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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
عنوان علمـی، نشـانی دقیـق     خانوادگی، میزان تحصیالت، سمت یا 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  لهمقا
 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
  نویسنده به این شکل ذکر شود:خانوادگی  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:

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

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

  مقدمه
کـه  ، شعب تجدیدنظر دادگاه مازندارن در دسترس عموم قرار گرفتهاز  یکی اخیراً معدودي آراي صادره از

توجه حقوقدانان و بعضاً اصحاب رسانه را به خود جلب کرده است؛ نقطه مشترك تمامی ایـن آراء اسـتناد   
المللی است. درحقیقت کارِکارستان قضات محترم شعبه این ناسناد و معاهدات بی، قضات شعبه به قوانین

المللی مصوب جمهـوري اسـالمی   قواعد بین، است که خالف عادت مالوف و رویه مرسوم محاکم داخلی
تواند خالهاي قـوانین داخلـی را در برخـی مـوارد     ایران را به عنوان ظرفیتی معطل مانده و امري که می

چنین بدعتی نه تنها به همسو شدن محاکم و آراي داخلی بـا  ، دهندد قرار میمستند آراء خو، جبران سازد
تواند که در ترمیم وجهه محاکم قضایی ایران (از آن  می، رساندالمللی بشکل مطلوب یاري میموازین بین

گیرد) موثر واقع شود. از نظـر نگارنـده نقـد و    جهت که گهگاه مورد هجمه و نقد محافل خارجی قرار می
اسـت کـه    ياي ضرور به اندازه، ها آن ررسی چنین آرایی به منظور در معرض توجه قراردان هرچه بیشترب

همسـویی موجـه و   ، اي نو پیش روي قضات و حقوقدانان گشوده و فراگیـري و بسـط آن  تواند طریقه می
  گردد.المللی را موجبمتوازن آراء داخلی با قواعد بین

  
  »نقد« شناسی واژه. 2

 پیشـگفتار متـذکر   بشکل نقد را تعاریف و مفاهیم از ايگزیده، امر ابتداي بیند درمی الزم خود بر نگارنده
، ناسـره  از سـره  شناسـاندن  و برگزیدن چیزي بهین با مرداف را دهخدا و فرهنگ معین نقد لغت در. شود

 یا، اندرفتهاثري گ محاسن و معایب و تشخیص بدش از خوب آن دادن تمیز و سخن و شعر در نظرکردن
 داوري و زدنرأي  معناي در اصل در واژه این اروپایی فرهنگ در کندمی اشاره کوبزرین دکتر چه چنان
 خـانواده هم لغوي بلحاظ گرچه نقد که است شود. روشنمی مستفاد امور بد و نیک و ناسره از سره کردن

 متبـادر  ذهـن  بـه  را اثري منفی قضاوت نتقادا، است آن از متمایز کاربردي منظر از، میآید بشمار انتقاد با
 مسـتتر  و ظریـف  امور و قوت نقاط و هاضعف، هانادرستی و هادرستی نمایاندن نقد که حالی در، سازدمی

                                                           
n الملل کارشناس ارشد حقوق بین. 
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 یکسـره  همرأي  نقد النهایه. بماند پنهان مخاطبین دیدگان از اول نگاه در است ممکن که، است اثر یک
 نقـاط  بیشتر هرچه نمایاندن برجسته کردن و بلکه، اثر نبوده هايضعفها و کاستی و تذکار ایرادات طرح
  . گیردمی قراررأي  نقد مفهوم و شمول دایره در، قوت

  
  محاکم داخلی آراء در المللی بین قوانین به استناد. 3

(بـا   8/3/96 مورخـه  مازنـدران  اسـتان  تجدیـدنظر  دادگـاه  12 شعبه از نخست دادنامه شماره ...... صادره
    شود.المللی سنجیده میموضوع تنفیذ طالق صادره از محاکم خارجی) از منظر امکان استناد به قوانین بین

 آقــاي بطرفیــت.... خـانم  الواســطه مــع وکالـت  بــا....حوریــه خـانم  تجدیــدنظرخواهی«ي: أاز مـتن ر 
 بابلسـر  شهرسـتان  حقـوقی  عمـومی  دادگـاه  اول شـعبه  از صادره........  شماره دادنامه به نسبت....محمود

 قضـایی  3 شـعبه  از صـادره  طالق تنفیذ خواسته با تجدیدنظرخواه اولیه دعوي بطالن بر حکم دربردارنده
: اسـت؛ نخسـت   وارد زیـر  دالیـل  بـه  باشـد مـی ....... پرونـده  شماره به آمریکا یوتا ایالت »جردن وست«

 دادگـاه  بـه  خصـومت  فصل و حق احقاق جهت توانندمی اشخاص که است فرد هر مسلم حق دادخواهی
 اساسی قانون 34 اصل جمله از بشر حقوق المللیبین و داخلی اسناد در حق این که نمایند مراجعه صالحه

 1 بند و قاهره مصوب بشر حقوق اسالمی اعالمیه 19 و ماده 2 بند بشر حقوق جهانی اعالمیه 10 ماده و
 را آن شـرط  حـق  بـدون  ایـران  دولـت  که ملل سازمان سیاسی و مدنی المللی حقوقبین میثاق 14 ماده

 و.....  شـده  تصـریح  حق بدین است داخلی قانون حکم در مدنی قانون 9 ماده وفق و است کرده تصویب
 المللیبین و موازین داخلی برخالف دادخواهی جهت در ها دولت سوي از ایجابی و سلبی اقدامات هرگونه
 فصـل  جهـت  نیـز  ایرانی اتباع عنوان به پرونده اصحاب چه چنان. است شده یاد اسناد موضوع بشر حقوق

  ».اند کرده مراجعه آمریکا یوتا ایالت دادگاه به خصومت
قضات محترم حق دسترسی به دادرسی عادالنه و حق بر  تجدیدنظررأي  شود در ابتدايمالحظه می  

ین قـانون اساسـی جمهـوري    المللی و همچنـ دادخواهی را به عنوان حقی بشري و با استناد به اسناد بین
حقی مسلم فرض کرده و برمبناي آن طرح دعوي طالق را از طرف ایرانیان مقیم خارج از ، اسالمی ایران

شناسند. آنچه در خور توجه است ضرورتیست که قضـات محتـرم   محاکم خارجی به رسمیت می کشور در
اه تجدیدنظر فرصـت را مغتـنم شـمرده و از    بدین شرح که دادگ، اند المللی انگاشتهدر استناد به قواعد بین

هاي ایران را با امر استناد به قوانین  و آراي مشابه دیگر تالش داشته رویه قضایی دادگاهرأي  رهگذار این
قانون مـدنی ایـران    9مهمی که تاکنون مهجور مانده است. در همین راستا ماده ، المللی مانوس سازدبین

 باشـد  شده منعقد دول سایر و ایران دولت بین اساسی قانون طبق بر هک عهودي مقررات«صراحت دارد: 
 کـه ، بوجـود آورد  تشـکیکی  چنین است ممکن »قانون حکم در« عبارت، اول نظر». است قانون در حکم
 گونه این لیکن نیست؛ برخوردار داخلی قوانین اعتبار از اسالمی شوراي مجلس مصوب المللیبین معاهدات

 بـوده و معاهـدات   داخلـی  قـانون  از متمایز تصویب ه این عبارت صرفاً ناظر به تشریفاتک شودمی تفسیر
رأي  دادگـاه در  .قوانین داخلـی برخـوردار اسـت    استناد قابلیت و پس از تصویب از همان اعتبار المللیبین

ر داده المللی حقوق مدنی و سیاسی را مستند حق دادخواهی در محـاکم خـارجی قـرا   میثاق بین، مشارالیه
- قانون مدنی استناد به این سند داراي وجاهت قانونی 9از لحاظ حقوق داخلی با درنظر گرفتن ماده ، است
، چراکه در مجلس وقت تشریفات تصویب این سند گذرانده وکشور ایران بـدان ملحـق شـده اسـت    ، ست
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 10ناد دادگـاه بـه مـاده    قرار گیرد. لکـن اسـت  رأي  تواند مورد استناد محاکم ایرانی در صدوردرنتیجه می
اعالمیه جهانی حقوق بشر و اعالمیه اسالمی حقوق بشر از آن جهت که اسـناد مـورد تصـویب مجلـس     

بایسـت دو حـوزه   ست. در ارزیابی درست چنین مضامینی میمحل تامل بیشتري، شوراي اسالمی نیستند
المللی ون مدنی تنها معاهدات بینقان 9ه مطابق ماد، شود المللی منفک از هم سنجیدهحقوق داخلی و بین

توانـد مرجـع صـدور    در حکم قانون داخلی بوده و مـی ، مصوب مجلس که دولت ایران به آن ملحق شده
، المللـی کـه چنـین تشـریفاتی را در مراجـع داخلـی نگذرانـده       بنابراین آن دسته قوانین بـین ، احکام باشد

قـرار گیـرد. در قلمـرو حقـوق     رأي  رد استناد و صدورتواند در محاکم داخلی منشا اثر واقع شده و مو نمی
عرف حقوقی درآمـده و یـا    صورت به چه چنانالملل قواعد و موازین بین، حکایت دیگر است، الملل اما بین

المللی دولت را پدیـد  مسئولیت بینها  آن الملل به حساب آیند نقضحقوق بین )jus cogens(قواعد آمره 
بدان معاهده پیوسته یا نپیوسته باشد. در همین رابطه باید خـاطر نشـان سـاخت    خواه دولت ناقض ، آورده

از جمله حق ، المللی محسوب شدهبسیاري از قوانین مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر قواعد آمره بین
حـال  المللی به دنبال داشته باشد. بااین تواند ضمانت اجراهاي بینمیها  آن که نقض، بر دادرسی عادالنه

که به تصویب مجلس شوراي اسالمی نرسیده  گفته شد از منظر حقوق داخلی این قواعد تا زمانی چه چنان
چند  هر، قرار گیردرأي  تواند مورد استناد مراجع داخلی و نهایتاً مرجع صدورمحلی از اعراب نداشته و نمی
المللـی بـه همـراه    ت اجراهاي بـین المللی مسئولیت دولت را رقم زده و ضمانکه ممکن است در ابعاد بین

  داشته باشد.
المللی بویژه اسناد حقوق بشري در بطن در هرحال اقدام قضات محترم در مطرح کردن معاهدات بین

اما حقیقتاً موثر واقع شدن این قواعد در نظام حقـوق داخلـی نیازمنـد طـی     ، آراء تالشی قابل تقدیر است
که طبعاً از عهده مراجع قضـایی خـارج و در صـالحیت مرجـع     ، تسترتیبات و تشریفات قانونی، مقدمات

  ي است.گذار قانون
  

   ایران داخلی محاکم در خارجی احکام اجراي و تنفیذ. 4
الواقع در حوزه حقوق فی، کنیمي اجرا و تنفید احکام صادره از محاکم خارجی ورود میکه در حیطه زمانی

ایم. پیش از ورود به قواعد حل تعارض محکمه  وارد بحث شدهالملل خصوصی و قلمرو تعارض قوانین بین
 مـدنی  بدین مفهوم که حکـم ، قواعدي عام بررسی نماید حکم صادره را از نقطه نظر، مکلف است ایرانی
 االجـرا  الزم و قطعی صدور محل کشور در که، ایران معتبر خواهد بود در محاکم درصورتی خارجی دادگاه
 احکـام  بـه  نسـبت ، حکـم  صـدور  محل کشور در، نباشد ایران حسنه اخالق و عمومی نظم مخالف، باشد

 امضا المللیبین عهود مخالف، باشد نشده اعتبار فاقد قانونی علل به، بشود متقابل معامله ایران هاي دادگاه
 ایران هاي دادگاه از یکی در آن با مخالف حکم نباشد و ایران مخصوص قوانین با ایران دولت توسط شده
  . باشد نشده صادر
پس از بررسی این موارد براي حل تعارض میان قوانین داخلی و کشور خارجی و تشخیص این امرکه   

قواعد حل تعارض و قواعد ، در هر سیستم حقوقی دو دسته قواعد وجود دارد، کدام قانون مناط اعتبار است
، بـق قواعـد حـل تعـارض ایـران     مادي؛ روشن است که دادگاه ایرانی در چنین بزنگاهی موظف اسـت ط 

در همین رابطه و در مورد احـوال شخصـیه ایرانیـان    ، تصمیم گرفته و در ابتدا قانون صالح را معین نماید



 

 

4 

 احـوال  بـه  مربـوط  قـوانین «قانون مدنی به عنوان قاعده حل تعارض ایرانی مقرر میـدارد:   6ماده ، شیعه
 خارجه در مقیمکه  این ولو ایران اتباع کلیه مورد در ارث و اشخاص اهلیت، طالق، نکاح قبیل از شخصیه

  ».مجري خواهدبود باشند
صادر شده مطـابق  رأي  بنابراین قاعده حل تعارض ایرانی که قاضی ایران مکلف به صدور و یا تنفیذ  

دانـد ولـو   جمله طالق را تابع قانون ایـران مـی  آن است بصراحت احوال شخیصه ایرانیان مقیم خارج من
بایست می، یعنی جهت منشا اثر واقع شدن این احکام، آن در محاکم خارجی صورت گرفته باشدرسیدگی 

  کرده باشد.رأي  رسیدگی و صدور، دادگاه خارجی مطابق قوانین ماهوي ایران
 وفـق  اگرچـه  ...: «در همین زمینه و در ارتباط با قاعده حل تعارض آمده است، مورد بررسیرأي  در  
 دارد حکومت آن بر ملی قانون و است شخصیه احوال به مربوط موارد از طالق ایران مدنی قانون 6 ماده

 نـوع  این 1391 مصوب خانوداه از حمایت قانون 15 ماده وفق ایران گذار قانون ولیکن، محلی قانون نه و
 ماده ناسخ ضمنی صورت به که است؛ پذیرفته تنفیذ و بررسی شرط با را خارجی هاي دادگاه سوي از احکام

  ».است... مدنی قانون 6
 قواعد و خصوصی المللبین حقوق بارأي  در این بخش از تنفیذ و صدور دادگاه، طور که گفته آمد آن  
داخلی حـل تعـارض    قواعد مطابق بایست می تعارض حل مقام در که است روشن، روبروست تعارض حل

 دادگـاه  در ایرانـی  اتبـاع  آیا طـالق  که نماید را ارزیابی مساله در درجه اول این گیري نماید. یعنیتصمیم
بوقـوع   زوجـین  اقامتگـاه  داخلی قوانین مطابق چه چنان یا اصدار یافته؟ ایران قوانین از پیروي به خارجی
است؟ در اینجـا دادگـاه تجدیـدنظر     معتبر و قبول قابل امري ایران داخلی محاکم و قوانین نظر از پیوسته
امـا  ، مدنی را به عنوان قاعده حل تعارض مورد اشـاره و اسـتناد قـرار داده    قانون 6بدرستی ماده ، نخست

قانون حمایت خانواده قـرار   15قانون مدنی در تعارض با ماده  6بطرز عجیبی حکم صادر میکند که ماده 
اسـت کـه    خانواده حمایت قانون 15 ماده اهمیت حائز نکته اما ضمنی نسخ شده است. صورت بهگرفته و 
 مراجـع  و مکمحـا  در را خـود  یخانوادگ يدعاو و امور شورک از خارج میمق انیرانیا هرگاه« دارد:مقرر می

 مگـر  شـود ینمـ  اجـراء  رانیا در مراجع ای مکمحا نیا امکاح، نندک مطرح شیخو اقامت محل تداریصالح
تـوان از  ه مـی حال چگون ».ندک صادر يذیتنف مکح و یبررس را امکاح نیا یرانیا تداریصالح دادگاهکه  آن

آیـا   را برداشت کرده و قائل بـه نسـخ ضـمنی آن شـد؟!     6قانون حمایت خانواده تعارض با ماده  15ماده 
 نسـخ  صـدد  در خارجی احکام بررسی و تنفیذ امکان طرح است) با شده بیانرأي  در چه چنان( گذار قانون

، حـادث نشـده   مـاده  دو بـین  تعارضـی اساساً ، نگارنده اما نظر از! ؟ است بوده مدنی قانون 6 ضمنی ماده
بینی کرده که حکم طالق صادره از محاکم قانون حمایت این فرض را پیش 15ایرانی در ماده  گذار قانون

حتی ، تواند مورد تنفیذ قرار گرفته و بدان ترتیب اثر داده شودخارجی در صورت تبعیت از قوانین داخلی می
 مهما الجمع«حقوقی  مطابق قاعده فقهی، تعارض دو ماده باشیم قائل به چه چناندر بعیدترین حالت هم 

پـس حتـی در فـرص    . توان تفسیري مبتنی بر جمع مادتین ارائه دادبسهولت می» الطرح من اولی امکن
 و دانسـت  شخصـیه  احـوال  ماهوي قوانین به ناظر را مدنی قانون 6 ماده توانمی که زمانی تعارض مواد

 توان معتقد به نسـخ چطور می، نمود تفسیر شکلی قوانین و تشریفات به را نوادهخا حمایت قانون 15 ماده
انـد:   اذعان نموده چنین تر پایین سطر چند محترم قضاتکه  آن ترعجیب! مدنی بود؟ قانون 6 ضمنی ماده

 از بیگانـه  کشـورهاي  مقیم ایرانی شوهرهاي و زن طالق دعوي هاي خارجی باید درخصوص دادگاه ...«
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 بینـی  پیش قاعده براساس آن شکلی جهات اما، باشد) ایران(ها  آن متبوع کشور قانون تابع ماهوي جهات
   .»است بیگانه کشور قضایی و اداري تشریفات و قانون تابع ایران مدنی قانون 696 ماده در شده
ـ      یم اي تنظـ  گونـه  هنباید از نظر دور داشت که قواعد حل تعارض هر سیستم حقوقی در عـین حـال ب
طبعـاً نظـام   ، اند که ضامن استقالل و حفظ حاکمیت یک کشور در قالب سیستم حقـوقی آن باشـند   یافته

فرض نمـوده کـه    الینفک و را بحدي قوي خود مذهبی و ملی قوانین با ایرانیان حقوقی ایران پیوندهاي
مچنان تابعی از اند احوال شخصیه ایشان را هکه جالي وطن کرده و در کشوري خارجی مقیم حتی زمانی

قانون مدنی در این زمینه بحدي  6صراحت ماده ، توان اظهار داشتپس می، گماردقانون متبوع(ملی) می
   تابد.است که هرگونه تفسیري خالف آن را برنمی

احوال شخصـیه بـا   ، اگرچه در نظام حقوقی فدرال ایاالت متحده آمریکا «...خوانیم: میرأي  در ادامه  
ابع قانون اقامتگاه زوجین بوده و بدین ترتیـب دعـوي طـالق ایرانیـان مقـیم آن کشـور       موضوع طالق ت

براساس قاعده ایرانی تعارض قوانین دادگاه خارجی نیز باید از ایـن  ، براساس قوانین محلی صورت گرفته
 قـانون حمایـت خـانواده    15براساس مقررات داخلی کشور ایـران و مطـابق مـاده     قوانین پیروي کند ....

رأي  قانون اجراي احکام مـدنی ایـران در صـدور   169بایست در خصوص چنین احکامی با لحاظ ماده  می
هاي خـارجی قواعـد ایرانـی مربـوط بـه رفـع        دادگاه اعتبار آن را از دیدگاه قوانین ایران احراز نمایدکه آیا

رات طالق مراعات گردیده یا آیا از لحاظ ماهوي مقر اند؟ المللی مورد لحاظ قرار دادهتعارض در روابط بین
خیر؟که برعکس عدم اجراي قوانین مربوط به آیین و تشریفات دادرسی مانع از نفوذ حکم دادگاه خـارجی  

  »دارد....قانو مدنی ایران مقرر می 971که ماده  نیست همچنان
 را بـراي شـرایطی  ، ایرانـی  گـذار  قانوندر مورد تشریفات طالق باید این نکته را خاطر نشان شد که   
رسد. بنابراین جهت اي که تخلف از آن ممکن بنظر نمی گونه هب، به عنوان قواعد آمره در نظر گرفته طالق

هاي ایرانی ناگزیر خواهند بود  رسد دادگاهبنظر می، برخالف نص ظاهري راي، تنفیذ حکم خارجی طالق
  نظر قرار دهند.مدرأي  صدور رعایت و توجه دادگاه خارجی به این تشریفات را هم در

 قـوانین  از کـه  شـیعه  غیـر  ایرانیان طالق حتی که است برخوردار اهمیتی چنان از تشریفات این گاه  
 مـورخ  772/7 شـماره  مشـورتی  نظریـه  چـه  چنـان  شـود؛ شامل مـی  هم را نمایدمی تبعیت ایشان مذهب

 تعیـین  و داوري به ارجاع ،دادگاه به مراجعه همانند طالق به مربوط تشریفات آیا« در پاسخ: 21/3/1378
 است شده بینی پیش قانون در که حقوق زن رعایت همچنین و سازش امکان عدم گواهی صدور و داوران
 عمـل  خـود  مسـلم  رویـه  و عـرف  طبـق  آنـان  یا است الرعایه الزم نیز غیرشیعه مذهبی هاي اقلیت براي
  »کنند؟ می

 از سـازش  امکـان  عـدم  گـواهی  صدور و داوري به امر ارجاع و دادگاه به مراجعه: «است شده اشاره  
توان با گرفتنِ وحدت مـالك از ایـن   می .»است الرعایه الزم نیز مذهبی هاي اقلیت براي بوده آمره قوانین

که قانون ایران صحت طالق ایرانیان غیـر شـیعه را بـه عنـوان احـوال       زمانی، نظریه مشورتی معتقد بود
به مراتب اولی مراعات آن را در مورد طـالق  ، یفات دانسته استشخصیه ایشان منوط به رعایت این تشر

  پندارد.اي بالاستثنا می ایرانیان شیعه ولو با فرض طرح دعوي در محاکم خارجی قاعده
براساس قانون اساسی فدرال آمریکا بـه هریـک از   «... داشته: مقرر رأي  هاي پایانی دادگاه در بخش  

ي اهالی منطقه خود درخصوص مسائل مربوط به خانواده از جملـه ازدواج و  ایاالت اختیار داده شده که برا
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نه تنها حکم صـادره از   .... طالق قانون وضع نمایند و به همین دلیل ایالت یوتا قوانین خاص خود را دارد
لحاظ ماهوي با قانون مدنی ایران منطبق بوده برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه نبوده .... به اسـتناد  

قانون حمایت خانواده و با  26صادره به استناد ماده رأي  قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض 358اده م
  »گردد...همین قانون حکم تنفیذ طالق صادره از ایالت یوتا صادر و اعالم می 15لحاظ ماده 

 در کـه  یاحکام آیا«: در پاسخ این سؤال که 30/3/1374 مورخ 811/7 شماره در همین ارتباط نظریه  
 و خیـر؟  یا هست ایران هاي دادگاه در تنفیذ قابل شده صادر ایرانی زن طالق به راجع خارجی هاي دادگاه

  »خیر؟ یا بدهند دفترخانه به را آن  ثبت دستور توانند می ها دادگاه آیا
 قطـال  حکـم  تنفیذ درخواست پذیرش به منوط طالق و ازدواج دفاتر در طالق واقعه ثبت«مقرر داشته:   

 اجـراي  جملـه  از است شرایطی داراي طالق حکم اجراي درخواست است، تنفیذ خارجی هاي دادگاه از صادره
 متقابـل  معامله وجود از نظر مدنی، صرف احکام اجراي قانون 169 ماده ایران، طبق در خارجی محاکم احکام

. نباشد حسنه اخالف یا عمومی منظ به مربوط قوانین با مخالف صادره حکم اوالً که است کشور، این دو بین
 قـوانین  چون و باشد نداشته ایران هاي دادگاه به قوانین، اختصاص حکم، مطابق موضوع به رسیدگی در: ثانیاً

 در فقـط هـا   آن موضـوع  بـه  رسیدگی بعضاً و است عمومی نظم به راجع قوانین از طالق و ازدواج به مربوط
 اوالً بایـد  آن اجـراي  مدنی، براي قانون 1130 ماده به مربوط راتمقر مانند است ایران هاي دادگاه صالحیت
 مـدارك  با همراه تقاضا این: ثانیاً. کند اجرا تهران، تقاضاي خاص مدنی هاي دادگاه از لها محکوم یا له محکوم

 از صـادره  حکـم  تأییـد  و تنفیـذ  صـورت  قوانین، در با آن تطبیق و بررسی از پس دادگاه تا باشد مستندات و
 بـه  طـالق  واقعـه  ثبـت  جهـت  مـثالً  اجـرا  دستور این و کند صادر را آن اجراي دستور خارجی کشور دادگاه

  .»شود اجرا و ابالغ طالق وقوع محل یا طرفین اقامت محل کنسولگري
 اجراي و شناسایی در مهم پیش از هر امري موضوع، طور که در نظریه مشورتی هم اشاره شده همان  

هاي مختلف  در بخش چه چنان .است شده صادر خارجیرأي  آن براساس هک است یقانون، خارجی امکاح
قـرار  رأي  مطابق قوانین داخلی ایالت یوتا طبعاً قوانین داخلی این ایالت مناط صدور، اشاره شدهرأي  این

 در تـوان نمی را خارجی محاکم از صادره احکام، مدنی قانون) 972( ماده از طرف دیگر طبق .گرفته است
فوق  موارد به عنایت با لذا. باشد شدهها  آن اجراي به امر ایران قوانین مطابقکه  این مگر، نمود اجرا ایران

 اجرا و تنفیذ باشد قابل نشده صادر ایران ماهوي قوانین مطابق که صورتی در حکم صادره در حالت کلی
 رسد. به نظر نمی ایران در

درصورت بررسی مدارك و مستندات مربوطه و ، اظهار داشت توانمورد بحث میرأي  حداقل در مورد  
دادگاه رأي  رغم اهمیت و لزوم ذکر آن) در متنِ (علی احراز مطابقت طالق صادره با قوانین ماهوي ایران

  تجدیدنظر مکتوم و مغفول مانده است. 
  

  نامه کتاب
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  .2 ، ج1361کبیر،  سوم، امیر ادبی، چاپ کوب عبدالحسین، نقدزرین .2
  .1385الملل عمومی، محمدرضا، تهران، چاپ بیست و ششم، گنج دانش،  ضیایی بیگدلی، حقوق بین .3
  .1378ششم،  آگاه، چاپ خصوصی، تهران، انتشارات الملل بین نصیري، محمد، حقوق .4
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  nینالد سارا تاج
  
  

  چکیده
مـدت در اصـالح و   هـاي کوتـاه   با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس، به ویـژه حـبس  

هزینه اقتصادي زندان،  و زا بودن محیط زندان جرم با توجه بهبازپروري زندانیان، همچنین 
و مفید به نظر  هاي جایگزین حبس الزم برنامه، مشکالت بهداشتی و روانی موجود در آن

و منع  ییزداحبس يی ایران در راستایگذاران جنابر همین اساس، امروزه سیاسترسد. می
مجـازات جـایگزین   «قانونی تحت عنوانوضع رویه از مجازات حبس، اقدام به استفاده بی
حـبس در   يهـا  نیگزیجـا  يها اند. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی گونه نموده» حبس

تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف   کند که نهمیگیري نظام عدالت کیفري ایران، نتیجه
آمیز این قـوانین، نیازمنـد   موفقیت ، بلکه اجراياستو جامع در این زمینه مفید و ضروري 

  سازي مناسب در جامعه است.فرهنگ
  .، بازپرورياصالح، هاي حبس جایگزین، حبس  :کلیدي گانواژ

  
 دمهمق
ـ  وضـع  ها دولت کهیی جا در و دارد وجود زین حقوق، دارد وجودي ا جامعه جا هر ـ جري بـرا  رای مقررات  انی

ی کسان درباره مقررات نیا که استي ضرور، دهندیم صیتشخ دیمفی اجتماعی زندگی هماهنگ و منظم
 اجـرا هـا   آن هیعل شده ینیب شیپي اجراها ضمانت و شود گذاشته اجرا موقع به، کنندیم نقض راها  آن که

 سخت اریبس اجراهاضمانت، هیاول دوران در. هستندي فریک نوع از اجراهاضمانت نوع نیا نیدتریشد. گردد
 قرن دوم مهین از، یاصل مجازات کی منزله به حبس مجازات. گشتند لیتعد مرور به کنیل، بودند دیشد و
 تیـ اهم. آمـد  وجـود  به کشورهاي اریبسي فریکي ها نظام در ریزناپذیگر تیواقع کی عنوان به جدهمیه

 حربـه  نیآخـر  و اسـتثنا  کی عنوان به را افراد ازي آزادسلب، يآزاد حق ژهیو به شهروندانی اساس حقوق
 مواردي برا تنهاي آزادسلب و برد سؤال ریز را موقت بازداشت و حبس از استفادهی گستردگ و کرد مطرح
ـ ترد دچار حبس تیمشروع بیترت نیبد. شد شمرده مجاز خطرناك و مهم  سـلب ی کسـ  کمتـر  و شـد  دی
 ازی کـ ی حبس نیگزیجا مجازات بری مبنیی ها استیس اعمال نیبنابرا رفت؛یپذ را مجرمان تمام ازي آزاد

  .گرفت قرار يگذار قانون تینها در وی بررس و بحث مورد ریاخي ها سالی ط که بود یقانون ملزومات
                                                           

n حقوق ارشد کارشناس ،وکالت کارآموز. 
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  مجازات ریسا انیم در زندان گاهیجا .1
. اسـت  زنـدان  مجـازات ، جـرم  وقوع ازي ریشگیپ و نظم جادیا وی اجتماع کنترل ابزار نیرتریفراگ ازی کی

 رفتـار ، يکـار  تیـ قابل، یجسـم  تیـ ترب جملـه  از را فردي ازهاینی تمام تیمسئول دیبا جنبه چند از زندان
. باشـد  وقفهیب ستیبایم زندان کنش. ردیگ عهده بر را شیاستعدادها و لیتما وی اخالقی مش، او روزمره
. اسـت ی انضباط تماماً، اند بوده تخصصی نوع متضمن همواره که ارتش ای کارگاه، مدرسه از شتریب زندان

 و خانواده دوش بري اقتصاد وی اجتماع جنبه ازي شماریبي امدهایپ و آثار، انیزندان آمار هیرویب شیافزا
 مسئوالنیی تواناعدم لیدل به، باالي ها نهیهز داشتن بر عالوه انیزنداني نگهدار. گذاردیمي جا به دولت

 ضربه آمدن وارد سبب رهیغ و تیمحکوم مدت، سن، جرم نوع حسب بر انیزندان نشیگز وي بندطبقه در
. آوردینمـ  نییپا را تیمجرم نرخ زندان که است نیا بر فرض. استی زندانی عنی زندانی اساس عنصر به
 تنهـا  نـه  مجرمـان  و هاجرم تیکم اما، داد رشانییتغ ای افزود شمارشان به، داد وسعت را ها زندان توانیم

 امکـان  گذشـته  از شـتر یب کنندیم ترك را زندان کهی کسان. ابدییم زین شیافزا بلکه، ماندیمی باق ثابت
 بـه  مجرم بازگرداندن و تیثیح اعاده در زندان که اند دهیعق نیا بر شناسانجامعه. دارند را آن به بازگشت

  .است نداشته قیتوف جامعه
  
  حبس مجازات يها نیجانش .1ـ1

آن بیشتر از فواید و منابع اجراي آن اسـت.   بار انیی ندارد و اثرات زیرسد کیفر حبس امروزه دیگر کارآبه نظر می
ها بتواننـد اثـرات    یگزینکه این جا تا این اند شده ینیب شیهایی مناسب براي کیفر حبس پ به همین دلیل جایگزین

ایـن دالیـل بخشـی بـه اهـداف کیفـر حـبس         1که از آن اثرات بکاهند. کیفر حبس را از بین برده یا این بار انیز
بخشی دیگـر از ایـن دالیـل     .ست که این کیفر نتوانسته اهداف موردنظر را برآورده نمایداگردد و بیانگر آن  برمی

به عبارت دیگر محیط زندان و قیـود و شـرایط حـاکم بـر آن      .گرددمیبه نفس کیفر حبس و شیوه اجراي آن بر
زا مثـال جـرم    عنـوان  هاي جایگزین مناسب براي کیفر حبس باشند. بـه  باعث شد تا مخالفان به فکر ایجاد روش

  باشند.بودن محیط زندان، تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث شکست اصالح و درمان در زندان می
  
  1392 زین حبس بر طبق قانون مجازات اسالمی جدیدمجازات جایگ .2
 نیگزیجـا مجـازات   نهاد، شده ی نیب شیپ دیجد یاسالم مجازات قانون در که ينوظهور ينهادها از یکی

  .استقرارگرفته  مقننتوجه  مورد قانون نیا اتیکل از دوم بخش، نهم فصل در که است حبس
  
  ی ایران در این زمینهیسیاست جنا .2ـ1

 مطـرح  1876 لنـدن  در جرم وقوع ازي ریشگیپ کنگره در بار نینخستي برا حبسي ها نیگزیجا موضوع
 سیتأسـ  وی جهـان  دوم جنـگ  از پسي ها سال به عمدتاً آن اجراییي ها برنامه تحققي ریگیپی ول، شد

 ،حکم صدور زمان دری قاض که شوندیمی اقدامات شامل حبسي ها لیبد 2.گردد یبازم متحد ملل سازمان
                                                           

 .7-9صص ، 1382هاي زندان یا مجازات بینابین، تهران، نشر گرایش، چاپ اول،  جایگزین، محمد، آشوري  .1
(اقـدامات و کیفرهـاي جـایگزین زنـدان)، دوره      2نجفی ابرندآبادي، علی حسین، تقریـرات درس حقـوق کیفـري عمـومی       .2

 .539ص ، 1378-79کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 
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ـ  زنـدان  بـه  محکوم اعزام نیب انتخاب حق  اعمـال  کـرد یرو در. دارد راي آزاد سـالب  ریـ غ تیـ محکوم ای
ـ  از دسـتورات  طبق ستین ملزمی قاض، حبسي ها نیگزیجا ـ  و شـده  نیـی تع شیپ  هـر ، قـانون  هیسـو  کی

 الاحـو  و اوضـاع  بـه  توجـه  بـا  تواندیم بلکه، بدهد حبس به حکم را شودیم ارجاعي و به کهي ا پرونده
 ازی کــی، رهیــغ و دهیــدبــزه طیشــرا، يوی زنــدگ ســوابق، جــرم مرتکــب اتیخصوصــ جملــه از پرونــده

ـ  از را حـبس ي هـا  نیگزیجـا  توانیم. دینما اعمال را حبسي ها نیگزیجا  نینـو  وی سـنت  بـه  نگـاه  کی
 ياجـرا  قیـ تعل، ينقـد ي جـزا  جملـه  ازي موارد توانیمی سنتي ها نیگزیجا موارد از. نمود يبند میتقس

 را رهیـ غ و المنفعهمعا خدمات، یخانگ حبس توانیم زین نینوي ها نیگزیجا از و مشروطي آزاد، مجازات
ی اسـالم  مجـازات  قانون نهم فصل گفت دیبا حبس نیگزیجا مجازات بیتصو روند درخصوص 1.برد نام
 بـه  هکـ  اسـت » یاجتمـاع  مجـازات  حـه یال« مقررات واقع در» حبس نیگزیجا مجازات« عنوان با دیجد

 میتقـد  27/4/1384 خیتـار  در و دیرسـ  رانیوز هیأت بیتصو به 8/4/1384 خیتار در هقضایی قوه شنهادیپ
ـ ا عنـوان ی اسـالم ي شورا مجلس در. شد بیتصو وی بررسي برای اسالمي شورا مجلس  بـه  حـه یال نی

ـ ا بـه  دانـان حقوق چون تینها در و شد داده رییتغ» زندان نیگزیجای اجتماع مجازات« ـ ا وانعنـ  نی  رادی
 زین عنوان نیهم به که شد داده رییتغ» حبس نیگزیجا مجازات« بهی اسالم مجازات قانون در 2، گرفتند

 دریـی  زداحبس بر عالوه زین» ییزداشالق«ی یجنا استیس فصل نیا مواد طبق چون است؛ واردی راداتیا
 سـه  مدتي برا حهیال نیا. اند ودهنم حذف آن عنوان از را» بودنی اجتماع« اًیثان و است شده گرفته شیپ

ـ اوا در 1/4/1387 خیتار درکه  این تا بود مانده مسکوتی اسالمي شورا مجلس در سال  مجلـس  کـار  لی
 و نمـود  را آني ریـ گیپي تقاضـا ي جمهور استیر مجلس امور وی حقوق معاونت از، رانیوز ، هیأتهشتم
ی اجتمـاع  مجـازات  حـه یال، بـود ی بررسـ  حـال  در مجلس در زینی اسالم مجازات حهیال زمان هم چون

 و گرفـت  صورت زمان هم صورت به آن بیتصو وی بررس و نمودند ادغام حهیال نیا در را زندان نیگزیجا
  .شد  گنجانده) نهم فصل عنوان» (حبس نیگزیجا مجازات« عنوان بای اسالم مجازات قانون در

انـد،   برده کار به را» مجازات« واژه فقط و اند برداشته عنوان از رای اجتماع مجازاتکه  این لیدال ازی کی دیشا
 و ندارنـد ی اجتمـاع  وي جـامعو  ، سبقهينقدي جزا مثل حبسي ها نیگزیجا قیمصاد ازی برخ که باشد امر نیا

 را» حبس« واژه که است نیاست، ا شده  داده حهیال عنوان در کهی مثبت رییتغ. دارندی مال وي اقتصاد جنبه فقط
ی حـال  اسـت، در  مکـان  کی فقط زندان است، چون بوده جا به اریبسي رییتغ که اند برده کار به» دانزن«ي جا به

 3.مکان نه ؛شوند یم حکم نیگزیحبس، جا يها لیبد و است حبس، حکم که 
  

  حبس نیگزیجا مجازات انواع .2ـ2
  یخانگ حبس) الف
ـ اي اجرا در. دارد اشاره منزل از خروج و وآمد رفت در تیمحدود به که استی اصطالح، خانه در حبس  نی

                                                           
 .450تا  111شماره ، پیشین، آشوري  .1
مجموعـه مقـاالت همـایش    ، »یحـه قـانون مجـازات اجتمـاعی    مـدار در ال مجازات جامعـه «، حسین یعل، نجفی ابرندآبادي  .2

 .115ش ، 1386چاپ اول ، نشر میزان، کارهاي کاهش جمعیت کیفري زندان راه
دانشکده حقوق دانشگاه ، کارشناسی ارشد نامه انیپا، »مجازات اجتماعی در حقوق کیفري ایران و انگلستان«، نصیر، ملکوتی  .3

 .63ص ، 1388-89سال تحصیلی ، شهید بهشتی
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ی بـاق  خود منزل در گرددیم ملزم او و شودیم محدود منزل از هیعلٌمحکوم خروج و ورودي آزاد، مجازات
ـ ا در. داراسـت  را منـزل  از خـروج  حق، دهیگرد اعالم او به قبل از کهی نیمع امیا در فقطي و ای بماند  نی

ـ  مراقبت 1.است سلول حکم در و بوده ندانز منزله به هیعلٌمحکوم خانه، مجازات ی کـ یالکترون نظـارت  ای
   2.گرفت قرار 1960 سال در ـ بلیگ تسیشوـ ی یکایآمر روانشناس توجه مورد بار نینخستي برا

 دادگاه، هشت درجه تا پنج درجه ازي ریتعز جرایم در: «1392قانون مجازات اسالمی 62 ماده مطابق
 محـدوده  در، يو تیرضا با را حبس به محکوم، یمراقبت قیتعو در مقرر طیشرا وجود صورت در تواندیم

  .دهد قراری کیالکتروني ها )ستمیس( سامانه نظارت تحت مشخصی مکان
ـ تعو در ذکرشـده ي دستورها ای ینظارت ریتداب تابع را محکوم تواندیم لزوم صورت در دادگاه« .تبصره  قی
  ».دهد قراری مراقبت
 بـا ی خانگ حبسکه  این وجود با که است نیا، دانست وارد گذار قانون به توانیم کهی راداتیا ازی کی

 بــه  مربــوط  فصـل  در را آن، دارنــد  قـرار  حـبس  نیگــز یجا مجـازات  صـدر دری کـیالکترون نظـارت
 .است داده قرار» مشروطي آزاد نظام«ی عنی آن از قبل فصل در و اوردهین حبسي ها نیگزیجا

  
  نفعهالم عام خدمات) ب
 بهي کار انجام با تا کندیم شنهادیپ مجرم به دادگاه، آن موجب به که استي نهاد امروزه المنفعهعام کار
 خـدمات ، گـر ید عبـارت  بـه  د؛یبرآ شده مرتکبي خطا جبران درصدد زندان به رفتني جا به، جامعه نفع

 بـا  و مجـرم ی خطرنـاک  زانیـ م لحاظ با که است تیمحکومي هانهیگز ازی کی المنفعهعام کار ایی عموم
ـ  انجـام  رهگذر از او لهیوس به جامعه شده مختل نظم میترم و دهیبزهد از خسارت جبران هدف  کـار  کی

  3.ردیگیم قرار حکم مورد، جامعهي برا گانیرا
 تیرضـا  با که استی خدمات، گانیرای عموم خدمات« :1392قانون مجازات اسالمی 84 ماده مطابق

 اجـرا  احکامي اجرای قاض نظارت تحت و شودیم واقع حکم مورد لیذ شرح به نیمع مدتي برا محکوم
  :گردد یم

  ، ساعت هفتاد و ستیدو تا 83 ماده )الف( بند موضوع جرایم )الف
  ، ساعت چهل و پانصد تا هفتاد و ستیدو 83 ماده )ب(بند موضوع جرایم )ب
  ، ساعت تادهش و هزار تا چهل و پانصد 83 ماده )پ( بند موضوع جرایم )پ
  .ساعت شصت و صد و هزار دو تا هشتاد و هزار 83 ماده )ت( بند موضوع جرایم )ت

ی دادرسـ  مرحلـه  بـه  منحصـر  آن صدور که استي ضرور نکته نیا ذکر المنفعهعام خدمات مورد در
 دادستان که دادسرا در. است صدور قابل زین احکامي اجرا نیچن هم وی دادرساز  شیپ مراحل در و ستین

 المنفعـه عام خدمات انجام به راي و، بنددیم متهم با کهي قرارداد با تواندیم، است نیمتهم بیتعق مأمور
 کــه ك. د. آ ق 83 و 82 مــاده »ج« بنــد( .دیــنما نظــر صــرفي و بیــتعق از آني ازا در و دیــنما الــزام

                                                           
شـماره  ، 5دوره ، فصلنامه مدرس، »حبس خانگی«، ابوالفتح، محمدجعفر و خالقی، حبیب زاده ؛حسین یعل، نجفی ابرندآبادي  .1

 .148ص ، 4
دوره ، (اقـدامات و کیفرهـاي جـایگزین زنـدان)     2تقریـرات درس حقـوق کیفـري عمـومی     ، علی حسین، نجفی ابرندآبادي  .2

 .545ص ، 1378-79سال تحصیلی ، بهشتی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید
 .326ص ، پیشین، آشوري  .3
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 بـا  فـرد  کـه ی زمـان ، نقانو نیا 529 ماده مطابق نیهمچن) .است نموده ینیب شیپ راي فریکي گریانجیم
ي اجـرا  قـانون  طبـق  اول مرحلـه  در، نپردازد را آنی ول، هشد محکومي نقدي جزا بهی قطع حکم صدور
ـ نما اقسـاط ي تقاضـا  هیـ علٌمحکـوم  اگر، دوم مرحله در و شودیم اقدام آن وصول به نسبت احکام  در، دی
 بـا  نباشـد  ممکن طرق نیا از کمحي اجرا هرگاه. شودیم اقدام آن به نسبت طیتقس طیشرا احراز صورت

  : گرددیم عمل ریز بیترت به، حبس نیگزیجا مجازات به مربوط مقررات تیرعا
ـ  به الیر هزاری س هر، الیر ونیلیم پانزده تاي نقدي جزا در )الف ی عمـوم  خـدمات  انجـام  سـاعت  کی

  ، شودیم لیتبد گانیرا
  .شودیم لیتبد حبس روز کی به الیر هزاری س هر، الیر ونیلیم پانزده از باالتري نقدي جزا در )ب
  
  مراقبت دوره) ج

 حکـم  بـه  محکوم آنی ط که استي ادوره مراقبت دوره« :1392قانون مجازات اسالمی 83 ماده مطابق
ـ  انجام به احکامي اجرای قاض نظارت تحت و دادگاه ـ  کی ـ تعو در منـدرج  دسـتورات  از مـورد  چنـد  ای  قی
  :گرددیم محکوم لیذ شرح بهی مراقبت
  ، ماه شش تا است حبس ماه سه حداکثرها  آن یقانون مجازات که یجرایم در )الف
 زانیم و نوع که یجرایم و است حبس ماه شش تا روز کی و نودها  آن یقانون مجازات که یجرایم در )ب

