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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
یا عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     خانوادگی، میزان تحصیالت، سمت 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   5مطلوب است که تعداد صـفحات حـداقل    .5

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

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

در پایان مقاله فهرست منابع استفاده شـده در مقالـه بـه ترتیـب حـروف       .7
  گی نویسنده به این شکل ذکر شود:خانواد 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.
خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنـوان مقالـه (داخـل گیومـه      نام مقاله:

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

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8
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  n آبادي نجف میثم ابوطالبی
  
  

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

پیمـان بـه کارفرمـا    عموم است. در این راستا اختیارات و تعهداتی بـراي انجـام موضـوع    
جمله تعهد کارفرما به تحویل کارگاه، تعدیل نرخ پیمـان کـه در جهـت    شده است؛ من داده

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

هـاي عمرانـی و وجـود مرجـع      جود قواعد و شرایط ویژه حقوق عمومی در پیمانراستا با و
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. منافع عمومی تعهداتی را لحاظ می داده است و براي حفظ حقوق پیمانکار و حفظ

کارفرما، پیمانکار، اختیارات، تعهدات، منافع عمومی، قواعد ویژه و خاص،   :کلیدي گانواژ
  شرایط عمومی پیمان.

  
 مقدمه

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

کـه   آنسـپارند، بـی  اي مـی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی حرفـه  پیمان، وظایف قانونی خود را به سازمان
 هـایی،  صالحیت قانونی خود را از دست بدهند. قوانین و مقررات حاکم بـر روابـط طـرفین چنـین پیمـان     

رشته قواعد خصوصی است که جایگاهی در حقوق عمومی دارنـد. در کنـار ایـن قواعـد مخصـوص،       یک
کند که گاه استقالل  المللی ناظر بر این نوع قراردادها خودنمایی می مقررات تجاري، مدنی، کار و حتی بین

این آمیختگی تا  کند. حقوقی خود را حفظ کرده و گاهی در مقابل قواعد حقوق عمومی داخلی سر خَم می
را  )1387در این مورد بنگرید به: انصاري، ( )Civiliste» (نظریه وحدت قراردادها«رود که جایی پیش می

تبعیت  در کل، قراردادهاي عمومی را برحسب ثبات و استحکام آن و تبعیت یا عدم نماید. دچار ناباوري می
ه تقسیم کرد: در گروه اول، گرایش کلی بـه  توان به دو گروآن از حقوق خصوصی (یا حقوق عمومی) می

                                                           
n دانشجوي دکتري حقوق عمومی.  
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حقوق عمومی یعنی تبعیت هر چه بیشتر از احکـام و قواعـد عمـومی و نظامـات کشـور و در گـروه دوم،       
گرایـی   گرایش کلی قراردادها به تبعیت از حقوق خصوصی و احکـام آن اسـت کـه گـرایش اول عمـومی     

)Publicisationگرایی () و دومی خصوصیPrivatisationشود. گروه اول شامل قراردادهایی ) نامیده می
شـود  برداري و نظایر آن منعقد میمنظور اداره خدمات عمومی یا بهره مانند پیمانکاري است که معموالً به

تواند تعهدات جدیدي عالوه بر تعهدات منـدرج در  و در آن دولت از اختیارات وسیعی برخوردار است و می
د تحمیل کند یا آن را تحت شرایطی زیاد، کم یا اصالً قرارداد را لغو و فسـخ کنـد.   قرارداد به پیمانکار خو

ها از ثبات و استحکام الزم برخوردار نیستند و اصوالً از قاعده  رو، قرارداد ) از این1376ی مؤتمنی، یطباطبا(
ه، ایـن  کـ  کننـد. دیگـر ایـن   لزوم که یک قاعده کلی در قراردادهاي حقوق خصوصی است، تبعیـت نمـی  

هاي کشـور اسـت.   قراردادها تابع قانون ملی و رسیدگی به اختالفات اداره با پیمانکار در صالحیت دادگاه
معموالً این قراردادها متضمن شماري قیود و شروط است که خارج از عرف معمول معامالت است، قیود و 

هـا دادن اختیـارات و    ور از آنشروطی که قانوناً در قراردادهاي حقوق خصوصی قابـل درج نباشـد و منظـ   
کننده در مقابل طرف قرارداد است؛ در کـل اختیـارات و امتیـازاتی کـه     العاده به اداره معاملهامتیازات فوق

نشان از قدرت و حاکمیت است و تنها بنا به مصلحت اجتماع، این اختیارات به دولـت واگذارشـده اسـت.    
کرد که قدرت الزامی قرارداد نسبت بـه اداره وجـود دارد و در    ) البته باید اشاره1378ی مؤتمنی، یطباطبا(

حقوق اداري مانند حقوق مدنی نظریه تعهد قراردادي حاکم است. شخص حقوق عمومی طـرف قـرارداد،   
مکلف به ایفاي تعهداتی است که در قرارداد پذیرفته است و از این حیث هیچ تفاوتی بین شخص حقوقی 

قوق عمومی وجود ندارد، مثل تعهد به نتیجه عملی و نهایی رساندن حقوق خصوصی و شخص حقوقی ح
هاي مـذکور در قـرارداد، تعهـد بـه      قرارداد، تعهد به اجراي شروط مذکور در قرارداد، تعهد به رعایت زمان

اجراي صحیح و کامل قرارداد، تعهد اداره به حمایت پیمانکار طبق شـرایط قـانونی قـراردادي و پرداخـت     
اجرا، وضع طرفین قرارداد متفاوت از یکـدیگر اسـت و اداره    یاي پیمانکار، اما از جهت ضمانتقیمت و مزا

  نصاري، پیشین)طرف مقابل قرار دارد. (ا در موقعیت برتر و ترجیحی نسبت به
گروه دوم هم شامل قراردادهایی است که اداره گاهی اوقات مانند اشخاص خصوصی و حقیقـی بـا طـرف    

کند و نسبت به افراد دیگر از هیچ امتیازي برخوردار نیست. این اعمـال، تـابع حقـوق خصوصـی      میمقابل منعقد 
کننـد و تـابع حقـوق    خواهند بود. مثل مواردي که مؤسسات عمومی صنعتی و بازرگانی قراردادهایی منعقـد مـی  

تـوان  ال هستیم که آیا مـی با ذکر این مقدمه به دنبال جواب به این سؤ )1387رضایی زاده، تجارت خواهند بود. (
هاي اداري را دارند؟ براي ایـن   هاي قرارداد هاي عمرانی را از جمله قراردادهاي اداري برشمرد؟ و آیا ویژگی پیمان

 عنوان متغیر مستقل، نقش آن را بـر قلمـداد   منظور با تأکید بر تعهدات و اختیارات کارفرما و بررسی این مؤلفه به
دهیم و در نهایت، بـه  عنوان قراردادهاي اداري (متغیر وابسته) موردتوجه قرار می انی بههاي عمرکردن پیمانکاري

هاي عمرانی بین کارفرما و پیمانکار را جـزء قراردادهـاي اداري قـرار دهـیم و آن را      دنبال این هستیم که پیمان
  شامل قواعد و اصول حقوق عمومی بدانیم.  

ول به تعهدات کارفرما و در بخش دوم بـه اختیـارات آن   این نوشته شامل دو بخش است. در بخش ا
هاي عمرانی در نظـام قراردادهـاي    ویژه اهمیت پیمان پردازیم و ضمناً با توجه به گستردگی بحث و بهمی

بعد با عالمت اختصـاري   اداري ایران، عمدتاً به بررسی موضوع در چارچوب شرایط عمومی پیمان (که من
  شود.) نیز پرداخته میرودبه کار می» ش.ع.پ.«
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  بخش اول: تعهدات کارفرما
  تعهد  .1

گرفتن و خود را مـدیون و موظـف کـردن آمـده      تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده :اول
است. در اصطالح حقوق، داراي دو معنی مصدري و اسم مفعولی است. در معنی مصدري تعهد به معنـی  

برابر دیگري است و در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه  گرفتن یا ترك عملی در به عهده
شود که در صورت خودداري از انجـام آن بـه تقاضـاي    حقوقی که قانوناً به عهده شخص متعهد ثابت می

له و به 1386شهیدي، وسیله مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد. ( متعهد(  
موجب آن شخصی در برابر دیگري مکلف  رابطه حقوقی است که به«توان گفت: دوم: در تعریف تعهد می

شود؛ خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الـزام  به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاري می
طور نام برد که تعهد رابطه حقوقی بـین اشـخاص اسـت.     توان ایناین اوصاف اصلی تعهد را می» قهري.

آور است و ایجاد تکلیف در ذات و جوهر تعهد نهفتـه اسـت و تعهـد بـه     ابطه حقوقی الزامهمچنین این ر
معنی خاص، التزام مالی است ولی در معنی عام خود شکل حقوقی تمام روابط انسانی است. از این نظریه 

  )1386کاتوزیان، شود. (در حقوق خصوصی، همچنین حقوق اداري استفاده می
  
  کارفرما  .2

کنند. ن، یک شخص در مقابل شخصی دیگر تعهدات متقابل را برابر هم قبول و پیمان را امضا میدر پیما
شـرایط عمـومی پیمـان     6مطـابق مـاده    1طرف این پیمان، کارفرما و سوي دیگر آن پیمانکار است. یک
سوي امضاکننده پیمان است و عملیـات   کارفرما، شخصی حقوقی است که یک«است:  کارفرماطرف  یک

موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار واگذار کرده است. نماینده و جانشینان قانونی 
  »باشند.کارفرما، در حکم کارفرما می

فرما شخص حقوقی است و تصریح بـه  که کار خورد. ایندر تعریف کارفرما نکات مهمی به چشم می
بودن آن شده است، چرا که یکی از عناصري که براي تشخیص قراردادهاي اداري از قراردادهاي  حقوقی

گردد، حضور یک شخص حقوقی عمومی اسـت و وجـود شـخص حقیقـی عمـومی      خصوصی مطرح می
وضـوع پیمـان را واگـذار    متصور نیست. یک دستگاه اجرایی به نمایندگی از یک کلیت که دولت اسـت، م 

کند و این دستگاه باید همیشه یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی باشد و شخص حقیقی  می
تواند به نام دولت وارد معامله شود. شاید بتوان دلیل آن را جلوگیري از فرار مسئولیت فردي دانست و نمی
استفاده خود شانه خالی کنـد و حتـی بـا    اه یا سوءتواند مانند یک فرد از بار اشتبکه دیگر سازمان نمی این

المـال  گوي عمل خود باشد، همچنین تأمین منافع عمومی از پول بیـت گذشت سالیان متمادي باید جواب
  شود؛ نه شخص حقیقی.در چارچوب یک شخص حقوقی برآورده می

نمایندگی از اشـخاص حقـوقی   تواند با نکته بعد، نمایندگی قانونی کارفرماست. آیا شخص خصوصی می
هـایی را کـه یـک شـخص حقیقـی یـا        موردبحث، یک پیمان ساختمانی ببندد؟ نظام قضایی فرانسه، پیمان

که شرایط دیگر مثـل   حساب شخص حقوقی حقوق عمومی منعقد کند، در صورتی  حقوقی به نمایندگی و به 
 )انصاري، پیشینداند. (قرارداد اداري میهدف عمومی و قواعد خاصه عمومی را داشته باشد، از مصادیق یک 

                                                           
 »گردد.نامه ... بین ... کارفرما و ... پیمانکار منعقد می موافقتاین «: نامه عبارت آغازین سند موافقت  .1
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هاي اجرایی در قالب یک شخصیت حقـوقی وابسـته بـه    در نظام حقوقی ایران هم، چون دولت و دستگاه
صورت شخص حقیقـی از سـوي دسـتگاه اجرایـی،      اي بهاند، لذا نماینده شخص حقوق عمومی تبلور یافته

نه براي خود، بلکه براي دستگاه اجرایی که او نمایندگی آن  کند. او آثار حقوقی پیمان را پیمان را امضا می
پرداختیم، الزم است که به تعهـدات  » کارفرما«و » تعهد«حال که به بررسی  خواهد.را بر عهده دارد، می

  کارفرما بپردازیم.
  

  هاي عمرانی  تعهدات کارفرما در پیمان .3
تعهدات قراردادي حاکم است و شخص حقوقی  گفتنی است که در حقوق اداري مانند حقوق مدنی نظریه

رو هـیچ تفـاوتی    عمومی طرف قرارداد مکلف به ایفاي تعهداتی است که در قرارداد پذیرفته است و ازاین
  (همان) بین شخص حقوقی حقوق عمومی با شخص حقوقی حقوق خصوصی وجود ندارد.

  
  تحویل کارگاه .1بند 

پذیرفته است، تحویل زمـین و تأسیسـات و وسـایل موردنیـاز بـراي      از جمله تعهداتی که در پیمان، کارفرما 
اجراي موضوع پیمان است. ازآنجاکه در قراردادهاي عمرانی، اجراي تعهدات پیمانکار منوط بـه اجـراي ایـن    

هایی را که براي ایجاد بنا یـا تأسـیس    بخش از تعهدات کارفرما است، لذا کارفرما مکلف است که کلیه زمین
پس تحویل کارگاه از ضـروریات اجـراي    (همان) م است، طبق برنامه زمانی تحویل پیمانکار دهد.کارگاه الز

انتقال بـه  شرایط عمومی پیمان، این تعهد قابل 28بند الف ماده  1موضوع پیمان است. البته بر اساس تبصره 
ه مهم این است که این اختیار دهد، اما نکتدر این حالت کارفرما به پیمانکار اذن و وکالت می 1پیمانکار است.

تحویـل کارگـاه شـرایطی     باید صریحاً در اسناد و مدارك پیمان معین شود، چون اصل بر تعهد کارفرماست.
زیـرا پیمانکـار    ش.ع.پ)28بند الف ماده که کارگاه باید بالعوض به پیمانکار تحویل شود، ( دارد. از جمله این

فقط مجري موضوع پیمان است. پیمانکار با توجه به سود و زیان و حسابگري خاص خود وارد این معامله بـا  
شـرط دیگـر بـراي تحویـل      شود و نباید بار مالی ناشی از تحویل کارگاه را به او تحمیل کرد.کارفرما می

نا که اشـخاص ثالـث، مـدعی حقـوقی بـه      کارگاه، معارض نبودن کارگاه است. معارض نبودن، به این مع
) زیرا اگر این 1384اسماعیلی، ها، ( کارگاه نباشند. از جمله حق مالکیت، حق ارتفاق، حق حریم و مانند آن

اسـتمرار امـر   «شـود و بـا اصـل     حقوق بر کارگاه بار شد، موجب توقف و تعلیق اجراي موضوع پیمان می
هاي امر عمـومی اسـت، معـارض اسـت و بـه       از ویژگی که یکی)Continue Public Service» (عمومی

گذارد، زیرا که موضوع پیمـان  کند و مسئولیت آن را بر عهده او می همین منظور پیمان، کارفرما را متعهد می
کردن یک نیاز عمومی یا انجام یک خدمت عمومی است. با توجه به مسـئولیت کارفرمـا در تحویـل     برآورده

گونه مسئولیت و  ملک اقامه دعوا کند و درخواست توقف کار نماید، پیمانکار هیچ ببالعوض کارگاه، اگر صاح
ش. ع. پ، تضمینی براي پیمانکار لحـاظ نشـده    28تعهدي ندارد و کارفرما باید پاسخگو باشد. البته در ماده 

ی از این است که در صورت تخطی کارفرما از تحویل کارگاه بالمعارض، پیمانکار جهت دریافت خسارات ناش
  کرده است. ) اشارهش.ع.پ49ك: ماده .نتوجهی بدان متوسل شود و فقط به بحث تعلیق (بی

                                                           
تأمین تمام یا قسـمتی از زمـین موردنیـاز بـراي تجهیـز      ، اگر در اسناد و مدارك پیمان: «ش.ع.پ28بند الف ماده  1تبصره   .1

  ».شودشده در پیمان عمل می بینی طبق شرایط پیش، شده باشد کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته
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از شرایط دیگري که براي تحویل کارگاه باید لحاظ شود، این است کـه کارفرمـا مکلـف اسـت کـه      
است و کارگاه تحویلی را مطابق با آخرین شیوه فنی روز تحویل دهد، زیرا موضوع پیمان یک امر عمومی 

هاي فنـی، کارگـاه را    )، کارفرما باید با آخرین پیشرفتAdaptation Principle» (اصل انطباق«مطابق 
ش. ع.  28) درباره زمان تحویل کارگاه هم باید گفت که وفق بند ب ماده 1376ی، یطباطبا( تحویل دهد.

تحویل دهد و تاریخ تحویل را که روز از تاریخ مبادله پیمان، کارگاه را  30پ، کارفرما مکلف است ظرف 
شـده، کارفرمـا را    تحویل کارگاه در زمان تعیین کند. عدم باید ظرف این مدت باشد، به پیمانکار ابالغ می

وکـار آن در مـاده مـذکور    کند کـه سـاز   تحویل می هاي ناشی از این تأخیر یا عدممکلف به جبران هزینه
درصد مدت پیمان تجاوز کند، پیمانکار حق دارد 30زمین از  هرگاه تأخیر در تحویل 1شده است. بینی پیش

  )انصاري، پیشینشده را از تعهدات خود حذف نماید. ( هاي تحویلشده در زمین بینی انجام کارهاي پیش
هـاي  کنیم، آن است که، اگـر اجـراي کـار در زمـین    تعهد دیگر که در پایان این بند به آن اشاره می

نه یا پرداخت حقوق یا عوارض باشد، کارفرما مکلف به تحصیل پروانه و پرداخت تحویلی مستلزم اخذ پروا
شـود کـه   ) این مجوزها شـامل تمـام مـواردي مـی    ش.ع.پ 28ماده  »الف«بند وجوه مزبور خواهد بود. (

  اند.عنوان تکلیف به همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته گذار یا مقامات دولتی به قانون
  

  تغییر مقادیر کار .2بند 
ممکن است در اجراي موضوع پیمان، مسائلی پیش آید که کارفرما تشخیص دهد که مقادیر کارها باید از 

عنوان اختیار کارفرما  توان بهنظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. البته این موضوع را می
که در تغییر مقـادیر کـار، کارفرمـا چـه محـدودیت و      کنیم قرار داد، ولی ما از این دید به مسئله نگاه می

توان به این صورت نام برد که هاي تغییر را میقیدها و محدودیت تکالیفی دارد که باید در آن لحاظ کند.
کارفرما در حد کلیات و دامنه عمومی قرارداد باید تغییر ایجاد کند. تعدیل در قیمت قرارداد یا مدت انجـام  

ها معمـول اسـت کـه اصـطالحات     ی باید ارزیابی یا از قبل تعیین شود. در بسیاري از پروژهنوع قرارداد به 
جاي هم به کار برند. این شیوه کاربرد مایه تأسف است، زیرا تغییري که با تأمل  تغییر و دستور تغییر را به

-ارفرما دستور داده میطور خاص از طرف ک شده، کامالً متفاوت با تغییري است که به  و بنا بر لزوم انجام
شود. دستور تغییر، دستوري است که نباید با آن، واقعاً تغییر جهتی خاص در کـار پیمانکـاري کـه کـار را     

دهد، ایجاد شود. به یک معنا دستور تغییر، قرارداد کوچکی براي انجام قلمی خاص از کار است و انجام می
نیازهاي یک قـرار را داشـته باشـد. دسـتور     د تمام پیشتعدیلی در قرارداد اصلی است و به همین دلیل بای

دهی، از طرف کارفرما براي اجراي موارد مربوط به پیشنهاد است. اگـر تغییـر اثـري در مـدت     تغییرِ جهت
 29در بند الـف مـاده    )1377هینزي، ( شود.نامیده می 2انجام یا مبلغ قرارداد نداشته باشد، تغییر کارگاهی

ش. ع. پ، مقررشده که پیمانکار با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجـام کـار بـا نـرخ پیمـان      
قیدوشرط نیست، چرا که بر اساس قواعد حقوق  طور مطلق و بی است. این وظیفه و تعهد براي پیمانکار به

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

  .کند میش.ع.پ محاسبه و پرداخت 28
جزئـی   بدون تأیید مستقیم کارفرما بوده و تغییرات، کنندتغییر کارگاهی تغییري است که توسط کسانی که در کارگاه کار می  .2

  براي تسهیل کار ساختمانی الزم است.ها  آن است و اقدام به
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 10هاي اداري با استفاده از عمـوم مـاده    مانخصوصی، این معامله یک معامله غرري است و ازآنجاکه پی
توان این حکم را شامل این نـوع قراردادهـاي اداري   کند، می نمود پیدا می انصاري، پیشین)قانون مدنی (

ها، باید گفت که مطلـق گذاشـتن   قرار داد. ولی با توجه به سیطره قواعد حقوق عمومی به این نوع پیمان
تواند بار مالی بیشتري به دوش دستگاه اجرایی بنهد که ایـن عمـل   ر، میدست کارفرما براي تغییر مقادی

شده است و ایـن   بینی هاي عمرانی در بودجه پیشقانونی است و فراتر از اعتباراتی است که براي طرحغیر
  )88: 1378زارعی، اي کند. (از جمله تعهدات کارفرما است که باید خود را مقید به رعایت اصول بودجه

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

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

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

بـول آن توسـط پیمانکـار، چنـین     درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، حتـی در فـرض ق   25ها بیشتر از  آن
باید توجه داشت کـه اگـر    ش. ع. پ بوده و قهراً باطل است. 29بند الف ماده  1اقدامی مغایر با جزء 

درصد مبلغ اولیه تغییر یابد و بدون آن تغییرات، موضوع پیمان به نحو مطلوب به پایان  25مقادیر از 
اسـماعیلی،  فعلی است، بین طرفین امضا شود، ( نرسد، الزم است که قرارداد جدیدي که متمم پیمان

) ولی در کل، باید کارفرما با توجه به بودجه عمرانی خود تصمیم بگیرد که بار مالی مـازاد بـه   پیشین
طور که  اي که الزم به توضیح است، مربوط به تغییرات اساسی است. هماننکته اعتبار را ایجاد نکند.

کارفرما باید در محدوده شرح کار و خدمات عمومی قرارداد اصلی  شده توسط گفته شد تغییرات انجام
  باشد.

-در مورد تعریف تغییرات اساسی باید گفت، تغییراتی که در محدوده چارچوب عمومی قـرارداد نمـی  
که  شوند. یعنی تغییرات اساسی، وراي دامنه حدود کار قرارداد هستند. اینگنجد، تغییرات اساسی نامیده می

گنجد، گاهی اوقات موضوع اصلی سیستم قضایی تغییري در محدوده عمومی قرارداد اصلی نمیچه موقع 
  است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کردن پیمانکار بـه اجـراي    از آنجاکه تغییر اساسی، در محدوده شرح کار قرارداد اصلی نیست، مجبور
کند که قرارداد دیگري جاي قـرارداد   تغییر میشود، چرا که مقرره قرارداد چنان آن نقض قرارداد تلقی می

شـود،  هاي خصوصی با توافق دو طرف، کارفرما و پیمانکار حل میاین مطلب در پروژه گیرد. اصلی را می
گردد. به این صورت که باید با قواعد حقوق عمومی مناسـب  هاي عمرانی وضع پیچیده می ولی در پیمان

شـود و بایـد تشـریفات بـه     ییرات اساسی موجب قرارداد جدید مـی باشد. مصلحت این امر آن است که تغ
شـود کـه هـر شخصـی بتوانـد      مناقصه رقابتی گذاشته شود و عمل کردن کارفرما به این اصل باعث می

  مسئله را علیه آن سازمان عمومی در دادگاه مطرح کند.
یـت پـروژه را تغییـر    طورکلی تغییرات اساسی حول دو موضوع است: اول تغییرات اساسی کـه ماه  به

دهد. بـه همـین   طبقه، ولی تغییر اندازه در و پنجره ماهیت را تغییر نمی 10طبقه به  2دهد، مثل سازه  می
که تغییر اساسی چنان شدید  دانند. دوم ایندرصد تغییر را در محدوده دامنه قرارداد می25دلیل در پیمان تا 
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در پایان هم باید گفت اگـر   اساساً به موافقت جدیدي بینجامد.بینی آن) که باشد (از جمله روش و نحوه پیش
پیمانکار نسبت به این تغییرات اساسی اعتراض نکند، امکان جبران مالی پیمانکار محـدود بـه همـان مقـدار     

شده است، ولی در مدت اعتراض و اثبات ادعاي خـود کـه تغییـر     خواهد بود که در شرط تغییرات پیمان بیان
   (هینزي، پیشین) تواند منجر به نقض قرارداد شود.دعاي دریافت خسارت از کارفرما میاساسی است، ا

  
  تعدیل نرخ پیمان .3بند 

ترین تکلیف قراردادي دولت آن است که اجرت عمل و قیمت کاالهاي موضـوع قـرارداد را طبـق    اساسی
بـدون موافقـت طـرف دیگـر در     تواننـد  یک از طرفین قـرارداد نمـی  شرایط مقرر در قرارداد بپردازد. هیچ

هاي مورد معامله تغییر بدهند. بنابراین موضوع قیمت در قرارداد اداري مشمول قواعد ترجیحی اداره  قیمت
هـاي  که تغییر قیمت با مالك باشد؛ مگر آنناپذیري قیمت قرارداد میطورکلی اصل بر تغییر به گردد.نمی

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

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

مبلغـی کـه    )ی، پیشـین یطباطبادولت مکلف به رعایت آن است، حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان است. (
عنوان مبلغ اولیه پیمـان   کند، پس از برنده شدن در مناقصه به پیمانکار جهت شرکت در مناقصه اعالم می

مانـد و در عمـل   طور ثابت باقی نمی ان بهگردد، اما این مبلغ تا پایان اتمام عملیات موضوع پیممنظور می
نشـده بـه پیمانکـار     بینی شود. از جمله این موارد، تغییر در مقادیر کار و ابالغ کارهاي پیشدچار تغییر می

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

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

) شایسته یادآوري است که تحویل نرخ پیمان طبـق  اسماعیلی، پیشینقدار اجرت خود متضرر نشود. (از م
  شده در شرایط خصوصی است. بینی شرایط پیش

دانند، ولـی در تجـارت   در حقوق بعضی از کشورها قیمت متغیر را به لحاظ خصیصه جهل معتبر نمی
فته است. رویه قضایی فرانسه نیز قراردادهـایی را کـه در   المللی امروز، قیمت متغیر مورد قبول قرارگر بین

) در تعدیل نرخ پیمان باید به این انصاري، پیشینشناسد. (آن قیمت تعیین نشده باشد، صحیح و معتبر می
هاي جدید بها شود، براي محاسبه این افزایش، ابتدا باید قیمتنکته توجه کرد که اگر مشمول تعدیل آحاد

اساس همان قیمت مبلغ اولیه پیمان که در باال گفته شد، محاسبه شـود و سـپس آن    م برهر یک از اقال
تغییر مبلغ پیمان کـه تـابعی اسـت از تغییـر مقـادیر       1افزایش براي نرخ جدید، مبناي محاسبه قرار گیرد.

فهرسـت   ها قیمت و مقـدار در  بها، مقادیر منضم به پیمان و نیز کارهایی که براي آن شده در فهرست درج
نشده، داراي شرایطی است که باید لحاظ گردد. اساساً پیمانکار با دریافـت ابـالغ مقـادیر     بینی مذکور پیش

  دهد، اما تغییر مبلغ باید داراي شرایط زیر باشد: کار، انجام کار را با نرخ پیمان انجام می
                                                           

 ش.ع.پ.29بند الف ماده  1تبصره   .1
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  .افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به 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.      25ها نباید از  جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن  .3

  )1385اسماعیلی، (
این خاطر متوجه کارفرماست که اجراي امر عمومی متوجـه  کنیم که این تعهد به  در پایان باید اشاره  

کارفرماست و نباید به خاطر ضرر احتمالی کـه پیمانکـار در اجـراي موضـوع پیمـان بـا توجـه بـه تغییـر          
شود، او را تنها واحوال اقتصادي یا احساس نیاز کارفرما با تغییر مقادیر کار و کارهاي جدید دچار می اوضاع

هذا کارفرمـا بایـد پیمانکـار را    طلبد، معناپذیري خدمت عمومی این را میمرار و تعطیلگذارد، چرا که است
 هایی که پیمان براي این امر لحـاظ کـرده، مکلـف    ترغیب به ادامه اجراي موضوع پیمان کند. یکی از راه

ی دیگر هم کردن کارفرما به تعدیل همان نرخی است که پیمانکار در ابتدا شروع به کارکرده است. از سوی
ها و منافع عمومی برابر است. باید به او هم ماننـد کسـی    پیمانکار مانند دیگر افراد جامعه در مقابل هزینه

هـاي تحمیلـی، بـه خـاطر     که خواهان استفاده از منافع امر عمومی است، نگاه کرد و از او در برابر هزینه
ل بنیادین حقوق عمومی حتی باید خسـارات  حقوق شهروندي و برابرِ افراد حمایت کرد. بر اساس این اص

منصفانه و عادالنه او را ناشی از تحمیالت کارفرما پذیرفت، چرا که این، یکی از اصـول حقـوق عمـومی    
معـروف  » برابري افراد در برابر امتیازات یا تحمیالت ناشـی از اداره خـدمات عمـومی   «است که به اصل 

اند، بـاوجوداین داراي مشخصـه شـکلی حقـوق     ن اشاره نشدهاست. هرچند که به این اصول در متن قوانی
االتبـاع اسـت. درنتیجـه    عمومی بوده و جزء قواعد مسلم حقوقی محسوب و براي مقامـات عمـومی الزم  

خوبی ادامـه   تواند موضوع پیمان را بهتواند پیمانکاري را که کارگاهش دچار نقص شده و نمیکارفرما نمی
طور که بخواهد افزایش مقادیر کـار را دسـتور دهـد و بـدون توجـه بـه        یا هردهد، به حال خود رها کند 

توجه به موارد باال  تفاوت باشد، چرا که عدمگذارد، بیتغییرات اقتصادي و تورمی که بر مبلغ پیمان اثر می
  تر به آن کمک گردد. شود و باید هرچه سریعباعث نابودي پیمانکار می

کارفرما پرداختیم، الزم است که اختیاراتی را هم که پیمان بـه کارفرمـا   حال که به بررسی چند تعهد 
داده است تا بتواند تعهدات خود را عملی کند، بررسی کنیم و ببینیم آیا این اختیارات ما را به سـمت ایـن   

هاي عمرانی از جمله قراردادهاي اداري و تابع اصـول حقـوق عمـومی اسـت، راهنمـایی       فرض که پیمان
  کند؟ می

  
  بخش دوم: اختیارات کارفرما

  اختیار نظارت و هدایت اجراي کار .1بند 
باشـد و اداره بـراي حصـول    منظور از اختیار نظارت، بررسی رعایت شروط و مفاد قرارداد در حین اجراي آن مـی 

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

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



  
 

9 

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

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

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

ها، تطیبـق عملیـات   مقیم در کارگاه پیمانکار، بازرسی کاالها و ابزارهاي کار، تطبیق عملیات کار با نقشه
  کند. بندي، دریافت گزارش، خواستن اجراي صحیح قوانین و ... اجرا میکار با برنامه زمان

وع پیمـان، عملیـات   صورت است که از آغاز تا پایـان اجـراي موضـ    نظارت از طریق مهندس مشاور به این 
اجرایی پیمانکار همواره باید زیر نظر مهندس مشاور انجام شود، اما باید توجه داشت که نظارت مهنـدس مشـاور   

طور مطلق به نفع کارفرمـا   رسد سلب مسئولیت از مهندس مشاور بهبه نظر نمی 2کاهد.از مسئولیت پیمانکار نمی
داد، چرا که پیمانکار به دنبال تأییـد  راهکاري را در این زمینه ارائه میو موضوع پیمان باشد و حداقل باید پیمان، 

دهد و اگر بعدها عیب و نقصی در کـار پـیش آیـد و پیمانکـار     مهندس مشاور به اجراي موضوع پیمان ادامه می
ل در شـود و ایـن باعـث اخـال    مبناي خود را تأیید مهندس مشاور قرار دهد، دچار اختالف و دعوا با کارفرما مـی 
  بیند.اجراي موضوع کارشده و از طرف دیگر امنیت اقتصادي و مالی پیمانکار لطمه می

ش.ع.پ مذکور، مهندس مشاور تنها مرجع فنـی پیمانکـار بـراي     32ماده » ب«حال طبق بند  این با
همچنین هرگونه تغییرات و اصالحات موردنظر پیمانکار پـس   اجراي موضوع پیمان از سوي کارفرماست.

شـود. نظـارت مهنـدس    گیرد و توسط وي به پیمانکار ابالغ مـی  از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می
مشاور بر عملیات موضوع پیمان عام و مطلق است و نیاز به کسب مجوز از کارفرما ندارد؛ مگر در اسناد و 

  تصریح ذکر شود. مدارك به
مان، آزمایش مصالح اسـت. هزینـه انجـام    از موارد دیگر نظارت مهندس مشاور بر اجراي موضوع پی

بینی شود. پس از آزمایش، اگر صورت دیگر پیش آزمایش بر عهده کارفرماست؛ مگر در اسناد و مدارك به
تطبیق کار با مدارك فنی بوده و نقص از مدارك باشـد، کـار اصـالح     جواب مهندس مشاور ناظر بر عدم

هزینه انجام اصالح کارها هم به عهده پیمانکار نیست، امـا  شود و مسئولیتی متوجه پیمانکار نیست و می
اگر مدارك فنی نقصی نداشت، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دسـتور مهنـدس مشـاور    

  ) ش.ع.پ32بند ج ماده اصالح کند و هزینه این اصالحات نیز به عهده پیمانکار است. (
  دارد و برحسب مورد ممکن است منتهی به یکی از نتایج زیر شود:   اعمال اختیار نظارت و هدایت، اثر حقوقی

  حسن اجراي کامل قرارداد،   .1
  فسخ قرارداد،   .2
  خلع ید از پیمانکار و اجراي موقت و امانی قرارداد،   .3
  )انصاري، پیشیناختالف و دعوا. (  .4

                                                           
مهندس مشاور شخص حقیقی یا حقوقی است که براي نظـارت بـر اجـراي کـار در چـارچوب      «: ش.ع.پ 9ماده  »الف«بند   .1

  »گردد.مانکار معرفی میشده در اسناد و مدارك پیمان از سوي کارفرما به پی اختیارات تعیین
 همان.  .2
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از قوانین انتظاماتی است  توان گفت که ماهیت اعمال اختیارات نظارت، ناشیبا ذکر مطالب فوق می
شـود، چـرا کـه    جانبه به او تحمیل مـی طور یک و پیروي پیمانکار از این اصول و قیود تکلیفی است و به

عنـوان قواعـد اقتـداري ـ      هاست کـه بـه   الزمه تأمین هدف عمومی مبناي وجود چنین احکامی در پیمان
اند. وجـود ایـن احکـام    اقع حافظ منافع عمومیشود. این احکام جنبه آمره دارند و در وترجیحی مطرح می

ها را نـوعی از قراردادهـاي    شود و آنهاي عمرانی با قراردادهاي خصوصی می تکلیفی باعث تمایز پیمان
  (زارعی، پیشین) کند، چرا که پیمانکار در قبول یا رد و حتی تعدیل این احکام نقشی ندارد. اداري بیان می

از اثرات حقوقی اعمالِ اختیار هدایت و نظارت، فسخ قرارداد است. فسخ طور که بیان شد یکی  همان
  پردازیم.قرارداد از جمله اختیارات کارفرماست که در ادامه به آن می

  
  اختیار فسخ قرارداد .2بند 

توجه به اخطار مهندس مشـاور   که عدم در صورتی «... ش.ع.پ:  32ماده » د«بر اساس قسمت اخیر بند 
فسـخ   46تواند پیمان را طبق مـاده  هر کار معیوب از سوي پیمانکار تکرار شود، کارفرما می براي اصالح

  »کند.
ش.ع.پ، اگـر   32مـاده  » د«اجراي آن است، چرا که بر اساس بنـد   فسخ پیمان شدیدترین ضمانت

کند. البته بعد تواند رأساً کارهاي معیوب را اصالح پیمانکار نسبت به اصالح کارها اقدام نکند، کارفرما می
درصـد را از  15اضافه  شده از سوي مهندس مشاور و وقتی هزینه ناشی از اصالح به  از پایان مهلت تعیین

درصـد  15تواند همیشه این روند را ادامه دهد و هزینه مطالبات پیمانکار کسر کند، ولی چون کارفرما نمی
عنـوان یـک    تر از جریمه را به کارفرما بـه ماجراي شدیدتر و محک جریمه را کسر کند، لذا پیمان، ضمانت

  اختیار داده است. 
توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصالح کار معیوب از سوي پیمانکار تکرار شود،  بنابراین اگر عدم

فسخ کنـد. بنـابراین کارفرمـاي     1ش.ع.پ 46ماده » الف«بند  9تواند پیمان را به استناد جزء کارفرما می
دولتی حق دارد پیمان را به علت خطا و تخلف پیمانکار و تکرار آن فسخ کند. البته در ایـن اختیـار بـراي    

طرفه و در زمره  کارفرما تعهدي هم لحاظ شده و آن لزوم اعالم فسخ است. فسخ عقد، عمل حقوقی یک
به اراده است. اما اراده یک امر بـاطنی اسـت و در   ایقاعات است. هر عملی از جمله عمل حقوقی مسبوق 

قانون مدنی مقررشـده   449عالم حقوق، امر باطنی نیاز به بروز در عالم خارج دارد و از همین رو در ماده 
موارد فسخ پیمان کـه در مـاده   » شود.فسخ به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن نماید، حاصل می«است: 

است، از قاعده فوق مستثنی نیست و کارفرمـا ملـزم اسـت فسـخ را بیـان       ش.ع.پ ذکر و احصا شده 46
ش.ع.پ  41رود، لذا مادهنماید. چون پیمان از عقود بسیط و ساده نیست و از عقود مهم اداري به شمار می

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

الوصف، ابالغ پیمان از کند. مع ش.ع.پ ابالغ فسخ پیمان به پیمانکار را بیان می 47ماده » الف«د بن
کـه کارفرمـا پیمـان را     سوي کارفرما به پیمانکار همان اعالم فسخ پیمان است که تا قبل از آن، ولو ایـن 

داشت که این قسم  ) باید توجه1385اسماعیلی، مشمول فسخ هم تشخیص دهد، فاقد آثار حقوقی است. (
                                                           

 ».32شده معیوب طبق بند د ماده  عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح کارهاي انجام: «46بند الف ماده  9جزء   .1
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فسخ، هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق اداري وجود دارد، ولی باید اشاره داشت که این نوع فسخ در 
  شود.اجرا محسوب می حقوق اداري به علت تخلف است و جنبه تنبیهی داشته و ضمانت

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

جانبه بعضی اقدامات را انجام دهد. نهایتـاً شـرایطی اسـت کـه بـه      طور یک دهد که به(کارفرما) اجازه می
ه فسـخ پیمـان را بـدون در نظـر     جانبه بعنوان شخص حقوقی حقوق عمومی حق تصمیم یک کارفرما به

انجام تعهدات، کارفرمـا  دهد و امکان دارد حالتی را شرط کنند که در صورت عدمگرفتن چگونگی آن می
  )، پیشینزاده بتواند پیمان را فسخ کند. (رضایی

ش.ع.پ) 46مـاده  » الف«بند » و«که کارفرما حق فسخ داشته باشد، (جزء  بر این اساس، در صورتی 
  د بدون مراجعه به دادگستري از آن استفاده کند و به قرارداد خاتمه دهد.توان می

 53شـده در مـاده    توانـد بـه مرجـع تعیـین    اگر پیمانکار نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، مـی 
مراجعه کند که البته این نیز از مشخصات یـک قـرارداد اداري اسـت کـه بـراي رسـیدگی بـه         1ش.ع.پ

عنـوان دادگـاه اداري را بپـذیریم. ایـن      ارداد، صالحیت یک مرجع اداري خاص، بـه اختالفات حاصل از قر
عنوان یکی از انواع قراردادهاي اداري بپذیریم، چرا که ابتدا صالحیت  شود که پیمان را بهمرجع باعث می

ش.ع.پ) حـاکم اسـت و صـالحیت مرجـع عـام       53عالی فنی موضوع ماده  مرجع خاص اداري (شوراي
شود، ولی باید توجه داشت که شکایت پیمانکار مانع اجراي تصـمیم کارفرمـا   عمومی) حاکم می(محاکم 

ها طول نخواهد شد، زیرا ممکن است جریان دعوا چه در مرجع خاص اداري و چه در مرجع عمومی سال
عنـوان یـک    بکشد که این خالف اصل استمرار امر عمومی است و باعث معطل ماندن کـارِ کارفرمـا بـه   

  شود. خص حقوق عمومی براي اجراي یک امر عمومی میش
تواند پیمان را البته باید توجه داشت که اگر در پیمان براي کارفرما حق فسخ شرط نشود، کارفرما نمی

که پیمانکار تخطی بزرگی مرتکب شود کـه در آن صـورت کارفرمـا بـراي حمایـت از       فسخ کند؛ مگر آن
  )ی، پیشینیطباطبا( منفعت عموم، حق فسخ خواهد داشت.

