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

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

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

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

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

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

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

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

،  نوشته شود)، نام مترجم (اگر ترجمه باشد)، نام مجله، سال انتشار
  شماره مجله.
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  n دکتر محمد احسنی فروز 
 

. شود در نظر گرفته می، مدت زمان معینی براي اجرا، قراردادها گونه اینبنا بر طبع ، در قراردادهاي مستمر
. ماند قراردادي باقی نمی، آید که با انقضاي آن عمر قانونی قرارداد به شمار می، به تعبیري، این مدت زمان

که عمـل  شود  منظور  ها و تعهدها نیز اي از شرط ممکن است پاره، ه از قراردادهادر این دست، با وجود این
بـراي نمونـه در قـرارداد انتقـال     . صـورت پـذیرد  ، لزوماً باید پس از انقضاي مدت اجراي قراردادها  آن به

و  2یالتیي رو یا پرداخت بهاي قرارداد به شیوه 1هاي فنی ي بخشی از کمک ارائههایی مانند  تعهدفناوري، 
باشد که طبیعتاً  از جمله تعهدهاي معمول و متداولی می، هاي مربوط به قرارداد داده 3یا رعایت محرمانگیِ

از سویی ، معمول و متعارف است کامالًکه روشی ، برابر با این روش. گردد  ایفا، باید پس از اجراي قرارداد
ـ از ا. ردیـ گ ین و مورد توافق قرار مییتع وضوحبه قرارداد  يمدت اجرافناوري، در هر قرارداد انتقال  ن رو ی
ها  فناوريچون  که اینضمن . شود می بینی پیش، محدود به زمان معین یات حقوقیح، ظاهراً براي قرارداد

موضـوع   فنـاوري ن است کهر زمان مم، لین دلیابد و به همی یو ارتقا مکند  می رشد يتصاعد صورت به
تر بودن زمـان   هرچه کوتاه، رندهیگ انتقال يبرا، استه شودکآن  یاز ارزش بازرگانا یاز رده خارج و ، قرارداد

، گفته ها و تعهدهاي پیش بینی شرط پیش، دیگر ياما از سو. ت ویژه برخوردار استیاز اهم، قرارداد ياجرا
 یاتیـ ي ح جنبـه ، باشد و بـراي آن  ز از لوازم اجتناب ناپذیر قرارداد مزبور مییقرارداد ن يبراي پس از اجرا

  . دارد
گونه  نماید که پس از انقضاي مدت قرارداد، این با این اوصاف، پرسش مهمی در این باره رخ می  

را ها  آن ایفاي تواند میبر چه مبنایی  دهنده گیرد و انتقال شروط و تعهدات، اعتبار خود را از کجا می
بینی شده براي اجـرا،   قضاي مدت پیشکه پس از ان ؟ به عبارت دیگر با توجه به ایندرخواست کند

الظاهر قراردادي وجود ندارد، از نگاه حقوقی شروط و تعهدات مورد اشاره، چه مـاهیتی خواهـد    علی
  داشت؟ 

                                                           
n .استادیار دانشگاه و وکیل دادگستري 
، احسـنی فـروز  ، نگاه کنید به، ي آن هاي ارائه هاي فنی در قرارداد انتقال فناوري و زمان یدن چند و چون شرط کمکبراي د  .1

، ص 1392، انتشارات دادگستر، چاپ اول شروط و تعهدات قرارداد، مواد، شرح و تفسیر ساختارفناوري، حقوق انتقال ، محمد
  و پس از آن.  134

  . هاي پرداخت بهاي قرارداد) (شیوه 163خت به شیوه رویالتی، نگاه کنید به همان، ص براي دیدن چند و چون پردا  .2
  . 263براي دیدن چند و چون شرط محرمانگی در قرارداد انتقال فناوري، نگاه کنید به همان، ص   .3
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االصول با انقضاي مدت قرارداد، اعتباري  این پرسش، پرسشی بسیار بحث برانگیز است. چه، علی  
مربوط به پس از آن، معتبر به شمار آید. در واقع، قرارداد ها و تعهدهاي  ماند تا شرط براي آن باقی نمی

الزام طرف متعهد به انجام تعهد، در «شود که:  اعتبار شده و مشمول این حکم می با انقضاي زمان، بی
صورتی ممکن است که قرارداد موجد تعهد، به اعتبار خود باقی بوده و به علتی منحل نشده باشـد. در  

ماند تا بتوان متعهد سـابق را بـه    شود و ماهیتی باقی نمی همراه قرارداد زایل میغیر اینصورت، تعهد، 
اعتبـاري   روشن است، این حکم، ناظر بر وضعیتی است که تردیـدي در بـی   1».اجراي آن ملزم ساخت

هاي مربـوط   اي که از قرارداد انتقال فناوري و شرط باره وضعیت ویژهرارداد وجود نداشته باشد. اما درق
اعتباري قرارداد نیسـت، پـس بـراي     توان گفت تردیدي در بی آیا می ،پس از اجراي آن تشریح شد به

مانـد؟ زیـرا ظـاهرِ تبعیـت شـرط از عقـد،        تعهدات مربوط به پس از انقضاي مدت، ماهیتی باقی نمـی 
آن، ي قضایی، همیشه در برابر مدعی لزوم شرط، قابل استناد است و ادعاي بقـاي   عنوان یک اماره به

  چیزي است که باید اثبات شود. 
اعتبـاري قـرارداد مزبـور و     توان به آسانی و با قاطعیت حکم به بـی  رسد نمی اما به نظر می، در پاسخ  

حکم بطالن شروط و تعهدات مربوط به پس ، ان مدت اجرا داد و در پییپس از پا، قراردادهاي مشابه آن
ه کـ شـود   ینوشته م یفراوان يقراردادها، در عرف و در عمل، چه. از انقضاي مدت اجرا را هم صادر نمود

بـا  هـا   آن ي باشد و به همه یقرارداد م يمربوط به پس از زمان اجراها  آن از تعهدات یبخش قابل توجه
. اسـت  فناورين قرارداد انتقال یهمها  آن نتری مهماز جمله و . گردد عمل می، وجود انقضاي مدت قرارداد

ـ ا ياعتبار یبطالن و ب یمدع یسک چیه، گاه چیه که ایننه  ییدادهان قراریدرباره چن  ن بخـش از شـروط  ی
و بـر   یدگیز رسـ یـ ن ییها و تعهدها در مراجـع قضـا   شرط گونه نیاز هم یناش يه به دعاوکنشده بلها  آن
د یترد، ها شرط گونه ایناعتبار ، پس در اعتبار قرارداد و به تبع 2.ده استیصادر گردها رأي  آن اعتبار يمبنا

، مبتنی بر کدام اصول و قواعد حقوقی، درستی این اعتبار، شود حتماً پرسیده می، در این صورت. روا نیست
  قابل تحلیل و توجیه است؟ 

  . رسد یر به نظر نگارنده میاستدالل متفاوت ز گونه کم سه در این راستا دست
وجـود   ن در قرارداد انتقـال فنـاوري بـا   زما 3مطرح گردید،اي دیگر  گونه که پیشتر در نوشته آن  .1

شرط صحت قرارداد نیست تا اگر ابهامی در آن بود، حکم به عدم اهمیت بسیار زیادي که دارد، 
صحت داده شود. بنابراین در توجیه اعتبار شروط و تعهدات مربـوط بـه زمـان پـس از اجـراي      

اجراي قرارداد انتقال فناوري یا  توان استدالل کرد که مدت زمانی که براي گونه می قرارداد، این
شود، تنها اختصاص به بخش اجرایی قرارداد دارد و پایان زمان  بینی می قراردادهاي مشابه، پیش

کننده سقف  باشد. بلکه فقط تعیین این بخش به تنهایی، به مفهوم پایان عمر قانونی قرارداد نمی
ر راستاي تحقق انتقال اسـت. از ایـن رو   دهنده د زمان مجاز براي انجام تعهدات اجرایی انتقال

                                                           
  . 31، ص 13، ش 1382شهیدي، دکتر مهدي، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، انتشارات مجد،   .1

2. See, for example, The Canadian case, Positive Seal Dampers Inc v. M I Heat Transfer Products 
Ltd about royalty that mentioned in Noel Byrne & Amanda McBratney, Licensing Technology, 
Negotiating & Drafting Technology Transfer Agreements, p. 288.  

منتشر شـده در مدرسـه   » آثار حقوقی ناشی از نقض شرط زمان در قرارداد تحقیق و توسعه«پیشین نویسنده با عنوان  مقاله  .3
  . 99حقوق، شماره 
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هاي فنی، الزام به رعایت  براي شروط و تعهدات دیگر قرارداد مانند پرداخت رویالتی، ارائه کمک
طور ویژه براي  باشد، به بینی مدت زمان خاص خود می محرمانگی و ... که هر کدام نیازمند پیش

گردد. بنابراین، عمر قـانونی   منظور می همان تعهد و درست مانند تعهدات بخش اجرایی، زمان
یابد نه پس از مدت زمـان   قرارداد، در پایان مدت آخرین تعهد باقی مانده از قرارداد، خاتمه می

رسد پایه این استدالل را با استناد به بند  بخش اجرایی و یا عمر دیگر تعهدهاي آن. به نظر می
چه معامله  چنان«نمود. این بند مقرر داشته: توان مستحکم  قانون مدنی آلمان می 158ماده  2

  ...». یابد  خر باشد آثار معامله، با تحقق آن شرط خاتمه میؤواقع شده منوط به شرطی م
ل از چنـد  کمتشـ ( مختلط يتوان به عقد یآن م يها یژگیه گستره و ویرا بر پا فناوريقرارداد انتقال   .2

ز در ین ادعا را نیا، رفته شودیپذ، تشریح شده یا لحاظ مبانل بین تحلیا چه چنان 1.ردکل یقرارداد) تحل
ها و تعهدهاي عمده  از شرط یکه هر کشود مطرح نمود  یي عقد مختلط بودن قرارداد مزبور م هیسا
آن با  یه عمر قانونکقرارداد است  یکخود  يخوده ب، آن یتحقق هدف اصل ين قرارداد در راستایا
ی، مثالً در شرط محرمانگ 2.رسد یتعهد) به اتمام م( ده در همان قراردادش ینیب شیافتن مدت پیان یپا
ت این ین ملزم به رعایه طرفکر شده باشد کاگر ذ، ترین شرط در قرارداد مورد اشاره درازمدت عنوان به

ی، پایان مدت تعهد محرمـانگ ، ان عمر قراردادیپا، قرارداد هستند يسال پس از اجرا 5شرط تا مدت 
، از به یادآوري اسـت ین. قرارداد خواهد بود يمان با اتمام مدت پنج سال پس از خاتمه اجرایعنی همز

هم ، بهره گرفت، توان از قواعد آن یمی، ه حقوقین توجیت ایتقو ين راستا و برایه در اکعقد مختلط 
 يدادهـا نیـز بـا عنـوان قرار    4ال امنکو در  3باشد یشه در حقوق فرانسه دارد و هم در فقه مطرح میر

                                                           
، شرایط تشکیل و آثـار ، ماهیت، قرارداد انتقال تکنولوژي، محمد، احسنی فروز، نگاه کنید بهیات این تحلیل، ئبراي دیدن جز  .1

  . 242، ص 1390 ،اولانتشارات دادگستر، چاپ 
هـاي حقـوقی، وجـود عـوض را      اي نظام که در پاره البته، اگر آن تعهد، به تنهایی داراي شرایط عقد مستقل باشد. به ویژه آن  .2

  دانند.  شرط صحت قرارداد می
See, C. F. Padfield, and D. L. A. Barker, Law Made Simple, Seventh edition, 1989, p. 122. that 
stated: "One of the fundamental rules of this branch of the law is that 'consideration' is a necessary 
elements in the formation of a valid simple contract. "   

رد فیه، عوضی متصـور نیسـت. هرچنـد در برخـی منـابع مـو       کم براي شرط رعایت محرمانگی، در مانحن در حالی که دست
دانند، گفتـه شـده    هاي حقوقی که وجود عوض را شرط صحت می گونه تعهدها در نظام مطالعه، براي حل مشکل عوض این

  گردد.  با در نظر گرفتن، عوضی صوري، این مشکل برطرف می
See, Robert Ribeiro, Ph. D Barrister, a Specially Commissioned Report Commercial Contracts 
Drafting Techniques And Precedents, 2005, p. 44. that stated: " In other cases, an artificial or 
nominal consideration may be stated. " 

، پـاورقی  1374(معامالت معوض ـ عقود تملیکی) چاپ ششـم، شـرکت انتشـار،      1آقاي دکتر کاتوزیان، در دوره عقود معین  .3
یجوز ان یجمع «ردادهاي مختلط از نظر فقها هم دور نمانده و عالمۀ حلی در قواعد نوشته است: ، گفته است؛ قرا16صفحه 

که دو یا چند عقد با هـم   و لذا این...» بین شیئین مختلفین فمازاد فی عقد کبیع و سلف او اجاره و بیع او نکاح و بیع و اجاره 
  ست. جمع و در قالب یک قرارداد منعقد شوند ممکن و بالمانع ا

4. See, Jean – Marie Deleuze, Contracts for the Transfer of Technology (Know-How), 1st English 
Edition, Translated by: John S. Gillies, B. A. , LL. B. (Torento), D. E. A. (Paris), Compu – Mark 
1981, P. 123.    
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، درستی این دیدگاه (تحلیل رسد که به نظر می موضوعیت یافته است. ضمن این 1پذیر تجزیه
قانون  16از ماده  1گذار در بند به قراردادهاي مختلط) را بتوان به حکم صریح و روشن قانون

المللی که براي وضعیتی مشـابه (دربـاره اعتبـار شـرط داوري منـدرج در       داوري تجاري بین
شـرط داوري کـه   «...  گذار مقـرر داشـته:   باره قانون اد) صادر شده تقویت نمود. در اینقرارد

اي مستقل  نامه عنوان موافقت صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجراي این قانون به به
نقـش شـرط در    گوید توان بر دالیل پیشین افزود که می این نگاه را هم می». شود تلقی می

شود، گاه دو طرف، پیمانی دیگر را از توابع عقد مورد  اثر تقییدي آن محدود نمی قراردادها به
کنند. نقش شرط در این فرض، ترکیبی است از دو قرارداد که ضمن یک تراضی  میاراده نظر 

ي فرعی و  یابد و دیگري چهره شود و به نیروي اراده، یکی از آن دو وصف اصلی می واقع می
   2تبعی.

محصـور   233و 232که قانون مدنی ایران، شروط باطل را در پنج شرط مزبور در مـواد از آنجا   .3
بینی شده براي اجراي قرارداد، بر هیچ یک از  و شروط مربوط به زمان پس از مدت پیش  نموده

توان حکم کرد که هیچ دلیلی بـر بطـالن و    گونه شروط باطل، منطبق نیست، پس می این پنج
آور  ها و تعهـدهاي مـورد بحـث، صـحیح و الـزام      از این رو شرط .د نداردها وجو اعتباري آن بی

 3هاي شروط باطل در قوانین مدنی برخی کشورهاي دیگر گونه هستند. این حکم را با استناد به
  توان استحکام بخشید.  نیز می

اعتبار قرارداد با وابسته به این است که در  ها درستی این استدالل، البته نیاز است دوباره یادآوري شود  
 اعتبـاري قـرارداد   در هر موردي که بی، در غیر اینصورت. وجود نداشته باشد اي شبهه، انقضاي مدت اجرا

تردیدي بـاقی نخواهـد   ، اعتباري شروط مورد بحث در بی 4ت در تعهداتیي تبع بر پایه قاعده ،محرز باشد
  . ماند

 
   

                                                           
1. Severable Contracts 

  . 554، ش 136، شرکت انتشار، ص 1376، چاپ 3ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جکاتوزیان، دکتر   .2
 قانون مدنی فرانسه.   1172قانون مدنی آلمان و ماده  139از جمله ر. ك، به، ماده   .3
 از عقـد  شـی تـابع تعهـد نا  ، از آن شرط شیتعهد نا، جهنتیند و در کن قاعده تبعیت در تعهدات؛ گاه در عقدي شرطی می  .4

، عـی نامند خواه تعهـد تب  و تعهد وابسته به تعهد اصلی را تعهد تبعی یندگو می لیاز عقد را تعهد اص شیتعهد نا. شود می
 5لنگرودي، دکتر محمـد جعفـر، مبسـوط در ترمینولـوژي حقـوق، دورة      جعفري  ،به. ك، ر. از شرط باشد خواه نه شینا

د عمـومی قراردادهـا،   ین ر. ك، به، کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعباره همچن . در این1132، ص4241جلدي، جلد دوم، ش 
  . 556، ش 3ج
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  nشاپور اسماعیلیان  

 

  اشاره
شود] داراي مدرك معادل متخصص جراحی عمومی از دانشگاهی  آقاي دکتر ... [که گفته می

دادسـتان نظـام    26/10/91/د مـورخ  853خواسـت شـماره    در ترکیه است، حسب مفاد کیفـر 
اصـرار بـر عـدم رعایـت     «/ه ب)، همـواره  541پزشکی ارومیه، در پرونـده انتظـامی (کالسـه   

رغم تذکرات مکـرر و جـذب    هاي تبلیغاتی، علی هاي مربوط به سرنسخه تابلو، آگهی نامه نآیی
کـرده اسـت.   » کننـده  صورتی که مخالف شئون و حرفه پزشکی بوده و تبلیـغ گمـراه   بیمار به

) 1374مشارالیه از دوران ورود به کشور و اشـتغال بـه طبابـت در شهرسـتان مهابـاد (سـال       
عنـوان اولـین مختـرع جهـانی دسـتگاه       ر واقعی از قبیل معرفی خود بهبه تبلیغات غی مستمراً
بر(!)، اتخاذ عناوین مجعول و خالف واقع مانند فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی  بینی

و  و ترمیمی مبادرت کرده است که در اثر اعمال خالف قـانون وي و بـه علـت عـدم تبحـر     
تشـکیل شـده کـه     اجع انتظامی و کیفري علیـه او ها فقره پرونده درمر اقدامات غیر علمی، ده

جرایم پزشکی و تخلفات انتظامی گردیده  اغلب منتهی به محکومیت عمدي و غیر عمدي در
تخلفات وي با وجود ارتکـاب   مقام برخورد با سفانه رویکرد سازمان نظام پزشکی درأاست. مت
و پالستی)، مکرراً محکومیت هاي غیر قابل جبران در جراحی پالستیک و به ویژه (رین جنایت

دیدگان متعدد و حتی  وجود شکایت آسیب از نوع توبیخ کتبی با درج در پرونده بوده است و با
بـه منظـور جلـوگیري از فعالیـت      گونه اقدام پیشـگیرانه مـؤثر   اي شدن جنایات او، هیچ رسانه

، لـب، شـکم،   غیرمجاز وي در جراحی پالستیک و زیبایی در اعضاء مختلف بدن (چون بینـی 
سو از کـدام   که اخیراً، معلوم نیست آفتاب کم و صورت و گونه) صورت نگرفته است تا این سر

انتظامی نظام پزشـکی   ه ـ ت هیأت تجدیدنظر  340/2طرف دمیده که مطابق دادنامه شماره 
آذربایجان غربی، رأي هیأت بـدوي انتظـامی مبنـی بـر محکومیـت مشـارالیه بـه سـه مـاه          

گرفته است و درحال حاضر، پرونـده امـر بـه     (!) مورد تأیید قراررومیهبابت در امحرومیت از ط
دنبال تجدیدنظرخواهی وي، در هیأت عالی سازمان نظام پزشکی جمهـوري اسـالمی ایـران    

در قضـیه شـکایت خـانم (ه)     1380سـال   مطرح است. هیأتی که کارشناسان رسـمی آن، در 
علت عدم تبحر در رشته جراحی پالسـتیک و زیبـایی،   به «اند  اظهارنظر و به وي ابالغ کرده

شـود فرآینـد رسـیدگی بـه      چه ذیالً مطرح می بایست این عمل را انجام دهد. آن نامبرده نمی
کننـده) دربـاره ایـن پزشـک      پرونده مطروحه کیفري (مداخله در امر پزشکی و تبلیغات گمراه
قضات و یا بـرعکس فضـیلت   خطاکار است که حسب مورد، نشانگر ضعف بنیه علمی برخی 

 انگیـز در  این، نکته شگفت مقام رسیدگی به این پرونده است. گذشته از در علمی برخی دیگر
                                                           

n وکیل دادگستري. 
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ن سازمان نظام پزشـکی کشـور از قـانون    مسؤوالاطالعی  رسیدگی به این پرونده، بی فرآیند
 حیطه تخصصـی خـود،   از موضوعه درباره جنبه کیفري عمل پزشکی است که به علت تجاوز

جرم مداخله  کند اعالم می این سازمان، صراحتاً نماید. زیرا در امر پزشکی می مداخله غیرمجاز
 این اسـت کـه نقـص و    پذیرنابنابراین، واقعیت انکار گردد! پزشکی شامل پزشکان نمی امر در
برخـورد   مغفول ماندن اجراي قوانین موضـوعه موجـود، و   قانونی درباره جرایم پزشکی و خأل
اهداف سودجویانه، نه  پزشکی آن هم با امر در مداخله غیرمجاز پزشکانی که با انه باگیر سهل

اغلـب   جهت و وارد شود، بلکه اغماض بی به اعتبار جامعه پزشکی لطمه  دنشو تنها موجب می
مظالم برخـی بـه    که اغلب فریادشان از شود دارانه، موجب تضییع حقوق شهروندانی می جانب

آراء صـادره دربـاره    رسد. به هرحال در این نوشتار، ضمن نقد نمی جاییاصطالح پزشکان به 
  .هاي مربوطه نیز اشاره خواهد شد جرایم این پزشک، به برخی از حاشیه

  
  خواست دادسرا و رأي دادگاه انقالب  کیفرنخست: 

..) مبنی بـر: الـف)   خواست دادسراي عمومی و انقالب اسالمی ارومیه درباره اتهامات متعدد آقاي دکتر (. کیفر
ایراد صدمه بدنی غیرعمدي منتهی به نقص عضو نسبت به آقاي ... در جریان جراحی رینـو پالسـتی در اثـر    

کننده در امر پزشکی و ج) مداخله در امـر پزشـکی (تجـاوز از     و اقدام غیر علمی ب) تبلیغات گمراه عدم تبحر
نـد الـف، دادگـاه عمـومی جزایـی شـعبه ... ارومیـه،        حدود وظایف تعیین شده) بوده است که در مورد اتهام ب

مجرمیت وي را احراز و مشارالیه را به پرداخت دیه نقصان عضـو محکـوم کـرده و حکـم صـادره در مرجـع       
 3از مـاده   6تجدیدنظر استان قطعی شده است. اما در مورد دو فقره اتهامات بند ب و ج بـه اسـتناد تبصـره    

شکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بدل پرونده با قرار عدم صالحیت قانون مربوط به مقررات امور پز
  ي دادگاه به شرح ذیل است: أر دادگاه انقالب اسالمی ارومیه ارسال شده که پس ازرسیدگی، مفادبه 

خواست دادسراي عمومی و انقـالب اسـالمی ارومیـه آقـاي دکتـر ... فرزنـد        در این پرونده و به موجب کیفر«  
کننده در طبابت و اشـتغال غیرمجـاز در حرفـه طبابـت و دخالـت غیرمجـاز در        ، متهم به انجام تبلیغات گمراهمحمد

باشد. متهم در جلسه رسیدگی به همراه وکیل انتخابی خـود آقـاي ... حضـور داشـته و ضـمن رد       حرفه پزشکی می
بوده و داراي تخصص جراحـی عمـومی    اتهامات، اعالم نموده تمامی اقدامات وي مورد تأیید سازمان نظام پزشکی

باشد و به روایت محتویات پرونده با اعالم شکایت وکیل محترم دادگستري آقاي شاپور اسـماعیلیان بـه وکالـت     می
کننده در امر جراحـی پالسـتیک و عمـل زیبـایی در      که متهم با تبلیغات خالف واقع و گمراه از آقاي ... مبنی بر این
هاي اختراعی و لیزري و با اخذ رضایت از شاکی مبادرت به انجام عمـل جراحـی زیبـایی     تگاهعناوین و القابی با دس

بینی شاکی نموده و با تقصیر و قصور پزشک (متهم) صدمات و لطماتی به شاکی وارده شـده اسـت. نظریـه هیـأت     
جـه شـده اسـت.    ی در معالمـ پزشکی قانونی استان حاکی است که پزشک مرتکب قصور عدم تبحر و اقدام غیر عل

نظریات نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشـکی حـاکی اسـت مـتهم پزشـک و داراي تخصـص جراحـی عمـومی         
 90د و نـامبرده سـال   نـ ند عمل جراحی پالستیک بینـی را انجـام ده  نتوا باشد و متخصصین جراحی عمومی می می

و عدم توجه به مفاد تخلـف، لغـو مجـوز    مجوز تبلیغات طبی دریافت نموده که به علت تخلفات مکرر در امر تبلیغات 
که مجوز تبلیغی نامبرده (برگ پرونده) صـرفاً جهـت بنرهـاي تبلیغـی بـوده       البته با توجه به این .تبلیغاتی شده است

پرونـده) و تـابلوي    7تـا   1هـا   است و حسب محتویات پرونده ایشان تبلیغاتی غیر قانونی در فضاي مجـازي (بـرگ  
هاي پیوسـت پرونـده) اقـدامات تبلیغـی غیـر مجـاز        اند (عکس ا فوق تخصص معرفی کردهتبلیغی که در آن خود ر

وکیـل محتـرم شـاکی لـوایح و مطالـب       .رسـد  طبی وي فراتر از علت لغو مجوز تبلیغی نظام پزشکی بـه نظـر مـی   
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ـ          متعددي ارائه نموده ه اند که پیوست و مالحظه گردیده اسـت بـا عنایـت بـه مجمـوع محتویـات پرونـده مـن جمل
شکایت شاکی و مطالب وکیل محترم شاکی و نظریات متعدد پزشـک قـانونی و نظـام پزشـکی و دانشـگاه علـوم       

کـه   پزشکی در مورد اتهام دخالت غیر مجاز در امر پزشکی و اشتغال غیرمجاز در حرفه پزشکی بـا عنایـت بـه ایـن    
پالسـتیک بینـی) در حـوزه     متهم پزشک و متخصص جراحی عمومی بوده و عمل جراحی موضوع پرونده (جراحی

چه مرتکب تقصیر انتظامی شده باشد توسط مراجع قانونی مزبـور اقـدام خواهـد     تخصص وي صورت گرفته و چنان
شد و در مورد صدمات وارده به شاکی نیز موضوع در صالحیت دادگاه عمومی جزایـی بـوده کـه رسـیدگی شـده و      

تغال غیرمجاز و دخالت در پزشـکی از نظـر دادگـاه وارد    حکم بر محکومیت قطعی پزشک صادر شده است اتهام اش
آیـین دادرسـی    177قانون اساسی و تبصره الف مـاده   37نبوده و با عنایت به حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 

کننـده طبـی    گردد و لکن در مورد اتهام انجام تبلیغات گمـراه  کیفري حکم برائت متهم از این باب صادر و اعالم می
به مستندات پیوست پرونده و نظریه نظام پزشـکی مبنـی بـر احـراز تخلـف و انحـراف از مجـوز         تنایت و التفابا ع

رغـم دفاعیـات ایشـان و وکیـل      قانونی و لغو بعدي مجوز تبلیغات طبی، مجرمیت و بزهکاري پزشک موصوف علی
از قانون مربـوط بـه مقـررات     5) و 6ه (تبصر 3هذا مستنداً به مواد  محترم ایشان نزد دادگاه محرز و مسلم است علی

هـزار ریـال جریمـه نقـدي[!]و توقـف هرگونـه        20ی و آشامیدنی به پرداخـت  نامور پزشکی و دارویی و مواد خورد
گردد هرچند مجازات قانونی جرم ارتکابی پزشکی موصـوف در مقابـل    کننده محکوم می تبلیغات غیرقانونی و گمراه

قـانون مجـازات اسـالمی و تعیـین      23و  18لکن با توجه بـه تعـاریف مـاده     ؛رسد عمل ارتکابی ناکافی به نظر می
گردد امکان قانونی نداشته و دادگـاه در ایـن بـاب تکلیفـی نخواهـد داشـت.        محسوب می 8مجازات تکمیلی درجه 

رأي دادگاه حضوري و وفق مقررات قانونی در مهلت مقـرر قابـل تجدیـدنظرخواهی در محـاکم عـالی تجدیـدنظر       
  »باشد. رئیس شعبه ... دادگاه انقالب اسالمی ارومیه استان آذربایجان غربی می

  
  ی وکیل شاکی خصوصیتجدیدنظرخواهالیحه : دوم

ی وکیل شـاکی خصوصـی قرارگرفتـه و الیحـه     تجدیدنظرخواهصادره بدوي مورد رأي  در مهلت قانونی
  : ی به شرح ذیل استتجدیدنظرخواه

   آذربایجان غربیاستان  دنظرتجدیي ها ریاست محترم دادگاه
  با سالم و احترام «

را نسبت به ...  خواهی موکل آقايتجدیدنظرمراتب  وسیله ، بدینبا تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی
دادگاه محترم انقالب اسالمی کـه در مورخـه   ...  شعبه 920320دادنامه صادره در پرونده بایگانی کالسه 

  : دارد ذیل معروض می به شرحابالغ گردیده  3/7/92
دادسـراي  ...  در جریان تشکیل پرونده در بازپرسـی محتـرم شـعبه   ...  اتهامات انتسابی به آقاي دکتر  

به علت ، عمومی و انقالب ارومیه سواي ایراد صدمه منتهی به نقص عضو موکل در اثر عمل جراحی بینی
ع جرایم عمدي تعزیـري متعـدد مختلـف و غیـر     از نو، اقدام غیر علمی و عدم تبحر در جراحی پالستیک

کشـف و سـوابق متعـدد تخلـف وي از مـوازین      ، در حین تحقیقـات ، مختلف بوده که برخی از این جرایم
جمله اسـتفاده از عنـاوین مجعـول و خـالف      از به طرق مختلف و کننده پزشکی با رویکرد تبلیغات گمراه

/ه 541بدوي انتظامی نظام پزشکی به شماره  رأي هیأت نحوي که دره معلوم گردیده است ب...  حقیقت و
مشارالیه از دوران ورود به کشور و اشتغال بـه امـر طبابـت در شهرسـتان     «ضمیمه) نیز آمده ...  برگ( ب
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) به اقدامات تبلیغی غیر واقعی مبادرت نموده که از طریق نظـام پزشـکی بـه نـامبرده     1374سال ( مهاباد
دادستان محتـرم انتظـامی    خواست کیفرو » ... ست که نامبرده توجهی ننمودهتذکرات ارشادي داده شده ا

ـ اصرار بر عدم رعایـت آ «نظام پزشکی ارومیه علیه ایشان  تـابلو و  ، ي مربـوط بـه سرنسـخه   هـا  نامـه  ینی
ی که مخالف شـئون و حرفـه پزشـکی    صورت بهتذکرات مکرر و جذب بیمار  رغم ، علیي تبلیغاتیها آگهی

این پزشک از نظر نوع و تعداد تخلفات و جرایم مرتبط  رسد می است که به نظر» کننده مراهبوده و تبلیغ گ
فردي کم نظیر و رکورد شکن است اما از آنجایی کـه ایشـان مـورد حمایـت برخـی از      ، با حرفه پزشکی

ـ ، شـده  رو همواره باحداقل مجازات انتظامی یعنـی تـوبیخ روبـه   ، ن نظام پزشکی قرار گرفتهمسؤوال ن وای
مخترع جهانی  عنوان بهدر ارومیه با تبلیغات غیر واقعی و دروغین و معرفی خود  ها درحالی است که مدت

توان اذعان کرد که برخـی   می تأبه جر، بنابراین. کماکان به کارش ادامه داده است، دستگاه استخوان بر
شـکی نیـز در تجـري ایـن     ن سابق نظام پزشکی و معاونت وقت امور درمان دانشگاه علـوم پز مسؤوالاز 

 اگر فاجعه نقص عضو موکل اینجانب اتفـاق که ي طور ، بهباشند می و سهیم ، مسؤولپزشک تخلف پیشه
شـد! تجـري    نمـی  وزي وياند م با قصد مالأکارانه تو ی پیگیر اقدامات فریبمسؤولیا  شخصی، افتاد نمی

ي هـا  سته به رغم داشتن سـابقه محکومیـت  پروایی بوده که توان بی م باأآنچنان جسورانه و تو، آقاي دکتر
مجوز ، برخالف قانون) نماینده فعلی مجلس نظام پزشکی و رئیس سابق... ( انتظامی مکرر از جناب دکتر

باز به تبلیغات دروغین ادامه دهد و این در حالی بوده که وي نـه مـدرك   ، تبلیغات گرفته و باخدشه درآن
نخبگـان   1380زیـرا در سـال   ، اشته و نه مهارت و تجربـه آن را جراحی پالستیک و زیبایی د تأییدقابل 

 ... اظهارنظر کارشناسان رسمی) در قضیه شکایت خانم( جراحی پالستیک و ترمیمی نظام پزشکی تهران
این عمـل را انجـام    بایست نمی علت عدم تبحر در رشته جراحی پالستیک و زیبایی نامبردهه ب« اند هکرد
: عنه و مستندات قانونی براي نقـض آن  و اما ایرادات و اشکاالت دادنامه معترض پرونده) 80برگ ( »دهد
...  از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و 5مصداق ماده  ازمنظرعناوین مجرمانه متعدد )الف

اقـدامات   کـه  ایـن حکم بدوي بـه رغـم    کننده دادگاه محترم صادر ـي بعدي  ها با اصالحیه 1334مصوب 
رأي  خدشه در مـتن تبلیـغ) اعـالم و حتـی در مـتن     ( تبلیغی غیر مجاز متهم را فراتر از لغو مجوز تبلیغی

سه فقره جرم تعزیري ، (بنرهاي تبلیغی خالف واقع، تابلوي تبلیغی، صادره به تبلیغ وي در فضاي مجازي
تخصص جراحی پالستیک  عنوان فوق( از نوع جرایم غیر مختلف) و استفاده از عنوان و القاب خالف واقع

 (تأییـد  دستگاه اختراعی، و ترمیمی موضوع ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز ازعناوین علمی)
و مختلف نسبت به سه فقـره فـوق) مجموعـاً پـنج فقـره      ( نشده) یعنی دو فقره جرم تعزیري غیر مختلف

وقوع این جرایم متفـاوت بـوده و در عـین    که زمان و مکان  اند هجرایم مختلف و غیر مختلف اشاره نمود
تنها به یک فقره مجازات دفعه اول یعنی تعیین  حال این پنج فقره جرم در دفعات متعدد واقع شده است و

آن هم بدون لحـاظ اصـالحات قـانون وصـول برخـی از      اند،  هبسنده کرد !)( جزاي نقدي دو هزار تومانی
آیا . بوده است ها که جرایم ارتکابی متهم فراتر از این مصداق و این درصورتی است....  درآمدهاي دولت و

قانون حاکم در ( قانون سابق مجازات اسالمی 47منطقاً و از نظر اصول و مقررات تعدد جرم مصداق ماده 
مجازات دو هزار تومانی باشد؟! هرچند ممکن است گفته شود قاضی محتـرم   تواند میزمان وقوع جرایم) 

عدم رعایت مقررات تعدد  اما اند را صادر فرمودهرأیی  ر مبناي برداشت قضایی شان چنینب کننده رسیدگی
ي قانونی در باره میـزان جـزاي نقـدي تـوجهی     ها جرایم مختلف و غیر مختلف محرز بوده و به اصالحیه
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د دادگاه محترم بایـد در مـورد جـرایم متعـد    ، اداره حقوقی 3/2/81ـ397/7نشده و مطابق نظریه مشورتی 
 21/7/82 ـ 716047برابر نظریه مشورتی  طور همینرا رعایت فرمایند و  47تعزیري قبل از محاکمه ماده 

در مورد جرایم متعدد باید صور مختلفه ارتکاب جرم و زمان ارتکاب که قبل از محاکمه بوده و یـا بعـد از   
 24/1/78ــ 631ت رویه شمارهي وحدأر مورد توجه قرار گیرد و باالخره به استناد، محاکمه و صدور حکم

مورد توجه واقع نشده باشد بایستی با استناد به رأي  در موقع انشاء علیه محکومحتی اگر محکومیت دیگر 
  . حکم تصحیحی صادر شود و باالخره عدم رعایت این مقررات از موجبات نقض دادنامه است 47ماده 
این است کـه مـاده   ...  ه مقررات امور پزشکیقانون مربوط ب 5موضوع دیگر در رابطه بامقررات ماده   

انتشار آگهی تبلیغاتی به هر طریق که ( مزبور داراي عناوین مجرمانه متعدد مختلف و غیر مختلف ازجمله
کوچـه   يتابلوي ابتدا، تابلوي مطب، باشد و بنابراین اقدام به تبلیغ در کارت ویزیت می باشد) کننده گمراه

بیلبوردهـا و بنرهـاي   ، تابلوي منصوب به دیوار پارکینگ این کوچـه ، نب ناودانخانباباخان روي دیوار و ج
معرفـی خـود   ( آگهـی درروزنامـه همشـهري   ، تبلیغاتی با مجوز مخدوش[جعل], در مبـادي ورودي شـهر  

چـاپ آگهـی تبلیغـاتی در آذر    ، سـایت زیبـایی ایرانیـان   ، اولین مخترع جهانی دستگاه بینی بـر!) عنوان  به
هاي مختلف صورت گرفته که هفت فقره جـرم مشـابه    ها و مکان موارد دیگر که در زمانصداگرافیک و 

عبـارت بـا   ، و استفاده از عناوین مجعول و خالف حقیقت روي تابلو مانند تابلوي مطب شود می محسوب
بایاي منسوب به خود) و عنوان مجعول فوق تخصص جراحـی  ( هاي اختراعی و لیزري استفاده از دستگاه

دو فقره جـرم بامجـازات قـانونی حـبس)     ( تیک و ترمیمی در تابلوي بزرگ پزشکان ساختمان وطنپالس
 مختلف و مشـابه محسـوب  ، بنابراین جرایم ارتکابی متعدد. است الذکر ومختلف نسبت به هفت فقره فوق

ت چـه مسـلم اسـ    آن. شود و واژه دفعات از نظر مشاهیر حقوقی اعم است از تعدد جرم و تکـرار جـرم   می
و اعمال مقـررات تعـدد    باشد می متفاوت و شامل ارکان متشکله متعدد 5عناوین مجرمانه مذکور در ماده 

سه فقره  ها بدوي نیز براي این نوع مصداق رأي هیأت ي که درطور همانقانونی الزامی است  جرم از نظر
دیگر عدم استناد دادسـرا   از سوي. نیز واجد اشکاالتی استرأي  این ، هرچندمجازات انتظامی تعیین شده

بـدیهی  . باشـد  نمـی  یت دادگاه محترم در تبعیت از این امر مغفولمسؤولرافع  خواست کیفردر  47به ماده 
این اختیار را دارند که نسبت به رفع نقص پرونـده از جهـات یـاد شـده از      تجدیدنظراست دادگاه محترم 

ات متناسب نسبت به تمـام مـوارد تعـدد جـرم ایـن      طریق دادسراي محترم اقدام فرمایندتا با تعیین مجاز
پول یک ( یک پزشک مصر به ارتکاب جرم با پرداخت جریمه دو هزار تومانی تا طرف شود اشکال مهم بر

مدارك ( مورد تمسخر قرار ندهد! انگیز برخورد قضایی حیرت گونه این به خاطر نوشابه!) دستگاه قضایی را
  ...  ر پرونده موجود است)و تصاویر موارد اتهامی یادشده د

 در سـطر نهـم از   کننـده  قاضی محترم رسیدگی ـاتهام دخالت غیر مجاز در امر پزشکی   منظر از )ب  
معاونت امور درمان) علوم پزشـکی حـاکی اسـت    ( نظریات نظام پزشکی و«اند:  صادره اعالم فرمودهرأي 
عمـل   توانـد  مـی  ی عمـومی باشد و متخصص جراحـ  می پزشک و داراي تخصص جراحی عمومی، متهم

در حالی که هرگز در پرونده امر از سوي این مراجع چنین مجوزي » جراحی پالستیک بینی را انجام دهد
متخصصـین  «پاسخ ایـن اسـت    2بند  ـ 7/5/92/د مورخه 328بر مبناي نامه شماره  اوالً،نشده زیرا  ارائه

احی از جمله جراحی پالستیک بینـی  صالحیت انجام اعمال جر، جراحی عمومی در صورت کسب مهارت
نمایـد   مـی  اضـافه . باشـد  مـی  موارد احراز تخلف منوط به نظریه تخصصی کارشناسـی مربوطـه  . را دارند
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هـا و تجهیـزات    ي آموزشی کـاربردي دسـتگاه  ها مدت و یا دوره ي آموزشی کوتاهها ي طی دورهها گواهی
  . »باشد ینم جایگزین مدارك آموزشی و تخصصی وزارت متبوع، پزشکی

و یا مدرك کسب مهـارت   تأییدمدرك و گواهی معتبر مورد  گونه متهم فاقد هر که اینجداي از ثانیاً،   
مسبوق  ...) مورد شکایت خانم( 1383سال  3569عالی انتظامی در پرونده کالسه  هیأت ، اساساًالزم بوده

پرونده) حضوراً عدم تبحر آقاي  80برگ ( کارشناسان رسمی در رسیدگی بدوي 18/4/80به نظریه مورخ 
ایـن   بایسـت  نمـی  نـامبرده  اند نموده تأکیددکتر را در رشته جراحی پالستیک و زیبایی به نامبرده ابالغ و 

 تأییـد عالی انتظامی مرکزمـورد   هیأتعمل را انجام دهد و همچنین تخلف وي در پرونده کالسه مرقوم 
جراحی پالسـتیک   تواند می چگونه، پزشک متخصص پرسش این است این، حال. قطعی قرار گرفته است

اقدام غیر علمی و عـدم تبحـر) وي   ( مجدد تأییدانجام دهد؟! آیا مهارت امر اکتسابی است یا ذاتی؟! و آیا 
نفر کارشناس در چهار کمیسیون مجـزا   28مورد شکایت موکل) توسط ( ي کیفري و انتظامیها در پرونده

بدوي کیفري که برخالف موازین رأي  و آیا ایشان از این مجوز ضمنی داللت بر عدم مهارت وي ندارد؟!
  منتهی به برائت او شده سوء استفاده نخواهند کرد؟! 