  ، سال کی تا ماه شش، است نشده نییتع موضوعه نیقوان درها  آن ریتعز
  ، سال دو تا کی، است حبس سال کی تا ماه شش از شیبها  آن یقانون مجازات که یجرایم در )ج
  .سال چهار تا دو، است سال کی از شیبها  آن یقانون مجازات که يعمدریغ جرایم در )د

 است حکم صدور قیتعو اشکال ازی کی یمراقبت قیتعو، 1392قانون مجازات اسالمی 43 ماده مطابق
 ماه شش مدت به را حکم صدور، یدگیرسي برا پرونده بودنایمه رغم یعل تواندیم دادگاه آن مطابق که
  ».دینما محکومی دستوراتي سر کی انجام به را متهم مدت نیا در و اندازد قیتعو به سال دو تا
  
  روزانهي نقدي جزا) د
ـ  درآمـد  بـا ها  آن زانیم که شوندیم دهینام» روزانه مهیجر« لیدل نیا به ها مهیجر نوع نیا  مجـرم  هروزان

 بـر ی قاضـ ، اول مرحلـه  در .شودیم مشخص مرحله دو در روزانهي ها مهیجر زانیم 1.دارد میمستق ارتباط
 حـداکثر  و حـداقل ی (قـانون  همحـدود  کی در را مهیجر پرداختي روزها تعداد، جرم تیاهم و نوع حسب
 نییتع مهیجر روزی س تا کی ازی رانندگ تخلفات مورد در گذار قانون اگر نمونهي برا. کندیم نیمعی) قانون
 نظـر  در مـه یجر روز 18، اسـت  کـرده ی رانندگی مست حال در کهي فردي برا تواندیمی قاض، باشد کرده

 مجموع ازی عنی، کندیم نییتع را روزانه مهیجر مبلغ، مجرم درآمد تناسب بهی قاض، دوم مرحله در. ردیبگ
 مقـدار  سـپس ، ردیـ گیمـ  نظـر  در اش عائلـه  و مجرم جمخار کردنفراهمي برا راي مقدار او روزانه درآمد

 درآمد اگر مثالي برا. کندیم ضرب، است شده گرفته نظر در شیپ از کهیی روزها شمار در را آمده دست به
ـ ر 000/30 را اسـت  کـرده ی راننـدگ ی مست حال در کهي ا راننده روزانه ـ ا از و میکنـ  فـرض  الی  مبلـغ  نی
 الیر 000/10ی عنی مانده یباق، میبگذار کنار اشعائله و مجرم مخارج کردنفراهمي برا را الیر 000/20

                                                           
 .383ص ، پیشین، آشوري  .1
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ـ با محکـوم ، میکنـ  ضرب شده  گرفته نظر در مهیجر روز 18 کهی جرم نیچني برا را روز در  000/180 دی
 از اسـت  عبارت روزانهي نقدي جزا« :1392قانون مجازات اسالمی 85 ماده مطابق 1.بپردازد مهیجر الیر
ی قاضـ  نظارت با و شودیم واقع حکم مورد ریز شرح به که محکوم روزانه درآمد چهارم کی تا هشتم کی

  :گرددیم وصول احکامي اجرا
  ، روز هشتاد و صد کی تا 83 ماده )الف( بند موضوع جرایم )الف
  ، روز شصت و صدیس تا هشتاد و صد کی 83 ماده )ب( بند موضوع جرایم )ب
  ، روز ستیب و صد هفت تا شصت و صدیس 83 ماده )پ( بند موضوع جرایم )پ
  .روز چهل و چهارصد و هزار تا ستیب و صد هفت 83 ماده )ت( بند موضوع میجرا) ت

 پرداخـت  را ماه آن روزانهي نقدي جزا مجموع، روز ده ظرف هرماه انیپا در است موظف محکوم .تبصره
  .»دینما
  
  یاجتماع حقوق از تیمحروم) ه

ـ  عنـوان  به) مکرر 62 ادهم( 1370ی اسالم مجازات قانون دری اجتماع حقوق از تیمحروم  مجـازات  کی
. اسـت  شـده   مطرحی تبع مجازات کی عنوان به 25 ماده مطابق زین دیجد قانون در. است شده  انیبی تبع

 حـبس ي هـا  نیگزیجـا  ازی کـ ی عنـوان  بـه ی اجتمـاع  حقـوق  از تیـ محروم دیجد قانون 64 ماده مطابق
 اوردنین لیدل گفت بتوان دیشا. است نشده برده آن ازی نام چیه آن از بعد مواد ردی ول، است شده یمعرف

 مجـازات « عنـوان  تحت قانون نیا دوم فصل در که است نیا فصل نیا دری اجتماع حقوق از تیمحروم
ی اساس رادیا چند استدالل نیا به. است نبوده فصل نیا در تکرار بهي ازین و شده آورده» یتبع وی لیتکم

 انیب فصل چند در را حبس نیگزیجا مجازات مقنن دیبا چرا که استی شکل نظر از رادیا نیاول. است اردو
ـ ا. است داده اختصاص آن به جداگانه فصل کی کهی حال در، دینما ـ اي مـاهو  راداتی : اوالً کـه  اسـت  نی
 تیـ حرومم کـه   یحـال  در، شـوند یم حبس نیجانش چند هر ؛هستندی اصل یمجازات حبسي ها نیگزیجا

 حـبس ي دارا جرایم در حبس نیگزیجا مجازات اعمال: اًیثان .داردی تبع جنبه 25 ماده در مندرجی اجتماع
 طبـق  کـه   یحـال  در، اسـت  ریپـذ امکان) هشت تا پنج درجهی خانگ حبس در( هشت و هفت، شش درجه

، شـود یمـ  درجي فـر یک نهیشیپ در تیمحکوم هشت و هفت، شش درجهي ها حبس در 25 ماده 1 تبصره
ـ ا منظـور  یطـورکل  بـه . گـردد ربط منعکس نمی از مراجع ذي صادرهي ها یگواه دری ول  در کـه  اسـت  نی

 از سـت؛ ین جمـع  قابـل  هم با دو نیا. مینداری اجتماع حقوق از تیمحروم هشت و هفت، ششي ها درجه
 طـرف  از و اسـت ی شـدن  اعمـال  هشت و هفت، شش درجات در فقط حبس نیگزیجا مجازات طرف کی
 حقـوق  از تیـ محروم کـه  فـرض ه ب: ثالثاً .مینداری اجتماع حقوق از تیمحروم اصالً درجات نیا در گرید

 هـا  نیگزیجا، آن برابر در و است شده يبند درجه ها حبس کهیی جا در، میبدان حبس نیگزیجا رای اجتماع
ـ  و مـاه  سـه  بسح نیبی عنی است؛ اعمال قابل چگونه، ابدییم شیافزا ای کاهش نسبت همان به زین  کی

ی اجتمـاع  حقـوق  از تیـ محروم: رابعاً .است نیچن زین ها نیگزیجا ریسا درکه  این کما، باشدیم فرق سال
 زیـ ني رعمـد یغ جـرایم  مـورد  در حـبس ي هـا  نیگزیجـا  کـه   یحال در، استي عمد جرایم مورد در فقط
  .است اعمال قابل

                                                           
  .385و 384صص ، همان  .1
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 ازی کی عنوان به 64 ماده در» یاجتماع قحقو از تیمحروم« آوردن که باشد نیا هیقض حل راه دیشا
 مثل گذار قانون توسط آن فیتکلی ستیبا وگرنه میبدانی نگارش اشتباه ازی ناش را حبس نیگزیجا مجازات

ی اجتماع حقوق از تیمحروم که کرد مطرح زین گونه نیا توانیم البته. شدیم مشخص ها نیگزیجا ریسا
 بهی تبع نه وی اصل مجازات عنوان به و استي اریاخت نیگزیجا اتمجاز دری ول، ياجباری تبع مجازات در
 مشـکل  و تنـاقض از وجـود   تـا  شـد یمـ  انیـ ب ترقیدق قانون در دیبا حال نیا بای ول، شودیم گرفته کار

  .جلوگیري گردد
  
  ينقدي جزا) و

  :است ریز شرح به حبس نیگزیجاي نقدي جزا زانیم« :1392قانون مجازات اسالمی 86 ماده مطابق
  ، الیر ونیلیم نه تا 83 ماده) الف( بند موضوع جرایم )الف
  ، الیر ونیلیم جدهیه تا الیر ونیلیم نه از 83 ماده )ب( بند موضوع جرایم )ب
  ، الیر ونیلیم شش و  یس تا الیر ونیلیم جدهیه از 83 ماده (پ) بند موضوع جرایم )پ
  ».الیر ونیلیم دو و هفتاد تا الیر ونیلیم شش و  یس از 83 ماده (ت) بند موضوع جرایم )ت

 کـه ي نقدي جزا با است شده ینیب شیپ قانون نیا در کهی حبس نیگزیجاي نقدي جزا در کهی تفاوت
ی قاضـ  گـر ید دیجد قانون در که است نیا، بود شده ینیب شیپ 22 ادهم، 1370ی اسالم مجازات قانون در
 نیـی تع را زنـدان  نیگزیجاي نقدي جزا تواندیمی اصخ چارچوب کی در بلکه، ستین مطلق اریاختي دارا
  .است شده کاسته نهیزم نیا دری قاض اراتیاخت از و دینما

  
  يریگ جهینت

ـ و به، است یحقوق دانش ازمندین، دارد قضایی جنبه هک یمقررات خصوصاً، قانون نسخ ای بیتصو  اگـر  ژهی
  .شود واقع اشکنک مورد دقت به دیبا، باشد داشته نظر مجازات و جرایم به يا مصوبه
 اقدامات گرید از مقررات و نیقوان اصالح که گفت باید ییزداحبس و حبس مجازات مورد در اما

 حـبس  مجـازات  بـه  منجـر  قانون در که مجرمانه نیعناو زانیم. ردیگ صورت دیبا که استی مهم
 زندان که نکته نیا گرفتن ظرن در با البته. قرار گیرد اصالحات وی نیبازبمورد  دیبا و بوده ادیز، است
. هست هم بار انیز بلکه نیست؛ مفید تنها دیگر، نه اي عده براي و است مفید مجرمین اي پاره براي

 جنبـۀ  بسیار زندان، اند زده جرمی ارتکاب به دست اتفاقاً که مجرمانی یا سفیدیقه مجرمان مورد در
 حاضـرند ، انـد  متشخص و آبرودار افراد معموالً که ها گروه این از بعضی که حدي به ؛دارد بازدارنده

 مقابـل  در و نمانند زندان در هم را شب یک اصطالح به ولی، کنند تحمل را متعددي زیان و ضرر
- جـرم  و آمـوزي جرم کالس به و دارد را استراحتگاه جايها  آن براي زندان که هستند اي عده هم

 کـه  گفت باید لذا. نیستند شالق یا جریمه مجازات به حاضر گاه چیه اینان و شودمی تبدیل افزایی
 کـه  موضوع علمی هاي جنبه همه گرفتن نظر در با باید جزایی مقررات مدونان و قضایی مسئوالن

 زندان مجازات چرا که برسیم نتیجه این به فردا مبادا که طوري به، بپردازند ییزدازندان به شد ذکر
 سیستم واقع در .بیفتیم دیگري تفریط به دوباره، است بربسته رخت ما کیفري قوانین صفحه از کالً

 تـرین  مهم از کی. یگیردمی هم را ها فرصت بلکه، است بر نهیهز تنها نه دیگر خطا، امروزه و آزمون
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جایگزین،  مجازات از استفاده و حبس مجازات کاهش جهت کشور قضایی نظام روي پیش معضالت
 چـون  اقداماتی نیست حاضر گاههیچ ما جامعه. است مردم سوي از اقدامات این پذیرش قابلیتعدم

 عنـوان  بـه  را) خیریـه  مراکـز  و هـا  بیمارسـتان  در کار نظیر( المنفعهعام کارهاي و عمومی خدمات
 است مجرم به سزادهی مجازات از مردم عامه بر حاکم تفکر که شرایطی چنین در. بپذیرد مجازات

 اسـت  زندان مجازات کاهش آن نتیجه که مجازات در اصالحی ايه سیاست او، اعمال اصالح نه و
 مجـازات  عنـوان  بـه  را آن مـردم  کـه  باشـد  مؤثر تواندمی زمانی مجازات. باشد ثمرمثمر تواند نمی

 تغییر را مجازات به نسبت مردم تفکر چیز هر از پیش بایستی شرایطی چنین در قضاییه قوه. بپذیرند
 مجرم دادن سزا صرفاً مجازات از هدف که سازد نهادینه مردم ذهن در را اندیشه این ابتدا در. دهد

 گرددمی پیشنهاد قضاییه قوه به بنابراین. است جامعه به او بازگرداندن و اصالح هدف بلکه، نیست
 و جایگزین مجازات اعمال و حبس مجازات کاهش هاي برنامه پذیرش يساز فرهنگ راستاي در که

 و آمـوزش  خـاطر  نیهمـ  بـه . نمایـد  اقـدام  کیفـري  حقـوق  جدید هاي اندیشه با مردم نمودن آشنا
 کـه  استی اقدامات جمله از مخدر مواد با مبارزه و يکاریب وي اقتصاد مشکالت ، حليساز فرهنگ

  .ردیگ قراري شتریب توجه مورد دیبا
  

  مآخذ و منابع فهرست
  میکر قرآن
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  nnیالنیم رضایعل دکتر nعطار محمود حاج ساجده 
  
  

  چکیده
 خود يادعا اثبات يبرا را یلیدال دیبا کی ، هريدعو اصحاب نیب خصومت فصل در
 میتصم صدور به اقدام نیطرف يسو از شده  ارائه لیدال اساس بر یقاض و کنند ارائه
 توسـط  حکـم  صـدور  و لیـ دل رشیپذ يبرا روش دو یحقوق يها نظام در. دینمامی
ـ ا در: یقانون روش :اول: دارد وجود یقاض  در صـرفاً  اسـت  مکلـف  یقاضـ  روش نی

 کرده ینیب شیپ فیتکل و حق کی اثبات يبرا گذار قبل، قانون از که یلیدال محدوده
. ندارد ینقش چیه خودش یوجدان اقناع و قضایی استنباط و دینما يریگ میاست، تصم

، امـاره ، لیـ دل هر به آزادند يدعو نیطرف روش نیا در): یاقناع( یاخالق روش :دوم
 علم، تجربه اساس بر یقاض و شوند متوسل خود يادعا اثبات يبرا یمدرک و لهیوس
 يریـ گ میتصـم  نیطـرف  شده  ارائه ادله و مدارك اساس بر زین و خود یوجدان اقناع و
 و یقانون روش دو نینابیب یستمیس که رسدیم نظر به رانیا یحقوق نظام در. کند یم

ـ دال يسر کیکه  این یعن، یاست شده ی نیب شیپ یاخالق ـ  از امـارات  و لی  بـه  شیپ
ـ گرد ملحوظ نیقوان در گذار قانون توسط یقانون امارات و لیدال عنوان  یقاضـ  و دهی
، کنـد  يریگ میتصم یقانون شده ی نیب شیپ امارات و لیدال نیا اساس بر است مکلف
 مکلـف  یقاضـ  ترساده عبارت به. است یقاض علم یقانون لیدال نیهم از یکی یول
 لیتحص شیبرا که قضایی علم و استنباط به هتوج با و یقانون لیدال اساس بر است
 هرگونـه  از يریجلـوگ  يبـرا  گـذار  قـانون  البتـه . دینمارأي  صدور به اقدام، شود یم

 اقـدامات  و ماتیتصـم  که است کرده فیتکل را ها موضوع، دادگاه نیا از سوءاستفاده
ـ عـدالت  یاساسـ  اصـول  و یقـانون  مواد و لیدال به مستند و مستدل را خود  هخواهان
ـ آکـه   ی و ایـن قاضـ  میتصم مستندبودن و مستدلبه  نوشتار نیا در .ندیمان  فقـط  ای

 و دادسـرا، دادگـاه   مراحـل  در قضـات  اقدام هرگونه ای هاست دادگاهرأي  به منحصر
، شـود  یم) احکام بودن مستند و مستدل اصل( اصل نیا شامل زین کشور عالی دیوان

  گردد.بحث می
  

  

                                                           
n یشناس جرم و جزا ارشد یکارشناس. 
nn یاسالم آزاد دانشگاه یعلم هیأت عضو. 
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 يفریک یدادرس بر حاکم اصول شدن مند نظام
 یدگیرس در که است يقواعد و اصول از يا مجموعه دربردارنده که» عادالنه یدادرس« از يبرخوردار حق
ـ د کـه  اسـت  يا هیـ اول حقـوق  از، است دهیگرد ینیب شیپ آنان حقوق تیرعا باهدف نیطرف يدعوا به  نی

ـ  نیب اسناد در. است گرفته نظر در ها انسان همه يبرا اسالم  بشـر  حقـوق  یجهـان  هیـ اعالم ماننـد ، یالملل
 ییاروپـا  ونیکنوانسـ ، )14 ماده( 1966 مصوب یاسیس و یمدن حقوق ثاقیم، )11ـ8 مواد( 1948 مصوب
 از یکی عنوان به عادالنه یدادرس زین) 9 و 8 مواد( بشر حقوق ییکایآمر ونیکنوانس و) 6 ماده( بشر حقوق
 یعلنـ طـور   به را شیدعوا دارد حق هرکس نیبنابرا است؛ شده لحاظ بشر افراد يبرا شده  شناخته حقوق
 مقابل طرف با برابر امکان با و یمنطق یمهلت ظرف و منصفانهطور  ، بهطرف یب و مستقل یدادگاه توسط

 تیرعا، حکم ياجرا تا یدگیرس به ورود يابتدا از، اساس نیا بر. ردیگ قرار یدگیرس مورد خود از دفاع در
ـ رعا بـه  توجـه . اسـت  يضـرور  دعـوا  نیطـرف  يبرا ناتیتضم یبرخ ـ و بـه  انصـاف  و عـدالت  تی  در ژهی
 اما، است کهن نهیشیپ يدارا و نبوده يدیجد امر، یینیآ و یشکل قواعد عنوان تحت يفریک يها یدگیرس
 مـورد  کاملطور  به ای نبوده مطرح مجزا و مشخص یحق عنوان به هرگز، يفریک یدادرس ینیآ نیقوان در

 و يفـر یک یدادرسـ  ینیآ قانون مواد يال البه در و رانیا کشور قضایی نظام در. ستا نگرفته قرار تیحما
، قـانون  از یخاص فصل در و حیصرطور  به اما، است شده  اشاره عادالنه یدادرس به، یعموم يجزا حقوق

 یبرخـ  در کـه  اسـت  شده باعث امر نیا و نگرفته قرار موردتوجه» يفریک یدادرس ینیآ بر حاکم اصول«
ـ  يها ونیکنوانس از یکی در، مثال عنوان به .میشو چالش دچار یالملل نیب يها دفاع در ردموا ـ  نیب  از، یالملل

 یدادرس ینیآ قانون مواد از یکی به یقاض ای ضابط اگر، رانیا قضایی نظام در که شد سؤال یرانیا هیأت
 مجـازات  قـانون  570 مـاده  به ،پاسخ در ؟شود یم برخورد او با چگونه، نکند عمل جزایی قانون ای يفریک

 و موضـوع  نیا به یدگیرس چرا که استدالل نیا با و شد اشاره یقانون مواد گرید و 1375 مصوب یاسالم
 ینیتفن نظام، ردیگ ینم صورت» يفریک یدادرس ینیآ بر حاکم اصول نقض« عنوان لیذ مرتکب مجازات

 يفریک یدادرس ینیآ بر حاکم اصول) 1392( يفریک یدادرس ینیآ قانون در. گرفت قرار انتقاد مورد رانیا
ـ تعر از پـس  یعنـ ی، است شده  ینیب شیپ، اول بخش از اول فصل در مند نظام و جامع صورت به ـ آ فی  ینی

ـ آ بـر  حـاکم  اصـول  خصوص در جامع صورت به 7 تا 2 مواد، قانون نیا کی ماده در يفریک یدادرس  ینی
ـ آ بـر  حـاکم  اصول نیتر یاساس از یکی )25 :1392، یخالق( .کند یم بحث يفریک یدادرس  یدادرسـ  ینی

ـ با هـا  دادگـاه  احکام. باشد یم قضایی ماتیتصم و لیدال بودن مستدل و مستند اصل، يفریک  مسـتدل  دی
  .کنند یم عنوان را یلیدال و موجبات، الزام نیا يبرا. باشد

 مالحظـه  بـا ، دعـوا  نیرفط که سازد یم فراهم را امکان نیا :دادنامه در لیدال و جهات ذکر :نخست
 يکنجکاو حس يارضا موجب تنها نه امر نیا. ابندی خاطر تیامن و برده یپ حکم صحت به، صادره حکم
  . دیآیم شمار به مردم حقوق و یعموم يآزاد يبرا ینیتضم خود يدرجا بلکه، شود یم آنان

 يمنتهـا  حکـم  صـدور  و یگدیرسـ  در شودیم موجب : کهخود میتصم ساختن مدلل به دادرسان الزام :دوم
  . شود کینزد عدالت تحقق و نیمتظلم حقوق يایاح به صادره جه، احکامینت در و دهند خرج به را دقت

ـ رو انتشـار  و انعکـاس  موجب و داده یعلم بار قضایی ریتفاس به : کهاستدالل و هیتوج :سوم  يهـا  هی
 لیتسـه  را يبعـد  عادالنـه  احکـام  رصـدو  و قضایی اتیتجرب انتقال جهینت در و گرددیم ستهیشا قضایی

 )752 :1392، یفومشياباذر(. دینما یم
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 یدادرس و لیدل تساند اصل
ـ با تیـ محکوم حکـم  در رایز دارند؛ ادله و اسباب انیب جهت از ییها تفاوت، برائت و تیمحکوم احکام  دی
 در کشـور  عـالی  دیوان. کند یم تیکفا زین ادله در شک، برائت حکم در اما، باشد داشته وجود نیقی و جزم
رأي  بطـالن  موجـب  را آن بـا  مخالفـت  و کـرده  انیب را آراء بودن مستدل و مستند اصل، يمتعدد يآرا

، نباشد يماد واقعه اگر و است استوار قانون و يماد واقعه انیب يمبنا بر يفریک حکم اساس. است دانسته
 انتسـاب . دانسـت  جرم توان ینم را يماد واقعه، نباشد قانون اگر که گونه همان. افتدینم انیجر به قانون
 لهیوسـ  بـه ، يمـاد  واقعـه  یقـانون  فیتوص. رسد یم اثبات به یواقع يها علت راه از، متهم به يماد واقعه
 بـا  آن قیـ تطب و اسـت  آمده قانون در آنچه مطابق، يماد واقعه فیتوص. گردد یم ثابت یقانون يها علت
  یارتکاب عمل بر که یقانون مواد. اوردیب خودرأي  در دقت به دیبا اهدادگ که است یمهم اتیعمل دو، قانون
 اما، شود یمرأي  بطالن موجب، ها آن انیبعدم که يا گونه به، هستند مهم و یاساس یگاه، کنند یم صدق

ـ ا در که دارد قانون ریتفس به ازین یگاه جرم یقانون انیب. باشندیم یراساسیغ و یفرع یگاه  صـورت  نی
 قاعـده  و مـتهم  نفـع  بـه  شـک  ریتفسـ  قاعـده  مانند، نمود تیرعا را قانون ریتفس به مربوط قرراتم دیبا

 وجـود  یمقررات و قواعد زینها  آن علل و يماد عیوقا انیب مورد در... .  و يفریک امور در اسیق تیممنوع
 انیـ ب در. شود انیب راحتص به بزه ارکان یتمامکه  این جمله از، ردیگ قرار دادگاه توجه مورد دیبا که دارد
 و مشـارکت ، جـرم  بـه  شروع، جهینت، رفتار انیم تیسبب رابطه، آن جهینت، مجرمانه رفتار دیبا، يماد رکن

 بـه هـا   آن علـل  و خطا، خاص و عام تیسوءن، مجرمانه قصد دیبا يمعنو رکن انیب در. شود ذکر معاونت
 آنچـه  مثالً، شود تیرعا دیبا که دارد وجود يادم واقعه با ارتباط در يموارد نیهمچن. گردد انیب صراحت
 جهینتها  آن از توانینم که مجمل يها عبارت از و شود انیب صراحت به دیبا کند یم ثابت را جرم عناصر
ـ با واقعـه  انیب. باشد متضاد و متعارض دینبا شود یم انیب آنچه. شود زیپره یستیبا، گرفت  بـا  مطـابق  دی

ـ با يماهو نظر از حکم. باشد پرونده در موجود ادله و قاتیتحق  قـات یتحق و فرخواسـت یک در آنچـه  بـا  دی
که  این مانند، نباشد کسانی یقانون فیتوص نظر از است ممکن چند هر ؛باشد کسانی، است آمده یمقدمات

 بـاال  یشـاک  خانه وارید از متهم که باشد آمده فرخواستیک متن و دادسرا قاتیتحق دراگر  مثال  عنوان  به
 کـرده  فیتوصـ  سـرقت  بـه  شروع، دادسرا است ممکن را عمل نیا اما، است شده خانه اطیح وارد و تهرف

ـ تجز اصـل  مانند، ادله بر حاکم اصول دیبا زین جرم ادله در. بداند سرقت مقدمه را آن دادگاه یول، باشد  هی
 يبـرا  کـه  باشد يا گونه هب ادله دیبا سرانجام .شود تیرعا ادله تساند واصل گریکدی با ادله لیتکم و لیدل

 آراء نقـض  موجبـات  از قواعـد  و اصول نیا تیرعاعدم. آورد وجود به وجدان قناعت، یمتعارف شخص هر
 )238 :1390، زراعت( .است

 صد کی اصل: است پرداخته تیاهم حائز مسائل نیا به یاساس قانون اصول از یبرخ، جهت نیهم به
ـ ا وضع فلسفه درباره یاساس حقوق بزرگ دیساتا از یکی که 1یاساس قانون ششم و شصت و  در اصـل  نی

 حکم آن اساس بر که باشد یاصول و نیقوان به مستند دیبا ها دادگاه احکام: دیفرما یم نیچن یاساس قانون
 البتـه  و) )3( 156 اصل(است نیقوان ياجرا حسن بر نظارت، هقضایی قوه فیوظا از یکی. است شده صادر

 قضـایی  فیوظـا  يفایا در نیقوان حیصح ياجرا به ملزم، يدادگستر يها دادگاه و وهق نیا، یاول  قیطر به
. است گرفته صورت عادالنه طور به امور انجام که است آن نیقوان حیصح ياجرا فرض. باشند یم شیخو

                                                           
 .»است صادرشده حکم آن اساس بر که باشدی اصول و قانون مواد به مستند و مستدل دیبا ها دادگاه احکام -166 اصل«  .1
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 و حقـوق  عییتضـ ، حکم با دعوا موضوع قیتطب در یقانون مواد به توجه وعدم مقرر يارهایمع از شدن دور
 اصـل . سـت ین حـق  زیتم مقام در قضا نأش ستهیشا امر نیا و داشت خواهد دنبال به را عدالت از رافانح

. اسـت  گذاشته کشور عالی دیوان عهده بر را محاکم در نیقوان ياجرا حسن بر نظارت، یاساس قانون 161
 ها آن مذکور وانید، نباشد یقانون فصول و مواد با منطبق و مستند، محاکم احکام چه ، چنانصورت نیا در
 صـد  کی اصل و 1هفتم و شصت و صد کی اصل، اصول گرید) 507 :تا یب، يدیشه( .نمود خواهد نقض را
 میشـو  یم ، متوجهیاساس قانون اصول به یاجمال ینگاه با. استی اساس قانون 2نهم و شصت و

 که ی حال در. اند برده  نام ها دادگاه را قضایی موارد، مرجع شتریب در سهو صورت به گذاران قانون که
ً مربوطه اصول در آنان خطاب طرف دادگـاه،   بـر  عـالوه  باشد، بلکه ها دادگاه توانست ینم صرفا

 ه، اصلیفرض نیا جمله از. باشند یم یاساس قانون اصول در مصرحِ فیتکال مشمول زین دادسراها
 بر یبرخ اعتقاد. استه دادگاه احکام بودن مستدل و مستند اصل و مجازات و جرم بودن یقانون

ً نیا که است نیا  حکـم  در دادگاه دادرس دیبا یعن، یشود تیرعا دیبا ها دادگاه در اصول، صرفا
 رد در. ستین دادسراها شامل یقانون فیتکل نیا و اوردیب یقانون ماده و سند و لیدل خود صادره

 در 3.قابل ذکر است 1373 مصوب انقالب و یعموم يها دادگاه لیتشک قانون 9 ماده هیفرض نیا
 امور در یدادرس ینیآ قانون 214 ماده. اند گرفته قرار اصل نیا مشمول زین قرارها شده ادی ماده

 ننمـوده  قرارهـا  به يا اشاره یول، پرداخته دادگاهرأي  بودن مستدل به زین 1378 مصوب يفریک
ـ آ از يفـر یک امـور  تیتبع لزوم اصل به توجه با یول 4.است  عـدم  مـوارد  در یدنمـ  یدادرسـ  ینی

 اعم به 5یمدن یدادرس ینیآ قانون 299 ماده حیتصر و يفریک یدادرس ینیآ قانون در ینیب شیپ
 قابل را 1378 يفریک یدادرسآیین  قانون 214 ماده توان یم ، پس»قرار و حکم« بهرأي  بودن
 در و 13926 مصـوب  يفریک یدادرسآیین  قانون دو ماده. دانست زین يفریک يقرارها به يتسر
 قـات یتحق از اعـم  یدادرسـ  مراحـل  همـه  يبـرا رعایت این اصل را  7قانون نیهم 5 ماده ادامه

  .باشد یم دنظریتجد دادگاه و نینخست ، دادگاهیمقدمات
                                                           

 معتبـر  منابع به استناد با ابدین اگر و ابدیب مدونه نیقوان در را دعوا هر حکم که کند کوشش است موظفی قاض -167 اصل«  .1
 از مدونـه  نیقـوان  تعارض ای اجمال ای صنق ای سکوت بهانه به تواند ینم و دینما صادر را هیقض حکم معتبري فتاوا ای یاسالم

  .»ورزد امتناع حکم صدور و دعوا بهی دگیرس
 .»شود ینم محسوب جرم، است شده  وضع آن از بعد کهی قانون استناد بهی فعل ترك ای فعل چیه -169 اصل«  .2
 حکـم  آن مبنـاي  بـر  کـه  باشـد  اصـولی  و شـرع  یـا  قانون به مستند و بوده مستدل باید ها دادگاه احکام و قرارها -9 ماده«  .3

 .»بود خواهد انتظامی محکومیت موجب، استناد بدوني رأي انشا و امر این از تخلف. است صادرشده
. اسـت  صادرشـده  آن اساس بر که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و بوده موجه و مستدل باید دادگاهرأي  -214 ماده«  .4

 فقهـی  منـابع  بـه  اسـتناد  با نباشد مورد خصوص در قانونی اگر و بیابد مدون قوانین در را قضیه هر حکم است مکلف دادگاه
 ابهـام  یـا  تعـارض  یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه به توانند ینم ها دادگاه و نماید صادر را قضیه حکم معتبر فتاوي یا معتبر

 .»ورزند امتناع حکم صدور و دعاوي و شکایات به رسیدگی از مدون قوانین
 قـرار  صورت نیرایدرغ و حکم، باشد یکل ایی ئجزطور  به آن قاطع و دعوا تیماه هب راجع دادگاهرأي  چه چنان -299 ماده«  .5

 .»شود یم دهینام
 کـه ی اشخاص به نسبت آن قواعد و کند نیتضم را دعوا نیطرف حقوق، باشد قانون به مستند دیباي فریکی دادرس -2 ماده«  .6

 .»شود اعمال کسانی صورت به رندیگ یم قرار بیتعق تحت، مشابه جرایم ارتکاب سبب بهي مساو طیشرا در
ی دفـاع  حقـوق  ریسـا  و لیـ وک بهی دسترس حق از و آگاهی انتساب اتهام ادله و موضوع از وقت اسرع در دیبا متهم -5 ماده«  .7

 .»شود مند بهره قانون نیا در مذکور
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 بیتعق یقانون جهات ثیح از یدادرس تساند لزوم اصل
 ا.د.ك قـانون  64 همـاد  در کـه  اسـت  يحد تا یدادرس بودن مستدل و مستند لزوم به گذار قانون وسواس

 را بیـ تعق یقانون جهات، شهروندان هیعل موهوم پرونده لیتشک از یاحتمال سوءاستفاده از يریجلوگ يبرا
  1.است کرده محدود و احصاء

 
 یشاک تیشکا طرح در یدادرس تساند لزوم اصل

 و ها تیمحدود گذار ، قانونگردد مطرح یخصوص یمدع ای یشاک توسط یستیبا یم تیشکا که يموارد در
ـ ا در يفـر یک یدادرسـ  آیـین  قـانون  68 مـاده . اسـت  کرده حیتصر نامه تیشکا متن يبرا را یطیشرا  نی

  2.باشد یم خصوص
 

 لیدل بدون بیتعق تیممنوع در لیدل تساند اصل
 بیـ تعق گردد، مقام یم اعالم یجرم وقوع ای شودیم مطرح يدادگستر در نفر کی هیعل یتیشکا که ی هنگام

 ردیقرارگ یبررس جرم، مورد وقوع ادله دیبا نخست بلکه، کند جلب ای احضار را متهم دینبا فاصلهبال قیتحق ای
 ؛ردیـ گ صـورت  يو جلـب  ای بود، احضار فراهم متهم به آن انتساب و جرم وقوع يبرا یکاف لیدل چه چنان و
ـ نبا و اوسـت  برائـت  بـر  باشد، اصل نداشته وجود یکس تیمجرم يبرا یلیدل که یزمان تا رایز  يهـا  يآزاد دی

 را دادسـرا  بازپرس 3ي، فریک یدادرسآیین  قانون 168 ماده) 189 :1382زراعت، ( .کرد محدود را يو یقانون
ـ ا انجـام  ياجراضمانت و است کرده منع یکاف لیدل وجود بدون آنان جلب و احضار و اشخاص بیتعق از  نی

 بـودن  مسـتند  و مسـتدل . اسـت  نموده ینیب شیپ متخلف بازپرس يبرا یانتظام تیمحکوم را یقانون فیتکل
 بـه  احتـرام  قـانون  بیتصـو  بـه  است، منجر داشته راستا نیا در که یوسواس و گذار قانون دگاهید از یدادرس

 یدادرسـ آیـین   بیالتصودیجد قانون در و دیگرد 1383 سال در يشهروند حقوق حفظ و مشروع يها يآزاد
ـ  را آن ياجـرا  از تخلـف  ياجراضمانت و نموده مؤکد دیکتأ قانون نیا مفاد تیرعا بر زین يفریک  ینـ یب شیپ

 4.است خصوص نیا در 1392 يفریک یدادرسآیین  قانون 7 ماده. است کرده

                                                           
 اخبـار  و اعالم – ب، یخصوصی مدع ای یشاک تیشکا – الف: است ریز شرح به بیتعق به شروعی قانون جهات -64 ماده«  .1

 – ت، بازپرس ای دادستان برابر در، مشهود جرم وقوع – پ، مطمئن و موثق اشخاص ای یرسم مقامات، يدادگستر نیضابط
 ».گریدی قانون طرق به جرم وقوع از دادستان اطالع – ث. متهم اقرار و اظهار

 الـف : شود دیق دیبا ریز موارد هییشکوا در. کند تیشکا لیوک توسط ای شخصاً تواند یمی خصوصی مدع ای یشاک -68 ماده«  .2
ـ  شـماره ، شناسنامه شماره، مذهب، تیتابع، تأهل تیوضع، التیتحص زانیم، شغل، سن، پدر نام، یخانوادگ نام و نام - ، یمل

 موضـوع – ب، یشـاک  یپسـت  کـد  و همـراه  و ثابـت  تلفـن  شماره، )لیمیا( نگار امیپی نشان امکان صورت در و قیدقی نشان
، یاسـام ، جـرم  وقـوع  ادلـه  - ت، يو مطالبـه  مـورد  وی مدع به وارده انیز و ضرر - پ، جرم وقوع محل و خیتار، تیشکا

 ».امکان صورت در مظنون ای عنهیمشتکی نشان و مشخصات - ث، امکان صورت در مطلعان و شهودی نشان و مشخصات
 تخلف -تبصره. کند جلب ای و احضار متهم عنوان به رای کس، اتهام توجهي برای کاف لیدل بدون دینبا بازپرس -168 ماده«  .3

 .»است چهار درجه تای انتظام تیمحکوم موجب ماده نیا مقررات از
ي شـهروند  حقـوق  حفـظ  و مشروعي ها يآزاد به احترام قانون« در مقرري شهروند حقوق تی، رعايفریکی دادرس مراحل تمام در .7 ماده«  .4

ی دارنـد، الزامـ   مداخلـه ی دادرسـ  نـد یفرآ در کـه ی اشخاص ریسا وي دادگستر قضایی، ضابطان مقامات تمامي سو از» 15/2/1383 مصوب
ـاده  در مقرر مجازات وارده، به خسارات جبران بر عالوه متخلفان. است ـانون ) 570( م ـازات  ق ـ تعزی (اسـالم  مج ـازات  و راتی ) بازدارنـده  مج

 .»باشد مقررشدهي دتریشد ن، مجازاتیقوان ریسا درکه  آن شوند، مگریم محکوم 4/4/1375 مصوب
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 قاتیتحق مرحله در یدادرس تساند لزوم اصل
 در متأسفانه. است قرارگرفته گذار قانون توجه مورد زین قاتیتحق در، یدگیرس بودن مستدل و مستند اصل

، دادسـراها  یشـلوغ  ای يکار تراکم علت به، متهم از قیتحق هنگام در که شودیم دهید دادسراها از یرخب
 و نـد ینما یم بسنده متهم به منتسبِ اتهام و یشاک تیشکا رامونیپ یکل يها پرسش به ها بازپرس یبرخ

 قـانون  در البتـه . شـود  یم اتیدفاع ارائه و پاسخ دادن در یسردرگم دچار، پرونده مفاد از اطالع یب، متهم
ـ  یداتیـ تمه، قاتیتحق مرحله در لیوک حضور خصوص در يفریک یدادرس آیین بیالتصودیجد ی نـ یب شیپ

 اشـاره شـده   195 مـاده  در یدادرسـ  بودن مستدل اصل تیرعا به نینو قانون در ریتقد هر به. است شده 
 1.است

  
 اتهام میتفه طیشرا در تساند لزوم اصل
 آن مسـتندات  و ادله و خود به یانتساب میجرا ای جرم موضوع از متهم که است نیا، تهاما میتفه از منظور

 روشـن  و حیصر اعالم، اتهام میتفه از منظور، گرید عبارت به. کند دفاع خود از آگاهانه بتواند تا شود آگاه
، یعمل چه رتکابا يبرا بداند يو بیترتنیبد تا شودیم داده نسبت متهم به که است يا مجرمانه عنوان
ـ با بازپرس) 188 :1392، یخالق(.است شده  شناخته يفریک بیتعق قابل و سرزنش سزاوار  و ادلـه  هیـ کل دی

، جـرم  مسـتندات  و ادلـه  ارائه بدون چراکه. کند بازگو متهم به قیدقطور  به را پرونده در موجود مستندات
  شوند یمعرف متهم به روشن و حیصر صورت به دیبا شهودکه  این ژهیو به، کند دفاع خود از تواندینم متهم

 )236 :1393، مصدق(.باشد داشته وجود شاهد جرح ای رد امکان تا
  

 ینیتأم يقرارها صدور در تساند لزوم اصل
 ینیتـأم  يقرارها صدور و است قرارگرفته مقنن دقت مورد زین ینیتأم يقرارها خصوص در طیشرا نیهم
 ماده. است دانسته يو از الزم قیتحق و متهم به اتهام میتفه از پس مه آن یکاف لیدال وجود مستلزم را

ـ  درکه  این به توجه با 2.است شده  انیب باره نیدرا قانون نیا 217  بازداشـت  قـرار ، ینیتـأم  يقرارهـا  نیب

                                                           
. باشـد  خـود  اظهـارات  مراقـب  کنـد  یم اعالمي و به متهم حقوق به توجه با قیتحق به شروع از شیپ بازپرس -195 ماده«  .1

ـ  اقرار که دینما یم اعالم او به و کند یم میتفه او به حیصر شکل به را آن ادله و اتهام موضوع سپس ي و مـؤثر  يهمکـار  ای
، روشن، دیمف دیبا ها پرسش. کند یم پرسش به شروع آنگاه و سازد فراهم دادگاه در راي و مجازات فیتخف موجبات تواندیم

 .»است ممنوع متهم اجبار و اکراه، اغفال با همراه ای ینیتلق پرسش. باشد آن محدوده در و اتهام با مرتبط
 حقـوق  نیتضـم  و او شـدن ی مخف ای فرار ازي ری، جلوگيو موقع  به حضور و متهم بهی دسترس منظور به - 217 ماده«  .2

ی کـ ی، یکاف لیدال وجود صورت الزم، در قیتحق و اتهام میتفه از پس ، بازپرسيو انیز و ضرر جبراني ده، برایبزهد
 پ، التزام وجه نییتع اب حضور به التزام -  ب، شرف قول با حضور به التزام -  الف: کندیم صادر را ریز نیتأمي قرارها از
 - ث، التزام وجه نییتع با قضایی حوزه از خروج عدم به التزام -  ت، شرف قول با قضایی حوزه از خروج عدم به التزام - 

 التـزام  -  ج، التـزام  وجـه  نیـی تع بای انتظام ای قضایی مرجع به ماهانه ای یهفتگ صورت به خودي ا نوبهی معرف به التزام
 پرداخت تعهد اخذ از پس و متهم موافقت التزام، با وجه نییتع با حضور به مسلحي روهاین اي یرکشوی رسم مستخدمان

 متهم موافقت با شده نییتع اقامت محل ای منزل از خروج عدم به التزام - چ، مربوط سازماني سو از آنان حقوق محل از
 نیـی تع بـا  لیکف اخذ -  ح، زاتیتجه نیا با نظارت بدون ای یکیالکترون زاتیتجه با نظارت قیطر از التزام وجه نییتع با

ـ رعا با موقت بازداشت -  د، رمنقولیغ ای منقول ، مالیبانک نامه نقد، ضمانت وجه از اعم قهیوث اخذ -  خ، الکفاله وجه  تی
 ».یقانون مقرر طیشرا
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 يو يشـهروند  نیادیبن حقوق از یکی عنوان به متهم يآزاد حق سلب موجب و قرار نیتر نیسنگ، موقت
  1.است آورده موقت بازداشت قرار صدور يبرا را يا ژهیو يها تیمحدود گذار نون، قاشود یم
 

 دادسرا قضات قضایی ماتیتصم در حکم صدور و یدادرس تساند لزوم اصل
ـ  قـانون  برابر. است هیالرعاالزم زین دادسرا قضات قضایی ماتیتصم در اصل نیا  ماتیتصـم ، گفتـه  شیپ

 یموقـوف  قـرار ، تیـ مجرم قـرار  از انـد  عبارت، است پرونده تیماه در که دادسرا بازپرسان يسو از صادره
ـ تعر در. نـد یگو یمـ  یینها قرار، قرارها نیا به. رهیغ و بیتعق قیتعل قرار، بیتعق منع قرار، بیتعق ـ ا فی  نی

 پس و شودیم قیتحق مرجع توسط یمقدمات قاتیتحق افتنی انیپا موجب که است يقرار: اند گفته قرارها
، یینهـا  قـرار  صـدور  بـا . کننـد  یمـ  ارسـال  دادگاه به یدگیرس جهت ای و یگانیبا به را پرونده، ندآأییت از

 نخواهد قاتیتحق ادامه به مجاز، کننده یدگیرس قضایی مقام و ابدییم انیپا دادسرا در یمقدمات قاتیتحق
 بـه  آمـده   دسـت   به جینتا و معمول قاتیتحق اتمام از پس بازپرس شودکهیم صادر یزمان قرارها نیا. بود
 جلـب  جهـت  یکاف لیدال وجود بر یمبن را خود نظر، تیمجرم قرار صدور با سرانجام و ندینش یم يداور

، جرم وقوع عدم به نظر، بیتعق منع قرار صدور با ای) 153 :تا یب، يآخوند.(دارد یم اعالم محاکمه به متهم
 موقـوف  را بیـ تعق، یشـاک  گذشـت  اعـالم  مانند گرید جهات به گاه و دارد ادله تیکفا عدم ای ادله فقدان

