اصـل قـانونی بـودن جـرایم و      رعایـت  گـام بلنـدي در راسـتاي   ، ي قـانونی ا قبول چنین تفسیري از این مادهبگردد. 
  2. شود ها برداشته می مجازات

  
  گیري . نتیجه4

هـاي   اعمـال مجـازات  کـه از جملـه    هـاي علمـی برداشـته    هاي مهمی براي انعکاس پیشـرفت  این قانون گرچه گام
تـالش در جهـت کاسـتن از میـزان     ، هـا  بنـدي مجـازات   حقوقی، درجـه  اصجایگزین حبس، مسئولیت کیفري اشخ

ـ   میو ...  مجازات رجم و دسـتاوردهاي حـوزه حقـوق    ا مبـانی حقـوق بشـر    باشد و نسبت به قانون سـابق مجـازات ب
کیفري و جرم شناسی سازگارتر است؛ اما روند طوالنی تصـویب و اعمـال نظرهـاي مختلـف در آن منجـر بـه بـروز        

هاي مختلف قانون (کـه احتمـاال ناشـی از     ات و اشکاالتی نیز در آن شده است. تکرار برخی مفاد در بخشبرخی ایراد
هاي مختلف است)، امکان رجوع به فقه بـراي تعیـین مجـازات، اعطـاي      هاي مختلف قانون در کارگروه تدوین بخش

وا و ... از جملـه ایـرادات مشـهود در    اختیار گسترده به قضات، وجود قوانین و مقررات شکلی همچون ادله اثبـات دعـ  
  قانون است.  
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  1n اي محمدرضا محمدي جرقویه
 
  
ـبختانه ورثـه شـوهرم اعـالم      و کـردم،  پرتـاب  بیـرون  بـه  پنجـره  از را شوهرم قبل مدتی من سالم، :س .1 خوش

ـبس       حال که دادنامه به دستم رسیده، گذشت کردند. دیدم براي جنبه عمومی جـرم بـراي مـن مجـازات ح
  رفته شده است.در نظر گ

  بله رأي صحیح صادر شده است. مشاور: 
کجاي رأي صحیح است؟ آدم اختیار شوهرش را ندارد؟ این یک رابطـه کـامالً خصوصـی اسـت و وقتـی       س: 

ـیه بـه عمـوم ارتبـاط      ورثه رضایت داده اند، دادگاه چرا مدعی جنبه عمومی جرم شده است؟ کجاي این قض
  دارد؟

کـه شـوهرتان را بـه بیـرون پرتـاب کردیـد، یـک         کنید اگر خداي ناکرده موقعی ر نمیزن حسابی، شما فک مشاور: 
سـر   ئـی گناهی در حال عبور بود و شما شوهرتان را روي سر او پرتاب کـرده بودیـد، چـه بال    بنده خداي بی
  آمد؟ آیا این تجاوز به حریم عمومی نبود؟!! آن بیچاره می

 و دهـد  مـی  جـواب  سـؤاالت  بـه  شما دفتر دیدم چون ولی نباشه هم حقوقی شاید دارم، سؤال یک ببخشید  :س  .2
  .شدم شما مزاحم کنم پیدا را جوابم بودم نتوانسته

  .یدیال شما را بدانم، پاسخ خواهم داد بفرماؤاگر جواب س  مشاور:  
  ساعت کردند؟ 24از چه تاریخی طول مدت شبانه روز را   س:  
  ساعت بود و تغییري در آن داده نشده است. 24روز  فهمم، از روز ازل شبانه نمی  مشاور:  
ـبانه      کنید، به احتمال زیاد در گذشته شبانه شما اشتباه می  س:   روز  روز خیلی بیشتر از حاال بـوده چـه بسـا یـک ش

  ساعت بوده است، بعداً آن را کم کردند. 72ساعت تا  60
  دلیل شما چیست؟  مشاور:  
  .است بوده ساعت 24 از بیش روز شبانه که رسیم میه با تأمل در گفتار بزرگان به این نتیج  س:  
  ؟مثالً کدام گفتار بزرگان  مشاور:  
خواسـتند اعـدام کننـد بـه او گفتنـد چـه        کردم، خواندم که وقتی سقراط را می در کتابی که اخیراً مطالعه می  س:  

  ی داري؟یآرزو
                                                           

n دان حقوق.  
Misaghmohamady@yahoo.com 
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ي مـردم چـرا بـا ایـن     ا« به مردم بگـویم: گفت: آرزو دارم به باالترین مکان آتن صعود کنم و با صداي بلند     
گذرانیـد؟   آوري ثروت و پرستش طـال مـی   هاي عمر خود را به جمع حرص و طمع بهترین و عزیزترین سال
تان که مجبور هستید روزي ثـروت خـود را بـراي آنهـا بـاقی بگذاریـد        در حالی که به تعلیم و تربیت اطفال

