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 الکترونیکی مدرسه حقوق.

 ،قابل نشر است: مطالب ارسالی در دو قالب 

کلمه و  551و حداکثر  511شامل حداقل ) الف( مقاالت که دارای ساختار چکیده
ست و در بخش و منابع ا واگه کلیدی(، مقدمه، متن، نتیجه 5و حداکثر  7دارای حداقل 

 شود.نخست منتشر می
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 شکلی مقاالت ندارد.
 .مقاله ارسالی، داوری و پ. از پذیرش ویرایش خواهد شد 

  اولویت چاپ با مقاالتی است که موضوعات کاربردی و مفیدی برای حرفه وکالت دارند یا
 موضوعاتشان جدید است.
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 سرمقاله

 باسمه تعالی

 «روز اقضی»و « هفته وکالت»  
و به پاس آغاز اسرتقالل  سیره نهاد وکالت است که هر ساله روز هفتم اسفند را به یاد 

وکیل به جشن می نشینند. همچنین سالیانی است که به مناسبت فاجعه تروریستی هفرتم  

تیر که منتهی به شهادت گروهی از سابقین انقالب اسالمی و مسرئولین نظرام و در ر س   

برنامه هائی در « هفته قوه قضائیه»آنان رئیس وقت قوه قضائیه گردید، این قوه در قالب  

استای اهداف خود برگزار می نماید. در هریک از ایرن دو مناسربت یرک گرروه میزبران،      ر

مجری، منتقد، منقاد و در مقام اثبات خویش اند و گروه دوم میهمان، مستمع، نظراره گرر،   

 علی االهول بی تفاوت و گاهی منتقداند. 

انی هرا  در حالی که حداقل از نظرر تئروری، هردف و نیرز از منظرر بیانیره هرا، سرخنر        

و برنامه های ظاهری، این دو گرروه بررای هردفی واحرد بره وجرود آمرده انرد و نقصران          

در هرکدام، موجب عدم وهول دیگرری بره هردف غرائی  خرویش اسرت؛ هرر دو سروار         

بررر یررک کشررتی انررد نررا مرررادی هریررک در وهررول برره مقصررد، نرسرریدن دیگررری برره  

در ایرن کشرتی توسرط هرر     مقصود را نیز در پی خواهد داشت و هرر خرابری یرا شرکافی     

گررروه موجررب غرررق دو گررروه. پررس اقتضررای درایررت، عقررل، هوشررمندی و حترری خررود 

محوری و خویش بینی آن است کره هریرک از دو نهراد قضرا و وکالرت برا تمرام وجرود         

دیگری را درک کنند، بشناسرند، حمایرت نماینرد و روز و هفتره متعلرگ بره گرروه دیگرر         
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در راسرتای بهبرود اوضرا  و کیفیرت بخشریدن بره        را روز و هفته خرویش بداننرد و اگرر   

خدمات خرویش و رسریدن بره اهرداف خرود، انتقرادی بره عملکررد گرروه دیگرر دارنرد،

چونرران اعضررای یررک خررانواده آن را بررین خررویش مطرررح کننررد و برره رفررع معایررب     

بپردازند که هرگاه انتقاد با چنین نیّرت و قصرد خیرری انجرام پرذیرد، سرخنی اسرت کره

ید و الجررم برر دل نشریند، امّرا هرگراه هریرک از دو نهراد قضراوت و وکالرتاز دل بر آ

به قصد رفع اتهام از خویش، انگشت اتهام به سروی دیگرری بّرر د، خرود نیرز بره همران

اتهام، مرتهم و بلکره محکروم خواهرد شرد و افکرار عمرومی و عروام کره حتری چنردان

سرتی یرا غلرط از یرک قمراش      تفاوتی بین قاضی و وکیل نمری داننرد و هرر دو را بره در    

می پندارند، قرول هریرک را علیره دیگرری تصردیگ نمروده و در نتیجره هری  حرمرت و

 وقعی برای هیچیک از طرفین قائل نمی شوند. 

گذشررته از آنکرره نهرراد قضرراوت یکرری از سرره قرروای حرراکم کشررور اسررت و برره طررور 

سرریار اسررت طبیعرری و منطقرری دارای امکانررات سیاسرری، مررالی، فرهنگرری، رسررانه ای و ب

و  -و هرچند در مقایسه با دو قوه دیگرر بره ویر،ه قروه مجریره، تبلیرز و تروزیعی نردارد         

، لریکن در عرین حرال در راسرتای تبیرین و توجیره خرود-شاید بایرد هرم چنرین باشرد     

قدرتمنررد اسررت و مرری توانررد از عهرردا بیرران خرردمات، کاسررتی هررا، نیازهررا و انتقررادات و 

کرره گررروه دوم یعنرری نهرراد وکالررت در مقایسرره، فاقررد  پاسررب برره آنهررا برآیررد. در حررالی

هرگونه ِعدّه  و عُردّه ای اسرت و عرالوه برر آنچره در قالرب مقرررات متعردد، بره قروای

دیگر خدمات رسانی مری کنرد و هزینره هرائی مری پرردازد، تنهرا مری توانرد برا انردک

اشررته ترروان خررویش، کمترررین اعررالم خرردمات و نیرراز و اسررتیفای و دفررا  از خررویش را د 

باشررد. امّررا برره هرحررال هرکرردام از وکیررل و قاضرری در توجیرره خررود و بنررا برره امکانررات  

خررویش بایررد کررامالب مراقررب حفررظ شررمن، حرمررت، اهمیررت و حساسرریت طرررف دیگررر  

 باشند.

در غیر اینصورت هرر شرنونده و خواننرده ای خرواه از اهرالی حقروق )اعرم از قاضری،         

ن از خررواو و عرروام و اعررم از داخلرری و وکیررل ، کارشررناس، ضررابط و...( و خررواه دیگرررا

خارجی را می رسد کره برا تممرل در اظهرارنظر هرائی ناپختره برداشرتها و پرسشرهائی را         

در ذهن و یا قلم و بیان بیراورد و آن را بره سران ضرربه ای مهلرک )پتکری محکرم( برر         
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سرررنهاد وکالررت، قرروه قضررائیه، اخررالق حرفرره ای، سرررمایه اجتمرراعی، میررزان توفیررگ   

مداری و دیرن داری در کشرور، فرهنرا حراکم برر حاکمران و مرردم و ... فررود         اخالق 

 آورد.

پس مناسب است مجموعه وکیل و قاضی و نهاد وکالت و قضاوت در هرگونه عملکرد 

و اظهار نظر، توهیه پایانی شیب اجل در داسرتان خوانردنی دو فرزنرد پادشراه را گوشرواره      

 گوش نمائیم که :

 درد بسترران نگرره کرد و دیرخداون  در، بن می بریاخرر شری بر سر... یک

 نه بامن که با نفس خود می کند... بگفتررا گر این مرررد بررد مری کنرد

 د و تخررتررگی تاج بردنره فرزانرب خررترران روشررن دل نیکبربررزرگر

 نوردی شرت خواهی ز سعروگر راس رالره راسترران، کررج مرررروربه دنب

 ن بادایدو        

 مدیرمسئول –والسالم 



 مقاالت
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 حقوق تجارت در گذر زمان

 1دکتر ربیعا اسکینی

حقوق تجارت طی یک سال گذشته به نسبت سالهای قبل از آن دچار دگرگونی هایی 
شده است ، بر خالف حقوق مدنی که توانسته ، با وجود تحول در زندگی خصوهی افرراد  

گونی ها مقاومت کند . با وجود آنکه حقوق تجرارت بسریاری از   جامعه در مقابل ایجاد دگر
قواعدش را از قواعد حاکم بر بازارهای فصل قبلی و در جریان قرون وسرطی از اروپرا وام   
گرفته ، ولی به نسبت حقوق مدنی ، چه در ایران و چه در اروپرا ، حقروق جروانی اسرت و     

د جامعه که هر روز در حال توسعه و جوانیش مدیون این واقعیت است که در تعقیب اقتصا
تغییر است مجبور به تغییر خود است . این واقعیت از حقوق تجارت حقوقی ارزان ولی پویا 

 مطالعه ساخته است .  رو در نتیجه بسیار جذاب و در خو
مطالعه این رشته از حقوق قطعاب دشوارتر از حقوق مدنی است زیرا چه در اروپا و چه در 

تجارت از پشتوانه قضایی قوی و متون قدیمی فقهی و حقوقی که بر مبنرای  ایران حقوق 
آن بتوان قواعد حاکم بر موضوعات عدیده تحت حکومت آن را اسرتخراج کررد برخروردار    
نیست . )حقوقدانان حوزه های زیر مجموعه تجارت را گراه بره مجموعره ای از موزائیرک     

د که هریک از آنها ، می تواند مسرتقل از  های رنگارنا کنار هم چیده شده تشبیه کرده ان
دیگری وجود داشته و مستقالب مورد مطالعه قرار گیرند ، بدون آنکه نیاز بره مطالعره حروزه    
های دیگر باشد . حقوق شرکت ها را می توان بدون توجه به حقوق حاکم بر اسناد تجاری 

ونقل مطالعه کرده برای  بررسی کرد ، حگ العملکاری را میتوان بدون بررسی قرار داد حمل
هر یک از این حوزه ها نیز می توان قانون خاهی وضع کرد و شاید هرم الزم باشرد کره    

 چنین شود و در عمل هم چنین است .
این وی،گی حوزه های حقوق تجارت است که همانطور که گفتم بررسری و مطالعره و   

نظرم در آوردن ایرن    تحقیگ در این رشته از حقوق خصوهی را دشوار می کند زیرا تحرت 

                                                 
 استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری .2
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رشته از حقوق کوشش فراوان می طلبد . این کاری است که حقوقدانان این حوزه در طول 
قرن گذشته کرده اند تا این بخش از حقوق را که زمانی طوالنی تنها حقوق خاو تجار و 
بانکداران بوده است تحت نظام قواعد عام حقوق مدنی در آورده و با آن هماهنا کننرد .  

تالش کرده اند که عملیات تجاری را که خارج از حوزه حقوق عام تعهدات بروده انرد    آنان
توضیح دهند ، توجیه کنند تا نشان دهند که اگر چه این عملیات بعضاب همتای مدنی ندارند 
ولی با اهول و قواعدحاکم بر قراردادهای مدنی در تعرارض قررار ندارنرد و آنجرا نیرز کره       

 د . در روابط میان تجار باید ارجحیت داشته باشند . تعارضی وجود داشته باش
اما سوال این است که آیا با وجود خاو بودن قواعد و تاسیسات حقوقی حقوق تجارت 
مولفین این رشته از حقوق را در مقابل سواالت عدیده ای قرار می دهد که بایرد بره آنهرا    

چه باید باشرد   آیرا ایرن    پاسب دهند . سوال اساسی این است که حقوق تجارت چیست و 
رشته از حقوق تنها حقوق تجار یعنی حقوق تنها یک گروه خاو از افراد جامعه یا حقروق  
کل افراد جامعه است هرف نظراز اینکه عملیات موضو  این رشته از حقوق را چه کسری  
انجام می دهد  آیا حقوق تجارت حقوق عملیات تجاری است ) تئوری عینی ( یرا حقروق   

خاو)تئوری شخصی( قانون تجارت ایران نتوانسته به این تئوری بپیوندد و نه به اشخاو 
هم تئوری عینی  را پذیرفته و هم تئوری شخصی را از یک طرف در ماده  آن دیگری بلکه

حقوق تجارت را شامل معامالتی می داند که تجاریند تئوری عینی و از طرف دیگرر در   1
الت را شغل معمولی خویش قرار داده اند را تاجر تلقری  تنها اشخاهی که این معام 2ماده 

  .می کند  )تئوری شخصی (
از سوی دیگر ، در حالیکه حقوق مدنی عمدتاب برا اشرخاو حقیقری یعنری انسران هرا       
سروکار دارد و همه تالش است ، حداقل از نظر تئوریک آنها را در شررایط مسراوی قررار    

و کار دارد که بعضی حقیقی و بعضری حقروقی   دهد ، حقوق تجارت با دو نو  اشخاو سر
اند ، اولی ها که بی شمار و ولی از حیث اقتصادی کم قدرت و دومی کم شرمار ولری پرر    
قدرت . حقوق تجارت باید برای روابط همه این اشخاو قاعده بسازد در حالیکه در بعضی 

توانرد برر    حوزه ها هی  الگویی در حقوق مدنی ندارد . مطالعه شرکت هرای تجراری مری   
مبنای قواعد حقوق مدنی هورت گیرد چون آنچه در حقوق مدنی به کار می آید در حقوق 
شرکت ها کارائی ندارد . در حقوق مراجع به شرکت های تجاری قواعد نظم عمومی ، که 
نتیجه حمایت مقام حاکمیت از اشخاو ثالث در مقابل اشخاو قدرتمند است در تنظریم  

ا دخالت بیشتری دارد تا در روابرط ناشری از مشرارکت در حقروق     قواعد حاکم بر شرکت ه
مدنی . معذلک همین حاکمیتی که از ترس تعرض اشخاو حقوقی موضو  حقوق تجارت 
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به حقوق اشخاو دیگر جامعه و حتی از ترس قدرت گیری این اشخاو در مقابرل خرود   
این اشخاو می افزاید  حاکم ، در تالشی روز مره بر قواعد آمره حاکم بر روابط و عملیات

، حوزه را در بسیاری موارد چاره ای جز اسرتفاده از ایرن الگوهرای حقروق تجرارت بررای       
پیشرفت سیاست اقتصادی خویش ندارد . برای بهره برداری از نفت و فروش آن از قالرب  
شرکت دوستی استفاده می کند . برای سازمانهای دولتی که ابزار انجام امور حکرومتی یرا   

حکومتی از سیستم معین قالب را مورد استفاده قررار مری دهرد برا خرود او در انجرام       غیر 
معامالت در سطح بین المللی چونان اشخاو حقوقی موضو  حقوق خصوهی عمل مری  
کند . معامله تجاری منعقد میکند و اختالفات خود برا دیگرران را از طریرگ حرل و فصرل      

 میکند.
حوزه ای وسیع می سرازد کره گراه بره حقروق       مجموعه این واقعیات از حقوق تجارت

خصوهی متمایل است و گاه به حقوق عمومی به همین خاطر است که حوزه این رشته از 
حقوق بسیار گسترده است و در آن هم قواعد حقوق مدنی اعمال می شرود ، هرم حقروق    
رو  مالیات ها ، هم حقوق اداری و اساسی ، هم حقوق کرار و ترمیین اجتمراعی . از همرین    

هست که امروز عده ای نه کم شمار از مولفین حقوق تجارت را دیگر حقروق تجرار نمری    
دانند و به جای آن ترجیح می دهند از اهطالح حقوق کسب و کرار اسرتفاده کننرد یعنری     
حقوقی حرفه ای که فقط خاو تجار به مفهومی که ماده یک قانون تجارت ما می شناسد 

دیگر را نیز در بر میگیرد . این گفته سخن بری ربطری    نیست و جامعه مدنی و حرفه های
نیست زیرا لفظ تجار به مفهوم دیروز این کلمه آهسته آهسته رنا سنتی خود را از دسرت  
می دهد و این طبقه در میان اشخاو حرفه ای دیگر که مجموعاب فعاالن جامعه را تشکیل 

بر روابرط تجرار ، مجموعره     می دهد ذوب می شوند . در کنار مجموعه سنتی قواعد حاکم
های دیگری چون حقوق مصرف و حقوق رقابت پا به میدان می گذارند تا آنجرا کره کرم     
نیستند مولفینی که مدعی شوند که حقوق تجارت در فرم و محتوای سنتی اش رو به زوال 
است و به جای استفاده از تعبیر )حقوق تجارت( از آن، همانطور که گفتریم ، بره عنروان ،    

 قوق کسب و کار یاد می کنند . ح
معذلک به نظر ما عنوان حقوق تجارت هنوز هم باید برای این رشته از حقوق بره کرا   
برده شود زیرا ، اوالب عمده قواعد حاکم بر اشخاهی که به آنچه کسب و کار گفته می شود 

تواند  مشغولند ، هنوز هم همان قواعد حقوق تجارت اند ، ثانیا اهطالح حقوق تجارت می
برای آنچه ریز عنوان حقوق کسب و کار نامیده می شود هم به هورتی با معنا بکار بررده  
شود . ثالثا حقوق تجارت ، حتی زمانی نیز که بسیاری از روابط موجرود در حروزه تجرارت    
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تابع حقوق مدنی بود ، باز حقوق تجارت خوانده میشد امروزه نیز که ایرن حروزه حقروق از    
دیگری از حقوق وام میگیرد ، می تواند عنوان خاو حوزه را حفظ کند .  رشته های جدید

در این شرایط که قلم زدن در حوزه حقوق تجارت ، هم دشروار اسرت و هرم جرذاب .     
دشوار است زیرا، برای فهم و انتقال دانش این رشته از حقروق نویسرنده نیازمنرد تحقیرگ     

نین متعردد و مختلرف و بعضراب نراهمگون و     بسیار و مطالعه فراوان در کتب پشتیبان و قروا 
مطالعه حقوق تطبیقی است . جذاب است از آن جهت که محقرگ در آن در عرین تحلیرل    
قواعد آن به شیوه حقوق مدنی ، به تکنیک های جدیدی دست مری یابدکره بره تکنیرک     

 5هایی باید متوسل شودکه حقوق مدنی نمی شناسد و ابدا  حقوق تجارت است.

مقاله حاضر، با پیگیری های آقای سید محمد هاشم واعظ، وکیل پایه یک دادگستری، از آقرای دکترر    .2
ا اسکینی، دریافت گردیده است.ربیع
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قوقی در جنایت عمدی از دیدگاه قانون تحول ح
 1جدید مجازات اسالمیِ

  2حجت االسالم دکتر محمد مصدق 

تحول حقوقی در جنایرت  »علمی با موضو   ینشست 03/30/2018شنبه مورخ  روز پنج
دکترر  حجت االسالم با سخنرانی حضرت  «جدید عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسالمیِ

  .شد برگزارالی دادگستری استان اهفهان محمد مصدق در محل کانون وک
 :کردندنشست اشاره  عنوان مقدمه در خصوو موضو ِ دکتر مصدق به حجت االسالم

 کیفری، دادرسی آیین و اسالمی مجازات قانون مادر، مهمِ بسیار قانون دو 2011 سال در»
 قانون هر دو .شد االجرا الزم 2/8/2018 تاریب از کیفری دادرسی آیین قانون و شد تصویب
ایرن رو در   ازباید برطررف شرود.    دارد که و ابهاماتی اجمال اما است مترقی و خوب بسیار
ها  با آن سال چندای با ریاست محترم قوه، اشاره شد چنانچه ایراداتی که در طی این  جلسه
رو بودیم برطرف گردد، حداقل برای هدسال آینرده ایرن قروانین مفیرد خواهنرد برود        روبه
 .«که در سایر کشورها نیز از این قوانین استفاده خواهند کرد  حوین به

 کیفری، دادرسی آیین قانون اهالح موضو ِ مواردِ برخی اهالح»ایشان اذعان داشتند: 
 انجرام  مردنظر  اهرالحات  و قرارگرفتره ( مجلرس  قضایی کمیسیون) مجلس کار دستور در
 دادرسری  آیرین  قانون 863 و 822 ماده اینکه افزون بر. 88 ماده تبصره جمله از است،شده

ه حداکثر تا دو ماه آینده به هرحن  ک است اهالح دست در ضروریِ موارد جمله از کیفری
 .«و مصوب و ابالغ خواهند شد رودمیعلنی 

آیرین دادرسری    قرانون  822معاونت محترم ریاست قوه قضاییه در ادامه به بحث ماده 

                                                 
مقاله حاضر در قالب سخنرانی بوده و برگرفته از سخنان معاون قوه قضرائیه، بره مناسربت هفتره قروه       .2

 قضائیه، در محل کانون وکالی دادگستری استان اهفهان می باشد.

 معاون رئیس قوه قضائیه .1
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 رئیسری  آقرای  جنراب  انتصراب  زمران  از کوتاه مدت رد»و اشاره نمودند:  ندکیفری پرداخت
پرونرده از   1333ه در دسرت اسرت،   کر  آمراری  طبرگ  قضراییه  قوه محترم رئیس عنوان به

های مربوط به سرال   هورت که پرونده است، بدینتعیین تکلیف شده 822های ماده  پرونده
 8حرال حاضرر    در. استآغاز شده 16های سال  اند و پرونده به اتمام رسیده 18 و 10 و 11

ای در حوزه ریاست  آینده پرونده ماه 6شود تا  بینی می هزار پرونده باقیمانده است که پیش
 .«نداشته باشیم

 822 مراده  اهرالح  به که هستیم ای ماده تدوین حال در» ایشان در ادامه بیان نمودند:
 چراکره  شرود  یجلروگیر  قروه  ریاست حوزه در پرونده تراکم از که نحوی به شود می منتهی
دکترر محمدمصردق اذعران داشرتند:      .«اسرت  نظرارت  قضراییه  قروه  ریاست اهلی وظیفه

بینری   مت جزای عمومی و اختصاهی تحوالت بسریار جرامعی را پریش   قس در گذار قانون»
جدید وارد حقوق کیفرری   ها جدید بود اما وقتی تمسیسِ بعضی تمسیس هرچندکرده است. 

ایم کره بایرد    ابهامات را در جزای عمومی داشته نیشتریب ابهاماتی هم خواهد داشت. ،شود
 .«برخی مواد آن اهالح شود
بنردی کررد.    تعزیررات را درجره   ،بررای نخسرتین برار    21اده م» ایشان در ادامه گفتند:

شدند که اکنون در این خصوو مشکالتی  های تعزیری به هشت درجه تقسیم می مجازات
بندی شده بود که در نهایرت هررفاب    ها درجه کلیه مجازاتنویس اولیه،  داریم. البته در پیش

 اسرت کره در کترابِ   سراز شرده   مشکل 08مثال ماده  یبرابرای تعزیرات درجه تعیین شد. 
اسرت. هرچنرد در ایرن کتراب بره نقرد قرانون        نکات و ابهامات آن مطررح شرده   ،اینجانب
-قانون هرورت گرفتره   ها نقد پردازیم چراکه در کتب عمومی و اختصاهی در دانشگاه نمی

کره   یابهاماتاست. لذا به بررسی ماده، نکات و ابهامات موجود در ماده پرداخته شده ؛است
د ووحدت رویه ش یر  و ممکن است یک حقوقدان داشته باشد و منجر به نظریه مشورتی

هرای واحردی در خصروو     در حرال حاضرر رویره    هرچندد. ویا در محافل علمی بحث ش
 است.ات در کل کشور ایجاد شدهبسیاری از موضوع

مصدق بیان داشتند: در خصوو تحرول حقروق    دکتر حجت االسالمدر ادامه حضرت 
شرود   کیفری در جنایت عمدی، وقتی به قانون جدید و سابگ نگاهی بیندازیم، مالحظه می

اسرت، نره اینکره    عمدی موجب قصاو را محردود کررده   تیجناکه قانون جدید محدوده 
کب شده باشد بلکه برداشرت جدیردی از روایرات در خصروو جنایرات      خالف شرعی مرت

مطرح  قانون 882تا  181مواد  در را قصاو بحث گذار قانونعمدی موجب قصاو است. 
قرانون   138برا مراده    181پرردازیم. مراده    مری  111ترا   181است و ما امروز به مواد کرده



 98 تیر /  215شماره 

15 

سم به چند قِ «قتل»نون قدیم هورت که در قا مجازات اسالمی سابگ، متفاوت است، بدین
است. یکری  به چند مورد تقسیم شده «جنایت»که در قانون جدید  حالی شد، درمیتقسیم 

مصرداقی از   ،گذار در خصوو ماده مورد اشاره ایرن اسرت کره قترل     های قانون از نوآوری
جنایرات    بررای همره   ،شرد  که برای قتل گفته مری  یتمامی احکام نیهمچنجنایت است. 

قتل است. مراده   مخصووِ ،گذار گفته باشد این مورد کند مگر قانون نیز هدق میعمدی 
عمد و  شبه، عمددارد که جنایت بر نفس و عضو و منفعت بر سه قسم است،  می انیب 181

بعرد کره موضرو  جنایرت      ماده در. پس از آن شودمی قسم 1خطای محض که مجموعاب 
ر موارد زیر جنایت عمدی اسرت یعنری هرچره    دارد که د بیان می، کند عمدی را مطرح می

های قانون جدیرد اسرت    شود و این یکی دیگر از نوآوری شامل می قسم 1گفتیم در مورد 
 .«استکردهگونه بیان  این، ایجاد کند  چراکه بجای اینکه برای هرکدام فصلی جداگانه

 بیران  قانون هک است نیا جدید قانون های نوآوری از دیگر یکی»ایشان اشاره نمودند: 
 قرانونی  مرواد  سرایر  کمک به. است قسم سه بر و منفعت و عضو نفس بر تیجنا کند، می

لتسربیب و بالمباشرره   با جنایت از اعم شده مطرح ماده این در که جنایتی شویم می متوجه
است. در قانون سابگ در این مورد اختالف وجود داشت. در قانون سابگ گاهی برای جنایت 

شدند ولی در قانون جدید چنین نیسرت و   ای قائل می بالمباشره احکام جداگانه بالتسبیب و
توان بیان نمود کره اساسراب    قانون می 811، به کمک ماده «جنایت»زمانی که بیان نموده 

آنچه در جنایرت  »بالمباشره بودن هی  دخالتی در حکم جنایت عمدی ندارد و  بالتسبیب و
 .«فتار به مرتکب استمهم و مورد قصاو است، استناد ر

 سره  بر جنایت که دارد اشاره 181 ماده »مصدق در ادامه بیان نمودند:  حجت االسالم
، دو قسرم  سره  برر ایرن   عالوه سابگ قانون در. است محض و خطای عمد شبه عمد، قسم

منزله خطای محض و خطای شربه   قسم دیگر نیز داشتیم که اکنون وجود ندارد. عبارات به
 پی در را مشکالتی عبارات حذف این اما باشد مفید شاید اگرچه شبه عمد. حکم در و عمد
است، کرده بیان را عمد شبه تیجنا ،112 ماده «ب» در بند مثال برای از جمله است داشته
معاونت در این بند باشد، در قرانون بررای بحرث معاونرت در شربه عمرد        دیکن تصورحال 

 درتوان وحدت قصد متصرور شرد.    ر شبه عمد نمیبینی نشده است. چراکه د مجازاتی پیش
کررد   قانون سابگ در حکم شبه عمد را داشتیم که بحث معاونت در شبه عمرد را حرل مری   

 .«استبینی نشده ولیکن در قانون جدید پیش
 :کردندقانون مجازات اسالمی اشاره  113دکتر محمدمصدق در ادامه در خصوو ماده 

 جداگانه را موارد بعد و در مواد کرده تقسیم قسم سه را به تیجنا 181 ماده در گذار قانون»
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در  ولریکن  شرده  تعریرف  فقه در. ایم نداشته عمد قتل از تعریفی تاکنون. استنموده مطرح
-گذار تعریف به مصرداق کررده   قانون. خصوو نداریم این تعریفی در و جدید سابگ قانون

کره جنایرت در    کررده  انیر ب 113ماده هرفاب  است چون تعریفی از جنایت عمدی نداریم و
ای اگرر موضروعش    پرونده هر پساست. کردهمورد را بیان  چهار موارد زیر عمدی است و

از این بندها تطبیگ داده شود حتی اگرر تررک فعرل باشرد چراکره       یکی باباید  ،باشد عمد
 .«با شرایطی در حکم فعل است 116مطابگ ماده 

 جنایرت  بررای  چهار مصداق قانون»اظهار داشتند: معاونت محترم ریاست قوه قضاییه 
 قصردِ  ،مرتکب. نیست اختالف مورد 113 ماده و بند اول اول مصداق کند، می بیان عمدی
ب وقو  آن جنایرت  موج نوعاب کار ارتکابی اگر حتی استشده محقگ هم و قتل داشته قتل
«ب» کشور عمدتاب بنرد های قتل مورد اختالف بین محاکم و دیوان عالی  در پرونده .نشود
همران   ،دارنرد  بسیاری از محاکم تصوری کره از آن بنرد   متمسفانهاست.  مطرح 113ماده 

 113کره در ایرن بنرد مراده      انرد درحرالی   قانون قدیم داشته 130تصوری است که از ماده 
 است.نوآوری داشته گذار قانون

 جنایرت  صرادیگ م تشخیص در قدیم قانون در» مصدق اذعان داشتند: حجت االسالم
 باشرد،  کشرنده  وی رفترار  امرا  نردارد  قتل قصد هرچند کسی اگر که بود شده بیان عمدی
 عمردی  جنایرت  و نیست گونه این جدید قانون در امروز اما استشده محقگ عمدی جنایت

شرود. در   جنایت عمدی محقرگ نمری   ،سه رکن دارد و هر کدام از این موارد موجود نباشد
مرتکرب   -1رفتار کشرنده باشرد.    -2ل وجود ندارد اما عمدی است: ای که قصد فع پرونده

آگاه و متوجه  پسمرتکب توجه هم داشته باشد.  -0نسبت به کشنده بودن رفتار آگاه باشد.
بررد. بایرد ایرن دو     گذار کلمات مترادف به کار نمری  بودن دو کلمه مترادف نیستند و قانون

شرود.   کن سوم را ندارد و قصاو منتفری مری  مورد تفکیک شود و چه بسیار جنایاتی که ر
عمد کافی است اما برای احراز عمد باید  نیافتن برای تحقگ ،هرف اینکه شرایط احراز نشد

را اضافه کرده است  چون بین آگاه  «توجه»گذار رکن  شرایط محقگ شود. چرا قانون  همه
ی بداند عادتاب رفتار کشنده کل طور بهبودن و متوجه بودن تفاوت وجود دارد، آگاه باشد یعنی 

اما توجه مربوط به قضیه کلی نیست بلکه مربوط به قضیه جزئیه است یعنی در هرر   ؛است
مورد خاو پرونده حین ارتکاب جرم به آگاهی قبلی توجه داشته باشد که آیا این موضو  

تالف های متعددی در هیمت عمومی در این مورد اخ در پرونده .«از مصادیگ این کلیه است
تبردیل   عمبد  شببه بره   عمد ،موردتوجه بودن وجود نداشته باشد است چراکه اگر رکنِ

مسرئولیت بسریار خطیرری     .شود و کمک به احراز این سه رکن رسالت شما وکالسرت  می
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به قانون، درک قانون بسیار مهرم   توجهدارید همچنان که ما نیز مسئولیت خطیری داریم. 
 .«از قصاو نجات دهید بسا بتوانید شخصی را است و چه

 هرم  روایرات  از آنچره  و مرا  اعتقاد»محمد مصدق اظهار داشتند:  حجت االسالم دکتر
است که هی  جنایت عمدی موجب قصاو نیست یا به تعبیر دیگری  این شود می استفاده

هی  جنایتی عمدی نیست مگر اینکه قصدی وجود داشته باشد اگرچه ممکن اسرت شرما   
پاسرب   .تن ماده بیان کرده قصد وجود نداشته باشد و عمد محقگ شرود ایراد کنید که در م
تبعی موجود باشد البته ایرن بحرث    هریح مدنظر است وگرنه باید قصدِ این است که قصدِ

طور کلی قصد مهم است منتهی گاهی قصرد   بهگنجد.  مفصلی است که در این جلسه نمی
 (.113)بند ب ماده  تاس( و گاهی قصد تبعی 113)بند الف ماده  استهریح 

قصرد   «ب»توانید تصور کنیرد کره در بنرد     آیا شما می» ند:در ادامه ایشان اشاره نمود
گذار بیان نموده که قصد وجود ندارد سه قید برای آن در  وجود نداشته باشد  هرچند قانون

