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هاي آشـکاري   المللی براي واکنش نسبت به آن کوشیده است. چالش ها جامعه بین ست، که دههتروریسم بالیی
برانگیخته، طوالنی مدت و بالواسطه بوده است. ما این روزها هرکجـاي جهـان کـه قـرار گرفتـه      که این پدیده 

ست که اي جهانی اي تروریستی قرار داریم. تروریسم پدیده شدن با حملهاي در خطر مواجه باشیم، به طور فزاینده
روسـت.  ه بـا آن روبـه  ست کـه جامعـه جهـانی پیوسـت    گاه پیوندي نزدیک با مخاصمات مسلحانه دارد و خطري

المللی را نفـی   ي تروریسم، اصول بنیادین انسانی، همچنین قوانین اساسی و اهداف حقوق بشردوستانه بین پدیده
نظر از عامالن اقدامات تروریستی و شکل حملـه  سرخ، صرفالمللی صلیب ي بینکند. در همین راستا، کمیتهمی

اتفاق افتاده، تأثیرات عمیقاً ویرانگر حمالت تروریستی را بـر افـراد و   که در قالب مخاصمه مسلحانه یا غیر از آن 
هاي مسـلح   ها وگروه سازد. درحقیقت، ما هرروزه شاهد عواقب چشمگیر مخاصمه میان دولت جوامع محکوم می

ر نظشوند، به ویژه درآفریقا و مشرق زمین هستیم. صرفهاي تروریستی شناخته می غیردولتی که به عنوان گروه
کننـد،  هاي درگیر مخاصمه براي شـرکت در آن اظهـار مـی   از ادعاي مشروعیت این منازعات یا عللی که طرف

هاي مسلحانه را متحمل هاي ناشی از خشونتست که بار دیگر آسیبشود، جمعیت غیرنظامیآنچه مشاهده می
الت قرار گرفته، خدمات پزشکی و شود. از شهرها جز تلی از خاك باقی نمانده، شهروندان مستقیماً هدف حممی

ماننـد. جمعیـت   هاي حمل و نقل هدف قرار گرفته و از انجام وظیفه باز مـی ها و سرویس بشردوستانه، زیرساخت
هـا و   شود، از انجام دخالتغیرنظامی با محاصره، از دسترسی به تجهیزات ضروري براي حفظ حیات محروم می

سـت کـه   ي تمامی اینها برجاي ماندن صدها هزار انسانیمده و نتیجههاي بشردوستانه ممانعت به عمل آ کمک
ترین بستگان، دسـت و پنجـه   با آوارگی، فرار از وطن، ترك اجباري خانه، از دست دادن شغل، سرزمین و نزدیک

المللـی و   شـدن بـا حقـوق بشردوسـتانه بـین     کنند. در غیاب راه حلی سیاسی، بیش از همیشـه، منطبـق  نرم می
هـاي درگیـر در مخاصـمه    کند، براي تمامی طـرف اي که این بخش از حقوق را پشتیبانی میاي اساسیه ارزش

                                                           
1. Terrorism, counter-terrorism and international humanitarian law. 

  .2016اکتبر  17المللی صلیب سرخ، سال انتشار:  منتشر شده در سایت رسمی کمیته بین
  :اصل مقاله قابل دسترسی در آدرس -

https: //www. icrc. org/en/document/terrorism-counter-terrorism-and-international-humanitarian-law. 
n Christine Beerli 

nn الملل، کارآموز وکالت کارشناس ارشد حقوق بین. 
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هـاي مسـلح    ضروري است، چرا که ممنوعیت اقدامات تروریستی و سایر اعمال ناقض قوانین تنهـا بـراي گـروه   
  آور نیست.  غیردولتی الزام
تنها یک نگرانی داخلـی  ، شوندوسل میي مسلح غیردولتی که به اقدامات تروریستی متها هظهورگرو

هاي ها و سازماندولت، چنین وضعیتی باعث شده. ستیالملل بینرشدي در ابعاد بلکه نگرانی روبه، نیست
ـ  بـین قطعـاً کمیتـه   . اقدامات ضد تروریستی خـود را تشـدید و تجدیـد نماینـد    ، ی در پاسخالملل بین ی الملل

شـان را بـه   مشروع کشورها براي اطمینان از مسـائل امنیتـی  سرخ ضرورت اقدامات ضدتروریستی  صلیب
حق حیـات و کرامـت   ، در اتخاذ تدابیر جهت از میان بردن تروریسم، لیکن ضرورت دارد، کشدچالش نمی
ـ  بیناز منظر کمیته . هم محترم و محفوظ نگه داشته شودها  ذاتی انسان ی صـلیب سـرخ الزم اسـت    الملل

د تروریستی خود به قدري شفافیت و ثبات داشته باشد که این اقدامات بـا  ي جهانی در اقدامات ضجامعه
به ویژه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر الملل،  بینهاي در نظر گرفته شده در حقوق رعایت کامل حمایت

ـ  بـین منافع جامعه ، چنین احترام و پایبندي به حقوق. ي افراد هدایت شودنسبت به همه ی را در کـل  الملل
بـه   الملـل  بـین نقض این بخش از مقررات حقـوق  ، چراکه امروزه تشخیص داده شده، ن خواهد نمودتأمی
  . یی است که اقدامات ضدتروریستی مدعی مبارزه با آن استها هعامل تشدید پدید، ي خودنوبه

هردو مفاهیمی . ي تروریسم هیچ یک اشکال جدیدي از خشونت نیستندمخاصمات مسلحانه و پدیده
انـد  یی مجزا درك شدهها هها به عنوان پدیدوجود داشته و در بسیاري از بخش ها پیشکه از مدتهستند 

هاي حقوقی متمایزي که قواعد مربوط بـه هریـک را جداگانـه نظـم و نسـق      و تفاوت آن دو با چارچوب
ستند این برداشت که مخاصمه مسلحانه و تروریسم موضوعاتی متفاوت ه. نشان داده شده است، دهد می

اندازيِ و به دنبال آن راه 2001اساساً از سپتامبر سال ، و هرکدام قواعد حقوقی مخصوص به خود را دارند
  . تغییر پیدا کرده است، »جنگ جهانی علیه تروریسم« اصطالح به

ي مسلح غیردولتی با توسل به اقدامات تروریستی و در ها ههاي اخیر مجدداً شاهد ظهور گرودر سال
چنـین وضـعیتی ارتبـاط بـین حقـوق      . ایـم تعهد کشورها جهت تشکیل ائتالفی علیـه آنـان بـوده    ،مقابل

هاي حقوقی حاکم بر تروریسم را دوباره در کانون توجـه قـرار داده اسـت و حتـی      بشردوستانه و چارچوب
ي ها هي جهانی جدیدي علیه گروه یا گرووجود آورده باشد که مبارزه عمومی را به ممکن است این تصور

ها  اقدامات مؤخري که توسط دولت. تروریستیِ پراکنده در مرزهاي جغرافیاییِ نامحدود شکل گرفته است
ي مسلح غیردولتیِ تروریست خوانده شده و در راستاي گفتمان مبارزه با تروریسـم در  ها هدر مبارزه با گرو
ن مخاصـمه مسـلحانه و   بـه میـزان چشـمگیري خطـوط میـا     ، ی صورت گرفتـه الملل بینمجامع داخلی و 

این حقیقـت بـه ویـژه زمـانی کـه اقـدامات       . هاي قانونی هر یک را محو کرده استتروریسم و چارچوب
  . گیردشدت می، شودي مسلحانه انجام ضدتروریستی در موقعیت مخاصمه

هاي حاصله و تناقضات بین حقوق بشردوستانه و ابزارهاي حقوقی خـاص درنظـر گرفتـه     پوشانیهم
تواند با قواعد حقـوق  قواعد مبارزه با تروریسم می. ساز باشدتواند مشکلبراي مبارزه با تروریسم میشده 

هاي مسلحانه تداخل پیدا کرده (به ویژه با ممنوع ساختن اقداماتی که مطابق  بشردوستانه حاکم برخشونت
تـأثیرات  ، ي خـود به نوبههاي حقوقی ایجاد کند و  سردرگمی، قوانین حقوق بشردوستانه نامشروع نیست)

در این زمینه آنچه باید به دقـت  . ی داشته باشدالملل بینمنفی بر برخی اصول زیربنایی حقوق بشردوستانه 
اي که از طریق آن تمامیـت و  هاي خالقانه حلکردن راهعواقب چنین تداخالتی است و پیدا، مطالعه شود
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امري که بیش از هر زمان دیگري در مخاصمات . یکپارچگی اصول اساسی حقوق بشردوستانه حفظ شود
  . مسلحانه امروزي مورد نیاز است

لکـن  . هاي مختلفی ازجمله مخاصمه مسـلحانه شـکل گیـرد    تواند در قالبمبارزه علیه تروریسم می 
بـه هـیچ   ، چه زمانی حقوق بشردوستانه قابلیت اعمال بر اقدامات ضدتروریستی خـاص دارد  که اینتعیین 

تفسیر کننـد کـه    گونه اینها تمایل دارند  از این جهت که برخی از دولت. پیش پا افتاده نیست وجه امري
ي مسلح غیردولتی ـ به این دلیل که در مخاصمات مسـلحانه   ها هقابلیت اعمال بر گرو حقوق بشردوستانه

ـ طرف درگیري به حساب نمی ه قابلیـت  چه زمـان و کجـا حقـوق بشردوسـتان    ، چگونه که . اینندارد آیند 
  . هاي حقوقی خطیري استهمچنان مولد پرسش، اعمال بر اقدامات ضدتروریستی دارد

هاي غیردولتی مسـلح کـه گـروه تروریسـتی      نخست باید خاطر نشان کرد، هرگونه توسل به زور علیه گروه
ي تحت حاکمیت شوند یا علیه اعضا یا وابستگا ن ایشان ضرورتاً مرادف با وضعیت مخاصمه مسلحانهنامیده می

توانـد  شـود، تنهـا حقـایق روي زمـین مـی     حقوق بشردوستانه نیست. زمانی که نیروي نظامی به کارگرفته مـی 
ها ممکن است به عنـوان  بندي و تعریف نماید. برخی از این موقعیتآمیز را از نظر حقوقی طبقهموقعیت خشونت

المللی، درحـالی کـه    نوان مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی تعریف شوند، برخی دیگر به ع مخاصمه مسلحانه بین
آمیز ممکن است، به کلی خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه قـرار بگیـرد، بـه ایـن     بسیاري از اقدامات خشونت
سرخ همین مراتب در عملیات پیکـار بـا   المللی صلیب ي الزم را ندارد. از منظر کمیته بیندلیل که شرایط مربوطه

المللی ایـن   هاي بنیادین در مورد قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه بینمصداق دارد. از جمله پرسشتروریسم هم 
شـدن بـه عنـوان یکـی از اطـرف      است که آیا گروه مسلح غیردولتی، واجد معیار سازماندهی الزم براي شـناخته 

کـه تعـداد قابـل تـوجهی از     شود، زمانی تر میالمللی هست؟ این فرض بسیار پیچیده مخاصمه مسلحانه غیر بین
جویند، درحالی که اغلب سـاختار  هاي مسلح سیال، متکثر یا منشعب شده، کراراً در منازعات شرکت می این گروه

  ها براي تحلیل و تفسیر بسیار پیچیده است.   تشکیالتی آن
ي مسـلح  هـا  هبعضاً گـرو  که اینمانند ، یابددر برخی موارد ساختار فرماندهی گروه در نکاتی بروز می

در این صورت طرح این پرسش ناگزیر است که . اندکنند از طریق بیعت با هم متحد شدهمتفاوت ادعا می
ي مسلح مختلف وجود داشته باشد تا به عنوان یک وجود مسـتقل و  ها هچه نوع پیوندي باید بین این گرو

ي مختلفی که به نیروهاي ها هیکی از اطراف مخاصمه مسلحانه به حساب آیند؟ همین سؤال در مورد گرو
  . قابل طرح است، اندیی که با گروه داعش یا القاعده بیعت کردهها همانند گرو، پیوندندمسلح چندملیتی می

هـایی  ویژگـی ، شـان ايسرریز شدن مخاصمات به کشورهاي همسایه وگستره جغرافیـایی و منطقـه  
ي مسـلح غیردولتـی تروریسـت    ها هگروها  آن هستند که بسیاري از مخاصمات مسلحانه معاصر را که در

ماهیت چندملیتی این مخاصمات مسـلحانه  سازد.  میاز سایر مخاصمات متمایز ، حضور دارند، نامیده شده
که یک گروه مسلح غیردولتی در آن قادر است عملیاتی را در چندین کشور ـ حتـی غیـر همجوارــ اجـرا      

باید اذعان داشت ایـن  سازد.  میمطرح ، یالملل بینردوستانه ابهاماتی در مورد اجراي ارضی حقوق بش، کند
ویژه زمانی که قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه بر  به، بسیار محل مجادله است الملل بینبخش از حقوق 

  . عملیات نظامی در خاك دولت غیر متخاصم مطرح باشد
شـود کـه حقـوق بشردوسـتانه     ایجاد مـی سرخ المللی صلیب هاي کمیته بین گاهی این تصور غلط از دیدگاه

کند و عامـل شکسـت ایـن    شان متوقف میها را در تأمین مسائل امنیتیدولت ست که تالشمجموعه قواعدي
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شود. امـا مـن اطمینـان    هاي مسلح غیردولتی تروریستی توصیف می ها در به کارگیري ابزار مبارزه با گروهتالش
غلط را اصالح کنیم و این واقعیت را برجسته سازیم، کـه حتـی در وضـعیت    دارم، قادر خواهیم بود این تصورات 

مخاصمه مسلحانه هم، اعمال حقوق بشردوستانه نباید به عنوان مانعی بر سـر راه مبـارزه بـا تروریسـم در نظـر      
کـه   هـا باشـد، زمـانی   تواند ابزار قدرتمندي در اختیـار دولـت  گرفته شود. در نقطه مقابل، حقوق بشردوستانه می

هـا و  دیده از مخاصمه مسلحانه بـین دولـت  هاي اساسی ـ مکمل حقوق بشر ـ را به افراد آسیب  بخواهند حمایت
هاي مسلح غیردولتی تروریستی ارائه دهند. این ارزش مضاعف حقوق بشردوستانه در زمان توسل بـه زور و   گروه

مصطلح شده ـ اتبـاع یـک کشـور کـه بـه        اي که به جنگجویان خارجیبازداشت بیشترنمایان خواهد شد. پدیده
کنند، به منظور جنگیدن در کنار گـروه مسـلح غیردولتـی تروریسـتی در     قلمرو سرزمینی کشوري دیگر سفر می

ها بـا هـدف مقابلـه بـا     هاي اخیر شدت گرفته است. دولتسرزمین کشوري دیگر ـ به صورت تصاعدي در سال 
ه ویژه در چارچوب شـوراي امنیـت سـازمان ملـل ـ بـه اقـدامات        تهدیدهاي ناشی از این جنگجویان خارجی ـ ب 

انـد. اگرچـه   هاي تروریستی) و ممنوعیت مسـافرت دسـت زده  متعددي از جمله توسل به زور، بازداشت (به اتهام
هاي مسلح غیردولتی تروریستی یا مقابلـه بـا    بسیاري از تدابیر اتخاذ شده براي جلوگیري از پیوستن افراد به گروه

یدات ایشان در صورت بازگشت، از ماهیـت قـانونی برخـوردار بـوده، لکـن نبایـد از امکـان اعمـال قـوانین          تهد
ست، غافل شد. با این حال تاکنون، کمتر توجهی به چگونگی اعمال قـوانین  بشردوستانه در مواردي که مقتضی

  ي جنگجویان خارجی شده است.  بشردوستانه بر پدیده
ي حقوق بشردوستانه یک اصطالح فنی نیست. قابلیت عمـومی اعمـال   زمینهمفهوم جنگجوي خارجی در  

آمیزي که این جنگجویان در آن شرکت دارنـد، بسـتگی بـه تابعیـت     هاي خشونتحقوق بشردوستانه بر موقعیت
ایشان ندارد، بلکه تنها مرتبط با حقایق روي زمین و در گرو تحقـق شـرایط قـانونی برخاسـته از اصـول حقـوق       

کنوانسون ژنو است. به عبارت دیگر در موقعیت مخاصمه مسلحانه، قوانین حقوق  3و 2ویژه مواد تانه، بهبشردوس
هاي دیگر مخاصـمه  طور که بر هر اقدامی که توسط طرف بشردوستانه بر جنگجویان خارجی حاکم است، همان

ر ارتباط با مخاصـمه مسـلحانه   مسلحانه علیه ایشان صورت گیرد، حاکم است؛ البته درصورتی که این اقدامات د
رخ داده باشد. در این راستا الزم است تأکید شود که جنگجوي بازداشـت شـده در جریـان درگیـري مسـلحانه،      

هـاي حقـوقی قـوانین بشردوسـتانه     هاي آن مخاصمه بـوده، بایـد ازحمایـت   توسط دولتی که خود یکی از طرف
  لی که نسبت به فرد بازداشتی اعمال خواهد شد.  نظر از قوانین داخمند شود، صرفالمللی بهره بین

تمایلی بر به رسـمیت شـناختن   ، ي جنگجویان خارجی سروکار دارندمتأسفانه کشورهایی که با پدیده
مباحثات ما روشن خواهـد  . قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه نسبت به جنگجویان خارجی بازداشتی ندارند

ستانه به کشورها اجازه نخواهد داد به تعقیب جنگجویان خارجی برداشت که حقوق بشردواین سوء، ساخت
  . سرخ نداردی صلیبالملل بیني کمیته ها ههیچ مبنایی در حقوق بشردوستانه و در دیدگا، بپردازد
آمیـز را در پـی داشـته    تواند اقدامات خشـونت گري مینزدیک به یک دهه، این ایده که خطر بالقوه افراطی 

هـا در  هاي اجتماعی پیشگیرانه در این رابطه به سرعت گسترش یابد. بسـیاري از دولـت   برنامهباشد، سبب شده 
اي ایـن پدیـده هسـتند. ایـن     هاي متعدد داخلی جهت پرداختن به علـل ریشـه   ریزي و اجراي برنامهحال برنامه

 شـوند آمیز شـناخته مـی  تگرایی خشونهاي پیشگیري و مقابله با افراط ها درحال حاضر تحت عنوان برنامه برنامه
)P / CVE(گري باید به موضوعاتی فراتر از توسـل بـه نیـروي    اند، براي تقابل با افراطیها دریافته. درواقع دولت

زده بـه پیـروي از ایـن کشـورها، بـه اجـراي       اکنون کشورهاي جنـگ نظامی و تشدید تدابیر امنیتی بپردازند. هم
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پـرور  اند. کشورهایی که در اصطالح، کشورهاي تروریستت روي آوردههاي ضد شورش و برقراري ثبااستراتژي
گـري بـراي مقابلـه بـا     هاي پیشگیري و مبـارزه بـا افراطـی    شوند، امروزه اقبال چشمگیري به برنامهخوانده می

المللـی،   هـاي بـین  انداز سیاسی، سـازمان  اند. در چشمشان نشان دادهتروریسم و خشونت علیه جمعیت غیرنظامی
هـا و  و بسیاري از فعاالن جامعه مـدنی خواهـان تعامـل بـا دولـت      (RC/RC)احمر سرخ ـ هالل جنبش صلیب

باشـند. کمیتـه   هـاي طراحـی شـده خـاص مـی      هاي موجود یـا برنامـه   ها، از طریق برنامهحمایت از این حرکت
تواند منجر به کـاهش خطـر   ها که در نهایت میسرخ خواهان زیر سؤال بردن درستی این طرحالمللی صلیب بین

چـه   گري، چنـان هاي مقابله با افراطی ها شود، نیست. به هرحال زمانی که اهداف برنامه استفادهها و سوءخشونت
گرایانه است، نبایـد از عـوارض منفـی    برنامه اقدام سازمان ملل اعالم کرده، هدف قرار دادن علل خشونت افراط

هاي قانونی موجود، غفلت ورزیـد. همچنـین ایـن خطـر وجـود دارد کـه       مایتها بر چارچوب ح بالقوه این برنامه
کنند، توسط گري همکاري میهاي مقابله و پیشگیري از افراطی اي که در اجراي برنامههاي بشردوستانهسازمان
باشـند  هایشان متهم شده و در نتیجه قـادر ن هاي سیاسی در فعالیتگیريدولتی به جهتها و نهادهاي غیردولت

  ي خود را ایفا نمایند.  طرف، مستقل و بدون جانبداري نقش بشردوستانهبه شکل بی
انگـاري هرگونـه حمایـت    تالش براي تحت کنترل درآوردن و جرم، درخالل اقدامات ضد تروریستی

شود محـدودیت و ممانعـت   باعث می، هاي تروریست خوانده شدهمستقیم و غیرمستقیم ممکن از سازمان
 اي تحت عنـوان از جمله اقدامات بشردوستانه تحمیل شده و هر مساعدت بشردوستانه، می اقداماتبر تما

بـه  ، درنتیجه ایـن اقـدامات  . تقبیح و قدغن شود، ي مسلح تروریستی یا افراد تروریستها هحمایت از گرو
ـ  بـین تـه  ي کمیهاي بشردوستانهتواند امکان فعالیتمی، هاي بشردوستانهانگاشتن کمکویژه جرم ی الملل
  . طرف و مستقل را به شدت کاهش دهدهاي بشردوستانه بیسرخ و سایر سازمانصلیب

هاي گوناگون مستمراً نگرانی خود را ابرازداشـته کـه   سرخ به مناسبتالمللی صلیب کمیته بین 2011از سال 
بشردوسـتانه و کارمنـدان ایشـان را    چنین اقدامات ضدتروریستی استعداد آن را دارد طیـف وسـیعی از نهادهـاي    

حـد و حصـر هرگونـه    هاي بشردوستانه ایجاد کند. ممنوعیت بـی مجرم بشناسد و موانع بسیاري در انجام فعالیت
هاي تروریستی مندرج در قوانین کیفـري خـاص، در   رساندن و همکاري با سازمانحمایت مادي، خدماتی، یاري

طـرف و کارمنـدان   هاي بشردوستانه بـی هاي سازمانداشته باشدکه فعالیتتواند این نتیجه را به همراه عمل می
آمیـز تـالش   هـاي خشـونت  ایشان که براي برطرف ساختن نیازهاي قربانیان مخاصمات مسلحانه یـا موقعیـت  

هاي مسلح غیردولتی کـه   کنند، مجرمانه تلقی شود. مضاف براین، جرم انگاشتن تعامالت بشردوستانه با گروه می
هـا انجـام    اي که در منـاطق تحـت کنتـرل ایـن گـروه     هاي بشردوستانهشوند و نیز فعالیتیست خوانده میترور
ها برداشت شـود، درحـالی   طرفی و استقالل از جانب این سازمانپذیرش بیشود، ممکن است به عنوان، عدم می

مفهـوم کوشـیده اسـت. کمیتـه      اش براي ترویج اینسرخ در عملیات اجراییالمللی صلیب که همواره کمیته بین
ها را متقاعد سازد از قانونگـذاري خـالف اصـولی کـه در معاهـدات      سرخ در تالش است دولتالمللی صلیب بین

هـاي  اند، امتناع ورزند. همچنین تالش نمـوده اطمینـان حاصـل نمایـد چـارچوب     بشردوستانه امضا و تأیید کرده
ي هـاي بشردوسـتانه  شـود، فعالیـت  ارزه با تروریسم وضـع مـی  هاي مبحقوقی که به عنوان بخشی از استراتژي
آمیز نبـوده، لـیکن   رفت، موفقیتهاي ما در این راستا، تا حدي که انتظار میاصولی را تهدید نکند. تاکنون تالش

کـردن اقـدامات   سـاختن و هماهنـگ  انـدرکاران، ضـرورت منطبـق   سرخ متقاعد شـده اسـت کـه دسـت    صلیب
  ها و تعهدات حقوقی بشردوستانه درك خواهند نمود.  با سیاستتروریستی خود را  ضد
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  1n  مینو برومندنیا
  
  

  چکیده
ناشناخته بوده و مالک ایـن  باشد که عموماً اسرار تجاري هر نوع اطالعات تجاري و اقتصادي می

کوشد؛ زیرا در صورت افشا، اسـرار تجـاري ماهیـت راز    اسرار همیشه در حفظ محرمانگی آن می
هاي  دهند و از چتر حمایتی قانونگذار نیز خارج خواهند شد. عدم حمایتبودن خود را از دست می

ش تحقیـق و توسـعه   گذاري در بخـ رغبتی اشخاص به سرمایهقانونی از اسرار تجاري موجب بی
ي اقتصادي هم در سطح ملـی و هـم   گردد که پیامد ناگزیر آن آسیب جدي به رشد و توسعهمی

المللی خواهد بود. از این رو براي حمایت از حقوق اسرار تجاري نقـش دارنـده ایـن     در سطح بین
ي دارنـده  کننده و مهم است. بسته به شرایط و نوع رابطـه میـان  اطالعات محرمانه بسیار تعیین

گیـرد کـه   اطالعات محرمانه و دیگران، حمایت از اسرار تجاري به طرق مختلفـی صـورت مـی   
باشد. متأسفانه فعاالن تجاري از ابعاد مختلف می» قراردادهاي رازداري«ترین آن استفاده از شایع

گیرنـد.  کوس میاي معجا از آن نتیجهاین قراردادها آگاهی کافی نداشته و گاه حتی با استفاده نابه
بودن قرارداد رازداري در حقوق ایـران، شـناخت ایـن قـرارداد و کـارکرد      بنابراین با توجه به جدید

کند تا در مواجهه بـا ایـن توافـق    حمایتی آن از اسرار تجاري به اشخاص و محاکم مساعدت می
ختلـف و  هـاي م  مند و اصولی در پیش گیرند. در این مقاله سعی شـده اسـت جنبـه   روشی قاعده

حقوقی این قرارداد در جهت حمایت از اسرار تجـاري و اطالعـات محرمانـه بـه صـورت مـوجز       
  بررسی شود.

  
  شناسیمفهوم: مبحث اول

در ایـن  ، باشد که همـان اسـرار تجـاري هسـتند    از آنجا که موضوع این قرارداد داراي ماهیتی خاص می
  : اندازیممی 2قسمت نگاهی اجمالی به اسرار تجاري

  
  گفتار اول: شناخت اسرار تجاري

که بتوان اطالعات را از طریق قرارداد رازداري مورد حمایت قرار داد، بایستی به عنوان  براي این
توانیم هرگونه اطالعـاتی را از طریـق قـرارداد    راز تجاري توصیف شوند. آشکار است که ما نمی

                                                           
n وکیل دادگستري، کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  

2. Trade Secret 
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رخی اطالعات جـزء اسـرار تجـاري    رازداري حمایت کنیم، بنابراین باید تشخیص دهیم که آیا ب
  هستند یا خیر؟

  
  بند اول: اسرار تجاري چیست؟

فرآینـد یـا   ، ایـده ، مهارت عینـی ، الگو، تواند شامل هر فرمولبه عنوان یک قاعده کلی اسرار تجاري می
بـا آن  ، براي صاحب آن در بـازار مزیـت رقـابتی فـراهم کننـد و ثانیـاً      ، اطالعات منسجمی باشد که اوالً

توان انتظار داشت و اي رفتار شود که به صورت متعارف میگونه اطالعات به عنوان اطالعات محرمانه به
آوردن غیرقـانونی یـا   ممانعت گردد و همچنین از به دسـت ، عموم مردم یا رقبا از آن آگاه شوند که ایناز 

ی اسـرار تجـاري وجـود    عناصر مشترکی در تشخیص و شناسای. جلوگیري به عمل آیدها  آن شدندزدیده
  . رسیمتر در مورد اسرار تجاري میبه بینشی صحیحها  آن دارند که با توضیح مختصر هر یک از

اطالعـات واجـد شـرایط    ، اطالعاتی که عموماً شناخته نشده و قابل دستیابی از طرق قانونی نباشـند  .1
برداري بهرهها  آن ه لحاظ تجاري ازتوانند ببراي افرادي که می که آنمگر ؛ اسرار تجاري نخواهند بود

) Budden, Michael,1996: p. 17(. ناشـناخته بـوده و بـه سـادگی قابـل دسـتیابی نباشـند       ، کنند
ویژگی سرّ تجاري محرمانگی است. وقتی اطالعات محرمانه به طور عمومی فاش گـردد، دیگـر    ترین مهم

دستیابی نیستند که اشخاص ناگزیر باشند براي  باشد. اسرار تجاري هنگامی به سادگی قابلراز تجاري نمی
قـانونی  ها به اعمال فریبکارانه روي آورند؛ مثالً از طریق جاسوسی اقتصادي و سـایر ابـزار غیـر    تحصیل آن

 هـا  هدادگـا ) Stim,Richard &Fishman,Stephen,2001,pp: 1/3-1/4ها نمایند. ( سعی در تحصیل آن
، ي راهنمـا هـا  هکتابچـ هـا،   هه به سادگی از منابع عمومی مثل روزنامـ نیز معموالً از تأیید اطالعاتی ک

. ورزنـد به عنـوان اسـرار تجـاري خـودداري مـی     ، آوري باشندي داده قابل جمعها هپایگاها،  هکتابخان
  )92: 1390، مریم، رحیمپور؛ عباس، (بشیري

از اطالعـات تجـار از طریـق    به منظور حمایـت  : مزیت رقابتی داشته یا داراي ارزش اقتصادي باشند .2
داشته یا مزیتی را در مقابـل رقبـا    1اطالعات باید تا حدودي ارزش اقتصادي مستقل، قرارداد رازداري
تـري نسـبت بـه    بدین معنا که دارنده را از لحاظ رقابتی در موضع قوي) Ibid: p. 1/4(. فراهم آورند

عموماً زمـانی شـخص در دادگـاه    . نشاندمی، رقباي خود که وقوفی نسبت به اطالعات مذکور ندارند
نماید که اطالعات او از ارزش باالیی برخـوردار  دعوایی را مبنی بر نقض اصل رازداري مطرح می

باشد. اطالعاتی که از ارزش اقتصادي پایینی برخوردار است، منافع محدودي را نیز به دنبال دارد. 
) (Gilbert, Jill, 2004: p. 265  

از آنجایی کـه ایـن اطالعـات    : اقدامات متعارف و معقول به منظور حفاظت از راز قرار گیرندموضوع  .3
بنابراین باید اقداماتی از سوي صاحب این اسرار صـورت  ، ممکن است همواره مورد تهدید واقع شوند

م همین که به سادگی اعال. گیرد تا از نشر این اطالعات نزد عموم و یا رقباي تجاري جلوگیري کند
به عنوان اسرار تجـاري قلمـداد   ها  آن شود کهموجب نمی، شود که این اطالعات اسرار تجاري است

اي رفتار کند کـه تمـایلش را بـراي    گونه بلکه یک دارنده راز تجاري باید به صورت ایجابی به، شوند
دگـاه از اسـرار   ) در واقـع دا 31: 1384، مهدي، (هداوند. داشتن اطالعات به اثبات رساندمحرمانه نگه

                                                           
1. Independent Economic Value 
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کند و عمل مالک راز بـر  حمایت نمی، کوتاهی کرده باشدها  آن تجاري که دارنده آن در نگهداري از
باتوجه به تعـاریف ارائـه   . مؤثر است، باشدچه چیزي تحت پوشش می که اینتصمیم دادگاه در تلقی 

نسـبتاً کامـل از اسـرار     تعریف ذیل را به عنوان تعریفی، شده و همچنین تحلیل عناصر اسرار تجاري
هر نوع اطالعات که داراي ارزش اقتصادي مستقل یا بالفعـل یـا   «: اندتجاري به شرح زیر ارائه کرده

باشد و بـه سـادگی و از طـرق قـانونی قابـل      عموماً ناشناخته می که آنبه سبب ، ارزش رقابتی است
ترتیـب داده  هـا   آن براي حفظ محرمـانگی تدابیر متعارفی را ، دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی

  ) 54: 1388، ابراهیم، (رهبري. است
  

  مصادیق اسرار تجاري :بند دوم
که دامنه اسرار تجاري نامحدود است، اما در این قسمت به برخی مصادیق اسرار تجاري  با وجود این
شود. نمونه معروف اسرار تجاري فرمول کوکاکوال است که در گـاو صـندوق یـک بانـک     اشاره می

شـود و فقـط دو نفـر از    مدیره شرکت کوکاکوال باز میصالحدید هیأت شود و فقط با  نگهداري می
شـود.  ها براي عموم افشا نمـی  کارکنان کوکاکوال همزمان از این فرمول اطالع دارند که هویت آن

)Richard, Stim, & Fishman, Stephen, op. cit, p. 1/2(   ـ ي بـالقوه اسـرار   هـا  هبرخـی از نمون
ي ها هشیو، 1فنون تولید ، ي تولیدها هشیو، اختراع جدیدي که هنوز به ثبت نرسیده است: از تجاري عبارتند
. بازاریابیهاي دیگر و تحقیقات منعقده با اشخاص و شرکت» قراردادهاي تجاري«جزئیات ، انجام تجارت

اسـت و طبیعتـاً یکـی از    ) (know howدانش فنـی ، ین مصداق اسرار تجاريتر مهماما شاید بتوان گفت 
دانش فنی(به عنوان یکی از اسرار تجاري) عبارت است . باشدموضوعات مورد حمایت قرارداد رازداري می

اختراع تحصیل نشده و به  مجموعه اطالعات کاربردي حاصل از تجربه و آزمایش که براي آن گواهی: از
در واقع هر نوع دانش در ارتباط با چگـونگی  . صورت محرمانه و با مشخصات دقیق در اختیار دارنده است

دانـش  ، اي خاص که در جهت انجام بهینه امري به کار آیـد انجام دادن عملی یا داشتن مهارت در زمینه
لیسانس یا انتقال تکنولـوژي  ، اردادهاي فروشدانش فنی ممکن است به واسطه قر. گرددفنی قلمداد می

مدعی دانش فنی ابتدا . دانش فنی بر خالف حق اختراع فاقد گواهینامه و حق انحصاري است. منتقل شود
باید تعلق انحصاري آن را به نام خود ثابت کند تا بتواند مانع استفاده دیگران از آن شود و به همین دلیل 

. نش فنی بر الزامات قراردادي و قراردادهاي محرمانـه تأکیـد شـده اسـت    براي حفظ خاصیت محرمانه دا
)در حقوق ایران دانش فنی به عنوان مصداق حقوق مالکیت فکري در قـانون  24: 1390، احمد، (شهنیائی

اي تعبیـر  در قـوانین پراکنـده   بینی قرار نگرفته است و تنهـا هاي صنعتی مورد پیش ثبت اختراعات و طرح
بنـد د  ، مثالً با توجه به تالش کشور به جذب دانش فنی جدیـد . رد استفاده قرار گرفته استدانش فنی مو

قـانون   19همچنـین مـاده    2»1381گذاري خارجی مصـوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه«ماده یک 
مقرر شده است که از نظر  16/5/1386هاي اقتصادي (اکوتا) مصوبنامه تجاري سازمان همکاريموافقت

، عالئـم جغرافیـایی  ، نامه حمایت از مقوله مالیکت معنـوي بـه ویـژه شـامل عالئـم تجـاري      این موافقت
                                                           

1. Production technique 
و شـامل مـوارد ذیـل     شـود گذار خارجی به کشور وارد میانواع سرمایه نقدي یا غیر نقدي که توسط سرمایه-. سرمایه خارجی2

  ». حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاري و خدمات تخصصی -د«... گردد:  می
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ماده  1همچنین در جزء ت بند . باشداطالعات و دانش فنی افشا نشده می، حق اختراع، هاي صنعتی طرح
ی ایـران و  گذاري بـین دولـت جمهـوري اسـالم    نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهقانون موافقت«1

که حقوق مالکیت معنوي و صنعتی به عنوان سرمایه و از قبیل حـق  ، 18/1/1388مصوب » دولت اریتره
دانـش فنـی و حسـن    ، عالئم و اسامی تجاري، ي صنعتیها هها یا نمونطرح، وريي بهرهها هنمون، اختراع

  )225: پیشین، احمد، (شهنیائی. شهرت تجاري عنوان شده است
  

  اسرار تجاري در حقوق ایرانبند سوم: 
دهـد  هـا نشـان مـی   در حقوق ایران مفهوم اسرار تجاري کمتر شناخته شده است. تا آنجا که بررسـی 

مصـوب  » اساسنامه شـرکت ملـی نفـت ایـران    «کند ترین سندي که اشاره به اسرار تجاري می قدیمی
دسـت آوردن اسـرار و    بـه «آن، شـرکت ملـی نفـت ایـران را در      4است که بند نهم ماده  5/9/1331

هاي دو  نامهمجاز دانسته است. در موافقت» اطالعات محرمانه، از طریق خریداري یا طرق قانونی دیگر
نامـه میـان دولـت ایـران و     موافقت«قانون  15جانبه نیز به اسرار تجاري اشاره شده است. مانند ماده 

 25، بند ج ماده 22/9/1383مصوب  1»اتریش، در مورد کمک و همکاري دو جانبه در مسائل گمرکی
نامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري تونس، به منظـور اجتنـاب از   موافقت«قانون

قـانون بـازار   « 1از ماده  32و بند  5/8/1383، مصوب 2»اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد
یف اطالعات نهانی که قلمرویی محدود و به تعر 1384مصوب » اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران

نزدیک به اسرار تجاري دارد، پرداخته است. البته نقطه امید بخش آن است کـه قانونگـذار ایرانـی در    
در فصل دوم از مبحث دوم خود به تعریف و حمایت از اسـرار   1382قانون تجارت الکترونیک مصوب 

اسرار تجاري الکترونیکـی،  «دارد: قانون بیان می این 65تجاري در دنیاي مجازي پرداخته است. ماده 
هـا و  هـا، ابـزار و تکنیـک    افزارهـا، برنامـه  ها، الگوها، نرمداده پیامی است که شامل اطالعات، فرمول

هـا و فراگردهـا،    هاي انجـام تجـارت و دادوسـتد، فنـون، نقشـه     فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش
هاست که به طور مستقل داراي ارزش  هاي تجاري و امثال این رحاطالعات مالی، فهرست مشتریان، ط

هـا   اي براي حفظ و حراست از آنهاي معقوالنهاقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالش
شـود، قانونگـذار در تعریـف اسـرار تجـاري، معیارهـا و       طور که مالحظه مـی  همان» انجام شده است.
الکترونیکی نیز با تعریف یـاد  ا راعایت کرده است و تعریف اسرار تجاري غیرالمللی ر استانداردهاي بین

شده تفاوت چندانی ندارد. تنها تفاوت مشخص و بارزي را کـه بـین اسـرار تجـاري و اسـرار تجـاري       
باشد که اولی در فضاي حقیقی و توان برشمرد، حوزه طرح و عمل و کاربرد این دو میالکترونیکی می
واقعی کاربرد دارد. این قانون اگرچه گام مهم و مـؤثري در بهبـود   فضاي مجازي و غیردومی در یک 

هـا و  نواقص است، اما هرگز جاي خالی عدم حمایت از سرّ تجاري تـاجر در دنیـاي واقعـی و کاسـتی    
بودن افشاي اسرار این قانون به عنوان عنصر قانونی، به جرم 64باشد. همچنین ماده هاي آن نمینقص

                                                           
درخواسـت ... باعـث افشـاي اسـرار صـنعتی، تجـاري، یـا        شونده، معتقد است اجراي . در مواردي که طرف متعاهد در خواست1

  تواند از ارائه کمک خودداري کند. باشد یا مغایر قوانین ملی آن است، میاي کشور می حرفه
. هرگونه اطالعات افشاء شده براي عموم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهـادار، معـامالت یـا ناشـر آن مربـوط      2

  گذارد. شود، تأثیر میرت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران بر معامله اوراق بهادار مربوط میشود و در صو می
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ي فوق آن ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده 75اري در محیط الکترونیکی پرداخته است و ماده تج
  را مقرر کرده است. 