  دهید؟ اهمیتی نمی
  گردد؟ روز استنباط می تر بودن شبانه ونه طوالنیاز این سخنان چگ  مشاور:  
ساعت بود که سقراط کـه آدم دانـایی بـود، توقـع نداشـت افـراد        24اگر آن روزها هم مثل حاال شبانه روز   س:  

توانـد بـه    دانسـت کـه آدم نمـی    بتوانند هم ثروت جمع کنند و هم به تربیت فرزند همت بگمارند، ایشان می
ـار ایشـان      ن را تربیت مییا فرزندا ،هر دو برسد کند که در عوض فقیرند و پولی نیست کـه در آینـده در اختی

  ها را ندارند. سازند ولی فرصت تربیت بچه بگذارند یا ثروتی اندوخته می
  بوق ... بوق... بوق...  

 وقعـی  عمـل  در و اسـت  کشـک  شود می گفته حقوق هاي دانشکده در که مطالبی این همه بگویم خواستم  :س  .3
  .نهند نمی آن به

  ؟ست، شما کدام مطلب مد نظرتان هستنه اینطور نی  مشاور:  
  ام جرم باید سه رکن داشته باشد تا بتوان نام جرم را بر روي آن گذاشت. من شنیده  س:  
  شود. ها رعایت می بله، شکی نیست ارکان مادي، معنوي و قانونی و کامالً این مطلب در دادگاه  مشاور:  
در یک پرونده خودم شخصاً شاهد بودم که قاضی عنصر معنوي یا سـوء نیـت را در نظـر نگرفـت     من   خیر،  س:  

  و مرا به حبس محکوم کرد.
  مگر شما چه کرده بودید؟  مشاور:  
من حواسم نبود و چند روز پیش بدون سوءنیت دستم را در جیـب یـک بنـده خـدایی کـردم و بـاور کنیـد          س:  

  ی مرا به حبس محکوم کرد.خیال کردم جیب خودم است، ولی قاض
  صرف دست در جیب کسی کردن که جرم نیست، شما از جیب آن فرد پولی هم برداشت کردید؟  مشاور:  
  هزار تومان پول برداشتم. 100بله، من حدود   س:  
ـتباه          مشاور:   ـیم کـه بـه اش خوب، چرا این کار را کردید، ما به فرض که عدم سوء نیت شـما را بپـذیریم و قبـول کن

  اید، ولی چرا پول را برداشتید؟ ت در جیب دیگري کردهدس
ـ       س:   ـار جیـب خـودش را نـدارد؟ ب موجـب قـانون آدم هرگونـه تصـرفی     ه این چه حرفی است؟ یعنی آدم اختی

  تواند در مال خودش بکند. می
  بوق... بوق... بوق.  

  ونده بنده به کجا رسید؟خواستم ببینم پر ،س: سالم، من اصغري موکل شما هستم که متهم به سرقت هستم  .4
ـ     مشاور: ویـژه کـه    هبله، آقاي اصغري خوبید، من پرونده شما را مطالعه کردم و با قدرت از شما دفاع خـواهم کـرد ب

  .نشیند نمی شما دامن بهرفتار شما به من ثابت کرد که آدم با صداقتی هستید و اصالً گرد اتهام سرقت 
  ام، کدام کار باعث این همه لطف شما به بنده شده است؟ ر چه انجام دادهارم، وظیفه بود هزاز لطف شما سپاسگ  س:  
  الوکاله پرداخت کردید. اینکه بدون چانه زدن بالفاصله چکی بابت حق  مشاور:  
  خواهش می کنم، چک پاس شد؟  س:  
  بله.  مشاور:  
ـتهم     خوشحالم، خدا  س:   ـتم  را شکر؛ آخر این چک را هم در سرقتی کـه بـه آن م ـت هس ه بـودم و خیلـی   برداش

  کنم که آبروي مرا پیش شما حفظ کرد. نگران بودم که موجودي داشته باشد یا نه؟ و خدا را شکر می



 

 

102 

  .ام شده اعدام به محکوم متأسفانه و گیرم، می تماس زندان از من: س  .5
  آید؟ می چه کمکی از دست من بر  مشاور:  
میلیون تومان بـراي دولـت خـرج بـر     10هر اعدام حداقل اخیراً شنیدم که یکی از مسئولین گفته بود اجراي   س:  

  دارد ،آیا صحیح است؟ می
  ام، چطور؟ مورد چیزي نشنیده بنده در این  مشاور:  
  توانم آن را به نصف تقلیل دهم. پیشنهادي دارم که اگر به حرف من گوش کنند، می 1بنده   س:  
  ید؟یبفرما پیشنهادتان را  مشاور:  
  کنم. به خودم بدهند، خودم را از بلندترین نقطه شهر به پایین پرت می میلیون تومان 5اگر   س:  
  بوق ... بوق .. بوق.  