 ؛نسبت بره کشرنده برودن رفترار آگراه باشرد       مرتکب ؛کشنده باشد رفتارنظر گرفته است. 
 شرما توانیم بگوییم قصردی وجرود نردارد       چگونه می حالکب توجه هم داشته باشد. مرت
توانید مثالی بیاورید که مصداق این بند باشد و قصد در آن نباشد. توجه داشته باشریم   نمی

مروارد قصرد     کننرد در همره   توان توجه را از قصد جدا کرد لذا حقوقدانان تعبیر می که نمی
جنایت عمدی نیست که  ،گونه نباشد و قصدی وجود نداشته باشد این تبعی وجود دارد و اگر

خطیر شما وکالست که   شود و وظیفه وفور یافت می ها در دیوان عالی کشور به این پرونده
کنید اگر قاضی توجه ندارد او را متوجه کنید چراکه قاضی هم به  در لوایحی که تنظیم می

هرا   هرای وکرال و دانشرگاه    های مجازی در کرانون  دادگاه ددنبال کشف حقیقت است و بای
 .شودخوبی بررسی  گونه مسائل به ترویج داده شود تا این
قضائیه در ادامه با این سؤال که آیا اشتباه در هردف یرا اشرتباه در      قوهمعاونت ریاست 

هویت تمثیری در تغییر عنوان مجرمانه از عمد به غیر عمد دارد یا خیر، به موضو  اشرتباه  
تمثیر اشتباه در هردف و اشرتباه در هویرت در تغییرر عنروان      » ر هدف و هویت پرداختند:د

اوالب منظور ما از اشتباه در هدف آن است که فرردی    مجرمانه از عمد به غیر عمد چیست
کند، ایرن اشرتباه در    را بکشد به هر دلیلی به دیگری اهابت می کسیخواسته با گلوله  می

خواسته یک نفر را بکشد گلوله را نیز به  ر هویت یعنی شخصی میاما اشتباه د ؛هدف است
شرود کره فررد     کند همان شخص و همان هدف است اما بعد متوجه می طرف وی رها می

 .«دیگری بوده است و اشتباه در هویت است
 در اشرتباه  موضرو   بررای  حالرت  چهار قانون در»: کردندمصدق بیان  حجت االسالم
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 دارد ابهام چهارم حالت و است مشخص قانون در آن حالت 0. است متصور هویت و هدف
حالت مربوط به اشتباه در  دو. دارد ابهام قانون چون کنیم کشف آن را خواهیم می امروز که

 ،در خصروو اشرتباه در هویرت    .هویت و دو حالت مربوط به اشتباه در هردف وجرود دارد  
اه در هویرت ترمثیری در عنروان    مشخص کرده اسرت. اشرتب   118قانون تکلیف را در ماده 

خواسته دیگری  دوم اینکه کسی به اعتقاد مهدورالدم می .مجرمانه از عمد به غیرعمد ندارد
در ایرن هرم مشرکلی نیسرت      .استشود مهدورالدم نبوده را بکشد وی را کشته متوجه می

ط به است. حالت سوم و چهارم مربوآن را شبه عمد تلقی کرده 112ماده  «ب»چراکه بند 
است و نو  دیگرر آن ابهرام دارد.   اشتباه در هدف است که یک نو  آن را قانون بیان کرده

شخص  .استخطای نفس تلقی شده 111ماده  «پ»هورتی که قانون مشخص کرده بند 
برای حالت چهارم همان هورتی که مبهم  .کند قصد شکار داشته اما به انسانی اهابت می

 :صور شدتوان سه فرض را مت است می
خواهد یک نفر را بکشد ولریکن گلولره بره شرخص کنراری وی       برای مثال فردی می

قصد کشتن فرد دوم را نداشته است حال این چره نرو     ،مرتکب کند و شخصِ اهابت می
هریحاب بیان نشده است چراکه مثال مربوط به شکار است ولی متن  111 مادهقتلی است  

یان شده جنایتی که در آن مرتکب نه قصرد جنایرت برر    ماده اعم از شکار و انسان است. ب
مثرال   همانندعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را داشته باشد. مجنی

. اینکه قصد کشتن شخصی را داشته باشد ولریکن گلولره بره    کردیممذکور که بدان اشاره 
ط به جایی است که قصد آدمکشری  فرد کناری اهابت کند. وقتی در ماده مثال میزند مربو

 .اسرت مورد اختالف بوده کردیم،شویم به نظر فقها مراجعه  وجود ندارد و ما دچار ابهام می
اهلل مکارم شیرازی و نوری همدانی و قرول مشرهور ایرن اسرت کره       برخی فقها مانند آیت
ز قدما ا .اهلل فاضل لنکرانی بیان نموده که شبه عمد است مرحوم آیت .خطای محض است

اهلل معرفت هم مشاهده نمودم که معتقدند عمد است. مرحوم کاشف الغطای و در مقاله آیت
 روایات و فقها  همه آرای جستجوی با و فراوان های بررسی از پس حقیقت کشف برای
 ایرن  در حتی و یافتم واحد موضو  در را نظرها اختالف این مشکل و رسیدم نتیجه به این
را کره   یموضوععمد یا خطای محض است.  شبه عمد، نمود بیان وانت نمی واحد موضو 

فقیهی گفته شبه عمد است همان موضو  را اگر برای فقیهی دیگر شرح دهیم او هم نظر 
-0شربه عمرد   -1عمرد  -2دهد بنابراین همان یک فرض سه حالت دارد.  به شبه عمد می
است و باید بره حراالت   ها فرض یکی است ولی حاالت متفاوت  در پرونده .خطای محض

 آن پرونده توجه نمود.
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گویند ممکن اسرت زمران   : مرتکب قصد قتل شخصی را داشته به وی میحالت اول
به دیگری اهابت  ندارددارد اشکالی  شلیک گلوله به دیگری اهابت کند، مرتکب بیان می

ان کرده است و بی 111ماده   تبصرهگذار هریحاب در  کند و این عمد است. این مورد را قانون
 اختالفی در آن نیست.

: مرتکب قصد قتل شخصی را داشته اما به علت تقصیر عدم مهارت گلوله حالت دوم
 «پ»گذار هریحاب در بنرد   کند و این شبه عمد است و قانون به فرد کناری وی اهابت می

 است.کردهبدان اشاره  112ماده 
مرتکب قصد قتل شخصی  و آن در حالتی است که است: خطای محض حالت سوم

 گونره عمرد یرا تقصریر و     کنرد. هری    را داشته است ولیکن گلوله به دیگرری اهرابت مری   
عادتاب فررد دیگرری    ،مورد نظر شخصِ مثال در محل قتلِ یبرااست. احتیاطی رخ نداده بی

قصد قتل فرد دیگری  مرتکباحتیاطی و تقصیری هم هورت نگرفته،  است بیتردد نداشته
است ولیکن ناگاه فرد دوم از آن محل تردد نموده و گلولره بره   را هم نداشته )شخص دوم(
 .«کردوی اهابت 
هرای   دکتر محمد مصردق اذعران داشرت کره نترایج بررسری       حجت االسالمدر پایان 

اینجانب درآیات و روایات و آنچه به کمک دوستان بدان دست یافتیم جرز ایرن نیسرت و    
گونره ابهامرات    حت در اهالح قوانین ذکر شود تا ایرن امیدواریم که همین موضو  به هرا

 موجود در ماده برطرف شود.
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 حکمی یا موضوعی بودن تفسیرِ قرارداد

 در حقوق ایران 

 1دکتر علی رئیسی

 مقدمه

دهد و پس از احراز وقایع حکرم   دادگاه در فرآیند دادرسی یک قیاس منطقی انجام می
یابرد و حاهرل ایرن ترالش در منطروق ر ی متبلرور        یقانون را درباره نتیجه واقع شده م

ای باید روشن باشد که دادرس چه زمرانی در پری احرراز     شود. در این تالشِ چندمرحله می
کنرد. یرافتن    موضو  است و چه زمانی در جهت تطبیگ موضو  بر احکام قانونی تطور می

و از چره اهرول و   ای را اعمال کند  شود دادرس بداند چه ضابطه موضو  و حکم سبب می
 قواعدی تبعیت کند.

عنوان نهادی که بر اجرای هحیح قانون نظارت دارد در ممیرزی   دیوان عالی کشور به
آرای هادره به مباحثی که موضو  یک دعواسرت و بره عبرارتی در هرغرای قضریه ورود      

کند زیرا احراز موضوعات و هغرای دعوی بر اساس وقایع رخ داده شده و به تشخیص  نمی
کننده است، منتهی در تطبیگ موضو  با احکام قانونی دیوان عالی کشرور   اضیِ رسیدگیق

دهد تا از تخطی دادرس از قانون نظارت داشته باشرد. بردین    ر ی را مورد بازرسی قرار می
 گیرد. مفهوم که کبرای قضیه مورد ممیزی دیوان عالی کشور قرار می

ن در مواردی که قرارداد فی مرا برین حکرم    تفسیر قرارداد به مفهوم تفسیر اراده طرفی
 خاهی ندارد:

تفسیر قرارداد امری موضوعی یا حکمی است  یافتن پاسب این پرسش مستلزم روشن 
شدن ماهیت حکم و موضو  در فرآیند دادرسی است و پس از آن باید دید تفسیر بره چره   

                                                 
 قاضی دادگستری .2
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هکار و اهولی استفاده کند و از چه را معناست و دادرس در مقام تفسیر اراده طرفین چه می
 کند  می

ای ثابت برای ایرن موضرو  بره     توان قاعده اگرچه همانند سایر موضوعات حقوقی نمی
دست آورد اما با توجه به ضوابط برشمرده بهتررین ضرابطه را در رابطره برا ایرن موضرو        

 گزینیم. برمی

 دامنه بحث
، به نظر باید در ایرن  به سبب آنکه موضو  مورد تحقیگ از یک سو تفسیر قرارداد است

خصوو به بررسی قواعد حاکم بر آن در حقوق ماهوی پرداخته شود لریکن مرا در مقرام    
تبیین قرارداد نیستیم اگرچه برای شرناخت ایرن مفهروم نراگزیر از بیران مختصرری از آن       
هستیم؛ اما بحث اهلی ما در زمینه حقوق شکلی است زیرا موضروعی یرا حکمری برودن     

ه حکم مقدمۀ بحث )حکمی یا موضوعی بودن( از مسرائل آئرین دادرسری    تفسیر قرارداد ب
خروبی تبیرین    مدنی و حقوق شکلی است و الزم است تفاوت امور موضوعی و حکمری بره  

گردد و سپس به مدد تحقیگ در بیان مفهوم تفسیر قررارداد جایگراه ایرن فرآینرد در امرور      
 موضوعی یا حکمی مشخص گردد.

 یامور حکمی و امور موضوع .1
تفکیک امور موضوعی از امور حکمی آنچنان مهم است که گفتره شرده پایره و نظرام     

دهد )غمامی و اشرفی آرانی،  های جدید آئین دادرسی مدنی تشکیل می دادرسی را در نظام
( و برای بیان تفاوت این دو و آثار حاکم بر این تفکیک باید ابتدا به بررسی مفهروم  2081

 کرد دادرسی در کشف حقیقت را تحلیل کنیم.دعوا بپردازیم و سپس عمل
دادرس در فرایند دادرسی در پی کشف حقیقت است و در تفسیر قرارداد نیز ما در پی  

هرا   ها و استخراج احکام هستیم و این دو فصل مشترکی هستند کره بره آن   کشف واقعیت
دادرس پردازیم. مسائل برشمرده چه بیان موضو  و حکم حاکم برر مصرداق روبرروی     می

شوند لرذا   باشد و چه تعیین جایگاه تفسیر قرارداد، همگی در یک دعوای حقوقی مطرح می
 باید ابتدا به بیان مختصری از مفهوم دعوا بپردازیم.

 مفهوم دعوا .1
نفعی است که حقش مورد انکار و تجاوز  رسیدگی در امور حقوقی مستلزم تقاضای ذی

اسرت. آنچره در    تعاریف مختلفی از دعروا شرده  است. در حقوق ایران  و تضییع قرار گرفته
توان قدر متقین از آن تعراریف بره دسرت آورد، آن     میان همۀ تعاریف مشترک است و می
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است که دعوا استحقاق مراجعه به دادگاه برای شخصی است که حقش در معرض تضرییع  
 است. و انکار قرار گرفته

استما  اظهارات طرفین، در گام اول  بعد از طرح دعوا در فرآیند دادرسی، دادگاه پس از
کند که به این مرحلره   قاعدا مناسب را از میان قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشور پیدا می

رسد. بدین منظور که  شود و پس از برگزیدن قاعده نوبت به توجیه آن می انطباق گفته می
سرت، بررای طررفین    ای که به آن رسیده ا کوشد برای مصداق پیشِ رو و نتیجه دادگاه می

 (.21: 2080شود )جعفری تبار،  دعوا استدالل بیاورد. به این مرحله توجیه گفته می
در مرحله توجیه قاضی از یک قیاس کره در منطرگ هروری مترداول اسرت، اسرتفاده       

(. کبرای قیاس همران قاعردا   283: 2011کند )یعنی کبری، هغری، نتیجه( )الشریف،  می
موضوعات و واقعیات دعوا هستند و نتیجه آن اسرت کره در   حقوقی است و هغرای قیاس 

 گردد. ر ی قاضی منعکس می
در این قیاسِ منطقی اهوالب هغرای قیاس )رست دار( است و کبرای قیاس )بایرد دار(  

تملرک عرین بره عروض معرین کردهاسرت       « الرف »است و نتیجه )باید دار( است. مرثالب:  
بدهرد  « ب»بایرد مبیرع را بره    « الرف »برری(؛  )هغری(؛ مبیع باید تحویل خریدار شود )ک

 )نتیجه(
البته همیشه این قیاس منطبگ با منطگ هوری که در آن لزومراب از مقدمره بره نتیجره     

رسیم، نیست. در قیاس قضایی شوق رسیدن به نتیجه است که مقدمه را سر و سرامان   می
نیسرت )کاتوزیران،   دهد و هورت استدالل جز سرپوشی به این فرآیند ارادی و آگاهانه  می

( و یا اقالب یک حرکت دیالکتیکی )دوسویه( بین نتیجره و اسرتدالل   88و  08و  12: 2088
 (.216: 2080است )جعفری تبار، 

در منطگ هوری قضاوت جبری و ضروری است. قاضی نقش انفعرالی دارد و هرغری   
عل است اما تابع واقعیت عینی و کبری تابع قاعدا حقوقی است؛ در نتیجه نقش قاضی منف

(. بلکره قاضری حتری در    213: 2011گونه نیست )الشرریف،   در منطگ خطابی )جدلی( این
های حقوقی قاضی در  تواند مؤثر باشد. در رویکردهای جدید نظام اثبات موضو  و حکم می

امر دادرسی نقش فعالی دارد و با همکراری طررفین دعروا سرعی در کشرف حقیقرت دارد       
 (.260: 2081)محسنی، 

 ور موضوعیام .1
هدف از تبیین امور موضوعی بازشناختن آن از امور حکمی است. اهوالب امور موضوعی 

هایی در عالم خارجند که مثبت امری هستند. در یک معنای عام، موسَع و انتزاعری   واقعیت



 98 تیر /  215شماره 

11 

نظرر از   های مادی، اقتصادی اجتماعی یرا شخصری مرورد نظرر هررف      شامل تمام واقعیت
( یعنی وقتری برا ایرن واقعیرت     62: 2088ست )پور طهماسبی فرد،ها پیامدهای حقوقی آن

 گوید. گوییم قانون در مورد آن چه می شویم نمی روبرو می
اما آنچه در این تحقیگ پیش روی ماست، بررسی امور موضروعی در یرک دعواسرت.    
پس بررسی ما اخص از مفهوم کلی و موسَّع امر موضوعی است و به مفهومِ خاوِ اعمرالِ  

یا مادی یا واقعه حقوقی را که مبنا و اساس حگ مورد ادعاست یا به تعبیری سربب   حقوق
 کنیم. طرح دعواست، بررسی می

در تعریف از سبب دعوا گفته شدهاست که عقود و قراردادها و الزامات خارج از قرارداد 
باب (؛ اما برخی قانون را جزو اس88: 2080تواند سبب دعوا گردد )شمس،  و حکم قانون می

ای را  اند که برای ایجاد حگ در روابط اجتماعی، قانون حادثه دانند و گفته حگ بودن نمی ذی
ای که اثر حقوقی داشته باشد، در شمار  کند و هر پدیده که سبب ایجاد حگ است، معین می

نظر از اینکه حکم اثر ناشی از آن در قوانین و مقررات یا اهرول   وقایع حقوقی است. هرف
 (.2: 2083یست )کاتوزیان،حقوقی چ

مسائل موضوعی آن اموری هستند که واقعه یا عمل حقروقی را آن طرور کره هسرت     
و « حدود واقعه یا عمل حقوقی مطروحه چیست»دهند و تشخیص این مسمله که  نشان می

ای که در قانون برای آن مسائل ترسیم گردیده  ضمانت اجرای متناسب با آن در محدوده»
هرر مسرمله ای   »و « در عداد و مسائل موضوعی نیست»و « ه باید باشدطور مشخص چ به

، امر موضروعی اسرت خرواه طررفین آن را     «ای اطال  دهد که محتوای آن بتواند از واقعه
انجام داده باشند یا شرایط آن را به وجود آورده باشند به شرط آنکه بررسی محتوا مستلزم 

 رجو  به قانون نباشد.
باب امور موضوعی مهم است، آن است که اثبات امرور موضروعی    نکته دیگری که در

پذیرد؛ یعنی طرفین دعوا سببی را که موجب  معموالب به وسیله ادله اثبات دعوی هورت می
هایی از پیش تعیین شده )مثل سند( و یا  وسیله هورت کنند به حگ شدن خود تلقی می ذی

وسیله اَمارات قانونی  د )شهادت( و یا بهاشخاهی که بر وقو  آن واقعه یا عمل آگاهی دارن
طرور معمرول متوجره سربب      رسانند و اثبات و دالیل آن به های دیگر به اثبات می و نشانه

ایجاد و انقضای حگ و تعهد است و با این اثبات، اهل حگ و تعهد با یک مالزمرۀ عقلری   
تحت کنترل و ترابع   (. پس نتیجتاب امور موضوعی00و  20: 2088گردد )کاتوزیان، احراز می

گویرد کردام واقعره     کند بلکه قانون می ها را ایجاد نمی امور حکمی نیستند؛ یعنی قانون آن
آورد و دادرس نیرز نقشری در    موجد حگ است؛ اما خود این وقایع را قانون بره وجرود نمری   
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تحقگ آن ندارد بلکه در جهان خارج و فراتر از قانون و تشرخیص قاضری وجرود داشرته و     
 (.183: 2081د )غمامی و اشرفی آرانی، دارن

 احراز امر موضوعی )احراز صغرای دعوی( .1
هورت معقول و متعارف و با استفاده از وسایلی اسرت کره قانونراب قابرل      اقنا  قاضی به

پذیرش است در مورد واقعه یا موضو  دعوا به مفهوم اثبات کردن موضو  است )محسنی، 
 درس و اثبات امور موضوعی بر عهدا متداعیین است.( و وظیفه قانع کردن دا228: 2081

احراز امر واقع یعنی وقرو   اول.  فرآیند احراز هغرای یک دعوا شامل دو مرحله است:

توهیف امر واقع شرده و درج آن در یکری از مقروالت    دوم. یا عدم وقو  حادثه خارجی. 
 شناخته شده حقوقی.

کند و  یست و به شیوا علمی عمل میقاضی در احراز موضو  با هی  هنجاری مواجه ن
کنند  دو طرف در مورد احراز موضو  هر یک به دالیل مورد استناد خود آن قدر استناد می

است. اگرچه در این مرحله  کند روی داده ها ادعا می تا قاضی قانع شود که آنچه یکی از آن
در شرناخت  توانرد   اثبات واقع با اهحاب دعواسرت امرا قاضری هرم منفعرل نیسرت و مری       

(. پس از این مرحله قاضی 220: 2081موضوعات از ابتکار عمل برخوردار باشد )محسنی، 
شرود. آنچره در خرارج     زند، واقعیت توسط قاضی یا قانون ساخته نمی دست به توهیف می

شود ضرورتاب منطبگ با عنوان حقوقی نیست زیرا سازندگان ممکن است توجهی به  واقع می
نند. این قاضی است که آنچه در واقع روی داده را توهیف و برا قرانون   تبعیت از قانون نک

 (.132و  130: 2011کند )الشریف،  منطبگ می

 انواع موضوعات .2
منظرور اثبرات وقرایع نهرایی بره کرار        موضوعات دعوا یا وقایع اولیه اثباتی است که به

ای اثبرات  روند؛ مثل اثبات تصرف طوالنی مدت یک شریک در یک قسمت از ملک بر می
عملی شدن تقسیم و مفروز شدن سهم و یا این موضروعات مرادی هسرتند مثرل اعمرال      
فیزیکی )برخورد دو خودرو در دعوای مطالبه خسارت( و یا این موضوعات اعمال حقوقی و 
بعضی از وقایع حقوقی مثل اراده فضول در انتقال مال غیر که یک حادثره مرادی هررف    

عنروان قررض و    ق و واقعه مادی است مثل دادن مبلغری بره  ای از حقو نیست بلکه آمیخته
 استرداد آن.
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 امور حکمی  .2
ای از اهل حگ و جهات و مبرانی آن اسرت    در زمان طرح دعوا موضو  دعوا مجموعه

وقرایع و اعمرال    -2( بدین معنی که ادعا بر دو مبنا استوار اسرت:  168: 2080)کاتوزیان، 
 (.00: 2088ا )کاتوزیان، ه قواعد حقوقی حاکم بر آن -1حقوقی؛ 

قواعد حقوقی مشتمل بر کلیه قوانین و مقررات و قواعرد و اهرول حقروقی اسرت کره      
شرود، امرور    ها وضعیت یک واقعه یا امر موضوعی مرورد اخرتالف معرین مری     واسطه آن به

حکمی هستند. پس در امر حکمی اوالب قاضی در مورد چگونگی به کاربردن و اجرا و تفسیر 
گیرد و ثانیاب خود قانون در مقام بیان، پاسب مسرمله پریش رو را )پرس از     یم میقانون تصم

تواند به تشخیص خود در مورد آن تصمیم بگیررد. بره    احراز( داده است و دادگاه دیگر نمی
 بیان دیگر این موضو  در قانون پاسب مشخص دارد.

موضو  قضرا، از   توان گفت آن دسته از مسائلی را که در پس در یک تعریف نهایی می
ای که قاضری در   شود، به گونه اراده و تصمیم قاضی در مقام اجرا یا تفسیر قانون ناشی می

گوینرد کره در    مقام بررسی آن مسمله ملزم به رعایت یک استاندارد است، امر حکمی مری 
 دهد. قیاس قضایی، کبرای قاعده را تشکیل می

 احراز جهات حکمی )احراز کبری(  .1
رجع بیان جهات حکمی است که هم آن را بیان میکند و هم تفسیر رسمی گذار م قانون

(. یافتن جهات حکمی پس از احراز وقایع برر عهردا قاضری    21: 2086نماید )شهیدی،  می
قانون آئین دادرسری مردنی نیرز     0قانون اساسی و ماده  202است و این موضو  در اهل 

 شرده و اثبرات   ت به موضوعات بیانآمده است. قاضی مکلف به اجرای قانون و حکم نسب
توانند  شده طرفین دعوای ایشان به شکل موجه و مستند است. البته طرفین دعوی نیز می

ها در این زمینه تکلیف  گذار ایران برای آن جهات حکمی مورد نظر خود را بیان کنند. قانون
توانرد   ساب میقرار ندادهاست اما در هورت بیان جهات حکمی توسط طرفین؛ قاضی خود ر 

نظر از عناهر حکمری مرورد نظرر طررفین اسرتناد       به جهات حکمی متناسب با دعوا هرف
گرذاری   نموده و یا اینکه برای اعمال قاعده حقوقی قابل اعمال دست به باز توهیف و نرام 

 (.122: 2081جدید موضوعات و وقایع دعوایی بزند )محسنی، 
تی دارد از جمله ارائه عرف خراو و یرا قرانون    البته این قاعده در برخی موارد استثنائا

 شود. خارجی که به جهت جلوگیری از تطویل کالم از بحث آن خودداری می
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 امور مختلط حکمی و موضوعی .3
رسند  هورت امور موضوعی به نظر می آید که غالباب به در یک دعوا گاه مسائلی پیش می

اه احرراز واقعره )تحقرگ عمرل     ولی در عین حال دارای بافت و زمینه حقروقی هسرتند. گر   
حقوقی( بستگی به قاعده حقوقی قابل اعمال دارد و آن قاعده به عمرل حقروقیِ اعتبراری    

دهررد؛ یعنرری ابترردا بایررد دیررد قررانونِ قابررل اعمررال  )مثررل قرررارداد( معنررایِ حقرروقی مرری
شود یا قبرول، یرا قربض در     ( مثالب وهیت با ایجاب واقع می00: 2088چیست )کاتوزیان، 

ه، در اینجا دلیل وقو  واقعه )حادثه مادی قبض( همراه با رکن برودن همران حادثره    ودیع
ای برای اثبات اسرت و از امرور    است یا تنظیم سند رسمی در اموال غیرمنقول هرفاب وسیله

 موضوعی یا شرطی برای وجود حگ مالکیت است و یا از امور حکمی.

 تبیین نظریه عمومی .2
در خصوو تفکیک امور موضوعی از امرور حکمری   در خصوو بیان یک نظریه کلی 

( کره از میران   180-181: 2081نظرات مختلفی ارائه شده است )غمامی و اشرفی آرانری،  
ها بهترین روش که تا حدی جامع باشد تفکیک بر اساس حصول به موضو  مورد بحث  آن

یافت، آن  است؛ بدین معنی که اگر از طریگ یک استقرای بتوان به موضو  مورد نظر دست
مسمله از امور موضوعی است زیرا مبنای استدالل استقرایی حدس و گمران اسرت و ایرن    

رود که در گذشته احتمراالب رخ داده   هایی به کار می حدس و گمان در مورد حوادث و پدیده
یا در حال رخ دادن است یا در آینرده رخ خواهرد داد. در حقیقرت امرور موضروعی همرین       

های مادی و اعتباری هستند که افعال بشری، حراالت روانری،    وضعیت حوادث، رویدادها و
شروند امرا چنانچره حصرول      معلولی را شامل می -حوادث فیزیکی یا طبیعی و روابط علی

مسمله پیش رو بر اساس یک استدالل قیاسی باشد یعنری دادرس برر اسراس اطالعرات و     
گیری کند، آن مسمله حکمی  میمبرداشت خود از قانون عدالت و انصاف در مورد مسمله تص

 است.

 مفهوم تفسیر .3
امر موضوعی و حکمی و به دست آمدن معیاری ثابت در تشخیص پس از روشن شدن 

ی از امر موضوعی نوبت آن است که مختصری از مفهروم تفسریر را بیران    و تمیز امر حکم
هداف تفسیر، کنیم و با توجه به مفهوم تفسیر و طُرق نائل شدن به تفسیر هحیح و بیان ا

 آن را در قالبی که در پیش تعیین کردیم )حکم یا موضو ( قرار دهیم.
تفسیر مصدر باب تفعیل و از ریشه )فَسَرَ( به معنرای ظهرور و کشرف اسرت؛ بنرابراین      



 98 تیر /  215شماره 

13 

توان آن را به معنی هویدا کردن و ایضاح و بیان معنای سخن یا هر چیز دیگر به شکل  می
ترین و بهترین معنرا بررای    تفسیر به معنای یافتن نزدیکمطلگ دانست. در مفهوم حقوق، 

 ( و دارای دو معنای عام و خاو است.106: 2080یک قاعده حقوقی است )جعفری تبار، 
در معنای عام بیشتر عبارت است از تشخیص ابهامات و نرواقص موجرود در قررارداد و    

هرای   فراد و طررف  سعی در رفع آن با ابزاری خاو. در معنای خاو تشخیص ماهیت و م
قرار داد و نیز حدوث اختالف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفراد  

 (.118: 2081قرارداد است )علومی یزدی و بابازاده، 
زند که عباراتِ یک قرارداد روشرن و   در مجمو  قاضی در مواردی دست به تقسیم می

ت روشن و واضح حکمی در خود دارد، نوبرت بره   هور واضح نباشد. در زمانی که قرارداد به
کس برا ابهرام روبررو نیسرت نره       رسد زیرا در مقام اجرای چنین قراردادی هی  تفسیر نمی

 اهحاب دعوی و نه قاضی و نه ثالث.
اما مشکل و موضو  بحث در جایی است که متن مبهم است و در مقام اخرتالف هرر   

رداد در زمان انعقاد قررارداد در هرلح و آرامرش    داند. طرفین قرا کس آن را به نفع خود می
انرد   بینی از حوادث آینده نداشته اند. گویا پیش دیده اند و خود را در موضع اختالف نمی بوده

 اند. دانسته و یا شاید در همان زمان انعقاد قرارداد، متن را هر یک به نفع خود می
نرزا  پایران دهرد، نراگزیر از      طرف باید به ایرن  دهد و داوری بی وقتی اختالف رخ می

اند قرارداد و متون  گونه که خواسته تفسیر است و باید در جای طرفین قرارداد بنشینند و آن
های گفته و ناگفته طررفین را   ها را معنا کند. نتیجه آنکه قاضی در مقام تفسیر، اراده و واژه
تروان بره تفسریری     ی میهای کند. پس باید دید اهول تفسیری چیست و از چه راه معنا می

 متعارف دست پیدا کرد.

 اصول تفسیر .1

 حسن نیت .1
طرفین در مقام انعقاد قرارداد، اگرچه هر یک در پی کسب منفعت بیشرتر هسرتند امرا     

نداشتن قصد سوی و رفتار هادقانه، اهلی اخالقی و ثابت در مراودات مالی است و در مقام 
 ای شرافتمند بنشینند. دهتفسیر اراده طرفین باید در جای معامله کنن

 کننده تفسیر به زبان تنظیم .2
در قراردادهای تحمیلی، یک طرف قرارداد دارای قدرت اعمال نظر و تحمیرل شرروط   

اسرت و در مقرام    خود بر طرف مقابل است پس فرهت کافی برای تممل در شروط داشته
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 د تسلیم بوده است.هایی را به نفع طرفی تفسیر کرد که در این قرار دا تفسیر باید واژه

 تفسیر بر اساس کل قرارداد .3
ای عمل کرد که شرط یا واژه مبهم مروردِ تفسریر، جردا از     گونه در زمان تفسیر باید به

کل قرارداد بیفتد و وهله ناهمگون در قرارداد جلوه کند. البته این اهول که برشمرده شد، 
بیران و رفرع ابهرام از اراده    ترین اهول تفسریری هسرتند کره در     ترین و متداول جزو مهم

شوند اما الزاماب همه دارای کارکرد کشف اراده نیستند این اهول یرا   طرفین به کار برده می
اند و یا دارای مبنای منطقی یا مبنی بر تکلیف قانونی  بر اساس فروض قانون شکل گرفته

 (.2013اند )طباطبایی و آرایی،  افراد ایجاد شده

 نحوه کشف اراده طرفین .2
برای یافتن اراده باطنی افراد و منظور و هدفشان از بیران عبرارات منردرج در قررارداد     

های بیان شرده اکتفرا کررد     توان هرفاب به راه هایی منطقی و عقلی وجود دارد. البته نمی راه
زیرا در جهت کشف اراده طرفین و واقعیت امر در هر دعوا ممکن است با توجه به شررایط  

هرای ذیرل    دام خاهی انجام داد. اما معموالب برای کشف اراده اشخاو راهوی،ه آن دعوا اق
 (:282: 2012شود )موسوی و همکاران،  توهیه می

 رویه متعاقب بین طرفین .1
عموماب اشخاهی که با هم مراودات مالی دارند، پس از مدتی بر اساس اعتمادی که به 

دارند. مرثالب در   د بین خود معمول میهای خاهی را در داد و ست کنند، رویه یکدیگر پیدا می
 شود. دریافت کاال هرفاب به امضای راننده حامل بار اکتفا می

 رفتار متعاقب طرفین .2
رفتار بعدی طرفین به معنای تعامل دو طرف برای زدودن ابهام پیش رو است مثالب در 

طالبره  کند، طرح دعروی م  ای که عدم وهول چک برای دارنده حگ فسب ایجاد می معامله
 وجه چک )رفتار متعاقب( به معنای پایبندی مشروطله به قرارداد است.

