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

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

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

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

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

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

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

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

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

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8
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  n دکتر داود نصیران
  
 

شـود و آنچـه در   گیـر مـی  انـدك انـدك تـب سیاسـت همـه     . انتخابات ریاست جمهوري نزدیـک اسـت  
بـه  هـا   آن پیشـگان گـرد  نامزدهاي انتخابـات و سیاسـت  : شودتکرار می، هاي پیشین پیش آمده انتخابات
اند و اندکی بهبـودي در  به آینده بسته دهندگان که امیدجویند و رأيهاي گوناگون رأي بیشتر را می شیوه

شـدن اوضـاع   جانبه و ترس از بـدتر هاي زبانی و تبلیغات همهتحت تأثیر وعده، اوضاع کشور را آرزو دارند
ي اجرایی را قوه، هاي بزرگتر و بهتري دادهدر آخر نامزدي که سخنان بهتري گفته و وعده. دهندرأي می

پردازان و حماسه، شود و چند روزي کارگردانان حماسهآفریده می» يي جدیدحماسه«. گیرددر دست می
شود ها فراموش میها و وعدهي گفتهولی دوباره همه، گویندسازان خشنودند و به هم شادباش میحماسه

  ... .  چرخدي پیشین میو در همچنان بر پاشنه
را » ناصـالحان «و » ددمنشـان « شوراي نگهبان: کشددر این میان یک پرسش ذهن را به چالش می  

مـردم  . را انتخـاب کننـد  » اصلح«، »صالحین«دهد که از میان کند و به مردم اختیار میرد صالحیت می
کننـد و  در انتخابـات شـرکت مـی   » شـرایط حسـاس کنـونی   «ایران هم بـا درك  » مسلمان«و » غیور«
ي انتخابـات بـه   نتیجه که ایننظر از پس چرا صرف، کنندرا ناامید می» دشمنان«آفرینند و می» حماسه«

  یابد؟ وضعیت بهبود نمی، نفع کدام جناح باشد
ي وکالت به ما وکال این بخت را داده است که زیر پوست شهر را لمس طبیعت و ذات حرفه  

یابند، خواهان افزایش میشوند، طالقها پرتر میشوند، زندانتر میها هر روز شلوغ کنیم: دادگاه
شـوند، کـارگران   شوند، تجار بیشـتر از قبـل ورشکسـته مـی    بیش از پیش واخواست می هاچک

تـازد، قاچـاق   ي تولید معتاد به جلو میپیوندند، کارخانهشوند و به لشکر بیکاران میبیکارتر می
هاي نوینی براي اختالس و فرار از مجازات کشف کنندگان روشگیرد، اختالسکاال فزونی می

رونـد،  هـا رو بـه ورشکسـتگی مـی    شود، بانکهاي بانکی زیادتر میکه سود وام اینکنند، با می
خـوابی  خـوابی و قبرسـتان  کند و به مرزهاي کارتننشینی پیشرفت میآبادنشینی و حلبیحاشیه

عـدالتی و تبعـیض   یابد و در یک کالم بییابد، ارزش پول ملی روز به روز کاهش میدست می
  گیرد. فزونی می
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هـاي نـو   ل نو شده است و ایرانیان همگام با طبیعت و به پیروي از سـنت باسـتانی، لبـاس   سا  
زدایند. برخی نیز فرصتی را کنند و گرد و غبار و خس و خاشاك را میها را تمیز می پوشند، خانه می

این دهند تا به خود و اعمال خود اندیشه کنند و افکار و منش خود را نوسازي کنند. در  اختصاص می
ي اجتماعی مهم داریم کـه نبایـد آن را نادیـده    رسد که ما حقوقدانان یک وظیفهمیان، به نظر می

ها؛ مفاهیم  تکانی و زدودن گرد و غبار از تن آنبگیریم: تکلیف به بازاندیشی مفاهیم حقوقی و خانه
شوند، آلود مییج غبارحقوقی نیز با گذر زمان نیاز به نوسازي و بازاندیشی دارند. این مفاهیم به تدر

گیرد. آیا وقت آن نرسـیده  ها می سازد و کارکرد واقعی را از آنها را آلوده می کژي و کاستی تن آن
هـا را   که راجع به مفاهیمی چون انتخابات، صالح، اصلح، نظارت و حق رأي بازاندیشی کنـیم و آن 

  نوسازي کنیم؟ 
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  n آبادي بی نجفمیثم ابوطال
  
 

  چکیده
هاي عمرانی از جمله قراردادهاي اداري است که هدف آن تأمین نیازهـاي عمرانـی    پیمان

عموم است. در این راستا اختیارات و تعهداتی براي انجام موضوع پیمان بـه کارفرمـا داده   
شده است، من جمله تعهد کارفرما به تحویل کارگاه، تعـدیل نـرخ پیمـان کـه در جهـت      

مایت از پیمانکار است و کمک به او جهت استمرار موضوع پیمان و همچنین اختیـاراتی  ح
مثل نظارت و هدایت به اجراي کار و حق فسخ پیمان مطابق شرایط خاص است. در ایـن  

هـاي عمرانـی و وجـود مرجـع      راستا با وجود قواعد و شرایط ویژه حقوق عمومی در پیمان
هـاي عمرانـی در مجموعـه قراردادهـاي اداري قـرار       خاص رسیدگی به اختالفات، پیمان

گیرد. این قواعد که در حقوق خصوصی مصداقی ندارد، براي کارفرمـا اختیـاراتی قـرار     می
  کند.داده است و براي حفظ حقوق پیمانکار و حفظ منافع عمومی تعهداتی را لحاظ می

ومی، قواعد ویـژه و خـاص،   کارفرما، پیمانکار، اختیارات، تعهدات، منافع عم  کلید واژگان:
  .شرایط عمومی پیمان

  
  مقدمه

، عمـران و آبـادانی  ، هاي رایج در بخش خـدمات از لحاظ علم مدیریت و اداره امور عمومی یکی از روش
هاي عمومی از طریق انعقـاد  دستگاه، با این طریق. استفاده از روش قرارداد است، استخراج معادن و غیره

آنکـه  بـی ، سـپارند اي مـی ها و اشخاص حقیقی و حقـوقی حرفـه  را به سازمان وظایف قانونی خود، پیمان
یـک  ، هاییقوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین چنین پیمان. صالحیت قانونی خود را از دست بدهند

در کنار این قواعد مخصـوص مقرراتـی   . رشته قواعد خصوصی است که جایگاهی در حقوق عمومی دارند
کند که گاه استقالل حقوقی ی ناظر بر این نوع قراردادها خودنمایی میالملل بینار و حتی ک، مدنی، تجاري

این آمیختگی تـا جـایی   . کندخود را حفظ کرده و گاهی در مقابل قواعد حقوق عمومی داخلی سرخم می
را دچـار   )1387، انصـاري : در این مورد بنگرید به Civiliste(» نظریه وحدت قراردادها«رود که پیش می
قراردادهاي عمومی را بر حسب ثبات و استحکام آن و تبعیت یا عدم تبعیت آن ، در کل. نماید می ناباوري

گـرایش کلـی بـه    ، در گـروه اول : توان به دو گروه تقسیم کرداز حقوق خصوصی (یا حقوق عمومی) می
                                                           

n دانشجوي دکتري حقوق عمومی. 
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ور و در گـروه دوم  حقوق عمومی یعنی تبعیت هر چه بیشتر از احکـام و قواعـد عمـومی و نظامـات کشـ     
ــرایش اول          ــه گ ــت ک ــام آن اس ــی و احک ــوق خصوص ــت از حق ــه تبعی ــا ب ــی قرارداده ــرایش کل گ

گروه اول شامل . شود) نامیده میPrivatisationگرایی() و دومی خصوصیPublicisationگرایی( عمومی
بـرداري و نظـایر آن   قراردادهایی مانند پیمانکاري است که معموالً به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره

توانـد تعهـدات جدیـدي عـالوه بـر      شود و در آن دولت از اختیارات وسیعی برخوردار است و میمنعقد می
تعهدات مندرج در قرارداد به پیمانکار خود تحمیل کند یا آن را تحت شرایطی زیاد یا کم یا اصالً قـرارداد  

هـا از ثبـات و اسـتحکام الزم برخـوردار     قرارداد، و) از این ر1376، ی مؤتمنییطباطبا(. را لغو و فسخ کند
. کننـد تبعیت نمی، نیستند واصوالً از قاعده لزوم که یک قاعده کلی در قراردادهاي حقوق خصوصی است

این قراردادها تـابع قـانون ملـی و رسـیدگی بـه اختالفـات اداره بـا پیمانکـار در صـالحیت           که ایندیگر 
این قراردادها متضمن شماري قیود و شـروط اسـت کـه خـارج از عـرف      معموالً . ي کشور استها دادگاه

قیود و شروطی که قانوناً در قراردادهاي حقوق خصوصی قابل درج نباشد و منظور . معمول معامالت است
در کـل  . کننده در مقابل طـرف قـرارداد اسـت   العاده به اداره معاملهدادن اختیارات و امتیازات فوقها  آن از

و امتیازاتی که نشان از قدرت و حاکمیت است و تنها بنا به مصلحت اجتماع ایـن اختیـارات بـه     اختیارات
البته باید اشاره کرد که قدرت الزامی قرارداد نسبت به  )1378، ی مؤتمنییطباطبا(. دولت واگذار شده است

شـخص حقـوق   . سـت اداره وجود دارد و در حقوق اداري مانند حقوق مدنی نظریه تعهد قراردادي حاکم ا
مکلف به ایفاي تعهداتی است که در قرارداد پذیرفتـه اسـت و از ایـن حیـث هـیچ      ، عمومی طرف قرارداد

مثل تعهد به نتیجه عملی و نهایی رسـانیدن  . تفاوتی بین شخص حقوقی خصوصی و عمومی وجود ندارد
تعهـد بـه   ، مـذکور در قـرارداد  هاي تعهد به رعایت زمان، تعهد به اجراي شروط مذکور در قرارداد، قرارداد

تعهد اداره به حمایت پیمانکار طبق شـرایط قـانونی قـراردادي و پرداخـت     ، اجراي صحیح و کامل قرارداد
وضع طرفین قرارداد متفاوت از یکدیگر است و اداره در ، اجرااما از جهت ضمانت. قیمت و مزایاي پیمانکار

  پیشین)، نصاري(ا. ر داردموقعیت برتر و ترجیحی نسبت به طرف مقابل قرا
گروه دوم هم شامل قراردادهایی است که اداره گاهی اوقات مانند اشخاص خصوصـی و حقیقـی بـا      

این اعمال تابع حقـوق  . کند و نسبت به افراد دیگر از هیچ امتیازي برخوردار نیستطرف مقابل منعقد می
کنند و زرگانی قراردادهایی منعقد میمثل مواردي که مؤسسات عمومی صنعتی و با. خصوصی خواهند بود

ال ؤجـواب بـه ایـن سـ     با ذکر این مقدمه به دنبـال  )1387، رضایی زاده(. تابع حقوق تجارت خواهند بود
هـاي  عمرانـی را از جملـه قراردادهـاي اداري برشـمرد؟ و آیـا ویژگـی      هاي  پیمان توانهستیم که آیا می

 ر با تأکید بر تعهدات و اختیارات کارفرما و بررسی این مؤلفه درهاي اداري را دارند؟ براي این منظوقرارداد
هـاي عمرانـی بـه عنـوان     کـردن پیمانکـاري  نقش آن را بـر قلمـداد  ، به عنوان متغیر مستقلهاي  پیمان

هاي  پیمان که دهیم و در نهایت به دنبال این هستیمقراردادهاي اداري (متغیر وابسته) مورد توجه قرار می
کارفرما و پیمانکار را جزء قراردادهاي اداري قرار دهیم و آن را شامل قواعد و اصول حقـوق   عمرانی بین
  . عمومی بدانیم

بخش است که در بخش اول به تعهدات کارفرما و در بخش دوم به اختیارات  2این نوشته شامل   
با توجـه بـه گسـتردگی    دهیم. ضمناً گیري به نوشته خود پایان میپردازیم و در نهایت با نتیجهآن می

هاي عمرانی در نظام قراردادهاي اداري ایران، عمدتاً به بررسی موضوع  بحث و به ویژه اهمیت پیمان
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رود) بـه کـار مـی   » ش. ع. پ.«در چارچوب شرایط عمومی پیمان (که من بعد با عالمـت اختصـاري   
  پردازیم.  می
  

  تعهدات کارفرما: بخش اول
  . تعهد 1
. خود را مدیون و موظف کردن آمده است، گرفتنب تفعل و در لغت به معنی به عهدهتعهد مصدر با  :اول

در معنی مصدري تعهد به معنـی  . در اصطالح حقوق داراي دو معنی مصدري و اسم مفعولی است
گرفتن یا ترك عملی در برابر دیگري است و در معنی اسم مفعولی تعهد عبـارت اسـت از   به عهده

صورت خـودداري از انجـام    ـشود که در  وناً به عهده شخص متعهد ثابت میوظیفه حقوقی که قان
له و به وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد 1386، شهیدي(. آن به تقاضاي متعهد(  

رابطه حقوقی است که به موجـب آن شخصـی در برابـر دیگـري     : «توان گفتدر تعریف تعهد می  :دوم
خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ؛ شودمال یا انجام دادن کاري میمکلف به انتقال و تسلیم 

توان این طور نام برد که تعهد رابطـه حقـوقی   این اوصاف اصلی تعهد را می.» ایقاع یا الزام قهري
آور است و ایجاد تکلیف در ذات و جوهر تعهد همچنین این رابطه حقوقی الزام. بین اشخاصی است
هد به معنی خاص التزام مالی است ولی در معین عام خـود شـکل حقـوقی تمـام     نهفته است و تع

. شـود از این نظریه در حقوق خصوصی و همچنین حقوق اداري اسـتفاده مـی  . روابط انسانی است
  )1386، کاتوزیان(

  
  کارفرما .2

ن را امضا کنند و پیمادر پیمان یک شخص در مقابل شخصی دیگر تعهدات متقابل را برابر هم قبول می
شرایط عمومی پیمان یک  6ماده  1.یک طرف این پیمان کارفرما و سوي دیگر آن پیمانکار است. کنندمی

شخصـی حقـوقی اسـت کـه یـک سـوي       ، کارفرمـا : «کنـد طرف پیمانکار است و این چنین تعریف مـی 
یمانکـار واگـذار   کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان بـه پ  امضاء

  .»باشندنماینده و جانشینان قانونی کارفرما در حکم کارفرما می. کرده است
که کارفرما شخص حقوقی است و تصریح  خورد. ایندر تعریف کارفرما نکات مهمی به چشم می  

بودن آن شده است، چرا که یکی از عناصري که بـراي تشـخیص قراردادهـاي اداري از    به حقوقی
گردد، حضور یک شخص حقوقی عمـومی اسـت و وجـود شـخص     ي خصوصی مطرح میقراردادها

حقیقی عمومی متصور نیست. یک دستگاه اجرایی به نماینـدگی از یـک کلیـت کـه دولـت اسـت،       
کند و این دستگاه باید همیشه یک شخصیت حقوقی وابسته به حقـوق  موضوع پیمان را واگذار می

نام دولت وارد معاملـه شـود. شـاید بتـوان دلیـل آن را       تواند بهعمومی باشد و شخص حقیقی نمی
تواند مانند یک فرد از بار اشـتباه یـا   جلوگیري از فرار مسئولیت فردي دانست و دیگر سازمان نمی

گوي عمل خود باشد و استفاده خود شانه خالی کند و حتی با گذشت سالیان متمادي باید جوابسوء
گوي آن استفاده قدرت جوابت که به جهت جلوگیري از سوءاین ناشی از ماهیت حقوق عمومی اس

                                                           
 »گردد. پیمانکار منعقد می این موافقتنامه ... بین ... کارفرما و ...«عبارت آغازین سند موافقتنامه:   .1
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المال در چـارچوب یـک شـخص حقـوقی بـرآورده      است. همچنین تأمین منافع عمومی از پول بیت
  شود؛ نه شخص حقیقی.  می

تواند با نمایندگی آیا شخص خصوصی می. نکته بعد نمایندگی قانونی کارفرماست که ذکر شده است  
هایی را که یک  پیمان، یک پیمان ساختمانی را ببندد؟ نظام قضایی فرانسه، ورد بحثاز اشخاص حقوقی م

در صـورتی کـه   ، شخص حقیقی یا حقوقی به نمایندگی و به حساب شخص حقوقی عمومی منعقـد کنـد  
-از مصادیق یک قـرارداد اداري مـی  ، شرایط دیگر مثل هدف عمومی و قواعد خاصه عمومی داشته باشد

هـاي اجرایـی در قالـب یـک      چـون دولـت و دسـتگاه   ، ) در نظام حقوقی ایران همپیشین ،انصاري(. داند
اي به صورت شخصی حقیقی لذا نماینده، اند شخصیت حقوقی وابسته به شخص حقوق عمومی تبلور یافته

 بلکه براي دسـتگاه ، او آثار حقوقی پیمان را نه براي خود. کندپیمان را امضا می، از سوي دستگاه اجرایی
، پرداختیم »کارفرما«و  »تعهد«حال که به بررسی . خواهدمی، اجرایی که او نمایندگی آن را بر عهده دارد
  . الزم است که به تعهدات کارفرما بپردازیم

  
  هاي عمرانی  تعهدات کارفرما در پیمان .3

خص حقوقی گفتنی است که در حقوق اداري مانند حقوق مدنی نظریه تعهدات قراردادي حاکم است و ش
عمومی طرف قرارداد مکلف به ایفاي تعهداتی است که در قرارداد پذیرفته است و از این رو هیچ تفـاوتی  

  (همان). بین شخص حقوقی عمومی با خصوصی وجود ندارد
  

  تحویل کارگاه .1بند 
یاز بـراي  تحویل زمین و تأسیسات و وسایل مورد ن، کارفرما پذیرفته است، از جمله تعهداتی که در پیمان
اجراي تعهدات پیمانکار منوط بـه اجـراي   ، از آنجا که در قراردادهاي عمرانی. اجراي موضوع پیمان است

هایی را که براي ایجاد بنـا یـا    لذا کارفرما مکلف است که کلیه زمین، این بخش از تعهدات کارفرما است
پـس تحویـل کارگـاه از     همـان) (. طبق برنامه زمانی تحویـل پیمانکـار دهـد   ، تأسیس کارگاه الزم است

شرایط عمومی پیمان این  28بند الف ماده  1البته بر اساس تبصره . ضروریات اجراي موضوع پیمان است
اما نکته مهم ، دهددر این حالت کارفرما به پیمانکار اذن و وکالت می 1.تعهد قابل انتقال به پیمانکار است

. چون اصل بر تعهد کارفرماست. اد و مدارك پیمان معین شوداین است که این اختیار باید صریحاً در اسن
بند الف مـاده  (، کارگاه باید بالعوض به پیمانکار تحویل شود که ایناز جمله . تحویل کارگاه شرایطی دارد

پیمانکار با توجه به سود و زیان و حسابگري . زیرا پیمانکار فقط مجري موضوع پیمان است پ). ع. ش28
. شود و نباید بار مالی ناشی از تحویل کارگاه را به او تحمیل کرداین معامله با کارفرما میخاص خود وارد 

معارض نبودن به ایـن معنـا کـه اشـخاص     . معارض نبودن کارگاه است، شرط دیگر براي تحویل کارگاه
، هـا  حـق حـریم و ماننـد آن   ، حـق ارتفـاق  ، از جمله حق مالکیـت . مدعی حقوقی به کارگاه نباشند، ثالث

موجب توقـف و تعلیـق اجـراي موضـوع پیمـان      ، ) زیرا اگر این حقوق بر کارگاه بار شد1384، اسماعیلی(
هـاي امـر   )کـه یکـی از ویژگـی   Continue Public Service(» استمرار امر عمومی«شود و با اصل  می

                                                           
اگر در اسناد و مدارك پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیـاز بـراي تجهیـز    «ش. ع. پ: 28بند الف ماده  1تبصره   .1

  »شود.بینی شده در پیمان عمل میکارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش
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آن را بر عهده کند و مسئولیت کارفرما را متعهد می، معارض است و به همین منظور پیمان، عمومی است
بـا  . کردن یک نیاز عمومی یا انجام یک خدمت عمومی اسـت زیرا که موضوع پیمان برآورده، گذارداو می

اگر صاحب ملـک اقامـه دعـوا کنـد و درخواسـت      ، توجه به مسئولیت کارفرما در تحویل بالعوض کارگاه
البتـه در مـاده   . باید پاسخگو باشد مسئولیت و تعهدي ندارد و کارفرما گونه هیچپیمانکار ، توقف کار نماید

تضمینی براي پیمانکار لحاظ نشده است که در صورت تخطی کارفرما از تحویـل کارگـاه   ، پ. ع. ش 28
توجهی بدان متوسل شـود و فقـط بـه بحـث     پیمانکار جهت دریافت خسارات ناشی از این بی، بالمعارض

  . ) اشاره کرده استپ. ع. ش49ماده : نکتعلیق(
این است کـه کارفرمـا مکلـف اسـت کـه      ، یط دیگري که براي تحویل کارگاه باید لحاظ شوداز شرا  

زیرا موضوع پیمان یک امر عمومی است و ، کارگاه تحویلی را مطابق با آخرین شیوه فنی روز تحویل دهد
را کارگـاه  ، هاي فنـی کارفرما باید با آخرین پیشرفت، )Adaptation Principle(» اصل انطباق«مطابق 

 ش. ع. پ، 28) درباره زمان تحویل کارگاه هم باید گفت که وفق بنـد ب مـاده   1376ی، یطباطباتحویل دهد. (
کارگاه را تحویل دهد و تاریخ تحویل را که باید ، روز از تاریخ مبادله پیمان 30کارفرما مکلف است ظرف 

کارفرما را مکلف ، ر زمان تعیین شدهعدم تحویل کارگاه د. کندبه پیمانکار ابالغ می، ظرف این مدت باشد
بینـی  وکار آن در ماده مذکور پـیش کند که سازهاي ناشی از این تأخیر یا عدم تحویل میبه جبران هزینه

پیمانکار حق دارد انجام کارهاي ، %مدت پیمان تجاوز کند30هرگاه تأخیر در تحویل زمین از  1.شده است
  )پیشین، انصاري(. را از تعهدات خود حذف نماید هاي تحویل شدهبینی شده در زمینپیش

هـاي تحـویلی   اگر اجراي کار در زمـین  که ، اینکنیمتعهد دیگر که در پایان این بند به آن اشاره می
کارفرما مکلف به تحصیل پروانه و پرداخـت وجـوه   ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق یا عوارض باشد

یا  گذار قانونشود که ) این مجوزها شامل تمام مواردي میپ. ع. ش 28ه بند الف ماد(. مزبور خواهد بود
  . اندمقامات دولتی به عنوان تکیلف به همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته

  
  تغییر مقادیر کار .2بند 

د از مسائلی پیش آید که کارفرما تشخیص دهد که مقادیر کارها بای، ممکن است در اجراي موضوع پیمان
توان به عنوان اختیار کارفرما البته این موضوع را می. افزایش یا کاهش یابد، نظر فنی و مطلوبیت موضوع

کارفرمـا چـه محـدودیت و    ، کنیم که در تغییر مقـادیر کـار  ولی ما از این دید به مسئله نگاه می، قرار داد
توان به این صورت نام برد که ییر را میهاي تغقیدها و محدودیت. تکالیفی دارد که باید در آن لحاظ کند

تعدیل در قیمت قرارداد یا مدت انجـام  . کارفرما در حد کلیات و دامنه عمومی قرارداد باید تغییر ایجاد کند
ها معمـول اسـت کـه اصـطالحات     در بسیاري از پروژه. قرارداد به نوعی باید ارزیابی یا از قبل تعیین شود

زیرا تغییـري کـه بـا    ، مایه تأسف است، این شیوه کاربرد. جاي هم به کار ببرند تغییر و دستور تغییر را به
کامالً متفاوت با تغییري است که به طور خاص از طـرف کارفرمـا دسـتور    ، تأمل و بنا بر لزوم انجام شده

کـه   واقعاً تغییر جهتی خاص در کار پیمانکـاري ، دستوري است که نباید با آن، دستور تغییر. شودداده می
قرارداد کوچکی براي انجام قلمی خاص از کار ، به یک معنا دستور تغییر. ایجاد شود، دهدکار را انجام می

                                                           
هاي ناشی از این تأخیر طبق فرمول منـدرج در بنـد ج مـاده    ویل کارگاه، کارفرما براي هزینهاز جمله در صورت تأخیر در تح  .1

  کند.  ش. ع. پ محاسبه و پرداخت می28
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. نیازهاي یک قـرار را داشـته باشـد   است و تعدیلی در قرارداد اصلی است و به همین دلیل باید تمام پیش
اگـر تغییـر اثـري در    . پیشنهاد است از طرف کارفرما براي اجراي موارد مربوط به، دهیدستور تغییرِ جهت

در بند الف ماده  )1377، هینزي(. شودنامیده می 1تغییر کارگاهی، مدت انجام یا مبلغ قرارداد نداشته باشد
موظف به انجام کار با نرخ پیمان ، مقرر شده که پیمانکار با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، پ. ع. ش 29
چرا کـه بـر اسـاس قواعـد     ، قید و شرط نیستپیمانکار به طور مطلق و بیاین وظیفه و تعهد براي . است

اداري بـا اسـتفاده از عمـوم    هاي  پیمان حقوق خصوصی این معامله یک معامله غرري است و از آنجا که
توان این حکم را شامل این نوع قراردادهـاي  می، کندنمود پیدا می پیشین)، انصاريقانون مدنی( 10ماده 

ها، باید گفت کـه مطلـق گذاشـتن    ر داد. ولی با توجه به سیطره قواعد حقوق عمومی به این نوع پیماناداري قرا
تواند بار مـالی بیشـتري بـه دوش دسـتگاه اجرایـی بنهـد کـه ایـن عمـل          دست کارفرما براي تغییر مقادیر، می

بینـی شـده اسـت و ایـن از     یشهاي عمرانی در بودجه پقانونی است و فراتر از اعتباراتی است که براي طرح غیر
  )88: 1378زارعی، اي کند. (جمله تعهدات کارفرما است که باید خود را مقید به رعایت اصول بودجه

  : تغییر مقادیر را مشروط به شروطی قرار داده است، پ. ع. ش 29بر اساس موارد فوق در ماده 
ه عنوان مثال اگر موضوع پیمان سـاخت  ب. افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان ابالغ شود  .1

تواند از ساخت اسکله در بنـدرعباس بـه پیمانکـار ابـالغ     افزایش مقادیر نمی، بیمارستان در یزد باشد
  . شود

درصد مبلغ اولیـه پیمـان   25جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارها با قیمت جدید نباید از   .2
 در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار پیشنهاد شود که مبـالغ پس اگر کارهاي جدیدي . بیشتر شود

حتی در فرض قبول آن توسط پیمانکار چنین اقدامی ، درصد مبلغ اولیه پیمان باشد 25بیشتر از ها  آن
باید توجه داشت که اگر مقادیر از . پ بوده و قهراً باطل است. ع. ش 29بند الف ماده  1مغایر با جزء 

، موضوع پیمان به نحو مطلوب بـه پایـان نرسـد   ، یه تغییر یابد و بدون آن تغییراتدرصد مبلغ اول 25
) پیشین، اسماعیلی(. بین طرفین امضا شود، الزم است که قرارداد جدیدي که متمم پیمان فعلی است

ولی در کل باید کارفرما با توجه به بودجه عمرانی خود تصمیم بگیرد که بار مالی مازاد بـه اعتبـار را   
که گفته شد  طور . همانمربوط به تغییرات اساسی است، اي که الزم به توضیح استنکته. یجاد نکندا

  . تغییرات انجام شده توسط کارفرما باید در محدوده شرح کار و خدمات عمومی قرارداد اصلی باشد
اد تغییراتـی کـه در محـدوده چـارچوب عمـومی قـرارد      ، در مورد تعریف تغییرات اساسی بایـد گفـت    
. یعنی تغییرات اساسی وراي دامنه حدود کار قـرارداد هسـتند  . شوندتغییرات اساسی نامیده می، گنجد نمی
گاهی اوقات موضوع اصلی سیستم ، گنجدچه موقع تغییري در محدوده عمومی قرارداد اصلی نمی که این

  . قضایی است که باید مورد توجه قرار گیرد
کردن پیمانکار به اجراي آن مجبور، وده شرح کار قرارداد اصلی نیستاز آنجا که تغییر اساسی در محد  

کند که قـرارداد دیگـري جـاي قـرارداد     چرا که مقرره قرارداد چنان تغییر می، شودنقض قرارداد تلقی می
، شـود کارفرما و پیمانکار حل می، هاي خصوصی با توافق دو طرفاین مطلب در پروژه. گیرداصلی را می

به این صورت که باید با قواعد حقوق عمومی مناسـب  . گرددعمرانی وضع پیچیده میهاي  یمانپ ولی در
                                                           

کنند، بدون تأیید مستقیم کارفرما بوده و تغییرات جزئـی  تغییر کارگاهی تغییري است که توسط کسانی که در کارگاه کار می  .1
  ي تسهیل کار ساختمانی الزم است. ها برا است و اقدام به آن
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شـود و بایـد تشـریفات بـه     مصلحت این امر آن است که تغییرات اساسی موجب قرارداد جدید مـی . باشد
شـود کـه هـر شخصـی بتوانـد      مناقصه رقابتی گذاشته شود و عمل کردن کارفرما به این اصل باعث می

  . ئله را علیه آن سازمان عمومی در دادگاه مطرح کندمس
گردد: اول تغییرات اساسی که ماهیـت پـروژه را تغییـر    به طور کلی تغییرات اساسی حول دو موضوع می

دهد. به همین دلیل طبقه، ولی تغییر اندازه در و پنجره ماهیت را تغییر نمی 10طبقه به  2دهد، مثل سازه می
که تغییر اساسـی چنـان شـدید باشـد(از      دانند. دوم اینغییر را در محدوده دامنه قرارداد می% ت25در پیمان تا 

بینی آن) که اساساً به موافقت جدیدي بینجامد. در پایان هم باید گفت اگر پیمانکار جمله روش و نحوه پیش
مان مقدار خواهـد بـود   نسبت به این تغییرات اساسی اعتراض نکند، امکان جبران مالی پیمانکار محدود به ه

که در شرط تغییرات پیمان بیان شده است، ولی در مدت اعتراض و اثبات ادعاي خود که تغییر اساسی است، 
   (هینزي، پیشین)تواند منجر به نقض قرارداد شود. ادعاي دریافت خسارت از کارفرما می

  
  تعدیل نرخ پیمان .3بند 
که اجرت عمل و قیمت کاالهاي موضـوع قـرارداد را طبـق    ترین تکلیف قراردادي دولت آن است اساسی

تواننـد بـدون موافقـت طـرف دیگـر در      یک از طرفین قـرارداد نمـی  هیچ. شرایط مقرر در قرارداد بپردازد
بنابراین موضوع قیمت در قرارداد اداري مشمول قواعد ترجیحی اداره . هاي مورد معامله تغییر بدهند قیمت
هاي  که تغییر قیمت با مالك مگر آن؛ باشدناپذیري قیمت قرارداد میصل بر تغییربه طور کلی ا. گرددنمی

  . قبالً شرط شود، شناخته شده
تـوان   که قیمت تابع نوسانات اقتصادي است و از این لحاظ تابع قانون عرضه و تقاضاسـت، مـی   نظر به این  

  )انصاري، پیشینش. ع. پ) ( 30و  29اد قیمت را تابع تغییرات مقادیر کاالها و کارهاي جدید دانست. (مو
یکی از اصول حقوقی که امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم به نفع پیمانکار دولت پذیرفته شده   

مبلغی کـه   )پیشین، طباطبایی(. حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان است، و دولت مکلف به رعایت آن است
پس از برنده شدن در مناقصه به عنوان مبلغ اولیه پیمان ، کندپیمانکار جهت شرکت در مناقصه اعالم می

ماند و در عمـل  اما این مبلغ تا پایان اتمام عملیات موضوع پیمان به طور ثابت باقی نمی، گرددمنظور می
بینی نشـده بـه پیمانکـار    تغییر در مقادیر کار و ابالغ کارهاي پیش، از جمله این موارد. شوددچار تغییر می

تعدیل نرخ پیمان به این معناست که چون اجراي موضوع . شودنابراین تعدیل نرخ پیمان الزم میب، است
لذا پس از گذشت مدتی معمـوالً نـرخ کاالهـا و خـدمات افـزایش پیـدا       ، انجامدپیمان مدتی به طول می

پـس از سـپري   ناگزیر ، بینی شده باشدبه همین منظور هرگاه در پیمان نرخ تعدیل آحاد بها پیش. کند می
ها  شود که پیمانکار در اثر تورم قیمتکند و این باعث مینرخ پیمان نیز افزایش پیدا می، شدن مدت مقرر

) ضمناً شایسته یادآوري است که تحویل نرخ پیمـان  پیشین، اسماعیلی(. از مقدار اجرت خود متضرر نشود
  . بینی شده در شرایط خصوصی استطبق شرایط پیش

ولـی در تجـارت   ، دانندی از کشورها قیمت متغیر را به لحاظ خصیصه جهل معتبر نمیدر حقوق بعض  
رویه قضایی فرانسه نیز قرادادهایی را که در آن . ی امروز قیمت متغیر مورد قبول قرار گرفته استالملل بین

یـد بـه ایـن    ) در تعدیل نرخ پیمان باپیشین، انصاري(. شناسدصحیح و معتبر می، قیمت تعیین نشده باشد
هاي جدید  براي محاسبه این افزایش ابتدا باید قیمت، نکته توجه کرد که اگر مشمول تعدیل آحاد بها شود
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محاسـبه شـود و سـپس آن    ، هر یک از اقالم براساس همان قیمت مبلغ اولیه پیمان که در باال گفته شد
ن که تابعی است از تغییر مقـادیر درج  تغییر مبلغ پیما 1.مبناي محاسبه قرار گیرد، افزایش براي نرخ جدید

قیمـت و مقـدار در فهرسـت    ها  آن شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان و نیز کارهایی که براي
اساساً پیمانکـار بـا دریافـت ابـالغ     . داراي شرایطی است که باید لحاظ شود، بینی نشده استمذکور پیش
  : اما تغییر مبلغ باید داراي شرایط زیر باشد، دهدنجام میانجام کار را با نرخ پیمان ا، مقادیر کار

  . افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان با پیمانکار ابالغ شود  .1
درصد مبلغ اولیـه پیمـان    25جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارها با قیمت جدید نباید از   .2

  . بیشتر شود
. درصد مبلغ اولیـه پیمـان بیشـتر شـود     25نباید از ها  آن مقادیر و حذف جمع مبلغ مربوط به کاهش  .3

  )1385، اسماعیلی(
در پایان باید اشاره کنیم که این تعهد به این خاطر متوجه کارفرماست که اجراي امر عمـومی  
متوجه کارفرماست و نباید به خاطر ضرر احتمالی که پیمانکار در اجراي موضوع پیمان با توجه بـه  

ییر اوضاع و احوال اقتصادي و یا احساس نیاز کارفرما با تغییر مقادیر کار و کارهاي جدید دچـار  تغ
هـذا  طلبد. معناپذیري خدمت عمومی این را میشود، او را تنها گذارد، چرا که استمرار و تعطیلمی

هایی کـه پیمـان    کارفرما باید پیمانکار را ترغیب به ادامه اجراي موضوع پیمان کند که یکی از راه
کردن کارفرما به تعدیل همان نرخی است کـه پیمانکـار در ابتـدا    براي این امر لحاظ کرده، مکلف

شروع به کار کرده است تا او را همچنان به ادامه اجراي موضوع پیمان ترغیب کند. از طرفی هـم  
است و باید به او هم مانند ها و منافع عمومی برابر پیمانکار مانند دیگر افراد جامعه در مقابل هزینه

هـاي  کسی که خواهان استفاده از منافع امر عمومی اسـت، نگـاه کـرد. از او بایـد در برابـر هزینـه      
تحمیلی، به خاطر حقوق شهروندي و برابرِ افراد حمایت شود و بر این اصل بنیادین حقوق عمومی 

رفرما پذیرفت، چرا که این، یکی از حتی باید خسارات منصفانه و عادالنه او را ناشی از تحمیالت کا
اصول حقوق عمومی است که به اصل برابري افراد در برابر امتیازات یـا تحمـیالت ناشـی از اداره    

اند، با وجود این خدمات عمومی معروف است. هر چند که به این اصول در متن قوانین اشاره نشده
حقـوقی محسـوب و بـراي مقامـات     داراي مشخصه شکلی حقوق عمومی بوده و جزء قواعد مسلم 

تواند پیمانکاري را که کارگاهش دچار نقص شده و االتباع است. در نتیجه کارفرما نمی عمومی الزم
تواند موضوع پیمان را به خوبی ادامه دهد، به حال خود رها کند یا هرطور که بخواهد افزایش نمی

ادي و تـورمی کـه بـر مبلـغ پیمـان اثـر       مقادیر کار را دستور دهد و بدون توجه به تغییـرات اقتصـ  
شـود و بایـد   تفاوت باشد، چرا که عدم توجه به موارد باال باعث نابودي پیمانکـار مـی  گذارد، بی می

  تر به آن کمک گردد. هرچه سریع
الزم است که اختیاراتی را هم که پیمان بـه کارفرمـا   ، حال که به بررسی چند تعهد کارفرما پرداختیم  

بررسی کنیم و ببینیم که آیا این اختیارات مـا را بـه سـمت    ، بتواند تعهدات خود را عملی کند داده است تا
، عمرانی از جمله قراردادهاي اداري است و تـابع اصـول حقـوق عمـومی اسـت     هاي  پیمان این فرض که
  کند؟راهنمایی می

                                                           
 ش. ع. پ.  29بند الف ماده  1تبصره جز   .1
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  اختیارات کارفرما: بخش دوم
  اختیار نظارت و هدایت اجراي کار .1بند 
باشد و اداره براي حصـول  از اختیار نظارت، بررسی رعایت شروط و مفاد قرارداد در حین اجراي آن می منظور

  )انصاري، پیشینپیمان خود ناگزیر از اعمال اختیار نظارت است. (اطمینان از اجراي عملی تعهدات هم
تواننـد اداره  نمییک از طرفین در حقوق خصوصی و قراردادهاي آن چنین امتیازي وجود ندارد و هیچ

عمرانی منشأ این اختیار یکی از اصول حاکم بـر امـر   هاي  پیمان ولی در، خود را به دیگري برتري بدهند
چرا که مصالح عامه بر منـافع خصوصـی   ، ) استپیشین، ییطباطباعمومی است و آن تقدم امور عمومی(

را به کارفرما داده است تا بر حسن پیمان اختیار نظارت ، این هدف حاصل شود که اینارجح است و براي 
همیشه باید زیر نظر و با اطـالع  ، به همین دلیل عملیات اجراي پیمانکار. اجراي موضوع پیمان ناظر باشد

  پ). ع. ش 32(بند الف ماده . انجام شود 1مهندس مشاور
یک بنا یـا  عمرانی ساخت هاي  پیمان چرا که موضوع، هاستگونه پیمان این امر به خاطر اهمیت این

  . سازه عمومی است و کارفرما باید دائماً در جریان پیشرفت آن قرار بگیرد
مهنـدس نـاظر   ، عمرانی کارفرما اختیار نظارت و هدایت را با گماردن مهندس مشـاور هاي  پیمان در

ملیـات  تطیبـق ع ، هاتطبیق عملیات کار با نقشه، بازرسی کاالها و ابزارهاي کار، مقیم در کارگاه پیمانکار
  . کنداجرا می...  خواستن اجراي صحیح قوانین و، دریافت گزارش، بنديکار با برنامه زمان

عملیـات  ، گونه است که از آغاز تا پایان اجراي موضوع پیمان نظارت از طریق مهندس مشاور به این
که نظارت مهنـدس  اما باید توجه داشت . اجرایی پیمانکار همواره باید زیر نظر مهندس مشاور انجام شود

رسد سلب مسئولیت از مهندس مشاور به طور مطلـق  به نظر نمی 2.کاهدمشاور از مسئولیت پیمانکار نمی
چرا کـه  ، دادراهکاري را در این زمینه ارائه می، به نفع کارفرما و موضوع پیمان باشد و حداقل باید پیمان
دهد و اگر بعدها عیب و نقصـی  پیمان ادامه میپیمانکار به دنبال تأیید مهندس مشاور به اجراي موضوع 

دچار اختالف و دعوا بـا کارفرمـا   ، در کار پیش آید و پیمانکار مبناي خود را تأیید مهندس مشاور قرار دهد
شود و این باعث اخالل در اجراي موضوع کار شده و از طرف دیگر امنیت اقتصادي و مـالی پیمانکـار   می

  . بیندلطمه می
مهندس مشاور تنها مرجع فنی پیمانکار بـراي اجـراي موضـوع    ، طبق بند ب ماده مذکوربا این حال 

همچنین هرگونه تغییرات و اصالحات مورد نظر پیمانکار پس از هماهنگی با . پیمان از سوي کارفرماست
 ) نظارتپ. ع. ش 32بند ب ماده (. شودگیرد و توسط وي به پیمانکار ابالغ میمهندس مشاور انجام می

مگـر  ؛ به کسب مجوز از کارفرما نـدارد  مهندس مشاور بر عملیات موضوع پیمان عام و مطلق است و نیاز
  . در اسناد و مدارك به تصریح ذکر شود

هزینـه انجـام   . آزمایش مصالح اسـت ، از موارد دیگر نظارت مهندس مشاور بر اجراي موضوع پیمان
پس از آزمایش اگر . بینی شودك به صورت دیگر پیشمگر در اسناد و مدار؛ آزمایش بر عهده کارفرماست

کـار اصـالح   ، جواب مهندس مشاور ناظر بر عدم تطبیق کار با مدارك فنی بوده و نقص از مدارك باشـد 
                                                           

مهندس مشاور شخص حقیقی یا حقوقی است که بـراي نظـارت بـر اجـراي کـار در چـارچوب       «ش. ع. پ:  9بند الف ماده   .1
  »گردد.اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می

 ش. ع. پ. 32بند الف ماده   .2
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امـا  . شود و مسئولیتی متوجه پیمانکار نیست و هزینه انجام اصالح کارها هم به عهده پیمانکار نیستمی
مانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دسـتور مهنـدس مشـاور    پی، اگر مدارك فنی نقصی نداشت

  ) پ. ع. ش32بند ج ماده (. اصالح کند و هزینه این اصالحات نیز به عهده پیمانکار است
اثر حقوقی دارد و برحسب مورد ممکن است منتهی به یکـی از نتـایج   ، اعمال اختیار نطارت و هدایت

  : زیر شود
  ، اردادحسن اجراي کامل قر  .1
  ، فسخ قرارداد  .2
  ، خلع ید از پیمانکار و اجراي موقت و امانی قرارداد  .3
  )پیشین، انصاري(. اختالف و دعوا  .4

توان گفت که ماهیت اعمال اختیارات نظارت ناشی از قوانین انتظامـاتی اسـت و   با ذکر مطالب فوق می
شود، چرا کـه الزمـه   جانبه به او تحمیل مییک پیروي پیمانکار از این اصول و قیدها تکلیفی است و به طور
 هاست که به عنوان قواعد اقتداري ـ ترجیحی  تأمین هدف عمومی مبنی بر دارا بودن چنین احکامی در پیمان

وجـود ایـن احکـام تکلیفـی     . انداین احکام جنبه آمره دارند و در واقع حافظ منافع عمومی. شودمطرح می
را نوعی از قراردادهاي اداري بیان ها  آن و شودنی با قراردادهاي خصوصی میعمراهاي  پیمان باعث تمایز

  پیشین)، (زارعی. چرا که پیمانکار در قبول یا رد و حتی تعدیل این احکام نقشی ندارد، کندمی
فسخ . فسخ قرارداد است، اختیار هدایت و نظارت که بیان شد یکی از اثرات حقوقی اعمال طور همان
  . پردازیمجمله اختیارات کارفرماست که در ادامه به آن می از قرارداد
  

  اختیار فسخ قرارداد .2بند 
توجه به اخطـار مهنـدس مشـاور    در صورتی که عدم: «پ. ع. ش 32ماده  »د«بر اساس قسمت اخیر بند 

فسـخ   46تواند پیمان را طبق مـاده  کارفرما می، براي اصالح هر کار معیوب از سوي پیمانکار تکرار شود
  .»کند

اگـر  ، پ. ع. ش 32مـاده   »د«چرا که بر اساس بنـد  ، اجراي آن استفسخ پیمان شدیدترین ضمانت
البته بعد . تواند رأساً کارهاي معیوب را اصالح کندکارفرما می، پیمانکار نسبت به اصالح کارها اقدام نکند

درصـد را از  15صـالح بـه اضـافه    از پایان مهلت تعیین شده از سوي مهندس مشاور و هزینـه ناشـی از ا  
درصـد  15تواند همیشه این روند را ادامه دهد و هزینه ولی چون کارفرما نمی، مطالبات پیمانکار کسر کند

تر از جریمه را به کارفرمـا بـه عنـوان یـک     اجراي شدیدتر و محکملذا پیمان ضمانت، جریمه را کسر کند
  . اختیار داده است

توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصالح کار معیوب از سوي پیمانکـار  بنابراین در صورت اگر عدم
بنابراین . فسخ کند 1پ. ع. ش 46ماده  »الف«بند  9تواند پیمان را به استناد جزء کارفرما می، تکرار شود

 البته در این اختیار بـراي . کارفرماي دولتی حق دارد پیمان را به علت خطا و تخلف و تکرار آن فسخ کند
عمل حقوقی یک طرفه و در زمره ، فسخ عقد. کارفرما تعهدي هم لحاظ شده و آن لزوم اعالم فسخ است

اما اراده یک امر بـاطنی اسـت و در   . هر عملی از جمله عمل حقوقی مسبوق به اراده است. ایقاعات است
                                                           

 .»32عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح کارهاي انجام شده معیوب طبق بند د ماده : «46بند الف ماده  9جزء   .1
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قانون مدنی مقرر شـده   449عالم حقوق امر باطنی نیاز به بروز در عالم خارج دارد و از همین رو در ماده 
موارد فسخ پیمان کـه در مـاده    .»شودحاصل می، داللت بر آن نماید فسخ به هر لفظ یا فعلی که: «است

. از قاعده فوق مستثنی نیست و کارفرما ملزم است فسـخ را بیـان نمایـد   ، پ ذکر و احصا شده. ع. ش 46
پ . ع. ش 41لـذا مـاده  ، رودبه شمار مـی چون پیمان از عقود بسیط و ساده نیست و از عقود مهم اداري 

تشریفات خاصی براي فسخ پیمان مقرر داشته است کـه کارفرمـا بایـد آن تشـریفات را در فسـخ پیمـان       
  . رعایت کند

ابالغ پیمـان  ، الوصفمع. کندپ ابالغ فسخ پیمان به پیمانکار را بیان می. ع. ش 47ماده  »الف«بند 
کارفرمـا پیمـان را    کـه  ایناعالم فسخ پیمان است کا تا قبل از آن ولو  از سوي کارفرما به پیمانکار همان
) باید توجه داشت که این قسم 1385، اسماعیلی(. فاقد آثار حقوقی است، مشمول فسخ هم تشخیص دهد

ولی باید اشاره داشت که این نوع فسخ در ، فسخ هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق اداري وجود دارد
  . شوداجرا محسوب میعلت تخلف است و جنبه تنبیهی دارد و ضمانتحقوق اداري به 

ایـن  . شـود تساوي نام بـرده مـی  فسخ پیمان از شروط استثنایی است که به عنوان شروط ایجاد عدم
دهد و به شخص حقوق عمومی شروط طرف قرارداد (کارفرما) را در موقعیتی باالتر از طرف دیگر قرار می

نهایتاً شـرایطی اسـت کـه بـه     . جانبه بعضی اقدامات را انجام دهددهد که به طور یک(کارفرما) اجازه می
جانبه به فسخ پیمان را بـدون در نظـر گـرفتن    کارفرما به عنوان شخص حقوقی عمومی حق تصمیم یک

کارفرمـا بتوانـد   ، انجام تعهداتدهد و امکان دارد حالتی را شرط کنند که در صورت عدمچگونگی آن می
  )پیشین، زادهرضایی(. ن را فسخ کندپیما

پ) . ع. ش46مـاده   »الف«بند »و«(جزء ، بر این اساس در صورتی که کارفرما حق فسخ داشته باشد
  . تواند بدون مراجعه به دادگستري از آن استفاده کند و به قرارداد خاتمه دهدمی

ه مرجع تعیین شده در مـاده  تواند باما اگر پیمانکار نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، می
مراجعه کند که البته این هم از مشخصات یک قرارداد اداري است که براي رسیدگی بـه   1ش. ع. پ 53

اختالفات حاصل از قراردادهاي اداري صـالحیت یـک مرجـع اداري خـاص بـه عنـوان دادگـاه اداري را        
چرا کـه  ، نواع قراردادهاي اداري بپذیریمشود که پیمان را به عنوان یکی از ااین مرجع باعث می. بپذیریم

پ) حـاکم اسـت و بعـد از آن    . ع. ش53ابتدا صالحیت مرجع خاص اداري(شورایعالی فنی موضوع مـاده  
  . شودصالحیت مرجع عام(محاکم عمومی) حاکم می

زیرا ممکن اسـت  ، ولی باید توجه داشت که شکایت پیمانکار مانع اجراي تصمیم کارفرما نخواهد شد
ها طول بکشد که ایـن خـالف اصـل    ان دعوا چه در مرجع خاص اداري و چه در مرجع عمومی سالجری

استمرار امر عمومی است و باعث معطل ماندن کارفرما به عنوان یک شخص حقوق عمومی براي اجراي 
  . شودیک امر عمومی می

تواند پیمان را ارفرما نمیک، البته باید توجه داشت که اگر در پیمان براي کارفرما حق فسخ شرط نشود
که پیمانکار تخطی بزرگی مرتکب شود کـه در آن صـورت کارفرمـا بـراي حمایـت از       مگر آن؛ فسخ کند

  )پیشین، ییطباطبا(. حق فسخ خواهد داشت، منفعت عموم
                                                           

ش. ع. پ، به سازگاري براي حل اخـتالف بـین کارفرمـا و پیمانکـار اشـاره داشـته و مرجـع نهـایی تخصصـی را           53ماده   .1
  نظر گرفته است. (صالحیت خاص و اصلی) شورایعالی فنی در
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  نتیجه 
ایـن  . هـایی مخصـوص بـه خـود را دارنـد     قراردادهاي اداري نوع خاصی از قراردادها هستند کـه ویژگـی  

از جمله در این قراردادها شرایط و قواعـدي  . ها باعث تمایز این نوع با قراردادهاي خصوصی است گیویژ
علت وجود . یابیم یا استثنائاً وجود داردشود که در قراردادهاي خصوصی مشابه آن را نمیخاص لحاظ می

ن این مقـول قراردادهـا   چرا که هدفی که در پیِ برآورده شد، این قواعد در اهمیت این نوع قراردادهاست
تـأمین ایـن   هـا   آن برآورده شدن نیازهاي جامعه و عموم مردم است که دولت به نمایندگی از، وجود دارد

پس منطقی است که براي بهتر عمل کردن و توانایی دولت در انجام ایـن امـر   . کندنیازها را برآورده می
  . نسبت به طرف دیگر را بدهد مهم نیازمند قواعدي هستیم که به دولت توانایی باالتر

هـدف ایـن نـوع    . کنـد هاي عمرانی از جمله قراردادهاست که کارفرما با پیمانکـار امضـا مـی    پیمان
چرا کـه مـردم بـا گذشـت زمـان      ، قراردادها تأمین منافع مردم در جهت کارهاي عمرانی نیاز مردم است

هسـتند و کارفرمـا بـه نماینـدگی از     ...  اده وج، هاي عمرانی بیشتر مثل ساختماننیازمند استفاده از سازه
المال سعی در برآورده شدن نیازهاي عمرانی طرف این مردم است که با هزینه همین مردم به عنوان بیت

  . کندمی
دست کارفرما براي تصمیم بهتر در انجام وظیفـه بـاز گذاشـته شـود تـا از       که اینجاست که براي به

پیمـان اختیـاراتی مثـل    ، رفین در اجراي موضوع پیمان رهایی پیدا کندهاي ناشی از تساوي طمحدودیت
وجود این اختیارات بـه کارفرمـا   . دهدرا به کارفرما ...  حق فسخ پیمان و، نظارت بر اجراي موضوع پیمان

کارفرما به  که اینهمچنین . عمرانی هم از جمله قراردادهاي اداري استهاي  پیمان دلیل بر این است که
نیز وجود مرجع . دلیل دیگر بر این مدعی است، ن یک شخص حقوق عمومی یک طرف پیمان استعنوا

رسیدگی خاص اداري مثل شورایعالی فنی براي حل اختالفات بین کارفرما و پیمانکار از جمله شرایط یک 
  . عمرانی باید لحاظ شودهاي  پیمان قرارداد اداري است که در

یک سري تعهدات بر ، ر را نسبت به انجام موضوع پیمان ترغیب کرداز طرف دیگر چون باید پیمانکا
حقوق پیمانکار را ، که کارفرما باید در این افزایش، مثل افزایش مقادیر کار، شوددوش کارفرما گذاشته می

چهارم موضوع پیمان  این افزایش باید مربوط به موضوع پیمان باشد یا تا حد یک که اینمثل . رعایت کند
، توانـایی مـالی پیمانکـار   حمایت مالی کارفرما از پیمانکار است تا در موقع عدم، از جمله دیگر موارد .باشد

  . موضوع پیمان معطل نماند
انجـام تعهـد   اجراهایی که در پیمان براي این عـدم البته باید توجه کرد که کارفرما متعهد است، ولی ضمانت

کند. از طرف دیگر پیمانکـار هماننـد دیگـر افـراد     ر را رعایت نمیوجود دارد، بسیار ضعیف است و حقوق پیمانکا
جامعه است و باید اصل تساوي و برابري نسبت به او هم رعایت شود. از طرف دیگر تعهد کارفرما به ایـن علـت   
است که تأمین بعضی از نیازهاي اجراي موضوع پیمان در توانایی پیمانکار نیست، از جمله اخذ مجوزهاي قانونی 
براي اجراي کارها که کارفرما مکلف است این تعهد خود را انجام دهد. این تعهدات که قویـاً کارفرمـا را متعهـد    

باشد، چرا کـه در صـورت   کند، در راستاي رسیدن به هدف پیمان که تأمین نیازهاي عمرانی جامعه است، میمی
شود. ایـن نشـان   موجب مسئولیت کارفرما میکند که حتی رعایت اجرا کار را با مشکل و تعطیلی مواجه میعدم
دهد که هدف پیمان یکی از مشخصات قراردادهاي اداري(تأمین منافع عمومی) بسیار مهم است که پیمـان،  می

  کند.  کارفرما را مسئول و متعهد براي استمرار و تطبیق، هدف عمومی می
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ادهاي اداري است که لحـاظ کـردن   عمرانی از جمله قراردهاي  پیمان توان گفت کهبا این نتیجه می
ها در خود پیمان مثل حمایت بیشتر از پیمانکار و متعهد کردن کارفرما در اجراي موضوع برخی از ظرافت
عمرانی وضـع  هاي  پیمان طلبد و همچنین بهتر است که یک قانون پارلمانی جامع نسبت بهپیمان را می

  . هاي مربوط را برطرف سازدها و دستورالعملنامهها و آیینشود که نقایص موجود در پیمان
  

  منابع و مآخذ
  . 1384اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوقی پیمان، یادآوران، چاپ اول،  .1
ریزي، چاپ سـوم،  اسماعیلی هریسی، ابراهیم، شرح حقوقی پیمان، تهران، سازمان مدیریت و برنامه .2

1385  .  
نگـار، چـاپ   دان ـ دانـش  حقـوق  هاياري، تهران، نشر ویژگیانصاري، ولی ا...، حقوق قراردادهاي اد .3

  . 1387چهارم، 
زاده، محمد جواد، قراردادهاي اداري، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علـوم سیاسـی   رضایی .4

  . 1387، 2، شماره38دانشگاه تهران، دوره 
نشـکده حقـوق و علـوم    حسین، تقریرات حقوق قراردادهاي اداري، کارشناسی ارشـد دا زارعی، محمد .5

  . 1387ـ88سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی، سال تحصیلی 
  . 1386شهیدي، مهدي، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ ششم،  .6
هـاي  طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهاي عمومی، مجله پژوهش .7

  . 7حقوقی، شماره 
  . 1376ی، منوچهر، حقوق اداري، تهران، سمت، پاییز طباطبای .8
  . 1386کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، پاییز  .9

تقی بانکی، تهران، انتشـارات اطالعـات، چـاپ    هینزي، جیمی، قراردادهاي ساختمانی، ترجمه: محمد .10
  .  1377اول، 
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  nnبشیر مقدمی  n نیا رضا دانش
  
  

  چکیده
دیده در فرایند کیفري به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش  از افزایش نقش جایگاه بزه

شده فرایند دیده عنصر فراموش شود. هر چند در گذشته، بزهشناسی حمایتی یاد میدیده بزه
ـ     کیفري بود، [لیکن] در دو دهه اخیـر و تحـت   ژه گسـترش  تـأثیر عوامـل مختلـف، بـه وی

المللـی، حضـور    هـاي بـین   شناسـی حمـایتی و نیـز اقـدامات سـازمان     دیده هاي بزه اندیشه
تري داشته و رعایت حقوق وي همانند احترام به حقوق متهمان به عنوان یکـی از   گسترده
هـاي عـدالت    پذیري نظـام هاي نظام عدالت کیفري تبدیل شده است. امروزه تأثیراولویت

شناسـی  دیـده  شناسی و دستاوردهاي دانش نوینی که از آن به بزهجرم هاي کیفري از داده
شناسـی در  دیـده  شود، امري ملموس است، اما از آنجا که از یک سو، ادبیات بـزه تعبیر می

کشور ما غنایی ندارد و از سوي دیگر، پذیرش و کاربرد این دانش بـا موانـع جـدي رویـه     
هـاي   توان انتظـار داشـت کـه یافتـه    است، نمیها مواجه  قضایی و ثبات برخی از مجازات

  )5: 1392شناسی انعکاس مطلوبی داشته باشند. (زینالی و دیگران، دیده بزه
دیده، حمایت کیفري، قانون مجازات اسالمی، قانون آیـین   بزه، بزهکار، بزه  کلید واژگان:

  دادرسی کیفري.
  

