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

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

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

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

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

در پایان مقاله فهرست منابع استفاده شـده در مقالـه بـه ترتیـب حـروف       .7
  خانوادگی نویسنده به این شکل ذکر شود: لفبایی ناما

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

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

،  )، نام مترجم (اگر ترجمه باشد)، نام مجله، سال انتشارنوشته شود
 شماره مجله.

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8
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  1n ابوالفضل احمدي 
  

  چکیده
هاست، اما در صورتی که مصالح دولت  االصول اموال بیگانگان مورد حمایت دولت علی

تواند از بیگانه سلب مالکیت کند، اقتضاء نماید در صورت وجود بعضی شرایط دولت می
 هـاي خـارجی یکـی از    یت و ملی کردن سرمایهکلامبه نحوي که در قرن حاضر سلب 

ها شناخته شده است که در قلمروي  باشد. اصوالً این حق براي دولتمسائل متداول می
کـه غرامـات و خسـارات     خود بتوانند از اتباع بیگانه سلب مالکیت کنند، مشروط بر این

المللی به مالکیت خصوصی تملک مـال از  وارده به آنان را بپردازند. با وجود احترام بین
الملـل  هـاي حقـوق بـین    ن خود، در صورت مرعی شدن توصـیه سوي دولت بر اثر قانو

هاي بیگانه حقوق ناشی از آن را محترم  دادگاه و المللی یافته عمومی در آن، ارزش بین
  شمارند.می

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

  مقدمه
هـاي اول   الملل به دهـه در حقوق بینها  ملی کردن اموال آن و سلب مالکیت از اموال خصوصی خارجیان مسئله

هـاي نوظهـور در زمینـه سـعادت و      هاي مکزیک و شوروي با الهـام از فلسـفه   گردد که دولتقرن بیستم بازمی
بهزیستی اقتصادي و اجتماعی (سوسیالیسم) اموال خصوصی اتباع خود و بیگانگـان را در مقیاسـی وسـیع ملـی     

ها همچون کشورهاي شرق  هاي دیگري که پس از جنگ جهانی دوم در سایر کشور ملی کردن به دنبال. کردند
مسـئله  ، بحث و اختالف به اوج خود رسید که محور اصلی اغلب مناقشـات ، و غرب اروپا و جهان سوم انجام شد

  .  ال خارجی مصادره شده توسط دولت میزبان بوده استوغرامت قابل پرداخت در قبال ام
الملـل اول  بعد از جنـگ بـین  آمد ولی لب مالکیت تا قبل از جنگ اول جهانی کمتر پیش میموارد س

هـا بـود، و بـه     موارد آن فزونی یافته و در نتیجه، اصولی که تا هنگام جنگ اول جهانی مورد توافق دولت
فوري بـود،   ، کافی ومؤثرموجب آن سلب مالکیت از اموال اتباع خارجه مستلزم جبران خسارت به میزان 

  تغییر نموده است. 
دارد کـه بـه عنـوان     »اصل استقالل کشورها در نحوه اداره اقتصادي خود«حق ملی کردن ریشه در 
الملل امروزي اسـت کـه    ناپذیر حقوق بیناالجرا و حتی از اصول آمره و تخلف  یکی از اصول مسلم و الزم

                                                           
n .کارآموز وکالت  
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ـ  حقوقیید بسیاري از أد تدر اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مور ان معـروف جهـان   دان
االتبـاع در   هاي حقوق بشر دارد که امروزه از اصول الزم ریشه در اعالمیه ،حق ملی کردن همچنین .است

  المللی کشورهاست. روابط بین
الملل عرفی و دیـروزي   وصاحب سرمایه، براساس حقوق بین یاز طرف دیگر، کشورهاي صنعتی غرب

حـق  «را مغـایر بـا اصـل     پـذیر  مال حق ملی کردن از طرف کشورهاي میزبان یا سرمایهیا کالسیک، اع
مطرح کننده  المللی کشور اقدامو تجاوز بدان دانسته و معتقدند که در چنین حالتی مسئولیت بین »مکتسب

  خواهد بود. 
دانـد.  می یک عمل مشروع الملل جدید، حق ملی کردن را کامالً خواهیم دید که تحوالت حقوق بین

گوینـد حتـی   داننـد و مـی  غیر مشروع میآن را  الملل عرفی وکالسیک طرفداران حقوق بینی که در حال
پرداخت غرامت ، ت عامه) هم باشدحمصل(و  ی)نفع عموم(عمل ملی کردن مبتنی بر مجوز ی که درصورت

اسرع وقت انجام شود هم باید فوري یعنی در  ،امري مسلم و تخلف ناپذیر است و پرداخت چنین غرامتی
اندیشـند و   نمـی  گونـه  ایناکثریت کشورهاي جهان که  آن ثر و حالؤهم باید کافی یا کامل باشد و هم م

بستر اختالف میان کشورهاي غربی سرمایه فرست . اي منکر اصل پرداخت غرامت هستند گاهی هم عده
به  ع کشورهاي گروه نخست عمدتاًپذیر بوده است. موض و کشورهاي موسوم به در حال توسعه یا سرمایه

الملـل در بـاب رفتـار بـا      این بوده که اخذ اموال خارجی باید تابع قواعد حقوق بین ،رهبري ایاالت متحده
ها اخذ مال و محروم ساختن مالک از آن اعم از مصـادره یـا    به عقیده این دسته از کشور .بیگانگان باشد

است کـه در جهـت منـافع عمـوم بـدون تبعـیض و در ازاي       کردن فقط در صورتی قانونی و مشروع ملی
یکی از این شروط مفقود باشد اخـذ مـال غیرقـانونی بـوده و      چهچنانپرداخت غرامت کامل صورت گیرد. 

مالک آن مستحق اعاده عین مال است و اگر اعاده غیرممکن باشد مستحق غرامت بیشتري خواهد بـود.  
که به اعتقاد آنان اخذ اموال خصوصی  اند ال توسعه جاي گرفتهدر طرف دیگر این مناقشه کشورهاي در ح

اقدامی مشروع و قانونی اسـت   یکی از مظاهر و تجلیات اختیارات حکومتی دولت است و از این رو ماهیتاً
تابع قانون داخلی دولـت میزبـان    االدا منحصراً که هرگونه اختالف درباره سلب مالکیت و نیز غرامت الزم

اي در  المللی مداخلـه  متبوع بیگانه نباید با اعطاي حمایت سیاسی و طرح دعوا در سطح بیناست و دولت 
  . قضیه بنماید

) بین لهستان و chrozow( در مورد دعواي کروزو 1928در رأیی که دیوان دادگستري الهه در سال 
صورت نگرفته باشد یا آلمان صادر نموده، مقرر داشته که سلب مالکیتی که به منظور تأمین منافع عمومی 

قـانونی اسـت و در ایـن صـورت صـرف جبـران       موجه و غیرالمللی باشد غیر بر خالف مقررات عهود بین
تفـاوتی بـین    گونه هیچخسارت به حدي که وضع را به صورت قبل از مصادره درآورد، کافی نیست وگرنه 

  سلب مالکیت قانونی و غیر قانونی نیست. 
-رت در موارد سلب مالکیت غیر قانونی به حدي باشد که کلیه آثار عمل غیربنابراین باید میزان خسا

قانونی را از بین ببرد یعنی یا باید عین مال مسترد شود و یا در صورتی که استرداد عین مال ممکن نباشد 
بهاي مال به طور کامل پرداخت گردد و به عالوه ممکن است عالوه بر استرداد عین یا قیمت مال، حکم 

  ه پرداخت خسارت نیز صادر شود. ب
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  مفهوم ملی کردن 
ملی کردن در حقوق داخلی کشورها کم و بیش داراي مفهوم مشخص و روشنی است. امـا در حقـوق   

سازي به گفته اوژن شافر، عبارت از عملی است  ملیمانعی از آن وجود ندارد.  تعریف جامع و ،الملل بین
اي از وسایل تولید و یا  تأمین غرامت عادالنه، مالکیت مجموعه از سوي قوه عمومی که بر اثر آن و با

هاي  ها به دولت یا به سازمان ، متعلق به افراد و شرکتهاي بخش خصوصی شماري از مؤسسهیک یا 
سازي از این جهت که ناشی از حق حاکمیت دولت و مؤثر در روابـط  یابد. ملیگروهی ملت انتقال می

سازي واقع گردیـده بـه    ها در شمول قانون ملی هایی است که اموال اتباع آن کننده با دولت دولت ملی
که موضوع آن انتقـال امـوال یـا مؤسسـات متعلـق بـه بخـش         الملل عمومی و از جهت آن حقوق بین

انـد   هـا کـه داراي تابعیـت بیگانـه     خصوصی به دولت یا نهادهاي همگانی است و مالکـان پیشـین آن  
الملـل خصوصـی    بـه حقـوق بـین    ،کننده شکایت نمایند رامت علیه دولت ملیتوانند براي مطالبه غ می

 شود.  مربوط می
می مشابه و با توجه یهاي آن با مفاه تفاوت با توجه به مفهوم و دالیل ملی کردن در حقوق داخلی و

د، الملل وجـود دار  مانع از ملی کردن در حقوق بین ف جامع ویدست دادن یک تعره به مشکالتی که در ب
بدست داده است مبنا قرار داد  1953الملل در سال  سسه حقوق بینؤتوان تعریفی را که مطور کلی میه ب

ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی که: و چنین نتیجه گرفت 
مصـرف جدیـدي کـه     یا به منظـور  به منظور استفاده و کنترل بر آن و، در جهت منافع عمومی، به دولت

  . يگذار قانون گیرد، از طریق تصمیمات پارلمانی و دولت براي آن در نظر می
  توان گفت که: با توجه به این تعریف می

  . ملی کردن انتقال مالکیت است .1
  . آیدمی بخش ملی شده خصوصی تحت اداره وکنترل دولت در .2
  . اجتماعی است هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی و .3
  د. شوي انجام میگذار قانونن از طریق تصمیمات پارلمانی و کردملی .4

 و، چیزي جز انتقال مالکیت خصوصی نیست، ملی کردن، الملل سسه حقوق بینؤبا توجه به تعریف م
نقل و انتقال مالکیت نیز به موجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بـوده کـه بـا    

  . ملل نیز سازگار باشدال قواعد و اصول حقوق بین
ال این اسـت کـه   ؤزند. در اینجا سل آن حول محور (انتقال مالکیت) دور مییدال ملی کردن و اصوالً

باالخره هـدف آن   شود؟ وبه چه کسی منتقل می گیرد؟ ثانیاًانتقال به چه مجوزي انجام می گونه این اوالً
 چیست؟

 :  گیردچه مجوزي انجام میه انتقال ب  .1
شود یعنی همیشه مجوز ت حاکمه ممکن میأاساس اقدام و عمل هی انتقال مالکیت بر الًمعمو

تواند چنین گاه یک شخص خصوصی نمیانتقال مالکیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچ
ی هستند که چنین تصمیمی را یی و یا قضایتصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان، مقامات اجرا

ترین مراجع مملکتی یعنی نمایندگان حاکمیت ملی چنین تصمیمی را ع عالیگیرند و در واقمی
  د. نمایناتخاذ می
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  :  موضوع انتقال مالکیت  .2
قابـل اهمیـت   چه  آن .منقولموضوع انتقال همیشه اموال هستند و فرقی ندارد که منقول باشد یا غیر

اهمیتـی کـه بعضـی از امـوال     این است که این اموال، اموال خصوصی باشـند. بـه لحـاظ    باشد،  می
امـوال خصوصـی بـه     گونـه  ایندهند که ترین مقامات مملکت تشخیص می خصوصی داراست، عالی

در بخشی از اقتصاد کشور و مصـالح عمـومی    جهت نقش و اهمیت اساسی که در اقتصاد کشور و یا
د جامعـه منتقـل   به دولت منتقل نمایند و در حقیقت مالکیت از بخش خصوصی به خـو  ها را دارند آن

 . شودمی
 :  هدف انتقال مالکیت  .3

هدف انتقال این است که اموال مورد نظر که در مالکیت اشخاص خصوصی بوده به مالکیت عموم و 
  درآید و در واقع اهمیت انتقال مالکیت در همین امر است.  دولت

ال خصوصـی بـه   وامـ  گفته شد در واقع ملی کردن یعنی انتقـال مسـتقیم مالکیـت   چه  آن با توجه به
  . مالکیت عمومی

  
  سازي اموال درجه آزادي دولت در ملی

سازي، مانند هر قـانون دیگـر در قلمـرو خـود از آزادي برخوردارنـد       ها در وضع قانون ملی دولتکه  آن با
هـاي روابـط    گردند ضـرورت قوانین واقع میگونه  اینهنگامی که اموال متعلق به بیگانگان نیز در شمول 

ها در این باره کم و  گردند آزادي آنالمللی حقوق سبب میلمللی به ویژه قواعد منعکس در منابع بینابین
-ها را یا در قراردادهاي سیاسی دولت ملی سازنده و یا در دیگر منـابع بـین   بیش محدود شود. این قاعده

ته شده بـه هنگـام تملـک    ها دولت مکلف شناخ المللی که در آنهاي قضایی بین المللی حقوق مانند رویه
توان یافت. بازتاب قاعده پرداخت غرامت به اشخاص ها غرامت پرداخت نماید می اموال اتباع بیگانه به آن

اي المللی حقـوق نیسـت. چنـین قاعـده     ها از سوي دولت محدود به منابع بین در صورت تملک اموال آن
چه  آن یافت شود مانند ،ه این عمل دست زدهممکن است در قانون اساسی یا قانون عادي دولتی هم که ب

هیچ ملکی را از تصـرف صـاحب ملـک    «این عبارت:  ادر اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت ب
  . آمده است »توان بیرون برد؛ مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله آننمی

مالکیت اتباع مزبـور را  «دارد: ایران و بلژیک مقرر می قرارداد اقامت بین 7همچنین قسمت آخر ماده 
ها را ولو موقتاً هم باشد از استفاده از اموالشـان بازداشـت    توان سلب نمود و یا آننسبت به اموالشان نمی

  ». مگر به همان شرایط و در مقابل اداي غراماتی که در قوانین محلی براي اتباع داخله مقرر است
  

 )کردن (مشروعیت ملی کردن مبانی حقوقی ملی
عبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگـان  ه تواند و بگردد که آیا یک دولت میال مطرح میؤدر اینجا این س

ال ؤتواند به صورت دو سـ ال خود میؤمنتقل نماید؟ در واقع این س باشد به خودرا که درکشورش واقع می
تقل حق دارد اموال بیگانگان را که در کشـورش واقـع   آیا یک دولت مسکه  این تر مطرح گردد یکیجزئی

آیا چنین کشوري در ملی کردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقـررات  که  این است ملی کند؟ و دیگر
  المللی است؟کلی حقوق بین
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 کـامالً  کشورمشکل چندانی ندارد. زیرا حاکمیت سرزمینی یک  روشن بوده و ال اول کامالًؤجواب س
  د. دهقی را به آن میچنین ح
که بر اساس استنباط از حقوق عرفـی وکالسـیک   چرا تر است. اندکی مشکلدوم ال ؤجواب به ساما 

منطبق با بعضی از شرایط مقررات نبوده باشد، غیرمشروع به حساب ی که المللی، ملی کردن در صورتبین
لملل جدید چنین نخواهد بود و ایـن  ابراساس حقوق بینکه  آن گردد و حالآید و موجب مسئولیت میمی

دگرگونی تحول بزرگی است در جهت خواست و سیاست اکثریت قریـب بـه اتفـاق کشـورهاي جهـان و      
  . کشورهاي جهان سوم خصوصاً

شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت  ل کلی است که گفته میاین اصاساس حقوقی ملی کردن، 
  ت در واقع داراي دو جنبه است: خود را) دارد. حق آزادي تعیین سرنوش

 حق آزادي تعیین سرنوشت داخلی -
  المللی حق آزادي تعیین سرنوشت بین -

هر کشوري حق دارد اساس و طوري که  همانحق آزادي تعیین سرنوشت داخلی است.  ،در اینجا مراد
ر آن نیسـت،  المللی احدي را حق دخالـت د  بر اساس موازین بین تشکیالت سیاسی خود را تعیین نماید، و

دي و اجتماعی خود را نیز تعیین کند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابـل  تصاحق دارد که سیاست اق
ان زیادي هستند که این اصـل را یکـی از اصـول مسـلم قواعـده آمـره       دان حقوقعالوه ه تقسیم نیست. ب

کن اسـتاد مشـهور حقـوق    توان به پروفسـور گـري گـوري تـون    ان، میدان حقوقدانند که از میان این  می
و عـده زیـادي از    )denis toure(و آقاي دنیس توره  )boye(الملل روس اشاره نموده و نیز آقاي بوي بین

  . اندیشندان هستند که چنین میدان حقوق
کمیـت دائمـی   اح«دهد همان اصل مشـهور  کردن را تشکیل میاصل دیگري که اساس حقوقی ملی

کردن مایه مشروعیت خود را که در واقع ملی »اقتصادي کشورهاست نی وکشورها بر منابع ثروت زیرزمی
الملل امروزي شماري هستند که این اصل را از اصول آمره حقوق بینان بیدان حقوقگیرد. از این اصل می

  ر. جمله است پروفسور فرانسوا ریگ آورند و از آنشمار میه ب
هاي طرفـدار سیسـتم اقتصـاد سوسیالیسـتی و هـم      هم کشـور  ،طور کلی در نیمه اول قرن بیستمه ب

توجیهی که هر کـدام   ،منتهی، اند کردن شدهکشورهاي طرفدار سیستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملی
ها آزادي عمل در مورد ملی کردن اموال اتباع داخلی را با مشکل  نمایند با دیگري متفاوت است. غربی می

نمایند و بـا توسـل بـه قاعـده     یید نمیأهر طریقی ته اموال بیگانگان را بدانند، اما ملی کردن مواجه نمی
  . اند ها را غیر مشروع نامیده بعضی از ملی کردن ،»حق مکتسب«احترام به 

  
  ها در مورد سلب مالکیت مسئولیت دولت

ز ها را در مالکیت طبیعـی و طـرق اسـتفاده ا    حق مسلم دولت 1970سازمان ملل متحد در قطعنامه سال 
پـس  1974هاي خارجی را موکول به پرداخت خسارت نموده و در سال  ها شناخته و ملی کردن سرمایه آن

ها را  ها در تعیین سیستم اقتصادي و سیاسی خویش و ملی کردن اموال بیگانگان، آن از تصریح حق دولت
ند پرداخت نمایند. دان مکلف نموده غرامت متناسبی طبق قوانین داخلی خود و شرایطی که خود مناسب می

ها، نحوه  الملل در باب مسئولیت دولت از طرف دیگر در حال حاضر قواعد مشخص و معینی در حقوق بین
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گذاري خارجی در مورد سلب مالکیت وجود ندارد. به همین جهت بعضی جبران خسارت و حمایت سرمایه
. انـد  هنمود بینی بلی سرمایه پیشگذاري خارجی و تضمین قاز کشورها، خود تدابیري جهت تشویق سرمایه

میالدي در کشورهایی که با آمریکا  1961المللی مصوب از جمله دولت آمریکا به موجب قانون توسعه بین
هاي خصوصی آمریکایی را در مقابل اظهارات  گذارياند، سرمایه گذاري منعقد نمودهقرارداد تشویق سرمایه

نمایـد. دولـت آمریکـا پـس از پرداخـت خسـارات       بیمـه مـی   هـا  احتمالی حاصل از اعمال حاکمیت دولت
مقام وي، خسـارات وارده را از دولـت محـل وقـوع سـرمایه       گذاري بیمه شده، خود به عنوان قائم سرمایه

 نماید. وصول می
تواند مطلوب باشد و گذاري خصوصی نمیها به ترتیب فوق در امر سرمایه دخالت دولتکه  این نظر به
هاي صادرکننده سرمایه حاضر به انعقـاد چنـین قـراردادي نیسـتند؛ لـذا بانـک        اري از دولتبه عالوه بسی

ها پیشـنهاد   طرحی تهیه کرده و به دولت ،المللی ترمیم و توسعه با تشکیل یک مرکز داوري و سازش بین
سایر دول ها و اتباع  گذاري بین دولتنموده است. این طرح که به منظور حل اختالفات حاصله از سرمایه

دهد، شخصاً و به  الملل به تبعه یک کشور حق میبراي اولین بار در حقوق بینکه  این تنظیم شده، از نظر
المللی علیه دولتی اقامه دعوا نماید و نیازي به توسل به حمایت طور مستقیم به نام خود در یک مرجع بین

باشـد،  المللـی دارد نمـی   جع دادگستري بینکه اشکاالت فراوانی از نظر احراز صالحیت مرا ،سیاسی دولت
بسیار جالب است، اما در این قرارداد نیز از قانون قابل اجرا و میزان خسارات صریحاً بحثی نشـده و فقـط   

المللی اشاره گردیده است. بنـابراین بـراي یـافتن    به قانون کشور طرف دعوا و قواعد و اصول حقوقی بین
شـود مراجعـه    باید به آرایی که از این مرکز داوري و سازش صادر می ضوابط واضح و کامل در این مورد

 نماییم. 
ایران که در مورد سلب مالکیت از امالك مزروعی بـود کـه در اختیـار اتبـاع      1310خرداد  16قانون 

هر تبعه خارجه مکلف است ظرف سه مـاه از تـاریخ   «دارد: در ماده اول خود اعالم می ،خارجه قرار داشت
این قانون صورت امالك مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بـدایتی  اجراي 

که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید، تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتبـاً  
سارها، باغات و  در تبصره این ماده توابع و متعلقات امالك مزروعی از قبیل قنوات، چشمه». معرفی نماید

الذکر توسط این مقوم و  مراتع را نیز در حکم ملک مزروعی دانسته است. به موجب این قانون امالك فوق
  شد. مقوم تعیین شده از طرف اداره مالیه محل، تقویم شده، به مزایده گذاشته می

یران مطابقت داشـت کـه   قانون متمم قانون اساسی وقت ا 15الذکر کامالً با حکم مقرر در اصل  قانون فوق
توان بیرون برد، مگر با مجوز شـرعی و  هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی« :به موجب آن مقرر شده بود

عنـوان شـده بـود، اوالً     1310سلب مالکیتی کـه توسـط قـانون    ». آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله آن
کـه از نظـر رعایـت     بینی شده بود. چنانله به بهترین نحو پیشقانونی بود، ثانیاً جبران خسارت و تأدیه قیمت عاد

اگـر ملـک بـه قیمـت     «این قانون اعالم گردیده است:  6کامل حال بیگانگان صاحب امالك مزروعی، در ماده 
تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمـه  

بدین ترتیب در حقیقت دولت براي جلوگیري از ضرر صاحبان امالك مزروعـی و  ». شود دولت داده میبدایت به 
الذکر و کوتاه کردن دست بیگانگان از امالك مزروعی، خود را مکلـف و   در ضمن براي اجراي کامل قانون فوق

ده ملک را بخـرد. حتـی   متعهد نموده است که در صورتی که خریداري نبود، خود دولت به همان قیمت تعیین ش
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هرگاه دولت قیمت «بینی نموده است: پیش 7گذار در مورد نحوه پرداخت قیمت از طرف دولت نیز در ماده  قانون
مزبور را نقداً بپردازد، ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت، ملک تـا پرداخـت قیمـت در    

و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده، منـافع آن را تملـک خواهـد     تصرف دارنده آن یا وارثش باقی مانده
نمود و تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است، دارنده ملک حق خواهد داشت بـه هـر نحـو و بـه هـر      

ت واقـع  قیمتی که بخواهد، ملک را با اطالع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد. این انتقال مورد تصویب دول
  ».  خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به هم بري خواهد شد

از جهت رعایت عدالت به نحو کامل، به هر یک از طرفین حق داده است که در  گذار قانونبه عالوه 
صورتی که دولت بعداً بخواهد قیمت ملک را بپردازد، تقاضاي تقویم مجدد نماینـد و قیمـت آن پرداخـت    

در صورتی که در قیمت ملک تغییري حاصل شده باشد به ضرر هیچ یک از دو طرف تمام نشود. شود، تا 
ایرانی ایـن قـانون را صـرفاً جهـت حفـظ مسـائل        گذار قانونشود که با توجه به مراتب فوق مالحظه می

ترین طریق پرداخت قیمت امالك و جبران خسـارت   سیاسی و اجتماعی کشور وضع کرده است و عادالنه
  نموده است.  بینی ا نیز پیشر

  
  ایجاد حق ملی کردن  هاي خارجی و نقش سازمان ملل در ملی کردن سرمایه

نام حق ملی کردن ه ایجاد حقی ب مخصوصاً و هاي خارجی سازمان ملل متحد در مورد ملی کردن سرمایه
طوالنی دارد. ولـی   تصویب این حق در سازمان ملل متحد سابقه یید وأنقشی عمده را اجرا نموده است. ت

شود طور خالصه اشاره میه ها در اینجا موردي نداشته باشد، فقط ب شود که ذکر مجدد همه آنتصور می
 1مـاده   2 در بنـد  در منشور سازمان ملل متحد جسـتجو کـرد. زیـرا    یدکه منبع و سرچشمه این حق را با

  . اي جهان شده استه اشاره به استقالل کلیه ملت تحد صراحتاًممنشور سازمان ملل 
توان به جمله می ور خود اقدامات فراوانی انجام داد که از آننشم 1ماده  2 سازمان ملل در اجراي بند

حـق هـر کشـور در توسـعه و      ها صراحتاً اشاره نمود که در آن 1515و 1514هاي شماره  تصویب قطعنامه
  د. فته بوگرترقی و حق هر کشور در تسلط بر منابع خویش مورد تصویب قرار 

جدیدي داد. در این قطعنامه پس  به مسئله ملی کردن جنبه کامالً 1962مورخ  1803قطعنامه شماره 
 از یادآوري مصوبات قبلی سازمان ملل در مورد حق مسلم هر دولت در مالکیت منـابع طبیعـی خـویش و   

موکول آن را  نمود و اجراي هاي خارجی را مطرح مسئله ملی کردن سرمایه ها، صراحتاً طرق استفاده از آن
  به پرداخت خسارت نمود. 

اي براي ملی کردن گشود. منشـور   ، افق تازه1974در سال  ها ف اقتصادي دولتیمنشور حقوق تکال یبتصو
یید ضـرورت یـک منشـور در روابـط و تکـالیف      أمزبور پس از یادآوري برخی از مصوبات سازمان ملل متحد و ت

منصـفانه اسـتوار    ها باید بر رفتار منطقی و توسعه و ترقی آن ها و که روابط دولت ه اینها و تذکر ب اقتصادي دولت
ـ دارد که هر دولت صاحب اختیار مطلق و بدون حد و حصـر کلیـه دارا   مقرر می 2از ماده  1 باشد، در بند هـا و   یی

  .  ها استفاده نماید منابع طبیعی خویش بوده و مختار است به هر نحو که بخواهد از آن
  : داردکردن چنین مقرر میها در مورد ملی همین ماده ضمن احصاء حقوق دولت Cپاراگراف 

هاي خارجیان را ملی نموده و یا از تصرف آنان خارج و یا تغییري در نوع و  هر دولت حق دارد که سرمایه
 بـه قـوانین و  باید خسـارت متناسـبی بـا توجـه     کننده  یت آنان بدهد. در این صورت دولت ملیکنحوه مال
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 مسـئله داند، پرداخت نماید. در کلیه مـواردي کـه در   مقررات داخلی خویش و شرایطی که او شایسته می
وسیله محاکم  هب وکننده  پرداخت غرامت اختالفی حادث شود، این اختالف طبق قوانین داخلی کشور ملی

موفق بـه انتخـاب راه حـل     نفع آزادانه کلیه کشورهاي ذيکه  آن این کشور حل و فصل خواهد شد، مگر
  . شوند، مبناي تساوي حقوق و انتخاب آزاد مسالمت آمیز دیگر بر

شود که حق ملی کردن از طرف سازمان ملل متحد براي تمام کشورها شناخته ب مالحظه مییبدین ترت
لتـی  هاست، لذا هـیچ دو  طور انحصاري و مطلق حق حاکمیت دولت هب که این حق اوالً تر آن شده است. مهم

هاي الجزایر و شیلی در  دولتکه  این نحوي از انحاء توجیه نماید. کماه مجبور نیست که عمل ملی کردن را ب
اظهـار داشـتند کـه ملـی      گذار به همین حق حاکمیت ملی استناد نمـوده و پاسخ اعتراض کشورهاي سرمایه

رسد این است که هدف این ن میال دیگري که به ذهؤباشد. ثانیاً س حقوق حاکمیت ملی آنان می وکردن جز
و پذیرفته شدن آن بـه   ؟هاي طبیعی چیست می و غیر قابل انتقال بر منابع و ثروتئکید بر حاکمیت داأهمه ت

الملل الهـه بـا   قاضی دوآچاگا در درس خود در آکادمی حقوق بینعنوان یک اصل چه آثاري به همراه دارد. 
ـ   حقوق بینگوید: استمداد از این قطعنامه می ه الملل جدید حق هر دولتی به ملی کردن امـوال خارجیـان را ب
حتی اگر یک دولت یا حکومت قبلی یا معاهده تعهد کرده باشد کـه چنـین    ،این حق رسمیت شناخته است و
هاي سازمان ملل متحد به حاکمیت دائمی توصیف شـده اسـت. بنـابراین، کشـورها      کاري نکند، باز قطعنامه

که  رغم این دهند، علی ملی کردن از دست نمی هاي خود و مشی خطیت خود را در جهت تغییر گاه صالحهیچ
  د. کرده باشن اها ر برداري آن ا بهرهیگونه توافقی براي اداره  هر

ست که گرچه دولـت  ا شود آنتکالیف کشورها دیده می موضوع جالب دیگري که در منشور حقوق و
مبلغ خسارت و شـرایط پرداخـت    میزان و و گردیده است، ولی حدود مخیر به پرداخت غرامت ،کنندهملی

داند محول گردیده است. بنابراین هرگـاه  کننده متناسب میآن به قوانین داخلی و شرایطی که دولت ملی
بینی شده باشد، این شـرایط بـا   در قراردادهاي دو جانبه قبلی ترتیبات خاصی براي پرداخت خسارت پیش

  . باشدسازمان ملل از درجه اعتبار ساقط می توجه به مصوبات
  

  سازي اموال  دعاوي ناشی از ملی
گردد اگر آنان از حیث غرامت مدعی حقی باشند، علیـه  تملک اموال متعلق به بیگانگان از سوي دولت سبب می

ر دسـت باشـد،   او به طرح دعوي مبادرت جویند. مرجع صالح در این باره اگر قرارداد داوري میان آنان و دولـت د 
دادگاه داوري و اگر چنین قراردادي در میان نباشد، مرجع قضایی عمـومی داخلـی اسـت. گذشـته از آن، دولـت      

الملل عمومی علیـه آن دولـت بـه     ها بر اساس حقوق بین تواند به عنوان حمایت سیاسی از آنمتبوع آنان نیز می
ننده محدود به رسیدگی بـه غرامـت اسـت نـه     کطرح دعوي مبادرت کند. در هر حال صالحیت مرجع رسیدگی

گونه دعـاوي واجـد خصیصـه     سازي که عملی است که ناشی از حق حاکمیت و مصون از تعرض. این اصل ملی
حقوق عمومی بوده، از دعاوي دیگري که ممکن است درباره حقوق عینی نسبت به چنین اموالی مطرح گردند و 

که نسبت به مالی تملـک شـده از سـوي     فاوت است. مانند آنمت ،هستند  داراي خصیصه حقوق خصوصی صرف
بـه طـرح    ،دولت که به خارجه انتقال یافته از سوي مالک پیشین آن به عنوان دارا بودن حقی عینی نسبت به آن

مـدعی   ،مقام دولـت  دعوي مبادرت شود و دولت یا کسی که مال از سوي دولت به او انتقال یافته، به عنوان قائم
سازي حقی مکتسب یافته است. در چنـین دعـوایی از یـک سـو، بـر      بت به آن بر اساس قانون ملیگردد که نس
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باید قانون کشوري که مال در آنجا ملی شده در نظر گرفته شود. از سوي دیگر دادگـاه   ،محل مال اساس قاعده
را هـم مـورد تحقیـق    تواند چند نکته دیگـر  بیگانه است، می ،کننده که نسبت به دولت ملی سازنده مالرسیدگی

سازي اموال پرداخته و مال مورد نزاع را بـه تملـک خـود در آورده     که آیا مرجعی که به ملی قرار دهد: نخست آن
الملـل عمـومی تعریـف شـده و داراي صـالحیت       گونه که از آن در حقوق بـین  تواند داراي وصف دولت بدان می
این باره با نظـم عمـومی محـل دادگـاه از حیـث پرداخـت        که آیا عمل آن مرجع در گذاري باشد، دیگر آن قانون

الملل خصوصی داراي ارزش انتقال مـال یـا    که آیا آن عمل از دید حقوق بین غرامت برخورد ندارد، و سرانجام آن
گردد. اگر پاسخ در این مـوارد منفـی باشـد چـه بسـا      هاي تملک یا تحصیل مال تلقی می به بیان دیگر از سبب

  کند.  سب نسبت به مال را رد وگرنه آن را تنفیذ میدادگاه حق مکت
  

 گیري نتیجه
 و ها بـر منـابع طبیعـی اسـت     ي بیگانه مبتنی بر حق حاکمیت ملت ها در گرفتن اموال خصوصی تبعه حق دولت

الملل هم به اتفاق نظر پذیرفته شده است. بنابراین ملی کردن اموال خارجیان با هیچ یک از اصـول   درحقوق بین
رعایـت منـافع عامـه نهفتـه اسـت و      آن میان ملی کردن که در بطن باید هرچند د. الملل منافات ندار ق بینحقو

اشکال دیگر اخذ اموال خصوصی باید تفکیک نهاد، ولی قواعدي که براي کلیه انواع سلب مالکیت پدیـد آمـده،   
الملل به رسـمیت شـناخته   بیندر حقوق  یعنی رعایت مصالح عامه، تبعیض آمیز نبودن و پرداخت غرامت، اجماالً

ـ  نفسـه غیرقـانونی   اقـدامی فـی   هشده است. با این همه درحالی که عدم تحقق دو شرط اول، سلب مالکیت را ب
رود که موجـب غیرقـانونی بـودن    شمار میه سازد عدم پرداخت غرامت به منزله نقض تعهد مستقلی ب مبدل می

ربـط   رداخت غرامت در هر حال موجب مسئولیت دولـت ذي شود. البته نقض تعهد به پمشروط سلب مالکیت می
الملل عرفی در خصوص مبانی حقوق ملی کردن دستخوش تزلزل و تحـول گردیـده و مقهـور     است. حقوق بین

ی اسـت کـه هـم عملکـرد     یست و این ادعاا طرفدار آن الملل جدید مدافع واصولی گردیده است که حقوق بین
ی و حکمیـت و هـم   یالمللـی اعـم از قضـا    پذیر و هم رویـه حقـوقی بـین   سرمایهگذار و کشورها، اعم از سرمایه
نظران پا را فراتر گذاشـته، ملـی کـردن را     باشد و حتی بعضی از صاحبید آن میؤالمللی متصمیمات مجامع بین
  .  اند را ممنوع قلمداد کرده المللی محسوب نموده و مقابله با آن جزء اصول آمره بین

  
  منابع 

 . 1387الملل خصوصی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، یمی، سیدنصراله، حقوق بینابراه .1
 . 1378الملل خصوصی، تهران، انتشارات بهتاب، چاپ سوم، ارفع نیا، بهشید، حقوق بین .2
 .  1388الملل خصوصی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ نهم،  هاي حقوق بین سلجوقی، محمود، بایسته .3
 . 1380الملل خصوصی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ هشتم،  حقوق بیننصیري، محمد،  .4
  

 مقاله 
سایت معاونت آموزش دادگستري  1371الملل، تهران،  میرعباسی، سیدباقر، ملی کردن در حقوق بین .5

  استان تهران. 
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  1n شاپور اسماعیلیان 
  

محسوس دانـش آموختگـان و نبـود انگیـزه      بدون شک، درشرایط کنونی، ازیک سو به دنبال افت علمی
نگارش مقاله و یادداشت و ضعف استانداردهاي علمی و آموزشی و از سوي دیگـر، رواج یـأس ونومیـدي    

در اصالح روند امـور نیسـت و همـین طـور تقلیـل       گذار ناشی از پیدایش این تفکرکه نوشتار یا نقد، تأثیر
هاي کوتاه و تلگرافی،  هاي اجتماعی مملو از پیامک هاي سنتی وگسترش شبکه محسوس مخاطبان رسانه

موجب شده است، انگیزه براي نوشتن یادداشت یا مقاله انتقادي به شدت کـاهش یابـد. گذشـته از ایـن،     
پذیري نقد از سوي مسئوالن بسـیار پـایین اسـت وگـاهی       اصوالً در جامعه آشفته ما، سطح آستانه تحمل

طرفی، اساساً در رویه قضایی، غالباً حد و مرز دقیقی بین تشخیص نقـد و  شود. ازمنتقد، معاند شناخته می
توهین یا نشر اکاذیب وجود ندارد و ممکن است نگارنده دلسوز با وجود داشتن انگیزه خیرخواهانه در نقـد  
مسائل و معضالت اجتماعی، تحت عناوین جزایی کشدار چون تبلیغ علیـه نظـام و یـا عنـوان مجعـول و      

اي این رویکرد مغایر قانون  (!) تحت تعقیب قرارگیردکه پرداختن به مسائل حاشیه نمایی ید سیاهابداعی جد
و درتضاد با آزادي بیان، درحوصله این نوشتار نیست. به یقین درچنین فرآیند نامطلوبی، قلم به دسـتان و  

درخور تقدیرندکه در این منتقدان مسائل حادث اجتماعی(درمفهوم عام وابعاد مختلف)، برخی از ایثارگران 
نقد و که  این آشفته بازارنقد و نقادي و قلم فرسایی پرخطر، باکی از پرداخت هزینه ندارند. البته بگذریم از

جامعه ازطرح آن واهمه دارند و یـا نسـبت بـه منتقـدان      کنندگان نقادي آن هم در زمینه مسائلی که اداره
و فن خاص خود را دارد؛که چه بسا اغلب منتقدان در این  دهند، فوتمسائل حساسیت نشان میگونه  این

هاي نامطلوب مسئوالن وگاهی تعقیـب نـاروا    زمینه، مهارت الزم را نداشته و به راحتی درمعرض واکنش
  گیرند. قرار می

جداي از این بیان کلی، درچنین فضایی، درحوزه یادداشت و یا مقاله انتقادي اجتماعی هرقلم به 
ست دراین راه پرسنگ و ناهموار گام گذارد. به هرصورت نگارش یادداشت یا مقاله و دستی حاضرنی

حتی انتخاب تیتر متناسب و جذاب آن، مستلزم رعایت اصول و شرایطی است که نگارنده با لحـاظ  
تـرین نکـات آن اشـاره    بـه محـوري  تجارب خود در زمینه یادداشت و تیتر، در این نوشـتار کوتـاه،   

  د: نمای می
  

                                                           
n نگار. دان و روزنامه حقوق  
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  یادداشت؛ پرطرفدارترین گونه نگارش :یکم
هایی است که نـه تنهـا    گذارترین گونه نویسی یکی از پرطرفدارترین و تأثیر نگاري، یادداشتدر عرصه روزنامه

اي ممکن است از این طریق براي رساندن صداي خود به  اي بلکه صاحبان قلم غیرحرفه نگاران حرفه روزنامه
توانـد فراتـر از خبـر،     هاي خـاص خـود مـی    ک یادداشت اصولی با تیتر متناسب و ویژگیکار گیرند. اصوالً ی

گـزاران  هاي مسئوالن یا کار ها و عملکرد تأثیري جدي در نگرش مخاطب، سیاست ،گزارش خبري و تحلیلی
 کننـدگان  جامعه داشته باشد و یا موضوع و معضل روز را به چالش بکشد و این خود تلنگـري اسـت بـه اداره   

جامعه تا به اصالح امور بپردازند. و اگر این نقدها ادامه یابد، ممکن است باحساسـیت اداره شـوندگان، سـطح    
ها فزونی یابد؛ بـه نحـوي کـه ادامـه      انتظارات براي بهبود روند اداره امور و بازنگري در تصمیمات و سیاست
هاي معتبـر   شود. اگرچه در اغلب رسانهعملکرد نادرست مسئوالن منجر به تبعات سوء و گاهی جبران ناپذیر 

نگاران زبردست یـا مجـرب صـفحات اول یـا     هاي روزنامه هاي اجتماعی شناخته شده، غالباً یادداشت و شبکه
نگار نیـز   کند، اما نویسندگان و اندیشمندان نامی غیر روزنامههاي خبري را اشغال می اصلی نشریات یا سایت

ها جایگاه خاص خود را دارند. با این  رخدادهاي روز، در صفحات اصلی رسانه در فرآیند یاداشت نویسی درباره
ی و به لحـاظ تخصـص و تجربـه و خبرگـی در تحلیـل      مکسانی که از منظر افکار عمو حال باید اذعان کرد

هاي گوناگون اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی وسیاسـی شـناخته       هاي برتر در زمینه واجد موقعیت ،رویدادها
  توانند بیش از سایرین، مخاطب را به پاي یادداشت بکشانند. یشوند، م می

هـایی اسـت، ولـی از نظـر اصـول       سرمقاله نسبت به یادداشت از برخی جهات داراي تفـاوت  هرچند
د. سرمقاله که در اغلب نشریات معموالً جاي ثابتی دارد، در واقـع  نکننگارش از شرایط یکسانی تبعیت می

نشریه درباره موضوعی خاص است و براي نشـریه داراي بـار حقـوقی اسـت و      نظر و دیدگاه گردانندگان
کند. درحالی که یادداشت، صـرفاً دیـدگاه و نظـر نویسـنده اسـت و در قـانون فعلـی        ایجاد مسئولیت می
تواند موجب مسئولیت مدیر مسـئول  اي که انتشار آن داراي وصف مجرمانه باشد، می مطبوعات هر نوشته
هاست کـه   مطلب نیز باشد. یادداشت از فراگیرترین نوشتارهاي کوتاه مطبوعاتی و رسانه نشریه ونویسنده

جاي ثابتی ندارد و به فراخور موضوع و اهمیت آن در ستونی از صفحه متناسب نشریه و حتـی درصـفحه   
شود. به هر صورت در نگارش یادداشت رعایت نکاتی حائز اهمیت است که اغلـب ایـن   نخست چاپ می

  باید در مورد سرمقاله نیز رعایت شود: نکات 
یادداشت باید به موضوعی بپردازدکه از نظر افکار عمومی کانون توجه قـرار   تناسب موضوع با زمان: .1

که نگارنده مقارن طرح دو فـوریتی  »ادغام کانون وکال یک تخلف بارز!«گرفته است. مانند یادداشت 
اعتماد ملی به چاپ رساند. رعایت این شـرط اساسـی   درروزنامه  1385ادغام کانون وکال در دي ماه 

  تواند در جلب مخاطب مؤثر باشد. می
پردازد و بهترین یادداشت، نوشتاري است که فقط به طرح یک موضوع می اکتفا به طرح یک موضوع: .2

اگر چند موضوع مرتبط با هم باشد، باید اولویت به موضوع مهم و چالش برانگیز داده شـود. در غیـر   
شود، موضوع تحت قالب مقاله تحلیلی و تفصیلی نوشته شود. بنابراین، باید از  ن صورت توصیه میای

پرداختن به چند موضوع در یک یادداشت یا سرمقاله خودداري شود؛ زیـرا یادداشـتی کـه فاقـد ایـن      
ت، تواند جذابیت کافی براي مخاطب داشته باشد. افزون براین، ناگفتـه پیداسـ  ویژگی مهم است نمی

  نویسد، احاطه کامل داشته باشد.  نویس باید به موضوعی که درباره آن مییادداشت
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بدون تردید شروع قوي یادداشت با توجه بـه سـبک و شـیوه نگـارش آن،      اهمیت پاراگراف اول یا لید: .3
شود و رعایت این نکته مهم بستگی به موضوع و تـوان و  موجب انگیزش خواننده به ادامه یادداشت می

شـان در   هاي باتجربه و مشهور گاهی شهرت نویس طوري که یادداشت نویس دارد. همانربه یادداشتتج
شود مخاطبان بیشتري نوشتارهاي آنان را بخوانند. به بیان دیگـر آنـان بـه خـوبی      فرسایی سبب می قلم

اسـت. بـه   اي براي نوشتن داشته  نویس، مطلب درخور توجه یا پیام و دغدغه کنند که یادداشتدرك می
منتشره در » ادغام کانون وکال به عنوان یک تخلف بارز!«عنوان مثال در یادداشت نگارنده تحت عنوان 

که خبرداغ جامعه وکالت بود، (اگرمحمول برخودستایی نشود) شـروع یادداشـت   1385دي  6اعتماد ملی 
یـان دیگـر پـاراگراف    کنـد. بـه ب   قوي است و پاراگراف اول ازسبک هرم وارونه درنگارش خبرتبعیت می

طـرح دوفـوریتی ادغـام کـانون وکـال ومشـاوران       «ترین بخش خبراسـت   حاوي مهم ،نخست یادداشت
برنامه  187) و طرح یک فوریتی تعیین تکلیف کانون وکال و تشکیالت ماده 187حقوقی(تشکیالت ماده

لس گفته است: سوم فعالً از دستور مجلس خارج شده است. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مج
هـا بـاقی بمانـد تـا بعـداً در قالـب یـک طـرح مـورد توافـق، در مـورد آن             این بخـش  يقرارشد هر دو

هاي بعدي نیز یکی از دیگري حمایت کند و خواننده بعد از  و سپس باید پاراگراف...» گیري شود  تصمیم
ارائـه طـرح   «... را بخوانیـد:   خواندن پارگراف، انتظار پاراگراف دیگر را بکشد. پاراگراف یادداشت مـذکور 

ادغام کانون وکال را آن هم با قید دو فوریت از سوي تعدادي از نمایندگان مجلس، باید به عنـوان یـک   
  ...»ساله در ایران تلقی کرد  70شوك ناگهانی به یک نهاد مستقل، با سابقه 

خصـی نگارنـده یـا    نقـل قـول، خـاطره، روایـت ش     استفاده ازنقل قول یا سخنان ارزشمند مشـاهیر:  .4
گذاري  تواند بر تأثیرمتناسب یادداشت باشد، میکه  این هاي سرشناس، آمار و امثال آن به شرط چهره

نوشتار در خواننده و جذابیت آن بیفزاید. به عنوان نمونه، نگارنده در یادداشت (ارج نهـادن بـر اقـرار،    
درخـاطرات دوران  «کنـد:   ت راشـروع مـی  اي، یادداشـ  ) با اشاره به خاطره81/ 20/5روزنامه حیات نو 

کـار دادسـراي شهرسـتانی بـودم، رئـیس      تازه روزگاري که دادیار روزي وسال پیش؛  25کارقضایی، 
هاست به رحمـت ایـزدي پیوسـته     که سال دانشمند يپایه آن قاضی بلند دادگاه جنایی مرکز استان؛
ا به عنوان آخـرین دلیـل در کیفرخواسـت    درپرونده قتلی، اقرار متهم رکه  این است، درجمع قضات از

یید، اگـر  أدادرسی کیفري ستود. این نحوه ت به عنوان قاضی جوان مقید به اصول مسلم ، مراام نوشته
موازین کیفري نادرسـت   اصول و اطالعی فرد ازبی مایه تشویق نباشد، ممکن است عاملی بره امروز

تلقی شودکه طـی آن،   تلویزیونی اقرارمتهم]ونی غیرقاناي [نمایش  فرهنگ قضایی رسانه متداول در
 ...  شود!بلکه دیگران قلمداد می، متهم قاطع، نه تنها علیه خود ارزش اقرار به عنوان دلیل اول و

هـاي بعـدي زنجیـروار     دریک یادداشت قوي و جذاب باید پاراگراف ها: انسجام پاراگراف هماهنگی و .5
اي نباید با طرح موضـوع غیرمـرتبط بـا موضـوع اصـلی       جیرهازهمدیگر حمایت کنند و این ارتباط زن

یادداشت، قطع شود. بنابراین انتقال از پاراگرافی به پاراگرافی دیگر باید منطقی و قابل انتظار باشـد و  
  است.  نویس یادداشترعایت این تناسب مؤید مهارت 

ید، دیگر نباید بـراي افـراد یـا    اگر در طرح مسئله یا موضوع داراي منطق قوي هست لحن وزبان یادداشت: .6
رخداد، قیود وصفات زیادي بیاورید که دراین صورت دبیر صـفحه مربوطـه یـا خواننـده مطلـع بـه راحتـی        

  از دست بدهید.  را تشخیص خواهد داد، مطلبتان جانبدارانه است و حتی ممکن است احتمال چاپ مطلب 
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راد اتهام یا تهمـت بـه شـخص یـا نهـادي      اگر داراي دلیل بسیار قوي در ای پرهیز از اتهام و تهمت: .7
نیستیم، از تصریح به آن باید خودداري کنیم و حتی به فرض داشتن دالیل قوي اصوالً مـا بـه طـور    
کلی مجاز به افشا تمام ابعاد قضیه نخواهیم بود؛ زیرا ممکن است این عمل داراي بار حقوقی بوده و 

اي بسته که اصحاب رسانه در تیررس  فضاي رسانهمسئولیت کیفري را به همراه داشته باشد. در یک 
گویی و ایما و اشـاره و درچـارچوب   با کلیباید انتساب توهین، افترا و یا نشر اکاذیب قرار دارند، ناچار 

  کاهد.  گذاري یادداشت می و متأسفانه این روند، از جذابیت و تأثیر یان شودبضوابط حقوقی مطلب 
آن نیز باید  گیري طوري که شروع یادداشت باید قوي باشد، پایان و نتیجه نهما گیري: پایان و نتیجه .8

است حتی طی یکـی دو  مستدل و مستحکم باشد و این نتیجه در پاراگراف انتهایی یادداشت ممکن 
  سطر اما با جمالت رسا و جامع نوشته شود. 