 تیماه در ورود با یینها يقرارها از یبرخ. دهدینظرم یینها يقرارها گرید انواع و قیتعل به ای دینما می
 زیـ ن گرید یبرخ. است اتهام اثبات ادله تیکفا عدم ای تیکفا درباره اظهارنظر مستلزم و شودیم صادر امر

 بـه  راجـع  اظهارنظر امکانعدم و متهم يفریک بیتعق تیقابلعدم اعالم بر شتملم، تیماه در ورود بدون
ـ  بیـ تعق منـع ، تیـ مجرم از اعـم  یینها يقرارها) 254 :1392، یخالق. (است یشکل لیدال به او اتهام  ای
 عمل :دوم. شود دیق آن در قیدقطور  به متهم مشخصات :نخست :باشد ینکات يحاو دیبا، بیتعق یموقوف
 و مسـتدل ، موجه :سوم. گردد فیتوص دقت به او هیعل و له لیدال و آن ارتکاب تیفیک، متهم به یانتساب
 )318: 1393، مصدق. (باشد یقانون مواد به مستند

                                                           
 اتهام توجه بری کاف امارات و رائنق، لیدال که ریز جرایم مورد در مگر، ستین زیجا موقت بازداشت قرار صدور -237 ماده«  .1

ـ جنا در و عضو قطع ای اتیح سلبها  آن یقانون مجازات کهی جرایم -الف: کند داللت متهم به  تیـ تمام هیـ علي عمـد  اتی
 و چهـار  درجـه  کهي ریتعز جرایم -ب، است آن از شیب ای هیعلی مجن کامل هید ثلثها  آن هید زانیم کهی اتیجنا، یجسمان
 جـاد یا – ت، اسـت  بـاالتر  و پنج درجهها  آن یقانون مجازات که کشوری خارج وی داخل تیامن هیعل جرایم - پ، است باالتر

ـ  چاقو لهیوس به که اشخاصي برا مزاحمت جادیا و یینما قدرت، تظاهر و اطفال و بانوان تیاذ و آزار و مزاحمت  نـوع  هـر  ای
 یصـورت  در مجعول سند از استفاده ای جعل، امانت در انتیخ، ساختال، ارتشاء، يکالهبردار، سرقت - ث، شود انجام اسلحه

ـ  هـر  ارتکـاب  علـت  بهی قطع تیمحکوم سابقه فقره کي یدارا متهم و نباشد ماده نیا) ب( بند مشمول که  جـرایم  از کی
 از مسـلح ي روهـا ین جـرایم  بـر  ناظر نیقوان جز به، خاص نیقوان موضوع، یالزام موقت بازداشت موارد -تبصره. باشد مذکور

  .»استی ملغ قانون نیا شدن االجرا الزم خیتار
ـ ز طیشرا ازی کی وجود به منوط، قبل ماده در مذکور موارد در موقت بازداشت قرار صدور -238 ماده«  زاد آ - الـف : اسـت  ری

، شود سبب ای و رددگ واقعه مطلعان و شهود ای گرید متهمان بای تبان باعث ای جرم ادله و آثار رفتن نیب از موجب متهم بودن
، کـرد ي ریجلـوگ  آن از نتـوان  گرید قیطر به و باشد متهم شدنی مخف ای فرار میب  -ب، کنند امتناع شهادت يادا از شهود
  .باشد متهم خود و آنان خانواده ای شهود، یشاک جان افتادن خطر به موجب، یعموم نظم مخل متهم بودن آزاد -پ

 ذکـر  قرار متن در متهم اعتراض حق و آن ادله وی قانون مستند و باشد موجه و مستدل دیبا موقت بازداشت قرار -239 ماده
 بازداشت، یتبان ازي ریجلوگ منظور به متهم چه چنان. شود یمی معرف بازداشتگاه به متهم، موقت بازداشت قرار صدور با. شود
 .شود یم دیق اعزام برگه در آن لیدل، شود
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 بیتعقمنع قرار صدور در یدادرس تساند اصل
  :شودیم صادر صورت سه در و است يماهو قرار نیا

 باشد شده یعمل مرتکب شخص است ممکن: آن بودن یوقحق ای یارتکاب عمل نبودن جرم لحاظ به :اول
 مالحظـه  یقاضـ  اما، شود فرستاده دادگاه ای دادسرا به و شده  لیتشک او يبرا رابطه نیا در يا پرونده که

ـ  یانضباط تخلف کی حد در است ممکن بلکه، ستین جرم قانوناً يو عمل که کند   یحتـ . باشـد  يادار ای
 یناش و یحقوق موضوع یعنی، نباشد مجرمانه عمل اما، باشد واردشده مه یخسارت است ممکن يدرموارد

 شـخص  و دهد انجام يگرید يبرا را يکار یکی که اند بسته يقرارداد هم با نفر دو مثالً، باشد قرارداد از
 متعهد از، شود یدگیرس تر عیسر موضوعکه  این يبرا لهمتعهدسپس . باشد نکرده عمل شدتعه به متعهد

 موضـوع  و اسـت  شـده  تعهد از تخلفکه  آن  حال، کند تیشکا يکالهبردار ای امانت در انتیخ انعنو به
 یدادرسـ  آیـین  قـانون  265 ماده. (کند یصادرم گردیپ منع قرار یقاض صورت نیا در. ندارد يفریک جنبه

ـ یدل هـر  بـه  و صـادر  بیتعق منع قرار، یارتکاب عمل نبودن جرم علت به هرگاه) يفریک ، ودشـ  یقطعـ  یل
 منع قرار، لیدل تیکفا عدم ای فقدان علت به هرگاه. کرد بیتعق اتهام همان به را متهم گرید بار توان ینم
 از پـس  مگر، کرد بیتعق اتهام همان به را متهم گرید بار توان ، نمیشود یقطع دادسرا در و صادر بیتعق

ـ ا اگـر  و اسـت  بیتعق لقاب بار کی يبرا دادستان نظر با، صورت نیا در که دیجد لیدل کشف  در قـرار  نی
 اجازه با بار کی يبرا را متهم توان یم دادستان درخواست به دیجد لیدل کشف از پس، شود یقطع دادگاه
 بـازپرس ، کنـد  زیتجـو  را بیتعق دادگاه که یصورت در. نمود بیتعق، اتهام به یدگیرس يبرا صالح دادگاه
  ) يفریک یدادرس آیین ونقان 278 ماده. (کند یم یدگیرس مقررات مطابق

ـ ، اسـت  مجرمانـه  عمل که است یحال در نیا: لیدل تیکفا عدم :دوم ـ  یشـاک  یول  يدادگسـتر  ضـابط  ای
ـ ا در. ندارد وجود جرم اثبات يبرا هم یلیدل و سند چیه و دهند ارائه یکاف لیدال اندنتوانسته  صـورت  نی

  ) يفریک یدادرس ینآی قانون 265 ماده. (دینما صادر گردیپ منع قرار دیبا یقاض
 در بعداً کنیل، دارد وجود هم لیدال و است مجرمانه عمل، حالت نیا در: متهم به اتهام انتساب عدم :سوم
 یقـانون  لیدال بهکه  این ای است نبوده، شده یمعرف متهم هیناح از جرم ارتکاب شودکهیم معلوم قاتیتحق

 جنون، سن صغر، یقانون آمر امر، مشروع دفاع انندم) يفریک تیمسئول رافع عوامل( ای) جرم موجهه علل(
 قـرار  زیـ ن مـوارد  نیا در. است يفریک تیمسئول فاقد ای نبوده بیتعق قابل متهم، رهیغ و جرم ارتکاب نیح

 ریدسـتگ  و ییشناسـا  یاصـل  مـتهم  تا ماندیم مفتوح پرونده، اول مورد در البته. شودیم صادر گردیپ منع
  )183 و 182 :1393، يباریجو گلدوست) (يفریک یدادرس ینآی قانون 265 ماده.(گردد

 
 فرخواستیک صدور در لیدل تساند اصل
 يقرارها و اتهام میتفه تا گرفته یشاک تیشکا از یمقدمات قاتیتحق مراحل همه، شد ذکر که گونه همان

 زیـ ن خواسـت فریک صـدور  در اصـل  نیا. باشد یقانون لیدال به مستدل و مستند دیبا همه و همه، ینیتأم
 آن یقـانون  مستند و بزه انتساب ادله به لزوماً، یمیتنظ فرخواستیک متن در دادسرا دیبا. است هیالرعاالزم
 از دادسـتان  يتقاضـا : گفـت  تـوان  یم آن فیتعر در. است نشده  فیتعر قانون در فرخواستیک. دکن اشاره
 فرخواسـت یک. است متهم درباره یتیترب و ینیتأم اقدامات ای مجازات به حکم صدور يبرا، يفریک دادگاه

 ماده) 121 :تا یب، يآخوند.(روندیم کار به مفهوم کی در واژه سه هر و است تقاضانامه و ادعانامه مترادف
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 احکـام  یژگیو فقط بودن مستدل 1.است کرده لحاظ رای طیشرا فرخواستیک خصوص در قانون نیا 279
ـ با زیـ ن دادسـرا  فرخواستیک بلکه، ستین ها دادگاه  براسـاس  توانـد ینمـ  دادگـاه  وگرنـه  باشـد  مسـتدل  دی

 فرانسه يفریک یدادرس آیین قانون 174 ماده. ستین یلیدل چیه به مستند که ردیبگ میتصم یفرخواستیک
ـ تجد دادگاه دفتر در و شده  خارج قاتیتحق پرونده از دیبا شده باطل لیدل: «دارد یم اعالم  یگـان یبا، دنظری
 یاساسـ  و یاصـول  مقـررات  جـزء  امـا ، اسـت  نشـده   انیب صراحت به ما قانون در هگرچ حکم نیا.» شود

  )237 :1382، زراعت. (باشد یم
 

 نینخست دادگاهرأي  صدور در لیدل تساند اصل
 هـا  دادگاه احکام بودن مستند و مستدل لزوم با رابطه در 2یاساس قانون 166 اصل به مقاله نیا يابتدا در

 ماتیتصـم  همـه  بـه  را مهـم  فیتکل نیا که میکرد اشاره یقانون مواد به ادامه در نیهمچن. میکرد اشاره
 اعم میتصم صدور به مکلف را قضات همه و داده يتسر دادگاه و دادسرا مرحله در قضایی مراجع قضایی

رأي  صـدور  در دادگـاه  فهیوظ به بخش نیا در. بود کرده یقانون مستندات و ادله اساس بر حکم و قرار از
  3.پردازدي به این موضوع میفریک یدادرس آیین قانون 374 ماده. میپردازیم مستند و لمستد

 
 دنظریتجد دادگاهرأي  تسانددرصدور اصل

 حـق ، نینخسـت  دادگـاه  مرحلـه  در یدادرسـ  و لیدل تساند اصل تیرعا عدم اجرایی يها ضمانت از یکی
 نقـض  بـه  مرجـع  نیا فیتکل و دنظریتجد اهدادگ به قانون خالفرأي  نیا از یناش، هیعلٌمحکوم اعتراض

 و مسـتند  ادله به توجهعدم ای شده  ارائه مدارك و ادله ياعتبار یب به يبدو دادگاه توجهعدم موارد دررأي 
 دادگـاه  مرحلـه  در یدادرسـ  و لیتسانددل لزوم اصل مشخصاً پس. است يدعو نیطرف از کی هر مستدل

  4.باشد یم هیالرعاالزم زین دنظریتجد
 

                                                           
، سـن ، شهرت، پدر نام، یخانوادگ نام، نام شامل، متهم مشخصات -الف: شود یم دیق ریز موارد فرخواستیک در -279 ماده«  .1

ـ  نیتـأم  قرار تحت، آزاد -ب، او تأهل تیوضع و اقامت محل، مذهب، تیتابع، شناسنامه شماره، یمل شماره، شغل  نظـارت  ای
 وقوع محل و خیتار، اتهام نوع -پ، بازداشت روعش خیتار و علت دیق باي و بودن بازداشت ای و آن نوع و متهم بودن قضایی

، اتهـام ی قـانون  مسـتند  -ث، اتهام انتساب ادله -ت، کوچه و ابانیخ، منطقه، هیناح، شهر، روستا، دهستان، بخش از اعم جرم
 صـدور  در هرگـاه  -تبصـره . مـتهم ی روان تیوضع ای تیشخص پرونده خالصه -چ، متهمي فریک مؤثر تیمحکوم سابقه -ج
 ارسـال  از پـس  و اصـالح را هـا   آن دادسـتان ، دادگـاه  به ارسال از شیپ تا ردیگ صورت نیب اشتباه ای قلم سهو، خواستفریک
 .»کند یم اعالم دادگاه به را آنی اصالح موارد، دادگاه به فرخواستیک

 .»است صادرشده حکم نآ اساس بر که باشدی اصول و قانون مواد به مستند و مستدل دیبا ها دادگاه احکام -166 اصل«  .2
 اتیمحتو به توجه با و وجدان و شرف بر  هیتک با، متعال خداوند از استعانت بای دادرس ختم اعالم از پس دادگاه -374 ماده«  .3

ـ  ظرف حداکثر و فرصت نیاول در امکان عدم صورت در و جلسه همان در، موجود ادله و پرونده ي رأي انشـا  بـه  هفتـه  کی
. اسـت  صادرشـده  آن اسـاس  بـر  کـه  باشدی اصول و قانون مواد به مستند و موجه، مستدل دیبا دادگاهي . رأکندیم مبادرت
 ».است چهار درجه تای انتظام تیمحکوم موجب مقرر مهلت دررأي  صدور از تخلف

ي ادعا -ب، هدادگاي استناد مدارك ای ادله اعتبار عدمي ادعا -الف: است ریز شرح بهی دنظرخواهیتجد جهات -434 ماده«  .4
ي ادعا -ت، دادرس رد جهات از یکی وجود ارأي ی صادرکننده دادگاه تیصالح عدمي ادعا -پ، قانون بارأي  بودن مخالف

ـ آ عمـل  به ماده نیا در مذکور جهات ازی کی استناد بهی دنظرخواهیتجد اگر -تبصرهي. ابراز ادله به دادگاه توجه عدم  در، دی
 .»شود یمی دگیرس مه آن به، گرید جهت وجود صورت
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 یخواه فرجام مرحله در تساند اصل
 يضـرور  اریبسـ  و شـده   فرامـوش  سیتأسـ  دوبـاره  یالهـ  حمـد  بهجدید  يفریک یدادرس آیین قانون در
 صـدور  یمدع که یکس و دیگرد بیتصو» يفریک و یحقوق از اعم ها دادگاه احکام همه از یخواه فرجام«

ـ رعا با تواندیم، باشدیم یپژوهش و نینخست مرحله در یقانون نیمواز برخالف حکم ـ ا 464 مـاده  تی  نی
، مدارك و مستندات انطباق لزوم بر عالوه مرحله نیا در که دیکن یم مالحظه 1.دینما یخواه فرجام قانون

ـ رعاعدم و شده حیتصر زین میپرداختها  آن به بحث نیآغاز بخش در که یدادرس اصول تیرعا عدم به  تی
 آیـین  قـانون  593 مـاده . اسـت  کرده اعالم فرجام درخواست رشیذپ موجبات از را اصول نیا از کی هر

  )307 :1391، نیتد( 2.است کردهی اظهارات باره  نیا در زین فرانسه يفریک یدادرس
 قـات یتحق از اعـم  یدگیرسـ  مراحـل  هیکل به یاساس قانون 166 اصل يتسر درباره بحث ينجایا تا
ـ تعر و لیـ دل دربـاره  اکنون. میکشورگفتگوکرد یعال دیوان و دنظریتجد، نینخست دادگاه، یمقدمات  آن فی

  .میپردازمی
 
 يفریک امور در لیدل فیتعر
 را ییادعا سقم و صحت ای يامر عدم ای وجود که است يا لهیوس هرگونه از عبارت لیدل، يفریک امور در«

 اقناع حصول و قتیحق کشف در را قضایی مقامات که است یقانون لهیوس هر از عبارت لیدل ای کند اثبات
 قضایی سیپل کی مرحله از يفریک یدادرس مراحل هیکل در. بخشد ياری عادالنه میتصم اتخاذ و یوجدان

 قتیحق يجستجو، لیدل میتقد و لیتحص هدف و است حاکم» لیدل يتئور وحدت«رأي  يانشا مرحله تا
 نخست: ردیگ یم قرار تفادهاس مورد یاساس منظور دو به يفریک امور در لیدل. است تیواقع کشف و يماد

 اثبـات ( .دینما اثبات را شودیم شناخته جرم یقانون لحاظ از که یفعل ترك ای فعل وقوع بتواند دیبا، نکهیا
 در لیدل کنندهارجاع مقام پس )جرم انتساب.(دینما منتسب متهم به را فعل ترك ای فعل، که نیا دوم )جرم

 کـه  فرانسه یسنت نیدکتر اساس بر گرید عبارت به .است جرم هگان سه عناصر اثبات به موظف راستا نیا
 یمـدع  و یاصل صورت به دادسرا( بیتعق مقام، است شده متبلور کشور عالی دیوان یمیقد يآرا از یکی در
 عناصـر  هیـ کل فقـدان  و جـرم  متشـکله  عناصـر  و ارائـه  کمال و تمام طوربه را ادله دیبا) یفرع صورت به
ـ نما اثبـات  را) یقـانون  عنصـر  زوال عـدم ( جرم کننده لئزا  یعمـوم  هیـأت ) 32 ص، 1391، نیتـد .» (دی

، 63/87 و 60/9 و 60/35 ياصـرار  يآرا و 17/3/1363 ـ  9 شماره هیرو وحدترأي  در کشور عالی دیوان
 و بـوده  یقاضـ  یطرف یب نشانهرأي  در استدالل و استناد. است دانسته اعتبار یب و باطل را لیدل فاقدرأي 
ـ کاتوز. (سـت ین بـاالتر  مرجـع  در یابیارز قابل، استدالل دونبرأي  ـ ، انی  از لیـ دل لیتحصـ ) «53 :تـا  یب
 کـه  دارد ياریبس تیاهم لیدل لیتحص آثار. است يفریک حقوق ژهیو به، یحقوق موضوعات نیتر يمحور

 در يمتمـاد  يهـا  سـال  یـا  هـا  ماه شخص است ممکن، لیدال لیتحص در نقض لیدل به موارد یبرخ در
                                                           

 مجـازات  و مـتهم  ریتقصـ  بـه  مربـوط  نیقوان تیرعا عدمي ادعا - الف: است ریز قرار به یخواه فرجام جهات -464 ماده«  .1
 عـدم  - پ، شود دادگاهي رأي اعتباریب به منجرکه  تیاهم ازي ا درجه بای دادرس اصول تیرعا عدمي ادعا - ب، اوی قانون

 ».پرونده در موجود مدارك با مستندات انطباق
 کـه ی صـورت  در ای نباشدرأي  هاتیتوج و ادلهي حاو که یصورت در، مرجع نیآخر احکام و آراء و قیتحق شعبهي آرا -593«  .2

ـ رعارأي  مفـاد  در قـانون  ایآکه  این یخودوبررس نظارت اجازه، کشور عالی دیوان به و باشند یناکافها  آن هاتیتوج و ادله  تی
 .شود یم اعالم باطل، ندهد را ریخ ای است شده
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 يا نوشته، واقع خالف یگزارش، حیناصح اطالع اظهار کی. شود تبرئه یمدت از پس و برد سر به زداشتبا
 بکشاند اشتباه به را یقاض است ممکن، منحرف ای دقت یب یکارشناس اظهارنظر ای دروغ یشهادت، مجعول

 حقـوق  بـه  يبنـد یپا ضـرورت  بر هقضایی قوه سیرئ دیتأک که کند فراهم را یگناه یب تیمحکوم نهیزم و
 موضوع به پرداختن تیاهم و ضرورت، یدادرس مراحل تمام در اشخاص يها يآزاد به احترام و يشهروند

 ياجـرا ضـمانت ، 1389 مصـوب  قضـات  رفتار بر نظارت قانون 15 ماده.» کند یم آشکار را لیدل لیتحص
 در ینظـام  يادسـرا د قضـات  1.اسـت  کرده ینیب شیپ را رمستدلیغ و رمستندیغ قضایی ماتیتصم صدور
. پرداختنـد  1390/7/17 مصـوب  قضـات  رفتار بر نظارت قانون یبررس به خود قضایی يها نشست سلسله
 مقـرر ، مـاده  صدر به توجه با بند نیا در. میینما یم جلب ها نشست نیا مباحث يبند جمع به را شما توجه
 هفـت  درجـه  تـا  چهـار  درجـه  یانتظام تیومکمح مستوجب مستدلریغ ای مستندریغرأي  صدور هک شده
، اسـت  دانسـته  مکـ ح و قـرار  از اعـم  رارأي  هکـ  یمدن یدادرس نییآ قانون 299 ماده به تیعنا با. است

ـ با بـازپرس  يقرارها گرید عبارت به. گرددیم بند نیا مقررات مشمول زین دادسرا يقرارها  و مسـتدل  دی
 مشـمول  صـورت  نیا ریغ در، است شده صادر قرار آن اساس بر هک باشد یاصول و یقانون مواد به مستند
 بـودن  مستند و مستدل لزوم. شودیم قضات رفتار بر نظارت قانون 15 ماده 1 بند موضوع یانتظام تخلف

 مـاده ، 2 و 1يفرکی يها دادگاه لکیتش قانون 29 مادهی، اساس قانون 166 اصل در قرار و مکح از اعم آرا
 یمـدن  یدادرسـ  نیـی آ قـانون  295 ماده و انقالب و یعموم يها دادگاه يفرکی یدادرس نییآ قانون 214
  .است شده حیتصر

 
 یالملل نیب هیرو در قضایی احکام تساند اصل

 .است برخوردار ياریبس تیاهم از يفریک و یمدن منصفانه يها یدادرس انجام يبرا دادگاه استقالل
 قـوه  که کند یم قضاییه، ملزم وهق استقالل اصل: «کند یم انیب باره  نیا در هیپا اصول ششم اصل

 مراعات يدعو نیطرف حقوق و شوند اداره مطلوب نحو به قضایی اقدامات که دینما نیتضم قضاییه
 و کنند يریگ میتصم مطروحه يها پرونده و يدعاو مورد در قانون طبق دارند فهیوظ قضات.» گردد

 و یداخل حقوق در موجود یدادرسین آی و نموده محافظت يفرد يها يآزاد و حقوق از راستا نیا در
 در ینـاموجه  و نامناسـب  مداخلـه  گونه چیه دینبا نیا بر عالوه. شمارند محترم را یالملل نیب حقوق
 کرد ینگران ابراز بشر حقوق تهیکم) هیپا اصول از چهارم اصل( .ردیگ صورت قضایی تیصالح حوزه

 مورد در قوه نیا و است ریپذ بیآس یاسیس شارف و رشوه با مقابله در درکامبوج دیجد قضاییه قوه که
 انتشار به يدادگستر گر، وزارتید طرف از. ردیگ یم بهره يدادگستر وزارت نظرات از قانون ریتفس

                                                           
 تـا  چهـار  درجه یانتظام مجازات ازی کی به ارتکاب طیشرا و تیاهم به توجه با لیذ تخلفات از کی هر مرتکبان ـ15 ماده«  .1

ـ  در روزیسـ  تـا  شـش  از رموجـه یغ بـت یغ ـ2، رمستدلیغ ای مستندریغرأي  صدور ـ1: شد خواهند محکوم هفت  دوره کی
 وقـت  نیـی تع دسـتور  ــ 3، روزیس از کمتر مدت به خدمت ترك ای خدمت محل به متیعز از رموجهیغ يخوددار ای ماهه سه

 بـدون  وی قـانون  جهـت  وجـود  بدونی دادرس وقت دیتجد ای ریتأخ ـ4، موجه علت بدون اوقات دفتر بیترت از خارجی دادرس
 انجـام  نیحـ  نزاکت از خارج رفتار ـ6، یمحل ای یذات از اعمی دگیرس تیصالح به مربوط مقررات نکردن تیرعا ـ5، آن ذکر
 به مربوط مقررات تیرعا عدم ـ 8، آني اجرا ورأي  صدور در ماه کی از شیب رموجهیغ ریتأخ ـ 7، آن مناسبت به ای فهیوظ

، يدادگسـتر  وکـال ، ضـابطان ، يادار کارکنان تخلفات اعالم ازي خوددار ـ 9، یدگیرس وقت ابالغ وی دادرس جلسه لیتشک
 .»قانون الزام موارد در، مربوط مراجع بهی رسم مترجمان و قضاییه قوهی حقوق مشاوران، يدادگستر یرسم ناسانکارش
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 که نمود هیتوص کشور نیا به بشر حقوق تهیکم. ورزد یم مبادرت قضات يبرا آور الزام يها بخشنامه
ـ  فساد اتهامات به درنگیب و دینما نیتضم ار آن استقالل. کند تیتقو را قضاییه قوه  يفشـارها  ای

 يبرا یلیدال دیبا طرف یب و صالح، مستقل دادگاه نیا بر عالوه. کند یدگیرس قضاییه قوه بر ناموجه
 دادگـاه  بشـر  حقـوق  ییاروپـا  ونیکنوانس از 6 ماده کی بند، مورد نیا در. کند هئارا خود ماتیتصم
 تمـام  به مشروح پاسخ دینبا را لیدل ارائه فهیوظ« که دادرأي گران، ید و نزیگیه پرونده در ییاروپا

 گرفته نظر در دیبا زین يدعو و پرونده طیشرا و قضایی میتصم تیماه بلکه. کرد ریتعب استدالالت
 دنظریتجد دادگاه نبودن طرف یب يادعا مورد در نتوانست کننده یدگیرس دادگاه که ی هنگام.» شود
 و هـا  دادسـتان . (کـرد  اشاره 6 ماده کی بند نقض به بشر حقوق ییاروپا وانید، دکن ارائه یحیتوض

  )209 و 208 :1388ها،  حقوقدان
 
 شنهادیپ و جهینت
 بـه  قضـات  یانتظـام  یعال دادگاه و کشور عالی دیوان احکام و مقررات و نیقوان از آنچه مجموع از

 مراجع يآرا بودن مستند و مستدل اصل تیرعاعدم که است حاصل یکل جهینت نیا، میآورد دست
ـ تجد و نینخسـت  يهـا  دادگاه و دادسرا احکام و قرارها از قضایی، اعم ـ ا بطـالن  دنظر، موجـب ی  نی

آیین  ژهیو به يفریک نیقوان در تاکنون که یاصل متأسفانه. شود یم باالتر مراجع يسو از ماتیتصم
 البتـه . باشد یم ماتیتصم گونه نیا بطالن حیصر ياجراضمانت، است مانده مغفول يفریک یدادرس

، شده ماتیتصم گونه نیا بطالن درباره ییها ینیب شیپ 1392 مصوب يفریک یدادرسآیین  قانون در
ـ ا، هیقضـ  نیا در تریاساس مسئله. است يادیز فاصله مقصود به دنیرس تا هنوز یول  کـه  اسـت  نی

 و مسـتند  تیرعا ثیح از یقیدق و ملکا ، نظارتیتال مراجع احکام و قرارها بر یعال مراجع نظارت
ـ اکثر کـه  اسـت  شده  دهید اریبس یعمل هیرو در. ستینها  آن ماتیتصم بودن مستدل  يقرارهـا  تی
 مخالفت درصد و شده دییتأ باالتر مرجع عنوان به اظهارنظر اریداد ار، توسطیداد و بازپرس از صادره

 صـورت  در دادسـرا  يقرارهـا  بـا  دگـاه دا مخالفت نیهمچن. است کمها  آن ماتیتصم با مرجع نیا
- عیشا زین يفریک یعموم يها دادگاه از صادره احکام خصوص در بزرگ صهینق نیا. یشاک اعتراض

 نیا که است شده دنظر، مصطلحیتجد يها دادگاه يبرا نام نیا مردم نیب در که يا گونه به. است تر
 کشور عالی دیوان ینظارت يروین حذف با نهمتأسفا. دنظریتجد تا هستند نظر دییتأ ها، دادگاه دادگاه

 به يبندیپا در قضات) یاساس قانون اصول در دیکأت رغم به( بیرالتصویاخ قانون بر سابق نیقوان در
 و تـراکم  گـر ید يسـو  از. سـتند ین الزم تعصب يدارا موارد یبرخ در یدادرس یخواه عدالت اصول

 صـدور  درهـا   آن دقـت  کـاهش  يبرا یعامل زین قضات به یارجاع يفریک يها پرونده آمار شیافزا
ـ ا. اسـت  شـده  یعال مراجع توسطتر یینپا مراجع ماتیتصم بر نظارت و مستدل و مستند احکام  نی
 مـدافع  يوکال حیلوا و اظهارنظرها از ياریبس در. است عیشا زین يدادگستر يوکال نیب در معضل

 که یکس. ردیپذ ینم صورت لیوک سطتو یقاض رفتار بر یکاف و درست نظارت که شودیم مشاهده
، طلبد یم ياری او ل، ازیوک کی به مراجعه با مستندات و ادله فاقد و رمستدلیغ حکم کی صدور از
 خـالف رأي  بـه  نسـبت  یدنظرخواهیتجد حهیال میتنظ در مدافعش لیوک تا دارد او از را توقع نیا

 از ياریبسـ  در. ردیـ بگ ياری به را اییقض محاکم يها هیرو و یفقه و یقانون يابزارها قانون، همه
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 که است دهیگرد موجب، بوده برخوردار الزم یفن و یعلم قوت و استدالل از لیوک حهیال مواردکه
 حـه یال اسـاس  قانون، بـر  خالف میتصم ابطال و نقض و نموده پرونده در شتریب ، دقتیعال مرجع

 يها دستگاه شتریب نظارت زین و نینو انونق شدن ییاجرا با دیبا رسدیم نظر به. دینما اقدام لیوک
ـ رعا بـر  ماتیتصم گونه نیا بطالن يبرا یقانون ضمانت شیافزا و قضایی ماتیتصم بر ینظارت  تی

  .شود گماشته همت یدادرس تساند اصل شیپ از شیب
 

 منابع
 .1392ی، نوراله دیشه سوم، نشر جلد، نینو حقوق ينولوژیترم، ، منصوریفومش ياباذر .1
 .سمت دوم، نشر ، جلديفریک یدادرسآیین ، محمود ،يآخوند .2
 .1391، زانیم ل، نشریدل لیتحص، ن، عباسیتد .3
، دانان حقوق و ها قضات، دادستان يبرا بشر حقوق با ییآشناي راهنما، قضایی دستگاه در بشر حقوق .4

 human Right in the Administation of justice A manual on Humanright کتاب ترجمه

for Judges Prosacutors and Lawyers ،ـ  جلد ، خشـونت  انیـ قربان از دفـاع  سـازمان  ک، ناشـر ی
1388. 

 .1392، دانش شهر یحقوق يها پژوهش و مطالعات سسهؤمي، فریک یدادرسآیین ی، ، علیخالق .5
 .1382، نشرمجدي، فریک یدادرسآیین  اصول، زراعت، عباس .6
 .1390، زانیم رنشي، فریک یدادرسآیین  در بطالن، زراعت، عباس .7
 .1383، سوم خط نشری، عموم نظم در يفریک یدادرسآیین  قانون، زراعت، عباس .8
 .1388، جنگل نشر، قضایی يهشدارها، ، محمدرضايزند .9

 .یعلم چاپخانه، قضایی نیموازی، ، موسيدیشه .10
 .»يفریک حقوق در لیدل لیتحص« مقالهی، فرخشنه، عل .11
 .کی دجل، لیدل اثبات و لیدل، ان، ناصریکاتوز .12
 .1393، جنگل ، نشريفریک یدادرسآیین ، ، رجبيباریجو گلدوست .13
 .1393، جنگل نشر، 1392 مصوب دیجد قانون يمبنا بر يفریک یدادرسآیین ، مصدق، محمد .14
 .1379، دادگستر دوم، نشر جلد، رانیا یاسالم يجمهور یاساس حقوق، محمد دی، سیهاشم .15
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  nدکتر محمدعلی دادخواه
  
  
  
  
زا آرامـش و آسـایش مـردم     خرداد امسال طی چند یـورش وحشـت   17وانندگان مهرورز به یاد دارند در خ

اي فکري و تشویشی فراگیر را به همراه داشت. در این میان احساس امنیت  کشور در هم ریخت و دغدغه
 نی چند از مـردم  شد که جان ت چنان  آنو راحت مردم آماج تیر ویرانگران قرار گرفت. بازخورد اندوهناك

  عزیز ایران به تیر نادانی و سنگدلی از دست رفت.
ـاز پژوهش سـودمند و   برآورداي با هیچ سنگ  پایه و مایه ریز چنین رفتار بی روشن است اندیشه پی ي محـیط  بهس

گذاري منطقی که در پرتو فرزانگی براي تالش و نفع انجام شـود چنـین شـورش     انسانی همسو نیست و در یک ارزش
گناه باشد، پذیرفتنی نیست. روزشـمار کشـورهاي دیگـر     هاي بی باختن انسان ریزي که فرجام آن جان لخ و یورش خونت

ـالی     اقدامات ددمنشانه که از مهر و شرف انسانی در آن خطی به چشـم نمـی   گونه نیانشانگر آن است که  آیـد، چنـد س
ـان سـو  نیاپترزبورگ در  بل و سناست رو به فزونی گذاشته و پیش از این در دمشق، بغداد، کا ـاریس،    ي جه و لنـدن، پ

  ایم. رو بوده ستیزي روبه هاي انسان ي جهان با چنین خشونتسو آنفرانکفورت و نیویورك در 
، خواران در پی آن است که از نمد داعش کالهی بـراي خـود فـراهم آورنـد     سیاست جهانکه  این در

ریشه و پیشه سیاسی باورمندان چنین هـول و  ، ه اندیشهجاي دودلی نیست. این نوشته بر آن نیست که ب
  اضطراب و کشتاري بپردازد.

هاي بیدادگرانه زخمی ناسـور   ي کور و چرخشزدوخوردهای پیرامون آن دارم که مبادا این هم پرسگ
یم انگیـزه بنیـادین   یراه نیست کـه بگـو  ایجاد کند و چندان بی نمانیسرزمدر وحدت و معرفت ملی مردم 

همین ایجاد شکاف در وحدت مردم و یکپارچگی ، کنند دیشانی که دست به خون مردمان آغشته میان شوم
اي نادرسـت بچرخاننـد و بـا یـک نقشـه و       ها را به سوي گزینه بازاري اندیشه سرزمین ماست تا در آشفته

  سو فراخوانند. نقشی مردم را بدان
بدبینی بپراکنند و درخـت دشـمنی بنشـانند و میـوه     آنم که بدخواهان ایران عزیز تخم دودلی و  ناكشیاند

  هاي گوناگون ایرانی آسیب رسانند. همانند گروه ها و تنفر بچینند و به همبستگی و پیوند بی دوري دل
                                                           

n بان حقوق. 
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آبی است که مـاهی در   سان بهي این سرزمین جا يجای ما در بستگ دلشوم این وحدت و  ادآورباید ی
  .شود یمتباه  اش یهست، ر شددوکه اگر هنگامی از آن  دیز یمآن 

نظیـر در   پایی مردم ایران را یک ویژگی بـی سویی و همکاوان از دولت هخامنشی تا امروز هم جامعه
هاي مختلف بافته و در سراسـر   اند؛ این انسجام استوار که تاروپود سرزمین را با گروه سراسر تاریخ دانسته

جمشـید   بینی بوده است. اگر به ساختمان تخـت  و خوش مهرورزي، نگري در سایه نیک، این خاك انداخته
بینید چگونه خـرد و   می، سال پیش باروي آن از زمین بر آسمان کشیده شده بنگرید 3000که نزدیک به 

ي کـه  ا گونـه  بـه ، زن و مرد در یک آرمان مشترك به ساختن و پرداختن آن دل و دسـت سـپردند  ، کالن
  :فرزانه توس در گزارش خود آورده است

  روز از ایــــران و از کشــــور نــــیم
  همــه گــرد کــرد انــدر آن شارســان

  

  فـــروز همـــه کاردانـــان گیتـــی    
  که هم شارسان بـود و هـم کارسـان   

  

ـ    هاي مختلف در سایه سویی باورها و گونهاین هم ماننـد   بنیـادي بـی  ، زمـان  کسار یـک زمـین در ی
  ه به یکسان پخش شود.برافراخت که در سپهر آن آرامش و آسایش و راحت و خرسندي براي هم

اما همگامی و همراهی ایرانیان چنان نیرومند و فراگیر ، گمان رنج و ناخوشی نیز در آن بوده است بی
ها و  ام که در برخی از نوشته درآمد را از آن رو آورده بوده که ستایش جهانیان را برانگیخته است. این پیش

خورد که دنباله آن آب به آسیاب دشمن ریختن است  ی به چشم مییهاي ناروا هاي مجازي برداشت شبکه
  کند. و کال پرداختن به آن باد در غربال کردن و آب در هاون کوبیدن را بازگو می

هاي ناروایی لگامی محکـم زد تـا بنـد و بسـت      بر این پی و پایه در همین آغاز باید به چنین نگرش
انـد و   و تاز کسانی قرار نگیرد کـه ریشـه را نهـاده   ناپذیر ایرانیان از این رهگذر آماج یورش و تک  گسست

ترین فرزنـدان ایـن آب و    در شبکه داخلی یا خارجی برخی از عزیزترین و اصیلکه  این اند. شاخه را گرفته
ایـن همـان خواسـت دشـمن     ، خاك به گوشه و کنایه و گفته و ناگفته مورد تهمـت و افتـرا قـرار گیرنـد    

  »و تو ما نباشیم.من «خواهد  ویرانگري است که می
  گوید: به هشدار حافظ دل دهید که می

  دار دور است سر آب از این بادیه هـش 
  

ــه ســرابت    ــد ب ــان نفریب ــا غــول بیاب   ت
  

دشـمنان  ، سازم در گذر روزگاران که فراز و فرود فراوانی بر امنیت و آرامش ما فرود آمـده  خاطرنشان می
اند. به داستان بردیاي دروغین بنگرید و بر  دم برآمدهنخست در پی تفرقه و سپس به جان هم انداختن مر

چـاي  برسیم؛ به عهدنامه گلسـتان و تـرکمن  ها  آن هاي بال تاریخ بنشینید تا به افشین و بابک و درگیري
. سپس به هشت سال پایداري و پاسداري مردم دیده دیادآورنگاه کنید تا تلخی جدایی و برادرکشی را به ی

اي از  ان شب خود گذشتند و جبهه را گرم داشتند و دشمن را سرکوب کردند و معجزهدوزید که مردم از ن
بر پا داشتند. به یاد داشته باشیم سرسلسله استعمارگران به نوکران  خوارانجهانسویی ایرانیان در برابر هم

   » تفرقه بینداز و حکومت کن. «خود آموخت 
پـا   پیمان و هم ن است که هرگاه مردم با یکدیگر همشمار روزان و شبان این سرزمی این گزارش برگ

  اند. در برابر دشمن خارجی پیروز و سرافراز سربلند کرده، اند سو بوده و هم
ایم که یک ملت در پشت سر یک رهبر ایستاد و حق خویش را  ملی شدن صنعت نفت را از یاد نبرده

سـتون  ، مـانی ناسـو؛ امـا یکپـارچگی ملـی     سو بودند و زگرفت. در این آمد و شد گاه حکومت و دین هم
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پیروزي و کامیابی بوده است. اکنون باید با آگاهی و هشیاري در برابر کسانی ایستاد که به ایـن شمشـیر   
  اند. زده تفرقه دست یازیده زنگ

افکنانـه اسـت؛    وحدت ملی ما ارزشمندترین سپر پایداري و ایستادگی ما در برابر هر اندیشـه جـدایی  
ی یا مذهب دیـدي جداگانـه   یگرا به بهانه قوم، اي که بوي نامهربانی از آن به مشام رسد ر گفتهبنابراین ه

داشته باشد ـ حتی اگر به زبان دوستانه و نرم گفته شود ـ خنجر زهرآگینی است که زیـر پیـراهن پنهـان      
نـد توسـعه و ترقـی و    دان مـی ، ی دارندبستگ دلاند. همه ایرانیانی که به این کوه و در و دشت و دریا  کرده

یکپارچگی و همدلی ماست. به کسـانی کـه بـه    ، پیشرفت ما در گرو امنیت است و سخن اول دفتر امنیت
ندارد...  آیین شهر و باور و، ملیت ندارد، یم اهریمن سرزمین نداردیگو می، اند ها تاخته ناروا به برخی از گروه

آرزوي او بدبینی من و توست. اندکی بازتر نگاه کنیم؛  تازد و وطنی است که به انسان می بی خودفروختهاو 
دالور کرد کوبانی نبودند که در برابـر داعـش ایسـتادند و     زنان ریشزیاد دور نرویم. مگر سال گذشته این 

هـاي مجـاور مـا دچـار جنـگ و       آنان را از سرزمین خویش تار و مار کردند. در اوضاع و احوالی که کشور
باید سرود وحدت ما از دهـان همگـان شـنیده شـود. پیـروزي و      ، ناامنی هستند خونریزي و برادرکشی و

خروشند و مـوج   جوشند و می هاي آن با یکدیگر می کامیابی ما در بستر یک رود پرخروش است که قطره
ریزد. مسئولیت همه ما در ایـن دور گـذار و موقعیـت تـاریخی      گاه انسجام آنان در هم نمی زنند و هیچ می

  نگین و خطیر است.بسیار س
تري بر دوش دارند که مبادا در بررسی رخـدادها   بار فزون، به ویژه وزارت اطالعات، هاي امنیتی نهاد

  ها سخنی سخت گفته شود. به برخی از مرزنشینان یا پیروان مذاهب و گروه
وز و چپاول ها در برابر رخدادهاي تجا هایی آتش در نیستان انداختن است. البته زندگی ملت چنین گام

و هستی برانداز دو عامل داشته است؛ یکی انگیزه بیرونی که  سوز خانمانهاي  اما این آسیب، گیرد قرار می
گریزي و جدابنـدي مـردم در    قانونی یعنی قانون بیدادگري و ناروایی و ستم بوده است و در این بخش بی

نگیزه درونی است که با فرهنگ منحط ین عامل خشم و شورش و یورش بوده و دیگري اتر ، مهمامتیازات
شده و به حقه و نیرنگ و  گرانیعصطلبی در برابر راه روشن و حقوق قانونی  جویی و زیاده و اخالق برتري

  تجاوز دست یازیدند.
  

  بازگشت به قانون
  در قانون برتر و قانون مادر یعنی قانون اساسی به این مهم توجه شده است.