  مقدمه
، تردید محصول تالش حقوقدانانادرسی کیفري که بیبا این حال قانون مجازات اسالمی و قانون آیین د

[سهم به سزایی در رشد و تکـوین  ، اندرکاران حوزه و دانشگاه بودهکارشناسان و دیگر دست، پژوهشگران
ریـزي بهتـر و دقیقتـري تنظـیم     هماهنگی و برنامـه ، یافتگیاین اندیشه ایفاء نموده است] اگر با سازمان

در حـوزه  ، بـا وجـود ایـن   . رفـت ت نظام عدالت جنایی ایران به شـماره مـی  گام بلندي در پیشرف، شد می
[قانون مجازات اسالمی] و قانون کنونی [آیین دادرسی کیفري] تا آنجا که نظرات کارشناسانه ، دیدگان بزه

به شرطی که در مرحله جاري نیز به نظرات نقادانه دیگر جهـت   ـ  هاي حقوقدانان را بازتاب داده و دیدگاه
کشد که در صورت هاي در خور تحسینی را به تصویر می ها و پیشرفت نوآوريـ   ها توجه شود ع کاستیرف

                                                           
n شناسی و دادستان عمومی انقالب شهرستان ایجرود زنجان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم. 
nn معاون قضایی و معاون آموزش رئیس کل دادگستري استان زنجان. 
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تواند به اجراي منصفانه عدالت جنـایی و احقـاق حقـوق    می، تصویب نهایی [قانون آیین دادرسی کیفري]
  ) 1391، (رایجیان اصلی. دیدگان کمک کندبزه
  

   92ون مجازات اسالمی مصوب ارزیابی اجمالی مقررات قان :بخش اول
  فصل اول: طرح مطلب

وجود نهادها و تأسیسات نوین حقوق کیفري و تحوالت شگرف ایجاد شده در حوزه حقوق کیفري 
از یک سو و پاالیش و اصالحات متعدد نهادهاي قبلی از سوي دیگر همگی حاکی از وقوع یک 

: 1390کیفـري بـوده (اهللا وردي،   انقالب به اصطالح کپرنیکی در حوزه علـوم جنـایی و حقـوق    
انصافی، انگاري مساعی به کار رفته در تدوین مقررات جدید نه تنها بی تقریرات کالسی) و نادیده

آید. کیست بلکه اجحافی بزرگ در حق تمامی اعضاي این مجموعه صدیق و تالشگر به شمار می
قانون مجـازات   13(ماده  مداردیده ي وجودي اصل صالحیت شخصی بزهکه بر اهمیت و فلسفه

دیـده   المللـی کیفري(کـه بـر مـدار بـزه      ترین اصول حقـوق بـین  اسالمی) به عنوان یکی از مهم
زدایـی در راسـتاي   بینـی سـاز و کارهـاي عـدالت ترمیمـی و گسـترش کیفـر       چرخد) یا پیش می

واجـد آثـار    هایی کهدیده (به عنوان یکی از نوآوري زمان از جامعه، بزهکار و بزههاي هم حمایت
باشد) یا اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي مهم و به سزایی در سطح جامعه و نظام عدالت جنایی می

هاي مادي و معنـوي و مقرراتـی   توسعه تکالیف دولت در بحث جبران دولتی یا عمومی خسارت
هاي صـورت  شود تالشنظیر عفو و جرایم قابل گذشت و ... صحه نگذارد؟ به راستی چگونه می

هـاي  گرفته در زمینه پذیرش وجودي نهادهایی نظیر معافیت از کیفر (بـه منزلـه یکـی از جلـوه    
اهمیـت و  هـاي خـرد و کـم   سـازي زدایی و اجتناب از پرونـده گذار در راستاي کیفر تساهل قانون

سم برخوردها (رحمانیان، مالحظات برچسب تقریرات درسی) یا تعویق 1390زننده ناظر بر این ق :
هاي تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط (آن هم در اشکال نوین و امروزي  حکم و نظامصدور 

هاي جایگزین حبس به عنوان یکی از ساز و کارهاي تعدیل  آن یعنی ساده و مراقبتی!) و مجازات
بنـدي  ) نادیـده انگـارد و از نظـام درجـه    8: 1389مطلوب کیفـر را (نوقربـانی و دیگـران،    آثار نا
ا یا تصویب مقرراتی در جهت مسئولیت شخص حقوقی و ایجاد نظام دادرسی افتراقی و ه مجازات

: سخنرانی در دانشگاه زنجان) 1393اي اطفال و نوجوانان(ابرندآبادي، مسئولیت تدریجی و مرحله
به عنوان یکی از اتفاقات میمون و مبارك صورت گرفته در تدوین قانون مجازات اصالحی جدید 

آیین دادرسی کیفري)، تعلیق تعقیب به  80کردن پرونده(ماده در ضرورت نهاد بایگانییاد نکند یا 
بینانـه و  آیین دادرسی کیفري) بـه عنـوان یکـی از اقـدامات واقـع      82و  81منظور سازش(مواد 

هاي قضایی و ناپذیر ورودي پروندهگذار در راستاي حل و عقد معضل مهار گرایانه قانونمصلحت
  اجعین به محاکم تردید کند؟کاهش آمار مر

کننـدگان قـانون مجـازات    شـائبه نویسـندگان و تـدوین   هاي بیبه هر تقدیر ضمن پاسداشت تالش
در ایـن نوشـتار   ، اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفري و تقدیر از خدمات و زحمات ارزنده آن بزرگـواران 

شک خالی از که بی ـ  د از منظر این نگارندهي احتمالی قوانین جدیها چالشها و خالء، ایرادات، هاکاستی
  . مورد اشاره قرار خواهد گرفت ـ ایراد و اشکال هم نخواهد بود
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  فصل دوم: ارزیابی مقررات 
 گـذار  قـانون اگرچه . هاي روز علوم جنایی داردتحوالت صورت گرفته در حقوق کیفري ریشه در پیشرفت

اقدام به اصالح و بازنویسی قانون ، و تحت تأثیر این اتفاقات بهره نبودههاي جهانی بیایرانی هم از رخداد
بزهکـار و حقـوق   ، مدار ایـن اصـالحات  و دایر» پاشنه آشیل«، لیکن به اصطالح، مجازات اسالمی نموده

قضازدایی و کاهش جمعیـت  ، زداییکیفر، زداییحبس گذار قانونزیرا سیاست کلی اتخاذي ؛ دفاعی اوست
در جهـت  ، باشـند  دیـده  بـزه که معطوف به حوزه فعالت  ها بیش از آنو این سرفصل کیفري زندانیان بوده

هر چند که بعضاً در خالل این تأسیسات حضور کمرنـگ  . اندریزي شدهحمایت از بزهکار طراحی و برنامه
، و لـیکن در ایـن قسـمت نیـز گفتمـان غالـب      ، باشدنیز قابل درك و مشاهده می دیده بزهي و ردپا گونه

تقریـرات درس) ایـن امـر از برآینـد و     : 1390، (اهللا وردي. ساالري استدیده بزهمداري و دیده بزهتمان گف
اي از تأسیسـات بسـیار   با این حال وجود پاره. باشدخروجی مقررات موضوعه این قانون قابل استنباط می

. داشته است دیده بزههم به نگاهی نیم گذار قانوندهد که مترقی و مناسب در خالل این مقررات نشان می
، یا صالحیت منفعـل (عظـیم زاده   دیده بزهمواردي نظیر اصل صالحیت شخصی یا اصل مبتنی بر تابعیت 

ایرانـی در  نه تنها ایرانی در قبال جرایم ارتکابیِ فرد غیـر ، در این اصل. هاست) از جمله این حمایت1392
این اصل بـه نـوعی متضـمن    ، بلکه عالوه بر آن، شدهخارج از کشور مورد حمایت تقنینی و قضایی واقع 

خـواهی  شک حس وطنصالبت و اقتدار ملی کشور در عرصه جهانی است که بی، تکوین و تکامل قدرت
جبران غرامت ناشی از تقصیرات ، از دیگر وجوه بارز این مقررات. انگیزدمیو غرور ملی هر ایرانی را نیز بر
ایـن قـانون بـه نحـوي      13گونه متبادر شود که ماده ید در نگاه اول اینشا. مقامات رسمی و دولتی است

و لیکن از حیث دامنـه شـمول بسـیار    ، است 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  58عبارت اخري ماده 
طوري که هم شامل تعدیات عمدي مقامات دولتی شده و مبناي ، قانون سابق بوده 58تر از ماده گسترده

قرار گرفته و هم شـامل تقصـیرات قضـایی     486و  485هاي قانونی موادي نظیر ازاتجرایم برخی از مج
مباالتی) شده و هـم دیگـر شـقوق و فـروض     احتیاطی و بیدر هر دو جنبه آن (بی 145وفق مدلول ماده 
اشتباه برداشت نادرست و تفسیر ناصـحیح را هـم شـامل    ، گیرد و مواردي نظیر قصورمیمتصوره را در بر

 کـه  ایـن مضـافاً  . ها را در خود جـاي داده اسـت  بنابراین این ماده طیف وسیعی از این حمایت. ستشده ا
وخسارت در این ماده شامل کلیه مستخدمین دولتی اعم از قاضی  »گونه صدمه حصول هر«اطالق کلمه 

سـت بسـته و   المال راه را بر تفسیرهاي نادرو کارمند شده است و با احصاء دقیق مصادیق پرداخت از بیت
سـان مقـررات موجـود را انتظـام     بسیاري از ابهامات و شبهات موجود را برطرف ساخته و بـدین ، این امر

به اوضاع و احوال خاص ومـؤثر در   38ماده  »پ«و بند  18ماده  »الف«در بند  گذار . قانونبخشیده است
نـی و وضـعیت روانـی مرتکـب توجـه      انگیزه ذهدیده،  بزهآمیز ارتکاب جرم از قبیل گفتار یا رفتار تحریک

هاي علوم جنایی و مباحثی نظیـر وضـعیت پـیش جنـایی یـا      به یافته گذار قانوننموده که نشان از توجه 
هاي مؤثر در ایجـاد و تکـوین انگیـزه جنـایی     حاالت وضعیت ماقبل ارتکاب جرم به عنوان یکی از مؤلفه

) 37و  37) و چه در اعمال جهات مخففه (ماده 18مادهباشد و این امر را چه در تعیین کیفر و مجازات (می
در . گـردد می شناسی محسوبدیده بزهمالك عمل قرار داده است که البته اقدام خوب و مناسبی از منظر 

هـا بـه یـاري    نیز با پذیرش مسئولیت شخص حقوقی و تعیین مجازات براي ایـن قبیـل تشـکل    20ماده 
هـایی  ها مصـونیت هاي منسجم و تشکیالتی این گروهن در قبال هجمهدیدگاشتافته و براي بزه دیده بزه
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، کردن خالء موجود نه تنها باعث غناي هر چه بیشتر حقوق کیفري ایران گردیدهایجاد نموده است و با پر
، دیدگان را که در معرض آسیب و خطر این طیـف از بزهکـاران بودنـد   اي از بزهبلکه بخش قابل مالحظه

  . خود قرار داده استمورد حمایت 
را تدوین نموده و این ماده که در  27ها نیز ماده در باب نحوه تعیین و اعمال مجازات، در فصل سوم
یکـی از بحـث   ، باشـد نظر مـی سازي موضوع ایام بازداشت قبلی زندانیان و افراد تحتمندراستاي ضابطه

عدالت کیفري را مرتفع ساخته و از ایـن جهـت   ترین مشکالت قضایی اجرایی نظام اهمیتانگیزین و پر بر
شاید در بادي امر ایـن اشـکال مطـرح    . برداشته است گام بزرگ و سترگی را در جهت حمایت از زندانیان

تخصصاً خارج است و ، شود که زندانیان خود بزهکار محسوب شده و این مقررات از شمول عنوان تحقیق
لیکن باید پاسخ داد از رهگذر اعمال ناصـحیح کیفـر و عـدم    و ، از موضوع بحث نیز خروج موضوعی دارد

...  دیـدگی و این افراد در معرض بـزه ...  هایی نظیر شالق واحتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات
شدندکه این امـر باعـث   مردان واقع میناشی از اجراي ناصحیح و بعضاً اشتباه عدالت کیفري توسط دولت

 . ردیدرفع شبهات موجود گ
مرتفع و ایام بازداشت قبلی متهمان ما بـه ازاي  ، با وضع و تصویب این ماده اشکاالت موجود، النهایه

 58و  46، 40، 39در مـاده  . ) واقـع گردیـد  ... شالق و جزاي نقدي و، کلیه اقسام و مصادیق کیفر (حبس
چیزي نبود جز پذیرش معافیت از کیفـر  شناسی را سرود و آن دیده بزهالغزل بیت گذار قانونقانون مارالذکر 

 8تا  3تعلیق اجرایی مجازات و نظام نیمه آزادي حسب مورد در جرایم تعزیري درجه ، تعویق صدور حکم
از جمله رضایت شـاکی خصوصـی و جبـران ضـرر و زیـان وارده یـا       ، که در صورت اجتماع شرایطی چند

همچنان که در شرح این مـواد   ـاگر چه  . گردیداین مهم محقق و عملی می، برقراري ترتیبات جبران آن
جبران ضرر و زیان به عنوان یک شرط مستقل و جداي از گذشت شاکی عنوان شده  ـ  بدان اشاره گردید

هاي ناب این ماده توان از ظرفیتاما به هر تقدیر نمی، نمایدرا کم و ناچیز می دیده بزهو از این حیث تأثیر 
نظـام   ) و46تعلیق اجراي مجازات (مـاده  ، )40ه نظیر تعویق صدور حکم (ماده و تأسیسات دیگر این حوز

با این همه باید اذعـان کـرد کـه    . غافل بودها  آن ) سخن به میان نیاورده و از تأثیر58نیمه آزادي (ماده 
) 64هاي جـایگزین حـبس (مـاده    ) ومجازات56ي نظام نیمه آزادي (ماده یک از این نهادها به اندازههیچ
بـه موضـوع گذشـت    ، در این دو عنوان ذکرشده به صـراحت  که اینچه ؛ را به بازي نگرفته است دیده بزه

شاکی به عنوان یکی از اجزاي اصلی و شرایط اساسی الزم براي تحقق این نهادها توجه شده و اینجاست 
در نظام . نمایدپیدا می گذاري در اجراي کیفر و نحوه و چگونگی اعمال آننقش فعال و تأثیر دیده بزهکه 

لحاظ این مقررات جزء نیازهاي اساسـی حقـوق کیفـري بـوده و      که ایندادرسی افتراقی اطفال ـ به رغم  
سـاالن و  سـال و بـزرگ   18از طریق اعمال کیفريِ برابر براي افراد بـالغ زیـر    گذار قانونغفلت یا تغافل 

بلکه گناه و اجحافی نابخشـودنی بـراي مقـنن بـه     ، رگنه تنها ایراد بز، با بزرگساالنها  آن سازيتراز هم
دیدگان با این حال بزه. گردیدو این امر باعث تضعیف حقوق بزهکاران این قبیل جرایم می آمدحساب می

یافته و پذیرش بینی مجازات تخفیفبا پیش گذار قانون که اینچه ؛ اي نبستند از این تحوالت طرفی و بهره
پذیري سن مسـئولیت و حتـی   ضمن قبول اماره تغییر، تعویق یا تخفیف و تعلیق آن امکان تعدیل کیفر یا

ساختن اعمال کیفر به احراز درك صحیح مرتکب نسبت به مفاهیمی همچون شناخت حرمت فعل و منوط
تسهیالت خاصی را قائل شده و ایـن امـر مـرادف بـا     ، سال 18تا  15براي بزهکاران ، قبح عمل ارتکابی
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اگر چه شاید این ایراد مطرح شود که ، دیدگان و انتفاء نسبی مقوله مجازات این افراد شدبزه تزلزل حقوق
و ، و حقوق مـدنی شـکات) نبـوده    92تخفیف یا حتی معافیت بزهکاران نافی و ناقض ضمان مالی (ماده 

آن از طریـق  انتفـاء نسـبی   ، لیکن به هر تقدیر حتی اگر این امر باعث انتقاء مطلق ضرر و زیان هم نشود
گونه اسـت تأسیسـاتی   همین. بخشی این فرآیند محتمل خواهد بودکنندگی یا تسریعحذف عوامل تسهیل

در بحـث  . )120) و قاعـده درء(مـاده   114توبـه (مـاده  ، به بعد)105مرور زمان (ماده ، )96نظیر عفو (ماده 
انگـاري  دي جرایم تعزیري و جـرم بنبا پذیرش نظام درجه گذار قانونشروع به جرم و معاونت در جرم نیز 

را در چتر حمایتی خود قـرار داده و   دیده ، بزهدر درجات خاصی از جرایم ارتکابی، شروع و معاونت در جرم
از این حیث اقدامات صورت گرفته کمـک شـایان تـوجهی در شناسـایی وکشـف مرتکبـان ایـن جـرایم         

مدارانـه  دیـده  بـزه هـاي   بخشـی از حمایـت  ، ردیدزیرا همچنان که پیشتر بدان اشاره و تصریح گ، نماید می
انگـاري برخـی از رفتارهـا یـا اعمـال      با جرم گذار قانونهاي کیفري است که طی آن  معطوف به حمایت

لیکن ، را مورد حمایت قضایی و به اصطالح تقنینی خود قرار داده است دیده ، بزههاگیرياي از سخت پاره
از میان سه نظام  گذار قانونشده از سوي زیرا نظام پذیرفته، گرایدل میاین حمایت در تعدد جرم رو به افو

مجازات «هاست که طی آن صرفاً اجراي مجازات اشد و جمع قضایی مجازات، هارایج جمع مادي مجازات
گذاشتن مجازات سایر جرایم ارتکـابی  قابل اعمال است و این امر به منزله کنار، »یافته بزه شدیدترتشدید
این امر وضع ، با این وصف در تکرار جرم. شودده و از این منظر مقررات موضوعه به چالش کشیده میبو

باره مرتکبی که پس از اجراي کامل و قطعی مجازات مجدداً به خود اجازه داده و یابد و به یکدیگري می
اکثر تا یـک و نـیم   مشمول حد 137به موجب ماده ، گردیده 7مرتکب هر یک از جرایم تعزیري تا درجه 

به اوج خود  »افساد فی االرض«و  »بغی«ها در مورد حدودي نظیر این حمایت. گرددمجازات می برابر آن
یافتـه و اساسـاً   چرا که جرایم ارتکابی این حدود در سطحی وسیع و به نحوي گسـترده ارتکـاب  ، رسدمی

گیري این پدیده هاي مهم شکلشاکله گستردگی وسعت و دامنه شمول به عنوان یکی از ارکان اساسی و
شناسی به خـوبی آشـکار و نمایـان    دیده بزهمجرمانه است و از همین امر نیز اهمیت این مقررات از منظر 

ها در مسئله جبران از خزانه عمومی مسلمین یـا  الختام این حمایتدر خاتمه و به اصطالح فصل. سازدمی
به عنـوان  . لتی در این قانون نسبت به قانون مجازات سابق استهاي حمایتی دو المال و توسعه گونهبیت

نظـم و امنیـت   ، در مواردي که جنایـت : «دارد می مقرر، که شاهد خوبی بر این مدعاست 428نمونه ماده 
لـیکن  ، دار کند و مصلحت در اجـراي قصـاص باشـد   عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه

بـا  ، خت فاضل دیه یا سهم دیگر صـاحبان حـق قصـاص را نداشـته باشـد     خواهان قصاص تمکن از پردا
الزم بـه ذکـر   .» شودمی المال پرداختمقدار مذکور از بیت، یهیدرخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضا

ي فراروي واحدهاي اجراي احکام کیفري موضوع پرداخـت فاضـل   ها چالشاست که یکی از مشکالت و 
اي را بـراي   ایـن امـر مشـکالت عدیـده    ، که اولیاء دم از پرداخت آن متعذر بودند دیه بوده و گاهی اوقات

کرد که خوشبختانه با دقت نظر مقنن این خـالء  زندان و عوامل اجراي احکام ایجاد می، زندانی (بزهکار)
تـوان  می گذار قانونمدارانه دیده بزههاي از دیگر مصادیق حمایت. قانونی نیز به خوبی مرتفع گردیده است

اگرچـه  . ایـن قـانون اشـاره کـرد     567انگاري بزه ایراد ضرب بدون آثار و عالیـم موضـوع مـاده    به جرم
براي مرتکبان این قسم جرایم باعث رفع خالء قانونی موجـود   7بینی مجازات حبس یا شالق درجه  پیش
کـه متضـمن    1375قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      269ماده  2لیکن از این حیث که تبصره ، گردید
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، سمحاق و موضحه توأم با تجري را حذف نمود، متالحمه، دامیه، مجازات مرتکبان ضرب در حد حارصه
اهمیت نظیر ضرب بدون آثار و عالیم ناشدنی میان دو بزه بسیار خرد و کمباعث شد که شکاف عظیم پر

ایجـاد   614رر در مـاده  از یک طرف و جنبه عمومی جرایمی نظیر ضرب منتهی به شکستگی یا جرح مقـ 
مـاده   2گرفتند و به موجب تبصـره  به این صورت که جرایمی که در حد فاصل این دو جرم قرار می. شد

اي از لیست سیاهه جرایم کیفري رخت  با حذف این ماده به طور غیرمنتظره، انگاري شده بودندجرم 269
قابل اعتنایی مثل ضـرب بـدون   ساده و غیر این شد که جرم گذار قانونبستند و نتیجه و ماحصل غفلت بر

از آن نظیـر ضـرب منتهـی بـه      ترولیکن جرایم مهم، گردیدمی 7مشمول کیفر درجه ، ایجاد آثار و عالیم
سمحاق تا موضحه حتی در حالـت تجـري مرتکـب آن فاقـد کیفـر و مجـازات       ، متالحمه، دامیه، حارصه
عـالی   رود هیأت عمومی دیوانباشد و انتظار مین نمیشود که این امر به هیچ وجه زیبنده ساحت مقن می

اي جدید در جهـت   کشور از طریق تفسیري عالمانه از مقررات موجود یا قوه مقننه با وضع و تدوین مقرره
  . اندیشی نمایندرفع این خالء موجود به نحو مقتضی چاره

  
   92ارزیابی اجمالی مقررات قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  :بخش دوم

شناسی روز دنیا و پـذیرش و  هاي جرمپذیري از یافتهبه رغم تأثیر 92قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
به نظر ، گران فعال پدیده مجرمانهبه عنوان یکی از تابعان اصلی حقوق کیفري و کنش دیده بزهشناسایی 

اگرچه از  دیده بزهبینی شده از پیش هايحمایت. حمایت نماید دیده بزهچنان که باید نتوانسته از رسد آنمی
لیکن در عمل قابل مقایسه با گسـتره  ، قبولی داشتهپیشرفت و ارتقاي خوب و قابل، حیث عدد و شمارش

شـاید  . یافته به متهم رشد ننموده استحقوق تفویضی نسبت به متهم نبوده و به موازات حقوق تخصیص
شناسی و سابقه دیرینه مـتهم در ایـن   هاي جرمدر بحث یدهد بزههنگام حضور دیر، یکی از دالیل این امر

  . حوزه باشد
توان اذعان کـرد کـه   از متهم به حدي است که به جرأت می گذار قانونهاي حمایت، در این مقررات
از همان مواد آغازین  گذار . قانونخوردن موازنه به نفع یکی و ضرر دیگري شده استهماین امر باعث بر
وقفه از متهم و تضمین حقـوق وي سـخن   یف آیین دادرسی کیفري و اصول حاکم بر آن بیدر بحث تعر

) و بر رعایت اصولی چون اصل برائت و اصل رفتار توأم با کرامت و حیثیـت نسـبت   3به میان آورد (ماده 
ـ    ) و بر اصل آگاه4به بزهکار اشاره نمود (ماده  زوم سازي متهم از موضوع اتهام و دسترسی بـه وکیـل و ل
) تأکید ورزید و بالفاصـله بـه   7هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (ماده رعایت قانون احترام به آزادي

ا به مجازات متخلفان این مواد مختصر اشاره کرده و گوشه چشمی هم به طـرف  . م. ق 570موجب ماده 
نبـودن عریضـه! محسـوب    یلیکن این توجه اگر به عنوان خال، )3داشته (ماده  دیده بزهدیگر پرونده یعنی 

 کـه  ایـن گمان به اندازه گستردگی حقوق و تضمینات در نظر گرفته شده براي متهم نیست! چه بی، نشود
از طریـق اخـذ و    دیـده  بزهپذیرش ، بخشیو احصاء نمادین حقوقی نظیر آگاهی دیده بزهصرف آوردن نام 

کارهـاي مـورد نیـاز جهـت تحقـق      وی سازبینبدون پیش...  استماع شکایت و حمایت از شاکی و شهود و
وجه درصدد القاي این ایده نیسـت  الزم به ذکر است نویسنده به هیچ. عملی این حقوق مفید نخواهد بود

بازگشـت  گاه بیمتهم به مسلخ »آزمون خدایان«یا  »اوردالی«هاي باستانی با توسل به که مانند رسیدگی
مـتهم وادار و  ، هـاي وحشـیانه  ی قرون وسطایی از طریق شکنجههاي تفتیشمحاکم کشیده یا با رسیدگی
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الوصف نویسنده با اعتقـاد جـازم بـر    لیکن مع. مجبور به اقرار نسبت به جرایمِ کرده یا نکرده خویش گردد
ناپـذیر  مخـرب و جبـران  ، لزوم وجودي این اصول و ضرورت حمایت از افـراد مـتهم در قبـال آثـار سـوء     

 تبیین و تشریح حقوق دفاعی متهم، دستی در توسعهباور است که مقنن با گشاده اشتباهات قضایی بر این
عقیـدتی و  ، اجتمـاعی ، ها امکانات و استعدادهاي فرهنگـی ساختبدون مد نظر قرار دادن شرایط و زیر ـ

اندرکاران عدالت کیفري به رعایت جزء بـه جـزء و   از یک سو و تکلیف ضابطین و دست ـ  سازمانی کشور
علطاب« عل باالنّ روي دستگاه عدالت کیفري از سوي دیگر مضایق و تنگناهاي متعددي را فراها  آن» ق النّ

توان ادعاکرد که ابتکار عمل از دست پلیس و دادسرا سلب و ساقط گردیده اي که میبه گونه، ایجاد کرده
اگرچه شـاید بتـوان   . است اختیار متهم و حقوق وي نمودهو مجریان عدالت کیفري را تبدیل به تابعان بی
نسـبت بـه    گـذار  قـانون اعتمـادي  ناشی از بـی  نویسی رامالحظات حاکم بر نحوه و سبک و سیاق قانون

 ـ  بـه زعـم ایشـان    ـگیري دفاعی مقنن در برابر بـه اصـطالح   مجریان عدالت کیفري و به اصطالح گارد
ولـیکن تأکیـد و   ؛ ایی! دانسـت خودکامگی صاحبان قدرت و تالش در جهت تقلیل و شکست استبداد قض

در این عرصه باعث ایجاد و تقویت شائبه جانبداري وي نسبت بـه مـتهم تنهـا بـه      گذار قانوناصرار زیاد 
خـوردن  هـم انـه و بـر  گذار قـانون طرفـی  گران پدیده مجرمانه و خروج آن از اصل بیعنوان یکی از کنش

یبنده شأن و منزلت شارع در جایگاه یک داورِ عادلِ گردد که قطعاً زمی »ها توازن یا تساوي قوا و سالح«
بـه   متعارف و زیاده از حد مقنن اگرچه در جهت رعایت اصل احترامهاي غیرحمایت. طرف نخواهد بودبی

امـا از ایـن منظـر کـه باعـث      ، کرامت انسانی متهم به عنوان یکی از آحاد جامعه مطـرح گردیـده اسـت   
مورد ایـراد  ، گرددمی دیده بزهت در رسیدگی و احقاق حقوق از شاکی و انگاري طرف مقابل و صعوب نادیده
به رغم تحـوالت نـوین    ـ  به بیان دیگر گفتمان حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفري. شودواقع می

 دیـده  بـزه گرایی و انتظارات موجود در این زمینه متأسفانه دیده بزهمدارانه و دیده بزهصورت گرفته در حوزه 
تـوان آن را بـه   هـاي آن مـی  گیـري سمت و سو و جهت، بلکه مستنبط از روح کلی قوانین، مداري نیست

ظهـور هـر   این پدیده نو. تقریرات درسی): 1390، وردي(اهللا. قلمداد کرد »متهم ساالري!!«نوعی گفتمان 
ولی در عمل ، رفتترویج و تعمیق آن به شمار می، چند در بادي امر گامی در جهت نیل به عدالت واقعی

باید توجه داشت که حقوق شهروندي صرفاً مختص و منصرف به متهم نبـوده و  . تبدیل چیز دیگري شد
نادیده انگاشتن حقوق متهم . گیردمیرا هم(به عنوان یکی از اعضاء و شهروندان) در بر  دیده بزهشاکی یا 

و متأسفانه این چیزي است که در تدوین  یدهد بزهانگیز است که حقوق آمیز و مفسده برهمان قدر مخاطره
به عنوان نمونه در بخـش دوم فصـل دوم در   . قانون آیین دادرسی کیفري مورد توجه واقع نگردیده است

چنانچه فردي خارج از وقت اداري به علت هر یک از عناوین مجرمانـه  : «مقرر داشته گذار قانون 47ماده 
ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعـالم شـود و قاضـی    باید حداکثر یک ، نظر قرار گرفتتحت

سـاختن  نظرگـاه و مجـري  مربوطه نیز مکلف به بررسی موضوع و در صورت نیاز حضور در محـل تحـت  
 .»اقدامات قانونی الزم است

: باشـد سري تکالیف براي ضابطین و مقامات قضایی وضع نموده که بدین شرح مـی نیز یک 49 ماده
، اعالن مراتب به دادسراي محل، نظر قرارگرفتن متهمعلت تحت، نشانی، شغلی، سجلیثبت مشخصات «

بر اسـاس قـانون راجـع بـه      ـ  آن همـ   درج مشخصات مزبور توسط دادستان در دفتر مخصوص و رایانه
دادرسی الکترونیکی در زمانی کمتر از یک ساعت که بدون شک اقدامات یاد شده مستلزم حضور فیزیکی 
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البته موضوع به همین مقدار . باشدیا قاضی کشیک در خارج از وقت اداري در مرجع انتظامی می دادستان
نظر قرار گرفتـه در پایـان هـر روز بـه     ختم نشده و بالفاصله باید فهرست کاملی از اسامی متهمان تحت

رت در دفتـر  رئیس کل دادگستري استان مربوط اعالم و مشارالیه نیز مکلف به ثبت مراتب به همان صو
خاصه در ، گردد که در وضع و تدوین این مواد به ظرفیت نیروي انسانی محاکممالحظه می. باشدخود می
مضـافاً  . توجه نشـده اسـت  ، شودها که بعضاً با حضور یک عضو (دادستان) اداره میها و بخششهرستان

و نه  ـرئیس کل دادگستري استان  آن هم به طور روزانه توسط ، نظررصد و پایش آمار افراد تحت که این
 هاي محوله قـانونی خـود و درگیـر سـاختن    ازانجام وظایف و مأموریتها  آن باعث بازماندن ـ  شهرستان!

  1در حالی که شأن رئیس کل دادگستري چیز دیگري است!. گرددمهم میبا امور غیرها  آن
و مقامات قضایی گذاشـته و آن لـزوم   وظیفه دیگري را بر گردن ضابطین  گذار قانونها  عالوه بر این

) و 49نظـر بـوده (قسـمت اخیـر مـاده      خواهر و برادر افراد تحـت ، فرزندان، همسر، پاسخگویی به والدین
 باشـند ضابطین نیز مکلف به تهیه و تأمین وسایل ارتباطی الزم از قبیل تلفن یـا هـر وسـیله دیگـر مـی     

بینی و حتی تفهیم حق دعوت از پزشک بـراي معاینـه   شپی، )50تفهیم حقِ داشتنِ وکیل(ماده ، )50(ماده
، نظـر ) یا الزام ضابطین به ثبت اظهارات شـخص تحـت  51متهم و ضبط گواهی مربوطه در پرونده (ماده 

ذکـر  ، درج مدت بازجویی و مدت استراحت بین دو بازجویی، تاریخ و ساعت آغاز آن، نظر بودنعلت تحت
اگرچـه در  ...  این قـانون و  53عرفی شده به شرح مندرج در ماده تاریخ و ساعتی که شخص نزد قاضی م

ي متعـددي  ها ، چالشاما در عمل، آینددقیق و جالب به نظر می، ي اقداماتی زیباگذار قانونظاهر و لسان 
نظر بودن متهم را اصل و اهمیت تحت گذار قانونگویا . نمایندرا براي مقامات قضایی و انتظامی ایجاد می

مواضعه با شهود و دیگر متهمان بـوده  ، اجتناب از تبانی، دسترسی به متهم، آوري ادله وقوع جرمکه جمع
فرعی ، ايرا به فراموشی سپرده و با مشغول ساختن فکر و ذهن و ضمیر مقامات قضایی به مسائل حاشیه

 اهمیت درصدد محو صورت مسئله است!و کم
لف شوند و مجبور شوند که به صورت مکتوب لیستی ضابطین به تفهیم کلیه حقوق متهم مک که این

بلکه توالی فاسدهاي متعددي هم بـه  ، نه تنها تکلیفی ماالیطاق است، را در اختیار وي قرار دهندها  آن از
کند تا چه رسـد بـه   در حالت عادي و وضعیت کنونی هیچ متهمی اقرار به خطاکاري خود نمی. دنبال دارد

و شرایطی را فراهم نماید که از سکوت وي نیز رسماً حمایت نموده و بلکـه در   موقعیت گذار قانون که این
 2.برخی از جرایم نیز او را تشویق به عدم اقرار سازد

دقت و التفات او به ظرفیـت  نظر از عدماین قدر اصرار و پافشاري مقنن در رعایت حقوق متهم صرف
هـاي  توجه به شرح وظایف و مسـئولیت عدم، مذکورهاي سازمانی مراجع چارت، و پتانسیل مرجع انتظامی

ده و عده دستگذار  قانونحجم بسیار گسترده این تکالیف و عدم اشرافیت ، تفویضی اندرکاران عدالت به ع
، کاردان، شک منوط است به دارا بودن پلیسی توانمند مجهزدادسرا و دادگاه (که بی، کیفري اعم از پلیس

موجـب ایجـاد اخـتالل در نظـام     ، باشـد) متخصص و به میزان کفایت و وفـور مـی   ،آموختهدانش، کاربلد
                                                           

  گردید.  شاید بهتربود این امر به دادستان کل شهرستان مرکز استان تفویض و محول می  .1
عفـت را ممنـوع اعـالم    انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی 102که ماده  نظر از اینصرف  .2

این ماده نیز در مورد جرم زنـا و لـواط و سـایر     1داند، در تبصره نموده و پرسش از هیچ فردي در این خصوص را مجاز نمی
چه شاکی خصوصی نداشته باشد و متهم بدواَ قصد اقـرار داشـته باشـد، قاضـی وي را     عفت اعالم شده که چنانجرایم منافی

  کند. توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می
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کفایتی در مستنطقین و اجبار ها و یأس و ناامیدي و احساس سرخوردگی و بیها و روند بازجوییرسیدگی
 شده که این امر به نوبـه ...  کارکنان قضایی به کار در خارج از اوقات رسمی و اداري در مراجع انتظامی و

 . خود فرسایش و استهالك روحیه خدمتی و انگیزه کاري ایشان را در پی خواهد داشت
بـه جهـت    ـنظـر یـا خـودداري از دسـتگیري متهمـان       کردن مـتهم تحـت  البته ناگفته نماند که رها

اهمیتـی بـه نتیجـه و فرجـام تحقیقـات و      بی ـ  گزینی از تکالیف و پیامدهاي نقض تکالیف قانونی دوري
خاطر و شک به فراغتتري است که بیتر و راحتو جزع و فزع وي هم طریق سهل دیده بزهري گینادیده
سـازي عـدالت و انصـاف از    اگرچه به زیر پـا گذاشـتن وجـدان و قربـانی    ، طلبی منتهی خواهد شدعافیت
 بهاترین ملزومات آن به شمار آید! کم

دفاع و ناگزیر پدیده این قربانی بی ـ دیده زهبسهم و بهره  شاید بتوان ادعا کرد که با این وصف! گویا
 . از تحوالت حقوق کیفري همین است که صرفاً یادي و نامی از او در قانون برده شود ـشوم مجرمانه 

شده در حقـوق کیفـري   فراموش چنین رقم خورده که همچنان به عنوان رکناین دیده بزهگویا تقدیر 
بـا وضـع و تنقـیح    ، جوي آالم العالج او باشـد رفت چارهانتظار میباقی بماند و آیین دادرسی کیفري که 

در ایـن   کـه  اینچه ، اي سخت و برنده در دست متهم شودمنصفانه تبدیل به حربهجانبه و غیرقوانین یک
مند و متهم نیز واقف به حقوق دفاعی خود گردیده و از ها بسیار دشوار و ضابطهقانون از یک سو بازجویی

اي دان و حرفه(پلیس قضایی به عنوان ضابط قانون 1باشدآمد نمیپلیس هم پلیس فنی و کار سوي دیگر
تشـکیل صـحیح   اعتراف متهم و عدم) بنابراین خروجی و ماحصل این کار عدم.نیز تشکیل نگردیده است

ته ما به دوران خواسگردد و این امر باعث رجعت نااز رهگذر این فرایند می دیده بزهپرونده و تضییع حقوق 
 . دادگستري خصوصی خواهد شد

بعیـد  ، و مآالً ترضیه خاطر وي منتهی نگردید دیده بزهاگر رسیدگی قضایی به احقاق حق ، قدر مسلم
نیست که این فرد خود در مقام استیفاي حقوق تضییع شده خویش از طریـق اجـراي شخصـی مجـازات     

چرا که بـراي کسـانی کـه مختصـري در     ؛ باشدنظمی میقانونی و بیبی، آید که نتیجه آن هرج و مرج بر
، به خوبی واضح و مبرهن خواهد بود که طبیعت امر احقـاق حقـوق عامـه   ، اندهاي کیفري کار کردهحوزه

گفتمـان و دیـالوگ بـین مسـتنطق و     . عدالتی و خشونت استبی، مبارزه با فساد و مظاهر ظلم و تعددي
ادبیـات محـاوره و بـه تبـع آن     ، لحـن کـالم  . طلبانـه اسـت  قیقـت سـتیز و ح متهم نیز یک گفتمان ظلـم 

 و انتظـارات  گـذار  قانونبا گفتمان  کارهاي آن نیز از پیچیدگی و حساسیت خاصی برخوردار است که و ساز
 . باشدوي (که در لواي حقوق دفاعی متهم مطرح گردیده) کامالً متفاوت می

سازي مـتهم  میز به نظر برسد و ایراد شود که موضوع آگاهآاندکی مبالغه، شاید این قدر گفتار انتقادي
نیز تسري یافته  دیده بزهسویه است که در جاي خود نسبت به جانبه و دونسبت به حقوق خویش امري دو

این مطلب اگرچه سـخنی گـزاف   . از این حیث جانب مساوات و عدالت را رعایت نموده است گذار قانونو 
در تقابـل بـا گسـتره     دیده بزهبینی شده براي ین است که این مقدار حقوق پیشلیکن واقعیت ا، باشدنمی

فهبه گونه، حقوق مقرر شده براي متهم بسیار کم و ناچیز است ي ترازو را به سمت وسوي متهم اي که کّ
هـا نیـز قابـل برابـري     مضافاً که حقوق موضوعه طرفین از جهت خروجی وآثار و پیامـد ، سازدسنگین می

 . باشد نمی
                                                           

  اخیراً مجلس طرح پلیس قضایی را بنا به دالیل نامعلومی رد نمود.   .1
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شکال نقض آشکار حقوق بـزه  بینـی زوایـد وتشـریفات دسـت و پـاگیر و      دیـده پـیش   از دیگر اَ
ضروري در قالب تأسیسات و نهادهاي نوین حقوق کیفري در فرایند دادرسی اسـت. عـالوه بـر     غیر

موضوعاتی نظیر آنچه که بیشتر در این نوشته مورد اشاره واقع گردید، مسائلی از قبیل حق اعتراض 
به اوراق پرونده (حق دسترسی به اوراق قضایی) اعتراض به آن و اعطاي مهلت دو ماهه براي جلب 

گري البین و میانجیعلیه به منظور جبران ضرر و زیان وارده و اصالح ذات و تحصیل رضایت مجنی
ه در ) و تمدید آن براي چند نوبت دیگر، اگرچ82(ماده  8و  7، 6در جرایم تعزیري موضوع درجات 

دیده و در راستاي حقوق بنیادین او است، امـا در کـل، باعـث تطویـل جریـان       بادي امر به نام بزه
گردد. طوالنی شدن و اطاله جریان رسیدگی نیز آفات زیادي دارد که  شدن آن میرسیدگی و طوالنی
ی و روانی ناشی شدنِ شهود واقعه، تسکین التهابات و غلیانات روحالذهن توان به بعیداز جمله آن می

دیده و جامعه محلی اشاره کرد. اگرچه نفس پذیرش چنین تأسیسـاتی در   از ارتکاب جرم بر فرد بزه
کـردن  کنار نهادهاي مطلوب و مناسب دیگر نظیر تعلیق تعقیب (نظام فرانسـوي) و نهـاد بایگـانی   

اساسی تحقق این نهاد  دیده را به عنوان یکی از ارکان و شرایط که رضایت بزه پرونده عالوه بر این
مورد شناسایی قرار داده و از این حیث گامی بلند و استوار در جهت تحقق اهداف نهضـت عـدالت   

خواسـته یـا    ـهـا و ارفاقـات قـانونی     ترمیمی برداشته و بزهکار را براي استفاده از چنـین معافیـت  
هاي اي از پروندهبل مالحظهدهد، معذلک با حذف حجم قادیده قرار می در تقابل با بزه ـ  ناخواسته

ها از طریق ایجاد فراغت قضایی حاصله گردیده محاکم باعث تسریع در امر رسیدگی به دیگر پرونده
انگیز قانون آیین  توان به عنوان وجوه ممتاز و تحسین براست و به جرأت از این قسم تمهیدات می

 دادرسی کیفري یاد کرد. 
به مطالبه حقوق ادعایی در  دیده بزهست ضرر و زیان وارده و تشویق در خاتمه باید به موضوع دادخوا

قالب طرح و تعقیب یک دعوي حقوقی در بطن و متن دعوي کیفـري بـه عنـوان یکـی از رویکردهـاي      
 . شکنانه مقنن اشاره کرد ساختار

ده کارهایی براي نیل به این مطلب امري نکوهیده و پسندیوبینی سازاصل قاعده جبران و پیش
طئـی بـوده و            است، لیکن اشکال وارده بـه ایـن مقولـه اینجاسـت کـه رسـیدگی حقـوقی امـري ب

هاي کیفري امري سریع است. رعایت تشریفات مورد نیاز براي اقامه دعوي حقوقی از قبیل  رسیدگی
تقدیم دادخواست، تبادل لوایح، تعیین اوقات رسیدگی، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضـمایم بـه   

قابل، انجام استعالمات و تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق محلی، معاینه محلی و امثال آن، طرف م
نماید و همین امر باعث پیچیـدگی پرونـده،   فرایند رسیدگی را درگیر تشریفات دادرسی حقوقی می

که  گردد. مضافاً به اینها میشدن مسیر احقاق حق و کاهش سرعت و انسجام در رسیدگیطوالنی
و ضمیر قانونی کیفري با مسائل حقـوقی بیگانـه و غریبـه اسـت. ایـن امـر خـالف اصـل          ذهن

در مواجهه بـا موضـوع حقـوقی     ـ  نوعاً ـآید. قاضی کیفري  شدن محاکم به حساب می تخصصی
کنـد،  دیده نمـی  گردد و این امر نه تنها کمکی به بزهدچار رخوت و سستی مانایی و ایستایی می

دیـدگی   دیده و ایجـاد بـزه   مر، فرایند کیفري طوالنی شده و باعث تضرر بزهبلکه از رهگذر این ا
جدید یا مضاعف خواهد شد. همچنان که در بحث ترمیم خسارت از رهگذر عدالت ترمیمی سخن 

رسمی و در قالب قضازدایی توسط به میان آمد، در عدالت ترمیمی، جبران خسارت از طریق غیر
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گذار ایرانی بدون توجه به مبانی این  پذیرد و متأسفانه قانونمی نهادهاي مدنی و اجتماعی صورت
ها و اصول مربوطه، جبران خسارت را در قالب مقـررات کیفـري و در بطـن و مـتن     حوزه، شیوه

شـکنانه اسـت کـه در عمـل     بینی نموده که اقدامی ساختارشـکنانه و سـنت  دعواي کیفري پیش
دیده  لت کیفري خواهد ساخت و ابتدا متضرر آن نیز بزهگیر دستگاه عدامشکالت زیادي را گریبان

 خواهد بود!
  

  گیري نتیجه
گذار  هاي روز علوم جنایی دارد. اگرچه قانونتحوالت صورت گرفته در حقوق کیفري ریشه در پیشرفت

بهره نبوده و تحت تأثیر این اتفاقات اقدام بـه اصـالح و بازنویسـی    هاي جهانی بیایرانی هم از رخداد
مدار این اصـالحات بزهکـار و   و دایر» پاشنه آشیل«انون مجازات اسالمی نموده، ولیکن به اصطالح ق

زدایی، کیفر زدایی، قضازدایی و کاهش گذار حبس حقوق دفاعی اوست، زیرا سیاست کلی اتخاذي قانون
یده باشند، در د که معطوف به حوزه فعالت بزه ها بیش از آنجمعیت کیفري زندانیان بوده و این سرفصل
اند. هر چند که بعضاً در خالل این تأسیسات حضور ریزي شدهجهت حمایت از بزهکار طراحی و برنامه

باشد، اما در این قسمت نیزگفتمان غالـب،  دیده نیز قابل درك و مشاهده می ي بزهگونهپارنگ و ردکم
: تقریـرات درسـی) و ایـن امـر از     1390دیده ساالري است. (اهللا وردي،  دیده مداري و بزه گفتمان بزه

اي از تأسیسات برآیند و خروجی مقررات موضوعه این قانون قابل استنباط است. با این حال وجود پاره
دیـده   نگاهی هم به بـزه گذار نیم دهد که قانونبسیار مترقی و مناسب در خالل این مقررات نشان می

  داشته است. 
نویسی از رهگذر اصالح مقـررات قـانون مجـازات    در حوزه قانون به رغم اتفاقات خوب و مبارکی که

اسالمی و آیین دادرسی کیفري صورت گرفته و تحوالت شگرفی را در این حوزه رقم زده است، باید ادعا 
هاي موجـود  نویسی چندان که باید خالءکرد که متأسفانه در تحوالت نوین صورت گرفته در حوزه قانون

هـاي نـوین حقـوق    دیده همچنان در مقررات جدید نیز مغفول مانده است، زیـرا نهـاد   طرف نشده و بزهبر
نگاهی نظر از نیمکیفري از قبیل تعویق صدور حکم، تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط و غیره ـ صرف

دیـده باشـند، عمـدتاً در راسـتاي      کـه در جهـت حمایـت از بـزه     بـیش از آن  ـ  دیده دارند که نسبت به بزه
اند که در واقع در جهت حمایـت از بزهکـار یـا مـتهم     زدایی تنظیم گردیدهزدایی و قضا هاي کیفر استسی

  اند. تنظیم شده
که در بسیاري از مقررات  پوشی کرد. با توجه به اینتوان چشمبا این وجود از بیان واقعیت نیز نمی

مـال تأسیسـات ارفـاقی و    و قـانون آیـین دادرسـی کیفـري اع     1392قانون مجازات اسالمی مصـوب  
رویکردهاي تخفیفی نسبت به کیفر مرتکب، منوط به جلب رضایت شاکی خصوصی یا جبران ضـرر و  

رسد که دیده اعالم گردیده است، به نظر می زیان وارده یا حداقل برقراري ترتیبات جبران نسبت به بزه
دیده را نیز  گذار خواسته است بزه ندیده بوده و قانو این امر گام بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق بزه

وارد فرایند تعیین کیفر نماید و سرنوشت تعیین کیفر بزهکار را با حضـور و مداخلـه او در ایـن فراینـد     
 واگذارد. 