ي هـا  ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظـایف و صـالحیت شـاغالن حرفـه     2مطابق تبصره  ثالثاً،  
ه از حـدود وظـایف تعیـین    شاغالن حرف پزشکی در صورتی ک 27/7/76پزشکی و وابسته به آن مصوب 

...  قانون مربوط بـه مقـررات امـور پزشـکی و دارویـی و      3شده تجاوز نمایند مشمول قانون اصالح ماده 
اصالح شده که متضمن مجازات  10/12/79مرقوم در مورخه  3و بعداً ماده . خواهند شد 29/1/74مصوب 

توان حکم برائـت وي را   می کدامین استنادحال با . باشد می تعطیلی مطب و جریمه تا یکصد میلیون ریال
  درباره اتهام مداخله در امر پزشکی صادر کرد؟! 

قطع نظر از نقصان عضو غیر قابل جبران موکل که موجب لطمه شدید روحی به وي و ، بدون تردید  
ـ      ها اش گردیده و شکایات و آالم ده خانواده ه بیمار آسیب دیده از ظلم ایـن پزشـک خطاکـار و متجـري ب

تنها گوشه ناچیزي از اعمال مجرمانه و خالف قانون این به ، چه در پرونده آمده آن، ارتکاب جرایم پزشکی
هاي ساده و فریب خورده با تداوم  انسان، و چه بسا !اصالح مخترع رتبه اول جهانی دستگاه بینی بر است

رآمدهاي کالن غیـر مشـروع   در راستاي تحصیل د ، آن هماقدامات غیر علمی و فریب کارانه این پزشک
و اغلب به علت عدم آگاهی آنان و یا اغماض برخی  اند ي روحی و جسمی قرار گرفتهها در معرض آسیب
از محضـر قضـات   ، حقوق شان تضییع شده و فریادشان به جایی نرسیده است بنابراین، از مراجع پزشکی

با رفع ، عنداالقتضا نبه پرونده بدوي ومحترم و فاضل دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن بررسی همه جا
حکـم محکومیـت   ، از طریق دادسراي محترم نسبت به نقض دادنامه بـدوي  خواست کیفرنقص یا اصالح 

کیفري متهم را در چارچوب قوانین موضوعه درباره کلیه جرایم ارتکـابی عنـوان شـده در پرونـده صـادر      
کلیه جرایم مندرج در این قانون از ...  وط به امور پزشکیقانون مرب 17مطابق ماده  که اینفرمایند به ویژه 

  »شاپوراسماعیلیان وکیل شاکی خصوصی، با احترام. جمله جرایم عمومی است
  

   تجدیدنظردادگاه : رأي سوم
نسـبت بـه آن   ...  خواهی آقاي شاپور اسماعیلیان وکیل محترم دعاوي به وکالت از جانب آقايتجدیدنظر

صـادره از ناحیـه شـعبه دادگـاه انقـالب اسـالمی        17/6/1392 ـ 4421200721ره قسمت از دادنامه شما
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...  کـه بـه شـرح آن در خصـوص اتهـام آقـاي       2/ ش /  920320ارومیه در پرونده به شـماره بایگـانی   
...  که وکالت نامبرده را در پرونده حاضر آقـاي  33887متخصص جراحی عمومی به شماره نظام پزشکی 

دایر بر دخالت ، استدار  عهده...  تحت سرپرستی سرکار خانم 106الت به موجب برگ کارآموز محترم وک
صادر شده بنا به دالیل آتی وارد » خواندهتجدیدنظر«در امر پزشکی حکم به برائت مشتکی عنه موصوف 

به شرح نامـه   آذربایجان غربیرئیس سازمان نظام پزشکی ارومیه و شوراي هماهنگی استان  )الف: است
در پرونـده مضـبوط اسـت در     118ـ   25ي هـا  که تصاویر آن ذیل شماره 13/10/91 ـ/ ن   2235اره شم

دادسـراي عمـومی و انقـالب شهرسـتان     ...  بازپرس محتـرم  11/10/91 ـ 910969/2پاسخ نامه شماره 
 نامـه  گـواهی دارنده مـدرك   33887ط به شماره نظام پزشکی  ـآقاي دکتر ح  «: ارومیه اعالم کرده است

 )عـین عبـارات) ب  ( باشـد  می تخصصی جراحی عمومی بوده و مجاز به فعالیت در حیطه جراحی عمومی
تصریح  7/5/1392ـ /د  328دادستان و معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ارومیه به موجب نامه شماره 

 وعي آموزشـی و تخصصـی وزارت متبـ   ها ي آموزشی کوتاه مدت جایگزین دورهها طی دوره«: کرده است
نداشـتن   رغـم  علـی در انجام اعمال جراحـی پالسـتیک   ...  اقدام آقاي دکتر هذا علی» 106باشد ص  نمی

ي آموزشـی کوتـاه مـدت از جملـه طـی دوره آموزشـی از تـاریخ        هـا  تخصص الزم با وصـف طـی دوره  
در دانشکده پزشکی دانشگاه اژه کشـور ترکیـه کـه روگرفـت گـواهی       18/10/1985لغایت  18/4/1985

تعدي از حیطه تخصصی خود و به نوعی مداخله ، در پرونده موجود است 133ه شده آن ذیل شماره ترجم
 4در بخش مذکور را به تجـویز شـق    تجدیدنظرخواستهدادنامه  هذا علیگردد  می در امر پزشکی محسوب

امـر   را در راسـتاي اتهـام دخالـت در   ...  قانون آیین دادرسی کیفري نقض آقـاي دکتـر   257بند ب ماده 
پزشکی با اوصاف پیش گفته با احراز آن بنا به دالیل مذکور مسـتنداً بـه تبصـره دو مـاده واحـده قـانون       

ناظر  27/7/1376ي پزشکی و وابسته به آن مصوب ها چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرفه
 1374 29/1ی مصوب به ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدن

بخش دیگـر  ، کند می به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزاي نقدي محکوم» 10/12/1379اصالحی «
 تجدیـدنظر اعتراض معترض یاد شده ناظر است به قلت جزاي نقدي تعیین شـده در مـورد اتهـام دیگـر     

هرچند دادگاه محتـرم  ، شارهموضوع قسمت دیگر دادنامه صدراال کننده خوانده دایر بر انجام تبلیغات گمراه
مـاده سـه قـانون وصـول برخـی از       2نخستین در تعیین جزاي نقدي در قسمت اخیر اعمال مقررات بند 

درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین را از نظر دور داشـته لکـن اعتـراض آقـاي اسـماعیلیان در      
شده را دچار سستی یا موجبات  قسمت مذکور در حدي نیست که شالوده حکم معترض عنه در بخش یاد

در قسمت مزبور را ضمن رد اعتراض به  تجدیدنظرخواستهفروپاشی آن را فراهم کند بنا به مراتب دادنامه 
دادرسی کیفري با تعدیل و تصحیح جزاي نقدي موضوع آن را آیین  قانون 257عمل آمده به تجویز ماده 

ماده سه قانون وصـول   2یال با لحاظ کردن مقررات بند از مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ بیست میلیون ر
 100/1406/900و بخشنامه شـماره   1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

م نقدي موضوع بنـد  یو جرا قضاییه در خصوص اصالح خدمات قضاییریاست محترم قوه  18/1/1389 ـ
ي عمـومی و انقـالب   هـا  قـانون تشـکیل دادگـاه    22چهار مـاده  ماده مرقوم با اختیار حاصله از تبصره  2

 . قطعی استرأي  اینکند  تأیید میماالً به کیفیت مذکور  1381اصالحی سال 
  رئیس و مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی
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  مختصر آراء صادره ینقد و بررس: چهارم
ـ بخـش عمـده از ا   که اینه ولحاظ یت صفحات نشریبا توجه به محدود حـه  یدر ال يرادات دادنامـه بـدو  ی
، نقـض شـده اسـت    يبـدو رأي  واقع و تجدیدنظررش مرجع محترم یمورد پذ مطرح و تجدیدنظرخواهی

  : شود می اشاره يبدورأي  رادات آراء و عمدتایبه چند مورد از ا ن قسمت تنهاین در ایبنابرا
تـرین ایـراد اصـلی     نثرراي دادگاه انقالب اسالمی، مهـم  سواي اشکاالت عدیده در انشاء، نگارش واستواري .1

دادسـتان و معـاون انتظـامی     07/05/1392ـ د مـورخ    328این راي، عدم استناد به بنـد ب پاسـخ شـماره    
سازمان نظام پزشکی ارومیه و به اصطالح قید متنی مغایر با مفاد نامه مذکور در رأي صادره است این نامـه  

رأي وحدت رویه هیأت عالی انتظامی و معاونـت فنـی سـازمان، متخصصـین      حسب نظریه«صراحت دارد 
صالحیت انجام اعمـال جراحـی از جملـه جراحـی پالسـتیک را       جراحی عمومی در صورت کسب مهارت، 

هـاي   دارند. موارد احراز تخلف منوط به نظریه تخصصی کارشناسی میباشد. اضافه مینماید گواهی طی دوره
ها و تجهیزات پزشکی جایگزین مدارك آموزشـی   هاي آموزشی کاربردي دستگاه ورهآموزش کوتاه مدت و د

در حالی که در رأي بدوي بر خالف ایـن نظریـه صـریح، آمـده اسـت      » و تخصصی وزارت متبوع نمیباشد.
نظریات نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی حـاکی اسـت مـتهم، پزشـک و داراي تخصـص جراحـی       «

 » (!)  ند عمل جراحی پالستیک را انجام دهد.توا عمومی میباشد و می
 یـی ن مقررات جزایاز آخر یاطالع بی دادگاه محترم باي، ریت مقررات تعدد جرم تعزیعدم رعا يسوا .2

 هـاي  از درآمـد  یموضوع قانون اصالح قانون وصول برخـ  ينقد يزان مجازات جزایدرباره اصالح م
  !رده استکوم کمح ينقد يومان جزامتهم را به پرداخت دو هزار ت، 89دولت مصوب سال 

ـتدالل در نقـض رأي بـدوي، مویـد تبحـر و دانـش برتـر قضـایی           .3 نحوه نگارش رأي دادگاه تجدیدنظر و مبـانی اس
قضات محترم این دادگاه است هرچند با وجود ایراد وکیل شاکی خصوصی به عـدم رعایـت مقـررات تعـدد جـرایم      

ـات محتـرم بـر       مختلف و غیر مختلف، این موضوع در رأي صاد ـتدالل شـود نظـر قض ره مسکوت مانده که شایداس
بـه  «... هـاي عمـومی و انقـالب     قانون سابق آیین دادرسی دادگـاه  241این است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 

به نظر نگارنده بـا عنایـت بـه جنبـه آمـره بـودن       » چه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید. آن
ـتی پـس از رفـع نقـض از      مقرر ات تعدد جرایم تعزیري و آراء مشورتی مورد اشاره در الیحه، دادگاه تجدیـدنظر بایس

 جهت مذکور و اظهارنظر دادگاه بدوي به تمام اتهامات در مرحله بدوي، به این جنبه نیز رسیدگی نماید.  
ومیـه بـه رئـیس سـازمان نظـام      تاسف بارترین اقدام در فرآیند دادرسی، توسل دو نماینده مجلس مـردم ار  .4

پزشکی کشور براي توصیه این پزشک خطاکار است که یکی از این دونماینده پزشک و رئیس سابق نظـام  
انگیـز   یر قانونی تبلیغات صادر کرده است! و نکته حیـرت غعلیه مجوز  محکوم رايپزشکی ارومیه است که ب

عنوان ایـن دو نماینـده    به 02/07/1392ـ   32088/15دیگراین است که رئیس این سازمان در نامه مرقومه 
قانون مربوط به مقـررات امـور پزشـکی و دارویـی و مـواد خـوراکی و        3]ماده 2[ 6تبصره «دارد:  اعالم می

آشامیدنی، مربوط به افراد فاقد صالحیت در امـور پزشـکی (غیـر پزشـکان) میباشـد و مشـمول پزشـکان        
هاي اخیر، چه تعداد از پزشکان مرتکب جرم مداخله غیرمجـاز در   لحال باید بررسی شود در سا»!! گردد نمی

اجتهـاد در برابـر نـص    «امر پزشکی (به علت تجاوز از حدود وظایف خود)، با استناد به ایـن نظـر مصـداق    
انگیـز ایـن اسـت کـه آیـا بـا وجـود         اند! و باالخره، پرسش شگفت از تعقیب و مجازات رهایی یافته» قانون

توانـد بـه جراحـی پالسـتیکی      ین پزشک به اتهام مداخله در امر پزشکی، باز قانوناً او میمحکومیت قطعی ا
  الخطاب نیست و یا مملکت قانون ندارد؟! نماید؟! مگر حکم قطعی قضایی فصل مبادرت نماید که می
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  nامیدرضا آقاخانی 

 

  چکیده
 رسـیدن  هاي راه ترین اصولی و ترین اساسی از یکی ملتی هر نهاد در گذاري قانون و قانون
که  گذاري قانون نیز ما کشور در. باشد می ها ي زمینه همه در پیشرفت و اجتماعی امنیت به

 تصویب و تقنین حال در اسالمی شوراي مجلس قالب در اکنون هم دارد ساله صد قدمت
 کمـک  قـاء ارت و اعـتالء ، اصـالح  بـه  نهاد این عملکرد یبررس و نقد که دارد ادامه و بوده

  .کند می شایانی
  

 محـول  دهـم  نفس تازه مجلس به را خود امورات و بخشد می پایان خود کار به نهم مجلس چندي دیگر
 نماینـدگان  تالطـم  و بـوده گـذاري   ي قانون هحوز در فراوان هاي نشیب و فراز داراي که مجلسی، کند می

 . است مطلب این مبین صحنه ایني  هعرص در فعال
 قابـل  خـوانی  حقـوق  و دان حقوق هر دیدگاه از آن بررسی و نقد و بیان و گردد می مطرح که یسؤال  
 بـوده  چگونـه  مـردم  بـه هـا   آن دین اداي و مجلس اینگذاري  ي قانون هکارنام که است این است تصور

 و اسـت  داشـته  همـراه  بـه  جرم وقوع از پیشگیري و یشناس دیده بزه هاي حوزه در را دستاوردي است؟چه
 است؟ بوده رسیم آن اجراي در نهچگو
 در کـه  نماینـدگان  یبعضـ  از حقـوقی ي  هجامع انتظار که است این دارد طرح جاي که دیگري سؤال  
 و نبـوده  مضـاعف  چنـدان  ندارند قانون روح به آشنایی اغلب و نداشته تخصصی فعالیت علم ایني  هحوز

 کـه  قوانینی و ها طرح و بوده مجلس اییقض و حقوقی کمیسیون به علم این اهلي  ههمي  هاشار انگشت
 . است گرفته قرار تصویب مورد و رفته علنی صحن به کمیسیون این سوي از

 حـدود  و گرفتـه  صورت اسالمی شوراي مجلس سوي از که قوانین تقنیني  هسابق و قدمت طول در  
 98 از و بـوده  رچقـد  نهـم  مجلس در مزبور کمیسیون اندان حقوق سهم شده اجرا و تصویب قانون 2825
 قرار ارزیابی مورد چگونه و نحو چه به داشتن قانونی و ارزشی مبناي خصوص در کمیسیون این در مصوبه
 . است گرفته
 الیحه 15 و طرح 21 حدود اسالمی شوراي مجلس قضایی و حقوقی کمیسیون نهم مجلس در  
 قـانون  تصـویب  و یـل تکم و طـرح  آن ترین مهم که کرد علنی ي صحن اختصاصی روانه صورت به

                                                           
n ی.شناس وجرم جزا ارشد کارشناسی دانشجوي 
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 قاچـاق  با مبارزه قانون، سیاسی جرم الیحه طرح؛ کیفري دادرسی آیین قانون؛ اسالمی مجازات
 است به ذکر الزم. باشد می برجام متن بررسیها  طرح پرهیاهوترین و ترین اصلی از و، مخدر مواد
 خواهد تصویب به هماند باقی دوران در یحتمل و بررسی دست در نیز وکالت قانون جامع طرح که

 . رسید
 دسـتاورد  ینتـر  مهـم  که کرد بیان توان می قاطع ضرس به که مهم قانون دو اجمالی بررسی به حال  
 ایـن  بـا  را تعامل بیشترین اي حرفه مشاغل تصدي در حقوقیي  هجامعي  ههم که باشد می کمیسیون این

 . باشند می قانون این از متأثر و داشته قانون
، جـرم  کـاهش ي  هحـوز  در رهیـافتی  چـه  مزبور قوانین که گردد می تأکید سؤال ینا طرح جاي حال  
 و دارد را اسـت  متصـور  کامـل  و جـامع  قانون یک از که اموري سایر و دادرسی در تسریع، قضایی امنیت

  است؟ بوده میزان چه به 1370خود ماقبل قانون با آن تحوالت
 

 خیر؟ یا آموزشی هست اجراي وراند از بعد نقایص رفع دنبال به گذار قانون آیا
 . ایجـاد 1: ازانـد   عبـارت  قدیم قانون به نسبت اسالمی مجازات قانون گیر چشم و مهم تغییرات جمله از  .1

بندي  . درجه3الکترونیکی  يها مراقبت و حکم صدور تعویق يها نظام . ایجاد2حبس جایگزین يها نظام
 سـازي  شـفاف  و، زمان و مکان جرم سازي شفاف .5 حقوقی اشخاص براي مجازت اعمال. 4 مجازات
 صـورت  در هـا  مجازات تعدد در و، عفت منافی جرایم به ضربه 74از بیش شالق انحصار، دیه تعریف
 . دارد بحث جاي بسیار ردامو ۀهم که...  و است ضمفرو حبس مجازات تشخیص عدم

 پیشـگیري  که برد پی نظر نقطه این هب توان می گذار ي قانون هعقید و انگیزه به نگاه و اوصاف این با
 مسـتتفاد ( عمـد  غیـر  طـور  بـه  بـار  اولین براي که مجرمانی روانو  روح و  هچهر نمودن مخدوش از

 . است متصور رگذا قانون نگاه در اند شده جرم مرتکب) 41ماده
 و مرتکـب  اصـالح  مـورد  در ییهـا  حل راه اعمال سوي به گرایشی از بعد 92 اسالمی مجازات قانون
 هـا  زندان حجم از شاید تا داد قرار رویه را حبس جایگزین نظام انگلستان کیفري نظام از تقلید نوعی
 از ییهـا  نظـام  ایجاد و گذار قانون نگاه. دهند سوق اصالح سوي به را جرم به مرتکبان و شود کاسته

 جـرم  بـه  رتکـاب ا از پس آزادي: که مضمون این به گردد وارد انتقادهایی تا گشت موجب قبیل این
 جـواب  اسـت؟در  تر گذار تأثیر ارتکاب از بعد مجازات وکند  می ایجاد مجدد ارتکاب مورد در اي هانگیز
 جـرم  وقـوع  از پیشـیگیري  براي اهرمی را آن و مجازات به اعتقاد که اندان حقوق از برخی سؤال این
 و اصـالح  فکـر  به تنها نیادهاییب چنین ایجاد با 92اسالمی مجازات قانون که کرد بیان باید دانند می

 در هـا  فعالیـت  از برخی انجام گرفتن نظر در با و اجتماع دامان به بازگشت با آن هم مجرم بازپروري
 توجـه  بـا  ارتکاب بودن خفیف آن از جداي وکند  می تثبیت را موضوع این تعلیق و تعویق مدت طول

 آن اجـراي  و دارنـد  خفیـف  اي هدرج جرایم نای اکثر نمود بیان توان می) 8تا6( جرم درجه تصریح به
 . باشد می قانون در مندرج شرایط از یکسري احراز به منوط

 باز و اصالح، پیشگیري راستاي در شگرف تغییري و دستاورد یک باید را گذار قانون دیدگاه الوصف مع
 هنوز اسالمی زاتمجا قانون تدوین از دهه چند گذشت از بعد اوصاف این با. نمود تلقی مجرم پروري

 وسیله به جرایم از پیشگیري اولي  همرحل در( که است خالی جرم وقوع از پیشگیري مکتب جاي هم
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 تقلیـل  و اعتقـادي، محـو  ، فرهنگـی  سیسـتم  در دگرگـونی ، مـردم  میان در عدالت ایجاد و تأمینی اقدامات
 و تعلـیم  سـپس  و جـرم  ارتکـاب  سـنجی  علل و یابی انگیزه ي بعدي مرحله در و زا جرم عوامل وها  انگیزه
 در باید را سرکوب و مجازات يها انگیزه و نگاه حذف و). است بزهکار روانی روحی درمان و معالجه، تربیت
 یـک  کـه  ایـن  از قبـل  شـود  می خالف عمل و جرم مرتکب که فردي زیرا( کرد نهادینه گذاري قانون بنیان
، والـدین  مـالی، جـدایی   خـانوادگی، فقـر   شـرایط  :ماننـد  عـواملی  قربـانی . اسـت  قربـانی  یک باشد مجرم

 بزهکـاران  از بسـیاري قطعـاً   شـرایط  ایـن  فقدان صورت در که...  و طالق، سوادي، اعتیاد بی، سرپرستی بی
 علـل  شـناخت  و بررسـی  بلکـه  نیسـت  کیفـر  افـراد  این با مبارزه راه و بودندپذیر  قانون افرادي امروز جامعه
 .  اوست) ضروري نیازهاي تأمین و فکري تعالی سوي به فرد هدایت و ارشاد، عوامل این جرم، محو ارتکاب

 مجلـس  قضـایی  و حقـوقی  کمیسـیون  بگـوییم  کـه  اسـت  آن بهتر و نهم مجلس يها دستاورد از دیگر یکی  .2
 و قـوانین پایـه   تـرین  مهـم  از یکـی  کیفـري  دادرسی آیین قانون. باشد می کیفري دادرسی آیین قانون تصویب
 اجـرا  قـانون  ایـن  طریـق  از دادرسـی  رویـه  و کیفـري  عـدالت  نظم از مهمی بخش که بوده شورک هر اساسی

، مـتهم  شهروندي، حقوق حقوق رعایت خصوص یی درها رهیافت چه قانون این بررسی و نقد در حال. شود می
 .  است داده قرار نظر مورد را موارد این اندازه چه تا و است داشته عادالنه دادرسی تحقق تضمینات، دفاع حق

  
 جدید کیفري دادرسیآیین  قانون يها نوآوري و ابتکارات

 : متهم قضایی امنیت تأمین جهتاي  گونه به یا متهم نفع به اساسی تغییرات )الف
  ) مجرم جايه ب متهمي  هواژ از استفاده و مذکور قانون 1 ماده(
 برآن حاکم اصول و کیفري دادرسیآیین  قانون تعریف در تغییر  .1
 و اساسـی  حقـوق  از متهم آگاهی ضرورت 6 و 5 مواد( کیفري دادرسی فرایند در وکالت و دفاع حق  .2

 )خویش شهروندي
 از حقـوق  تفهـیم ( مـتهم  مسـتندحقوق  و مکتـوب  تفهیم لزوم و متهم با مالقات و وکیل حضور حق  .3

 )52ي  هماد دادگستري ظابطان طریق
 ابـراز ( دفـاع  آخـرین  و وي وکیل یا متهم سوي از ابرازي جدید یلدال و جهات به رسیدگی به بازپرس الزام  .4

 )262ي  ماده بازپرس سوي از آن به دادن اثر ترتیب و وي وکیل یا متهم سوي از دفاع آخرین در دلیل
 متهمي  هخانواد و شهود از جانی حمایت( متهم خانواده و مطلع و شاهد، دیده بزه از حمایت مکانیسم  .5

 )101 و 97ي  هماد بازپرس طرف از دستور صدور با
 است داشته نیز دیگري دستاوردهاي متهم حقوق رعایت يها زمینه در جدید قانون که است ذکر به الزم
 . نمودیم بیان راها  آن ترین اساسی الجرم. معذوریمها  آن بیان از سخن اطاله دلیل به که
  
 عادالنه سیدادر تضمین جهت جدید قانون دستاوردهاي و تغییرات )ب

 دادستانی نهاد احیاء و تحقیق قاضی حذف. 1
 بازپرس وظایف حدود تبیین و حدود تعیین. 2
 )62 تا 28 موادها ( آن براي تکلیف تعیین و دادگستري ظابطان. 3
 دادستان وظایف حدود تعیین. 4
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 تخصصی نهادهاي ایجاد و دادرسی با مرتبط موارد تشریح، مردم حقوق حفظ )ج
 آن جزئیات تبیین و دعاوي شدن خصوصی و عمومی  .1
 )25ي  هماد قضاییه قوه رئیس تشخیص به بنا( موضوعی و تخصصی دادسراهاي تشکیل  .2
 خصوصی حریم تدقیق و تعریف، شناسایی( شهروندان و مردم اساسی حقوق و خصوصی حریم حفظ  .3

 )54ي  همادها  آن اساسی حقوق رعایت و حفظ راستاي در شهروندان
 )66ي  هماد تصریح( نهاد مردم هاي سازمان براي شکایت طرح حق ناساییش  .4
 قرار صدور به منوط( خسارات جبران ملی و استانی کمیسیون ،بازداشت ایام خسارت جبران مکانیسم  .5

 )255ي  هماد شخص بودن بازداشت و تعقیب موقوفی یا منع
  
 دادرسی تسریع براي تالش )د
 طریق از پرونده قبول و ذاخ( الکترونیکی دادرسی و مخابراتی، اي هرایان يها نهساما از استفاده تجویز  .1

 )175ي  هماد...  و نمابر نظیر الکترونیکی يها سامانه
 اسـت  مکلف بازپرس گاهاً که را دیدگاه این( میانجیگري و صلح مکانیسم و تحقیقات بودن انفرادي  .2

 )198ماده باشد میگذار  تأثیر و جدید دستاورد یک کند ایجاد صلح طرفین میان
  
 بودن مجرم سوي متهم به شخصیگیري  شکل از پیشگیري و بازپروري، اصالح )ه
 )203 ماده( متهم به نسبت شخصیتي  هپروند تشکیل  .1
 در حضـور  عـدم ، سـکونت  محـل  یـا  منزل از خروج عدم به التزام( قضایی نظارت و تأمین قرارهاي  .2

 )247و217ي  هماد. اجتماعی روح فاقد يها محل
 اشاره بدان اجمال به، قبلی يها قسمت در که جدید قانون ارزشمند يها نوآوري و مثبت يها جنبه وجود با

 ارائـه  ذیـل  شرح به، اختصار طور به آن از بخشی که بوده وارد آن به نیز متعددي اشکاالت و ایرادات، شد
 : گردد می

 تشـکیل  قـانون  در منـدرج  مقررات از برخی نمودن مقرر و نیبی پیش :قانون نویسی دوباره و تعریف  .1
 قـانون  درهـا   آن از بسـیاري  موردي یا کلی تکرار و بعدي اصالحات با انقالب و عمومی هاي دادگاه
 مشکالت و برداشت در اختالف ایجاد سبب، قانون وتکرار نویسی دوباره به لزوم عدم وجود با، جدید

 . شد خواهد آتیه در آن از حاصل اجرایی
 تخصـیص  وجـود  بـا  :جدید قانون اجراي اجرایی و قانونی سازوکارهاي نبود به گذار قانون توجه عدم  .2

 قـوه  رئـیس  اختیـار ( 25 مـاده  در منـدرج  مـوارد  مانند جدید حقوقی يها مکانیسم و نهادها از برخی
 و الزم انونیقـ  کارهـاي  سـازو  و تعریـف  فقـدان  بـه  نظر، )موضوعی دادسراهاي تشکیل در هقضایی

 و قضایی کادر و قضات نبود و »شهروندي حقوق« مانند مزبور موضوعات از برخی به نسبت مربوطه
 حقـوق  جـامع  قانون« قبلی تصویب و تدوین لزوم و شهروندي حقوق موازین به مسلط و آگاه اداري

 . داشت خواهد قرار اشکال و ابهام از اي ههال در موارد این اجراي، »شهروندي
 یـا  تجویز« بر مبنی متعددي و مشهود تعارضات، جدید قانون در موارد از برخی در :قانون در تعارض  .3

 و مـتهم  مشخصـات  و تصویر انتشار منع در( 96 ماده. خورد می چشم به »موضوعی یک توامان منع
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 لزوم به حتصری وجود با، براین عالوه. است ذکر قابل باره این در) آن تجویز در 100 ماده ذیل تبصره
 بـه  نسـبت  کیفـري  دادرسـی  فرایند و مقدماتی تحقیقات انجام روند در متعدد شکلی ترتیبات رعایت
 بطـالن  و اعتباري بی به نظرمقنن و جدید قانون درها  آن مانند و وکیل دفاعی حقوق و متهم حقوق

 استوار متفاوتی و دیگر ينظر بر گذار ، قانونقبلی ترتیبات با آشکار تعارضی در مواد از برخی در، ها آن
 عدم« عبارت با قانون این 455 ماده تبصره در مقرر مفاد، قانون این در آن مشهود نمونه که گردد می

 شـده  یـاد  مراتـب  با تعارض در که باشد ، می».... نیسترأي  نقض موجب، دادرسی تشریفات رعایت
 . باشد می

؛ دارد مـی  مقـرر  جدیـد  قـانون  309 مـاده  :کیفـري  دادرسی اصول با مقررات از برخی قانونی مغایرت  .4
، قانون این 308 و 307 مواد موضوع اشخاص میجرا به رسیدگی براي) یک کیفري( دادگاه صالحیت

 ماده این. باشند شده جرم مرتکب آن از قبل یا مذکور يها سمت تصدي زمان در که است آن از اعم
 بـه  قـوانین  نشدن سبق ما به عطف اصل نیز و هممت نفع به مضیق تفسیر اصل با آشکار تعارض در

 موافقـت  بـه  دادگـاه  در قانون این 413 ماده در مقرر اشخاص سایر حضور کردن مقید. رود می شمار
 بوده محاکمات و رسیدگی بودن علنی اصل با مغایر نوجوانان و اطفال میجرا به کننده رسیدگی دادگاه

 حضـور  بـدون  قـانون  این 304 ماده 1 تبصره موضوع لطف اتهام به نسبت غیابی رسیدگی تجویز و
 قـانونی  قـیم  یا قهري ولی یا کودك قانونی حق با مغایر نیز کودك مصلحت اقتضاء صورت در، وي

 . داشت می تأکید حالت این درها  آن حضور لزوم بر الاقل، توانست می مقنن که است نامبرده
  

  نتیجه
 بررسـی  و قسـمت  و مقالـه  ایـن  طـی  در جدید دادرسیآیین  و اسالمی مجازات قانون بررسی و مطالعه
 مقـنن  تـالش  بیانگر؛ برآن مترتب اشکاالت و ایرادات وجود با، قانون این جدید دستاوردهاي و ها نوآوري

 حقـوق  تضـمین  و رعایـت ، احتـرام ، شناسـایی  بـه  خویش قبلی قضایی و قانونی رویکرد اساسی تغییر در
ضـیق  تفسـیر  اصل«به مستمر توجه، شهروندان و مردم انونیق و مشروع يها آزادي و اساسی نفـع  بـه  م 
 عادالنه دادرسی نظام تحقق براي سعی و بشري و شهروندي حقوق هنجارهاي و اصول رعایت و »متهم
 کیفـري  رسـیدگی  فراینـد  درهـا   آن مانند و جامعه، وکیل، مطلع، شاهد، دیده بزه، متهم، شاکی به نسبت

 از وکالت و دفاع حق درخصوص مقرر موانع و ها محدودیت از بسیاري حذف ضمن، ونقان دراین. باشد می
 حقوق تفهیم ضرورت و خود موکل عنوان به متهم از وي دفاع حق و وکیل داشتن لزومِ بر را اصل، متهم
 تضـمینات  داشـتن  مقرر و کیفري امور تمام در دادگستري ضابطان و قضایی مرجع سوي از متهم قانونی
 .. است داده قرار آن رعایت عدم یقانون
 و عادالنـه  دادرسـی  تقویـت  و متهم درحقوق مدافع وکیل جایگاه و نقش تقویت با، ارتباط همین در  
 در مقرر عادالنۀ دادرسی نظام اصول با کیفري دادرسی نظام ساختنِ منطبق براي تالش نیز وها  آن مانند

، مربوطـه  بشري حقوق اسناد دیگر و سیاسی و مدنی قوقح المللی بین میثاق، بشر حقوق جهانی اعالمیه
ر و »بشري اساسی يها آزادي و حقوق به احترام اصل«راستاي در بشـري  حقـوق  رویکرد ساختنِ رنگ پ 

 بـراي  را خـویش  تمایل و است برآمده، درعمل مختلط رسیدگی و دادرسی سیستم به گرایش نیز و بدان
 در کیفـري  دادرسـی  روند در مشهود و موجود مشکالت و قدیم ونقان قبلی يها یینارسا و اشکاالت رفع
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 اساسی تغییرات بودن ارزشمند و گذار قانون نگاه بودن مثبت وجود با. است ساخته نمایان قضایی دستگاه
، قـانون  ایـن  اجراي روند در مطروحه اشکاالت و ایرادات، شده یاد مراتب به نسبت وي قانونی رویکرد در

 بـر  را معنـوي  و مـادي  کـالن  يها هزینه و کرده ایجاد رابطه دراین را اجرایی و حقوقی متعدد مشکالت
 . کرد خواهد تحمیل جامعه
 وزارت و دولـت  آن تبـع  به و قوانین تدوین در اسالمی شوراي مجلس است رو، ضروري این از  

 و مربوطـه  ایـی اجر يها نامه آیین تدوین راه در غیرکارشناسی شتابزدگی هرگونه از قبل دادگستري
دادگسـتري، دانشـگاهیان،    دانـان، قضـات، وکـالي    حقـوق  کلیـه  نظـر  جلب قانون، با این در مقرر

، الملـل  بـین  بشر، حقـوق  شهروندي، حقوق حقوق عرصۀ اجتماعی و حقوقی فعاالن و پژوهشگران
 ايبـر  الزم يهـا  فراخـوان  دادن وهـا   آن ماننـد  و اجتماعی مددکاري و یشناس ی، جامعهشناس روان

 مراتـب  بـه  نسـبت  خویش مرتبط اي حرفه و تخصصی تجربیات و نظرات تبادل درها  آن مشارکت
 و شناسـایی  جهـت  مربوطه، در تخصصی يها همایش فشرده برگزاري یا و قانون این در مطروحه
 مؤثر و شده مناسب، کارشناسی اجرایی يها نامه آیین تدوین درها  آن هاي دیدگاه و نظرات تحصیل

 حاضـر، بـه   قـانون  ياجرا روند در مشهود وبینی  پیش قابل يها نارسایی و اشکاالت تا کرده اقدام
 . گردد تعدیل و یابد کاهش حداقل

 و دادسـرا ( دادگسـتري  اداري و قضـایی  کـادر  فراگیـر  و تخصصـی، مسـتمر   عالوه، آموزش هب  
 بشر حقوق و هرونديش مدافع، حقوق وکالي قانونی متهم، حقوق دفاعی حقوق به نسبت) ها دادگاه

 حقـوق  فرهنـگ « فراگیـر  و پیـاپی  تـرویج  و »شهروندي حقوق جامع قانون« تدوین و تهیه نیز و
 و دانـان  حقوق تخصصی و کارشناسی يها ظرفیت از استفاده با مزبور مراتب به نسبت »شهروندي

 رد مراتـب سـازي   فرهنـگ  نیـز  و بشـر  حقـوق  و شهروندي حقوق زمینۀ در فعال و مجرب وکالي
 بیشتر و بهتر چه هر شدنِ اجرایی روند در تواند ربط، می ذي دانشگاهی و آموزشی مراجع وها  رسانه
 و تقنینـی  بعـدي  روندهاي در را قوانین این روزافزون تکمیل زمینۀ و بوده مؤثر و مفید قوانین این

 . آورد فراهم آن اجرایی
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  nدکتر سیامک بهارلویی  

 
آن  به قلم جناب آقاي دکتر عباس کریمی منتشر شد که در اي همقال ماهنامه مدرسه حقوق 99در شماره 

اهم . به وکیل سابق را مورد بررسی قرار داده بودند آثار پیرامون ضم وکیل جدید احکام و، نویسنده محترم
  : ندا مورد اشکال راقم این سطور است بدین شرح نکات مطروحه در آن مقاله که تماماً

الی عرفـی  تر است و لـذا تـو   عقد است لیکن در برخی احکام به ایقاعات نزدیک وکالت هرچند ظاهراً  .1
به همین دلیل است که در دفاتر اسناد رسمی تنها امضـاء موکـل    قبول درآن شرط نیست و ایجاب و

  . ها بعد وکالت را قبول کند ممکن است وکیل سال شود و گرفته می
 از آنجا که اعطاء وکالت مانع از انجام مورد وکالت توسط خود وکیل نیست بنابراین ضم وکیل جدیـد   .2

  . این ضم ظهور در اجتماع وکال دارد بق نیز مانعی ندارد وبه وکیل سا
چنین وکـالتی ضـم    در اگر وکالت در مقام انجام عقد مثل بیع باشد از ردیف عقود اذنی خارج است و  .3

  . شود نمی که این وکالت با سفه جنون یا مرگ منفسخ وکیل درست نیست چنان
  . آن نادرست است شده لذا ضم وکیل در بینی در وکالت بالعزل براي وکیل حق اقدام پیش  .4
اگر موکل با شرط نتیجه حق انجام مورد وکالت را از خود سلب نموده باشد ضم وکیل صحیح نخواهد بـود    .5

  اعتبار است.   که حق انجام عمل حقوقی از قبیل احکام باشد نه حقوق که چنین سلبی بی مگر آن
  : مورد بحث قرار خواهند گرفت الذکر وقدر ادامه برخی اشکاالت در خصوص موارد ف

  
  ماهیت حقوقی وکالت چیست؟ 

هـا نیسـت امـا اکثریـت قـاطع فقهـا        درباره ماهیت حقوقی وکالت بحث فراوان شده است و نیاز به تکرار آن
جمله محقق حلی در شرایع وعالمه حلی در تذکره و شهید ثانی در مسـالک و   اند ـ من  وکالت را عقد شمرده

اسـاس   الکالم که اساساً نسبت ایقاع بودن وکالـت بـه متـاخرین را بـی     ه و صاحب جواهر در جواهرشرح لمع
 656). قانون مـدنی نیزبـه پیـروي از مشـهور فقهـا در مـاده       287ق، ص1432دانسته است (صاحب جواهر، 

جـاي   کـه  و سپس بـراي ایـن  ...» وکالت عقدي است که «تصریح به عقد بودن وکالت نموده و مقرر داشته 
نظـر از   تأکید نموده: (تحقق وکالت منوط به قبـول وکیـل اسـت). صـرف     657گونه بحثی نباشد درماده  هیچ

گمان باید عقد دانست زیرا وکالت به تعبیر فقها اسـتنابه   تصریح قانونی از نظر قواعد عمومی نیز وکالت را بی
                                                           

n .(خوراسگان) استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
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شود و باید طرف مقابل  ن نمیدر تصرف است و طبیعی است صرف اعطاي نیابت به شخصی باعث تحقق آ
این نیابت را بپذیرد. به این ترتیب دیگر جایی براي طرح ایقاع بودن وکالت و تسري برخی از احکام ایقاع به 