  ویکم در این زمینه برجسته است. پردازد. اصول نوزدهم تا بیست حقوق ملت می فصل سوم قانون اساسی به
اي باشند از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد.     مردم ایران از هر قوم و قبیله« در اصل نوزدهم آمده است:

  »زبان و مانند اینان سبب امتیاز نیست.، نژاد، رنگ
ت که در این کشور چونان افراد یـک خـانواده   هاي گوناگونی اس نژاد و زبان، این اصل پیوند فرهنگ

  سار یکدیگرند. کنند و در سرد و گرم و خوشی و ناخوشی سایه زندگی می
جانبه قانونی است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان  هاي همه اصل بیستم گزارشگر حمایت

اجتمـاعی و فرهنگـی بـا رعایـت     ، اقتصادي، سیاسی، در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی
  موازین اسالم برخوردارند.
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از آن رو که قانون اساسی آرمان ملی است و سیاسـت و اقتصـاد و فرهنـگ در چـارچوب آن شـکل      
ها با استفاده صحیح  گیرد و برابر اصل سوم همین قانون باال بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه می

باید ، است » سه قوه «هاي گریزناپذیر دولت  سایل دیگر در شمار بایدهاي گروهی و و از مطبوعات و رسانه
  ها براي همگان بازگو شود. پیوند و معرفت از رهگذر رسانه، وحدت، انداز انسجام این چشم

تر از آن است که فقط با عوامـل نـژادي    ارنست رونان بر این باور است که پایداري یک ملت پیچیده
-ما را هم آنچه عامل ارادي و مشترك را باید در نظر گرفت.، را در کنار عنصر نژادی باشد؛ زیبازشناس قابل

مفهومی است که دسـت   نیتر گستردهفرهنگ ایرانی  گمان یبمشترکات گروهی است و ، سو داشته است
ي مـادي و  امـدها یپو  هـا  سـنت ، رسـوم ، آداب، ها ارزشو دل ما را به یکدیگر پیوند داده است. مجموعه 

فرهنگ پیوسته ویژگی پویایی را با خویش بـه   گمان یب، سازد یمما را از دیگر کشورها جدا ها  آن معنوي
این فرهنگ خانه بـه خانـه و نسـل بـه نسـل در ایـن       ، گونه به نیروي یادگیري انسان همراه دارد و بدین

باور و ، م آگاهییک سرزمین و یک هنگا، پیوندي که در یک ملت، شود یمو بارور  ابدی یمسرزمین تبلور 
شـادباش نـوروزي و   ، شناسـد  ینم. به یلدا بنگرید که سیستانی و خوزستانی دهد یمسویی ما را نشان هم

هنگـام نگهبـانی از   ، سـو وري ندارد. این مردم هـم شعرب و آ، ارمنی و آذري که نیس هفتگستره سفره 
اند و دست در دسـت هـم در    خاستههاي حساس به پا  منافع ملی و مرزبانی از این آب و خاك در هنگامه

نیسـت. ایـن    سـه یمقا قابـل اند. این ارزش ارجمند با هیچ ارزش دیگري  مقابل بیگانه جان بر کف ایستاده
احساس پرافتخار ایرانی بودن پیوند ناگسستنی از خاك تا خورشید این خطه خوب خدا را به همراه دارد. از 

خوانـد کـه در هـر اوضـاع و احـوالی       گونه به خود می ا را بدانها تا ژرف دریاهاي ایران خاطر م چکاد کوه
ی ما جمع دستهی و انسجام بستگ دلخاطرخواه این سرزمین پرآوازه ایران بلند و به شکوه بماند. خمیرمایه 

تالش و پویایی و پیشرفت را به همراه دارد. همبستگی ملی یعنی یک تاریخ در بستر یـک سـرزمین کـه    
نگ و تمدن را در چارچوب رعایت تساوي تمام اقوام و برخورداري از حقوق مساوي عشق و معرفت و فره

  در پی دارد.
  ترین مردمان ایران هستند. ترین و کهن میهنان کرد از اصیل در فرجام این نوشته یادآور شوم که هم

دو جـوان را بـه آشـپزخانه ضـحاك      روز هـر گوید در بیداد ضـحاك   فردوسی بزرگ در شاهنامه می
و از آن دو یکی را به کوه و دشت فرستاد و  ي کردا شهیاندآشپز ، تا مغز آنان خوراك ماران شود بردند یم

  .اند ستهیزبالیده و در این سرزمین ، کردها از ریشه این آزادگان
  یکــی را بــه جــان داد و زنهــار و گفــت
  نگــر تـــا نباشـــی بــه آبـــاد شـــهر  
  کنــون کــرد از آن تخمــه دارد نــژاد   

  

ــا     ــا بی ــر ت ــت  نگ ــدر نهف ــر ان   ري س
  تو را در جهان کوه و دشت است و بحـر 
ــاد     ــرش ی ــه دل ب ــد ب ــاد نیای ــز آب   ک

  

  سداریم و از یاد نبریم... پا، پس باید این کهن ایرانیان مرزبان و مرزدار را بیش از دیگران ارج نهیم
  همــه ملــک ایــران ســراي مــن اســت

  

  چو نیـک و بـدش از بـراي مـن اسـت       
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  nضا زرعیر
  
  
  
  

که غالباً با لباس آزمایشی و موقـت بـوده اسـت، از     تحوالت و تغییرات مکرر اخیر در حقوق جزایی ایران
را کسب نکرده، بلکـه نظـر    نظر صاحبنمرة قبولی بسیاري از استادان  تنها نهمنظر کاربرد عدالت جزایی، 

، هـا  يبـاز  استیسچنبرة انواع از » قضا و جزا«عمدة آنان بر این است که در اولین فرصت ممکن دستگاه 
، نمـود عینـی   تـر  مناسبی ده سازماننجات یابد تا این بار با فراغت بیشتر و  ها یروزمرگو  ها يکارآشفته

و در برقراري انضباط و  ابدیبازو حرکات زودگذر سیاسی  اهوهایه دوراز بهخود را در صحن علنی اجتماع، 
ویر تشـنه مـا را در ایـن وانفسـا سـیراب کنـد و نسـیمی از        سانِ آب حیـات، کـ  انسجام درونی جامعه، به

ي را بدمد. ا تازهورزي هم بر ارکان جامعه بوزد و هم بوي خوش آن در مشام جان آحاد جامعه روح  عدالت
گر عدالت قضایی خواهد بود که بگوییم پویایی حقوق جزا و دوري از ایستایی، آن زمانی یاري میخواه یم

از همان ابتدا، مسائل و مشکالت قضایی کشور و گره مدیریتی خـود را   اندرکاران تدسدر وهلۀ اول خود 
ي از آراي دانشمندان و استادان حقوق و تحـوالت روز دنیـا داشـته    مند بهرهدرك کنند و اعتقاد عملی به 

ـ   1باشند. رف ابراز تمایل شفاهی و حتی درج بعضی از فرآینـدهاي جدی د بنا به مراتب فوق بدیهی است ص
حقوق جزا در دل قوانین شکلی دادرسـی و جـزا وافـی بـه مقصـود نخواهـد بـود، بلکـه بـراي نیـل بـه            

ي هـا  نـه یزمي توسعه قضایی و حمایت از بزهدیده و بزهکار و ترمیم خسارات مادي و معنوي، ها استیس
ي مند هرهبضروري دیگر نیز باید فراهم گردد و عالوه بر درك مسائل، تحصیل علم آکادمیک حقوق جزا، 

ی و علـم مـدیریت نیـز الزم اسـت وگرنـه پـذیرش       شناسـ  جامعـه شناسـی،  از علوم تکمیلی از قبیل روان
ي کشوري و لشگري، بـدون آمـادگی الزم،   ها دستگاهمسئولیت، چه در رأس قوه قضاییه، مجریه و دیگر 

درونی یک ملت و محصوالت و از بین بردن انسجام و هویت جمعی و  ها نسلي جز هالك کردن ا جهینت
رْثَ  «که فرمود:  نخواهد بود و نباید سهل گرفته شود حـ ک الْ ل یه ا و یهف د یفْسضِ لر ی الْأَ ى فع لَّى س و وِإذَا تَ

اد فَس ا یحبّ الْ لَ واللَّه لَ النَّسسوره بقره) 205آیه »(و  
                                                           

n وکیل دادگستري. 
حقـوق جزایـی و عـدالت    «مقاله دکتر رضا نوربها با عنـوان  ، ی در بزرگداشت دکتر آشوريیر.ك: مجموعه مقاالت علوم جنا  .1

 .80ص ، »کیفري
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  سرّ این نکته مگر شـمع بـرآرد بـه زبـان    
 

  ن پروایــیور نــه پروانــه نــدارد بــه ســخ  
 

ي توسعه قضایی و تسهیل امور بزهدیـده و بزهکـار و جبـران خسـارات     ها استیسموضوع حکم فوق در اجراي 
در این عرصه جلوه و عینیت واقعی داشته باشـد و مـا را در نیـل بـه      ها تالشمادي و معنوي نیز جاري است تا 

ببینیم در حوزه  میخواه یمربوط به سنوات اخیر، در ادامه، با بررسی چند واقعۀ م 1اهداف عالی انسانی کمک کند.
و این رفتارها تا چـه حـد    میا کردهمیانجیگري چه  نامه تصویب و اجراي قانون آیین دادرسی کیفري جدید و آیین

 سازد. تر کینزدتوانسته است ما را به مقصود اصلی 
  

ـ نا ي در تصـویب و اجـراي آیـین دادرسـی کیفـري و آیـین      ریتـدب  یبفصل اول:  ۀ م
  میانجیگري

بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفري جدید توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسـالمی بـا   
، صورت گرفت، ناگهان رئیس محترم قوه قضاییه، دولت قبلـی،  4/12/92که در تاریخ  و آزمایشی ساله سهاعتبار 

لیه پیشنهادي بدون اطالع قوه قضاییه نمود و گفت را متهم به افزودن مواردي بر متن او نژاد ياحمددولت آقاي 
این قانون بدون بازنگري و انجام تغییرات الزم در آن، از نظر قوه قضاییه قابلیت اجرایی ندارد! این ادعا در حـالی  

با گـرایش سیاسـی واحـد،     )4/12/92(تا تاریخ تصویب قانون  84که هر سه قوه از اواخر سال  گرفت یمصورت 
گرانـۀ واحـد   بودند، ولی با این حال و با این اتفاق ثابت شد که صرف گرایش سیاسـی اصـول   نظر مههم سو و 

ي و اجـراي صـحیح قـانون و    دار مملکـت براي حسن همکاري و موفقیت در انجام وظایف کافی نیست، مبانی 
ی هـیچ  ی ظـاهري ادعـایی و سـالیق شخصـ    رنگ هماجماع نظر در شناسایی اهداف واقعی چیز دیگري است و 

که در چنین حالتی ادعاي دخالت دست عوامـل   مسیر پیشرفت نخواهد کرد تا چه رسد به این کمکی در پیمودن
  قرار گیرد! ها اعوجاجو  ها شکستنامرئی بیگانه نیز به میان آورده شود و بهانۀ این 

  دیگرنــــد دانــــان آداب موســــیا
ــال را  ــریم و حـ ــا درون را بنگـ   مـ

 

  د ...ســوخته جــان و روانــان دیگرنــ  
ــال را ...!  ــریم و ق ــرون را بنگ ــی ب   ن

 

، چگونه خواهیم توانست به صرف نوشتن انواع قوانین و تغییرات مکـرر در  میکن یمو چه  مییگو یماگر ندانیم چه 
مسائل و مشکالت پـیش رو   و شرایط و مبانی الزم، چگونه بتوانیم ها نهیزمها موفق شویم؟ بدون مهیا شدن  آن

  تا چه پیش آید. میده یمي اخیر ارائه ها اعوجاجیم؟ مصادیقی را از را از میان بردار
  

  در مراحل تصویب و اجراي آیین دادرسی کیفري جدید! ها يریتدب یبالف) 
ي پرماجراهاي  و تکمله» الیحه«بعد از گذشت چندین سال از تاریخ تقدیم قانون آیین دادرسی کیفري با عنوان 

در نوع خود یک نوع بدعت بود، درست آن زمانی که مرحله اجرایی رسیده بـود،  که ) 1393آبان ماه سال (بعدي 
ادعاها و اقداماتی از ناحیه قوة قضایی به وقوع پیوست که مایۀ تعجب و تأسف فراوان شد. با مرور اجمـالی ایـن   

  ۀ میانجیگري را در حد توان پی خواهیم گرفت.نام اقدامات و ادعاها، بحث در خصوص آیین
اعالم کرد آمادگی اجراي این قانون را ندارد و شش ماه دیگر بر این مـدت افزودنـد تـا     بار کگاه قضا یدست  .1

  موکول شود! 1394زمان اجراي آن به یکم تیرماه 
                                                           

ن  «نوشته  »ی کشورهاي غربییي جناها استیسبحران «مقاله ، ك: مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقر.  .1 سـ ، »رِمـون گَ
  .71تابستان  ـ بهار، 10شماره ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادي
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ادعـا کـرد کـه     )1394اول تیرمـاه  (بار دیگر سخنگوي محترم قوه قضاییه در همان روز اول اجرایی شدن   .2
یی دانست کـه تـدوین آن سـه تـا     ها نامه هم فراهم نیست! دلیل آن را هم آیینامکان اجراي این قانون باز 

بسـیار بیشـتر از ایـن مـدت      ها نامه که تدوین این آیین بگذریم از این(تا اجرایی شود.  برد یمشش ماه زمان 
، هنـوز  ها ادداشت، در زمان تنظیم این یها نامه و آیین ها دستورالعملطول کشید که ظاهراً هنوز هم بعضی از 

  هم تدوین و اجرایی نشده است.)
در حین اجرایی شدن نهایی قانون، سخنگوي محترم قوه قضاییه این بار معذوریت دیگري را پیش کشید و   .3

البتـه  » به دلیل کمبود قاضی امکان اجراي این قانون وجود ندارد و باید قانون مذکور اصالح شـود! «گفت: 
ال کند که این حرکات ابتدایی چیست و شما مسـئولین قضـایی در طـول    کسی هم نبود از این عزیزان سؤ

مدت چندین ساله زمان مذاکرات، تهیه و تصویب قانون کجا بودید و چرا دخالـت مـؤثر در امـور نکردیـد و     
  ؟دیا ننمودهخود را مهیاي امر 

جدیـد نیـز دسـته گـل      قانون آیین دادرسی کیفـري  48 تبصره معروف ذیل ماده زیبرانگ تعجبتغییر و درج   .4
شد تا رئیس قوه قضاییه اختیار داشته باشد از بـین وکـالي دادگسـتري گـزینش      داده آبدیگري بود که به 

ي مهم مـدنظر از همـان ابتـدا    ها پروندهرا براي دخالت در  دار تیصالحدیگري را هم انجام دهد و وکالي 
حـق  «رأساً صادر کند تـا بـه زعـم خودشـان      را دار تیصالحتعیین و احکام هر کدام از این وکالي رسمی 

حاصل شود؛ حتی اگـر ایـن کـار بـه قیمـت       »برخورداري از وکیل براي متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
ـ  نیب شده شناختهقانون اساسی و مقررات  35مخالفت با صراحت اصل  ی در خصـوص اسـتقالل وکـال    الملل

بعد از سرازیر شدن اعتراضـات   ابتدا معلوم بود و در نتیجه باشد! توقف اجراي این تبصره از همان شده  تمام
وکال و حقوقدانان از سراسر کشور این توقف حاصل شد تـا اتفـاق جدیـد دیگـري در کنـار دیگـر اتفاقـات        

  این روزها رخ نماید! بیوغر بیعج
  ساقی! به جام عدل بده باده تـا گـدا  

 

  کنـد  پـربال غیرت نیاورد کـه جهـان     
 

  
  ۀ میانجیگرينام در اقدامات مربوط به آییني ریتدب یبب) 

قـانون   84و  82مربـوط بـه مـواد    (میانجیگري  نامه قبل از تجزیه و تحلیل اقدامات قوة قضایی در ماجراي آیین
تا به مقصود اصلی  دینما یمنظر عزیزان را در لوازم و آثار اجرایی فرآیند میانجیگري جلب ) آیین دادرسی کیفري

اصوالً هدف جوامع پیشرفته از اجراي فرایندهایی از عدالت ترمیمی، از قبیل میانجیگري نیل به شویم.  تر کینزد
  اهداف ذیل است:

رو شدن بزهکـار و بزهدیـده در شـرایط    در کلیۀ مراحل اولیه رسیدگی به دعاوي، امکان ایجاد فرصت روبه  .1
  مناسب فراهم شود.

  امکان بهبود و التیام روحیات بزهدیده و تنبه بزهکار تسهیل گردد.ۀ میانجیگري نام با اجراي دقیق روند آیین  .2
ۀ میانجیگري باید بتواند با ایجاد ظرفیـت الزم در اجتمـاع و دخیـل کـردن عـواملی از      نام ي از آیینمند بهره  .3

  جبران کند. ي طرفین قسمت مهمی از خسارات راها خانواده، محافل و ها حلقهقبیل: 
  ي نوظهور جزایی ممکن گردد.ها دهیپدو  سازوکارهاي از مند بهرهاجتماعی در کنار ي ها ارزشارتقاي   .4
شـدن تـدریجی   ي مناسـب پیـاده  ها نهیزمنیز در ایجاد  زیآم مسالمتزیستی مبانی کهن فرهنگی مدارا و هم  .5

  فرآیندهاي عدالت ترمیمی و میانجیگري مؤثر باشد.
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 شـده   اشارهیگر با وضع و حال فعلی ـ که قبالً به قسمتی از آن  صدالبته این موارد و اهداف بنیادي مدنظر د
ـ ا آوردهکه در صدر این یادداشـت   گونه همانـ با تردید جدي مواجه است.  ، از نظـر نگارنـده نیـل بـه اهـداف      می

، زمانی عملی و ممکن خواهد بود که قبل از هر چیز خود مسئولین با کارشناسـان اهـل فـن و قـواي     شده نییتع
ي عمیـق  هـا  نشیبي از مند بهرهبه اجماع در وجود مشکالت و شناسایی مسائل برسند. الزمۀ این کار نیز دیگر 

سـوزي و اتـالف نیـرو و امکانـات نتیجـۀ      غیر از فرصـت  وگرنهحقوقی و سوابق قضاوتی یا وکالتی کافی است 
  دیگري عاید نخواهد نشد.

و  میانـداز  یمـ ن دادرسی جدید کیفري جدیـد نظـري   آیی 82لذا به قصد ایضاح بیشتر بدواً به صراحت ماده 
هـا قابـل تعلیـق     تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجـازات آن  جرایمدر  82طبق صراحت ماده  مییگو یم

  :تواند یماست، مقام قضایی صرفاً 
  به درخواست متهم  ـ
  موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی  ـ
تهم بدهد تا براي تحصیل گذشت شاکی یـا جبـران خسـارت    اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به م  ـ

  ناشی از جرم اقدام کند.
ي بـراي  ا مؤسسهبا توافق شاکی و متهم یا مدعی خصوصی موضوع را به شوراي حل اختالف یا شخص یا   ـ

  میانجیگري ارجاع دهد و الغیر ... .
یگري، در تمـامی مراحـل اصـوالً    بنا به مراتب فوق مشـارکت بزهدیـده و بزهکـار در فرآینـد میـانج      چراکه

ي واهی، اجراي میانجیگري و فرآینـدهاي آن را در قالـب   ها بهانهبه  توان ینماست و لذا » اختیاري و داوطلبانه«
 اش جـه ینترا به شوراهاي حل اختالف ارجاع نمود کـه   ها پروندهارجاع اجباري و خارج از صالحیت آغاز و تمامی 

شفتگی در جامعه و سرگردانی وکال و استیصال مردم نتیجه دیگري در پـی نخواهـد   غیر از اتالف وقت و ایجاد آ
  1داشت که حداقل در استان اردبیل چنین بود و هنوز هم تا حدودي ادامه دارد.

  سخن سربسـته گفتـی بـا حریفـان    
 

ــردار     ــرده ب ــا پ ــن معم ــدا را زی   خ
 

  
  اخیر قوة قضاییهی رقانونیغفصل دوم: نگاهی به موضع نگارنده در مقابل رفتار 

، به جاي تأییـد  94رئیس قوه قضاییه در آذر  94با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفري جدید در اردیبهشت 
براي تصویب نهایی، خود رأساً آن را تصـویب   رانیوز هیأتپیشنهادي وزیر دادگستري به  نامه و ارسال متن آیین

دانست و باعث انواع تعلل و تأخیر و افزایش سوء تفاهمـات در   الجراا الزممذکور آن را  نامه آیین 38و طبق ماده 
سطح جامعه و از جمله بین قوه مجریه و مقننه شد و بار دیگر اجرایی شدن قسمتی از این آیین دادرسی کیفـري  

در  5/8/95میانجیگري بعد از گذشت نزدیک به یک سال دیگـر در تـاریخ    نامه که آیین را به تأخیر انداخت تا این
  رسید. رانیوز هیأتماده به تصویب  34

ي و استناد به اجتهاد فردي و رفتار خالف قانون رئیس قوه قضاییه به شرح فوق که رو تکمتعاقب مشاهده 
را باعث شد نگارنده در مقام اعتراض، طـی مقـاالتی، در    رانیوز هیأتتوسط  نامه تا تصویب آیین ساله کتأخیر ی
و » میـانجیگري در مواجهـه غیرقـانونی    نامه ینیآ«با عنوان:  )1394بهمن  10( لیاسرافصور نامه هفته 35شماره 

                                                           
بـه تـاریخ    لیصوراسـراف  35 مدرسـه حقـوق کـانون وکـالي اصـفهان و شـماره       103و  90، 86، 84، 81ي ها شمارهر.ك:   .1

10/11/94.  
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میـانجیگري در کشـاکش   «بـا عنـوان:    )1395خـرداد  (مدرسـه حقـوق کـانون وکـالي اصـفهان       103شماره 
ن و صورت سراسري تشریح نماید و در کنار آ را به آمده شیپي ها یتیمسئول یبو  ها یآشفتگتوانست  »يریتدب یب

 32ي اشـتباه یادداشـت شـماره    ریـ گ موضـع نیز فرصت پیدا کند به  لیصوراسراف 62به مناسبتی دیگر در شماره 
یکی از همکاران وکیل اشاره کند که در ادامه به ایـن مـوارد برخـواهیم     »سازش کیفري«با عنوان  لیصوراسراف

  گشت.
  دل که آیینۀ شاهی است غبـاري دارد 

 

  شن رأیـی صحبت رو طلبم یماز خدا   
 

که در ایـن نوشـتار در قالـب ایـرادات شـکلی و       بدواً به چند قسمت از این گرد و غبارهاي مدنظر حضرت حافظ
  :میکن یممحتوایی است، اشاره 

  
  ها ضعفي اساسی تصویبی قوة قضاییه و چگونگی رفع این ها ضعفالف) از 

ویرایشـی ایرادهـاي اساسـی داشـته اسـت. دو      ۀ میانجیگري، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ شکلی و نام ینیآ
و بقیه را کـه   میآور یمي اساسی در اقدامات قوه قضاییه در این قسمت ها ضعفمورد از این ایرادات را به عنوان 

  غالباً عمومی و کلی است در ادامه خواهیم آورد.
قانون آیین دادرسـی   84ت ماده میانجیگري، به صراح نامه بودن آیین االجرا الزمیکی از شروط قانونی براي   .1

مـاده   38آن را در  »تأییـد «بود که رئـیس قـوه قضـاییه بـه جـاي       رانیوز هیأت »تصویب«کیفري جدید، 
ـ وز هیـأت دانسته بود تا به زعم خود نیازي به ارسـال آن بـه    االجرا الزمو  »تصویب« بـاقی نمانـد! بـا     رانی

ـ وز هیـأت  5/9/95اعتراض نگارنده به شرح مذکور در نهایت در تاریخ  آن را بـا اصـالحاتی تصـویب و     رانی
  نمود. االجرا الزم

عـدم تصـریح بـر دخالـت دادن      )1از مـادة   »ث«و از جمله به محتواي بند ( نامه ایراد دیگر نگارنده به آیین  .2
قضـاییه در خصـوص    قـوه  رنـدگان یگ میتصموکالي دادگستري در فرآیند میانجیگري بود تا ذهنیت و نظر 

عیان شود و نشان دهد که این عزیزان بزرگـوار تـا    )خصوص بهموضوع  نیا درحداقل (دادگستري  وکالي
ي و منـد  عالقـه و میزان  ي وکالتا حرفهصنفی ـ   چه حد با واقعیات جامعه و روند تکاملی نهادهاي مدنی و

! در نهایـت ایـن ایـراد    انـد  دورافتـاده ي صلح و صفا در بین مردم به ها نهیزمداوطلبانۀ درونی وکال در ایجاد 
جبران شد. در این تبصره چنـین آمـده    17به ماده  1با افزودن تبصره  رانیوز هیأتاساسی در تصویب اخیر 

 ،»وکالي طرفین مستقالً یـا بـه همـراه موکـل خـود حـق حضـور در فرآینـد میـانجیگري را دارنـد          «است: 
ل و دیگـر اشـخاص مجـاز یـا حتـی بـدون       ترتیب وکالي دادگستري نیز اجازه یافتند به همراه موکـ  بدین

  همراهی موکل، در تمامی فرآیند میانجیگري شرکت کنند.
ي عمومی و ها دستگاهي مربوط به شکایت ها پروندهمیانجیگري، صرفاً  نامه آیین 3قبالً در متن ماده   .3

هـا   نتعزیري درجات شش، هفت و هشت، (که مجازات آ جرایمدولتی قابل ارجاع به میانجیگري در 
 این ارجاع شامل هـر دو حالـت:   رانیوز هیأتاخیر مصوبه دانسته شده بود، ولی در  )قابل تعلیق است

ارجاع به میانجیگري «گردید و مادة فوق بدین صورت در آمد:  ها یدولت» عنه بودنشاکی و مشتکی«
قـررات بالمـانع   عنه هستند، با رعایت قوانین و مي دولتی شاکی یا مشتکیها دستگاهدر مواردي که 

  »است.
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  رانیوز هیأتمیانجیگري، حتی بعد از تصویب  نامه ة آیینماند یباقي ها ضعفب) 
دو مورد مذکور در قسمت الف منتفی شـد   چند هر رانیوز هیأتمیانجیگري توسط  نامه با بررسی و تصویب آیین

ي مـدنظر،  ها پرونده نامه آیین 3ي دولتی نیز طبق اصالحیه ماده ها دستگاهو حتی در حالت طرف شکایت بودن 
ماده تقلیل یافت، با ایـن همـه ایـن     34ماده به  38از  نامه قابل ارجاع به میانجیگري اعالم شد و تعداد مواد آیین

است کـه ذیـالً    مذکور به شرح آتی همچنان باقی نامه امر تمامی ایرادات را رفع نکرد و ایرادهاي اساسی در آیین
  :میآور یم، میا داشتهقبالً نیز در مقاالت اشاراتی  ها را که بعضی از آن

 تـوان  ینماست و » هر مورد«قانون اساسی آمرانه و شامل  139بنا به صراحت اصل  »صلح دعاوي«نحوه   .1
را در ذیـل ایـن تصـویبیه کلـی      139، همه موارد مدنظر اصل رانیوز هیأتجاي با یک تصویب کلی و یک

  تا صحت ادعا به اثبات برسد: میانداز یمت این اصل نگاهی پوشش داد. بار دیگر به صراح
 در هـر مـورد  صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري «قانون اساسی:  139 اصل

با صراحت این اصل مباینت آشکار  نامه ، لذا اطالق و کلیت این آیین»است رانیوز هیأتموکول به تصویب 
تاب معارضه با صـراحت آمـره قـانون اساسـی را نداشـته و       نامه الجمع است و آیین مانعه دارد و به اصطالح

رعایت «را با این تصویب کلی منتفی سازد. از طرف دیگر قید مبهم:  »در هر مورد«تأکید تعمدي  تواند ینم
  ساز نیست.نیز چاره »قوانین و مقررات مربوطه

درسی کیفري جدید و سیاق نوشتاري آن هیچ توجه و تسري بـه  قانون آیین دا 84و  82صراحت متن مواد   .2
را به دنبال خـود کشـانده    رانیوز هیأتندارد. قوه قضاییه رأساً این چاه را کنده و » دعاوي عمومی و دولتی«

میانجیگري فعلی از چارچوب و حدود قـانونی فراتـر رود. صـراحت قـانون فعلـی و قبلـی        نامه است تا آیین
شوراهاي  فعلی قانون 10قبلی و  12طبق مواد  چراکهف نیز مؤید استدالل نگارنده است؛ شوراي حل اختال

. فعـالً از ارجـاع بـدون درخواسـت مـتهم و      انـد  شدهدعاوي دولتی منع  هرگونهحل اختالف از رسیدگی به 
کـه ادامـه ایـن حرکـات باعـث مضـحکه و        مییگـو  ینمموافقت شاکی و بدون اخذ تأمین متناسب چیزي 

در ایـام   خصـوص  بـه الناسـی اسـت کـه آقایـان،      کجی به قانون و مصداق مسلم تضییع همان حقوق دهن
  ...! زنند یمسنگش را به سینه  آن از  پسنزدیک به انتخابات و 

ـ شمول دعاوي عمومی و دولتی، عالوه بر مشکالت  ایراد اساسی و ماهیتی نگارنده در  .3 اقتصـادي،   شـمار  یب
تأمین درآمد سرانۀ مناسب براي آحاد جامعه، بلکه از این بابت نیز بـوده کـه ایـن    مرکود و تورم موجود و عد

خواهد داشت و اگـر سـنجیده   نحوة اقدام، در حالت کلی بیم تضییع اموال عمومی و تجري اشخاص را در بر
وزات خواهد کرد و شاهد انواع تخلفات و تجـا  تر يجررا  طلب فرصتي مناسب نباشد، اشخاص ها نهیزمو با 
  و دیگر اموال عمومی و دولتی خواهیم بود. ستیز طیمحبه 

مشـخص   موردبحثاز دو تصویبی  کدام چیهدعاوي، در  گونه نیا کننده يریگیپاختیارات نمایندگان حقوقی   .4
 بـا سـال آن   25 کـه  و وکـالتی  يادارسال سابقۀ کار فرهنگـی،   35با توجه به بیش از  نگارنده نشده است.

بـه تخلفـات اداري وزارت کشـاورزي، دادسـرا و      کننده یدگیرسهاي بدوي  مسئولیت در هیأتقبول  افتخار
و یـک دوره ریاسـت ایـن     رهیمـد  هیـأت دادگاه انتظامی کانون وکالي اردبیل بوده و سه دوره عضویت در 

ظیفـه  داشته است، تأکید بر این نکته مهـم دارد کـه ابهـام موجـود در نحـوه انجـام و       عهده برکانون را نیز 
اسـت کـه    نامه ي ارجاعی به میانجیگري، نقطه خطر و پاشنۀ آشیل این آیینها پروندهنمایندگان حقوقی، در 

کشی شود که اقـدام بـه تنظـیم و امضـاي صـلح و سـازش       ممکن است در آینده متوجه نمایندگان زحمت
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یف آنـان طـی دسـتورالعملی    ، نحوة انجام وظـا نامه آیین 3شدن ماده که در صورت اجرایی ؛ مگر ایناند کرده
بعد از گذشت مدتی اندك، طبق تجربه خاص نگارنده،  بسا چهدقیق مشخص و ابالغ شود، وگرنه  صورت به

خواهند توانست دردسرهایی را براي نمایندگان  هیسو کي یها گزارشکاري رایج با انواع آلودگان به سیاسی
  جاد کنند.قضایی شاغل در دفاتر حقوقی و مدیران ارشد دیگر ای

و  نامه ، داخل پرانتز قرار دادن اعداد مربوط به مواد قانون و آیینرانیوز هیأتگردد که در تصویبی متذکر می
آن را صـحیح   نظـران  صـاحب بـه لحـاظ ویرایشـی محـل اشـکال اسـت و        نامه همچنین سنوات موضوع آیین

  دیع اوقات نگردد.تا بیش از این تص شود یماز ذکر بقیه موارد خودداري  1.دانند ینم
  

  میانجیگري نامه فصل سوم: مواضع و اظهارنظرهاي متفاوت در خصوص آیین
میانجیگري از همان ابتدا با رویکردهاي متفاوت و حتی غیرسازنده از ناحیه قوة قضـاییه و   نامه روند تصویبی آیین

  وابستگان آن به شرح آتی مواجه شد:
  

  الف) موضع درونی تشکیالت قضایی
قضـایی، خواسـته یـا ناخواسـته،      انـدرکاران  دستي از ا عدهشد،   آوردهمدرسه حقوق نیز  103در شماره  هک چنان

میانجیگري، صرفاً از جنبـه مثبـت    نامه ، سیر طبیعیِ مراحل تهیه، تأیید و تصویب آیینها تیصالحبدون توجه به 
ي بـه  ا اشارهکه  ؛ بدون ایناند گفتهسخن میانجیگري تصویبی  نامه و تأیید رفتارهاي قوه قضاییه در خصوص آیین

  غیرقانونی بودن عملکرد شخص رئیس محترم قوه قضاییه داشته باشند.
به میان آوردند که البته این مورد اخیر، با فضاي  »ي ضروريازهاین شیپبرخی لوازم و «بعضی نیز سخن از 

د و نقادي آمادگی الزم موجود نیست، قدري که جز در بعضی موارد نادر، براي نق نامناسب موجود در قوه قضاییه
  دور از انتظار و باعث امیدواري بود.

که بعضی از این موارد در ضمن مقاالت قبلی تکرار شـده   ده و از اینآور ذیالً چند مورد از این اظهارنظرها را 
  :میطلب یماست، پیشاپیش پوزش 

میانجیگري در امور کیفري از  نامه غ آییننظر به ابال«دادگستري استان گیالن در نشستی  کل سیرئ  .1
را در نشست  »ها يدادگسترسوي رئیس قوه قضاییه، اولویت دادن به شوراهاي حل اختالف در تمام 

 بحـث  مـورد خود یادآوري نمود، ولی ظاهراً رسالت یا توجهی به رفتارهاي خالف قانون در موضـوع  
  2!اند نداشته

قـوه   انـدرکاران  دسـت ي از مسئولین و ا عدهعد از تصویب توسط قوه قضاییه، که قبالً اشاره شد ب گونه همان  .2
 سخن گفتند و نوید تحول در این عرصه را سر دادند نامه قضاییه با برشمردن مزایاي اجرایی شدن این آیین

  است. دسترس قابلي خود قوه قضاییه ها هینشردر صوراسرافیل و نیز در  شیها نمونهکه 
توسـط   نامـه  ن اسماعیلی، رئیس دادگستري استان تهران به فاصله چند ماه از تصویب آیینآقاي غالمحسی  .3

که ظـاهراً  (قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاري میزان بعد از اشاره به مترقی بودن قانون جدید آیین دادرسی 
                                                           

انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی  ، غالمحسین، نوشته دکتر غالمحسین زاده، »راهنماي ویرایش«ر.ك:   .1
  .56تا  54صص ، 1379، چاپ اول، )سمت( ها دانشگاه

  .95خرداد  103شماره ، فهانمدرسه حقوق کانون وکالي اص، نوشته نگارنده، »يریتدب یبمیانجیگري در کشاکش «ر.ك:   .2
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اشـاره   »ي ضـروري اازهین شیپبرخی لوازم و «به عدم تأمین  )میانجیگري نیز نظر داشت نامه به بحث آیین
  ی مشخص و مصادیق آن را معین کند!روشن بهکه منظور خود را  نمود، بدون این

  
  ب) مواضع نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و رئیس آن!

و توقف اجـراي   کرده اشاره رانیوز هیأتتنها نماینده مجلسی که به غیرقانونی بودن تصویب قوه قضاییه به جاي 
ي خطـاب بـه آقـاي    ا نامـه شد، آقاي محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد بود که با ارسال را خواستار  نامه آیین

کـه در نفـس    علی الریجانی، رئیس مجلس شوراي اسالمی خواستار رسیدگی به موضوع مذکور شد، بدون ایـن 
امات و تـذکرات  قانونی بودن یا نبودن شمول دعاوي دولتی در ارجاع به میانجیگري نظري ابراز کند، ولی از اقـد 

ـ اکه موظف بـه جلـوگیري از    احتمالی رئیس مجلس، برادر رئیس قوه قضاییه اقـدامات خـالف قـانون     گونـه  نی
  هستند، هیچ خبري نداریم.

  
  ي وکالها کانونج) موضع وکالي دادگستري و 

ري جدیـد  طبق اطالع، در سطح کشور فقط دو نفر وکیل پایه یک دادگستري در نفی و اثبات آیین دادرسی کیف
در این  شده  دادهي ها ینشان. تفصیل آن را خوانندگان محترم در میکن یمبه هر دو اشاره  که در ادامه اند دادهنظر 

  یادداشت در صورت تمایل مطالعه فرمایند.
 32شـماره   3در صـفحه   شده چاپ »سازش کیفري« ادداشتی دادخواه در یمحمدعل دیسجناب آقاي دکتر  .1

بدون توجه به ایرادات ماهیتی و شکلی موجود در مـتن تصـویبی قـوه     19/10/94ورخ م لیصوراسرافمجله 
و اشـکاالت متعـدد دیگـر، تمـامی      موردبحث »تصویب«و  »تأیید«قضاییه و بدون ورود در مباحث و تعابیر 

بنـد   دعوت فرموده بودند که فقط نگارنده به شرح نامه را به همکاري براي اجراي این آیین ها کانونوکال و 
  آتی به نقد و نفی آن پرداخت.

به لحاظ سابقه ذهنی، نگارنده توانسته بود چند ماه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفري جدید توسـط   .2
مدرسـه   84شـماره   32مندرج در ص  »پیشنهاد جایگزین«کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ذیل عنوان 

ي درسـت و علمـی از میـانجیگري بـه جـاي      منـد  هبهـر  )1392 مـاه  بهمن(حقوق کانون وکالي اصفهان، 
بـه   92سـال   مـاه  يدکه ایـن قـانون در    ارجاعات خالف قانون به شوراهاي حل اختالف را ارائه دهد تا این

جناب دادخواه بود که نگارنده بـا ارائـه    »سازش کیفري«تصویب رسید، در نتیجه پس از مالحظه یادداشت 
مدرسـه حقـوق کـانون     103صوراسرافیل و شـماره   62و  35ي ها شمارهدالیل و توضیحاتی سراسري در 

 هـا  کانونآمیز جناب دادخواه و تشویق وکال و وکالي اصفهان، ضمن انتقاد صریح از اتخاذ موضع کلی تأیید
ـ قوه قضاییه، صاحب این قلم دالیل  نامه به تبعیت از آیین را، هـم بـه جهـات     نامـه  ي ایـن آیـین  اعتبـار  یب
 1.میا پرداختهکه به قسمتی از این موارد در این یادداشت  ه لحاظ شکلی شمارش نمودمحتوایی و هم ب

                                                           
ـانونی بـه           گونه همان  .1 ـات غیرق که به عرض رسید قبل از تهیه و تصویب قانون آیین دادرسی کیفـري جدیـد بـه قصـد اعتـراض بـه ارجاع

ـید ابـراهیم رئیسـی در مراسـم تودیـع و معارفـه        آور تعجبو  قبول رقابلیغشوراهاي حل اختالف و همچنین انعکاس موضع  جناب آقاي س
ـازش ابـداعی   ها وهیشمدیریت قضایی در «، مقاله: 92رئیس دادگستري قبلی و جدید در پاییز سال  ـلح و س مدرسـه   84را در شـماره   »ي ص

ـ   ـتناد    )32هم در متن و هم در زیرنـویس ص  ( »پیشنهاد جایگزین«به چاپ رسانید و در ذیل  ماه بهمنحقوق کانون وکالي اصفهان  ـا اس ب
ـتی      1382ي علوم جنایی در نهم آذر ها هتازبه گزارش نشست نهم  مجلـه   45منـدرج در شـماره   (در دانشکده حقـوق دانشـگاه شـهید بهش

ـایی  «موارد دیگري را نیز یادآوري نمودیم تا تذکر و نقدي بر  )1382حقوقی دادگستري، دوره جدید، زمستان  ـاب    »مـدیریت قض ـایی جن ادع
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  فصل چهارم: ارزیابی وکال از عملکرد قوه قضاییه و شرایط اساسی رئیس این قوه
امـري   تنهـا  نه، ضرورت نظارت وکال در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه و قضات، توسعه درحالدر کشورهاي پیشرفته و 

ـ او مصادیقی از  شوند یمتشویق نیز  ها نظارتاقدامات و  گونه نیاحتی مطلوب است، بلکه معموالً  عادي و  گونـه  نی
ـ کنگـره   1338که با پرهیز از تکرار آن موارد به مصوبه سال  قرارگرفتهو تأکید  مورداشارهبارها  ها نظارت ـ  نیب ی الملل

 53نفر از علماي حقوق و وکـالي دادگسـتري از    185رکت که با حضور و مشا شود یماستناد  نو یدهلحقوقدانان در 
اگر خالف قانونی از مقامی سر زد، وکال جداً و قویـاً اعتـراض   : «... دیگو یمکشور جهان به تصویب رسیده است که 
  1»سازند. تر فشردهتشریک مساعی کرده، صفوف خود را  هم باکنند و براي رفع آن خالف قانون، همه 

و وکال قائل اسـت و حتـی رئـیس قـوه قضـاییه را نیـز        ها کانونم و شرافت خاصی را براي این نگاه، احترا
ارزیابی درسـتی داشـته باشـند، در     ها کانونيِ محل مأموریت ها يدادگسترداللت بر این دارد که اگر بخواهند از 

  بروند. ها کانونمرحله اول به سراغ وکالي دادگستري آن مناطق و 
  :میده یمریخ اخیر خودمان بحث را ادامه یی از تاها مثالبا 
  

  الف) دو نمونه از مصادیق فکري و تاریخی نظارت وکال بر قضات
 28اظهارنظر وزیر دادگستري دولت دکتر مصدق، عبدالعلی لطفی در حین محاکمه معروف بعـد از کودتـاي     .1

  بودند:است که خطاب به دادستان نظامی گفته  موردبحثمرداد مثال خوبی در موضوع 
که مـن بـا چـه     دندید یمها  ؟ آنکنند ینمآقاي دادستان ارتش چرا طرز کار مرا از وکالي دادگستري تحقیق «

ی و رفتـ  یمـ ... آقاي دادستان ارتش! چون خودت راحت بودي و در ساعت اداري به اداره  کردم یممشکلی کار 
  2»ی که در دادگستري چه خبر بود ... .ی ... البته درست خبر نداشترفت یم ات خانهپس از انقضا هم به 

وزیـر دادگسـتري در جشـن چهـارمین سـال       عنـوان  بـه آقاي عباسقلی گلشاییان  1335در اسفندماه سال   .2
است بهتـر   شده گفتهاینکه : «اند گفتهاستقالل کانون وکال در باشگاه دانشگاه تهران شرکت کرده و از جمله 

اي اسـت،  نظر وکال جلب شود، بسیار نکتۀ صحیح و نظر پسـندیده است در امور دادگستري و اصالحات آن 
 زوائـد ، نواقص و ها یدگیچیپبهتر  ها دادگاهي قانونی در ها انیجرزیرا این طبقه در مرحلۀ عمل و برخورد با 

  ... .»کنند یمرا درك 
                                                                                                                                   

ـان     »ي حاللها يرأ«ضاییه و مدعی ریاست جمهوري با معاونت وقت رئیس قوه ق(رئیسی  میابراه دیسآقاي  ـیم، هم فعلی) ارائه کـرده باش
ـاز آمارراجع به اجراي خالف قانون به شوراهاي حل اختالف و  بیوغر بیعجمعاونی که در جلسه بر تخلفات متعدد  ـا  يس ـان  آني ه ی در چن

ـاال گذاشت یماستان اردبیل سرپوش  ـتان اردبیـل را نیـز در ضـرورت        ؛ طوري که اعتراض و تذکر دلسوزانه ب ـادي اس ـام دینـی و عب ترین مق
ـا ایـن      داند یماجراي عدالت و رضایت مردم حضوراً به هیچ گرفت و گفت: استاد دانشگاه چه  ـایی یعنـی چـه؟! ت ـاق    که مدیریت قض کـه اتف

ـاظرات انت  موردنظرو صحت و سقم گفتارها عیان شود. اتفاق  ها تیندیگري افتاد تا  ـاي      مربوط به من ـات ریاسـت جمهـوري و سـؤال آق خاب
ـتاد  «معلوم شد که همین عزیزي که قبالً در اردبیل ادعا کرده بـود کـه    ها جوابجهانگیري از جناب آقاي رئیسی بود که در همین سؤال  اس

ـامی   کند یمحاال خودش در آن مناظره اقرار  ».فهمد ینمدانشگاه معنی مدیریت قضایی را  ـا  برنامـه که جناب رئیسی تم ي مـدنظر خـود را   ه
ـا مصـداق         اند بودهبه همین استادان دانشگاه سپرده  اش يجمهوربراي دوره چهارساله ریاست  ـان شـد ت ـاظره نیـز ارائـه و بی که در جلسه من

نـده  مدرسه حقوق کانون وکالي اصـفهان، مقالـه نگار   84حاصل آید ...! (ر.ك: شماره  »شب دراز است و قلندر بیدار«: المثل ضربدیگري از 
  »)ي صلح و سازش ابداعیها وهیشمدیریت قضایی در «با عنوان 

  .52ص ، مدرسه حقوق کانون وکالي اصفهان 86نقل از شماره ، »تهی کردن محتوا و حفظ ظواهر«مقاله   .1
، 78شـماره  ، مدرسـه حقـوق کـانون وکـالي اصـفهان     ، »ها کانوني اجتماعی استقالل وکال و ها ضرورتدر «، رضا، زرعی  .2

  .198ص ، 91 ماه يد
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  ب) شرایط و صفات الزم رئیس قوه قضاییه از دید نگارنده
مدبر و مدیر بودن و آگاهی داشتن از امور قضایی و «قانون اساسی از قبیل  157عالوه بر شروط مندرج در اصل 

ي از حداقل ده سال سابقه قضایی یـا وکـالتی و برخـورداري از    مند بهره رسد یمبه نظر  »اداري، اجرایی و اجتهاد
ز اظهارنظرهاي تنـد  هویت عمومی و پرهیز ا )شناسی، ارتباطات و ...ی، روانشناس جامعهاعم از (عنصر ثابت علم 

ی نیز براي رئیس قوه قضاییه ضرورت تام داشته باشد، والّـا بـدون ایـن شـرایط و بـدون      چنان آنکاري و سیاسی
یی و تبعیت از قانون، شروط مذکور در قانون اساسی ثمربخشی کامل و کـافی  گرا قانوناعتقاد عملی و درونی به 

اجماع نظري، تقویت روح جمعی و فرهنگی، درك عمیـق مفهـوم   ي مساعد ها نهیزمرا نخواهد داشت و ما را در 
گر نخواهد بود و بهتر است در اصالح بعدي قانون ي از استدالل و تفکر منطقی یاريمند بهرهتوسعۀ اجتماعی و 