  



  
 

 

27 

  منابع و مأخذ
شناسـانه بـاب   دیـده  دیده در قانون مجـازات اسـالمی: نقـد بـزه     جایگاه بزه«رایجیان اصلی، مهرداد،  .1

، بهـار و  13هاي حقوقی (علمی ـ ترویجـی)، شـماره     مجله پژوهش)» 166ـ2تا  111ـ1کلیات(مواد 
  . 1387تابستان 

  . 1390شناسی حمایتی، تهران، دادگستر، دیده رایجیان اصلی، مهرداد، بزه .2
شناسـی و علـوم جنـایی، تهـران، مؤسسـه      دیده شناسی، تحوالت بزهدیده رایجیان اصلی، مهرداد، بزه .3

  . 1390حقوقی، نشر دانش، هاي  مطالعات و پژوهش
انگاري سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقـوق بشـر و حقـوق    رایجیان اصلی، مهرداد، جرم .4

شناسی، دانشکده حقـوق دانشـگاه   کیفري، رساله براي دریافت درجه دکتري در حقوق کیفري و جرم
  . 1385شهید بهشتی، اسفند 

جنـایی، دانشـگاه علـوم و    شناسـی رات کالسی درس جامعـه ، تقری»شناسی جنایی جامعه«رحمانیان،  .5
  . 1390شناسی،  تحقیقات مرکزي، مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم

دیـده در فراینـد کیفـري،     رویکرد تطبیقی به نقـش و جایگـاه بـزه   «زینالی، امیر حسین [و دیگران]،  .6
  . 92هار و تابستان، ب5هاي حقوقی کیفري، دانشگاه علوم رضوي، شماره  آموزه

کمک حافظه حقوق جزاي عمومی مطابق با قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     «زاده، شادي، عظیم .7
  . 1392، تهران، انتشارات دوراندیشان، »1392

  . 1390جنایی، دانشگاه علوم و تحقیقات استان مرکزي، شناسیوردي، ، تقریرات درس جامعهاهللا .8
، »شناسـی  مجازات اسالمی در پرتو تعامل حقوق کیفري با جـرم  قانون«نوقربانی، حسین و دیگران،  .9

  . 1389، مهر و آبان 46پیام آموزش، سال هشتم، شماره 
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  )1392با موضوع اصالح قانون آیین دادرسی کیفري (
  

  n محمدجواد رهسپار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشاره
قضاییه براي طرح اصـالح    م حقوقی قوهخوانید پیشنهاداتی است که پیرو فراخوان معاونت محتر آنچه می

نوشته و ارسال شده است. قانونی که یک بار پیش از اجرا در خردادماه  1392قانون آیین دادرسی کیفري 
ها  که اندیشه اصالح شده! و اکنون باز نیازمند اصالح است. در ارائه این پیشنهادات با اعتقاد به این 1394

اسـت کـه    گذار هسـتند، پیشـنهاداتی بیـان شـده     گذاري تأثیر بر روند قانون ـ همواره ـ ولو با تأخیر بسیار 
: مقدمه جلد چهارم آیین دادرسی  رجوع کنید به کم است. (ها در این مقطع زمانی بسیار احتمال توجه به آن
ل ) بـراي مثـا   هـا  علیـه بـا عنـوان اندیشـه     اله یاد شادروان دکتر محمود آخوندي رحمت کیفري نوشته زنده

هاي دانشگاهی که در دهـه شصـت و هفتـاد پیرامـون      ها و رساله تواند تأثیر مقاالت، کتابکس نمی هیچ
گذاري در دهه هشتاد و نود انکار کند.  است را بر روند قانون تجدیدنظرخواهی و شکایت از آرا نوشته شده 

قانون آیین  5و ماده   1373هاى عمومى و انقالب مصوب سال  قانون تشکیل دادگاه 7کافیست متن ماده 
قانون آیین دادرسـی   232و ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال  دادرسی دادگاه

قانون آیین دادرسـی   427را با متن ماده 1378هاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب سال  دادگاه
  مقایسه کنید! 1392کیفري مصوب 

  
                                                           

n .قاضی دادگستري، کارشناس ارشد حقوق 
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  بسمه تعالی
  حقوقی قوه قضاییه معاونت محترم

) مـواردي را بـه اختصـار عـرض     1392پیرامون اعالم نظرات اصالحی در خصوص قانون آیین دادرسی کیفري(
کنم که بیشتر به مباحث مبنایی و پایه اشاره دارد تا مشکالت اجرایی قانون و پرداختن به مشـکالت اجرایـی   می

  نباید مانع از طرح مباحث مبنایی قانون مذکور شود: 
امکـان اجـراي آن تـاکنون اسـت!     باید حذف شود. شاید بهترین دلیل براي حذف آن، عـدم  48تبصره ماده  .1

مرجح و داراي تـالی فاسـد اسـت. بـه     تفکیک بین وکال و تأیید برخی توسط ریاست قوه قضاییه ترجیح بال
  شود. عالوه فلسفه حضور وکیل بدون تردید شامل جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی نیز می

بازگردد! مقایسه سـاده بـین مـتن     24/3/1394گذاري به وضع پیش از اصالح قانون باید جهت اثر 66ماده  .2
  مؤید این موضوع است.   24/3/94اولیه و متن اصالح شده 

اجراي سلب حق همـراه داشـتن وکیـل بایـد بطـالن تحقیقـات و       باید اصالح شود. ضمانت 190ماده 1تبصره  .3
توانـد تخلـف انتظـامی بـه      اجراي عدم تفهیم این حق مـی ورت توأمان باشد، ولی ضمانتتخلف انتظامی به ص

  تنهایی باشد.  
است. به این شرح که باید براي تفکیک مقـام تعقیـب    92از جمله موارد الزم و ضروري براي اصالح، ماده  .4

ي بـازپرس   ی بـر عهـده  (دادستان) از مقام تحقیق (بازپرس)، تحقیقات مقدمات تمامی جرایم به معناي واقع
ي بازپرس است، ولی دادستان نیـز   تحقیقات مقدماتی تمام جرایم به عهده«باشد. در حال حاضر این جمله 

، به نوعی تخصیص اکثر و »داراي همان اختیارات و وظایف بازپرس است. 302در غیر جرایم موضوع ماده 
  است! 302بیشتر از جرایم ماده  302اده دانند که دایره شمول جرایم غیر مقبیح است! چه همگان می

پذیرد که مکلف بـه تبعیـت از دادسـتان اسـت! بـه      که تحقیقات مقدماتی توسط دادیار صورت می نتیجه آن  
بیت و روح قانون جدید اسـت، بایـد دادیـاري تحقیـق و اجـراي احکـام از       منظور حفظ حقوق متهم که شاه

و به ترتیب بازپرس و قاضی اجراي احکام (آنچنان کـه در  سازمان قضایی کشور و تشکیالت دادسرا حذف 
دار تحقیقات مقدماتی و اجراي احکام شوند. به عالوه باید تـا حـداکثر   فصل اجراي احکام قانون آمده) عهده

ممکن دخالت دادستان در روند تحقیقات و کار بازپرس تقلیل یابـد. بـازپرس بایـد در جریـان تحقیقـات و      
ین تا حداکثر ممکن مستقل از دادستان باشد و دادستان به طور کلی از انجـام تحقیقـات   هاي تأم صدور قرار

مقدماتی ممنوع شود. مقاالت و کتب متعددي پیرامون این موضوع نوشته شده که از همه بهتر کتاب آیـین  
تنظـیم  چنـین   92شود متن مـاده  یاد دکتر محمود آخوندي است. بنابراین پیشنهاد میدادرسی کیفري زنده

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. از تاریخ اجراي این قانون دادیـاري تحقیـق از   «شود: 
  »شوند.ساختار تشکیالت دادسرا حذف و تمامی دادیاران به سمت بازپرسی منصوب می

ود نیز از جمله مواردي است که بایـد بـه صـورت اساسـی بـه آن پرداختـه شـود. ضـرورت وجـ          303ماده  .5
شود، بلکـه حـذف   ، احساس نمی هاي انقالب، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزي انقالب دادگاه
اي از  توان با حذف این دادگاه از تشکیالت قضایی، شـعب یـا شـعبه    تواند بررسی و پیشنهاد شود. می آن می

ایـن دادگـاه اختصـاص    دادگستري هر استانی را به صورت تخصصی براي رسیدگی به جرایم در صالحیت 
داد. در این صورت این شعب، شعب تخصصی خواهند بود؛ نه دادگاه اختصاصی. مطالعه جلد چهـارم کتـاب   

  گشاست.  آیین دادرسی کیفري دکتر محمود آخوندي در این زمینه راه
ه از تـاریخ اجـراي ایـن قـانون دادگـا     «اینگونه اصالح شود:  303شود متن ماده بنابراین پیشنهاد می  

شـود. دادسـراي عمـومی و انقـالب نیـز بـه دادسـراي        انقالب از تشکیالت قضایی کشور حذف می
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هاي عمومی رسیدگی  دهد. به تمامی جرایم در صالحیت این دادگاه، در دادگاه شهرستان تغییر نام می
  »شود.می

اصالحی قانون تشکیل  18قانون باید حذف شود یا حداقل اصالح گردد. مقایسه این ماده با ماده  477ماده  .6
تـر از  دهد که دایره آن بـه مراتـب بسـیار وسـیع     هاي عمومی و انقالب و سابقه قبل از آن، نشان می دادگاه

قوانین گذشته است. اعطاي اختیار نقض آراي قطعی تمامی مراجع قضایی به رئیس قـوه قضـاییه و نهـادن    
اشتن این نهاد عالی از وظایف اساسـی آن، آن  عالی کشور و بازد بار سنگین رسیدگی ماهوي به دوش دیوان
ها مقاله و کتاب نوشته شده اسـت. بـه راسـتی چـرا رئـیس قـوه        قدر محل اشکال است که پیرامون آن ده

قضاییه باید بتواند آراي قطعی مراجع قضایی را نقض کند؟ به عنوان مشـت نمونـه خـروار، مطالعـه بخـش      
کنـد.  ن دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (جلد دوم) کفایت مـی کتاب آیی» معمول شکایت از آراطرق غیر«
نامه در نقد این ماده و سـابقه آن نوشـته شـده و تـوالی فاسـد آن در مقایسـه بـا        ها کتاب، مقاله و پایان ده
از تـاریخ  «اصالحی این چنین باشد:  477شود متن ماده اي است که پیشنهاد می وجود این ماده به گونه عدم

عالی کشور و رؤساي کل دادگسـتري   قانون رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان اجراي این
شرع یا قانون بودن آراي قطعی محـاکم و مراجـع قضـایی را نخواهنـد داشـت.      ها، حق اعالم خالف استان

    طرق اعتراض به آرا، همان است که قانون آیین دادرسی مدنی و بخش چهارم این قانون آمده است.
قانون نیازمند اصالح فوري است. نبود بودجه کافی براي اجراي این ماده در مدت کوتاه تصـویب   560ماده  .7

هاي جاري در دادگستري کشـور   کنندگان متن این ماده از تعداد پروندهاین ماده هویداست. به راستی تدوین
ه را براي تخلف انتظـامی قضـات بـاز    اند؟ تصویب این ماده فقط را و بودجه اندك قوه قضاییه، اطالع داشته

  شوند!قابل اجرا مختلف شناخته میکرده است. قضاتی که به دلیل تصویب قانون غیر
هـاي مربـوط بـه دادرسـی، بـه      پرداخت هزینه«شود متن ماده این چنین اصالح شود:  بنابراین پیشنهاد می  

ي اوسـت.   ها به عهـده  ، پرداخت هزینهي شاکی است. هرگاه اقدامات مذکور به درخواست متهم باشد عهده
  »ها معاف هستند.در صورت اثبات اعسار شاکی یا متهم، حسب مورد، موقتاً از پرداخت هزینه

خواهی در قانون نیازمند بازنگري اساسی اسـت. بـراي جبـران نقـصِ     و به طور کلی فصل فرجام 426ماده  .8
تـوان آراي   ماده که البته بسیار بعید است ـ مـی   شدنِ حذف اینقانون ـ در صورت پذیرفته  477حذف ماده 

اصـالحی   1290قانون آیین دادرسـی کیفـري    431خواهی در امور کیفري را توسعه داد. به ماده فرجامقابل
  دقت فرمایید:   1/5/1337
  فرجام است:  هاي جزایی در موارد ذیل قابل احکام دادگاه: «1290قانون آیین دادرسی کیفري  431ماده   
  ها منقضی شده است،   هاي جنحه که مدت پژوهش آن ـ حکام دادگاه1  
  هاي جنحه که پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده،  ـ احکام دادگاه 2  
  ـ احکام دادگاه استان و احکام دیوان جنایی.  3  
ر هـاي تجدیـدنظر در امـو    که به جاي قطعی بودن احکـام دادگـاه   این ماده به زبان حقوقی کنونی یعنی این  

خـواهی   فرجـام  و دادگاه تجدیدنظر استان در امور کیفـري، قابـل   2و  1هاي کیفري  کیفري، تمامی آراي دادگاه
عالی کشور به عنوان مرجع عالی قضایی و بـدون ورود در ماهیـت بـه ایفـاي نقـش       باشد. در این صورت دیوان

 477فرجام اسـت و مـاده    کیفري یک قابلپردازد. اما اکنون به جاي این شیوه فقط آراي دادگاه نظارتی خود می
  .   عالی کشور گذاشته است قانون، بار سنگین رسیدگی ماهوي را به دوش دیوان

  
 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 
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  n غالمرضا طبیبی جبلی
  
  

  چکیده
. یا به درازا کشیدن تعریف شده است معنی دراز کردن به »اطاله«در فرهنگ فارسی معین

توان هر نوع عللی که باعث شود زمان رسیدگی پرونده از زمان معمول رسـیدگی  پس می
ي درکتاب ترمینولوژي حقـوق، دکتـر لنگـرودي اطالـه    خارج شود را اطاله دادرسی گفت. 

داند. ها در مراجع قضایی می دادرسی را به معناي طوالنی شدن جریان رسیدگی به پرونده
و در  سی و چهارم، سی وششم و سی و هفتم قانون اساسی همچنین در اصول سی و دوم،
اي در باب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده اسـت کـه   قوانین عادي نیز موارد عدیده

تواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیالت قضـایی اعـم از دادسـرا و    ها می عدم رعایت آن
دیرباز در دستگاه قضایی وجـود   اطاله دادرسی یکی از معضالتی است که ازدادگاه گردد. 

داده داشته و همواره مدیران، قضات، کارکنان دادگستري و ارباب رجوع را سخت آزار مـی 
هاي کلی قضایی (کاستن است تا جایی که مقام معظم رهبري در اجراي بند ششم سیاست

اشاره مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب) به این موضوع 
اند و همچنین رئیس قوه قضاییه به صـراحت اطالـه دادرسـی را یکـی از مهمتـرین      داشته

دانـد کـه   مسائل دستگاه قضا دانسته و منشأ تضییع حقوق و عدم رضایتمندي کسانی مـی 
هاي مهمی است که ي دادرسی یکی از بحث. اطالهکنددستگاه قضایی به آنان خدمت می

شود که خدمات قضایی، خوب تلقی نـشود و و هم سبب میهم منشأ تضییع حـقوق است 
  شود.همچنین منـشأ اعـمال غـرض می

  اطاله، دادرسی، دادگستري، سیاست، قضایی، رضایتمندي، شبه قضایی.  کلید واژگان:
  

  مقدمه
هـاي موجـود در جامعـه بـه طـور کلـی و ناآگـاهی        گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه و ناهنجاري

ه تشکیالت قضایی، از نحوه و اقدامات قضایی و پیچیدگی وگستردگی اقـدامات و عملیـات   مراجعین ب
دولتـی، باعـث   هاي اجرایی اعم ازدولتی و غیـر قضایی و وابستگی برخی از اقدامات قضایی به دستگاه

گردیده که جهت رسیدگی به یک پرونده قضایی، وقت قضات و کارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد 
. عمول مصروف آن شود که این طوالنی شدن زمان رسـیدگی بـه پرونـده را اطالـه دادرسـی گوینـد      م

                                                           
n .دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق عمومی 
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داند که اي از علم حقوق میدرکتاب ترمینولوژي حقوق، دکتر لنگرودي دادرسی را به معناي اعم، رشته
بـه آن   باشد که در فقهها می هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصمیمات دادگاه

القضاء گویند و به معناي خاص، مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیـدا کـردن یـک راه حـل      علم
ها در مراجع ي دادرسی به معناي طوالنی شدن جریان رسیدگی به پروندهرود و اطالهقضایی به کار می

  قضایی است. 
آن نظـام اسـت، اگـر قـوه     هاي داوري درباره هر نظام سیاسی قوه قضاییه همچنین یکی از شاخص

قضاییه یک نظام بر پایه عدالت، به تسریع در فصل خصومت عمل کند، پس آن نظـام سیاسـی عادالنـه    
است و اگر نه، باید تجدیدنظري در قوه قضاییه آن سیستم کرد. بنابراین قوه قضاییه عمود خیمه هر نظام 

دالت بستگی دارد. بر همین مبنـا اهمیـت   سیاسی است و پایداري این عمود خیمه و برافراشتگی آن به ع
توان بدین جهت دانست که سالمت هر جامعه و نظـامی در گـروي سـالمت دسـتگاه      این دستگاه را می

خصوصیت این دستگاه آن است که اگر فعالیـت در آن بـه   «قضایی است. به فرموده مقام معظم رهبري 
کند، امـا اگـر ایـن    هاي کشور نیز سرایت میهشکل سالم و خوب انجام گیرد، این جریان در سایر دستگا

کنـد،  هاي رشد فساد را در خود این دسـتگاه فـراهم مـی   که زمینه دستگاه خوب عمل نکرد، عالوه بر آن
این موضوع از آن » هاي دیگر و در سطح جامعه فراگیر شود.شود این پدیده ناهنجار در دستگاهموجب می

رضایتی عمـومی، کـاهش اعتمـاد بـه     ییع حقوق عمومی باعث ناجهت حایز اهمیت است که به خاطر تض
ها در مراجع قضایی، کاهش اقتـدار  دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور، تراکم پرونده

تر از همه، به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمـل مجرمانـه موجـب کـاهش اثـر بـاز       قوه قضاییه و مهم
  شود. دارندگی مجازات می

مـثأل  . ر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده اسـت د
مگر به حکـم و ترتیبـی   ؛ توان دستگیرکردکس را نمیهیچ«: دراصل سی و دوم قانون اساسی آمده است

به متهم ابالغ موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بال فاصله کتباً ، درصورت بازداشت. کندکه قانون معین می
و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال 

یـا  » .شـود متخلف از این اصول طبق قانون مجازات مـی . در اسرع وقت فراهم گردد، و مقدمات محاکمه
توانـد بـه منظـور    یدادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کـس مـ  «: اصل سی و چهارم قانون اساسی

را در دسـترس   هـا  دادگـاه گونه  همه افراد ملت حق دارند این. ي صالح رجوع نمایدها دادگاهدادخواهی به 
» .منع کرد، توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را داردکس را نمیداشته باشند و هیچ

ه مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه حکم ب«: دارداصل سی و ششم قانون اساسی نیز بیان می
کـس از  اصل برائت است و هـیچ «: کندو اصل سی و هفتم که اشاره می» .صالح و به موجب قانون باشد
  » .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد که اینمگر ، شودنظر قانون مجرم شناخته نمی

تشریفات دادرسی ذکـر گردیـده اسـت کـه عـدم       اي در باب رعایتدر قوانین عادي نیز موارد عدیده
بـه طـور   . تواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیالت قضایی اعم از دادسرا و دادگاه گرددمیها  آن رعایت

وقت قضات وکارمندان ، مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی، خالصه غرض از اطاله
که بعضاًً این طوالنی شدن روش رسیدگی بـه  ، گرددوف آن میدادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصر

  : به عوامل ذیل اشاره کرد توانبه طور کلی میباشد که ها معلول عواملی میپرونده
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  قانون اطاله دادرسی ناشی از .1
به وضع قوانین براي تأمین آسایش و برقراري نظم عمومی و اجراي عدالت است. به همین دلیل قوانین بایستی 

تـر و اقتصـادي   اي وضع شوند که در عین حفظ نظم وآرامش، عادالنه بوده و ملت را به سوي تمدنی عالیگونه
تر رهنمون سازد. تجربه نشان داده است، قوانین و مقرراتی کـه بـا دقـت کامـل و طـی کلیـه       پویاتر و مستحکم

انـد، در اجـرا نیـز مشـکلی     ظیم شدهمراحل کارشناسی توسط افراد فاضل، دانشمند و متخصص در علم حقوق تن
دولتـی و بـدون جلـب نظـر     نداشته و ندارند، اما قوانینی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر

ها در کشور ما بسیار زیـاد اسـت ـ،     شود ـ که متأسفانه کثرت آن نظران علم حقوق تهیه میکارشناسان و صاحب
گیري و نهایتاً اطاله ر شده که این امر باعث ایجاد سر درگمی قضات در تصمیماثبعد از گذشت زمانی باطل و بی

  دادرسی خواهد شد. 
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بعضی از قوانین بـه خصـوص قـوانین آیـین دادرسـی مـدنی و       

ـ    اگزیر از کیفري در خصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به مواردي اشاره داشته است کـه قضـات ن
و ... قـانون آیـین دادرسـی مـدنی در      97، 96، 73، 64توان بـه مـواد   اجراي آن هستند. به عنوان نمونه می

به صراحت دادگـاه   177خصوص تعیین وقت رسیدگی اشاره نمود. حتی در قانون آیین دادرسی کیفري، ماده 
  را مکلف به تشکیل جلسه رسمی و اعالم به اصحاب دعوي نموده است. 

خواهی به طورکلی وظیفه خطیر تظلم، قانون اساسی 156استناد اصل  به ر جمهوري اسالمی ایراند
اي طراحـی گـردد کـه همـه     مدیریت قضایی به گونه پس بایستی. یه نهاده شده استیبه عهده قوه قضا

  . هاي قضایی برخوردار باشندسرعت و دقت در رسیدگی، محاکم قضایی از سه اصل سهولت دسترسی
  
  اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیالتی قوه قضاییه .2
یکی از عواملی که مدیران سازمان قضا بایستی بدان توجه نموده و نسـبت   کاهش زمان دادرسی:  .1ـ2

مدیران بایستی بداننـد چـه اهـدافی را    . باشدکاهش زمان دادرسی می، به اصالح آن اهتمام ورزند
هاي مگر با رهیافت، شوددادرسی را کاهش دهند و این امر محقق نمیدنبال کنند تا بتوانند زمان 
طرف کردن عواملی که در افزایش زمان دادرسی نقش داشته و ریزي و برعلمی شناسایی و برنامه

مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها . شوداي به نام اطاله دادرسی میباعث به وجود آمدن پدیده
توانـد بـه   بلکه مـی ، ترین مسئله روز مدیران قضایی قرارگیردترین و اولیتواند به عنوان اصلیمی

کاهش زمان دادرسی باعث ایجـاد  . عنوان ابزاري براي اثبات کارایی مدیران این سازمان نیز باشد
افزایش اعتماد به دستگاه قضایی و افـزایش عـدالت و امنیـت در سـطح     ، رضایتمندي ارباب رجوع

ت دادگستري به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی و جلوگیري از اطالـه  تشکیال. شودمی شورک
، بایست نسبت به فراهم آوردن شرایط و ساز و کارهاي مطلوب ماننـد بودجـه مکفـی   دادرسی می

متخصص در امر قضا و با ، افزاري) و کارکنان واقف(آموزش دیدهافزاري و نرمامکانات الزم (سخت
  . ) اقدام نماید... قواعد حقوقی وآشنایی کامل به قوانین و 

قضـایی و اداري در   کمبود نیروي انسانی کـاردان و کاربلـد  ، یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی  .2ـ2
تـراکم   شود که در شعب رسیدگی با باعث می این کمبود نیروي انسانی. هاست رسیدگی به پرونده

  . اي در اطاله دادرسی دارد خود نقش عمده، که این موضوع ها مواجه شده پرونده
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به علت فقدان یک روش و نظام واحد جهت چگونگی توزیع اوراق ابالغ : روش ابالغ اوراق قضایی  .2ـ3
گردد که اوراق در زمان شود و این امر باعث میبه شیوه سنتی انجام می هاابالغ، در سراسر کشور
هـر چنـد بخشـی از ایـن     . قـرار نگیـرد  اي صحیح و سریع در اختیار طرفین دعوي مقرر و به گونه

امـا  ، شـود هاي قضایی و به صورت الکترونیکی انجام مـی ها از طریق سامانه مدیریت پرونده ابالغ
  . گیرد که باعث اطاله دادرسی خواهد شدهاي سنتی صورت می ها با روش هنوز عمده شیوه ابالغ

تنـوع دسـتورات و تصـمیمات    ، گیرندمی تنوع موضوعاتی که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار  .2ـ4
استعالمات قضایی از مراجع اداري و پاسـخگویی بـه   ، در بسیاري از موارد. قضایی را به دنبال دارد

مـوقع آنان نقش مؤثري در نتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوي دارد و بـه همـان میـزان کـه     
، هاي دولتی با تأخیر واصـل گـردد  رگانپاسخ استعالمات مراجع قضایی از سوي ادارات اجرایی یا ا
هـا و  ارگـان ، هـا مثالً استعالم از اداره. رسیدگی محاکم قضایی با تأخیر و تطویل مواجه خواهد شد

، شـهرداري ، زمـین شـهري  ، منـابع طبیعـی  ، ثبت اسـناد و امـالك  ، ی نظیر ثبت احوالهای سازمان
شـود  ها باعث مـی اسخگویی توسط دستگاهکه این تأخیر در پ...  امور اراضی و، 12کمیسیون ماده 

  . که قضات نتوانند در موعد مقرر نسبت به رسیدگی وصدور رأي اقدام نمایند
  
 یهیسـازمانی قــوه قضااطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون .3
هـا و  رویه باعث به وجود آمدن محلهرشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت و سازهاي بی  .1ـ3

باشند ادي شده است که متأسفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه یا خیابان میهاي زیشهرك
شود. این مسئله باعث عدم شناخت گذاري میو اکثراً به وسیله مردم همان محله یا منطقه نام

هـا  مأمورین ابالغ نسبت به محیط مذکور و بالطبع عدم ابالغ صحیح اخطاریـه یـا احضـاریه   
 گردد.  می

ساالري و گزینش افرادي به عـنوان مداري، شایستههاي اجرایی به قانونقید دستگاهتعدم  .2ـ3
الیـه را نداشـته و   مدیـر اجــرایی که سـابـقه فعـالیـت اجـرایـی در حیطه کاري مرجـوع  ٌ
اي جز مراجعه به ندارند، برخالف قانون است و فردي که حقوقش تضییع شده، نهایتاً چاره

سـازمانی اسـت کـه در    ندارد. این مورد نیز یکی دیگر از عوامل برون دیوان عدالت اداري
ها در محاکم قضایی، ازجمله دیوان عدالت اطاله دادرسی نقش دارد و موجب تراکم پرونده

 باشد. اداري می
هاي دولتی و نیروهاي انتظامی که مسبب اطاله همچنین نباید از نقش بعضی ادارات و دستگاه  .3ـ3

 هاهاي ارسالی به وسیله کالنتريتوان به پروندهبه عنوان مثال می. غافل شد، شونددادرسی می
به نحوي که عدم توجیه . اشاره نمود که این امر باعث تراکم صوري در محاکم قضایی شده است

احتمال ، مأمور مربوطه در کالنتري توسط مقام مافوق باعث خواهد شد عالوه بر طرفین پرونده
 . ان و بستگان سببی و نسبی طرفین پرونده در راهروهاي دادگستري افزایش یابدحضور اطرافی

توان به عدم همکاري در انجام ابالغ واقعی از به عنوان نمونه می: نقش عملکرد اصحاب دعوي  .4ـ3
اعالم آدرس ، انکار و ادعاي جعل نسبت به اسناد ابرازي، طرح ایرادات واهی، سوي اصحاب دعوي

 . کردن دعاوي و عدم استفاده از وکیل اشاره نمودسازي و پیچیده صحنه، دادگاهاشتباه به 
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المکـان اعـالم   مجهـول ، مانند عدم رعایت موازین حقوقی: نقش عملکرد وکال و مشاوران حقوقی  .5ـ3
عدم اطالع به موقـع بـه موکـل    ، نامهتکذیب وکالت، کردن اصحاب دعوي با وجود داشتن نشانی

مبادرت به ادعاي جعل ، دخالت در اموري خارج از اختیارات وي، هاي دادرسی نهبراي پرداخت هزی
 . و تعیین جاعل که همگی موجب اطاله دادرسی خواهند بود

  
 گیري پیشنهادات و نتیجه

هاي یک نظام قضایی در تحقق عدالت به شـمار   ترین آسیب که بیان شد اطاله دادرسی از مهم طور همان
آثـار سـوء ناشـی از ایـن امـر متضـمن       . پیوندد به وقوع می، یل متعددي که بیان شدآید که بنا به دال می
اهمیـت ایـن   . جامعه و نیز اعتبار دستگاه قضایی است، مجرم، دیده اي بر حقوق زیان جانبه هاي همه زیان

  . هایی به منظور رهایی از این معضل واداشته است حل امر مسئوالن را به بررسی راه
ابالغـی از سـوي مقـام معظـم     ، هـاي قضـایی  ششم و نهم سیاست، هاي چهارمفتن بندبا درنظر گر  

راهکارهاي ذیـل جهـت جلـوگیري از اطالـه     ، رهبري و اهداف کالن برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی
امید است که با عزم و اراده ملی در سیستم قضایی کشور و حمایت مسـئولین  . گردددادرسی پیشنهاد می

یه این پیشنهادات به طور کامل اجرا شود و بتواند قسمتی از مشکالت سیستم قضایی که ناشی یقوه قضا
 : از اطاله دادرسی است را برطرف کند

، با وجود شصت نهاد شبه قضایی در کشـور ماننـد شـوراهاي حـل اخـتالف     ساماندهی نظام ارجاع:   .1
قانون آیـین دادرسـی    10مطابق ماده که ایننظر به  هاي اداري و صنفی رسیدگی به تخلفات وهیأت
رسـیدگی نخسـتین بـه    «ه مقرر داشـته  ک 1379ي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ها دادگاه
ه قانون مرجع کمگر در مواردي ، ي عمومی و انقالب استها دادگاهحسب مورد در صالحیت ، دعاوي

بـه مرجـع دیگـري اعـم از     م قـانون  کـ ه بـه ح کـ رسیدگی به امـوري  » رده باشدکدیگري را تعیین 
هـاي  میسـیون کدیوان عدالت اداري و مراجع شبه قضایی(از قبیل ، ویژه روحانیت، ي نظامیها دادگاه
از دایـره  ، شوراهاي حل اختالف یا نهادهاي داوري) واگذار شده، ارکهاي حل اختالف  هیأت، مالیاتی

ور یـا  کیت مراجـع مـذ  لـذا چنانچـه موضـوعی در صـالح    ، خـارج اسـت   هـا  دادگـاه شمول رسیدگی 
قانون نظام صـنفی   72ماده ، قانون شهرداري 100و 77میسیون موضوع مواد کهایی مانند  میسیونک

، ) باشد2یالت و اختیـارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه(کقانون تش 14) و ماده 1(1382مصوب 
حیت ذاتـی دادگسـتري   بایست به صالمی، قضات محترم قبل از هرگونه اقدام و رسیدگی به موضوع

امتنـاع و در صــورت    هـا  دادگاهی از مـوارد فـوق از ارجـاع به شعب کتوجه و در صورت مواجهه با ی
  . از رسیدگی امتناع نمایند، با صدور قرار عدم صالحیت، ارجاع به شعب

قـانون ثبـت    92د با در نظر گرفتن موااالجرا به واحد اجراي ثبت اسناد: ها و اسناد الزم ارجاع پرونده  .2
م کمی از محـا کبدون احتیاج ح، لیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقولکمدلول «: اسناد
ثبت  كلیه اسناد رسمی راجع به معامالت امالک«: این قانون 93و ماده » ... . االجرا است الزم، عدلیه

ور کـه  کقـانون مـذ   132برابـر مـاده   و نیز» .االجرا است م الزمکشده مستقالً و بدون مراجعه به محا
یه و آن هم توسط مـدیون تجـویز گردیـده    یپرداخت هزینه اجرایی پس از وصول طلب موضوع اجرا

هاي مالی در خصـوص مجـازات    ومیتکقانون نحوه اجراي مح 4است و با در نظر گرفتن مفاد ماده 
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نمایندکـه شـامل    قـل مـی  ه به قصد فرار از دین اموالشان را بـه نحـوي بـه دیگـران منت    کاشخاصی 
هـاي قضـایی    هـا و مجتمـع  ربط در دادگستري هاي ذي معاونت، شود یه ثبتی هم مییاران اجراکبده

االجرا یا  قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی الزم 93و  92 هاي مشمول مواد(ارجاع) قبل از ارجاع پرونده
شفــاف و بیـان    رسـانی  طـالع ای) بـه نحـوي بـا    کو قراردادهاي بـان  کمانند چ، م آنکاسناد در ح
جلوگیري از معامله بـه قصـد   ، یهیهاي مراجعه به اداره اجراي ثبت مانند فوریت در صدور اجرا ویژگی

سعی در متقـاعـد ، عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجرا، فرار از دین به لحاظ طوالنی نبودن رسیدگی
به واحدهاي موصوف ، ا در صورت تمایلردن دادخـواه به مراجعه به واحدهاي اجراي ثبت نمایند تک

ا به ت   . نندکلیف قانونی خود عمل کمراجعه والّ
شـرط داوري در قراردادهـا    کـه  ایـن نظر بـه  فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهاي داوري غیر دولتی:   .3

، االجـرا اسـت   براي طرفین الزم، قانون مدنی 10مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
ادعـاي وي قانونـاً   ، راساً به دادگستري مراجعه نماید، ی از طرفین برخالف شرط موصوفکنانچه یچ

اي لذا قضات دادگستري بایستی بر این نکته توجه داشته باشند که در دعـاوي . قابل استعمال نیست
انده (براي موارد حدوث اختالف) در آن گنج» شرط داوري«عقود و قرارداد است و ها  آن که موضوع
  . توسط شعب قابل رسیدگی نیست و موضوع بایستی به هیأت داوري ارجاع شود، شده باشد

حل و فصل نهـایی  ، دولتی مانند سرعت در رسیدگیبا توجه به محاسن تشکیل نهادهاي داوري غیر  
و ارزان بـودن رسـیدگی بـراي     هـا  ردن ورودي پروندهکم ، کپیشگیري از اختالفات بعدي، خصومت
ارشناسـان مجـرب در امـور    کها بتوانند با انتخاب رسد رؤساي دادگستريبه نظر می، عوياصحاب د

انجام  جهت، ارکیفیت کمیت و کمختلف به عنوان داوران پیشنهادي در هر حوزه قضایی و به تناسب 
ه طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوي از انحـاء از انجـام داوري   کاي امور داوري در دعاوي

  . وري نمایندبهره، نماید متناع میا
نظـارت  . ولی کارایی الزم را ندارنـد ، هاي نظارتی در کشور ما زیاد است واحدنظارت صحیح و دقیق:   .4

قطعاً منجر به رفـع مشـکل    مستمر و همراه با برخورد با متخلفین در سیستم قضایی، درست، صحیح
  . اطاله دادرسی خواهد شد

هاي محاکم  الف) قوانینی که موجب افزایش آمار و پروندهاند:  ب اطاله دادرسیحذف قوانینی که موج  .5
ج)حـذف قـوانین   . ب)حذف قوانینی که موجب کندي یا توقف جریان دادرسی اسـت . شود قضایی می

داراي ابهام و اجمال که باعث تفاسیر نادرست و سـیل فـراوان سـؤاالت بـه سـوي مراجـع قضـایی        
   . شود می

در ثبت و بایگانی و ارسال مراسالت استفاده از تکنولوژي باعث تسریع دادرسی تکنولوژي:  استفاده از  .6
   . شود می

افرادي که به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت ، انتخاب افراد با صالحیتصالحیت نیروي انسانی:   .7
گزینش نـه  . ی داردنقش اساسی در روند کار قضای، فکر کنند و به دنبال فساد و رشوه خواري نباشند

ولـی متأسـفانه در   ، بلکه بعد از آن هم باید به صورت نظارت وجود داشته باشـد ، تنها در مرحله ورود
   . شود تا به شم قضایی او مرحله گزینش بیشتر به تدین و اعتقاد قاضی توجه می

 . باال بردن سطح آگاهی از طریق آموزش نیروي انسانی و آموزش همگانی  .8
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  n دکتر غالمرضا طیرانیان
  
  

آیا قوانین اساسی کشورهاي آزاده جهان و آیا اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و 
ی که در دادرسی کیفـري مداخلـه و حضـور    پذیرند شخصمنطق حقوق و عقل سلیم و بدیهی بشري می

در رسیدگی به دعوي دیگران تصمیمی اتخاذ یا ، نداشته و اتهامی علیه او مطرح نبوده تا از خود دفاع کند
در نهایت رأیی صادر گردد که به زیان او باشد و باب ورود و اعتراض نیز بـر روي او بسـته باشـد؟ واقعـاً     

دادخواهی حق مسلم هر فرد اسـت و هـرکس   «: داردساسی اشعار میقانون ا 34توان پذیرفت؟ اصل می
 ها دادگاهگونه  همه افراد ملت حق دارند این. ي صالح رجوع نمایدها دادگاهتواند به منظور دادخواهی به می

توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعـه بـه آن را   کس را نمیرا در دسترس داشته باشند و هیچ
  ».ع کردمن، دارد

  . کنیمهاي زیر توجه میبراي پاسخ به این سؤال به مثال
  

  مثال اول
متصرف سابق یا مالک ملکی که در دعواي کیفري فیمابین شاکی و متهم حضـور نداشـته و دادگـاه     چه کند

قانون مجـازات اسـالمی    916شاکی را متصرف سابق شناخته و ضمن تبیین مجازات براي متهم، طبق ماده 
، او را به رفع تصرف عدوانی به نفع شاکی نیز محکوم نموده و ملک موضوع دعـوي بـه   1392ال مصوب س

شاکی کیفري تحویل شده و در زمان اجراي حکم، متصرف واقعی مطلع شـده و بـه عنـوان شـخص ثالـث      
 نمایـد، ولـی دادگـاه کیفـري بـه ایـن      نسبت به حکم صادره که عمالً به زیان او اجرا گردیده، اعتراض مـی 

استدالل که اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره از این دادگاه جایگاه قانونی ندارد و در قانون آیـین دادرسـی   
  بینی نشده، ادعا و اعتراض او را مردود اعالم کرده است؟کیفري اعتراض اشخاص پیش

  
  مثال دوم

بهـاي آن را نیـز بـه     نامه عادي از دیگـري خریـداري وتمـامِ   شخصی که اتومبیلی را طی مبایعه چه کند
اطالع از دعوي کیفري بین مالـک اتومبیـل و فروشـنده آن کـه منجـر بـه       فروشنده پرداخت نموده و بی

                                                           
n قدان.حقو 
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شخص ثالث مدعی . غیر و رد مال (اتومبیل به مالک آن) شده استمجازات فروشنده به اتهام انتقال مال
بنگاه معامالتی اتومبیل) با رضایت مالک اتومبیل توسط فروشنده (مدیر  که ایناست دالیلی دارد حاکی از 

به او فروخته شده و معامله فضولی نبوده و تقاضا دارد اعتراض او نسبت به رأي صادره کیفري به عنـوان  
شنود در امور کیفري اعتـراض ثالـث نسـبت بـه آراء     اما پاسخ می، شخص ثالث پذیرفته و رسیدگی شود

  شود؟قطعی صادره پذیرفته نمی
  

  مثال سوم
بهایی را به مدت یک هفتـه بـه دیگـري عاریـت داده     مالک فروشگاه جواهرات که گردنبند گران چه کند

است. سپس سارقی آن را سرقت نموده و سارق در دعواي کیفري بـه مجـازات و رد مـال مسـروقه بـه شـاکی       
دادگاه تحویل گرفتـه  مستعیر) محکوم گردیده است و شاکی کیفري گردنبند را طبق حکم  ـ  گیرنده پرونده(عاریه

 معیـر)  ـ  دهنـده (مالـک فروشـگاه جـواهرات    داند و حاضر به اسـترداد آن بـه عاریـه   و خود را مالک گردنبند می
دهـد اگـر از   مالک گردنبند به عنوان شخص ثالث به رأي دادگاه کیفري اعتراض و توضیخ می. شود نمی

  شد تا چنین رأیی صادر نشود؟طرح دعوي مطلع بود به موقع به عنوان ثالث وارد دعوي می
نماید که اگر در جریـان  دادگاه کیفري اعتراض شخص ثالث را مردود و شخصاً به معترض اعالم می  

از آنجا که ورود شخص ثالث در دعـاوي  ، دعوي نیز به عنوان ثالث قصد ورود به دعوي کیفري را داشت
شد و معترض را به اقامه دعوي مستقل ته نمیدر آن مرحله نیز اعتراض او پذیرف، کیفري جایگاهی ندارد

  . کند که مستلزم رسیدگی طوالنی در مراحل بعدي استبراي استرداد گردنبند راهنمایی می
  

    مثال چهارم
معامله را در دفتر اسـناد  ، به توافق، فروشنده آپارتمانی که پس از انتقال رسمی و قطعی با خریدار چه کند

(فروشنده) آن  شخص دیگري قبل از استرداد آپارتمان به مالک، نماینداقاله میکننده رسماً رسمی تنظیم
و تقـدیم دادخواسـت ضـرر و زیـان ناشـی از       براساس شکایت کیفري خریـدار . نمایدرا عمداً تخریب می

گـردد و رأي اجـرا   متهم به مجازات قانونی و پرداخت ضرر و زیان شاکی کیفـري محکـوم مـی   ، تخریب
  . شود می

(فروشنده سابق که معامله را با خریدار اقاله نموده بود) با ارائه سند اقاله بـه عنـوان ثالـث بـه      لکما  
دادگاه کیفري خود را ممنوع از رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالـث  . کندحکم دادگاه کیفري اعتراض می

  . شودینماید و مالک آپارتمان به اقامه دعوي حقوقی راهنمایی مدر امورکیفري اعالم می
  

*  *  *  
  

و تنها به  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  1برخی از حقوقدانان بدون توجه به صراحت ماده 
ي عمومی و انقالب و تجدیدنظر به طـور  ها دادگاهقانون فوق که در مواد اخیر به  418و  417استناد مواد 

یز دانسته و معتقدند اعتراض شخص ثالـث در  و دعاوي کیفري ن ها دادگاهآن را شامل ، مطلق اشاره شده
دعاوي کیفري پس از صدور رأي باید پذیرفته و رسیدگی شود و حتـی در جریـان رسـیدگی بـه دعـواي      

  . کیفري ورود شخص ثالث نیز پذیرفته است
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آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است «: داردقانون آیین دادرسی مدنی بیان می 1ماده   
، ي عمـومی و انقـالب  هـا  دادگـاه مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوي مدنی و بازرگـانی در  که در 

به کـار  ، باشندعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می تجدیدنظر و دیوان
  ».رودمی

حقوق اشخاص  اگر در خصوص دعوایی رأي صادر شود که به«: قانون آیین دادرسی مدنی 417ماده   
ثالث خلل وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شده است به عنوان اصحاب 

  ».تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمایدمی، دعوي دخالت نداشته باشد
در مورد ماده قبل شـخص ثالـث حـق دارد بـه هرگونـه رأي      «: قانون آیین دادرسی مدنی 418ماده   

انقالب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود ، ي عمومیها دادگاهز صادره ا
  » .توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کندمی، اندیا نماینده آنان در تعیین داور شرکت داشته

تـی ورود  مغایر با قانون است و اعتراض شخص ثالث به آراء کیفري و ح، این عقیده به نظر مخالفین  
  : دانند و معتقدندشخص ثالث را به دعاوي مزبور مطلقاً مردود می

با توجه به تعریف قانونی از آیین دادرسی مدنی کلیه مواد قانون آیین دادرسی مدنی مربوط بـه  : اوالً  
ایـن شـهبه را ایجـاد     418و  417هر چند اطالق بعضی مواد این قانون از جمله مواد ، دعاوي مدنی است

  . ي حقوقی و کیفري استها دادگاهاعم از ، که منظور از مراجع قضایی نام برده شده کند
تصور نیست که مجازات مجرم مستقیماً موجب زیـان  جرم و مجازات جنبه شخصی دارد و قابل: ثانیاً  

ناپـذیر  براي دیگري (شخص ثالث) شود و صدمات مادي و معنوي براي خویشاوندان مجرم نیز احتسـاب 
  . است
القاعده اجراي مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوي کیفري و اجراي مقـررات آیـین   از آنجا که علی  

 418و 417لذا استناد به اطالق مراجـع قضـایی در مـواد    ، دادرسی کیفري در دعاوي حقوقی جایز نیست
نهـا در صـورتی   باشـد و ت و مراجع کیفري موجه نمی ها دادگاهسرایت آن به  قانون آیین دادرسی مدنی و

مثل . توان مخالف این قاعده به عنوان استثناء عمل نمود که نص صریحی از قوانین آن را تجویز کندمی
  : دارندقانون آیین دادرسی کیفري اخیرالتصویب که مقرر می 477و  317مواد 
ات حل اختالف در صالحیت در امور کیفـري مطـابق مقـرر   «: قانون آیین دادرسی کیفري 317ماده   

یی هـا  دادگـاه آیین دادرسی مدنی است و حل اختالف صالحیت بین دادسراها مطابق قواعد حل اخـتالف  
  ».است که دادسرا در معیت آن قرار دارد

یه رأي قطعی صادره از مراجع یدر صورتی که رئیس قوه قضا«: قانون آیین دادرسی کیفري 477ماده   
ن تشخیص دهد عالی کشور ارسال تا  ز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانبا تجوی، قضایی را خالف شرع بی
رسیدگی و رأي قطعی صادر ، یابدیه براي این امر تخصیص مییدر شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضا

ن اعالم شده رأي قطعـی قبلـی را نقـض و رسـیدگی     . نماید شعب خاص مذکور معینناً بر خالف شرع بی
  . نمایندآورند و رأي قطعی صادر میعمل می مجدد اعم از شکلی و ماهوي را به

، کشـور  عالی دیوانهاي  آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفري) شامل احکام و قرار .1تبصره 
ي تجدیـدنظر و بـدوي و دادسـراها و شـوراهاي حـل اخـتالف       ها ، دادگاهسازمان قضایی نیروهاي مسلح

  »... . باشند می



  
 

 

41 

  . نماییمتري میمثال دوم را بررسی دقیق، اشاره شدها  آن ابتداي مقاله به از چهار مثالی که در  
شـخص  ، غیـر خریدار اتومبیل که در دعواي بین مالک اتومبیل و مدیر فروشگاه متهم به انتقال مـال   

مستند به شهادت شهود (استشهادیه) به رأي صادره از دادگاه کیفري معتـرض و  ، شودثالث محسوب می
در حالی که مالک اتومبیـل بـه   ، بین مالک اتومبیل و فروشنده آن (متهم) از قبل تبانی بوده مدعی است

غیر از قبـل  فروش آن رضایت داشته و در مجلس بیع حاضر بوده و حتی مدیر بنگاه (متهم به انتقال مال
گردیـده و   شرحی مبنی بر انصراف مالک از شکایت خود در اختیار داشته که در مرحلـه تجدیـدنظر ارائـه   

ثمن دریافتی او را بین ، سال حبس شده است و حتی در هنگام معاملهسبب تخفیف مجازات متهم به یک
  . اند خودتقسیم نموده

خریدار اتومبیل که آن را با وجود پرداخت ثمـن از دسـت داده و در اجـراي رأي دادگـاه بـه رد مـال         
امیدي از مراجعه به دادگاه کیفري پس از نا، ار گرفتهاتومبیل در اختیار مالک آن قر، حاصل از کالهبرداري

  . الیحه زیر را هنگام طرح دعوي در دادگاه تجدیدنظر به آن دادگاه تقدیم کرده است
  

  اعتراض ثالث
  دادگاه تجدیدنظر استان...  ریاست و قضات محترم شعبه
کیفري فروشنده اتومبیل  رساند که دادگاه محترم تجدیدنظر رأي محکومیتاحتراماً به استحضار می

غیر و رد مال (اتومبیل) به مالک که شاکی پرونده شماره ... را به اینجانب به مجازات بزه انتقال مال
اند. واقعیت امر فروش اتومبیل مزبور به اینجانب توسط متهم پرونده کیفري بوده، عیناً تأیید فرموده

ور شخص او انجـام شـده اسـت و در ایـن مـورد      کالسه ... با تبانی و رضایت کامل مالک و با حض
اند، تقدیم اي را که در این باره امضاء کردهباشند که استشهادیهشهودي حاضر به اداي شهادت می

  دارم. می
مالک با موافقت مدیر بنگاه از فروشنده اتومبیل و تبانی با یکدیگر تصـمیم بـه   ، پس از انجام معامله  

خاطر خود از مالک (شاکی) غیر در دادسرا اتخاذ و متهم براي اطمینانال مالتعقیب موضوع به عنوان انتق
اطـالع  ولی بی؛ نماید تا در موقع مناسب براي رهایی از مجازات ارائه نمایداي مکتوب اخذ مینامهرضایت

مجازات کالهبرداري حتی با رضایت شاکی منتفی نشده و تنها بـه یـک سـال حـبس تخفیـف       که ایناز 
زمانی از این ، اطالع بودماینجانب که از طرح شکایت مالک علیه مدیر بنگاه معامالت اتومبیل بی. ابدی می

مـال توقیـف و بـه    امر مطلع شدم که اتومبیل خریداري اینجانب در مقام اجراي حکم دادگاه به عنوان رد
  . گرددمالک (شاکی) تحویل می

ثالث داشته کـه بـا   اعتراض خود را به عنوان شخص از دادگاه محترم تجدیدنظر تقاضاي رسیدگی به  
البته تعقیـب  . مالک را ملزم به استرداد اتومبیل به اینجانب فرمایید، احراز صحت معامله و فروش اتومبیل

  . مالک با عنوان تبانی با مدیر بنگاه موکول به نظر دادگاه محترم است
  خریدار اتومبیل شماره ... امضاء ـ باتقدیم احترام

  
هاي بدوي و تجدیدنظر صادر و پس از انجـام آن  دستور مطالبه پرونده، در ذیل این الیحه به دفتر دادگاه

  : داردثالث اعالم میهاي واصله خطاب به شخصدادگاه تجدیدنظر با مطالعه و دقت در محتواي پرونده
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لث نسبت به رأي قطعی هاي انجام شده مداخله نداشته و معترض ثاازآنجا که جنابعالی در دادرسی  
شوید و نیز رأي در مورد تبانی مالک اتومبیل و مدیر بنگاه صادر نشده و نظر بـه  کیفري محسوب می

که دادگاه تجدیدنظر تنها به آنچه در مرحله بدوي، رسیدگی و منجر به صـدور حکـم شـده، حـق      این
ازه اعتراض داده نشده، لذا این ثالث اجتجدیدنظر دارد و در مقررات آیین دادرسی کیفري نیز به شخص
توانید اقـدام بـه اقامـه دعـوي حقـوقی      دادگاه از پذیرفتن و رسیدگی به اعتراض شما معذور است. می

  نمایید. 
  امضاء قضات دادگاه تجدیدنظر

  
که در اجراي حکم قطعی کیفـري، اتومبیـل    ثالث پس از مالحظه نظریه فوق با علم به اینمعترض

لک آن تحویل شده، ناگزیر به شرح زیر مبادرت بـه تقـدیم دادخواسـت حقـوقی     مورد معامله به ما
  نماید.  می
  

  دادخواست
  خریدار اتومبیل: خواهان
  مالک اتومبیل .2، فروشنده اتومبیل (مدیر بنگاه) .1: خواندگان
یع مقوم احراز انتقال قانونی اتومبیل به خواهان و صدور حکم محکومیت خوانده دوم به تسلیم مب: خواسته

  ریال...  به
راجـع بـه صـدور چـک     ...  استعالم از بانـک  .2، استشهادیه مبنی بر شهادت شهود .1: دالیل و مستندات

نامـه تنظیمـی در بنگـاه    مبایعـه  .3...،  که در متن آن تصریح شده بابت معامله اتومبیل شـماره ...  شماره
  . معامالت اتومبیل به امضاء مدیر بنگاه

  ...  دگاه عمومی حقوقی شهرستانریاست محترم دا
رساند: اینجانب خواهان با واسطگی و مداخله خوانده اول، مدیر بنگاه معامالت احتراماً به استحضار می

اتومبیل ...، اتومبیل شماره ... را در تاریخ ... از خوانده دوم، مالک اتومبیل خریـداري نمـوده و ضـمن    
حساب جاري خود در بانک ... به شماره ... در وجه مالـک،   پرداخت ثمن معامله طی چک شماره ... از

المجلس تحویل گرفتم و حتی مدیر بنگاه ظهر چک را امضـاء نمـوده   اتومبیل خریداري خود را نیز فی
الـذکر بـه شخصـی    ند، چک فوق ا است. از آنجا که خواندگان قصد تبانی براي فریب اینجانب را داشته

گـردد. متعاقبـاً و در   مشخص است، منتقل و از بانک مزبور وصول مـی ناشناس که هویت او در بانک 
غیر اقدام به شکایت کیفري ادامه آن تبانی، مالک اتومبیل به طرفیت مدیر بنگاه به عنوان انتقال مال

شود و در اجراي حکم، اتومبیل به مال و جزاي نقدي محکوم مینماید و مدیر بنگاه به حبس و ردمی
اي بـه  نده دوم) تحویل شده است. بنابر مراتب فوق و این تبانی، اینجانـب استشـهادیه  مالک آن (خوا

انـد مالـک اتومبیـل هنگـام انتقـال آن      دارم که گواهی نمودهامضاء سه شاهد تهیه نموده و تقدیم می
حضور داشته و معامله با رضایت شخص او انجام شده و چک مربوطه به ثمن معامله نیز به او تسـلیم  

دیده است و مالک چک را به شخص ناشناسی جهت وصول واگذار کرده است. لذا بـا تقـدیم ایـن    گر
   ، ، دادرسی فوري و صدور دستور موقت بر منع انتقال اتومبیل مورد استدعاسـت، ثانیـاً دادخواست، اوالً
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در بنگـاه  نامـه مـورخ ... تنظیمـی    تقاضا دارد با احراز تملیک اتومبیل به اینجانب، بـه اسـتناد مبایعـه   
معامالت اتومبیل ...، حکم محکومیت خوانده دوم، مالک اتومبیل را به تسلیم اتومبیل به عنوان مبیـع  

  به اینجانب صادر فرمایید. 
  باتقدیم احترام
  امضاء خواهان

  
هاي کیفري بـدوي  پرونده، رسدمی...  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان...  دادخواست به نظر رئیس شعبه

با استماع اظهارات حاضرین در جلسه ، ر مطالعه و به دستور رئیس دادگاه وقت رسیدگی تعیینو تجدیدنظ
  . نمایدبه این شرح رأي صادر می، دادگاه ختم دادرسی را اعالم

  
  رأي دادگاه

دادگاه در صورتی مکلـف بـه رسـیدگی بـه اصـالت و داللـت        که ایننظر به ، در خصوص دعوي خواهان
باشد که وجود مستندات مزبور مؤثر در دعوي باشد و دادگـاه بتوانـد بـه آن    میمستندات اصحاب دعوي 

بپذیرد و نظر به ...  ترتیب اثر دهد و تقاضاي خواهان را مبنی بر استماع شهادت شهود و استعالم از بانک
که مغایر با  این دادگاه اجازه ندارد رأیی صادر نماید، الصدورلزوم تعقیب دادگاه حقوقی از آراء کیفري سابق

ایـن قـرار   . نمایـد لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر می، مدلول رأي قطعی کیفري باشد
  . باشدظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر می

  
  سؤاالت از حقوقدانان

استثناء  اي عام و مطلق و بدونآیا لزوم تبعیت از آراء کیفري مخصوص مواردي معین است یا قاعده .1
  باشد؟می

هـاي کیفـري مربـوط بـه آن در نقـش      یک از دادرسیخریدار اتومبیل در هیچ، در مسئله مورد بحث .2
اصحاب مداخله نداشته تا به اظهارات و دالیل او رسیدگی شود و از اقامه دعوي کیفري بـین مالـک   

م مبیع نیز موفق نبـوده و  اطالع بوده است و در دعواي حقوقی راجع به تسلیاتومبیل و مدیر بنگاه بی
آیـا ایـن امـر از مصـادیق امتنـاع از رسـیدگی و مغـایر بـا حـق          . اصوالً دعوي او استماع نشده است

قانون اساسی جمهوري اسالمی نیست؟ حقی کـه از حقـوق بـدیهی و     34دادخواهی مذکور در اصل 
م تمامی افراد ملت است؟  مسلّ

؛ نه به عنوان شخص ثالث، به طرفیـت مالـک و   شد که مستقالًاگر خریدار اتومبیل هدایت می .3
اند، مستنداً مدیر بنگاه که با اقامه دعوي کیفري براي بردن مال اتومبیل با یکدیگر تبانی کرده

نماینـد، مصـوب سـال    غیر تباتی مـی به ماده یک قانون مجازات اشخاصی که براي بردن مال
رت احـراز اصـالت و داللـت او و    شمسی به اقامه دعوي کیفـري اقـدام کنـد و در صـو     1307

مستندات ابرازي او از طریق استماع شهادت شهود و استعالم از بانک محل حسـاب جـاري او   
راجع به چکی که مدعی است در وجه مالک اتومبیل صادر نموده اسـت، آیـا صـحت یـا سـقم      

 شد؟دعوي او در ماهیت ثابت نمی
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انی کرده و براي بردن مالی که متعلق به غیر هرگاه اشخاص با یکدیگر تب«: قانون فوق 1ماده   
جزء تشبث به وسایل متقلبانه براي بردن مـال  ها  آن این اقدام، بر همدیگر اقامه دعوي نمایند، است

محسـوب و بـه مجـازات    ، بینـی شـده  قانون مجازات عمومی پـیش  238دیگري که به موجب ماده 
اگر اعتراض شخص ثالث نیز ناشی از تبانی  که نایکالً » .مندرجه در ماده مزبور محکوم خواهند شد

قانون فـوق محکـوم بـه مجـازات کالهبـرداري       2طبق ماده ، با یکی از اصحاب دعوي اصلی باشد
 . گردد می

به عنوان ثالث بر ، اشخاصی که به عنوان اشخاص ثالث در دعوي وارد شده«: قانون فوق 2ماده   
ناشـی  ها  آن ستقالً اقامه دعوي نمایند و این اقداماتحکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی م

کالهبـردار  ، از تبانی با یکی از اصحاب دعوي براي بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوي باشد
تبانی هر یک . محسوب و عالوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کالهبرداري محکوم خواهند بود

کالهبرداري است و مرتکب به مجازات مـذکوره محکـوم    از طرفین دعوي با اشخاص فوق در حکم
  »... . گرددمی

دادگاه با تحقیق از شهود یا استعالم از بانک احراز ، هرگاه در دعوي حقوقی مطروحه از طرف خریدار .4
نمود که چک بابت ثمن در وجه مالک اتومبیل صادر گردیده که در واقع در پرونده کیفري سـابق  می

آیـا رسـیدگی دادگـاه حقـوقی باعـث      ، نگاه به اتهـام کالهبـرداري محکـوم شـده    به هر حال مدیر ب
تبعیت از رأي قطعی دادگاه کیفري بوده است؟ در حالی که در رأي سابق دادگاه کیفـري مالـک    عدم

آیا در این صورت دعـوي  . اتومبیل در معرض اتهام نبوده و رأي مزبور در این مورد ساکت بوده است
دلیل تبانی مالک اتومبیل ، بیل با دعوي کیفري مورد تخلف مغایرت داشت یا خودحقوقی خریدار اتوم

  اند؟و مدیر بنگاه بود که او را به عنوان کالهبرداري تحت تعقیب قرار داده
  

* * *   
بینی مقررات مربوط به این آنان که به منبع پذیرش اعتراض شخص ثالث در دعوي کیفري به علت پیش

آیین دادرسی مدنی و سکوت قانون آیین دادرسی کیفـري راجـع بـه مداخلـه ثالـث در       امر تنها در قانون
، کنندحتی ورود و جلب ثالث را مخصوص دعاوي حقوقی دانسته و اضافه می، دعاوي کیفري عقیده دارند

باشد و دعوي کیفري جز به شخص در دعاوي کیفري قبل از صدور رأي مداخله اشخاص ثالث جایز نمی
خص متهم به دیگري(ثالث) ارتباطی ندارد تا وارد دعوي شده یا به عنوان شـخص ثالـث بـه    شاکی و ش

  . دادرسی جلب شوند
بر فرض قبول این عقیده از آنجا که عناوین اصحاب دعوي از امور اعتباري است و انتخاب عناوین با   

کنـد یـا بـا    مـه مـی  دعوي حقـوقی اقا ، یعنی شخصی که خود با انتخاب نام خواهان، طرفین دعوي است
دهد یا در دعواي کیفري شاکی است و طرف خوانده دیگري را طرف دعوي خود قرار می، انتخاب عنوان

بلکه تنها در ، کننده است و دادگاه حق تغییر این عناوین را نداردمسئولیت این انتخاب یا انتخاب، او متهم
لـذا چنانچـه   ، ن اظهـارنظر و رأي صـادر نمایـد   دادگاه باید درباره حقانیت طرفی، مقام حاکمیت بر دعاوي

احساس کردند ممکن است به حقوق آنان ، اشخاص در جریان رسیدگی به دعوي کیفري بین طرفین آن
خود عنوان شاکی را انتخـاب و  ، توانند تا امر کیفري در دادسرا و بازپرسی مطرح استمی، خللی وارد شود
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این امـر  . ست دعواي کیفري سابق شده و تواماً رسیدگی گرددبه طرح شکایت اقدام تا شکایت مزبور پیو
  . اشاره شدها  آن شود که در ابتداي مقاله بههایی بررسی میدر مثال

  
  در مثال اول

در ، است طرف دعوي واقع نشده، متصرف سابق و واقعی یا مالک ملکی که در دعواي کیفري بین دو نفر
 916گردد که شـاکی پرونـده طبـق مـاده     دعواي مزبور مطلع میاز وجود ، رسیدگی و تحقیقات مقدماتی

قانون مجازات سابق) علیه متصرف الحـق ملـک اقامـه     690(1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
داند که سبق دعوي و رفع تصرف عدوانی او را به نفع خود تقاضا نموده است و خود را متصرف واقعی می

رفع تصرف عدوانی از متهم به نفع او ، کندعدوانی شکایت و تقاضا می نیز علیه متصرف. تصرف با اوست
دادسـرا  ، در ایـن صـورت  . تا دو شکایت تواماً رسـیدگی گـردد  ، با تکذیب ادعاي شاکی اولیه؛ به عمل آید