اي دیگر توجیـه نمـود. شـاید     گونه دهند را باید به آن وجود ندارد و احکامی که گاهاً به وکالت چهره ایقاع می
عث شده برخی وکالت را ایقاع بدانند عدم وجوب فوریت در قبول و حکم بـه  ترین عواملی که با یکی از مهم

صورت عقـد   که صاحب عروه نیز که از معدود فقهایی است که وکالت را هم به جواز تراخی در آن است چنان
دانند در مقام تعلیـل ایقـاع بـودن بـه همـین نکتـه اشـاره کـرده اسـت           صورت ایقاع قابل تحقق می وهم به
). جواز تراخی در قبول بدین نحو علت ایقاع بودن وکالت قرار گرفته کـه گفتـه   352ق، ص1427یی، (طباطبا

صورت پیوسـته بـه یکـدیگر گـره خورنـد       شود که دو اراده به شده عقد یعنی توافق و توافق آنگاه حاصل می
یگري وکالت دهـد و  تواند با تأخیر باشد وچه بسا شخصی به د درحالی که در وکالت به اجماع فقها قبول می

توان وکالت را عقد به معنـاي توافـق دو اراده    وکیل سالیان بعد وکالت او را بپذیرد. در این صورت چگونه می
دانست؟ این شبهه آن همه قوي بوده که صاحب جواهر را وادارد میان چنین عملی با وکالـت فـرق گـذارد و    

) امـا بـا همـه ایـن     285ق، ص1432. (صاحب جـواهر،  آن را برخالف وکالت که استنابه است تنها اذن بداند
شود که وکالت عقـد باشـد زیـرا     اوصاف باید گفت جواز تراخی بین ایجاب و قبول در وکالت مانع از این نمی

که اساساً نیاز بـه تـوالی عرفـی ایجـاب و قبـول       عدم لزوم فوریت قبول مبتنی بر ماهیت وکالت است نه آن
لی بودن شروع عقد و پذیرش آن در عقود مختلف از نظر عـرف یکسـان نیسـت    نباشد. به عبارت دیگر متوا

اي دولتی از نظر عرف متفاوت است. پس عبارت  که زمان قبول در عقد نکاح با قبول قرارداد در مناقصه چنان
تبار تر است و دلیل آن بقاء و اع تر آن است که توالی ایجاب و قبول در عقد وکالت از نگاه عرف طوالنی دقیق

تواند طوالنی باشد بـرخالف بسـیاري عقـود دیگـر کـه اراده       و دوام اراده موکل در استنابه است که عرفاً می
اي است کـه در وکالـت مغفـول     موجب، نیاز به پذیرش فوري دارد. به تعبیر مرحوم استاد کاتوزیان این نکته

که در وکالـت تـوالی    لی عرفی نیست حال آنواقع شده و این تصور پدید آمده که در وکالت اساساً نیاز به توا
چه از نظرها دور مانده این است کـه ارتبـاط    آن«عرفاً با سایر عقود متفاوت است. عبارت ایشان چنین است: 

معنوي ایجاب و قبول را نباید با اتصال مادي الفاظ اشتباه کرد. باید دو طرف عقد ـ خواه جایز باشد یا الزم ـ   
توافق برسند. الزمه تراضی آن است که نه تنها هر دو طرف مفاد یک اثر را بخواهنـد،   درباره یک مفهوم به

دهـد. دوام   این نیز هست که قبول در زمانی گفته شود که ایجاب به حیات حقوقی و اعتباري خود ادامه مـی 
» حـراز کـرد.  ایجاب به اراده گوینده آن ارتبـاط دارد و ایـن اراده را بـه یـاري شـواهد و داوري عـرف بایـد ا       

) پس وکالت هم بر اساس قواعد عمومی قراردادها و هم با توجه به تصریح موکد 130، ص1394(کاتوزیان، 
قانونی عقد است و باید از تسري احکام ایقاعات به آن پرهیز کرد زیرا این تسري توابعی خواهد داشت که به 

سد همه نکات مطروحه در مقاله مورد نقد ر که به نظر می هیچ وجه با نصوص قانونی هماهنگ نیست، چنان
  اند.  از تسري احکام ایقاعات به وکالت ناشی شده

دیگر که در مقاله مورد نقد مورد استشهاد قرار گرفته آن است که در دفاتر اسناد رسمی تنها اي  هنکت  
با یک  شده وایقاع محسوب  تواند میآن است که وکالت  دهنده شود که این نشان امضاء موکل گرفته می

پیش از صدور سـند   بایست میبود  می آن است که وکالت اگرعقد مقصود نویسنده ظاهراً. اراده واقع شود
و  حضـور هـا عمومـاً    تراضی متعاقدین براي سردفتر محرز شود در حالی که دفترخانه و توافق، رسمی آن

 وکند  می تی کسی به دفترخانه مراجعهدر پاسخ به این اشکال باید گفت وق. دانند نمی الزم امضاء وکیل را



 

 

22 

 عقد وکالت فیمابین طرفین منعقد شده و قبالًحاکی از آن است که  اخبار اوکند  می تقاضاي تنظیم وکالت
دفترخانـه   کـه وکالـت در   نه آنکند  می صدور سند رسمی آن وکالت را اکنون از دفترخانه تقاضاي ثبت و

ران ساکن است براي ترخیص کاالهایش از گمـرك بـا فـرد    ته که شخصی که در شهر منعقد شود چنان
اجـرت   و درباره انجام عمل مورد نظـر و کند  می مورد اطمینانش که در جنوب کشور است تلفنی صحبت

را براي وکیلش  آن سپس به دفترخانه مراجعه کرده و تقاضاي تنظیم وکالت نموده و و کنند آن توافق می
ین طرفین واقع شـده  بتراضی صورت گرفته و عقد فیما مواردي توافق وبدیهی است در چنین . فرستد می

این . که دفترخانه عقد را محقق کند ثبت نموده است نه آن، واقع شده قبالًچه را  است و دفترخانه تنها آن
در وکالـت حضـور وکیـل در    کنـد   مـی  نکته را ضمیمه کنید به این موضوع که مصلحت عرفـی ایجـاب  

اشخاص براي اموري که خود فرصت حضور و رسیدگی در آن را ندارند  باشد زیرا غالباًدفترخانه ضروري ن
دسـتی بـه   ي انجام کـاري در شـهر یـا مکـان دور    دهند و بنابراین طبیعی است که موکلی برا وکالت می

وکیل مشـکالتی بـراي جامعـه درسـت      الزام به حضور شخصی که در حضور موکل نیست وکالت دهد و
قـانون ثبـت اعـالم     63براي تسهیل در ثبت اسناد ذیل ماده  گذار قانونین جهت است که به هم. کند می

امضـاء طـرف متعهـد     نماید تصـدیق و  می مورد اسنادي که فقط براي یک طرف ایجاد تعهد در: «نموده
هـم   که زمـان تصـویب آن   ـقانون دفاتر اسناد رسمی   نامه آیین 19 و 18هرچند مواد  ».کافی خواهد بود

لـیکن   ذیل اسناد رسمی ضـروري دانسـته   امضاي همه متعاملین را در ـبت به قانون ثبت موخر است  نس
صورت عـدم   به هر ناسخ خاص مقدم نیست والجمع مهما امکن اولی من الطرح!، دانیم که عام موخر می

مکان تحقق  ودر نظر گرفتن این نکته که زمان  در رویه دفاتر اسناد رسمی را عالوه بر لزوم امضاء وکیل
   حمل بر مصالح عرفیه نمود نه ایقاع بودن وکالت! بایست ، میوکالت خارج از دفترخانه بوده است

به همین لحاظ محتاج  شود و با توافق متعاقدین محقق می چه گفته شده وکالت عقد است و آن بنابر  
عقود دیگر باشد و به هـیچ   تر از قبول است هرچند با توجه به ماهیت وکالت مدت قبول طوالنی ایجاب و

  . آثار ایقاعات را به وکالت سرایت داد عنوان نباید احکام و
  

  عدم امکان ضم وکیل به وکیل سابق
رسـد   مـی  به نظـر صحبت شود چه » ضم وکیل«الزم است ابتدا درباره مفهوم  پیش از ورود به این بحث

، موکلی که به کسی وکالـت داده  دون تردیدب. درباره این مفهوم در مقاله مورد نقد خلط مبحث شده باشد
که در مقالـه مـورد    مورد وکالت قبلی را با فرض بقاي آن وکالت به وکیل جدیدي بدهد یا چنان تواند می

نقد اشاره شده است خود بدان عمل کند لیکن انشاء وکالت دوم ورود وکیل جدیـد را نبایـد ضـم وکیـل     
آید مقصود از ضم وکیل ملحق نمودن وکیلی جدید به  میوبی برخه ب» ضم«که از واژه  چنان پنداشت زیرا

شود بلکه وکالت همـان وکالـت قبلـی     نمی همان وکیل قبلی است به این نحو که وکالت جدیدي محقق
 و زمان تحقق خودش و تنها وکیلی جدید به وکیل قبلی اضافه و ها ویژگی است با تمامی شروط و قیود و

شـود یعنـی    ضم وکیل انجـام مـی  ، برخی دفاتر اسناد رسمی با سند اقرارنامهکه در  شود چنان ضمیمه می
کـه وکالـت    وکیل جدیدي ضمیمه نموده اسـت نـه آن  ، به وکیل قبلیکند  می موکل در قالب اقرار اعالم

هرچند چنین اسنادي خالی از اشکال قانونی نیست و اداره امور اسناد سـازمان ثبـت   ( جدیدي تنظیم شود
معنـا   پس در مقام تفاوت نهادن بین این دو. ه مشورتی درباره آن اعالم مخالفت نموده است)نیز در نظری
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 ضـم وکیـل  آن را  روییم کـه  هباید گفت گاهی با اضافه و ضمیمه نمودن وکیل جدید به وکالت قبلی روب
اده گاهی در حالی که در امري بـه کسـی وکالـت د    و خواهیم گفت که این امر ناممکن است و گویند می

آن را  کـه نبایـد   دهنـد  وکالت به اعتبار خود باقی است همان امر را به شخص جدیدي وکالت می شده و
رسـد مقصـود نویسـنده     به نظر می هذا . علیبال اشکال باشد تواند میمعتقدیم این امر  ضم وکیل نامید و

کـه   لت جدید باشد چنانهمین قسم دوم یعنی انشاء وکا» ضم وکیل«از عبارت  محترم در مقاله مورد نقد
توسط موکل در عقد وکالت جدید ظهـور در   به کار بردن عبارت ضم وکیل«: در عبارت ایشان آمده است

در ضمن ایرادي ندارد که در وکالت جدیـد تصـریح شـود کـه وکیـل      . نه انفرادي وکالت اجتماعی دارد و
مورد وکالت  منفرداً تواند میکیل جدید با وکیل جدید دارد ولی و وکالت را مجتمعاً پیشین فقط حق انجام
 که گفته شد انشاء وکالت جدید حقیقتاً که چنان ) حال آن98ص، 1394، کریمی( »را انجام دهد یا برعکس

در این برداشـت  . پیوسته کردن وکیل جدید به همان وکیل قبلی است، ضم وکیل نیست بلکه ضم وکیل
 محل مناقشه مسألهچند  گویا ابتدا توکیل نموده باشد اًکه شخصی مورد وکالت را به وکیل جدیدي مجدد

 ـ  نهایت ضمیمه شدن وکیل جدیـد بـه قبلـی    در یعنی امکان این وکالت و ظهور آن در اجتماع وکال و ـ
کـه ایـن مـوارد     حـال آن  انـد  خالصه ضـم وکیـل نامیـده    طور آن را به سپس و ابتدا مفروض گرفته شده

مجـدد   تأکیـد چه اینجا نیاز به  پس آن. اصر ماهوي این برداشت نادرستندعن و اند ي اثبات نشدهها فرضیه
  اند.  رسد کمی در مقاله مورد نقد خلط شده به نظر میدارد تمییز نهادن بین این دو مفهوم است که 

بدیهی اسـت ضـم وکیـل بـه     ، به وکیل سابق اما در خصوص امکان یا عدم امکان ضم وکیل جدید  
تغییر در ارکان عقد قبلی ناممکن است زیرا عقد سابق با تراضی و توافـق   الت ووکیل سابق به لحاظ دخ
چگونـه ممکـن   . نیسـت  پذیر اضافه نمودن وکیل جدید در همان عقد دیگر امکان متعاقدین منعقد شده و
مکانی ویژه خود محقق شده  ظرف زمانی و شروط مخصوص به خود و در قیود و است عقدي با ارکان و

همچنـین در ایـن    ون پس از گذشت زمان بتوان در ارکـان آن عقـد تغییـري ایجـاد کـرد؟ و     اکن باشد و
رسـد   به نظر نمیالبته  خصوص هیچ تفاوتی ندارد که وکالت قبلی با حق عزل باشد یا بدون حق عزل! و

که گفته شد مقصود از ضم وکیل توکیل مجـدد   منظور نویسنده محترم مقاله چنین چیزي باشد زیرا چنان
همـان امـر را بـه وکیـل      سپس در وکالتی جدیـد  اگر کسی به دیگري وکالت داد وکه  ایناما . وده استب

پاسـخ مقالـه   . دومی واگذارد باید این دو وکیل را وکال مستقل به حساب آورد یا مجتمع محل بحث است
این درست . دانست باید وکال را مجتمع و اجتماع وکال دارد مورد نقد این است که این دو وکالت ظهور در

لیکن کند  تأیید میظاهر امر اجتماع را ، است که در فرض عدم تصریح به استقالل یا اجتماع وکال متعدد
از آنجا که در  وکالت گرفته باشند و، باید توجه نمود این ظهور آنجا وجود دارد که وکال متعدد در یک عقد

باید  در فرض تردید در اجتماع یا استقالل وکالوکالت مستقل است  دو، وکالت این دو وکیل، محل بحث
قـانون   669ظـاهر مـاده   . محسوب نمودها  آن استقاللی بودن وکالي براي  همستقل بودن دو عقد را امار

اجتماع وکال نهاده اما در ذیل مـاده مقـرر نمـوده     چه ابتدا اصل را بر کند می تأییدمدنی نیز این فرض را 
به تنهایی آن امر را  تواند میدر این صورت هر کدام ، ستقال وکالت داشته باشدم، یک هر که اینمگر ... «

استفاده  )وکالت استقاللی( که در ماده استقالل را صفت وکالت ندانسته و از عبارت ویژه آن هب» به جا آورد
ایـن   رظهور د، که به قرینه وحدت سیاق» یک مستقال وکالت داشته باشد هر«جاي آن گفته ه ب نکرده و

پس در مقـام  اند.  یک عقد وکیل شده امر نیز دارد که صدر ماده در خصوص وکالي متعددي است که در
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داراي  انـد  وکالت مستقل براي امر واحدي وکیل شـده  اجمال باید دو وکیل را که در دو ابهام و سکوت و
تصریح بر اجتماعی بـودن  وکالت دوم  موکل در چه چنانگفته شود که  اما اگر و. وکالت استقاللی دانست

که در مقاله مـورد   چنانـ کرده باشد آنگاه وکال در انجام مورد وکالت مکلف به اجتماع خواهند بود   وکالء
گـردد کـه ایـن شـرط      از آن مقاله نقل شد استفاده مـی  سابقاًاز عبارتی که  نقد نیز این معنا وجود دارد و

، این موضوع نیز برخالف نظر نویسنده مقاله ـ اع گردندشود وکال موظف به اجتم وسیله موکل سبب می هب
به وکیل داده شده و با شـرطی کـه    که گفته شد وکالت سابق مستقالً زیرا چنان. داراي اشکال خواهد بود

تـوان از حـدود اختیـارات او     ، نمیرا نپذیرفته آن آن دخالتی نداشته و در وکالت دوم شده و وکیل اول در
 وکیـل دوم بـدون اجتمـاع بـا وکیـل اول     ، موجب این شرطه بله ب. او تحمیل نمود چیزي را به کاست و

تـوان اورا موظـف بـه     نمـی  اقدام به مورد وکالت کند اما وکیل اول موظف به اجتماع نیسـت و  تواند نمی
در عقـد   چه وکیـل اول اصـالً   ـچه در مقاله مورد نقد مثال زده شده بود   برعکس آن دقیقاًـ   اجتماع نمود

گنه کـرد در بلـخ   . این مورد با موکل توافقی نکرده است در دوم حضوري نداشته و سمتی را حائز نبوده و
  به شوشتر زدند گردن مسگري؟!!!، آهنگري

که اوالً، دادن وکالت جدید در امري که سابقاً توکیل شده به معناي حقیقی واژه (ضم وکیل) نیست و  خالصه آن
باید بنا را بر استقالل وکال نهاد و ثالثاً، حتـی بـا شـرط ضـمن عقـد وکالـت دوم نیـز        هاي  ثانیاً، در چنین وکالت

  که خود عقد چنین ظهوري داشته باشد.  توان وکیل اول را مجبور به اجتماع نمود چه رسد به آن نمی
  

  وکالت یا بیع؟
 باشـد آثـار لـزوم را   مورد بحث قرا گرفته آن است که اگر وکالت در مقام بیـع  ، نکته دیگري که در مقاله

که با سـفه یـا    دیگر ممکن نیست چنان ـ  یعنی توکیل مجدد آن به وکیل جدید ـلذا ضم وکیل   یابد و می
امور وکالت از ماهیت حقیقی اي  هدر جامعه کنونی ما در پار که این در. شود نمی جنون یا مرگ نیز منفسخ

کند  می را خریدارياي  هه خودروي فرسودخریداري ک. خودش که استنابه است فاصله گرفته شکی نیست
جـز گـرفتن   اي  هیابد و چار نمی به جهت ناممکن بودن تعویض پالك امکان تنظیم سند رسمی انتقال را

تا کند  می جاي آن تلقیه ب ها را در مقام بیع و وکالت گونه اینتمام از فروشنده ندارد و عرف  وکالتی تام و
اینجاسـت کـه    سؤالاما . شود می فروش وکالتی) نیز استفاده( ح متعارضجا که در این موارد از اصطال آن

در منطق حقوقی حاکی از وقوع بیع است یـا خـود وکالـت را بایـد بیـع پنداشـت؟        الواقع و این وکالت فی
بله ممکن . این تفکیک نقض غرض است توان عنوان وکالت را از وکالت جدا نمود و نمی بدیهی است که

بالعـزل   گستردگی زیاد اختیارات و تمام و ر مقام قضاوت انعقاد وکالتی را به لحاظ تام ود، دادرسی است
وقوع بیعی خارج از آن تلقی کند و از این طریق حکم به وقوع بیع کند اما  کننده حکایت، مانند آن بودن و

 ذاتـاً آن را  ارد واینجا تنها طریق الی الواقع است و با عنوان بیع موضـوعیت نـد   مسلم است که وکالت در
قالـب   که آن وکالت در الخصوص آن علی. غیر از وکالت محسوب کرد هر عقد ناقله دیگر توان بیع یا نمی

بـه   که آنگاه چنین برداشتی به معناي انکار مفاد سند رسمی خواهـد بـود و   سند رسمی تنظیم شده باشد
مقـام بیـع باشـد     ه به اصطالح مشـهور در وکالتی ک بنابراین طبعاً !قانون مدنی ناممکن 1292حکم ماده 

شـود   با موت یا سفه یا جنون احد طـرفین منفسـخ مـی    خصوصیت وکالت دارد و مثالً همچنان ماهیت و
  . هرچند آن معامله که وکالت حاکی از آن است چنین نیست



  
 

 

25 

بـه ایـن دلیـل کـه آن وکالـت       عدم امکان ضم وکیل به وکالتی که در مقـام بیـع بـوده نیـز     تصور  
که این وکالت مانع از توکیـل مـورد آن بـه     پنداري نادرست است چنان، صوصیات عقد الزم را داراستخ

مالکی خانه خود را به شخصی فروخته باشد امـا بـه دلیـل     چه چنانپس . شخص دیگري نیز نخواهد شد
ر خود وکالـت  به این لحاظ به خریدا موانعی نتواند انتقال را در قالب سند رسمی انجام دهد و مشکالت و
شود بلکه ممکن است با تشـخیص   نمی بالذات بیع محسوب اوالً،این وکالت ، االختیاري بدهد بالعزل تام

ماننـد   خصوصیات عقد جایز را دارد با مـوت و  چون وکالت است و ثانیاً،قضایی حاکی از وقوع بیعی باشد 
اگر مالک بخواهد در همان مـورد بـه    لثاً،ثابیند  نمی شود هرچند مبایعه آسیبی از این موارد آن منفسخ می

شخص دومی را وکیل کند تا امور اداري انتقال را انجام ، وکالت اول رغم علی دیگري وکالت دهد و مثالً
سپس ملک را به نام خریدار نخست انتقال دهد هیچ مانعی در میان نخواهد  موانع را برطرف کند و دهد و

پـس از فـروش مالـک نبـوده تـا بـه        شخص ملک خود را فروخته و که اشکال شود که این مگر آن. بود
عدم اعتبار فروش عادي محلی  قانون ثبت و 22این مشکل نیز با استناد به ماده  دیگري وکالت دهد که
این اشکال تعارض بین بیع سابق و وکالت الحـق اسـت نـه     در که این بر مضافاً. از اعراب نخواهد داشت

  فتدبر!. الحق بین وکالت سابق و وکالت نقد ادعا شده فیما که در مقاله مورد چنان
  

  وکالت بالعزل موجد حق نیست
مورد نظر نویسنده گرامی بوده آن است که ممکن اسـت در وکالـت بالعـزل    ، بحث دیگري که در مقاله

ایـن   در. این صورت نیز ضم وکیل به وکیل سابق نـاممکن خواهـد بـود    در وکیل واجد حق اقدام شود و
استنابه است و موکل تنها دیگري را بـراي کـاري کـه     رض نیز این اشکال وجود دارد که وکالت ماهیتاًف

پذیرد که به نیابـت از موکـل کـاري را انجـام دهـد       می وکیل و کند توانسته انجام دهد نایب می خود می
  . به ارمغان آوردبراي وکیل حقی  تواند نمی بنابراین وکالت هرچند درآن شرط بالعزل بودن شده باشد

توان مدعی شد در وکالتی که شرط بالعـزل بـودن وکیـل ـ ضـمن عقـد        عالوه بر این با دقت حقوقی می  
خارج الزم یا همان وکالت ـ شده است نیز دلیل چندان قاطعی وجود ندارد تا مانع فسـخ وکالـت توسـط موکـل      

توانند وکالت را فسخ نماینـد و بالعـزل    د میشود. وکالت عقدي جایز است و هر یک از طرفین هرگاه اراده کردن
بودن وکالت تنها بدان معناست که موکل اعالم نموده وکیل خود را تا پایان انجام مـورد وکالـت عـزل نخواهـد     
کرد و بدیهی است که عزل و فسخ دو مفهوم متفاوت هستند و الزم بین یا حتی غیـر بـین یکـدیگر نیسـتند و     

شـود و   به فسخ وکالت ندارد. هرچند در عرف متسامح ما این دو یکی پنداشته مـی  بالعزل بودن وکالت ارتباطی
تـوان   رود هرگاه وکالت بالعزل بود دیگر موکل حق فسخ نیز ندارد. در تحلیل حقوقی ایـن ادعـا مـی    گمان می

 کـه در هـیچ عقـد    گفت حق فسخ در عقود جایز در واقع حق نیست و حکم است و قابلیت اسـقاط نـدارد چنـان   
توانند با توافق صریح خود عقد را الزم کنند و چنین توافقی خـالف قواعـد آمـره و باطـل      جایزي متعاقدین نمی

اي نیسـت. بلـه    خواهد بود. بنابراین معلوم شد بین بالعزل بودن وکالت و غیر قابل فسخ بودن وکالـت مالزمـه  
جـود دارد نـه بـین خـود آن دو، زیـرا از      ممکن است گفته شود بین نتیجه بالعزل بودن و فسخ وکالت مالزمه و

شود که اراده موکل بر بقاء وکیل تا پایان انجام مورد وکالت بوده و ایـن امـر    شرط بالعزل این نتیجه حاصل می
توانـد   اي است و در جاي خود مـی  حده با فسخ وکالت در میانه راه توسط موکل منافات دارد که این ادعا امر علی

وجـه   چه مسلم است این است که شرط بالعزل بودن وکالت بـه هـیچ   الصحه فیه. اما آن بحث شود علی احتمال
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که اگر این شرط به صراحت در وکالت آمده باشد و طرفین وکالـت   کند چنان جواز را در وکالت به لزوم بدل نمی
غیر مشروع و باطل گمان باید این شرط را در زمره شروط  را عقدي الزم و غیر قابل فسخ اعالم نموده باشند بی

که نویسنده گرامی مقاله مورد نقد مدعی است در وکالت بالعزل تمامی آثـار عقـد الزم تسـري     دانست. حال آن
  شود! کند و در یک کالم وکالت عقدي الزم می پیدا می

  
  بطالن اسقاط حق انجام مورد وکالت توسط موکل

است که ممکن است موکل ضمن شـرط نتیجـه حـق    از دیگر مواردي که در مقاله مزبور بدان تصریح شده آن 
انجام وکالت را ازخود سلب و ساقط نماید یا ضمن شرط فعل منفی اعالم کند که مـورد وکالـت را خـود انجـام     
نخواهد داد و در این موارد نیز ضم وکیل به وکیل سابق ناممکن خواهد بود. این مورد نیز در عرف زمان ما زیـاد  

خواهـد در ضـمن    دهد از دفترخانه مـی  وقتی شخصی به دیگري وکالت در مقام بیع می شود و مثالً مشاهده می
کنند. حـال   وکالت حق انجام مورد وکالت را از شخص موکل ساقط کند و بعضاً دفاتر اسناد رسمی نیز چنین می

فتن اسـت و از  که بارها اشارت رفت نایـب گـر   رسد. وکالت چنان که این مورد نیز خالی از اشکال به نظر نمی آن
مقام شخص اصیل باشد کـه خـود شـخص بتوانـد مـورد       تواند نایب و قائم نظرتحلیل حقوقی وکیل تا زمانی می

وکالت باید در امري داده شود کـه خـود   «قانون مدنی مقرر داشته:  662که نص ماده  وکالت را انجام دهد. چنان
اندکـه تفـاوت وکالـت بـا      بیت این امر تا آنجا پیش رفتهدانان در توضیح و تث حقوق» موکل بتواند آن را بجا آورد

اند که در این عقود موضوع عقد مانند نقاشـی سـاختمان یـا     عقودي ماننده اجاره اشخاص را در همین امر دانسته
ها عاجز است و لذا این موارد را نباید وکالـت   خدمات پزشکی کاري تخصصی است که خود شخص از انجام آن

جاسـت کـه    کند. پس وکالت تنها آن مقامی اصیل کار می توان گفت طرف مقابل به قائم ا نمیمحسوب نمود زیر
چـه بـه هردلیلـی رابطـه      کند و طبعـاً چنـان   تواند عملی را انجام دهد اما دیگري را نایب خود می موکل خود می

مقـام او   بع قـائم حقوقی بین شخص اصیل و عمل مورد نظر قطع شود وحق انجام عمل از اصیل ساقط شود بالت
نیز نخواهد توانست به نیابت عمل را انجام دهد و از اینجاست که با مرگ یا جنون یا سـفه موکـل وکالـت نیـز     

شود. پس اگر موکل با شرط نتیجه حق انجام وکالت را از خود سلب و ساقط نمود و فاقـد ایـن حـق     منفسخ می
تواند آن کار را انجام دهد؟! بله اگر موکل ضـمن   ساب او میمقام او به جانشینی او و به ح شد چگونه نایب و قائم

کنـد   شرط فعل منفی تعهد نماید که خود مورد وکالت را انجام ندهد ظاهراً این شرط، اشکال قبلی را ایجاد نمـی 
  زیرا حق انجام عمل از موکل اسقاط نشده و رابطه حقوقی موکل با عمل همچنان پابرجاست. وفیه نظر!
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  nدکتر سیدمحمدعلی دادخواه 

 
  
  
  
  

  یادمان
  است درخشان اي فرخنده روز ایران شماري گاه هاي برگ در
 خجسـته  ایـن  بـر  آیین  به و به شکوه تا اند هداشت نشان توس حکیم بزرگداشت پیرامون را اردیبهشت 25

  . دانست زمین ایران فرهنگ ستون شاه را شاهنامه باید راستی به بنگریم؛ زادروز
تواند اندیشه و خرد آدمی را پی ریـزد، تـالش    در اردوگاه برپادارندگان تاریخ، تمدن، دانش و هرآنچه می 

یان از یکدیگر بوده است بسیار چشـمگیرتر اسـت؛   کسانی که توش و هدفشان گسترش زبان و فهمیدن آدم
  نشیند.  اند که باور، بالندگی و بهروزي از آن رهگذر به بار می زیرا آنان بستري فراهم ساخته

  زنـده گشـت از همـت فردوسـی سحـر آفریـن  آنچه کوروش کرد و دارا و آن چه زردشت مهین
روز و دیروز و فرداست. فردوسی به راستی پدر دودمان زبان شاهنامه براي ما شناسنامه کیستی و آموزگار ام 

هماوردي است که ایـران فرهنگـی و فرهنـگ ایرانـی را همیشـه پـاس        همانند و بی پارسی است. او مرزبان بی
شاهنامه وطن است/ وطـن  «دارد. به این سروده بانو گلرخسار صفی، سراینده پرآوازه تاجیکستان، دل سپارید:  می
 »ري، آري شاهنامه وطن است/ وطنی کز من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر، ربودن.مرگی/ آ بی

 بـه  اما است؛ فارسی زبان همین ریزد، می پی را همگانی و همبستگی دهد می پیوند را ما امروز آنچه 
 و نیرومنـد  و سـاخت  بالنـده  را رشـته  ایـن  بـزرگ،  فردوسی سخن، استاد تالش و توش باشیم داشته یاد

 اندیشـه  بـا  بـود  گسـترده  سـایه  کهن ایران بر زرتشت آیین از که معرفتی دیگر نگاهی کرد. از ماندگارش
 . گرفت دوباره جانی فردوسی

 جـاي  بـه  بـرد  مـی  نـام  جهان بخش هستی از هرگاه. است امیدوار و شاداندیش سخنگویی فردوسی 
 رمـزي  و راز گزینش و چینش این جوید. می هبهر »یزدان« واژه از مزدا، اهورا پروردگار یا واژگان خداوند،

   پردازیم. می آن ستایش و شگفتی به بنگریم، آن بر بینانه ژرف اگر که گونه دارد بدین پی در را بخش شادي
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 سـاختن  روشـن  پیگیر، کار این که دستاورد شکوها ب و بالنده است فرهنگی پرداختن پی در فردوسی 
 پدیدار آمده بر هم بر سالیان گذر در حکیم آرزوي و خواست این ان.شادم و خردمند است مردمانی اندیشه
 و شـادي  با را یزدان خرد، با را شور فراوان دقت با وي که است امیدهایی و ها رنج پاسخ این و است شده

 . است آمیخته هم در دالوري با را یاوري
 »یسـن « از جشـن  واژه انـد.  ریشـه  یک از »یزدان« و »یسنا«یابید  درمی بنگرید، یزدان ریشه اگر به 

 پایداري افاده یزدان و است نیایش و شادي معنی به هم »یزد« یزدان. و ایزد با ریشه هم و است اوستایی
 گوید.  باز می را کامرانی و عیش و نشاط کند که می شادي برپادارنده و

 کـه  هنگـامی  اسـت؛  هـم  عیـد  معنـی  به جشن که فشارد می پاي نکته این بر قاطع برهان نویسنده 
جـا   داده. آن نشان ما به را یزدان و شادي پیوند بارها فردوسی است. نوروز عید مراد نوروز جشن گویند می

  که آورده است:
 روان روشن و شادیم تو از ما که   پهلوان جهان اي سپاس یزدان که

 . است هستی و شادي همگی بازگوکننده سراي، یزدان پرست و یزدان شناس، یزدان
 خـرد،  بازتـاب  آن گـواراي  نوشانوش پرتو در برگیرد، آب مشتی شاهنامه پایاب بی دریاي از کس هر 

 مـا  ها آن بر بستن چشم و است آن تشنه سخت ما سرزمین که هایی سرچشمه یابد؛ درمی را امید و شادي
   غلتاند. می فروماندگی گرداب به بهروزي شاهراه از را

  است... گشوده روزن دریچه این بر بارم این سخن
 یـک  سـپس  و شـود  آشـکار  شـما  بر کامالً آمده دیدگانم برابر در چه آن انداز چشم که آن براي 
 به است داریم، کافی پا به اجتماعی آسیب همه این ویرانگر عفریت برابر در سویی هم و اندیشی هم
 نـخ  میلیـارد  هفتـاد  بـه  کنزدی افکنید؛ ساالنه نظر است انگیز هول و وحشتناك بسیار که آمار این

 ایـن  در دیـد  بایـد . اسـت  تومـان  میلیـارد  نـه  به نزدیک آن هزینه که شود می دود ایران در سیگار
  چیست؟ آن بازتاب و بازخورد وآمد رفت
 و شـود  می صرف سیگار از ناشی مرگ و ها بیماري درمان براي تومان میلیارد هزار سی ساالنه کنم می بازگو  

 ایـن  در. بازنـد  مـی  جـان  سیگار مصرف پی در ایران در نفر هزار یازده کم دست سال هر شوم می یادآور دنباله در
 کـه  سازم روشن باید. معتادندها  آن میلیون پانزده به نزدیک که کشند می سیگار ایران در نفر میلیون بیست هنگام
 دیگـر  و اك، شیشه، هـروئین، حشـیش  تری همانند مخدر مواد دیگر به نیز نفر میلیون دوونیم تعداد این بر فزون
 هولنـاك  ژرفـاي  تـا  بنگریـد  دهنده تکان آمار این به تري فزون دقت با اگر. معتادند صنعتی یا طبیعی هاي مخدر

  .  یابد می افزایش موضوع به نسبت شما دریابید، حساسیت را روست پیش چه آن
 تـرین  سـودآور  از را دخانیـات  رکتشـ  و بندند می زیان همه این بر چشم دولتمردان کنم گوشزد باید  

بوسیله  سیگار فروش به حاضر ها دولتی که رفته آنجا تا کوتاه نگاه و بینی اندك این. دانند می کشور صنایع
 میلیارد هیجده بر بالغ ساالنه گیرد قرار دولت انحصار در سیگار واردات اگر باورند این بر و دیگران نیستند

 سـاز  پول صنعت سومین دخانیات صنعت گویند می دولت اقتصاددانان. داشت خواهند درآمد افزایش تومان
   )95 سال اردیبهشت هفتم، شنبه سه، آرمان (روزنامه. است کشور
 است، پیـام  است، تب غم/ است نامساعد نسیم روم می که طرف هر به« شد و آمد این در اکنون  

 در و اسـت  اجتماعی هاي آسیب از ناشی رمخد مواد و اعتیاد به گشودن روي گمان بی »است نامناسب
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 و دم و دود کژراهـه  بـه  جوانان که شناخت را آن درمان و اجتماعی آسیب باید نخست اي پیکره چنین
 بـرآورده  انسان نیازهاي و ها خواست که شوند می پدیدار هنگامی اجتماعی هاي آسیب. نیابند ره اعتیاد
تـوجهی،   بـی  و سـرکوب  ایـن  پی در. شود نمی داده شکش و عاطفه این به مناسب پاسخی و شود نمی

 ایـن  همـه  کـه  شـود  مـی  جامعـه  دامنگیر فراوانی هاي ناهنجاري و عصیان، یورش، جنایت، تبهکاري
 عنـوان  ـ به انسانی پیکر خمیرمایه در بودن شاد و شادي. است مردگی دل و افسردگی هنگام ها رخداد
 دهـیم  نمـی  خـود  شـادمانی  نیاز به طبیعی پاسخی که یهنگام. دارد وجود ـ فطري و طبیعی نیاز یک

 مصـرف  یعنی اعتیاد. نماید می است، رخ شادي و لذت به دستیابی پیرامون اشتباه باور یک اعتیاد، که
 این اندوه، بر و غم بردن یاد از و شادي، لذت، سرخوشی کسب پی در مخدر ماده یک گاه گه یا پیاپی
که  این از غافل. شود می زدوده استعمال این رهگذر از است کرده اراحتین دچار را ما چه آن هر که باور
 . هاست دشواري آغاز خود
. است فرد نشینی گوشه و جمع از گریختن، افسردگی علت به ها خودکشی درصد90 بدانید است کافی  
 عوامـل  کـه  اسـت  اي درونی ناخوشی پی در، همه خویشتنمان خود از و سرزمین از، شهر از، خانه از گریز

. است آشکار موارد این از یکی شهر به روستاییان آمدن. دارد می پا به ما جان و دل در را آن پایگاه بیرونی
 درونی ناسازگاري بروز سبب امر همین؛ شهر در پذیرشی نه و دارند ده در جایگاهی نه روستایی مهاجران

 که شود می ویرانگر هنگامی فقر و بیکاري. دزن می رقم را هویتی و فرهنگی بحرانی که شود می بیرونی و
  . شود ناشاد دست تهی و بیکار شخص

 روزن و کاشـانه مـا   کالبد در سان چه که بریم پی، پایان بی گرداب این، گستره اعتیاد به آن که براي  
 بـه  اقـدام  یـازدهم  دولـت  فعالیـت  شـروع  ابتداي از گوید می که دهید گوش وزیر کشور سخن به گشوده

 از کاملی شناخت، فرهنگی اجتماعی و نماگرهاي رهگذر از تا شد »اجتماعی رصد« نام به مرکزي ستأسی
 مشـکل  ما کشور عزیز جمعیت درصد سه است شده یادآور آن پی در و؛ آید دست به رو است پیش چه آن
آن  تر بارغم و؛ شهرنشین درصد 50 حدود و اند متأهل معتادان درصد 60 است افزوده و؛ دارند مصرف سوء
وزیـر   گـزارش  برابـر . کنـد  مـی  نگـران  را مـا  همـه  آمار این. دارند تکمیلی تحصیالت درصد آنان 30 که

. شوند می خود فرزند اعتیاد متوجه سال پنج شدن سپري از پس ها خانواده درصد 55 د گفتیسوگوارانه با
  )95اردیبهشت  21، شنبه سه، آرمان(

 انسان هاي ویژگی ترین برجسته از. بنگریم مردم بنیادین تحول و عهتوس به دیگري اي چهیدر از بیایید  
 روزگـار  گذشـت  در کـه  آن تـر  مهـم  و شود می یافت آدمی صورت پیکر در فقط شادمانی پس؛ است خنده
 کـه  هنگامی. باشد آرامش و خرسندي آن مالت و سنگ که سازد هموار را گذرگاهی خود براي تواند می

 کـه  کنـد  مـی  جلـوه  مـا  اندیشه برابر در پرسش این درنگ بی شود می شادي چگونگی و چیستی از سخن
 آرامش به خویش درون در که است انسانی شادمانی ویژه اند گفته ورزان اندیشه از برخی کیست؟ شادمان
 و چـالش  مـا  نهاد و نهان در که نشیند می ما جان و دل بر هنگامی آرامش که ام شده یادآور. است رسیده

 بـازخورد  و برخـورد  ایـن . نبـریم  سـر  به بیرونی برخورد و درونی کشاکش را با روزگار. نباشد اي درگیري
؛ دیگرسـو  از دیگـران  با و، سو یک از خودش با کس هر آشتی نام به دارد همراه به را مانندي بی دستاورد

 ما دل خانه به ار آرامش که است خودمان با آشتی نهیم می آن بر را شادي پایه و پی که نخست سنگ اما
. اسـت  خرسـندي  میوه شادي و، خرسندي نام به دارد همیشگی همراه یک آرامش این زیرا؛ خواند می فرا



 

 

30 

؛ باشـد  دیگـران  پـذیرش  بر ما پویش که افرازد می ما دل گاه میدان میان در را خود پرچم هنگامی شادي
 . درون آرامش و خویش با آشتی همان    یعنی
 شـادي  از منظـور  داننـد  مـی  روشـنی  بـه  دارنـد  آشـنایی  پیشین هاي نوشته با هک خردورز خوانندگان  

 فرهنگی هاي سازمان سوي از ها بار که گونه همان زیرا؛ است چکادین حق عنوان به شادي حق پاسداشت
 بـه  جهـان  ناشاد کشورهاي شمار در کنونی روزگار در ما سرزمین است شده اعالم المللی بین اجتماعی و

 نوشتار و گفتار اصوال، دارد شادي به روي همواره ما تمدن و فرهنگ، اندیشه که آن وجود با؛ یدآ می شمار
   کوزه از گفت توان می نیکی به که چنان. است گرفته جاي ما زبان و ذهن در که است چیزي آن بازگردان