  
  گفتار دوم: تعریف قرارداد رازداري

قـرارداد  . آزادي اطالعات براي توانایی طرفین بـه انجـام معاملـه الزم اسـت    ، در عرصه مبادالت تجاري
قرارداد رازداري با عناوین مشابه . کندیک چارچوب حقوقی براي این تبادل اطالعات فراهم می 1رازداري

اگر چـه ایـن عنـاوین    . شودنیز شناخته می 2»قرارداد محرمانگی«یا » قرارداد عدم افشا«دیگري از قبیل 
ذکور به دنبال هدف و هر دو عنوان م، بیانگر مفهوم و معنایی واحد است و تفاوتی چندان با یکدیگر ندارند
هریک در ، اما در عمل و هنگام استفاده. نتیجه واحد هستند که همان بقاي محرمانگی اسرار تجاري است

در جایی است که محرمانه  به عنوان مثال استفاده از قرارداد محرمانگی. شوندشرایط متفاوتی استفاده می
. باشددر قراردادهاي استخدام و مسائل شخصی می بودن مسائل از درجه باالیی برخوردار باشد که بیشتر

 ها هموارد استفاده قرارداد رازداري بیشتر در هنگام ارتباط با اشخاص ثالث و همچنین در زمان شروع پروژ
-کنندگان ملزومات و سرمایهتهیه، خریداران، اشخاص ثالث بسته به مورد ممکن است فروشندگان. است

توان مقصود از توافق عـدم  در تعریفی دیگر می. آتی بدان پرداخته شده استگذاران باشند که در مباحث 
کند تا اطالعـات معینـی را   قراردادي دانست که به موجب آن یک طرف در برابر دیگري تعهد می افشا را

 شـود کـه  این قرارداد زمانی استفاده می. خودداري نمایدها  آن محرمانه نگاه داشته و از استفاده یا افشاي
افشـا کنـد و   » گیرنـده «اش را براي طرف دیگر تمایل دارد اطالعات محرمانه» کنندهافشا«یک شخص 

خالف تعهدات قراردادي از گردد که این اطالعات را به دیگران فاش نکند و برگیرنده در مقابل متعهد می
  . آن استفاده نکند

  
  سازوکار حمایت از اسرار تجاري: مبحث دوم
هـا   آن تجاري به معنی تعیین ضوابط دقیـق علمـی بـراي حفـظ و جلـوگیري از افشـاي       حمایت از اسرار

  . قراردادي باشدتواند قرارداد یا رابطه غیرمبناي تعهد به حفظ اطالعات محرمانه در مواردي می. باشد می
  

  گفتار اول: مبناي قانونی
رابطه قراردادي وجـود  ، اطالعاتکننده در مواردي که میان صاحب اطالعات و مخاطب به عنوان دریافت

، )Cornish. WR,1999: P. 315طرفین به حکم قانون یا اوضاع و احوال ملزم به رازداري هستند(، ندارد
از سوي » ضمنی«زیرا در این موارد یک تعهد جهت حفظ مسائل محرمانه وجود دارد که این امر به طور 

، ال و از جملـه انگلسـتان  ر حقوق کشـورهاي کـامن  تعهد به حفظ اسرار تجاري د. قانون معین شده است
» obligation of confidence«آمـده اسـت کـه برگـردان عبـارت      » تعهـد بـه رازداري  «تحت عنوان 

ال در ارتباط با حمایت از اسرار تجاري از تئوري رابطه امانی که بر مبنـاي قواعـد   اغلب در کامن. باشد می
اي است مبتنی بر اعتمـاد کـه طـی آن     رابطه، د از روابط امانیمقصو. شودگیري میتصمیم، انصاف است

                                                           
1. Non-Disclosure agreement(NDA) 
2. Confidentiality Agreement(CA) 
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یک طرف باید در تعامالت خود با طرف مقابل که به وي اطمینان نموده است، با نهایـت وفـاداري و   
اي نوعی تعهد بـه حفـظ    ) در بسیاري از روابط حرفه141مراقبت عمل کند. (رهبري، ابراهیم، پیشین: 

به صورت ضمنی مورد توافق طرفین است. رابطـه بـین متصـدي بانـک و     اسرار تجاري وجود دارد و 
حساب و مشاوران امالك و مراجعین از مشتریان، کارفرما و کارگران، وکیل و موکل، حسابدار و صاحب

اند. در حقوق ایران گاه رازداري به عنوان یک تکلیف قانونی بر نمونه روابط مبتنی بر اعتماد تلقی شده
ماده  2شود. براي مثال مطابق بند اطالعات محرمانه تجاري سر وکار دارند تحمیل می اشخاصی که با

اعضاي شوراي رقابت، هیأت تجدیدنظر و «قانون اساسی  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 68
ها مشغول به کار بوده اسـت،  همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبالً در این سمت

ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از ها، شرکت العات داخلی بنگاهنباید اط
» اند را فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.ها اطالع یافته آن

نیـز   1384مصوب » بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران«قانون  64ماده  1همچنین مطابق بند 
افشا، انتشار یا استفاده از اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار از سوي اشخاصی که حسب وظیفـه،  

هاي قانون ثبت اختراعات، طرح« 61شود. ماده ها قرارگرفته، جرم محسوب می اطالعات در اختیار آن
که در دعواي مدنی راجع بـه   نیز دادگاه را مکلف نموده است 1386مصوب » صنعتی و عالئم تجاري

نقض حقوق مالک اختراع براي حفظ محرمانگی اسرار تولیدي و تجاري ترتیبی ارائه دهد و این تعهد 
قـانون توسـعه    16مـاده   2در اقدامی تازه نیـز، تبصـره    1باشد. به رازداري در اینجا ناشی از قانون می

هاي کلی اصل چهل و چهارم مصـوب  سیاستابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي 
شـود و در صـورت افشـاي آن، سـازمان     اسرار تجاري محرمانه تلقی مـی « :اعالم داشته 25/9/1388

دهنده اسـناد و مـدارك و    (سازمان بورس و اوراق بهادار) مسئول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه
جاري توسط سازمان در غیر موارد قانونی صـورت  که افشاي اسرار ت باشد؛ مشروط بر ایناطالعات می
  »گرفته باشد.

  
  گفتار دوم: مبناي قراردادي

ی در مواردي که یک ؛ باشدتئوري رابطه امانی به طور جامع پاسخگوي نیازهاي جامعه امروز نمی زیرا حتّ
محرمانه نیازمنـد  ماهیت تعهدات طرفین و اطالعات ، قلمرو تعهد، تعهد ضمنی رازداري وجود داشته باشد

لذا بهترین راهکار براي برقراري یک رابطه محکم و قابـل اطمینـان در   ، باشدتعریف و تعیین قضایی می
یک . کنندگان اطالعات استجهت حفظ حقوق مالکان اسرار تجاري انعقاد قراردادهاي رازداري با دریافت

با تشریح جزئیات آنچـه   4کنندهزیرا افشا؛ ارداهمیت د 3و هم گیرنده 2کنندهقرارداد رازداري هم براي افشا
                                                           

دستیابی به یک فرآورده باشد، در دعواي مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند «... . 61. ماده 1
که فرآورده از طریق فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعـوي نقـض    در صورت وجود شرایط زیر مسئولیت اثبات این

حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارك، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم 
 »لیدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت ... افشاي اسرار تو

  گویند. می» کنندهافشا« . به مالک اسرار تجاري یا کسی که اسرار تجاري در اختیار یا تصرف وي است 2
  گویند.  می »گیرنده«بایست محرم این اطالعات باشد شود و به عبارت دیگر می . به کسی که اطالعات براي وي افشا می3

4. Disclosure 
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طـور گیرنـده    چه زمانی مسئول خواهد شد و همین در 1تواند بفهمد که گیرندهمی، شودمحرمانه تلقی می
دقیقـاً چـه اطالعـاتی را بایـد      کـه  اینگردد و اطالعات هم از این لحاظ که حدود تعهداتش مشخص می

اي اغلب موارد مفـاد شـروط ضـمن قـرارداد و لـوازم قـانونی رابطـه       . سود خواهد برد، محرمانه نگه دارد
زیرا در صورت وجود ؛ با این وجود تحقق قرارداد در بسیاري موارد مؤثرتر است. غیرقراردادي یکسان است

نیز بر همین اساس تصمیم  ها هشود و دادگاتعهدات صرفاً بر اساس قرارداد تحلیل می، قرارداد بین طرفین
) در حالی که در صورت عدم وجود قراردادي مبنی بر حفظ اسـرار و  34: 1391، پائول، (استنلی .گیرندمی

صـاحب  ، در دادگاه اختالف و دعوایی با موضوع افشاي این اسرار مطرح باشد چه چناناطالعات محرمانه 
ي بودن اطالعات. 1: اسرار باید دو امر را به اثبات برساند این اطالعات از طرق دستیابی خوانده به  .2، سرّ
نیاز از اثبات ایـن دو  اما در صورت وجود چنین قراردادي خواهان بی. نامشروع و با توسل به ابزار غیرمجاز

مبین سـرّ بـودن اطالعـات و نقـض آن نیـز یـک اقـدام        ، چرا که صرف انعقاد قرارداد رازداري، امر است
  . شودنامشروع محسوب می

  
  رازداري در حفاظت از اسرار تجارينقش قرارداد : مبحث سوم

یکی از معیارهاي تشخیص اسرار تجاري اقدامات ، ذکر شد طور که در مبحث شناخت اسرار تجاري همان
حفاظتی و تمهیدات الزم دارنده سرّ است تا این اطالعات محرمانه باقی مانده و ارزش اقتصادي و تجاري 

باشد که انواع مختلف اسرارتجاري انعقاد قرارداد رازدري می، یکی از این راهکارها. خود را نیز حفظ نماید
هـاي   موقعیـت  قـرارداد رازداري در . تـوان مـورد حمایـت قـرارداد    را با توسل به انعقاد این نوع قرارداد می

در برخی از موارد نیز حفظ و عدم افشاي اطالعـات محرمانـه و اسـرار تجـاري     . شودمختلفی استفاده می
باشد و به تحت عنوان تعهد رازداري یا وظیفه رازداري در قالب قراردادهاي اصلی می حاصل درج شرطی

نماید و از قواعد شروط ضمن عقد و آثار و نتایج ناشـی از آن  رخ می» شرط ضمن عقد«عبارتی در قالب 
داري درآن یی از قراردادهایی که مستقالً یا به صورت شرط رازها هدر ذیل به برخی از نمون. کندپیروي می
  . پردازیممی، شودگنجانده می

  
  گفتار اول: مرحله قبل از انعقاد قرارداد انتقال اسرار تجاري

در مرحله قبل از انعقاد قرارداد و به هنگام مذاکرات، اگرچه هنوز قراردادي منعقـد نشـده، ولـی    
این مرحله هـر  کنندگان رد و بدل شود. در ممکن است اطالعات محرمانه متعددي میان مذاکره

کنندگان اطالعات متعدد و متنوعی را در خصوص پروژه موضوع قرارداد در اختیار یک از مذاکره
بینی شود تـا ایـن   دهد. بر این اساس الزم است در مذاکرات، ساز و کاري پیشدیگري قرار می

ات مقـدماتی  کنندگان به ویژه رقبا قـرار نگیـرد. مـذاکر   استفاده دیگر مذاکرهاطالعات مورد سوء
ممکن است درباره فروش اسرار تجاري، لیسانس یا انتقال آن، قرارداد استخدام و انواع دیگري از 

شـود، لـذا در جریـان    ها اطالعات محرمانه رد و بـدل مـی   هایی باشد که به ناچار در آنموقعیت
متقاضـی بـر    مذاکرات مقدماتی دارندگان تکنولوژي همواره خواستار آن هستند تا از اراده جدي

ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی و همچنین تقید وي به حفـظ اسـراري کـه بـدان دسـت      
                                                           

1. Recipient 
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نامه کنندگان معموالً اقدام به انعقاد موافقتیابد، اطمینان حاصل نمایند. در این مرحله مذاکره می
کننـدگان ملـزم   کنند. بر این اساس هر یک از مـذاکره می 2یا قرارداد تبادل اطالعات 1رازداري، 

شوند، اوالً اطالعات یاد شده در قرارداد را محرمانه نگه داشته و از افشـاي آن بـه اشـخاص    می
ً در راستاي هدف تعیین شده در قـرارداد، مـورد    ً این اطالعات را صرفا ثالث خودداري کنند، ثانیا

اطالعات، ضرورت دارد  استفاده از اینگونه سوء استفاده قرار دهند. به منظور اجتناب از ریسک هر
نامه که اطالعات مزبور در آخرین مرحله مذاکرات که طرفین تا حد زیادي در آن به انعقاد موافقت

  اصلی اطمینان دارند، افشا یا مبادله شود. 
 

  گفتار دوم: روابط استخدامی
ي فزاینـده  ها هدغدغ امروزه یکی از. قرارداد رازداري بیشترین کاربرد را در حیطه مناسبات استخدامی دارد

ي مختلـف  هـا  ههاي صـورت گرفتـه در عرصـ   گذاريحفاظت از منافع خود نسبت به سرمایه ،کارفرمایان
کارفرمایـان  . تجاري به ویژه ارتقاي فنی مستخدمینی است که از اسرار تجـاري کارفرمـا مطلـع هسـتند    

حاضـر  ، ه اطالعات محرمانـه همواره بیم آن دارند که مستخدم پس از کسب دانش و مهارت و دستیابی ب
. گذاري تجارتی مستقل را در سر بپروراننـد هاي رقبا شده و یا پایهبه ادامه همکاري نبوده و جذب فعالیت

شود در مواردي در روابط استخدامی که کارفرما قصد افشاي اسرار تجاري بـراي  چنین پیامدي منجر می
دهد کـه  رکت اجازه بازدید از قسمتی از محل کار را میکارمندان شرکتش را دارد یا به افرادي خارج از ش

اطالعات محرمانه در آنجا در دسترس هستند یا هنگام مصاحبه با کارمندي که قصد اسـتخدام وي را در  
ایـن  . اي مؤثر در جهت مخـاطرات مـذکور اسـتفاده نمایـد    از قرارداد رازداري به عنوان حربه، شرکت دارد

در . منعقـد گـردد  ، ستخدام کارمندي که به اطالعات حساس شرکت دسترسـی داد قراردادها باید در آغاز ا
باشد که کارمند اسرار اظهار صریح این مطلب ، شود هدف عمدهقرارداد رازداري که با کارمندان منعقد می

 تجاري شرکتی که در آن مستخدم است را بدون اجازه کارفرمایش افشا نکند و انعقاد قرارداد رازداري قبل
. دهـد هشدارهاي جدي در خصـوص رازداري مـی  ، از شروع به کار کارمندي که تازه استخدام شده است

)Ford, Karen E, Notestin,Kerry E, 2000: P. 348 ( اگرچه در یک شرکت تمام کارکنان متعهد به
سـروکار  اما در مورد کارکنانی که به طور مستقیم با این اطالعـات  ، عدم افشاي اطالعات حساس هستند

  . ضرورت خاص دارد، وجود توافق، دارند
  

  گفتار سوم: انتقال اسرار تجاري
در . باشـد یکی دیگر از کارکردهاي قرارداد رازداري در قراردادهاي فروش یا واگذاري اسـرار تجـاري مـی   

سرار فاش شـود  گیرنده این احتمال که اتفاقاً یا عمداً ادهنده به انتقالهنگام انتقال اسرار تجاري از انتقال
به همین دلیل عموماً از شروط مختلفی در قراردادهاي انتقال . دهنده استهاي مهم انتقال یکی از نگرانی

دانش فنی و سایر اسرار تجاري براي جلوگیري از افشـاي غیرقـانونی آن بـه اشـخاص فاقـد صـالحیت       
  . شوداستفاده می

                                                           
1. Confidentiality Agreement 
2. Exchange Information Agreement 
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  بند اول: قرارداد لیسانس
مطابق این قرارداد دارنده دانـش فنـی و   . دانش فنی انعقاد قرارداد لیسانس است ي انتقالها هیکی از شیو

دهد در مدت مشخص و در یک قلمرو معین تمام اجازه می 3به گیرنده 2، در قبال اخذ حق امتیاز 1فناوري
، ديمهـ ، (انصـاري . برداري قرار دهدیا بخشی از دانش فنی یا اسرار تجاري موضوع قرارداد را مورد بهره

در . شـود شده عقد لیسانس بـه گواهینامـه اختـراع مربـوط مـی     ) شکل بسیار قدیمی و شناخته83: 1384
گیرنده منتقل شود تا وي توانایی استفاده بهینه از دانش فنی باید به لیسانس، قراردادهاي لیسانس اختراع

ي که اینبا توجه به . موضوع قرارداد را بیابد : بودن آن است(همانمالیت اسرار تجاري و دانش فنی به سرّ
، دهند) بنابراین طرفین در قراردادهاي انتقال دانش فنی بخشی را تحت عنوان رازداري اختصاص می104

دانش فنی ارزش خود را از دست خواهد ، زیرا در صورت افشا؛ تا بدین وسیله از افشاي آن جلوگیري شود
افشاي آن به دانش عمومی تبدیل شده و قابل دسترسـی بـراي همـه بـوده و در نتیجـه      داد و با یک بار 

) خطـر دیگـر بـراي    84: 1383، فـروزان ، (بروجنـی . رودتوجیه ادامـه پرداخـت حـق امتیـاز از بـین مـی      
گیرنـده اسـت و معمـوالً    نفع یا کارکنـان لیسـانس   دهنده افشاي اطالعات محرمانه به وسیله ذي لیسانس
ي دسترسی دارندگیلیسانس   . قرارداد رازداري امضا کند، رنده باید با تمام کارکنانی که به اطالعات سرّ

  
  4بند دوم: جوینت ونچر

) است که به صورت همکـاري و قـرارداد مشـترك بـین     JVهاي انتقال تکنولوژي، جوینت ونچر( از جمله روش
اي حقوقی اسـت کـه بـه    جوینت ونچر رابطهگردد. شرکت محلی در کشور میزبان و طرف خارجی آن منعقد می

موجب آن، دو شخص یا بیشتر براي انجام فعالیت مشترك تجاري خاص با هدف تحصیل سـود و بـا پـذیرش    
نماینـد. ایجـاد   گذاري مشترك مـی هاي یکدیگر مبادرت به سرمایه هاي احتمالی آن، با استفاده از توانایی ریسک

اي براي توسعه صنایع جدید، احیاي صنایع موجـود، رشـد یـا ارتقـاي      زایندهتواند به طور فمی )Jvجوینت ونچر (
هاي صنعتی مفید واقع شوند. جوینت ونچرها از دیدگاه تجاري و به لحاظ هـدف تشـکیل،   مزیت رقابتی شرکت

باشد که به منظور تلفیق دانش فنی مخـتص  اقسام متعددي دارند که از جمله جوینت ونچر تحقیق و توسعه می
گـذاري  نامـه سـرمایه  شود. در توافـق هاي جدید منعقد میضا براي توسعه و پیشرفت در تولید و ایجاد فرصتاع

باشـند. در عمـل، فراینـد    نامه طرفین متعهد به حفظ اسرار جوینت ونچر مـی مشترك یا در جریان امضاي توافق
  شود.  اطالعات آغاز مینامه رازداري یا عدم افشاي انعقاد این قراردادها با امضاي موافقت

در قراردادهاي واگذاري تجارت نیز فروشنده ناگزیر است تا اطالعاتی را در مورد وضعیت بنگاه تجاري خود 
به خریدار بالقوه بدهد تا وي را قادر به اتخاذ تصمیمی صحیح درباره انجام معامله گردانـد. بـر ایـن اسـاس الزم     

سـاختن اسـرار ننماینـد.    ها گذاشته شود تا مبادرت به علنی به عهده آناست به نحوي، تعهدي مبنی بر رازپوشی 
)در قراردادهـاي  Stim, Richard, 2010, pp: 359-40گـردد( این مهم با توسل به قرارداد رازداري، محقق مـی 

  معمول است.  » حفظ اسرار«انتقال تکنولوژي و فناوري شرط درج 

                                                           
1. Licensure 
2. Royalty 
3. Licensee 
4. Joint Venture 
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  بند سوم: فرانشیز
اي از به موجب قرارداد فرانشیز بسته. گیرداز طریق قرارداد فرانشیز صورت می گاه واگذاري اسرار تجاري

وي اجازه اسـتفاده از اجـزاء حقـوق     ،شود و بر اساس آنهاي فکري به گیرنده فرانشیز منتقل میمالکیت
هاي کلی انجام تجارت و همچنـین عالئـم تجـاري و    هاي فکري از جمله اسرار تجاري یا روشمالکیت
، یابد کـه اصـول حـاکم بـر آن    دهنده را براي تولید محصوالت یا ارائه خدمات میتجاري فرانشیز شهرت

) در قرارداد فرانشیز در طول مـدت  154: پیشین، ابراهیم، (رهبري. شباهت زیادي با قرارداد لیسانس دارد
دهد و به منظور رنده قرار میگیو فنون محرمانه را در اختیار فرانشیز ها هشیو ،قرارداد معموالً صاحب امتیاز

را در قـرارداد منـدرج    1مانـدن اطالعـات  حمایت از اسرار تجاري و دانش فنی شروطی متضمن محرمانـه 
گیرنده مکلف است فقط در چارچوب موضـوع قـرارداد و در راسـتاي    فرانشیز، به موجب این شرط. کند می
استفاده نماید و تمـام مسـاعی خـود را در راسـتاي     برداري از سیستم فرانشیز از دانش فنی و تجربی بهره

) ایـن تعهـد در   6: 1390، ربیعا، (اسکینی. مصون ماندن این اطالعات از تعدي اشخاص ثالث به کار ببرد
اي وقت دهنده هر امتیاز. گیرنده استدهنده و هم به سود امتیازهم به سود امتیاز، بودنمورد حفظ محرمانه

دادن از دانـش  ي سیستم فرانشیز نموده است کـه بایـد در زمـان اطـالع    توسعه و انرژي زیادي را صرف
پـس متعاقبـاً   . گیرنده توصیف شـود در سطح گسترده و به صورت جزئی براي امتیاز، تجربی و فوت و فن

بودن آن دهنده الزم و ضروري است که محرمانهبراي حفظ چنین اسرار تجاري ارزشمند منسوب به امتیاز
  . گیرنده به خوبی محافظت شودجه قرار گیرد و توسط امتیازمورد تو

  
   گیرينتیجه

کـه داراي اسـرار تجـاري فـراوان      یها و اشخاصـ متأسفانه در سیستم حقوقی ایران به رغم وجود شرکت
آیـد و بـه وفـور شـاهد     مقررات خاصی جهت حمایت از دارندگان اسرار تجاري به عمـل نمـی  ، باشند می

اگرچه تعهد به رازپوشی محـدود بـه مـوارد قـراردادي     . دارندگان اسرار تجاري هستیم شدن حقوقپایمال
در بعضی موارد ایـن التـزام بـدون وجـود رابطـه قـراردادي معطـوف        ، طور که گفته شد شود و هماننمی

هاي مـؤثري در خصـوص   تواند حمایتلیکن توسل به این قواعد عام به هیچ وجه نمی، شوداشخاص می
کنند و  می لذا قراردادهاي رازداري نقش مؤثري در حمایت از اسرار تجاري ایفا. اري به عمل آورداسرار تج

زیـرا بـه دارنـده راز    ، آورنـد  می پذیر حقوقی براي محافظت از اسرار تجاري فراهمیک ساز و کار انعطاف
با ابهامات جدي مواجه  دهند تا برخالف قواعد حمایتی که به ویژه در حقوق ایرانتجاري این اجازه را می

برخـوردار شـود و   ، جانبه که خود حدود و قواعـد آن را تبیـین کـرده اسـت    از حمایتی شفاف و همه، است
به صاحب اطالعات کمک شایانی در اثبات ادعـاي خـویش و مطالبـه حقـوق     ، نقض تعهد شود چه چنان

بـه بسـیاري از منازعـات و    ، بـه رازداري کند و با تعیین و تبیین گستره اسرار تجاري و التزام قانونیش می
. نباید مورد غفلت واقع شـود  بنابراین اهمیت این دسته از قراردادها. دهدمناقشات در این حیطه پایان می

اهمیت این دسته از قراردادها در خصوص حمایت از اسرار تجاري اقتضاي آن را دارد که قانونگذار عالوه 
  . تعریف و آثار این قرارداد نیز توجه نمایند، به شناسایی، کیت فکريبر اهتمام به ارتقاي جایگاه مال

  
                                                           

1. Confidentiality provision or non-disclosure clause 
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  1n حسین جیوار 
  
  

  طرف تنظیم شده باشد، صحیح است؟ در قراردادهایی که متن آن قبالً و توسط یک قرارداد الحاقیآیا عنوان 
به نوعی از قرارداد گفته شـده اسـت کـه مـتن آن قـبالً       »قرارداد الحاقی«در برخی کتب حقوقی اصطالح 

توسط یک طرف تنظیم شده است و اساتید بزرگی ازجمله زنده یاد دکتـر کاتوزیـان نیـز نـه تنهـا متعـرض آن       
ت ابـراز  أاین پذیرش ضمنی یا قطعی از سوي استاد کاتوزیان جـر . انداند که با نوعی مسامحه آن را پذیرفته نشده

اما چون سیره آن بزرگـوار ایجـاد فضـاي    ، بردخوان کم بضاعتی چون نگارنده تحلیل میاز حقوقنظر مخالف را 
دهد تـا بحثـی را در   این رو، نگارنده به خود اجازه می از، دست اندرکاران حقوق بود نظر براي دانشجویان واظهار

  باب این نوع قرارداد مطرح کند تا شاید به تعمیق مطلب بینجامد.  
پیش از هر عقد مرسوم است که دو طرف آزادانه درباره حقوق «... اند: گونه که استاد کاتوزیان فرموده همان

ق.  339و تعهدات خود به گفتگو پردازند و پس از رسیدن به توافق آن را با ایجاب و قبـول واقـع سـازند. (مـاده     
  ان برخوردار باشند. هاي خود از شرایط یکسمدنی) ولی کمتر موردي است که آنان در گفتگو

هاي ناشی از اوضـاع اقتصـادي و اجتمـاعی و خـانوادگی اسـتقالل و آزادي اشـخاص را محـدود         ضرورت
  شود.  توان گفت تمام قراردادها کم و بیش در اثر اضطرار واقع میسازد. چندان که می می

گیرد و معامله ناشی از اضطرار ه میگونه موارد نادید عیب رضا را در این، قانونگذار نیز با توجه به این حقیقت
  ق. مدنی) 206داند. (ماده را نافذ می

شـود و طـرف   کلی از یک طـرف گرفتـه مـی   ه ها اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد باي پیمانولی در پاره
  کند.  میمعین  دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را

آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع بـه  کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از 
الحـاقی یـا   مستقل تنظیم کرده است. به همین جهت هم این گروه از قراردادها را  طرحی بپیوندد که او به طور

  نامند.  می انضمامی
باشـد کـه در   رود که ایجاب از طرف کسانی کار میه بیشتر در جایی ب عقود الحاقیباید افزود که اصطالح 

طور معمـول  ه حکم قانون استفاده از حق یا کاالیی را در انحصار خود دارند. طرف این قراردادها نیز ب عمل یا به
هاي طرف قبـول را تـا جـایی    کاهد و مسئولیتکننده میشخص معینی نیست و شرایط عقد از تعهدات پیشنهاد

                                                           
n وکیل بازنشسته، کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  
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هم بیشتر در مـوارد خـدماتی اسـت کـه عمـوم       د الحاقیقرارداکند. موضوع تشدید می، دهدکه قانون اجازه می
  1».آید ... سسه معینی بر میؤمردم به آن نیازمندند و انجامش فقط از عهده شخص یا م

 براي انواعی از قرارداد از این جا ناشی شده است کـه غالبـاً   قرارداد الحاقیمسامحه در قبول یا به کار بردن 
شود که عنـوان  ولی این نقیصه باعث نمی، مورد بحث مفقود یا مخدوش استهاي و رضا در قرارداد عنصر قصد

گیرد که قراردادي موجودیت داشته باشـد و ثـالثی بـه    زمانی صورت می الحاقزیرا ؛ پذیرفته شود قرارداد الحاقی
آن بپیوندد یا بین طرفین اولیه شرایطی از قراردادي موجود تغییر یابد و بـه تبـع آن شـرحی بـراي قصـد بعـدي       

  طرفین بیان و به توافق قبلی الحاق یا منضم گردد.  
امـا در  ، معنایی فراتر از عقد داشته باشـد  تواندمی، شودقانون مدنی از آن یاد می 10واژه قرارداد که در ماده 
 183تعریـف مـاده   ، عقـد را دارد از اگر بپذیریم که قرارداد معنایی اعم  ه نشده است وائقوانین تعریفی براي آن ار

 قانون مدنی نسبت به آن صادق است:  
نماینـد و مـورد    تعهد بـر امـري   مقابل یک یا چند نفر دیگر که یک یا چند نفر در این عقد عبارت است از«
   »ها باشد. قبول آن

شـود و بایـد داراي ارکـان عقـد     اي است که بین دو یا چند نفر واقع میبا این تعریف، قرارداد عقد یا معامله
  ق. مدنی عبارتند از:   190باشد که با استنباط از ماده 

  ، ها قصد طرفین و رضاي آنـ 
  ،  اهلیت طرفینـ 
  ، باشدموضوع معین که مورد معامله ـ 
  .  مشروعیت جهت معاملهـ 

براي انعقاد عقد دو امر الزم است یکی قصـد  «... در باب قصد و رضاي طرفین استاد حسن امامی معتقدند: 
یک بدون دیگري براي انعقاد عقد کافی نخواهد بـود ...  دیگري چیزي که داللت بر آن نماید ... هیچ و رضا ... و

یعنـی  ، باشد ... طرفین عقد بایـد توافـق در قصـد ... داشـته باشـند     و رضا می سند قضایی مولود اراده یعنی قصد
  2».موضوع قصد و رضاي طرفین باید امر واحد باشد ... 

را توجیـه   الحاقچون و چرا آن را بپذیرد که متنی یا شرایطی را یکی از طرفین آماده نماید و طرف دیگر بی این
زیرا هنوز قراردادي شکل نگرفته است که الحاقی صورت پذیرد، در این موارد بـا ایجـاب و قبـول طـرفین     ، کندنمی

ها و صدها بار و بیشـتر   حتی اگر ده قرارداد یا عقد جدیدي ایجاد شده است و »ولو با اضطرار یکی از طرفین«حاضر 
  خواهد بود و ربطی به موارد مشابه ندارد.  یک قراردادي مستقل  هر، ها منعقد و مبادله گردداین نوع قرارداد

در جامعـه کنـونی   «... پردازنـد:  ها مـی استاد کاتوزیان در توضیح این قرارداد ابتدا به پیدایش این نوع قرارداد
 ،شود و دو طـرف آن بـه عنـوان دو انسـان آزاد و برابـر     بسیاري از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی
کننـده تمـام شـروط و تعهـدهاي ناشـی از      یابند. پیشنهادمجال گفتگو درباره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی

طور دربست بپذیرد یا بـه راه خـود رود ... .   ه کند و طرف قبول یا باید آن را بپیمان را تهیه و به عموم عرضه می
کننده فراهم آمده است، ... بـه همـین مناسـبت    ه ایجابوسیله شود که ازپیش بهایی با شرایطی انجام می نمونه

    اند.نامیده الحاقی عقود ها رانیز جمعی از نویسندگان این پیمان
                                                           

  . 107، ص 1ج ، قراردادهاقواعد عمومی . کاتوزیان، ناصر، 1
  بعد.   صفحات و 226ص، جلد اول، حقوق مدنی. امامی، سید حسن، 2
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این نامگذاري تنها جنبه ادبی ندارد و بیشتر بدین خاطر انتخاب شده است که نشان دهد آنچـه واقـع شـده    
بودن اعمال حقوقی الحاقی  معنی و ظاهري است. عقدآن بیتنها نام عقد را بر سر خود دارد و توافق دو اراده در 

    1».از دو جهت ممکن است مورد ایراد واقع شود ... 
در ایـن نوشـتار   . مـل اسـت  أانتخاب این عنوان براي قراردادهاي با متن واحد و طرف ایجاب واحد محـل ت 

کنکـاش در   و قـرارداد الحـاقی  ورود بـه بحـث    جهتشود نارسایی آن نمایانده شود تا فتح بابی باشد سعی می
حقوق ما در موضوع تعاریف و اصطالحات ضعیف و فقیـر اسـت و    زیرا؛ تطبیق و ابداع عناوین جدید یا جایگزین

جا دارد اساتید و وکال و دانشجویان در این زمینه دست به کار شده و به نقد و بررسـی و خلـق واژه و اصـطالح    
  هاي حقوقی راه پیدا کند.   نامه ضه دارند تا با قبول عام به واژهپرداخته و به همگنان عر

  چنین معنا گردیده است:  الحاق در فرهنگ لغات، 
    »پیوستن به آخر چیزي ... رسیدگی به کسی یا چیزي«دهخدا: 
    »پیوستن، رسیدن به کسی یا چیزي، پیوند دادن ... اتصال ...«معین: 

  و در بیشتر کتب لغت، معانی مشابه آمده است.  
. اي بـه آن افـزوده شـود     یـا تبصـره   گیرد که قانونی وضع شده و مادهزمانی صورت می الحاقدرقوانین هم 

  شود:  به عنوان نمونه چند مصوبه ذکر می. الحاق فرع برآنیعنی موجودیت سابق اصل است و 
قـانون   1082ون مدنی/ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده قان 1082دو تبصره به ماده  قانون الحاق .1

  :  29/4/1376مدنی مصوب 
 ... .  .2...، تبصره  .1گردد: تبصره قانون مدنی الحاق می 1082دو تبصره به شرح ذیل به ماده  .ماده واحده  
شـود. در تمـام ایـن    اشـاره مـی   ه داد که به اختصار به چند موردئتوان در این مورد اراهاي انبوهی می نمونه  

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     ، در معناي افزودن یا جرح و تعدیل حکمی که در قانون قبلی بوده الحاقموارد 
  پیوستن حکمی به حکم قبلی خواهد بود.  ، اگر به معناي پیوستن هم در نظر گرفته شودالحاق است و 

    :قانون عملیات بانکی بدون ربا) اصالحی 15تبصره به ماده (قانون الحاق دو  .2
قـانون عملیـات بـانکی     اصـالحی ) 15( ماده به) 2( و) 1( هاي تبصره عنوان زیر به هاي تبصره .ماده واحده   

) تغییـر  4) و (3هاي ( ترتیب به تبصره به ) فعلی2) و (1هاي ( تبصره  شود و اضافه می 1365بدون ربا مصوب 
  . یابد ... می

  دوتبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه:   الحاققانون  .3
) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضـی  6) و (5هاي ( دو تبصره ذیل به عنوان تبصره .ماده واحده 

  ..!یابد . ) تغییر می7) قانون مذکور به شماره (5شماره تبصره (  الحاق و 28/1/1363موقوفه مصوب 
  قانون مجازات در مبحث جعل آمده است:   523در ماده  الحاقاست تعریف دیگري از  الزم به ذکر

جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمی یا غیر رسـمی ... یـا   
  .  الحاق یا ... قلم بردن یا 

 درالحـاق  در این تعریف نیز موجودیت قبلی سند یا مدرکی فرض شده تا با افـزودن چیـزي بـه آن    
بحـث   تعریف جرم جعل آمده است کـه خـارج از   به عنوان عنصري از» قلب حقیقت«مفهوم و به منظور 

  است. 
                                                           

  . 25ص . کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، 1
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قـانون مـدنی    9مـاده  . بیشتر مورد استفاده قرارگرفته است الحاق یا الحاقیالملل اصطالح  اما در روابط بین
دارد: قـانون اساسـی مقـرر مـی     77دانـد و اصـل   المللی را در حکم قانون می هاي بین نامهها و مقاولهکنوانسیون
  . برسد مجلس شوراي اسالمیالمللی باید به تصویب  هاي بین نامهها، قراردادها و موافقت نامهها، مقاوله عهدنامه

بـا تصـویب مـاده     اسـت کـه معمـوالً    الحاق هـا ها و کنوانسیون نامهروش مجلس براي تصویب این مقاوله
  به عنوان نمونه:  . شود ملحقالمللی  اي بیننامه یا عهدنامهبه مقاوله دهد جمهوري اسالمیاي اجازه میواحده

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب): بـه   بهایران  اسالمی قانون الحاق دولت جمهوريماده واحده ( .1
 شود و اسناد مربوط را مبادله نماید.   ملحقشود به کنوانسیون تنوع زیستی ...  دولت اجازه داده می

شود به کنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریـایی   به دولت جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می: اده واحدهم .2
د و دیگر مواد، مصوب سال یک هزار و سیصد و پنجاه و یک هجري شمسی برابـر بـا   ئناشی از دفع مواد زا

شود و  ملحق) پیوست 3) ماده و (22سال یک هزار و نهصد و هفتاد و دو میالدي، مشتمل بر یک مقدمه، (
  اسناد مربوط را تسلیم نماید.  

جمهوري اسالمی ایـران  الحاق توان قوانین متعدد تصویب شده براي تجویز طور در این خصوص می همین
  ها را ارائه داد.   نامهبه مقاوله

اسـت. در ایـن    گلشـاییان  ـ  الحاقی گسدر تاریخ حقوق و علوم سیاسی ایران، قـرارداد   الحاقیهمشهورترین 
در  رداد دارسـی قراپس از الغاي  رضاشاهدر دوره مورد هم قراردادي موجود بوده که الحاقیه تنظیم گردیده است. 

منعقد شـد. شـخص    شرکت نفت ایران و انگلیسو  ایرانقراردادي بین دولت ) میالدي1933( ه. ش1312سال 
ایـران ایـن    در بریتانیـا سفیر  هورو  شرکت نفت ایران و انگلیس، رئیس جان کدمنسررضاشاه پس از مذاکره با 

نیز به اتفاق آرا آن را تصـویب   مجلس شوراي ملی. قرارداد را پذیرفت و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد
  .  کرد

در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و اسـتخراج و فـروش منـابع نفتـی     
سال تعیین  60داد. مدت قرارداد  ه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه میئایران، بدون هیچ الزامی به ارا

  . شد
 قـرارداد به عنوان ضمیمه  شرکت نفت انگلیس و ایرانو نمایندگان  ایرانبین دولت  1328تیر  26در تاریخ 

بـر اسـاس ایـن    . معـروف اسـت  » قرارداد الحاقی«یا  گلشاییانـ   قرارداد گسقراردادي امضا شد که به  1933
 .  پذیرفت تعدیالتی در مبالغ پرداختی به ایران را می موصوف شرکت نفتقرارداد 

نرسـید   مجلس شوراي ملـی این قرارداد با تالش اقلیت مجلس پانزدهم (خصوصاً حسین مکی) به تصویب 
امـا  ، این قرارداد اگرچـه عملیـاتی نشـد   . در دوره شانزدهم تصویب شد قانون ملی شدن نفت ایرانو به جاي آن 
 هاي حقوقی، مالی و سیاسی قرار گرفت.   موضوع بحث و فحص قرارداد الحاقیتحت عنوان 

این جا هم قراردادي موجود و معتبر بوده و متن یا شرایطی بـه آن افـزوده شـده اسـت. در روابـط بـین       در 
، نحوه اجـرا ، هاي ساخت و احداث در خالل اجرا تغییراتی در شرایط اشخاص حقوقی خصوصی به ویژه در قرارداد

و در صورت تعدد با ذکر شـماره   قیهالحا آید که با تنظیم متن مکمل یا متمم به عنوانتمدید مدت و ... الزم می
  شوند. دو یا ... شرایط جدید را پذیرا می، الحاقیه یک
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براي قراردادهـایی کـه آزادي اراده و قصـد در     قرارداد الحاقیبا این مقدمه به نوشته اساتید در قبول عنوان 
 پردازیم:  می، ها مفقود یا مخدوش است آن

کند و دیگري تنها آن کننده مفاد عقد را انشا میپیشنهاد الحاقیدر اعمال «... دارند: استاد کاتوزیان ابراز می
پذیرد و اراده انشایی ندارد. پس، عمل الحاقی در واقع مرکب از دو ایقاع جداگانه است که پیونـدي نـدارد و   را می

، وجود آورده اسـت ه گاهی که آن را بکننده یا مصلحت اداري دستاین نهاد حقوقی را باید بر مبناي اراده پیشنهاد
هاي زنـدگی هسـتند و بـه اضـطرار بـه معـامالتی کـه        در جامعه همه کم و بیش دچار ضرورت. تفسیر کرد ... 

هـاي  کـه بـه اسـتواري پیمـان     دهند. قانونگذار نیز با مالحظه همین واقعیت و براي ایـن تن در می، خواهند نمی
   1ق. مدنی) 206ضطرار را معتبر دانسته است. (ماده خصوصی صدمه نرسد، معامله ناشی از ا

ها نباید تردید کرد. منتهـا، چگـونگی توافـق در     هایی که اعمال الحاقی دارد، در عقد بودن آنبا همه ویژگی
کند که دولت اشخاص را به حال خود وانگذارد و براي حمایت از طـرف نـاتوان بـه    ها ایجاب میگونه پیمان این

عقـد را نبایـد   ، پـذیرد  کننـده را مـی  مقررات پیشنهاد ،طرف قبولکه نیز الحاقی  عقود در. نظارت خود بیفزاید ... 
د. این رضایت نیز نتیجه انشا و محصول اراده او پنداشت. او فقط راضی شده است که تابع قانون طرف دیگر باش

توان ادعا کرد که تعهدات ناشی پس چگونه می. دست نیامده و مولود نیازهاي مادي و اضطرار استه به رغبت ب
  ؟از چنین پیمانی اراده پذیرنده نیز هست

گیرد که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبـول  بودن این اعمال، به ویژه از آنجا قوت میتردید درباره عقد
اطالع است. براي مثال در قراردادي کـه کـارگر و کارفرمـا یـا     شود که از آن بیرسد و او به امري ملتزم مینمی

در حـالی کـه   ؛ سسه باشندؤها مطیع مقررات داخلی م شود که آنبندد گاه نوشته میاتر با مدیر آن میئمشتري ت
    2».اند ... اتر شدهئرگاه یا تشوند که عقد را پذیرفته و وارد کازمانی از این مقررات آگاه می

ایشـان  ، وجود اعتراضی که از خالل نوشته اسـتاد نسـبت بـه اصـالت اراده و آزادي آن محسـوس اسـت       با
. انـد ها و آثار و اعتبار آن توضیح وافی و کافی بیـان داشـته  اند و در مورد ویژگینگردیده قرارداد الحاقیمتعرض 

رض نام و عنوان این نوع قرارداد است. عتها بحثی ندارد، بلکه فقط مقرارداد نگارنده در خصوص اعتبار و آثار این
پـذیرد کـه   در دید عرف و نظریه مرسوم در عقد توافق در صورتی انجام می«... اند: استاد کاتوزیان در ادامه آورده

هـاي گونـاگونی   د، پیشنهاددو طرف عقد در شرایطی برابر با هم درباره چگونگی انعقاد و آثار آن به گفتگو پردازن
کننـدگان بسـیاري   بدهند تا سرانجام به توافق برسند و عقد محصول اراده مشترك آنان باشد. لیکن امروز عرضه

را دارنـد و نـه بـراي جلـب مشـتري و       هـاي خـود  زدن درباره شرایط پیمـان از کاالها و خدمات نه فرصت چانه
کنند ... . بدین ترتیب شرایط گروهی از قراردادهـا بـراي تمـام    میساختن او نیازي به این گفتگوها احساس  قانع

هـم   بـا  کننـد یـا  هاي بزرگ به انحصار کاالیی را عرضـه مـی   سسهؤمواردي که م شود. درمشتریان یکسان می
بـه ویـژه درجـایی کـه کـاال مـورد       ، آورنـد کنندگان به وجـود مـی  مصرف هاي بزرگ و کوچک در برابر اتحادیه

    3.»شود ... است، در واقع قانون توانگران بر نیازمندان تحمیل مینیازعمومی 
شـود بـه شـکل قـرارداد     مـی هایی که در زمان ما منعقـد  ... بیشتر قرارداد«است:  عراقی معتقد استاد دکتر
    ... .» الحاقی است

                                                           
  . 34ص ، همان. 1
  . 25ص ، همان. 2
  . 34تا  24صص، همان. 3
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شـکل واحـد    د که قراردادي که بین کارفرما با کارگران متعـدد بـا مـتن و   ننکاستاد عراقی غمض عین می
زیـرا یکـی از   ؛ امـا الحـاقی نیسـت   ، ممکن است تکراري باشد. یک مستقل از دیگري است هر، گرددتنظیم می

هـا متفـاوت باشـد. در     یک از آن الزحمه و مدت هم در هرباشند و چه بسا حقهم می طرفین قرارداد متفاوت از
کنـد و طـرف مقابـل    طرف شرایط خود را تعیین مـی ... در این قرارداد یک «د: ندهادامه دکتر عراقی توضیح می

   1.»که از بستن قرارداد خودداري کند یا قرارداد را با همان شرایط بپذیرد ...  اي ندارد جز آنچاره
بیشتر اضـطرار و اکـراه را متبـادر بـه ذهـن      ، هاي کارگري مشهود استاین وضعیتی که به ویژه در قرارداد

  ها را بپذیرد.  تواند عنوان قرارداد الحاقی براي این نوع قراردادنگارنده نمیسازد و با همین استدالل  می
ـ پذیررا مـی  قـرارداد الحـاقی  شیروي گرچه به تبعیـت از دیگـران بـه نـاگزیر اصـطالح       آقاي دکتر امـا  ، دن

 ازالمللـی تجـاري    با تفکیک قراردادهاي بـین  ند. ایشاناتواند گویاتر باشد را به کار بردهاصطالحی معادل که می
براي بخـش دوم   قرارداد نمونهبراي بخش اول و  استاندارداز عنوان قرارداد  ،قراردادهاي خدمات عمومی داخلی

تن داده و قرارداد نمونـه   قرارداد الحاقید به اصطالح نکه متعرض تعاریف سایرین شو آند ولی بینکناستفاده می
  د:  ندهقرارداد الحاقی مورد بحث قرار میرا تحت سرفصل 

کننده یک کاال یـا   است که معموالً به صورت چاپی بوده و توسط عرضهنمونه ... قرارداد الحاقی قراردادي «
شـود،  کننده آن کاال یا خدمات ارائه میخدمات که داراي قدرت اقتصادي کامالً برتري است تنظیم و به مصرف

نظـر کنـد و نـاگزیر از    آن صرف یا باید آن قرارداد را با همه شروط قبول کرده یا کالً ازکننده که مصرفدر حالی
کننـده و  توان چنین عنوان کـرد: تهیـه  را به طور خالصه می قرارداد الحاقیهاي  ویژگی. امضاي قرارداد باشد ... 