ضمن رفع تصرف از ملک ، تر تشخیص دهدچنانچه دالیل شاکی جدید را در مورد سبق تصرف خود قوي
  . کندل داده و شکایت اول را مردود اعالم میآن را به او تحوی

  
  در مثال دوم

غیر(کالهبرداري) بـین مالـک اتومبیـل و مـدیر بنگـاه در مرحلـه تحقیقـات        که دعوي انتقال مال زمانی
خریدار اتومبیل با اقامه دعوي کیفري به اتهام تبانی آنان براي بردن مال ، مقدماتی در دادسرا مطرح است

در . دهـد دادسرا در معرض پذیرفتن یکی از این دو شکایت و رد دیگري قرار می، یت اولیاو در برابر شکا
این حالت است که از شهود خریدار اتومبیل تحقیق و از بانک محل حساب جاري او استعالم و در صورت 

ر غیـ قوت این دالیل به رسیدگی ادامه داده و مالک و مدیر بنگـاه را بـه علـت تبـانی بـراي بـردن مـال       
  . کالهبردار خواهد شناخت و به این ترتیب خریدار اتومبیل مانع خلل به حقوق خود خواهد شد

  
  در مثال سوم
بها نیز با طرح شکایت کیفري علیه سارقی که در صورت اثبات مالکیـت خـود یقینـاً    مالک گردنبند گران

او را بـه رد  ، بـراي سـارق  دادگاه کیفري بـا تعیـین مجـازات    ، پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده
  . گردنبند به مالک فروشگاه جواهرات محکوم خواهد نمود

  
  در مثال چهارم

موضوع تخریب آپارتمان پس از اقاله معامله با خریدار و اطالع از شکایت خریدار که با تحقـق اقالـه از او   
خود مستقالً ، یدگی استمالحظه و تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح و در حال رس، سلب مالکیت شده

علیه متهم به تنظیم شکایت بپردازد و براي اثبات مالکیت خود با تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان 
شکایت سابق را مـردود و دعـوي   ، سپس قاضی دادسرا با توجه به دالیل شاکی جدید، و ارائه اقاله نماید
  . داردرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می مالک(شاکی جدید) رسیدگی و پرونده تخریب را به نفع

مشروط است به اقـدام متضـرر   ، که در مورد هر چهار مثال ذکر شد طور همانالبته توفیق در این امر 
نفع بـه هـر دلیـل بتوانـد از ایـن       واقعی از جرایم ارتکابی در مقطع رسیدگی مقدماتی در دادسرا و اگر ذي
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ي کیفري ارجاع شـود و قاضـی   ها دادگاهاده کند و پرونده به یکی از شعب فرصت و موقعیت قانونی استف
مشـکل ورود  ، ثالث در دادگاه کیفري مطلقاً پذیرفته نیسـت اي باشد که ورود شخصدادگاه طرفدار عقیده

در حـالی کـه بـه عقیـده مخـالفین منبـع ورود       ، گرددثالث مطرح میدر دعوي کیفري به عنوان شخص
حالـت عـام و   ، وي جاري کیفري و اعتراض ثالث بعد از صـدور رأي قطعـی کیفـري   ثالث در دعاشخص

ي کیفري قبل ازختم دادرسی باید ورود شخص ثالث و بعد ها دادگاهاطالق ندارد و در بسیاري از مصادیق 
ثالث رأي صادر حقانیت شخصبر ورود و حقانیت یا عدم، اعتراض شخص ثالث را پذیرفته، از صدور رأي

  . نمایند
امور کیفري و جرایم ارتکابی را به دو دسـته  ، دهندثالث اجازه ورود و اعتراض میآنان که به شخص

  : نمایندتقسیم می
جرایمی که مانند متضرر خصوصی است و تنهـا جامعـه در برابـر مـتهم حـق اقامـه دعـوي دارد و        : یک

مجرم را ، دي که قانوناً صالحیت دارندالعموم یا نیروي انتظامی در مواردادستان شهرستان به عنوان مدعی
مثل جرایم مربوط به تخلفات رانندگی که سبب خسارت به اشخاص گردیده و جرایمی ، نمایندتعقیب می

توانـد  چون اقدام علیه امنیت کشور و امثال آن که خسارتی به اشخاص خصوصی وارد نشده و کسی نمی
   .به عنوان شاکی خصوصی در امر کیفري دخیل باشد

جرایمـی کـه منتهـی بـه     . گـردد اقتصادي میاین دسته از جرایم شامل اکثر اتهامات اقتصادي و غیر :دو
قـانون در  . شـود دیده خصوصی به دعوي کیفري میمداخله دادسرا براي حفظ حقوق جامعه و ورود زیان

عاف و دادگاه کیفري ولی از تقدیم دادخواست ضرر و زیان م، نفع دانسته برخی از این جرایم متضرر را ذي
هـاي  مانند بزه، نمایدبه نفع متضرر (شاکی خصوصی) رأي صادر می، مال استبه نتیجه آن که همان رد
در این دسته جرایم به امر قانون دو دعوي کیفري و حقوقی تواماً در دادگـاه  ... .  کالهبرداري و سرقت و
ه تقدیم دادخواسـت ضـرر و زیـان اسـت یـا      اعم از مواردي که متضرر مکلف ب، شودکیفري رسیدگی می

مواردي که از تقدیم آن و پرداخت جریمه دادرسی معاف است و دادگاه خود راساً به نفع شاکی خصوصی 
نماید و رسیدگی دادگاه کیفري در این مـوارد وصـف حقـوقی را از دعـوي ضـرر      مال صادر میرأي بر رد

ثالث در جریـان رسـیدگی بـه دعـوي کیفـري و      شخص به عبارت دیگر اگر ورود. نمایدوزیان سلب نمی
ثالث در دعوي کیفري شخص، ثالث بعد از صدور رأي قطعی در دعوي کیفري را بپذیریماعتراض شخص
کندکه بلکه در دعواي حقوقی ضمیمه دعوي کیفري یا مستتر در دعوي کیفري مداخله می، مداخله نکرده

مال به شاکی محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان یا رد یعنی رأي به، شودمنتهی به رأي حقوقی می
در این صورت دادگاه کیفري جانشین دادگاه حقوقی و تـابع قـانون آیـین دادرسـی مـدنی بـه       . خصوصی
ثالث اجازه مداخله داده است (ورود و اعتراض) و قانون آیین دادرسی کیفري سـابق و نیـز قـانون    شخص

التصویب که قانون جدید 15قانون سابق و ماده  11طی موادي (ماده  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 
  . شودقانون جدید اکتفا می 15در حکم مانند یکدیگرند) و تنها در برخی کلمات متفاوتند و به درج ماده 

پس از آن که متهم تحـت تعقیـب قـرار    «: 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ماده 
ق تمام ادله و مدارك خود را پیوست پرونـده بـه   جرم میدیده اززیان، گرفت تواند تصویر یا رونوشت مصد

. تقدیم کند و تا قبل از اعالم ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند، مرجعِ تعقیب
اده و ایـن مـ  » .مطالبه ضرر و زیان در رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است
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مواد بعدي آن داللت کافی و صریح دارد که دادگـاه کیفـري بـه دعـاوي ناشـی از ضـرر وزیـان شـاکی         
نماید و از آنجا که این نوع دعاوي داراي طبع حقوقی است و حتی اگـر در قـانون   خصوصی رسیدگی می

شـخص ثالـث    باید تابع مقررات آیین دادرسی مدنی باشد و اگـر ، آیین دادرسی کیفري تصریح نشده بود
ثالث حق دارد که به عنوان ورود، احساس کند ممکن است صدور رأي کیفري به حقوق او خللی وارد کند

به عنوان معترض ثالث به رأي صادره اعتراض نماید و دادگاه ، یافته باشدو اگر حکم صادر شده و قطعیت
  . باشدث میکیفري تابع مقررات دادرسی مدنی و مکلف به رسیدگی به دعوي شخص ثال

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوي اصلی «: قانون آیین دادرسی مدنی 130ماده
توانـد تـا   مـی ، نفع بداند ذي، براي خود مستقالً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین

وي باشد یـا در مرحلـه   چه رسیدگی در مرحله بد، وارد دعوي گردد، وقتی ختم دادرسی اعالم نشده است
تقدیم ، در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوي درآنجا مطرح است. تجدیدنظر

  ».و در آن منظور خود را به طور صریح اعالن نماید
اگر در خصوص دعوایی رأي صادر شود که به حقوق شخص «: قانون آیین دادرسی مدنی 417ماده 

آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شـده بـه عنـوان اصـحاب     ثالث خللی وارد 
  ».تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمایدمی، دعوي دخالت نداشته باشد

ثالـث حـق دارد بـه هرگونـه رأي     در مورد ماده قبل شـخص «: قانون آیین دادرسی مدنی 418ماده 
که به واقع این عبارت در مواد مزبور » .جدیدنظر اعتراض نمایدي عمومی و انقالب و تها دادگاهصادره از 
  ».ي فوق مربوط به جنبه حقوقی دعوي باشدها دادگاهچنانچه رأي «: مستتر است

  
  خالصه و نتیجه

ثالث و اعتراض او در دعاوي مربوط جنبه عمومی در قوانین آیین دادرسی کیفري مسئله ورود شخص .1
زیرا مجازات امري شخصی است و زیان آن ، شدبینی میو نباید پیشبینی نشده جرم و مجازات پیش

  . تصور نیستبه حقوق اشخاص ثالث قابل
خـواه دعـوي مـدنی در دادگـاه حقـوقی      ، ثالث مخصوص دعاوي مدنی استورود و اعتراض شخص .2

ع نظـر از مرجـ  قطع، رسیدگی شود یا در دادگاه کیفري به عنوان فرع بر دعوي کیفريِ دعاوي مدنی
، کننده حتی اگر دادگاه کیفري باشدرسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مرجع رسیدگی

 . باشدثالث در دعوي میملزم به پذیرفتن مداخله شخص
توانـد در نقـش   ثالث مـی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست شخص .3

دعوي مورد رسیدگی عالوه بر جنبه کیفري  که اینروط به مش، شاکی جدید وارد دعوي کیفري شود
 . واجد چهره حقوقی نیز باشد

ثالث در جنبه کیفري دعوي مطلقاً ممنوع اسـت و در وصـف حقـوقی    به عبارت دیگر مداخله شخص  
 . دعوي مطلقاً باید پذیرفته شود
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  n آرش فاطمی
  
  

  چکیده
اي که آن دانش بدان منتسب  لوم الزم است که واژهدر مطالعه علم حقوق به سان سایر ع

است را خوب بشناسیم. در غیر آن صورت صحبت از آموختن آن دانش سخنی بـه گـزاف   
  نخواهد بود.

اي از  خـوریم، بـه مجموعـه    مـی  حقوق جمع مکسر حق است. وقتی به مفهوم مورد نظر بر
برخـوردار شـود، ماننـد حیـات،      کنیم که براي انسان مهیا است تـا از آن  امتیازاتی فکر می

انـد. ایـن   ها و نظایر آن، حق نام گرفته آزادي فردي، آزادي انتخاب شغل و مسکن که این
پوشی است که به حق و گاهی جنبه امري و تکلیفی برخورداري و امتیاز گاهی قابل چشم

  دارد که به حکم معروف است.
ق و تکلیف نسبی و متغیر است و نباید بنا بر نظر استاد مسلم علم حقوق دکتر کاتوزیان ح

تـوان بـه   آن را ثابت پنداشت و از سوي دیگر حق و تکلیف به هم آمیخته است، ولی نمی
درستی اختیار و الزام را از هم تمیز داد. اختیار و الزامی که هر دو از حکم ناشی شـده و از  

  )2/443: 1382گذار سرچشمه گرفته است. (کاتوزیان،  اراده قانون
ریاست خانواده در فقه و با توجه به تعلیمات شارع مقدس اسالم و به تبع آن در قانون مدنی، 

در روابط زوجـین، ریاسـت   «دارد: قانون مدنی اشعار می 1105به زوج واگذار شده است. ماده 
الرجال «سوره نساء:  34مبناي اصلی در ریاست خانواده آیه ». خانواده از خصایص شوهر است

است. در این فرآیند بررسی خواهیم کرد که این ریاست و آثار آن به مانند » النساءعلم قوامون
تعیین مسکن، ممانعت از شغل زوجه، تمکین و والیت قابلیت اسقاط دارد یا خیر و اصوالً چـه  

  بندي خواهیم پرداخت.آثاري از تبعات این ریاست است و در نهایت به جمع
  

  
  طرح مسئله
  توان در نظر گرفت، مدیریتی جهت اداره و ساماندهی آن است.  اتی که در هر مجموعه انسانی مییکی از تمهید

نیـاز از مـدیریت   ترین واحد اجتماعی است که بـی کوچک، که در چکیده اشاره شد طور همانخانواده   
رد نسـبت بـه   ریشه در برتري جسمی و مالی م، چرا این مدیریت به مرد تعلق گرفته که ایناما ، باشدنمی

  . با مبناي فقهی و دینی که به آن خواهیم پرداخت؛ زن دارد
                                                           

n .کارآموز وکالت، کارشناس ارشد معارف اسالمی و حقوق خانواده 
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پردازیم که آیا این ریاست قابل اسقاط است یا خیـر؟ و اصـوالً داراي   در این مقاله به این موضوع می
همچنین موضوع را با توجه به آثـار و مصـادیق ایـن ریاسـت     . هاي حق یا حکم استویژگی یک ازکدام

  . یمکنبررسی می
گوییم و به مبنـاي ریاسـت زوج   تکلیف و اسقاط سخن می، حکم، به طور مختصر درباره واژگان حق  

کنیم و در نهایت به هاي اجتماعی آن اشاره میخواهیم پرداخت و آنگاه به قابلیت اسقاط این ریاست و راه
  . محدودیت شده است این ریاست تا چه حد دچار، پردازیم که در زندگی امروز در عملاین نکته می

  
  تعریف حق  .1

 ها و کلمات داراي معانی مختلف لغوي و اصطالحی مختلفی اسـت، حـق (ح، ق، ي)   ه واژه حق همانند سایر واژ
نیـز بـه معنـاي    ، موجود و وجود ثابتی که انکار آن روا نباشـد ، ضد باطل، در قاموس لغت به معناي ثبوت

به نقـل از   545: تابی، (طریحی. آمده است، تقیید نشده باشد مقیدي که به هیچ قیديوجود مطلق و غیر
  )19: 1390، جوادي آملی

امـر  ، اعتقاد یا گفتار مطابق بـا واقـع  ، نقیض باطل، قرآن، و در لغت عرب به معناي از قبیل اسم اهللا  
  )49: 1045، (ابن منظور. ثابت و محکم کاري و عدل است

  
  تعریف حکم  .2

فرمان دادن و دستور دادن به کار رفته اسـت و برخـی اهـل لغـت در     ، اي امر کردنحکم در لغت به معن
القضا و اصله المنع یقال حکمت علیه بکذا اذا منفعۀ من خالفه و حکمت بین القـوم  «: اندمعناي آن گفته

  )145: ق 1404، (قیومی» فصلت بینهم فناحکم یقال الحکمه ال نها تمنع صاحبها من اخالق االرذال
حکم کردن یعنـی کسـی را از مخالفـت دسـتور منـع      . س حکم در لغت به معناي قضا و منع استپ  

، در میان اهل منطق. اسناد امري به امر دیگر است به ایجاب و سلب، نمودن و در اصطالح عرف و عادت
  ) 32: 1390، (آملی. باشد خواه سلبی یا ایجابینفس اسناد را گویند که ادراك آن تعدیل می

  
  هاي حق و حکم ویژگی .3

ان لکـل ذي حـق   «. در صورتی که حکم فاقد این ویژگی است، ویژگی اساسی حق است، قابلیت اسقاط
  ) 1/8: تابی، (حکیم. به عنوان قاعده فقهی پذیرفته شده است» اسقاط حقه

 پر واضح است، نقل و انتقال هم از سایر خصایص حق است که به نسبت به همه حقوق حاکم نیست  
در ضمن این حکم تابع مصالح و . که حکم این دو ویژگی را ندارد و نسبت به همه مکلفین عمومیت دارد

  . مفاسد است
  
  مفهوم اسقاط  .4

) و در nod 1409، بـه نقـل از رضـا شـعبانی    ، 18/1362: 1380، اسقاط در لغت به معناي افکندن (معین
، ) اطـالق شـده اسـت   43: 1371، (لنگـرودي  به از بین بردن حقی توسط صاحب حق، تعریف اسقاط حق

  . م آمده است. ق 448مثالً حق سقوط تمام یا بعضی از خیارات که در ماده 
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  اقسام اسقاط حق  .5
اسقاط صریح این است کـه صـاحب حـق بـا بیـان      . تواند به صورت صریح باشد یا ضمنیاسقاط حق می

نظر کردن وي از حقش داشته باشد و مـثالً  فاي بگوید که صراحتاً داللت بر اغماض و صرجمله، صریح
ضمن عقد بگوید حق خیار خود را ساقط کردم و به عبارت دیگر اسقاط حق به صورت صریح یعنی بیـان  

) کـه  notay :102، 17، اسـقاط حـق  ، (شعبانی. اي که داللت بر اغماض صاحب حق از حقش نمایدجمله
قانون مدنی یا در شکل یکی از  10ل بر اساس ماده این امر به صورت مکتوب و در قالب یک عقد مستق

  . پذیر استشروط ضمن عقد امکان
پوشی اسقاط ضمنی این است که صاحب حق عملی انجام دهد که داللت بر اعراض و چشم  

وي از حقش داشته باشد، مثالً در معامله مال غیرمنقولی که قابل تقسیم است و مبناي حق شفعه 
شده، شریک اخیر به رغم اطالع از حقی که برایش ایجاد شده، اقدام به  است و حق شفعه ایجاد

نماید که این امر داللت بر اسقاط حق به طور ضـمنی  انتقال سهم خود پیش از اخذ به شفعه می
  دارد. 

  
  سرپرستی و ریاست خانواده در اسالم  .6

کدام مجاز به هیچ، کدیگر دارنداگرچه به موجب تعلیمات اسالمی هر یک از زن و مرد حقوقی نسبت به ی
تجاوز به حق دیگري یا خودداري از انجام وظایف و تکالیف خود یـا تعـدي از حـدود اختیـارات خـویش      

رئیس و سرپرست تعیین گردیـده کـه   ، اما در عین حال براي خانواده که یک جامعه کوچک است، نیستند
  ) 287: 1386 ،(محقق دادماد. این سمت و عنوان به مرد اعطاء شده است

را هـا   آن گیري نهایی در امور خانوده و مراعات مصالح آن بوده که بعضی ازتصمیم، منظور از ریاست  
(مـاده  ، م) انتخاب شغل زن. ق 1114(ماده ، مثالً انتخاب محل سکونت، مشخص نموده است گذار قانون
مطابق عرف و ، بینی نکردهانون پیشاما مواردي را که ق. م) و نظایر آن از اختیارات شوهر است. ق 1127

  )287: (همان. شودرویه عقالیی مشخص و اعمال می
  
  مبناي ریاست زوج به خانواده  .7

الرجال قوامـون علـی   «آیه شریفه ، عمده مبنایی که براي ریاست و سرپرستی شوهر بر خانواده ذکر شده
بالغه از قیام بـه معنـی ایسـتادن اسـت و در     صیغه م، قوامون جمع قوام. ) است34: (سوره نساء» ... النساء

  ) 187: 1390، (لطفی. والیت و تسلط و قیومت مرد بر زن است، اینجا مراد
ولـی زنـان   ، تـر هسـتند  مقاوم و با صالبت، توانمند، تعقلبا، توان گفت که مرداندر مقام تحلیل می  

(بما فضل بعضهم . پرستی ترجیح داردعاطفی و احساسی و لطیفند که از این رهگذر تعقل بر عاطفه در سر
  ) 5/71: 1375، علی بعضٍ) (رازي

قانون خانوادگی نیز مانند هر اجتماع . تر استریاست مرد به انجام دادن وظیفه اجتماعی شبیه، امروز  
این رهبري به عهده مرد گذارده شده و او باید به منظور حفظ . دیگري نیاز به رهبر و فرمانده دلسوز دارد

  ) 166: همان، (کاتوزیان. الح خانواده اختیار خویش را اعمال کندمص
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  ریاست زوج و گستره این ریاست  .8
ریاسـت خـانواده را بـر    ، با تبعیت از فقه امامیه و بر اساس مبانی که اشاره شد 1105قانون مدنی در ماده 

تـا چـه حـد اسـت و زوج     آید که گستره این سرپرستی حال این سؤال پیش می. عهده زوج گذاشته است
  کند؟چگونه این سرپرستی را اعمال می

ق. ث احوال) اقامتگـاه زن   42زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد. (ماده 
کند که والیت قهري ق. م) ریاست خانواده ایجاب می 1005اصوالً همان اقامتگاه شوهر است. (ماده 

 1199و 1180بوده و هم او هزینه اداره خانواده را برعهده داشته باشد. (مواد  نسبت به اطفال از آن پدر
ق. م) عالوه بر این آثار، چون شوهر رئیس خانواده است، اختیـار تعیـین مسـکن اصـوالً بـا او اسـت.       

  ) 134: 1393(امامی، صفایی 
ـ    ار بـارز ایـن   نتیجتاً تمکین، تعیین محل سکونت، مخالفت با شغل زن، والیـت فرزنـدان از آث

نظر دارند. در سایر مـوارد عـرف شـوهر را حـاکم یـا      ریاست است که بیشتر حقوقدانان با آن اتفاق
  داند. غیرحاکم می

  
  امکان اسقاط ریاست زوج  .9

بـه طـور کلـی و بـدون توجـه بـه جزئیـات و آثـار آن         ، اسقاط ریاست خانواده با توجه به مبانی ذکر شده
  . مري دارد و از احکام استپذیر نیست و جنبه ا امکان
تواند به طور کلی حق و یا حق اجراي تمام کس نمیهیچ«: قانون مدنی 959همچنین مطابق با ماده   

آیـد کـه   م چنـین برمـی  . ق 959از مفهوم مخالف مـاده  . »یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند
  . صحیح باشد حقوق مدنی به طور جزئی و موقت یا در رابطه خاص ممکن است

قواعد ناظر به ریاست مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است و جز در مواردي که قانون اجازه داده   
) پس اسقاط ریاست زوج را با توجه به آثـار و  166: 1385، (کاتوزیان. تجاوز کردها  آن توان بهنمی، است

  . نماییمنتایج آن بررسی و موشکافی می
  

  تمکین  .10
این از جانب زن اسـت و زوج در ایـن   ، که تمکین از وظایف زوجه است و اگر اسقاطی متصور شدیمالبته 

  . مند از این حق نقشی نداردنفع و بهره باب در مقابل ذي
پوشـی و اسـقاط   تواند از این حقـش چشـم  نفع است و باید ببینیم آیا می پس در تمکین شوهر ذي

  کند؟ 
  : خاص و عام دارد تمکین در عرف حقوق مادي و معنی

تربیت فرزندان و اداره مالی و اخالقـی خـانواده   ، به معنی محترم شمردن اراده مردتمکین عام:   .1ـ10
  . است

. هاي مشروع او اسـت  ناظر بر رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواستتمکین خاص:   .2ـ10
نجیِ تمکین خـاص و عـام بـه    سامکان، ) پس در باب اسقاط124ش  ـ  167: 1385، (کاتوزیان

  . بایستی بررسی شودطور مجزا می
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طور که اشاره شد تمکین از تکالیف زوجه است و دامنه تمکین عام گسترده و مسـائل   همان  
کند کـه هرگـاه در امـور خـانواده و     گیرد و وظیفه تمکین براي زن ایجاب میمیزیادي را در بر

اختالف نظري بین زن و مرد وجود داشـته باشـد، زن از   ها و اعمال زن،  تربیت اوالد و معاشرت
که مجوز قانونی براي عدم اطاعت از شوهر وجود داشته باشـد.   نظر شوهر پیروي کند؛ مگر این

  ) 140: 1393(صفایی، امامی، 
تمکین در مفهوم عام همان مفهوم ، برداري و اعمال ریاست داردشوهر ادعاي بهره، در بحث تمکین  

لیکن همکاري و معاضدت بین ، م) است. ق 959کند و مصداق اسقاط کلی ماده(را تداعی میریاست زوج 
توانـد نـوعی اسـقاط جزئـی     کنـد و مـی  را سمت یکی سـنگین مـی  ها  آن زوجین گاهی کفه ترازوي بین

  . شودمحسوب
رده هر چند به موجب قانون مدنی حق و تکلیفی است که بر عهده پدر و مادر گـذا : در بحث حضانت  

وظیفه ، زیرا وظایفی که پدر در تأمین معاش و اعمال والیت دارد، است ترپررنگشده و لیکن نقش مادر 
در بحث تربیت نیز اوضـاع بـه همـین منـوال     . تر کرده و اسقاطی ضمنی در این زمینه استرنگاو را کم
اعـراض از سـوي زوج    کند کـه هاي زیادي را براي زوج ایجاد می یعنی تمکین وظایف و مسئولیت، است

  . پوشی کندتواند از آن چشمصحیح نیست و نمی
  

  تمکین خاص
سؤال اساسی در اینجا این است کـه  . تمکین خاص به طور اخص موضوع تمتع جنسی زوج از زوجه است

  آیا این تمتع قابلیت اسقاط دارد یا خیر؟ 
حیح است؟ بعضی از فقها ایـن  این شرط ص، براي مثال اگر شرط شود که شوهر با زن نزدیکی نکند  

اند برخی گفته. اند مقصود اصلی از نکاح توالد و تناسل استشرط را باطل دانسته و در مقام استدالل گفته
توان گفت این شرط نه خالف لیکن به پیروي از قول فقهاي مشهود امامیه می. این شرط نامشروع است

هاي مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و راي هدفچرا که نکاح دا، مقتضاي عقد است و نه نامشروع
بـه عـالوه قـانون    . نکاح نتواند تحقق پیدا کند، مقتضاي ذات نکاح نیست تا در صورت شرط عدم دخول

. هایی را منع نکرده و شرط مزبور برخالف نظم عمومی هم نیست و اصل صحت شرط اسـت چنین شرط
کتـاب  ، آشتیانی؛ 526: کتاب نکاح 1جلد، انی مسالک االفهامث به نقل از شهید 72: 1393امامی ، (صفایی
  )310و  309: النکاح

  
  منع اشتغال زوجه  .11

الرجـال نصـیب ممـا اکتسـبو و     «سوره نساء  34توان به آیه براي پذیرش حق اشتغال زوجه در اسالم می
ما کَسبنَ استناد کرد» النساء نصیب م .  

تواند بـر اسـاس حـق    پذیر است و زوج میخارج آن امکاناما اشتغال هم در داخل منزل و هم   
دارد: قانون مـدنی اشـعار مـی    177ریاست خویش مانع از اشتغال زوجه شود. بر همین اساس ماده 

تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیـات خـود یـا زن    شوهر می«
  ». باشد منع کند
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صالح خانوادگی و حیثیت دو طرف است و باید در حدود همین امـور اعمـال   حفظ م گذار قانونهدف   
  ) 170: 1285، (کاتوزیان. شود
توان ضابطه مقایسـه  که چه شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد است، نمی درباره این  

خیص آن با عـرف  کند و تشکلی به دست داد و این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می
  است. 
در مورد زنی کـه  » االجاره«فصل دوم از کتاب ، ی در عروه الوثقییاهللا سیدکاظم طباطبامرحوم آیت  

اجاره را باطل ، کندازدواج می، دهد و پیش آن که مدت اجاره تمام شودخود را براي مدت معین اجاره می
) ولی اگر بعد از عقد نکـاح  342: 1392(دادمرزي، داگر با استمتاع زوج از وي منافات داشته باش، داندنمی

به طور کلی اشتغال زوجه پس از نکاح باید با اجازه شوهر . باطل است، باشد و منافات با استماع زوج باشد
  . باشد

  
  تعیین مسکن  .12
عددي کند و آثار حقوقی متدانیم اقامتگاه هر شخص نقش مهمی را در روابط افراد با یکدیگر بازي میمی

  ) 5: 1363، (امامی. شودبر آن مترتب می
اجبـاري و قراردادي(سیدحسـین صـفایی و قاسـم     ، اختیاري: اقامتگاه مطابق قانون بر سه قسم است  
م مقـرر  . ق 1005ماده . ) و یکی از مصادیق اقامتگاه اجباري اقامتگاه زن شوهردار است121: 1387، زاده
  .»اقامتگاه شوهر است اقامتگاه زن شوهردار همان: «داردمی

ق. م در ایـن زمینـه   1114و همچنین اختیار مسکن در حقوق ایران اصوالً با مرد است. مـاده    
که اختیار تعیـین   کند، سکنی نماید؛ مگر آنزن باید در منزلی که شوهر تعیین می«دارد:  مقرر می

وهر باید اقامتگاه مشترك شود، شبنابراین از ماده فوق استنباط می». مسکن به زن داده شده است
را معین کند و زن اصوالً تابع اراده اوست، منتها اختیار مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست، 

توانند هنگام عقد یا پس از آن تعیین مسکن را به زن واگذارند. (کاتوزیان، حقوق زیرا دو طرف می
ختصـات و آثـاري کـه بـراي آن در حقـوق      ) از آنجا که بحث از اقامتگاه بـا م 161: 138خانواده: 

هاي فقهی مـا  رفته است و در کتابموضوعه در نظر گرفته شده است، دغدغه فقهی به شمار نمی
رنگی که دارد، مواد مربوط به آن از حقوق فرانسه و سـوئیس اقتبـاس   نیز با وجود صبقه فقهی پر

  ) 306کرده است. (دادمرزي، همان: 
در ضمن شرط ضمن عقدي یا قرارداد مستقل یا پس از نکاح قابل واگذاري پس اختیار تعیین مسکن   

  . به زوجه است و از سوي زوج قابلیت اسقاط دارد و از جمله حقوق است و نه تکالیف
  

  خانوادگی  نام .13
خانوادگی نامی است که بعد از نام اصلی (نام کوچک) فرد قرار گرفته و به وسیله آن افراد یک نام

خانوادگی ق. م) داشتن نام 997) براساس ماده (198: 4: 1363شدند. (امامی، شناخته می خانواده
خـانوادگی در  باشـد و بـه دلیـل اهمیـت نـام     نامه ثبت احوال نیست، الزامی میکه مغایر با نظام

اختصاص هویتی مشخص به فردي معین و آثار حقوقی بسیاري که بر این امر مترتب است، تغییر 



 

 

54 

االصول ممنوع و تنها در موارد خاص و استثنایی پذیرفته شده است. (صفایی، ادگی علینام خانو
  ) 126و  108: 1385امامی، 

نسبت بـه آن  ، خانوادگی از حقوق غیرمالی است و کسی که نام فامیل خاصی استحق مربوط به نام  
   .باشدحق تقدم دارد و واگذاري آن با کسب اجازه و رعایت این حق تقدم می

استفاده از نام خـانوادگی شـوهر را    55قانون ثبت احوال مصوب تیرماه  42در مورد زوجه ماده   
توانـد بـا موافقـت    زوجه مـی «دارد: اختیاري و منوط به اجازه او قرار داده است. این ماده اظهار می

تقـدم  خانوادگی همسر خـود بـدون رعایـت حـق     باشد، از نامهمسر تا زمانی که در قید زوجیت می
». خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بـود استفاده کند و در صورت طالق ادامه استفاده از نام

  ) 174: 1385(کاتوزیان، 
شود و با توافق قابل اسـقاط  ولی به زوجه تحمیل نمی، خانوادگی هر چند از آثار ریاست زوج استنام  
همچنین این بحث نیز داراي سابقه فقهی قابـل  . رداما در مورد فرزندان این موضوع جنبه قهري دا، است

توجهی نیست و از مسائل جدید است و با توجه به مسائل حقوقی جنبه امري نـدارد و در مـورد زوجـه از    
  . حقوق است

  
  نتیجه
طور که در متن بررسی شد، اگر ریاست مرد در خانواده در مفهوم کلی و اساسی آن در نظر گرفته  همان

هـاي حـق و    ست که حکم و تکلیف بودن آن مسلم و بدیهی است و با توجه به ویژگـی شود، نهادي ا
هاي انحصاري حق به مانند اسقاط و نقل و انتقال برخوردار نیست و مصداقی از مـاده   حکم از ویژگی

گردد، ولی زمانی که ایـن ریاسـت را در گسـتره آثـار آن مـورد کـاوش قـرار        ق. م محسوب می 959
خانوادگی مطلقاً و در برخی مانند ممانعت از اشتغال و مسکن در برخی موارد مانند نامدهیم حداقل  می

شـوند؛ نـه   توان قائل به اسقاط شد. عالوه بر این برخی از آثار مستقیم نکاح محسوب میبه نوعی می
ابعیت قابل اسقاط بودنشان تردیدي نیست و در تقهري در غیرریاست، مانند نفقه و بعضی مانند والیت

عقیده غالب بر آن است که مصلحت دولت در آن ملحوظ است، در حالی که ریاست شوهر بر خانواده 
  خود حقوق خصوصی است. 

. پـذیر نیسـت  شـرط امکـان  وقیددر زندگی امروز اعمال ریاست مرد در خانواده به صورت مطلق و بی  
امروزه کمتر زنـی  . ممکن کرده استغیرمقتضاي جامعه کنونی اطاعت کامل و تام زن از مرد را در عمل 

توان یافت که براي هر خروج از منزل استیذان مرد را بخواهد و این اجازه تلویحاً و ضـمناً از پـیش   را می
شـود بـه   باعـث مـی  ، اندیشی نیز که در حقوق اسالمی مسبوق به سـابقه اسـت  مصلحت. اخذ شده است

  . ه کردها و نیازهاي جامعه در هر دورانی توجضرورت
باشد و جهت اداره و مصـلحت  جویی نمیطلبی و سلطهکه دیدیم منظور این ریاست اقتدار طور همان  

پوشـی از ریاسـت زوج را   هر چند مخالفت با قواعد امري و نظم عمومی راه اسقاط و چشـم . خانواده است
لیکن با توجه ، تر شدهرنگولی در عمل با تقسیم وظایف با زوجه در خیلی از موارد این مدیریت کم، بسته

اعتنـا و  ریاست زوج بر خانواده در شکل منطقی و اصولی آن از نهادهـاي قابـل  ، هاي ذاتی مردبه ویژگی
  . باشدمفید در فقه و حقوق کنونی می
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  nnزینب حسامی شهرضایی  n محمدرضا قنبریان 
  
  

  دهچکی
 نقـش  از نفعـان  ذي انتظـارات  و گردیده تلقی جهانی دغدغه یک جامعه ها بر شرکت تأثیر

جامعـه،   هـا در  شـرکت  اثرات به افزایش است. توجه حال در جامعه در هاي تجاريشرکت
 این است. در ها گردیده اجتماعی شرکت مهم مسئولیت و مفهوم نسبتاً جدید ظهور به منجر
ها و تاریخچـه مختصـر از   ها و بیان ویژگی ولیت اجتماعی شرکتپس از تعریف مسئ مقاله

این مفهوم و اشاره به نظریات موجود در این خصوص، وضعیت ایران از حیـث توجـه بـه    
و توجه  اجتماعی و افشاء بحث گزارشگري به اهمیت و گرددمسئولیت اجتماعی بررسی می

هـاي  هـا و خـط مشـی   تبه مدیریت مسائل اجتماعی در راستاي اجـراي صـحیح سیاسـ   
  پردازیم.مسئولیت اجتماعی در شرکت می

  نفعان. زیست، ذيها، محیط شرکت، مسئولیت اجتماعی شرکت  کلید واژگان:
  

  مقدمه
 هـاي جنـبش ، دولتـی غیر هاي سازمان رشد به توجه با اخیر ساله چند ها در شرکت اجتماعی مسئولیت مفهوم

 و عام سهامی هايشرکت و سرمایه بازارهاي اجتماعی، توسعه اهیآگ ها، افزایششرکت قدرت علیه اعتراضی
. اسـت  هـا شـده   شـرکت  اداره فضاي در غالب بحث به تبدیل بزرگ هايشرکت اخالقی و مالی هايرسوایی

- نـام  اروپا اتحادیه شورهايک هايتکشر اجتماعی مسئولیت سال عنوان به را 2005 سال، اروپایی میسیونک
- برداشته آن ترویج و موضوع این بر کیدأت در بلندي هايگام خود اتحادیه اعضاي، این بر عالوه. ردک گذاري
 اجتمـاعی  مسـئولیت ) وزیـر ( صـنعت، نماینـده   و تجـارت  دپارتمان داخل در انگلیس دولت مثال طوره ب. اند

 و اجتماعی اتاثر که کندمی ملزم ها را شرکت فرانسهکشور  طور همین. است نموده معرفی رسماً ها را شرکت
 مالی هايطرح از حمایت با هک هلند کشور یا نندک مندرج ساالنه برنامه در را خود هايفعالیت محیطیتزیس

نیـز   دانمارك دولت. است متحد ملل صنعتی توسعه سازمان مقررات با تطابق حال در بزرگ هايتکشر براي
  1.است شده زکمتمرپذیري سئولیتم روي بر، نموده گذاري پایه را پنهاكک مطالعاتی زکمر هک

                                                           
n وکیل پایه یک دادگستري. 
nn دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه تهران. 

  . 33، رویکردهاي گوناگون به مسئولیت اجتماعی سازمانی، پایگاه اینترنتی مقاالت مدیریت، ص1387رضا، روحانی، محمد  .1
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هـاي   نظـام هاي اقتصادي بـه یـک مفهـوم فراگیـر در کلیـه      اگرچه مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه  
طرح عنوان مسئولیت اجتمـاعی در  ، رسداما به نظر می، اقتصادي در کشورهاي مختلف تبدیل شده است

نتایج اقتصادي و اجتمـاعی نظـام   . رال استداري لیبهاي ایجاد شده در نظام سرمایهنتیجه جرح و تعدیل
نتوانسـت از  ، هاي تقریباً نامحـدود فـردي  داري لیبرال مبتنی بر تقدم منافع فرد بر اجتماع و آزاديسرمایه

رفاه عمومی را به همراه داشته باشد و بر عکس موجب فقر عمومی و ایجاد ، طریق مکانیسم بازار و رقابت
سویی منافع فرد و به این ترتیب عمالً نظریه هم. محیطی نیز شدو زیست اجتماعی، هاي اقتصاديبحران

داري مقرراتـی و ارشـادي   نظام سـرمایه ، اجتماع که پایه نظریه لیبرالی بود با چالش مواجه شد و به مرور
 طور . همیندر این نظام مالیت فردي تا حدي قانونی است که به منافع جامعه لطمه نزند. جایگزین آن شد

ها در حوزه مفاهیم تأمین اجتماعی و دخالت دولت در اقتصاد و اداره مؤسسات و مسئولیت اجتماعی بنگاه
فراتر ، هاي انساندر اسالم کوشش شده است تا هدف فعالیت، در جهت مقابل 1.گیرداین تغییرات قرار می

کسـب رضـایت   ، سالمیهاي انسان در نظام اقتصاد ااز سود مادي و شخصی باشد و هدف اصلی فعالیت
. شـود حاصل می...  در قالب انفاق و، پوشی از منافع خود به نفع دیگرانپروردگار است که از طریق چشم

اقـدامات  ، سـو شـده و تحـت تـأثیر ایـن بیـنش      مصالح فردي با مصالح اجتماعی هم، در جامعه اسالمی
توان از وقـف و ارائـه خـدمات    می داوطلبانه فردي در جهت تأمین مصالح اجتماعی انجام گرفته است که

در کشور ما از یک سو از ایـن  ، بدین ترتیب 2.اي گسترده نام بردبه عنوان نمونه، المنفعه از طریق آنعام
هاي صـنعتی  اسالمی است و از سوي دیگر با توجه به تشدید رقابت ـ  حیث که کشوري با نظام اقتصادي

طـرح ایـن   ، دولتی بـه اقتصـاد مردمی(خصوصـی و تعـاونی)     هاي اخیر و گذر از اقتصاد و تجاري در سال
یکـی از مسـائل و    3.موضوع در جهت ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت بسیار حایز اهمیت است

نظران جوامع مختلف را به خـود جلـب   هاي اخیر توجه بسیاري از صاحبمشکالت اجتماعی که طی سال
این موضـوع بـه ویـژه در    . هاست به مسئولیت اجتماعی آن و مدیرانها  شرکتعدم پایبندي ، کرده است

 4،از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت  ، کشور ما به دلیل شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادي و صنعتی
 یعموم منافع به صاحبان سهام ژهیبه و، نفعان يذ منافع به مطلق توجه و سود ردنکنهیشیب زهیچرا که انگ
 عـام  و مصـالح  منافع به خود محدود منافع بر عالوه دارند فهیوظ رانیمد نیبنابرا .رساندیم بیآس جامعه

 رانیمـد  يزه سـودآور یـ انگ دهندهسامان و نندهکمحدود ینوع به یاجتماع تیمسئول، شندیندیب زین جامعه

 را خـود  وقت دینبا گرید ما ران عصریمد و است نگرندهیآ ریمد تیمسؤولی، اجتماع تیمسؤول. بود خواهد
 سازمان آثار از و شناخته را خود حرفه یو عموم یاجتماع ابعاد دیه باکبل، ندینما یسنت فیوظا مشغول صرفاً

 عنوان به را جامعه اهداف و دست بردارند شرکت اهداف به نسبت ينگرجزء از باشند و آگاه، طیمح بر خود

                                                           
: بـه نقـل از صـالحی امیـري و     181-171، صـص 1384هاي اقتصادي، تهران، شرکت سهامی انتشار،  ین، نظامنمازي، حس  .1

، شـماره  1389ها با رویکردي اسالمی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، پاییز  مجید مطهري نژاد، ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکت
  . 13-12، صص61

  . 34صالحی، پیشین، ص  .2
زیست، پژوهشـنامه علـوم اجتمـاعی،    هاي صنعتی و تجاري در حفاظت از محیطلیت اجتماعی شرکترسولی، اسحاق، مسئو  .3

  . 59، ص60، شماره 1389پاییز 
هـا،  طالقانی، غالمرضا و نرگسیان، عباس و گودرزي، مصطفی، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی به مسئولیت اجتماعی شـرکت   .4

  . 230، ص1390، 47-1دیریت و پیشرفت دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، رفتار م
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 و اسـت  ریـ فراگ و جانبههمهی، جتماعا تیگر مسئولید يسو از. دهند قرار شانیهاتالش در خود يراهنما
 ردنکـ توانمنـد  در جهـت  قدرتمنـد  يابـزار  بـه عنـوان   و ابدینمود  جامعه یاجتماع معضالت حل در دیبا

  1.ردیگ قرار نظر مد ياقتصاد يها بنگاه
زیرا هدف از اعمال راهبري ؛ مسئولیت اجتماعی شرکت در زمره اهداف راهبري شرکت نیز قرار دارد  

. نفعان مختلف اسـت  پاسخگویی و حمایت از منافع ذي، ري توازن میان آزادي عمل مدیریتشرکت برقرا
حاکمیت شرکتی به دنبال برقراري تعادل میان اهداف ، دهدبنا به تعریف جامعی که بانک جهانی ارائه می

  2.اقتصادي و اجتماعی و اهداف فردي و همگانی است
گیري وسعه اقتصادي، مسائل مرتبط با تصمیمدر سند راهبري شرکتی، سازمان همکاري و ت

یا مالحظات اخالقی نیز اجماالً مورد نظر  3محیطی، مبارزه با فسادشرکت، مانند مالحظات زیست
اند، ولی از آن جهت که در چند سند دیگر این سازمان از جمله، رهنمودهـایی بـراي   قرار گرفته
اري و اسناد دیگر به تفصیل به آن اشاره شده خوهاي چند ملیتی و پیمان مبارزه با رشوهشرکت

هـا اشـاره    است؛ در این سند صرفاً به صورت گذرا ذیل دو اصل به مسئولیت اجتمـاعی شـرکت  
  گردیده است: 

داران  اصل پاسخگویی هیأت مدیره: هیأت مدیره نه تنها باید پاسـخگوي شـرکت و سـهام    .1
رود توجه کافی به منافع دیگر ظار میها عمل کند، بلکه انت باشد و در جهت حفظ منافع آن

هاي محلی داشته باشد زیست و انجمننفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط ذي
محیطی، در این چـارچوب ضـروري اسـت. مسـئولیت مهـم       و رعایت استانداردهاي زیست
، هاي طراحی شده به منظور تضمین این است کـه شـرکت  هیأت مدیره، نظارت بر سیستم

محیطی، بهداشـت و امنیـت را رعایـت     قوانین مربوط به مالیات، رقابت، کار، مسائل زیست
 4نماید.می

، عـالوه بـر اهـداف تجـاري    ، شـوند ترغیب میها  ، شرکتدر این سند: اصل شفافیت اهداف شرکت .2
. دزیست و تعهدات عمومی و اجتماعی را نیز افشا کننمحیط 5،ايهاي مربوط به اخالق حرفهسیاست

کنندگان از اطالعات از ایـن جهـت   گذاران و دیگر استفادهچنین اطالعاتی ممکن است براي سرمایه
هـا   آن در جهت رسیدن به اهدافها  شرکتتواند ارزیابی بهتري از عملکرد حایز اهمیت باشد که می

 6.داشته باشند
                                                           

، 27کنترل کیفیت، شماره ها، ماهنامهسازمان اجتماعی مسئولیت و امینی، غالمرضا، استاندارد و نیازي، علیرضا  .1
بـر  گري متغیـر اهمیـت مسـئولیت اجتمـاعی     : به نقل از سعید مرتضوي و همکاران، بررسی نقش تعدیل1387

رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسـانی فردوسـی،   
  . 199، ص1389

هاي پذیرفته شـده در  داران در شرکت بت شکن، محمد هاشم و رهبري، مهسا، حاکمیت شرکتی، میزان رعایت حقوق سهام  .2
  . 3، ص 1387، 22اري، شماره بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابد

3. Anti-corruption 
رسـانی   سازمان همکاري و اقتصادي و توسعه، اصول حاکمیت شرکتی، ترجمه مهسا رهبري خرازي، تهران، شـرکت اطـالع    .4

  . 94، ص1385بورس، 
5. Business ethics 

  . 82همان، ص   .6
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  تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتی
 مانده یباق مبهم آن مشخص یمعن سر بر اجماع اما، است ییآشنا واژة )CSRمسئولیت اجتماعی شرکتی(

از طـرف  ، هاي متفاوت از آن این امر ناشی از پیچیدگی عنصر مورد مطالعه از یک طرف و برداشت. است
  : پردازیمدر این نوشتار به برخی از این تعاریف می. باشددیگر می

ان مؤسسات تجاري بخش خصوصی کـه  مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیر -
 1.سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد، گیري نمایند که در کنار کسب سودآنگونه تصمیم

به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی ، اي است بر عهده مؤسسات خصوصی وظیفه، مسئولیت اجتماعی -
  2.نگذارند، کننداجتماعی که در آن کار می

 متنوع تمرکز نفعان ذي به نسبتها  شرکت مسئولیت يرو، ها شرکت اجتماعی یتمسئول از اخیر تعاریف -

، آن موجـب  به هک داندمی یمفهوم راها  شرکت اجتماعی تیمسئول، اروپا ونیسیکمبر این اساس . دارد
 بـر ، نفعـان  يذ با خود تعامالت و يتجار يها تیفعال با را یاجتماع و یطیمحستیز مسائلها  شرکت

 3.نندکیم مأتو، وطلبانهدا ییمبنا
 را تکشر یاجتماع تیمسئول، CSR مورد در پژوهشی لییتحل هايسایت ترینفعال از یکی، ریوا وزین  -

 تمـام  منـافع ها  آن موجب به هک ییهاارزش و تجارت ردکعمل یماهنگه: «است ردهک فیتعر نگونهیا

 يهـا اسـت یس و تیفعال در، ستیزطیمح و گذارانهیسرما، گرانکار، هانندهکمصرف از اعم نفعان يذ
 .» شود لحاظ تکشر

 
  تاریخچه
 هـاي  مسـئولیت کتـاب   در 1953سال در بون آر هوارد توسط آن، نخست جدید مفهوم در یکتشر اجتماعی مسئولیت
، »هاي معقول تجار در قبال اجتمـاع چیسـت؟  مسئولیت«. وي با طرح این سؤال که شد گرفته کاره تجار، ب اجتماعی

، موضـوعات اخالقـی در کسـب و کـار     1960طرح مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخت. به دنبال آن در آغاز دههبه 
زیست و ایمنـی افـراد را بـه مخـاطره     مورد توجه قرار گرفت و بسیاري از کسب و کارهایی که محصوالتشان محیط

هـا   زمان با همکاري شرکتماعی همپذیري اجتتعاریف مربوط به مسئولیت 1970انداخت، تحریم شدند. در دهه می
هـا ظهـور    پـذیري اجتمـاعی شـرکت   هاي بشردوستانه توسعه یافت و به تدریج قوانین مربوط به مسئولیت با سازمان

بـه بعـد بـه دلیـل عـدم       2000محیطی تأکیـد شـد و از سـال    بر مسائل زیست 1990تا  1980هاي یافتند. در سال
رخـی مؤسسـات بـه خـاطر فقـدان دانـش و تجربـه الزم، اسـتانداردها و         پـذیري اجتمـاعی در ب  موفقیت مسئولیت

گـذاري شـد.   پذیري اجتمـاعی پایـه  از سوي مؤسسه جهانی گزارشگري ارائه و صنعت مسئولیت CSRرهنمودهاي 
  4کند.ها را رصد می امروزه انتظارات اجتماعی فراوانی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت

                                                           
، دانش مدیریت، شماره »در رشد و شکوفایی مؤسسات بازرگانی جایگاه کیفیت کاال«کیث دیویس، به نقل از محمد حقیقی،   .1

  . 40، ص73، بهار 24
  . 579، ترجمه محمد صائبی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص »فرهنگ مدیریت«، 1371درك فرنچ، هینر ساورد،   .2
ها و پارادایم غالب تحقیقـاتی آن   شرکتبه نقل از حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت اهللا، مبانی نظري مسئولیت اجتماعی   .3

  . 114، ص 22، سال هفتم، شماره 1393در حرفه حسابداري، فصلنامه حسابداري مدیریت، پاییز 
شافعی، رضا و احمدي، کیومرث، مسئولیت پذیري اجتماعی سازمانی(مفاهیم، نظریه ها، الگوها و کاربردها)، تهـران، سـمت،     .4

  . 23-21، صص1392
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  ی شرکتیهاي محوري مسئولیت اجتماع ویژگی
 يا انـدازه  تا یتکشر یاجتماع تیمسئول دهیپد فیتوص يبرا شده برده ارک به فیتعار و اصطالحات اگرچه
  : باشدیم صیتشخ قابل كمشتر يدیلک نکات یبعض یول، هستند مختلف

هـاي  این مفهوم را به طـور نـوعی مـرتبط بـا فعالیـت      CSRهاي بسیاري از تعریف: داوطلبانه بودن .1
دیدگاه کمیسیون اروپـا  . رودقانون فراتر می هاي مقرر شده بر پایهشمارند که از فعالیتیداوطلبانه م

ایـن  ، منتقـدان . کنـد بر این ویژگی به صورت قاطع تأکید مـی ، که در تعاریف مورد اشاره قرار گرفت
کنند که پاسخگویی به حکـم قـانون بایـد در    شناسند و استدالل میمی CSRویژگی را عیب اصلی 

 . رکز توجه قرار گیردم
نفعـان غیـر از    به منافعی که براي انواع گونـاگون ذي  CSRنفعان چندگانه:  گیري به سوي ذيجهت .2

، هایی دارندشان مسئولیتاندار سهامدر برابر ، این فرض که شرکت و مدیران. ان توجه دارددار سهام
نفعان دیگري نیز مانند  شود و ذيدود نمیمحها  آن اما به؛ شودرو نمیبهبه طور معمول با مخالفتی رو

وجود دارند که شرکت براي برقراري و بهبود وضـع   زیستطیمح و جامعه، کنندگانمصرف، کارکنان
ان دار سـهام هر چند در مورد میزان توجه به منافع ، مسئول استها  آن وابسته و در برابرها  آن خود به
  . نفعان اختالف وجود دارد و ذي

بـه نحـوي کـه    ، نفعان برقراري موازنه بین منافع ذي: هاي اجتماعی و اقتصاديدن مسئولیتکرمنظور .3
بـا   CSRهرچند . ویژگی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی است، متعارض با سودآوري شرکت نباشد

اما بسیاري بر این باورند ، ان و سودآوري صرف سر و کار دارددار سهامفراتر رفتن از توجه محدود به 
لـذا انتظـار مسـئولیت اجتمـاعی از     . به هر حال نباید با سودآوري تعارض داشته باشـد ، انجام آن که

 . شرکت در شرف ورشکستگی وجود ندارد
 يهـا تیـ العف مـنظم  ای مداوم ریثأت با رابطه درها  شرکت یاجتماع تیمسئول: فراتر از انسان دوستی .4

 امور از باید راها  شرکت اجتماعی تیمسئول. ندارد هرخواهانیخ يهاتیفعال با یارتباط و باشدیم يتجار

ـ تعر تکشـر  خود ردکعمل ارتباط با در را آن و ردهک جداصرف  ي خواهانهریخ و دوستانهبشر . کـرد  فی
ـ ریخ يکارها بر یحت؛ ستیآن ن مرسوم يمعنا به صدقه دادنی، اجتماع تیمسئول  المنفعـه عـام  و هی

ـ ریخ امور با اهداف آن هم و یاجتماع تیمسئول يفکر منشأ هم. شودینم کامالً منطبق زین مدرن  هی
 آن در و شـود یمـ  انجـام  یمذهب و ینید يهاتین يمبنا بر هیریخ امور عموماً. است متفاوت مرسوم

تیـ ن و اهداف، شرکت یت اجتماعیمسئول در اما؛ است نظر مد گناهان یبخشودگ چون يفرد اهداف
؛ نـدارد  وجود یمنسجم و مدون برنامه، رخواهانهیخ يها تیوه در نبه عال. دارد تیاولو یاجتماع يها

 جینتا یبررس از پس و باشدیم بازخورد و ییاجرا ستمیس يدارا یاجتماع تیمسئول برنامه که حال آن
 یاجتمـاع  تیمسـئول  تحقـق  را ریـ خ يکارهـا  و یبخشـندگ  نوع هر توانینم، ابد بنابراینییم تداوم
 . دانست ذارانگهیسرما ای اندار سهام

 
  : یت اجتماعیضرورت توجه به مسئول اهمیت و

ــدیران از     ــاعی م ــئولیت اجتم ــوع مس ــر روي موض ــه ب ــاتمطالع ــت  جه ــت اس ــف داراي اهمی . مختل
هاي مختلف جامعـه از خـود بـاقی    ثیرات عمیق و شگرفی در بخشأتواند تهاي مدیران می گیري تصمیم
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 و تکشر يادیز تعداد گرید عبارت به. باشندیمها  شرکت عدد 51، ایدن برتر اقتصاد 100 از امروزه. گذارد
است.  بیشتر توسعه حال در هايکشور اکثر از جهانی اقتصاد برها  آن تأثیر دارد که وجود ملیتی چند هايبنگاه
 رده درWal-Mart، جهانی اقتصاد سوم و بیست در رده General Motorsچون  هاییشرکت 2002 سال در

 پنجم و چهل رده در رانیا شورک و یجهان در رده بیست و ششم Exxon Mobilی، جهان جمپن و ستیب

شـان در  هاي اجتماعیمطالعه بر روي میزان توجه مدیران به مسئولیت بر این اساس 1.قرار داشت یجهان
چـرا کـه یـک تصـمیم نادرسـت و      . تواند از اهمیت زیـادي برخـوردار باشـد   زمان اتخاذ یک تصمیم می

در . ناپذیري را به جامعه تحمیل کندتواند خسارات جبرانثیرات اجتماعی میأمنطقی و بدون توجه به تغیر
اتفاقـات و  ، سسات مختلف جامعه خود را نسبت به رویـدادها ؤها و مسازمان، هاگروه، چنانچه افراد، مقابل
هاي یش در حل بحرانیک در حدود مسئولیت و حیطه کاري خو و هر بدانندهاي مختلف مسئول بحران

یکـی از  ، در همـین زمینـه   شـد و خواهـد  در انـدك زمـانی حـل    هـا   آن بسـیاري از ، فوق تالش نماینـد 
خصوصی به منظور حفظ مشروعیت  هاي سازمان«: گویدمیر نظران علم مدیریت به نام پیتر دراک صاحب

وظیفه عمومی و اجتماعی سسه خصوصی باید قبول کنند که نقش و ؤکامل و باقی ماندن به عنوان یک م
 بـر ، رفتارهاي گروهی و حتی رفتارهاي فـردي ، اصوالً در جوامع بشري، گذشته از این موضوع. نیز دارند
ثیر آن روي أدامنه ت، چه فرد یا گروه از توانایی و قدرت بیشتري برخوردار باشد گذارد و هرثیر میأجامعه ت

ـ  ، به هر نحوي که عمل کندسازمان ، بدین ترتیب. بود جامعه بیشتر خواهد ثیر أعملکردش روي جامعـه ت
لذا بد عمـل کـردن مـدیران    ؛ گرددبه خود سازمان منعکس می، چه خوب و چه بد، ثیرأگذارد و این تمی

  2.نتیجه بد بگیرد نیز سازمانخود گردد که باعث آن می
  

  ها هاي مسئولیت اجتماعی شرکت ابعاد و زمینه
: ایـن بعـد از مسـئولیت اجتمـاعی     هبري و فرایندهاي درون سازمانیمسئولیت اجتماعی شرکت در ر .1

، ي شـرکت هـا  هـا و رویـه  مشیموریت و خطأپذیري اجتماعی در مانعکاس مسئولیتشرکت ناظر بر 
پـذیري اجتمـاعی،   ها با اصول مسـئولیت نامهتدوین اصول و کدهاي اخالقی، تطبیق مقررات و آیین

تصـویب برنامـه مسـئولیت    و هاي مبـارزه بـا رشـوه و فسـاد     لعملاداران، دستور رعایت حقوق سهام
 باشد. میاجتماعی توسط هیئت مدیره 

ایمنی و سـالمتی فیزیکـی و روانـی کارکنـان، آمـوزش و      : مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار .2
محیطی، حقوق بشر و شهروندي، سیاست عدم هاي اجتماعی و زیستتوانمندسازي کارکنان در حوزه

، تعادل میان کار و زندگی، ترغیـب و حمایـت و تشـویق    ... مذهبی و، قومیتی نژادي، یض جنسیتبع
از جمله مسائل مطرح در خصوص رابطه مسئولیت اجتماعی و کارکنان است. به این بعـد از  کارکنان 

نظام راهبري شرکتی بورس اوراق بهادار تهران تصریح شـده   نامهمسئولیت اجتماعی شرکت در آیین
آزار،  گونه تبعیض یا هر از باید کارکنان با برخوردشان در مدیره هیأت اعضايمقرر گردیده است که و 

                                                           
هـا و وظـایف دولـت، پژوهشـکده     کننـده و جـایگزین سیاسـت    ها، تکمیل، علیرضا، ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتامیدوار  .1

، 1387، 21هاي فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه شماره تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش
  . 3ص

  . 22، ص1377عی سازمان، الوانی، مهدي؛ قاسمی، احمد رضا، مدیریت و مسئولیت اجتما  .2
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 اقلیـت  یـا  قومیـت  یـا  فلسـفی  سیاسی، نظرات اساس جنسیت، سن، ملیت، عقاید تبعیض بر ویژه به

 ورزند.  اجتناب شانشخصی زندگی اداره نحوه کلی به طور یا مذهبی
ها و مؤسسات مختلف مشغول به کار هستند و از آنجا که  نسانی در سازماناي از نیروي ا بخش عمده

رود کـه بـه   گذرانند، این انتظار از مدیران مـی اکثر مردم، بیشتر وقت خود را درون این مؤسسات می
کارکنان تحت امر خود و نیازهاي آنان توجه بیشتري داشته باشـد و تـالش کننـد نیازهـاي آنـان را      

هاي انسانی که در اختیار دارند، مسئولند؛ زیرا تداوم حیات، ها در قبال سرمایه شرکت 1برآورده سازند.
هاي کارکنان، ایجاد بقا و سوددهی شرکت به کارکنان وابسته است. واکنش مناسب نسبت به خواسته

شود کـه کـارایی کارکنـان    شرایط کاري مناسب، قدردانی، آموزش و توانمندسازي کارکنان سبب می
 2تر و عملکرد شرکت بهتر شود.بیش

بـه مسـئولیت    : در این بعد از مسئولیت اجتماعی شرکتمسئولیت اجتماعی شرکت در بازار و صنعت .3
النه، ئوگـذاري اجتمـاعی مسـ   کنندگان، سـرمایه  مین حقوق مشتریان و مصرفأاجتماعی در زنجیره ت

تریان، تبلیغـات مسـئوالنه،   گاهی مشـ آمسئولیت در قبال محصول، مدیریت خرید مسئوالنه، افزایش 
توجـه   محیطیهاي مساعد اجتماعی و زیست وريآهمکاري با شرکاي زنجیره تأمین براي توسعه فن

گیري شرکت به خاطر وجود مشتریانش است. بدین ترتیب اگر شرکت به درستی بـه  شکلگردد. می
شـود کـه   و ثانیاً باعث میدهد مسئولیت اجتماعی خود عمل نکند، اوالً مشتریان خود را از دست می

هاي مختلف، آن را مجبور به این مهم کند. بر این اساس، جامعه از شرکت  دولت با قوانین و مجازات
انتظار دارد نسبت به مشتریان احساس مسئولیت کند، نیازهاي مشتریان را بشناسد و محصول سالم و 

دهند که آنچه را که دوست داشـته و  ها عرضه کنند و این حق را به مشتریان ب خدمات درست به آن
تمایل دارند خریداري نمایند. چنانچه مشتري از مصرف کاال یا دریافت خدمتی متحمل زیانی شـود،  

 3خسارت وي را تقبل و تالش نمایند که رضایت او راجلب نمایند.
 شکاهمحیطی مسئولیت اجتماعی شرکتی، : در بعد زیستزیستمسئولیت اجتماعی شرکت در محیط .4

هـاي نـو،    وريآجویی در انرژي، مدیریت خرید سبز، استفاده از فـن لودگی، مدیریت ضایعات، صرفهآ
افـزون  با آغـاز انقـالب صـنعتی و گسـترش روز    گیرد. مورد توجه قرار می استفاده مسئوالنه از منابع
محیطـی رشـد فزاینـده یافـت، بـه نحـوي کـه امـروزه یکـی از          هاي زیست صنایع مختلف، آلودگی

زیست است. افزایش گازهاي سمی ها، حفظ محیط هاي مسئولیت اجتماعی سازمان ترین زمینه اساسی
اي در زیسـت آلـوده  اند که محـیط هاي تولیدي سبب شده در نتیجه فعالیت واحدهاي مختلف سازمان

 4اطراف خود داشته باشیم.
ه دانشگاهی، مشـارکت بـا   جامعه محلی، جامع: توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور .5

هاي  هاي عمومی، حمایت از فعالیت دولتی و سازمانهاي غیر نهادهاي اجتماعی، مشارکت با سازمان
هـاي فـردي    هـا و قابلیـت   هاي دواطلبانـه کارکنـان و اسـتفاده از مهـارت     (فعالیت داوطلبی کارکنان

                                                           
  . 122-95، صص1389، 62شیخیان، جعفر؛ باقري، حسام، راهبردهاي اساسی انجام مسئولیت اجتماعی، پژوهشنامه، شماره   .1
  . 18امیدوار، پیشین، ص   .2
  . 105شیخیان، پیشین، ص   .3
  . 106شیخیان، پیشین، ص   .4
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در ایـن   رزشی براي توسعه بـازار هاي خیریه، استفاده از بستر اجتماعی، فرهنگی و وکارکنان)، کمک
ها موفقیت و تداوم حیات خود را در گرو مسـئولیت در   شرکتگیرد. بعد از مسئولیت اجتماعی قرار می

نگر، مسئولیت اجتماعی نه تنهـا هزینـه بـر تلقـی     بینند و با رویکردي آیندهبرابر محیط اجتماعی می
بـود، لـذا کـارایی اقتصـادي تنهـا مسـئولیت        گذاري اجتماعی خواهدنخواهد شد، بلکه نوعی سرمایه

دهند، جامعه ها با تولید خود جامعه را تحت تأثیر قرار می شود. همانگونه که شرکتشرکت تلقی نمی
کند تا عالوه بر تولید و خـدمات  ها را ملزم به احساس مسئولیت در برابر عملکرد خود می نیز شرکت

 1مطلوب، مالحظات اجتماعی را رعایت کنند.
  
