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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
خانوادگی، میزان تحصیالت، سمت یا عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     نامنام،  .3

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

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

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

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

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

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

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8



  
 

1 

  
  
 

 

 

  
  

  1n2 دکتر محمدعلی دادخواه
  
  
  
  
  

، ایـن  از پـیش  چنـد  سـالی  دهـد  مـی  نشـان  وکـال  هـاي  کانون بررسی و تدبیر و گردهمایی هاي گزارش
 به دیوار هاي همسایه بانان حقوق بین اي اتحادیه تا بوده وکال هاي کانون فرنشینان میان در وگوهایی  گفت
 ناباورانه اما؛ شود ریخته افغانستان و تاجیکستان نشسته زانو به زانو هاي سرزمین و ایران و افغانستان دیوار
 در واکنشی و کنش و فراخوان هیچ و »... برخاستند و گفتند و نشستند« گوید می گوشم در روزگار گذشت
 . است نیامده بر، بوده آینده براي اي پهنه و پیغام و پیمان همایی گرد چه آن پی

 اهـورایی  سـرزمین  ایـن  و، خـاك  ایـن ، آب ایـن  بـراي  کـه  است خردورزي دلسوزان با سخنم روي
 ره زبـان  فارسـی  هاي سرزمین وحدت به که خواند می فرا را آنان گیتی پهنه پرآشوب گستره. اند اندیشناك
 همسـایه بـا   کشـورهاي  سـویی هـم . ریزنـد  پـی  احوال و اوضاع بدترین در را دستاورد بهترین گشایند و
 از مـا  کـه  اسـت  نگرانـی  جاي. است گرفته شکل متضاد باورهاي گوناگون و نژادهاي، مختلف هاي زبان
 در را یکنـواختی  پایگـاه  و جایگـاه  که همسان هاي بزم و ها رسم و گسترده باورهاي و فراملی هاي ارزش
 روشـنی  بـه  کـه  براي آن است اندازي چشم آوردم چه . آننجوییم بهره است نهاده پی ما تمدن و فرهنگ
 روشن فرداي براي و؛ ایم نسپرده ره همدلی و سوییهم شاهراه به کنونتا چرا بپرسیم خود از و بیندیشیم
 گـردش  و التهـاب  پـر  زمـان ، زمـین  ایـم؟  نجسـته  بهره نیرومند پیشینه و دیرینه پیوند این از عزیز ایران

 را زبان فارسی اندان حقوق دستان و شویم همگام همکاري بستر یک در که خواند می را ما روزگار شتابناك
 و تـالش  ،نو اندیشه و نو کار، نو گام هر برابر در گمان بی. سازیم سوهم امروز ایران برابر سه اي پهنه در

 را برمـان  و دور که خوشبو گل به دستیابی براي اند گفته انمدار فرهنگ اما؛ است الزم پایداري و پیگیري
 هـیچ  کـه  بود شکیبا سرزنشگر خار برابر در باید نویسد می ما بر را دیگري سرنوشت و سازد می عطرآگین
 . نیست رنج بی گنجی

                                                           
n بان. حقوق  
  ـ شاعر.دادگستري وکیل   .1
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 را انسان چکیده شمارد می بر را او هاي ویژگی و راند می سخن انسان چیستی از که هنگامی افالطون
 در بشـر  هاي ناکامی و ها کامیابی همه دهد می توضیح آن دنبال به و داند می آرزو و خشم، سخن، خرد در
 چراغ با اگر. کند می رها را آن و ورزد می غفلت یا جوید می بهره آن از مناسب موقع در که است بستر این
 مقصـد  بـه  و رانده نیاز زمان در را سخن اسب اگر؛ است پیروز و کامیاب، ریخته باشد برنامه و طرح خرد
 شایسـتگی  بـه  براند را آن و بتازد موضوعی بر باید که هنگامی اگر؛ است خرسند و شادکام، باشد نشانده
 کمند تا داشته موزون آرزویی و خواست اگر و؛ است زده رقم را خود موفقیت، باشد داده را انجام مهم این
 در. است جسته بهره درست گزینش این ازباشد  بوده فراگیرتر اندیشه و تر فزون تالش سوي به او کشش
 ،پشـیمانی ، کشـانده  بیراهـه  به خود آرزوي و خشم و گفته جابهنا سخن یا افتاده دور خرد از هرگاه مقابل
 هـا  ویژگـی  ایـن  از یـک  هـر  که دهد می آموزش را ما او فلسفی نگاه. بوده است وي کار پایانی دستاورد
 . گنجد نمی نوشتار این حوصله در که شود پیروزي مایه و پایه تواند می

 شـاید ، ایـم  داشته بسیار وگوي گفت آن بر سر تحریریه هیأت با که، حقوق مدرسه شماره این پیام اما
 داشـته  میالد از پیش ایران به ناگسستنی پیوندي آن آبشخور و دارد کهن اي ریشه اما باشد اي تازه حرف
 . است بوده نیز پایدار اسالم از پس ایران تا که

 فرمـانروایی  و مـاد  دوران در کـه  هستند آریایی نژاد هاي تیره از همه ها پشتون و ها افغانی، ها تاجیک
 ایـن  از گذشـته . انـد  زیسته می ایران امپراتوري فرمانروایی هاي تحت بر سرزمین ساسانیان و هخامنشیان
 وجود شیر با به راستی و پویاست و زنده ها کشور آن در اکنون هم ایران فرهنگ، سیاسی و تاریخی پیشینه
 و افغانسـتان ، ایران کشور سه خاك در ریشه فرهنگ این. دارند ناگسستنی پیوندي آنان زندگی شیرازه و

 آن بـرگ  و شـاخ  و بـر  و بـار  و گسـترده  سـایه  ها سرزمین این همه بر درختی گویی که دارد تاجیکستان
 بر سخت ضربات هرچند فرهنگی ایرانِ هاي بخش این از یک هر. دارد همراه به را اي ویژه هاي توانمندي
 و پیشـین  هـاي  سـویی هـم  ایـن . انـد  ایستاده تاریخ طول در پایدار و استوار چنان هم، آمده فرود پیکرشان

ـ  هاي سازي دم ، امـروز  دنیـاي  در را اند ـ ما  و زبان مشترك دین، باور، نژاد، قوانین از اي پاره در که امروز 
 وکـالي  اتحادیـه  خواند تا فرا می تازه سازي دم به یک، کنند می اتحاد فراوان اختالف با هایی سرزمین که

 هـاي  پیشـینه  بـه  توجـه  بـا  کشور سه دان حقوق فرهیختگان بین که اي اتحادیه؛ ریزیم پی را زبان فارسی
 همـه  بـراي  تواند می دیگر سو از دادگري و نظم و قانون زمینه در تالش و، سو یک از فرهنگی و تاریخی
  . آورد بار به را اي فرخنده فرداي، زند می موج بارشان و کار خمیرمایه در سرزمین به عشق که کسانی

 چـارچوبی  کنـون تـا  اما شده احساس برآمده هم بر سالیان که است ي نیازي درباره وگو گفت  پیشنهاد و سخنم
 ارزشـش  و اهمیـت  از آن از گردانـدن روي گمان است. بی نشده اجرا و طرح آن پاسخ بهدرست در  اي برنامه و دقیق
 تـر  فـزون  پیونـد  گیرد؛ البته می قرار وکال تشکیالت ارزشمند سازوکار بایدهاي پیشانی در همچنان و کاست نخواهد
 بسـیار  منطقـه  صلح و اجتماعیاقتصادي، فرهنگی،  هاي زمینه در تاجیکستان) و (ایران، افغانستان زبان هم کشور سه

 یـورش  و سـو  یـک  از شـدن  جهانیفرآیند  به توجه با آن ضرورت شاید که ما دنیاي در ویژه است. به کارساز ومؤثر 
  دارد.   می روشن بیشتر را اتحادیه این اهمیت دیگر سو از بیگانه هاي فرهنگ ویرانگر
 و هـاي ژرف گذشـته   اي، بـا ریشـه   منطقه فرهنگ یک گسترش و گرایی قانون خشونت، توسعه از رهایی براي

 اتحادیـه  شـد، تشـکیل   خواهـد  ایجـاد  اتحادیـه  دنبال به که روزمره اختالفات براي حل داوري اتاق همچنین ایجاد
نکنـیم. بیاییـد    اکتفـا  خویش سرزمین فقط به و بنگریم تر عمیق است. بیاییم گریزناپذیر باید یک زبان فارسی وکالي
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 بـا  متفـاوت کـه   زبان دو و مختلف نژاد دو با سرزمین بیندازیم. دو نگاهی نیم فرانسه و آلمان دو کشوربراي مثال به 
 اقتصـاد  و مشـترك  نوردند، پـول  را درمی نشینند، مرزها می زانو به زانو اتحادیه یک در عیار اکنون تمام جنگی پیشینه
 نتـوانیم  مـا  که است تحیر و بسی تعجب شوند. جاي می همدل و سوهم اختالف همه این با کنند و می ایجاد وابسته
 بهینـه  اسـتفاده  منطقه، و نیز بـراي  مردم بهروزي براي هایمان، و سرزمین روشن فرداي براي مشترکات همه این با

  برداریم.   رو پیش از را ها ناهنجاري و ها دارند، ناهمواري آیین یک فرهنگ و یک که مردمانی زندگی
ـ  حقوق و ارجمند استادان ،پیشنهاد این چارچوب در که چشم داشت آن دارم  دردآشـنا  و دلسـوز  اندان

 »زبان فارسی وکالي هاي کانون اتحادیه« تأسیس پی در را خود گشاي ره راهکارهاي و پیشنهادها، نظرها
، دادگـري  رهروان این ،فراگیر يفرآیند در و گیرد قرار وگو گفت  و شور معرض در تا بنویسند مجله براي
  . خوانیم فرا کشور دوست و همسایه سه هر در همسان راهی به را نظم و قانون
 ریزي پایه کشورها این حقوقی و فرهنگی هاي پیشینه بستر در موصوف تأسیس کرد نشان خاطر باید
 سـنجی  امکـان . نـدارد ، اسـت  زودگـذر  هاي مناسبت که، سیاسی مسائل رکاب در پاي هرگز و شد خواهد
 ایـن  حقـوقی  و فرهنگـی  تبـادالت  جریان و سو یک از اقتصاديم یجرا در ترمیمی عدالت توسعه رویکرد
 است داده نشان ما به تاریخ. خواند می خود سوي به را ما که است روشنی هاي نوید، دیگرسو از هاسازوکار
 هـاي  دسـتگاه  ناکارآمـدي  و تبعیض، فساد، فقر با شایسته حقوقی تدابیر با اند توانسته همسایه کشورهاي
 هـاي  زمینـه  اي دریچـه  چنـین . باشـند  تـر  موفـق  و کامکارتر پیکار این در و کنند مبارزه اجرایی و قضایی
 امید ،موجود هاي گرفتاري و گیر یخبندان در و بندد می را اجتماعی هاي آسیب و چالش، تنش از جلوگیري

 ،تـوان  کـه  اسـت  اي فرخنده زمان همان اکنون که است آن ما باور. نماید می پدیدار را فراوانی اطمینان و
 ارزشـمند  و بـزرگ  اهـداف  بـه  یابیدست دستمایه تواند می دادگستري وکالي اجتماعی موقعیت و دانش
 را جهان پیشروي اندان حقوق ذهن دیگري حقوقی جنبش اخیر هاي سال در شویم یادآور جاسته ب. شود
  . دارد همراه به را فردا سازي روشن کلید هم آن که است خوانده خود سوي به

 هـاي  نهـاد  سـویی هـم  پی در، شود می خوانده (بسیج حقوقی) legal mobilization که جنبش این 
و  اسـت  فرهنگی و اجتماعی هاي ارزش از پارچه یک حمایت راستاي درنهاد  مردم هاي سازمان و مردمی
 تـالش . نواسـت  هـم  و همـراه  حقـوقی  جهش و جنبش این با کامالً زبان فارسی وکالي اتحادیه تشکیل
 در آن المللـی  بـین  کنفـرانس  کـه  اسـت  گیري شکل حال در الملل بین حقوق چارچوب در دیگري فراگیر
  . شد خواهد برگزار ایران میزبانی به معلم تربیت دانشگاه

 هـاي  سـازمان  در) هـا NGO( هـا  سـمن  شـدن  جهـانی فرآینـد   دانیـد  مـی  فراخوانی دو این از گذشته
 اسـت  حقوق و ها ارزش پاسداري و برپا ساختن پی در مردم همکاري و بست و بند پی در که ينهاد مردم
 از ویرانگـري  و وحشـت  و تزویـر  دسـتان  روز هر که کنونی روزگار تالطم در. دارد دیگر نوشتاري به نیاز
، فرهنگـی  هايسـازوکار  از اسـتفاده  با که خواند می را ما فرزانگی، آید می بیرون منطقه آشوبگران آستین
 و صـلح  بـذر ، قانونمنـد  و علمی اي گونه به، پارچه یک بخش سه این در آن هاي پیامد و حقوقی، اجتماعی
 سـاز  ویران هاي پیامد که ماست همسایه کشور در ها آشوب این از یکی گمان پایگاه بی. بیفشانیم را امنیت
 اکنون. آزارد می را ما وجدان کم دست همسایه کشورهاي در درگیري و خورد و زد. سازد می متأثر را ما آن
ـ   هرچنـد  اي ـ دریچـه  کـه  اسـت  آن پی در ساز ایمن خانه این  و همزیسـتی ، دوسـتی ، صـلح  از کوچـک 
 در هاییسازوکار گشایش و همگامی همکاري این پس در تا بگشاید جهان از اي منطقه در را مداري قانون
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 و حقـوقی  توسـعه  رهگذر از و گشاییم ره اي منطقه اختالفات فصل و حل و گري میانجی، راستاي داوري
 . برداریم گام مردمان این زندگی براي بهبود، کشور سه این در دادگري شیوه ارزیابی

 و دارند سرزمینی هر در توجهی در خور و گسترده نقش، توانمند خبرگان مثابه به دادگستري وکالي
 عمـومی  احساسـات . شـوند  مـی  تلقـی  مداري قانون و گرایی قانون نمادهاي عنوان به مردم جان و دل در

، قـانون  برومنـد  درخـت  سار سایه در همجواري سایه در همبستگی زمینه نیز ها سرزمین این همه مردمان
  . کند می بار و بر پر را مهربانی و امنیت

ر پیشـنهادي نـوین و   ؛ اي است حاملِ حرف تازه» مدرسۀ حقوق«بر این اساس  نویـد کـه پیونـدي     پـ
دنبال تجدید و تقویت گسترة مناسبات فرهنگی  دارد و به  گسستنی با تاریخ و فرهنگ حوزة تمدن ایران نا

رکشورهایی است که دیر زمانی در دراز اند و از  اي یکتا بوده هاي پیکره اندام، بار و شکوهمند ناي تاریخی پ
، اسـت » مدرسـۀ حقـوق  «روي خواننـدگان فرهیختـۀ   فـرا  چه . آناند شده یک آبشخور تاریخی سیراب می
ریشه و همزاد را بر  دعوتی براي برکشیدنِ آرمانی فرهنگی که سه ملت هم؛ اقتراحی است براي همسازي

  . هاي مختلف بگشاید تر سازد و راه را بر اصالح نابسامانی اي صنفی به یکدیگر نزدیک بنیاد اتحادیه
هـا همـه از    هـا و پشـتون   افغانستان و تاجیکستان فعلی اعم از تاجیکاقوام متعدد ساکن در سرزمین 

انـد و در دوران پادشـاهی مـاد و شاهنشـاهی هخامنشـیان و ساسـانیان تـا         هاي تاریخی نژاد آریایی تیره
اند و سروِ فرهنگ ایرانی بر  سامانیان و تیموریان و حتی در زمان افشاریه در تابعیت فرمانروایان ایران بوده

 را بدون تردیـد بایـد در   ممالکهاي میانه این  باستانی و سدهدوران تاریخ . فکن بوده است سایهها  آن سر
از بلخ و بامیان و  تاریخی که هرگز؛ کرداي و تاریخ خراسان جستجو  تاریخ ایران اوستایی و شاهنامه ذیل

ستاي زردشت و شاهنامه سیستان و نیمروز و زابل وکابل و هرات و مرو و غور و غرجستان و از کتاب وِ ها  اَ
ر دریاي«و از تاریخ پیشدادیان و کیانیان و  د جدا نیست »ريد . 

ایران تنها یک پیشینۀ تاریخی و سیاسی در افغانستان و تاجیکستان نیست؛ فرهنگ ایرانی هنوز هم در ایـن  
وجود و شیرازة زندگی آنان آمیخته است و پیوندي پیوسـته دارد. روحِ   راستی با شیرة زنده و پویاست و بهکشورها 

ها جاري اسـت و ریشـه در آب و خـاك و زیسـت      هاي مردمان این سرزمین فرهنگ ایرانی چونان خون در رگ
درختـی تنـاور و    هـاي تـک   تاریخی آنان دارد. بر این مبنا، گویی سه کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان شاخه

اند و اگرچـه در   بار داده و   اند و برگ اند و سایه گسترده آورند که در خاك تاریخ فرمند ایران باستانی ریشه کردهبار
هـاي چـون زهـر     انـد و تلخـی   هـا دیـده   اند و دردهـا و داغ  ها کشیده تندباد حوادث گوناگون تاریخی، بسا تطاول

انـد. در دنیـایی کـه خشـونت،      کوه، استوار بر پاي ایستادهاند، اما همچنان چون  اند و دشنۀ دشمنان خورده چشیده
اي و جهـانی   کند و برقـراري صـلح منطقـه    هاي قومی حیات انسان سرگردانِ امروز را تهدید می جدایی و نفرت

ضرورتی جدي و فوري است، باید از این مایه اشتراك در زبان، دین، فرهنگ، نژاد و تاریخ، کـه بـراي تجدیـد و    
ها در وراي مرزهاي سیاسی وجود دارد، بهره جسـت   ترِ پیوندهاي فرهنگی امروزین میان این ملت مبرقراري قوی

هـاي ایـن فرهنـگ     ارگی ساخت به رفعـت آرمـان انسـانیت. بایـد خشـت     » سه ستونِ دمساز«و با تکیه بر این 
براي رشد و تعالی انسان  تنش و مساعد مشترك را روي هم نهاد و دستادست هم، به برساختنِ دنیایی آرام و بی

کوشـند و   افزایـی تـوان خـود مـی     هاي بسـیار دور از هـم، بـراي همگرایـی و هـم      پرداخت. در جهانی که ملت
گمـان مایـۀ تحسـر و دریـغ اسـت کـه از       انـد، بـی   المللی ایجاد کرده هاي قدرتمند و مؤثر در عرصۀ بین اتحادیه
  ور کمترین استفادة ممکن هم نشود.  هاي تاریخی و فرهنگی موجود بین این سه کش ظرفیت
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سویی و همسانی استفاده کنیم و گـامی بـراي   همه هم هاي این رسیده است که از ظرفیت  اکنون هنگام آن فرا
اي که فرهیختگـان   را پی ریزیم؛ اتحادیه» زبان اتحادیۀ وکالي فارسی«و  برداشته سازي میان این سه ملت برادردم

یکدیگر پیوند دهد و بتواند فارغ از مناسبات و مسائل سیاسی کشورها براي صلح و عـدالت  دان سه کشور را با  حقوق
  اي را به بار آورد.   تپد، فرداي فرخنده فراگیر بکوشد و براي همۀ کسانی که قلبشان با عشق به سرزمین می

ت پاسـخ بـه آن،   که ضـرور  باشدبابِ گفتگو پیرامون نیازي  گشایشگر» مدرسۀ حقوق«پیشنهادم آن است که 
اي درست و چارچوبی دقیق بـراي تـأمین آن طـرح و اجـرا      سالیانی پیش احساس شده بود، اما هرگز تاکنون برنامه

هـاي   زبـانِ ایـران و افغانسـتان و تاجیکسـتان در زمینـه     ترِ سه کشور هم نشده است. تردیدي نیست که پیوند فزون
ویژه در دنیـایی کـه رونـد     اي بسیار مؤثر و کارساز است؛ به منطقهاقتصادي، فرهنگی و اجتماعی براي برقراري صلح 

مسـلط را رقـم   هـاي غیـر   هاي بیگانه خطري جدي براي محو و هدم فرهنگ شدن و یورش ویرانگر فرهنگ جهانی
تنها بـراي تقویـت همبسـتگی و مناسـبات فرهنگـی        اي از این دست، نه است. در چنین روزگاري وجود اتحادیه زده

هاي رو به افزایش، توسعۀ قانونگرایی، ایجـاد و   تَبع آن، براي رهایی از خشونت تر اهمیت دارد، بلکه به و محکمبیشتر 
اي نیـز ضـرورت دارد.    جویانـۀ منطقـه   هاي اجتماعی و اقتصادي و گسترش یک فرهنگ کالن صلح بسط پیشرفت

و دوراندیشـانه اندیشـید و در مرزهـاي      عمیـق زبان یک باید گریزناپذیر اسـت. بایـد    تشکیل اتحادیۀ وکالي فارسی
مشخص سیاسی محدود نماند. کافی است دو کشـور آلمـان و فرانسـه را در نظـر گیـریم. دو سـرزمین بـا دو نـژاد         

عیار در مقابل هم، اکنون در یـک اتحادیـۀ سیاسـی و     مختلف، با دو زبان مختلف و با پیشینۀ تجربۀ یک جنگ تمام
انـد تـا بـر     بسته ایجاد کـرده اند و پول مشترك و اقتصاد هم اند و مرزها را برداشته هم نشستهاقتصادي زانو به زانوي 

رفاه و آرامش افراد کشور و توان و تأثیرگذاري خود در عرصۀ جهـانی بیفزاینـد. در اوضـاع و احـوالی کـه دو کشـور       
و تحیر است که ما نتوانیم با وجـود  سو و همدل شوند، جاي تعجب همه اختالف، هم اند با وجود آن موصوف توانسته

هایمان و بهروزي مـردم منطقـه دسـت در     همه پیوندهاي قوي فرهنگی و تاریخی براي فرداي روشن سرزمین این
  رو برداریم! ها را از پیشِ ها و ناهنجاري دست یکدیگر نهیم و ناهمواري
بال مسائل ایران و جهان با اظهـارنظر  دانان و وکالي دانشمند و متعهد و مسئول در ق امیدوارم جامعۀ حقوق

گشاي خود براي بینی جوانب مختلف آن، پیشنهادات و راهکارهاي راه در خصوص این پیشنهاد و بررسی و پیش
اندیشی قـرار گیـرد    زبان را بنویسند تا آراء آنان در معرض گفتگو و هم هاي وکالي فارسی تأسیس اتحادیۀ کانون

دانـان   معۀ حقوقی در فرایندي فراگیر اعالم شود و در تعامل بـا وکـال و حقـوق   و سپس، محصول خرد جمعی جا
» مدرسـۀ حقـوق  «کردن این آرمان و آرزو برداشته شود. باشـد تـا    هاي عملی براي اجرایی کشورهاي دیگر، گام

گـروِ  انـد و سـر در    اي براي انعکاس صداي رساي تمام کسانی باشد که دل به تحقق آرمان دادگري بسته رسانه
  اند.   اعتالي ایران و ایرانی سپرده

1  
  
  
  
  

                                                           
  از همان شاعر.  .1
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  1nدکتر داود بزرگمهر  
  

  چکیده
که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظـر بـه اقتضـاء     است حقوقیاي  تعهد، رابطه

عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزي یا مکلف بـه  
اعم از طلـب و   . تعهدشوند فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می

دارد و به طلب موسوم اسـت و  ي مثبت این رابطه در جانب بستانکار قرار  جنبه. دین است
  دهد. شود که جانب مدیون را نشان می طرف منفی آن دین خوانده می

طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگري گفته  قراردادي جایی هبه جاب ارادي طلب  واگذاري
. در مقابل این نهاد حقوقی، واگذاري قهري طلب وجود دارد که البتـه بررسـی آن   شود می

  موضوع این مقاله است.خارج از 
قالب عقود حواله و ضمان، واگذاري ضمن پذیرش مبانی واگذاري طلب در  حقوق ایراندر

قابـل  واگذاري اسناد و همچنین از طریق  عقود نامعینو ارادي طلب از طریق عقود معین 
  معامله متصور است.

  ارادي طلب.  واگذاريتعهد، طلب، دین،  واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
نظر به اقتضاء عقـد  ، نیا اشخاص معیه به موجب آن شخص ک یحقوق ي رابطه یکعبارت است از  تعهد
عمـل   كا تـر یلف به فعل کا می يزیملزم به دادن چ، م قانونکا به حیا شبه جرم و یا جرم یا شبه عقد ی
 اعـم از ، تعهـد . )166ص ، 1385ي، لنگـرود  ي(جعفـر . شوند یم ینیا اشخاص معیبه نفع شخص  ینیمع

ار قرار دارد و به طلب موسوم اسـت و طـرف   کن رابطه در جانب بستانیمثبت ا ي جنبه. ن استیطلب و د
  . دهد یون را نشان میه جانب مدکشود  ین خوانده میآن د یمنف

پذیرفته شده  مبانی واگذاري ارادي تعهد در قالب عقودي مانند ضمان و حواله در حقوق ایران
قانون مدنی ایران از حیث وجود عنوان مستقل واگذاري تعهدات (مانند سـقوط   خألاست. معذالک 

کماکان وجود  ذیل عنوان مذکور ،تعهدات) و بررسی احکام و ضوابط واگذاري طلب و واگذاري دین
  دارد. 
  

                                                           
n وکیل دادگستري و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی.  
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 یقانون مدن 1695تا  1689طلب در ضمن مواد  يواگذار یحقوق تأسیسه کبر خالف حقوق فرانسه   
ـ ر بایران را نـاگز یطلب در حقوق ا يام و ضوابط واگذارکاح، دهیج گردآن کشور در نـده و  کد از مـواد پرا ی

  . ردکاستنباط  یمتون مختلف قانون
طلب سخن گفتـه   يصراحتاً از واگذار، در قانون اعسار اي هبا گنجاندن ماد گذار ، قانون1313در سال 

کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال «: داشت یمقرر م1313قانون اعسار مصوب  38ي  هماد. است
  کالهبردار محسـوب  داده و بعد از انتقال آنرا از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگري انتقال دهد

الیه حـق رجـوع بـه او     مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل گاه هر . شود می
 که اینانتقال را به اطالع مدیون رسانیده و یا  ، ثابت نماید که قبل از تأدیه دین هک ایننخواهد داشت مگر 

 يب قانون نحوه اجراین قانون با تصویکه البته ا، »مدیون به وسیله دیگري از انتقال مستحضر بوده است
ندگان سـ ینو یبرخ. باشد یر قابل استناد میمنسوخ و غ، در حال حاضر، 1393مصوب یمال يها تیمحکوم
، مـه یقـانون ب  26 ي انـد و آن مـاده   ردهکـ ر کـ طلب ذ يواگذار يز برایرا ن يگرید یمستند قانونی، حقوق

حق گذار  مهیب، عمر ي مهیدر تمام مدت اعتبار قرارداد ب«: هکند ک یان مین ماده بیا. باشد یم 1316مصوب 
ر گ مهیو ب دهنده انتقال يد به امضایمزبور با انتقال. »دیمنتقل نما يگرینامه را به د مهینه در بیدارد وجه مع
از  یکیت او (نه به عنوان یجلب رضا کمع ذل. شخص ثالث استي، ن واگذاریگر نسبت به ا مهیبرسد و ب

، 1352ي، لنگـرود  ي(جعفر اثر ندارد يذ او در حق ویبدون تنف ين واگذاریاطراف عقد) ضرورت دارد و ا
 يقرارداد بررسی کرد نه واگذار يرا اساساٌ باید ذیل عنوان واگذار يرسد چنین واگذار به نظر می )24ص 
  . رسد مرقوم از این جهت چندان مناسب به نظر نمیي  همثبت تعهد و استناد به مادي  هجنب

شـهیدي،   ـ  337، جلـد اول، ص  1381(امـامی،   دانـان  ي برخـی حقـوق   در حقوق ما به دلیل اشتباهی که به عقیده
قانون مدنی صـورت پذیرفتـه، ظـاهر بنـد مـذکور کـه بـه موجـب آن          292ي  رابطه با بند سوم ماده) در 145، ص1377
 ؛کنـد تـا تبـدیل تعهـد     ي واگذاري طلب می متعهد را به کسی دیگرمنتقل کند، بیشتر افاده  ي الذمه تواند ما فی له می متعهد

ـین امـري     ي متعهد به ثالث توسط متعهدله، مصداق   الذمه زیرا واگذاري مافی ـنن، چن واگذاري طلب است در حالی کـه مق
ـاد تعهـد الحـق و     را تحت عنوان تبدیل تعهد ذکر نموده است و این امر از یک طرف با موضوع سقوط تعهد سابق و ایج
ـازگاري نـدارد. بـه       از طرف دیگر با موضوع عدم تعلق تضمینات تعهد ساقط شده به تعهد ایجاد شده در تبـدیل تعهـد، س

ـیس حقـوقی واگـذاري طلـب را انشـاء       شود پذیرفت که قانون دانان نمی ، برخالف نظر برخی حقوقهمین جهت گذار، تأس
)، زیرا جایگاه این ماده تحت عنوان تبدیل تعهد اسـت و تبـدیل تعهـد در حقـوق مـا      15، ص 1348رضوي،  (شیوا نموده

ـاریتی گـام     عنوانی است که از حقوق بیگانه عاریه گرفته شده و ناگزیر باید در ت فسیر و توضیح آن بر پایه همـان مبـانی ع
ي واگـذاري طلـب بـه غیـر سـخن گفتـه اسـت بـا          اي که در قانون مدنی ایران دربـاره  به این ترتیب تنها ماده 1برداشت.

ـتنباط واگـذاري طلـب از آن، قائـل      ماهیت حقوقی کامالً متفاوتی درهم آمیخته شده، آن هم به نحوي که یا باید براي اس
گذار شد و خواستار اصالح آن گردید و یا باید از ظاهر آن دست برداشت و واگـذاري تعهـد را در ارتبـاط بـا      اشتباه قانون به
ـباب قهـري واگـذاري طلـب کـه       از نظر ي تغییر دائن تلقی کرد. به هرحال، صرف ي مذکور، تبدیل تعهد به وسیله ماده اس

ـین صـورت      باشد، و عنوان این مقاله می موضوعاً خارج از اگذاري ارادي طلب درحقوق ما گاهی در قالـب برخـی عقـود مع
 شود.   نام منعقد می که نام عقدي از عقود معین را به خود بگیرد به صورت یک قرارداد بی گاهی بدون آن و پذیرد می

                                                           
ي شرایط و آثار واگذاري طلب و تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دائن در حقوق انگلـیس مراجعـه    ها و مقایسه در خصوص تفاوت  .1

   ( .Chitty on Contracts,2004,V. 1, P. 1201-Padfield,1989, P. 186)شود به: 
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  نیطلب در قالب عقود مع يواگذار. 1
  عقد بیع
در حقوق ایران با اشکال اساسی مواجه اسـت. بـدین توضـیح     واگذاري ارادي طلب در قالب عقد بیع پذیرش

کـه   وحـال آن  قانون مدنی ایران، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلـوم  338ي  که به استناد ماده
توانـد   اقسام عین قرار نگرفته و النهایه واگـذاري آن مـی   شود اما در شمار که مال تلقی می اصوال طلب با این

کـه   . مزیداً ایننام تحقق یابد بیع محسوب شود در قالب سایر عقود معین یا در قالب یک عقد بیکه  بدون آن
الذمه باشد نیز براي توجیـه   که مبیع ممکن است کلی فی قانون مدنی مبنی بر این 350ي  به مفاد ماده استناد

رسـد زیـرا در حقـوق     نمـی  ي عقد بیع کافی بـه نظـر   امکان تملیک آن به وسیله الذمه (طلب) و بیع کلی فی
دهد) و سبب  الذمه روي می چه که در بیع کلی فی وجود آید (مانند آنه کنونی به عقدي که از آن تنها تعهد ب

گویند نه تملیکـی. در چنـین    نشود که واگذارشونده بر موضوع این تعهد، حق عینی پیدا کند، عقد عهدي می
تواند از فروشنده اجراي تعهد او را بخواهد که  شود و فقط می یحالتی بعد از عقد، خریدار مالک هیچ عینی نم

  ).  33، ص1381ي اول ناظر به تعیین مصداق کلی است (کاتوزیان،  این تعهد در درجه
  

  عقد حواله
ه یعل محال یعنیون باشد (یکه حواله بر مد یکه در صورت ن گفته شدهیحواله چن یت حقوقیل ماهیدر تحل
 ن به دو اعتبـار مختلـف  ید يطلب و واگذار ياست مرکب از واگذار يحواله عقد، ون باشد)یل مدیبه مح
منتقـل   هیعل محال  ي ل است و به ذمهیمح ي که بر ذمه ینیاز نظر د یعن. ی)364ص، 2ج، 1382ی، (امام
حواله ه دارد و او را به محتال یعل ل از محالٌیه محک یباشد و از نظر طلب ین مید يواگذار، حواله، شود یم
قبـول  ، هیـ امام ياز فقهـا  ین جهت بعضـ یبد. )283. ص، 1385، (کاتوزیان طلب است يواگذار، دهد یم

(حوالـه   ل نباشـد یون به محیمد ،هیعل که محال یاما در حالت، اند ن صورت الزم ندانستهیه را در ایعل محال
باشد  یه میعل ل به محالیمح ي ن از ذمهید انتقالک جنبه و آن هم ی يفقط دارا يا حوالهن یء) چنيبر بر

. م. ق 727 ي ه ن جهـت اسـت کـه مـاد    یرسد به هم ید و به نظر میآ یل به عمل میکه به درخواست مح
  » .در حکم ضامن است یه پس از قبولیعل محال... «: دارد یاشعار م

ـ د انتقـال  بـر  یمبتنـ  عقد حوالـه را ، ت قاطع آنانیدکه اکثریآ ین برمیف فقها ازحواله چنیاز تعار  نی
  . )402ص، 1378، انی(کاتوز شمارند یعام م ياقسام ضمان به معنا از وآن را دانند می

  
  عقد معاوضه

دهد به عوض مـال   معاوضه عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می«قانون مدنی ایران:  464ي  ماده
بـه ایـن   ». از عوضین مبیع و دیگري ثمـن باشـد  که یکی  ي این کند، بدون مالحظه دیگر که از طرف دیگر اخذ می

ي  که بـا توجـه بـه جنبـه     تواند دین یا چنان ي مذکور، هر یک از عوضین می ترتیب با توجه به درج لفظ مال در ماده
گـاه در عقـود    مفهومی است اعم از عین و دیـن و منفعـت. بنـابراین هـر    ، گویند طلب باشد، زیرا مال مثبت تعهد می
ها، دین یا به تعبیري طلب باشد، قالب واگذاري طلب، عقد معاوضـه خواهـد    ز عوضین یا هر دوي آنمعاوضه، یکی ا
که مبیـع و ثمـن باشـند، در مقابـل      ي این که چون در عقد معاوضه، عوض و معوض، بدون مالحظه بود، نهایت این
  قانون مدنی ایران).   465ي  باشد (ماده ها جاري نمی ي بیع در مورد آن گیرند، احکام خاصه یکدیگر قرار می
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طلب تحـت   يمربوط به واگذارهاي  تیمحدود، ق عقد معاوضهیطلب از طر ين لحاظ در واگذاریبد
 يا موزون باشـند بـرا  یل کین هم جنس و میعوض چنانچه، ن در هر حالیکل، ع وجود نداردیعنوان عقد ب

  . د وجود داشته باشدیا معوض نبایعوض ي  یهدر ناح یادتیز گونه چیه، شدن معاوضه ياز ربو يریجلوگ
  

  عقد صلح
در ، معامالت گوناگون ي جهیتواند با داشتن نت می هک يتنها عقد، رانیا یقانون مدن 758 ي مطابق با ماده
، باشـد  يآن معـامالت در آن جـار   ي ام خاصهکط و احیشرا که اینبدون ، واقع شود ین معامالتیمقام چن

 يمـورد واگـذار   ،آن را به قصد صـلح ، طلبنده وشو واگذارکننده واگذار چنانچه، نیبنابرا. عقد صلح است
 يبـر مبنـا  . طلب در قالب عقد صلح محقق شده است يواگذار ین حالتیتوان گفت در چن یم، قرار دهند
 ي(الموسـو  ونیر مدید و هم به غیون صلح نمایطلب خود را هم به شخص مد، تواند یدائن م، عقد صلح
 ي در مطالبه ،ه طلبیال منتقل، صلح گردد یبه ثالث گاه هره کن تفاوت یبا ا، )516ص، 1ج، 1406ی، نیالخم

امـا اگـر طلـب بـه شـخص      ، ماند یم یون همچنان مشغول باقیمد ي گردد و ذمه ین مصالح میآن جانش
ر است بـا  کذالزم به . ن خواهد بودیتاً اسقاط دیو نها  الذمه یت ما فکیمال، آن ي جهینت، ون صلح گرددیمد
 . ز استیز جایصلح طلب به صورت بالعوض نی، قانون مدن 757 ي ت به مفاد مادهیعنا

  
  هبه دعق

در . باشـد  می عقد هبه، آن مطرح ساخته يطلب را بر مبنا يواگذاری، ه قانون مدنک ینیاز جمله عقود مع
ی، نـ یالخم ي(الموسو یاختالفاترغم  یون را علیبخشش طلب به مدی، قانون مدن 806 ي  ماده، ن رابطهیا

 نمـوده اسـت   یعقـد تلقـ  ، قاع بودن آن وجـود دارد یا ایه در فقه در خصوص عقد ک) 50ص ، 2ج، 1406
، ون ببخشـد یطلب خود را به مـد ، دائن گاه هر«: مزبور مقرر نموده است ي ماده. )467ص، 1382ی، (امام

در ، نـد کون دارد بـه او هبـه   یمـد  ي و عهـده   ذمهه بر کرا  یحق، دائن چنانچهن یبنابرا. »حق رجوع ندارد
ز یحـا  ي تـه کن. ه متهب آن را مورد قبـول قـرار دهـد   ک شدطلب در قالب عقد هبه واگذار خواهد  یصورت
چـه  ، به قبض مورد هبه وجود ندارد يازین، نیع ي بر خالف هبه، ونین به مدید ي در هبه که اینت یاهم
ون در تصـرف خـود   یمـد  ي در ذمه اسـت و ذمـه   ینیاست و چون د ياعتبار، قبض، ن حالتیه در اک آن

ه بـه موجـب   کباشد  یون میطلب به مد ي در خصوص هبه، گفته شد چه . آنندارد يازیبه قبض ن، اوست
ه در کـ ن یعـ  ي رد و بـر خـالف هبـه   یز صورت پذیتواند به صورت معوض ن یم یقانون مدن 801 ي ماده
با ، ونیر مدیطلب به شخص غ ي اما در خصوص هبه. باشد یرجوع مر قابل یغ، قابل رجوع است یطیشرا

 قـبض را شـرط صـحت هبـه    ، هیـ امام ياز قول مشهور فقها يرویران به پیا یقانون مدن که اینتوجه به 
ون یر مـد یـ تواند طلب خود را تحت عنوان هبه بـه شـخص غ   یدائن نم، )465ص، 1382ی، (امام داند می

در حقـوق  ، نیبنـابرا . داد يگـر یتوان به قـبض د  یه طلب را نمکز آن است ین امر نیند و علت اکواگذار 
ون واگذار گـردد و  یه طلب به شخص مدکگردد  یهبه محسوب م یطلب صرفاً در صورت يواگذار، رانیا

 ياز جملـه قراردادهـا  ، گـر ید یحقـوق هـاي   د در قالبیون را بایر مدیبالعوض آن به شخص غ يواگذار
  . جستجو نمود یقانون مدن10 ي موضوع ماده یخصوص
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  عقد قرض
در فقه امامیه، از نظر برخی از فقها، عالوه بر هبه، از دیگر عقودي کـه بـه جهـت لـزوم قـبض موضـوع عقـد،        

، 3تا، جلـد   شهید ثانی، بی ـ  125، ص 1410(شهید اول،  توان طلب را موضوع آن قرار داد، عقد قرض است نمی
ي  از این اشاره شد، طلب از قابلیت قبض برخوردار نبـوده و در مـورد هبـه    گونه که پیش )، چه همان15ـ16ص 

شود نه واقعی. به همین لحاظ، فقهاي امامیـه،   دین به شخص مدیون هم، قبض موضوع عقد، اعتباري تلقی می
اما نویسـندگان قـانون مـدنی    ). 38، ص 1356زارعی،  ـ  274، ص 1382(امامی،  اند قرض طلب را باطل دانسته

چون از استقراء در مجموع قواعد قراردادها، اصل بـر رضـایی    اند و اي نکرده ض به لزوم قبض اشارهرر تعریف قد
 و از طرفی چون بـا توجـه بـه مفـاد     ي عقود رضایی قرار داد بودن قراردادها است، لذا باید عقد قرض را در زمره

احد طرفین مقدار معینی از مال خـود را بـه   ایران، قرض عقدي است که به موجب آن   قانون مدنی 648ي  ماده
رسد کـه قـانون مـدنی     ، چنین به نظر می)599، ص 1، ج1406الموسوي الخمینی، (کند  طرف دیگر تملیک می

ي تملیـک   ي مذکور دربـاره  ماده ایران، واگذاري طلب در قالب عقد قرض را نیز به رسمیت شناخته باشد زیرا در
که گفته شد مال، اعم است از عین و دین و منفعـت   میان آمده است و چنانمال به موجب عقد قرض سخن به 

الرد با توجه به مفهوم عام مال، جـاي تردیـدي در    و تملیک آن به موجب عقد قرض در ازاء رد مثل یا قیمت یوم
حقـوق مـدنی    که برخی از اساتید گذارد. به ویژه آن ي مذکور باقی نمی مورد قابلیت واگذاري طلب به استناد ماده

ي عقـد   بر قابلیت واگذاري طلـب بـه وسـیله    )610ـ611، ص. 1381کاتوزیان،  ـ  273، ص 1382(امامی،  ایران
قـانون   10ي  ي مذکور، ناظر بر چنین امري نباشد، به استناد مـاده  که ماده اند و بر فرض آن قرض صحه گذاشته

. 1باشـد  االتبـاع مـی   ها الزم مقام قانونی آن طرفین و قائماند که نسبت به  مدنی، آن را قرارداد مستقلی تلقی نموده
رغـم اصـالحات قـانون مـدنی در      قانون مدنی ایـران، علـی   648ي  در عین حال باید گفت بالتغییر ماندن ماده

ي قوانین و مقـررات   بخشد. از این رو با عنایت به ضرورت انطباق کلیه هاي اخیر نیز نظر مذکور را قوت می سال
ي مذکور به نحوي که وضعیت قـرض دادن   ین اسالمی بر مبناي اصل چهارم قانون اساسی، اصالح مادهبا مواز

  رسد.   طلب در آن روشن گردد ضروري به نظر می
  

  وصیت
 جلد، 1386ی، امام( ردیت قرار گیتواند مورد وص می مال یلکبه طور ی، قانون مدن 826ي  همستفاد از ماد