نویسـی درآن  اصول یادداشـت که  این تر باشد بهتر است. به شرطیادداشت هرچه کوتاه تعداد کلمات: .9
رعایت شود و به هرحال زبان نوشتن در یادداشت باید روان، سالم و همه فهم باشد. یک یادداشت و 

کلمه اسـت. در موقـع نگـارش یادداشـت، بهتراسـت نمونـه        700تا 600گاهی سرمقاله خوب، حدود
داریم، خوانده باشیم تا پـیش  هاي منتشره در یک نشریه را که قصد چاپ یادداشت درآن را  یادداشت

گاه شویم. معموالً برترین و آهاي مقبول آن نشریه  هاي یادداشت نویسی از معیار و ویژگیاز یادداشت
شـود کــه هیـأت تحریریــه یــا   اي چـاپ مــی  هــا در نشـریات معتبــر وحرفــه  تــرین یادداشـت جـذاب 
  را دارند.  و مخاطبان خاص خود ها بوده نویس ترین یادداشت آن، خود از معروف نویسان آزاد یادداشت

  
  ي نگار روزنامهتیتر؛ قله : دوم

نگاري است، به خاطر این است که برخالف مـتن (اعـم ازیادداشـت، خبـر،      شود تیتر قله روزنامه اگر گفته می
زند، همیشه یک دغدغه جدي دارد، دغدغه  شود. وقتی یک سردبیر مجرب، تیتر می گزارش ...) تیتر دیده می

درك کند. بحث تفصیلی در انتخاب تیتر از  خواهد، مخاطب آن راطب. یعنی همان مفهومی که میدرك مخا
نگاري، بسیارگسترده و داراي اهمیت اسـت و ایـن درحـالی اسـت کـه در شـرایط کنـونی        نظر فنون روزنامه

نگار  روزنامهنگاري اغلب مغفول مانده است و همه خود را  درکشور ما رعایت این اصول و دیگراصول روزنامه
اي با وجـود داشـتن    حرفه نویس آزادنویس و غیر توانیم از یک یادداشتدانند. حال ما چگونه می یا تیترزن می

قلم شیوا انتظارداشته باشیم این اصول را رعایت کند؟ اصوالً دریادداشت باید تیتر بعـد از نگـارش یادداشـت،    
ن است درقبل از نگارش یادداشت یا در حین نگارش آن، نویس ورزیده، ممک انتخاب شود. البته یک یادداشت

شـود.   تیترهایی را درذهن خود تداعی کند، ولی تیتر متناسب و نهایی یادداشت بعد از نگارش آن انتخاب می
هاي تیتر با توجه به نوع مطلب اعم از یادداشت، سرمقاله، خبـر، گـزارش، مصـاحبه و ...     یک سري از ویژگی
  شود: نویسی اشاره می ها در حوزه یادداشت به برخی از این ویژگی متفاوت است. اینک

دهد؛ در  طوري که تیتر خبري هدایتگر مخاطب به سوي خبر است و در واقع به خبر هویت می همان .1
یادداشت نیز تیتر جذاب و اصولی عامل مؤثري در توجه و ترغیب خواننده به متن یادداشت محسوب 

کیسـت، بـه خوانـدن     نویس که یادداشت این بان با خواندن تیتر و توجه بهشود و بسیاري از مخاطمی
نویس مجرب نیز در انگیزش خواننده بـه خوانـدن   کنند. بنابراین شهرت یادداشتمتن رغبت پیدا می

  یادداشت تأثیرگذار است. 
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که  این شود. سواي آشنا استفاده کرد. ازتکرارکلمه در تیتر باید خودداري هاي رسا و در تیتر باید از واژه .2
» بـراي «یا » به«ها مانند تر باشد، بهتراست. باید ازنوشتن حروف اضافه و برخی واژههرچه تیترکوتاه

  در تیتر اجتناب شود. 
پذیر؛ زیرا تیتـر  است، واقعیتی است انکارنا هدایتگر گویند تیتر دروازه است، ورودي است وکه میاین .3

بر یا یادداشت روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی یا نشـریه  همه آن چیزي است که مخاطب را به خ
ها و مقاالت و به طورکلی مطالب جراید نیسـت و   ها منحصر به یادداشت کند. این ویژگیحساس می

هـاي خبـري، آموزشـی،     شودکه در نشریه هفتگی، ماهنامـه و فصـلنامه  اصوالً شامل هرنوشتاري می
  شود.  صنفی و پژوهشی منتشر می

شود تا روزنامه و یا نشریه زیر چاپ نرفته است، با وجـود   نگاران مجرب، گاهی سبب می هن خالق روزنامهذ .4
جذاب و زیبا بودن تیتر انتخابی، درلحظه آخر به تیتر بهتر از قبلی تغییر یابد. با توجه به جو و فضـاي حـاکم   

اسـیت برانگیـز و بـراي نشـریه     هاي مطبوعاتی، تیتر انتخابی بـراي یادداشـت ممکـن اسـت حس     بر فعالیت
ساز باشد و رعایت این قضیه درباره تیتر یک صفحه اول روزنامه یا نشریه، توأم بـا وسـواس و دقـت     مسئله

  شود.  ها در ساعات قبل از بستن صفحه اول، شوراي تیتر تشکیل می بیشتر است و معموالً در اغلب روزنامه
باشد و در عین حـال جـامع و مـانع، مختصـر و مفیـد و      ي که اشاره کردیم تیتر بایدکوتاه طور همان .5

 هـاي ... بـه نظـر    اي مانند نگاهی بـه ... بایـد و نبایـد    هماهنگ با یادداشت. انتخاب تیترهاي کلیشه
توانـد  کاهد و به علت تکراري بودن و نداشتن جذابیت، نمـی نگارنده، از ارزش و اهمیت یادداشت می
دو سطري نارسا بـه فـرض مطلـوب     ـیترهاي طوالنی و یک  توجه مخاطب را جلب کند. همچنین ت
اي نیز رغبتی به  خواننده حرفه شود از ارزش اثر کاسته شود وبودن محتواي مقاله و مطلب، باعث می

  خواندن مطلب نداشته باشد. 
 نشریه مدرسه حقوق، در همین چند شماره اخیر این نشریه وزین را هاي طوالنی درتیتر هایی از نمونه

ها خیلی طوالنی و نارساست. البته ما باید از همین نویسـندگان مقـاالت هـم    مالحظه نمایید. گاهی تیتر
یـن تیترهـا چنگـی بـه دل     ولی واقعیت این اسـت کـه ا  گذارند. وقت می» نوشتن«تقدیر کنیم که براي 

اطالعی عمومی و راهـی بـراي    بی تفاوتی و بی«مدرسه حقوق: 100زند. چندمورد را بخوانیم: شماره  نمی
هـاي حکمرانـی    تأثیراستقالل کانون وکال بر تحقق حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخصـه «، »درمان
ي تجـاري  هـا  شرکت سهامی با سایر يها شرکت تیارات مدیرانخمقایسه حدود ا: «101، شماره »مطلوب

، »درنظـام حقـوقی ایـران    80هاي دهه  يگذار قانونگام به گام با ترقی حقوق زنان در«، »قانون تجارت
بررسـی و نقـد   «، »شودماهیت شروط و تعهداتی که براي پس از اجراي قرارداد منظور می: «102شماره 

دویادداشـت بـا یـک مقدمـه:     «، »اي اسالمیقضایی مجلس شورـ   ساله کمیسیون حقوقی عملکرد چهار
تفسیر در ترازو (تأملی درتفسیرشوراي «نگاهی به حضور حاضرین درصحن دادگستري: متهمین واطفال، 

قـانون   16مـاده   2بررسـی قسـمت اخیرتبصـره   «و » نگهبان از رأي نمایندگان در جلسـه استیضـاح وزرا  
هـاي مقـاالت    حال بگذریم از برخی مـوارد کـه تیتـر   » ... . دادرسی دیوان عدالت اداريتشکیالت و آیین

تناسبی با محتواي مقاله ندارد و یا اساساً پردازش مقاله خوب نیست و این درحالی است که سوژه بـه روز  
  ها باز نوشتارهایی خواهیم داشت.  این زمینه است. در
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  1n  محمدحسین پسران
  

  مقدمه
احراز صالحیت خود در رسیدگی به دادخواست صـید نهنـگ   المللی دادگستري ضمن دیوان بین

دیـوان در  . صـادر نمـود  رأي استرالیا علیه ژاپن در جنوبگان (استرالیا علیه ژاپـن، ورود نیوزیلنـد)   
با سه مـاده   (JARPA II) 2یابد که برنامه صید نهنگ ژاپن در قطب جنوب موسوم به جارپا  می
المللی نظارت بر صـید نهنـگ مطابقـت و     ن بینبینی شده در جدول زمانی کنوانسیو پیش
جدول زمانی ضمیمه کنوانسیون  1 و 7و بند  8ماده  1بند مزبور هاي  خوانی ندارد. مادههم
باشد. ضمناً تفسیر از قبل تعیین شده به هدف بررسی المللی نظارت بر صید نهنگ میبین

  ثر باشد.توانست رأي دیوان را متأکنوانسیون می 8علمی در ماده 

  .صید، المللی دادگستريدیوان بین، نهنگ، کنوانسیون، استرالیا، ژاپن واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
 عضـو  87بـا   استرالیا دادخواستی را علیه ژاپن در خصـوص صـید نهنـگ کـه کنوانسـیون صـید نهنـگ       

(ICRW)2 هکرد برا نقض می ICJ)(3 المللی دادگستري . در ابتدا استرالیا صالحیت دیوان بینتقدیم نمود
اساسنامه دیوان اعالم نمود. از طرف  36ماده  2هاي صادره از سوي طرفین وفق بند  اعالمیه را بر اساس

و ادعا کرد که این اختالف مشمول حق شرط استرالیا  دیگر ژاپن نسبت به صالحیت دیوان اعتراض نمود
رسد که اعتراض ژاپـن نسـبت بـه    نتیجه میدیوان به این  ،باشد و بعد از بررسیمقرر در این اعالمیه می

مطالعـاتی   يهـا  ژاپن براي پروژه به ظاهر صالحیت دیوان قابل پذیرش و مسموع نیست. در این بررسی
گـردد کـه ژاپـن بـراي مقاصـد      باط مـی نگونه است از شواهد و قرائن این لکنزند،  دست به صید نهنگ میخود 

توانسـت در   المللی دادگستري مـی  رسد دیوان بین جمالی به نظر میپردازد و با بررسی ا تجاري به صید نهنگ می
ژاپن بخواهد  و ازتري را علیه ژاپن اتخاذ کند  رأي جامع ستا) ICRWجهت حفظ آبزیان که هدف کنوانسیون (

در که منـافعش   هاي وارده به محیط زیست آبزیان را به صورتی جبران کند. ضمناً زالندنو با توجه به این خسارت
هـدف   بـا «رسد تفسیر نظر میه دعوا شد. ب ژاپن وارد از استرالیا با پشتیبانیه بقطب جنوب به مخاطره افتاده بود 

  اي در رأي داشته است.  ثیر عمدهأت )For Purposes of Scientific Research( »پژوهش علمی
                                                           

n الملل.دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق بین  
2. International Convention for the Regulation of Whaling 
3. ICJ: International court of justice . 
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  1المللی دادگستري متن رأي دیوان بین
رأي خود را در قضیه مربـوط بـه صـید نهنـگ در      2014مارس  31ریخ المللی دادگستري در تا دیوان بین

یابد که برنامه صید نهنگ ژاپـن در  می جنوبگان (استرالیا علیه ژاپن: ورود نیوزیلند) صادر نمود. دیوان در
شـده در جـدول زمـانی کنوانسـیون      بینـی  ) با سه ماده پیشJARPAII( 2قطب جنوب موسوم به جارپا 

 بر صید نهنگ مطابقت و همخوانی ندارد.  المللی نظارت بین
  :است آور نظر و بر طرفین الزام غیرقابل تجدید و در این رأي که قطعی، نهایی

  
  دیوان

   به اتفاق آرا  .1
  استرالیا صالحیت رسیدگی دارد.  2010 می 31یابد که براي رسیدگی به دادخواست  در می

  با دوازده رأي در مقابل چهار رأي  .2
 1شود، تابع مقررات بند  اعطاء می 2ابد مجوزهاي خاصی که از سوي ژاپن در ارتباط با جارپا ی در می
  باشد.  المللی نظارت بر صید نهنگ نمی کنوانسیون بین 8ماده 

  با دوازده رأي در مقابل چهار رأي  .3
وت از یابد که ژاپن، با اعطاي مجوزهاي ویژه براي کشتن، گـرفتن و درمـان سـه گونـه متفـا      در می

، منطبق با تعهدات خود 2نهنگ نظیر باله، نهنگ گوژپشت، و وال مینک در قطب جنوب به نام جارپا 
المللی نظارت بر صید نهنگ اقدام ننمـوده   جدول زمانی ضمیمه کنوانسیون بین 10) بند eطبق شق (

  است. 
  با دوازده رأي در مقابل چهار رأي  .4

برنامه کنوانسیون نظارت بـر   10) بند dود وفق شق (یابد که ژاپن بر طبق تعهدات خ در می
عمل ننموده  2هاي باله به عنوان جارپا  صید نهنگ در رابطه با کشتن، گرفتن و درمان نهنگ

  است. 
  با دوازده رأي در مقابل چهار رأي  .5

جدول زمانی منضـم بـه کنوانسـیون     7) بند bیابد که ژاپن به موجب تعهدات خود طبق شق ( در می
پناهگـاه  «هـاي بالـه در    المللی نظارت بر صید نهنگ در رابطه با کشتن، گرفتن و درمان نهنـگ  ینب

  اقدام ننموده است.  2تحت عنوان جارپا » ها در اقیانوس منجمد جنوبی نهنگ
  با سیزده رأي در مقابل سه رأي  .6

نسیون نظارت بر صید جدول زمانی ضمیمه کنوا 30یابد که ژاپن تعهدات خود را بر اساس بند  در می
  رعایت کرده است.  2نهنگ در خصوص جارپا 

  با دوازده رأي در مقابل چهار رأي  .7
 2هرگونه تجویز، اجازه یا مجوز موجود را که در رابطه با جارپـا  گیرد که ژاپن باید تصمیم می

ه خـودداري  اعطا شده باطل نموده و از دادن هرگونه مجوز بیشتر در تعقیب آن برنامه در آینـد 
  نماید. 

                                                           
1. www. icj – cij. org/docket/files/148/18136. pdf 
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  صالحیت دیوان بررسی 
اساسنامه  36ماده  2بر اساس بند  1هاي صادره از سوي طرفین استرالیا مبناي صالحیت دیوان را اعالمیه

تسلیم شده از ناحیه استرالیا اعتراض  دعواي دیوان اعالم کرد. ژاپن نسبت به صالحیت دیوان در رابطه با
باشد. دیوان این  مقرر در این اعالمیه می ،ختالف مشمول حق شرط استرالیاکند که این انموده و ادعا می

 ددار، اظهار میحق شرط بتواند قابلیت اعمال پیدا کندکه  این دهد و برايمسئله را مورد مالحظه قرار می
  وجود اختالف در خصوص تحدید حدود دریایی میان طرفین این قضیه ضروري است. 

دید حدود دریایی میان طرفین در اقیانوس قطب جنـوب وجـود   حفی راجع به تاز آنجا که هیچ اختال
شکار نهنگ ژاپـن بـا    يها اختالف حاضر تنها درباره انطباق یا عدم انطباق فعالیتکه  آن نداشته و بدلیل

رسد که اعتراض ژاپن نسبت به  باشد، دیوان به این نتیجه می تعهدات این کشور طبق این کنوانسیون می
  ت دیوان قابل پذیرش و مسموع نیست. حیصال

 
  ICRWکنوانسیون  8ماده  1تفسیر بند 

اگر چه این ماده بـه  ، م دیوانزعبه  .سیون در قضیه حاضر نقش محوري داشتنکنوا 8ماده  1تفسیر بند 
دهد که در خواست براي کسب مجوز خاص را رد نمـوده یـا    دولت عضو این کنوانسیون این اختیار را می

گـرفتن و  ، اعطا خواهد شد را مشخص نماید، اما این مسئله کـه آیـا کشـتن    اجازه ،ه طبق آنشرایطی ک
باشد یا خیر صرفاً بستگی می »با هدف تحقیقات علمی«ها وفق اجازه خاص درخواست شده  درمان نهنگ

  به استنباط یا برداشت آن دولت ندارد. 
ـ کنوانسیون می 8ماده در  »با هدف تحقیقات علمی«سپس دیوان به معناي عبارت  دازد. بـه نظـر   رپ

، دیوان هر دو جزء این عبارت اضافی است. در نتیجه، حتی اگر برنامه صید متضمن تحقیقات علمی باشد
هـا   ایـن فعالیـت  کـه   آن مگر، باشدنمی 8اي تابع ماده  ها وفق چنین برنامه ن، گرفتن و درمان نهنگتکش
را  »تحقیـق علمـی  «ابراین، دیوان ارائه یک تعریف کلی از تحقیق علمی باشند. بن »با هدف«ا ی »براي«

 بنونای (قاضمعطوف نموده.  »با هدف تحقیق علمی«ضروري ندانست و فقط توجه خود را به مفهوم واژه 
ـ راتعر» یق علمـ یتحق« توانیچگونه م: دیگویوان انتقاد کرد میکرد دیکه از رو هـدف  « ف نکـرد، امـا  ی
  2).دیفهم را» یق علمیازتحق

تحقیـق علمـی    »با هدف«هاي کشنده صید  آیا کاربرد شیوهکه  این دیوان اظهار داشت در تشخیص
 کنـد است به معقول بودن اجزاء و عوامل طرح و چگونگی اجراي برنامه براي تحقق اهداف آن توجه می

ـ ق گسـترش دهـد و ا  یبودن تحقی ات علمید به جزئیوان نباید دیگویاوادا می (قاض بـه  ن امـر مربـوط   ی
طـرفین نشـان داده    هاي گونه که در استدالل همان ICW)(4 3است صید نهنگم مقررات یون تنظیسیکم
ـ متصمی: از ل عبارتندماین عوا، شد هـاي کشـنده، میـزان اسـتفاده از      کـارگیري روش ه ات در خصوص ب

                                                           
1. www-ICJ-CIj. org/Jurisdiction / index. php?pi=5&p2=1&p3=p&code=jp 
 www. Icj-Cij. org/jurisdiction/index. php? P1= 5&pz=1&p3=3&code=Au 
2. www. icj – cij. org/docket/files/148/18144. pdf 
3. www. icj – cij. org/docket/files/148/18138/. pdf 
4. ICW: International Commission of Whaling 
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هـاي   زهکار گرفته شده براي انتخـاب انـدا   هب اییبرداري کشنده آن برنامه، متدولوژي یا روش شناس نمونه
هاي نمونه هدف (مورد نظر) و اندازه واقعی، چارچوب زمانی مربـوط بـه برنامـه،     نمونه، مقایسه بین اندازه

حقیقـاتی  هـاي ت  هاي خود را با پروژه اي که طبق آن برنامه فعالیت خروجی یا نتیجه علمی برنامه و درجه
  نماید. می مربوطه هماهنگ

بـود کـه   کـرده   تکیـه  1ه یکی از کارشناسان علمی (آقـاي منجـل)  استرالیا که از ابتدا بر اساس نظری
  کنوانسیون چهار مفهوم ضروري دارد: گوید: پژوهش علمی در  می

که بسیار مهم ( ل و فرضیه) که هدفش کمک علمیؤاهاي داده شده و اهداف قابل دسترس (س شرح  .1
  ها است.  و نگهداري، حفاظت و مدیریت جمعیت وال )است

هاي کشنده فقط وقتی که اهـداف تحقیـق قابـل دسترسـی      مناسب که شامل استفاده از روش روش  .2
  قابل اعمال است. ، نباشد

  بررسی دقیق   .3
ها که استرالیا بر اساس این مفاهیم خواهـان مجوزهـاي    اجتناب از اثر معکوس بر جمعیت وال  .4

شـود.  مـی  ،وضع شود عنوان قطعنامهه وسیله کمیته علمی تخصصی باید به مخصوص که ب
  2.رأي رجوع شود) 47پاراگراف  به(

  
  23 ارپاجکنوانسیون نسبت به  8ماده 1اعمال بند 

تعریف و توصـیف نمـود.   » تحقیق علمی«توان به طور کلی به عنوان را می 2یابد که جارپا می دیوان در
ابطـه بـا رسـیدن بـه     دهد که آیا طـرح و اجـراي آن در ر  سپس دیوان این مسئله را مورد بررسی قرار می

  ؟باشد یا خیري برنامه معقول می اهداف تحقیقاتی اظهار شده
یابد که ژاپن به رغـم   می هاي کشنده، در دیوان با وارسی تصمیمات ژاپن درخصوص استفاده از شیوه

و بـه   هکشنده صید انجام ندادهاي غیر بررسی در خصوص امکان اجراي شیوهگونه  هیچپیشرفت فناوري، 
شدند بایست صید میهایی که می خوانده در تعیین شمار نهنگکه  آن . ضمنهاي کشنده اکتفا کرده شیوه

هـا   که آیا هدف تحقیق با شمار کمتري از نهنـگ  هنهنگ در سال) بررسی نکرد 1000(در مجموع حدود 
اده شـود و  هاي کشنده کمتر استف آیا این امکان وجود دارد که از شیوهکه  این ا خیر ویدست یافتنی است 

بیشتر مورد استفاده  2ل آمدن به اهداف تحقیقاتی جارپا یاي براي نا هاي غیرکشنده به عنوان شیوه نمونه
  ؟قرار داده شود یا خیر

معطوف کـرد. دیـوان در    2هاي کشنده در جارپا  سپس دیوان توجه خود را به میزان استفاده از روش
توان دریافـت کـه برنامـه    و جارپا، می 2هاي تحقیقاتی جارپا  این رابطه معتقد است با مقایسه میان طرح

ها نشـان   هاي آن ها و روش اي را میان دو موضوع برنامه، اهداف آن پوشانی قابل مالحظهپیشین یک هم
اهـداف  کـه   ایـن  شود تا در مورد استدالل ژاپن مبنی بر ها باعث می دهد. به عقیده دیوان، این شباهتمی

                                                           
1. Mr. Mangel www. Icj-Cij. org/docket/files/148/18198. pdf 
2. www. icj – cij. org/docket/files/148/18136/. pdf 
3. www. internationallaw. ir/index. php ? option = com – content &view =article8id=283: 2014-04-

30-01 
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هـاي مجـزا و    هـا از ویژگـی   طه با کنترل و نظارت بر اکوسیستم و رقابت بـین انـواع گونـه   در راب 2جارپا 
ـ   به شمار می 2اختصاصی جارپا  وال مینـک و  ي  هرود که به دنبال افزایش قابل مالحظـه در انـدازه نمون

د که ژاپن دار باشد تردید روا داشت. دیوان همچنین ابراز میاضافی میي  هنمونه برداري کشنده از دو گون
آنکـه منتظـر   ) بیJARPAها معروف به جارپا ( بالفاصله پس از اجراي تحقیق علمی اول در مورد نهنگ

ارزیابی مفید بودن تحقیقش از سوي کمیته علمی کمیسیون تنظیم مقررات صید نهنگ (رکن ایجاد شده 
ز سوي کمیته علمی، برنامـه  توسط کنوانسیون) باشد و پیش از ارزیابی اعتبار پیشنهاد تحقیق علمی دوم ا

) را آغاز کرد. این کمیته، نتایج تحقیقاتی را که بر طبـق مجوزهـاي خـاص و    2انجام تحقیق دوم (جارپا 
هـاي عضـو صـادر شـود را      توسط دولتکه  آن هاي راجع به مجوزهاي خاص پیش از ها و نظریه بازنگري

دهـد کـه ضـعف و     سئله را مورد توجه قرار مـی دهد. دیوان این ممورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می
قبـل از   2هـاي نمونـه جارپـا     نتوانست در مورد تصمیم خود مبنی بر شروع اندازهکه  این کوتاهی ژاپن از

هـاي   شود کـه آن انـدازه  بازنگري نهایی جارپا توضیحات الزم را ارائه دهد، موجب تقویت این دیدگاه می
با مالحظات علمی و دقیقی توسط این کشور انجـام نشـده    2اختن جارپا نمونه و تاریخ شروع و به راه اند

  است. 
هـاي خـاص    هاي نمونـه گونـه   دیوان پس از بررسی عمیق و گسترده درخصوص تعیین اندازه

ها و توجیهات ناقصی براي تصمیمات  تحلیل 2هاي موجود در رابطه با جارپا  کند که نشانه بیان می
هـاي بیشـتري را در ایـن     نمایـد فـراهم آورده و نگرانـی    را ایجاد مـی  اصلی که اندازه نمونه کلی

باشد یا  در رابطه با رسیدن به اهداف تحقیقاتی گفته شده معقول می 2خصوص که آیا طرح جارپا 
  انگیزد. بر می ،خیر

ي هدف(مورد نظر) و انـدازه واقعـی را   هاي نمونه همچنین دیوان شکاف و تفاوت فاحش میان اندازه
هـاي بالـه و    هاي نمونه هدف براي نهنگ دهد. به زعم دیوان، اختالف میان اندازه د مالحظه قرار میمور

و اندازه واقعی این دو گونه این استدالل ژاپن را تضـعیف   2هاي گوژپشت در طرح تحقیقاتی جارپا  نهنگ
هـاي   دد، اندازه نمونههاي متع کند که اهداف مربوط به تحقیق اکوسیستم و رقابت و مقایسه بین گونهمی

  کند. هاي مینک همانند جارپا توجیه می هدف بزرگتر را براي وال
عد اضافی از جارپا  دیوان بیان می بنـدي  وجود دارد که تردیدها را در مورد تعریف و طبقـه  2کند سه ب
زمانی نامحـدود   این ابعاد عبارتند از: چارچوب ،کنداي براي تحقیقات علمی بیشتر می آن به عنوان برنامه

هاي تحقیقاتی ملی و  و سایر برنامه 2برنامه، خروجی علمی محدود آن برنامه و نبود همکاري میان جارپا 
  المللی در اقیانوس قطب جنوب.  بین

هـایی   ي فعالیـت دربردارنـده  2دهد که جارپـا  روي هم رفته، دیوان این مسئله را مورد توجه قرار می
اما شواهد و مدارك این مسئله ، توانند به عنوان تحقیق علمی توصیف شوندطور گسترده میه است که ب

کند که طراحی و اجراي برنامه راجع به دستیابی به اهداف پیش گفته، معقول به نظر  را تأیید و احراز نمی
هـا در   رسد مجوزهایی که ژاپن براي کشـتن، گـرفتن و درمـان نهنـگ     رسند. دیوان به این نتیجه می می
کنوانسـیون   8مـاده   1مطابق با بند » با هدف یا براي تحقیقات علمی«نمود،  اعطاء می 2باط با جارپا ارت
  باشد. نمی
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  بررسی تخلفات ادعایی  
ژاپن مقررات زیادي از برنامه که  این گیري در پرتو استدالل استرالیا مبنی بردیوان سپس به آثار آن نتیجه

برنامه، دیوان این  10) بند eو شق ( 10) بند d، شق (7) بند bره شق (پردازد. دربارا نقض کرده است می
هـاي   عبارات این مقررات با هم متفاوتند، امـا کلیـه فعالیـت    هرچنددهد که مسئله را مطمح نظر قرار می

گیرند، به غیر از شکار نهنگ ضروري بومی، تابع قرار نمی 8ماده  1مربوط به صید نهنگ که مشمول بند 
رسد که ژاپن موارد زیر را نقض نمـوده  باشند. از این رو، دیوان به این نتیجه میاین سه مقرره می تمامی

یـک از   است: مهلت قانونی تعیین شده براي صید تجاري (صید نهنـگ بـراي مقاصـد تجـاري) در هـر     
طبق جارپا ها  هایی براي گرفتن بیشتر از صفر براي هر سه گونه از نهنگ هایی که طی آن محدودیت سال

ها در اقیانوس منجمد جنوبی در هر یک از فصـول   مقرر شده است؛ منع صید تجاري در پناهگاه نهنگ 2
هـا   هاي کارخانـه  اند؛ و مهلت تعیین شده براي کشتی شکار شده 2هاي باله طبق جارپا  که طی آن نهنگ

) در هر کدام از فصـول  شودروز رسانی میه مندرج در جدول ضمیمه کنوانسیون (که از سوي کمیسیون ب
  اند.  گرفته شده، کشته شده و یا درمان شده 2هاي باله طبق جارپا  که در طول آن نهنگ

برنامه را نقض کرده است. این  30ژاپن بند که  این پردازد مبنی بردیوان سپس به ادعاي استرالیا می
ي نهادي را پیش از صدور و ارائـه نماید که مجوزهاي علمی پیشهاي عضو (متعاهد) را ملزم می بند دولت

المللی صید نهنگ قرار دهند تا در زمان کافی، کمیته علمی بتواند ها، در اختیار دبیرخانه کمیسیون بین آن
کنـد کـه   نظر نماید. در این رابطه، دیوان اظهـار مـی   ها اظهار ها را مورد بازبینی قرار داده و راجع به آن آن

براي مرور و تجدیدنظر توسط کمیته علمی را پیش از اعطاي اولـین مجـوز    2ژاپن طرح تحقیقاتی جارپا 
-براي برنامه و همچنین کلیه مجوزهاي بعدي را براي بازبینی تسلیم نموده است. دیوان همچنین در می

کلیه اطالعاتی که توسط آن مقرره مشخص شـده اسـت را ارائـه نمـوده      2یابد که طرح تحقیقاتی جارپا 
را تا  30دهد که ژاپن الزامات مقرر در بند دالیل، دیوان این واقعیت را مورد توجه قرار می است. به همین

  1شود رعایت کرده است. مربوط می 2آنجایی که به جارپا 
  شود: منابع نهنگ در کنوانسیون به سه دسته تقسیم می برداري ازکه اشاره شد بهره طور همان

  گیرد. دول زمانی صورت میبرداري تجاري که بر اساس جبهره  .1
  ) 8ماده  1برداري براي انجام تحقیقات علمی (بند بهره  .2
  برداري توسط مردم بومی بهره  .3

که بـراي اجـراي تحقیقـات     هایی د نهنگ با توجه به شمار فراوان نهنگیکند که صاسترالیا ادعا می
نهنگ که  50نهنگ و از نوع دیگر  850و نامعقول بوده (در یک نوع  شوند ناهمخوانعلمی ژاپن صید می

بر اساس تحقیقات به عمل آمده نوعی که صید آن باالتر بوده در بازار متقاضی بیشتري براي گوشت آن 
گویـد بـا توجـه بـه     استرالیا اشاره به سخنان رئیس شیالت ژاپن کرده کـه مـی  که  این بوده است). ضمن

توان نتیجه گرفت که  گوشت نهنگ مناسب است، لذا می با تأمین IIمحدودیت صید تجاري برنامه جارپا 
 8مـاده   1مقاصد علمـی (منـدرج در بنـد    صید نهنگ در جنوبگان از سوي خوانده ماهیت تجاري دارد و 

 2نیست.مد نظر ایشان  کنوانسیون)

                                                           
1. www. internationallaw. ir/index. php ? option = com – content &view =article8id=283: 2014-04-30-01 
2. Ibid 10 
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لند به پرونده صید المللی دادگستري مبنی بر موافقت ورود نیوز قرار دیوان بین
  1نهنگ در جنوبگان

به اتفـاق آراء اعالمیـه نیوزلنـد بـراي ورود بـه       2013فوریه  6المللی دادگستري در دیوان بین
را به عنوان چـارچوب   2013آوریل  4قضیه صید نهنگ در جنوبگان را قابل پذیرش دانست و 

 63به استناد ماده  2012نوامبر  22لند در زمانی براي ارائه مالحظات کتبی آن تعیین کرد. نیوز
اي تقاضاي ورود به دعواي استرالیا علیه ژاپـن را کـرد. براسـاس    ساسنامه دیوان طی اعالمیها

اساسنامه هر دولت عضو یک کنوانسیون، که تفسیر آن در پرونده نـزد دیـوان مطـرح     63ماده 
لنـد ادعـا   آور اسـت. نیوز حق ورود به رسیدگی را دارد و تفسیر دیوان براي آن نیـز الـزام   ،است
المللی براي تنظیم صید نهنگ، نفع مسـتقیم   ه عنوان یک دولت عضو کنوانسیون بینکرد ب می

آن ارائـه شـود    8در تفسیري که ممکن است توسط دیوان از مقرارات کنوانسیون به ویژه ماده 
، هر دولت عضو ممکن است به هر یک از اتبـاع خـود مجـوز مخصـوص     8دارد. براساس ماده 

دانـد  هایی که مقتضی می می مشروط به وضع برخی محدودیتبراي صید با هدف تحقیقات عل
لند باتوجه بـه مشـارکت دراز مـدت آن دولـت در فعالیـت کمیسـیون       اعطا کند. به ادعاي نیوز

هایش راجع به تفسیر و اجراي کنوانسیون، ضروري اسـت کـه    المللی صید نهنگ و دیدگاه بین
کـه   لند با اظهـار ایـن  یوان وارد دعوا شود نیوزبراي ارائه تفسیر خود از مقررات کنوانسیون به د

منـدي از حـق   دعـوا در پرونـده را نـدارد، تأییـد کـرد کـه بهـره       » طرف«قصد ورود به عنوان 
اساسنامه دیوان تفسیر را که توسط دیـوان از مقـررات کنوانسـیون     63بینی شده در ماده  پیش

در پرونده صید نهنگ، دولت استرالیا ادعا  آور خواهد بود. گردد براي این دولت نیز الزامارائه می
المللی تنظـیم صـید    کرد که ژاپن با برنامه صید گسترده، تعهدات خود ناشی از کنوانسیون بین

نهنگ و همچنین دیگر تعهداتش راجع به حفاظت از پستانداران دریایی و محیط زیست دریایی 
یک حق محسوب  63بر اساس ماده را نقض کرده است. دیوان در پاسخ استدالل کرد که ورود 

کننـده اعالمیـه بـه خـودي خـود از      شود، لکن وجود این حق بدین معناست که دولت صادرمی
حاصل شوند. دولت  63کننده برخوردار گردد، بلکه باید شرایط مقرر در ماده جایگاه دولت ورود

ا کـرد کـه حضـور یـک     لند اعتراض نکرد، لکن ادعژاپن اگرچه نسبت به اعالمیه ورود به نیوز
ماده  1قاضی تبعه این دولت و یک قاضی ویژه از استرالیا با اصل برابري طرفین مندرج در بند 

آیین رسیدگی دیوان سازگار نیست. دیوان در پاسخ اعـالم کـرد    36ماده  5اساسنامه و بند  31
اجع به شـرایط  که نگرانی ژاپن مربوط به مسائل شکلی ناظر بر برابري طرفین دعوا است، نه ر

ورود نکرده » یک طرف دعوا«لند به عنوان که نیوز قابل پذیرش بودن اعالمیه ورود. ضمن آن
لند شرایط که نیوز . در نتیجه دیوان با احراز ایناست تا با استرالیا داراي یک نفع مشترك باشد

اساسـنامه   63آیین رسیدگی را فراهم کرده است اعالمیه آن بر اساس ماده  82مندرج در ماده 
انـد اعالمیـه ورود    که طرفین اختالف نسبت به آن اعتراض نکرده دیوان صادر شده است و این

  لند را قابل پذیرش دانست. نیوز

                                                           
1. http: /iranil. blogfa. com 
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  1جبران خسارات
یک برنامه موجود و در حال تکوین است. بنابراین دیـوان در پایـان بـا     2ا نماید که جارپدیوان اظهار می

هاي خواهان، مقرر کرد که ژاپن همه مجوزهاي ویـژه بـراي کشـتن، گـرفتن و      عدم اجابت همه خواسته
) را لغو کند و از اعطاي چنین مجوزهـایی  2اش در جنوبگان (جارپا ها مرتبط با برنامه علمی درمان نهنگ

بینـد تـا   کنوانسیون در پی آن برنامه خودداري کند. دیوان هیچ ضرورتی نمی 8ماده  1طبق بند  در آینده
هاي اضافی را که استرالیا درخواست کرده بود که طبق آن ژاپن را ملزم نماید تا از اعطا یا  جبران خسارت

 8در) مـاده   اجراي هرگونه مجوز ویژه براي صید نهنگ که با هدف تحقیق علمـی بـه مفهـوم (منـدرج    
  باشد مقرر کند، چرا که آن تعهد پیش از این نسبت به همه کشورهاي عضو اعمال شده است.  نمی

  
  گیري نتیجه
ولی این رأي با هدف ، المللی تصمیمی را در خصوص این پرونده اتخاذ نموددیوان دادگستري بین هرچند

ICRW ه به هیچ صورت جبـران خسـارتی   که حفظ محیط زیست آبزیان در جنوبگان است مغایرت داشت
آید. در واقع راه حل دیوان جبران خسارت به حسـاب نیامـده و بـا معنـی جبـران خسـارت       به حساب نمی

هـاي جلـوگیري از خسـارت بیشـتر      واژه بهتـر بـود   )Remedyمغایرت دارد. بـه جـاي جبـران خسـارت(    
)stopFutherdamaginشد. ) استفاده می  

نگه داشتن جمعیت نهنـگ طبـق    ها و یري از شکار پی در پی نهنگهدف کنوانسیون مربوطه جلوگ
بـه   اند هکرد يکشور عضو این کنوانسیون، به نوعی از این معاهده پیرو 89است و همه  ICWصالحدید 

کرد میمنع شکار نهنگ  زاژاپن را براي مدتی  ،براي جبران خسارت ICJرسد اگر نظر میه غیر از ژاپن. ب
قراري دیگر  ،صادر شده لندنیوزقراري که براي ورود  ازغیر ه بود. در این رأي ب به صورتی جبران خسارت

بررسی این پرونده قرار منع شکار نهنگ را براي خوانده صـادر   يصادر نگشته و جا داشت دیوان در ابتدا
تفسیري که  این همچنین نکته قابل توجهتوانست باشد. نوعی جبران خسارت می نیز کرد که این خودمی

بینـی شـده بـود رأي    نیامده و اگر تفسیر این جمله از ابتدا پیش کنوانسیونبراي هدف پژوهش علمی در 
  تر باشد. توانست جامعدیوان می

  
  منابع و مأخذ

  الف) فارسی 
  . 187تا  175المللی صفحه هاي بین دکتر رضا موسی زاده، سازمان  .1
  المللی دادگستري الهه. لی سازمان و صالحیت دیوان بیندکتر سید باقر عباسی، بررسی اجما  .2
  

  ب) غیر فارسی 
1. Malcomn Shaw Sixth Edition Pages 629-631& 1064 - 1116 

2. http: //www. icj-cij. org/docket/files/148/18136. pdf 
  

                                                           
1. Jbid 10 
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  1n  دکتر علی رادان جبلی 
  

در شود. این خصیصه، چک و سـفته را از بـرات متمـایز    چک همانند سفته ممکن است در وجه حامل صا
قانون تجارت تعیین دارنده یکی از شرایط اساسی براي صدور  223ماده  7ساخته است. زیرا به داللت بند 

  برات است. 
کرد وجه اشتراك تمامی اسناد تجاري است، امکان صدور در وجه شخص معین یا به حوالهچه  آن اما  

دهد که از قرن سـیزدهم مـیالدي،   و گردش اسناد تجاري در حقوق اروپایی نشان می است. تاریخ ایجاد
گرفت و این سند را تنها همان شخصی که نامش در بـرات  صدور برات در وجه شخص معین صورت می

تري در پرداخت پیدا کرد، این موضوع  نمود. وقتی سند تجاري نقش بیشتر و مهمقید شده بود، وصول می
را در برات وارد نمودند. این اصـطالح   »حواله کرد«ا فعاالن تجاري در قرون وسطی اصطالح سبب شد ت

نماید، امکان وصول سند را بیابد. بنابراین  داد که خود یا هر شخصی را که او تعیین میبه دارنده اجازه می
صـطالح سـبب   تر سند تجاري شد، در آن دوره فقد ایـن ا  درج این اصطالح، مجوزي براي پرداخت آسان

اي که نام او در سند مذکور است، عنوان دارنده را داشته باشد. در قرن نـوزدهم بـا    شد که فقط دارندهمی
ان آلمانی در عرصه حقوق تجارت، نظریات جدیدي از سوي آنان عرضه شد. رویکرد دان حقوقداري میدان

راي پول بود. بـه ایـن ترتیـب و بـا     این نظرات، توجه به ماهیت اسناد تجاري در قالب جایگزین مناسب ب
انتقاد به نقش قید حواله کرد در امکان دسترسی اشخاص غیر از دارنده مشخص شـده در سـند تجـاري،    
وجود یا عدم این اصطالح در سند یکسان انگاشته شد. عقاید مزبور در حقوق تجارت ایران هم مؤثر واقع 

شود، جز  عد از اسم کسی که برات در وجه او پرداخت میشد. به نظر برخی از نویسندگان، قید حواله کرد ب
) متأسفانه رویه قضایی ایران، همانند دیگر موارد اختالفی، قادر 484: 85تأکید اثر دیگري ندارد. (حسنی، 

به ایجاد یک جریان همگون در تفسیر قضایی نشده و بدین خاطر، شاهد آرایی متفاوت از سوي محـاکم  
هاي حقوقی صادر  دقت در نظرات و آرایی که از سوي نویسندگان و قضات دادگاهقضایی بوده و هستیم. 