  
  نتیجه 

هایی مخصوص به خـود دارنـد. ایـن    قراردادهاي اداري نوعی خاص از قراردادها هستند که ویژگی
ها باعث تمایز این نوع قرارداد با قراردادهاي خصوصـی اسـت. از جملـه در ایـن قراردادهـا      ویژگی

یـابیم یـا   آن را نمـی  شود که در قراردادهـاي خصوصـی، مشـابه   شرایط و قواعدي خاص لحاظ می
استثنائاً وجود دارد. علت وجود این قواعد، در اهمیت این نوع قراردادهاست، چرا که هدفی که در پیِ 
برآورده شدن این نوع قراردادها وجود دارد، برآورده شدن نیازهاي جامعه و عموم مـردم اسـت کـه    

کند. پس منطقی است کـه بـراي بهتـر     ها تأمین این نیازها را برآورده می دولت به نمایندگی از آن
عمل کردن و توانایی دولت در انجام این امر مهم، نیازمند قواعدي باشیم کـه بـه دولـت توانـایی     

  طرف دیگر را بدهد. باالتر نسبت به
                                                           

 ی تخصصـی را شـوراي  یبه سازگاري براي حل اختالف بین کارفرما و پیمانکار اشاره داشته و مرجـع نهـا  ، ش.ع.پ 53ماده   .1
  صالحیت خاص و اصلی)( در نظر گرفته است. عالی فنی
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کنـد. هـدف ایـن نـوع      هاي عمرانی از جمله قراردادهاست که کارفرما با پیمانکـار امضـا مـی    پیمان
ع مردم در جهت کارهاي عمرانی نیازِ مردم است، چـرا کـه مـردم باگذشـت زمـان      قراردادها، تأمین مناف

هاي عمرانی بیشتر مثل ساختمان، جاده و... هستند و کارفرما به نمایندگی از طرف نیازمند استفاده از سازه
المـال سـعی در بـرآورده شـدن نیازهـاي عمرانـی       عنوان بیت این مردم است که با هزینه همین مردم به

  کند.  یم
وظیفه باز گذاشته شود تا از  که دست کارفرما براي تصمیم بهتر در انجام جاست، براي اینبه

هاي ناشی از تساوي طرفین در اجراي موضوع پیمان رهایی پیدا کند، پیمان، اختیاراتی  محدودیت
ن اختیارات دهد. وجود ایمثل نظارت بر اجراي موضوع پیمان، حق فسخ پیمان و... را به کارفرما 

هـاي عمرانـی هـم از جملـه قراردادهـاي اداري اسـت.        به کارفرما دلیل بر این است که پیمـان 
طرف پیمان است، دلیل دیگر بر  عنوان یک شخص حقوق عمومی یک که کارفرما به همچنین این

عالی فنی براي حل اختالفات  این مدعی است. نیز وجود مرجع رسیدگی خاص اداري مثل شوراي
هاي عمرانـی بایـد    کارفرما و پیمانکار از جمله شرایط یک قرارداد اداري است که در پیمانبین 

  لحاظ شود.
از طرف دیگر چون باید پیمانکار را نسبت به انجام موضوع پیمان ترغیب کرد، یک سري تعهدات بر 

ش، حقوق پیمانکار را شود، مثل افزایش مقادیر کار که کارفرما باید در این افزایدوش کارفرما گذاشته می
چهارم موضـوع پیمـان    که این افزایش باید مربوط به موضوع پیمان باشد یا تا حد یک این رعایت کند. یا 

توانایی مـالی پیمانکـار،    باشد. از جمله دیگر موارد، حمایت مالی کارفرما از پیمانکار است تا در موقع عدم
  موضوع پیمان معطل نماند.

انجـام   اجراهایی که در پیمان براي این عدمکه کارفرما متعهد است، ولی ضمانت البته باید توجه کرد
کند. از طرف دیگر پیمانکـار هماننـد    تعهد وجود دارد، بسیار ضعیف است و حقوق پیمانکار را رعایت نمی

دیگر افراد جامعه است و باید اصل تساوي و برابري نسبت به او هم رعایت شـود. از طـرف دیگـر تعهـد     
علت است که تأمین بعضی از نیازهاي اجراي موضوع پیمان در توانایی پیمانکار نیسـت، از   این  ارفرما بهک

جمله اخذ مجوزهاي قانونی براي اجراي کارها که کارفرما مکلف است این تعهد خود را انجام دهد. ایـن  
که تأمین نیازهـاي عمرانـی    کند، در راستاي رسیدن به هدف پیمان تعهدات که قویاً کارفرما را متعهد می

کنـد کـه    رعایت اجرا، کار را با مشکل و تعطیلی مواجه مـی  باشد، چرا که در صورت عدمجامعه است، می
دهد که هدف پیمان یکی از مشخصات قراردادهاي شود. این نشان میحتی موجب مسئولیت کارفرما می

فرمـا را مسـئول و متعهـد بـراي اسـتمرار و      اداري (تأمین منافع عمومی) بسیار مهم است که پیمـان، کار 
  کند. تطبیق هدف عمومی می

هاي عمرانی از جمله قراردادهاي اداري است کـه لحـاظ    توان گفت که پیمانبا این نتیجه می
ها در خود پیمان، مثل حمایت بیشتر از پیمانکار و متعهد کردن کارفرمـا در   کردن برخی از ظرافت

طلبد و همچنین بهتر است که یک قـانون پارلمـانی جـامع نسـبت بـه      اجراي موضوع پیمان را می
هاي مربوط ها و دستورالعملنامهها، آیین هاي عمرانی وضع شود که نقایص موجود در پیمان پیمان

  را برطرف سازد.
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هاي فریبنـده خودروهـاي خـارجی    عشوه و گرایی و نازنزدیک عید بود و باالخره اپیدمی نامیمون لوکس
 ایـن  از بخشـی  گویـا  البتـه  کـه  ـخـودروي وطنـی     شـدن  فرسـوده  وما را نیز گرفتار ساخت  »بیت اهل«

 تـا را خوشـحال کـرد    تعمیرکارمـان  بیشـتر ، روز خریـد  و همـان  داشت یادگار به ازل روز از را فرسودگی
 دلیـل  بـه  دیگـر  و از سـوي  خانوادگی مضاعف فشارهاي تحت و از سویی شد علت مزید نیزـ !!! خودمان

  !انداختیم راه به شهر سطح در گردينمایشگاه خانوادگی تور، نو خودروي خرید مالی تواناییعدم
پسـندیدیم و   اتومبیـل متعـدد   هـاي  نمایشـگاه خودرو را در  ده ازشاید باورتان نشود اگر بگویم بیش 

قولنامه کـه   پاي به، رستم خوان هفتاز گذراندن  پس ویده شد یزدن ساوچانه چکاز شدت  مان وچانه چک
 پـالك ، انتظـامی  نیروي سبزبرگ  موجب بهسند مالکیتی ندارد و تنها  اساساًرسیدیم معلوم شد فروشنده 

 هـا  رسانه اخبارهالی بنگاه با استناد به سخنان پلیس و با تکرار مداوم که ا آن تر جالبنام اوست! ه خودرو ب
اگـر کسـی اطالعـات حقـوقی      یقـین  بـه که  دادند میاین امر را عادي و قانونی نشان ، جانب به حقچنان 

برایمـان   خـالی  دسـت چیزي که پس از تـرك بنگـاه بـا     تنها. افتاد میشد و به دام  می گرفتار، داشت نمی
 هـزار  در را آن را خواهند پسندید ومتعاقباً خودرو، ما ازبود که بعد  اي بیچارهمردم  حال به تأسف، ماند می

دار صـاحبین  جان غالباً هاي بدوبیراه، سفاتأمنضم به این ت البته وخواهند راند  ها دادگاه سوي بهراه نرفته 
  !خواندند میبنگاه بود که با نگاه عاقل اندر سفیه! نادانمان 

 غیـر و  اعم ازخودرو، مالکیت مالی وانتقال نقلصدد ورود به این موضوع نیست که  قلم اکنون دراین 
یک امر حقوقی است یا امر پلیسی و در صالحیت یک مرجع حقوقی است یا یک مرجع امنیتی  اصالتاً، آن
و  وانتقـال  قلننشانی از وقوع  هیچ و کننده هویت خودروستمعرفی که صرفاً ـ  برگ سبز خودرو که آن یا

 از لحـاظ اسناد رسمی  دفاتر ازنسبت به سند رسمی صادره  ـ  نیست آن درمثمن  بایع و مشتري و ثمن و
ماننـد ایـن    و یـا خیـر   آیـد  برمـی از برگ سبز ، بودن مفاد سنداالجراالزم مثالًدارد و  هایی تفاوتچه ، آثار
جا ودرست یا غلط ـ   آن است که اکنون، محل بحث است آنچه. ها بحث قـانون تکلیـف را    ـ  جـا یـا نابِ  بِ

 29مـاده   موجـب  بهاجمالی ندارد.  ابهام و هیچ واتفاق بیان قانون نص در مطلوب است  از معین نموده و
دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف «اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  نامه ینیآ

                                                           
n رسمی اسناد سردفتر.  



  
 

 

15 

داشـتن مـدارك    دسـت  درابتدا بـا  ، وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وانتقال نقل ههرگون ازقبل ، هستند
  ».مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پالك مراجعه کنند

 تکلیـف  و بندد می تأویلیسخن گفته که راه را بر هر تفسیر و  وضوح بهماده چنان  این در گذار قانون
 براي انتقال مالکیت راکامالً دفترخانهنیروي انتظامی براي تعیین هویت خودرو و تعویض پالك و تکلیف 

آن اسـت کـه گفتـه    ، چیزي که درباره این ماده ممکن بود شنیده شود ترین عجیباما ؛ معین نموده است
 مخیـر ر مراجعه به دفترخانه این ماده قاطعانه تکلیف مردم را معین نکرده و مردم را د در گذار : قانونشود

که این سخن را متولی اجراي همان قانون یعنی نیروي انتظامی بگوید! البتـه   آن تر عجیب واست!  نموده
نبود که چندان نیازمند اثبـات   امري، مقدمات حقوقی ترین بدیهیعدم اطالع مسئولین نیروي انتظامی از 

حتـی دانشـجویان    وگرنـه ـ باشند امـري دیگـر اسـت!      حال خود ایشان اصرار بر اثبات آن داشتهـ باشد  
تخییـري   توانـد  نمـی قانون  اساساً و آور است الزام اصالتاًکه قانون  دانند میاول رشته حقوق هم  هاي ترم

توجـه داشـته    ضـمناً «: اي بیفزاید کـه تبصره، ابتداي هر ماده دستوري در گذار قانوننیازي نیست  باشد و
 اگـر  باید اجرایی شود و منظورمان آن نیست که اگر دلتان خواست اجرا کنید و حتماً باشید که این دستور

 دراست که از چهارده قرن پیش نیز علما  واضحات ازدر حقوق  مسئلهاین  تنها  نه!!!» نکنیدنخواست اجرا 
، اند دانستهرف ع همان یابناء عقال  را آن دلیل ووجوب دارد)  در ظهور، امر( که اند گفتهاصول فقه  مباحث
انجـام   وجـوب  وکه امر بـه معنـاي لـزوم     کند میعقل سلیم درك  حکم  بهعاقلی این را  انسان هریعنی 
غیـر از وجـوب    اسـتنباطی ، را که از امر مأموريکه جامعه  اند گفته مسئلهاین  دربارهبه است و فقها ٌمأمور

گاه پدري به فرزندش امر کرد که امروز براي هر مثالً یعنی، داند میاخذه ؤمعاقبه و م مستحق، داشته باشد
 وخانه نان بگیر و فرزند چنین برداشت کرد که منظور پدر این بود که مخیري و اگر خواستی نـان بگیـر   

  دارد. تنبیه واخذه ؤچنین برداشتی استحقاق م عرفاً، نخواستی نان نگیر اگر
نـدارد و پلـیس بـدون توجـه بـه       تأثیريیچ البته در اندیشه نیروي انتظامی ه، واضحات این توضیحِ

 خـودرو کننـده هویـت   معرفـی  صرفاً بایست میو برگ سبزي که مطابق قانون  کند میخود را  کار، قانون
را  ـ  و نـه مالکیـت خـودرو   ـ که تنها پالك خودرو به نام اوسـت    شخصی و نامد میرا سند مالکیت  باشد

چندین پالك عوض ـ  مالکیت او احراز وبدون سند مالکیت  ـ درخواست او به و شناسد میمالک  عنوان به
  ؟خواهد گرفت عهده برچه کسی  را امرو معلوم نیست مسئولیت و عواقب وخیم این  کند می

تعویض پالك نموده و به توصیه پلیس براي انتقال  صرفاًی را خریداري نموده و یشخصی که خودرو
نیز به همان  بعدي خریدارپس خودرو را به دیگري فروخته و س، مالکیت به دفترخانه مراجعه ننموده است

 خریدار پنجم که از قـانون و حقـوقِ   مثالً اکنون وبرگ سبز اعتماد نموده و چند نوبت این امر تکرار شده 
خواهد شد؟ آیا ممکن است  بازاري آشفتهچه  گرفتار، کند میتقاضاي سند مالکیت  الزاماً، دارد آگاهی، خود

اسـت کـه    چنـین  اینپنج فروشنده قبلی را در دفترخانه حاضر و الزام به انتقال متسلسل مالکیت نمود؟ و 
کـه دیگـر    سازد می بازاري آشفتهو  ریزد مینظم را برهم  اش وظیفه ونام  خالفبر درست، نیروي انتظامی

 سـؤال که وقتی تکلیف از مجلـس   آن تر جالب، فته شدهمه آنچه گ ازسامان نخواهد پذیرفت.  روي هیچ به
که قانون تکلیف را مشخص نموده  کند میاعالم  صراحت به، و کمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ شود می
سـخنگوي محتـرم نیـروي    ، دفتر اسناد رسمی مراجعـه شـود   به خودروبراي انتقال مالکیت  بایست میو 

  !ورزد میو اصرار بر کار خود  نامد مییک کمیسیون  ورآ الزامنظر شخصی و غیر  را آنانتظامی 
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 يگـذار  قـانون سراغ گرفـت کـه قـوه مقننـه و      توان میچیزي را  چنین دنیاکشور  در کدام راستی به
، خره گرفته شوند و نیروي انتظـامی در کشـوري  اجراي قانون به س مأمور وسیله بهکشوري به این راحتی 

  بریزد؟! هم بهچنین  را کشورحقوقی آن  انتظام
 درتنها برگ سبز را سند مالکیت پنداشته و اکنـون  ، کسی که به توصیه فراوان و متواتر پلیس طبیعتاً

یـا   شود نمیحاضر به پرداخت غرامت به او ، عدم وجود اسناد مالکیت دلیل به، شرکت بیمه، اي حادثه پی
دهنده با استناد به وام مالی قرار دهد و مؤسسه یارا در رهن بانک  خود خودرو خواهد میکه  اي گیرنده وام

اما دادگاه کند،  میخود را مالک خودرویی معرفی  محکمه دریا شخصی که  شناسد نمیمالک  را او، قانون
خـودروي او را   شـود  نمـی حاضـر   مـثالً  و شناسـد  نمیمالک  عنوان به را او، فقدان اسناد مالکیت دلیل به
از بـاب   دارنـد  حـق همگـی   ـ  انـد  الوقوع محتمل تماماًفرض دیگر که  صدها وـ وثیقه قبول کند   عنوان به

راهور را در دادگاه طرف دعوا قرار دهد و مطالبه خسارت نماید و نیروي  مدیران وپلیس ، مسئولیت مدنی
ن که اکنـو  اي خربزهدور باید خود را آماده هجوم این دعاوي کند و پاي لرز  چندان نه اي آیندهانتظامی در 

  بنشیند!، خورد میقانون  برابر درو اصرار بر عدم تمکین  اي رسانه هاي نشستمکرر و  هاي اطالعیهبا 
فرهنگـی و علمـی آن   ، رشـد اجتمـاعی   شاخصـه ، بدون هیچ تردیدي احترام به قانون در یک جامعه

که اکنون در مقام تشخیص آن نیسـتیم کـه وضـع فـالن      شود می تأکیدبر این نکته  مجدداًجامعه است. 
 از قضادارد و  وجود، قانون درست بوده یا نادرست. سخن در احترام به قانونی است که درست یا نادرست

 بینـیم  مـی  ها رسانهاین روزها در  وقتی. شود میاجراي آن قانون شکسته  مأموراز سوي  دقیقاً، این احترام
 کشـور  قدرتمنـدترین یعنی بـاالترین مقـام اجرایـی     ـجنجالی آمریکا   جمهور ئیسر هاي وپا زدن دستکه 

 ناچار جوان قاضی یک حکم برابر در جمهور رئیس چگونه و رسد نمی جایی هیچ به قانون برابر در ـ جهان
 وانصـارش  اعـوان  و خـودش  از دسـت  کـاري  هیچ حال و بااین شود می خرد، شکند می، شود می تمکین به

که متعاقب دستور یک  کنیم میسخنگوي نیروي انتظامی مقایسه  گیري موضعبا  را آنسپس  و آید برنمی
 ازجلوگیري  در احتمال قصور مورد توضیحات در يادا قاضی براي حضور یکی از مقامات محلی پلیس و

، خوانـد  می) نادرست وعجوالنه ( قاضی را نظر، صداوسیمادر  اي اطالعیه صدور با فوراً، اي زنجیره تصادف
پلـیس دربـاره    مـأمور یـک   که این واقعاًخواهیم گرفت؟ آیا  اي نتیجهچه  کشورمان دردرباره اقتدار قانون 

 فـوراً براي نیروي انتظامی گران اسـت کـه    همه آن، به پاسخگویی در دادگاه شود ملزم، احتمال قصوري
در  جدیـداً تشخیص درستی داده یا نه نیـز  قاضی دادگاه  که این آیاسخنگوي پلیس چنان موضعی بگیرد؟ 

جدید نیروي انتظامی قرارگرفته است؟ و آیا نیروي انتظامی جایگاهش را بـا تمـامی    هاي صالحیت شمار
 صـالحِ  یه و مراجـع ذي یتفسیر قانون و قوه قضا نهادهاي و يگذار قانوننهادهاي حقوقی اعم از مجلس 

اجـراي قـانون را    مـأمور  که رامردمی  تواند میوي انتظامی صدور سند رسمی اشتباه گرفته است؟ آیا نیر
فرهنگ اعتماد بـه   واقعاًبه قانون نماید؟ آیا  احترام وتوصیه به التزام ، بینند میبه قانون  اعتنا بی چنین این

، قانون و جایگاه آن در سنت و گذشته ما و مذهبی که امام نخسـتش اسـطوره عـدالت و قضـاوت اسـت     
نیست که حرمت امامزاده خـود را   اي متولیهمه داستان همان  ها ایناست؟ آیا  خردشدهحقیر و  چنین این

  !!!دارد نمینگه 
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  n دکتر حسن پوربافرانی
  
  

  مقدمه
پزشکی و حقـوق کیفـري    ماهويحقوق کیفري پزشکی از یک جهت به دو دسته حقوق کیفري 

نگاري  شود. در قلمرو حقوق کیفري ماهوي پزشکی مسائلی چون جرم پزشکی تقسیم می شکلی
گردد. در این حوزه،  اعمال غیرعمدي ناشی از اعمال پزشکی علیه نفس یا عضو بیمار مطرح می

انگاري رفتارهاي تقصیرکارانه پزشک به حمایت از قربانیان تقصـیر پزشـکی    قانونگذاران با جرم
شود و برخی دیگر در  این حوزه برخی از رفتارهاي پزشک در قلمرو جرم تعریف میپردازند. در  می

حوزه تخلف صنفی. مثالً قتل، صدمه علیه عضو یا منافع بیمار و همچنین مـواردي چـون جعـل    
هاي مندرج در پرونده بیمار یا جعل اعـم از مـادي یـا مفـادي در      مادي یا مفادي صورت جلسه
در حوزه جرایم غیرعمدي یا عمدي پزشک یا کادر پزشکی تعریف گزارش عمل جراحی و غیره 

شوند. مواردي چون ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماري یا وخیم  می
جلوه دادن بیماري یا هدایت و جذب بیمار از بیمارستان دولتی به مطب شخصی و غیره نیـز در  

  شوند.  حوزه تخلفات صنفی تعریف می
اما در قلمرو حقوق کیفري شکلی پزشکی، بحث اصلی نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفـات  

قیب دارند و نحوه احراز تقصـیر پزشـکی توسـط چـه     عپزشکی است و این که چه مراجعی حق ت
مرجعی و چگونه است و آیا نظر این مراجع، مشورتی یا الزم االجرا و قابل اعتراض و غیره است 

ص زیاد در هر دو حوزه ماهوي و شکلی حقـوق کیفـري پزشـکی بـه نظـر      یا خیر؟ به رغم نواق
تر است و ضرورت بیشتري براي   رسد که وضع حقوق کیفري شکلی پزشکی، بسیار نامطلوب می

شود. زیرا راه رسیدن بیمار آسیب دیده در اثر تقصیر پزشکی از قلمرو  بازنگري در آن احساس می
این قلمرو براي این افراد به دلیل وجود موانع متعدد مشکل حقوق شکلی می گذرد و اگر عبور از 

باشد، حقوق و به صورت خاص حقوق کیفري ماهوي پزشکی در بحث ما به هدف متعالی خود که 
همانا برقراي عدالت است، نخواهد رسید. به عبارت دیگر هرچند حمایت ماهوي کیفري قابل نقد، 

دن هم هست، اما با وجود حقوق کیفري شکلی نابسامان، وجود دارد و با صداي بلند قابل فریاد ز
                                                           

n دانشیار دانشگاه اصفهان.  
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برد. از طرفی امروزه بر حسب آمارهاي ارائه شده توسـط مراجـع رسـمی مثـل      راه به جایی نمی
سازمان پزشکی قانونی و غیره شاهد ازدیاد روزافزون پرونده هاي مربـوط بـه تقصـیر پزشـکی     

سـازمان پزشـکی قـانونی کشـور      سـایت  1/3/1396هستیم؛ به نحوي که حسب گزارش مـورخ  
(بیست و هفت و دو دهم)  27.2با رشد  1395رسیدگی به پرونده هاي قصور پزشکی در سال «

نیز به رغم زحمت قابل تقدیر پزشکان در خدمت رسانی به مردم و کاستن ». درصدي مواجه بود
نفعت بیماري در از درد و رنج بیماران، اما روزي هم نیست که خبري از مرگ یا نقص عضو یا م

  اثر تقصیر پزشکی شنیده نشود. 
هاي شکلی کیفري پزشکی وصول هر چه بهتر بیمار به حقوق  به هر جهت، غرض از حمایت  

خویش در عین رعایت عدالت قضایی براي متهم و استفاده هر دو طرف از سالح هاي برابر است. 
شود و کفه  ها مالحظه نمی ابري سالحدر حالی که از دقت در قوانین مربوط و رویه قضایی این بر

حوادث «هاي  کند. این مطلب از دقت در پرونده ترازوي عدالت بیشتر به طرف پزشک سنگینی می
هاي حوادث ناشـی از تقصـیر    و مقایسه آن با پرونده» ناشی از کار«و » ناشی از تقصیر رانندگی

شود کـه قربانیـان    ها مالحظه می دهپزشکی کامالً قابل استنباط است. در مقایسه این قبیل پرون
توانند به حقوق خود نائل شوند. بخصوص  تقصیر پزشکی با توجه به مقررات موجود به راحتی نمی

اگر قربانی حوادث ناشی از تقصیر پزشکی یا اولیاي دم او بخواهند طی شدن روند رسیدگی را از 
ها چیـزي هـم نیسـت کـه      ري سالحابتدا از مسیر سازمان نظام پزشکی طی کنند. این عدم براب

قوانین و مقررات مربوطه آن را پنهان کرده باشند و حاصل استنباط باشد. این امري اسـت کـه   
هاي پزشـکی و   اي شاغلین حرفه حتی در آئین نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه

الی سازمان نظام شوراي ع 1390سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  هبوابسته 
حفظ شئون جامعۀ «ه آن اشاره شده است. در مقدمۀ این آئین نامه عبارت بپزشکی هم به نوعی 

اي پیش از  از لحاظ رتبه» هاي پزشکی اي شاغلین حرفه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه
  وخر است. ، ذکر شده که نشانه نوعی اولویت بخشی مقدم بر م»حمایت از حقوق بیماران«عبارت 

در ادامه براي نشان دادن وضع نامطلوب حقوق کیفري شکلی پزشکی، مروري کوتاه بر روند   
  رسیگی به پرونده تقصیر پزشکی می کنیم. 

  
  روند رسیدگی در سازمان نظام پزشکی

فرض کنید بیماري که در اثر تقصیر پزشکی، صدمات جبران ناپذیري به او وارد شده یا اولیاي دم 
که در اثر تقصیر پزشکی جان خود را از دسـت داده بخواهنـد مسـیر پرونـده خـود را از      بیماري 

سازمان نظام پزشکی طی کنند. با شکایت مریض یا اولیاي دم، پرونده به دادسراي نظام پزشکی 
دادسراي : «25/1/1383ایران مصوب قانون سازمان نظام پزشکی  30شود. طبق ماده  ارجاع می

د ذیل مکلف به شروع رسیدگی است: الف شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست و یا انتظامی در موار
سرا پس از وصول شکایت با اقدامات ددا«این قانون:  31طبق ماده ». نمایندگان قانونی بیمار...

مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، مالحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعالم از مطلعین و انجام 
مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. معاینات و آزمایشات 
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در صورتی که عقیده به تعقیب داشـته باشـد پـس از جلـب موافقـت دادسـتان یـا معـاون اول،         
هیات ». کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیات بدوي انتظامی ارسال می نماید

ن قانون تمامی اعضاي آن که سیزده نفرند، پزشک هستند و ای 35بدوي انتظامی که طبق ماده 
فقط یک نفر آنها قاضی دادگستري است، به فرض موفقیت مریض در مرحله دادسرا به پرونـده  
رسیدگی کرده و صرفاً مجازات انتظامی را به فرض صحیح دانستن اقدامات دادسرا تعیین می کند 

تظامی) قابل اعتراض توسـط پزشـک اسـت کـه در     (مرحله اول). راي این هیات (هیات بدوي ان
ً جز یک نفر (قاضی دادگستري)،  صورت اعتراض، پرونده به هیات تجدید نظر انتظامی که تماما

مبنی بر محرومیت موقت   اند، ارجاع می شود (مرحله دوم). در صورتی که راي این هیات پزشک
به مدت سه مـاه، در محـل ارتکـاب     (مثالً محرومیت از اشتغال به حرفه هاي پزشکی و وابسته

ً این پروند قابل اعتراض توسط پزشک است که در این حالت  تخلف) یا دایم پزشک باشد مجددا
ً جز » هیات هاي عالی انتظامی«پرونده براي رسیدگی مجدد به اعتراض پزشک به  که باز تماما

بر این ها تبصره الحـاقی  یک نفر، پزشک یا پیراپزشک اند ارجاع می شود (مرحله سوم). عالوه 
راه دیگري را براي تجدید نظر گشوده است. طبـق    1384قانون نظام پزشکی، الحاقی  40ماده 

آراء قطعی هیات هاي بدوي، تجدید نظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف «این تبصره: 
(مرحله چهـارم).  » دیک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باش

چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوري «هم گفته است:  40عالوه بر اینها خود ماده 
اسالمی ایران آراي قطعی هیات هاي بـدوي و تجدیـد نظـر انتظـامی اسـتان را خـالف قـانون        

ی قطعـی  هیات عالی درخواست بررسی مجدد نماید. راي هیات عـال تشخیص دهد، می تواند از 
ها مقنن بعد از مرحله  آمده، براي رسیدگی به این پرونده 40صرف نظر از آنچه در ماده ». است

بینی کرده اسـت، در حـالی کـه     دادسرا، چهار مرحله عادي (یک بدوي و سه تجدیدنظر) را پیش
ً با دو مرحله بدوي و تجدید نظـر بـه    براي رسیدگی به جرایمی با مجازاتهاي سالب حیات صرفا

صورت عادي مواجه هستیم و به صرف محکومیت متهم در دادگاه بدوي و تاییـد آن در مرحلـه   
گـردد و   تجدید نظر اعم از دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور راي قطعی صـادر مـی  

ً دو مرحله اي است.   اصطالحا
لحاظ زمانی طی  آشنایان به مراحل اداري و انتظامی و قضایی رسیدگی خوب می دانند که از  

هرکدام از این مسیرها چه زمان طوالنی را به خود اختصاص می دهد. بخصوص که پرونده هاي 
ناشی از تقصیر پزشکی هر ساله رو به ازدیاد باشد و تعداد شعبات رسیدگی کننده هم محدود. به 

ت زمان زیادي ها مد هر حال پر واضح است که هر کدام از این مراحل با توجه به فراوانی پرونده
کشد و مریض با وجود تحمل درد بیماري اولیه و مریضی افزوده شـده بـر او ناشـی از     طول می

تقصیر پزشک در طول این دوران باید استرس طی شدن این مراحل و حضور و دغدغه رسیدن به 
حقوقش را هم تحمل کند. به این مراحل پیچیده مختلـف بایـد مراحـل دادسـرا و دادگاههـاي      

شـود محکومیـت    ی را هم اضافه کرد. چون با طی تمامی این مراحل تازه بیمار موفق میعموم
هاي  صنفی و انتظامی پزشک را از سازمان نظام پزشکی اخذ کند و هنوز راهی براي وصول زیان

سراي عمومی و دادگاههاي دراي رسیدن به حقوق مالی خود باید مسیر دابوارده به خود ندارد و 
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تجدید نظر را هم طی کند. سئوال این است که آیا چنین قـانونی، امـروزه و بـا    کیفري بدوي و 
  آید یا خیر. وجود فراوانی پرونده هاي تقصیر پزشکی، قانونی مطلوب بشمار می

بدین ترتیب اگر بیمار قربانی تقصیر پزشکی مسیر احقاق خود را از دادسراي نظام پزشـکی    
شروع کند کاري طاقت فرسا و طوالنی را در پیش خواهد داشت و مراجـع رسـیدگی کننـده بـه     
ً هم شغل و همکار طرف اویند که شایبه بی طرفی هم در مورد آنها وجـود   شکایت او هم عمدتا

  دارد. 
ه طی مسیر از دادسراي عمومی هم وجود دارد. در این صورت مریض قربانی تقصیر البته را  

پزشکی یا اولیاي دم او از ابتدا شکایت خود را به دادسراي عمومی (دادگستري) تقدیم می کنند. 
دادسرا هم در این خصوص شکایت را براي تشخیص تقصیر پزشک یا کادر پزشکی و میزان آن 

قـانون   41ام پزشکی ارجاع می دهد که در این صورت پرونده طبق مـاده  معموالً به سازمان نظ
» مشورتی«مطرح شده و این هیات نظر » هیات بدوي انتظامی نظام پزشکی«در  1نظام پزشکی

ها در برخی از  . البته برخی از این هیات2خود را موظف است ظرف دو ماه به دادسرا اعالم نماید
ها معموالً در مدت کمتر از شش  هاي خود و فراوانی پرونده ه محدودیتها، امروزه با توجه ب  استان

  کنند. ماه (حداقل سه برابر مدت زمان قانونی) به اظهارنظر مشورتی کارشناسی خود مبادرت نمی
   

  ضرورت تحول در رویه قضایی  
جهت اي بودن رسیدگی در سازمان نظام پزشکی قانونی، آنهم صرفا  نامطلوب بودن چهار مرحله

رسیدگی به تخلف صنفی پزشک، امري است که براي اثبات آن نیازي به اقامه برهـان و دلیـل   
نیست، بخصوص وقتی احقاق حق مریض یا اولیاي دم او مبتنی بر این آراء و منوط به طی شدن 
آن مراحل باشد. بر این اساس اولین امر مهم، ضرورت اصالح قانون نظام پزشکی است کـه در  

شود. تا قبل از اصالح بنیادي روند شکلی مورد اشاره که به نوعی  به آن پرداخته می مبحث بعدي
هاي بدوي و تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی را جایگزین دسـتگاه عـدالت کیفـري (قـوة      هیأت

هاي قانونی، اصالح رویه قضایی  قضائیه) کرده است، راه حل نقد و در دسترس، در حدود ظرفیت
که بیماران به جاي راهنمایی شدن به طی مسیر از طریـق سـازمان نظـام     است. به این صورت

پزشکی، به شروع این مسیر از طریق دادسراهاي عمومی هدایت شوند. در این طریق، دادسراي 
عمومی یعنی یک حقوقدان نقش اصلی براي هدایت پرونده را بر عهده دارد و ایـن امـر مهمـی    

پزشکی، این پزشکان هستند که نقش اصلی در طی مسـیر  است در حالی که در مراجع انتظامی 
شـود   توانـد (تاکیـد مـی    پرونده را به عهده دارند. البته دادسراي عمومی در این حالـت هـم مـی   

                                                           
هاي بدوي انتظامی نظام پزشکی  هیات: «1383قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب  40طبق ماده  - 1

هاي مربوط به رسیدگی بـه   به هریک از پرونده کارشناسی و تخصصی خود را نسبت مشورتیهر یک از شهرستانها موظفند نظر 
 ».اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند

هیـات هـاي بـدوي انتظـامی نظـام       مشـورتی اعالم نظر کارشناسی و تخصصی «قانون مذکور:  41ماده  1طبق تبصره  - 2
هاي مربوط به رسیدگی بـه اتهـام بـزه ناشـی از      شهرستانها به دادگاهها و دادسراهاي ذیربط پیرامون پروندهپزشکی هر یک از 

نمایند،  ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست می حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاه
 ».بگذرد



  
 

 

21 

و نظر این هیات هم با توجه به  1تواند، الزامی ندارد) نظر هیات بدوي انتظامی را استعالم کند می
ً 1383کی مصوب قانون سازمان نظام پزش 41صراحت ماده  است. با اتخاذ  نظري مشورتی، صرفا

این روش، مراحل دادسراي نظام پزشـکی و مراحـل متعـدد تجدیـدنظر نظـام پزشـکی و سـایر        
  تشریفات آن، خودبخود حذف می شود. 

سراها در حال حاضر این است که بـه محـض وصـول شـکایت، معمـوالً نظـر       دالبته رویه دا  
کنند ولی با توجه به  همزمان با نظر پزشکی قانونی استعالم میمشورتی هیات بدوي انتظامی را 

معایب مورد اشاره در این مقاله و براي احقاق حق مریض یا اولیاي دم او و با توجـه بـه شـبهه    
خروج از بی طرفی هیات بدوي، اقتضاي عدالت کیفري آن اسـت کـه دادسـراها بـا اسـتفاده از      

ز جمله قانون آئین دادرسی کیفري رویه خود براي تحقق ظرفیتهاي موجود در قوانین مربوطه، ا
هاي حوادث پزشکی به سازمان نظام پزشکی را اصـالح کننـد. از    بیشتر عدالت در ارجاع پرونده

جمله به این صورت که دادسراهاي محترم در صورت وصول شکایت از طرف مریض و ضروري 
ً به جا هاي بدوي  ي استعالم نظر کارشناسی هیأتدانستن وجود نظر کارشناسی در پرونده، اساسا

ً از مراکز پزشـکی  قـانونی انجـام     سازمان نظام پزشکی، این استعالم نظر کارشناسی را منحصرا
تري را الزم  دهند. زیرا استعالم از مراکز پزشکی قانونی حداقل از جهت زمان، مسیر خیلی کوتاه

از تعارض احتمالی نظر دو مرجع با هم (نظر دارد و تشریفات سازمان نظام پزشکی را هم ندارد و 
کند. بدیهی اسـت در   پزشکی قانونی و نظر هیات بدوي سازمان نظام پزشکی) نیز جلوگیري می

ً نظر پزشک متخصص اخذ می شود ولی در هر  مسیر پزشکی قانونی (نه نظام پزشکی) هم نهایتا
ارد. مضافاً که تجربه عملی نشان صورت تشریفات زمان بر رسیدگی در هیات بدوي انتظامی را ند

تر مراکز پزشکی قانونی با مراجع قضایی است و با توجه به این که  دهنده همکاري بهتر و سریع
سازمان پزشکی قانونی زیر مجموعه قوه قضاییه است، نظـارت کلـی قـوه قضـائیه بـر آن هـم       

  تر و بیشتر است. راحت
تواند به تحقق بهتـر   نونی در این خصوص مینکته دیگري که با استفاده از ظرفیت هاي قا  

   ً نظـر   »مشـورتی بـودن  «عدالت کیفري کمک کند آن است که به مر قانون در خصـوص صـرفا
، نظـر  41هاي انتظامی توجه کامل شود. زیرا همانطور که اشـاره شـد، بـه تصـریح مـادة       هیات
د، تنهـا نظـري   شـو  هاي انتظامی بدوي که در مقـام اسـتعالم مراجـع قضـایی صـادر مـی       هیأت

ها، مخالف فهم عرفی یا حقـوقی   ت است. بر این اساس در مواردي که نظر این هیا» مشورتی«
ً به آن توجه نکرده، نظر منطبق بر عـرف   قضیه است، دادسرا یا دادگاه محترم الزم است، اساسا

دادرسـی  و دکترین حقوقی خود را در قالب قرار یا حکم ارائه دهد. این ظرفیت از قـانون آیـین   
کیفري هم قابل استنباط است. زیرا چنانچه دادسـرا یـا دادگـاه نظـر کارشناسـی هیـات بـدوي        
انتظامی را خالف محتویات پرونده و مبـانی عرفـی و حقـوقی قضـیه دانسـت مـی توانـد آن را        

در صـورتی کـه نظـر    : «1392قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب       166نپذیرد. طبق مـاده  
                                                           

هرگاه بازپرس راساً یا به تقاضاي یکی از طـرفین انجـام کارشناسـی را    : «1392قانون آیین دادرس کیفري  155طبق ماده   .1
کارشـناس هـم   ». کنـد...  (به عبارت چنانچه ضروري بداند توجه شود) قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می ضروري بداند

 ی قانونی باشد.الزاماً الزم نیست هیات بدوي انتظامی نظام پزشکی باشد و می تواند از سازمان پزشک
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احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس با اوضاع و 
به نظـر  ». دهد کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می کارشناس را به نحو مستدل رد می

قانون نظام پزشـکی و عـدم قابلیـت نسـخ آن توسـط       41می رسد با توجه به خاص بودن ماده 
توانند به نظرات  هم ضرورتی ندارد و دادگاهها می» دیگر کارشناس«قانون عام، حتی ارجاع به 

خارج از چارچوب عرف و دکترین حقوقی هیات بدوي انتظامی توجه نکرده و راي مستدل خـود  
ً    را صادر نمایند. زیرا قـانون خـاص کـه حـاکم بـر قضـیه اسـت، نظـر ایـن هیـات           هـا را صـرفا

  داند و الغیر. می» مشورتی«
ها، احراز تقصیر پزشک است و تقصیر هم در تبصره ماده  ر این هیاتتوضیح این که اساس کا  
تعریف شده و کتب حقوق کیفري هم به تفصیل در مورد آنها  1392قانون مجازات اسالمی  145

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، «اند. طبق این تبصرة:  بحث کرده
دولتی و مانند آن حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی  عدم مهارت و عدم رعایت نظامات

تشخیص بی احتیاطی، بی مباالتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و ». مباالتی محسوب می شود
 همیشهعدم رعایت نظامی دولتی واقع شده توسط پزشک چیزي نیست که قضاوت در مورد آن 

زمان نظام پزشکی داشته باشد و توسط عرف نیاز به طی مراحل متعدد و پیچیده مدنظر قانون سا
و به صورت خاص توسط دادسراها و دادگاهها ممکن نباشد. اگر دادسراها و دادگاهها فقط کمی 
دقت خود را بیشتر کنند و حوصله بیشتري به خرج دهند، حداقل در مواردي شاید ضـرورتی بـه   

عمـل، پزشـکی بنـا بـه برخـی       استعالم نظر کارشناسی هم احساس نشود. مثالً هرگاه در حـین 
مالحظات شخصی مریض را رها کند یا وقتی پزشکی به جاي عمل در محیط مخصوص، مریض 
را در خانه مریض و محیط آلوده جراحی کند، احراز مصادیق تقصیر اظهر مـن الشـمس اسـت و    
 هیچ ضرورتی براي ارجاع پرونده به کارشناس وجود ندارد. اگر این ضـرورت هـم وجـود داشـته    

هموارتر پزشکی قانونی طی  باشد، اقتضاي عدالت کیفري آن است که طی این مسیر از راه تقریباً 
شود و طی مسیر پرونده به صورتی نباشد که مراجع قضایی به حاشیه رانده شوند؛ زیرا فحـواي  

ً مراجع قضایی هسـتند کـه بایـد تقصـیر      41ماده  قانون نظام پزشکی، بیانگر آن است که نهایتا
ً در جهت کمـک بـه تشـخیص مراجـع     پزش ک را احراز کنند و استعالم از هیات بدوي هم صرفا

قضایی است. به هر حال امروزه این احساس وجود دارد که در پرونده هاي تقصیر پزشکی، مراجع 
اند در حالی  انتظامی موجود در سازمان نظام پزشکی، اصل و مراجع قضایی در حاشیه قرار گرفته

قانون اساسی است که حل و فصل اختالفات را بر عهده قـوه   156امر خالف اصل  که اوالً این
قانون نظام پزشکی مورد نقد هم این حالت را درست ندانسته  41قضائیه دانست و ثانیاً حتی ماده 

  و نقش اصلی و تعیین کننده را به عهده مراجع قضایی دانسته است. 
آنچه در لسان پزشـکان و بـه تبـع آنهـا در لسـان      در پایان این بحث الزم به ذکر است که   

ها تحت عنوان قصور پزشکی مطرح شده، همان تقصیر پزشکی است که تعریف و مصادیق  رسانه
آمده و عبارت قصور پزشکی درست نیست  1392قانون مجازات اسالمی  145آن در تبصره ماده 

  و هیچ مبنا و مستند حقوقی ندارد.
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  نظام پزشکی ضرورت بازنگري در قانون
از توجه به مطالب مختصر فوق چند عیب قانون و مقررات نظام پزشکی در جهـت احقـاق حـق    

گردد. عیب اول این که مقررات و قوانین نظام پزشـکی اولویـت خـود را بیشـتر      بیمار آشکار می
 اند تا زیاندیده از تقصیر پزشک و همانطور که حمایت از شان جامعه پزشکی و پزشک قرار داده

کنـد. عیـب دوم طـوالنی بـودن رونـد       اشاره شد آئین نامه مربوطه هم تا حدي آن را تایید مـی 
رسیدگی است. عیب سوم وجود مراحل متعدد رسیدگی است که به آن اشاره شد. عیـب چهـارم   
شبهه خروج از بی طرفی است. عیب پنجم به حاشیه رانده شدن مراجع قضایی است کـه رویـه   

هاي بدوي و تجدید نظر انتظامی و عدم استفاده از ظرفیت هاي قانونی  تعملی دادسراها و هیا
توسط دادسراها و دادگاههاي دادگستري آن را بوجود آورده است. این عیـوب باعـث شـده کـه     

هاي طوالنی را براي احقاق حق خود دنبال  ها و راه قربانیان حوادث پزشکی علیرغم اینکه هزینه
خود نائل شوند یا حداقل این احساس در آنها ایجاد شود کـه امیـد    می کنند، اما کمتر به حقوق

  چندانی به احقاق حق خود نداشته باشند. 
براي برطرف کردن این عیوب، اصالح قانون با در نظر گرفتن بحث برابـري   راه حل بنیادي  
حتـی  ها است. مسیر این اصالح می تواند توسط قوه قضاییه با دادن الیحه به مجلس یـا   سالح

توسط وزارت بهداشت و هیات دولت با دادن الیحه به مجلس یـا توسـط کمیسـیون حقـوقی و     
قضایی مجلس یا حتی تعدادي از نمایندگان مجلس با ارایه طرح به هیات رییسه مجلس صورت 

  گیرد. 
قـانون اساسـی    156اصـل   4و  1قوه قضاییه با توجه به وظیفه ذاتی خـود کـه طبـق بنـد       

حکـم در مـورد تظلمـات، تعـدیات، شـکایات، حـل و فصـل دعـاوي و رفـع           رسیدگی و صدور«
است و با توجه به ماهیت کامالً حقوقی » خصومات... و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین...