  هاشرکت اجتماعی مسئولیت هاي نظریه

 سـود  رساندن حداکثر به آن و دارد هدف یک فقط و فقط شرکت، نظریه این طبق :کالسیک دیدگاه الف)
 حمایت قابل و شده پذیرفته جایی تا موضوع این، البته. است دارانسهام ثروت يساز حداکثر آن تبع به و

  مفهوم کالسیک نظریه. کند رعایت هدف این تحقق يبرا تحرک در حقوقی و اخالقی چارچوبی که است
 کالسـیک  مکتب طرفداران. کرد ارائه 1962 سال در فریدمن میلتون راها  شرکت اجتماعیي هامسئولیت
 وادار را بنگـاه ، بـازار  نامرئی دستها  آن اعتقاد به. شود ایجاد سازماني برا محدودیتی هیچ نباید معتقدند
 میلتـون ، دسته این بارز يهاشخصیت از. است آن نیازمند جامعه که کند عرضه را تیخدم یا کاال کندمی

 اجتمـاعی  مسـئولیت  اسـت  معتقد، قانونی يهامسئولیت به هابنگاه التزام اعالم ضمن وي. است فریدمن
 دارانسـهام ي بـرا  محـدود  مسـئولیت  کـه  زمـانی  تـا ، دیگر بیان به. است سود مداوم افزایش، هاشرکت
 مسـئولیت  کامـل  طـور  بـه  گـاه هـیچ ها  ، شرکتباشد داشته وجود قانونی شکل به ياقتصاد يها شرکت
 و دانـد مـی  ياقتصـاد  مسـئولیت  را بنگـاه  اصلی مسئولیت او، واقع در. پذیرفت نخواهند را خود اجتماعی
 2.داندمی بنگاه يهامسئولیت از خارج در را دوستانهبشر امور جمله از دیگر يهامسئولیت

 اهـداف  آن اسـاس  بـر  کـه  شـد  ارائـه  يمـیالد  1970 يدهه در نظریه این :پذیريمسئولیت دیدگاه )ب
 معتقدنـد  نظریـه  ایـن  نظرانصاحب. گیردنمی قرار توجه مورد سود رساندن حداکثر به زمینه در اجتماعی
 و جانبـه  همـه ، هـا سازمان اجتماعی يهامسئولیت، بنابراین. است جامعه حیات به وابسته سازمان زندگی
، دیدگاه این اساس بر. باشند داشته يهمکار جامعه با اجتماعی مشکالت حل در بایدها  آن و است فراگیر
 اهداف و منافع يرو توانندمی یا گذارندمی تأثیر سازمان يرو که خاصی يهاگروه به نسبت باید مدیران
 بـه  نسبت باید تنها نه ياقتصاد بنگاه یک ،دیگر عبارت به. نمایند مسئولیت احساس، باشند مؤثر سازمان
 هایی گروه به نسبت، نسبت همان به بایستی بلکه، کند مسئولیت احساس خود دارانسرمایه و دارانسهام
، سـهام  صـاحبان : از عبارتنـد  هـا گـروه  ایـن . نمایـد  مسـئولیت  احساس، هستند سهیم آن موفقیت در که

 و دهندگاناعتبار، اولیه مواد کنندگانعرضه، کارکناني، کارگر يهااتحادیه، دولتی هاي ، سازمانمشتریان
 و سرمایه حفظ جهت در که است الزم تنها نه ياقتصاد ينهادهاي، پذیرمسئولیت دیدگاه اساس بر. غیره

، هسـتند  سـهیم هـا   آن تـالش  در کـه  هاییگروه به نسبت بایستی بلکه، نمایند تالش خود سود افزایش
                                                           

  . 21-20. صص1387امیدوار، پیشین،   .1
 ایران، سـال چهـارم، شـماره    عالی آموزش انجمن زاده، سودابه، فصلنامه حسن و ن، ابراهیم؛ ثابتی، عبدالحمیدعمرا صالحی  .2
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 دارد تأکیـد  مفهـوم  این بر و است نفعان ذي يتئور بر مبتنی دیدگاه این 1.باشند تهداش مسئولیت احساس
، است قراردادها و قوانین توسط که آنچه از فراتر و دارانسهام از غیر هاییگروه به جامعه درها  شرکت که
 نفعان ذي يبرا ارزش ایجادها  شرکت اجتماعی مسئولیت اصلی هدف، رویکرد این اساس بر و دارند تعهد
 چگونگی آن اصلی يهادغدغه و شودمی مربوط اخالق گرفتن نظر در با کار و کسب به يتئور این. است

  . استها  شرکت يگیرتصمیم در آن گنجاندن و نفعان ذي منافع به پرداختن
-بنگـاه  ،عمومی دیدگاه. دارد يپذیرمسئولیت نظریه از ترگسترده ايدامنه دیدگاه این :عمومی دیدگاه ج)
 اسـت  معتقد و کرده تعریف جامعه ينهادها و مؤسسات سایر و دولت شرکاي عنوان به را ياقتصاد يها
 در افراد عموم زندگی کیفیت بهبود نیز و جامعه مشکالت و مسائل حل جهت در تا است ملزم سازمان که
 ياقتصـاد  بنگـاه ي هـا هـدف  از یکـی  تنهاي، آورسود نتیجه در. کند فعالیت عمومی مؤسسات سایر کنار

 بـه  توجه با. کند ترغیب را خود يفرد يهاهدف تنها که نیست آزاد سازمان رو این از. گرددمی محسوب
ي هاهدف، کندمی دنبال را خود شخصی يهاهدف که يااندازه همان به است متعهد شرکت، دیدگاه این
 مشـکالت  کـه  کنـد مـی  تـالش  يجـد  طور به سازمان، اساس این بر. نماید يپیگیر نیز را دوستانه بشر

 چـون  کـه  معتقدنـد  نظریه این طرفداران. نماید کنریشه را...  و تورم، آلودگیي، بیکار، فقر مثل عمومی
 سود کسبي برا مناسب محیط و کرده اعطاء سازمان به را کمیاب منابع از استفاده و فعالیت اجازه جامعه
 خدمتگـذار  را خود همواره و دانسته جامعه به مدیون را خود ایدب سازمان، است آورده وجود به آن يبرا را
 وي. اسـت  دراکـر  پیتـر هـا   آن تـرین برجسـته  که دارند وجود گروه این در رومیانه اندیشمندان 2.بداند آن

 و دانـد مـی  خـود  اصـلی  وظیفـه  بـه  کـردن  عمل را مؤسسه هر اجتماعی مسئولیت ترینمهم و نخستین
 رسالت آمیزموفقیت انجام در آن مسئولیت میزان و حجم بودن باال، بنگاه اجتماعی مسئولیت قید نخستین
 اصـلی  مسـئولیت  را بنگـاه  ياقتصـاد  مسئولیت که است فریدمن نظر شبیه بسیار، نظر این. است خویش
. اسـت  اقتـدار  و مشـروعیت  قیـد ، اجتمـاعی  مسـئولیت  قید ترینمهم، دراکر نظر از. داندمی آن اجتماعی
 عامـل ، هاسازمان اجتماعی مسئولیت. است همراه اقتدار با مسئولیت لذا، ندارد معنا اقتدار بدون یتمسئول
-اجتنـاب  موضـوع  بـه ، جامعـه  با هاسازمان کلیه ارتباطات به توجه با که است سازمانی هر يبقا اساسی
  3.است شده تبدیل يناپذیر

  
 رانیا درها  شرکت یاجتماع تیمسئول
 و الحسـنه قـرض  يهاو وام وقف چون یمیمفاه قالب در از گذشتهها  شرکت یاجتماع تیمسئول رانیا در

 که این به توجه با 4.داشته و دارد وجود اخالقی هايارزش پایه بر و فردي صورت به...  و ریهیخ هايکمک

 در یصـنعت  ارگرانکـ  تعـداد ، گرفـت  لکش یآرام به 1300 هايسال دهه اول در رانیا در یصنعت يفضا

                                                           
  . 31، ص1377الوانی و قاسمی،   .1
  . 32الوانی و قاسمی، پیشین، ص  .2
  صالحی عمران، پیشین.    .3
 کمـک  طرح سایپا شرکت. دهدمی آموزش را محروم مناطق در کودك 4500 یونیسف همکاري با دماوند معدنی آب شرکت  .4

 و کـرد  اجـرا  محـروم  مناطق در را عمرانی طرح چندین نفت ایران ملی درآورد، شرکت اجرا مرحله به را سرطانی بیماران به
 از انـدکی  بخـش  شـده  ذکـر  اسـت. مـوارد   کـرده  هزینـه  هـا طرح در این کنون تا 1383 سال از ریال میلیارد 204 از بیش
  باشد. می اجتماع در هاسازمان ها و شرکت اجتماعی مسئولیت و اجتماعی اجتماعی، مشارکت هاي گذاري یهسرما
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 یاجتمـاع  روابـط  يدارا خود نانکارک و خود جامعه با افراد عیصنا صاحبان اغلب و نبود یبزرگ يهااندازه
 داشته ياگسترده یاجتماع يهاتکمشار دیگردیم باعث سنت و مذهب پر رنگ نقش و بودند ياگسترده

  . باشند
حال توسعه مانند ایران بـه   در کشورهاي در، پذیري اجتماعی در مفهوم نوین خودمتأسفانه مسئولیت

کـه بـه    بـیش از آن هـا   شـرکت هاي تجاري و اقتصادي و به این دلیـل کـه   دلیل آماده نبودن زیرساخت
به آرامی در حـال  ، در اندیشه برطرف کردن موانع پیش روي خود هستند، مسئولیت رقابتی خود بیندیشند

 بخـش  ر توسـط صـاحبان صـنایع و   هـاي اخیـ  هر چند مفهوم مـدیریتی آن در سـال  ؛ شکل گرفتن است
و جامعه مـدنی  ها  شرکتاما در بین ، است دهیگرد مطرح انیدانشگاه و یدولتریغ هاي ی، سازمانخصوص

در کشور ما این مفهوم در قالب مفهوم توسعه پایدار ظهور یافتـه و نهادهـاي   . نمایدتا حدودي غریب می
پـذیري اجتمـاعی در قالـب اهـداف     مفهوم مسـئولیت ی نظیر برنامه توسعه سازمان ملل به طرح الملل بین

، شـدن برخـی از صـنایع   هاي اخیر عـواملی ماننـد رقـابتی    در سال عالوه بر این. اندتوسعه هزاره پرداخته
 1.کنندگان متوجـه کـرده اسـت   نفعان مانند کارکنان و مصرف را به مقوله مسئولیت در برابر ذيها  شرکت

 : ین زمینه عبارتند ازبرخی اقدامات انجام گرفته در ا
  : از جمله

 اتاق چون یصنعت يهالکتش از شماري توسطها  شرکت یاجتماع تیمسئول نفرانسک نیاول يبرگزار .1
 نقطـه  کـه  یدولتـ ریـ غ هاي سازمان و یخصوص يهاتکشر از یبرخ، صنعت ونینفدراسی، کبازرگان
 ؛ بود رانیا در موضوع نیا اتیادب و مفهوم ردنکمطرح نهیزم در يآغاز

 فعالیت رسمی طور به 1385 سال در که ایرانی هايشرکت در اجتماعی پذیريمسئولیت ترویج مرکز .2
  ؛ برآمد ایرانی هايشرکت بین در مفهوم این بسط و آموزشرسانی،  اطالع صدد در و کرد آغاز را خود

ـ ا گسـترش  بـه  هـا سـال  نیا در زین ستیزطیمح سازمان .3  انسـازم . اسـت  ردهکـ  کمـ ک مفهـوم  نی
ها  شرکت تا گرفته ارک به را يتوانمندساز و یهیتنبی، قیتشو يهااستیس از يامجموعه ستیز طیمح
یـک   از سـبز  صنعت و سبز اقتصاد جشنواره يبرگزار. ندک بیترغی طیمحستیز مسائل تیرعا به را
 ثباعـ  ستیز طیمح حفاظت سازمان توسط گرید يسو ازی هیتنب و یالزام يهااستیس اتخاذ و سو
 ؛ دهند نشان يادیز توجه خود یطیمحستیز تیمسئول بهها  شرکت هک است شده

ـ  زهیجـا  و تیفکی تیریمد چون ییهاجشنواره يبرگزار با زین دولت و عیصنا وزارت .4  بـا  تیـ فکی یمل
 بـا . انـد ردهکـ  کمک مفهوم نیا گسترش بهها  شرکت توسط نفعان يذ یتمام حقوق تیرعا بر دکیتأ

ـ ای، سـازمان  یتعال يهانامهیگواه و یطیمحستیز تیفکی يهاهنامیگواه شدن مطرح  در مفهـوم  نی
 بـه  راها  شرکت که این بر عالوه هانامهیگواه نیا افتیدر. گرفتي جاها  شرکت یتیریمد يندهایفرا

 ریاخ ساله چند در. ردکیم جادیا زین یرقابت تیمزها  شرکت يبرا، دادیم سوق شتریب يور بهره سمت
 بـه هـا   شـرکت  هک گشته موجب عیصنا یبرخ شدن تریرقابت و ياقتصاد يفضا يآزاد ونچ یعوامل
 و هـا برنامـه  در و ننـد ک توجـه  جامعـه  و ننـدگان کمصرف، نانکارک قبال در تیمسئول چون یمقوالت
  . نندک لحاظ را نفعان يذ نیا منافع خود يهاتیفعال

                                                           
، 1389، ماهنامه اندیشه گستر سایپا، شماره صـد و هشـتم،   »ها  جایگاه مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت«حسینی، مهدي،   .1
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ـ  اقـدام  زیـ ن رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد مؤسسه .5  يریپـذ تیمسـئول  ياسـتانداردها  نیتـدو  هب
 از یبرخـ  و عیصـنا  صـاحبان  مِکـ  اسـتقبالِ  لیـ دل به استاندارد نیا چند هر. نمود جهان در یاجتماع
ـ یا يهاتکشر تکحر راه آغاز یول، است دهینرس اجرا مرحله به هنوز یدولت رانیمد  سـمت  بـه  یران

 ؛ است یاجتماع يریپذتیمسئول
 تولیدکنندگان وها  شرکت تا گردید تصویب خدمات و کاالها کنندگانصرفم حقوق از حمایت قانون .6

  ؛ بشمارند محترم را نندگانکمصرف و انیمشتر حقوق، شورک کنندگانعرضه و
 راهبـري  ایجاد منظور به را تهران بهادار اوراق بورس شرکتی راهبري نظام نامهنییآ، بورس سازمان .7

 جملـه  از آن مختلـف  نفعان ذي منافع در تعادل و دارانسهام فعمنا راستاي در شرکت امور بر کارآمد
 بیـان  یک به نامهآیین این البته. است نموده تدوین محلی جوامع و گذارانسرمایه، کارکنان مشتریان
 ساز و مقررهها  شرکت اجتماعی مسئولیت خصوص در مشخص و صریح صورت به و کرده اکتفا کلی
 مسـئولیت  ابعاد از یکی که مدیره هیأت و کارکنان رفتار بحث به ندچ هر. است ننموده وضع وکاري
  1.است شده بینیپیش خصوص این در مقرراتی و شده اشاره، است شرکتی اجتماعی

 توسـعه ي بـرا  تـالش ، سـازد یم زیمتما گذشته از را شرکتیی اجتماع تیمسئول از امروزهك در آنچه  
 گسترش اصل و نفعان يذ انتظاراتي، تجار ردیکرو که معنا نیبد، است آنیکی استراتژ شبردیپ و ابزارها
 اجتمـاعی  مسـئولیت  براي باید امر این تحقق براي. دهد قرار يتجاري هاياستراتژ قلب در را آن یدائم

 بـه  مـذکور  اقـدامات . باشـد می اندازچشم و استراتژي وجود مستلزم برنامه داشتن و داشت برنامه شرکت
 هنوز ولی، است گرفته انجام ایران در شرکتی اجتماعی مسئولیت بحث به توجه دفه با و پراکنده صورت
 کلیـدي  بحـث  دو به توجه منظور بدین. است نیامده درها  شرکت عملی راهبرد و سیاست یک صورت به
  : است ضروري، است گرفته قرار زمینه این در پیشرو کشورهاي توجه مورد که
  

  جتماعیدهی االف) توجه به نظام گزارش
توانند بـه تقاضـا   ها می هایی است که شرکتپذیري اجتماعی شرکت یکی از راه هاي مربوط به مسئولیتگزارش

- دهـی مسـئولیت  سازي روابط بین محیط و شرکت پاسخ دهند. گـزارش رسانی و لزوم شفاف در خصوص اطالع
تـوان آن را فراینـد    رود که میشمار می نفعان سازمان به پذیري اجتماعی شرکت، ابزار کلیدي براي ارتباط با ذي
محیطی عملکرد اقتصادي سازمان بـه جامعـه تعریـف کـرد.     انتقال اطالعات مرتبط با تأثیرات اجتماعی و زیست

ها در بهبود عملکـرد اجتمـاعی و   توانند اجباري، درخواستی یا داوطلبانه باشند. ارائه این گزارشها میاین گزارش
سازي آن موجب افزایش نفعان مؤثر است و جداي از نقش شفاف ریت بهتر روابط با ذيها و مدی محیطی شرکت
هـا  کند. البته توجه به بحث نظارتی الزم بر این گزارش شود و موقعیت رقابتی ایجاد میها نیز می شهرت شرکت

رح ها نیز ضروري است. موضـوعات مشـترك مطـ    و همچنین چهارچوب عمومی براي گزارش غیرمالی شرکت
زیسـت،  هاي اروپایی شامل بازده عملیاتی شرکت، ایمنی، حفاظت از محیط دهی اجتماعی شرکتشده در گزارش

  2هاي شهروندي و کیفیت و نوآوري است.مهارت
                                                           

اساس جنسیت، سن، ملیت،  تبعیض بر ویژه آزار، به تبعیض یا گونه هر از باید کارکنان با برخوردشان در مدیره هیأت اعضاي  .1
  . ورزند اجتناب شانشخصی زندگی اداره نحوه کلی به طور یا مذهبی اقلیت یا قومیت یا فلسفی سیاسی، نظرات عقاید

ترجمه بنیـاد توانمنـد سـازي     ،»جهانی) عرصه در هاپژوهی مورد ها وبرداشت(ها سازمان اجتماعی مسئولیت«کرین، آندرو،   .2
  . 58-55، صص1393شناسان،  جامعه منابع انسانی ایران، تهران، انتشارات
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محیطـی   توانند وارد بورس شوند که گزارشی کامل از اثرات زیست هایی می امروزه در فرانسه شرکت  
گـزارش سـاالنه مسـئولیت    ، هـاي معتبـر   شرکت و بر جامعه ارائه دهنداجتماعی و اقتصادي شرکت در برا

چرا که بـدون توجـه بـه بحـث شـفافیت و      ؛ کنند زمان با بیالن مالی خود منتشر میاجتماعی خود را هم
استفاده مـدیران از منـابع مـالی شـرکت     امکان تخطی و سوء، دهی امور غیر مالی و نظارت بر آنگزارش

 ).هاستترین دلیل مخالفان مسئولیت اجتماعی شرکتسئله مهم(همین م. وجود دارد
  

  هاي عمومی و مسائل اجتماعیب) تأسیس کمیته مدیریت سیاست
بـراي برخـورد بـا آن الزم اسـت     ، اي اسـت از آنجا که مسئولیت اجتماعی فرا روي شرکت مسئله پیچیده

، ریـزي ئله اساسی سازمان بـه برنامـه  مدیران به آن مثل سایر مسائل سازمان بنگرند و به عنوان یک مس
بینـی مسـائل   مدیریت مسائل اجتماعی در جهت پیش. هماهنگی و ارزشیابی دقیق بپردازند، گیريتصمیم

مشی مناسبی را عمومی مرتبط با مؤسسه و سپس تحقیق در مورد مسائل مذکور به طوري که بتوان خط
الزمـه ایـن امـر آن    . کندتالش می، ند مدت حفظ نموداتخاذ کرد و مصالح مؤسسه را در بلها  آن در برابر

عالوه بر عوامل مؤثر اقتصادي بصیرت کافی نسبت به عوامل ، گیرياست که مدیران امروز براي تصمیم
هاي هاي دیگري همچون مهارتها و تواناییبنابراین براي مدیران مهارت. غیر اقتصادي نیز داشته باشند

هاي عمومی و ضروري است و بایستی یک مدیر متخصص و آشنا به سیاستارتباطی و تحلیلی ، سیاسی
این مدیر کسی اسـت کـه   . هاي عمومی و اجتماعی وجود داشته باشدتحت عنوان مدیر سیاست اجتماعی

  . دانش مهارت تجربه و نگرش الزم براي چنین مدیریتی را دارا باشد
هاي هیأت مـدیره  در کنار سایر کمیتهها  شرکتبه نظر نگارنده تشکیل کمیته مسئولیت اجتماعی در   

گونه کـه در کشـور هنـد نیـز در قـانون مسـئولیت       همان. تواند نقش مؤثري ایفا کنددر این خصوص می
کمیتـه مسـئولیت اجتمـاعی شـرکتی      ـ  که بخشی از قانون تجارت این کشـور اسـت  ـ اجتماعی شرکتی  

اعالم ، پیشنهاد آن به هیأت مدیره، یت اجتماعیمشی مسئولبینی شده است که نقش آن تدوین خط پیش
مشـی  نقـش هیـأت مـدیره نیـز تأییـد خـط      . هاستمشیهاي متحمل شده و نظارت بر خط میزان هزینه

همچنـین هیـأت مـدیره    . باشدمشی در گزارش خود میپیشنهادي از سوي کمیته و افشاي مضامین خط
مشی مسئولیت اجتماعی انجام داده و ر راستاي خطوظیفه دارد مطمئن شود که شرکت اقدامات الزم را د
درصد از متوسط سود خالص شـرکت طـی    2(حداقل ، در هر سال مالی حداقل مبلغ مورد اشاره در قانون

هـاي مسـئوالنه خـود نیـز     هایی باید در مورد عملکردچنین شرکت. کندسه سال مالی قبل) را هزینه می
بایـد دالیـل آن را در   ، ها را صـرف نکنـد  ی که شرکت این هزینهدر صورت. گزارش اجباري ارسال نمایند

  1.گزارش مذکور ذکر کند
، دستورالعمل 1386نامه نظام راهبري شرکتی بورس اوراق بهادار تهران مصوب در ایران، آیین  

اي از انتظارات به هیأت مدیره و راهبري شرکتی خاصی را تدوین نموده است که با تعیین مجموعه
نامـه  کند. در ایـن آیـین  االجرا کمک میهاي آن در اجراي وظایفشان مطابق با الزامات الزمکمیته

داران و مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد راهبري کارآمد بر امور شرکت در راستاي منـافع سـهام  
گـذاران و جوامـع محلـی    نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان سـرمایه  تعادل در منافع ذي

                                                           
  . 66-65، صص1392، 44و  43ها در بورس هند، مجله بازار و سرمایه، شماره  نگاهی به قانون مسئولیت اجتماعی شرکت  .1
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نامه به این بیان کلی اکتفا کـرده وبـه صـورت جـامع و صـریح بـه موضـوع         باشد، اما این آیین می
ها نپرداخته است و ساز وکاري در این خصوص وضع ننموده است. البتـه   مسئولیت اجتماعی شرکت

مقرراتی ناظر به این همچنین در ارتباط کارکنان با مردم، در بحث رفتار کارکنان و هیأت مدیره و 
 تبعیض یا گونه هر از باید کارکنان با برخوردشان در مدیره هیأت اعضايوضوع وضع شده است که م

 اقلیت یا قومیت یا فلسفی سیاسی، نظرات اساس جنسیت، سن، ملیت، عقاید تبعیض بر ویژه آزار، به

 امـا ایـن تنهـا یـک بعـد از     . ورزنـد  اجتناب شان شخصی زندگی اداره نحوه کلی به طور یا مذهبی
مسئولیت اجتماعی شرکتی است و قبالً اشاره گردید که مسـئولیت اجتمـاعی شـرکت داراي ابعـاد     

  باشد که نسبت به آنان نیز باید مقرراتی وضع شود. دیگري نیز می
 . کمیتـه 2. کمیته حسابرسـی،  1الذکر عبارتند از:  نامه فوق هاي تخصصی هیأت مدیره در آیینکمیته

بران خدمات یا حقوق و مزایا. با توجه به خألهاي قـانونی موجـود در   . کمیته ج3مدیریت ریسک، 
هاي در حال توسعه از جمله ایران، تدوین یک مجموعه مقررات منسجم در زمینه مسـئولیت   کشور

شود کمیتـه دیگـري تحـت عنـوان کمیتـه      رسد. بنابراین پیشنهاد میاجتماعی ضروري به نظر می
مقرراتی نسبت به مخاطب اصلی این موضوع که هیأت مدیره  بینی شود ومسئولیت اجتماعی پیش

دهی شفاف و به موقع و نحوه آن، رعایت انصاف است، وضع شود و در آن به مباحثی چون: گزارش
نفعان و ایفاي نقش اجتماعی و شـهروندي شـرکت، شـامل ایفـاي      و عدالت در رابطه با تمامی ذي

داران شرکت بـه عنـوان   عی در عین رعایت منافع سهامتعهدات و الزامات اخالقی و شئونات اجتما
نفعان تصریح شود و ساز و کارهاي آن به صورت روشن و دقیـق مشـخص    ترین طبقه از ذياصلی
  شود. 
به ساختار  یت اجتماعیردن مسئولکتواند در واردیعامل مچهار ران یدر ا، رسد می ب به نظریترتدین ب  
  : عمل کنند مؤثرها  شرکت اداره

شان کـه  سو به دلیل نوع ساختار درونی هاي سهامی عام از یکشرکت: هاي سهامی عام شرکت  .1
دار در اداره نقش داشـتن تعـداد کثیـري سـهام    ، گذاردنوعی ساختار دموکراتیک را به نمایش می

ولیت ئتوانایی الزم براي ایفاي نقش مس، برخوردار بودن از قدرت اقتصادي ـ اجتماعی  و شرکت
توانند بـا  تر میهاي سهامی عام راحتشرکت. ها در ایران دارند اعی را بیش از سایر شرکتاجتم

جامعه تعامل برقرار کرده و در جهت رفع معضالت اجتماعی مشارکت کنند و خـود را ملـزم بـه    
. به عالوه سازمان بورس نیز ابزارهاي الزم را براي ترویج مسئولیت اجتمـاعی  پاسخگویی نمایند

توانـد  ها در اختیار دارد و می پذیر کردن آنها به تعهد اجتماعی و مسئولیت کردن شرکت و ملزم
  هاي سهامی اجباري کند. محیطی را براي شرکت دهی اجتماعی و زیستگزارش

 یت اجتمـاع یولئمس يفاینه ایه در زمک زیادي به سبب تجاربها  شرکتن یا: هاي چند ملیتیشرکت  .2
 الگـو  یت اجتماعیولئنقش مس يفایدر ا یرانیا يهاتکشر يتوانند برایم، ارندر نقاط جهان دیدر سا
هـا   شـرکت نیز نمونه کامل و مناسـبی از مسـئولیت اجتمـاعی    ها  شرکتگونه هر چند که این. باشند
ـ ران رو به گسترش اسـت و ا یدر ا یتیچند مل يهاتکحضور شر که ایناما با توجه به ، باشند نمی ن ی

 یداخل يهاتکه شرکاست  یفرصت مناسب، شان در مناطق محروم استیهاتیز فعالکتمرها  شرکت
  . رندیبهره گها  آن از تجارب
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جـاد فرهنـگ   یران در ایتوانند در ایمنیز  یدولتریغ هاي سازمان 1:دولتیهاي غیرها و انجمنسازمان  .3
ـ سـو ا  یکاز . نندک ینیآفرنقش یرانیا يهاتکان شریدر م یت اجتماعیلئومس هـا  گونـه سـازمان  نی
ها  شرکترندگان یگمیران و تصمیمد. باشندها  شرکتنده یران آیت مدیگاه آموزش و تربیتوانند پا یم

 يریگیپها  شرکتق خود را در یعال قطعاً، باشند یدولتریغ هاي سازمانا عضو یه هوادار ک یدر صورت
، رانیرنـدگان و مـد  یگمیتصـم ، نـان یفرآارکـ  ینـ یبو جهان یق شخصین جهت عالیبد. ردکخواهند 
 یعنـ ی یگر سـلب ید یت اجتماعیلئون مسیدهد و ایسوق م یت اجتماعیولئرا به سمت مسها  شرکت
 يهاق گروهیتوانند از طریم یدولتریغ هاي سازمانگر ید ياز سو. ستین یار عمومکاز فشار اف یناش
 یسهام يهاتکش شریجهت و گرا ینوعرده و به کعام نفوذ  یسهام يهاتکنفوذ در ساختار شر يذ

، یعمـوم  ارکـ و اف یمراجـع دولتـ   یگاهآق یا از طریسوق دهند  یت اجتماعیولئعام را به سمت مس
  . نندکش یخو یت اجتماعیولئت را متوجه نقش مسکشر

، یجـ یترو يهـا اسـت یق سیتواند به عنوان نهاد مشروع اعمال زور و اجبار از طریز میدولت ن: دولت  .4
ـ   یت اجتمـاع یولئمس، یتیو حما یهیتنب، یقیتشو دولـت در  . نـد هـا ک  شـرکت  یرا وارد سـاختار درون
در قـوانین و  . را به انجام رسانده است یت خود شده است و اقداماتین مسئولیر متوجه ایاخ يها سال

ـ  ولیت ئتـوان بـه مـوارد بسـیاري از مسـ     مین اجتمـاعی مـی  أمصوبات حمایتی به ویژه قوانین کار و ت
 . ماعی برخورداجت

ثیر أرشد و تاما ، هاي محوري مسئولیت اجتماعی شرکتی استیکی از ویژگی، هرچند داوطلبانه بودن  
کردن رفتار ها براي منظمگسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست از دولت

 کیمت آن بودن ید بر داوطلبانهبدین ترتیب لزوماً نبا. در کشورهاي متعددي شده استها  شرکتاجتماعی 

 و نیقـوان  آورد و هنـوز یمـ  وجود به را آزادانه نترلک التکمش، داوطلبانه یتکشر یاجتماع تیمسئول. بود
 حقـوق  و حداقل استانداردها حداقل هنوز یرانیا يهاتکشر از ياریچرا که بس؛ است الزم یالزام مقررات

، تیـ فعال بـودن  داوطلبانـه  وجود با هک داشت انتظار تواننمی لیدل نیهم به. نندکینم تیرعا را نفعان يذ
 يبـرا  مـؤثر  نیگزیجا یک تواندینم ياریاخت و داوطلبانه يهاتیفعال. انجام دهند زین یاجتماع تیمسئول
   2.شود محسوب یدولت نیقوان
 

  نتیجه
، دولتـی غیـر  هـاي  سـازمان  رشـد  بـه  توجه با اخیر ساله چند ها در شرکت اجتماعی مسئولیت مفهوم
 و سـرمایه  بازارهـاي  اجتماعی، توسـعه  آگاهی ها، افزایششرکت قدرت علیه اعتراضی هايجنبش
 در غالب بحث به تبدیل، بزرگ هايشرکت اخالقی و مالی هايرسوایی و عام سهامی هايشرکت

 متمایز گذشته از را شرکتی اجتماعی مسئولیت از امروزه درك آنچه. است ها شده شرکت اداره فضاي
تجـاري،   رویکـرد  که معنا بدین. است آن استراتژیکی پیشبرد و ابزارها توسعه براي تالش سازدمی

. به منظور دهد قرار تجاري هاياستراتژي قلبآن را در  گسترش دائمی اصل و نفعان ذي انتظارات
از سـوي  . در ایـران اقـداماتی   براي مسئولیت اجتماعی شرکت برنامه داشـت تحقق این هدف باید 
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دولت و بخش خصوصی با هدف توجه به بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام گرفته است. لیکن 
این اقدامات اغلب به صورت پراکنده انجام گرفته و هنوز به صورت یک سیاست و راهبـرد عملـی   

ها در نیامده است. بدین منظور توجه به دو بحث کلیدي که مورد توجه کشورهاي پیشرو در  شرکت
پـذیري   هاي مربوط به مسئولیتگزارشین زمینه قرار گرفته است، ضروري است: اوالً از آنجا که ا

رسانی و  توانند به تقاضا در خصوص اطالعها می هایی است که شرکتاجتماعی شرکت یکی از راه
دهی اجتمـاعی و نظـارت بـر آن    گزارشسازي روابط بین محیط و شرکت پاسخ دهند،  لزوم شفاف

ها قرارگرفته و اجباري شود. این وظیفه بر عهده سازمان بورس  یست در برنامه نظارتی شرکتبا می
کمیته دیگري تحت عنوان کمیته هاي در دست این مهم را تحقق بخشد و ثانیاً قرار دارد تا با ابزار

بینی شود و مقرراتی نسبت به مخاطب اصلی این موضوع که هیأت مدیره مسئولیت اجتماعی پیش
دهی شفاف و به موقع و نحوه آن، رعایت انصاف است، وضع گردد و در آن به مباحثی چون: گزارش

نفعان و ایفاي نقش اجتماعی و شـهروندي شـرکت شـامل ایفـاي      و عدالت در رابطه با تمامی ذي
داران شرکت بـه عنـوان   تعهدات و الزامات اخالقی و شئونات اجتماعی در عین رعایت منافع سهام

نفعان تصریح شود و ساز و کارهاي آن به صورت روشن و دقیـق مشـخص    ترین طبقه از ذي اصلی
هاي غیردولتـی از   هاي چند ملیتی، دولت و سازمانهاي سهامی عام، شرکتشرکتشود. در ایران 

هـا   شـرکت  ادارهد در وارد کردن مسئولیت اجتماعی به سـاختار  نتوانمیجمله نهادهایی هستند که 
  ند. عمل کن مؤثر
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هـاي دسـت انسـان همـواره داراي     ها و به طبع همه موجودات روي زمین و حتی ساختهانسان
ها همواره احقاق حـق و جلـوگیري    در جامعه حقوق نیز رسالت دادگاه. اندبودهاهدافی رسالت و 

باشد که تفکیک موضـوعات حقـوقی نیـز بطـن ایـن رسـالت را       از تضییع حقوق هر فردي می
ن حقوق مالی و سایر موضوعات هاي حقوقی بعضاً  توان گفت دادگاهاز این رو می. کندتر می مبی

گیرد و دادگاه کیفري نیز گاهاً عالوه بر اینها حقوق معنـوي را نیـز پوشـش    حقوق را در بر می
باشد و این موضوع نقش دهد. از آنجایی که تهمت به زنا قذف است و نشر اکاذیب افترا میمی

کند؛ چرا که اگـر در یـک دادگـاه حقـوقی دعـواي مطالبـه       تر میرا پررنگهاي کیفري  دادگاه
م با وي باشد) منتهی به محکومیتش شـود  شخصی بنا به هر دلیلی (با فرض این ، که حق مسلّ

نه فرضیات ؛ فقط یک جنبه مادي داشته و گاهاً قابل جبران خواهد بود. (البته با فرض حقوقی
ادگاه کیفري چنین موضوعی در یک پرونده رخ دهد و باز هـم  اما اگر در یک د، شناختی)روان

هایی که در گناه محکوم گردد یا شخص مجرمی بدون مالطفتبنا به هر دلیلی یک شخص بی
مشدد محکوم گردد و منتهی به این شود که بـه زنـدان یـا بـه تحمـل      ، بینی شده قانون پیش

بار منفی ، گردداجتماعی وي مخدوش میکه چهره  عالوه بر این، شالق به حکم قانون تن دهد
گاه ترك نخواهد کرد. چه بسا ورود به زندان براي وي آغـاز راه تبـاهی و   موضوع، وي را هیچ

تعقیـب از سـوي    و تحقیـق ، از این رو تدقیق در صـدور رأي . ورود او به دنیاي تبهکاران باشد
ح مطالـب از جانـب   مـدخل و تشـری   هاي کیفـري و سـایر اشـخاص ذي    قضات باالخص دادگاه

دانان و کمک به رفع اجماالت و اشکاالت پیش رو، راه رسیدن بـه عـدالت کـه مقصـود     حقوق
  . سازدمی  حقوق است را هموارتر

در همین راستا رأي صادره از دادگاه کیفري تهران را بـا در نظـر داشـتن اصـول حقـوقی،      
م و ادبیات شکلی حقوق نقد گـاه بـدون   طینت انسان هـیچ  کنم که و بیان مینموده  عرف مسلّ

این لطف را از من دریـغ  تقاضامندم رد، قابلیت نقد دیگري دا اینجانب، لذا اگر نقد یستنقص ن
  ننمایید. 

                                                           
n .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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  دادگاه عمومی جزایی تهران 158ي شعبه أر
ك) . خـانم (م . 2، ص). بـا وکالـت آقـاي (ب   ، 1358س) فرزند (م) متولد . (م. 1خصوص اتهام آقاي  در

زنا الف) دایر بر ایجاد رابطه نامشروع دون. خانم (الف. 3و) و . با وکالت آقاي (م، 1351متولد فرزند (ص) 
تهـران و شـکایت    27دادسراي عمومی و انقـالب ناحیـه    12/10/91موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 

رسـمی   دفتر اسـناد  16/6/91 ـ  2412که طبق گواهی شماره  1351س) فرزند (ح) متولد . اولیه آقاي (ع
از این رو دادگـاه بـا عنایـت در محتویـات     ، حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعالم نموده است 1351شماره 

59بـوك و اینترنـت در اوراق   هاي ارسالی طرفین (متهمان) از طریق فیسنامه پرونده و توجهاً به پرینت 
اند و ا در کشور ترکیه با هم آشنا شدهابتد که اینپرونده و توجهاً به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر  83الی 

بـا هـم در ارتبـاط    ، ضمیمه پرونده استها  آن هاي الکترونیکی که پرینتپس از آن از طریق ارسال نامه
از قانون مجازات اسـالمی   627بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ، بودند

رأي . نمایده تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیري صادر و اعالم مییک از متهمان ب حکم بر محکومیت هر
در محاکم محترم تجدیدنظر  یقابل اعتراض و رسیدگ، صادره حضوري و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ

  . استان تهران است
 تعلیق، و تنها تغییر رأي مزبور هکه نهایتاً رأي مزبور با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر واصل شد

  . ك) بوده است. حکم خانم (م
  : منظر قابلیت نقد دارد 3گونه که قبالً بیان شد از نقد ابرازي همان

  
 . اصول حقوقی1

  الف) از نظر صالحیتی
  ب) منطوق حکم با اشاره به گذشت شاکی

  . رأي صادره خالف اصول قانونی است؛ ج) با فرض اصل برائت در این رأي
  
  . ادبیات شکلی حقوقی2

ها علقه زوجیـت نباشـد، مرتکـب روابـط نامشـروع یـا        دارد که (هرگاه مرد و زنی بین آنق. م. ا بیان می 637ماده 
  ). ... ضربه محکوم خواهند شد و 99به شالق تا ، عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند

  : در رابطه با جرم رابطه نامشروع بیان چند نکته حقوقی الزم است
اي که موضـوع مشـابه   لذا اگر در پرونده. علقه زوجیت در این ماده اعم از زوجیت موقت و دائم است  .1

، زن و مردي مدعی زوجیت شدند و حتی مدرکی دال بر آن مبنی بر ازدواج نداشته باشند، داشته باشد
، نخواهد داشت ا. م. ق 637الیه مجوزي براي اعمال ماده مشار، با احراز قصد طرفین از سوي قاضی

تشـریفات آثـار شـرعی نکـاح      انولی مانع جری، باشدچرا که عدم ثبت ازدواج مطابق قانون جرم می
  . نخواهد بود تا بتوان بدان استناد کرد

ا و از جمله جرایم ضد عفت . م. را مقنن در فصل هجدهم ق 75ا سال . م. ق 637جرم موضوع ماده   .2
لذا از مصادیق جرایم علیه عفت عمـومی محسـوب و مشـمول     ،و اخالق عمومی منظور نموده است
  . اطالق جرایم منافی عفت است
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عهده قاضی دادگـاه   بیان مصادیق تقبیل و مضاجعه از نوع تمثیلی بوده و تشخیص سایر مصادیق بر  .3
امـر عرفـی   ، لذا طبق آخرین بررسی به عمل آمده عالوه بر عدم تصریح مصادیق دیگـري . باشدمی
(البتـه تشـخیص محتـواي    . هاي مجازي هنوز مبهم مانده اسـت تلفنی یا ارتباطات در صفحه ارتباط

نـامحرم و   2هـاي رد و بـدل شـده بـین     چرا که با قرائت پیام؛ متنی پیامک اصوالً کار سختی نبوده
ا چـه   . گرددابهام این امر نیز مرتفع می، نمودن عفت خانوادهتشخیص میزان تخریب یا مخدوش امـ)

یه در ایـن راسـتا   یهر چند اداره حقوقی قـوه قضـا  ، کرداي این اجمال را برطرف میر بود که رویهبهت
  ).اند نظریه مشورتی ابراز داشته

  
  الف) نقد صالحیتی

سـازي و مهیـا نمـودن    اصوالً صدور کیفرخواست و نهایتاً قرار جلب به دادرسی در دادسرا و آمـاده 
، پردازیمشود. لذا موضوعی که ابتدائاً بدان میدادسرا محقق میشرایط این دو با تعقیب و تحقیق در 
دار رسـیدگی بـه   ؛ با این مضمون که آیا مرجع صـالحیت استبحث صالحیتی جرم رابطه نامشروع 

رسیدگی و طرح مسـتقیم در دادگـاه    یدادسرا بوده یا جزء جرایم مستثن، تحقیق و تعقیب این جرم
ه صدور کیفرخواست از سوي دادستان دادسراي عمومی و انقالب باشد؟ چرا که در رأي مزبور بمی

  اشاره شده است. 
م منافی عفت ممنوع کرده است؛ مگر یق. آ. د. ك پرسش، تحقیق و تعقیب را در جرا 102ماده   

ی و منظر باشد، البته در این ماده قضات دادسرا اقدامات الزم و ضروري ئدر مواقعی که جرم در مر
آثار و مخفی شدن متهم انجـام و مراتـب را بـه دادگـاه صـالح اعـالم        يري از امحارا براي جلوگی

  نمایند.  می
. د. آ. ق 306جرم رابطه نامشروع جزء جرایم منافی عفت است و طبق ماده ، گونه که بیان شدهمان  
ده شود که تبصـره الحـاقی بـه ایـن مـا     به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می ك

 ... را روشن کرده و بیان داشته است که منظور از جرایم منـافی عفـت   637تصریح به موضوع جرم ماده 
بـا ایـن اوصـاف رسـیدگی ابتـدایی      . همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیري مانند تقبیل و مضاجعه است

  . باشدی(تحقیق و تعقیب) در دادسرا براي موضوع این جرم امري غیرقانونی و فاقد اعتبار م
بـه   24/3/94در تاریخ  ك. د. آ. ق 306آن است که تبصره ماده ، گرددالی که در اینجا مطرح میؤس  

لذا تکلیف مراجع در صورت مواجهه با این جرم قبل از الحاق این تبصـره  ، این قانون الحاق گردیده است
  چگونه است؟

گونه که  همانـ اردي به این موضوع پی ببرند که  کننده (دادسرا) باید با مداقه در چنین مو مقامات رسیدگی  
ه با آن باید مستقیماً در هشده و در مواججرم رابطه نامشروع از جرایم خالف عفت محسوب می ـ بیان شد

  . باشددار کیفري طرح و رسیدگی شود و تکلیف دادسرا نیز ارجاع فوري میدادگاه صالحیت
تهـران در   27شـعبه   2آ. د. ك دادگاه کیفـري  ق.  306ماده در همین راستا قبل از تصویب الحاقیه   

دار در رابطه با حل اختالف به وجود آمده بین بازپرس و دادستان در مورد مرجع صـالحیت  3/8/92تاریخ 
رسـیدگی بـه ایـن جـرم در      «...رسیدگی به جرم رابطه نامشروع این چنین رأي صادر کـرده اسـت کـه    

همچنـین بـراي اتقـان ایـن موضـوع       ...» اً به این دادگاه ارسـال گـردد  صالحیت دادگاه صالح و مستقیم
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کـه بـه    9/10/93مـورخ   7/94/1350از جمله: نظریـه شـماره   ، نظریات مشورتی نیز مطرح گردیده است
خصوص جرم منـافی عفـت رابطـه نامشـروع      چه تمام داللت بر رسیدگی مستقیم دادگاه در صراحت هر

   1باشد. می
  

  اشاره به گذشت شاکی ب) منطوق حکم با
ضربه منتهی شده اسـت  50صدور حکم به ، هنتیجدر الذکر به گذشت شاکی اشاره کرده که در حکم مار .

قانون یا قـوانین   که اینمگر ؛ گذشت بودن جرایم استقابلا اصل بر غیر. م. ق 103ماده به لکن مستنداً 
ن ا. م. ق 104د که تصریح ماده نخاص بدان اشاره کرده باش است تر ساختهتر و شفافنیز این امر را مبی .