شده، گویاي آن است که سه گرایش عمده در موضوع تأثیر خط خوردن حواله کرد بر انتقال سند تجاري 
  وجود دارد: 

سـند تجـاري و دارنـده    کننده  یک نظر آن است که چون خط خوردن حواله کرد حاصل توافق صادر .1
قانون مدنی، از  10رو و به استناد ماده شود، از اینو این تراضی مخالف مقررات امري تلقی نمیاست 

                                                           
n .وکیل دادگستري  
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نفوذ حقوقی برخوردار است. نتیجه حاصل از این عقیده آن است که اگر بر خالف شرط مزبور، دارنده 
تـوان بـه   د را نمیاین انتقال هیچ اثري مترتب نبوده و دارنده جدی ید، برند را به دیگري منتقل نماس

عنوان دارنده قانونی شناسایی نمود. این نظرکم و بیش مورد توجه محاکم حقـوقی بـوده و بـر ایـن     
مقـرر   14/12/1370مـورخ   1027و  1026تهـران در رأي شـماره    2 یدادگاه حقوق 44اساس شعبه 

م انتقال اسـت  له چک نوعی تراضی در عدکرد و اخذ آن توسط متعهدخط زدن عبارت حواله«داشته: 
  ) 312: 1381(دمرچیلی و دیگران،  »و چنین توافقی نافذ است.

که در محل دادگاه تجدیدنظراستان  1/2/1394در نوزدهمین جلسه نقد رأي و رویه قضایی در مورخ 
کـرد،  در جلسه با مؤثر دانستن خط زدن قید حوالـه کننده  اکثریت قضات شرکت ،تهران برگزار گردید

و براي شـرط مزبـور اعتبـار مطلـق قایـل       ستهنصورت تجاري یا مدنی را صحیح نداانتقال چک به 
  ان فردا) دان حقوقگردیدند. (سایت 

گونـه   اینیعنی چون صدور  ؛صدور سند تجاري استدر نقطه قوت این عقیده، توجه به اراده طرفین، 
ت دارنده و مآالً شود و از سوي دیگر ممکن است شخصیمخلوق اراده و نوعی قرارداد تلقی می ،اسناد
از درجه اهمیت برخوردار باشد، لـذا عـدم شناسـایی هـر شـخص      کننده  سند براي صادرکننده  وصول

بخشی به نامش در آن سند درج شده، سبب محترم شمرده شدن توافق و اعتبارکه  آن دیگري غیر از
  گردد. اد سند تجاري میجتراضی در تشکیل عقد و ای

هـاي   بر مبناي این نظر، از آن جا که از ویژگـی  .نخستین صادر شده استعقیده دیگر بر خالف نظر  .2
نویسی به عنوان نهادي مؤثر در این زمینه ارزیـابی  باشد و تکوین ظهرگردش آسان می ،سند تجاري

رو انتقال از طریق ظهرنویسی یکی از ممیزات غیر قابل انفکاك از سند تجاري تلقـی  شود، از این می
قانون تجارت که اجازه انتقال سند تجاري از طریق  245سخن آن است که ماده  شود. معنی این می

اي امري ایجاد کرده که توافق طرفین در مقابل آن نفوذي ندارد. بعضی از  ظهرنویسی را داده، قاعده
تهـران در تـاریخ    2آراي قضایی، نیم نگاهی به این استدالل دارند. اکثریت قضات محـاکم حقـوقی   

قانون تجارت مفید جواز انتقال هر نـوع چـک بـه صـرف      312با این استدالل که ماده  19/8/1367
را مانع واگذاري آن از طریق ظهرنویسی ندانسـتند.   »حواله کرد«باشد، قلم خوردگی عبارت امضا می
در نشسـت قضـایی دادگسـتري شهرسـتان آبـاده در       کنندگان ) همچنین شرکت84: 1389(زاهدي، 
تواند به اوصاف ذاتی آن خلل وارد  اق نظر داشتند که هرگونه شرطی در چک نمیاتف 1387فروردین 

شـود، خـط زدن عبـارت    ها چون چک وسیله پرداخت و جایگزین پـول تلقـی مـی    کند. به عقیده آن
حتی با وجود خط خوردگی قید  ،کرد مؤثر در این مقام نیست. به این ترتیب و از این منظر، چک حواله
انتقال به دیگري است و این امر از خصوصیات ذاتی چک است. (سایت یک قاضـی،  کرد قابل حواله

  به نقل از مجله مأوي) 
. براي مثال شـعبه  اند ههاي تجدیدنظر استان تهران نیز گاه تمایل خود به این نظر را ابراز داشت دادگاه

خـط خـورده، نتیجـه    دادگاه مزبور عدم صراحت قانون بر منع انتقال چکی را که حوالـه کـرد آن    10
دادگاه یاد شده نیـز بـر ایـن عقیـده بـوده کـه        8) همچنین شعبه 12ـ13: 1390گرفته است (زندي، 

هذا مطابق قـانون تجـارت بـا ظهرنویسـی قابـل      حواله کرد چک، خط خورده معکه  این از نظر صرف
  )53ـ54انتقال به دیگري است. (پیشین: 
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تهران داشته است؛ زیرا بـر اسـاس نظریـه     2این عقیده جایگاه مناسبی در نزد قضات دادگاه حقوقی 
کـرد در مـتن   ابراز شده، قلم خوردگی عبارت حوالـه  19/8/67اکثریت قضات آن دادگاه که در مورخ 

) قضات مزبـور  1381: 589لی و دیگران، یچک مانع واگذاري آن از طریق ظهرنویسی نیست. (دمرچ
که چـک ذاتـاً    اند هبیان داشتند، بر نظریه سابق تأکید ورزید 6/5/1379اي که بعداً در تاریخ  در نظریه

توانـد  باشد و مانند اسکناس تحت مالکیت دارنده آن قرار گرفتـه و مالـک مـی   قابل نقل و انتقال می
  )204: 1381تصرف در مال خود نماید. (زندي، گونه  هر

تر است نظر به عـدم نفـوذ توافـق    حقوقی دادگستري نیز در یکی از آراي خود که قدیمیاداره 
صـادر   27/9/1357جهت ممانعت از ظهرنویسی چک داشته است. در این عقیده که در مـورخ  

شده اداره حقوقی با این استدالل که خط زدن کلمه حواله کرد در روي چک تأثیري در حقوق 
تواند حق دریافت وجه چک را به شـخص معـین منحصـر    کننده نمی درکننده ندارد و صا واگذار

نماید، خط زدن عبارت آورنده را مسقط حق دارنده در انتقال از طریق ظهرنویسی ندیده است. 
  )519: 1381لی و دیگران ی(دمرچ

 نظریه مزبور از سوي شوراي عالی ثبت نیز مورد توافق قرار گرفته است. ایـن شـورا در رأي شـماره   
خود در مورد چکی که لفظ آورنده از آن حذف شده و به دیگري انتقال یافته  29/8/1344مورخ  591

  الیه قابل مطالبه است.  بود، ابراز عقیده نمودکه وجه چنین چکی از طرف منتقلٌ
در حقوق خارجی نیز چنین دیدگاهی مورد پذیرش قرار گرفته است. در انگلیس اگر روي قیـد حوالـه   

  )33: 1373اند. (اسکینی،  ، خط کشیده شده باشد، این برات را قابل ظهرنویسی دانستهکرد برات
آخرین عقیده متأثر از کنوانسیون ژنو و حقوق تجارت فرانسه است. حقوق قـدیم فرانسـه کـه مأخـذ       .3

تدوین قانون تجارت ایران است، درج عبارت حواله کرد را در روي برات ضروري دانسته و بـدون آن  
فرانسوي هـم در قـانون    گذار قانونپنداشت. اما با نفوذ دکترین آلمانی،  نویسی را غیر قانونی میظهر

کـرد نباشـد از طریـق    خود چنین تصمیم گرفت که برات حتی اگر به طـور صـریح بـه حوالـه     1935
در مـورد  1930کنوانسـیون ژنـو مصـوب     11) مـاده  117مـاده   1ظهرنویس قابل انتقال است، (بنـد  

ت ساختن سفته و برات در موردي که برات حاوي شرط بدون حواله کرد یا مشابه آن اسـت،  یکنواخ
  این سند را به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاري به غیر دانسته است. 

حـل مشـی   نویسندگان حقوق تجارت ایران که بیشتر متأثر از این نظـر هسـتند در آثـار خـود بـه ایـن راه       
کرد خط خورده باشد، برات از طریق ظهرنویسی قابل انتقـال نیسـت، چـه    ها اگر قید حواله اند. به عقیده آن نموده

اند که انتقـال   اراده طرفین آن بوده که وجه برات توسط دارنده شناخته شده وصول شود. پس چنین نتیجه گرفته
  )34ه انتقال طلب) بدون ایراد است. (پیشین: چنین براتی با مراجعه به قواعد قانون مدنی (راجع ب

قضایی که از دکترین تأثیر پذیرفته، این عقیده را صائب دانسـته اسـت. در نظریـه اقلیـت قضـات      رویه 
با توجه بـه قـانون تجـارت فرانسـه و کنوانسـیون ژنـو، خـط         19/8/1367تهران در مورخ  2محاکم حقوقی

قانون مدنی دانسـته و چنـین    292ماده  3شده منطبق با بند  خوردگی حواله کرد در چکی را که ظهرنویسی
 )85: 1389انـد. (زاهـدي،    سندي را سند عادي (مدنی) و انتقال صورت گرفته در آن را انتقال طلب تصور نمـوده 

الیه حقوق دارنده سند تجاري را نـدارد و هماننـد یـک سـند      نتیجه حاصل از این نظر، آن است که منتقلٌ
ترین خصیصـه   تر، مسئولیت تضامنی که مهمکننده مراجعه نماید. به عبارت روشند به صادرتوانمدنی می
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که گفته شد، بیشتر اساتید معاصر  طور همانیابد. براي دارنده مزبور موجودیت نمی ،یک سند تجاري است
  اند.  حقوق تجارت گرایش به این عقیده یافته

طور که دیدیم، تعارض میان عقاید و بروز نظرات متهافت در این موضوع آشکار است. سـوابق   همان
مراتب وجود آراي متعارض در این موضـوع   1389دهد که معاونت آموزشی قوه قضاییه در سال ینشان م

کشور را از طریق آن  عالی دیوانرا به اطالع دادستان کل کشور رسانیده و تقاضاي تشکیل هیأت عمومی 
وق، مرجع خواستار شد. با این حال در این خصوص اقدام خاصی گزارش نشده است. (پیـري؛ رسـاله حقـ   

کـه   این سازد و) بدیهی است وجود آراي متعارض، دخالت باالترین مرجع قضایی کشور را موجه می1393
نظري از سوي این مرجع صورت نگرفته، جز نابسامانی بیشـتر در اتخـاذ تصـمیمات مغـایر،      تاکنون اظهار

  اي نخواهد داشت.  نتیجه
  رسد، عقیده راجح، آخرین نظر باشد؛ زیرا: به نظر می

 : باید بپذیریم که سند تجاري اوصاف مخصوص خود را دارد و تنزل آن بـه یـک سـند مـدنی، تهـی      اوالً
رو اگـر  ترین عواملی است که به تکوین و تشریع سند تجاري انجامیـده اسـت. از ایـن    ساختن آن از مهم

ز طریق ظهرنویسی ترین آثار ایجاد سند تجاري که همان انتقال آسان ا توافق طرفین بتواند، یکی از مهم
کننده آن منحصـر شـده و ایـن موضـوع بـا هـدف       است را از وي بگیرد، سند در محدوده اشخاص ایجاد

  گردش این اسناد ناسازگار است. 
 : سند تجاري ماهیتی قراردادي دارد. یعنـی دخالـت اراده اشـخاص در صـدور، ظهرنویسـی و دیگـر       ثانیاً

تواند معنـایی  کرد به منظور عدم انتقال میگرفت. خط زدن حوالهتوان نادیده در آن را نمی مؤثرنهادهاي 
کننده و دارنده و ممانعت از ظهرنویسی تجاري روشن داشته باشد و آن صدور یک سند تجاري میان صادر

است. در واقع اگر خط خوردن حواله کرد باعث شود که حق انتقال بـه کلـی از دارنـده سـلب شـود، چـه       
آورنـدگان  ماند؟ پس چون سند تجاري است و رابطه میان پدیدري و مدنی باقی میتفاوتی میان سند تجا

  شود، لذا تأثیر خط خوردگی، سلب حق از دارنده براي ظهرنویسی است. این سند، تجاري تلقی می
کرد بوده، عدم گردش تجاري به منظور مسـئول  کننده در خط زدن حوالهانگیزه صادرچه  آن بنابراین

شناسد. پس، انتقال مدنی در دایره قصد مشترك طـرفین  ها را نمی مقابل اشخاصی است که آننبودن در 
  گیرد. (سلب انتقال) قرار نمی

تواند راهی متعـادل  عقیده راجح برآیند تلفیق نظرات اول و دوم بوده و به دلیل سکوت قانون تجارت، می
  در جلوگیري از تشتت بیشتر رویه قضایی محسوب گردد. 
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  1n عباس سامانی
  

  چکیده
ضرر وارد شده ، ر مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده استدبراساس مبانی مختلفی که 

شود و  اما در مواردي که ضرر به ثالث وارد می، باید توسط شخص مسئول جبران گردد
در این صورت مسئولیت مدنی از هدف خـود  شناسد جود کسی را مسئول نمیمبانی مو

در راستاي جبران خسارت غیر و مبانی موجود به  ،ماند که جبران خسارت است دور می
یعنی هر کس که غنم و منفعت براي ، خوریمبر می» من له الغنم فعلیه الغرم«ي قاعده

ي  هد بودکه یکی از قواعد مهم و بـا سـابقه  ي او خوااوست غرم و خسارت نیز بر عهده
  فقهی است.

من لـه  «نفع یا همان قاعده فقهی در جامعه و حقوق کنونی فرانسه، مسئولیت شخص ذي
هدف از این نوشتار، معرفـی  اند و  را به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته» ه الغرمیالغنم فعل
ه عنوان مبنایی براي مسـئولیت  ي مورد بحث با تأکید بر مالزمت بین نفع و ضرر ب قاعده

هاي حقوقی و مدنی و تعیین قلمرو آن در مقایسه با سایر مبانی مشابه جهت پرکردن خأل
  باشد. تدارك جبران ضرر نامشروع می

  .غنم، غرم، ضمان، عاقله، مسئولیت مدنی واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
استفاده از علـوم صـنعتی و تکنولـوژي     در زندگی امروز علوم و فنون به شدت در حال تغییر است. بشر با

یـازد. ایـن   هاي جدیـدي دسـت مـی    ابداعات و فعالیتبه  گردد ول مییهاي جدیدي نا مدرن به پیشرفت
هاي صنعتی و مدرن، که گاه در قالب یک فعالیت صنعتی و گاه در قالب تولید کاالیی است کـه در   پدیده

داران بزرگ  سرمایهت خسارتی را با خود به همراه بیاورد. گیرد، ممکن اسقرار میکنندگان دسترس مصرف
هـایی   برند ولی در پناه پیچ و خم قوانین از جبران زیان سود می، اند هوجود آورده از محیط خطرناکی که ب

مـن لـه الغـنم    «که،  اند ههمه این قاعده عادالنه را پذیرفتی که در حال ؛شوندند معاف میا که به بار آورده
در اغلب این موارد تقصیري واقع نشده و به تعبیري خسـارت را در  ). 225، 1384(کاتوزیان،  »معلیه الغرف

ان غربی، براي حـل مشـکالتی از ایـن دسـت و جبـران      دان حقوقآورد. واقع شیوه زندگی نو به وجود می
تقصـیر نیسـت. بـراي     اند که مبتنـی بـر   خسارات ناروایی که وارد شده، عموماً رو به سوي نظریاتی آورده

                                                           
n .دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  
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توجیه نظریاتی از این دست اندیشمندان حقوقی و اقتصادي به لزوم جبران این خسـارت توسـط شـخص    
اند. بدین بیان کـه از آنجـایی کـه شـخص      بهره مند به لحاظ رابطه متقابل بین نفع و ضرر استناد نموده

د خسارت حاصل از آن را که بـه اشـخاص   بای، گرددمند میمنتفع، از فعالیت یا مال واردکننده زیان، بهره
شخص یا اشخاص ممکـن اسـت زیـان     ،هاي عادي و روزانه کارفرما گردد، و در پی فعالیتثالث وارد می

هاي گوناگونش وسـیله و   ها و تحقق برنامه ویژه که کارفرما براي رسیدن به هدفه ، بجبران نماید ببینند
  )8: 1384د، ونحمد(ا. گیرداي را به کار می ابزارهاي ساده و پیچیده

دو  نآکند، تقابل نفع و ضرر و در واقع تالزم میان  چه که در این قاعده در بدو امر جلب توجه می آن  
چیـزي  ي  هاست. به عبارتی، غرامت و تاوان در برابر غنیمت و بهره است یعنی کسی که به سـود و بهـر  

جتماعی و تعـادل بـین سـود و ضـرر     عدالت اي  هرسد، زیان آن را هم تحمل کند. قاعده مزبور بر پای می
منـدي  ي بهـره استوار شده است. تقابلی که با خود معناي مالزمه را به همراه دارد. بدین معنی که الزمـه 

  شخص منتفع، مسئولیت وي در قبال خسارات ناشی از آن انتفاع، در برابر اشخاص ثالث است. 
  
  مسئولیت، غرم، غنم: تبیین مفاهیم .1

اي بر ذمـه دارد   باشد و مسئول کسی است که فریضه اي موظف بودن به انجام کاري میمسئولیت به معن
  شود. که اگر به آن عمل نکند، بازخواست می

در حقوق فرانسه موضوع مسئولیت مدنی تحت عناوین مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت:       
ثابت شده و یا اشخاصـی کـه    مسئولیت براي دیگران، مسئولیت خطاي دیگران یا مسئولیت بدون تقصیر

  )957: 1320باشند. (پاد، مسئول مدنی می
در اصطالح حقوق، مسئولیت یعنی تعهد قانونی شخص به رفع ضـرري کـه بـه دیگـري وارد کـرده      

مسـئولیت انـواع مختلفـی دارد:    .  است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا ناشی از فعالیتش ...
مسـئولیت   و مسئولیت تقصیري، مسئولیت حقوقی، ئولیت اداري، مسئولیت تضامنیمسئولیت اخالقی، مس

 بیشتر علیـه اشـخاص (اعـم از اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی نظیـر         ویک خطاي مدنی است  که مدنی
حقوق مسئولیت مدنی عبـارت  که  آن دهد. خالصهها رخ می شود و کمتر علیه دولت) مطرح میها شرکت

  )69: 1387. (داراب پور، ردم که توسط قانونی مورد حمایت واقع شده استاست از حقوق و منافع م
ارجـاع داده شـده   » غرامـت «به معناي دین، جریمه، تاوان، زیان و ضرر بوده و به واژه » غرم« کلمه

دلی است کـه بـه ازاي مـال و    برامت به معناي ). غ1402: 1377) و (سیاح، 1662: 1377. (دهخدا، است
باشد. مالیات و جریمه نیز از دیگر معانی است که براي ایـن واژه آورده شـده   ي لزوم میاصل آن به معنا

  است. 
و با لحاظ کاربرد آن در قاعده مورد بحث، به معناي غرامت و خسارت است.  واژه غرم در اصطالح

 که در بیان معناي غرم (جبران خسارت)، نباید بین خسـارت عمـدي و غیرعمـدي    نکته قابل ذکر این
معناي غرم) بدانیم،  باتفاوت قائل شد. بدین معنا که اگر شخصی را ملزم به پرداخت خسارت (خسارت 

باشد گردد؛ غرم در اصل به معناي دین میاین جبران هم خسارت عمدي و هم غیرعمدي را شامل می
. گرددعمال میشود و غریم در هر دو معناي دائن و مدیون استو غارم به دارنده دین (مدیون) گفته می

  )436ق: 1401(ابن منظور، 



  
 

 

29 

منـافع مـال   ، تقریباً روشن است. بدین معنی که هـر کـس  » من له الغنم فعلیه الغرم«مفهوم عبارت 
، ي خود او خواهد بود. در واقع براي پیدا کردن ضامن تلـف متعلق به اوست، خسارت آن مال نیز به عهده
. (علـوي قزوینـی و   نافع حاصله در جیب او قرار گرفته اسـت نقصان و ضرر، باید به دنبال کسی بود که م

  )436: 1393زاده،  مسعودیان
برد، باید ها بهره می بنابراین کسی که دست به کاري زده و اشخاصی را به آن گمارده و از فعالیت آن

لـه  مـن  «که گاهی این فکر بـا قالـب   ، شود را تحمل کندها ناشی می خسارت و ضرري که از فعالیت آن
  )490: 1382. (لنگرودي، شودادا می» الغنم فعلیه الغرم

  
  مبناي قاعده .2

شـود کـه در برابـر وي مسـئولیت     هرگاه فردي متعهد به جبران خسارت وارده به دیگري شود، گفته مـی 
که هدف، بررسی قاعده به عنوان مبنایی براي مسئولیت مدنی است، باید دید که  مدنی دارد. در اینجا نیز

اي باید در کنار سـایر مبـانی مسـئولیت مـدنی وجـود       م این جبران خسارت چیست و چرا چنین قاعدهلزو
تواند مبنایی براي این قاعـده  اي که به نظر میی در این زمینه را با بررسی مبانییداشته باشد؟ بحث ابتدا

  کنیم. باشد، آغاز می
  

  الف) توزیع عادالنه خسارت
هـاي حقـوقی    مسئولیت، توزیع عادالنه خسارت است. از دیربـاز همـه نظـام    هاي نو در این یکی از ارزش

وزیعی تاند و عدالت را به دو بخش معاوضی و ي توزیع عادالنه ثروت و مشاغل و مزایا سخن گفتهدرباره
شـود و احتیـاج بـه    عدالتی است که خود به خود در معامالت ایجاد مـی ، معاوضیعدالت کنند. تقسیم می
هـاي عمـومی و دولـت در توزیـع      عدالتی است که به وسـیله مقـام  ، رجی ندارد. عدالت توزیعیکنترل خا

ـ  حقـوق رخی از ببه نظر  )27: 1384(کاتوزیان، رود. مشاغل و مزایا و مناصب به کار می ان امـروزه در  دان
، مسـئولیت فـردي اسـت    بـر ها از طریق نظریه عدالت اصالحی (معاوضـی) کـه مبتنـی     یاري از زمینهبس
  هاي ناشی از آن مقابله کرد.  توان با ضررها و بدبختی نمی

ي  هاز این رو عدالت توزیعی که مبتنی بر همبستگی اجتماعی است، بایـد جانشـین آن شـود. وظیفـ    
  اي عادالنه توزیع کند.  عدالت توزیعی این است که منافع مادي و سایر کاالها را در جامعه به گونه

به مسئولیت مـدنی بـه عنـوان سـاز وکـاري بـراي اصـالح         ،دالت توزیعیهاي مبتنی بر ع در نظریه
اي عادالنـه توزیـع شـده اسـت و همچنـین در       که قبالً به گونه ،انحرافات صورت گرفته از الگوي دارایی

مثالً مالیات بر ) 408: 1384. (بادینی، شود ها عادالنه کردن الگویی، ناعادالنه نگریسته می بعضی از نظریه
ـ  درآمد می دسـت تهیـه   مین اجتمـاعی افـراد تهـی   أگیرند یا مالیات خرید و فروش یا بیمه رایگان بـراي ت

کردنـد و همـه از توزیـع    هاي اخیر از توزیع عادالنه خسـارت بحـث نمـی    اما هیچ یک از نظریه، کنند می
  گفتند. مشاغل و ثروت و مناصب سخن می

آید و اعتقاد به تحمل ضرر در راستاي هن میدر حقوق اسالم تقابل و تالزم بین منفعت و ضرر به ذ
شود (من له الغنم فعلیه الغرم)، سود و زیان همچون شادي برخورداري از منفعت در بعضی متون دیده می

کند و هر کس از مـال یـا   برد، زیان نیز تحمل می مان در کنار هم هستند. آن کس که سود میأو غم تو



 

 

30 

جوامع بشري به دو گروه غنی و فقیر، اهمیت حضور  بندي دهد. تقسیمشود، تاوانش را میعملی منتفع می
کند که ثروتمندان به همـان میـزان کـه کسـب     کند. عدالت اجتماعی اقتضا می چنین اصلی را توجیه می

نکـرده باشـد، اصـل و     يکه هیچ تقصیر هرچندکنند، متقبل مضرات عمل خویش نیز باشند، سرمایه می
  )88: 1389. (جعفري تبار، توان یافتحقوقی نیز می هاي التین المثل بعکس این اصل را میان ضر

اگر همبستگی اجتماعی و ارتباط مردم در جامعـه  ، مبناي فلسفه توزیع عادالنه خسارت این است که
ل و مناصب عادالنه تقسیم شود، این اقتضا را هم دارد کـه خسـارات نیـز تقسـیم     غکند که مشااقتضا می

ولی در کـاالي یکـی از   ، کنندآید و عده زیادي از آن استفاده میمثال، کاالیی به بازار می شود. به عنوان
یک نفر ببـرد و منفعـت را    اگیرد، حال آیا درست است که ضررها رها یدکی بد سوار شده و آتش می این

  کنندگان دیگر؟ مصرف
کننده تولید ی از عیب تولید بربراي تعدیل این وضع تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا خسارت ناش

تقصیر دارد یا نه؛ زیرا بدین وسیله خسـارت میـان همـه منتفعـان کـاال      که  این از نظر صرفتحمیل شود، 
شود خسارت ناشی از عیب تولید را بیمه کند و حق بیمه را بر قیمت مجبور میکننده  شود. تولیدتقسیم می

خسارت را بر دوش کشد. این توزیع یک ارزش نو است کـه   بخشی ازکننده  کاال اضافه کند تا هر مصرف
: 1384(کاتوزیـان،  بینی شده است. کننده پیشدر دنیا طرفداران زیادي دارد و در قانون حمایت از مصرف

دهـد.  را می» من له الغنم فعلیه الغرم«مبنایی که در اینجا بیان شده، به خوبی مجوز توسل به قاعده  )27
و خسارت  هاي نو براي جبران این خأل ها این اندیشه ي اینه در فقه دارد و پیش از همهاي که ریش قاعده

  بینی کرده است. غیرمنصفانه و همچنین اجراي عدالت با شرایطی راه چاره پیش
  

  ب) لزوم جبران خسارت بر اساس انصاف
شود تا جـایی کـه   افراد وارد میکند تا خساراتی که به اموال مین امنیت عمومی و آثار اقتصادي ایجاب میأت

کننده زیـان کـه از جملـه دالیـل     بر وارد دیده زیانکند، جبران نشده باقی نماند. تقدم حق عدالت ایجاب می
کـه کـاري انجـام     زیرا اگر به یک نفر بدون ایـن  ؛باشدطرفداران نظریه خطر نیز هست، بر اساس انصاف می

فعالیت حتی مجاز شخص دیگري باشد، غیرمنصفانه است که ضرر داده باشد، ضرري وارد گردد که ناشی از 
کاالهاي صنعتی به همان اندازه کـه زنـدگی را آسـان     )75: 1386(حکمت نیا، تحمیل کنیم.  دیده زیانرا به 

هـا و   هـایی کـه در کارگـاه    ساخته، آن را خطرناك نیز کرده است. نگاهی بـه آمـار تلفـات راننـدگی و زیـان     
روبـه روسـت.    خطرهایی هدهد که انسان تواناي امروز با چآید، نشان میها به بار می کارخانهها و  بیمارستان
جا در اختیار دارد. نیروي عظیمـی اسـت کـه سـود     کنندگان پول، دانش و وسایل تبلیغاتی را یک جامعه تولید

  )37: 1384کاتوزیان، (کند که به همان اندازه نیز زیان بپردازد. برد و عدالت ایجاب میهمه چیز را می
  
  بررسی قاعده در ضمان عاقله .3

ق.م.ف وجود دارد که عبارتند  1384ي  هبه طور کلی مسئولیت ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه در ماد
 یپرسـت مسئولیت سر پرست به جهت عمل شخص تحت سر .2مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع . 1از: 

)martini & losfeld,2000: 93 (یک مورد دیگر از مسئولیت مدنی وجود دارد که قانون مدنی فرانسه  و
ها وجود دارد و آن مسئولیت ناشی از عمل غیـر اسـت.    در مورد آن ساکت است، ولی در رویه قضایی آن
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)ibid: 98 ( .در راستاي انگیزه جبران کامل خسارت، فقه اسالمی گوي سبقت را از حقوق فرانسه ربوده است
هاي اخیر به این نتیجه رسیده که در راستاي جبران کامل خسارت، بهتر است  ق فرانسه در سالکه حقو چنان

مسئولیت ناشی از عمل غیر، یک قاعده به حساب آید و نهادهایی در کنار فاعل فعل زیان بـار، مسـئولیت را   
ی ایـن نتیجـه را   ) در حالی که نظام فقهtonlet,2005: 346تحمل کنند و به عبارتی خطرات جمعی گردد. (

  )142: 1390ها قبل با گسترش مسئولیت ناشی از عمل غیر بدست آورده است(یزدانیان،  قرن
ق.م.ا عاقله عبارت است  468براي بررسی مورد باید ابتدا مفهوم عاقله توضیح داده شود. مطابق ماده 

به طـوري کـه همـه     ؛ارثبه ترتیب طبقات ، از: پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدري و مادري یا پدري
  باشند. دار پرداخت دیه میبه صورت مساوي عهده، توانند ارث ببرندالفوت میکسانی که حین

ارث کـه   ایـن  و زن به دلیل خارج بودن از مفهوم عاقله، با وجود، کودك و دیوانه به دلیل حدیث رفع
  )174: 1391(بادینی، برند، جزء عاقله نیستند. می

سالمی در برخی موارد عاقله را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده اسـت. بـه عنـوان    قانون مجازات ا
قانون مذکور در جنایات خطاي محض در صورتی که جنایت با بینه یا علم قاضـی یـا    463مثال در ماده 

قسامه ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است. همچنین در صورت فرار مـتهم در جنایـات عمـدي و    
دسترسی به مرتکب نباشد، در صورتی کـه مرتکـب مـالی نداشـته      گاه هرق.م.ا  435در ماده  شبه عمدي

  تواند دیه را از عاقله بگیرد. باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می
حتی در صورت عمدي بودن به منزله خطاي محض که  این جنایات شخص نابالغ و دیوانه با توجه به

  باشد.  م.ا برعهده عاقله میق. 467گردد، طبق ماده محسوب می
ادامه این همکاري باعث ایجاد مسئولیت کیفري جمعی نسبت به اعمـال دیگـران شـده اسـت و در     

انـد، نـوعی    حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادي که شخصاً در وقوع قتل خطاي محض دخالتی نداشـته 
 ؛هاي متخاصم بـوده  ر بین گروهي است که نه تنها موجب برقراري صلح و آشتی و امنیت دآور تعهد الزام

اي توجیه کرده  ي نظام قبیلهگردد که ضرورت آن را شالودهبلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباري تلقی می
  است. 

ایـن امـر در   ) porchy & simon,2006: 2(. اصل شخصی بودن مسئولیت از اصول بنیادین حقوق اسـت 
مخصوصـاً در حقـوق   ، حقوق تعهـدات در اما ، ي کلی استهاي غیرنقدي قاعده حقوق کیفري در مورد مجازات

رفتـه  که قبالً نوعی استثنا به شمار می را گذار مسئولیت ناشی از عمل غیر گاه به دالیلی، قانون، مسئولیت مدنی
 ،)Lapoyade Deschams, 1998: 185(. ده اسـت کـر اخیراً در حقوق فرانسـه تبـدیل بـه یـک قاعـده      ، است

عالی فرانسه در کتب حقـوق   در دیوان 1998در سال » بلیک«و به جهت صدور رأي مشهور ) 141: 1390(یزدانیان، 
    (Martini & Los feld, 2000: 92). یاد شده است 1»مسئولیت ناشی از عمل غیر«تعهدات، از اصل 

  
  بررسی قاعده در مسئولیت پزشک .4

  ند: ا قانون مجازات جدید به این موضوع پرداخته 497الی  495مواد 
دهد موجب تلف یا صدمه بـدنی گـردد، ضـامن دیـه     هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می .495ماده 
قبـل از معالجـه برائـت    کـه   این یا، عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدکه  آن مگر ؛است

                                                           
1. Le principe general du responsabilite du fait du autrui.  
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غ یا مجنون بودن او أخذ برائت از مریض به دلیل نابال چه چنانگرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود و 
معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگـردد، برائـت از ولـی مـریض     

  شود.  تحصیل می
 هرچنـد در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضـمان وجـود نـدارد     .1تبصره 

  برائت أخذ نکرده باشد. 
مانند پدر و ولی عام که مقام رهبري است. در موارد فقـدان  ، ولی خاص است ولی بیمار اعم از .2 تبصره

یه بـا اسـتیذان از مقـام رهبـري و تفـویض اختیـار بـه        ییا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضـا 
  نماید. هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبیب اقدام می دادستان

نمایـد،  را به مریض یا پرستار و ماننـد آن صـادر مـی    پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن .496ماده 
  ) این قانون عمل نماید. 495مطابق ماده(که  آن مگر ؛درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است

در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه اسـت و موجـب صـدمه و تلـف      .1 تبصره
بلکه صدمه و خسارت مسـتند بـه خـود     ؛د، پزشک ضامن نیستشود و با وجود این به دستور عمل کن می

  مریض یا پرستار است. 
) ایـن قـانون عمـل    495در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبـق مـاده(   .2 تبصره
  شود.  می

در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مریض، طبق مقررات  .497ماده 
  به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. اقدام 
بحث اصلی در قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، در جـایی اسـت کـه مـا در واقـع نتـوانیم شـخص را          

براساس سایر مبانی و اصول حقوقی مسئول بدانیم و در عین حال عدم تدارك چنین ضرري از دید عرف 
پردازد در جایی که پزشک با اخذ برائت قبلی از مریض به معالجه وي می ناعادالنه به نظر برسد. بنابرین،

توان در قبال عواقب ناگوار پزشک را با اسـتناد بـه قاعـده مـذکور     و در صورت عدم قصور یا تقصیر، نمی
زیرا نه تنها اصول حقوقی شخص بدون تقصیر را که با رضایت قبلـی و بـا حسـن نیـت      ؛مسئول دانست
بلکـه عـرف    ؛شناسددهد، مسئول نمیراستاي منافع منتفع و با رعایت کامل فنون انجام میاقدامی را در 

  داند. نیز عدم تدارك چنین ضرري را غیرمنصفانه نمی
  
  بررسی قاعده در قانون مدنی .5

در  )Lecourt,2008: 202کشـد. ( در سیستم حقوقی هرکس بار مسئولیت خویش را بـر دوش مـی  
ین قاعده توجه شده است. به عبارتی اصل شخصی بودن مسئولیت از اصول حقوق فرانسه هم به ا
) اما در حقوق تعهدات، مخصوصاً در حقوق porchy & simon,2006: 285بنیادین حقوق است. (

گذار، مسئولیت فعل یک شخص را بر دوش شخص دیگري  مسئولیت مدنی، گاه بنابه دالیلی قانون
ا دقرار می ر کشور فرانسه نوعی قاعده شده است؛ در صورتی که قبال یک استثنا دهد و این امر اخیرً

  )Lopoyad. Deschams,1998: 185بود. (
باشد اما  ي طوالنی در فقه می اي مهم و داراي سابقه قاعده» من له الغنم فعلیه الغرم«قاعده 

نیسـت.   تـر خبـري از ایـن قاعـده    در قانون مدنی کمتر بدان توجه شده است و به تعبیر صحیح
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شاید بتوان قاعده مورد ، با این وجود در برخی از مواد قانون مدنی )32: 1381، (جعفري لنگرودي
  بحث را به عنوان یکی از مبانی آن مواد مورد توجه قرار داد. 

بینی نموده که از آن جایی که مضارب تنها گذار چنین پیش در مواد مربوط به مضاربه، قانون
تواند ضامن سرمایه باشـد و اگـر در   بنابراین نمی ؛کنده مالک تجارت میعامل است و با سرمای

نتیجه تجارت خسارتی حاصل شود، این خسارت از اموال مالک خواهد بود. لذا زمـانی مضـارب   
زیرا بـر طبـق    ؛هاي وارده است که شریک در سرمایه هم باشد سهیم در خسارات و ضرر و زیان

بـرد، زیـان و خسـارات را نیـز بایـد      ، هر کس از مالی سود می»ممن له الغنم فعلیه الغر«قاعده 
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه «قانون مدنی نیز آمده است:  558متحمل شود. در ماده 

بـه نظـر   ...» ک نخواهد شد، عقد باطل است لخواهد بود و خسارات حاصله از تجارت متوجه ما
ا چنین دانست که نباید خسارات به شخصـی غیـر از   توان فلسفه چنین بطالنی ررسد که میمی

  منتفع از آن بار شود. 
امـوال دیگـري را   کننـده   قانون مدنی با موضوع اداره فضولی مال غیـر بـا شـرایطی اداره    306ماده 

هاي ناشی از اداره کرده است. در متون مختلـف حقـوقی مبنـاي چنـین      مستحق دریافت مخارج و هزینه
بـا حسـن نیتـی بـا      اساس قاعده احسان و در نتیجه استحقاق چنین شخص بر امري، عمل شخص مدیر

لحاظ وجود ضرورت اداره، به مراجعه به صاحب دارایی براي دریافت مخارج نگهداري و مواظبت از اموال 
توان به کار برد، این است کـه برطبـق   وي دانسته شده است. اما تحلیل دیگري که در مورد این ماده می

، از آنجایی که اموال شخص مالک نیاز به اداره داشته و در نتیجـه اداره  »من له الغنم فعلیه الغرم«قاعده 
این اموال، خسارتی از جهت نگهداري و مواظبت بـه شـخص ثـالثی وارد شـده کـه مالـک از آن منتفـع        

ي، خسـارتی  گردد، در نتیجه مالک باید متحمل خسارات ناشی از این اموال نیز باشد. هزینـه نگهـدار   می
گردد که نباید جبران نشده است که شخص ثالث با اقدام به انجام عملی به قصد احسان با آن مواجه می

  باقی بماند. 
  
  ي بیمهها شرکت وسیلهه جبران خسارت ب .6

گـر خسـارت وارده بـر    در مواردي که شخص مسئول حادثه، مسئولیت خـود را بیمـه کـرده اسـت، بیمـه     
کنـد  کند. به عبارتی، بیمه گر به موجب قرارداد در قبال دریافت حق بیمه تعهد میمیرا جبران  دیده زیان

هـاي دریـافتی از    هاي غیرعمدي توافق شده را از محل حـق بیمـه یـا مجمـوع حـق بیمـه       که مسئولیت
ترین علت تصویب قانون بیمـه اجبـاري دارنـدگان     مهم )166: 1386(قاسم زاده، گذاران جبران کند.  بیمه
حذف تقصـیر از زمـره شـرایط جبـران خسـارت زیـان        16/4/1387یل نقلیه موتوري زمینی مصوب وسا

دیدگان و در عین حال تضمین پرداخت خسارت از طریق بیمه اجباري بوده است. بنابراین در مواردي که 
، از مال، خسارتی به شخص ثالثی وارد شود و تقصیري در میان نباشد با وجود عـدم تمکـن دارنـده مـال    

خسارت شخص ثالث نباید جبران نشده باقی بماند. در نتیجه بیمه که از پرداخت حق بیمه این اموال سود 
من له «گردد و جبران ضرر مقدور نیست، بر طبق قاعده برد، خساراتی را نیز که از آن به ثالث وارد می می

  شود.  متحمل می »الغنم فعلیه الغرم
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  آن با ارث هو مالزم »لضمانالخراج با«مقایسه با قاعده  .7
حـدیث نبـوي   ، یعنی منافع مال در مقابل مسئولیت تحمل زیـان و خسـارت و غرامـت مـال اسـت. ایـن      

اما سند آن عامی است و خود به صورت یک قاعده درآمـده  ، مشهوري است که در کتب عامه آمده است
قاعده مستقلی اسـت،  که  آن باشد و یا می» من له الغنم فعلیه الغرم«آیا این قاعده همان که  این است. در

  نظرات مختلفی ابراز شده است. 
  ها قرار گرفته شده است:  ها در کنار ارث بردن آن در باب ضمان والء، مسئولیت آن

ه. (حر السالم قال: إذا ولی الرجلُ الرجلَ فله میراثه و علیه معقلت بداله علیهعن هشام بن سالم عن ابی عـ 
عاقله او که  این برد و هم یعنی اگر شخصی والء دیگري باشد هم از او ارث می) 245ق:  1409عاملی، 

  شود. محسوب می
هم و مالك قرار که در هر دو تعبیر مچه  آن توان گفتدر مجموع، براي جلوگیري از اطاله کالم، می

باشد و گرفته است، همان مالزمه و تقابل بین نفع و ضرر است. بنابراین دو تعبیر متفاوت از یک معنا می
  نباید متفاوت در نظر گرفته شوند. 

  
  بررسی قاعده در مسئولیت مدنی .8

منین مـانعی جـدي در راه ضـمان    ؤاصل شخصی بودن مسئولیت و حرمت اموال و نفـوس و اعـراض مـ   
. خصی منتفع ایجاد خواهد نمود و اصل شخصی بودن مسئولیت از قواعد مسـلم حقـوق اسـالم اسـت    ش

باشـد و احتـرام مـال مسـلم از     ) این اصل در مسئولیت مدنی هم جاري می7: زمر و18: ، فاطر64: (انعام
  قواعد غیرقابل خدشه در حقوق ایران است: 

مـ  297ق:  1409ه. (حر عاملی، ... و حرم ماله کحرم د(  
عدالت و مصالح اجتماعی یقیناً به دنبال راهی در جهت جبران چنین خسارت  ،در این اوضاع و احوال

ها در جهت جبران چنین خساراتی توجه زیان به اشخاصی است  برخواهند آمد. طبیعتاً یکی از اولین تداعی
تواند به عنوان یک دلیل مستقل برند. اگرچه این قاعده نمیکه از این محیط زیان خیز، سود و منفعت می

خسـارت از دارایـی عامـل     ،نیاز به این قاعده، در مـواردي  عقلکن در موا ؛مسئولیت مورد استناد قرار گیرد
 »شـخص منتفـع  «از آنجایی که عدالت و انصاف اصرار بر جبران زیان توسط  اما زیان قابل جبران نیست

توانـد ظـن   اي از قرائن و شواهد مـی  ود ندارد، مجموعهدلیل مسلمی بر مسئولیت او وجکه  آن دارد و حال
  )84: 1393(علوي قزوینی، قوي بر لزوم جبران چنین خسارتی از جیب شخص منتفع ایجاد نماید. 

  
  بررسی نظریه ایجاد خطر .9

نماید تا تقصیر را از زمره ارکان ایجاد مسئولیت کنار بگذارد و صرف ایجـاد زیـان را   این نظریه تالش می
راي مسئولیت کافی تلقی نماید. طرفداران این نظریه در پاسخ به این سؤال که چـرا و بـر چـه اساسـی     ب

دیـده   گر این مسئولیت چیست؟ چرا زیان باشد و توجیه زیان ملزم به جبران خسارات وارده به غیر می عامل
هر کس خطرات و آثار گویند: چون مقتضاي عدالت و انصاف این است که  می، نباید زیان را تحمل نماید

دیده خسارات ناشـی از   زیانبار ناشی از عمل خویش را، خود به عهده بگیرد و منصفانه نیست که زیان
. و همزمان با انقالب صـنعتی بـه وجـود آمـد     19عمل غیر را تحمل نماید. نظریه خطر از اواخر قرن 
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ادث ناشـی از آن مسـائل حقـوقی    زیرا در اثر صنعتی شدن جامعه و افزایش حو )24: 1384(کاتوزیان، 
توانست پاسخگوي   جدیدي در روابط افراد خصوصاً کارگر و کارفرما پدیدار گشت که نظریه تقصیر نمی

فنی  صقوع آن کسی مرتکب تقصیر نشده و منشأ آن نقوداد که در  گاه حوادثی رخ می آن باشد. مثالً
ر، اثب غیر قابل پیش ممکن بود و براسـاس  ات تقصیر مشکل یا غیربینی بود و یا در صورت وجود مقص

مانـد. ایـن امـر     شده باقی مـی  نظریه تقصیر، این قبیل خسارات غیر قابل جبران تلقی شده و جبران نا
بار و زیان به بار آمـده   رابطه علیت میان فعل زیان، موجب شد نظریه خطر که مالك مسئولیت در آن

  است، پا به عرصه وجود بگذارد. 
مسئول جبران خسارت خواهد ، ري انجام بدهد که در اثر آن به دیگري خسارت وارد شودهر کس کا

اما سالی و ژورسـران در فرانسـه بـه ایـن     ، داندپالنیول مبناي مسئولیت را خطر یا زیان احتمالی می. بود
خـواه   ؛سببیت بین فعل مشخص و زیان وارده وجود داشته باشـد یـا نـه   ي  هنظریه اعتقاد داشتند که رابط

. عمل وي قانونی و بدون تقصیر یا خطاکارانه باشد. در هر حال مسئول جبران خسارت وارده خواهـد بـود  
  )13: 1384(احمدوند، 

هر کس در مقابل محیط خطرناکی که جهـت فعالیـت خـود ایجـاد کـرده اسـت و       «گوید: سالی می
  )211: 1370(افشار، . »فعالیتش ثمرات مادي و معنوي براي او داشته است، مسئولیت دارد

گذاران نظریه خطر معتقـد اسـت:     نظریه خطر ریشه در مکتب تحققی ایتالیا دارد. سالی یکی از بنیان
و جبـران خسـارت در   . نـه رابطـه بـین دو شـخص    ، اي بین دو دارایی است رابطه، مسئولیت مدنی رابطه

ته و وجود تقصیر در آن مؤثر باشـد،  مسئولیت مدنی مجازات نیست تا ارتباط با عوامل روانی و باطنی داش
  )197: 1347مقامی،  (امیري قائمبلکه انتقال مالی از یک دارایی به دارایی دیگر است. 