اي در این خصوص براي اصالح روند رسیدگی بـه جـرایم و تخلفـات     بحث، وظیفه دادن الیحه
ها را دارد. در این میـان وظیفـه قـوه     کردن رسیدگیپزشکی در جهت اصالح و ساده و عادالنه 

مقننه و به صورت خاص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان نمایندگان مستقیم ملت و 
طرف و به عنوان کمیسیون محور براي ارایه طرحـی بـراي اصـالح رونـد      نظر و بی افراد صاحب

ت. بخصوص که ایشان مسـتقیما بـا   شکلی حمایت از قربانیان حوادث پزشکی نیز قابل تذکر اس
ً از موکلین خود شنیده اند.    مردم در تماس هستند و مطالب گفته شده را بعضا

نکتۀ مهم در این خصوص تاکید بر این مطلب است که در اصالح قانون نظام پزشکی نقش   
طرف و متخصـص   محوري بر دوش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیونی بی

گیري از دکترین حقوقی و نظرات کارشناسی قضات دادسراها و  ل و فصل اختالفات با بهرهامور ح
دانان است. زیرا بحث مهم در این خصـوص نحـوه    دادگاههاي دادگستري مربوطه و سایر حقوق

رسیدگی به جرم و رسیدن بیمار شاکی به حقوق خویش، در عین رعایت حقوق متهم اسـت کـه   
هاي پزشکی ندارد و در اصالح این قانون به جهت  و ربطی به تخصصبحثی صرفاً حقوقی است 

طرفـی نبایـد کمیسـیون     احتمال اصرار بر رویه کنونی یا بدتر شدن آن و نیز شائبه خروج از بـی 
  بهداشت و پزشکان را دخالت داد. 
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به امید آن که یک کدام از قوه قضاییه یا کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس مبدع   
زیـرا حمایـت از    تحوالت خداپسندانه بوده و نام خود را در ایـن خصـوص جاودانـه سـازند    این 

قربانیان حوادث پزشکی که بعضاً نوزادان و اطفال خردسال بـوده و پشـت و پنـاهی جـز خـدا      
هاي دینی و اسالمی است و هیچ چیز دیگري ارزش برابـري بـا آن را    ندارند مورد تأکید آموزه

ها تا برداشتن قدم نهایی و  د آنکه سربازان عدالت در عرصه دادسراها و دادگاهندارد. نیز به امی
هاي قانونی اشاره شده و غیـر آن بـراي بهبـود ایـن      اصالح قانون توسط قوه مقننه، از ظرفیت

  روند استفاده کامل بکنند. 
ی در پایان تذکر این مطلب الزم است که مطالب این مقاله در جهت اصالح رونـد رسـیدگ    

هاي صدمات علیه نفس و عضو پزشـکی بیـان شـده و در واقـع ایـراد آن بـه        شکلی به پرونده
سیستم دادرسی کیفري شکلی (نه شخص پزشک) است و به هیچ وجه به معناي نادیده گرفتن 
خدمات مقدس و ارزشمند پزشکان متبحر، متعهد، زحمتکش و خدوم که هدف آنها خـدمت بـه   

این روند حتی به نفع متهم موضوع این قانون و به خصوص کلیت هم نوع است، نیست. اصالح 
جامعه پزشکی هم هست و تکلیف قضیه را زودتر مشخص کرده و آنها را از مظـان اتهـام دور   

  کند. می
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  nn وردي فرهاد الهدکتر  n نیا رضا دانش 
  
  

  چکیده
 عنـوان  بهدیدگان ـ   و منزلت بزه شأنبر حس همدردي، احترام به  دیتأکی با رمالیغحقوق 

طیف وسیعی از حقوق مبتنی بر نیازها و  رندهیبرگ دریکی از اجزاء و پیکره جامعه انسانی ـ 
غرامت  پرداخت اترمیمی و جبران خسارت یکه جنبه  ي آنان است که بیش از آنها خواسته

. رعایـت  دارنـد  دیتأکدیدگان  منصفانه و احترام به کرامت انسانی بزه بر رفتارداشته باشند، 
 ریتـأث  توانـد  یمـ نظام عدالت کیفري به اجـراي آن   انیمتصداین حقوق و ترغیب و الزام 

ناشـی  » دیدگی ثانوي بزه«و دیده بر آثار و عواقب بعدي جرم  آمدن بزهگیري بر فائقچشم
مربـوط بـه    و حقـوق ي گذار قانونبه نحوه  توان یماین حقوق  از جملهاز آن داشته باشد. 

 حـق ی، رسـان  اطـالع دیدگان، حق آگاهی یـا   نحوه رسیدگی به رسمیت شناختن حقوق بزه
 حق، ها ینگرانو  ها دگاهید)، حق ارائه 31ـ   34: 1390حمایت از تهدیدات (یوسفی مراغه، 

 منظـور  بـه ]، حق دسترسی به دادگـري  معاضدتو   و خدمات [مشاورهي از کمک مند بهره
حمایـت شـکلی (آیـین     حـق ي عـاطفی ـ حیثیتـی،    هـا  تیحما حق، از جبراني مند بهره

در  برد کـه ) نام 15و  14، 1: 1390ی، اصلرایجیان ( یاجتماعحمایت  و حقمدار) دادرسی
  .گردد یم ذکر و عنوان ادشدهحقوق ی نیتر مهمقسمت  نیا

  دیده، حمایت کیفري. ، بزهبزهکارحقوق غیرمالی، بزه،   :کلیدي گانواژ
  

 مقدمه
این نظریه قوت و شکل گرفت که جرم  رفته رفته، ي حاکم بر عدالت کیفري کالسیکها دگاهیدبا تعدیل 

، تلقی شود ـمظهر قدرت عمومی  نیتر یرسمبارزترین و  عنوان به ـ که در تعرض به قانون جزا بیش از آن
گان هستند که متضرر اصـلی جـرم   دید بزهو در حقیقت این  هاست انسانیک تعرض واقعی و ملموس به 

هدف نظام عدالت کیفري را تـرمیم و تصـحیح خطـا و جبـران      نیتر یاساسلذا در این دیدگاه ، باشند یم
و اعـاده آرامـش و امنیـت سـلب شـده و      ها  نآ شده دار حهیجرلطمات و صدمات افراد و التیام احساسات 
است کـه   جهت نیبد. دینما یماز جرم تلقی  متأثرافراد  تک تکترمیم روابط انسانی گسسته شده در میان 

شخص متضرر از جـرم داراي حقـوق متعـددي     عنوان به دیده بزهي عدالت کیفري ها نظامامروزه در اکثر 
                                                           

n شناسی، دادستان عمومی و انقالب.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم 
nn دکتري حقوق کیفري، مدرس دانشگاه. 
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طیف  رندهیبرگ درو رفتار منصفانه با اوست و  دیده بزهنسانی کرامت ا کننده نیتضمحقوقی که ؛ شده است
  .ستو انتظارات او ها خواستهی و رمالیغوسیعی از حقوق مالی و 

ـ مواد قانون آ لیوتحل هیتجزو  مقررات این نوشتار در صدد شناسایی و معرفی ین دادرسـی از منظـر   ی
  شناسی است.دیده بزه

  
  دیده بزهبه رسمیت شناختن  :گفتار اول

. با شـروع فراینـد کیفـري    شود یمبا دستگاه عدالت کیفري آغاز  دیده بزهبا رخداد پدیده مجرمانه ارتباط  
که البته این حمایت در گرو رفتـار منصـفانه    گردد یمدر این فرایند نیز نمایان  دیده بزهضرورت حمایت از 

بـه رسـمیت   دیـده،   بـزه . الزمه تحقق الگوي مطلوب حمایـت از  خواهد بوددر جهت دسترسی به عدالت 
  شناختن وي در طی این فرایند است.
دیده، این نیست که پلیس یا دسـتگاه قضـایی، صـرفاً بـا دریافـت       منظور از به رسمیت شناختن بزه

بدان معناسـت کـه    بداند، بلکه [این] شده تمامشکایت یا گزارش وقوع جرم وظیفه خود را در این زمینه 
ي صالح، به این باورمندي برسند که در اثر تحقق پدیده مجرمانه شخصی که در معـرض بـزه   ها دستگاه

ـ با یمـ و این نگرش  ی داردرسان خدمتنیاز به کمک و مساعدت و  شده واقع از آغـاز تـا خاتمـه فراینـد      دی
تضـمین یـک برخـورد منصـفانه از رهگـذر رفتـار       ، بنابراین نخسـتین اقـدام حمـایتی   ، کیفري تداوم یابد

 دیـده  بـزه ) به رسـمیت شـناختن   53و  52: 1384، ابراهیمی( 1با درك طرف مقابل است. توأم زیآم احترام
و  نیتـر  یاصـل گـران اصـلی پدیـده مجرمانـه و بلکـه      یک واقعیت اجتمـاعی و یکـی از کـنش    عنوان به

  شود یمکه ذیالً به آن اشاره  یی داردها مؤلفه 2، عامل تحقق جرم نیتر يمحور
  

  دیده بزهرعایت احترام به منزلت  :گفتار دوم
همانند هر انسـان   دیده بزه. شود یمیکی از حقوق انسانی و اخالقی او محسوب  دیده بزهرفتار محترمانه با 

گی و دیـد  بـزه گی شدید گردیـده یـا قابلیـت    دید ، بزهدیگري شایسته احترام است. در مواردي که او دچار
و  هـا  سـازمان  انیمتصـد و همـه   خواهد بـود نیاز به توجه و تکریم به او بیشتر ، ی داردیي باالریپذ بیآس

همواره ایـن مهـم    که ندینماي رفتار ا گونه بهدر هر سطح و مقطعی باید با او  یردولتیغنهادهاي دولتی و 
ي ساز مالیپااز  نظر صرفهمان) داشتن رفتار نادرست و ناشایست با چنین فردي ، ابراهیمی( رعایت گردد

اصـطالح   بهي و ریپذ بیآساحقاق حقوق خود و نتیجتاً او را دچار سرخوردگی ناشی از عدم، کرامت انسانی
در  دیـده،  بزهترتیب حمایت از نیبد 3تقریرات کالسی): 1391، يورد اهللا( .دینما یم »گی مضاعفدید بزه«

                                                           
قدرشناسی از کسی که شکایتی را ارائه  رسد یمنویسنده از واژه رفتار محترمانه همراه با قدرشناسی استفاده کرده که به نظر   .1

 باشد! تر حیصحو  تر مناسببا احترام و درك متقابل  توأمواژه چندان درستی نبوده و داشتن رفتار منصفانه ، نموده است
پایه حفظ و پاسداري از حقوق و مصالح اجتماعی  عنوان بهبودن تعقیب دکتر رایجیان اصلی با اشاره به اهمیت سیستم قانونی  .2

  به، در شروع تعقیب کیفري در قالب اعالم یا شکایت از جرم ارتکابی دیده بزها متضرر از جرم ی که آن وجود با، دارد یماظهار 
، در فرایند کیفـري  دیده بزه، مهرداد، رایجیان اصلی: . ر.كگیرد میولی نقش ایشان در مرتبه دوم اهمیت قرار ، مؤثرندی نوع

 .40ص ، 1381
اسـت.   شده استفادهی اینجانب شناس جرممدرس محترم درس ، يورد اهللاتوسط جناب آقاي دکتر  »گی مضاعفدید بزه«تعبیر   .3

 !داند یمو وامدار ارشادات ایشان  ها ییراهنمانگارنده خود را در تهیه و تدوین این مجموعه بسیار مرهون 
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، مانع [بـروز و ظهـور]   دارد یمدیدگی ثانویه مصون نگاه  که او را از بزه این سطح، عالوه بر این
 مـورد دیده  ، زمانی که بزهگرید انیب به. شود یمي مجدد ها يبزهکاري فردي و گسترش ها انتقام

دیدگی  ی [ناکامی و سرخوردگی] ناشی از بزهدرماندگ، ضعف، انزوا، احساس گردد یمواقع  تیحما
و رهایی از انزوا و افسردگی،  ها ضعف... و با بازیابی اقتدار خویش و جبران شود یماولیه برطرف 

با  جهیدرنتو  شود یمساخته بود، خارج  بالقوهدیده  از موقعیت فعلی به موقعیت قبلی که از وي بزه
. (ابراهیمـی،  دبای یمطر انتقام و ارتکاب جرم نیز تقلیل ي روانی، عاطفی او خها بیآسکاستن از 

که بر پایه آن  رود یموق بنیادي بشر به شمار حقاحترام به کرامت انسانی یکی از  درواقعهمان) 
و  شـأن باید به انسان (گذشته از باورها، رنگ، نژاد، متهم بودن یا نبودن) با احترام رفتار شده و 

دیده نیز از این اصل مهم مسـتثنی نیسـت،    کرد. بدیهی است که بزه منزلت انسانی او را رعایت
 »رفتـار منصـفانه  « يسـاز  مفهوم بهشناسی حمایتی، دیده بازتاب این اصل حقوق بشري، در بزه

)fair reatmentبـر  . شود یمبنیادي بزه دیدگان انگاشته  ] حقوق) انجامیده که یکی از [اضالع
هم دردي و احترام به کرامت انسـانی آنـان باشـد ...    باید همراه بادیدگان  این پایه رفتار با بزه

دیده یا [داشتن] رفتار [غیر] منصـفانه بـا او، یکـی از عوامـل      رعایت نکردن کرامت انسانی بزه
  )119: 1390(رایجیان اصلی، . دیدگی بینجامد به تکرار بزه تواند یمقربانیت دومین است که خود 

قانون پس از تصریح به اصل برائت و الزامات قانونی مربـوط بـه    4در قسمت پایانی ماده  گذار قانون
منع سلب آزادي و تخدیش حریم شخصی اشخاص و اشـاره بـه لـزوم ابتنـاي ایـن مقـررات بـر اسـاس         

نحوه اعمال این اقدامات را منوط به رعایت کرامت و حیثیت ، ییقانون و تحت نظارت مقام قضا چارچوب
، باشـد  یمـ ین دادرسی کیفـري  ی. این اصل که یکی از اصول بنیادي و راهبردي قانون آداند یم اشخاص

نسـبت   گـذار  قانوني پافشارو سالب آزادي اشخاص بوده و پایبندي و  محدودکنندهشامل مطلق اقدامات 
ي است انت ضـم  !و در مقـررات شـکلی دادرسـی    ـماده بعد   3که بالفاصله در  به اجراي این اصل به حد

قـانون   570اجراي کیفري ناقض این حق از حقوق اساسی ملت را گوشزد نموده و بـا تصـریح بـه مـاده     
و  خـدمت  از  انفصـال عـالوه بـر جبـران خسـارات وارده و     «متخلفـان از ایـن مـاده را    ، مجازات اسالمی

بر و شاید  !هدد یمانذار » ساله 3ماه تا  6ساله از تصدي مطلق مشاغل دولتی به حبس  5تا  3محرومیت 
ـ زدر کنار  ـاساس است که مقنن با قبول و پذیرش رسمی ضرر و زیان معنوي   نیهم ي مـادي و  هـا  انی

این قانون از تجویز امکان جبران خسارت مالی و رفع زیـان   14ماده  1در تبصره  ـالحصول  منافع ممکن
ذالک سخن به میـان آورده اسـت.   ی و درج حکم در جراید و امثال عذرخواهوارده به طرقی نظیر الزام به 

خـانوادگی یـا   ، جبران ضرر و زیان معنوي و صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصـی که،  اینچه 
ی نیب شیپ. گردد یممحسوب  دیده بزهو منزلت  شأناجتماعی در راستاي ترمیم کرامت انسانی و احترام به 

لزوم تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانـان در نیـروي   ، 25دادسراي تخصصی اطفال و نوجوانان در ماده 
 دیتأکبا  »بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ«در  »زن دهید آموزشضابطان «انتظامی و استفاده از 

، حسن اجـراي وظـایف ضـابطان    منظور به »رعایت موازین شرعی«بندي مقام تحقیق به بر ضرورت پاي
بدان پرداخته است. ممنوعیت ورود به منازل اماکن تعطیل و بسـته و منـوط    42و  31مواد در  که چنان آن

 هـم  آنمشـهود بـه اجـازه مقـام قضـایی      غیـر  میجـرا گردانیدن تفتیش این اماکن یا بازرسی از اشخاص در 
ـ درانمودن ضابطین بـه عمـل و اقـدام    ) مکلف137و  55موردي و مشخص (طی مواد  صورت به بـر   بـاره  نی
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 )56مـاده  مرتبط با موضوع (ي غیرها مکاناساس مجوز صادره و ممانعت ایشان از بازرسی اشخاص، اشیاء و 
ی جهت اطـالع متصـرف   یبودن خود به همراه اصل دستور قضاو لزوم ارائه اوراق هویتی مربوط به ضابط

بـا  ، )58ه مـاد ( با امضاي شخص یا اشخاص حاضر در جلسـه  مجلس صورتمحل و تذکر قید مراتب در 
فـوق   مصـرحِ بـراي متخلفـین از اجـراي دسـتورات     ، ماهه 12تا  3تعیین ضمانت اجراي کیفري انفصال 

آمیز مقنن در قبـال  ي برخورد کرامتها جلوهي از مظاهر و ا گوشه توان یماین قانون را  63ماده  موجب به
  قلمداد کرد. ـگان در معرض آسیب دید بزهتحت عنوان  ها ـ آن خصوصاً طیف خاصی از، گاندید بزه

در پرتو اعتقاد به این اصل بنیادین است که در فصل پنجم، اجـراي معاینـه محـل، تحقیـق      شک یب
و تفتیش و بازرسی منـازل، امـاکن حتـی     یشرعمحلی، بازرسی و کارشناسی را منوط به رعایت موازین 

به حضور مـتهم یـا    ض قوي و متعارف آن!!در فر هم آنتعطیل را مستلزم قید و درج جهات ظن ـ   بسته و
) و پـس از تعیـین   137مـاده  ( کشف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن محل توسط بـازپرس دانسـته  

 ،) اوال140ًتبصره ماده ، (فاصله زمانی طلوع تا غروب آفتاب عنوان به، »روز« ضابطه دقیق براي تشخیص
بازپرس را مکلف نموده است کـه در صـورت اقتضـاء     ،اًیثاناجراي این اقدام را در روز مجاز دانسته است. 

عنـوان   مجلـس  صـورت مشـخص و در  ، ل ضرورت را احـراز یدال دیبا یمانجام تفتیش و بازرسی در شب 
ار ضابطین تحت امر خود نیز شخصاً در محل حضور یافته و بر اعمال و رفت، در صورت امکان ،نماید. ثالثاً

تفتیش و بازرسـی   چه ، چنانرابعاً) 140ماده ( نظارت نماید. ـاین اصل   بهتر  چهاجراي هر  منظور به ـخود  
از حقـوق آنـان    تـر  مهـم آنگاه مجاز خواهد بود که ، در اجراي آن، منزل با حقوق اشخاص در تزاحم باشد

قیـد  ، دفعـات ورود ، با تعیین زمـان ، موضوعی، ورديم صورت بهاین دستور باید  ،) خامسا139ًماده ( باشد.
با تشریح کیفیت  توأم، صریح طور بهها  آن ذکر نشانی و اوصاف، مشخصات اموال و اماکن موضوع تفتیش

 اثرانگشـت صورت پذیرد و پس از اخـذ امضـاء یـا     مجلس صورتبازرسی و اعالن نتیجه کار در ، تفتیش
 شیتفت ،) سادسا141ًماده ( ی برسد.یساعت به نظر مقام قضا 24متصرف و انعکاس مراتب حداکثر ظرف 

و بازرسی منزل یا محل سکناي افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضرین و در صورت ضرورت با حضـور  
 حفـظ نظـم محـل مـورد بازرسـی و مراعـات حرمـت       ، با رعایت موازین شرعی و قـانونی ، شهود تحقیق

و  ها محلاز رهگذر باز کردن  چه چنان ،) سابعا142ًماده ( متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل آید.
و بـا صـدور دسـتور بازگشـایی آن      آمده عمل بهمقاومت یا ممانعتی ، اشیاء از ناحیه متصرف منزل و مکان

قرار منـع یـا   ، میم قطعیتص موجب بهمجرم نبوده یا  و فردمحل توسط بازپرس خسارتی مادي وارد شود 
کـه   مگـر آن ؛ جبران خسارت خواهد بـود  مسئولموقوفی تعقیب یا حکم برائت آن فرد صادر گردد دولت 

مقصر  مأمورمحرز شود که در این صورت دولت پس از جبران خسارت به  مأمورانتقصیر بازپرس یا سایر 
، و سایر اشیاء متعلق بـه مـتهم   ها نوشته، راقاز او ،ثامناً )و تبصره ذیل آن 145ماده ( مراجعه خواهد کرد.

و بازپرس مکلـف   شود یمتحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه ، فقط آنچه راجع به جرم است
موجـب افشـاي    کـه   يطـور  به، رفتار نموده اطیبااحتو اشیاء متعلق به متهم  ها نوشتهاست در مورد سایر 

) ضمانت اجراي این امر محکومیت بـازپرس  147ماده ( جرم نشود. باها  آن مرتبطمضمون و محتواي غیر
از قانون مجازات اسالمی جـزاي   648به مجازات و عقوبت جرم افشاي اسرار خواهد بود که مطابق ماده 

و پانصد هزارتـا شـش میلیـون     ونیلیم کي نقدي از ی مهیجرآن سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا 
  ریال تعیین گردیده است.
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 ـ  اجراي این موارد در راستاي حمایت از متهم بوده و از موضوع تحقیق هرچندالزم به ذکر است که 
لیکن اشاره به این موارد از آن حیث ، اندکی بیگانه است ـ   باشد یم »دیده بزه«وضعیت حقوق  که بررسی

گـر فراینـد کیفـري    و حساسیت وي نسبت به هـردو کـنش   گذار قانون نظر نقطهدیدگاه و ، که با این بیان
  !رسد یمضروري به نظر ، گردد یمنمایان 

ـ عالوه بر آن نکته حایز اهمیت در این خصوص، حساسیت    و وسـواس مقـنن در اجـراي     ازحـد  شیب
ي کـه عرصـه را بـراي    ا گونـه  بهاز بزهکار است،  گذار قانون حدوحصر یبو حمایت  مسائلاین  جزء جزءبه

چنان تنگ کرده کـه   ازیموردني ها یبازرسو تفتیش و  ها ییبازجوي دالیل، جریان آور جمعکشف حقیقت، 
بـه   توان یمنمونه  عنوان بهي از موارد نیل به حقیقت را عمالً دشوار و بعضاً ناممکن ساخته است. ا پارهدر 

ي مـرزي و  ي مواصالتی منتهی به شهرهاها جادهقانون در مبادي ورودي یا  141قابلیت اجرایی ماده عدم
ـ یافت  در آن وفور بهها که ترانزیت کاالي قاچاق یا کاالي ممنوعه  آن جوار همي قضایی ها حوزه ، شـود  یم

  اشاره کرد.
  دفعـات  بهباقید و تصریح ، موضوعی، موردي صورت بهاست که اخذ دستور تفتیش و بازرسی  رواضحپ 

زیرا که حامالن کاالي قاچاق یـا کـاالي   ؛ خواهد بود معنا یباماکن و نشانی [خودروهاي عبوري] ، اموال
بـا  ، ي شـب هـا  مـه یندر ، چراغ خاموش صورت به، آور سرسامي باال و بعضاً ها سرعتممنوعه که عمدتاً با 

عمالً امکان دسترسـی بـه   ، باشند یمو امثال ذالک  1تجهیزات تدافعیبه خودروهاي تیزرو که نوعاً مجهز 
ی ممکن نبوده و با فرض حصول امـر  یاخذ برگ و دستور قضا، هماهنگی الزم با اوانجام ، قاضی کشیک

نتیجه این حمایت در خاتمه و ی دور شده و گریخته است! یو کیلومترها از حوزه قضا ها فرسنگنیز متهم 
دیـده، ناامیـدي وي از    تضییع حقوق بـزه  ریتقد هر  بهکه  انجامد یمدسترسی به متهم فرجام کار به عدم

بـا  . ي به دستگاه تقنینی و قضایی جزئی از این نتایج خواهد بـود اعتماد یبفرایند عدالت کیفري، بدبینی و 
و دمی«و این  خورده برگشتکه ورق به نفع بزهکار  شود یماین وصف مالحظه  که قـرار بـود بـا     »تیغ د

اجراي هرچه بیشتر و بهتر عـدالت بـه یـاري     منظور بهک از طرفین تضمین حقوق بنیادین و ابتدایی هری
ي مهلـک و  ا حربـه ی در تعمیم و تخصیص ایـن حقـوق بـه    توجه یببشتابد! با اندکی مسامحه و  دیده بزه

 بازگشت یبکه قربانی حادثه را مجدداً به قربانگاه  رود یماست و بیم آن  شده لیتبدکشنده در دست متهم 
  دوباره بکشد!!!گیِ دید بزه
  

  دیده بزهپذیرش  :گفتار سوم
فرد متضرر از وقوع جرم، داراي حقوق متعددي است که دادخواهی از اولـین و   عنوان بهدیده  بزه
یکـی از اصـول    عنوان بهدیده  . پذیرش دادخواهی بزهشود یماین حقوق محسوب  نیتر ییابتدا

دادگــاه اصــل دسترســی بــه  از طریــق ؛ کــهدیــآ یمــراهبــردي دادرســی منصــفانه بــه شــمار 

                                                           
دپـو شـده در قسـمت انتهـایی خـودرو کـه بـا گشـودن در محفظـه           سوخته روغن(نوعی  دودزانظیر نصب سیستم   .1

شیشـه خودروهـاي    تـار شـدن  خودرو و خروج آن از اگزوز و پراکنده شدن در فضـا، باعـث    اتاقآن در  کنترل قابل
ي شکل که ا ستارهي ها خیم) یا موضوع پرتاب گردد یمو کاهش دید ایشان و نتیجتاً فرار و تواري متهم  کننده بیتعق

و  کننـدگان  بیـ تعقاعث پنچري تایر با پراکندن آن در سطح جاده و پشت سر توسط راننده خودروي تحت تعقیب ب
 .گردد یممآالً بازماندن ایشان از ادامه تعقیب 
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)Accesstcourt ،Accesstojustice( اصل دسترسی به  .گردد یمدیده میسر  و پذیرش شکایت بزه
  .شود یمتقسیم  دودستهي منصفانه به ها یدادرسي و اساسی در ا هیپایک اصل  عنوان بهدادگاه 

  
  الف) اصل دسترسی عینی به دادگاه

از اصل کلی دسترسی به دادگاه است که خود از دو طریـق   برآمدهاصل فرعی ، دسترسی عینی به دادگاه
  : مخدوش گردد تواند یم
قضایی مانع عینی دسترسی به دادگاه اسـت.   ساتیتأس: بدین معنی که نبود قضایی ساتیتأسفقدان  .1

وضـعیت در دادرسـی    نیتـر  نامطلوبدر این وضعیت شخص پناهگاهی نخواهد داشت. این وضعیت 
 .کند میی از شخص سلب طورکل بهمنصفانه است که دادرسی منصفانه را 

:  در این فرض دادگاه وجود دارد، ولی به دلیل موانع طبیعی و فیزیکـی  وجود موانع طبیعی و فیزیکی .2
. ایـن  گـردد  یماز قبیل دوري مسافت، صعوبت مسیر و... شخص از دسترسی عینی به دادگاه محروم 

 آثار و تبعات متحد با آن ازنظرمحرومیت از دسترسی عینی به دادگاه ماهیتاً با نوع اول مختلف، ولی 

 )171و  170: 1390است. (قربانی، 
  

  ب) اصل دسترسی اعتباري به دادگاه
مانع قانونی یا انسـانی [تصـمیمات و عملکـرد مقامـات     دسترسی اعتباري به دادگاه، به مفهوم عدم

قضایی موجود  ساتیتأس. در این فرض ممکن است شود یمعمومی] در دسترسی به دادگاه محسوب 
شخص به دلیل محدودیت ناشی از ضوابط یـا   حال نیبااو موانع طبیعی و فیزیکی نیز مفقود باشد، 

عـدالت کیفـري] از طـرح     انیمتصـد امناسـب  تصمیمات مقامات عمومی [یا اتخاذ مشـی و روش ن 
 درمثال بر حضور شخص در دادگاه،  طور بهخواسته یا دفاع در مقابل اتهام علیه خود محروم گردد. 

یا زمانی که مقامات  نخواهد بودي متصور ا دهیفااز فهم زبان رسمی دادگاه عاجز است،  که ی صورت
به شکایت او رسیدگی نکنند، (سیلور و دیگـران،  شخص را دریافت ننمایند یا  نامه اعتراضعمومی 

قربانی، همان) بر این اسـاس در  (مجازي و صوري باشد... .  تواند یمی عینی مزبور ) دسترس1983
  اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:  8ماده 

قانون اساسی یا  لهیوس بهمورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق  فرد رادر برابر اعمالی که حقوق اساسی «
  »به محاکم ملی صالح را دارد. مؤثرهر کس حق رجوع ، باشد شده شناختهقانون دیگري 
هر کس بـا مسـاوات کامـل، حـق     «همین قانون نیز مقرر گردیده است:  10 در مادههمچنین 

منصـفانه و علنـی رسـیدگی شـود و      طـور  بـه ی طرفـ  یبدادگاه مستقل و  لهیوس بهداردکه دعوایش 
است، اتخاذ  داکردهیپدادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه همچنین 
  .»دینما یمتصمیم 

موضوعات مرتبط با دادرسـی منصـفانه   ، 14ی حقوق مدنی و سیاسی نیز طی ماده الملل بیندر میثاق 
ی مساوي هستند. هر کس یقضاهمه در مقابل دستگاه «: این ماده موجب  بهاست.  قرارگرفته دیتأکمورد 

ـ  حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگـاه صـالح کـه بـه نحـو مسـتقل و        طـرف  یب
  .»طبق قانون رسیدگی شود... ، است شده لیتشک
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  دیده ج) پذیرش و استماع شکایت بزه
دور از موانـع و  بـه  ، ملمـوس ، ی حق نخستین دسترسی عینـی نیب شیپکه متعاقب  دیده بزهاصل پذیرش 
در اصل دسترسی اعتباري بدان اشاره شد.)  که چنان آن( قانونی و انسانی مسائلفیزیکی یا ، عوامل طبیعی

. وجود دادگاه و دسترسی بـه  شود یمدر فرایند کیفري محسوب  دیده بزهاز دیگر حقوق بنیادین و اساسی 
منتهـی گـردد. اصـل     دیـده  بـزه عرض حال خواهد بود که به استماع شکایت و  مؤثرگاه مطلوب و آن آن

ی بوده و در قوانین اساسـی کشـورهاي مترقـی دنیـا سـابقه      الملل بین موردقبولاز اصول  دیده بزهاستماع 
  1تقنینی و حمایتی دارد.

یکی از حقوق مسـلم   عنوان به، »اصل دادخواهی«در قانون اساسی کشور جمهوري اسالمی ایران به 
و براي ترتیب اثر ندادن به این امـر مجـازات در نظـر گرفتـه شـده       شده شناختهطبیعی و فطري انسان 

هر یک از مقامات قضایی که شکایت : «5137از قانون مجازات اسالمی مصوب  597مطابق ماده  2است.
ها از وظایف آنان بوده،  رسیدگی به آن که این وجود باها برده شود و  و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن

به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یـا رسـیدگی بـه آن     اگرچهه هر عذر و بهانه، ب
در] دفعـه  کنـد [ صریح قانون رفتـار   برخالفاندازد یا  ریتأخقانون به  برخالفامتناع کند یا صدور حکم را 

ـ محکـوم  از شـغل قضـایی    دائمو در صورت تکرار به انفصال  سال کاول [به] شش ماه تا ی و  شـود  یم
  »خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. هیتأدبه  درهرصورت

معرفی و بـه تحمـل   » مستنکف از احقاق حق«ین دادرسی مدنی نیز چنین فردي را یقانون آ 4ماده 
ـ چنین مجازاتی بیم و انذار داده است. الزم به ذکر است کـه در قـانون آ   ین دادرسـی کیفـري در مـوارد    ی

بـا تفکیـک مـدعی خصوصـی و      گذار قانون مثال عنوان بهاست.  شده شناختهاین حق به رسمیت ، متعددي
دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمـل   بزه: «این قانون مقرر داشته است 10ماده  موجب به دیده بزه

ن را و هرگاه جبران ضرر و زیـا » شاکی«چه تعقیب مرتکب را درخواست کند،  ضرر و زیان گردیده و چنان
  ».شود یمنامیده » مدعی خصوصی«مطالبه کند، 

با تفکیک شاکی و مدعی خصوصی هریـک از   گذار قانونکه  شود یمبا دقت در این تعریف مشخص 
این واژگان را از یکدیگر بازشناسی نموده و در این شرایط تا حدود زیادي مشکل موجود را برطرف ساخته 

پس از بیان این مطلب  9نمونه در ماده  عنوان بهتعریف به میان آورده است. ها  آن ي ازا جداگانهو به نحو 
بـراي حفـظ   «دعـوي عمـومی را   ، در وهله اول، »موجب طرح دو دعوي شود تواند یمارتکاب جرم «: که

مطالبه ضرر « منظور بهو سپس دعوي خصوصی را  »حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

                                                           
 -1حق اسـتماع در دادگـاه:   : «دارد یمقانون اساسی کشور ایتالیا با عبارتی تحت همین عنوان مقرر  24نمونه ماده  عنوان  به  .1

صیانت از حقوق ناشـی از قـوانین مـدنی و اداري مطـرح نمایـد.       منظور بهدعاوي خود را در دادگاه قانونی  تواند یمهر کس 
، استحقاق در اختیار داشتن وسایل مناسب براي اقامه دعـوي  بضاعت یببه اشخاص » همین قانون 3بند  بر اساسهمچنین 

شده است که:  دیتأک با عنوان حق دفاع به این مطلب اشاره و 25اعطاء گردیده و عالوه بر آن ماده  ها دادگاهیا دفاع در کلیه 
، گـردد  یمـ قـانون تعیـین    لهیوسـ   بـه ضوابطی کـه   موجب بهي نباید از دستور کار دادگاه خارج شود، بلکه باید ا پروندههیچ «

  )158و  157: 1390(قربانی، » استماع گردد.
در صـمیماتی کـه   در قانون اساسی کشور اسلونی با عنوان حق حمایت قضایی آمده است: هر کس حـق دارد در خصـوص ت    .2

 طرف یبیک دادگاه مستقل و  لهیوس بهموجه  ریتأخ بدون، شود یمو همچنین اتهامات کیفري اخذ  و تعهداتبا حقوق  ارتباط
  قانون ایجاد گردیده است، استماع شود. (قربانی، همان) موجب بهکه 
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 »]شـود  یم[محسوب  دیده بزهقانون حق خصوصی  موجب بهجرم یا مطالبه کیفرهایی که  و زیان ناشی از
که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیـان  « داند یمدیده را: شخصی  نیز بزه 10و نهایتاً در ماده قلمداد ساخته 

و هرگـاه خواسـتار و   » یشـاک «چه این شخص متقاضی تعقیب مرتکـب باشـد    گردیده است؛ حال چنان
، بر این اساس .شود یمنامیده » یخصوصمدعی «جوي جبران ضرر و زیان وارده [نسبت به خود باشد]  پی
تعقیب و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی آن بر عهده دادستان و اقامـه دعـوي و    11ماده  موجب  به

آن اسـت. عـالوه بـر     شـده   گذاشتهدرخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی آن بر عهده شاکی 
، گذشت قابل میجرایکی از جهات قانونی الزم براي شروع به تحقیقات در  1قانون 64مطابق بند الف ماده 

  2شکایت شاکی یا مدعی خصوصی عنوان گردیده است.
ٌعلیـه  بـوده و مجنـی   »خاص دیده بزهداراي « شده واقعکه جرم  افتد یمگاهی اوقات اتفاق  حال نیا با

اعـم از  ( نـاتوانی ، مـالی)  میجـرا در ( سـفه ، جنون، حجر، نظیر طفل بودن، مالحظاتي ا پارهانسانی بنابر 
ایـن   66مـاده   موجـب  به گذار قانون. در اینجا ستینقادر به اعالن شکایت ، جسمی و ذهنی) یا زن بودن

، شـده  گرفته در نظرها  آن اساسنامه چنین حقی براي بر اساسي مردم نهادي که ها سازمان«قانون براي 
) 8: 1389، کریمـی ( ی شاکی یا مدعی خصوصی اعالم جرم نماینـد. مقام قائماین حق را قائل شده که به 

ین ا  مداخلهایراداتی که بر میزان  در کناردر فرآیند کیفري که  نهاد مردمي ها سازماناین امر یعنی دخالت 
شناسـی  دیـده  در حـوزه بـزه   گذار قانونی زدن مثالیکی از وجوه ممتاز و  عنوان به، شود یموارد  ها سازمان

ماننـد  ( شده واقعمستقیم نسبت به او  طور بهکسی هم که جرم «...عالوه بر این. شود یمحمایتی محسوب 
مانند ورثـه در  (، شود یمقانونی چنین شخصی محسوب  مقام قائممالک مال در جرم سرقت) یا کسی که 

شاکی شکایت نماید و از داستان  عنوان به تواند یمزندش) جرم قتل یا ولی قهري در جرم ارتکابی علیه فر
ق.آ.د.ك) ولـی در   68ماده ، (تعقیب کیفري متهم را بخواهد. شکایت براي شروع به رسیدگی کافی است

شکایت براي شروع به تعقیب و رسیدگی ضروري ، به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن میجرابرخی 
تعقیب کیفري را بـه جریـان    تواند ینمدادستان قانوناً ، اعالم شکایت شاکیتا قبل از م یجرااست. در این 

). 47و  46: 1392، خالقی( 75قانون مجازات اسالمی مصوب  608مانند جرم توهین موضوع ماده ، اندازد
و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. دادسـتان و   شود یمی اعالم ییه به مقام قضایشکوا لهیوس بهشکایت 
] شود یمقید [ جلسه صورت. شکایت شفاهی در دنباش یم ها تیشکاملزم به پذیرش  وقت همهنیز  ضابطان

شاکی  اثرانگشتاخذ امضاء و  )37ماده ( .رسد یمبه نظر دادستان  تیفور بهشاکی  اثرانگشتو با امضاء یا 
و ارائه رسید به او از تضمینات مربوط به کنترل صحت کارکرد عوامل انتظامی در عمل بـه ایـن تکلیـف    

  همان)، کریمی( مقرر قانونی است.
                                                           

اسـت. همچنـین اجـراي مجـازات موقـوف       شده شروعتعقیب امر کیفري که طبق قانون «ق.ا.د.ك:  13مطابق بند ب ماده   .1
؛ گذشـت  قابـل  میجراگذشت شاکی یا مدعی خصوصی در -ب؛ هیعل محکومفوت متهم یا  -، مگر در موارد زیر: الفشود ینم
  »اعتبار امر مختومه.-توبه متهم؛ چ -شمول مرور زمان؛ ج -نسخ مجازات قانونی؛ ث -شمول عفو؛ ت -پ

از قانون آیین دادرسـی، اعـالم و اخبـار     64ماده  موجب بهکایت شاکی یا مدعی خصوصی، الزم به ذکر است که عالوه بر ش  .2
ضابطان دادگستري، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن و وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بـازپرس، اظهـار و   

ونی الزم براي شـروع بـه جـرم محسـوب     اقرار متهم، اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر، از دیگر جهات قان
بوده و قرائن و اماراتی مبنی بر نادرستی اظهـارات   گذشت رقابلیغ. همچنین گزارش فردي که خود ناظر وقوع جرم شوند یم

  .شود یم) از دیگر جهات قانونی الزم براي شروع به جرم محسوب 65ماده (وي موجود نباشد. 
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ـاده   باشند یمملزم به پذیرش شکایت شاکی  تنها  نهضابطان  ـانون مکلـف بـه      38، بلکه طبق دسـتور م همـین ق
ـان وارده و   ي بزهساز آگاه ـاوره ي از خـدمات  منـد  بهـره دیده از حق درخواست جبران ضرر و زی ي موجـود و سـایر   ا مش

ـ نیـز   39هاي حقوقی مربوطه بوده و برابر ماده  معاضدت ـ با یم ـان وارده را در       دی ـاکی در مـورد ضـرر و زی ـارات ش اظه
 قرارگرفتـه  دیـ تأکیز یکی از مواردي که مـورد  ن 68ماده » پ«همچنین در بند  .1گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند

ـ حماقید ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وي است. این اقـدامات در زمـره   «است،  مدارانـه  دیـده  ي بـزه هـا  تی
از  گـذار  قـانون . افـزون بـر ایـن    ابـد ی یمـ دیده در فرآیند دادرسی تحقق  است که از رهگذر پذیرش موقعیت بزه گذار قانون

اطفـال، زنـان، کودکـان و     تنهـا   نـه  ها تیحماي حمایت نموده است و دایره شمول این ا ژهیودیدگان خاص نیز به نحو  بزه
ی، منـابع طبیعـی، میـراث فرهنگـی،     طـ یمح سـت یز مسـائل ، بلکه مواردي نظیـر  گیرد میاشخاص بیمار و ناتوان را در بر

ـاز بـه   بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندي را نیز   جـرم  اعـالم در چتر حمایتی خود قرار داده و این نهادها را مج
) ان جـی اوهـا و   N.G.Oناشـی از دخالـت دادن (   کـه  آني مثبـت و نوآورانـه   هـا  جنبـه  رغم یعلدانسته است. این ماده 

ـارکت ج هـا  جلـوه در فرایند دادرسی و نوعی تشخص بخشی به نهادهاي مردمـی و از   نهاد مردمي ها سازمان امعـه  ي مش
ـبت بـه پدیـده مجرمانـه     ریپذ واکنشمحلی در پاسخگویی و  ـیار  هـا  مؤلفـه ) و از 79و  78، 58: 1388زهـر،  (ي نس ي بس

  .باشد ینممدار است، لیکن در نوع خود عاري از ایراد و اشکال دیده تحسین آیین دادرسی بزه درخورمترقی و 
یک مرجع رسمی و مستقل دولتی تـابع   عنوان بهایرادات این ماده آن است که دادگستري را  از جمله

ـ نما یمـ و تشکالت ساخته و ابتکار عمل را از وي سلب  ها گروه، احزاب، و وامدار جریانات و ایـن امـر    دی
  .گردد یمخالف اصل استقالل مقام تعقیب نسبت به طرفین محسوب 

ي فراروي مقامات قضـایی در مواجهـه بـا ایـن مـاده، موضـوع دشـواري        ها چالشاز دیگر اشکاالت اجرایی و 
، »منـابع طبیعـی  «، »سـت یز طیمحـ «که، ممکن است موضوعاتی نظیـر   چه این 2شناسایی نهادهاي مربوطه است، 

، عـالوه بـر   باشـند  یمـ عمدتاً مورد اقبال و توجه طیف وسیعی از مردم  که» بهداشت عمومی«و » میراث فرهنگی«
دار طبیعـت و   ي مردمـی، دوسـت  هـا  تشـکل ی نظیـر  ررسـم یغمتولی رسمی و دولتی، از ناحیه نهادهـاي   دارا بودن

ي شـده  ریـ گ میتصمو امثال آن نیز طرفدارانی داشته باشند و این امر باعث تداخل در  ستیز طیمحي حامیان ها گروه
چه شارحین قـانون   چنان؛ باشد یمی و سري بودن تحقیقات مقدماتی رعلنیغمغایر با اصل گفت،  توان یمو در نتیجه 

: منظور از غیرعلنی بودن تحقیقات ایـن اسـت کـه غیـر از اصـحاب دعـواي کیفـري،        اند گفتهآیین دادرسی کیفري 
افرادي که قاضی تحقیق حضور آنان را براي انجام دادن یـا تکمیـل تحقیقـات الزم     درمجموعو  کارشناسانشهود، 

  3ي گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را نداشته باشند.ها رسانهارباب مطبوعات و  از جمله، سایر افراد اندد یم

                                                           
که تفصیالً بدان اشاره خواهد شد، موجب محکومیت از سه ماه تا یک سال به انفصال  63ماده تخلف از این اقدام به استناد   .1

  از خدمات دولتی است.
ي مالحظات حاکم بر قضیه ارائه دلیل یا مستند خاصی را مقرون بـه صـالح ندانسـته،    ا پارهمثال مرجعی رسمی بنابر  طور به  .2

  داشته باشند. مسئولرك خاص یا تعقیب بهمان شخص لیکن نهادهاي مردمی اصرار به ارائه فالن مد
  موارد زیر است:  شود یمی بودن تحقیقات دنبال رعلنیغاهدافی که در  از جمله  .3

  نفوذ بر قاضی تحقیق،  جلوگیري از فشار افکار عمومی و اشخاص ذي تسهیل و )1
به زدودن آثار آن نیست، قرار نگیرد و بـه  هاي ناروایی که قرار منع تعقیب همیشه  حمایت از متهم تا او در معرض تهمت )2

 فرض برائت او به دیده احترام نگریسته شود.
سرانجام حمایت از جامعه در مقابل آن گروه از ارباب مطبوعات که مترصد کسب اخبار براي جلـب خواننـدگان بیشـتري     )3

 )23و 2: 1388آشوري، ( هستند.
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  خواهد بود. نیآفر مشکلو  زیبرانگ بحثموضوع ، که از این منظر شود یمبنابراین مالحظه 
اي مبنی  نامه ینیبینی آ با پیش 66ماده  3هرچند شاید این پاسخ مطرح شود که این اشکال در تبصره 

، شده  داده  پاسخ، کننده توانند در اجراي این ماده اقدام ي مردم نهادي که میها سازمانبر لزوم ذکر اسامی 
مواجهه بـا ایـن   ، به شرح مندرج در صدر ماده» نهاد ي مردمها سازمان«هر تقدیر اطالق عبارت   لیکن به

 نماید. ناپذیر می اشکال را اجتناب
خاص یـا   دیده بزهجلب رضایت  66ماده  1موجب تبصره  به گذار که، قانون ایننکته درخور ذکر دیگر 

 در«: ولی و قیم قانونی وي را براي تداوم چنین فرایندي الزم و ضـروري دانسـته و اشـعار داشـته اسـت     
ایـن مـاده   کسب رضایت وي جهت اقـدام مطـابق   ، خاص باشد دیده بزهشده داراي  که جرم واقع  صورتی

که ولـی یـا     صورتی جز در ـ  سفیه باشد، م مالییمجنون یا در جرا، طفل دیده بزه چه چنانضروري است. 
رضـایت قـیم اتفـاقی یـا      66موجب قسمت اخیر مـاده   به ـ  سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد

این است که مقنن بـه  ، نونهاي دیگر این قا نوآوري از جمله» دادستان اخذ و دادرسی ادامه خواهد یافت.
همـین مـاده    2موجـب تبصـره    گان] اکتفا ننموده و [عالوه بر این] به دید بزههمین مقدار [حمایت از این 

نهـاد   ي مردمها سازماناز وجود و فعالیت  »سازي آگاه«ی را مکلف به یضابطین دادگستري و مقامات قضا
فتارهاي بعدي به نحو مفصـل سـخن بـه میـان     در این خصوص در گ ـ  )8: 1389، کریمی( نموده است.
  1خواهد آمد.