، 2ج، 1406ی، نـ یالخم يالموسـو ( یتواند راجع به طلبـ  می تیوص، مبنا نیو بر هم) 100 و 95 ص، سوم
حـق   ریـ نظ ین حقـوق مـال  یهمچنـ ، )158ــ 157ص، 1369، انی(کاتوز دارد يگریازد ی) که موص85ص
ـ  ي  هعالمـ  ـ  118ص، 9ج، 1415ی، کرکـ  ـ  78ص ، 1406ی، نیالخم ي(الموسو حق انتفاع، ارتفاق ی، حل
ـ اتوزک ـ  218ص ، 19جلـد  ، 1416ی، خ حرعاملیش ـ  294ص، 6ج، 1423 ، )156ص ، 1369، ناصـر ، انی

 826 ي با استناد به مادهی، وانگه. باشد یکیتمل يایقالب وصا در گرید یازحقوق مال ياریر وبسیحق تحج
ت به یوص، )152و  151، 148ص ، 1384ي، لنگرود ي(جعفر ونیت طلب به مدیامکان وصی، قانون مدن

، 19جلـد  ، 1416ی، خ حرعـامل یش ـ  558ص ، 1ج، 1406ی، نیالخم ي(الموسو ت به مضاربهیان و وصیاع
ـ  ي عالمه ـ  15ص  ، 1410، د اولیشـه  ـ  165ص ، 1402ی، نـ یالخم يالموسـو  ـ  109ص، 1411ی، حل
  . ستیمواجه ن یرادع اساساً با مانع وي، عهد يایزدر قالب وصاین )145ص

                                                           
  . 52-53، ص 51جعفري لنگرودي،  -278، ص 1380ن نظر مخالف رجوع شود به: بروجردي عبده، دبراي دی  .1
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  نام بی عقد یکطلب در قالب  يواگذار .2
ن را یعقـد معـ   یـک از انتخاب قالـب   یناشهاي  تیه محدودک بدون آن، شوندهو واگذار کنندهواگذارغالباً 

بر  يه واگذارک يعقد يبدون انتخاب عنوان برایی، ها تین محدودیفرار از چن يا براینند کبرخود هموار 
طلـب  ، ن صورتیدر ا. نندک یم یتراض، طلب ينسبت به واگذار، ن خودیما ب، ردیپذ یآن صورت م يمبنا

ه در کـ  يقـرارداد . شـود  یبه شخص ثالث منتقل م یقرارداد خصوص یک يصرفاً بر مبنا، ونیدائن از مد
ـ ، ونیمـد  ي  الذمـه  یمـاف  ين است و به منظور واگـذار یواقع از نوع عقود نامع و  ینـ ین صـاحب حـق د  یب

ح آن بـا  یه مخالفـت صـر  کـ م مادای، قانون مدن 223و  10ردد و بر اساس مواد گ  یه آن منعقد میال منتقل
  . ا فسادش معلوم نشود از نفوذ و صحت برخوردار استیقانون احراز نگردد و 

) در ایـن  شـونده ) و دائن جدیـد (واگذار کنندهدر هر حال جهت وقوع واگذاري طلب باید میان دائن قبلی (واگذار
جدید بایـد ایـن تحـول را بپـذیرد و واگـذاري      مورد تراضی باشد. طلبکار قبلی باید واگذاري را انشاء نموده و طلبکار 
نیز باید در انشاء ایـن جابجـایی سـهیم    شونده عوض را انشاء کند. حتی زمانی که واگذاري، غیر معوض است، واگذار

هر چند به سود صـاحب آن  ، توان بدون رضایت او صاحب حق کرد و تغییر در هر دارایی باشد، زیرا هیچ کس را نمی
  ت و رضاي او امکان ندارد و نفوذ ایقاع را در این زمینه باید امري استثنایی شمرد.  جز با خواس، باشد

  
  اسناد معرف آن يطلب با واگذار يواگذار .3
موسـوم  » اسناد قابل معاملـه «ه به کاز اسناد معرف طلب است  یقسمت ي ژهیوي، واگذار ایانتقال  تیقابل
مندرج در خود  ياالکا یافته و نسبت به وجه ی یموضوع ي جنبه، در حقوق تجارت ين اسنادیچن. اند شده
 يا مال منعکس در این اسناد را متـروك ومنـزو  یگردش طلب ، و با گردش خود اند ردهکدا یت پیموضوع
 یه بـه آسـان  کـ هستند  یاسناد تجارتي، ن اسنادیچن ي ن نمونهیبارزتر. )26ص، 1380ي، (صقر اند هساخت

 بـه . )18. ص، 3ج، 1385ی، (عرفان گردد یت نمیرعا ها آن در یحقوق مدنفات یبوده وتشر يقابل واگذار
بـه مفهـوم    ،يو اسناد تجـار  یلکه اسناد قابل معامله به طور ک يمتعدد يها یژگیصرفنظر از و، هر حال
ه اسـناد  کـ صـه  ین دو خصیا، سازد یز میمتما یطلب مدن يامالً از واگذارکرا ها  آن هکدارا هستند  ،اخص
را تا ها  ، آن)7. ص، 1379ی، نی(اسک اند يک تعهد نقدی ي ندهینما اند و یسیقابل ظهرنو یجملگي، تجار
 یل خاصـ کبه عنوان مصداق و شها  آن انتقالو نقل و  يه واگذارکسازد  یطلب مربوط م انتقالبه  ییجا

یک، هر  انتقال و نقل و يل خاص واگذارکور را با توجه به شکاسناد مذ. گردد یطلب مطرح م ياز واگذار
ن یه چـون چنـ  کـ  ،شـوند  یمنتقل مـ  یسیق ظهرنویه از طرک ياسناداند. یکی،  هم نمودیبه سه دسته تقس

ن یمعـ  يدیا به دستور او در سر رسـ یرد کگردند و به حواله  یصادر م ینیاغلب به نام شخص مع ياسناد
 ان صـدور کـ ه در امکـ  ين اسنادیتر معروف. باشند یمعروف م»ردکاسناد به حواله «به ، ه هستندیقابل تأد
ه کـ وجه نقد است ها  آن وجود ندارد و طلب مندرج در ياختالف نظر ردکبه صورت اسناد به حواله ها  آن
  ک. سفته و چ، برات: عبارتند از، شود یم واگذار یبه شخص ثالث یسیق ظهرنویاز طر
شـوند   یده مـ ینام »وجه حامل در«گردد اسناد  یدرج نمها  آن در ینیه نام شخص معک ياسناد گرید
 ين اسـناد تری مهماز . ردیپذ یصورت م م و قبض و اقباض سندیبا تسلها  آن طلب مندرج در يه واگذارک
 39ي  هها (موضوع ماد تکنام شر یسهام بک، چ، توان به سفته یتوانند در وجه حامل صادر شوند م یه مک
  . ردکنام اشاره  یب ي ) و اوراق قرضه1347از قانون تجارت مصوب سال  یحه قانون اصطالح قسمتیال
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ها بـا   ي سوم به اسناد با نام یا اسناد اسمی موسوم هستند که نقل و واگذاري آن باالخره دسته
تـرین   ي با نام، معروف ها و اوراق قرضه شود. سهام با نام شرکت ثبت در دفاتر مخصوص انجام می

 انتقـال  هستند که بر خالف اسناد در وجه حامل یا اسناد به حواله کرد، واگذاري ونوع اسناد با نام 
پذیرد، بلکه با ثبت در دفـاتر مخصوصـی    ها، از طریق ظهرنویسی یا قبض و اقباض صورت نمی آن

  شود.  انجام می
ـ طلب از طر ياراد يرش واگذاریق پذین مصادیالزم به ذکر است ازجمله بارزتر اسـناد   يق واگـذار ی

ـ (خر يل اسـناد و اوراق تجـار  یتنز ي نامه نییتوان به آ یم ،ین داخلیقوان معرف آن در ـ د دی ن) مصـوب  ی
، اشـاره کـرد کـه مطـابق بـا مفـاد آن       یاسالم يجمهور يبانک مرکز اعتبار پول و يشورا28/8/1361
 اسـناد و ی، وخـدمات  یبازرگان و يدیتولهاي  الت الزم جهت واحدیجاد تسهیا توانند به منظور یها م بانک

ي، بانـک مرکـز   يهـا  نامـه  نییطبق ضوابط و آ ها را ل واحدین قبیبرات)متعلق به ا (سفته و ياوراق تجار
ی، ل اسناد بازرگانیها با تنز بانک. ندیل نمایتنز ،دیک سال تجاوز ننمایاز ها  آن دیسررس که این مشروط بر

ـ زان دیاز م یحاک نوشته شده و برات که در متن سفته و یکمتر از مبلغ اسم یمبلغ ن متعهـد اسـت بـه    ی
کـه بـه اعتبـار     نامه نیین آیمفاد ا. )416ـ417ص ، 1386، بهمندی، (بهمن پردازند یاسناد م ي کنندهواگذار
 يسـند تجـار  ي  هکننـد توانـد بـه اعتبـار واگذار    یاصوالً م ده وین گردید دیموسوم به خر، (بانک) داریخر

اعتبار در حسـاب   ییالعمل اجرا با حفظ اعتبار خود در دستور گردد یز تلقینفروش طلب ، (فروشنده طلب)
ـ مـنعکس گرد  ياعتبار بانک مرکـز  پول و يشورا4/6/1385ن مصوبید دیدر قالب خر يجار  ده اسـت ی

  )22ـ23ص، جلد دوم، 1387ي، بانک مرکز یوبانک ی(پژوهشکده پول
 

  جهینت
ي آن بـه مـدیون، از دیربـاز در فقـه      ارادي طلب به صورت غیر معوض، در چارچوب هبه واگذاري

قانون مدنی ایران را باید بازتاب چنین دیدگاهی دانست.  806ي  امامیه مورد قبول واقع شده و ماده
ال «معوض طلب نیز، فقهاي شیعی با تکیه بر مفهوم مخالف حدیث نبوي  واگذارياما در ارتباط با 

و با درج شرایطی، در غالب قریب به اتفاق کتب فقهی، قائل بر صحت بیع دین » ع الدین بالدینیبا
که قبول چنین امري در حقوق ایران با عنایت به تعریفـی کـه قـانون مـدنی در ضـمن       اند گردیده
. با نماید از بیع نموده و موضوع عقد بیع را منحصر به عین و اقسام آن نموده، متعذر می 338ي  ماده

این وجود، امکان واگذاري ارادي طلب از طریق عقود معین صلح، هبه، حوالـه، معاوضـه، قـرض و    
وصیت به شرحی که در مقاله بررسی گردید وجود دارد. همچنین امکان واگـذاري ارادي طلـب در   

ـ  10ي  قالب عقود نامعین با استناد به اصل آزادي قراردادي (موضوع ماده ه قانون مـدنی)نیز از جمل
طرق تحقق واگذاري ارادي طلب است که در جاي خود مورد بررسی قرار گرفت. واگـذاري اسـناد   

باشـد را هـم بـه عنـوان      قابل معامله را که به نوعی متضمن واگذاري طلب مندرج در آن اسناد می
کـه ایـن امـر در     ي خاصی از واگذاري ارادي طلب باید بر موارد مذکور افزود، چنان مصداق و شیوه

بانک  اعتبار شوراي پول و28/8/1361ي تنزیل اسناد و اوراق تجاري (خرید دین) مصوب  نامه ینیآ
  مورد تایید قرار گرفته است. مرکزي جمهوري اسالمی 

  



  
 

 

13 

   و مآخذ منابع
 . 1379، چاپ پنجم، سمت، )يتجار (اسناد حقوق تجارت، عایربی، نیاسک  .1
  . 1381، ست ودومیچاپ ب، هیانتشارات اسالم، جلد اولی، حقوق مدن، د حسنیسی، امام  .2
  . 1382، چاپ شانزدهم، هیانتشارات اسالم، جلد دومی، حقوق مدن، د حسنیسی، امام  .3
  . 1386، چاپ نوزدهم، هیانتشارات اسالم، جلد سومی، حقوق مدن، د حسنیسی، امام  .4
 . 1380، انتشارات مجدی، حقوق مدن، محمد، عبده يبروجرد  .5
بانک  يبانکدار یه عال، مؤسس)یز منابع پولی(تجه 1 یداخل يبانکدار، محمد، بهمندـ  محمودی، بهمن  .6

  . 1386، چاپ چهاردهم، رانیا یاسالم يجمهور يمرکز
ي، بانک مرکزهاي  امور بانک ت کل نظارت ویریمدهاي  مجموعه بخشنامهی، پژوهشکده علوم بانک  .7

  . 1387، چاپ اولی، اسالم يجمهور يبانک مرکز، جلد دوم
  . 1384، چاپ دوم، گنج دانش، تیوص، محمد جعفري، لنگرود يجعفر  .8
  . 1385 چاپ شانزدهم، گنج دانش، حقوق ينولوژیترم، محمدجعفري، لنگرود يجعفر  .9

  . 1352، چاپ اولی، بیج يها کتاب یشرکت سهام، عقد ضمان، محمدجعفري، لنگرود يجعفر  .10
ی، د بهشتیحقوق دانشگاه شه ي دهکدانش 4 ي شماره ي هینشر، »عقد قرض« ي مقاله، فاطمهی، زارع  .11

  1356خرداد 
  . 1410، چاپ اول، عهیفقه الشي  ، مؤسسهلبنان ـ روتیب، هیاللمعه الدمشق، د اولیشه  .12
  . تا ی، بیدار العلم االسالم، روتیب، 3ج، هیشرح اللمعه الدمشق یه فیالروضه البهی، د ثانیشه  .13
 . 1377، چاپ چهارمدان،  حقوقنشر ، سقوط تعهداتي، مهدي، دیشه  .14
  . 1416، چاپ سوم، اء التراثیت (ع) الحیآل الب ي مؤسسه، 18و19جلد ، عهیوسائل الشی، شیخ حرعامل  .15
  . 1380، چاپ اول، شرکت انتشار، (اسناد)ی حقوق بازرگان، محمدي، صقر  .16
  . 1385، چاپ دوم، زانیشرمن، 3ج، حقوق تجارت، محمودی، عرفان  .17
  تا.   ي آل البیت، چاپ اول، بی کره الفقها، ج چهارده، مؤسسهذي حلی (حسن بن یوسف مطهر)، ت عالمه  .18
  . 1423، چاپ دومی، مکتب االعالم االسالم، 5ج، عهیمختلف الشی، حلي  هعالم  .19
چـاپ  ، اء التـراث یت الحیآل البي  ، مؤسسه9ج، جامع المقاصد، (محقق ثانی) نیبن حس یعلی، کرک  .20

  . 1415، دوم
چاپ ، بهمن برنا يشرکت انتشار با همکار، نیدهاي  قهیو وث یعقود اذنی، حقوق مدن، ناصر، انیکاتوز  .21

  . 1378، سوم
بهمـن   يبا همکـار  شرکت انتشار، )یکی(عقود تمل نیعقود مع ي دورهی، حقوق مدن، ناصر، انیاتوزک  .22

  . 1381، چاپ هشتم، برنا
  . 1369، چاپ دوم، مرکز يدادگستر يکانون وکال، رانیا یت درحقوق مدنیوص، ناصر، انیاتوزک  .23
  . 1385، سوم چاپ، زانینشرم، تعهدات یعمومي  یهنظر، ناصر، انیکاتوز  .24
  .  1406ي قم،  ي علمیه ي مدرسین حوزه ، انتشارات جامعه1الموسوي الخمینی، روح اهللا، تحریر الوسیله، ج  .25
 ي ن حـوزه یمدرسـ  ي انتشـارات جامعـه  ، چـاپ دوم ، 2ج، لهیر الوسیتحر، روح اهللای، نیالخم يالموسو  .26

  . 1406، چاپ دوم، قم ي هیعلم
27. Chitty on Contracts, V. 1, London, Sweet & Maxwell, 29Edition, 2004. 



 

 

14 

  
  
 

 

 

  
  

  nnمحسن افشاري  n منوچهر توسلی نائینیدکتر  
  

  مقدمه
در به کـار بـردن الفـاظ و بـه تبـع آن      نظمی روست بی هیکی از مشکالتی که جامعه حقوقی ما با آن روب

کنیم که با معانی مشابه در متن  در بعضی متون حقوقی الفاظی را مشاهده می. اختالط الفاظ حقوقی است
تـوان  براي مثال می. شود توجه ها  آن که به تفاوت اصطالحی بدون آن، شوند جاي هم به کار برده می  به

بهترین وسـیله انتقـال   ، لفظ. 1اشاره کرد »دادگاه و محکمه«و یا الفاظ  »قرارداد و معامله، عقد«به الفاظ 
مبـانی و اهـداف ایـن علـم      یکـی از ی کـه  از آنجای. مفهوم در همه علوم به خصوص درعلم حقوق است

) کـاربرد الفـاظ در جـاي و معنـی و مفهـوم      67: 1388، عدالت در جامعه است (کاتوزیان برقراري نظم و
هر لفظ در حقوق داراي معنا و مفهومی است که اگر در جاي خـود  . مات این علم استمناسب خود از الزا

شود و اگر در جاي خود استفاده نشود باعـث  استفاده شود باعث انسجام و نظم سیستم و نظام حقوقی می
هاي مردم و برپـایی   حقوق علم دقیقی است و با خواستهی که یازآنجا. اختالل در نظام حقوقی خواهد شد

ی باشد و اصول مند قاعدهدر آن باید  و کلماتدارد لذا کاربرد و استفاده از الفاظ  کارو  سرعدالت در جامعه 
 نیو متبـا متـرادف   تـوان  ینمي را ا و کلمهلفظ  و هر کاربرددر قانون به  توان ینمي را ا و کلمهو هر لفظ 
هر لفظ با وارد شدن به زبان حقـوقی  . زبان حقوقی توجه شودمفهوم الفاظ در  باید به معنا و فرض کرد و

عـرف و لغـت   ، داراي معنا و مفهوم ویژه و خاص خود است که ممکن است با معنا و مفهوم آن در شـرع 
 باشـد  معنا و مفهوم هر یک از الفاظ حقوقی ممکن است به یک یا چند لفظ دیگـر وابسـته  . متفاوت باشد
(بیع یعنی تملیک عین به  اي لفظ (بیع) طبق تعریف قانون مدنی و متون فقهیبردن به معنمثالً براي پی
را بـه   »عوض معلوم«و  »عین«، »تملیک«بایست ابتدا معنا ومفهوم الفاظی همچون می 2،عوض معلوم)

 »تقصـیر «یـا بـراي پـی بـردن بـه معنـاي لفـظ        . مشخص شود »بیع«دست آوریم تا معنا ومفهوم لفظ 
                                                           

n وکیل دادگستري و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان. 
nn  خصوصیحقوق مدیر کل اداره ثبت اسناد و امالك استان اصفهان و دانشجوي کارشناسی ارشد. 

خورد. براي مثال هر کجا مفهوم کلی قـرارداد مـورد    در متون حقوقی انگلیسی و فرانسه این اختالط الفاظ کمتر به چشم می  .1
گاه جنبه مالی قرارداد بر سایر  ) و هرcontrat(در فرانسه  contractنظر باشد یا قرارداد نام معینی در قانون داشته باشد واژه 

 bargainزنی در معاملـه واژه   ) ودر مورد چانهtransaction(در فرانسه  transactionمله) واژه ها غلبه داشته باشد (معا جنبه
  رود.  به کار می

  قانون مدنی. 338ماده   .2
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اخـتالط   هدف از این تحقیق بررسـی . 1مشخص شود »تفریط«و  »تعدي«بایست معنا ومفهوم الفاظ  می
سازي الفاظ حقوقی ساده، جایگاه الفاظ در قوانین، تفسیر الفاظ حقوقی، زبان شناسی حقوقی، الفاظ حقوقی
  . است گیري و پیشنهاداتی در این زمینهو ارائه نتیجه

  
  اختالط الفاظ حقوقی. 1

عرف) ما وجود دارد این اسـت  ، دکترین، رویه قضایی، از ایراداتی که در متون حقوقی (اعم از قانونیکی 
بـه   در حقـوق در برخـی مـوارد تـوجهی    ، شود که برخالف فقه که به معنا و مفهوم الفاظ توجه زیادي می

ممکن است داراي گیرند که  گاهی برخی الفاظ مترادف قرار می شود و شده براي هر لفظ نمی معناي وضع
  . هایی در وضع باشند تفاوت

جـاي هـم بـه کـار بـرده       کنیم که الفاظی با معانی مشابه در متن به در بعضی متون حقوقی مشاهده می
کلمـات (عقـد، قـرارداد و     ،هـاي حقـوقی   شود. مثالً در نوشته ها توجه نمی شود و به تفاوت اصطالحی آن می

 الحساب و بیعانه)، (دادگاه و محکمه) یـا ... بازرگان) یا (ازدواج، نکاح) و (علی معامله) یا (اذن، اجازه) یا (تاجر،
 ،مشـترکاتی کـه بـاهم دارنـد     رغـم  علـی که ایـن کلمـات   ، شوندگاهی به جاي یکدیگر به کار گرفته می

در معنـاي واحـد و بـه جـاي هـم      هـا   آن رسد به کاربردنلذا به نظر می، وجود داردها  آن هایی در تفاوت
شود و کاربرد آن بـراي  زیرا کلمه عقد در فقه معموالً براي عقود با نام به کار گرفته می؛ اشکال نباشد یب

هایی به  ي معامله براي قراردادهمچنین کلمه. )11: 1389، (صفایی باشداشکال نمینام بیقراردادهاي بی
 از عقد و معامله است و شامل هـر دوي  بیشتر باشد و کلمه قرارداد اعمها  آن مالیي  هرود که جنبکار می
و از آنجایی که در اصطالح اصول فقه اصل بر عـدم اشـتراك و عـدم     )12ـ11، (همان شودنیز میها  آن

  . لذا باید دلیل و قرینه محکمی وجود داشته باشد تا بتوان الفاظ را مشترك و مترادف دانست، ترادف است
دانند و هرگونه توافق  قود معین مانند بیع، اجاره، هبه و ... میبرخی از نویسندگان کلمه عقد را مختص ع

  ).  11: 1389اند (صفایی، ج دوم،  قانون مدنی را قرارداد نامیده 10خارج از عقود معین و مشمول ماده 
گاهی کلمه معامله به معنایی عـام  ، ي مالی داشته باشدلفظ معامله به معناي قراردادي است که جنبه

شود به گیرد وگاهی به معناي اعم که شامل ایقاعات نیز میمالی مانند نکاح را نیز در بر میغیرکه عقود 
قانون مدنی به اعتقاد بعضی از علماي حقوق در این معنـی اسـتعمال    223معامله در ماده . کار رفته است
  . )486: 1370، (کاتوزیان شده است
عقد توافقی است که هـدف  ها  آن به نظر: اند تفاوت گذاشته 3و عقد 2اي از نویسندگان بین توافق پاره
هـاي مختلـف    وسیله مبادله ثروت و هماهنگ ساختن اشخاص است که هـدف  عقد . دن باشیآن ایجاد د
این عمل ، مقصودشان معامله نباشد توافق کنند و یدن به هدف مشترکیبراي رس پس اگر چند نفر. دارند

هـاي سـهامی بـین     مجمع عمـومی شـرکت    مانند توافقی که در: نیستها  دحقوقی تابع قواعد کلی قراردا

                                                           
  مال یا حق دیگري. ه تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت ب قانون مدنی: 951 ماده  .1

  موجب قرارداد یا متعارف براي حفظ مال غیر الزم است. ه ملی که بتفریط عبارت است از ترك ع :952 ماده  
  صیر اعم است از تفریط و تعدي. قت :953 ماده  

2. Agreement 
3. contract 
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ن یبنـابرا  . هـا  و نظـایر ایـن   کننـد اي مـی شود یا توافقی که نمایندگان مجلس در تصویب الیحهاعضا می
ولی عقـد عبـارت از توافـق خاصـی     ، گیردمفهوم عامی است که همه قراردادها را نیز در بر می »توافق«

  . )541: 1379، (کاتوزیان شودمنظور ایجاد دین انجام میاست که به 
. تر از عهـد اسـت  تر و مؤکدرادف با عهد به شمار آمده با این تفاوت که عقد شدیدتعقد در معنایی م
تفاوت دیگر این دو این است که همیشـه   ، ري که در عقد نسبت به عهد استیگعالوه بر شدت و سخت

است که عقد را در عداد  یشود و این همان ویژگیک طرف بسته می از  یاهبوده ولی عهد گ یعقد طرفین
وص مطلـق حـاکم   صـ عمـوم و خ  ،بر این اساس میان عقد و عهد از نسب اربعه . داده است معامالت قرار 

  . )48: 1390، (صدري ستیهر عقدي عهد هست ولی هر عهدي عقد ن بدین معنا که. است
در انتخاب و کاربرد الفاظ وکلمات از قاعـده معـین و خاصـی     گذار قانون ،در بعد کاربرد الفاظ حقوقی

برخـی  ، برخی از عـرف جامعـه  ، برخی از ترجمه حقوق اروپایی، برخی از الفاظ از فقه، پیروي نکرده است
گرفتـه  ...  ومؤسسات وضع الفـاظ و  گذار قانون(حقوق دانان) و برخی وضع شده توسط خود  ازعرف خاص
وحقوق دانان بدون توجه به علت و معنا و مفهوم و جایگاه لفـظ آن را  گذار  قانونر اینجا که د. شده است

  . شودبع آن متون حقوقی میتنظمی در الفاظ و به برند که این کار باعث بیدر متون حقوقی به کار می
 رضاي براي قانون که است کسی رضاي یا او قانونی ينماینده یا مالک رضاي به عنوان مثال: (اذن) اعالم

 واقـع  هنـوز  کـه  گیردمی تعلق فعلی به همیشه حقوقی. اذن عمل یک دادن انجام براي شده است قائل اثري او

 کـه  است دانسته ایقاعی یا عقد تأثیر شرط را او رضاي قانون که است شخصی رضایت است. (اجازه) اظهار نشده

 به شود. گاهی صادر مذکور ایقاع یا عقد صدور از بعد مزبور رضایت که این بر است، مشروط شده دیگري صادر از

اسـت   اغـالط  از اسـتعمال  ایـن  و برنـد مـی  کـار  بـه  باال معنی به اجازه و اذن از اعم را اجازه یا تسامح و عام طور
  است.   برده کار اجازه به معنی به را اذنقانون مدنی  124 ). ماده1388لنگرودي،  جعفري(

ن تصرف معلـوم  یه بوده و سابقه ایهمسا یوار مختصید يرو یر عمارتیم سر تیقداگر از : «124ماده
ر برداشته شـود صـاحب   یعمارت و نحو آن سرت یسبب خرابه بماند و اگر ب یحال سابق باقه د بینباشد با
ـ ید وضعیثابت نما که اینمگر ؛ ه حق ممانعت نداردیند و همساکد یرا تجد تواند آنیعمارت م ه ت سابق ب

  ».جاد شده بوده استیصرف اجازه او ا
  . یا الفاظ تاجر و بازرگان از لحاظ حقوقی معانی متفاوتی دارند هرچند در ظاهر با هم مترادف باشند

محـل   یشـده بـوده و در اتـاق بازرگـان     پدفاتر پلمـ  يه داراکشود  یاطالق م یسانکبه  »بازرگان«
اعم از واردات و صادرات  يباشد و به هر نوع معامالت تجاررده کافت یدر یارت بازرگانکنام نموده و  ثبت
 يگـر یل مواد خام و هر نوع عمل دیو تبد یو معدن یه و فروش مواد صنعتیاالها و تهکد و فروش یو خر
ه کـ اسـت   يا ص درآمد بازرگانان اظهارنامـه یتشخ كمال .شود اشتغال ورزند یشناخته م يه عرفاً تجارک
  )10/5/1334ات بردرآمد مصوب یاز قانون مال 7(ماده . باشد یمها  نی آبه دفاتر قانون کیمت

(مـاده یـک قـانون    . کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قـرار بدهـد   »تاجر«ولی  
  . )1311تجارت مصوب 

 مجاز خواهد بود تزویج و عقد پس استعمال آن در. بر مشهور به معنی وطی است در لغت بنا »نکاح«
و به قول برخـی دیگـر نکـاح    . در عقد است از جهت کثرت استعمال آن در عقد حقیقت قول بعضیو به 

هـم   نکاح. زیرا در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال حقیقت است، مشترك بین هر دو معنی است
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. )175ــ 174: 1362لـو  جـابري عـرب  ( زیرا مأخوذ از معنی دیگر اسـت ، در عقد و هم در وطی مجاز است
در هرحـال   گویـد رحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معناي لغـوي و اصـطالحی نکـاح مـی    م

که دانستى، نظر مشهور این است که نکاح در لغت به معناي همخوابگی است و در شرع به معناي عقد  چنان
که واژه نکاح  چه اینکه معناي نکاح شرعاً عقد باشد جاي بحث وجود دارد،  در این: فرمایدمی نهمچنی. است

کـه بیـع بـه معنـاي      مانند بسیاري از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده؛ چنان
  ).  5 : 29 ، ج(نجفی، جواهراالکالم عقد نیست، بلکه به معناي نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است

ن دو واژه در اصـطالح  یا؛ ج) مصدر باب مفاعله استد از باب افتعال و (زوایمز ی(ازدواج) مصدر ثالث
، باشـد ین زن و مـرد مـ  یب ییجوامکجواز ، ه الزمه آنک یاست حقوق يا رابطه يبه معنا، و قانونى یفقه
متحد شـدن دو انسـان و    يازدواج به معنا، هر چند از نظر لغت؛ ن معناستیز به همیاح نکه واژه نک چنان
  . )1120شماره : 1353، النترىک( باشدیآن دو م یهمخوابگ ياح به معناکن

داللت بـر قصـد ازدواج    حاًیه صرک یلفاظا جاب و قبول بایشود به ایاح واقع مکن: «م. ق 1062ماده
  ».دینما

لفظ ازدواج و نکاح در این ماده و مواد دیگر  کاربرد، هاي بین معناي لفظ نکاح و ازدواج جداي تفاوت
ولی در هر صورت کاربرد لفظ . این دو لفظ را مترادف فرض نموده است گذار قانونگر این است که نشان

  . ها مجاز است وکاربرد آن براي این روابط بدون قرینه غلط است ازدواج براي روابط بین همجنس
دهد که هر لفظی در زبان حقوقی جایگاه و معناي ویـژه خـود را دارد و   ها نشان می تمامی این مثال

بایسـت مـنظم و   الفاظ حقوقی و زبان حقوقی کـه مـی  ، جایگاه و معناي متناسب خود به کار نروداگر در 
  . شودنظمی و اجمال و تفاسیر متفاوت میدچار بی، دقیق باشد

هـا   آن رسند ولی با دقـت در معنـا و کـاربرد    باید توجه داشت برخی الفاظ در ابتدا مترادف به نظر می
بنابراین ادعاي تصادف میان دو یا چند لفظ نیازمند . پی بردها  آن ی در معنايهاي ظریف توان به تفاوت می

امـا بـا   ، رسند گرچه در ابتدا مترادف به نظر می »خرجی«و  »نفقه«مثالً دو واژه . دقت و تأمل کافی است
دادگـاه و   تـوان بـه   مترادف می از دیگر الفاظ ظاهراً. پی بردها  آن توان به تفاوت میها  آن دقت در معناي

مـثالً بعضـی از   . ازدواج و نکاح و بسیاري دیگر اشاره نمـود ، عقد و قرارداد، قاضی و حاکم شرع، محکمه
. )240: 1388، (صفایی و قاسم زاده دانند رشید و سفیه را در حقوق مدنی مترادف میان الفاظ غیردان حقوق

همچنین الفاظ محاربـه و فسـاد   . )36، 2ج،  :1390، (کاتوزیان دانند را مترادف نمیها  آن ولی برخی دیگر
یا الفاظ  )80: 1348، (جعفري لنگرودي یا الفاظ حراج و مزایده )45: 1382، (میرمحمد صادقی االرض فی

م . ق 680و الفــاظ شــکار و صــید در مــاده )628، ج یــک، (همــانم . ق 1277غلــط و اشــتباه در مــاده 
بـه عنـوان نـاظر بـر وقـف و       »ناظر«هاي فقها کلمه  در نوشته که اینیا . )20: 1382، (میرمحمد صادقی

نام مقـامی اسـت کـه بـراي بازرسـی و       ،ولی در قانون مدنی ناظر، به کار رفته است »متولی«مرادف با 
دانـیم کـه   میهمچنین . کندشود و خود در اداره وقف دخالت مستقیم نمینظارت بر کار متولی تعیین می

در حالی که زبان و عرف آن دو را ، در حقوق ما تفاوت فراوان دارد »حل سکونتم«و  »اقامتگاه«مفهوم 
لذا در نتیجه در . معانی خاص دارد »قابل فسخ«و  »عدم نفوذ«و  »بطالن«هاي  یا واژه، شناسدمرادف می

 دقت زیادي انجـام داد و باید کاربرد الفاظ مترادف به جاي یکدیگر در زبان حقوقی که زبانی خاص است 
  . توان قاعده عامی ارائه داد که در همه موارد قابل اعمال باشددر هر مورد مصداقی بررسی شود و نمی
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  شناسی حقوقی زبان. 2
، اسـت  دشوار آن یلفظ گزارش از شهیاند کردن جدا غالباً؛ انگاشت دهیناد را ها واژه توانیحقوق نم فن در
پـرورش   و و بسـط  یحقـوق  میمفـاه  نیتکـو  منشأ و یحقوق قواعد يسرچشمه یحقوق يشهیاند واقع در
 در. است میمفاه و قواعد نیناشر ا و گزارشگر نیبنابرا و ابزار و لهیوس یحقوق زبان که آن حال؛ هاست آن

. اسـت  نیمعـ  فکر کیانگر یب کلمات و الفاظ از کی هر که رفتیپذ را فرض نیا دیبا یحقوق یشناس یمعن
 رسدیم یحقوق يژهیو يمعنا به ای ،یبررس نقد و از پس شودیم گرفته تیعار به عامه زبان از که يا کلمه

 بـه  را خـود  يجـا  برسـاند  را مقصـود  توانـد ینم چون ای و ردیگیم يجا دیجد موقعِ و مقام در نیبنابرا و

 عبـارت  جهینت در. رودیم رونیب یحقوق زبان قلمرو از خود و سپاردیم یآن معن مخصوص یفن اصطالح

 و ضمتناق ریغ و حیصر و قیو دق واضحها  آن یمعان که باشد شده ساخته یکلمات از دیبا یحقوق يقاعده
 و اسـت  آن انیب دارعهده کلمه که یتیهم واقع دیبا شود فیتعر یخوب به کلمه میبخواه اگر. باشند نیمع
 و سـو  کی از، ترادف يعمده مشکل با یزبان حقوق. باشند شده شناخته آثارش و تیواقع آن يدامنه هم

. شود حل یفرهنگ حقوق و واژگان ياری به دیبا مشکل نیا. روست گر رو بهید يسو از، تشابه و اشتراك
 حقـوق  بـه  آن از مـنظم  ياستفاده بلکه، دارد ضرورت ناوارد افراد يبرا تنها نه یفرهنگ حقوق از استفاده

  . )37ـ13: 1ج: 1374، شود (حبیبییم هیتوص زین متخصص و دهیدانان ورز
  
  تفسیر الفاظ حقوقی. 3

 معتبـر فتـاواى  ، اسـالمی  ربـ معت عابنـ م، رویه قضـایی ، عرف، قانون: منابع تفسیر الفاظ حقوقی عبارتند از
مراجع تفسیر الفاظ حقـوقی  و همچنین  دکترین، عرف و عادت مسلم، نونقاروح ، اصول حقوقی، اسالمی
درباره قوانین عادي  ر مجلس شوراى اسالمىیتفس، یاسسا نقانو دربارهن هباگراى نور شسیتف: عبارتند از

ه کى است یهمان ابزارها، نیقوانالفاظ ر یابزارهاى تفس. هیر قوه مجریتفس، قضات ریتفس، )تفسیر قانونی(
  . )1382، احمد، (دیلمی رود یار مکه به یر اصولى در فقه امامیروش تفس در
  
  جایگاه الفاظ در قوانین. 4

گذار این است که اراده خود را به زبان حقوقی بیان کند و در به کار بردن  ف قانونایوظ یکی از 
در حقوق ما تفاوت فراوان دارد، برخی الفاظ  اهیممف. ها، دقیق و محتاط باشد ها و اصطالح واژه

ه کار معانی خاص دارد و ب برخی الفاظشناسد، یا در حالی که زبان و عرف آن دو را مرادف می
گـذار مـا در    قانون سازد. حقوقی مواد را مختل می ، نظم يها به جاي دیگر بردن هر یک از آن

. هـم ریختـه اسـت    دررا در معامالت  نظم الفاظاین باب نیز دقت الزم را به کار نبرده است و 
هم  یدر پقانون بود که هاي حقوق مدنی محدود به شرح مواد  وضع قانون مدنی، کتاب پس از
که در  آن که بی پنداشتندمیحقوق دانان و نویسندگان قانون مدنی . فتگرمیمطالعه قرار  مورد 
گـذار را در زمـان وضـع قـانون      قانون د، باید نظرناصالح قوانین باش  تحول رویه قضایی و  یپ
. آورد هاي گوناگون به دست موضوع کند روح قانون را درحکم می که منطق او گونه  د و آننبیاب

 نگارش یادگاري از روش تفسیر لفظی و مبتنی بر اندیشه اتحاد قانون و حقوق است این شیوه 
  . )246: ، 1379(کاتوزیان، 
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گونه که قبالً بیان گردید الفاظ اذن و اجازه در عرف مردم معناي یکسـانی دارد، امـا در متـون     براي مثال همان
متـرادف   ،ت. یا الفاظ عقد و قرارداد، توافـق، تعهـد و معاملـه را در عـرف    قانونی معناي این دو لفظ با هم متفاوت اس

هایی نیز دارند و کامالً مترادف نیسـتند. بـه نظـر     رغم تشابهاتی که دارند تفاوت گیرند که به نظر ما این الفاظ علی می
الفاظ دیگر بـه جـاي معنـاي    تواند به کار رود ولی رسد لفظ قرارداد، عام است و به جاي هریک از دیگر الفاظ میمی

- رسد که این دو اصطالح که در حقوق امروز به طور مترادف به کـار مـی  تواند قرار گیرد. به نظر میعام قرارداد نمی
توان از لفظ خاص (لفظ عقد) معنـاي عـام (معنـاي عـام قـرارداد)      روند در برخی موارد داراي اشکال است؛ زیرا نمی

دیه قیمـت موعـدي   أشرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا ت عقد بیعاگر در «ق. م: 344 مادهبرداشت کرد. مثالً در
که بر حسب عـرف و عـادت محـل یـا عـرف و       مگر این؛ بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، معین نگشته باشد

. »ه باشـد ذکري نشـد  قرارداد بیعاگر چه در ، عادت تجارت در معامالت تجارتی وجود شرطی یا موعدي معهود باشد
  ها است.   کاربرد لفظ عقد و قرارداد در کنار هم در این ماده نشان از عدم ترادف آن

ان اگر در یک ماده قانونی دو لفظی که در ظاهر مترادف هستند در کنار هم به کـار  دان حقوقبه نظر 
دو لفظ اراده کرده است یک معنا را از  گذار قانوندر چنین مواردي باید از شواهد و قرائن بفهمیم آیا ، روند

باید با توجه به اصل عدم ترادف بر ، در صورتی که شواهد و قرائنی به دست نیاید. یا دو معناي متفاوت را
نویسی بر این است کـه از ذکـر   زیرا اصل در قانون؛ آن بود که این دو لفظ در یک معنا به کار نرفته است

  . )516: 3ج ، 1348، لنگرودي(جعفري  فایده پرهیز شود بی کلمات تکراري و
الفاظی کـه در مـتن   : شونددو دسته تقسیم میبه الفاظ در زبان حقوقی در حقوق ایران ، به طور کلی

در دو گـروه   الفاظ دسـته اول . اند اند و الفاظی که در متن قوانین تعریف نشده قوانین تعریف و تبیین شده
وضع شده توسط واضع (چه شرعی چه عرفی وچه لفظـی)   الفاظی که با همان معناي :اول: گیرندقرار می

، رقبی، عمري، غیرمنقول، هبه، اجاره، اکثر الفاظ حقوقی مانند بیع. شونددر متون حقوقی به کار گرفته می
الفاظی که پس از انتقـال بـه زبـان و متـون حقـوقی       :دوم. از این قبیل هستند...  وقف و، عمري، سکنی

این دسته از الفاظ ممکن است داراي معانی متعدد باشند و یـا آن  . شودایجاد میها  آن تغییراتی در معناي
ند و یا انعطاف الزم و یا شـرایط الزم  ناست را به طور کامل نرسا گذار قانونمعنا و مفهومی را که مد نظر 

ومفهوم مدنظر خود از  معنا ،هنگام گزینش این الفاظ گذار قانونلذا ؛ جهت انتقال به زبان حقوقی را ندارند
الفاظ مالك همـان   گونه ایندر . شوندالفاظ همیشه در قانون تعریف می گونه . اینکندلفظ را مشخص می

مثـل الفـاظ بیمـه و    . عرفی و لفظی بیان شده درخارج از قانون، است نه تعاریف شرعی گذار قانونتعریف 
تـاجر و  ، احـوال شخصـیه در قـانون مـدنی    ، عقـد ، کارگر وکارفرما در قانون کـار ، گر در قانون بیمهبیمه

  . ورشکسته در قانون تجارت
الفاظ اگر معناي شـرعی داشـته    گونه ، ایناند در مورد الفاظ دسته دوم که در متن قوانین تعریف نشده

قانون مدنی ابتدا بر معناي عرفی و اگر معنـاي   224شوند وگرنه بر طبق ماده باشند بر آن معنا حمل می
  . شوندحمل می...  نیز نداشتند بر معناي لفظی و عرفی
ـ ا یحقوق زبان ش الفاظیپاال يبرا  و کلمـات  ازی فهرسـت  کـه  هـاي آن ایـن اسـت    یکـی از راه  رانی
 اسـت  ممکن که آنجا تا و شود هیته که غیر فارسی است) چه آنگانه (هر یب يها زبان از مأخوذ يرهایتعب

حقوق با دقت فـراوان از لحـاظ تـرادف و     در فقه و معمول یعرب و یا حداقل یکلمات فارس و اصطالحات
  . )37ـ13: 1374، (حبیبی ح هم معنایی جایگزین شود
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  سازي الفاظ حقوقیساده. 5
آن  کردن متون حقوقی ازترتوان جهت عام فهمکارهایی است که میسازي الفاظ حقوقی یکی از راهساده

ـ ناد یحقوق دقت زبان کردن آن فهمعوام و حقوق ياشاعه يبهانه به ولی ممکن است، استفاده نمود  دهی

تغییـر و  . است بودن آن ریفراگ تر از و با ارزش تر مهم ،زبان بودن نامبهم و بودن یگاهی قطع. شود گرفته
 و مـرج  و هرج از و ردیگ صورت معقول طور به و دقت فراوان و تأمل با دیبا یو الفاظ حقوق هاتحول واژه
برخی . و روشن باشد قیدق دیبا واژگان نیا بر عالوه. دور بماند به و کاربرد الفاظ مبهم و مجمل یآشفتگ

توان فهم درسـتی  اي هستند که به صرف دانستن معناي لغوي و فقهی و عرفی نمیگونه الفاظ حقوقی به
نیازمند مطالعه به هم پیوسته متون قانونی است تا بتوان به فهم درست قوانین رسـید و  و داشت ها  آن از
الفاظ حقوقی یک معنا و مفهوم لغـوي دارنـد و   . فهم یک سري مفاهیم به هم پیوسته استبه بسته  فهم

سـازي  سازي الفاظ حقوقی بحث عمده ما بـر سـر سـاده   یک معنا و مفهوم اصطالحی که در مبحث ساده
سـازي الفـاظ   مقصـود سـاده   بـه  دنیرس يبرا حقوق. ها اي لغوي آن است و نه مفهوم اصطالحی آنمعن

ـ و ينامـه  از اصطالح ای و کند مردم استفاده يعامه و یعموم اریمع و يجار زبان از دیبا ای حقوقی  يژهی
لـذا بـراي   . بـراي ایـن منظـور اسـتفاده کنـد      هاي لغـت فارسـی   خود یا ترمینولوژي حقوقی و یا فرهنگ

ان یـ ب يبـرا  روزمره عامه و و يزبان عاد یوقت که کرد عمل صورت سازي الفاظ حقوقی باید به این ساده
 يعامـه  يآن برا یمعان وضوح و استفاده سهولت به توجه با کندیم تیکفا و دارد ییتوانا یحقوق میمفاه
 جـاد یخطـر ا  اگـر  اما؛ شود داده حیترج و تخصصی حقوق یفن زبان از استفاده بر آن گرفتن کار به ،مردم

اصـطالحات   بـه  را خـود  يجا مردم يعامه زبان که است ستهیبا باشد شیپ در...  ابهام واجمال ونقص و
 یمباحث والفاظ حقوق و مطالب و یحقوق زبان بانه کهیفرعوام ن مطلبیطرح کردن ا. بسپارد و فنی خاص
 قابـل . شـود یاجراي عدالت م و ییقضا و یت حقوقیامن افکندن خطر فهم شوند موجب به د عوامیبا کالً

 خواهند توانست آن پرتو در که آوردمی پدید مردم يعامه در را توهم این حقوقی کردن زبانفهمو عوام فهم

ممکـن و یـا حـداقل بسـیار     اندیشانه است و در عمل غیر کنند و این طرز تفکر ساده دفاع خود حقوق از رأساً
  . )1374(حبیبی، سازي کرد توان الفاظ حقوقی را سادهاین معنا نیست که به کلی نمیبه دشوار است ولی 

  
  گیري نتیجه
زیرا الفاظ هستند که محمول معانی و مفاهیم مورد ؛ نداي برخوردار الفاظ در علم حقوق از جایگاه ویژه  ـ

علم دقت و همت فراوانی پس باید در گزینش و چینش و نگارش الفاظ در این . هستند گذار قانوننظر 
  . نمود

  . دنپاالیش دار الفاظ در برخی قوانین ایران نیاز به تنقیح و  ـ
خـاص چیـده شـده و معنـا و      گونه علم حقوق زبان مخصوص به خود را دارد که الفاظ در این علم به  ـ

ه بـه معنـا و   معنا و مفهوم الفاظ در این زبان به طور پیوسته ممکن اسـت وابسـت  اند.  همفهوم پیدا کرد
  . مفهوم یک یا چند لفظ دیگر باشد

  . توان جهت تحقیقات بیشتر در زمینه الفاظ حقوقی پیشنهاداتی را ارائه نموددر پایان می
، شناسـی  معنا، شناسی زبان، تحقیقات بیشتري در زمینه علوم دیگر غیر از اصول فقه همچون فقه لغت  ـ

  . لفاظ حقوقی یافت شودتا قواعدي براي ا داد منطق و غیره انجام
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  . الفاظی که در عرف خاص حقوق دانان وجود دارد شناسایی و بررسی شود  ـ
حمل شده است باید بررسی و همچنـین الفـاظی را   ها  آن الفاظی را که در هر قانون معناي خاصی بر  

کرده و شرح  استخراجکه در قوانین مختلف به یک معنا به کار رفته است را در کتب حقوقی و قوانین 
  . داده شود

اگـر در  ، هرگاه تعریف لفظی فقط مخصوص قانون خاصی بوده و قابل تسري به دیگر قوانین نباشـد   ـ
  . بایست به معانی عرفی یا لفظی یا شرعی رجوع شودشود میقانون دیگري همان لفظ تکرار می

  . بررسی شودباید معادل فارسی الفاظ عربی و فقهی وارد شده در متون حقوقی   ـ
  
  منابع

، تهـران سـمت  ، اسناد در وجه حامل وچـک) ، قبض انبار، سفته، حقوق تجارت (برات، ربیعا، اسکینی  .1
1373  .  