ترین فایده این نظریه این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت، قلمـرو مسـئولیت مـدنی     مهم
بـین   دیـده  زیانزیرا کافی است  ؛رسدتر به نتیجه میکند و دعاوي جبران خسارت آسانگسترش پیدا می

  باشد. زیان و عامل زیان رابطه علیت را اثبات کند و نیاز به اثبات تقصیر نمی
اي من جمله ژوسـران و برترانـد قائـل بـه      عده. موافقان و مخالفانی هم دارد، خطر یهنظر

سازگار  »لیه الغرممن له الغنم فع«باشند که این نظر با قاعده نظریه خطر در مقابل منفعت می
اي مخالف نظریه خطر هستند و به عبارتی موافق  اما در مقابل عده) 13: 1384. (احمدوند، است

تواند مسئولیت کسی را نسـبت بـه جبـران    گویند: تنها دلیلی که مییر هستند و میصنظریه تق
میشل لوراسا ي علیت بین تقصیر و ضرر وارده است و همچنین وجود رابطه، دنخسارتی توجیه ک

هاي  مرتکب رعایت احتیاطکه  این اثبات، معتقد است که اگر نظریه خطر مبناي مسئولیت باشد
. گـردد وي از مسـئولیت مـدنی نمـی    تبرئـه  ثر نیست و موجبؤدر قضیه م، الزم را نموده است

  )78: 1375(میشل لوراسا، 
سی گذاشت که خطـر ایجـاد کـرده    توان خسارت را به عهده کعالوه بر این، جز در موارد اندك نمی

زیـرا فعالیـت    ؛پـذیر نیسـت   حقوقی مسئولیت کسی که خطر را ایجاد کرده است، توجیه است؛ زیرا از نظر
یت مسـئول اگـر در برابـر زیـان    . رساند کند، سود نیز میافراد به همان میزانی که به دیگران ضرر وارد می

  باید دریافت کند.  رساند نیزدارد، نتیجه سودي را که به جامعه می
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  گیري نتیجه
اما به مرور زمان، استناد و ، به تعابیر مختلف در متون فقهی به کار رفته» من له الغنم فعلیه الغرم«قاعده 

اي تحت عنوان  ي مهمی دور افتاده است. تا جایی که در تعابیر خارجی چنین قاعدهتوسل به چنین قاعده
ي این قاعده در متون فقهی و حقوقی ما از سـابقه  در حالی که. ستحقوق مدرن مورد توجه قرار گرفته ا

  طوالنی برخوردار است. 
شود که از طریـق مبـانی شـناخته شـده مسـئولیت       در بسیاري از مواقع خسارتی به شخصی وارد می

شخص بهره مند از مـال  ، توان شخصی را مسئول دانست. در مواردي از این قبیل با شرایطیمدنی، نمی
بار را مسئول دانستیم. به عبارت دیگر، اگرچه هیچ قرارداد یا شرط ضمن آن، شخص منتفع فعالیت زیانیا 

که  این برد، بدونولی به صورت قهري، بایدکسی را که از جهت انتفاع مزبور سود می، داندرا مسئول نمی
، مسـئول  »له الغنم فعلیه الغـرم من «بر اصل تالزم میان نفع و ضرر و قاعده  لزوماً مالک انتفاع باشد، بنا

هیچ تقصـیري در  که  این گردد؛ بدونخسارت حاصل از جهت انتفاع دانست که به اشخاص ثالث وارد می
میان باشد. بنابراین این امر در صورتی محقق است که براسـاس سـایر مبـانی مسـئولیت مـدنی، نتـوان       

  شخصی را مقصر و مسئول دانست. 
تفکیک به گیرد، باید بین دو حالت قائل مندي قرار میل انتفاع و بهرهدر خصوص ضرري که در مقاب

عامل انسانی دیگري در آن دخالت داشته که  این شود، بدونشد: در مورد ضرري که به خود مال وارد می
شـود، مسـئول آن   مند میالذکر شخصی که از موضوع انتفاع بهره باشد، شکی نیست که طبق قاعده فوق

اما در رابطه با ضرري که ممکـن اسـت ایـن انتفـاع بـه      ، ند جبران آن را از کسی بخواهدتوااست و نمی
بـا لحـاظ   را تـوان ایـن قاعـده    رسـد؛ مـی   اشخاص ثالث وارد کند و عدم تدارك آن ناعادالنه به نظر می

  کار برد. ه مند ببراي مسئولیت شخص بهره، شرایطی
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  1n دکتر غالمرضا طیرانیان
  

به همت انجمن وکالي البرز، انجمنی که قبل از تشکیل کانون وکالي دادگستري البرز تأسیس 
بخش مـدیریت آن انجمـن از وکـالي    شده بود، در شهر کرج هر پنجشنبه در دفتر وسیع و فرح

شود، با حضور فعال وکالي جوان، میانسـال و  اي برگزار می عالقه مند به گفتگوي علمی، جلسه
یشکسوت، به منظور بررسی مسائل حقوقی و کیفري و ارزیابی نقاط قوت و ضـعف آراء  وکالي پ

قضایی و نحوه استدالل آراء مزبور و باالخره بحث پیرامون مشکالت حرفه وکالـت و چگـونگی   
هاي وارده بر آن در جهت صیانت از شئون وکالت و حرمت وکالي  مقابله علمی و عملی با آسیب

  دادگستري. 
شـود و حضـار   نبه بر اثر استقبال همکاران بر تعداد حاضران در این جلسه افزوده میهر پنجش  

ضمن اعتالي سطح معلومات و تجربیات حقوقی خود، خشـنودند از تشـکیل مـنظم و پـی در پـی      
جلسات. اداره جلسه نیز با همان همکاري است که دفتر وکالت خود را با اشتیاق به این امـر مهـم   

سین و سپاسگزاري اعضاي انجمن وکالي البرز و سایر همکاران را بر انگیخته اختصاص داده و تح
  است. 

دقیقه یکی از وکالي پیشکسوت با قرائـت اشـعاري    15پس از تشکیل جلسه در ساعت مقرر، حدود 
بخشد، تا دوستان حاضـر یکبـاره   هاي دفاعی حضرت مولوي به جلسه لطافت خاصی می معنوي از سروده
انگیز عشق و معرفت به مباحث ، استدالل و منطق حقوقی نشوند و با عبور از هواي دلوارد فضاي جدي

علمی بپردازند و با تشویق و سپاسگزاري از این همکار عارف، آنگاه طرح مسائل متنوع حقوقی و کیفري 
گردد و در پایان دوسـتان هریـک بـه سـهم خـود بـا       و پرسش و پاسخ درباره نکات مورد گفتگو آغاز می

ها و تجربیات یکدیگر، تا هفتـه آینـده جلسـه را     مندي از آموزههایی از فضاي علمی جلسه و بهره اندوخته
  نمایند. ترك می

شود، مدیر جلسه خـود پـس از قرائـت اشـعاري معنـوي،      در این جلسه که محتواي آن بازنویسی می
یـه و جنبـه کـاربردي آن در حـل     اعالم نمود، بنابه درخواست همکاران قرار شد امروز درباره اصـول عمل 

مسائل حقوقی و کیفري گفتگو شود و دکتر طیرانیان از وکالي دادگستري معمر این بحـث را بـه عهـده    
  اند.  گرفته

                                                           
n گستري.وکیل داد  
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  آغازنمود: گونه  ایندکتر طیرانیان سخن را 
وکـالي محتـرم    ،هـا و آقایـان   بسم اهللا الرحمن الرحیم. باعرض سالم خـدمت همکـاران گرامـی، خـانم    

ستري، قبل از ورود به بحث راجع به اصول عملیه و جنبه کاربردي آن در اسـتخراج احکـام از منـابع    دادگ
هـا و مـدارس    از جمله دروسی است که در دانشـکده  »اصول فقه«دانیم که درس مختلفه، ما همگی می

کشف شود. از آنجا که موضوع اصلی این درس بحث راجع به چگونگی شد و میعالی حقوقی تدریس می
باشد و امروز منابع معتبر حقوقی، السالم میحکم از آیات کتاب آسمانی مسلمین و سنت معصومین علیهم

هـا   نامه آیینها،  نامه تصویبي و مقامات قوه مجریه از قبیل گذار قانونقوانین، مقررات مصوب در مجالس 
علم براي استنباط حکـم از منـابع    ها است، اغلب دانشجویان عقیده داشتند و عقیده دارند این و بخشنامه

فعلی علم حقوق کاربردي ندارد. این درس سخت را باید تا حدي فراگرفت که بـا دریافـت نمـره قبـولی،     
 دوره تحصیل خود را با موفقیت به پایان برسانند، لذا پس از فراغت از تحصیل نیز ایـن درس و محتـواي  

 هرچندآموزد، ل فقه، روش استنباط احکام از منابع را میعلم اصوکه  آن سپرند، حالبه فراموشی میآن را 
توانند به ان غیر مسلمان شرق و غرب میدان حقوقدر ابتدا براي دسترسی به احکام شرعی بود، ولی حتی 

توان از متـون قـانونی تمـام    خوبی از آن بهره بگیرند. یعنی از به کارگیري قواعد و ضوابط این روش می
فاوت در مبانی و اعتقادات، حکم، استخراج و از آن بهره برد، خواه خود بدانند یا ندانند. کشورها، با وجود ت

زیرا اصول و قواعد این علم مبتنی بر عقل و فطرت انسان است. عقل، نخستین مخلوق جهان هسـتی و  
  اعطاي آن به انسان است. 

ه سنجش است، مستقل که بـدون  عقل در نهاد انسان، سبب امتیاز او از سایر موجودات، نیرو و وسیل
دهد آن گردد، پاسخ میهرگونه وابستگی حتی به ادیان، چون امري براي ارزیابی به آن (عقل) عرضه می

و ناپسند است. زیرا حسن و قبح افعال و احوال ناشـی از تشـریع نیسـت،    » بد«یا پسندیده یا » خوب«امر
داند، عملکـرد و نحـوه محاسـبه و    ع بدون ابهام نمیبلکه وصف ذاتی علم و قول است. البته انسان به واق

داند، اگر عقل به اغراض و امراض و درك عقل براي این تشخیص ارزشمند چگونه است. فقط انسان می
قدرت و ضعف و ثروت و فقر آلوده نباشد، حسن و قبح اعمال و افعال را بدون هیچ مانعی احراز و اعـالم  

  ان و انسانیت با لذات حجت و مقبول است. نماید و این تشخیص براي انسمی
عقل حتی قبل از ادیان و قبل از وحی، راهنماي انسان به سوي تقوي است و مذاهب، انسان عـاقلی  

دهند. این عقل بود که بهره باشد برتري میرا که به عقل مستقل خود عمل کند بر مؤمنی که از عقل بی
نوع خویش آفریده شده و بـا درك  راي زندگی با جمع همآدمی به محض خلقت خود دریافت که انسان ب

این حقیقت طبق قاعده مالزمه عقلی تشخیص داد براي ادامه زندگی به حکم ضرورت ناگزیر از برقراري 
هاست و در طول تاریخ هیچ انسان عاقلی این نیاز فطري را انکار نکرده اسـت حتـی    ارتباط با سایر انسان

اي کـه بـا    ضعیف. گویا پرنـده  هرچندشود، دات زنده آثاري از عقل نمودار میگاهی در رفتار برخی موجو
گردد و به راهنمایی همین عقل ساده اسـت کـه بقـاء آشـیانه خـود را      وجود طوفان به آشیانه خود باز می

  دانیم. کند. شاید این حس ناشی از غریزه حیوانی او است، به واقع نمیاستصحاب می
ها، در جستجوي لوازم  رورت عقلی براي برقراري ارتباط با سایر انسانانسان پس از احساس ض

ها منتقـل کنـد. ایـن ابـزار در      آمد تا به یاري آن محتواي ذهن خود را به دیگر انسانآن بر ارزو اب
ها بود و هر عالمتی معنایی غریزي داشت: صدا و عالمتی بـه   نخستین مرحله رشد انسان، عالمت
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جنس و عالماتی دیگر به معناي سیر معناي اعالم خطر و بیم ناشی از آن و عالمتی نیز از وجود هم
غذا و اجازه به انسان دیگر که از باقی مانده غذاي او بخورد و ... و مخاطب که خود انسان  شدن از

گونـه گفتگـو    داد و اینو عاقل بود، این عالئم و معانی آن را درك و در برابر آن واکنش نشان می
  بشر آغاز شد.  ءبین ابنا

اد و گریـز از خطـر. بـراي هـر صـوت      عالئم با صوت بود یا با حرکت و فعل مانند حمله، دفاع و فری
یا قول یا کالم نامند و از ترکیـب کلمـات جملـه    » لفظ«معنایی مقرر شد و عالئم صوتی داراي معنی را 

پدید آمد و گویش، ابزار انتقال معانی گوناگون و محتواي ذهن انسان به دیگران است و چون از عقـل و  
و ملل متفاوت است. نوشتن الفاظ بر الواح یا هر شیئی دیگر، خیزد، نه از غریزه، زبان در اقوام وضع بر می

اي از جهان به سایر نقاط انتقال  مکاتبات، اسناد و از جمله اسناد تاریخی را به وجود آورد و مدنیت از نقطه
  یافت. 

شـود، ولـی ایـن    ها دگرگـون مـی   زبان ملل در حال رشد و دگرگونی است، چون زندگی انسان
بینیم. البته زبان تنها وسیله انتقال مفـاهیم نیسـت، حرکـات و    ندگی حیوانات نمیدگرگونی را در ز

توانند نشان از درون و نمایند و میافعال نیز در بسیاري موارد نقش زبان و انتقال معانی را ایفا می
گویند که گاهی صریح، ولی در اکثـر مواقـع   می» زبان حال«قصد و رضاي طرفین باشد که به آن 

  توأم با ابهام است. 
هنرمندي فنی که براي متصرف مغازه متعلق به آن هنرمند (متعلق به خود) تابلویی سـاخته و  

کند، ممکن است قاضـی عمـل او را زبـان حـال یـا      شخصاً تابلو را بر سر در مغازه مزبور نصب می
مغازه توسط مستأجر او به متصرف جدید و دعوي همان مالک را به اي بداند بر تنفیذ واگذاري  قرینه

خواسته تخلیه ملک تجاري به علت انتقال آن به شخص غیر، مردود اعالم کند، هرچند اجازه مالک 
  ثبتی نبوده است. 

قـول  «و » قـول خبـري  «انسان در برقراري ارتباط لفظی و بیان معانی، دو نوع کـالم دارد، بـه نـام    
اي است حـاکی از   منظوراز قول انشایی هر قولی است که متضمن خبر نباشد. قول خبري جمله». انشایی

گویند. اگر این خبر به نفع می» اخبار«وقوع امر یا حادثه یا عدم وقوع آن در گذشته، حال یا آینده و به آن 
و » ادعـا «ي اسـت،  و اگر به نفع خـود و بـه ضـرر دیگـر    » اقرار«کننده باشد، آن را  غیر و به ضرر اظهار

  نامند. می» شهادت«به نفع یکی و به ضرر دیگري باشد، قول خبري را  چه چنان
نامه، خود را مدیون دیگري اعالم کند، این اظهار خبر دادن (اخبار) به  المثل اگر موصی در وصیت فی

ذکر شده، ولی اقرار به دیـن اسـت و حالـت     نامه حق به نفع غیر و به ضرر موصی، اگرچه در متن وصیت
تواننـد اقـرار   گیرد. با وجودي که نفس وصیت قول انشایی است و ورثه موصـی نمـی  انشایی به خود نمی

  را فقط تا ثلث معتبر بدانند.  نامه مذکور در متن وصیت
صـبح   9 اند، اصـحاب دعـوي سـاعت    مثال دیگر: اگر منشی دادگاه اعالم کند ریاست دادگاه فرموده

براي دادرسی وارد دادگاه شوند، اگرچه عرفاً احتمال کذب آن اندك است، ولی به هرحال جمله مزبور قول 
خبري است، اما اگر ریاست دادگاه شخصاً از دادگاه بیرون آید و اصحاب دعوي را دعـوت بـه حضـور در    

ول غیر خبـري یعنـی قـول    دادرسی نماید، این قول خبري نیست؛ بلکه دعوت به دادگاه است و دعوت، ق
  انشایی است. 
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کند. متهم پاسخ یا در مثل بازپرس راجع به چگونگی وقوع تصادف اتومبیل با عابر از متهم سؤال می
شب بود که این تصادف واقع شد. دیگران مصدوم را به بیمارستان بردند من از صـحنه   8دهد ساعت می

کند: امیدوارم مصدوم فوت نکرده باشد. خبري است. متهم اضافه میفرار کردم. تا اینجا تمام پاسخ جمله 
تمنا مانند امر و نهی، قول و این جمله قول انشایی است و داللت بر آرزو و تمنا دارد نه وقوع امري. آرزو 

  باشد. انشایی می
ی ، در مقام تعریف و توصیف یکـ »ض معلوموعقد بیع عبارتست از تملیک عین به ع«این جمله که: 

اي انشایی است، ولی ادعاي خواهان که خوانده اتومبیل را به من فروخته اسـت،   از عقود تملیکی و جمله
  گوید. جمله خبري است که از وقوع عقد بیع سخن می

هـاي او در مقـام    قطع نظر از شخصیت گوینده و اعتماد یا عدم اعتماد شـنونده بـه گوینـده و حالـت    
نادرست دانست، آن قول را خبري » کذب«درست یا » صدق«بتوان  سخن، هرقولی را که بر حسب ذات

اي است براي تمییز قول خبري از قول انشایی در ذهن انسان به محض برخـورد بـا    نامند. این وسیله می
آید که ممکن است این دو احتمال مساوي یا متفاوت بـا  خبر. دو احتمال (صدق با کذب آن) به وجود می

) را میزان قرار دهیم، گاهی احتمال صدق و 100براي نشان دادن کمال در امور، عدد(یکدیگر باشند. اگر 
گیرد. به این معنی که پنجاه درصد تعلق می 50، 100احتمال کذب مساوي یکدیگرند و به هریک از عدد 

یـا شـک و   » شـبهه «احتمال صدق خبر و پنجاه درصد احتمال کذب در آن راه دارد. این حالت ذهنـی را  
یـا  » ظـنّ «گویند و در صورت عدم تساوي بین دو احتمال صدق و کذب خبر، احتمال قـوي را  دید میتر

  نامند. یا خیال می» وهم«گمان و احتمال ضعیف را 
در مثالی که در مورد دعوت اصحاب دعوي به دادرسی ذکر شد، از آنجا که احتمال کـذب اظهـار   

بدون دسـتور قاضـی دادگـاه اصـحاب دعـوي را دعـوت       که نوعاً منشی  منشی دادگاه، با توجه به این
تواند کذب نیز باشد، ولی با شرط زمـانی و مکـانی احتمـال    نماید، اگرچه این خبر حسب طبع می نمی

کذب آن بسیار ضعیف است و اصحاب دعوي اظهار منشی را ظنّ قریب به یقین پذیرفته و به دادگـاه  
  شوند. وارد می

آیـد. بـدون کمتـرین    ن شنونده با شنیدن خبر جز یک احتمال به وجود نمیاي از موارد در ذه در پاره
خالف احتمال مزبور، این صورت یا صد در صد صدق یا صد در صـد کـذب اسـت. ایـن حالـت واحـد را       

کنند و بر اثر آن تصـمیمی  به احتمال ضعیف یعنی توهم اعتنا نمی نامند. عقالیا علم و قطع می» یقین«
د. البته در برخی موانع عمل به ظن نیز مذموم شناخته شده است. در مقام قضاوت قاضـی  نمایناتخاذ نمی

کند به یقین دست یابد که حجیت قطع و یقین المقدور با بهره از اختیار و اقتدار قانونی خود سعی می حتی
قـین کـه   امري ذاتی است، نه تشریعی و تعبدي و شارع هرگز این شخصیت عالم و صالح را از عمل به ی

  کند. طریق صحیح تحصیل نموده منع نمی
تمامی این مقدمه طوالنی ولی الزم براي تعیین جایگاه کاربرد اصول عملیه بود که موضوع بحث جلسه 

از نظر عقلی و شرع فاقد اعتبار است و هر حکمی بـر اثـر تـوهم صـادرگردد، از ارزش     » وهم«امروز ماست: 
الصـالح  المثل قاضی بگوید ازچهره و رفتار وظاهرمثالً این عبارت که فی باشد.قضایی و عقلی برخوردار نمی

است، ولو قاضی به استنباط خود صد » توهم«گناه است، نزد عقال بودن او تعیین کردم که انسانی پاك و بی
  نیاز احساس نماید. در صد باور کند و در صدور رأي، خود را از توجه به دالیل علمیه متهم بی
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حتی ظنّ قوي کافی براي محکومیت متهم به مجازات نیست، جز در مـواردي   ،ظنّ ،ور کیفريدر ام
، تعبداً اعتبار یقین بخشیده است. در قتل عمدي پس از حصول ظن قوي نزدیـک   که قانون به حالت ظنّ
به یقین براي قاضی نسبت به ارتکاب قتل مزبور توسط متهم، قانون براي جبران نقص اندك تـا یقـین،   

قرر داشته پنجاه تن از کسان اولیاء دم به نام جالله سوگند یاد کنند که: اوالً قتل عمدي بوده، ثانیاً متهم م
تحت تعقیب مرتکب آن قتل شده است، که البته اظهار این امر از نوع شهادت نیست. بـه عبـارت دیگـر    

است یـا اگـر قـانون بـراي      بخشد. اعتباري که تعبديقاضی اعتبار یقین می هاي یاد شده به ظن سوگند
قاضی شـهود را  که  این نفر را ضروري و کافی دانسته، پس از 4یا  2اثبات وقوع جرمی از جرایم شهادت 

د اوصاف الزم تشخیص داد و در شهادت شهود تردیدي نداشت و قاضی نتوانست در ارزش شـهادت  جوا
داشته و قاضی ملزم است با وجود ظنّ  خللی احساس کند، طبق قانون چنین شهادتی تعبداً ارزش یقین را

  بر اساس یقین قانونی و تعبدي، متهم را به مجازات مقرر محکوم نماید. 
در امور حقوقی که وظیفه حل و فصل دعاوي و استقرار نظم در روابط اصحاب دعـوي اسـت، ظـنّ    

کنـد  سی صادر میحاصل براي قاضی تا زمانی که خالف آن ثابت نشود معتبر بوده، قاضی رأي به نفع ک
که ظن مزبور داللت بر حقانیت او دارد. ظن در این حالت، ناشی از غلبه است. یعنی در اغلب موارد طبق 
قانون یا به دلیل وجدان قضایی، ظن نشان از نزدیک شدن به یقین است و حاکی از حقیقـت. ایـن نـوع    

کـه  » فـراش «یـا امـاره و قاعـده    » ید«ا قاعده اند. مانند اماره ی را اماره قانونی یا اماره قضایی نامیده ظن
دانند و نیاز بـه توضـیح نیسـت. حـال کـه جایگـاه و اعتبـار        دوستان معناي این دو قاعده را به خوبی می

یا شبهه را شناختیم، سؤال این است که در موضع شبهه، یعنی در حالی کـه  » شک«و » ظنّ«و » یقین«
یـک از طـرفین   د، تکلیف قاضی چیست و به نفع کدامقاضی به صحت اظهارات اصحاب دعوي شک دار

کنم: در هنگام شک باید از اصول عملیه براي رفع سرگردانی باید دعوي را فیصله دهد؟ اجماالً عرض می
  و حل و فصل دعوي بهره گرفت. 

اي از سـالمت و اعتـدال برخـوردار     گونه از آنجا که شخصیت در روحیه و وجدان قاضی باید به
به او سپرد، را به شایستگی بتوان سرنوشت و مرگ و زندگی و مال و شرف اصحاب دعوي باشد که 

حکومت تنها نباید به علم قاضی که خود درس حقوق خوانده یا معادل آن درس فقه را فرا گرفتـه،  
اکتفا نماید، حتـی اگـر قاضـی داراي درجـه علمـی دکتـراي حقـوق و یـا از نظـر فقهـی مجتهـد            

لکه با توجه به جایگاه مقدس قضا که آخرین پنـاه ملـت بـراي رفـع سـتم از      الشرایط باشد، ب جامع
منـد باشـد، برخاسـته از    هاست، قاضی باید عالوه بر مدارج علمی از چنان تعادل درونی بهره انسان

دار عدالت و با برخورداري از این اعتدال که  اي پاك و دوست تربیت زمان کودکی و در دامن خانواده
اندیش باشد، نه سـخت بـاور و بـد گمـان و در      آید، نه زود باور و سادهنی به دست نمیالبته به آسا

تالقی با دو احتمال صدق و کذب در مقام شایسته خود قرار گیرد. نه از خانواده ثروتمندان، که بـه  
او دستان با دیده حقارت بنگرد و نه از خانواده فقیران، که قصد انتقام از ثروتمنـدان در وجـود   تهی

داننـد و نـه از طبقـه ضـعیفان، کـه      رخنه کرده، نه از طایفه قدرتمندان، که ضعیفان را انسان نمـی 
انگارند. گفتگو راجع به چنین قاضـی اسـت کـه اگـر در     قدرتمندان را همگی و همواره متجاوز می

اه چه با همه تالش براي کشف حقیقت، ر موضع شک قرار گرفت، حالت او قابل احترام است و چنان
تمسک جسته و خود و اصحاب دعوي را از » اصول عملیه«تواند به احراز یقین بر او مسدود شد، می
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دانند که حکم او واقعی نیسـت. زیـرا حکـم مسـتخرج از اصـول      حیرت نجات دهد، اگرچه همه می
  گردد، ولی در امر قضا حجت و مشروع است. عملیه از احکام ظاهري محسوب می

ساز است که اگر قاضی هنگام مطالعه پرونده قضایی قدري حائز اهمیت و زندگی اعتدال در قاضی به
خصوصاً زمان اتخاذ هر نوع تصمیم مقدماتی یا صدور رأي، حتی به صورت مقطعی و موضـعی در روح و  
جسم خود احساس فشار کند و اعتدال مطلوب را از دست بدهد، بایـد دسـت از مطالعـه پرونـده و اتخـاذ      

ور رأي بردارد و زمانی مجدداً رسیدگی را آغاز کند که ذهن و جسم او در حال تعادل باشـد.  تصمیم و صد
المال مزد پرداخت که به علـت مضـیقه مـالی، تعـادل الزم و     از جمله باید به قاضی به قدر حاجت از بیت

  نیازي را از دست ندهد و سازمان قضایی کشور او را مورد مؤاخذه قرار ندهد.  بی
اي از قوانین دادگستري اصالح نشـده بـود، قاضـی تنهـا در دادرسـی       شمسی که پاره 1356تا سال 

کیفري مجاز، بلکه مکلف به تحصیل دلیل بوده یعنی عالوه بر رسیدگی به دالیل ابرازي طرفین، خود نیز 
حقـوقی  داد. ولی در دادرسی آوري دالیل و کشف واقع و حقیقت انجام میاقدامات الزم را به منظور جمع

  نمودند. نمود که اصحاب دعوي ارائه میدادگاه باید به دالیلی اکتفا و رأي صادر می
اي از قوانین دادگستري در دعاوي حقوقی نیز ممنوعیت تحصـیل دلیـل را    قانون اصالح پاره 8ماده 

ب در رسیدگی به کلیه دعاوي حقوقی، ارزش و مواعـد اقامـه دلیـل بـراي اصـحا     «مرتفع و مقرر داشت: 
تواند از هرگونه تحقیق بینی شده، ولی دادگاه میدعوي همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش

  ...». یا اقدام الزم را براي کشف واقع به عمل آورد 
 8ایـن قـانون جانشـین مـاده      199، مـاده  1379پس از تصویب قانون آیین دادرسی در امور مدنی در سال 

در کلیه امور حقوقی، دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد اسـتناد  «این ماده: الذکر گردید. طبق  سابق
  »طرفین دعوي، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که براي کشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد.

  در بحث تحصیل دلیل بر اساس این دو ماده، نکات زیر قابل بررسی است: 
ي داشـته  مـؤثر ند در اجراي عدالت و کشف حقیقت یـا واقـع، نقـش    توانگونه که این مواد می همان  .1

قاضی به شرحی که توضیح داده شد، از تعـادل بیرونـی و درونـی و عـدالت قضـایی       چه چنانباشند، 
برداري و حقیقت را مخـدوش  برخوردار نباشد، ممکن است از این اقتدار قانونی در جهت عکس بهره

خواهان اصرار دارند، سـازمان قضـایی در انتخـاب    یع است که عدالتنماید. با توجه به این اختیار وس
  ها اکتفا ننماید.  قضات دقت کامل نموده و فقط به موفقیت داوطلبان شغل قضایی در آزمون

» کشف حقیقت«اي از قوانین دادگستري و  قانون اصالح پاره 8مذکور در ماده » کشف واقع«تفاوت    .2
بر فـرض کشـف، بـراي    » واقع«یین دادرسی مدنی که در بسیاري موارد قانون آ 199مندرج در ماده 

اجراي عدالت و احقاق حق مظلوم کافی نباشد و اشخاص در پناه اسناد رسمی حقی را ضـایع کـرده   
بـا  ی که باشند، که اگر به احراز واقع اکتفا شود، اعتبار سند رسمی مانع احقاق حق خواهد بود. در حال

اعتبار داشتن سند رسمی و استخراج حقوق پنهـان توجیـه   تواند، براي بیقاضی می» کشف حقیقت«
  العاده در قضاوت است. به مثال زیر توجه کنیم: قانونی که البته نیازمند علم و مهارت فوق

 کند بـه العمر مشروط میکند و عدم طالق را مادامدر موردي زوج همسر خود را تهدید به طالق می
ند رسمی ذمه او را از پرداخت مهریه ابراء نمایـد. زوجـه بـه امیـد خـودداري زوج از      زوجه طبق س که، این

کند. زوج با موفقیـت در مقصـود   طالق، شرط مزبور را پذیرفته، در دفترخانه سند رسمی، ابراء را امضا می



 

 

44 

قـه  خود پس از مدت کوتاهی با اطمینان به سقوط از تعهد خویش در مورد پرداخت مهریه، زوجـه را مطل 
سازد. بدیهی است اگر تفاوتی بین واقعیت (تنظیم سند رسمی ابراء مهریه) و حقیقت (شرط پنهان ولی می

غیر مندرج در سند ابراء) وجود نداشته باشد، خواسته زوجه مبنی مطالبه مهریه مردود اعالم خواهـد شـد،   
ن دادرسی مدنی به ادعـاي  قانون آیی 199گراست به استناد ماه ولی قاضی رسیدگی که از قضات حقیقت

زوجه و به عنوان وظیفه قضایی خود براي کشـف حقیقـت، موضـوع را بررسـی و از شـهود، از جملـه از       
کنـد، اگرچـه در   سند رسمی ابراء مهریه، تحقیق و شجاعانه رأي صادر و تصریح میکننده  سردفتر تنظیم

از آنجا که ابراء ذمه زوج طبق گواهی سند رسمی ذکري از شرط مورد توافق طرفین به عمل نیامده، ولی 
توان ممنوع گواهان، مشروط به خودداري او از طالق زوجه بوده و نظر به اینک زوج را قانوناً و شرعاً نمی

کند زوجه عاقل تواند او را مطلقه نماید و اضافه می از طالق نمود، لذا زوج با پرداخت مهریه زوجه خود می
  نماید. ، بال دلیل و بالشرط حق خود را ساقط نمیو داراي آزادي کامل اراده

ان بین واقعیت و حقیقت تفاوتی قائل نیستند. در مورد تحصیل دلیل اشاره بـه  دان حقوقالبته برخی از 
اي  قانون اصالح پاره 8قانون آیین دادرسی مدنی مانند ماده 199در ماده  هرچنداین نکته نیز الزم است، 
، یعنی اختیار دارد در مورد کشف حقیقـت و واقعیـت   »توانددادگاه می«ریح شده از مقررات دادگستري تص

عاقل است و قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز      گذار قانونجا که اقدام کند یا نکند، ولی از آن
بـود   گذارد تا اگر مایـل اختیار انسان را بدون توجیه عاقالنه به میل واختیار دیگري، ولو قاضی صالح نمی

مکلف «براي کشف حقیقت و واقعیت اقدام، واالّ از احراز آن خودداري نماید، الجرم باید معتقد بود: دادگاه 
در مقام شک و شبهه در حقانیت اصحاب دعوي قبل از اعمال اصول عملیـه کـه مخـتص مـوارد     » است

ا در صورتی مجاز به کاربرد اجتناب ناپذیر است، تمام طرق معقول و قانونی را براي احراز حق پیموده، تنه
اصول عملیه در تصمیمات قضایی است که راه کشف حق بر او مسدود شده باشد و در صورت برخورد بـا  
تعارض ادله و تساقط دو دلیل معارض نیز شک همچنان به قوت خود باقی بمانـد و بـراي حـل و فصـل     

در امر قضا نهایت مطلوب است.  دعوي رأي صادر کند، اگرچه رأي قاضی متضمن حکم واقعی نباشد که
  زیرا قاضی حق استنکاف از صدور رأي ندارد و ناگزیر باید به حکم ظاهري اکتفا نماید. 

بنابراین تخلف از انجام وظیفه قضایی است، اگر دادگاه بدون اسـتدالل و اقـدام بـراي کشـف حـق      
ن یا دالیـل ابـرازي آنـان مـؤثر در     ادعا یا دفاع طرفی«طرفین، به این عبارت از خود رفع تکلیف کند که: 

؛ بلکه در مقام عدم کفایت دالیل استنادي طرفین، قاضی بایدتصریح کند: به منظور کشـف  »مقام نیست
قانون آیین دادرسی چه اقدامی را معمول داشته و به چه علت از کشف حقیقت  199حقیقت و اجراي ماده 

  لیه و صدور حکم ظاهري تمسک نموده است. مأیوس شده و در نتیجه ناگزیر به یکی از اصول عم
اصول عملیه با توجه به آن چه در جایگاه کاربرد آن گفته شده، عبارتنـد از: اصـل برائـت، اصـل     
استصحاب، اصل احتیاط و اصل تخییر. از آنجا که مراجع قضایی در توجیـه قـانونی تصـمیمات و آراء    

باشند تا به نص مقررات موضوعه استناد نموده خود همواره در جستجوي موادي از قوانین موضوعه می
و قوانین نیز این تکلیف را از قاضی در مورد انطباق موضوع دعاوي با قوانین انتظار دارد، باید پاسخ داد 
اگرچه در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفري اصل برائت تعریف شده، ولـی از سـایر   

شود. آیا مسـتندي در مـورد اعمـال    وضوعه تعریفی صریح دیده نمیاصول عملیه در نصوص قوانین م
قـانون   37اصول استصحاب و احتیاط و تخییر وجود دارد؟ بدواً یکی از دوستان حاضر در جلسه اصـل  
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را  4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفـري مصـوب    4قانون آیین دادرسی مدنی و  19اساسی و مواد 
  قرائت نمایند: 

کـه   این شود، مگراصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی«اساسی:  قانون 37اصل 
  »جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یـا دینـی بـر    «قانون آیین دادرسی مدنی:  197ماده 
  » انده حکم بر برائت صادر خواهد شد.دیگري باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خو

، سـالب آزادي و  کننـده  اصل برائت است، هرگونه اقدام محدود«قانون آیین دادرسی کیفري:  4ماده 
ورود به حریم خصوصی اشخاصی جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظر مقام قضایی مجـاز  

عمال گردد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسـیب  اي ا نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه
  »وارد کند.

در موارد فوق از قوانین اساسی و دادرسی، پاسخ به شبهات حکمیـه و شـبهات موضـوعیه و وظیفـه     
قاضی در مورد این شبهات داده شده است، که اوالً: هیچ عملی (فعل وترك فعل) را نباید جـرم شـناخت؛   

گیرد؛ مگـر بـه   باشد، هیچ دین و تکلیفی بر عهده اشخاص قرار نمی مگر قانون آن عمل را جرم شناخته
اي که موجب سلب آزادي اشخاص شـود، پذیرفتـه نیسـت؛ مگـر      کننده موجب قانون و هیچ اقدام محدود

قانون این نوع اقدام وسلب آزادي را جایز شمرده باشد (مصادیق شبهه حکمیه). به عبارت دیگر هر امري 
پس از تعیین و تعریف جـرایم و   تا زمانی که به موجب قانون ممنوع نشده باشد. ثانیاًانجام آن مباح است 

موارد الزام و تکلیف طبق قوانین تا جرم و دین و تکلیف اصحاب دعوي و  وکننده  تصویب اقدامات محدود
در درباره ایشان مستند بـه دالیـل کـافی (در امـور کیفـري موجـد یقـین و        کننده  شمول اقدامات محدود

هاي صالح ثابت نشده (مصادیق شبهه موضوعیه)، اصل برائت از  امورحقوقی موجد ظن و یقین) نزد دادگاه
  مجازات و تکلیف و سلب آزادي است. 

کنندگان قـانون مـدنی در   قبل از ارائه مستندات قانونی در مورد اصول عملیه باید به روش تدوین
را ر این روش قانون مدنی تنها برخی از مصادیق اصول باب ارائه اصول اشاره مختصري به عمل آید. د

چه آن مصداق داراي ویژگی خاصی نباشد که به سبب آن حکم قانون براي  تصریح نموده است. چنان
توان از قانون مربوط به آن مصداق، مالك واحد استخراج نمود کـه مـد نظـر    آن مصداق گردیده، می

ن مالك اشاره نشـده اسـت. در نتیجـه در سـایر مـوارد کـه       گذار بوده است، اگرچه صریحاً به آ قانون
گونه مـوارد اسـتخراج    باشد. البته در اینمشمول آن مالك است، یعنی در موارد مشابه قابل استناد می

اي از ایـن اصـول را عقـل     مالك و اصل و قاعده نیازمند به مهارت و هنر استنباط احکام اسـت. پـاره  
  نماید. میپذیرد و تأکید مستقل نیز می

، آیین 1387ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی وماده یک قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 
اند، اگرچـه   تعریف نموده و به اصول دادرسی رسمیت بخشیده» مقررات«و » اصول«دادرسی را مجموعه 

اسـتفاده  » اعـد قو«به جاي لفظ اصول از کلمه  1392ماده یک قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 
  نموده که تفاوت بین این دو معنی در بحث ما تأثیري ندارد. 

قوانین موضوعه، در بسیاري از موارد، از بیان حکم راجع به یکی از موضـوعات حقـوقی بـه سـکوت     
اند. فرض کنید قانون راجع به میزان تعهدي که انجام آن بر عهده دو یا چند نفـر اسـت، در    برگزار نموده
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مسئولیت آنان تضامنی نباشد و یا در موردي که حقی به دو یا چند نفر تعلق دارد، قانون راجع  موردي که
آورد، در مـورد سـهم   باشد و قاضی با همه تحقیق و تجسسی که به عمل میبه سهم هر یک ساکت می

مـورد  رسـد یـا در   اي نمـی  هر یک در انجام تعهد یا میزان تعلق حق به هریک از صاحبان حق به نتیجه
نمایند، اموال مشاع که بین شرکا تقسیم شده و شرکا به هیچ وجه در انتخاب قطعات مفروزي توافق نمی

موارد نصی قانونی که تکیلف قاضـی و   گونه ایناختصاص دهد و در اي  هجبراً باید به هریک از شرکا قطع
ورد اول (تعهد و یا چند اصحاب دعوي را مشخص کند، وجود نداشته باشد، به حکم عقل قضایی در دو م

نفر و یا تعلق حق به دو یا چند نفر) باید اصل تقسیم به تساوي را اجرا نمود. یعنی هریک از متعهدان باید 
سهمی مساوي از تعهد را انجام دهند. مثالً پیمانکاري احداث ساختمانی را به دو نفر محول نمـوده و بـه   

تـوان تشـخیص داد کـه    ا وارد شده که به هیچ وجـه نمـی  ها خسارتی به کارفرم علت قصور یا تقصیر آن
هریک چه سهمی از این خسارت را باید جبران نمایند، دادگاه خسارت وارده را به طور تساوي بین دو نفر 

کند. اما در مورد سهم (عدم توافق مالکین مشـاع در انتخـاب یکـی از قطعـات مفـروز)      متعهد تقسیم می
 598قطعه اختصاصی به هریک را انتخاب نمود، که البته در مورد اخیـر، مـاده   ناگزیر باید از طریق قرعه، 

تـوان از صـراحت ایـن    قانون امورحسبی حکم قرعه را صریحاً مقرر نموده و می 319قانون مدنی و ماده 
مالك واحدي استخراج نمود که: هرگاه مشکل الینحلی در رابطه حقوقی دو یا چند نفر بـه وجـود    ،مواد
ه حلّ آن از طریق توافق طرفین ممکن نباشد وطرفین از تراضـی بـا یکـدیگر امتنـاع نماینـد و      آید کمی

ترجیح حق یکی بر دیگري، فاقد جواز قانونی و عقلی باشد، الجرم براي خروج از مشکل، قاضی باید بـه  
ون مـدنی و  استقراع (قرعه) متوسل گردد و این قاعده را عقل با اخذ مالك واحد از موارد منصوص در قان

نماید و ویژگی مربوط به منصوص نیز اعمال میامورحسبی که قبالً اشاره شد، در سایر موارد مشابه و غیر
تقسیم اموال مشاع در قانون مدنی و قانون امورحسبی سبب وضع و توسل به قرعه نشده، بلکـه تقسـیم   

ولی قرعه خاص اموال مشاع و  تواند مشمول حکم قرعه گردد،اموال مشاع یکی از مصادیقی است که می
  افراز آن نیست و هیچ مانع عقلی وجود ندارد که این قاعده در سایر امور مشابه نیز اعمال گردد. 

مثالً در دو پرونده قضایی که به لحاظ ارتبـاط موضـوع بـا یکـدیگر تـوأم و در یـک شـعبه از        
اي عادي مدعی  نامه د به مبایعهها با استنا هاي حقوقی تحت رسیدگی است، هریک از خواهان دادگاه

است، شش دانگ ملک مورد دعوي را از مالک رسمی آن خریداري نموده، ادعایی کـه بـا دعـوي    
خواهان دیگر مشابه و در تعارض است. قطع نظر از جنبه کیفري آن، قاضی دادگاه حقوقی با وجود 

اي بـه دسـت    نامه، نتیجهسعی براي کشف حقیقت و تشخیص تقدم و تأخر تاریخ یکی از دو مبایعه
نامه همچنان در موضع شک باقی است، نیاورده و قاضی در مورد تقدم و تأخر هر یک از دو مبایعه

توانـد  ها با تراضی با یکدیگر این مشکل را حل ننمایند، قاضی می چه خواهان در این صورت چنان
ها مشکل را مرتفع  ه هریک از آنمستند به انصاف با صدور حکم به انتقال سه دانگ مشاع از مبیع ب

سازد، زیرا حکم قضایی هرگز نباید با یقین مستنبط از دالیل دعوي مغـایر باشـد، در حـالی کـه از     
هـا   مجموع محتواي دو پرونده، یقین حاصل است که فروشنده ملک خود را به هریـک از خواهـان  

حل و فصل خواهد » قرعه«داد معادل سه دانگ نفروخته است. لذا این مشکل قضایی تنها با استم
کنـد،  شد و دادگاه با استناد به قرعه، رأي به انتقال رسمی شش دانگ ملک بنام خواهان صادر می

  که قرعه به نام او اصابت کرده است. 
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ها سبب تسـاقط هـر دو    نامه از مصادیقی است که تعارض آن البته وجود تعارض بین دو مبایعه
ل قاعده تساقط متعارضین (اذا تعارض تسـاقط) نیـز بـا یقـین حاصـل از      نامه شود؛ زیرا اعما مبایعه

رسیدگی به دعوي نباید مغایر باشد، یقینی به این معنی که مسلم است، مالک به هرحال ملک خود 
شود کـه مالـک ملـک خـود را     نامه، این نتیجه حاصل میرا فروخته است، ولی از تساقط در مبایعه

  نفروخته است. 
قانون مدنی را قرائت فرمایند تا بعد از قرائت نحوه استخراج اصل  853و  153اران مواد یکی از همک

  از این مواد توضیح داده شود: 
هـا   هرگاه نهري مشترك ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصـیب هریـک از آن  « قانون مدنی: 153ماده 

هـا   یلی بر زیادتی نصیب بعضـی از آن دلکه  این شود؛ مگرها می اختالف باشد، حکم به تساوي نصیب آن
  »موجود باشد.