  .کنم مشورت شما با خواستم آمده پیش من براي مشکلی ولی هستم وکیل خودم بنده  :س  .6
  ید، در خدمتم.یبفرما  مشاور:  
بـه برائـت، متأسـفانه مـوکلم بـه اعـدام        رغـم قـول   ام و علـی  الوکاله قابل توجهی گرفته بنده در پرونده حق  س:  

ام چـه جـوابی    زند که نتیجه را بپرسـد. مانـده   داند و االن هی زنگ می محکوم شده است. البته خودش نمی
  به او بدهم که از ترس و ناراحتی سکته نکند!

  تعلیق در فضا محکوم شده است. باید به تحمل فقط یک ضربه به گردن یبه او بگو  مشاور:  
  .ام شده موکلتان جرح و ضرب به متهم شما موکل شکایت واسطه به که هستم عباسی آقاي من  :س  .7

  به خاطر ندارم؟  مشاور:  
ـته   اي بـا سـر   بعد کـه عـده   ،همان که موکلتان رئیس زنم بوده و زنم را اذیت کرده بود  س:   او را  ،و صـورت بس

  ام. او را زده اند که در دفاع از همسرم، رئیس ، بنده را متهم کردهاند زده
  آهان یادم آمد، حاال چه فرمایشی دارید؟  مشاور:  
ـیس خـانمم را ندیـده      خدا من بیه خواستم بگویم جناب وکیل، آخرتی هم هست، ب  س:   ـبالً رئ گناهم و اصالً ق

  بودم و با او کاري نداشتم.
  را شناختی؟ چرا در مواجهه حضوري بالفاصله او اگر واقعاً قبالً او را ندیده بودي،  مشاور:  
آن روز ندیـده او   که همسرم در خانه از رئیسـش در آورده بـود،   ییاو را ندیده بودم، از روي اداها  خدا قبالًه ب  س:  

  را شناختم.
  بوق... بوق... بوق.  

ـته  پیـام  مـن  براي ظاهراً شما، موکل شاکی .هستم زاده پري خانم من سالم،  :س  .8  ببینیـد،  مـرا  کـه  بودیـد  گذاش
  داشتید؟ من با کاري چه ببینم زدم زنگ

ـین     اي تا خودم تحقیق نکنم و به بی بله، ممنون از اینکه تماس گرفتید، من در هر پرونده  مشاور:   گنـاهی مـوکلم یق
ام وقتـی   ام و متوجـه شـده   پذیرم، در پرونده بین شما و موکلم هم تحقیـق کـرده   پیدا نکنم، وکالت او را نمی

ایـد   اید که او ببوسـد، حـال مـدعی شـده     ا طرف دیگر صورتتان را هم آوردهموکلم شما را بوسیده است، شم
  که او مزاحم شما شده است؛ آیا این انصاف است؟

شوم ولی این مانع از مزاحمت موکل شما نیست، مـن در انجیـل خوانـده بـودم کـه اگـر        بله من منکر نمی  س:  
ـین کـار را کـردم      طرف صورت شما سیلی زد، طرف دیگر صورت را جلو ب کسی به یک برید، مـن هـم هم

  باشد. ولی این مغایر با مزاحم شدن موکل شما نمی
  بوق... بوق... بوق.  
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 اي چاپ شده باشد. مقاالت ارسالی نباید قبالً در نشریه .1
 ص و ویرایش مقاالت آزاد است.هیأت تحریریه در چاپ و اصالح و تلخی .2
خانوادگی، میزان تحصیالت، سمت یا عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     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

 سال شود.ار» 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).  

له فهرست منابع استفاده شـده در مقالـه بـه ترتیـب حـروف      در پایان مقا .7
  خانوادگی نویسنده به این شکل ذکر شود: 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.
نده، نام نویسنده، عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه     خانوادگی نویس نام مقاله:

،  نوشته شود)، نام مترجم (اگر ترجمه باشد)، نام مجله، سال انتشار
  شماره مجله.