  . 1356، کبیرانتشارات امیر، دانشنامه حقوقی، محمد جعفر، جعفري لنگرودي  .2
  . 1388، گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، محمد جعفر، لنگرودي، جعفري  .3
 . 1362، انتشارات امیر کبیر، فرهنگ فقه اصطالحات اسالمی، محسن، لو جابري عرب  .4
  . 1374، 1ش، نامه فرهنگستان، زبان حقوقی، حسین، حبیبی  .5
 . 1382، 22ش، نامه فرهنگستان، درآمدي بر واژه گزینی مردمی، غالمعلی، حداد عادل  .6
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1341  .  
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  1n دکتر علی رادان جبلی 
  

را نگري که رشد شـتابان جـذب دانشـجو در مراکـز آمـوزش عـالی       سه دهه قبل بودند اشخاص تیزبین و آینده
الوقوع ها شناخت از معضل قریب بینی آنکردند. روشنساز مشکالت جدي آتی در زمینه اشتغال معرفی میسبب
چه بیشتر در نظر  ها نبود و آن ها گوش شنوایی براي شنیدن این هشدارالتحصیالن بیکار بود. اما در آن سالفارغ
کـه کشـتی   هـا و توسـعه کمـی علـوم بـود. حـال       نمود، بسط دانشـگاه عالی کشور جلوه میداران آموزشسکان

شـوند و  ها نمـی  تحصیالت عالی کشور به گل نشسته و تعداد قابل توجهی از جوانان، حاضر به ورود در دانشگاه
خورند، چاره زیادي بـراي  التحصیل بیکار، عاطل مانده و بر عمر ازدست رفته تأسف میها فارغ بدتر از آن، میلیون
عالی کشور باقی نمانده است. درست است که شاخ دیو کنکور شکسته شد، اما اژدهاي هفـت  کارگزاران آموزش
آموختگان که از خاك آن دیو برخاست، هردم، دمان و غـران حملـه آورده و جمعـی بـزرگ از     سر بیکاري دانش

  نماید. صاحبان مدارك دانشگاهی را به آتش یأس و حرمان یا فقر و درماندگی خاکستر می
طلب یکی پس از دیگري خسته و نزار از مواجهه با این گرا و اصالحهاي اصول ن میان که دولتدر ای

تقلیل تعـداد  ، گیرند تا گره از این کار فروبسته بگشایندهاي گوناگونی را به کار می طرح، بلیه خود ساخته
. ریزدو تاب فرو میهاي وکال آب سردي است که بر این تب  کانون 1395شدگان در آزمون سال  پذیرفته

  . بکشاند دار را به لرزش خوفناکیعجیب نیست اگر این سرماي ناگهانی آن تن تب
بر حسب قاعده عقلی تعادل میان عرضه و تقاضا و حفظ ، صاحب این قلم که خود پروانه وکالت دارد

امـا حقـایقی   ، بیایـد بایست در تقویت نظر کانون وکال و در مقابله با مخالفان به میدان اسباب معاش می
  . دغدغه نان را از یاد برده است، چند

گرچـه  ؛ هاي مطرح شده از سوي سخنگویان کانون وکال تمام نیسـت  واقعیت این است که استدالل
با این حال حقایقی که نباید به . آسانی عبور کرد بعضی از براهین اقامه شده نیز به توان از کنار قوت نمی
  : چنین است، ري نهادرا به کناها  آن سادگی

سـواد و  بیننـد، بـا  شود همـه آسـیب مـی   حالِ اقتصاد کشور خوب نیست. اقتصاد که ضعیف می .1
پذیري در میان همه اقشار مردم یکسان نیسـت. وضـعیت   سواد ندارد، البته میزان این آسیب بی

هستیم اشتغال وکال هم جداي از وضع باقی مردم این آب و خاك نیست؛ همه سوار یک کشتی 
و تالطم کشتی زندگی را در میان امواج مهیب رکود، تورم، بیکـاري و فسـاد دولتـی احسـاس     

 کنیم، آن هم با تمام وجود.  می
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 آن دیگـران نگري کرده و تنها به خود بیاندیشند سرنوشت بخشی، حال اگر صاحبان حرف و مشاغل
مگر غیـر از  . البته دیرتر، خواهد گرفت تباهی است و این تباهی دامن همه را، بازمانده و بیرون رانده

نوردد و خاك  می امروز که ریزگردهاي عراق و عربستان صفحات غربی کشور را در هم این است که
مردم گیالن و مازندران هم از تبعات ، نشاندعملی بر سر مردم خوزستان و ایالم می بی ندانم کاري و

  البته با کمی تأخیر؟! ، نصیب نخواهند مانداین تحفه صحرا بی
نماییم. اگر سرخوش اي است که در آن زیست می پس مشکل و درد بیکاري، امر صعب و مستصعب جامعه

  البال از کنار آن بگذریم، از رنج و تبعات بعدي آن خالصی نخواهیم یافت.  غم، دامن کشان و فارغو بی
وکالي جوان آرزوهـاي خـود را    .و حق هم همین است که حال شغل وکالت خوب نیست گفته شده .2

صحبت از آن شده اند.  هبه گریبان کسادي کار شد دست، بینند و وکالي با تجربه هممی گونه سراب
هاي جاري دفتر خود نیستند و بعضی دیگر به ناچار و از سر  به پرداخت هزینه قادر، که بعضی از وکال

، گفته شده که کانون وکـال . ت و لرزان ببینندپذیرند ولو مبانی آن را سساستیصال هر دعوایی را می
  . صیالن حقوق نداردحالتاالشتغال نیست و تکلیفی در قبال کار فارغ دار
تکلیفی که کانون وکـال نسـبت بـه اعضـاي صـنف خـود       ، ها همه درست است و یک معنا دارد این

شناسی خبر از روحیـه حمیـت و   این احساس وظیفه درخور تقدیر است و این تکلیف. کنداحساس می
  ...  اما، دارد غیرت صنفی

شدگان، نه بر سردي اشتغال نمود چندانی دارد و نه بر شـاخص کـالن    کسر تعدادي محدود از دایره پذیرفته
شـدگان، بـه خصـوص     پذیرفتهنماید. تنها تفاوت در این واقعیت است که ناسزایی میه اشتغال کشور تأثیر ب

هاي خوب، به دلیـل قلـت عـدد افـرادي کـه       زحمت بسیار در آماده نمودن خود و اخذ رتبهآنان که با وجود 
شوند، احساس سرخوردگی و ستمدیدگی کـرده و ظلـم برخـود را    شوند، به جرگه وکال وارد نمیپذیرش می

پس شدگان ورود یافته و سـ نمایند. حرف این است که اگر این عده به درون حلقه پذیرفتهمتوجه کانون می
رونق وکال مواجه شوند، شکوه از وضع موجود خواهند نمود و نه کانون وکال. اما وقتی با وجـود  با اشتغال بی
بینند، ناله نه از بخت خود، که رانده و درمانده می ،هاي بسیار، خود را به واسطه تصمیم کانون تحمل مرارت

زار کار وارد شده و بـه دلیـل مشـکالت همگـانی     که در با نمایند. بسیار فرق است، بین آنمی» آن آشنا«از 
  بیند.  که خود را محروم، مغبون و مظلوم از عمل دیگري می قادر به کار پر ثمر نیست و آن

جمهور که خود نیز مفتخر به  متقاضیان ورود به شغل وکالت از تدبیر کانون، به دولت تدبیر و شخص رئیس .3
معمول این است کـه سیاسـتمداران بـه خصـوص در کشـورهایی      اند.  اخذ پروانه وکالت است، شکایت برده

گرایانه تبلیغی (پوپولیسم) در آن رواج دارد، بر موج سـوار شـده و خـود را حـامی     هاي مردم چون ما که رفتار
تر شدن سر و صـداي شـاکیان،   رود که با بلندنمایند. پس این احتمال قوي میضعیف و دادخواه معرفی می

داند چگونه وارد نماید، سکان را بـه دسـت گرفتـه و    هایی که خود می ه و با اعمال فشاردولت وارد عمل شد
  که انتخاب ریاست جمهوري خیلی دور نیست.   تألیف قلوب نماید؛ به ویژه آن

بنابراین و در حالی که چهره وکال و کانون منتسب بـه آنـان نـزد مـردم چنـدان بـه خـوبی تصـویر         
  . تر سازداین تصویر را تیره گرایی و تعصب نا به جاي صنفی نیزانحصار اجازه ندهیم اتهام، شود نمی

دولـت اصـالحات و شـخص رئـیس     . قانون برنامه پنج ساله سوم پیش روي ماست 187تجربه ماده 
هـاي مکـرر    در مقابل درخواسـت ، دولت که خود از روشنفکران و مستظهر به حمایت نخبگان جامعه بود

، شـد  چـه  آننشد و شد  خواست اقلدر مقابل  مصلحت اکثروکالي دادگستري حاضر به دست کشیدن از 
  . شرط خردمندي نیست، اي بعد از ورطه دیگر حال آزموده را آزمودن دوباره و در غلطیدن به ورطه



 

 

24 

  
  
 

 

 

  
  

  1n محمدجواد رهسپار 
  

  چکیده
یادي از مجله حقوقی دادگستري: در دوران پیش از انقالب، من مسئول مجله دادگستري «

کردم؛ یکـی مجلـه حقـوقی دادگسـتري و دیگـر      بودم. به این اعتبار، دو نشریه منتشر می
شـد.  نسبت به زمان خود با تیراژ باالیی منتشر مـی  نامه دادگستري نام داشت. هر دو هفته

ترین مجله حقوقی نظیرگویم در سطح مملکتی، بهترین و کماگر تعریف از خود نباشد، می
رفت ... . اعضاي هیأت مدیره مجله عبارت بودند از: استاد یداهللا امینی، دکتـر  به شمار می

جعفـري لنگـرودي، دکتـر غالمرضـا     سرتیپ، دکتر رضا تمـدن، دکتـر محمـد    اهللا پورفرج
طیرانیان، دکتر ابوالفتح وزیري و دکتر غالمحسین وفایی. هر یک از آنان، به نوبه خود، در 
دنیاي علم و دانش جایگاهی داشـتند و از سـتارگان درخشـان دانـش حقـوقی بـه شـمار        

  .)1) (191و190(خاطرات دکتر محمود آخوندي: صص». آمدند. یاد همگی شان به خیر می
تقدیم به دکتر غالمرضا طیرانیان به پاس عمري تالش در راه عدالت و آزادي در کسوت 

  قضاوت و وکالت دادگستري.

  
گـزارش دوره  «سال گذشته پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش مطالعات تطبیقی اثري را منتشرکرد به نـام  

در خصوص آموزش داوطلبـان  از آن  تا» میالدي مدرسه ملی علوم قضایی فرانسه 2011کارآموزي سال 
هاي کارآموزي قضایی داخل کشور نیز اسـتفاده شـود و طرحـی فـراروي مـدیران       مشاغل قضایی و دوره

به یک مطلب جالب توجه بر ، دیدمزدم و عناوین آن را میدر حالی که این کتاب را ورق می. مربوط باشد
آمـوزان  ماه پذیراي کـار  6مدت  قضایی بهمدرسه ملی علوم ، تاکنون 2006از سال «: توجه کنید، خوردم

گیـرد کـه بـراي آمـوزش     این پذیرش در چارچوب برنامه آموزش فردي صورت مـی . باشدوکالت نیز می
هاي آموزشی  این عده نیز درست همانند کارآموزان قضایی در گروه. وکالي آینده درنظر گرفته شده است

هدف از این طرح آن است که به . ن قضایی را خواهند دیدمربوط وارد شده و دقیقاً همان آموزش کارآموزا
کارآموزان وکالت و نیز کارآموزان قضایی فرصت داده شود تـا در طـول دوره کـارآموزي خـود از طریـق      

اي یکـدیگر مـأنوس    با منطق حرفه، هاي ذهنی و فرهنگ نهادي حاکم بر دو حرفه شناخت متقابل روش
این مسئله که این دو حرفه داراي ارتباط بسـیار نزدیـک بـا یکـدیگر     در حقیقت با پذیرش «. )2» (شوند

با هم ها  آن راه را براي ارتباط هر چه بیشتر، و تأثرات متقابل فراوان باشند تأثیرتوانند داراي  هستند و می
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تصـور  . هاي بسیاري ذهنم را به خود مشغول کـرد  بعد از خواندن این مطلب پرسش. )3»(نماید فراهم می
د که کارآموزان قضاوت و وکالت در کنار یکدیگر آموزش ببینند و بعد از طی دوره آموزشـی یکـی در   کنی

قاضـی و  « کـه  اینمگر نه . اي خود را شروع کنند حرفه وکالت و دیگري در کسوت قضاوت فعالیت حرفه
در دست یکدیگر زاده مادري به نام عدالت و او خشنود خواهد شد که دو فرزند او دست ، وکیل دو برادرند

، این آرزو یعنی آرزوي اتحاد و همبستگی کانون وکال و دادگستري. )4»(به سوي اهداف عالیه پیش روند
او آرزوي اتحاد دو . آخرین آرزوي مردي نیز بود که عمر خود را در خدمت گسترش عدل و داد صرف کرد

نشینی و ها نعمت مصاحبت و هم که آقاي دکتر عیسی کشوري که مدت چنان. بال فرشته عدالت را داشت
شما رسـالت  ، از استاد پرسیدم«: سفري با زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان را داشت چنین نوشته است کههم

تألیف و تحقیق در مباحث فقهی و حقوقی و تعلیم  و خود را در برابر جامعه حقوقی به درستی انجام دادید
اکنون از دیگـر  . وقفه شماستها زحمت و تالش بی تیجه سالن، اندان حقوقو تربیت بسیاري از قضات و 

تالش بـراي حفـظ اتحـاد و    ها  آن توقع من از: ان و آیندگان چه انتظاراتی دارید؟ استاد پاسخ داددان حقوق
یک کفـه  : میزانیِ دو کفه ترازوي عدالت در گرو دو اصل است. یکدلی بین دادگستري و کانون وکالست

و تا زمانی ؛ کانون وکالیی مستقل و مقتدر، خواه و در کفه دیگرسالم و مستقل و عدالتدادگستري ، ترازو
مـا  ، که این دو اصل با هم اتحاد و همکاري داشته باشند و در جهت حفظ تعادل و ثبات یکدیگر بکوشند

 قاضـی درسـتکار و در طـرف دیگـر    ، اگر یک طرف میز عدالت، اي قدرتمند خواهیم داشت همواره جامعه
اما اکنون وضع . )5» (گیردهرگز ظلم جاي عدالت را نمی، هایش را بزند حرف، وکیلی باشد که بدون ترس

اما به گمانم سالیان درازي است که ، کنم» سیاه نمایی«خواهم به اصطالح رایج امروز چگونه است؟ نمی
اخالقـی یـاد   سوادي و بدیبرخی وکال از قضات به ب. مقابله با یکدیگر شده است، اي از ما مشق شب عده

تراشی در وصول به حقیقـت و کشـف   بازي و مانعپرستی و شعبدهکنند و برخی قضات نیز وکال را به پول
البته گفته شـده کـه ایـن    . هاي مفتوح در دادگستري متهم کنند آن در مسائل حقوقی و قضایی و پرونده
اعتمادي ارباب قضـا بـه   بی«: به این شرح که. رسدهاي دور نیز می وضع سابقه طوالنی دارد و به گذشته

عبداهللا مستوفی که در عصر پهلوي اول . عدلیه تأسیسشاید به اندازه ؛ سابقه طوالنی دارد، جماعت وکیل
 1322در سـال  ، قاضی دادگستري بود و شرح زندگی خانوادگی خود را درکتاب چند جلدي تحریـر کـرده  

امروز هم به واسطه نارسا بودن ماشـین عـدالت و   : نویسدمی چنین ـ  زمان تألیف کتاب ـ  هجري شمسی
 که اینمگر ؛ روندبه عدلیه نمی، مردم تا کارد به استخوانشان نرسد، رویه برخی قضاتبعضی از احکام بی

مـن در  . به جهل فریفتـه باشـند  ، از راه اغرارا ها  ، آنوکال به منظور تحصیل درآمد زیاد و پیدا کردن کار
زیـاد  ، اي نداشـت  تراشی وکال هیچ اصل و ریشـه ها که جز دعوياقاضی بودم از این قسم دعوایامی که 
را با خارج کردن وکالي طرفین از محکمه و چنـد کلمـه صـحبت بـا اصـحاب      ها  آن که چند فقره؛ دیدم

. المجلس به صلح ختم کرده و امضا از طرفین گرفته و وکال را با کار ختم شـده مواجـه کـردم   دعوي فی
از فرط غضب رنگشـان  ، که وقتی آقایان وکالي با وجدان را بعد از مصالحه به محکمه خواستم عجب آن

اهللا علیـه) نیـز کـه    ) دکتر ناصـر کاتوزیـان (رحمـت   6عبداهللا مستوفی)(، (شرح زندگی من. سیاه شده بود
وجـود ناراضـی از    در حرفه قضا«: نویسنداز برخی وکال گالیه کرده و می، سالیانی در کسوت قضاوت بود

-بازنده این حکم را به سختی می، شودناچار یکی از دوطرف محکوم می، در هر قضاوت. لوازم کار است
وکال نیز گاه به این آتـش  . زند تا از آن مخمصه بگریزدپذیرد و به هر دري از جمله شکایت از قاضی می



 

 

26 

، براي توجیه خود، ولی اگر محکوم شوند، گویند حکم گرفتیماگر حاکم شوند به موکل می: زننددامن می
قاضی : گویندام که می بارها شنیده. کنندفهمی و طرفداري از حاکم میسوادي و کجقاضی را متهم به بی
این . حق محکوم شدیمشدن در دعوا را داشتیم و به ناما شایستگی برنده که اینکنایه از . محکوممان کرد

اهللا علیـه) از  البته دکتر ناصرکاتوزیان (رحمـت . )7» (کندقاضی فراهم می زمینه را براي شکایت از، وضع
بلکه ؛ گاه از این سخنان ایشان رنجیده خاطر نشدندچنان محبوبیتی برخوردار بوده و هست که وکال هیچ

-همواره پذیراي ایشان در جمع خود بوده و میزبانی از ایشان را افتخار خود مـی ، تا آخر عمر آن مرد پاك
الجمله وکـال و  ها در جمع وکال حاضر بودند و فی ها و سخنرانی ایشان نیز در بسیاري از همایش. دانستند

کـه هـم ایشـان نیـز در وصـف کـانون وکـالي         چنـان . دانسـتند قضات ایشان را پدر معنوي خویش می
الیان قبـل از  وکالي مرکز در س نایب رئیس کانون، دادگستري و پس از ذکر خیر بسیار از مرحوم سرشار

، هاي مستقل اجتماعی این فایده مهم را دارند که به هنگام بحران ها و سازمان کانون«: نویسندانقالب می
مانند و هاي اجتماعی باقی می پاسدار ارزش، گیرندشوند و خرد و عدالت را به بازیچه نمیتابع قدرت نمی

هاي واسطه میان  نهاد گونه اینباید پذیرفت که تقویت ، به همین جهت. کننداز اخالق و انسانیت دفاع می
گیـري پرتـوان جلـودار    اثر انکارناپذیر دارد و همچـون سـیل   ،در حفظ تعادل این دو قدرت، دولت و مردم

، نامنـد همه وکیل و قاضی را با دو بال فرشته عدالت می، به هر حال اگر چه در شعار. )8» (هاست طوفان
؛ معقول استموجه و نانوعی تقابل و رویارویی غیر، رسدبیشتر به گوش رسیده و میها  این سال چه آناما 

تقابل بـا وکیـل   ، هاي قاضی یکی از رسالت، گیرد که از نظر برخیاین تصور ذهنی قوت می«تا آنجا که 
، اضـی البته باید پذیرفت که وکیل و ق. )9» (اگر وکیل پیشکسوت در قضا بوده باشد که اینبه ویژه ، است

وکیل به دفـاع از حقـوق موکـل    : راهی متفاوت را در پیش رو دارند، هریک به نسبت موقعیت شغلی خود
اندیشد و قاضی در پی کشف واقع است و بنابراین طبیعی است که در این مسیر پـر پـیچ و خـم    خود می

امـا  . انـد  بـه کـرده  گاهی بین وکیل و قاضی نقاري باشد که احتماالً هر یک از وکال یا قضـات آن را تجر 
گیرد و پس پایان پرونـده در روح و  قاضی و وکیل صالح و سالم از این رویارویی طبیعی کینه به دل نمی

از هر بحث و جدل علمی و حقوقی چنان ، صالح و بداما قاضی و وکیل نا، بیندضمیر خود اثري از آن نمی
اي جبران کند! و براي  گونه تا این شکست را بهاي از طرف مقابل به دل دارد که منتظر فرصتی است  کینه

دکتر غالمرضا طیرانیـان را در  » بهترین و بدترین«دو مقاله  ،تکمیل این بحث بهتر است خواننده گرامی
اندیشـم کـه   حقیقت آن است که گاهی با خود مـی  )10(. خوانی کنندهاي پیشین مدرسه حقوق باز شماره

نشستند به جاي یکدیگر می، هرچند براي مدتی کوتاه، خدمت خود شد قضات و وکال در دورانکاش می
من از یکی از قضات فاضل و شریف . شدنداز نزدیک آشنا می، و هریک با مسائل و مشکالت صنف دیگر

کنند که شنیدم که گاهی هوس می، که به عنوان قاضی نمونه کشوري نیز از ایشان تقدیر شد، دادگستري
تواننـد در  اندیشدند که آیـا مـی  و به کسوت وکیل دادگستري درآیند! اما با خود می شغل قضا را رها کرده

توانند مانند یک وکیل هر روز از این دادگاه به آن عرصه وکالت نیز همچون قضاوت موفق شوند؟ آیا می
قاضی و  دادگاه و دادسرا رفته و نامالیمات بسیار تحمل کرده و بدون پشتوانه حاجب و دربان و در مقابل

به دفاع از موکل بپردازند؟ و البته من ناگفته از سخنان ایشـان دریـافتم کـه    ، مأمور و طرف مقابل موکل
با فشار کار و حجم بسـیار  ، شد وکال گاهی در دادسرا و دادگاهو ازآن طرف نیز کاش می. پاسخ منفی بود

پشت میز قضاوت بنشینند و ، ار دیگرها و بالي آمار و هجوم ارباب رجوع و مسائل و مشکالت بسی پرونده
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کاش قاضی . گاه وجدان خویش را قاضی کرده و عملکرد قضات را ارزیابی کنندمدتی قضاوت کنند و آن
اي خود را به جاي دیگري گذاشته و بعد  لحظه، آیندگاه که در مقام ارزیابی کار یکدیگر بر میو وکیل آن
، به دست هم داده تا این روزها شاید به جـاي تعامـل بیشـتر   خالصه عوامل بسیار دست . کنند اظهارنظر

طلب و باید پذیرفت که دادگستري بدون وجود وکیل عدالت. شاهد تقابل این دو بال فرشته عدالت باشیم
یابد و کانون وکال نیز جز به پشتوانه دادگستري مستقل و قضات عالم و آگـاه  مستقل و عالم سامان نمی

گرا فقط دلسوزان این آب و خاك باید آگاه باشند که دادگستري نیرومند و قانون«. دبرکاري از پیش نمی
) و راه عدالت 11( »شود که در کنار آن وکیل مستقل و شجاع با شمشیر قانون گام برداردهنگامی برپا می

کـاش قضـات و وکـالي    ، کـه  آخـر سـخن آن  . شـود جز با تعامل و همکاري وکیل و قاضی پیموده نمی
براي تحقق آخرین آرزوي مـردي کـه عمـر خـود را در راه عـدالت      ، گستري به قدر استطاعت خویشداد

همان آرزویی که دکتر ناصر کاتوزیان . تالش کنند، صرف کرد و همه هستی خویش را به پاي آن ریخت
  ... .  دادگستري باآرزوي اتحاد کانون وکال : اهللا علیه) داشت(رحمت

  
 ها نوشت پی

، چـاپ اول ، سازمان چاپ و انتشـارات ، داستان یک زندگی، نیم قرن در دادگستري، محمود، آخوندي  .1
  . 191و  190صفحات ، 1389

مرکـز مطبوعـات و   ، میالدي مدرسه ملی علوم قضـایی فرانسـه   2011گزارش دوره کارآموزي سال   .2
  . 11و10صفحات ، 1394، چاپ اول، انتشارات قوه قضاییه

  . 11حه زیر نویس صف، همان  .3
  . 97صفحه ، 99شماره ، 1394، مدرسه حقوق، قضاوت یا وکالت، غالمرضا، طیرانیان  .4
  . 40صفحه ، خاطره هفدهم، 1393، چاپ اول، انتشارات فکر سازان، یاد یار مهربان، عیسی، کشوري  .5
  . 24زیرنویس صفحه ، 101شماره ، 1395، مدرسه حقوق، دوحرف، دوحرفه، علی، رادان جبلی  .6
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  . 31صفحه 
دادگسـتري اصـفهان و   خبرنامـه کـانون وکـالي    ، 48شماره ، بهترین و بدترین، غالمرضا، طیرانیان  .10
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  1nاحسان زررخ  
  

  طرح بحث
که در خصوص همین  نماید و حال آناي مشخص و بدیهی می موضوع مرقومه حاضر در ظاهر مقوله

عالی کشور صادر شده است و این امـر سـبب نگـارش سـطور حاضـر       مسئله آراء متهافتی از دیوان
هاي عمومی و انقالب در امور کیفري  از قانون آیین دادرسی دادگاه 428و  427گردید. حسب مواد 

مشخص و بر آن اسـاس اعتـراض بـه آراء صـادره در مـوارد       ،مرجع اعتراض به آراء 1392مصوب 
عـالی   آن قانون در مقام رسیدگی فرجامی، دیـوان  302هاي الف، ب، پ، ت از ماده  مصرحه در بند

آراء صـادره در مقـام تأییـد     ،از ایـن قـانون   273که وفق مـاده   کشور است و بالتبع با توجه به این
اند، تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء  نع تعقیب قابل تجدیدنظرخواهی شناخته شدهقرارهاي م

صادره در مقام تأیید قرارهاي منع تعقیب موضوع جرایم مشمول بندهاي صدرالذکر بـه موضـوعی   
هاي کیفري یک پس از صـدور   محل اختالف بدل گشته است به طوري که در موارد متعدد دادگاه

اند و پس  کشور دانستهعالی قرار منع تعقیب صادره موضوع را قابل اعتراض در دیوانحکم بر تأیید 
ها احراز  عالی کشور تعیین تکلیف شده که مقدمه آن از اعتراض نیز حسب آراء صادره از سوي دیوان

مـورخ   00052/95کـه حسـب دادنامـه شـماره     هاست و حـال آن  صالحیت دیوان در رسیدگی به آن
عالی کشور آن مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع  دیوان 9ره از شعبه صاد 29/3/1395

که از سوي دادگاه عمومی بخش حمیل به جانشینی  11/12/1393مورخ  930635تعقیب شماره 
 940041از قانون اخیرالذکر صادر گردیده است و حسب دادنامه شماره  337از بازپرس وفق ماده 

ه از شعبه سوم دادگاه کیفري یک کرمانشاه اعتراض صورت گرفته مردود صادر 23/6/1394مورخ 
از  317و  273عالی کشور ندانسته و با استناد به مواد  دانسته شده، موضوع را در صالحیت دیوان

از قانون آیین دادرسی مدنی با اعـالم صـالحیت دادگـاه     30قانون آیین دادرسی کیفري و ماده 
ه پرونده را جهت اقدام قانونی اعاده نموده است که این رویه متفاوت از تجدیدنظر استان کرمانشا

باشد لکن از قانون آیین دادرسی کیفري و شایسته صدور رأي وحدت رویه می 471مصادیق ماده 
هـاي آن   حیث حقوقی امري شایسته بررسی و تحلیـل اسـت کـه بـه اختصـار بـه برخـی جنبـه        

  پردازیم.  می
                                                           

n .وکیل دادگستري  
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هاي  دادگاه ،هاي عمومی و انقالب در امور کیفري نون آیین دادرسی دادگاهاز قا 294مطابق ماده 
هاي  کیفري به دادگاه کیفري یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

از این قانون اصـل بـر صـالحیت دادگـاه      301گردد. حسب ماده نظامی (اعم از یک و دو) تقسیم می
که به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگري   دگی به تمامی جرایم است، مگر آندر رسی کیفري دو

آن قانون در بندهاي پنجگانه ذیل آن در جرایم موجب مجازات  302قرار گرفته باشد و به حکم ماده 
سلب حیات، حبس ابد، مجازات قطع عضو یا جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه 

هـاي تعزیـري درجـه سـه و بـاالتر و جـرایم سیاسـی و         یا بیش از آن، جرایم موجـب مجـازات  کامل 
 ،از قـانون مـذکور   296مـاده   3باشـند. حسـب تبصـره    مطبوعاتی در صالحیت دادگاه کیفري یک می

هاي کیفري یـک و کیفـري دو تبـدیل     هاي کیفري استان و عمومی جزایی به ترتیب به دادگاه دادگاه
ود داللت بر دسته جدیدي از محاکم دارد که بـا توجـه بـه قیـد ذیـل تبصـره اخیـر در        شوند که خمی

االجرا شدن این قانون در دادگاه ثبـت شـده اسـت، از نظـر      که جرایمی که تا تاریخ الزم خصوص این
صالحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق ایـن قـانون در همـان    

اي از دادگـاه   هاي کیفري استان کـه شـاخه   رسد ماهیت دادگاهشود؛ به نظر می م میشعب مرتبط انجا
ها  شدند، اکنون و پس از اجرایی شدن قانون جدید و صرفاً اختیار رسیدگی آنتجدیدنظر محسوب می

هاي کیفري یک و شیوه نگارش مقنن  هاي ثبت شده در آن مراجع تا پیش از تشکیل دادگاه به پرونده
ه اخیرالذکر داللت بر موقتی بودن فرآیند دادرسی در آن شعب به عنوان محاکم کیفري یـک و  در ماد

ها دارد، که ازین پس  هاي جریانی آن انقضاي این عنوان از اختیارات شعب مذکور پس از اتمام پرونده
ات دار این تکلیف خواهند بود که عمالً نیز رویه قضایی و تشکیل شـعب شعب خاص کیفري یک عهده

  ه داللت بر آن دارد. حد کیفري یک، علی
تعیـین مرجـع    ،محل بحـث وفـق مقدمـه مطروحـه     که اینحال با توجه به موارد فوق و با عنایت به 

ت از ، پ، ب، رسیدگی به آراء صادره در مقام تأیید قرارهاي منع تعقیب اصداري در خصوص بندهاي الف
از قانون مذکور قطعی نبـوده و مطـابق    273که وفق ماده باشد قانون آیین دادرسی کیفري می 302ماده 

یا قرارهاي منع و موقوفی ، برائت، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت ،از آن قانون 427ماده  2تبصره 
کـه بـا توجـه بـه تعـاریف موجـود منظـور از آراء        ، اناطه و تعویق صدور حکم دانسته شده اسـت ، تعقیب

 341الذکر مشخص است و با توجه به عمومات مندرج در مـاده   در تبصره فوقمحکومیت یا برائت مذکور 
قرارهاي منع و موقوفی تعقیـب مطروحـه نیـز    ، باشداي جدید در فرآیند دادرسی می از آن قانون که شیوه

چرا که مقنن در این ماده عنوان داشته است هرگاه پرونده ، باشدصرفاً موارد مندرج در ماده اخیرالذکر می
، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود

خود را صالح به رسیدگی نداند یا مـورد را از مـوارد منـع یـا موقـوفی تعقیـب        چنانچهپرونده را بررسی و 
عار قابـل  االشـ  اتخاذ تصمیم کند که این تصـمیم وفـق حکـم تبصـره فـوق     ، حسب مورد، تشخیص دهد

  . تجدیدنظرخواهی است
از قانون مذکور که مرجع عام رسیدگی بـه درخواسـت    426این مهم با توجه به حکم مندرج در ماده 

جز در مواردي که موضـوع در  ، تجدیدنظر از کلیه آراي غیرقطعی را دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است
کشور  عالی دیوانموارد خاص داخل در صالحیت رسد تعیین به نظر می؛ کشور باشد عالی دیوانصالحیت 
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دیوان موارد خاص و استثنایی است که صرفاً موارد مصرحه در  عالی دیواننیز که به جهت جایگاه و شأن 
می یاز قانون آیین دادرسی کیفري که در آن صالحیت دیوان در خصوص آراء صادره درباره جرا 428ماده 

حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و جنایات ، قطع عضو، سلب حیاتها  آن که مجازات قانونی
علیه یـا بـیش از آن اسـت و آراء     ثلث دیه کامل مجنیها  آن عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه
خواهی مشخص  به فرجام کننده به عنوان مقام رسیدگی ،باشدصادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی می

از قـانون آیـین    237این در حالی است که با توجه به نظر مقنن در بندهاي الف و ب ماده . گردیده است
دادرسی کیفري که بر جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفري یک در مقام تبیین موارد امکان صدور قرار 

منتهـی بـه    تصـمیم دادگـاه   چنانچهاز آن قانون که  246بازداشت موقت و با استفاده از مفهوم ذیل ماده 
قابل اعتـراض در دادگـاه تجدیـدنظر    ، طبق مقررات این قانون، این قرار، صدور قرار بازداشت موقت شود

هاي کیفري یک در صدور قرارهـاي بازداشـت موقـت و اعتـراض      استان دانسته شده است و رویه دادگاه
، »ستایش«پرونده موسوم به  ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان که نمونه اخیر آن در ،صورت گرفته

صورت پذیرفت و دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه 
کیفري یک تهران اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی نمود خـود امـاره دیگـري بـر پـذیرش ایـن       

  . استدالل است
هـاي داخـل در صـالحیت آن     ظر پس از ارجاع پروندهسواي این موارد اختیارات دادگاه تجدیدن

قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      450بایست وفق مقررات مندرج در ماده مقام، مشخص بوده و می
که در این مقرره صالحیت خاص رسیدگی  حسب بندهاي الف، ب، پ، ت و ث اقدام نماید و حال آن

آن قانون رسیدگی  468است که حسب ماده ماهوي و انشاء رأي نیز دیده شده است و این در حالی 
فرجامی و بدون حضور طرفین و وکالي آنان جز در موارد احراز ضرورت حضـور ایشـان    ،در دیوان
باشد که این خود به تعبیري محدودیت حضور افراد در فرآیند دادرسی است و از طرفی با توجه می

قانون مذکور نسبت بـه مـوارد    464ه خواهی موضوع ماد هاي مندرج در جهات فرجام به محدودیت
موضوع دیگـري اسـت کـه     ،در مقام تبیین جهات تجدیدنظرخواهی ،آن قانون 434مندرج در ماده 

عالی کشـور کـه در    نباید در مقام تبیین بحث از آن غفلت نمود. این موارد در کنار اختیارات دیوان
که در بند الف صرفاً اختیار ابرام بـراي  اند  احصاء گردیده است در دو دسته کلی قید شده 469ماده 

بینی شده اسـت   بینی شده است و در بند ب به کیفیت چهارگانه، اختیار نقض آراء پیش دیوان پیش
یک قابلیت تسري به موارد اعتراض به قرارهاي منـع تعقیـب   هیچ ،که با نگاهی به بندهاي مذکور
عـالی کشـور در مقـام     و از ایـن حیـث دیـوان   هاي کیفري یک را ندارند  تأیید شده از سوي دادگاه

امکان اعمال اختیارات مصرحه  ،رسیدگی به این اعتراضات در صورتی که نظر به نقض داشته باشد
ارجاع که در فقره حاضـر  که در فرض مذکور اقدام دیوان مبتنی بر نقض بال خویش را ندارد، چه آن

باشد که آن نیز در مـانحن فیـه   دادگاه هم عرض میسالبه به انتفاع موضوع و یا نقض با ارجاع به 
مواجه با اشکال است، چراکه در این فرض باید ارجاع به دادگاه کیفـري یـک هـم عـرض دادگـاه      

در  464کننده قرار منع تعقیب صورت پذیرد که این مهم نیز با توجه به موارد مندرج در مـاده   تأیید
مواجه  470ه پس از نقض به صراحت ماده الی ع مرجوعخواهی و نیز اختیارات مرج باب جهات فرجام

  با ایراد و محل تأمل است. 
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الوصف با توجه به موارد معنونه فوق و با عنایت به ابهام قانونی موجود در ایـن خصـوص و    مع
جملگـی از   469و  450 464، 434، 428، 427، 426، 246، 273توجهاً به منطوق و مفهـوم مـواد   

کیفري و نیز با عنایت به روح قانون و مبانی حقوقی و اصولی ناظر بر تفسـیر   قانون آیین دادرسی
عالی کشور با لحاظ حدود  مواد قانونی و با توجه به تبیین اختیارات قانونی محاکم تجدیدنظر و دیوان

عالی کشور و ضرورت حفـظ آن و توجهـاً بـه رأي     و ثغور آن و نیز با عنایت به شأن نظارتی دیوان
 19مـاده   3عالی کشور در مقـام تفسـیر تبصـره     دیوان 19/8/1394مورخ  744ویه شماره وحدت ر

هاي  عالی کشور و عدم ارسال پرونده حفظ شأن دیوان ،که منشاء آن به نظر ،قانون مجازات اسالمی
عالی کشور بوده است،  ها در صالحیت دیوان مختلف به استناد قرار گرفتن مجازات جزاي نقدي آن

ه تبصره مذکور با توجه به مالك اعالمی مقنن ابهامی نداشته تا نیازي بـه رفـع ابهـام در    ک چه آن
ها اشاره  خصوص تعیین مجازات اشد باشد و مقنن صراحتاً در مقرره مذکور بر تعیین شدت مجازات

عالی کشور در راي صادره در مقـام احـراز    دیوان 9رسد استدالل شعبه  داشته است؛ فلذا به نظر می
الحیت دادگاه تجدیدنظر استان به رسیدگی به اعتراض نسبت به رأي صادره در مقام تأیید قـرار  ص

منع تعقیب از سوي دادگاه کیفري یک موافق موازین قانونی و دکترین حقوقی باشد؛ هرچند که به 
از قـانون   471عالی کشور در این خصوص و توجهاً به مـاده   جهت تفاوت آراء از سوي شعب دیوان

عـالی   موضوع از مواردي است که شایستگی طرح در هیـأت عمـومی دیـوان    ،یین دادرسی کیفريآ
  کشور و صدور رأي وحدت رویه را دارد. 
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  1n رضا زرعی
  
  
  
  
  
  

براي موفقیـت  ، گفتن و نوشتن باشد، برداشتن فاصلۀ بین فکر کردن، الزمۀ ماهر شدن در نویسندگیاگر 
اي از عملکردهـا و   هاي صنفی و حرفـه  در اهداف اجتماعی و صنفی نیز الزم است بین هنجارها و ارزش