 سکوت طرفین .3
توان برای کسری کره سرکوت     اگرچه بنا به قول معروف )الینسب لساکت القول( نمی

تروان از   است، بیان خاهی را قائل شد اما با فرض وجود قرائن و شواهدی می اختیار کرده
( و اراده حقیقی او را از همرین  10: 2020شف کرد )هاحبی، سکوت نیز اراده خارجی را ک
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 سکوت فهمید.

 نتیجه
با توجه به آنچه تاکنون از میان مفهوم و موضو  به دست دادیم و با توجه بره تبیرین   
مختصر معنا و مفهوم تفسیر و اهول و طرق تفسیر اراده اشخاو، باید دید که در تطبیرگ  

هم همگون است و تطابگ کدام یرک بیشرتر و پسرندیده    این دو با هم کدام یک بیشتر با 
است. در روش تشخیص حکم از موضو ، شیوه استدالل استقرایی را برگزیدیم که در این 
شیوه حدس و گمان در مورد حوادثی که در گذشته رخ داده یا در حال و آینده رخ خواهرد  

کند. ما  و  را بر ما روشن میها نیاز به اثبات وقایع خارجی است، موض داد و برای احراز آن
های تفسیرِ اراده طرفین، بیشتر به وقایع و رویدادهای رخ داده فی  بر اساس اهول و روش

ها در  زنیم که اراده باطنی آن ها حدس می پردازیم و از رفتار آن مابین دو طرف قرارداد می
 کنیم. یاست لذا با حدس و گمان، اراده باطنی را استقرا م پی چه امری بوده
توان چنین مرزی را دقیگ و بدون نقرص دانسرت امرا از میران معیارهرای       اگرچه نمی

تر باشد در بیشتر موارد محاکم در تبیرین   برگزیده و جهت دادن معیاری که به واقع نزدیک
کننرد کره    اراده اشخاو با حدس و گمان در مورد وقایع روی داده این اراده را کشف مری 

 است تا حکمی. نزدیک به امر موضوعی

 منابع

 ( .2011الشریف، محمدمهدی .)تهران: شرکت سهامی انتشار.منطگ حقوق . 
  (. اهل تسرلط طررفین دعروا برر جهرات و      2088پور طهماسبی فرد، محمد. )پاییز

 .60-22: و.و. 213. شماره کانون وکالموضوعات دعوا. 

 ( .2080جعفری تبار، حسن .) .شررکت سرهامی   تهران: مبانی فلسفی تفسیر حقوقی
 انتشار

 ( .2080شمس، عبداهلل .)تهران: دراک.آئین دادرسی مدنی . 
 ( .ادله اثبرات دعروی و ادلره اثبرات حکرم.      2080شهیدی، مهدی .)   نشرریه کرانون

 .282و  280. شماره وکالی دادگستری مرکز

 ( .2020هاحبی، مهدی .)تهران: ققنوس.تفسیر قراردادها در حقوق خصوهی . 
  (. مطالبه تطبیقی مفهوم 2013محمد هادق، حمید آرایی. )زمستان طباطبایی، سید

 .282-206، و.و. 88، شماره نامه مفیداهل هحت در تفسیر قراردادها. 

  های تفسیر قررارداد   (. شیوه2081علومی یزدی، حمیدرضا و بابک بابازاده. )تابستان



98 تیر / 215شماره 

13

: و.و. 11. شرماره  پ،وهش حقوق و سیاسرت  در نظام حقوقی ایران و انگلستان.
123-116

 (. تفکیک امر حکمری از امرر   2081غمامی، مجید و مجتبی اشرفی آرانی. )تابستان
. مجله دانشرکده  فصلنامه حقوقموضوعی در دادرسی مدنی، تبیین نظریه عمومی. 

 .126-118: و.و. 1، شماره 83حقوق و علوم سیاسی تهران. دوره 
( .2088کاتوزیان، ناهر .)تهران: نشر میزان. .اثبات و دلیل اثبات 

( .2080کاتوزیان، ناهر .)   تهرران: نشرر   اعتبار امر قضاوت شرده در دعروای مردنی .
 میزان.

( .2083کاتوزیان، ناهر .)  تهرران: شررکت   حقوق مدنی، قواعد عمرومی قراردادهرا .
 سهامی انتشار.

( .2013کاتوزیان، ناهر .)شرکت سهامی انتشار.. تهران: فلسفه حقوق 
( .2082متین دفتری، احمد .)تهران: مجدآیین دادرسی مدنی و بازرگانی .. 
( .2081محسنی، حسن .)  اداره جریان دادرسی بر پایه همکاری در چارچوب اهرول

 . تهران: شرکت سهامی انتشار.دادرسی
 موسوی، سید فضل اهلل؛ موسوی، سید مهدی؛ وکیلی مقدم، محمد حسین و مهدی

فصرلنامه پر،وهش حقروق    (. مطالعه تطبیقی تفسریر قررارداد.   2012غالمی. )پاییز 
 .280-120و.و.  :2شماره  خصوهی.

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-75/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
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ارزش اثباتی کارشناسی در حقوق نگاهی بر 
 و فرانسه ایران

 5وجیهه جاوید مقدم

 مقدمه

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که دشواری روز افزونری  
در اختالفات پدید آید و دادرس بدون رجو  بره اشخاهری خبرره نتوانرد بره طرور کامرل        

ی موضوعی اختالف را درک نمایرد و ناچرار شرود رای خرود را برا نظرر       وهحیح جنبه ها
اشخاو بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاو و یا حتی داشتن تجربه و 
تبحر و مهارت توانایی الزم را برای روشن کردن عناهر موضوعی مربوط به اخرتالف دارا  

نظام های مختلف حقوقی مورد توجره   می باشد . احتمال لزوم رجو  به اشخاو خبره در
به بحث کارشناسری پرداختره اسرت     101تا  162بوده و می باشد در حقوق ایران نیز مواد 

را نیز در این باب داریم که به شررایط شرکلی    2012هم چنین قانون کارشناسان مصوب 
 مفاد کارشناسی پرداخته است .

زیر « مشاوره»و « تصدیقات»کنار  در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه کارشناسی در
آورده شده است  188تا  101عنوان ترتیبات تحقیگ که توسط خبره انجام می شود از مواد 

مقررات مشترک بین سه نهاد کارشناسی ، تصردیقات و مشراوره را    188تا  101و در مواد 
ته اسرت  آورده است و مابقی بصورت اختصاهی به نهاد کارشناسی در حقوق فرانسه پرداخ

قانون مزبور می توان گفت که در حقوق فرانسه   100و  160که با در نظر گرفتن دو ماده 
رجو  به کارشناسی در اموری است که ارائه نظر شخص متخصص در فنری کره مسرتلزم    

 کاوش های پچیده است برای روشن شدن مسائل موضوعی الزم است .
 

                                                 
 شد حقوق خصوهیوکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ار .2
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 ه:مفهوم حقوقی کارشناس در حقوق ایران و فرانس

خبره را از نظر لغوی عبارت دانستن حقیقت و کنه چیزی ، شناخت و معرفتری تعریرف   
( و در وهرفی  2080یگ می توان به آن رسرید )معرین،   قکرده اندکه به طریگ تحریر و تح

 2088دیگر خبره عبارت است از پی بردن به اهل اشیای آن گونه که هسرتند )عسرگری،   
این پدیده حقوقی ) کارشناسی( عبارتند از خبره، اهرل   ( در فقه نیز اهطالح مربوط به02:

خبره، اهل معرفت و ارباب خبره که بررای آسران شردن مراجعرات و انرس اذهران براواژه
 (2338: 2080کارشناسی مورد بحث قرار میگیرد )جعفری لنگرودی، 

از نظر حقوقی قانون گزار چه قبل و چه بعد از انقرالب اسرالمی تعریفری ازکارشرناس     
عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و دکتررین تعراریف مختلفری ارائره داده انرد برخری از       ب

حقوقدانان در تعریف کارشناسی گفته اند کارشناسی عبارتند از آیینی است کره هردف آن   
استفاده از معلومات یک شخص فنی بوده تا موضروعی کره حرل آن نیراز بره هرالحیت       

( برخری   216: 2088روشن شرود)علی آبرادی ،    تکنیکی دارد و قاضی از آن محروم است
دیگر کارشناسی را اقدامی دانسته انرد کره تحقیرگ علمری و براسراس سروابگ تجربری و

( بر اساس 022: 2081اطالعات علمی و عملی نسبت به موردی هورت می پذیرد )مدنی،
کارشرناس   1/8/61آیین نامه تشخیص هالحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور مصروب  

حقیقی که در رشته خاو تخصص و تجربره داشرته و خردمات او در ایرن     ی است شخص
استفاده باشد بنرابراین بره نظرر میرر سرد هرشخصری کره مهرارت وو رشته قابل اعتماد 

هالحیت اظهارنظر درامرخاهی را داشته باشد کارشناس اسرت در ایرن میران کارشرناس     
ارشناسی برای رشته خاو دریافرت  رسمی کسی است که با داشتن شرایط الزم ، پروانه ک

کرده و مهیای ارجا  موارد کارشناسی باشد به عبارت دیگرر منظرور از کارشرناس رسرمی     
 شخصی است که پروانه کارشناسی از مراجع ذی هالح قانونی داشته باشد .

و امرا در حقروق فرانسره حقوقدانردان کارشناسری را ایرن چنرین تعریرف نمروده انررد:
ت که کارشناسان در مورد آزمایش و معاینه و تحقیقات فنری انجرام   )کارشناسی عملی اس

داده و نتیجه آنرا به عنوان اظهار نظر کارشناسی به دادگاه و یا سایر مقامات قضرایی مری   
 (206، 2081دهند.)کاتبی، 

در مجمو  باعنایت به اوهاف یادشده می توان گفت که کارشناسی به معنرا و مفهروم   
شهود بلکه موضو  آن عبارتند از تشخیص وتبیین امری که مراجرع  آیین است نه شهادت 

 قضایی هالحیت و توانایی اظهارنظر واعالم نسبت به آنرا ندارند.
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 تشابهات قانون ایران و فرانسه در بحث کارشناسی :

با توجه به اینکه بسیاری از قوانین حقوقی از حقوق فرانسه گرفتره شرده اسرت لرذا از     
دو کشور از لحاظ حقوقی شباهت هایی به یکدیگر دارند ولیکن عالوه جهات مختلفی این 

بر آن با توجه به اینکه قانونگذار به فقه نیز در قانونگذاری توجه داشته است لرذا ق ایرران   
تلفیقی از حقوق فرانسه و فقه می باشد ولیکن در این بحث به جنبه ای از شرباهت هرای   

 دازیم :قانون ایران با قانون فرانسه می پر
ق . آ.د. فرانسره   101ق . آ.د.م ایران و هم چنین ماده  162با توجه به متن ماده   -1

دادرس می تواند به هر شخص منتخب خود برای روشن نمودن موضوعات » که می گوید:
، مشورت کردن یا کارشناسی نموده یک مسئله موضوعی کره اقردام یرک کراردان در آن     

توان اینگونه برداشت کرد که اهوالب در هر دو نظام حقوقی  می« الزم است ماموریت دهد 
ایران و فرانسه تقسیم در مورد ارجا  امر به کارشناسی کامالب در گرو تایید آن توسط قاضی 
می باشد ولیکن در این باب هر یک از اهحاب دعوا نیز می توانند درخواست ارجا  امر را 

ولیکن قاضی تصمیم نهایی را  در این موضو   به کارشناس به قاضی مربوطه تقدیم نماید
 خواهد گرفت.

دومین مورد مشابه که در این دو نظام حقروقی بره چشرم مری خرورد مروارد رد         -1
ق . آ.د.م ایران ) دربند اخیر ماده مذکور( ودر ماده  102کارشناس می باشد که در دو ماده 

رد دادرس در قرانون ایرران در    ق. آ .د. م فرانسه به آن اشاره شده اسرت کره مروارد    108
 بند مشخص گردیده است   . 0ق .آ .د. م ایران طی  12ماده

کاردان با توجه بره توانرای   »ق. آ.د.م فرانسه که می گوید :  100باتوجه به مواد   -9
دادرس با لحاظ هالحیتش به وی اعطا می کند باید شخصاب ماموریت محوله را انجام دهد 

ص حقوقی اسرت نماینرده قرانونی آن برا قبرول دادرس نرام       اگر شخص منتخب یک شخ
شخص یا اشخاو حقیقی را که در آن شخص حقروقی بنرام او اجررای آن ترتیرب را برر      

 «عهده می گیرد معین می کند.
جهرات رد کراردان همران جهرات رد     »ق. آ.د.م که مری گویرد:   108و هم چنین ماده 

خیر و هم شخص حقیقی مورد دادرس است اگر کاردان شخص حقوقی است هم شخص ا
با توجه به این دو ماده متوجه می شویم که در قرانون  « موافقت دادرس، قابل رد هستند...

فرانسه کارشناسی از طریگ شخصیت حقروقی را پذیرفتره اسرت ولریکن در قرانون ایرران       
ق .آ . د.م امکان ارجا  تطبیگ خط و امضای به اداره تشخیص هویت و پلیس  110درماده 
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ین الملل بشر داده شده است هم چنین با کمی دقت در رویه قضایی متوجه می شویم که ب
قانون ایران نیز در این باب نیز مشابه قانون فرانسه می باشد همچنین ارجا  دادگاهها بره  
موسسات ژنتیک ، تشخیص هویت و مراجعی مثل پزشکی قانونی جهت تشرخیص وقرو    

کیفری و تشخیص جنون واختالل روانی و.... حراکی از  جرم یا عدم آن ، میزان مسئولیت 
 پذیرش اشخاو حقوقی به عنوان کارشناس می باشد . 

ق آ دم فرانسه شخص حقوقی را ملرزم   100شایان ذکر است که در قسمت اخیر ماده 
می کند که نام شخص یا اشخاو طبیعی را که در شخص حقوقی و بره نرام آن قررار را    

ق آ  108رس اعالم کند هم چنین عبارت هرشخصی در ابتدای ماده اجرا می نماید به داد
 دم  حاکی از پذیرش هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد .

نظریه کارشناس در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه به مثابه اماره می باشد و  – 5
ه به اوضرا  و  پذیرش و عدم پذیرش آن تنها به هالحدید دادگاه رسیدگی کننده و با توج

 احوال موجود در پرونده می باشد.
ق.آ.د.م فرانسه می گوید : )دادرس نمی تواند به کاردان برای سازش  183ماده   – 5

دادن طرفین ماموریت دهد ( شاید چنین هراحتی در قانون ایران در جهرت عردم امکران    
هیرت کارشناسری   ارجا  به سازش در مورد کارشناس به چشم نخورد ولیکن با توجه به ما

خود را در چهارچوب معین که از طرف دادگاه تعیین گردیده بررسی نماید به نظر می رسد 
چنین اختیاری در رابطه با سازش جزی وظایف و تکالیف و اختیارات کارشرناس در قروانین   

 ایران وجود ندارد.
ان ق.آ.د.م فرانسه :) در قررار کارشناسری همچنرین مری ترو      100براساس ماده   – 3

تاریخی را معین کرد که کارشناس و طرفین نزد دادرس هادر کننده یا ناظر جهت تفهریم  
ماموریت و یا در هورت امکان ، برنامه زمانی عملیات حاضر میشوند در جریان این جلسه 
مدارک مورد نیاز برای اجرای کارشناسی به کارشناس تسلیم می شود که در این مورد نیز 

ایران نداریم ولیکن چنانچه در رویه قضایی دادگاهها معمول است نص هریحی در قانون 
دادگاه جلسه ای را با حضور اهحاب دعوی و کارشرناس یرا کارشناسران منتخرب بررای      
مطالعه پرونده و بررسی آنچه دادگاه از کارشناس تقاضا دارد تعیین و به کارشرناس ابرالغ   

 می نماید.
رسی مدنی فرانسه در هورت عدم تودیع مبلز قانون آئین داد 122براساس ماده   – 2

حگ الزحمه در زمان و طی شرایط معین شده ، کارشناسی منتفی می شود مگرر ایرن کره    
دادرس به درخواست یکی از طرفین که جهت موجهی را بیان می کننرد مهلرت بیشرتری    
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ای بدهد یا از منتفی شدن کارشناسی عدول کند رسیدگی با عطف توجه به کلیه پیامرد هر  
 161ناشی از این امتنا  یانکول در پرداخت ادامه می یابد در قانونرایران نیرز طبرگ مراده     

ق.آ.د.م :) ایدا  دستمزد کارشناس بعهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از 
 تاریب ابالغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دالیل وی خارج می شود و ...(

آ. د .م ایران در هورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح  ق. 100طبگ ماده   – 1
از کارشناسان ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در هورت مجلس منعکس و به کارشناس 
اعالم و کارشناس را بررای ادای توضریح دعروت مری نمایرد در هرورت عردم حضرور ،         

 کارشناس جلب خواهد شد .
کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل  هر گاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه

آنرا هادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید . در این ماده قانونگذار 
ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس همچنرین اقردام بعردی در خصروو نقرص نظریره       

ن ق.آ.د.م فرانسره در ایر   180کارشناس را به هرراحت مشرخص کررده اسرت . در مراده      
خصوو به هورت مختصر بیان گردیده : اگر دادرس در گزارش وضوح کافی را نبیند می 

 تواند اظهارات کارشناس یا اظهارات طرفین حاضر یا فرد خوانده را استما  نماید .
ق.آ.د.م ایران بایسرتی موضرو  و مهلرت کارشناسری در قررار       162مطابگ ماده   – 3

ق.آ.د.م فرانسه نیز معین کردن موضو   101و  108 کارشناسی معین شود که با توجه به م
 و مهلت کارشناسی در قانون فرانسه نیز ملزم گردیده است .

با استنباط از فحوای عبارات در هر دو قانون نیز کارشناس فقط در حیطه موارد  – 13
ی و مندرج در قرار باید اظهار نظر کارشناسی و نه قضائی نماید و اظهار نظر حقوقی و قضائ

 سازش داخل در هالحیت دادگاه می باشد .
 : تفاوت قانون ایران و فرانسه در مبحث کارشناسی :  فصل دوم

همانطور که در مبحث تشابهات گفته شد قانونگذار در ایران در زمان تقنین نگاه ویر،ه  
و گسترده ای به قوانین حقوقی فرانسه داشته است و با توجه بره ایرن اقتبراس قاعردتا در     

یران تفاوت های این دو قانون با یکدیگر در مقایسه با شباهت هایی آنران بسریار انردک    ا
است با اینحال بین این دو قانون تفاوتهایی به چشم می خورد که به اختصار به آنهرا مری   

 پردازیم :
ق.آ.د.م ایران : ) دادگاه می تواند راسا به درخواسرت هرر یرک از    162طبگ ماده   -1 

ار ارجا  امر به کارشناسی را هادر نماید در قرار دادگاه موضوعی که نظرر  اهحاب دعوا قر
کارشناس نسبت به آن الزم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند تعیین می 
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گردد ( کارشناس باید در چهارجوب موارد مندرج در قرار ابالغ شده بره کارشرناس اظهرار    
آن موردی که دادگاه در قرار کارشناسی خواسته نظر کند پس کارشناس هرفا در خصوو 

می تواند اظهار نظر کند و خارج از آن دارای اعتبار و ارزش قضایی نمری باشرد حتری برا     
 درخواست یکی از طرفین یا تراضی طرفین .

ق.آ.د.م فرانسره مری گویرد : ) کراردان بایرد نظریره خرود را در 108ولیکن در مراده  
ائه کند و نباید به دیگر مسائل بپردازد مگر در هورت توافرگ  چهارچوب ماموریت محوله ار

 مکتوب طرفین و کاردان نباید هیچگاه اظهار نظر قضائی و حقوقی نماید.
بنابراین در قوانین فرانسه در هورت توافگ کتبی طررفین امکران ورود کارشرناس بره     

 مصالحه و سازش و حل و فصل اختالف پیش بینی شده است .
قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه اهل برر آن اسرت کره یرک      108ده طبگ ما  – 1

شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد مگر این که دادرس استفاده از چنرد شرخص را   
برای اینکار الزم بداند .ولیکن در قانون ایران چنین اهلی به چشم نمی خورد و حتی مری  

رای کارشناسی معین کنند و تنها الزامی در بدو امر ب  توان به درخواست طرفین چند نفر را
ق.آ.د.م ایرران   168که در مورد تعدد کارشناس در قانون ایران به آن برمیخوریم در مراده  

این است که در هورت لزوم تعدد کارشناسان تعداد منتخبین باید فرد باشد ترا در هرورت   
تخصرص متفراوت   اختالف نظر ، نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد مگر آنکره از لحراظ   

باشد که در این حالت کسی که از لحاظ تخصص از مرتبه باالتری برخوردار است نظرش 
 ارجح تر می باشد.

ق.آ.د.م فرانسه : از قرار کارشناسی می توان مستقل از رای  121به موجب ماده   – 9
ماهوی با اجازه رئیس دادگاه پ،وهش در هورت وجرود جهتری مهرم و موجره ، پر،وهش      

نمود . طرفی که قصد پ،وهش خواهی دارد به رئیس دادگاه پ،وهش مراجعره مری    خواهی
کند که او به شکل امور فوری تصمیم می گیرد ) احضارنامه (  باید ظرف یکمراه از زمران   
هدور قرار تقدیم شود اگر درخواست موجه باشد ،رئریس دادگراه پر،وهش تراریب بررسری      

مچون مورد شمول آئرین دادرسری در روز معرین یرا     پرونده را معین نموده و در این باره ه
حسب مورد تصمیم می گیرد اگر رای مخرتص قررار کارشناسری در مرورد      188وفگ ماده 

هالحیت نیز هادر شده باشد دادگاه پ،وهش به اختالف در هالحیت حتی با وجرود عردم   
است که اعتراض نقض از سوی طرفین رسیدگی می کند . همانگونه که در متن ماده آمده 

به موجب این ماده نظریه کارشناس مستقال قابل پر،وهش )تجدیردنظرخواه ( مری باشرد     
آ.د.م هر یک  از طررفین کره بره نظریره      003ولیکن در قانون آ.د.م ایران به موجب ماده 
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کارشناسی اعتراض داشته باشند ظرف مهلت یک هفته از تاریب ابرالغ بره همران دادگراه     
 ی تقدیم می نمایند . اعتراض خود را جهت رسیدگ

ق.آ.د.م فرانسه هنگام که دادستان در عملیات کارشناسی حاضرر  122طبگ ماده   – 5
می شود، در هورت تقاضرا، دیردگاه هرای وی در نظریره کارشرناس بازتراب مری یابرد ،         
همانگونه که در متن ماده برمی آید دادستان می تواند در محل اجررای  قررار کارشناسری    

در قانون ایران در زمان انجام کارشناسی دادستان حاضر نمی شرود مگرر    حاضر گردد ولی
آ.د.م  163دادگاه  قرار کارشناسی را توام با قرار معاینه محل هادر نماید  به موجب مراده  

ممکن است اجرای قرار معاینه یا تحقیگ محلی یکی از دادرسان دادگاه رسیدگی کننده یا 
و نه دادستان ( همراه با کارشناس در محل اجرای قرار قاضی تحقیگ ) یعنی مقام قضایی 

حاضر گردند ، شایان ذکر است که در قوانین ایران دادستان هرفا در امور کیفری در برخی 
ق.آ.د.ک ممکن است در کنار کارشناس و اهل خبره در  031از جرائم مهم مذکور در ماده 

 محل وقو  جرم حاضر گردد مثل هحنه بازسازی جرم .
 

  نتیجه

با مقایسه تطبیقی اجمالی در قوانین و مقررات ایرران و فرانسره در مری یرابیم کره در      
تمامی آنها نظریه کارشناس از اهمیت زیادی برخوردار می باشد . قضات رسریدگی کننرده   
تنها اموری را راسا و یا به درخواست یکی از طرفین به کارشناس ارجا  می نماینرد کره از   

و نیاز به اخذ و کسب نظریه کارشناس دارد . کارشناس بایرد از   خارجحیطه تخصص آنان 
هرگونه اظهار نظر قضائی پرهیز نماید و تنها در حیطه و پیرامون موضرو  و مروردی کره    
دادگاه به وی ارجا  نموده اظهار نظر نماید به عبارت دیگر کارشناس حگ اظهرار نظرر در   

باید به مسائلی که خرارج از موضرو  کارشناسری    خارج از موضو  تعیین شده را نداشته و ن
است ورود نماید هم چنین کارشناس باید از هرر گونره جانبرداری و حمایرت از اشرخاو      
مرتبط با پرونده و یا هر یک از اهحاب دعوی خودداری نمایرد اظهرارنظر و اعترراض بره     
 نظریه کارشناس از حقوق مسلم طرفین دادرسی اسرت ولریکن تشرخیص مطابقرت نظرر     

 کارشناس با اوضا  و احوال محقگ و معلوم مساله بر عهده دادگاه است . 
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8 – دگسرتر ، چراپ   هاشمی ، سید احمد علی ، آئین دادرسی مدنی فرانسه ، نشر دا
 (2012اول ،)

 مقاالت :

2 -   نیازخانی ، مرتضی و غیره، ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری ، مجلره
( 2013)  22حقوقی کارآگاه ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 

 1- ،عموزاده مهدیرجی ، رضا ، محدودیت های ارجرا  امرر بره هیرات کارشناسری
 (2082) 06-00نشریه پیام آموزش ، شماره 
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 های تجاری مصور ثبت شرکت شیوه

 1عرفانه پیریایی

 چکیده

هرا،   با توجه به رشد و گسترش دامنه تجارت در سراسر جهان، نیراز بره ثبرت شررکت    
قرانون   216گذار در مراده   قضایی کشور ما با تمکید قانون  تر است. رویه روز محسوس روزبه

ها جزییاتی دارد که  داند. امروزه ثبت شرکت می های تجاری را نیازمند ثبت تجارت، شرکت
ناپرذیر   های جبران تخصصی شدهاست و ناآگاهی به آن موجب تضییع وقت و یا بروز زیان

ها و مراحل ثبت شرکت  ثبت شرکت  شود. در این مقاله تالش شده تا مخاطب با سامانه می
ای مندرج در ماده برهاند و در آشنایی الزم را به دست آورد تا بتواند خود را از ضمانت اجر

 های تجاری بپردازد. یک چارچوب قانونی به فعالیت

 ها، مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت  کلید واژگان: شرکت تجاری، سامانه

 مقدمه

قانون تجارت برای شرکت، شخصیت حقوقی قائل شدهاسرت   680گذار در ماده  قانون
لیف و اجررای آن را دارد حتری آن   به معنای این که شرکت هالحیت داشتن حقوق و تکا

کننرد، از نظرر    اند ولی در عمل فعالیرت مری   هایی که هنوز به ثبت نرسیده دسته از شرکت
هرر  »قانون تجارت آمرده اسرت:    113، مسئولیت دارند. در ماده 113گذار طبگ ماده  قانون

ور تجارتی خود شرکت ایرانی که فعالب وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به ام
های مذکور در این قانون درنیاورده و مطرابگ مقرررات بره آن     را به هورت یکی از شرکت

های تضرامنی   شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت
گردد. هر شرکت ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی کره   در مورد آن اجرا می

                                                 
 کارشناس ارشد حقوق خصوهی .2
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  مکلف به ثبت اسرت بایرد در کلیره    2023ها مصوب خردادماه  شرکت بر طبگ قانون ثبت
ها و اعالنات و نشریات خطی و یا چاپی خود در ایران تصریح نماید کره در تحرت    حساب
جزای نقدی از دویست تا دو هزار  ای در ایران به ثبت رسیده است و ال ا محکوم به چه نمره

هرا بررای    اتی است که در قانون ثبت شررکت ریال خواهد شد. این مجازات عالوه بر مجاز
«.عدم ثبت مقرر شده است

کننرد   گذار درهدد حمایت از اشخاهی بوده که با اجتماعات تجاری معاملره مری   قانون
چراکه قائل بودن به شخصیت حقوقی آثاری دارد به این نحو که دارایی شخصیِ شررکا از  

قصرد سروی ادعرا کننرد شررکتی برا       شود و ممکن است افرادی با  دارایی شرکت مجزا می
اند و فقط تا میزان آورده مسئولیت دارند و برا ایرن ترفنرد     مسئولیت محدود تمسیس نموده

هرا   خود را از پرداخت بدهی شرکت به اشخاوِ ثالثِ با حسن نیت که پس از معامله با آن
دهنرد؛ لرذا    اند، معاف بدانند و نظام تجاری را یک نظام غیرقابل اعتماد جلروه  متضرر شده

هرا را الزامری    شررکت   قانون تجارت ثبت کلیه 216دستی کرده و در ماده  گذار پیش قانون
کنند ولی ممکن اسرت   دانسته است و برای افرادی که در قالب شرکت تجاری فعالیت می

انرد بیشرترین میرزان     انرد و وارد معاملره شرده    عالمانه و یا غیرعالمانه اقدام به ثبت نکررده 
ها را که متعلگ بره شررکت تضرامنی اسرت، در نظرر       معین شده در انوا  شرکتمسئولیت 

ترک اعضرا بره دنبرال دارد و غالبراب       گرفتهاست که مسئولیت بسریار سرنگینی بررای ترک    
های عادی حاضر به پذیرش این حجم از مسئولیت نیستند. جز آن مسئول پرداخت  شرکت

مل مجرازات منردرج در قرانون ثبرت     شوند و مجبور به تح غرامت مندرج در قانون هم می
ها هم هستند؛ لذا ضرورت رعایت تشریفاتِ ثبت شرکت که در شناسرایی شررکت،    شرکت

تعیین نو  فعالیت شرکت، تعیین میرزان مسرئولیت اعضرا، اختیرارات و حقروق هرر یرک،
کند، روشن است. تشخیص مدیران و ... به ما کمک می

بازرسی و تحقیگ کلی کار انجام میشود و از یک رسیدگی و  با ثبت شرکت، در ابتدای 
توان به قانونی بودن یا نبودن شرکت، نیاز داشتن یا نداشرتن بره    اطالعات این بررسی می

کسب جواز خاو در مورد موضو  فعالیت شرکت و ... پی برد و خود را در مسریر قرانونی   
ها و مزایای آن بره   راتری در مورد موضو  و ضمانت اج قرار داد و اطالعات بیشتر و دقیگ

هرا خرالف برا     مؤسسات و تشکیالتی را که مقاهد آن: »680دست آورد چراکه طبگ ماده 
کره برالطبع بره عملکررد بهترر و      « توان ثبت کررد  نظامات عمومی یا نامشرو  باشد، نمی

انجامد. های اقتصادی بهتر تاجر و شرکت تجاری هم می گذاری سیاست
های تجاری بر عهده دارنرد   های اقتصادی را شرکت لیتتردید بخش عظیمی از فعا بی
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شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی سرعت و شدت بیشرتری    زیرا استفاده از پدیده
دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد؛ مزایایی چون فراهم شردن   می

دفی واحد، کسرب اعتبرار   های گوناگون برای دستیابی به ه بیشتر، تجمع تخصص  سرمایه
ها و مناقصرات و... کره    ها و تسهیالت بیشتر، حگ حضور در مزایده بیشتر، حگ دریافت وام
هرا   سازی فعالیت تجاری در ابعاد گسترده است و به تاجر و شرکت همگی در راستای آسان
شود ترا برا آسرودگی بره فکرر تحرول        دهد که از وی حمایت می این اطمینان خاطر را می

 صادی در ابعاد گسترده باشد.اقت

ها هم فعالیت اقتصادی خود را در  بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاو بلکه دولت
ها قدرت و ثروت زیادی دارنرد   کنند و از آن جا که دولت های تجاری ارائه می قالب شرکت

د این قبیل توانند اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد داشته باشند و در مور ها می در قالب شرکت
محض آنکه ایجاد شروند، حتری قبرل از     ها را به آن 682گذار با وضع ماده  ها، قانون شرکت

ها به  داند. با این گفتار و واضح شدن اهمیت ثبت شرکت ثبت، دارای شخصیت حقوقی می
 رویم. ها می ثبت شرکت  سراغ بررسی نحوه

 

 ها مشخصه شرکت -1

جرز شررکت سرهامی     قل دو نفر تشکیل شود بره االهول باید میان حدا هر شرکت علی
خاو که حداقل سه نفر و شرکت سهامی عام که حداقل پنج نفر برای تشکیل نیراز دارد.   