گذشت بودن جرم رابطـه نامشـروع   لکن قابل، اند علیهذا درست است که جرایم قابل گذشت احصاء نشده
. وحدت رویه نیز مسکوت مانـده اسـت   يو در آرا شدهجا تصریحی نهاي انجام شده در هیچطبق بررسی

منظور نمـودن گذشـت شـاکی در     بنابراین. گذشت استقابلمی غیرجرم رابطه نامشروع هر که ایننهایتاً 
  . باشدمنطوق حکم در رابطه با این مورد متصور نمی

  
  ج) فرض اصل برائت در این رأي مطابق محتواي حکم و ادبیات شکلی حقوقی

 وضعیت طرفین از جمله نسب و. در رأي مورد نقد به جایگاه طرفین باالخص شاکی تصریحی نشده است
جمله وضعیت تأهـل و   من. است بیان نشده، باشدمی مشخصات طرفین که عموماً در احکام صادره مقرر

ن رابطه شاکی با طرفین می شـوند چند که حقوقدانان متوجه چنین مسـائلی مـی   (هر. باشدتجرد که مبی ،
  ).گونه استلکن اقتضاي انشاي حکم این

تدقیق در قانون و نظریـات مشـورتی الزم   ، ئت قرار دهیماگر مبناي ارسال پیام را اصل برا، از طرفی
چرا که طبق نظریه مشورتی شـماره  ؛ است و صدور رأي در چنین موردي نیز خالف نظریه مشورتی است

 ا در. م. ق 637یه بیان داشته است که حدود و شمول ماده یاداره حقوقی قوه قضا، 1/6/1378ـ   2452/7
مکالمـه  ، نگـاري فیزیکی از قبیل نامـه و حضوري است و روابط غیر فیزیکی، خصوص اعمال منافی عفت
   2.توان مشمول مقررات مندرج در این ماده دانستتلفنی و اینترنتی را نمی

ضمنی در حکم مبنی بر  که هیج اشاره با این تعابیر و در نظر داشتن اصل برائت (با توجه با این
ي نامشـروع، در  است)، همچنین تشریح مصادیق رابطهقبح یا غیره نسبت به مفاد حکم بیان نشده 

ي خود نیـاز بـه مـراودات    که انسان در زندگی یومیه و این هنظر داشتن عرف و شرایط کنونی جامع
ي اجتمـاعی و فرهنگـی و   اجتماعی دارد و لزوم تدقیق و تفصیل مطالب مرتبط با خانواده در حوزه

قـوقی قـوه   ح اداره 2452/7مشـورتی  نظریات داشتن رنظ با در( حقوق يحوزه حص درتشریح و تف
مفاد حکم در عالوه بر اشکال صالحیتی (ادبیاتی)، ، یه) حکم صادره بنا به دالیلی که بیان شدیقضا

  باشد. نیز داراي اشکال می
صدور رأي به شالق را ، هاي ارسالی از جانب دادگاهعلی ایحال تشخیص قبح محتواي نامه

ه با تزلزل بقا و بنیان خانواده هکه لزوم صدور رأي به چنین موردي در مواجمقتضی دانسته است 
                                                           

 . 312، ص94 جنگل، بهار عفت، چاپ منافی تهران، جرایم استان کیفري دادگاه آراي ر. ك: مجموعه  .1
 . 214ص، 89سال، یهئچاپ اداره حقوقی قوه قضا، یهئنظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضا: ك. ر  .2
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از این جهت که حکم به شالق براي تأدیب شخصـی کـه بعـد از طـرح     . (طالق) با دادگاه است
 ارسـال  بـا  کـه  شخصـی  تأدیب یا شده جدا خود همسر از و گرفته طالقدعواي رابطه نامشروع 

ست و قصد ا محرز وي ندامت شده، لکن خود همسر و نوادهخا به عاطفی خیانت مرتکب پیامک
شناختی و این را دارد که به زندگی مشترك خود با رضایت همسر ادامه دهد؛ از حیث مسائل جرم

 شالق به شرایط، حکم تبیین و تشخیص با که است دادگاه بر عهده همگی  موارد مترتب بر آن
را در  اي خانواده انسانی، اساس کوشش و همت با نطرفی شرایط گرفتن نظر در با که این یا دهد

 خانواده بقاي جهت گري مجدد بنا نهد و به راهکارهاي آموزش اجتماعیصورت امکان با میانجی
 يمقرره موارد به حکم مالطفتی هیچ بدون و قانون زبان با که این تا باشد داشته بیشتري التفات
  دهد.  قانونی
ه به دلیل سوء تفاهماتی که در زنـدگی بعضـی از اشـخاص پـیش     ایم کچه بسیار دیده ...(
که رویه دادگاه و  اینه بتوجه شود و ي نامشروع میمنجر به طرح دعواي رابطه نهایتاً و آید می

 تبیین مطالـب از سفانه عدمأمت زدن و ایجاد تشویش بیشتر واشخاص دخیل در موضوع با دامن
بـار  در نتیجه شود که منجر به صدور حکم محکومیت می، پرونده اي قلیل از قضاتطرف عده

 تـرك  را محکوم شخص گاه، هیچکردن بنیان خانواده موارد منفی بعد از آن، عالوه بر متالشی
  .)کرد نخواهد

  
  نتیجه
هاي روابط نامشروع در نظر داشتن همه جوانب از جمله خانواده و بقاي آن بسـیار  در پرونده که ایننتیجه 

مصلحت طرفین را نیز مراعات ، محاکم کیفري با دقت نظر باید عالوه بر حکم مطابق قانون مهم است و
شـود را همـواره در نظـر    سفارش به مصالحه و رفع موارداحتمالی که منجر به جدایی طرفین مـی  کنند و

و داراي  ترصدور حکم شایسته، شناختیهاي جرمگرفته و با امعان نظر نسبت به مسائل روز جامعه و جنبه
  . تر را در دستور کار خود قرار دهندمحمل قانونی
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  n ؟؟؟؟؟؟؟؟
  
  
  مقدمه. 1

گیرد که عبارت است از: کاال، خدمات و الملل به طور کلی سه چیز مورد معامله قرار می در تجارت بین
کـه   من ایـن ها و تفکراتی هستند که ضـ محصوالت فکري. محصوالت فکري، به طور کلی آثار، ایده

و به عالوه سلطه و مالکیت صاحب این آثـار،   2باشندمی 1عینیت مادي ندارند، اما داراي ارزش بازاري
هاي محصوالت مالکیت فکري شود. خواص و ویژگیها و تفکرات نیز به وسیله قانون حمایت میایده

کند تجارت ک، اقتضا میها با لحاظ حفظ اصل حق مالکیت براي مال تر از همه مادي نبودن آنو مهم
هاي مرسوم تجارت کاال و خدمات مقدور نباشد. لذا روش تجارت محصوالت این محصوالت در قالب
هاي مرسوم و معمول تجارت کاال و خدمات متفاوت است و بـرخالف کـاال و   مالکیت فکري با روش

از طــریق نــوعی    گردد، ایـن محصـوالت عمـدتاً    خدمات که از طریق قراردادهاي سنتی، معامله می
هـاي   یا به تعبیر قانون ثبت اختراعات، طـرح  License Agreementقـرارداد مخصـوص، مشهـور به 

شـوند.  مـورد معامله واقع می» داري قرارداد مجوز بهره«، 1386صنعتی و عالیم تجاري ایران مصوب 
مـدتاً از طریـق صـدور    الملل ع به عبارت دیگر تجــارت محصــوالت مالکیت فکري، در تجارت بین
پذیرد و از همـین رو قـرارداد    لیسانس به مفهوم و معنایی که بعداً توضیح داده خواهد شد، صورت می

لیسانس، به معناي خاص خود صرفاً در مورد محصوالت مالکیت فکري مطرح اسـت و تـابع مقـررات    
 باشد. حوزة حقوق مالکیت فکري می

  : فکري به دو شاخه عمده تقسیم شده استحقوق مالکیت ، نیاز به یادآوري است
   3حقوق مالکیت صنعتی  .1
  4پدیدآورندگان آثار ادبی هنري حقوق مربوط به  .2

                                                           
n .؟؟؟؟؟ 

1. Market Value 
، 1390یت، شرایط تشـکیل و آثـار، انتشـارات دادگسـتر، چـاپ اول،      احسنی فروز، دکترمحمد، قرارداد انتقال تکنولوژي، ماه  .2

 . 13ص
3. Industrial Property Rights 
4. Copyrights 
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توانـد  قرارداد لیسانس در هر دو شاخه از حقوق مالکیت فکري و به عنوان ابزار تجارت محصوالت فکـري، مـی  
بـرداري از   ق مالکیـت صـنعتی و مربـوط بـه بهـره     کاربرد داشته باشد. لیکن بیشترین کاربرد آن در شاخۀ حقــو 

محور بحث خواهد بودکه موضـوع   است. نتیجتاً در این مقـاله آن نـــوع از قرارداد لیسانس 1اختراعات ثبت شده
برداري از اختراع است کـه   باشد. به عبارت دیگر موضوع مقاله، قرارداد صدور مجوز بهره آن اختراع ثبت شده می

رایت یا مالکیت ادبی و هنري، ارتبـاطی  باشد و به شاخه کپیشاخه مالکیت صنعتی واقع میدر زیربه طور مسلم، 
ندارد. بنابر این به منظور تبیین و توضیح مسائل و موضوعات مربوط به این نوع لیسـانس ضـرورت دارد در ایـن    

برداري، تعریـف و مـوارد کـاربرد     رهمقاله به مباحثی همچون تعریف و ارتباط اختراع ثبت شده با قرارداد مجوز به
بـرداري از   و ارتباط آن با اختراع ثبت شده، ارتباط قـرارداد مجـوز بهـره    2لیسانس، تعریف و انواع دانش چگونگی

اختراع ثبت شده با قراردادهاي انتقال تکنولوژي و ارائه شرح اختصاصی براي هر یک از مواد یا شروط قـراردادي  
  برداري و انتقال تکنولوژي بپردازیم.   دهاي مجوز بهرهمورد استفاده در قراردا

  
  با قرارداد لیسانس دارد؟ یست و چه ارتباطیاختراع ثبت شده چ .2

سـند   يبه معنـا  ، یکیاستعمال شده است یثبت شده از نظر لغت به دو معن 3ناشی از اختراعپتنت یا حق 
بـه   يگـر یمنـد شـود و د   ازات اختراع خود بهرهیشود تا به موجب آن از امتیه به مخترع داده مک یتوبکم
گر پتنت به یبه عبارت د 4.ه در اثر ثبت اختراع به وجود آمده استکاست  یتیمحتوا و مضمون حما یمعن
، اصطالحاً حقی است براي مخترع نسبت به اختراع خود که پس از ثبت برابر مقررات مربوطه، ریاخ يمعنا

، برداري از سوي هر کسی دیگر از این اختراعهر نوع استفاده و بهره، آید و به موجب این حقبه وجود می
  . برداري به دیگري بدهدصاحب حق اجازه بهره که اینمگر ؛ شودقــانونی محسوب میغیر

بـا  ، ز پتنـت یـ ن 6يرکـ ت فکیمال یسازمان جهان يمنتشر شده از سو 5نامهدر آغاز فصل دوم از دست  
و بـر   یاداره دولتـ  یکله یه به وسکاست  يپتنت سند«: ف شده استیتعر گونهنیا، نخست يلحاظ معنا

ه کآورد یرا به وجود م یقانون یتیف و وضعیاختراع را توص یکشود و یصادر م یاساس درخواست متقاض
، دی(تول يبردارمورد بهره، تواند رسماً و با اجازه مالک آنیتنها اختراع ثبت شده م، به موجب این وضعیت

، 1386همان چیزي که در قانون ثبت اختراعـات ایـران مصـوب     7.»فروش و واردات) قرار گیرد، فادهاست
  . نامه اختراع نامیده شده است گواهی

                                                           
1. Patents 
2. Know – How 

اي بـر حقـوق مالکیـت    حسینی، دکتر سـید حسـین، مقدمـه   براي دیدن تعریف اختراع و سایر مباحث مربوطه، ر. ك: به میر  .3
  به بعد. 64فکري، ص 

و نوروزي، علیرضا، حقوق مالکیـت   Patentحسین، فرهنگ حقوق مالکیت فکري، جلد اول، ذیل واژه حسینی، دکتر سیدمیر  .4
 . 172فکري، ص 

5. Handbook 
6. World Intellectual Property Organization (WIPO)  
7. WIPO Intellectual Property Handbook , p,n. 17. That stated; "A Patent is a document, issued, upon 

application , by a government office (or a regional office acting for several countries)which describes 
an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be 
exploited(manufactured, used, sold, imported)with the authorization of the owner of the patent. " 
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همچون سایر محصوالت  يرکت فکیاز حقوق مال یاز اختراع ثبت شده به عنوان محصول یحق ناش  
، الملل امالت تجاري به ویژه در تجارت بینآید و در معمی از جمله حقوق مالی به حساب، مالکیت فکري
صاحب حـق بخواهد حق خـــود را به دیگري  هرگاهلذا . شودیستد و خرید و فروش واقع موموضوع داد

ه همان کد در قالب قرارداد مخصوص یاصوالً با، برداري از آن را به نفع غیرصادر کندواگذار یا اجازه بهره
لزوماً باید شرایط صحت معامالت از  که ایناین قرارداد ضمن . اقدام نماید، ستبرداري ا قرارداد مجوز بهره

مبین جمیع حقوق ، در آن مراعات شده باشد، مطرح گردیده 190جمله آنچه که در قانون مدنی مانند ماده
  . برداري از این حق و چگونگی آن خواهد بودو تعهدات طرفین در مورد بهره

  
  اربرد آنکرد ف لیسانس و موایتعر .3

» اجازه یا پروانه«از نظر کاربردي و به طور کلی واژه لیسانس یک معناي عام دارد که ترجمه فارسی آن 
اجـازه  «: است و یک معناي خاص نیز باید براي آن در نظر گرفت که آن معناي خـاص عبـارت اسـت از   

اي اجازه«، در معناي عام، اظ مفهومیاین واژه از لح. »برداري از حق اختراع متعلق به غیراستفاده و بهره
حرفه یا کار تجاري به دیگري که انجام ، دار براي انجام یک فعالیتاست که از سوي یک مقام صالحیت

در قراردادهـاي   1.»شـود داده می، قانونی استغیر، آن کار یا حرفه برایش در غیر از صورت اخذ این اجازه
  . نامند  گیرنده) می(لیسانس licenseeگیرنده را دهنده) و اجازهیسانس(ل Licensorدهنده را اجازه، لیسانس

الملل براي قراردادهـاي تجـاري یـا نهادهـاي      لیسانس در معناي عام و در تجارت بین که اینضمن 
نیز اسـتفاده شـده اسـت و     5و نمایندگی 4توزیع 3،فرانشیز 2،مانند انتقال تکنولوژي، حقوقی ماهیتاً متفاوت

  6.اندنامیده licenseeگیرنده را و اجازه Licensorدهنده در همۀ این نهادهاي حقوقی را اجازه
یــا نشــان 8نشــان تجــاري 7،اجــازه اســتفاده از نــام تجــاري، دهنــدهلیســانس، در قــرارداد فرانشــیز

ت اما تفاوت میان این قراردادهاي مشـهور در تجـار  ، دهدگیرنده میمتعلق به خود را به لیسانس9خدماتی
فقط بحث خرید کاال یا خـدمات از  ، الملل با موضوع محصوالت فکري این است که در قرارداد توزیع بین
در نمایندگی هـم کـه   . توسط خریدار در بازاري معین مطرح استها  آن کننده و اعطاي اجازه فروشتولید

-ی را اصیل یا لیسانسدهنده حق نمایندگ، در برخی موارد، باشدیمطلق نمایندگی منظور است و مطرح م
در حالی که لیسانس به معناي خـاص یعنـی   . اند گفته 11گیرندهو گیرنده آن را نماینده یا لیسانس 10دهنده

                                                           
1. United Nations (Economic and Social Commission for Asia and Pacific)[UN/ESCAP] 

Technology Transfer, Booklet2 p. n. 1  
2. Transfer Technology 
3. Franchise 
4. Distribution 
5. Agency 

 Browseو  British Franchise Association ،Real estate & renting servicesر. ك: بـه سـایتهاي اینترنتـی      .6
Business Law  . 

7. Trade Name  
8. Trade Mark 
9. Service Mark  
10. Principal or Licensor  
11. Agent or licensee  
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فقط به اختراع ثبت شده یا دانش چگـونگی مربـوط بـه    » برداري از حق اختراع متعلق به غیراجازه بهره«
اختصاص دارد و براي انتقال تکنولـوژي  ، دشوتولید محصول صنعتی که به صورت محرمانه نگهداري می

قابل انتقـال یـا قابـل    ، دانش چگونگی تولید محصول صنعتی«: ل گفته شدهین دلیبه هم. رودبه کار می
بـرداري از آن را صـادر    لیسانس یا مجوز بهره، مگر در صورتی که صاحب محصول فکري؛ معامله نیست

بـا  ، اسـت  Know - How مبتنـی بـر   ایـن جهـت کـه   هـم از   Franchiseدر Licenseاگرچه  1».نماید
License اما تفاوت عمده این دو نهاد مربوط به نوع دانش چگونگی ، باشدیدر انتقال تکنولوژي مشابه م

)Know – How( 2.استها  ي آنمبنا  
  
  ف و انواع دانش چگونگییتعر .4
   تعریف دانش چگونگی .4ـ1

رسد دانش یه به نظر می کدر حال 3.اندردهکنند و ترجمه دایم یرا دانش فن Know-How یمعادل فارس
ـ را با Know-Howیباشد و معـادل فارسـ   Information Technical یسیمعادل اصطالح انگلی، فن د ی
منطبـق بـا آن    کـه  ایـن عالوه بـر  » یدانش چگونگ«چه ی. نه دانش فن، دانست» یدانش چگونگ«قاً یدق
، شـود یاراده م ينولوژکلیسانس و انتقال ت يدر قراردادها Know-Howار بردن که از به کاست  یمعنای
ارائه شـده   4سفوردکمشهور آ يکشنریدر د Know-Howاصطالح  يه براکاست  یفیقاً مطابق با تعریدق

دانـش چگونـه انجـام دادن چیـزي و تجربـه      : «ف واژه مزبور آمده استیدر تعر يکشنرین دیدر ا. است
ـ از ا یـک هـر   ينولـوژ کلیسـانس و انتقـال ت   يدر قراردادهـا  که یناضمن . »5داشتن در انجام آن ن دو ی

شـود  یقرارداد مورد استفاده واقع مـ  یکزمان در ن به وفور و به طور همیاصطالح متناسب با اهداف طرف
. اربرد مخصـوص خـود را دارد  کدام معنا و کن دو واژه هریست و این یدانش فن، ه قطعاً منظور از هر دوک

Know-How ه ک یدر صورت. اختراع است يمحتواInformation Technical  یعموماً به اطالعات فنـ 
  . شودیم یزات تلقیآالت و تجهنیمربوط به ماش

المللی تهیـه شـده    برداري که براي استفاده در معامالت تجاري بین قرارداد نمونه مجوز بهرهیک در 
اطالعات  ا هریتمام  Know-Howمنظور از «: آمده است Know-How فیف در تعریدر ماده تعار، است
در ها  آن ندها و مشتمل بر تمام اصالحات مربوط بهیفرآ، هافرمولي، نولوژکتي، اسرار تجار، الیمتری، فن

ه در مباحث کاست  یمتناسب با مسائل Know – Howف عام وگسترده از ین تعریا 6.(است)...  لکهر ش

                                                           
1.  ( UN/ESCAP ) Ibid, Booklet5 p. n. 2. That stated: " the know-how is not transferable unless the 

patent holder issues a license. " 
بـرداري (لیسـانس تکنولـوژي) در چهـار بخـش تعریـف، موضـوع، اقتضـاء ذات و          براي آشنایی بیشتر با قرارداد مجوز بهره  .2

  به بعد.  84ها، ر. ك: به احسنی فروز، همان، ص  ویژگی
 .  know-howنی، دکتر سید حسین، همان، ذیل واژه حسیمیر  .3

4. Oxford Advanced Learner's 2005 . 
5. Knowledge of how to do sth, and experience in doing it . 
6. Available at; Business Coach, Model Agreements, Sample Exclusive License Agreement. That 

stated; " Know How: Shall mean any and all technical data , information, materials , trade secrets , 
technology, formulas, processes, and ideas, including any improvements thereto, in any form…. "  
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ارائه  ينولوژکانتقال ت يلیسانس با قراردادها يقراردادها یوستگیو پ یدر ارتباط با موضوع وابستگ يبعد
بـه  ، ستین یدانش فن Know - How يه معناکن مطلب ید بر اکیاما به هر حال ضمن تأ. م نمودیخواه

ر نسـبت بـه انـواع    یـ ه جنبـه عـام و فراگ  ک Know - How يف براین معنا و تعریتررسد مناسبنظر می
Know - How ه کـ اسـت   یفـ یهمـان تعر ، ز هسـت یـ ن مقالـه ن یاشد و مقصود و منظور ما در اداشته ب

ه متناسـب بـا اهـداف هـر     کز همواره وجود دارد یان نکن امیاگرچه ا. سفورد ارائه شده استکآ يکشنرید
ـ تعر، ف و متناسب با موضوع قـرارداد یدر مادة تعار، قرارداد تجاري ارائـه   Know – Howاز  یف مقتضـ ی

  1.گردد
  
  انواع دانش چگونگی. 4ـ2

دانش چگونگی مربوط به اختراعی که بـه ثبـت رسـیده اسـت و دانـش      . دانش چگونگی بر دو نوع است
  . شود هایی که به ثبت نرسیده که به صورت محرمانه نگهداري میچگونگی مربوط به نوآوري

 3،اندهم گفته 2لکـه بعضاً بــه آن فرایند تولید محصو دانش چگونگی مـربـوط بـه اختراع ثبت شده
بـه تبـع قـرارداد انتقـال     ، از طریق لیسانس به معناي خاص کـه اصوالً انتقال تکنولـوژي را در پـی دارد  

مخصوص انتقـال  ، به عبارت دیگر قرارداد لیسانس با موضوع اختراع ثبت شده. گرددتکنولوژي واگذار می
بدون در پی داشتن انتقـال تکنولـوژي   ، صرف اختراع ثبت شده، اگرچه اصوالً و در عمل. تکنولوژي است

شـود و توسـط   رسد یـا واگـذار مـی   برداري یا لیسانس به فروش می هم از طریق قراردادهاي مجوز بهره
ضـمن  . شـود گیرد که در مباحث بعدي به چگـونگی آن اشـاره مـی   گیرنده مورد استفاده قرار میلیسانس
انتقال تکنولوژي همان به دست آوردن دانش چگونگی  شود کهدر این راستا از طرفی هم گفته می که این
  . است

مطـابق مقـررات   ، البته الزم به ذکر است که محتواي دانش چگونگی مربوط به اختـراع ثبـت شـده   
اما دانش چگونگی مربوط ، شده و در دسترس عموم قرار گرفته استمربوط به ثبت اختراع اصطالحاً افشا
شود و دیگران امکـان دسترسـی    به صورت محرمانه نگهداري می، ختراعبه نوآوري ثبت نشده به عنوان ا

 . مانند فرمول کوکاکوال، به محتواي آن را ندارند
هـاي  هـا و نشـان  شـود و همچنـین نـام   هایی که محرمانه نگهداري می دانش چگونگی مربوط به نوآوري

کري مزبور باشد، معمـوالً از طریـق   هاي تجربی صاحب اموال فتجاري در صورتی که ناشی از تجربه و آزمایش
الملل براي اهداف مورد اشاره از این قرارداد اسـتفاده   باشد و در تجارت بیننهاد حقوقی فرانشیز قابل واگذاري می

  هاي جهانی مک دونالد در سراسر جهان رخ داده است.  گردد. مانند آنچه که در رستوران می
جمع ، الملل دادهاي انتقال تکنولوژي در حوزه تجارت بینذکر این نکته هم ضروري است که در قرار

به وفور اتفاق ، شود بین لیسانس مبتنی بر اختراع ثبت شده و نوآوري که به صورت محرمانه نگهداري می
اي از انواع مشتمل است بر مجموعه، قراردادهاي انتقال تکنولوژي، در بسیاري از مواقع، اصل افتد و درمی

 . ال موضوع حقوق مالکیت فکريمحصوالت و امو

                                                           
  . 28تا  23احسنی فروز، همان، ص   .1

2. manufacturing processes 
3.  ( UN/ESCAP ) Ibid, Booklet2 p. n. 27 . 
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 برداري از اختراع با قراردادهاي انتقال تکنولوژي ارتباط قرارداد مجوز بهره .5
به طور مستقل و بـه   برداري از اختراع قراردادهاي لیسانس بهره، که در مباحث قبلی اشاره شد طور همان
به ایـن دلیـل کـه     1.شود ر منعقد میکمت» اجازه بهره برداري از حق اختراع متعلق به غیر«صرف  صورت

اصـوالً فقـط   ، مـادي و بـه عبـارتی ناملمــوس هسـتند     اختراعات که محصول فکر انسان و از اموال غیر
باشـند و بدیــهی اسـت کــه     هاي تولید محصوالت صنعتی مورد نیاز بشر میها و دانشکننده روش بیان

و لذا براي به کار گرفتن دانش ، کندکفایت نمیبراي تولید یک محصول ، صرف بیان روش و دانش تولید
بنابراین . باشدمی...  آموزش و، هانقشه، هاطرح، تجهیزات، آالتقطعاً نیاز به ماشین، تولید نوعی محصول

آالت و تجهیزات و سـایر  مجموعۀ اعطاي دانش چگونگی تولید و ماشین، الملل تکنولوژي در تجارت بین
به عبارت دیگر . رسانندبینی و به انجام میدر قالب قراردادهاي انتقال تکنولوژي پیشامکانات مورد نیاز را 

از . قراردادي ناقص اسـت ، برداري از اختراع قرارداد مجوز بهره اصوالً قرارداد انتقال تکنولوژي بدون وجود
عمدتاً قراردادهاي ، اعبرداري از اختر بستر قراردادهاي مجوز بهره، الملل همین رو باید گفت در تجارت بین

. گونـه قراردادهـا صـورت پـذیرد     و لذا بررسی آن هم باید در کنار بررسی این 2.باشد انتقال تکنولوژي می
افتـد کـه قـرارداد انتقـال تکنولـوژي منحصـر بـه خریـد تجهیـزات و          اگرچه در برخی موارد اتفـاق مـی  

این مورد براي جایی اسـت کـه   . باشد میبدون خرید اختراع ثبت شده و حقوق ناشی از آن  3آالت ماشین
دانـش  ، دانش چگونگی تولید را به هـر نحـو بـه دسـت آورده و در اختیـار دارد و در واقـع      ، خود، خریدار

شود را نیـاز   چگونگی مذکور در محتواي اختراع ثبت شده یا نوآوري که به صورت محرمانه نگهداري می
رداد فقط براي خرید دانش چگونگی تولید محصول صنعتی مواردي هم وجود دارد که قرا، بر عکس. ندارد

شـود و ایـن   تنظیم می، گردد اي که محرمانه نگهداري می اعم از ثبت شده به عنوان اختراع و ثبت نشده
آالت و تجهیزات مورد نیاز براي تولید محصول حاصـل از دانـش   ماشین، هم در موردي است که خریدار
  . را ساخته و تأمین کرده استها  آن یده و یا خودچگونگی را یا از شخص دیگر خر

به هر حال، وابستگی و پیوستگی این دو نوع قرارداد به حدي است که در عمل در برخی مواقـع، بخشـی از   
مواد و تعهدات قراردادي که با عنوان خرید دانـش چگـونگی تولیـد محصـول تنظـیم شـده، دقیقـاً مـرتبط بـا          

آالت و عکـس قـراردادي کـه بـراي خریـد صـرف ماشـین       ت و تجهیزات است و برآالقراردادهاي خرید ماشین
تجهیزات بوده، داراي مواد و تعهداتی است که مخصوص استفاده از دانـش چگـونگی اسـت. ایـن وابسـتگی و      

هـاي صـنعتی    الملـل تکنولـوژي میـان بخـش     پیوستگی از جمله در نمونه قراردادهایی که عمالً در تجارت بین
  4باشد. ایران و یکی از کشورهاي اروپایی منعقد گردیده، به وضوح قابل مشاهده و مالحظه میکشورمان 

                                                           
1.  ( UN/ESCAP )Ibid, Booklet5 p. n. 3  ) …a pure patent license agreement is a rare type of contract . 

  . 2، همان، ص every aspect of the technology transfer is subject to patent licenses"در این باره گفته اند:   .2
هـا،  هـا، نقشـه  آالت تجهیـزات، طـرح  رود، منظور، ماشین به کار می» آالت و تجهیزات ماشین«صطالح در ادامه هر جا که ا  .3

یا بخـش معنـوي    Patentباشد و در مقابل ها و سایر مواردي است که مربوط به بخش مادي قرارداد میاسناد، دستورالعمل
  قرارداد واقع است. 

منعقد و اجرا شده به »  Patentخرید «تکنولوژي در یک قراردادي که ذیل عنوان دهندهبخشی از تعهدات فروشنده یا انتقال  .4
 شرح زیر است: 

1.1 To transfer ownership and grant irrevocably the intellectual property rights on registered 
patents as listed in Appendix II, which includes two patents directly related to the 
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گیرنده، دانش تولید محصـول  ، خریدار یا انتقال32در قرارداد مورد اشاره در پاورقی شماره   
آالت و تجهیـزات مربـوط بـه    مورد نظر را از طریقی دیگر به دست آورده بود و فقط به ماشین

آن محصول نیاز داشت، اما ایـن امـر کـامالً طبیعـی اسـت کـه بـراي هماهنـگ کـردن           تولید
یـابی بـه   آالت و تجهیزات با دانش چگونگی تولیـد محصـول صـنعتی در جهـت دسـت      ماشین

                                                                                                                                   
synthesizing technology for the Product and the other four application methods pertinent to 
such technology or indirectly related to the synthesizing technology . 

1.2 To provide Technical service, assist and monitor the process of manufacturing and basic 
Engineering of parts locally produced in IRAN  . . . for the erection, setup and continued use of 
the plant in IRAN . 

1.3 To supervise, design and modify civil engineering works in the existing premises of 
Receiver’s plant, to conform and adapt with these new machineries together with required 
utilities, power, pressures and water treatments . 

1.4 To deliver all required know-how, documentations, manuals, booklets, pamphlets, user guide, 
etc. To Receiver as per Appendix V . 

1.5 To render technical services and technical support to Receiver in the course of design, 
erection, setup, commission, testing and final test runs . 

1.6 To provide and conduct training for Receiver’s personnel in Korea as well as, in IRAN, 
detailed of training set forth in appendix VI. Final training shall be carried out during 
commissioning of the plant in IRAN, in full (Classroom discussion demonstration and 
performance) by Receiver’s Specialist . 

و بـه منظـور تولیـد    » آالت و تجهیـزات  خرید ماشین«همچنین بخشی از تعهدات فروشنده، در قراردادي دیگر که با عنوان 
 گونه است: نوعی محصول صنعتی منعقد گردیده هم این

Ø General layout for production of Product, 
Ø Basic Data for civil work, 
Ø Basic Data for utilities, 
Ø Load utilities, 
Ø To engineer in detail, construct, operate and maintain the Product manufacturing Plant, Technical 

assistance during the critical steps of the construction, commissioning, start-up and final test run 
of the plant, Appendix no. . . details the conditions of such assistance and monitoring .  

 3. 4 ) provide the required manuals /the written instructions, the layouts, the drawings and the 
diagram as listed in Appendix no …. . In addition to that Supplier at any time during the duration 
of this Contract, invent, discover, make or acquire any commercially significant improvement or 
know-how relating to TECHNICAL INFORMATION, Supplier shall grant Receiver an exclusive 
right of such improvements or know-how to Receiver free of charge and shall give Receiver full 
and sufficient information and instructions respecting the mode of working and using the same 
and shall render the same available to Receiver pursuant to the provisions of this Contract . 

 If Receiver at any time during the duration of this Contract, invent, discover , make or acquire any 
commercially significant improvement or know-how relating to TECHNICAL INFORMATION, 
Receiver shall then grant to Supplier a non exclusive world-wide right of the said improvements 
on a free of charge basis . 
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توانـد  هاي فنی آموزشی و برخی اقداماتی است که مـی محصول نهایی نیاز به خدمات و کمک
آالت و تجهیزات، اما پیوستگی و شد، نه به فروش ماشینصرفاً به فروش پتنت ارتباط داشته با

کند که گونه اقتضا میبرداري به قراردادهاي انتقال تکنولوژي، این وابستگی قرارداد مجوز بهره
 طور که مالحظه شد، خلط مبحث صورت پذیرد. آن

لل بـا  الم باشد و در حوزه حقوق تجارت بیناي دیگر که در این خصوص قابل ذکر مینکته
موضوع تکنولوژي باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در برخی مواقع، پتنت، متعلق به یک 

آالت و تجهیزات، متعلق به شرکتی دیگر است و این دو شرکت، مشترکاً است و ماشین 1شرکت
ر نماینـد. د به عنوان یک طرف قرارداد نسبت به انعقاد قراردادهاي انتقال تکنولوژي اقدام مـی 
گردد. یکی این صورت قرارداد انتقال تکنولوژي به دو قرارداد جداگانه اما وابسته هم تبدیل می

آالت و سایر خـدمات اسـت و دیگـري قـرارداد     از این قراردادها براي فروش تجهیزات، ماشین
باشـد. در  بـرداري مـی  فروش یا واگذاري پتنت و دانش چگونگی یا همان قرارداد مجـوز بهـره  

نه قراردادها برخی از تعهدات، مثل ارائه آموزش، تولید نهایی محصول، نظارت بر فرآیند گو این
گیرد، اما دهنده قرار میتکنولوژي و لیسانس 2کنندهتولید و ... به صورت مشترك به عهدة تأمین

ذکر این مسئله هم ضروري است که در این نوع انتقال تکنولـوژي بایـد بـه جـد از تنظـیم دو      
آالت و تجهیزات بـا فروشـنده پتنـت،    اد مستقل از همدیگر به نحوي که فروشنده ماشینقرارد
گونه مسئولیت مشترك نداشته باشند، پرهیز کرد. چـه، ایـن نـوع معاملـه بـراي خریـدار،        هیچ
الملـل از جملـه    اي است با ریسک بسیار باال و از نگـاه قواعـد حـاکم بـر تجـارت بـین      معامله

  باشد.  مقرون به صرفه اقتصادي نمیقراردادهایی است که 
بـرداري از   که، انتخاب و انعقاد قالب قراردادي لیسـانس یـا همـان مجـوز بهـره      نتیجه این

اختراع، در قالب قرارداد انتقال تکنولوژي یا به صورت وابسته به آن که معمـوالً تحـت عنـوان    
نتخاب و انعقـاد مسـتقل آن،   گردد، نسبت به ا پیوست براي قرارداد انتقال تکنولوژي تنظیم می
باشد، خواهد بود  الملل که مسلماً اقتصاد محور می منطبق با اصول و قواعد حاکم بر تجارت بین

رسـد،   که ریسک اقتصادي چنـین قـراردادي بـه حـداقل ممکـن مـی       و از این رو افزون بر این
چند در کنـار انتخـاب   دهد. هر  اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر از قرارداد را نیز افزایش می

قالب قراردادي مناسب به شرحی که آمد، توجه و پرداختن دقیق به محتواي قـرارداد و تـدوین   
گونـه قراردادهـا، ضـروري و از امـور     صحیح و تبیین حساب شده، مواد، شروط و تعهـدات ایـن  

  باشد.  ناپذیر میاجتناب
  
  
  
  
  

                                                           
1. Company 
2. Supplier 
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  n يامید محمد
  
  

  چکیده
ـان یـک حکـم تکلیفـی اسـت، یعنـی        معلوم نیست منظور قانون گذار از نواهی در معامالت، تنها بی

که عالوه بر آن، به بطالن معامله که یک حکـم وضـعی    حرمت و ممنوعیت انجام عمل بوده یا این
ـاد آن، مالزمـه     ست. به سخن دقیقباشد هم نظر داشته امی تر آیا میان نهی در یـک معاملـه و فس

که نتیجـه و اثـر    عقلی وجود دارد؟ نهی از معامله اگر براي بیان شرطیت یا مانعیت چیزي باشد یا این
اصلی مورد معامله مورد نهی قرار بگیرد، موجب بطالن معامله است، اما اگر نهی تنها به خود معاملـه  

ه باشد، نه به اثر آن، داللت بر مبغوضیت عمل دارد، نـه بطـالن معاملـه. ایـراد عمـده در      تعلق گرفت
  گردد.تشخیص داللت نهی بر هر یک از این اقسام است که گاهی خود منشأ اختالف می

  .نهی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، بطالن، مجازات  کلید واژگان:
  

  مقدمه
، عملی از اعمال، بسیاري از موارد. ن موارد غیرمجاز و ممنوع استها براي بیاترین شیوهنهی یکی از رایج

شود به دشـمنان  که گفته می مانند آن، گیردقرار می گذار قانونمتعلق نهی شارع یا ، اي از معامالتمعامله
گونه نواهی بر فساد یعنی بطالن معامله داللت  سؤال این است که آیا این، در اصول. دین اسلحه نفروشید

در ایـن  . ارد؟ یا خیر هر چند مکلف از نهی شارع تخلف نموده ولی عمل انجام شده باطل نخواهـد بـود  د
برخی معتقدند این بحث در معامالت اهمیت چندانی ندارد و از این رو . مقال این موضوع تبیین خواهد شد

بر فساد در مـورد  ) بررسی حقوقی موضوع داللت نهی 68: 1384، (محمدي. مورد توجه قرار نگرفته است
اي از انجـام معاملـه   گـذار  ، قانونمعامالت از آن جهت حایز اهمیت و ارزش است که در بسیاري از موارد

اما ضمانت اجراي مدنی آن را بیان نکرده و ، نهی کرده یا کیفر یا مجازات خاصی را براي آن تعیین نموده
: 1377، (کاتوزیـان . ر حقوقی آن چیسـت آثا، مشخص ننموده است که اگر کسی این عمل را مرتکب شد

یعنـی حرمـت و   ، تنها بیان یک حکم تکلیفی استگذار،  قانون) به بیان دیگر معلوم نیست آیا منظور 266
هم نظـر  ، به بطالن معامله به عنوان یک حکم وضعی، عالوه بر آن که اینممنوعیت انجام عمل بوده یا 

  )164: 1393، شریعتی؛ (قافی. داشته است
                                                           

n .دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی، وکیل دادگستري 
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در فقه سـه   واژه معاملهبیان این مقدمه الزم است که ، اي روشن شدن موضوع بحث و محل نزاعبر
تمام مباحث فقهی غیرعبادي را در بـر  ، الف) اصطالح معامله در کاربرد گسترده خود: کاربرد مختلف دارد

معاملـه  ، ه باشددر این کاربرد هر موضوعی که داراي اثر شرعی است و نیاز به قصد قربت نداشت. گیردمی
، دیـات ، قصـاص ، معامله در این معنا عالوه بر عقود و ایقاعات شامل مسائلی چون حدود. شودنامیده می
، تنها به اموري کـه نیازمنـد انشـاء اسـت    ، ب) واژه معامله در کاربرد دوم. شودمی...  احیاي موات و، ارث

ج) محـدودترین کـاربرد واژه معاملـه آن    . گیردمیاز این رو تنها عقود و ایقاعات را در بر . شوداطالق می
با توجه به این مقدمه باید گفت . شوداطالق می، است که تنها به عقودي که ناشی از اراده دو طرف است

  . یعنی عقود و ایقاعات است، کاربرد دوم، منظور از معامله داللت نهی بر فساد
  : تند ازهاي بیان نهی در زبان فارسی عبارترین شیوهمهم

چون قوانین معموالً بـه صـورت   ، شوداز این شیوه معموالً در قوانین استفاده نمی: به صورت فعل نهی -
هاي اداري و غیـراداري مرسـوم   ها و فرمانولی در دستورالعمل، شودکلی و به صیغه غایب نوشته می

  . است
 تواند، جایز نیست، حق ندارد و ... .میبه صورت جمله خبري منفی و با استفاده از کلماتی مانند: نباید، ن - 
 . »حرام است«یا » ممنوع است«به صورت جمله مثبت با عبارت  -
به عبارت دیگـر تعیـین هـر نـوع     . به وسیله جعل مجازات که نشانگر جرم بودن و ممنوعیت آن است -

از نواهی قانونی  کننده بسیاريبدین ترتیب قانون مجازات بیان. مالزمه دارد گذار قانونمجازات با نهی 
 )141و  140: 1387، شریعتی؛ (قافی. است

: بنا به اعتقادي نهی در معامالت بـه سـه صـورت اسـت    : هاي مختلفی در موضوع وجود دارددیدگاه  
کـه داللـت بـر فسـاد      داللت و ارشاد بر جزئیت، شرطیت یـا مانعیـت امـري در معاملـه دارد     نهیگاهی 
گیرد که این نوع نهی نیـز داللـت بـر حکـم     معامله مورد نهی قرار می گاهی نتیجه و اثر اصلی؛ نماید می

است که داراي ضمانت اجراي  دال بر مبغوضیت و منفوریت عمل معاملیو گاهی نهی ؛ وضعی بطالن دارد
/  63: 1383، (محقـق دامـاد  . تکلیفی مانند مجازات است و داللتی بر بطالن به عنوان حکم وضعی ندارد

غـرض از  اند که اگـر  ) برخی نیز چنین نظر داده169تا  164: 1393، شریعتی؛ / قافی69: 1384، محمدي
ولی خود عاقد مشمول کیفر و تحقق تخلف شده ، معامله صحیح است، نهی جلوگیري از اقدام عاقد باشد

آن نهی مسـتلزم فسـاد معاملـه    ، اي که مورد نهی است باشد غرض جلوگیري از ترتب اثر بر معاملهو اگر 
  . است

انـد یـا مفسـد    آنان که بدون تفصیل، نهی در معـامالت را بـه کلـی مفسـد معـامالت دانسـته      
اند با ارتکاب مجردگرایی. عالمه عقیده دارد کـه نهـی در معـامالت    اند، اشتباه واضح کرده ندانسته

نهی  گوید: اگر نهی در نصوص این قسم بیعمی 1مطلقاً دلیل فساد نیست و در مورد بیع مالم یقبض
تحریمی باشد، دلیل بر فساد این قسم بیع نیست. اما برخی معتقدند که قدر متیقن نصوص نهی از 
بیع مالم یقبض، غرض شارع جلوگیري از ترتب اثر بر معامله است پس نهی مذکور داللت بر فساد 

  )731: 1388کند. (لنگرودي، می
                                                           

قبض آن را دارا شده است، مانند مشتري عـین معـین اگـر آن مـال را     کسی که نظر به تملک مالی به هر عنوان استحقاق   .1
  )171: 1388اند. (وسیط، پیش از قبض کردن، به ثالث بفروشد این را بیع مالم یقبض خوانده



 

 

88 

ي هـا  نظریـه  ـ  برابر روش تجریدي استکه یک روش عینی در ـ بندي ذیل در نواهی  غیر از تقسیم
را بـه   هـا  نظریـه همـه آن  ، کند و این تجریدگراییمجردي است که ذهن را از واقعیات و عینیات دور می

ي موجـود ایـن   ها نظریه) یکی از 1299و  1298: 1261، (لنگرودي. صورت ناسودمند و تباه درآورده است
پـس معاملـه مـورد نهـی از منظـر مـدنی       . نه مدنی، داست که نهی در معامله ضمانت اجراي کیفري دار

  . قرائنی غیر از نهی وجود داشته باشد که بطالن معامله را ثابت کند که اینمگر ؛ صحیح است
ها بسیار است و نظریه تفصیلی ذیل به نظر اقـوي   البته در خصوص موضوع مورد بحث اختالف نظر

/ داللت نهی بر آثار و به عبارتی مسبب / و داللت نهی اما گاهی داللت نهی بر شرطیت یا مانعیت . است
  ) 80: 1384، (زراعت. بر سبب یا به عبارتی مبغوضیت عمل خود منشأ اختالف است

  
  شرطیت یا مانعیت (نهی مستلزم فساد)، داللت نهی بر جزئیت. 1

آن به نحو صحیح یا خلل و مانعی از وقوع ، گاهی نهی بیانگر لزوم رعایت شرطی از شروط صحت معامله
بدون تردید نهـی موجـب   ، در این صورت که نهی مبین شرایط و موانع و اجزاء عقد و معامله است. است

، (محقـق دامـاد  . گونه نهی بر فساد مورد اتفاق فقهـا اسـت   شود داللت اینگفته می. باشدبطالن عقد می
یِ صحت از آن فعل را نهیِ مستلزمِ ) به این نوع نهی که مدلول آن منع از نفس فعل است و نف63: 1383

، ) این قسم از نهی731: 1388، (لنگرودي. عدم ترتب اثر بر معامله مورد نهی است، فساد گویند که هدف
  )240: 1386، (الفارق. ربط به شرایط عمومی صحت بیع دارد

نهی از  :گویدنظر صاحب حاشیه بر مکاسب (سید محمد کاظم طباطبایی یزدي) که به طور کلی می
) البتـه  1296: 1361، (لنگـرودي . بر خالف این بدیهی است و رد شده است، معامله مقتضی فساد نیست
زیرا در عالم ، عنه در بسیاري از موارد باشندتوانند منکر داللت نهی بر فساد منهیطرفداران این فکر نمی

پس منظور ایشان آن است که . استواقع و خارج وجود دارد و وجود هر چیزي بهترین دلیل بر امکان آن 
بلکه داللت نهی بر فساد نیاز بـه قرینـه و دلیـل خـارجی     ، عنه نداردنهی به تنهایی داللتی بر فساد منهی

  )82: 1384، (زراعت. دارد
  

  مثال
اي که داللت بر شرایط عمومی صحت دارد مانند نهی از بیع بـا سـفیه و مجنـون و صـغیر کـه      نهی  .1

  . رایط عقل و بلوغ در متعاقدین استبیانگر اعتبار ش
  ) 69: 1384، (محمدي. فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی در بیان موانع نکاح  .2
  )240: 1386، (لنگرودي. نهی از بیع غرري داللت بر شرایط عمومی صحت دارد  .3
» .وصی غیرمسلم معین کندعلیه خود تواند براي امور مولیولی مسلم نمی«: قانون مدنی 1192ماده   .4

. این ماده براي بیان شرطیت اسالم در وصایت بر مسلم یا ارشاد به مانعیت کفر در این زمینـه اسـت  
  )165: 1393، شریعتی؛ (قافی. شوددر نتیجه بطالن وصایت کفر از آن فهمیده می

نیز داللـت   1367مخدر سال  قانون مبارزه با مواد 1ماده . نهی از بیع خمر که دال بر اباحه مبیع دارد  .5
و ، توزیع، حمل خرید، نگهداري...،  اعمال زیر جرم است«: دارداین ماده مقرر می. بر اباحه مبیع دارد
البته مـاده  . شوداز این ماده بطالن معامالت مربوط به مواد مخدر فهمیده می» ... فروش مواد مخدر
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...،  بیعی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع اسـت «: قانون مدنی نیز به این بطالن تصریح دارد 348
بدیهی است که ایـن  ، یکی از عوضین مالیت ندارد که ایناي که داللت نماید به لذا نهی. باطل است

  )1296: 1361، (لنگرودي. نهی از معامله مقتضی فساد است
  : مواد مربوط به شرایط قیم و معامالت وي  .6

  : ن شوندیمومت معید به سمت قیل نبایص ذاشخا: «قانون مدنی 1231ماده 
  . مومت هستندیا قیت یکه خود تحت وال یکسان  .1
محکوم شده  یل به موجب حکم قطعیذ يها از جنحه یکیا یت یکه به علت ارتکاب جنا یکسان  .2

جنحـه  ، ات عفـت یـ ا منافیهتک ناموس ، اختالسي، کالهبردار، انت در امانتیخ، سرقت: باشند
  . ریبه تقص یل و ورشکستگنسبت به اطفا

  . ه نشده استیتصفها  ی آنصادر و هنوز عمل ورشکستگها  ی آنکه حکم ورشکستگ یکسان  .3
  . که معروف به فساد اخالق باشند یکسان  .4
  .»بر محجور داشته باشد ییاول او دعوا ي طبقه يا اقربایکه خود  یکس  .5
 يا ا معاملهیا رهن گذارد یه را بفروشد و یعل یمنقول مولریتواند اموال غ یم نمیق: «قانون مدنی 1241ماده 

ب یه و تصـو یـ عل یمـول  ي مگـر بـا لحـاظ غبطـه    ؛ ه شـود یـ عل یون مولیمد، خود، آن ي جهیکند که در نت
 يتواند بـرا  یز نمیباشد و ن یم میالعموم مالئت ق یب مدعیتصو یر شرط حتمیدرصورت اخ. العموم یمدع
  .»العموم یب مدعیمگر با تصو؛ اج قرض کندیه بدون ضرورت و احتیعل یمول

ب یمگر با تصو؛ ه را به صلح خاتمه دهدیعل یمربوط به مول يتواند دعو یم نمیق: «قانون مدنی 1242ماده 
  .»العموم یمدع

  
  ي عقد و منشأ (نهی مستلزم فساد)نهی از نتیجه ـ داللت نهی بر عدم ترتب اثر. 2

در ایـن مـورد نهـی مسـتلزم     . مورد معامله مورد نهی قرار گرفته اسـت در برخی موارد نتیجه و اثر اصلی 
این است که نتیجـه و   گذار قانون) در چنین مواردي هدف شارع یا 44: 1410، بطالن معامله است (خویی

در حقیقت نشانگر » نهی از نتیجه و اثر عقد«بر این اساس . اثر معامله به هیچ وجه در خارج محقق نشود
دانـد و  صحیح نمـی ، شناسدنتیجه و اثر ممنوع را به رسمیت نمی گذار قانونت که شارع یا این مطلب اس

در حقیقـت  ، بنابراین اگر نتیجه و اثر معامله مورد نهی قرار بگیرد. این امر چیزي جز بطالن معامله نیست
باطـل و  ، اشـته باشـد  اي که آن نتیجه و اثـر را د  گونه معامله هر گذار قانونبه معناي آن است که شارع یا 

. ) با تخریب نتیجه عقد چه توقعی داریم که عقد صحیح باشـد 168: 1393، شریعتی؛ (قافی. دانداثر می بی
  )1396: 1361، (لنگرودي

آن نهـی  ، اي که مورد نهی است باشـد  چنان که گفته شد اگر غرض جلوگیري از ترتب اثر بر معامله
  . مستلزم فساد است

دانـیم در حقـوق    ه اگر شک در غرض مقنن کنیم چه باید کرد؟ چنان که مـی حال سؤال این است ک
بنابراین تردید نسبت . ها (اوامر و نواهی) داللت بر حکمی وضعی مانند شرطیت و مانعیت دارند باید و نباید

ه اي ناشی از نهیِ وارده به شرطیت یا مانعیت امري است که در این صورت اگر دلیلی را به بطالن معامله
  )322: 1393، (محمدي. دهیم نظر به نفی آن می، با تمسک به برائت از عنصر زائد، گشا نشد
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  مثال
قانون مدنی تملک اموال دولتی و مشترکات عمومی ممنـوع اسـت و از    26و  25، 24به موجب مواد   .1

فـراد در  مالـک شـدن ا  ، بوده گذار قانونتوان فهمید آنچه مبغوض از این مواد می. آن نهی شده است
شناسد و این به به هیچ وجه تملک این اموال را به رسمیت نمی گذار قانونپس . مورد این اموال است

  . باطل و بالاثر است، معناي آن است که هر نوع معامله که باعث تملک این اموال شود
، (لنگـرودي . نیسـت رساند که نتیجه بیع ربوي پذیرفتـه  دقت در آیه (احل اهللا البیع و حرم الربوا) می  .2

1361 :1296(  
کشور در ایـن خصـوص قابـل توجـه      عالی دیوان 17شعبه دیوان 20/9/1379مورخ  505رأي شماره   .3

باید قائل ، ولی در معامالت که در مقابل عبادت قرار گرفته، نهی در عبادت موجب فساد است«: است
شـرطی در معـامالت تعلـق     یک شیء یـا لـزوم   نهی ارشادي گاهی نهی به ماهیت. به تفکیک شد

؛ گیرد که قطعاً داللت بر فساد دارد و نهی دیگر عبارت است از نهـی مولـوي کـه دو حالـت دارد     می
، اند این نهی مقتضی فسـاد معاملـه نیسـت   که علما نظر دادهذات سبب گیرد به گاهی نهی تعلق می

در ارتباط با مسائل مطروحه در و اما . معامله باطل استذات مسبب، ولی چنانچه نهی تعلق گیرد به 
الیحه قانونی تجارت افرادي از عضـویت   126 و 111در حقوق تجارت به موجب مواد ...  این پرونده

در هیأت مدیره منع شده که افراد مذکور در دو ماده فوق حق ندارند بـه عضـویت در هیـأت مـدیره     
مـاده واحـده قـانون     4و تبصـره   قانون اساسی 141در اصل  گذار . قانونهاي خصوص درآیندشرکت

تصدي کارکنـان دولـت را نیـز بـه عضـویت در هیـأت مـدیره        ، ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل
هاي خصوصی به صراحت ممنوع اعـالم کـرده و بـراي جلـوگیري از سـوء اسـتفاده قـدرت        شرکت
دسته نیز به این . گیرد به ذات مسببو نهی تعلق می گذار قانوناصل عمل مورد مبغوضیت ، حاکمیت

اضافه و تحت عنوان سایر افرادي کـه   126و  111سایر افراد ممنوع از انتخاب هیأت مدیره در مواد 
نـام بـرد کـه در مقـررات جدیـد      ها  آن در حقوق تجارت باید از، از انتخاب سمت فوق ممنوع هستند

مع عمومی به عنـوان عضـو   از طرف مج...  کارمند اداره ثبت...  بنابراین انتخاب آقاي. انداضافه شده
هیأت مدیره اعتباري نداشته و تصمیمات وي در هیأت مدیره هم فاقد اعتبار قـانونی و مثـل مـوارد    

  )173: 1381، (قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. مذکور در دو ماده قبل است
عبارتی دیگر به . اما در رأي فوق این تردید وجود دارد که نهی مذکور به سبب تعلق گرفته یا مسبب

نهی مذکور آیا بر اثر داللت دارد یا بر مبغوضیت خود عمل؟ منشأ اختالف در این است و لذا ممکن است 
  اي و اختالفی باشد!گیري آن سلیقهاما نتیجه، در رأي فوق مقدمه صحیح باشد

  
  شرطیت یا مانعیت)، داللت نهی بر مبغوضیت عمل (نه جزئیت. 3

بلکه صرفاً مبغوضـیت عمـل را   ، نمایداعتبار شرطی یا وجود خلل و مانعی نمیدر مواردي نهی داللت بر 
مانند نهی از معامله هنگام برپایی ، به خود معامله تعلق گرفته است گذار قانوننشانگر است و نهی شارع و 

ایـن   ) بعضی را عقیده بر314: 1370، (مظفر. داللت این نهی بر فساد مورد اتفاق فقها نیست. نماز جمعه
ولی گروهی عقیده دارند این گونه نواهی ، گونه موارد نیز دال بر فساد و بطالن است است که نهی در این

ولی معامله به درستی وقوع یافته و ، مرتکب جرم شده و مستحق عقوبت استصرفاً رساننده آن است که 
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عنه است و صور ر معامله منهی) غش د63: 1383، (محقق داماد. نهی در این موارد داللتی بر فساد ندارد
مثالً فروش شیر آمیخته با آب یا روغن ، معامله صحیح است و خیاريها  آن گوناگونی دارد که در برخی از

) غرض از این نوع نهـی  71: 1384، (محمدي. ولی معامله باطل نیست، حرام است، مخلوط از بد و خوب
، باشـد ولی عاقد مشمول کیفر می، که معامله صحیح استباشد کننده میجلوگیري از اقدام عاقد و معامله

. مانند اشتغال قاضی به تجارت که غرض از این نهی عدم ترتب اثـر بـر معاملـه تجـاري قاضـی نیسـت      
فقـط متخلـف جریمـه و    ، شـود ) بنابراین این قسم نهی موجب بطالن بیـع نمـی  731: 1388، (لنگرودي
. زیـرا ربـط بـه اجـزا و شـروط بیـع نـدارد       ، عاملـه نیسـت  این قسم نهی موجب فساد م. شودمجازات می
) به عبارتی عمل عاقد است که مبغوض شارع است و آثار و نتایج قرارداد مبغوض 240: 1386، (لنگرودي

اي با بطـالن آن نـدارد و   ممنوع بودن معامله در این موارد مالزمه. و شارع نیست گذار قانونو مورد تنفر 
  . آثار و نتایج شرعی و حقوقی خود را به دنبال داشته باشد، امله واقع شدهمانع از آن نیست که مع
یعنی ، گیردنهی از معامالت جلوي آزادي اراده را نمیگذار،  قانوناز سه مورد نهی ، فقط در این مورد

جنبه جزایـی  ، ولی تخلف از نهی، معامله صحیح است و آزادي اراده محفوظ است گذار قانونبا وجود نهی 
) این تالشی است در جهت صـیانت از اصـل   1265: 1361، (لنگرودي. دارد و ضمانت اجراي مدنی ندارد

  )1297: (همان. آزادي اراده
که،  اینح یتوض. بر فساد یکی از ثمرات تفکیک حکم تکلیفی از حکم وضعی است ینه يعدم اقتضا
 ید (نهیف نمایلکشته باشد و اشاره به تدا یو الزام یفیلکي ت جنبه يزیچ یه نهک یهنگام يبنا به اعتقاد

مزبـور   یاسـت و نهـ   یم وضعکرا فساد و بطالن حیز، باشد یفساد و بطالن نم یمقتض ین نهی) ايمولو
بر فسـاد   یدارد و داللت ینمرا بر یدارد و اثر وضع یرا بر م یفیلکدارد و صرفاً اثر ت یفیلکم تکداللت بر ح

  )129: 1393، (محمدي 1.وجود ندارد يا مالزمه یفیلکم تکو ح یعم وضکان حیه مکچرا ؛ نخواهد داشت
اثـر  . ت امـري را بـه دنبـال نـدارد    یفساد نیست و لزومـاً شـرط   یمقتض یدر هر حال در معامالت نه

 ین مواقع راهـ یدر ا یستیه باکبل، ندکخود قرارداد را باطل  يد به خودیاعالم شدن قرارداد نبا یقانون ریغ
را  یطرفـ ، ه مقررات مؤخرک یتیدر وضع. نمود ینیبشیپ يقرارداد یامکاز نا یناش ياعِ ضررهیجهت توز
، نـد ک  یل مین قرارداد تحمیاز طرف یکیرا بر  یا تاوانیمه یا جر، یندک یقرارداد ممنوع م يا اجرایاز انعقاد 

 ینظـارت  يهـا  تیـ ممنوع یتین وضـع یدر چن. باطل است، ه قرارداد ممنوع شدهکرد کن استنباط ید چنینبا
  )229: 1385، (باقري. داشته باشد یبطالن را در پ يخود ضمانت اجرا يد به خودینبا یعموم یحقوق

  
  هاي قانونی: مثال زنده مثال
ایـم کـه    عملـی و موهـون دریـغ کـرده    هاي ضعیف و غیر اند مثال ضعیف از موجبات قلّت رغبات است. از مثال گفته
هـا مشـترك اسـت ایـن      هاي اصولی که تقریباً میـان آن  است. مشکل دیگرِ کتابي انسانی  ها دون شأن اندیشه آن

 2ي مهم از مجردگرایـی اسـت.   هاي فقهیِ قابل مالحظه در یک یک مسائل آورده نشده و این نمونه است که مثال
شـد.  همین امر دلیلی براي رجوع به مباحث متون فقه در کنار کتب اصولی گردید و موجب گستردگی مبحـث آثـار   

ها شده تا موجبـات طـرد    ها و ثمرات بحث اي به مثال که در این بخش توجه ویژه اي که الزم به ذکر است این نکته
                                                           