بـه دنبـال فکـر    در غیر این صورت اگر قرار باشد اول تصویب کنـیم و بعـداً   ؛ رفتارها فاصلۀ زیادي نباشد
زیرا متنی که داراي عبارات ؛ راه به جایی نخواهیم برد، باشیمها  آن کردن و یافتن مشکالت و حل کردن

هـاي   حـل  طبیعی است که قابل ترتیب اثر و اجرا نخواهد بود و حامـل راه ، و جمالت مبهم و دوپهلو باشد
  . شودمشکالت نیز تلقی نمی اساسی براي رفع
م و براي بحث در عنوان این یادداشت، نظري به مصوبۀ صورتجلسـه تنظیمـی   رویراه دوري نمی

ها  هاي چهارگانه و انتخاب اعضا و رئیس این کمیسیون شوراي اجرایی اسکودا، در خصوص کمیسیون
ـ  30/4/95ـ که در تاریخ خواهیم انداخت تا با چند و چون در مـتن ایـن مصـوبه و اتفاقـات      اتفاق افتاد 
  . ه یابدبعدي بحث ادام

  
  نظري به وظایف شوراي اجرایی اسکودا

ایـن وظـایف از   . تر شویمپردازیم تا به بحث اصلی نزدیکبدواً به شرح وظایف شوراي اجرایی اسکودا می
  : گویدآن به صراحت می 17اساسنامه اصالحی آمده و ماده  18تا  10مواد 
مالی و تشکیالتی مربوط به اسکودا و همچنین پیشنهاد دسـتور کـار   ، هاي اجرایی نامه تصویب آیین«
  ».عمومی به عهده شوراي اجرایی است هیأت

نصب اعضا ، ها در این ماده براي شوراي اجرایی در تعیین کمیسیون، شودگونه که مالحظه می همان
هاي مبهم و متفرقه  نامه آیینها و  به مصوبات و رویه که اینمگر ؛ نشده تعیینهیچ اختیاري ها  آن و رئیس

                                                           
n .وکیل دادگستري  
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رسد این هم به لحاظ جدید بـودن اساسـنامه اصـالحی و     می که به نظر. قبلی شوراي اجرایی استناد شود
تأییـد و   کـه  ایـن مگـر  ؛ باشداساسنامه خالی از وجه  17صراحت اختیارات شوراي اجرایی و صراحت ماده 

 ـ  آینده نزدیک در استان البرز تشکیل خواهـد شـد  که در ـ عمومی اسکودا   هیأتتصویب مراتب فوق از 
  . تقاضا شود

جالـب و   30/4/95تحرك جلسه اخیـر شـوراي محتـرم اجرایـی اسـکودا بـه تـاریخ        ، با این تفاصیل
روابـط  ، انتشـارات ، حقـوقی : هاي تخصصـی  این امر فقط به دلیل تعیین کمیسیون. نمایدکننده می دلگرم

بلکه بـه  ، نیستها  تأمین اجتماعی و نصب اعضا و رؤساي این کمیسیون الملل و نیز رفاه وعمومی و بین
ت و سرعت تصمیم اکثریت حاضر در شوراي اجرایی است که با ورود نیروهاي جدید و برقراري أدلیل جر

ها را براي آینده بهتـر   اي گرفته و امیدواري ارتباطات صمیمانه در سطح همکاران فعال در کشور جان تازه
  . سکودا زیادتر کرده استفعالین ا

بینـیم کـه   مـی  30/4/95گردیم و بنا بـه صـراحت صورتجلسـه مـورخ    به موضوع اصلی بحث بر می
مراتب انتخـاب افـراد   ... «: براي تداوم کار و اقدام بعدي مقرر شده بود، در آخر بند هفتم که اینرغم  علی
خطاب  4/5/95مورخ  3114یز به شماره اسکودا ن، »هاي فوق به آنان اعالم شود براي کمیسیون ،منتخب
هـاي   اعالم تمایل به حضور در کمیسیون انتشارات اتحادیـه سراسـري کـانون   «: تحت عنوان، به نگارنده

، »ایـد  با عنوان عضو کمیسیون انتشارات اسکودا تعیـین شـده  « که اینبا اعالم » وکالي دادگستري ایران
مایل به حضور در کمیسیون که:  ایناند تمایل یا عدم تمایل خود را به صورت پر کردن فرم و قید  خواسته

نظر خود را ، در صورت عدم دسترسی به فاکس«نظر خود را اعالم و یا ، انتشارات اسکودا هستم یا نیستم
سـاعت از   48ظـرف  ، اي که ایضاً ضمیمه اسـت  درج و آن را در پاکت تمبر شده...  در تصویر همین نامه

  . »زمان وصول این نامه به اسکودا ارسال فرمایید
اعالم مراتب انتخاب افراد بـراي  «شود که از نظر ریاست محترم اسکودا به عبارت دیگر مالحظه می

که در متن صورتجلسه شوراي اجرایی در حضور خود ریاست محترم تصویب شـده  » هاي فوق کمیسیون
خته شده است به حالت تعلیق و شبهه و مشروط تبدیل شده و با پررنگ کـردن  هایی که شنا با شیوه، بود
انتخاب قطعی کمیسیون به صورت تردید در آمده و نظر بـه  » ساعت از زمان وصول این نامه 48ظرف «

شود که حتی اگر قسمت هسـتم  ساعته مفهوم مخالفش این می 48جل االپررنگ کردن اولتیماتوم ضرب
دیگر عضو کمیسیون ، ساعت از زمان وصول نامه جواب ندادي 48کردي و یا اصالً ظرف یا نیستم را پر ن

اینجانب در یک و نیم صفحه ریز ، گیريکه در روز رأي و حال آن ...! نیستی و موضوع کأن لم یکن است
 خود را خطاب به ریاست محترم اسکودا کتباً فاکس نموده بودم و دیگر» رزومه«مشخصات و به اصطالح 

نبـود!  » با تمبري که ایضاً ضمیمه است«آن هم ، نیازي به طی کردن این همه تشریفات و صرف هزینه
باید منتظر ماند و ، بینیبا اندکی خوش ـ  به خصوص اتفاق اخیر که ذکر آن گذشت ـ  با همه این تفاصیل

  ...! ح برودثمرة این تصمیمات و تحرکات را اندك اندك مشاهده کرد تا بلکه اوضاع رو به اصال
  

  دو تحلیل متفاوت از اتفاق شوراي اجرایی
بینانه و منفی قابل تحلیل مثبت و خوش گونه شواري اجرایی دو 30/4/95در خصوص ما وقع جلسه مورخ

باید منتظر ماند و دید کـه حـق بـا کـدام بـوده و یـا       ، با اشاره به هر دو نگرش و تحلیل فوق. ارائه است
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غیر از این دو راه طی خواهد شد! خدا کند که این بار هم تصویب اخیر شـوراي  احتماالً چه مسیر دیگري 
هـا بـا اقـدامات     تر کـردن کمیسـیون  رنگ مرور زمان به خود نگیرد و این تصمیم جدي بر فعال، اجرایی

  هاي واهی سست نگردد!  جویی نسنجیده و بهانه
ي بعدي بیفزاید و محک خوبی بـراي  ها رود بر محتواي همایش البرز و همایشهر چه باشد امید می

ها و نیز نماینـدگان شـوراي    اصلی در رأس کانون گیرندگان مسئولین اسکودا از یک طرف و دیگر تصمیم
تر اجرایی از طرف دیگر باشد تا توان و جدي بودن نیروها و فکرهاي جدید در عرصه فعالیت اسکودا عیان

در سطح کشور انرژي مضاعفی بیابند و  تأسیستازه  هاي به خصوص کانون، هاي سراسري شود و کانون
هاي اساسی  گیري با موضع، هاي دیگر و مسئولین محترم اسکودا کشان کانونبتوانند در کنار دیگر زحمت

هاي وکـالي   ماندگاري خود را در دل، محتوایی و روزمرگی و شانه خالی کردن از مسئولیتو پرهیز از بی
وگرنه خبط و خطاي محـض اسـت کـه از    ، آب و خاك پایدار و ماندگار سازند طلبان اینو دیگر حق آگاه

  نماید!ساحت عزیزان پیش کسوت بعید می
  

  که دراز است ره مقصد و من نوسفرم         ر قدسـدرقه راه کن اي طایـم بـهمت
  »حافظ«

  
  

  تحلیل و تلقی منفی  .1
 گونـه  ایـن است که حتی در سطح شوراي اجرایی نیز اتفاق جدیدي رخ نـداده و   این تحلیل حاکی از این
و در نتیجه نبایـد ایـن    هاي ضعیف ندارد ي در حرکتتأثیر ،هاي عجوالنه و زودگذر انتخابات و نامگذاري

با ، رغم خواسته قاطبه وکال و نیاز جامعه علی ـاگر نیک بنگریم  ـچرا که ؛ اتفاقات را نیز زیاد جدي گرفت
رئیسـه   هیـأت هـا و   هاي مثبت و تغییر رفتار در سطح بسیاري از کـانون  هیچ اثري از انگیزه، اوضاع فعلی

جـا و  کـامالً بـی  ، شود و حتی در آیندة نزدیک نیز این انتظار تغییر و تحـرك محترم اسکودا مشاهده نمی
  ؛ ها هیچ کاري از پیش نخواهند برد ثمر است و این کمیسیون بی

  
  اتحادي دگر شود تشکیل ...!            اوران آزادهــیگر از ـم

  
کـه شـرح آن   ، منصرف از اقدام مـردد و تعجـب برانگیـز اخیـر    ، از دالیل اصلی ارائه این نوع تحلیل

هاي کافی از یک طرف و عدم اعالم برنامه و هدف اسـکودا از   رسانی ها و اطالع چینی عدم زمینه، گذشت
بدون هماهنگی و بررسـی   هاي مختلف قابل شمارش است که همگی ها و تشکیل کمیسیون این انتخاب

. بینی شده قبلی نیز مزید بر علت خواهد بودهاي پیش تحرکی غالب کمیسیونکافی انجام شده است و بی
 هیـأت آخر چگونه ممکن است در اقدامات به این مهمی هیچ نوع سنجش و ارزیابی و اعمال نظر توسط 

در رأس شوراي اجرایی است دیده نشود و بخواهنـد موضـوع را بـه سـکوت و      که، رئیسه محترم اسکودا
که رئیس شوراي اجرایـی  ، ها نیز توسط رئیس اسکودا هاي مربوط به این گزینش اهمال بگذرانند تا ابالغ
  با وضع و حال تردید و دوگانگی مواجه و اقدام گردد؟ ، نیز محسوب است

ها و عـدم اطـالع رسـانی کـافی و عـدم       فیت پایین فعالیتوضع و حال فعلی تشکیالت اسکودا و کی
کـه در دوران تـدریس در    انـدازد  مـی نگارنده را به یاد موضوع انشایی ، هاي پیش رو و آینده توجیه برنامه
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آموزانش خواسته بود که با پدرشان در تعطیالت تابستان به هاي تهران خوانده بودم که معلمی از دانش دبیرستان
  آموزان چنین نوشته بود:   د و خاطرات ییالق را نوشته و در کالس بخوانند! یکی از دانشییالق برون

آقاي معلم! انتظار نداشته باش که پدرم ما را به ییالق ببرد و ما بتوانیم از خاطرات خوش ییالق براي 
یه بدنی شدید خواهیم کسی به پدرمان بگوید که ما را مکرراً تنبشما و همکالسان گزارش کنیم! فقط می

با بقال سر کوچه سر بدهکاریش دعوا نکند ، با مادرمان دعوا و ناسازگاري شدید ننماید، فحش ندهد، نکند
  ...! و ما را به حال خود بگذارد و

  
  تحلیل و تلقی مثبت .2

عزم این بار بر خالف گذشته ، با ورود نیروهاي کیفی جدید، ها تشکیالت و سازماندهی اسکودا بعد از سال
جـزم کـرده و   ، که در اساسنامه اسـکودا تعیـین شـده   ، خود را براي نیل به اهداف درونی و بیرونی صنفی

تر واقع شود  مؤثر ها و اسکودا مند موجود در سطح کانونمندي از نیروهاي خالق و عالقهخواهد با بهره می
کند و از شخص محوري و تکیـه بـر   تر رفتار ها آزادانه رئیسه اسکودا و رؤساي کانون هیأتو در انتخاب 

، اهـداف «: تحـت عنـوان  ، اساسـنامۀ اصـالحی   2تا موارد مندرج در ماده . انتخابات سنتی خشک بپرهیزد
هـاي اولیـه    هاي تخصصی متفاوت با کمیسـیون  به بار بنشیند و با تشکیل کمیسیون» اختیارات و وظایف

اي وکـال   المللی و دفاع از حقوق صـنفی و حرفـه  گیري آموزشی و تعامالت داخلی و بیندر جهت، اسکودا
از دخالـت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در    ، تر باشد و با ایجاد رفاه و امنیت شغلی و درونی بـراي وکـال  جدي

  ها و توجیهات ایام خود را نگذراند!  ها پرهیز نماید و با انواع بهانه مدیره و رؤساي کانون هیأتانتخاب 
دورنماي خوبی براي تغییرات و تحرکات پیدا  ،ات نیروهاي جدید و خالقبر اثر تحرک که اینخالصه 

کـه  ، هاي اقدامات اخیر شوراي اجرایی و ریاسـت آن  شیوهاینکه فارغ از ؛ شده که باید با جدیت ادامه یابد
  ...! قانونی و قابل اجرا تلقی بشود یا نشود، باشدرئیس اسکودا نیز می

ها است که  ازي کمیسیوناند هنه منفی فعالیت در زمینه تشکیل و راپیشی که اینکه محرز است  چه آن
بگوییم به طور مقطعی  که ایناال ، انگیزدها برنمی هم اکنون نیز (با وضع و حال اشاره شده) شوري در دل

موفق شده است شرح وظایف کارآموزان را تدوین کنـد (کـه   » کمیسیون تدوین شرح وظایف کارآموزان«
کمیسیون انفورماتیک کارهـایی کـرده و    که اینشود) و یا ها اجرا می و بیش در سطح کانون فعالً نیز کم

نماید با ها تشکر و قدردانی می خواهد کرد که به نوبۀ خود از همۀ عزیزان زحمتکش در تمامی این عرصه
اسـت! و اگـر ایـن    ها و تحرکات مورد انتظار انگار خواب و خیالی بیش نبـوده   این قید که بقیه کمیسیون

اگـر افالطـون را   «: به این دلیل است که بـه قـول معـروف   ، کنیمنکات را با تأثر و صراحت منعکس می
  . و حق هم همین است» داریمدوست داریم حقیقت را بیشتر گرامی و عزیز می

  
  که دل آزرده شوي ورنه سخن بسیار است ...      دمـم دل ترسیــم غـو بگفتـی با تـدکـان

  
بینی چهار کمیسیون و تعیـین  این همه زیاد بدبین نباشیم و با در نظر گرفتن تحرك اخیر در پیشبا 

خواهیم این بـار فعالیـت   می، اعضا و حتی رئیس هر کمیسیون که اگر خدا بخواهد و همکاران اراده کنند
افتخـار  ، رایـی که نگارنده نیز به لطف همکاران شوراي اجـ به خصوص کمیسیون انتشارات  ، ها کمیسیون

  . تر بگیریم تا بیش از این زمان از دست نرودرا جدي ـ عضویت در این کمیسیون را یافته است
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  ها  ریزي براي کمیسیون ضرورت برنامه
ها و اراده قوي براي نزدیک شدن  باید متذکر شد که تحرکات راجع به تشکیل کمیسیون، اندیشیبا مثبت

طلبد که با مشـاوره و شناسـایی کامـل مسـیر     میرا مطمئناً ابزارها و امکاناتی ، به اهداف و ایفاي وظایف
هاي مناسب زمـانی   جلاالتعیین ضرب ریزي سنجیده و اصولی مقدور خواهد شد تا بعداً باحرکت و برنامه

مثالً کمیسیون انتشـارات اگـر بخواهـد در چـارچوب اهـداف آموزشـی       ؛ ها پیاده شود به تدریج این برنامه
فعالیت خود را شروع کنـد و ادامـه    ،الزم است با قدرت و پشتیبانی قانونی، فعالیت کند ها و اسکودا انونک

که مسئولین محترم اسکودا بـراي  ، امکانات موجود را، ها دهد و با در نظر گرفتن اهداف تشکیالتی کانون
شخص نمایند و بسترهاي الزم م، اند و یا خود اعضاي کمیسیون مدنظر دارند این کمیسیون در نظر گرفته

منـد بـه خـوبی    نیز براي این امر با استمداد از عنایت خداوند و همکاري تمامی وکالي مسـتعد و عالقـه  
  . هاي کمیسیون انتشارات خواهیم پرداخت در چند بند به بعضی از موارد و مصادیق فعالیت لذا. گرددفراهم 

 2بین هستید، با الهام از ماده ها خوش ریزي تحرکات و برنامهگونه  اگر شما نیز مثل نگارنده به آیندة این
ها و  هر کدام به نحوي در خصوص زمینه، گانه این ماده 11هاي بند از بند 9 اساسنامه اصالحی اسکودا و

مـاده مزبـور نیـز آشـکارا بـر      » چ«نحوه فعالیت کمیسیون انتشارات بیشتر بیندیشیم و توجه کنیم که بند 
  . تأکید کرده است» ه و ایجاد پایگاه اطالع رسانیانتشار نشری«

ایم و امیدواریم  بینی گذاشتهفرض را بر خوش، مندحال که نگارنده به همراه خیلی از همکاران عالقه
انـد و   اگربنـا را بـر فعالیـت و سـازندگی گذاشـته      ـو نه با اکراه و اضطرار  ـ که مسئولین با میل و رغبت  

در ، ها استفاده بهینه شـود  استعداد شگرف وکال در سازماندهی جدید این کمیسیونخواهند از انرژي و  می
  . خدمت این خواسته با صمیمیت بیشتر قرارگیرند تا حرمت پیشکسوتی خود را همچنان نگاه دارند

  
  ه داردــه تا نگــر رشتــاه دار ســنگ        گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند

  
هایی را براي فعالیـت آینـده    بند، به عنوان عضو کمیسیون انتشارات، قبلی اینک بنا به قول داده شده

  : گذاردنظران و همکاران محترم میانتشاراتی در معرض نقد و ارزیابی صاحب
نظران و وکال و قضات در مورد تدوین تواند در سراسر کشور از نظرات صاحبکمیسیون انتشارات می  .1

استفاده نموده و متن منقحـی را بـراي تصـویب بـه     ، مدنظر اسکودا باشدکه ، اي نهایی اخالق حرفه
  . عمومی دهد هیأتشوراي اجرایی و در نهایت به 

کردن جلسات شوراي اجرایی مؤثر باشد و کمک کند کـه موضـوعات مطـرح شـده در     تردر پرمحتوا  .2
  . محتوایی و دوپهلو بودن خارج شودها از بی همایش

به صورت صحیح در معرض  ،ها و نظرات وکال را در مواجهه با این مشکالت نونمشکالت اساسی کا  .3
  . گر سازدها جلوه گیري نهایی شوراي اجرایی و همایشبررسی و تصمیم

هاي وکال فعال باشد و با تکمیل شـرح وظـایف کمیسـیونی بـا عنـوان       سازي بازرسی کانوندر فعال  .4
(الزم به ذکر است که ایـن شـرح وظـایف    . اجرا ارائه دهدآن را براي تصویب و » نظارت و بازرسی«

که در همایش گلستان در معرض قضاوت و اظهارنظر نهایی ـ کمیسیون نظارت و بازرسی پیشگفته  
همان کسی که با داشتن ؛ با ندانم کاري و لجاجت فردي مواجه شد ـ عمومی گذاشته شده بود هیأت

تابلوي کانون وکالي مرکـز بـا شـماره پروانـه     ، ل حاضرها در حا سمت ریاست کانون یکی از استان
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که شماره پروانه ایـن شـخص در کـانون     خود نصب کرده و حال آندفتر را بر سر در ورودي  6817
 هیـأت بوده و با همین شماره پروانه سـه نوبـت عضـو     24ها پیش به شماره  از سال، استانی خودش

  ) .ن خود بوده استمدیره و سه نوبت نماینده شوراي اجرایی کانو
 ،رسانی این نمایندگان از ماوقعدر شرح وظایف نمایندگان شوراي اجرایی و نحوه هماهنگی و اطالع  .5

نسبت به نماینده کانون خود از یک طرف و تشکیالت اسکودا و شوراي اجرایی از طرف دیگـر قـدم   
قبـل و بعـد از    ،راي اجرایـی اي در این خصوص وظیفه هـر نماینـده شـو    نامه بردارد و با تدوین آیین

  . تشکیل جلسات این شورا را مورد بحث و فحص و دقیقاً مشخص نماید
ها را به صورت مشروح و حساب شده در معـرض نقـد و    اطالعات راجع به شوراي اجرایی و همایش  .6

هـا از جملـه انعکـاس مراسـم افتتاحیـه و       هاي همـایش  برنامه، نظر همکاران در سطح کشور بگذارد
هـا و   مشروح مذاکرات نشست فنی و تخصصی همایش و تصمیمات اتخاذ شده را در تمـامی کـانون  

، سازي بـراي بـاروري فرهنـگ وکالـت    عالوه بر زمینه، که این امر، حتی در سطح کشور منتشر کند
روحیه مضاعفی نیز به وکالي جوان و کارآموزان خواهـد بخشـید و مشـارکت آنـان را در سرنوشـت      

  . صنفی خود بیشتر جلب خواهد کرداي و  حرفه
ها و نظرات وکالي قلم به دست را در معرض نظر و ارزیـابی دیگـر همکـاران وکیـل      اتفاقات کانون  .7

ها تلقی و  بگذارد و حمایت از حقوق صنفی و فردي وکال و کارآموزان را به عنوان اولویت اول کانون
  . بر عهده بگیرد

رد و با شرح زندگی آنـان از وکال و قضات مشهور ایران   .8 وکـالي جـوان و    ،و جهان سخن به میان آو
کارآموزان و مردم کشورمان را دلگرمی و امید بیشتري دهند و کمک کند که وکال به وحدت نظـر و  

  . هماهنگی و همدلی بیشتر در سراسر کشور دست یابند
هاي مورد نیاز  نامه ي در کشور و آیینهایی در تدوین و اصالح قوانین جار با انتشار مقاالت و یادداشت  .9

خواهد توانست با کمیسیون حقوقی و همچنین با مجلس شوراي اسالمی همراهی و همکاري کـرده  
هـاي   کـردن اطالعـات و آگـاهی   و در ارتقاي سطح دانش حقوقی وکال و حتی مردم عادي و روزآمد

    . حقوقی و اجتماعی آنان بکوشد
  کو مجالی که سراسر همه تقریر کند؟        خود ا سر زلف تو مجموع پریشانیـب

 »حافظ«
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  1nمهران سهرابی اسمرود  
  

  چکیده
جرایم جعل و استفاده از مقاله حاضر، کنکاشی است درخصوص بررسی تحلیلی و تطبیقی 

و (مـن بعـد ق. م. ا. ت) و    1375سند مجعول در قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب 
(ه. ش). نگارنده با اسـتفاده   2/1392/ 10نویس الیحۀ جدید قانون تعزیرات مصوب  پیش

رسی دقیق جمیع قوانین مرتبط با موضوع  ازروش تحقیق اسنادي و کتابخانه اي، پس از برّ
 هاي زیر رسیده است: الذکر به یافته باألخص دو قانون اخیر

ت و  جرایم جعل و استفاده ازسند مجعول هر دو موضوع باألخص، در زمره جرایم علیه امنی
آسایش عمومی هستند که همواره با انگیزه مالی و بعضاً هم بـا انگیـزة سیاسـی ارتکـاب     

ر و کارآمد  راي این بزههاي تعیین شده توسط مقنّن ب یابند و مجازات می ها، بازدارندگی موثّ
در مبارزه با این جرایم ندارد و سیاست کیفري مقنّن در برخورد بـا ایـن جـرایم، عقـیم و     

 ناکارآمد بوده و نیازمند اصالح است.
م قـانون         گـذاري و   مقنّن در تدوین مقررات مربـوط بـه ایـن جـرایم، برخـی اصـول مسـلّ

و همین امرمنجر به آشفتگی مباحث و عدم حصول به نتیجۀ  نگاري را رعایت نکرده قانون
 مطلوب مقنّن، شده است.

اي، متقـارن و همنـوا نیسـتند و مقـنّن      مقررات مربوط به جعـل و تزویـر سـنتی و رایانـه    
اي، از سیستم دادرسی کیفري افتراقی نسـبت بـه    دررسیدگی به جرایم جعل و تزویر رایانه

این ناهمگونی، به ناکارآمدي مقررات منجر شده فلذا نگارنده  سنّتی استفاده کرده و جرایم
  جهت برون رفت از این معضالت، راهکارهایی هم ارائه داده است.

  .مجازات ،شناسی آسیب ،استفاده از سند مجعول ،جعل واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
بشـردرتمام ادوار تـاریخ بـوده    هاي  ترین دغدغه تأمین امنیت جانی، مالی، شغلی و خانوادگی، یکی ازمهم

ا هست و اجتماع انسانی همیشه بـه عـواملی کـه باعـث     . نگاهی گذاست ت ادعرا به تاریخ، ترجمان صح
شده است به شدت پاسخ داده است و هم اکنون نیز  ها می حذف یا کم رنگ شدن امنیت آن و ایجاد خطر

هاي  هاي شدید کیفري از قبیل حبس تقریباً در اکثر کشورها مجازات جرایم علیه آسایش عمومی، با پاسخ
  المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه هست.  طویل

                                                           
n شناسی دانشجوي دکتري حقوق کیفري وجرم، وکیل دادگستري  
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ون بشري که  قدیمی«   خـود بـه    5القـوانین حمـورابی نـام دارد در مـاده      مجمـع ترین قانون مد
د صادقی،  جرم ات شریعت اسالم به 239؛ 1380انگاري جعل اشاره کرده است (میر محم و در مقرر .(

ت تا  و از آغاز نهضت قانون 1مذمت تحریف و جعل اشاره شده است گذاري در ایران و زمان مشروطی
م قانونهاي جعل و استفاد هم، بزه به امروز گذاري کیفري بوده  ه از سند مجعول یکی از مباحث مه
ن کیفري در اینکه جعل و استفاده از سند مجعول جرم که تمام مقننی ولی نکتۀ مهم این است 2است

بوده و نیازمند پاسخ کیفري است اتفاق نظر داشته ولی در خصوص تعریف جعل و استفاده از سـند  
ها و بعضاً تعارضاتی دیده  ها، نحوه تعیین مجازات و ... تفاوت نمجعول، سیاست کیفري حاکم بر آ

ه به این می نویس الیحۀ مجازات اسالمی کتـاب پـنجم،    که، هم اینک پیش شود و از طرفی با توج
ماتی جهـت ارائـه بـه     10/2/1393تعزیرات درتاریخ  سی مقـد (ه. ش) تدوین گردیده و درمراحل برر

رنده به لحاظ حساسیت جرایم جعل و اسـتفاده ازسـند مجعـول و    مجلس شوراي اسالمی است، نگا
سـزایی دارد و   هها، در تأمین آرامش شهروندان سهم ب اعتقاد به اینکه نحوه برخورد با این قبیل بزه

ات مربـوط بـه     ازطرفی پاسخ به این پرسش که چرا و به چه انگیزه ن در صدد اصالح مقـرر اي مقنّ
(ه. ش) برآمده است؟ قانون جدیـد چـه ابـداعاتی دارد و بـر      1375 بجعل در قانون تعزیرات مصو

قانون قدیم چه ایراداتی داشته تا نیاز به اصـالح آن احسـاس شـده اسـت؟ در مجمـوع در       ،عکس
صورت تصویب نهایی الیحه جدید، چه تحوالتی در حوزه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول رخ 

دهد. در این  هاي حاکم بر پژوهش فعلی را تشکیل می ضرورتها،  خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش
مه، در  سی مفهوم لغوي و اصطالحی  3پژوهش، نگارنده پس از ذکر مقد بخش مجزا به بحث و برر

ات از بعـد   سند مجعول و سوابق تقنینی آن پرداخته و سپس ازآسیب جعل و استفاده از شناسی مقرر
هاي اساسی تحقیق شده و ضمن تشریح مواد قانون قدیم و  رسشنگاري وارد پ گذاري و قانون قانون

ت هر دو قانون اقدام کرده و به ابداعاتی که در قانون جدید آمده  سی نقاط ضعف و قو جدید به برر
اشاره کرده است. و در پایان ضمن احصاء ایرادات شکلی و مشکالت ماهوي قانون جدید، به بیـان  

قین در این راهکارهایی جهت برون رفت ازم عضالت موجود اقدام شده است که امیداست سایر محقّ
  هاي تکمیلی به جامعه حقوقی ارائه نمایند.  پژوهش ،حوزه

  
  سی مفاهیم برر

قبل از ورود به بدنۀ اصلی تحقیق، الزم به ذکر است از لحاظ منطقی، پیش شرط ورود به یـک  
اصطالحی از کلمات و تعابیر استفاده شده در مطلب، ارائه تعریفی جامع و مانع از لحاظ لغوي و 

استعمال آن کلمات مأنوس باشد و  تحقیقی است تا خواننده با مراد نویسنده از متن مقاله یا کار
استعمال یک کلمه یا تعبیرحقوقی در متن تحقیقی چه منظوري داشته است به  بداندکه نگارنده از

شناسی از کلمات جعل و استفاده از سند مجعول  همین خاطر الزم است قبل از همه چیز یک واژه
هـا را تسـهیل    کلمات به بدست دهیم که قطعاً این تعاریف زمینۀ ورود ما به سایر بخش سایرو 

  خواهد کرد. 
                                                           

واضعه «... فرماید:  سورة مبارکه نساء می 46در این خصوص آیه شریفۀ  .1 ن مع م ونُ الکل فُ حرّ ی و  «...  
 در این خصوص در مبحث سوابق تقنینی به تفصیل بحث خواهد شد.   .2
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  شناسی  واژه .1
این فصل بر آن هستیم تا معناي دقیقی از جعل و استفاده ازسند مجعول از لحاظ لغوي و اصـطالحی   در

یـک مسـأله،    افالطون فیلسوف مشهور یونان قدیم، معتقد بود براي رسیدن به علم کامـل از ارائه دهیم. 
لین پلّـۀ ورود   این تحقیق هم واژه آن مسأله داشته باشیم در باید بتوانیم تعریفی جامع و مانع از شناسی، او
ایـن   از ه تعریف خـود شناسی درست انجام گیرد و نگارنده ب این واژه اگر به این پروژة تحقیقی است قطعاً

م مطلب به نحو احسن انجام می گیرد. دراین مقال ابتـدا   واژه درتمام بدنۀ تحقیق پایدار باشد تفهیم و تفه
به تشریح و کالبد شکافی لغوي و حقوقی دو کلمه کلیدي تحقیق یعنی جعل و اسـتفاده از سـند مجعـول    

  خواهیم پرداخت. 
  
  1جعل. 1ـ1

برگردانیدن، تقلّب کـردن، قـرار دادن، آفریـدن،    «درکتب لغت ذکر شده است، براي جعل معانی مختلفی 
د صادقی، ...» وضع کردن  د معین). با دقت درایـن معـانی و سـایر     239؛ 1380(میر محم به نقل از محم

معانی که درکتب اهل لغت آمده است هر چند واژة جعل، معانی متفاوتی دارد ولی با ذکر واژة جعـل، چـه   
لین مفهومی که به ذهن انسان متبادر می عوام و چه در بین خواص و حقوق در بین شـود معنـاي    دانان، او

تقریباً از معناي لغوي اینکه معناي اصطالحی جعل  منفی آن هست نه معناي مثبت آن و نکتۀ مهم دیگر
س نظـر مختـار   در این مقال به ذکر چند تعریف حقوقی از بزه جعل پرداختـه و سـپ   .فتاده استآن دور نی

  گردد.  نویسنده هم بیان می
جعل، ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشـته  «... اند:  دانان کیفري در تعریف جعل بیان داشته یکی از حقوق

ها به عنوان اصل براي استفاده خود یا دیگري با علم  یا سایر چیزهاي مذکور در قانون به قصد جا زدن آن
د صادقی، بر قابلیت اضرار به غیر . هـاي   کنید ویژگـی  ). همان طورکه مالحظه می247؛1380.. (میر محم

  این تعریف عبارتند از: 
داند که علم بر قابلیت اضرار به غیر باید در ترکیـب   دان کیفري، جعل را جرمی عمدي می این حقوق  .1

ن همین واقعیت است؛...» قصد «آن وجود داشته باشد و استعمال واژة  مبی  
یـا  » سـاختن «هایی نظیـر   استعمال واژه .گردد ست و با ترك فعل محقّق نمیال، جرم فعل مثبت جع  .2

  ست. اقرینۀ لفظی بر این ادعا » تغییر دادن«
ي جرم را منحصر در   .3 اند.  کرده» تغییر دادن«و » ساختن«عنصر ماد  

                                                           
سـی   بـا  شـود)  اي نوشـته مـی   از لحاظ تطبیق حقوقی یا مقایسۀ حقوقی (که به اشتباه حقوقی تطبیقی وحقـوقی مقایسـه    .1 برر

هست کـه از واژة  » Forgery«توان گفت معادل انگلیسی جعل واژة یید صحت ادعا میأهاي لغات انگلیسی هم در ت فرهنگ
»Forge «چکش کـاري کـردن، دکـان آهنگـري، گارگـاه      «معادل کلمه اخیر به:  لغویون در بیان معنا و گرفته شده است و

   اند: اشاره کرده...» کوره آهنگري و  آهنگري و
(Sall wehmier, colin mclntosh , JonnaTarnbull , Micheal ashby: oxfod Advanced Learner ,s, 

Dictionary of current English ,seven Edition, Oxford university , Press , 2006 ,P583-58) . 
اسـتخراج   Forgeهمین معنا را از واژه شناسان ایرانی هم در فرهنگهاي معتبر حقوقی خویش  زبان محققین و مترجمین و و  

د تقـی، فرهنـگ     )، ایضا613ً، 1389شناس، محمد علی و ...  اند (حق کرده جهت کسب اطالعات بیشتر ر. ك: رفیعی، محمـ
 . 1375اصطالحات حقوقی،  حقیقی، محمد علی، و ... فرهنگ و ، و1386حقوقی مجد
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  دانند.  می» یا سایر چیزهاي مذکور در قانون» «نوشته«موضوع جرم جعل را   .4
مفید این برداشت ...» ها به عنوان اصل  جازدن آن«دانند استفاده ازتعبیر تقلّب را شرط تحقّق جعل می  .5

  است. 
داننـد کـه    یرا کافی م1بلکه ضرربالقوه  ،دانند دانان در جرم جعل، ضرر بالفعل را شرط نمی این حقوق  .6

  باید به این امر آگاهی داشته باشد. 2مرتکب 
 ...»براي اسـتفادةخود  «این ویژگی هم از تعبیر  .دراین تعریف ظاهراً منتفع شدن خود مرتکب ضرورت دارد  .7

  آید.  دست می هب
ا ایراداتی که به این نظر وارد هست اینکه:  ام  

 : این خاطر که این تعریف، تعریف سـنّتی جعـل هسـت و     تعریف جامع و مانع نیست، جامع نیست بهاوالً
به این خاطر که مواردي را کـه شـامل تعریـف جـرم جعـل       ،شود و مانع نیست اي نمی شامل جعل رایانه

  ندارد.  ،شود می
 : اند در حـالی کـه    آید که جرم جعل را، درزمرة جرایم مطلق آورده از ظاهر تعریف ایشان بر میثانیاً
ست و منوط بـه  ادانان، یک جرم مقید  زیرا جرم جعل برخالف تصور شایع حقوق« ؛طور نیست این

ي و معنوي و اجتماعی بالفعل ایجاد شود و  حصول نتیجه یعنی درجرم جعل باید در عمل ضرر ماد
). مطلق محسوب کردن بزه جعل، اثرات منفی زیـادي  1394شامبیاتی، (این ضرر باید احراز گردد. 

دراین صورت هرگونه  .ست و نیازي به تحقّق نتیجه نداردال باشیم این جرم مطلق زیرا اگر قای ،دارد
جرم محسوب و مـآالً بـه سـیاهۀ     ،به غیر بزند ساختن سند، امضا، نوشته بدون اینکه دیناري ضرر

، در بحث جرم ،جرایم و مرتکبین اضافه خوهد شد انگاري باید از  درحالی که سیاست کیفري اصوالً
و عدم  3ی استفاده کند نه سیاست حداکثري و اصل را درمورد شک و شبهه بر برائتسیاست حداقل

  تحقق جرم بگذارد. 
 : سازي و لزوم یا عدم لزوم آن نشده است هر چند شاید بتوان از تعبیر  اي به شبیه در این تعریف اشارهثالثاً
ا تعریف باید صـریح و  » جازدن« بتوان به صورت غیر مستقیم مفهومی از تقلّب و حیله را استنباط نمود ام

  رسا و آشکار باشد که نیست. 
اي بـا یکـی از    عبارت است از تغییر حقیقـت در نوشـته  جعل «در تعریف دیگري از جعل بیان شده است: 

ت اضـرار     گونه بینی شده در قانون به قصد مخدوش کردن واقعیت به هاي پیش راه اي که آن تغییـر، قابلیـ
                                                           

» قابلیـت اضـرار  «جعل به تعبیـر   در تعریف خود از (دکتر میر محمد صادقی)دان  شود این حقوق همان طور که مالحظه می  .1
ت  «دانان کیفري عـرب در جـرم جعـل،     دانان کیفري عرب هست حقوق از نظر حقوق اند که در اصل متخّذ اشاره کرده شـأنی

یفـري مـا هسـت ...    بـالقوه در ادبیـات حقـوق ک    دانندکـه ایـن واژه معـادل ضـرر     را براي تحّقق جرم جعل کافی می» ضرر
  ). 57: 1380آبادي،  منصور (

که در فرایند دادرسی کیفري مرتکب اتهام شده است را  را براي کسی» مجرم«دانان استفاده از واژة  برخی از حقوق  .2
هم دارد و   معتقدند از لحاظ داده کنند و توصیه نمی  هاي نظریۀ برچسب زنی، استفاده از این واژه بار منفی بـراي مـتّ

» مرتکب«اند به جاي مجرم، از معادل  فلذا پیشنهاد داده .شود می طرف او آینده از اتهام در باعث تکرار بزه و احیاناً
 ).145، 1389استفاده شود. ( صفاري، 

تحقیقـات  » واصل برائت، مجراي شمول: اشـتراك یـا افتـراق    أقاعده در«در خصوص اصل برائت ر. ك: محمد علی آقایی:   .3
 . 1388زاد، حقوقی آ
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    ).522: 1384(زراعت، ...» پس دروغ رکن جعل است اما باید به صورت مکتوب در آمده باشد  .داشته باشد
با ذکر این نکتـه   ،ستااداتی که بر تعریف قبلی وارد کردیم بر تعریف اخیر نیز وارد ها و انتق همان ویژگی

ـ مکتـوب بـودن   2 .ـ دروغ بودن، رکن جرم جعل است1 :کید شده استأکه در این تعریف به دو مسأله ت
ا ناگفته پیدا است در خصوص مکتوب بودن جعل، تعریف با این ایراد روبرو  زي ست که همیشه نیااآن، ام

ي بپذیریم در خصـوص جعـل مفـادي یـا      ،به مکتوب بودن نیست و اگر این قید را در خصوص جعل ماد
وجه به تعاریف ارائه شـده، نظـر نگارنـده در     ا با تَ ه قابل قبول نیست. اماعتباري در بعضی موارد این نظری

اقعیت با سوء نیـت  جعل عبارت است از تغییر و« خصوص تعریف اصطالحی جعل مبتنی بر این است که؛
عنایت در این تعریـف حـاوي   ». قانون که منجر به ضرر غیر گردد بینی شده در عام و خاص با طرق پیش

  نکات زیر است: 
د می  .1 داند.  تعریف مختار نگارنده، جرم جعل را، جرمی عمدي، آنی و مقی  
  شود.  اي می تعریف فوق شامل تعریف جعل سنّتی و رایانه  .2
ي و هم جعل مفادي   .3 شود.  می1تعریف پیشنهادي، هم شامل جعل ماد  
هم با استعمال واژه مطلق ضرر، تمام ضـررهاي مـادي، معنـوي، فـردي و اجتمـاعی       در بحث ضرر  .4

  شود.  می
  
  . استفاده از سند مجعول 1ـ2

استفاده از سند مجعول هم در هـیچ   ،همان طور که جعل در قوانین کیفري ایران تعریف قانونی ندارد
ات کیفري تعریف ن بحث جعل را یک از مقرر انگاري کرده و براي آن  جرم نشده است و هرکجا که مقنّ

بـه عبـارت    .مجازات تعیین کرده بالفاصله بعد از آن به استفاده از سند مجعول هم اشاره کرده اسـت 
ات دارند و2بهتر این دو جرم هم آیی بلکه  ،ها نیست لی این هم آیی به معناي ترادف آنخوبی در مقرر

ۀ شـمارة    (ه. ش) هیـأت  30/3/1336ـ   1188دو جرم کامالً مجزا و مستقل هستند و رأي وحدت رویـ
عالی کشور، جعل و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه هستند ولـی حـال کـه بـه      عمومی دیوان

ات کیفري قبـل و  که ل این است سؤا ،استقالل هر یک از این جرایم پی بردیم با مالحظه جمیع مقرر
توان براي این جرم ارائه داد؟ اصالً مفهوم و مصادیق استفاده در عبارت  بعد از انقالب، چه تعریفی می

چیست؟ چون از لحاظ رویۀ قضایی، اگر نحوة استفادة جاعل از سند مجعول » استفاده از سند مجعول«
بـه   .این امر از موجبات نقض رأي در مراجع قضایی عالی خواهد بود ،ددر دادنامه بدوي مشخص نشو

ي جرم حتماً  همین خاطر الزاماً باید نحوة استفاده از سند مجعول در متن دادنامه در قسمت عنصر ماد
                                                           

به نظر نگارنده این تعبیر درسـت   .اند اشاره کرده» معنوي«مقابل جعل مادي به جعل  دانان در بیان انواع جعل در اکثر حقوق  .1
کـاربرد   تواند مقبول باشد به این دلیل که در علم حقوق، معنوي ومعنویات در بیان انواع جرایم از لحاظ حقوقی نمی نیست و

  ندارد وجایگاهی هم ندارد.
که مـادي در مقابـل غیـر     گیرد در حالی بدنی قرار می جسمی و ) زیرا معنوي در مقابل غیر معنوي و6ادامه پاورقی صفحه (  

بحـث معنویـات اصـالً مجـال طـرح       هـا بسـتگی دارد و   اختیار انسان زیرا روان به اراده و ؛است بگوییم روانی مادي و بهتر
د معنوي و ... از این اصطالح نام .ابدی نمی نوس استفاده شده است کـه  أدر خصوص موارد دیگر هم از قبیل رکن معنوي، تعد

 باید اصالح گردد. 
2. Collocation  
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شناسـی،   پس بدواً یک تعریف از جرم استفاده از سند مجعـول ارائـه داده و سـپس بـه واژه     .گرددقید 
  شناسی آن پرداخت.  یقمفهوم و مصاد

در خصوص معناي لغوي که نیازي به بحث نیست ولی در خصوص معنی اصطالحی آن بایـد گفـت     
کارگرفتن هرگونه سند یا نوشته جعلی که جهت اضرار به غیر که بـه قیـد    هاستفاده ازسند مجعول یعنی ب

مفهـوم  «مجعـول،  مجازات، ممنوع گردیده است ولی مشکل اصـلی درخصـوص جـرم اسـتفاده از سـند      
لـی        ،هست سؤال اصلی این است» استفاده مفهوم اسـتفاده چیسـت و مصـادیق آن بیشـتر در کجـا متج
  شوند؟  می
  
  . مفهوم استفاده 1ـ2ـ1

: ذیل 1377(معین، » سرد بودن، فایده خواستن«کلمه استفاده یک واژه عربی است که در لغت به معناي: 
ا آنچه که در این » واژه استفاده کافی »استفاده از سند مجعول«مقال، قابل ذکر است اینکه ذکر عبارت ام

به عنوان مثال سندي که با تمام شرایط جعل گردیده و در جعلی  .براي بیان مفهوم واقعی این جرم نیست
کند از مجعول بـودن آن   بودن آن هیچ شک و تردیدي نباشد ولی با این حال فردي که از آن استفاده می

بعـد از   .کنـد  به عنوان مثال تراول یک میلیون ریالی جعل شده و اتفاقاً فردي آن را پیـدا مـی   .آگاه نباشد
 تـوان ایـن فـرد را بـه صـرف اسـتفاده از       مـی  آیا ،پاس از یافتن مالک آن، قصد خرید جنس داشته باشد

بـه   د جهـل موضـوعی  زیرا ایـن فـر   ،و مجرم شناخت؟ قطعاً خیر اسکناس مجعول تحت تعقیب قرار دارد
ل داشته و جعل از عوامل رافع مسئولیت کیفري است. پس در این مـوارد منظـور سـوء    مجعول بودن تراو

ن جهت رفع شبهه تقریباً هرکجا کـه   .استفاده از سند مجعول هست نه صرف استفاده به همین خاطر مقنّ
پس استفاده 1واژه استفاده را آورده در کنار آن علم و عمل دارنده به مجعول بودن سند را هم آورده است. 