 . اوست در که تراود برون همان
همچـون   نگـري  ژرف گوینـدگان  و اشـراق  شـیخ ، طوس حکیم، سینا ابن چون ما ورز اندیشه حکماي  

 فرهنـگ  بینـی  جهـان  خمیرمایـه  را شادي همگی، کنونی دوران همین تا حافظ و سعدي، مولوي، نظامی
 ناشـاد  ما جامعه چرا که برآییم این بر گسترده و عام نگرش و دانش دریچه از باید اکنون اند دانسته ایرانی
  . است
 در ناشـادي  و اندوه، غم پراکندن میزان که شویم می رو روبه ناگوار تواقعی این با برخورد نخستین در  
 ایـن  بـه  باید تلخ واقعیت این پاي به پا. است شادي و نشاط از گستردن تر فزون بسیار زیستگاهمان پهنه
   را آدمی گزیند خانه دل در چون که غم برخالف؛ است دیرگام و زودگذر شادي حالت که کنیم توجه نکته
 ویـرانش  فراوانـی  هـاي   آسیب و ها آفت ارزشمندي و ظریف و لطیف چیز هر همانند شادي سازد مین رها
 بـه  نزدیک انگیز غم رخداد یک ماندگاري است کرده بازگو دقیق و پیگیر تحقیقات که سان بدان. سازد می

 خـود  به را ام جان و دل ساعت 60 خیز نفرت حادثه یک یا گسترد می سایه ما روان و روح بر ساعت 120
. اسـت  ساعت 36 دارد نشاط با و شاد را ما تواند می شاد رخداد یک که مدتی بیشترین اما دارد می مشغول
 چـه  غـم  و شـادي  تعادل کم دست پاسخگویی و تراز هنگام باید اجتماع مدیران که شما با داوري اکنون
  . بپراکنند مردم راه فرا را نشاط و شادي از تري فزون میزان
 میزان به نیز شادي کم دست سوگواري و عزاداري سیل برابر در باید معتقدند اجتماعی شناسان بآسی  
 رشد. شود پا بر پذیرش قابل و معتدل پایگاهی در جامعه روانی تراز تا شود روان جامعه بر آن گذاري تأثیر

 را بنیـادي  هشـدار  یـک  آوردیم نوشته این آغاز در چه آن و مخدر مواد دیگر و دخانیات مصرف روزافزون
 سـرزمین  اقیـانوس  در سـنگی  هر گوید می باز آنان بر بلند آواز به و، دارد خود با جامعه فرمانروایان براي

 ندارد باور بخردي هیچ را معادله این. دارد همراه به خود با را ویژه بازتابی شود می افکنده آدمیان زیستگاه
 جامعـه  سـازیم  روان جامعـه  جـان  و دل بـر  را اندوه اگر. یمبچین شادي میوه و بکاریم سوگ نهال ما که

 ایـن  از پـیش . گفتـیم  بـاز  را آن سنجشگر گزارش در که وسعتی به هم آن؛ شود می افسرده و اندوهناك
 در را دلسـوزان  همـه  فغان و گیرد می پر و بال فتنه و فساد و فجور و فسق ناشاد جامعه در ایم شده یادآور

 کـه  ریـزد  مـی  پـی  را جامعـه  همدلی و تالش، پویایی شادي و نشاط روح این رابرب در. داشت خواهد پی
 هاي یافته به توجه با بنابراین؛ کند می پیشکش ما زیستگاه و زندگی به خویش همراه را بهروزي و توسعه
 چهـار  مـاتم  و انـدوه  ساعت یک هر برابر در ـ باید نیست آن پذیرش و رد و وگو گفت امکان ـ که علمی

 عمر دراز سالیانی که پژوهشگرانی از است دستاوردي این. کنیم جاري جامعه به را سرور و شادي عتسا
  . اند سپرده آدمی بهروزي دستیابی پی در را خویش بهاي گران
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 در و رسد نمی کسی گوش به و شود می گم مخالفان همهمه میان در فرزانگان این صداي سوگمندانه  
 هسـت  که آنی از تر پیچیده را ها دشواري زدودن و تر تاریک را فضا روز هر یبالتکلیف و سردرگمی آن پی

 جـایی  بـه  راه گزینشـی  هـاي  تفـنن  و گونـه  لجـاج  هاي تندروي و شخصی هاي سلیقه اعمال. کرد خواهد
 دستاوردهاي به سوز طاقت هاي پژوهش و تحقیقات از پس که ارجمندي عزیزان با همسو بیاییم. برد نمی

 جزئیـات  سر بر بیاییم اما دارد وجود فراوانی هاي نظر اختالف گمان بی. بپذیریم را آن، اند هرسید مشخصی
 اسـت  پذیر امکان هنگامی فقط همدلی؛ ندهیم پیوند جزئیات آن به را ها پیچیدگی و ها دشواري و نجنگیم

 پـذیرش  مـورد  ولاصـ  و گزینیم بر را بنیادین و درست شیوه یک ها نظر اختالف به زدن دامن جاي به که
 : گویند می ما ورزان اندیشه. ننگاریم نادیده را علمی جامعه

  
 خسروي اورنگ خور در نه است دولتی کین       نـام وابـخ و یـگدای و اـبوری تـخوشبخ

  
 راه و انـد  دوخته چشم گریز بی هاي باید این بر انگیز شگفت اي گونه به ما درونی دردهاي درمانگران

انـدازمان پیکـر گیـرد، همسـانی در نگـرش و همـاهنگی در        این همسویی در چشماند. اگر  گشوده
برداشت میان بیداردالن به دست خواهد آمد. رهاورد چنین رخدادي همکاري در پیکار و همراهی تا 
فرجام یک تالش خجسته خواهد بود که دستاورد آن همدلی دلسـوزان ایـن آب و خـاك اسـت، و     

خـورد و سرچشـمه    هاي پیروزي ما را می که چونان خوره همه ستون گر دردهاي پنهانی است چاره
پروا در برابر  جهش و کوشش مردم را آماج تیرهاي زهرآگین خود کرده است و ما، ناباورانه، چه بی

  ایم.  آن نشسته
اکنون هنگام آن است که براي رهایی از یک آینده پرابهام و پرداختن به فردایی روشن همگام 

پاسداري حق شادمانی همبستگی و سرزندگی را دوباره در جاي جاي زندگی شـکوفا  شویم و با 
  کنیم. 
 : است کرده نگاه مهم این بر ظرافت و روشنی به چگونه عطار فریدالدین ببینید

  
 ارـبسی اديـش تو از ابیـی رـخب       دارـبی وابـخ از شوي گر عزیزا

 مـگردی ادـش آخر هک دانم یقین       مـدردی و اندوه در هـجمل اگرچه

  باشد نیز درمان هست دردي چو       باشد نیز ریحان هست خاري چو
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  nnملیحه عابدي ، nمریم دانش 

 

  مقدمه
کیفـري  دادرسـی از آنجا که حضور آزادانه متهم در جلسات رسیدگی دادگاه در قانون آیـین 

بول و قانونی رعایت نشده، از طرفی طور قابل ق التصویب مورد اشاره قرار گرفته اما بهجدید
توجه به حضور اطفال و خردساالن در صحن دادگستري نیز مورد غفلت یا مسامحه واقـع  
شده، برآن شدیم تا با یادآوري این موضوعات توجهی هرچند اندك را جلب نماییم. در این 

  مقاله سعی خواهد شد تا چند نکته اساسی در رابطه با موضوع مطرح گردد.
  

  ورود
نکات و کلمات مورد استفاده مقنن در تدوین قوانین جدید نشان از حسـن توجـه و دقـت ایشـان و رفـع      

تـا  . نیز از این نوآوري مستثنی نبـوده اسـت   1392کیفري مصوب دادرسیقانون آیین. نواقص گذشته دارد
بـه پیشـبرد   ، المللین بیندر راستاي توجه به قوانی، منديو نظامیکپارچگی در مقررات آنجا که عالوه بر 

  . اهداف تعالی عدالت و حقوق اساسی انسانی نیز پرداخته است
آزادانـه و  ، در صورتی که متهم بازداشت باشـد : «1392کیفريدادرسیقانون آیین 356مطابق با ماده   

  .»یابددر جلسه دادگاه حضور می تحت مراقبت الزم
در : «داشتدر این رابطه اشعار می 1378دادرسی کیفريقانون آیین  192این در حالی است که ماده   

  .»یابدصورتی که متهم بازداشت باشد به همراه مأمور مراقبت در دادگاه حضور می
سابق که متهمِ بازداشت شده به همراه مأموران مراقبت در دادگاه حاضر  192برخالف ماده ، بنابراین  
. یابـد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه حضـور مـی  ، متهم بازداشت شده، جدید 356در ماده ، شد می

اي بود کـه خوشـبختانه مـورد    پا نکته دیدن صحنه متهم بازداشت شده همراه با غل و زنجیر بر دست و
  . قرار گرفت گذار قانونتوجه 
 اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفري بعد از دو سال و پس از اصالحات آن و آمادگی رغم علیاما   

، باشـد الرعایـه مـی   قوه قضاییه براي اجراي قانونِ نوظهور و ذکر این موضوع در قانونی که مواد آن الزم
دریکی ، )1394( زمستان گذشته. گرددمتأسفانه هنوز هم رفتارهایی خالف مقررات این قانون مشاهده می

                                                           
n  الملل بینوکیل دادگستري، کارشناس ارشد حقوق. 
nn الملل کارآموز وکالت، کارشناس ارشد حقوق بین. 
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باز هم . ن را از زندان آوردندگروهی از متهما، در انتظار براي جلسه رسیدگی، از شعبات دادگاه کیفري دو
هـاي بـه هـم     همان آش و همان کاسه! متهمین با همان غل و زنجیر و همان صداي دلخـراش زنجیـر  

اما از . متهمانی با سنین بسیار کم نیز وجود داشتند، در میان این گروه که تعداد اندکی نیز نبودند...  متصل
 18دو پسـر زیـر   . بقیه توجه همه را به خود جلب نمودندتر از تر و ضعیفکوچک، دو تنها  آن میان همه

که معلوم هم نشد چرا رسیدگی جـرایم آنـان در   ( سال و به سن بلوغ نرسیده 15شاید هم کمتر از ، سال
پا بسته با دستبند و زنجیر  ـ  دست بسته، همین قانون رسیدگی نشده!) 312دادگاه اطفال با توجه به ماده 

  . ناقضی شدید و قابل توجه از نظر سن و ظاهر با دیگرانت. در میان بزرگساالن
هاي آبیِ رنگ و رو رفته زندان در این هـواي سـرد زمسـتان     به جز لباس: تر از همه بار و نکته تأسف  

قابل ذکر است دیگر زندانیان نیز به همین وضع و از این دو لباسی بیشتر نداشـتند  . چیزي به تن نداشتند
کدام از همه حاضرین در آن دادگاه قادر باشند صحنه لرزیدن آن دو کودك را از یچکنم هولی گمان نمی

  یاد ببرند!
هـایی   هاي انقالب بدست آمد. صحنه اي دیگر، این بار در دادگاه سه هفته گذشت و فرصت تجربه  
ب و هاي شـعبات دادگـاه انقـال    تر از چند هفته قبل: متهمان دراز کشیده بر سنگ فرش راهرو بار اسف

هاي ایشان نشسته روي زمین در کنارشان، متهمانی که غالباً نیز بـه واسـطه مـواد مخـدر در      خانواده
دادگستري حضور دارند و البته حضور کودکان در کنـار ایشـان و مشـاهده، درك و لمـس همـه ایـن       

ل چنـین  ها و این مغز تا چند سالگیِ این کودکان، قادر بـه تحمـ   لحظات با تمام وجودشان. این چشم
  باشد؟!وقایعی می

و اهمیـت   مسـأله بـا درك   گـذار  ، قـانون 1392کیفري دادرسیدر قانون آیین که ایننکته قابل تأمل   
تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان و فصل ششم از بخـش  : در فصل نهم از بخش دوم، موضوع

بینی و مورد توجه و رسـیدگی  زا پیشخاص و مج صورت بهرسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان را  ،سوم
در ارتقا و پیشبرد اهداف عدالت و دادگستري ها  آن مندي که رعایت و اجراينکات ارزش. قرار داده است
  . مؤثر خواهد بود

تماشـاگر در محاکمـات    عنـوان  بـه سال تمام شمسی  18حضور افراد کمتر از  355از طرفی در ماده   
در مـاده  ، این در حالی است که در قـانون قـدیم  . نوع اعالم شده استکیفري جز به تشخیص دادگاه مم

  بینی شده بود! مطلق پیش صورت به آن همتماشاچی  عنوان بهسال 15عدم حضور افراد زیر  189
حضور کودکان ، نیز در بیان امکان حضورکودکان 1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب  46ماده   
کنـد   مـی  یدگی به دعاوي خانوادگی جز در موارد ضروري که دادگاه تجویزسال را در جلسات رس 15زیر 

  . داندممنوع می
حضور افراد ، اشاره نموده و مفهوم مخالف این ماده »تماشاچی عنوان به« به عبارت 355اگرچه ماده   
-وانکنـد امـا توجـه بـه ر    مطلع و شاهد را منع نمی، شاکی، همچون متهم، سال با عناوین دیگر 18زیر 

به وضع قوانینی ، دارد تا با تأملی در این مسائل می ما را بر این، شناسی کودکان و دوران حساس کودکی
  . جانبه موضوع بپردازیمتر و با بررسی همهموشکافانه

بینی شده و تحت هاي حساس و مستعد خطر حضور و امکان حضور کودکان پیش اصوالً نیز در مکان  
ها ورود کودکان جهت مالقات یا همراهـی بیمـار را    مارستانیب ین داخلیقوانثال م عنوان به. کنترل است
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را در محیط درمـانی بـه    سال 8ـ12سنین حضور کودکان زیر هاي مختلف  کنند و بیمارستانتوصیه نمی
  . دانندبه صالح نمیها  آن دلیل حفاظت از سالمتی آنان و روحیه بسیار حساس و لطیف

المللی و چه در احادیث و منابع فقهـی مـورد توجـه قـرار     چه در قوانین ملی و بینکرامت انسانی نیز   
  : دارندبیان می امام موسی صدردر این خصوص . گرفته است

از قـرار    اسـت   عبـارت   در همۀ ابعاد تکامل  و ارتقاي وي  انسان  تربیت  در راه  گام  نخستین  
  اهتمام  خویش  خویشتنِ  همۀ شئون  کند، و به  را درك  خویش  کرامت  که  در مسیري  انسان  دادن

  وضـع   اصـالح   نکنـد و بـراي    خود همتـی   بسا هرگز براي صورت، چه  ورزد. در غیر این  شایسته
حـالتی،    رها و فراموش کند. در چنـین    و آیندة خود را  گذشته و حال  که چنان نکوشد، آن  خویش
سوي تـالش   به  وي  دعوت  که دهیم، همچنان می  از دست  و کوشش او را براي کار  اقناعِ  امکان
گـردد.   تأثیر می تر نیز بی بهتر و بر  فردایی  سوي به  و حرکت  زندگی  امور و اوضاع  بهبوديِ  براي

  هرگونـه   موجـود و مخـالف    وضع  به  حاصل، دلخوش و بی  تحرك، الابالی و بی  درنتیجه، سست
  1ماند. می  باقی  وششو ک  تغییر و تحرك

در  چـه  . چنـان نیز مورد اهمیت و اشاره است کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  
نظامی اسـت بـر پایـه    ، جمهوري اسالمی ایران«: دارد قانون اساسی مقرر می، اصل دومابتداي اصول در 

  : ایمان به
  ؛ و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ال اله اال اهللا) و اختصاص حاکمیت( خداي یکتا  .1
  ؛ وحی الهی و نقش بنیادي آن در بیان قوانین  .2
  ...؛  معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا  .3
  ؛ عدل خدا در خلقت و تشریع  .4
  ؛ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالمی  .5
  . یت او در برابر خدامسؤولو آزادي توأم با ، رزش واالي انسانکرامت و ا  .6

المللی نیز در رابطه با دو موضوع کودکان و احتـرام بـه   اسناد بین، هاي داخلی عالوه بر قوانین و رویه  
  . اند کرامت انسانی نکات قابل تأملی را بیان داشته

هـا و   احترام بـه کرامـت و ارزش   المللی مسأله اساسی و ابتدایی مورد بحث،در اسناد بین  
که کشورمان نیـز بـا امضـاي    1945حقوق انسانی است. در مقدمه منشور سازمان ملل متحد 

آن، تعهد به اجراي آن را پذیرفته، کرامـت و شخصـیت انسـانی مـورد اشـاره و تأکیـد قـرار        
ر و بـه  ما مردم ملل متحد ... با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسـی بشـ  «گرفته است: 

حیثیت و ارزش شخصیت انسانی ... براي پیشبرد و ترقی اقتصـادي و اجتمـاعی تمـام ملـل     
هـاي خـارجی کـه طبـق قـانون       از آنجا که مطابق با قانون مدنی عهدنامه» ایم. مصمم شده

حفـظ و رعایـت ایـن قـوانین توسـط کشـورمان        2اساسی پذیرفته شده در حکم قانون اسـت، 
  باشد.  الرعایه می الزم

                                                           
 در سایت: ، قابل دسترسی 99-71علی حجتی کرمانی، صص  ، ترجمهناي و نی، امام موسی صدر  .1

http: //www. imam-sadr.com 
 قانون مدنی 9ماده   .2
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از آنجا که عـدم  «نیز این مسأله مورد تأکید است:  1948در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر   
اي گردیـده اسـت کـه روح بشـریت را بـه       شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه

وان عن عصیان واداشته و از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجراي قانون حمایت کرد تا بشر به
آخرین عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد و ازآنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به 
ً در منشـور اعـالم    حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوي حقوق مرد و زن مجددا

، وضـع  اند که به پیشرفت اجتماعی کمـک کننـد و در محیطـی آزاد    اند و تصمیم راسخ گرفته کرده
اند که احتـرام جهـانی و رعایـت     متعهد شده 1زندگی بهتري به وجود آورند و از آنجا که دول عضو

هاي اساسی را با همکاري سازمان ملل متحد تأمین کنند. مجمع عمومی  واقعی حقوق بشر و آزادي
کـه بـه    کند اعالم می کلیه مللاین اعالمیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی براي تمام مردم 

المللی، ها توسعه یابد و با تدبیر تدریجی ملی و بین وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادي
هـایی   ها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور شناسایی و اجراي واقعی و حیاتی آن

طور اختصاصی به  نیز بههمچنین موادي از این اعالمیه » د، تأمین گردد.نباشها می که در قلمرو آن
  عنوان مثال:  این موضوع پرداخته است. به

روح و همگان باید با یکـدیگر بـا   ...  آیندو حقوقی یکسان به دنیا می با منزلتها  تمامی انسان .1  ماده
  . رفتار کنند برادري

یاسی یا هر عقیده س، مذهب، زبان، جنسیت، رنگ، تمایزي از حیث نژاد گونه هیچهر کس بدون  .2  ماده
والدت یا هر موقعیت دیگري از تمـام حقـوق و   ، دارایی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، عقیده دیگري

  . برخوردار است، هایی که در این اعالمیه برشمرده است آزادي
  . آمیز قرار دادانسانی و یا تحقیرکس را نباید مورد ظلم و شکنجه یا کیفري غیرهیچ .5  ماده
حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنـی توسـط یـک محکمـه     هر کس  .10  ماده

طرف براي تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخـوردار  مستقل و بی
  عدالت کیفري). (شود

اش از  هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی براي سالمتی و رفاه خـود و خـانواده   .25  ماده
منـد  هاي پزشکی و خدمات اجتماعی ضروري بهره یل خوراك، پوشاك، مسکن، مراقبتقب

  گردد. 
دارنده حقوق بنیادین و اساسـی بشـري اسـت در    نیز که دربر 1966 2سیاسی ـ  میثاق حقوق مدنی

  . کندنکات قابل توجهی را بیان می 10و  7مواد 
هاي ظالمانه یـا خـالف انسـانی     ها یا رفتار زاتتوان مورد آزار و شکنجه یا مجاکس را نمیهیچ .7  ماده

  . قرار داد
احترام بـه حیثیـت   و ، انسانیتاند باید با  درباره کلیه افرادي که از آزادي خود محروم شده .10ماده  1بند 

  . رفتار کرد ذاتی شخص انسان

                                                           
 دهندگان مثبت بوده است.  جزء رأي در جریان تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر 1327دولت ایران در سال   .1
  به این میثاق پیوسته است.  1976ایران مطلقاً در   .2
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 اولـین سـند   و تریناصلی، 1989 1نوامبر 20کنوانسیون حقوق کودك ، مورد حقوق کودکان و اما در  
نامه حقوق کودك دربـاره خریـد و فـروش    پروتکل الحاقی پیمان، المللی در حمایت از حقوق کودکانبین

نامه حقوق کودك دربـاره  پروتکل الحاقی به پیمان، نگاري کودکانخود فروشی کودکان و هرزه، کودکان
نوانسیون حقوق کودك به اهمیـت  ک 3 ماده که اگرچه. کودکان در مناقشات مسلحانه را داریم کارگیري به

، ها دادگاه،  یا خصوصیو   یعموم  یاجتماع  رفاه  درمؤسساتایشان  به  مربوط  اقدامات  در تماممنافع کودك 
صریح و مشخص به عدم حضـور کودکـان در    طور بهاما ، پردازدمی  یحقوق  يها ا ارگان، ی ییاجرا  مقامات
بدون  آن همایشان در مواردي که همراه والدین یا دیگر بزرگساالن ها و تأثیرات و خطرات حضور  دادگاه

  . اي نداشته است اشاره، ضرورت هستند
ي شده و تشریفات اداري و حتـی  گذار قانونچه بیان گردید سواي همه جرایم  بنابراین با توجه به آن  

ی کـه در تعـالیم   در نظر داشتن شخصـیت انسـان  ، هاي اجتماعی متهم مذموم شمردن عمل خالف هنجار
-اشاره شده است در همه اوضاع و شرایط امري سفارش شده و پسندیده میها  آن دینی نیز به درستی به

  . باشد
اي است که در همه اقوام و ملل با هـر آیـین و    ها مسأله آن از سویی دیگر توجه به کودکان و حقوق  

یـت ایـن موضـوع بـه قـدري اسـت کـه        اهم. سبک زندگی و با هرگرایشی مورد عنایت قرار گرفته است
المللی جهت حفظ و رعایت هرچه بهتر حقوق این گروه از افراد جامعـه قـوانین و اصـولی    ان بیندان حقوق
  . اند الرعایه باشد تصویب کردهها الزم المللی که براي همه کشوربین
  

  ...  در پایان
هـا و   مرتبطـان پرونـده  ، وکـال ، قضـات ، نکارمندا از، هاي دادگستري ورود و خروج هر روزه در ساختمان

جز مشاهده و شاید آهـی از دل بـراي ایـن مسـائل     ، این سیل انسانی، هاي ایشان تا گروهی آزاد خانواده
انـد ـ   گذار نسل بعـدي فکري اندیشیده است؟ براي ممنوعیت ورود کودکان و خردساالن ـ کودکانی که پایه 

تنها بـه گـذران   ، هاي مرتبط قضایی دیگر ز این مکان و مکاندر نظر گرفته است؟ یا در گذري ا تمهیدي
  ایم؟ تماشاچیانِ بدون تفکر وقایع روزانه، امورات خود و طی مسیر

هاي کشوري اسالمی با پیشینه تاریخی و فرهنگی آریایی تنها به دیوار  رود افکار و تالشگمان نمی  
رزش شخصیت انسـانی و قـدر و منزلـت او در    ا. هاي جمعی خالصه گردد مهربانی و چند آگهی در رسانه

تـر از آن اسـت کـه بـه واسـطه خطـا و اشـتباه        میان تمام موجودات و نزد خداوند متعال بـاالتر و عـالی  
ب و هـر  صـ هـا در هـر من   هاي همه انسان امید که تالش. ي شدة بشري مورد لطمه قرار گیردگذار قانون

 »کودکـان «پـذیر و حسـاس   بته توجـه بـه قشـر آسـیب    هاي انسانی و ال موقعیت در جهت اعتالي ارزش
  . معطوف گردد

  

                                                           
به کنوانسیون حقوق کودك پیوسـته   1372ایران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوري اسالمی ایران در اسفند   .1

  . است
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  nجبلی   دکتر علی رادان 

 
همتایی مـورد اشـاره مخصـوص     نظیر بود و ماند. بی دولت دکتر محمد مصدق از یک جنبه بی

ها تعلق دارد. غیر از رئیس دولت که تحصیل کرده علم حقوق  دانان است و به آن جامعه حقوق
وئیس بود بخشی از استادان درجه اول حقوق ایران در دهـه سـی، در آن دولـت صـاحب     در س

باالترین مناصب اداري شدند. دکتر شایگان مدرس حقوق مدنی و دکتر سنجانی اسـتاد حقـوق   
اداري که هردو در زمینه تخصصی خود داراي اولین تالیفات بودند، عالوه بر آن که جبه وزارت 

مشاوران اصلی نخست وزیر درآمدنـد. دکتـر مصـدق نسـبت بـه وزارت       به تن کردند، در زمره
گذار دادگستري جدید  دادگستري حساسیت داشت. خود او در شمار مشاوران علی اکبر داور پایه

شـناخت و از اینـرو مـردي را     هاي دادگستري را مـی  در ایران، قرار گرفته بود. ایرادها و ضعف
فس را توامان داشته باشـد. از میـان قضـات معتبـر آن     خواست که همت مردانه و سالمت ن می

روزگار، قرعه به نام شیخ عبدالعلی لطفی افتاد. معمم سابق، فقه آموخته و دود چراغ خورده در 
ها کار در کسوت یک قاضی فاضـل، از او چهـره مناسـبی     هاي علمی ایران و عراق. سال حوزه

قاضی پیـر، دسـتار از سـرو عبـا از دوش      براي تصدي وزارت دادگستري ساخته بود گرچه این
برگرفته بود، اما لباس معنوي و قداست روحـانی از دل بیـرون نکـرده بـود. ایـن مجموعـه از       
نخبگان حقوقی در گرد رئیس دولت جمع شده و براي اولین و آخـرین بـار تـاکنون، تحصـیل     

 60طـی بـیش از   کردگان علم حقوق محور اصلی تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران شدند. در 
سال پس از سرنگونی مصدق، هیچ دولتی تا این اندازه صاحب نظران حقوقی را در خـود جمـع   

گمان گرایشات سیاسی رئیس دولت و سوابق علمی او در این موضـوع دخالـت    نکرده است. بی
تـرین سـرمایه    رسد وضعیت خاص ملی شدن صنعت نفت به عنـوان مهـم   یافت، اما به نظر می

تـاثیر نبـود. مـاجراي ملـی      هاي شاخص حقوق ایران بـی  ایران، در گردآوري چهرهمادي مردم 
ها و بیشتر مردم ایـران را بـه میـدان آورد، از بعـد حقـوقی اهمیـت        کردن نفت، که همه گروه

ها سال طالي سیاه ایرانی را با خود برده و اقتصاد شان را  ها ده فراوانی داشت. گرچه انگلیسی
ها نزاع بر سـر نفـت را حقـوقی     ونق بخشیده بودند، اهل انصاف نبودند. آنبه مدد نفت ایران ر

کردند و حاضر به تسلیم در مقابل خواسته ملت ایران نشدند. شرکت نفت انگلـیس و ایـران در   
                                                           

n .وکیل دادگستري، عضو هیأت علمی دانشگاه 
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هـا   آمد. انگلیسـی  ها کوتاه نمی ها و عصیان کارگران شرکت نفت و مردم حامی آن مقابل فریاد
شمسی که به قرارداد دارسی معروف  1280با دربار قاجاري و پهلوي در با استناد به دو قرارداد 

، حاکمیت مطلق خود بر استخراج، پـاالیش و صـدور   1312شد و نیز قرارداد تمدید آن در سال 
هاي آتشین بعضی نمایندگان مجلـس   کردند. هرچند اعتراضات خیابانی و نطق نفت را رها نمی

تر  علیه چپاول سرمایه منحصر به فرد مردم ایران را تیز شوراي ملی توانست شعله خشم جامعه
سازد، اما در نهایت این تدبیر و دانش حقوقی بود که زنجیر قرارداد یک جانبه را از پـاي ملـت   

دانان ایرانی در یک بزنگاه تاریخی به کار آمد  ایران باز نمود. این بود که دانش و حمیت حقوق
طن خواهی، سیطره ظالمانه بیگانگان بر شریان حیاتی اقتصاد و با ترکیب مناسبی از دانش و و

  کشور پایان یافت. 
توجه به تحوالت حقوقی کشور نبود. بر این مبنا، دولتی که رنگ حقـوقی   ولت مصدق بید  

آن که وکالي دادگسـتري اصـراري ورزیـده و یـا بـه سـیاق وضـعیت         آن غلظت یافته بود، بی
ــانون وکــالي  سیاســت زده آن دوره، اعتراضــاتی  ــب داده باشــند، الیحــه اســتقالل ک را ترتی

دادگستري را به تصویب رساند. تعداد کم وکـالي دادگسـتري در آن زمـان و سـکوتی کـه در      
یحه، جامعه وکال را فرا گرفته بود، نشان از آن دارد که این حق در سینی اثناي تصویب این ال

آمـد کـه سـتون اصـلی آن را      دولتی بر مـی زرین به وکال اهدا شد. طرح این اندیشه سترگ از 
دانان تشکیل داده بودند. در آن وانفساي مبارزه دو سویه دولت دکتر مصدق با دشـمنان   حقوق

اي کـه از منجنیـق فلـک سـنگ فتنـه       هاي مردم ایـران و در بحبوحـه   خارجی و داخلی آرمان
د کـه از درون دولـت بـه    اي بـو  اي پیشرو، ناشی از تفکر سازنده بارید، تصویب چنین الیحه می

  متن جامعه وارد شد. 
دانان که در این زمان به اندازه کافی  کند که جامعه حقوق این تجربه به خوبی یادآوري می  

بالیده و برآمده، براي تاثیرگزاري در رشد مادي و معنـوي رشـته حقـوق، نـاگزیر از حضـور در      
ندنی حضـور کوتـاه مـدت جمعـی از     هاي مهم اجتماعی و سیاسی است. تجربه به یاد ما عرصه
ترین دلیـل را   دانان کشور در یکی از نقاط عطف تاریخ ایران دیگر تکرار نشد. شاید مهم حقوق

زدگی افراطی جامعه ایران جستجو کرد؛ آفتی که به آسانی دست از سـرما بـر    بتوان در سیاست
 شویند.  د و البته برخی نیز به سادگی دست از آن نمیردا نمی
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  nمحمدجواد رهسپار  

 

  چکیده
دکتر کاتوزیان از میان ما نرفته است. اصوالً انسانی چنین شایسته با عمري دراز و پربار، «

رد. 1»آثار فراوان، شاگردانی بزرگ و وجودي که منبع تأثیر بود هیچ گاه نخواهد م  
شد. در یکـی از مـدارس    یهایم نیز مبارزه م پس از اخراج من از دانشگاه، با کاربرد کتاب«

را کنده بودند تا معلوم نشود نویسنده آن کیست و تدریس » مقدمه علم حقوق«عالی، جلد 
کردند ... روزي یکی از دانشجویان مدرسه عالی قضایی به منزل من آمد ... در را که به  می

روز  روي او باز کردم، ناگهان خم شد و دست مرا بوسید. گفت من مسـلمانم و بـه خـدا و   
کردم با ملحـدي   اي از شما بدگویی کرده بودند که گمان می واپسین ایمان دارم. به اندازه

روبرو هستم ... ولی پس از خواندن کتاب شما و مشاهده عنایت و تسلّطی که بر فقه دارید 
  .2»به اشتباه خود پی بردم ... (خاطرات دکتر کاتوزیان در کتاب زندگی من)

  ي فخر دادگستري است. اش، مایه ي قضایی کاتوزیان که سابقه تقدیم به دکتر ناصر
  

   مقدمه
 کـه  اینگذشته از . ي حقوق نامی آشناست پژوهان رشته براي دانشجویان و دانش »ي علم حقوق مقدمه«

ف موضوع نیز هست ، شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان، است از زنده یاد 3نام کتابی، این عنوان خود معرّ
کتابی کـه هـم    4.این درس در دانشکده حقوق و نویسنده نخستین این کتاب بودگذار  که خود پایههم او 

آن نوشـته   5اي بر چاپ صـدم  اله فلسفی) مقدمه دکتر هدایت( اینک به چاپ صدم رسیده و استادي دیگر
توسط اساتید بر البته نوشتن مقدمه . کمتر کتابی در ایران این توفیق را یافته که به چاپ صدم برسد. است

ي  اهللا محمد سنگلجی بر رسـاله  که استاد مرحوم آیت چنان، کتاب دانشجویان یا اساتید جوان سابقه داشته
ي لیسانس دکتر ناصر کاتوزیان چند کلمه نوشت که استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان بـه آن افتخـار    دوره

                                                           
n .قاضی دادگستري 
  .39، صفحه 94، شماره 1394ي حقوق،  ، مدرسه»پس از کاتوزیان«گردي، کوهیار،   .1
  . 267، صفحه 1393کاتوزیان، ناصر، زندگی من، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم،   .2
  . 1388کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتاد و دو،   .3
  . 125تا  122کاتوزیان، ناصر، زندگی من، صفحه   .4
اله فلسـفی،   کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران با تجدیدنظر و اضافات با مقدمه دکتر هدایت  .5

  . 1394شرکت سهامی انتشار، چاپ صدم، 
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ا نوشتن مقدمه توسط یک استاد نام ،1کرد می دیگـر آن قـدر جـذاب بـود کـه      آور  اسـتاد نـام   برکـار آور  ام
اي توانا در روزنامه مطلبی نوشت و توصیه کرد که ناشر حداقل یک مراسم درخـور شـأن بـراي     نویسنده

ا  ، بگذریم. 2برگزار کند »ي علم حقوق مقدمه« رونمایی از چاپ صدم ي علـم   مقدمـه « در این نوشـته امـ
ي قضا و اشـتغال بـه آن    زان قضایی قبل از ورود به حرفهعنوان درسی است که برخی از کارآمو »حقوق

ا حقیقت آن است که در حال حاضر برخـی  آور  اي تعجب شاید این موضوع براي عده. باید بخوانند باشد ام
را قبل از شروع به  »ي علم حقوق مقدمه« از کارآموزان قضایی که تحصیالت دانشگاهی ندارند باید درس

  . کار قضایی بخوانند
ي کارآموزي بر مسند قضا نشسته و بر  از اتمام دوره خواهد پس تعجب از آن جهت که شخصی که می  

ي سایر  ي کارآموزي و بجاي پرداختن به مطالعه چرا باید در هنگامه، شود جان و مال و عرض مردم مسلّط
، ی از منابع حقـوق تازه باید بخواند که یک، هاي متورم قوانین حقوقی و کیفري دروس حقوقی و مجموعه

ي نـام آشـناي    بنا به پیشنهاد نویسنده، اي گمان کنند که مطالعه این کتاب ممکن است عده !قانون است
براي تحکیم مبانی ، ي حقوق آن است که توصیه کرده بود دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در رشته

ا نه. 3بار دیگر این کتاب را بخوانند، اند علمی که آموخته ي  ي این کتاب براي آشنایی بـا رشـته   مطالعه، ام
شاید . هاي آینده بر مسند قضا بنشینند اند و قصد دارند در ماه حقوق براي کسانی است که حقوق نخوانده

این است که ، پس از انقالب اسالمی، اعتنایی به قوانین موضوعه از سوي برخی قضات بی یکی از دالیل
 ین منبع علم حقوق در کشورهاي عضو خـانواده تر مهمخوانده بودند که ن »ي علم حقوق مقدمه« آنان در

حقّ ندارد که از حکم قانون به ادعـاي  ، قانون است و قاضی مأذون و حتی مجتهد مسلم »حقوق نوشته«
باید توجه نمـود کـه در نظـام    « در حقیقت. اجتهاد عدول کند و بر مبناي نظر اجتهادي خویش عمل کند

ان قضاوت بر اساس قوانینی است که به تصویب مجلس و شوراي نگهبان رسیده است و قضایی فعلی ایر
مسـؤولیتی نداشـته و    گونـه  هیچبنابراین قاضی غیرمجتهد در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن قوانین 

براسـاس نظـر   ، قاضی مجتهد باشد و قانون حاکم بر موضـوع را  چه . چنانحق مخالفت با آن را نیز ندارد
جهـت  ، خالف شرع بداند حق صدور حکم برخالف قانون را ندارد و در این صورت پرونده، دي خوداجتها

  . شود اي دیگر ارجاع می به شعبه، رسیدگی
ه به ماده    قانون آیین دادرسی  471قانون آیین دادرسی کیفري (ماده  270چنین نظامی که با توج

گردد، در دنیاي کنونی پذیرفته شده  یی می)، موجب ایجاد وحدت رویه قضا1392کیفري مصوب سال 
ت قضایی و جلوگیري از تشتت آراء الزم و بدیهی است که شارع مقدس اسالم نیز با  و براي ایجاد امنی
ت قضایی و هماهنگی  چنین روشی قطعاً موافق خواهد بود، زیرا یکی از اهداف عالیه اسالم ایجاد امنی

ا در      در آراء قضایی است و نظام جمهوري ا سالمی ایران هم این نظـام قـانونی را پذیرفتـه اسـت. امـ
که به قـانون   سیستم اجتهادي، قضاء بر اساس اجتهاد قاضی استوار است که در آن قاضی به جاي این

ه مـذکور   ت، اجماع و عقل رجوع کرده و احکام را از ادلّ ه شرعی یعنی کتاب، سنّ ه نماید باید به ادلّ توج
  استخراج کند. 