  .  89- 88ي کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، نیمسال اول، سال تحصیلی  ي درسی قواعد فقه، دوره صالحی مازندرانی، محمد، جزوه  .1
 . 103ي  ، واژه1387دانش،  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، گنج  .2
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این علم، که از آن جمله ذهنیت عدم کارایی برخی مباحث آن است، از بین برده شود. در این بخش سعی کـردیم از  
د، مثال ضعیف آوردن، یعنی از موضعِ خالف سخن گفتن کـه  شو هاي زنده و ارزنده سود بریم چرا که گفته می مثال

هـاي زنـده    ي درست به کار برد. مثـال  ي ضعیف را کنار زد و امثله کند. بدین ترتیب باید امثله استدالل را ضعیف می
ها توجـه داشـت. ضـعف تمثیـل از موجبـات رکـود        گونه مثال موجب تحرك اذهان است. بنابراین باید به ارزش این

هـایی   رود. بنابراین بایـد از اندیشـه   ي طالبانِ این علم و شاید کاهش اعتقاد آنان به مقام این علم به شمار می یشهاند
ها موجب سسـتی اعتقـاد طالـب علـم، بـه اصـالت        کند، پرهیز کرد، چرا که آن که صورت عملی و خارجی پیدا نمی

هـا از جملـه مشـقات و     ن رابطـه و تعمـیم و تسـري آن   هايِ زنده در ای گردد. یافتن مثال مسائل حقوقی و فقهی می
هـا در ایـن    نمایاندم تا ضـعف تمثیـل   ي مباحث مزبور را می اي از آن نبود، باید ثمره زحمات این تحقیق بود که چاره

ي آن شـده از میـان برداشـته شـود تـا در       زمینه که موجب سستی اعتقاد دیگران بر این تحقیق و گام زدن در پهنه
ها و تفسیرِ از قوانین و مسائل به دسـت فراموشـی سـپرده     ین کار که کردیم دنبال شود، نه آن که در استداللآینده ا

هـاي پنـداري و    کند. مثال العمر میکند و شاگردان آن علم را دچار بیماري مادام شود. ضعف تمثیل علوم را بیمار می
مانـد. علـم    اي در علـم مـی   کند و به صورت ضایعه وان میشود، ذهن را نات ثمر که فراوان در علم اصول دیده میبی

هـا ضـعف    فقه و به تبع آن علم حقوق از علومی است که با عمل و مشکالت سر و کـار دارد. بنـابراین نبایـد در آن   
آورد تا آن اندازه که از تبـدیل مثـالی بـه     بار در میتمثیل نشان داد. ضعف تمثیل ذهن انسان را به صورت درختی بی

انگیز آورد تـا اذهـان ورزیـدگی الزم را پیـدا     هاي زنده و اختالف گردد. باید مثال ثال دیگر که زنده باشد، ناتوان میم
هـا توجـه فراوانـی شـده اسـت و در مـتن        ي تطبیـق آن  کند. در اصول فقه سنتی به کاربردي بودن قواعد و نحـوه 

شـود، ولـی در اصـول فقـه      استنباط حکم بسیار دیده می هاي واقعی از تأثیر مبانی اصولی در هاي اصولی مثال کتاب
هاي اصولی دور از فضاي واقعی فقه و به صورت بحثی مستقل طرح و بـراي تفهـیم مطلـب،     شیعی قواعد و نظریه

کاربردي بودنِ بسـیاري از مباحـث آن را   ، تورمِ اصول فقه و غیر شود و همین شبهه ها معموالً فرضی آورده می مثال
ي کلـی   ي علمـی کـه یـک قاعـده     که نباید تطبیق را کاري ساده جلوه داد. اگر یک مسـئله  زند. ضمن این دامن می
ي خود را با جهان عمل و خارج بریده باشد، آن مسئله به صـورت مفهـوم مجـرد اسـت و طبعـاً علمـی        است، رابطه

بنویسند و با احتـرام از آن یـاد کننـد و    ي علمی رفتار کنند، مثالً در کتاب  نیست، هرچند که با آن به سانِ یک قاعده
ي علمیِ قابـلِ   در تاریخِ علم فضاي بحث را اشغال کرده باشد، همچنین است مسائلِ به ظاهر علمی که نتوان نتیجه

  ها ارائه داد و باید به حسن ظن پذیرفت.   قبول براي آن
قانون  161ماده : ز طرفین عقدازدواج مجدد بدون در نظر گرفتن نواهی از سوي زوج به عنوان یکی ا  .1

                                                           
 اختیار کند؛ مگر در موارد زیر:  همسر دومتواند با داشتن زن،  مرد نمی  .1

  . رضایت همسر اول1  
  . عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایف زناشویی2  
  . عدم تمکین زن از شوهر3  
  8ماده 6و  5العالج موضوع بندهاي  ابتالء زن به جنون یا امراض صعب .4  
  8ماده 8. محکومیت زن وفق بند 5  
  8ماده  9. ابتالء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 6  
  . ترك زندگی خانوادگی از طرف زن7  
  . عقیم بودن زن8  
  . 8ماده  14. غایب مفقوداالثر شدن زن برابر بند 9  
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آیا موجب ، در این ماده که نهی به صورت جمله خبریه منفی بیان شده؛ 1353 1حمایت خانواده سال
بطالن نکاح دوم است؟ در اینجا غرض از نهی جلوگیري از اقدام عاقـد اسـت کـه عـدم رعایـت آن      

  . قد نیستاما موجب فساد ع، ممکن است براي عاقد مجازات در پی داشته باشد
نـه هـدف   ، داللـت بـر نهـی اقـدام عاقـد دارد      1395قانون بیمه اجباري شخص ثالث سال  46ماده  .2

عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر «: اي که مورد نهی استجلوگیري از ترتب اثر بر معامله
کز آموزشی و کلیه هاي اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و مرااز سوي دستگاه

با دارندگان وسایل ، باشد موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می اشخاص حقوقی در مواردي که به 
حسب ، عدم اجراي تکلیف فوق. ممنوع است، نامه شخص ثالث معتبر نقلیه موتوري زمینی فاقد بیمه

  » .شود مورد تخلف اداري یا انتظامی محسوب می
قانون حمایت خانواده سـال   56ماده : ون رعایت ترتیبات و نواهی از سوي سردفترانعقاد عقد نکاح بد  .3

اي است که به منظور جلوگیري از اقدام عاقد است کـه عـدم رعایـت آن    اي از نهینیز نمونه 1391
هـر  «: اما براي عاقد مجازات دارد و هدف عدم ترتب اثر بر عقد واقع نیست، موجب فساد عقد نیست

نامـه  این قانون یـا بـدون اخـذ اجـازه     )31) و (23بدون اخذ گواهی موضوع مواد (که  سردفتر رسمی
) قانون مدنی یا حکم صادرشـده در مـورد تجـویز ازدواج مجـدد یـا بـرخالف       1060مذکور در ماده (

بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان یا  ازدواج اقدام کند ) قانون مدنی به ثبت1041مقررات ماده (
) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یـک  40ا گواهی موضوع ماده (سازش ی

بـه محرومیـت درجـه چهـار     ، نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبـادرت کنـد   از موجبات انحالل
  ».شودمجازات اسالمی از اشتغال به سردفتري محکوم می موضوع قانون

چنانچـه  «دارد: مقرر می 91قانون حمایت خانواده سال  49ده طالق بدون اخذ حکم دادگاه: ما  .4
مردي بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تـا  

ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتنـاع   یک ماه از ثبت آن خودداري یا در مواردي که
جزاي نقدي درجه پنج و یـا حـبس تعزیـري درجـه      داختبه پرضمن الزام به ثبت واقعه، کند، 

مردي که بدون دریافت گواهی عدم امکان سـازش از ناحیـه دادگـاه،    » شود.هفت محکوم می
قـانون حمایـت خـانواده     49رساند، مرتکب جرم کند و به ثبت نیز نمیصیغه طالق را اجرا می

ت عدم صدور  1391سال  گواهی عدم امکان سـازش یـا   شده است، گرچه این عدم ثبت به علّ
داشـت:  مقـرر مـی   53قانون حمایت خـانواده سـال    10حکم دادگاه راجع به طالق باشد. ماده 

هریک از طرفین عقد بدون گواهی عدم امکان سازش مبادرت بـه طـالق نمایـد، بـه حـبس      «
اي از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است براي سردفتري جنحه
  »ه طالق را ثبت نماید.ک

                                                           
 اداره حقوقی قوه قضائیه:  26/3/92مورخ  558/92/7ه شماره نظری  .1

قانون حمایت از خـانواده مصـوب    16ازدواج مجدد (مندرج در ماده  سؤال: آیا قانون موصوف در مواردي همچون صدور اذن  
  ه است؟نسخ شد 1353) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت خانواده، قانون سال 53

که به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبـان هـم خـالف     1353موادي از قانون حمایت خانواده مصوب «پاسخ:   
مغایرتی ندارد، از جملـه اخـذ اجـازه ازدواج مجـدد از دادگـاه       1/12/91شرع اعالم ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 

  »به قوت خود باقی است.  1353مصوب قانون حمایت خانواده  16مندرج در ماده 
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به عبارت دیگر الزام به انجام طالق به اجازه دادگاه و نقض نهی انجام طالق بدون اخـذ حکـم   
دادگاه فاقد ضمانت اجراي مدنی است و وقوع طالق توسط مرد بدون مراجعه به دادگاه باطل شناخته 

یت خانواده مبنـی بـر لـزوم    قانون حما 56و  49) حکم مذکور در مواد 56: 1384، (صفایی. شودنمی
حکـم  ، دانیمکه می ثبت طالق در دفاتر رسمی داللت بر حکم تکلیفی زوج در این رابطه دارد و چنان

لذا وقوع طالق بدون ثبت در صورت رعایت شـرایط  . اي با حکم وضعیِ بطالن نداردتکلیفی مالزمه
  . کندر داللت بر فساد نمیبه عبارت دیگر نهی مذکو. آن شرعاً و قانوناً صحیح خواهد بود

اي است که دادگاه به زوج براي تجویز طـالق در قالـب    این گواهی در واقع اجازه که اینتوضیح 
بـه زوج یـا    باشد و بدین ترتیبگواهی عدم امکان سازش و به زوجه در قالب الزام زوج به طالق می

ي طالق به  بتوانند با حضور در دفترخانهشود تا اجازه داده می، اند زوجه یا زوجینی که خواستار طالق
حال سؤال این است که براي رعایت این امر یعنـی اخـذ اجـازه در    . ي زوجیت خود پایان دهند رابطه

آیا ضمانت اجراي مدنی هم وجـود دارد؟  ، طالق عالوه بر ضمانت اجراي کیفري و انظباطی سردفتر
دانـان   در ایـن رابطـه میـان حقـوق    ؟ ق اسـت شرط صحت طـال » ي دادگاه اجازه«آیا به عبارت دیگر 

  : اختالف شده و شکی مستقر پدید آمده است
اي معتقدند که طالقی که بدون گواهی عدم امکان سازش اما بـا رعایـت قـانون مـدنی و      الف) عده

ي دادگاه ضمانت اجراي مـدنی   صحیح و نافذ است و الزام به اجازه، احکام شرع واقع شده باشد
   )266: 1383، امامی؛ (صفایی. ندارد
اي دیگر با توجه به بازداشتن مردان از سوء استفاده از حق طالق و حمایت از زنان در برابـر   ب) عده

تمایل به این دیدگاه دارند کـه  ، مورداین سوء استفاده و هدف عالی حفظ خانواده از فروپاشیِ بی
  )332و  331: 1383، (کاتوزیان. باشد ي دادگاه شرط صحت طالق می تحصیل اجازه

به نظر، مقتضاي اصل برائت، عدم شرطیت اخذ گواهی عدم امکـان سـازش و صـحت طـالق باشـد.      
گردد ضمانت اجراي مدنی این عمل حقوقی، سلب گـردد   بنابراین اصل برائت در شرطیت مزبور، موجب می

یـیِ قـانون، موجـبِ    گراو تنها ضمانت اجراي کیفريِ آن باقی بمانـد. بـدین ترتیـب عـدم تبیـین و روشـن      
ترین مراتـب، یعنـی صـرف داشـتن ضـمانت اجـراي کیفـري        قرارگرفتنِ شکل گرایی، در حد ادنی و پایین

کنـد و  گردد. مردي که بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه، صیغه طالق را اجرا می می
شده است، گرچه این عـدم ثبـت    1391 قانون حمایت خانواده سال 49رساند، مرتکب جرم به ثبت نیز نمی

هـاي اجـرا شـده    به علّت عدم صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه راجع به طالق باشد. طالق
شود و در رویـه  بدون مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش، معتبر محسوب می

اثبات یا تنفیذ طالق یا ثبت نکاح و طالق مورد پـذیرش   هایی مانند اثبات زوجیت،قضایی ایران دادخواست
د معتبـر     قرار گرفته است. همچنین تعیین مجازات براي اقدام به نکاح یا طالق بدون ثبت رسـمی آن، مویـ

) (عدم مالزمه حکم تکلیفـی و  397و  396: 1393گذار است. (شکري؛ اسدي،  بودن این وقایع از نظر قانون
درصـورتی کـه   «موید نظر فوق است:  17/7/1374ـ   4063/7یه مشورتی شماره حکم وضعی بطالن) نظر

طالق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد، دادگاه صـالحیت رسـیدگی را   
حکم بر وقوع طالق خواهد داد و از تاریخ وقوع طالق که بایـد در  ، وقوع طالق را احراز نمایددارد و چنانچه 

ي طـالق هـم از همـان تـاریخ رعایـت و      حکم دادگاه تعیین و تصریح شود، زوجین از هم جدا بوده و عده
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شود و اگر دادگاه وقوع طالق را صحیحاً احراز نکند، حکـم بـر عـدم وقـوع آن خواهـد داد و در      منظور می
  »  ي اسناد رسمی طالق مکلف به ثبت طالق خواهد بود.دفترخانه تنفیذ طالقصورت 

ها با اخذ مجوز از دادستانی جهت وصول عوارض اقدام به ارسال گردد شهرداريدر عمل مشاهده می  .5
 آیا این امر موجه و قانونی اسـت؟ ، نماینداخطارهایی جهت قطع انشعابات آب و برق و گاز مودي می

نفـع جهـت پرداخـت     توسط شهرداري جهـت تحـت فشـار قـراردادن ذي     ... آیا قطع انشعبات برق و
  نهی است؟! باشد یا موردها قانونی میجریمه

هیچ مجوز قانونی براي قطع انشـعابات  ، هاطبق نظري در خصوص وصول عوارض قانونی شهرداري
قانون مجازات  690تحت عنوان مجرمانه ممانعت از حق موضوع ماده ، وجود ندارد و در صورت اقدام

وانین خاص موجود در جـواب بـه ایـن سـؤال     با عنایت به ق. قابل پیگیري است 1375اسالمی سال 
قـانون منـع    8بدین نحو که شهرداري قادر است به استناد مـاده  ، ممکن است پاسخ مثبت داده شود

هـاي تعـاونی مسـکن و    فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت
از  کـار ت به امـالك بـدون پایـان   واگذاري انشعابامانع ، 1381سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال 
مؤسسـات و  ، هـا کلیـه سـازمان  : «دارداین ماده مقـرر مـی  . طریق اخذ دستور قطع از دادستان گردد

تلفـن و نظـایر آن مکلفنـد خطـوط و انشـعاب بـه       ، گـاز ، بـرق ، کننده خدمات آب هاي تأمینشرکت
، رائه پروانه معتبر سـاختمانی ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال اساختمان

گواهی عدم خالف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صـدور پروانـه و   
واگذاري خطوط و . تأمین و واگذار نمایند، ذکر شماره و تاریخ مدارك مذکور در قراردادهاي واگذاري

ی کـه بـه طـور غیرمجـاز و     یه بنـا گونه خدمات به واحدهاي مسکونی و صنفی و هرگون انشعاب این
. عنـه اسـت  باشد و منهی ممنوع می، هاي مصوب احداث شودبرخالف ضوابط و مقررات اجرایی طرح

مسکن  منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر قانوننامه اجرایی  آیین 15ماده 
نیز در ایـن راسـتا مقـرر     1383هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سال به شرکت

گاز و تلفن ثابت و ، برق، ) قانون (آب8تامین و واگذاري تأسیسات زیربنایی موضوع ماده («: داردمی
، (در مـورد شـهرها  کـار  هاي معتبر ساختمانی یا عدم خالف یا پایان نظایر آن) موکول به ارائه پروانه

دایر بر رعایت ، ها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستاشهرهاي جدید و شهرك
مبنـی بـر    گـذار  قانونحال در صورت واگذاري انشعابات با نقض نهی » .کاربري مسکونی خواهد بود

این نهی موجب بطالن  عدم رعایت، انعقاد عقد براي واگذاري انشعاب بدون ارائه گواهی عدم خالف
قرارداد واگذاري نیست تا بتوان بعد از انعقاد قرارداد واگذاري انشعاب و عـدم تسـویه حسـاب مالـک     

  . ادعاي بطالن قرارداد مذکور را مطرح نمود 100هاي مقرر در کمیسیون ماده نسبت به جریمه
دارد: مقرر مـی  1345باع بیگانه، مصوب قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با ات«ماده واحده   .6

از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قـبالً بـر اثـر ازدواج بـه     «
اند، ممنوع است. کارمندان متخلف، صالحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجـه را  تابعیت ایران درآمده

گذار در این قانون با توجه به مصالحی، ازدواج برخـی   گردد قانونظه میکه مالح چنان» نخواهند داشت.
افراد را با اتباع بیگانه ممنوع اعالم کرده است، اما از آنجا که نهی قانونی به اصل معامله برخـورد دارد و  

قت با عمل عاقد ممنوع شده، نه اثر و نتیجه؛ لذا ازدواج مزبور در صورت وقوع باطل نخواهد بود. در حقی
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کارمندان متخلف صالحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه «گوید: عنایت به ذیل ماده واحده که می
گردد که عقد نکاح مزبور هرچند ممنوع اسـت، امـا باطـل نیسـت، بلکـه      روشن می» را نخواهند داشت.

بود، دلیلی براي اخـراج  ازدواج فقط مانع از خدمت در وزارت امور خارجه است؛ زیرا اگر این ازدواج باطل 
  )166: 1393این کارمندان از وزارت امور خارجه وجود نداشت. (قافی؛ شریعتی، 

ایـن  . صدور چک بالمحل را ممنوع اعالم کـرده اسـت  ، قانون صدور چک 7و  3در مواد  گذار قانون  .7
کـه   چنـان  نهی به منظور جلوگیري از کالهبرداري و تضییع حقوق دیگران صورت گرفته و در نتیجه

. گـردد محـل نمـی  اعتباري و بطـالن چـک بـی   این منع قانونی موجب بی، اندبرخی حقوقدانان گفته
  )224: 1373، (اسکینی
ی یمفاسـد و آثـار سـو   ، از ممنوع کردن معامله گذار قانونهاي فوق مشاهده گردید که هدف در مثال

بنابراین اصل انعقاد قرارداد مـورد  . آیداست که از تحقق آن معامله و تکرار آن در جامعه به وجود می
بطالن این اعمال را در نظر  گذار ، قانونولی با وجود این، بوده و مورد نهی قرار گرفته گذار قانوننظر 

، مصلحتی در پـی نـدارد  ، چرا که در بسیاري موارد نه تنها بطالن این معامالت ممنوع، نداشته است
  . مراتب بدتري به دنبال خواهد داشت اي بهمفاسد و پیامده، بلکه گاه بطالن آن

  اي که مقتضی فساد نیست، نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن پدر، به اعتقاد برخی است.  اي از نهینمونه  .8
رسد؛ مانند قرارداد کار صـغیر   گذار مى گاهى عدم شرطیت و شرطیت امرى در انعقاد قرارداد به تصریح قانون  .9

ـ، اهلیت قانونى کارگرِ محجور(البتـه    85ماده  ـ  1319وجبِ قانون امور حسبى مصوب و محجوران که به م
مشروط است به اذن ولى یا قیم) در قرارداد کارِ او شرطیت ندارد، امـا اذن ولـى او شـرطیت دارد. اثـر ایـن      

ر گمـاردن  به نحو مطلق بیان کرده که بـه کـا   9/10/69قانون کار، مورخ  79تصریح در این است که ماده 
سال تمام) ممنوع است و هیچ حالت استثنایى را در مورد اجـازه یـا    15افراد فاقد صالحیت قانونى (کمتر از 

ي ولى یا قیم قرار نداده است. صحت قرارداد امرى جداى از امور کیفرى اسـت (اصـل اسـتقالل     عدم اجازه
ي  مؤید است.) پس عدم رعایت مـاده حقوق کیفري و این قاعده که نهی در معامالت مقتضی فساد نیست، 

هـاى مقـرر در مـاده     گردد، بلکه کارفرما صرفاً بـه مجـازات   موجب بطالن قرارداد نمى 1369قانون کار  79
کـه نهـی در    گـردد. نتیجـه ایـن    روز محکوم مى 180تا  91، جزاى نقدى یا حبس در صورت تکرار از 176

رد شـرطیت مـذکور نهـى در امـرى کـه شـرطیت نـدارد،        رساند و با  قانون کار شرطیت سن قانونى را نمى
  1گردد و این خود دلیل بر نفوذ قرارداد کار با محجورین است. مقتضى فساد نمى

در خصوص نهی معامله به قصد فرار از دیـن بـه    1393هاي مالی سال قانون نحوه اجراي محکومیت 21ماده   .10
وسیله مدیون بـا انگیـزه فـرار از اداي     ه دیگري به هر نحو بهانتقال مال ب«دارد: صورت تعیین مجازات مقرر می

مانده اموال براي پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حـبس تعزیـري یـا جـزاي نقـدي      دین به نحوي که باقی
الیه نیـز بـا    شود و در صورتی که منتقلٌ به یا هر دو مجازات می درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم

                                                           
زاده، مرتضى، اشخاص و محجورین، چـاپ نهـم، تهـران،     در تأیید نفوذ قرارداد کار مزبور، ر. ك. به: صفایى، حسین و قاسم  .1

  . 235، ص 1382سمت، 
دانـد، ر. ك.   گرایى و توجه به منطق غایـت گـرا، باطـل مـى     براى دیدن نظر مخالف که چنین قراردادى را با دلیل مصلحت  

گـذار جلـوگیرى از    از آن جا که هـدف قـانون  «؛ 193، ص 1384)، چاپ پنجم، تهران: سمت، 1عراقى، عزت ا...، حقوق کار(
تر از قانون کار شود به طور منطقى بایـد باطـل    اجحاف در حق کودکان است قراردادى که موجب کار کردن در سنین پایین

  ...»تلقى شود 
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اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صـورت تلـف یـا    علم به موضوع 
  ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.   گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال

  یست؟حال سؤال این است که با وجود نهی مذکور حکم وضعی معامله به قصد فرار از دین چ
در این رابطه با توجه به عدم صراحت قانون در اصالحات قوانین، سه نظر ارائـه شـده اسـت کـه هـر یـک داراي       

- گـذار تعیـین تکلیـف مـی     نماید. شایسته بود قانوندالیل مستحکمی بوده و و انتخاب نظر اقوي را با اشکال مواجه می
  باشد به سکوت برگزار شده است!  ینی که صوري نمینمود. در قانون مدنی حکم وضعی معامله به قصد فرار از د

  
  الف) عقیده بطالن

تـوان  می، قانون اساسی 167در هر حال در صورت سکوت یا اجمال و ابهام قوانین به استناد مجوز اصل 
  : در این مورد نگاهی به فتاوي ضرورت دارد. به منابع فقهی معتبر یا فتاواي معتبر مراجع نمود

اگر بعد از گردیدن شخص مدیون و ثبـوت تکلیـف   «نویسد: االسالم در این رابطه می ائرمؤلف کتاب شع  
ي عـن  به اداء فعالً یا شأناً (یعنی با تحقق مطالبه، با علم به عدم رضاي مالک بـا تـأخیر و حصـول مطالبـه    

ت فرار از دین و قریب) نقل کند به صلح بالعوض یعتدبه، یا هبه الزمه، تمام اموال خود را به دیگري به جه
اعتبار است؟ یـا تصـرفات او بـه    محروم ساختن طلبکار و تضییع حق او، آیا چنین صلحی، فاسد و باطل و بی

که در مال خود مختار است، نافذ و معتبر است، حرمت سبب بودن فعل او به عنوان اضرار و حرمان  علت این
القاعده. اگر چـه در   قاً مقتضی بطالن نیست حسبطلبکار، منافی نیست با صحت معامله؟ نهی در معامله مطل

ي شرعیه که برخورد با کیفیت معامله (مانند کالی به مالی) یا به اعتبار احد طـرفین عقـد (مثـل    نواهی اصلیه
بیع صنم و آالت قمار و استیجار للتغنی) یا به اعتبار غایت معامله (مثل بیع العنب لیعمل خمرا و بیع الخشـب  

شود به بطالن معامله. آنچه احقر بعد از تأمل تام در اخبار اهـل  ي خاصه حکم میبه سبب ادلهلیعمل صنما) 
اسـت و محکـوم   » بیع العنب لیعمل خمرا«ام این است که چنین معامله مانند بیت طاهرین (ع) استفاده کرده

اي کـه از حیـث   عاملهي روایت تحف العقول و تأمل در آن که چنین مبه فساد است، خصوصاً بعد از مالحظه
: 1381شود، البته محکوم به فساد خواهد بود. (لنگرودي، فساد، در آن ملحوظ است و به جهت فساد واقع می

  ) بعضی دکترین هم نظر به بطالن معامالت به قصد فرار از دین دارند. (همان)572ـ  574
  

(شـهیدي،   1ر از دیـن ب) تردید در مانعیت و جریان اصل صحت و نفوذ معامالت به قصد فـرا 
  )379و  378: 1384

در صورتی کـه  «: داردمقرر می 1393هاي مالی سال قانون نحوه اجراي محکومیت 21قسمت اخیر ماده 
عین آن مال  در این صورت. در حکم شریک جرم است، الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد منتقلٌ

بـه از   گیرنده به عنوان جریمه اخـذ و محکـوم   از اموال انتقالمثل یا قیمت آن ، و در صورت تلف یا انتقال ٌ
ٌالیه آگاه به موضوع فـرار  مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر منتقل» .محل آن استیفاء خواهد شد

چون این انتقـال معتبـر شـناخته شـده اسـت و      ، گرددعین آن مالِ انتقال یافته مسترد نمی، از دین نباشد
. دهنده اخذ شودبه نحو تلف حکمی قلمداد گردیده و باید مثل یا قیمت از اموال انتقال، شده بنابراین تلف

شـود کـه در صـورت انتقـال مـال بـه قصـد فـرار از دیـن از سـوي           حتی از این ماده چنین برداشت می
                                                           

 . 379و  378، صص 1384یل قراردادها، انتشارات مجد، چاپ چهارم شهیدي، مهدي، تشک  .1
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در حکـم   گیرنده و بعد از آن انتقال مجدد مال به شخص ثالث در واقـع مـال  دهنده با اطالع انتقال انتقال
دهنده هر دو ضـامن  گیرنده و انتقالتلف قلمداد گردیده و این انتقال قابل ابطال نخواهد بود و فقط انتقال

قـانون   21پس تنها حالتی که در آن حکم معامله به قصد فرار از دین از ماده . باشندمثل یا قیمت آن می
ال به قصد فرار از دین با اطالع بر این امر از حالتی است که انتقال م، گرددنحوه اجرا بطالن استنباط می

باشد که البته این بطالن نیز قابل تفسیر به بطالن گیرنده و در صورت وجود عین نزد وي میسوي انتقال
نفع (طلبکار) با اعالم اراده مبنی بـر وصـول مطالبـات     نسبی به معنی عقد موقوف و غیرنافذ است که ذي

  . گرددضا دارد که نتیجتاً موجب بطالن معامله فضولی میخود رد این معامله را تقا
  

  نتیجه
کند و توان در همه جا گفت که نهی داللت بر فساد دارد یا در هیچ جا نهی داللت بر فساد نمیدر معامالت نمی

 قول به تفصیل اقوي است، بلکه در مواردي که نهی داللت بر شرطیت یا جزئیت یا مانعیت امري بـراي معاملـه  
باشد، نهـی مقتضـی فسـاد اسـت و در جـایی کـه داللـت بـر         دارد و غرض جلوگیري از ترتب اثر بر معامله می

مبغوضیت داشته و داراي ضمانت اجراي کیفري و مجازات است و هدف جلوگیري از ترتـب اثـر نیسـت، بلکـه     
مـورد نهـی از معـامالت نبـود     بندي سه گانه در  جلوگیري از عمل عاقد است و داللتی بر فساد ندارد. اگر تقسیم

  گرفتند.  ممکن بود بسیاري صرف یک نهی را دلیل بطالن معامله بدانند که جلوي آزادي اراده را می
تـر  تـر و منسـجم  به نظر ما در میان نظرهاي گوناگون مـنقح ، نظریه تفصیل تبیین شده به نحو فوق

ترین اما این نظر فاقد ایراد نیست و عمده ،باشد و با اصول حقوقی سیستم حقوقی ایران سازگارتر است می
ایراد تشخیص این است که کدام نهی براي ارشاد به شرایط و موانع است و کدام در این مورد وارد نیست 

  . منشأ اختالف است، ي سببیو چه بسا همین موارد به عنوان مسئله
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  n امید محمدي
  
  

  چکیده
تـوان بـه قـانون    آیا در استنباط و استخراج مبانی مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر آن می

خاصی که در مورد جنایات وارد بر جسم انسان است، یعنی قانون مجازات اسالمی توجـه  
؟ را به طور گسترده در حقوق مسـئولیت مـدنی مـورد اسـتفاده قـرار داد      نمود و مبانی آن

آید. دو دیدگاه اهمیت بحث در تعارض مقررات حاکم مانند اجتماع سبب و مباشر پدید می
ساز بودن آن مطرح است که به نظر جنبه استثنایی داشتن قانون مجازات اسالمی یا قاعده

سـاز بـوده و   تواند مبنـا منابع مسئولیت مدنی می قانون مجازات اسالمی به عنوان یکی از
  مبانی مربوط به آن را تغییر دهد و در نتیجه مبانی مندرج در قوانین دیگر را نسخ نماید.

  ساز.قانون مجازات اسالمی، منابع و مبانی مسئولیت مدنی، استثناء یا قاعده  کلید واژگان:
  

  مقدمه
ترین منبع حقوق تلقـی  گیرد، زیرا قانون مهمحقوق نوشته قرار میحقوق ایران از نظر روش حقوقی در نظام 

گـردد و از سـوي دیگـر    شود. این روش چه قبل و چه بعد از انقالب وجود داشته و روز به روز تقویت میمی
تـرین قـوانینی کـه    باشد. یکی از مهمهاي درك و استنباط در حقوق اسالمی مبتنی بر بررسی متن میروش

کننـد، قـانون مجـازات اسـالمی     ها مراجعه و استناد می و قضات در مسائل مسئولیت مدنی به آنحقوقدانان 
است. این قانون در اصل یک قانون کیفري است که از منابع حقوق اسالمی اقتباس گردیده است. به همین 

تـوان بـه   آن مـی دلیل سؤال این است که آیا در استنباط و استخراج مبانی مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر 
ها را به طـور گسـترده در    قانون خاصی که در مورد جنایات وارد بر جسم انسان است، توجه نمود و مبانی آن

  حقوق مسئولیت مدنی مورد استفاده قرار داد؟ در این رابطه دو دیدگاه قابل طرح است. 
  
  ارد بر انساندیدگاه استثناء بودن قانون مجازات اسالمی و حاکمیت آن در جنایات و. 1

قواعد مستخرجه از آن فقط ، بنا به دیدگاهی با عنایت به جریان داشتن قانون مجازات اسالمی در جنایات
  . در آن باب جریان داشته و قابل تسري به عموم ابواب مسئولیت مدنی نیست

                                                           
n .دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی، وکیل دادگستري 
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جنایـات  بر این اساس قواعد حاکم بـر  . اوالً ضمان یا ضمان مالی است یا جانی (جنایات) ـمالحظه  
تـوان داراي جنبـه   دهد و قواعد حاکم بـر آن را نمـی  حداقل نیمی از ابواب مسئولیت مدنی را تشکیل می

  . بلکه حداقل و قدر متیقن این است که قسیم قواعد حاکم بر ضمان مالی باشد، استثنایی دانست
» .مدنی یا ضمان را دارددیه احکام و آثار مسئولیت «قانون مجازات اسالمی  452ثانیاً به استناد ماده 

توان گفت که ضمان ناشی از جنایات با ضمان مالی قواعدي مغایر دارد و باید تا حد امکان نسبت لذا نمی
  . نظر دادها  آن به جمع قواعد حاکم بر

در فصل ششم کتاب چهارم (دیات) در بـاب موجبـات ضـمان     92ثالثاً در مواد قانون مجازات اسالمی سال 
گیـرد، ماننـد   ات پرداخته نشده، بلکه عالوه بر جنایات، خسارات دیگر (خسارات مالی) را نیز در بر میفقط به جنای

؛ لـذا  1قانون مجازات اسالمی 533و  524، 523، 521، 520، 517، 516، 515، 512، 511، 510، 509، 500مواد 

                                                           
که در اثر علل قهـري واقـع    . در مواردي که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این500ماده   .1

 . شود، ضمان منتفی است
سی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصـلحت عـابران انجـام    . هرگاه ک509ماده   

  . دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست
رفتاري را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یـا نـاموس او    با انگیزه احسان و کمک به دیگري. هرگاه شخصی 510ماده   

ست، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن الزم ا
 . نیست
. کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیـه خـود یـا هـر     511ماده 

ها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند، ضامن نیست و چنانچـه   نشیء مجاز دیگري را در آنجا قرار دهد و شخصی با آ
 . خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است

ها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یـا حیـوانی را در ایـن قبیـل      هایی که توقف در آن. هرگاه شخصی در محل512ماده 
ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یـا   ر آن قرار دهد و دیگري بدون توجه به آناي دها مستقر سازد یا چیز لغزندهمحل

ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کـرده اسـت،    خسارت مالیفوت کند یا 
ن برخورد کند که در این صورت نـه فقـط   باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آمی ضامن دیه و سایر خسارات
  . شود دار خسارت وارده نیز میگیرد، بلکه عهده خسارت به او تعلق نمی

. هرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منـزل و امثـال آن عـرف و عـادت شـده باشـد،       515ماده 
منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجـاد مزاحمـت بـراي عـابران     کننده اتومبیل در صورت عدم گذارنده کاال یا متوقف

  . هاي وارده نیستضامن زیان
. هرگاه کسی چیزي را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهـد و  516ماده 

د و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است، مگـر  بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگري بیفتدر اثر حوادث پیش
  . آنکه آن را طوري گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد

نحو مجاز بسازد یا بـالکن و ماننـد آن را بـا رعایـت     دار احداث ملکی است بنایی را به. اگر مالک یا کسی که عهده517ماده 
کام بنا الزم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسـارت گـردد،   نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استح

  . ضامن نیست
دار صدمه و خسـارت ناشـی از   هرگاه شخصی دیوار یا بناي دیگري را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده .520ماده   

  . سقوط آن است
کند و غالباً یگري، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیهرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز د .521ماده   

جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابـت نیسـت و در غیـر ایـن     نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به
  . صورت ضامن است

تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در  .523ماده   
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  گیرد.  میمالی را نیز در برقواعد مستخرجه از قانون مجازات اسالمی در مبانی مسئولیت، ضمان خسارات 
گیري از مواد باب دیات در مسئولیت مدنی نسـبت بـه خسـارات مـالی در     رابعاً در صورت عدم قاعده

  . بسیاري از موارد مطروحه در باب خسارات مالی با ابهام قانونی مواجه خواهیم بود
  

  دیدگاه قاعده ساز بودن قانون مجازات اسالمی در باب مسئولیت مدنی. 2
قانون مجازات اسالمی از منابع استخراج و استنباط قواعد و مبانی حاکم بر مسئولیت ، به اعتقاد حقوقدانان

مدنی است و حتی قواعد مندرج در قوانینی مانند قانون مدنی را در ایـن بـاب گـاه تکمیـل و گـاه تغییـر       
  )224 ـ 225: 1385، ) و (کاتوزیان12: 1388، (ره پیک. دهد می

  : توان ذکر نمودرا با دو مثال می اهمیت بحث
در ضمان ناشی از خسارت و ضمان ناشی از دیات دو حکم متفـاوت وجـود    در اجتماع سبب و مباشر  .1

  : دارد
هرگاه یک نفـر سـبب تلـف مـالی را     «: داردقانون مدنی در ضمان خسارات مالی مقرر می 332ماده 

سبب  که اینمگر ، مباشر مسئول است نه مسبب، ایجاد کند و دیگري مباشر تلف شدن آن مال بشود
قانون مجازات اسـالمی مصـوب    363ماده » .اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتالف مستند به او باشد

در صـورت اجتمـاع   «: داشـت در این رابطه و در راستاي قانون مدنی و مشهور فقها مقرر مـی  1370
 526امـا مـاده   » .از مباشر باشد يسبب اقو هک اینمگر ، ت مباشر ضامن استیمباشر و سبب در جنا

بر خالف دو مقرره قبلی و نظر مشهور فقها و در ذیل باب دیـات   1392قانون مجازات اسالمی سال 
برخی ، هرگاه دو یا چند عامل«: (ضمان جنایات) قواعد حاکمه را تغییر داد و در این رابطه مقرر نمود

عـاملی کـه جنایـت مسـتند بـه      ، تأثیر داشته باشند، یتیبه مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنا
؛ باشـند  طور مساوي ضـامن مـی   به، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، اوست

که در این صورت هریک به میـزان تـأثیر رفتارشـان مسـئول      مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد
باشد ها  آن صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند، جاهل، ختیارا در صورتی که مباشر در جنایت بی. هستند

قانون  526گردد این است که آیا ماده اي که در این باب مطرح میمسئله» .ضامن است، فقط سبب
هر  که اینقانون مدنی است یا  332در اجتماع سبب و مباشر ناسخ ماده  1392مجازات اسالمی سال 

قـانون مـدنی در    332در ضمان جنایات و مـاده  . ا. م. ق 526ده یک مجراي خاص خود را دارند (ما
 کـه  ایـن مـورد اول  : این ماده نسبت به گذشته دو تغییر مهم ایجـاد نمـوده اسـت    1ضمان خسارات)؟

                                                                                                                                   
دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محـل  شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن

  .  رسانی آن علم داشته باشد، خواه نداشته باشددهنده نسبت به آسیببوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن
هاي غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل .524 ماده  

باشد، ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست کند و مستند به فعل شخص مزبور میهایی که آن حیوان وارد می خسارت
  . دیگري باشد، مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است

طـوري کـه آن جنایـت یـا      نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگري گردند بههرگاه دو یا چند نفر به .533ماده   
  .  باشند طور مساوي ضامن می خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به

که غلبه در باب اجتماع سـبب و   قانون مدنی وجود دارد و آن این 332استطراداً این نکته قابل ذکر است که تفسیري از ماده   .1
مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوي است و معنی اقوي بودن این است که اضرار به او منتسب است، نه به سـبب.  
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و مورد دوم مسئولیت را بر اساس میزان تأثیر رفتار ، مسئولیت مشترك سبب و مباشر را پذیرفته است
  )42ـ43: 1394، لحی(صا. هر یک تقسیم نموده است

هر دو را ، قانون مدنی در صورت تقصیرِ طرفین 335ماده  در اجتماع مباشرین در تصادم وسایل نقلیه  .2
قـانون دریـایی مصـوب     165ماده . اي ندارداما در مورد میزان مسئولیت مقرره، مسئول شناخته است

خاص از وسایل نقلیه آبـی   هاي کشتی به عنوان نوعیدر خصوص میزان مسئولیت در تصادم 1343
ها متناسب بـا  مسئولیت هر یک از کشتی، هرگاه دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند«: داردمقرر می

با این حـال اگـر اهمیـت تشـخیص تقصـیر بـا       ؛ اهمیت تقصیري است که از آن کشتی سرزده است
طـرفین بـه نسـبت    ، رسداستفاده از قرائن و شواهد ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان ب

این قاعده به هم ریخت و تسـاوي در مسـئولیت در    1370اما در سال » .مساوي مسئول خواهند بود
: داشـت مقـرر مـی   1370قانون مجازات اسالمی سـال   336ماده . هر حال مورد پذیرش قرار گرفت

ه تصـادم  ک یدر صورت، دنیل خسارت ببیمانند اتومبها  آن هیله نقلیوس، هرگاه در اثر برخورد دو سوار«
دام نصـف  کهر ، دام مقصر نباشندکچیا هیو برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند 

ـ نوع باشـند   یکله از یخواه آن دو وس، را ضامن خواهد بود يگریه دیله نقلیخسارت وس ا نباشـند و  ی
فقط مقصر ضـامن  ، مقصر باشدها  آن از یکیو اگر  ا متفاوت باشدی يمساوها  آن ریزان تقصیخواه م
نیز در همین راستاي تقسیم مسئولیت به نسبت  1392قانون مجازات اسالمی سال  528ماده » .است

 راننده یا سرنشینان، آبی یا هوایی، هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی«: داردمساوي مقرر می
مسئول نصـف  هر یک ، برخورد به هر دو رانندهدر صورت انتساب ، کشته شوند یا آسیب ببینندها  آن
، راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند دیه

باشد هاي مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میهر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده
، شود و هرگـاه یکـی از طـرفین مقصـر باشـد      محاسبه می، رو به همین صورت در وسایل نقلیه بیشت

ساز اگر قانون مجازات اسالمی را قاعده» .فقط او ضامن است، اي که برخورد به او مستند شودگونه به
ن ماده  165توان آن را ناسخ ماده می، بدانیم قانون مـدنی در تقسـیم    335قانون دریایی ایران و مبی

قـانون   528ساز در باب جنایات بدانیم فقـط مـاده   اما اگر آن را قاعده، ستمسئولیت به نحو کلی دان
قانون مدنی خواهد بود و در ضمان ناشی  335در همین باب مبین ماده  1392مجازات اسالمی سال 

  . اي عظیم در بحث حاضر استاین ثمره. باشدقانون مدنی همچنان مجمل می 335از خسارات ماده 
ساز بودن مقررات باب دیات در مبـانی  دالیل چهارگانه تبیین شده اقوي قاعدهبه نظر ما بنا به 

قانون مدنی در اجتماع سبب  332مسئولیت مدنی است، لذا در مسائل تبیین شده باید به نسخ ماده 
 1343قانون دریایی سال  165و مباشر یا تأویل آن ماده به موارد اماره نسبی و همچنین نسخ ماده 

قانون مدنی به موجـب   335سئولیت بر اساس درجه تقصیر و تبیین تمام و کمال ماده در تقسیم م
چه در باب ضمان مالی و چه ضمان جنایات در نحوه تقسـیم   92قانون مجازات اسالمی  528ماده 

 مسئولیت، قائل شد. 

                                                                                                                                   
هر حکم قانونی که متکی به غلبه باشد، اماره است و اصل در امارات قانونی هم نسبی بودن است. پـس مـدلول ایـن مـاده     

) ) 258: 1382شود که اگر انتساب اضرار به هر دو عرفاً صـحیح باشـد، هـر دو مسـئول باشـند. (لنگـرودي،       مانع از آن نمی
  ماند. ) با این تعبیر اختالفی میان دو ماده باقی نمی276: 1382(کاتوزیان، 
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 نتیجه 
  : انی مسئولیت مدنی استساز بودن مقررات باب دیات در مببنا به دالیل چهارگانه تبیین شده اقوي قاعده
بر این اساس قواعد حاکم بر جنایات حداقل نیمی از ابواب . ضمان یا ضمان مالی است یا جانی (جنایات)

بلکـه  ، توان داراي جنبه اسـتثنایی دانسـت  دهد و قواعد حاکم بر آن را نمیمسئولیت مدنی را تشکیل می
  . ضمان مالی باشدحداقل و قدر متیقن این است که قسیم قواعد حاکم بر 

دیه احکـام و آثـار مسـئولیت مـدنی یـا ضـمان را       «قانون مجازات اسالمی  452ثانیاً به استناد ماده 
توان گفت که ضمان ناشی از جنایات با ضمان مالی قواعـدي مغـایر دارد و بایـد تـا حـد      لذا نمی، ».دارد

  . نظر دادها  آن امکان نسبت به جمع قواعد حاکم بر
در بـاب موجبـات   ، در فصل ششم کتاب چهارم (دیات) 92واد قانون مجازات اسالمی سال ثالثاً در م

-خسارات دیگر (خسارات مالی) را نیز در بـر ، بلکه عالوه بر جنایات، ضمان فقط به جنایات پرداخته نشده
نون قـا  533و  524، 523، 521، 520، 517، 516، 515، 512، 511، 510، 509، 500مانند مواد ، گیردمی

لذا قواعد مستخرجه از قانون مجازات اسالمی در مبانی مسئولیت ضمان خسارات مالی ، مجازات اسالمی
  . گیردمیرا نیز در بر

گیري از مواد باب دیات در مسئولیت مدنی نسـبت بـه خسـارات مـالی در     رابعاً در صورت عدم قاعده
نونی مواجه خواهیم بود و این تالی فاسد تفسیر بسیاري از موارد مطروحه در باب خسارات مالی با ابهام قا
  . محدود باب ضمان دیات قانون مجازات اسالمی است

  
 منابع

  قانون مدنی .1
  1392و  1370قانون مجازات اسالمی  .2
 . 1382، گنج دانش: تهران، چاپ دوم، محشاي قانون مدنی، محمد جعفر، جعفري لنگرودي .3
  . 1388، انتشارات خرسندي: تهران، چاپ ششم، ها حقوق مسئولیت مدنی و جبران، حسن، پیکره .4
 . 1394، انتشارات مجد: تهران، چاپ اول، مبناي مسئولیت مدنی، سعیده، صالحی .5
چـاپ  ، غصـب و اسـتیفاء)  ، مسئولیت مدنی، هاي خارج از قرارداد (ضمان قهريالزام، ناصر، کاتوزیان .6

  . 1385، انتشارات دانشگاه تهران: تهران، پنجم
 . 1382پاییز ، نشر میزان: تهران، چاپ هشتم، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیـــــ ، ـــــــــ .7
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  n عباس میرشکاري
  
  

دادگـاه عمـومی حقـوقی تهـران      150صادره از سوي شـعبه   3/5/1391به تاریخ  309در دادنامه شماره 
  : خوانیم می

ریـال بابـت خسـارت    ...  ته مطالبـه مبلـغ  به خواسـ . م. به طرفیت ح...  دعواي شرکت سهامی بیمه«
اتومبیـل سـواري   : بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است...  باشد پرداختی از محل بیمه بدنه می

. تحـت پوشـش بیمـه بدنـه بـوده اسـت      ...  نزد شرکت سهامی بیمـه ...  نامه شماره نیسان به موجب بیمه
با اتومبیل بیمه شده توسط شـرکت بیمـه    89/ 6/10اریخ اتومبیل سواري تاکسی به رانندگی خوانده در ت

شرکت بیمه با توجه بـه  ، تصادف نموده و به موجب کروکی افسر کاردان فنی خوانده مقصر شناخته شده
گذار پرداخـت و رسـید آن را دریافـت نمـوده      ریال بابت خسارت وارده در وجه بیمه...  گزارش پلیس مبلغ

دیده خواستار مطالبـه مبلـغ پرداخـت شـده      مقام زیان ن بیمه به عنوان قائمقانو 30است و به موجب ماده 
اي اظهار نموده است که تصادف با خودرو در  خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه و با تقدیم الیحه. است

بیمه بدنه شده اسـت   7/10/1389در صورتی که خودرو در تاریخ ، صورت گرفته است 6/10/1389تاریخ 
با توجه به منـدرجات  . مقامی استفاده نماید توانسته از قائم مه حق پرداخت نداشته است و نمیو شرکت بی

نامه پس از تصادف تنظیم شـده   بیمه که ایننامه استنادي اظهارات خوانده دعوا وارد است و به لحاظ  بیمه
مقـام وي   ند به عنوان قائمگذار پرداخت کند تا بتوا توانسته حق بیمه به بیمه شرکت بیمه قانوناً نمی، است

طرح دعوا نماید و شرکت خواهان اقدام به ضرر خود نموده است و حکم به بطالن دعواي خواهان صادر 
  . »دارد و اعالم می

به  973دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره  28شعبه ، پس از تجدیدنظرخواهی دادباخته
باشـد و بعـد از   نامه بعد از تاریخ وقوع حادثه می تاریخ صدور بیمه« با این استدالل که 21/8/1391تاریخ 

در زمان وقوع حادثه اتومبیل بیمه ، توان اتومبیل را براي تاریخ قبل بیمه نمود و به عبارت دیگر حادثه نمی
رأي دادگاه نخستین ، »باشد مقام جهت طرح دعواي مطالبه خسارت نمی لذا شرکت بیمه قائم، نبوده است

  1.ا تأیید کردر

                                                           
n استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري. 
  . 67، ص1393هاي تجدیدنظر (حقوقی) مهر  هپژوهشگاه قوه قضاییه، مجموعه آراي قضایی دادگا  .1
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ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم «ق. م.  267در تحلیل این پرونده، باید گفت بر اساس ماده 
کنـد،   جائز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگري را اداء می

ا حق رجوع ندارد اي کلی در حقوق بیمـه  اگر این مبن». اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الّ
گر نیز، پس از جبران خسارت، حق مراجعه به عامـل   توانستیم بگوییم که بیمه نیز وجود داشت، می

قـانون   30زیان را ندارد، اما در حقوق بیمه، استثنایی بر این قاعده کلی آورده شد. بر اساس مـاده  
کنـد، در مقابـل    یا پرداخت میگر در حدودي که خسارات وارده را قبول بیمه«، 1316بیمه مصوب 

گـذار   گذار خواهد بود و اگر بیمه مقام بیمه اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم
بدین ترتیـب،  ». شود گر مسوول شناخته می اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه

مقامی از سوي  شود، براي همین، به قائم یگذار را جبران کرده و جانشین وي م گر خسارت بیمه بیمه
گاه اذنی براي پرداخـت   تواند به عامل زیان مراجعه کند. درست است که به عامل زیان هیچ او، می
قانون بیمه، نیازي به  30گذار در ماده  اش داده نشده است، با این حال، با توجه به اذن قانون بدهی

 اذن وي نخواهد بود. 
، اینک، به سراغ تحلیل رأي یاد شده باید رفت: مسئله بر سر این است که با این مقدمه کلی

انعقاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پس از وقوع زیان بوده است، ایـن سـخن بـدین معناسـت کـه      
گذار نبوده و وي تکلیفی به موجب قانون  خسارت واقع شده، تحت پوشش خواهان به عنوان بیمه

دیده توسط خواهان  است. با توجه به این نکته، پرداخت غرامت زیان براي پرداخت غرامت نداشته
ق. م خواهد بود.  267قانون بیمه بیرون بوده و حکم آن تابع قاعده یعنی ماده  30از شمول ماده 

گذار بدهی بـدهکار را   اي است که بدون اذن بدهکار یا قانون در نتیجه، خواهان همچون بیگانه
نیز، حقی براي مراجعه به بدهکار نخواهد داشت. خوشـبختانه هـر دو    پرداخت کرده، بدون اذن

نامه بر تاریخ وقوع زیان شدند و  دادگاه بدوي و تجدیدنظر با اشاره خوانده متوجه تأخر تاریخ بیمه
که در بخشی از رأي دادگاه نخستین آمده  با توجه به این نکته، به درستی تصمیم گرفتند. چنان

توانسته  نامه پس از تصادف تنظیم شده است شرکت بیمه قانوناً نمی که بیمه به لحاظ این«است: 
مقام وي طرح دعوا نمایـد و شـرکت    گذار پرداخت کند تا بتواند به عنوان قائم حق بیمه به بیمه

». دارد خواهان اقدام به ضرر خود نموده است و حکم به بطالن دعواي خواهان صادر و اعالم می
نامـه بعـد از تـاریخ وقـوع حادثـه       تاریخ صدور بیمه«نویسد:  نیز به درستی می دادگاه تجدیدنظر

توان اتومبیل را براي تاریخ قبل بیمه نمود و بـه عبـارت دیگـر، در     باشد و بعد از حادثه نمی می
مقام جهت طرح دعواي مطالبه  زمان وقوع حادثه اتومبیل بیمه نبوده است، لذا شرکت بیمه قائم

  ». دباش خسارت نمی
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  n لیال نعمتی
  
  

  مقدمه
ــی ــه بررس ــات تجرب ــا و مطالع ــوره ــوزه   evidence based( مح ــوین در ح ــردي ن ــوان رویک ــه عن ) ب
هـاي اخیـر متجلّـی    مند در سـال با تمرکز بر ارزیابی فراتحلیل و نظام، هاي عدالت کیفري گذاري سیاست

  . گشته است
خـاذ تـدابیر    سنجش اثـر ، هاي کاربرديهشهاي تجربه محور نیازمند انجام پژوسیاست بخشـی و اتّ

خـاذ  ، با این وصف. باشدهاي اجتماعی میگیريمبتنی بر ادلّه علمی و تجربی در حوزه تصمیم ضرورت اتّ
از ایـن  . ناپذیر و بدیهی استاجتناب، گذاري و نظام عدالت کیفريمحوري در حوزه سیاسترویکرد تجربه

ي ورود هـا  ، چـالش محـور شناسـی مطالعـات تجربـه   ضـمن مفهـوم  ، گـردد رو در این نگاشته تالش مـی 
  . هاي تجربه محور به ساحت نهادهاي عدالت کیفري مورد بررسی قرار گیرد اندیشه

  
  CCJG1تکوین و ساختار  .1

تحقیقـات و   است کـه بـه تولیـد    از محققان یالملل بینیک شبکه  2 (CCJG)کمپبل عدالتجرم و  گروه
هدف نهـایی ایـن   . پردازدعدالت کیفري می هاياتیک در حوزه آثار مداخالت سیاستسیستم هايبررسی
ارزیابی و ، هاي دقیق براي پیدا کردنروشدر جامعه با استفاده از  عدالت و افزایش کاهش جرم، مطالعات

: کنـد گونـه توصـیف مـی   گروه همکاري کمپبل خود را این. است سنتز شواهد حاصل از مطالعات ارزیابی
رسانی در زمینه اتخاذ بهترین به اطالع، گذارانمردم و سیاست با هدف کمک به انتفاعی کهغیر سازمان«

آموزشـی مبـادرت   رفتـاري و  ، اجتمـاعی مختلـف   هايدر عرصه اثرات مداخالت در موردها گیريتصمیم
ــه افتخــار، 2000ایــن گــروه در ســال » .ورزد مــی ــد« شــناس آمریکــاییروان ب  3»پبــلکم تــی. دونال

                                                           
n .دانشجوي دکتراي حقوق جزا، وکیل دادگستري 
 و تلخیص مقاله: ترجمه  .1

"The Campbell Collaboration Crime and Justice Group: To Understand What Works". Anthony 
Petrosino, David P. Farrington, and Lawrence W. Sherman. NIJ journal, NO. 251/JULY 2004 . 
2. campbell crime and justice group (CCJG) 
3. Donald Thomas Campbell 
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ی علوم ایاالت متحده، ـ  )1916ـ1996( ي جلسـه . گذاري شداندازي و نام راه ـ  یکی از اعضاي آکادمی ملّ
این گروه . برگزار گردید کشور 13کننده از شرکت 85با حضور ، پنسیلوانیا در فیالدلفیا در دانشگاه افتتاحیه

گذاران و درك بهتـر  گیران و سیاستیمشود که به منظور کمک به تصمی تلقی میالملل بینیک سازمان 
هـا و  بررسـی . کیفـري شـکل یافتـه اسـت    تحقیقات انجام شـده در مـورد اسـتفاده از مـداخالت عـدالت     

جرایم و بزهکاري  یا کنترلدرمان ، پیشگیري مداخالت با هدف سیستماتیک در مورد اثراتهاي  پژوهش
زنـدان  هـا،   ، دادگـاه پلیس، پزشکی قانونی دهایی مثلبه ویژه در ارتباط با نها کیفرينظام عدالت و بهبود

لـورا و جـان    بنیـاد «، »گـروه همکـاري کـوکران   «این سازمان عبارتند از  هاي مشابه ارگان. وغیره است
 . هاي مبتنی بر ادلهیعنی سیاست 2»تجربه محور هايبراي سیاست ائتالف«و  1»آرنولد