بدیل نهادهاي مردمی در عرصـه فراینـد کیفـري     منکر نقش و تأثیر بی، ناگفته پیداست که نویسنده
ـ منزله نقطه عطفی در مـتن قـانون آ   را به ها سازماننبوده و حضور و دخالت این  ین دادرسـی کیفـري و   ی

 عدالت بـاز «و  »عدالت سزادهی«اقدامی بسیار مبارك در راستاي تحقق عدالت ترمیمی و مرحله گذار از 
مشـارکت مردمـی موجـب    « زیرا؛ داند هاي کالسیک و سنتی عدالت کیفري می عنوان مدل به 2،»پرورانه

قی امروزي از مقوله مردم و نهادهاي ی نظام سیاسی شده و نیز طرز تلالملل بینتقویت مشروعیت داخلی و 
به ویـژه  ـ   ها در انجام وظایف تنوع یافته خود تر عدم توفیق مطلوب دولت متشکل مردمی و از همه مهم

 ساخته اسـت. ]ناپذیر و اجتناب ازپیش بااهمیت م ازنظر مبارزه را بیشیعدم توانایی در پرداختن به همه جرا
م یجـرا ها  آن که عمدتاً به ـ  م ارتکابی علیه زنانییا جرا »آزاري ودكک«می نظیر یعنوان نمونه در جرا به«

اي  بنا بر پاره 3) که رقم سیاه آنStreet creams( م خیابانییدر مقایسه با جرا، شود خانگی نیز اطالق می
                                                           

ي مردمی کافی براي شروع به رسیدگی نخواهد بود. بـه دیگـر سـخن    ها سازمانولی قهري یا قیم اتفاقی صرف اعالن جرم از ناحیه  باوجود  .1
ادامه جریان رسیدگی را موکـول بـه کسـب     گذار قانوناین افراد شرط الزم براي شروع به تعقیب هست، ولی شرط کافی نیست.  جرم  اعالم

ـال   دیده خاص و در  رضایت بزه ی کـه در  سـؤال فرض محجوریت و امثال آن نیز، متوقف بر رضایت ولی یا سرپرست قانونی نموده اسـت. ح
ـانونی بـوده     ، آن است که چناندیآ یماینجا پیش  چه ولی قهري [یا قیم اتفاقی] خود مرتکب بزه شده یا طفل فاقد ولی قهري یا سرپرسـت ق

ـانونی چیسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه         یا بنا بر جهات یا معاذیري وجود و ترتب مصلحت طفل از اقامه دعوي سرباز زند، در اینجا تکلیـف ق
ـین     عنوان بهاز این قانون، دادستان شخص دیگري را  71و  70و نیز ماده  66ماده  1قسمت اخیر تبصره  موجب به قیم موقـت بـراي وي تعی

ـا مباشـرت          ها مانسازو در صورت مقتضی دانستن امر، تعقیب وي حسب مورد با اعالن جرم  ـا ب ـاقی ی ـیم اتف ـایت ق ـا اخـذ رض ي مـذکور ی
  ي ادله وقوع جرم و جلوگیري از فرار متهم اقدام خواهد شد.آور جمعشخص دادستان نسبت به حفظ و 

  )3: 1383ي، ابرندآبادنجفی ( .بزهکارناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه ناظر به  دهنده سزاعدالت   .2
یی که بـه  ها جرمو بزهکاري قانونی یا قضایی ( )به پلیس شده گزارشیا  شده کشفي ها (جرمفاصله میان بزهکاري ظاهري   .3

یی کـه مـرتکبین آن   هـا  جـرم . افزون بـر ایـن، در مـورد    نامند یمیا بزهکاري  میجرا»رقم سیاه«) را اند دهیانجاممحکومیت 
  )53و  52: 1384اصلی،  (رایجیان .برند یمیا بزهکاري را به کار  میجرا» رقم خاکستري«، اصطالح اند نشدهشناسایی 
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ـ   آن سـو و سـلطه و تسـلط مجـرمین     م از یکیٌعلیه این قسم جراضعف نفس مجنی از جمله( جهات  هـا 
) رسیدگی و .مربیان و همسران هستند، معلمان، والدین، بزهکاران، آزاريآزاري و همسر معموالً در کودك

را با صعوبت و دشواري دوچندانی مواجه سـاخته و اینجاسـت کـه اهمیـت نهادهـاي      ها  آن احقاق حقوق
  جزوه کالسی) : 1390، وردي اهللا( گردد روشنی آشکار می مردمی در حمایت از این دسته از بزه دیدگان به

  
 دیده بزهتأمین امنیت  :گفتار چهارم

که باید در مراحل آغازین فرایند کیفري موردتوجه قـرار   دیده بزهاخالقی ، ترین حقوق انسانی یکی از مهم
هـاي   منزلـه کـاهش نگرانـی    [پرداختن به] تأمین امنیت وي و شهود اوسـت ... تـأمین امنیـت بـه    ، گیرد

 دیـده  بـزه هاست. احسـاس نـاامنی در    حفاظت از هویت و زندگی خصوصی او و حمایت از آن، گاندید بزه
آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی ظاهر گردد. این حالت در مورد شهود ، ممکن است به شکل یک بحران

 را از اقامه شهادت در محکمـه بـاز دارد.  ها  آن امنیت ایشان ممکن استگان هم صادق است. عدمدید بزه
توانـد در جهـت    ترین و بهترین منابع اطالعاتی در مورد رخداد مجرمانه می عنوان یکی از مهم دیده به بزه

روي  بهتر تحقیقات و دادرسی به متصدیان عدالت کیفري کمک شایان توجهی کنـد. ازایـن    انجام هر چه
») ب« و تهدیـدات او و  دیـده در قبـال مـتهم    احساس امنیت بیشتر از دو عامل یعنی؛ الف) حفاظت از بزه

  )69: 1386یابد. (ابراهیمی،  دیده تجلی می حفاظت از هویت بزه
 مندي از تأمین امنیت شامل حمایـت از شـهود و خـانواده مـتهم نیـز      الزم به ذکر است که حق بهره

، یا گواهان او با متهم جلـوگیري کـرده   دیده بزهی یکه تا آنجا که امکان دارد از رویارو  طوري گردد. به می
هاي متهم یا خانواده و دوسـتان   ییجو ی براي پیشگیري از تهدیدها یا انتقامیبلکه افزون بر آن بر تدبیرها

، شـود  مـی  کـه بحـث از شـاهد مطـرح      ) در نظام کامن ال هنگامی69: 1386، ابراهیمی( او به کار بست.
دیگـر شـاهد در ایـن     عبارت خود اولین شاهد وقوع جرم است. به دیده زهبرا نیز دربرمی گیرد زیرا  دیده بزه

باشد که در جایگاه شـهود قرارگرفتـه و مبـادرت بـه دادن اطالعـاتی در       کشورها به معناي هر فردي می
شاهد دیده،  بزهبه مفهوم تهدید ، گردد که تهدید شهود مطرح می  نماید. بنابراین هنگامی خصوص جرم می

  خواهد بود.، نماید خاص و کارشناسانی که در جریان رسیدگی به پرونده مبادرت میبه معناي 
سـو توصـیه بـه حمایـت و جبـران خسـارت ایـن         اي مختلف نیز از یـک  ی و منطقهالملل بیندر اسناد 

شدن مجدد قربانیان  دیده بزهشدن شهود یا  دیده بزهگان گردیده و از سوي دیگر جهت جلوگیري از دید بزه
  1اند. گان نمودهدید بزهتوصیه به حمایت کیفري از شهود و ، اولیهجرم 

                                                           
(معـروف بـه کنوانسـیون پـالرمو).      2003یافته ملـی   مثال در کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرایم سازمان عنوان به  .1

جبران خسارات ناشی از جرم، ب) تعقیـب کیفـري    اند از: الف) ها عبارت اند، این حمایت شده دیدگان از سه بعد موردحمایت واقع بزه
این کنوانسـیون   25دستان یا نزدیکان وي. در همین راستا ماده و مجازات مجرم، ج) تأمین امنیت شاکی از تعرضات مجرم یا هم

ه و بـه تصـویب دولـت جمهـوري اسـالمی رسـید       1387انگاري تهدید علیه شهود پرداخته است. این کنوانسیون در سال  به جرم
اساس نظـام حقـوقی داخلـی خـود و در      هر کشور عضو، بر«نماید:  اعالم می 32اکنون در حکم قوانین ایران است. بند یک ماده 

اسـاس   چارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسی که در خصوص جرایم احرازشده و بر
ها در مقابل تالفی، حمایـت مـؤثر بـه     ر صورت اقتضاء، اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آندهند و د این کنوانسیون شهادت می

هـا و در واقـع حمایـت     دیده و سایر اشخاص نزدیـک بـه آن   انگاري دخالت در شهود و تهدید شهود بزه ؛ بنابراین جرم»عمل آورد
  )82: 1391 کیفري از آنان، اکنون یکی از وظایف دولت جمهوري اسالمی است. (یکرنگی،
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، شـهود دیـده،   بزهافشاي اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت  40ین دادرسی برابر ماده یقانون آ
ممنـوع  ، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطین را جز در مواردي که قانون معین نموده

اعمـال   چـه  ، چنـان اعـالم نمـوده   62عالوه بر آن با تبرعی دانستن این اقدام در مـاده  اعالم کرده است. 
در تـأمین و   دیـده  ، بـزه اي باشـد  و خانواده او در برابر تهدیدات مستلزم صـرف هزینـه   دیده بزهحمایت از 

جراي گونه مسئولیتی نداشته و اجراي آن از وظایف و شئون ضابطان است و مستنکف از ا تکافوي آن هیچ
ماهـه بـه انفصـال از     12تـا   3یعنی محکومیت ، مستحق عقوبت مربوطه 63این دستور بنابر تجویز ماده 

  خدمات دولتی خواهد بود.
منظور بیان حساسیت خود نسبت به  به این مقدار تضمین اکتفا نکرده و به گذار قانونگفتنی است که 

جریـان تحقیقـات مقـدماتی کلیـه      رمانـه بـودن  نیز با تأکید مجـدد بـه مج   91در ماده ، اجراي این اصل
اشخاصی که به نحوي در جریان تحقیقات حضور دارند را موظف به حفظ این اسرار نمـوده و در صـورت   

  داند. می اي بزه افشاي اسرار شغلی و حرفهرا مستوجب مجازات ها  ، آنتخلف
، بحث قسـم  ـشود که در فصل بیستم   با اندك تأمل و مداقه در قانون مجازات اسالمی مالحظه می

اطبـاء و جراحـان و   «: انگاري شده و مقرر گردیده است جرم 648طی ماده ، »افشاء سر«شهادت دروغ و 
هرگاه در غیر ، شوند ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می

میلیـون و   به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یـک ، اسرار مردم را فاش کنند، از موارد قانونی
  ».شوند ال جزاي نقدي محکوم مییال تا شش میلیون ریپانصد هزار ر

ضرورت ایـن اصـل    به ـدر وظایف و اختیارات بازپرس نیز   ـ  در فصل چهارم گذار قانونعالوه بر آن 
  شاره نموده و بر لزوم اجراي اقدامات احتیاطی توسط ضابطین به دستور وي تأکید دارد.ا

  
  با بزهکار دیده بزهلزوم برابري حقوق  :گفتار پنجم

 ]اصلی[ ی و از اجزاالملل بینیکی از اصول مورد تأکید اسناد ، موضوع برابري حقوق هر یک از طرفین دعوا
دادرسی منصفانه است. با توجه به مـوازین حقـوق بشـري در حمایـت از حقـوق افـراد و تأکیـد اسـناد و         

اصـول   از جملـه قانون جدید ق.آ.د.ك بـه تصـویب رسـید.     3و  2ی در این زمینه مواد الملل بینمعاهدات 
اشـاره نمـود. در    ها در رعایت حقـوق طـرفین   توان به اصل برابري سالح می، یالملل بینبرگرفته از اسناد 

-امیـر (، طور صریح مورد شناسایی واقع نگردیـده بـود   که باید به چنان قوانین داخلی کشور ما این اصل آن
شده است. مـاده   ین دادرسی کیفري به این اصل اشارهی) لیکن خوشبختانه در قانون آ104: 1389، ارجمند

حقوق طرفین دعوي را تضمین کند و ، قانون باشددادرسی کیفري باید مستند به : «داردقانون مقرر می 2
م مشـابه تحـت تعقیـب قـرار     یقواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوي به سبب ارتکـاب جـرا  

  »صورت یکسان اعمال شود. به، گیرند می
عنـوان یکـی از    عنوان یکی از اصول راهبردي و مقدماتی مندرج در قانون جدید آ.د.ك به این اصل به

مـاده یـک    کار مطرح و درخور توجه است. دیده در تالقی و تقابل با حقوق بزه ت حاکم بر حقوق بزهمقررا
ـ قـانون آ : دارد قانون مزبور نیز باوقوف کامل بر این اصل مهم مقرر مـی  ین دادرسـی کیفـري مجموعـه    ی

ظـایف و  تحقیقات مقـدماتی و ... تعیـین و و  ، تعقیب متهم، مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم
شـود.   و جامعه وضـع مـی   دیده ، بزهی و ضابطین دادگستري و رعایت حقوق متهمیاختیارات مقامات قضا
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عنوان طرفین اصحاب دعوا نکتـه بـدیع و جدیـدي     و جامعه به دیده ، بزهقید عبارت رعایت حقوق متهم«
حاکی از قصد ، مقننلحاظ نشده بود. بیان این مطلب از ناحیه  1378است که در تعریف ق.آ.د.ك مصوب 

ی نوین اتخاذي اسـت. بـا ایـن    یو عزم جدي او در حمایت از حقوق متقابل اصحاب دعوا در سیاست جنا
  : توان ادعا کرد توضیح می

-از اصول اساسی اجراي عـدالت بـوده (غـالم   » منع تبعیض«اصل حمایت در برابر قانون از افراد یا 

دیـده و مـتهم در    ترازي حقوق بزه اعتقاد راسخ مقنن به اصل همو این اقدام ناشی از ) 96: 1389حیدر، 
طـرف و   است از دادرسی از گذر دادگاهی بـی  دادرسی دادگرانه نیز عبارت فرایند دادرسی دادگرانه است.

حقـوق    بر پایه احترام بـه ، ییهاي جنا ویژه در دادرسی ین دادرسی قانونمند که بهیوابسته و سازگار با آغیر
براي متخلفـان از ایـن    گذار قانون) 247و 1: 1390، رایجیان اصلی( بزهکار) است( و قانونی متهمبنیادي 

 قانون نظارت بـر  17از ماده  4مطابق بند ؛ بینی نموده است اجراهاي انتظامی سختی را پیشضمانت، حق
 .کنـد  مـی عنوان  13تا  8فرد موردنظر را مستوجب محکومیت انتظامی درجه ، 1390ی مصوب یرفتار قضا

  )33: 1390، زادهکریم(
  

  از حقوق خود دیده بزهي ساز آگاهاصل  :گفتار ششم
ـ  بـین بـا الهـام از مقـررات     گذار قانون، در کنار اصل برابري حقوق طرفین ي قـانونی  سـازوکارها ی و الملل

ی شده ینیب شیپ ي طـرفین  سـاز  آگـاه ق.ا.د.ك از اصـل   7و  5مـواد   موجب  به، در اسناد فرادستی و فراملّ
یکـی از   عنـوان   بـه  1نسبت به حقوق خود سخن به میان آورده است. مقنن پس از تصریح به اصل برائت

ن و صـرفاً بـه بیـا   ، و متهم بزهکارقانون با رویکردي حمایتی از  5اصول حمایتی حقوق متهمان در ماده 
در این خصـوص   دیده بزهبخشی اشاره نموده و اساساً توجهی به حقوق تشریح حقوق وي در بحث آگاهی

شـاهد   دیده بزهنقص موجود برطرف گردیده و از حقوق  باره کی به 6یعنی ماده ، لکن در ماده بعدي، ندارد
ـ نما یمـ حبت در فرایند دادرسی و لزوم آگاهی ایشان از ایـن حقـوق صـ    ربط يذو سایر افراد  . در ایـن  دی

در فراینـد   ربط يذبر سر شاهد و سایر افراد  دیده بزهدایره این حمایت را بعد از متهم و  گذار قانونقسمت 
  2دادرسی نیز گسترانیده است.

ي در حـال اجـراي   هـا  مـدل  عنـوان  بـه در اسناد جهانی  همچنان کهین دادرسی کیفري یدر قانون آ
است و نحـوه و چگـونگی    نشده ینیب شیپي این حق مصرح سازوکارها، گردد یمفراروي مقنن از آن یاد 
ي که در اصل تبرعی بودن یا نبودن آن نیز تردید ا گونه به؛ قرار داردي از ابهام ا بوتهاعمال آن همچنان در 

                                                           
، مجلـه  »اصل برائت و آثـار آن در امـور کیفـري   «)، -( فرض برائت ر.ك: آشوري، محمد. نهیدرزمبراي کسب اطالع بیشتر   .1

  .72تا  29، صص 29دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 
، مقررات مفصلی به این موضوع اختصاص داده شـده کـه برخـی نسـبت بـه      2010کنوانسیون  سینو شیپ 7ماده  بر اساس  .2

ی شـمارد کـه   برمـ ی رسـان  اطـالع ي را بـراي  ا گانـه  دهاین ماده، موارد  1نوآورانه است. در این میان بند  1985اعالمیه سال 
، مکان و چگونگی گزارش جرم ارتکـابی،  ها تیحمادیده، نوع  ی از بزهو خدماتاز: مراکز حمایتی  عبارت استها  آن نیتر مهم

ي سـاز  آگاهي عضو به ها دولتنیز به متعهد ساختن  7ماده  -2بند . هاست آن از جملهنحوه دسترسی به مشاوره حقوقی و ... 
ختـه اسـت،   دیده بگذارد، پردا ، با استثناء کردن مواردي که این کار ممکن است اثر منفی بر بزهها یدگیرسدیدگان از روند  بزه
دیده در بستر دادرسی دادگرانه باشد.  وق بزهحقاز موارد نقض  تواند یمکه خود  کند میضمنی به قربانیت دومین اشاره  طور به

  )258و  257: 1390(رایجان اصلی، 
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ي ناشـی از انجـام وظـایف ضـابطان     هـا  نهیهزتحمیل «این قانون  62در ماده ، مثال عنوان بهوجود دارد. 
یافتن و جلوگیري از فرار و ، شناسایی، وقوع جرم ادلّهي آور جمع، عالئمحفظ آثار و ، سبت به کشف جرمن

ابالغ اوراق و اجراي ، و خانواده او در برابر تهدیدات دیده بزهحمایت از ، دستگیري وي، ی شدن متهممخف
ي بـه  ا اشارهدر این ماده هیچ « ممنوع اعالم گردیده است.دیده،  بزهی تحت هر عنوان بر یتصمیمات قضا

از  یکـی  عنـوان  بـه ي یـا معاضـدتی   ا مشاورهي مربوطه، موضوع خدمات ها نهیهز نیتأمنحوه و چگونگی 
یکـی از تکـالیف و وظـایف     عنوان بهشناسی حمایتی توجهی نشده و صرفاً این اصل دیده ي بزهها یژگیو

 38مـاده   موجـب  به، همچنین الزم به ذکر است است. قرارگرفته دیتأکمورد  39و  38ضابطین طی مواد 
ي منـد  بهرهي شاکی از حق درخواست جبران خسارت و ساز آگاهاین قانون ضابطین دادگستري مکلف به 

همین قانون نیـز   39هاي حقوقی اعالم گردیده و برابر ماده  ي موجود و سایر معاضدتا مشاورهاز خدمات 
بـر  موضوع را در گزارش خود قید و تصریح نمایند. عـالوه بـراین    ادشدهپس از تفهیم مراتب ی ستیبا یم

لزوم تصریح به ضرر و زیان وارده به ، ق.ا.د.ك هنگام اخذ و استماع شکایت شاکی 68بند پ ماده  اساس
 موجـب  بـه و به شکل دستوري و آمرانه  آور الزامیک قاعده  صورت  بهمدعی و خسارات مورد مطالبه وي 

کـه   قرارگرفتهو در قالب تهیه و تدوین اوراق فرمی و چاپی متحدالشکل مورد اشاره  68تبصره ذیل ماده 
و متضرر از جرم نسبت به حقوق خود تلقـی   دهید انیزي ساز آگاهبه  گذار قانوناقدام  منزله به توان یمرا آن

جـرم  ، قیـق بازپرس ضمن تح چه چنان: «ق.ا.د.ك نیز آمده است 99کرد. گفتنی است که در تبصره ماده 
لیه مرتبط نبوده و بزه مکشوفه نیز در زمره  دیگري را کشف نماید که باجرم ی باشـد کـه بـدون    مـ یجرااو

در این حالت مراتب را در صورت امکان و بـه نحـو مقتضـی    ، نباشد بیتعق قابل، شکایت شاکی خصوصی
ي ویژه قانون آیـین دادرسـی   ها ينوآوراین ماده یکی از خواهد رساند.  دیده بزهتوسط دادستان به اطالع 

، از کند میایجاد  کننده یدگیرسمضایقی که براي مقامات  رغم بهشناسی است که دیده کیفري در حوزه بزه
نسبت  گذار قانونتوجه  درخوري ها تیحمااز دیگر . دیآ یممدارانه به شمار دیده مقررات خاص حمایتی بزه

در حـین تحقیقـات و    دیـده  بزهبه جواز و امکان حضور  توان یم، يساز آگاهدر خصوص موضوع دیده،  بزه
: آمده است 100نام برد. در ماده ها  آن ازو سایر اوراق مربوط و تهیه رونوشت  مجلس صورتحتی مطالعه 

را اظهار کند و در تحقیقـات حضـور    اش ادلّهشهود خود را معرفی و ، در هنگام تحقیقات تواند یمشاکی «
تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که بـا ضـرورت کشـف حقیقـت منافـات       مجلس صورتیابد و 

فلسـفه وضـع و    رسـد  یمـ به نظر  »تصویر یا رونوشت بگیرد.ها  آن مطالعه کند یا به هزینه خود از، ندارد
ی در قبـال تقاضـاي شـاکی مبنـی بـر      یي مدیدي رویه قضاها مدتاست که  جهت ازآنتدوین این ماده 

ی و رونـد  یی این کار را دخالـت در کـار قضـا   نوع بهي آن مقاومت نموده و بردار خالصهیا ، وندهمطالعه پر
، و تنها در موارد محدود و تنگناي اصرار و پافشاري اصحاب دعوي با دادن رونوشت دانست یمتحقیقاتی 

براي وکیل شاکی چنین مضایق ، لیکن در مقابل، آمد یممهم پرونده موافقت به عمل از اوراق غیر هم آن
ي از مراجعین و شکات را به خـود  ا مالحظه قابلذهنِ بخش  مسئلهیی وجود نداشت و این ها تیمحدودو 

مشغول ساخته بود که چگونه است که به وکیل و نماینده چنین فردي اختیاراتی تفویض شـده کـه فـرد    
و  سـؤاالت ق.ا.د.ك بسـیاري از   100مـاده  اجراي آن عاجز است؟ بر این مبنا بـا تصـویب    خود از، اصیل

تفاهمـات و  و بسـیاري از سـوء   برطـرف ابهامات شاکیان در خصوص نحوه اعمال این حق مسلم ایشـان  
اجراي این  که است  نیاي نادرست نسبت به مقامات تحقیق و تعقیب منتفی گردید. قدر مسلم ها قضاوت
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حقیقت بـوده و مرجـع تشـخیص آن نیـز مقـام       حق منوط به عدم منافات این اقدامات با ضرورت کشف
ي مترتبـه،  فاسـدها سازي این اختیار تفویضی و احتراز از تالیمند ضابطهبراي  گذار قانون. باشد یمتعقیب 

چه بازپرس مطالعه  چنان«این ماده اعالم داشته است:  1در اقدامی ابتکاري و خالقانه و بر اساس تبصره 
کشف حقیقت بداند، به تقاضاي شـاکی و ذکـر    ز اوراق را منافی با ضرورتیا دسترسی به تمام یا برخی ا

ـ نما یمدسترسی به این اوراق را صادر و اعالم قرار عدم» دالیل [امتناع خود]، . قـرار مـذکور در زمـره    دی
 »روزه پس از ابالغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح خواهد بـود.  3بوده و در فرجه  اعتراض قابلقرارهاي 

در  دیـده  بزهپذیرش اصل مالحظه اوراق و محتویات پرونده و دخالت دادن ، با این توضیح ناگفته پیداست
 حسـاب  بـه یکی از تضمینات حقوق وي در مرحلـه تعقیـب    شک یبفرایند چگونگی احقاق حقوق وي که 

 توانـد  یمـ لـیکن ایـن اقـدام در عمـل     ، تحسین و تشـویق اسـت   درخوراقدامی بسیار نکوهیده و ، دیآ یم
 ي را ایجاد نماید.ا دهیعدي ها چالشمشکالت و 

  : ایرادات متصوره این است که از جمله
ق و انتظـارات شـاکی   یسال، باعث دخالت خواسته یا ناخواسته اغراض، با پذیرش حق مطالعه پرونده، اوالً

باعث سلب ابتکار عمل از دست مقام تعقیب شده  تواند یم ي کها گونه به، در نحوه رسیدگی به پرونده شده
  ) لطمه وارد نماید.18ـ20: 1388، آشوري( دعواو به اصل استقالل قاضی در برابر اصحاب 

زیـرا  ؛ اقـدام تحقیقـی اسـت    این اقدام مغایر با اصل آزادي بازپرس یا قاضی تحقیق در انتخاب نوع ،ثانیاً
 هرگونـه ، براي مـتهم  شده ینیب شیپحقوق بنیادین  چارچوب قاضی تحقیق با رعایت موازین قانونی و در

در ایـن خصـوص نبایـد الزامـی بـه       و دینما یممجري ، اقدام تحقیقی که براي کشف حقیقت الزم باشد
  2)22: 1388، آشوري( 1ي اصحاب دعوا داشته باشد.ها دگاهیدرعایت 

ن اصل دادرسی و ،ثالثاً یکـی از اصـول مسـلم و     عنـوان  بـه غیر بوروکراتیک  پذیرش چنین حقی خالف بی
، همچنـین اصـل موسـوم بـه     »رمتعـارف یغ ریتـأخ عـدم «، »اصـل سـرعت  «دادرسی منصفانه،  راهبردي

است کـه خـود    کیبوروکراتمتفرعات اصل کلی دادرسی غیر  عنوان به» ي آیین دادرسی کیفريساز ساده«
و  171: 1390، قربـانی ( 3.گـردد  یمي اصول راهبردي دادرسی منصفانه محسوب ها شاخهیکی از اجزاء و 

بودن  اعتراض قابلدسترسی شاکی به اوراق و ي نظیر صدور قرار عدمرضروریغی تشریفات نیب شیپ) 172
تصـمیم   وسـقم  صحتآن اعالم اعتراض شاکی و طرح موضوع در محکمه براي بررسی  تبع بهاین قرار و 

عالوه بـر   شک یبخود یک فرایند رسیدگی کامل است که ، در متن فرآیند دادرسی، اتخاذي مقام تحقیق
ي وسـو  سـمت ی و معطوف ساختن جریان رسـیدگی بـه   یتحمیل مشقت و رنج فراوان براي مقامات قضا

دیگـري   کردن زمان رسیدگی هیچ ثمـره عملـی   تر یطوالنمتفرقه جز اطاله دادرسی و  مسائلحواشی و 
                                                           

یقات را از قضـات  البته ناگفته نماند که این امر مانع از این نخواهد بود که اصحاب دعوا (متهم و شاکی) انجام برخی از تحق  .1
 نشده ینیب شیپاین تقاضاها  رشیدر پذموضوعه ایران تکلیفی براي قضات تحقیق  نیدر قوانتحقیق تقاضا نکنند، هرچند که 

تشـخیص   و بـه ی مبنی بر ضرورت انجام تحقیقات له و علیه مـتهم  مقرر قانونتکلیف  در چارچوب مجازند فقط و آناناست 
  )22: 1388. (آشوري، اثر دهندتقاضاها ترتیب  گونه نیا بهخود، 

در برخی کشورها و براي ترافعی شدن هر چه بیشتر تحقیقات مقدماتی، قاضی تحقیـق موظـف شـده اسـت، در صـورت رد        .2
تقاضاي اصحاب دعوا مبنی بر انجام دادن تحقیق معین یا تحصیل دلیـل خـاص قـرار موجـه و قابـل شـکایت صـادر کنـد         

  ي، همان)آشور(
 مفصل در خصوص اصول، سخن به میان خواهد آمد. صورت بهدر مبحث بعدي   .3
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یه در برنامه و یي کالن قوه قضاها استیس باتصویب چنین موادي مغایر  که اینمضافاً به ، نخواهد داشت
ي و رضـرور یغي رسـیدگی از طریـق حـذف تشـریفات     ها زمانتوسعه در راستاي کاهش  انداز چشمسند 

قاعـده موضـوعه   . بنابراین در وضع و تصویب است »ي کیفريها یدگیرسي ساز ساده«همان  اصطالح به
  !رسد یماین جهات قابل ایراد به نظر 

 افتهیتبلوراین قانون  66ماده  2در تبصره  دیده بزهي ساز آگاهدیگر مقنن در بحث  زیآم نیتحسرویکرد 
دیدگان موضـوع   ي بزهساز آگاهضابطین دادگستري و مقامات قضایی مکلف به : «مادهاین  موجب بهاسـت.  

گروهاي ، گاندید بزهدر میان  »زیرا؛ اند دهیگردمربوطه  نهاد مردمي ها سازماناین ماده از وجود و فعالیت 
ـ همتابـیش از  ، ییهـا  تیوضـع ی وجود دارند که به دلیل داشتن شرایط و خاص در برابـر جـرم   ، خـود  انی

 شود یمپذیر زمانی مطرح بزهکاران خاص یا آسیبپذیرند... و حمایت کیفري نسبت به این دسته از  آسیب
 واقع شوند و آنگاه اهمیت حمایت میجراي  دیده ، بزهناتوانان و سالمندان، زنان، که این اقشار اعم از اطفال

ي علـم  هـا  افتـه کـه بـدانیم بـر اسـاس ی     شـود  یمـ از ایـن افـراد آشـکار     ـ  مخصوصاً حمایت کیفـري  ـ
، روانـی  ـتعـادل روحـی     عدم، نفسمعلول عوامل گوناگونی چون ضعف، بگان اغلدید بزهشناسی  دیده بزه

گی برخی از افـراد  دید بزهاحتمال ، بنابراین؛ باشند یمي محیطی ها مراقبتفقدان موقعیت اجتماعی و عدم
گان را دیـد  بـزه بیش از سایرین است. به همین دلیل این گـروه از  ، ي خاصی که دارندها یژگیوبه لحاظ 

 گـذار  قـانون ) به همـین جهـت   17و  10: 1390، زکوي( .اند دهینام ریپذ بیآسو  بالقوه، گان مستعددید بزه
  گان معمول داشته است.دید بزهي را نسبت به این دسته از ا ژهیوعنایت 

به موضوع جواز انتشار تصویر و سـایر مشخصـات    توان یم، الختام این بحثفصل عنوان بهدر خاتمه 
 منظـور  بـه اثباتی دال بر توجه و انتسـاب اتهـام بـه مـتهم      ادلّهمشروط بر تکافوي ، همتهم متواري پروند

گان و طرح شکایت و اقامه دعوي خصوصی توسط آنـان نـام بـرد. بـر     دید بزهبخشی ي و آگاهیساز آگاه
انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات ، ق.ا.د.ك 96اساس ماده 

مگر در مورد اشخاص ذیل کـه تنهـا بـا    ؛ ی ممنوع استیمراجع انتظامی و قضا، ها رسانهمقدماتی توسط 
انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنـان  ، دادستان شهرستان و موافقتدرخواست بازپرس 

پ و ، ب، ي الـف بندها موضوععمدي  میجراالف) متهمان به ارتکاب : انع اعالم گردیده استمجاز و بالم
ل کافی براي توجه اتهام به آنان وجـود داشـته باشـد و از    یاین قانون که متواري بوده و دال 302ت ماده 

ایی آنـان  شناس منظور  به[که در این خصوص]  ی به آنان وجود نداشته باشدابی دستطریق دیگري امکان 
  .شود یمي آنان منتشر نگار چهرهاز طریق  آمده دست بهتصویر اصلی یا تصویر ، ادلّهیا تکمیل 

به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار  رشدهیدستگب) متهمان 
دیدگان و طرح شکایت یا اقامـه دعـواي خصوصـی توسـط آنـان       تصویر آنان براي آگاهی بزهو  اند کرده

  .شود یممنتشر 
  

 اصل سرعت؛ ریتأخي بدون ها یدگیرس گفتار هفتم:
ي آیـین دادرسـی   سـاز  سـاده نامتعارف در روند رسیدگی در کنار اصل  ریتأخاصل سرعت یا عدم

. شود یمي اساسی اصلی دادرسی غیر بوروکراتیک محسوب ها مؤلفهدو مؤلفه از  عنوان بهکیفري 
اصـل   اتفـاق  بهی دادرسی منصفانه داراي اصولی است که این اصل طورکل به) 3: 1390(قربانی، 
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 نیتر يراهبردو  نیتر یاساسبرائت، اصل دسترسی به دادگاه و اصل دادرسی غیر بوروکراتیک از 
  .ندیآ یماین اصول به شمار 

ـ زواحشـو و   از دور  بـه اصل دادرسی غیر بوروکراتیک به معنی دادرسی فوري و  ل دو مقولـه    دی شـام
  .ها یدگیرسنامتعارف در  ریتأخعدم  دوم)، ین دادرسی کیفريیي آساز سادهمقوله  اول): خاص است

اقداماتی کـه از سـوي قضـات    ، شود یمی گفته یي قضاها یدگیرسدر خصوص اهمیت این بحث در 
 آنگاه مفید است که در زمان مناسـب و بـا سـرعت الزم شـروع و خاتمـه یابـد.      ، گیرد میتحقیق صورت 

باید از به ، استامر تحقیق  دار عهدهقانون  حکم بهقاضی تحقیق یا هر مقام دیگري که ، بازپرس، بنابراین
جداً اجتناب ورزد. تردیدي نیسـت  ، شود یماس اقدام تحقیقی که ضرورت آن احس هرگونهتعویق انداختن 

با دقت باشد و تلفیق ایـن دو   توأمگاه به نتیجه [مطلوب] منجر خواهد شد که که سرعت در رسیدگی آن
در ، شناسی[و موازین] علمی حقوقی و روان مسائلو اطالع قاضی تحقیق از  بر علمعالوه  توان یمامر را 

) 17: 1380، آشـوري ( ي وي جسـتجو کـرد.  ریپـذ  تیمسـئول قـی و  ي شخصیتی و تعهدات اخالها یژگیو
اصول دادرسی، خاصه در مرحله مقدماتی (کشف جرم  نیتر يراهبردیکی از  عنوان بهرعایت این اصل که 

ي اسـباب و  آور و جمع، باعث جلوگیري از امحاي آثار و عالئم و تحصیل شود یمو تعقیب متهم) محسوب 
شـدن فراینـد   در نقطه مقابـل آن نیـز طـوالنی   . گردد یمدیده  دالیل و جلوگیري از عدم تضییع حقوق بزه

تبـانی مـتهم بـا شـهود و     ، وقـوع جـرم   ادلّهاز احتمال امحاء  نظر صرف دیده بزهرسیدگی و احقاق حقوق 
مشـکالت مربـوط بـه     و هـا  مشـقت باعث تحمیـل  ، فراهم شدن موقعیت فرار و تواري مرتکب، مطلعین

 ریـ تعب 1»گی مضـاعف دیـد  بـزه «به که از آن  شود یمپیگیري پرونده و قرارگیري وي در آستانه موقعیتی 
ي واهی ها بهانهبه عذر و  ـ  خداي ناخواسته ـي که مقام تعقیب  ا گونه بهاجراي این اصل ضمانت، شود یم

در  رمتعـارف یغ ریتـأخ وقت رسیدگی و  مورد یبمبادرت به طفره و تعلل نموده و باعث تجدید  رموجهیغو 
  2)32و  31: 1390، زادهکریم( است شده اعالم 7تا  4دادرسی گردد محکومیت انتظامی از درجه  ندیفرا

خاصه در مرحلـه تحقیقـات   امر [این  تیو حساسنیز با ملحوظ نظر قرار دادن اهمیت  گذار قانونبر این پایه، 
 3است. بـراي مثـال مقـنن در مـاده      قرار دادهو بازگویی  دیتأکمقدماتی] در موارد متعددي این ضرورت را مورد 

ی و استقالل دادرس مراجع قضایی را به رسـیدگی و  طرف یبالیحه مزبور پس از سخن گفتن در خصوص اصل 
ها را از پرداختن به هر قسـم اقـدامی کـه باعـث      خته و آنمهلت ممکن رهنمون سا نیتر کوتاهاتخاذ تصمیم در 

ایـن تفکـر    بـر اسـاس   !داشـته اسـت   بـر حـذر  ، شـود  یمایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفري 
ضـابطان را   28مـاده   موجـب  بـه در فصل دوم، در بحث وظایف ضابطان دادگستري و تکالیف آنـان   گذار قانون

وقـوع   ادلّـه ي آور جمعنظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار، عالئم و  داندکه تحتی میمأموران«
جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري از فـرار و مخفـی شـدن مـتهم، تحقیقـات مقـدماتی ابـالغ اوراق و اجرایـی         

که بـدون در  ي است ا گونه بهناگفته پیداست طبیعت این امور .» کنند یمقانون اقدام  موجب بهتصمیمات قضایی، 
                                                           

ي استفاده و اقتباس نموده و خـود  ورد اهللای خود، جناب آقاي دکتر شناس جرمنویسنده این اصطالح را از تقریرات استاد درس   .1
شناسی در نویسنده نیز از رهگذر منویات ایـن  دیده ي بزهها دغدغهو نخستین  داند یمو تعلیمات وي  ها آموزهرا بسیار مرهون 

  است. جادشدهیادر وي  قدر گراناستاد 
قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات، اهمال در وظایف محوله مستوجب محکومیت انتظامی درجـه   14ماده  8بند  موجب  به  .2

سی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکـر آن  یا نظرخواهی وقت دادر ریتأخنیز  15از ماده  7و مطابق بند  شده اعالم 4تا  1
 است.  7تا  4موجب محکومیت از درجه  با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب
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 گـذار  قـانون  حال نیبااخواهد ماند.  اثر یبنظر گرفتن اصل سرعت ـ در کنار اصل دقت ـ تحقیقات صورت گرفته   
) بلکه ایـن امـر از   34ضابطان را مکلف به انجام دستورات و تکمیل تحقیقات در اسرع وقت نموده، (ماده  تنها  نه

ي جداگانه مقرر داشته باشد، در موارد فوري کـه  ا مادهچنان اهمیتی براي او برخوردار بوده که با وضع و تصویب 
مجاز است و ضـابطان مکلـف بـه انجـام     صدور دستور کتبی براي مقام قضایی مقدور نبوده، دستور شفاهی هم 

. باشـند  یمـ دستورها و تکمیل پرونده در اسرع وقت یا در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین کـرده  
مشهود، تمـام   میجرااین قانون نیز این اختیار را به آنان تفویض نموده که در  44ماده ) عالوه بر این در 35 ماده(

وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن مـتهم و   ادلّه عالئمحفظ آالت، ادوات، آثار،  ورمنظ بهاقدامات الزم 
قرائن و امارات قوي دال بر ارتکاب جرم مشهود توسـط مـتهم    که ی صورت دری آورده و حت عملتبانی وي را به 

و تفهـیم کتبـی    وجود داشته و نگهداري او را براي تکمیل تحقیقات ضـروري تشـخیص دهنـد، پـس از ابـالغ     
و نتـایج و مـدارك    1موضوع اتهام و ادله مربوطه بدون کسب دسـتور مقـام قضـایی مـتهم را بازداشـت نماینـد      

  به اطالع دادستان برسانند. بالفاصلهرا  آمده دست به
جهت کسـب تکلیـف و    »اطالع از وقوع جرم محض به، اند مکلفضابطان «غیرمشهود نیز  میجرادر 

که این اهمیت بـدان   شده گفتهدر این خصوص ، مراتب را به دادستان اعالن نمایند، ي الزمدستورهااخذ 
رغم داشـتن حـق نظـارت بـر      حد است که حتی حضور دادستان در [محل] انجام تحقیقات مقدماتی علی

  )74ماده ( !!»مانع توقف جریان تحقیقات مقدماتی گردد. تواند ینم«ن نحوه اعمال آ
کـه چگونـه    سـازد  یمـ ي است که در بادي امر این شـائبه را مطـرح   ا گونه بهنحوه نگارش این ماده 

ـ آ حق توقف آن را نداشته باشـد؟! ، دادستانی که تحقیقات به امر او و زیر نظر او شروع گردیده شود یم  ای
  ماده درصدد تعریف شأنیت جدیدي براي ضابطان در حین انجام تحقیقات مقدماتی است؟!