  اساسی این مصادیق و شروط در کنار سایر شرایط فعلی لحاظ گردد و مدنظر اساسی باشد.
وقتی ممکن خواهد شد که شـرایط ذیـل نیـز در همـه ارکـان احـوال و        وسو سمتحرکت تدریجی به این 

  و احراز واقع شود: موردتوجهي باال نیز کمابیش ها ردهدر  ها تیمسئولسطوح جامعه و مخصوصاً در واگذاري 
  تقویت هنر گوش دادن و هنر فراگیري،    .1
    ي،ریانتقادپذي فرهنگی و اجتماعی و ایجاد آمادگی براي ساز تیظرف  .2
  ي جدید، متفاوت و متضاد،  ها شهیانداحراز و تقویت هنر هضم   .3
  موافقت،   باوقارآراسته شدن به فرهنگ منطقی مخالفت و کسب فرهنگ   .4
  ي انسانی و آمادگی روحی در سهیم شدن فکري و کاري با دیگران،  ها يتوانمنددرك نسبی بودن   .5
اخـالل و   هرگونـه تبعیت از قوانین و اجراي دقیق آن بـدون   سپردن به لزوم هماهنگی با قواي دیگر وتعهد  .6

  یی وجو بهانه
  در عرصۀ دستگاه قضا و قضاوت. خصوص بهي و آشفته کاري، باز استیسپرهیز از   .7
  

  که نیانتیجه 
و در نتیجـه آیـین    دانـد  یمي ذهنی خود ها دغدغهوجدان عمومی حال حاضر جامعه، عدالت را مسئله اصلی و از 

است، اگر بخواهـد   »ي رعایت شأن و کرامت انسانی در یک جامعهنما تمامآیینه «کیفري که به تعبیري دادرسی 
از میانجیگري به عنوان فرآیندي مهم از عدالت ترمیمی، در راستاي اهداف مشارکت بزهدیده و بزهکـار، جامعـه   

د ضمن رفع آثـار و عـوارض جـرایم،    و جلسات گفتگو استفاده کند، باید بتوان ها نشستو گروه دوستان، در قالب 
ـ خسارات مادي و معنوي را هم تا حـد امکـان کـاهش دهـد وگرنـه وجـدان عمـومی جامعـه،          و  هـا  یقـانون  یب

و  تابـد  یبرنمبازانه مسئوالن قضایی که اخیراً افزایش نیز یافته را ي تند و سیاستها لحني ناشی از ها یحرمت یب
التهاب جامعه و سلب اعتماد عمومی نتیجه دیگري نخواهد داشت. با همـه   این نحوه عملکردها غیر از افزودن بر

 و تعمق فراوان است: توجه قابلي اساسی ذیل ها سؤالاین تفاصیل، 
در نظام مقدس جمهوري اسالمی، متصدي اصـلی اجـراي صـحیح قـانون و پیشـگیري از       شود یمچگونه   .1

باشد و باالتر از آن در روز روشن از اجراي نـص   عتناا یب، به قوانین تصویبی مجلس شوراي اسالمی جرایم
صریح قانون در خصوص نحوه اجراي میانجیگري و ارجاع به شوراهاي حل اختالف سـرپیچی و بـا بهانـه    

شـدن   در دربـه طوري رفتار نماید که غیر از ایجاد اخالل در امنیت و آسایش مردم و  ها پروندهکردن آمار کم
  دیگري ندارد؟ درازمدتو شوراهاي حل اختالف نتیجه  ها يکالنترها در مسیر دادسرا،  آن
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ارجاعات ناصحیح و خالف قانون به شوراهاي حل اخـتالف و میـانجیگري را در سـطح     اند توانستهچگونه   .2
السـابق دچـار    را کمـافی  هـا  يدادگسترو وکالي  رجوع اربابکشور همچنان تداوم بخشند و ادامه دهند و 

مجلس و نهادهاي نظارتی دیگـر   90نند و مورد خطاب و عتاب از طرف کمیسیون اصل انواع استیصال ک
  نیز قرار نگیرند؟ ها نصبو مقامات عالی مسئول در عزل و 

اجازه داد مصوبات مجلس و حتی خود قوه قضاییه در این کشور آشکارا و در روز روشن توسط  شود یممگر   .3
دسـتور   آنگاهدر معرض انواع تزلزل و تطویل و تضییع قرار گیرد و  قضاییریغي قضایی و باال ردهمسئوالن 

  داده شود که آفتابه دزد را جلب و مجازات کنند؟
رئیس محترم قوه قضاییه چگونه توانسته بـا داشـتن آن همـه امکانـات و تشـکیالت عـریض و طویـل و          .4

، خـود رأسـاً بـه شـیوه     رایمجـ ي قضایی و تعهد نظارت بر اجراي صحیح قـانون و پیشـگیري از   ها معاونت
در موضوعات این مقاله رفتار نماید و کاري کند کـه اجـراي قـانون در موضـوع      زیبرانگ تعجبغیرقانونی و 
  ي مختلف و کارکردهاي غیرقانونی در چند مرحله به تأخیر افتد؟ها بهانهاین یادداشت با  موردبحث

ایـران پـوزش    باعظمـت از قانون از پیشگاه ملـت   ها یچیسرپو  ها يانگار سهل، ها یکوتاهچرا در قبال این   .5
  ؟ آیا این امر، عذر بدتر از گناه اولی نیست؟طلبند ینم

ــد    ــوهان مان ــه س ــوم ب   آه دل مظل
 

  گــر خــود نَبــرَد، برنــده را تیــز کنــد  
 

ي رفتاري قوه قضـاییه ـ هـم در سـیر تصـویبی خـود آیـین دادرسـی         ها وهیشسؤاالت و ایرادهاي بسیاري در 
میانجیگري و هم در ارجاعات غیرقـانونی و خـارج از صـالحیت تشـکیالتی      نامه ي جدید و محتواي آیینکیفر

شوراهاي حل اختالف ـ همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه قضـا از نظـر نگارنـده نتوانسـته اسـت در       
ده کـردن  ي مـدنی و کیفـري و حتـی در نحـوه پیـا     هـا  یدادرسـ آیین دادرسی در معنـی عـام، هـم از منظـر     

ق.آ.د.ك.جدید نمره قبولی بگیرد و رفوزه است، ولی با ایـن همـه بـا تأسـف      84و  82میانجیگري مدنظر مواد 
و  هـا  کـانون حرکات خالف بین قانون، در حد انتظار مورد اعتراض و تـذکر   گونه نیاکه  شود یمبسیار مالحظه 

ـ گ یمـ نوکالي آگاه و مسـئولی کـه در ایـن مـرز و بـوم بسـیارند، قـرار         و در واقـع ایـن تخلفـات بـارز و      ردی
 وجـه  چیهـ باشـد کـه بـه     هـا  ناگفتهکه سرشار از  با نوعی جهنم سکوت مواجه است؛ بدون این گذشت رقابلیغ

تـا همچنـان و حتـی بیشـتر از گذشـته،       شـود  یمباعث  ها یتیمسئول یبو  ها یتفاوت یبنیست. این  اغماض قابل
 هـا  يکـار و آشـفته  هـا  يباز استیسو  ها حرمت هتکو  ها یقانون یبانواع  وتاز تاختدرون دستگاه قضایی مورد 

در ایام قبـل و بعـد از انتخابـات     خصوص بهالناسی تضییع شود که این روزها، همان حقوق واقع شود و در واقع
  ریاست جمهوري لقلقه زبان بسیاري شده است ...!

  گر مسلمانی از این اسـت کـه حـافظ دارد   
 

  امـــروز بـــود فردایـــی آه اگـــر از پـــی  
 

که در زمان تهیه این نوشتار فقـط حـدود یـک سـال از مـدت       اکنون ماییم و قانون آیین دادرسی کیفري جدید
در ایـن مـدت انـدك رخصـت تـدوین تمـامی        رسـد  یمـ بـه نظـر    کـه  ی حـال  دراست  مانده یباقآزمایشی آن 
  اال باید به دنبال قانون جدیدي باشیم تا چه پیش آید!ي دیگر نیز نخواهد بود و از حها نامه و آیین ها دستورالعمل

  در خاتمه چند تذکر مربوط به موضوع مقاله خالی از لطف نخواهد بود:
ي دیگـر، بعـد از   هـا  نامـه  الف) در تدوین، تصویب و اجراي قوانین، چه آیین دادرسی کیفري و چه قوانین و آیین

همچنان قوانین آزمایشی تصویب کنـیم تـا رونـد امـور     گذشت چهل سال نباید مجدداً به عقب برگردیم و 
  جاري در کشور را دچار بالتکلیفی و ایستایی نکنیم.
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ي شخصی رئـیس محتـرم قـوه قضـاییه و دیگـر      ها قهیسلب) قوانین و مقررات تصویبی نباید دچار اجتهادات و 
تـدارك الزم نیـز    زمـان  هم طور بهمستند به نظر فنی و کارشناسانه باشد و  معاونین گردد، بلکه تا حد امکان

  فراهم آید.
شدن قوانین نباید به بهانه کمبود امکانات و قاضی از اجراي قـوانین سـر بـاز زد     االجرا الزمج) بعد از تصویب و 

یا همچون اتفاق راجع به تغییرات مدنظر رئیس قوه قضـاییه در خصـوص قـانون آیـین دادرسـی کیفـري       
  غرض و حتی نوعی وهن است.جدید طرح و تکرار گردد که نقض 

رئیس محترم آن بهتر است در انجام وظایف محوله، از برقراري هماهنگی و ارتبـاط   خصوص بهد) قوه قضاییه، 
مناسب با قواي دیگر، در همه احوال و اوضاع دریغ نورزیده و در اداره کردن امور و انواع تدابیر دیگـر اداري و  

  صی رفتار نفرمایند.تشکیالتی با میل و سلیقه فردي و شخ
  

  منابع
  قرآن مجید  .1
  .8/9/94میانجیگري تصویبی قوه قضاییه  نامه آیین  .2
  .5/8/95مورخ  رانیوز هیأتمیانجیگري تصویبی  نامه آیین  .3
  ی، نشر فرزان، چاپ دوم.افتگی توسعه، عقل و محمود دکترالقلم، سریع  .4
ي علمـی و مطالعـات   هـا  پژوهشی ایران، نشر مرکز افتگی عهتوسالقلم، دکتر محمود، عقالنیت و آینده سریع  .5

  .1381استراتژیک خاورمیانه، چاپ دوم، 
  .19/10/94به تاریخ  لیصوراسراف 32شماره   .6
  .10/11/94به تاریخ  لیصوراسراف 35 شماره  .7
  مدرسه حقوق کانون وکالي اصفهان. 103و  90، 86، 84، 81، 55ي ها شماره  .8
، مقاله دکتـر رضـا نوربهـا بـا عنـوان      )جموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوريم(علوم جنایی   .9

، )سـمت ( ها دانشگاه، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی »حقوق جزایی و عدالت کیفري«
  .1388چاپ دوم، 

مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم     ، انتشارات سـازمان  »راهنماي ویرایش«زاده، دکتر غالمحسین،  غالمحسین  .10
 .1379، چاپ اول، )سمت( ها دانشگاهانسانی 

نوشـته   »ي جنـایی کشـورهاي غربـی   هـا  اسـت یسبحران «مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، مقاله   .11
  .71، بهار ـ تابستان 10، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادي، شماره »رِمون گَسن«
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  nطیرانیان دکتر غالمرضا
  
  

  به این مضمون:، زیر صادر شدهرأي  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان... از شعبه ...
  

  مقدمه
به عنوان ملک محصور فاقـد   ... خواهان دعوي مدعی است: کارگاه صنعتی داراي پالك ثبتی.../ آقاي ...

(خوانـده   آنالک ثبتی شمسی مستند پیوست دادخواست از م 1375سال  نامه مبایعهاموال منقول را طبق 
به او پرداخته و مورد معامله نیز  نامه مبایعهنیز طبق اقرار فروشنده در متن  اول) خریداري و ثمن معامله را

  به قبض او داده شده است.
کـه  و غلبه کارگاه را از تصرف او خارج نموده و در دعوي خلع یـد  قهر  با 1377خوانده اول در سال 

کـه   این الیه به دلیلٌدادگاه مرجوع، ...اقامه شده عمومی حقوقی شهرستان دادگاه...  علیه نامبرده در شعبه
خواسته ه مورد اعالم غصب بدر دعوي خواهان را ، باشد نمیسند عادي براي اثبات مالکیت امالك حجت 

نام ه بصادره نیز قطعی شده است و خوانده اول که سند مالکیت کارگاه همچنان رأي  پذیرفته ونخلع ید 
کارگاه را با تنظیم سند رسمی و قطعی بـه خوانـده دوم    1378در سال ، از این رأي سوءاستفادهاو بوده با 

  انتقال داده است.
، چند سند عادي اسـت  هر نامه مبایعهخواهان در توجیه حقانیت خود در دعوي اضافه نموده که طبق 

ک شده است و این مالکیـت بـراي او از   المبیع مقانون مدنی به عنوان  362کارگاه را طبق بند یک ماده 
انتقال مال غیر ، کارگاه توسط خوانده اول، قوع عقد بیع تحقق یافته است و در نتیجه انتقال رسمیوتاریخ 

بـه   که رسماً ... مورخ محسوب و از مصادیق معامالت فضولی است. اینجانب نیز طی اظهارنامه شماره ...
  ام. اراده خود را در مورد رد معامله اعالم داشته، شدهخوانده اول ابالغ واقعی 

اعالم بطـالن  ، (خوانده دوم خریدار رسمی کارگاه) خواندگان مابین فیبه بطالن معامله  لذا: اوالً نظر
ثانیاً از آنجا که با بطالن سـند  ، ... در دفترخانه اسناد رسمی شماره تنظیمی... مورخ سند رسمی شماره ... 

، عادي آن را به اینجانب فروخته بوده نامه مبایعهگاه به مالکیت رسمی و ثبتی خوانده اول که با کار، مزبور
ـ رأي  صدور، گردداعاده می ثالثـاً چـون بـا    ، نـام اینجانـب  ه به الزام نامبرده به تنظیم سند رسمی انتقال ب

                                                           
n وکیل دادگستري. 
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تنظیم سند رسمی انتقـال   بطالن سند رسمی انتقال و سلب مالکیت از خریدار سند مزبور (خوانده دوم) و
شود و دعوي خلع یـد اولیـه بـه طرفیـت     مورد معامله غاصبانه محسوب می در او تصرف، نام اینجانبه ب

م و محکومیت وي به پرداخت اجرت، خوانده دوم مطرح نبوده م غصب االمثل ایخلع ید غاصبانه خوانده دو
  شود.نیز استدعا می

  
  رأي دادگاه
هاي دوم و سوم را قبل از صدور رأي قطعی درباره خواسـته   اهان بتواند، خواستهکه خو قطع نظر از این

کننده سند انتقال تنظیم ... که دفترخانه اسناد رسمی شماره اول در این دعوي مطرح نماید، نظر به این
زمـان   که ملک در مبنی بر این ... با دریافت پاسخ اداره ثبت (خوانده دوم) خریدارنام ه قطعی کارگاه ب

خوانده اول ثبت بوده و بازداشت نیـز نبـوده، سـند     به نام... صفحه ...  استعالم در دفتر امالك شماره
رخ  انتقالی قطعی شماره ... تراضی متعاملین تنظیم و ثبت گردیده و برگ خالصه معامله ه بناب 1378مو

مراجـع قضـایی   ، ثبت قانون 73ماده قانون  که طبق به اداره ثبت محل ملک ارسال شده و نظر به این
آن قانون نیز پذیرفتن اسنادي را که ثبت  48و ماده  باشندمکلف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده می

تعارض بین اسناد عادي و رسمی مربوط به نقل و انتقال  وجود فرض بر، لذا پذیرد ، نمیآن الزامی است
داراست و در حالی که دولت به عنوان نماینده تري برخوراز حجتیت قوي سند رسمیامالك ثبت شده، 

نـام  ه شناسد که ملک در دفتر امالك بکسی را مالک می منحصراًقانون ثبت،  22حاکمیت طبق ماده 
او ثبت شده، مراجع قضایی نیز باید این شناسایی را تضمین نمایند و توضیحات خوانـده دوم (خریـدار   

 1305) مستنداً بـه مـاده   1375نامه عادي (سال  اریخ مبایعهملک با سند رسمی) در مورد عدم اعتبار ت
کـه   زیـرا بـه نظـر دادگـاه اعـم از ایـن       ؛نیاز به رسـیدگی نـدارد  ، نداشته قانون مدنی که در حق او اثر

خر بر تاریخ سند رسمی تنظیم شده باشد، در قبال اعتبار سند رسمی فاقد ؤنامه مزبور مقدم یا م مبایعه
هاي خواهان قانونی نبوده و دعوي خواهان محکوم  یک از خواستهفوق هیچ اتببنابر مرحجیت است. 

  حقی است.به بی
رأي  ... به شرح زیـر  دادگاه تجدیدنظر استان ... علیه) شعبهٌ(محکوم خواهانخواهی بر اثر تجدیدنظر

  نماید:دادگاه بدوي را تأیید می
  

  رأي دادگاه
و مـدلول   نقل و انتقال امالك ثبت شده به معناي نفی مورد درعادي  از آنجا که عدم اعتبار اسناد

بـت،  ثقـانون   48نظر این دادگاه طبق مـاده  ه ب اباشد، لذگونه اسناد (تحقق انتقال) می محتوي این
انتقال بعدي ملک  لذانماید، ثبت شده به موجب سند عادي، از مالک سلب حق مالکیت نمی امالك

نام اوست، از مصادیق معامله فضولی محسوب ه ك اداره ثبت بتوسط مالکی که ملک در دفتر امال
 خواهان (خریدار ملک با سند عادي) سبب بطالن انتقال رسمی شماره ... تا رد آن توسط گرددنمی

ثیر اسناد عادي در انتقال امالك ثبت شده أشود، لذا رأي دادگاه بدوي با توجه به عدم ت 1378مورخ 
گذارد و این ثیر میأت، باشد(دادگاه تجدیدنظر) می استبا نظر این دادگاه که از حیث نتیجه مطابق 

  رأي قطعی است.
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  مواد قانونی مستند در آراء فوق
بـه مجـرد    .1 از قرار ذیـل اسـت:  ، قع شده باشداحاً وحیآثار بیعی که ص« قانون مدنی: 362بند اول ماده 

  ». .شود..وقوع بیع مشتري مالک مبیع و بایع مالک ثمن می
از  یک هیچدر ، سندي که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده« قانون ثبت: 48ماده 

  ».ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد
مورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شـده اسـتنکاف   أقضات و م« قانون ثبت: 73ماده 

  ». شوند...یب میدر محکمه انتظامی یا اداري تعق، نمایند
دولت فقط کسـی  ، که ملکی مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسید همین«قانون ثبت:  22ماده 

  ». خواهد شناخت... مالکرا که ملک به اسم او ثبت شده ... 
هـا   آن در اسناد عادي تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظـیم  ...«قانون مدنی:  1305ماده 

  »ه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.داشته و ورث
ی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یدر دادگاه عمومی و حقوقی همان استان دعوا

خـود را  رأي  دادگاه مزبور به شرح زیـر  ... اقامه شده و شعبه ... آپارتمان مسکونی پالك ثبتی شماره ..../
  صادر نموده است:

  
  همقدم
عادي مورخ  نامه مبایعهبه  استناد اجلسات دادرسی ب در، ... خواهان دعوي ضمن دادخواست تقدیمی آقاي

بـه   ... توضیح داده است که خوانده یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به خود را بـه پـالك ثبتـی .../    ...
امتناع  نامه مبایعهد معامله طبق اینجانب انتقال داده و با وجود دریافت بخشی از ثمن از انتقال رسمی مور

براي حضور و ثبت انتقال بـه   نموده و در پاسخ اظهارنامه ابالغ شده و پیشنهاد دفترخانه رسمی شماره ...
لذا با توجـه بـه مفـاد    ، باشداینجانب سکوت نموده است و حاضر به دریافت باقیمانده ثمن معامله نیز نمی

مزبور به ملکیت اینجانب درآمده و خوانده مکلف به ثبت سند انتقال  نآپارتما، سند عادي بیع مورد استناد
رسیدگی به دعوي و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد ، باشدمی

  معامله به اینجانب مورد استدعاست.
، ساختن اجراي حکم تعسرممنظور ه از آنجا که خوانده با در دست داشتن سند مالکیت ممکن است ب

بر منع نـامبرده  مبنی دادرسی فوري و صدور دستور موقت  لذا، را به دیگري رسماً منتقل کند ملک مزبور
  شود.انتقال آن به اشخاص دیگر درخواست می از
  

  رأي دادگاه
ی بـه  نام آخرین مالک آپارتمان مسـکون و در پاسخ استعالم وضعیت ثبتی  که اداره ثبت ... نظر به این

باشد و با توجه به وصـول  آپارتمان مزبور در مالکیت خوانده می، اعالم و تأیید نموده ... پالك ثبتی.../
انعقاد عقد بیع بین طرفین دعوي محرز است و تنها ادعاي خوانده ، بخشی از ثمن معامله توسط خوانده

املـه بـه میـزان سـی درصـد      افزایش قیمـت روز مع ، در مورد علت امتناع از تنظیم سند رسمی انتقال
(خریدار)  خواهاننام ه باشد و اظهار داشته در صورتی حاضر به تنظیم سند رسمی انتقالی آپارتمان ب می
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که عالوه بر ایجاب و قبول عقد بیع در  باشد که خواهان مبلغ افزوده را پرداخت نماید و نظر به اینمی
است و سند مبایعه مورد استناد مربوط بـه ملـک ثبـت     نامه خوانده اقرار به وقوع آن نموده متن مبایعه

رأي به  لذاباشند، شده در دفتر امالك، از جمله اسنادي است که متعاملین ملزم به ثبت رسمی آن می
شـود و خواهـان نیـز    نام خواهان صادر میه خوانده دعوي به تنظیم سند رسمی ب محکومیت آقاي ...

باقیمانـده ثمـن را نیـز    ، ن به خـود آتقال رسمی آپارتمان و تحویل اعالم آمادگی نموده که در قبال ان
اي تنظیم شود که خواهان طی  سند در دفترخانه، پرداخت نماید و در صورتی که طرفین تراضی نمایند

دفترخانـه   جانبـه  یـک  تعیـین  صـورت  درخواسـت نمـوده و در غیـر ایـن     اظهارنامه شماره ... مورخ ...
  فاقد اعتبار است. ،ند انتقالسکننده  تنظیم

دادگـاه  رأي  شعبه ... دادگاه تجدیدنظر اسـتان ، علیه)ٌخوانده دعوي (محکوم تجدیدنظرخواهیپس از 
  .نمایدبه شرح زیر نقض می بدوي را

  
  رأي دادگاه

فقـط بایـد کسـی را مالـک      قضـایی قانون ثبت که دولـت و مراجـع    22که قید حصر در ماده  ییاز آنجا
 توانـد انتقـال   نمیر دفتر امالك ثبت شده باشد و از آنجا که به تبع ماده مزبور دادگاه د که نام او دنبشناس
ادي را بپذیرد و خریدار را مالک بشناسد و از آنجا که خوانده در ناست نامه مبایعهثبت شده بر اساس  امالك
د ملزم به تنظـیم  هیفاي تعموده تا در مقام انتعهد به تنظیم سند رسمی انتقالی ن مزبور مستقالً نامه مبایعه

نام خواهان باشد و به عبارت دیگر در مقام تعارض بین ه ... ب سند رسمی انتقال آپارتمان پالك شماره .../
مالکیت ثبتی باید تـرجیح داده  ، مالکیت ناشی از ثبت ملک در دفتر امالك و مالکیت ناشی از سند عادي

، رأي ظ امنیت افراد نسبت بـه مالکیـت امـالك ثبـت شـده     لذا به نظر این دادگاه مبنی بر لزوم حف، شود
گردد. نقض و دعوي خواهان بدوي مردود اعالم می، دادگاه بدوي که با جهات ذکر شده در تعارض است

  قطعی است.رأي  این
ی اقامه شده که ریاست آن شعبه از جملـه  ی... دعوا قضاییدر شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

آگاه به مسائل ماهوي و شکلی دعاوي است و پیوسته در جهت تسهیل درخواست اصحاب قضات دقیق و 
دادگاه مزبور به شرح زیر پـس   .کوشددعوي و ممانعت از اطاله دادرسی به منظور احقاق حقوق ایشان می

  ده است.کرصادر رأي  از اعالم ختم دادرسی
  

  مقدمه
... مبنـی بـر جعـل     ز شعبه دادگاه عمـومی کیفـري  قطعی کیفري صادره ارأي  خواهان دعوي مستنداً به

ول عـ ول به خوانده دوم از طریق خوانده اول و در نتیجـه بیـع مج  عویض وکالت مجفشناسنامه نامبرده و ت
مسـتحدثات   زدرخواست نموده ا، به خوانده سوم توسط خوانده دوم ... واقع در ... زمین پالك ثبتی شماره
عمل آید. خواندگان به اتفاق  به وقمع قلع خلع ید و، وسیله خوانده سوم بنا شدهه زمین مزبور که غاصبانه ب

  :که اند نمودهضمن الیحه به نحوه طرح دعوي اعتراض 
با توجه به اعتبار قانونی سند رسمی وکالت و سند بیع قطعی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسـمی   ،اوالً

اعالم بطالن سـند رسـمی مزبـور    ، خواهان از دادگاهاست که خواسته اصلی و نخست  ضروريشماره ... 
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ا اگر الّ هاي او قابل رسیدگی باشد و دیگر خواسته، دادگاه در این خصوصرأي  باشد تا در صورت قطعیت
معاملـه  ، دادگاه کیفريرأي  اسناد طبق جعلیتبا وجود ، ثابت شد خواهان بعداً معامله را تنفیذ نموده است

  باشد.صحت میمزبور داراي اعتبار و 
خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خود چندین خواسته متفاوت مطرح نموده که باید براي هر  ،اًثانی

تقاضاي اعاده پرونده را به دفتر دادگاه نموده تا نسـبت   .خواسته خود هزینه دادرسی جداگانه پرداخت کند
  ض اقدام به عمل آید.قبه رفع ن

  
  رأي دادگاه
احراز تصـرف غاصـبانه   ، بنا وقمع قلعزم احراز صحت دعوي خواهان به خواسته خلع ید و از آنجا که از لوا

 مـورخ ...  خوانده سوم است که ناشی از انتقال رسمی زمین موضوع دعوي طبـق سـند قطعـی شـماره ...    
االتبـاع  قطعـی و الزم رأي  آن طبق جعلیت رسمی است که اي نامه وکالتو مستند به  ... دفترخانه شماره

 لـذا ، باشد و مصون از تعرض باقی ماندهدادگاه کیفري در پرونده آن دادگاه به شماره بایگانی ... ثابت می
رأي  ربنا مکلف بـه رسـیدگی و صـدو    وقمع قلعدادگاه به عنوان مقدمه الزم و ضروري خواسته خلع ید و 

له توسط خواهـان در جلسـه   منظور احراز صحت ادعاي خواندگان مبنی بر تنفیذ معامه ب ودرباره آن است 
به علـت رد   لذاند. ا هدادرسی به این ادعا رسیدگی شد و خواندگان دلیلی بر صحت ادعاي خود ارائه ننمود

، شـرح تقـدیمی در دادخواسـت خواهـان    به شود ولی تلقی میضمعامله مذکور که از نظر حقوقی معامله ف
...  ید خوانده سوم در زمین پالك .../و  تصرفات به بطالن سند قطعی فوق صادر و به تبع آنرأي  دادگاه

  شود.آن صادر و اعالم می دربناي احداثی  وقمع قلعحکم خلع ید از آن و ، غاصبانه محسوب شده
ضمناً در مورد اعتراض خواندگان در مورد پرداخت هزینه دادرسی واحد براي چنـد خواسـته متفـاوت    

  :دارداعالم می
هزینه دادرسی توسط اصحاب دعوي در رابطه با دولت و اصحاب دعوي اسـت  به پرداخت  الزاماوالً: 

 ثانیاً: نظر بـه  .باشد و نیازي به یادآوري اصحاب دعوي نیستاین مورد می و دادگاه متوجه وظیفه خود در
اسـت و در ایـن    دعـوي در تثبیت حقانیت اصـحاب   قضایی مقامرأي  ماحصلتابع  هزینه دادرسیکه  این

اسـاس   باشد که برزمین موضوع دعوي میبه اعاده مالکیت او نسبت ، شوداید خواهان میدعوي آنچه ع
  ، آن هزینه دادرسی پرداخت شده است

رأي  ... دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان    علیه) شـعبه ...  پس از تجدیدنظرخواهی خواندگان دعوي (محکوم
عیناً تأیید  ... نده آن دادگاه به شماره بایگانیدر پرو مورخ ... ... صادره خود به شمارهرأي  مزبور را به شرح

گـردد و در جریـان عملیـات    ه صادر مـی اجراییله (خواهان دعوي)  به درخواست محکومرأي  و با قطعیت
شوند با پرداخت بهاي عادله عادالنه و قانونی دادگاه بدوي ناگزیر میرأي  علیهم با صدور محکوم اجرایی

له زمـین مـورد دعـوي را    ٌالمثل ایام غصب به محکومسی و نیز پرداخت اجرتروز و جبران خسارات دادر
به دایره اجراي دادگاه بدوي  مراتب را شرحی رسمی از او خریداري نمایند و خواهان دعوي ضمنطور  به

بـا   هاجراییـ که بعـد از ده روز از تـاریخ ابـالغ     معلیهٌشود و از محکوماقدام بایگانی میاعالم و پرونده بال
  گردد.وصول می اجراییپرونده هزینه اجرایی نیز قبل از بایگانی پرونده  بودند ه نمودهحالصله مٌمحکوم

* * *  
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  قاضی و وکیل دادگستري و بررسی آراء
در ، در سرزمینی بـه معنـاي واقعـی خـود    ، گذاري و دادرسی و دفاع از حق است عدالت که هدف اصلی از قانون

اوالً، آزادانـه انتخـاب   ، مقنن آن ملت که شدسبب آرامش و امنیت خاطر ملت خواهد یابد و صورتی گسترش می
عاقـل و حکـیم باشـند و در تصـویب قـوانین بـا       ، ثانیـاً ، کننـدگان خـود بیندیشـد   شده و تنها به سعادت انتخاب

که مقنن پذیرند نصحیح آن ملت تالش کنند و قاضی و وکیل دادگستري مطلقاً  يگذاري مطابق با باورها هدف
عاقل و داراي حکمت نبوده و قوانین را به امر فرد یا گروهی تصویب نموده، اگرچه این واقعیـت تلـخ و گسـترده    

ـ  وجود داشته و ملموس باشد. در حـق انتظـار دارنـد،    ه این صورت اصحاب دعوي از قاضی و وکیل دادگستري ب
وکیل به عنوان مدیریت دعـوي   وپذیرد می قاضی به عنوان حکومت بر دعوي که دعوي به امر و رأي او خاتمه

 ؛قانون را تفسیر و اجرا نماینـد ، حکیمانه را بزدایند و از زاویه عقل و حکمتعاقالنه و غیرغیر و ناصواب که جهات
بینـی  تمام مصادیق آینده را پـیش ، این توقع نیست که در زمان تصویب قوانین عادالنه گذار خصوص از قانونه ب

رأي نماینـدگان  ، اي تصـویب نمایـد   خواست براي آن مورد مقررات یا تبصـره شد و مینن ابراز میکه اگر به مق
بـه  گـذار بخـواهیم بـا توجـه      چه بود یا از قانون، ندوشحال و آینده آنان فرض می مصالح وملت که حافظ منافع 

، در تصـویب قـوانین تـدبیري    یابـد گران براي گریز از قانون که هر روز در جوامع بشري توسعه میمهارت حیله
شود نقش قاضی صالح و وکیل صالح آشکار می ست کهکه تمام منافذ فرار از قانون مسدود گردد. اینجا دبیندیش

گـذار بداننـد و بـدون     خود را جانشین قانون، این دو با تصمیم به تعامل به معناي واقعی آن در زمان دادرسی که
، گذار بودند عقل سلیم و حکمت بلیغ بسنجند که اگر قانون دعوي آن را بانقض قانون و تخلف از قانون موضوع 

بینـی  نکاتی در قـوانین پـیش   آنچهعادالنه و جبران سکوت یا نارسایی قانون و مصادیق غیر، براي فروض ابهام
ي ویژگـی  طور عام و کلـی و در سـایر دعـاوي دارا    که رأي قاضی و دفاع وکیل نباید به کردند، با علم به اینمی

بـه   است ممکن در این نگرانی نباشند که الرعایه باشد و قضات و وکالي دادگستريمتفاوت قطعاً الزم خاص و
است که پاسخگوي این نگرانـی   و سوابق نحوه عملکرد قاضی و وکیل رفتارند. وتبعیض در وظیفه خود متهم ش

 م را از آنان بزداید ولو رأي قاضی و دفاع وکیـل قانون آیین دادرسی مدنی قادر است این اتها 4است و روح ماده 
  یکسان نباشند.، ولی عمیقاً متفاوت، مشابه در موارد ظاهراً

خاص تعیین تکلیف طور  بهدر مورد هر دعوي  اند مکلفها  دادگاه« دادرسی مدنی: آیین قانون 4ماده 
معنی نیست که عدالت نیز امـري   و این امر به این »عام و کلی حکم صادر کنند. صورت بهنمایند و نباید 

  نسبی است و عدالت مطلق وجود ندارد.
* * *  

عـالم و معتـدل در رفتـار و تصـمیمات و     ، عـادل ، تعامل به معناي همکاري صمیمانه و متقابل بین قاضی صالح
و  ن نمایـد یـی را براي قاضـی تب  د شده و قصد دارد استنباط خودعتقوکیل مدافع حق که به حقانیت موکل خود م

و مجـرب کـه بـراي     حـاذق دو طبیـب   ، مانندبلکه داراي هنر دفاع باشند، داراي توانایی علمی و عملی در دفاع
کـري صـمیمانه و مشـورت گشـاینده و عمـل      فدالت در دعوي) به همعدرمان بیمار خود و رسیدن به سالمت (

براي او نامعلوم است و قبل از ختم  زیرا هنوز حقیقت دعوي ؛اندیشدطرفانه میقاضی بی لذاپردازند، مشترك می
ها منتظـر  یک از اصحاب دعوي است، ولی با اعتماد به وکیل پاك و منزه از آلودگیداند حق با کدامدادرسی نمی

منتهی بـه عـدالت و عینیـت     که راو راه عالج دعوي  کرده معاینه حضور و دفاع اوست که از قبل موکل خود را
را  صـالح  یک از قاضی صالح و وکیـل  د و حقایق را براي او بیان کند و هریه تا بیایافت، شودبخشیدن به حق می
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ا اگر وکیل بگوید آنچـه را مـن   است مفهوم تعامل و الّ اینهدایت به سوي وحدت نماید. ، باشندکه در اشتباه می
دو  اقـدام و روش هـر  ، اندام قاضی باید بپذیرد یا قاضی که وکیل را ملزم به تبعیت از خود و تسلیم آن بد فهمیده

نتیجه به اظهارات وکیل و لـوایح او ترتیـب    ار قانونی است و درقتدقاضی متکی به ا استبدادتوأم با استبداد است. 
بـر  ر خود را در دفاع و هنر دفـاع  قصوشود گناه سبب می و دهد و استبداد وکیل که پشتوانه قانونی ندارداثر نمی

  اري متهم کند.قاضی تحمیل و او را به طرفد
است که در دادرسی قاضـی  از این عبارت  ما فرض، ئه شدای اریها عنوان نمونهه بررسی احکامی که ب لذا با

منطـق حقـوقی قاضـی را بررسـی     ، خود در همکاري صمیمانه طابعادالنه رفتار نموده و وکیل نیز پایبند به استن
سـازد و ایـن آرزوي یـک    منحرف مـی  حق را ازدو  لجوج نباشند که هر و یک در نظر خود متعصب نماید و هر

صـورت،   در غیر ایـن  زیرا ؛قضات و دفاع وکالي دادگستري متبلور شود يملت است که سعادت و عدالت در آرا
 اعمـال  به نحـوي  طور کامل متقن و مستحکم باشند، در دست قاضی ناصالح و وکیل ناصالح حتی اگر به قوانین

د، در نو استواري کامـل برخـوردار نباشـ    اتقان در جامعه خواهد شد و اگر قوانین ازگردد که سبب توسعه ظلم می
اینـک   .گـردد دست قاضی صالح و وکیل به شکلی اجرا خواهند شد که سبب احساس عدالت و آرامش ملت می

کنـیم  خود دور مـی  آغاز و این فکر را از را بحثنمونه،  با وصف صالحیت و پاکی قاضی و وکیل دعاوي در آراء
  از یکی از اصحاب بوده است. داري جانبورزي و آسودگی و که عامل صدور آراء غرض

* * *  
  

  دعوي اول راجع به کارگاه صنعتی
نظر و رأي دادگـاه بـدوي داللـت    . خوانیممیرا ل ابرازي طرفین ین و دالآدعوي و چگونگی طرح این بار دیگر 

ضـه بـا   رقـدرت معا ، داللت بر انتقال مورد معاملـه بـه خریـدار   و بر فرض اصالت  نامه مبایعهدارد که سند عادي 
که تاریخ تنظیم سند عادي مقدم  قانون ثبت را ندارد و در هر حال اعم از این 22محتوي دفتر امالك و آثار ماده 

 اهدادگمصادیق معامالت فضولی نیست.  شود و معامله رسمی ازپذیرفته نمی، خر بر سند رسمی انتقال باشدؤیا م
وت در اسـتدالل کـه معتقدنـد عقـد بیـع      ایید نموده و با این تفـ أاز حیث نتیجه ترا تجدیدنظر رأي دادگاه بدوي 

ن با سـند رسـمی انتقـال    آشود تا معارضه  نمی از فروشنده سبب نفی مالکیت مربوط به امالك ثبت شده اصوالً
کـه قضـات آن در    ر آراء بـدوي و تجدیـدنظر را  یم مواد اسـتنادي د ینماقابل تصور باشد و نیز بار دیگر مرور می

  اند. ن استناد نمودهآنهایت به اجراي حق و برقراري آرامش و امنیت در مسئله مالکیت به 
مشـکالت  مسـائل و  درگذشتگانی که قبل از تصویب قانون ثبت در کشور ایران در قید حیات و سـن درك  

امنی مربـوط  ثباتی و بیاند حوادث بی نقل کرده، جوان بودند ، براي مردمی که در آن ایامنداجتماعی آن زمان بود
ـ دالبـه  به مالکیت امالك را که اگر مالک و متصرف ملکی براي مدتی نه چندان طوالنی  ل مختلـف از قبیـل   ی

- تصرف دیگري مـی  بازگشت ملک خود را در درود، ببه حفظ مالکیت و تصرف خود ن قادر ممتد سفر یا بیماري
یـا مـدعی    ن ملـک توسـط خـود او   آند کـه  ددال به او نشان میحخط عالم باسواد مه اي عادي بدید که نوشته

انـد و  دیگري در مالکیت به متصرف جدید فروخته شده و چند شاهد نیز ذیل آن به وقوع عقد بیـع شـهادت داده  
یـن امـر سـبب    کمتر ممکن بود مالک و متصرف واقعی از طریق قضایی موفق به خلع ید از ملک خود شـود و ا 

خود نسبت به اموال غیرمنقول (ملـک) ملـت شـده بـود و      هنگرانی و عدم آرامش و امنیت در حفظ حقوق مالکان
  چون ناامنی حقوقی بر مردمی غالب شد، حق نیز در برابر ناامنی قابل دست یافتن مجدد به آن نبود.
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صویب نمودند و از متصرفان و دولت وقت با مشورت با کارشناسان و خیرخواهان ملت قانون ثبت را ت
صاحبان امالك دعوت شد با تقدیم اظهارنامه و معرفی خود به عنوان مالک و اثبات تصرفات مالکانه خود 

قانون ثبت جهت استحکام امنیت در مورد مالکیت امالك مقرر  24و ماده گیرد  قرارملک در جریان ثبتی 
، ر ضمن جریان ثبت حقی از کسـی تضـییع شـده   دکه  این پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي«داشت: 

  ». ... در جزاییخواه ، خواه حقوقی باشد، نه عنوان دیگر، عنوان قیمته نه ب، پذیرفته نخواهد شد
دولت و شد مالکیت توسط دولت انجام می شناساییاین قانون تنها مالك تشخیص و  22و در ماده 

کنند که تصـویب قـانون   کسانی ادعا می .بت شده بودنام او ثه شناخت که ملک بفقط کسی را مالک می
و فداي امنیت نموده است. ممکن است این امر از نظر سطحی و کلمات  نفی مورد امالك حق را ثبت در

که به مسائل اجتمـاعی و اجـراي حـق     هایی آنولی در صورت توجه به روح قانون ، صحیح به نظر برسد
و پذیرفت در زمان ناامنی در کشور حقوق مسـلم افـراد بـه آمـار     کوشند و خواهند می مندند عالقهسخت 

منی که با تصـویب  ابه پشتوانه نا ؛تعداد بیشتري ضایع خواهد شد و اقویا را بر جامعه مسلط خواهد ساخت
-قانون ثبت در ادامه مقرر می 24موارد حساس و مهم ماده  در تنزل یافت؛ خصوصاً قانون ثبت به حداقل

ماده  مذکور در جزاییمطابق مقررات  117 و 116، 109، 108، 107، 106، 105موارد مذکور  در ...« :دارد
 ضـرر و زیـان   الاقـل نام اشخاص ه تا اگر براي استحکام ثبت ملک ب ».ششم این قانون رفتار خواهد شد

در  کسی که حقوق او تضییع شده در موارد فوق قابل تدارك و جبران باشد و اثبات عدم مالکیت کسی که
  .نباشداز نظر حقوقی مقدور  کس هیچاز ، نام او ثبت شدهه دفتر امالك ب

رنگ لحاظ وجود ابعاد مالکیت ثبتی کمه اگرچه ممکن است در عصر حاضر اهمیت ثبات در مالکیت ب
نقل و انتقال امالك دارد در  که داللت صریح بر نامه مبایعهشده باشد و تعجب کند که چگونه سند عادي 

قانون ثبت) ولی با دقت در اندیشـه و   48شود. (ماده سند مالکیت رسمی ارزش ندارد و پذیرفته نمیبرابر 
 مراجعین ووکالي دادگستري ، خصوصاً قضات، ن اقرار باید کردآارزش امنیت براي حفظ حق به اهمیت 

ثبات آن حتـی در   قانون ثبت پایبند باشند که حافظ حق مالکیت و 24و  22اعمال ماده به به ایشان باید 
نمایند و سفرهاي طـوالنی  می برداري بهرهجر از آن أعنوان مالک یا مسته مسکونی است که ب دمورد واح

قـانون   1309مشروع شناختن مـاده  با غیر خواستند برخی البتهواهد شد. خن اننآکانه لسبب تضییع حق ما
  .غافل از خطر جدي آن، اقط نماینداز اعتبار س، مدنی اسناد رسمی را که تعریف خاص خود را دارد

، در مقابل سند رسمی یا سـندي کـه اعتبـار آن در محکمـه محـرز شـده      «قانون مدنی:  1309ماده 
 »گردد.به شهادت اثبات نمی، شدی که مخالف با مفاد و مندرجات آن بایدعوا

 آورد و ازفرود مـی  مقابل آن سر تسلیم شرع نام مقدسی است که ایرانی مسلمان بر اثر باورهاي خود در
ي است که قـادر اسـت حتـی سـند     حدبه  »شرعیه ینهب«لرزد: گفتند قدرت اثباتی می خود برن آمخالفت با 

هاي سـال در دفتـر   نمایند ملکی که سال گواهی بینه شاهد با وصف یعنی اگر دو ؛رسمی را فاقد اعتبار نماید
فتر که خود سند دز طریق ارث قهراً به شما منتقل شده، ا و جد شما بوده نام پدر یاه ب محل امالك اداره ثبت

و  کنیـد  مـی صورت مسالمت زیست  ن در آن بهآبلکه اعلی سندي که شما و خانواده شما با اعتماد به ، رسمی
 صـف عـدالت و طهـارت مولـد    ونفر شـاهد داراي   اگر دو، گذاردرا به عنوان مالک احترام می جامعه نیز شما