کننـده   انحصاري است، ارائـه ري و شبهکننده قرارداد الحاقی، معموالً داراي قدرت بازرگانی و اقتصادي انحصاارائه
هـا و تکـالیف او را محـدود سـازد،     مین کنـد و مسـئولیت  أگنجاند که منافع او را ت معموالً شرایطی در قرارداد می

فرمایید کـه هـیچ   مالحظه می .»طرفی که قرارداد به او عرضه شده است، معموالً به کاال یا خدمات نیاز دارد ... 
ایشـان  . نـدارد  را سازد و وزن الزم براي قبـول ایـن اصـطالح    الحاق را متبادر به ذهن نمییک از این توجیهات 

شـده را  هـا یـا خـدمات عرضـه    ها مبتنی بر این اسـت کـه اگـر کـاال    ... اساس این نوع قرارداد«دهند: ادامه می
قوانین . پیدا کنی ...  توانی به آن کاالها یا خدمات دسترسی قبول این شرایط تنها راهی است که می، خواهی می

کننـده  دهد تا در حمایت از مصـرف و مقرراتی در حقوق داخلی بعضی از کشورها وجود دارد و به دادگاه اجازه می
  دخالت کرده و شرایط قراردادي را تعدیل کنند.  

 کننـدگان کاالهـا یـا خـدمات داراي    ها در قراردادهاي الحاقی به این جهت است کـه عرضـه   دخالت دادگاه
کننده ناگزیر از قبول قرارداد است، زیرا آن کاال یا خدمات مـورد  انحصاري بوده و مصرفقدرت انحصاري و نیمه

سـواد  شود که ممکن اسـت بـی  کنندگانی ارائه میدر قراردادهاي الحاقی قرارداد به مصرف. نیاز عمومی است ... 
که فاقد اطالعات حقوقی هسـتند،   ارند یا به خاطر اینباشند یا آنقدر عجله داشته باشند که وقت خواندن آن را ند

  2.»قادر به درك محتواي قرارداد و یا شروط آن نیستند ... 
العلـل ایـن   بودن قصد و رضـا علـت  بودن یا مخدوش شود که همان مفقوددر تمام این نظرات مشاهده می

اگـر هـزاران   کـه   گردنـد و ایـن  نمـی انعقـاد قبلـی قـرارداد     هاست ولی هیچ یک از اساتید متعرض عـدم دقراردا
یـک   هریک قراردادي مستقل است و شخص بعدي به هیچ، نفر/شخص قبالً قراردادي مشابه امضا نموده باشند

                                                           
  . 177صفحه ، جلد اول، حقوق کار، نشر سمت. دکترعراقی، 1
  به بعد.  159الملل، ص  حقوق تجارت بین، شیروي، دکتر عبدالحسین. 2
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که متن واحـد اسـت و    این. نمایدبلکه قرارداد دیگري با طرف مقابل تنظیم و منعقد می، پیوندداز آن قراردادها نمی
  طرف قرارداد همواره ثابت، مانع از استقالل هریک از قراردادها نبوده و الحاقی صورت نگرفته است.   یک

کنـد   را در تنظیم متن و شرایط تحمیل می در عمل هم یک قرارداد بین یک نفر/شخص که اراده برتر خود
ه از مفـاد و مزایـاي   گاه نفر/شخص (هاي) بعـدي بـراي اسـتفاد   گردد و هیچبا یک نفر/شخص دیگر منعقد می

اي مبـادرت بـه قبـول    بلکه با تنظیم متن مشـابه جداگانـه  ، نماینداحتمالی قرارداد ذیل همان قرارداد را امضا نمی
  نیست.   الحاقنمایند و این می

اگر یکی از اطـراف (اعضـا)   ، مفهوم و کاربرد خاص خود را دارد ،الملل که الحاق در عرصه حقوق روابط بین
ت أت مـدیره یـا هیـ   أاگر براي قرارداد یا کنوانسـیون هیـ   همه اطراف قرارداد، و، نقض عهدي نمایدملحق شده 
حـال  . دارنـد اجراي الزم را اعمال مـی گیرند و ضمانتت، علیه او موضع میأآن هی، بینی شده باشداجرایی پیش

یست و تعهدات و به تبـع آن آثـار   ها پذیرفته شده، چنین ن که در قراردادهایی که اصطالح الحاقی در مورد آن آن
یک از دیگرانی که چنـین قراردادهـایی را قبـول و امضـا     نقض تعهدات قائم به شخص است و ارتباطی به هیچ

  نداشته و ندارد.  ، اندنموده
از قرارداد تحمیلی یـا اضـطراري   ، انداساتیدي که این عنوان را به هرشکلی پذیرفته، آنچه حائز اهمیت است

اگـر در پـذیرش   . انـد ها بحث نمـوده برده و حتی در خصوص تحمیلی یا اضطراري بودن این نوع قراردادنیز نام 
تحمیلی یا اضـطراري   صفت، با رد عنوان الحاقیرفت و اندکی وسواس حقوقی به کار میالحاقی  قراردادعنوان 
، شـد براي این نوع قراردادها انتخـاب مـی   »قرارداد نمونه«عنوان اند، که آقاي دکتر شیروي اشاره نموده یا چنان

ـ گردید و تردید در تعریف را هـم زا تر مشهود میتر و شفافبودن عنصر قصد و رضا واضحفقدان یا مخدوش ل ئ
  کرد.  می

طور که روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعی متحـول   توان گفت، همانبا توجه به مطالبی که بیان شد می
هاي جدیدي را به وجود آورده کـه در پاسـخ بـه وضـعیت     حقوقی نیز دگرگون شده و نهاد گردیده، تنظیم روابط

ها و روابط سنتی حقوق توضـیح داد.  توان روابط و نهادهاي جدید را در قالبیافته قبلی است. بنابراین، نمیتحول
نماینـد. ایـن روابـط    هاي جدید روابط حقوقی و تعاریف خاص خود را هم ایجاب مـی  واقعیت این است که پدیده

هـا را در   بلکه ویژگی حقوقی متفـاوتی دارنـد کـه شـاید نتـوان آن     ، لزوماً منطبق با تعاریف حقوقی قبلی نیستند
بـردن  کـار ه رسد براي پرهیز از ایراداتی که ممکن است بنظر میه هاي قبلی حقوق تعریف و توجیه نمود. ب قالب

، بهتر است این روابـط حقـوقی بـه عنـوان نهادهـاي مسـتقل       شته باشداصطالحاتی مانند قراردادهاي الحاقی دا
حقوقی شناخته شوند که شرایط و الزامات حقوقی آنان متمایز از قراردادهاي معمـول و متفـاوت اسـت کـه اراده     

توانـد در گـذر زمـان    مـی  »قراردادهاي نمونه«کننده دارد. اصـطالح  ها نقش اساسی و تعیین طرفین در ایجاد آن
گونه که  همان. گـردد طرفه بانکی و هم قراردادهاي کارگري را شامل می گزین گردد که هم قراردادهاي یکجای

پذیرفته شده و عموم پیمانکـاران و  ، در امور پیمانکاري قرارداهاي تیپ تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه
  کارفرمایان به مفاد و شرایط آن اشراف دارند.  
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  1n    پیمان حطمی
  
  

کننده حقوقی است که قانونگذار براي مردم تعیین نموده و آیین دادرسی آیین دادرسی در معناي اعم تضمین
دهد. امروزه در قوانین ایران براي دادخواهی و حقوق را نشان می در معناي اخص، راه و روش رسیدن به این

رسیدگی به دعاوي حقوقی تنها یک راه وجود دارد که بدون توجه به تفاوت میان دعـاوي، در کلیـه دعـاوي    
تواند با در نظر رود. با این حال آیین دادرسی در معناي اخص میمدنی، بازرگانی و نیز امور حسبی به کار می

گونه که نویسندگان  هاي گوناگونی را براي احقاق حق تعریف نماید، همان شتن به تفاوت میان دعاوي، راهدا
بر پایه ساده یا پیچیده بـودن دعـاوي، دو آیـین یـا دو راه را بـراي       1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
  اري. بینی کرده بودند: دادرسی عادي و دادرسی اختصرسیدگی به دعاوي مدنی پیش

هـا در مـدت    در نظر نویسندگان قانون مذکور دعاوي پیچیده آن دسته از دعاوي است که رسـیدگی بـه آن  
پذیر نیست. در حقیقت در دعاوي پیچیده به علّت غموض و پیچیدگی موضوع، وجود اسـناد و  زمان کوتاه امکان

وت قانونی و نیاز به انجام تحقیق، معاینـه  دالیل متعدد، گوناگون و گاه متعارض، استناد طرفین دعوا به مواد متفا
تواند در ضـمن  مدت وجود ندارد و قاضی نمیمحلّی و استعالم از مراجع قانونی، امکان رسیدگی به دعوا در کوتاه

جلسه دادرسی موضوع و محتواي پرونده را به روشنی دریابد، بلکه الزم است در آرامش و با فراغ بـال و بـه دور   
هـاي خوانـده و   دادرسی، پیش از آغاز جلسه پرونده را مطالعه نموده، از ادعـاي خواهـان، پاسـخ   از جنجال جلسه 

دالیل و مستندات آنان آگاه شود، اعتبار و ارزش اسناد را بررسی کند، موارد مـبهم را یادداشـت نمایـد و پـس از     
ی تنها به پرسش دربارة مـوارد  گونه قاضی در جلسه دادرساشراف بر پرونده، جلسه دادرسی را تشکیل دهد. بدین

  پردازد و محدودیت وقت مانع دقّت در دادرسی نخواهد شد. ناروشن و زوایاي تاریک پرونده می
براي رسیدگی به  1318به منظور رسیدن به این هدف نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

در دادرسـی عـادي   . ادل لوایح استوار بوددعاوي پیچیده راه دادرسی عادي را در نظر گرفتند که بر پایۀ تب
کرد و خوانده مکلـف بـود   اي از دادخواست و ضمایم آن را براي خوانده ارسال میمدیر دفتر دادگاه نسخه
اي پاسخ دادخواست و ادعاهـاي مطروحـه در آن را در دو نسـخه (و در صـورت     ظرف ده روز طی الیحه

این الیحه از . به اضافه یک نسخه) به دفتر دادگاه تقدیم نماید هابه تعداد خواهان، هامتعدد بودن خواهان
خوانده مدعی جعـل سـند یـا اسـناد      چه چناناین قانون  111زیرا طبق مادة ، اهمیت باالیی برخوردار بود

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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همچنـین  . بایست این ادعا را به صورت کتبی در الیحه دفاعیه خود اعالم نمایداستنادي خواهان بود می
بایسـت طـی همـین    استعالم از کارشناس و معرفی شهود نیز می، معاینه محل، یق محلیدرخواست تحق

ی خوانده مکلف بود ضمن الیحه دفاعیه خود. الیحه انجام شود هر نوع ایراد و دفاعی را کـه  « به طور کلّ
   1.»اظهار کند، داندنسبت به دعوي مدعی مؤثر می

هاي آن مدیر دفتر یک نسخه از الیحه و پیوست، گاهپس از وصول الیحۀ دفاعیه خوانده به دفتر داد
هاي آن از طریق مأمور ابالغ براي خواهـان  نموده و نسخه دیگر را به همراه پیوسترا در پرونده بایگانی 

اکنون این خواهان بود که ده روز فرصت داشت تا پاسخ الیحۀ دفاعیه خوانده را تنظـیم و  . کردارسال می
نوشته و اگر به اسناد و یا گواهی جدیدي  111باید هر پاسخی که دارد مطابق مادة  مدعی: «تقدیم نماید

را پیوست هر نسخه  ها هرونوشت آن اسناد و نام گوا، علیه استناد کرده استبراي پاسخ از مدافعات مدعی
  2.»ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم نماید، کرده

م خـود را بـه عنـوان    هاي خواهان مجدداً خوا پس از ابالغ پاسخ نده ده روز مهلت داشت تا الیحۀ دو
دفتر دادگاه الیحه مذکور را به ، با وصول آخرین پاسخ خوانده. به دفتر دادگاه ارسال نماید »آخرین پاسخ«

زمان مدیر دفتر دادگاه روز و ساعت رسیدگی به دعوا را تعیین و طرفین دعوا نمود و همخواهان ابالغ می
  . نموددگی احضار میرا براي رسی

آوري ادلـه و  خواهان و خوانده در مدت تبادل لوایح وقت و فرصت کافی براي جمع که اینبا توجه به 
  3.»شددلیل و سند جدیدي از طرفین پذیرفته نمی گونه هیچدر جلسه دادرسی : «اسناد در اختیار داشتند

از دادخواست و نیز لوایح رد و ، العه نمایدپیش از جلسه دادرسی رئیس دادگاه مکلف بود پرونده را مط
اي تنظیم نماید و نکات مبهمی را که در مطالعه پرونده بـه آن برخـورده و   بدل شده میان طرفین خالصه

گونه قاضـی در جلسـه دادرسـی تنهـا خالصـۀ      بدین 4. یادداشت نماید، نیاز به اخذ توضیح از طرفین دارد
خواست و پس از توضیح میها  آن دربارة موارد مبهم از، نمودقرائت میتنظیم شده را براي اصحاب دعوا 

  . کردختم دادرسی را اعالم می، رفع ابهام صورت مجلس را به امضاي طرفین رسانده
امکان چیرگی بـر محـدویت زمـانی از طریـق      نخستین ویژگی دادرسی عاديشود آنچنان که دیده می

شود تا در فاصله زمانی میـان وصـول   به قاضی فرصت کافی داده میمدیریت زمان است. در دادرسی عادي 
، با مطالعه پرونده احاطه نسبتاً جامع و کاملی به موضـوع  »تشکیل جلسه دادرسی«و  »آخرین پاسخ خوانده«

هاي خوانده در جلسه دادرسی نباشد. در این شیوه وقت جلسـه دادرسـی صـرف مطالعـۀ     بیابد و منتظر پاسخ
کوشد قرائت خود را به قاضی القا کند، نخواهد شد، بلکـه  استماع اظهارات طرفین که هر یک میپرونده و یا 

یابد و چون امکان ارائه دلیل و سـند جدیـد وجـود    وقت دادگاه تنها به اخذ توضیح و رفع ابهام اختصاص می
د رفـت و از  شـده قاضـی پـیش خواهـ    هاي از پیش تعیینندارد، مذاکرات جلسه دادرسی در محدوده پرسش

  شود. ارتباط با موضوع دادرسی جلوگیري میتضییع وقت دادگاه با طرح موضوعات فرعی و گاه بی
اعطاي وقت و فرصت کافی به طرفین دعوا براي پاسخگویی به اظهارات  ویژگی دوم دادرسی عادي

در ایـن شـیوه   . ساختن امکان واقعی بیان ادعـا و دفـاع اسـت   و ادعاهاي طرف مقابل و درحقیقت فراهم
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نظران الیحۀ خود را تنظیم ضمن مشورت با صاحب، تواند در آرامش کاملمی دادرسی هر یک از طرفین
تواند مدعی شود کـه  یک از اصحاب دعوا نمیداند در آن قید نماید و هیچنماید و هر آنچه را که الزم می

   .به او فرصت کافی براي بیان خواسته و یا دفاع داده نشده است
است که راه انکار اظهارات قبلی را بر  ویژگی سوم دادرسی عاديبودن اظهارات طرفین دعوا مکتوب
تواند ادعا کند که اظهارات او بـه درسـتی در   یک از طرفین دعوا نمیدر دادرسی عادي هیچ. بنددآنان می

امالً مغایر با آنچـه گفتـه   اي نادرست و کگونه صورت مجلس دادرسی قید نشده و یا اساساً اظهارات او به
این ویژگی باعث حفظ حرمت دستگاه قضایی و ممانعت از ادعاهایی . صورت مجلس گردیده است، است

دقتی و یا جانبداري از است که ممکن است برخی از طرفین دعوا مطرح نموده و ضمن آن قاضی را به بی
  . خود در صورت مجلس متهم سازند طرف مقابل از طریق عدم درج اظهارات یا درج نادرست اظهارات

است که طـی آن اصـحاب دعـوا     ویژگی چهارم دادرسی عادي، قرائت خالصۀ پرونده توسط قاضی
مدارك و کلیه مستندات را بررسی نموده و به ، اسناد، یابند قاضی لوایح آنان را به دقت مطالعه کردهدرمی

این ویژگی اصحاب دعـوا را در خصـوص انجـام یـک دادرسـی عادالنـه       . دالیل توجه کافی داشته است
م و   جمـع ویژگـی  . شودرفتن اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میو باعث باال سازد میمطمئن  هـاي سـو

بودن اظهارات اصحاب دعوا و قرائت خالصه پرونده توسط قاضـی در  چهارم دادرسی عادي یعنی مکتوب
تـوجهی از طریـق   نمودن قاضی بـه بـی  واهی برخی از اصحاب دعوا و متهم راه ادعاهاي، جلسه دادرسی

  . را به کلی مسدود خواهد کرد 1»عدم توجه قاضی به دالیل ابرازي«ادعاي 
، حاکم نمودن فضایی آرام و بدون تشنج بر جلسه دادرسی است، چون از ویژگی پنجم دادرسی عادي

نیازي به توضیح طرفین وجود ندارد و از سوي دیگر هیچ یک سو محتویات پرونده از پیش مطالعه شده و 
هاي قاضی پاسـخ خواهنـد   شود، اصحاب دعوا تنها به پرسشدلیل و سند جدیدي از طرفین پذیرفته نمی

داد و امکان رویارویی و مجادله بیهوده با یکدیگر را که باعث بـروز تشـنج و هیـاهو در جلسـه دادرسـی      
  شود، نخواهد داشت.  می

در این شیوه دادرسی وکیـل دانـش و   . است ویژگی ششم دادرسی عاديحفظ حرمت و شأن وکالت 
دهد و در ورطۀ بحث و مجادله با طرف مقابل توانایی خود را از طریق تنظیم دادخواست و لوایح نشان می

  . موکل و یا وکیل وي که ممکن است منجر به وهن جایگاه وکالت شود نخواهد افتاد
هاي بسیار دیگري همچون کاهش مراجعات بیهوده و مکرر مـردم بـه   شیوة دادرسی عادي ویژگیدقّت در 

گـرفتن اصـحاب دعـوا از همـۀ     هـا و لـوایح، امکـان یـاري    رفتن میزان دقّت در نوشتن دادخواستها، باال دادگاه
  خواهد ساخت.  حقوقدانان و اعطاي فرصت برابر به کسانی که در بیان و سخنوري ناتوان هستند را روشن 
دسـتۀ دیگـري از   ، در برابر دعاوي پیچیده که باید به شیوة دادرسی عادي مورد رسیدگی قرار بگیرد

مقصود از دعاوي ساده آن دسته از دعاوي اسـت کـه   . شوددعاوي وجود دارد که دعاوي ساده نامیده می
در ، با فراخواندن خواهان و خواندهتواند پذیر بوده و قاضی میدر مدت زمان کوتاه امکانها  آن رسیدگی به

، حین برگزاري جلسه از طریق گوش فرادادن به سخنان اصحاب دعوا بر موضـوع پرونـده اشـراف یافتـه    
و اسناد  ها هنوشت، بندي اظهارات شفاهیبا جمع، زمان اسناد و مدارك و دالیل طرفین را بررسی نمودههم

  . ا صادر نمایدحکم دعوا ر، به نتیجۀ متقن برسد و در نهایت
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قاضی کافی است پس از احراز رابطۀ زوجیت میـان خواهـان و   ، براي نمونه در دعواي مطالبه مهریه
در صورت اقرار زوج به وجود رابطه ، خوانده و اطمینان یافتن از میزان مهریه از طریق بررسی سند نکاحیه
پس از ، اخت مهریه یا بخشی از آنزوجیت و عدم پرداخت مهریه بالفاصله و در صورت ادعاي وي بر پرد

  . حکم مقتضی را صادر نماید، بررسی دالیل
بـراي رسـیدگی بـه دعـاوي سـاده راه دادرسـی        1318نویسندگان قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب   

آیـد، پایـه و مبنـاي دادرسـی بـر      مـی گونه کـه از نـام آن بـر    اختصاري را در نظر گرفتند. در این شیوه همان
وجود نـدارد.  » تبادل لوایح«ساختن زمان دادرسی است. از این رو در دادرسی اختصاري و مختصربودن  کوتاه

نمـود  که خواهان دادخواست خود را به دفتر دادگاه تقدیم مـی  قانون موضوع بحث پس از این 144برابر مادة 
یـک نسـخه از   بودن دادخواست بالفاصله و در صورت ناقص بودن آن پس از رفع نقـص)  (در صورت کامل

شد. پس از تشکیل جلسه و دادخواست و ضمایم با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی براي خوانده ارسال می
استماع مذاکرات طرفین، صورت مجلس دادرسی تنظیم و با اعالم ختم دادرسی، دادگاه مبـادرت بـه صـدور    

هـا و   کردن تعداد پروندهدادرسی، کم نمود. ویژگی عمدة دادرسی اختصاري جلوگیري از اطالۀ بیهودهرأي می
بخشیدن به دادرسی است. درحقیقت آنچنان که پیشتر گفته شد، در دعاوي سـاده امکـان رسـیدگی،    سرعت

صدور حکم مقتضی و فصل خصومت در مدت زمان کوتاه وجود دارد و سرعت رسیدگی مانع شـنیده شـدن   
ادرسـی نخواهـد زد. از ایـن رو در دعـاوي سـاده      اي به رعایت عـدالت در د سخن اصحاب دعوا نبوده، لطمه

شدن بیهوده زمان دادرسـی  برگزاري جلسات دادرسی به شیوه عادي نه تنها الزم نیست؛ بلکه باعث طوالنی
ها در دادگستري خواهد شد. حقوقدانان پیشین و نویسـندگان قـانون آیـین دادرسـی      و درنتیجه تراکم پرونده

ودند که اکثریت دعاوي پیچیده بوده و کشف حقیقت و رسـیدن بـه حکـم    بر این باور ب 1318مدنی مصوب 
ها نیاز به زمان و وقت بسیار دارد. از این رو اصل را بر دادرسی عادي قرار دادند  درست و عادالنه در مورد آن

ور بـه  توان از مواد گوناگون قانون مـذک و دادرسی اختصاري را استثنایی بر این اصل شمردند. این باور را می
این قانون پس از توضـیح چگـونگی اجـراي دادرسـی اختصـاري بـه        151روشنی دریافت. براي نمونه ماده 

سایر ترتیبات در دادرسی اختصاري مثل دادرسی عـادي اسـت؛ مگـر آنچـه قـانون      «کند: صراحت اعالم می
صـورت تمایـل و بـا     دهـد در همان قانون به اصحاب دعوا اجازه می 150همچنین ماده » استثنا کرده باشد.

بایست به شـیوه اختصـاري برگـزار گـردد، از     می 143اي که به موجب ماده تراضی یکدیگر در دعاوي ساده
در صورتی که طرفین دعوي در موارد دادرسی اختصـاري بـه دادرسـی    «مند شوند: شیوه دادرسی عادي بهره

  »دهد. عادي تراضی نمایند، دادگاه باید دادرسی را به طرز عادي جریان
تـوجهی بـه هنگـام دادرسـی     دقتی و بیافزون بر این نویسندگان قانون یاد شده که از خطر بروز بی

در صورت لزوم از شیوه دادرسی اختصاري عدول نموده و بـه  ، به قضات اجازه دادند، اختصاري آگاه بودند
، مقتضی بدانـد ، بودن دعويهر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل : «شیوه دادرسی عادي بازگردند

اظهارات خود را به دادگـاه تقـدیم   ، هاي کتبیتواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوي در برگمی
   1.»کند

آنچنان که گفته شد دادرسی عادي اصل و دادرسی اختصاري استثنا بر اصل شناخته شد و چون هـر  
اجتماعی و عرفی جامعـه  ، ور با توجه به شرایط زمانینویسندگان قانون مذک، استثنایی نیاز به تصریح دارد
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گانـه  ي نـه هـا  هبندي نموده و رسیدگی اختصاري را تنها در مورد این گروگروه دسته 9دعاوي ساده را در 
  : «قانون مذکور این موارد را چنین بیان نموده بود 143مادة ، مجاز شمردند

  ؛ المثل اعیان مذکورامثال آن و دعاوي راجعه به اجرت دعاوي حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و .1
  ؛ ي بخش استها هدعاوي که داخل در صالحیت دادگا .2
  ؛ دعاوي بازرگانی و دعاوي راجعه به عالئم صنعتی و اختراعات .3
  ؛ اختالفات راجعه به اسناد سجلی .4
  ؛ دعاوي مربوط به حقوق زوجیت .5
  ؛ مطالبه نفقه زوجه و اقارب .6
  ؛ االجراي ثبت اسنادهاي الزماختالفات راجعه به اجراي احکام و برگمنازعات و  .7
  ؛ دعاوي راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقالً اقامه شده باشد .8
  .»دعاوي راجعه به اعسار .9

هاي منـدرج در قـانون از سـال    دادرسی عادي و اختصاري به موازات یکدیگر و با رعایت محدودیت
اي بـا  الیحـه  1358در دهم مهر ماه سـال  . شدي ایران اجرا میها هدر دادگا 1358تا مهرماه سال  1318

ي عمومی به تصویب شوراي انقالب رسـید کـه عـالوه بـر ایجـاد      ها هدادگا عنوان الیحه قانونی تشکیل
(همچون تشکیل دادگاه بدوي با شرکت سه قاضـی و حـذف    تغییرات ساختاري در سازمان قضایی ایران

ی نیز در آیین دادرسی به شکل اخص ایجاد نمود و طی آن دادرسـی  نظرتجدیدمرحله  خواهی) تغییر مهم
جـاي خـود را بـه    ، از نظام آیین دادرسی ایران حذف شـده ، عادي که اصل و مبناي دادرسی در ایران بود

رسیدگی به کلیـه دعـاوي حقـوقی بـا رعایـت قواعـد       : «این الیحه 11برابر مادة . دادرسی اختصاري داد
  .»دادرسی اختصاري به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد

هاي عمومی با برچیدن شـیوه دادرسـی عـادي، اسـتثنا را جـایگزین       درحقیقت الیحۀ قانونی تشکیل دادگاه
گی اصل نمود و عمالً امکان دادرسی عادالنه را به شدت کاهش داد، زیرا قضاتی که به دعـاوي پیچیـده رسـید   

کردند، مجبور شدند کار خود را در همان محدوده زمانی که براي رسیدگی به دعـاوي سـاده در نظـر گرفتـه     می
شدن وقت قاضی و در پی آن کاهش امکان رسیدگی دقیق به پرونده و در نهایـت  شده بود به انجام برسانند، کم

  گرفتن قضات در تنگناي زمان است.  رعایت عدالت در دادرسی، پیامد قرارافزایش احتمال عدم
قاضـی بـه هنگـام رسـیدگی بـه      ، شوددر شرایط فعلی که کلیه دعاوي با شیوه اختصاري برگزار می

ي پیچیده مجبور است جلسه دادرسی را تنها بر پایه دادخواست تقدیمی خواهان و بدون اطـالع  ها هپروند
درك بهتر مشکالت قضات در رسیدگی بـه دعـاوي    براي. دالیل و مستندات خوانده آغاز کند، هااز پاسخ

  : پیچیده به شیوه دادرسی اختصاري الزم است نگاهی به جلسات دادرسی بیاندازیم
شود و پس از آن قاضی به خوانـده  جلسه دادرسی معموالً با سخنان خواهان و بیان خواسته وي آغاز می

هنگام خوانده که به شـدت نگـران محکومیـت خـویش     دهد تا دفاعیات خود را بیان نماید. در این اجازه می
تر به اظهارات خواهان پاسخ کوشد در مدت زمان محدودي که در اختیار دارد با سرعت هر چه تماماست، می

توان توقع داشت که اظهارات وي دقیق و بر مبناي نظم منطقی و تنها در محدودة دادخواسـت  دهد، اما نمی
آورد. از یـک سـو   و غیرمرتبط را همچون رگبار در فضاي دادگاه بـه زبـان مـی    باشد. خوانده سخنان مرتبط

هاي اخالقی خـود  کند با ورود به بحثکوشد تا پاسخگوي ادعاي خواهان باشد و از سوي دیگر سعی می می
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ـ  ایی میاي به شاخهاخالق معرفی کند، از شاخهرا فردي پایبند به اخالق و طرف مقابل را بیدادگري ضد رَد، پ
شمارد و در واقـع ري و بلـخ و   کند، خود را مظلوم و خواهان را ظالم میآورد، مدرك و سند ارائه میدلیل می

اي که خواهان براي وي تدارك دیده نجات یابد. طبیعی است که خواهان بافد تا از مهلکهبخارا را به هم می
دهد تا طرف مقابل ذهن دادگـاه را بـه سـمت    ینیز در چنین شرایطی واکنش به خرج خواهد داد، او اجازه نم

کند به همین شیوه با صدایی رساتر و بلندتر پاسخ ادعاهـاي خوانـده را   خود معطوف کند. خواهان تالش می
بدهد و حقانیت خویش را به دادگاه اثبات کند. صداي اصحاب دعـوا و گـاه وکـالي آنـان بـه هـم آمیختـه        

  کوبد. خروشان خود را به صخره مسند قضا میگیرد و چون سیالبی شود، اوج می می
جلسات قاضی باید از یک سو به اظهارات پیاپی افـراد توجـه نمایـد و ضـمن بـه خـاطر        گونه ایندر 
اي از ایـن اظهـارات را   شخصـاً خالصـه  ، به علت عدم در اختیار داشتن منشی و تنـدنویس ها  آن سپردن

هاي بسیار و گاه مشابه باعث بروز اشتباه و مبادا وجود نامصورت مجلس نماید و به شدت مراقبت کند تا 
زمـان مـدارك و اسـناد ابـرازي را     از سوي دیگر قاضی باید هـم . دادن سخن یکی به دیگري شود نسبت

(پیش از تغییر جهـت  ، براي رفع ابهامات حاصل از اظهارات مبهم و غیردقیق اصحاب دعوا، بررسی نموده
هاي دقیقی را مطرح و پاسخ اصحاب دعوا را یادداشت نماید تا بتواند رسشبحث و طرح موضوع بعدي) پ

عالوه بر این قاضـی  . راه وصول به حقیقت را پیدا کند، شودتر میتویی که هر لحظه پیچیدهاز میان هزار
هـم خـوردن نظـم    مـانع بـر  ، باید با تذکرهاي پیاپی و گاه تهدید اصحاب دعوا به اخراج از جلسه دادرسی

ایـن وضـعیت در دعـاوي    . سه شده و امکان دفاع را به تناسب در اختیار همۀ اصحاب دعوا قـرار دهـد  جل
مجلوبین ثالث و واردین ثالث متعدد دارد که هر یک با وکالي خـود  ، خواندگان، هاخواهان اي کهپیچیده

مـدرك ارائـه   چنـدین سـند و   هـا   آن ادعاهاي جدید مطرح و براي اثبـات ، در جلسه دادرسی حضور یافته
قاضی تا چه حد توانایی دارد اظهارات اصحاب دعوا را در حافظـه   که . اینشودتر میبسیار بغرنج، دهند می

  . موضوع دیگري است، اي از این اظهارات را یادداشت نمایدتواند خالصهنگه دارد و با چه سرعتی می
جلسه دادرسی در نظر گرفتـه شـده انجـام    که تمام این کارها باید در مدت محدودي که براي  طُرفه آن

هـا پـیش    شود، زیرا بالفاصله پس از این جلسه، باید جلسه دیگري برگزار شود که وقت رسـیدگی آن از مـاه  
تعیین شده و امکان تغییر آن وجود ندارد. تحمیل چنین وظایفی بر قضات و انتظار و توقع صدور رأي دقیـق،  

  یطاق است که هیچ حقوقدانی توان تحمل آن را ندارد. ها، تکلیفی ماال به دور از اشتباه و عادالنه از آن
درست و کامل شیوة دادرسی عادي بـه نظـام   ، بازگرداندن دقیق، راه برون رفت از این شرایط دشوار

در حقیقت اگرچه دادرسـی عـادي برابـر مـادة یـازده الیحـه قـانونی تشـکیل         . آیین دادرسی ایران است
ا به علت اهمیت و کارایی بنیـادین آن کماکـان در عمـل در مراحـل     ، منسوخ شدهي عمومی ها هدادگا ام

قـانون آیـین دادرسـی     93براي نمونه مادة . گیردمی اي ناقص مورد استفاده قرارگونه مختلف دادرسی به
توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یـا الیحـه   اصحاب دعوا می: «داردکه اشعار می 1379مدنی مصوب 
قـانون   95همچنین صدر مادة . بر پایۀ اصل تبادل لوایح دادرسی عادي تنظیم شده است، »ارسال نمایند

الذکر که به صراحت عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنـان را در جلسـۀ دادرسـی مـانع     فوق
تکمیل نموده و به در خصوص ارسال الیحه را  93بخش انتهایی مادة ، داندرسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی

طور ضمنی استفاده از روش دادرسی عادي و دوري جسـتن از شـیوة دادرسـی اختصـاري را کـه باعـث       
  . نمایدتبلیغ و ترویج می، یدیشود تأمی ها همراجعات بیهودة مردم به دادگا
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ور ي عمومی و انقـالب در امـ  ها هقانون آیین دادرسی دادگا 346خواهی نیز مادة تجدیدنظردر مرحلۀ 
مدیر دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواسـت  : «داردکه اشعار می 1379مدنی مصوب 

هـاي آن را بـراي طـرف دعـوا     یـک نسـخه از دادخواسـت و پیوسـت    ، و ضمایم آن یا پس از رفع نقص
پاسخی  که یناپس از انقضاي مهلت یاد شده اعم از ، فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ پاسخ دهد می

بر پایۀ تبادل لـوایح کـه رکـن اصـلی     ، .»فرستدمی تجدیدنظرپرونده را به مرجع ، رسیده یا نرسیده باشد
خواهی تجدیدنظردادرسی عادي است تنظیم گردیده و امکان تبادل لوایح را براي اصحاب دعوا در مرحله 

  . فراهم ساخته است
: نام به صورت کامل و دقیق مورد استفاده قرار دارد دادرسی عادي بدون ذکر، خواهی در مرحلۀ فرجام

در حقیقت لزوم ، خواهی است که بیانگر ترتیب فرجام 1379قانون آیین دادرسی مصوب  389تا  378مواد 
قانون مـذکور مبنـی بـر الـزام      392این موضوع در کنار مادة . نمایدتبادل لوایح را در این مرحله بیان می

کشور یا اعضاي شعب به مطالعه موضوع دادخواست فرجـامی و تهیـه گـزارش     عالی دیوانروساي شعب 
خواه و جهـات قـانونی مـورد     جامع حاوي جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام

، 89رسیدگی فرجامی با ذکر استدالل که در حقیقت تکرار مقررات اجراي دادرسی عادي مذکور در مـواد  
اسـتفاده از اصـول دادرسـی عـادي در مرحلـۀ      ، اسـت  1318ن آیـین دادرسـی مصـوب    قانو 128و  111
رسـیدگی در  : «داردهمـین قـانون کـه اشـعار مـی      393نهایت مـادة   دهد و درخواهی را نشان می فرجام
کننـدة  مگر در موردي کـه شـعبۀ رسـیدگی   ؛ گیردکشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می عالی دیوان

کشور به شـیوة رسـیدگی عـادي تأکیـد      عالی دیوانبر ترتیب رسیدگی ، »الزم بداند دیوان حضور آنان را
  . کند می

ترین مرجع رسیدگی ایران بـه کـار   ین و عالیتر مهمچیزي که باعث شده دادرسی عادي کماکان در 
بخش بودن این شیوه دادرسی است کـه بخـت رعایـت عـدالت در آن بـه      کارایی و اطمینان، گرفته شود

نکتـه بسـیار دقیقـی    سازد،  میآنچه دادرسی عادي را به کمال نزدیک . بیشتر از شیوه کنونی است مراتب
قانون آیـین   410وجود نداشت و به درستی در مادة  1318است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

مـاده   برابـر ایـن  . در نظر گرفتـه شـد   1379ي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ها هدادرسی دادگا
به طور روشن و کامل در رأي ، شودخالصۀ اعتراضات و دالیلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می

این کار آخرین سنگ بناي دادرسی عادي است کـه اصـحاب   . کشور ذکر خواهد شد عالی دیوانصادره از 
گونه جانـب عـدالت در   و بدین سازد میدعوا را از بررسی دقیق پرونده و مطالعه لوایح خود کامالً مطمئن 

  . شوددادرسی عادي بیش از پیش نگاه داشته می
اعتمـاد  ، دادرسی عادي راهی به سوي دادرسی عادالنه است که ضمن کاهش فشار وارده بر قضـات 

از ایـن رو شایسـته اسـت قانونگـذار     ، عمومی را به رعایت عدالت در سیستم قضایی افـزایش خواهـد داد  
  . هاي تقنینی خود قرار دهدی عادي به سیستم دادرسی ایران را در صدر اولویتبازگرداندن دادرس
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  1n علی دادخواهدکتر محمد 
  
  

 فرهنگ و قانون 
  تا به کی انتظار باید کرد؟ ، مملکت انتظار نپذیرد

با همسویی خوانندگان خردمند بر آن سرم که آنان را در جایگاهی که هر روز رخدادهایی همسـان و  
  . آغاز کنم، کنیم بینیم و به شکوه اندکی بسنده می آزار را می دل

اي پـیش   فرهیختهاستاد کارآمد و ، گزار بوداي که در خانه یکی از ادیبان پر آوازه بر در نشست ماهانه
ي تهـران هنگـام راننـدگی    هـا  هاز آغاز رسمی جلسه با اندوهی ژرف گفت دو روز پیش در یکی از بزرگرا

استاد ناراحت از خودروي خـویش پیـاده   . کند خودرویی از پشت اتومبیل وي با وسیله نقلیه او تصادف می
  » کنی؟ سان رانندگی میچرا این«شده و به اعتراض گفته است 

عقـب  زنـد چـرا عقـب    انی خودرو، تنگناي بسیاري ایجاد کرده، اما راننده جوان خاطی خودرو بانگ مـی فراو
شود که ما را چه شده اسـت کـه    شرمی و تخلف راننده متعجب میزنی؟ استاد از بی آیی و به اتومبیل من می می

بسـیاري بـاز شـد. در آن جمـع     وگو سـر درددل   دهیم؟ پس از این گفت آزرم حقیقت را وارونه جلوه می چنین بی
توان از دو رویکرد سخن گفـت؛ یکـی علـل     شناسی می شناس ارجمندي به تحلیلی پرداخت که در جامعه جامعه
ها و شرایط مادي اقتصادي و سیاسـی را بـر هـم اسـتوار      ها و دگرگونی و تحوالتی که ساختار ها و پیشامد رخداد
دهنـد. از حـدود صـد سـال      ها، کنش و واکنش ما را تشکیل می سازند و دیگري بر نقش فرهنگ که دیدگاه می

هـاي گونـاگونی را بـراي     ها و تفسـیر  گرایی، برداشتگرایی و ذهنیتپیش تاکنون اندیشمندان در پی این عینیت
گمان در اند تا بتوان به یک زندگی دور از افراط و تفریط دست یافت. بی ریختهگرایی درست و منطقی پیساختار

شود، کلید تنظیم درونـی ماسـت کـه     ها و ارائه آنچه در پیش روي جامعه ترسیم می آمد و شد نقش آموزشاین 
هـا از دسـت    یابد. سوگمندانه ما فرهنگ برخورد، بازخورد و رفتار منطقی را در بسیاري از زمینه بازتاب بیرونی می

د را بررسی کنیم و از یاد نبـریم کـه امـروز و    ایم. اگر به تاریخ فرهنگ خود به دقت بنگریم و حال و روز خو داده
گذار دارد و حال فرصتی بین دیروز و فرداست، بیگمان اندیشه و اثر دیروز در کنش امروز ما بازتابی برجسته و اثر

نگري و راسـتی و  ها و به عوامل بسیاري در طول تاریخ اندك اندك وارد فرهنگ ما شده و بسیاري از آن زیبایی
  ز ما گرفته است.  درستی را ا

                                                           
n بانحقوق.  
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مایـه آن  بینـیم خمیـر   مـی ، اگر به فرهنگ کهن خویش بنگریم که هرگز فرسوده و کهنه نشده است
  . نیکی و راستی است

پوشیدند و آن  ساختند و لباسی همسان می روزگاري گفتار و پندار و کردار را با یک رنگ برجسته می
  کردن و راستی را پذیرفتن چه مانده است؟ نگري و صادقانه برخورداکنون از آن نیک. نیکی بود

فرهنگ زاینده و زنده این آب و خاك بدان سان نبوده است که حقـه و نیرنـگ و فریـب و دورویـی     
بر زمین نشینند و ، هنگام نوروز، ترین فرمانروایان موظف بودند در آغاز سال نو حتی بر. ارزش به شمار آید

، شـد  گویند و اگر حقی از کسی ضایع شده بود تا آن حـق ادا نمـی   اگر ناروایی بر کسی کرده بودند پاسخ
  . یافت فرمانروا اجازه فرمانروایی نمی

بخشی این فرهنگ همچون خون زندگی؛ میرد باورم آن است این اندیشه و فرهنگ کهن هرگز نمی
منظومـه  ، اما به قول گویندگان روسـی فرهنـگ  ؛ نوردد هاي شاهرگ زندگی را در می است که پیچ و خم

برداشـت  ، فرهنـگ . انداز آگاهی و رفتار آدمی آمـده اسـت  ترین چشم هاست و در این تعریف گسترده نظام
بـه بیـان دیگـر    ؛ دهد که در پنهان و آشکار به چه شیوه خود را تعریـف کنـد   شناسانه به انسان می هستی
در چنین صورتی . هنگ بگیردقانون باید جان مایه خود را از فر. بینی وي چگونه شکل گرفته استجهان

  . رویارویی ما با هر رخدادي بر پایه منطقی درست و انسانی است، در میدان پهناور زندگی
ایرانی برآمده از سرگذشتی تلخ و تند و شیرین و ناگوار بوده، اما هنگامی که به بازشکافی تار و 

تـر از یـک فرهنـگ     شـمند تـر و ارز  کنیم هرگز هیچ گـوهري سـودمند   پود این فرهنگ برخورد می
توان با تکیه به یک فرهنگ در جهان امروز قد برافراشت. هرگز با  گرا نیست؛ البته هرگز نمی انسان

سیخ و میخ و بیل دیروز دشواري امروز برطرف نخواهد شد؛ اما آنچه مـا را پیـروز و سـر پـا نگـه      
اند  ت را در خانه دل جاي دادهدارد، باورهاي ارزشمندي است که برابري و برادري و مهر و شفق می

ساز دیگـر قـانون و معرفـت و    هاي هستی توجهی به این بنیان مهري و بی که متأسفانه به علت بی
  اصول، کمتر کارایی خود را دارند. 