شود که عنصر مادي (استفاده) در کنار عنصر روانی یعنی (علـم و   ول زمانی جرم محسوب میعاز سند مج
  قرار گیرد. عمد به مجهول بودن) 

مین مطلبی که در خصوص جرم استفاده از سند مجعول قابل ذکر است اینکه این جرم مثل جـرم   دو
ي و حقوقی هست و این » جرم فعلی«جعل یک  ي این جرم، فعل مثبت اعم از ماد هست یعنی عنصر ماد

اسـتفاده  «، »ل نمایـد اسـتعما «شود و استعمال افعال و عباراتی نظیـر   بزه، هرگز با ترك فعل محقّق نمی
» ها کنندگان از آن استفاده«، »استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد«، »مورد استفاده قرار دهد«، »کند

ي ین قراین لفظی، نشان از آن دارد و ... همه ا ي محقّـق         2که عنصر ماد ایـن بـزه، صـرفاً بـا فعـل مـاد
ن است که آیا استفاده از سند مجعول مختص جعل گردد. نکته دیگر در باب استفاده از سند مجعول ای می

                                                           
هاي غیر رسمی جعل یا تزویر کند یـا   نوشته هر کس در اسناد و«دارد:  ( ه. ش) مقرّر می 1375(ق. م. ا) تعزیرات  536ماده   .1

و ... که در همه این مـواد   529، 528، 527، 526، 525، 524مواد ...» تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد  علم به جعل و با
 در کنار استفاده اشاره شده است. » با علم به جعلی بودن«قید 

جرایم چنـد نـوع هسـت؟ بـین     شود ودر اینکه ارکان و عمومی  گفته می» پیکرة جرم«حقوق اروپایی، به عنصر مادي جرم،   .2
ــ  3ـ روانـی    2ـ قانونی   1اي معتقدند ارکان جرایم بر سه نوع است  هاي حقوقی اختالف نظراست عده دانان وسیستم حقوق

دانند بلکه آن را به عنوان عنصر مقوم جـرم ومقـدمات    اي دیگر عنصر قانونی را جزوارکان عمومی نمی مادي ودر مقابل عده
نامند وقایل به دو عنصر مادي وروانی هستند که این نظر هم قابل تأمل هست ودر هر صورت نظریه مقبول  انگاري می جرم

 عنصر روانی، مادي وقانونی هست. 3در نظام حقوقی ایران 
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ي هم امکان استفاده متصور هست؟ اگر به مجموع مواد اختصاص یافته بـه   ي هست یا در جعل مفاد ماد
ی الیحه جدید تعزیرات توجه داشته باشیم 1375جعل در قانون تعزیرات مصوب  ن درخصـوص   ،و حتّ مقنّ

ي هر کجا از جعل صحبت کرده  ا      جعل ماد بعد از آن، از استفاده از سند مجعـول هـم صـحبت کـرده امـ
جعـل   سـند مجعـول در   ست آیا استفاده ازاو سؤال این  1درخصوص جعل مفادي این تصریح وجود ندارد

ن درامفادي هم امکان دارد؟ پاسخ مثبت  الـذکر بـه معنـی     قانون فوق از 534 ماده ست عدم تصریح مقنّ
زیرا به عنـوان مثـال اگـر منشـی      ،از سند مجعول در جعل مفادي نیستعدم امکان تحقق سوء استفاده 

من در مجلس معامله شخصاً حضور داشـتم و  «... دادگاه یا خود قاضی پرونده در نوشتن اظهارات شهود: 
را بر عکس بنویسد و حکم بر محکومیت خواهـان صـادر   ...» شدن ثمن را به عینه مالحظه کردم رد و بدل 

ري که از ما وقع اطّالع دارد با استفاده از این اظهارات شهود در پرونده دیگـري از ایـن اوراق   شود و فرد دیگ
تردید مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است سندي که از لحاظ مفادي جعـل شـده و    استفاده کند بی

  توان آورد.  که در این خصوص می هاي دیگر آن سند مجعول اظهارات تحریف شده و شهود هست و مثال
  
  موضوع و نحوه استفاده از سند مجعول .1ـ2ـ2

در این خصوص هم، پرسش اساسی این است که مصادیق استفاده از سند چیست؟ و اصوالً نحوة اسـتفاده از  
طور باید این استفاده را تشخیص دهنـد؟ و در تشـریح عنصـر    ه اسناد مجعول به چه نحوي است؟ محاکم چ

اي دارند؟ ضمانت اجرا عدم قید نحـوه اسـتفادة مرتکـب ازسـند      حکم چه وظیفه مادي جرم در هنگام صدور
دادنامه چیست؟ با بررسی مواد قانونی و تدقیق در رویۀ قضایی و باألخص آرایی کـه درخصـوص    مجعول در

تـوان گفـت اسـتفاده از سـند      بزه استفاده از سند مجعول، صادر گردیده است به عنوان یک قاعده کلّـی مـی  
توانـد از اسـناد مجعـول     ول هیچ محدودیتی ندارد و درتمام امور چه قضایی و چه اجتماعی مرتکب مـی مجع

اما قاضی دادگاه هنگام انشاي حکم در قسمت عنصر مادي بزه و باید نحوه استفاده مرتکـب از   ،استفاده کند
  کنیم.  ده اشاره میسند مجعول را دقیقاً تشریح نماید. که به اختصار به چند مورد از نحوه استفا

  
  استفاده از سند مجعول 2موضوع  .1ـ2ـ2ـ1

ست که چه چیزي موضوع بزه استفاده از سند مجعول اهدف اصلی این بند، تشخیص این مسأله 
ی بزه جعل قرار می هاي مورد اشاره، موضوعشان چیست؟ با تدقیق درمـواد   یعنی بزه .گیرد و حتّ

                                                           
ل (ه. ش) توجه داشته باشـیم در ایـن مـاده صـرفاً از جعـ      1375( ق. م. ا) تعزیرات مصوب  534به ماده  به عنوان مثال اگر  .1

موضوع یا مضـمون  «... مثالً آنجا که مقنّن گفته:  .مفادي صحبت شده از استفاده از سند مجعول بحثی صورت نگرفته است
یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کننـد یـا امـر بـاطلی را      نوشتۀ یکی از مقامات رسمی، مهر آن را تغییر دهند یا گفته و

فرمایید هیچ بحثـی از سـوء اسـتفاده از     مالحظه می...» ن اقرار نشده جلوه دهند صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزي را بدا
  این اسناد نیست. 

سـت هـر   ادر حقوق کیفـري اختصاصـی   » موضوع جرم«فروعات بحث  موضوع استفاده از سند مجعول یکی از  .2
ي هر جرمی، موضوع و«به عبارت بهتر  .جرمی موضوعی براي خود دارد متعلق جرم است  یکی از اجزا رکن ماد

). البتـه در ایـن   147؛ 1390شـود ... ( منصـور آبـادي،     چیزي که رفتار وعملیات مجرمانه بر روي آن واقع مـی 
ات شایسته وجود ندارد وحقوق عرض این مت ،بعضاً در مقاالت دانان کیفري به فرا خور بحث جرایم و خصوص ادبی

 اند.  مسأله شده
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ب  541تا  523 توانـد   چیزهایی که مـی 1(ه. ش) و سایر قوانین متفرقه  1375(ق. م. ا. ت) مصو
ـ منگنه  5ـ امضا  4ـ مهر  3ـ سند  2ـ نوشته  1الذکر قرار گیرند عبارتند از:  موضوع دو بزه اخیر

سـ    8ـ تمبر 7 ی اسـت ـ حافظه رایانه و ... به طور خالصه تمام این موارد در دو گروه قابـل برر: 
انواع آن  الف: اسناد ب: نوشته؛ اسنادجمع سند هست و برخالف نوشتۀ، سند تعریف قانونی دارد و

ا نوشته عبارتست از  2نیز در قانون تعیین گردید است ترکیبی از حروف، کلمات، ارقام، اعداد، «ام
پالسـتیکی و یـا    ها درکنار یکدیگر تا بیانگر مقصودي باشد ... و مهر، آلت فلزي عالیم و نشانه

ژالتینی است که به طور معمول روي آن اسم شخص یا مؤسسه یا تصویر یا عالمـت خـاص را   
کنند ... و منگنه آلت فلزي است که چیزي را در میان یا زیر آن گذارند و تحت  حک و نقش می

شود  فشار قرار دهند ... و تمبر هم واژة فرانسوي است و برکاغذ کوچک چهار گوشی، اطالق می
ـ   شود و عالمت نشان و مشخصـه  که بر آن نشان پست خانه چاپ می وسـیلۀ آن یـک    هاي کـه ب

خاص قابل شناسایی است ... و  مؤسسه، سازمان و نهاد، اعم از دولتی یا غیر دولتی و یک شیء
توان اطالعات را در آن ذخیره  نهایتاً حافظه رایانه هم وسیله الکترونیکی است درون رایانه که می

مستفاد اینکه دو بزه مورد نظر روي این اشیاء و  ) پس151ـ   158بازیابی کرد (پیشین، صص  و
  گردند.  اسناد واقع می

  
  نحوه استفاده از سند مجعول  .1ـ2ـ2ـ2

» استفاده از سـند مجعـول  «قبل از ورود به مسأله، تذکر این نکته ضروري است که نام این بزه 
بلکه شامل سایر مـوارد از قبیـل    ،ندارد» سند«استفاده صرف ازهست ولی این بزه اختصاص به 

ا در خصوص نحوه استفاده، مطلب قابل ذکـر ایـن    نوشته، مهر، امضا، منگنه و ... هم می شود ام
ی و ثابتی در این خصوص وجود ندارد بلکه بر حسب موضـوع جـرم [ سـند،     ،است که قاعده کلّ

آن هم فرق خواهد کرد و مقام قضایی حتماً باید در مـتن   نوشته، مهر، امضا و ... ] نوع استفادة
صـورت از   ایـن  غیـر  دادنامه و درقسمت عنصر مادي باید به تشریح نحـوة اسـتفاده بپـردازد در   

ی همان طور که از نام بـزه بـر    موجبات نقض حکم در مراجع باالتر خواهد بود ولی در حالت کلّ
استفاده از سند یا نوشتۀ مجعول، فرع بر جعلـی   الًیعنی او ،ستاآید استفاده یک فعل مثبت  می

ع«بودن سند یا نوشته است به تعبیر فقها:  : لزومـی    ،یعنی فرع تابع اصل اسـت » التابع تابِ ثانیـاً
کنندة از سند مجعول، همان جاعل باشد ولی علم و اطالع او از مجعول بودن سند و  ندارد استفاده

آن چیزي که مهم و  .ستاد مجعول جهت اضرار به غیر ضروري سوء نیت عام او دراستفاده از سن

                                                           
ات متفرقه  .1 قـانون تشـکیل پسـت     19الـف: مـاده    :اي که به نحوي به بحث جعل وتزویر اشاره دارنـد اجماالًعبارتنـد از   مقرر

 1367هاي اساسـی مصـوب    هاي کاال قانون منع خرید وفروش کوپن 2. ب: ماده3/8/1366جمهوري اسالمی ایران مصوب 
 و ... . 1382نیروهاي مسلح مصوب  قانون مجازات جرایم 78د: ماده  1375تعزیرات  (ق. م. ا) 720ج: ماده 

 1286ماده  و» سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفاع قابل استناد باشد« :دارد ( ق. م. ا) مقرّر می 1284ماده   .2
اسنادي کـه  «دارد:  در تعریف سند رسمی بیان می 1287 ماده نهایتاً و» سند بر دو نوع است: رسمی و عادي«دارد:  مقرّر می

ات     در اداره ثبت اسناد وامالك ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها بـر طبـق مقـرر
  ». رسمی است قانونی تنظیم شده باشد
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جعل سند براي استفاده از آن صورت می انگیـزة   گیرد یعنی منظـور و  قابل ذکر است اینکه اکثراً
ي از بهره برداري مالی و ماد جهت جعل صرف یک  را آن است و هیچ کس خود جاعل هم اصوال ً
هام و خطر قرا کننده از سند، بالمباشره خود  رنمی دهد ولو اینکه استفادهسند یا نوشته در معرض اتّ

ت شناسـی   جاعل نباشد یعنی هر چند استفاده فرع بر جعلی بودن است ولی این فرع از لحاظ علّ
م بر اصل یعنی جرم جعل  ست و مضاف برآن بین بزه جعل و استفاده از سند مجعول اجرم، مقد

ت مالزمه بر قرار هست یعنی کسی که سندي را جعل در فرضی که جاعل و استفاده گر واحد اس
تواند به عـذر عـدم    نمی ،ستاکند محکومیت او به هر دو بزه حتمی  کند و از آن استفاده می می

ر گردد ولی در فرضی که مرتکب جعل یک شخص خاص و ارائه کننده شخص دیگر  اطالع، متعذّ
ام جعل محکوم گردد ولی یعنی امکان د .اي بین این دو نیست باشد هیچ مالزمه ارد جاعل به اته

ام گردد تنها فرضی که باقی می استفاده ي از اته توان تصورکرد  ماند این است که آیا می کننده مبرّ
ت یابد بدون اینکه جعلی صورت گرفته باشد؟ و  ام استفاده از سند مجعول محکومی فردي به اته

م شده ه کتوان تصور کرد فردي  نهایتاً اینکه آیا می ام جعل و استفاده از سند مجعول مته به اته
بابت جعل برائت بگیرد و بابت استناد محکومیت یابد؟ در پاسخ گفت پاسخ سؤال اول قطعاً  ،باشد

ا پاسخ سؤال  منفی است چون تا سند مجعولی وجود نداشته باشد استفاده مصداق پیدا نمی کند ام
م مثبت  ر شد که یک فرد توان فرضی را ست یعنی میادو ام جعل تبرئه گردد ولی از  متصو از اته

ت پیدا کند به عنوان مثال در جرم جعل به لحاظ فقد عنصر  حیث استفاده از سند مجعول محکومی
  1روانی برائت پیدا کند ولی در خصوص استفاده محکوم بشود. 

  
  سوابق تقنینی  تاریخچه و .2

از جرایمی که در طول تاریخ بشریت هماره وجود داشته است بزه یکی  جرم همزاد و همراه انسان است و
در جهت برقراري روابط «جعل وتزویر بوده است این بزه همیشه آسایش بشریت را هدف قرار داده است: 

هاي حقـوقی، حـل و فصـل اختالفـات و اسـتفاده از حقـوق و امتیـازات         حقوقی، اثبات و تثبیت موقعیت
کند بر همین  ، اسناد و نوشتجات نقش مهم و اساسی را در دنیاي امروز ایفا میگوناگون فردي و اجتماعی

اساس امروزه کمتر رابطۀ و موقعیت حقـوقی وجـود دارد کـه بـه سـند و نوشـته وابسـته نباشـد مبنـاي          
انگاري جعل و تزویر نیز درهمین امر نهفته است که نظم حقوقی در سطوح مختلف به وسیلۀ سـند و   جرم

). برهمین مبنا جوامع انسانی از ابتدا تاکنون حساسیت 151شود ... (منصور آبادي، پیشین؛ قرار مینوشته بر
ی روي جعل و تزویر داشته و همان طورکه درمقدمه هم گفته شد از زمان تنظیم قانون حمورابی تـا   خاص

ن پاسخ سی سوابق این بزهب هاي کیفري نسبتاً شدید را به این جرایم داده است که در به امروز، مقنّ هـا   رر
  موارد زیرقابل ذکر است: 

                                                           
 محکمه بدوي پس از صدور قرار جلب به محاکمه و است ونگارنده در طول دوران وکالتی به مورد اخیر عمالً بر خورد کرده   .1

خواست به اتهامات جعل واستفاده از سند مجعول موکل را از اتهام جعل مبري دانست ولی در خصـوص اسـتفاده    کیفر صدور
ــول او ــاخت و از ســند مجع ــوم س ــد را محک ــاه تجدی ــمارة     دادگ ــۀ ش ــرد. (دادنام ــد ک ــدوي را تأیی ــاً رأي ب ــم عین نظــر ه

یید شعبه سوم أدادگاه کیفري خلخال که مورد ت 101شعبۀ  9009984520200228از پرونده کالسه  910997452020489
 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قرار گرفت). 
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 : آیه اشاره صریح به این موضوع دارند که  3از بعد شرعی و ازمنظر قرآن کریم با مداقه درآیات قرآن اوالً
لی آیۀ شریفۀ ذینَ آمنوا ال تأکلوا امـوالکم بیـنکم بالباطـل    «سورة مبارکه بقره:  181«او ها الَّ وآیـۀ  ...» یا ای

م، آیۀ شریفۀ  له بعدماسمعه فانّ«از سوره بقره: 181دو من بد لونـه ان اهللا سـمیع      فَ ه علـی الـذّین یبد ما اثمـ
ن مواضعه«... سوره مبارکه نساء:  46و نهایتاً آیۀ شریفۀ » علیم م َع ل نَ الذینَ هادوا یحرفونُ الکَ سـت  ا» م

که به لف و نشر مرتّب، در این آیات، خداوند از ممنوعیت اکل مال به باطل (یکی از طرق باطل تحصیل 
انـد و نهایتـاً    تزویراست) و ممنوعیت تحریف وصیت براي کسانی کـه آن را شـنیده   مال از طریق جعل و

هـاي   اند به عنوان مبناي شرعی بزه زده تقبیح عمل قوم یهودي است که به عمل تحریف وقایع دست می
  مذکور قابل ذکر است. 

 : ن و تشیع هم با اقتباس از این آیاتثانیاً شریفه، نه به صورت امروزي  از بعد فقهی هم، فقهاي اهل تسنّ
و فرسـتادن  » احتیـال «و مدون، بلکه به صورت پراکنده آن هم در بـاب کالهبـرداري بـا اسـتعمال واژه     

رانه و ... به این امر پرداخته در بین کالهبرداري و جعل و تزویر تفکیکی قایل نشده نامه انـد کـه    هاي مزو
خاطر است که تزویـر بیشـتر حیلـه و نیرنـگ را نشـان       علّت استعمال تزویر به جاي جعل در فقه به این

  دهد.  می
: ه ثالثاً ن کیفري، اولین مقرر ات مدو الی  97اي که صریحاً به این امر اشاره نمود مواد  از بعد مقرر
ب 103 شایان ذکـر اسـت بعـد از وقـوع انقـالب       1(ه. ش) بود1304قانون مجازات عمومی مصو

ه شایان ذکراست 1362قانون تعزیرات  62عیناً در ماده 97اسالمی ماده  (ه. ش)انعکاس یافت. البتّ
ن در قوانین متفرقه هم حسب اقتضا، به برخی موارد جعل اشاره کرد  از  3 523و نهایتاً ماده 2مقنّ

ب  سی (ه. ش) 1375قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصو که هم اینک قابل اجرا بوده و مورد برر
م پیش رة بعدي مواد مندرج دربخش سو نویس الیحه مجازات اسـالمی   قرار خواهد گرفت و مقرّ

ب  و برخـی  91تـا   77از مـواد  » اخالل در آسایش عمـومی «(ه. ش) تحت عنوان 10/2/92مصو
ات مشابه از قبیل تصدیق سـت.  ا همان الیحـه 142تا 135نامه وگزارش خالف واقع از مواد  مقرر

رات قبل و هم در بعد از ن کیفري هم درمقرّ ی به این جـرایم   نتیجه اینکه مقنّ انقالب نگاه خاص
ن هم از جرم انگاري این جرایم، تأمین آسایش عموم مردم باألخص در امـور   داشته و هدف مقنّ
  اقتصادي و حقوقی بوده است. 

  

                                                           
داشت؛ جعل وتزویر عبارت از ساختن نوشته یا سـند یـا چیـز دیگـر بـر خـالف        می( ه. ش) مقرر  1304( ق. م. ع)  97ماده   .1

ب، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا حقیقت یا  ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمی یا غیر رسمی به قصد تقلّ
اي به نوشته دیگر یا  محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته

 ».ن و نظایر آنبدون اجازه صاحب آ به کار بردن مهر دیگري
(ه. ش)، مـواد منـدرج در قـانون     1310توان به قوانین مرتبط با جعل در قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  در این مورد می  .2

و ... اشـاره  1382(ه. ش) اصـالحی در سـال    1371(ه. ش) و قانون مجازات جرایم نیروهاي مسـلّح   1351گذرنامه مصوب 
  کرد. 

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا «دارد:  (ه. ش)مقرّر می 1375از ( ق. م. ا)تعزیرات  523ماده   .3
ب  ». امضاي اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن ... و نظایر اینها به قصد تقلّ
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  ول عند مججعل و استفاده از س 1شناسی  آسیب .3
گذاري درباب جعل و استفاده از  ها جواب دهیم که آیا مبناي قانون خواهیم به این پرسش در این بخش می

گذاري مدرن مطابقت دارنـد؟بر ایـن    سند مجعول، صحیح بوده است یا خیر؟ آیا این مبانی با اصول قانون
ن کیفري ما اصول  مبانی چه انتقاداتی وارد نگاري را رعایت کرده است؟  گذاري و قانون قانوناست؟آیا مقنّ

رات منـدرج     اصال ًفلسفۀ تصویب الیحه جدید قانون مجازات اسالمی دربخش تعزیرات چیست؟ بـه مقـرّ
ست؟الیحه جدید در صورت تصویب نهـایی  اهایی وارد  دات و کاستیاچه ایر 1375درمواد قانون تعزیرت 
ن و محققین حقوقی را برآورده آیا تصوی ،در نهایت چه ابداعاتی دارد؟ ب نهایی الیحه جدید، انتظارات مقنّ

  شود یا خیر؟  خواهد ساخت و حرکتی رو به جلو محسوب می
و مقررات مربوط به جعل و  1375جهت پاسخ صحیح به این سؤاالت، مقررات دو قانون تعزیرات مصوب 

رسـی قـرار     (ه. ش) به صورت10/2/92تزویردر الیحه جدید تعزیرات مصوب  تطبیقی و تحلیلی مـورد برّ
  خواهد گرفت و نقاط ضعف و قوت بیان خواهد شد. 

  
  تعاریف .3ـ1

جعـل و تزویـر   «دارد:  (ه. ش)در تعریف جعل و تزویر بیان مـی  1375(ق. م. ا)تعزیرات مصوب  523ماده 
می، خراشـیدن یـا   عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمی یا غیـر رسـ  

تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ 
ها  اي به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگري بدون اجازه صاحب آن و نظایر این حقیقی یا الصاق نوشته

ره با م» به قصد تقلّب ی مقررات قبلی بـه مـوارد زیـر    از بررسی تطبیقی این مقرّ قررات الیحه جدید و حتّ
  توان اشاره کرد.  می

ه، نه اصول قانون  .1 ن در این ماد قنّ نگاري را گذاري را رعایت کرده است و نه اصول قانون م. 
» انگاري، فرایند گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفري با آن است جرم«با این توضیح که: 
در جرم89، 1386(محمودي جانکی،  ن باید صریحاً  انگاري به جرم بودن عمل و  ). یعنی مقنّ

ه مالحظه می ه اشاره کند که در این ماد ن به مجازات یفرمای مجازات آن در همان ماد د مقنّ
شاید ایراد شود که چون مصادیق جعل و استفاده از  .یا تزویر اشاره نکرده استبزه جعل و 

ن در مواد بعدي این اقدام را انجام داده اسـت  د هست و مقنّ ایـن ایـراد    ،سند مجعول متعد
ن باید اصول قـانون و در حالی که این توجیه درست نیست قابل دفاع است،  گـذاري را   مقنّ

  کرد.  رعایت می
                                                           

است به معناي شناسایی نقاط ضعف جسمی و در اصل از علـوم پزشـکی    pathologyشناسی که معادل واژة  آسیب  .1
) از بعد 1گیرد:  شناسی در علم حقوق از دو زاویه مورد بحث قرار می وارد علوم انسانی و اجتماعی شده است. آسیب

ل یافتن شود: مر با این توضیح که فرایند تقنینی از دو مرحله تشکیل می«نگاري:  )از بعد قانون2گذاري  قانون حله او
م دستیابی به قالب مناسب  ل بـه    .بر آن قاعده مناسـب پیـدا شـده اسـت    که قاعده مناسب و مرحله دو از مرحلـه او

م به قانون قانون به عنوان مثال وقتی 16: 1383کنیم ... ( حاجی ده آبادي،  نگاري تعبیر می گذاري و از مرحله دو .(
رات وقواعد اقتض رسی جمیع مقرّ رسیم که مهریه زن باید به نـرخ روز حسـاب و    ائات روز و ... به این نتیجه میبا برّ

ا اینکه این قاعده را چ گذاري گفته می تعدیل شود به این امر قانون طور و با چه مـتن و کلمـاتی و بـا چـه      هشود ام
  آید و مثالهاي دیگر ... .  نگاري پیش می ادبیاتی بنویسیم بحث قانون
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دانان در حال حاضر در خصوص عنصر قانونی جعل، اختالف نظر  الذکر، بین حقوق ر ایراد فوقبه خاط  .2
انگاري کرده اسـت   ست و در پاسخ این سؤال که، کدام ماده از قانون مجازات اسالمی، جعل را جرما

هـاي   انگـاري در مقـررات کیفـري ایـران بـه روش      دانیم جرم در حالی که می .ستاها متفاوت  پاسخ
ن تعریفی از جرم مورد نظر ارائـه مـی   متفاوت صورت می بـه   .دهـد  گیرد. روش اول این است که مقنّ

سـرقت عبارتسـت از   «(ه. ش) درتعریـف سـرقت آمـده:    92/ 1/2(ق. م. ا)  217عنوان مثال در ماده 
ه زنا عبارتست از جمـاع مـرد و زنـی کـ    «از همان قانون:  221یا در ماده » ربودن مال متعلق به غیر
لقۀ زوجیت بین آن یا تعریف لواط، قوادي، قذف و ... در » ها نبوده و ازموارد وطی به شبهه نیز نباشد ع

ن تعریفی ازجرم ارائه نمی م مقنّ کند مـثالً مقـنن در    دهد بلکه صرفاً به مجازات آن اشاره می روش دو
مجارات قاتـل  «شته بود: (ه. ش) در تعریف قتل عمد بیان دا1340(ق. م. ع) سابق مصوب 170ماده 

قتل عمد برابر «(ه. ش) مقرر کرده بود:  1370(ق. م. ا) مصوب  205و یا در ماده » عمد، اعدام است
ن تعریفـی از جـرم ارائـه نمـی      در» مواد این فصل، موجب قصاص است. م مقـنّ دهـد ولـی    روش سو

ي را برعهده ق به عنوان  .گذارد اضی پرونده میمجازات آن را بیان کرده و تعیین مصادیق و عنصر ماد
هرکس علناً در انظار و امـاکن عمـومی و   «(ه. ش) آمده: 1375(ق. م. ا) تعزیرات  638مثال در ماده 

ضـربه   74معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید عالوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 
ن مج...» شود  شالق محکوم می  .کند ازات یک جرم را بر جرم دیگري احاله میدر روش چهارم، مقنّ

عمـل  1308دهنـدگان مـال غیـر مصـوب       به انتقال قانون مجازات راجع 1به عنوان مثال طبق ماده 
در حـالی کـه مجـازات     .را دارد مرتکب، درحکم کالهبرداري محسوب شـده و مجـازات کالهبـردار   

سال قبل ازآن تعیین شده بوده اسـت   4(ه. ش) 1304(ق. م. ع) مصوب 238کالهبرداري طبق ماده 
همـان کـاري کـه در     .یا در خصوص خیانت در امانت هم موارد مشابهی در این خصوص وجود دارد

دانان  پس در جمع نظرات متفاوت حقوق .(ه. ش) انجام شده است1375(ق. م. ا) تعزیرات  523ماده 
اسـت ولـی مجـازات آن     523ان ماده درباب عنصر قانونی جعل و تزویر، بایدگفت، عنصر قانونی هم

  گردد.  حسب مورد در مواد بعد از آن تعیین می
ن فصل پنجم ازکتاب پنجم تعزیرات و مجازات  .3 اختصـاص  » جعـل و تزویـر  «هاي بازدارنده را به  مقنّ

درحالی که اصوالً عنـوان و فصـل    .اي به استفاده از سند مجعول نکرده است داده است و هیچ اشاره
اکثر مواد این فصل، به محض اشاره به جعـل، بـه اسـتفاده از     در .باید منطبق بر مواد آن فصل باشد

مگـر اینکـه بـه     ،سند مجعول هم اشاره شده است ولی تعریف ناقصی از آن هم بیـان نشـده اسـت   
ن حکیم ومصادیق آن درخالل مواد مراجعه کنیم واین نحوه تقنین در شأن  عاقل نیسـت و   یک مقنّ

استفاده از سند مجعول اختصاص صـرف بـه   که  به فرض غمض عین از ایراد هم، قبالً هم گفته شد
  شود.  سند ندارد بلکه شامل نوشته و ... هم می

ن بیان داشته: 1درتعریف جعل   .4 جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا سـاختن  «و تزویر مقنّ
                                                           

اند ودر متن قـوانین   استفاده کرده» تزویر«جعل استفاده نشده است واکثر فقها به جاي آن از واژة در فقه واژة   .1
) تعزیرات  536، 535، 525، 524، 523کیفري هم بارها در مواد  الیحه  77( ه. ش) ودر مواد  1375از ( ق. م. ا

تفاوت یا ترادف آن را جدید تعزیرات هم در تعریف جعل، به این واژه اشاره کرده بدون اینکه مع نا ومفهوم واحیاناً
کنند که  دسته تقسیم می 3با واژة جعل بیان نماید واز لحاظ تطبیق کیفري هم در کشورهاي عربی جرایم را بر
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همـان طـور کـه قـبالً در تعریـف       .به عبارت بهتر ذکر خاص بعد از عام کرده است...» امضا  مهر یا
ست یعنی هر سـندي نوشـته   انوشته اعم از سند هست و مصادیق آن و عالیم و ...  ،مفاهیم گذشت
از لحـاظ نسـب اربعـه     بعضی نه و ،شوند ها سند محسوب می شود ولی بعضی از نوشته محسوب نمی
  ها رابطۀ عموم و خصوص مطلق وجود دارد.  بین آنعلم منطق، 

ـ جنبۀ حصـري دارد   523نکتۀ قابل ذکر در تعریف جعل و تزویر این است که آیا موارد مذکور در ماده   .5 ا ی
 (ق. م. ا) 523در بنـد اخیـر مـاده    » هـا  و نظایر این«اي با اشاره به استعمال تعبیر  تمثیلی؟ در پاسخ عده

ه     الیحه جدید آن را تمثیلی می 77در ماده » ز قبیلا«تعزیرات و تعبیر  دانند در حالی کـه بایـد توجـ
ست اآنچه که تمثیلی است روش جعل و تزویر در اسناد  .داشت موضوع جعل با نحوة جعل فرق دارد

تین فوق ،نه موضوع آن دهد که اوالً: بزه جعل و تزویـر،   األشاره نشان می زیرا توجه دقیق در متن ماد
ست که مقنن دوبار، از ایک جرم فعلی است آن هم از نوع مثبت. ثانیاً: فعل هم صرفاً از نوع ساختن 

 تعریـف  رساختن نوشته یا سند و ساختن مهر یا امضـا و د است: استفاده کرده  523واژة ساختن در ماده 
). بـه  522: 1384(زراعت، » ستاساختن نوشته، ایجاد آن از ابتدا تا انتها «توان گفت:  می »ساختن«

آورده » سـاختن «را بالفاصله بعد ازعنصر مادي بزه جعل » از قبیل«همین خاطر مقنن درالیحه جدید واژة 
جـامع   (ق. م. ا)5231در مـاده  تعریـف منـدرج   «اند:  ها گفته دان الحق همان طورکه بعضی حقوق  است ولی
لـذا بـه    ،توان نوشته یا سند محسوب داشت مبحث جعل را نمی در زیرا خیلی از موارد مذکور ،نیست
  ). 107، 1380رسد صحیح نبوده است (پیمانی،  نظر می

ي بزه جعـل اقـدام    77درتعریف مندرج درماده   .6 ن به توسیع دایرة شمولی عنصر ماد الیحه جدید، مقنّ
ا  528و  525هر چند این موارد در مواد  .عمل کرده است 523کرده و بر خالف ماده  و ... آمده بود ام

ی از جعل اقدامی مستحسن به شمار می ا باز جامع نیست در تکمیل تعریف کلّ زیرا به حافظـه   ،رود ام
  رایانه ... اشاره نشده است. 

ی جعل    شود.  نمی 2اي  عریف جعل رایانهست و شامل تاو این تعریف شامل تعریف سنتّ
  

                                                                                                                                   
ه باألمنِ العام«یکی از آنها  البالد«یا به عبارتی » الجرائم المخلّ وله أو بأمن ه بأمن الد گذاشته ودر » الجرایم المخلّ

مله«هاي عربی   معادل جعل اسکناس وجعل مادي ومعنوي به ترتیب از واژه بیان ي » «تزویر الع التزویر المـاد «
ه ( زراعـت و ...  » «التزویر المعنوي« ع خاد انـد و در پایـان از لحـاظ فقهـی بـه       ). اسـتفاده کـرده  34: 1381الم

ر«کننده،  تزویر اع«یا » مزوِ  شود.  هم گفته می» وضّ
ت در تعریف بزه جعل مندرج در ماده  این عدم  .1 ب    77جامعیزیـرا   ،( ه. ش) هـم وارد اسـت   10/2/1392الیحۀ جدیـد مصـو

مقنن کیفري با علم به عقبه موضوع و وقوف بر انتقاد دکترین حقوقی در عنصر مـادي بـزه جعـل وتزویـر، از افـزودن واژه      
  ایی مدنظر قرار گیرد. خوداري کرده که امید است دراصالح آتی ونه» چیزهاي دیگر«

جویندکـه یکـی از    با توسعه تکنولوژي، مجرمین در ارتکاب جرایم از پیشرفتهاي جدید در زمینه علم وتکنولـوژي بهـره مـی     .2
اي مثـل   رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم است وحال سؤال مهم این است که در جـرایم رایانـه   موارد مهم آن، استفاده از

ز سند مجعول، سرقت، کالهبرداري ... محل وقوع جرم کجاست؟ عنصر مادي جرم چیست؟ دادگـاه صـالح   جعل و استفاده ا
سـت؟ نحـوه   اطـور   هوقانون صالح براي رسیدگی این جرایم چه محاکم وقوانینی هستند؟ نحوه حل اختالف در صالحیت چـ 

فضـلی، مسـئولیت کیفـري در فضـاي     طور است؟ جهت پاسخ به این پرسشها ر. ك، مهـدي   هتعیین مجازات واجراي آن چ
ل  1389سایبر، انتشارات خرسندي، چاپ او  
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اي در بنـدهاي الـف و ب    (ق. م. ا) بدون تعریـف جعـل رایانـه    1 734در حالی که طبق نص صریح ماده 
  دارد:  اي اشاره کرده است آنجا که مقرر می همان ماده به عنصر جعل رایانه

  ». ها هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانۀ داده به آن تغییر یا ایجاد داده )الف«
اي یـا   هـاي رایانـه   هاي حافظـه یـا قابـل پـردازش در سـامانه      ها یا عالیم موجود در کارت تغییر داده )ب

بانه داده جـرم   735در مـاده  هـا، و   ها یـا عالیـم بـه آن    مخابراتی یا تراشه یا ایجاد یا وارد کردن متقلّ
با این توضیح که مالحظـه کنیـد عنصـر    2انگاري کرده است.  اي را جرم استفاده از سند مجعول رایانه

ي بزه جعل و استفاده از سند مجعول رایانه اي  اي هر دو مثل جعل و استفاده از سند مجعول رایانه ماد
اي، مادي و ملموس نیستند. بلکـه   نهجرم فعلی مثبت هستند با این تفاوت که عنصر مادي جرایم رایا

ر شدن قربانی، هـر دو جـرم یکـی هسـتند و     امجازي و اعتباري  ست ولی درنتیجۀ جرم، یعنی متضرّ
ها و نحوه تعیین مجازات و دخالتی که در آسایش عمومی دارند تقریباً یکسـان   انگاري آن مبناي جرم

ن در جرم جعل و استفادا ا با این تفاوت که مقنّ اي براي تمام موارد یک  ه از سند مجعول رایانهست ام
براي مصادیق گوناگون مجازاتی جداگانه تعیین نکرده است و نکته بعـدي   .مجازات تعیین کرده است

(ه. ش)که درمسئولیت کیفـري  1375(ق. م. ا) تعزیرات برخالف قانون تعزیرات  3 747اینکه در ماده 
اند و  شخاص حقوقی هم داراي مسئولیت کیفري شدهتردید وجود داشت ا اشخاص حقوقی تشکیک و

ن به سیاست جنایی بزهدیده مداري در این بحث روي داده آورده است و نهایتاً طبق بندهاي الف  مقنّ
همان قانون دربعضی موارد از قبیل سازمان یافته بودن جرم و ... بـه تشـدید مجـازات    7544ماده  ه تا

  سابقه بوده است.  قوانین قبلی بی اي اقدام کرده که در جرایم رایانه
  
  نگاري هاي قانون آسیب .4

ن در اکثـر مـوارد اصـول        با مطالعۀ جمیع مواد قانونی مربوط به جعل و تزویر مالحظه می شـود کـه مقـنّ
  کنیم:  ها اشاره می نگاري را رعایت نکرده است که در این فصل به چند مورد از آن قانون

ن فصل پنجم خود را اختصاص به بزه1375در (ق. م. ا) تعزیرات   .1 داده » تزویـر  جعـل و « (ه. ش) مقنّ
رف نظر از آن ،است نکته قابل ذکر ایـن اسـت    .که این فصل، حاوي استفاده ازسند مجعول نیست ص

و در واقـع از ضـروریات و مصـادیق    » تهیه و ترویج سکّه قلب«که فصل چهارم را که تحت عنوان 
ن   .ل پنجم آورده است! که این تبویب درست نیستبحث جعل است قبل از فص به همین خاطر مقـنّ

م را به اخالل در آسایش عمومی اختصـاص داده و   در الیحه جدید با وقوف به این اشتباه، بخش سو
                                                           

 تا 729) این قانون به دنبال آخرین ماده قانون تعزیرات از مواد 54) تا ( 1اي، شماره مواد ( قانون جرایم رایانه 55طبق ماده   .1
) قـانون مجـازات   729منظور وشـمارة مـاده (   اي  قانون مجازات اسالمی ( بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه 782

 اصالح گردید.  783اسالمی به شمارة 
ها از آنها استفاده کند، به مجـازات منـدرج در مـاده     ها یا تراشه ها یا کارت هر کس با علم به مجعول بودن داده: «735ماده   .2

 ». فوق محکوم خواهد شد
در راستاي منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقـوقی   اي به نام شخص حقوقی و نهیاادر موارد زیر، چنانچه، جرایم ر: «747ماده  .3

  ......»داراي مسئوولیت کیفري خواهد بود: الف 
جـرم بـه    ب:درموارد زیر، حسب مورد، مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقـرّر محکـوم خواهـد شـد ...       .4

 ...»  صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد 
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م را به » استفاده از سند مجعول جعل و«مبحث اول را به  ه وتـرویج سـکّه قلـب    «و مبحث دو تهیـ «
  اختصاص داده است. 