ضـابطان پـس از   : «دارد یمـ کـه اشـعار    54ماده  از جملهگر مواد این قانون با مختصر توجهی به دی
را تسلیم آنان نموده و دیگر حق مداخلـه را   شده انجامتحقیقات ، جرم درصحنهحضور دادستان یا بازپرس 

 سـؤال پاسـخ  ، ی به آنان ارجاع شـود یدیگر از سوي مقام قضا تیمأمورکه انجام دستور یا  مگر آن، ندارند
 شود یممعلوم ، است 74مکمل ماده  واقع درماده قبلی) که ( 73و از توجه به ماده  گردد یممشخص دوم 

زیـرا ممنوعیـت متوقـف سـاختن     ؛ که ماده در صدد بیان اصل استقالل بازپرس در برابر دادسـتان اسـت  
که بـازپرس پـس از وقـوع جـرم یـا بـا ارجـاع         شود یمتحقیقات در ماده مورد مناقشه مربوط به آنجایی 

  2گرفته است. به دستدادستان در محل حضور یافته و در جریان تحقیقات ابتکار عمل را 
بـه نحـو مسـتمر و بـدون التفـات بـه        هم آنالزم به ذکر است که رعایت این قاعده در تحقیقات مقدماتی 

نیز مورد تأکید واقع گردیده و عالوه بر ضابطان، بازپرس هم بـه رعایـت اصـل سـرعت و      94تعطیالت در ماده 
ي ادله وقوع جـرم داللـت و رهنمـون گردیـده اسـت؛      آور جمعجرم و تحصیل و  عالئمجلوگیري از امحاء آثار و 

طاقت فرساست، لیکن آنجا که نتیجه این اقدامات منتهـی بـه احقـاق    هرچند که اجراي این مهم کاري دشوار و 
اي بـه  یدل خوش، حالوت و شیرینی و دهد یمو درد، رنج، اضطراب و نگرانی وي را تسکین  شده دیده  حقوق بزه

  از لذات و نعمات نخواهد بود!!! کدام چیهکه قابل توصیف و معاوضه با  کند میانسان عطا 
                                                           

 فوري براي اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادسـتان مراتـب بـه استحضـار     صورت بهالزم به ذکر است در این مورد نیز باید   .1
 )46نظر قرار دهند. (ماده ساعت متهم را تحت 24د داشت که بیش از ضابطان حق نخواهن هرحال بهدادستان رسیده و 

 »، حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارد.شود یمدادستان در اموري که به بازپرس ارجاع «: 73ماده   .2
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 يریگ جهینت
و  گـردد  یمي کیفري محسوب ها یدگیرسارکان  نیتر یاصولو  نیتر مهمیکی از  دیده بزهی رمالیغحقوق 

لکن در اهمیت این اصول باید گفت کـه شـاکله و بنـاي یـک     ، اگرچه در بادي امر غیر مهم به نظر آیند
چه ، شود یمو عاري از خطا و اشتباه در رعایت و تضمین این حقوق گذاشته  طرفانه یبرسیدگی منصفانه 

پدیده مجرمانه بوده و اوست که با تمام وجود خود حادثـه   گر نظارهاولین شاهد و  عنوان به دیده بزه که این
و بهتـرین منـابع اطالعـاتی در     نیتـر  مهمیکی از  عنوان به دیده بزهمجرمانه را درك و لمس کرده است. 

عدالت کیفـري   انیمتصدات و دادرسی و در جهت انجام هرچه بهتر تحقیق تواند یممورد رخداد مجرمانه 
ي وي از تهدیـدات و خطـرات   ساز مصونبنابراین شنیدن شکایت وي و احترام به نامبرده و  کمک نماید.

بـراي او چـارچوب امنـی را فـراهم آورده و او را در احقـاق       که ایناز  نظر صرفی یاحتمالی رسیدگی قضا
ی و دقـت در حفـظ و   یو باعث جلوگیري از اشتباهات قضـا  دینما یمخویش مساعدت  رفته ازدستحقوق 

  .دینما یمجرم  حقوقي و ادله آور جمع
  

 منابع و مأخذ
شاکی خصوصی و حقوق او در مقـررات دادرسـی کیفـري ایـران،      منزله بهدیده  ابراهیمی، پیمان، بزه .1

 .1384، 53و  52شماره 
علـوم و تحقیقـات اسـتان مرکـزي، تقریـرات      ی جنایی، دانشگاه شناس جرمي، تقریرات درس ورد اهللا .2

 .1390کالسی، تنظیمی توسط رضا دانش نیا، 
از جرم و تحول آن در دعاوي کیفري، مجله دانشکده حقوق و علـوم   دهید انیز آشوري، محمد، نقش .3

 .1374، 34سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 
 .1390تر، شناسی حمایتی، تهران، دادگسدیده رایجیان اصلی، مهرداد، بزه .4
 .1390شناسی حمایتی، تهران، مجد، دیده دیدگان خاص در پرتو بزه زکوي، مهدي، بزه .5
 1388، مجد، تهرانزهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه دکتر حسین غالمی،  .6
 .1390، حقوق امروز، قمقربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر،  .7
، تهـران، گـنج دانـش،    قضاتاحمد، مقررات انتظامی قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار زاده،  کریم .8

1392. 
دیده در فرایند کیفري، پیام آموزش، سال هشتم،  ی قوانین حمایتی از بزهشناس بیآسکریمی، مهدي،  .9

 .1389 ماه يدو  آذر، 27شماره 
دیـدگان، تهـران،    ی به بـزه رسان ماتخدشناسی حمایتی؛ دیده یوسفی مراغه، مهدي، نگرشی نو به بزه .10

 .1391جاودانه جنگل، 
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  nn مهران عطایی کچویی n مینا سالمی 
  
  

  چکیده
صـالحیت دادگـاه کیفـري دو بـوده و     اتهام حمل و نگهداري مشروبات الکلی خارجی در 

  گردد.قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین می 22مجازات آن وفق ماده 
  مشروبات الکلی، صالحیت، دادگاه، رأي، قاچاق.  :کلیدي گانواژ

  
 مقدمه

ی و تعیین مجازات صحیح براي بزه ارتکـابی بـا توجـه بـه     یرعایت قواعد حاکم بر صالحیت محاکم جزا
؛ ترین اصول حاکم بر یک دادرسی است مهم ، از جملهاالجرا از لحاظ قواعد شکلی و ماهويمقررات الزم

با رعایت تمام قواعد و تشریفات آن در جهت عدالت و رعایت حقوق اشخاصی ، هدف از محاکمه چرا که
، م و مجـازات یترین مقدمات توجه به اصل قـانونی بـودن جـرا    است که در محاکمه دخالت دارند. از مهم

هاي آن است. موضوع این نوشتار نقد یکی از آراي دادگاه کیفري دو با  رعایت دقیق قانون با تمام ظرفیت
گـردد.  موضوع حمل و نگهداري مشروبات الکلی خارجی است که در دو فصل شکلی و ماهوي بیان مـی 

تعیـین  : ل مـاهوي شـامل  صالحیت دادگاه و ادله اثبات و مسـائ ، مسائل شکلی حاوي سه قسمت نگارش
 مجازات و تبدیل آن است.

  
 »متن دادنامه«

  ...: آقاي ا.ب فرزند ح با وکالت آقاي ع.ي فرزند ع به نشانی: متهم
  حمل مشروبات الکلی: اتهام

  »رأي دادگاه«
در خصوص اتهام آقاي ا.ب فرزند ح دایر بر حمل و نگهداري یک لیتر مشروبات الکلی خارجی بـا برنـد   «

Nichs    و ودکا و سیصد سی سی وودکا موضوع گزارش ضابطین دادگستري توجهاً به محتویـات پرونـده

                                                           
n کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارآموز وکالت. 
nn کارشناس حقوق، کارآموز وکالت. 
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باشد و گزارش مذکور و اقر ار ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم می
عزیـري و  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات متهم را به تحمل شش ماه حبس ت 702به ماده  مستنداً
ضربه شالق تعزیري و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصـد هـزار ریـال جـزاي نقـدي در حـق        20تحمل 

هاي جایگزین حبس  متهم شرایط اعمال مجازات که ایننماید لکن با عنایت به صندوق دولت محکوم می
عمل سـاماندهی  الرو دسـتو  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سـال   86و  64را دارند مستنداً به مواد 

زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندانیان مجازات حبس را به پرداخت هجده میلیون ریال جزاي نقـدي  
گردد. راي در حق صندوق دولت تبدیل ضمناً حکم به معدوم نمودن مشروبات مکشوفه صادر و اعالم می

در محـاکم محتـرم   صادره حضوري و ظرف مهلت بیسـت روز از تـاریخ ابـالغ قابـل تجدیـدنظرخواهی      
  »باشد. می تجدیدنظر استان اصفهان

  
  مسائل شکلی: فصل اول

  گفتار اول: نگارش
هاي شده و سپس به ایرادات و جنبه هاي مثبت آن دیده که ابتدا جنبه کند میدر نقد هر رأي انصاف حکم 

  : کنیملذا در این رأي ابتدا نکات مثبت نگارشی را بیان می، منفی پرداخته شود
االصـول نثـر    ي آن اسـت. آراي قضـایی علـی   خصوصیات مثبت این رأي متن روان و ساده جملهاز  .1

خواندن و ، سنگینی دارند. حداقل براي مردم کوچه و بازار که آشنایی چندانی با مفاهیم حقوقی ندارند
 لذا حق نیست که قاضی با استفاده از کلمات مشکل یا افـراط ؛ درك مفهوم آراي قضایی دشوار است

) دادرس محتـرم  24: 1387، صـالحی راد ( در به کار بردن لغـات عربـی بـر ایـن دشـواري بیفزایـد.      
کلمات فارسـی و سـاده سـعی بـر آن     ، با استفاده از نثري روان، صادرکننده رأي موضوع این نوشتار

  فهم سازد و این امر شایسته تقدیر است. قابل، ي عاديداشته که رأي را براي خواننده
براي بیان اقامتگاه وي ، اشتباه پس از ذکر نام طرف دعوي شود که به آراي قضایی دیده می بعضاً در .2

» بـه نشـانی  «جـاي عبـارت    ي بهرأي شاهد استفاده شود. در ایناستفاده می» ـ«یا » :«: از عالمت
 هستیم.

نوشـته   حداقل تا سه رقم با حروف، شایسته است که اعداد، کاري شدن رأي براي جلوگیري از دست .3
ا ، شده ي تجدیدنظر و میزان حبس تعزیري با حروف نوشته روزه شود. در رأي موصوف مهلت بیست ام

 گردید.هاي تعزیري به عدد ذکرشده است که بهتر بود آن نیز به حروف قید میتعداد شالق
ا ایرادات نگارشی رأي عبارت اند از ام : 

اي مهـم رأي دادگـاه کـه پـس از مشخصـات      هـ  کار است. یکی از قسمترأي موصوف فاقد گردش .1
ـ قـانون آ  387گردش کار است. مـاده  ، شود طرفین و نوع اتهام و قبل از منطوق رأي نوشته می ین ی

کار پرونده را نیز گردش، دادگاه را مکلف کرده است که در نگارش رأي، »ت«دادرسی کیفري در بند 
ي کشف جـرم تـا   روند رسیدگی پرونده از لحظهاي از گزارش خالصه، کارآن انشاء نماید. گردش در

  ختم رسیدگی است.
اتهام حمل و نگهداري ، صورت ناقص ذکرشده است. در متن رأي به، ي رأيموضوع اتهام در مقدمه .2

 حمل مشروبات الکلی ذکر گردیده است.، مشروبات الکلی خارجی و در مقدمه
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  حـال ، شـده  ل حتی با ذکر اقامتگاه معرفیطور کام وکیل وي به، بخش معرفی متهم، در ابتداي رأي .3
 اي به وکیل نشده است.که در متن رأي هیچ اشاره آن

. سپس مـدیر دفتـر   گیرد می  تایپ آراء توسط تایپیست انجام، امروزه به دلیل حجم باالي کار قضایی .4
 مـتن اصـلی را بـا رأي   ، ي صادرکننده موظف است براي جلـوگیري از بـروز اشـتباهات تـایپی    شعبه
ویژه در رعایت فاصله میان کلمات  شده تطبیق دهد. در این رأي شاهد ایرادات تایپی فراوانی به تایپ

عنوان  رأي در نهایت به امضاي قاضی صادرکننده به که اینیا حروف یک کلمه هستیم و با توجه به 
 نظارت کافی از جانب ایشان به عمل نیامده است.، رسدویراستار نهایی می

بلکـه صـدایی   ، نیسـت » یـا «وجه  هیچ به» و«و » ي«، »ا«صوت پس از مصوت ، ین آواییطبق قوان .5
کاررفتـه   بـه » ریدا«صورت  اشتباه به به» رئدا«) لذا لفظ 63: 1375، فرشید ورد؛ (نزدیک به همزه دارد

ـ دا«در فرهنگ معین به معناي آباد کـردن و  » دایر« که ایناست. ضمن  بـه معنـاي دورزننـده و    » رئ
 ذیل حرف د): 1385، معین( باشد.ه است که در این رأي معناي دوم مدنظر میگردند

 شد.نما یا نام تجاري استفاده میخارجی بوده و باید از معادل فارسی آن یعنی نام» برند«ي کلمه .6
قاضی محترم نام یکـی  ، شده در این پرونده هر دو از مشروبات الکلی خارجی هستند مشروبات کشف .7

هر دو نام تجاري باید ، صورت فارسی نگاشته است. اوالً صورت التین و نام دیگري را به به راها  آن از
ي التین همین نوشته نیز اشتباه است. هم نوشته، شد. ثانیاًبه شکل اصلی خود یعنی التین نوشته می

درسـتی ذکـر    جلسـات کالنتـري بـه    که در صورت NIGHTSي فارسی. عنوان تجاري و هم نوشته
نیز به زبـان فارسـی هـر بـار      VODKAشده است. نام بازرگانی  نوشته Nichsدیده در متن رأي گر
 ».ودکا و«بار  و یک» ودکا«بار  شده است یک اي نوشته گونه به

مبهم است؛ ...» سی ودکا  و ودکا و سیصد سی Nichs... یک لیتر مشروبات الکلی خارجی با برند «ي جمله .8
... حمـل و نگهـداري مشـروبات الکلـی     «شـد:  در ابتداي رأي بهتر بود نوشته مـی  بنابراین در معرفی اتهام

 »سی... به میزان سیصد سی VODKAبه میزان یک لیتر و  NIGHTSهاي تجاري خارجی با نام
 نشده است. عالمت درنگ و ... استفاده ، یک از عالئم نوشتاري از قبیل نقطه در رأي مذکور از هیچ .9

ا دادرس، است گرچه صحیحا» توجهاً«ي کلمه .10 آن را در مکان مناسب خود استفاده نکـرده اسـت.   ، ام
استفاده » با توجه به«آورند. در اینجا بهتر بود از عبارت ي رأي میرا در پایان مقدمه» توجهاً«اصوالً 

 ي رأي هنوز پایان نیافته است.مقدمه، بعد از آن ؛ چرا کهشدمی
مـذکر اسـت و طبـق    » رأي«است و باید همراه اسم مؤنث بیایـد.  صفت عربی مؤنث » صادره«لفظ  .11

لکن امروزه در بسیاري از موارد شاهد عدول از این ؛ ازآن نباید از وصف مؤنث استفاده شود قاعده پس
صالحی ( رواج یافته است.» دعواي مطروحه«و » حکم صادره«قاعده هستیم و اصطالحاتی همچون 

 )141 ص، 1387، راد
به معناي نمایانـدن و نمـایش دادن چیـزي اسـت. رأي دادگـاه چیـزي را نمـایش        » ایدنممی«فعل  .12

 باشد.از اشتباهات رایج آراء می کند میجاي  به، نمایدلذا استفاده از لفظ می؛ دهد نمی
علیه نام دارد، بنابراین به کند، وي محکوم که دادرس براي متهم مجازات تعیین می پس از آن .13

باشد. پس براي او اشتباه است؛ هرچند که محکومیت قطعی نمی  هم، ازآنکار بردن کلمه مت
که در متن رأي براي متهم مجازات  در این رأي شاهد بروز این اشتباه هستیم؛ لذا بعد از این
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علیـه   تعیین شد، در جمالت بعدي هر حکمی که نسبت به او ادامه داشته باشد، وي محکوم
 نام دارد.

 کـه  ایـن ضمن ، شدن کالم شده استباعث طوالنی» گرددصادر و اعالم می«عبارت در انتهاي رأي  .14
نـه  ، رأي دادگاه در این قسمت تأسیسی اسـت  ؛ چرا کهباشدي اعالم هم غلط و هم اضافی میکلمه

 شد.بنابراین لزومی نداشت براي زیبا کردن جمله از آن استفاده می، اعالمی
  

 گفتار دوم: صالحیت
 22مـاده   4در این پرونده حمل و نگهداري مشروبات الکلی خارجی اسـت. طبـق تبصـره    اتهام موصوف 

مشروبات الکلی از مصادیق کاالهاي ممنوع هستند. حـال  ، 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب
عنـوان   شود که جرم حمل و نگهداري مشـروبات الکلـی بـه   این سؤال مطرح می، با توجه به تبصره فوق

  ی؟یي ممنوع در صالحیت دادگاه انقالب است یا محاکم عمومی جزاکاال
و قانون مبارزه با قاچـاق کـاال و    1392ین دادرسی کیفري مصوب یدر حال حاضر با تصویب قانون آ

عمـومی  ( تغییراتی جزئی در صـالحیت دادگـاه انقـالب و کیفـري دو    ، 1394اصالحی  1392ارز مصوب 
  به بررسی آن خواهیم پرداخت.ی سابق) ایجاد شده است که یجزا

در ابتدا باید بگوییم که با توجه به نصوص قانونی، نـوع مشـروبات الکلـی یعنـی داخلـی و      
ها، هم در تعیین صالحیت دادگاه و هم در تعیین مجازات مؤثر است. مشروبات  خارجی بودن آن

ا در   شده در داخل کشور که از موضوع ایـن نوشـتار خـار    الکلی داخلی، یعنی ساخته ج اسـت، امـ
عنـوان کـاالي    شده و بـه  هاي کشور ساختهخصوص مشروبات الکلی خارجی که در خارج از مرز

ً به تـر بـوده و مقـررات قـانونی در     شود، موضوع کمی پیچیدهصورت قاچاق وارد می ممنوع قطعا
  مواردي متعارض است.

در هر حـال  ، کاالهاي ممنوع عنوان یکی از مصادیق طور که گفتیم مشروبات الکلی خارجی به همان
قائل به این باشـیم کـه اشـخاص مشـروبات      که اینمگر ، شودهاي کشور میي قاچاق وارد مرز واسطه به

صورت تقلّبی عرضـه کننـد    الکلی را در داخل با ترکیب نوع خارجی آن ساخته و با نام بازرگانی خارجی به
ا بند ، ی استکه در این مورد نیز موضوع مشروب الکلی خارجی منتف قـانون مبـارزه بـا     1مـاده   »الف«ام

هر فعل یا ترك فعلی است که موجب «کند:  میگونه تعریف  قاچاق را این، 1392قاچاق کاال و ارز مصوب 
، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سـایر قـوانین  

حتـی محـل    در مبادي ورودي یا هر نقطه از کشـور ، شده باشد زات تعیینقاچاق محسوب و براي آن مجا
  »عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ا بـا  طور که از تعریف فوق برمی همان آید قاچاق عبارت است از ورود و خروج غیرمجاز کاال و ارز، ام
کشور حتی محل عرضه آن در در مبادي ورودي یا هر نقطه از «... ي آخر آن، یعنی عبارت دقت در جمله

ممکن است این شبهه به ذهن القا گردد که حمل و نگهداري مشروبات قاچـاق   »بازار داخلی کشف شود.
ا با توجه به رأي وحدت رویه شماره نیز در حکم قاچاق می هیأت عمومی  21/9/1391مورخ  727باشد، ام

اچاق تنها در واردکردن و خارج نمودن غیرمجـاز  ها، قي قضایی موجود در دادگاهعالی کشور و رویه دیوان
  شده است. خالصه 



 

 

48 

صورت قاچاق وارد کشور  هرچند که مشروبات الکلی خارجی به، درنتیجه با عنایت به توضیحات فوق
ا لزوماً جرم حمل و نگهداري، شوندمی با جرم قاچاق مالزمه ندارد و این مسئله با توجه به موادي ها  آن ام

  در تعیین صالحیت دادگاه بسیار مؤثر است.، اشاره خواهیم نمودها  آن هکه در ذیل ب
قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز       44قانون آیین دادرسـی کیفـري و    303گذار در مواد  قانون  

 44عنوان یکی از مراجع خاص قضایی تعیین نمـوده اسـت. طبـق مـاده      صالحیت دادگاه انقالب را به
هیـأت عمـومی    4/9/1393مـورخ   736اق کاال و ارز و رأي وحدت رویـه شـماره   قانون مبارزه با قاچ

در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است.  عالی کشور، رسیدگی به جرم قاچاق کاالهاي ممنوع دیوان
که اوالً، جرم حمل و نگهداري مشروبات الکلی خارجی قاچاق محسوب نشده و  درنتیجه با توجه به این

که دادسـرا و دادگـاه    کننده را قاچاقچی دانست، ثانیاً، نظر به این توان حملاثباتی نیز نمیي بدون ادله
عنوان مرجع اختصاصی تنها صالحیت رسیدگی به موارد مصرح در قانون را دارند و اصل بر  انقالب به

صالحیت محاکم عمومی است، رسیدگی بـه جـرم حمـل و نگهـداري مشـروبات الکلـی خـارجی در        
  محاکم عمومی خواهد بود. صالحیت

  
  گفتار سوم: ادله اثبات

دانیم به یـک نکتـه   ابتدا بر خود الزم می، ي اثباتی مذکور در این رأيقبل از ورود به بحث و بررسی ادله
  کنیم. م مرتبط با مشروبات الکلی خارجی اشارهیدر مورد جرا

قانون مبـارزه بـا    22ماده  4طور که قبالً گفتیم مشروبات الکلی خارجی طبق تبصره  همان  
ً به شود. صورت قاچاق وارد کشور می قاچاق کاال و ارز از مصادیق کاالهاي ممنوع بوده که قطعا

درنتیجه زمانی کـه شخصـی بـه اتهـام حمـل و نگهـداري ایـن نـوع از مشـروبات در دادسـرا           
ً تحقیقات باید جامع بوده و نحوه موردتحقیق و بازجویی قرار می ي ورود این کاال به گیرد، الزاما

داخل کشور نیز روشن شود؛ اگرچه قدر متقین حمل و نگهداري است، نه قاچاق. قاضی محترم 
توجهاً به محتویات پرونده گزارش مذکور «اند: گونه عنوان کرده ي اثبات را ایندر متن رأي ادله

» باشـد. رز و مسلم میي تحقیقات مقدماتی، انتساب بزه به نامبرده محایشان در مرحله و اقرار
اوالً، دادرس باید در ذکر ادله اثبات جرم، ترتیب مقرر در قانون مجازات اسـالمی را رعایـت و   

عنوان برترین دلیل قبل از گـزارش ضـابطان دادگسـتري و محتویـات پرونـده ذکـر        اقرار را به
شـود،  دیـده مـی   که در غالب آراء محـاکم » محتویات پرونده«اي، کرد. ثانیاً، عبارت کلیشه می

ً چیست؟ قاضی مکلف است رأیـی مسـتند و    بسیار مبهم است. منظور از محتویات پرونده دقیقا
مستدل صادر کند. متن رأي نباید موجبات القاء شـک و شـبهه را فـراهم آورد. درنتیجـه بایـد      

ً قید می گردید. همچنین عبارت گزارش ضابطان دادگستري  محتویات مدنظر در پرونده صراحتا
عنوان سیداالدله انتساب بزه به او  شد. ثالثاً، از آنجا که اقرار متهم بهکه باید موضوع آن ذکر می

کند، باید دقیقاً تصریح شود که به چه چیزي اقرار کرده است، لذا با عنایت به موارد  را محرز می
استدالل دادگاه  اند که این امر صورت ناقص مورد اشاره قرار گرفته رسد ادله بهفوق به نظر می

  دهد.الشعاع قرار می را نیز تحت
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 مسائل ماهوي: فصل دوم
  گفتار اول: تعیین مجازات

باشد. هر رأي نیاز به یک اسـتدالل دارد کـه حـاوي    نقد مسائل ماهوي آن می، ترین بخش نقد رأي مهم
سپس در کبري  موضوع پرونده را تشریح کرده و، کبري و نتیجه است. در واقع در صغري قاضی، صغري

. در رأي کنـد  مـی گیـري  موضوع یا مصداق ذکرشده را بر قاعده و قانون منطبق سـاخته و نهایتـاً نتیجـه   
رسد قاضی در بخش حکمی یعنی تطبیق قاعده و قانون با مصداق دچار اشتباه شـده  موصوف به نظر می

مـاده   .1: رره قـانونی داریـم  که در رابطه با جرم حمل و نگهداري مشروبات الکلی دو مق است. توضیح آن
را  702قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که ماده  22ماده  .2، قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 702

، در حال بیان حکمی عام براي انواع مشروبات اسـت  702در ماده  گذار قانونتخصیص زده است. درواقع 
ا ماده  کند میقاچاق) را مطرح ( صرفاً بحث مشروبات الکلی خارجی 22ام.  

مشروبات الکلی خارجی را از شمول ماده ، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 22ماده  1بنابراین تبصره   
شده در داخـل کشـور کـرده     قانون مجازات اسالمی خارج و آن را محدود به مشروبات الکلی ساخته 702

اند کـه بـا    تعیین کرده 702را بر اساس ماده ي این رأي مجازات مرتکب است. قاضی محترم صادرکننده
شده است و   اشتباه انجام  تعیین مجازات در این رأي به، قانون در این زمینه صراحت دارد که اینتوجه به 

  گردید.قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین می 22باید بر اساس ماده 
قـانون   702اند کـه وفـق مـاده    ن جزاي نقدي نمودهاز طرفی در رأي مذکور قاضی محترم مبادرت به تعیی  

مجازات اسالمی بخش تعزیرات این جزاي نقدي باید پـنج برابـر ارزش عرفـی کـاال باشـد: اوالً، در رأي ارزش      
عرفی کاالي مکشوفه معین نشده است تا صحت جزاي نقدي معلوم شود، ثانیاً، مشـخص نیسـت ایـن جـزاي     

  لی معین و ارزش عرفی کاال را چه کسی تعیین کرده است.نقدي بر مبناي چه ارزیابی و اصو
  

  گفتار دوم: تبدیل مجازات
 81مربوط به اعمال مجازات جایگزین حبس اسـت. طبـق تبصـره مـاده     ، ي دیگر از مباحث ماهوينکته

طور صریح قیـد و بـه    دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به«قانون مجازات اسالمی 
که متهم از پرداخت جـزاي نقـدي امتنـاع کنـد یـا تـوان آن را         صورتی لذا در؛ ...»کند میمحکوم تفهیم 

  کرد.بایست این مهم را در متن رأي قید میشده اجرا شود و قاضی می ید حبس تعیینبا، نداشته باشد
  

  فهرست منابع
  .1395، 3 چ، انتشارات جنگل، ین دادرسی کیفريیآ، بهروز، جوانمرد .1
 .1395، 33 چ، انتشارات شهر دانش، ین دادرسی کیفريیآ، علی، خالقی .2
 .1394، یهیمطبوعات و انتشارات قوه قضامرکز ، قضایی ءنقد نگارش آرا، محمدرضا، خسروي .3
 .1387، انتشارات مجد، ین نگارش آراء قضایییآ، محمد، صالحی راد .4
 .1394اصالحی  1392ین دادرسی کیفري مصوب یقانون آ .5
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  .6
  .1394اصالحی  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  .7
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  n علی صابري
  
  
هـاي   ي مدرن است. هرچه تالش کنیم در منشور پادشاهان یا لوحه برابري نزد قانون دستاورد جامعه .1

هرچه در ، ایم. چه راهه رفتهبیشتر به بی، بگنجانیمهاي جامعه مدرن را  یافته، به جاي مانده از ایشان
اي است پیوسته که جدا کردن اجزاي آن ممکن نیست. اگر  بافته هم به، شده اي نو به کار گرفته جامعه

تفکیـک   از جملهبراي رسیدن بدان لوازمی را باید ، ها را در پیشگاه قانون هدف بدانیم برابري انسان
کننده از مقامی است که به شکایات مـردم بـه    جداسازي مقام تصویب، فکیکي این ت قوا. تعبیر ساده

داننـد کـه    گرایـان افراطـی نیـز مـی     . از سوي دیگر حتی اثباتکند میاستناد قانون مصوب رسیدگی 
خـانوادگی و اجتمـاعی رشـد و زنـدگی وي بـر تصـمیمات و       ، محیط تربیتـی ، دادرس ماشین نیست

ی جسته شـده  یها راه، ار است. پس براي پرهیز از این آفت احتمالیتفسیرش از قانون مصوب تأثیرگذ
کشور است  عالی دیوانتر به دست دادرسان  ینیهاي پا سازي رویه دادگاه یکسانها  از جمله آناست. 

کشـور   عـالی  دیوانرأي وحدت رویه ، ی ما به پیروي از نظام حقوق نوشتهیکه در نظام تقنینی و قضا
کـم   دسـت ، ت عمـومی دیـوان کـه اگـر نگـوییم منسـوخ      أکنار رأي ارشادي هیـ  شود. در خوانده می
آور است و در حکم قانون که از آغاز  ساز یا رأي وحدت رویه الزام اي یکسان شده است. دادنامه متروك

تاکنون چنـدین بـار در قـوانین مختلـف بـدان       1328واحده مربوطه از سال  مصوبه قانونی یعنی ماده
  اینجا نیست.ها  آن باً با جمالت و عباراتی یکسان که جاي نقلتقری، شده اشاره

صرفاً کاري تکنیکی و علمی محض  عالی دیوانها و شعب  سازي رویه دادگاه بینیم که یکسان پس می .2
ي دسـتاوردهاي مدرنیتـه اسـت. دادرسـان      واقـع زیرمجموعـه   رویکـردي فلسـفی دارد و بـه   ، نیست
ها در اجراي قانون پارلمان  ها و تنها اختیاردارند دگرسانی رویه دادگاهتن؛ نیستند گذار قانون عالی دیوان

نمایـد. پژوهشـی    ظاهر آسان در عمل دشوار می بندي به اما این بخش؛ را با دادنامه خود یکسان کنند
بایست تا با خوانش تاریخچـه آراء وحـدت رویـه دریافـت. آیـا دیـوان در حـق خـویش          عمیق را می

ها فراتر رفته و راه سومی را پیش  ي دادگاه ا انجام داده یا از میان دو راه برگزیدهسازي رویه ر یکسان
که دیـوان بـا گـزینش راه     ي است و خروج از اختیار. براي اثبات آنگذار قانوننهاده که این به معنی 

 با موضوعی بسیار مهم بـه تـاریخ   733رأي وحدت رویه شماره ، ي جدید کردهگذار قانونسوم عمالً 
                                                           

n وکیل دادگستري.  
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ي دیـدم   بلکـه زاویـه  ، شوم سنجش علمی دادنامه موردنظر نیسـت  گزیده و یادآور می را بر 15/7/93
دادگاه تجدیدنظر استان  11پیش نهادن این پرسش است که آیا دیوان با استوار کردن دادنامه شعبه 

اما مفهـوم رأي  ، ظاهر دادنامه را استوار کرده واقع دگرسانی را یکسان کرده یا به به، آذربایجان غربی
 راهی دیگر را پیش نهاده که فراتر از اختالف با دادگاه بوده است؟

 1شـوم  ي دکتر محسـن ایزانلـو رهنمـون مـی     براي نقد علمی تصمیم دیوان، خوانندگان را به خوانش مقاله .3
هـا را   کنند که شـرح پرونـده و اخـتالف دادگـاه     اند و فروتنانه بیان می ایشان متن رأي را به سنجش نشسته

دیدند، زاویـه دیدشـان بـه نگارنـده      دادگاه استان آذربایجان غربی را می 11اند. شاید اگر دادنامه شعبه  ندیده
را استوار کرده، اما در منطوق تصمیم خود مالکـی   11ظاهر دیوان دادنامه شعبه  شد؛ که گرچه به نزدیک می

ویـژه کـه    رحال نقدشان عالمانه است و تکنیکی، بهه گفته است. به را پیش نهاده که متفاوت از دادنامه پیش
اند. از سوي دیگر یادمان هست کـه   آیین دادرسی مدنی پرداخته 522هوشمندانه به سنجش تصمیم با ماده 

صحیح، فرد پیرو یکـی   در اصول فقه موضوعی داشتیم که بر پایه آن در اطالق الفاظ بر امور صحیح و غیر
شـود   پندارد الفاظ براي نمونه بیع تنها بر عقد صحیح اطالق مـی  ست که میگروه است، یا صحیحی ا از دو

دانـد. بـراي نمونـه در بیـع      یا اعمی است که بیشتر بر پایه عرف، لفظ را دربرگیرنده عقد باطل و صحیح می
یم انـد و در تصـم   عالی پیرو گروه نخست بوده برد. دادرسان دیوان باطل نیز از ثمن و مشتري و غیره نام می

 اند که در بیع باطل الفاظی مانند خریدار و بهاء راه ندارد. خویش نوشته
کـه   اجازه دهید در این نوشته پیرو گروه دوم باشم و الفاظ را دربرگیرنده عقد صحیح و باطل بدانم. در حالی  .4

ن دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربـی بـا ارجـاع موضـوع بـه کارشناسـی بـراي جبـرا         11رأي شعبه 
کنـد، دادرسـان دیـوان     داند و دیوان نیـز ایـن دادنامـه را اسـتوار مـی      خسارت، بهاي روز مبیع را مالك می

آیین دادرسی مدنی نزدیک اسـت و بـا تغییـر فـاحش بهـاء،       522دهند که بیشتر به ماده  اي نظر می گونه به
گیـرد   کزي مالك قرار میرود که شاخص بانک مر لزوم جبران خسارت را بیان کرده، در عمل به راهی می

استان آذربایجان غربی ثمن، وجه نقد اسـت. سـاده    11و نه بهاي روز مبیع. توجه کنیم که در پرونده شعبه 
تـا   390دادگاه تجدیدنظر استان یادشده تغییر قیمت را مشـمول غرامـت مـواد     3که شعبه  بگوییم در حالی 

تنها غرامت را شامل تغییـر بهـاء و ارزش     ستان یادشده، نهدادگاه ا 11دانند، اما شعبه  قانون مدنی نمی 392
بایست در  عالی که می گیرد. دیوان داند، بلکه براي برآورد زیان، بهاي روز را مالك می شده می ملک فروخته

و هایی مانند تغییر فـاحش   کند، اما عمالً با واژه ظاهر دومین راه را استوار می این اختالف یکی را برگزیند، به
کـردن  گـذاري و نـه یکسـان    کند و این یعنی قانون با شاخص بانک مرکزي همراهی می 522غیره با ماده 

سـاز باشـد، خـود منشـأ      کننـده اخـتالف و یکسـان    رویه دادگاه. جالب است بدانیم این رأي که قرار بود حل
آید که هـر   ه به عمل میکه در مدتی کوتاه سه پرسش از اداره حقوقی قوه قضایی شود، چنان نظر می اختالف

کنم که بـا موضـوع پـژوهش ایـن      . توجه خوانندگان را به پرسش و پاسخ سوم جلب میما سه نظر را آورده
شناسی جدي دارد که چـرا و چگونـه تصـمیم دیـوان بـه جـاي        نوشته همگام است. این خود نیاز به آسیب

تر بر نقش دیوان است که بـه جـاي حـل    سازي منشأ اختالف است، اما تمرکز ما در این نوشته بیش یکسان
 ماند. گذاري می حل جدیدي پیش نهاده که بیشتر به قانون ها راه دگرسانی

                                                           
، دکتـر محسـن ایزانلـو   ، کشـور در بـاب ضـمان درك مبیـع     عالی دیوانعمومی  هیأت ي رأي وحدت رویه درباره: بنگرید به  .1

  .93یز و زمستان یپا، شماره چهارم و پنجم، سال دوم، فصلنامه استیناف
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  93ـ76ـ2126شماره پرونده ، 403 .1
ــواد     :سؤال ــاد م ــه مف ــت ب ــا عنای ــدنی و 391و  390 و 365ب ــانون م ــماره   رأي ق ــه ش ــدت روی وح

کـه در   عالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و ایـن  عمومی دیوان یأته 15/7/1393ـ723
صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آن است، اوالً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمـن  

 مرکـزي  بانـک  در فرض رأي وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبناي نرخ تورم اعالمی از سوي
مبیع) ( مورد معامله التفاوت ثمن هم بر اساس مابه آن، کارشناس گیرد یا مطابق نظریه صورت می

  از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتري؟
  

 406/94/7ـ19/2/1394نظریه شماره 
  نظریه مشورتی
عالی کشور، ناظر به ثمن معامله  دیوان 15/7/1393مورخ  733وحدت رویه شماره  رأي که با توجه به این

بایـد بـا    ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج مـی ، است که حسب سوابق مربوط
 .محاسبه گردد مرکزي بانک در امور مدنی بر مبناي شاخص ین دادرسییآ قانون 522به ماده  توجه

 
  94ـ76ـ272شماره پرونده ، 412 .2

عمـومی   هیـأت  15/7/1393مـورخ   733وحـدت رویـه شـماره     رأي اسـاس  بـر کـه   نظر به این سؤال: 
غرامات در  عنوان کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطالق عالی دیوان
وجه نقـد باشـد،   ، ثمن که در صورتی است،  غرامت قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت 391ماده 

 غرامت چگونه است؟ نحوه محاسبه
 

  588/94/7ـ5/3/1394نظریه شماره 
 نظریه مشورتی

کشور، ناظر به ثمن معامله  عالی دیوان 15/7/1393مورخ  733وحدت رویه شماره  رأي که اینبا توجه به 
بایـد بـا    است که حسب سوابق مربوط، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج مـی 

 .محاسبه گردد مرکزي بانک در امور مدنی بر مبناي شاخص ین دادرسییآ قانون 522به ماده توجه 
 
  9510118716400525شماره نامه:  .3

  19/5/1395تاریخ تنظیم: 
  یهیمدیرکل اداره حقوقی قوه قضا

 
  ٌعلیکم سالم

وحدت رویـه شـماره    رأيی کشور در رابطه با یمراجع قضا هاي برداشتبا توجه به اختالف  احتراماً
عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع  عمومی دیوان هیأت 15/7/1393مورخ  733
در ، موصـوف  رأيعالی کشور در ذیـل   عمومی دیوان هیأتکه  قانون مدنی و نظر به این 391ماده 
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دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده صادره از شعبه یاز رأيمقام اعالم قانونی بودن 
مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تعیـین بهـاي روز طبـق نظـر         رأياست و 

، لیکن است، بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبناي بهاي روز باشد میکارشناس 
ارزش ، ویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامـت وحدت ر رأيی با توجه به متن یبعضی از مراجع قضا

و این امر  نمایند میثمن را بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران محاسبه 
و نهایتـاً نارضـایتی از    رجـوع  اربـاب ی و بالتکلیفی مراجع بدوي و یت در آراء مراجع قضاتباعث تش

مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامـت بـا    ی شده است، لذا مستدعی است نظر آنیدستگاه قضا
عالی کشور به این  عمومی دیوان هیأت 15/7/93مورخ  733وحدت رویه شماره  رأيتوجه به نتیجه 

 ی قرار گیرد.یقضا مورد استفادهشااهللا دادگاه اعالم گردد تا ان
  

  علی رشیدي
  استان کردستان تجدیدنظررئیس شعبه دوم دادگاه 

  
  ح 95ـ76ـ982شماره پرونده: 

  1357/95/7شماره: 
  8/6/95تاریخ: 

  جناب آقاي علی رشیدي
  رئیس محترم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

  با سالم و دعاي خیر؛ 
نظریه مشورتی این اداره کل به شـرح   19/5/95مورخ  951011876400525بازگشت به استعالم شماره  

  : گردد میزیر اعالم 
کشور، ناظر بـه ثمـن معاملـه     عالی دیوان 15/7/93مورخ  733أي وحدت رویه شماره ر که اینبا توجه به 

است که حسب سوابق مربوط، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجـه  
بـر مبنـاي    1379عمومی و انقالب در امور مـدنی مصـوب    هاي دادگاهین دادرسی یقانون آ 522به ماده 
  بانک مرکزي محاسبه گردد.شاخص 

  دکتر احمد رفیعی
  یهیمعاون اداره کل حقوقی قوه قضا

 
کـه دکتـر    صد البته که این موضوع از دید تیزبین حقوقدانان در نظر و عمل پنهـان نمانـده اسـت، چنـان    

بـه دعـوت گـروه وکـالي      94برادران در سخنرانی خویش در کانون وکالي دادگستري مرکـز زمسـتان   
ظـاهر شـاخص بانـک     کنند؛ گرچه تصمیم دیوان بـه  مستدالً اعالم می» ضمان درك«موضوع پیشرو، با 

للغیرمرکزي را مالك جبران خسارت در فرض مستحق درآمدن مبیع دانسته، اما ازآنجاکه دادنامـه شـعبه    ٌ
انسـته،  استان آذربایجان غربی را استوار کرده و این دادنامه بهاي روز مبیع را مـالك بـرآورد زیـان د    11

گونه دادخواست داده و مطالبه زیـان کننـد. در عمـل نیـز     بایست بدین همین معیار معتبر است و وکال می
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صراحت شـاخص بانـک مرکـزي را مـالك      به 733هایی که با تکیه بر واژگان رأي  گرچه هستند دادنامه
دیدنظر استان کردستان پس از دادگاه تج 2ي دیگر اندیشه نیز وجود دارد. رئیس شعبه  اند، اما گونه دانسته

گیـرد و پاسـخ را منطبـق بـا      ي خویش از اداره حقوقی قوه قضـاییه کمـک مـی    که براي تقویت آموزه آن
 18/11/1393مـورخ   9309978716400978دانـد، نومیـد نشـده، در دادنامـه شـماره       ي خود نمـی  آموزه

عـالی   عمـومی دیـوان   هیأت 15/7/1393مورخ  733وحدت رویه شماره  رأي: مطابق سادساً«نویسد:  می
با توجه به اطالق عنـوان غرامـات در   ، است یافته کاهشکشور چون ثمن در اختیار بایع بوده و ارزش آن 

در  یادشدهوحدت رویه  رأيکه  ملزم به جبران آن است و با توجه به این قانوناًقانون مدنی بایع  391ماده 
و  استبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده صادره از شع رأيمقام اعالم قانونی بودن 

، مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبناي تعیین بهاي روز طبق نظر کارشناس بوده است رأي
. لذا اعتراض به نحـوه محاسـبه   استروز بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبناي بهاي

 »است. پذیرش غیرقابل شده تعیینغرامات 
استان آذربایجان غربی  11صراحت این دادرسان با تکیه بر استوار شدن دادنامه شعبه  بینیم که به می

کننـد، نـه    سوي بهاي روز مبیع گرایش پیـدا مـی   در تصمیم دیوان، مالك آن پرونده را معیار دانسته و به
توانـد از موضـوع    ت که دیوان نباید و نمـی اساس شاخص بانک مرکزي و این بدان معناس تغییر قیمت بر
اي تصمیم بگیرد که راه  گونه ها در رأي وحدت رویه بیرون رفته و مستقیم یا غیرمستقیم به اختالف دادگاه

گذار. (مـتن سـخنرانی دکتـر     هاست و نه قانون ساز رویه سومی پدید آید و پیش نهاده شود. دیوان یکسان
  پذیر است.) یط مجازي دسترسگفته در مح برادران به شرح پیش
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  n دکتر غالمرضا طیرانیان
  
  

صورت و شکل نگارش به این منظور بحـث شـد    در بخش نخست این مقاله درباره نحوه نگارش ادبی و
، متعـارف  خواننده را به خود جلب کند. توضیح دادیم که اگر دادخواست یا لـوایح بـیش از حـد   ، نوشتهکه 

قاضـی  ، اگر مخاطب خصوصاًگرداند. نوشته روي بر می ملول و از، خواننده به علت خستگی، مفصل شود
او زیـرا  ، اسـت  حـد یـک هنرمنـد    در، خود مشغول دارده ب اي که قاضی رانویسندهحاکم بر دعوي باشد. 