                                                           
  . 38کاتوزیان، ناصر، زندگی من، صفحه   .1
  . 26/11/1394، 3466مه اعتماد، شماره محمد کاکاوند، روزنا  .2
  . ، چاپ هفتاد و دوم12مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، صفحه   .3
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صاحب نظر در فقه و اصول و کلیه مبـانی و مقـدمات   ، چنین نظامی الزم است که قاضی مجتهد در  
ا ایـن سیسـتم   . داننـد  اجتهاد باشد و حتی بعضی از فقهاء اطالق در اجتهاد را شرط قضاوت مجتهد می امـ 

خاذ گردیده ا 167سیستم اجتهادي) طبق اصل (   1.»ستقانون اساسی پذیرفته نشده و سیستم قانونی اتّ
اعتنایی به قوانین موضوعه کار را به جایی رسـاند کـه بـه ناچـار مجمـع تشـخیص        هایی از بی نمونه  

حکـم بـه اجـراي قـانون بـه      ، اي از باب مصـلحت نظـام   مصلحت نظام دخالت کرده و با تصویب مصوبه
و  2شـیعه مانند مصوبات این مجمع در مورد رعایـت احـوال شخصـیه ایرانیـان غیر    ! (مجریان قانون بدهد

و در مـورد حـق کسـب یـا پیشـه یـا        3ضرورت وجود و احترام به وکالي دادگستري در محاکم قضـایی 
  . ي کافی صراحت داشت!) این در حالی است که در این خصوص قوانین موضوعه به اندازه. 4تجارت

  
  طرح بحث

ر جان و مـال و عـرض مـردم،    گزینش و استخدام قضات، با توجه به جایگاه رفیع این شغل و تأثیر مستقیم آن ب
ي گزینش گـران اسـت. داوطلـب منصـب قضـا، عـالوه بـر         گونه بسیار حساس و مستلزم دقت بسیار و وسواس
ها بـراي   هاي متعدد روحی و روانی قرار گیرد تا در نهایت بهترین تحصیل علم و اختبار علمی، باید مورد آزمایش

دعوت از هر دیپلمـه  « 5ست این چنین کسانی اندك باشند.تصدي این منصب انتخاب شوند، هرچند که ممکن ا
دبیرستانی، از هر لیسانسیه دانشگاهی، از هر طلبه حوزوي، از هر نماینده مجلس و یا از هر زمامدار و حتی از هـر  

  6».اي نیست استاد دانشگاه و یا هر مجتهدي براي اشتغال به امر قضا و قضاوت عمل خردمندانه
ا پس   مجلس شوراي ملّـی  ، شد از تشکیل دادگستري نوین که آن روزها عدلیه خوانده می در ایران ام

راتی کرد تا نظام پذیرش و گزینش قضات سامان یابد همچنین به مـرور  . شروع به تصویب قوانین و مقرّ
که مورخی ادیب و نکتـه   . هرچنددار انجام کار قضا شدند محاکم شرع منحل شده و محاکم عرفی عهده

ولی پس از انقالب ، 7رندي و زیرکی در روزگار ما از ضرورت احیاي محاکم شرع سخن گفته است سنج با
هـا   اکنـون دادگـاه  ، اسالمی و لزوم تصویب قوانین مطابق شرع و انحالل محاکم شرع پـیش از انقـالب  

ـ    فند براساس قوانین موضوعه حکم صادر کرده و قوه مقننه نیز هر روز با تصـویب قـوانین جدی و  ـد  مکلّ
هاي قوانین افزوده و طبق تبصره ماده  بر حجم مجموعه ـ 8ان برجسته و طراز اولدان حقوقالبته در غیاب 

نه جایز و نه ، استناد به سایر منابع با وجود قانون، قانون اساسی 167قانون آیین دادرسی مدنی و اصل  3
  . ضروري است

                                                           
  . 181، صفحه 1382شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشرمیزان، چاپ پنجم،   .1
، 1394، مدرسـه حقـوق،   »یان غیرشیعه در رویه قضاییتحلیل اعمال حقوقی شخصیه خارجیان و ایران«آذربایجانی، علیرضا،   .2

  . 25، صفحه 94شماره 
  . 1/10/1371مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي مصوب   .3
  . 25/10/1369مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوب   .4
السـالم، در بخشـی از ایـن     ي مالک اشتر در باب شیوه حکومت، امام علی علیـه  معروف به عهدنامهـ   53البالغه ـ نامه   نهج  .5

  . فرمایند که مصادیق چنین افرادي اندك هستند. نامه، پس از برشمردن صفات بسیار براي قاضی، می
  . 202صفحه  1389پ اول، آخوندي، محمود، نیم قرن در دادگستري ـ داستان یک زندگی، سازمان چاپ و انتشارات، چا  .6
  . 22ي دکتر ابراهیم باستانی پاریزي بر کتاب خاطرات دکتر محمود آخوندي، نیم در دادگستري، صفحه مقدمه  .7
دانـان در نظـام تقنـین و     نشست بررسی ضرورت حضـور حقـوق  « 3، صفحه8/2/1394، 39هفته نامه صور اسرافیل، شماره   .8

  .  »ر علی اکبر گرجی، دکتر عباس کریمی، دکتر علی خالقیگذاري با حضور اساتید دکت مقرّرات
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عدلیه اجازه یافته بـود کـه از   ، ي حقوق الن رشتهالتحصی هاي دور به لحاظ قلت تعداد فارغ در گذشته  
هـاي   اما به مرور و با افزایش تعداد دانشجویان و دانشکده، 1حضور مجتهدان در دستگاه قضا استفاده کند

ي لیسانس  که داراي دانشنامه« قانون فقط اجازه استخدام کسانی را براي تصدي منصب قضا داد، حقوق
چند سالی به انقالب اسالمی . 2»هاي حقوق داخله یا خارجه باشند از دانشکدهي قضایی  یا باالتر در رشته

کـارآموز قضـایی   ، ي قضـایی  مانده بود که قانون اجازه داد دادگستري هر ساله از بین دانشـجویان رشـته  
و ي اجرایی این قانون را نیز به تصویب وزارت دادگستري و سازمان امور اداري  نامه آییناستخدام کرده و 
. بـه پیـروزي رسـید    57بهمـن مـاه    22انقالب اسـالمی مـردم ایـران در    «که  اینتا . 3استخدامی برساند

ادعـاي  . دادگستري از جمله تشکیالتی بود که به هر علّت بیش از همه مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت
رات خالف شرع در دادگاه، فقدان شرایط شرعی در قضات قـانون حمایـت   ( لـه ها از جم اجراي برخی مقرّ

روؤس اصـلی انتقـادات   ، ها ي رسیدگی و صدور حکم در دادگاه همچون نحوهقضایی، خانواده) و سازمان 
را مستلزم تغییـر و   قضاییمردم دقت و سرعت در رسیدگی و عدالت ، در حقیقت. داد مزبور را تشکیل می

قوه دیگر سعی وافري در این خصوص ه با همکاري دو قضاییقوه . دانستند تحول اساسی در این زمینه می
گردهاي محسوس و بـا مـوفقیتی نـه چنـدان ملمـوس و       مبذول داشت که تاکنون نیز با پیشرفت و عقب

هنوز زمانی از پیروزي انقالب نگذشته بود که . 4»هاي عمدتاً فاحش و غیر قابل انکاري ادامه دارد شکست
  . 5امر قضا دعوت کرداي از مجتهدین براي تصدي  شوراي انقالب با مصوبه

ر شـد مـادام کـه بـه           پس از چند سالی نیز قانون شرایط انتخاب قضات دادگسـتري تصـویب و مقـرّ
بـه کسـانی کـه     توانـد  میرئیس این قوه ، ه نباشدقضاییط در اختیار قوه یالشرا ي کافی مجتهد جامع اندازه

دانشکده علوم قضایی و اداري وابسته رشته منقول) یا لیسانس ( داراي لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات
به دادگستري یا مدارك قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند اجازه قضا دهد و طالبی کـه سـطح را   

بتواننـد  ، دیده باشـند ، با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین، تمام کرده و دو سال درس خارج فقه و قضا را
تی بعد به م. 6اجازه قضاء دریافت دارند استخدام طالبی که معلومات « وجب الحاق و اصالح این قانونمد

ي کارآموزي جهـت تصـدي    عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح را طی نموده باشند با طی دوره
و بعد نیـز کسـانی کـه سـه سـال در دادسـراهاي        7»شد بینی مقام در دادسراهاي عمومی و انقالب پیش

در ، !)( انـد  !) و از دادسـتانی کـل ابـالغ قضـایی داشـته     ( وظیفه نموده!) انجام ( انقالب در سمت قضایی
ي  هـاي حـوزه لمعتـین را تمـام کـرده و از عهـده       !) بوده و یا از درس( صورتی که داراي دیپلم متوسطه

  ! 8لیسانس یا اجتهاد) حکم قضا دریافت کنند( توانستند بدون دارا بودن شرایط، امتحان برآیند

                                                           
کمیسـیون عدلیـه مجلـس     28/12/1306قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبـت اسـناد، مصـوب      .1

ی   .  شوراي ملّ
  . 1، ماده 19/2/1343قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزي، مصوب   .2
  . 9/4/1354قانون استخدام قضات و شرایط کار آموزي مصوب  1لحاق چند تبصره به ماده قانون ماده واحد ا  .3
  . 71شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صفحه   .4
  . 4شوراي انقالب، ماده  17/12/1357الیحه قانونی اصالح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات، مصوب  .5
  . 179مدنی، پیشین، صفحه  شمس، عبداهللا، آیین دادرسی  .6
  . 179همان، صفحه   .7
  . 179همان، صفحه   .8
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هاي نخست پس از انقالب تا حدي قابل توجیه بـود   با توجه به اوضاع و احوال سالشاید این ترتیب   
، با اوصاف ذکر شده براي آن در روایات و اهمیت بسیار زیاد آن در عمل، هرچند که اعطاي منصب قضا ـ

ست و با هیچ منطق و اصولی سازگار نی، !) هستند( به کسانی که داراي دیپلم یا معلوماتی در حدود دیپلم
ط با افرادي داراي معلومات در حـدود دیـپلم یـا دیـپلم یـا      یالشرا تفاوت بین مجتهد آن هم مجتهد جامع

ا در حال حاضر و با گسترش زیاد کمی و کیفی رشته ـلمعتین از زمین تا آسمان است   ي حقوق و انبوه  ام
تبعیضی ناروا و غیر موجه ، اند گزینش قضات از بین کسانی که حقوق نخوانده، التحصیالن جویاي کار فارغ
  . است
ا االن ، نفر بود 200هاي حقوق  مقطعی کل پذیرش دانشکده« در   در حقیقت « 1»هزار نفر است! 70ام

اگر چـه موجـب جـذب طـالب علـوم اسـالمی بـا        ، از منصب قضاءها  آن قلت مجتهدین و عدم استقبال
از ، ا به علت پیچیـدگی و تفصـیل مقـررات   ام، به موجب قانون گردید، تحصیالت فقهی در سطح خاصی

تعدادي که در امور حقوقی به کار ادامه دادند نسـبتاً معـدود و   ، جمله قانون آیین دادرسی مدنی و کیفري
هایی است که یا به تحصیالت دانشگاهی حقوق نیز روي آوردند و یا وقت موسع متناسـبی   منحصر به آن

رات موضوعه نمودندرا صرف مطالعه و توجه و ممارست در مق پـس از   گـذار  قـانون حقیقت آن است  2.»رّ
 دکتر ناصر کاتوزیـان ، ي استاد فقید انقالب در نظام جذب و گزینش قضات دچار سرگردانی شد و به گفته

اي و دانشگاهی کم و  دادرسان حرفه. این سرگردانی در دستگاه قضایی نیز هویدا است«، اهللا علیه) رحمه(
شناسند و نورسیدگان انقالبی  ي حقگذاري می دادرسی وفا دارند و رعایت آن را الزمه بیش به نظم پیشین

تازنـد و   بینند و گاه به جان آمده بـر قـانون و قـانون گرایـی مـی      از این همه پیچ و خم ناشناخته آزار می
  3.»خواهند دست و پا را از این عقال گران رها سازند! می

ي  جذب قضـات بـه دو شـیوه   ، هقضاییرئیس قوه  1392ي مصوب  نامه آییندر حال حاضر به موجب   
، عمومی و اختصاصی تقسیم شده و در جذب عمومی افراد در آزمون کتبی شرکت کرده و سپس منتخبان

کننـد و در   در آزمون شفاهی نیز شرکت کرده و پس از طی مراحل گزینش ابالغ کارآموزي دریافـت مـی  
ماننـد وکـالي دادگسـتري باسـابقه پـنج سـال وکالـت یـا         ( طیجذب اختصاصی کسانی که داراي شرای

  . 4التحصیالن با معدل باال از حوزه و دانشگاه) هستند از آزمون کتبی معافند فارغ
ي  در حالی کـه دانشـجویان بایـد از عهـده    . نیز مشهود است نامه آییناما دوگانگی و تبعیض در این   

براي طالبی که سطح خاصی از تحصـیالت  ، ري برآیندآزمون و مصاحبه در دروس مختلف حقوقی و کیف
همچنـین  . 5منبـع آزمـون اسـت   » االصـول  جلد یک کفایـه « و »بیع مکاسب«، حوزوي را گذرانده باشند

. بین دانشـگاهیان و حوزویـان نیـز مشـهود اسـت      شدگان و پذیرفته کنندگان اختالف درصد تعداد شرکت
یالت و مدرك دانشگاهی حقوق ندارند حتی اگر مجتهـد  در آزمون که تحص شدگان که پذیرفته حاصل آن

                                                           
دانان در نظام تقنین و مقرّرات گذاري، صور اسرافیل، شـماره   به نقل از دکتر عباس کریمی در نشست ضرورت حضور حقوق  .1

  . 3، صفحه 8/2/1394، 39
  . 71شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صفحه   .2
  . 1386زیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، پیشگفتار چاپ چهارم، نشر میزان، تهران، کاتو  .3
رئـیس قـوه    26/2/1392نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضا و اسـتخدام قضـات، مصـوب     آیین  .4

  . قضاییه
  . رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نقل از پایگاه اطالع  .5
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ي منـابع حقـوقی و    به مطالعه، ها ي کارآموزي و کسب تجربه عملی در دادگاه باید همزمان با دوره، باشند
. هاي قوانین نیز پرداخته و وقت بسیار صرف یافتن ناسخ و منسوخ و عام و خاص قـوانین کننـد   مجموعه

ي حقوق از یکی  که با درجه دکتري در رشته ـزنده یاد دکتر محمود آخوندي  شاید به همین دلیل بود که
ي کارآموزي قضایی به استخدام دادگسـتري درآمـده و عمـر و     هاي جهان و طی دوره از بهترین دانشگاه

و در نهایـت   1خواست دادگستري را در دو چهره ببینـد  نمی ـ  جوانی خویش را در این راه صرف کرده بود
و دوست فاضل و نام آشـناي او   2ي دادگستري در گذشته و حال را به تاریخ سپرد یرامون چهرهقضاوت پ
کـه   حاصـل آن . 3قضاوت تاریخ را به سخره گرفـت ، ي خود بر کتاب خاطرات ایشان ي فاضالنه در مقدمه
و برخی  از دادگستري...  تغییر در سازمان قضاوتی و نحوه رسیدگی در محاکم و« اي از عوامل و مجموعه

اي ساخته است که انصـافاً بـر    قواره لباس بی، کوشش قضات فاضل شریف رغم ، علیاحکام صادره از آن
   »4.آشکار و غیر قابل انکاري نامتناسب است طور بهقامت برافراشته ملت رشید ایران 

  
  پیشنهاد

تصدي منصـب قضـا   اما اکنون چه باید کرد؟ از یک سو اصرار به ورود حوزویان به دستگاه قضایی و 
ي قضـا بـین    فراوان است و از سوي دیگر اقتضاي عـدالت، تسـاوي در منـابع آزمـون ورودي حرفـه     

رسد راه صحیح همان است که در قانون کیفیت اخـذ پروانـه    دانشگاهیان و حوزویان است. به نظر می
موضوعه و تساوي  و آن برگزاري آزمون، صرفاً از منابع حقوقی و قوانین 5وکالت دادگستري آمده است

ي شفاهی و سپردن میدان مسابقه به عالقه مندان  دانشگاهیان و حوزویان در آزمون کتبی و مصاحبه
تواننـد   تصدي منصب قضا بر این اساس است. در حقیقت مطابق این قانون، حوزویان واجد شرایط می

رودي و اختبـار کتبـی و   ي آزمون کتبی و که از عهده به کسوت وکیل دادگستري در آیند، به شرط آن
آیـد، بـر    هاي قوانین به عمل می ي کارآموزي که از منابع حقوقی و مجموعه شفاهی پس از طی دوره

ت التحصیالن رشته آیند و بدین منظور باید براي رقابت با انبوه فارغ ها به صرف وقـت و   ي حقوق، مد
پرداخته و آنگاه به بخت آزمایی با  هاي قوانین مطالعه و تمرین و ممارست در کتب حقوقی و مجموعه
بر تسلّط آنان بر علم حقوق قبل  ي آن، عالوه دانشگاهیان با شرکت در آزمون بپردازند. امري که نتیجه

ي کارآموزي قضایی، موجب ارتقاي سطح علمی و توان داوطلبان امر قضا شده و منفعت  از شروع دوره
رسـد. نگـاهی بـه درصـد      ي دادگستري مـی  برگشته آن بیش از هر کس به مردم و ارباب رجوع بخت

هاي وکالي دادگستري که هـر سـاله توسـط     التحصیالن حوزوي در آزمون ورودي کانون قبولی فارغ
عا است. تا چه  سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می ت این اد فتد و شود، مهر تأییدي بر صح قبول اُ

  چه در نظر آید. 

                                                           
  . 1389ها)، قم،  آخوندي، محمود، آیین دادرسی کیفري، انتشارات اشراق، جلد چهارم (اندیشه  .1
  . 194آخوندي، محمود، نیم قرن در دادگستري ـ داستان یک زندگی، صفحه   .2
  . 32همان، صفحه   .3
  . 72شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صفحه   .4
  . 2و  1، ماده 17/1/1376دادگستري مصوب  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  .5
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  nعلی صابري  

 
پیشکش به دوستانم دکتر محمد حسین شهبازي 

  و دکتر کامران آقایی.
  
هایی از انصاف  رگه 93مهر  15عالی کشور به تاریخ  از سوي دیوان 733با صدور رأي وحدت رویه  .1

ارزش شدن فزاینده رقم اسمی بهاي  دانستیم بی در رویه قضایی به چشم خورد. جایی که همه می
کنـد.   شـود خریـدار را زمـین گیـر مـی      موردي که معامله باطل مـی پرداخت شده براي امالك در 

عالی موجی  آزمایند. نظر دادرسان دیوان هاي گوناگون را می راه 391و  390ها در پرتو مواد  دادگاه
از سنجه را بین حقوق دانـان برانگیخـت (از جملـه سـخنرانی دکتـر بـرادران در کـانون وکـالي         

در محیط مجازي دست یافتنی اسـت و نوشـته عالمانـه دکتـر     که  94دادگستري مرکز ـ زمستان  
) رأي 116محسن ایزانلو دوست فاضلم در فصلنامه استیناف ـ شماره چهـارم و پـنجم ـ صـفحه      

آیین دادرسی مدنی کاهش ارزش پول را در تیررس هدف خـود   522وحدت رویه با اشاره به ماده 
دادگاه استان آذربایجان غربی که در آن  11شعبه داشت اما از سوي دیگر با استوار کردن دادنامه 

به لزوم کارشناسی و برآورد بهاي روز مبیع مستحق للغیر در آمده اشاره شده بود مـالك و معیـار   
اي را کـه   که در چنین مواردي منطوق رأي دیوان مالك است یا دادنامـه  دیگري در دید آمد. این

دارد آن را  ه نگارنده در برابر خواننده خود را ملزم میاستوار کرده موضوع نوشتاري جداگانه است ک
پی گرفته و شاید در شماره آینده مجله مدرسه حقوق قلمی شود. همین انـدازه بـس کـه دیـوان     

هاست. به هر حال رأي وحـدت رویـه    کننده تصمیمات دادگاه گذاري نیست و یکسان مرجع قانون
که بین طرفین شرطی در میـان نیسـت و موضـوع    را هرگونه معنی کنیم جایی کاربرد دارد  733

 به بعد قانون مدنی است.  390مشمول مواد 
اند که اگر مبیع مستحق للغیر در  اما در دادنامه پیش رو طرفین هنگام تنظیم قرارداد شرط کرده .2

% بهاي قرارداد نیز وجه التـزام   40آید بهاي روز ملک به خریدار بازگردانده شود، افزون بر آن 
ار گرفته پرسش اینجاست که آیا شرط به دنبال عقد باطل از ایـن بطـالن اثـر پذیرفتـه یـا      قر

هویتی مستقل دارد و اصال برساخته شده تا در انگاره بطالن به کار آید. هم با تکیه بر قانون و 
                                                           

n وکیل دادگستري. 
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ایم که در داوري داخلی بطالن عقد به شـرط داوري سـرایت    دانان خوانده هاي حقوق هم آموزه
المللی به حکم قانون چنین نیست بر انگاره  کند اما در داوري تجاري بین آن را باطل می کرده و

پرسش باید پاسخ داد، جست و گفتگوي چالشی انجام داد کاري که دادگاه هرگز بـدان دسـت   
 نزده است. 

هاي نظري ضمان درك و ضمان عهده که بگذریم برآیند نظر حقوق دانان این اسـت   از آموزه .3
گشت اصل بهاي پرداختی خریدار به وي در انگاره بطـالن عقـد مبتنـی بـر مسـؤولیت      که باز

به بعـد قـانون مـدنی     390قراردادي است اما درباره خسارات خواه مشمول حکم قانون و مواد 
باشند، خواه مشمول شرط قواعد مسؤولیت مدنی یا مسؤولیت غیرقراردادي حاکم است. بدین  می

قد را به شرط، سرایت نداد و خواه دوبخـش مشـروط را وجـه التـزام     سان شاید بتوان بطالن ع
بدانیم، خواه نخستین را نه و دومی را آري چنین انگاشت که طرفین اصوالٌ در انگاره بطالن با 

چه مازاد بـر   بینی اقتصادي نسبت بدان رویکردي مبتنی بر عقل عرفی با خرد اجتماعی و پیش
ست به خریدار بازگردانده شود توافق داشته، این قانون نیز این بای رقم اسمی بهاي قراردادي می
هـا بـه شـرطی کـه      کند البته همه این داند و بدان خدشه وارد نمی التزام طرفینی را محترم می

خـوانیم   هاي برون و درون قانونی را در دادنامه خود بیاورد که هرچه می گونه سنجه دادگاه این
 یابیم.  کمتر می

هاي عمومی حقوقی تهران خوانده اصلی دیگرانی را به عنوان ثالث  دادگاه 209شعبه  در دادنامه .4
به دادرسی جلب کرده که چون از موضوع بحث خارج است براي پرهیز از به درازا کشیدن آن 

المثل مطرح بوده که دادگاه باالتر آن را گسیخته است به هرحال  را حذف کردم. نیز بحث اجرت
ک عین دادنامه دادگاه نخستین را خواهید خواند. یادآور میشـوم دادنامـه در   با این تعدیل کوچ

استوار شده یادمان  1/11/1393مورخ  9309970221501348دادگاه استان با دادنامه  15شعبه 
باشد ابرام دادنامه دست کم در بخش دوم یعنی چهل درصد بهاي پرداختی به عنوان وجه التزام 

چالشی جدي دارد که چون بیرون از این نوشتار است از آن میگذریم و  733با رأي وحدت رویه 
به این بسنده میکنیم که در این دادنامه قطعی شده دادگاه شرط بازگرداندن بهاي روز ملک در 

ي بطالن عقد را درست دانسته و بطالن عقد را به شرط قابل تسري ندانسته است البته  انگاره
 که بدون استدالل و حجت. 

اند. باشـد   هایی که چنین شرطی را درست ندانسته گمان هستند دادنامه که، بی ر پایان آند .5
گذار رویه یکسان در دیوان شود هرچند این خطر وجود  که همکاران در اختیارم نهند تا پایه

دارد که دیوان نظر کمتر مقبول را برگزیند و شرط را نادرست بداند اما برابـري و یکسـانی   
ســازي همــواره برتــر از  تــر از نــابرابري اســت پــس یکســان دالنــه برتــافتنیهــر چــه ناعا

 هاست.  ناهمگونی
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  اینک متن دادنامه
 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران  209 شعبه: 9009982163400735 پرونده کالسه:

    9109972163400655دادنامه شماره: 
  س. آقاي س خواهان:
  م . م با وکالت آقاي م .آقاي ا خوانده:

  
  رأي دادگاه

در خصوص دعوي خواهان آقاي س. س با وکالت آقاي ك. س به طرفیت خوانده آقـاي ا. م بـا وکالـت آقـاي م. م     
به خواسته تقاضاي رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله آپارتمان موضـوع دعـوي بـه    

ن، به قیمت روز با جلب نظر کارشناس بعـالوه اسـترداد چهـل درصـد از کـل مبلـغ       دلیل مستحق للغیر قرار گرفتن آ
المثـل ایـام تصـرف در     و مطالبـه اجـرت   3/11/78مـورخ   81نامه شماره  مبایعه 5از ماده  9مورد معامله به استناد بند 

هـا   ز خواسـته با احتساب کلیه خسـارات دادرسـی هـر یـک ا     1391لغایت آخر سال  3/10/90ملک موصوف از تاریخ 
نامـه مـورد اسـتناد و     ریال دادگاه نظر به محتویات پرونـده و مفـاد و مـدلول مبایعـه     000/000/51فعال مقوم به مبلغ 

، در خصوص دعوي، دادگاه نظر بـه مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده     3/11/78مورخ  81ادعاي خواهان به شماره 
المثـل ایـام    عیین قیمت و بهاء روز ملـک موضـوع و همچنـین اجـرت    الذکر و جهت ت نامه فوق و مفاد و مدلول مبایعه

تصرف، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی در رشته مربوطه معمول داشته و پس از اجـراي قـرار کارشناسـی و    
اض واصـل و  روصول آن و ابالغ نظر کارشناسی به طرفین، از طرف خواهان نسبت به نظریه کارشـناس ایـراد و اعتـ   

س دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت کارشناس سه نفره معمول داشته است و پس از اجراي قـرار هیـأت کارشناسـی    سپ
باشـد پـس از    ثبت و پیوست پرونـده مـی  20/12/91مورخ  9103575و وصول آن، نظریه هیأت کارشناس به شماره 
آن بعمـل نیامـده اسـت و بـه اعتقـاد       گونه ایراد و اعتراضـی نسـبت بـه    ابالغ نظریه هیأت کارشناس به طرفین هیچ

باشـد (اعضـاء    دادگاه نظریه هیأت کارشناس مطابق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه بوده و قابل متابعـت مـی  
 3/10/90المثل ایام تصـرف خوانـده را از تـاریخ     قیمت و بهاء روز ملک موصوف را ... ریال و اجرت یهیأت کارشناس

که خوانده در قبـال دعـوي مطروحـه     اند) نظر به این به مبلغ ... ریال تعیین و اعالم داشته جمعاً 1391لغایت آخر سال 
المثـل   و ادعاي خواهان ایراد و دفاع موجه و متقنی بعمل نیاورده است و دلیلی بر استرداد قیمت و بهاءملـک و اجـرت  

ـ    راز ننمـوده اسـت علیهـذا دادگـاه بـا رد      و همچنین استرداد چهل درصد قیمت کل مورد معامله به دادگـاه ارائـه و اب
و  220و  219و  183و  10اظهارات و ادعاي خوانده، دعوي خواهان را موجه و ثابـت تشـخیص و اسـتناداٌ بـه مـواد      

 519و  503و  502و  198قــانون مــدنی و مــواد  1301و  1284و  1258و 392و  391و  390و  230و  228و  221
. ... ریال بابت قیمت و بهـاء روز ملـک متنـازع فیـه     1ه محکومیت خوانده بپرداخت قانون آیین دادرسی مدنی حکم ب

. پرداخـت چهـل درصـد    3 1391لغایت آخر سال  3/10/90المثل ایام تصرف از تاریخ  . پرداخت ... ریال بابت اجرت2
ـ  نامه فوق مبایعه 5از ماده  9از کل مبلغ مورد معامله موصوف به استناد بند  غ ... ریـال و پرداخـت مبلـغ ...    الذکر به مبل

الوکاله وکیل در مرحله بدوي بـر اسـاس تعرفـه قـانون      ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق
روز از تـاریخ ابـالغ قابـل رسـیدگی      20نماید. رأي صادره حضوري و ظـرف   در حق خواهان اصلی صادر و اعالم می
  باشد.   ر استان میتجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظ

  دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدري حویق 209رئیس شعبه 
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  nدکتر غالمرضا طیرانیان  

 
آنگاه که خود نیز در معـرض  ، نگران از ستم بر ستمدیدگان، مرا فردي بدانید. از سخنان من تعجب نکنید

خود کـه دفـاع از   اي  هه انجام وظیفه حرفتحقیر و اهانت است از جانب بدخواهان ستمکار و قادر ب، تهدید
من به عمد نظم همیشگی در گفتار خویش را رعایت نخواهم کرد تـا شـما بـه    . باشد ، نمیستمدیده است

نتیجـه الزم را  ، یت خـود مسـؤول یاري هوش سرشار خود از مجموع آن چه خواهم گفـت بنـا بـه درك و    
  . یدیاستخراج نما

ید به خالصه عرایض من اگرچه تظـاهر  یعنایت فرما ؟و آیا باید بترسمترسم  می چرا، ترسم می من از چه
  : اندك است

، ولـی بـا تمـامی اخـتالف فیمـابین     ، با یکدیگر در جنگ و ستیزیم در سبقت، این گرا و آن طلب، ما •
این خصم در مقام . خصمی داریم مشترك و با هراس از فرهیختگان که به دقت باید مراقب آنان بود

. خواند می دو را ستمکار دهد و ما هر می را مورد حمله قرارو هردو هم من و هم ت، مدیدگاندفاع از ست
 ؟شناسیم می آیا او را. او کیست

ترین تجربه را در استثمار مردم مشرق زمین دارنـد و   سیاستمداران کهنه کار کشور بریتانیا که طوالنی •
عرب را : گویند می وصف این مردم به صراحتدر اند،  فرهنگ خاص هر کشور از این منطقه را آزموده

کاري کن خصم ایرانی همواره در پـی لقمـه   . شود و ایرانی اگر سیر باشد می گرسنه نگهداري وحشی
 . را فراموش کند و آسوده خاطر بر ستم خود بیفزاییو نان بدود تا تورا و مقاصد ت

هرچه به آن آب و کـود دهـی   ، ر فساد نباشددر مزرعه اگر بذ. دنیبیهوده گناه خود را بر دیگران بار نک •
 . بذري نیست که سبز شود

و فسـاد  ، پاك ها نگاه، پاك ها دل، دست پاكاند،  همه صالح و همه قانع، در سرزمینی که همه صادق •
جاي شگفتی است در چنین سرزمینی فقط گروهی به گناه مقابله ، در هیچیک از ارکان آن رخنه ندارد

دهند و از بینوایـان   می کشور شیطان باشند و متهم شوند که دیگران را به فساد سوقاز اتباع ، با فساد
 . ستانند می دستمزد گزاف

، شهرداري پاك، مأمورین کشوري و لشکري پاکند، پلیس پاك است، در کشوري که قاضی پاك است •
مـا  . ناپاکند نام وکالي دادگستريه جاي شگفتی بسیار است که تنها جمعیتی ب، مأمورین دارایی پاك

                                                           
n .وکیل دادگستري 
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 پاینـد و بـه خطـوط آتشـین مـا نزدیـک       نمـی  زیرا در مقام دفاع از حق ما را، نامیم آنان را نا پاك می
مراقب باشید دیگران سخنان آهسته و خصوصی ما را نشنوند واال انگیزه مخالفـت بـا نهـاد    . شوند می

 . وکالت دادگستري افشاء خواهد شد
تا ، از جوي شیر و عسل لذت ببرند. تناول کنند، چپاول کنند، نوشندب، بدوشند، بخورند: یدیبه آنان بگو •

اگر نزدیک نشـوند  . کسی رابا ایشان کاري نیست، قدرت نزدیک نشوند انگیز زمانی که به دیوار هوس
ي نداشـته ایشـان سـخن    هـا  ماند و اگر نزدیک شوند ما از زشـتی  می و زشتی نیز داشته باشند مخفی

ترسـانیم تـا از تـو روي     می همگان را از تو، کنیم می دربوق و کرنا، کنیم می نام تو را بد. راند خواهیم
گیـري بـا نـانی انـدك بـه قـدر خـوردن         می بگردانند و بازارت کساد شود و چون گرسنه ماندي آرام

 . ونمردن
ت تـو  نهیم تا بر عرضه خدما می یم و نام تو رابر آنانیگشا می از خود بازاري، در برابر بازار پر رونق تو •

نامیم تا از ارزش بهـاي خـدمت تـو     می تو را حیله گر. کاهیم می از متقاضیان خدمات تو. افزوده شود
انگیزیم که چون دست و پاي  می علیه تو با ساختن جعلیات بر ها افکار عمومی را در رسانه. کاسته شود

، قالل را از تو سلب کـردیم را بریدیم وقلم تواناي تو را شکستیم و استو زبان حق گوي ت، را بستیمو ت
 . مردم ما راخدمتگزار خود گمان کنند و به جاي تقبیح ماراتحسین نمایند

نیـاز   بی اگر. پذیرند می انتقاد تو را. کنی می استدالل، اهل بیانی، تو اهل زبانی. اگر به تو میدان دهیم •
عنصري بـالقوه خطـر   . شینین می کنی وخود به جاي ما می پرواز، باشی و گرفتار معاش روزمره نباشی

ازتو در امـان   گونه . اینرا بسوزانیمو ي تها بال، تدبیر آن است که قبل از پرواز و رفتن به اوج. آفرینی
 . تر است  حق با قوي. خواهیم بود

در آن زمان که قیمت دالر در بازار آزاد بتازگی به مبلغ یکهزار و دویست تومان افزایش ، قبل ها سال  
 در، آن مرحوم که مقامی رسمی نیز داشـت و در ضـدیت بـا وکالـت دادگسـتري مشـهور بـود       ، یافته بود

آري اطالع یافتم وکیلی از وکالي دادگستري در قبال تنظـیم  : سخن خود را چنین آغاز کرد کهاي  هجلس
حال محاسبه کنید اگر . سه صفحه دادخواست از موکل خود سه ملیون تومان دستمزد دریافت نموده است

کـه وظیفـه مـا    ، از این مردم نیازمند، صفحه دادخواست با الیحه بنویسد 50هر وکیل دادگستري در ماه 
و ما باید مـانع  کند  می میلیون تومان درآمد به ناروا کسب 600ودر سال  50هر ماه ، حمایت از آنان است

  ....  اگرچه یاران ما شویم ها خواري این نوع مفت
وکیل دادگستري نقشی در احقاق حق و اجراي . ستري شما را فریب ندهندمراقب باشید وکالي دادگ  

ما وظیفه داریم مردم را هـدایت کنـیم از مراجعـه بـه     . بلکه حجابی است بین قاضی و حق، عدالت ندارد
زیرا اگر برعرضه خدمات وکالت افـزوده واز تقاضـاي   ، یمیوکالي دادگستري بکاهیم و بر تعداد آنان بیفزا

در انـد،   اگرامروز موکلین در برابر دفتر وکال به صف ایستاده، راجعات به این صنف کاسته شودخدمات و م
در برابر مردم به صف خواهنـد ایسـتاد و بـر     نه چندان دور وکالي دادگستري براي جذب موکلاي  هآیند

ق خواهیم مطمئن باشید موف. آرزوي ما دست یافتن به چنین موقعیتی است. یگدیگر سبقت خواهند گرفت
  . شد

که خبرنگار راجع به درآمد وکالي دادگستري از کند  ریزي می دیگري به بهانه مصاحبه از قبل برنامه  
سفره وکال رنگین است و درآمد جذاب وکال سبب شده برخی ازعوامل ما : گوید می پاسخ در، کند سؤالاو 
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مـا را تنهـا    انگیـز  از ایـن سـفره هـوس    در اندیشه بهره مندي، قبل از بازنشستگی با استعفا از سمت خود
  . باید تدبیري به کار برد که سفره وکالت برچیده شود و برچیده خواهد شد، بگذارند

راجع به سـاماندهی و نظـام منـد کـردن وکالـت      اي  همصاحب داراي سمت رسمی در، آن دیگري نیز  
که در فاسد کردن عوامل ما نقش زند این وکالي دادگستري هستند  می و افتراءکند  می دادگستري اعالم

. ي صالح و درستکارندها بر همگان این وظیفه است که مانع این فساد شویم و اال عوامل ما انسان. دارند
شنویم که وکالي دادگستري داللند و در امور قضایی به کار چاق کنـی   اي می هامروز بار دیگر در مصاحب

  . مشغول
تنهـا در بـین حـداقل و    انـد،   دقیق و آزمایشات علمی کشف کردهي ها علماي علوم تجربی با بررسی  

اشـیاءرا دیـد و صـداها را    ، توان اشیاءرا رصد کرد می ي سمعی و بصريها حداکثر تشعشعات و طول موج
 را هـا  درحالی که هستند و نـه صـدا  ، توان دید می نه شیئی را، مادون حداقل و ماوراء حداکثر: یعنی. شنید
انـد.   نیز این چنین برخی در ماوراء و برخی در مـادون نشسـته   ها انسان. رچه وجود دارنداگ، توان شنید می

 را نیـز در محاسـبه   هـا  یان را ندارند و مـادون یجرأت و توان دیدن ماورا، ي تجسس و اعتراضها دوربین
ـ . باشـند  مـی  نگونبخت آنان که دربین این دو گروه عرشی و فرشی قابـل رویـت و مـذمت   . آورند نمی ار ب

  !دیگرچند سطر اخیر را بخوانید حقیقت را خواهید یافت
توان دیدن افراد مادون یعنی جمعیت کثیري از وکالي جوان ، ی و افتراء و سرزنشیي بدگوها دوربین  

سوخت  می به حال آنان ها دل، کردند می دادگستري فاقد موکل و فاقد معاش را ندارند که اگر آنان را رصد
 ها تري باید به مشاغلی روي آورد که شایسته شأن واالي وکالت نیست و آن دوربینکه چرا وکیل دادگس

، ی نیستند که با نشست و برخاسـت و امضـاء یـک قـرارداد    ینیز قادر به نمایش افراد از ما بهتران و ماورا
 اعتـراض و  گونـه  درعواید مشروع و یا نامشروع میلیاردي از ارزهاي خارجی غوطه ورنـد و مصـون از هـر   

  . انتقاد
ي هـا  ییبیند که بر اثر توانا می ي مزبور فقط تعدادي انگشت شمار از وکالي دادگستري راها دوربین  

 ولـی از خـود مراقبـت   ، درآمدي متناسب با زحمات طاقت فرساي خود دارنـد ، علمی و فواید وجودي خود
خطوط آتشین عبـورمی کننـد و    پروا از بی بندند و در دفاع از موکلین خویش نمی کنند و زبان خود را نمی

دالل و کار چاق کن نامید و  ی چهره این وکال آنان راینما پس باید براي سیاه. پاي بند به سوگند خویشند
صـداقت و  ، آفـرین بـر ایمـان   . افکار عمومی را نسبت به تمامی وکال و حرفه مقدس وکالت بدبین نمـود 

  !تقواي شما
استخراج حکم است از تعدادي اندك و محدود از افرادي کثیر یکی از انواع رایج مغلطه و سفسطه،   

ایمـان و   که برخی افراد بی از یک جمعیت و سرایت دادن آن حکم به عموم افراد آن جمعیت. مثل این
متقلب که در همه صنوف نظیر آنان بسیارند، به اهداف عـالی صـنف خـود خیانـت کننـد و اشـخاص       

رخنه نموده، تصویر آن خائنان کم شمار را بر سر نیزه رسوایی آنان که در قلوب آنان غرض  مغرض و
نمایند که آري این مصداق، و حاکی است که همه افراد صنف او، بلکه سایر صنوف وابسـته بـه آنـان    

وان فریـب داد هـیچ صـنف و    اند که اگر این سفسطه همه گیر شود و افکار عمومی را بت فاسد و خائن
گروهی از پزشکان، روحانیان، قاضیان، سیاستمداران، و هنرمندان و از جمله وکالي دادگستري از بـد  

  ماند.  نامی مصون نخواهند
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ي ها حال که این باور ایجاد شد که وکالي دادگستري از طریق فریب و داللی و کار چاق کنی درآمد
آنان را به تیغ تیز ما بسپارید که ایشان را در چنگ آهنین خود بفشاریم تا سرشار دارند آنان را و استقالل 

خطر براي  بی هم، خطر تبدیل شوند بی ي بالقوه خود را فراموش کنند و به عناصريها ییو توانا ها قابلیت
شد سوخته و خاکستر خواهند ، خطر براي ما و باور کنند که اگر خطوط آتشین را عبور کنند بی شما و هم

ی ییابی دهیم و در کالم اندکی به رسم مهمـان نـوازي دلجـو    و چون التماس کنند به ایشان اجازه شرف
یم تا گمان نکننـد از ایـن   یطبق سنت خود سخن گو برضد وکالت باز، کنیم و چون جلسه را ترك کردند

  !ي خواهند برددسو ها مالقات
روزي کـه مـن از   : گفـت  مـی  ن داشتیکی از وکالي دادگستري که در گذشته کسوت قضاوت بر ت

محل خدمت من که  قضاییدر حوزه ، مستعفی شدم و به جامعه وکالت دادگستري پیوستم قضاییسمت 
ـ اوا بیش از شش تن وکیل دادگستري فعـال نبودنـد و در  ، شد می وسیع از مرکز کشوراي  هشامل حوز ل ی

آن ایام جمعیت سراسر ایران قریب بـر   در. بودم قضاییمن هفتمین وکیل مدافع در آن حوزه  1357سال 
، کردم می بلکه هر متهمی را که حبس، استعفاي من به طمع سفره رنگی وکال نبود، پانزده میلیون نفر بود

تشویش ناشی از ، گذاشتم می گناه او و اگر متهم را به این دلیل آزاد بی نگران از زندگی و اعضاي خانواده
ناگزیر روي به استعفا آوردم و : پیوسته قرار داشتم بین این دو سختی، ادد می تضییع حقوق شاکی مرا رنج

 گمـان . آزاد اسـت ، زیرا وکیل در قبول وکالت و انتخـاب موکـل بـه اراده خـود    ، حرفه وکالت را برگزیدم
  . کردم آزاد است می

میلیـون نفـر افـزایش یافتـه      80الی  70سال، اینک جمعیت کشور به  37با گذشت بیش از 
نشستند و اینک تعداد وکالي  . در آن زمان متقاضیان در دفتر وکالت من در انتظار نوبت میاست

ً سه هزار نفر، در دو گروه از دو مرکز که خود می دانیـد، وکـالي دادگسـتري     همان حوزه تقریبا
ناگزیر و برخالف شأن و قداست حرفه وکالت به انتشار و توزیع کارت وکالت خود و تبلیغات ناروا 

اند و در انتظار مراجعه متقاضی. وکالي جـوان کشـور در تمـامی     براي جذب مشتري روي آورده
ها فاقد موکل و فاقد مشغله و فاقد درآمدنـد چـه کسـی مسـؤول ایـن دگرگـونی اسـت؟         استان
هاي دیروزند تا دچار مضیقه در امرار معاش نشوند به راه ناصواب  هاي امروز همان انسان انسان

کند  ند، مسؤول کسی است که به عمد یا بر اثر عدم کفایت، این مضیقه را ایجاد میآور روي نمی
  دهد.  مت قرار میاو خود آن را وسیله سرزنش و ند