صحبت کرده ...» ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاء «درتعریف جعل، ازتعبیر 523در ماده   .2
ذکر خاص بعد از عام است زیرا نوشته اعم از سند هست و بین  ،تقنین ي هاست. در حالی که این نحو

  ها عموم وخصوص مطلق هست.  آن
بین » به قصد اخالل در وضع پولی یا بانکی«ن مقنن با بکار برد 1375قانون تعزیرات  526در ماده   .3

انگیزه، خلط ایجاد کرده است در واقع منظور مقنن انگیزه بوده است که سـهواً بـه    دو مفهوم قصد و
  . 1جاي آن، قصد بکار برده است 

ن مثل بعضی مباحث حقوقی دیگـر در اسـتفاده از    قانون تعزیرات، مالحظه می 526در ماده   .4 شود مقنّ
ي بـا      عنوان محارب و مفسد فی األرض گشاده دستی می کند در حالی که این جرم یـک جـرم حـد

ي    مجازات مشخص بوده و طرق و ادله اثباتی معین دارد و در مقابل، استفاده از جرم و مجـازات حـد
  2گذاري است.  ر بیان جرایم مستوجب تعزیر، به دور از اصول قانوند

ن از سیاست کیفري صحیحی استفاده نکرده است زیرا معافیت  از قانون اخیر3 531در ماده   .5 الذکر مقنّ
و یا تخفیف در مجازات به نوعی از اختیارات دادگاه در نظرگرفته شده است و هیچ عقـل سـلیمی در   

بلکه مقتضی این بـود   ،دهد یار و تخییر هست خود را در معرض مخاطره قرار نمیجایی که بحث اخت
ن در این فرض بحث تخفیف و معافیت را اجباري می   کرد.  مقنّ

ن از  4 534در ماده   .6 از جزاي نقدي ثابت استفاده شده است که بازدارندگی خوبی ندارد و بهتر بود مقـنّ
وانگهـی افـزایش    گرددهاي مجرمانه بهتر جلوگیري  فرصت کرد تا از جزاي نقدي نسبی استفاده می

هـاي   نرخ تورم در اقتصاد تک محصولی ایران عامل مهم دیگري در عدم کارایی این قبیل مجـازات 
ن ازجزاي نقدي نسبی استفاده می مالی محسوب می   کرد.  شود و بهتر بودمقنّ

                                                           
م بـا انگیـزة خـاص    ایانگیزه تفاوتها ي زیادي وجود دارد زیرا قصد درتمام جرایم عمدي یکی است اما برخی جر بین قصد و  .1

بعضی جرایم مثـل  دوم اینکه امروزه در حقوق جزاي مدرن، انگیزه در  .عمد هم داریم ،گیرد یعنی به تعداد جرایم صورت می
جرایم تروریستی، وجرایم مبتنی بر نفرت جاي قصد را گرفته است ونقشی برابر با قصد در تحّقق جرایم پیدا کرده است کـه  

ی نیست.    البته قاعدة کلّ
هـاي قبـول شـده از طـرف      هرکس اسکناس رایج داخلی یا اسناد بانکی نظیر برات«( ق. م. ا) تعزیرات:  526ماده   .2

د آور بانکی ونیز اسناد با اوراق بهادار یا حواله ها بانک هاي صادره  یا چکهاي صادره از طرف بانکها وسایر اسناد تعه
اجتماعی جعل  امنیت سیاسی و از خزانه را به قصد اخالل در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادي یا بر هم زدن نظام و

محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا  استفاده کند چنانچه مفسد ویا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن 
  » شود بیست سال محکوم می

اند هرگاه قبل از تعقیـب بـه دولـت     اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده: «75( ق. م. ا) تعزیرات  531ماده   .3
فی نمایند یا ب عد از تعقیب وسایل دستگیري آنها را فراهم نمایند حسـب  اطالع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرّ

 شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.  مورد در مجازات آنان تخفیف داده می
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین بـه خـدمات عمـومی کـه در     : «75(ق. م. ا)تعزیرات  534ماده   .4

ي راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند ... عالوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت ها و قراردادها تحریر نوشته
 »وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد
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که صحیح نیست زیرا ممهـور، بـه معنـاي     استفاده شده است» ممهور به مهر«از تعبیر  537در ماده   .7
کلمه مجعولی است که در دورة صفویه از روي واژه مهر فارسی، بـه شـیوه اسـم مفعـول      ،مهر شده

هر شـده یـا    اند بهتر است که از استعمال آن خودداري شود به جاي آن می عربی ساخته توان گفت م
: 1391گوینـد. (نجفـی،    یا سند پا بـه مهـر مـی    مهر کرده یا مهر خورده و در تعبیر عامیانه پا به مهر

قدر پربسامد شده است که در متون تقیینی هم براي خود  آن» مهمور به مهر«). البته امروز تعبیر 368
  جا باز کرده است. 

 541در فصل جعل و تزویر موادي آمده که ارتباط نزدیکی به بحث جعل ندارد به عنوان مثال مـاده    .8
هاي تحصـیلی و اسـتخدامی اسـت کـه      به جاي فرد دیگر در یکی از آزمون که در خصوص شرکت
قانون تعزیرات  530توان آنرا از مصادیق تزویر دانست یا مثالً ماده  و حاکثر می ارتباطی به جعل ندارد

ز 1375مصوب  کند که ارتبـاط خاصـی بـا     مهر یا تمبر ادارات صحبت می ،که از تحصیل بدون مجو
  آورد.  می» جرایم متفرّقه«و بهتر بود این مواد را در بحث  539ندارد و یا ماده  بحث جعل و تزویر

اي نشده است مثل رئیس مجمـع   ها اصالً اشاره الذکر به بسیاري از شخصیت قانون اخیر 525در ماده   .9
ها هیچ توجیه  تشخیص مصلحت نظام و ... که با توجه به اهمیت این اشخاص حقوقی، عدم ذکر آن

ی ندارد حکم ارتشاء براي پزشک بکار برده شده که امکـان دارد کارمنـد    539در بند اخیر ماده  .خاص
هم  539دانیم ارتشاء براي کارکنان دولت هست و در بند اخیر ماده  دولت نباشد در حالی که نیک می

  از متن ماده افتاده است. » گیرنده رشوه«بعد از کلمه » و نیز«کلمه 
، مقنن به شروع به جعل و تزویر و به مجازات آن اشاره کرده است در حالی که متعرض 542در ماده   .10

ر       این نکته نشده است که آیا در بحث استفاده از سند مجعول هم امکـان شـروع بـه اسـتفاده متصـو
انگاري شده است  ي عربی شروع به استفاده از سند مجعول، جرم هست یا خیر؟چون دربرخی کشورها

ر قاطع حقوق اعتقاد دارند چون جعل و تزویر علی ی که دکترین مادر حال دانان، جـرم مقیـد    رغم تصو
شود پس  هستند پس شروع به جرم دارد ولی چون استفاده از سند مجعول به محض استفاده واقع می

جرم مطلق هست و مآالً شروع به جرم نـدارد. (شـامبیاتی، تقریـرات دوره دکتـري حقـوق کیفـري:       
1394(  .  

  
  رکن ضرري .5

ی که درجرم جعل و استفاده از سند مجعول مورد بحث قرارگرفته و اختالف نظرهاي  یکی از مسائل مهم
فراوانی را هم موجب شده این است که آیا در بزه جعـل و اسـتفاده از سـند مجعـول، ورود ضـرر بالفعـل       

د بودن و  مآالً سوء نیت عام و خـاص را مشـخص   ضرورت دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، مطلق یا مقی
دانان و قضات را عقیده بر این است که جعل و تزویر بزهی مطلق هست و نیازي بـه   کند. اکثر حقوق می

به نظر ما این  .گیرند این بزه نیازي به احراز سوء نیت خاص ندارد حصول نتیجه ندارد و بالمآل نتیجه می
با این دلیل که اگر قـرار باشـد هـر قلـب      .کند فاسد ایجاد می دیدگاه قابل پذیرش نیست و در عمل تالی

واقعیتی جعل و تزویر محسوب شود دیگر در این صورت لیست سیاهۀ مرتکبین این بزه، زیاد خواهد شـد  
د هست یعنی نیـاز بـه    در حالی که پذیرش این دیدگاه بسیار مشکل است و جعل، یک جرم ضرري و مقی
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در حـالی کـه در   1بینـی شـده اسـت     اطر در این جرم، شروع به جـرم پـیش  حصول ضرر دارد به همین خ
سـت و  بینی نشده است چون این بـزه مطلـق ه   خصوص بزه استفاده از سند مجعول، شروع به جرم پیش

گردد البتّه در برخی کشـورهاي   این بزه به محض استفاده محقّق مینیازي به سوء نیت خاص ندارد. زیرا 
سـازي بـراي    ه از سند مجعول، براي عمل یک پرستار که در بیمارستان قصد سـند عربی شروع به استفاد

ن ما، قرار نگرفته است.  بیمار را داشت مصداق این امر گرفته   اند ولی این دیدگاه مورد پذیرش مقنّ
ت ضرر است، کلمه ضرر یک واژه عربی اسـت کـه    مطلب دیگر در این خصوص مفهوم و ماهی

ي، ضرر معنوي و ضرر اجتماعی :نوع است 3و ضرر بر 2است معادل فارسی آن زیان  بحث  .ضرر ماد
ی استفاده از سند مجعول، آیا منظور ضرر بالفعل هست  اصلی این است که در بزه جعل و تزویر و حتّ

سی جمیع اقوال حقوق ه؟با برر آید منظور از  دانان وتطبیق حقوقی این نتیجه بدست می یا ضرر بالقو
ه هم کفایت می بزهضرر در این  کنـد یعنـی قابلیـت     ها، ضرر یا زیان بالفعل نیست بلکه ضرر بالقو

ت اضرار«دانان عرب به این عبارت  اضرار کافی است که حقوق گویند ولی نظر نگارنده بر  می» شأنی
ه چـون در         این است که در جرایم جعل و تزویر باید منظور از ضـرر، ضـرر بالفعـل باشـد نـه بـالقو

د هسته بحث یعنـی تحقّـق آن منـوط بـه      ،اي قبلی هم اثبات کردیم که جرم جعل یک جرم مقی
  حصول نتیجه (ضرر) هست. 

  
  سازي  شبیه .6

سازي شرط هست یـا   این است که آیا در بزه جعل و تزویر، شبیه ،این مورد پرسش دیگر محقّق در
ل در صریح ماده ن  (ق. م. ا) تعزیرات داشته باشیم مالحظه می 523خیر؟ اگر اندك تأم شود که مقنّ

سـازي   دراین ماده که به نوعی به تعریف ناقص و نارساي بزه جعل و تزویر اقـدام کـرده، از شـبیه   
یعنی از مجموع عبارات وکلمات مستعمله حداقل چنین شرط، مسـتفاد   حرفی به میان نیاورده است

ا با این حال در بحث تهیه و ترویج سکه تقلبی نمی شـبیه «صریحاً به این مسـأله و واژه  3گردد ام «
نظـر بـه اینکـه     سازي و عـدم تصـریح بـه آن و    اشاره شده است و همین عدم اشاره به شرط شبیه

ا یکـی از      د و متنوع هست همین مسأله باعث اختالفتزویر متعد موضوع بزه جعل و نظر شـده امـ
ی بخشیده است  که اجماالً بـه نظریـات متفـاوت    4محققین به این اختالف نظرها نظم ونسق خاص

  شود.  دراین خصوص اشاره می
                                                           

ن شده همـان مـورد   یعیمجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل، حداقل مجازات ت: «1375( ق. م. ا) تعزیرات  542ماده   .1
 ». خواهد بود

دانند وپیشـنهاد دادنـد بـه     یمرا به خاطر ترادف معنایی آنها صحیح ن» ضرروزیان ناشی از جرم«دانان استعمال  بعضی حقوق  .2
نوعی جـدال بـر سـر الفـاظ      جاي آن زیان ناشی از جرم گفته شود ( دکتر کاتوزیان) اما به نظر این بحث، اثر عملی ندارد و

 دانان باید به استعمال فی ما وضع له حساس ومحتاط باشند.   حقوق ،بعضی موارد باشد هرچند در می
هرکس شبیه هر نوع مسکوك طال یا نقرة داخلی یا خارجی ... «دارد:  ( ه. ش) مقرر می 1375( ق. م. ا) تعزیرات  518ماده   .3

هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خـارجی غیـر از طـال ونقـره را     «همان قانون هم مقرر شده:  520و در ماده » بسازد
 ...»  بسازد 

صص  1390، سال 53مجّلۀ تحقیقات حقوقی، » موضوع جعل و تزویر«منصور آبادي و ... در این خصوص ن. ك به عباس   .4
 . 147ـ  182
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  از منظر رویۀ قضایی )الف
سی ومداقه در آراء متعدد اصراري در محاکم کیفري مالحظه می ۀ قضایی در کشور ما «شود که  با بررروی

سازي و تقلید، از اجزاء وشـرایط جعـل    گیري گوناگونی در این باب داشته است در بعضی آراء شبیه موضع
انـد. (منصـور    ویر ندانستهوتزویر به شمار آمده است ودر بعضی آراء این وضعیت را شرط تحقّق جعل و تز

  ). 163آبادي، پیشین: 
  
  دانان از منظر حقوق )ب

  دانان در این خصوص نظریات متفاوتی دارند.  حقوق
  ). 138: 1383سازي و تقلید براي تحقق جعل وتزویر الزم نیست (ساالري،  شبیهنظریۀ اول: 
  ). 64: 1357ت. (سلیمان پور، سازي و تقلید براي تحقق جعل وتزویر شرط اس شبیهنظریۀ دوم: 
  ).  164براي احراز جعل واقع کافی است. (منصور آبادي، پیشین:  اعتقاد خالف امکان ایجاد شبهه ونظریۀ سوم: 

سازي وتقلیـد را بـا لحـاظ ارزش واعتبـار      این نظریه قول به فصل را انتخاب کرده و شبیهنظریۀ چهارم: 
ها مطلق هست  آن وقایل به تفکیک شده است یعنی در اسنادي که اعتباراسناد مورد توجه قرار داده است 

اند ولی در مقابل در خصوص اسنادي که از اعتبار نسبی برخور دارند یعنـی بـا    سازي را شرط دانسته شبیه
سـازي   کنـد و شـبیه   توجه به شرایط و موقعیت و به ضمیمۀ امور یا ادلّۀ دیگر ارزش و اعتبار تام پیدا مـی 

  ط نیست بلکه قابلیت استناد هم است(منصور آبادي، همان). شر
سازي نظریات متفاوت و قول واحد وجود ندارد بلکه حسـب مـورد بـا     پس نتیجه اینکه در خصوص شبیه

  توجه به موضوع بزه جعل و تزویر و اعتبار آن بسته به اینکه مطلق یا نسبی باشد قضیه فرق خواهد کرد. 
  
  تزویر  تعدد در جعل و .7
اي که در این خصوص قابل ذکر است اینکه، با توجه به پیوستگی دو جـرم جعـل واسـتفاده از سـند      نکته

گیرد در فرضی که ارتکاب این  األصول براي استفاده از سند مجعول، صورت می مجعول واینکه جعل علی
ه از سـند مجعـول، دو   آید که آیا بزه جعل واستفاد جرم از سوي یک فرد صورت گیرد این شبهه پیش می

ست؟ در پاسخ این سؤال باید گفـت حسـب   ایا اینکه جعل مقدمۀ استفاده از سند مجعول  استجرم مجزا 
(ه. ش) هیـأت   18/1/1336ـ   624(ه. ش) و شـمارة  30/3/1336ـ   1188هـاي شـمارة    راي وحدت رویه
این دو جرم، مستقل و مجزّا هستند و مجازات جداگانه دارند و خوشـبختانه در   ،عالی کشور عمومی دیوان

انگاري و هم در تعیین مجازات صـریحاً اشـاره شـده     نص صریح قوانین هم، به این تفکیک، هم در جرم
  یعنی تعدد در اینجا تعدد عینی و واقعی است.  1است 

                                                           
هاي غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا علـم بـه    هر کس در اسناد یا نوشته«دارد:  ( ق. م. ا) مقرّر می 536به عنوان مثال ماده   .1

 13جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سـه تـا   جعل و تزویر، آنها را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر 
ا در نظر گرفتـه شـده    مالحظه می» میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد شود دو مجازات جداگانه براي دو جرم مجزّ

ه تساوي مجازات دو جرم در بعضی موارد تالی فاسد دارد و سیاست کیفري خـوبی نیسـت زیـرا د    .است ر بعضـی مـوارد   البتّ
شود و یا بر عکس و این مسـأله مـورد توجـه     میزان انتفاع مرتکب از استفاده از سند مجهول بسی بیشتر از جعل و تزویر می

  مقنّن واقع نشده است. 
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ي  م دیگر در بزه جعل وتزویر وتعدد ماد ي منـدرج در    ومسأله مه د مـادواقعی بحث نحوة اعمال تعد
ن در مقررة جدید 1/2/92(ق. م. ا)  134ماده   47بر خالف مـاده  1هست با این توضیح که خوشبختانه مقنّ

معیار مشابه ومختلف بودن جرایم را حـذف کـرده وبـا اسـتعمال واژه مطلـق       8/5/70(ق. م. ا) مصوب  2
یعنی کـافی اسـت کـه     ،شده است3دن (جرایم داراي مجازات تعزیري)البته به وصف تعزیري بو» جرایم«

ر در مقام نیست که این امـر بـا    .جرم ارتکابی مجازات تعزیري داشته باشد مشابه یا مختلف بودن آن موثّ
(ق. م. ا)  47زیرا طبق بند اخیـر مـاده    ،شناسی درامر پیشگیري و بازدارندگی سازگار نیست هاي جرم داده

یعنی به خطر نـاکی   .شد ه. ش) در صورت تشابه جرایم ارتکابی، از علل مشدده محسوب می( 8/5/1370
در حالی که طبق قانون جدید بین این جرایم، ترك استفصال شده اسـت [ جـرایم    ،مجرم توجه شده بود

هنـد  د شناسی، مرتکبینی که چند جرم مشابه را انجـام مـی   مشابه وغیر مشابه ] در حالی که از لحاظ جرم
ر وتردستی خود را در ارتکاب آن جرم نشان می دهد کـه بـه مجـرم     دهد و نشان می حالت خطر ناك تبح

گـذار   اند ولی این مسأله با فرض ارتکاب سایر جرایم از منظـر قـانون   اي درآن خصوص، تبدیل شده حرفه
  شود که قابل دفاع نیست.  جدید، با پاسخ کیفري یکسان مواجه می

با هم نیست مجعول استفاده از سند  تعدد در جرایم جعل وتزویر ناظر بر ارتکاب جعل ومضاف بر آن 
جعل همزمان یا ارتکاب چند جرم استفاده از سـند مجعـول وعـالوه بـر آن      بلکه شامل ارتکاب چند جرم
مباشرت در استفاده از سند مجعول یـا شـروع بـه جـرم درجعـل و مباشـرت در        شامل معاونت در جعل و

سـند موفـق بـه بـردن مـال       ست مضاف بر آن در فرضی که مرتکب با جعلاال سند مجعول و ... استعم
ــی  ــم م ــري ه ــی   دیگ ــرح نم ي مط ــاد ــدد م ــود تع ــاده    ش ــدر م ــق ص ــه طب ــود بلک (ق. ت. م. ا.  1ش

البتّـه در ایـن خصـوص اختالفـات پایـان       .شود مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می1367ك)مصوب
  نیافته است. 

  
  انگیزه در جعل و تزویر. نقش 8

توانـد   نقشی ندارد بلکه حسب مـورد مـی   هاي بنیادین حقوق کیفري، انگیزه در تحقّق جرم از لحاظ آموزه
ففّه مجازات محسوب گردد ولـی امـروزه در    خَ ه یا محسب شریرانه یا شرافتمندانه بودن آن از علل مشدد

                                                           
1.   آنجرم نباشد دادگاه براي هریـک از   3در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از : «1/2/92( ق. م. ا)  134ماد 

جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر  3کند وهر گاه جرایم ارتکابی بیش از  جرایم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می
  ...».  نماید  مجازات ... تعیین می

در مورد تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلـف باشـد بـراي هریـک ازجـرایم،      «( ه. ش):  8/5/1370( ق. م. ا)  47ماده   .2
تواند از علل  شود ودر این قسمت تعدد جرم می شود اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعین می مجازات جداگانه تعیین می

 ...».  مشددة کیفر باشد 
در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد داراي عنـاوین متعـددة   «( ه. ش) مقرر شده بود که: 8/5/1370( ق. م. ا)  46در ماده  .3

ــ  1همان قانون قید شده بود که مجازاتهاي مقرر در این قانون پنج قسم اسـت:   12و از طرف دیگر در ماده ...» باشد جرم 
شود یـا خیـر؟ نظـر     حال اختالف آنجا بود که آیا تعدد شامل مجازاتهاي بازدارنده هم می...» ـ مجازاتهاي بازدارنده   5«...... 

ه به نص صریح مّاة داد اما در حال  غالب پاسخ مثبت می می 1/2/92( ق. م. ا)  14حاضر با توج مجازاتهـاي  «: دارد که مقرر
هست این اختالف نظـر، سـالبه بـه انتفـاء     » الف: حد ب: قصاص پ: دیه ت: تعزیر«مقرر براي اشخاص حقیقی چهار قسم: 

 موضوع است. 
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گیرد مثالً جرایم مبتنی بر نفـرت   جاي قصد را میحقوق کیفري نوین، در بعضی جرایم، انگیزه رفته رفته 
ت گیرد که البته محل طرح اصلی این  هاي نژادي صورت می یا جرایم تروریستی یا جرایمی که ضد اقلی

گذارد فلـذا   المللی هست ولی رفته رفته بر حقوق داخلی کشورها هم تأثیر می مباحث حقوق جزاي بین
ر جرایم جعل وتزویر چیست؟ در این باره باید گفت کـه طبـق   سؤال مهم این است که نقش انگیزه د

ت  در مواردي اگر این جرایم به انگیزة اخالل در نظـم و  1(ه. ش) 8/5/1370(ق. م. ا)  526ماده  امنیـ 
ه واژة مجازات محارب و مفسد فی ،سیاسی کشور قصد بکار رفته ولـی   األرض دارد هر چند در این ماد

 ،رسد استعمال قصـد  درست هم همین است زیرا به نظر می نمایند و انگیزه می دکترین ما، از آن افادة
ه یکی از حقوقامجهول بر خطا  دانان منظور از قصد در این ماده را سوء نیت خاص این جـرم   ست البتّ

ر عنوان جزایی  ). پس مالحظه می530: 1384(زراعت،  ستا دانسته ی غَ گردد انگیزه در این جرم بعضاً م
رابـر مرتکـب چنـین    باألرض شده است وتبعاً مجـازات محـارب    جعل وتزویر به محاربه و افساد فیاز 

ي بر جرایم مستوجب مجازات تعزیري خود  اعمالی تحمیل می نماید هر چند تحمیل مجازات جرم حد
  واجد ایراد واشکال هست. 

  
  گیري و پیشنهادات نتیجه

با برّرسی مواد قانونی مربوط به بزه جعل وتزویر واستفاده از سند مجعول با رویکـردي بـه الیحـۀ جدیـد     
  رسیم:  (ه. ش) به نتایج زیر می 10/2/92تعزیرات مصوب 

شـوند   جرایم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو در زمره جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می  .1
  گیرد.  بوده و عنصر مادي هر دو با فعل مثبت تحقق میکه جرایمی عمدي، آنی ساده 

د به وقوع نتیجه یعنی ضرر است وجرم مقید هم شروع به جرم دارد ولی اسـتفاده از    .2 جعل، جرمی مقی
  سند مجعول چون جرمی مطلق هست و تبعاً جرایم مطلق شروع به جرم ندارند. 

3.  (ه. ش)  3/1336/ 30ـ  1188هـاي   هاي شماره هجعل و استفاده از سند مجعول طبق رأي وحدت روی
هـا   (ه. ش) دو جرم مستقل و مجزا محسوب شده و ارتکاب همزمان آن 18/1/1377ـ  624و شمارة 

  توسط یک نفره موجب تعدد واقعی و عینی هست و دو مجازات مستقل دارد. 
ت   تأثیر است مگر در مواردي که ان انگیزه اصوالً در تحقّق این جرایم بی  .4 گیزة اخالل در نظـم و امنیـ

و قوانین خـاص متفرقـه    1375(ق. م. ا) تعزیرات  526سیاسی و اقتصادي مطرح شود که طبق ماده 
  األرض را دارد.  مرتکب مجازات محاربه و افساد فی

تزویر اصوالً شرط نیست مگـر در مـورد    سازي شرط هست ولی در جعل و در تهیه سکه تقلبی، شبیه  .5
 شخصـی هـر دو   ها مطلق هست و دراین مورد، هم ضابطۀ عینی و هم ضابطۀ اعتبار آناسنادي که 

  رود.  توامان به کار می
هـم در   االجـراي فعلـی و   در تدوین وتصویب مقررات مربوط بـه جعـل وتزویـر هـم در قـانون الزم       .6

در  و نگـاري رعایـت نگردیـده اسـت     نویس الیحه تعزیرات، اصول ومقررات مربـوط بـه قـانون    پیش
  شود.  هاي جدیدي دیده نمی مجموع در الیحۀ جدید هم پیشرفت

                                                           
ارجی ... را بـه قصـد اخـالل در وضـع پـولی یـا بـانکی یـا         هر کس اسکناس رایج داخلی خ«ه. ش:  1375( ق. م. ا)  526ماده   .1

  ...»  اقتصادي یا بر هم زدن نظم و امنیت سیاسی واجتماعی جعل یا وارد کشور نماید ... چنانچه مفسد ومحارب شناخته نشود 
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اقتبـاس نـاقص و    مقررات مندرج در الیحه جدید تعزیرات در مجموع ابداع جدیدي در بـر نداشـته و    .7
رفـت   انتظار مـی  و است 1375و (ق. م. ا. ت) مصوب  1304قوانین مجازات عمومی مصوب  ينارسا

ن با وقوف به اشکاالت قوانین قبلی، قانون مترقی وکارآمدي را تصویب کند که چنـین انتظـاري    مقنّ
شناسی که بر مقـررات جعـل وتزویـر در قـوانین تعزیـرات       شود وآسیب در الیحه جدید بر آورده نمی

  (ه. ش) کردیم کما کان در اکثر موارد پا بر جاست.  1375
  شود: الذکر پیشنهاد می عضالت فوقکالت و مفلذا با لحاظ مش

: ن تعریف جامع ومانع از بزه اوالً   استفاده از سند مجعول را درضمن یک ماده انجام دهد.  هاي جعل و مقنّ
: سـت صـریحاً در   ااینکـه درچـه مـواردي شـرط      سازي ولزوم یا عدم لزوم آن را بطور صریح و شبیه ثانیاً

   مقررات مورد اشاره قرار دهد.
: را مجـدداً در  » و چیزهاي دیگـر «عنصر مادي بزه جعل و تزویر را گسترش دهد و عبارت محذوف  ثالثاً

  تعریف جعل وارد نماید. 
 : مقررات متفرقّه وقـوانین مـرتبط را در یـک مبحـث      اي، ادله اثبات و مقررات مربوط به جعل سنّتی و رایانهرابعاً
  تا امکان تشخیص ناسخ ومنسوخ تسهیل گردد ومشکالت عملی قضات و وکالء کاهش یابد.  ، جمع

: ن از ارتباط دادن این بزه خامساً ي از قبیـل محاربـه و افسـاد فـی     مقنّ ي    ها به جرایم حد األرض کـه حـد
  هستند خودداري نموده وتناسب جرم ومجازات را رعایت کند. 

: نگاري رارعایت کرده وضمن پایبنـدي بـه سیاسـت جنـایی      گذاري وقانون نمقنّن الزم است اصول قانو سادساً
  عمومی کشور، در ضمن از سیاست کیفري متناسب ومعقول جهت مبارزه با این جرایم مالی استفاده کند.  

: هـا جهـت    گـردد در تعیـین مجـازات    گیرند پیشنهاد می چون این جرایم به انگیزه مالی صورت می سابعاً
یا سه برابر تعیین گردد تا  ها حول جزاي نقدي نسبی معادل یا دو م و خاص، بیشتر مجازاتبازدارندگی عا

  حسابگري مرتکب در ارتکاب این جرایم کاهش یابد. 
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  1n دکتر غالمرضا طیرانیان
  

بخش کنیم از همکار محترم دبیر انجمن وکالي البرز که دفتر وسیع و فرحبار دیگر سپاسگزاري می
هاي گذشته براي بحث علمی و حقوقی در اختیار ما گذاردند. دوسـتان،   خود را مانند سایر پنجشنبه

پذیرند و بخاطر دارند که در  آغاز جلسه سالم مرا میها، آقایان وکالي دادگستري در  همکاران، خانم
یقین و شک و وهـم را  » قول انشایی«و » قول خبري«جلسه گذشته راجع به قول و تقسیم آن به 

تعریف و عرض کردم که توهم و موهومات در عرصه اسـتنباط احکـام قضـایی جایگـاهی نـدارد و      
ارت دیگر این اصول در صـورت وجـود دو   کاربرد داشته و به عب» شک«در موضع » اصول عملیه«

الطرفین (پنجاه درصد مثبت و پنجاه درصد منفی) قاضی را در حل و فصل دعوي از  احتمال مساوي
دهـد، هرچنـد در   سرگردانی و بالتکلیفی و ادامه منازعات که منافی نظم و امنیت است، نجات می

ق نباشد که حکـم برخاسـته از ایـن    رأي قاضی با واقع و حقیقت منطب ،صورت اعمال اصول عملیه
  حکم ظاهري است.  ،اصول

در صورتی به اصول عملیه یعنی اصـل  ، مندي از اعتدال درونی و بیرونینیز عرض شد قاضی با بهره
از ، نماید که با وجـود تـالش الزم و کـافی   استناد می، اصل تخییر، اصل احتیاط، اصل استصحاب، برائت

در اصول . ی باشدیبه طورکلی مأیوس گردد و این یأس عقال، قیقت برساندلی که او را به حیتحصیل دال
معتبـر و قابـل اسـتناد     ،فقه اصطالحی وجود دارد به این عبارت که اصول عملیه در صورت فقدان دلیـل 

رود یعنی این قاعده در کشف مراد مقنن از متون قوانین نیز به کار می. (االصل دلیل حیث الدلیل): است
در موضـوعات دعـاوي کـه    ، الشمول و همچنین در مورد تشـخیص حقیقـت   استخراج احکام عام در مورد

به همین دلیل است که معتقدیم حتی در امور و دعـاوي حقـوقی قاضـی بـه     . خاص طرفین دعوي است
زمـانی در صـدور رأي   ، 1379ین دادرسی مدنی مصوب سال یقانون آ 199تجویز و تکلیف مقرر در ماده 

راه وصول بـه حقیقـت   ، کند که با وجود تالش و تحقیق و اقدامات معقولعملیه استناد می خود به اصول
  . اخالقی قاضی در این امر نقش مؤثر دارد رابطه طرفین را مردود احساس نماید و شخصیت علمی و

  سؤال یکی از همکاران حاضر در جلسه: 
ن شد که در صورت وجـود شـبهه و تردیـد    از بیانات جنابعالی در جلسه گذشته، این نتیجه عاید دوستا

(شک) باید به اصول عملیه از جمله اصل برائت تمسک شود. پس علت چیست که شخصی در فضاي 
                                                           

n .وکیل دادگستري  
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اي دستگیر شده، ولی مأمورین انتظامی اصل برائت را درباره او جاري نکرده و  امنیتی در محل ممنوعه
پس از  چنانچهشد. این اصل باید بالقید آزاد می اند، درحالی که طبق او را به عنوان متهم معرفی نموده

رسیدگی از متهم رفع اتهام و قرار منع تعقیب قطعی او صادر گردد، آیا چنین متهمی حق دارد به علت 
اعتنایی مأمورین انتظامی و قاضی تحقیق به اصل برائت از آنان به عنوان تخلف در اجراي قانون و  بی

تظامی، شکایت کیفري نیـز  یا در صورت بازداشت به اتهام توقیف غیر قانونی خود عالوه بر شکایت ان
  مطرح نماید؟

  : پس از بحث با دوستان و استماع نقطه نظر آنان که: پاسخ این
گردد طور که عرض شد، اصول عملیه از جمله اصل برائت در موضعی اعمال می همان ،اوالً  

که نیروي انتظامی و مرجع قضایی در قلمرو شک قرار گیرند. مثالً اگر شخصی تنها در معـرض  
اتهام سرقت اسناد امنیتی یا ایجاد اختالل در امنیت کشور باشد، البته به صرف اتهام، باید اصل 
برائت درباره چنین متهمی جاري شود و این امر اختصاص به سرقت اسناد امنیتـی و اخـالل در   

ي دانان معتقدند نیرو شود. به همین دلیل حقوقامنیت کشور ندارد، بلکه شامل کلیه اتهامات می
آوري دالیل  انتظامی و قاضی تحقیق حق ندارد به صرف اعالم امري علیه اشخاص، قبل از جمع

تنها به استناد اعالم جرم، نباید حتی شخص در معرض اتهام را از وصول شکایت مطلع نمایند و 
آرامش زندگی را که حق هر انسانی است از او سلب نموده، حیثیت او را در معـرض مخـاطره و   

قرار دهد، بلکه مأمورین انتظامی موظفند با تحصیل دالیل، گزارش و نتیجـه تحقیقـات    بدنامی
چـه   خود را به منظور ارزیابی قضایی در مورد میزان توجه اتهام نـزد قاضـی ارسـال دارنـد و آن    

ي از تحقیقات  متداول است که به محض وصول شکایت یا اعالم اتهام، مشتکی عنه را براي پاره
باشد و به صرف ایراد اقدامی مخالف حقوق انسانی و شهروندي و اصل برائت می ،ندخوانفرا می

  اتهام نباید این حق نقض گردد. 
کننده محترم فرمودند که متهم در فضاي امنیتی اما سؤال. قبالً راجع به وهم و توهم نیز بحث کردیم
هاي ممنوعه حسب مـورد خـود    مکاناطالع دارید که ورود به . یا در محل وجود اسناد دستگیر شده است

خواه منجر به ایجاد اختالل در امنیت کشور یا سرقت اسناد و اموال دولتی بشـود یـا   ، جرم محسوب است
قاضـی حتـی داراي اعتـدال قضـایی را از     ، دستگیري اشخاص در این نوع امـاکن  ،قطع نظر از آن. نشود

نماید و در حالت وارد می» ظن«ا در قلمرو ر ويمحدوده شک که موضع اجراي اصل برائت است خارج و 
زیرا ظن فی نفسـه در مسـیر کشـف    ، اصول عملیه کاربرد ندارد، الاقل در مرحله تحقیقات مقدماتی، ظن

  . باشدنمی» یقین«گرچه ناقص و در حد ، حقیقت است
، متهم از گناهی و بزهکاري بی ،خصوصاً در مرحله تحقیق، هرچند در صورت وجود شک و شبهه ثانیاً

لذا ، یعنی احتمال مجرم بودن متهم تا حد پنجاه درصد قابل قبول است، مساوي یکدیگرند، حیث احتمال
البتـه در  . ی باشـد یتا متهم در دسترس مقـام قضـا  ، باید از متهم تأمینی متناسب با این احتمال اخذ نمود

وصف  چون با، دستگیر شده فرض سؤالی که مطرح شد با این توضیح که متهم در فضاي ممنوعه امنیتی
تري شود (حالتی بیش از شک) در حالت ظن طبعاً باید تأمین شدیداین حال ظن به ارتکاب جرم ایجاد می

اما در مقام محاکمه و صدور حکم حتـی  ، ولی این امر مربوط به قبل از محاکمه است، از متهم اخذ گردد
مگر در مـورد  ، جازات براي متهم کافی نیستظن نزدیک به یقین براي صدور حکم محکومیت وتعیین م
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مثل لوث در مورد قتل که منجر بـه  . می خاص که قانوناً و تعبداً باید براي ظن اعتبار یقین قائل شدیجرا
  . شوداجراي قسامه می

اشاره به این نکته از ، گناه بودهاما راجع به این نکته که فرمودند بعداً کاشف به عمل آید که متهم بی
الزم است که هرکس و هر مقام در قبال شـرایط زمـان اخـذ تصـمیم و     ، ها اجتماعی و روابط انسان نظر
نه بعد از وقوع حوادث و احراز حقایقی که قبـل از  ، مسئول تشخیص صحت و خطاي خویش است ،اقدام

المثلـی  در زبان عرف نیز در ایـن خصـوص ضـرب    .بینی نبوده استآن زمان مکشوف و حتی قابل پیش
پس از صدور قرار منع تعقیب ، و اال اگر غیر از این باشد» معما چو حل گشت آسان شود«جاري است که 
وقوع و عدم  ،به هرحال میزان در این نوع امور. باید مسئولین امر تحت تعقیب قرارگیرند، و برائت متهمان

  . وقوع تخلف تابع شرایط زمان اتخاذ تصمیم است
کند کـه در زمـان نصـب بـا توجـه بـه       خصی را به سمتی منصوب میحاکمی صالح از جانب خود ش

مـأمور پـس از نصـب و    . واجد صالحیت و داراي شرایط الزم از جمله کفایت و امانت بوده اسـت  ،سوابق
 کسب اقتدار بر اثر وسوسه شیاطین و نفسانیات فریب خورده از مسیر صداقت منحرف و مرتکـب خیانـت  

توجه به اوصاف شخص منصوب در زمان نصب مسئول خطا و خیانت مـأمور  حقاً حاکم مزبور با ، شود می
مگر احراز گردد که حاکم در تشخیص صالحیت شـخص منصـوب مرتکـب قصـور در     ، خود نخواهد بود

  . توان انتظار داشتحتی از معصوم نیز خالف این حقیقت را نمی. تشخیص گردیده است
قانون مدنی براي اجراي اصل برائت جایگاهی  265ماده آیا در مورد : سؤال دیگر از یکی از همکاران

قابل تصور است یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر موکل مبلغی به حساب شخصی واریز کرده یا بـه اصـطالح   
وجه باید ثابت کند که بـه صـاحب حسـاب مـدیون      کننده آیا واریز، امروز عمل کارت به کارت انجام داده

اگـر چنـین باشـد کـه اثبـات عـدم مـدیونیت بـر عهـده           ؟مسـترد نمایـد   نبوده و حق دارد وجه مزبور را
تـوان  نمـی ی کـه  در حـال . اصل برائت در این رابطه ارزش خود را از دست خواهد داد، باشد کننده پرداخت

  . کسی را ملزم نمود عدم را ثابت و برائت خود را از دین ثابت کند
الزم اسـت قـبالً یکـی از    ، حقـوق اخـتالف شـده    براي پاسخ به این سؤال که البته بین بزرگان علم

قانون مدنی را آهسته و با تکیه بر کلمات آن قرائت نموده و همکاران نیز در الفاظ آن  265دوستان ماده 
  . اي دقیق و مورد اختالف است تأمل و دقت فرمایند چون مسئله

بنـابراین اگـر کسـی    . اسـت  ظاهر در عدم تبـرع ، هرکس مالی به دیگري بدهد«: قانون مدنی 265ماده 
البته در این ماده به طور » واند استرداد کندت  می مقروض آن چیز باشد که اینچیزي به دیگري بدهد بدون 

. صریح به سؤال پاسخ داده نشده و همین عدم صراحت سبب اختالف در استنباط از ماده مزبور شده است
چـه  . استفاده نموده اسـت » ظاهر«بلکه لفظ ، رع استدر این ماده نگفته است اصل در عدم تب گذار قانون

به عبارت دیگر ظاهر و ظهور به این معنی اسـت  . »اصل عدم تبرع است«شد تفاوتی داشت اگر گفته می
که محـل  » شک«دارد یا قاضی را از مرز که عمل دادن مال به دیگري قاضی را در قلمرو شک نگه می

آورد کـه اگرکسـی مـالی یـا     رفاً و عقالً این ظن را به وجود مـی اجراي اصل برائت است خارج نموده و ع
مدیون گیرنده مال بوده و رایگان به او داده نشده است و حتی اگـر از عـدم   ، چیزي را خود به دیگري داد

آن دو نتیجـه معـادل    ،تبرع یعنی ندادن به صورت رایگان دو نتیجه تصورکنیم که از نظر داللت و ارزش
  : لی با دو معنی مختلفیکدیگر باشند و
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پس حق دارد آن را مسـترد  ، کننده نبخشیدهآن را به دریافت، کننده وجهدهنده مال یا پرداخت :معنی اول
  . کند

بلکه درمقام انجام تعهدي بوده کـه  ، رایگان پرداخت ننموده، کننده وجهدهنده مال یا پرداخت :معنی دوم
  . کننده مسترد نمایدآن را از گیرنده و دریافتلذا حق ندارد ، قبالً به عهده داشته است
دهد تـا زمـانی کـه    هرکس مالی به دیگري می: توان بر نحوه تنظیم آن افزوددر قرائت این ماده می

پس صرف ، دهدکس مال خود را به رایگان به دیگري نمیچون هیچ، یقین بر دادن مال به رایگان نباشد
پس . خود را به گیرنده مال مدیون دانسته است که اینت (ظاهر) بر عمل (دادن مال به دیگري) قرینه اس

اگر یقین حاصل شد که دهنده به گیرنده مـال  : گیري کنیماز این استدالل که مبتنی بر غلبه است نتیجه
  . گردد و حق دارد مال خود را مسترد داردطبق اصل استصحاب مالکیت دهنده ابقاء می، مدیون نبوده

در مقام تعارض وتقابل اماره (ظـاهر و  » مقروض آن چیز باشد که اینبدون «: از عبارتلذا قطع نظر 
و منتفی شدن اصـل برائـت در نحـوه     قرینه) بر مدیونیت و اصل برائت ذمه ترجیح بر ظاهر (اماره) است
 مدیون نبـوده اسـت یعنـی خـالف     کننده تنظیم این ماده است و دهنده مال باید ثابت کند که به دریافت

مال خود را در حالی که مدیون نبـوده بـه گیرنـده مـال داده     ، ظاهر را ثابت و قاضی یقین کند که دهنده
شود و دهنده مال حـق دارد  است دراین صورت است که مقروض نبودن آن چیزي که داده شده ثابت می

  . آن را مسترد نماید
باشند و نتوان براي یکـی معنـی    معنایی که ذکر شده از حیثیت اعتبار معادل یکدیگر وحتی اگر د

کـه آن  » تعادل و تراجیح«برتري بر معناي دیگر قائل شد، در این صورت الزم است با توجه به بحث 
نیز بحث مهمی از علم اصول است و در استخراج حکم از قوانین و مقررات موضوعه نیز کـاربرد دارد،  

لیل رو به رو شود که از نظر ارزش و حجیت کنم که اگر قاضی در دادرسی با دو دبه اختصار عرض می
یک عمل نمود، باید با مراجعه به متن قانون یا اسـتناد بـه   کامالً معادل یکدیگر باشند و نتوان به هیچ

   رأي صـادر   حدالیل طرفین جهتی براي ترجیح یکی از دو احتمال معادل بیابد و طبـق احتمـال مـرج
  نماید. 