ها سقف بیشترین تعداد شرکا تعیین نشرده اسرت. در قرانون ایرران      در هی  یک از شرکت
ا، افراد و ه شرکت تجاری تک نفره وجود ندارد چراکه هدف از ایجاد شرکت تجمع سرمایه

یک نفر با ذات شررکت در    هاست و ظاهر آن است که تشکیل شرکت با های آن توانمندی
 تضاد است.

دیرون    دارایی شرکا جداست و تا زمانی که شرکت باقی است، مطالبهدارایی شرکت از 
فقط از خود شرکت ممکن است و دارایی شررکت فقرط تضرمین پرداخرت طلرب       شرکت

شررکت را قبرل از پرداخرت طلرب       شررکا حرگ تقسریم سررمایه    طلبکاران شرکت است و 
 (.2. ج 2016طلبکاران ندارند )اسکینی، 

هایی که در چارچوب قوانین تشرکیل شروند، شررکت قرانونی هسرتند و دارای       شرکت
کننرد، شررکت    بررده فعالیرت نمری    های نام هایی که در قالب شخصیت حقوقی ولی شرکت

ندارند و دارای شخصریت حقروقی نیسرتند ولری در      عملی هستند و از نظر قانون رسمیت
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کننرد، شررکا دارای    هرا معاملره مری    راستای حمایت از اشخاو ثالثی که برا ایرن شررکت   
شوند. مسئولیت تضامنی فرض می

شود و فعرالیتی را کره شررکت     در هر شرکت مجمو  اموالی را که به شرکت آورده می
نامه معین کرد و فعالیت شرکت  امه و شرکتشود، باید در اساسن برای انجام آن تشکیل می
  تواند هر مقدار سررمایه  االهول می شده باشد. هر شرکت علی باید مطابگ با موضو  تعیین

بینری   اولیه را که در نظر داشت، تمدیه کند و از ایرن منظرر مبلرز خاهری در قرانون پریش      
میلیون ریال  مبلز یکخاو که برای تشکیل باید  جز استثنائاب شرکت سهامی  نشدهاست به

و شرکت سهامی عام که باید مبلز پنج میلیون ریال را تعهد نمایند.
از آنجا که دارایی شخصی شرکا تا حدی وثیقه پرداخت دیون شرکت است و این بسته 

ها را به دو دسته شرکت شخصی و شرکت سرمایهای  به نو  شرکت متفاوت است، شرکت
طور نامحدود است لذا شخصریت   به  کت تضامنی مسئولیتکنند؛ مثالب در شر هم تقسیم می

راحتی انتقرال   توانند سهم خود را به ها مهم است و شرکای ضامن نمی شرکا در این شرکت
مسئولیت فقط محدود بره سرهام اسرت و سررمایه و میرزان       دهند ولی در شرکت سهامی، 
ات خاهی ندارد.راحتی قابل انتقال است و تشریف سهام اهمیت دارد لذا سهام به

ها با هم دارنرد، شررایط خاهری هرم بررای هرر یرک هایی که شرکت به دلیل تفاوت
هرا   بینی شده و اقدامات متفاوتی در هریک باید انجام شرود و در مرورد برخری از آن    پیش

هرای برا مسرئولیت     شود. مثالب در مورد ثبت شرکت عملیات ثبت با دقت بیشتری انجام می
حتماب باید قید گردد در غیر ایرن هرورت تضرامنی بره     « لیت محدودبا مسئو»محدود لفظ 
آید و نام هی  یک از اعضا نبایرد در نرام شررکت ثبرت شرود وگرنره در برابرر حساب می

یا در مثال دیگر، در مورد شررکت   ( 16کند )ماده  اشخاو ثالث مسئولیت تضامنی پیدا می
در تمرام اوراق و  « سهامی عرام  شرکت»سهامی عام، حداقل پنج شریک نیاز است و لفظ 

نویسری سرهام بایرد     پرذیره   های شرکت باید ثبت شود و نکاتی را در طرح اعالمیره  آگهی
نویس باید متعهد شرود، بایرد    عنوان نمونه حداقل تعداد سهامی را که پذیره رعایت کنند به
شرار و  چنرین الزم اسرت در روزنامره کثیراالنت    الیحره( و هرم   1مراده   22ذکر کنند )بنرد  

نویسی  نویسی اعالم شود و روز و زمان و بانکی را که برای پذیره های گروهی پذیره رسانه
 تعیین شده، اطال  دهند.
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ها مراحل ثبت شرکت -2

های تعاونی، سهامی و با مسئولیت  ها در قالب شرکت از آن جا که امروزه بیشتر شرکت
حرل ثبرت یکری از همرین اقسرام را      (، ما هم مرا2010شوند )نعیمیان،  محدود تشکیل می

کنیم. بررسی می
تروان در ها شرد و بره ایرن منظرور مری      ثبت شرکت  اداره  ابتدا باید وارد سامانه -1-2

اسناد و امالک را جستجو کرد و از طریگ این سرایت بره    مرورگر خود، سایت سازمان ثبت
 یک(. ها رجو  کرد )تصویر شماره  ثبت شرکت  اداره

5ره تصویر شما
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ورود را  اسناد و امرالک کشرور، بایرد گزینره     بعد از باز شدن سایت سازمان ثبت -1-1
انتخاب کرد )تصویر شماره دو(.

2تصویر شماره 
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هرا  سرامانه پرذیرش و تمسریس شررکت    ها به  پیوند با ورود به سامانه در قسمت -1-0
رویم )تصویر شماره سه(. می

7تصویر شماره 
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کنریم و سرپس نرو  شرخص پذیرش درخواست تمسیس را انتخاب مری  گزینه -1-8
زنیم )تصویر شماره چهار و پنج و شش(. حقوقی را برمیگزینیم و سپس ادامه را می

8تصویر شماره 

5تصویر شماره 
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 0تصویر شماره 

ادامره را    عنوان نمونه برگزیردیم و گزینره   را بهشرکت سهامی خاو  ما در این مرحله
نتخاب کردیم.ا
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برای شرو  باید اطالعات عمومی شرکت را وارد کنیم. ایرن اطالعرات شرامل -1-6
استان واحد ثبتی، شهرستان واحد ثبتی، مدت فعالیت شرکت، تقویم سال مالی و ... است و 

زنریم   گام بعدی را مری   دار هستند الزاماب باید پر شوند و در نهایت گزینه هایی که ستاره کادر
ر شماره هفت(.)تصوی

3تصویر شماره 

شرود و از آنجرا کره     بینی می های سهامی اغلب برای مدت مدیدی پیش حیات شرکت
حسراب    ها هبر کنند، دوره توانند مدت زیادی برای رسیدگی به حساب هاحبان سهام نمی

شود که به سال مالی موسروم اسرت و در پایران     های محدودی تقسیم می شرکت به دوره
لی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به دارایی تقسیم کنند. تعیین سال مالی نه سال ما

ای برای احتساب مالیرات   تنها از لحاظ احتساب سود و زیان اعضا اهمیت دارد بلکه وسیله
نیز هست.

ها در ادامه، اطالعات متقاضی ثبت باید وارد شود. به سؤاالتی که کنار کادر آن -1-0
رو  ی است، الزاماب باید پاسب داد در غیر ایرن هرورت برا اخطرار سیسرتم روبره      کوچک  ستاره

مراحرل نخرواهیم شرد. در قسرمت اداره کرل اسرتان، تمرام  خواهیم شد و موفگ به ادامه
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ای را که قرار است در آن فعال باشیم  ها حوزه شوند و ما باید از میان آن ها نمایان می استان
حد ثبتی، ادارات ثبتی که در آن استان فعال هسرتند، نمایران   یا در قسمت وا انتخاب کنیم 

گزینیم. توجره شرود کره نرو  شخصریت حقروقی        ها را برمی یکی از شهرستان  شوند و می
منتخب باید با انتخاب شما در مراحل قبل منطبگ باشد. تابعیت متقاضی و سمت وی ... در 

این قسمت باید تکمیل گردد )تصویر شماره هشت و نه(.

 8تصویر شماره 



98 تیر / 215شماره 

53

1تصویر شماره 
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انتخراب میکنریم و گزینره ثبرت را     « شرکت»نام درخواستی را بدون درج لفظ  -1-2
شرود و بره مرحلره بعرد      زنیم و در کادر پایین هفحه آنچه تمیید شده برای ما ظاهر می می
 رویم )تصویر ده و یازده(. می

51تصویر شماره  

55تصویر شماره 
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زنریم و ثبرت را مری    در این مرحله موضو  فعالیت شرکت را وارد کرده، گزینره  -1-8
رویرم )تصرویر شرماره     بعد می  شود و به مرحله اطالعات در قسمت شرح فعالیت ظاهر می

دوازده و سیزده(.

52تصویر شماره 
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57تصویر شماره 

تند لرذا در آن مروارد   های خاو از مراجع خراو هسر   ها نیازمند مجوز برخی از فعالیت
هرای   بدون داشتن مجوز حگ ثبت شرکت را نخرواهیم داشرت؛ امروری همچرون فعالیرت     

الحسرنه و   هرای قررض   تجاری مربوط به ارز امرور برانکی مؤسسرات اعتبراری و هرندوق     
ها و خدمات بیمهرای و عملیرات مربروط بره برازار برورس و اوراق بهرادار و امرور هرافی

هرا را مسرتلزم اخرذ جرواز      لیغاتی و سایر اموری که دقیقراب آن فرهنگی، هنری، خبری و تب
اند. دانسته
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گام بعد اعالم سرمایه است و باید نو  سرمایه و سرمایه نقدی و کل سرمایه به -1-1
  ریال اعالم گردد، نو  سهام مشخص گردد و تعداد و ارزش آن معین گردد. سپس گزینره 

یم )تصویر شماره چهارده(رو بعد می  زنیم و به مرحله ثبت را می

×
56تصویر شماره 

معادل ریالی ارزش سهام اسرت، متعلرگ بره      شرکت که در بر گیرنده  شده ثبت  سرمایه
دار  هورت سهم متعلگ به شرخص سرهام   شخصیت حقوقی شرکت و اجزای این سرمایه به

ازای  بره  (. اگر سهامدار مدیون شود، سرهم وی در شررکت سرهامی    2010، ننعیمیااست )
دیون، قابل توقیف و بازداشت و سپس فرروش از طریرگ مزایرده اسرت. چنانچره شررکت       

شده در قبال دیون قابل توقیرف و بازداشرت اسرت. اگرچره ایرن       ثبت  مدیون شود، سرمایه
ها، در هورت  مرجع ثبت شرکت  توقیف ثمر مالی برای بستانکار ندارد ولی با توجه به رویه

شررکت از جملره کراهش و     جلسات مجرامع عمرومی    الب هورتشرکت، عم  توقیف سرمایه
ای است کره   انتقاالت سهام ثبت نخواهد شد. ورقه سهم، سندِ قابل معامله  افزایش سرمایه

اهل بر سهولت انتقال و عدم تقید آن است و نمایانگر میزان مشرارکت، تعهردات، دیرون،    
(2010نعیمیان، ر.ک. شرکت است )  ها و منافع هاحب آن از کل سرمایه دارایی
در گام بعدی اطالعات مربوط به اشخاو و مدیران را باید وارد سامانه کنیم؛ -1-23
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اطالعاتی از قبیل تعداد اعضای هیمت مدیره، تاریب و زمان جلسات مجمع عمومی مؤسس 
یک از مدیران و بازرسان و اتبا  خارجه باید مطابگ شماره  و همچنین مشخصات دقیگ هر 

شماره فراگیر اتبا  خارجه باشد )تصویر شماره پانزده(. ملی و

55تصویر شماره 

الیحه  232هیمت مدیره هستند و طبگ مفاد ماده  های سهامی،  شرکت  کننده رکن اداره
  یا بعضاب برا اراده  داران انتخاب شوند و همچنین مدیران کالب  هیمت مدیره باید از میان سهام

نیاز به علرت خاهری بررای عرزل آنران نیسرت        ×خواهند بود و هاحبان سهام قابل عزل
(. در مورد تعداد اعضای هیمت مردیره در شررکت سرهامی خراو قرانون      2010نعیمیان، )

تروان گفرت: جمرع دو     الیحه قانون تجارت می 218و  221ساکت است ولی نظر به مواد 
امی خراو بایرد   یک نفر بالمانع است و حداقل مدیران شرکت سه  سمت هیمت مدیره در

دو نفر باشند؛ با این توضیح از حداقل سه عضو موجود در شرکت سهامی خاو، حداقل دو 
عضوشان باید در هیمت مدیره باشند. انتخاب مدیران به مدت دو سال ممکن اسرت. البتره   

تروان بره    بعدی وجود دارد. اشخاو حقوقی را هم می  ها در دوره امکان انتخاب مجدد آن
خرود معرفری کنرد و      عنوان نماینرده  یک نفر را به  ولی الزم است ×برگزیدسمت مدیریت 
های مدنی و جزایی عضرو   شده مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت شخص معرفی

هیمت مدیره است.
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اگر شرکت شعب داشته باشد نیازمند تکمیل است ولی از آنجا که مرا در ایرن -1-22
ن بخش معافیم.شرکت شعبه نداریم از پر کردن ای

یکری از هرای سرهامی    انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و نشر آگهری در شررکت   -1-21
رویم  زنیم و به مرحله بعد می ثبت را می  کنیم گزینه یکی را انتخاب می اقدامات مهم است. 

)تصویر شماره شانزده(.

51تصویر شماره 

آن را تکمیرل کررد. اغلرب ازاساسنامه مربوط به شرکت سهامی است و باید  -1-20
کنند. در یک  گیرند و فقط آن را تکمیل می پیشنهادی کمک می  قسمت دریافت اساسنامه

اساسنامه امور مهم و متفاوتی باید تعیین شود؛ از جمله اموری که بایرد قیرد شرود: حردود     
ن اختیارات هر یک مجامع عمومی، تعیین هیات مدیره، تعیین تکلیف سرود و زیران، تعیری   

فعالیت و وظایف هر یک از اعضرا،    مدت انحالل شرکت، خط مشی و هدف شرکت، نحوه
انتخاب آنان، چگونگی تعیین جانشین برای مدیرانی که   تعیین بازرس، تعداد مدیران، نحوه

شوند و ... )تصویر شماره هفده(. کنند و یا معزول می فوت می

×
 53تصویر شماره 
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 ها است لذا باید تکمیل گردد و هرگونه نقص ام ممیزیجلسه مبنای تم هورت -1-28
جلسه است )تصویر شماره  یا عدم ورود اطالعات در آن باعث مردود شدن پذیرش هورت

هجده(.

58تصویر شماره 

شرکت گام بعدی است، در مورد عدم ثبت شرکت ترا شرش  تکمیل اظهارنامه -1-26
هرای سرهامی عرام تعیرین تکلیرف       حه برای شرکتالی 21ماه از تاریب اظهارنامه در ماده 

رسد  (. به نظر می2010نعیمیان، شدهاست ولی در مورد سهامی خاو حکمی وجود ندارد )
اگر مؤسسان شرکت سهامی خاو نسبت به واریز قدرالسهم نقدی سهام خود به حسراب  
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شرکت در شرف تمسیس در بانک اقدام نکنند و سپس به دالیرل مختلفری شررکت ثبرت     
شود، مؤسسان ناچارند برای استرداد حصه نقدی موجود در حساب به دادگاه مراجعه کنند ن

)تصویر شماره نوزده(.

51تصویر شماره 
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شود و گزینه ارسال جهرت بررسری بعد اضافه می  خالهه اظهارنامه در مرحله -1-20
ثبرت    ی ادارهزنریم و ایرن اطالعرات بررا     های پیشنهادی و محتوای الکترونیکی را می نام
و موضرو  و اساسرنامه و سرایر مراحرل، چنانچره       رود و بعد از بررسی هرحت اسرامی    می

دهد )تصویر شماره  شود و ثبت نهایی رخ می مشکلی وجود نداشته باشد پرونده تشکیل می
بیست(.

21تصویر شماره 

نتیجه

ام فعراالن  گرذار الزم دانسرته اسرت کره تمر      های تجاری، قانون نظر به اهمیت شرکت
های مذکور  یکی از شرکت تجاری که به نحوی بر اوضا  اقتصاد اثر دارند خود را به قالب 
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منظور تسهیل این فرآینرد، عملیرات ثبرت     در قانون درآورند و خود را به ثبت برسانند و به
گیرر برود،    برر و وقرت   گردیرد و هزینره   هورت دستی انجام می ها را که در زمانی به شرکت

اینترنتی و سیستم جامع درآورده است کره بنرده مزایرا و معرایبی دارد؛ از جملره       هورت به
گام و معرفری و اعرالم    به مزایای این اقدام سهولت در امر ثبت است که با ذکر مراحل گام

دهرد و از   های خاو برای هر نو  تجارت از ابتدا به شخص آشرنایی مری   مدارک و مجوز
کاهد. وقت می  اطاله

ن از جمله معایب این اقدام هم به این اشاره کرد که به سربب عردم نظرارت    شاید بتوا
فعالیرت    کره توانرایی ادامره    آید که افرادی بردون آن  گیرانه گاهی پیش می خاو و سخت

تجاری داشته باشند با مقاهد گوناگون اقدام به گذراندن آن مراحل که چندان هم دشروار  
کنند ولی چون تبحر ندارند و از پرس   ود تمسیس مینمایند و شرکتی را به نام خ نیست، می
فعالیت پرهیز   شوند و از ادامه آیند، فقط متحمل پرداخت مالیات می خوبی برنمی امور آن به

گذارنرد و باعرث    ها به جا مری  یک شرکت را در مرجع ثبت شرکت  از کنند و فقط نامی  می
های جمعی تجاری و رشرد   فعالیتشوند در ذهن مسئوالن نسبت به ازدیاد و شکوفایی  می

 اقتصادی کشور توهم ایجاد شود.

فهرست منابع

( .2010جعفری لنگرودی، محمدجعفر .) .تهران: گنج دانش.ترمینولوژی حقوق
( .2016اسکینی، ربیعا .)تهران: سمت.های تجاری حقوق تجارت، شرکت .
( .2010نعیمیان، هدیقه .)ها ها و چالش های سهامی عام و خاو پیچیدگی شرکت .

تهران: کشاورز
قانون تجارت
ها قانون ثبت شرکت
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امکان یا عدم امکان اعتراض به قرارهای منع 
 تعقیب قطعیت یافته

 در دادگاه انتظامی کانون وکال توسط شاکی خصوصی

 1نوید حدادی

 چکیده

با توجه به مقرررات و قروانین جراری اگرر شراکی خصوهری از کسری شرکایت کنرد          
کنرد. شراکی   سراهای عمومی اتهرام را محررز ندانرد، قررار منرع تعقیرب هرادر مری        و داد

خصوهی پس از آن تنها یرک مرحلره حرگ اعترراض دارد کره در ایرن هرورت پرونرده         
رود. اگرر دادگراه ر ی دادسررا را تمییرد کررد شراکی خصوهری دیگرر حرگ          به دادگاه می

ز وکیلری شرکایت کنرد    اعتراض به ر ی را نردارد. در حرالی کره اگرر شراکی خصوهری ا      
و دادسرا و دادگاه قرار منرع تعقیرب هرادر کننرد، شراکی یرک برار دیگرر حرگ اعترراض           

شرود. در ایرن   دارد و پرونده برای بررسی بره دادگراه عرالی انتظرامی قضرات ارجرا  مری       
 نوشتار قصد بررسی این رویکرد دوگانه قانون و تبعات آن را داریم.

می، قرارهرای شربه قضرایی، اعترراض بره      مطلرگ تخلفرات انتظرا   واژگان کلیدی: 
 قرارهای منع تعقیب

                                                 
 دادیار دادسرای انتظامی کانون وکالی اهفهان، کارشناس ارشد حقوق خصوهی، مدرس دانشگاه  .2
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 مقدمه

با عنایت بر گسرتردگی نهراد وکالرت در جوامرع امرروزی و طبیعتراب برروز اختالفراِت 
بیشتر بین وکیل و موکرل و نیرز وجرود قروانین قردیمی در حروزه وکالرت، ایرن دغدغره

ت برر مقرررات   اسرت کره بررای حرل ایرن مشرکال      در میان جامعه وکال بره وجرود آمرده   
عرام موجررود و رویرره قضرایی و شرربه قضررایی تمسرک جوینررد و برره هرر نحررو موجبررات     

 جلوگیری از سویاستفاده افراد را فراهم آورند تا شمن وکالت حفظ شود.
اگررر شرراکی خصوهرری از کسرری شررکایت کنررد و ارتکرراب جرمرری را برره وی نسرربت  

را محررز ندانرد، قررار     کنرد و اگرر اتهرام   دهد، دادسرای عمومی موضو  را رسریدگی مری  
کنررد. شرراکی خصوهرری پررس از آن تنهررا یررک مرحلرره حررگ   منررع تعقیررب هررادر مرری 

رود. اگرر دادگراه ر ی دادسررا را    اعتراض دارد که در این هورت پرونرده بره دادگراه مری    
تمیید کرد شاکی خصوهی دیگرر حرگ اعترراض بره ر ی را نردارد. حرال آنکره برا توجره

 2000اسرتقالل کرانون وکرالی دادگسرتری مصروب       الیحره قرانونی   28به مفراد مراده   
اگررر شرراکی خصوهرری از وکیلرری شررکایت کنررد و دادسرررا و دادگرراه قرررار منررع تعقیررب  
هررادر کننررد، شرراکی یررک بررار دیگررر حررگ اعتررراض دارد و پرونررده برررای بررسرری برره  

یعنری در ایرن فررض چنانچره شخصری       شرود؛ دادگاه عالی انتظرامی قضرات ارجرا  مری    
به طررح شرکایتی علیره یرک وکیرل دادگسرتری کنرد در طری چنردین با هر نیتی اقدام

ناپررذیری برره شخصرریت و  مرراه و یررا بعضرراب چنررد سررال رونررد رسرریدگی، لطمررات جبررران 
شرود و حتری پرس از تمییرِد همران قرراِر منرِع تعقیرِب هرادره درشمنیت وکیل وارد مری 

رسررد ایررن خسررارات معنرروی واردشررده در حررگ وکیررل    مراجررع عررالی برره نظررر نمرری  
 پذیر باشد. جبران

 نامرره الیحرره قررانونی اسررتقالل کررانون وکالررت مصرروب  آیررین 01مطررابگ بررا مرراده 
وی اخرالق و رفترار وکیرل بره رئریس      سر از هر طریقی اطال  راجع به تخلرف یرا   » 2000

نمایرد و دادسررا   توجره تشرخیص دهرد، بره دادسررا ارجرا  مری        کانون برسد و آن را قابل
«.ظهار عقیده نمایدباید به موضو  رسیدگی کرده و ا

چنانچه شاکی خصوهی بره کرانون وکرال مراجعره کنرد و شرکایتی را از هرر جهرت
به طرفیت وکیل یا وکالیی مطررح کنرد پرس از ثبرت، شرکایت مطرابگ مراده فروق بره

شرود و متعاقبراب بررای تحقیقرات و تعقیرب توسرط دادسرتاندادسرای انتظامی ارجا  مری 
گرردد کره طبرگ مراده      ا  مری جر ادیراران انتظرامی ار  شخصه و یرا احردی از د   انتظامی به

شرود چنانچره    عنره اجرازه داده مری    نامه مذکور ظرف مهلرت ده روز بره مشرتکی    آیین 00



98 تیر /  215شماره 

31

پاسرررب یرررا دفاعیررراتی دارد، ارائررره دهرررد. در ایرررن مرحلررره پرررس از بررسررری مقرررام  
کننررده چنانچرره بررروز تخلررف از ناحیرره وکیررل محتمررل باشررد، دسررتور برره      رسرریدگی

شرود و  عنره داده مری   رسیدگی و تحقیقرات برا حضرور شراکی و مشرتکی      برگزاری جلسه
کننررده بررا عنایررت بررر نحرروه شررکایت شرراکی، بررسرری ادلرره و مسررتندات  مقررام رسرریدگی

عنرره و در نظررر گرررفتن جمیررع جهررات در هررورتی کرره   شررده و دفاعیررات مشررتکی ارائرره
انونی الیحرره قرر 20ارتکرراب تخلفرری از ناحیرره وکیررل احررراز نگررردد، مطررابگ بررا مرراده   

نامرره الیحرره قررانونی اسررتقالل  آیررین 08اسررتقالل کررانون وکررالی دادگسررتری و مرراده 
 نماید. کانون وکالی دادگستری اقدام به هدور قرار منع تعقیب می

این قررار بررای اظهرار نظرر نهرایی )در فررض اینکره موضرو  جهرت رسریدگی بره
گرردد  احدی از دادیاران انتظرامی ارجرا  شرده باشرد( بره دادسرتان انتظرامی ارجرا  مری         

که پس از بررسری مجردد و موشرکافانه )برا عنایرت برر فررض مسرمله( قررار هرادر بره
مرحلره موضرو  شرکایت بره      رسرد یعنری ترا ایرن     موافقت و تمیید دادستان انتظامی مری 

 است.منع تعقیب گردیده است و منتج به قرارمرتبه به دقت بررسی شده 1نوعی 
الیحرره قررانونی اسررتقالل کررانون وکررالی     20شرراکی خصوهرری مطررابگ مررواد   

 23توانررد ظرررف نامرره الیحرره قررانونی وکررالی دادگسررتری مرری آیررین 06دادگسررتری و 
کنرد کره بردین ترتیرب قررار هرادره بررایروز پس از ابالغ بره قررار هرادره اعترراض     

گرردد. دادگراه نیرز پرس بررسری پرونرده        تجدید نظر به دادگاه انتظامی وکال ارجرا  مری  
نمایرد کره نتیجتراب ترا ایرن مرحلره شرکایت طور جامع، قرار هادر را استوار و تمیید مری  به

 کننرده مرورد بررسری دقیرگ قررار گرفتره و       شاکی به نحوی توسرط سره مقرام رسریدگی    
عنره گردیرده اسرت. برا اعترراض بعردی        منتج بره منرع تعقیرب در حرگ وکیرل مشرتکی      

 گردد  شاکی خصوهی پرونده به دادگاه عالی انتظامی ارسال می
ایرن در حررالی اسررت کره چنانچرره مطررابگ مقررررات موضروعه قررانون را مشررتمل بررر    

زلرره من نامرره را نیررز برره طررور کلرری و عررام برردانیم و آیررین  تنظرریم و تعیررین مقررررات برره
نامره   آیرین  26دستورالعمل اجرایی بره نحرو جرزی و خراو قلمرداد کنریم، مطرابگ مراده         

الیحرره قررانونی اسررتقالل کررانون وکررالی دادگسررتری اهرروالب عنرروان اعتررراض را در    
هرم توسرط مراجرع خراو متصرور داشرته کره حتری آن  هرا آن  دادگاه احکامخصوو 

بره جهرت    1دالت اداریهیئرت عمرومی دیروان عر     220 مراجع هرم مطرابگ ر ی شرماره   

االطررالق حررگ علرری ،برررای رئرریس کررانون و دادسررتان  ،مررورد اعتررراض نامرره آیررین 26در مرراده  .2
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اهمیت موضو  تقلیرل یافتره؛ حرال آنکره در فررض مسرمله اهروالب موضرو ، قررار منرع
الیحرره قرانونی اسررتقالل و   20تعقیبری اسرت کرره توسرط دادگرراه تمییرد و شررده و مراده      

نامرره الیحرره قررانونی اسررتقالل در مقررام بیرران قابلیررت   آیررین 06الخصرروو مرراده  علرری
شرود،   هرادره از دادسررا را کره توسرط دادگراه تمییرد مری       اعتراض، قرارهای منع تعقیرب  

قطعیررت بخشرریده اسررت. خوشرربختانه در حررال حاضررر و طبررگ رویرره موجررود اکثررر      
شرود،   هایی که تحت ایرن عنروان بره دادگراه عرالی انتظرامی قضرات ارسرال مری          پرونده

هرای   با استناد بر همین دو مراده و بره دلیرل عردم قابلیرت مجردد رسریدگی، بره کرانون         
 گردد. بوطه مسترد میمر

 نتیجه

هرای قضرایی و شربه قضرایی و همچنرین       هرا و رویره   نامره  با توجره بره وجرود آیرین    
در قروانین و مقرررات عمرومی بره طریرگ اولری در       « تفسیر به نفرع مرتهم  »اهل مسلم 

-جایی که نره تنهرا هرحبت از جررم در میران نیسرت بلکره مخاطرب، فرردی تحصریل          

اجتمرراعی و برخرروردار از شررمنیت واال بنررام وکیررل    کرررده، دارای جایگرراه بلندمرتبرره   
هرای انتظرامی    ترر اسرت کره دادگراه     رسد بره ثرواب نزدیرک    دادگستری است، به نظر می

های وکرالی سراسرر کشرور ایرن گونره قرارهرای منرع تعقیرب هرادره را قطعری کانون
هررایی برره دادگرراه عررالی انتظررامی    قلمررداد نمرروده و اهرروالب از ارسررال چنررین پرونررده  

 کنند تا شمن جامعه وکالت حفظ شود. داریخود

ایرن در حرالی اسرت کره ایرن مقامرات        ،اسرت شرده  بینری  پریش دادگاه انتظامی  یاعتراض نسبت به آرا
بره براال    8درجره   هرای  مجرازات قانون مذکور حگ اعترراض نسربت بره حکرم برائرت و       28مطابگ ماده 
 اسررتقالل قررانونی الیحرره 28 مرراده حکررم مغررایر قسررمت ایررن در 26 مرراده حکررم اطررالق و را دارنررد

انون تشرکیالت و آیررین  قرر 88و مراده   21مرراده  2کرانون وکررالی دادگسرتری اسررت و بره اسررتناد بنرد     
چررون مقامررات موضررو   ضررمناب. شررود مرریابطررال  2011دادرسرری دیرروان عرردالت اداری مصرروب سررال 

حرگ اعرالم تخلرف وکیرل بره مراجرع مربروط را دارنرد و در ایرن الیحره ،مزبور الیحه قانونیِ 26ماده 
 بینری  یشپر حرگ اعترراض نسربت بره احکرام دادگراه انتظرامی         26قانونی برای مقامرات موضرو  مراده    

 برره نسرربت اعتررراض حررگ ایررن مقامررات برررای کرره قسررمتی در 26 مرراده حکررم بنررابراین؛ اسررتنشررده
 قرانون  88 مراده  و 21 مراده  2 بنرد  اسرتناد  بره  و اسرت  قرانون  مغرایرِ  شده، تعیین انتظامی دادگاه احکام

 شود. میابطال  2011تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
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 منابع

 قانون آیین دادرسی کیفری 

 الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری 

 نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری آیین 

 2011هیمت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب  220 ر ی شماره 

 آرای هادره از دادگاه عالی انتظامی قضات 
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روانشناسی وکالت و ابعاد آن