مـاده  ، ه هنگام ثبت ملک و تشکیل پرونده ثبتی در تصرف مالکانه شخص دیگري بـوده ...گواهی نمایند کو
حفظ موقعیت شما نیست و از شما خلع ید به تصـرف کسـی داده   به منسوخ است و قادر  مدنی قانون 1309
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نفع او داللت دارد و دیگر مالکین ثبتی نیـز دچـار وحشـت و احسـاس نـاامنی      ه خواهد شد که بنیه شرعیه ب
سـخ ایـن مـاده    ناگـر موفـق بـه    کـه   که طرفدارانی براي این امر جمع کرده بودنـد  غافل از این ؛اهند شدخو
ن اشاره شده، فرصـت بـا   آبه  قانون مدنی 1309شد که در ماده شدند و بنیه شرعیه جانشین شهادت می می

قیمتی) یعنی کسی  هربه (شاهد عادل  جلب موافقت دوبا آمد براي اغنیا و اقویا که وجود میه ارزش مادي ب
کند و در ارتکاب گنـاه صـغیر نیـز اصـرار     براي عادل معرفی کردن خود در منظر عمومی گناه کبیره نمی که

توانـد  می، کندچون کسی که حق ورود به حریم خصوصی و مخفیگاه او ندارد که در خلوت چه می، ورزدنمی
ل مذکور در قـانون اساسـی   یبه دال کسانیالکیت کند. نفع خود سلب مه از بسیاري از مالکین ثبتی امالك ب

 .سـخ بودنـد  ننما مشتاق ایـن  عتشرمقانون مدنی بودند و گروهی  1309سخ ماده نجمهوري اسالمی مخالف 
که  به عنوان یکی از شرایط و اوصاف شاهد شرعی بود و این طهارت مولد چگونگی احرازبه فقط بحث راجع 

یـا ایـن قاعـده     ش کافی اسـت اآیا اجراي قاعده فر ؟پاك شاهد را احراز نمود تدالوتوان چه شهادتی می با
  باشد. د نمیهشا والدتاماره قانونی است و موجد علم به نحوه 
بـا  « :ه در نظر مشورتی خود اعالم نمـود قضاییحقوقی قوه  اداره وخوشبختانه توفیق با مخالفان بود 

، نشده و حذف نگردیده است 1309مدنی تعرضی به ماده قانون  1370در اصالحات سال که  این توجه به
سخ مـاده  ناین نظریه مخالفین  تشارکه با ان »است. اجراییقانون مدنی موضوعاً داراي قدرت  1309ماده 

  باشند.سخ همچنان پیگیر هدف خود مینمزبور نفس راحتی کشیدند و موافقین 
ت مالکیت با اسـناد عـادي و شـهادت شـهود     ضه بین سند رسمی و خصوصاً اثبارلذا همچنان در معا

دفتر امالك است و همچنان ملت در سایه این امنیت  درطبق قانون مالکیت و تقدم اعتبار با سند رسمی 
بعید  ولی ممکن است و تقریباً، مند از این ثبات و آرامشهایرانی بهر ها میلیون. اند متصرفدر امالك خود 

اي که در برابر امنیت عموم مردم جامعه بسـیار انـدك    هزینه، ی گرددنیست حق واقعی یک یا چند تن نف
  شناسد.داند و مصداقی از آن را نمیاست. اگرچه این ممکن به واقع ناممکن است و کسی نمی

* * *  
دادگاه بدوي را از حیث نتیجه و نپـذیرفتن سـند   رأي  استان ... تجدیدنظرطور که اشاره شد دادگاه  همان

است که عقد بیع امالك ثبت شده را از جملـه عقـود تشـریفاتی     نظرانی صاحبیید ولی تابع أعادي بیع ت
که عقد بیع با سـند عـادي سـبب نقـل و انتقـال مبیـع و ثمـن         اند نمودهخود تصریح رأي  دانند و درمی
ند آینـده بـا سـ    دررا مـورد معاملـه   ، شرط ضمن عقد تعهد کرده باشد صورت بهبایع که  آن مگر ؛شود نمی

شود کـه  رسمی به مشتري انتقال دهد و مالکیت براي خریدار از زمان انعقاد بیع با سند رسمی محقق می
ـ ، توان به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم نموددر این صورت فروشنده را در ایفاي تعهد مزبور می ه نه ب

  داللت دارد. آن برعادي  نامه مبایعهدلیل ایجاب و قبولی که 
عادي را فاقد هرگونه ارزش و در واقع در حکم  نامه مبایعهتوان قانون ثبت می 48ناد به ماده آیا با است

در مقدمـه تنظـیم سـند    ، شکل اجبار متداول استه اي که ب رویه ؟فاقد ارزش حقوقی تلقی نمود معدوم و
شود منتهی نمی عادي عمالً به تنظیم سند رسمی انتقال نامه مبایعهرسمی انتقال امالك که بدون تنظیم 

  کنند.و متعاملین بدون تنظیم سند عادي به تنظیم سند رسمی انتقال اطمینان نمی
سـند   همان قانونی که سند انتقال رسمی امالك را بـر ، قانون ثبت را 46به دقت بخوانیم متن ماده 

  عادي ترجیح داده است:
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  ل: مگر در موارد ذی ؛اسناد اختیاري است ثبت« :قانون ثبت 46ماده 
  باشد. در دفتر امالك ثبت شده کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قبالً  .1
  ».در دفتر امالك ثبت شده است کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبالً  .2

گـردد بـه   قانون ثبت استنباط می 46مفهوم مخالفی که منطقاً از متن ماده ، »مگر«با توجه به کلمه 
ثبـت   امالك دفتردر  ثبت کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قبالً«ح است: این شر

، الزامی و اجباري اسـت ، شده و نیز کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبالً در دفتر امالك ثبت شده است
  ».ولی ثبت سایر اسناد اختیاري است

عادي فاقد ارزش نقل و انتقال نسبت به امالك  نامه یعهمبانظر دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ه اگر ب
ثبـت آن را اجبـاري   ، قانون ثبـت  46ن کدام سند است که ماده آپس ، ثبت شده و مطلقاً کالمعدوم باشد

  توان اجبار نمود؟محسوب نموده و طرفین را به چه امري می
توانـد  ي نمـی گـذار  قـانون چنـین   ،شودعادل و حکیم فرض می، لماع گذار قانونایم که  بارها پذیرفته

در ایـن صـورت   ، اي عبث وجـود داشـته باشـد    قانونی را عبث تصویب نماید و اگر به ندرت چنین مصوبه
ـ ، معناي عبث از قانون مزبور اسـتنباط نکنـد   قضاییاید با استمداد از توانایی و عقل ب یقاض ذا در عـالم  ل

رات ممنـوع از پـذیرفتن آن   اقانون (قانون ثبـت) اد همان  48اعتبار امري محقق شده و اگرچه طبق ماده 
پذیرفتن و نپذیرفتن آن قابل تصـور  ، عبارت دیگر تا امري محقق شود و از مرحله عدم نگذشتهه ب، باشند

  نیست و معنی ندارد.
، ثالثـاً ، داللـت ، ثانیـاً ، اصـالت ، بایـد اوالً ، مند شودسندي بتواند از قدرت اثبات ادعا بهرهکه  این براي

رسـمی   صـورت  بـه قبل از انتقال امـالك  ، عادي بین عموم مردم نامه مبایعه .و اعتبار داشته باشد حجیت
شود جات آن مفهومی استخراج میراز مند، گردد و پس از احراز اصالت و انتساب آن به طرفینتنظیم می

یند که مورد انتقال ملک نماالجمله اقرار مییعنی طرفین فی، شودایجاب و قبول در عقود حاصل می از که
  آن الزامی است. دارد و ثبت با یکدیگر تراضی نموده و این تراضی است که سندیت

تـوالی  ، را صحیح بداند نآشود و دادگاه تجدیدنظر قانون ثبت استنباط می 48اگر حکمی که از ماده 
قادر بـه پـذیرفتن آن   ، لشود که هیچ حکیم عاقمعامالت امالك ایجاد می بافاسد و ناهنجاري در رابطه 

بـه تقاضـا از یکـی از     نـاگزیر ، خانه یا کارگـاهی را بفروشـیم   بخواهیم مثالًاگر هریک از ما  .نخواهد بود
ا مشتري جسـتجو نمایـد و در ایـن مـورد تـالش      مباشیم که براي معامله هاي معامالت امالك می بنگاه
را طـرفین  ، ا تالش و اصرار خودکه بالت است سعی خود را دریافت کند و این بنگاه معام دستمزد، کرده

  نماید.به توافق در معامله راضی می
نامه عادي موجب انعقاد عقد بیع نشود، فراهم کردن مقدمات معامالت که  عالوه اگر مبایعهه ب
مورد اطمینان نخواهد بود: فروشنده ملک در جهت اخذ مجوزات معامله از ادارات ، بردار استهزینه

مین ثمن معامله و پرداخت أتو جهت تهیه در ه نوعاً مستلزم پرداخت هزینه است و خریدار مختلف ک
تزلـزل در معـامالت   و تکلیـف ایـن نابسـامانی    ، کسانی که خالف آن اعتقاد دارند .فروشندهه آن ب

کنند براي ارتکـاب جـرایم مـالی از جملـه     نمی بستر فراهم آیا ود ننمایچگونه تعیین می امالك را
  ؟هبرداريکال
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  nnالسادات خشوعی اصفهانی ملیحه nدکتر حسین کاویار
  
  

کلیه معامالت : «10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب  ی برنامهدائمقانون احکام  62مطابق ماده 
گونه  ینامانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام  شده ثبتراجع به اموال غیرمنقول 

طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادي که در خصوص معامالت  ت باید بهمعامال
مگر اسنادي که بـر اسـاس تشـخیص دادگـاه داراي اعتبـار      راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، 

، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بـوده و قابلیـت معارضـه بـا اسـناد رسـمی را       شرعی است
  »ندارند.

  
  چیست؟» اسنادي که بر اساس تشخیص دادگاه داراي اعتبار شرعی است.«نخست: منظور از جمله 

  باید چند اصطالح حقوقی در ابتداي امر تعریف شود. سؤالبراي پاسخ به این 
قـانون   1284عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده الف) سند: 

  قانون مدنی) 1286د بر دو نوع است: رسمی و عادي. (ماده مدنی) سن
اسنادي که در اداره ثبت اسناد و امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مـأمورین   ب) سند رسمی:

رسـمی اسـت. (مـاده    ، شـده باشـند   یمتنظ، و بر طبق مقررات قانونیها  آن در حدود صالحیت، رسمی
  قانون مدنی) 1287

قـانون مـدنی)    1289سایر اسناد عادي اسـت. (مـاده    1287غیر از اسناد مذکوره در ماده عادي: سند  ج)
لیکن مأمور صالحیت ، شده یه تهسند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد  هرگاه، همچنین

د مزبور در سن، تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد
  قانون مدنی) 1293صورتی که داراي امضاء یا مهر طرف باشد عادي است. (ماده 

اسناد عادي قابلیت استناد در برابر اشـخاص  ، کند قانون صدرالذکر بیان می 62ماده ، مسئلهدر فرض 
اراي بـر اسـاس تشـخیص دادگـاه د    که  این مگر، ثالث و همچنین قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد

  اعتبار شرعی باشد.

                                                           
n استادیار دانشگاه ،دکتري حقوق خصوصی. 
nn دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،وکیل دادگستري. 
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بـه ایـن موضـوع    ، باشـند  با توجه به مقدمه و روشن شدن این مبحث که چـه اسـنادي عـادي مـی    
  تواند اطالق شود؟ یمپردازیم که تشخیص دادگاه و اعتبار شرعی به چه معنا و مفهومی  یم

توسط طرفین دعوا  شده  ارائهخواهی باید نسبت به دعاوي و ادله دادگاه به عنوان مرجع عمومی تظلم
شـرایط اساسـی صـحت    ، قانون مدنی 190گیري نماید. طبق ماده  طبق قانون تصمیم، هایشان و خواسته

موضوع معین که مـورد معاملـه    .3، اهلیت طرفین .2، ها آنقصد طرفین و رضاي  .1از:  اند عبارتمعامله 
قـانون   چراکـه ، ذکرشدهمین موارد مشروعیت جهت معامله. در شرع نیز براي درستی معامله ه .4باشد و 

، است. طبق اصول مسلم فقهی و حقوقیِ صحت و لـزوم قراردادهـا   شده  گرفتهمدنی ایران از فقه امامیه 
هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی بـه نحـو صـحیح و    ، باشد الذکر فوققراردادي که داراي شرایط 

بـه  ، بـه عنـوان مثـال   ، اي انجام بدهـد  ه معاملهاست. حال اگر شخصی طبق همین ماد شده  واقعدرست 
، بـه دفـاتر اسـناد رسـمی مراجعـه کننـد      کـه   این اي بدون آقاي الف از آقاي ب خانه، موجب برگ عادي

شود.) این عقد  در عرف قولنامه گفته می که(، کنندرا امضا  نامه مبایعهخریداري نماید و شاهدانی نیز ذیل 
کنـد   یمـ شده مراجعه و مشـاهده   یداري خراست. حال آقاي الف به منزل  شده  واقعشرعاً به نحو صحیح 

لذا آقاي الف باید به دادگاه مراجعه و با تقـدیم دادخواسـت   ، باشد یممنزل مسکونی در تصرف شخص ج 
قانون موصوف) را مطرح و براي اثبـات ادعـاي    62(طبق ماده  نامه مبایعهموضوع اثبات مالکیت یا تنفیذ 

  شرعی اقامه نماید.دالیل ، خود
نماید. در مورد  یمرأي  اقدام به صدور شده  ارائهدادگاه به عنوان مرجع صالح از طریق بررسی دالیل 

یعنی مرحله تحقق و ایجـاد حـق بـراي    ، هم شامل مرحله ثبوت ،اعتبار شرعی نیز باید گفت: کلمه اعتبار
ین شرح که مـدعی سـند عـادي بایـد     . بداستمدعی سند عادي و هم شامل مرحله اثبات و اجراي حق 

اقرار و سوگند حـق خـود را   ، بینه، تحقق حق خود را شرعاً اثبات کند و هم به استناد ادله شرعی شهادت
شده است. این بررسی و تشـخیص در صـالحیت دادگـاه     ییع تضاثبات کند؛ حقی که توسط شخص ثالث 

  است. (قرارداد با سند عادي)
کی را از دیگري به موجب سند عادي و در قالب یک عقد تملیکی به نظر اینجانب کسی که مل

گرفته است، باید دادخواست الزام به انجام تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظـیم  
پس از انتقال طبق لوازم عرفی  دهنده انتقال چراکهسند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید، 

الیه واگذار نماید. در اینجا صحبتی از مالکیت و رسمی ملک را به منتقل طور بهعقد بیع مکلف است 
خواهـد؛   خواهان تقاضاي انجام تعهد به انتقال سند رسمی را مـی  که چراصحت آن قرارداد نیست؛ 

که شخص ثالثی معترض این امر شود کـه در ایـن صـورت مالـک بـا سـند عـادي، بایـد          مگر این
 کنـد کـه  مرحله ثبـوتی) مطـرح   حق (و ایجاد  فیذ معامله یا اثبات مالکیتدادخواستی به خواسته تن

ی قرار گیرد و نسبت به آن با توجه به ادله شرعی و قـانونی حکـم صـادر    بررس موردتوسط دادگاه 
بیـان شـد،    قـبالً که  گونه هماننیز تاکنون چنین بوده است. ادله شرعی نیز  ها دادگاهنماید و رویه 

. در این خصوص باید اشاره نمود کـه اقـرار نسـبت بـه طـرفین      استادت و بینه اقرار، سوگند، شه
قر باشند، فقط  موضوع آن معتبر است، یعنی اگر خریدار و فروشنده سند عادي، نسبت به این امر م

قانون مدنی) رویه مراجع قضایی قبل  1278ها اعتبار دارد، نه شخص ثالث. (ماده  نسبت به خود آن
  مزبور نیز چنین بوده است. از تصویب ماده



  
 

 

57 

دادگاه با توجه به شرایط صحت ایجاد و تحقـق حـقِ   ، به عنوان نتیجه باید اظهار داشت حالاي یعل
  نماید حکم صادر میها  آن ی قرار داده و نسبت بهبررس مورداسناد عادي را از جهت اعتبار ، مذکور در شرع
عادي را در  و سندو این ماده پا را فراتر گذاشته  استقانون مدنی  1291رسد مشمول ماده که به نظر می

لذا دادگاه پس از بررسی سند عادي با توجه به ادلـه شـرعی   ، مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است
نماید که منظور نظر ما در مـاده   یمصادر ها  آن حکم به اعتبار، هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات

  شود و دیگر ماده مذکور محلی از اعراب ندارد. یممحقق  قانون مارالذکر 62
  
» اعتبار شـرعی «یرمنقول غدادرس از چه معیاري باید استفاده کند که یک سند عادي راجع به اموال : دوم

  کسب کند؟
. در مورد این ماده و با توجه به توضیحات استتوسط طرفین  شده  ارائهوظیفه دادرس رسیدگی به دالیل 

، رسیدگی به دالیل در مرحله ثبوت حق .1: استوظیفه دادرس در دو مرحله نگارندگان به نظر  رالذک فوق
  رسیدگی به دالیل در مرحله اثبات حق. .2، براي مدعی سند عادي (تحقق و ایجاد حق)

، یجـاد شـده اسـت   ادادرس مکلف است نسبت به مفاد سند و حقی که در آن براي مـدعی   مرحله ثبوت:
تحقیق محلـی و معاینـه محـل بـر اسـاس      ، بینه، شهادت، و به دالیل ابرازي از جمله اقراررسیدگی کند 

توجه نموده و حقیقت را طبق مندرجات سند عادي کشف نماید و آن حـق را بـه وسـیله    ، موضوع و مورد
تـوان   میولی ن، توان بیان نمود یمعنوان دلیل  به یزنالبته اقناع وجدان قاضی را ، ادله شرعی اثبات نماید

  دیگر ادله شرعی را نادیده گرفت و فقط به این امر توجه کرد.
نسـبت بـه سـند عـادي     ، دادرسـی مـدنی   آیین قانون 228الی  216ممکن است طبق مواد مرحله اثبات: 

ادعاي انکار و تردید یا جعل صورت گیرد که قاضی مکلف است به ایـن امـر رسـیدگی نمایـد و حتـی از      
ءشناسی کمـک گرفتـه و نسـبت بـه صـحت و      ی و امضاشناس خطي در زمینه کارشناس رسمی دادگستر

  گیري کند. اصالت سند تصمیم
، اعتبار شامل مرحله ثبوت و اثبات است و دادرس با توجه به مراتب فوق، که قبالً ذکر شد گونه همان

تمسـک بـه ادلـه    تنها با تحقق و  ،هاي الزم را انجام و به سند عادي در صورت دارا بودن شرایط یبررس
  دهد. اعتبار شرعی می، شرعی

قاضی موظف است کوشش کند حکـم  « قانون اساسی: 167اصل  مطابق، ذکر است  یانشاهمچنین 
با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر حکم قضـیه  ، هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد

کوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مقننه از رسیدگی به دعوا و تواند به بهانه س ینمرا صادر نماید و 
  »صدور حکم امتناع ورزد.

 قواعد فقهی و همچنین فتاواي معتبر مراجعه و اقدام به صـدور ، لذا دادرس باید به منابع معتبر فقهی
علم  ا کمکببدین شرح که اعتبار شرعی و شرایط تحقق آن را باید از متخصص علوم دینی و ، کندرأي 

  فقه و اصول فقه کسب نماید.
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   nزهرا کیانی هرچگانی 
  
  

  چکیده
کیفري براي  تیمسئولبعد از پیروزي انقالب اسالمی در حقوق کیفري ایران سن 

است. با این وجـود قـانون    شده  شناختهسال تمام قمري  15پسر سال و  9دختر 
بـا   1370 یاسـالم نون مجـازات  در مقایسه با قـا  1392مصوب مجازات اسالمی 

 جـرایم ي سـن کودکـان و نوجوانـان در    بند گروهتصویب مقررات جدیدي درباره 
موجب تحوالت نوینی گردیده است که اگر رویه قضایی  و قصاصتعزیري، حدي 

اذعـان کـرد، بخشـی از     تـوان  یمـ این مقررات استفاده بهینـه نمایـد،    تیاز ظرف
رفع  عمالًکیفري تا حدودي  تیمسئولري درباره مقررات کیف نهیزم در ها یینارسا
. با این حال مقررات جدید نیز خالی از ایراد و ابهام نیست. قابل تذکر است شود یم
کیفري تعیین نشـده   تیمسئولی نیز حداقل سن الملل نیباز اسناد  کی چیه در که

که  مشهود است از کشورهای در برخکیفري  تیمسئولی تطبیقی سن با بررساست. 
  .وجود داردزمینه  نیدر ارویکردهاي متفاوتی 

  .، حدود و قصاصراتیتعزکیفري،  تیمسئولاطفال و نوجوانان، سن   :کلیدي گانواژ
  

 مقدمه
کیفـري، در ادوار   تیمسـئول کـه از نظـر سـن     آن اسـت بررسی تاریخ تحوالت کیفري نشانگر 

وجـود نداشـته اسـت. در     نسـاال  بـزرگ وجه افتراقـی بـین اطفـال و     کشورهاپیشین، در اغلب 
ی، شـناخت  رواني هـا  افتـه ي بعـدي تحـوالتی در نظـام کیفـري رخ داد و بـر مبنـاي ی      ها دوره

 جمله ازاز جهات مختلف و  ساالن بزرگی تفاوت نگرش به اطفال و شناس جرمی و شناس جامعه
جازات کیفري آشکار گردید. بدیهی است این رویکرد در نظام دادرسی و تعیین م تیمسئولسن 

ي مذهبی، فرهنگی و اجتماعی هـر جامعـه متفـاوت    ها دگاهیدافتراقی نیز تدریجی و بر اساس 
کیفري در رابطـه بـا    تیمسئولبوده است. با این حال در شرایط فعلی نیز در تعیین حداقل سن 

فرد  توان یمکه از چه سنی  این در موردي فراوانی موجود است، به ویژه ها چالشاطفال،  جرایم
ا داراي آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکـابی توسـط وي را بـه او    ر

                                                           
n حقوق کیفري اطفال و نوجوانان دانشجوي کارشناسی ارشد ،وکیل دادگستري. 
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ي مختلـف  کشـورها ي کیفري و ها نظاممنسوب و نتایج آن را متوجه وي کرد. همچنان که در 
 1اختالف نظر وجود دارد.

یین نشده است. در کیفري تع تیمسئولی نیز حداقل سن الملل نیباز اسناد  کی چیهدر ، از طرف دیگر
دختـر  کیفري براي  تیمسئولحقوق کیفري ایران بعد از پیروزي انقالب اسالمی در قوانین موضوعه سن 

در ایـن   1392مصـوب  اما قانون مجازات اسالمی ، است شده  شناختهسال تمام قمري  15پسر سال و  9
 جدیدبا تصویب مقررات  1370 یالماسزمینه با تبعیت از مقررات قانونی پیشین و از جمله قانون مجازات 

را از جهاتی مرتفع نماید. با این حال مقررات جدید نیز خالی از ایراد و ابهام  ها یینارسااین ، خواسته است
 نیست.

رویکرد تطبیقی نسبت به ، در این زمینه 1392 یاسالمنوشتار با تبیین مقررات قانون مجازات  نیدر ا
 1مـاده  که  این وجود با، دیگر همسایه خواهیم داشت. الزم به ذکر است ترکیه و دو کشور مقررات کشور

سال تمام  18کنوانسیون حقوق کودك سازمان ملل متحد تکالیفی بر کشورهاي عضو در گروه سنی زیر 
، کیفري را تعیین نماینـد  تیمسئولحداقل سن  اند شدهموظف  ها دولتکه  این از جمله، تحمیل کرده است

 نظرهابا این حال اختالف  فاقد اهلیت ارتکاب جرم محسوب شوند. از آنطفال با سن کمتر به نحوي که ا
 تیمسـئول حـداقل سـن    2007سال کنوانسیون در ، همچنان در این زمینه وجود داشته است و در نهایت

  ندانسته است. رشیپذ قابلسال را  12کیفري کمتر از 
 

  یکیفري در قانون مجازات اسالم تیمسئولسن . 1
 9سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب «: دارد یممقرر  1392مصوب قانون مجازات اسالمی  147ماده 

  »سال تمام قمري است. 15و 
مقررات مواد  ظاهراً اگرچه». کیفري ندارند تیمسئولافراد نابالغ : «دارد یمبیان  146ماده ، از آنپیش 

، تبعیـت کـرده اسـت    1370قررات قانون مجازات اسالمی جدید از م گذار قانوناین است که  دیمؤمذکور 
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از « :داشت یمکه مقرر  ادشدهقانون ی 49زیرا با تغییرات عبارت ماده 

امـا ایـن   انـد؛   شـناخته کیفـري   تیمسئولبنابراین هردو قانون نابالغ را فاقد .» کیفري هستند...  تیمسئول
و تربیت آن بـا   «...که مقرر کرده بود:  رسد ینم به نظردرست  49ي  مادهمت دوم برداشت با توجه به قس

زیرا قاضی دادگاه .» ستنظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعنداالقتضا کانون اصالح و تربیت اطفال ا
و کیفري نداشت او را به تشخیص خود به کانون اصالح  تیمسئولطفل که  این وجود با توانست یماطفال 

  در قانون جدید چنین تصریحی وجود ندارد. که  یحال در، نماید تربیت اعزام
کیفري کامل  تیمسئول ي ورود به مرحله به منزلهبه سن بلوغ را  دنیرس، از سوي دیگر قانون سابق

تحـت  ، در قانون مجازات اسالمی جدید طبق مقررات فصل دهـم قـانون   که  صورتی در، مقرر داشته بود
تعزیـري حـدود و قصـاص در     جـرایم در » ی و تربیتی اطفال و نوجواناننیتأماقدامات و  زاتمجا« عنوان
 جرایممرتکبان  مجازاتی متفاوت از مجازاتسال تمام شمسی تحت شرایطی  18ي سنی معین تا ها گروه

ي ایـن   دربـاره  گـذار  قـانون که به تعبیـري   است شده  گرفتهسال تمام شمسی در نظر  18تا سن بیش از 
                                                           

، »92ن و نوجوانان در قـانون مجـازات اسـالمی    کیفري کودکا تیمسئولسن «، فاطمه، صدري؛ علويمهد، پوردکتر صبوري  .1
  .94بهار و تابستان ، شماره اول، حقوق کیفري پژوهشنامه
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ی قرار داده است که نسبت به مقررات سابق تحـولی  قانون اریمعکیفري تخفیف یافته را  تیمسئول ها گروه
که قائل بـه دو   1370قانون مجازات اسالمی  برخالف گرید  انیب  به. شود یمدر عدالت کیفري محسوب 

دید سه مرحله در نظر در قانون ج گذار قانون، کیفري کامل بود تیمسئولکیفري و  تیمسئولمرحله فقدان 
کـه   کیفري کامـل  تیمسئولکیفري مشخصه یا تدریجی،  تیمسئولکیفري،  تیمسئولفقدان  گرفته است:

  گیرد:مورد بحث قرار می الًیذ
 

   کیفري تیمسئول. فقدان 1ـ1
ی) است که بهتر است در ایـن بحـث واژه فقـدان    کودکصغر سن (، کیفري تیمسئولیکی از عوامل رافع 

نـدارد بـه کـار     را» کیفـري  تیمسئولتوانایی دارا شدن «یفري را براي کسی که از نظر سنی ک تیمسئول
 تیمسـئول افـراد نابـالغ   : «دارد یممقرر  1392 یاسالمقانون مجازات  146ي  مادهاساس  نیبر همببریم. 

کیفري  تیمسئولفرض ، این قانون 146ي  مادهنظر گرفتن مفهوم مخالف  با دربنابراین  »کیفري ندارند.
بین مراحل مختلف رشد اطفال هیچ  گذار قانوناست. به عبارت دیگر  شده  ینیب شیپبراي تمام افراد بالغ 

سـال قمـري تمـام) بـه محـض       15و  9جنسیت زیر  حسب( یعنی افراد نابالغ؛ نشده است قائلتفکیکی 
کـه بلـوغ نـاظر بـه      و این در حـالی اسـت   شوند یمکیفري شناخته  تیمسئولرسیدن به سن بلوغ داراي 
کیفري قابلیت اسناد فعل ارتکابی به مرتکب از لحـاظ   تیمسئولو مالك  استوضعیت جسمانی شخص 

بـه ذکـر اسـت تبصـره یـک       الزم 1و لذا شعور و رشد مرتکب باید مالك قرار گیرد. استروانی و ذهنی 
تمـام   سال 9ري و در دختر تمام قم سال 15سن بلوغ در پسر « :دارد یمقانون مدنی اشعار  1210ي  ماده

  »قمري است.
 
 کیفري تیمسئول. نظام تدریجی 2ـ1

و  هـا  مخالفـت کیفـري در نظـام کیفـري ایـران همـواره       تیمسئولتعیین سن بلوغ جنسی به عنوان سن 
ـ ا ازیی را در پی داشت. ها چالش نظـام تـدریجی    1392در قـانون مجـازات اسـالمی     گـذار  قـانون  رو  نی
سـال تمـام شمسـی مقـرر      18سال تا  9ي سنی متفاوت از ها گروها در نظر گرفتن کیفري را ب تیمسئول

کیفـري   تیمسـئول ي بدون در نظر گرفتن تفاوت سنی اسـت. بنـابراین   بند گروهداشته است. ویژگی این 
سال تمام شمسی است  18تا  9تخفیف یافته در این مقررات مختص کلیه کسانی است که سن آنان بین 

  .شود یمي آنان اعمال  دربارهکیفري کامل  تیمسئولسال در زمان ارتکاب جرم  18 و با رسیدن به
 
 سال 12تا  9. گروه سنی 1ـ2ـ1

تعزیـري   جـرایم قانون مجازات اسالمی جدید دربـاره اطفـال و نوجوانـانی کـه مرتکـب       88برابر با ماده 
مـورد دادگـاه یکـی از     حسـب ، سال تمـام شمسـی اسـت    15تا  9در زمان ارتکاب ها  آن و سن شوند یم

 .کند یمتصمیمات از تسلیم به والدین تا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر اتخاذ 
به بنـدهاي الـف تـا پ ایـن مـاده       منحصراً سال 12تا  9 یسندر مورد گروه  اعمال قابلالبته تدابیر 

 .شود یممربوط 
                                                           

  .155ص ، جاودانه انتشارات، چکیده حقوق جزایی عمومی، صادق، سلیمی دکتر  .1
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 در مورد این گـروه سـنی   ذارگ قانوني ها واکنش اند شدهمتذکر دانان  حقوقي که برخی از طور همان
سال قابل محاکمـه   9جنبه ترمیمی و تربیتی دارد و نکته حائز اهمیت این است که کودك کمتر از  صرفاً

مقررات برخالف قسمت  نیو ا اتخاذ کردي او  درباره توان ینمتصمیم مراقبتی  گونه چیهکیفري نیست و 
با نظر دادگاه تربیت این نوع اطفال  داشت یمقرر قانون مجازات اسالمی سابق است که م 49ي  مادهدوم 

  بر عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء کانون اصالح و تربیت اطفال خواهد بود.
 

 سال 15تا  12. گروه سنی 2ـ2ـ1
سـال   15تـا   12در مورد گروه سـنی   گذار قانون، کیفري تیمسئولبر اساس اهداف اعمال نظام تدریجی 

 88مـاده   1ي  تبصرهزیرا طبق ، ی کرده استنیب شیپنسبت به گروه سنی اول  ي راتر سختي ها واکنش
ساله مرتکب جرم تعزیري عالوه بر تدابیر مـذکور در مـورد گـروه     15تا  12کودك و نوجوان  بحث مورد

) و (ث) نیـز قـرار گیـرد و    تي (بنـدها  دري مـذکور  هـا  واکنشول مممکن است مش سال 12تا  9سنی 
مـاه تـا    3الزاماً باید براي مـدت  ، شوند 5تا  1ل و نوجوانان مرتکب جرم تعزیري درجه این اطفا چه چنان

  یک سال به کانون اصالح و تربیت اعزام گردند.
 
 سال 18تا  15. گروه سنی 3ـ2ـ1

سال شمسی تـا   15دختران و پسرانی هستند که پس از گذراندن ، مشمول این گروه سنی افرادمنظور از 
دربـاره   1392قانون مجازات اسـالمی   89. ماده دنشو یمتعزیري  جرایمتمام مرتکب  سال 18رسیدن به 
ی را مقـرر داشـته اسـت کـه     مجـازات ، تعزیري این گروه سنی با در نظر گرفتن نوع جـرم  جرایممرتکبان 

 دربـاره ، ي کـه سـابقاً ذکـر شـد    طور همان سال نگهداري در کانون اصالح تربیت است. 5آن  نیدتریشد
بود. دختران یا پسـران   نشده ی نیب شیپ ي سنی متفاوت در قانون مجازات اسالمی سابق مقرراتیها گروه

 تیمسـئول ی نظام تدریجی نیب شیپکیفري کامل داشتند.  تیمسئولسال تمام قمري  15و  9، حسب مورد
 18ر از اطفال و نوجوانـان کمتـ   جرایمکیفري در قانون جدید گامی مثبت در اعمال عدالت کیفري درباره 

گـرا و  ی مقنن از رویکرد مجـازات گردان يرو دهنده نشاناین خود «و  شود یمسال تمام شمسی محسوب 
   1»این گروه سنی دارد. در موردپرورانه و توجه او به رویکرد اصالحی و باز دهندهسزا
 
 حدود و قصاص جرایم. 3ـ1

روه سـنی زیـر هجـده سـال واجـد      مستوجب حد و قصاص توسط گ جرایمبحث درباره مقررات حاکم بر 
بـه ایـن مقـررات     91و مـاده   88مـاده   2تبصـره  ، 1392اهمیت فراوان است. در قانون مجازات اسالمی 

 اختصاص داده شده است.
موجـب حـد یـا     جرایمهرگاه نابالغ مرتکب یکی از : «دارد یمقانون مذکور مقرر  88از ماده  2تبصره 

ا پانزده سال قمري داشـته باشـد بـه یکـی از اقـدامات مقـرر در       از دوازده ت که یصورتقصاص گردد در 
)این پتا ( )الفي (بندها. در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در شود یممحکوم  )ث) یا (تبندهاي(

 .»گردد یماتخاذ ها  آن ماده در مورد
                                                           

 پیشین.، ي صدرعلو صبوري پور؛  .1
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 است: ذکر  قابلاز این مقررات سه برداشت 
ي بنـدها ي مـذکور در  ها واکنش، تعزیري که ذکر شد جرایم برخالفحدود و قصاص  جرایمدر  ،اوالً

کـه   ایـن  بـدون ، است اعمال قابل، ) نسبت به نابالغی که کمتر از دوازده سال سن داشته باشدپتا ( )الف(
 سال نرسیده امکان واکنش وجود دارد. 9بنابراین در مورد کودکی که به سن ؛ حداقل سنی اعمال شود

در مـاده   ) صراحتاًث)یا (تي (ها واکنشنی دوازده تا پانزده سال قمري اعمال در مورد گروه س ،ثانیاً
 و نه دختران. شود یمآمده است که صرفاً در مورد پسران اعمال 

کیفـري هماننـد قسـمت دوم     تیمسئولبا وجود مبري بودن نابالغ از ، حدي و قصاص جرایمدر  ،ثالثاً
پسر کمتر از پـانزده سـال را بـه خـانواده او      توانست یماه اسالمی سابق که دادگ قانون مجازات 49ماده 

در قانون موضـوعه فعلـی نیـز قاضـی دادگـاه      ، بسپارد یا براي مدتی به کانون اصالح و تربیت اعزام کند
به صالحدید خود مرتکب را به نگهداري در کانون محکوم نماید و یا از طریق اخطار یا تذکر بـه   تواند یم

 اعمال کند. يتر فیخفاو واکنش 
حدي یا قصاص نوجوانان بالغ کمتر از هجده سال اسـت   جرایمدر مورد ، تحول قانونی نیتر مهماما 

موجب  جرایمدر « :دارد یماست. این ماده مقرر  شده  حیتصرقانون مجازات اسالمی جدید  91که در ماده 
و یا حرمت آن را درك نکنند  دهش  انجامماهیت جرم ، حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال

 مجـازات بـه  هـا   آن حسب مورد با توجـه بـه سـن   ، و یا در رشد کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد
 .شوند یمدر این فصل محکوم  شده ینیب شیپ

نظر پزشک قـانونی را اسـتعالم یـا از هـر      تواند یمدادگاه براي تشخیص رشد و کمال عقل  تبصره.
 »استفاده کند.، ضی بداندطریق دیگر که مقت

درباره مسئولیت کیفري اطفال و نوجوانان زیر  جزاییدر تغییر مقررات  گذار قانونرویکرد ، بدون تردید
ی مربوط به حقـوق  الملل نیبحدي و قصاص با هنجارهاي  جرایمتعزیري و به ویژه  جرایمهجده سال در 

به قاضی آزادي عمـل کامـل    باًیتقر« بحث وردم 91در شرایط کنونی ماده  اگرچهکودکان سازگار است. 
حد یا قصاص را از مرتکب داراي سن کمتر از ، مذکور در آن گانه سهداده است تا با استناد به احراز موارد 

را به سمت عدم صدور حکـم بـه   ها  آن سال رفع کند اگر این مقرره مورد استقبال قضات قرار گیرد و 18
سـن  «گفـت کـه بـین     تـوان  یمدر آن صورت ، سوق دهد سال 18ر سن قصاص یا حد در مورد افراد زی

   1».دوگانگی به وجود آمده است، بلوغ کیفري» قضاییسن «و » قانونی
 
 نگاهی تطبیقی به مسئولیت کیفري در ترکیه و دو کشور همسایه. 2

کشـور   23است که حداقل سن مسئولیت کیفري در  شده مشخصو رویکرد تطبیقی  شده  انجامبا بررسی 
ـ حداقل سنی براي مسئولیت کیفـري   کشورهادنیا صفر است. با این توضیح که در این   نشـده   ینـ یب شیپ

این بررسـی   بر اساساست و کودکان در هر سنی ممکن است در صورت ارتکاب به جرم مجازات شوند. 
 شـناخته یفري کشور به عنوان حداقل سن مسئولیت ک 38و  24، 28سال به ترتیب در حدود  14و  12، 7
است. با این حال کمیته حقوق کودك سازمان ملل متحد اعالم کرده است که حداقل سن مسئولیت  شده 

توصـیه کـرده کـه حـداقل سـن       نیسـت و قویـاً   رشیپـذ  قابلی الملل نیبسال از نظر  12کیفري کمتر از 
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نجا سن مسئولیت کیفـري  سال قرار داده شود. در ای 16تا  14مسئولیت کیفري بیش از این در بین سنین 
  .ردیگ یمقرار  اشاره مورددر سه کشور همسایه 

 
 . ترکیه1ـ2

 کیفـري اطفـال)   تیمسـئول فیـه (سـن   نحنترکیه در موضوع ما جزاییدر این قسمت در خصوص حقوق 
ترکیه با عنوان جایگاه اطفال در حقـوق   عالی دیوانقاضی شعبه پنجم ، یی از مقاله محمد آکارجاها بخش
 :گردد یمترجمه و نقل  ناًیع، حمایت از اطفال جزا و

کودکان و اثبات آن است. براي اثبـات   جزاییاهلیت ، عدالت ستمیدر سموضوعات  نیتر مهمیکی از 
اهمیـت  ، تثبیت کمترین سن که چند سال استجزایی، کودکان یا داشتن و نداشتن اهلیت  جزاییاهلیت 

 دارد.
موضـوعات   نیزتریبرانگ بحثو  نیتر مهمکنیم اثبات آن یکی از قبول  جزاییرا براي اهلیت  اگر سن

 است.
 1/31 مادهاست. ( شده  رفتهیپذ جزاییبه عنوان مرز کمترین سن براي اهلیت  سال 12سن  هیدر ترک

قـانون   33 مـاده (سـال  15الل کمتـر از  وسال و افراد کـر  12از  افراد کمتر) و براي هیترکقانون مجازات 
 وجود ندارد. جزاییاهلیت  مجازات ترکیه)

دارند  جزایی تیاهلاین افراد که  این ) یا15یا  12 ریزاین افراد ( جزاییبنابراین براي پیدا شدن اهلیت 
 و تحقیق انجام شود. ردیقرار گ بحث موردپذیرفته شده که این مسئله ، یا نه

 33 مـاده سـال (  21تا  18الل و) و اطفال کرهیترکمجازات  قانون 3/31 مادهسال ( 18تا  15اطفال 
صغر سن و وضعیت خاص ایـن دو گـروه درجـه     لیبه دلفقط ، دارند جزایی) اهلیت هیترکمجازات  قانون

 تخفیف قائل شده است.ها  آن در مجازات تقصیرشان کمتر فرض شده و نهایتاً
تحـت  ، ار دارندافرادي که در این دو گروه قر جزاییوجود یا عدم وجود اهلیت  مسئلهبه همین دلیل 

 .شود ینمترکیه بررسی  5237قانون مجازات شماره  33و  31مواد 
 ستیبا یم، ندارند جزاییبیماري ذهنی اهلیت  لیبه دلکه افراد مذکور  شود اگر تصور ، گرددمتذکر می

بیماري ذهنی کـه موجـب رفـع    ، قانون مجازات ترکیه بررسی گردد که آیا فاعل جرم 32با توجه به ماده 
 سئولیت کیفري یا تخفیف مسئولیت کیفري دارد یا خیر؟م

) هیـ ترکمجازات  قانون 2/31سال (ماده  15تا  12اطفال  جزاییدر خصوص داشتن یا نداشتن اهلیت 
ي قـرار نـداده اسـت و    ا نهیقر گذار قانون) هیترکمجازات  قانون 33سال (ماده  18تا  15الل ویا اطفال کر

 است. دهیواگذار گرد کننده یدگیرساشخاص این گروه به نظر قاضی  اهلیتبررسی اهلیت یا عدم
قابل مجـازات باشـد بایـد آن عمـل از روي اراده     ، دهد یمعملی که یک شخص انجام که  این براي

 صورت پذیرد.
در انجام عمل مرتکب تقصیر شود و براي انجام آن عمل واجـد اهلیـت باشـد.     ستیبا یمفاعل جرم 

کـه در   است نیایکی از شرایط ضروري دیگر نیز ، قصر بودن یکی از عناصر جرم استمکه  این برعالوه 
مربوط ، توسط مرتکب جزایی. قابلیت انجام تقصیر موجود باشدمرتکب توان اسناد و نسبت دادن آن فعل 

 5271شـماره   جزاییقانون محاکمه  مثال عنوان به. استبلکه مربوط به فاعل ، نیست شده  انجامبه عمل 
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 لیـ بـه دل ، دخیـل باشـد   شـده   گرفتهدارد: اگر عامل صغر سن در مجازات در نظر بیان می 39/223ماده 
 »جایگـاه مجـازات کـردن    نبودن« قرار ستیبا یمبلکه ، شود ینمنداشتن تقصیر فاعل حکم برائت صادر 

 »صادر گردد.
عاملی کـه تقصـیر    لیبه دلبلکه ، کند ینمعمل ارتکابی را از جرم بودن خارج ، لذا در اینجا صغر سن

نحوه تنظیم قانون مجـازات ترکیـه شـماره     است. همچنین شده  رفتهیپذ، دارد یبرم  انیمفاعل جرم را از 
بلکه مربوط به عامـل  ، حکایت دارد که قابلیت اسناد و انتساب مربوط به عمل نیست نیچن نیانیز  5237

آن در ، بتوانیم عملی را بـر عهـده کسـی بگـذاریم    که  این است. قابلیت تقصیر یا قابلیت اسناد یعنی براي
 هاي مسئولیت موجود باشد. تمامی خصوصیات و فاکتور شخص

؛ مقصر بودن فاعل به دیگر سخن قابلیت انتساب یا عدم آن یـک تعریـف و ارزیـابی حقـوقی اسـت     
 توانـد  یمـ لیکن قاضـی  ، استمتعلق به قاضی  منحصراًي در این خصوص ریگ میتصمبنابراین صالحیت 

و ادامه آن در اتخاذ تصمیم از کانون کارشناسان کمک بگیـرد و از   جزاییقانون محاکمات  62طبق ماده 
قابلیـت انتسـاب یـا عـدم آن را در     ، متخصصین امر و کارشناسان کمک و گزارش اخذ نماید. کارشناسان

 قاضی است.ي در این خصوص با ریگ میتصمو نهایتاً  ندینما یمفاعل جرم به قاضی اعالم 
بـا   قابلیت اسناد اتهامقابلیت یا عدم 5237قانون مجازات ترکیه شماره  2/31الزام مقرر در ماده  بنابر

روانی و تربیتی او بـا  ، اقتصادي، ساله) و شرایط اجتماعی 15ـ12توجه به شرایط خانوادگی زندگی طفل (
 .دشو یمقاضی مشخص  ي افراد متخصص توسطها گزارشعنایت به 