  
  برجاست جمعی، لیک جمعی سوگواران      زان مردمان سرخوش و دلشاد و خرسند

  
اي  گونـه  ریز را بهاین سرزمین گوهر، اندیشه و بنیان فکرياکنون باید پا به پاي ترویج قانون کشتزار 

اگـر از  . سامان دهیم که با رویکردي خوشبینانه به گسترش فرهنگ درستی و راستی و پـاکی ره جسـت  
حـد و حصـر    هـاي بـی   رويگرایی و تنـد گمان از خشونت همان رادیکالیزم روي برتابیم بی   گرایی یاافراط

توانید بکارید که قابلیت پذیرش و استعداد پرورش آن را  هر گیاه را در بستري می شما بذر. شود کاسته می
جانبه نسبت به قانون نخسـت یـک امـر     گرایی و پذیرش و رفتار به آن و پایبندي همهقانون. داشته باشد

 اکنون مـا را چـه  . شود گر میدرونی و اخالقی است و سپس با ضمانت اجرا به شکل یک امر مدنی جلوه
گوید جوانی با ماشین وي تصادف کرده است و سـپس همـه چیـز را     شده است که استادي دردمندانه می

گمان آموزش درست و پرورش مناسب براي نسل جوان انجام نشـده کـه چنـین     دارد؟ بی وارونه بیان می
  . خورد ناروایی و ناهنجاري در پیدا و پنهان جامعه به چشم می

  
  رویـم دهنـد، می چـه پرورشـم می چنان      ه خودروییدر این چمن مکنم سرزنش ب
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ادبیـات  . طلبی و زورگویی و خروج از چارچوبه قانون و دادگري داردگرایی ریشه در انحصار آغاز افراط
براي گریز از . بنیادگرایی همواره برداشت مختلف و پذیرش مخالف و اصوالً تساهل و تسامح راهی ندارد

  . طلبی و رعایت حق دیگران گام نهادحق، باید در راه انتقادپذیريچنین گرداب خطرناکی 
افالطون در پی آن بود به تفسیر عدالت فردي بپردازد و باورش چنان بود که اگر هر فرد نقش خـود  

گویـد انسـان    کانـت مـی  . وحدت جامعه به عنوان یک کل پدیـدار خواهـد شـد   ، را به درستی انجام دهد
توان به عـدالت و فضـیلت دسـت     زیرا از این طریق نمی، ال طبیعی خود عمل کندتواند بر اساس امی نمی
تواند در پهنه گیتی به عنوان معیار باید و نباید  داند که می کانت دادگري را قانونی جهان شمول می. یافت

  . به کار گرفته شود
ویش نگـاهی دوبـاره   اي است که باید به فرهنگ غنی و کارآمد کهنِ خ همان هنگامه   اکنون درست

هـاي   داشته باشیم و ضمن تعریف و تعیین سبک زندگی با تکیه بر میراث کهن زندگی امروز را بـا ارزش 
هـاي   اي همسـو بـا نگـرش    پذیرند و در هر جامعـه  ها غبار کهنگی نمی زیرا این ارزش؛ ارجمند در آویزیم

هـا و میـل و    ها و خواست ا در آن به نیازدارند ت تاریخی و فرهنگی چارچوبی از زندگی براي آدمی برپا می
  . اي درست بپوشاند آرزوي او جامه

داشـتن بسـتر   ورزي و جـوانمردي و مـرام  اما مهـر ، آزاداندیشی و دموکراسی رهاوردهاي قانون است
  . تواند قانون را بدون چالش بر ما حاکم سازد ارزشمندي است که می

اند و استعمال دخانیات و مصـرف قلیـان    دچار سوء تغذیهاگر امروز نزدیک به نیمی از جمعیت کشور 
هـا   درصد تهرانی 34شناسان  اگر بر اساس اعالم انجمن روان، دهد روند افزایشی را در کشور ما نشان می

بـودن و  همگی نشانگر آن است که فرهنگ چگونه، هاي روحی و روانی و افسردگی هستند داراي بیماري
تمادي بر این کشور سایه افکنده بود از بین ما دامن برچیده و الّـا نبایـد هـر    ي مها هزیستن که سدچگونه
  . سال نخست زندگی باشد 5ها در  درصد جدایی 50طالق در ایران به ثبت رسد و  15ساعت 

از سوي معاون فرهنگی وزارت  که چنانبیاییم چنان گام برداریم که آمار سرانه مطالعه کتاب در ایران 
  . هفتاد و پنج دقیقه در سال نباشد، شده استارشاد اعالم 

همان    ها سرانه کتاب خواندن در ایران بسیار پایین و ناچیز است و شاید سر منشأ همه این ناهنجاري
  . دوري از فرهنگ است که قانون را ناکارآمد ساخته است

  
  از جهان تار و مار باید کرد          دیانـت را بـد سگــاالن بی

  
  یم که:دمولوي همگام شپس لذا با 

  
  کار  ب هیچـپاي منه در طل          دم استوارـتـا نکنـی جاي ق
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  1n زاده حسین رسول 
  
  

دادگاه کیفري او را عالوه بر اعاده وضع به حالت فردي مرتکب یکی از جرایم قابل گذشت شده و 
سابق به مبلغ خاصی جزاي نقدي محکوم کرده است. در چنین وضعیتی اگر شاکی از شکایت خود 

  کننده حکم با چه تکلیفی مواجه است؟ انصراف دهد، مرجع اجرایی و دادگاه صادر
دیـده نشـده اسـت. جـرم      پاسخ رویه قضایی همواره روشن و یکسان بـوده و در آن اختالفـی  

مفروض از زمره جرایم قابل گذشت بوده و طبیعی ست که مجازات با گذشت قطعی و بالقید شاکی 
گردد، لذا پرداخت جزاي نقدي به مثابه مجازاتی حاصل از جرمی که قابل گذشت بوده و منتفی می

نیز داللت  1392میقانون مجازات اسال 100که ماده  شود. چنانشاکی نیز گذشت کرده، منتفی می
در جرایم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی «دارد: 

  »تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است.
- ها در جرایم قابلرسد باید میان انواع مجازاتاما این سخنی تمام شمول نیست و به نظر می
الذکر و درنـگ در مناسـبت   زنگري در گفتمان فوقگذشت قائل به تفکیک شد. از این روست که با

اندیش بـدل شـده   میان جزاي نقدي و جرایم متفقه به منظور ارائه رویکردي جدید، به ضرورتی نو
  است. 

قانون مجازات  64ست جایگزین و قابل تبدیل که توضیح آن مطابق ماده جزاي نقدي مجازاتی
حبس عبارت از ... جـزاي نقـدي اسـت کـه در     هاي جایگزین مجازات«چنین است:  1392اسالمی

اي که به شرح بند ب گونه به» شود.صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف ... تعیین و اجرا می
تواند مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می« 1392قانون 37ماده 

، نیز آن را در زمره »ه یک تا چهار تبدیل کند.تعزیري ـ مثالً مصادره اموال ـ را به جزاي نقدي درج
تعزیر عقوبتی «داشت:  مقرر می 1370قانون مجازات اسالمی  16که ماده  اند. چنان تعزیر بر شمرده

همچنان که مـاده  » است که نوع و مقدار آن به نظر حاکم واگذار شده است، مانند ... جزاي نقدي
هاي اصلی تعزیري قرار داده و تصریح را جزء مجازاتجزاي نقدي  1392قانون مجازات اسالمی 19

و در هـر درجـه، میزانـی از    » شـوند. هاي تعزیري به هشت درجه تقسیم میمجازات«داشته است: 
                                                           

n کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،وکیل دادگستري.  
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(بخـش   556جزاي نقدي را در ردیف مجازات اصلی تعیین کـرده اسـت، طـوري کـه مـثالً مـاده       
هاي رسمی مأمورین نظامی علنی، لباسهرکس بدون مجوز و به صورت «دارد: تعزیرات) مقرر می

یا انتظامی را ... مورد استفاده قرار دهد ... به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزاي نقـدي از یـک   
میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از ایـن عمـل   

  »خواهد شد.خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم 
گـردد.  بـاز مـی   1352به قانون مجازات عمومی » جزاي نقدي«شناسی لغوي و اصطالحی تبار

شد، هر چند استفاده می» جریمه«یا » مجازات نقدي«یا » غرامت«هایی همچون پیش از آن از لغت
مثل ماده اند، هیچ بستر خاصی در قوانین معاصر نیز مجال تجدید یافتههاي سابق بی که گاهی لغت

  ...»مرتکب به ... پرداخت جریمه «... قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) که بیان داشته است:  561
  .1اندمعنا کرده» غرامت، جرمانه، تعزیر به اخذ مال«جزاي نقدي را در لغت به 

که مبلغ مقرر در  عبارت است از اجبار محکوم، به این«در تعریف جزاي نقدي گفته شده است: 
   2»م دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید.حک

دارنده است که به صورت پرداخـت  هاي تعزیري و باز از انواع مجازات«و در تعریفی دیگر آمده است: 
زمـره  «و آن را در  3»شـود. ٌعلیـه کیفـري بـه نفـع دولـت، اجـرا و اعمـال مـی        وجه نقد از سوي محکوم

ٌعلیه به استناد حکم محکومیـت، بـه پـرداختن    محکوم«اند که دانسته» هاي تعزیري و یا تتمیمی مجازات
محکومیـت بـه تأدیـه    «. در تعریف دیگري، جزاي نقدي را 4گرددالزام می» مبلغی وجه نقد به نفع دولت

مجازات جزاي نقدي، وجه نقـدي اسـت کـه    «یا  5اند ...دانسته» مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت
شـود ... . جـزاي نقـدي    حکم دادگاه محکوم به پرداخت آن در حق دولـت مـی  مجرم به موجب قانون و 

گردد ... . گاهی محکوم فاقد وجه نقد است که در ایـن صـورت بـه    برخالف دیه به خزانه دولت واریز می
چه مجرم، مالی داشـته باشـد بـه     چنان1394قانون آیین دادرسی کیفري سال  540الی  529موجب مواد 

  »6گردد.بدیل به جزاي نقدي شده ... به حساب خزانه دولت واریز میفروش رسیده و ت
هاسـت بـر   جزاي نقدي را به عنوان مجازاتی جایگزین حبس که فاقد آثار سوء سـایر مجـازات  

  اند: گونه دانسته دو
الف: جزاي نقدي ثابت، ب: جزاي نقدي نسبی. میزان جزاي نقدي ثابت را قانون به صـورت  «

و  679، 672کند، مانند جزاي نقدي مقرر در مـواد  ذکر حداقل و حداکثر تعیین می مبلغ معین یا با
  قانون مجازات اسالمی.  685

شود، مانند ولی میزان جزاي نقدي نسبی براساس واحد یا مبناي خاص قانون دیگر احتساب می
  »7قانون صدور چک. 6جزاي نقدي مقرر در ماده 

                                                           
  . 213کریمی زنجانی، حسین، فرهنگ دادرسی، نگاه بینه، ص   .1
  . 397شامبیابی، هوشنگ، حقوق جزاي عمومی، جلد دوم، مجد، ص   .2
  حاتم زاده، سید علی، اجراي حکم جزاي نقدي، سایت پژوهشکده باقرالعلوم.    .3
 .91 علی، حقوق جزاي عمومی، جلد سوم، میزان، صاردبیلی، محمد  .4
 .164 ملک اسمعیلی، عزیزاله، حقوق جزاي عمومی، دانشگاه تهران، ص  .5
 . 93نژاد، حجت، حقوق جزاي عمومی، جلد دوم، جنگل، ص سبزواري  .6
 .222 شناساي آیین دادرسی کیفري، دفتر سوم، ص  .7
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ث او را اعلیه قابلیت اعمال بر ور شخصی و با فوت محکومجزاي نقدي همچنین مجازاتی است 
ست که صرفاً ناظر هاییهاي شخصی، مجازاتمجازات«که اداره حقوقی نظر داده است:  ندارد. چنان

علیه است و فقط درباره او قابل اجراست. کیفربه شخص محکوم هاي حبس، جزاي نقدي و شالق ٌ
  »1شوند.یهاي شخصی محسوب مجملگی از مجازات

» 2بینی شده باشد.که در قانون پیش پذیر نیست؛ مگر اینمصالحه«هاي نقدي اند مجازاتو گفته
در مواردي که جزاي نقدي با دیگر تعزیرات همـراه   1370قانون مجازات اسالمی 26و بنا به ماده 

  باشد، جزاي نقدي قابل تعلیق نیست. 
ن داشت که جزاي نقدي اگر چه مجازاتی ناشی از جرم تواها و تعاریف، تردیدي نمی با این داده

دیده هیچ نصیبی شود و شاکی یا مدعی خصوصی و زیاناست، اما صرفاً در حق دولت پرداخت می
داشـت: در  به درستی مقرر مـی  1378قانون آیین دادرسی کیفري  299که ماده  از آن ندارند. چنان

به به حساب خزانهکوماجراي حکم محکومیت به جزاي نقدي، میزان مح داري دولت واریز و بـرگ  ٌ
بنابراین جزاي نقدي » شود.شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار میرسید آن پیوست پرونده می

علیه مجازاتی است که فارغ از اعمال آن در مقام مجازات اصلی یا جایگزین، هر چند که به محکوم ٌ
  برد. از آن نصیب می گردد، اما این دولت است کهتحمیل می

شود و دادگاه حسب مورد او گذشت میبا چنین رویکردي، هنگامی که فرد مرتکب جرمی قابل
کند، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی اعـالم گذشـت کنـد،    را به تحمل تازیانه و حبس محکوم می
اي نقـدي  گردد، اما اگر مجازات او پرداخت مبلغ خاصی جـز مجازات فرد بخشوده شده، موقوف می

باشد، به نظر با گذشت شاکی، نباید پرداخت آن موقوف گردد، زیرا تازیانه یـا حـبس کـه متضـمن     
اي خاص در حـق شـاکی اعمـال    گونه هاي انسانی و مادي نیز براي دستگاه اجرایی است، به هزینه
انی که شود. از این روي از زمانجام می» در حق دولت«گردد. در حالی که پرداخت جزاي نقدي می

شود، شاکی حقی در جزاي نقدي ندارد تا با اعالم گذشت مجرم به پرداخت جزاي نقدي محکوم می
هـاي جـزاي   وي، پرداخت آن موقوف شود. اثبات چنین استداللی نتیجه جستجو و تأمل در ویژگی

  نقدي است. 
که  دا ـ چنانزترین ویژگی جزاي نقدي به مثابه مجازات ـ نهادي حبسترین و اصلی دیدیم مهم

- پرداخت می» در حق دولت«هاي نظري و عملی، اتفاق شده، آن است که  در همگی تعاریف و داده
ها، پرداخت جزاي نقدي از سوي بودن مجازاتشود. در واقع به همین دلیل است که به رغم شخصی

که فردي با شود. از سوي دیگر هنگامی دیگر اشخاص و افرادي غیر از مجرم نیز میسر و ممکن می
سابقه، تحت تأثیر مجموعه شرایطی که لحاظ موقعیت فردي و اجتماعی یا به عنوان فردي فاقد سوء

شود و او را به سمت جرم سوق داده به مجازاتی خفیف و جایگزین همچون جزاي نقدي محکوم می
هـم بپـذیرد. نتیجـه    گردد، تبعاً باید نتایج قهري این نوع مجازات را مند میاز آثار مطلوب آن بهره

قهري محکومیت فرد به مجازات خفیف جزاي نقدي ـ که مجرم را از تحمل مجازات سنگین مثل  
کند ـ آن است که با گذشت شاکی خصوصی، از پرداخت جـزاي نقـدي    حبس و تازیانه خالص می

                                                           
  اداره حقوقی.  27/5/79ـ  458/7نظریه شماره   .1
  . 143هاي جایگزین حبس در حقوق کیفري ایران، فردوسی، ص تبار، حسن، مجازاتحاجی  .2
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معاف نشود، زیرا او به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محکوم شده اسـت؛ نـه شـاکی، لـذا بـا      
رود و نباید برود. به عبارت دیگر منطق نظري در گستره رضایت شاکی نیز حق دولت از میان نمی

کند اگر فرد با گذشت شاکی در محکومیـت بـه مجـازات حـبس و شـالق از      قانونگذاري، حکم می
مجازات برهد، در مجازات جزاي نقدي که منصرف از حبس و شالق اسـت، بـا گذشـت شـاکی از     

دي معاف نشود، زیرا آن حق دولت است. تعیـین مجـازات جـزاي نقـدي اگرچـه      پرداخت جزاي نق
منـد  گذشت، اما به عنوان مجازاتی خفیف که مجرم از آن بهـره ست ناشی از شکایتی قابلمجازاتی

گردد (و چه بسا مجرمی دیگر در ارتکاب جرمی مشـابه و یکسـان، شایسـته آن تشـخیص داده     می
گیرد و این تفاوتی مهم میان مجازات جزاي نقدي به دولت قرار می نشود) از لحظه قطعیت، متعلق

توان برآن بود که گذشت شاکی در عین حال که اثر مثبت خود را بر  ها است و میبا دیگر مجازات
تواند او را از پرداخت جزاي نقدي در حق دولت معـاف  گذارد، اما نمیسجل کیفري مجرم باقی می

  کند. 
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  1n علی صابري
  
  
 

  مقدمه 
که گاه حقوق از کشف حقیقت و اجراي  روابط انسانی به ویژه در جامعه مدرن پیچیده است؛ چنان

وکاو در تحوالت حرکت کند، ابزار و وسایل جدید کندپاي بایست همماند. ناگزیر میعدالت باز می
اي کـه همچنـان   هاي سنتی فاصله بگیرد، اما هسـتند روابـط بـا ریشـه     واقع را بیافریند و از راه
توانـد  دهند. اینجا نیز حقـوق نمـی  تابند و تن به نظم اسناد جدید نمیمیراهکارهاي سنتی را بر

باطات و اخالق از ورود سر باز زند. یکی اجراي عـدالت را  هنگام بروز اختالف به بهانه بناي ارت
هاي سنتی کارا خواهد بود. ها و روش خواسته و فصل خصومت. پس بهره بردن از همان دیدگاه

در این پرونده خواهان مدعیست در دوره زوجیت پولی به شوهرش پرداخته تا منزل مشترك اجاره 
هاي جدید و سـبک نـو    و درجه اهمیت سوگند در دادگاه کنند، وي که احتماالً نامطمئن از تأثیر

داند اسمش در قرارداد اجاره نیامده، امور موضوعی را باز تعریف که می رسیدگی است، با وجود آن
کند، که نیازي بدان نیست. البته که به حکایت دادنامه، به سوگند نیز استناد میکند. درحالیمی

هـاي   امور موضوعی و وقایع رخ داده با ادله اثبات دعوي، چک جايلیکن دادگاه در آمیزش نابه
داند و در امور حکمی از نامه را پایه و قرینه استدالل بر رد ادعا میبانکی پرداختی خوانده و اجاره
آورد که درخور چالش اسـت. پـس از خـوانش دادنامـه گـذري بـر       سوگند، تفسیري به عمل می

  خواهیم داشت. ها و استنادات دادگاه استدالل
  

  متن رأي 
 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 50شعبه 

  940997023780365شماره دادنامه 
  22/12/94: مورخ
  مطالبه خسارت دادرسی .3، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه .2...،  مطالبه وجه بابت .1ها:  هخواست

                                                           
n .وکیل دادگستري  
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  رأي دادگاه
مبنی بـر خواسـته   ...  با وکالت خانم...  به طرفیت آقاي...  آقاي با وکالت...  در خصوص دادخواست خانم
دادگاه با توجه ، ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه 235.000.000مطالبه وجه دستی به مبلغ 

به اوراق و محتویات پرونده و با مالحظه دادخواست خواهان با این مضمون کـه خوانـده محتـرم همسـر     
ریال طی چند فقره  235.000.000مبلغ ، زمانی که قصد داشته مسکن استیجاري تهیه نمایدموکل بوده و 

موکل بارها به ایشان تذکر داده تا نسـبت   که اینبه صورت وجه دستی از موکل دریافت نموده و علیرغم 
، تعیـین  دادگاه در ادامـه وقـت دادرسـی   . اندبه اداي دین اقدام که انجام نشده و خواستار محکومیت شده

طرفین را دعوت که وکیل خوانده ضمن حضور در جلسه و ارائه اسنادي مبنـی بـر گـواهی چـک بـانکی      
خوانده قید شده که وکیل خواهان استناد به سوگند شـرعی  ، شخصی که مبلغ ودیعه را پرداخت نموده بود

خواهان در : این نتیجه رسیدهدادگاه با توجه به مداقه در اوراق پرونده به . خوانده جهت اثبات ادعا نمودند
دادخواست خود ادله اثباتی خود را شهادت شهود نامبرده و عبارت سوگند شرعی را در منضمات خـود بـه   

با عنایت به قاعده ترتیبی ادله اثبات سوگند در آخرین مرحله از تعداد عددي ادلـه   که اینکار برده است و 
مکـررا گـواهی   ، اثبات بوده در حالی که خوانده در مقام اثبات نبوده و حسب قاعده نافی را نفی کافیسـت 

کـه بنـام   ارائه داده در حالی ، اي که خواهان ادعا داشته نصف آن را پرداخت نمودهحکمی که مبلغ ودیعه
قانون مـدنی   1257لذا دادگاه دعوي خواهان را صحیح و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ، باشدخوانده می
رأي صادره حضوري و ظرف بیست روز از تـاریخ ابـالغ   . داردحقی خواهان صادر و اعالم میحکم به بی

  . باشداستان می تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرقابل 
  دادگاه عمومی حقوقی تهران 50رئیس شعبه 

  
  تحلیل و بررسی

حقوقدانان بـراي  . هم در آیین دادرسی مدنی، دانیم که ادله اثبات دعوي هم در قانون مدنی آمدهمی .1
دهد هـم  اما دقت در مواد مربوطه نشان می، اندشکل و ماهیت را دستاویز قرار داده انشاء، توجیه امر

از امور شکلی خالی نیست ، هاي ماهوي ادله اثبات بپردازدبه بحث بایستقانون مدنی که قاعدتاً می
چرایـی ایـن بحـث نظـري در     . و هم به عکس آیین دادرسی مدنی از حوزه خویش بیرون رفته است

بـراي  . هاي جدیدي را به میان آورده اسـت بنديبخش، اما در نتیجه، جاي خود چالش برانگیز است
، ي اثبـات ادعـا  هـا  هبه هر رو اگر نتوان سوگند را به عنوان یکی از را نمونه در ادله اخباري و انشایی

پایه یا در بـدترین حالـت پـس از    شاید هم، هاي سنتی دانستنخستین راهکار تاریخی بشر در روش
  . اقرار از دستاوردهاي پیشین بشر در این پهنه است

داشـته باشـیم حقـوق نیـز خالقیـت      شدن روابط انتظـار  طبیعی است که با پیشرفت جهان و پیچیده .2
هـا قواعـد   براي تنسـیق روابـط انسـان   . هم در قانونگذاري و هم در دادرسی: خویش را به کار گیرد

در این روابـط  . ي نو روابط و مسائل خود را مستند کنندها گونه دارد بهماهوي وضع کند و ایشان را وا
کـاربرد سـوگند   ، هـاي معمـول اسـت   آشنایی پیچیده که فرض بر گذر از ارتباطات چهره به چهره یا

خور اتکا باشند تا بایست داراي سند درروابط قراردادي افراد و دیگر مسائل مدنی می. یابدکاهش می
 . در دادرسی راهگشا شود
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ي عمومی و انقالب در امور مـدنی و نیـز   ها هقانون آیین دادرسی دادگا 272و  271در حالی که مواد  .3
خواهـان هـیچ دلیلـی    که ، کندقانون مدنی مستقیماً فرضی را مطرح می 1335و  1325، 1328مواد 

، زیـد دادرسی که در روزگار مـا مـی  . دهدبراي اثبات دعوي ندارد و سوگند را متکاي خویش قرار می
 گونـه  ایـن کند با واپس راندن آن نشان دهد که بیند و تالش میشاید روشنفکرانه قاعده را کهنه می

شده و اکنون مـوقعیتی بـراي   دار نمیسند، ظر به زمان حکومت سنت بوده که روابط افراددادرسی نا
نگارد که سوگند آخـرین قاعـده   بنابراین جایی از دادنامه با کمی تردید و دودلی می. اعمال آن نیست

درست هم ، که نامعلوم است این تعبیر افزون بر آن. در ترتیبات و تعداد عددي ادله اثبات دعوي است
ایـن  . رسد آخرین یا اولین در ترتیبات و تعداد عددي ادله اثبات چیز بامعنایی باشدبه نظر نمی. نیست

جا گواه با گوید که فالنقواعدي وضع کرده و براي نمونه می، درست که قانونگذار براي ترکیب ادله
و سوگند به دلیل اعتبار داده اما جز آنجاهایی که اقرار ساده (و نه مرکب) ، سوگند مثبت دعوي است

هیچ جا نه در قانون و نه ، شده از سوي قانون قاطع دعوي است و این ناظر به اهمیت و کاربرد است
 . ي حقوقی سخنی از ترتیبات عددي و نخستین و واپسین در میان نیستها هدر آموز

دانیم که در بسـیاري  میخوب ، وکاو ذهنی دادرس در برخی امور کاربرد داشته باشدبه فرض که کند .4
تکنولوژیـک و  ، جامعه ما شاید از نظر پوشـیدن لبـاس  . انداز روابط شخصی افراد به راه درست نرفته

اما به لحاظ اندیشه و نوع روابط هنوز در برگرفته ، وسایل زندگی روزمره مدرن یا نزدیک مدرن باشد
اگر حق داشته باشیم قانون را تفسیر  پس حتی. به ویژه در روابط خانوادگی، شده و درگیر سنت است

کنیم حتی گاه مستدالً و مستنداً از آن اطاعت نکنیم و با رویکردي نو نیازهـاي اجتمـاعی را برتـر از    
نپذیریم و کوشش کنـیم دامنـه آن را   ، الفاظ قانون بدانیم و اثري را که قانونگذار بر سوگند بار کرده

، گیرنـد در روابط زناشویی طرفین کمتر از هم رسید مـی . اشیماینجا شاید به خطا رفته ب، کوتاه کنیم
پس دست کم در این جنس روابط قانونگـذار را بایـد   ... .  کنند وگواه و شاهد را وارد حریم خود نمی
 . پروبال داده است گونه اینکمتر خطاکار بدانیم که به سوگند 

هنگـام  ، جایگاه و کاربرد سوگند به خطـا رفتـه  که دادرس دادگاه با هر ذهنیتی در تلقی  افزون بر آن .5
امـور  ، به کوتاهی در مقدمه آوردم که . چنانترکیب اسباب موجهه و منطوق نیز به اشتباه افتاده است

که خود دادنامه  چنان. موضوعی و رخدادهاي بیان شده از سوي خواهان با ادله اثبات دعوي دگرسانند
خواهان سوگند است و در حالی که موقعیت اجراي قـانونی آن   یگانه دلیل ابرازي، دهدنیز نشان می
 . دادرس بدون استداللی درخور از آن گذشته است، فراهم بوده
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  nnمحمدباقر پورقنبري  n مجید صابري
  
  

  چکیده
انتقـال مـال   «تالقی گاه عناوین حقوقی و کیفري است. عبـارت  » انتقال مال غیر«عمل 
نماد و نشانه معامالت فضولی است. انتقال مال غیر ماهیتاً داراي اثر حقوقی است. از » غیر

نقـاب کیفـري بـر    غیر قانونگذار با تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال 1308سال 
غیر چهره این موضوع حقوقی کشید. طبیعتاً با مراجعه به قانون مجازات راجع به انتقال مال

غیـر در  اي میان معامله به مالشود که چه رابطهو بررسی آن این سؤال در ذهن ایجاد می
غیر معامالت فضولی و همان عمل (انتقال مال غیر) در قانون مجازات راجع به انتقال مال

انگـاري  وجود دارد؟ آیا قانونگذار همان انتقاالتی را که فضولی و قابل تنفیذ دانسـته، جـرم  
اي بـین  غیر جداست و هیچ رابطهنموده یا اساساً حوزه معامالت فضولی و جرم انتقال مال

  ها موجود نیست؟ آن
  

  تعریف و مفهوم معامله فضولی
نیکویی و برتري ، احسان، مفرد آن فضل به معنی بخشش زیادي و، فضول از نظر لغوي به معنی افزودن

-اصوالً به کسی که بدون سبب قانونی یا قراردادي یا اذن موجب افزایش و فزونی به دیگري مـی . است
غیـر را بـه عنـوان    اي است که شخص بدون سبب و اذن مالفضول گویند و معامله فضولی معامله، شود

ولی این تعـاریف بـه   ، فضولی بارها در کتب فقهی و حقوقی تعریف شدهمعامله . موضوع قرارداد قرار دهد
متـیقن ایـن تعـاریف را    قدر. اي که بتوان تعریف واحدي ارائه نمود با هم قابل انطباق نبوده و نیستاندازه

-منعقد می فضول کسی است که بدون مجوز قانونی براي دیگري عقد: «توان ارائه دادبدین صورت می
 .»نماید
انتقال ، کند و گاه جاي خالی آن هویداستنمایی میمعامله فضولی خود ما آنچه گاه به گاه در تعریفا  
نه براي مالک و هنوز این سؤال باقیست که چنین معامالتی فضولی محسوب ، غیر براي فضول استمال
  باشند؟!گردند یا از اساس باطل میمی
  

                                                           
n کارآموز وکالت. 
nn عمومی و انقالب دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دادیار دادسراي. 
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  معامالت فضولی انواع
دیدگاه ممکن است مورد مطالعه قرار گیرند و مبنا وآثار آن به اعتبار هر یک از آن  معامالت فضولی از دو

  . شوددو معین می
  
  معامله براي غیر. 1ـ1

باشد و او قصد ندارد که خـود را در تـور   در چنین معامالتی قصد واقعی فضول انعقاد معامله براي غیر می
غیر واقع شود که نوعی عقـد عینـی   کن است بر روي مالمعامالت مم گونه . اینالتزامات عقد گرفتار کند

فضول ممکن است مال دیگري را . کندرا متعهد می همچون عقود عهدي شخص ثالث که اینباشد یا می
  . فروخته و به مشتري نیز اعالم کند که مال فروخته شده از آن دیگري است

باشـد و  ثالث یکی از طرفین عقـد مـی  معامله براي غیر به این معناست که شخص ، در عقود عهدي  
کند که عقد را براي دیگري منعقد ساخته و اثر این عقد نسـبت بـه   فضول نیز در هنگام عقد تصریح می

  . ثالث اعمال خواهد شد
بـدیهی اسـت   . آوردمیدختر یکی از نزدیکان خود را به عقد مردي در، به عنوان مثال شخص فضول  

قد(زوج) آگاه است که این عقد بین او و دختري از نزدیکان فضول است که در هنگام عقد طرف اصیل ع
البته در صورتی کـه فضـول در هنگـام عقـد     . کند که در حال ازدواج با فضول استگاه تصور نمیو هیچ

مطمئناً اصل بر این است که عقد را براي خود منعقـد سـاخته و   ، تصریح نکند که عقد براي دیگري است
همچنین فضول ممکن است از طـرف بـرادر خـود    . ت عقد بر دوش او سنگینی خواهد نموداثرات و الزاما

  . یک قرارداد کار منعقد سازد
بسـتگی بـه   »انتقال براي غیـر «مفهوم ، رسانددر عقود عینی که فضول مال دیگري را به فروش می  

-ض)یا در عقود غیـر اگر مقصودش این باشد که عوض را به مالک تقدیم کند(عقد معو. قصد فضول دارد
در معامالت . باشداین معامالت مسلماً براي غیر می، معوض نظیر هبه مالک را از سود عقد برخوردار کند

کند که عقد براي مالـک اسـت و   اصوالً فضول در هنگام عقد تصریح می، اگر براي غیر باشد، غیربه مال
نبودن خود آگاه نکند و ظاهراً معامله را براي اما ممکن است طرف اصیل را از مالک ، باشدخود مالک نمی
اش انجام معامله براي مالک باشد و بعـداً عـوض را بـه او    در این صورت اگر قصد واقعی. خود واقع سازد
  . توان معامله براي غیر نامیدعقود را نیز می گونه ، اینتسلیم کند

  
  معامله به مال غیر. 1ـ2

کند که عوض از هر دارایـی خـارج   ن دو دارایی است و عدالت معاوضی ایجاب میاز این دیدگاه قرارداد، رابطه بی
شود، معوض نیز به همان دارایی انتقال یابد. بنابراین هرگاه شخصی خانه دیگري را بفروشـد، خـواه نماینـده    می

مالکیـت بـراي مالـک    فروشد، معامله به تابعیـت از  مالک باشد و براي او معامله کند یا غاصبی که براي خود می
خرد. تنها نفوذ معامله منـوط بـر ایـن    شود. همچنین است در موردي که فضول با پول دیگري خانه میواقع می

توان تصرف کرد. بـر ایـن   کس بدون رضاي او نمیاست که مالک بدین اقدام رضایت دهد، چون در دارایی هیچ
کننده ندارد و به همـین جهـت   دد و توجه به صالحیت معاملهگرمیمبنا اجازه مالک به طور مستقیم به معامله باز

  )1379: 98شمرد. (کاتوزیان، دانست و بر» نظریه نمایندگی«نیز نبایستی آن را از مسائل مربوط به 
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خـواه تبـانی دو   ، شـود نفوذ معامله در دارایی مالک است که با رضاي او تأمین می، آنچه اهمیت دارد  
شود که بـه  تنفیذ نیز در صورتی مؤثر واقع می. براي او باشد یا فضول براي خود معامله کند اصیلطرف 

شود بر این مبنا مؤثر نخواهـد  کننده انجام شده باشد و اجازه تعهدي که براي دیگري انجام میمال تنفیذ
  (همان منبع) . شد

  : بندي نمودتوان تقسیمعقد فضولی را از جهت دیگري نیز می
  
  دهدمعامالتی که فضول براي مالک انجام می. 2ـ1

کند کـه عقـد را بـراي دیگـري انجـام داده و      اصیل را آگاه می، فضول در هنگام عقد، در این نوع از عقد
البته موارد نادري نیز ممکن است پیدا شود که فضـول ظـاهراً   . ي مالکیتی بین او و مال وجود نداردرابطه

اما قصد فضول انعقاد . کندمطلع نمی غیر ملک به اخته و طرف اصیل را از تعلقعقد را براي خود منعقد س
  . کنددر این حالت فضول مال را فروخته و عوض را به مالک تقدیم می. عقد براي مالک است

  
  دهد. معامالتی که فضول براي خود انجام می2ـ2

باشد و بـه همـین دلیـل عقـد را     معامالت قصد واقعی فضول کسب سود و منفعت از عقد می گونه ایندر 
در چنین معامالتی فضول با تمسک به عنوان جعلی مالک و انجام معامله قصد . دهدبراي خود انجام می
  . بودن این قسم تردید وجود دارددر فضولی. تملک عوض را دارد

بنـدي عقـود را بـه دو    دراین تقسـیم . توان ارائه نمودیگري نیز میبندي ددر معامالت فضولی تقسیم  
  . کنیمقسمت تقسیم می

  
  عقود فضولی عهدي و عقود فضولی عینی. 3

عنصر تعهد است. در عقود عینی این مال است که مرکز  ،در قسم اول نقطه ارتباط متعهد و طرف اصیل عقد
در عقود عهدي عنصري که شخص ثالـث را در دایـره عقـد    گیرد. و محور رابطه بین مالک و اصیل قرار می

باشد، اما در عقود عینی شخص ثالث تنها به اعتبار موضوع قرار گرفتن مـالش،  کند، قصد فضول میوارد می
تأثیر است، زیرا همـین کـه بـین مـال و     گیرد و قصد فضول در انعقاد عقد براي مالک بیطرف عقد قرار می

رار باشد و بر روي آن مال عقدي صورت گیرد، مالک به حکم قانون طـرف عقـد   شخصی رابطه مالکیت برق
نظر دارند که اگر معامله فضولی بـه شـکل یـا صـورت     است؛ نه عاقد (فضول). حقوقدانان در این مورد اتفاق

شـود و  غیر انجـام مـی  نافذ است. در مورد معامالتی نیز که بر روي مالعهدي واقع شود، عقد فضولی و غیر
نافذ هستند. اختالف و فضول آن معامله را براي مالک انجام داده، معتقدند که این معامالت نیز فضولی و غیر

شود، در حالی که فضول آن معامله را بـراي  غیر انجام مینزاع اصلی در مورد معامالتی است که بر روي مال
که اصیل را از  را مالک معرفی کند یا این کند که فضول در هنگام عقد خودخود انجام داده است. تفاوتی نمی

مالک نبودن خود آگاه کند. مهم، قصد فضول است که معامله را براي خود منعقد کند و سـود و عوایـد آن را   
نصیب خود کند. در این خصوص غالب حقوقدانان مطرح کشور به شکل سربسـته اظهـارنظر نمـوده و ایـن     

ذکـر دالیـل مسـتدل و    نند. به هر حـال نبـود تصـریح قـانونی و عـدم      داتنفیذ میقسم را نیز فضولی و قابل
  ي رشد و نمو نظرات مخالف فراهم نموده است. انظر سربسته و موجز شرایط مساعدي بر اظهار
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  غیربزه انتقال مال
این اولین قانون در . غیر هستیمزمان با ایجاد نظام قانونمند در ایران شاهد وضع مقرراتی در زمینه مالهم

دهنـد یـا تملیـک    غیر را انتقـال مـی  قانون راجع به اشخاصی که مال«تحت عنوان  1302 زمینه در سال
مجـازات  «قـانون  ، غیـر قانون بعـدي در زمینـه انتقـال مـال    . به تصویب رسید» ها کنند و مجازات آن می

معـایبی کـه   است که به دلیـل نقـص و    1307مصوب» نمایندغیر تبانی میاشخاصی که براي بردن مال
را بـه تصـویب    »غیـر قانون مجازات راجع به انتقال مـال « 1308مقنن در سال ، الذکر داشتندقوانین اخیر

دهنـدگان  بنابراین در حال حاضر قانون مذکور به عنوان مستند قضات در زمینـه مجـازات انتقـال   . رساند
 )2: 1389، پورعالی؛ فر(ساالري. غیر قرار دارد مال

غیر مصوب فـروردین  قانون مجازات راجع به انتقال مال 1بر اساس ماده : غیرزه انتقال مالالف) شناخت ب
1308  : 

، غیر را به نحوي از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قـانونی بـه دیگـري منتقـل کنـد     کسی که مال«
این ماده با توجه به .» شودقانون مجازات عمومی محکوم می 238کالهبردار محسوب و مطابق ماده

انتقال غیر قانونی و عمدي مال متعلق به دیگـري  : غیر عبارت است ازبزه انتقال مال، توان گفتمی
  (همان). به شخص ثالث

  : ب) عناصر رکن مادي جرم
اموال منقول . منقول نیستتنها اموال غیر، منظور از مال. باشدموضوع این جرم مال می موضوع:  .1

. باشـد غیر تنهـا نـاظر بـه عـین مـال نمـی      انتقال مال. دنجرم قرار گیر د موضوع ایننتواننیز می
دادن خانه به دیگري نیـز جـرم انتقـال    بنابراین اجاره، داندقانونگذار انتقال منفعت را نیز جرم می

  . غیر استمال
انتقـال مـال متعلـق بـه     : عبارت اسـت از ، شودرفتار این جرم که در قالب فعل محقق می رفتار:  .2

انتقال ممکن است حقوقی . باشدبنابراین رفتار این جرم عمل انتقال می. دیگري به شخص ثالث
بنـابراین بـه   . شـکی نیسـت  ، غیر جرم اسـت در این مورد که انتقال حقوقی مال. باشد یا فیزیکی