، باشـند  مـی  تـرین طـول مـوج رویـت     ی هستند که چـون ذیـل پـایین   یقریب نود درصد همان وکال  
خواهنـد   مـی  بیننـد و  مـی  ده درصـدي را  ها قدرت دیدن آنان را ندارند و آن دوربین، ي تجسسها دوربین

از بین این تعداد نیز شـاید  . باشند می ي خودها ببینند که جزء درستکاران غیر وابسته و فاقد شریک درآمد
و برخـی را مناسـب بـراي    کنـد   مـی  تنی چند یافت نشوند که سفره رنگین ایشان برخی را به طمع مبتال

اگـر  ، اندکی به انصاف خود رجوع کنند. وکالي دادگستري کل جمعیت نمایی سیاهمغلطه و سفسطه براي 
   ؟است مسؤولچه کسی ، منصف باشند

آیـا بـاز   ، بهره بودند بی جامعه وکالت خود براي امرار معاش از کمترین درآمد نیز کنندگان اگر مالمت  
تا خـود دچـار   انسان . »آید می نفس ایشان از جاي گرم بیرون«گفتند که به قول عامه  گونه سخن می این

  . کند نمی درد گرسنگان را درك، تنگدستی نشود
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پـذیرد، حتـی از قـواي     اند، تنها قانون طبیعت که از کسی فرمان نمـی  عالمان علم و فن اقتصاد کشف کرده  
کننـدگان خـدمتی افـزوده شـود و از      است. یعنی اگر بر تعـداد عرضـه  » عرضه و تقاضا«گانه کشورها، قانون  سه

متقاضیان آن خدمت کاسته، طبق قانون مزبور از بهاي خدمات مزبور کاسته خواهد شـد، ولـی اگـر    نیازمندان و 
بدخواهانی با صنفی قصد مبارزه دارند تا اعضاي آن صنف را در مقابـل خـویش در موضـع ضـعف قـرار دهنـد،       

کنندگان یعنی  داد عرضهترین مبارزه پنهانی، آن است که با زیرکی، نقاب مردم دوستی بر چهره زنند و بر تع مؤثر
شاغلین آن صنف بیفزایند و از سوي دیگر نیازمندان به خدمات آن صنف را نسبت به اعضاي صنف بدبین کننـد  
تا با افزودن بر عرضه و کاستن از تقاضا، قانون اقتصاد نقش طبیعی خود را ایفا کند و افراد صنف دچار سـختی و  

  اهان را از سر بیرون کنند. ایرانی با عرب فرق دارد.  تنگی معیشت شده، اندیشه مقابله با بدخو
در هر روستا و بیابان مدارس عالی حقـوق تأسـیس   ، مدیران مزدور عرضه و تقاضا به ایشان آموختند  

. نگـران هزینـه ایـن مـدارس نباشـند     . کنید تا مدارس مزبور جوانان مشتاق به تحصیالت عالیه را بپذیرد
ي ایرانی که عاشق علم آموزي و ها خانواده. عظیم استاي  همدارس سرمایي گزاف این ها دریافت شهریه

کنند  می کارشناسی ارشد و دکترا هستند و به آن افتخار، عناوین علمی فرزندان خود در مقاطع کارشناسی
خواهد شـد   تأمینغرض . هزینه تحصیل فرزندان خود بفروشند تأمینحاضرند فرش زیر پاي خودرا براي 

  !الی نیز فایده این تدبیر ظاهراً خیر خواهانه استو منافع م
التحصـیالن مـدارس عـالی     با این تدبیر زمانی طوالنی نخواهد گذشت که هزاران هزار بر تعداد فارغ  

حقوق بالطبع بر تعداد متقاضیان حرفه وکالت دادگستري افزوده خواهد شد و چون سیلی خروشان راهـی  
تـوان پـذیرفتن    ها پروانه اشتغال به وکالت خواهند شد و چون کانونکانون وکالي دادگستري براي اخذ 

ندارند و یا بـا برنامـه ازپـیش سـاخته شـده از پـذیرفتن آنـان        ، دانند می متقاضیان را که خود را بستانکار
ي وکـالي  هـا  زمینه آماده و موجه و قابل دفاع خواهد شد تـا مرکـزي مـوازي کـانون    ، خودداري نمودند
جویاي شغل و با پنهان ي  هپاسخ گویی به مطالعات جوانان تحصیلکرد عنوان ، بهس گردددادگستري تأسی

ي هـا  کاري آنان را مشاوران حقوقی نامگذاري کردند که آري ما ناگزیر هستیم به منظوراعمـال حمایـت  
حضور مشاوران مذکور را در ، و حفظ حقوق عامه قضاییالزم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات 

ي دولتی و غیر دولتی براي انجام امور وکالت متقاضیان بپذیریم ها محاکم دادگستري و ادارات و سازمان
  . و به تدریج به آنان سمت وکیل پایه یک دادگستري اعطاء نماییم

هـایی کـه از آنـان بـه      هدف اصلی تأمین گردید و این وکالي تازه روي آورده به بازار وکالت با حمایت  
رد مسابقه شدند با وکالي تربیت شده کانون وکالي دادگستري سراسر ایران و جذب موکـل بـا   عمل آمد وا
نمایی چهـره   الوکاله. آیا بدخواهان وکالت دادگستري در هنگام مذمت وکالي دادگستري و سیاه نازلترین حق

گمان نکند که وکالي  تا افکار عمومیگفت ها نیز سخن خواهند  آنان، از این وکالي نو پا و در آمد ناچیز آن
کردند کـه کسـانی    هاي سرشار و جذاب برخوردارند. عالمان اقتصاد هرگز باور نمی دادگستري عموماً از درآمد

  گونه با مهارت زیرکانه و مغرضانه دستکاري نمایند.  بتوانند در قانون عرضه و تقاضا، این
فـردي از وکـالي    کـه  ایـن  پس از اطالع وکالي دادگسـتري از سـخن آن مقـام رسـمی مبنـی بـر        

یعنـی  ، دادگستري درقبال تحریر سه صفحه دادخواست از موکل خود سه میلیون تومـان دریافـت نمـوده   
با جستجو آن وکیل مزبوررا ، وکیل براي تنظیم هر صفحه یک میلیون تومان از نیازمندان دریافت مینماید

  . یافتند و از او توضیح خواستند
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آري من براي . آلود است ولی غرض، ی که مطرح شده صحت داردیادعا: را بشنوید اظهارات آن وکیل  
 ولـی اگـر  ، دادخواست سه صفحه تقدیمی از جانب موکل از او دقیقاً سه میلیون تومان دریافت نمـوده ام 

 بایـد ، گوینده این خبر در اظهارات خود صادق بود و غرضی براي بد نام کردن وکالي دادگستري نداشت
گفت که در زمـان   می ته مذکور در دادخواست معادل مبلغ یکصد میلیون تومان بوده و بایدگفت خواس می

حتی اگـر  ، قطع نظر از تعداد صفحات، الوکاله چنین دادخواستی طبق تعرفه مصوب حق، تقدیم دادخواست
شش درصد خواسته یعنی شش میلیون تومان و براي مرحله بـدوي معـادل سـه    ، یک صفحه بیشتر نبود

فقـط سـه   ، یون و ششصد هزار تومان است و وکیل براي تسهیل در پرداخت و مراعـات حـال موکـل   میل
  . ششصد هزار تومان کمتر از تعرفه دریافت نموده است، الوکاله میلیون تومان از موکل خود حق

 فرمود که این وکیل باید الاقل می چهره وکالت را نداشت باید نمایی سیاهآن مقام محترم اگر غرض   
از این دفتر به آن دفتر و از این دادگاه ، نهایی دوسال تالش کند و بارها به دادگستري برودرأي  تا صدور

بـاور کنـد کـه    ، یش ممکن است فریب خـورده اند کدام ساده. به آن دادگاه و از حق موکل خود دفاع کند
کنـد و کـدام سـاده     وکیل دادگستري براي تحریر فقط سه صفحه دادخواست سه میلیون تومان دریافـت 

کشور فعال  عالی دیواندر زمان تقدیم آن دادخواست شعب  ؟شود می لوحی حاضر به پرداخت چنین وجهی
پذیرفتنـد کـه اگـر ایـن هزینـه نیـز        می را در قبال هزینه دادرسی قضاییبودند و اعتراض به آراء قطعی 

هزینـه   عنوان بهدر مجموع مبالغی  دولت در برابر رسیدگی به دعوي یکصد میلیون تومانی، محاسبه شود
الوکاله وکیل دریافت خواهد نمود و چه بسا وکیل دادگسـتري حتـی پـس     دادرسی به مراتب بیش از حق

در حـالی کـه دولـت قبـل از آغـاز      ، الوکاله خود را وصـول کنـد   ازموفقیت دردعوي نتواند باقی مانده حق
. ی حتـی قلـم بـر روي کاغـذ نخواهـد گذاشـت      قاضـ ، تا تمامی هزینه دادرسی را وصول نکند، رسیدگی

 . گویند می سپس سخنکرده ي پاك قلب خود را پاك ها انسان
از ابتـداي تأسـیس   ، گوینـد  ، مـی کنند نیازي بـه وکیـل بـراي دادرسـی نیسـت      می کسانی که تبلیغ  

انین از قـو اي  هشمسی که قانون اصـالح پـار   1356در امور کیفري و در امور حقوقی از سال ، دادگستري
خود شخصاً براي کشف واقعیت و حقیقـت هـر   ، قاضی دادگستري موظف گردید ،دادگستري تصویب شد

قاضی در کسب و تحصیل علم و شناخت قوانین . اقدامی را که ممکن و ضروري است شخصاً انجام دهد
اسـت و  همطـراز او  . قطعاً و تشخیص مصادیق احکام حقوقی و کیفري اگربرتر از وکیل دادگستري نباشد

بدون حضور و مداخله وکیل در دادرسی توان احراز حق را دارد و اصحاب دعـاوي بـراي بهـره منـدي از     
عدالت قضایی نیازي به اسـتمداد و مداخلـه وکـالي دادگسـتري در دعـاوي را ندارنـد و اگـر بـه وکیـل          

قاضـی و حقـوق    وجود او حجابی خواهد شد بین، دادگستري میدان و اجازه مداخله در دادرسی داده شود
موفق به حـذف  ، اصحاب دعوي و اگر نتوان بلحاظ وجود قوانین دادرسی و اعتماد مردم به جامعه وکالت

وکالي دادگستري راتحقیر نمود تا بـا مشـکالت روحـی     اوالًباید تدبیري اندیشید که ، جامعه وکالت شد
را نسبت به حرفه وکالت نـا امیـد و حتـی    افکار عمومی ، غ علیه وکالتیبا تبل ، ثانیاًروبه رو شونداي  هحرف

تـوان در   مـی  بدبین کرد که هـر روز از تعـداد مراجعـات بـه وکـالي دادگسـتري کاسـته شـود از جملـه         
آنچنان با مهارت و چهره طرفداري از مردم ، ي پرشنونده بر ضد وکالت دادگستري سخن گفتها مصاحبه

ی علیه وکالي دادگستري راباور کننـد و  یبدگو، دو آگاهان از سفسطه و برهان منطقی و تفاوت این که نا
  . به اغراض مخفی در قلوب بدگویان پی نبرند
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تـر بتوانـد از حقـوق     به نظر قدرت طلبان وکیل دادگستري عنصر خطر آفرین است و هرچـه آسـوده    
چـه بسـا   ، ستمدیدگان حمایت نماید خطر او بیشتر است و اگر مداخله وکیـل دادگسـتري تسـهیل گـردد    

افشاء گردند و آرامش از آنان سلب گردد ودر دعاوي حقـوقی نیـز    ها جرمین اصلی و مسبب واقعی فسادم
باشند و  نفع می ، ذيي این دعاويها شوند که در پس پرده می کسانی از مداخله وکیل درمحاکمات متضرر

  . مصلحت نیست شناخته شوند
ي خـود بـراي   هـا  ترین وجه از علم و تجربه وکیل دادگستري بنا به طبع عدالتخواهی خود به شایسته  

 مخفی بماند آشکار ها الجرم حقایقی که باید در فساد و مفتخواري، گیرد می عینیت بخشیدن به حق بهره
این عنصر خطر آفرین باید از صحنه دادرسی حذف شود و اگر حذف او قانوناً ، وکیل دادگستري. گردد می

ي کذب او رادر نظر ها ییسرا توان با داستان ، میوکالت مقدور نیست المللی بیني  هلحاظ وجهه و عمالً و ب
سیاه معرفی نمود و از امید جامعه نسبت بـه وکالـت   اي  هاعتبار و غیرقابل اعتماد و با چهر بی مردم جامعه

  . دادگستري کاست تا مراجعات به وکیل به حداقل کاهش یابد
 و قضاوت را که هر دو در مسیر حق و عدالت گام بـر  وکالت، ي عمومی و مردمیها آیا تا کنون نهاد  
التحصیل علم حقوق بـراي انتخـاب یکـی از ایـن      تا یک فارغ اند از جهات مختلف مقایسه کرده، دارند می

توان طلب کرد که خود در هر دو سـمت انجـام    می این راهنمایی را از شخصیتی. راهنمایی شود، مشاغل
  . وظیفه کرده باشد

ل دادگستري روزگاري هر دو دانشجوي علم حقوق بودند و در کنار هـم و مهربـان بـا    قاضی و وکی  
پس از فراغت از تحصیل یکی از این دو از ابتدا . کرد نمی یکدیگر هیچیک خود را بر دیگري برتر احساس

قاضی پس از خدمت در سن بازنشستگی با دریافت مبلغـی  . و دیگري حرفه وکالت برگزید قضاییسمت 
و هر ماه نیز حقوق ایام تقاعد و آن قاضی در پایان خدمت  قضاییر توجه از دولت به پاس خدمات در خو

الوکاله مازاد بر  او و با دریافت حق قضاییسخت فعال با موکلین آشنا به سوابق ، شود وارد حرفه وکالت می
 درآمـد از حرفـه را   ولی وکیل دادگستري در دوران بازنشستگی خود حق وکالت و کسـب  ،نیاز از موکلین
آموخته و وجود او براي جامعه مفید است و باید در خانه بنشـیند و مبـتال    ها در آن تجربه ها ندارد که سال

به افسردگی ناشی از بیهودگی و تنها به دریافت مبلغ اندك و نا متناسب با زحمـات دوران وکالـت اکتفـا    
التحصیل علم حقوق باید پرسید  از یک فارغ. اهد کردنخو تأمیندرآمدي که هزینه ایام کهولت او را ، کند

  . کدام شغل قضاوت یا وکالت مقرون به صرفه است
اعتنایی به کسانی که بر سـر راه او قـرار    قاضی به محض ورود قامت راست به ساختمان دادگستري و با بی  

ماشته در دادگستري با تمـام قـد   شود. سرباز وظیفه گ دارند، با تکریم و تعظیم دیگران وارد محل خدمت خود می
کوبد و اما وکیل دادگستري هنگام ورود به دادگستري کـه خانـه دوم    در برابر او باسالم نظامی پاي بر زمین می

اوست باید در صف تلفن همراه به بایستد و آن را به سرباز وظیفه بسپارد و سرباز دیگري به نشانه عـدم اعتمـاد   
اس او را لمس نماید و محتویات کیف دسـتی او را جسـتجو کنـد، گـویی وکیـل      به وکالي دادگستري بدن و لب

کند آن سـرباز کـه ورود وکـالي دادگسـتري بـا اذن او انجـام        اسلحه و مواد منفجره به همراه دارد و افتخار می
  شود و وکیل در بازگشت نیز بار دیگر باید در صف بایستد براي بازگرفتن تلفن همراه خود.   می

حرمتی و این تحقیر را که سرباز بـه او بخنـدد و بـه     بی اینکند  می غی از درآمد وکیل جبرانچه مبل  
کسان خود بگوید منم آن شخصیتی که وکالي دادگستري حق ورود به دادگستري را ندارند مگر بـا اذن  
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 ان ماه دریافـت ارزد به اندازه تمام حقوقی که قاضی در پای می احترامی به وکیل بی آیا یک روز از این. من
  . کند می

باید احتیـاط کنـد بـه    ، وکیل پس ازعبور از این معبر سختی و تنگی حال قصد ورود به دادگاه را دارد  
درب ورودي دادگاه به آهستگی ضربه بزند و حضور و ورود خود را بـه قاضـی اعـالم کنـد و چـون در را      

وقتـی محاکمـه   انـد،   ئیس مشغول محاکمهبینی جناب ر نمی مگر: گوید می گشود منشی دادگاه با پرخاش
براي ثبت آن و پیوست نمودن بـه  اي  هحتی اگر درخواست تو دستوري باشد ذیل الیح، تمام شد وارد شو

کار متعلق به شـخص او نیسـت   . گردد می وکیل از درون خود با خشم بر چهره با تبسم باز. پرونده قضایی
و تا اصحاب دعوي قبلی خارج شوند و او بار دیگر با نگرانی ایستد  می مربوط به موکل است ناچار روي پا
، مقام قضـا ، ین در فرشیقاضی در آن باال در عرش و وکیل در این پا. از شخصیت خود وارد دادگاه شود

ثبـت  «: قاضی و وکیل متقاضی و درانتظار محبت ریاست دادگاه که ذیل الیحه تقدیمی او مرقوم فرماید
  »برسدبه نظر پیوست پرونده 

شدند و وکیل آزرده خاطر امروز را کـه از مقـام    می بشنوید سخن قاضی دیرین که همگان در برابر او خم
  : قضاوت به کسوت وکالت در آمده است

هاي بسیاري را که اسناد دولتی محسـوب   من تا دیروز قاضی دادگستري بودم و پرونده
مـورد تحسـین بـودم از ایـن     بـردم و   شوند، براي مطالعه وصدور رأي به خانـه مـی   می

شناسی و مورد اعتماد سازمان قضایی. من همان شخصیت ام، ولی امروز در زمره  وظیفه
وکالي دادگستري. از مدیر دفتر دادگاه درخواست کردم به منظورتسـریع در رسـیدگی،   

البدل براي اجراي قرار معاینه و تحقیق محلی  پرونده را به من بدهد که نزد دادرس علی
اند که به وکالي دادگستري اعتماد  م. مدیر دفتر با لحنی تند بمن گفت به ما آموختهببر

نکنیم. ممکن است وکیل اوراقی از پرونده را بر دارد. بروید مستخدم دادگستري را بیابید 
البدل ارسال شود. یعنی مستخدمین دادگستري بیش  تا پرونده توسط او نزد دادرس علی

  باشند.  رد اعتماد میاز وکالي دادگستري مو
حرمتـی و ایـن تحقیـر را از جانـب کارمنـدان       بـی  ایـن کند  می چه مبلغی از درآمد وکیل جبران

  . دادگستري که باید در مقابل آنان نیز تعظیم نمود
  : بشنوید داستانی ازعهد کهن را در یکی از کتب گذشتگان
ن به شخصی مراجعه نمـود کـه   براي یافتن آ، شخصی انگشتري گرانبهاي خود را گم کرده بود

اي  هکرد خود در گلستان گم رکارگر جستجو گر گفت اگر انگشت. حرفه او یافتن اشیاء مفقوده بود
مفقود شـده اسـت دسـتمزد     مزد جستجو و یافتن آن یکصد دینار است و اگر انگشتر درخارستان

صـاحب انگشـتر در   ا. هـ  من سیصد دینار یعنی دو برابر اضافه براي تیزي خارها و خـراش از آن 
بلکه انگشتر گرانبهاي خود را درلجن زاري گـم کـرده   ، پاسخ گفت نه در گلستان نه درخارستان

جستجو گر روي در هم کشید از لجن زار و با اکراه گفت مزد یافتن آن سه هزار دینار اسـت  . ام
رابیابم و یا خواه آن ، کنم ستانم و فقط یک روزجستجو می که شصت درصد آن را هم اکنون می

یعنی نـود درصـد اضـافی بـراي تعفـن      ، نتوان یافت و الباقی دستمزد به شرط پیدا شدن انگشتر
  !محیط کار
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ي نازل را نیـز  ها حتی وکالیی با درآمد، دیگروکال، آنان که برخی از وکالي دادگستري را به لحاظ درآمد
  : و بدانند کهخواهند از خواب بیدار شده  می دانند و می آیا، کنند می مذمت

بهـایی   وکیل دادگستري براي امور وکالت و پذیرفتن موکل نیازي به دفتر دارد حداقل با اجـاره  •
یـک قاضـی جـوان و معـادل آن بـراي خریـداري میـز و صـندلی و لـوازم          معادل حقوق مقرر 

بها بیفزاید  الکترونیکی دفتر و تهیه اوراق و غیره و در پایان مدت اجاره باید آنقدر بر مبلغ اجاره
ـ تا مالک راضی به تمدید عقد اجاره شود. وکیل دادگستري بر حسـب طبـع وکالـت بایـد      راي ب

پذیرفتن مراجعین محل ثابتی داشته باشد و چون قادر نیست هر سال محل کار خود را به لحاظ 
ل و تشکر کند از بها تغییر دهد، ناگزیر باید شرایط تحمیلی مالک دفتر خود را تحم افزایش اجاره

مداراي او. مذاکره با مالک آگاه از ضعف وکیل خود امري اسـت نـامطلوب واسـباب نگرانـی و     
اي این نگرانی را احسـاس   تحمل فزونی طلبی ملک. آیا قاضی تا پایان خدمت خود حتی لحظه

تـر از دفتـر وکیـل     کند و براي استقرار در دادگستري محل خدمت خـود کـه اغلـب مجلـل     می
پردازد یا با هزینه شخصی لوازم دادگاه اعم از میز وصندلی وتریبون  بها می ستري است اجارهدادگ

کند که حتی نگران افزایش پی در پی بهاي این لـوازم باشـد. آیـا     التحریر خریداري می و لوازم
قاضی دادگستري بخشی از درآمد خود را مانند وکیل براي نظافت و تزئینات محل خدمت خود 

 پردازد.  عنوان شارژ محل خدمت خود وجهی می ازد. آیا قاضی هر ماه بهپرد می
کنـد و دسـتمزد    آیا قاضی دادگستري براي انجام امور دفتري دادگاه کارمندانی را استخدام مـی  •

عنوان کارگر تابع  عنوان کارفرما و کارمندان او به پردازد. رابطه وکیل به آنان را از درآمد خود می
ً به دفتر  ،و حق اخراج آنان را ندارد و اال با رأي مرجع حل اختالف قانون کار است کارمند جبرا

هاي معقول و مشـروع وکیـل    شود. کارمندي که از آن پس حتی از خواسته وکیل بازگردانده می
 تبعیت نخواهد کرد. 

ـ      اگزیر اسـت  آیا قاضی کار فرما است و کارمندان دادگستري کارگران او و تـابع قـانون کـار؟ آیاقاضـی ن
اجتمـاعی بیمـه و حـق بیمـه آنـان را       تأمینکارگر خود نزد سازمان  عنوان بهکارمندان دادگستري را 

ایـن هزینـه از چـه     ؟در پرداخت به مبلغ گزافی جریمه شود تأخیرپرداخت کند تا در صورت عدم و یا 
  سته شود؟نباید از درآمد وکالي دادگستري کا ها آیا این هزینه ؟شود تأمینمحلی باید 

بسیاري از وکالي دادگستري به لحاظ عـدم صـداقت و امانتـداري    ، کارمند دفتر وکال باید امین باشد •
ي مالی گزافی را تحمل کـرده و بسـیاري از مـوکلین    ها زیان، کارگران خود و افشاي اسرار دفتر خود

سـتاویزي از وکیـل   کارمنـد وکیـل هـر روز بـا د    انـد،   خود را از دست داده و مورد سرزنش قرار گرفته
اري در یو وکیل ناگزیر باید درخواست کارمند خود را بپذیرد و اال مشکالت بسـ کند  می درخواست وام

 . پی خواهد داشت
وکیل دادگستري پیوسته باید مراقب مصرف انرژي و آب و تلفن دفتر خود باشد و هرماه از این بابـت   •

آیا قاضـی دادگسـتري حتـی از    . مبلغ افزوده میشود به ادارات دولتی مبلغی بپردازد که هرسال بر این
ي شمارش مصرف برق و آب و گـاز و بهـاي مکالمـات تلفـن دادگـاه وجهـی       ها محل نصب دستگاه

حتی در ضدیت با  ها اي کاش انسان. تا مراقب مصرف انرژي محل خدمت خود باشدکند  می پرداخت
 . نمودند می دیگران حداقل انصاف و مردانگی را رعایت
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ت اعتراض به قاضی را ندارد وکیل خود را به أموکل از اطاله دادرسی سخت به خشم آمده و چون جر  
نیـز   خـود  تحمل کنـد و  وکیل این اهانت را که مستحق آن نیست باید. دهد شدت مورد سرزنش قرار می

کـه  سختی از جانب موکـل  : وکیل دادگستري تحت فشار میان دو سختی است. حرمت قاضی را نگهدارد
ی یخـو  قاضـی بـه مجادلـه و تنـد     الوکاله پرداخته باید مزدور او باشد و با چون به وکیل حقکند  می گمان

مراعات کنند  قضاییبپردازد و سختی دیگر ازجانب قاضی که همه موظفند ادب و آداب را نسبت به مقام 
ر برابر قاضـی لـب بـه    د، و به منظورحفظ حقوق موکل که نزد آن وکیل امانت و متعهد به حفظ آن است

  . اعتراض نگشاید
کنند و قادر به بیـان   می ار دیگري که وکال حسیي بسها آیا وکیل براي تحمل این سختی و سختی  

وکیل باید تمام ساعات اداري براي پیگیري امور موکلین خود در  ؟کند می وجهی ازموکل دریافت، نیستند
ي دادگسـتري بـاال رود و   ها ي کاخها وکیل از پله. دارددرحالی که قاضی برمسند قضا تکیه ، تالش باشد

پرونده را روي زانو بگذارد و مراقـب باشـد   ها،  ي موکلین خود در اغلب دفاتر دادگاهها براي مطالعه پرونده
پرونده ازدست او روي زمین نیفتد و اوراق آن پراکنده نشود واال مصـون از اعتـراض تنـد کارمنـد دفتـر      

  . نخواهد بود
را جبران کند و آیا با افزودن  ها و اهانت ها این حقارت تواند می ل دادگستري با چه قیمت و مبلغیوکی  

همـان قاضـی کـه در دوره    ، توان تفاوت ناهنجار بـین خـود و قاضـی را جبـران نمـود      الوکاله می به حق
  . دانشجویی کنار و دوست مهربان او بود

ون او را با وسیله نقلیه خود بـه مقصـد رسـاند از    شناخت و چ اي وکیل دادگستري را می راننده  
وکیل مبلغی غیر متعارف مطالبه کرد، دربرابر اعتراض وکیل گفت شما وکـالي دادگسـتري طبـق    
بررسی مقامات رسمی داراي درآمد گزاف هستید ما نیز باید از درآمـد شـما سـهمی داشـته باشـیم      

دانم شما  ول به امثال ما بپردازید. اگرچه میوالاقل باید براي حفظ شخصیت خود دو برابر نرخ معم
جزء افراد پردرآمد کشور نیستید و اال باداشتن اتومبیل گران قیمت و با اسـتخدام راننـده شخصـی    

کنند. وکیل  شنوند باور می نیازي به استفاده از وسیله عمومی نداشتید. اما چه کنند مردم هرچه می
ها و مراکز خرید شغل خویش را پنهـان کنـد و اال    وشگاهکند در مراجعه به فر دادگستري سعی می

بیشتر از نیمی از درآمد خود را باید به کسبه بپردازد. چون وکیل است. وکیل دادگستري الزاما ً باید 
ها به  به کارمندان خود و حتی مأمور نظافت محل وقوع دفتر خود و به افراد دیگري که بردن نام آن

ال یا اسکناس نو عیدي پرداخت کند. آیا قاضی جز در درون خانواده مصلحت نیست هرسال سکه ط
  پردازد؟ و خویشاوندان به کسی عیدي می

و رنج مادي و معنوي وکالت دادگستري بگویم بیم آن دارم کـه هـیچ    بیش از این درباره سختیر اگ  
بودنـد و در   اي کـاش همـه صـادق   . التحصیل علم حقوق حاضر به اشتغال در حرفـه وکالـت نشـود    فارغ

، میزان براي تشـخیص سـخن  ، سخنی را نباید باور کرد هر. شد می درونشان آشکار، مخالفت و خصومت
  . شنونده باید عاقل باشد، شخص و شخصیت گوینده نیست
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  nمحمدمهدي ظهیریان  

 

  چکیده
ثیر را در قطع زنجیره شترین تاییکی از ارکان کارآمدي قوانین و مقررات جزایی هر کشوري که بتواند ب

جرایم و مقابله و کاهش آن داشته باشد؛ روز آمد کردن قوانین توام با استفاده از علوم روز اسـت. بـدین   
طور ضابطه مند، دقیق و منظم از سوي مراجـع قضـایی ماموریـت     شمندان حقوق بهنمعنا که علما و دا

هـا و بـا    اخت نقـاط قـوت و ضـعف آن   مطالبه قوانین و مقررات جزایی جاري را داشته و سپس با شـن 
صالح قوانین کشور را از کندي و ناکارآمدي در حد بضاعت خود  هاي خود به مراجع ذي انعکاس یافته

توانند از بین افراد دانشگاهی، قضات با تجربه وکالي مجـرب و   نجات دهند بدیهی است این افراد می
اجتمـاعی فرهنگـی و دینـی باشـند بنـابراین       هاي اقتصادي حتی از بین سایر افراد متخصص در رشته

نتیجه ارائه نظرات ایشان این خواهد بود که در تدوین مواد قـانونی از یکجانبـه نگـري پرهیـز شـده و      
  قوانین مؤثر و توانمند تنظیم و تصویب گردد.

و ورزد به همان نسبت هـم قـوانین مصـوب داراي عیـوب      فلتغگذار هر قدر از این معیارها  لذا قانون
نواقصی خواهد بود که دیر یا زود خود را در سطح جامعه نشـان خواهـد داد و بعضـا نیـز خسـارات بـه       

  .بارآمده سخت قابل جبران خواهد بود
ها و اصالحات وسیعی را به همراه داشته که در جاي خـود   نوآوري 1392قانون مجازات اسالمی سال 

گذار براي بـه حـداقل رسـاندن     رغم تالش قانون لیجاي تقدیر دارد. لیکن برخی از این مواد قانونی ع
نقاظ ضعف آن داراي ایراداتی است که در عمل قضات محترم را دچار مشکل نموده است. زیرا برخـی  

شوند که اساساً نتایج حاصـل از آن   ی میتهاي خود از این مواد قانونی دچار اشتباها ازقضات در برداشت
  گیرد. عارض قرار میگذار در ت با مواد مورد نظر قانون

  
 . تعدد جرم در جرایم تعزیري1

که طـور خـاص نحـوه برخـورد بـا       133و  132گذار پس از بیان ترتیبات و تعدد در جرایم حدي و قصاص در مواد  قانون
  تعدد جرایم تعزیري را به شرح ذیل بیان کرده است: 134بینی کرده، در ماده  مجرمین مربوطه را پیش

م ارتکابی بیش از سـه جـرم نباشـد دادگـاه بـراي هـر یـک از آن جـرایم         یتعزیر هرگاه جرادر جرایم موجب «
هـا   کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هـر یـک از آن   حداکثر مجازات مقرر را حکم می

ـین   که از حداکثر بـه اضـافه نصـف آن تجـاوز ن     را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این کنـد تعی
نماید در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجـراء اسـت و اگـر مجـازات اشـد بـه یکـی از علـل          می

  »گردد قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدي اجرا می
                                                           

n شناسی، وکیل دادگستري و مدرس دانشگاه. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم 
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  کرده است. گذار تعدد در جرایم ارتکابی را به دو بخش تقسیم شود قانون طور که مالحظه می همان
ـیش از        که مرتکب جرم، بیش از سه جرم را انجام نداده باشد؛ دیگر این یکی این کـه مجمـوع جـرایم ارتکـابی مرتکـب ب

  سه فقره باشد.  
ـاز    محل بحث بخش دوم است که قانون   ت مقـرر قـانونی بـراي    اگذار پس از تعیین مجازات اشد یعنـی حـداکثر مج

هـاي موجـود کـرده اسـت.      ها را محدود به تنها و شدیدترین مجـازات  اجراي آنعالوه نصف،  ههر یک از جرایم ارتکابی ب
گـردد. بـا انـدکی تامـل      که فقط یکی از جرایم ارتکابی مجرم مجازات داشته و بقیه غیر قابل مجازات تلقی مـی  نتیجه این
  گیري است که:   قابل نتیجه

ـیش      در بسیاري از اوقات مجرمی که حداکثر سه فقره جرم مرتکب )الف شده مجازاتش بیشتر از کسی خواهـد بـود کـه ب
از سه جرم مرتکب شده باشد. این نوع برخورد با مجرمین قطعاً صحیح نیسـت. زیـرا عمـال اجحـاف بـه مجـرمین       

ـاز قـانونی کـه قـانون         گـذار   دسته اول و تشویق آنان به ارتکاب جرم بیشتر است کـه عنـداللزوم بتواننـد از ایـن امتی
 .ن اعطا کرده است استفاده کنندناخودآگاه به ایشا

رسـد   تر بودن آنان موجـه بـه نظـر نمـی     رغم خطرناك پاسخ ماندن بخشی از جرایم ارتکابی مجرمین علی از طرفی بی )ب
گذار این است که با تدوین قوانین مؤثر موجبات اجراي عدالت و پیشـگیري از ارتکـاب جـرم و نیـز      زیرا تالش قانون

رسد این قسمت از مـاده بـا اهـداف مترقیانـه قـانون       مجرمین را فراهم آورد. لذا به نظر میپاسخ مناسب اجتماعی به 
  .مجازات جدید منافات داشته باشد
ـین آن    زیرا وقتی که قرار نیست این مجازات ـات حاصـل از آن معقـول و منطقـی بـه نظـر         ها اجـرا شـود، تعی هـا و زحم

  .رسد نمی
 
 م. ا.) ق. 39. معافیت از کیفر (موضوع ماده 2

هاي قانون جدید مجـازات اسـالمی اسـت.     آوري باشد یکی از نو می» عفو«معافیت که ریشه لغوي آن ازفعل ثالثی مجرد
ـیم در          عفو به معنی بخشودن و در گذشتن از گناهان است. حتی اگربا توجـه بـه عرفـی بـه معنـا و مفهـوم آن دقـت کن

ـپس بنـا بـه            افتد یابیم که بخشیدن و عفو در زمانی اتفاق می می کـه کسـی مرتکـب عملـی خـالف مـوازین شـده و س
  شود.   نظر می دالیلی، عمل ارتکابی او قابل گذشت و اغماض باشد و در نتیجه از اعمال تنبیه و مجازات او صرف

نیز همین رویه را در پیش گرفته است در نگـاه   1392گذار در تدوین قانون مجازات اسالمی سال  قانون  
ق. م. ا. که با تکیه بر مطالعات جرم شناختی صورت گرفته است، قضاوت مثبتـی را از آن   39 ابتدایی به ماده

توانیم داشته باشیم. زیرا عالو ه بر منافع اجتماعی، آینده اجتماعی و فردي مرتکب جرم نیـز مـورد توجـه     می
ه باشـد. لـیکن از لحـاظ    علیـ  گذار قرار گرفته است و چه بسا از لحاظ کاربردي به نفع متهم یا محکـوم  قانون

توان موضوع عفو از مجازات را قبل از قطعیت حکـم مطـرح    آید که آیا می مباحث نظري این سؤال پیش می
دانیم هرجا که سخن از عفو است، پیش از آن اثبات جرم و قطعیت مجازات احراز شده اسـت   کرد؟ این را می

ق. م. ا. از نظر فقهاي محترم شوراي نگهبـان   39ده و عفو پیش از اثبات جرم معنا و مفهومی ندارد گرچه ما
توان  هاي قضایی نمی گذشته و تأیید شده و در نتیجه قابلیت اجرا دارد، لیکن با توجه به اصول حقوقی و رویه

که پرونده امر مرحله تجدیدنظر را طی کنـد و در آن مرحلـه هـم مجرمیـت      آن را توجیه کرد. زیرا قبل از آن
گذار او را درهمان مرحله بدوي مجرم و جرمش را قطعی تلقی کرده است!!! چه بسـا   د، قانونمتهم باقی بمان

این متهم بتواند در مرحله تجدیدنظرخواهی با دست یابی به دالیل و دفاع بهتر و دقت نظر دادگاه تجدیدنظر 
    از اتهام انتسابی برائت جوید. 
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گذار ذیـل اصـل یکصـدو دهـم در      یابیم که قانون ی ایران در میاز طرفی با نگاهی به قانون اساسی جمهوري اسالم  
ـیاق        بند یازدهم، یکی از اختیارات رهبري را عفو محکومین از مجازات معین شده پیش بینی کـرده اسـت. بـا توجـه بـه س

  می باشد نه قبل از آن.   جمله در این خصوص حتی رهبري هم فقط بعد از محکومیت مرتکب جرم مجاز به عفو می
عنـوان رهبـري اسـت و الغیـر. ایـن اختیـار تاقبـل از         از طرفی دیگر عفو از مجازات فقط در اختیار یک شخص بـه   

تصویب این قانون در هیچ قانون دیگري به سایر شخص یا اشخاص واگذار نشده بود. لـذا تـدوین ایـن مـاده قـانونی بـر       
دانـان کمـی    رفتن آن از نگـاه برخـی فقهـاء و حقـوق    گذار بوده و به همین سبب پـذی  هاي قبلی قانون خالف اصل و رویه
  رسد.   مشکل به نظر می

اندرکاران تـدوین تـا تصـویب آن داده     هرچند ممکن است این پاسخ از سوي موافقین این ماده قانونی از جمله دست  
گـذار هـم    قـانون  هایی را به رهبري اعطا کرده است. حـال همـان   گذار بوده که صالحیت که: این قانون شود مبنی بر این

  کما کان به قوت خود باقی مانده است.   رنظ این اختیار را به قضات داده است. ولی در هر حال این اختالف
  
 . شبهه در حذف یا عدم حذف مجازات رجم3

یـدي  با تکرار مفاد قانون مجازات قبلی مبنی بر مجازات رجـم زانـی و زانیـه ق    1392ق. م. ا. سال  225گذار در ماده  قانون
در صـورت عـدم امکـان اجـراي رجـم بـا       «... را اضافه کرده است که قبالً در قانون وجود نداشـت و آن عبـارت اسـت:    

چه جرم با بینه ثابت شـده باشـد موجـب اعـدام      کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنان صادردادگاه پیشنهاد 
 »باشد. ربه شالق براي هریک میزانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ض

بـه نـوعی در صـدد     گـذار مـا   المللی در خصوص حقوق بشر در ایران، قـانون  هاي بین رسد با توجه به نگاه به نظر می  
ـار جهـانی باعـت ایـن         کاستن این فشارها بوده است. شاید مصلحت هاي نظام اسـالمی و جلـوگیري از وهـن آن در انظ

ـته از مجـرمین و بـا توجـه بـه احادیـث و          رویکرد شده است. اما از طرفی هم با عنایت به لزوم اجراي مجـازات ایـن دس
ی بوده، نتوانسته کـامالً از احکـام قبلـی در قـانون عـدول      کها مت هاي متمادي به آن روایات متقن و فتاواي معتبر که سال

  کند.  
ل و عـدم دقـت همـراه بـوده اسـت. و در      رسد، نوع نگارش با تعجیـ  گذار به نظر می نظر از این عملکرد قانون صرف  

  نتیجه عالوه بر ابهام موجود در ماده قانونی، نتیجه کار بردي آن، اجرا نشدن عملی مجازات رجم خواهد بود.  
  