هـا بالسـویه تقسـیم     بـه بـین آن  لهم متعدد و محصور باشند، موصـی اگر موصی« قانون مدنی: 853ماده 
  » موصی طور دیگري مقرر داشته باشد.که  این شود، مگر می

» وصـیت «یـا  » ركنهر مشـت «پذیرد که قاعده تساوي مذکور در این موارد اختصاص به آیا عقل می
سبب حکم به تساوي است، وجود و تعلق حق بین دو یـا  چه  آن داشته باشد؟ یقیناً پاسخ منفی است، بلکه

چند نفري است که دلیلی بر زیادتی سهم برخی بر برخی دیگر وجود ندارد، که حتـی ایـن حکـم شـامل     
ی از تساوي در تکلیف بین چند نفر نیز می مواد تساوي در حـق و تکلیـف، در   باشد. اگر چه قانون در نص

موارد به عنوان قاعده یا یک اصل دادرسی اعالم نکرده است، ولی قاضی حق دارد، بلکه مکلـف  گونه  این
است از مالك مندرج در این مواد اصل تساوي مزبور را در شرایط مذکور در این مواد به عنوان اصـل یـا   

  ابه اعمال بنماید. الشمول استخراج و در سایر موارد مشقاعده عام
ی به طور » اصل برائت«اگر در قوانین جز در مورد  که، این غرض از توضیح اخیر از اصول عملیه، نص

توان سایر اصول عملیه بـه کمـک   قاعده عام در مورد سایر اصول مزبور نداریم، از موارد دیگر قوانین می
ول دیگر عملیه و حتی راجع به بـاقی مانـده   عقل مستقل استخراج نمود. در جلسه آتی راجع به کاربرد اص

  مطالب مربوط به اصل برائت گفتگو خواهیم کرد.
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  1n  حمیدرضا فتحی سقزچی
  

  مقدمه
طرفی، یکی از نظریاتی است که توسط برخـی از نویسـندگان لیبـرال، از جملـه      ي بیایده
قلمـرو  «شـمندان معتقدنـد:   ، اکرمن و المور مطرح گردیده است. این دسته از اندیمدورکی

تواند و نباید به اموري تعمیم داده شود که مربوط به رستگاري روحی قدرت حکومت، نمی
ها و به عبارت دیگـر، افـزودن بـه معنویـت      هاست. مراقبت از ارواح انسان و معنوي انسان

  ».ها، از حیطه وظایف حکومت خارج است انسان
پردازیم؛  ن حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران میدر این نوشتار به طرح مباحثی پیرامو

  الوقوع است یا ممتنع؟ طرفی در حقوق اساسی ایران، ممکنتا مشخص گردد آیا بی

  
  اصول بنیادین چالش برانگیز

اصـل دوم قـانون اساسـی جمهـوري     قانون اساسی ایران معتقد به حق محوري و عدالت محوري است. 
هاي نظام سیاسی جمهوري اسالمی معرفی کـرده   به عنوان اهداف و آرمان اسالمی ایران این دو رکن را

است. در این مسیر بدیهی است که حق محور بودن، بـه صـورت توأمـان شـامل امـور دنیـوي و دینـی        
  گردد.  می

توان فقط به امور دنیوي تسري داد؛ بلکه حکومـت  از دیدگاه شرع اسالم اجراي حق و عدالت را نمی
  تفاوت نباشد.  ها و معنویت روح آنان، بی در امور مربوط به روان انسان استموظف گردیده 

این معنا و مفهوم دراصل دوم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصول دوم و سوم قانون 
اساسی جمهوري اسالمی ایران، حق محوري مورد تأکید قرار گرفته است. اما اساس تفکر سنت گرایـان  

  گرایی است. ، مبتنی بر شریعت مداري و تکلیفاسالمی
دانند. هنگامی کـه حکومـت، قـوانین    برخی از روشنفکران، حکومت را مبتنی بر حق و نه تکلیف می

  گردد. طرفی حکومت، منتفی می موضوعه اش را مبتنی بر تکلیف بداند؛ بحث بی
  گوید: یکی از اندیشمندان اسالمی در این زمینه می

طالب فهم و تشخیص تکالیف خـود باشـند؛   که  آن ها بیش از کنیم که انسان نی زندگی میما در دورا
  ). 431طالب درك و کشف حقوق خود هستند. (عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص

                                                           
n دانشجوي دکتري حقوق عمومی.  
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طرف بودن حکومت وجود دارد، در واقع ناشی از مفاهیمی است که در اصـول  اختالفی که بر سر بی
  مورد اشاره قرار گرفته است. دوم و سوم قانون اساسی 

در اصل دوم قانون اساسی به عدالت محور بودن حکومت اشاره شده است. مکلف شدن حکومت بـه  
کند که در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی،   عدالت محوري، این وظیفه را به حکومت تلقین می

  طرف نباشد. اجتماعی و خانوادگی، هرگز بی
  گوید: مسلمان می یکی از اندیشمندان

عدالت را باید در هر زمانی تعریف کرد. ما تفسیر ثابتی از عدالت، نه تنها در مسائل مربوط به زنان و 
ها واگذار  مردان، بلکه در نظام سیاسی و اقتصادي هم نداریم. تعریف عدالت در هر عصري به خود انسان

توان گفت این است که مثالً بگـوییم  ر چیزي که میها باید تعریفی از آن ارائه دهند. حداکث شود و آنمی
عدالت آن است که به هر صاحب حقی حق خودش را بدهند. اما این تعریـف بسـیار کلـی اسـت. در هـر      

تواند حق افراد جامعه را به عصري باید دید مثالً چه نوع نظام اقتصادي، خانوادگی و سیاسی است؛ که می
ا را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد. (محمد مجتهـد شبسـتري،   ه آنان بدهد یا به تعبیري، فرصت

  )509نقدي بر قرائت رسمی از دین، ص
یکی از اشکاالتی که در این مبحث وجود دارد؛ عدم ارائه تعریفی دقیق از هر یک از مفاهیم مربـوط  

نـد؛ کـه کـدام    زاست. مفهوم حق محوري و عدالت محوري بودن حکومت، این اختالفـات را دامـن مـی   
  باشند. ها نافی عدالت محوري می ها عدالت محور و کدام گزینه گزینه

شود. حکومتی که برداشت خود از عدالت را گرایی مطرح میطرفی و کمالجاست که بحث بیدر این
دهد که برداشت خاص خـود را  داند؛ تقنین و تصویب قوانین را به همان سمت و سویی جهت می حق می
  کند.  آن را صحیح تلقی می دارد؛ و

داننـد؛  طرفـی مـی  گرایی و یا بیهاي خود را مبتنی بر کمال سیاست ،ها در همه مواردي که حکومت
گـردد. اصـل دوم قـانون    اختالف بر سر دریافت و برداشتی است که از مفهوم قسط و عـدل ناشـی مـی   

. سؤال اساسی این اسـت کـه   کندحکومت جمهوري اسالمی را مبتنی بر قسط و عدل معرفی می ،اساسی
گردنـد  گردد یکسـان اسـت؟ و آیـا احکـامی کـه وضـع مـی       آیا برداشتی که از قسط و عدل استنباط می

  باشند؟ ي اقامه قسط و عدل واقعی در جامعه میدهنده نشان
  گوید: یکی از اندیشمندان در این زمینه می

تناسب با زمان و شرایط و به منظـور  چون هدف اصلی، برقراري قسط و عدل است؛ احکام نیز باید م
تحقق عدالت و قسط تحول یابند. مفهوم و مصداق قسط و عدالت نیـز سـیال و پویاسـت. از آن جـا کـه      

هـا و   حقوق نابرابر میان زن و مرد چون ریاست مرد بر خانواده، حـق طـالق و ...، مشـکالت، نابسـامانی    
به وجود آید که موجب تحقـق برابـري و عـدالت بـه     تشنجاتی را در جامعه دامن زده است؛ باید احکامی 

مفهوم امروزي آن باشد؛ و مشکالت جامعه و مسائل زنان را حل کند. (مراد همتی، با نگـاه یـک بعـدي    
  )1379، مرداد66زنان را به دین بدبین نکنید، زنان، سال نهم، شماره 

انند و آن را بـر پایـه مفـاهیمی    د گرایانه می هایی که اساس تصمیمات خود را کمال بنابراین حکومت
ـ   مانند قسط، عدل و حق محوري استوار مـی  عمـل، چنـدان موفـق نیسـتند و دچـار      ي  هسـازند؛ در مرحل

در واقـع معلـوم نیسـت کـدام یـک از تصـمیمات و       کـه   ایـن  گردند. تناقض و تضـاد در  گویی می تناقض
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از زمان، اي  هکومت ممکن است در برهیانه بوده است. به طور مثال: حگرا کمالهاي آنان،  گذاري سیاست
دیگر اي  هیانه خود را در اجراي عدالت، پرداخت یارانه نقدي بداند. اما در برهگرا کمالهاي  اجراي سیاست

  گذاري را غلط دانسته و آن را در تضاد با اصول قسط و عدل اعالم نماید.  از زمان، این سیاست
تـوان تعریـف    ه، مبتنی و مستند به مفاهیمی است کـه نمـی  گرایاناتخاذ سیاست کمال که، این نتیجه

تبیـین ایـن مفـاهیم در گـذر زمـان، دسـت خـوش        که  این ها ارائه داد. و مضافاً ثابت، جامع، و مانع از آن
  گردد. تغییرات بنیادین می

  
  گرایی مطلق در حقوق اساسی جمهوري اسالمی عدم امکان کمال

گرایی را به نحو مطلـق بـه   توانند کمالهاي اسالمی نمی د حکومتطرفداران تجددگرایی اسالمی معتقدن
هـاي خـود،    گـذاري  مرحله اجرا درآورند. مفهوم مخالف سخن این است که شایسته است آنان در سیاست

طرفی را در پیش گیرند. استدالل آنان این است که چون اساساً سیاست و اجتمـاع، مـاهیتی سـیال و     بی
احکام سیاسی و اجتماعی اسالم هم سیال و تغییرپذیرند و در هر زمان باید متناسب دگرگون شونده دارند؛ 

  با شرایط زندگی و شناخت آدمیان، احکام سیاسی و اجتماعی خاصی وضع کرد. 
  یکی از نواندیشان اسالمی معتقد است: 

جتمـاعی اسـت.   اند که دین اسالم دینـی سیاسـی یـا ا    علما و فقهاي متأخر ما، به این رأي متمایل شده
معناي این رأي آن است که احکام دین اسالم ماهیت سیاسی و اجتماعی دارند. ماهیـت سیاسـت و اجتمـاع    
هم ماهیتی سیال و دگرگون شونده است. این تغییرات سیاسی و اجتماعی، هم ناشی از تغییر شرایط زنـدگی  

واقعیت، از تاریخ و غیره ... . (قبض و بسـط   دیگر، از طبیعت، ازاند؛ هم ناشی از تغییرات شناخت آدمیان از یک
  )1378، دي 59حقوق زنان، گفت و گو با دکتر عبدالکریم سروش، زنان، سال هشتم، شماره 

اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، حکومت را بر پایه اجتهاد مسـتمر فقهـا قـرار داده    
ن اساسی بوده است و برپایه آن، حکومـت را  چه که مد نظر اعضاي مجلس خبرگان تدوین قانو است. آن

گرایـی و  یی و هدایت جامعه بـه سـوي آرمـان   گرا کمالاند؛ نوعاً  مبتنی بر اجتهاد مستمر فقیهان قرار داده
  اسالمیت حکومت است. 

  گویند:  اند و می برخی از اندیشمندان، این آرمان خواهی را مورد نقد قرار داده
ساختار اجتماع. به عبارت دیگر علمی است اجتماعی و سیاسـی؛ و لـذا    علم فقه، علمی است متأثر از

کند. یـا   ها فقه را هم سیال می ها، نه بر عکس و سیالیت آن تابع مقتضیات اجتماع و سیاست و درخور آن
سازند؛ بلکه جهان و تاریخ، تحول خود را دارنـد و فقـه از   به عبارت دیگر، جهان و فقه را فقه و فقها نمی

تـر و  آید تا در جهان تحول یافته و واجد چارچوب و روابط جدید، زندگی را براي آدمیـان مطبـوع   میپس 
اهللا منتظري، کیان،  تر کند. (عبدالکریم سروش، فقه در ترازو، طرح چند پرسش از محضر آیتکشمکش بی

  ). 1378، فروردین و اردیبهشت 46سال نهم، شماره 
  

  ضاییهطرفی در قوه قبررسی امکان بی
آن نیـز،   56فصل یازدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به قوه قضاییه اختصاص یافتـه و اصـل   

یکی از وظایف قوه قضاییه را، مجازات مجرمان دانسته است. اجراي مجـازات مجرمـان نوعـاً دیـدگاهی     



  
 

 

51 

ال گـام بـردارد کـه    تواند به سوي کمـ  میاي  هگرایانه است. نویسندگان قانون اساسی معتقدند جامعکمال
  هاي مناسب به جزاي عمل خویش برساند.  بتواند مجرمین را با مجازات

  گویند: گرایانه میي آرمان خواهانه و کمالمنتقدین این ایده
کـرد؛ در عـین   اگر پیامبر اسالم(ص) در میان قومی دیگر با عادات و آداب و عرفیات دیگر ظهور می

المثل احکام قصاص، دیات، نکاح،  شد؛ فیاز احکام دینی عوض میحفظ مقاصد شریعتش، صورت کثیري 
بود. بر آمد و باز همان اسالم می طالق، و به طور کلی حقوق زن و مرد و ... همه به شکل دیگري در می

تنها در جریان اصل برائت و استصحاب و فروع علم اجمالی و ... خالصـه نخواهـد    اجتهاد نیز ،این اساس
تاً به معناي ترجمه فرهنگی خواهد بود؛ و در همه عرضیات جاري خواهد شد. (عبـدالکریم  شد؛ بلکه عمد

  ). 42سروش، ذاتی و عرضی در دین، کیان، سال هشتم، شماره 
االطـالق بـر تمـامی    اصول سوم و چهارم قانون اساسی، معیارها و موازین اسالمی را به طـور علـی  

ومت مـوازین اسـالمی بـر کلیـه قـوانین و مقـررات کشـور،        دانند. حکقوانین و حقوق موضوعه حاکم می
  گرایانه است.  دیدگاهی کمال

رَضـی داشـته و    انتقادکنندگان به این دیدگاه معتقدند؛ همه احکام اقتصادي و اجتماعی اسالم جنبه ع
ـ   هاي اصیل مد نظر شرع، وضع شده را دارند که براي حفظ ارزشاي  هحکم پوست ه اند. از این رو احکـام ب

هـاي اصـیلی    خودي خود از هیچ اصالت وتقدسی برخوردار نیستند. بلکه اصالت و تقدس تنها از آن ارزش
اند. به همین دلیل در عصر حاضر مجتهدان باید تالش کنند  ها آمده است که احکام براي محافظت از آن

کـه بـا عـرف زمـان     اي  هها را از منابع دینی و عقلی استخراج کنند و احکام و مقررات تـاز  که این ارزش
  ها تدارك ببینند.  هماهنگی داشته باشد؛ براي حفظ آن

انـد؛   این دسته از نویسندگان با استناد به قوانین و مقرراتی کـه در زمینـه حقـوق خـانواده وضـع گردیـده      
  گویند:  می

عی اسـت و  شود همه از جنس قراردادهاي اجتما روابطی که در خانواده و جامعه بین زن ومرد برقرار می
آورند براي  اي پدید می هاي اخالقی نیست. این قراردادهاي اجتماعی پوسته هیچ کدام، به خودي خود، ارزش

هاي اخالقی را حفظ کنـد، آن چـه بایـد بـرود، پوسـته       هاي اخالقی. اگر این پوسته نتواند ارزش حفظ ارزش
هاي اخالقی مهم  اي ارزش و مرد باید پاره است، نه مغز. در اسالم نیز همین طور است. در مناسبات میان زن

ها مقرراتی وضع شده است. این مقـررات صـد در صـد موقـت،      محفوظ بماند که براي حفاظت از این ارزش
هـاي اخالقـی    مقطعی و متکی به شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زمانه هسـتند؛ در حـالی کـه ارزش   

اند. (قـبض و  ها همیشگی و فرا تاریخی ان گفت بعضی از این ارزشپایدارترند و دوام بیشتري دارند. شاید بتو
  ). 1378، دي 59بسط حقوق زنان، دکتر عبدالکریم سروش، زنان، سال هشتم، شماره

در صورتی که بپذیریم روابط حاکم بر خانواده، جنبه قراردادي دارند؛ با این وصف، حکومت موظف به 
شـود کـه در    تر مـی  گیري هنگامی کامل خانواده است. این نتیجهطرفی و عدم مداخله در امور  رعایت بی

کنند. اگر روابط حال حاضر زوجین، در هنگام ازدواج، چهارده شرط را به عنوان شروط ضمن عقد امضا می
  باشد. خانواده مبتنی بر قرارداد نبود؛ نیازي به پذیرفتن این شروط نمی

از چگونگی اداره حکومت اسالمی بر اساس رویکرد  یکی از معضالت موجود، فقدان شناخت تفصیلی
  باشد. طرفانه میگرایانه یا بی کمال
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ها پیش از پیروزي انقالب اسالمی ایران، تصوري اجمالی از تشـکیالت حکومـت اسـالمی و     از سال
هاي مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادي جامعه وجود داشت؛ و  اجراي احکام و مقررات اسالمی در حوزه

ام خمینی(ره) همت وتوان خود را براي تحقق عینی این هدف به کار بست؛ اما نسبت به چگونگی اداره ام
یـا   گرایانـه و کـدام رویکـرد کمـال   کـه   ایـن  جامعه وحکومت بر اساس احکام اسالمی در عصر حاضـر، و 

هـاي   و روش باشد؛ شناخت تفصیلی وجود نداشت؛ و مبادي، مبـانی، منـابع  طرفانه مورد قبول فقها می بی
باید  که چناني در نظام اسالمی یا به بیان دیگر فرایند تبدیل فتاواي فقها به قوانین موضوعه، گذار قانون

هاي مختلف قضـایی و   وشاید تبیین نشده بود. همین امر موجب بروز مسائل و مشکالت فراوانی در حوزه
ي در نظـام جمهـوري   گـذار  قانونروستانی. ي شد. (ابراهیم شفیعی سگذار قانوناجرایی به ویژه در زمینه 

  )108اسالمی. ص 
امام خمینی (ره) در اولین سخنرانی خود پس از ورود به کشور در قبرستان بهشت زهرا اعـالم کـرد:   

گرایانـه و نیـز   این جمله، ناظر بر رویکرد کمـال ». کنیم و هم آخرت شما راما هم دنیاي شما را آباد می«
هاست. اما اکنون، جاي این سؤال مطـرح اسـت؛ کـه آیـا      گذاريصمیمات و سیاسترویکرد دنیاگرانه به ت

سال توانسته است؛ از هر دو دیدگاه، مسائل کـالن کشـور را ملحـوظ     37حکومت اسالمی اکنون پس از 
  نظر قرار دهد؟

  
  طرفیگرایی به بیي از کمالگذار قانونتحول 

طرفانـه  هاي بی گرایانه به سوي سیاستسیاست کمالي در حقوق اساسی ایران از گذار قانونسیر تحول 
 1358قابل مشاهده و احراز است. شوراي انقـالب در زمـان دولـت موقـت جمهـوري اسـالمی در سـال        

ملی گردید. این  ،هاي اقتصادي ها و سیاست ها کلیه صنایع، فعالیت مصوباتی را وضع کرد که به موجب آن
هاي این دوره، بزرگ شدن دولت و  ادامه یافت. از ویژگی 1368ال ها در امور اقتصادي تا س گذاري سیاست

  هاي اقتصادي از سوي دولت بوده است.  کنترل فعالیت
اي کـه بـه سـازندگی پـس از      قوانینی در جهت آزادسازي اقتصادي تصویب شد. دوره 1368در سال 

قـرار گرفـت. امـا در    ي دولتی مورد توجه حکومت ها شرکت انحالل 1378جنگ مشهور گردید. در سال 
هاي کلی نظام در امور اقتصادي اعالم و مـورد توجـه واقـع گردیـد. دولـت در امـور        سیاست 1392سال 

هـاي اقتصـادي    طرف باشد و به بنگاهاقتصادي در واقع به این سمت و سو حرکت کرد که دولت باید بی
  هاي اقتصادي بدهد.  ي فعالیتاجازه

  
  دیدگاه قرآن
بدانیم؛ الزمه اش این است که حکومت، تکلیـف   گرا کمالر، معتقد است اگر حکومت را نگارنده این سطو

هـاي   سازد؛ که تن به خواسـته  ي آحاد جامعه را مکلف و مجبور میمدار باشد. دولت، در این صورت، همه
  یابد.  حکومت دهند. در این صورت جبر و اکراه تحقق می

. یعنـی در  »بین االمـرین  ال جبر و ال تفویض. بل االمر« از امام صادق (ع) روایت گردیده است که:
گـرا تصـور   توانیم حکومت را مطلقاً کمالحکومت اسالمی هرگز جبر و تفویض وجود ندارد. بنابراین نمی

  طرف انگاشت. توان آن را بی کنیم؛ و از دیگر سو نیز نمی
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ا  «ذارده است. هاي خود، صحه گ گیريقرآن کریم نیز بر آزادي انسان در تصمیم انا هدیناه السبیل امـ
ا کفوراً ایم، انسان، خواه شاکر و مومن باشد؛ و  . خداوند متعال فرمود: ما راه راست را نشان داده»شاکراً و ام

  خواه کافر و ناسپاس. 
  

 گرایی مطلق در اقتصادعدم امکان کمال
گرایانه مبتنی گردید. پس خواهانه و کمال هایی آرمان ي ایدهحقوق اساسی ایران در امور اقتصادي بر پایه

از گذشت سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، به تدریج اثبـات گردیـد کـه دولـت     
طرفی هاي اقتصادي را در دست داشته باشد؛ و بر همین اساس سیاست جدید بیتواند کنترل فعالیتنمی

 هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جراي سیاستحکومت در شئونات اقتصادي به موجب قانون ا
  ) تبلور یافت. 11/12/1389(اصالحی 
شمسی نظام اقتصادي را بر پایه سه بخش استوار کرده اسـت.   1358قانون اساسی مصوب  44اصل 

  هاي بزرگ اقتصادي است.  بخش دولتی آن شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر و فعالیت
قانون اساسی در واقع یـک رفـرم اقتصـادي     44هاي کلی اصل  اي سیاستتوان گفت قانون اجرمی
  است. 

تا قبل از آن اقتصاد کامالً دولتی بود. در برنامه دوم توسعه اقتصادي زمینـه بـراي خصوصـی شـدن     
  اقتصاد فراهم گردید. 

 شـود. سازي به معنی برون رفت از اقتصاد دولتی است که در برنامه سوم بـدان توجـه مـی    خصوصی
گیـرد، قبـل ازآن سـازمان    سازي شـکل مـی   ریزي خصوصی به نام سازمان خصوصینهادي براي برنامه

گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي ایجاد گردیده بود، اما عمالً موفقیت چندانی راکسب نکرده بود. پس از 
  گیرد. آن نهاد داوري براي نهادهاي واگذار شده به خریداران شکل می

قـانون اساسـی را دارد. در برنامـه سـوم توسـعه       44تدا تفسیر خاص خود از اصـل  شوراي نگهبان اب
هـاي غیردولتـی و    بانـک  تأسـیس شود. قوانین مانند قـانون  هایی براي اصالح اقتصادي برداشته می گام
رسند تا که امکان ورود بخش خصوصی را به اقتصـاد فـراهم کننـد و    دولتی به تصویب می هاي غیر بیمه

هاي دولتی به بخـش خصوصـی واگـذار     کند. در گام دوم بنگاهبان قوانین مزبور را تعیین میشوراي نگه
قانون اساسی نیستند اما شوراي نگهبان قـوانین مـذکور را تأییـد     44ها مشمول اصل  شدند. برخی از آن

  کند. می
زمان، شـوراي   مطرح شد. در این 44هاي خارج از اصل  در قانون برنامه سوم، موضوع واگذاري بنگاه

  باشند.  قانون اساسی قابل واگذاري نمی 44هاي مشمول اصل  نگهبان ایراد گرفت و اعالم کرد که بنگاه
هاي دولتی  حتی دیوان عدالت اداري وارد کارزار شد و در آراي مختلفی که صادر کرد برخی واگذاري

  کند. را ملغی اعالم نمود. شوراي نگهبان حاضر نگردید از نظر خود عدول 
  هاي اقتصادي با سه راهکار مواجه گردید:   طرفی دولت در فعالیتحکومت براي انجام رفرم اقتصادي و اعالم بی

اي تفسیر کند که امکان خارج شدن دولـت از   گونه قانون اساسی را به 44شوراي نگهبان بتواند اصل  .1
گردیده اسـت کـه: تفصـیل     قانون اساسی اعالم 44هاي اقتصادي فراهم شود. در ذیل اصل  فعالیت

کند. شوراي نگهبان مؤکداً اعـالم کندکـه   ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می
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طرفی حکومت در امور اقتصادي و واگذاري آن به بخش خصوصی، امـري ممتنـع نیسـت؛ بلکـه     بی
 الوقوع است.  ممکن

 قانون اساسی بازنگري و اصالح گردد.  .2
ام جمهوري اسالمی در امور اقتصادي از سوي رهبر تعیین گردد؛ و بر اساس آن هاي کلی نظ سیاست .3

 طرف باشد و مداخله نکند. به دولت اجازه داده شود که در امور کالن اقتصادي بی
هاي کلی نظام در امور اقتصادي  اي سیاست سرانجام گزینه سوم پذیرفته شد؛ و رهبر انقالب در نامه

  غ نمود. جمهور ابال را به رئیس
هاي کلی نظام در امور اقتصادي در واقع نـوعی بـازنگري در قـانون اساسـی      برخی معتقدند سیاست

  گردد. محسوب می
قانون اساسی از سوي رهبـر مـورد تفسـیر واقـع گردیـده و دولـت        44برخی دیگر معتقدند که اصل 

  موظف به اجراي آن گردید. 
هاي اقتصادي را بـه   ي فعالیتقانون اساسی، کلیه 44هاي کلی اصل  ماده دوم قانون اجراي سیاست

اندازي تلویزیون خصوصی، به بخـش خصوصـی اجـازه داده     سه گروه تقسیم کرده است و به استثناي راه
قانون اساسـی احصـا کـرده اسـت، مداخلـه و       44هاي اقتصادي که اصل  است که در آن دسته از فعالیت

  مشارکت نماید. 
هاي نخست انقالب اسالمی دخالـت بخـش خصوصـی در     ه گرفت که در سالتوان نتیجبنابراین می

هـاي کلـی نظـام از     آمد؛ اما پس از تعیین سیاستهاي کالن اقتصادي، امري ممتنع به حساب می بخش
قانون اساسـی تصـمیم حکومـت بـه      44هاي کلی اصل  سوي رهبري و به موجب قانون اجراي سیاست

  گردد. طرفانه تلقی میوصی امري بیواگذاري امور اقتصادي به بخش خص
  منتشر کرد:  1394بهمن  30روزنامه ایران در تاریخ پنج شنبه 
در جمع فعاالن اقتصادي اعالم  1394دي  29جمهوري در روز چهارشنبه  دکتر حسن روحانی، رئیس

  »نشینی کند. دولت به نفع بخش خصوصی عقب«کرد: 
  کومت ایران در امور اقتصادي روندي رو به افزایش دارد. طرفی حگیري نهایی این است که بینتیجه

  
  گرایانه  هاي کمال عدم توفیق قوه قضاییه در اتخاذ سیاست

یانه را اتخاذ کـرده  گرا کمالهاي  در بخش قوه قضاییه نیز حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران سیاست
  بود. 

غل خویش برکنار گردیدند؛ و علت ایـن  ي قضات زن از شپس از پیروزي انقالب اسالمی ایران کلیه
تواند قاضـی باشـد، و   امر نگاه ایدئولوژیک و برداشت خاصی از قواعد فقهی بود که به موجب آن زن نمی

گرایانـه بـه مـرور    علت اصلی آن احساساتی بودن زن در مقایسه با مرد عنوان گردید. این سیاست کمـال 
  زمان تعدیل گردید. 

معاونـت  هایی قضـایی ماننـد دادیـاري،     هاي کشور و در پست ي استانمهاکنون قضات زن در ههم
  کنند. دادستان، مشاور و قاضی دادگاه خانواده قضاوت می

  دادیار زن وارد قوه قضاییه گردیدند.  64دادیار مرد و  348تعداد  1394در آزمون سال 
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اسـت کـه حقـوق اساسـی جمهـوري      نماییم، ایـن  نکته مهم دیگري که در بخش قضایی اشاره می
اسالمی ایران بر اساس مذاکراتی که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مطرح گردیـد، مبتنـی بـر    

  عدم استقالل قاضی دادگستري است. 
یک قسم از قضاوت در شرع هست که قاضی مستقل نیست و قاضـی را  «گوید: امام خمینی (ره) می

وب استقاللش محدود است و در حد قاضی مجتهد، صاحب رأي فتوا قاضی مأذون و منص 1»کند.جعل می
    2نیست.

توانـد مسـتقل باشـد، بلکـه     گذار جمهوري اسالمی ایران قاضی مـأذون نمـی  بر اساس دیدگاه بنیان
توان مستقل نامیـد.  اي را میهاي فقهی قاضی باید مجتهد و فقیه باشد. فقط چنین قاضی براساس آموزه

  شود. فقاهت باشد؛ به او قاضی مأذون گفته می قاضی فاقد درجه اجتهاد واما در صورتی که 
  گوید: یکی از خبرگان مجلس در جلسات تدوین قانون اساسی می

اسـتقالل  «اند و آن این است که  آقاي صافی در جواب آقاي منتظري پاسخی فرستاده ـ  نایب رئیس
در دادن حکم، بر طبق تشخیص خـود عمـل    عبارت از این است که قاضی »قاضی بر طبق مبانی اسالم

کند و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوري به او داد او باید آن دستور را انجام بدهد، می
طرفی و استقالل کامل رأي بدهد: آن وقـت  به ادعا رسیدگی کند و با بیکه  این سمت او عبارت است از

ایـن  کـه   ایـن  شود ایـن اسـت کـه بـراي    ......، آن چیزي که اضافه می ... مقدار را ایشان مرقوم فرمودند
هایی فراهم  استقالل واقعیت و عینیت پیدا بکند باید یک مقدار از نظر قوانین شغلی و اداري و مالی زمینه

المـال در   کرد، مثالً در برخی از کشورها قاضی حقوق معـین نـدارد بلکـه آن چیـزي کـه نیـاز دارد بیـت       
  طور نیست).  در انگلستان این ـنژاد  گذارد (هاشمییاختیارش م

  منتظري: قاضی باالخره منصوب است یا نه؟
  نایب رئیس: منصوب که هست. (منتظري: پس مستقل نیست؟)

کـه در  چه  آن گویند مگر ............ نه آقا این دیگر یک اصطالحی است و بیش ازاستقاللی که در دنیا می
  3ویند، نیست.گسایر جاهاي دنیا می

  گیریم: از محتواي مذاکرات خبرگان قانون اساسی نتیجه می
  گرایانه فقهی، مبنی بر لزوم مجتهد بودن قاضی مشهود است. خواهانه و کمال هاي آرمان اوالً: ایده

ي قضات نیست؛ بلکه فقط آن دسته ثانیاً: خبرگان معتقدند که مستقل بودن قاضی به معنی استقالل کلیه
  باشند؛ از استقالل قضایی برخوردارند. ضاتی که غیرمنصوب میاز ق

کنند، اول: قضات مجتهد و فقیه. دوم: قضات منصوب از سوي فقیه، ثالثاً: قضات را به دو دسته تقسیم می
گرایانـه و تفکراتـی کـه در    هاي کمال باشند. در عمل اثبات کردن این ایدهکه غیر مجتهد و غیر فقیه می

  باشد. قانون اساسی وجود دارد قابل تحقق نمی کنندگان ذهن تدوین
کنند و تعداد معدودي از فقهایی پذیرند و از آن استقبال نمیمجتهدان و فقیهان شغل قضاوت را نمی

  قطعی نیست. یعنی از استقالل کامل برخوردار نیستند. شان  اند؛ احکام قضایی که شغل قضایی را پذیرفته
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فقط قاضی مجتهد از استقالل کامل برخوردار است؟ اسـتدالل خبرگـان قـانون    چرا از دیدگاه فقهی 
اساسی این است که تقلید مجتهد از مجتهد دیگر و عمل به فتواي او بر خالف فتواي خود، مخصوصاً در 
قضا جایز نیست و او باید بر اساس فتواي خود حکم صادر کند. فلسفه و رمز استقالل قاضـی از حـاکم و   

  در همین نکته نهفته است.  والی نیز
گیرد؛ و هیچ قدرت قاضی در اسالم از هیچ کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی

قاضـی   1ي خود را به هر شکل و به هر نحوي به او القا و تحمیل کنـد. تواند؛ نظر و خواستهو مقامی نمی
وا و عدالت. دوم: اجتهاد که صاحب رأي و فتوا داراي چنین قدرت و استقاللی باید دو شرط باشد: یکی تق

  باشد. 
شرط اول غیر قابل اغماض و غیرقابل حذف است، ولی شرط دوم در مواقع ضرورت قابـل اغمـاض   

تواند از افراد غیر مجتهد جهت امر قضا استفاده کند. به چنین قاضیان غیـر مجتهـد   باشد. حکومت میمی
اضی ماذون و منصوب استقاللش محـدود اسـت و در حـد قاضـی     ق 2گویند.قاضیان مأذون و منصوب می

   3مجتهد و صاحب رأي و فتوا نیست.

  
  طرفهاي بی ها و موانع پیش روي حکومت چالش

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حق بر آزادي دین و عقیده و هم چنـین آزادي افـراد متـدین در     9ماده 
  است. اظهار دین خود به اشکال مختلف اشاره کرده 

ها، نقض  هاي بسیاري در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح گردیده و موضوع همه آن تا کنون پرونده
  واحد را در پیش گیرد. اي  هحقوق بشر بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نتوانسته است روی

گردیـد.   در یکی از این دعاوي خانم لیال شاهین تبعه کشور ترکیه مدعی نقض ماده نـه کنوانسـیون  
 9سیاست ترکیه مبنی بر منبع پوشش اسالمی دانشجویان دختر با مـاده  «شعبه بدوي دیوان اعالم کرد: 

  »باشد. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر نمی
  از سوي شعبه عالی دیوان اروپایی مورد تأیید قرار گرفت.  2005رأي شعبه بدوي در نوامبر 

  
  ساوي حقوق زن و مردطرفی در رعایت تامکان رعایت بی

  باشد. ها در حمایت از جنسیت مرد یا زن می یکی از مباحث مهم حقوق اساسی، مبحث بیطرفی حکومت
دهند آیا حکومت نسبت به تساوي حقوق زن و مرد یکسـان  زنان بیش از نیمی از جامعه ما را تشکیل می

  کند؟  عمل می
المی تاکنون نشان از این دارد که روز بـه روز  سیر تحول مفاهیم حقوق اساسی از ابتداي انقالب اس

  تفسیرها در جهت تساوي حقوق زن و مرد رو به فزونی است. 
اهللا یوسـف صـانعی و بـه     به طور مثال: بر اساس فتواي برخی از مراجع تقلید کشورمان از جمله آیت

ر برخـی از قـوانین   هاي مجلس شوراي اسالمی از سایر مراجـع تقلیـد، د   عالوه، استفتائات مرکز پژوهش
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االجرا گردیده است. مثـال    موضوعه از جمله قانون پرداخت بیمه دیه به صورت مساوي به زن و مرد الزم
جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسـی کـه    رئیس«گوید: قانون اساسی است که می 115دوم، اصل 

  . »واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد
حکومت ایران نسبت که  این جمهور شوند یا توانند رئیساین سؤال مطرح است که آیا فقط مردان می

  طرف دارد؟ به ریاست جمهوري زن یا مرد موضعی بی
گردد(بدون توجه به نظـرات فـردي   چه که از فحواي مذاکرات خبرگان قانون اساسی استنباط می آن

قانون اساسی مبحث  115هفتاد به بعد) این است که اصل  اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسی در دهه
  تصدي ریاست جمهوري توسط مرد یا زن، موضعی بیطرف و یکسان اتخاذ کرده است. 
کـه   گویـد در ایـن   شهید دکتر محمد حسین بهشتی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسـی مـی  

میان مراجع و چه در میان فقیهان  جمهور باشند یا خیر؛ در میان فقها چه در توانند رئیس ها می خانم
دانسـتند و  اي آن را منطبق با موازین اسـالم مـی   مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عده

دانستند. قانون اساسی باید مطابق رأي اکثریت دو سوم کل نمایندگان تصویب شـود و   اي نمی عده
توانـد  آینده، اگـر ایـن بیـنش کـه مـی      اهللا در چون رأي نیاورد؛ متن به صورتی تنظیم شد که انشاء

جمهور شدن زن) و حمایت دوسوم مردم را بدست آورد، آن وقت راه براي این  (رئیس گسترده شود
خواسـت بگویـد؛ از نظـر    منظور هموار شود. ابتدا اصل را طوري تنظیم کرده بودند که ضـمنی مـی  

رد؛ چون آراء مخالف حتی از فقهـاي  جمهور شوند که این رأي نیاو توانند رئیساسالمی بانوان نمی
حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت در آمد که قانون اساسی به بن بست کشیده نشود؛ 
ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد. در قـرآن کـریم   

فی کند وجود ندارد. ولی تا این نظـر بـه   اي که با صراحت امکان ریاست جمهوري یک زن را ن آیه
صورت گسترده مورد قبول تحقیقی دوسوم آراء ملت و فقهاي ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد 

   1براي آن شتابزدگی نکنید.
علیـه   قانون جدید مجازات اسالمی، در تمامی جنایاتی که مجنـی  555در همین راستا، بر طبق ماده 

هـاي بـدنی کـه زیـر مجموعـه بیمـه        ه تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارتمرد نیست، تفاوت دی
  شود. مرکزي است پرداخت می

هاي گذشته، خألهایی وجود داشته است؛ اما اکنـون مشـخص    بدیهی است که در بحث دیه، در سال
اي بـدنی  ه آسیب دید با استفاده از صندوق تأمین خسارت شده که اگر در تصادفی یک خانم فوت کرد یا

  دیه به صورت یکی از طریق این صندوق تأمین اعتبار شود. 
  

  رفع تبعیضات ناروا
بند مورد اشـاره قـرار    16هاي اصلی دولت را در  اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران سیاست

بـه  ها در عین تعدد و تنوع، نیازمند تدوین وتصویب قوانین عـادي اسـت تـا نیـل      داده است. این سیاست
  اهداف مذکور را فراهم سازد. 
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توان تعهدات به وسیله حکومت تلقی کرد. تعهداتی که به مرور زمان جنبه این اصول و اهداف را می
 انـد. اصـول و   یابد و در بوته آزمایش و عمل قابل تفسیر و تعبیرهاي گوناگون قـرار گرفتـه  تري میعینی

  گردند. به نتیجه تبدیل می اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسی به تعهدات
گرایـی حکومـت بـه    گرایانه و دلیلی بـر کمـال  توان این اصول و اهداف را آرمان در نگاه نخست می

اندکـه   حساب آورد. اما بسیاري از مفاهیم مندرج در اصل سوم به مرور زمان به پارامترهایی تبدیل گردیده
  اند.  طرفی حکومت صحه گذارده بر بی

ند نهم به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه اشاره کرده است. در سی و چند به طور مثال ب
اند؛ که حکومت را از مداخله مستقیم در شـئونات مـردم دور    سال گذشته قوانین متعددي تصویب گردیده

کند؛ می اي از حقوق موضوعه است که اثبات اند. تساوي دیه مرد وزن غیر مسلمان با مسلمان، نمونه کرده
-طرفی حکومت در بین آحاد جامعه میحکومت موظف به رفع تبعیض نارواست؛ و این تعهد، دلیلی بر بی

  باشد. 
ریـزي اقتصـاد   مثال دیگر بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی است که حکومت را موظف بـه پـی  

ن تأکید ورزیده اسـت.  قانون اساسی نیز بر اقتصاد دولتی درسطح کال 44صحیح و عادالنه نموده و اصل 
طرفـی حکومـت در   کلی نظام در امور اقتصادي بر بی هاي اما قوانین بعدي از جمله قانون اجراي سیاست

  هاي اقتصادي صحه گذارده است.  سیاست
  
  طرفی حکومت در رویه قضایی دیوان عدالت اداريبی

مـات مـردم از مـأموران    قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي رسیدگی به شکایات و تظل 73اصل 
  بینی کرده است. هاي حکومتی، تشکیل دیوان عدالت اداري را پیش دستگاه

طرفـی حکومـت در   دهد؛ بـی اند؛ به خوبی نشان می آرایی که قضات دیوان عدالت اداري صادر کرده
طـور   هاي نخستین انقالب، بیشتر مورد اهمیت و تأکید قرار گرفته اسـت. بـه   امور مختلف نسبت به سال

مثال، اداره بازرگانی یزد براي شخصی حقیقی مجوزي صادر کرده بود تا نمایشگاه فـروش کـاال احـداث    
نماید. فرد مزبورعالوه بر فروش کاالهاي ایرانی، در بخشی از نمایشگاه، اقدام به فروش کاالهاي زینتـی  

  هاي بیگانه تولید گردیده بود.  وآرایشی نمود که در کشور
ی یزد مجوز صادره را ابطال و نمایشگاه کاال را تعطیل کرد. فرد مزبور به دیـوان عـدالت   اداره بازرگان

اداري شکایت کرد. دیوان عدالت اداري استدالل کرد که اداره بازرگانی یزد، عـالوه بـر ملـزم بـودن بـه      
ا دستور میگیريطرفی باید در تصمیم رعایت بی هاي خارجی داد که کاالاش تناسب را رعایت کند و صرفً

و نامتناسب برچیده گردد؛ لذا حکم بر ابطال تصمیم اداره بازرگانی یزد را صادر و ابالغ نمود. رأي صـادره  
  طرفی اداره بازرگانی یزد قطعیت یافت.  مبنی بر لزوم بی

تاکنون آراي بسیار متعددي از سوي شعبات دیوان عدالت اداري صادر گردیده است کـه بـه موجـب    
  اند.  طرفی در تصمیمات خود محکوم گردیدههاي دولتی به رعایت بی و دستگاه ها شرکت ،ها ادارات آن

  گردد: به چند مورد از این آرا اشاره می
اعالم کرد کـه تصـمیم شـوراي تزکیـه      7/2/1366هیأت عمومی به موجب رأي وحدت رویه مورخ 

  اشته است. (امربه معروف) دانشگاه مبنی بر اخراج مستخدم موقعیت قانونی ند
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فقهاي شوراي نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت معتقدند که میزان دارایـی افـراد جامعـه قابـل     
  باشد وحکومت مجاز به دخالت نیست. احصا نمی

ضوابط ومقـررات شهرسـازي مصـوب     4، ماده 2/9/1368مورخ  47بنابراین رأي وحدت رویه شماره 
هاي  ي و معماري مربوط به افراز و تفکیک باغات و زمینشوراي عالی شهرساز 22/1/1361جلسه مورخ 

  زراعتی را ابطال نموده است. 
صـورت جلسـه    8عمومی دیـوان عـدالت اداري بنـد     هیأتآحاد جامعه براي اشتغال به کار آزادند؛ و 

کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان مالیر مبنی بر ابطال جواز کسـب   13/10/62مورخ  10912شماره 
  باشند را ابطال کرده است. ها شاغل می انی که همسران آنبانو

گیري و اراده مـردم مداخلـه   ها در تصمیم دیوان معتقد است که حکومت حق ندارد با این قبیل بهانه
-طرف باشد؛ این امر بستگی به اراده زوجین دارد؛ که هر دو درصـورت تمایـل مـی   کند. حکومت باید بی

  شته باشند. توانند اشتغال به شغلی دا
عمـومی دیـوان عـدالت     هیـأت مورد رأي وحدت رویه از سوي  1939نمایم که تاکنون یادآوري می

اي اسـت و از   اداري صادر گردیده است که بررسی مباحث آن نیازمند انجام تحقیـق گسـترده و جداگانـه   
  ي این نوشتار خارج است. حوصله
  

  ها طرفی مطلق در حکومتعدم وجود امکان بی
  طرفی در لیبرالیسم است. ی از اندیشمندان بر این باورند که الئیسیته، نتیجه شعار بیبرخ

-توان یافت که به طور کامل و مطلق بیواقعیت این است که در جهان معاصر هیچ حکومتی را نمی
 طرف، ظهـور و بـروز  اند به عنوان حکومتی بی هاي الئیسیته توانسته طرف باشد. برخی معتقدند، حکومت

  داشته باشد. 
الزم به توضیح است که مفهوم الئیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شـده اسـت؛ و   

  هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند. 
  شود. نیز تعبیر می »جدایی نهاد دولت و نهادهاي دینی«اصل جدایی دولت و دین که ازآن به  اول:

کند که دولت مشروعیت خود گردد، بیان میبه آن تصریح می این اصل که در قانون اساسی کشورها نیز
کند. بنـابراین دولـت هـیچ    را از دین، مذهب و یا نهادهاي دینی مانند کلیسا و روحانیون و ... کسب نمی

از هرگونه نماد دینی عاري است. بنـابراین نـه خـود،     دولت ،شناسد. عالوه بر ایندینی را به رسمیت نمی
  کند. و نه براي ملت، هویت دینی را تعیین و الزام می هویت دینی دارد

هاي دین توسط دولت الئیک است. درواقع این اصل از  اصل تأمین آزادي وجدان که از جمله آزادي دوم:
 1948ي جهانی حقوق بشـر در سـال   و اعالمیه 1789ي حقوق بشر و شهروندي فرانسه در سال اعالمیه

کنند، هـیچ  مور و نهادهاي دینی که به نوبه خود مستقل از دولت عمل میناشی گردیده است. دولت در ا
  سازد. کند و نهادهاي دینی را نیز تابع خود نمیدخالتی نمی

تـوان آن را حکـومتی   بنابراین تعریف، در هر حکومتی که دو رکن باال وجود داشته باشـد، مـی  
ت الئیک، به معنی مطلق، تقریبـاً وجـود   طرف نامید. اما واقعیت این است که حکومالئیسیته یا بی
  خارجی ندارد. 
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توان دولـت انگلیسـی را   دانند؛ در حالی که نمیطرف میان، حکومت انگلیس را بیدان حقوقبرخی از 
پاسـداري از دیـن   ي  هطرف نامید؛ زیرا پادشاه یا ملکه آن در رأس کلیساي انگلـیس، وظیفـ  الئیک یا بی

طـرف  هاي بـی  عهده دارد. بنابراین در انگلستان شرط یا رکن اول حکومترسمی و کلیساي مستقر را به 
  نقض شده است. 