  د.نمای می خواننده را با عقیده خود همراه
در این بخش از مقاله سعی بر این است که راجع به عناوین انتخـابی مربـوط بـه محتـواي حقـوقی        

ممکن است دادخواست و الیحه از نظـر ادبـی   ، اگر از آنان غفلت شود کهدادخواست و لوایح گفتگوکنیم 
ارزش و چه بسـا بـه زیـان موکـل و سـبب       تهی و فاقدمیانحقوقی) ( علمیولی از محتوي ، جذاب باشد

  د.وتضییع حق او ش
خواهان دعوي کیسـت و چـه   : تشخیص خواهان و خوانده دعوي است، ترین موضوع این بخش مهم  

د. خواهان نباشهاي اصلی دعوي میارکان و پایه و خوانده از خواهان ؟تواند خوانده دعوي باشدکسی می
ـ قـانون آ  84 مـاده  10بند ( نفع) است.ذي( کسی و شخصیتی است که در دعويدر دعوي  ین دادرسـی  ی

آیـین   84مـاده   4بنـد  ( .مطروح متوجه اوست يمدنی) و خوانده دعوي کسی یا شخصیتی است که ادعا
ي تشخیص خواهان و خوانده دعوي را آسان کرده 84دادرسی مدنی) این دو بند از ماده  ولـی بـاز   ، تا حد

  نفع کیست و توجه دعوي یعنی چه؟ ل باقی است که ذيؤاس این
اي از دادگاه صالح ارجـاع  تشکیل و به شعبه قضاییپرونده ، وکیل دادگستريبه هرگاه قبل از رجوع   

، قـانون فـوق   84بـا بهـره از مـاده    ، نشده باشند تعیینطور صحیح ه ولی اصحاب دعوي ب، باشد گردیده
پاسـخ در   ضـمن  البته این ایرادات و اعتراضـات بایـد   .ایراد و اعتراض نمودتوان به نحوه اقامه دعوي  می

ماهیت دعوي و تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم و مطرح گردد و دادگاه نیز موظف است قبل از ورود به 
  نظر نماید.هاي طرفین دعوي صریحاً اظهاردادرسی راجع به ایرادها و اعتراض

تـوجهی  دعوي ، شده انتخابخوانده دعوي  به عنوانشده باشد و کسی که اگر در تعیین خوانده خطا   
یه دوباره هزینه دادرسـی خواهـد بـود. بـراي     دتأ، آن به زیان خواهان است که حداقلِ، به او نداشته باشد

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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 رابطه حقوقی بین خواهان و خوانده است که این رابطه ،میزان، تشخیص صحیح اصحاب دعاوي
  دعاوي است.ن ارکا ترین مهماز 

مالی) است یـا ناشـی از حکـم    ( موجب مسئولیت حقوقی از جملهالزامات و تعهدات بین اشخاص که   
عمل طرفین مقرر نموده یا ناشی از قراردادي است قانون است یعنی اثري است که قانون بر عمل یا ترك

سارات ناشی از اتـالف مـال   مانند خ، اول نوع. گردد میکه به اراده طرفین بین اشخاص پذیرفته و امضاء 
 ذلـک  مـع . هـا  آنبـین   قـرارداد مذکور در  يمثل تعهدات و مسئولیت کارگر و کارفرما، دیگري و نوع دوم

  تعیین خواهان و خوانده دعاوي همواره آسان نیست.
متعهـد بـه احـداث     نفـر  دوطـرف اول قـرارداد و    عنوان به ، ملک مالک مابین فیدر قرارداد الحاقی   

 هرگـاه ، هـا  آن مـابین  فـی از اختالف  نظر قطع، فوقطرف دوم قرارداد  عنوان به ، ورزبدر ملک م ساختمان
مالـک   داند نمی متضرر، فرو ریزدضمن ساخت بنا به ملک مجاور خسارت وارد شود و بخشی از سقف آن 

کـه عمـالً    قراردادطرف دوم  نفرِ دورا خوانده دعواي خود تعیین کند یا  )طرف اول قرارداد الحاقی( ملک
از وکـالي   یکـی ) اقامه و تعقیب دعوي حقوقی خود را به همسایه( متضرر ناگزیر. اند پذیرفتهاحداث بنا را 

خواسته مطالبه خسارت به طرفیـت  ه اقامه دعوي ب را خودصالح موکل ، مزبور و وکیلدادگستري محول 
، یک به استداللی ن قرارداد الحاقی) هرطرفی( . وکالي خواندگاندهد میمالک و سازندگان بنا تشخیص 

نفع موکل  به رادادرسی مدنی رد دعوي آیین  قانون 84طبق ماده  و دانند نمیرا متوجه موکل خود  دعوي
  .نمایند می درخواستدادگاه  از خود
کـه   پرسد میتوسط مدیر دفتر دادگاه دعوت و مدیر دفتر نیز ، رفع نقص منظور به خواهان دعوي نیز   

 سـهم هـر  تعیـین  وکیل خواهان ، یدینما میپرداخت چه مبلغ از خواسته را مطالبه  خواندگان ازیک  هراز 
به مراتبی که کالً  توجه باقاضی  .کند مییک از خواندگان را به عهده کارشناس رسمی دادگستري محول 

 صـالح  بـه یـت خوانـدگان   . با این وصف آیا اقامه دعوي به طرفنماید میرد دعوي را صادر  قرار، گذشت
  موکل بوده است؟

در مقـاطع   بسـا  چـه  ي اسـت و خطـا در آن   دعـو ارکـان   ترین مهمتعیین خواسته دعوي نیز یکی از   
حقـی  ت دعوي بـه بـی  یدادرسی ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوي گردد یا خواهان حتی در ماه

نواقص سـاختمان قـرار دهـد و از حـق فسـخ       خواسته دعوي را جبران تواند میمحکوم شود. آیا خواهان 
  ؟نماید نظر صرفدر قرارداد الحاقی و اصلی  شده بینی پیش
اصـول   از نظـر (طرف دوم قرارداد الحـاقی)   بنادر این صورت این مسئله قضایی مطرح است که سازندگان   

تعیین شود که متخلف از تخلف خـود   اي گونه بهو خواسته دعوي  برداري بهرهاز نقض عهد به سود خود ، حقوقی
خطرآفـرین  بنـا و   که تخلف سازندگان اً(طرف اول) خصوص مالکبنابراین تعیین خواسته دعوي توسط  .سود برد
نوع بنا به تصدیق مهندس ناظر ساختمان و کارشناس رسمی دادگسـتري مرحلـه تـأمین دلیـل، مـدلّل و       بودنِ

و تحقق فسخ مستلزم اعالم اراده  شود نمیفسخ  خود خودي مابین، به فی اما قرارداد اصلی و الحاقی ومسلّم است 
 واعـالم اراده  ، و وسیله قـانونی بـراي ایـن امـر     شده بینی پیشحق فسخ قرارداد براي او که از جانب کسی است 

ظهارنامه . البته ثبت اقرار داردتوسط دادگستري براي سازندگان بناست که ملک در حوزه آن  اي اظهارنامهارسال 
که اظهارنامه در این مورد به مخاطب ابالغ گـردد، زیـرا    اعم از این، فسخ کافی استبر در دفاتر براي اثبات اراده 

  حقوقی ایقاع است و نیازي به اطالع و موافقت طرف مقابل ندارد. از نظراعالم فسخ 
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انـدیش اسـت.   مثبت قاضی وجودمستلزم ، احقاق حقوق اصحاب دعاوي طورکلی به  و همه این امور  
 کـه دارد  عمیقـاً بـاور   قضـایی  مقـدس  وظیفـه   انجـام است که به  قضاییشخصیتی ، اندیشقاضی مثبت

تسـریع معقـول در دادرسـی و رفـع مشـکل      و براي گشـایش امـور    قضاییدستورات اداري و تصمیمات 
زمـانی کـه    مگر؛ ستمراجعین به دادگستري است. قاضی با این اوصاف هرگز به پاسخ منفی دلخوش نی

  وجود نداشته باشد. قانونی دیگرراه ، آن در تأخیرو دعوي  رد زج
 هـاي  دادگـاه  از جمله الیهدادگاه مرجوع که آنطرف اول قرارداد الحاقی) به امید ( خواهان این دعوي  

اعالم تحقق فسخ قراردادهـا)  (، در دادخواست خود پس از بیان و تشریح خواسته اصلی، اندیش باشد مثبت
، آثار و تبعات تحقق فسخ قرارداد از دادگاه درخواست نماید عنوان  بهدیگري  هاي خواستهسعی کرده است 

را تصـدیق   بنـا  تخلفات سـازندگان ، هرگاه مهندس ناظر ساختمان اند پذیرفتهطرفین قرارداد  که  در حالی
  .آید می وجود بهرارداد) طرف اول ق( مالکحق فسخ قرارداد براي ، نماید
قم« اصطالح  بهرسیدگی آیین  مربوط به مباحث درتاکنون    الطرفینیضمصدق مر« اًخصوص، »صد« 

 متبـادر مفهـوم داور بـه ذهـن    ، است »الطرفین مرضی«سخن از  جا هر و ایم ندیدهشاره و بحث مفصلی ا
 ابخـ نتا و تصریح شود آندر بحث اختیارات وکالي دادگستري از موکل است که باید به  و تنها شود می

بنابراین ؛ شود نمیتصریح محسوب عدم صورت در، اختیارات عام وکیل ءبراي موکل است و جز »مصدق«
ول نمایندمعین را به تصدیق شخصی  »موضوع دعوي«اگر طرفین قراردادي بخواهند تشخیص  این، مح 

است و نظر او در مورد ارتکاب تخلف نسبت به موضـوع دعـوي    »الطرفین مرضیمصدق «مان شخص ه
  دادرسی مدنی)آیین  قانون 35ماده ( باشد.قابل اعتراض میقطعی و غیر

، الطـرفین  مرضـی آن اسـت کـه مصـدق     »الطرفین مرضیمصدق «و  »الطرفین مرضیداور «تفاوت   
نوعاً مردم ، قراردادهامداخله ندارد. در  رأيدر تشخیص حکم دعوي و صدور  الطرفین مرضیبرخالف داور 

 واختالفات  حل در که  صورتی در، کنند میو اختیارات او استفاده  الطرفین مرضیکمتر از اصطالح مصدق 
  دارد. اي سازندهدعاوي نقش  وفصل حل

 سـؤال ایـن  ، اي اهمیت استتوسط خواهان یا وکیل او دار دعوي مدیریتکه از حیث  يبحث دیگر  
آیا به صالح موکل است به دلیل دیگري نیز ، وجود یک دلیل کافی باشد، است که اگر براي اثبات دعوي

قطعاً پاسخ  ؟حداقل موجب اطاله دادرسی به زیان موکل گردد آناستناد شود که ممکن است رسیدگی به 
ل آن و تجربـه مشـاور حقـوقی    یوي و دالبه نوع دع توجه با، خصوصه ولی در این دعوي ب، استمنفی 

اگر از طریق شوراي حـل اخـتالف نیـز کارشناسـی رسـمی بـراي       ، خواهان که از هر حیث مطمئن است
 کنـد  میقطعاً نظر مهندس ناظر ساختمان را تأیید خواهد نمود. به خواهان توصیه ، ب شودنتخانظر ااعالم

  اختالف محل ملک خود براي تأمین دلیل رجوع کند. حلبه شوراي 
ضـمن  ، در مدیریت دعوي که نقش اصلی وکیل خواهان اسـت : الیحه براي نخستین جلسه دادرسی  
ولی توضیح و تشریح آن موکـول  ، دادخواست باید حاوي تمامی ارکان دعوي به دادگاه تقدیم شود که این

 اختصـار  در دقت .مستندات دعوي در جلسه اول باشد ئه اصولِهمراه اراباید است که  اي الیحهبه تنظیم 
صل، دادخواست مفاد در  ایـن  بودن محتوي حقوقی الیحه مزبور که ضـرورت دارد وکیـل خواهـان در    مفّ

در گردد. معتقـد  به توانایی حقوقی وکیل )خود باطن درولو ( قاضی دادگاه تارا ارائه نماید  خود بخش هنر
از احتـرام   نفسـه المقـامی کـه فـی   ؛ اسـت  قضاییمقام ، وکیلمخاطب ، بودمتوجه  همواره باید حال  عین
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زیـرا شـأن و شـرف    ، و رفتـار روي آورد  نوشـتار ، هرگز وکیل نباید به تملّق در گفتار ولی، استبرخوردار 
  ن را مخدوش سازد.أو هیچ وکیلی حق ندارد این ش بودهجامعه وکالت  کل  بهوکالت متعلق 

بـروز اخـتالف    در صـورت ، است شده چاپی ذکر صورت  بهالحاقی  قرارداد در، دعوي این در مانع داوري:
بـراي رسـیدگی و صـدور رأي تعیـین      الطـرفین  مرضـی  بـه داور قرارداد  کننده تنظیم، امالك مشاورآقاي 

اطالعات وسیع فنی و  نیازمندرأي درباره آن  صدور ودعوي بسیار مهم و رسیدگی  که  در حالی. گردد می
ولی مشـاور خواهـان   ، امالك فاقد این اطالعات است داراطالعات دقیق حقوقی است که طبعاً یک بنگاه

مشـکل را حـل   ، تن معنـاي آن نسچاپی بودن عبارت یا ندا .راهی براي گریز از این شرط نیست گوید می
خطرات  تقاضاي رسیدگی، الطرفین مرضیضمن شرحی به داور ، خواهان، مشاوربنا به توصیه  لذا، کند مین

دادرسـی  آیـین   قانون 463ماده  اساس بر پاسخ درو داور  کند میگوشزد را  یجانی و مالی چنین ساختمان
  .دارد میمالک) اعالم ( به خواهان کتباً رامراتب و  خودداريمدنی از داوري 

 قضـایی هدایت مشاور حقوقی خود در رفع مانع داوري براي تقدیم دادخواست به مقام  خواهان که با  
مقابـل در   هـاي  طـرف  بـا که توافـق   کند میخطاب به دادگاه اضافه ، به استناد ماده فوق، شود می موفق

اسـت از   اي نشـانه خود ، منتفی است و تقدیم دادخواست صد در داور یا داوران دیگر صد تعیین وانتخاب 
-امکان توافق مجدد با خواندگان در مورد داور یا داوران دیگر. بدیهی است اگر قاضی دادگـاه مثبـت  عدم

  تصمیمی اتخاذ نخواهد نمود که بیهوده سبب اطاله دادرسی شود.، دشاندیش با
در کـه   طـور  همـان در الیحه تقدیمی در جلسه اول دادرسی سعی شده نظر مهندس ناظر ساختمان   

از طرفین حق ندارنـد از پـذیرفتن    یک هیچ زیرا، گرددالخطاب محسوب فصل، قی حاکی استقرارداد الحا
در مرحلـه تـأمین   ، خصوصاً که مفاد آن در نظر کارشناس رسمی دادگسـتري ، نتیجه آن خودداري نمایند

، طرفین مابین فی الحاقی و یکلیه امور براي فسخ قرارداد اصل تحقق ازدلیل نیز تأیید گردیده است. پس 
، قبل از تقدیم دادخواست اراده خود را که ایقاع است، یعنی خواهان مالک ملک، اول طرفضروري است 

  الحاقی اعالم دارد. و قرارداد اصلیبر فسخ مبنی 
طـوالنی   تشـریفات قبل از اقامه دعوي و ، اختالف تمایل دارند گاهی طرفینِ نقش اظهارنامه در دعاوي:

 کـه  ایـن براي  گذار قانوننمایند.  وفصل حلاختالف بین خود را از طریق دیگري دادرسی از طریق گفتگو 
نام ه اصطالحی ب، ثابت نمود قضاییرسمیت داشته و در صورت لزوم بتوان آن را نزد مقام  ي مزبورگفتگو

 را خوددر موقع دریافت به آن پاسخ دهد و پاسخ  تواند میو مخاطب نیز  تأسیس نموده است »اظهارنامه«
اظهارنامه را با رؤیت یا فقط  کند ارقرا  آن رؤیتبنویسد یا فقط به ، در محلی که در اظهارنامه معین است

مگر در ؛ اجباري و ضروري نیستاظهارنامه تأیید نماید. نوعاً براي اقامه دعاوي ارسال  اثرانگشت یاامضاء 
مثالً شخصی ، تغییري حاصل شود طرفین همواردي خاص که با ارسال اظهارنامه در ماهیت حقوقی رابط

از مـال را   بـرداري  بهرهرا به شخصی سپرده یا اجازه  غیرمنقولیمال منقول یا مال ، با رضایت و اذن خود
 .کند میتقاضاي مالک امتناع  با وجوداز تحویل مال ، شده سپرده داده است و حال شخصی که مال به او 

صرف این اعـالم   رسماً به او اعالم نماید.، ذنعدول خود را از اانصراف و  باید ناگزیر، مورد اینمالک در 
ماهیت حقوقی  از نظر رامخاطب  أذون و مجازِتصرف م، که باید از طریق تنظیم و ارسال اظهارنامه باشد

از آن و  دهـد  میعدوانی تغییر ماهیت به ید غاصبانه و تصرف متصرف را ه ید مأذون را بدهد و  میتغییر 
  د.نموغاصب یا متصرف عدوانی با او رفتار خواهند  مانند  بهون ندادگاه و قا پس 
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ادامـه عملیـات سـاختمانی را    ، مالک ملک که به لحاظ تخلفات عدیده سازندگان بنـا ، این توضیح با  
و  روزه دهدادرسـی مـدنی بـا مهلتـی     آیـین   قانون 171طی اظهارنامه ارسالی طبق ماده ، داند می آور زیان
استرداد اصل ، اظهارنامه همینو ضمن گردد  میعدوانی محسوب بنا ادامه تصرف سازندگان ، اي آنانقض

، سند مالکیت را که براي امور اداري و صدور پروانه ساخت بنا به امانت در اختیار سـازندگان قـرارداد بـود   
 این درکه سازندگان  کند میاز آنان مطالبه  »وکالت اداري و کاري«رسمی اصطالحاً  نامه وکالتهمراه با 

آثـار و   عنـوان   بـه ، مالک در دادخواست حقوقی خـود  کنند و میخودداري  نیز مورد از استرداد سند مزبور
به امیـد  ، دهد میجزء خواسته خود قرار  »احراز تحقق فسخ قرارداد اصلی و الحاقی«تبعات خواسته اصلی 

  و تسریع در امور مراجعین باشد. مثبت اندیش بودن قاضی دادگاه که بناي او بر تسهیل
قرارگرفتـه کـه معاملـه صـحیح     مـورد بحـث   فقها و علماي حقوقی  از نظردر فقه و حقوق  اي قاعده  

 بـه  رابایع باید مبیع ، صحیح مثالً در عقد بیعِکند،  میحقوق و تکالیفی) براي طرفین ایجاد ( ییها تضمین
 دلیلـی  هـر ولی اگر عقد بیع به ، امله را به بایع بپردازدتصرف مشتري بدهد و مشتري نیز متقابالً ثمن مع

یعنی مشتري باید مبیع را که ، آید می وجود بهمعکوس  صورت  بهباز این تکلیف متقابل ، فاسد و باطل بود
 لسـان  پس بدهد. این قاعده درباز قبض نموده به بایع مسترد و بایع نیز ثمن دریافتی از مشتري را به او 

صـحیحه الیضـمن بـه    بماالیضـمن   و فاسـده بیضمن ، بالصحیحه مایضمن( قاعده به است معروف فقها 
اگـر  ؛ نماینـد  مـی و بسیاري از فقها و حقوقدانان مضمون این قاعده را درباره عقودي نیـز جـاري    فاسده)

بر این مبنـاي فقهـی و حقـوقی کـه      از تاریخ تحقق فسخ و، منفسخ شده باشد، صحت با وجودقراردادي 
اصـلی و   قراردادهـاي با ارسال اظهارنامه و اعالم فسخ  )الحاقی قرارداداول  طرف وخواهان ( ملک مالک

ملک و استرداد سند مالکیت امانی را طبـق رأي دادگـاه در آثـار و تبعـات      الحاقی رفع تصرف عدوانی از
 .کند میاز خواندگان دعوي مطالبه  قراردادهاتحقق فسخ 

، هـر امـین دیگـري    طور کلـی  به سرایدار، خادم، کارگر و : «ی مدنیقانون آیین دادرس 171ماده   
چه پس از ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف او یا کسی کـه حـق مطالبـه     چنان
خواهان  »شود. میمبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب ، دارد

این درخواست و درخواست استرداد سند مالکیت،  مابین فیبا استفاده از حق خود و با فسخ قراردادهاي 
فرعی خود  هاي خواستهآثار و تبعات خواسته تحقق فسخ قرارداد،  عنوان بهملک خود را از سازندگان بنا 

 هـاي  خواستهنه دادرسی مستقل بدون مطالبه هزیباشد،  اندیشاعالم نموده است که اگر دادگاه مثبت
اصـلی را  غیـر  هـاي  خواسـته ا ممکن است قاضی دادگاه صدور رأي در مورد و الّ پذیرد می نیز رافرعی 

البتـه  و قطعیت رأي دادگاه بدوي نماید که  تجدیدنظرمتوقف به پذیرفتن رأي دادگاه بدوي در دادگاه 
و  106، 105(مـواد  . مغایر قـانون اسـت   ادگاهموجودي د ازها و کسر آن  توقف دعاوي فرعی یا رد آن

  قانون آیین دادرسی مدنی) 107
مشکل بقـاء  ، مالک و سازندگان بنا مابین فیاثر فسخ معامله و قراردادهاي اصلی و الحاقی  ترین مهم  

مثالً در طول و ، رعایت آن از طرف سازندگانساختمانی مغایر با مشخصات و قیود اساسی است که با عدم
سـاختمان کـه بـه تأییـد مهنـدس نـاظر سـاختمان و         هـاي  ستونعرض و عمق فوندانسیون و مقاومت 

چنـین سـاختمانی   وجـود و بقـاي   باعث خطراتی است که از ، شوراي حل اختالف محل رسیده کارشناس
لـذا   است.ن زیاد که حتی احتمال آ شود میعابرین از کنار ساختمان ایجاد  حتی وبراي ساکنان آینده آن 
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بلکه جبران این خطرات فقـط بـا تخریـب کامـل آن و     ، نیست برداري بهرهقابل  تنها  نهچنین ساختمانی 
یعنی ازاله ساختمان که از تمامی آثار و تبعات خواسته اصلی بـراي  ، ذیر استپتبدیل ملک به زمین امکان

-دادگـاه مثبـت  و کـه قاضـی    شود نمی بینی پیش، ل اثبات آنیخواهان جنبه حیاتی دارد و با توجه به دال
  اندیش از پذیرفتن آن خودداري نماید.

شمسی نیز منسوخ اسـت یـا    1318مصوب سال  یعنیدادرسی مدنی سابق آیین  قانون 729آیا ماده   
کـه دادگـاه رأي بـه     گیرد میقرار  مورد توجهاین مسئله زمانی ؟ ی خود باقی استیهمچنان به قوت اجرا

ولی ، ی نیز آغاز شدهیو عملیات اجرامالک علیه خواندگان سازندگان بنا صادر  مالکیت امانیِ استرداد سند
عملـی کـه جـز توسـط     ، کننـد  مـی  خودداري مالک عنیی، له محکومسازندگان از استرداد سند مالکیت به 

  سابق) قابل انجام نیست. هاي امین( سازندگان بنا
 و باشـد انجـام عمـل معینـی    بـه   محکـوم هرگـاه  «: دارد میقانون اجراي احکام مدنی مقرر  47ماده   

  .. از انجام آن امتناع ورزد. ٌعلیه محکوم
آیـین   قـانون  729مطـابق مـاده   ، انجام عمل توسط شخص دیگري ممکن نباشـد  که  صورتی در: تبصره

  »دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
بـا فسـخ تمـامی مـواد ایـن قـانون        1318دادرسی مدنی مصـوب  آیین  در قانون 729حال که ماده   

فاقد ماند که می باقی موضوعی ، قانون اجراي احکام مدنی 47بق با ماده ادر موردي مط، ندارد موجودیت
حال اجراي احکام مدنی در برابر  .مطلقاً پذیرفته نیست، با فرض عقل، گذار قانونامري که از ، باشد حکم

بایـد   ؟چه تکلیفی دارد، باشدمیدادرسی آیین  قانون 729وضع موجود نسبت به مواردي که مشمول ماده 
د که طبعاً نشخصی خود براي استرداد سند مالکیت استفاده کن با قدرتطرفین را به حال خود رها کند تا 

قـانون   47بخشـی از مـاده    عنـوان  به  729ماده  پس این از یا  شود میدر روابط اشخاص  نظمی بیسبب 
عـاقلی نظـر    گـذار  قانون استناد است که یقیناً هرخود داراي موجودیت مستقل شده و قابل، اجراي احکام

بـه  دادرسی که همچنـان  آیین  قانون 729طبق ماده  ها دادگاهو  نماید میعمل  آنو به  پذیرد میاخیر را 
  نمایند. عمل ، از قانون اجراي احکام مدنی است مستقل اي ماده عنوان 

عملـی اسـت کـه    ، در مواردي که موضوع تعهد«قانون منسوخ آیین دادرسی مدنی:  729ماده   
له در حکم ٌبه درخواست متعهد تواند میدادگاه ، شخص متعهد ممکن نیست وسیله  بهانجام آن جز 

علیه محکومراجع به اصل دعوي یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر  مدلول  ٌ
و در  »بپردازد. له محکومتأخیر به  هر روزبراي  را مبلغ مزبور، ن مدت اجرا نکندآحکم قطعی را در 

علیه محکوماگر مثال،  مورد  مقدورکم نیز همچنان و اجراي حمفقود شده مدعی شود سند مالکیت  ٌ
آور براي اجراي احکام نباشـد و  یقین دالیلبا همراه  و خارج از اختیارات اوست و این ادعا تا نیست

سـند مالکیـت نـزد     يبقاو آن را نپذیرد، در مقام عمل به اصل استصحاب ، دادگاه صادرکننده رأي
بـه   دادگـاه  طبـق رأي و دسـتور   مبلغ را، سازندگان بنا حجت است و باید بابت تأخیر در اجراي آن

 بهبا استناد  تواند میمالک ، مالک سند بپردازد و اگر دادگاه به صحت فقدان سند مالکیت یقین نمود
قانون آیین دادرسی مدنی که اعتبار آن پیش از شهادت  729رأي طبق ماده  صادرکنندهدادگاه  نظر

 ، غیرقابلاست صادرشدها حکمی نماید و الّ اقدام به اخذ سند المثنی از اداره ثبت محل، شهود است
  مغایر با شیوه عقال است. که اجرا
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آیـین   قـانون  171ذیل ماده ، مثل سرایدار و غیره، در دعاوي تصرف عدوانی علیه افراد امین ل دیگر:ؤاس
دعوي تخلیه مربوط به معـامالت بـا حـق اسـترداد و رهنـی و      «: دارد میتبصره آن مقرر ، دادرسی مدنی

شرایط خاصی براي تخلیه یا استرداد ، یا امین یا متصرف قرارداد مال صاحبشرطی و نیز مواردي که بین 
قراردادهاي اصـلی و الحـاقی بـین     با وجودآیا  »مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.، وجود داشته باشد

بـه رفـع    حکمباید نو دادگاه  باشدمی 171مشمول تبصره ذیل ماده  موضوع، ن بناملک و سازندگا مالک
بـین آنـان در قراردادهـاي اصـلی و      مـورد دعـوي  زیرا در ؛ تصرف عدوانی صادر کند؟؟ پاسخ منفی است

شـرایط خاصـی بـراي    ، علـت   این  به، ثانیاً .توافقی در مورد تخلیه یا رفع تصرف وجود ندارد، الًوا، الحاقی
لذا این تصور و استناد به این تبصره از جانب وکالي سازندگان بنا ، بینی نشده استپیشتخلیه یا استرداد 

  .گیرد قرارتوجیه قانونی نداشته تا قابل استناد 
بـه   اي الیحـه ، از جانب یکی از سازندگان بنا، در اواخر جلسه اول دادرسی ثالث به دادرسی:شخص جلب 
ایـن   تقـدیم  بافعالً ، ه تقدیم گردید که در مهلت مقرر شخص ثالثی را به دادرسی جلب خواهد نموددادگا

و فرداي روز جلسه اول دادخواسـتی بـه    یدیفرماخودداري  رأيختم دادرسی و صدور  اعالم درخواست از
  ثبت و پیوست پرونده اصلی گردید.، مزبور به دادگاه تقدیم هاین مضمون از طرف سازند

خوانده بـه دادرسـی جلـب و در آن تأکیـد      عنوان به  »معمار مراد«نام ه در این دادخواست شخصی ب  
سـازندگان انتقـال گرفتـه و     آنکه مالک به او اجازه داده اسـت ادامـه عملیـات سـاختمانی را از      شود می

ن وقـت رسـیدگی   تقاضاي تعیی و این ادعا را انکار اي الیحهمسئولیت ادامه ساخت با او باشد. مالک طی 
طرفین در  و جلسه دادرسی تعیین، پاسخ مفصل و الزم تقدیم دادگاه نماید. دادگاهبه این ادعا تا  نماید می

ثالث را تأیید و به واگذاري احـداث بنـا   بنا ادعا و دعوي شخص  . سازنده دیگریابند میجلسه مقرر حضور 
  : مور در بدو امر براي دادگاه ثابت استلذا این ا نماید. میاقرار ، )شخص ثالث( ن معمارآتوسط 

  معمار مراد)( واگذاري ادامه عملیات ساختمان به شخص ثالث .1
بـا توجـه بـه    ، که بین شخص ثالث و سازندگان بنا تنظیم و پیوست پرونده شده خاصی قراردادطبق  .2

در ، در این قرارداد که اینبدون ، به معمار محول گردیدهادامه ساختمان ، شرایط مذکور در این قرارداد
 هاي بنا تصریحی شده باشد. لذا با وجـود قـرارداد بـین شـخص ثالـث      مورد ابعاد فندانسیون و ستون

و نیازي به رسـیدگی  نماید تخلف از مفاد قرارداد اصلی و الحاقی را ثابت می، معمار) و سازندگان بنا(
صـادر کـه    خواهانرأي به نفع ، بدوي است. دادگاه ثابتخواهان  نفع بهامور  همهو  باشدمیبیشتر ن

 احداثادامه  هموافقت مالک بکه مدعی هستند سازندگان بنا و  واقع تجدیدنظرخواهیاین رأي مورد 
نمایند. براي معرفی و استماع شهادت شهود تقاضاي تعیین جلسه می و شده انجامبنا در حضور شهود 

، شـود مرحله تجدیدنظر ادعاي جدید پذیرفتـه نمـی  زیرا اگرچه در ، پذیرددادگاه این درخواست را می
شهادت براي استماع  اي جلسه، طبق تصمیم دادگاهشود. ولی دلیل جدید براي اثبات ادعا پذیرفته می

و سـه شـاهد    معمـار) ( شـخص ثالـث  کلیه طـرفین و   حضور باتعیین و جلسه  شده معرفیسه شاهد 
  را ترك نمایند. دادرسی جلسه اندیگر، یکی از شهود جز دهد می. دادگاه دستور گردد میتشکیل 

بیان  منظور به : وابج ؟است شده تشکیلاین جلسه به چه منظور  دانیدمیشما  دادگاه از شاهد اول: سؤال
مـاهوي و دادرسـی   امـور  در عین رعایت ، نشان داده استپرونده  ناطالعاتی که اینجانب دارم. قاضی ای

  به کشف حقیقت است. مند عالقهدادرسی مدنی  آیین قانون 199طبق ماده 
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کـه پـس از    رسـانم  مـی دادگاه به عرض  آري: واباین اطالعات چیست؟ ج دانید می دوم از شاهد: سؤال
 موافقـت ایـن واگـذاري   مالک با به آقاي معمار مراد محول شد و  ه عملیات ساختمانیاماد، مدت کوتاهی

داده و عملیاتی از آن را انجام مـی ، معماربا اخذ مزد هفتگی خود از شخص  نمود و حتی شخص اینجانب
از گردونه کـار خـارج و در اجـراي    ، بودند الحاقی که طرف دوم قرارداد سازندگان بنا در نتیجهو  دهممی

 قرارداد نقشی ندارند و آقاي معمار از هر نظر در مورد عملیات سـاختمانی بنـا جانشـینِ مجریـان قـرارداد     
  اند. شده

 شـخص ثالـث  ، حضـور همگـی   بایک روز : وابمبناي اطالعاتی که بیان کردید چیست؟ ج :سوم سؤال
 حیـث  از هرمن است و من  عهده و بر من با مسئولیتاجراي قرارداد  ادامه پس از این  معمار مراد) گفت(

  .ام سابق بنا شده جانشین سازندگان
کسـی   ازبـه سـکوت برگـزار کردنـد و     : وابجـ  د؟معمار پذیرفتن ازآیا حاضرین این ادعا را  چهارم: سؤال

دارم که آقاي معمار جانشـین طـرف دوم    نشنیدم که با ادعاي آقاي معمار مخالفت کند و به این امر باور
  الحاقی شده است. قرارداد
 ؟بوده در جلس فقط ناشی از سکوت حاضرین آقاي معمار مراد یجانشین در موردآیا باور شما  پنجم: سؤال

  آري.: وابج
، شـاهد تنهـا وظیفـه دارد   باشـد؟   شف حقیقتاهستید که باور شما ک قضاییمگر شما مقام  ششم: سؤال

 کنـد و شخصی بـازگو   گیري نتیجهبدون ، در مقام اداي شهادت، آنچه را از دیگران شنیده و آنچه را دیده
  است. قضاییمقام  باحقوقی آن  گیري نتیجه سپس

  بـه اینجانب فقط اطالع دارم که : دهد میدادگاه پاسخ  سؤالسپس شاهد دوم به دادگاه دعوت و در برابر 
  به فرمایشات دادگاه پاسخ بدهم. ام آمادهو  شده  دعوتمطلع از روابط طرفین به دادگاه  عنوان
  بـه من  که اینقبل از : جواب را قانون شاهد رابطه طرفین پذیرفته است؟دانید چه کسی آیا می :اول سؤال
این کارگاه شـدم   وارد مراد آقاي معمار روزمزد کارگر عنوان به ، معرفی شوم روابط طرفین زمطلع ا عنوان

به من گفتند شما با موافقت مالک براي عملیـات سـاختمانی اسـتخدام    ، که در ملک خواهان احداث شده
   دانم.اید و من بیش از نمی شده

  مراد.: از آقاي معمار وابج کنید؟ میاز چه شخصی دریافت مستقیماً شما مزد کار روزانه خود را  :سؤال دوم
که معناي موافقت مالک زمـین   اید شنیدهاز زبان طرف قرارداد با مالک سخنی  دخو، آیا شما سوم: سؤال

ادامه کار سـاختمان   بینم می آنچهولی ، خیر: وابج ؟شخص ثالث) باشد( ا انجام کارهاي بنا توسط معمارب
و  باشـیم  مـی در استخدام او  کارگرانِ، انو دیگر نو م استبا دخالت مستقیم و حضور آقاي معمار انجام 

  .گیریم میخود را از او کار مزد 
  همین بود که عرض کردم. : واباطالعات دیگري دارید؟ ج چهارم: سؤال

در انتظار دستور ثانوي ، در دفتر دادگاهرا ترك و دادگاه ، شاهد دوم نیز همانند شاهد اول به دستور قاضی
  .ماند میدادگاه 

 جانب من راجع به جانشینی آقاي معمار از: گوید در پاسخ دادگاه می و شود میدعوت به دادگاه شاهد سوم 
ن امر صـحت  یکه ا دانم میاطالع دارم و ، که اجراي قرارداد الحاقی را بر عهده گرفته بودند سازندگان بنا

اهـل دروغ  ، دارم آنان زبا شناختی که ا مراد از سازندگان سابق ساختمان و آقاي معمار یک هیچزیرا ، اردد
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معمـار بـا موافقـت مالـک     آقـاي  که تمام این تغییرات و ادامه ساختمان توسط  گویند مینیستند و راست 
بـه حقیقـت    نیـل شاهد به صحت اظهارات اشخاص براي  عنوان  بهآیا شما : سؤالاست. ادامه  شده انجام
  آري بیش از این مطلبی براي گفتن ندارم.: وابج اید؟ کردهاکتفا 
بـراي  ، آخرین جلسه با حضور طرفین تشکیل و توضیحات شهود ضـمن مراجعـه آنـان بـا یکـدیگر       