  ایرادات وارده به این ماده قانونی  
 یک: ابهام موجود در ماده

 ...».  رجم  در صورت عدم امکان اجراي«در ماده قانونی عبارت است از جمله شرطیه: 
توانـد بـه هـر علتـی      به قدري مطلق و دایره اش وسیع و دست قاضی آنچنان بـاز اسـت کـه مـی    » عدم امکان«عبارت 

استناد جسته وآن را مستمسک قرار دهد و در نتیجه حکم اصلی مجازات مجرمین مربوطه اجرا نشـود. آیـا عـدم امکـان،     
هـا   شود یا شرایط اجتماعی و فرهنگـی جامعـه یـا هـر دو آن     ا میه شامل شرایط مجرمین از لحاظ بدنی و سن و سال آن

نظر قـرار  در اینجـا مـد   توانـد  گذار بوده است؟ یا حتی شاید سالیق فردي قاضی می و یا حتی سایر مالحظات مدنظر قانون
 گیرد؟

  
 دو: تبدیل مجازات رجم به اعدام یا تازیانه

روشـن خواهـد    هیت این دو مجازات مورد مالحظه قرار گیـرد حتمـاً  جایگزینی مجازات اعدام به جاي رجم ـ اگر ما  الف)
شد که با هم تفاوت اساسی دارند. زیرا در مجازات رجم هدف کشتن حتمی و قطعی زانـی و زانیـه نیسـت. زیـرا بـا      
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توجه به سایر مواد قانونی مربوط به این مبحث، شخص محکوم در حین اجراي رجم ممکن اسـت موفـق بـه فـرار     
ـا تجـویز           این شود و یا ـار کـردن در محـل حضـور پیـدا نکننـد. طبعـا ب که افراد جامعه به تعداد کافی جهت سنگس

ـارع مقـدس عـالوه بـر               گذار، مجرم در ایـن  قانون گونـه مـوارد موفـق بـه رهـایی از مجـازات بشـود. چـه بسـا ش
رهـایی از مجـازات    هاي اولیه در ادله اثبات جرم و عـدم اجـراي مجـازات رجـم راه دیگـري را بـراي       گیري سخت

ـات مجـرم از مجـازات مسـدود شـده         مذکور در پیش گرفته باشد. ولی با این جایگزینی کلیـه راه  هـاي امکـان نج
شود. ضمنا تمام این موارد بعد از آن اسـت کـه مبـانی فقهـی      علیه سلب حیات می است. زیرا در هر حال از محکوم

اي از ایـن حیـث بـه آن وارد     معتبر بدانیم یا نـه؟ و آیـا خدشـه   و حقوقی چنین حکم قانونی را بررسی کرده و آن را 
  خواهد بود یا خیر؟

شرایط و ادلـه اثبـاتی بـه    به از آنجا که عمال اثبات جرم زناي محصنه میسر نیست مگر با اقرار زانی یا زانیه و با توجه  )ب
گرفتن قسمت دوم ایـن مـاده قـانونی بـه     افتد که بینه شرعی مبناي اثبات وقوع جرم باشد. با در نظر  ندرت اتفاق می
تواند تعطیـل شـده تلقـی گـردد. زیـرا اثبـات ایـن عمـل بـا شـهادت            رسیم که مجازات اعدام نیز می این نتیجه می

شهودي که شرایط شرعی و قانونی یک شاهد را داشته و سپس بـا کیفیـات مقـرر در قـانون، نـاظر وقـوع آن بـوده        
طور یکسان در دادگاه بیان کنند بسیار سـخت بـوده و عمـال بـا      هاي خود را متفقا و به باشند و متعاقب آن بتوانند دیده
ـنه) عمـال بـه          درصد بسیار ناچیزي محتمل الوقوع است. و در نتیجه مجـازات جـرم زانـی و زانیـه (محصـن و محص

ـار   توان گفت که قانون شود و می یکصد ضربه شالق محدود می ـتثنا    گذار از مجـازات سنگس تی عـدول  ائبـه جـز اس
  .کرده است
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  nدکتر محمدرضا عظیمی  

 
بـه  ، قـانون اساسـی)   71اصل ( يگذار قانونمجلس شوراي اسالمی عالوه بر حق و صالحیت انحصاري 

نظـارت  ، هـا  داراي مراتب مختلفی از نظارت بر دولت است کـه یکـی از آن  ، دگی ارادة عمومیعلت نماین
هـم  ، قلمرو حـق نظـارت مجلـس   . گیرد صورت می» استیضاح«سیاسی است که از طریق آیین پارلمانی 

 روسـت کـه   گیرد و از ایـن  در قالب هیأت وزیران را در بر میها  آن اَعمال فردي وزرا و هم اَعمال جمعی
جمهور و   رئیس در برابر  خویش  خاص  وظایف  مسؤول  از وزیران  هر یک«: قانون اساسی 137طبق اصل 

بـر  .  »نیـز هسـت    دیگران  اعمال  مسؤول، رسد می  وزیران  هیأت  تصویب  به  که  و در اموري  است  مجلس
تواننـد در    مـی   اسـالمی   شـوراي   مجلـس   نماینـدگان «: قانون اساسی 89اساس قسمتی از بند اول اصل 

  . »دکنن  از وزراء را استیضاح  یا هر یک  وزیران  هیأت دانند  می  الزم  که  مواردي
جمهـور نیـز    قانون اساسی نظارت سیاسی مجلس شوراي اسالمی را شامل رئـیس  89بند دوم اصل   

  بـه   کـه   و وظـایفی   جمهـور در حـدود اختیـارات    رئیس«: قانون اساسی 122  اصلزیرا طبق ، دانسته است
  اسـالمی   شـوراي   و رهبـر و مجلـس    در برابر ملت، دارد  عهده  به  عادي  و یا قوانین  اساسی  قانون  موجب
  .  »است  مسؤول

شده بـا توجـه بـه     استیضاح و کیفیت رأي مجلس به وزیر استیضاح چگونگی اعمال حق در خصوصاما   
ونه تلقی و برداشت حقوقی ابراز شده اسـت کـه سـرآغاز و علـت     گ دو، سیاق عبارات چند اصل قانون اساسی

و نزدیکـی قابـل توجـه آراي موافـق و      23/10/1369طرح آن به استیضاح وزیر بهداري (دکتـر فاضـل) در   
گردد. در واقع، صورت سؤال ایـن   بر می، مخالف و اثري که چگونگی تفسیر رأي بر ابقا یا سقوط وزیر داشت

گـذارد و در   بـه وزیـر یـا وزیـران را بـه رأي مـی      » اعتمـاد «جلسۀ استیضاح، موضـوع  که آیا مجلس در  بود
کـه مجلـس موضـوع     کند؛ و یا ایـن  وزیر رأي اعتماد کسب می، صورت، با رأي اکثریت مطلق نمایندگان این
سـمت  وزیر از ، صورت، با رأي اکثریت مطلق نمایندگان گذارد که در این به وزیر را به رأي می» عدم اعتماد«

قـانون   1368بـازنگري سـال    از قبـل  کـه  استیضاح تجربۀ دو در داشت توجه باید البتهشود.  خود برکنار می
 استیضـاح ( بـازنگري  از پس که استیضاحی تجربۀ و) کشور شهرسازي، و و مسکن وزراي اساسی (استیضاح

 مـورد  وزراي اعتمـاد  مثبـت رأي  کسـب  کـه  بود این اساسی قانون از گرفت، برداشت صورت) بهداري وزیر
 منفـی  و) رأي 114( اعتماد بر مبنی مثبت اخیر، آراي استیضاح مورد با همین نگاه، در. است نظر مد استیضاح

                                                           
n .وکیل دادگستري و مدرس دانشگاه 
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 لـذا . بودنـد  شـده  ساز سرنوشت )رأي 17( ممتنع آراي و بودند نزدیک هم به) رأي 115( اعتماد عدم بر مبنی
 نوشـته  مثبـت  آراي حسـاب  بـه  توانست نمی ممتنع آراي و بود اعتماد مثبترأي  بر مجلس تصور و بنا چون

تردیدها در این خصوص چنان باال گرفت که با وجـود رأي بـر استیضـاح،    بود.  وزیر در برکناري شود، نتیجه
اي استعفا نیز داد تا چنان تلقی نشود که او از سـمت وزارت برکنـار نشـده     خود وزیر براي رفع هرگونه شبهه

چنان شد کـه   13/12/13691جمهور از شوراي نگهبان در  ادامه با استفسار معاون اول رئیساست! و البته در 
                                                           

  نگهبان  شوراي محترم«  .1
و یکصـد و سـی و     هشـتاد و نهـم    در اصول  اسالمی ایراناساسی جمهوري   مستحضرند قانون  طور که همان؛ سالم  با ابالغ 

  دارد.   از وزرا اشارت  و هر یک  وزیران  هیأت  استیضاح  به  و یکصد و سی و پنجم  دوم
  : هشتاد و نهم  اصل 
کننـد.    ا استیضـاح از وزرا ر  یا هر یک  وزیران  دانند هیأت می  الزم  توانند در مواردي که شوراي اسالمی می  مجلس  نمایندگان 

یـا    وزیران  شود. هیأت  تقدیم  مجلس  به  نفر از نمایندگان  ده  با امضاي حداقل  که  است  در مجلس  طرح  وقتی قابل  استیضاح
رأي   گویـد و ازمجلـس    پاسـخ   آن  حاضر شـود و بـه    در مجلس  آن  از طرح  روز پس  ده  مدت  باید ظرف  وزیر مورد استیضاح

  خـود توضـیحات    استیضـاح   ةمزبور دربـار   ، نمایندگان یا وزیر براي پاسخ  وزیران  حضور هیأت  عدم  خواهد. در صورتاعتماد ب
  »اعتماد خواهد کرد.  رأي عدم  اعالم، مقتضی بداند  دهند و در صورتی که مجلس را می  الزم

   : یکصد و سی و دوم  اصل 
 131  اصـل   موجـب   بـه   کـه   یا فرد دیگري است  اول  معاون ةجمهور بر عهد  ئیسهاي ر و مسؤولیت  اختیارات  در مدتی که« 

  بـراي تجدیـدنظر در قـانون     اعتماد داد و نیـز نمیتـوان    رأي عدم  آنان  کرد یا به  استیضاح  وزرا را نمیتوان، گردد می  منصوب
  »نمود.  پرسی اقدام همه اساسی و یا امر

  :  یکصد و سی و پنجم  اصل  
  اسـت   اعتماد نـداده   ها رأي عدم آن  به  رأي اعتماد، مجلس  یا درخواست  اند و یا بر اثر استیضاح نشده  عزل  وزرا تا زمانی که«  

  »مانند. خود باقی می  در سمت
 را  مجلـس  »اعتمـاد   عـدم رأي « تعبیـر   و یکصد و سی و پنجم  یکصد و سی و دوم  و اصول  هشتاد و نهم  اخیر اصل  قسمت  

اساسـی    کالً در بازنگري قـانون   یکصد و سی و پنجم  کنونی اصل  متن  که  داشت  باید عنایت  هم  نکته  این  اند. به کار برده  به
  .  است  نهم و هشتاد  تاریخی مؤخر بر اصل  و از لحاظ  است  شده  و تصویب  تدوین

  نگهبـان   شـوراي محتـرم    ، تقاضا دارد که جمهوري اسالمی ایران  ممحتر  دستور ریاست  ، بر اساس یاد شده  اصول  به  با توجه  
  واقـع   از وزرا مورد استیضاح  یا هر یک  وزیران  هیأت  چه چنان  نمایند که  فرمایند و معین  مذکور اعالم  تفسیر خود را از اصول

  شوراي اسالمی:   محترم  شوند، مجلس
و یکصـد و سـی و     و یکصد و سـی و دوم   هشتاد و نهم  اصل  در سه  نحوي که  هد، بهاعتماد بد  ها رأي عدم آن  باید به )الف

  .  است  ذکر شده  صراحت  به  پنجم
  آمـده   و یکصـد و سـی و ششـم     و سوم  و سی و یکصد  هشتاد و هفتم  در اصل  طور که و یا باید رأي اعتماد بدهد، همان )ب

  .  است
در   مجلـس   بـرد کـه   کار می  را به »اعتمادرأي « اساسی هنگامی تعبیر  رسد، قانون نظر می  به  شود که می  مطرح  جهت  از آن  مطلب  این

نظـر کنـد.     هـا، اعـالم   کار رسـمی آن   از شروع  ، قبل است  جمهور معرفی کرده  رئیس  یا وزیري که  وزیران  هیأت  به  نسبت  صدد است
یـا وزیـر     وزیران  هیأت  از استیضاح  ، پس نظر مجلس اعالم  منظور از آن  که  است  کار رفته  ی بهوقت »اعتماد  عدمرأي « تعبیر  که آن  حال
از   هـا، پـس   گیـري آن  و یا کناره  یا وزیر مورد استیضاح  وزیران  براي ابقاي هیأت  نیز در تعداد آراي الزم  بحث  ةیا ثمر  . نتیجه است  بوده

شود، بایـد    رأي اعتماد داده  مورد استیضاح  وزیر یا وزیران  به  مقرر باشد که  از استیضاح  اگر پس  عنی کهم  شود، بدین ظاهر می  استیضاح
  گـردد. حـال    محسوب  جزء آراي مخالف  ممتنع  ي) باشد و آرا وزیر (مثبت  نفع  به  حاضر در مجلس  آراي نمایندگان  یک  ۀاضاف  به  نصف

حاضـر    نماینـدگان   يآرا  یـک  ۀاضاف  به  شود باید نصف  اعتماد داده  رأي عدم  مورد استیضاح  وزیر یا وزیران  به  اگر مقرر باشد که  که آن
  نیاید.    حساب  منفی به يجزء آرا  ممتنع  يضرر وزیر (منفی) باشد و آرا  به  در مجلس

  »جمهور  رئیس  اول  معاون ـحبیبی   حسن
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ـر رسـمی قـانون اساسـی،       بـه  شوراي نگهبـان  مـورخ   1036نظریـۀ تفسـیري شـمارة    عنـوان مفس
قانون  135با توجه به صراحت اصل «... صادر کرد و طبق آن:  135در مورد اصل را  22/01/1370

وزرا را در مورد  که مالك کنار گذاشتنِ 1368بازنگري قانون اساسی در سال  اساسی مصوب شوراي
 عدم اعتماد مجلس شوراي اسالمی دانسته است و با عنایت به استصـحاب اعتمـاد  ، رأي استیضاح

ها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی  ابراز شده به وزرا از سوي مجلس در آغاز کار آن
، اکثریت رف عدم احراز رأي اعتماداکثریت نمایندگان رأي عدم اعتماد بدهند و ص شود که عزل می

  ». گردد موجب عزل نمی
مقصود اصلی ، مناقشه از لحاظ قانونی به پایان رسیده است، رسمی با این تفسیر که ایناز  نظر صرف  

عنـوان   وراي نگهبـان بـه  جلب توجه بایسته به نقش قاطع شـ ، نویسنده از پرداختن به این موضوع قدیمی
در پاسداري از قـانون اساسـی و لـزومِ التـزام آن بـه حرکـت صـحیح در         گذار قانونجانشین قوة مؤسسِ 

در ، دهـد  دسـت مـی   هر تفسیري که این نهـاد از قـانون اساسـی بـه    . محدودة اصول قانون اساسی است
ان کشور بایستی دان حقوق سرنوشت فردي و جمعی افراد ملت مؤثر است و درست به همین علت است که

طور پیوسته ارزیابی و پایش کنند و با نقد  تصمیمات و عملکرد این شورا را به، نظرات، با دقت و حساسیت
ین سند حقوقی و سیاسی کشور تر مهمدر پاسداري از   هوشیاري و بیداري آن، به پویایی، عمومی و علمی

  . یاري رسانند
نظریـۀ تفسـیري شـمارة    حقوقی مبناي ، مناقشه هاي طرفین اللاستد ضمن بررسی، با چنین نگاهی  

 . 1تحلیل و نقد خواهد شد 22/01/1370مورخ  1036
نمایندگان در وضعی که هیأت وزیران ، رأي از دیدگاهی که موافق مبانی نظریۀ تفسیري است  

و مسـتندات آن  رأي مثبت اعتماد است ، قطعاً شوند یا هر یک از وزرا در ابتدا به مجلس معرفی می
قانون اساسی است که به صراحت از خواستن و گرفتنِ رأي اعتماد وزرا از  136و  89، 87هم اصول 

مجلس سخن گفته است. اما در فرض شبهه که وزیر یا هیأت وزیران براي بقا و ادامـۀ وزرات بـه   
اعتماد است؛ به بیان نه به اعتماد، که به عدم ، رأي اعتماد مجلس نیاز دارند، رأي مثبت نمایندگان

 135، و 132، 89رأي اعتماد اسـت و مسـتندات آن اصـول     دیگر، موضوع رأي اعتماد نیست؛ عدمِ
  قانون اساسی است. 

اعتمادي که در اثر رأي  اعتماد اولیه به وزرا ورأي  نظر اکثریت اعضاي شوراي نگهبان بر تفاوت بین  
شده به مجلس  براي وزیران معرفی اعتمادرأي  یرِگرفتنِدر حالی که تعب. مبتنی است، استیضاح الزم است

کـار رفتـه    نامۀ داخلی مجلس به ینیاصالحی آ 143قانون اساسی و ذیل مادة  136و ، 133، 88در اصول 
 رسی وزرات نشسته و سپس مورد استیضاح قرار گرفتهاعتماد گرفته و بر کُرأي  در مورد وزیري که، است
اعتماد مجلس را کسب کرده و اکنون قبالً رأي بار  زیرا وزیر یک؛ متفاوت استتعبیر قانون اساسی ، است

وزیـر  ، اعتماد مجلس به وي متزلزل شده و در صورتی که نمایندگان اعالم عدم اعتماد کنند، با استیضاح
و شود  حالت اعتماد اولیه استصحاب می، اعتماد همرأي  حتی در صورت عدم اکثریت، اشود والّ می برکنار

  . قانون اساسی هم مؤید همین معنی است 132و  135تعابیر اصول . ماند وزیر در سمت خود باقی می
                                                           

، مجلۀ حقـوقی دادگسـتري، سـال اول،    »فسیر شوراي نگهبان پیرامون رأي عدم اعتمادنظري بر ت«ر. ك: مهرپور، حسین،   .1
  جمهور دکتر سید محمود کاشانی به رئیس 26/10/1362؛ همچنین رك: نامۀ مورخ 39تا  22، صص 1370شمارة اول، پاییز 
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عـدم  ، رأي در مقابل این گفته که اگر مالك: دهد این دیدگاه به دو ایراد محتمل نیز چنین پاسخ می  
پاسـخ  ؛ کار بـرده اسـت   اعتماد وزرا از مجلس را بهرأي  اعتماد است پس چرا قانون اساسی تعبیرِ خواستنِ

اعتماد مجلس را بخواهد ولی مالك برکناري او از رأي  منافات ندارد که وزیر مکلف باشد«این است که 
تصریح شـده کـه    89همچنین اگر گفته شود که در اصل . »اعتماد اکثریت باشدرأي  عدم، سمت وزرات
و این داللت بر بقاي وزیر ، شود زل میاعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عرأي  اگر مجلس

پاسخ این است که حتی در چنین صورتی باید توجه داشت کـه  ، اعتماد دارد مثبترأي  با حصول اکثریت
مصوب شوراي بازنگري قانون اساسی و مـؤخر بـر   ، عدم اعتماد استرأي  که صریح در تعبیر 135اصل 
 گونـه  استصحاب اعتماد اولیه بـه وزرا رافـع هـر    ،در صورت شک که اینضمن ؛ و ناسخ آن است 89اصل 

  . تردید است
دانان معتقـد   اي دیگر از حقوق نظریۀ تفسیري و مبناي مورد قبول طرفداران آن، عده در مقابلِ  

 136و  87به لزوم رأي اعتماد اکثریت نمایندگان به وزیر مورد استیضاح هستند و با توجه به اصول 
استیضاح براي درخواست رأي اعتماد این است که با  قانونی وزیر موردگویند که معناي تکلیف  می

کنـد کـه    وجود استیضاح، دیگر اعتماد پیشین نمایندگان به وزیر وجود نـدارد و تفـاوتی هـم نمـی    
وزیـر پـس از    87که طبـق اصـل    درخواست رأي اعتماد مربوط به قبل یا بعد استیضاح باشد. چنان

تواند از مجلس رأي اعتماد بخواهد. همچنین طبق ذیـل   اختالف می دانتخاب در موارد مهم و مور
پس از تغییر نصف هیأت وزیران، دولت باید مجدداً براي هیأت وزیران رأي اعتماد کسب  136اصل 

زیرا منطقی نیست که بگوییم وزیر باید درخواست ، گونه است نماید. لذا در مورد استیضاح نیز همین
اگـر قـرار بـود رأي اعتمـاد قبلـی       !مجلـس الزم نیسـت رأي اعتمـاد بدهـد     رأي اعتماد بکند ولی

گذار چنـین قصـدي    چرا وزیر ملزم به درخواست رأي اعتماد شده است؟ اگر قانون، استصحاب شود
صراحتاً رأي بر عـدم اعتمـاد را    89اصل  2جمهور در بند  همچون بحث عدم کفایت رئیس، داشت

جمهور منبعث از رأي ملت است و وزرا وابسته به رأي نمایندگان  کرد. در حالی که رئیس عنوان می
که رأي عدم اعتماد را مقـدم بـر رأي    ۀ تفسیري شوراي نگهبانملت. برخالف تعبیر موافقان نظری

رأي اعتمـاد و رأي   باید گفت دو تعبیرِ، کنند تلقی می 89را ناسخ اصل  135اعتماد دانسته و اصل 
، اعتماد نمایندگان را جلب نمایداست رأي حد دارند و وزیري که نتوانسته یک مفهوم وا، عدم اعتماد

، شـد  89مـادة   1توان قائل به نسخ بند  در واقع با رأي عدم اعتماد آنان مواجه شده است. نیز نمی
یک بند  135زیرا همین اصل در شوراي بازنگري مورد توجه خبرگان قرار گرفته و به مناسبت اصل 

اصالح شده است. مذاکرات شوراي بازنگري نیز حاکی از این است کـه اساسـاً رأي    به آن اضافه و
  عدم اعتماد تعبیر دیگري از ندادنِ رأي اعتماد است. 

قـانون اساسـی کلّـی     ،رسد ایـن اسـت کـه    نظر می دیدگاه بهدر مقام تحلیل این دو  چه آن اما  
ـ طـور جز  بهاي یکپارچه است و هر تفسیري که  ناپذیر و منظومه تجزیه ی و فـارغ از سـایر اصـول    ی

تفسـیر قـانون اسـت. نظـر      دست داده شود، تفسیري در معرض خطا و برخالف اصـول صـحیحِ   به
متمرکز شده » رأي عدم اعتماد« عبارتق. ا بر صراحت  135تفسیري شوراي نگهبان دربارة اصل 

شم پوشیده است. یعنی در چ» رأي اعتماد«حات سایر اصول مبنی بر درخواست یا گرفتنِ صرّو از م
، 89، با تعبیر رأي عدم اعتماد در اصول 136، و 133، 87مواجهۀ عینی تعبیر رأي اعتماد در اصول 
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مکن اولی«که به مصداق قاعدة  جاي آن قانون اساسی به 135، و 132 هما اَ م تفسـیري در  » الجمع
متمرکـز   135اٌ در محدودة اصـل  این اصول از متنی چون قانون اساسی ارائه دهد، صرف مقام جمعِ

گذار به تفسیري خـالف مقتضـاي    شده و بدون توجه به داللت صحیح الفاظ و مقصود واقعی قانون
هاي موافقان و مخالفان نظریه هر کدام در  مجموع اصول قانون اساسی رسیده است. اگرچه استدالل

مسـأله در بـازخوانی مـتن     حل درسـت و نهـایی ایـن    جاي خود شنیدنی و محل تأمل است اما، راه
گـذار قابـل    مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی نهفته است؛ آنجا که قصد و ارادة واقعی قانون

این  رِبر س رگذار برداشت. اتفاقاً در مجلس مزبو توان پرده از دوگانگی تعابیر قانون کشف است و می
که چرا  ی نیز توضیح داده شده است. اینروشنی بحث شده و علت بقاي این دوگانگ اختالف تعبیر به

البته جـاي  ، ر قانون اساسی خود را مستغنی از مراجعه و استناد به چنین منبعی دیده استنهاد مفس
  سؤال و انتقاد دارد. 

اصل موضوع هنگام تنظیم این اصل در شوراي بازنگري این بود کـه وزرا مـادام کـه در اثـر       
انـد بـر    رأي اعتماد، با عدم اعتماد اکثریت مجلس مواجه نشـده  تاستیضاح یا سایر موارد درخواس

مانند. و چون ایراداتی مطرح شد که تصویب عبارت پیشنهادي کمیسیون پنجم  مقام خود باقی می
رف طرح استیضـاح   1داخلی شوراي بازنگري مۀنا آیین 27مادة  صراحت در بیان مقصود ندارد و ص

تغییر مجلس ، م برکناري وزیر دانسته شود و از طرفیاست موهگیري نمایندگان ممکن  بدون رأي
فهمی اوالً، این عبـارت   هیأت دولت تلقی شود، براي اجتناب از کج مستلزم اخذ رأي اعتماد مجدد

گنجانده شد  133در اصل » رأي اعتماد جدید براي وزرا الزم نیست با تغییر مجلس، گرفتنِ«که 
شود و تصریح شـود کـه درخواسـت     وزیر برکنار می، رف استیضاحکه تصور نشود به ص و براي آن

؛ تنظیم گردید 135عبارت فعلی اصل ، رأي اعتماد و رأي اکثریت مجلس به اعتماد ضروري است
کنندگان اصل، تفاوتی در ترتیب رأي اعتماد در استیضاح با  کنندگان و تدوین از نظر مذاکره وگرنه

رئیس مجلس شوراي  شود وجود نداشته است. البته نائب ماد میسایر مواردي که تقاضاي رأي اعت
» اعتمـاد  رأي عدمِ«شکال ادبی عبارت بار بر ضعف و ا ) چندینهاشمی رفسنجانیبازنگري (آقاي 

، لـیکن ایـن ایـراد وارد، یـا بـراي      2به درستی انگشت نهاده و لزوم تصحیح آن را یادآور شده بود
راي استعمال صـحیح عبـارت دیـده نشـد و در نهایـت، کـاربرد       دیگران مفهوم نبود یا ضرورتی ب

کردن  نظر آن (یعنی غلط رایج) در عین توجه به معناي صحیح آن، توجیهی براي صرف اصطالحی
                                                           

  ....»مانند  اند در سمت خود باقی می وزرا تا زمانی که عزل یا استیضاح نشده«  .1
کـنم اینجـا یـک     یعنی استیضاحی که او به مجلس رفته و رأي نیاورده، منظور این است ... منتها من فکر مـی «...   .2

ها رأي عدم اعتماد نداده است ... شما حرف  جوري حل بشود تا زمانی که به آن ضعف ادبی هست که این باید یک
اي درست کنیم، چـون   گونه داده، عبارت را باید به من را توجه نفرمودید، طبع تعبیر این نیست که رأي عدم اعتماد

شود رأي  که داده نمی کنند رأي اعتماد است، آن که تقاضا می؛ آن را جور نیست آن، این عبارت درست نیست، ... نه
کـه  داده نشد ... عبارت را باید بگوییم رأي اعتماد نیاورده ... اعالم عدم اعتماد نیست ... آخر رأي به عـدم اعتمـاد   

آبـادي:)   خواهیم به رأي بگذاریم. (طاهري خرم کمیسیون را می ۀدهند. پس آقایان توجه کنید پیشنهاد اصالحی نمی
هـا چـون در قـانون اساسـی قبلـی هـم        پس رأي اعتماد چه شد؟ (هاشمی رفسنجانی:) گفتند اصطالح شـده. ایـن  

صالح عبارتی کمیسیون موافق هستند رأي بدهند. این اصطالح را قبول کردیم. آقایانی که با این ا، جور بوده همین
  ». (اکثریت رأي دادند) تصویب شد

  31رك: مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی، جلسۀ سی و نهم، ص 
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گفتنـد اصـطالح شـده.    «که ادارة جلسه را بر عهده داشت:  هاشمی رفسنجانیاز آن شد. به تعبیر 
. از لحـاظ  1»جور بوده این اصطالح را قبـول کـردیم   ها چون در قانون اساسی قبلی هم همین این
عملی مثبت و ایجابی اسـت و عمـل ایجـابی بـه عـدم (عـدم اعتمـاد) تعلـق         » دادن رأي«، ادبی
عـدم  رأي «عدم کسب رأي اعتمـاد در واقـع بـه معنـاي     ، گذار اساسی گیرد. لذا از نظر قانون نمی

که  همچنان، ست رأي اعتماد مطرح استگیري دربارة درخوا مجلس است و هر جا که رأي »اعتماد
مناط اعتبـار، رأي اعتمـاد اکثریـت    «... : آیین نامۀ داخلی مجلس مقرر کرده است 143ذیل مادة 

هم براي رأي اعتمـاد اولیـه بـه    ، و البته این حکم» مطلق آراي نمایندگان حاضر در مجلس است
مبنایی در عبارات ، و ایجاد تفکیک رأي اعتماد پس از انجام استیضاح صادق است رايوزرا و هم ب

  . صریح قانون اساسی ندارد
هـاي استیضـاح جنجـالی وزیـر      نه تنها بر چالش، شوراي نگهبان با تفسیر نادرست خود، بر این مبنا  

نهاد و  که خشتی کج، عنوان استیضاحی غیرقانونی نمایاند بهآن را  افزود و در واقع 1369بهداري در سال 
، نامۀ داخلی مجلس نیز با توجه بـه ایـن تفسـیر    که آیین چنان؛ ا نیز براي آینده بنیان نهادروالی نادرست ر

رئیس عدم اعتماد وزیر یا وزیـران را  ، پس از انجام استیضاح«: دارد آن اشعار می 233اصالح شده و مادة 
یـرانِ مـورد   در صـورتی کـه وزیـر یـا هیـأت وز     «: نامه آیین 234همچنین طبق مادة . »گذارد میرأي  به

کننـد و رئـیس اعـالم عـدم      کنندگان مطلب خود را بیان مـی  استیضاح، استیضاح در مجلس حاضر نشوند
 . »کند اعتماد می

  
  
  
  

                                                           
همواره بر اساس فرض رأي مثبت اعتماد بود و در دو مورد استیضـاح قبـل از اصـالح     1358برداشت اولیه در قانون اساسی   .1

  شد.  گونه عمل می اسی و مورد اول بعد از بازنگري نیز اینقانون اس
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  nاسماعیل قاسمی  

 

  چکیده
هاي عملی تغییر پیدا نموده که خـود   با تصویب هر قانون جدیدي ممکن است برخی رویه

التصویب  هاي متفاوتی از قانون جدید دید است. یا برداشتمعلول دستاوردهاي آن قانون ج
ها شاذّ و نادر و برخی همراه و هماهنگ با نظر اکثریت است که خود  شود که برخی از آن

ي که به صواب نزدیک گذاري می اي جدید را پایه رویه   .تر باشدکند؛ چه بسا نظر شاذّ
مجلـس شـوراي اسـالمی و     1390مصـوب  دادرسی دیـوان عـدالت اداري  قانون تشکیالت و آیین

ترین تغییـرات   مهم. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از امر فوق مستثنی نیست 25/3/92مصوب 
  :گردد عبارتند از قانون جدید دیوان عدالت اداري که در این مقاله به اختصار، دیوان ذکر می

  )2نظر (ماده احیاء شعب تجدید .1
  )10دولتی از شمول صالحیت دیوان (ماده سات عمومی غیرخروج برخی از نهادها و مؤس  .2
 2تبصره ( 10ماده  2هاي مصرح در بند  ها و هیأت تعیین مهلت براي اعتراض به آراء کمیسیون  .3

  )16ماده 
  )63ها به رأي دیوان (ماده  رسیدگی ماهوي به آراي مراجع شبه قضایی در صورت عدم تمکین آن  .4
  )19ی در دیوان (ماده ي دادرس تغییر هزینه  .5
  )6ها (ماده  دفاتر نمایندگی دیوان در استان  بینی تأسیس پیش  .6

- قانون تشـکیالت و آیـین   16ماده  2در این مقاله سعی شده نکات حایز اهمیت راجع به تبصره 
حاصل ایـن  . ي نزدیک به غالب نیز آورده شود دادرسی دیوان ذکر و نظر موافق و مخالف و رویه

  .ي نانوشته دارد جربیاتی است که با تتبع در برخی آراء دیوان حاصل شده و برخی جنبهوجیزه، ت
  ابالغ، ابالغ واقعی، ابالغ قانونی، عذر موجه، عدم اطالع، مهلت اعتراضواژگان کلیدي: 

  
  مقدمه

 مـواردي  در« اسـت:  آمـده  1392 مصـوب  اداري عدالت دیوان دادرسیآیین و تشکیالت قانون 16 ماده 2 تبصره در
 محاسـبه  مـالك  مـذکور،  مهلت اند، داشته بیشتري مهلت در شکایت حق قبالً اشخاصی سابق، قانون موجب به که

    گردد. ابهام رفع کلمه دو این از شده سعی مقاله این در که داشته ابهام ماده این در »بیشتر مهلت« عبارت »است.
 نشـده  بینی پیش ماه 3 از بیش مهلتی خاص، ي عهموضو قوانین در که این به التفات با نظر یک بنابر  
 مـاده  کمیسـیون  آراء ماننـد  انـد.  نبوده اعتراض مهلت داراي که است آرایی بیشتر، مهلت از مراد لذا است

                                                           
n سرپرست دیوان عدالت اداريکارشناس ارشد حقوق خصوصی ،. 



  
 

 

69 

 فـوق  نظـر  بـر  دیـوان  شعب از برخی لکن دارد، وجود نیز نظر این مخالف نظر .... و کار اداره آراء و 100
   نیست. محرز مزبور ظرن بودنغالب اما استوارند؛

  
  موضع بحث

 قـانون  16 مـاده  2 تبصـره  مـتن  خصـوص  ایـن  در گـردد.  مشخص آن موضع است بهتر بحث به ورود از قبل
 تقـدیم  مهلـت  قـانون،  ایـن  تصـویب  زمـان  از« :گـردد  مـی  بیان اداري عدالت دیوان دادرسیآیین و تشکیالت
 مقـیم  افراد براي و ماه 3 کشور داخل اشخاص براي نون،قا این 10 ماده 2بند موضوع موارد به راجع دادخواست،

 هـاي  دادگـاه  دادرسـی آیـین  قانون مطابق مربوط مرجع قطعی تصمیم یا رأي ابالغ تاریخ از ماه 6 کشور از خارج
 یـا  رأي کـه  نماینـد  تصـریح  خود تصمیم یا رأي در مکلفند مربوط مراجع است. مدنی امور در انقالب و عمومی
 ادعـاي  نفع ذي و نبوده واقعی ابالغ، که مواردي در است. اعتراض قابل دیوان در مزبور مدت رفظ ها آن تصمیم

 موجـب  بـه  که مواردي در نماید. می رسیدگی ابالغ موضوع به ابتدا در دیوان ي شعبه بنماید را آن از اطالع عدم
  »است. محاسبه مالك ر،مذکو مهلت اند، داشته بیشتري مهلت در شکایت حق قبالً اشخاصی سابق، قانون
 بـا  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  چیست؟ بیشتر مهلت از منظور که است نکته همین سر بر نزاع محل و بحث موضع  
 بـر  کمـی  اسـت،  دیـوان  قـانون  10ماده 2 بند موضوع موارد به نسبت صرفاً دادخواست تقدیم مهلت که این به توجه

    برشمریم. را دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 10 ماده 2 بند مصادیق ناگزیریم که افزاید، می مسأله پیچیدگی
  

  عدالت اداري  دادرسی دیوان تشکیالت و آییندیوان  قانون 10ماده  2مصادیق بند 
 و اعتراضـات  به رسیدگی« داشته: اعالم ذیل شرح به را دیوان اختیارات حدود و صالحیت 10 ماده 2 بند

 ماننـد  هـایی  کمیسـیون  و اداري تخلفـات  بـه  رسـیدگی  هـاي  یـأت ه قطعـی  تصمیمات و آراء از شکایات
 قـانون  100 مـاده  موضـوع  وکمیسـیون  کارفرمـا  و کـارگر  اخـتالف حـل  هیـأت  مالیـاتی،  هاي کمیسیون
  »ها آن با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً ها؛ شهرداري

 و آورد میـان  به سخنی اداري هاي دادگاه ای قضایی شبه مراجع از که این بدون گذار قانون بند این در  
 یا قضایی شبه مرجع عنوان به که هایی هیأت یا ها کمیسیون از برخی احصاء به صرفاً کند، تعریف را ها آن

 دیـوان  صـالحیت  احـراز  براي معیاري و تعریف هیچ و نموده مبادرت نمایند، می رأي صدور اداري دادگاه
   است. نکرده ارائه اداري عدالت

 قـانون  موجـب  بـه  کـه  هسـتند  مراجعـی  مراجـع،  این« گفت: توان می قضایی شبه مراجع تعریف در  
 دولتی واحدهاي اداري تخلفات و اقدامات از مردم اعتراضات و شکایات به رسیدگی وظیفه و شده تشکیل

 بین اختالف به رسیدگی یا و مربوطه مقررات و ضوابط از دولتیغیر اشخاص تخلفات یا ها آن مأموران یا
  »دارند. عهده بر را اشخاص

 و نمـوده  اسـتفاده  اداري هاي دادگاه عبارت از 1385 سال اداري عدالت دیوان قانون 13 ماده 2 بند در مقنن  
 از دیـوان  جدیـد  قـانون  در لکـن  بود. کرده ذکر »مانند« ي واژه از استفاده با تمثیل عنوان به را مصادیق از برخی
 از اسـتفاده  بـا  و تمثیلـی  صورت به را ها کمیسیون آراء از اعتراض صرفاً و نکرده استفاده ارياد هاي دادگاه عبارت
 اداري عـدالت  دیـوان  صـالحیت  کـه  شـود  مطرح شبهه این است ممکن بنابراین است. کرده بیان »مانند« واژه

 کـه  هـا  یونکمیسـ  خصـوص  در مگـر  اسـت؛  دیـوان  جدیـد  قانون 10 ماده 2 بند در شده ذکر موارد به منحصر
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 لـیکن  اسـت،  وارد مـذکور  بنـد  بـه  نسبت نگارشی لحاظ به هرچند اشکال این است. شده ذکر تمثیلی صورت به
 مراجـع  سـایر  آراء بـه  نسـبت  اداري عدالت دیوان و است تمثیلی و نبوده حصري 10 ماده 2 بند در مذکور موارد
    داشت. خواهد رسیدگی صالحیت شوراها و ها کمیته و ها کمیسیون و ها هیأت از اعم قضایی شبه

 بـه  نسـبت  اداري عدالت دیوان بلکه نیست؛ مطلق صالحیت این که داشت توجه باید دیگر سویی از  
 تشـکیل  دولتـی  واحدهاي مجموعه در که اداري  هاي دادگاه و ها کمیسیون و ها هیأت از دسته آن تصمیم

 واحدهاي از خارج در که قضایی شبه راجعم آراء و تصمیم لذا و داشت خواهد رسیدگی صالحیت شود می
 انتظـامی  شـوراي  یـا  1پزشـکان  تخلفـات  بـه  رسیدگی انتظامی هاي هیأت مانند شوند می تشکیل دولتی

 قابل .... و اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان انضباطی کمیته یا مهندسی نظام اعضاي تخلفات به رسیدگی
 قابـل  هـا  آن آراء کـه  قضـایی  شـبه  مراجع ترین مهم از خیبر باشد. نمی اداري عدالت دیوان در رسیدگی
   از: عبارتند باشند می عدالت دیوان در رسیدگی

  
  ها هیأت  .1

  هیأت رسیدگی به تخلفات اداري -
  هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی  -
  هاي سراسري هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون -
  اختالف شوراهاي اسالمیهیأت حل -
  ت مرکزي گزینشهیأ -
  هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی  -
  هیأت نظارت بر اشتباهات ثبتی و رفع اختالفات ثبتی -
  هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمی  -
  اختالف مالیاتیهیأت حل -
  اختالف کارگر و کارفرماهیأت تشخیص و حل -
  هاي رسیدگی به تخلفات انضباطی مشمولین قوانین استخدامی نیروهاي مسلح  هیأت -
  اجتماعی تأمینهیأت تشخیص مطالبات سازمان  -

  ها کمیسیون  .2
  قانون شهرداري 100ماده  کمیسیون -
  قانون شهرداري 77کمیسیون ماده  -
  قانون شهرداري 99کمیسیون ماده  -
  قانون مقررات پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی 20کمیسیون ماده  -
  ها قانون شهرداري 5ماده  20کمیسیون بند  -
  دگی به اختالفات گمرکیکمیسیون رسی -
  قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  16کمیسیون ماده -

                                                           
هـاي   دادگـاه  هاي رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان عضو نظام پزشـکی در صـالحیت   رسیدگی به اعتراض از آراء هیأت  .1

  )قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی  41بند ب ماده . (نظر استان مربوطه استتجدید
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   اداري هاي دادگاه  .3
 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سـال  50ماده  2البته با توجه به تبصره ؛ تعزیرات حکومتی -

  . عدالت اداري نیست آراء تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کاال و ارز قابل رسیدگی در دیوان
  دفترانیاران و سردادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی دفتر -

   ها کمیته  .4
  دانشجویان انضباطی کمیته -

   ها شورا  .5
   رقابت شوراي -
   ثبت عالی شوراي -
  مالیاتی اختالف حل عالی شوراي -
   1پرورش و آموزش وزارت انتفاعیغیر هاي آموزشگاه و مدارس بر نظارت مرکزي شوراي -