طرف تلقی کرد؛ زیـرا در ایـن کشـورها آزادي    توان الئیک یا بیهاي کمونیسم را نمی برهمین اساس دولت
  .  گرددشود. در نتیجه شرط دوم حکومت الئیسیته نقض میهاي دینی سرکوب می وجدان از جمله آزادي

طرفـی  تـوان گفـت: بـی   در کشورهایی مانند ترکیه و فرانسه نیز به دلیل مبارزه با مظاهر دینـی مـی  
  حکومت نقض گردیده است. 

باشد؛ معتقدند طرفی در لیبرالیسم میي شعار بیهاي الئیسیته که نتیجه کنم که حکومتیادآوري می
  شود. نع آزادي انسان میگردد و ماهیچ دینی نباید حاکم باشد؛ زیرا جبرآفرین می

  زندگی کرد؟ بینی توان بدون هیچ مکتب و جهانسؤال مهمی که مطرح است این است که آیا می
طور که لیبرالیسم یک مکتب است، دین نیز چیزي جز یک مکتب نیست  پاسخ منفی است زیرا همان

  . خاصی زندگی کرد بینی بدون دین، بدون مکتب و بدون جهان توان مینو هرگز 
فرانسـه،  «کنـد کـه   ) مقـرر مـی  1946اکتبـر   27ماده اول قانون اساسی جمهوري چهـارم فرانسـه (  

فرانسـه جمهـوري تقسـیم    «گوید: و ماده دوم قانون اساسی جمهوري پنجم می »جمهوري الئیک است
طـع  جمهوري، برابري همه شهروندان را در برابر قـانون، ق  »ناپذیر، الئیک، دموکراتیک و اجتماعی است.

  شمارد. کند. جمهوري، همه اعتقادات را محترم مینظر از منشاء نژاد و یا مذهب آنان، تضمین می
طرف به این دلیل است که در قانون اساسی استدالل دولتمردان فرانسه مبنی بر داشتن حکومتی بی

  بکار رفته است.  »الئیک«ي فرانسه واژه
، آزادي وجدان را کـه  »پلورالیسم«گرایی باوري و کثرت هاي الئیک با محترم شمردن اصل کثرت حکومت
کند. دیـن بـاوران، هماننـد همـه     هاي غیر دینی را تضمین می هاي دینی است، و همچنین آزادي از جمله آزادي

هاي سیاسی و تشـکیل   ر خود، چه به صورت فردي و چه جمعی، در فعالیتئشهروندان، در اشاعه اعتقادات و شعا
  گونه تجاوز به حقوق دینی شهروندان را ندارد.   باشند و دولت حق هیچاد میحزب سیاسی، آز

 1871نـوامبر   11طرفی حکومت است؛ براي نخسـتین بـار در   واژه الئیسیته که پیامد حقوقی آن بی
(میهن) به کار رفت. روزنامه مذکور به مناسـبت انتشـار گزارشـی از     patrieمیالدي در روزنامه فرانسوي 

نظـر یکـی از اعضـاي سوسیالیسـت شـورا دربـاره        وراي شهر پیرامون نظام آموزشی و اظهـار ي شجلسه
   1الئیسیته در مدارس، واژه الئیسیته را مورد استفاده قرار داد.

رسمی کشور و اصل فرا قانون اساسـی پذیرفتـه   ي  هبه عنوان مشخص 1905سپس در قانون اساسی 
  شده است. 

اساسی جمهوري چهارم فرانسه پس از اعالم این مطلـب کـه جمهـوري     مواد دوم و بیست و هشتم قانون
دهد، مقـرر داشـته    پردازد و یارانه نمی شناسد و به هیچ مذهبی حقوق نمی فرانسه هیچ مذهبی را به رسمیت نمی

است که از این پس، نصب عالمت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهاي دولتی و یا در هر محل عمومی دیگـر، بـه   
  ها ممنوع است.   ها و نمایشگاه ها و همچنین موزه تثناي اماکن دینی، محل تدفین در قبرستاناس

                                                           
  میحقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، سید محمد مهدي عمامی، مرکز اسناد انقالب اسال  .1
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طرفـی در ارکـان   ي بـی در گفتاري جداگانه توضیح خواهم داد که آن دسته از کشورهایی که داعیـه 
ها را  ین چالشهایی از ا باشند. نمونهرو می هها و موانع زیادي روب مختلف جامعه را دارند؛ در عمل، با چالش

  توضیح خواهیم داد. 
  
  طرفهاي بی ها و موانع پیش روي حکومت چالش

طرفـی  شان، نسبت به دین و مذهب اعالم بـی در کشورهاي مختلف، بر اساس نص صریح قانون اساسی
هـاي   اي از موضـوعات و در پرونـده   هـا در پـاره   گردد که حکومـت گردیده است، اما در عمل مشاهده می

کنوانسیون  9طرفی خود را حفظ و حراست کنند. به عنوان مثال، ماده هاي بی اند سیاست انستهمختلف نتو
اروپایی حقوق بشر به حق آزادي دین و عقیده وهمچنین آزادي افراد متدین در اظهار دین خود به اشکال 

  مختلف اشاره کرده است. 
ها، نقـض   گردیده و موضوع همه آن هاي بسیاري در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح تاکنون پرونده

  اي واحد را در پیش گیرد.  حقوق بشر بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نتوانسته است رویه
  گردد: ها اشاره می به چند نمونه از این پرونده

اي است که کتابی را براي کودکان انگلیسی نوشته بود. دولـت انگلسـتان    آقاي هنري ساید نویسنده .1
 تهجن او را توقیف کرد. کتاب مس

 10کتاب مذکور توسط دو ناشر دانمارکی چاپ گردید. شکایت هنري ساید این بود کـه طبـق مـاده    
  کنوانسیون مربوط به آزادي بیان، باید از آزادي بیان برخوردار باشد. 

م دیوان حقوق بشر اروپایی ادعا و شکایت او را به طور قاطع مردود اعالم کـرد و بـه صـراحت اعـال    
  . »نظر است آزادي بیان قابل تجدید«نمود: 

هاي مسـتهجن بـه پرداخـت     دولت سوئیس، در پرونده مولر، او را به سبب به نمایش گذاشتن نقاشی .2
 ها را مصادره نمود.  جریمه محکوم کرد و نقاشی

کنوانسیون در خصـوص آزادي بیـان دانسـت. امـا دیـوان       10مولر اقدام دولت سوئیس را نقض ماده
  آید. به شمار نمی 10پایی حقوق بشر اعالم کرد؛ اقدامات دولت سوئیس نقض ماده ارو

اي از  اند؛ اما پاره هاي اخیر، دستخوش تغییر قرار گرفته مفاهیم اخالقی در سال«دیوان اعالم کرد که: 
  . »اندامورهمچنان غیراخالقی

بـازي در ایرلنـد   انگـاري همجـنس   رمشکایت آقاي داد جئون به دیوان اروپایی حقوق بشر این بـود کـه جـ    .3
 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تضمین شده، نقض کرده است.   8شمالی، حق حریم را که در بند یک ماده 

اسـت، زیـرا    8بـازي مشـمول بنـد دو مـاده     جرم بـودن همجـنس  «دولت ایرلند شمالی اعالم کرد: 
  . »اخالقی صورت گرفته استانگاري فعل مزبور به منظور صیانت از بهداشت یا اصول  جرم

کـار  اي محافظـه  بازي در اکثر کشورهاي اروپایی جرم نیست و درایرلند شمالی کـه جامعـه  همجنس
  کنند. سال را مجازات نمی 21است، همجنس بازان باالي 

  کنوانسیون اعالم کرد.  8ماده  1 سرانجام دیوان اروپایی حقوق بشر دفاعیات دولت ایرلند را نقض بند
اي اسالمی   طرف دارد. حزب رفاه، وجههیه کشوري است که از دیدگاه قانون اساسی، حکومتی بیترک .4

 داشته است؛ اما منحل اعالم گردید. 
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انحـالل حـزب رفـاه    «دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوي حزب رفاه علیه دولت ترکیه اعالم کـرد:  
هـاي مغـایر بـا اصـول      کـز فعالیـت  توسط دادگاه قانون اساسی صحیح است؛ زیرا این حـزب بـه مر  

   1.»سکوالریسم که در قانون اساسی تضمین شده است مبدل شده بود
  کرسی پارلمان را دراختیار داشت.  450کرسی از  158حزب رفاه اکثریت 

دانسـتند؛ امـا   سه نفر از هفت قاضی دیوان اروپایی حقوق بشر اقدامات حزب رفاه را دموکراتیک مـی 
  آنان، انحالل حزب را مغایر با کنوانسیون ندانستند.  اکثریت چهار تن از

کـرد. او  اي بود که در یک مدرسه دولتی در کشور سـوئیس تـدریس مـی    خانم دهالب، معلم مدرسه .5
حضور « کرد. دادگاه اعالم کرد کهمسلمان شده بود و با حجاب اسالمی در کالس درس شرکت می

یز در مورد فقدان تساوي میان زن و مرد پیامدهاي منفی معلم محجبه اثر تبلیغی بر کودکان دارد و ن
 . »کندبه کودکان منتقل می

  شکایت خانم دهالب در کشور سوئیس مردود اعالم گردید. 
در دانشگاه پزشکی دانشگاه استانبول اشـتغال   1998خانم شاهین، دانشجویی مذهبی بود؛ و در سال  .6

کـرد. دانشـگاه   هاي درس شـرکت مـی   در کالس به تحصیل داشت. او با ظاهري اسالمی و محجبه
 ها منع کرد.  استانبول او را از شرکت در کالس

او به سبب رعایت موازین اسالمی و عدم تبعیت از بخشنامه مزبور از ورود به دانشگاه محـروم شـد.   
  خانم شاهین به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. 

ض حقوق بشر نشده است؛ زیرا ممانعت شـاکی از اظهـار   دولت ترکیه مرتکب نق«دیوان اعالم کرد: 
هاي دموکراتیک اسـت؛ و   دین در جامعه دموکراتیک ضروري بوده است و سکوالریسم ضامن ارزش

هاي دموکراتیک احترام به حقوق دیگران به ویژه برابـري زن و مـرد در برابـر قـانون،      تقویت ارزش
   2.»می استمقتضی ممانعت دانشجویان از داشتن حجاب اسال

ساخت. در ایـن   »شورا در ملکوت«سازي اتوپري منیجر، درکشور اتریش، فیلمی به نام  مؤسسه فیلم .7
اي لوس و ننر و حضـرت مـریم زنـی غیرعفیفـه      فیلم، خداي پدر، پیري علیل و حضرت مسیح، بچه

 معرفی شده بود. 
دهند با ابتال که انجام می این سه نفر با کمک شیطان تصمیم گرفتند مردم را به سبب اعمال زشتی

به بیماري سفلیس کیفر دهند. فیلم مذکور در منطقه تیرول که اکثریت کاتولیک دارد، فیلمی توهین 
  آمیز تلقی گردید. 

 سازي اتوپري منیجر مقامات اتریش فیلم مزبور را قبل از نمایش عمومی توقیف کردند. مؤسسه فیلم
  قوق بشر شکایت کرد. علیه دولت اتریش در دیوان اروپایی ح

آمیـز  اظهارات تـوهین «دیوان اروپایی حقوق بشر به منظور حفظ آرامش در منطقه تیرول اعالم کرد: 
راجع به مذهب، هرگز نباید مجاز دانسته شود و حکومت به منظور حمایت از احساسات مـذهبی مـردم و   

  . »تواند آزادي بیان را محدود سازدنظمی میجلوگیري از بی
  گذرد مغایرت دارد. که در کشور فرانسه میچه  آن رأي دیوان بااین 

                                                           
1. European court of Human Rights ; Refah party V. Turkey Judgment of 3th of July 2001.  
2. Judgment of 29 June 2004. European court of Human rights . 
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مجله شارلی ابدو در فرانسه به اعتقادات مسلمانان اهانت کرد و احساسات مذهبی آنان را برانگیخت. 
مسلحانه به دفتر مجله فکاهی شـارلی  اي  هسرانجام دو نفر از مسلمانان متعصب و افراطی فرانسه در حمل

  نفر را کشتند. ابدو، دوازده 
گذرد نیز با مفاد رأي دیـوان اروپـایی حقـوق بشـر مغـایرت دارد. در      چه که در کشور دانمارك می آن

گردد و عکس وي را بر روي محصوالت لبنی چـاپ و منتشـر   کشور دانمارك به پیامبر اسالم توهین می
  کنند. می
  

  گیرينتیجه
هبی و اعتقادي نباید از سوي حکومت مورد حمایت گوید: هیچ مکتب فکري، مذطرفی میمکتب بی )الف

طرف، خود یک مکتب فکري و فلسفی است و در دل خود، نوعی تضـاد را جـا   قرار گیرد. مکتب بی
  داده است. 

  شود. طرف، تعارضات عملی فراوان دیده میهاي بی در حکومت )ب
هاي  سه و ... که خود را در سیاستطرف همانند ترکیه، سوئیس، اتریش، دانمارك، فراندرکشورهاي بی )ج

  درواقع، اعتقادات عرفی ارجح است.  دانندطرف میاجتماعی بی
  جمهور ترکیه اعالم کرد، در قانون اساسی ترکیه، اسالم ارجحیت دارد.  دو ماه قبل، اردوغان رئیس

ومـت آمـده   که در قانون اساسی این کشور و الئیک بودن حکچه  آن جمهور ترکیه با این سخن رئیس
  است، منافات دارد. 

طرفی مطلق یا کمالگرایی مطلق، امري ي نگارنده این مقاله بر این موضوع استوار است که بیفرضیه  )د
طرفی تأکید کـرده  گرایی و یا بیها ممکن است در قانون اساسی خود، بر کمال ناشدنی است. حکومت

یابـد،  و موضوعات اجتناب ناپذیري که تحقق مـی باشند، اما در طول زمان و بر اثر تحوالت اجتماعی 
  دهد. طرفی و یا برعکس، تغییر جهت میگرایی به بیمسیر حکومت از کمال

  گردد. نمونه این مطلب در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران مشاهده می
است، اما گرایانه مشهود در اصول دوم و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، نمادهایی کمال)ه

خواهانـه و  بنـدي بـه اهـداف آرمـان    تحوالت اجتماعی و قوانین موضوعه بعدي اثبات کـرد کـه پـاي   
  گرایانه حکومت تحقق نیافتنی است.  کمال

طرفی دولت جمهوري اسالمی در بسیاري از مفاهیم مندرج در قانون اساسـی و از جملـه در   امکان بی  )و
 44هاي کلی اصل  سیاست قوانین بعدي مانند قانون اجرايقانون اساسی و  44امور اقتصادي و اصل 
  کند که: قانون اساسی اثبات می

ي آزمـایش پاسـخگوي نیازهـاي    کنندگان قانون اساسی، در بوتـه ي تدوینگرایانهاوالً: رویکرد کمال
  باشد. جامعه نمی

گـردد کـه   اساسی، احراز می تأکید و تفسیر شوراي نگهبان بر حفظ مفاهیم اولیه قانون رغم علیثانیاً: 
هایی که توسط کارگزاران، مجریان و دسـت   ها و بخشنامه نامه آیینها، قوانین،  سیر تدوین لوایح، طرح
گانه اتخاذ گردیده است، حقـوق اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران را بـه سـوي        اندرکاران قواي سه

  اي کالن سوق داده است. ه طرفی و عدم مداخله دولت در امور اجتماعی و سیاستگذاري بی
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  1n امید محمدي
  

  چکیده
اي معتقدند که اگر متعهد به پراخت دینی، وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمان دولتی باشد،  عده

در مهلت تعیین شده در قانون منع توقیف اموال دولتی به این دین، خسارت دیر کرد تعلق 
له: عدم تقصیر سـازمان دولتـی در   گیرد. این گروه نظر خود را مبتنی بر دالیلی از جمنمی

گیـري از قـانون منـع توقیـف امـوال       مهلت مقرر قانونی، تبعیت فـرع از اصـل، و مـالك   
نمایند. این استدالالت قابل پاسخگویی بوده و بسیار استدالالت قشـري  ها، می شهرداري

 تـوان نتیجـه  هستند و در مقابل با همین دالیل نظر موافق اخذ خسـارت دیرکـرد را مـی   
گرفت. عالوه بر استدالالت مربوطه به پاسخگویی به دالیل مخالفین جهت اثبـات ادعـا،   
دالیل دیگري نیز قابل ارائه است که با توجه به اصول و قواعد حقوقی و ظـاهر قـوانین و   

  مقررات قابل استنباط است.

  خسارت، ضرر، خالف قاعده، حکم وضعی، مبنا. واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
دهـد، از  ها مهلتی براي اجراي تعهد می اي از بدهکاران، به آن ذار براي حمایت از دستهگ گاه قانون

توان به عنوان اجل قانونی یاد کرد. حال اگر متعهدي که سـازمان دولتـی اسـت بـه     این مهلت می
استناد اجل قانونی تعهد خویش را به هنگامی غیر از وعده تعیین شده اجرا کند، و به عبارتی جلوي 

جراي حکم علیه خویش را به موجب قانون بگیرد، مکلف به پرداخت زیان دیرکرد خواهد بـود یـا   ا
  خیر؟

دو نظر در این رابطه وجود دارد، هم در دکترین و هم در رویه قضایی. در ایـن مقـال درصـدد    
اي بر استدالالت قائلین به عدم تعلق خسـارت دیـر کـرد     اثبات پاسخ مثبت به پرسش فوق و ردیه

  باشیم. می
اي از دکتر عباس میرشکاري چاپ شد کـه   مقاله 1394در آبان  96در مجله مدرسه حقوق به شماره 

اي اسـت بـر اسـتدالل     در آن درصدد اثبات تأثیر اجل قانونی بر زیان دیرکرد بـود کـه ایـن مقالـه ردیـه     
  اندیشمند گرامی. 

 
                                                           

n  دادگستريوکیل.  
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  الف) مخالفین خسارت دیرکرد در موارد اجل قانونی
  : توجه به مبناي خسارت دیرکرددلیل اول

تـوان آن را  انجام گرفتـه، نمـی   گذار قانوناي معتقدند از آنجا که اجراي با تأخیر تعهد به استناد حکم  عده
تـوان  نمی، چون مبناي زیان دیرکرد، تقصیر استتقصیر و دور از معیار رفتار متعارف دانست. براي همین 

  وم نمود. متعهد را به پرداخت زیان دیرکرد محک
  

  دلیل دوم: تبعیت فرع از اصل
توان او را براي تأخیر در شود، چطور میوقتی متعهدي به استناد قانون، از پرداخت دین خویش معاف می
تـوان خواسـت کـه اصـل دیـن قابـل       اداي دین مسئول دانست؟ زیان دیر کرد پرداخت را بابت دینی می

که خود دین قابل مطالبه نبوده، دلیلی براي زیان دیـر کـرد    مطالبه باشد، در غیر این صورت یعنی زمانی
هاي دولتـی در   وجود ندارد. بر همین اساس از آنجا که به موجب قانون عدم توقیف اموال دولتی، سازمان

  ها به پرداخت زیان دیرکرد نیز نیست.  دوران مشخصی مکلف به پرداخت دین نیستند، دلیلی بر الزام آن
  

  مالك دلیل سوم: وحدت
هـا صـراحتاً خسـارت تـأخیر تأدیـه را در دوران       به اعتقاد این عده چون قانون منع توقیف اموال شهرداي

  یابد. مهلت قانونی نپذیرفته بنابراین با مالك این قانون در مورد اموال دولتی نیز این عدم حکم تسري می
 

  (نظر مختار)  ب) موافقین
  ین مبناي دیگر بر خسارت دیرکرد (تعیین فلسفه وضع زیان دیرکرد)دلیل اول: رد مبنایی دلیل اول و تعی

مبناي زیان دیرکرد کاهش ارزش پول است و ارتباطی به تقصیر و عدم تقصیر نـدارد. بـه عبـارت دیگـر     
مبناي دیرکرد تقصیر نیست. دلیل روشنی براي این قید وجود ندارد چرا که دارا بودن یا دارا نبـودن افـراد   

ي مزبور در واقع مجازات  گفته شود خسارت تأخیر تأدیهکه  این ها مؤثر نیست. مگر ئولیت آندر ایجاد مس
توان مجازات کرد که سوءنیت یا تقصیر داشـته باشـد. بـه عبـارت دیگـر       بدهکار است و بدهکاري را می

الت فرد اند و از شروط حکم تکلیفی هم قدرت و تمکن است و چون در این ح ها از احکام تکلیفی مجازات
متمکن نبوده یا توانایی پرداخت ندارد او نباید به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ملزم شود. ارجـاع خسـارت   
تأخیر تأدیه به مجازات متخلف و منوط کردن آن به سوءنیت و یا قدرت و تمکن وي در واقـع عـدول از   

ر تأدیه را بر مبنـاي حفـظ   اساس خسارت تأخیمفهوم خسارات قراردادي بوده و مخالف مبنایی است که 
ي  رسد که خسارت تأخیر تأدیه در واقع خسارتی اسـت کـه در نتیجـه    به نظر می 1.ارزش پول نهاده است

تضمین ارزش واقعی دین است که بر اثـر  که  این اش بوجود آمده است، یا محروم شدن طلبکار از سرمایه
 عنوان جبران خسـارت کـاهش ارزش پـول   به  ماهیت خسارت تأخیر تأدیهتورم کاهش پیدا کرده است. 

شود با مبلغ مورد مطالبه جمع شود از لحاظ است. اگر وجهی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه وصول می
  ارزش ریالی و قدرت خرید تفاوتی با اصل دین ندارد. 

                                                           
، »نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد خسارات قراردادي و تـأخیر تأدیـه  «، عبدالحسین ، شیروي  .1

 . 45-46): 1380، (بهار و تابستان 9، ش عالی قممجتمع آموز
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  (مبلغ مورد مطالبه + خسارت تأخیر تأدیه = قدرت خرید اصل دین)
باشد. اگر کـاهش ارزش  میایفاي دین ان کاهش ارزش پول خسارت نیست بلکه نوعی با توجه به مطلب فوق، جبر

شـود.  پول به میزانی غیر متعارف باشد، پرداخت رقمی معادل رقم اصلی دین، از نظر عرفی اداي دین محسوب نمـی 
ر تأدیه نیسـت و  داند. این استدالل هرچند مخصوص تأخیعرف در این حالت مبلغ اسمی پول را مثل مبلغ اولیه نمی

تـر اسـت زیـرا اگـر بـه فـرض،       در پرداخت به هنگام دین هم جاري است، ولی در فرض تأخیر در پرداخت روشـن 
دهنده به مبلغ اسمی دین حتی در فرض کاهش شدید ارزش، رضا داشته باشد، در فـرض تـأخیر در پرداخـت،     قرض

یه عوض از بین رفتن قـدرت خریـد متعهدلـه اسـت     چنین رضایی را نداشته است. به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأد
 الضـرر زیرا متعهد به علّت نپرداختن به موقع دین خود به متعهدله ضرري را وارد کرده و طبق قواعد فقهی اتالف و 

اي نیـز   اهللا خامنـه  اش بري شود. آیـت  باید معادل این کاهش از قدرت خرید را به عنوان خسارت جبران نماید تا ذمه
خسـارت ناشـی از تـأخیر تأدیـه     «انـد:   در پاسخ به سوال رئیس کل دادگستري تهران چنین نظر داده 1378در سال 

اهللا مکـارم   آیـت » بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکـم ربـا را نـدارد.   
ت دیر کرد ربـا و حـرام اسـت، ولـی گـرفتن      اگر فاصله زمانی و تورم زیاد نباشد گرفتن خسار«شیرازي نیز معتقدند: 

خسارت دیرکرد در صورتی که فاصله زمانی و تورم خیلی زیاد باشد به طوري که پـرداختن مبلـغ مزبـور عرفـاً اداي     
در هر حال به نظر ایشـان ایـن مسـئله از مسـائل مسـتحدثه      » شود باید به حساب امروز بپردازد.میندین محسوب 

اهللا بهجت نیز حکـم بـه لـزوم جبـران کـاهش ارزش پـول        ي کاغذي و اعتباري است. آیتها باشد و از آثار پولمی
بـه  «اهللا صافی گلپایگانی هم چنین نظر دارد که:  کرده، ولی به صورت احتیاط مصالحه را مطلوب شمرده است. آیت

ا اشتغال ذمـه بـه آن   طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد، ی
ي داین، بدهکار مسامحه یـا  به طور نقد باشد و به عبارت اخري، بدهی مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبه

ها و تغییر قدرت خرید مالیت و قدرت خریـد آن زایـد از متعـارف و بـه      تأخیر در اداء نماید و با افزایش شاخص قیمت
ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شود و بدهکار به نسبت ضرر مـذکور کـه    نحو غیر متسامح فیه کاهش یابد،

چه اگر اسکناس یا چک یا سند کسی را عـدواناً   گردد. چناناز دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده ضامن می
ت   نگه دارد تا مالیت آن کاهش یابد ضامن نقصان مالیت و ضرر وارد بر صاحب اسکناس خواهـد بـود. ن   قصـان مالیـ

اعتباري اسکناس، عرفاً ضرر و موجب ضمان است و این به خالف این است که اسکناس در ذمـه در اثنـاي مـدت    
مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرّف خودش ترقّـی یـا   

» این است که اسکناس پیش خودش تنزل پیدا کـرده اسـت.   تنزّل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست و مثل
از آنجا که پول رایـج هـر عصـر و    «اهللا حسین نوري همدانی هم به معیار کاهش ارزش پول توجه داشته است:  آیت

هاي مختلف بین کاالها و خدمات است و اساسـاً فلسـفه وجـودي پـول نیـز از       ها و بیانگر نسبت زمان، مبین ارزش
هـا و   گیرد، لذا به نظر حقیر الزم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضـمانات، ارزش أت میهمین اصل نش

شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیـاوریم تـا راه توجـه    هاي مختلف متفاوت می قدرت خریدها که در زمان
ه تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیـه  له مسدود سازیم. البت علیه و مضمون ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی

    1»باید با نظر متخصص باشد.
  طبق تفسیر فوق از خسارت دیرکرد، اصل بر جبران خسارت است و عدم جبران خسارت نیاز به دلیل دارد. 

                                                           
؛ همچنین فاطمه فهیمـی،  1385بهار  8، خسارت تأخیر تأدیه، مجله فقه و حقوق، شماره عباس، موسویانر. ك:   .1

  . 159-151کتاب حقوق مالی زن، انتشارات دانشگاه قم، صص 
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  دلیل دوم: قاعده الضرر
از دالیل تـوجیهی   غیر از دلیل لزوم اداي کامل دین، لزوم جبران ضرر طلبکار بر اساس قاعده الضرر نیز

در شرایط تورمی، زمانی که مدیون، پرداخت بدهی که  این تأدیه است. توضیحجواز دریافت خسارت تأخیر
شـود و ایـن از   اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسـته مـی  خود را به تعویق می

موجبـات ایـن    نقض عهـد تأخیر در پرداخت و آید و از آنجا که مدیون با دیدگاه عرف ضرر به حساب می
و چون دایـن راضـی بـه ایـن ضـرر نیسـت، بـه         ضرر مستند به اوستضرر را فراهم کرده، از دید عرف 

مقتضاي قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود. در واقع حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از 
ت اعتبـاري اسـکناس،    کاهش ارزش آن، حکم به ضرري است که در اسال م نفی شده است. نقصان مالیـ

توان ایـن اسـتدالل را   عرفاً ضرر است و موجب ضمان است. با توجه به نقض سازندگی قاعده الضرر می
  استدالل مناسبی دانست. 

  طبق دلیل فوق، اصل بر جبران خسارت است و عدم جبران خسارت نیاز به دلیل دارد. 
  

  یر در حکم وضعیدلیل سوم: عدم شرطیت تقص
ي احکام وضعی قرار دارد که وجود تمکن یا عدم قدرت براي پرداخت یا تقصـیر و   خسارت تأخیر در زمره

باشد. پس قید تمکن داین یا لزوم احراز تقصیر دایـن، در واقـع خـروج از     ها مطرح نمی عدم تقصیر در آن
در مـورد چـک    کـه  چنانحذف گردد آن است که این قید  اصول حقوقی و غیر قابل دفاع است و صحیح

بالمحل و پرداخت مهریه به نرخ روز و خسارات تأخیر در قراردادهاي بانکی و دیات چنین عمل گردیـده  
ي تأخیر تأدیه، محـل   است و تمکن یا عدم تمکن مدیون و تقصیر یا عدم تقصیر وي تأثیري در محاسبه

  بحثی ندارد. 
  و عدم جبران خسارت نیاز به دلیل دارد.  طبق دلیل فوق اصل بر جبران خسارت است

  
  دلیل چهارم: اصل تساوي اشخاص در برابر قانون وعدم تبعیض

  
وضع قانون خاص (در کنار توجـه بـه فلسـفه وضـع قـانون عـامِ        دلیل پنجم: توجه به فلسفه

  خسارت دیرکرد)
جلوگیري از به منظور  دهدماهه براي اعطاي دین می 18ه یا شرکتی دولتی مهلت مؤسسوقتی قانون به 

است. طبق این هدف منع توقیـف امـوال و اعطـاي مهلـت بـه      هاي دولتی  اختالل در امور جاري سازمان
  باشد. الجمع با امکان دریافت خسارت دیرکرد نمی مدیون مانعه

  
  دلیل ششم: اصل در مقام بیان بودن (کشف منظور و اراده مقنن از سکوت متن خود قانون) 

توقیف اموال دولتی درمهلت یک سال و نیم که براي پرداخت محکوم بـه دولـت داده اسـت،    قانون منع 
هاي دولتی را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نکرده است. انتظار بر این بـود   ها و سازمان وزارتخانه

قیف امـوال  در صورت قصد مبنی بر عدم امکان اخذ خسارت دیرکرد به مانند قانون منع تو گذار قانونکه 
اي دیـده   کـرد، حـال کـه چنـین اشـاره     ها به صراحت به عدم تعلق خسارت دیرکرد اشاره مـی  شهرداري
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ـ  حقـوق اي از  علیه دولتی مکلف به پرداخت زیان دولتی است. در ایـن رابطـه عـده    شود محکوم نمی ان دان
هـا و   نون بـه همـه پرسـش   انتظار داشت تا در متن قـا  گذار قانونحقیقت این است که نباید از «معتقدند: 

به روشـنی   گذار قانونها پاسخ دهد، اگر چنین بود، چه نیازي به تفسیر قانون بود؟ به گمان نگارنده،  ابهام
هاي دولتی مکلف به پرداخت محکوم به نباشند، آیا معافیـت   مقرر داشته که در دورانی مشخص، سازمان

داخت زیان دیرکرد نیست؟ این نکته اگر چـه در مـتن   ها از پرداخت اصل دین، به معناي معافیت از پر آن
پاسخ به این پرسش آنقدر بدیهی اسـت   1»قانون نیامده اما با تفسیر قانون به روشنی قابل دستیابی است.

که فقط باید اشاره کرد، کدام مقنن در تعیین اراده باطنی خود، موضوعی بسیار مهم را موکـول بـه نظـام    
انگیز است! از سوي دیگر اگر واقعاً معافیت از پرداخت اصل دین به معنـاي  شه برنماید، که مناقتفسیر می

هـا   معافیت از پرداخت زیان دیرکرد به عنوان فرع آن بود چرا مقنن در قانون منع توقیف اموال شهرداري
  مبادرت به تصریح حکم عدم تعلق خسارت دیر کرد نمود؟!

  
  دلیل هفتم: تبعیت اصل از فرع

تقدند معافیت از پرداخت اصل دین از سوي متعهد به معناي معافیت از پرداخت زیان اي مع عده
ها و  دیرکرد به عنوان فرع آن خواهد بود و چون قانون منع توقیف اموال دولتی، این سازمان

، بنابراین به مالزمه، خسارت دیر کرد نیز  پرداخت اصل دین معاف نموده ازهاي دولتی را  وزارتخانه
هاي دولتی  گذار به سازمان آید تجویز قانونگیرد. اما در مقابل آن چه به نظر میآن تعلق نمی به

ها ملزم و مکلف به پرداخت دین خود  نیست بلکه آن» معافیت از پرداخت اصل دین«مبنی بر 
. مطالعه دقیق ماده واحده اصل بر پرداخت دین است نه عدم پرداخت دینهستند؛ به عبارتی دیگر 

این  15/8/1365قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 
ها و مؤسسات دولتی که درآمد و  وزارتخانه«کند. به موجب این ماده واحده: برداشت را تأیید می

 گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در موردها در بودجه کل کشور منظور می مخارج آن
ها و  االجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجراي احکام دادگاه  ها و اوراق الزم احکام قطعی دادگاه

سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب 
تأمین از  سال قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان

که مالحظه گردید  چنان...» هاي قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند  محل
اصل بر لزوم پرداخت دین است و در مورد اعطاي مهلت نیز به هیچ وجه اصل بر عدم پرداخت 

ه هاي دولتی است. ب نیست بلکه اعطاي مهلت براي جلوگیري از اختالل در امور جاري سازمان
همین دلیل در صورت وجود و تأمین و تخصیص اعتبار در ردیف پرداخت دیون و تعهدات باید این 

تواند از این مهلت استفاده نماید و سخنانی مبنی بر دین پرداخت گردد و سازمان دولتی مدیون نمی
م تغییر تاریخ سررسید دین، از عجایب حقوقی مطرح شده توسط برخی دکترین است که تحول نظا

گذار چشم به  کند که قانونها ما را از این امر خرسند می حقوقی را در پی خواهد داشت! این برداشت
تفسیر دکترین براي رفع ابهامات اساسی اندوخته است؛ چرا که با چنین تفسیرهایی نظام منطقی 

  آمیزد!حقوق درهم می
                                                           

 . 32، ص 1394، آبان 96رسه حقوق، شماره میر شکاري، دکتر عباس، تأثیر أجل قانونی بر زیان دیرکرد، مد  .1
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ن (عدم امکان تسري امور دلیل هشتم: خالف اصل بودن اعطاي مهلت قانونی براي پرداخت دی
  استثنایی)

ها در خصوص عـدم تعلـق خسـارت     گیري از قانون منع توقیف اموال شهرداري مخالفین معتقد به مالك
الـذکر اصـل بـر پرداخـت      دیرکرد در مهلت قانونی هستند. در این رابطه باید گفت طبق استدالالت فـوق 

بـه   کـه  چنـان استثنایی و خالف اصـل اسـت.   خسارت دیر کرد است و عدم تعلق خسارت دیر کرد امري 
گیري و تسري به موارد مشکوك نیستند و باید به همـان   خوبی مشخص است، امور استثنایی قابل مالك

 ها و مؤسسات دولتی را به اموال موارد مصرح اکتفا شود. به همین علت قانون منع توقیف اموال وزارتخانه
وي دیگر اصل نیز در قانون فوق بر اداي دین بدون مهلت است اند و از س ي دولتی تسري ندادهها شرکت

در همه موارد یـک سـال و   که  این گیرد آن هم نهو در موارد عدم تأمین اعتبار اعطاي مهلت صورت می
بودجه الزم تأمین گـردد بایـد دیـن    آن نیم باشد بلکه این مهلت، سقف مهلت تعیینی است و اگر قبل از 

ابتدا بر روي قاعده و امر خالف قاعـده کـه از    دهندگان خت گردد. بهتر بود نظرسازمان دولتی مزبور پردا
هایی همچون روش  اصول مسلم روش تحقیق حقوقی است و اساتیدي همچون دکتر لنگرودي در کتاب

  کردند تا اصول فقه را در جاي خود به کار برند. تحقیق خود به آن اشاره دارد، کار می
  

  ها و مؤسسات دولتی در اصل پرداخت اداي دین و تبعا فرع آن تخانهدلیل نهم: تقصیر وزار
ات دولتی مربوط به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. در خصوص مؤسسها و  تعهدات و دیون وزارتخانه

اي و لزوم بیمه در صورت عدم امکان جبران خسارت  وقایع حقوقی و خسارات که با توجه به مقررات بیمه
باید در این رابطه متحمل زیان  دیده زیانولتی محرز و مسلم است و مشخص نیست چرا ه دمؤسستقصیر 

عدم امکان مطالبه خسارت قرار بگیرد. در مورد اعمال حقوقی و به نحو خاص عقود و قراردادها، مؤسسه 
بـه موضـوع   بینی نمایند و بعد از تأمین بودجـه نسـبت    ها ابتدا باید بودجه الزم را پیش دولتی و وزارتخانه

گردد. بنابراین وقتی نسبت به عـدم پرداخـت   اقدام نمایند و عدم عمل به نحو مذکور تقصیر بارز تلقی می
اصل دین، تقصیر وجود دارد، تأخیر ایجاد شده در پرداخت هم داراي عنصر تقصیر است و اعطاي مهلـت  

ت. تقریب بـه ذهـن موضـوع را    براي پرداخت، به علت عدم اختالل در امور جاري سازمان اس گذار قانون
توان در مورد دیات جستجو نمود که حتی در موارد عمد مهلت یک ساله را به متعهـد بـراي پرداخـت    می

شود کـه بعـد از   مگر میکه  این دهد و این امر منعی با پرداخت دیه به نرخ روز ندارد. ضمندین خود می
خسارت تأخیر تأدیه تعلـق بگیـرد، امـا بعـد از      سررسید پرداخت دین تا هنگام صدور رأي قطعی به دین،

حکم قطعی این خسارت تأخیر به مدت حداکثر یک سال و نیم در شـرایط خـاص قطـع گـردد و مجـدداً      
برقرار شود؟! همین نامأنوس بودن این انقطاع خالف اصل بودن معافیت از پرداخـت خسـارت دیرکـرد را    

گیـري در خصـوص موضـوع از اشـتباهات      د داشت و مالكنماید که حتماً نیاز به تصریح خواهاثبات می
  استداللی خواهد بود. 

  
  دلیل دهم: تالی فاسد نظر مخالف

بنا به نظري عقل یکی از منابع حقوق و احکام شرع تلقی شده چه این دلیل را دلیل مستقل بدانیم و چه 
تـوان در عمـل   رکـرد را مـی  ي عدم تعلق خسارت دیندانیم، با کمی تأمل در موضوع، خطر کاربرد نظریه
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ات در عمـل  مؤسسـ چنین تفسیرهاي موسعی از قوانین موجب جري شـدن  که  این مشاهده نمود. توضیح
گـردد و  هـاي خـود مـی    و طـرح  بنـدي  هاي الزم در بودجه بینی نکردن به تعهدات مالی خود و عدم پیش

  د. تساهل و تسامح در امور سازمانی و مدیریت مجموعه را پدید خواهد آور
  

  گیري نتیجه
ه یا سازمان دولتی، باشد در مهلت تعیین شـده در قـانون   مؤسساگر متعهد به پرداخت دینی، وزارتخانه یا 

گیـرد. دالیـل ایـن نظـر عبارتنـد از: رد      به این دین، خسارت دیر کرد تعلق مـی  ،منع توقیف اموال دولتی
ین فلسفه وضع خود زیـان دیرکـرد کـه بـه     مبنایی دلیل اول و تعیین مبناي دیگر بر خسارت دیرکرد (تعی

صورت جبران کاهش ارزش پول است)؛ قاعده الضرر درصورتی که نقش سازندگی قاعده مـذکور مـورد   
پذیرش قرار گیرد؛ عدم شرطیت تقصیر در حکم وضعی براي تحقق استحقاق جبران زیان دیرکرد؛ اصـل  

نباید میان طلبکـاران از امـوال دولتـی بـا      تساوي اشخاص در برابر قانون وعدم تبعیض، بدین ترتیب که
اموال اشخاص خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد و به فرض تقنین این تفاوت، این امري ناصواب خواهد 

جلوگیري  وضع قانون خاص در خصوص اعطاي مهلت قانونی پرداخت دین مبنی بر بود؛ توجه به فلسفه
ي وضع قانون عامِ خسارت دیرکرد)؛ در کنار توجه به فلسفه( هاي دولتی از اختالل در امور جاري سازمان

اصل در مقام بیان بودن (کشف منظور و اراده مقنن از سکوت متن خود قانون در خصوص معافیت نسبت 
به خسارت دیرکرد)؛ تبعیت اصل از فرع بـر ایـن اسـاس کـه تحقـق تقصـیر در پرداخـت اصـل موجـب          

گردد؛ خالف اصـل بـودن اعطـاي مهلـت قـانونی بـراي       ونی میاستصحاب این تقصیر حتی در تأخیر قان
ات دولتـی در عـدم   مؤسسـ هـا و   پرداخت دین (عدم امکان تسري در امور اسـتثنایی)؛ تقصـیر وزارتخانـه   

پرداخت اصل دین در سر موعد و تبعاً فرع آن و در نهایت تالی فاسد نظر مخـالفین از مرجحـات نظریـه    
  ر قانونی است. تعلق خسارت دیرکرد در مهلت مقر
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  1n ابوالفضل مرتضوي 
  

  هیأت تخصصی اداري و استخدامی دیوان عدالت اداري  106رأي شماره  :اول
 :این مبحث شامل چهار جزء است

م  م و قسمت سو ل، قسمت دومه، قسمت او مقد  
  

  مقدمه
راتی گفته می نامه آیین مقامات صالحیتدار مانند وزیر یا هیأت وزیـران وضـع و بـه    توسط شود که به مقرّ

در  شود. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خـواه موقع اجرا گذاشته می
مواردي باشد که مسبوق به تصویب و وضع قانونی نباشد. (اصل یکصد و سـی و هشـتم قـانون اساسـی     

  جمهوري اسالمی ایران)
نامه در جایی که مخالف یا مغایر قانون است تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. و توسط هیأت آیین

د و هفتادم قانون اساسی جمهوري اسـالمی  باشد. (اصل یکصعمومی دیوان عدالت اداري قابل ابطال می
  ایران)

  
  قسمت اول
) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، درخصوص تعیـین حـدود   12ة (ماد) 1مطابق بند (

مـات و اعترضـات      «صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري،   رسـیدگی بـه شـکایات، تظلّ
رات دولتـی و شـهرداي     امهن آییناشخاص حقیقی یا حقوقی از  هـا و مؤسسـات    ها و سایر نظامـات و مقـرّ

رات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قـانون و یـا عـدم صـالحیت     عمومی غیر دولتی در مواردي که مقرّ
رات یـا خـودداري از     مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجراي قوانین و مقـرّ

در صـالحیت هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت       »شود. یفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میانجام وظا
  باشد. اداري می

اموري که مطابق قـانون در  «) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 84مطابق مادة (  
صی مرکّب از حداقلّ پانزده  صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت نفـر از قضـات   هاي تخص

                                                           
n .وکیل دادگستري  
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م اعضـا اسـت کـه بـه      شود. رسمیت جلسات هیأتدیوان ارجاع می صی منوط به حضور دو سو هاي تخص
  کنند: ترتیب زیر عمل می

صی بر رد شکایت باشد، رأي بـه رد   )...... ب )الف در صورتی که نظر سه چهارم اعضاي هیأت تخص
خ صدور، از سوي رئیس دیوان یا ده نفر از قضات کند. این رأي ظرف بیست روز از تاریشکایت صادر می

در صورت مورد اعتراض قرار گرفتن رأي، پرونده در هیأت عمومی مطرح  »دیوان قابل اعتراض است ... .
خاذ تصمیم می   شود. و اتّ

  
  قسمت دوم

ستري وکال و کارگشایان دادگ«) قانون تشکیل صندوق حمایت وکال وکارگشایان دادگستري 1برابر مادة (
رات این قانون از طریق بیمۀ اجباري در برابر اثرات ناشـی از    فـوت و  کـار افتـادگی  و از  پیـري طبق مقرّ

  »شوند.حمایت می
بنابراین وظیفۀ صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستري، حمایت وکال وکارگشایان دادگسـتري  

  برابر اثرات ناشی از:  در
  پیري  .1
  ازکار افتادگی  .2
  باشد.  میفوت   .3

شـود،  هاي پرداختی وکال و کارگشایان دادگستري تأمین مـی  سرمایۀ صندوق که از طریق حق بیمه
نامـه و چـه   چه با تصـویب آیـین   ،صرفاً باید در موارد مذکور هزینه شود. هزینه کردن از سرمایۀ صندوق

رد. مـثالً صـندوق حـق نـدارد از     ) قانون ندا1نامه در غیر موارد ثالثۀ مزبور، سازگاري با مادة (بدون آیین
هاي وکالي دادگستري را بپردازد. یا مبلغی به تـأمین   سرمایۀ خود هزینۀ ساخت ساختمان یکی از کانون

  العالج اختصاص دهد.  درمان یا هزینۀ پرستاري از بیماران صعب
شده وکانون وکال نرخ بیمه و ترتیب پرداخت حقّ بیمه از طرف بیمه «) قانون اخیرالذکر 8برابر مادة (

اي است کـه بـه    نامه برداري از وجوه صندوق طبق آیینو شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوة بهره
  . »وسیلۀ وزارت دادگستري تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ب باید نحوة بهره آیین مـوارد  برداري از وجوه صندوق را صرفاً در جهت تأمین هزینۀ نامۀ مصو
گونه که  ) قانون صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستري تعیین کند و همان1مندرج در مادة (

نامۀ تصویب شده، به صندوق اختیار دهد مثالً مبلغـی در یـک   در پاراگراف فوق بیان شد، اگر آیین
ن به رؤساي کانون مرتبه یا در زمان نامـه  . این آیـین  هاي وکالي دادگستري بپردازد یا ... هاي معی

) قانون صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستري بوده وقابل ابطال در 1مغایر و مخالف مادة (
  دیوان عدالت اداري است. 