5سیما سلیمانی

 چکیده

ای اسررت کرره از مواجهرره نخسررت   وکالررت در یررک تعریررف، مسرریری چنررد مرحلرره 
یابرد   شود و با مواجهره برا طررف دعروی و وکیرل او ادامره مری        وکیل با موکل شرو  می

شرود. در ایرن مسریر، ارتبراط برا جامعره        و در نهایت، بره ارتبراط برا قاضری منتهری مری      
انسانی و مردم امرری گریزناپرذیر اسرت و اگرر وکیرل شایسرته باشرد جامعره انسرانی از

شرود. از آنجرا کره در ایرن مسریر، ایرن وکیرل اسرت کره مند وگرنه متضرر می وی بهره
کنررد و هررر اقرردام وی در عررالم بیرررون،    خطرروط دفرراعی را طراحرری و رهبررری مرری  

روانشناسرری وکالررت تراویرردن آن چیررزی اسررت کرره در کرروزه وجررودی اوسررت، بحررث   
یابد. وکیل در مسیر دفرا  برا شرش بُعرد ارتبراطی روبروسرت و لرذا بررسری ضرورت می

شناسررانه سررالمت هررر یررک از ایررن ابعرراد امررری ضررروری اسررت. پرررداختن برره      روان
سررالمت فعررل و هررداقت گفتررار و شرررافت پنرردار در مجررال انرردک ایررن جسررتار امررری  

در هرر شرماره بخشری از ابعراد مرذکور       دشوار است لرذا اگرر توفیرگ الهری دسرت دهرد،      
 شود. یل بررسی و تشریح میتفص به

 مقدمه

ارتبراط وکیرل برا     -2انرد از:   وکالت شغلی با شرش بُعرد ارتبراطی اسرت کره عبرارت      
ارتبراط وکیرل    -8ارتبراط وکیرل برا طررف دعروی       -0ارتباط وکیل برا موکرل    -1خود 

براط وکیرل برا جامعره. اگرر      ارت -0ارتبراط وکیرل برا دادگراه      -6با وکیل طررف دعروی   
هررای حقرروق و مراحررل دانشررگاهی رشررته وکالررت نگرراهی     منصررفانه برره دانشررکده 

یک دادگستری وکیل پایه .2
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شررناختی و هنررری وکالررت ترروجهی  هررای روان بینرردازیم، خررواهیم دیررد کرره برره وی،گرری
کوشرد در حرد امکران از نگررش فنری در ایرن حرفره کره          نشده اسرت لرذا نگارنرده مری    

دانرد فاهرله بگیررد و برر ایرن نکتره        افی مری هرف دانستن قوانین و آرای مختلرف را کر  
هرایی چرون روانشناسری،     تمکید کنرد کره وکالرت هنرری چندبعردی و مررتبط برا دانرش        

شناسی، تاریب، فن بیان، فن نگرارش و بسریاری علروم دیگرر اسرت. برا توجره بره          جامعه
گیررری هررحیح ابعرراد بعرردی، در ایررن شررماره رابطرره  اهمیررت نررو  اول ارتبرراط در شررکل

شرود   هرای وی سراخته مری    خویشرتن خرویش کره برر اسراس معیارهرا و ارزش      وکیل با 
 شود. بررسی می

برره مسررمله خویشررتن و اهررالت فررردی در مناهررب و مشرراغل اجتمرراعی کرره        
شرود؛ در واقرع، در میران وکرال کسرانی       های مادی آن غلبره دارد کمترر توجره مری     جنبه

و فقرط بررای آنکره    پندارنرد برا داشرتن حرداقل اطالعرات علمری و فنری         هستند که می
انررد و البترره شررغل وکالررت  ، بارشرران را ببندنررد بهترررین گزینرره را برگزیررده اهررطالح برره

مصررداق پنرردار آنرران نیسررت. اگررر وکیررل در پرری انجررام شایسررته و بایسررته حرفرره خررود 
وچهارسراعته اسرت کره قسرمتی از      یسرت بو بره تعبیرری،    وقرت  تمامباشد کار وی کاری 
ود را از نظرر جسرمی و روانری در شررایط مناسرب      شرود کره وکیرل خر     آن هرف آن می

نگرره دارد و قسررمت دیگررر، هرررف آمررادگی وکیررل برررای انجررام مطلرروب امررور از نظررر  
شود؛ بردین ترتیرب، یرک روز کراری بررای یرک وکیرل اگرر در حرالی           علمی و فنی می

پاسررخگوی خررواب و  روز شربانه سرراعت  18مانرده از   یبرراقبره پایرران برسرد کرره سراعات    
شررود؛  گونرره نمرری  یررناباشررد روز خرروبی خواهررد بررود ولرری معمرروالب      اسررتراحت او

ی از هرر  ا حرفره شرود امرا وکرالی     یگر، هرچنرد وکالرت شرغلی آزاد تلقری مری     د عبارت به
توانرد و البتره بایرد برا وجرود تقیرد،        مستخدم در بندی در بندتر هستند. البتره وکیرل مری   

فره وکالرت اسرت. رعایرت     تررین مزیرت حر   تررین و شراید مهرم    آزاده باشد و این برزر  
 نکات ذیل از مقتضیات این آزادگی است:

کنرد امرا رفتارمران همیشره بایرد چنران        اگرچه موکل حگ المشاوره پرداخرت مری   -2
 باشد که بداند در استخدامش نیستیم.

قردر   شرایط مالی مرا امرری کرامالب خصوهری و شخصری اسرت؛ بنرابراین همران         -1
 ودشکستن و اظهار فقر هم باید پرهیز کرد.که باید از تفاخر احتراز کرد از خ

وکیررل دادگسررتری قاعرردتاب فررردی فرهیخترره و برراهوش و اهررل منطررگ و         -0
توانرد و نبایرد برا مسرائل اجتمراعی، سیاسری و فرهنگری بیگانره          استدالل اسرت و نمری  
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رو برودن را توقرع داشرت؛ بنرابراین جرای       باشد و نبایرد از وی قرالبی اندیشریدن و دنبالره    
اهررد بررود اگررر بررین وکررال از لحرراظ تفکررر سیاسرری و دیرردگاه اجتمرراعی و   تعجررب نخو

هرا در امرور    فرهنگی تضاد وجود داشته باشرد امرا آنچره پرذیرفتنی نیسرت ترمثیر تفراوت       
ای وکیررل اسررت. وکیررل دادگسررتری بایررد وقترری کرره عقایررد سیاسرری و اجتمرراعی  حرفرره

قایرد وی ترا   شرود، بررای دفرا  از حرگ آزادی ع     همکارش در محریط کراری مطررح مری    
اهرالت  »پای جان بایستد هرچنرد برا عقایرد وی مخرالف باشرد. از دیردگاه پراگماتیرک        

نیز همیشه باید به یاد داشرته باشریم وقتری برخرورد برا افرراد برر مبنرای عقایرد« علمی
ها مترداول و پذیرفتره شرود، دور نیسرت کره نفرر بعردی ایرن نرو  برخرورد شخصی آن

 خود ما باشیم 
کننرد کره بره حوالت اقتصادی و سیاسری اغلرب فضرایی ایجراد مری     نوسانات و ت -8

هرا   شرود و گراه موافرگ و گراه مخرالف افرراد یرا گرروه         گفتره مری  « جوّ»آن در اهطالح 
هرایش همیشره در جهرت موافرگ جروّ       شود. اینکه وکیل در انتخراب موکرل و پرونرده    می

ن دفرا  از فررد   تررین راه اسرت امرا بهتررین راه نیسرت. پرذیرفت       جامعه حرکت کند آسان
بسرا ایرن غضرب     ای از زمان مغضروب و منفرور شرده اسرت و چره      یا گروهی که در برهه

رود. برردیهی اسررت  هررم نباشررد همررواره از وکیررل آزاده انتظررار مرری   حررگ بررهو نفرررت 
کننرد بایرد در انتظرار جفرای ناشری از ناآگراهی و جهرل وکالیی که این گونه عمل مری 

ند و ایرن بهرایی اسرت کره آنران بررای آزادگریعوام و جامعه و گاه حتری خرواو باشر   
 پردازند. می
درسررت اسررت کرره مرروکالن وسرریله رزق وکیررل هسررتند و رعایررت ادب در -6

برخورد با آنران واجرب اسرت امرا ایرن رابطره مرالی و تقیرد اخالقری نبایرد سربب شرود
ی موکرل  شناسر  وقرت وکیل از معیارهای رفتراری خرود در مقابرل موکرل از جملره لرزوم       

اق وی برا مواضرع اهرولی وکیرل و توجره بره تغییرناپرذیری ایرن مواضرع دسرتو انطب
هررای  رسرران خداسررت، خواسررته بررردارد. وکیررل بایررد بررا تکیرره بررر ایررن اهررل کرره روزی

 ای خود را حفظ کند. دلیل و اعمال ناروای موکل را نپذیرد و شئونات حرفه بی
زم بدانرردشررجاعت خصیصرره الزم وکیررل دادگسررتری اسررت و وی آنگرراه کرره ال  -0

کرردن و یرا دفرا  نکرردن و      برد دفرا   کند. پرذیرفتن دفرا  و    برخالف جهت آب شنا می
یررا در موضررع دادسررتان قرررار گرررفتن و حملرره برره موکررل از برریم تماشرراچیان و شررک ات، 

شرود. وکیرل فقرط     هم تخلف انتظرامی اسرت و هرم سربب وهرن وکیرل و وکالرت مری        
داوری  وکرل، دیردگاه و پریش   وقتی که نسربت بره موضرو  دعروی یرا اتهرام شرخص م       
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منفرری داشررته باشررد بایررد از پررذیرفتن وکالررت خررودداری کنررد زیرررا ممکررن اسررت ایررن  
و آنچره  « کوتراه بیایرد  »یرا  « کرم بگرذارد  » اهرطالح  بره زمینه ذهنی سبب شود در دفا  

را باید، نگوید و چیزی را که نبایرد، بگویرد و ایرن کرار خیانرت بره موکرل اسرت. پرهیرز          
اخالقرری و گرراهی انتظررامی فقررط بررا پرراالیش درون و اسررتمداد از   وکیررل از ایررن جرررم

سازی نفرس از خصرایل غیراخالقری و مرذموم و نیرز برا حرذر از قضراوت          تهذیب و پاک
 شود. زودهنگام میسر می

گرایری در وکالرت امرری ضرروری اسرت. رویکرردی جراری وکالرت در         تخصص -2
مختلررف اعررم از حقرروقی، هررای  کشررور مررا غیرتخصصرری اسررت و غالبرراب وکررال در زمینرره

کننرد. ایرن کرار اگرر چره منرع قرانونی نردارد و          کیفری، مدنی و شبه قضایی وکالت مری 
هرایی بره دلیررل    محراکم نیرز رویکرردی انعطرافی بره آن دارنررد و بررای وکیرل جرذابیت        
کنرد امرا چنردان     تنو  موضوعات دارد و شرایط مرالی نیرز گراه وی را بردان نراگزیر مری      

ین موفقیررت نیسررت. در وکالررت برره دلیررل گسررتردگی قرروانین و ای و علمرری و قررر حرفرره
ای اگررر  بررودن وکررال، جامعیررت علمرری و حرفرره   روز بررهتنررو  موضرروعات و ضرررورت  

نگرروییم نرراممکن ولرری دشرروار شررده اسررت و بایررد پررذیرفت کرره اگررر وکیررل در زمینرره  
تررر خواهررد بررود و آرامررش روحرری و روانرری و     تخصصرری خررود وکالررت کنررد موفررگ  

شررود. خرروب اسررت وکررالی    ای وی بیشررتر مرری  ر و اعمررال حرفرره یکپررارچگی افکررا 
 سرپرست نیز کارآموزان خود را به این مسیر سوق دهند.

تنفس کاری و پرهیرز وکیرل از افرراط در قبرول وکالرت بررای مراقبرت از جسرم          -8
و روح وی الزم اسررررت و از ملزومررررات برررراال بررررردن درهررررد موفقیررررت وی در   

ندگی بررای ماسرت نره مرا بررای زنردگی؛ کرار بررای         هاست. فراموش نکنیم که ز پرونده
ماست نه ما برای کرار؛ حرفره وکیرل نیرز بایرد در خردمت وی باشرد نره وی در خردمت          

ای آرام در پررذیرش پرونررده و رسرریدگی برره مراحررل آن  آن. منطررگ عقلرری داشررتن رویرره
هرای متعردد فقرط بررای داشرتن درآمرد بیشرتر، بردون          کند. گرفتن پرونرده  را ایجاب می

عهررد نسرربت برره حفررظ آرامررش روح و سررالمت جسررم و حقرروق موکررل، هررم موجررب   ت
زدگی وکیل از کرار و ایجراد عروارض روانری چرون اضرطراب و افسرردگی بررای وی          دل
ای و در  کراری حرفره   شود و هم گراه بره دلیرل ظرفیرت محردود زمرانی موجرب کرم         می

شرود. بره    مری بسرا ایجراد مشرکالت انتظرامی بررای وکیرل        نتیجه نارضایتی موکل و چه
« گررر یررا اهررل تفررریط بینرری مگررر یررا افررراط نررادان را نمرری»فرمررایش مرروال علرری ) ( 

 (.23البالغه، حکمت  )نهج
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ترررین اهررول روانشناسرری، اهررل اعتمرراد برره نفررس اسررت و یکرری از درخشرران -1
چرخرد. طبرگ اهرول روانشناسری، موفقیرت سره        موفقیت همواره حرول ایرن محرور مری    

هررا  کرره در میرران آن« وری )اعتمرراد برره نفررس( و تررالش اندیشرره، خودبررا»ضررلع دارد: 
تررر اسررت. اعتمرراد برره نفررس برره معنرری برراور کررردن    اعتمرراد برره نفررس از همرره مهررم 

هررای خررود اسررت. وکیلرری کرره خررودش را برراور نرردارد، دربرراره دانررش خررود و    توانررایی
های خود تردید دارد و اگرر برا ایرن تردیرد و ضرعف وارد جلسره رسریدگی شرود، توانایی
ی متزلررزل و ضررعیف خواهررد بررود کرره قرردرت دفررا  از موکررل خررود را نخواهررد    وکیلرر

توانرد مرؤثر باشرد     داشت. آنچره در ایجراد و تقویرت اعتمراد بره نفرس یرک وکیرل مری         
کنرد نره    میزان احکام مروفقی اسرت کره دادگراه در دعراوی مربروط بره وی هرادر مری         

یری قردم  هرا؛ بره همرین سربب همرت وکیرل بایرد آن باشرد کره در مسر           کثرت پرونرده 
آمیرز اسرت و الزمرۀ ایرن کرار داشرتن        % احتمرال بدهرد موفقیرت   63بگذارد که بریش از  

 دقت کافی در قبول وکالت مراجعان و بررسی دالیل آنهاست.
هرا عراملی مهرم در به همان اندازه که اعتماد بره نفرس و توجره بره توانمنردی      -23

دربرراره خررود شررود، گرفتررار شرردن در دام توهمررات دروغررین    موفقیررت محسرروب مرری 
سراز شکسرت اسرت؛ بره همرین سربب پرهیرز از غررور کراذب و توجره بره نقراط زمینه

و هری  کرس   « همره چیرز را همگران داننرد    »ضعف خرود و پرذیرش ایرن واقعیرت کره      
وری از دانررش و تجربرره دیگررران فررراهم  جامعیررت علمرری نرردارد، زمینرره را برررای بهررره 

قوقردانان دیگرر اسرت سربب     کند و خضو  و فروتنری کره حاهرل آن مشرورت برا ح      می
ای  گراه جایگراه مهرم و سرابقه حرفره      هرا کراهش یابرد. هری      ها و ضرعف  شود کاستی می

یررک وکیررل نبایررد سرربب پرهیررز وی از پرسررش از دیگررران باشررد زیرررا کمترررین ضرررر  
غرررور محررروم شرردن از تجربرره دیگررران و توقررف رشررد روزافررزون علمرری اوسررت.      

غرررور و خودپسرندی مررانع افرزایش امتیرراز   » فرماینرد:  چنران کره مرروال علری ) ( مرری    آن
 ( و به قول سعدی شیراز:202البالغه، قصار  )نهج« است

 حرامش بود تاج شاهنشهی )سعدی(  سر پرغرور از تحمل تهی

 نتیجه

هررای بیرونرری  مررداری و تمرکررز بررر درون کرره سرچشررمه رفتارهررا و انتخرراب  اخررالق
کره زیربنرای سرالمت زنردگی     است نه تنهرا زیربنرای سرالمت در هرر شرغل و حرفره بل      

ای نیرز بایرد معنرای سروگندنامه وکالرت را       فردی و اجتمراعی اسرت. یرک وکیرل حرفره     



 98 تیر /  215شماره 

23 

ی دریابررد: اگررر خودسررازی و تمرکررز بررر خررود در وکالررت  درسررت بررهکرره ادا کرررده اسررت 
کرد و وکالت نیرز چرون مشراغل دیگرر فقرط راهری بررای کسرب نرام و           نقشی ایفا نمی

کردنرد و   یرن سراحت مقردس، ایرن شرغل را شرریف یراد نمری        نان بود، در بدو ورود بره ا 
هررایی کرره خمیرمایرره و سرراختار روانرری و  اگررر سررالمت پنرردار و گفتررار و کررردار و ارزش

سرازد در انتصراب وی بره وکالرت نقشری نداشرت قطعراب وکرال          ذهنی یک وکیرل را مری  
اشرند  کردند که راستی و درستی را رویره خرود قررار دهنرد و مردافع حرگ ب       قسم یاد نمی

کردنرد زیررا شررافت متراعی اسرت کره بره هرر          و شرافت خرود را وثیقره آن قسرم نمری    
 توان آن را از نو خرید. قیمت فروخته شود ارزان است و با هی  قیمتی نمی

 
 

 منابع

 رزبدار  .وکالدت  یبدر روانشناسد   درآمددی (. 5716یا، محمدباقر. )ن یعامر 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج و

 ،تهران: یوکالت در دادگستر یشگردهاو  آداب(. 5716) .بهمن کشاورز .
 انتشارات کشاورز.

 ،تهدران: انتشدارات    .یوکالت دعاو شناسی آسیب (.5716. )بهمن کشاورز
 کشاورز.

 ،تهدران:  ای و اخدالق حرفده   یدادگسدتر  وکیل(. 5717. )بهمن کشاورز .
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مقدمه کمیسیون آموزش کانون وکالی 
دادگستری اصفهان

اگر علت اهلی رشد و تعالی جوامع و ملل و نیز منشم پیشرفت یا زوال و افول طبقرات  
مختلف در هر اجتما  را در میزان آگاهی و دانش آن جامعه یا طبقه خاو بدانیم، سرخن  

اهالح طبقره  »به گزاف نگفتهایم. در حرفه وکالت نیز به گفته مرحوم احمد متین دفتری: 
ه است زیرا اگر عدلیه از مبرزترین قضات تشکیل شود ولری از  ترین اهالح عدلی وکال مهم

حیث وکیل ناقص باشد، احقاق حگ بسیار دشوار خواهد برود. خرواه ایرن نقرص بهواسرطه      
«.واسطه فَقد معلومات الزم برای شغل وکالت جهات اخالقی باشد یا به

امرامی   در حوزه ارتقای سطح معلومات این عبارت منسوب به مرحوم دکتر سید حسن
اگر استاد دانشکده حقوق نیز پروندهای در دادگستری داشت، باید به وکیرل مراجعره   »که 
بهخوبی گویاست که دخالت در پرونده و شناخت مبنا و سبب دعوی و طُرُق و فنون « کند

دفا  در حیطه تخصّص وکیل است. وکیرل برا مرورد و مصرداق سرر و کرار دارد و اسرتاد
 دانشکده حقوق با مفهوم.

با چنین رویکردی به نیازها و ضرورتهای آموزشی وکرال، کمیسریون آمروزش در دوره    
یازدهم در جهت ایفای وظائف و ممموریتهای محوله اقدام به بازشناسی خألهای آموزشری  
و برنامهریزی علمی و تحقیقی آسیبها و شناخت دقیقتر خواستهها و مطالبات جامعه هدف 

وان به تالشهای مستمر برای تدوین الگروی طررح جرامع و    کرد. از جمله این اقدامات میت
 20برنامه مدّون آموزشی اشاره کرد که پس از مطالعه و رایزنی گسترده در قسمت نخست 

موضو  با دو خصیصه جزئی و مصداقی بودن و نیز کاربرد و ابتالی حداکثری انتخاب شد 
د. همچنین گزینش بهتررین  تا در قالب کالسهای آموزشی یا دورههای کارگاهی اجرا شو

استادان فن از بین اوتاد، معمرین و مجریان حقوق که عمدتاب از طبقره فراخر وکالرت و یرا     
حرفه شریف قضاوت هستند، جذابیت و فایده مطالب و استفاده و ضریب ترمثیر دورههرا را   

 افزون خواهد ساخت.
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ن در حوزههای دیگر نیز تممین دیگر نیازها و حوائج آموزشی و آگاهیبخشی به همکارا
)غیرحقوقی( نظیر روانشناسی، مهارتهای زندگی، بهداشت جسمی و روانی، هنرر اقتصراد و   
فنررون مررذاکره، سررخنرانیهای مناسرربتی و دورهررای و ... در دو سررطح مخاطررب )وکررال و 
 خانوادههای محترمشان( از دیگر دغدغهها و اهداف این کمیسیون در دوره حاضر است.

ا و ارکان کانون میتوانند و میبایسرت برا هماندیشری و تعراون چرون      معتقدیم همه اجز
پیوسته یک زنجیره، راهبردها و دردها و نیازهای مشترک جامعه وکالرت را   هم حلقههای به

بهخوبی یافته و با ظرفیت و استعداد موجود در ارائه پاسرب مناسرب، مشرارکتی فداکارانره     
یی در رویکردی تازه، تعامل نشریه وزین مدرسه های این همگرا داشته باشند. یکی از جلوه

 حقوق با کمیسیون آموزش است.
کمیسیون آموزش مصمّم است برای افزایش ضریب اثر و نفوذ کالسها و کارگاههرای  

ها را در مدرسه حقوق منتشر سازد. اقدامی بدیع و مؤثر که  آموزشی، نتایج و یافتههای این
 مهارتهای حرفهای همکاران منتهی میشود.به افزایش سطح آگاهی دانش حقوق و 

امید است همکاری مشترک دو رکن کانون وکالی اهفهان، موجب همگرایی و ایجاد 
رغبت و انگیزه در مشارکت حداکثری همکاران محترم نسبت به پیگیری برنامهها و اجرای 

 اهداف کمیسیون آموزش گردد.

 با سپاس از همراهیتان
 ریاست کمیسیون آموزش

 مقصودی رضا
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ال و هزینه نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وک
دادرسی

 5ز صادقیوبهر

در محل کانون وکالی دادگسرتری اهرفهان هشرتمین     2012ماه  ام دی در تاریب سی
 جلسه دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت تشکیل گردید.

 محاسبه هزینه دادرسی .5

 کنند و به موکل اعالم می گاه وکال هزینه دادرسی را سرانگشتی و مجمل حساب می
کنند و این منشم اختالف بین وکیل و موکل  مایند ولی بعد دفاتر چندین برابر محاسبه مین

عنوان مثال در دعوای غیرمالی تقسیم ترکه، طررفین تقسریم ترکره معمروالب      شود. به می
هرا از شرما    نفر هستند. دفاتر خدمات الکترونیک به تعداد خواهران  8زیادند مثالب خواهانها 
گیرند و میگویند هزینه اوراق است در حالی که اگر  ای غیرمالی را میهزینه دادرسی دعو

شود؛ بنابراین باید به موضو  آگاه باشید و توضریح   اوراق را محاسبه کنید، این میزان نمی
دهید که این یک دعوا بیشتر نیست و پرداخت آن موجه نیست. البته دفاتر ایرن هزینره را   

درسرتی   اشته باشید تا در مقابل موکل بتوانید مطالب را بهگیرند فلذا شما باید آگاهی د می
 گیرند منعکس کنید. انتقال دهید و هزینه را بر طبگ آنچه دفاتر می

 ای تعیرین مری   نامره  های دادرسی بر اساس چه قانون و آیرین  . میزان هزینهسؤال -
شود 

ف آن در وهول برخی از درآمدهای دولت و مصرر »های ممخوذه، قانون  مبنای هزینه
هرورت   پرداخت. بعد از قانون فوق بره  به تشریح آن می 0است که در ماده « موارد معین

های دادرسی افزایش یافت. مسمله از آنجا شرو  شد که بین دولرت و قروه    ناگهانی هزینه
های ممخوذه دادگستری بره   ها اختالف پیش آمد. هزینه قضائیه در خصوو تممین هزینه

وکیل پایه یک دادگستری .2
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 ای است. شود و سهم قوه قضائیه از این خزانه کمتر از سهم بودجه یخزانه دولت واریز م
های پ،وهشی قوه قضائیه طی همایشی اعالم  ای تشکیل شد و یکی از معاونت جلسه

کرد اهل تفکیک قواست و بحث استقالل مالی قوه قضرائیه را مطررح کررد و اختالفرات     
قالب بودجه به رئیس قوه قضائیه سازمانی زیادی ایجاد شد. در نهایت این مجوز در  درون

هرورت   ای بتوانرد بره   داده شد. بدین ترتیب که رئیس قوه قضائیه با یک ردیرف بودجره  
های دادرسی را تعدیل کند. در شرحی که برای توجیه آن دادند از جمله این  ساالنه هزینه

د نیراز  ساختهای مرور  تواند در خصوو زیر عنوان مثال قوه قضائیه نمی مسمله بود که به
خود و ساخت و سازهای الزم خود منتظر تصویب بودجه باشد؛ بنابراین باید خودش بتواند 
هزینه ساخت و سازهای الزم را تممین کند. یکی از این منابع، حسابهای رئیس قوه قضائیه 

توانست از خزانه وجهی برداشت کند، حسابهای  بود، چون رئیس قوه قضائیه مستقیماب نمی
رئیس قوه بود که تعابیر اشتباهی هم درباره این موضو  شد که چرا رئیس قروه  امینی نزد 

حساب دارد؛ در حالی که مسئولیت ساخت و سازها بر عهده وی بود. بعضاب به برخی استانها 

 هم این اختیار تفویض شده بود.
نتیجه آن همایش استقالل مالی قوه قضائیه، هدور این مجوزها بره اسرتانها برود کره     

عابیر و تفاسیر بدی شد و مطالعه نکرده انعکاس بدی پیدا کرد. در اینترنرت هرم مقراالت    ت
 مربوط به استقالل مالی قوه قضائیه وجود دارد؛ بنابراین مجوز افزایش ساالنۀ تعرفه هزینه

 های دادرسی قانون بودجه است.
 میلیون 13فرض بفرمایید دعوای مطالبه  محاسبه هزینه دادرسی یک مصداق:

درهم امارات مطرح گردد، قانون آیین دادرسی مدنی در خصوو میزان و مالک محاسربه  
  موجب نرخ رسمی بانک مرکزی است و ارزیابی آن به هزینه دادرسی، تکلیف را معین کرده

گرردد. بانرک مرکرزی از     جمهوری اسالمی ایران در تاریب تقدیم دادخواست مشخص می
کند. دو نرخ وجود دارد یکی نرخ  هورت روزانه اعالم می طریگ سامانه خود نرخ ارزی را به

ای ارز است و دیگری معدل و میانگین نرخ است. بین این دو نررخ اخرتالف مبلرز     مبادله
وجود دارد. ممکن است دفتر خدمات در شرایطی به شما اعالم کنرد امکران اخرذ نررخ از     

ریال اعالم نموده، از طرف  xا سامانه بانک مرکزی را ندارد ولی به فرض بانک ملی نرخ ر
شود  ای است و معلوم نیست فردا قیمت بیشتر شود یا کمتر؛ پس نمی دیگر نرخ ارز لحظه

تعلل کرد و در ثانی وکیل نباید دادخواست را ناقص تقدیم کند. در اینجا یعنی در شک بین 
را محاسربه و  اقل و اکثر، اقل مالک است و وکیل باید بر مبنای نرخ اقل هزینه دادرسری  

طبگ آن پرداخت وجه کند و تقاضا کند اگر میزان باالتر بود به وی اخطار رفع نقص شرود  
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چراکه نهایتاب هزینه را باید موکل پرداخت کند و اگر موکل بازرگان باشد حتماب بایرد از هرر   
 شود او را آگاه سازید. ریالی که پرداخت می

بل هزینه دادرسی را اخذ نکنید بلکه با بانرک  کنید سعی کنید از ق اگر با بانکها کار می
هماهنا کنید و در اول وقت اداری دادخواست خود را ناقص ثبت کنید و شماره پیگیرری  
را بگیرید و بعد از اخذ استعالم بانک مرکزی بالفاهله پاسب استعالم را بره بانرک اعرالم    

ه اگر در این زمینره تعلرل   کنید و همان موقع هزینه دادرسی را اخذ و پرداخت نمایید چراک
شده از موکل  شود ممکن است با تغییر نرخ، مبلز هزینه دادرسی بسیار زیادتر از مبلز گرفته

 گردد و این مسمله برای وکیل دردسرساز خواهد بود.
ای را که پرداخت کردید، بخواهید  از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حتماب ریز هزینه -

برای تصدیگ اوراق و چه مقدار برای هزینه دادرسی و امثالهم بوده  بدین معنا که چه مقدار
اید، هزینه  هایی که گرفته ها را در پرونده خود بنویسید. حتی هزینه کپی است و کل هزینه
اید و ... را بنویسید تا از حیث مخارجی کره کردهایرد برا موکرل خرود بره        سفری که رفته

 مشکل برنخورید.
ن داور و یا تعیین داور از طریگ دادگاه جزو دعاوی غیرمالی است. الزام طرف به تعیی -

اگر خواسته ابطال ر ی داوری باشد و موضو  ر ی هم مثالب پنج میلیرارد تومران باشرد، در    
مالی یا غیرمالی شناختن این دعوا اختالف نظر حقوقی وجود دارد. اخیرراب ر یری از دادگراه    

دعوای ابطال ر ی داوری را غیرمالی دانسته ولی از تجدیدنظر استان تهران هادر شده که 
زمان تمسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم گزینه و ممخذ مالی دارد و هم غیرمالی 

 فرستاد. شد، دادگاه اخطار رفع نقص می و بعضاب که هزینه غیرمالی پرداخت می
اختالف مرال  اما استدالل در خصوو مالی بودن این دعوا این است که چون موضو  

 است و ر ی داوری هم اگر منتهی به هدور اجرائیه شود، مالی به یک طررف اضرافه مری   
شود؛ بنابراین رسیدگی به این دعوا مالی است، نظر مخالف این است که دادگاه به اختالف 

کند بلکه بره داوری رسریدگی میکنرد یعنری بررسری شرقوقی کره از مالی رسیدگی نمی
توان هزینه دادرسی را بر مبنای دعراوی   ری هست؛ بنابراین نمیمصادیگ بطالن ر ی داو

 رسد این استدالل منطقی و هحیح است. مالی محاسبه کرد و به نظر می
الزحمه داوری تعرفره جداگانره وجرود دارد و مصروب رئریس قروه        در خصوو حگ -

 ت.اس است. در ماده یک آن حقالزحمه داور تعیین شده 6/23/2083قضائیه به تاریب 
 درباره شکوائیه آیا باید به تعداد شاکیان هزینه دادرسی پرداخت کرد  سؤال. -

آنچه معیار و مالک قانون است آن است که تعداد شرکات ترمثیری در میرزان هزینره     
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دادرسی ندارد. یک استثنا در این موضو  وجرود دارد و آن شرکایت کیفرری در خصروو     
 بندی شده است. ندی و درجهب چک است که از حیث هزینه دادرسی طبقه

 محل: هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه هادرکننده چک بی

عنوان
تعرفه سال 

1331

میلیون ریال تا مبلغ یک هزار ریال 11

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال  هزار ریال 711

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال  هزار ریال 611

میلیون ریالنسبت به مازاد بر یکصد   یک در هزار

رسد بسته به  در خصوو استرداد الشه چک هم اختالف نظر وجود دارد. به نظر می -
ماهیت دعوا باید تعیین نو  دعوا گردد، اگر خواهان مدعی است چک وی سفید امضا بوده 
و از مبلز احتمالی مندرج در آن اطال  ندارد، اینجا ممخذی برای محاسبه هزینره دادرسری   

القاعده باید غیرمالی محسوب گردد. در کل هم غیرمالی دانستن  وجود ندارد؛ بنابراین علی
دعوای استرداد الشه چک نظر قویتریست ولی همانطور کره ذکرر شرد جرزو موضروعات      

اختالفی است.