ضـی بـا دقـت در    دادگاه را تـرك و قا ، جلسه صورتمفاد  يحاضرین قرائت و طرفین دعوي پس از امضا
  .نماید میي خود را اعالم أروز ر 7محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و ظرف 

  
  معناي رأي

 نیـز و رأي دادگاه  شده  انجاماندیش دادگاه دادرسی توسط قاضی مثبت، در این پرونده فراموش نکنیم که
، نویسـند  مـی  )رأي( ذیل کلمه اید تصور کنند آنچه رابقاضی صادر گردیده است. قضات  همین وسیله  به

ذکـر   تـري  مثـال سـاده  ، دن فهم معناي رأيکربراي ساده نیست. رأي دادگاه به معناي واقعی کلمه تماماً
 30 مبلـغ مدعی است ، خط خوانده دعوي به. فرض کنید خواهان با ارائه یک برگ رسید عادي یمینما می

ده است. خواهان اداي دین خود امتناع نمود مقرر از در سررسیخوانده طلبکار است که  اومیلیون تومان از 
شرح دعـوي و   عنوان  دادگاه بهقاضی آنچه خواسته دعوي تعیین نموده است. ، را خوداصل طلب مطالبه 

زیرا در این بخـش  ، آندعوي و رسیدگی به چگونگی طرح نمایشی است از  صرفاً، توضیح داده آن لیدال
  هرچند این گزارش مفصل باشد.، کند مینمی بیان از خود حک، قاضی جز گزارش دعوي

کشـف حقیقـت دربـاره     منظـور   بـه که دادگاه است تالشی  درباره ات قاضیبخش دوم یعنی توضیح  
زیرا دادگاه با همه تـالش  ، شود نمیاین بخش نیز رأي دادگاه محسوب کار برده است.   بهموضوع دعوي 

 واسـت  را تشـخیص داده   قضیه صغروي رد دعويیعنی ، توضیح دادهرا  قضاییضیه قموضوع یک ، خود
ضیه ق( دادرسی مدنیآیین  قانون 3به شرح ماده ، بررسی احکام قانونی مربوط به منابع قانونی و فقهی با

بلکه بحث راجـع بـه تلفیـق قضـایاي     ، شوددعوي که حتی تا این مرحله نیز رأي محسوب نمیکبروي) 
دعاوي را ، زیرا هیچ قاضی در نظام دادرسی بر مبناي استبداد، است صغروي و کبروي به معناي استدالل

بنـابراین رأي   .نه شخص قاضـی ، دهد مییعنی این قانون است که دعوي را خاتمه ، نماید نمی وفصل حل
بـر   بنـا و  لذا طبق استداللی که به عمـل آمـد  «: نویسد میقاضی  که  زمانی، مختصر است عبارتیدادگاه 
ادا به خواهان  را خوددین ، رأيپس از قطعیت  نماید تا میدادگاه خوانده را محکوم  گذار قانوناراده اجراي 

  ».دنمای
انـدیش در شـرح   ولی حاصل هنرمندي قاضی توانا و مثبـت ، است یکوتاه  جمله ) دادگاهحکم( رأي  

روي دعوي و در کشف قضایاي صغروي و کب دري طرفین زاراب لیدالو ارزیابی  عالمانه استدالل ودعوي 
  )به ذلک حکَمت( است.آن  وفصل حلخاتمه تلفیق این قضایا و باالخره حکومت استداللی بر دعوي و 

بخش  ترین مهم هاي اصلی و الحاقی بنا بر اساس قرارداد بین مالک زمین و سازندگان ما فیدر پرونده   
سعی داشتند با معرفی ، او به دادرسیبا جلب سازندگان  که بود معمار مراد)( ثالث شخصمربوط به دعوي 

بوده و مالک با علم زمین با موافقت مالک  شده احداث  آنچهسه شاهد ثابت کنند که ارجاع ادامه بنا طبق 
دعـوي او در مـورد   در نتیجـه  حق فسخ قرارداد الحـاقی را نداشـته و   ، ناظر ساختمان یمهندس نظریهبه 

  .باشدمیمردود آثار و تبعات آن) ( خواسته اصلی و فرعی
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 قانونی موظف به استماع از نظرولی ، قاضی دعوي که با هوشمندي به کذب شهادت شهود پی برده  
 سـؤاالتی ، در جلسه استماع شـهادت در برابـر شـهود   ، اند شده معرفی به دادگاه شهودي است که  شهادت
و دعـوي جلـب    شـود  مـی مطمـئن   هـا  ی بودن شهادتینیا تلق شهود  شهادتکه به کذب  کند میمطرح 

 تجدیـدنظر دلیل مردود اعالم و رأي بدوي نیز به نفع مالـک در دادگـاه    نیز به علت فقدرا ثالث شخص 
  .یابد میقطعیت 

مدرسـه حقـوق   « قـدر  گرانمجله  بهامیدوارم ضعف اخیر اینجانب در تهیه و تنظیم مقاالت تقدیمی   
اثر منفی نگذارد و همچنان بتوانم در خدمت حقوقدانان گرامی باشم  »تري اصفهانکانون وکالي دادگس

  شوم. مند بهرهو از وجودشان 
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  n کوهیار گُردي
  
  
و حقوقی  قضاییکمیسیون : ترتیب رد شدبدین، هاي وکال ي بزرگ کانون دغدغه، »الیحه جامع وکالت«

ـ موجب آ به .کلیات این الیحه را رد کرد، خود 95آبان  24در جلسه روز ، مجلس شوراي اسالمی نامـه   ینی
تصـمیم   چـه  چنـان  .در صحن علنی مجلس مطرح شود بایست یاین تصمیم کمیسیون م، داخلی مجلس

بایـد منتظـر   ، شود ییدمورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و تأ، کمیسیون مبنی بر رد کلیات طرح و الیحه
هاي وکالي دادگستري  تحت عنوان طرح یا الیحه اصالح قانون استقالل کانون، اي دیگر طرح یا الیحه
الیحـه  ، مجلس قرار نگیـرد ولی اگر این تصمیم مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی ، در مجلس بود

  .1و حقوقی ارجاع خواهد شد قضاییجامع وکالت مجدداً جهت رسیدگی به کمیسیون 
خـود  ، اصطالح دست پیش را گرفتـه باشـند    که به کار شده و براي آن به ها دست حال برخی از کانون  

کالت دادگستري و الحاق از مقررات و يا قانون اصالح پاره« پیشنهادي با نام نویسی یشاقدام به تدوین پ
براي آنان ارسال و  مذکور را متن، ها براي جلب نظر و پیشنهاد سایر کانون یاند و حت نموده »موادي به آن

عنوان پیشـنهاد   ست خروجی این نقد و نظرها تدوین نهایی شده و آن را بهااند. قرار  اینک در انتظار پاسخ
هـا را   وضعیت قانونی وکال و کانون، برخی خألها را پوشش داده، زعم خود کم بهبه دولت رسانده تا دست

از این  یک یچرسد ه که به نظر می آن امتیازاتی به دست آرند. حال، ترمیم و به خیال خویش در کنار تسلیم
ي تاریکی را در تاریخ وکالت دادگستري ایران بـه یادگـار    بلکه نقطه، درست در نیاید تنها  نهها  بینی پیش
  : زیرا، دگذار

وکالـت  «شـود:   آغـاز مـی   گونـه  یـن باشد) ا (ظاهراً طبع کانون مرکز می یسنو یشماده نخست این پ .1
همان دلیل اصلی نقد و ایستادگی در برابـر الیحـه    یقاًو این دق »اي مستقل است... دادگستري حرفه
ایـن نهـاد، بلکـه    ي تشـکیل   تنها اساس و فلسفه  استقالل و آزادي کانون وکال نه .جامع وکالت بود

 یحـه هاي وکال در مقابل ال ها براي تثبیت آن مبارزه شده است. ایستادگی کانون ست که سال هویتی
وجه، از سوي دگر بام افتاده و اینک با ي بال جامع وکالت بسیار ستودنی بود، اما در گریز از آن الیحه

) اسـتدالل  گونـه (مضـموناً   یـن انویس، در جلـد آن فرورفتـه و    پذیرش روح الیحه، نویسندگان پیش

                                                           
n وکیل دادگستري.  

1. http: //www.ekhtebar.com 
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قـانون   187تنها مرکز امور مشاوران حقوقی موضـوع مـاده     مجلس درهرصورت، نه«که:  نمایند یم
ها الحاق خواهد نمود، بلکـه کـانون را نیـز بـه شـکلی       ) را به کانون187( 1379سوم توسعه مصوب 

بهتر که خود کانون پیشنهاد دهـد و   چه ین(اگر نگوییم سراسر دولتی) درخواهد آورد. بنابرا یدولت یمهن
خیالی خام و البته باطل که روزگاري ننـگ   .»کم امتیازاتی را به دست آورددر کنار این مسائل دست

تـوان   کنیم، خواهد گرفت. چگونه می آن دامان تمام ما را که در این برهه از تاریخ کانون زندگی می
اما در کنار آن اکتساب برخـی مسـائل   ، یغما سپردي وجودي یک صنف را به  به دست خویش فلسفه

و فاقد  اهمیت ییات را بئنامید؟ چگونه سر تسلیم در مقابل کلیتی فروآورد که جز ینیب ی را واقعیروبنا
 نویس یشسازد؟ چگونه کانون وکال دیگر کانون وکال نباشد، اما براي ترمیم و اصالح آن پ اعتبار می

که  1300 یرت 27از  .ترین نهادهاي مدنی ایران است ادگستري از قدیمیارائه نمود؟! کانون وکالي د
 هـاي   قوام گرفـت و پـس از مجاهـدت    1315مجمع وکالي رسمی ایران تشکیل و در قانونِ وکالت

الیحـه اسـتقالل کـانون وکـالي     «نـامی همسـان هویـت خـویش یافـت:      ، 1331فراوان در اسفند 
سراغ نداریم وکیلی بیانیه و نامه صادر کرده و با  یزن 1360ـ1376در دوران فترت  یحت »دادگستري.

قانونی باشد؛ اما اکنون در اموري مشتبه، ظاهر امر قـرار   شدن بیپذیرش وضع موجود خواهان قانونیِ
 سره شود!است کار ما به دست خودمان یک

که بـر چگـونگی آن   تنها روح استقالل را خارج نموده، بلکه شگفتا   نه نویس یشبسیاري از بندهاي پ .2
در انحصار شکایت وزیـر   18به کانون، تبصره ماده  187، مانند ماده یک در الحاق است نیز نظر داده

در انتقال  34عالی وکالت به دادگاه انتظامی قضات یا ماده دادگستري از مصوبات و تصمیمات شوراي
(در مقابـل انتقـال حجـم عظـیم     ) به کانون براي پانزده سال 187موقت اموال مرکز امور مشاوران (

ـ  گـرانِ ی تـدوین یدارایی کانون به این مرکز) گو بـراي رهـایی از رنـج آتـی دسـت بـه        نـویس  یشپ
به آن امید  .اند بر باد داده »پیشنهادي«زده و تمام هویت خویش و نیاکان را در چند ماده  یشکُ صنف

 ـ  باشد دیگر کانون وکال نخواهد بـود که در حقیقت هر چه ـ ماند   که شاید از آن اندکی که باقی می
 سهم و نقشی ببرند.

هاي  کم با ستونشود که متن با این کیفیت یا دست ، آیا تصور مینویس یشبا فرض پذیرش کلیات پ .3
اصـطالح   زیـر بـار بـه   ، اصلی تصویب خواهد شد؟ آیا عزمی که بر انتفاي هویت مستقل استوارشـده 

آمده،  نویس یشمنابع مالی و حمایتی با تفسیري که در پ ینتأمعالی وکالت خواهد رفت و آیا  شوراي
بـوده، آن را   187ي  دهنـده شود؟ یا مانند تبصره ماده یک، حاکمیتی که خود مولد و پـروش  اجرا می

به  »ینیب واقع« یسنو یشانگاري و تعیین تکلیف خواهد نمود؟ آنچه از سوي برخی براي این پ بیگانه
 یگرد عبارت مسائل پیچیده وکالت نیست. به مورد یب يساز در محاسبات و ساده آید، جز اشتباه نظر می

ظـاهر موجـه در اختیـار طـرف      بلکه عذر به، به دست نخواهد آمد، تنها آنچه مقصود مدونین است  نه
 .به پیشنهادهاي کـانون وکـال متصـل سـازند     را مستنداً خواست یشود تا آنچه م مقابل قرار داده می

  اند! نگفته یقتحقیرراه و غاگر چنین کنند، بی درواقع نیز
تـوان بـراي    گونه که هر کنشی نیز عالج واقعه نیسـت. نمـی   همان، ي راه نخواهد بود چاره، وادادگی  

هـم بـا    آن، هر کنشـی  ـ  هاي پرکاربرد فضاي سیاسی کشور است که این روزها از واژهـ   دوري از انفعال
آیـد ایسـتادگی و    موجه دانست. اکنـون آنچـه بـه کـار مـی     ، زند میکیفیتی که بنیان یک صنف را شخم 
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 تقریبـاً ـ   اسالف ما در، وگرنه اگر بنا بر وارونگی و فرار بود، هایی از جنس دگر است وجو براي چاره جست
اند. به خاطر  و مخاطرات داشته یتگریختن از مسئول يهاي موجه بسیاري برا موقعیت، یک قرن گذشته ـ

ــاوریم مجا ــوي اول ، خــواه در مشــروطیت هــدان عــدالتبی ــوین در پهل مقطــع ، اصــحاب دادگســتري ن
 یرا که چه ساده بـود چنـدخط   1360ـ1376دوران انقالب و البته خأل بزرگ ، دکتر مصدق یريوز نخست

رسـد کـه    ضروري به نظر می ینفروختند. بنابرا خریدند و آزادي و استقالل می جان و جام می، نوشتند می
قیام کند تا حداقل پرونده وکالت دادگستري ایـران بـا    نویس یشاز کانون در اعتراض به پ بخش دیگري

  دست خاکستري بسته نشود.رنگی یک
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  n امید محمدي
  
  

  مقدمه
ها در اخذ هایی که در آن شوراهاي اسالمی شهر به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداريحوزهیکی از 

هنري است. عمـده دالیـل غیرقـانونی     ـفرهنگی   ـاماکن تفریحی  ، نماینداین وجوه غیرقانونی اقدام می
ات بـر  قـانون مالیـ   52و  50ممنوعیت اخذ عـوارض مجـدد وفـق مـواد     : اند از ها عبارتبودن این مصوبه

عـدم  ؛ ممنوعیت اخذ عوارض بـه درآمـدهاي مأخـذ محاسـبه مالیـات     ؛ 17/2/1387افزوده مصوب  ارزش
د غیرقـانونی بـودن اخـذ      ( درآمدها ن عوارض برییصالحیت شوراها در تع خروج از حدود اختیـارات). مؤیـ

  ست.عدالت اداري ا عمومی دیوان هیأت فرهنگی و هنري آراء متعدد، عوارض از اماکن تفریحی
  

  : ترتیب استهنري بدین ـفرهنگی  ـهاي مربوط به عوارض اماکن تفریحی شرح دالیل ابطال مصوبه
برقراري هرگونه عوارض و سـایر  ، 17/2/1387افزوده مصوب  قانون مالیات بر ارزش 50مطابق ماده   .1

تکلیـف مالیـات و   وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیدي و نیز ارائه خدمات که در ایـن قـانون   
نـرخ عـوارض   ، قـانون مـذکور   38مـاده   »الـف «ممنوع است. در بند ، شده است معینها  آن عوارض

برقـراري و دریافـت عـوارض دیگـر از     ، قـانون یادشـده   52موجب ماده  شده است. به خدمات تعیین 
مفهوم این مـواد  اساس  بر دهندگان خدمات ممنوع است. تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه

ـ باشد و ا یگر کاالها و خدمات نمید ين عوارض براییدر تع یاسالم يشوراها يبرا يمجوز ن امـر  ی
  .دارد گذار قانون يبا ذکر موارد از سو یصراحت قانون از بهین

توسط شوراهاي اسالمی شهرها و سایر مراجـع   عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه مالیاتبرقراري   .2
ات و عوارض) بنابراین برقراري عوارض به درآمـدهاي  یت جمع مالیممنوع( شده است.  اعالمممنوع 

 يشـورا  عوارض بر درآمد) اصالً در صالحیت و حدود اختیارات شوراها نیست.( مأخذ محاسبه مالیات
باشـند و اصـالً در    ینمـ  بر درآمدهاعوارض ن ییها داراي صالحیت در تعيشهرها و شهردار یاسالم
و ادارات  یاتیـ مال يها حوزه، قانون موجب بهن امر یا یو متول ستینها  آن اراتیت و حدود اختیصالح
قـانون   2مـاده   موجـب   به آنچهباشند و  یکشور م ییو دارا ير نظر وزارت امور اقتصادیزها  آن تابعه

                                                           
n و خدمات اداري قضاییدانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه علوم  ،وکیل دادگستري.  
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ـ ها واگذار گرد يبه شهردارها  آن عوارض در خصوص يبرقراري، و عمران شهر ينوساز ، ده اسـت ی
 بر درآمـدها ن عوارض ییباشد و تع یشهر م یها و مستحدثات واقع در محدوده قانون ساختمانی، اراض

 .ستینشهر  یاسالم يا شورایها يت شهرداریدر صالح عنوان چیه به
صنعتی ، خانگی ها اعم از لوازممبنی بر اخذ درصدي از بهاي بلیط نمایشگاه بنابراین مصوبات شوراها

عنوان  به، شودهنري که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می ـ فرهنگی ـ امکان تفریحیو کلیه 
  باشد.خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می ، چرا کهعوارض ممنوع بوده

عمومی دیوان عدالت اداري است  هیأت آراء متعدد، مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض از اماکن فوق
  : بیش از شش مصوبه در این مرجع ابطال گردیده است 1395تا پایان سال  1387که از سال 

  

  
ض از محـل  اخـذ عـوار   4/5/1394مـورخ   167تخصصی دیوان عدالت اداري در دادنامه شماره  هیأت اما

هنري و صنعتی را برخالف مقررات قانون ، هاي بازرگانیمورد واگذاري نمایش و بلیط ورودي از نمایشگاه
وظایف و انتخابات ، قانون تشکیالت 71ماده  16طبق بند «: ندانست و چنین مبادرت به صدور رأي نمود

 تاریخ ردیف
شماره 
 موضوع دادنامه

مرجع 
 کننده تصویب

 17/12/1382ابطال مصوبه پنجاه و هفتمـین جلسـه مـورخ     832 27/11/87 1
عـوارض از  شوراي اسالمی شهر تهران در خصوص برقراري 

 ها باشگاهي روباز و سرپوشیده و سایر استخرها

شوراي اسالمی 
 شهر تهران

مصـوبه شـوراي شـهر اراك     27از تعرفه شماره  4ابطال بند  151 30/2/92 2
 مورداستفادههاي  عوارض شهرداري از نرخ بلیطوضع مبنی بر 

داخل محوطه مرکـزي امـاکن    کننده سرگرماز وسایل بازي و 
تعرفـه   5درصد ارزش بلیط و ابطال بنـد   5 مأخذتفریحی به 

بهاي بلـیط ورودي اسـتخرهاي   درصد  3مذکور مبنی بر اخذ 
 شنا، سونا، جکوزي و مسابقات ورزشی

شوراي شهر 
 اراك

ممنوعیـت  بـه علـت    هاعوارض بهاي بلیط از نمایشگاهابطال  1848 13/11/93 3
برقراري عوارض از درآمدهاي مأخذ محاسبه مالیـات توسـط   

 شوراها

شوراي اسالمی 
 شهر قزوین

4 25/8/95 564 
الی 
569 

ابطال مصوبات شوراي اسالمی شهرهاي مختلف مبنـی بـر   
ورزشـی،  عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسـابقات  

استخرها، شهربازي، سـیرك، امـاکن تفریحـی، فرهنگـی و     
  هنري و برپایی نمایشگاه از تاریخ تصویب

 شده توسط امید محمدي نگارنده مقاله} {ابطال

شهر، محمد
آباد،  مالرد، خرم

قدس، شهریار، 
 هشتگرد

از تعرفه عوارض و بهـاي خـدمات مصـوب     33ـ1ابطال بند  570 25/8/95 5
عوارض شوراي اسالمی شهر یزد مبنی بر اخذ  10/11/1392

 هاي نمایشی از بلیط کنسرت و سیرك و جشن

 یزد

الیحــه مصــوب مراکــز عمــومی، دولتــی و  25ابطــال بنــد  571 25/8/95 6
شـوراي اسـالمی شـهر     1393خصوصی براي اجرا در سـال  

عـوارض فـروش بلـیط    درصـد   10کرمان ناظر بر برقـراري  
 هاي مختلف ها و مراسم ها، جشن کنسرت

 کرمان
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، برقراري یا لغو عـوارض شـهر  تصویب لوایح  1375شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
هاي عمومی دولـت کـه از سـوي وزارت کشـور     همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست

بنابراین بنـد  ، هاي شوراي اسالمی شهرها محسوب شده استوظایف و مسئولیت ، از جملهشوداعالم می
شـیراز مبنـی بـر اخـذ عـوارض از      شوراي اسالمی شهر  27/4/1379/ش/ الف  6821مصوبه شماره  12

 84 و 12خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مـواد    مغایر قانون و، یالملل بینهاي شرکت نمایشگاه
همچنین دادنامه » شود.دادرسی دیوان عدالت اداري رأي به رد شکایت صادر میآیین  قانون تشکیالت و

شوراي اسـالمی شـهر مشـهد در     30/2/1383ه مورخ با موضوع عدم ابطال مصوب 6/5/1394مورخ  143
  توجه است. درصد عوارض بهاي بلیط سرزمین عجایب مشهد در این مورد قابل 15خصوص 

هاي هیأت تخصصی عمران و شهرسازي دیـوان عـدالت اداري بـاوجود آراء    مشخص نیست چرا در دادنامه
ـ فرهنگی ـ هنري، نسبت به قـانونی بـودن ایـن       متعدد مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض از اماکن تفریحی

قـانون تشـکیالت و آیـین دادرسـی      92عوارض اتخاذ تصمیم گردیده است. مگر نه این است که به استناد ماده 
اي در هیـأت عمـومی ابطـال شـود،      چه مصـوبه  چنان«مقررشده است:  1392دیوان عدالت اداري مصوب سال 

بات بعدي الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدي مغـایر رأي  رعایت مفاد رأي هیأت عمومی در مصو
قـانون مـذکور و    83هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 

همین استدالل و رویه منجـر بـه   » نماید.کننده در هیأت عمومی مطرح می فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب
  1هیأت عمومی دیوان عدالت اداري گردید. 25/8/1395مورخ  569الی  564امه شماره دادن

اي کـه   گونـه  قـانون بایـد بـه   «کنـد:   مـی لون فولر یکی از هشت اصل حاکم بر قانون را چنین بیان 
ان و شـهروندان  گـذار  قـانون فولر از روابط اخالقی و عملـی بـین    »اجرا شود.، شده و موردنظر بوده نوشته

. وي معتقد اسـت  کند میکه زمینه قضاوت اعمال انسانی توسط سازوکار قانون را فراهم  کند میصحبت 
ي احتـرام  گـذار  قـانون ان به اصول حاکم بر رویـه  گذار قانونشود که که این رویه تنها هنگامی موفق می

گردد! همچنین رض رعایت نمیمعلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مؤدیان عوا 2بگذارند.
که بـه نظـر ابهـام در مقـررات      فهم و واضح بوده و مبهم نباشد اصل دیگر این است که قوانین باید قابل

  نظرها و تضییع حقوق شهروندي گردیده است. موجب اختالف، تعیین عوارض
                                                           

: مقررشده است 1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال آیین  قانون تشکیالت و 92مطابق ماده ی: عموم هیأت رأي  .1
عمومی در مصوبات بعدي الزامـی اسـت. هرگـاه     هیأت رعایت مفاد رأي، عمومی ابطال شود هیأت اي در مصوبه چه چنان«

بـدون رعایـت   ، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، عمومی تصویب کنند هیأت مصوبه جدیدي مغایر رأي، مراجع مربوط
در  که ایننظر به » نماید.عمومی مطرح می هیأت کننده در قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب 83مفاد ماده 

عمـومی دیـوان عـدالت اداري مصـوبات      هیأت 13/11/1393-1848و  30/2/1392-151، 27/11/1387-832اء شماره آر
تفریحـی و   -ورزشـی  -اراك و قـزوین در خصـوص اخـذ عـوارض از امـاکن فرهنگـی      ، شوراهاي اسالمی شهرهاي تهران

شهریار ، قدس، آباد خرم، مالرد، شهري محمدشده است و شوراي اسالمی شهرها ها به لحاظ مغایرت با قانون ابطالنمایشگاه
، اسـتخرها ، مسـابقات ورزشـی  ، عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور

، انـد  ی نمایشگاه بـه شرح مندرج در گـردش کـار وضـع کـرده    یهنري و برپا -فرهنگی  -اماکن تفریحی، سیرك، شهربازي
دادرسی دیوان عدالت اداري آیین  قانون تشکیالت و 92و  88، 13و مواد  12ماده  1ن مـوارد مذکور بـا استناد به بند بنابرای

 شوند.از تاریخ تصویب ابطال می 1392مصوب سال 
، 1395خـرداد  ، 103شـماره  ، مدرسـه حقـوق  ، نیـا امید عارف، نقد و بررسی نقش وکال در حاکمیت قانون از دیدگاه لون فولر  .2

 .47و  46صص 
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  n رضا مقصودي
  
  

خالصه مشخصه روشنفکر این است کـه از  : «دیگو یمژان پل سارتر در بیان شاخص و معیار روشنفکري 
رسالتی ندارد و وضع اجتماعی خود را از هیچ مقامی نگرفته است. فی حد ذاتـه بـرخالف    کس چیهجانب 

، خـویش ایجـاد کـرده    مـأموران  عنـوان  بهرا ها  ، آنپزشکان و آموزگاران که قدرت حاکم با تصمیم قبلی
او را  کـس  چیهـ  آسـا اسـت.   جوامـع غـول   الخلقـه  بیـ عجثمـره   بلکه، هیچ تصمیم قبلی نیست محصول

هـاي   گـروه  نـه ، برگزیدگان قدرت حاکم نه، نه دولت، شناسد او را به رسمیت نمی کس چیههد و خوا نمی
  1 »ها... و نه توده استثمارشدهي طبقات ها سازماننه ، فشار
و وصـف و   پنداشـته  ومانع جامعبا این فرض که تعریف ژان پل سارتر از روشنفکر را تعریفی دقیق و   
؛ حال به تعریف فوق بدانیم نیتر هیشبو  نیتر کینزدخاصه جامعه کنونی خویش را ، وکیل در جوامع وضع
یـک روشـنفکر مسـئول در ایـن      عنوان بهاوصاف و رسالت وکیل را  توان یماز جمع این دو مقدمه  آنگاه

  : اوضاع چنین برشمرد
  »رسالتی ندارد و وضع اجتماعی خود را از هیچ مقامی نگرفته است. کس چیهاز جانب «: اول
  »آسا است. جوامع غول الخلقه بیعجثمره «: دوم
  »شناسد. او را به رسمیت نمی کس چیهخواهد و  او را نمی کس چیه«: سوم

  : استنباط و احصاء کرد توان یمسه صفت براي وکیل و نهاد وکالت ، از ویژگی اول
  

  مستقلالف) ذاتاً 
ي با صفت وکالت عجین و سرشته شـده  به حد استقالل عنصر استقالل از اوصاف جوهري وکالت است.

ـ ا ی انکار بدیهیات و تصور بقاء وکالت بدون استقالل از تصدیقش دشوارتر است.یکه انکار آن گو امـر   نی
بلکه ، ب در محکمهبه جهت خصیصه دفاع از حق یا شهامت ایستادگی وکیل در برابر امري ناصوا فقط نه

وکیل براي دفـاع از   چرا که؛ ی و گریزناپذیر استاتیح، براي ایفاي نقش اجتماعی و اصالحی وکیل الزم
   یا مقامی نیست. طبقه، هیچ گروه دار وام، حق

                                                           
n وکیل دادگستري.  
 .1385، لوفرین: رضا سید حسینی، مترجمدفاع از روشنفکران،  درژان پل سارتر،   .1
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 برده ناماگر بخواهیم یک محور و اصل ثابت را ، تاکنون 1315از زمان تصویب قانون وکالت در سال   
االمتیاز وکالت بوده و همواره در طول سالیان متمادي بین قطب حاکم با واضعین و مـدافعین آن  که وجه

؛ محل بحث و نظر یا مبارزه و منازعه بـوده اسـت  ، و حفظ و حراست یا نقض و تخدیش ثغور و حدوددر 
  است. »استقالل«عنصر  نیهم

 ناچـار  بـه  هـا  کـانون از دغدغه و توان تمام یا بخش مهمی  األسف مع، ي پر بیم و امیدها سالدر این   
با همه توان و امکـانی   ها کانونکه شاهدیم  صرف حفظ و حراست و دفاع از این گوهر ارزنده شد و چنان

و  هـا  تیـ قابل، اسـتعدادها  چـه  .انـد  دادهرسالت را وجهه اصلی همت خود قرار  نیا، که در اختیارشان بوده
یی کـه  هـا  تـالش و  امکانـات  بـدیهی و اساسـی صـرف شـد.     یی که در اثبات و حفظ این امـر ها فرصت

  مصروف پیشبرد اهداف عالی وکالت گردد. توانست یم
تعریف است و هـم فصـل آن!    جنس  هموصف براي وکالت  نیا، واضعان و مدافعان استقالل نظر از  

اسـبابش از وکالـت   آثار و ، ! اگر این صفت با همه لوازم»همراه«است و  »راه«استقالل براي وکالت هم 
کارکرد و نقش و اثـرش بازمانـده و آنگـاه هـر انتظـار       از، سلب شده یا نقص و خللی به ارکانش وارد آید

 که هست! مینیب یم چه چنان، ی استمعن یب معقول و منطقی از این حرفه
  

  و انتقاد اصالح، ب) انتظار
ي نـابرابر ، و تمکین نکـردن در برابـر تبعـیض    اعتراض، يانگریعص، انتظار، راضی نبودن به آنچه هست

ص و لوازم این حرفـه  یی با بیانی بلیغ و بدون لکنت و هراس از خصاکش بهرهو استثمار و  ظلم، اجتماعی
  است.
، عنـی بـه وضـع موجـود    ، یاسـت  ينش انتقـاد یب يه داراکاست  یسکر کروشنف لِیوک، لمهک یکدر   

  ن آن سازد.یداند جانش یه وضع مطلوب مکوشد تا چیزي را ک ین حال میمعترض است و در هم
، که تسلیم را تمکین نکـرده  دهد یمو جسارت به صاحبش  جرئتاین کسوت و لوازم ذاتی آن نوعی   
صفاتی چون  جهیدرنت واقعیت داشتن برنتابیده و حقیقت را قربانی مصلحت نسازد. صرف بهموجود را  وضع

و ناکارآمد در وي شکوفا  جامد، ي خشکها پوستهی و بیرون انداختن ساختارشکن، ابتکار، تیخالق، نوآوري
  .ابندی یمپرورش ، شده
صلح اجتماعی و منتظر تغییر است   خشـنود دنبـال تغییـر     شـخص  ناراضی اسـت.  چون، وکیل یک م

وضـع   منتقـد ، وکیـل  لذا .کند میانتظار است که در دل خود اعتراض به وضع موجود را حمل  نیا نیست.
 آن و این خود دلیل دیگري بر لزوم استقالل اوست. گر هیتوجنه ، موجود است

  : است يضرورذکر دو نکته در این زمینه 
ی و عصیانی که ناشـی از  تینارضا، به این مهم توجه داشت که بین اعتراض ستیبا یمهمواره  که، اول آن

و مصدر آن  منشأي که ا هیروحبا چنین ، اصالح و صواب است قصد بهشناسی و مسئولیت حس، دردمندي
انـدازه کـه ایـن صـفت در وجـه       هـر  و تمییز قائل شد. تفاوت، و احساس خودبرتربینی است تیمن، غرور

دوم مـذموم و آسـیبی جـدي اسـت کـه موجـب        نـوع ، نخست آن پسندیده و موجب رشد و تکامل است
ی وکیل از بدنه اجتمـاع  یجدا جهینت در بودن وتافته جدا بافته ، احساس تعلّق به یک طبقه اجتماعی ممتاز

  .شود یمو فاصله او از درد و نیاز واقعی مردم 
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ي فاخر و استوار وکالت را بنا، اثر و تحولی در این عرصه شده منشأاگر بزرگان ما از اسالف وکال که   
ي ها نسلصر خود و و روشنی و افتخار براي اجتماع ع برکت، ي بسیار آباد کردهها دادنبه قیمت از دست 

، زدن دوسـتان نـادان   ضـربه ، موانع، ها یدشمنرغم همه  و اگر وکالت تاکنون علی اند آوردهبعد به ارمغان 
به تسلیم و رضا خم  کمر، آورده دوام، از پشت زدن همراهان آگاه و قهر و خشم و انتقام بدخواهان خنجر

ی و خورشید پرفروغی که همچنـان بـر تـرازوي عـدالت     خواه عدالتنکرده و بر قامت رعناي خود نقش 
 چنین روحیه و صفتی از نوع نخست است. مرهون، است داشته نگهاستوار  را تابد یم

ه وکیلِ مسئول کسی است کـه جریـانِ   کبل، شود یاطالق نم رکروشنف، هر وکیلی به، فین تعریبنابرا  
 از، و ممیـزي کـرده   رصـد ، نـه از راه تقلیـد تحلیـل   ی و قانون محوري را دقیقاً و مستقیماً و خواه عدالت
ي سطحی و منافع محدود فردي و گروهـی فـارغ و   ها ینگران، ي مبتذلها یمشغول دل، ي کوتاهها دغدغه

ي فکري و درك رهبر، یابی جهتي بینش دارا، به خود و محیط پیرامونش آگاهی داشته نسبت، شده رها
  باشد.روح حاکم بر زمان و دردهاي جامعه 

آنگاه اثربخش و کارسـاز   ها یناراستو  ها یکاستاعتراض و عصیان و مبارزه با کژي و  نیا نکته دوم:  
نسـبت بـه   ، هسـتند  زیـ آم ضیتبعـ خواهد بود که طبقات اجتماعی که قربانیان چنین قـوانین ناعادالنـه و   

اس و در قبال مواضع وکیل واکنشِ مسئوالنه ابراز کننـد.  ی گروهـی کـه تنهـا از    حتـ  سرنوشت خود حس
دغدغه دفاع از استقالل کانون داشته و حساسیت ایـن   حق بهو  دننگر یمدریچه مصالح صنفی به وکالت 

نهاد و وکال را نسبت به قوانین و تصمیمات مخل این عنصر ارزنده و اقـدامات منـافی کیـان و اسـتقالل     
مومی را در پیشبرد این اهـداف عـالی انکـار    نقش رویکرد اجتماع و افکار ع توانند ینم زین طلبد یموکالت 

ی برسد که نقش وکیـلِ مصـلح را در   نیب روشني و داریب، اگر جامعه به آن سطح از آگاهی دیترد یب کنند.
اس باشد محـال و ممتنـع وکیـل در     کـار ، زندگی فردي و حیات اجتماعی خویش درك کرده و بدان حس

ي به حقوق عمومی و منـافع ملـی سـهل و    انداز دستتبعیض و  ،یعدالت یب، یقانون یبمواجهه و مبارزه با 
  .شود یمآسان 
یی که براي پیوند وکالت با بدنه اجتمـاع تمامـاً در   ابزارها نیمؤثرترو  ها روشیکی از بهترین   

 سـنگ  گرانجوهر ارزشمند که خود یادگار  نیا است.» معاضدت قضایی« نهاد، هاست کانوناختیار 
ـ و  رینظ یبقابلیت و استعداد  به لحاظو واضعین وکالت است،  اوتادبزرگان،  در بسـط و   لشیبـد  یب

رونق خدمات حقوقی در ارتباط با طبقه متوسط و رو به پایین جامعه، فرصتی ارزنده و اسـتثنایی را  
فراروي متولیان امر قرار داده تا با درك این حقیقت و تقویت روحیه معاضدتی بین وکال که مبتنی 

به اهداف عالی وکالت  ي از قدرت و پشتوانه افکار عمومیمند بهرهبر احسان و نیکوکاري است و با 
  جامه عمل بپوشانند.

و  کنـد  مـی در برج عاج نشسته که فرمـان صـادر    داند یماما جماعتی که وکیل را روشنفکري   
، ازهایندردها،  ازي از اویند؛ شنو حرفهمگان براي رسیدن به سعادت و پیشرفت، مکلف به پیروي و 

چون تاریخ روشنفکري در این  وقت چیهلذا  ی منفک و غافل است وکل بهي مردم ها دغدغهو  رازها
ـ ا و همراه با تعامل نداشته است. دردمندانه، سوهمدالنه، سرزمین، به فرهنگ بومی نگاهی هم  نی

یی چون معاضدت قضایی به سطح اجتماع و نهادهابینش، همواره نگران و مخالف کشاندن خدمات 
و مظلومـان   معسراني وکال براي تأمین و گشایش امور دردمندان، ها تیقابلاستفاده از تخصص و 
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یی شـأن،  گو .دهد ینمخاموشی است که شرم و عجز و فاقه مجال اظهار درد و مستمندي به آنان 
و تظاهرات مصنوعی و ظواهر تصنعی است  ها نقاب، ها قالبو شخصیت وکیل در گرو  وقار، منزلت

خودخواهی باید به دور خود کشیده و تنیده تـا اجـر و قـدرش     ي ازا لهیپکه چون دیواري ضخیم و 
 محفوظ و محترم نگاه داشته شود!

  
  ج) تکلیف و مسئولیت در حمایت و حراست از عدالت

ی و تبعیض و ناراسـتی رهـا   عدالت یباز چنگال  تواند یمبه برکت تکلیف و حس مسئولیت است که انسان 
  شود و به کمال مطلوب برسد.

 که آنگاهبه تعبیري همان تکلیف است و این مسئولیت ، که بر دوش انسانِ مسئول نهاده شدهامانتی   
  .ابدی یمارزش و مفهومی واالتر ، موضوع احقاق حق و رفع ظلم واقع شود

ی است مسئول که تکلیـف و رسـالتش بـا احقـاق حـق و اصـالح قـوانین و نظامـات و         انسان، وکیل  
خواهش و روي نیازشان به عـدالت   زبان، امید چشم، دست یاري ان کهآندستگیري از دادخواهان و همه 

باید زبان همه کسانی باشد که زبانشان را به تیغ بیداد  او شده و پیوند ناگسستنی دارد. دهیتن، گشوده است
  .اند دهیبرزمانه و بدعهدي روزگار  جور، یعدالت یبو 

در ذهـن و روح   خانه عدالت سیتأسي ها زهیانگو  ها نهیزم، مظالم شاهان قاجار لیبه دلکه  طور همان  
ـ ، خواهان شکل گرفـت و بـه بلـوغ و ظهـور رسـید     مشروطه اثـر تـالش و مجاهـدت روشـنفکران      نیاول
  به ثمر نشست.» خانه عدالتتأسیس «نیز با شعار  خواه مشروطه

کـه رسـالت اصـلی و     ي آغاز شد و به بـار نشسـت  ا زهیانگلذا تاریخ روشنفکري در ایران با دغدغه و   
ی و خـواه  عدالتی عنی خصیصه ذاتی وکالت بوده و با نقش وکیل در اجتماع پیوندي عمیق و دیرینه دارد.

  دفاع از حق!
  