انتقال حقوقی نیز رخ داده و ، ایجاب معامل مورد قبول واقع شد و عقد شکل گرفت که اینمحض 
مگر ؛ تواند این جرم را محقق سازداصوالً انتقال فیزیکی نمی. شودغیر محقق مینتقال مالجرم ا
بـودن  هر چند به نظر برخی افراد به دلیـل مطلـق  . این عمل داللت بر انتقال حقوقی کند که این

غیر انتقال فیزیکـی نیـز بـه طـور مطلـق جـرم       لفظ انتقال در قانون مجازات راجع به انتقال مال
باشد و نیز در قوانین بیشتر ناظر به انتقال حقوقی می» انتقال«لفظ  که ایناما با توجه به ، باشد می

ایـن عقیـده   ، کند) در این قانونبه کار رفتن الفاظی نظیر معامله (که داللت بر انتقال حقوقی می
زیکـی  باشـد و صـرف انتقـال فی   تقویت خواهد شد که منظور قانونگذار تنها انتقـال حقـوقی مـی   

به عنـوان مثـال   . داللت بر انتقال حقوقی کند که اینمگر ؛ بودن را نخواهد داشتصالحیت جرم
غیر محقق جرم انتقال مال، اگر شخصی تلفن همراه دیگري را برداشته و به شخصی امانت دهد

 البتـه . برجاسـت زیرا در اینجا تلفن همراه به طور فیزیکی منتقل شده و مالکیت مالـک پـا  ، نشده
زیرا انتقال فیزیکی مال ، پذیر استتحقق این جرم از طریق انتقال فیزیکی از نگاهی دیگر چالش

در دام قانونگذار افتـاده  ، کندغیر را تصاحب میدیگري مستلزم تصاحب آن است و کسی که مال
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، بار از طریـق جـرم تحصـیل شـده    گنجد و مالی که یکهایی مثل سرقت میو عمل او در قالب
همچنین براي تحقق این جـرم الزم اسـت کـه    . غیر قرار گیردتواند موضوع جرم انتقال مالنمی

آورد و اگر آن را ابتدا به خود منتقـل  مرتکب آن را از مالکیت مالک خارج و به ملکیت دیگري در
  . غیر محقق نخواهد شددیگر جرم انتقال مال، کند

  
 سایر عناصر الزم براي تحقق این جرم

همچنین مال را به شـخص  . لک مال نباشد و از طرف مالک نیز اجازه این عمل را نداشته باشدمعامل ما
ممکن است جرم دیگـري محقـق   ، در صورتی که معامل آن را به خود منتقل کند. ثالث انتقال داده باشد
  . غیر محقق نخواهد شدشود و انتقال مال

  
  ج) رکن روانی

این . باشدغیر میرفتار این جرم انتقال مال، گونه که قبالً اشاره شد همان قصد انجام رفتار (عمد عام):  ـ
کند که بـارزترین مصـداق آن عقـد بیـع     رفتار در قالب اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) نمود پیدا می

  . بنابراین مرتکب باید قصد انجام معامله را داشته باشد و آن را عمداً انجام دهد. است
همچنـین  . کب باید آگاه باشد که مال از آن او نیست و در مالکیت دیگري قرار داردمرت علم و آگاهی:  ـ

باید بداند که از طرف مالک نیز اجازه انعقاد عقد را ندارد و اگر مرتکـب تصـور کنـد از طـرف مالـک      
عنصـر روانـی او مخـدوش اسـت و جرمـی محقـق       ، وکالت دارد و با این تصورات غلط معاملـه کنـد  

  . شود نمی
  
  نیت خاص سوء .3

نیت خاص نداشته باشد و لزومی هم ندارد کـه همـه   غیر نیازي به سوءانتقال مال رسد که بزهبه نظر می
نیت خاص خواهند داشت کـه در قـانون   اصوالً جرایم در صورتی سوء. نیت خاص باشندجرایم داراي سوء

بـا ایـن   . کنـد غیرکفایـت مـی  ال مـال نیت عام یعنی قصد انتقبنابراین براي بزه مذکور سوء. تصریح گردد
. شـود بـاز هـم ایـن جـرم محقـق مـی      ، قصد ضرر به دیگري را هم نداشته باشـد ، اوصاف حتی اگر فرد

  ) 11: 1389، پورعالی؛ فر(ساالري
با توجه به مطالب گفته شده آیا هر انتقالی که به وسیله کسی غیر از مالـک و بـدون مجـوز مالـک       

  جرم است؟، صورت گیرد
خانـه بـه مسـافرت رفتـه و در     ولی صاحب، اي خریداري کنده عنوان مثال شخصی قصد دارد خانهب  

بـا  ، داننـد مالـک خانـه قصـد فـروش آن را دارد     برادر یا همسایه مالک که از قبل می. باشددسترس نمی
آیا در این . کنندفروشند و قصد دارند تا ثمن را به مالک تقدیم کنند و خانه را به او میمشتري معامله می

  شود؟فرض نیز جرم محقق می
امـا اکثـر   . باشـد  مـی  ایـن شـخص نیـز مجـرم    ، اگر به طور مطلق انتقال مال دیگري را جرم بدانیم  

. شود که معامل آن معامله را بـراي خـود انجـام دهـد    حقوقدانان معتقدند که معامالتی جرم محسوب می
بلکـه  ، ست که در هنگام عقد تصریح کند که خود مالک اسـت انجام معامله براي خود تنها به این معنا نی
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مفهوم این است که قصد دارد از انجام معامله سودي نصیب خود کند کـه بـارزترین مصـداق آن تملـک     
بارزترین مصداق این نوع معامالت جایی است که معامل از راه حیله و فریب وارد . باشدعوض معامله می

مالك جرم بودن عمـل معامـل   . کندنکند یا به مالک نبودن خود اعتراف شده و خود را مالک معرفی می
اما اگـر  ، جرم است، و عوض را تملک کند اگر قصد دارد معامله را براي خود انجام دهد. باشدقصد او می

شـود کـه اگـر    از توضیحات باال این نتیجه گرفته می. جرم نیست، قصد او انجام معامله براي مالک باشد
اش انجام معاملـه  اما قصد واقعی، غیر را معامله کند لادر هنگام عقد خود را مالک معرفی کند و ممعامل 

  . مجرم نخواهد بود، براي مالک باشد و عوض را به او تقدیم کند
  

  غیررابطه بین معامالت فضولی وجرم انتقال مال
اند وآنچه ننموده نظرقدانان اظهاراکثر حقو، غیردر خصوص رابطه بین معامالت فضولی و جرم انتقال مال

  : باشدارائه شده بدین شرح می
یکی از ارکان معامالت فضولی اقامه معامله بـه حسـاب و مصـلحت صـاحب مـال       ،به اعتقاد برخی  
بدین ترتیب اگر فضول معامله را بـراي مالـک منعقـد     1. گرددآن به رکن معنوي تعبیر می از باشد که می
این نوع معامله ، غیر را معامله کنداما اگر به مصلحت و براي خود مال، تنفیذ استقابلعقد فضولی و ، کند

تفاوت اصـلی بـین    ،بنابراین عقیده. باشدغیر قابل پیگرد میفضولی نیست وتحت عنوان جرم انتقال مال
مجرم و ، د کندباشد که اگر معامله را براي خود منعققصد فضول می، غیرمعامله فضولی و جرم انتقال مال

بنابر این نظر انتقـاالتی کـه مصـداق جـرم     . تنفیذ استمعامله فضولی و قابل، اگر براي مالک انجام دهد
  . گردندمعامله فضولی محسوب نمی، باشندغیر میانتقال مال

نیت خاص یا قصد اضـرار بـه   غیرسوءاي دیگرتفاوت بین معامالت فضولی وجرم انتقال مالبه عقیده  
بر ابهام این تعریف افزوده و شـرایطی  ، گوییمتاسفانه صاحب این عقیده با چاشنی خالصه2. باشدمیغیر 

فراهم نموده که هر کسی از ظن خود یار این تعریف شده و به دلخواه آن را تفسیر کنـد و از ایـن حیـث    
رسـد کـه در   به نظر مـی . گرددحاصل نمی، باشدهمان وضوح و شفافیت آن می ویژگی اصلی تعریف که

نیت خـاص ندارنـد و   زیرا اصوالً جرایم نیازي به سوء، گرفتن قصد خاص براي این جرم صحیح نباشدنظر
غیر چنـین  در صورتی که در جرم انتقال مال. کندبینی میاین عنصر را پیش، قانونگذار هر کجا الزم باشد

  . نیت خاص نیستبنابراین براي تحقق این جرم نیازي به سوء. تصریحی وجود ندارد
را بـراي  ها  ، آنگیرد که معاملمیغیر تنها معامالتی را در برجرم انتقال مال، طور که اشاره شد همان  

اما آیا قانونگذار یکی از مصادیق ، جرم نخواهد بود، دهد و اگر معامله براي مالک انجام شودخود انجام می
غیر ممنوع نموده است یا آن را در قالب جرم انتقال مالمعامالت فضولی را در حیطه جرایم وارد نموده و 

  جداست؟ها  آن از ابتدا در دایره معامالت فضولی نبوده و قلمرو، اندمعامالتی که ممنوع شده که این
گردیم و بـه  رسد که براي دستیابی به یک جواب صحیح باید به بحث معامالت فضولی بربه نظر می  

شـود؟ در  ده معامالت فضولی تا کجاست و چـه معـامالتی را شـامل مـی    محدو، طور قطعی روشن کنیم
، اي براي اختالف وجود نداشته و تردیدي در فضولی بودن آن وجود نـدارد معامالت فضولی عهدي زمینه

                                                           
  . 20و21. بهرامی، بهرام، معامالت فضولی، انتقال مال غیر، تهران پیام عدالت، صص1
  . 121صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، صمحمد. میر2



  
 

 

47 

غیـر صـورت   از میان معامالتی که بـر روي مـال  . غیر خواهیم پرداختروي مالبنابراین تنها به معامله بر
تنها چالش اصـلی  . شکی نیست، شودضولی بودن معامالتی که براي غیر (مالک) انجام میدر ف، گیرد می

غیـر نیـز قـرار    دهد و موضـوع جـرم انتقـال مـال    را براي خود انجام میها  آن معامالتی است که فضول
  تنفیذ هستند یا نه؟بنابراین باید مشخص شود آیا این معامالت نیز فضولی و قابل. اند گرفته
 ،اختالف ریشه در فقه دارد ولی با این حال بیشتر فقها اعتقـاد دارنـد کـه معاملـه غاصـب     این   

نهـی در معـامالت   «گاه استداللی آنان نیز این عبـارت اسـت:   باشد و تکیهتنفیذ میفضولی و قابل
  » موجب فساد نیست.

تر مواد بررسی دقیقاما با . کندگاه به صراحت تکلیف این قضیه را مشخص نمیهیچ قانون مدنی نیز  
تنفیـذ  غیر را به طور مطلق فضولی دانسته و آن را قابلقانونگذار معامله به مال رسد کهقانونی به نظر می

 : داندمی
تبیین و تشـریح ایـن موضـوع    ، رسد که فلسفۀ وضع این موادبه نظر می 197و  196با بررسی مواد  .1

معامالت و عقود فقط دربارة « 231طبق ماده . شوداست که اثر معامالت و عقود بر چه کسی بار می
امـا  . شـود اثر عقود تنها بر متعاملین بار مـی » ... مؤثر استها  آن مقام قانونیطرفین متعاملین و قائم

 197و  196تکلیفی است کـه بـر عهـدة مـواد     ، باشندتعیین این موضوع که متعاملین چه کسانی می
از دو مـالك  ، باشندیین این موضوع که طرف عقد چه کسانی میقانونگذار در تب. گذاشته شده است

اگر عاقد قصد انجام معامله بـراي  . داندمالك و معیار را قصد عاقد می 196در مادة : کنداستفاده می
عقـد  ، اما اگر قصد انعقاد معامله براي دیگري را داشته باشـد ، معامله از آن اوست، خود را داشته باشد
اما در ماده ، دهدقانونگذار در تعیین طرفین عقد قصد طرفین را مالك قرار می. د شدبراي ثالث خواه

دیگر تعیـین طـرفین عقـد بـر     ، معین باشداگر موضوع عقد عین. کندیک استثنا بر آن وارد می 197
بـر اسـاس ایـن    . باشدحق مالکیت می، محوریت قصد عاقد نیست و مبناي معیار تعیین طرفین عقد

 . معامله براي مالک تلقی خواهد شد، معین موضوع عقد قرار گیردصورتی که عینمعیار در 
المسـمی ... ملـک غیـر باشـد ... زن     در صورتی که مهـر «دارد: چنین مقرر می 1100قانونگذار در ماده  .2

در این فرض ملک ثـالثی در  » که صاحب آن اجازه نماید. مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر این
مهریه به زوجه تملیک گردیده است. آیا معامل (زوج) این معامله را براي مالک انجـام داده اسـت؟   قالب 

بدیهی است که این معامله براي زوج (معامل) انجام شده است، زیرا مهر تنها نسبت به زوج و زوجه معنا 
باید به این سـؤال نیـز    کند و اگر قائل بر این باشیم که این معامله براي مالک انجام شده است،پیدا می

برد؟ بنابراین مشخص است پاسخ دهیم که مالک (شخص ثالث) از مهر واقع شدن مالش چه سودي می
که از این عقد تنها زوج (فضول) سود خواهد برد و او معامله را براي خودش انجام داده است. حـال اگـر   

باشـد،  دهد، فضولی نیست و باطـل مـی  ها را براي خود انجام می قبول کنیم که معامالتی که فضول آن
تنفیـذ  قابـل اي را که خود ممنـوع و غیـر  باید به این سؤال نیز پاسخ دهیم که چرا قانونگذار چنین معامله

تـوان اسـتنباط نمـود کـه     قابل تنفیذ دانسته است؟! بنابراین از این ماده نیز مـی  1100داند، در ماده می
 باشد.  دهد، فضولی میانجام میمعامالتی که فضول به مصلحت خویش 

غیـر را  تکلیف معامالت به مـال ، غیرقانون مجازات راجع به انتقال مال 2در نهایت قانونگذار در ماده  .3
تی که به طریق فوق قبل از اجراي این النسبت به انتقا«به صراحت ماده . کندبه صراحت روشن می
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عمـل  ، گیرنده یا مالک بایـد بـه طریـق ذیـل    نتقالدهنده و اهر یک از انتقال، قانون واقع شده است
  : نمایند
ماه از تاریخ اجراي این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده  3دهنده مکلف است ظرف انتقال

قبالً اشاره شد که معـامالتی موضـوع   . »... گیرنده و مالک را جبران کندو یا خسارات وارده بر انتقال
نه بـراي  ، دهددهنده) آن را براي خود انجام می اند که فضول(انتقالقانونگذار قرار گرفتهانگاري جرم

داند و اگرچـه چنـین   تنفیذ میکنیم قانونگذار این معامالت را قابلطور که مشاهده می مالک و همان
  باشند؟!تنفیذ میچگونه قابل، معامالتی فضولی نیستند

 311ین ایرادات مخالفان را که همان حکم مواد تر مهمتکلیف یکی از گیري نهایی باید قبل از نتیجه  
داند و این حکم با غیرنافذ بودن زیرا این مواد معامالت غاصب را فاسد می، باشد را روشن کنیممی 323و 

قانونگذار با بیـان احکـام معـامالت فضـولی در     : توان گفتدر پاسخ می. معامالت فضولی در تضاد است
نیـاز شـده و بـا    معین و سایر قوانین بیاز ذکر دوباره این احکام در عقود، عد عمومی قراردادهاقسمت قوا

را در عقود خاص ذکر ها  آن دیگر، شوندتوجه به این نکته که احکام فضولی اصوالً در همه عقود اجرا می
قواعـد معـامالت    کـه  ایـن بحث غصب نیز از این قاعده مستثنا نیست و قانونگذار با فـرض  . نکرده است

ذکر دوباره این قواعد را صحیح ندانسته و به بیان سـایر احکـام   ، شودفضولی در این بحث نیز رعایت می
  . شود که عقد تنفیذ نشودنیز زمانی اجرا می 323و  311حکم مواد . غصب پرداخته است

بـراي خـود معاملـه     خواه فضول، غیر به صورت مطلقمعامله بر روي مال، رسدبه نظر می، سرانجام  
فضولی و غیرنافذ است و بدین ترتیب معامالت موضوع قانون مجـازات راجـع بـه    ، خواه براي مالک، کند

  . باشندتنفیذ میغیر نیز فضولی بوده و قابلانتقال مال
  

  منابع
، انتشـارات مجـد  ، 1328ــ 1384مجموعه محشی آراي وحدت رویه جزایی، مصطفی، اصغرزاده بناب  .1

1385  .  
  . 1379، چاپ دوم، پیام عدالت، غیرانتقال مال، معامالت فضولی، بهرام، بهرامی  .2
، چـاپ سـوم  ، انتشـارات گـنج دانـش   ، مجموعه محشی قانون مدنی، محمد جعفر، جعفري لنگرودي  .3

1387  .  
  . 1384، چاپ اول، سمت، حقوق جزاي اختصاصی(جرایم علیه اموال)، محمدجعفر، حبیب زاده  .4
  . 1392، 10شماره ، ماهنامه دادرسی، غیربررسی جرم انتقال مال، حسن، پورعالی؛ ابوذر، فرساالري  .5
  . 1379، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، قواعد عمومی قراردادها، ناصر، کاتوزیان  .6
  . 1388، 66شماره ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، غیربزه انتقال مال، اکبر، وروائی  .7
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  1n    دکتر غالمرضا طیرانیان 
  
  

در بخش نخست این مقاله راجع به سکوت در قوانین و تکلیف قاضی در موارد سکوت بحـث شـد و دربـاره    
اي مطرح گردید، در انتظار بررسی و تجزیـه و تحلیـل   به عملیات اجرایی مسئلهاعتراض شخص ثالث نسبت 

هـاي قاضـی   آن توسط کارآموزان محترم وکالت دادگستري گفتیم تنها قوانین نیستند کـه در برابـر پرسـش   
قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سـال       3باشند که تکلیف این موارد (سکوت قانون) در مواد ساکت می

شماري نیـز سـکوت در شـناخت    تعیین شده است، بلکه در امر قضا در موارد بی 1379صوب سال و م 1318
ها از لوازم ضـروري  شود که پاسخ به این نوع سکوتقضیه مطروحه نزد قاضی (موضوع دعوي) مشاهده می

ـ  قضاوت صحیح و دقیق است، یعنی سکوت در مستندات و ادله اثبات دعاوي. در پـاره  ن نـوع  اي از مـوارد ای
اي صریح از قوانین پاسخی ندارند تا سکوت، قوانین، خود حکم مشخصی دارند، ولی در بیشتر موارد آن، ماده

وظیفه قاضی را در قبال سکوت مربوط به مستندات و دالیل اثبات دعوي بیان نمایند، در حالی کـه اهمیـت   
  باشد.  ین نمیحقوقی آن در رسیدگی و حل و فصل دعاوي کمتر از سکوت در متن قوان

با بهـره از منـابع معتبـر و فتـاوي اسـالمی و      ، قاضی در برابر سکوت قانون، توان گفتبه اجمال می
، نمایـد وضع و بر اساس آن رأي صادر می قانوناصول حقوقی و عرفی خود به جانشینی قانونگذار حکیم 

به این حـق  ، او اقامه شده استبا این قید و محدودیت که حکم قاضی تنها در دعوایی مؤثر است که نزد 
قـانون آیـین    4الرعایـه باشـد (مـاده    تواند حکم عامی صادر کند که در دعاوي مشابه الزمکه قاضی نمی

  )1318قانون آیین دادرسی مدنی سال  5و ماده  1379دادرسی مدنی مصوب سال 
مکلفند در مورد هر دعوي به طـور   ها هدادگا«: 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  4ماده 

  ».خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند
دادگاه هر دعوي را با قانون تطبیق کرده و حکم آن «: 1318قانون آیین دادرسی مدنی سال  5ماده 

  ».نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهدرا تعیین می
هـا را از قـوانین   اگرچـه قاضـی برخـی از پاسـخ    ، سکوت در مستندات و دالیل دعـوي  ولی در مورد

. ولی در اکثر موارد براي پاسخ به سکوت باید به اصول و قواعـد حقـوقی رجـوع نمایـد    ، کنداستخراج می
  : کندهاي زیر سکوت در مستندات دعوي را آشکار میمثال

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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  مثال اول
وجـه  ، ٌعلیـه بستانکار با ابراز گواهی عدم پرداخت صادره از بانـک محـال  دارنده یک برگ چک به عنوان 

جاري) و کننده چک (صاحب حسابتأدیه آن را ضمن یک دادخواست از صادرچک مزبور و خسارت تأخیر
تنهـا  ، شخص دیگري مطالبه کرده است که شخص اخیر بدون هیچ توضیحی که سمت او را تعیین کنـد 

نویس است یعنی امضایی که ساکت است و معلوم نیست نامبرده ظهر. کرده استبه امضا ظهر چک اکتفا 
  . این چک نیز بدون ذکر نام (سکوت دیگر) در وجه حامل صادر گردیده است. کننده چکیا ضامنِ صادر

سپس نامبرده بـا  ، چک ابتدا در وجه او به عنوان حامل صادر شده، کننده ظهر چک مدعی استامضا
یـک  هیچ ، کهادعایی مغایر با مفاد دادخواست خواهان. آن را به خواهان واگذارکرده استامضا ظهر چک 

  . در اختیار ندارند، آشکار کند از آن دو براي اثبات ادعاي خود و رد ادعاي شخص مقابل که حقیقت را
اهی یعنی پس از پنج سال از تاریخ صدور گو، اصالحی قانون تجارت 286خواهان بدون رعایت ماده 

  . اقامه دعوي نموده است، کننده ظهر چککننده و امضاعدم پرداخت علیه صادر
اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شـود و  «: 26/10/1358قانون تجارت اصالحی  286ماده 

، اسـتفاده کنـد  ، براي او مقرر داشته 249بخواهد از حقی که در ماده ، به علت عدم پرداخت اعتراض شده
قـانون   314طبـق مـاده    کـه  ایـن نظـر بـه   » .باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوي نماید

لذا دارنده چک نیز مانند دارنده بـرات بایـد   ، گرددمقررات این قانون در مورد چک نیز اعمال می، تجارت
نامـه  اعتـراض  ٌعلیه که گواهی مزبـور جانشـین  ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک محال

  . نموداقامه دعوي می، مربوط به برات است
ذاتـاً عمـل تجـاري    ، از محلی به محل دیگـر باشـد   که اینصدورچک ولو «: قانون تجارت 314ماده 

ها و اعتراض و اقامه دعـوي  کننده و ظهرنویسلیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر، محسوب نیست
در حـالی کـه رأي وحـدت رویـه     » .شـامل چـک نیـز خواهـد بـود     ضمان و مفقود شدن راجع به بروات 

واخواست برات و سفته به ترتیبی کـه  ، تصریح نموده 10/7/1369مورخ  536کشور به شماره  عالی دیوان
ٌعلیه دایر به عدم کند و گواهی بانک محالارتباطی با چک پیدا نمی، قانون تجارت قید شده 280در ماده 

  . باشدبه منزله واخواست می، روز به بانک مراجعه شده 15ت تأدیه وجه چک که در مد
لذا بر اساس مواد مذکور اگر شخصی که بدون هرگونه توضیح به امضا ظهر چک اکتفا نمـوده، ظهرنـویس   
شناخته شود، با توجه به اقامه دعوي پس از پنج سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت نامبرده مصـداق ظهرنـویس   

وجود سکوت باید ادعاي او را پذیرفت و فاقد مسئولیت بوده و تعهدي در مورد پرداخـت وجـه   محسوب شده و با 
اي کـه  کننده چک تلقی گـردد، بنـا بـه عقیـده    چک وخسارت تأخیر تأدیه ندارد، ولی هرگاه نامبرده ضامن صادر

دم پرداخـت  کننده چک حتی با اقامه دعوي پـس از یـک سـال از تـاریخ گـواهی عـ      ضامن به هر حال با صادر
مسئولیت تضامنی خواهد داشت، گذشت بیش از یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت سبب سـلب مسـئولیت   
تضامنی از او نبوده و دارنده چک نیازي به اثبات ادعاي خود و ادعاي نـامبرده نـدارد و حـق دارد نـامبرده را نیـز      

سـکوت مزبـور در مـورد شـخص حامـل و      طرف دعوي خود قرار دهد. پرسش قاضی این است که با توجه به 
کننـده ظهـر چـک، بایـد او را ضـامن صـادرکننده چـک تلقـی و رأي بـه          فقدان هر نوع توضیح از جانب امضا

محکومیت او طبق خواسته خواهان صادر نماید یا نامبرده را ظهرنویس دانسته و با گذشت یـک سـال از تـاریخ    
  مسئولیت مبرّي اعالم کند.  ٌعلیه او را از گواهی عدم پرداخت بانک محال
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  : هاي دیگر از سکوت در مورد مستندات دعويمثال
  . مدت اجاره تعیین نشده است، اينامهدر اجاره  یک:
  . مهریه براي زوجه معین نشده است، در سند نکاح  :دو
کارشـناس  ، االجـاره و مـدت اجـاره   با توجه به سکوت در مورد مـال ، موجري از دادگاه تقاضا کرده  :سه

بهاي هر ماه آن چـه مبلغـی   رسمی انتخاب تا با معاینه از محل عین مستأجره اظهارنظر کند اجاره
  . است تا مستأجر به پرداخت آن به موجر محکوم شود

 :اي که در ظهر آن این عبارت با توافق و امضا طرفین نوشته شـده اسـت  نامهمستأجر با ارائه اجاره  :چهار
بدون قید مدت و به طور دائم مالک منافع مورد اجـاره  ، ریال به موجر...  مبلغ(مستأجر با پرداخت 

مبلغ مزبور را دریافت نموده و حق تخلیه مورد اجـاره  : «) و موجر در ادامه اقرار کرده است.باشدمی
را از خود ساقط نمود) قاضی در هر یک از موارد سکوت به شرح فوق بر چه اساسی باید رأي خود 

  کند؟ را صادر
  عقد اجاره و نکاح باطل است؟، آیا در موارد یک و دو
  توان تقاضاي موجر را پذیرفت و طبق نظر کارشناس مستأجر را محکوم نمود؟آیا در مورد سوم می

یا به لحاظ سکوت در تعیین عنوان قانونی  آیا در مورد چهارم عقد اجاره سابق به قوت خود باقی است
  مزبور باطل شده است؟توافق و تراضی طرفین عقد 

تردیدي نیست که قاضی ابتدا با مراجعه به متن قوانین موضوعه حکم آن را در مورد اسـتخراج و در  
ناگزیر باید بر اساس اصول و قواعـدي حکـم کنـد کـه از روح قـوانین      ، صورت فقدان نص صریح قانون

 1379سـی مـدنی مصـوب سـال     قانون آیـین دادر  3طبق مفاد ماده  که اینمشروط بر ، شوداستخراج می
ن نباشد اصول و قواعد مورد مراجعه قاضی مغایر با شرع بی .  

  : راجع به مثال اول درباره چک بالمحل
اگرچه گروهی از حقوقدانان به این نظریه معتقدندکه دعوي مطالبه وجه چک از کسـی کـه   

گواهی بالمحل بودن چک کننده را بر عهده گرفته نیز با گذشت یک سال از تاریخ ضمانت صادر
ً به عبارت  قـانون تجـارت    286و طبق مـاده   314مذکور در ماده » اقامه دعوي ضمان«مستندا

کننده چک برخالف ظهرنویس تا اند ضامن صادرها پذیرفته باشد، ولی بسیاري از دادگاهمردود می
باشد، در این می تأدیهکننده ملزم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیرهر زمان که شخص صادر

باید  ،خصوص مسئولیت تضامنی دارد. قاضی دادگاه در تبعیت از این نظریه سکوت مستند دعوي
کننده ظهر چک با وجود فقدان هرگونه توضـیح، ظهرنـویس اسـت یـا     احراز و اعالم نماید امضا

اتخـاذ  کننده چک، ناگزیر دادگاه بر اساس اصول و قواعد اسـتنباط احکـام حقـوقی    ضامنِ صادر
و با توجه به اصل برائت از مسئولیت تضامنی که این نوع مسئولیت استثنا بر  کردتصمیم خواهد 

مقررات عقد ضمان در قانون مدنی است و تردید در مدت ادامه ضمانت بین یک سال مذکور در 
قانون تجارت و بیش از یک سال به قدر متیقن (یک سال) اکتفا و بـا اعـالم عنـوان     286ماده 
قانون مزبور، دعوي خواهان را  314هرنویس که با سکوت، ظهر چک را امضا نموده، طبق ماده ظ

علیه او در ماهیت مردود خواهد شناخت و به این ترتیب سکوت در مستند دعوي را حل و فصل 
  نماید. می
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  : هاي مربوط به آنو اما در سایر مصادیق سکوت و مثال
یعنی مدت در عقـد اجـاره   ، عنوان مستند دعوي از حیث مدت ساکت بودهنامه ابرازي به اگر اجاره  یک:

ایـن قـانون باطـل     468طبق مـاده  ، قانون مدنی نگردد 501ذکر نشده باشد و حتی مشمول ماده 
  . یابددر نتیجه قاضی در این مورد با مراجعه به قانون پاسخ سکوت را می. خواهد بود

ا اجاره باطل استدر اجاره اشیا«: قانون مدنی 468ماه      ».ء مدت اجاره باید معین شود و الّ
االجاره هم از قـرار  مدت به طور صریح ذکر نشده و مال، اگر در عقد اجاره«: قانون مدنی 501ماه   

یک ماه یا یک سال صحیح خواهـد  ، اجاره یک روز، روز یا ماه یا سال فالن مبلغ معین شده باشد
  »... . بود و

هرگاه طرفین عقود در مورد ارکان صحت عقد سکوت ، شودماده نیز استنباط میضمناً از روح این   
المقدور باید از سایر مفاد قرارداد پاسخ سـکوت را در جهـت صـحت عقـد     قاضی حتی، کرده باشند

که قاضی راهی براي تأیید صحت عقد به دست نیاورد و ناگزیر به بطالن عقـد رأي   مگر آن، بیابد
  . صادر کند

عدم تعیین مهر ، اي تعیین نشده باشد و نکاح از نوع منقطع باشددر عقد نکاح براي زوجه مهریهاگر  :دو
، قـانون مـدنی) ولـی اگـر نکـاح دائمـی اسـت        1095(سکوت) در عقد موجب بطالن است (ماده 

قـانون مـدنی    1094و  1093و  1087قانونگذار پاسخ سکوت در مورد تعیین مهریه را طبق مـواد  
  : داده است

نکـاح  ، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شـرط شـده باشـد   ، اگر در نکاح دائم«: قانون مدنی 1087ماده   
توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی معین کنند و اگـر قبـل از تراضـی    صحیح است و طرفین می

  ».المثل خواهد بودزوجه مستحق مهر، نزدیکی واقع شودها  آن بین، مهر معین
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر «: مدنی قانون 1093ماده   

زن مسـتحق  ، زن مستحق مهرالمتعه است و اگـر بعـد از آن طـالق دهـد    ، زن خود را طالق دهد
  ».المثل خواهد بود مهر

  ».شودبراي تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می«: قانون مدنی 1094ماه   
براي زوجه مهریه تعیین نشـده باشـد و   ، باتوجه به مواد فوق قانون مدنی هرگاه در عقد نکاح دائم  

زوج از نزدیکی و طالق امتناع کند و زوجه در عسر و حرج شناخته و به موجب رأي دادگاه مطلقـه  
منابع معتبـر  آیا باید براي رفع این سکوت به . قانون در مورد مهریه زوجه مزبور ساکت است، شود

خواه زوج ، المتعه استاسالمی یا فتاوي معتبر فقهی مراجعه نمود یا زوجه به هر حال مستحق مهر
  او را طالق دهد یا طالق به تقاضاي او واقع شود؟

، الجاره تعیین نشده باشددر فرضی که در سند مربوط به اجاره اشیاء و اموال مدت اجاره و مبلغ مال  :سه
بها و مدت اجاره از ارکان صحت عقد اجاره است که تنها با قصـد و رضـا و   ین اجارهاز آنجا که تعی

توان نظر کارشناس در مورد این ارکان عقد اجاره را جانشین نمی، باشداراده طرفین قابل تعیین می
- مردود می، لذا تقاضاي موجر به شرحی که در این مثال ذکر شد، تراضی و اراده طرفین عقد نمود

طرفین بپذیرند و متعهد شوند با وصول نظریه کارشناس عقد جدیـدي جانشـین    که اینمگر ؛ باشد
  . عقد باطل اجاره منعقد نمایند
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اي که در ظهر آن این عبارت با توافق و امضـا طـرفین   نامهمستأجر با ارائه اجاره: «به این مضمون  چهار:
ن قید مدت و به طور دائم مالـک منـافع   بدو، مستأجر با پرداخت مبلغی معین به موجر، نوشته شده

مورد اجاره باشد و موجر در ادامه اقرار کرده مبلغ مزبور را دریافت و حق تخلیه مورد اجاره را براي 
  : طلبداي است که بحث مستقلی را میگونه به، .»همیشه از خود ساقط نمود

تراضی بین موجر و مستأجر سابق با توجه به سکوت در مورد تعیین نام عقدي از عقود معین براي   
. این تراضی از سویی مشابه عقد بیـع اسـت  ، و سکوت در مورد تملیک یا عدم تملیک معین ملک

شود و از سویی مشابه اگر معتقد باشیم عین به تبع منافع همیشگی آن به مستأجر سابق منتقل می
ولی بـدون  ، منافع صراحت دارداز آن جهت که توافق مزبور تنها در مورد تملیک ، عقد اجاره است

مقایسه است با واگذاري حق انتفاع که تعیین مدت که از شرایط صحت عقد اجاره است و نیز قابل
العمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث و از این قیـاس آن بـا   آن نیز باید مقید به مدت باشد یا مادام

  . الفارق استعمري و سایر شقوق حق انتفاع قیاس مع
عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخصی «: قانون مدنی 41 ماده  

  ».به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالث برقرار شود
حبس مطلق بوده و ، در صورتی که مالک حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد«: قانون مدنی 43ماه   

  ».مالک قبل از فوت خود رجوع کند که نایمگر ، حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود
و مسـتأجر داراي حـق    1356بدیهی است اگر روابط موجر و مستأجر مشمول قانون مصوب سـال    

قانون روابـط مـوجر و    30در این صورت توافق مزبور مشمول ماده ، کسب یا پیشه یا تجارت بوده
  . مستأجر مصوب سال مزبور خواهد بود

مسـتقیم کـه طـرفین بـه     کلیه طرق مستقیم یا غیر«: 1356جر و مستأجر قانون روابط مو 30ماده   
اثـر  پس از اثبات در دادگاه باطل و بـال ، منظور جلوگیري از اجراي مقررات این قانون اتخاذ نمایند

  ».خواهد شد
توان با توجه به اصل صحت در مورد قراردادهاي خصوصی بین اشخاص با انصراف از نامی آیا می  

  قانون مدنی محسوب نمود؟  10آن را تابع ماده ، براي این توافقمعین 
در صورتی ، اندقراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«: قانون مدنی 10ماده   

  » .نافذ است، که مخالف صریح قانون نباشد
بـه عـین ملـک و    آیا این قرارداد در خصوص مسائل مختلفی ناشی از استمرار مالکیت مالک نسبت 

استمرار حق مستأجر سابق نسبت به منافع ملک بدون ذکر مدت و به طور نامحدود مخالف نظم عمومی 
در  مـابین  فینیست؟ از جمله در صورت بروز اختالف بین طرفین راجع به هزینه تعمیرات ملک که توافق 

ـ    ک مـثالً در خصـوص هزینـه    این باره نیز ساکت است یا درباره مالکیت مالک نسبت به فضـا و قـرار مل
-احساس نمـی  ها همالک با سلب دائمی منافع از خود تعهدي در مورد تأمین هزین، تعمیرات اساسی ملک

کند که مربوط به عین ملک است و طرفین مقابل نیز به علت عدم مالکیت در مورد عـین ملـک خـود را    
وط باشد و یا در مـورد تعـدي و تفـریط    دانند که به تعمیرات عین ملک مرباي نمیموظف به تأدیه هزینه

بینـی بـین طـرفین ایـن     نسبت به عین ملک که منجر به تخریب ملک گردد و سایر دعاوي قابـل پـیش  
  . توافق
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توانـد حکـم   موجه است اگر دادگاه با توجه به سکوت و ابهام درباره این امور در حالی که قاضی نمی
قابل حـل و  ستخراج کند و در نتیجه منجر به نزاع دائمی و غیرمعینی راجع به این نوع قرارداد از قوانین ا

قانون آیین دارسی مـدنی مصـوب سـال     6توافق طرفین را از مصادیق بارز ماده ، فصل بین طرفین باشد
  . اعالم نموده و بطالن آن را اعالم نماید 1379

مخل نظم عمـومی یـا   قراردادهایی که و عقود «: 1379قانون آیین دارسی مدنی مصوب سال  6ماه 
  ».در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست، برخالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد

هـاي قابـل تصـور ارائـه     ها و سایر پرسشتوان به این پرسشهاي متفاوت و متعارضی که میپاسخ
ور حقـوقی  موضوع را براي کارآموزان وکالت دادگستري که عالقمنـد بـه بحـث و جسـتجو در امـ     ، نمود

  . نمایدقابل بررسی و تحقیق می، باشندمخصوصاً مسائل غامض آن می
  

  سکوت در دادرسی
حق بدیهی و اساسی همه کسانی است که در قلمرو یـک  ، دادخواهی یعنی اقامه دعوي حقوقی و کیفري

اساسـی  (اصـل سـی و پـنجم قـانون     . کشور اقامت دارند و در عین حال باید تابع قوانین آن کشور باشند
جمهوري اسالمی ایران) همچنین است حق دفاع در برابر دعاوي مزبور از طرف خوانده دعـوي و کسـی   

این حق نیز به قدري بدیهی اسـت کـه عقـل سـلیم و آزاده     . که شکایت کیفري علیه او اقامه شده است
، یهیمجریه و قوه قضا قدرت مخالفت در برابر آن را ندارد و در مقابل این حق بر مراجع قانونی اعم از قوه

مندي از حق مزبور را برداشته و بستر را براي عینیت بخشیدن به ایـن حقـوق   تکلیف است که موانع بهره
و افراد و با دولت فراهم سازند و هر نوع سکوت ازجانب قانونگذار و مجریان قانون ها  در روابط بین انسان

حقوق است و راه وصول به حق را متزلـزل و تاریـک    ترین مانع در اجراي اینو حاکمان بر دعاوي بزرگ
  . سبب ثبات و روشنی راه خواهد شد، کند و هر چه از سکوت کاسته شودمی

حق و شخصی که دعوي متوجه او است نیز به عنوان مالزمه  با اعتقاد به این حقوق بدیهی، بر ذي
برابر دعوي، از هر نوع سکوت عقلی ضروري است، در بیان کامل دعوي و اسباب و جهات آن و دفاع 

خودداري نمایند و با سکوت خود انجام وظیفه مسئولین در احقـاق حـق و تشـخیص باطـل را دشـوار      
نسازند و در تنظیم روابط حقوقی و قراردادهاي بین خود از وجود افراد متخصص استفاده کننـد تـا بـا    

تـوان  منحرف ننماید، ولی مـی  فرض دعوي در آینده، سکوت در موارد حساس مسیر وصول به حق را
ان شخص ساکت یا دلیل بر اقرار او تلقـی نمـود، بلکـه مـأمورین     یوجود سکوت را به طور مطلق به ز

آوري دالیل و دادرسی، با برخورد با سـکوت مکلفنـد بـا طـرح     تحقیق و مقامات قضایی در مقام جمع
اي رفـع ابهامـات ناشـی از    هاي مناسب که با شخصیت اصحاب دعاوي در تعارض نباشـد، بـر  پرسش

شود در بسـیاري از مـوارد،   مندي از مهارت خود اقدام نمایند، ولی در عمل مشاهده میسکوت با بهره
سکوت ناشی از نارسایی علمی و تجربی مأمورین تحقیق اسـت و در نهایـت تشـخیص نـوع داللـت      

گون به وجدان پاك قاضی هاي گوناسکوت بر معانی مختلف بر اساس اوضاع و احوال قضیه و موقعیت
شود که اخذ تصمیم و صدور رأي و احقاق حق به این مقام محول شده، معبري که تفـاوت  واگذار می

گردد؛ خصوصاً در نظامی قضایی که دخالت وکالي دادگستري را در قضات با عبور از آن مشخص می
  انجام تحقیقات، محدود، بلکه ممنوع کرده است. 
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در تحقیقات و در دادرسی بر اقرار شخص داللت دارد که مورد سؤال قرار  آیا سکوت اصحاب دعوي
موارد سکوت به معناي انکار و تکذیب است یا تردید؟ سندي به خوانده دعوي ارائه  گونه اینگیرد یا در می

  داند و آیا امضا ذیل سند متعلق به او است؟شود آیا سند مزبور را منتسب به خود میو از او سؤال می
  : بینی استواکنش خوانده در برابر این سؤال به صور زیر قابل پیش

  . کندبه اصالت سند و امضا آن توسط خود اقرار می  :یک
  . اعم از تکذیب یا ادعاي جعلیت آن، کنداصالت سند را انکار می  :دو
انتساب آن به خـود  خصوصاً اگر با دقت در متن و امضا سند در ، نه اقرار و نه انکار. کندسکوت می  :سه

  . دچار تردید گردد
 چـه  ، چنـان بـا تکـرار سـؤال   ، قاضی اگر شخصیتی باشد که سکوت خوانده را بر لجاجت حمل نماید

بـه طـور طبیعـی و    ، به این استدالل که هرکس آنچه را به زیان اوست، خوانده به سکوت خود ادامه دهد
را دلیل اقرار او به اصالت سـند ابـرازي قلمـداد    در این صورت سکوت خوانده ، کندبدیهی از خود دفع می

کند و اما اگر قاضی شخصـیتی آرام و متعـادل و طالـب کشـف     نماید و رأي به نفع خواهان صادر میمی
اصرار خوانده را بر سکوت به معناي وجود تردید در او نسبت به اصالت سند تلقی نموده و با ، حقیقت باشد

قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنظر راجع به اصالت سند را با هزینه  199ه ی طبق مادیبهره از اختیار قضا
، کندنماید و به همین روش عمل میخواهان به کارشناسی واگذار و طبق نظریه کارشناس رأي صادر می

اگرخوانده در دفاع از دعوي فراموش کند تردید خود را نسبت به اصالت سند ابراز کند یا خواهان فراموش 
ارجاع امر را به کارشناس تقاضا نماید که فراموشی خود نیز نوعی سکوت است کـه نبایـد بـه زیـان      کند

  . شخص ساکت محسوب گردد
بـه دالیـل   عالوه بـر رسـیدگی    ها هدادگا، در کلیه امور حقوقی«: قانون آیین دارسی مدنی 199ماده 

انجـام خواهـد   ، کشف حقیقت الزم باشدهرگونه تحقیق یا اقدامی را که براي ، مورد استناد طرفین دعوي
  نه اختیار!ها،  هتکلیف است بر دادگا، اقدامی» .داد

اگر کشف حقیقت تا این حد مورد تأکید قانونگذار است که چنین اختیار وسیعی بـه قاضـی تفـویض    
ر صدور حکم مجازات باید مبتنی بر یقین باشد و د، به طور قطع و به طریق اولی در دعاوي کیفري، شده

چـه در جـرم شـناختن    ، صورت تردید حتی وجود ظن بر محرومیت متهم باید اصل برائت را جاري نمـود 
توان سکوت متهم را بـر  عمل انتسابی به متهم و چه در مورد دالیل ارتکاب جرم و در هیچ شرایطی نمی

د که سبب ظن بـه  حتی اگر قرائن و اوضاع و احوالی وجود داشته باش، اقرار او به ارتکاب جرم حمل نمود
داند افراد به استناد اي که به نفع خود نمیجامعه، زیرا قاضی نماینده وجدان جامعه است، مجرمیت او است

گذرد تردید یا ظن و گمان به مجازات محکوم شوند و قاضی خود نیز با شرایطی که بر اغلب متهمان می
اقرار متهم را در موقعیتی بشنود کـه مـتهم احسـاس     قاضی خود باید، لذا اوالً، کندبه اقرار او اعتماد نمی

، با این حساسیت و دقت در تعیین مجـازات . دالیل دیگري صحت اقرار او را تأیید کند، ثانیاً، امنیت نماید
  . خصوصاً در جرایم سیاسی و امنیتی، شودیقیناً سکوت در امور کیفري به منزله اقرار تلقی نمی

در تبصـره مـاده    1378ساسی قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال در جهت تصریح به این امر ا
مسـتند رأي دادگـاه   ، در مواردي که اقرار یا شهادت شاهد یا شهادت بر شـاهد ... «: مقرر نموده است 59
قانون مزبور تصـریح   194و نیز در ماده » رأي الزامی است کننده استماع آن توسط قاضی صادر، باشدمی
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ي ا  ههشک و شب گونه هیچو موجب  متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح هرگاه«: شده است
نماید و در صورت انکار دادگاه مبادرت به صدور رأي می، نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشند

ز شهود و مطلعین و دادگاه شروع به تحقیق ا، یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض ادله دیگر
  ».نمایدمتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می

جانشین مـاده   1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  360و ماده  359ماده  »ث«اینک بند 
با این ، قانون سابق شده است که سکوت متهم از نظر داللت بر ارتکاب جرم همانند انکار تلقی شده 194

  : عبارات
در صورت انکار یـا   »ث«بند ... «: 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  359ث) ماده بند (

، کند و اظهارات شهوددادگاه شروع به تحقیقات از متهم می، سکوت متهم با وجود تردید در صحت اقرار
، کننـد متهم یا وکیل آنان معرفـی مـی  ، مدعی خصوصی، اي که دادستان یا شاکیکارشناس و اهل خبره

  » ... . نمایداستماع می
هرگاه متهم بـه طـور صـریح اقـرار بـه      «: 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  360ماده 

ي در اقرار و نیز تردیـدي در صـحت و اختیـاري بـودن آن     ا ههارتکاب جرم کند به طوري که شک و شب
ی که هرگاه دادگاه براي رفع شبهه موجود به همین معن» .کنددادگاه به استناد اقرار رأي صادر می، نباشد

رأساً بخواهد اقرار متهم را استماع ، در صحت اقرار و شرایطی که از متهم در تحقیقات مقدماتی اخذ شده
تـوان  این سکوت را نمی، نماید و متهم در مورد سؤال دادگاه و چگونگی و شرایط اقرار سکوت اختیار کند

  . لکه بر انکار آن داللت داردب، تأیید اقرار سابق تلقی نمود
سکوت تنها خودداري از دفاع در محضر دادگاه نیست، بلکه خـودداري مـتهم در امـور کیفـري و     
خوانده در امور حقوقی از حضور در جلسه دفاع، با وجود ابالغ زمان تشکیل جلسه دادرسـی بـه آنـان،    

در صورت وجود دالیل قوي بـر اثبـات   باشد و دادگاه تنها سکوت در برابر ادعاي شاکی و خواهان می
نماید و از آنجا که امتناع از حضور ادعاي شاکی و خواهان، حکم محکومیت متهم و خوانده را صادر می

در جلسه دادرسی در حکم سکوت در برابر ادعاست، دادگاه با صدور حکم غیابی، حق دفاع آنان را بـه  
ر صورت لزوم از سکوت عبور کرده و دفاع خود را دارد تا دصورت اعتراض به حکم غیابی محفوظ می

که ممکن است سبب تضعیف ادعا و دالیل آن شود، به سمع دادگاه برساند. بـدیهی اسـت اگـر وقـت     
حضور آنان در جلسه دادرسی دادگاه بدوي بـه  دادرسی به متهم یا خوانده ابالغ واقعی شده باشد، عدم

انند در مرحله تجدیدنظر سکوت خود را شکسته به دفـاع از  تومنزله انصراف از واخواهی شناخته و می
خود در مقام تجدیدنظرخواهی برآیند و در صورت خودداري از تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی، 
ماهیت سکوت تغییر نکرده و اگر دادگاه تجدیدنظر نیـز رأي بـدوي را تأییـد نمایـد، در ایـن صـورت       

داللت عدم حضور در سکوت آنان بر اقرار نیست، بلکه سکوت بـه   محکومیت متهم و خوانده ناشی از
شود و در صورت تأیید محکومیت آن، این محکومیت ناشـی  این معنی نیز همچنان انکار محسوب می

حضور متهم و خوانده نیست، بلکه بر اثـر قـوت دالیـل شـاکی و خواهـان اسـت بـر        از سکوت و عدم
  ب. استحقاق محکومیت آنان در برابر رقی

هرگاه حکـم دادگـاه ابـالغ    ... «: 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  406ماده  2تبصره 
  »... . تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع واخواهی کندٌعلیه میمحکوم، واقعی نشده باشد
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 کـه  ایـن مگر ، حکم دادگاه حضوري است«: 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  303ماده 
یک از جلسات دادگاه حاضـر نشـده و بـه طـور     مقام یا نماینده قانونی وي در هیچ انده یا وکیل یا قائمخو

  ».کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد
تنها قدرت و ضعف دالیل ادعاست ، سکوت به هر علت که باشد ،لذا با توجه به سلب هر نوع داللت

خصوصاً در امور کیفري که محکومیت متهم باید مبتنـی بـر   ، را به صدور رأي هدایت کندکه باید دادگاه 
قابـل  ، داننـد یقین باشد و آرایی که سکوت یکی از اصحاب دعوي را دلیل صحت اظهار طرف مقابل می

دالیل را براي محکومیت یکی از طرفین ، قطع نظر از سکوتتجدیدنظر که دادگاه  مگر آن، باشدنقض می
  . افی تشخیص دهدک

ولی قانونگذار ، کندهر چند سکوت به تنهایی مفهومی جز سکوت ندارد و بر امري خاص داللت نمی
اقدام در مهلت مقرر را (اگرچه عدم اقدام در حکم سکوت است) سبب سقوط حق عدم، اي از موارددر پاره

عـدم واخـواهی و عـدم     اعتـراض بـه نظـر کارشناسـی و    از جملـه عـدم  ، دانـد قانونی شخص ساکت می
هاي مقرر قانونی که این حقوق را در مهلت، ٌعلیهخواهی نسبت به آراي صادره به زیان محکوم تجدیدنظر

  . نمایدٌعلیه ساقط میبه علت سکوت محکوم
اصحاب دعاوي و اشخاصی که به نوعی در دعاوي نقش دارند و طالب جلب عنایـت  ، اغلب مراجعان

با سخن و نگاه به چهره قاضی و مالحظه حرکات و واکنش این شخصـیت  ، باشنددادگاه به سود خود می
قاضی نیز انسان است و خواسته یا . بینی کنندکنند تصمیم و رأي آینده او را پیشسعی می، سازسرنوشت

ون کند اعتقـاد در ولی قاضی توانا تالش می، ماندتفاوت نمیناخواسته در مقابل رفتار و گفتار مراجعین بی
این سکوت در چهره قاضی قابـل  . او تا قبل از تصمیم و رأي آشکار نشود و این خود نوعی سکوت است

شود که توفیـق در آن نیازمنـد   سکوتی دشوار که مانع غرور یا گمراهی اصحاب دعوي می، تحسین است
  . تمرین در خویشتنداري است

شـکند و آنچـه را دربـاره حقانیـت     ی و صدور رأي مییقاضی این سکوت را هنگام اخذ تصمیم قضا
.  کند و پسندیده آن است که در تصمیم و رأي قاضی سکوت باقی نماندآشکار می، طرفین در درون داشت

هایی باشد که در ذهن اصحاب دعوي دربـاره حقانیـت و عـدم    رأي قاضی باید پاسخگوي تمامی پرسش
ی یدعـاوي بـه اجـراي عـدالت قضـا      اندیشند و با ایـن پاسـخگویی اسـت کـه اصـحاب     حقانیت خود می

  . ی نیستیزیبنده قاضی و دستگاه قضا، تصمیم و رأي ساکت. برند می پی
سؤاالت بسیاري از قاضی دارند و ، بیننداي که رأي را به زیان خود میخواهان و خوانده، متهم، شاکی

از استبداد است و وجود سکوت و فقدان پاسخ و رأي نوعی نشان . خود باید پاسخ این سؤاالت باشد، رأي
  . دلیل مقررات علمی و توانایی استدالل و نشان از استقالل قاضی است ،پاسخ

له و محکومرأي چون صادر و به محکوم علیه ابالغ گردید، از سوي شخص آنان و حقوقدانانی ٌ ٌ
فرض که در کنند، اعم از وکالي طرفین یا قضات در مراحل بعدي دادرسی، بر که رأي را قرائت می

شود که متن بیان موضوع اختالف طرفین از هر حیث فاقد ابهام و سکوت باشد، سؤاالتی مطرح می
رأي باید خود، پاسخگوي سؤاالت مزبور باشد و االّ رأي صادره در پاسخ به سـؤاالت خواننـده رأي   

حقانیـت   ساکت خواهد بود. سکوت از جانب مقامی که همگان از او انتظار بیـان روشـن راجـع بـه    
علیـه را بـه عـدم    اند. رأیی که حتی باید محکومطرفین را دارند و به صالبت در وجود او امید بسته ٌ
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حقانیت خود قانع سازد، اگر چه قناعت وجدانی خود را به زبان نیاورد و در مقام اعتراض واخواهی یا 
  آید. خواهی برتجدیدنظر
لـوایح یـا اظهـاراتی در    ، ین دعوي حقوقی و کیفريخوانده یا شاکی و متهم و وکالي طرف، خواهان

اند که ممکن است دادگـاه  اند که آن را در دعوي مؤثر دانستهبیان حق و دفاع خود به دادگاه تقدیم نموده
دادگاه پایبند به اعتالي شأن قضاوت و مقام سـازمان  . حتی اشاره مختصري به محتواي آن ننموده باشد

تفـاوتی نشـان   در برابر اظهارات و مـدافعات اصـحاب دعـوي بـی    ، است ی که قاضی عضوي از آنیقضا
، باشددهد و به ذکر عبارت اظهارات خواهان یا خوانده یا توضیحات شاکی یا متهم مؤثر در مقام نمی نمی

حتـی  هـا   آن توان اصحاب دعوي را قانع نمود که اظهارات و مـدافعان کند و با این عبارت نمیاکتفا نمی
  . شده استخوانده 

شود. کافی رأیی این چنین از مصادیق سکوت در قضاوت است که از آن به هزاران معنی تعبیر می
که شخص مستقر در مسند قضا عادل است و االّ بـه ایـن    نیست قاضی فقط عادل باشد، با فرض این

ملت یک  گستري در اذهانشد، بلکه وظیفه معنوي قاضی و سازمان قضایی عدالتسمت برگزیده نمی
شود؛ مگر با اسـتدالل. معنـی قضـا تنهـا حکـم صـادر       سرزمین است و این وظیفه متعالی محقق نمی

کنم به این یا آن نیست. استدالل مستند به اظهارات و دالیل و مدافعات طرفین که قانون اساسی  می
که در برابـر بیـان    افزاید. بر عکس رأییاند، بر ارزش قضاوت میو قوانین دادرسی بر آن تأکید نموده

اصحاب دعوي سخنی ندارد، یعنی در برابر پاسخ آنان به سکوت برگزار شده، اگرچـه محکـوم او را از   
کند، ولی حتی نزد او منزلت معنوي ندارد و چه بسا اصحاب دعوي صدور رأي به نفع خود خرسند می

ی و گویاي دادگاه به حقانیت که رأي بر محکومیت آنان صادر شده، با مالحظه استدالل قانونی، منطق
برده و در وجدان خـود سـر تعظـیم در    طرفی دادگاه پیرقیب خود قانع و در درون خود به عدالت و بی

  برابر آن فرود آورند. 
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  1n الهام غالمی
  
  

  نقش حمایتی دادگاه بعد از داوري: مبحث سوم
صرفاً مساعدت به داوري است یا دست کم » دادگاه در مقولۀ داوري«در بسیاري از موارد هدف از دخالت 
سـندي خصوصـی   ، رأي داور. یعنی مساعدتی آمیختـه بـا نظـارت   ، این دخالت داراي اهداف دوگانه است

اقدامات ضروري و یا اجراي رأي خـود قـوة    ،نیست و براي اتخاذ رأي جهزعمومی مداور به قواي . است
، در جهـت اجـراي رأي داور  ، به منظـور مسـاعدت   ها هبه همین دلیل حمایت دادگا، قهریه در اختیار ندارد

  . گریزناپذیر است
کنند نظر و  میوکار حل و فصل اختالفات خود انتخاب در اصل اشخاصی که داوري را به عنوان ساز  

بنـابراین بـه   . یا دیگر مراجع صالحۀ دولتی در آن دخالتی نداشـته باشـند   ها هتمایلشان این است که دادگا
نامـۀ داوري منـع (سـلب صـالحیت)      ي داخلی را از رسیدگی به دعواي موضـوع موافقـت  ها هنوعی دادگا

نامۀ داوري این اسـت کـه    موافقتممکن است گفته شود قصد طرفین با انعقاد ، به عبارت دیگر. کنند می
گیري ایـن دعـوا الزم    به داوري ارجاع شود و هر اقدامی براي حل و فصل و تصمیمها  آن تمامی دعواي

  . است از سوي همین مرجع صورت گیرد
ایـن  ، ها با وجود نظر مساعد نسبت بـه داوري و قبـول آزادي و اسـتقالل ارادة طـرفین داوري     دولت  

کـه برخـی از امـور     اند و عالوه بر آن ی مؤثر رها کردهیتالفات را بدون ضمانت اجراوسیلۀ حل و فصل اخ
، بخـت (نیـک . انـد  را فاقـد قـدرت اجبارکننـدگی قـرار داده    ها  ، آناند داوري را از اختیار داوران خارج کرده

حمایـت   اوضاع و احوالی به وجود آمده است که دخالت دادگاه براي کمک و، ) در نتیجه1385، حمیدرضا
ها براي اعمال حاکمیت و کنترل و نظارت بر دعاوي  از طرفی دولت. در امر داوري را ضروري کرده است

براي حفاظت و صیانت از اصول و نهادهاي بنیادین ملی که ممکن است توسـط  ، مطروحه در قلمرو خود
، دالنـه و مطلـوب  داوري تحت تأثیر قرار گیرند و نیز در جهت صحت جریان داوري و حصـول نتیجـۀ عا  

لـذا داوري بایـد در مـوارد    . داننـد  در مراحل مختلف جریان داوري ضروري میرا ي خود ها هدخالت دادگا
بنابراین باید در . ي دولتی باشد تا نتیجۀ مطلوب عاید شودها همقتضی مورد حمایت و توجه یا نظارت دادگا

در هـا   آن شود و حضـور   ي دولتی نمیها هادگاها همواره موجب رفع نیاز از د داوري  نظر داشت که تشکیل
                                                           

n سردفتر اسناد رسمی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  



 

 

60 

بـراي مـؤثر واقـع شـدن و     ، بـه عبـارتی  . ناپذیر است کنار داوري به عنوان اهرم کمکی و حمایتی اجتناب
دخالـت محـاکم   ، بخش بودن داوري و برگزاري مناسـب آن و اجـراي تصـمیمات دیـوان داوري     اطمینان

اما ، ی امري الزم و ضروري استالملل بینو داوري تجاري اعم از داوري داخلی ، دادگستري در امر داوري
رویه و گرایش کنونی کشورها در این راستاست که دخالت دادگاه بـه مـواردي منحصـر شـود کـه بـراي       

  . حمایت از جریان داوري یا براي حفاظت از نظم عمومی کشور الزم است
، البته بـه جـز در احکـام اعالمـی    ، صادر نشودیه ینیاید و اجرااصوالً اگر رأي صادره به مرحلۀ اجرا در  

یه خواهد بود و در مواردي که حکم دادگاه جنبۀ اعالمی دارد و مسـتلزم انجـام   یاجراي رأي با صدور اجرا
 4(مـادة  . مانند اعالم اصالت یـا بطـالن سـند   ، شود یه صادر نمییاجرا، علیه نباشدٌعملی از طرف محکوم

توسـل بـه داوري و   ، ی نداشته باشد و اجرا نشـود یبنابراین اگر رأي توان اجرا قانون اجراي احکام مدنی)
دخالـت   ،حمایت دادگاه در روند داوري ترین نحوة ین و عمدهتر مهمرو دادرسی بیهوده خواهد بود و از این

  . بعد از صدور رأي داوري جهت شناسایی و اجراي آن خواهد بود
کننده براي اجراي رأي داوري است و اگـر   داور فاقد قدرت الزاممخصوصاً با توجه به این موضوع که   

دراین گفتـار بـه   . توسل به دادگاه به منظور اجراي رأي الزامی است، علیه طوعاً رأي را اجرا نکندٌمحکوم
  . و نحوه آن خواهیم پرداخترأي داور ابالغ 

  
 گفتار اول: ابالغ رأي داور

نیـاز بـه   . بینـی کننـد   اي را براي ابالغ رأي داور پیش داوري طریق ویژهنامۀ  توانند در موافقت طرفین می
. به طرفین ممکن است قبل یا بعد از رسیدگی یا در جریان رسیدگی مطرح شود ها هارسال اوراق و اخطاری

موارد مهمی کـه در ابـالغ   . ن انجام شودآتوافق در نحوة ابالغ ممکن است قبل از بروز اختالف یا بعد از 
  : ح است به شرح ذیل استمطر

  
 الف) تعیین آدرس

در جـایی کـه   . شـود  یا آدرس کسی است که رأي به او ابالغ می در ابالغ اولین مسئله تعیین مرجع ابالغ
طـی تبـادل درخواسـت داوري و دفاعیـه بیـان      هـا   آن آدرس، کنند طرفین در فرایند داوري ورود پیدا می

  . شود ارسال میها  آن اسالت به آدرسشود و بنابراین کلیۀ مطالبات و مر می
خواهـد   ايطبیعتاً آدرس خوانده همان نشانی، کند در جایی که خوانده در فرایند داوري ورود پیدا نمی  

  . شود دارد و بنابراین کلیۀ مکاتبات و مراسالت به آن آدرس ارسال می بود که خواهان اعالم می
  

 ب) نحوة ابالغ
ابالغ ممکن است به صورت تحویل دستی انجام شود که در این صورت . استنحوة ابالغ ، دومین مسئله

این اوراق ممکـن اسـت از طریـق    ، اوراق به صورت دستی تحویل نشود چه . چنانباید رسید دریافت شود
فـاکس یـا سـایر وسـایل     ، تلـتکس ، تلگـرام ، ال). اچ. مؤسسات حمل و نقل مراسـالت (مثـل دي  ، پست

متضـمن ثبـت و   هـا   آن پذیر است که در صورتی ابالغ از طریق این ابزارها امکان. الکترونیکی انجام شود
  . ضبط باشند و بتوان انجام ابالغ را ثابت کرد
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 ج) تاریخ ابالغ
تاریخ ابالغ یا مکاتبه روزي است که مخاطـب یـا نماینـدة او    . تاریخ ابالغ یا مراسله است، سومین مطلب

ابالغ مزبور از طریق پست یا به شیوة الکترونیکـی   چه . چنانرده استابالغ یا مراسلۀ مربوط را دریافت ک
  . تاریخ ابالغ زمانی خواهد بود که ابالغ دریافت شده است، ارسال شده باشد

  
 ها و مواعد د) شروع مهلت
در بسیاري از موارد براي پاسخ یا اعتراض مواعدي مقـرر  . ها و موعدهاست شروع مهلت، چهارمین مطلب

معموالً این مواعد از روز بعد از . ها از چه زمانی است که باید مشخص شود که شروع این مهلتشده است 
-هرگاه روز بعد از ابالغ تعطیل رسمی یا روز غیـر . شود تاریخ ابالغ یا مراسالت به شرح فوق محاسبه می

مهلـت جـزء موعـد    هـاي بـین    امـا تعطیلـی  ، شود موعد مزبور از روز بعد از تعطیل شروع می، کاري باشد
مهلت در روز بعد از تعطیلـی  ، کاري باشدآخرین روز مهلت روز تعطیلی یا غیر چه . چنانشود  محسوب می
  . پذیرد پایان می

ی ابتدا پذیرفته که نحوة ابالغ و مرجع ابالغ به وسـیلۀ طـرفین   الملل بینقانون داوري تجاري  3مادة   
در صـورتی کـه   «: توافق طرفین مقرر کرده است کـه  نهگو فقدان هرصورت  این قانون در. مشخص شود

در داوري ، ... بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابالغ اوراق مربوط به داوري توافقی صورت نگرفته باشد
هر سازمان داوري ضوابطی را در . »نحوه و مرجع ابالغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود، سازمانی

. هاي گوناگون تقریباً به هـم شـبیه هسـتند    کرده است که این ضوابط در سازمانموعد نحوة ابالغ مقرر 
ها یا مکاتبـات کـه دبیرخانـه یـا      کلیۀ ابالغ«: یالملل بینمقررات داوري اتاق بازرگانی  3مادة  2طبق بند 

به آخرین آدرس طرف مربـوط یـا نماینـدة او کـه آدرس قـانونی آن طـرف       ، دهد دیوان داوري انجام می
  . »شود ارسال می، شود و به وسیلۀ خود آن طرف یا طرف مقابل اعالم شده وب میمحس
طرفین نسبت به نحوة ابالغ توافـق   چه ، چنانیالملل بینقانون داوري تجاري  3مادة  7مطابق با بند   

. دیوان داوري نحوة ابالغ و مرجع آن را مشـخص خواهـد کـرد   ، نکرده باشند و داوري نیز سازمانی نباشد
تواند رأساً نحوه و مرجع ابالغ را مشخص کنـد و بـر اسـاس آن اوراق داوري را بـراي طـرفین       داور می«

  . »ارسال کنند
  

  اصل و استثنا در ابالغ رأي داوري  ه)
بینـی   طرفین در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابالغ رأي داوري پیش چه چنان«: م. د. ا. ق 485مادة 

کنندة دعـوا یـا دادگـاهی کـه صـالحیت       است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع داور مکلف، نکرده باشند
شدة  و رونوشت گواهینموده دفتر دادگاه اصل رأي را بایگانی . رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید

ارجاع امر به داوري از طرف دادگاه صورت  چه چنان.» فرستد آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا می
داوري بـدون دخالـت    چه . چنانمرجع ابالغ و ارسال رأي براي طرفین دفتر این دادگاه است، گرفته باشد

ابالغ رأي به طرفین اختالف باید از طریق دفتر دادگاهی ، دادگاه و به انتخاب طرفین صورت گرفته باشد
به اصل دعوا را دارد و در صورتی کـه دادگـاه فقـط داور را تعیـین      باشد که آن دادگاه صالحیت رسیدگی

ابالغ رأي در صورتی با این دادگاه خواهد بود که صالحیت رسیدگی به اصل دعـوا را داشـته   ، کرده باشد
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کنندة داور طبق قرارداد طرفین داور را انتخاب کرده باشد و صالحیت رسـیدگی   باشد و اگر دادگاه انتخاب
بدیهی است دفتر دادگاهی که صـالحیت رسـیدگی بـه اصـل دعـوا را دارد      ، وا را نداشته باشدبه اصل دع

  : در نتیجه، بایستی رأي را ابالغ کند
بینی کـرده باشـند بـه آن     چه طرفین در قرارداد داوري براي ابالغ طریق خاصی را پیش چنانالف) 

ز طرح دعوا و یا بعـد از اقامـۀ   که توافق طرفین براي داوري قبل ا عمل خواهد شد اعم از این
دادگاه به داوري تراضی و طریق ابالغ رأي داور را مشخص کرده  دعوا در دادگاه در نزد قاضیِ

  باشد؛ 
اگر طرفین در این خصوص سکوت کرده باشند و قبل از اقامۀ دعوا در دادگاه موضـوع بـه داوري   ب) 

ارجاع داده شده باشد، مرجع ابالغ رأي داوري دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعـوا  
  را دارد؛ 

اعـم از  «: خواهـد کـرد  دادگاه رأي داور را ابـالغ را  ، دادگاه دعوا را به داوري ارجاع داده باشد چه چنانج) 
  . »باشد تجدیدنظرکننده دعوا به داوري دادگاه بدوي یا  دادگاه ارجاع که این

، داور انتخاب کرده باشد، دادگاه در اثر قرارداد طرفین، قانون مذکور 455به استناد تبصرة مادة  چه چناند) 
ین به آن دادگاه داده شده باشد و در صورتی اختیار ابالغ رأي داوري را دارد که این اختیار از سوي طرف

ا دادگاهی که براي رسیدگی به اصل دعوا صالح به رسیدگی است باید از طریـق دفتـر خـود رأي را    الّ
  . ابالغ کند

در این صـورت دادگـاه   ، ) در صورتی که طرفین دادگاه معینی را براي ابالغ رأي داور تعیین کرده باشنده
  . داور استصالح براي ابالغ رأي ، منتخب

  
  اجراي آني داور و ضمانتأگفتار دوم: اجراي ر

علیه از ٌهر گاه محکوم. شود علیه اجرا میٌداور به صورت اختیاري از سوي محکومرأي در بسیاري از موارد 
لـه)  ٌدر این صورت طرفی که رأي به نفـع وي صـادر شـده (محکـوم    ، اجراي اختیاري رأي خودداري کند

پس ، ی یک نظام حقوقی رأي صادره را به اجرا گذاردیی و اجرایتوسل به مقامات قضاکوشد از طریق  می
  : در واقع در مقام اجراي رأي داوري دو فرض متصور است

اجـراي اختیـاري   . کنـد   رأي صادره را طوعاً و با میل اجرا می، علیه رأي داوريٌدر فرض اول محکوم  
در . رفین در رجوع به داوري است و هم نتیجۀ ضروري آنرأي داوري به عنوان قاعده هم علت تراضی ط

پذیرند که نتیجۀ رسیدگی یعنی رأي داوري را محترم شمارند و اجرا کننـد و در   واقع طرفین پیشاپیش می
اولـین  . شود صورت انکار رأي داور در واقع ارزش ذاتی داوري و فلسفۀ وجودي آن با این سؤال مواجه می

شـیوة داوري و  . اي رأي داوري به صورت اختیاري کیفیت خود رأي داوري اسـت اجرین ضمانتتر مهمو 
قدر خوب و کارآمد است که داور درست انتخـاب شـده و درسـت عمـل کـرده باشـد و        رأي داوري همان

نیت و احترام به تعهدات اهمیـت فراوانـی در حفـظ اعتبـار و     همچنین در عرصۀ تجارت و بازرگانی حسن
اي و سـندیکاهاي صـنفی مقرراتـی بـراي      هاي حرفه البته در بعضی انجمن؛ گانان داردآبروي تجار و بازر

اگر یک تاجر به دلیـل عـدم اجـراي    . باز زنند وجود داردتنبیه انضباطی اشخاصی که از اجراي داوري سر
اي محکوم شود اعتبـار و حیثیـت تجـاري او در معـرض تهدیـد قـرار        رأي داور به چنین مجازات صنفی
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هاي سازمانی نیز رأي داور از حمایت سازمان داوري مربوطه برخوردار است که این به  در داوري. ردگی می
ممکن ، کند با این فرض که تاجري که در یک پرونده محکوم شده اجراي اختیاري رأي داوري کمک می

داوري مربوطـه  است فردا در دعواي دیگري نزد همان سازمان داوري حاکم شود و نیاز دارد که سـازمان  
کند رأي داوري را که علیه او صـادر شـده اسـت     بنابراین سعی می؛ براي اجراي رأي به وي کمک رساند

  . اجرا کند
اجـراي اجبـاري آن مـورد    ، در فرض دوم در صورتی که رأي داوري به صورت اختیاري اجـرا نشـود    

یاز داوري در مرحلۀ اجراي رأي فقـط  اما امت. اجراي قانونی برخوردار استحمایت قانون است و از ضمانت
درست ، به عبارت دیگر. رأي داوري فوري و بدون چون و چرا اجرا شود گونه محدود به این نیست که هر

در ، اما امتیاز داوري از حیث اجـراي رأي ، اجرا استثناستاست که در آراي داوري اصل بر اجراست و عدم
اجراهاي قانونی براي حفظ نظام متوازن و متعادلی از ضمانت صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر

قانونگذار براي اجراي رأي داور قوت و قدرت بیشتري نسـبت بـه رأي دادگـاه    . باشد حقوق هر دو طرف 
یه است و همچنـین هـیچ   یاجراي رأي متوقف به صدور اجرا ها هچراکه دربارة آراي دادگا؛ قائل شده است
علیه را مکلف کرده باشد که رأي دادگاه را ظرف بیست روز پس از ٌندارد که محکوماي وجود  مادة قانونی

آورند براي  دهندة آن است که قانونگذار نیز مانند افرادي که به داوري روي می ابالغ اجرا کند و این نشان
یجه رسـید کـه   توان به این نت می فوق قانون 490و  488از بررسی مادة . اي قائل است داوري اعتبار ویژه

  : شود  علیه سه فرض ایجاد میٌبا ابالغ رأي داوري به محکوم
  ؛ الف) اعتراض به رأي داور ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ

  ؛ بیست روز از تاریخ ابالغظرف ب) اجراي رأي داور 
طبـق مـادة   یه؛ زیرا یاجراي ارادي و پذیرش اجراي الزامی رأي با صدور اجرااعتراض و عدمعدمج) 

  . یه را اجرا کندییه مفاد اجرایعلیه باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجراٌمحکوم ق. ا. ا. م 34
یه است. البته یعلیه تکلیف دادگاه به صدور اجراٌاجراي عدم اجراي رأي داور توسط محکومضمانت  

تسلیم تقاضا از دادگاه اجراي آن را نفع رأي داوري با  این تکلیف دادگاه مربوط به زمانی است که ذي
که درخواست اجراي رأي داور مستلزم تقدیم دادخواست، ابطال تمبر،  به این حدرخواست کند. با تصری

و پرداخت هزینۀ دادرسی نیست، زیرا صدور دستور اجراي رأي داوري نیازمند رسیدگی ماهوي نیسـت  
چـه ارجـاع دعـوا بـه داوري از      شود که چنان یسؤال مطرح م اینتا مستلزم طی تشریفات فوق باشد؛ 

ی با کـدام دادگـاه   یطریق دادگاه تجدیدنظر باشد مرجع درخواست اجراي رأي داور و صدور برگ اجرا
  است؟
، یه بـا دادگـاه نخسـتین اسـت    یا صدور اجرا. ع. د. ت. ق. ا. آ 29م و مادة . ا. ا. ق 5به صراحت مادة   

بنابراین باید قائل به صالحیت دادگاه نخستین در این ؛ صادر شده باشد تجدیدنظرحتی اگر حکم از دادگاه 
  یه مکلف به ارزیابی رأي داوري است؟یآیا دادگاه قبل از صدور اجرا. خصوص باشیم

که رأي داور را ارزیـابی و در صـورتی کـه     در مواد قانونی قانونگذار تکلیفی براي دادگاه در خصوص این  
مقرر نکـرده اسـت.   ، دستور اجراي حکم را صادر کنداشد، عمومی و اخالق حسنه نبرأي صادره مخالف نظم 

که رأیـی را   هق. ا. ا. م به دادگاه اجازه داده شد169در مبحث اجراي احکام صادره از محاکم خارجی در مادة 
گـاه  قـانون مـدنی داد   975طـور در مـادة    که مخالف با نظم عمومی باشد جهت اجرا شناسایی نکند و همین
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منع شده است. البته در مقام توجیه بایـد  ، صریحاً از اجراي قرارداد خصوصی که بر خالف نظم عمومی است
ق. ا. ا. م دربـارة احکـام    169کنندة عدم دخالت دادگاه است آن است کـه مـادة    اذعان داشت که آنچه توجیه

حکام داخلی نیست. ولی بـه نظـر   صادرشده از محاکم خارجی است و قابل تسري به داوري داخلی و اجراي ا
که قانون در این مورد حکم خاصی ندارد، که با توجه به مقررات کلی و وحدت مالك از  رسد، با وجود این می

توانـد از   ق. ا. د. م و شأن تصویب قوانین به این نتیجه رسید که دادگاه می 489ق. م و صدر مادة  975مادة 
نماید و  این صورت دادگاه قرار رد درخواست اجراي رأي داور را صادر میاجراي رأي داور خودداري کند و در 

قراره صـادره  ، ق. آ. د. د. ع. ا در امور مدنی نیست 332قرارهاي مذکور در مادة  ءچون قرار رد درخواست جز
طـور کـه در قـانون داوري تجـاري      قطعی خواهد بود. البته جا دارد که قانونگـذار وارد عمـل شـود و همـان    

تفکیـک  ، قابـل اجراسـت  المللی موارد درخواست ابطال رأي را از مواردي که رأي داور اساساً باطل و غیر ینب
  کرده است، صراحتاً حکم هر یک را مشخص و رفع ابهام کند. 

به بعد آن قانون دادگاه صالح تعیین  10در داوري مشمول قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مواد   
، مدنی دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوي را دارددادرسیقانون آیین 485ادة چون م، شود  می

دادگـاه  ، منقول باشدموضوع داوري مربوط به اموال غیر و اگرداند  یه مییواجد صالحیت براي صدور اجرا
اقامـت  محـل  ، اگر دعوي موضوع داوري مال منقول یا قرارداد بازرگانی باشد. محل وقوع آن صالح است

  . علیه رأي داوري یا محل انعقاد و یا اجراي قرارداد صالح خواهد بودٌمحکوم
. مرکز اصلی شرکت مالك تعیین دادگاه صالح خواهد بود، شرکت حقوقی باشد، علیه رأيٌاگر محکوم  

نون آن قـا  6ی که یکی از طرفین رأي از اتباع خارجه باشد طبق مـادة  الملل بینهاي تجاري  اما در داوري
  . یه استیدادگاه عمومی مرکز استان مقر داوري یا دادگاه عمومی تهران مرجع تقاضاي اجرا

علیه از اجراي رأي داوري تقاضاي اعمـال  ٌیه به لحاظ امتناع محکومینفع اجرا افتد که ذي بسیار اتفاق می  
علیه را ٌتوان محکوم کند. در صورت اعمال این ماده می هاي مالی را می قانون نحوة اجراي محکومیت 3مادة 

دهـد،   ی به این تقاضا پاسخ منفی مییتا اجراي رأي و معرفی مال یا اثبات اعسار بازداشت کرد، اما رویۀ قضا
و حکـم دادگـاه    الزم اسـت  اجراییه ةکننداجرادستور دادگاه ، در آن قانون اشاره شده استطور که  همانزیرا 

ی از رأي یشود. ایرادات و اشکاالتی کـه بـراي حمایـت قضـا     منصرف از رأي داوري است و مشمول آن نمی
علیه درصدد توقیـف اجـراي رأي و ابطـال آن باشـد. بـراي ایـن       ٌآید زمانی است که محکوم داوري پیش می

داوري تنظـیم و پـس از پرداخـت هزینـۀ دادرسـی در       منظور بایستی دادخواست ابطال و توقیف اجراي رأي
یه صـادر نشـده بـه    ییه یا اگر هنوز اجرایصورتی که موضوع داوري دعوي مالی باشد، دادگاه صادرکنندة اجرا

العـاده رسـیدگی    کند. دادگاه ابتدا دادخواست را در وقت فـوق  دادگاه صالح براي رسیدگی به دعوي تسلیم می
المللـی   دادرسی و یا سه ماه از ابـالغ در قـانون داوري تجـاري بـین    روز قانون آیین 20کند، اگر در موعد  می

کنـد. در ایـن    اه دستور تعیین وقت رسیدگی با دعوت طرفین را صـادر مـی  گدادخواست تقدیم شده باشد، داد
یه صـادر  یر اجراشود، اما اگ  یه صادر نمییشود و اجرا رأي داور متوقف می، یه صادر نشده باشدیمرحله اگر اجرا

  شود.  شده و دالیل خواهان قوي باشد با اخذ تأمین مناسب اجرا متوقف می
علیه تا بیست روز بعـد از ابـالغ رأي داوري را    اگر محکوم، قانون آیین دادرسی مدنی 488طبق مادة   

دعـوا را دارد  کنندة دعوا به داوري یا دادگاهی که صالحیت رسـیدگی بـه اصـل     دادگاه ارجاع، اجرا ننماید
البته قانون اجراي احکـام  . ی صادر کندیبرگ اجرا، نفع طبق رأي داور مکلف است به درخواست طرف ذي
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دادگاه با وجود شرایط ذیل دسـتور اجـراي   . الرعایه است مدنی و اصالحات آن در اجراي رأي داوري الزم
  : نماید رأي داور را صادر می

پـس از تشـخیص   . 3، احـراز صـالحیت داور بـراي داوري   . 2، ريپس از مالحظۀ اسناد و مـدارك داو . 1
صدور رأي در مدت مقـرر و حـدود   . 5 و رأي صادره را با موضوع داوري منطبق بداند. 4، موضوع داوري

  . صالحیت داور را تشخیص دهد
 

 گفتار سوم: تشریفات اجرا و تکلیف دادگاه
نفع رأي داوري، پس از اخذ رأي از داور،  که ذي که رأي داوري صادر شد، رویه بر این است بعد از این

شود، از دادگاه صـالح تقاضـاي ابـالغ و     به موجب درخواستی که معموالً در فرم دادخواست تنظیم می
کند. یک نسخه از اصل رأي داور به انضمام رونوشت مصدق قرارداد ارجاع دعوا بـه   اجراي رأي را می

به دفتر دادگاه تسلیم شود. دفتر دادگاه مکلف است اصـل رأي  داوري باید به ضمیمۀ درخواست مزبور 
علیـه رأي داوري ارسـال   ٌشدة آن را به دستور دادگاه بـراي محکـوم   را بایگانی کند و رونوشت گواهی

تصریح شده است که دفتر دادگاه رأي داوري را براي اصـحاب دعـوا ارسـال     485د. در ذیل مادة ماین
راي اصحاب دعوا در موردي است که داور رأساً رأي خود را براي ابالغ به کند. ارسال رأي داوري ب می

له تقاضـاي ابـالغ و اجـراي رأي    ٌطرفین به دفتر دادگاه تسلیم کرده باشد و لذا در موردي که محکوم
علیـه مکلـف   ٌعلیه کافی خواهد بود. پس از ابالغ رأي داور محکـوم ٌابالغ به محکوم، کند  داوري را می

 ق. ا. د. م  488روز از تاریخ ابالغ مفاد رأي داور را اجرا کند. در غیر این صورت وفق مادة  20 است تا
 اجرایـی  بـرگ . کنـد  صادر اجرایی برگ داور رأي طبق نفع ذي طرف درخواست به است مکلف دادگاه
علیهمحکوم به مقررات وفق داوري شـود. اجـراي رأي    م ارسال مـی احکا اجراي به آن از پس و ابالغ ٌ

ها برابر مقررات قانونی است. هر چند مراجعه به داوري ماهیتـاً انتخـاب قضـاوت     همانند احکام دادگاه
خصوصی و عدول از اصل اولیۀ صالحیت دادگاه است، لیکن این نهاد موازي به تنهایی کارآمدي الزم 

این فرایند نقض غرض نیست، و مورد انتظار را ندارد و حمایت از این نهاد نیازمند مداخلۀ دادگاه است. 
بلکه دقیقاً ناشی از ماهیت و کارکرد این دو نهاد است. دادگاه در قبال نهـاد داوري دو نقـش مـوازي    

  نقش نظارتی و نقش حمایتی. : دارد
شـوند و در برخـی مصـادیق مداخلـۀ      اعمـال مـی   لاین دو نقش در برخی موارد کامالً مجزا و مستق  
نقش حمایتی دادگـاه در داوري در سـه   . شود زمان و موازي اعمال می صورت همبه ، هر دو نقش، دادگاه

  : مرحله قابل تصور است
  . ج) بعد از صدور رأي داور، ب) در اثناي داوري، الف) قبل از تشکیل مرجع داوري

اند. حمایت دادگـاه قبـل از تشـکیل مرجـع      برخی از مصادیق در همۀ مراحل فوق قابل اعمال  
در چهرة حمایت متجلی نیز شود. حمایت دادگاه در جریان داوري  رة حمایت متجلی میداوري در چه

شود. حمایت  شود. حمایت دادگاه بعد از صدور رأي داوري در چهرة حمایت و نظارت متجلی می می
خواسته در تمام مراحل فوق قابل تصور است. موقت یا تأمیندادگاه از داوري در قالب صدور دستور