%) مبلغ فـوق  40تواند حد اکثر تا ( صندوق می« ) آیین نامۀ مذکور و تبصرة آن قید شده است17در مادة (
ن وکالي دادگستري محلّ به عنوان تسهیالت ساخت یا خریـد محـلّ   خود را با تصویب هیأت مدیرة کانو

سـال   3هاي کشور در اختیار وکالي دادگستري کـه حـداقلّ   سکونت یا دفتر طبق شرایط مورد عمل بانک
  ». سابقۀ وکالت و پرداخت حقّ بیمه داشته باشند قرار دهد
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شود که اگر در یکی از ازآن مستفاد می) به این بیان قابل توضیح و تفسیر است و این معنی 17مادة (
) سه سال از تاریخ صدور پروانۀ وکالتش سپري شـده باشـد و بخواهـد    3ها وکیلی که حداقلّ ( شهرستان

براي خود محلّ سکونت یا دفتر بسازد یا بخرد و هیأت مدیرة کانون وکالي دادگستري محـلّ اشـتغالش   
ان دادگستري هزینه ساخت و ساز یـا خریـد مـذکور را    تصویب نماید که صندوق حمایت وکال و کارگشای

بۀ کانون وکالي دادگستري محلّ می باشد. (سیاق عبـارت دالّ بـر   بپردازد، صندوق مکلّف به اجراي مصو
باشد، ) مربوط به میزان مبلغ پرداختی صندوق می17مندرج در صدر مادة ( »تواندمی«این است که کلمۀ 

  ت یا عدم پرداخت آن). نه اختیار صندوق در پرداخ
اگر صندوق حمایت وکالي دادگستري مبلغ هزینۀ ساخت یا خرید مذکور را طبق شرایط مورد عمـل  

ی  با توجه به تعدد انواع بانک ـ  هاي کشور بپردازد بانک هاي کشور و شرایط متفاوت و مغایر هر بانک حتّ
%) سـرمایۀ  40و ایـن مبلـغ نبایـد از (   ـ معلـوم اسـت.    هر شعبۀ یک بانک، چگونگی تعیین شرایط هم نـا 

عمـل   نامـه  آیـین خـالف   ـ  ریال 000/000/000/600/2درحال حاضر زائد بر مبلغ  ـ  صندوق بیشتر باشد
هاي این وکیل محتـرم یـا    %) سرمایۀ صندوق صرف هزینۀ خرید یا خرید40نکرده است. و نیز اگر تمام (

  ي متقاضیان بعدي مبلغی باقی نماند هم حرجی نیست!! چند نفر از وکالي داراي شرایط الزم، شده و برا
  

  قسمت سوم
) قـانون تشـکیل صـندوق حمایـت وکـال و      8نامۀ اجرایی مـادة ( ) آیین17دادخواست ابطال تبصرة مادة (

کارگشایان دادگستري که به طرفیت هیأت وزیران به دیوان عدالت اداري تقدیم شـده اسـت، بـه هیـأت     
صی اداري و است ثبت شده است.  994/92خدامی دیوان عدالت اداري ارجاع شده و به کالسۀ هـ ع/تخص  

  تنظیم شده است، آمده است:  1393مهر  5که گزارش آن در تاریخ  106در گردشکار دادنامۀ شماره 
قـانون تشـکیل صـندوق حمایـت وکـال و کارگشـایان        8عنـه: در مـاده   خالصه مدافعات مشـتکی «

وه بر نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از سوي بیمه شـده و کـانون وکـال و    عال 1355دادگستري مصوب 
بـرداري از وجـوه   نامه تعیین خواهد شد، نحـوه بهـره  به موجب آیینکه  آن شرایط استفاده از مزایا و میزان

چـه درجهـت حمایـت بازنشسـتگان،      آن ها و هر ها و پاداش صندوق نیز(یعنی چگونگی پرداخت مستمري
هـاي زیـارت عتبـات مـدیران داخلـی       دگان و بازماندگان قابل هزینه کردن است، نه مثالً هزینهازکار افتا
حسب تجویز یـاد شـده   که  این نامه باید تعیین گردد، کماهاي وکال و یا ......) به موجب همین آیین کانون

بـرداري از  بهره هاي نامه مورد اعتراض یکی از شیوهو به موجب آیین 1377هیأت محترم وزیران در سال
% مبلغ یادشده براي وکال بـه عنـوان   40آن دراختیار قراردادن حداکثر  17وجوه صندوق را بر اساس ماده 

باشد، بنابراین اعتراض ها می تسهیالت ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط معمول به بانک
  »باشد.وارده مخدوش می

باشد. گفته شـده  به مطلوب بوده و خالف منطق می این نحوة بیان، تحصیل حاصل یا مصادره
تصویب کرده است خالف قـانون اسـت و عمـل بـه آن نیـز      که هیأت وزیران  17(تبصره ماده  بود

  خالف قانون). 
(چون تبصره مذکور را هیأت وزیران تصویب کرده است، پس صحیح است و اعتـراض   اند جواب داده
  مخدوش.)!!!! 
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اقلّ هفت نفر قاضی ذیل آن را امضا کردهرأي هیأت تخصة  صی اداري و استخدامی که حداند (بند ب ماد
  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري) چنین است:  84
صی اداري و استخدامی: در خصوص شکایت آقاي ابوالفضل به طرفیت هیأت وزیـران  « رأي هیأت تخص

قـانون تشـکیل صـندوق حمایـت وکـال و       8نامـه اجرایـی مـاده    آیـین  17به خواسته ابطال تبصره ماده 
ن به حمایت وکال و کارگشایان دادگستري از طریق بیمه ی که کارگشایان دادگستري از آنجای تصریح مقنّ

نافی حمایت وکال وکار گشایان دادگستري  ،اجباري در برابر اثرات ناشی از پیري و از کار افتادگی و فوت
 8طبق مـاده   گذار قانونباشد، (مثالً خرج عروسی دختر وکیل؟!!! ...) و به همین خاطر نمی در سایر موارد

نامه کرده است و هیأت وزیران برداري از وجوه صندوق را موکول به تصویب آیینقانون مذکور نحوه بهره
یـار قـرار دادن حـد    برداري از وجوه صندوق را در اختهاي بهره در چارچوب اختیارات قانونی یکی از شیوه

) توجه نشده 17% با تصویب هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري (به کلمه محل در متن مادة (40اکثر 
صـی   است!!!) به عنوان تسهیالت ساخت خرید محل سکونت و دفتر قرار داده است، بنابراین هیأت تخص

خواسته را واجد شرایط ابطال تشـخیص  موضوع  نامه آیین 17اداري و استخدامی به اتفاق آرا تبصره ماده 
قانون تشـکیالت   84دارد رأي صادره در راستاي بند ب ماده نداده و رأي به رد شکایت صادر و اعالم می

دادرسی دیوان عدالت اداري ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، از سوي رئیس محترم دیوان و یـا ده  و آیین 
  »باشد.می نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض

اند و چنین قیدي در تعریف  تعریف شده »محترم«در این دادنامه، رئیس دیوان و ده نفر قاضی با قید 
  دو شخصیت دیگر؛ شاکی: ابوالفضل و طرف شکایت: هیأت وزیران، وجود ندارد!!!

هی تأسف بار، تعجبدقّتی و بیاین بی آور است. انگیز و حیرتتوج  
) قانون تشکیالت و آیـین  91هیأت عمومی مطرح نشده است که مشمول مادة ( گرچه این پرونده در

ر می شود که ریاست محتـرم دیـوان عـدالت اداري بتوانـد بـا      دادرسی دیوان عدالت اداري باشد ولی تصو
استفاده از وحدت مالك مادة مذکور موضوع را در هیأت عمومی مطرح کنـد، تـا اشـتباه صـورت گرفتـه      

  برطرف گردد. 
  

  کشور عالی دیوان 5شعبه  9309978716700897رأي شماره  :دوم
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار به استناد ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی 

نفـر از کشـاورزان    60موقوفه، دعوایی به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال اراضـی مزروعـی (نسـق) علیـه     
باشـد.  وکیـل خوانـدگان مـی    ،(الف)اي قره طوره در دادگاه عمومی شهرستان بیجار مطرح کرده است. روست

  دارند. حکم ابطال اسناد موضوع دعوا صادر شده است.  (ع)تعدادي از خواندگان وکیل دیگري به نام 
نظـر  یـد شـعبه پـنجم دادگـاه تجد    17/10/1393مورخ  9309978716700897به شرح مفاد دادنامه شماره 

مورخ  9209978723600174نسبت به دادنامه شماره  (الف)نظرخواهی  تجدیدوص درخصاستان کردستان؛ اوالً 
دادرسـی  قـانون آیـین   357و مـاده   335و مفهـوم بنـد الـف مـاده      84ماده  4به استناد بند  23/3/1392

مایـد. ثانیـاً درخصـوص    ننظرخواهی صادر مـی  هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، قرار رد تجدید دادگاه
ضـمن نقـض دادنامـه    الـذکر  قـانون صـدر   359و  358به استناد مـواد   (ع)نظرخواهی  دادخواست تجدید

  نماید. ، پرونده را جهت رسیدگی با نمایندگی اداره اوقاف اعاده مینظرخواسته تجدید
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  شده است. کشور ارجاع  عالی دیوان 5نسبت به دادنامه مذکور به شعبه  (الف)خواهی  فرجام
نظر استان کردسـتان، حکـم   در دادگاه تجدید (الف)با صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی که  این با وجود

کشـور در دادنامـه شــماره    عــالی دیـوان  5بطـالن اسـناد مـوکلین او قطعیــت پیـدا کـرده اســت، شـعبه       
  چنین رأي داده است:  9409970908900232

خواسته) به هر حال راجع بـه   نظر کردستان (رأي فرجام گاه تجدیدکه حکم صادره از داد با عنایت به این«
نقض دادنامه بدوي به علت ایراد شکلی در رسیدگی بوده و پرونده براي ادامه رسیدگی به دادگـاه بـدوي   
اعاده شده و در جریان رسیدگی بدوي قرار دارد و هنوز حکمی از دادگاه بدوي صـادر نشـده اسـت؛ لـذا     

  »شود.مل آمده، فاقد مجوز قانونی بوده و رد میخواهی به ع فرجام
هـاي عمـومی و    ) قانون آیـین دادرسـی دادگـاه   398که مطابق بند (ب) ماده ( با توجه به این

باشد؛ هاي قابل رسیدگی فرجامی نمی خواهی از جملۀ قرار انقالب در امور مدنی، قرار رد تجدیدنظر
خواهی را به آن علت قبول  شد، اگر فرجاموارد نمی عالی کشور ایرادي دیوان 5لذا بر قاضی شعبه 

  کرد. نمی
م است با این رأي غیرچه  آن لکن کشور، کـه ناشـی از عـدم دقـت      عالی دیوانقابل توجیه شعبۀ مسلّ

به تفکیک دو گروه از خواندگان در رأي دادگاه تجدیدنظر بوده است، قطعیت کننده  قضات شعبه رسیدگی
گردد و زنـدگی  نفر از کشاورزان روستاي قره طوره مسجل می 60(نسق) حدود  حکم ابطال سند مالکیت

شان را با صـادر شـدن ایـن رأي خـالف قـانون از دسـت       شان که تنها وسیله امرار معاشها و خانواده آن
  دهند پایمال، مضمحل و نابود خواهد شد.  می
  
  



  
 

 

77 

  
  
 
 
 
  
  

  1n رضا مقصودي
  

  مقدمه
 نظـر  در آن اعضـاي  عمـل  کـه  گروهند سه مشخص طور به اجتماع مختلف طبقات میان در و جامعه در

 و روحـانیون، وکـال  : از عبارتند مشخص طبقۀ سه این. کندمی سرایت اعضا دیگر به و یافته تعمیم مردم
 . قضات

 بـا  اجتمـاع  نظـر  مـذکور، در  دسته سه از عضو هر اعمال قبح و حسن که یابیم درمی تأمل اندکی با  
 . گردد می اعضاء همه به نسبت قضاوت و ذهنیت نوعی وموجب شده اجهمو عموم وصف
 بـه  و نوشـته  دیگـران  پـاي  بـه  را عضو یک گناه ،جامعه عرفی نگاه چرا؟ است چنین چرا راستی به  

 در مـؤثر  ،یکی رفتار سوء یا حسن از مردم قضاوت و برداشت چرا؟ راند می چوب یک به را همه اصطالح
 ؟است نداشتهها  آن از شناختی و برخورد هرگز که است اییاعض دیگر به نسبت ذهنیت
 وجـود اي  هویـژ  خصوصـیات  و صـفات ، مذکور طبقات اجتماعی رسالت و ماهیت، تعریف در تردید بی
 موضوع دلیل به حاضر پدیده تحلیل در. است آورده پدید مردم نظر در را تمایزي چنین موجبات که داشته
 دو از فـارغ » اجتماع در دادگستري وکیل نقش و جایگاه« پیرامون است تحلیلی و بررسی که نوشتار این
 جامعـه  انتظـار  و تلقـی  بـا  را آن نسـبت  و پرداختـه  وکالـت  حرفـه  ذاتی خصایل و صفات به، دیگر گروه
 . سنجیم می

  : وکالت حرفۀ تمایز جهات و دالیل
 
 اجتماعی رسالت با فردي حیات وحدت .1

 بازشناسی و تفکیک که خورده گرهاي  گونه به وي اجتماعی رسالت با دادگستري وکیل فردي زندگی
 تکفـل ، عدالت اجراي و حق دراحقاق وکیل انکار قابل غیر و مؤثر نقش. است دشوار یکدیگر از آن
 اجـراي  حسـن  بـر  نظـارت ، مظلوم یاري و خاص، دستگیري نحو به حق از ودفاع عموماً دفاع حق

. است گشته مشاغل باقی از حرفه این ممیز فصل که شده عجین وکالت ماهیت با قدري به، قوانین
، نفـس  بـا  مبـارزه  چـون  عالئمـی  و صـفات  انتظـار  فاخر طبقۀ این از جامعه نیز مناسبت همین به

 صفات و اخالقی فضایل و سجایا، انسانی نفس، کرامت طبع، عزت مناعت، اخالق مکارم برجستگی
                                                           

n .وکیل دادگستري  
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 بـه   بـودن  غرضـی، عـارف    شتکار، شهامت، رازداري، بـی پاکدامنی، پ ،حلم، تقوي: اي نظیر محموده
صاف که داشته را قوانین به احاطه و عصر معلومات  خطیر رسالت ایفاي براي را صفاتی چنین به اتّ
 بـا  انتظـامی  تخلفـات  بـه  رسیدگی در که است جهت همین به. داند می الزم شرط وکیل اجتماعی
 شـأن  بـا  تعـارض  در ولی نشده تعریف آن رايب مشخصی مصداق و عنوان که مواجهیم مصادیقی
 تمثیلی که اعمال قبیل این. برند می نام» وکالت شئون خالف اعمال« نام با آن از و باشد می وکالت
ي قابل حصري نه و بوده  و منزلـت  از را عـرف  شـناخت  و تلقـی  کـه  است رفتاريگونه  هر به تسرّ

  . سازد دار خدشه وکالت جایگاه
 
 وکالت خاستگاه و پیدایش فلسفۀ .2
 نظـر  صـرف  خـود  اختالفـات  حـل  جهـت  زور اسـتعمال  از افراد که آمده پدید زمانی از وکالت فن
 . اند  کرده

 پرهیزکاري که است نجیب اندازه  همان و قضاوت که است قدیم قدر همان وکالت«: گوید می آگسو
 ».عدالت که الزمست وجودش قدر همان و تقوي و

»Patieuis«  و»Clieuts «در دفـاع  وظیفـه  که شدمی  اطالق مردم متمایز دسته دو به قدیم رم در 
  معنـی  بـه  وکیـل  کـه  شدند به نام پیدا اشخاصی زمان این از پس کمی. داشتند به عهده را محاکم برابر
 بـا  بعـداً . شـد مـی  اسـتمداد هـا   آن از خطر مواقع در که بودند خبیري و مطلع دوستان بلکه نبودند؛ امروزه
راترها« شد، طبقه پیدا دسته این افراد وظایف در که تبدیالتی و یراتتغی  از غالبـاً هـا   . آنآمـد  وجود به» اُ
 نطق قوه با قضات مقابل در و داشتند اطالع  حقوق و خطابه فن از که بودند دعوي اصحاب دوستان میان
 نمایندگان که» Procuirator Cognifa« با تشابهی و اشتراك  وجه هیچ و نمودند می حق بیان، احقاق و

راتر« از. نداشتند بودند دادرسیآیین  مخصوص تشریفات  رعایت جهت دعوي اصحاب راتر« تا» دوست اُ  اُ
  عمـل  ایـن که  این از قبل. شد برداشته امپراطوري دوره اواخر در هم آن که نبود  بیش قدم یک»اي  حرفه
 مقابـل  در بـود  دعـوي   اصـحاب  دوسـتان  از معموالً که اراتر اما آمد میان به»پاداش«صحبت شود انجام
 بـود  کـرده  مراجعـه  وي بـه  کـه   شخصی گرفت، بلکه نمی معینی و مقدر مزد و اجر خویش کار و زحمت
 یـا  »پـرارزش «کشـی   پـیش  و هدیه  به صورت را خود شناسی  و حق نگذارده مسکوت را وي از قدردانی
 . نمود می ابراز »باارزشی« الاقل

 اراتـر  بـه  را اي  هدیـه  یـا   کشی پیش نوع هر داده خاتمه کار به این) رومی 550 سال(یا سینس قانون
 چندان نیز رومی 737 سال در اوگوست اقدام. نبود بیش آرزویی مزبور قانون به عمل ولی. ساخت ممنوع
 برابـر  هـار چ معادل اي  جریمه به گرفت می اي  هدیه وکیلی هرگاه اوگوست قانون طبق. نگردید واقع مؤثر
 .1گردید می محکوم بود گرفته که  وجهی
 از منـت  و مـزد  بـی  دسـتگیري  و حمایـت  پایـۀ  بـر  پیـدایش  بدو از وکالت امر بینیم می چه چنان لذا

. بـود  غیرمعمـول  و نامرسوم امري نیز مزد و اجرت مطالبه حتی و گردید تشکیل پناهان بی و ستمدیدگان
 حقـوق  از دفـاع  در سیسیرون هاي خطابه و نماییم توجه باستان نانیو رم و در حرفه این خاستگاه به اگر

                                                           
 از ـــ اقتباس دیبا طباطبایی پاریس، اسداهللا وکالء کانون  رسوم و وکالت شغل به مربوط مقررات مقالۀ: از نقل  .1

 »دوو. ژ« و »پاین«
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 مطالعـه  رفته دست از حقوق احقاق براي را 1خود معروف غار در دموتسن هاي تالش همچنین و موکلین
 . شد خواهیم واقف بیشتر شغل این ذاتی قداست و اهمیت به، نماییم

 نقاشی  ظلم، یک رفع و حق احقاق جهت وي حضور ضرورت و اجتماع در وکیل نقش نمایاندن براي
 : کنیممی توصیف، باشدمی موجود ایتالیا هاي موزه از یکی در که را قدیمی مستعار
وع تابلو، رب این وسط در   ترازویی دیگر دست در. دارد دست در برهنه شمشیر یک و نشسته عدالت النّ
 قلب یک و احشام پول، گلهءهاي   ، کیسهخانه از کوچکیهاي   مجسمه لباسش هاي چین میان در و گرفته
 سـاخته، دیـده   نابینا را چشمانشان ،منافع حرص که دعوي  تابلو، اصحاب طرف دو در. است شده نمایانده

 قانون ةپار پاره اوراق و متعدد قراردادهاي و شده مچاله کاغذهاي  دعوي اصحاب هاي دست در. شوندمی
 ...  گردد می مشاهده آمیز هجوهاي   وشتهن سایر و مدارك و شهود و شده انباشته

 کـه  راچه  آن ارزش ،ترند واقف دیگري شخص هر از خویش منظور به که دعوي  اصحاب خود آیا! مردم بیچاره
 ...   دانند؟دهند، میمی ارائه عدالت ساکت النوع رب به اضطراب کمال با راها  آن و دارند دست در  دالیل عنوان به

 قـبالً  شـخص  این. است نظر بی و موقر که شودمی دیده دیگري متداعیین، مرد و عدالت وعالنّ رب میان اما
 اسـناد  از را هبیهـود  مـدارك  کـرده   سـنگین  و سبک را سنجیده، دالیل راها  آن ارزش و کرده مشاهده را مدارك
 داراي کـه  راچـه   آن و گذاشته شود، کنار واقع تقلب  سوءظن ای تردید مورد ممکن است راچه  آن نموده جدا مفید
 اصـحاب  از یکـی  پاي جلوي در که را کاغذي وکیل شاید داند؟می چه گذارد، کسی می کفه ترازو در است اعتبار
 باشد، از دعوي  قاطع سند آن تصادفاً و گذارد نمی بدان را وقعی ترینکوچک او خود قطعاً و افتاده زمین بر  دعوي
 .  نماید احیا را خود  موکل زندگی و شرافت عدالت نّوعال رب به آن ارائه با برداشته زمین

 . »است ضروري وکیل دو باشد، وجود قاضی یک جا هر«: شده گفته لهذا
 دادگسـتري  وکیـل  فرانسه در. گرددمی آشکار قدیمه اعصار از وکال صنف آمدن به وجود علت مقدمه این با
 رعایـت  را اي خاصـی  حرفـه  بوده و انضباط امینی  شخص بایستی باشد، بلکه حقوقی مسائل به عالم باید تنها نه

 از خصـوص  ایـن  در پاریس وکالي کانون است، اما مراحلی و درجات  داراي جهان از نقطه هر در انضباط. نماید
 .2است گرفته نظر در وکال براي را انضباط درجه نهایت کرده دقت بیشتر تصور حد
  
 سوگند اداي. 3
 ایفـاي  و قبـول  و اجتمـاع  بـه  ورود بـراي  کـه  گروهند سه مشخص طور به هجامع مختلف اقشار بین در

 عظمـت  و اهمیـت ، حساسیت از حاکی سوگند اداي. قضات و وکال، پزشکان: کنند می یاد قسم مسئولیت
 خود تقید و وفاداري سوگند یاد کردن با و شوند می آن ایفاي و قبول آماده اعضا که است نقشی و وظیفه

 . دارند می اعالم شده یاد اخالقی ـ قانونی رسوم و قواعدموازین،  به را
                                                           

ـا   خواسته بیان براي عادي ناطقه قوه از تیح که او. است آمیزعبرت و شنیدنی خود نوع به دموتسن داستان   .1 ـاع  وه بـود،   محـروم  خـویش  از دف
ـاتوانی  در اجـدادیش  میراث و مایملک اختیارشان، همه در وکال ترینقوي و بود دستشان در وقت قدرت که زرمندان و زورمندان توسط ـاع  ن  دف
 را آمـد، خـود   خـود  به که آنگاه و. رفت کف دادند، ازمی جلوه وزر را شب و شب را روز بیان سحر با که وکالیی نطق قوت و قدرت و خویش از

ـاري  در که بود این. بپردازند خطابه و عقلی قواي پرورش به که کرد عهد خود با و یافت خوردهشکست و حقیر، مستأصل فردي ـاي  بـه  غ  تنگن
 حرکتـی  خطابـه  تمرین در چه چنان تا انباشت برنده و تیز شیاءا دیگر و نیزه و تیغ با را غارهاي  دیواره و کف و برده، سقف پناه خود جسم فضاي
 بـه  فـراوان  مجاهـدت  و ممارسـت  اثـر  در کـه  بـود  ایـن ...  و نمایـد  منضبط را خود تیغی سوزش زد، با سر وي از بیان با نامتناسب و ناموزون
 .گردید یونان در ستانی حق و خواهی حق از ينماد و نمود احیا را خود شده پایمال حقوق سرانجام و بازگشت قدیم یونان هاي دادگاه

 همان.  .2
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 نتیجه
ف  سـایر  بـه  نسبت وکالت حرفۀ ویژگی و حساسیت و باشیم پذیرفته را نوشته این مقدمۀ چه چنان رَ را حـ 
 نبوده وي شخص متوجه تنها وکیل رفتار و اعمال مسئولیت که رسیم می نتیجه این به نماییم، آنگاه درك
 خطـاي  اخالقـی  مسـئولیت  دلیل همین به. گیرددر برمی وکال طبقه به نسبت را قضاوت و تلقی نوعی و

 صرف توجه از باالتر وکالت براي آفتی هیچ معتقدم نیز. است مشاغل سایر از بیشتر به مراتب وکیل یک
ات، رفاه به بـه  عمـل  اجتمـاعی، و  رسالت و انسانی مسئولیت از دنیا، غفلت مسیر در حرکت و طلبی مادی 

موانـع،   همـه  رغـم  علـی  وکالـت  نهـاد  نیز امروز تا اگر. نیست؛ »کسبی نیز را ما کسبی را که هر« قاعدة
 و استوار عدالت اجراي به کمک و مردم حقوق احقاق مسیر ها، در شدن راه سد و ها زدن ها، سیلی دشمنی
 سبب است، به گشوده آن ويس به همچنان پناهان بی و مظلومان امید چشم و نیاز روي و مانده قدم ثابت
 جامعـه، از  حیـات  و حـق  امنیت، احقاق و آزادي، آسایش براي که است کسانی هاي مجاهدت و ها تالش
 . گذشتند خویش حیات و آزادي و آسایش و تنعم و رفاه

 دفاع و وکالت اعتالي راه در، کشیم می دوش بر را انسانی عظیم رسالت این بار که ما از یک هر اگر
 بنـاي  ایـن  کـه  دید خواهیم وقت آن 1بیاییم جلوتر خود جاي از قدم یک ابوالخیر ابوسعید گفته به حق از

 گردیده بسیار، آباد هاي دادن دست از قیمت به اسالفمان و راهبرانمان و عزیزانمان بزرگ رنج با که فاخر
 . درخشید خواهد بوم و مرز این عدالت درخشان تارك بر است، همچنان
 اسـت، وکالـت   اجتمـاع  مشـاغل  تـرین شامخ قضاوت اگر: «گویدمی »ولتر« که لیل استبه همین د

 . »است مشاغل آن  دشوارترین
دانسـته،   ظـاهر  حسن  جماعت امام براي را عدالت بلکه»العدالۀ الوکالۀ فی یشترط«اند:  نوشته علما از بعضی

 .  استها  آن ید در نفوس و اعراض و  لاموا زیرا دانند؛می تقوي ملکه را عدالت وکیل و قاضی براي ولی
 کنـد  رحمـت  . خـدا »طوره یتعد لم و قدره عرف امري اهللا رحم«: اند فرموده هم اکرم رسول حضرت

 . نرفت فراتر خویش حد از و را خود قدر بشناخت که را کسی
 هیچ از آن قدر و تکریم حفظ در و شناخته را انسانی و الهی واالي گوهر و ودیعه این قدر بیایید پس
 : پور امین قیصر مرحوم گفته به که چرا. ننماییم فروگذار تالشی

 !همیشگی حکایت همان هم باز
 شوي خبر باکه  آن از پیش
 شودمی ناگزیر تو عزیمت يلحظه
  ...  آي
 !همیشگی حسرت و دریغ اي

 ناگهان
 زود چقدر
   شودمی دیر

                                                           
: گفـت  جلـو  آن از یکـی . بودنـد  ایستادهها  خیلی و بود شلوغ برود، مسجد منبر به خواست می روز یک ابوسعید که است نقل  .1

 خواسـتیم مـی  مـا  چـه  هر گفت و نرفت منبر به ابوسعید. بیاید جلوتر خود جاي از قدم یک که را کس هر کند رحمت خداي
 گفت! مرد بگوییم، این
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  1n پور جرقویه داود ملک 
  

  کاران عزیز سالمدوستان و هم
 ،هاي اخیر به دلیل مدیریت غلط و غیر کارشناسی مسئوالن سالطور که همگان استحضار دارید در  همان

وضعیت رودخانه مبارك زاینده رود در وضعیت بحرانی و نیمه جان قرار گرفته است و عمالً با ادامـه ایـن   
پاشـنه آشـیل حیـات شـهر و      ،رود و نابودي زرینه ماند روند تا چند سال آینده فقط نامی از زاینده رود می

تر تمدن کهن و تاریخ شهر زیباي اصفهان را به  اکوسیستم پایدار استان اصفهان خواهد بود و از همه مهم
داران زاینـده رود   یغما فرو خواهد برد. متأسفانه این روزها به دلیل عدم توجه به مالکیت و حقـوق حقابـه  

  زوال رفته است.  وضعیت این رودخانه رو به
هاي اصفهان و چهارمحال و بختیـاري موضـوع    یکی از عمده مشکالت کشور ما به خصوص استان

آب و چگونگی مالکیت آن است، موضوع دقیقاً این است که آیا بهره برداري و حق استفاده از منابع آبـی  
از آب کننـده   خیر؟ آیا استفادهباید تابع یک سري قواعد حقوقی، اجتماعی، انسانی و حتی اخالقی باشد یا 
تواند به هر نحـوي و شـکلی از    باید از ضابطه خاصی پیروي نماید یا هر کسی قدرت بیشتري داشت می

آب استفاده نماید؟ (الحق لمن غلب) براي بررسی مالکیـت آب نیازمنـد کنکـاش در قـوانین و شـرعیات      
  گردیم.  ال میباشیم. ابتدا در دین و کتاب و سنت به دنبال جواب سو می

اده: درحقیقـت زمـین ملـک      در قرآن کریم اشاره شده است  بــنْ ع اء م ن یشَ ا م ه ثُ ورِ ی لّه ل ضر نَّ األَ إِ
رَ وفرماید:  کند. قرآن در جاي دیگر می خداست، آن را به هر کس از بندگانش بخواهد واگذار می خَّ م س کُ  لَ

ا ی م ف م الساتو ا و ی م أَ ف ا رضِالْ یعم شـما  است، مسـخر  زمین در راچه  آن و ها آسمان در راچه  آن خدا: ج 
 ایـن  بـه ) ع(صادق امام از صحیحی روایت آیه، در دو این جمع. است داده قرار شما اختیار در را آن و کرد

 طور به ار انسان خداوند که چرا: زمین از آن خدا و کسانی است که آن را آباد کنند، که است رسیده صورت
و: کند آباد را زمین او که است کرده خلق اي گونه فطري م ه کُ أَ نشَ نَ أَ ضِ مر م و األَ کُ رَ م ع ا   استَ یهـاوسـت  ف

  که شما را از زمین پدید آورد و شما را به آبادانی آن واداشت. 
ا همه از خدا است و او ها و جویباره ها، سیالب ها، چشمه بنابراین زمین، آب باران، آب دریاها، رودخانه

نسان با آن زمین را آباد کند. به صورت طبیعی، ابه صورت طبیعی آن را در اختیار انسان قرار داده است تا 
سبقت در کار آبادي و آبادانی، مبناي ملکیت زمین و آب و دیگر مشترکات بوده و بعداً سنت اسالمی نیـز  

                                                           
n  دادگستريوکیل.  
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طوري که در روایت صحیح از امام صادق(ع) به نقـل از   ت، بهآن را امضاء کرده و مورد تأیید قرار داده اس
برداري کرد و آن را آباد ساخت، آن زمین متعلق  پیامبر اکرم(ص) آمده است: هر کس از زمین زودتر بهره

براي کشاورزي نـدارد بلکـه ایـن قاعـده شـامل همـه آن        زمین به اختصاص موضوع این البتهبه اوست. 
مین به صورت طبیعی وجود دارد و به اصطالح فقهی بـه آن مشـترکات گفتـه    شود که در ز چیزهایی می

 گیرنـده  رسیم (من سبق الیه منه فهو احق به) در دین اسـالم بـراي سـبقت    لذا به این قاعده میشود.  می
باشد چـون   پذیر نمی شوند و عمالً احیا و آبادانی زمین بدون ملحقات آن و بودن آب امکان حریم قائل می

باشد، محقق حلی معتقد است  معنا می باشد و بدون آن مالکیتش بی لکیت و ارزش مالی در تعارض میبا ما
کند. ابن براج  اصوالً تحقق احیا و آبادانی زمین زراعی به دنبال جاري ساختن آب بر آن زمین معنا پیدا می

مالـک آن شـده بـه همـراه      گوید: کسی که زمینی را آباد ساخته و که به احیا توجه ویژه داشته است، می
شود آن را جداگانه  باشد. حتی پا را فراتر گذاشته وگفته می زمین، مالک توابع آن نیز که راه و آب است می

فروش رساند یا اجاره دهد، در روایـت دیگـر شـیخ صـدوق در همـین ارتبـاط از امـام صـادق سـؤال          ه ب
ن درخت کاشـته و نهـري ایجـاد نمـوده و حتـی      فرمایند: آیا کسی که زمین را آباد نموده و در آن زمی می

  تواند اجاره دهد.  شود؟ امام صادق فرمودند: بلی حتی می ها می ساختمان بنا نموده مالک همه آن
گونه که سلب مالکیت زمین از صاحب آن  رسیم همان علیهذا با توجه به ادله شرعی به این نتیجه می
باشد لذا حقابه یک امتیاز ویژه  مثل آب هم ممکن نمیممکن نیست سلب مالکیت حقوق الحاق به زمین 

باشد که باید محترم شمرده شـود. حتـی بـه    باشد و در واقع یک حریم می براي زمین و صاحب زمین می
فرمایش امام خمینی (ره) اگر شخصی بخواهد اطراف چیزي که داراي حریم است را احیاء نمایـد بـرایش   

  شود و غاصب است.  ش نمیجایز نیست و اگر احیاء کند مالک
تواند بدون در نظر گرفتن شـریعت اسـالمی    حال سؤال است که آیا دولت، آن هم دولت اسالمی می

حقابه کسانی را که بیش از چند صد سال است در حال بهره برداري هستند حتی در سـند نکاحیـه زنـان    
دست با انتقال آب به مناطق دیگـر  ت باالهاي موا اند را با اعمال قدرت براي آبادانی زمین خود وارد نموده

شود کـه بهـره    تصرف نماید؟ منطبق با شریعت و استفاده از آیات و احادیث و قاعده ال ضرر برداشت می
شود بلکه تصرف جدید به هـر روشـی کـه باشـد      بردار جدید به هیچ وجه آب متصرف قبلی را مالک نمی

  باشد.  حرام میالناس است و این عمل غاصبانه و  تصرف در حق
با بررسی شریعت و روشن شدن نحوه مالکیت آب و شرایط آن به بررسی مستندات و قوانین جـاري  

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مالکیـت مشـروع افـراد را     47پردازیم. اصل  یمکلی صورت  بهآب 
اس مفاد اصل مورد احترام شمرده و دولت و اشخاص را از تعدي و تجاوز به آن بر حذر داشته است بر اس

تواند اعمال حق خویش را وسیله تضییع حقوق دیگران قـرار دهـد، لـذا    قانون اساسی هیچ کس نمی 40
  داران گردد.  تواند موجب نادیده گرفتن حقوق حقابه اعمال حاکمیت دولت نمی

فته اما در ترمینولوژي حقوق در خصوص حقابه و موارد قانونی آن چنین اشعار داشته، حقابه ترکیب یا
از حق عربی و آب فارسی و به معناي سهم مقرر ده، مزرعه، باغ، خانه و یا کسی از یک منبـع آب ماننـد   

انـد در   رود، چشمه و یا قنات است. در متون فقه از حقابه به عنوان باب تجارت و احیاء موات سخن گفتـه 
تعریـف نمـوده، عبـارت از حـق      قانون توزیع عادالنه آب حقابه را چنین 18ماده  1قانون به ویژه تبصره 

مصرفی آبی است که در دفاتر جزء قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارك قانونی دیگـر قبـل از   
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تصویب این قانون براي ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. در ترمینولوژي حقـوق از حقابـه چنـین یـاد     
آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن  حقی که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از :شود می

باشد حقابه از توابع آن ملـک اسـت، یعنـی     محل بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادات و سنت دارا می
). در قانون توزیع نیز حـق مصـرف   1310قانون ثبت مصوب  نامه آیین 42مال تبعی است (مطابق با ماده 
 )، بنـابراین در رابطـه مالـک و   28تبعی محسوب شده است (مطابق مـاده  آب از توابع ملک و نتیجتاً مال 

نماید و وجود حق قائم به ملک (زمین یا مزرعه) بوده، جزء توابع حق با آب مورد مصرف حق جلوه می ذي
  باشد.  شود و جنبه فرعی و تبعی دارد و از این نظر مانند توابع و متعلقات دیگر ملک میآن محسوب می
 نامـه  آیین 43بر اساس ماده  1347ت تا قبل از تصویب قانون آب و ملی شدن آن مصوب بدیهی اس

هـا و   هاي سطحی و تقاضاي پذیرش ثبت آب رودخانـه  قانون ثبت، اعالم داشته در خصوص حقابه از آب
نامـه  تقسـیم  چه چنانشود و ها مطابق ساعت و گردش شبانه روز (مدار) تقسیم می هاي منشعب از آن نهر
شـد، لـیکن از   بود، تقاضاي ثبت چنین آبی ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه قبول و آگهی مین

با حق استفاده «الشرب ممنوع گردید و به جاي آن از عبارت تاریخ تصویب قانون مذکور، قید حقابه یا حق
انون ثبـت مـورد   قـ  نامـه  آیـین باز هم  1380شد و در سال  ذکر می »از مقررات آب و نحوه ملی شدن آن

بازنگري قرار گرفت و به جاي قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادالنه آب قید شد. موضوع 
رسد که حقابه ناشی از قرارداد حق ارتفاق یا وضع طبیعـی   تبعی بودن حقابه در صورتی درست به نظر می

ي شخصی در ملـک دیگـري و در مـاده    ارتفاق حقی است برا 93امالك باشد. در قانون مدنی برابر ماده 
تواند در ملک خود تصـرفاتی نمایـد کـه     االرتفاق غیر است نمی ق.م آمده مالک ملکی که مورد حق 106

ق.م اشـاره شـده    107باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. همچنین در ماده 
انـد و یـا بـه     اي باشد که قـرار داده  به اندازهتصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید 

انـد:   قانون مدنی بیان داشته 158کند، به طوري که ماده  ضرورت انتفاع اقتضاء میچه  آن مقدار متعارف و
هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن، مقدم بـوده اسـت در آب نیـز    

  باشد.  تر از آن باشد. نیز به نحوي مؤید مواد فوق می در احیاء اگرچه پایین شود بر زمین متأخر مقدم می
سـهم بـین    33آب رودخانه زاینده رود مطابق طومار مرحوم شیخ بهایی و سـایر اسـناد تـاریخی بـه      .1

داران حوضه زاینده رود تقسیم شده و آب تونل اول انتقـال آب کوهرنـگ بـه زاینـده رود نیـز       حقابه
سهم بین  33وزیران نیز به نحو مشابه به  هیأت 29/2/1333مورخ  4322شماره  نامه تصویبمطابق 

قانون توزیع عادالنـه آب،   18ماده  1داران به نسبت مشابه تقسیم شده و مطابق تبصره  همین حقابه
 باشد.  دار می حقابه، ملک حقابه

ق، مـورخ   2254اره هـاي آب کشـور بـه شـم     گـذاري در طـرح  در ماده واحد قانون تشویق سـرمایه  .2
ها و  به وزارت نیرو تکلیف شده است که قبل از اجراي هرگونه طرحی در مسیر رودخانه 22/5/1381

مطـابق قـانون توزیـع    ها را محاسبه نمـوده تـا    دار دارند، ابتدا باید میزان حقابه هایی که حقابه آبراهه
ولید آب مازاد، حق واگـذاري و فـروش   داران مربوطه تحویل دهد و در صورت ت عادالنه آب به حقابه

 گذار یا متقاضیان دیگر دارد. آن را به سرمایه
اي کـه   ي آب منطقـه ها شرکت ها به اي استان در ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب منطقه .3

ربط (موسوم به قانون اسـتقالل آب   ذي اي گیرد به شرکت آب منطقه بیش از یک استان را در بر می
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هـاي اشـخاص و    نیز بر محفـوظ مانـدن حقابـه    27/1/1384مورخ  49697/463ها) به شماره  استان
 است. تاکید شده  16/12/1361رعایت قانون توزیع عادالنه آب به مصوب 

در اثـر   چـه  چنـان تصریح شده است کـه   16/11/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  44در ماده  .4
ات مربوط به آب قنوات و تأسیسسازي و  هاي عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزي و سد اجراي طرح

مکلـف  هاي متعلق به حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند، دولـت   ها و چشمه ها و رودخانه چاه
 داران و یا راي دادگاه صالحه جبران خسارت نماید.  است مطابق رضایت حقابه

داران و بـدون توجـه بـه مالکیـت حقابـه بـران از        هاي حقابه وزارت نیرو بدون محاسبه میزان حقابه
رودخانه طبیعی زاینده رود و تونل اول الحاقی آب کوهرنـگ بـه زاینـده رود، اقـدام بـه فـروش آب       

هاي صنعت، مصارف شهري، خدمات و غیره نموده و و به همین سبب خسـارات   رود به بخش زاینده
ل آب و رها شـدن اراضـی ایشـان و همچنـین     مادي و معنوي زیادي به حقابه بران بابت عدم تحوی

  سارهاي ایشان شده است.  ها و چشمه خشک شدن و یا کم شدن قنوات، چاه
اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب، وزارت نیرو مکلف اسـت هنگـام    نامه آیین 3مطابق ماده  .5

اف (رودخانه، چاه، قنوات، صدور پروانه حفر چاه براي متقاضیان، حداقل فاصله با حریم منابع آبی اطر
قانون توزیع عادالنه آب تعیین، حفظ و حراسـت از حـریم و    2چشمه) را رعایت نماید و مطابق ماده 

هـاي مـزاحم و مضـر در حـریم و بسـتر       ها با وزارت نیرو بوده و ایجاد هر نوع اعیـانی  بستر رودخانه
هاي  قانون توزیع عادالنه آب ابنیه 36و  45، 43انهار طبیعی ممنوع بوده. و مطابق مواد  ها و رودخانه

ها  گیرد و همچنین نحوه برخورد با متجاوزین به حریم و بستر رودخانهمذکور در اختیار دولت قرار می
مـورخ   4322شـماره   نامـه  تصـویب  4و 3و سایر منابع آبـی نیـز تعیـین شـده اسـت، مطـابق مـواد        

صب تلمبه و برداشت آب در مناطق باال دست پل وزیران هرگونه شق انهار و یا ن هیأت 29/2/1333
دار بـوده   مارنان و پل کله زاینده رود ممنوع بوده و وزارت نیرو وظیفه ممانعـت از ایـن کـار را عهـده    

 است. 
هاي زیادي حفر شده است، مستحدثات زیادي ایجاد گردیده،  در حریم و بستر رودخانه زاینده رود چاه

شق انهار متعددي در باالدست پل مارنان و پل کله، چه در استان اصفهان و یا هاي زیاد و  ها و تلمبه پمپ
 باشد.  ها با کسب مجوز از وزارت نیرو می در استان چهارمحال صورت پذیرفته است که اکثر آن