  »آسا است. جوامع غول الخلقه بیعجثمره «ویژگی دوم: 
  پدیده عصر تکنولوژي و مدنیت

و  قضـایی و برجسـته در تحقـق عـدالت     مـؤثر وکالت الاقل در شمایل کنونی و با کارکرد و نقشی چنین 
ماشینیزم و نتیجه ظهور تکنولوژي در قلب مدنیت جوامع  محصول؛ ي نوینا دهیپد، نظارت بر وضع قوانین

بـه  بـردن   دهیفا یباز این موضوع موجب شده تا تالش دو گروه مصداق رنج بیهوده و سعی  غفلت است.
 : برسد نظر

آن در ادلـه   دییـ تأبعضی معتقدند براي مشروعیت هر پدیده و امري نوظهور وجود شاهد و مثال بـر    
عقد وکالت در ابواب و فروع  هرچند باره نیدرا .است يضروراجتهاد احکام و منابع فقهی یا فتاوي مشهور 

اورات فقیهـان  فقهی سابقه طـوالنی و قـدمتی دراز دارد و مباحـث و احکـام و آثـار پیرامـون آن در محـ       
ي یافته و در رد و اثبات آراء و نظرات اوتاد و پیشینیان دامنه مباحث و ا گستردهبررسی و بازتاب  لیتفص به

این واژه در مفهوم وکالت دادگستري با مفهوم مدنی  هرچندمباحثات همچنان گسترده و پرحاشیه است و 
و اثـر اجتمـاعی    نقش، رسالت، گاهیجا، رکردکا، بین تعریف اما، آن داراي ماهیت یکسان و مشابهی است

 ي بعدالمشرقین است. فاصلهآن دو 
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اما فلسفه وضع نهاد وکالت و نقش وکیل ، کند میوکیل به نیابت از موکل اقدام  هرچنددر آثار فقهی   
تفسـیر   مطـابق  ی با نمونه مشابه آن در فرهنگ و سنت اسالفمان متفـاوت اسـت.  کل بهدر اجتماع حاضر 

که او را در افقـی   شود یمحامی و حافظ حقوق اجتماع و ناظر اجراي درست قوانین شناخته  لیوک، کنونی
صلح اجتماعی بر تارك افتخارات جوامع بشري و الزمه  مثابه بهو در سطحی واال  دوردست نجی یا میک م

 .نشاند یمو شاخص پیشرفت و توسعه مدنی 
ی نهاد وکالت به مفهوم نوین آن نزد فقهاء یکارااعتبار و خأل تحقیقی جامع و مستقل پیرامون  هرچند  

سـازي ایـن    ي اخیر جهت تطبیق و همگونها دغدغهو  ها تالشاز  اما، و حقوقدانان اسالمی مشهود است
به حساسیت موضوع و اهمیت اثبات این فرضیه نزد ایشـان   توان یمي فقهی و شرعی ها آموزهتأسیس با 

  پی برد.
و منـافی   مـوهن ، وکالت در منابع فقهی و عرف فقیهان امري خفیـف  اند گفتهي ا عدهاز سوي دیگر   

و لذا نگـاه   کردند یمی و دون منزلت خود وکیل انتخاب یشأن بزرگان تلقی گردیده و ایشان در امور ابتدا
با و محترمی به چنین تأسیسی وجود ندارد. برداشتی سطحی که عالوه بر ضعف سند و منبع  فاخر، وزین

 دیگر فقهی تنافی دارد. شمار یبو مستندات  سوابق، شواهد، واقع امر
چه نگاه افراطی دسته اول که وکالت به مفهوم نوین را که از برکات پیشرفت جوامع  رسد یم به نظر  

و چـه روش   نـد یب یمـ منطبق و سازگار با حقوق بومی  ناًیع، و از لوازم حاکمیت فرهنگ دموکراسی است
را در منابع استنباط احکام سست و لرزان دانسته و بین آن با  سیتأستفریطی دوم که اعتبار و جایگاه این 

ي بـه موضـوع   نگر واقعی و طرف یب، انصاف با کدام چیه، طبع و دأب فقیهان مؤانست و الفتی قائل نیست
  .اند نپرداخته

ات و اقتضـائات   ها دهیپدیک امر نوظهور مانند سایر  عنوان بهوکالت    ي اجتماعی که محصول ضـروری
اسباب و لوازم مختص به خود و منطبق با فلسفه وضعش  از، زمان و مکان و پیشرفت جوامع بشري است

ه بـه تنهـا    گونه همانبرخوردار است و  ی امکـان نـدارد و از طرفـی    یکه اداره کشور بر اساس احکام اولیـ
؛ کند میهاي اجتماعی در موارد خاص ضرورت وجودي خود را بر جامعه تحمیل و واقعیت مصالح، ها دهیپد

ر با احکام شرعی ثابت اقتضاء سـازگاري و الفتـی برقـرار شـود کـه      ، دارد بین این پدیدارهاي دمادم متغی
سـنت و بسـیاري دیگـر از    ، بخشی از این پدیدارهاي تفسیرپذیر به کمک قواعد و اصول موجود در کتاب

، تعبیـر شـده   »عنـاوین ثانویـه  «ي نو از طریق تطبیق فقه اسالمی با نیازهاي روز که از آن به اه پرسمان
ثانوي در فرایند تدوین قوانین اجتماعی بخش مهمی از نیازهاي حکومت در بخـش   احکام .گردد  برطرف

  .کند میي را تأمین گذار قانون
ي اولیه اش از منابع و معادن که ماده و مایهثروتی دانست  توان یماثر وکالت را  و ذي قدر گرانگوهر   

 سـازوکار در طول زمان و عرض زمین بر لوازم و  گزاران حقغنی فقه و سنت استخراج و آنگاه با کوشش 
العمـل کـه بـراي آزادي    دفاع از حق منطبق و باالخره در حلقه آخر با مجاهدت وکالي مصلح و صـحیح 

، حـافظ  عنـوان  بهناآرامی خود را ، رگ خویش و براي سامان ایشانم، ي حیات آنانبرا، اسارت خود، مردم
کرسی اثبات و عمل و  به؛ ی و مراقبان اجراي درست قانون و ضامنین برقراري عدالت انتخاب کردندحام

 بر تارك افتخارات اجتماع نشانده شده است.
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  »شناسد. او را به رسمیت نمی کس چیهخواهد و  او را نمی کس چیه«ویژگی سوم: 
 تنهایی

 میرسـ  یمالزمه دیگري در این حرفه  به، را در کنار یکدیگر قرار دهیم شده فیتعري ها صهیخصاگر تمام 
  است. »ییتنها«که همان 

کـه بـه    کس آن، شده فیتعرنبودن عجین و  ریبه غبا استقالل و متکی  اش يوجودکسی که فلسفه   
ی کـه بـه اقتضـاي رسـالت     کس، آن استو بالتَبع ناراضی از  منتقد، معترض، وضع موجود گر هیتوججاي 

، کنـد  مـی مسئول است و امانت تکلیف را چون طنابِ دار تا پایان عمر بر دوش خـود حمـل    اش یاجتماع
بین سیاست و اخالق مجبور بـه   غالباًو باالخره کسی که  شده شناختهو مدافع از حق  حافظ، حامی که آن

گـران  توجیه، صاحبان ثروت، اربابان قدرت، و هر جا در میان انبوه اصحاب نجایا در، انتخاب اخالق است
 لرزانند یم اش یزندگوضع موجود و مخالفان حق و عدالت که پیرامونش را انباشته و او را دمادم بر خود و 

 چرا که. تنهاست، نی که دست نیازشان به دادخواهی گشوده استی و کساعدالت یبحتی در بین قربانیان  و
پیـرو و   هـم ، از در دشمنی درنیاینـد  زانیست حقظاهراً راهی وجود ندارد که بتوان هم حق را گفت و هم 

سـتمدیدگان و  ، مـدافع مظلومـان   هـم ، اندیشان را راضـی نگـه داشـت   حامی حقیقت بود و هم مصلحت
در  هـا  دهیپدو هم با ارباب و اصحاب و عوامل این  اند گشودهش به دادخواهی ناتوانانی بود که زبان خواه

  تقابل و ستیز واقع نشد.
او را  کـس  چیهـ ...«: است ییتنهاو اثر همین  دیمؤ، و شاید این فراز از گفته ژان پل سارتر هم اشاره  
  ...»نه، برگزیدگان قدرت حاکم نه، نه دولت، ، شناسد او را به رسمیت نمی کس چیهخواهد و  نمی
ی نه یک انتخاب آزادانه و از روي اختیار بلکه صفت الزم و ذاتی وکالت است کـه همـواره   یاین تنها  

در تقابـل قـرار داده تـا مطـابق      غالبـاً  مینـ یب یمکه  بلکه چنان، آن را از مبادي قدرت و ثروت جدا ساخته
حـامی و   عنـوان  بـه سوگندي که بسته است در دفاع از منافع مردم و حقوق اجتماع از انجام رسالت خـود  

به منوعان و جزوعان  ي ظلومان و جهوالن وانداز دست مانع، ی حراست کردهخوب بهنگهبان حق و عدالت 
خاصـه ضـعفاء و   ، رامت انسـانی شـده تـا همگـان    ل و کیفضا، اخالق، ي دموکراسیها ارزش، دستاوردها

انتظـار درك   لـذا  ي نشـود. بند رهیجعدالت ، از مواهب آن سود جسته و براي تحقق دموکراسی پناهان یب
، چنان صفات ذاتـی  به لحاظو برآوردن حق این کسوت از شخصی که وکیل و نهاد وکالت را  زیآم احترام

  و بیهوده است. مهمل، ي لغوانتظار، ندیب یمخاصه استقاللش مانع و مزاحم 
ی که حاصل تکامل نفس و زیباترین مراتب روح و یافتن درد و رنج انسان امروز و رشد یاین درد تنها  

ارمغان و پاداشی است که شاید خداوند در  نیتر باارزشو  نیباتریز، درجات انسانی و حس مسئولیت است
  رده است.ي اسالف ما نصیب وکالت کها مجاهدتداشت پاس
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  n عباس میرشکاريدکتر 
  
  

قانون مسئولیت مدنی به ایـن   2ماده  رابطه سببیت برقرار باشد.  ،دیده و فعل عامل زیان باید میان زیان وارده به زیان
دیده شده باشد، دادگـاه   در موردي که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادي یا معنوي زیان«نکته تصریح دارد: 

ـ   نماید و چنان خسارات مزبور محکوم می  پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ان فقـط  چه عمل واردکننـده زی
» وارد نموده محکوم خواهـد نمـود.   موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که 

ماجراهـا  » رابطـه سـببیت  «رویـیم، در درك   ، هر اندازه در تشخیص مفهوم زیان با دشواري کمتري روبـه حال نیا با
دیـده بـر اثـر     توان مطمئن بود که زیان وارده به زیان شود که چگونه می آغاز می ازآنجا، دشواري درواقعبیشتر است: 

ها را نشـان دهـد: بـراي نمونـه، بیمـار       تواند این دشواري هاي واقعی بهتر می است؟ مثال جادشدهیافعل عامل زیان 
بیمـاري   به مبتالد که شو کند، پس از مدتی، مشخص می هپاتیت، از سازمان انتقال خون، خون دریافت می به مبتال

توان میان این بیماري تازه با فعل سازمان انتقال خـون (تزریـق    ایدز نیز شده است. حال پرسش این است که آیا می
تواند از عامـل دیگـري غیـر از     خون) رابطه سببیت را برقرار دانست؟ آیا این گمان، منطقی نیست که این بیماري می

  باشد. شده منتقلز طریق رابطه نامشروع یا اعتیاد ، براي مثال، اآلوده خونتزریق 
و بـه خـویش یـا بـه      داده ازدسـت ترساند، شخص ترسیده، اختیـار خـویش را    شخصی دیگري را می اي دیگر: نمونه

دیـده   توان زیان است؟ آیا نمی تصور قابلبا زیان وارده رابطه سببیت  جادشدهیارساند. آیا میان ترس  دیگري زیان می
ي کرده و بـه خـویش یـا دیگـري آسـیب      دار شتنیخودانست تا با مراقبت بیشتر، مانند یک انسان متعارف را مکلف 
  نرساند؟

وظیفـه در   کارکنـان  همـه از «)، 22/08/1390، (الحـاقی  فـه یوظ نظامقانون  47ماده  5تبصره  موجب به مثالی دیگر:
شود و متناسب با نتـایج حاصـله تقسـیم و     میهاي ارزیابی شخصیت و رفتار گرفته  طول مدت دوره آموزش، آزمون

ربط در نیروهـاي مسـلح بـراي راهنمـایی و حمایـت ارسـال        اي، به مراکز ذي پرونده افراد نیازمند به خدمات مشاوره
هـاي ارزیـابی    بنابراین، دولت موظف است تا از تمامی کارکنان وظیفه در طـول مـدت آمـوزش، آزمـون    ؛ »گردد می

، مشـکل  جـه ینت دردولت بـه ایـن وظیفـه قـانونی خـویش عمـل نکنـد و         که ی صورت در شخصیت و رفتار بگیرد.
تـوان دولـت را    شخصیتی یا رفتاري شخص شناخته نشود و همین مشکل، سبب خودکشی شخص گردد، آیـا مـی  

قـانون   295کـه بـر اسـاس مـاده      توان ترك فعل دولت را سبب زیان وارده دانسـت؟ چنـان   دانست؟ آیا می مسئول
                                                           

n استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري.  



 

 

78 

یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشـته   گرفته برعهدههرگاه کسی فعلی که انجام آن را «ت اسالمی، مجازا
چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل بـه او   است، ترك کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنان

ي که شـیر دادن  ا هیدامادر یا  که اینت، مانند شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، یا خطاي محض اس مستند می
تـوان   کـه مـی   یـا آن » است، کودك را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند گرفته برعهدهرا 

که خـودکرده را تـدبیر نیسـت،     ترتیب، با توجه به اینشود، بدین جاري می» اقدام«گفت با توجه به خودکشی، قاعده 
  1فرد خودکشی کرده، حق مطالبه زیان ندارند. خانواده
توان افزود، اما همین اندازه کـافی اسـت تـا دشـواري رابطـه سـببیت و        ها، موارد دیگري را نیز می به این نمونه  

آن روشن شود. همچنین، به پرونده زیر توجه کنید و ببینید که آیا میان فعـل شـخص بـا زیـان     » ماهیت معماگونه«
بـه تـاریخ    930731ان رابطه سببیتی برقـرار دانسـت؟ شـرح ایـن مـاجرا بـه نقـل از دادنامـه شـماره          تو، میداده رخ
  دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار چنین است:   104صادره از شعبه  14/8/1393

عمدي و تسبیب در ایراد صدمه بدنی عمدي نسبت به شـاکی م.م.   وجرح ضربدر خصوص اتهام م.گ. دایر بر   
دادسـتانی   19/6/1390، تـاریخ  706شدن از طبقه سوم ساختمان به پایین موضوع کیفرخواست شماره از طریق پرت

دادگـاه عمـومی جزایـی شهرسـتان مزبـور و       108محترم شهرستان کرج که متعاقب صدور حکـم از ناحیـه شـعبه    
دادگـاه   4صادره از شعبه  25/3/1393به تاریخ  362دادنامه شماره  موجب بهمطروحه نسبت به آن  تجدیدنظرخواهی

صالح نبودن مرجع صادره نقض و پرونده با صدور قرار عـدم   ٌعنه به علت ذي استان البرز دادنامه معترض دنظریتجد
   جاع شده است.به این شعبه ار 14/4/1393صالحیت به دادگستري شهریار ارسال و در تاریخ 

پـدرش   اتفـاق   بـه شـاکی   2/7/89مورخ  بعدازظهرنظر به محتویات پرونده مختصراً توضیح چنین است که در   
اش  منزل استیجاري سابق خود که جنب ساختمان مسـکونی مـتهم و خـانواده    بام پشتجا کردن آنتن  جابه منظور به

ساختمان از ساختمان قدیمی فاصله داشـته   5یا  4که حدود بوده و انتقال آنتن تلویزیون به ساختمان مسکونی جدید 
که به درب سـاختمان سـابق خـود رفتـه و      و هر دو ساختمان در یک ردیف قرار دارند، جهت سهولت کار، بدون این

کـه بـه علـت     هـا  بام پشتدهد تا از طریق  منزل سابق پدر برود، ترجیح می بام پشتدرب یکی از واحدها را زده و به 
منزل سابق پدر رفته و با بـاز کـردن آنـتن،     بام پشتها به یکدیگر این امکان برایش مقدور بوده، به  ل ساختماناتصا

اش (خـانواده پـدري) در    منزل متهم که با خـانواده   منزل جدید انتقال دهد که در حین گذر از پشت بام پشتآن را به 
آمـده و   بـام  پشـت شود، مادر مـتهم بـه    ایجاد می بام تپشآنجا سکونت دارد به علت صدایی که در حین رد شدن از 

مـادر مـتهم    رشیموردپـذ کند که این علـت   شود. ایشان علت را بیان می جویا می بام پشتعلت حضور وي را روي 
 محـض  بهگسیل و متهم  بام پشتها به  متهم و خانواده وي و چند نفر دیگر از همسایه سروصداواقع نشده و با ایجاد 

دهد که در این اثنا پـدر مـتهم خـود را از همـان طریـق       کاري قرار می ی با وي گالویز و او را مورد کتکشاک تیرؤ
 زعـم  بـه کند، ولی مـتهم   به موقعیت نزدیک و سعی در آرام کردن شاکی و جلوگیري از تشدید درگیري می بام پشت

کردن درگیري با شـاکی اقـدام، بـه حـدي کـه درگیـري بـا        خودش دزد دینام کولرها را گرفته، همچنان به گسترده
 رینـورگ هـا داراي   کـه بـام   شود غافل از این هاي جنبی کشیده می ي ساختمانها بام پشتفرارهاي مقطعی شاکی به 

                                                           
اط و یـ احت، ي ضـرورت هـا  دورهاز  یکدر هر  یفه عمومین خدمت وظیه در حک یسان، کفهیوظ نظامقانون  53ماده  موجب به  .1

زان و نحـوه  یـ م ازلحاظ، ا معلول شوندیا فوت ید یشه یود خدمتیا قی یات رزمیت در عملکا شری فهیوظ انجامره به سبب یذخ
فـه  یباشند و حقوق وظ یم درجه همادر ثابت ک کارکنانن و مقررات مربوط به یمشمول قوان يفه و مستمریپرداخت حقوق وظ

، گردد. بـا توجـه بـه نـص ایـن مـاده       یمربوطه پرداخت م هاي سازمانا ی ها وزارتخانهآنان حسب مورد از بودجه  يو مستمر
 خودکشی از آن خروج موضوعی دارد.، الظاهر علی
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حسـب ادعـاي شـاکی و پـدر      تینها درممکن است یکی از افراد از نورگیر به بیرون پرت شود که  هرلحظهبوده و 
، با شـدت ضـربات مـتهم، در حـوالی یکـی از نورگیرهـاي روي       حضورداشته درصحنها ختم درگیري ایشان از بدو ت

، شاکی به پشت سقوط کرده و چون نورگیر پشت سر وي بوده، از طبقه سوم ساختمان به پـایین سـقوط و   بام پشت
ـ نها درشود کـه   صدماتی به شرح گواهی پزشکی قانونی به وي وارد می کـه در دادسـراي   بـا انجـام تحقیقـات     تی

صـالحیت  شود و در خاتمه با صدور قرار عـدم  گیرد، به اتهام معنون تقاضاي کیفر متهم می فردیس کرج صورت می
کـه   شـده  انیـ بحال، دادگـاه بـا عنایـت بـه شـرح       اي است. علی شده ارسالبه شرحی که گذشت به این دادگستري 

باشد و بنـا بـه دالیلـی کـه در      دیس به مرجع انتظامی و... میبرگرفته از نتیجه تحقیقات معمول از ناحیه دادسراي فر
  داند. آمده در دو موقعیت متهم را مجرم می ذیل خواهند آمد، در موضوع پیش

کـاري   بودن شاکی و کتک اش در دزد هاي شخصی خود و خانواده ذهنیت صرف بهمورد و بنا  ایجاد درگیري بی  .1
  جنبی ملک خود،  وي تا لحظه سقوط از نورگیر ساختمان 

گریزي از فـرار از دسـت   کاري صورت گرفته به حدي که متهم دادن کتکاستمرار بر درگیري با شاکی و شدت  .2
االراده شده و ناخواسته از نورگیر ساختمان با پشت به پـایین   مسلوب که ي نحو بهوي و همراهان ایشان نداشته 

بروز این حادثه هرچند ناخواسته بوده، قابلیـت شناسـایی    سبب عمده عنوان بهکند که در این قسمت  سقوط می
داند، نـه تسـبیب در صـدمه بـدنی عمـدي       دارد و البته دادگاه در این قسمت اتهام وي را تسبیب در جنایت می

  .ستینقصدي در ورود به این صدمات (صدمات ناشی از سقوط) به نحو عمدي محرز  که چون
  گیري مزبور:   دالیل توجیهی نتیجه

منزل سـابق و انتقـال آن    بام پشتجا کردن آنتن تلویزیون که از  جابه منظور بهپدرش  اتفاق  بهکه شاکی  در این  .1
منزل استیجاري جدید قصد عبور از بام منزل متهم را داشته، با توجه بـه روگرفـت مصـدق قـرارداد      بام پشتبه 

اش  شود که مـتهم و خـانواده   تشکیک متهم در این زمینه تردیدي وجود ندارد و نتیجه این میاجاره قبلی و عدم
  اند. ي خود ایشان را دزد دانسته و با وي گالویز شدهنابم یبهاي  صرفاً بر اساس ذهنیت

هـر   و با توجه به شهادت شهود حاضرشدهبا عنایت به گزارش مرجع انتظامی که بالفاصله در محل و موقعیت   .2
که متهم با شاکی درگیر شده و ضرباتی را به وي وارد کرده است، تردیدي وجود ندارد و البتـه   دو طرف، در این

کـه دزد   هـاي وي در ایـن   کردن ذهنیـت کردن متهم و پاكدر اثناي درگیري، سعی شاکی و پدر ایشان در آرام
شود و متهم همچنان بر مواضـع   مثمر ثمر واقع نمیاند،  آمده بام پشتکردن آنتن به  جا جابه قصد بهباشند و  نمی

  زند. ورزد تا حادثه را رقم می خصمانه خود اصرار می
منـزل   بـام  پشـت قصـد عبـور از    شده انیبشاکی فردي عاقل، بالغ و هوشیار بوده که به منظوري که  که ایندر   .3

متهم چندین بـام   بام پشتن تا رسیدن به که ایشا متهم را داشته، تردیدي وجود ندارد و همچنین با توجه به این
مطلع بوده و دفاع مـتهم   ها بام پشتدر  شده هیتعباز وجود نورگیرهاي  قطعاًرا طی کرده تا به آن موقعیت رسیده، 

پا به فرار گذاشته است و ندانسته از نـورگیر یکـی    110که ایشان از ترس آمدن پلیس  و وکیل وي مبنی بر این
که از وجود نورگیرها مطلـع بـوده، بـا منطـق      ط کرد، با توجه به درجه هوشیاري شاکی و اینسقو ها بام پشتاز 

باشد. ضمناً شاکی در موقعیت دزد نبوده تا به جهت فراري شدن از قانون بخواهد فـرار کنـد.    عقلی سازگار نمی
کـه   ط کرده باشد (نه ایـن بپذیریم شاکی در حین فرار از دست متهم به پایین سقو که اینکه بر فرض  نتیجه این

کاري مسـتمر مـتهم و خالصـی از     فرضی جز رهایی ایشان از کتک  در حین زدن مشت و لگد از سوي متهم)
ماند و در این وضعیت، شاکی گزیري از مهلکه نداشته و چون این وضـعیت را مـتهم بـراي وي     دست وي نمی
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االراده بـوده   ناسایی دارد. شاکی در این حالت مسلوبسبب تامه حادثه قابلیت ش عنوان بهایجاد نموده بود، متهم 
  اندیشیده است. و به چیزي جزء خالصی از دست متهم نمی

شود کـه   هاي پزشکی قانونی مصدوم (شاکی) مورد مالحظه قرار گیرد، کامالً معلوم می گواهی دقت بهچه  چنان  .4
سري حارصه و کبودي در ایـن نقطـه کـه    ترین آسیب وارده به نامبرده در دایره صورت بوده است و جز یک کم

بـازپرس بـا دیگـر    نیـز از سـوي    حـق   بـه و  جادشدهیابه نظر این صدمات نیز در درگیري ابتدایی متهم با وي 
عمـدي نیـز موضـوع     وجـرح  ضـرب اتهام ایـراد   که ي نحو به، (اند شده  دادهصدمات و تقصیر ثانویه متهم تمییز 

شود که شـاکی بـا    می  گرفته جهینتشاکی واقع نشده و  صورت بهاست.) صدمه دیگري  قرارگرفتهکیفرخواست 
  در حال کتک خوردن از وي بوده است.پشت به پایین سقوط کرده و در زمان سقوط رو در روي متهم 

حاکم بر پرونده، دادگاه در هر دو قسمت مـورد بیـان، مـتهم را مجـرم      واحوال اوضاعو سایر  ادشدهی مراتب بهبنا   
که ایشان جزایی جز جبران خسارت شاکی و پرداخت دیات متعلقه به وي ندارند، مسـتند بـه    دانسته و با توجه به این

مـاده  » ت«، بنـد  616، 569، 549، 506، 499، 492، 488مـاده  » ب«، بنـد  462، 450، 449، 448، 211، 160مواد 
نظر به عدم امکان قصـاص   1392از قانون مجازات اسالمی مصوب  714، 701، 709و تبصره یک آن و مواد  647

بابـت کبـودي    ي کامل هید(بابت جراحات عمدي قبل از سقوط) حکم به محکومیت متهم به پرداخت دوازده هزارم 
دیه کامل بابـت سـقوط دو    ستمیب کمخاط هر دو لب، کبودي و تورم پهلوي چپ و کبودي بازوي چپ و دو فقره ی

دیه کامل بابت حارصه بینی و چهارصدم دیه کامل بابت کاهش سـطح هوشـیاري در حـد     صدم کدندان قدامی و ی
ی خردشـدگ غز و سیزده و نیم صدم دیه کامل بابت دیه کامل بابت خونریزي زیر پرده عنکبوتیه م صدم سهمتوسط و 

و دو  جادشـده یادیه کامل بابت آسیب نسج نرم متعاقب عمل جراحی ناحیه پاشـنه و درد   صدم سهپاشنه پاي چپ و 
 بیـ عبـال ی انتهاي تحتانی زند اعلی ساعد هر دو دسـت کـه   خردشدگدیه کامل بابت  ششم کاز ی چهارپنجمفقره 

دیه کامل بابت شکسـتگی انتهـاي تحتـانی زنـد اسـفل سـاعد راسـت کـه مطلـوب           صدم هشتو  اند خورده جوش
دیـه   چهارصـدم اسفل ساعد چـپ و   و چهار صدم دیه کامل بابت آسیب استخوان انتهاي تحتهانی زند خورده جوش

دسـت   دیه کامل بابت آسیب نسوج نرم مـچ  صدم ششی انتهاي تحتانی زند اعلی ساعد راست و دررفتگکامل بابت 
ـ و  جادشـده یاراست و کاهش قدرت مچ دست و بروز آرتروز زودرس در مچ دست چپ و ضـعف   ـ د دهـم  کی ي  هی

دیـه   دوصدمو  اند شدهي سوم، چهارم، پنجم و دوازدهم کمري که بدون عیب درمان ها مهرهکامل بابت شکستگی 
دوازده صـدم دیـه کامـل بابـت     نخاعی و تجمع خون در مهره چهارم کمـري و   شامه سختکامل بابت پارگی پرده 

دیـه   صدم پنجهاي نخاعی در محل شکستگی مهره کمري و  ضعف انتهاي اندام تحتانی راست به دلیل آسیب ریشه
و چهـارده صـدم دیـه     جادشـده یاکامل بابت آسیب نسج نرم ناحیه کمر متعاقب عمل جراحی و محدودیت حرکتـی  

در ظـرف دو   هیعلٌیمجناز داروهاي ضد تشنج در حق  مدت یطوالنکامل بابت حمالت تشنجی و ضرورت استفاده 
ي صـادره حضـوري و ظـرف بیسـت روز از تـاریخ ابـالغ،       رأدارد.  سال از تاریخ درگیري و حادثه صادر و اعالم مـی 

  »باشد. در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می اعتراض قابل
ـ تجددادگاه  22شعبه  لهیوس بهاین دادنامه     9409970222200364اسـتان تهـران طـی دادنامـه شـماره       دنظری

 شود. می دییتأعیناً  9009982655300699مندرج در پرونده کالسه 
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  اي محمدرضا محمدي جرقویه
  
  

ـ    هـا  ل گرفته در ذهـن انسـان  کش یشمندان و فالسفه، مباحث فلسفیاز انداي  هعد م و یرا محـدود بـه اقل
ه معمول است و ک ند و چنانینما ي میبند میتقس آن را ییایخاص نموده و بر اساس قلمرو جغراف يایجغراف

هـاي   خچـه یفلسفه غرب و فلسفه شرق با اصـول و ارکـان و تار   يمتعدد ها و مقاالت تابکمرسوم و در 
 یمباحـث فلسـف   ن فراتر گذاشته و ورودیپا از ااي  هعد یان قرار گرفته است و حتیشرح و ب متفاوت مورد

داً درصـدد  یف نمـوده و شـد  یتوصـ  كشور خود فاجعه و خطرنـا کم خاص را مانند غرب به درون یاقل یک
ه البـد و  ک، اند هشد یآموزش يها طیها و مح دانشگاه فلسفه غرب در يریاز نفوذ و طرح و فراگ يریجلوگ

 .طلبد می گریداي  هآن مجال و مقال یه بررسکدارند  یخود استدالل ینگران ه وین نظریا يناً برایقی
شـود   ها الهام مـی  انسانذهن  چه در این مقاله درصدد بررسی آن هستیم این فرضیه است که افکاري که به آن  

و زمان و مکان مشخصی نیست و یک حقیقت بیشـتر وجـود نـدارد و     کند الزاماً محدود به اقلیم و تاریخ یا خطور می
نظـر   خارجی یابد، صـرف  تواند در عالم امکان تحقق عنوان کانال و یا گیرنده افکار و نظریاتی که می ها به ذهن انسان

نمایـد و   نماید و سپس در قالب سخن و اندیشه آن را ابراز مـی  آن افکار را دریافت می از زمان و مکان عمل نموده و
شمال کـره زمـین قابلیـت     عنوان مثال فالن فلسفه و اندیشه فقط در توان این ادعا را ثابت نمود که به نتیجه نمی در

 کنـد و در  کنند، ظهور نمـی  ندگی میسایر جهات جغرافیایی ز ی که دریها گاه به ذهن انسان بروز و ظهور دارد و هیچ
خطراتـی احتمـالی    نشین رسیده است، ی که به ذهن انسان شمالیها ممانعت از طرح و بیان اندیشه توان با نتیجه می

 .زمین دور ساخت این تفکر و اندیشه را از سر ساکنان جنوب، شرق و غرب کره
 .مثال هستم یکان یز از شرح و بیروشن شدن مسأله، ناگر يبرا  
هـاي مـورد    اندیشـه  ویژه در غرب باشید یکی از اولین کسانی کـه  هاگر عالقمند به تاریخ فلسفه ب  

بررسی قرار گرفته و حتی قبل از ارسطو و افالطون و سقراط بوده است مرحوم مغفور تالس است کـه  
آمـوزان   بـین دانـش  نظر قضیه مشهور و معروف وي در هندسه، بارها و بارها باعث خدا بیـامرزي وي  

هاي شبیه به بنده با هوش بسیار پـایین   زرنگ کالس و کلی لعن و نفرین بین بنده و سایر همکالسی
ریاضی شده است، البته در این مقاله و در هیچ مقاله دیگري و احتمـاالً در هـیچ موقعیـت دیگـري از     

ز طرح این مطلب این بـود کـه   نخواهم داشت و هدفم ا...  زندگیم بنده کاري با ریاضیات و مثلثات و
کنم، شما آشنایی قبلی با ایـن   اش مطرح می همراه اندیشهه عنوان یک فیلسوف ب وقتی نام تالس را به

 .اندیشمند قدیمی داشته باشید

 اقلیمخاستگاه اندیشه و ارتباط آن با 
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ـ د با آوردن ایزنم تا شا می داشته است مثالاي  یهم تالس چه نظریه بگوک نیقبل از ا   ن مثـال ثابـت   ی
اجزاء عالم بوده و هسـت و خواهـد    یستیت و چیشف ماهک دائم به دنبال جستجو در یه ذهن آدمکنم ک

ـ  یه ارتباطکرسد  ي میجه واحدیها به نت ن تالشیاثر ا اد دریبود و به احتمال ز ا نـدارد،  یـ م و جغرافیبا اقل
ه بـه  هاي کـ  شهیار و اندکم افیننموده و اجازه ده يریگ ت و سختینه حساسین زمیه در اکپس چه بهتر 

نند کز مطالعه یگران نیده است را دیتب به چاپ رسکا مقاالت و یه و یده و در قالب نظریگران رسیذهن د
شـه  یر و اندکاز ف يگریدهاي  ده است، قلهیگران رسیه به ذهن دکور کمذهاي  شهیو با گذشتن از سر اند

 یه تا وقتـ کم یم و بدانیقبل شوتر از روز  یدتر و جنجالیجد يایشف شود و هر روز شاهد دنکتوسط بشر 
ت یون و آرامش بشرکتوان توقع س نمی خود را دارد، ياوکنجکت و یال و فضولیت سیه ذهن بشر خاصک

 يار بـه حـد  کـ گر افیشف شده و دکر کجهان ف يها انتها ذهن یشیاند به مدد هم يد روزیرا داشت و شا
ابـد.  یشتارها خاتمه کشت و کها و اختالفات و  نزاع شتر نباشد، آنگاه احتماالًیه قادر به جلو رفتن بکبرسد 

 .واهللا اعلم
 :یآدم یار و دلگرمیکنشان دادن ذهن ب يو اما مثال اول: برا

 یـک مـن   يه بـرا کـ داشت امـر فرمـود:    یه ظاهراً ذهن فلسفکبه شوهرش  یزن يه روزکمنقول است 
 ؟یا پپسید یدارل یوال مکد: یپرس یونیاور. مرد جهت امتثال امر همایب یدنینوش

 !والکزن فرمود: 
 ؟يا عادی) یمیت (رژید: وایار ببرد، پرسک اطاعت را به يخواست منتها یه مکمرد 

 !یمیزن پاسخ داد: رژ
 شه؟یا شیباشد  ید: در قوطین زن پرسأت احترام و شیرعا يمرد برا

 !یزن فرمود: در قوط
 ا بزرگ؟یباشد  کوچکد: یاز اسراف پرس يریجلوگ يمرد برا

اور. یـ مـن آب ب  ينخواستم، برا گفت: اصالً یحوصلگ ینداشت، با ب یه اصالً اخالق و حوصله فلسفکزن 
 ؟یشک ا لولهیباشد  یمعدن بآد: یف خودش را بداند پرسیلکه تک نیا يمرد برا

 .یداد، فرمود: آب معدن می تیه به بهداشت اهمکزن 
 ا گرم؟ید: سرد باشد یت حال زن پرسیرعا يمرد برا

 ها!! زنمتیاد زد: میبلند فر يرا نداشت، با صدا يورز ین همه فلسفیه تحمل اکزن 
 ؟ییا دمپاید: با چوب یزان جراحت بود، پرسینده و میه نگران آکمرد 
بلنـد و رسـا    يصـدا  شده بود، با ياب بزه ضرب و جرح عمدکت ارتین لحظه متوجه ممنوعیه در اکزن 

 وان!ید: حیشکاد یفر
در ذهن زن محدود به  وانیق حیدانست مصاد ی میوان در ذهن داشت ولیاز ح يمتعددق یه مصادکمرد 
 ا سگ؟ید: خر یوان است پرسیدو ح

 .م گم شویچشمها م گفت: از جلوکاورد، لذا با تحیوان را به خاطر نیزن در آن لحظه آن دو ح
 ا با خودرو؟یاده ید: پیف به نحو احسن بود ،لذا پرسیلکمرد در صدد انجام ت

او  يله بـرا یله رفتن مرد، و به عبارت بهتر وسـ یت داشت نه وسیاو موضوع يزن چون فقط رفتن مرد برا
 .نمیبرو فقط من تو را نب یخواه می ت داشت، گفت: با هرچهیقیطر
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داد، بـدون او   نمـی  اجـازه  يه زن به وکمرد دچار خطا شد و به روال سابق  یه ذهن فلسفکنجا بود یدر ا
 ا تنها برم؟ید ییآ می د: با منیجهنم برود، پرس یحت

منطـق و   يخواست عالوه بر پا گذاشتن رو می م آخرش را گرفته بود و مجدانهین موقع تصمیه در اکزن 
 .شمتک می میآ می هکزد اي  هقانون را هم از هم بدراند، نعر یفلسفه حت

د: بـا  یپرس ،ده بودیداشت و آالت قتاله زن را قبالً د یت خاصیش اهمیا براین دنیه نحوه خروج از اکمرد 
 ا ساطور؟یچاقو 
 ساطور!! پاسخ داد: یدش به ثمر نشسته لذا با آرامیرد تهدکر کآرام شد، چون ف یمکن بار یزن ا

ـ آ د:یه بدهد، پرسـ یش را هدیه بتواند اعضاک نیا يد برایمرگ با ساطور و شا مرد با تصور ی ا مـرا قربـان  ی
 ه؟کت هکت ای ینک می
فحش و تمارض متوسل و فرمود:  یکتکده بود به تایارساز ندکه عبور از منطق و فلسفه و قانون را کزن 

تـر  کد: شما را به دیشد و پرس یکمرد تحر ین موقع حس بشردوستیه در اکستاد. یند قلبم اکخدا لعنتت 
 اورم؟ینجا بیتر را به اکا دیببرم 
ت است و هدف ک، سااند هزنده ماند یالمه فلسفکن میاز آن دو، بعد از ا یک دامکه ک نیخ در مورد ایتار  

 ال اسـت و طـرح پرسـش   یگونـه سـ   نیا یه ذهن آدمکته مهم است کن نیالمه، اشاره به اکن میاز طرح ا
ممنوعـه بـه ذهـن    هـاي   شهیم، خواه ناخواه آن اندیها بازدار شهیر اندیبا سا یید و ولو او را از آشناینما می
الم فقـط  کشتر از اطاله یب يرین امر را جهت جلوگیل ایند و دلک می جهان باشد، خطور يدر هر جا یآدم

 .میده می ات تالس قرارینظر یبررس
دانـم در کجـاي    زیسته است و اهل ملطیه که خودم هم نمی ها قبل از ما و در مکان دیگري می ایشان که قرن  

 :توان داشت همه اشیاء آب است. که البته از این نظریه دو استنباط مییونان قدیم بوده است، اعتقاد دارد که اصل 
گر یاء دیا اشی یجاد شده در جهان آب بوده است و سپس به شیاول ا یش یعنیه : ک نیاستنباط اول ا  

 .ه آب بوده استین اصل اولیمبدل شده است و ا يگرید يایاء خود به اشیل شده است و آن اشیتبد
شـه در  یاء ریه هنوز است همه اشکآب بوده است و هنوز هم  ءایه همه اشیما یعنیدر استنباط دوم :   

 .رندیگ می به نام آباي  هآب دارند و اصالت خود را از ماد
 .ن بر آب قرار گرفته استیه زمکرسد  می جهین نتیخود به ا يها او در همه ادامه بحث  
باشد یا خیر نویسنده درصـدد اثبـات ایـن امـر اسـت کـه نظریـات و         که این نظریه درست نظر از این صرف  

ها قبل از تولد نویسنده ایـن   هاي بشري محدود به شرق و غرب نیست. این نظریه مرحوم تالس که قرن اندیشه
سالی هم رسید ولی چون اطالعـی   مقاله بیان شده است، به ذهن نویسنده در ایام طفولیت و جوانی و حتی میان

ها و افکار نو داشتند با تحقیر وي مـانع   هاي پیرامون وي قدرت عجیبی در طرد اندیشه فه نداشت و انساناز فلس
پرسید نویسـنده   ها مخفیانه در پستوي ذهن خود داشت. البد می از بروز این اندیشه شدند و او این نظریه را سال

هـا بـا لبـاس خشـک وارد      طفولیت وقتـی شـب  واقعیت این است که او در ایام  اي رسید؟ از کجا به چنین نظریه
دیـد   شد، می متري او هیچ مایعی وجود نداشت ولی وقتی از خواب بیدار می 5شد و در فاصله  بستري خشک می

دید، به این نتیجه رسـید کـه همـه چیـز بـر       ها و رختخواب او خیس است و همه چیز را روي آب می همه لباس
کنیم و وقتی بـه   ها از آب باشد در خواب به اصل خود رجوع می اصل ما انسانروي آب قرار دارد و احتماالً وقتی 

 .گردیم کمی هم از اصل خود را با خود آوردیم محیط مادي و روزمره خود برمی
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حمـل   يدر خانه و یسنده و حتیمحل تولد نو يسنده در روستاینو یه فلسفین نظریمال تأسف اکبا   
 فلسفه یسکدور افتاده  يند، چون در آن روستاک نمی را متهم یسکسنده یه البته نوکشد  يبر شب ادرار

 .دیگو می سنده چهیدانست تا بفهمد نو نمی
د ینبا یطیچ شرایامر مذموم و ناپسند است و تحت ه یلیه دروغ خکد و آموخت یخانه د بعد در یمک  
گران ین به دیپدران به مادران و والدمادران به پدران و هاي  همان موقع دروغ یازد ولین امر دست یبه ا

 يهـا  مـوزان و بـالعکس و دروغ  آ معلمـان بـه دانـش    يهـا  بعـدتر دروغ  ین را و کمیگران به والدیرا و د
 ییگـو  عاجز از پاسـخ  يو ید، ذهن فلسفید می ترها را که ترها به بزرگ ها و بزرگ تر ترها به کوچک بزرگ

ـ ز بهتر اسـت  یمآ که دروغ مصلحت نیت و ایا ممنوعیدارد الخره دروغ ضرورت ان تعارض بود که بیبه ا ا ی
ه عمل کد یشن ییدهایبا یلیا هوا؟ و در جامعه هم خیدارد  ب قرارآ يا مصلحت بر رویآز و یانگ راست فتنه

 هـا  ه عمـل بـه نصـف آن   کـ د یشـن  يادیزهاي  ام انتخابات وعدهیژه در ایو  هب د،یها ند ندهیبه آن را در گو
در  يریه بـا سـ  کـ  نیه نشد، تا اکنشد  یشان را بسازد ولینه فاضله افالطون و هفت جد ایتوانست مد می
دار و سپس  چک وعده يا حبس برایمواد مخدر  يا مجازات اعدام برایدئو و یت وین از جمله ممنوعیقوان

 .دیرسـ  ست ساله مجـدداً یده بود، با فاصله بیرس کیودکه در دوران اي ک هجیم به نتک مکن ینسخ آن قوان
ـ سنده را به نظریداد و گام به گام نو ین تعارضات در حوزه علم و دانش هم رخ مین، ایا عالوه بر ه خـود  ی

بعد  د،ید تا سالم بمانیشتر بخوریرا ب یید فالن ماده غذایتوان یشد تا م یع میشا یمدت کرد، مثالً یک مینزد
ا کوال ی یگازدار چون پپس يها ا نوشابهیزاست  سرطان یین ماده غذاآمد که آ یکاشف به عمل م یاز مدت

 .ردیف قرار گیک ردین با مواد مخدر در آمانده که مصرف  االن کم یدر ابتدا دارو بود ول
کم دچار این احساس  نویسنده با استقراء و قیاس و تفکرات عمیق در همه باید و نبایدهاي پیرامون خود کم  

رسـد   و نبایدها هم روي آب استوار است؛ البته گاهی هم به این نتیجه می منطقی شد که بنیان بسیاري از بایدها
که شاید به جاي آب بنیان همه اشیاء اعم از واقعی و اعتباري بر روي هوا باشـد، دقیقـاً مطـابق نظـر فیلسـوف      

ـ  وعی دیگري از همشهریان تالس به نام آناکسیمنس، ولی وقتی این نظریه فلسفی را مطرح کرد، وي متهم به ن
که وارد معده شده باشد، وارد مغز شـده   سبزي موقع خوردن به جاي این ویژه قورمهه بیماري شد که در آن، غذا ب

زدایی از این قسمت بدن، قطـع ایـن    سبزي فرا گرفته است و تنها راه بو اء کله نویسنده را بوي قورمهزو تمامی اج
ن شده و از مباحث فلسفی دوري گزیـده و بـا نصـب    خیال درمان آ عضو است. به همین دلیل تصمیم گرفت بی

 .بوگیر در ذهن خود، مانع از سرایت این بو به سایرین گردد
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  هدف زندگی ما، رامشآشادي، امید و 
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