براي خروج از آن دو معناي مساوي باید از مواد قبل قانون مزبـور و   ،قانون مدنی 265در مورد ماده 
ایـن   265موضع مـاده  . عناوین آن استفاده نمود تا دلیلی براي ترجیح یکی از آن دو معنی استخراج شود

وفاي بـه  «و در مبحث » سقوط تعهدات«کند زیرا ماده مزبور در ذیل فصل دلیل ترجیح را به ما ارائه می
یب شده به این معنی که برحسب ظاهر اگر وجهـی یـا مـالی بـه دیگـري داده شـود بنـا بـه         تصو» عهد

 کننده و گیرنـده مـدیون بـوده اسـت و    کننده وجه و دهنده مال به دریافتتشخیص عرف و عقل پرداخت
دهد در یعنی هرکس مالی به دیگري می. خالف این تشخیص عرفی و عقلی را باید دهنده مال ثابت کند

قـانون   265ان ماده دان حقوقلذا برخالف نظر بعضی . وفاي به عهدي است که بر ذمه او بوده استمقام 
وجه و دهنده مال بتوانند به اصل برائت ذمـه خـود    کننده مدنی در ارتباط با حالت شک نیست تا پرداخت

ل را ثابت نمایـد و  کننده وجه و گیرنده مال تکلیف باشد که مدیونیت طرف مقاباستناد نموده و بر دریافت
توان پذیرفت کـه دادن مـال یـا وجـه بـه دیگـري در حـد ظـن داللـت بـر اقـرار دهنـده و             در واقع می
توانـد  عمـل نیـز مـی    .کننده و مدیونیت او دارد و الزم نیست که اقرار همواره با لفظ بیـان شـود   پرداخت
  . اقرار باشد کننده بیان
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 ،صدور حکم واقعی مبتنی بر دالیل طرفین و احقاق حـق  که بارها گفته شد در جهت طور همانالبته 
قانون مدنی در کشف  265نماید قبل از تمسک به لفظ (ظاهر) موضوع ماده وظیفه قاضی او را مکلف می

تحقیق یا  گونه ین دادرسی مدنی هریقانون آ 199حقیقت راجع به رابطه حقوقی طرفین دعوي طبق ماده 
مگـر  ، تفاوت به ظاهر بر عدم تبرع استناد ننمایـد دهد به عمل آورد و بیاقدامی را که الزم تشخیص می

  . راه کشف حقیقت کامالً مسدود باشد ،با همه تالش قابل تصور که این
به عبارت دیگر اصول عملیه و ظواهر ناشی از ظن و گمان هرگز قاضی را از ورود به قلمـرو کشـف   

چک ، کننده وجه به وسیله چک با استناد به ظاهر مدعی شودالمثل دریافتتا فی، کندنیاز نمیحقیقت بی
قاضی از کشف حقیقت راجع به منشأ و علـت صـدور   ، وسیله پرداخت دین تلقی و به استناد قاعده تجرید

تردید صدور چک مبنی بر امري که در رابطـه بـین طـرفین    زیرا بال، چک در وجه دارنده آن ممنوع است
 کـه  ایـن کمـا  ، م ظاهري ناشی از اصول عملیه و قرائن قـانونی رجحـان دارد  بر صدور حک ،واقعیت یافته

اثبات خالف این قواعد را پذیرفتـه  ، همواره پس از بیان قواعدي مانند قاعده ید و قاعده فراش گذار قانون
فت و اي موارد ممکن است از تلفیق یا اجتماع چند قرینه و اماره نتوان به یقین دست یا البته در پاره. است

  . حقیقت را کشف نمود که خارج از بحث ماست
 ،شـود کنیم که از این اصل فروعی منشـعب مـی  ناپذیر اصل برائت اشاره میدر خاتمه به بحث پایان

از جمله اگر قاضی مردد باشد بین اقل ، برداري در استخراج حکم از قوانین و موضوعات دعاويقابل بهره
قدار اقل را که مورد یقین و نوعاً مورد قبول طرفین دعوي است بپـذیرد  باید م، و اکثر کمی حق یا تکلیف

مـثالً اگـر بـین مـوجر و     . نامنـد مـی » قدر متیقن«و طبق آن رأي صادر نماید که به اصطالح آن اقل را 
نامه براي مـدت ذکـر   مستأجر راجع به مدت عقد اجاره فی مابین آنان اختالف باشد و عددي که در اجاره

) باشد و موجر معتقد باشد مـدت اجـاره یکسـال و مسـتأجر مـدعی اسـت عـین        2) و (1بین (شده مردد 
مستأجره را براي مدت دو سال اجاره کرده است و دادگاه نیز تحقیق و اقدام الزم را براي کشف حقیقـت  

در «: قانون مـدنی کـه صـراحت دارد    468آیا با توجه به ماده ، ولی تردید همچنان باقی است، انجام داده
هر «: خوانیمقانون مزبور می 223و در ماده » اجاره اشیا مدت اجاره باید معین باشد و اال اجاره باطل است

معلـوم یعنـی قاضـی    » .فساد آن معلوم باشد که اینمگر ، اي که واقع شده محمول بر صحت است معامله
معین نشده و یـا مـردد بـین کـم     آیا در عقد اجاره موضوع بحث مدت . یقین (علم) به فساد معامله نماید

سال اقرار و طرفین نسبت به مدت اقل یعنی یک به یقین ثابت است و چه آنلذا . (اقل) و زیاد (اکثر) است
استناد و حکم به نفـع مـوجر صـادر    » قدر متیقن«موارد است که قاضی باید  گونه ایندر ، اتفاق نظر دارند

  . نماید
تواند و بـه عبـارتی مکلـف    قاضی می، عقود ایجاب نمایدبر  در صورتی که حل و فصل دعوي وارده

پـس  ، است عقد واحدي را برحسب مورد به چند عقد تجزیه و هر جزء را مشمول حکم قاضی قـرار دهـد  
اجـاره مربـوط بـه    : کندقاضی در مورد این دعوي عقد بین موجر و مستأجر را به دو عقد اجاره تجزیه می

است و اجاره براي سال دوم که مدت آن به علـت وجـود اخـتالف بـین     سال اول که در صحت آن یقین 
  تکلیف چیست؟، یابدطرفین مردد (نامعین) است و قاضی نیز دلیلی براي ترجیح اظهار یکی از طرفین نمی

شود که در مقام تردید بین اقل و اکثر مدت اجاره بایـد  قانون مدنی حکمی استخراج می 501از ماده 
اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشـده و  «: متن ماده از این قرار است. تفا نمودبه قدر متیقن اک
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سال یک ماه یا یک، اجاره براي یک روز، االجاره از قرار روز یا ماه یا سال فالن مبلغ معین شده باشدمال
  »... صحیح خواهد بود

سال در دعوي یقن از آنجا که به مقدار یکلذا با توجه به قاعده مذکور در قانون یعنی اکتفا به قدر مت
مدت اجاره یک سال محسوب است که در آن شکی راه ندارد و اصل صحت ، مفروض یقین حاصل است

سال جاري است و چون عقد اجاره نسـبت بـه   در مورد معامالت واقع شده نسبت به اجاره براي مدت یک
باشد راجع به صحت و بطالن چنین عقدي جایز نمیبحث ، سال دوم واقع نشده (به لحاظ تردید در مدت)

و اصل برائت و عدم انعقاد عقد در این مورد حاکم است و التزام موجر که عین مستأجره را براي سال دوم 
جواز قانونی ندارد و موجر مبري از این تکلیف و مستأجر ملزم به تخلیـه  ، در تصرف مستأجره باقی گذارد

  . باشدعین مستأجره می
نیز اشاره بنماییم که این اصطالح در رابطه با استخراج حکم » قدر متیقن«زم است در مورد معنايال

قرابـت  ، قرابت بـر دو قسـم اسـت   : «قانون مدنی 1031طبق ماه  ،شوداز الفاظ مطلق نیز به کار برده می
ا تحقق شـرایط  قانون مزبور تصریح شده فقط اقارب نسبی ب 1196اگرچه در ماده  »نسبی و قرابت سببی
ولی اگر در قانون ایـن تصـریح وجـود نداشـت و اقربـا بـه طـور مطلـق         ، باشندالنفقه می جزء افراد واجب

شد و اقربـاي سـببی داخـل در افـراد     لفظ اقارب شامل اقرباي نسبی می» قدر متیقن«النفقه بودند  واجب
  . النفقه نبودند واجب

و باعـث امنیـت و آرامـش    هـا   از حقوق انسـان ، نی آندر تمام معا» اصل برائت«باید اضافه کرد که 
البته یقین در امور جاري زندگی از جمله در امور قضایی مطلوب نهایی و با . جامعه و کرامت انسانی است

لذا قاضی نیز در رابطه بین اصحاب دعاوي اگـر بـا وجـود تـالش     ، ترین رکن حیات اجتماعی استارزش
رسـد کـه   ولی پس از یقین نوبـت بـه ظـن مـی    ، به زودي مأیوس گردد بسیار به یقین دست نیافت نباید

جایگاه اعمال امارات و قرائن قانونی و قضایی است و در صورت یأس از دسترسی به ظن ناگزیر باید بـه  
تا وقتـی   ،اصول عملیه روي آورد و هرگاه قاضی پس از یقین سابق نسبت به ادامه و بقاء آن تردید نماید

نماید و این معنی آغاز بحث راجع به یکی ایر با آن نرسیده است به یقین سابق عمل مییقین جدیدي مغ
  . است» اصل استصحاب«دیگر از اصول عملیه به نام 

قبل از بررسی معنی و جایگاه اصل استصحاب الزم است به مبـانی تقسـیم اصـول عملیـه     
اصول عملیه (برائت، استصـحاب،  اشاره مختصري به عمل آید. قبالً گفتیم جایگاه کاربرد کلیه 

باشد یعنی زمانی که در مـورد صـحت و عـدم    احتیاط، تخییر) قلمرو تردید (شک یا شبهه) می
صحت قول خبري دو احتمال مساوي ذهن انسان از جمله قاضی را در مقام حل و فصل دعاوي 

ز اصول عملیه را توان جایگاه اعمال یکی ابه خود معطوف دارد، حال در قلمرو تردید چگونه می
  شناخت: 

  : به این منظور در تعیین و تقسیم محل کاربرد اصول چهارگانه عملیه باید به امور زیر دقت نمود
 یا در معیت تردید هیچ نوع یقینی قابل تصور نیست (جایگاه اصل برائت) •
وضع گذشـته  یا در معیت تردید یقینی وجود دارد (محل اجراي سه اصل دیگر) اگر این یقین راجع به  •

یعنی یقین سابق معتبر است تا . حکم با موضوع مورد تردید باشد به (اصل استصحاب) باید عمل شود
 . زمانی که یقین دیگري جدیداً یقین سابق را منتفی سازد



 

 

66 

به عبارت ، راجع به اصل تکلیف و تردید راجع به موضوع و مورد تکلیف باشد، اگر یقین همراه با تردید •
لیف یقینی است ولی موضوع مردد بین دو یا چند مورد باشد و مکلـف قـادر بـه انجـام     دیگر وجود تک

هردو یا چند موضوع است (اصل احتیاط) و اگر نتواند جز به یکی از موضوعات مردد عمل نماید (اصل 
 . شود می تخییر) اعمال

  حالت شک: 
  بدون وجود هیچ یقین (اصل برائت)   .1
  استصحاب)یقین سابق (اصل   .1  با:  .2

درصورت امکان عمل بـه تمـام موضـوعات    : یقین به اصل تکلیف و تردید راجع به موضوع  .2
  در صورت امکان عمل فقط به یکی از موضوعات (اصل تخییر)  ،(اصل احتیاط)

ها  آن شهادت، در هنگام رسیدگی به دعوي اعم از حقوقی و کیفري قاضی با یقین به عدالت گواهان
ماننـد  ، نیز با عنایت بـه محتویـات پرونـده    نظر تجدیددادگاه . کندساس آن رأي صادر میرا استماع و بر ا

با وجود تردید در عدالت گواهان بر اساس یقین سـابق  ، قاضی بدوي هنگام استماع مجدد شهادت شهود
  : زیرا تردید مزبور به دو صورت ممکن است، نمایدرأي دادگاه بدوي را تأیید می

دادگاه تجدیـدنظر  ، با قبول یقین به عدالت شهود در حین اداي شهادت در دادگاه بدوي ،صورت اول
  . صورت فوق که رأي بدوي را تأیید نموده است. نمایدبه تردید خود در بقاء عدالت شهود اعتنا نمی

قضات دادگاه تجدیدنظر نسبت به تشخیص عدالت شهود و وجود عدالت در زمـان اداي   صورت دوم،
یعنی شکی که به عدالت . نامندمی» شک ساري«این شک را  ،نمایندنزد قاضی بدوي تردید می شهادت

رأي  نظر تجدیددر این صورت دادگاه . شهود هنگام اداي شهادت آنان در دادگاه بدوي سرایت کرده است
صـورتی  زیـرا شـهادت شـهود را در    . بدوي را اگر تنها مستند به شهادت شهود باشد تأیید نخواهـد کـرد  

با عنایت به مثال فوق ارکان اجراي اصـل  . توان پذیرفت که دادگاه عدالت آنان را به یقین احراز نماید می
  : استصحاب عبارت است از

 . یابدنیز خللی در آن نمی نظر تجدیدیقین سابق یعنی یقینی که دادگاه آن را احراز نموده و دادگاه  .1
 نظـر  تجدیدنسبت به عدالت شهود و مربوط به زمان  رنظ تجدیدشک الحق یعنی شکی که در زمان  .2

 . ایجاد شده و نباید به آن اعتنا نمود
بـه  ی کـه  به این معنی که قضات تجدیدنظر در همـان زمـان  : وحدت زمان یقین سابق و شک الحق .3

نظر) نسبت بـه عـدالت شـهود و    (زمان رسیدگی در دادگاه تجدید درهمان زمان، یقین سابق معتقدند
یقین سابق ، دهد به علت شک الحقکه اصل استصحاب اجازه نمی خالصه آن. آن تردید نمایندادامه 

است که در تعریف استصحاب در اصول فقـه و نـزد   » ابقاء ماکان«نقض گردد و این همان اصطالح 
 . باشدان متداول میدان حقوق

عـدالت شـهود در دادگـاه    نظر با اجراي اصل استصحاب و اعتمـاد بـه   حال تصور کنید دادگاه تجدید
ی دیگري طبـق رأي  یپس در مرجع قضا، رأي آن دادگاه را تأیید نموده و رأي مزبور قطعیت یافته، بدوي

شود شهود مزبور به علت ارتکاب جرمی که از گناهان کبیره است در زمان اداي شـهادت  قطعی ثابت می
البتـه  . ورد از مصادیق اعاده دادرسـی اسـت  در این صورت م، اند در دادگاه بدوي حقوقی فاقد عدالت بوده
بدون وجـود دالیـل    ،ستند به شهادت آن شهودمنظر حقوقی تنها فرض این است که آراء بدوي و تجدید
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 1379ین دادرسی مدنی سـال  یقانون آ 426) ماده 7مالحظه فرمایید بند (. دیگر صادر و قطعی شده است
  . را 1392ري مصوب سال ین دادرسی کیفیقانون آ 273) ماده 5و بند (

دادخواستی به خواسته مطالبه و الزام به پرداخت نفقه با ادعاي نـدار  ، والدین شخصی علیه فرزند خود
نمایند (ماده قانون مدنی) و تمکن مالی فرزند (خوانده دعوي) به دادگاه تقدیم می 1197بودن خود (ماده 

  . قانون مدنی) 1198
ل معیشـت خـود را   یوسـا ، است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغالکسی مستحق نفقه « :1197ماده 

  ».فراهم سازد
بـدون  ، یعنـی بتوانـد نفقـه بدهـد    . کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد« :1198ماده 
براي تشخیص تمکن بایـد کلیـه تعهـدات و     .از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد که این

  ».او در جامعه در نظر گرفته شود یی شخصانزندگوضع 
قبالً طی رأي قطعی در دعـواي مشـابه عـدم    . کندحال خوانده در مقابل دعوي والدین خود دفاع می

دادگـاه   چنانچهبدیهی است . تمکن او به اثبات رسیده و یقین سابق به عدم تمکن او همچنان ادامه دارد
نی با انجام تحقیق و اقدامات الزم نتوانـد تمکـن فعلـی فرزنـد را     ین دادرسی مدیقانون آ 199طبق ماده 
طبق اصل استصحاب عدم تمکن او را به قوت خـود بـاقی محسـوب و دعـوي والـدین او را      ، احراز نماید

  . نمایدمردود اعالم می
در اصل اخیر منظور از » تأخر حادث«: اصل استصحاب مانند اصل برائت فروع مختلفی دارد از جمله

معلوم (مجهول یا مردد است) به عبارت دیگر اگر وقوع دو حالت حادث امري است که تاریخ حدوث آن نا
امر در رأي قاضی مؤثر باشد و تاریخ وقوع یکی از آن دو به یقین معلوم باشد و دیگر از حیث وقوع فاقـد  

صـل استصـحاب   طبق اصـل تـأخر حـادث کـه آن نیـز از مصـادیق ا       تاریخ یا داراي تاریخ مجهول است
التاریخ حادث گردیده التاریخ پس از امر معلومباشد باید فرض نمود که امر مجهول(استصحاب عدمی) می

  . است
تواند از حق رجوع خود واهب نمی 803ماده  4هبه پس از قبض نیز قابل رجوع است ولی طبق بند  مثال:

  . استفاده نموده و استرداد مال موهوبه را بخواهد
، 1: مگر در موارد ذیـل ، تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کندبعد از قبض نیز واهب می« :803ماده 

  ».در صورتی که در عین موهوبه به تغییري حاصل شود 4و 3، 2
واهب مقداري چوب صنعتی به دوست خود هبه نموده، پس از مدتی بـا تقـدیم دادخواسـت بـه عنـوان      

نماید و براي اثبات رجـوع  هاي موهوبه از دادگاه تقاضا می به استرداد چوبرجوع از هبه محکومیت متهب را 
اي را پیوست دادخواست نموده که به شرح متن آن و ابـالغ بـه متهـب رجـوع و      نامه خود و تاریخ آن، اظهار

عـین  کند از تاریخ ابالغ اظهارنامه مطلع است، ولـی   تاریخ آن معلوم است. خوانده در جلسه دادرسی دفاع می
هاي صنعتی را قبل از ابالغ اظهارنامه به مبل و صندلی تبدیل کرده است، در حـالی کـه    موهوبه یعنی چوب

کند یعنی براي قاضی نسبت کننده تقدیم نمیهاي صنعتی مورد هبه، دلیل مؤثر و قانع براي اثبات تغییر چوب
  د. (شبهه موضوعیه)ها تردید وجود دار به صحت ادعاي خوانده درمورد تاریخ تبدیل چوب

، به یقین معلوم باشد که پس از رجوع واهب بـوده ها  تغییر چوب به عبارتی اگر تاریخ واقعی تبدیل و
حق مطالبـه   که اینبدون ، حق با واهب است و خوانده (متهب) باید به استرداد مال موهوبه محکوم گردد
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هـاي   ادامه اثبات ید او بر مال مزبـور (چـوب   متهب با، زیرا پس از رجوع، هزینه تبدیل آن را داشته باشد
 314و  308(مواد . صنعتی) درحکم غاصب است و حق ندارد هزینه ساخت مبل و صندلی را مطالبه نماید

  قانون مدنی) 
یک از طرفین دعوي است حق با کدام، بقاي آن سؤال این است که در این مسئله و در مقام شک و

 چنانچـه ، یعنی اگر عدم امري در گذشته به یقین ثابت بوده. عمال نمودو چگونه باید اصل استصحاب را ا
توانـد عـدم سـابق را    آیـا قاضـی مـی   ، در زمان بعد در حدوث (به وجود آمدن از عدم) تردید حاصل گردد

  ؟استصحاب و به شک الحق اعتنا ننماید
تاریخ رجوع از هبه که بـا توجـه بـه تـاریخ ابـالغ       :یک: رو است هدر این مورد قاضی با دو تاریخ روب

هـاي موهوبـه بـه مبـل و      تاریخ تبـدیل چـوب   :به شخص متهب مورد یقین و معلوم است دوم نامه اظهار
صندلی که بین طرفین در تقدم و تأخر آن نسبت به تاریخ رجوع اختالف است و دادگاه نیز با تمام تالش 

در این حالت ناگزیر عدم تغییر مال موهوبه را ، ر تردید باقی استهمچنان د، خود به منظور کشف حقیقت
کند و این اقدام دادگاه استصـحاب  استصحاب می، اي بعد از تاریخ معلوم رجوع واهب بنا بر اصل تا لحظه

رأي بـه نفـع   ، عدمی است و در نتیجه چون رجوع واهب قبل از تاریخ تبدیل مال موهوبه مفروض اسـت 
  . نامندمی» اصل تأخر حادث«هد شد و این فرع از اصل استصحاب را خواهان صادر خوا

  مثال دیگر در مورد اصل تأخر حادث که در عمل مورد ابتال است: 
الزام مالـک را بـا عنـوان خوانـده     ، اي عادي مورخ به تاریخ معلوم و یقینی نامه خواهان با ارائه مبایعه  

شـخص  . نمایـد از دادگاه درخواست مـی ، معامله به شخص خوددعوي به تنظیم سند رسمی انتقال مورد 
شخص ثالث با قبول . ي تاریخ مکتوبادار، کنداي عادي ارائه می نامه او نیز مبایعه، ثالثی وارد دعوي شده

مالک در تاریخ مقدم ملک موضوع دعوي را : مدعی است، نامه استنادي خواهان دعوي اصلیتاریخ مبایعه
ه و در نتیجه معامله مالک با خواهان دعوي اصلی فضولی است و با رد این معامله تقاضاي به او انتقال داد

  . نماید می محکومیت خوانده را به انتقال سند رسمی ملک به خود
نامـه ابـرازي شـخص    دادگاه حسب وظیفه براي کشف حقیقت در مورد تاریخ مکتوب درصدر مبایعـه 

تکلیف دادگاه در مـورد  . ذالک در حالت شک باقی استداشته مع تحقیق و اقدامات الزم را معمول، ثالث
تقدم و تأخر تاریخ این دو مبایعه چیست و با استناد به کدامیک از مواد قانون مدنی و کدام اصل از اصول 

  . قانون مدنی را قرائت فرمایند 1305عملیه باید رأي صادر نماید؟ از دوستان تقاضا دارم ماده 
ولـی در  ، حتی علیه شخص ثالث، در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است«: ن مدنیقانو 1305ماده 

اند و ورثه آنان و کسـی کـه بـه نفـع او      اسناد عادي فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته
  ».وصیت شده معتبر است

یعنی تـاریخ اسـناد   فقط قید حصر است . باشددر این ماده طبعاً و عقالً داراي مفهوم می» فقط«لفظ 
تاریخ معتبر نیست به . فاقد اعتبار است، اند عادي درباره اشخاصی که در تنظیم سند عادي مداخله نداشته

این معنی است که اگر در سند عادي تاریخی براي زمان تنظیم آن درج شـده باشـد تـاریخ مزبـور فاقـد      
در این . سند ذکر و تعیین نشده استحجیت و کان لم یکن محسوب و مانند آن است که تاریخی در آن 

عـادي   نامـه  عادي ابرازي خواهـان دعـوي اصـلی و بیـع     نامه مسئله دادگاه با مواجهه با این دو سند (بیع
  ؟کندی صادر مییاستنادي شخص ثالث) چه تکلیفی دارد و چه رأ
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دیق اصـل  الاقل یکـی از مصـا   دهنده قاضی باید در متن قوانین در جستجوي موردي باشد که نشان
الشـمول اسـتخراج و    اي کلـی و عـام   مالك و قاعـده ، تأخر حادث باشد و با اخذ وحدت مالك از آن ماده

  . درباره این دو سند اعمال بنماید
دانیم در هیچیک از قوانین موضوعه به اصل تأخر حادث، با همین عنوان تصریح اگرچه می

کند و با تکیه بـه روح مـواد   حساس نمیاندیش خود را در حبس کلمات انشده، ولی قاضی مثبت
قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، متوجـه       198قانونی و جستجو و تعریف اصل استصحاب در ماده 

قانون مدنی مستتر است، هرچند این  874شود که در ماده مصداقی از اعمال اصل تأخر حادث می
ین ماده خصوصیتی نـدارد کـه   کند که مسئله ارث در اباشد، ولی یقین می ماده رابطه با ارث می

قانون مدنی را در  874توان اصل تأخر حادث مندرج در ماده باعث وضع آن ماده شده باشد و می
  سایر موارد نیز به کار برد. 

معلوم ها  آن بمیرند و تاریخ فوت یکی از، اگر اشخاصی که بین آنان توارث باشد«: قانون مدنی 874ماده 
که تاریخ فوتش مجهول اسـت از آن دیگـري ارث    فقط آن، تأخر مجهول باشدو دیگري از حیث تقدم و 

زیرا زنده بودن وارث در زمان فوت مورث شرط است و چون شخصی که تاریخ فوت او مجهول » .برد می
داراي تاریخ و لحظه فوت معلوم و زنده فـرض   ،است بنا به اصل استصحاب تا لحظه بعد از فوت شخص

زنده فرض کردن او تا لحظه بعد از فوت دیگـري همـان اعمـال    . آن دیگري ارث ببردتواند از شده و می
النهایه قاضی باید کامالً هوشمند باشد تا با تنقیح مناط مالك تـأخر حـادث را از   . اصل تأخر حادث است
ی قانون مدنی استخراج نموده و بپذیرد که مقررات ماده مزبور ربط و اختصاصـ  874مورد مذکور در ماده 
گشـا  ی گـره یبلکه این اصل (اصل تأخر حادث) در حل بسیاري از مشـکالت قضـا  . به مسئله توارث ندارد

  . است
در ادامه بحث راجع به اصل استصحاب عدمی به مورد منصوص دیگري که در قـانون مـدنی اشـاره    

اصـل  «راجع به و در جلسه آتی  کنیم و بحث راجع به استصحاب و انواع آن را خاتمه دادهتوجه می، شده
  . گفتگو خواهیم کرد» اصل تخییر«و » احتیاط

آن شیء داخل ، هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوك باشد«: قانون مدنی داللت دارد 359ماده 
  ».در مبیع نخواهد بود

لوسـتري بـا ارزش   ، به دیگري فروخته شده و در زمان رؤیت مورد معامله توسط خریدار اي همثالً خان
اق پذیرایی ساختمان نصب بوده یا زمین کشاورزي هنگام انعقاد عقـد بیـع داراي محصـولی قابـل     اط در

در ایـن  . برداشت یا حیوانی در زمان معامله حامل نتاج که بالفاصله پس از عقد بیع متولد گردیـده اسـت  
و نتاج گوسفند خریداران لوستر و محصول کشاورزي : آیدموارد بین فروشنده وخریدار اختالف به وجود می

ولی فروشـندگان معتقدنـد لوسـتر و محصـول و نتـاج      ، دانند می را داخل در مورد معامله و متعلق به خود
  . اند و در مالکیت ایشان باقی است حیوان را نفروخته

قانون مدنی قاضی نخست باید به عرف محل وقوع معامله رجوع و به عنوان  359به دستور ماده 
د و رضاي طرفین است و طبق عرف متداول رأي صـادر نمایـد. مـثالً در اکثـر     که عرف مبین قص این

اگر حیوانی قبل از وضع حمل فروختـه شـود، بـره همـراه      ،مناطق ایران در فروش گوسفند حامل بره
شود، ولی در مـورد دخـول لوسـتر و محصـول کشـاورزي آمـاده       گوسفند (مبیع) به خریدار منتقل می
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مانـد یعنـی دو احتمـال (احتمـال دخـول و      دادگاه همچنان در شک باقی می برداشت در مورد معامله،
احتمال عدم دخول لوستر و محصول در بیع خانه و زمین مزروعی) مساوي با یکدیگرنـد، ولـی یقـین    
داریم تا قبل از انعقاد بیع لوستر و محصول در مالکیت فروشنده بوده و حال تردید داریم که آیا به علت 

بیع خانه و بیع زمین کشاورزي از مالکیت فروشنده خارج شده یا خیر، لذا به یقین سابق بقاء انعقاد عقد 
نمایـد و مبنـاي   مالکیت فروشنده عمل نموده و قاضی در این دو مورد رأي به نفع فروشنده صادر می

 قـانون آیـین   198صدور این رأي اصل استصحاب یعنی ابقاء ماکان است که مـوردي از آن در مـاده   
  ذکر گردیده است:  1379دادرسی مصوب 

 کـه  ایـن اصل بر بقـاء آن اسـت مگـر    ، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شده«: 198ماده 
  » .خالف آن ثابت شود

اعم از قاضی یا وکیل دادگستري که در کشف فلسفه و علـت تصـویب مـواد قـانون      دان حقوقیک 
که حق یا دین خصوصیتی ندارد کـه سـبب وضـع ایـن مـاده از       بردقطعاً پی می، داراي وسعت دید است

سـپس در  ، در امري که وضع سابق آن مورد یقین باشـد ، کندقانون شده است و به سهولت استخراج می
خواه آن امر دین و حق باشد یـا حیـات   ، باید وضع سابق ابقاء گردد، ادامه وضع مزبور تردید حاصل گردد

  . ه لوستر و محصول کشاورزي و نتاج حیواناتیک انسان یا مالکیت نسبت ب
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  nn مسیح قاسمی، n محمدرضا قنبریان 
  

  »شرمندگی من از بیکاري جوان کمتر از خودش نیست«
در دیــدار نماینــدگان مجلــس (مقــام معظــم رهبــري 

  )16/03/1395شوراي اسالمی 
  

اخیراً مطلبی در سایت کانون وکالي دادگستري اصفهان تحت عنـوان چـالش ورود قضـات بـه عرصـه      
وکالت منتشر گردید که با مطالعه آن و خاصه نقل اظهارنظر نایب رئـیس محتـرم کمیسـیون قضـایی و     

ن شدیم نسبت به موضوع بسـیار مهـم و چـالش برانگیـز     برآ، حقوقی مجلس شوراي اسالمی در آن خبر
هـایی کـه    آوري خانواده خصوصاً براي وکالي جوان و آننان ي جامعه وکالت که همانا اشتغال و دغدغه

در این مقولـه بـه نقـد اشـتغال قضـات و      ، اند این حرفه را به عنوان تنها حرفه اشتغال خود انتخاب نموده
حرفه شریف وکالت پس از بازنشستگی و یا بازخریـدي بـدون طـی مراحـل     دارندگان لیسانس حقوق به 

متعارف در الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب هیأت وزیران تقدیمی به مجلس شوراي اسالمی 
  . که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال حاضر مطرح است بپردازیم

الیحه قانونی استقالل وکالي ، جرا شدن این قانوناال الیحه مذکور از تاریخ الزم 149براساس ماده 
 »الـف «الیحه موصوف و بندهاي  8فلذا به تبع آن ماده ، گرددنسخ می 02/12/1333دادگستري مصوب 

ولیکن در الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی تقدیمی به مجلس شـوراي  ، گرددنیز نسخ می آن »د«تا 
خصوص تجویز صدور پروانه وکالـت بـراي بازنشسـتگان و افـراد      که در 75و  52و  51اسالمی در مواد 
محـدودیت و عـدم گذرانـدن دوره    ، آنـان از قبیـل عـدم شـرکت درآزمـون ورودي     هاي  خاص و معافیت

مجدداً اجحاف به متقاضیان ورود به حرفه وکالت و وکالي شـاغل  ، باشدمی...  کارآموزي و عدم اختبار و
آن در جامعه تکرار و وارد در الیحه مذکور گردیده است چرا که با نگاهی به  تأثیربدون توجه به عواقب و 
هاي دولتی  الذکر در الیحه مذکور مجدداً صدور پروانه براي بازنشستگان ارگان منطوق و مفهوم مواد اخیر

و قضات و سایر افراد در شرف تصویب است و این مسئله با توجه بـه منویـات مقـام معظـم رهبـري در      
قــانون ممنوعیــت بــه کــارگیري بازنشســتگان مصــوب  اشــتغال جوانــان کــه مؤکــداً وارد بــر خصــوص

                                                           
n وکیل دادگستري. 
nn کارآموز وکالت. 
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 مجلس شوراي اسالمی است و با توجه به روح قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شـغل  20/02/1395
و اوضاع و احوال اقتصادي حاکم بر جامعه امروزي ایران مخصوصاًً بیکـاري جوانـان و وکـالي جـوان و     

جبران ناپذیري براي جامعه وکالت به همراه هاي  آثار و زیان، رفا به حرفه وکالت اشتغال دارندآنانی که ص
  . خواهد داشت
که به نقد و بررسی زوایاي این موضوع بپردازیم الزم است به فرازي از بیانات مقام معظم  پیش از آن

و پـس از تصـویب    16/03/1395رهبري در دیدارشان با نمایندگان مجلس شوراي اسـالمی در مورخـه   
له است بپردازیم که در کنـار   قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان که به نحوي بیانگر دغدغه معظم

ودها به مسئله اشتغال جوانان نیز اشاراتی مهم فرمودند که از جملـه آن بیانـات ایـن بـود کـه      مسایر رهن
  : ایشان صراحتاً خاطر نشان کردند

از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خـود  ، نظام از بیکاري یک جوانخجلت و شرمندگی «
  .»بنابراین باید براي حل این مشکل اقدامات جدي انجام شود. بیشتر است

شرمندگی من از بیکاري جوانی که با دست خالی به خانه : «و در فراز دیگري با این مضمون فرمودند
  ». رود کمتر از خود او نیستمی

گوشزد به نمایندگان محترم مجلس شوراي : العاده است اوالً ز اهمیت فوقیبیانات از دو جهت حا این
نسـبت بـه مسـئله    ، هاي آتی که الیحه جامع وکالت نیز از آن مستثنی نیست يگذار قانوناسالمی که در 
ظـام در خصـوص   قـدر و خجلـت ن  اظهار شرمندگی رهبر عالی: ثانیاً. توجه وافري بنمایند، اشتغال جوانان

باشد الخطابی براي همگان می له در این امر است فصل که بیانگر دغدغه معظم بیکاري جوانان جداي ازآن
و بـا   العین خویش قرار دهند تا این مهم را با جدیت و با قید فوریت و اهتمام کافی در دستور کار و نصب

  . ی جوانان گام بردارندیزا ي اشتغالدر راستا سازندههاي  اتخاذ تدابیر منطقی و عقلی و تصمیم
ین دغدغـه وکـالي   تـر  مهـم در جامعه وکالت با توجه به تراکم متقاضیان ورود به این عرصه امروزه 
آوري بـراي  نمایند کـار و نـان  جوان و تازه کار و حتی سایر وکالیی که تنها از این طریق امرار معاش می

تصویب قوانینی از این دست و یا تصویب قانونی مبنی بر اجازه ولیکن متأسفانه ، باشدهاي خود می خانواده
ورود به عرصه وکالت براي بازنشستگانی که از مزایاي دولتی در مـدت خـدمت خـود اسـتفاده نمـوده و      

عرفـاً  ، چرا که یک بازنشسته، گرددبدنه جامعه و حرفه وکالت وارد می ی است که برینمایند ظلم ناروا می
التحصـیلی کـه صـرفاً     نسبتاً مناسبی برخـوردار اسـت و لـیکن یـک جـوان تـازه فـارغ       ازحقوق و مزایاي 

فلذا نمایندگان محتـرم مجلـس   ، گذاري نموده تا به اشتغال مناسب برسد از آن مزایا محروم است سرمایه
در راستاي عمل به وظیفه  بایستالخصوص کمیسیون محترم قضایی و حقوقی می شوراي اسالمی و علی

هاي مقـام معظـم رهبـري ایـن موضـوع را مـد نظـر قـرارداده و در          اجراي رهنمود با اهتمام به و قانونی
چرا کـه  ، به نحوي که از ورود بازنشستگان به حرفه وکالت جلوگیري نمایند، ها اعمال نماید گیري تصمیم

هاي دولتی  رگانصرفاً ورود ناعادالنه بازنشستگان ا، ین دالیل بیکاري وکالي جوانتر مهماساساً یکی از 
هم بعضاً بدون طی طریقی است که توسط یک متقاضـی عـادي   و قضات بازنشسته به عرصه وکالت آن

  . پذیردصورت می...  وکالت اعم از انجام آزمون و طی دوره کارآموزي و شرایط نصاب سنی و
، خاصه قضـات هاي ناشی از اشتغال بازنشستگان پس از بازنشستگی به حرفه وکالت  مضرات و زیان

التحصیالن آماده ورود به حرفه وکالت و خاصه وکالي  ناپذیر به سایر وکالي شاغل یا فارغ جبران ي ضربه
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و تشـدید بیکـاري    جوان وارد نموده و در نگاهی کلی داراي مضرات براي نظام با احتمـال تصـور فسـاد   
سراسر کشور و افزایش روز افـزون   هاي حقوق در چرا که با توجه به گستردگی تعداد دانشکده، خواهد بود

التحصیالن رشته حقوق و با وجودجمعیت عظیم این جوانان براي ورود به عرصه کار در زیر  جوانان و فارغ
رقابتی بسیار سنگین ، ورود به حرفه وکالت است هاي هدف ایشان هاي رشته حقوق که یکی از حرفه گروه

گاه بین آنان ایجاد نموده و با توجه به آمارهاي منتشره از و حساس و حتی دشوارتر از آزمون ورودي دانش
، شـدگان  و قبول هاي وکالي دادگستري ایران (اسکودا) در خصوص تعداد متقاضیان سوي اتحادیه کانون

هـاي   گردند و مابقی پشت درهاي ورود بـه کـانون  می الدرصد آنان موفق به ورود به جرگه وک 2/3تنها 
الیحه جامع وکالت که در کمیسیون  57و 52و 51مانند و از طرفی طبق مواد یوکالي دادگستري باقی م
هـاي دولتـی و    بازنشستگان ارگـان ، اعالم وصول گردیده استشوراي اسالمی حقوقی و قضایی مجلس 

قضات بازنشسته و بازخرید شده ، ها که به صورت رسمی و پیمانی و قراردادي بر سر کار هستند وزارتخانه
هاي خاص به یکباره و بدون رعایت شرایط  نیز با معافیت...  ان مجلس و اعضاي شوراي شهر وو نمایندگ

قابلیت ورود به عرصه وکالت بـراي  ، درصد متقاضی آماده اشتغال 97عادي و به طور استثنایی و با وجود 
، باشـد  کشور میالتحصیل حقوق در سراسر  که این اجحافی به جوانان فارغ شده بینی الذکر پیش افراد فوق

بازنشسـته وارد  ، نمایدپایمال می رقابت عادالنه و یکسان در ورود به عرصه وکالت را که اینزیراگذشته از 
گیرد و روابطی نیز با متبوع خود مورد حمایت قرار میهاي  از ارگانی که هاي وکال از آنجای شده به کانون

جامعه بر توانمندي چنین افرادي به جهت آشـنایی بـا    کارمندان آن ارگان دارند و با توجه به تصور غالب
مانع از اشتغال و کسب درآمد سایر وکال گردیده و این مسئله باعث بیکاري خیل ، هاي مذکور ایادي ارگان

خواهد ، اند هاي توان فرساي وکالت به کسوت وکالت در آمده عظیم وکالیی که پس از طی مراحل و دوره
چرا که در صورت بیکاري ، گرددهاي اقتصادي نظام می باعت متزلزل نمودن پایه ترگردید و در بعد وسیع

مشـکالت اجتمـاعی   ، گیر وکالي جوان گرددجوانان عالوه بر مشکالت شخصی که ممکن است گریبان
افزایش آمار طالق و ایجاد شائبه فساد اداري بـه  ، افزایش سن ازدواج، فراوانی از قبیل کاهش نرخ ازدواج

را در سطح وسیع در پـی خواهـد   ...  اشتن روابط و آشنایی با مسئولین و کارمندان ارگان مربوطه وعلت د
  . طلبدداشت که هر عقل سلیمی را به مقابله با آن می

توجه به این نکته ضروري است که بازنشستگانی که اجازه ورود به عرصه وکالـت دارنـد همگـی از    
(در موارد مذکور  بینی شدهشرط ورود ایشان طبق ضوابط حاکم و پیشاند و  ها بوده ان آن ارگاندان حقوق

هاي مدیریتی است و در دوران بازنشسـتگی   فعالیت گذشته ایشان در عرصه، در الیحۀ قانونی اخیرالذکر)
التحصیل  چه بسا از حقوق مکفی و سایر مزایا برخوردار هستند و این مسئله در مقایسه با جوانی تازه فارغ

بسیار ناعادالنه ، کندهاي وکال که هیچ عایدي و مزایایی از هیچ ارگانی دریافت نمی شده به کانون واردو 
 کـه  اینمضافاً . گرددوکالي جوان می و سایرها  آن بین ما فیمساوات عدم و باعث عدم موازنه امکانات و 

افراد از عضویت در صندوق حمایت نیز معاف هستند و همین امر نیز یکـی   گونه ، اینبه دلیل بازنشستگی
منفی آن بر آتیه وکالي جوان و نهاد مدنی  تأثیرهاي وکال بوده و  از علل تضعیف صندوق حمایت کانون

  . هاي وکال انکارناپذیر است کانون
ق عضـویت و سـایر   وکالي شاغل در کسوت وکالت که با پرداخـت حـ   که ایننکته قابل تأمل دیگر 

کنند خودشان هاي متبوع خود در واقع به ادامه حیات این نهاد مدنی مستقل کمک می ها به کانون هزینه
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ولیکن قضات و کارمندان بازنشسـته  ، باشندپس از بازنشستگی قادر به ادامه فعالیت در عرصه وکالت نمی
مزایاي خود از ارگان مربوطه و بـدون پرداخـت   توانند با دریافت کلیه حقوق و ها به راحتی می سایر ارگان
در این عرصه فعالیت نمایند و جایگزین بدنه اصلی ، هاي متصور قانونی که بر عهده هر وکیل است حداقل

  !!!جامعه وکالت گردند
ذکر ایـن   ،در مقام اهمیت حذف موارد مذکور از الیحه جامع وکالت و مشاوره تقدیمی به مجلس

گونه که یک وکیل پس از طی دوره متعارف قانونی بازنشسته و ناچار به  نکته ضروري است که همان
بایست براي سایر اقشار و مشاغل و حرف رعایت گردد؛ گردد، این مهم میتودیع پروانه وکالت خود می
و تجارب متعدد از  سال اشتغال و کسب سابقه 30پذیرد که یک وکیل پس از چرا که هیچ منطقی نمی

عرصه وکالت بازنشسته گردد و الزاماً پروانه خود را تودیع نماید؛ ولیکن برخی افراد پس از بازنشستگی 
متعارف و هم بدون رعایت هیچ یک از ضوابط عادي تازه واجد صالحیت براي ورود به حرفه وکالت آن

اري و عدالت اجتماعی است کـه وکالیـی از   گذ ها مغایر با اهداف قانون گونه تبعیض گردند. مسلماً این
هـاي   دور اشتغال الزاماً بازنشسته شوند تا جوانان اشتغال یابند اما جاي ایشان را افراد بازنشسته ارگان

  دیگر تصاحب نمایند. 
هاي حقوقی سایر کشورها و تقریباً اکثـر کشـورهایی کـه از     جالب اینجاست که با نگاهی به سیستم

یابیم که روند اشـتغال پـس از بازنشسـتگی بـرعکس     در می، یگاه قابل توجهی هستندلحاظ حقوقی درجا
این وکال هستند که پس از کسب سوابق و تجارب کـافی بـه جرگـه    ، چرا که در آن کشورها، ایران است

ولیکن در کشور ما قضات و کارمندان پس از بازنشستگی یا بازخریدي بـه جرگـه   ، شوندقضاوت وارد می
ان گـذار  قـانون بایست مورد توجـه  این مهم نیز می، یابی این مسئلهآورند که ضمن ریشهي میوکالت رو

  . محترم قرار گیرد
تواند با تصویب قوانین مناسب و با درنظر گذار می توجه به این نکته نیزحایز اهمیت است که قانون

هـاي الزم جهـت اسـتفاده از     اهتمام و تالش خود را در به وجود آوردن ظرفیـت  ،گرفتن جمیع جهات
هاي دیگر خدماتی در همان ارگـان مربوطـه فـراهم آورنـد و بـدین وسـیله از        بازنشستگان در عرصه

که با پـر   هاي الزم را ببرد و یا این تجربیات آن افراد در ارایه خدمات هرچه بهتر به شهروندان استفاده
ها، با تصویب قوانین حمایتی از جامعه وکال  الء قانونی مبنی بر اجباري بودن وکالت در دادگاهکردن خ

در اجباري نمودن وکالت و غیره عالوه بر استفاده از سایر مزایاي این طرح تا حد بسیاري از بیکـاري  
و بدین وسیله به  دارد جلوگیري نمایند واالییوارده بر این جامعه فرهیخته که شأن و شرافتش جایگاه 
هاي معیشتی وکـال   اندیشی براي کاهش دغدغه جاي پاك کردن صورت مسئله به فکر راه حل و چاره

  باشند. 
 بنـدهاي  ،هـا  آن داشت که برخـی قـوانین و از جملـه    از طرف دیگر این موضوع را نباید از نظر دور 
دادگستري براي بازه زمانی مشـخص و  هاي وکالي  الیحه قانونی استقالل کانون 8ماده  »د«تا » الف«