امکان بازبینی رأي داوري بر اثر درخواست اعالم بطالن یا ابطال رأي داوري و نیـز بـازبینی رأي   
زمان واجد دو نقش حمایتی و نظـارتی اسـت؛ زیـرا اخـراج رأي داوري      براي ابالغ یا اجراي آن هم
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سـت و نهایتـاً   هیت از نهاد داوري صـحیح نیـز   ناصحیح از نظام حقوقی خود به خود صیانت و حما
موجب تقویت داوري است و بر عکس ورود آراي غلط یا غیر قابل اجرا عمالً تضعیف نهـاد داوري  

ولیکن کم و بیش ، گرا و کند است. فرایند حمایت دادگاه از داوري براي تشکیل مرجع داوري شکل
آفرین  ی با سه داور عمالً بازدارنده و مشکلکارآمد است. هرچند در دعاوي خرد لزوم تشکیل مرجع

هاي  المللی تفاوت است. نظام حمایتی تشکیل مرجع داوري در دادگاه در داوري داخلی با داوري بین
هاي داخلی بـا تردیـدهایی مواجـه     خواسته در داوريموقت یا تأمینجزئی دارد. امکان صدور دستور

و سرگردان است. عدم تصریح مقنن در این خصوص  ی نیز در این خصوص آشفتهیاست و رویۀ قضا
المللی مقنن به تبعیت از قانون نمونۀ آنسیترال  هاي بین مشکالت جدي ایجاد کرده است. در داوري

توانسـت در قـانون    دانسته است. این رویه میرأي صریحاً هم داور و هم دادگاه را صالح به صدور 
شـود   در پیش گرفته شود که متأسفانه نشد. توصیه مـی نیز از سوي مقنن  1379دادرسی سال  آیین

مقنن این اصالح ضروري را براي تقویت جنبۀ حمایتی نسبت به نهاد داوري و نیز رفع سـرگردانی  
ی اعمال کند. امکان اعمال نقش حمایتی دادگاه در فرض جرح داور فقط در قانون داوري یرویۀ قضا

هاي داخلی قانوناً و عمالً این امکان وجود ندارد و  داوري بینی شده است. در المللی پیش تجاري بین
شود وقت و انرژي طرفین و مرجع داوري اتالف شود. ضروري اسـت بـاب    این وضعیت موجب می

دادرسی در این خصوص اصالح شده و رویۀ واحدي اتخاذ شود. اصـوالً دوگـانگی   هفتم قانون آیین
المللی موجه نیست و احکام این دو قسـم داوري در   ینهاي داخلی و ب نظام حقوقی حاکم بر داوري

المللـی دارد، آشـفتگی نظـام     اغلب موارد الزم است یکسان شود. جز آنچه اختصاص به داوري بین
حاکم بر آراي باطل و آراي قابل ابطال در داوري داخلی عمالً موجب مداخلۀ دادگاه بدون توجیه در 

هاي داخلی نیـز از الگـوي قـانون     ته است مقنن براي داوريآمره ابطال شده است. شایسموارد غیر
استفاده کرده و اسباب بطالن مطلق و نسبی را تفکیک  34و  33المللی در مواد  داوري تجاري بین

مبنی بر تعلیق قطعیت و اجراي رأي  35المللی حکم مقنن در مادة  کند. در قانون داوري تجاري بین
تري از آراي داوري داخلی که  ال یا بطالن رأي، نظام حمایتی ضعیفداوري به احراز عدم امکان ابط
بینی کرده است که شایسـتۀ اصـالح اسـت. نظـام      االجراست را پیش به محض صدور قطعی و الزم
هاي داخلی با مشکل شکلی مواجـه اسـت و انطبـاق آن بـا ابزارهـا و       ابالغ آراي داوري در داوري

  است.  پذیر اولی هاي نوین و انعطاف روش
ی را هم در بعد حمایتی و هم در بعد یتواند بار دستگاه قضا تقویت جایگاه قانونی داوري سازمانی می  

در مقام اعمال نقش حمایتی مطلقاً و در . تر است البته این اثر در بعد حمایتی پررنگ. نظارتی کاهش دهد
  . اختالف را نداردمقام اعمال نقش نظارتی غالباً دادگاه حق ورود به امور ماهوي 

هاي مالی گام مهمی در تقویت نقش حمـایتی در مقـام    قانون اخیرالتصویب نحوة اجراي محکومیت  
روي داوري ابـالغ اوراق اسـت کـه     هاي پیش ین چالشتر مهمیکی از . اجراي آراي داوري برداشته است
امید است در دهۀ آینـده جامعـۀ    .است و اصالح قانون را الزم دارد ها هنیازمند تقویت نقش حمایتی دادگا

ی کسب کنـد  الملل بینهاي  تري از داوري حقوقی ایران و تصویب قانون جامع دادرسی جدید آشنایی کامل
هـاي   هـا و چـالش   کرده و تمامی خأل تجدیدنظرو قانونگذار در موضعی قرار گیرد که بتواند در این مورد 

  . کندمذکور را جبران نموده و قانون فعلی را اصالح 
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  گیرينتیجه
، هر چند مراجعه به داوري ماهیتاً انتخاب قضاوت خصوصی و عدول از اصل اولیۀ صالحیت دادگاه اسـت 

لیکن این نهاد موازي به تنهایی کارآمدي الزم و مورد انتظار را ندارد و حمایت از این نهاد نیازمند مداخلۀ 
دادگاه . ناشی از ماهیت و کارکرد این دو نهاد استبلکه دقیقاً ، این فرایند نقض غرض نیست. دادگاه است

  . نقش نظارتی و نقش حمایتی: در قبال نهاد داوري دو نقش موازي دارد
شـوند و در برخـی مصـادیق مداخلـۀ      اعمـال مـی   لاین دو نقش در برخی موارد کامالً مجزا و مستق  
حمایتی دادگـاه در داوري در سـه   نقش . شود زمان و موازي اعمال می به صورت هم، هر دو نقش، دادگاه

  . مرحله قابل تصور است
  . ج) بعد از صدور رأي داور، ب) در اثناي داوري، الف) قبل از تشکیل مرجع داوري  
حمایت دادگاه قبل از تشکیل مرجـع داوري در  . اند برخی از مصادیق در همۀ مراحل فوق قابل اعمال  

حمایـت  . شود جریان داوري در چهرة حمایت متجلی می حمایت دادگاه در. شود چهرة حمایت متجلی می
حمایـت دادگـاه از داوري در   . شـود  دادگاه بعد از صدور رأي داوري در چهرة حمایت و نظارت متجلی می

امکان بازبینی رأي داوري . خواسته در تمام مراحل فوق قابل تصور استموقت یا تأمینقالب صدور دستور
زمـان   ن یا ابطال رأي داوري و نیز بازبینی رأي براي ابالغ یا اجراي آن هـم بر اثر درخواست اعالم بطال

زیرا اخراج رأي داوري ناصـحیح از نظـام حقـوقی خـود بـه خـود       ؛ واجد دو نقش حمایتی و نظارتی است
ست و نهایتاً موجب تقویت داوري اسـت و بـر عکـس ورود    هصیانت و حمایت از نهاد داوري صحیح نیز 

فرایند حمایت دادگـاه از داوري بـراي تشـکیل    . اجرا عمالً تضعیف نهاد داوري استقابلرآراي غلط یا غی
هرچند در دعاوي خرد لزوم تشکیل مرجعی . ولیکن کم و بیش کارآمد است، ندگرا و کُ مرجع داوري شکل

نظام حمایتی تشـکیل مرجـع داوري در دادگـاه در داوري    . آفرین است با سه داور عمالً بازدارنده و مشکل
خواسـته در  موقـت یـا تـأمین   امکـان صـدور دسـتور   . هـاي جزئـی دارد   ی تفاوتالملل بینداخلی با داوري 

. ی نیز در این خصوص آشفته و سرگردان اسـت یهاي داخلی با تردیدهایی مواجه است و رویۀ قضا داوري
ی مقـنن بـه   الملل بینهاي  در داوري. ت جدي ایجاد کرده استتصریح مقنن در این خصوص مشکالعدم

ایـن  . دانسـته اسـت  رأي تبعیت از قانون نمونۀ آنسیترال صریحاً هم داور و هم دادگاه را صالح به صـدور  
نیز از سوي مقنن در پیش گرفته شـود کـه متأسـفانه     1379دادرسی سال توانست در قانون آیین رویه می

نسبت به نهـاد داوري  دادگاه مقنن این اصالح ضروري را براي تقویت جنبۀ حمایتی شود  توصیه می. نشد
امکان اعمال نقش حمایتی دادگاه در فرض جرح داور فقط . ی اعمال کندیو نیز رفع سرگردانی رویۀ قضا

ان هاي داخلی قانوناً و عمـالً ایـن امکـ    در داوري. بینی شده است ی پیشالملل بیندر قانون داوري تجاري 
  . شود وقت و انرژي طرفین و مرجع داوري اتالف شود وجود ندارد و این وضعیت موجب می

. دادرسی در این خصوص اصالح شده و رویۀ واحدي اتخاذ شـود ضروري است باب هفتم قانون آیین  
 ی موجه نیست و احکام این دو قسـم الملل بینهاي داخلی و  اصوالً دوگانگی نظام حقوقی حاکم بر داوري
  . داوري در اغلب موارد الزم است یکسان شود

ابطال در آشفتگی نظام حاکم بر آراي باطل و آراي قابل، ی داردالملل بینجز آنچه اختصاص به داوري   
شایسـته اسـت   . آمره ابطال شده استداوري داخلی عمالً موجب مداخلۀ دادگاه بدون توجیه در موارد غیر

استفاده کرده  34و  33ی در مواد الملل بیناز الگوي قانون داوري تجاري  هاي داخلی نیز مقنن براي داوري
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 35ی حکم مقنن در مادة الملل بیندر قانون داوري تجاري . و اسباب بطالن مطلق و نسبی را تفکیک کند
نظـام حمـایتی   ، امکـان ابطـال یـا بطـالن رأي    مبنی بر تعلیق قطعیت و اجراي رأي داوري به احراز عدم

بینی کرده است که  االجراست را پیش ي از آراي داوري داخلی که به محض صدور قطعی و الزمتر ضعیف
هاي داخلی با مشکل شکلی مواجه است و انطباق  نظام ابالغ آراي داوري در داوري. شایستۀ اصالح است
  . پذیر اولی است هاي نوین و انعطاف آن با ابزارها و روش

ی را هم در بعد حمایتی و هم در بعد یتواند بار دستگاه قضا زمانی میتقویت جایگاه قانونی داوري سا  
در مقام اعمال نقش حمایتی مطلقاً و در . تر است البته این اثر در بعد حمایتی پررنگ. نظارتی کاهش دهد

  . مقام اعمال نقش نظارتی غالباً دادگاه حق ورود به امور ماهوي اختالف را ندارد
هاي مالی گام مهمی در تقویت نقش حمـایتی در مقـام    نحوة اجراي محکومیتقانون اخیرالتصویب   

روي داوري ابـالغ اوراق اسـت کـه     هاي پیش ین چالشتر مهمیکی از . اجراي آراي داوري برداشته است
امید است در دهۀ آینـده جامعـۀ   . است و اصالح قانون را الزم دارد ها هنیازمند تقویت نقش حمایتی دادگا

ی کسب کنـد  الملل بینهاي  تري از داوري ران و تصویب قانون جامع دادرسی جدید آشنایی کاملحقوقی ای
هـاي   هـا و چـالش   کرده و تمامی خأل تجدیدنظرو قانونگذار در موضعی قرار گیرد که بتواند در این مورد 

  . مذکور را جبران نموده و قانون فعلی را اصالح کند
  

 منابع
، مقـاالت همـایش داوري   »المللی وري سازمانی در دعاوي تجاري بیناهمیت دا«سیفی، سیدجمال،  .1

  . 1382تجاري، 
  . 1393المللی، نشر سمت، چاپ چهارم،  شیروي عبدالحسین، داوري تجاري بین .2
  . 1382، مقاالت همایش داوري تجاري، »امتیازات داوري از حیث اجراي رأي داور«محبی، محسن،  .3
المللـی، ترجمـۀ مصـطفی بختیارونـد و      بخت، حمیدرضا، تعارض قوانین در داوري تجـاري بـین   نیک .4

  . 1385اهللا آخوندي، نشریۀ بندر و دریا،  روح
، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید »استقالل شرط داوري«نیکبخت، حمیدرضا،  .5

  . 1382موعه مقاالت حقوقی، افزار مج و بنگرید به مکرم، علی، نرم 1376بهشتی، 
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  1n فائزه مهري 
  
  
 سپاري برونهاي طرفین قرارداد  تعهدات و مسئولیت. 4

تکالیف و تعهداتی را بـراي طـرفین   ، بر حسب شرایط، (اعم از تولیدي و خدماتی)سپاري برونقراردادهاي 
مدنی ، آورند که نقض این تعهدات قراردادي یا قانونی ممکن است موجب مسئولیت قرارداديوجود میه ب

  . یا کیفري شود
  
 سپاري تعهدات در قراردادهاي برون .1ـ4

  تعهدات قراردادي )الف
ها از  از شرایط مندرج در قرارداد هستند که در آنبه طور کلی منظور از تعهدات قراردادي، آن دسته 

 بسـیار بایسـت  طرح، طرز کار، کیفیت و برتري ساخت محصول صحبت شده است. این شرایط مـی 
المقدور اختالفی در مورد موضوع قـرارداد  واضح و روشن در قرارداد تبیین شوند، به نحوي که حتی

  بروز نکند. 
تواند به روابط بعدي میان طرفین قرارداد لطمـه وارد  می، این مسألهابهام در  گونه بدیهی است که هر  
تعهدات قراردادي همواره از موضوعات مهـم مـورد بحـث در مـذاکرات قـراردادي      ، به همین دلیل. سازد
  . اند بوده

  
  سپاري خدمات تعهدات و تکالیف طرفین قراردادهاي برون :اول

واگذارکننده مکلف است کلیه امکانات الزم را برابر مفاد قرارداد در سپاري خدمات،  در قراردادهاي برون
کننـده خـدمات بتوانـد خـدمات الزم را بـه      کننده خدمات قرار دهد تا بر اساس آن تأمیناختیار تأمین

سسـه  ؤهاي بنیادي از وظایف اصلی ممشتریان ارائه دهد. در کلیه قراردادهاي خدماتی تهیه زیرساخت
دهنده خـدمات   سپاري خدمات عمومی، ارائه باشد. در واقع در قراردادهاي بروندمات میواگذارکننده خ

شده عدد و رقم ثابتی را از مشتري دریافـت  دهد و در ازاء خدمات ارائهاي انجام میهاي واسطهفعالیت
  نماید. می

                                                           
n کارشناس ارشد حقوق خصوصی ،کارآموز وکالت.  
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  : خدمات دهنده ارائهتعهدات 
خدمات را که نوعی تعهدات قراردادي است به شرح ذیل احصـاء   دهنده ارائهتوان تعهدات به طور کلی می

  : نمود
  ارائه خدمات براساس توافقات انجام شده .1
  پیگیري موضوع تا انجام کامل فعالیت .2
  مسئولیت حفظ و نگهداري اسناد و مدارك مشتریان .3
  حفظ و نگهداري اسرار مشتریان و دستگاه واگذارکننده خدمات .4
  

  : تتعهدات واگذارکننده خدما
  هاي الزم براي ارائه خدمات ایجاد زیرساخت .1
  ارائه خدمات نهایی .2

، تکـالیف و تعهـدات طـرفین   ...  بانک و، خدمات خصوصی مانند حمل و نقل سپاري بروندر قراردادهاي 
  . نمایدتکالیف و تعهدات قراردادي بوده و شرایط را قرارداد طرفین معین می

قراردادها و قانون مدنی و در موارد خاص قانون تجـارت اعمـال   شرایط اساسی ، در موارد سکوت قرارداد
  . شودمی
  

 سپاري تولید تعهدات و تکالیف طرفین قراردادهاي برون :دوم
در . طرفین تعهدات و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، تولید نیز مانند خدمات سپاري بروندر قراردادهاي 

مـواد اولیـه   . 3و سـفارش سـاخت  . 2، دانـش فنـی  . 1: است این نوع قراردادها طرف اصلی قرارداد مکلف
سازنده نیز مکلف است که تولیدات الزم را مطـابق دسـتورات و   . (عنداللزوم) را در اختیار سازنده قرار دهد

  . سفارشات فراهم آورد
 خدمات مکلف هستند رقیب اصیل نبوده و عالوه دهندگان ارائهتولیدکنندگان و ، گذشته از موارد فوق  

  . اي را حفظ نمایند بر آن اسرار حرفه
  
شود؛ یعنی در زمـان اجـراي قـرارداد و پـس از     این تعهد در دو زمان مطالعه می: تعهد به عدم رقابت •

شـود کـه   گیرنده ملتزم میشود و انتقالانقضاء مدت قرارداد؛ زیرا مرسوم است که در قرارداد شرط می
دهنده را بـه بـازار عرضـه    مستقیم، محصوالت و خدمات انتقالبه هیچ عنوانی، چه مستقیم و چه غیر

 نکند. 
دهنده خدمات و یا تولیدکننده با استفاده از اطالعات طرف اصلی  شود که ارائهرقابت زمانی محقق می

  قرارداد، معامالت و یا خدمات مشابه خدمات و معامالت اصیل انجام دهد. 
شـود. چـون در قـوانین ملـی     بینی میویژه در دانش فنی پیش تعهد به رازداري، به: تعهد به رازداري •

المللی هم به طور کامل از دانش فنی حمایت نشده است؛ لـذا از   بسیاري از کشورها و در قوانینی بین
آنجا که مالیت دانش فنی به سري بودن آن است، بهتر است کـه طـرفین قـرارداد شـرط رازداري را     

نفع باید متعهد شود که پـس   از افشاي آن جلوگیري شود. همچنین ذيبینی کنند تا بدین وسیله پیش
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از انقضاي مدت قرارداد، دیگر از آن استفاده نکند؛ زیرا استرداد موضـوع قـرارداد در دانـش فنـی، بـر      
 دادنـی  برگشـت  فنـی  دانـش طور که قبالً هم اشاره شد،  خالف سایر قراردادها ممکن نیست و همان

توان شرط کرد نفع خواست که دانش فنی مورد نظر را فراموش کند)، ولی می توان از ذينمی( نیست
برداري از دانش فنی مورد نظر را نداشته باشـد و در  گیرنده پس از انقضاي قرارداد حق بهرهکه انتقال

نفع از آن استفاده نکند و اگر چنـین شـرطی در    بینی شود تا ذيصورت تخلف هم، وجه التزامی پیش
نفع را از استفاده دانش فنی مورد نظر منع  تواند ذيدهنده نمیبینی نشده باشد، انتقال، پیشدانش فنی

  کند. 
باشد که برابر قانون قابلیت تعقیب افشاء اسرار تجاري اصیل در واقع نقض حقوق مالکیت معنوي می  

  . حقوقی و در مواردي قابلیت تعقیب کیفري دارد
  
  تعهدات قانونی )ب

عقود نه فقط متعاملین را بـه  «: آمده قانون مدنی 220گونه که در ماده  همان، عمومی قراردادهادر قواعد 
بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب ، نماید اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می
  ».باشند ملزم می، شود عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

متعهد به رعایـت کلیـه   ، عالوه بر ملزم بودن به تعهدات و اجراي قرارداد سپاري برونطرفین قرارداد   
  . باشندمی، شود نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

  
  سپاري ها در قراردادهاي برون مسئولیت .2ـ4

، کننده خدمات یا تولید به تعهدات و تکالیف خود عمـل ننمایـد  ارائه چه سپاري، چنان بروندر قراردادهاي 
  : ممکن است با سه نوع مسئولیت مواجه گردد

  مسئولیت قراردادي .1
  مسئولیت مدنی .2
  مسئولیت کیفري .3
  
  مسئولیت قراردادي اشخاص در قراردادهاي برون سپاري .1

در نتیجه عدم اجراي قـرارداد بـه   التزام متعهد به جبران خسارتی که «مسئولیت قراردادي عبارت است از 
  . )268: 1387، گردد(کاتوزیانوسیله دادن مبلغی پول جبران میه این خسارت ب. »شودطرف او وارد می

، توافق طرفین در خصـوص جبـران خسـارت   . دشو میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می  
  . )716: 1386، اناتوزیکن است بعد از ورود خسارت یا پیش از آن باشد(کمم

زیرا بـر اسـاس حاکمیـت اراده    ، توانند جرح و تعدیل نمایندنمی ها هدادگااین نوع مسئولیت را عموما ً  
اگر در ضمن معامله «: داردقانون مدنی حقوق ایران مقرر می 230در این خصوص ماده . باشدطرفین می

توانـد او را   م نمیکحا، خسارت تأدیه نمایدمتخلّف مبلغی به عنوان ، ه در صورت تخلّفکشرط شده باشد 
  ».وم نمایدکمتر از آن چه ملزم شده است محکبه بیشتر یا 
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  سپاري مسئولیت مدنی اشخاص در قراردادهاي برون .2
خسارتی به مشتري یـا یکـی از طـرفین    ، خدمات یا طرف اصلی دهنده ارائهدر اثر خطا یا تقصیر  چه چنان

مسئول جبران خسـارت وارده   1339مقابل طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی طرف ، قرارداد وارد شود
 سـپاري  بـرون مـثالً در  . ها متفـاوت اسـت  نوع مسئولیت مدنی با توجه به نوع خدمات و فعالیت. باشدمی

یـک از   نامه و قوانین خاص تخطی از هـر با توجه به حساسیت موضوع و وجود آیین 10خدمات پلیس + 
 که ایندر چنین صورتی بار اثبات . شدن فرض مسئولیت باشد جاري مبناي تواندمی مقرراتاین قواعد و 

هـا  هاي خود را در اجراء دقیق وظایف انجـام داده و علیـرغم ایـن تـالش    خدمات کلیه تالش دهنده ارائه
علت اصلی فرض مسئولیت به ایـن سـبب   . باشدخدمات می دهنده ارائهبر عهده ، خسارت واقع شده است

تـوان توقـع   بنابراین نمی. ی نداشته و نداردیها و اقدامات اجرانقشی در فعالیت گونه هیچاست که مشتري 
  . خدمات را اثبات نماید دهنده ارائهداشت که مشتري قصور 

  
  سپاري مسئولیت کیفري اشخاص در قراردادهاي برون .3

بدیهی است نقض شرایط منـدرج در قـرارداد و یـا نقـض تعهـدات      سپاري،  بروندر خصوص قراردادهاي 
موجبات مسئولیت کیفري اشخاص و انتساب برخی عناوین مجرمانـه بـه آنـان را فـراهم     ، توسط طرفین

ثبـت وقـایع    و گـزارش خـالف واقـع   ، جعل در اسناد، توان به سوءاستفاده از امکاناتاز جمله می. آورد می
  . غیرواقعی اشاره نمود که هر یک از این اقدامات جرم بوده و داراي عناوین مجرمانه است

  . افشاء اسرار تجاري اصیل نیز از مصادیق نقض حقوق مالکیت معنوي است، عالوه بر موارد ذکرشده  
بـه جهـت   به حمایـت از اسـرار و عالئـم تجـاري     ، 11/11/1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب   

استفاده از نام تجاري را چه به صورت دامنه باشد و یـا هـر نـوع    ، هاي مشروع تضمین و حمایت از رقابت
، نمایش برخط دیگر در صورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کاال و خـدمات بـه طـرف شـود    

ض عالمـت  ممنوع و مشمول مجازات دانسته است و نیز به مجازات نقض اسرار تجـاري و مجـازات نقـ   
هاي صـنعتی و عالئـم تجـاري     طرح، قانون ثبت اختراعات 47و  46براساس مواد . تجاري پرداخته است

 اکثـر  در نیـز  مکارانـه  رقابـت  همچنین. باشدمی جرم تجاري عالمت و برند از سوءاستفاده 1386مصوب 
  . گرددمی تلقی جرم حقوقی هاينظام
س یون پارینوانسکرر کم 10معناست و بر اساس مفاد ماده ن ید همیؤز میس نیون پارینوانسک 8ماده   

ـ  یت صنعتیا فعالیا محصوالت یسسه ؤاز انحا با م يجاد اشتباه به نحویه اک یهر عمل ب یـ رق یا تجـارت ی
  . باشدیده و ممنوع میگرد یارانه) تلقکمشروع (رقابت مق رقابت ناید از مصادیبنما

دهند اگرچه خدمات دولتی و عمومی را انجام می سپاري برونالزم به ذکر است واحدها و دفاتري که   
ولی از حیث ارتکاب جرم ماننـد اشـخاص خصوصـی    ، دار بخشی از وظایف دولتی و عمومی هستندعهده

  . بوده و در محاکم عمومی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت
  

  گیري نتیجه
از ایـن رو  . سـپارنده و طـرف دیگـر صـورت گیـرد     لزوماً باید در قالب قراردادي بـین بـرون   سپاري برون
شرایط و آثار این قراردادها بـا توجـه بـه نـوع     . باشندداراي ماهیت قراردادي می سپاري برونهاي  فعالیت
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هاي قابل واگذاري را به دو دسـته بـزرگ    توان فعالیتگردد و در مجموع میفعالیت واگذارشده معین می
  . خدمات و تولید تقسیم نمود

بخش دولتی و یا نهاد عمومی ، از طرف ایجاب شامل بخش خصوصی سپاري برونطرفین در قرارداد   
  . باشندغیردولتی و از طرف قبول شامل اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی می

ساخت محصول ، ساخت و تولید کاال و یا ترکیبی از خرید، انجام خدمات سپاري برونموضوع قرارداد   
کننده به تأمین سپاري برونسپارنده با انعقاد قرارداد به نحوي که شرکت برون، باشدو نمایندگی فروش می

اقدام به سـاخت کـاالي موضـوع قـرارداد (قـرارداد      ، وکالت در خرید کاال را داده تا پس از تهیه ملزومات
  . تولید) و حتی فروش آن (نمایندگی فروش) بنماید

قراردادها لحاظ گردد تا به صـحت آن   گونه ایندنی باید در قانون م 190کلیه شرایط مندرج در ماده   
ی کـه  شخصـ ، عالوه بر شـرایط اساسـی صـحت معـامالت     سپاري بروندر قراردادهاي . خللی وارد نیاید

  . هاي الزم جهت انعقاد قرارداد نیز باشد نماید باید داراي صالحیتمبادرت به انعقاد قرارداد می
به صورت قراردادي خاص منعقد شده و نوع قرارداد با توجه به موضـوع   سپاري ، برونرانیدر حقوق ا  

، موجـود نبـوده   سپاري بروندر قوانین ما و در فقه عنوانی به نام قرارداد . شودو ماهیت فعالیت تنظیم می
قـانون مـدنی آورد و کلیـه اصـول حـاکم بـر        10توان تحت عنوان مـاده  قراردادها را می گونه اینلیکن 
  . کردت اراده را بر آن بار یمکو اصل حا يقرارداد يها از جمله اصل آزادقرارداد

، شایان ذکر است در جایی که منافع فرد و آزادي اراده او در قرارداد با یکـی از مـوارد نظـم عمـومی      
شود و این به خاطر حمایت از منـافع  این آزادي محدود می، اخالق حسنه و یا قواعد آمره در تعارض باشد

  . م مردم و جامعه استتما
اگرچـه  . گردنـد براي انجام برخی خدمات یا تولید برخی کاالها منعقـد مـی   سپاري برونقراردادهاي   
جـاري  هـا   آن گیرد و شرایط اساسی صحت معـامالت بـر  خدمات بر اساس قرارداد انجام می سپاري برون
 پست و، دفاتر پیشخوان دولت، 10پلیس+لیکن با توجه به ماهیت عمومی خدماتی از جمله دفاتر ، دشومی
، خدمت یک بخش خصوصـی اسـت   دهنده ارائهواگذارنده خدمت یک نهاد عمومی و دولتی و  که اینو ... 

قراردادهـاي عمـومی و دولتـی داراي شـرایط     . شـود اعمال میها  آن آثار قراردادهاي عمومی و دولتی بر
آزادي قراردادها و حاکمیت اراده به جهـت منـافع   اصل ، خاصی بوده و براي حفظ حقوق عمومی و دولت

  . عمومی ممکن است محدود شود
تواند بدون مراجعه به چه مقتضیات اداره امور عمومی، فسخ قرارداد را ایجاب کند، اداره می چنان  

دادگستري به قرارداد کالً خاتمه دهد. این اختیار در واقع ناشی از حاکمیت دولت در اداره عمـومی  
  است. 

)، Non-Coreاصلی یـک شـرکت(  هاي غیر هایی از فعالیت سپاري تولید به معنی واگذاري انجام بخش برون  
  به واحدهاي دیگري است که در تولید کاالها تخصص ویژه دارند.  

واحدهاي تولیدي ممکن است تولید بخشی از کاالهاي خود را به سپاري،  بروندر اجراي قراردادهاي   
ایـن نـوع قـرارداد بـا یـک      . شودنامیده می» سفارش تولید«تولیدکننده دیگر واگذار نمایند که اصطالحاً 

نـوعی  ، تـوان گفـت استصـناع   به نحوي کـه مـی  . تحت عنوان استصناع تشابه زیادي داردقرارداد سنتی 
  . در تولید است سپاري برون
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با وجود این برخـی از  ؛ کاري فرعی شده استجایگزین مفهوم سنتی مقاطعه سپاري برونامروزه واژه   
  . نویسندگان بین این دو اصطالح تفاوت قائلند

تکـالیف و تعهـداتی را بـراي    ، بر حسـب شـرایط  ، (اعم از تولیدي و خدماتی)سپاري برونقراردادهاي   
آورند که نقض این تعهـدات قـراردادي یـا قـانونی ممکـن اسـت موجـب مسـئولیت         وجود میه طرفین ب
  . مدنی یا کیفري شود، قراردادي

، باشـند ا مـی به طور وسیعی در حال اجـر  سپاري برونقراردادهاي  که اینشایان ذکر است با توجه به   
این پدیده را بـه صـورت قانونمنـد درآورده و    ، الزم است قانونگذار تعریفی از این نوع قراردادها ارائه داده

به صـورت یکنواخـت منتشـر گـردد تـا ایـن امـر موجبـات وسـعت دامنـه            سپاري برونهاي قرارداد  فرم
  . را فراهم آورد سپاري برون
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  1n عباس میرشکاريدکتر  
  
 

نگران  متوجه چگونگی احراز شرایط مسئولیت مدنی دولت بود و کمتر دل ها هبیشتر دغدغ، اینتا پیش از 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از  «اما با تصویب ، به بودیم اجراي رأي و وصول محکوم

، توسـط مجلـس شـوراي اسـالمی در ایـن زمینـه نیـز        4/12/1393در تـاریخ  )» 2مقررات مالی دولـت ( 
در مـورد احکـام قطعـی    «: ن مقرر شده اسـت ین قانون چنیا 24در بند ج ماده . هایی به وجود آمد نگرانی
ـ ي اجراها هی علیه دستگایاالجراي ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضا و اوراق الزم ها هدادگا ی ی

ظرف مهلت مقرر در قانون ي مذکور ها هدستگا چه ، چنان) قانون مدیریت خدمات کشوري5موضوع ماده (
به هـر دلیـل از اجـراي     1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  نحوه پرداخت محکوم
ی یا ثبتی یاد شده باید مراتـب را جهـت اجـرا بـه سـازمان مـدیریت و       یمرجع قضا، حکم خودداري کنند

به را بدون رعایت  محکوم، ت سه ماهریزي کشور اعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مد برنامه
اي از بودجـه سـنواتی دسـتگاه     اي و هزینه هاي سرمایه جایی در بودجه تملک دارایی هاي جابه محدودیت

ی و ثبتی مربوط پرداخـت  یله یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضا مربوط کسر و مستقیماً به محکوم
 یدولت يها تکگسترش دایره شمول قانون به شر، نخست: تازه استم کبردارنده دو حن ماده دریا. »کند
به دولـت و عـدم    به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم، دانیم گونه که می همان. است تـأمین و توقیـف    ٌ

دادگستري و ادارات ثبت اسناد و امالك و سایر مراجع قانونی دیگـر   اجراي«، 1365اموال دولتی مصوب 
یک ، تا تصویب و ابالغ بودجه...  و مؤسسات دولتی ها همنقول وزارتخانال منقول و غیرامو توقیف مجاز به 

ـ باره شمول قانون حقوقدانان درو  ها هان دادگایدر م. »حکم نخواهند بود سال و نیم بعد از سال صدور اد ی
 یدولت يها تکان استناد شرکام یاز مراجع رسم یه برخک چنان، بود یاختالفات یدولت يها تکشده به شر
، گـر ید يا دانسـتند و پـاره   یمند از مهلت هجـده ماهـه نمـ    را بهرهها  آن رفته ویگفته را نپذ شیبه قانون پ

قانون الحاق برخی مواد بـه  «ب یرد با تصوکقانونگذار تالش ، ن حالیبا ا. ن داشتندیبر خالف ا یدگاهید
 24ه در بند ج مـاده  ک چنان، ان دهدیاختالفات پان یا به)» 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

االجراي ثبتـی و دفـاتر اسـناد     و اوراق الزم ها هدر مورد احکام قطعی دادگا«: ن مقرر داشتین قانون چنیا
، ) قانون مدیریت خدمات کشـوري 5هاي اجرایی موضوع ماده ( دستگاهی علیه یرسمی و سایر مراجع قضا

                                                           
n ستادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداريوکیل دادگستري، ا.  
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به دولت و عـدم تـأمین و    قانون نحوه پرداخت محکومف مهلت مقرر در ي مذکور ظرها هدستگا چه چنان
ی یـا ثبتـی یـاد    یمرجع قضا، به هر دلیل از اجراي حکم خودداري کنند 1365توقیف اموال دولتی مصوب 

ه یـ ل، کبین ترتیبد. »... ریزي کشور اعالم کند شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه
تواننـد از قـانون نحـوه پرداخـت      یمـ  يشورکت خدمات یریقانون مد 5موضوع ماده  ییاجرا هاي هدستگا

اد شـده در  یبهره برده و در طول مدت  1365تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب به دولت و عدم محکوم
بـه   یز بـه روشـن  یـ ن يشورکت خدمات یریقانون مد 5در ماده . نندک يم خوددارکح ين قانون از اجرایا

کلیـه  «: ن آمـده اسـت  ین ماده چنیدر ا. ح شده استیتصر یت دولتکی به شریشمول عنوان دستگاه اجرا
دسـتگاه  ...  هـاي دولتـی   شـرکت ، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، مؤسسات دولتیها،  هوزارتخان
 یبه عنوان مصـداق  یدولت يها تکه شرکست ین يدیترد، اتکن نیبا توجه به ا. »شوند ی نامیده مییاجرا

به دولت و عدم مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم ییاز دستگاه اجرا تأمین و توقیف اموال دولتی شده و  ٌ
 . ت استمهال هجده ماهه بهره برندیتوانند از مز یم

تأمین و توقیف امـوال دولتـی مصـوب    به دولت و عدم گسترش قلمروي قانون نحوه پرداخت محکوم
ـ د فایـ هـا مف  تکن شریا يد برایاز مهلت هجده ماهه شا یدولت يها تکمند ساختن شر بهرهو  1365 ده ی

ـ قـت ا یاما حق، ندک يریجلوگ یتا مدتها  ی آنمال يف قوایها و تضع يزیر خوردن برنامههمبوده و از بر ن ی
خود را نسبت به دولـت محـق    یلیه به هر دلک یشخص: است يبر خالف حقوق شهروند یه گامکاست 

باز هـم  ، ندیب یخود را دادبرده م یدادرس یر سخت و طوالنیردن مسکیدادگاه شده و با ط یدانسته و راه
ش را از یشد تا بتواند حق خـو کز انتظار بیگر نید هجده ماه دیچه با؛ ش فاصله داردیدن به حق خویتا رس

  . دولت بستاند
ـ . است ییاجرا هاي هدستگا يها ف اموال و حسابین توقاکعدم ام، دومین بدعت این ماده ش از یتا پ

به از سوومکو عدم پرداخت مح ییاجرا هاي هت دستگایومکدر صورت مح، نیا و  ییمراجع قضـا ، ها آن يٌ
ن یدر ا يدیترد؛ نمودند یم ها هدستگا کیبان يها ژه حسابیف اموال و به طور ویام اقدام به توقکاح ياجرا
ه یعل ومکدستگاه مح يها يزیر برنامه تواند اثرات مخرب بر ین روش اجرا تا چه اندازه میه اکست یته نکن

راه ، نـد ک یمـ  يم دادگاه خوددارکح ياراد ياز اجرا ییه دستگاه اجراک یهنگام، ن حالیبا ا، داشته باشد
الحـاق برخـی مـواد بـه     سندگان متنِ قانون ینو، ن حالیبا ا. ستیبه جز قهر و غلبه قابل تصور ن يگرید

در بند ج مـاده  ، نیهم يبرا. دندیپسند یرا نم ین روشی) چن2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
ي مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت ها هدستگا چه چنان«: ن مقرر داشتندین قانون چنیا 24

به هر دلیل از اجراي حکـم خـودداري    1365تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب به دولت و عدم محکوم
ریـزي کشـور    مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه، کنند

هـاي   به را بدون رعایت محـدودیت  محکوم، و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه اعالم کند
اي از بودجه سـنواتی دسـتگاه مربـوط کسـر و      اي و هزینه سرمایههاي  جایی در بودجه تملک دارایی جابه

ن یبـد . »ی و ثبتی مربوط پرداخـت کنـد  یله یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضا مستقیماً به محکوم
د مراتب را جهت اجرا یبا یها را نداشته و م ا حسابیف اموال و یحق توق ییو اجرا ییقضا ينهادها، بیترت

ن سازمان از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسـر  یریزي کشور اعالم کنند تا ا مدیریت و برنامه به سازمان
ی و ثبتی مربوط پرداخت کندیله یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضا و مستقیماً به محکوم .  
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هجـده ماهـه    یمهلت...  فیبه پشتوانه قانون منع توق ییه دستگاه اجراک پس از آن یحت، بین ترتیبد
 يف اجبـار یـ ز حق توقین ییمراجع قضا، م نداردکح ياجرا يبرا ياجبار، باز هم، افتیم کح ياجرا يبرا

ریـزي کشـور    سازمان مـدیریت و برنامـه  توانند با  یه تنها مکبل؛ را ندارند ها هن دستگایها و اموال ا حساب
بـه را از بودجـه   ومکخواهد داشت تا محز سه ماه مهلت ین سازمان نیا. نندکس کاتبه و موضوع را منعکم ٌ

در نظـر   یـی ز ضـمانت اجرا یم نکن حیا يبرا. دیله پرداخت نما ومکه برداشت و به محیٌعل ومکدستگاه مح
در ظـرف سـه    يزیر ت و برنامهیریه سازمان مدک یه در صورتکست یمشخص ن ییعن؛ گرفته نشده است

  رد؟ کتوان اقدام  یچگونه م، ردکن یماه اقدام
 یگام يقانون مورد بحث از لحاظ حفظ حقوق شهروند، اد شدهیات کب و با توجه به همه نین ترتیبد

ت شـناخته  یت او به رسـم یحقان یر دادرسیه در مسک يچه ستاندن حق شهروند، شود یبه عقب شمرده م
ر سؤال یز زیرا ن ها هدادگا يم اعتبار آراکن حیا، نیافزون بر ا. اندازد یق میشده را تا مدتی طوالنی به تعو

با توجـه  . چه با وجود صدور حکم قطعی باز هم امکان اجراي آن تا مدتی طوالنی وجود ندارد؛ خواهد برد
شود اصالح قانون یاد شده در دستور کار قرار گیرد تـا هـم حقـوق شـهروندان      به این معایب پیشنهاد می

  . پاس داشته شود ها هحفظ گردد و هم اعتبار آراي دادگا
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  nnلیال نعمتی  n معصومه نعمتی
  
  

  چکیده
ي شناسی جنایی، تأثیر محیط طبیعی و زیستگاه فردي در رفتار مجرمانـه و بزهکارانـه  بوم مکتب

دهـد.  تأثیر شرایط محیطی در پیشگیري از جرم را مورد مطالعـه قـرار مـی    فرد و در نقطه مقابل
داندکـه  هـاي هـم مرکـزي مـی     گیري شهر را به صورت حلقهشکل» مکتب اکولوژي شیکاگو«

شـناختی  هـاي بـوم  که تبیین یابد. با وجود اینمیزان بزهکاري از مرکز به حاشیه شهر کاهش می
هـا   بر رفتار انحرافی شدند، بر این مکتب در بسیاري از جنبهباعث شناسایی برخی از عوامل مؤثر 

انتقاداتی وارد شده است، چرا که این مکتب با درنظر گرفتن اوضـاع خـاص اقتصـادي امریکـاي     
تـأثیر پذیرفتـه اسـت و قابـل     » هربرت اسپنسـر «و » چارلز داروین«شمالی به شدت از تفکرات 

  باشد.و خاورمیانه نمیتعمیم به نظام اجتماعی کشورهاي جهان سوم 
  .جرایم شهري، مکتب شیکاگو، جنایی، شناسیبوم کلید واژگان:

  
  مقدمه

زیست فـرد در رفتـار مجرمانـه فـرد را مـورد      تأثیر زیستگاه فردي و محیط، شناسی جنایی یا اکولوژيبوم
اعـداد همبسـتگی   ) نخستین دانشمندي که به کمـک  15: 1378، (نجفی ابرندآبادي. دهدمطالعه قرار می

: 1376، نیا (کی. بوده است» کتله«فیزیکدان و منجم بلژیکی ، محیط جغرافیایی و جرم را نشان داده است
سـپس ایـن اندیشـه بـه وسـیله دیگـر       . از پیشروان ایـن تفکـر بودنـد    2»گري«و  1»کتله) «469 ـ 470

در اوایل قـرن بیسـتم    4»مککی«و  3»شاو«اندیشمندان پیرو مکتب اکولوژي اجتماعی شیکاگو همچون 
با رشد شتابان شهرها و ، به بعد) به بعد 1990اما از چند دهه قبل (به خصوص از سال . میالدي دنبال شد

اي نسـبت بـه مطالعـه نقـش محـیط در      توجه و عالقـه فزاینـده  ، ها رویه جرم و جنایت در آنافزایش بی
  )Galibaf‚2010: 23(. ر پیشگیري جرم شکل گرفتبزهکاري و در نقطه مقابل تأثیر شرایط محیطی د

                                                           
n کارشناس ارشد جغرافیا. 
nn دانشجوي دکتراي حقوق جزا ،وکیل دادگستري. 