 الوکاله تمبر مالیاتی حق .2
وکالره برین   ال الوکاله مقرر نموده اگر قررارداد حرگ   نامه تعرفه حگ در ماده یک آیین -

نامه و تعرفه حاکم است، پس اهل بر این است کره مراده    وکیل و موکل نباشد، این آیین
الیحه استقالل کانون وکال انعقاد قرارداد را الزم دانسته و اگر قراردادی در بین نباشد،  21
 نامه و تعرفه حاکم است. آیین

وکل باید تمبر مالیراتی  م»الوکاله درج گردد  آیا هحیح است در قرارداد حگ سؤال. -
  «وکیل و سهم کانون و هندوق حمایت را پرداخت کند

خیر. وکیل سوگند یاد کرده راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و از مصادیگ راستی 
الوکاله دریافتی مالیات مقرر را پرداخت نمایرد و طبرگ    و درستی آن است که از محل حگ
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الوکاله از موکل دریافت نماید ولو وجه الترزام و   بر حگ قانون وکیل نباید هی  وجهی مازاد
 نذر.
الحساب مالیاتی باید پرداخرت گرردد، نصرف     الوکاله بابت علی درهد از مبلز حگ 6 -
عنروان سرهم    درهد نیز بره  6عنوان سهم هندوق حمایت و یک چهارم  درهد به 6این 

 کانون وکال باید پرداخت شود.
 نامه تعرفه ذکر شرده  آیین 28ۀ مطالعه پرونده در ماده الوکال در خصوو میزان حگ -

هزار تومران اسرت؛    26الوکاله معادل  نامه باشد، حگ است. اگر مطالعه بدون تنظیم وکالت
گیرد استناد به این مراده   بنابراین در مواردی که با اعالم وکالت مطالعه پرونده هورت می

 موضوعیتی ندارد.



 بایسته های

تحرفه وکال
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 برا  اسرتان  ایرن  مقامرات  و اهفهان وکالی کانون مدیره هیئت اعضای هنفی نشست
 خصوو در مصدق محمد دکتر حجت االسالم قضاییه، قوه ریاست محترم معاونت حضور
 وکرالی  کرانون  محرل  در 18/0/03 شرنبه  پرنج  روز وکالرت  نهراد  روز موضوعات بررسی

 .شد برگزار اهفهان دادگستری

 ات روز نهاد وکالتبررسی موضوع

1لیال رئیسیدکتر 

 و مسرائل  خصروو  در رئیسری  لریال  دکترر  اهرفهان،  وکرالی  کانون ریاست ابتدا در
 شنیدن امید قضاییه قوه جدید ریاست حضور″: کرد اظهار وکالت نهاد در مطرح موضوعات
″.است کرده زنده وکال در را هنفی های دغدغه
: افرزود  اسرت،  قضراییه  قروه  با بیشتر تعامل کالو های کانون خواسته اینکه بیان با وی

 توجره  مرورد  و شدن شنیده برای هستند عدالت بال دو قاضی و وکیل داریم اذعان وقتی″
″.یابد می تحقگ ثابت و مستمر جلسات با تعامل این که هستیم تعامل نیازمند شدن واقع

: کررد  تصریح وکال نقش به توجه لزوم بر تاکید با اهفهان استان وکالی کانون رییس
 دستگاه سازی سالمت و فساد با مبارزه منظور به قضاییه قوه تحول در مهمی نقش وکال″

″.دارند قضا
 خواسته اولین″: کرد اظهار پیشرفته، کشورهای در وکال مشورتی نقش به اشاره با وی
 تمشرور  مرورد  هرا  دستگاه در وکالت نهاد موضوعات در وی،ه به که است این وکال کانون
 کره  چررا  است وکالت نهاد جایگاه حفظ قضایی دستگاه از آنها خواسته دیگر و بگیرند قرار
″. است گرفته قرار توجه مورد هم اساسی قانون در که است مدنی نهاد یک نهاد این

: کررد  نشان خاطر وکال به مطبوعات و ملی رسانه های هجمه وجود از انتقاد با رییسی
 در مغرضرانه  افراد برخی متاسفانه که چرا است وخیم نهاد این از حمایت و وکالت اوضا ″

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اهفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه .2
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 آوردن پرایین  و کرردن  سخیف باعث که دارند می روا هایی هجمه و نویسند می وکال مورد
 آن همه پای به هنفی هر در را اشتباهی یا تخلف اندک وجود نباید و شود می وکالت نهاد
.گذاشت هنف
 باعرث  رفتارهرا  ایرن : کررد  تصرریح  و دانسرت  نظام ضرر به را پراکنی نفرت وجود وی
 و تهدیردها  انروا   مرورد  کشرور  کره  شررایط  ایرن  در و بود خواهد کشور انسجام گسستن
″. نیست مناسب چندان رفتارهایی چنین اتخاذ هاست تحریم

 وکالرت،  نهاد از الزم حمایت عدم از تاسف ابراز با اهفهان استان وکالی کانون رییس
. است عدالت تحقگ در مهم های دستگاه از یکی وکالت نهاد که است الیح در این″:گفت
 یرک  وکالرت  نهاد: گفت وکالت حوزه قوانین به قضایی دستگاه توجه لزوم بر تاکید با وی
 ترا  پروانره  گررفتن  دادن، آزمرون  از مباحث تمام و است قانونی بلکه نیست قراردادی نهاد

 در همگری  موکرل  و مرردم  قضرا،  دستگاه ابلمق در وکیل یک ای حرفه اخالق و تخلفات
″. است شده درج قانون

 وکرال  کرانون  نبایرد ″: کررد  خاطرنشان موازی نهاد یک وجود از انتقاد با رییسی دکتر
 مشرابه  فعالیت دیگری نهاد آن موازات به و باشد قضاییه قوه طرف از گرفتن نادیده شاهد
 قروانین  اسرت  اهرالح  به الزم اگر و شناخت را قوانین قانونی جایگاه باید بلکه دهد انجام
″.شوند اهالح
 برا  همکاری برای پیشرو کانونی عنوان به اهفهان وکالی کانون آمادگی اعالم با وی
 رسریدگی  برای دادسرا و دادگاه قانون در وکال حیثیت اهمیت دلیل به″: افزود قضاییه قوه
 باشد رسیده کانون به تخلف یک زا گزارشی ندارد امکان و شده بینی پیش وکال تخلفات به
″.باشیم کرده کوتاهی آن به رسیدگی در که

 اظهرار  کنند، رعایت را وکیل شان باید قضایی همکاران اهفهان وکالی کانون رییس
 در وکرال  بره  برد  برخوردهرای  و احترامری  بی بر مبنی گزارشاتی هم هنوز متاسفانه″: کرد

″.یابد کاهش ندرو این امیدواریم که داریم را دادسراها
 دارد واقعیت آنچه″:گفت وکالت نهاد علیه گرفته شکل های هجمه از تاسف ابراز با وی
 بردبین  در هرا  هجمره  ایرن  قطعا اما کند تکیه خود عملکرد به باید نهادی هر که است این

″.شود می محاکم در وکال به توهین و جامعه اعتماد سلب باعث و دارد تاثیر جامعه کردن
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 کیل و قاضی به عنوان بال های عدالتو

 1محمدرضا حبیبی

ریاست کل دادگستری استان اهفهان در نشست هنفی در خصوو موضوعات روز در 
 یرا  خود مقابل در را وکیل قضایی همکاران که نیست طور این  "نهاد وکالت، اظهار کرد:

".بدانند خود کار مزاحم
 وجود با″ای قضات با حضور وکال، افزود: ه ها و دغدغه وی با تاکید بر کاهش استرس

شروند و وکرال    های آن گم می وخم قوانینی که هست در بسیاری موارد قضات در پی  تورم
در این بین به نوعی چراغ راهنما و کمک حال هستند مشروط بر اینکه قاضی و وکیل هر 

."کنند دو پایبند به سوگند خود باشند تا در جهت کشف حقیقت و احقاق حگ تالش
کننده حگ مرتهم   رییس کل دادگستری استان اهفهان با تاکید بر اینکه وکیل تضمین

 حاکمیت به مربوط کار سنگینی کشوری و نظام هر در″در برابر دولت است، تصریح کرد: 
 مراحرل  در اگرر  و است حاکمیت برابر در متهم حگ مدافع وکیل شرایطی چنین در و است

".دارد وجود متهم حگ تضییع امکان اشدنب وکیل دادسرا و دادرسی

های عدالت ضرروری   آقای حبیبی با اشاره به اینکه وجود وکیل و قاضی به عنوان بال
 کرار  راسرتا  یک در ها بال این دوی هر که است موفگ پرواز یک زمانی″است، اظهار کرد:

 اقدامات نهمتاسفا که چرا است مهم موضوعات از قرمزها خط رعایت امر این برای و کنند
ها و مبانی نظام در آن مطرح است به بهانه دفا  از متهم  هپای که هایی زمان در وکال برخی

".پذیرفته نیست

وی با انتقاد از برخی رفتارها مبنری برر نادیرده گررفتن ایرن خرط قرمزهرای امنیتری
 هایفشرار  زیر ما کشور امروز است گیری موضع یا بیانیه از متفاوت وکیل یک دفا ″گفت:
واقعی است و اینکره کرانون وکرالی شرهر یرا       امنیتی و جاسوسی مباحث و است بسیاری

گیری کند که کل کار دستگاه قضایی زیر سروال بررود پذیرفتره     ای موضع استانی به گونه

رئیس کل دادگستری استان اهفهان .2
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".نیست

با بیان اینکه برخی رفتارهای نادرست جامعره را   فهانرییس کل دادگستری استان اه
الوکالره و تمبرر    حگ موضو ″دهد، افزود:  به یک هنف سوق میبه سمت تعمیم آن رفتار 

گذار توافگ بین وکیل و موکل را قبرول دارد امرا    مالیاتی موضوعی مهم است هرچند قانون
".ها دقت نظر بیشتری شود الوکاله باید در بحث حگ

 مرجع باید موسسات این مورد در″وی در خصوو ساماندهی موسسات حقوقی گفت: 
شته باشد و این موضو  قطعا نیازمند پیگیری دا وجود آنها اولیه پاالیش برای ای ضابطه یا

".است

 در روز موضوعات خصوو در هنفی نشست در اهفهان استان دادگستری کل ریاست
 یرا  خرود  مقابرل  در را وکیل قضایی همکاران که نیست طور این″:کرد اظهار وکالت، نهاد

″. بدانند خود کار مزاحم

 وجود با″: افزود وکال، حضور با قضات های دغدغه و ها استرس کاهش بر تاکید با وی
 وکرال  و شروند  می گم آن های وخم پی  در قضات موارد بسیاری در هست که قوانینی تورم
 هر وکیل و قاضی اینکه بر مشروط هستند حال کمک و راهنما چراغ نوعی به بین این در
″. کنند تالش حگ احقاق و حقیقت کشف جهت در تا باشند خود سوگند به پایبند دو

 مرتهم  حگ کننده تضمین وکیل اینکه بر تاکید با اهفهان استان دادگستری کل رییس
 حاکمیت به مربوط کار سنگینی کشوری و نظام هر در″: کرد تصریح است، دولت برابر در

 مراحرل  در اگرر  و است حاکمیت برابر در متهم حگ مدافع وکیل شرایطی چنین در و است
″.دارد وجود متهم حگ تضییع امکان نباشد وکیل دادسرا و دادرسی
 ضرروری  عدالت های بال عنوان به قاضی و وکیل وجود اینکه به اشاره با حبیبی آقای
 کرار  راسرتا  یک در ها بال این دوی هر که است موفگ پرواز یک زمانی″:کرد اظهار است،
 اقدامات متاسفانه که چرا است مهم موضوعات از قرمزها خط رعایت امر این برای و کنند
 متهم از دفا  بهانه به است مطرح آن در نظام مبانی و ها پایه که هایی زمان در وکال برخی
″. نیست پذیرفته

 امنیتری  قرمزهرای  خرط  ایرن  گررفتن  نادیرده  برر  مبنری  رفتارها برخی از انتقاد با وی
 فشرارهای  زیر ما کشور امروز است گیری ضعمو یا بیانیه از متفاوت وکیل یک دفا ″:گفت

 یرا  شرهر  وکرالی  کرانون  اینکره  و است واقعی امنیتی و جاسوسی مباحث و است بسیاری
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 پذیرفتره  بررود  سروال  زیر قضایی دستگاه کار کل که کند گیری موضع ای گونه به استانی
″. نیست

 را جامعره  رستناد رفتارهای برخی اینکه بیان با اهفهان استان دادگستری کل رییس
 تمبرر  و الوکالره  حگ موضو ″: افزود دهد، می سوق هنف یک به رفتار آن تعمیم سمت به

 امرا  دارد قبرول  را موکل و وکیل بین توافگ گذار قانون هرچند است مهم موضوعی مالیاتی
″. شود بیشتری نظر دقت ها الوکاله حگ بحث در باید

 مرجع باید موسسات این مورد رد″: گفت حقوقی موسسات ساماندهی خصوو در وی
 پیگیری نیازمند قطعا موضو  این و باشد داشته وجود آنها اولیه پاالیش برای ای ضابطه یا

″.است
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 حفظ حرمت وکال

1علی اصفهانی

با  هنفی نشست در اهفهانی علی آقای اهفهان، انقالب و عمومی دادسرای دادستان
 وکال جامعه دغدغه عمده»: داشت اظهار« توکال نهاد در روز موضوعات بررسی»موضو  
 به اشاره با وی« .است ها آن با موازی نهاد یک فعالیت و وکالت های کانون استقالل بحث
 هرر  اگرر  اسرت.  حقیقت کشف دو هر هدف» :افزود دارند، هدف یک قضات و وکال اینکه
«.آید نمی وجودبه مشکلی قطعاب کنند، حرکت مسیر این در ها آن دوی

 و اخالقری  فساد» :کرد اظهار باشد، باید شفاف وکالمالی  مسائل اینکه بر تمکید با وی
 زیراد  باشد، داشته وجود هم کم میزان به اگر حتی قضایی دستگاه یا وکال کانون در مادی
 اهرفهانی «. دهرد  مری  کراهش  را مشرکالت  از بسیاری وکال مالیِ مسائل شفافیتِ و است

 برای نه تا کنند اعالم نیست، پرده پشت چیزی واقع به اگر» :همچنین در این زمینه افزود
 .«نیاید پیش ابهامی قاضی برای نه و موکل

 وقرت هری  »: کررد  تصریح هنفی هر در بد و خوب وجود به اشاره با اهفهان دادستان
 خود از را اهالح باید هنفی هر بد. یا اند خوب همه هنف یک در گفت قطعیت با توان نمی
 بیران  برا  وی .«داد تعمریم  همه نباید به را آن دارد، بدی عملکرد نفر یک وقتی کند؛ آغاز
 شرریفی  وکرالی  اکثرر وکرال،  »: افزود است، افراد تقوای ناظر، بهترین و ترین بزر  اینکه
 کننرد،  دور خرود  از کننرد  نمری  رعایت را مواردی که وکالیی وکالت، جامعه اگر اما هستند

 اسرتان  دادسرتان  .«شد خواهد پاالیش افرادی چنین وجود از فاخر، جامعه این قطع طور به
 خواسرته  وکرال  حرمت حفظ این»: کرد اظهار وکال، حرمت حفظ لزوم بر تمکید با اهفهان
 در وی .«شرود  حفرظ  او امنیرت  باید و است قاضی شمنهم وکیل چراکه قضاست دستگاه
 عمل باید جامعه نگرش در تغییر برای»: کرد تصریح وکال علیه منفی های هجمه خصوو

 دیگرران  گفترار  از خاهی نگرانی نباید بدانیم هحیح را خود عمل وقتی باشد؛ درست افراد
 مهمری  گروهر  ماسرت  دسرت  در آنچه بدانیم و کنیم عمل عالمانه اگر چراکه باشیم داشته
 .«دهیم نمی اهمیت واهی موضوعات این به قطعاب است،

.دادستان دادسرای عمومی و انقالب اهفهان .2
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کالی نظریات کمیسیون مشورتی کانون و
 اصفهان استان دادگستری

جواز یا عدم جواز حضور تؤامان وکیل پایه دو با وکیل پایه یرک در پرونرده     -الوس
هایی که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می باشد چگونه است 

نظر اتفاقی این است که با توجه به سؤال و نظر به اینکه همراهری   -نظر کمیسیون
ر وکیل پایه یک برای وی ایجاد هالحیت در اقامه دعوی یرا تعقیرب   وکیل پایه دو در کنا

می رسرد امکران     دعوی که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی است نمی نماید لذا به نظر
توکیل به چنین وکیلی در اینگونه دعاوی امکانپذیر نباشد. اکثریت حاضرین بر این عقیرده  

فرجام برای وکیلی نیز که امکان حضور در  هستند که به همین دلیل امکان تجدید نظر یا
مرجع عالی دیوان عالی کشور را دارد به دلیل اراده ظاهر شده موکل مبنی بر تؤامان بودن 
دو وکیل مجاز نخواهد بود و نظر اقلیت حاضرین آن است که با توجه به محذورات شرغل  

ی در این زمینه اقدام وکالت و اجتناب از تضییع حقوق موکل، وکیل هالحیت دار به تنهای
نماید.
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آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه 
 قضائیه

 اصل عدم ایرادات

 شماره. 03/2/2013 ر 0263/2 شماره هینظر /هیقضائ قوه یحقوق کل اداره هینظر -2
 13ر  222ر  182 پرونده

 ثالث شخص ،اسناد آن دارنده که یتجار اسناد در راداتیا عدم اهل یاجرا ایآ .سؤال
 .یقانون مستند ذکر با امکان هورت در دارد  وجاهت یشرع و یقانون نظر از ،است

 یتجار اسناد ،تین حسن با دارنده به راداتیا بودن استناد رقابلیغ اهل یمبنا پاسخ.
 اسرناد  براب  در تجرارت  قرانون  یامر مقررات رانیا حقوق در چک و سفته و برات از اعم
 در ضرامن  و سیظهرنو و هادرکننده تیمسؤول و آن انتقال و نقل تیقابل و مذکور یتجار
 و 020 و 021 و 023 و 031 و 181 و 186 مرواد  ریر نظ یمقررات که است آن دارنده قبال
 یتجرار  اسرناد  کره  سرت ن اآ اهل نیا مفهوم و هستند ها آن جمله از تجارت قانون 028

 یدارا کره  یهرورت  در و شروند یم جدا خود ممنش از هدور از پس ادشدهی مقررات موضو 
 باشرد،  محررز  هرا  آن اهرالت  و هرحت  و باشرند  تجارت قانون در مذکور طیشرا و ی،گیو

 ،تین حسن با دارنده و رندهیگانتقال مقابل در توانند ینم ضامن ای سیظهرنو ای هادرکننده
 .کنند استناد خود نیمابیف یمال یشخص روابط به مذکور یتجار اسناد

 نیر ا که شوند یمدع مثالب ای شوند یقبل دارنده به ها آن وجه رداختپ یمدع نکهیا مثل
 لیتحصر  امانرت  در انرت یخ اثرر  در مثالب ای شده اقاله ای فسب که بوده یامعامله بابت چک
 ؛شود محرز خود به ها آن گرفتن انتقال در یتجار سند دارنده تینسوی نکهیا مگر استشده
 روابرط  یبررس و تفحص یبرا یافهیوظ آن وهول زمان در یتجار سند رندهیگانتقال رایز

 بره  یتجرار  سرند  و ندارد یقبل ضامن و سیظهرنو و هادرکننده یخصوه یمال و یحقوق
 اعرالم  شرر   خرالف  تراکنون  مقرررات  نیر ا. شرود  پرداخرت  و یکارساز دیبا ارائه محض
 .استدهینگرد
 شرماره . 18/21/2011-2/11/1686 شرماره  هیقضرائ  قروا  یحقوق کل اداره  هینظر -1
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 11ر  212/2ر  2661 پرونده
 مهررلت  از خارج ،هیاجرائ هدور و تیمحکوم حکرمِ هدور از پسعلیه محکوم. سؤال

 توقررف  قررار  هدور از پس و ردگییم قرار قبول مورد یو موجره عذر و کندیم یواخواه
 رتابیر نها و ندکیم هرادر را یینها حکم یبدو دادگاه یتیماهر یدگیرسر و ییاجرا اتیعمل
 ایآ شودیم هعلیمحکوم تیمحکوم دییتم به منجر
  است مجدد هیاجرائ هدور به ازین ر2
 الزم مجردد  هیر اجرائ، باشرد  داده کاهش را تیمحکوم از یبخش دوم حکم چنانچه ر1
 .ابدییم ادامه هیاجرائ همان ای است

 فیتوق مثل اجرا مرحله در یقبل اقدامات میباش دیجد هیاجرائ لزوم به معتقد چنانچه ر0
 دارد  اعتبار ای شودیم کنیلم نمک... و مال

 ایر آ شرود، یمر  اجررا  اتیر عمل توقرف  بره  منجر که آرای از تیشکا موارد ریسا مورد در
دارد  اجرا اتیعمل بر یریتمث چه حکم از یبخش نقض و مجدد یدگیرس

 پاسخ.

 یدنظرخواهیتجد و یواخواه مهلت یانقضا از پس که استعالم از بند نیا فرض در ر2
 برا  و نمروده  یواخواه علیه محکوم مرحله نیا در شده، هادر هیاجرائ یابیغ حکم تیقطع و

 از پرس  نراب یع مرذکور  یابیغ حکم سپس شده، متوقف هم اجرا یواخواه یقبول قرار هدور
 در شرده  ابرالغ  و هادر هیاجرائ قبالب که نیا به توجه با است؛افتهی تیقطع و دییتم یدگیرس
 اتیر عمل ،یقطعر  دادنامره  ابرالغ  از پس و ستین مجدد هیاجرائ هدور به یازین مرحله نیا

 .کند یم دایپ ادامه مجدداب ،شده متوقف قبالب که یاجرائ
 دایپرر  ادامره  شرده،  دییر تم کره  دادنامه از قسمت آن به نسبت فقط یاجرائ اتیعمل ر1
 کراهش  کره  قسمررت  آن به نسربت و ستین دیجد هیاجرائ هدور به یازین و کررد خواهد

 .شود یم یملغ یقبرل یاجرائ راتیعمل افرته،ی
-لرم  نمکر  زین آن به مربوط یاجرائ اقدامات شده، نقض که حکم از قسمت آن ر8 و 0

 .شود یم کنی
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 12/22/23 مورخ 2/12/1011 شماره یمشورت هینظر -1
 امکران  هرم  اخرتالف  حرل  یشرورا آن است که  مجلس نیقوان کل اداره نظر. سؤال

 برر که این  دارد را تومان ونیلیم 13 مبلز تا یبرگشت های چک در خصوو هیاجرائ هدور
 است. اختالف  حل یشورا  قانون خالف

حرل   یقرانون شرورا   بره  نسربت  ،2012 هردور  اهالح قانون که  نیا به نظر. پاسخ
 ماده در دشدهای یشورا تیهالح حدود از اطال  و علم با گذارقانون و است مؤخر ،اختالف

 و استداده قرار دادگاه تیهالح در مطلگ طورهب را هییاجرا هدور بیرالتصویاخ قانون 10
 اسرت  یدعراو  به یدگیرس بحث از متفاوت مذکور، ماده در مقرر سازوکار که آن لحاظ زین

 بره  تیر عنا برا  و اسرت  گرفتره  قرار شورای حل اختالف تیهالح در یخاه نصاب با که
 نکره یا و یدادگسرتر  احکام ی اجرا گیطر از هییاجرا یاجرا به ادشدهی ماده در مقنن حیتصر
 و است یدادگستر از مستقل احکام یاجرا واحد یدارا حاضر حال در اختالف حل یشورا
 دیر با شرک  مروارد  در و اسرت  ییاسرتثنا  اختالف حل یشورا تیهالح نکهیا به تیعنا با
 گیر طر از هررفاب  االشرعار  فروق  مراده  در رمقر حکم یاجرا لذا شود ریتفس گیمضهورت  به

 .است سریم دادگاه

 :10/0/2010 -2/10/2823 ه شمارهیقضائ قوه یحقوق کل اداره هینظر -9

 بره  نراظر  ثالرث  شرخص  جلرب  ،یمدن یدادرس نییآ قانون 206 ماده وفگ ایآ. سؤال
 را یثثال یشخص دیبا که شوند یم متوجه یدگیرس نیح در پرونده نیطرف که است یمورد
 دیبا دادخواست میتقد از قبل خواهان که شود یم هم یموارد شامل که نیا ای ندینما جلب

 و نمروده  یخوددار یو دادن قرار دعوا طرف از یول داد یم قرار دعوا طرف هم را مجلوب
 است نموده مطرح ثالث جلب درخواست ،یدگیرس نیح در سپس

 ماننرد باشرد )  یاهل یدعوا خوانده دیبا واقع در که را یکس تواند ینم خواهان. پاسخ
 یگرر ید دادخواست دیبا بلکه دینما جلب یدادرس به ثالث شخصعنوان  ( بهشرکا از یبرخ
 یدگیرسر  یتقاضرا  ،یمدن یدادرس نییآ قانون 230 ماده یاجرا در و کند مطرح یو هیعل
 یمنراف  ثالرث، عنروان   بره  یدادرس به یو جلب و ستین ثالث شخص یو رایز د؛ینما تو م
 مرحلره  در یحتر  ،یمدن یدادرس نییآ قانون 206 ماده طبگ مثالب ؛است یو یدفاع حقوق
 ثالرث،  شرخص  اگرر  حرال . کررد  جلرب  یدادرس به را ثالث شخص توان یم زین دنظریتجد
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 شود، محکوم و باشد کرده شرکت یبدو مرحله در که نیا بدون باشد، یدعو یاهل خوانده
 از را یدادرس از مرحله کی ندارد حگ دادگاه و شود یم سلب یو از یدادرس از مرحله کی

 .کند سلب یکس
 توانرد ینمر  باشرد،  یاهرل  یدعروا  خوانرده  دیبا واقع در که یشخص :یکاربرد نکته
 خواهان. شود جلب یدادرس به ثالث شخصعنوان  به خواهان جانب از و باشد ثالث مجلوب

 .نماید تو مان یدگیسر یتقاضا وکند  طرح یو هیعل یگرید دادخواست دیبا

 کشور  یعال  وانید یعموم  متیه 2010/32/11 ر 262 شماره هیرو  وحدت یر  -5
 نیبر  یفررد  اخرتالف  هرگونره  به یدگیرس کار، قانون 262 مادا مطابگ نکهیا به نظر
 تیهرالح  در باشرد،  کرار  مقرررات  ریسرا  و قانون نیا یاجرا از یناش که کارگر و کارفرما

 یگرر ید یدعروا  چنانچه ن،یبنابرا است؛شده داده قرار اختالف حل و صیتشخ یهامتیه
 شود، مطرح فوق در مذکور اشخاو نیب شده، حیتصر ها آن به مرقوم ماده در آنچه از ریغ
 یهرا  دادگراه  کره  یاساسر  قرانون  نهرم  و پنجراه  و کصدی اهل به توجه با آن به یدگیرس

 خارج اشاره مورد یهامتیه تیهالح از ،داده قرار اتیشکا و تظل مات مرجع را یدادگستر
 بره  بیقر تیاکثر نظر به اساس، نیا بر. بود خواهد یدادگستر یهادادگاه تیهالح در و

 خسارت مطالبۀ یدعو که کشور یعال وانید دهم شعبه یر  ،یعموم متیه یاعضا اتفاق
 تیهالح در را یاجتماع رفاه و کار تعاون، ادارا صیتشخ متیه یر  به محکومٌ هیتمد ریتمخ

 یفریک یدادرس نییآ قانون 822 مادا طبگ یر  نیا. است یقانون و حیهح دانسته، دادگاه
 و ییقضا از اعم مراجع ریسا و هادادگاه کشور، یعال وانید شعب یبرا 2011 سال مصوّب

 است. االتبا  الزم آن ریغ

 2018/2/12: ورخم 226: شماره کشور یعال وانید یعموم متیه هیرو وحدتی ر  -6
 دنظریتجد دادگاه در یپزشک نظام یانتظام یعال اتیه یرا دنظریتجد تیقابل  :موضو 

 تخلف وقو  محل استان
 تبصرره  از مسرتفاد  حسرب  بر یفریک یدادرس نییآ قانون 023 ماده مالک به توجه با

 تمیر ه یر  رانیا یاسالم یجمهور یپزشک نظام سازمان قانون 83 ماده( 2088 یالحاق)
 تخلف وقو  محل استان دنظریتجد دادگاه در دنظریتجد قابل یپزشک نظام یانتظام یعال
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 تیهرالح  یناف یپزشک نظام یمرکز سازمان در یانتظام یعال یها متیه استقرار و است
 یهرا متیه و دادسراها یدگیرس نییآ 236 ماده در که همچنان. ستین اشاره مورد دادگاه
 یعرال  یشرورا  2013 سال مصوب رانیا یاسالم یجمهور یپزشک نظام سازمان یانتظام
 استان دنظریتجد دادگاه 10 شعبه یر  نیبنابرا؛ استدهیگرد حیتصر امر نیا یپزشک نظام
 صیتشرخ  یقرانون  و حیهرح  آرا تیر اکثر بره  دارد انطبراق  نظر نیا با که یحد در تهران

 یعرال  وانیر د شرعب  یابر یفریک یدادرس نییآ قانون 822 ماده طبگ یر  نیا. گردد یم
.است االتبا  الزم آن ریغ و ییقضا از اعم مراجع ریسا و ها دادگاه و کشور
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 :یک نکته کاربردی

مرخصی زایمان و ممنوعیت اخراج در دوران 
استفاده از مرخصی استعالجی زایمان

 5سیدرضا ذکایی

 مرخصی زایمان

استای حمایت از اطفال در دورانمبنای استفاده از مرخصی استعالجی زایمان، در ر-2
ماهه ابتدایی زندگی آنران اسرت. در روزهرای ابتردایی سرال       0 باألخصشیردهی مادران 

مقام معظم رهبری در حرم رضوی افراد را تشویگ و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد  2011
 قانون تنظیم جمعیت 1تبصره  13/0/2011جمعیت کشور نمودند. به همین سبب در مورخ 

 و خانواده اهالح گردید و مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافت.
ماده واحرده قرانون مرذکور و     1هیات محترم وزیران در راستای اجرایی کردن تبصره 

یردولتی به پیروی از منویات مقام رهبرری،  غهای دولتی و تشویگ مادران شاغل در بخش
مدت مرخصی مادران شاغل در  21/8/2011رخ مو 80612/ت/11312 طی مصوبه شماره

هرای مربوطره   العراده های دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقبخش
تواند نافیِ حقوق حقه افرراد  هراحت تمکید کردند عدم تممین اعتبار کافی نمی دانستند و به
 قرار گردد.