دادگاه بدوي را بـا ایـن اسـتدالل کـه قاضـی      رأي  ترکیه عالی دیوان جزاییشعبه اول  مثال عنوان به
صـادر  رأي شخصاً و با توجه به گزارش پزشکی قـانونی و مـددکار اجتمـاعی     ستیبا یمرأي  صادرکننده

ر حکم خود ) لیکن د5365قانون حمایت اطفال به شماره  35قانون مجازات ترکیه و ماده  31 ماده(، نماید
  نقض نموده است.، را لحاظ نکرده اش یشخصاستناد جسته و نظر ها  آن فقط به
 

 شده احرازها  مسئولیت جزایی آن. تدابیر نسبت به اطفالی که عدم1ـ2ـ1
آنـان   جزایـی سـال کـه نداشـتن اهلیـت      15از  تـر  کوچک اللوسال و کر 12از  تر کوچکهمانند اطفال 

آنـان   جزایـی سال هستند و اهلیـت   18ـ15 اللوسال و کر 15تا  12ی که بین اطفال، است شده  رفتهیپذ
 .گردد ینممجازات کیفري اعمال ، بررسی و عدم اهلیت آنان مسجل گردیده

 در اینجاست که: هیترکدر کشور  مسئله نیتر مهم
اعمـال   نیهمچنـ  ي نیست.ا دهیپسنددرست و  رفتار، ندارند جزایییقیناً مجازات اشخاصی که اهلیت 

از منظر مبانی ابتدایی حقـوق  ، قابلیت انتساب بزه به آنان محرز گردیدهمجازات نسبت به اطفالی که عدم
ـ  عکسباشد؟ اگر باید  العمل عکسولی آیا باید اعمال چنین اطفالی بدون ، استخالف  جزاییبشر  ی العمل
 ؟ستیچ، باشد

 ایش سن مسئولیت کیفري خواهد داشت.ي افزها تالشبه سزایی در  ریتأثفوق  سؤاالتپاسخ به 
همیشه بوده و خواهند بـود. راه جلـوگیري از اعمـال    ، گمارند یم جرایمافرادي که اطفال را به انجام 

ایـن عمـل    چراکه؛ ستین، اند شدهاطفالی که به انجام جرم گمارده  درازمدتچنین افرادي زندانی نمودن 
بـراي انجـام   هـا   آن اطفال جدید جهت استفاده از يدر جستجواشخاص مذکور به سرعت  شود یمباعث 
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افراد مذکور و مجازات  جزاییشناسایی و تعقیب ، انجامش ضرورت دارد آنچهوضعیت  نیدر ا. باشندجرم 
  در خصوص چنین افرادي است. بازدارندهمتناسب و 

 
 . تدابیر امنیتی نسبت به اطفالی که مسئولیت جزایی ندارند1ـ2ـ2

بسـیار   جزایـی در خصوص اتخاذ تدابیر نسبت به اطفال فاقد اهلیت  5395اطفال شماره قانون حمایت از 
 یا ناکافی است. تیکفا یب

 قانون مجازات ترکیه تدابیر امنیتی نسبت به اطفال را احصاء و چگونگی بـه اجـرا گذاشـتن    51ماده 
د شده است. به موجـب مـاده   حمایت از کودکان استنا 5395. در این ماده به قانون دهد یمرا نشان ها  آن
در قانون حمایت از اطفال تدابیر اتخاذي حمایتی و حفاظتی در خصوص اطفال ، قانون حمایت اطفال 11

 .شود یمبه عنوان تدابیر خاص امنیتی اجرا جزایی، سوق یافته به سمت جرم و فاقد اهلیت 
نسبت به  تدابیر حمایتی و حفاظتی قانون حمایت از اطفال تفاوتی میان تدابیر امنیتی اطفال بزهکار و

 تدابیر پیشگیرانه نسبت به اطفال در معرض خطر) قائل نشده اسـت. (حمایت شوند  ستیبا یماطفالی که 
عبارت دیگر قانون حمایت از اطفال ترکیه بین اطفال بزهکار و اطفال در معرض خطر از لحاظ تـدابیر   به

 .امنیتی و حفاظتی تفاوتی قائل نشده است
تدابیر امنیتی و حفاظتی و حمایتی براي اطفـال بزهکـار و    قانون حمایت از اطفال یک سري 5ه ماد

 ی نموده است.نیب شیپ، جهت پیشگیري از ارتکاب جرم دارند، اطفال در معرض خطري که نیاز به حمایت
 قانون مذکور تدابیر به شکل زیر است: 5در ماده 

  ، يا مشاورهخدمات   .1
  ، تدابیر امنیتی  .2
  تدابیر سرپرستی   .3
 تدابیر سالمتی  .4
مـادران  نگهداري در پناهگاه یا خوابگاه: براي کسانی که داراي فرزند هستند و سر پناهی ندارنـد یـا     .5

 ی یک پناهگاه امن و مناسب گردیده است.نیب شیپ، در خطر استها  آن ي که زندگیا حامله
و  دیـ تأکقـانون حمایـت از اطفـال     6/7در مـاده   کـه  گونه هماناین تدابیر این است که  ضعف نقطه

سالگی به اتمام  18در سن ، این تدابیر به نتیجه رسیده یا نرسیدهکه  این بدون در نظر گرفتن، شده حیتصر
که  ؛ به استثناي ادامه تحصیلشود یمبرداشته ها  آن سالگی از سر 18و این چتر حمایتی در سن  رسد یم

) بـا در نظـر گـرفتن مـدت     گـردد  یمـ  نیتأممخارج تحصیل وي  تنهاست (آن هم با رضایت خود طفل ا
  .ابدی یمسال اتمام  18دادرسی چنین تدابیري هنوز شروع نشده یا بدون نتیجه با رسیدن سن طفل به 

 
 ي که وظیفه اتخاذ تدابیر را دارد:ا محکمه. 1ـ2ـ3

ـ نما یمـ ا همان محکمه صادر قرار موصوف ر، است قضاییتحت تعقیب توسط مقام ، اگر طفل بزهکار . دی
، تمییـز جـرم  قوهبه دلیل عدم و اند دهینرسسال  15و به  اند دهیرسیا  اند دهینرسسال  12اطفالی که به سن 

 1/31بـه موجـب مـاده    ، گرددقرار منع پیگرد صادر میها  آن و به این دلیل در مورد ندارند جزاییاهلیت 
صدور قرار تدبیر حمـایتی یـا    5395نون حمایت از اطفال شماره قا 5و ماده  5237قانون مجازات شماره 
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جرمـی   گونـه  چیهـ ي موظـف محـل وقـوع جـرم اسـت. اگـر طفـل فاعـل          محکمـه حفاظتی از وظایف 
  .استجرمی نشده باشد.) صدور قرار تدبیر با دادگاه خانواده  مرتکبنباشد(

 
 . پاکستان2ـ2

جـرم محسـوب   ، دهـد  یمسال انجام  7از  تر نییپاك آنچه یک کود دارد یمقانون کیفري پاکستان مقرر 
 .شود ینم

بلـوغ کـافی بـراي درك و قضـاوت      چـه  چنانسال  12تا  7این قانون صراحت دارد کودك باالتر از 
 مشمول قانون مجازات کیفري است.، درباره ماهیت و عواقب عمل خود داشته باشد
 شـده   افـزوده ر بخش جدیدي که به این قـانون  . دردیپذ یماحراز کفایت بلوغ از طریق دادگاه انجام 

کـودك  ، سـال نرسـد   18سال رسیده باشـد و فـرد اگـر بـه      18کسی است که به سن  سال بزرگ، است
 .شود یممحسوب 

بلوغ او براي درك ماهیت عملـی کـه مرتکـب     چه چنانسال  18سال تا  7کودك بین  حال  نیع در
ي است و مجازات خواهد شد. تشخیص بلوغ بـر عهـده   مشمول مسئولیت کیفر، برسد به نظرشده کافی 

  دادگاه است.
 

 . جمهوري آذربایجان3ـ2
اگـر  ، فصل چهاردهم قانون مجازات عمومی، 84ماده  1در مقررات کیفري جمهوري آذربایجان طبق بند 

بالغ غیر، سالگی نرسیده باشد 18ولی به ، سال تمام و بیشتر بوده 14مرتکب در زمان ارتکاب جرم داراي 
 .شود یممحسوب 

بنـابراین  ، شـوند  یمسال کودك محسوب  18جمهوري آذربایجان افراد زیر  جزاییبنابراین در حقوق 
این کشور در عین در نظر گرفتن بلوغ جنسی و جسمی به رشد و بلـوغ فکـري و دمـاغی نیـز      گذار قانون

ور منطبـق بـا مـاده یـک     به این ترتیب تعریف کـودك و مصـادیق آن در ایـن کشـ    «توجه داشته است. 
  1»کنوانسیون حقوق کودك و استانداردهاي جهانی است.

 15در آسـتانه  ، سـالگی  14اطفال اعم از دختر و پسر در خاتمه ، در حقوق کشور جمهوري آذربایجان
یافته دارند و واکنش اجتماعی در قبال اعمال مجرمانه آنان بیشتر مبتنی سالگی مسئولیت کیفري تخفیف

 14این کشور کـودك قبـل از    جزاییبنابراین در مقررات ، مات اصالحی و تربیتی است؛ نه تنبیهیبر اقدا
 .استاز تعقیب و مجازات مصون  مطلقاًسالگی مبري از مسئولیت کیفري بوده و در صورت ارتکاب جرم 

  
 يریگ جهینت

نـوینی را دربـاره    تحـوالت ، 1370 یاسـالم با قـانون مجـازات    سهیدر مقا 1392قانون مجازات اسالمی 
ـ بـا ا ی کرده است. نیب شیپ و قصاص حدود، درجرایم تعزیري و نوجواناني سنی اطفال بند گروه حـال   نی

ـ اتخاذ رو سال تمام قمري است. 15و پسر سال  9کیفري براي دختر  تیمسئولسن فقدان  در قـانونی   هی
                                                           

 تیسـا ، یالملل نیبران و جمهوري آذربایجان و تطبیق با اسناد سن مسئولیت کیفري اطفال در حقوق ای، سید مهدي، حجتی  .1
  آفتاب آنالین.
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از سـال   18بـه   دنیتا رسـ ال س 12ي سنی ها در گروهیافته فیتخف اکیفري تدریجی ی تیمسئول رشیپذ
 از مجـازات  سـال  18ی شرایطی براي رهایی افـراد زیـر   نیب شیپطور  نیهم مقررات جدید است. ازاتیامت

 تواند یم، با گسترش رویه عملی قضات باشد اگر توأمقوت قانون است که  دگر جهاتاز  و قصاصحدود 
 و نوجوانـان حقوق کیفـري اطفـال    نهیزم دری لالمل نیببا استانداردهاي  در عملمقررات را  نیاز ابخشی 

با مقایسه تطبیقی این مقررات با نظام کیفري برخـی از کشـورهاي همسـایه     هر صورتسو نماید. به هم
 .دینما یم ریناپذ اجتنابکیفري داخلی  در حقوقضرورت اصالحات قانونی ، ایران

 
 منابع

مجـازات   در قانون و نوجوانانکیفري کودکان  تیمسئول سن، فاطمه، صدريعلو ي؛مهد، پورصبوري  .1
 .1394، شماره اول، حقوق کیفري پژوهشنامه، 92 اسالمی

 .58شماره ، سیاسی دانشگاه تهران و علومدانشکده حقوق  مجله، جزاییرشد ، محسن، رهامی  .2
 .1393، پنجم چاپ، جاودانه انتشارات، عمومی جزاییحقوق  دهیچک، صادق، سلیمی  .3
 .35شماره کاربردي زنان،  مطالعاتکیفري تدریجی،  تیمسئولعلی،  دیسی، کاظم ؛سامفر، هیسوادکو  .4
اسـناد   قیـ با تطبي آذربایجان و جمهورایران  در حقوقکیفري اطفال  تیمسئول، مهدي دیس، حجتی  .5

 آفتاب آنالین. تیسا، یالملل نیب
  قابل دسترسی در:، الجایگاه اطفال در حقوق جزا و حمایت از اطف، محمد، آکارجا  .6

www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/sunumlar/ym_4/akarca.pdf 
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  nامید محمدي
  
  

  چکیده
گـردد،  که آیا عقل منبع مستقل حقوق است یا جزء منـابع مسـتقل محسـوب نمـی     در این

احکام شرع درك کرده اختالف است. برخی معتقدند عقل حسن و قبح عقلی را مستقل از 
-اي معتقدند اعتبار بـه یـد   دهد و در مقابل عدهو بدان با عنوان مستقالت عقلیه حکم می

المعتبر است و معتبر (شارع) هرگونه صالح بداند و حتی بدون مصـالح و مفاسـد امـري را    
ز هـا نبـود و همـه چیـ     کند و اگر این اعتبار نبود راهی براي پی بردن عقل بداناعتبار می

منسوب به این اعتبار است. برخی از فالسفه مانند مونتاگو بروان با تبیـین ناصـحیح ایـن    
اما باید  داند؛اختالف سعی در تخطئه افکار اسالمی دارد و آن را بیگانه از حقوق طبیعی می

هایی مانند اشاعره در حال حاضر منسوخ بـوده و عقـل مسـتقل از     توجه داشت افکار فرقه
اجرا است و ایـن مسـتقالت عقلیـه    اي دارد که داراي ضمانتم به امر و نهیشرع نیز اقدا

د و اعالمـی در کنـار ایـن     مبنایی در وضع مقررات جدید هستند. گرچه وجود نصوص مؤی
امور مانند نص قاعده الضرر، مانع از خودنمایی عقل به نحو مستقل در کنار منابع دیگر از 

ن به معنی نفی عقل به عنـوان منبـع مسـتقل حقـوق     گردد، اما ایجمله کتاب و سنت می
  نیست. فقهاي امامیه هم همراه این نظر هستند.

  .مستقالت عقلیه، حسن و قبح عقلی، اشاعره و معتزله، تعبد  :کلیدي گانواژ
  

انـد و هـر یـک از زاویـه دیـد مخصـوص        گفتگوهاي فراوان به راه انداخته، عقل و دیندانشمندان درباره 
  است:سخنی گفته 

  ابوالعالء معري که فیلسوفی تندخوي بوده عقیده دارد که عقل و دین باهم سازش ندارند. -
ثمر عقـل بـه سـتوه آمـده و      سرانجام از کنکاش بی، امام فخر رازي که عمري در معقول گذرانده بود -

 شده: مرا بست! این ابیات از او نقل دست و پاي، گفت: نتیجه تالش عقل من
ــدام العقـــ   ــه اقـ ــالنهایـ   ول عقـ

  و ارواحنا فـی وحشـه مـن جسـومنا    
  و لم نستفد مـن بحثنـا طـول عمرنـا    

  

  و اکثـــر ســـعی العـــالمین ضـــالل  
ــال ــا اذي و وبــ   و حاصــــل دنیانــ
ــال  ــل و ق ــه قی ــا فی   ســوي ان جمعن

  

                                                           
n وکیل دادگستري ،دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی. 
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از عقـل خـود عقـال و پـاي بنـد      ، پیروان مکتب عقل با اعتقاد به قاعده مالزمه، به گفته فخر رازي
  اند.اند و مشکلی به وجود آورده مر و نواهی منصوص در قانون افزودهاند و تعدادي اوا ساخته

 گویـد:  اي علیه عقل صادر کرده و مـی  ادعانامه، قراري عقل فقیه اخباري به جاي احساس بی، ابن قیم -
 »رستگاري در پیروي از نصوص شرع است.، یده شک استیعقل و فلسفه زا«

، کننـد که مقررات مذهبی را به معقول و منقول تقسـیم مـی   گوید: آنانالموقعین می ابن قیم در اعالم
پس سراسر شرع همانا منقول ، بینی کرده است ها را پیش کنند؛ زیرا نصوص شرع تمام نیازمندياشتباه می

  است؛ براي معقول مکانی نیست!
ان این است طرفداران دلیل عقل (عقلیون) وجود دارند و شیوه معروف بین آن، اما در مقابل این دیدگاه

کنند. حسن  گیري می وارد شده و بهره» حسن و قبح ذاتی«یا » حسن و قبح عقلی«اي به نام  که از دروازه
از صدر اسـالم ریشـه کالمـی داشـته     ، اندهاي فراوانی در اطراف آن به وجود آورده و قبح عقلی که بحث

حقوقی در حقوق اسالم به کار گرفتـه  براي امور » قاعده مالزمه« صورت بهاست. این مسئله کالمی بعداً 
-شریعت آن را واجب می، شد. خالصه قاعده مالزمه این است که هر فعلی را که عقل انسان نیک بداند

حکـم بـه   ، داند. (کلما حکـم بـه العقـل   شریعت هم آن را حرام می، داند و اگر عقل انسان آن را بد بداند
ان ذاتاً داراي مصالح یا مفاسدي است. شـارع در نصـوص   الشرع) دلیل این نظر چنین است که افعال انس

اسـت. پـس اگـر در مـوارد     هـا   آن نظر داشته است و اوامر و نهی شارع تابع، خود به این مصالح و مفاسد
شرع آن افعـال را حسـب مـورد    ، عقل انسان مصالح یا مفاسد افعال خود را تشخیص دهد، سکوت قانون

  داند.واجب یا حرام می
مالك ، فهمدکه انسان از همان دوران طفولیت آن را می ل مسئله حسن و قبح عقلی و ذاتیدر هر حا

فعالیت عقل انسان قرار داده شد. منظور از حسن و قبح ذاتی این است که آدمی به صرف تصـور چیـزي   
  (مانند خیانت در امانت و تعاون به هم نوع) عقل او بدي یا خوبی آن چیز را احساس کند.

 دراز مسئله حسن و قبح عقلی جزو موارد اختالف معتزله و اشاعره بوده است که در ادامه به هاي سال
  گردد.اشاره میها  آن

  
  الف) معتزله (طرفداران دلیل عقل= مکتب عقلیون)

اساس فکر حسن و قبح عقلی فرقه معتزله (از اهل سنت) هستند که از زمان اختالف معاویه بـا امـام حسـن (ع)    
گویند که رئیس معتزله شخصی به نام واصل ابن عطاء بوده است که از حلقـه  پدید آمدند. بعضی میدر خالفت 

- درس حسن بصري انشعاب و اعتزال یافت و کلمه اعتزال در آن روزگار به مانند انشعاب در عصر ما به کار مـی 
  رفته است.

، اسالمی (و اجمـاع) و قیـاس   عقل را در ردیف نص قانوناي از مسلمانان شود که دستهلذا گفته می
داننـد.  اند. به عبارت دیگر شرع را مرکب از معقول و منقول میحقوق اسالم دانسته منابع مستقلیکی از 

اما من عدا اهل الحق مـن طبقـات الخلـق کرافضـه و الکرامیـه و      «نویسد: سیوطی در کتاب الحاوي می
و منها مایتلقی  مه: فمنها ما یتلقی من الشرع المنقولو غیرهم فانهم ذهبوا الی ان االحکام منقس المعتزله

نویسد: عنـد المعتزلـه یجـب ماحسـن عقـال و      مؤلف کتاب حاشیه رد المعتار نیز می» من قضیات العقول.
انجـام  ، آنچه نیـک اسـت  «یحرم ما قبح و ان لم یرد الشرع بوجوبه او حرمته فالعقل عند هم هو المثبت! 
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خودداري از آن الزم است؛ ، است؛ اگرچه نصی در قانون نباشد و آنچه بد استدادن آن نزد معتزله واجب 
  قاعده مالزمه)» (= چند نصی در قانون نداشته باشد. هر

  اند:مکتب عقلیون) چهار مطلب ذیل را پذیرفته(طرفداران نظریه حسن و قبح ذاتی 
اند یا بد. این خوبی و بدي تـابع   یا خوبشرعی  گذار قانوننظر از امر و نهی  افعال انسان ذاتاً و صرف :اول

اي است که آن افعال در مالحظه با زندگی اجتماعی دارا هستند. (پـذیرش مقـداري از   مصلحت و مفسده
دانند.) بنابراین معتزلـه عقیـده   مسئله حسن و قبح افعال را مطلق من جمیع الجهات نمیکه  این نسبیت و

یعنی امر و نهی او لزوماً تابع مصالح ، سد موجود در اشیاء تبعیت کردهدارند که شارع لزوماً از مصالح و مفا
(امر تابع مصلحت است و نهی تابع مفسده است.) اما در مقابل اشاعره معتقدند که لزومی ، و مفاسد است

  شود.بلکه تفضالً از مصالح و مفاسد پیروي می، ندارد
جهـت   بـی ، شـود قاعده قانون وضع نمـی  بی است و اوامر و نواهی شارع تابع همان مصالح و مفاسد :دوم

  جهت نهی از کاري نشده است. شود و بیامري صادر نمی
قـدر هسـت کـه در     لکن ایـن ، توانایی درك حسن و قبح را ندارد، عقل انسان در همه افعال انسان :سوم
  ظر نیست.از عهده ادراك حسن و قبح ذاتی برآید. پس نتیجه کلی مدن، اي از افعال انسان پاره

ها نهی شـده   یعنی به نیکویی امر شده و از بدي، چون در تشریع از حسن و قبح پیروي شده است :چهارم
پس در مورد سکوت قانون اگر عقل انسان پی به نیکی یک عمل معین ببرد حتماً آن فعل از نظـر  ، است

» حکم بـه الشـرع  ، ما حکم به العقلکل«اند:  اند و گفته شارع واجب خواهد بود. این را قاعده مالزمه نامیده
داند. ایـن اسـت نتیجـه    شریعت آن را واجب یا حرام می، یعنی هر فعلی را که عقل نیک بداند یا بد بداند

  گویند: عقل مستقالً از منابع حقوق اسالمی است.میکه  این دلیل عقل و این است معنی دلیل
ت حسن و قبح ذاتی افعال که در عصر ما یـک امـر   اند که براي اثباطرفداران حسن و قبح عقلی کوشیده

  مانند مدارك ذیل:، از نصوص قرآن و حدیث دالیلی بیابند، بدیهی است
  »یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر«الف) آیه 

  ب) یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث.
ها کند و نهـی از   امر به نیکی این است که گذار قانونکند که کار مدلول این آیه به خوبی داللت می

  ها. بدي
برخی از فقهاي امامیه مانند صاحب قوامع الفضول صریحاً از حکم انشایی عقل صحبت کرده و عقل 

دانند. بالجمله امامیه (به غیر از اخبـاریون) اهمیـت   را در ردیف نص قانون شرع از منابع حقوق اسالم می
ن یعقوب کلینی کتاب حدیث کافی را از مبحث عقل آغاز کـرده  فراوان به عقل داده تا جایی که محمد اب

  است.
  

  نقد نظر معتزله
تشـخیص انسـان را نبایـد بـه     ، از نظر حقوق اسـالم ، در خصوص قاعده مالزمه نظر بر این است که اوالً

از نظر حقوق الئیک هم این استدالل درسـت نیسـت؛ زیـرا مصـلحت     ، تشخیص اسالم قیاس کرد. ثانیاً
یده عقل ما اسـت) مزیـت داشـته باشـد.     یاي بسا که بر مصلحت وجوب یا حرمت فعل (که زا رادهآزادي ا

ها است. به صرف مصلحت یک فعل یا مفسده فعل دیگر نباید  آزادي اراده منبع فیاض خیر و نیکی انسان
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کـرد. لـذا   دایره الزامات قانونی را توسعه داد و دست و پاي مردم را در امر و نهی محصول عقـل گرفتـار   
اند و تعدادي اوامر و نواهی بـر اوامـر و نـواهی    بندي ساختهاز عقل خود عقال و پاي، پیروان مکتب عقل

  1اند. اند و مشکلی به وجود آورده منصوص در قانون افزوده
  

  ب) اشاعره (مکتب تعبد)
از مصـالح یـا   (اعـم  ها  آن شود که عقل انسان از درك حکمتتعبدیات به آن قسمت از شریعت گفته می

، پیدا نکنند. به گفته مورخان ابوالحسن اشعري که در آغاز کـار ها  آن مفاسد) عاجز باشند یا راه به حکمت
به نوبه خود انشعاب کرد و مذهب اشعري را به وجود آورد و نظریـه  ، معتزلی و شاگرد ابی علی جبائی بود

، دانند. در هر حال اشـاعره کـه اکثریـت   نمی حسن و قبح عقلی را رد کرد. اشاعره عقل را از منابع حقوق
به نیکـی و بـدي   ، . اشاعره معتقدند ما از روي امر و نهی شارعتابع مکتب تعبد هستند، اهل سنت هستند

ما توانایی عقلـی بـراي اعـالن    ، حتی اگر شارع اصل آزادي اراده را بیان نکند، بریماشیاء و افعال پی می
یم. تعبد جز این نیست که کسی بگوید چون شارع چنین گفته است باید چنین اصلی در قلمرو حقوق ندار

ها را شارع بیان کرده و مجالی  ها و بدي معتقدند همه خوبیها  آن قبول کرد و عقل استقالالً نظري ندارد.
براي فعالیت عقل انسان باقی نمانده است. به عبارت دیگر ذاتاً هیچ فعلی نه بد است و نه خوب. خداونـد  

فرض اخالقی نداریم و همه قوانین و مقررات بـه قـدرت و    لیت است و بشریت علیت نیست. هیچ پیشع
اما ، دانددانیم که چه کاري باید انجام دهیم. (پروردگار میخواست پروردگار متکی است و ما مستقالً نمی

ولـی  ، و بدي نیست سازد و هیچ شرچیزي خوب نیست ولی پروردگار آن را خوب می دانید!) هیچشما نمی
ولی آنچه خداونـد خـوب   ، چیزي در جهان از بنیاد خوب یا بد نیست سازد و در واقع هیچاو آن را نیک می

، نامـد مشابه آنچه خداوند بدي و شـر مـی  طور  بهبا فضیلت است و ، خوب است و کننده کار، ساخته است
  2باشد.کننده کار گناهکار می

ــان  ــق نباشــد در جه ــد مطل ــس ب   پ
  

  د به نسبت باشد ایـن را هـم بـدان   ب  
  

از این حیـث کـه   ، ها از نظر اشاعره به این معنی است که چون شارع از عملی نهی کند نسبی بودن بدي
نه بد بود و نه خوب. اشاعره چون افعال را نه بـد  ، بد است و اگر آن عمل نهی نشده بود، نهی شده است

گونه امر و هرگونه نهـی توانـد کـرد و مقیاسـی در اوامـر و      عقیده دارند که شارع هر، دانند و نه خوبمی
 صـورت  بـه حتی به نظر آنان تابع مقیاسـاتی کـه خـود    ، نواهی او وجود ندارد. او تابع هیچ مقیاسی نیست

هر چه آن خسرو کند شیرین «گوید: قوانین وضع کرده است هم نیست به همین جهت شاعر اشعري می
  گوید:و صاحب کتاب گلشن راز می »بود

  جنـــاب کبریـــایی الابـــالی اســـت
  

  منــزه از قیاســات خیــالی اســت!     
  

هؤالء فـی الجنـه و الابـالی    « شده که نمایشگر فکر افراطیون تعبد است: حدیثی در شرح این بیت ضبط 
اي برم و عدهاي از گناهکاران را به بهشت می یعنی عده »بمعصیتهم و هؤالء فی النار و الابالی بطاعتهم.

اطاعت را به دوزخ. نه به عصیان آنان اندیشم و نه به طاعت اینان! و چـون همـه چیـز متعلـق و      از اهل
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  خوب یا کامل نیست؛، خود، چیز مندي وجود ندارد. هیچ دستور مشخص و ضابطه، وابسته به پروردگار است
در حـدیثی   توانیم اسنادي را تشـخیص دهـیم تـا گفتـه پیـامبر را     یعنی به جاي ترویج فلسفه اخالقی می

راه معینی که  این شود؛ مشروط برتصدیق کند که در وضعیت معینی براي هدایت اخالقی به کار برده می
  از خود قرآن کریم مشخص نباشد.

از اهل سنت و اخباریون اهل سنت و اخباریون امامیه هم شدیداً مخالف هستند که عقـل از  ، ظاهریه
  منابع حقوق شمرده شود.

  
 نقد نظر اشاعره

 هاي زیاد به دست آورده هایی که بشر با تحمل فداکاري عصر ما به علت رشد علوم و عقول و آزادي، اوالً
داند که خود را نیازمند به شنیدن دلیل قدر مطلب را بدیهی می کند و آنمطلقاً این سخنان را رد می، است

 1داند.رد نظرات مکتب تعبد نمی
، (به غیر از اخباریون) اهل قیـاس هسـتند  که  آن ست به قیاس نزنند و حالباید پیروان مکتب تعبد د، ثانیاً

کنیم و پـا  گرچه ظاهراً ممکن است بگویند در موقع قیاس علت وضع قانون را از خود قانون استخراج می
کننده بیش از هـر کـس دیگـر بـر     سازي است قیاساما به نظر این یک صورت، نهیماز قانون فراتر نمی

درك نیسـت کـه بـالمره جهـت      در هر حال این سخن مونتاگو براون قابـل  2خود سوار است.مرکب عقل 
فقط در مـورد  ، اگر این نظر درست باشد» شود.قیاس در اسالم منع می«تخریب دین اسالم نوشته است: 

  زنند.نیز در عمل دست به چنین استداللی میها  آن اشاعره صحیح است که
منکر حسن و قـبح  ، چند به زبان اشاعره هر« نویسد:مؤلف کتاب الفوائد الجدید میآقا باقر بهبهانی ، ثالثاً

با این حال کتـاب  ، کنند. مگر نه این است که غزالی اشعري استاما عمالً آن را انکار نمی، عقلی هستند
به حسن زدن اساس علم اخالق تکیهکه  این العلوم و کیمیاي سعادت را در اخالق نوشته است و حالاحیاء

اما در آثار خود حسن ، الدین اعرابی) که از اشاعره هستند و قبح عقلی است و صاحب کتاب فتوحات (محی
-برد و از صداي بد ناراحـت مـی  لذت می، گوید گوش ما از صداي خوباند. او میو قبح عقلی را پذیرفته

  »ها عالمت حسن و قبح ذاتی است. ها و امثال این شود؛ این
الدین سیوطی شافعی پرسیدند کـه در   تفاقات در این مورد این است که از جاللاز عجایب ا

عصر او (قرن نهم هجري) عادت مردم این است که روز تولد رسول اکـرم (ص) جشـنی بـه پـا     
گسـترند و  کنند و آنگـاه سـفره مـی   وگو می خوانند و از حدیث گفت کنند که در آن قرآن می می
کـه خـود پیـرو     ، مستند این اعمال در شرع چیست؟ سیوطی با اینشوندخورند و پراکنده می می

یعنی این یک بدعت نیکو اسـت!  » هو من البدع الحسنه«نویسد: مکتب تعبد است در جواب می
شود عملی هم بدعت باشد و گیرد که نمیکننده کتاب سیوطی او را سخت به باد انتقاد میتحشیه

رع آن را نگفته است. در این صورت چون حسن و قبح هم نیک؛ زیرا معنی بدعت آن است که ش
گویی که بدعت اعمال را فقط باید از شرع گرفت، چگونه در عملی که شرع چیزي نگفته است می

  حسنه است؟! ایراد وارد است.
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منکر حسن و قبح عقلـی هسـتند و   ، ها به زبان الجدید درست است: ایندر هر حال نظر مؤلف الفوائد
 گیر کند.نشسته است تا چنین عقلی را غافلها  آن ن در کمین عقلذوق سلیم آنا

الدین آمدي براي اثبات نظر اشاعره و انکار حسن و قـبح عقلـی    آنچه بعضی اشاعره مانند سیف، رابعاً
بحث نیست. او از راه توسل به مفاهیم فلسفی و احیاناً سفسطه و  اند ارزش علمی ندارد و قابل تالش کرده
  1ه است بدیهی را لگدمال کند یا خود را بفریبد.جدل خواست

لذا به تفصیل فوق به اثبات رسید که نویسنده مقاله اسالم و حقوق طبیعی (مونتاگو براون) که عقیده 
هر عملی مستقیماً تنها توسط پروردگـار و بـدون کمـک مخلـوق     که  این ی ویگرااشاعره {مبنی بر اتفاق

وجود ندارد و از این جهت چیزي براي قیاس نیست و هیچ عملی شبیه شود و هیچ دلیل ثانوي حادث می
نیست؛ بلکه همه چیز منسـوب بـه پروردگـار اسـت.} را معیـار و      ، چیزي که خداوند انجام داده است آن

توجهی به نقدهاي ، مالکی براي اندیشه اسالمی معاصر قرار داده و به تخریب چهره اسالم پرداخته است
نداشته است! بـا ایـن اوصـاف و تبیـین     ها  آن مله فقهاي امامیه و مختومه شدن افکارعلماي معاصر از ج

افکاري ، از افکاري که داراي مخالفان جدي از مکتب عقلیون است و ثانیاً، توان اوالًآیا می، صورت گرفته
  معیاري براي داوري اندیشه اسالمی معاصر در نظر گرفت؟!، منسوخ

شـدن  اما سؤال این است کـه آیـا بـا بسـته    ، و قبح عقلی مختومه است رسد پرونده حسنبه نظر می
شود؟ آیا دلیل عقلی منحصر در حسن پرونده دلیل عقلی هم به کلی بسته می، پرونده حسن و قبح عقلی

از که  این اند یا کردهو قبح عقلی شده است؟ یعنی فقط از دریچه حسن و قبح عقلی به دلیل عقلی نگاه می
  اند؟ دیگر هم سراغ دلیل عقل رفتههاي  دریچه

کـه موجـب    دلیل عقلی عبارت است از حکـم عقـل و محصـول آن   « اند:در تعریف دلیل عقل گفته
  اند:دلیل عقلی را به دو قسم تقسیم کرده »اکتشاف قاعده یا تصمیم حقوقی شود.

میه در دو قـرن اخیـر   استلزامات عقلیه: استلزامات عقلیه یک اصطالح حقوقی است که در حقوق اما :اول
مسلم درآمده است. تعریف آن چنین است: هرگاه عقـل انسـان از    صورت بهاصطالح جاافتاده و  صورت به

، نامنـد آن نظر را اسـتلزام عقلـی مـی   ، الهام بگیرد و نظري در یک مسئله حقوقی بدهد، نص قانون شرع
نی است. استلزامات عقلی را اصطالحاً کننده همیشه متکی به یک نص قانومانند نتیجه قیاس؛ زیرا قیاس

  نامند.هم می» عقلیات غیرمستقله«
توان فهمید که مقصود از مستقالت آن است که عقل مستقالت عقلیه: از نام این قسم به خوبی می :دوم

-یک امر الزم صورت بهانسان یک حکم حقوقی را رأساً بدون کمک نص قانون شرع کشف کند و آن را 
عقل را از منـابع حقـوق   ، دیف قوانین موضوعه قرار دهد. از همین جا است که مکتب عقلیوناالجراء در ر
دهند. موضـوع بحـث هـم    دهند که به نص قانون شرع میدانند و همان اصالت را به عقل میاسالم می

، به عبارت دیگر مقصود از مستقالت عقلیه اموري اسـت کـه عقـل انسـان     همین مستقالت عقلیه است؛
کند و چنـدان بـدیهی اسـت کـه جـاي هـیچ       مستقل و قطع نظر از احکام شرعی بر آن حکم میور ط به

  مانند لزوم پرداخت دین و رد ودیعه.، ماندتردیدي در درستی آن باقی نمی
شود و بر آن ثواب و عقابی برخی فقها معتقدند حکم عقل تنها ستودن یا نکوهش افعال را سبب می

، توان گفت که حکم عقلی داللت بر حکم شرعی داردپس نمی، شرعی را نداردمترتب نیست و آثار حکم 
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ولی در مقابل فقهایی هستند که عقیده دارند خداوند منبع فیض و خیر مطلق است و چگونه ممکن است 
فرمان ندهد. به همین دلیل ، داندمجاز شمرد یا به کاري که عقل نیکو می، داندامري را که عقل قبیح می

مسـتقالت عقلـی در زمـره    کـه   این محقق قمی در اثبات» حکم به الشرع، کلما حکم به العقل«اند: گفته
دهد و پروردگار به زبان عقل به ما فرمان می، گونه امور در این«گوید: احکام شرع و از منابع فقه است می

اي از آن احکـام   مبـین پـاره  عقل نیـز  ، داردهمچنان که پیامبرِ ظاهر او احکام و منهیات الهی را بیان می
یابد کـه  این را نیز در می، کندکسی که عقلش به وجود مبدأ و صانع حکیم و قادر و عالم حکم می، است

کند و او عقاب می ي ناتوان دیگر یا خودداري از امانت مورد نیازبنده زورمند خود را به سبب ظلم بر بنده
پس در » دهد.پاداش نیک می، کنده ناتوان و نیازمند او مهربانی میاي که با بند به بنده زورمند و بلند پایه

قواعد فطري نیـز از منـابع   ، حکم خدا و ناشی از اوامر و نواهی اوست، حکومت اسالمی که حقوق رسمی
اسالم عقل «مدعی هستند که ، کنندرود. به این ترتیب صرفاً اشخاصی که تجاهل میحقوق به شمار می

  »!دهدنمی بشریت را توسعه
  شود:اي از مستقالت عقلیه پرداخته می در ذیل به بررسی نمونه

  
 یحاجت عموم

حاجت عموم، حاجت اکثر مردمان مملکت یا بخشی از مملکت، مانند استان، شهرستان، بخش، روسـتا و  
 هاي ورزشی بـراي جوانـان در   هاي مردمان است. پس تأسیسِ دانشگاه و زمین نیز حاجت اصناف و رسته

هاي عمومی و ساختن سدها بر رودها و تولید برق، این عصر جزء حاجات عمومی است؛ تأسیسِ کتابخانه
المللی، سوادآموزي و بهداشت عمومی از جمله حاجـات  توسعه معابر، برقراري خطوط ارتباط داخلی و بین

رِّع استحاجت عاند: فقه گفته عمومی است. واجبات نظامی از مظاهر حاجات عمومی است. در  مومی، مشَ
  اند.قانون مدنی) را بر این اساس تجویز کرده 697و ضمان عهده (مدلول ماده 
ـ پـس نبا ، خود مستلزم حرج است، روا نداشتن موارد حاجات ، د گفـت: اگـر روا نداشـتن آن حاجـات    ی

رِّع است، مستلزم عسر و حرج باشد ه عالمه ن رو تذکریبلکه صرف حاجت عمومی مشرع است. به هم، مشَ
چون طرف حاجت عموم است روا است ، ک منافع معدوم استیعقد اجاره که ظاهراً تمل« گفته است: یحل

  »وگرنه مستلزم حرج است.
د مصالح جامعـه را  یه قانون بایاست. مجالس ته یمهم حقوق اسالم یاز مبان یبالجمله حاجت عموم
  1ن ارائه کنند.یقوان صورت بهرا ا ه آن ابند ویابند و دریرا ب یاحراز کنند و حاجات عموم

  ل است:یاز قرار ذ یمورد حاجت به سببِ حاجت مشروع است. عناصر حاجت عموم
  باشد. یه زندگیال ن که محتاجیا ترك معیفعل  .1
خود با  يدر داور یش احساس کنند و افکار عمومیخو قضایی یآن حاجت را نوع مردم در روند زندگ .2

 آن نظر مساعد داشته باشد.
 یز حاجت عمومیات نباشد. پس به دستاویبرخالف مصالح و از منه یا ترك مربوط به زندگیآن فعل  .3

 2توان منازل فحشاء دایر کرد.ینم

                                                           
  .240ص ، 1382، چ اول، گنج دانش، فن استدالل (منطق حقوق اسالم)، محمدجعفر، جعفري لنگرودي  .1
 .1226شماره ، 1387، چ اول، گنج دانش، وسیط در ترمینولوژي حقوق، محمدجعفر، جعفري لنگرودي  .2
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ـ و تجد یاجتماع یاز موجبات ارتقاء در زندگ یحاجت عمومی، ستم حقوق اسالمیدر س دنظر اسـت.  ی
ح المحظـورات)  یکنـد. (الضـرورات تبـ   یرا مباح مـ  يگاه محظور ید حاجت عمومیگوید در قواعد میشه

اي از از مظاهر اضطرار است. نیازمندي همگانی ممکن است به حد اضطرار نرسد و جلـوه  یحاجت عموم
عنـوان  ، نیکو اسـت و طبـق مـالك تشـریع    ، ذلک چون به صالح مردم است مع، اضطرار محسوب نشود

انـد و   را برخی نمونه قاعده اضطرار دانسـته  مانند مضاربه و بیع شرط. حاجت عمومی، کندقانونی پیدا می
گوینـد  زنند و مـی دانند و مضاربه را مثال میاي آن را مستقل می دانند و عدهبرخی آن را شبه اضطرار می

شود. در این مورد هاي معامالتی می شود و با عقود دیگر رفع نیازمندياضطرار نسبت به آن احساس نمی
ین قاعده حاجت عمومی از آثار عقل مستقل و از مستقالت عقلیه اسـت و از  بنابرا، نصی در اسالم نیست

خیزد و به عکس قاعده مالزمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) دست نظریه حسن و قبح عقلی برمی
در مقررات مختلف بارها به ضرورت در تملـک   1بلکه باعث گشایش امور است.، و پاگیر انسان هم نیست

د یـ تأک اجرایی يها دستگاه يهاست) از سوك اشخاص (که اماکن مسکونی نیز جزئی از آنو امال یاراض
 استناد شده است: یاست که در آن به حاجت عموم ییهال مثالیشده است. موارد ذ

  ی، ع داللیصحت ب -
 ، کنندیکه اجتناب از محرمات نم یهای معامله با دولت -
 ، ضمان پزشک در معالجاتشرط عدم -
 ي، غات تجاریو تبل یابیبازار يبراجار یاست -
 ، )22(مانند ماده  ین و مقررات ثبتیقبول قوان -
 است و يکه مأخوذ از حقوق تجار ين و مقررات تجاریقبول قوان -
 2.یع سرقفلیب -
است که ستون فقرات  ین حاجت عمومیهم یي اسالمدهد که موتور محرکه فقهین فهرست نشان میا

وسته یپ یاجتماع یعدالت و نظام زندگ یاز مواد فکر در سازندگ يا وان مادهدهد و به عنیل میآن را تشک
ن دسـت و آن  یموارد در استناد به آن ا يا در پاره يا ست که چرا عدهیاما معلوم ن، طرف استناد بوده است

ـ یـ مالک، انـد  د محتاطانه وارد شـده ین جدیي امورِ طرف حاجت که در قوانکنند. از جملهیدست م  یت ادب
 3است.