  
   CCJG هاي اهداف و فعالیت .2

  : شودبه صورت ذیل ترسیم می م و عدالت کمپبلاهداف گروه جر
  ؛ ارزیابیمبتنی بر تجربه و مطالعات هاي سیاست براي منابع مهم تبدیل شدن به -
 ؛ هزار نفر مخاطب صدها براي قابل دسترس یک آرشیوي ارائه -
 ؛ جوامع معضالت سیاسی و اداري حل و فصل -
 ؛ عدالتیبی جرم و جنایت و از ناشیهاي و آسیب معضالت کاهش -
 ؛ آگاهانه و غیرههاي گیريتصمیماتخاذ  کمک به مردم براي -

تـأمین بودجـه مسـتمر و در    ، شناختی براي مطالعـات ي عمده شامل تنظیم معیارهاي روشها چالش  
 یالملل بینیک سازمان ، که گروه جرم و عدالت با وجود آن. دسترس همگان قراردادن نتایج مطالعات است

ا ، است ت . یافته متمرکز استکشورهاي توسعه ر بر مسائلتبیشامبـه   گروه جرم و عدالت کمپبل به شـد
کنـد  مالی می در حال حاضر از این گروه پشتیبانی چهار سازمان. باشدمی جذب منابع مالی خارجی دنبال

ه مؤسسـ و  ریچاردسـون  اسـمیت  بنیـاد ، تحقیـق و  اداره آمـار ، وزارت دادگسـتري کانـادا  «که عبارتند از 
 علوم سیاسی و آکادمی آمریکایی، 2005سال  در ماه مه ».بودجه هاي سازمانشناسی استرالیا و سایر  جرم

 2011در مه . اختصاص داده شد مبتنی بر شواهد (ادله) و تجربه محوري توصیف رویکردهاي اجتماعی به
سـال اول فعالیـت    2ر طـول  د. ی پرداختالملل بین مباحث توسعه پژوهشی بر روي به انتشار دانشگاه اتاوا

یک کمیته راهبري . یک کار تیمی در نظر گرفته شد به عنوان بخشی از موضوع 25، گروه جرم و عدالت
 نهـایی و شناسـایی   هیئت تحریریه، گروه اولیه وظایفی از قبیل هدایت کشور 13از  به نمایندگی نفره 17

نوشـته  به ویـژه مطالعـات    ایاالت متحده آمریکا از خارج از کشورهاي مطالعات ارزیابی بالقوه و همکاران
 دانشگاه پنسیلوانیا در 3»لی جري شناسیجرم مرکز«. هاي غیر از انگلیسی را بر عهده داشتندشده در زبان

رسانی فرایند بروز، هاماهیت پویا و موقت شواهد و ارزیابی. گرددهاي همکار گروه تلقی میپایگاهیکی از 
 ارتقاي سیاست هايمعدود گروه گروه جرم و عدالت کمپبل یکی از. کندروه الزامی میتحقیقات را براي گ

اندازي به سـوي کـاهش   که چشم است محور در علوم اجتماعیو مطالعات ارزیابی و تجربه مبتنی بر ادلّه
                                                           

1. Laura and John Arnold Foundation 
2. Coalition for Evidence-Based Policy 
3. The Jerry Lee Center of Criminology 
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هـاي  شرو هـا و برنامـه ، هـا سیاست در به بررسی، تا به امروزعدالتی دارد و معضالت ناشی از جرم و بی
 دادگاه و، پزشکی قانونی در این مطالعات بر نهادهایی از قبیل. متمرکز شده است جرم و بزهکاري کاهش
  . زندان و سوء رفتار پلیس تمرکز وجود داشته است مدیریت

  
  محور در سیستم عدالت کیفريي فراروي رویکردهاي تجربهها چالش .3

ي ذیـل  ها چالشي نهادهاي عدالت کیفري با موانع و ومهمحور در منظهاي تجربهورود و کاربرد رهیافت
  : مواجه است

  
  هاي مربوط به عوامل انسانی  الف) چالش

فردمحوري ، هاي حوزه عدالت کیفريمحور و پژوهشهاي مطالعات تجربهیکی از آسیبفردمحوري:   ـ
نیازمنـد ایجـاد   انجام کـار گروهـی خـود    . و عدم اتکاي بر مطالعات گروهی و سازماندهی شده است

-پر واضح است که ضریب خطا در کارهاي مشارکتی و گروهی به حداقل مـی . فرهنگ گروهی است
محور نیازمنـد کـار گروهـی و تقریـب آراي پژوهشـگران و      انجام مطالعات تجربه، بدیهی است. رسد

لعـات و  گیـري مطا نایافتـه شـاهد شـکل   تا به جاي انجام مطالعات انفرادي و سـازمان ، محقّقان است
ی  ، جهت نیل به این مقصود. هاي روشمند و سیستماتیک باشیم تحقیق ایجاد نهادي مستقل که متـولّ
  . الزامی است، محور باشدمند تجربههاي نظامبررسی

-اشـتراك  محوري نیازمند همبسـتگی محقّقـان و بـه    مطالعات تجربهافتراق مطالعاتی پژوهشگران:   ـ
کاري و اتالف وقـت  هاي فراتحلیل است تا ضمن اجتناب از موازيیهاي تکنیکی بررسگذاشتن جنبه

تـري  هاي کارآمـدتر و کـاربردي  از تجربیات علمی همدیگر کمال استفاده را نموده و تحقیق، و هزینه
هاي مطالعاتی به غناي علمی تشریک مساعی محقّقان عالوه بر روشن نمودن اولویت. صورت پذیرد
بـا  هـا   آن الزامـی اسـت  ، عالوه بر همکاري متقابل پژوهشـگران . واهد شدها نیز منجر خاین پژوهش

هاي موجود از نظر زمان و منابع و امکانات آشـنا گردنـد تـا     الگوهاي تحقیقاتی سازمانی و محدودیت
هـاي مطالعـاتی   گذاري و اجرایی را به عنـوان اولویـت  هاي سیاستهاي مورد توجه در بخشموضوع

اي و منطقـه ، نهادهاي عـدالت کیفـري در سـطوح ملّـی    ، تحقّق این مطلوبجهت . خویش برگزینند
بـا  ها  آن ها و همبستگی پژوهشگران با هم و نیز ارتباط متقابلتواند در ساماندهی پژوهشاستانی می

  . گذار نقش مهمی را ایفا نمایدگیرنده و سیاستنهادهاي تصمیم
  

  ي مربوط به عوامل ساختاري ها چالشب) 
محـور در نظـام عـدالت    هـاي تجربـه  از جمله عواملی که بر کاربست و نیز ورود اندیشهه مراتب سازمانی: سلسل  ـ

مراتـب   سازمانی و از جمله سلسله مراتـب سـازمانی اسـت. وجـود سلسـله     کیفري تأثیر منفی دارد، عوامل درون
، نحـوه جـذب و اسـتخدام، آمـوزش     گیـرد هاي پایین میاندرکاران ردهسازمانی سنّتی که ابتکار عمل را از دست

هاي متبوعـه   کارکنان و نگرش سنّتی ارزیابی این نهادها، مانعی جدي در انجام مطالعات تجربه محور در سازمان
پـذیري   محـور، نیازمنـد اصـالح سـاختار اداري و تقویـت انعطـاف      است. لذا جهت تحقّق اهداف مطالعات تجربه

  باشیم.  داوري میمات خود بدون سوگیري و پیشها در پذیرش بازخوردهاي اقداسازمان
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تمرکزگرایـی  ، محور به نظام عدالت کیفـري یکی دیگر از موانع ورود راهبردهاي تجربهتمرکزگرایی:   ـ
ی و نیازمنديتمرکزگرایی مانع استفاده دقیق از تجربه. نهادهاي این نظام است هاي هاي مناطق محلّ

هاي استحصـالی  هاي کنترل جرم که اغلب بر دادهي بودن طرحسراسر. ها استها و شهرستاناستان
کی است خـاذي معمـوالً    گـذاري سیاسـت . یکی از نتایج منفی تمرکزگرایی اسـت ، از مرکز متّ هـاي اتّ

ی و یکنواختی را براي تمامی نقاط کشور درنظر میبرنامه ، کـه بـه تجربیـات    بـدون آن ، گیـرد هاي کلّ
حـال  . ها در این مناطق توجه داشـته باشـد  اي و بازخورد برنامهاشیههاي مناطق ح مسائل و نیازمندي

هاي هاي کشور بدون درنظرگرفتن تفاوتي نسخه واحدي براي تمامی معضالت و دغدغهکه ارائه آن
بنـابراین  . نتایج مطلـوبی را در پـی نخواهـد داشـت    ، از منظر ثمربخشی، فرهنگی و قومی، جغرافیاي

اي هاي تجربه محور گام ارزندهتواند در تحقّق برنامهاي میهاي حاشیهگفتمان تمرکززدایی و توجه به
  . را ایفا نماید

ي اساسـی کـه بـر سـر راه سـنجش اثربخشـی       هـا  چـالش از جملـه  هاي جـامعوي:  تحدید مشارکت  ـ
برخورد سنّتی ، تأکید بر دولتی بودن، هاي نظام عدالت کیفري به شدت محسوس استگذاري سیاست

در حـالی کـه مشـارکت مـدنی     . هاي جـامعوي اسـت  مشکالت و معضالت و سهم اندك مشارکتبا 
ایـن مسـئله   . ها قـرار دهـد  گذاريشده را فراروي سیاستبنديهاي عینی و اولویتتواند نیازمندي می

چـرا کـه در تغلیـب دولتـی بـودن      . بازتاب خود را در رویکرد ارزیابی نتایج به خوبی نشان خواهـد داد 
ها گـرایش  هاي سازمانی به سمت و سوي موفق و مثبت جلوه دادن برنامه ناخودآگاه نگرش، هامهبرنا

هـا  هاي سازمانی و مدیریتی مانع از ارزیابی واقعی برنامهخواهد داشت و عمر کوتاه مدیریتی و نگرانی
 تشکیل یـک نهـاد اختصاصـیِ تحقیقـاتی و مسـتقل کـه مـدیریت       . به دور از سوگیري خواهد گشت

  . هاي فوق را تقلیل دهدتواند آسیبمی، محور را متکفل گرددمطالعات تجربه
تشریک مساعی و هماهنگی بین واحدهاي نظام عدالت کیفري در موفقیـت  عدم هماهنگی سازمانی:   ـ

ها از ها و سازمانعدم هماهنگی بین ارگان، در مقابل. سزایی داردها نقش به گذاريها و سیاست برنامه
، شودکاري منجر میکه اغلب به موازي عدم هماهنگی ضمن آن. کاهدهاي مزبور مییی استراتژيکارا

هماهنگ نمـودن مطالعـات تجربـه محـور و تعیـین      . ها و بودجه نیز منجر خواهد شدبه اتالف هزینه
هاي نهادهاي عدالت کیفري است که با اصالحات ساختاري و سـازمانی و  هاي کاري از خالءاولویت
  . تواند بر مشکالت منبعث از این خالء فائق آمدبندي دقیق وظایف میتقسیم

  
  ها  گذاري ي مربوط به سیاستها چالشج) 
افـزایش روزافـزون میـزان بزهکـاري و     شناسـی:   گذاري با تحقیقـات جـرم   زیستی سیاستعدم هم  ـ

بردهاي علمی جدید توسعه راه، هاي نظام عدالت کیفري رسمی در پیشگیري و کنترل جرممحدودیت
، (فرجیهـا . ناپذیر ساخته استهاي عدالت کیفري را اجتنابها و برنامهبراي افزایش اثربخشی سیاست

توجه کـافی  عدم، گذاري در عرصه عدالت کیفريهاي سیاست از آسیب در این راستا یکی )31: 1387
حقوقی دیگـر  هاي  نظامو تجربیات  شناسانههاي جرماستفاده از آموزه. شناختی استهاي جرمبه یافته

گـذاري و  تـري بـراي سیاسـت   انـداز کـاربردي  توانـد چشـم  ضمن ابتناي بر مبانی بومی و ملّـی مـی  
افتـراق سیاسـت جنـایی از    . محوري را ارائه دهدگیري و پذیرش رویکردهاي نوین مثل تجربه تصمیم
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تغلیـب  ، شناسی زندان مثل جامعه شناسی حقوقی و کیفري کمبود مطالعات جامعه، هاي جناییواقعیت
هـایی اسـت کـه بـه سـهم انـدك جایگـاه        نمادمحوري و ضعف دانـش متـدولوژي از دیگـر آسـیب    

  . گرددمحوري در نهادهاي عدالت کیفري منتج می تجربه
گذاري در حـوزه عـدالت کیفـري    هاي سیاستاز جمله نارساییها:  گذاريگسیختگی نظم کار سیاست  ـ

هـاي مزبـور از انتظـام واحـد و     گـذاري ها بـوده و سیاسـت  گیريظمِ کار تصمیمتشتت و گسیختگی ن
گـردد کـه گـاهی    باشد. با نگاهی به سوابق تقنینی و اجرایی مشخص مـی منسجمی برخوردار نمی

هاي  قانون اساسی) و در مواردي به گفتمان 156گذاري به تدابیر پیشگیرنده (اصل عرصه سیاست
متمرکز گشته و گاهی بدون عنایـت   ها) روري (مقررات مربوط به امور زندانو بازپ اصالحی ـ درمانی 

ها سیاست سزادهی و سرکوبی (قوانین مرتبط با جرایم مـواد مخـدر) را در پـیش گرفتـه     به این آموزه
گذار بـر  که از تمرکز نهادهاي سیاست ها ضمن آنگیريپر واضح است که چنین تشتّت تصمیم. است

خاذي و اثر، کاهد حور میممطالعات تجربه نیز وارد ها  آن بخشیضربات هولناکی بر ژرفاي اقدامات اتّ
خاذ رویکردي منسجم ونظام. خواهد کرد -شـناختی و تجربـه  هاي جدید جرممند و اقبال به یافتهلذا اتّ

  . ناپذیر استها الزامی و اجتنابگذاريمحور در عرصه سیاست
ي مـانعی مهـم فـراروي ورود    د مـداخالت رسـمی بـه مثابـه    رویکـر : تمرکز بر مـداخالت رسـمی    ـ

ر   هاي نوین از جمله مطالعات تجربه اندیشه محور است. چرا که در مداخالت رسمی صرفاً بـر تصـو
هـا و کمتـر بـه     انتزاعی از مشکالت و اجراي اقدامات تمرکز وجود دارد، نه سنجش اثربخشـی آن 

ی اتکا دارد. شبکه مـداري از جملـه   گرایـی و تکنیـک  گسـتري، تخصـص  تجربیات کاربردي و محلّ
هاي چنین رویکردي است. تقویت جایگاه وزیر دادگستري به عنوان حلقه واسـط بـین قـوه    بازتاب

نـه و احیـاي ظرفیـت      هـاي وزارت دادگسـتري در تزایـد مطالعـات     قضاییه با قـواي مجریـه و مقنّ
  تواند مثمرثمر واقع گردد. محور می تجربه

عدالت ترمیمی، سـاختاري فلسـفی   دایم عدالت کیفري و سهم اندك عدالت ترمیمی: تغلیب پارا  ـ
کند. عدالت  است که نوع دیگري از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفري را عرضه می

ي چگونگی پاسـخ بـه آن اسـت.     ي جرم و هم درباره ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره
گونه ، با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را این»هوارد زهر) «22: 1381(رایجیان، مهرداد، 

عدالت ترمیمی فرآیندي است، براي درگیر نمودن کسانی که سـهمی در یـک   «کند:  تعریف می
پذیر است تا به طریق جمعی نسـبت بـه تعیـین و توجـه بـه      جرم خاص دارند تا آنجا که امکان

اي که  گردانیدن امور، به اندازهم و بهبود بخشیدن و راستها و تعهدات جهت التیا صدمات و زیان
) باید اذعان داشت تمرکز نظام حقـوقی  74: 1383(زهر، هوارد، » پذیر است، اقدام نمایند امکان

پـذیري تقنینـی در پـذیرش    کـه انعطـاف   هاي عدالت کیفري است و با وجود آنکشور بر آموزه
هنوز وجهه غالب بـه سـوي پـارادایم عـدالت کیفـري      پارادایم عدالت ترمیمی صورت پذیرفته، 

هاي جدید، مفاهیم ثابت و معطوف است. اتکا و ابتنا بر عدالت کیفري ضمن تحدید ورود اندیشه
هاي نیاز از اندیشهنماید که خود را بیگذاري میگیري و سیاستدگماتیک را وارد حوزه تصمیم

تر نیازمند بازنگري در این عرصه هاي اثربخشیهداند. بنابراین جهت پذیرش رومحور میتجربه
  باشیم. می
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  ي ابزاري و تکنیکی ها چالشد) 
نبود آمـار دقیـق و   ، ي مهم مطالعات تجربه محور در کشورها چالشیکی دیگر از عدم ارائه آمار ملّی:   ـ

ی و استانی معتب. معتبر است یجنای یگانیبه با یفقدان دسترس آموزش کـافی  ، رعالوه بر نبود آمار ملّ
-بنـابراین آمـوزش بـه دسـت    . نیز در این زمینه به کارکنان نهادهاي عدالت کیفري داده نشده اسـت 

ی می -تواند در مقرون به واقع بودن و معتبربودن مطالعات تجربهاندرکاران و نیز ارائه بایگانی آمار ملّ
  . محور نقش به سزایی را ایفا نماید

از سـوي دیگـر   . بنـدي اسـت  ریزي دقیق و اولویـت محور نیازمند برنامهبهمطالعات تجرکمبود بودجه:   ـ
هاي مالی هاي مستمري است تا دغدغهو بودجه محور نیازمند تخصیص هزینهتحقّق مطالعات تجربه

  . اي مانع از کارآیی یا موجب اهمال نگرددو بودجه
الزم چه در سطح انسـانی و چـه در   هاي عدم آموزش، محوردر راستاي مطالعات تجربهعدم آموزش:   ـ

-لذا ورود و کاربست مطالعـات تجربـه  . بعد سازمانی در نظام عدالت کیفري به شدت محسوس است
تشـریح فراینـد انجـام    ، محـور تبیین مفهوم مطالعـات تجربـه  ، محور مستلزم آموزش نیروهاي انسانی

عالوه بر این . محوري استجربهمطالعات تجربه محور و آموزش تمامی مسائل و مبانی حول محور ت
شناسی صـورت نپذیرفتـه اسـت کـه     هاي الزمه در راستاي متدولوژي و روشرسد آموزشبه نظر می

ی می ي فراروي تحقیقات و مطالعات مزبور تلقّ گرددآسیبی جد .  
  

  ارزشی ـ  ي فرهنگیها چالشه) 
-شـکل . گذاري جنایی وجـود دارد  استي روشنی میان ایدئولوژي و سیرابطهعدم اقبال ایدئولوژیکی:   ـ

ي اي ایدئولوژي سیاسـی در یـک جامعـه   منوط به وجود گونه، ریزي جناییيِ نظام برنامهگیري اولیه
ریزي جنایی را گیري هرگونه نظام منسجم برنامهي وجودي و مبناي شکل در واقع جوهره. معین است

) لـذا یکـی از الزامـات    30ــ 31: 1390، وانیـان (ایر. باید در بستر یک ایدئولوژي سیاسی جستجو نمود
ایدئولوژیکی ، ابتناي آن بر مبانی فلسفی، اي به ویژه در بعد کالن و اجتماعیتحقّق و انجام هر برنامه

تا وقتی که انجام یک پروژه به عنوان یک دغدغه فلسفی و یک ارزش تحقّق نیابد و . و ارزشی است
این امر به یک اولویت کـاري مبـدل نخواهـد    ، احساس نیاز نگرددبه لحاظ ایدئولوژیکی به انجام آن 

، محور به صـورت یـک دغدغـه فلسـفی و ارزشـی     رسد هنوز انجام مطالعات تجربهبه نظر می. گشت
گـذاران ایـن حـوزه واقـع نشـده اسـت و بـه لحـاظ         داران عدالت کیفري و سیاستسهام مطمح نظر

، براي تحقّـق ایـن امـر   . محور شکل نگرفته استعات تجربهایدئولوژیکی اقبال عمومی به انجام مطال
، دانان را بر عهده دارندحقوق آموزش نقش پژوهشگران و به ویژه مراکز دانشگاهی و علمی که رسالت

  . درخور تأمل است
. هاي یک نظام عدالت کیفري اسـت ها از آفتگرایی سیاستپوپولیسم و عوامها: گرایی سیاستعوام  ـ

. گـردد هـاي مثبـت و سـازنده آن محسـوب مـی     گـرا بـودن از ویژگـی   مدار و تخصصعلم، در مقابل
، بـودن  غیرکارشناسـانه ، بـودن  احساسـی ، بـودن  تـوان در مقطعـی   گرا را مـی  هاي سیاست عوام مؤلفه«

وجه به دنبـال کشـف    گرا به هیچ سیاست کیفري عوام. گر بود ها نظاره انگاري ناکارآمدبودن وتورم جرم
گـرا بـا    لی ارتکاب جرایم نیست و مترصد آن است که با کنارزدن مدل سیاست جنـایی نخبـه  علل اص
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) 71: 1394، جعفري و احمـدي »(.رضایت افکار عمومی را جلب کند، هاي قاطعانه و سریع اتخاذ پاسخ
الشعاع خود استانداردهاي سنجش اثربخشی تصمیمات را تحت، هاگرایی سیاستکه عوام با توجه به آن

ي در ورود اندیشه، دهدقرار می گرایـی  عـوام . شـود محـور تلقّـی مـی   هاي تجربهبه عنوان چالش جد
گرفتـه و  ، هاي کاري هم باشـد فرصت توجه به مباحث علمی و مهم را که شاید جزء اولویت، کیفري
هـاي  گرا نموده کـه جـز بازتـاب   گذاري و صرف بودجه را معطوف به مباحث احساسی و عوامسیاست
انجـام مطالعـات    کـه  ایـن شـاید یکـی از دالیـل    . اثربخشی دیگري در پـی نخواهـد داشـت   ، مقطعی
مخـاطرات  ، هاي ارزشی و ایدئولوژیکی نهادهـاي عـدالت کیفـري نیسـت    محور یکی از دغدغه تجربه
  . سازدگاه نظام عدالت کیفري را معطوف خود میگرایی کیفري است که گاه و بیعوام

  
  هکارهاپیشنهادها و را. 4

محور و کاربست آن در نهادهاي عدالت کیفري راهکارهاي ذیـل پیشـنهاد   هاي تجربه جهت ورود اندیشه
  : گرددمی

منبعـث از  ، تدوین سیاست جنایی کارآمد و طراحی نظـام عـدالت کیفـري   آینده پژوهشی عدالت کیفري: 
ترسـیم  ، هاي درخور مداخلهشناسایی کانون، رصد نیازها و مشکالت جامعه، ها و تهدیدهاشناخت فرصت

روشـمند  ، سیسـتماتیک بـودن  . پژوهی عدالت کیفري استهاي مطالعاتی و در عبارتی کوتاه آیندهاولویت
ها را تأمین نماید و در این سازي سیاستتواند اثربخشی راهبردهاي کنترل جرم و پیادهبودن و پویایی می

  . انداز مطالعات آتیه را مشخص نمایدو چشمتواند افق محور میانجام مطالعات تجربه، مسیر
، جهت زدودن تمرکزگرایی که آفت مطالعات کـاربردي اسـت  گرایی و تضعیف تمرکزگرایی: تقویت محلی

نسخه تمرکزگـراي  . گرددهاي بومی توصیه میگرایی و توجه به پژوهشتقویت محلی، آمایش سرزمینی
ی از میزان اثربخشی رهنمودها و سیاستبدون توجه به واقعیات و نیازمندي، مطالعات ها کاسته هاي محلّ

هـا و  لذا جهت کارآمدي برنامـه . تر خواهد نمودرنگمحور را کمو تدریجاً احساس نیاز به مطالعات تجربه
اي و محور که بر اساس نیازها و مشکالت منـاطق حاشـیه  توجه به مطالعات منطقهها  آن اثربخش نمودن

خاذي به کاربرديشناسی سیاستضمن آسیب، شودندهی میها ساماشهرستان  شدن و مؤثربـودن هاي اتّ
هاي قومی آداب و رسوم و سنّت، شناختن تجربیاتهمچنین شناسایی و به رسمیت. منجر خواهد شدها  آن

ی ی مرتفع میمشکالت آن منطقه را با تجربه که اینعالوه بر ، و محلّ اع توانـد در ارتفـ  می؛ کندهاي محلّ
  . مشکالت مراکز نیز ایفاي نقش نماید
هاي تجربـه   هاي فراتحلیل و بررسیعدم احساس نیاز به پژوهش: ایجاد نگرش سیستمی، علمی و فراگیر

لـذا جهـت   . سازدرو مییی است که گسترش چنین مطالعاتی را با محدودیت روبهها چالشمحور از جمله 
تنظـیم  ، اقبال ایدئولوژیکی بـه آن ، ها ت به این پژوهشایجاد نگرش مثب، گسترش مطالعات تجربه محور

هاي فنـی رویکـرد تجربـه محـوري     شناختی براي مطالعات تجربه محور و توجه به جنبهمعیارهاي روش
دهی ها و جهتمحور در استمرار این بررسینگرش سیستماتیک و فراگیر به مطالعات ادلّه. شودتوصیه می
  . ر جاي خواهد گذاشتتأثیرات مثبت بها  آن دقیق

ی و هم از منظر کیفـی  : تعامل بین بخش دولتی و مردم نهاد ایجاد وحدت رویه و همکاري هم از نظر کم
خاذي تـأثیر مثبـت و   تواند در اثربخشی سیاستو گسترش تعامل بین بخش دولتی و جامعوي می هاي اتّ
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محور ضمن مشارکت ج مطالعات تجربههمچنین در دسترس همگان قراردادن نتای. اي داشته باشدسازنده
  . ناپذیر استهاي سیتماتیک اجتنابدرکاربردي نمودن مطالعات ادلّه محور و بررسی، نهادهاي مردمی

سـویی  هـم ، عالوه بر تعامل بخش رسمی و جامعويهاي اجرایی: هاي دستگاه سویی و تقویت فعالیتهم
. الزامـی اسـت  ، العات تجربه محـور و ارزیـابی رهنمودهـا   در انجام مطها  آن ها و تعاملسازمان، هاارگان

همچنـین از جملـه   . گـردد توصیه می، هاي تجربه محورهمچنین تأمین بودجه مستمر براي انجام بررسی
ها و تعامل دائمی و مؤثر با دانشگاه، هاي تجربه محور به نهادهاي عدالت کیفريهاي ورود رویهضرورت
هاي پایا براي ارتبـاط مـؤثر و دائمـی نهادهـاي عـدالت کیفـري بـا        بکهایجاد ش. هاي علمی استقطب

هـاي مطالعـاتی و تشـویق محقّقـان جهـت انجـام       پژوهشگران و مراکز علمی ضمن تشـخیص اولویـت  
  . گرددهاي علمی کشور نیز میموجب استفاده از پتانسیل، محورهاي تجربه بررسی

نبودن آمار دقیق و معتبـر اسـت   ، محورمطالعات تجربه يها چالشاز جمله تشکیل بانک اطالعات آماري: 
تواند انجام مطالعات شهرستان و شهر می، اندازي بانک اطالعات آماري کشور به تفکیک استانکه با راه

  . تجربه محور را تسهیل سازد
ـ  بـین اي و هـاي منطقـه  همکاري تقویتاي: المللی و منطقه هاي بینگسترش و تقویت همکاري در  یالملل

محـوري و اسـتفاده از تجربیـات کشـورهاي دیگـر      هاي فنی و علمی مطالعات تجربهبحث آموزش جنبه
  . ها را فراروي نهادهاي عدالت کیفري کشور ترسیم نمایدهاي جدیدي از این نوع پژوهشتواند افق می
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  n یمهدي همت
  
  

  مقدمه
ناظر بـر مغـایرت   ، بودنعادالنهنظر از غیرقصد بر تحقیق و تحلیل موضوعی است که صرف در این مقاله

اي اجمالی راجـع  با اشاره، این مطلب در مبحث اول. باشدوقی میحکم قانون با رویه جاري و دکترین حق
یابـد و در  سپس با طرح موضوع طی دو مبحث به شـرح و تفصـیل ادامـه مـی    ، آغاز، به احکام کلی نفقه
  : پردازد که این مباحث عبارتند ازمی، گیري از مباحث مطرح شدهنهایت به نتیجه

فصل اول که ناظر بر احوال زوجـه، فرزنـدان و اقـارب    احکام نفقه در کتاب نهم قانون مدنی،  .1
  باشد.  می

در صورت اشتغال ، فرزندان و اقارب، قانون مدنی که راجع به اسقاط حق نفقه زوجه 1197حکم ماده  .2
  . است

دانند و این مواد را بدون ارائه هیچ دلیلی مواد مذکور را ناظر بر نفقه زوجه نمی این ادعا، الزم به ذکر است
ماننـد حکـم   ، مخالفان بسیاري دارد و البته دالیلی نیز دارند، صرفاً ناظر بر نفقه اقارب دانسته، به اشتباهو 

قانون مدنی که به تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم و اسـتقالل زن در   1118و  1103مواد 
ارتباط آن با موضوع بـه  فان و عدمنگارنده در شرح متن در رد دالیل مخال. دارداشعار  تصرف دارایی خود

  . پردازداستدالل می
  

  نفقه و اشتغال در رویه قضایی
  : در رویه قضایی زوجه با رعایت دو شرط مستحق دریافت نفقه استشرایط تحقق نفقه: 

اولین شرط تحقق نفقه در عقد نکاح، دائمی بودن عقد است و رویه قضایی منطبق با حکم 
در عقد دائم نفقه زن به عهـده شـوهر   «دارد:  است. این ماده اشعار میقانون مدنی  1106ماده 
  »است.

هرگاه زن ، قانون مدنی 1108باشد و حسب ماده تمکین زن از شوهر می، دومین شرط استحقاق نفقه
  . مستحق نفقه نخواهد بود، بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند

                                                           
n .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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  مسقط حق نفقه، نشوز
هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع «: کندبیان می. م. ق1108در ماده  گذار قانون

ت   ؛ باشد تفسیر معنی نشوز می، این عبارت. »مستحق نفقه نخواهد بود، کند  یعنی از انجام وظـایف زوجیـ
نشوز و عـدم اطاعـت    ،چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد. بدون مانع مشروع امتناع نماید

  . زن محقق نخواهد شد
  

  قضایی اشتغال زوجه در رویه
شوهر «: م. ق 1117طبق ماده  اند کهدر حال حاضر در رویه جاري در همین حد به اشتغال زوجه پرداخته

» .نـد کمنع ، ا زن باشدیات خود یثیا حی یمصالح خانوادگ یه منافک یا صنعتیتواند زن خود را از حرفه یم
زن خود را ، د دادگاهییتواند با تأیشوهر م«: داردنیز مقرر می 1353قانون حمایت خانواده مصوب  18ه ماد

تواند از یز میزن ن. ندکمنع ، ت خود یا زن باشدیثیا حی یمصالح خانوادگ یه منافک یاز اشتغال به هر شغل
مـرد را  ، جاد نشودیشت خانواده ایر معدر ام یه اختاللک یدادگاه در صورت. دیرا بنما یین تقاضایدادگاه چن

همین  8از ماده  7ضمانت اجراي تخلف از چنین حکمی طبق بند . »ندکیور منع مکاز اشتغال به شغل مذ
از موجبات درخواسـت طـالق   ، در واقع تخلف یکی از طرفین. جواز طالق براي شوهر یا زن است، قانون

  . است براي طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش
  

  مدنی نفقه و اشتغال در قانون
  مغایرت حکم قانون با رویه

گردد و دلیل اعمال نمی، اما در رویه قضایی این عمل، اشتغال زوجه مسقط حق نفقه است، به حکم قانون
پایه و اساس احکام فصل هشتم از باب اول این مغایرت تنها یک اشتباه است و این اشتباه در تفکیک بی

) بدین معنا کـه  1206تا  1195کتاب نهم (مواد ، از احکام فصل اول. ) است1119تا1102(موادتاب هفتمک
فصل اول از کتاب نهم را مربوط به نفقـه اقـارب    هشتم را احکام نفقه زوجه دانسته و احکام احکام فصل

  . دانندمی
  : داردقانون مدنی است که صریحاً اشعار می 1195این تفکیک بر خالف حکم صریح ماده 

  کتاب نهم: در خانواده«
  فصل اول: در الزام به انفاق

. احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول ازکتاب هفتم مقررشـده و  1195ماده 
  »شود.بر طبق همین فصل مقرر می

  : درمتن ماده این عبارات به کار رفته است
  ...  احکام نفقه زوجه

  » قرر شدهم... « که است »همان«
  »شودمقرر می« فصل »همین«و بر طبق 

و ایضاً کاربرد فعل را به صورت ماضـی و مضـارع    داندرا می ـ  همان و همینـ فرق بین  گذار  قانونقطعاً 
  . شودمقرر شده و مقرر می: اشعار نموده که
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اسـت   1206تا  1195است که مقرر گردیده و مفهوم همین مواد  1119تا  1102مواد ، مفهوم همان
  . یعنی احکام نفقه زوجه در هر دو فصل بیان گردیده است، شودکه مقرر می

یعنـی ایـن فصـل    ، است 1203 حکم ماده، نمایدضمناً دلیل دیگري که صحت این ادعا را اثبات می
  : دارداین ماده اشعار می. گرددصرفاً در احکام نفقه اقارب نیست و نفقه زوجه را نیز شامل می

  »النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب .1203ماده «
فرض تفکیک احکام قانونی این دو فصل به احکام نفقه ، قانون مدنی 1195الوصف به استناد ماده مع
 ت و احکـام باطـل اسـ  ، کتاب هفتم) و احکام نفقه اقارب (در فصل اول از کتاب نهـم)  8فصل  (درزوجه 

  . تواند در نفقه زوجه تسري یابدفصل اول از کتاب نهم نیز می
  : دارداین ماده اشعار می. گرددمدنی نیز نفقه زوجه را شامل می قانون 1197ماده  در نتیجه حکم

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشـت   .1197ماده «
  »راهم سازد.خود را ف

متیقن اقـارب  گیرد و قدرمیالنفقه را در بردر این ماده داراي مفهوم عام است و همه افراد واجب »کسی«
  . باشدبه تنهایی مورد نظر نمی

توان گفت این مورد به تبع غفلت از می، 1197اگرچه در خصوص مغایرت رویه قضایی با حکم ماده 
رسد و جامعه حقوقی باید نگاه خود را نسـبت بـه موضـوع    نظر می م امري عادي به. ق 1195حکم ماده 
بـه واسـطه تکـرار یـک     ، اما حقیقت به این سادگی نیست و اصالح رویکرد جامعه حقـوقی ، اصالح نماید
پذیرش استنباط صحیح را به امري دشوار و ممتنـع  ، شدن آن در اذهان ایشانصحیح و ملکهاستنباط غیر

  . بدل نموده است
نظراتی هم با استناد به موادي از قانون مدنی از سوي مخالفان مطرح گردید کـه در  ، ن مباحثدر بی

  . خواهیم پرداختها  آن ادامه با استدالل به رد
  . باشدقابل اسقاط نمی 1118و  1111ـ1106مواد دوستان معتقد هستند نفقه زوجه به داللت 

  
 دالیل رد نظر مخالف

باشـد و بـه   این موضوع داراي استثنائاتی هـم مـی   چون، لیل واقع گرددتواند دنمی 1106حکم ماده  .1
  . است 1108عنوان مصداق (استثناء) حکم ماده 

هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقـه نخواهـد    .1108ماده 
  بود. 

زن ، زن اگر جزء استثنائات نباشـد چرا که نفقه ، قرار بگیرد تواند دلیلنمی 1111همچنین حکم ماده  .2
تواند به محکمـه رجـوع کنـد و    تواند به محکمه رجوع کند و به عنوان مثال زن ناشزه هرگز نمیمی

  . مطالبه نماید، نفقه ایامی را که در نشوز بوده است
باشـد. چـون   نیز هیچ ارتباطی بین موضوع مورد ادعا و این ماده نمـی  1118در خصوص ماده  .3

ر بر اشتغال زوجه وحق نفقه زوجه است، ولی حکم این ماده در اموال و دارایی زوجه ادعاي ناظ
  است. 

  . وجه اشتراکی ندارند، با اشتغال و حق نفقه، در مفهوم، مسلماً اموال و دارایی
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در صحت این ادعا که اشتغال زوجه موجب اسقاط حـق نفقـه وي    سایر قوانین و مصوبات کشور نیز .4
  : به عنوان مثال. و اجرا دارد سابقه تقنین، است

  رانیا یاسالم ينان مشمول قانون ارتش جمهورکارکفل کعائله تحت ت يایهـ ـ مزا
  : بازماندگان يمستمر .1ـه 
 يحقوق مسـتمر ، )7/7/1366ران (مصوب یا یاسالم يقانون ارتش جمهور 153طبق ماده  .1ـ1ـه 

ـ د یهفل پرسنل شـ که به عائله تحت تک یعبارت است از وجوه برابـر مقـررات مربـوط از     یا متـوف ی
  . گردد یارتش به طور ماهانه پرداخت م یصندوق بازنشستگ

  : ن افراد هستندین قانون ایران مشمول ایبگ يمستمر، قانون ارتش 164براساس ماده  .2ـ1ـه 
   اشتغالازدواج مجدد و عدمصورت عدمهمسر دائم در  .1
  یزوجه متوف يسواز  ين مخارج ویشوهر در صورت تأم .2
ثر کان آن حـدا یل تا پایسال تمام و در صورت اشتغال به تحص 20شاغل تا سن ریور غکفرزندان ذ .3

  سال تمام 25تا سن 
  اشتغالازدواج و عدمفرزندان اناث به شرط عدم .4

اشـتغال در  مشهود است و شـرط عـدم   همین رویکرد در قانون خانواده که اخیراً به تصویب رسید نیز
  . فرزندان تصریح گردیده است ریافت نفقهد

  
  گیرينتیجه

  : در آخر به عنوان نتیجه حاصل از بحث با توجه به
  ، قانون مدنی 1197و 1195قرائت اشتباه از مواد  احراز ،اوالً
  ، اشتغالنفقه به شرط عدم در استحقاق 1197حکم صریح ماده  ،ثانیاً
  ، درآمد تکلیف زوجه به اشتغال و کسبعدم ،ثالثاً
  ، اشتغالپرداخت مستمري و حقوق در قوانین دیگر مشروط به عدم ،رابعاً
  نه حق!!!؛ اشتغال تکلیف است ،خامساً
، لذا در نظـر اینجانـب بـه دالیـل فـوق     ؛ تر استبه عدالت نزدیک، که چنین قرائتی از قانون تر آنو مهم

بر لزوم اصالح رویکـرد حقوقـدانان عزیـز     باشد و البته ضمن تأکیداشتغال زوجه مسقط حق نفقه وي می
نظران را اعالم و هر نقد علمی آمادگی پاسخ به هر انتقادي از سوي صاحب، نسبت به موضوع مورد بحث

نظـران  ترین مراتب سپاس را تقدیم حضور صـاحب را برگ زرینی در سوابق خود دانسته و پیشاپیش عالی
  . نمایممنتقد خویش می

  اهللا ایدکم
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  يا محمدرضا محمدي جرقویه
  
  

  چکیده
ولی به طـرز عجیـب و   ، که از قضاوت کردن دیگران ممنوع شده است رغم این انسان علی

ها حساس بوده و هست و آن را به مشروع و نامشـروع  قابل توضیحی همیشه به رابطهغیر
 بـر  و ندارد فرقی خیلی او ها، برايانسان یا باشد اشیاء بین رابطه این کند. حالتقسیم می

 کـه  هست و بوده اخالق و حقوق بین ارتباط بشر دیرین هايدغدغه از یکی اساس همین
یی کـه  جـا  تـا  را رابطـه  کرد، ایـن  خواهیم سعی هر دو آبروي رعایت ضمن مقاله این در

  دهد، شکافته و وانماییم.مستندات در اختیار داریم و اخالق به ما اجازه می
، پسـر عمـوي ماکیـاولی   ، دامـاد انیشـتین  ، گشـت ارشـاد  ، باجناق، یاد، هوو  کلید واژگان:

  دستی. ترمز
  

  مقدمه
ـ ا بزرگان از تعدادي با و گرفتم اخالق و حقوق رابطه بررسی به تصمیم وقتی ، نمـودم  مشـورت  علـم  نی

و صحیحی اخالقی  همگی به اتفاق مرا از ورود به این حوزه منع نموده و هشدار دادند که این تحقیق کار
عام نیز مرتکب فعـل  ده داشتند چون شاکی خصوصی در کار نیست و در مالءیعق، ایشان باالتفاق. نیست

بررسی رابطه بین اخالق و حقوق فاقد وجاهت بوده و صحیح نیست و وقتی منظورم را از ، اندحرامی نشده
بنده را ، ها نیستسی آن رابطهاین تحقیق براي ایشان تشریح نمودم و ایشان متوجه شدند که منظورم برر

  . این رابطه را بررسی نمایم، که خط قرمزي زیر پا گذاشته نشودیی مورد تفقد قرار داده و اجازه دادند تا جا
اي بـه شـیوه فلکـه   ، را در مطالـب فـوق وانمـودم    آنهاي يی از دشواریهادر این تحقیق که گوشه

  . خالق و حقوق پرداختموت) ارتباط بین اکاي (س) و کتابخانهیدانی(م
  . براي ورود به بحث ابتدا الزم است که هر یک از این دو واژه تعریف شود

  
  تعریف اخالق

. رسـاند ا سعادت مییدانند که انسان را به کمال مطلوب اي اخالق را مجموعه قواعد و دستوراتی میعده
هر انسـان حـداقل ده    که اینتن با در نظر گرف، کمال مطلوب و سعادت انسان چیست که ایندر خصوص 

  . نظریه وجود دارد، در دهها ضربتوان گفت به تعداد انسانمی، داندچیز را مایه سعادت و کمال می

 مدرن پست دنیاي در اخالق و حقوق بین ارتباط



 

 

120 

علماي طبیعـی کـه پـی بـه وجـود      ، هاي غربی وارد گفتمان ما ایرانیان نشده بوددر گذشته که واژه
ن را اخالق گذاشته بودند که این واژه و مفهوم آن اسم آ، سراغ نداشتند يگریاسم د اکسیژن برده بودند و

نظـامی  ، ولی جهت تأیید مطلب که اخالق همـان اکسـیژن بـوده اسـت    ، موضوعاً از بحث ما خارج است
  : فرمایدگنجوي می

  
  است اخالق، مردنی فاقد گشت که قومی          دـاندهــالق زنــار به اخــوام روزگـاق

  
اخالق ، محمدي جرقویه در کتاب ترمینولوژي حقوق، مفهومیبی كراخنابدیل عرصه فاستاد گمنام و بی
  : نمایدرا چنین تعریف می

  . شمار داردآنچه مدعیان بی  .1
  . گاه نتواند شکل عملی به خود بگیردحالتی که هیچ  .2
یک از بنـدگان خـدا احسـاس فقـر نسـبت بـه آن       ي خداوند است که هیچتنها هدیه، مراه عقله به  .3

  . نندک ینم
تـوان  گوسـفند مـی   ... روده و، گوشـت ، گونه که از پشمبا این توضیح که همان ـگوسفند عالم معنا    .4

از فالسـفه گرفتـه تـا در مـورد     ، خورداي است که به درد همگان میاخالق نیز از واژه، استفاده کرد
رده و کـ محراب جلوه  و نسبی بودن و فلسفه آن بحث کنند تا واعظان که با به کارگیري آن در منبر

  . در خلوت عکس آن عمل کنند
  . دارد یو زیبایی یک فعل به فاعل آن بستگ یآموزد زشتعلمی است که به ما می  .5
  . رفتار مطابق با میل دیگران  .6
  . که به همه چیز بستگی دارد آن  .7

رفتار و کردار آقایان : آوردداند و در تعریف آن میحسنه میبهترین نوع اخالق را اخالق، در ادامه يو  
  . حسنه گویندهاي زیبا و جوان را اخالقدر اولین روزهاي آشنایی با خانم

ترین تعریف در مورد زیباترین و جامع، شاید بتوان گفت، ده نسبت به اخالقیدر مقام جمع نظرات عد  
اخـالق  : فرمایندآنجا که می؛ دباشیهابز و هگل م، آشیانخلد مکانِجنت مغفورینِ مرحومینِ اخالق از آنِ

  . یعنی اطاعت از دولت و احترام به قواعد دولتی
  

  حقوق تعریف
نظرات مختلفی مطرح شده و دانشجویان رشته حقوق نیز در قالب دو واحد ، حقوق چیست که ایندر مورد 
کـه حقـوق چـه     رسـند موخته میآاحتماالً به این نتیجه و ، کنند که در پایانعمر خود را تلف می، درسی

  چیزي نیست!
، گوینـد مـی  را »حقـه «دقیقاً کـدام   که اینولی منظور خود را از ، داننداي حقوق را جمع حقه میعده
  . مین بحث شویا وارد نیا شترازیب میدانینم صالح زین ما. کنندنمی مشخص
براي آرام نگه ، اء و صاحبان زور و ثروتیشناسند که اغناي دیگر حقوق را مجموعه قواعدي میعده

هـاي خـود   ییها و تواناییدستان خود وضع نموده و با کمک این مجموعه قواعد از داراداشتن فقرا و زیر
  . برندلذت می
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موزد که چگونه آیداند که به ما مانسانی میهاي علوماي از رشتهمحمدي جرقویه نیز حقوق را رشته
با همه این تفاصیل حقوق را هرچه کـه  . ي خود تفسیر کنیمساؤقوانین و مقررات را مطابق میل خود یا ر

انسـان  اتان از انسان به دست داده و انسان را گـرگ یتاب لوککه هابز در  یقیبه لحاظ شناخت دق، بدانیم
یم و یقواعدي وضع کرده و تظاهر به رعایت این قواعد نما، ما ناچار هستیم که براي حفظ اجتماع، داندمی

  . مییمجازات نما، کننداین قواعد سرپیچی می کسانی را که از
  

  اخالق و حقوق يهاتفاوت و شباهت
هاي زیادي با هم تفاوت، مکتب و گستره فعالیت، مبنا، اجراضمانت، بدیهی است حقوق و اخالق در هدف

کـه  ها حکایت از این دارد که گویی حقوق و اخالق دو برندي هستند ولی بررسی دقیق این تفاوت، دارند
برند دیگر ، دهدکدام از این دو برند محصول جدیدي به بازار می با هم در حال رقابت هستند و هرگاه هر

 قاًیتري را عرضه کند و گرنه عمتر و قابل دفاعروزبه يها و ابزارهاپشنآمحصول دیگري با ، کندسعی می
 بعضی، باشددو گروه رقابت نیز میهاي این بین این دو تفاوتی نیست و بدیهی است چون مبناي فعالیت

 و عجیـب  هـاي خصـومت  و هـا یدشمن حتی و گریدیک يبرا اخالق و حقوق هايکارشکنی شاهد مواقع
  . بود خواهیم نیز دو این بین غریب

توان هدف این دو گروه را می، دستی بین حقوق و اخالق و جنگ زرگري بین این دوبراي اثبات هم
آرمـانی   هدف خود را رعایت نظم و عدالت جهت ایجـاد یـک جامعـه دنیـويِ     ،بررسی کرد که اگر حقوق

 و داده افـزایش  را خـود  تعهـدات  دامنـه  اخـالق  بالفاصله، داند که نتیجه آن سعادت دنیوي بشر است می
ه کـ  ياهیو بـا وعـده نسـ    کـنم سعادت اخروي را هم تضمین مـی ، نیويد سعادت بر عالوه من گوید می
  . کندت را به نفع خود تصاحب میبازار رقاب، دهد یم

اجراهـاي خشـن و   ضـمانت ، ه داردک يبه لحاظ زر و زور، یا وقتی حقوق براي اجراي دستورات خود
خواه کند و به عبارت دیگر مانند حزب جمهوريبینی میاي از مجازات نقدي تا حبس و اعدام پیش کوبنده

مانند حـزب دمـوکرات   ، اخالق نیز در مقابل، پوشدتمام اهداف خود را جامعه عمل می، امریکا با خشونت
آمـوز عـرف و آداب و رسـوم    کند موجودي به نام وجدان کـه دسـت  برد و سعی میبا پنبه سر می، آمریکا

انداخته و  ین از قواعد اخالقیبه متخلف یی را همچون شبحئاجتماع است را خلق کرده و این موجود نامر
لـذا ایـن عنصـر    ، ده و بـه دلشـان بچسـبد   یهاي خود چشـ تک تک سلول گناه را با ن لذتیمنؤنگذارد م
  . شودهاي مردود از نظر اخالق میکردن لذتوفتکي خوبی براي الحال و کذایی وسیله معلوم

مطرح شده که خوانندگان عزیـز را  ی در خصوص مبناي اعتبار اخالق و حقوق هم نظریات مشابه
چه مبنا براي اعتبار قانون  با این توضیح که هر؛ دهمارجاع می »نمبانی اعتبار قانو«به خواندن مقاله 

ها براي اخالق هم مبنا در نظر گرفته شـده  ن مقاله عنوان شده، به همان میزان و با همان توجیهآدر 
  است. 

ابزارهاي منحصر به فرد خود را ، بتوانند بازار خود را حفظ کنند که اینبدیهی است این دو رقیب براي 
  . نیت بسیار مهم است، مثالً در اخالق، ز دارندنی

نیـت از اهمیـت   ، هرچند در بحث قواعد کیفـري خـود  ، کندولی حقوق در ظاهر به نیت توجهی نمی
  . شودشایان توجهی برخوردار می
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 يهـا یبینیم که دشمنی و دوسـت با این حال به لحاظ دامنه وسیع رقابت بین اخالق و حقوق گاه می
 اخـالق  کندمی سعی قانون از استفاده با گاه حقوق مثال عنوان به. نیز این دو با هم دارنداي حساب شده

 نود داندمی حقوق که این با چک صدور قانون در مثالً. سازد ضایع را آن تمام قدرت با و گذاشته پا زیر را
 کـه  هستند دولتی اتادار تنها و است داروعده هايچک، شودکه در جامعه صادر می یهایونه درصد چک

 معمـوالً  نیـز  هـا چـک  این و است یکی آن صدور تاریخ و آن سررسید تاریخ که کنندمی صادر هاییچک
داند که می مجازات قابل را هاییچک تنها عمداً ولی، نیست مجرمانه عمالً نتیجه در و خوردنمی برگشت

 کـه  ایـن ها را بـراي  مردم و دارندگان چکوه یباشد و به این شتاریخ سررسید آن و تاریخ صدور یکی می
دار شوند چـک وعـده   یکند تا به دروغ مدعمجبور می، نندکفیکننده چک را به دام مجازات ببتوانند صادر

باشـد و بـه ایـن شـیوه دروغ را در جامعـه      می یکیدار نبوده و تاریخ سررسید و صدور چک وعده، ایشان
از نظر اخالق وقتی فرد قادر به تأمین مخارج  که اینرغم  ازند یا علینهادینه کرده و اخالق را از سکه بیند
، باشـد مـی  يگـر يدکو ت ییقادر به گدا، و مرگ قرار دارد یگرسنگ زندگی خود نبوده و در معرض خطر

  . دانداین امر را غیرقانونی و جرم می، ردن اخالقکلکن حقوق براي ناتوان 
قواعد حقوقی را به چالش کشیده و مردم ، و با تمهیدات خاص خودمتقابالً اخالق نیز از پاي ننشسته 
که عمالً ابـزاري اسـت جهـت نقـض قـوانین و       یکی از مواردي. نمایدرا تشویق به نقض این قوانین می
البته منـافع  . باشدمشروع و مواردي از این قبیل میقاعده احسان یا دفاع، توسط اخالق ساخته شده است

ماننـد  ، مواقعی با هم موضع مشترك داشته باشـند  ند که دست به دست هم داده و درکهر دو ایجاب می
است  یهیبد. دنکنت افترا یا قتل که هم اخالق و هم حقوق هر دو به یک انداره از آن حمایت مییممنوع
ـ ، دارد يشه در فطرت بشریه رکگونه مسائل نین دو در ایتوافق اعدم و رنـگ بـاختن    ياعتبـار یباعث ب
  . دو خواهد شد هر يحنا

 در حقـوق  مـثالً . کننـد نمی دخالت هم کارهاي یبعض در و شده قائل حریم هم براي دو این نیز گاه
ـ ا از ناشـی  منافع و کندنمی وضع ايقاعده، گرانید به ما ردنکیخوب یا گوییدروغ خصوص زه را حـو  نی

، هاي حقـوق ماننـد مالیـات   از ورود به برخی حوزهگاه نیز متقابالً اخالق . دنمایتماماً به اخالق واگذار می
  . بخشدقواعد راهنمایی و رانندگی خودداري نموده و منافع این حوزه را به حقوق میو  زمانمرور

رساند گاه انسان را به این نتیجه می، بررسی رفتارها و روابط بین اخالق و حقوق که ایننتیجه بحث 
ثروتمندان و زورمداران را از ظلم به خود منع نمایند و ، وسیله این ابزاره دست فقراست تا ب که اخالق ابزارِ

و بر همین اساس رقابت بین ایـن دو همیشـگی و در    متقابالً حقوق نیز ابزار دست اقویا علیه ضعفا است
اننـد روابـط بـین آمریکـا و روسـیه یـا احـزاب دمـوکرات و         مشـان  یعین حال دوستی و دشـمنی بـین ا  

یـا روابـط زن و شـوهري کـه در داخـل       هاي اپل و سامسونگدر آمریکا و روابط بین برند خواه جمهوري
ها به عنوان یک شهروند به حقـوق و  بندي انساننتیجه پاي بینی است و درپیشقابلغیر، کشور خودمان

از  یکدامک به هر کدام از این دو یسأشان دارد که تیمدت امدت یا کوتاهاخالق نیز بستگی به منافع دراز
  . کندمنافع ما را بهتر تضمین می

مـا را در شناسـایی   ، عنی اخالق و حقوقیت و چیستی این دو مفهوم یالزم به ذکر است که فهم ماه
، ار«و بر همین اساس وقتی از زبان  دهدثبات و جاودانگی ایشان بهتر یاري می، این دو و همچنین کلیت

درباره منش و رفتار افراد ، است از عقاید جاري در جامعه یدستگاه ،شنویم که اخالقمی »نسونیکات، اف



  
 

 

123 

تعجب نخواهیم کرد و شـاید هـم   ، افراد آن جامعه چه رفتار و منشی باید داشته باشند که اینآن و درباره 
کـنم کـه   مـن تعجـب مـی   «: گویدیآنجا که م؛ را مورد تأیید قرار دهیم »مکیل دوریام«بتوانیم اظهارات 

 جلـو  از کـه  اسـت  امـوري  نتیجه در یاخالق قواعد از ما تصور که اندنرسیده ساده تفکر این به ونیاخالق
  ».گذردمی ما چشمان

ر ذائقـه مـردم و رشـد صـنعتی و     ییـ و بر همین اساس دوام قواعد اخالقی و حقـوقی بسـتگی بـه تغ   
ـ  يعمـر  یباعث شده است که قواعد اخالق، تکنولوژیک جامعه هم دارد و رشد تصاعدي علوم مراتـب  ه ب

این دو قـدرت   یکیشود در آینده نه چندان نزدبینی میتر از قانون تجارت ایران داشته باشد و پیشکوتاه
 از بـا  ونگ یدامپ تاًیتراست و نها یکل کییکدیگر و تش دست به دست هم داده یا ادغام در، بزرگ بشري

، خواهندمی که گونهآن را جامعه مردم تارهايرف بتوانند و دهند تشکیل برند یک عمالً، وجدان بردن بین
 عملـی  نظـارت  و مردم زندگی شدنايشیشه در توانمی را مفهوم دو این ادغام هاينشانه. نمایند کنترل
رها، مجازي عرصه فعاالن و مقامات روِ س )serverبـر   ... فیسـبوك و ، هاي آن از قبیـل تلگـرام  ) و پایگاه

شاهده کرد و بدیهی است وقتی علم با رشد سرطانی خود بتواند کاري کند روابط خصوصی مردم بالعینه م
وجدان از صحنه رخت بربسته و اندیشه و رفتار بشر ، اي زندگی کنندهاي شیشهها و خانهکه مردم در کاخ

دیگري شکل خواهد گرفت کـه خواننـدگان    ياییش تحت کنترل علم و حقوق قرار گرفته و دنپبیش از 
ارل کـ «هـاي  مـان تواننـد بـه ر  مـی ، ن مـورد یتر در اقیشتر و دقیل و جهت اطالع بیت تماصور عزیز در
 »حوا و آدم حضرت از اينامه« عنوان تحت مقاله این نویسنده از رمانی یا کسنده مشهور چینو »کچاپ
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