رود  بـرداري از آب زاینـده  اجازه تخصـیص و بهـره   00/76/12پیرو ابالغیه شماره  22/8/79در مورخ 
میلیون متر مکعب (متوسـط   78النه اآشامیدنی و صنعتی منطقه یزد با حجم معادل سجهت مصارف آب 

اعالم گردید. طبق قانون بایـد قبـل از هرگونـه تخصـیص جدیـد       1400متر مکعب در ثانیه) تا افق  5/2
داران مشخص گردد سپس نسبت به انتقال آب اقدام شود که این امر صورت نگرفته حتی در  حقابه حقابه

میلیـون   78، 1400که تصریح گردیده تـا افـق    00/76/12بدون در نظر گرفتن بند یک ابالغیه  83سال 
  ید. اضافه گرد 100/14817لیتر در ثانیه به آب یزد طبق ابالغیه  600متر مکعب تحویل داده شود، مقدار 

رود  زاینـده ي  هداران حوضـ  طومار شیخ بهایی که سند جزء جمع قدیمی است که بر اساس آن حقابـه 
حقابـه خـود را بنماینـد، توزیـع آب بـین      ي  هقانون توزیـع عادالنـه آب، مطالبـ    18توانند مطابق ماده  می

داران  ین حقابـه داران را در طول سال به دو بخش تفکیک کرده و هر بخش را به نسبتی مشخص ب حقابه
  سهم تقسیم نموده است.  33به 
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امکان رسـیدن   شد بوده و اگر کامالً دقت و مراقبت نمی هاي کم آبی رودخانه یک بخش که در ماه )الف
آبان مـاه   30خرداد تا  16آب به همه مناطق به ویژه در پایین دست رودخانه نبوده که این بخش از 

روز آب رودخانه تخصیص پیـدا نمـوده اسـت و     5سهم  33روز بوده و به هر سهم از  165به مدت 
ي  ه% آبی که توسط رودخانه به حوضـ 20ر کم بوده شاید کمتر از ي رودخانه در این ایام بسیاآور آب

  باشد.  روز می 165شده است در این  زاینده رود وارد می
روز بـوده، وفـور آب در    200تـا   195خرداد سال بعد بـه مـدت    15بخش دیگر که از اول آذر ماه تا  )ب

رود بـه انـدازه نیـاز     ر زاینـده دا منـاطق حوضـه آبگیـر حقابـه    ي  هرودخانه بوده و مطـابق طومـار همـ   
روز هم  200اند از آب استفاده نمایند و البته باز در طومار قید شده که حتی اگر در آن ایام  توانسته می

سهم تقسیم شود، کـه قریـب    33روز هم به همان نسبت  200بود در آن  خشکسالی و یا کم آبی می
  باشد.  ز میرو 200داران در این  ي و مصرف آب حقابهآور % آب80

 1347و قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصـوب   1334بنگاه مستقل آبیاري مصوب  تأسیسقانون 
در  گـذاري  سـرمایه داران تأکید گردیده است و مطابق قانون تشویق  ها هم بر حقوق حقابه که البته در آن

، 18به ویژه مـواد   1361و قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال  1382هاي آبی کشور مصوب سال  طرح
ي سـهامی آب  هـا  شرکت اي به و همچنین قانون تبدیل ادارات کل آب منطقه 44، 36، 24، 21، 20، 19

قانون مدنی و نقطه نظرات شوراي  159و  158ها) و مواد  اي (موسوم به قانون استقالل آب استان منطقه
و بسـیاري از قـوانین و مصـوبات     هنگام تصویب قانون توزیع عادالنه آب 1361محترم نگهبان در سال 

قانون توزیع عادالنه آب تأکید  44هاي مردم را ندارد به ویژه در ماده  دولت هیچ کس حق برداشت حقابه
سازي، شق نهر و هـر   سازي، کانال هاي وزارت نیرو اعم از سد در اثر اجراي طرح چه چناننموده است که 

، اعم از آب رودخانه، چاه، چشمه و قنات نقصان یافته و یا نوع تخصیص و اقدامی، آب متعلق به حقابه بر
دار  صورت حقابه تأمین خسارت نماید در غیر این ،خشک شود، وزارت نیرو نیز باید مطابق توافق حقابه بر

قـانون توزیـع    1و مـاده   45صالحه مراجعه نماید. مطابق ماده تواند براي احقاق حقوق خود به دادگاه  می
هایی است کـه حقابـه بـر     باشد، منظور آب هاي سطحی از مشترکات می که عنوان نموده آبعادالنه آب 

نداشته و یا بهره برداران آن مشخص نشده باشد و حق اشتراك و یا بهره برداري از آن به فروش نرسیده 
عادالنـه  قانون توزیع تصریح شده است مضاف بر آن در سایر مواد قانون توزیع  24باشد و در بند د ماده 

هـا حتـی آن    ها اشاره شد، قید شده است که حق تعرض بـه حقابـه   آب و دیگر قوانین که به بعضی از آن
شود، وجود ندارد. لذا چگونه است با توجه  سارها استفاده می ها و قنوات و چشمه بخش که براي تغذیه چاه

دار موظـف بـه   جامعه حقابه به وجود قوانین مشخص سابقه تصرف و قواعد فقهی آن دست از قوانین که
رعایت آن است به شکل قاطع و جدي انجام و حتی در صورت تخلف مجـازات آن طبـق قـانون توزیـع     

نمایـد امـا حقـوق     تسـامحی برخـورد مـی   گونـه   هیچشود، حتی حاکم بدون  عادالنه آب سریعاً اعمال می
ه یا مرجع سیاسی هـم ورود  شود و هیچ محکم دار نسبت به حاکمیت تحت هیچ عنوان محقق نمی حقابه

  هاي دیگر ...  پذیرد و اما قانونی به موضوع را نمی
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  1n عباس میرشکاري
  

دیده حق دارد پس از ورود زیان، زیان خویش را جبران کرده و سپس به عامل زیان رجوع کنـد؟   آیا زیان
  ه عامل زیان حق دارد؟اي براي مراجعه ب اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، وي تا چه اندازه

  
  امکان رجوع به عامل زیان :بند نخست

». اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ؛ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است«دانیم که  می
تواند از سوي عامل زیان، تعهد او را اجرا کرده و زیان خویش  دیده می ق.م) براي همین، زیان 267(ماده 

ند. با این حال، مسئله بر سر امکان رجوع وي به عامل زیان است. تردید اصلی از اینجـا آغـاز   را جبران ک
حق مراجعـه  ، اگر با اذن باشد، کند کسی که دین دیگري را ادا می«ق.م.  267شود که به موجب ماده  می

ه از عامل زیان اذن دید بدین ترتیب و بر حسب ظاهر این ماده، اگر زیان». به او دارد واال حق رجوع ندارد
اما تردیدي در غیرعادالنه بودن این نتیجـه نیسـت؛ چگونـه     2تواند به وي مراجعه کند. نگرفته باشد، نمی

دیده را ملزم کرد که به تماشاي زیان خویش بنشـیند و اقـدامی نکنـد؟ آیـا نادیـده گـرفتن        توان زیان می
تحمل تا صدور حکم، بر خـالف انصـاف و نیـز،    دیده و وادار کردنش به صبر و  اضطرار و درماندگی زیان

  شود از دو راهکار زیر استفاده شود:  هدف حقوق مسئولیت مدنی نیست؟ براي همین، پیشنهاد می
اگر کسی اموال غایب یا محجـور و  «ق.م است. بر اساس این ماده،  306گیري از ماده  راهکار نخست، بهره

اداره کند باید حساب زمان تصدي خـود را بدهـد.   ، که حق اجازه دارد ي مالک یا کسی ها را بدون اجازه امثال آن
ي  حـق مطالبـه  ، در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبـوده اسـت  

کننـده،   دخالـت ، نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشـد را مخارج 
در واقع، بـدهکار خـودش بایـد دارایـی     ». مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن الزم بوده است مستحق اخذ

ها) را اداره کند، اما اگر به دلیل غیبـتش، نتوانـد دارایـی خـویش را      ي حقوق و بدهی خویش (به معناي مجموعه
نب او، مدیریت دارایی را بر عهـده  حقی شود، دیگران حق دارند تا از جا اداره کند و این تأخیر، سبب تضرر هر ذي

                                                           
n .وکیل دادگستري  
که قانون مدنی در مصداق اجـاره،   شود. چنان شامل بدهکار نیز می» مدیون غیر«باید توجه داشت که اطالق واژه   .2

خـارجی کـه در   ي م تعمیـرات و کلیـه  «ق.م  486ماده که بر اساس  ق.م را اجرا کرده است. توضیح آن 267ماده 
 502، با این حال، بـه موجـب مـاده    ...» ي مالک است عین مستأجره براي امکان انتفاع از آن الزم است به عهده

 ».  حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت، اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید«ق.م 
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  گیرند، در این صورت، مخارج مدیریت دارایی قابل مطالبه خواهد بود.  
دیـده نبایـد    دیده به کاهش زیان است. به موجب ایـن قاعـده، زیـان    راهکار دوم، استناد به قاعده تعهد زیان

ه میدان بیاید و بـراي کـاهش و جبـران زیـان     انتظار اقدام عامل زیان باشد. او نیز، باید ب اي بنشیند و چشم گوشه
هـایی شـود کـه     توانـد خواسـتار جبـران زیـان     خویش قدم بردارد؛ اگر چنین نکند، به استناد قاعـده اقـدام، نمـی   

ق.م.ا نیـز   537که بر مبناي خرد قابل تأیید است، از مـاده   جبران کند. این تعهد، جدا از آناقدامش  اتوانست ب می
در کلیه موارد مذکور در این فصل، هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمـد  «شود. بر اساس این ماده،  میبرداشت 

علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردي که اصل جنایت مستند به عمـد یـا تقصـیر مرتکـب     و یا تقصیر مجنی
». ورد سرایت ضـامن نیسـت  علیه باشد مرتکب نسبت به مباشد، لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی

دیده اقدامی براي تقلیل زیان خویش  بدین ترتیب، اگر خسارتی بر اثر عمد یا تقصیر شخصی به وجود آید و زیان
دیده است، براي همـین،   مستند به عمد یا تقصیر زیان ،توان گفت که سرایت زیان نکرده و زیان وسعت یابد، می

 ئولیت نخواهد داشت.  عامل زیان نسبت به زیان تسري یافته مس
  

  اندازه حق مراجعه :بند دوم
دیده اجازه دادیم تا زیان خویش را جبران کند و سپس به عامل زیان رجوع کند، باید میـزان حـق رجـوع     حال که به زیان

نـد  خواهد براي جبران زیـان خـویش هزینـه ک    دیده را باز گذاریم تا هر اندازه که می هاي زیان را مشخص کنیم. آیا دست
دیـده بـراي جبـران زیـانش      ها، معیاري قرار دهیم؟ این پرسش در یک پرونده مطرح شد: زیـان  که براي اندازه هزینه یا آن

ـناد هزینـه     ـتار پرداخـت ایـن       به بیمارستان بخش خصوصی مراجعه کرده بود و سپس، بـا ارائـه اس هـاي خـویش، خواس
ـته جهـت ادامـه درمـان      خواهان مـی «چنین دفاع کرد که ها از سوي عامل زیان شده بود. وکیل عامل زیان  هزینه توانس

ـین        207اما شـعبه  ». خود به بیمارستانی با هزینه درمانی کمتر مراجعه کند دادگـاه عمـومی تهـران در مقـام دادرسـی چن
تـرین   با وصف بروز هر بیماري براي اشخاص اصوالً سعی بـر ایـن اسـت کـه از بهتـرین امکانـات و حـاذق       «حکم داد: 

 1016(دادنامـه شـماره   ...». هـاي جامعـه وجـود دارد     که این اصل در همه هزینه شکان استفاده در درمان شود، کما اینپز
دیـده منطقـی نیسـت: او     ) اما حقیقت این است که واگذاري میزان حق مراجعه به صالحدید زیـان 19/12/1387به تاریخ 
دیـده قـرار بـود دیـن عامـل زیـان را پرداخـت         ؟ به عالوه، زیـان توان به او اعتماد کرد نفع است، پس چگونه می خود ذي

دیده براي جبـران، بایـد تـابع دیـن عامـل زیـان        کرده و سپس، به اندازه دین او به عامل زیان رجوع کند. پس اقدام زیان
  دیده مالك دین عامل زیان قرار گیرد.   که اقدام زیان باشد، نه آن

هاي اضافی باز داشت. در واقـع، بـه    دیده را از تحمیل هزینه یستاد و زیانبراي همین، باید در نقطه اعتدال ا
هاي مختلفی وجود داشـته باشـد، اجـراي روش متعـارف، او را بـري       گمان نگارنده، اگر براي جبران زیان، روش

 عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور ،اگر موضوع تعهد« :ق.م 279که بر اساس ماده  خواهد کرد. چنان
افـزون  ». تواند بدهد نمی، نیست که از فرد اعالي آن ایفا کند، لیکن از فردي هم که عرفاً معیوب محسوب است

هایی که براي جبران زیان ضروري باشند، قابل مطالبه خواهنـد بـود. در ایـن     بر این، بدیهی است که تنها هزینه
هایی که بـراي اثبـات دعـوا یـا دفـاع ضـرورت        هزینه«ق.آ.د.م بهره برد:  521توان از مالك ماده  راستا می

ق.م. نیز استناد کرد. بر اساس ایـن   306توان به ماده  در تقویت این ادله می». توان مطالبه نمود نداشته، نمی
  ». کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن الزم بوده است دخالت«... ماده، 

  هاي متعارف براي جبران زیان خویش را مطالبه کند.  تواند هزینه ه تنها میدید با توجه به این ادله، زیان
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  1n اله نوري حجت
  

  اشاره
 حقوق خانواده، طالق توافقی اصطالح بسیار رایجی است که در نصوص قانونی نیز ذکـر شـده اسـت.    در
 خلـع و یـا مبـارات باشـد.     تواند شامل طالق رجعی یامسلم است این نوع طالق، در عین حال میچه  آن
ها تصور بر این برداشت است کـه درطـالق تـوافقی الزامـاً زوج وزوجـه هـر دو        در برخی از دادگاهکه  این

ندارد، مبتنی براشتباه است. از این رو، رویه شکل گرفته دربرخـی   اي وجود خواهان هستند و اساساً خوانده
. بنابراین اگرمردي از زن خود تنفرداشته باشد و بخواهـد  ها برمبناي این برداشت، قابل دفاع نیست دادگاه

او را طالق دهد و زن براي طالق حق و حقوقی مطالبه کند که شوهرآماده پرداخت آن است و با شـوهر  
 طوري که درطالق خلع یـا مبـارات توافـق بـر     توافق کند، این طالق، مصداق طالق توافقی است، همان

 ) 391، ص1394ار، شود. (حبیبی تبطالق حاصل می
هریک از زوجـین، بـر طـالق و خصوصـیات آن توافـق داشـته باشـند و تقـدیم          چه چنانطرفی،  از

دادخواست با دخالت وکیل و بدون حضورآنان در دادگاه صورت گیرد، این طالق نیز توافقی است و براي 
ضرورتی ندارد؛ اگرچه صدور گواهی عدم امکان سازش، براساس ضوابط قانونی، حضور طرفین در دادگاه 

براي جلوگیري از طـالق و تشـویق طـرفین بـه آشـتی حضـور آنـان الزامـی اسـت. (نظریـه مشـورتی            
مربوطـه و مسـائل مطـرح     نامه آیین) حال، طالق توافقی درقانون جدید و 13/8/92ـ   1519/92/7شماره

 گیرد: درباره آن ذیالً مورد بحث قرار می
  

 نامه اجرایی آن ون جدید حمایت خانواده و آیینمبحث اول: طالق توافقی در قان
، عالوه بر طالق به اراده زوج و یـا بـه درخواسـت زوجـه مـذکور در      1391خانواده حمایت قانون جدید در

قانون مدنی، طالق دیگري با عنوان طالق توافقی پذیرفته شده است. این نوع طالق در قـانون حمایـت   
الیحـه قـانونی دادگـاه مـدنی خـاص نیـز مقررداشـته بـود:          3ادهم 2سابقه داشت و تبصره 1353خانواده

برابـر ایـن    »درمواردي که بین زوجین راجع به طالق توافق شده باشد، مراجعه به دادگـاه الزم نیسـت.  «
توانستند در صورت توافق در طالق به دفتر طالق مراجعه کنند و با رعایـت مقـررات،   تبصره، زوجین می

ق را به ثبت برسانند. اما بعد از مدتی بـه علـت اشـکاالت عملـی، ایـن رویـه       تشریفات شرعی وقوع طال
                                                           

n ارشد حقوق خصوصی. کارشناس  
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، رجوع به دادگاه حتـی در  1371تغییرکرد و به موجب ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 
 58 مـاده  8مورد توافق زوجین در طالق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش الزم شناخته شد. امـاطبق بنـد   

منسوخ اعالم شده وضوابط جدیدي براي طالق توافقی مقررگردیده است. 1371 انون جدید، ماده واحدهق
درصـورتی کـه زوجـین متقاضـی     «قانون جدید حمایت خانواده، در این زمینه چنین مقررداشـته اسـت:    25ماده 

تواننـد  این موارد طـرفین مـی   طالق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در
تقاضاي طالق تـوافقی را ابتـدا در مراکـز مـذکور مطـرح کننـد. درصـورت عـدم انصـراف متقاضـی ازطـالق،            
مرکزمشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهـایی بـه دادگـاه مـنعکس     

قانون جدیـد، سـعی    19ره الزم است. این مرکز برابر ماده بنابراین در طالق توافقی مداخله مرکز مشاو» کند.می
نامه تنظیم و در غیر این صـورت، نظـر کارشناسـی    دارد، ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش

خود را در مورد علل و دالیل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافـق، بـه صـورت مکتـوب و مسـتدل بـه       
 )237، ص 1393گیري در این خصوص با دادگاه است. (صفایی وامامی، میمکند و تصدادگاه اعالم می

این ماده قانونی، به زوجین متقاضی طالق توافقی اجازه داده که از ابتدا بـه مرکـز مشـاوره مراجعـه     
بینی شده اگر زوجین ابتدا به مرکز نامه اجرایی قانون پیشنموده و تقاضاي طالق توافقی نمایند. در آیین

جـا بایگـانی   ره مراجعه و در آنجا با یکدیگر جهت ادامه زندگی مشترك آشتی نمایند، پرونده همـان مشاو
شود و اگراختالف ادامه داشت اظهارات طرفین و نظر مرکز در آنجا ثبت و نگهداري گردد، تا اگرطـرفین  

نامه اجرایی قـانون  یینآ 8به دادگاه رفته وتشکیل پرونده دادند، این سوابق به دادگاه منعکس شود. (ماده 
ماه تعیین شده که  3، مهلت مراکز مشاوره براي اظهارنظر نامه آییناین  10حمایت خانواده) براساس ماده

 ) 392، ص1394با توافق زوجین تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. (حبیبی تبار، 
صورتی که طالق، تـوافقی  در «قانون جدید حمایت خانواده، در این زمینه مقرر داشته است:  26 ماده

یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدورگواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، 
حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احـراز شـرایط اعمـال وکالـت در طـالق      

شـود، زیـرا   قی موضوع به داوري ارجـاع نمـی  این قانون، در طالق تواف 27و برابر ماده» کند.مبادرت می
فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صـورت،  

 ارجاع به داوري که هدف اصلی آن ایجادصلح و سازش است زاید خواهد بود. 
منظـور از طـالق تـوافقی    شود که قانون جدید، این پرسش مطرح می 26 و 25حال با توجه به مواد 

اند یا  آن تصریح کرده چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهاي اسالمی به صحت و اعتبار
 تر از خلع و مبارات مورد نظر است؟معنایی گسترده

نظري که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگاراست، این است که طالق توافقی بایـد در قالـب   
در » طـالق تـوافقی  «) اما با توجه بـه اطـالق عبـارت    55، ص33، ج1365ات باشد. (نجفی، خلع یا مبار

توان گفت هر نوع توافق براي طالق، چه به صورت خلع و مبارات باشد قانون جدید، می 27و 26، 25مواد
عوض مالی، مشمول مواد یـاد شـده اسـت. بـه بیـان دیگـر،        گونه هیچیا طالق به عوض یا طالق بدون 

تواند در قالب عقدصلح یـا جعالـه یـا عقـدي     توان گفت: توافق براي طالق نوعی قرارداد است که می می
 )238، ص1393قانون مدنی واقع شود. (صفایی و امامی 10نامعین موضوع ماده
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 طرح دو مسئله درباره طالق توافقی :مبحث دوم
 پذیراست؟انصراف ازطالق توافقی تاچه زمانی امکان .1

شـک انصـراف از آن بـا اراده    در مرکزمشاوره مطرح اسـت، بـی   تقاضاي طالق توافقیزمانی که  در
قانون جدید در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا  25زوجین یا یکی ازآنان ممکن است. ماده

توان اذعان کرد عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدي در قانون تصریح نشده است. با وجود این، می
اهی عدم امکان سازش صادرنشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخـاذ نکـرده،   تا زمانی که گو

اعالم انصراف نافذ است و مانع صدورگواهی عدم امکان سازش خواهدشد. اما بعد ازصـدور گـواهی   
رسد. زیرا گواهی عدم امکان سـازش  عدم امکان سازش، اعالم یک جانبه انصراف دشوار به نظر می

دهدکه آن را در مدت مقرر به دفترخانه طالق ارائه و طبق مقـررات و  وجین اختیار میبه هریک از ز
) البته زوجین 238تشریفات قانونی اجراي صیغه طالق و ثبت آن را درخواست کند. (همان منبع، ص

نمایند و در این صـورت گـواهی عـدم امکـان سـازش کـه بـه        » اعالم انصراف«توانند با توافق می
توانند از ارائـه آن  ین صادرشده، اعتبار خود را از دست خواهد داد. همچنین طرفین میدرخواست زوج

به دفترخانه ظرف مدت مقرر(سه ماه) خودداري کنند، که در این صورت نیز گـواهی مـذکور مطـابق    
  قانون، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.  34ماده

 
 ن؟ئآیاطالق توافقی رجعی است یا با .2

ن ئ، تا وقتی که زن رجوع به عـوض نکـرده اسـت بـا    قالب خلع یا مبارات باشد قی درطالق تواف اگر
تواند به طالق رجوع کند. شود و در صورت رجوع زن به عوض درایام عده، مرد هم میمحسوب می

 قانون مدنی) 1145ماده  3(بند
یط خلـع و  تري داشته و بدون حصول شـرا رسد اگر طالق توافقی، معنی گستردهاما به نظر می

مبارات هم قابل قبول باشد، مسئله قابل بحث است. از آنجاکه طالق در این فرض براساس توافق 
زوجین واقع شده، رجوع به اراده یک جانبه شوهر، نقض غرض و غیرمعقول است. ازطرفی، اصل در 

ن شناختن چنـین طالقـی بـرخالف اصـل اسـت و حتـی بـا        ئطالق قابل رجوع بودن آن است و با
با توافق زوجین است.  ،طالق مزبور، رجوعدر توان گفت لحت خانواده منافات دارد. بنابراین، میمص

مقرر شـده بـود، هرچنـد ایـن نظـر بـا فقـه چنـدان          1353گونه که در قانون حمایت خانواده همان
 )240، ص1394سازگارنیست. (صفایی و امامی، 

  
 گیري نتیجه

بر طالق به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در ، عالوه 1391قانون حمایت خانواده مصوب در .1
پذیرفته شده، که ظاهراً منحصر به طالق خلع » طالق توافقی«قانون مدنی، طالق دیگري با عنوان 

 و مبارات نیست. 
تـوان  خانواده، مـی حمایت جدید قانون  27و 26، 25درمواد» طالق توافقی«باتوجه به اطالق عبارت  .2

براي طالق، چه به صورت خلع و مبارات باشد یا طالق به عوض یا توافق بدون گفت: هرنوع توافق 
 عوض مالی، مشمول مواد قانونی یاد شده است.  گونه هیچ
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متقاضی سخن به میان آورده » عدم انصراف«قانون مذکورکه از عبارت  25باتوجه به مفاد ماده  .3
فسـخ   ده یک جانبه قرارداد مزبـور را تواند با اراتوان پذیرفت که هریک از زوجین میاست، می

 کند. 
شود. زیرا ارجاع به داوري کـه  قانون جدید، موضوع به داوري ارجاع نمی 27درطالق توافقی برابرماده .4

 بود.  خواهد دائهدف از آن، صلح وسازش است، ز
 

  پیشنهادات
 مراکـز فرجـام  کـه  ریـزي کنند به نحوي برنامه متصدیان امور شایسته است مقامات محترم قضایی و  .1

 . رقم نخورد هاي توافقی طالق سرنوشت داوري درهمچون مشاوره 
آشتی  مبناي هاي مختومه ماهانه، بر پرونده آمارگرایی هاي خانواده به جاي محوریت بر دادگاه رویکرد  .2

 دادن متقاضیان طالق به خصوص طالق توافقی متمرکز شود. 
  

 منابع
 . 1394به گام باحقوق خانواده، بنیادحقوقی میزان، چاپ اول، حبیبی تبار، دکترجواد، گام   .1
 .  1393صفایی، دکترسید حسین و امامی، دکتراسداله، مختصرحقوق خانواده، نشرمیزان، چاپ سی وپنجم،   .2
، تحقیـق رضااسـتادي،   33ق)، جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، جلد1404نجفی، محمدحسن، (  .3

  . 1365المیه، چاپ دوم، تهران، انتشارات االس
نامه کارشناسی ارشد حقـوق  هاي قانون جدید حمایت خانواده، موضوع پایان اله، نوآوري نوري، حجت  .4

 . 1395 خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، بهار
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  1n زاده انصاري حسن وثیق 
  

که به موجـب مـاده واحـده     1369دي کشور قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصا 1ماده  »ز«در بند 
 1384در سال  آن قانون 2و ماده  1قانون مذکور و اصالح تبصره  1الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 

قبول نمایندگی و عضوگیري در بنگـاه،   تأسیس«به تصویب مجلس و تأیید شوراي نگهبان رسیده است: 
ایش اعضا به نحوي که اعضاي جدیـد جهـت   مدرسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افز

به عنوان یکی از » کسب منفعت، افراد دیگري را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
همـان قـانون داراي مجـازات     2جرایم مخل در نظام اقتصادي کشور محسوب شده، که به موجب مـاده  

برابـر امـوال    2سال، جزاي نقدي معـادل   3ماه تا  6از  سال، حبس 20تا  5اعدام، حبس از  (حسب مورد، 
  باشد.  ضربه) می 74تا  20تحصیل شده، ضبط اموال ناشی از جرم، رد مال و شالق از 

(همزمـان بـا تـرویج     80انگاري سنگین که در شرایط بحرانی اوایل دهه  این ماده واحده با این جرم
نتاگونه و گلدکوئیست بدون نظارت مراجـع اقتصـادي   هاي مؤسسات هرمی برون مرزي از قبیل پ فعالیت

کشور و خروج ارز و پول به صورت لجام گسیخته به خارج از کشور بدون ورود ما به ازاء واقعی و متناسب 
هـاي   تمایزي بـین امکـان فعالیـت   که  آن کارشناسانه نگارش و تصویب شد، بدونبا آن با شتابزدگی غیر

بـه حـل   که  آن هاي غیر قانونی، قائل شود و به جاي لکترونیک از فعالیتصحیح شبکه بازاریابی تجارت ا
مقدمـه عمـومی علـم     42پرداخت. مرحوم دکتر کاتوزیان در شـماره   مسئلهبپردازد به پاك کردن  مسئله

رعایت نکردن این امور (فنون مربوط به تنظـیم قواعـد و   «نویسد:  ي میگذار قانونحقوق در بحث روش 
کاهد و مأموران اجـراي قـانون را نیـز بـا      ز ارزش قوانین و میزان احترام نسبت به آن مینوشتن قانون) ا

  » سازد. هاي گوناگون روبرو می دشواري
 گـذار  قـانون گفت که خوبی و درستی قانون تا حد زیادي به ذوق سـلیم و احتیـاط و بصـیرت     باید«

اي فراهم آورد  گیري درست کند و قاعده جهبستگی دارد. زیرا اوست که باید از ترکیب همه این عوامل نتی
  »تر باشد. که با طبع اجتماع و وظایفی که به عهده دارد، مالیم

، 90اي از آغاز دهـه   هاي بازاریابی شبکه در حال حاضر، با توجه به گسترش مجدد رو به رشد فعالیت
د صنفی در فضـاي مجـازي   نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افرا آیین

باشد کـه در   داراي همان تعاریفی می به تصویب وزیر صنعت و معدن رسیده است،  14/4/94که در تاریخ 
                                                           

n تري، مدرس دانشگاه.وکیل دادگس  
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بازاریـابی   :آمـده اسـت   4قرار گرفته است. در بند ب مـاده   گذار قانونالذکر مورد نهی و زجر  قانون سابق
اده از فضاي مجـازي افـرادي را بـه    اي یک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استف شبکه

عنوان بازاریاب به دور از مکان کسب براي فروش مستقیم محصـوالت تولیـدي خـود و یـا دیگـران بـه       
گیرد به نحوي که هر بازاریاب با معرفی بازاریاب دیگر به عنـوان زیـر مجموعـه     کننده به کار میمصرف

  » گردد. ایش فروش میخود با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افز
هـر شـخص خـارج از شـرکت بازاریـابی      «خـوانیم:   همان ماده در تعریف بازاریاب می »ج«و در بند 

کننده یا با حمایـت و آمـوزش بازاریـاب زیـر     اي که از طریق فروش مستقیم محصوالت به مصرف شبکه
وش محصـوالت)  مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، پاداش یا کمیسیون (درصـدي از فـر  

  »دریافت کند.
معاونـت توسـعه    2/7/91، دسـتورالعمل مصـوب   نامـه  آیینالزم به توضیح است، قبل از تصویب این 

التصویب داشت، با این تفاوت که نامه جدیدبازرگانی داخلی مالك عمل بود که وضعیتی تقریباً شبیه آیین
آمده » گیريعضو«یف شده بود. در تعریف در آن دستورالعمل، عبارات عضوگیري و زیر مجموعه هم تعر

هایی که در راستاي ملحق کردن یک بازاریاب جدید به شرکت جهت بازاریاب شدن  تمامی فعالیت«بود: 
  خواندیم:  می» زیر مجموعه«گیرد و در تعریف  صورت می

  »کند و تحت حمایت و سرپرستی وي هستند. بازاریابان دیگري که یک بازاریاب معرفی می«  
ضمناً تصریح شده بود که محاسبه و پرداخت پورسانت صرفاً براساس فروش کاال و نه عضوگیري یا   

باشـد و   هر نحوه دیگري و براساس درصدي از قیمت فروش کاال با مبلغی ثابت به ازاي هر فـروش مـی  
  هاي رسمی شرکت ندارند.  بازاریابان حق تشکیل جلسات را در خارج از شعبه

الـذکر نکـات ذیـل     نامه اجرایی فوق مات فوق، در مقایسه بین ماده واحده الحاقی با آیینپس از بیان مقد
  قابل توجه است. 

تصویب  12/6/92قانون اصالح قانون نظام صنفی مصوب  87مذکور در اجراي تبصره ماده  نامه آیین  .1
جازي (سـایبري)  فعالیت افراد صنفی در فضاي م«شده است. عبارت ماده قانونی مذکور چنین است: 
قانون نظام صنفی، تغییري در که  این با توجه به» مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

قانون مجازات اخاللگران) ایجاد نکرده است و تاکنون نیز هیچ قـانونی دربـاره    »ز«ماده واحده (بند 
 نامـه  آیـین ویب نرسیده است، لذا اي که مضمون ماده واحده را نسخ کرده باشد به تص بازاریابی شبکه

تواند متضمن فروعی بر خالف قانون و ماده واحده باشد. زیـرا مقصـود از فعالیـت سـایبري (در      نمی
کـه   آن هاي مجاز قانونی است که مغایر قانون (ماده واحده) نباشد و حـال  قانون نظام صنفی) فعالیت

مالً به تشریع و تقنین مضامینی مخالف مـاده  هایی) ع فعلی و دستورالعمل سابق (در قسمت نامه آیین
  اند.  واحده پرداخته

اي  طور کلی بازاریابی شـبکه  هب«استفتائات فقهی در سایت رسمی مقام معظم رهبري مبنی بر اینکه:   .2
صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید براساس قوانین مصـوب مجلـس و مـورد تأییـد شـوراي      

و استفتائات فقهـی از  » ود قانون، کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.نگهبان باشد و در صورت نب
ـ  اهللا تتعداد دیگري از مراجع تقلید (از جمله آی وحیـد خراسـانی) مبنـی بـر      اهللا تمکارم شیرازي و آی

هـاي   فعالیـت  گونه ایناي و وجود اشکال شرعی در  ممنوعیت و حرمت و عدم صحت بازاریابی شبکه
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که همگی ناظر  ،هاي بالواسطه هرمی و تعلق سود و پورسانت و پاداش به بازاریاباي  اقتصادي شبکه
باشد، افزون بر مشکل قانونی  هاي اخیر مؤسسات مجاز از سوي وزارت صنعت و معدن می بر فعالیت

  باشد.  می
هاي مؤسسات هرمی گلدکوئیسـت و غیـره بـا مؤسسـات      هاي ماهوي قابل قبولی بین فعالیت تفاوت  .3

لی شبکه بازاریابی مجاز وجود دارد که بر هیچ منصفی پوشیده نیست و لذا شایسته نیست عمـالً  داخ
سسه را با یک چوب قانونی راند، اما متأسفانه عبارات ماده واحده، تاب توجیه و تفسـیر  ؤاین دو نوع م
اقـدام ننمایـد،   نسبت به اصالح و تصویب قانون مناسب  گذار قانونها را ندارد و مادام که  این تفاوت

مؤسسات دانسـت.   گونه اینتوان صرف صدور مجوز وزارت صنعت و معدن را دلیل قانونی بودن  نمی
زایـی  هیچ تردیدي وجود نداردکه شرایط اقتصادي و رکود و بیکاري حاکم بر جامعه و لـزوم اشـتغال  

با دید و نگـرش   گذار نقانوکند،  با شرایط فعلی اقتضا می 84جوانان و تغییرات زیاد بین شرایط سال 
تري، متناسب با قوانین تجارت جهانی الکترونیک اقدام کند و این دید و  تر و جامع نگرانه کارشناسانه

  گرانه، ترجیح دهد. نگرش را بر نگرش جزایی و سرکوب
اند، پس از تغییـر موضـوع، تغییـر خواهنـد      بدیهی است فتاوي فقهی که عمدتاً ارجاع به قانون نموده

تجربه کرده است که اقـدام دیـر هنگـام پـس از نضـج و       80در یک نوبت در اوایل دهه  گذار قانون. کرد
ون مرزي باعث شد که قانونی سرکوبگرانه و عجوالنه و بـا مضـامینی کـه    رهاي هرمی ب گسترش شبکه

ا مجـرم  مانع اغیار و جامع افراد نیست، عمالً صدها هزار جوان سرگردان جویاي اشتغال و کسب درآمـد ر 
هـاي بازاریـابی    بپرسد آیا عضویت شـبکه  دان حقوقبشناسد. و حال در این شرایط فعلی اگر جوانی از من 

رو خواهـد شـد کـه حـاکی از      هداراي مجوز وزارت صنعت چگونه است؟ با پاسخی مبهم و غیر شفاف روب
م خالف قانون بودن مجوز توان به او مفهو نامه و قانون و فتاوي فقها است و آیا میمابین آیین چالشی فی

و تطبیـق آن بـر    »اکـل مـال بالباطـل   « رسمی دولتی و لزوم احراز از شبهات و حتی مفهوم قاعده کلـی 
  مصادیقی همچون شبکه بازاریابی را تفهیم نمود؟
مبانی علمی و منطقی که  آن تواند بدون کند، نمی می وجوان امروز که در جهان الکترونیک رشد و نم

مت یک فعالیت اقتصادي را عمیقاً بشناسد و درك کند، صرفاً بر اساس ترس از مجازات و ممنوعیت و حر
عقاب عصیان و تجري، خود را قانع کند و از سر تعبدي غیر علمی، در شرایط سخت بیکـاري حـاکم بـر    

علمـی و  ان بایـد بـا مبـانی    گـذار  قـانون ان و دان حقوقها کنار بکشد، لذا فقها و  فعالیت گونه اینجامعه از 
موجود بپردازند، تا فقه و قانون در جایگاه واالي مورد احترام، بـا ارزش و مطـاع    مسئلهتخصصی به حل 

انـد و   ها و صدها سال گذشته به آن اهتمـام داشـته   باقی بماند. کاري که بزرگان فقه و حقوق در طول ده
  اند.  این میراث گرانبها را به یادگار گذاشته به نسل فعلی سپرده
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   دارا نامور
  
  
  
  
  
  

  »اپیزود ششم«
جداً ما وکـال جامعـه صـنفی    «خواند به کارآموز دوم رو کرد و گفت:  روزنامه میی که کارآموز اول در حال

  »هستیماي  هعرض بی
  »چطور مگه؟«کارآموز دوم پرسید: 

اند  از پزشکان تصمیم گرفتهاي  هاخیراً بین هنرمندان و پزشکان شکرآب شده، عد«کارآموز اول پاسخ داد: 
هجمه هنرمندان به وکال به مراتـب بـیش از   ی که نکنند. در حالدیگر هیچ هنرمندي را معالجه و درمان 

   »پزشکان بود ولی هیچگاه وکال هنرمندان را تحریم نکردند.
اتفاقاً به نظر من این تصمیم ایشان عمالً کوتاه آمدن در مقابل هنرمندان است «کارآموز دوم گفت: 

که ایشان را درمان  ازاتی باالتر از ایندهند به مرگ طبیعی بمیرند، و چه مج که به ایشان اجازه می
کنم اگر قصد گـرفتن انتقـام از هنرمنـدان را دارنـد، نبایـد چنـین تصـمیمی         کنند. من که فکر می

   »بگیرند.
چه جالب! پزشـکان هـم بـه    «زد، با خوشحالی گفت:  کارآموز اول که همچنان روزنامه را ورق می

پزشکی تکذیب کرده است و پزشکان هنرمندان را درمـان   اند، این خبر را نظام همین نتیجه رسیده
  »کنند!!! می
  

  »اپیزود هفتم«
کارآموز اول که از خواندن کتاب قانون آیین دادرسی کیفري خسته شده بود با ناراحتی کتاب قانون را بـه  

از ایـن  کـنم هنـوز چیـزي     ام احساس می این قانون را بارها خواندهکه  این با«پرت کرد و گفت: اي  هگوش
  ».ام قانون نفهمیده

  »ند ایراداتی هم دارد.چدر مجموع قانون خوبی است هر «کارآموز دوم گفت: 
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بـه قـانون آیـین دادرسـی کیفـري جدیـد را        هاگر از تو بخواهند بزرگترین ایراد وارد«کارآموز اول گفت: 
  »دانی؟ تر می بگویی، چه ایرادي را از همه مهم

خوب، به نظر من براي متهمین در ایـن  «کنان گفت:  من خاراند، من را می سرشی که کارآموز دوم در حال
  »قانون بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی در نظر گرفته نشده است.

  
  »اپیزود هشتم«

حال خواندن سایت تابناك هسـتم،   در«: ، گفتتاپ خودش بود که سرش داخل لپ حالی موز اول درآکار
مورد مقالـه   توانیم هم در این کنم یک عنوان دیگر به عناوین مجرمانه اضافه شد و می تبریک عرض می

 »این بزه دفاع کنیم!!!نامه بنویسیم و هم از حقوق متهمین به  یا پایان
  »چه عنوانی؟«موز دوم پرسید: آکار
ها خبر از برخورد قاطع  عرضه منزل مبله!! یکی از مقامات در یکی از مراکز استان«موز اول پاسخ داد: آکار

ـ  کنندگان منازل مبله داده اسـت.  با عرضه تـوان در کـدام قسـم از اقسـام      را مـی نظـر تـو ایـن جـرم     ه ب
  »؟قانون مجازات قرار داد 14هاي اصلی مندرج در ماده  مجازات

نظر من ایـن جـرم را   ه ب«، پاسخ داد: رسید نظر میه که متفکر ب من کرد و در حالی موز دوم کمی منآکار
  »جا داد!! »حدود«قالب  توان در می
دانـی کـه حـد بـه      بزه وجود دارد؟ مگر نمیحد؟! چه ربطی بین حد و این « موز اول با تعجب پرسید:آکار

ن در شرع مشخص شده؟ درکجاي شرع عرضـه منـزل   آشود که نوع، میزان و کیفیت  مجازاتی گفته می
  »ن تعیین شده است؟آمبله ممنوع و سپس مجازات براي 

مـده  آچیز تا به یکدیگر مخلوط نشوند  معنی فاصله شدن بین دوه ببین حد در لغت ب«موز دوم گفت: آکار
جـا بـا    شـود و در ایـن   ، حدود نامیده میاندازد ن جهت که حدود میان حالل و حرام فاصله میآت و از اس

اندازد و حالل را به  هاي خدا فاصله می میان حالل توان این بزه را حد نامید چون عمالً کمی اغماض می
  »نماید!!!!! حرام تبدیل می

  
  »اپیزود نهم«

درصـد مـردم    70ولین گفتـه بـیش از   ئیکی از مس«زد، بلند گفت:  ها را ورق می روزنامهی که کارآموز اول در حال
 70کنند، یعنی اگر این حرف درست باشـد، عمـالً بـیش از     دارند و از آن استفاده میتجهیزات دریافت از ماهواره 

    »شوند. درصد مردم، قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره را زیر پا گذاشته و مرتکب جرم می
کارآموز دوم که درحال خواندن کتاب کوچک جوکی بود که براي سرگرمی مراجعین وسط سـالن انتظـار   

ي تعدادي امضا قادر به تغییر آور به نظر تو وقتی در بعضی از کشورها مردم با جمع«شته بودند، گفت: گذا
  ».قانون هستند، این استفاده همگانی نباید تعدیلی در اجراي این قانون داشته باشد

 .گفـتم چه بگویم واال، اگر موافقی درکار نمایندگان دخالت نکنیم فقط جهت اطـالع  «کارآموز اول گفت: 
   .»ویمبشندست داري تعریف کن  تو یک لطفیه از کتابی که در حال لطفاً

به اشتباه وارد اتوبان شد و خـالف مسـیر   اي  هروزي در یکی از شهرهاي بزرگ رانند«کارآموز دوم گفت: 
   »اصلی جاده و با سرعت زیاد شروع به حرکت کرد.
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از تصادف، در بوردهاي نصب شـده در بزرگـراه و    پلیس که قادر به توقیف فوري او نبود، براي جلوگیري
خالف جهت و با سـرعت زیـاد در حـال حرکـت در     اي  هرادیو اعالم کرد که رانندگان مواظب باشند دیوان

  باشد.  بزرگراه فالن می
یک دیوانـه کـه   «اتفاقاً آن شخص در حال شنیدن رادیو بود، وقتی هشدار پلیس را شنید با تعجب گفت: 

  »کنند. امروز همه دیوانه شده و اشتباهی رانندگی مینیست انگار 
  

  »اپیزود دهم«
چـه جالـب، تعـدادي از    «کارآموز اول مثل همیشه در حال تورق روزنامه بود که بـا صـداي بلنـد گفـت:     

انـد: اعـدام راهکـار مناسـبی      اند و گفته نمایندگان مجلس خواستار اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر شده
   »نیست.نبوده و 

  »است؟ نبوده اند، صحیح کرده اعدام مخدر مواد براي چه هر حال به تا یعنی«کارآموز دوم گفت: 
ایـن نماینـدگان مـوافقم،     شود. ولی من هم با نظـر  قانون که عطف به ما سبق نمی«کارآموز اول گفت: 

  »بینم. هنوز رابطه مستقیمی بین مجازات و پیشگیري از وقوع جرم نمی هرچند
اینجـوري خـارج بشـویم، اگـر      آور هـاي کسـالت   ام اگر موافقی از بحـث  امروز خسته«کارآموز دوم گفت: 

اگر ممکـن   کشد. لطفاً پیش بکشی. من امروز مغزم نمیرا ها  بخواهی براي من بحث فلسفه حقوق و این
  »که دیروز من براي تو گفتم، امروز تو یک لطیفه بگویی؟اي  هجاي لطیفه است ب

روزي مردي وارد اتاق نیمه تاریکی شد، که ناگهان دید مـاري وسـط اتـاق خوابیـده     «کارآموز اول گفت: 
زنان از دیگران کمـک خواسـت، همسـایه وي کـه مـرد       است، با ترس و دلهره از اتاق بیرون پرید و جیغ

دیدند آن مار، یـک   دانایی بود، چراغی را روشن کرد و وارد اتاق شد وقتی آن دو مرد با چراغ وارد شدند،
گویند مرد صاحبخانه دچار یأس فلسفی شد  مورد بوده است، می ریسمان بوده است و ترس صاحبخانه بی

گفت: وقتی چراغ آمد و مار به ریسمان تبدیل شد، آیا چیـز دیگـري وجـود     و از آن روز به بعد همیشه می
   »ندارد که بیاید و ریسمان را هم به جسم دیگري تبدیل نماید.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