و امـالك اشـخاص    یتملک اراضـ  يبرا یاجات عمومین و مقررات متعدد به ضرورت و احتیدر قوان
  شده است: تصریح 

  4ي، سازو خانه يشهرساز يها برنامه ياجرا يها برا نیتملک زم -
 5، سات مربوطهیر تأسیم آن و سایو حر یلیاحداث خطوط ر -
 6 ی،عموم يها ل باغیاز قب ياجات شهرین احتیتأم -

                                                           
 .131و  130صص  ،هاي حقوقی اسالم مکتب  .1
  .91و  90صص ، ي عمومی علم حقوقروش جدید در مقدمه، محمدجعفر، جعفري لنگرودي  .2
  .163الی  161صص ، مسائل منطق حقوق، محمدجعفر، جعفري لنگرودي  .3
  .17/3/1339هاي شهرسازي مصوب  ها براي اجراي برنامه قانون مربوط به تملک زمین 1ماده   .4
 .30/9/1343مصوب آهن صنعتی و تجاري  مربوط به احداث خطوط راهنامه  آیین 4ماده   .5
  .27/11/1345قانون شهرداري مصوب  96ماده   .6
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 1، برق يرویع نیانتقال و توز ، دیسات تولیمستحدثات و تأس -
 يات حفاریعمل اندن آثار مزبور و انجامیو بهتر نماها  آن ر و مرمتیو تعم یو باستان یخیحفظ آثار تار -

 2ی، باستان  يها یبررس و
هـا   گنـ کیهـا و پار  كجـاد پـار  یي معـابر و ا اصـالح و توسـعه  ، و احداث يشهر يها يازمندین نیتأم -

سـات  یر تأسینِ سایموجود و تأم یعموم يهاها و باغكپار يها و حفظ و نگهدار دانیها) و م (توقفگاه
ات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها يو نوساز یموردنیاز عموم  3، محلّ

 4، هاي صنعتی و معدنی تأمین نیازمندي -
 5ی، اتم يانرژ يازهاین -
 6ی، تیو امن یسات نظامیي تأسجاد و توسعهیا -
 7، ي جامع و هماهنگک برنامهیکشور در  یو آب یاداره منابع خاک -
 8، یرسان آبو خطوط  ياریجاد و توسعه شبکه آبیا -
 9ی، ا عمرانی یعموم يها جاد طرحیا -
 10»تأمین رفاه عمومی و اجتماعی« طورکلی ؛ بهییربنایز یسات عمومین مسکن و تأسیتأم -
 11، هاي فرسوده و ناکارآمد شهري بهسازي و نوسازي بافت، حمایت از احیاء يها طرح -
 و 12یو خدمات یعموم ين فضاهایتأم -
 13.ین شوارع و معابر عمومیتأم -

ـرِّع اسـت   یکه به نظر در آن حاجـت عمـوم   ییهانهیاز موارد و زم یکین یبنابرا بحـث تملّـک   ، مشَ
ن مـرتبط  یي قـوان رفتن مجموعـه یو پذ یو عمران یعموم يهااشخاص در طرح یك و اراضامال ياجبار

ـ گرد یطین امر مشروط به شـرا یت ایاصل مالک ییل حرمت و پابرجایاست که البته به دل ده کـه نقـض   ی
ي ت عـده یرفاه و امنی، ن حاجت عمومیت از جامعه و تأمین رفاه و حمایتأم يبرا یعن، یدیاید نیغرض پد

ز خـود  یـ مربوط به آن را ن يهانهیو هز ین حاجت عمومیا یبلکه بار اجتماع، میرا نباید برهم بزن یاصخ
                                                           

 .19/4/1346مصوب قانون سازمان برق ایران    16ماده   .1
  .1347سال خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات براي حفظ آثار تاریخی و باستانی  قانون  1ماده   .2
  .1347/ 9/ 7عمران شهري مصوب  نوسازي و قانون  .3
  .1348خرداد  20هاي صنعتی و معدنی مصوب  تأمین نیازمندي ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزي براي  .4
  .16/4/1353مصوب قانون سازمان انرژي اتمی ایران   16ماده   .5
امالك و الحاق چند مـاده بـه قـانون مزبـور     قانون اصالح بعضی از مواد قانون دعاوي اشخاص علیه دولت راجع به  8ماده    .6

  .1/5/1353مصوب 
  .13/3/1354هاي کشاورزي مورخ  قانون گسترش کشاورزي در قطب 7ماده   .7
 .16/12/1361مصوب قانون توزیع عادالنه آب  43ماده   .8
نی و نظامی دولـت مصـوب   عمرا، ي عمومیها برنامهالیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي  2ماده   .9

هـا مصـوب   هـاي دولتـی و شـهرداري    قانون تعیین وضـعیت امـالك واقـع در طـرح    1380با اصالحات سال  17/11/1358
29/8/1367.  

  .22/6/1366قانون زمین شهري   .10
  .10/11/1389 اي فرسوده و ناکارآمد شهريهبهسازي و نوسازي بافت، قانون حمایت از احیاء  .11
  .28/1/1390 قانون شهرداري مصوب مجلس شوراي اسالمی 101قانون اصالح ماده   .12
 همان.  .13
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ل کند؛یجامعه با به عبارت دیگر اقتضاي حاجت عمومی تملک و تحدید حقـوق مالکانـه بـه نحـو      د تحم
کانه به نحو نه فراتر از آن و اقتضاي ضرورت تبیین شده تملک و تحدید و سلب حقوق مال، معوض است
و مبنایی براي سلب یا ورود خسـارت بـه نحـو مجـانی و      تواند بهانهلذا این مورد نیز نمی، مجانی نیست
قـانون   101مـاده   باشد. تبصره ـ  1390قانون شهرداري اصالحی سال  101موضوع ماده  ـبدون جبران  

و نه مبانی فلسفه حقوق کـه   نه مکتب عقلیون، شهرداري فقط و فقط با دیدگاه مکتب تعبد سازگار است
  بار. نه صرف فعل زیان، در آن هدف مسئولیت بر روي جبران خسارت است

حقوق فطـري یـا حقـوق طبیعـی     ، نماید حقوق اسالمهاي دیگري نیز وجود دارد که اثبات مینمونه
سه ، ین شدهشناسد. عالوه بر مورد تبی(مقصود حقوقی است که خارج از قلمرو ادیان و شرایع است) را می

  1اند: دهد که آنان با فکر حقوق فطري آشنا بودهمسئله ذیل نشان می
گونه مطرح کرده است که آیا  االصول این مسئله را این ینی در فوائدییا اصل آزادي اراده: نا اصل اباحه .1

جـود در  وري از اشـیاي مو آزادي اراده افراد انسان در کارها و بهره، قبل از نشر قوانین شرع در جهان
، قبـل از ورود شـرایع و ادیـان   هـا   آن دهد کهشده بود؟ این صورت مسئله نشان می طبیعت شناخته 

شناختند که جز حقوق فطري چیزي نبود. البته که در این مـورد نیـز در   حقوقی براي افراد انسان می
لـذا  ، هایی کرده استياسالم یادآور گذار قانونو در تأیید این نوع اباحه شارع و » اباحه اصلیه«کنار 

و ماسـکت   ما احل اهللا فهو حالل و ما حرم فهو حـرام «نصوصی از شریعت در این رابطه وجود دارد: 
یعنی آنچه را خـداي حـالل و حـرام    » عنه فهو عفو فاقبلو من اهللا عافیه فإن اهللا لم یکن ینسی شیئاً

شـما را از تکلیـف و تعهـد    ، ده استاما آنچه را که به سکوت برگزار کر، کرد که حالل یا حرام است
لـذا  ، خدا فرامـوش نکـرده اسـت   ، آن را به همین صورت پذیرا شوید، نسبت به آن معاف کرده است

  صرف سکوت مقنن کافی براي آزادي اراده است.
توانـد در ایـن   الوقف است که پیروان آن عقیده دارند عقل انسان نمی در مقابل این نظر مکتب اصاله

حتی اگر اباحـه باشـد.   ، ) نظر خود را بگویدگذار قانونبگیرد و باید متوقف بماند تا شارع ( باره تصمیم 
پیروان این مکتب کسانی هستند که از دخالت دادن عقـل در شـرع هـراس دارنـد. شـیخ طوسـی و       

شدت طرفدار این نظـر هسـتند. در هـر     اخباریون شیعه و اخباریون اهل سنت (ظاهریه) و اشاعره به 
 اعتبار خود را از دست داده است.، اي از تاریخ اعتباري داشته ین نظر اگر در برههحال ا

ایـن  «گویند: طور می معموالً این، اثبات جایز بودن عملی را بکنندکه  این در تألیفات فقه امامیه براي
ادریس  که ابن چنان» شود.عمل معین جایز و مباح است؛ زیرا مانعی نسبت به آن در قانون دیده نمی

عقـد ضـمان درسـت اسـت و     ، اگر در عقد ضمان ذکـر اجـل نکننـد   «گوید: ر خود مییدر کتاب سرا
مدعی خالف این ، زیرا مانعی وجود ندارد، طور است اگر بدون ذکر اجل تصریح به تعجیل کنند همین

در فقـه  ، اتگونـه عبـار   خود دلیل اباحه است و از این خودبه، نبودن منع قانونی» نظر باید دلیل بدهد.
  شود.زیاد دیده می

اي مانند حق والیت پدر و جد بر فرزند و نوه صغیر خود (والیت قهري): این والیت حقوق ذاتی .2
ذاتی یا والیت قهري که از اصطالحات مسلم حقوق اسالمی است چیـزي جـز حقـوق فطـري     

 تواند باشد.نمی
                                                           

 .314ص ، هاي حقوقی اسالممکتب  .1
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استصحاب را از جمله حقـوق فطـري    هایی از حقوق فطري کرده و فقها تصریح به نمونه: استصحاب .3
فعمل العقالء علی الحاله السابقه لیس الجل الرجـاء  «دارد: االصول بیان میاند. نائینی در فوائد شمرده

یعنی حالت سابقه رفتار کردن (که معنی » و الحصول االطمینان بل لکون فطرتهم جرت علی ذلک.
در گرو حالت سابقه باشد یا اطمینان به وجود  اصل استصحاب است) نه از آن رو است که قلب انسان

بلکه این یک موضوع فطري و ارتکازي است. پس استصحاب یـک فـرض   ، وضع سابق داشته باشد
است که در فطرت انسان نهفته است. عمل به استصـحاب در فطـرت انسـان وجـود      Fictionقانون 

 اصل برائت نیز چنین است. 1دارد.
خصوصـاً کسـانی کـه اطالعـاتی     ، ت نسبت به حقوق اسالم تردید نمـود باید در اصالت برخی مطالعا

اطالعی دیگران بهره  اند و مدعی آگاهی در علوم اسالمی هستند و از بی ارزش به دست آوردهناقص و بی
 شوند:خیام واقع می، برند و نمونه گفته فیلسوف ایرانیمی

  نابرده به صبح در طلـب شـامی چنـد   
  ی چنـد در کسوت خـاص آمـده عـام   

  

  ننهاده برون ز خویشـتن گـامی چنـد     
  بــدنام کننــده نکــو نــامی چنــد    

  

  
  نتیجه

هاي حسن و قـبح عقلـی و مسـتقالت عقلـی      مکتب عقلیون قاعده حاجت عمومی و اضطرار را از تراوش
تـوان از  ي دیگري که مـی نمایند. قاعدهدانند و عقل را به عنوان یک منبع مستقل حقوقی معرفی میمی

معتقدند کـه  ، است. میرفتاح در العناوین و ابوالقاسم خویی در رساله منجزات مریض »الضرر«رد آن نام ب
این یک قاعده عقلـی  ، مدلول حدیث الضرر یک تعبد شرعی نیست که عقل پی به حکمت وضع آن نبرد

در یعنی شارع همان حکـم عقلـی را   ، نه تأسیسی، است. نصوص مذکور در این موارد جنبه اعالمی دارند
 در حالی، بردحکم عقل ما را به سرمنزل قواعد مذکور می، نص خود گنجانده است و اگر این نصوص نبود

-به قاعده اضطرار و قواعد دیگر نمـی  گوید اگر آن نصوص نبود راهکه مکتب ضد عقل (مکتب تعبد) می 
را از آثار ها  آن مانند بردیم. در هر حال مکتب عقلیون قاعده اضطرار و حاجت عمومی و الضرر و قواعدي

عقـل را مقیـاس   ، خواهند این قواعد را به کار برنددانند و در هر مورد که میمی» مستقالت عقلیه«عقل 
عقل بـه عنـوان یـک منبـع     ، دهند. در هر حال چون در این موارد نصوص فراوان وجود داردکار قرار می

وجود مسـتقل آن   کند؛ اما این به معناي عدم خودنماییتواند مستقل حقوقی در ردیف کتاب و سنت نمی
اما بـه نظـر در یـک قـرن اخیـر بـه ایـن دلیـل         ، نیست. در فقه امامیه دلیل عقل طرفداران بسیاري دارد

انـد و از عقـل اسـتنتاج     رقیب در استنتاج احکـام شـده   اعتبارش کاسته شده که نصوص شریعت مأخذ بی
، اضطرار و الضـرر ، در موارد ذکر شده مانند حاجت عمومی شود. در هر حالشود یا کمتر میمستقل نمی

و نزاع  نشان دهدیک منبع مستقل و بالمنازع  صورت بهتواند خود را عقل نمی، به علت وجود نص قانون
لذا این منبع حقوقی (دلیل عقل) حتی به قدر عرف و ، مکتب عقلیون و مخالفان آنان همچنین باقی است

، با استفاده از منابع معتبر فقهـاي شـیعی  ، ت. زدودن ابهام از دلیل عقل مستقلعادت هم موفق نبوده اس
  تواند به رابطه افزایش علم و اسالم کمک شایانی نماید.می
  

                                                           
 .300ص ، 1ج ، دانشنامه حقوقی، محمدجعفر، جعفري لنگرودي  .1
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  nعباس میرشکاريدکتر 
  
  

تهران چنـین آمـده    یحقوق یدادگاه عموم 116صادره از شعبه  23/5/91به تاریخ  509در دادنامه شماره 
  است:
 نامه مبایعهدر خصوص دعوي آقاي س.غ. به طرفیت خانم م.خ. دایر به صدور حکم به ابطال «

 و هفتـاد و  صـد  کو الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به مبلغ ی 10/10/90مورخ  01011شماره 
و  میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده پنج

ایراد خوانده نسبت به صحت و اصالت امضاي وي ذیل قرارداد مارالذکر و با توجه با عنایت به عدم
باشد که ادعاي صوري بودن معامله موضوع قرارداد مذکور از سوي خوانده مستند به دلیل نمی به این

رتهن دادگـاه  بودن خودرو به جهت منافات بـا حـق مـ    انتقال رقابلیغو با توجه به در رهن بودن و 
قانون مدنی  793قانون اجراي احکام مدنی و  56دعوي خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صـدور   522و  519و  515قانون مذکور و مواد  362ماده  2و بند 
ت خوانده حکم به محکومی 10/10/1390مورخ  01011حکم به ابطال مبیع موضوع قرارداد شماره 

میلیون ریال بابت ثمن مأخوذه از خواهان و پرداخت سی و  پنج و هفتادو  صد کبه پرداخت مبلغ ی
بـا  ... .» شـود  یمـ پنج میلیون ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در حـق خواهـان صـادر و اعـالم     

ــدنظرخواهی  ــهدادتجدی ــعبه باخت ــران در   51، ش ــتان ته ــدنظر اس ــاه تجدی ــماره  دادگ ــه ش دادنام
  گیرد:چنین تصمیم می9109970269400511

 23/5/91ـ   509س.غ. نسـبت بـه دادنامـه شـماره      يت آقـا یـ خانم م.خ. به طرف یدنظرخواهیتجد«
و پرداخـت   نامـه  مبایعهم بر ابطال که به موجب آن حکتهران  یحقوق یدادگاه عموم 116صادره از شعبه 

در رهـن بـودن    چراکـه رسـد؛  یح به نظر میصحده موجه و یال صادر گردیون ریلیم هفتادوپنجو  صد کی
ـ ع اقـدام بـه خر  یـ دار با علم و اطالع از مرهونه بودن مبیخر، با انتقال نداشته یع منافاتیمب ، نمـوده  يداری
ز یـ و ن یقانون مدن 778است حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا دادگاه مستنداً به ماده  یهیبد

صادر و اعـالم   يخواهان بدو يم به رد دعوکضمن نقض دادنامه ح یمدن یدادرس آیین قانون 358ماده 
 »است. یصادره قطعرأي  د.ینمایم

                                                           
n دمات ادارياستادیار دانشگاه علوم قضایی و خ ،وکیل دادگستري. 
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شـود؛   ي جواز یا ممنوعیت انتقال مال موضوع رهـن دیـده نمـی    حکم روشنی درباره، در قانون مدنی
بـه   620ه شـماره  یووحدت ررأي  البته بر اساس 1ها در ادبیات حقوقی نیز فراوان است. ی دیدگاهگون گونه

نافذ نیست. بر اساس ایـن  ، معامله مال موضوع رهن، شورک عالی دیوان یعموم هیأت 20/8/1376تاریخ 
مرتهن نسبت به مال  ين براکل، شود یت راهن نمکین مرهونه از مالیاگرچه رهن موجب خروج ع«ي: رأ

 فایاستوش مال مرهونه طلب خود را تواند از محل فر یه مکد ینما یجاد میا و حق تقدم  ینیمرهونه حق ع
اعم ، نافذ نخواهد بود، باشد  حق مرتهن یه منافک ینسبت به مال مرهونه در صورت کند و معامالت مالک
ه بعـد از  کـ یی جـا ور در کمراتب مذ بنا به، ا بالقوهیحق مرتهن باشد  یمعامله راهن بالفعل منافکه  این از

 ینه فروش و انتقـال سـرقفل  یاقدام راهن در زم، تصرف راهن دادهمرهونه را به   مرتهن مال، تحقق رهن
حق مرتهن منافات داشته و   ه باکاست  یمغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفات

ـ ثرکبـه ا ، ن نظر موافقت داردیه با اکشور ک عالی دیوانشعبه چهاردهم رأي  جهیست؛ در نتینافذ ن ت آراء ی
اي از مـواد   و نیـز پـاره   3از فقهـا  یبرخ ين باور با توجه به آرایا 2.»شود...  یص میتشخ  یح و قانونیصح

 است. دییتأ قابل 4،پراکنده
ه در صـورت  کمعتقد است  12/12/1376به تاریخ  21شماره  ياصراررأي  کشور در عالی دیوانالبته 

له مـرتهن خواهـد   ین وسـ یود؛ چه بدمعامله نافذ خواهد ب، درج شرط حفظ حقوق مرتهن در قرارداد انتقال
  چنین آمده است:رأي  در بخشی از این 5ند.کد مراجعه یجد کتوانست به مال

 یم سـند رسـم  یخواهان عالوه بر الزام خواندگان به تنظ، به شرح دادخواست ابتداییکه  این نظر به«
ع یـ ل مبیه و تحویو تخل 1372ند اسف 28مورخ  نامه مبایعهط و مفاد یالزام آنان را هم به انجام شرا، انتقال

فروشـنده  ، معاملـه  یط ضـمن یشـرا  5بـه شـرح بنـد    که  این مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به
ه مـدارك الزم را بـه   یـ ن تهیو همچن یو حقوق یقیمورد معامله به اشخاص حق یون قبلیه دیپرداخت کل

ون مربوط به مـورد معاملـه   یاز جمله دکه  این بهانتقال تعهد نموده است و نظر  یم سند رسمیمنظور تنظ 
با ، ن مراتبیبنا به ا، دهیاصفهان به عنوان وام اخذ گرد یاست که با رهن گذاردن ملک از بانک مل ینید

 1375بهمـن   11مـورخ   4212دنظرخواه) دادنامه شماره یت طرح دعوا و تعهدات خوانده (تجدیفیلحاظ ک

                                                           
 .582ص، 4ج، عقود معین، دکتر ناصر، ر.ك: کاتوزیان، هاي گوناگون براي دیدن دیدگاه  .1
 .449ص، 1383، 2چ، 1376کشور سال  عالی دیوانعمومی  هیأتمذاکرات و آراي ، کشور عالی دیواناداره وحدت رویه   .2
جواهرالکالم فـی شـرح   ، محمدحسن بن باقر، نجفی؛ 398ص، 3ج، الدروس، محمد بن مکی عاملی نیالد شمس، شهید اول  .3

قسـم الدراسـات   ، المختصر النافع، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید (محقق)، ؛ حلی195ص، 25ج، االسالم شرائع
  .137ص، 1402، االسالمیه فی مؤسسه البعثه

در صورتی که منـافع   منقول یا غیرمنقول و منافع (نقل و انتقال نسبت به عین اعم از  هرگونه«ق.آ.د.م:  264بر اساس ماده   .4
مگر در صورت اجازه ، بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد باشد) ممنوع است و ترتیب اثر  شده فیتوق

 دکتـر ، ر.ك: جعفـري لنگـرودي  ، بـراي بررسـی بیشـتر    ؛»اسـت  شـده   فیـ توقکسی که آن مال یا منافع براي حفظ حق او 
، آیین دادرسی مـدنی و بازرگـانی  ، دکتر احمد، و متین دفتري 6ص، 4چ، 1375، امیرکبیر، 2ج، دانشنامه حقوقی، محمدجعفر

توان همین دیدگاه را استنباط کرد. در این  ق.ا.ح. (وثیقه عمومی) نیز می 229. از مالك ماده 319ص، 1378، 1چ، مجد، 2ج
مگر بعد از اجازه بسـتانکاران و یـا   ، ز قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیستتصرفات ورثه در ترکه ا«خوانیم:  ماده می

  ».ي دیونادا
، 2و  1ج، حقوق مدنی، مرحوم دکتر سید حسن، ر.ك: امامی، طرفدارانی دارد؛ براي نمونه، در دکترین حقوقی نیز این دیدگاه  .5

  .368ص
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ن یمتضمن الزام خوانده به فک رهـن و همچنـ   حال نیدرعصفهان که شهرستان ا یدادگاه عموم 6شعبه 
 یقانون مـدن  793ت حقوق مرتهن و مقررات ماده یبا رعا، باشد یانتقال م یم سند رسمیبه تنظ يالزام و

ـ کند و بـه اکثر  یق میتطب ین قانونیمدارك پرونده و مواز يمنافات ندارد و با اقتضا د و الـزام  ییـ ت آرا تأی
  »شود. یم

، وقتی در قـرارداد فـروش  ، براي همین، حفظ حقوق مرتهن باشد، يرأرسد دغدغه هر دو  ه نظر میب
، را... تعهـد نمـوده اسـت    یو حقـوق  یقـ یمورد معامله به اشخاص حق یون قبلیه دیفروشنده پرداخت کل«

ـ   الزمرأي  بـا  ادشـده اصراري ی، رأي بر همین اساس» حقوق مرتهن نیز حفظ خواهد شد. ، واناالتبـاع دی
گیرنده بـه   تر برداشت: تعهد انتقال توان گامی پیش سازگاري داشته و در راستاي تفسیر آن است. حال می
تعهد فرعی در قرارداد فروش  صورت بهحتی اگر ، حفظ حق مرتهن با توجه به ماهیت عینی بودن این حق

پایبند آن هستند. پس ، قالن انتیق.م. طرف 220ماده  يه در راستاکاست  یقانون یمکح، شرط نشده باشد
 ياصـرار رأي  مشـمول ، منعقـد شـود  ، انتقال مال موضوع رهـن  يه براک يه هر قراردادکتوان گفت  یم
 صـورت  بها ی يقرارداد صورت بها ، یبوده و صحیح خواهد بود؛ چه در آن شرط حفظ حقوق مرتهن ادشدهی

  وجود دارد. یقانون
خـویش چنـین   رأي  که در اندیشیده است؛ چنانگونه مینهمی، دنظر نیزیدادگاه تجدرسد به نظر می

ع یدار با علم و اطالع از مرهونه بودن مبیخر، با انتقال نداشته یع منافاتیدر رهن بودن مب«دارد: مقرر می
  1»است حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. یهینموده بد يداریاقدام به خر

  
  منابع

، 1376عـالی کشـور سـال     عمومی دیوان هیأتکشور، مذاکرات و آراي عالی  اداره وحدت رویه دیوان .1
  .1383، 2چ

قسـم الدراسـات   ، المختصـر النـافع  ، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیـی بـن سـعید (محقـق)    ی، حل .2
  .1402، مؤسسه البعثه یه فیاالسالم

  .1375، 4چ، امیرکبیر، 2ج، دانشنامه حقوقی، دکتر محمدجعفر، جعفري لنگرودي .3
دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه      ، قم، 3ج ، الدروس، بین مکی (شهید اول) محمد، عاملی .4

  .1417، مدرسین حوزه علمیه قم
 .1380، انتشار، 4کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج .5
  .1378، 1، مجد، چ2متین دفتري، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج .6
  
  

                                                           
دادنامه ، .»بایست با اذن مرتهن باشد...  النهایه تصرف مورد رهن می، ندارد در رهن بودن مورد معامله منافاتی با انجام بیع«  .1

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران. 51صادره از سوي شعبه  8/2/1392مورخ  9209970269400067شماره 
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  اي جرقویه محمدرضا محمدي
  
  

 همقدم
کـه در مقـام بحـث بـا      بود، تـا ایـن   وتیک به گوشم نخوردهنراستش را بخواهید، خودم هم تا چند روز پیش لفظ هرم

آورد با پرتاب یک واژه پر طمطـراق همـه را نـاك     هرگاه در بحث کم می یکی از دوستانم که اطالعات زیادي دارد و
در بحث کـم آورد، بهتـرین    داند که هرگاه من افتاد. دوست دانشمندم می کند، واژه هرمنوتیک به زمین بحث اوت می

  دهد طرف مقابلش نشنیده باشد. اي است که احتمال می ویژه حل براي فرار از مخمصه، استفاده از یک اصطالح راه
 هرمنوتیک اسـت. مـن کـه    او در جایی از بحث مفصل بین من و او، خطاب به من گفت: این برداشت تو نوعی

هرمنوتیـک چیسـت؟ سـریع جـدل و منـاظره را خاتمـه داده و        جا از دوستم بپرسم داد همان ام اجازه نمی غرور علمی
 به اینترنت رساندم تـا بفهمـم ایـن واژه هرمنوتیـک چیسـت کـه مـن برداشـتم نـوعی          صورت اورژانسی خودم را به

  هرمنوتیک است.
سـازم،   به حقـوق آلـوده مـی    نز راطواژه عمومی حتی  ربعد از فهمیدن مفهوم هرمنوتیک، به اقتضاي شغل که ه

 واژه »حقـوقی  هرمنوتیـک «وقتی مطمئن شدم این واژه یعنی و  بشناسم هم را »حقوقی هرمنوتیک«درصدد برآمدم 
حقوقدانان قرار دهـم تـا    اي در مورد آن نوشته و در اختیار سایر کالسی است، تصمیم گرفتم مقالهبا  بسیار و مسمی با

  از آن ناگهان خلع سالح نشوند. واسطه عدم اطالعه اکرده در مباحثات خود مثل من بخداي ن
  

  هرمنوتیک چیست؟
گوینـد.   شناسـی یـا زندشناسـی مـی     ) یا علم تأویـل Hermeneuticsمطالعه قواعد صحیح تفسیر متن را هرمنوتیک (

رمنوتیـک بـه مطالعـه اصـول تعبیـر و      معانی یک متن یا پدیده اسـت. ه  ها و ها، نشانه هدف از هرمنوتیک کشف پیام
  پردازد. ویژه متون ادبی، دینی و حقوقی می هب تفسیر متون

هـاي   چند کـه ایـن دو لفـظ، ترجمـه     هر شود در برابر واژه هرمنوتیک، گاه از کلمه تفسیر و یا تأویل استفاده می
ـ    مناسبی براي واژه هرمنوتیک نیستند. پـردازد و چگـونگی    ک واژه مـی هرمنوتیک دانشی است که به فرآینـد فهـم ی

کنـد. دانـش    هنري را بررسی مـی  هاي گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاري و آثار معنا از پدیده دریافت
پـردازان   ها ارائه کند؛ اگر چه گروهی از نظریـه  براي فهم بهتر پدیده کوشد تا راهی شناسی، می هرمنوتیک با نقد روش

داننـد کـه قابـل     مـی  واقعـه  یـک  را» فهمیـدن « و مخالفنـد  فهـم  مسـیر  در »روش«د و تبیـین  وتیک، با ایجانهرم
شناسی به دنبال یافتن پاسخی براي این پرسش اسـت کـه    ویلأتر ت سازي نیست. به زبان ساده مند گیري و روش اندازه

کـارگیري آن روش، بـه    بـه  دارد تا خوانندگان یک متن و یا بینندگان یک اثـر هنـري بـا    آیا روشی و راهکاري وجود

 هرمنوتیک حقوقی
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فهم هـر مخـاطبی مخـتص اوسـت و      که درك و دریافت معناي ثابت و مشخصی از آن اثر یا متن دست یابند یا این
  با دیگري تفاوت دارد.

هاي خود دسـت نزنیـد    به گیرنده تر از قبل شدید، لطفاً اگر با خواندن متن فوق متوجه مطلب خاصی نشده و گیج
  نمایم. نظورم را براي شما تشریحتا با ذکر مثالی، م

پـاي تلویزیـون نشسـته بـود و      حالی کـه  نقل است که نقاشی در یک اثر هنري بسیار زیبا و مدرن، مردي را در
حمالت شیمیایی پوشـانده بـود و بـالتبع عمـالً چشـم و سـایر        دید کشیده بود که صورت او را ماسک ضد فوتبال می

ماسـک در   رغم داشـتن  همان حالت گلی زیبا و خوشبو را در دست داشت که علینبود و او در  اعضاي صورت او پیدا
  حال استشمام بوي گل بود.

بـه فـروش رفـت، مفسـران هنـري       این تابلو مورد توجه منتقدان هنري قرار گرفت و در حراج لندن به قیمت گزافـی 
  معتقد بودند در این اثر چند پیام مهم وجود دارد:

 couckکـوچ پتیتـو (   پاي تلویزیـون کـه باعـث دوري از تحـرك و ابـتال بـه بیمـاري       خطرات نشستن مستمر   .1
potatoهسـت کـه فـردي دائـم پـاي تلویزیـون        شود. این بیماري همان مـیخ تلویزیـون شـدن خودمـان     ) می

  نشیند و تحرکی ندارد. می
  زیست با توجه به وجود گل در دست فرد توجه به طبیعت و محیط  .2
  زش.لزوم توجه به ور  .3
  ترویج صلح و دوستی و مهربانی.  .4

اي که به آن نقـاش تعلـق گرفتـه بـود، از وي پرسـیدند: منظـورت از        جایزه ویژه يالخره در روز اهدااکه ب تا این
  ن تابلو نقاشی چه بود؟آکشیدن 

 ماننـد بـو کـردن گـل توسـط      خواستم بگویم تماشا کردن فوتبال از طریـق تلویزیـون   ایشان در پاسخ گفت: می
  ورزشگاه و از نزدیک مشاهده کرد!!! هاي ضدشیمیایی است و باید فوتبال را حتماً در ماسک

هنـري و عالقمنـدان بـه تابلوهـاي      نچه مدنظر هنرمند بود با آنچه مورد تفسیر منتقدانآفرمایید که  تصدیق می
زان سرمایه آقاي بیـل گیـتس و   میزان سرمایه بنده با محتویات جیب و می اي بین محتویات جیب و نقاشی بود، فاصله

  زنجانی بود. بابک
چه تفـاوتی بـین تفسـیر و     رسد و آید این است که ریشه تاریخی هرمنوتیک به کجا می حال سؤالی که پیش می

  هرمنوتیک وجود دارد و پس از آن هرمنوتیک حقوقی چیست؟
  

  ریشه تاریخی هرمنوتیک
نـاگزیرم قبـل از توجـه بـه ریشـه       ي فهم متن دچار مشکل نشـوند که مثل تعریف قبلی خوانندگان عزیز برا براي این

  نمایم. تاریخی هرمنوتیک، حکایتی را براي شما بازگو
ایـران بیـرون    گـاه پـایش را از مملکـت عزیزمـان     نقل است که روزي شخصی متوجه شد دوسـتش کـه هـیچ   

یچ چینی جانـداري در تمـاس نبـوده    ها با ه مغازه نگذاشته و در عمرش به جز ظروف چینی و اجناس چینی موجود در
 کـرد و از قضـاي   بزرگ چینی تأسیس کرده و غذاهاي چینی در آن رستوران سرو مـی  است، در مرکز شهر، رستوران

  روزگار کار و بارش سکه شده بود.
دانـم تـو نـه چـین      ی که مـی یجا یکی از دوستانش بعد از فهمیدن این خبر به نزد او رفت و به او گفت: رفیق تا

ایـن چـه بسـاطی اسـت کـه بـا عنـوان رسـتوران چینـی راه           اي، نه چینی بلدي و نه پختن غذاي چینی! پـس  فتهر
  اي؟ انداخته
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به ایـن رسـتوران مراجعـه     دوستش خندید و گفت: خوشبختانه اطالعات مشتریانی که براي خوردن غذاي چینی
  آیند. ن و خوردن غذاي خارجی به اینجا میکالس گذاشت ها براي کنند، در حد اطالعات خودم از چین است. آن می

این منو کامالً به زبـان چینـی    گذارم. اختیار او می محض ورود مشتري دره ام که ب من یک منو چینی تهیه کرده
بختکـی و   صـورت اهللا  کافی و وافی از غذاهاي چینـی دارد، بـه   است. مشتري هم که ادعاي بلد بودن چینی و اطالع

در  ایـن غـذا را بـراي مـن بیاوریـد. و مـا       لطفـاً  گویـد:  گذارد و مـی  از خطوط چینی می یکیشانسی دستش را روي 
خورد و با کلی تشکر که دقیقـاً همـان    می آوریم و او هم غذا را پزیم و براي او می آشپزخانه هر چه دلمان خواست می

  دد!!رود که دیگر برنگر دهد و خوشحال می می چیزي بود که درچین خورده پول غذا را
خـدایان یونـان بـوده اسـت کـه       واژه هرمنوتیک هم تقریباً همین سرنوشت شوم را داشته است. هرمس یکی از

کـرد. گزارشـات موثـق حکایـت از ایـن       گفتار انسانی ترجمه می صورت آورد و به هاي خدایان را به عالم فانی می پیام
هـا   است، بـراي آن  آن را که فراتر از فهم آدمیان بودهپیام خدایان را قلب ماهیت کرده و محتواي  دارد که هرمس نیز

  هرمس گرفته شده است. آورده و واژه هرمنوتیک از نام اي قابل فهم در می گونه به
  

  هرمنوتیک حقوقی
قبـل از ورود بـه بحـث     پـردازد.  اي است که به مطالعـه فراینـد تفسـیر متـون حقـوقی مـی       هرمنوتیک حقوقی رشته

) را forensic rhetoricیعنـی خطابـه قضـایی (    م رشـته مـرتبط بـا هرمنوتیـک حقـوقی     هرمنوتیک حقوقی ناچـاری 
هـا رد و بـدل    هر روز بـین قضـات و وکـال درجریـان رسـیدگی بـه پرونـده        بشناسیم. خطابه قضایی همان است که

قـوق مکتـوب   سازي شفاهی در دادگاه است که به مطالعه، تفسیر و معناي ح شود، یعنی مطالعه، استدالل و متقاعد می
  پردازد. می

است، و تصـور غلـط و خـامی     هاي قضایی ید که مؤثرترین خطابه در زندگی بشر همین خطابهیفرما تصدیق می
را بفهمد و با چشم دیگر تطبیق دهـد، و عوامـل دیگـر روي     است که ما توقع داشته باشیم قاضی با یک چشم قانون

  او اثر نداشته باشد.
اسـتاد مسـلم    باشـد، تفسـیر اسـت.    هـاي کـه از خـانواده هرمنوتیـک مـی      ی از واژهعالوه بر خطابه قضایی، یک

دانـد و   استفاده از قدرت تخیل براي شرح قانون مـی  اي، تفسیر را سازي ذهن حقوقدان آقاي محمدي جرقویه پریشان
  کند. تقسیم می به اعتبارات مختلف آن را

ـ    را اقـدامی مـی   وژي حقوقی تفسیر قضاییکتاب ترمینول اي در به یک اعتبار آقاي محمدي جرقویه ه دانـد کـه ب
و بـه اعتبـار دامنـه تفسـیر،      نمایـد  قرارداد براي ایشان بیان مـی  موجب آن دادرس، قصد و منظور طرفین را از نوشتن

دانـد. وي در مقابـل    موسع را نوعی شیر و خط کردن با کلمات مـی  تفسیر را به مضیق و موسع تقسیم نموده و تفسیر
مدلول یـک قـانون    موجب آنه کند: نوعی از تفسیر قضایی است که ب موسع، تفسیر مضیق را چنین تعریف میتفسیر 

موارد سکوت و یا بـه مـواردي کـه احتمـال دارد      در چارچوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به
ذکـر   فقـط  مفسران گونه این نظر از که یانب آزادي در» بیان« شود. مانند کلمه می که شامل آن موارد باشد، خودداري

  .»همه جا آزاد است و الغیر به هر صدایی و در» بیان«کلمه 
بـود،   داند که اگر مـؤثر مـی   می) هاي ناموفق براي فتح قلعه متن (اثر کتاب مذکور هرمنوتیک را تالش ایشان در

گفـت:   هرمنوتیـک و تفسـیر چیسـت، بایـد    با این حال در پاسخ به این سؤال کـه تفـاوت    تفسیر دیگر معنی نداشت.
گـذار را از   گیـرد تـا مقصـود قـانون     کار می اش را به ترین تفاوت بین این دو در این است که مفسر تالش عمده عمده

گـذاري را بـه سـرقت     در این روش همچون هـرمس بـزرگ، اختیـار قـانون     قانون به دست آورد. بدیهی است مفسر
دهـد و بـه    بررسی قـرار مـی   کننده مورد یک متن را گسسته از گوینده، نویسنده یا وضعکه در هرمنوت حالی برد. در می
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گیرد. به تعبیر دیگر در تأویـل هرمنـوتیکی الفـاظ     در نظر می مقصود گوینده کاري ندارد بلکه براي آن معنایی عصري
  دهد. یابند و این تاریخ است که به متن معنا می معناي خاصی می هر عصر و جمالت در

  
  اهمیت هرمنوتیک

داالن و دهلیـز همـه   ) Donn Houer( بدیهی است انسان نیازي اساسی به هرمنوتیـک دارد. و بـه قـول دان هـاور    
شود، موقعیتی را که مبهم است، به فهم در آوریـم. نویسـنده یکـی از     علوم، روش تفسیر است و هرمنوتیک باعث می

موخـت  آ وقتی مـی  کرد، نفهمیدن بود. به عنوان مثال جه نرم میکالس اول دبستان با آن دست و پن مشکالتی که از
هـا را بـه وي    سوي همان کسانی که این قضـیه  دید از که حرف زشت زدن بد است یا دروغ گفتن گناه است، بعد می

  هاي صورت گرفته باید انجام شود یا خیر. الخره نهیاتوانست درك کند که ب شود، نمی اند، رعایت نمی آموخته
تـا   .»نفهـم، بفهـم  « گفـت:  مـی  طول مدت زندگی خود عمالً مخاطب این جمله عمیق فلسفی بود که بـه او در 

اگوسـت ولـف، علـم بـه قواعـدي       اش در هرمنوتیک است. همان علمی که به قول فردریـک  که فهمید، گمشده این
دانسـته، او   آنچه مؤلـف مـی  آل کسی است که هر  و مفسر ایده شود ها درك می ها، معناي نشانه است که به کمک آن

کـه بـابنر    ) هنر فهمیدن است. علمـی 1768ـ   1834هرمنوتیک به قول ارنست دانیل شالیرماخر ( او فهمید نیز بداند.
 ویژه هرمنوتیـک حقـوقی قـرار    هاي که بر سر راه هرمنوتیک و ب منتها مشکل عمده تعریف کرد.» دکترین فهم«آن را 

کـاوي   شناسـی و روان  شناسـی، زبـان   هاي متفاوتی همچون جامعـه  شخص از رشتهداشت، این بود که در فهم متن، 
کـرد، و   واحد قانونی کـه در سـطح نظـام اجتمـاعی نفـی مـی       ها عمالً وجود هر مجموعه برد و این برداشت بهره می

و  تفسـیر  به خصوص که دقـت در  برد. ال میؤرا در سطح تفسیر متن زیر س »درست است« امکان رسیدن به عبارت
نحوي مبتنی بر نفع فرد مفسر بـود، نیچـه مرحـوم را دچـار چنـان       نظر نویسنده همه بهه برداشت افراد از متون که ب

ندارنـد، هـر چـه    وجـود   واقعیـات «روزي کرکره تحقیقاتش را پایین کشید و به صراحت اعالم کرد:  بستی کرد که بن
جنبـه   هـاي بشـري   کرده بود کـه همـه تجـارب و فهـم    هر چند قبل از او جناب هایدگر ادعا  .»هست تفاسیر ماست

 گـادامر  ترمینولـوژي  در لذا. »فهمیم متفاوت می ما متنی را اگر بفهمیم« تفسیري دارد. به عبارت دیگر به قول گادامر:
 شـد  گرفت و گفتـه مـی   اگرقصد مؤلف مبنا قرار می شاخص اعتبار وجود ندارد. قبالًچون . نیست مطرح کذب و صدق

یک مـتن در فضـا و آینـه افـق معنـاي       گفت: ما با مراد متکلم منطبق بود، درست است و اال فال. گادامر میاگر فهم 
هـاي معنـایی متفـاوتی داشـته باشـند، طبعـاً تفسـیر همـه          مفسر افق آید. لذا اگر چند مفسر است که به سخن در می

همـین دلیـل بـود کـه      متفاوت است و شاید به ها به تعبیري عمیقاً بود. منظره واحد است، ولی دیدگاه یکسان نخواهد
کیـد نمـود کـه معنـی هـر مـتن بـه        أاین ایده ت ب پاکی را روي دست همه ریخت و برآ )2004ـ   1930ژاك دریدا (

  اجازه بدهید براي فرار از خشکی بحث حکایتی را براي شما نقل کنم. ن وابسته است.آخواننده 
دانست نصـیحت کـردن    و می از شراب خوردن پسرش به ستوه آمده بوداي که  دیده نقل است که روزي مرد دنیا

ـ   شود، تصمیم گرفت با شیوه باعث تشدید شرابخواري می ویـژه حیوانـات)،    هعلمی و حیات وحشی (تقلید از طبیعـت ب
لـذا روزي   فرزند برومندش کشیده تا او خود عاقالنه تصمیم بر ترك این عمل زشـت بگیـرد.   مضرات شراب را به رخ

فرزندش بر سـر ظـرف شـراب بـرد و سـر       حضور ظرف بزرگی از شراب تهیه کرد و االغی را که بسیار تشنه بود، در
نامطبوع مشروبات الکی به مذاقش خوش نیامـده بـود، سـریع سـرش را      االغ را داخل ظرف شراب برد، االغ که بوي

  نوشیدن شراب امتناع کرد. ورد و ازآباال 
پسـرم از ایـن اتفـاق علمـی چـه       از نوشیدن شراب دید، با خوشحالی به پسرش گفـت: مرد وقتی امتناع االغ را 

مشـروبات   صورت فطري هرمنوتیک بلد بـود و ارادت خاصـی هـم بـه     پسرش که ناخودآگاه و به گیري؟ اي می نتیجه
  .»استنخورد، خر  الکلی مشروبات هرکس که گیریم می نتیجه«الکلی داشت گفت: 
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تفسـیر، متنـی را کـه     هـا بـه اسـم    ها و تفسیرها کـه عمـالً مفسـران و هرمنوتیسـت     شتواسطه این نوع بردا هب
شـباهتی بـا نظـر مقـنن و مؤلـف آن نداشـت. ژوسـتینین         کردند که احتماالً هیچ فهمیدند جایگزین متن دیگر می می

آن  ور را ضـمیمه طور رسمی اعالم کرد. ایـن دسـت   مجموعه قوانین گسترده حقوق روم را به امپراتور روم شرقی وقتی
که در آینده بـه عنـوان مجـري     یآنهای حال حاضر مجري قوانین هستند و نه که در یهیچ کسی، نه آنهای«نمود که: 

  »قانون قرار خواهند گرفت، حق ندارند، تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را به خود راه دهند.
نتیجـه اعتقـاد داشـت     دانست و در انون را یکسان میایشان به حق و کامالً عاقالنه و عامدانه تفسیر و تحریف ق

کـه آن را تفسـیر کنـد و بـه همـین منـوال جنـاب         اطاعت کند نه این اصل قانون را بشناسد و از آن حقوقدان باید در
معنا را باید از مـتن قـانون    در فرانسه تدوین نمود، تصریح کرد که کل 1804مجموعه قوانینی که در سال  ناپلئون در

هـاي منسـجم و واحـد از     این تصور که حقـوق از مجموعـه   نه از هیچ جاي دیگري ولی واقعیت این است که گرفت
 اساس است زیرا که حقوق بر یک مجموعه قـوانین صـرف مبتنـی    گرفته است، ادعاي بی قوانین ثابت و قطعی شکل

ول، اصـطالحات فرضـی دیگـر و    هـا، اصـ   نبوده و بلکه بر مجموعه مختلفی از قوانین موضوعه، احکام صادره، عـرف 
    حتی منافع شخصی افراد استقرار یافته است.

توانـد مسـأله    بود تدوین قانون مـی  ) که معتقدJeremy penthamو راه چاره اعالم شده از سوي مرحوم جرمی بنتام(
هـا، چنـدان    نظـر از مشـغله زیـاد پارلمـان     قضات و عرف بگیرد، صـرف  تفسیر حقوقی را از اختیار مطلق و دلبخواهی

  کارگشا نیست.
از البـالي خطـوط قـانون بدسـت      از طرفی وقتی نتوان هیچ قاعده یا قواعد استانداردي براي تفسیر معناي حقـوقی 

اخالقـی در جهـت    حقوق، ارائـه اصـول   نظر نویسنده تنها راه کاهش مضرات تفسیر و هرمنوتیک دره ب داد، چه باید کرد؟
ـتن را بـه حکـم، لفـظ      طور ایده اصولی که به است. قرائت حقوقی و نگارش قانون باال بردن کرامت ذاتی انسان براي آل م

ـازد و نـه       نمود فلسفی حقوق مکتوب را با محدودیت ترین یرا به عمل و کل چیـز   هاي عـدالت و رفـاه بشـري مـرتبط س
ـازیگ    دیگري، واال ولو به اسم و رسم عناوین پرطمطراق و ظاهرفریب، حقوقدان ر منـافع شخصـی و یـا    ملعبـه دسـت و ب

  تر خواهد شد. تر و وحشتناك نچه که تاکنون هست، زشتآاز  گروهی قرار خواهد گرفت و در نتیجه جهان
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