اند و فلسفه اصلی این ماده در روزگار خود بـه دلیـل کـاهش و     معینی در زمان تصویب آن بنا نهاده شده
اما امروزه با توجه به جمعیت ، بود التحصیل رشته حقوق و متقاضی براي ورود به جامعه وکالتکمبود فارغ

از جهت مصـالح جامعـه کـارایی     در واقع قانون موصوف، التکننده در آزمون وکعظیم متقاضیان شرکت
 تبـدیل خود به معضلی عظیم ، خود را از دست داده است و با توجه به شرایط امروزي به جاي حل مشکل
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اندیشـی جـدي    طلبد نمایندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسالمی در این زمینه چـاره گشته که می
و با نگاهی  اجتناب نمایند، اقتضاي تضمین آن در جامعه محل تأمل است نموده و از تکرار آن قوانین که

هـاي   يگـذار  قـانون گیري و هاي آینده تصمیم به شرایط موجود و مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن افق
  . جدید و با توجه به مقتضیات و نیازهاي زمان حاضر جامعه اقدام نمایند

الخصـوص قضـات و   اي اشـتغال بازنشسـتگان و علـی   در پایان ازآنجایی که مضمون و محتـو 
هاي وکالي دادگستري موضـوعیت و ضـرورت اجتمـاعی خـود را در      کارمندان بازنشسته در کانون

جامعه با توجه به موارد ذکر شده از دست داده و این مهم در الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی 
مجلس اعالم وصول شده به تقلیـد از   مصوب هیأت وزیران که ازطرف کمیسیون حقوقی و قضایی
هاي اشتغال و ضـروریات جامعـه امـروز     شیوه نگارش قوانین پیشین و بدون در نظر گرفتن اولویت

الخطاب قراردادن منویات مقام معظم رهبري و به جهـت  صرفاً تکرار شده، با هدف پیروي و فصل
اي  اقشـار فرهیختـه هـر جامعـه     افزایش کارایی وکالي جوان و پویا نمودن جامعـه وکالـت کـه از   

 باشند، الزم است نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی با واقع نگري و دوراندیشی نسبت به می
وضع قوانین در خصوص ممانعت به کـارگیري بازنشسـتگان قضـایی، اداري، لشـکري و کشـوري      

این  29/2/95ن مورخ گونه که در تصویب ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگا همان
اند و متعاقب آن تأکیدات مقام معظم رهبري در این خصـوص کـه بیـانگر     ضرورت را درنظر گرفته

، در قوانین خاص از جمله الیحه جامع وکالت الزم بودن قانون مذکور و لیکن کافی نبودن آن است 
جـاي بازنشسـتگان و    نیز این دست تدابیر شایسته را در جهـت ایجـاد زمینـه اشـتغال جوانـان بـه      

هاي وکال به کارگرفته شود و در خصوص ورود سایر افراد  شدگان قضایی و اداري در کانون بازخرید
بـه   نسـبت هاي قانونی در مواجهه با روش پذیرش عادي وکال  هاي وکال با حذف تبعیض به کانون

ید و نسل پـیش روي  هاي مناسب براي نسل جد گذاري قانوناقدام و با برقراري عدالت و مساوات 
هاي وکال و حفظ شأن و جایگاه این قشر فرهیخته و برقراري عدالت اجتماعی از این طریق  کانون

  و تصویب قوانین موجب افزایش اشتغال وکال از جمله اجباري نمودن وکالت اقدام نمایند. 
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  1n کوهیار گُردي 
  

  اشاره
(نویسنده جدیـد ایـن صـفحات از     ، آقاي نامور»اندرونی«طنز و در بخش  104در شماره 

چنین عباراتی  (نویسنده قبلی ستون طنز)  اي آقاي جرقویه يزاطندر تشریح  مدرسه حقوق)
خوانندگان عزیز مدرسه حقـوق  «، »تکرار و عدم طراوت و تازگیوادي «اند:  را به کار برده

به همان کار شرح و تفسـیر مثنـوي    ) اي (آقاي جرقویه ایشان بهتر است«ا ی   »دانند ... می
گنجد و نه تحلیـلِ محتـوا و مـتن، بـا      این زبان که نه درچارچوب اصول نقد می». بپردازد

  سبب نگارش این حاشیه بر آن متن شد.دعوت نشریه عالیقدر مدرسه حقوق از بنده، 

  
  

  ماهنامه وزین مدرسه حقوق؛ 
تنها ذکر عیوب متن ، کنیم؟ نقد دقیقا به چه زبان و محتوایی اشاره می، گوییم از نقد سخن میی که هنگام
انـدازه اهمیـت    پیشنهاد و جایگزین برسد؟چرا رعایت اصول نقادي تـا ایـن  ، بایست به ایجاب یا می  است و

  دور از دسترس است؟، ي ما در بیشتر موارد  دارد؟ و چرا این اصول در جامعه
تـوان در همـین ترکیـب     خوانم؛ معناي نقد را نیز مـی  می» پیشنهاد جایگزین«نقد را به نوعی 

اشتباه » تحمیل«توانیم نقد را با  وجه دموکراتیک نقادي خواهد بود، بنابراین نمی» پیشنهاد«یافت،   
پندارد و ذهنیت خود را به ضرب  شود که خود را داناي کل می میل از شخصی منبعث میبگیریم، تح

دهد، تفکر خویش را در دهان طـرف مقابـل گذاشـته و نتیجـه را از آن      و زور به خورد مخاطب می
شـود؛   . در حقیقت همان چیزي کـه در محـیط عمـومی، دیکتـاتوري خوانـده مـی       کند استخراج می

اخیراً در وادي تکرار افتاده و از مالحت و تازگی قبلـی   ... دانند مدرسه حقوق میخوانندگان عزیز «
وجه ایجابی قضیه است، نقد تنها واژگون ساختن نخواهـد بـود،   » جایگزینی...». «برخوردار نیست 

. نقـد حملـه بـه     خـورد  ها و تحقیر گـره مـی   زیرا اگر چنین باشد با جلوگیري از توسعه، سلب آزادي
. در  است، حذف این ساختارها، بدون ایجاد فضاهایی نو، خال و سقوط دوبـاره در پـی دارد  ساختاره

ها پیوند داد، رد و نفی آنارشیستی هر ساختاري (چه  توان این مسئله را با حاکمیت ابعادي بزرگتر می
 . سازد وضعیتی دگرگون می نادرست و نامناسب) سبب هرج و مرجی خواهد شد که وضعیت را به بی

                                                           
n .وکیل دادگستري  
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ها، که بدون ایجاد وفاق و بسترهاي نو، گریبان  اوضاع و احوال غریب خاورمیانه و براندازي حاکمیت
  کل دنیا را گرفته است. 

ي خود   اند که مفروضات هزارساله کسانی، دشمنان تفکر انتقادي، نقد بسیار پیچیده و با اهمیت است
و جلـوگیري از زایـشِ   ، هاي تفکر خطرنـاك  شیوه، نقد حمله به باورهاي کهنه، دهند را با نقد از دست می

زیرا در تعریـف  ، عمل خالص روشنفکري ست، نقد.  برد شري است که اکنون در مراحل جنینی به سر می
کند که دیگران فاقد درك و  می بینی یا پیش   بیند روشنفکر کسی ست که چیزي را می: من از روشنفکري
زیرا نخسـت  ، ست همین تفکر انتقادي، بیان این قسم از فعالیت خود ابزار روشنفکر براي.  دیدارش هستند

  .  خود را ارائه دهد بینی باید بناهاي فرسوده را فرو ریزد و سپس طرح و پیش
اصـول و شـواهد عـدم    ، پـذیرد  منتقد نخست باید بگوید چرا این متن را نمی، نیاز به چرایی دارد، نقد

بنابراین نقد نیاز اساسی بـه  .  جز سخن پراکندنِ صرف نخواهد بود ،بدون پشتوانه، پذیرش او چیست؟ نقد
اي خواهد شد که بسیاري از ما از آن  در غیراین صورت نقد مانند احکام پیش نوشته، تجزیه و تحلیل دارد

ازاین رو اوج . »به همان کار شرح و تفسیر مثنوي بپردازد ) اي (آقاي جرقویه ایشان بهتر است«: منزجریم
صرف ، زیرا نقد گفت و گویی در دو سوي میز است، شود نمایان می، احترام و بازي دادن مخاطب در نقد

وگوهـاي   (تضـارب آرا و گفـت   نقد را از چارچوب تفکـر ، بدون دلیل و برهان، یک متن   تنزلِ ساختارهاي
  . سازد االذهانی) خارج می بین

. جدا از کتب گوناگون درباره زبان و زبان  ب داردي محتوایش، نیاز به زبان مناس  اندازه نقد، به 
. زبان نقد  ست اي جدي ي ما) زبانِ نقد مسئله  شناسی (و به نظر من کم فایده دراین برهه از جامعه

انـدازه کـه تحقیـر، لمپنیسـم،      . تا همان گیرد جامعه در پیوندي مستقیم قرار می با فرهنگ عمومی 
گیرد. لمپن و دریده تنها آن  می تأثیرواج دارد، زبان نقد نیز از آن خشونت و نسبی گرایی در جامعه ر

ها، توان تحقیـر و   کشد، قلم و زبان، بیش از تمام این کس نیست که در خیابان عربده و چماق می
ها و باورهاي کهنه با اشتیاق و احتیـاج بـه    اي از سنت ي ایرانی، اکنون ملغمه  . جامعه خشونت دارد

هایی از عالیق شدید به مدرنیته دیـده   ما، رگه ترین شهروندان مدرنیته و هواي تازه است. در سنتی
هایی فشرده از سنت و  که در ـ به ظاهر ـ مدرنترین دختران و پسران ما نیز، الیه شود، هم چنان می
ها مشـخص   . تکلیف خروجی (ادبیات شفاهی) این دست انسان شود یافت می   خرافاتی عجیب یحت

تناقض، احساسات و به طور کلی ادبیاتی که تکلیفش با  است، زبانی سرشار از ابهام، پوشیده گویی،
ي قبل از خـود،    یادداشت آقاي نامور که پس از تصفیه نویسنده  . مانند انتهاي  خودش روشن نیست

سـال   12اگرچـه در  ...  کـنم  ) تقـدیم مـی   اي این شماره را به ایشـان (جرقویـه  «نویسد:  چنین می
  ...». یا شخصی ندید   نهاد و  یا خیري از هیچ  طنزنویسی تقدیر و 

میل  ي ماست، در حالی که جامعه به نقد (در معناي حقیقی آن) بسیار بی  نقد نیاز اساسی جامعه
چـه در بنـد گذشـته    هاي عقلی و فرهنگی کافی و آن انه. علت این معضل را، جدا از عدم پشتو است

نامد؛ در دو آسیب بزرگ ایـن   می» مالتقاط مفاهی«بدان اشاره شد که مرحوم محمد مختاري آن را 
ي ما امروزه، درسـت بـرخالف نقـد و تفکـر انتقـادي        . جامعه تفاوتی و نسبی گرایی بینم: بی روزها می
خبـریم،   ها بـی  شنویم: قضاوت نکنیم، ما از درون آدم کند، جمالتی ازاین دست را بسیار می حرکت می
 ها را تعریف نکنـیم ...  کند، آدم خواهد زندگی می میگونه که  گونه است، هر کس هر آن اش این سلیقه
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. هنگامی که انسان از  که از وظایف اصلی شهروند در محیط عمومی، قضاوت کردن است حال آن
و  گذارد در واقع خود را در معرض رفتارهاي عمومی خلوت خود خارج و به محیط بیرون پاي می

و تفکـراتش، دیگـري را مجـاب بـه قضـاوت       دهد، به عبارت دیگر رفتـار  قضاوت شدن قرار می
نماید، حال چرا و بر اساس کدام حق نباید اشخاص را قضاوت و تعریف کرد؟! این ضدیت با  می

یـا     تفاوتی، انفعـال و  اش جز بی قضاوت سبب رواج نوعی عجیب از نسبی گرایی شده که نتیجه
کنیم که پوشش  انم وکیلی انتقاد مییا خ   خشونت نخواهد بود. براي نمونه در صنف وکالت از آقا

یا مانتوي صورتی با   یک وکیل را در محیط دادگستري ندارد (در نظر بگیرید کت و شلوار    مناسب
یعنـی    یا سخنرانی در باب آزادي در پوشش و حق انتخاب؛    یا سکوت است و   کتانی قرمز) پاسخ

. آزادي در پوشـش و   یکدیگرست  ها با  زهدقیقا همان چیزي که التقاط مفاهیم و قاطی کردن حو
. حال در سوي دیگر  یک بحث است و لباس و کردار مناسب براي هر محیط، مبحثی دیگر   رفتار

شود، گذرش به خشونت، گشت ارشاد و پلیس  قضیه وقتی فرد با لباسی دیگر در خیابان ظاهر می
کی سکوت در مقابل انتقاد صلح جویانـه  ی  . در حقیقت افراط و تفریط از دو سوي قضیه،  افتد می

   دیگري خشونت در مقابل عدم تحمل انتخاب دیگري (تحمیل). این است کـه عـدم     (انفعال) و
گـذرد، سـبب    چه در میـان اذهـان مـی    یادگیري و حفظ اصول تفکر انتقادي، نقد و استدالل آن

تمام ساختارها خواهـد   اي خواهد شد که نخستین تعریفش تضاد و تناقض در گیري جامعه شکل
  بود. 
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  1n عباس میرشکاريدکتر 
  

  مقدمه
کس تردیدي در اهمیت حق مالک و جلوگیري از تجاوز به آن ندارد. با این حـال، بـا    هیچ

اي جز تحدید و حتی تضییع حق یاد شده نیسـت   توجه به اهمیت منافع عمومی، گاه، چاره
گونه موارد نیز، باید تالش کرد تا حقوق مالک بـه بهتـرین شـکل ممکـن      اما حتی در این

اگر دستگاه اجرایی در راستاي منافع عمومی جامعه اقـدام بـه   حفظ شود. در همین راستا، 
شود که قیمت چـه   خریداري و تملک اراضی و امالك مردم نماید، این پرسش مطرح می

زمانی باید به مالک پرداخت شود: قیمت زمان تصرف دولـت یـا قیمـت ملـک در زمـان      
سمت حفظ حقـوق   اش به گیري پرداخت ارزش ملک؟ مسلماً رویکرد کلی دادرس و جهت

مالک (که اینک ملک خویش را از دست داده) و دولت (که در راستاي حفظ منافع عمومی 
  گذار است.تأثیردارد) در پاسخ به این پرسش  جامعه قدم بر می

  
  

  مبحث نخست: شرح رویدادهاي پرونده
عمومی و عمرانی هاي  هاي دور توسط دولت و براي اجراي برنامه زمین شخصی در سال پرونده نخست:

مالک زمین در آن هنگام براي مطالبه بهاي ملک خویش اقدامی ننمود اما در سال ، تملک و تصرف شده
این دادخواست به شعبه سوم دادگـاه عمـومی حقـوقی دادگسـتري     . بهاي روز ملک را مطالبه کرد 1390

ــه    ــه کالس ــاع و ب ــم ارج ــتان ق ــد 900541شهرس ــانی ش ــز در د . بایگ ــاه نی ــن دادگ ــماره ای ــه ش ادنام
بـه  . ع. در خصـوص دادخواسـت آقـاي ج   «: چنین نوشـت  20/9/1390به تاریخ  9009972512300623

الی  175و 137و 136و  252الی  237هاي ثبتی  به خواسته مطالبه بهاي ملک پالك. طرفیت شرکت س
تري بـه  قم به قیمت عادله روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگسـ  2اصلی بخش  2220فرعی از  187

هزار تومان بـا ایـن توضـیح کـه خوانـده در       100میلیون و  5انضمام کلیه خسارات قانونی فعالً مقوم به 
متر مربع از اراضی متعلـق بـه    8888آهن قم جمعاً اراك و در اجراي خط راه ـاجراي طرح کمربندي قم  

تقاضاي محکومیت خوانده  ،خواهان را تصرف نموده و تا کنون از پرداخت بهاي آن خودداري کرده است
نهادهـاي دولتـی بـدون مجـوز      چنانچه: اوالً که ایندادگاه با توجه به . نماید به شرح ستون خواسته را می

این عمل در حکم غصب است و باید خلع ید شـوند  ، قانونی زمین متعلق به غیر را تملک و تصرف نمایند
                                                           

n دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري وکیل دادگستري و استادیار.  
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القیم و باالترین قیمت زمین از زمان تصرف تا زمان پرداخت ثمـن محکـوم گردنـد     و یا به پرداخت اعلی
دولت مالک زمین ، دولت برابر قانون زمین متعلق به غیر را تملک نماید از همان زمان تملک چنانچهولی 
اش با زمین  ک رابطهگردد و مال شود و ذمه دولت به پرداخت قیمت زمین در حق مالک آن مشغول می می

شود و حقی بر زمین ندارد و فقط استحقاق مطالبه ثمن زمین به نرخ عادله روز را دارد و لذا اگـر   قطع می
ثمن آن را مطالبه ننمود و قیمت زمـین افـزایش   ، مالک زمین در زمان تصرف وتملک زمین توسط دولت

ست دولت تکلیفی به پرداخت قیمـت فعلـی   پیدا کرد چون تأخیر در مطالبه ثمن ناشی از عملکرد مالک ا
ولی اگر مالـک زمـین در زمـان تصـرف آن     . زمین و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن را ندارد

کـه دولـت    ثمن را مطالبه نمود ولی دولت در پرداخت ثمن و بدهی خود مماطله نمود یا آن، توسط دولت
مثل اطالع به مالک یـا چـاپ آگهـی تملـک در      موظف بوده جهت تملک اراضی برخی تشریفات قانونی
را رعایت نماید که رعایت نکرده و این امـر  ...  روزنامه همراه با تودیع وجه زمین در صندوق مخصوص و

باعث شده مالک زمین از تصرف و تملک زمین خود توسط دولت مطلـع نگـردد و لـذا نتوانسـته دعـوي      
ه دلیل افت ارزش پول مالک متحمل خسارت گردد در ایـن  مطالبه ثمن را در همان زمان طرح نماید و ب

صورت دولت از باب تسبیب موظف است اصل ثمن با احتساب تأخیر تأدیه آن طبق جدول بانک مرکزي 
اگر قرار باشد به طور کلی هر وقت مالکین اراضی : ثانیاً، را به مالک پرداخت کند (نه قیمت فعلی زمین را)

طالبه قیمت فعلی زمین مراجعه نمایند دولت موظف باشد قیمت فعلی زمین را تمایل داشته باشند جهت م
زیرا ، پرداخت کند الزمه این امر بقاء اشتغال ذمه دولت نسبت به ثمن زمین و مالکیت متزلزل دولت است

هـر وقـت مراجعـه نماینـد نـرخ       کـه  اینبه لحاظ سیر صعودي نرخ زمین در کشور و اطمینان مالکین از 
کنند باعث عدم اقبال مراجعه مالکین اراضی جهت اخذ ثمن اراضی خواهد شد و این  دریافت می باالتري

تـوان   پس الجرم نمی، امر با لزوم تملک منجز اراضی توسط دولت منافات دارد و نقض غرض خواهد بود
 به صورت یک قاعده کلی ملتزم شد که هر وقت مالک زمین جهت مطالبه بهـاي زمـین مراجعـه نمایـد    

خواسـته   کـه  ایـن با توجـه بـه   ، بنابراین. دولت به طور کلی موظف باشد نرخ فعلی اراضی را پرداخت کند
طبق استداللی که بیان کردیم چون تملک اراضی ، باشد خواهان مطالبه بهاي ملک به نرخ عادله روز می

لذا دعوي ، ه نداشتهدر راستاي طرح مصوب بوده و عنوان تصرف غاصبان...  یا 57موضوع پرونده در سال 
قانون آیـین دادرسـی مـدنی و     197مستنداً به ماده ، خواهان را فاقد توجیه شرعی وقانونی تشخیص داده

تواند بهاي اراضی  البته خواهان می. نماید می قانون مدنی حکم بر بطالن دعوي صادر و اعالم 1257ماده 
. همراه با خسارت تأخیر تأدیه را مطالبـه نمایـد  به نرخ عادله روز در سال تملک و در صورت احراز شرایط 

رأي صادره حضوري و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم 
  . »است

شعبه سوم دادگاه  صادره از 8/3/1391به تاریخ  9109972295300152ي شماره  در دادنامه پرونده دوم:
و اداره . به طرفیت شـرکت س . ر. آقاي ي در خصوص دادخواست«: خوانیم میعمومی حقوقی کهریزك 
به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت قیمت عادله روز یک قطعـه زمـین   ...  راه وترابري شهرستان

تصرفات مذکور مبنی بر ...  توجهاً به دفاعیات نماینده حقوقی خوانده ردیف اول که بیان داشته...  خواهان
گردد و در این صورت پرداخت قیمت زمین در  لذا غاصبانه تلقی نمی، ث راه قانونی و مجاز بوده استاحدا

لذا تقاضـاي رد دعـواي   ، فاقد وجاهت قانونی و مردود است، زمان طرح کافی است و پرداخت قیمت روز



  
 

 

81 

حـق   قـوق افـراد ذي  جبران تمـامی ح ، هدف از قواعد مسئولیت مدنی، ... از نظر دادگاه...  خواهان را دارد
است به نحوي که هیچ حقی بال جبران باقی نماند و تعیین قیمت زمان تصویب یا اجراي طرح با قواعـد  

لـذا  ، شـود  عادالنه یک طرف مـی زیرا منجر به دارا شدن غیر، مسئولیت مدنی وقواعد الضرر مغایرت دارد
...  مصـدق سـند رسـمی مالکیـت     با توجه بـه کپـی  . پرداخت قیمت روز منطبق با عدالت و انصاف است

قیمت عادله ، تصرفات مذکور منطبق با مالکیت خواهان است و نظریه هیأت کارشناسی رسمی دادگستري
تومـان بـرآورد نمـوده     779253500هزارتومان جمعاً به مبلغ  50روز ملک مذکور را از قرار هر متر مربع 

بنـا بـه   . ارد و مصون از تعرض باقی مانده اسـت است و با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه انطباق د
 515و 198و 196و  2دعواي خواهان وارد است و مستنداً به الیحه قانونی یاد شده و مواد ، مراتب مذکور

شـرکت  ، االسـالم  و قاعده فقهـی الضـرر والضـرار فـی     1379ین دادرسی مدنی مصوب یقانون آ 519و 
  . »شود محکوم می...  تومان بابت اصل خواسته 779253500خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 

  
  تحلیل رویدادهاي پرونده :مبحث دوم

هـاي   الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امـالك بـراي اجـراي برنامـه    براساس ماده یک 
هـاي عمـومی، عمرانـی و نظـامی      عمومی، عمرانی و نظامی دولـت، هرگـاه بـراي اجـراي برنامـه     

ها ... به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق  وزارتخانه
قی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبالً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف به اشخاص حقیقی یا حقو

تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله  سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرایی می
». هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداري و تملک نماید

باید رعایت شود. افزون بر ایـن، در مرتبـه    ترتیب، شرایط ماهوي نوشته شده در این ماده میبدین 
بهاي «کننده باید به دنبال توافق با مالک باشد. براساس ماده سه این الیحه،  نخست، دستگاه تملک

عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقـوق و خسـارات وارده از طریـق توافـق بـین      
اما اگر امکان حصول توافـق  » گردد. دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می

وجود نداشته باشد، به موجب ماده چهارم الیحه، بهـاي عادلـه توسـط هیـاتی مرکـب از سـه نفـر        
گردد. کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر  کارشناس رسمی دادگستري تعیین می

مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف بـه   از طرف
شوند. به هر روي، براي آگاه ساختن مـالکین از   معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می

باید به یکی از صـور ابـالغ کتبـی     عزم دولت براي خریداري و تملک امالکشان، تصمیم دولت می
االنتشار یا آگهی در محل به اطالع عموم برسد (تبصـره همـان    هاي کثیر کی از روزنامهانتشار در ی

ماده) حال، اگر پس از ابالغ دستگاه، مالک نخواهد یا نتواند کارشناس خود را معرفی کند، دادگـاه  
روز از تاریخ مراجعه دستگاه اجرایی به دادگاه نسبت بـه   15صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 

تصـرف اراضـی، ابنیـه و    «الیحـه،   8نماید. به هر روي، به موجب مـاده   ین کارشناس اقدام میتعی
باشد؛  تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی

دن که در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختالفات مالکیت، مجهول بو مگر آن
  ...». مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد 
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موضوع هر دو پرونده، کم و بیش یکی است: در هر دو، ملک مالکی توسط دولت و در راستاي 
هـا تـأخیر در پـی مطالبـه ارزش ملـک خـویش        هاي عمرانی تملک شده است؛ مالک با سال طرح
دهد اما  او براي تأمین کامل منافع خویش جز به پرداخت ارزش روز ملک رضا نمیآید. مسلماً  می بر

اندیشد تا منافع  رویکرد دو دادگاه متفاوت است. در پرونده نخست، دادرس به منافع دولت بیشتر می
برد که مالک را محق در مطالبـه ارزش   وسو می هایش را به این سمت مالک. براي همین، استدالل

ملک معرفی کند اما دادگاه دوم، باور دیگري دارد: او به اصل جبران کامل زیان وفادار  زمان تصرف
بینـد. امـا کـدام یـک از دو دادگـاه       تر می است و براي همین، پرداخت قیمت روز ملک را منصفانه

هاي هر دو را ردیف کرده و به داوري  اندیشد؟ براي پاسخ به این پرسش باید استدالل تر می درست
 کدام بنشینیم.  هر

نهادهاي دولتی بدون مجـوز قـانونی زمـین     چنانچه«خوانیم:  در دادنامه نخستین می دلیل نخست:
متعلق به غیر را تملک و تصرف نمایند، این عمل در حکم غصب است و باید خلع ید شوند و یا به 

القیم و باالترین قیمت زمین از زمان تصرف تا زمان پرداخت ثمن محکوم گردند ولی  پرداخت اعلی
ملک نماید از همان زمان تملـک، دولـت مالـک    دولت برابر قانون زمین متعلق به غیر را ت چنانچه
گـردد و مالـک    شود و ذمه دولت به پرداخت قیمت زمین در حق مالـک آن مشـغول مـی    زمین می
شود و حقی بر زمین ندارد و فقط استحقاق مطالبه ثمن زمـین بـه نـرخ     اش با زمین قطع می رابطه

  ». عادله روز را دارد
، دآوري است کـه مالکیـت خصوصـی محتـرم و محفـوظ اسـت      الزم به یا، پیش از تحلیل این دلیل

قربانی کردن حق مالکیت در راه حفظ منافع ، با این حال. کس حق ندارد حق یاد شده را نادیده بگیرد هیچ
ـ نحـوه خر  یحـه قـانون  یالبراي همین است که به موجب . غیرمنطقی نیست، عمومی جامعه ـ ی  کد و تمل

هـاي   به دسـتگاه  1358دولت مصوب  یو نظام یعمرانی، عموم يها برنامه ياجرا يبرا كو امال یاراض
با این . اجرایی اجازه داده شده تا با رعایت تشریفاتی ویژه اراضی و امالك مردم را خریداري و تملک کنند

(مواد سـه و  ، این اختیار زمانی قابل استفاده است که تشریفات یاد شده در الیحه فوق رعایت شوند، حال
گفته) عدم رعایت این تشریفات سبب خواهد شد تا خریداري و تملـک امـالك توسـط     هار الیحه پیشچ

دادرس ، با این حـال . اثر شدن تملک دولت معناي دیگري جز غصب نخواهد داشت بی. اثر شود دولت بی
ولـی  ثمـن را مطالبـه نمـود    ، اگر مالک زمین در زمان تصرف آن توسط دولت«: محترم باور دیگري دارد

که دولت موظف بوده جهت تملک اراضـی برخـی    دولت در پرداخت ثمن و بدهی خود مماطله نمود یا آن
تشریفات قانونی مثل اطالع به مالک یا چاپ آگهی تملک در روزنامـه همـراه بـا تودیـع وجـه زمـین در       

ز تصـرف و  را رعایت نماید که رعایت نکرده و این امر باعث شده مالـک زمـین ا  ...  صندوق مخصوص و
تملک زمین خود توسط دولت مطلع نگردد و لذا نتوانسته دعوي مطالبه ثمن را در همان زمان طرح نماید 

در این صورت دولت از باب تسبیب موظف است ، و به دلیل افت ارزش پول مالک متحمل خسارت گردد
کند نه قیمـت فعلـی    اصل ثمن با احتساب تأخیر تأدیه آن طبق جدول بانک مرکزي را به مالک پرداخت

 . »زمین را
تبصره یک ماده یک الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضـی و  با این حال، باور یاد شده، با 

 2/2/1388هاي عمومی، عمرانـی و نظـامی دولـت، الحـاقی بـه تـاریخ        امالك براي اجراي برنامه
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هاي اجرایی مبنی بـر   دستگاه در مواردي که اسناد یا اقدامات«ناسازگار است. براساس این تبصره، 
که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشـده باشـد بـه موجـب      مالکیت قانونی، اعم از این

گردد، دستگاه مربوطه موظف است، امالك یاد شده  االجراي قضایی ابطال گردیده یا می احکام الزم
در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مـذکور در   چنانچهرا به مالک آن مسترد نماید، لکن 

هاي مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعـذر باشـد؛ دسـتگاه اجرایـی      طرح
تواند با تأمین اعتبار الزم نسبت به تملک این قبیل امالك مطـابق ایـن قـانون اقـدام      ربط می ذي

وقمع صادر شده باشـد؛ دادگـاه مزبـور بـا      خلع ید یا قلعنماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر 
ربط موظف  درخواست دستگاه اجرایی، دستور توقف اجراي حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذي

است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز امالك 
گر اقدامات دستگاه اجرایی به هر دلیلی (از جمله عدم رعایت به این ترتیب، ا». یاد شده اقدام نماید

تشریفات قانونی) ابطال شود و دستگاه نیز نتواند خود ملک را به مالکش مسترد کند، موظف خواهد 
تواند قیمت روز تملک دولت باشـد،   شد تا قیمت روز ملک را پرداخت نماید. مسلماً قیمت روز نمی

تواند مالك باشد، در نتیجه، منظور از قیمت روز، قیمت  ، تملک وي نمیچه با ابطال اقدامات دولت
  روز پرداخت خواهد بود. 

اگر مالک زمین در زمان تصـرف و  «در بخشی از دادنامه دادگاه نخستین آمده است:  دلیل دوم:
تملک زمین توسط دولت، ثمن آن را مطالبه ننمود و قیمت زمین افزایش پیدا کرد چون تأخیر در 
مطالبه ثمن ناشی از عملکرد مالک است دولت تکلیفی به پرداخت قیمت فعلی زمین و همچنین 

بدین تعبیر، چون مالک، حق خویش را به هنگام ...». پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن را ندارد 
و در همان زمان تصرف دولت، مطالبه نکرده، خود به زیان خویش اقدام کرده و اینک، به تاوان 

اگـر قـرار   «که در ادامه رأي آمده اسـت:   تواند قیمت روز ملک را بخواهد. چنان تقصیر، نمیاین 
باشد به طور کلی هر وقت مالکین اراضی تمایل داشته باشند جهت مطالبه قیمـت فعلـی زمـین    
مراجعه نمایند دولت موظف باشد قیمت فعلی زمین را پرداخت کند الزمه این امر بقاء اشتغال ذمه 

سبت به ثمن زمین و مالکیت متزلزل دولت است، زیرا به لحاظ سیر صعودي نرخ زمین در دولت ن
کننـد باعـث    که هر وقت مراجعه نمایند نرخ باالتري دریافت می کشور و اطمینان مالکین از این

عدم اقبال مراجعه مالکین اراضی جهت اخذ ثمن اراضی خواهد شد و این امر با لزوم تملک منجز 
توان به صورت یـک   ط دولت منافات دارد و نقض غرض خواهد بود، پس الجرم نمیاراضی توس

قاعده کلی ملتزم شد که هر وقت مالک زمین جهت مطالبه بهاي زمین مراجعه نماید دولت بـه  
با این حال، حقیقت این اسـت کـه در   ». طور کلی موظف باشد نرخ فعلی اراضی را پرداخت کند

به صاحب حق تکلیف نشده تا حق خویش را فوري مطالبه کنـد.   هیچ یک از نصوص قانونی ما،
تمام یـا بخشـی از حـق وي را از     ،شد به خاطر کوتاهی در خواستن حق اگر چنین نصی بود می

توان صاحب حق را براي تأخیر در خواستن  دست رفته دانست اما با نبود چنین نصی، چگونه می
اي بر  تواند اماره اي از موارد، دیر خواستن حق می رهحقش مؤاخذه کرد؟ آري! این درست که در پا
گونه که روشن است، خالف این امـاره قابـل اثبـات     ابراء یا اعراض از اصل حق باشد، اما همان

ها گذشته، قاعده اقدام به عنصر معنوي نیز نیاز دارد؛ در واقع، باید احراز شـود کـه    است. از این
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ي مـالکی کـه    به خویش بوده است، آیا این قصد دربـاره  صدد پذیرش ایراد زیانصاحب حق در
توان عدم مطالبه حق را به  مطالبه ارزش ملک را نکرده نیز، قابل احراز است؟ آیا نمی ،هنگام به

پاي عدم آگاهی از اصل حق، یا عدم امکان مطالبه آن و حتی قصد همراهی با دولـت دانسـت؟   
تأثیر مثبتی نیز در روابط دولت و مردم نخواهد داشـت؛  باید به یاد داشت که این تفسیر دادگاه، 

چه از این پس، مالکین بالفاصله پس از تملک امالکشان توسط دولـت در مقـام مطالبـه ارزش    
  دانند.  ملک برآمده و تأخیر در آن را روا نمی

دهد  ترجیح میاو : رسد تر به نظر می استدالل دادرس پرونده دوم درست، نوشته شد چه آنبا توجه به 
، دهد به قیمت روز حکم می، براي همین، جانب مالک را بگیرد، در مقام داوري در اختالف مالک و دولت

که تنها به بیان این نکته بسنده شده که  چنان. شود که استداللی در توجیه این باور آورده نمی اما دریغ آن
ب یا اجراي طرح با قواعد مسـئولیت مـدنی و   هیچ حقی بالجبران باقی نماند و تعیین قیمت زمان تصوی«

لذا پرداخت قیمت روز ، شود زیرا منجر به دارا شدن غیر عادالنه یک طرف می، قواعد الضرر مغایرت دارد
توانسـت مسـتند قـانونی دلخـواه را در الیحـه       در حالی که دادرس می. »منطبق با عدالت و انصاف است

مـت  ین قیـی تع كمـال «، براساس ماده پنج این الیحـه . ك بیابدقانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال
ات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حـوزه  تأسیسه و یو ابن یم اراضیعادله روز تقو يعبارت است از بها

بهـاي  ، مالك تعیین قیمـت ، بدین ترتیب. »ها مت آنیطرح در ق تأثیرات طرح بدون در نظر گرفتن یعمل
. ق 19از مالك تبصره ماده ، افزون بر این. آن خواهد بود نه در زمان تصرف دولتملک در زمان ارزیابی 

در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صـادر  «، براساس این حکم. توان بهره گرفت نیز می. ك. د. آ
  . »مالك است، قیمت زمان اجراي حکم، شود

  
 نتیجه

دولت موظف به پرداخت قیمت ، هاي اجرایی دستگاهپرسش این بود که پس از تملک امالك مردم توسط 
نگارنده بر این باور است کـه  . قیمت زمان تصرف و یا قیمت زمان پرداخت: باشد چه زمانی به مالکین می
اگر دولت شرایط ماهوي و تشـریفات  : باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد، براي پاسخ به این پرسش

، با توجه به تـأخیر مالـک  ، مالک اقدام به مطالبه حقوقش نکند، این حالشکلی تملک را رعایت کند و با 
وي مسـتحق قیمـت روز   ، در نتیجـه ، قاعده اقدام جاري شده و زیان آن باید به پاي مالک نوشـته شـود  

مالک مستحق قیمت روز تصـرف  ، تصرف خواهد بود اما اگر شرایط و تشریفات مربوطه پاس داشته نشود
غاصبانه بوده و تمامی احکام غصـب در آن قابـل   ، تصرف دولت، عدم رعایت تشریفاتچه با ؛ خواهد بود

گیري با تبصره یک ماده یک الیحه قـانونی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و       این نتیجه. اجرا خواهد بود
  . امالك نیز سازگار است
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  دارا نامور
  
  
  
  
  

  »یازدهم اپیزود«
 کنسرت برگزاري!! جالب چه«: گفت و کرد دوم کارآموز به رو زد می ورق روزنامهی که حال در اول کارآموز
  »دارد؟ آثاري و پیام چه حقوقی نظر از ممنوعیت این تو نظره ب است ممنوع مشهد در

 سخت و سفت آن پاي و برقرار را ممنوعیت این که کسی دستان بر باید من نظره ب«: گفت دوم کارآموز
  »!!زد بوسه ایستاده
  »چطور؟«: گفت و کرد دوم کارآموز به نگاهی تعجب با اول کارآموز
 کـه  بـود  چـه  اداري هـاي  نظـام  ترین مفید غیر از یکی اداري حقوق در هست یادت«: گفت دوم کارآموز
 تـرین  لآ ایـده  و گرفـت  مـی  یکسـان  تصمیم مختلف مناطق متفاوت نیازهاي براي و داشت کمی کارایی
  »بود؟ کدام اندان حقوق نظر از سیستم
 ایـن  نفهمیـدم  ولـی  نداشت را معایب آن فدرال سیستم که بود متمرکز نظام بله«: داد پاسخ اول کارآموز
  »دارد؟ ربطی چه ممنوعیت
 نـوع  از هـم  آن فدرالیسـم  تحقـق  در اساسـی  قـدم  اولین حقوق تاریخ در اقدام این«: گفت دوم کارآموز
  ».بود خواهد مدرن پست
  »است؟ اي هصیغ چه دیگر یسممدرن پست نوع از فدرالیسم«: گفت اول موزآکار

 است حاکم مختلف قوانین مختلف مناطق و ایاالت در معمولیهاي  فدرالیسم در«: داد پاسخ دوم کارآموز
 جرم عمل همان دیگر ایالت حالی که در در است جرم عمل یک ایالت یک در یا کشور یک در بسا چه و

 مـثالً  دیگر سلیقه دیگر ایالت در است حاکم سلیقه یک ایالت یک در مدرن پست فدرالیسم در ولی نیست
  »!!!کنسرت برگزاري مشهد در و است ممنوع مبله منزل عرضه شیراز در

  
  »دوازدهم اپیزود«

  »!!کرد فوت دیشب خدا بنده؟ ختیشنا می را زاده رحمان آقاي تو«: گفت و کرد دوم موزآکار روبه اول کارآموز
 ارادت هـم  مـن  و بـود  خاصی آدم، کند رحمتش خدا داشتم آشنایی وي با کامالً ،بله«: گفت کارآموزدوم
   ».داشتم او به خاصی
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  »!!!نکن توهین مرده به لطفاً«: گفت اخم با اول کارآموز
 ارادت ایشـان  بـه  هـم  من و بود خاصی دمآ ایشان گفتم فقط ؟کردم توهین کی من«: گفت دوم کارآموز
  »!!همین. داشتم خاصی
  »!!نیست صحیح کردن استفاده خاص لفظ از سرمرده پشت«: گفت اول کارآموز
 ام کرده استفاده خاص تمکین لفظ از من مگر!!! ها نیست خوش حالت انگار«: گفت تعجب با دوم موزآکار
  ».است خوب هم خیلی اتفاقاً و ویژه یعنی خاص !!باشد ادبی بی که

 همـان  در اتفاقاً و بود زده مجلس در را خبرنگار یک نمایندگان از یکی قبل روز چند«: گفت اول کارآموز
 الؤس انصافاً و بود آمده مجلس به وي الؤس به پاسخ براي کار وزیر و بود کرده الؤس هم کار وزیر از روز
 پاسـخ  از دولـت  هفتـه  احترام به بود گفته ایشان ولی بودها  خیلی مطالبات شد می پیگیري اگر که خوبی
 پاسخ، بود شده الؤس وي از خبرنگار زدن کتک مورد در او از که بعد دهد نمی ادامه دیگر و شده قانع وزیر
  »!!!است زده را وي شوخی قصد به و است قائل خاصی احترام خبرنگاران براي بود داده
 دیشب که را وکالت قانون الیحهها  بچه«: گفت کارآموزان به خطاب و شد سالن وارد وکیل موقع این در
  »!!!بود شده وکال و وکالت موضوع به خاصی توجه انصافاً، خواندم بودم گرفته شما از

   
  »سیزدهم اپیزود«

ـ ر حقـوقی  معاون جالب چه«: گفت، خواند می روزنامهی که حال در اول کارآموز  از کـه  گفتـه  جمهـور  یسئ
  »!!است کرده شکایت جمهور یسئر به کنندگان توهین
  .»بیمارند، نیستند مجرم اشخاص این! !نیست صحیح کار این من نظره ب«: گفت دوم کارآموز
 بـه  کننـدگان  توهین نه است معتاد، است بیمار نیست مجرم که آن!! دلبندم مجیدجان«: گفت اول کارآموز
  »!!!جمهور رئیس
 مجازات، داند نمی را درمان راه جامعه چون ولی بیمارند مجرمین همه که من نظره ب«: گفت دوم کارآموز
  »است؟ چگونه که بدانم راها  آن بیماري کنم می فکر من کنندگان توهین یا منتقدان مورد در ولی کند می

  »است؟ چگونه مثالً«: گفت تمسخر با اول کارآموز
 بـرهم  شـنوایی  و بینایی حس دو بین هماهنگی نامشخصی دلیل به افراد این در«: داد پاسخ دوم کارآموز
 و شـده  بیمـار  اعصـاب  ریخـتن  هم به باعث همین و زنند می اي هجداگان ساز خود براي هرکدام و خورده
  ».کند می توهین ناکرده خداي و شده عصبانی
  »!!؟مثالً«: گفت اول کارآموز
 رود می مغازه به وقتی ولی شده رقمی یک تورم نرخ که شنود می خبرها در بیمار مثالً«: گفت دوم کارآموز
 برابـر  دو هفتـه  یـک  عـرض  در شتأسیسـ  تـازه  خانه براي چیز فالن انشعاب یا شده گران مرغ بیند می
، دولـت  اقـدامات  اثر در خواند می اخبار در یا شود می تر گران دادرسی هزینه بیند می هویی یک یا شود می
 یک هیچ بیند می بعد داشته پیشرفته کشورهایی به نزدیک چیزي و درصد 4 از بیش اقتصادي رشد شورک
 هر پنجم جاي به مای هداشت اقتصادي رشد همه این که حال دارد توقع یا نرفته سرکار او بیکار اطرافیان از
 تـه  حقـوقش  هرمـاه  دوم، پـنجم  بجـاي  بیند می ولی بکشد ته اش ماهیانه حقوق هرماه پانزدهم اقالً ماه
 عـدم  مانـد  مـی  پـس ، دارد واقعیـت  ها این و دهند نمی الکی مارآ ینمسئول دانیم می هم طرفی از کشد می

  »....  بیماري این از ناشی منفی تبعات سپس و گوش و چشم عضو دو بین هماهنگی
  