اجتمراعی از مفراد مصروبه هیرات     با این وهف به دلیل تمکین نکردن سازمان تممین 
قرانون اساسری در    220وزیران و همچنین قانون مذکور، افراد حائز شرایط مطرابگ اهرل   

کارشناس ارشد حقوق .2
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اند که در این میران شرعب دیروان عردالت     دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوی نموده
اداری با هدور آرای مختلف موجب سردرگمی در رسیدگی این موضو  در دیروان عردالت   

 ی گردیدند.ادار
های مکرر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برر هردور   با توجه به درخواست

والمسرلمین   االسرالم  ر ی وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت
تشکیل گردید و پس از مباحثه درباره این مبحث  02/2/2018جناب آقای منتظری مورخ 

ماه به حقوق و مزایرا مربوطره    1مدت مرخصی زایمان به میزان  08مطابگ دادنامه شماره 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عردالت اداری مصروب    13تمیید شد و مطابگ ماده 

مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام آرای      2011مجلس شورای اسالمی و مصروب   2013
االتبرا ری الزمهادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عردالت ادا 

 گردید.
به سبب طوالنی بودن روال رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار بر آن شد که شرعب  

قانون دیوان مبادرت بره هردور دسرتور موقرت بررای       06و  08بدوی دیوان مطابگ مواد 
شاکیان متقاضی استفاده از مرخصی زایمان نمایند که افراد از مدت مرخصری زایمران بره    

مند گردند و در هورت اخذ ر ی موافگ برای آنان، حقوق و مزایای متعلقه بهرهماه  1مدت 
پس از هدور ر ی پرداخت گردد و سازمان ترممین اجتمراعی )حروزه اداری و مرالی( طری      

خطاب به تمام شعب تممین اجتماعی  02/0/2018مورخ  1308/18/1333بخشنامه شماره 
توانند تا قبل از سن این وهف افراد متقاضی میکل کشور مراتب فوق را تمیید نمود لذا با 

مراه بره همرراه حقروق و      1مندی از مرخصی زایمان به میزان ماهگی فرزند برای بهره 1
 ربط انجام دهند. مزایای مربوطه، اقدامات الزم را از طریگ مراجع ذی

ممنوعیت اخراج مادران در طول دوران استفاده از مرخصی اسبتعالجی  
 زایمان
( 0هرای جمعیتری ابالغری مقرام معظرم رهبرری و بنرد )        ( سیاست0ایت به بند )با عن

-مقام عالی وزارت با موضو  اجرای سیاسرت  02/1/2010مورخ  08020بخشنامه شماره 

قانون ترویج تغذیه با شیر مرادر   0ماده  1های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره 
ان پرس از مرخصری زایمران و در حرین     مبنی بر تممین امنیت شغلی مرادر  2028مصوب 

 2080نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اهرالحی سرال   آیین 6شیردهی و ماده 
وانتقال مادران و اخراج آنان در ایام شیردهی را جز با رضرایت خودشران    تغییر شغل و نقل
 است.ممنو  دانسته
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 پند استاد؛ درسی از استاد دکتر ربیعا اسکینی

 1کتر ربیعا اسکینید

دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان، استاد دانشگاه و نویسنده کتب دانشگاهی رشرته حقروق   
آباد لرستان به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در دبستان فردوسی و دوره متوسطه  در خرمتجارت 

بهار همین شهر، با احراز رتبه شاگرد اولی به  یالشعراهای محمدیه و ملک  را در دبیرستان
وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شرد و در   هجری شمسی، 2088پایان رساند. در سال 

لیسانس حقوق گرفت. سپس به فرانسره رفرت و در دانشرگاه     هجری شمسی، 2088سال 
اند. سرانجام با ارائه پایان نانتر پاریس، دوره فوق لیسانس حقوق را با رتبه اول به پایان رس

موفگ به دریافت دکتررای حقروق   « تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین المللی»نامه 
 خصوهی شد.

دکتر اسکینی پس از بازگشت به کشور، به عضویت هیئت علمی سازمان انرژی اتمری  
از، درآمد و همکاری نمود. ایشان مردتی نیرز در دانشرگاه تربیرت مردرس، دانشرگاه شریر       

دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشرگاه آزاد تهرران مرکرز، دانشرگاه عالمره طباطبرایی و       
ها(، حقوق تجرارت برین    موسسه علوم اداری، به تدریس دروس حقوق تجارت )تمام دوره

الملل، حقوق تجارت تطبیقی و داوری بین الملل، مشغول بود. تحصریالت عالیره، تجربره    
سبب شد تا ایشان متخصص مشراوره در زمینره هرای     ،قضاوت و سالیان متمادی تدریس
 الملل گردند. الملل و داوری بین حقوق تجارت، حقوق تجارت بین
 سوابق علمی ب تجربی:

 (2188ر دکترای دولتی در حقوق خصوهی از دانشگاه پاریس ) 2
 ر دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران 1
 سال 0ر قاضی دادگستری ر  0
 سال 51ها د  تدری. در دانشگاهد  6

وکیل پایه یک دادگستری استاد دانشگاه، .2
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 سال 22ر مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران  6

های تخصصی برای مشاوره حقوقی: حقوق تجارت، حقوق تجارت  زمینه
 الملل الملل و داوری بین بین

 :کتب

ر حقوق تجارت ، شرکتهای تجاری )جلد اول(، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه  2
 .2083کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(، تهران و تدوین 
ر حقوق تجارت، شرکتهای تجاری )جلد دوم( ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران،  1
2082 
ر حقوق تجارت، )برات، سفته، قربض، انبرار، اسرناد در وجره حامرل و چرک( چراپ  0
 .2028انتشارات سمت،  پنجم،
ر ورشکسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، ر حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امو 8

 .2082تهران، 
انتشارات سمت، چراپ دوم،   .(،…ر حقوق تجارت )کلیات، منابع، معامالت تجارتی و  6
2083 
ر حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهرران،    0
2020 
وفسرور ژان شراپیرا، چراپ    الملل بازرگرانی )ترجمره(، ترالیف پر    ر حقوق تجارت بین  2
 2022انتسارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران،  اول،

 :مقاالت 

المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره هفتم، سال  ر منابع حقوقی بیع تجاری بین  2
 .6، و 2006
المللی، مجلره حقروقی، شرماره نهرم، سرال       ر وجه التزام در قراردادهای تجاری بین  1
 81، و 2002
المللی، مجله حقوقی، شرماره یرازدهم، سرال     تعارض قوانین در داوری تجاری بین ر  0
 .260، و 2008
المللی، نشریه  های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین ها و سازمان ر اختیار دولت  8

 2001، 16دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 
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الملرل   ارجی و آرای داوری در حقروق برین  ر تشریفات شناسایی و اجررای احکرام خر     6
، 2001خصوهی فرانسه )ترجمه( تالیف آندره هووه، مجله حقوقی، شماره سیزدهم، سرال  

 .121و 
ر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی، منتشره در کتاب مباحثی از حقوق تجرارت    0
 به بعد 111، و 2022الملل انتشارات ندا )وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر( ،  بین
 2028، 1نامه مفید، شماره  2021ر نقدی بر قانون جدید هدور چک، مصوب  2
ر خصائص قراردادهای تجاری، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، شماره  8
 به بعد. 06، و 2023دوم، 
ر ابطال معامالت تجار ورشکسته، نقردی برر رای دیروان کشرور ، مجلره حقروق و         1

 2020ماره دوم، سال اول، اجتما ، ش
ر قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران، مجله حقروقی دادگسرتری، شرماره      23
10 ،2022 

ر تممالتی پیرامون جنبه های مدنی هدور چک بالمحل ، فصلنامه دیردگاه هرای     22
 2021،  28و  22حقوقی، دانشکده علوم قضایی، سال پنجم، شماره 

ای در مجموعره   های فروشگاه زنجیره رش فعالیت شرکتهای حقوقی گست ر روش  21
های  ای در توزیع، انتشارات مؤسسه مطالعات و پ،وهش مقاالت نقش فروشگاههای زنجیره

5بازرگانی، چاپ اول، اسفند

وکالرت  پند و سفارش ایشان نسبت به حقوق دانران و جامعره وکرال، ایرن اسرت کره،       
ست. شریف است از این جهت که کرار وکیرل   دادگستری، حرفه ای شریف، ولی پر خطر ا

دفا  از کسانی است که به حقوق خود آگاهی ندارند. پرر خطرر اسرت از ایرن جهرت کره       
کوچک ترین قصور او ممکن است برای موکلش فاجعه به دنبرال داشرته باشرد. بره ایرن      
لحاظ، الزمه انتخاب این حرفه وجود خصائص امانرت، هرداقت، بردبراری، کرار مرنظم و      

گ، رعایت انصاف در قضاوت و کسب مستمر دانش حقوقی و آگاهی اجتمراعی اسرت.   دقی
پس بر کسانی که از این خصائص بهره ای ندارند واجب اسرت کره بره ایرن حرفره ورود      

 2نکنند.

biography.powerset.irسایت   .2

 حقوق مدرسه خطاب به جامعه وکال جهت درج در مجله نقل قول مستقیم از دکتر ربیعا اسکینی .1
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 کاربردی مقاالت گزیده

 5هاجر قاسمی

-هرورت فصرلنامه یرا دو    در مجالت علمی پ،وهشی متعددی که در سراسر کشور بره 

توان مشاهده کرد. اول مقراالتی کره   رسد، معموالب دو نو  مقاله را مینامه به چاپ میفصل
هرفاب جنبه علمی دارند و معموالب با نگاهی تطبیقی همراه است. دوم مقاالتی که هم جنبه 

مندی از همه این مقاالت بررای جامعره   علمی دارند و هم جنبه کاربردی. بدون شک بهره
است اما مقاالت دسته دوم چون حالتی علمی کاربردی دارند، برای  حقوقی مفید و ضروری

وکال و قضات بهره و فایده بیشتری دارند. از این رو سعی بر این است که در هر شماره از 
مدرسه حقوق، فهرستی از این مقاالت و چکیده آن به همراه آدرس نشریه، برای اسرتفاده  

تواننرد مرتن   روز و کاربردی که همکاران گرامی میدوستان گرامی ارائه گردد، مقاالتی به
کامل آن را در پایگاه مجالت تخصصی نور یا در سایت مجله مربوط مشاهده کنند.

مصر حقوق به نگاهی با ایران کیفری حقوق در قصد از فراتر جرم -1
: 2 دهم، شماره دوره .مطالعات حقوقی(. 2012 امیر آلبوعلی. )بهار ابوالحسن و شاکری،
12-212و.و. 
 نظر مورد نتیجه از شدیدتر ای نتیجه به منجر جرم، مرتکبِ مجرمانه رفتارِ که جایی در
 قصد» عنوان تحت قصد از ای گونه آن، روانی رکن که است ایوی،ه حالت یک گردد، وی

 جررم،  ایرن  تحقرگ  شررایط . شرود  مری  نامیده قصد از فراتر ارتکابی، جرم و است «متعدی
 خارج است که شدیدتر مؤخرِ جرمِ یک وقو  آن طول در و مقصود مقدمِ مِجر یک ارتکاب

 رکرن  حیرث  از جررم  این ماهیت که است این تحقیگ اساسی سؤال. مرتکب باشد قصد از
 هردف  برا  و توهیفی-تحلیلی روشی با که تحقیگ این در چیست  غیرعمد( یا عمد) روانی
 قصرد  از فراتر جرمِ که گردید مشخص استشده انجام حالتی چنین مبنای و ماهیت تبیین

وکیل پایه یک دادگستری .2
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 نرو   ایرن  از هرایی  نمونره  ایران حقوق در. است غیرعمد و عمد بین مستقل ماهیت دارای
 از مفراهیمی  قرانون،  در اهطالح این کارگیری به بدون مصر حقوق در و دارد وجود جرائم
 انعنو تحت قصد نوعی کیفری، حقوق عمومی مباحث در است الزم. استشده مطرح آن
 جررائم  عررض  در «قصرد  از فراترر  جرائم» عنوان تحت جرائم از نوعی و «متعدی قصد»

 .شود تعیین جرم ماهیت با متناسب آن مجازات و افزوده غیرعمدی و عمدی

آن جایگباه  و مخاطره -نفع مالزمه قاعده تبیین راستای در تالشی -1
 شرعی قهری ضمان در

 (. مطالعرات حقروقی.  2012 زاده. )بهاراهیم تقیابر الهام و راد، هادقی عباس، کریمی،
 .102-121.و. : و2 شماره دهم، دوره

 ایجراد  سربب  سود، کسب ضمن متعارف و قانونی فعالیت یک انجام با اشخاو گاهی
 قهرری  ضرمان  شرده  شرناخته  بیشرتر  اسباب. شوند می دیگران برای خساراتی و مخاطرات
 پوشش را ها فعالیت نو  این از حاهله ضرر انجبر توانند نمی تسبیب و اتالف مانند شرعی
. نیسرت  شدهشمارش قواعد به محدود و گراستکثرت شرعی قهری ضمان سیستم. دهند
 بره  تمسرک  است،خورده هم بر مخاطره و سود میان مالزمه و توازن که مواردی چنین در

 فَعَلیرهِ  غرنم ال لَره  مَرن » و «بالضرمان  الخراج» عبارات از مستخرج «مخاطره -نفع» قاعده
 چگرونگی  در. آورد فرراهم  خسارات گونه این جبران برای را مناسبی زمینه تواند می «الغرم

 عبرارت  دو دقیرگ  تبیرین  امرا  دارد وجرود  هاییتعارض عبارت، دو این از مستخرج مالزمه
 بره  دوبراره  جرانی  توانرد  می ،«ضمان» واژه برای مصدری حاهل معنای بر ابتنای با مذکور
 قهری ضمان حیطه در بنیادین قاعده یک عنوانرا به آن و بخشد «مخاطره -فعن» قاعده
 .سازد کارآمد هاییخسارت چنین با مواجهه در و شرعی

آمریکا و ایران حقوق در پارکینگ قراردادهای انواع حقوقی ماهیت -9
 نهرم،  دوره .مطالعات حقروقی (. 2010 زهرا اسدی. )زمستان محمدعلی و خورسندیان،

12-226 : و.و.8 ارهشم
 در متصردی  و نقلیره  وسریله  راننرده  رابطره  ماهیرت  تبیرین  پر،وهش  این اهلی محور
 گردیرده  تالش شده انجام تحلیلی روش با که حاضر مقاله در. است مختلف های پارکینا

 مختلف های پارکینا در متصدی و راننده رابطه ماهیت که شود داده پاسب سؤاالت این به
 عردم  شرط آیا است  میزان چه به مختلف های پارکینا متصدی ولیتمسئ حدود چیست 
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 و ایرران  حقروق  در کره  شد چنین است  نتیجه معتبر پارکینا، قبض در مندرج مسئولیت
 پارکینرا  نرو   اسراس  برر  نیز پیمان این ماهیت. است حقوقی عمل مذکور، رابطه آمریکا
 خصوهری  قرارداد و عمل اجاره و نمکا اجاره تواند می ماهیت این ایران در. است متفاوت
 عردم  شررطِ  اعتبارِ موردِ در. استشده دانسته لیسانس یا اجاره یا ودیعه آمریکا در باشد اما
 شرط، این دانستن معتبر اما دارد وجود نظر اختالف نیز پارکینا قبض در مندرج مسئولیتِ
 .رسد می نظر به تر هحیح

تجاری هایشرکت در بطالن استناد قابلیتِ عدم -5
 سیدمحمد مهردی قبرولی. )زمسرتان    درافشان و قبولی سعید، محسنی، مهسا؛ رباطی،

 222-283: و.و. 8 شماره نهم، دوره مطالعات حقوقی.(. 2010
 یرا  شررکت  اهرل  مختلفری  موارد در تجاری های شرکت حوزه در ایران تجارت قانون
 غیرقابرل  را بطرالن  ایرن  وکند معرفی می باطل را شرکت ارکان اعمال و شرکت عملیات
 قابلیرت  عدم مهم مصادیگ از یکی عنوان به دانستن بطالن غیرقابل استناد. داندمی استناد
 و باطرل  خرود  مسرتقیم  اشرخاو  به نسبت حقوقی عنصر آن در که است وضعیتی استناد
. اسرت  اثرر  واجد هحیح، حقوقی عنصر همچون ثالث اشخاو نگاه در ولی است اعتبار بی
 میران  دقیرگ  تفکیرک  نسربی،  بطالن با بطالن استناد قابلیت عدم زیاد شباهت به توجه با

 مفهروم،  دقیرگ ایرن   شناسرایی  برا  تروان  می که این وی،ه به. یابد می اهمیت مذکور مفاهیم
 هدد در پ،وهش این. کرد واکاوی را تجارت قانون در بطالن استناد قابلیت عدم مصادیگ
 مختلرف  مصرادیگ  بطالن، استناد قابلیت عدم طالحاه از دقیگ شناسی مفهوم ضمن است
 ارکان اقدامات و شرکت عملیات یا شرکت خود بطالن از اعم تجاری های شرکت در را آن

 .کند برطرف را موجود اجمال و ابهام و کند بررسی آن، به وابسته

آن شناخت برای معیار شش بررسی و مرتبط دعاوی -5
(. 5718 حسن محسنی. )بهار اهلل و بحبی پورصادقی، فریدون؛ نهرینی،

527-561:  . . 5 شماره - نهم و چهل . سالمطالعات حقوق خصوصی
 دارد، هرا  دادگراه  ر ی و دادرسری  فرآیند بر مهمی بسیار آثار اگرچه دعاوی میان ارتباط

 عینی معیار ارتباط، مصداق تشخیص برای کامل، ارتباط مفهوم تعریف از غیر به گذارقانون
 ( ارتبراط 2: اسرت شرده  معرفری  ارتبراط  بررای  معیار شش تحقیگ این در. استنکرده مقرر
 اسرباب  اثر و اثباتی مالزمۀ (0ناهمسو؛  و همسو ارتباط (1وابستگی؛  و همبستگی مثابۀ به
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 دعاوی استما  قابلیت معیار (6حکم؛  دو اجرای شده و جمع قضاوت امر (8دعوا؛  هر حکم
 مقالره  در که چنان آن معیار شش این منبع. مضاعف محکومیت نعم ( معیار0 ناپذیر؛ تجزیه
 هرحیح  اجررای  هدف با معیار شش این. است قضایی رویۀ برخورد روش و برداشت آمده،
 .شوند می اعمال محاکم هالحیت به توجه عطف با ها دادرسی کلیۀ در عدالت

حقبوق  در دیگری مجرمانۀ عمل از ناشی مدنی مسئولیت از تحلیلی -3
 فرانسه و ایران

 نهرم،  و چهل سال .حقوق خصوهیفصلنامه مطالعات (. 2018 علیرضا. )بهار یزدانیان،
261-220: و.و. 2 شماره

 مجرمانۀ عمل از ناشی مدنی مسئولیت» فرانسه، مدنی مسئولیت حقوق مباحث از یکی
 و شخصری  کیفرری،  مسئولیت که است این قاعده حقوقی های سیستم در. است «دیگری

 پرذیرش  رسرد  مری  نظرر  به  اما است؛ منتفی دیگری عمل از ناشی مسئولیت و است ردیف
 کره  هرایی  سیسرتم  در حتری  و دارد امکان دیگری مجرمانۀ عمل از ناشی مدنی مسئولیت
 مسرئولیت  نروعی  منظرور  واقع در برند، می کار به را غیر عمل از ناشی «کیفری» مسئولیت

 تروان  مری  رو ازایرن . «کیفری» مسئولیت نه است دیگری مجرمانۀ عمل از ناشی «مدنی»
 حقوقی سیستم در ضرورت یک عنوان به را دیگری مجرمانۀ عمل از ناشی مدنی مسئولیت
 مسرئولیت  تحمیرل  آیا که است شبهه این سبب ا.م.ق 281 مادا سویی از. کرد طرح ایران
 ادبیرات  رد مسرمله  جرای . نره  یرا  است ممکن دیگری عهدا بر آن دقیگ معنای به کیفری
 برا  و تطبیقری  شریوا  به مقاله این در که است خالی ایران کیفری حقوق و تعهدات حقوق
 .استشده پرداخته موضو  این بررسی به فرانسه حقوق کمک

معارض قرارداد های جبران تحلیل -2
 هشرتم،  و چهرل  سرال  مطالعات حقوق خصوهری. (. 2012 علیرضا. )زمستان باریکلو،

682-030: و.و. 8 شماره
 از اسررتفاده معررارض، قراردادهررای انعقرراد از جلرروگیری حقرروقی راهکارهررای از یکرری
 از که کنند نقش ایفای طوری توانند می مناسب های جبران چون است مناسب های جبران
 از متخلف طرف مندی بهره مانع دیگر، سوی از و شود حمایت قراردادی دیدا زیان از سویی
 حقروق  در معرارض  قراردادهرای  هرای  جبرران  مقالره  ایرن  رد  .شود نامشرو  منافع کسب

 مسرئولیت  قواعرد  اوالب کره  ثابرت گشرت   و شرد  بررسی ایران، و اسالم حقوق قراردادهای
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 طررفین  از یکری  بره  منتسرب  آن اعتبار نداشتنِ که را غیرمعتبر قرارداد خسارت قراردادی
 طرف توان می مال حرمت هلا مانند قواعدی استناد به ثانیاب شود؛ می شامل است، قرارداد
  غرور، قاعدا مانند قواعدی استناد به و کرد محروم آن از ناشی نامشرو  منافع از را متخلف
 انتظراری  منرافع  معاوضرات،  از ناشی ضمان و درک ضمان متعارض، اقرار از ناشی ضمان
 .شمرد حمایت و جبران قابل را قراردادی دیده زیان

رویۀ بر تأکید با اتکایی گر بیمه به گذار یمهب رجوع امکان عدم مبانی -1
 آمریکا و انگلیس قضایی
 هشرتم،  و چهرل  سرال مطالعات حقوق خصوهی. (. 2012 حسن. )زمستان طینت، پاک
032-010: و.و. 8 شماره

 خسارات جبران تضمین منظور به گران بیمه وی،ه به و هنعت هاحبان و اشخاو امروزه
 برا  شرخص  سره  یرا  دو بعضراب  زمینه این در. هستند ای هبیم پوشش اخذ درهدد واردشده،
 مجرال،  ایرن  در. نفع ذی ثالث شخص عنداللزوم و گر بیمه و گذار بیمه: دارند رابطه یکدیگر
 کنند می دیگر گرانِ بیمه با بیمه قرارداد انعقاد به اقدام خسارات، تضمین نیز برای گران بیمه
 حال این با. شود می گفته «مجدد بیمۀ» یا «ییاتکا بیمۀ» عملیات، این به اهطالح در که
 بره  بلکره  خرود،  مسرتقیم  گر بیمه به نه رجو  درهدد گذاران بیمه خسارت، بروز هورت در

 دالیرل  مقاله این در حال این با. اند بوده هم موفگ بعضاب عرهه این در و اند  اتکایی گر بیمه
 کشرورهای  قضرایی  رویرۀ  بره  گراهی ن برا  اتکرایی  گررِ  بیمه به گذار بیمه رجو  امکان عدم

 .استشده بررسی آمریکا و انگلستان

غیربازاری اوراقی مشارکت؛ اوراق: مشارکت اوراق حقوقی تحلیل -3
 و چهرل  سرال  .مطالعات حقروق خصوهری  (. 2012 احد. )زمستان منقوطای، زاده قلی

230-211: و.و. 8 هشتم، شماره
 مشرارکت  اوراق آیرا  کره  اسرت  داشرته  وجود نظران هاحب ذهن در سؤال این همواره
 حاضرر  حقروقی  تحلیرل  باشرند   بازار در ای شایسته جایگزین قرضه اوراق برای اند توانسته
 ایرن  برا . بازارنرد  نیراز  مورد قرضۀ اوراق برای زینیگجای مشارکت اوراق که دهد می نشان
 ترکیبی رکتمشا اوراق قرضه، اوراق و سهام اوراق میان اساسی های تفاوت وجود با حال،
 اوراق مزایرای  هرم  و قرضره  اوراق مزایرای  هم عبارتی به. اند قرضه اوراق و سهام اوراق از

 اینکره  ضرمن . باشرند  بررده  سرهمی  ها آن از یک هر معایب از اینکه بدون دارند، را سهام
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 این از ناشی مسئولیت همچنین اوراق این موضو ِ طرحِ مدیریت به مربوط حقوقی مسائل
 شرده  گرفتره  نظر در راهکار. است نگرفته قرار گذارقانون توجه مورد آن دارندا برای اوراق
 دچرار  اقتصرادی  حقروقی  نظرر  از شرده،  پذیرفته فقهی نظر از اگرچه مشارکت اوراق برای

 قابرل ( خصوهری  بخرش  میران  در) برازار  در و عملری  نظر از اوراق این بنابراین خطاست،
 مشرارکت  اوراق نتیجره،  در. انرد  نگرفتره  قررار  هاسرتفاد  و پرذیرش  مرورد  و نبروده  پذیرش 

 .باشند قرضه اوراق برای مناسبی جایگزین اند نتوانسته

خسارت پرداخت تضمین شرط -13
 و چهرل  سرال  .مطالعات حقوق خصوهری (. 2012 شیوا دیلمی. )پاییز حسن و بادینی،

800-861: و.و. 0 شماره هشتم،
 تخصریص  رایج های شیوه از ال، کامن یِحقوق سیستم در خسارت پرداخت تضمین نهاد
 طررف  خسرارت  کره  شرود  می متعهد طرف یک آن موجب به که ردادهاستاقر در ریسک
 هرای  مسرئولیت  برخری  یا او سوی از بینی پیش قابل عمل از ناشی ضرر مقابل در را دیگر
عررف   برخاسرته از  نهراد،  ایرن . کنرد  جبرران  ثالرث،  شخص ادعای یا تضمین این نفع ذی
. استهای حقوقی شناسایی شده رفته بینِ تجاراست که به مرور زمان در برخی نظامگ شکل
 اهرول  گرفتن نظر در با خسارت پرداخت تضمین شرط اعتبار بررسی درهدد مقاله این در
 مروارد  در جرز  شرروط  این که دهد می نشان گرفته انجام مطالعاتِ. هستیم حقوقی قواعد و

 مقالره،  ایرن  در. شرود  می تلقی معتبر نفع، ذی شدیدِ فلتغ یا عمد از ناشی خسارت جبران
و  فقه امامیه در آن مشابه نهادهای و خسارت پرداخت تضمین شرط انوا  و اعتبار مفهوم،

 .شود می حقوق ایران بررسی

مجبازات  قبانون  منظر از کیفری مسئولیت در قانون به جهل تأثیر -11
 اسالمی
مطالعرات فقره و   (. 2012 زمستان و . )پاییزسیدحسین شاهچراغ محمدحسن و حسنی،

 226-200و.و.  :21 شماره حقوق اسالمی.
 تروازن  برقرراریِ  حقروقی  هایچالش جمله از قانون، به جاهلِ کیفریِ مسئولیت حدود

 همگران  اجتمراعی،  نظرم  حفرظ  اقتضای به. است عدالت اجرای و عمومی نظم حفظ بین
 قانون به جهل نبودن عذر بر مبتنی کلی، قاعده و هستند قانون از آگاهی و تعل م به مکلف
 قردرت  از آن درسرت  فهرم  یا و ناممکن قانون به علم حصولِ چنانچه وجود این، با. است
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 مجرازات  گذارقانون. بود خواهد ناعادالنه قانون، به لجه عذرِ نپذیرفتن باشد، خارج انسان
 آن استثنائات و قانون به لجه نبودن عذر قاعده هریح شناسایی با 2011 مصوب اسالمی

 برخی عالوه، به. استکرده اتخاذ ایتازه رویکرد دیگر، سوی از «درا» قاعده و سو، یک از
 را قصراو  و حد مستوجب جرائم با ارتباط در وی،ه به حکم، به جهل به ناظر خاو احکام
 در براب  نایر  در آن ضوابط و کلی قاعده تبیین نوشتار، این از هدف. استکرده بینیپیش
 جررائم  در ها آن اعتبار حدود همچنین و مطابقت یا تعارض و «درا» قاعده با مقایسه مقام

 ترازه  رویکررد  نهایت، در. است اسالمی مجازات گذارقانون منظر از تعزیری غیر و تعزیری
 .شودمی نقد گذارقانون

سرایت از ناشی جنایت بودن عمد غیر یا عمد -11
 و دهکالنی. )پراییز  محمد محسنی محبوبه و سیده کالیی، لحسنابوا حسنی: نویسنده
202-203: 21 شماره مطالعات فقه و حقوق اسالمی،(. 2012 زمستان
 بره  اول جنایرت  دلیلی، هر به لکن داشته باشد را محلی بر جنایت ایراد قصد جانی اگر
 حتی یا و عضو آن منفعت زوال یا و دیگر عضوی نقص موجب و کرده سرایت اعضای سایر
 سررایت  از ناشری  جنایت که است این توان پرسیدمی که سؤالی گردد، نفس ازهاقِ باعث

 بره  پاسرب  در داشرت   خواهرد  حکمی چه بودن عمدی غیر یا عمدی نظر از( دوم جنایت)
 جنرایتی  چنرین  بودن عمدی به قائل مطلگ، نحو به فقها مشهور که گفت باید فوق مسمله
 ضروابط  چرارچوب  در و مسرمله  اَدل ره  در تردقیگ  با و موضو  بررسی با نویسندگان. اندشده

 سررایت  قصد جانی که را موردی و دانندمی عمد شبه القاعده علی را اخیر جنایت اعتباری،
 تنها و نموده استثنا قاعده این از باشد، کنندهسرایت غالباب اول جنایت در وی فعل یا داشته
 کره  آن برر  عرالوه  قرول  ایرن . اندشده قائل جنایت نبود عمدی به اخیر، فرض دو این در

 .استیافته موافگ خود با را فقها برخی است، ادله به مستظهر
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 معرفی کتاب

 5نسیم پرستگاری

توانند با پیگیری این هرفحه در هرر شرماره از     خوانی می مندان به کتاب و کتاب عالقه
یسنده آن آشنا شوند. در ایرن بخرش   ماهنامه مدرسه حقوق با یک کتاب مفید حقوقی و نو

توان آن را یکی از تحوالت ماهنامه در راستای بهبود کیفیت و جلب نظر مخاطبان  که می
های مفید و در عرین  آنیم کتاب ای برای شما خواهیم داشت. بردانست، پیشنهادهای وی،ه

را به نویسندگان حال کاربردی را بررسی و معرفی کنیم. امید است که در این راه دِین خود 
هرای ایرن عزیرزان    برجسته حقوق کشورمان ادا کنیم و با معرفی آثارشان قدردان ترالش 

 باشیم.
مجموعه حقوق منابع طبیعی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات:-

مبانی، عناهر و آثار حقوقی
قدرت عموزاده مهدیرجی

ناشر: دادگستر
 2010اولین چاپ: 

 حقوق خصوهی وکیل دادگستری، کارشناسی ارشد .2
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 درباره نویسنده

محقگ، مفسر و مؤلف  موزاده مهدیرجی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه؛قدرت ع
 از ز مجموعره حقروق منرابع طبیعری، دو جلرد کتراب      برجسته در حوزه اراضی ملی است. ا

هرای  اسرت بره نرام   هتوسط نشرر دادگسرتر بره چراپ رسرید     « مهدیرجی عموزادهقدرت »
« اضی ملی از مسرتثنیات اعتراض به تشخیص ار»و « تشخیص اراضی ملی از مستثنیات»

که هر دو بسیار کاربردی و مفید است.