1. Quetele 
2. Guerry 
3. Show 
4. Mckay 
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ها  ي تفاوت شناسی شهري شیکاگو مسائل اجتماعی از جمله میزان جرایم را به وسیله صاحبنظران بوم  
در تبیـین انحرافـات    2و بـرگس  1»پـارك «افرادي مانند . کردند می هاي فضایی و کالبدي تبیین  و ویژگی

سازمانی اجتماعی تأکید  تمرکز نمودند و بر بی، شهرنشینی ارتباط دارد اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیده
سازمان فیزیکی ، به زعم پارك. کردند و جرم و بزهکاري را در مناطق شهري مورد توجه ویژه قرار دادند

) در ایـن  43: 1385، (بیانلو. گذارد اجتماعی زندگی شهري می ـ  شهر تأثیري عمیق بر الگوهاي فرهنگی
، شناسـی شـیکاگو  به تحلیل خاستگاه مکتـب بـوم  ، شناسیتالش گردیده تا ضمن بیان تعاریف بوممقاله 
  . هاي فراروي این مکتب پرداخته شود ي توزیع جرایم در شهر و چالشها هنظری

  
  شناسی یا اکولوژيبوم 

بـه   5»لوگـوس «خانـه و   ـمحـل زیسـت     ـبه معنی مسکن   4»اویکوس«از کلمه یونانی  3کلمه اکولوژي
-عنوان اکولوژي یـا بـوم   1868) در سال George and Mckinley‚1974: 7(. مفهوم دانش آمده است

مطرح شد و از ابتداي قرن بیستم اکولوژي گیاهی و اکولوژي حیـوانی  » ارنست هاکل«شناسی به وسیله 
اي مورد مطالعه قرار با ابعاد گسترده، دادنشان میها  آن زیستکه وابستگی گیاهان و حیوانات را با محیط

هـاي معـین   همه الگوهاي زندگی را در بـوم ها  ، آنها نقطه نظر کامالً مشخصی دارنداکولوژیست. گرفت
  )5: 1365، (شکویی. کنندبررسی می

شـناختی در  شناسی شهري همواره شناخت تغییـرات بـوم  هدف بوم، محیطیاز منظرگاه علوم زیست  
شناسـی بررسـی و شـناخت    حقیقـت موضـوع قلمـرو مباحـث بـوم     در . ساخت بستر طبیعـی شـهر اسـت   

) رابرت 106: 1388، (نصیري. یابی حرکات جمعیت استسازوکارهاي حاکم بر این فعل و انفعاالت مکان
تفکـرات مکتـب   ، کوشش نموده تا تشابهی میان محیط طبیعی و محـیط اجتمـاعی برقـرار سـازد    ، پارك

ها در فضا و زمان در محیط شـهري چگونـه    توزیع فعالیت، یکی: شیکاگو به دو موضوع اصلی توجه دارد
این نحوه توزیع چگونه بر وجه اجتماعی افرادي که در ، شوند و دیگريمانع دستیابی به اهداف جمعی می

  ) 81: 1385، (ممتاز. گذاردتأثیر می، معرض آن قرار دارند
  

  شناسی جناییبوم
زیست فـرد در رفتـار مجرمانـه فـرد را مـورد      زیستگاه فردي و محیطتأثیر ، شناسی جنایی یا اکولوژيبوم

شاو و مکی . ) و تا اندازه زیادي ریشه در همان تفکر کتله داردGalibaf‚2010: 24دهد (مطالعه قرار می
گونه که اگـر گیاهـان از نظـر خـاك      همان، ها و گیاهان نشان دادند شناسی انساننیز با مقایسه میان بوم

زیست نامساعد بودن شرایط محیط، شوندرشد نکرده و پژمرده می، ضاي کافی در مضیقه باشندمساعد و ف
) 56: 1374، (نجفـی ابرنـدآبادي  . کنـد ها هـم ایجـاد اخـتالل مـی    شناسی انسانها و بومدر قلمرو انسان
ي موضعی از شیکاگو براي مکان وقوع رفتارهایی خاص ها هکردن نقششناختی شامل درستمطالعات بوم

                                                           
1. Robert Park  
2. Ernest Burgess 
3. Ecology 
4. Oikos 
5. Logos 
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هاي روانی و فقر و سپس محاسبه نرخ تغییـرات بـر مبنـاي    بیماري، خودکشی، قتل، مانند اعتیاد به الکل
  )Shonle Cavan‚1983: 415(. ي آماري استها هداد

، قتل، الکلیسم: ستین مطالعات جرایم شهري شامل موارد زیر اتر مهمشناسی جرایم اجتماعی در بوم  
ثبـاتی پایگـاه    بـی ، گنـاه و فسـاد  ، جرم و جنایت، شیزوفرنیا، هاي روانیناهنجاري، هاي جوانانبزهکاري

، (شـکویی . حمله و دستبرد، انحرافات اجتماعی، ورزي یا علم و فرهنگکینه، تخریب، مرگ و میر، ازدواج
تـوان ضـمن   ساختار شهري (مورفولـوژي) مـی   کنند با توجه بهریزان شهري تأکید می) برنامه94: 1365

ثر بر پیشگیري از جرم پرداخته و عالوه بر ؤبه عوامل محیطی مرتبط و م، گیري شهربررسی فرآیند شکل
نحوه توزیع نقاط داغ جرم و عوامـل  ، به تأثیر نقش تراکم شهرها، زا در شهرهاکردن نواحی جرممشخص
  )116: 1393، یگران(مرصوصی و د. توجه داشتها  آن مؤثر بر

  
  شناسی شیکاگوخاستگاه پیدایی مکتب بوم

ارنسـت بـرگس و   ، مکتب شیکاگو در مطالعات شهري به وجـود آمـد کـه رابـرت پـارك     ، 1916در سال 
در اینجا به بررسی چگونگی ساخت فرهنگی و . رودریک مکنزي از بزرگان این مکتب در آن زمان هستند

-گـذاري بـوم  پردازیم که مدار فکري بزرگان این مکتب را به پایهمیاجتماعی شهر شیکاگو در آن زمان 
  : شناسی شهري سوق داد

ي انبوه مهاجران از داخل امریکا ها هشد و تودشهر شیکاگو مرکز معامالت تجاري و پولی محسوب می  ـ
کردند و این شهر به صورت مرکز بزرگـی بـراي پـذیرش    و کشورهاي اروپا به این شهر مهاجرت می

. چک و اسـلواکی و قـوم یهـود درآمـده بـود     ، لهستانی، ایتالیایی، ایرلندي، اسکاندیناوي، اقوام آلمانی
ـ خشـن و کثیـف   ، رحـم بی، قانونشیکاگو در اواخر قرن نوزدهم یک شهر بی ود کـه در آن جنایـات   ب

یـدي  قگستاخی در مسائل اجتماعی و بی، جسارت در امر تجارت. گرفتآزادانه صورت می، وحشتناك
  . هاي برجسته شهر بوددر امرو اخالقی از ویژگی

مـذهب پروتسـتان بـه    ، آمـد یک مرکز مهم آموزشی و فرهنگی به شمار مـی ، از طرف دیگر شیکاگو  ـ
شوق کتاب خواندن تا بدان حـد  . دادبه عنوان عامل اصلی در آموزش مردم اهمیت می، خواندنکتاب

هـاي پروتسـتان بـه    لیبـرال . شدهاي مهم تجاري قلمداد میباال رفته بود که گردآوري کتاب از شغل
ي مختلف ها هتوسعه رشت، آزادي اندیشه در تحقیقات علمی اعتقاد خاصی داشتند و در پیشرفت جامعه

  . دانستندعلوم اجتماعی را بسیار مؤثر می
، ی و فکـري اندیشی درآمد که در آن همه مباحث علمدانشگاه شیکاگو به صورت یک مرکز مهم آزاد  ـ

، بازرگانـان ، گرفـت و در فضـاي فرهنگـی و علمـی دانشـگاه     آزادانه و با احترام مورد بحث قـرار مـی  
هـاي  همه در راه هـدف ، حقوقدانان و محققان علوم اجتماعی، طلباناصالح، نگارانروزنامه، کشیشان

شـدند کـه   تربیت میدانشجویان نیز طوري . کردنددانشگاه و تحقیقات خود با آزادي کامل تالش می
  )128ـ129: 1383، (شکویی. بتوانند خود مسیرهاي جدید علمی را بیابند

هر کدام بخشی از شـهر شـیکاگو را اشـغال کـرده     ، هاي فرهنگی و نژاديي قومی با ویژگیها هگرو  ـ
، فقـر و ثـروت  ، یکدستی و توازن شهرهاي اروپایی را نداشت، شهر از نظر فرهنگی و اجتماعی، بودند
شیکاگو را به صورت قطعات موازییکی ناهماهنگ درآورده بـود  ، شکنی و معنویتقانون، فید و سیاهس
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مکتـب اکولـوژي شـهري    . بخشیداي میشکل ویژه، ي اجتماعی شهرها هبه حوزها  آن که هر کدام از
  )130: (همان. شیکاگو در چنین فضاي شهري به وجود آمد

  
  خیز شهريتئوري مناطق بزه

اي از دانـد کـه در مرکـز آمیـزه    ي هم مرکـزي مـی  ها هگیري شهر را به صورت حلقشیکاگو شکلمکتب 
در پیرامون این محل . ي شخصی قدیمی در حال ویرانی وجود داردها ههاي بزرگ تجاري و خانساختمان

-میي مرفه ها هکنند و سرانجام دورتر از این گروه حومه است که محل زندگی گروکارگرانی زندگی می
) الگوي ساخت شهر بر این اصل اسـتوار اسـت کـه گسـترش شـهر از ناحیـه       70: 1385، (حسینی. باشد

بـا  ها،  هاین حوز. دهدي متحدالمرکز را تشکیل میها همرکزي به طرف خارج صورت گرفته و تعدادي حوز
تبـدیل  که خـود در حـال   ، شودناحیه مشاغل مرکزي شروع شده و توسط حوزه در حال تحول احاطه می

شدن به ادارات و صنایع سبک بوده و مسکن کارگران شهر است و باالخره حوزه سفرکنندگان در بیـرون  
  )56: 1393، (شیعه. حوزه شهر قرار دارد

میـزان  هـا   . آنناحیه تقسـیم کردنـد   5شهر شیکاگو را به ، شاو و مکی نیز با استفاده از همین نظریه  
نواحی بررسی کردند و با استفاده از آمار بزهکاران دریافتنـد کـه میـزان    تبهکاري را براي هر یک از این 

، ي شهر قرار داردها هکه در حاشی 5به سمت ناحیه ، که مرکز تجارت است 1بزهکاري به ترتیب از ناحیه 
  )152: 1386، (ستوده. یابدکاهش می

رامون به ترتیب به شرح زیر گاهی به شکل دوایر متحدالمرکز از مرکز به پیمنطقه سکونت 5شهر از   
  : تشکیل شده است

  مرکزي ـمنطقه تجاري   .1
  خیزترین ناحیه شهر)منطقه انتقالی یا در حال تغییر (جرم  .2
  گاهی کارگرانمنطقه سکونت  .3
  گاهی طبقه متوسطمنطقه سکونت  .4
  حومه شهر و محل سکونت طبقات مرفه (منطقه با کمترین جرم)  .5

 خشناسی جنایی، در منطقه انتقالی، به دالیلی چون سطح بـاالي تحـرك جمعیـت، نـر    بر اساس نظریه بوم  
 ،شود. در یـک دایـره  ها و تراکم جمعیت، باالترین نرخ جرم و بزهکاري مشاهده می باالي مهاجرت، ویرانی خانه

گاهی سکونت اي تجاري است، قرار دارد. در مقابل، آخرین دایرهگاهی در مجاورت مرکز شهر که منطقهسکونت
ترین میزان جرم و بزهکاري مواجه است، عدم ثبات جمعیتـی  باشد، با پایینشهر که دایره پیرامون شهر میکالن
شناختی در منطقه انتقالی موجب تخریب توانایی کارکردهاي نهادهاي اجتمـاعی و کنتـرل رفتـار سـاکنین     و بوم

  )Ahmadi‚2010: 24شود. (شده و موجب ارتکاب رفتارهاي بزهکارانه می
  

  شناسی جنایی مبانی فکري بوم
  : شیکاگو از عوامل و تفکرات زیر متأثر بوده استجنایی شناسی مکتب بوم

در ایـن  . زیسـتی بـود   ـقیاس بیولوژیک  ، ي این مکتبها هاساس نظریدیدگاه داروینیسم اجتماعی:  )الف
ـ درست ماننـد  ، ي اجتماعی شهر براي فضایابیها هگرو، نظریه ي گیـاهی و حیـوانی عمـل    هـا  هگون
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ي تجـاري بـه منظـور    هـا  هها و بنگـا و شرکت ها هکه بین خانواد» رقابت«در زمینه عامل . کنند می
، هـا  بـودن پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي آن    عالوه بر باال، دستیابی به نقاط مطلوب شهر وجود دارد

  . ثر استؤنیز م» توالی و تسلسل«و » هجوم«مراحل اکولوژیک 
انسـان در  «علم اقتصاد را بر اساس تنها اصل مسلم کـه  ، معتقدان به این مکتبب) اقتصاد نئوکالسیک: 

، نفـع شخصـی  : ها معتقدندکالسیک. گذاري کردندپایه» جستجوي تمتع بیشتر با کوشش کمتر است
  )130: 1383، (شکویی. هاي انسانی استمحرّك فعالیت

  
  شناسی جرایم شهرينظریات بوم

گیرد: شناسی شهري به هنگام مطالعه انواع جرایم دو نظریه بیش از همه مورد توجه قرار میبومدر 
هـا میـزان جـرایم بـیش از سـایر       نظریه تأکید بر مکان ویژه و یا بخش مرکزي شهر که در آن .1

 .2شـود.  از رقم جرایم کاسته می ،شدن از بخش مرکزي شهرمناطق شهري است و به موازات دور
یه محیط مساعد که در جستجوي یافتن ارتباط میان محیط زندگی مساعد جهت ارتکاب انـواع  نظر

هاي اخیر سه نظریه اکولوژیکی بیش از همـه طرفـدار   ) در سال102: 1365جرایم است. (شکویی، 
  داشته است: 

، تحصـیالت : ایـن عوامـل عبارتنـد از   م و هفـت عامـل اجتمـاعی:    یکردن رابطه میان انواع جـرا پیدا  .1
غیراسـتاندارد بـودن عوامـل محـیط     ، هاي قـومی در شـهرها  اقلیت، میزان تراکم جمعیت، خانه اجاره
  . مالکیت خانه، میزان متولدین خارجی، زندگی

هـاي   مطالعات آماري بـه عنـوان شـاخص   ، در این نظریه: »محیط فقر«تجزیه و تحلیل اکولوژیکی از   .2
بیکاري و فقر در رابطه بـا میـزان و   ، ي ناسالمها هشود که خانمیمناطق ناسالم شهري به کار گرفته 

و میزان » محیط ناسالم اجتماعی«که بهتر است به صورت رابطه میان ، گرددرشد جرایم مطالعه می
  . جرایم شهري بیان گردد

شـتر از  نشـینان بی میزان جرایم میان اجاره، بر اساس این نظریهبندي واحدهاي مسکونی: نظریه طبقه  .3
اقتصادي میان طبقات مختلـف در   ـهاي اجتماعی  ست که بیانگر تفاوتا مالکین واحدهاي مسکونی

  )Herbert‚ 1979: 120-121(. جامعه شهري است
  

  شناسی انواع جرایم از منظر بوم
همـه جـرایم را   ، هاي شهريبه هنگام مطالعه پراکندگی جغرافیایی جرایم و خشونت، هااغلب اکولوژیست

  : کننددر شش گروه بررسی می
  هاي مربوط به برخورد پلیسخشونت  .1
  . مالک و مستأجر، همسایگان، هاي داخلی میان اعضاي خانوادهنزاع  .2
  . هانزاع و حمله در خیابان  .3
  نزاع و برخورد در اماکن عمومی  .4
  تجاوزات جنسی  .5
  )104: 1365، (شکویی. سایر موارد ـبرخوردهاي سیاسی و مذهبی   .6
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  : کندبا توجه به مشخصات مجرمین و محکومین موارد زیر را مطرح می، شناسی جرایم شهريبوم
  . شودسال باالترین میزان جرایم دیده می 17ـ21در گروه سنی گروه جوان: 

  . باشداز جنس مرد می، بار% مجرمین مرتکبین به اعمال خشونت90بیش از جنسیت: 
. گیـرد ها معموالً از طـرف کـارگران بیکـار و غیرمـاهر صـورت مـی      و خشونتبیشترین اعتراضات طبقه: 
  )104: 1365، (شکویی

  
  عوامل پیدایی جرایم شهري

  : گیردجرایم شهري از دالیل و شرایط زیر نشأت می، شناسی اجتماعیدر بوم
متروهـا و  ، هـاي خلـوت  خیابـان ها،  ههاي کوچک مثل کافاین نظریه به شرایط محیطوجود امکانات:   ـ

میـزان  ، ي مساعدها هها و زمینبه سبب وجود فرصت، هادر این مکان. آهن تأکید داردي راهها هایستگا
  . دزدي و نزاع بسیار باالست، زنیکیف، دستبرد، حمله

، ي محیطـی ها هزمینها  آن کنند که دراي از مردم در محالتی اقامت میعدهشیوه زندگی در محالت:   ـ
  سازد.  میامکانات مساعدي جهت ارتکاب انواع جرایم را فراهم 

ي خرده فرهنـگ گـرد   ها هگرو، در برخی از محالت و مناطق داخلی شهرهاها: خشونت خرده فرهنگ  ـ
مرتکـب  را اي از جـرایم  پـاره ، هـاي آن هم آمده و در جهت اعتـراض بـه فرهنـگ اکثریـت و ارزش    

  . شوند می
خـود را نسـبت بـه جامعـه شـهري بیگانـه احسـاس        ، ین محالت معین شهرساکنبیگانگی اجتماعی:   ـ

، حـس دشـمنی  هـا   آن در، هاي جامعـه شـهري  این احساس و فشارهاي ناشی از محدودیت، کنند می
  . نمایدعداوت و حقارت و در نتیجه خشونت ایجاد می

رفقا و آشنایان و ، سالممسکن ، هاي اجتماعیتخصص، تحصیل، نیاز به درآمدفشار روانی و استرس:   ـ
این عده حل مسائل زنـدگی خـود را از   ، گرددفشارهاي روانی را سبب می، دستیابی به این نیازهاعدم

  . طلبندطریق برخوردهاي شدید می
نظریه محدودیت نسبی در مقام مقایسه و آشنایی افراد با انـواع نیازهـا و   ناامیدي و محرومیت نسبی:   ـ

  . دهدب به انواع جرایم را تشکیل میاساس ارتکا، کمبودها
استعمال مواد ، طالق، بزهکاري، انواع جرایم، پیشگامان مکتب اکولوژي شهر شیکاکو: 1شکنیسازمان  ـ

انـدازه محـالت و منـاطق داخلـی شـهرها      از بودن بیش نزاع را ناشی از نامتجانس و الکلیسم، مخدر
  )Murray and F. W. Beal‚ 1979: 144-145(. دانند می

  
  شناسیانتقادات وارده بر مکتب بوم

باعـث شناسـایی   ، سازمانی اجتماعی در کالن شهرهاشناختی با تأکید بر بیهاي بومتبیین که اینبا وجود 
انتقـاداتی وارد شـده    ها هبر این دیدگاه نیز در بسیاري از جنب، برخی از عوامل مؤثر بر رفتار انحرافی شدند

شناسان مکتب شیکاگو که باالترین نرخ جرم و بزهکاري برخالف تحقیقات جامعه، نمونهبه عنوان . است
را در منطقه انتقالی شهر مشاهده کرده و کاهش میزان جرم و بزهکاري را از مرکز شهر به سمت پیرامون 

                                                           
1. Disorganization 
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در ایـن   ،بـه عـالوه  . در بسیاري از کشورها این الگوي توزیع نرخ جرایم تأیید نشـده اسـت  ؛ اندنشان داده
بررسی شـده و کمتـر بـه    ، کنندجرایم طبقات پایین جامعه که در مناطق محروم شهر زندگی می، رویکرد

هاي استفاده از آمارهاي رسمی که بیشتر جرایم و بزهکاري، از طرفی. سفیدان توجه شده استجرایم یقه
ي روش شناختی این دیدگاه هاطبقات محروم جامعه در آن ثبت شده و روش تحلیل این آمارها از کاستی

  )  55ـ59: 1384، (احمدي. است
شهر توسعه یافته است، این نظریه را  تشناسی، مطالعه محل جرم بیشتر با مدل مرکزیاز دیدگاه مکتب بوم  
توان به شهرهاي جهان سوم و خاورمیانه که ساختار و بافتی متفاوت از شهرهاي امریکایی دارند، تعمیم داد. نمی
پوستان و گتوهاي نژادي است، در حالی که در بسیاري شهرهاي صنعتی غرب، مرکز شهر، محل اقامت سیاهدر 

از شهرهاي جهان سوم، مرکز شهر، محل سکونت طبقات باالي جامعه بوده و در حاشیه یا حومـه شـهر شـاهد    
  مرکز شهر است.   مسکنی هستیم که جرم در این منطقه زیادتر ازهاي غیررسمی و بد گاهگسترش سکونت

، سیاسـت ، ساخت اکولوژیکی شهرها را عواملی نظیـر مـذهب  ، از سوي دیگر در شهرهاي خاورمیانه  
 بـر و عـالوه   سـازد  میها و منشأ قومی مهاجرت، ملیت، میزان درآمد، هاانواع مهارت، نفت، حرفه و شغل

اي داشته است اکولوژیکی سهم عمدهگزینی ي منشأ قومی و ملیت نیز در جداییها هپایگا، پایگاه اقتصادي
هاي اکولوژیکی برتري بر سایر شاخص، و به دالیل متعدد منشأ قومی و ملیت در همه شهرهاي خاورمیانه

عامل اقتصادي و پایگـاه  ، گزینی اکولوژیکی شهرهاي اروپاییترین عامل در جداییاما اساسی. یافته است
  )81ـ84: 1365، (شکویی. شودلی و میزان درآمد تعیین میست که با معیارهاي شغها هطبقاتی خانواد

مکتب شیکاگو در یک جامعه امریکایی با رویکرد لیبرال و اقتصاد سیاسی آزاد رشـد و تکامـل یافتـه      
بخشد و ساخت اجتمـاعی و فضـایی شـهر را از    ماهیت جداگانه و مستقلی می، است که به جامعه شهري

، در حالی کـه در کشـورهاي جهـان سـوم    ، دانداي اقتصادي جدا میههاي حکومتی و نظامنقش سیستم
  . گرددریزي و سیاستگذاري تلقی میهمانین رکن برتر مهمهاي دولتی ها و سازماندولت
از علوم طبیعی و تجربی بوده و قوانین زیستی و محیطی را بـه حیطـه   ، گیري این نظریهمنشأ شکل  

هاي هاي دانش زیستی و طبیعی با قانونمنديدر حالی که قانونمندي، علوم انسانی و اجتماعی بسط داده
نتایج نادرست ، ي زیستی به مسائل انسانیها ههاي بنیادین و اساسی دارد و تعمیم یافتعلوم انسانی تفاوت

  . و غیرواقعی ارائه خواهد داد
  

  منابع
، نشریه رفاه اجتماعی، وقوع جرمرابطه تراکم جمعیت با میزان ، محمدکریم، منصوریان؛ یوسف، بیانلو .1

  .  1385، 22ش 
  . 1385، انتشارات آگاه، ها در جوامع شهريبررسی جایگاه خرده فرهنگ، شیدا، حسینی .2
چـاپ  ، جهاد دانشگاهی: تهران، اکولوژي اجتماعی شهر، جغرافیاي اجتماعی شهرها، حسین، شکویی .3

  .  1365، اول
  . 1383، چاپ هشتم، سمت: تهران، ي شهريي نو در جغرافیاها هدیدگا، ـــــــــــــ  .4
سســه جغرافیــایی و ؤم: تهــران، هــاي جغرافیــاییي محیطــی و مکتــبهــا هفلســف، ـــــــــــــــ  .5
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  اي محمدرضا محمدي جرقویه
  
  
  
  
  

  چکیده
ایـن   ،یکی از سؤاالت مهمی که در بحث فلسفه حقوق همیشه مطرح بوده و خواهد بـود 

عبارت باشد؟ به آور میاست که قانون یا قاعده حقوقی بر اساس چه مبنا و منشأیی الزام
کند و چرا افراد خود را ملزم بـه اطاعـت از آن   دیگر چه کسی قاعده حقوقی را ایجاد می

 هـاي موجـود در  در این مقاله سعی شده است به این سؤال با توجه بـه مکتـب   ؟دانندمی
پوشی کامل نسبت به کشـور عزیزمـان ایـران بـه     ویژه اروپا و افریقا و با چشمه جهان ب

طلبـد،  اي را مـی مقالـه جداگانـه   ،و خـود  ل مـورد تشـکیک اسـت   لحاظ اینکه فرض سؤا
 بـه  بیفـزاییم،  خواننـده ی داده شود که اگر بتوانیم در پایان مقاله به سـردرگمی  یها پاسخ
 دانم، نمی« به مطروحه سؤاالت به پاسخ در را حقوقدان هر آستین در جواب که ايگونه
  .ایمرسیده خود هدف به کنیم؛ تبدیل »احتماالً شاید،

، قضیه فیثاغورس، بشـقاب پرنـده، جـزر و    mc2قانون، قاعده حقوقی، انیشتین ،  :کلید واژگان
  .پادانا دربستآراه رچها ـمقام فراهانی مد، پنالتی، قائم

  
  مقدمه

 قواعدي ی وجود دارد که مردم آن کشورهایشاید باورش براي شما سخت باشد، ولی در جهان کشورها
 روش ایـن  .داننـد مـی  آن اجراي به ملزم را خود ناباوري کمال با و نموده وضع »قانون« نام به حقوقی
راهیم (علیه السالم) توسط مردم و سپس پرسـتیدن  اب حضرت زمان در بت ساختن به شبیه چیزي شاید
ها توسط ایشان در نظرتان جلوه کند، ولی در هر حال چه باور کنید و چه باور نکنید، وجود دارد. آن بت
ساخته بشـر را مـورد   ها این قواعد دستشود بعضی انسانسؤال این است که چه چیزي باعث می حال

اند که در هاي متعددي دادههاي مختلف حقوقی و فلسفی پاسخبه این سؤال مکتب ؟اطاعت قرار دهند
  ادامه خواهیم دید.
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  گرا گرا یا کثرت مکاتب وحدت
با آستین کوتاه، شاید این باشد که باعث شود افراد نتواننـد همیشـه جـوابی    دانستن پوشیدن لباس هاي بدیکی از علت

هاي با آستین بلند باعث شده تا کمتـر کسـی   در آستین داشته باشند!!! و همین ممنوعیت و به دنبال آن پوشیدن لباس
  اند!!بمـ  هر چند ربطی به تخصص و مهارت وي نداشته باشد- شود، در پاسخ به سؤاالتی که از وي می

هـاي  مصداق عملی و واقعی این نظریه را اگر خدا قسمتتان کرد و به کشورهاي خارجی رفتید در تاکسی  
دانـم، در آنجـا   گویـد نمـی  آن بالد خواهید دید که بر خالف کشور خودمان که از هر کسی سؤالی بپرسید می

با این حال افـراد در پاسـخ بـه    هاي علمی دارند، مسافران و رانندگان تاکسی در خصوص همه سؤاالت پاسخ
ال مطروحه را ؤس العلل مشکل و شوند: دسته اول همیشه علتسؤاالت مطروحه معموالً به دو دسته تقسیم می

که فقـط یـک پاسـخ    را . این گروه »حرف من یک کالم است«دانند و اعتقاد دارند فقط و فقط یک پاسخ می
  نامند.می »گراوحدت«براي سؤال خود دارند، اصطالحاً 

 ،از دوستم مثالی بیاورم که در عنفوان جوانی و بـه زور و فشـار   مبراي تشحیذ ذهن خوانندگان عزیز ناچار  
آورده بودند و او ناچـار عمـري را بـا او بـه سـر بـرده بـود و دم        دختر زشتی را به همسري وي در ،پدر و مادر

 گفتنـد مـی  و شـد مـی  بحـث  شوهري و زن فاختال خصوص در عزیز دوست این نزد در هرگاهبرنیاورده بود. 
  »د.انکرده پیدا مشکل هم با که نیست زیبا زنش حتماً« :گفتمی همیشه دارد، مشکل زنش با فالنی
فقط یک پاسخ به سؤاالت مطروحه در خصوص سؤاالت ایـن مقالـه نیـز     ،الؤیعنی داشتن س ،این قاعده  

  نامیم.گرا میها را وحدتدارد که ما این مکتبی با یک پاسخ وجود یهاساري و جاري بوده و مکتب
د که در پاسخ به سؤاالت مطروحه در چکیـده مقالـه علـت    نها و افرادي وجود دارمکتب ،در مقابل  

شـوند  اطاعت مردم از قوانین را ناشی از عوامل متعددي دانسته و براي هر کدام درصد خاصی قائل می
درصـد   175اي این درصدها را جمع بزند، معموالً جمـع آنهـا بـه    که معموالً اگر آدم بیکار و با حوصله
 گویند که خود بـه دو گرا میکثرت ،هاي متعددي براي سؤال دارند خواهد رسید!!! این افراد را که پاسخ

  :شونددسته تقسیم می
  گرایی سلسه مراتبی یا طولیکثرت )الف
  گرایی افقی یا استقاللی یا عرضیکثرت )ب
  

  گرایی سلسه مراتبی یا طولی کثرت )الف
چند عامل را ذکـر   آوري قانون چیست،و مبانی الزام أگرایان در پاسخ به این سؤال که منشاین دسته از کثرت

گـذار  کنند. منتها معتقدند یک عامل در رأس سایر عوامل قرار گرفته و سایر عوامل به تبع عامـل اول اثـر  می
  نمایند!!صدر علل ذکر می و در أترین منشاغنیاء را مهم اي خواستبه عنوان مثال عده .هستند

  
  افقی یا استقاللی یا عرضی (ارزي)گرایی کثرت )ب

 مکان و زمان به بسته یک هر براي ولی ،این دسته عوامل متعددي را در پاسخ به سؤال مطروحه عنوان نموده
 ارزش قـدر  همـان  »اغنیاء خواست« تأثیر براي قانون وضع در مثال عنوان به. باشندمی قائل مستقلی تأثیرات
 براي که هستند قائل احترام قدر همان »ثروتمندان تمایل« براي یا »ثروتمندان تمایل«د که براي هستن قائل

 مختلـف،  مکاتـب  معمـوالً ــ   طـولی  و عرضـی  ببخشـید  ـ ریالی و ارزي اختالفات همه با ولی. »اقویا اراده«
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 نظم )د یا اجتماعی، وجدان )ج یا ،تدول اراده )ب یا خدا، اراده )الف را حقوقی قاعده یا قانون سازنده نیروهاي
  .دانندمی گراییمنفعت ه) یا جوش، خود

   
  مکتب اراده خدا

وست که قواعد اجباري و ا داند و همپیروان این مکتب معتقدند فقط خداست که خیر و شر زندگی انسان را می
نماید. بر منکرین این نظریه و لـزوم تبعیـت از دسـتورات خداونـد بـراي      را وضع میبایدها و نبایدهاي زندگی 

  همیشه لعن و نفرین باد.
 عیسـی  ماننـد  پیـامبرانی  از پیـروي  و خداونـد  اراده دل از چگونـه  کـه  نداده پاسخ کسی هنوز را سؤال این فقط  
 و آدم و عـالم  بر مهربانی و رحمت ایشان مسلم ویژگی ترینبزرگ که سلم و اله و علیه اهللا صلی محمد و السالم علیه
 بـه  یمنی کودکان کشتن یا خورشید دور به زمین چرخیدن اعالم به خاطر  جان است، حکم سوزاندن گالیلهبی و جاندار
  کند؟می بروز و ظهور  )داعش( شام و عراق اسالمی دولت هايسوزيآدم یا عربستان امیرالمومنین دستور

   
  مکتب اراده دولت

کنـد و همـه بایـد از آن    بیـان مـی   »قانون«خود را در قالب راده اکند، می رادهااین گروه معتقدند وقتی دولت 
از باشـد.  مره است، میآاطاعت کنند و منظور از دولت اعم از هر یک از قواي سه گانه که قادر به وضع قاعده 

دولـت را در   ،توان بـه کسـانی کـه خـود    می ،دسته این گروه که به وجوب اطاعت از فرامین دولت معتقدندسر
این گروه بعد از، از دست دادن قدرت در دولت خود، به اپوزیسیون تبـدیل شـده و راه    .دست دارند، اشاره کرد

  دانند.ها را در مخالفت با دولت حاکم میرستگاري انسان
چیزهـایی اراده دولـت را   نکته دیگر در این خصوص توجه به نیروهاي سازنده اراده دولت است کـه چـه     

ی از قبیل یتوان به فاکتورهادهد تا در قالب قانون فرم یافته و تصویب شود که در این خصوص میتشکیل می
آوردن در دوره بعدي، قابلیت باالي تظاهر، پول، توجـه بـه   و افزایش شهرت منتخبین براي رأي توجه به ابقاء

از به نتیجه رسیدن، پوشاندن ایده خود در قالب لحاظ منافع ملی و منابع حزبی و گروهی و بعضاً فامیلی و پس 
خود در نقض قانون به لحاظ شناختی کـه   ،مین دلیل است که معموالً واضعانه اخالقی اشاره نمود و شاید به

  تر از سایر اقشار جامعه هستند.ن دارند، پیشگامآاز ماهیت 
  

  جوشمکتب نظم خود
شوند و مرور زمان در ایجـاد و ثبـات   قواعد حقوقی خود به خود و یهویی ایجاد میپیروان این مکتب معتقدند 

 »یهـویی «پورنگ کـه همیشـه    قواعد حقوقی مؤثر است و چیزي شبیه به رفتارهاي عمو نوروز در برنامه عمو
ه و تغییر وجود آمده و به مرور ایجاد شده رود، قواعد حقوقی هم به لحاظ فرایند زمان بمی »یهویی«آید و می

  یابد.و تحول می
وجود خواهد آمد که بدون شـک  ه این سؤال ب ،اگر این نظریه را چیزي شبیه به ایجاد مد در جامعه بدانیم  

موجب تغییر نگرش مردم و نهایتـاً   ،پردازي یا رفتارهاي خودکسانی در پس پرده هستند که با القائات یا نظریه
خصـوص   آنچه که درایـن  .هاي مفصلی وجود داردسایی ایشان بحثشوند که در خصوص شناتغییر قانون می
  اند.جوش و بدون الگو نبودهفقرا و ناتوانان در جامعه قادر به ایجاد این نظم خود ،مسلم است
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  مکتب فطري
هاست کـه قانونگـذار فقـط کاشـف     قواعد حقوقی ناشی از فطرت و طبیعت انسان ،پیروان این مکتب معتقدند

اي از قبیـل  موارد مانند فرمول طبیعی در جامعه وجود دارد و در این راستا چند فرمـول کلیشـه   آنهاست و این
 کسـی  کمتـر  کـه  اسـت  شـده  کشـف  گروه این پیروان سوي از هم.. . و عدالت ها به راستگویی،عشق انسان

 افراد همه چند هر که شودمی مطرح اساسی سؤال این خصوص این در لکن باشد؛می اولیه اصول این مخالف
ها در سرتاسر جهـان بـه ایـن اصـول یکسـان      نگاه همه انسان و تعبیر باشند،آیا فطري اصول موافق هاانسان

پوست ساکن محله پایین سانفرانسیسکو همان تعریف را از عـدالت  است؟ و به عنوان مثال یک شهروند سفید
 ممنوعیـت  قـانون  آیـا  وتولـد نویسـنده)؟   آباد (محـل  دارد که یک شهروند ساکن محله باال در روستاي کمال

هـا یـا ممنوعیـت پوشـش     ماهواره یا قانون ممنوعیت نگهداري کبوتر در حـریم فرودگـاه   تجهیزات از استفاده
حجاب در کشورهاي غربی دقیقاً با کدام اصول فطـرت مطابقـت دارد؟ و چگونـه قانونگـذاران در کشـورهاي      

   اند؟هاي متضاد را نمودهمختلف این کشف
به عبارت بهتر آیا تفسیر نسبت به اصول فطري و حقوق طبیعـی بـه جیـب و امکانـات و قـدرت و هـزار         

ن از بانک به من اخطارشد کـه اقسـاط وامـم عقـب     ها بستگی ندارد؟ ببخشید اآلمار دیگر انسانکوفت و زهر
درخصوص ادب و اخـالق  دبی هستم و مقاالت متعددي ؤدم مآافتاده، کمی اعصابم به هم ریخت و گرنه من 

  ام.نوشته
  
   

  مکتب پوزیتیویستی
اي را در جهـان  ساختهها و نبایدهاي از پیشنگر بوده و بایدپیروان این مکتب بر خالف مکتب قبلی که ارزش

 راکار گیرد، معتقدند میزان اعتبار قاعده حقـوقی  ه متصور بودند که دولت باید آنها را کشف و در قالب قانون ب
هـاي  هـاي اجتمـاعی، ضـرورت   عیـت واق مثـل  .کـرد  جستجو»هاهست«با  قاعده آن ارتباط میزان در بایستی

  اجتماعی و متغیرهاي اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان.
ست و چه بسـا اگـر در جمعـی    اکالسی این مکتب نگاهی علمی و تجربی به وقایع دارد و مکتب بسیار با  

تعدادي از افـراد   یقیناً و قطعاً کنید، استفاده »پوزیتیویسم«بحث مبانی اعتبار قانونی مطرح شود و شما از واژه 
یعنی چه؟ بـا   »پوزیتیویسم«کشند از شما بپرسند مجلس که حتی قادر به تکرار این واژه نیستند و خجالت می

  ها!!!)میگم (دیدم که شوند.شما هم عقیده می
  

  گرایی مکتب منفعت
هر قانونی منفعت  أگرایی هستند، معتقدند تنها علت و مبنا و منشپیروان این مکتب که افراد بسیار فکور و واقع

میزان قدرت و فشار سایر به شود و سپس است و در وضع قانون در درجه اول منفعت واضع در نظر گرفته می
ست و اکشی گیري قواعد حقوقی چیزي شبیه طنابشکل شود و عمالًتعدیل میهاي اجتماعی این قواعد گروه

گرایانه آبشخور منفعت ،جوش، فطرت، پوزیتیویسم و ... در مقام عملهمه مباحث از قبیل اراده دولت، نظم خود
ن توجیـه  آ سپس سـایر مبـانی را بـا    هاي خود اقدام نموده و قاعده را وضع،دارد و افراد ابتدا بر اساس منفعت

  کنند. می
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  نتیجه
اي توان به این نتیجه رسید که منشأ و مبانی اعتبار قواعد حقوقی چیزهاي مختلفی است که عـده در پایان می
ثیر آن به افقـی  ألکن در خصوص نحوه ت ،داننداي چند عامل را دخیل میثیر یک عامل بوده و عدهأمعتقد به ت

عمودي یا  ن مبانی نیز بعضاًآباعث شده هیکل معتقدان به  ات بعضاًشوند و همین اختالفو عمودي تقسیم می
  افقی شود!! خدا رفتگان شما را هم بیامرزد.

حتـی افـراد در    خصوص به اتحاد و وفاق کامل نرسیده اسـت و  قدر مسلم این است که بشر هنوز در این  
ه خـدا شـده و نقـض و    دارپیرو مکتب اهاي خود هر جا که منفعت خود را در اجراي قانون ببینند، سایه منفعت

اجراي قـانون ببیننـد، آن را   اخروي دانسته و هرگاه منفعت خود را در عدم عدم اجرا را موجب خسران دنیوي و
داننـد و نتیجـه   اجرا و اطاعت آن را موجب رستگاري میو افراد زورگو دانسته و عدم ءچیزي در حد اراده اغنیا

احسـاس تـرس و تنهـایی     از سر و صدا شده و کسی جهان مکانی پر ،که اوالًاین طرز تفکر باعث شده است 
تـر شـده و   زمین گرم ثالثاً ،اي باشندفرینان نمونهآسازندگان اسلحه نگران کسادي بازار نبوده و کار ،ثانیاً نکند،

  .دیگر نیازي به خرید کاپشن نداریم
شکنان به این مهم توجه داشـته باشـند   برخورد با قانونرود در لذا در پایان از خوانندگان گرامی انتظار می  

و مبنایی جداي  أبلکه در فلسفه حقوقی خود منش ؛ذات نیستندشکن و مجرم و بدکه افراد جامعه هیچ گاه قانون
 کنند و گرنـه هـیچ آدم بـدي در   و مبناي مورد نظر ما در مورد قانون دارند و بر همان اساس عمل می أاز منش

زه دهیم سمی که به مخالفان اجا و باشیم صبور پس است. متفاوت هم با هااندیشه فقط کمی ندارد، دنیا وجود
  دهیم، اثر کند!!!خود می

   
  منابع:

وضع شده توسط جنـاب دونالـد ترامـپ و     ،قانون ممنوعیت ورود اتباع چند کشور از جمله ایران به آمریکا  ـ
ن قانون توسـط  آقانونی بوده است و سپس نقض خود مهاجر غیر ،کشف این مطلب که مادر گرامی ایشان

  ن قاضی کذایی!!!آیک قاضی فدرال و تهدید ترامپ به برخورد با 
  لل متحدمهاي شوراي امنیت سازمان قطعنامه  ـ
  کتاب دوم دبستان ،شعر روباه و زاغ  ـ
  ضروري در زبان انگلیسی واژه کامالً 504  ـ
  عربی در سفر  ـ
  هاي تنظیم خانوادهاصول و روش  ـ
هـاي  سفانه در حمله سلطان محمود غزنوي به هند از بین رفت و تالشأجلد پنجم که مت ،گلستان سعدي  ـ

  .ن نسخه به نتیجه نرسیدآنادرشاه افشار نیز علیرغم حمله مجدد به هند جهت پیداکردن 
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