 درباره کتاب

علیه  جرائممبانی، عناهر و آثار حقوقی به « تشخیص اراضی مل ی از مستثنیات»کتاب 
اراضی مل ی، امالک بنیاد علوی، اراضی موقوفه، اراضی موات، اراضی مستحدث و ساحلی، 

ضی مشمول مقررات اهالحات اراضی، شیوه ثبرت  ها، ارااراضی محدوده شهرها و شهرک
اراضی مل ی، اراضی روستایی، اراضی خالصه، اراضی مناطگ آزاد تجاری، مناطگ چهارگانره  

..استپرداخته … ها وها، چشمهمحیط زیست، بستر و حریم رودخانه
آیرین دادرسری   « اعتراض بره تشرخیص اراضری مل ری از مسرتثنیات     »همچنین کتاب 

ل رویه قضایی، ادله اثبات دعوا، نظام حقوقی رفع تداخالت و ضوابط احیرای  کاربردی شام
 .استاراضی مل ی شده، 

این حقوقدان برجسته کشورمان در زمینه اراضی ملی و احکام و قوانین مربوط بره آن  
آثار برجسته و مطالعات چشمگیری داشته که با درج مطالب آموزنده در کتب خود همرواره  

است. چنانچه قصد ورود بره بحرث اراضری و    مند ساختهاز دانش خود بهرهجامعه حقوق را 
تواند راهگشا باشد.های متعدد آن را دارید، مطالبه این کتاب میپرونده
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هشدار انتظامی

 1روح اله محمدی

 ابالغ الکترونیک :

ور در ادامه سلسله نوشتار انتظامی ، به موردی پرداخته می شود که ممکن است به طر 
، محکومیرت ایشران بره      کامال ب ناخواسته و هرفا ب از روی عدم اطال  همکراران محتررم  

تخلف قصور در انجام وظایف وکالتی و بعضا ب جبران خسارت موکل از باب تسبیب  را بره  
بار بیاورد که این امر نشمت گرفته از تغییرات اساسی در نحوه ی ابالغ اوراق قضایی است 

 ررسی قرار می گیرد.که ذیال ب مورد ب
و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ، تحول اساسری در زمینره ی    2011در سال 

این قانون ، مجوز ابالغ از طریگ سامانه  226ابالغ اوراق قضایی ایجاد گردید چرا که ماده 
های رایانه ای و مخابراتی را هادر نموده  و در بخش نهم همان قانون با عنوان دادرسری  

متعاقبا  آیین نامه نحروه  اسرتفاده از سرامانه      لکترونیک ، به تشریح موارد پرداخته است.ا
تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری  21ماده و  01های رایانه ای یا مخابراتی  در 

وزیر ارتباطات و فن آوری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که فصل چهارم این 
آیرین نامره ، اجرازه ابرالغ از      1مبحث ابالغ الکترونیکی پرداخته و در ماده آیین نامه ، به 

 طریگ حساب کاربری اشخاو در سامانه ثنا ، اعطا گردیده است.
این است که بسیاری از همکراران محتررم ، دریافرت پیامرک      هموضو  بحث این مقال

ت اولرین پیامرک محاسربه و    ابالغ را مبد  ابالغ می دانند و مواعد قانونی را از تاریب دریاف
آیین نامه ی فوق الرذکر ،   20اقدامات خویش را بر آن استوار می نمایند در حالی که ماده 

اساسا ب پیامک را واجد اثر حقوقی نمی دانرد بلکره وهرول الکترونیکری اوراق قضرایی بره       
حساب کاربری مخاطب را ابالغ می داند .

وکیل پایه یک دادگستری .2
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دلیل عدم دریافت پیامک به دلیرل اخرتالل در   بسیاری از همکاران فرهیخته بعضا ب به 
سیستم مخابراتی ، خود را بی نیاز از ورود به حساب کاربری خویش می داننرد و یرا مبرد     
ابالغ را تاریب وهول اولین پیامک می دانند و بر این اساس مواعد قرانونی ایشران جهرت    

رویرت و اعترراض بره     اقدام وکالتی اعم از اعتراض به آرای ، حضور جهت ارائره توضریح ،  
نظریه کارشناس و غیره منقضی می گردد که این امر شکایت انتظامی موکل را به همرراه  
دارد و متمسفانه در چنین مواردی ، عالوه بر محکومیت وکیل به تخلرف قصرور در انجرام    

، به جبران خسارات مالی در محاکم حقروقی    وظایف وکالتی ، ممکن است از باب تسبیب
م گردند .نیز محکو

 لذا موارد ذیل جهت استحضار همکاران محترم بیان می گردد:
: به موجب قانون و آیین نامره فروق الرذکر ، تراریب ابرالغ ، تراریب درج در        نخست

سامانه)حساب کاربری( است بنابراین شایسته اسرت همکراران گرامری در زمران ورود بره      
نه توجره نمروده و آنررا تراریب ابرالغ      حساب کاربری خویش ، به تاریب درج ابالغ در ساما

 قلمداد نمایند.
آیین نامه  تنها در حالتی که سیستم نقص فنی داشته  20ماده  2: مطابگ تبصره  دوم

باشد و مخاطب بتواند عدم دسترسی یا نقص در سامانه را اثبات نماید می تواند اظهار بری  
هر حال در کلیه اوقرات شربانه    اطالعی از ابالغ نماید که عدم دسترسی با وهف اینکه در

روز ، امکان دسترسی وجود دارد حداقل برای وکال قابل اثبات نیست و نقص در سامانه نیز 
 تاکنون به حدی طوالنی نبوده که منقضی کننده مواعد قانونی شده باشد.

: همکاران محترم توجه نمایند که حتی اگر به دلیل نقص موردی سیستم و یرا   سوم
پیامک ، ابالغ را با تمخیر مشاهده نمودند باز هم تاریب درج ابالغ در سامانه را  عدم دریافت

 مالک قرار دهند.
یک اطال  رسانی علیحده است و ارتباطی بره تراریب     : ارسال پیامک هرفا ب چهارم

ابالغ که همان تاریب درج در سامانه است ندارد بنابراین حتی عدم دریافرت پیامرک و یرا    
ال آن ، نمیتواند موجد حقی در اینخصوو باشد و در هر حرال تراریب درج در   تمخیر درارس

 سامانه مالک است.
: هرچند این امر می تواند تکلیف ماالیطاق باشد اما با توجه به مقررات موجود ،  پنجم

شایسته است همکاران معزز ، هر روز حساب کاربری خویش را مالحظه نمایند تا چنانچره  
از ابالغات احتمالی بی اطال  مانرده انرد     از عدم دریافت پیامک و غیره(به هر علت )اعم 

بتوانند با رویت آن و مالک قراردادن تاریب درج در سامانه ، اقردامات وکرالتی خرویش در    
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 فرجه قانونی را ارائه نمایند.
خطرناکترین زمان ، ایام تعطیل مخصوها ب تعطیالت نوروزی اسرت کره نره    ششم : 
طوالنی مدت ، ممکن است انقضای مهلرت را بره همرراه داشرته باشرد بلکره        تنها تعطیلی

اختالل در سیستم های پیامکی به دلیل انبوه پیامک های تبریک سال نو ، نبایرد از دیرد   
را   همکاران محترم مستور گردد که این امر ، اهمیت کنترل حساب کاربری در ایرن ایرام  

 دوچندان می سازد.
اهمیت اینکه در برخی موارد که بره دالیلری ، حسراب کراربری     نکته ی حائز هفتم : 

وکیل غیر فعال گردیده اوراق قضایی به هورت دستی به نشانی اعالمی وکیل در سرامانه  
محرض  به هورت سنتی ابالغ می گردد بنابراین همکاران محترم توجه داشته باشرند بره   

تمالی ایشران بره   ابالغات دستی اح تغییر نشانی ، مراتب را در سامانه ی ثنا درج نمایند تا
 نشانی جدید ابالغ گردد.

کدده در پاسددخ بدده    در پایددان نظددر همکدداران محتددرم را بدده نظریدده مشددورتی
 مورد مبتالبه صادر گردیده جلب می نمایم:  همین

آیین نامه نحوه اسرتفاده از سرامانه هرای رایانره ای و مخرابراتی       2ماده  "ز"برابر بند 
ریاست محترم قوه قضائیه ، ابالغ الکترونیکی عبارت است از ارسال  18/36/2016مصوب 

آیین نامه یراد   20الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریگ سامانه ابالغ و برابر ماده 
شده ، وهول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابالغ ، ابالغ 

ین آیین نامه ، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب هم 28محسوب می شود و برابر ماده 
شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد ارسال اوراق قضرایی بره سرامانه    
ابالغ را از این طریگ اطال  رسانی نماید بنرابراین اوال ب آنچره مرالک ابرالغ الکترونیکری      

بری مخاطرب اسرت و   محسوب می شود وهول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کرار 
ارسال پیامک به تلفن همراه وی هرفا ب جهت اطال  رسانی است و مالک ابالغ نمی باشد 
ثانیا ب تاریب وهول الکترونیکی اوراق قضایی به حسراب کراربری مخاطرب ، تراریب ابرالغ      
محسوب می شود در نتیجه مبد  احتسراب مهلرت هرای اعترراض و تجدیردنظرخواهی از      

 همین تاریب است.



 زنگ تفریح
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خوانخاطرات خطرناک یک حقوق

 5امین تویسرکانی

تر از عالم ملکوت، در عوالم  ترم یک دانشگاه در رشته حقوق بود. من هنوز کمی پایین
کرردم. هرازگراهی بره     پرکن حقوق سریر مری   تبختر و غرور از قبول شدن در رشته دهن

کرردم و آن   هرا تشرریح مری    بچه دبیرستانیزدم و راز موفقیتم را برای  دبیرستانم سر می
زدند به  های خدا هم با دهان باز و مقدار معتنابهی آب آویزان از لب و لوچه، زل می بنده

رسید به لحظات خوش پرسش و پاسب. یکی  آن نکات باریکتر از مو  در آخر هم نوبت می
یکی سؤال پرسید شما در روز چند ساعت درس خواندید که حقوق قبول شدید  برای  می

توانیم بخوابیم تا احتمال قبولیمان در رشته حقوق  روز چند ساعت می این بود که در شبانه
وجود داشته باشد  دیگری سؤال میکرد آیا در درس تاریب ادبیات باید تاریب تولد و مرر   
شاعران و نویسندگان را هم حفظ کنیم تا بتوانیم حقوق قبول بشویم  آن دیگری میپرسید 

ضی و زبان را در کنکور هفر بزنیم، امیدی هست که حقوق قبول شویم  حتی یکی اگر ریا
 توان پرونده گرفت و وکالت کرد  خواست بداند در ترم یک رشته حقوق می می

اما این دوران ماه عسلِ حقوقی زیاد دوام نیاورد و اولین مشرکل خیلری زود فرارسرید.    
ای نیاورده بودند که بتوانند حقوق  رتبههای دبیرستانم که در کنکور  تعدادی از همکالسی
شناسی و اقتصاد و غیره در همان  های همچون علوم سیاسی، جامعه قبول شوند، در رشته

هرا فخرر    دانشکده ما مشغول به تحصریل بودنرد. اوایرل مرا همچنران کیلرو کیلرو بره آن        
ها هم  کردیم و آن و با نگاهی از باال هر از گاهی با ایشان همدردی هم می فروختیم می

عنوان رشته حقروق   ای اشک در چشم، به کارت دانشجویی ما مزین به با حسرت و حلقهه
 کردند ولی چند ماهی که از شرو  دانشگاه گذشت، ورق برگشت. نگاه می

مان. بین کالسها، در سلف یا  همه ترم یک بودیم و مشتاق گفتگو و بحث درباره رشته

قاضی دادگستری .2
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به موضروعات و مباحرث آن رشرته افتخرار      گفتند و در خوابگاه همه از رشته خودشان می
سبزی سلف از نظریات آگوست کنت و  الی قورمه شناسی البه ای جامعهه میکردند. بچه
هرای علروم سیاسری در تریرای دانشرکده از       کردنرد و بچره   برداری مری  ماکس وبر پرده

های اقتصاد هم که کشته بودند مرا را برا    تئوریهای چامسکی و ساموئل هانتینگتون  بچه
ی اقتصاد آزاد آدام اسمیت و اقتصاد دولتی کینز  ما هم این وسرط هراج و واج مانرده    تئور

بودیم چیزی بگوییم یا نگوییم  آخر مهمترین مطلب علمی کره ترا آن زمران یراد گرفتره      
 بودیم، تفکیک بین مال منقول و غیرمنقول بود 

کارل پوپر  پذیری شناسی داشت برایم نظریه ابطال تصور کنید یکی از دوستان جامعه
پرسیدم میردانی گراومیش مرال     را توضیح میداد و من هم برای اینکه کم نیاورم از او می

گفرتم:   گفت منقول، ولی من برا پوزخنرد مری    منقول است یا غیرمنقول  او هم قطعاب می
قانون مدنی، مالی که به زراعت اختصاو داده میشود، مال  22خیت  نخیر بر اساس ماده 
 هایش مال غیرمنقول حکمی هستند    پس گاومیش و همه گوسالهغیرمنقول حکمی است

ها از رشته حقوق بود. همره   یک مشکل بزر  دیگر هم تصور دانشجویان سایر رشته
شود در حفظ کردن تعردادی مرتن و شرماره مراده      کردند علم حقوق خالهه می فکر می

بودمان که هربح ترا   قانونی. اشتباه هم از خودمان بود. به قدری جو قانون و حقوق گرفته 
خواسرتیم برا    گرفتیم و می های کوچک جیبی قانون دستمان می شب یکی از این کتاب
های کوچک نشان دهیم که ما همان افتخارات علوم انسانی هستیم  نشان دادن این کتاب

ایم  خوب طبیعی بود که دوستانمان در سرایر   های برتر رشته حقوق قبول شده که با رتبه
انداختنرد.   هرا مری   گرفتند و نگاهی به آن ن کتابها را از دستمان میها هرازگاهی ای رشته

وای که چقدر لحظات سختی بود که وقتی یکی از دانشجویان علوم سیاسی چنرد دقیقره   
چیز سر  داد و ما هی  قبل داشت نظریه پساساختارگرایی میشل فوکو را برایمان توضیح می

کتاب پرنجم قرانون مجرازات     010اده آوردیم اما حاال همان دانشجو داشت اتفاقی م نمی
واسرطه دادن ادویره بره زن حاملره      خواند که هر کس بره  اسالمی را بلندبلند در سلف می

شود  حاال زن باردار که  موجبات سقط جنین را فراهم آورد به فالن قدر حبس محکوم می
گذاشرتیم  اینجرا برود کره همره       جای خود، کلمه ادویه را این وسط کجرای دلمران مری   

ها تنهرا هنرشران حفرظ     کردند این حقوقی القول اذعان می شجویان غیرحقوقی متفگدان
هرای نگرون    کردن یک مشت جمالت عجیب و غریب و منسوخ شده است. مرا حقروقی  

مان  ساییدیم و بلد نبودیم از حیثیت خود و رشته بخت هم فقط از حرو دندان به هم می
 دفا  کنیم.
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یک تاکتیک دفاعی در برابر این حجم کالسی  چندی که گذشت من و چند نفر از هم
از تمسخر و ذلیل شدن پیدا کرده بودیم. برای هرکسی که حفظی بودن رشته حقوق را به 

قرانون   13گفتیم ماده  کردیم و می گرفت، کتاب جیبی قانون مدنی را باز می تمسخر می
عرین  »نوشته شرده برود:    13را بخواند و توضیح دهد منظور از این ماده چیست  در ماده 
الخالگ این دیگر به  جل«. شود موقوفه در مورد جواز بیع باقرب به غرض واقف تبدیل می

یک نو  خاو از عقربهای جنوب آسیا بود یا یرک مفهروم    اقرب به غرضچه زبانی بود  
دادی،  الرحمه هم نشان می حقوقی پیچیده   این ماده را به خود استاد سخن سعدی علیه

رسی پشتو است یا عربی حبشری  بنرده خردا دانشرجوی رشرته      ماند که این جمله فا درمی
اقتصاد یا علوم سیاسی که جای خود داشت  این جا بود که ما دوبراره بره رشرته حقروق و     
خودمان افتخار میکردیم و پز میدادیم که ببینید چقدر رشته حقوق سخت است کره حتری   

اهیرد فهمری از آن داشرته    شما قادر نیستید از روی جمالت آن بخوانید؛ چه برسد که بخو
 باشید 

آن روزهای لجاجت و حسودی جوانی که گذشت؛ اما پیش خودمان باشد ما 
ایم؛  هنوز خیلی وقتها وسط همین ادویه و گاومیش و اصله درخت خرما گیر کرده

شناسی حقوق، فلسفه  شناسی حقوق، زبان تفسیر و هرمنوتیک حقوق، جامعه
اقرب به ایم تا وقتی دیگر فعالً همین  هحقوق و خیلی نیازهای دیگر هم گذاشت

کند! کارمان را حل می غرض واقف
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 هایی از دفترچه خاطرات یک کارآموز وکالت برگ

5عماد رجایی

این داستان واقعیت دارد 
هررایی از دفترچره خرراطرات یررک کررارآموز وکالررت در   متمسرفانه پررس از انتشررار بررر  

و  عزیررز، بنررده را مررورد بررازجویی هررای پیشررین، کماکرران همکرراران و دوسررتانشررماره
دهنرد کره آیرا ایرن داسرتان زنردگی خرودت اسرت  و کسری براور نرداردعنایت قرار می

 که این داستان واقعیت ندارد.
ای هرای مرن توسرط عرده    ترر تشرکیل کمپرین علیره فعالیرت     و اما اتفاق نادر و جالب

ا وابسررته برره هررای گذشررته اسررت و اینکرره اینجانررب ر از کررارآموزان وکالررت در هفترره 
طلررب کررارآموز وکالررت و وکررالی پایرره یررک دادگسررتری  هررای معانررد و جررداییگررروه
انررد و در کمررال نابرراوری نوشررتن ایررن خرراطرات کررارآموز را یررک سررناریویِ از   دانسررته

دار توسرط دشرمنان دانسرتند و شرخص حقیرر را یرک عامرلپیش طراحی شده و هدف
قبرل از ایرن در دادگسرتری در حرالی     هویت معرفری کردنرد و حتری چنرد روز     نفوذی بی

هرای پیشررین در  هرایی برودم کره ماحصررل برازخورد قسرمت     کره مشرغول خوانردن پیررام   
ام برود و حسرابی محرو گوشری همرراهم برودم، مجردداب همران مرردیهفحه شخصری 

وشلوار آجری رنرا و پیرراهن زرد خورشریدی رنرا شربیه بره همران فرردی که با کت
بره او   د و از مرن خواسرته برود کره دفترچره خراطراتم را      تر سر راهم سد شده برو  که قبل

مسترد نمایم دیدم و هنگامی کره نگراهم برا نگراهش تالقری پیردا کررد از تررس قالرب
 تهی کرد و یک لحظه محو شد.

نرام کرارآموزی وکالرت از روسرتایمان برا      طور که قبالب خوانردیم بررای ثبرت    اما همان
دمانی زیررادی تمررام وجررودم را برروس عررازم شررهر شرردم. احسرراس شررعف و شررا  مینرری

وکیل پایه یک دادگستری .2
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ام و برروس نشسررتن و برررآورده شرردن آرزوی کررودکی   فراگرفترره بررود. جلرروی مینرری  
گذاشرتند و انروا  و   بروس بره مرن مری    احترامی که همه اهالی روسرتا و مسرافران مینری   

کردنرد همره بره خراطر قبرول      هرایی کره بره مرن تعرارف مری      هرا و میروه  اقسام خوراکی
-گسرتری برود و ایرن یعنری حرس کرردن یرک حرس فروق         شدنم در کانون وکالی داد

 العاده و غیرقابل توهیف بدون جایگزین کردن با هر حس دیگری.
ای خرودم را در  شرد. لحظره  بروس نیرز هرر لحظره شرادتر مری       موزیک داخرل مینری  

ترر از  ترر و پیرراهنم خورشریدی   وشرلوارم آجرری رنرا    آینه بغل سمت شاگرد دیدم. کرت 
هرا را یکری پرس از دیگرری رد     طرور مردام آهنرا    بروس بره  قبل شده بود. راننده مینری 

کررد و ایرن گونره میرزان ارادت خرود را بره مرنها را پخرش مری   کرد و شادترین آنمی
داد ولی موسریقی شراد برا ریرتم تمرام بنردری امرانم را بریرده برود و بره هری نشان می

و جبهرره توانسررتم طاقررت بیرراورم و ثابررت بنشررینم و در حررال جنگیرردن در د وجرره نمرری
یکی شمن و مقرام و منزلرت وکالرت و دیگرری لرزانردن و تکران دادن خرودم برودم کره

 خراش فریاد زد: ناگهان راننده موزیک را قطع کرد و با هدای بلند و تقریباب گوش
 برا سالمتی آق وکیلمون بلند هلوات -

 و مسافران هم با هدای بلنرد پاسرب او را دادنرد و مرن هرم برا سرر و لبخنرد تشرکر         
کردم و بره سریب قرمرزی کره یکری از مسرافران تعرارفم کررده برود، گراز بزرگری زدم.            

بوس به شهر رسرید. همره مسرافران برا احتررام فرراوان از مرن خواسرتند کره ابتردا            مینی
محرض پیراده شردن پرایم      کار را نکررده برودم چرون بره     کاش این من پیاده بشوم که ای
بروس برود، فرورفرت و گیرر کررد و       مینری طرور دقیرگ جلروی در     در گودال پر آبی که به

رسرید غیررممکن باشرد. البتره برا فرمران راننرده و مسراعدت         خارج کردنش به نظرر مری  
وشرلوار آجرری رنگرم     کرت  سایر مسافران یاعلی گویان من را از گرودال خرارج کردنرد و   

ذره خراک برر روی آن بنشرنید، ا ن     ام نگذاشرته برودم حتری یرک    که از عروسری دائری  
ثیف شده بود و بروی بسریار نرامطبو  ترکیبری از لجرن و کثافرت گرفتره برود.         شدت ک به

دادم. کمری خرودم   نرام را انجرام مری   طرور حرتم ثبرت   ای نداشتم و باید امروز بهولی چاره
جرا سرریع و    را مرتب کردم و به سمت کانون وکال رفرتم. بروی شردید باعرث شرد همره      

 ه به قسمت امور مالی رسیدم.ام انجام شود تا اینکبدون نوبت کارهای اداری
تررا وارد شرردم و سررالم کررردم مسررئول آنجررا گفررت: لطفرراب کررارت بررانکی تررون و     

بار پشرت سرر هرم تکررار کررد کره البتره بعردها متوجره شردم 0رمزتون و این جمله را 
علرت شروک عصربی ناشری از تکررار بریش از حرد یرککه متمسرفانه ایرن بزرگروار بره    
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اسرت و حتری بره نحروی کره      ی گفتراری کالمری شرده   جمله در روز دچار چنرین بیمرار  
-اش برود ایرن جملره را تکررار مری     رسرید از خانره  تلفنش که زنا خورد و به نظرر مری  

 کرد.
گیررم و نرون لرواش هرم.     باشه یه کیلرو پیراز. کرارت برانکی ترون و رمزترون. مری       -

کارت برانکی ترون و رمزترون. بگیررم  ... چشرم زودترر. کرارت برانکی ترون و رمزترون
 .. میارم خونه..

شدت بره حرالش سروخت و یرک لحظره خرودم را جرای او تصرور کرردم کره دلم به
مثالب دختر مو بلوند با روسرری آبری رنرا رویاهرام بره مرن بگویرد منرو دوسرت داری و

 تون و رمزتون ... .من در جوابش بگویم کارت بانکی
م زنررا در حررال شررکرگزاری برره خرراطر نعمررت سررالمتی از خداونررد بررودم کرره تلفررن

خورد. مادرم بود و با حالتی پر از اضرطراب و اسرترس گفرت: مرادر شرنیدم کره انگراری
خواهنررد اسررتقاللتون را بگیرنررد. زنررا زدم بگررم مراقررب برراش  و بعررد هررم گفررت:   مرری

رسرونه میگره پسررم شرغلی کره اسرتقاللتون را ازت بگیرنرد بره هری بابات سرالم مری  
اری فرریش مبلغرری را کرره بایررد برررای خرروره  در همررین حررین مسررئول حسررابددرد نمرری

 کردم بهم داد.نام به کانون پرداخت می ثبت
شرنیدم. فقرط هردای    با دیدن مبلز چشمانم سریاهی رفرت و دیگرر هری  چیرز نمری      

گفت: دورت بگرردم پسررم مرن بره خرانواده بلقریس گفرتم پسررم مسرتقلهمادرم که می
فرهای مبلررز را شررمردم و ... . خرداحافظی کررردم و تلفررن را قطرع کررردم و چنررد برار هرر   

اگر مغزم قابلیت پخش هدا داشت، هردای سروتی بره بلنردی سروت ممترد یرک قطرار
شرد. مسرئول حسرابداری    و یا سروت اسرتراحت کرارگران یرک کارخانره از آن بلنرد مری       

ناچرار پرول فرروش     کررد. بره  ترون و رمزترون را تکررار مری    کماکان جمله کرارت برانکی  
ان را کرارت کشریدم و نامره معرفری بررای انجرام       مر سراله زمرین زراعری    محصوالت یک

 تست اعتیاد گرفتم.
در حالت شروک و بعرض و یرک سرری حراالت روحری برد و نراخوش دیگرر برودم.

مران ضررر وارد کنرد. حرالم     قردر بره محصروالت زراعری    حتی سیل هم نتوانسته برود آن 
نقالتری  ام و همچنرین ترمثیر مسرتقیم خروراکی و ت    شدت بد بود و ایرن اوضرا  روحری    به

بروس بهرم تعرارف کررده بودنرد، همگری باعرث بهرم ریختگریکه هبح مسافران مینی
بود. نیراز مبررم بره دستشرویی داشرتم کره در همران لحظره تلفرنمدستگاه گوارشم شده

زنا خورد. آمیز هادی بقرال برود. طبرگ معمرول شررو  بره پرسریدن سرؤاالت حقروقی
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 پرسید.کماکان میکرد. حالم بدتر از قبل شده بود و آمیز هادی 
به آزمایشگاه رسیدم و برای انجرام تسرت ظررف گررفتم بره دستشرویی رفرتم. آمیرز

شردت برد برود و     دیرد و حرالم بره   پرسرید. چشرمانم دیگرر جرایی را نمری     هادی هنوز می
شرنیدم  توانستم خرودم را کنتررل کرنم. فقرط فریادهرای مسرئول آزمایشرگاه را مری        نمی

 . ...جا گند زدی  ه ... بسه به همهگفت: آقای وکیل بسه دیگکه می
به نظرتان آیا این داستان ادامه خواهد داشت؟
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طنز حقوقی ترمینولوژی جدید

محمدرضا محمدی جرقویه ای

طالق توافقی : درک متقابل .2

 : ازدواج. 1

یکی از راههای برطرف ساختن غریزه و نیاز انسان به مشاجره با دیگران .-

ترین روش مراقبه که فرد غرور خود را از دست می دهد.یکی از مطمئن  -

اعاده دادرسی : تفهیم این مطلب به دادگاه که شما چشمداشتی به پوسرت تمسراح    .0
تمساح ندارید ، هنگامیکه تا کمر توسط وی بلعیده شده اید. 

. بدنسازی: روشی برای اخذ پاسب مثبت بدون پرسیدن هی  سوالی. 8

شترک و همزمان بین چند نفر برای لت و پارکردن همدیگر.. منازعه : حسی م6

. فلسفه حقوق : علمی است که در آن شخصی که از مساله ای سر درنیاورده اسرت،  0
سعی می کند آن مساله را به شخص دیگری که او هم از آن مسراله سرردرنیاورده اسرت،    

بفهماند. 

بر اینکه قادر به نوشتن یرک  . فعاالن فضای مجازی : نویسندگانی فاضل که عالوه 2
کتاب کوچک هم نیستند، نصایح جالبی به خودشان می کنند.

. پول :8

تنها هیزمی که آتش عشگ را می تواند برای همیشه شعله ور نگه دارد.  -

تنها وجه ممیزه انسان و سایر حیوانات در شناختن و ارزش قائل شدن برای آن است.-

برابر برای مردم جهت اثبات نابرابری حقوق ایشان. . انتخابات : ایجاد فرهتهای1
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. تسهیالت بانکی : 23

حد نهایی کاغذ بازی و بروکراسی که تاکنون به عقل بشرر رسریده ترا بتوانرد یرک       -
شهروند را از پای درآورد. 

ماراتن کاغذ بازی -

. الگو : رفتاری که دیگران باید از آن پیروی کنند ، شاید گوینده نیز.22

ه عنوان مثال از نظر مدیران طرز نگاه و رفتار گنجشکان به ورود یک خانم بسیار زیبا ب
به محل استقرارشان که بدون درنا متفرق می شوند ، می تواند الگروی مناسربی بررای    

کارمندان  باشد و شاید خود مدیر هم    

به حبس و .مجازات  جایگزین  : مجازاتهایی که در عین حال که مفید است، منجر 21
شالق نمی شود. مانند محرومیت یک خانم از برداشتن گوشی تلفن در خانه بمردت یرک   

هفته 

. عدم تناسب جرم و مجازات : فراموش کردن تاریب تولد همسر20

. قیاس : یک روش منطقی استنباط  ؛ به عنوان مثال در قضییه ذیل : 28

واال چه ضرورتی داشت کره تراریب    انسان را باید در رده مواد غذایی طبقه بندی کرد»
«.تولد برای او مهم باشد

. فعل و ترک فعل )مصداق( : عده ای با رفتن به جایی موجب شرادی سراکنان آن   26
محل می شوند و عده ای با ترک آن محل.

. جرم شناسی : علمی که معتقد است ؛انسانها بر دو دسرته انرد: مجررم لرو رفتره و      20
مجرم لو نرفته

نیته : اهلی کردن جنس بشر. مدر22

. واضع قانون : وضع کننده قانون با این توضیح که همیشه واضعان اهرلی قرانون   28
مردم هستند ولی تبصره و استثنائات آن را حاکمان وضع می کنند.

. طالق : 21

ترک زوج و نگهداری ماترک وی توسط زوجه-
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تقسیم ماترک قبل از فوت -

مادر بازگشت رویایی به آغوش  -

. وعده: هرآنچه که دهنده اش بخاطر نمی آورد و گیرنده اش فراموش نمی کند.  13

. روانشناسی : علمی که سعی می کند ما را متقاعد کند که اگر همسررمان زیبرا یرا    12
جذاب نیست ، در عوض لوزالمعده قشنگی دارد.

ادن چیرزی مرا را   . نابرابری حقوقی ) عدم تعادل عوضیین ( : آن قدر که از دست د11
ناراحت نمی کند ، از داشتن همان چیز، طرف مقابل به همان انردازه کره ناراحرت شردیم     

خوشحال نمی شود.

. عقل : در زندگی نویسنده ، نوشداروی بعد از مر  سهراب 10

. اماره : سفیدی کامل مو اماره ای بر وفاداری زوجین به همدیگراز این تاریب به بعد 18
است.

تربیت : احمقی که دوست دارد به دلخواه خود احمگ باشد.. بی 16

. کره زمین : احتماالب آسایشگاه بیماران روانی به نام آدم که به اعتقراد روانشناسران 10
تنها وی،گی مشترک این جنس بیماری روانی است.

. استنباط : برداشت منطقی از یک امر به عنوان مثال احتمراالب انسران هرای مررده     12
ت ندارند کسی در نبود و یا خاکسپاری ایشان ناراحتی کند و غمگین باشد، به همرین  دوس

دلیل هم ناراحت شده و دیگر باکسی حرف نمیزنند.

. ربا: دادن یک جنس و پس گرفتن بیشتر از همان جنس مثالب دادن یک تخم مرغ 18
ی بدون ربرا  و پس گرفتن دو تخم مرغ که ممنو  است . برای حل این مشکل در بانکدار

یک تخم مرغ می دهند و در عوض یک مرغ از شما پس می گیرند که هم از آن جرنس  
نیست و هم در قالب عقود و هم مجاز است. 