  
  بازگشت به موضع بحث 

 شکایت حق قبالً اشخاصی سابق، قانون موجب به که مواردي در« بود: آمده بحث مورد ماده 2 تبصره در
 پیگیـري  مثـال  یـک  طـرح  با را بحث »است. محاسبه مالك مذکور، مهلت اند، داشته بیشتري مهلت در
   کنیم. می

 بـا  ابـالغ  ي جنبـه  از رأي ایـن  است. شده صادر 91 سال در 100 ماده کمیسیون از رأیی مثال براي  
   دارد: حالت چهار بحث، موضع 2 تبصره به توجه

   است؛ بوده دیوان سابق قانون حکومت زمان در ابالغ این که است شده واقعی ابالغ مخاطب به رأي  .1
 رأي کـه  دهنشـ  تصریح رأي در لکن بوده، واقعی ابالغ و شده ابالغ دیوان جدید قانون زمان در رأي  .2

   است؛ دیوان در اعتراض قابل ماه 6 یا ماه 3 ظرف صادره
 مهلـت  و بـوده  قـانونی  بلکـه  نبـوده،  واقعـی  ابالغ لکن شده، ابالغ دیوان جدید قانون زمان در رأي  .3

   نشده؛ تصریح رأي در نیز دیوان در اعتراض
 بیشتري مهلت قبالً لکن قانونی. و واقعی ابالغ از اعم شده، ابالغ سابق قانون حکومت زمان در رأي  .4

   است. یافته تقلیل ماه 3 به مهلت آن دیوان، جدید قانون با که بوده شکایت جهت
 اعتـراض  مهلت خصوص در تصریحی که آنجا از شده مشاهده آراء برخی از دوم، حالت خصوص در  
 قـانون  16 مـاده  2 صـره تب از قسـمتی  کـه  چرا پذیرفته، را فرجه از خارج اعتراض شعبه، نشده، دیوان در

   شود. تصریح دیوان در اعتراض مهلت باید که نموده تکلیف
   شود. می عمل دوم مورد مانند اولی، طریق به و اولویت قیاس طبق نیز سوم حالت خصوص در  
   باشند:می بررسی قابل یکدیگر دل در که است هارمچ و اول مورد ما نظر مورد بحث اصل اما  
 وجـود  عمـالً  مـاه  3 از بـیش  اعتـراض  مهلت که گردد می مشخص مختلف خاص قوانین در تتبع با  

 از گـذار  قـانون  منظور پس ندارد. وجود تصریحی نیز موضوعه خاص قوانین مواد از یک هیچ در و نداشته
   چیست؟ بیشتر مهلت

                                                           
 . 61و 60صص ، دادرسی دیوان عدالت اداريصالحیت و آیین، غالمرضا موال بیگی  .1
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   از: عبارتند شده، تصریح اعتراض مهلت به ها آن در که خاص قوانین
   :1390مصوب گمرکی امور انونق 146 ماده 4 تبصره الف)

 از روز 30 مـدت  تـا  فقـط  و االجراسـت  الزم و قطعی تجدیدنظر کمیسیون ي وسیله به صادره آراء«
  »باشد. می اداري عدالت دیوان در شکایت قابل شکلی نظر از رأي ابالغ تاریخ

   :1389 مصوب برداري بهره پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون 5 تبصره ب)
 آب عادالنـه  توزیـع  قـانون  و قـانون  ایـن  اجراي از ناشی اختالفات به رسیدگی جهت است مکلف نیرو وزارت«

 مرکـب  »زمینـی  زیر هاي آب امور به رسیدگی کمیسیون« عنوان تحت کمیسیونی استان هر در ،1361 مصوب
 رئـیس  حکـم  بـا  اسـتان  کشـاورزي  جهاد سازمان نماینده نفر یک قضاییه، قوه رئیس حکم با قاضی نفر یک از

 بـه  نسـبت  و دهـد  تشـکیل  شـرکت  عامل مدیر حکم با استان اي منطقه آب شرکت نماینده نفر یک و سازمان
 صـادر  کمیسـیون  عضـو  قاضـی  توسط الزم رأي نماید. اقدام دولت علیه اشخاص شکایات هاي پرونده بررسی

  »باشد. می اداري عدالت دیوان در دنظرتجدی قابل ابالغ از پس روز 20 ظرف مذکور صادره احکام گردد. می
 تصـمیم  اتخـاذ  بـراي  عمومی محاکم در مطروحه دولت علیه اشخاص دعاوي کلیه قانون، این تصویب تاریخ از
    باشد. می مستقر اي منطقه آب هاي شرکت در  کمیسیون این دبیرخانه شد. خواهد احاله ها کمیسیون این به

 مسـلح  نیروهـاي  استخدامی قوانین مشمولین کارکنان اعتراض گیچگون قانون واحده ماده 3 تبصره پ)
   :1389 مصوب انضباطی تخلفات به رسیدگی هاي هیأت از صادره آراء به نسبت

 ارتش استخدامی قانون موجب به قانون این تصویب از قبل که مسلح نیروهاي کارکنان از تعداد آن«
 از اسالمی انقالب پاسداران سپاه استخدامی قرراتم قانون و 7/7/66 تاریخ از ایران اسالمی جمهوري

 است شده گیري تصمیم آنان مورد در انضباطی هاي هیأت از صادره آراء موجب به و 1/1/1370 تاریخ
 شکایت اداري عدالت دیوان به صادره آراء از تا دارند مهلت ماه 3 قانون این شدن االجرا الزم تاریخ از

  .»بود نخواهد مسموع مذکور محکمه در آنان تراضاع صورت این غیر در نمایند،
   :1374 مصوب پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون 14 ماده 3 تبصره ت)

 دیـوان  به توانند می رأي ابالغ از پس و ماه دو تا حداکثر ها هسته و مرکزي هیأت آراء به معترضین«
  »نماید. می اقدام یرسیدگ به نسبت دیوان و نمایند شکایت اداري عدالت

     :1372 مصوب اداري تخلفات به رسیدگی قانون 21 ماده ث)
 اعتـراض  اداري تخلفـات  بـه  رسـیدگی  هـاي  هیأت توسط صادره قطعی آراء به متهم که صورتی در«

 در نمایـد.  شـکایت  اداري عدالت دیوان به رأي، ابالغ از پس ماه یک تا حداکثر تواند می باشد، داشته
  »بود. نخواهد دیوان در رسیدگی قابل رأي تصور این غیر

 و تعبیـر  پـس  ندارد. وجود ماه 3 از بیش اعتراض مهلت فوق قوانین ي کلیه در گردد می مشخص نتیجه در  
 مهلـت  داراي قـبالً  کـه  اسـت  آرایـی  بیشـتر،  مهلـت  از گـذار  قانون مراد که است این ماند می باقی که تفسیري
 اگـر  پـس  .... و کـار  اداره اختالف حل هیأت آراء شهرداري، قانون 100 ماده ونکمیسی آراء مثل نبودند. اعتراض

 قـانونی،  یـا  واقعـی  ابـالغ  از نظـر  صـرف  شده، ابالغ دیوان سابقِ قانون حکومت طبق 100 ماده کمیسیون رأي
 مـورد  امـر  ایـن  نمایـد.  دعوي طرح اداري عدالت دیوان در مذکور رأي به نسبت حاضر حال در تواند می نفع ذي

 آراء از یکـی  در کـه  بـوده  اداري عـدالت  دیـوان  نظرتجدید شعب از یکی جملهمن دیوان شعب از برخی پذیرش
    است. نگردیده احراز تاکنون نگارنده براي رویه این بودن غالب لکن یافته، تبلور شعبه آن از صادره
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 قضایی شبه مراجع آراء از شکایت به نسبت اداري عدالت دیوان سابق قانون در چون دیگر عبارت به  
 قـانون  در کـه  اشخاصـی  شده، بیان نیز مذکور قانون 16 ماده 2 تبصره ذیل و بود نشده بینی پیش مهلت
 مهلـت  قبلـی  قـانون  در چـون  و بود؛ خواهد محاسبه مالك مذکور مهلت اند، داشته بیشتري مهلت سابق
 رأي که اشخاصی لذا بود، نشده بینیپیش صخا مورد چند از غیر قضایی شبه مراجع آراء از اعتراض براي
 کـه  وقت هر و ندارند مهلت مذکور آراي به اعتراض به نسبت صادرشده، دیوان جدید قانون از قبل ها آن

   است. پذیرش قابل ها آن اعتراض نمایند اعتراض
 2 تبصره لذی قسمت که اند عقیده این بر برخی دارد. وجود نیز آن خالف ي نظریه فوق نظر مقابل در  
 مهلتـی  اصالً چه چنان و باشد شده تعیین بیشتري مهلت خاص قانون در که است جایی به ناظر 16 ماده

   بود. نخواهند مذکور تبصره ذیل در مقرر حکم مشمول باشد نشده تعیین
 موجـب  بـه  آن شـدن  االجـرا الزم و اداري عـدالت  دیوان دادرسیآیین و تشکیالت قانون تصویب با همچنین  
 مراجـع  آراء از اعتـراض  بـه  راجـع  دادخواست تقدیم مهلت مذکور قانون تصویب تاریخ از تبصره صدر در مقرر حکم
 نظـر  به بنابراین است. قضایی شبه مراجع آراي مطلق به ناظر که شده اعالم ماه 6 یا ماه 3 مورد حسب قضایی شبه
 اخیرالـذکر  قـانون  شـدن  االجـرا الزم و تصویب از قبل که آرایی مذکور قانون شدن االجراالزم تاریخ در که رسد می

 از بعـد  اداري عـدالت  دیـوان  و باشـند  مـی  اعتـراض  قابل مذکور قانون شدن اجرایی تاریخ از ماه 3 تا بود شده صادر
 بـه  رسـیدگی  و پـذیرش  صـالحیت  مـذکور  قـانون  شـدن  االجراالزم تاریخ از مورد حسب ماه 6 یا 3 مهلت انقضاء
    داشت. نخواهد را اند شده صادر 92 مصوب دیوان جدید قانون تصویب از قبل که قضایی شبه مراجع ءآرا از اعتراض

 از مـاه  6 یـا  3 ظـرف  گردنـد،  می صادر مزبور قانون حاکمیت در که آرایی مذکور قانون شدن اجرایی با بنابراین  
 از مـورد  حسـب  ماه 6 یا 3 ظرف اند، شده صادر شده یاد قانون شدن االجراء الزم تاریخ از قبل که آرایی و ابالغ تاریخ
 جدیـد  قـانون  شـدن  االجـرا الزم تـاریخ  از نیز آراء قبیل این و هستند اعتراض قابل مذکور قانون شدن اجرایی تاریخ

 نظریـه  اول قسـمت  خصـوص  در لکـن  رسد. می تر صحیح نظر به اخیر نظر این 1گیرند. می قرار زمان مرور مشمول
    چیست؟ 16 ماده 2 تبصره در بیشتر مهلت از منظور که برجاست پا سؤال این کماکان مخالف،

 شده تعیین بیشتري مهلت خاص قانون در که است جایی به ناظر 16 ماده 2 تبصره شده گفته که این  
 از اسـت.  نداشـته  وجـود  خـاص  قـوانین  در ماه 3 از بیشتر مهلت گردید، بررسی قبالً که طور همان باشد،
 در مقـرر  حکـم  مشمول باشد نشده تعیین مهلتی اگر داردمی بیان که مخالف نظر طبق لهمسأ این طرفی
 اي اسـتفاده  هـیچ  »بیشتر مهلت« عبارت از که چرا است. خدشه قابل نیز بود، نخواهد مذکور تبصره ذیل
 باشد. دور هب لغو سخن از گذار قانون دارد. اقتضا چنین بیان مقام آید. می پیش لغویت عمالً و کرد شود نمی
   شود. می ممکنغیر عمالً 16 ماده 2 تبصره اخیر قسمت به تمسک بپذیریم را نظر این اگر

 اگـر « آمده: تبصره این از درجایی که است گونه این 16 ماده 2 تبصره اخیر قسمت از اینجانب تفسیر  
 دیگـر  شق اما و شده؛ نبیا که است شق یک این »نماید. اطالع عدم ادعاي نفع ذي و نبوده واقعی ابالغ،
 میان به موجه عذر از سخنی تبصره در گفت توان می باشد.می بحث موضع که است، بیشتر مهلت همان
   است. یکدیگر از متفاوت ي مقوله دو عذرموجه با اطالع عدم که است بدیهی است. نیامده
 مهـلت سابق قانون طبق که شده صـادره رأیی وقتی که: است چنین اینـجانب نظر یعنی سوم، شق  

 و شـده  واقعـی  ابالغ نیز شخص به ـ  سابق قانون طبق 100 ماده کمیسیون رأي مثل ـ  نداشته اعتراض
                                                           

 . 72ص ، منبع قبلی  .1
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 و کنـد  نمــی  اعتـراض  نـامبرده  و نیست، مطرح »اطالع عدم« اول شق یعنی است، مطلع آن از شخص
 اگـر  جـا  این در گردیده، قضیمن نیز ماه 6 و ماه 3 مهلت و شده االجراالزم و تصویب دیوان جدید قانون
   نماید. دیوان تقدیم را خود دادخواست موجه عذر اثبات با ابتدا تواند می دارد موجهی عذر شخص

 مـاده  طبـق  لکن است، ننموده بیان حکمی موجه عذر خصوص در آن 16 ماده و اداري عدالت دیوان قانون  
 و بـود  خواهـد  حاکم مدنیدادرسیآیین قانون که شتهدا اعالم قانون، این سکوت موارد در که دیوان قانون 122
 بـه  مستند قانونی مقرر مهلت در شاکی شکایت عدم چه چنان لذا گردیده، بیان شده یاد قانون در عذرموجه موارد
 مکلـف  دیـوان  شعبه و بوده رسیدگی قابل موضوع باشد، مدنیدادرسیآیین قانون در مذکور قانونی موجه معاذیر
 پـذیرش  به نسبت وي عذر بودن موجه صورت در و نموده رسیدگی شاکی موجه عذر ادعاي به سبتن بدواً است

    نماید. اقدام قضایی) شبه (مرجع کمیسیون یا هیأت رأي به اعتراض دادخواست
  

 نتیجه
 بـراي  هنـوز  رویـه  آن بـودن  غالـب  لکـن  نمایند؛ می عمل رویه آن بر نیز دیوان شعب از برخی که نظري بنابر  .1

 چـه  چنـان  اداري عـدالت  دیوان دادرسیآیین و تشکیالت جدید قانون شدن االجراالزم با نیست، محرز گارندهن
 2 تبصـره  اخیـر  قسـمت  در شـده  قید »بیشتر مهلت« محمول رأي این نبوده، اعتراض مهلت داراي قبالً رأیی
    هستند. آراء گونه نای خصوص در اعتراض پذیرش به مکلف دیوان شعب و بوده دیوان قانون 16 ماده

 عـدالت  دیـوان  قـانون  نیست، پذیرفته کسی از قانون به جهل ادعاي که گونه همان دیگر، نظر بنابر  .2
 اعتـراض  مهلـت  قـبالً  کـه  آرایـی  خصـوص  در و بوده االجراالزم انتشار از روز 15 از پس نیز اداري
 و گـردد  محاسـبه  قانون این شدن جرااالالزم تاریخ از ماهه 6 و ماهه 3 مهلت بایست می اند، نداشته
   ندارد. استماع قابلیت اعتراض آن شد، واصل اعتراضی تاریخ، آن از پس چه چنان

ـپري  و شـدن  االجراالزم با حال نداشته، مهلت که شده صادر رأیی قبالً چه چنان که، این نگارنده) (نظر سوم نظر و  .3  س
 موجـه  عـذر  با آن جمع بیشتر، مهلت از مراد شاید است. عذرموجه تاثبا عالج راه تنها ماهه، 6و ماهه 3مهلت شدن
   ندارد. وجود منعی گونه هیچ و بوده نیز »الطرح من اولی امکن مهما الجمع« ي قاعده با مطابق که باشد

  
  منابع
   کتاب
    .1393 ،تهران اول، چاپ جنگل، انتشارات اداري، عدالت دیوان دادرسیآیین و صالحیت غالمرضا، بیگی،موال

  
  قوانین

   .1390 مصوب گمرکی امور قانون  .1
   .1389 مصوب برداري بهره پروانه فاقد آب هاي چاه تکلیف تعیین قانون  .2
   .1392 مصوب اداري عدالت دیوان دادرسیآیین و تشکیالت قانون  .3
 از صـادره  ءآرا به نسبت مسلح هاي نیرو استخدامی قوانین مشمول کارکنان اعتراض چگونگی قانون  .4

   .1389 مصوب انضباطی تخلفات به رسیدگی هاي هیأت
   .1372 مصوب اداري تخلفات به رسیدگی قانون .5
   .1374 مصوب پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون .6



  
 

 

75 

  
  
 

 

 

  
  

  nمحمدي  دامی 

 

  چکیده
گـذاري   انوناي است که جامعه حقوقی و غیر حقوقی در نظام قـ  تضییع حقوق زنان مسأله

هاي فراوانی کشانده که در این میان اظهارنظرات غیر فنـی و تخصصـی    ایران را به بحث
هاي حقـوقی   چیزي جز بدنام کردن نظام حقوقی ما و بدجلوه دادن آن در میان سایر نظام

هایی که در دو دهه اخیـر   گذاري در پی ندارد. این درحالی است که با دقیق شدن در قانون
ه ترقی حقوق زنان مشهود است. این درحالی است که این نهادهاي حقـوقی  صورت گرفت

هاي حقوقی و اصـول و قواعـد سـازگاري     در نظر گرفته شده براي بانوان گاهی با تحلیل
گذار با عزم خود اقدام بـه   ندارد و حتی گاهی با فتاواي برخی فقها ناسازگار است اما قانون

البته تا رسیدن به جایگاه واقعی واالي بانوان ره بسیار تصویب و اجراي این مقررات نمود. 
رات اکتفا نمود اما با استقراء صورت گرفته در این مقال باید عزم راست و نباید به همین مق

  گذار را در ترقی حقوق بانوان در نظام حقوق ایران ستود. قانون
  

  
ق عدم الزام زوجه به طرح دعواي مسـتقل در جهـت احقـاق حقـو    = 1391 .13

  مالی ناشی از طالق
  : داردمقرر می 1391قانون حمایت خانواده سال  29 ماده

و  مهریـه ، جهیزیـه تکلیف ، سند ازدواج خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجاترأي  دادگاه ضمن«
) 336( طرفین مطابق تبصره مـاده  تالمثل ایام زوجی اجرتاطفال و حمل را معین و همچنین ، نفقه زوجه

هاي حضـانت و   حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزینه ن مدنی تعیین و در مورد چگونگیقانو
همچنین دادگاه باید با توجه بـه وابسـتگی عـاطفی و مصـلحت     . کندمی نگهداري تصمیم مقتضی اتخاذ

وکول به ثبت طالق م. مکان مالقات وي با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند زمان و، ترتیب، طفل
 طالق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا. حقوق مالی زوجه است يتأدیه

طـالق   هرگاه زن بدون دریافت حقـوق مـذکور بـه ثبـت    ، در هرحال. شودبه نیز ثبت می تقسیط محکوم
دادگسـتري   مپس از ثبت طالق براي دریافت ایـن حقـوق از طریـق اجـراي احکـا      تواند میرضایت دهد 

  ».دمطابق مقررات مربوط اقدام کن
                                                           

n وکیل پایه یک دادگستري.کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، 
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  : داردقانون حمایت خانواده مقرر می نامه آیین 16در این رابطه ماده 
، در مورد حقـوق زوجـه  ، حکم الزام زوج به طالقدادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا «

هیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحـاظ  در مواردي که تعیین ج. تعیین تکلیف نماید، قانون 29موضوع ماده 
ممکن نباشـد نسـبت بـه مـوارد مـذکور      رأي  المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور مجهول

پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه بایـد تعیـین تکلیـف    
  ».گردد

 
  در زندگی مشترك کرد زوجه امکان مطالبه هزینه= 1391 .14

اذن  در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا«: داردقانون حمایت خانواده اشعار می 30ماده 
زوج نتواند قصد  وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگی مشترك که برعهده زوج است هزینه کرده و

ددریافت نمای معادل آن را از وي تواند ، میرع زوجه را اثبات کندتب.« 
 

  = ایجاد شرطیت اذن مادر براي خروج فرزند مشترك از کشور1391 .15
از محـل   مـادر ...  ... توان بدون رضـایت صغیر و مجنون را نمیقانون حمایت خانواده:  42ماده 

محل اقامت قبل از وقوع طالق به محـل دیگـر یـا خـارج از کشـور       اقامت مقرر بین طرفین یا
با درنظر گرفتن حق مالقات و  آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند دادگاهه ک فرستاد، مگر این

را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیـر و مجنون از  این امر حق اشخاص ذي
- نفع، براي تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می درخواست ذي کشور، بنابر

  د. کن
 حضـانت دار  عهـده  دادگـاه  حکـم  بـه  که دیگري شخص یا مادر که مالحظه گردید اندر هر حال چن

، ایشـان  رضایت بدون نتواند قهري ولی تا کند اقدام فرزند الخروجی ممنوع به نسبت تواند ، میاست فرزند
  1.نماید اقدام فرزند خروج به نسبت
 

ي ههاي مختلف نسبت به حقوق وظیفه یا مسـتمري زوجـ   = رفع مانع1391 .16
  دائم متوفی مانند ازدواج مجدد

و ...  دائـم متـوفی   يمیزان حقوق وظیفه یا مستمري زوجه: داردقانون حمایت خانواده اشعار می 48ماده 
اجتمـاعی و سـایر    ، تـأمین لشـکري ، هاي بازنشستگی اعـم از کشـوري   نحوه تقسیم آن در تمام صندوق

 : تهاي خاص به ترتیب زیر اس صندوق
گـردد و ازدواج وي مـانع دریافـت    ئم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمري وي برخوردار میدا يزوجه .1

بیشـترین  ، بـه زوجـه در اثـر آن    حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعـدي و تعلـق حقـوق   
 . تمستمري مالك عمل اس

ب مورد توسط کارافتادگی یا بازنشستگی حس مستمري از، دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی .2
  . تمستمري متوفی نیس متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا يزوجه

                                                           
 قضاییه قوه حقوقی کل اداره 9/10/1392-7/92/1967 شماره نظریه  .1
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: دارداجرایی قانون حمایـت خـانواده مقـرر مـی     نامه آیین 27و  26 قانون مذکور مواد 49در رابطه با ماده 
 .باشـد  مسـتمري بازمانـدگان) زوج متـوفی نمـی    ( ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفـه «

به علـت ازدواج  ها  آن اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمري تأمینهاي بازنشستگی و  صندوق
. االجراء شدن قانون اقدام نماینـد  نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاریخ الزم، مجدد قطع گردیده

از حداقل مستمري  در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید
 در صـورت فـوت شـوهر بعـدي و تعلـق حقـوق وظیفـه       ، زوجه متوفی .مربوط به هر صندوق کمتر باشد

  ».از مستمري که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد، مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن(
 

  = افزایش ضمانت اجراي کیفري نسبت به جرم ترك انفاق زوجه1391 .17
خـود را   زننفقـه  ، استطاعت مالیهرکس با داشتن  1391قانون حمایت خانواده اسفند  53ماده بر اساس 
درجـه   حبس تعزیـري النفقه امتناع کند به  نفقه سایر اشخاص واجب تأدیهاو ندهد یا از  تمکین در صورت

  . شودمحکوم می شش
 »سـال  2ماه تـا   6بیش از « 1/2/92قانون مجازات اسالمی مصـوب   19تعزیري درجه شش وفق ماده  حبس 
ه کـ روز تا پنج مـاه بـود    یکمجازات مقرر سه ماه و  75سال  یقانون مجازات اسالم 642در ماده . است
  داشته است! يش پنج برابرین مجازات افزایثر اکحدا

  : سیر تغییرات میزان مجازات جرم ترك انفاق بدین ترتیب است
 سه ماه و یک روز : )قانون مجازات عمومی 214ماده ( 1304سال  -
 سه ماه و یک روز: قانون حمایت خانواده) 22ماده( 1353سال  -
 ضربه 74شالق تا : قانون تعزیرات) 105ماده ( 1362سال  -
 حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه: قانون مجازات اسالمی) 642ماده ( 1375سال  -
  سال! 2ا حبس از شش ماه ت: قانون حمایت خانواده) 53ماده ( 1391سال  -

ب نخواهد بود مگر یتعق یپرداخت نفقه موجب موقوف، انفاق كباید توجه داشت که پس از تحقق جرم تر
 1.ندکت خود اعالم انصراف یاکه زوجه از شک آن
  

اي که به موجب قـانون مجـاز بـه     ي زوجهانگاري ترك نفقه جرم= 1391 .18
  عدم تمکین بود 

اي که به  امتناع از پرداخت نفقه زوجه: دارداشعار می 1391سفند قانون حمایت خانواده در ا 53ماده  تبصره
و ضمانت اجرایی کیفري مربوط به آن مشمول مقررات این ماده  ،به عدم تمکین است موجب قانون مجاز

  . تاس
ي چـه کـه فقـط انگیـزه     که مقرره مذکور خالف اصول حقوقی است و آنکند  می تحلیل ذیل اثبات 

  . باشدیت هرچه بیشتر از حقوق زنان میتصویب آن بوده حما
ت؟ امتناع از استوار اس ییتبصره بر چه مبناقسمت اول م مقرر در کح. کنیمی آغاز میسؤالبحث را با  

ـ کن اسـت طبـق اصـول    کیه به موجب قانون مجاز به عدم تمک يا زوجه يپرداخت نفقه در گذشـته  ی، ل
                                                           

 اداره حقوقی دادگستري  13/10/1371-1078/7نظریه شماره   .1
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ـ وحـدت رو رأي  در م مقـرر کن رابطه حیدر ا؛ عنوان مجرمانه نداشت  14/2/1378مـورخ   633ه شـماره  ی
م نشده در صـورت حـال   یه زوجه تسلیه مهرکمادام  یقانون مدن 1085گرچه طبق ماده «: داردیاشعار م

ن امتناع مسقط حق نفقـه  یند و اکامتناع   ه در مقابل شوهر داردک یفیفاء وظایاز ا تواند میزن ، بودن مهر
زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط  یبه رابطه حقوق ماده صرفاً نین مقررات اکل ،نخواهد بود

ـ تعز ی (قانون مجـازات اسـالم   642با لحاظ مدلول ماده  ییجزا نقطه نظراز  است و  يهـا  رات و مجـازات ی
م به مجازات شوهر بـه علـت   کموجب آن حه ب  هک یاسالم يمجلس شورا 2/3/1375بازدارنده) مصوب 

 ،ن ولـو بـه اعتـذار   کین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکینفقه زن به تم تأدیهامتناع از 
ـ م به مجازات شوهر نخواهد شد و در اکح یقانون مدن 1085ار حاصله از مقررات ماده یاستفاده از اخت  ن ی

ن نظر یا اه بکانفاق زن  كمشعر بر برائت شوهر از اتهام تر  تهران یم شعبه دوم دادگاه عمومکصورت ح
  »... شود یص میتشخ یح و قانونیصح، ب به اتفاق آرایت قریثرکمطابقت دارد با ا

ـ وحدت رورأي  یننظر مخالف 53در تبصره ماده  1391سال رات ییدر واقع در تغ  شـده   تأییـد  633ه ی
ه جـ بـا تو : «هکب ین ترتیبد .ن نظر بودیبر هم یشور مبنکل کنظر دادستان محترم ، يأدر آن ر هکاست 

حـال باشـد    يمهر وی که در صورت تواند میه زن کن دارد یح برایتصر یقانون مدن 1085ماده  که اینبه 
ر ماده یند و قسمت اخکه در مقابل شوهر دارد امتناع ک یفیوظا  فاءیا  م نشده ازیه مهر به او تسلک یمادام
ه در مـاده  کـ ن کـی تم  شد و مـراد از با یمسقط حق نفقه نم، نکیه امتناع از تمکن دارد یور داللت بر اکمذ

ن از شـوهر  کین عدم تمیاست بنابرا مقابل نشوز ن درکیبه آن اشاره شده تم یقانون مجازات اسالم 642
حـق نفقـه زوجـه از زوج     يمطالبه یناف ست وینشده باشد موجب نشوز او ن  میه مهر به زن تسلک یمادام

شـعبه  رأي  نیبنـابرا . باشد یم  بیقابل تعق يفرکیهت باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از ج ینم
  ».باشم یآن م تأییدقم موجه بوده معتقد به  یستم دادگاه عمومیب

 یامور حقوق یون بررسیسیمکت یثرکا، 78در سال  633ه یوحدت رورأي  سال قبل از یکبه عالوه  
 یقانون مدن 1108و  1085از مواد مستنبط «: هکبودند  ن نظر دادهیز چنین 1/7/1377در مورخه  ییو قضا

مسقط حق  يند امتناع وکت امتناع یف زوجیوظا ياز ادا یهرگاه زن به علت مشروع. ا. م. ق 642و ماده 
ن یعـالوه بـرا  » .ب اسـت یند قابل تعقکست و اگر شوهر با داشتن استطاعت از پرداخت آن امتناع ینفقه ن

ـ در پاسـخ بـه ا   29/4/1377مورخ  8495/7ه شماره یدر نظر يدادگستر یاداره حقوق ـ آ؛ هکـ  سـؤال ن ی ا ی
ـ ه در قبال شـوهر دارد تـا پرداخـت مهر   ک یفیالکعدم انجام ت یعنیاستفاده از حق حبس توسط زوجه  ، هی

 يفـر کیب یـ ا قابل تعقیآ، ه زوجیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیا خیشود یموجب سقوط نفقه م
زوجه ، هیبه شرط حال بودن مهر ی) قانون مدن1085( طبق ماده«: هکن نظر داده است یچن .ا نهیباشد یم

ر مدخوله باشد امتناع او یغ چه چنانند و که در قبال شوهر دارد امتناع ک یفیم مهر از وظایتا تسل تواند می
شـوهرِ ممتنـع از پرداخـت نفقـه      يفرکی بیلذا مانع تعق، باشدیز نمیبه شرح فوق موجب سقوط نفقه او ن

  ».ستین
ف یوظـا  يهرگاه زن بدون مـانع مشـروع از ادا  «: داردیه مقرر مک یقانون مدن 1108به استناد ماده  
 یمـ که حـ کـ در استحقاق زوجه نسـبت بـه نفقـه       نشوز» .ند مستحق نفقه نخواهد بودکت امتناع یزوج
ـ انون حماقـ  53صـدر مـاده   ( رکالـذ  فوق یبه استناد ماده قانون تمکیناما ؛ داردمانعیت ـ   است یوضع ت ی

بـا   اصول حقـوقی ن علت طبق یدارد و به هم شرطیتو مجازات مربوطه  یفیلکم تکخانواده) در تحقق ح
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 یمـ کت حیرا شـرط یز. گرددیگر عنوان مجرمانه محقق نمید، ن ولو با عذر موجهکیعدم تحقق شرط تم
ـ انمونـه  . سـت یبـودن آن ن  یر شـرع یو غ یان شرعیم یفرق یام وضعکاست و در اح یوضع ن امـر در  ی
ـ وحـدت رو رأي  اح او درکـ ده در سقوط اذن پدر نسبت بـه ن یره رشکت دخول به دختر بایشرط ه هیـأت  ی

مشـروعیت دخـول   ... «ه کـ شده است  تأکید 29/1/1363مورخ  261کشور به شماره  عالی دیوانعمومی 
ع و چـه  چـه مشـرو  ( شرط صحت عقد و یا شرط سقوط والیت پدر نیسـت و دخـول مطلقـاً   ، قبل از عقد

شـرط اسـتحقاق مجـازات زوج در    ، نکیتم ین وقتیبنابرا» ... باشدنامشروع) سبب سقوط والیت پدر می
ـ ن اگر بـه دال کیه عدم تمکل ین قبیاز ا یمسائل کیکگر تفیدانسته شد د، انفاق كجرم تر  یل مشـروع ی

   وقی است!مغایر اصول حق، انفاق است كباشد باز هم زوج در صورت استطاعت مستحق مجازات تر
چـه   یلک صورت ، بهورکس صدر ماده مذکبه ع، 53ار رفته در تبصره ماده کدر هر حال در عبارت به  

ن شرط تحقق جرم کیگر تمیو د عنوان مانع تلقی شده نشوز بهفري کیو چه از نقطه نظر  یدر امور حقوق
ـ نما ين خوددارکیاز تم، ر حق حبسینظ یل قانونیبنا به دال ین اساس اگر زنیبر ا. ستیانفاق ن كتر د ی
زوجه مستحق نفقه خواهد بود ، تیي زوجعلقه یعنینشده و با وجود سبب  ینِ او نشوز تلقکین عدم تمیا

و مسـتوجب   يفـر کیرِ یتقصـ ، گردد و امتناع او از پرداخت نفقـه یف زوج بر پرداخت نفقه محقق میلکو ت
  . گرددیم یمجازات تلق

ـ وحدت رورأي  و 75قانون مجازات سال  642ماده  یعنیم یانون قدر قیه تعبکاست  ین در حالیا  ه ی
و  مانعیت نشـوز، بـراي جنبـه حقـوقی    بـر   یر مبنیقانون اخ 53شور و صدر ماده ک عالی دیوان 633شماره

ان یـ ه در فقـه م کـ ر به نفـع مـتهم بـوده چـرا     یمنطبق بر اصول و تفس شرطیت تمکین، به لحاظ کیفري
تـوان بـا اصـل    یت میه در نهاکنشوزدر استحقاق زوجه بر نفقه اختالف است ت یا مانعین کیت تمیشرط

اما بـه لحـاظ    .استحقاق زوجه داد يت نشوز براین و تحقق مانعکیت تمیشرط ینظر به نف، تیعدم شرط
، نکـی ت تمینظـرِ شـرط  ، ر به نفع متهمیت تفسیاط و رعایو استحقاق مجازات به استناد اصل احت يفرکی
  1.است ياقو
  . گیریمي زوجه پی میصیل بحث را با شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز در نفقهتف

ي شوهر در فقـه دو قـول    ي زوجه بر عهده ثبوت و استقرار نفقه ين یا مانعیت نشوز براکیت تمیدر شرط
  : وجود دارد

  2ن}= استحقاق زوجه بر نفقهکیاح + تمک{عقد ن .1
  .)ردیگ یاستمرار استحقاق زوجه بر نفقه را م يجلو ،عمان عنوان بهنشوز ( اح}= ثبوت نفقهک{عقد ن .2

در  که بـا شـ  کـ ن اسـت  یبر ا یقول مشهور مبتن: الف) دیدگاه شرطیت تمکین به دلیل اصل عملیِ برائت
ي شـوهر از   ت) اصل بر برائت ذمهکا سایر یمثالً در مورد زن صغ( وجوب پرداخت نفقه از جانبِ زوج

ل اجماع خارج شـده پـس   یي دل ن زن به واسطهکیرت عرضِ تمصو، ن اصلیاز ا. وجوب نفقه است
                                                           

بررسی فقهی و «براي آگاهی بیشتر راجع به احکام وضعی و شناخت آثار شرطیت و مانعیت ر. ك.: امید محمدي، پایان نامه   .1
  . 1389، دانشگاه قم، پاییز »حقوقی امکان جریان اصل برائت در احکام وضعی

بـه ماننـد آقـاي لنگـرودي،      .دانند دانان نفقه را حکمی وضعی می بته برخی از حقوقي زوج. ال این امر تکلیفی است بر عهده  .2
. به همین دلیـل ایـن گـروه نفقـه را قابـل عقـد ضـمان        157، ص عقد ضمان؛ 108ص ، عقد کفالت ،28، ص حقوق اسالم

حکـم وضـعی و حکـم     ي اقارب بر صغیر هم واجب است. (از ثمرات تفکیـک میـان   دانند و به همین دلیل است که نفقه می
  تکلیفی است.)



 

 

80 

ن کیپس تم. ماند یم یباشد در تحت اصل برائت باق یوت زن مکسها  آن از یکیه کها  صورت یباق
ن کیت تمیمستلزم شرط، ي زوج انِ اصل برائت ذمهیجراستحقاق و ثبوت نفقه شرطیت دارد و  يبرا
 باشد که می ید ثانین قول شهیموافقان ااز . میت داشته باشیشرطبر نفیِ  یلیدل که اینمگر باشد  یم

، شرط وجوب نفقه است از شهرت برخوردار است، نکیه تمکن قول یا«: آورد در این رابطه چنین می
ي  ن همسـر بـه واسـطه   کین موارد حالت تمیه از اکرا اصل برائت ذمه شوهر از وجوب نفقه است یز

  1».گر همچنان باقى استیل برائت در موارد دلذا اص .اجماع خارج گشته است
 كوکنظر به اشتراط امر مشـ ، مکح ان اصل برائت در جانبِید ثانى با جرین جا شهیدر ا که اینته کن

عـالوه بـر ایـن در    . و نظر به اصل عدم اشتراط تمکین ندارد براى استحقاق نفقه زوجه نموده است
این هم دلیل دیگري است مبنی بر . راط قبول دانستبحث قبولی در وقف هم اصل عملی را بر اشت

کنـد   مـی  شهید ثانی در شرح لمعه مقصودش از اصل عدم شرطیت که بارهـا از آن اسـتفاده   که این
  . اصلی لفظی است نه اصلی عملی همچون برائت

در رد امـا گـروه مخـالف     ب) دیدگاه عدم شرطیت تمکین به دلیل اصل لفظی (عمومات و اطالقات ادله):
ـ ان اصل برائت را در ایاند و محل جر ردهکات استدالل یبه روا، ي زوج استداللِ به اصل برائت ذمه ن ی

هـا   آن از یبعضکند  می ي زن اند آن چه داللت بر وجوب نفقه ه گفتهک يا گونه به .اند نه خدشه زدهیزم
ـ ن ایبنـابرا  .شـوند  یها م ت نسبت به تمام زنیعموم يمطلق است و هر دو مورد دارا یعام و بعض ن ی

رضِ تمکرا  یات هم صورتیروا ن کـی ه عـرض تم کـ را  یشود و هم صورت یند شامل مکن کیه زن ع
ـ ا تقییـد نما یص یات را تخصیه عموم و اطالق آن رواکوارد شود  یل خاصیدل که اینمگر  ؛ندکن د و ی

رضِ تم صورت بهوجوب نفقه را اختصاص  ـ ن روایپس با وجود ا. میندار یلین دلین دهد و چنکیع ات ی
ن جهت ین گروه به ایب این ترتیبد. ت نداردیرسد و اصل در مقابل دلیل حج ینوبت به اصل برائت نم

توان به اصول  یل هست نمیه دلک یه تا زمانکنه هستند ین زمیان اصل برائت در ایمعتقد به عدم جر
  . ابدی یان نمینه جرین زمیه در ایه استناد جست و اصول عملیعمل

پرداخـت   گونه این مسألهن یتوان به ا یمج) نظر مختار؛ دیدگاه عدم شرطیت تمکین با اصل عملی برائت: 
گـردد و   ین بـر مـ  کیت تمیا عدم شرطیت یدر شرط کي زوجه بر زوج به ش در وجوب نفقه که شک
ـ ت یدر شرط که منشاء آن شکاست  یمسبب کش یکي زوجه در واقع  در وجوب نفقه کش دم ا عـ ی

ان یم و نظر به جریمسببی بپرداز کبه ش که این ين به جایبنابرا. شک سببی)( ن استکیت تمیشرط
ا نظر به استصحابِ عـدمِ  یم ییي زوج) نما یعنی اصل برائت ذمه( فیِ مربوطهیلکم تکاصل برائت در ح

هم خـود بـه    یمسبب کم شییرا برطرف نما یسبب کاگر ش، میینما، ه زوجیوجوب و ثبوت نفقه بر عل
توان اصلِ برائت از شرطیت تمکین را جریان داد  در شک سببی هم به نظر می. گردد یخود برطرف م

ثبـوت   ين بـرا کـی ت تمیه معتقد به شرطک یسانک. و حکم به عدم اشتراط تمکین و مانعیت نشوز داد
ي  نب زوج اصل برائـت ذمـه  د در وجوب پرداخت نفقه از جایه با تردکن بود یلشان ایدل، باشند ینفقه م
ان اصل برائت ذمه یاستحقاقِ نفقه شرطیت دارد و جر ين براکیباشد پس تم یاز وجوب نفقه م ،شوهر

ـ ه در مـورد ترد کـ ن است یرسد ا یه به نظر مک ياما انتقاد. است كوکت امر مشیمستلزم شرط د در ی
ثر و اصـل عـدم تعهـد و اصـل     وارد شدن در بحث عدم ترتب ا، ترتب اثر ين زوجه براکیت تمیشرط
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ان یـ موضـوع خـود را ب   یمکچ حیم هیدان یه مک یاست در حال یمکوارد شدن در بحث ح، برائت ذمه
بحـث مـا    .شـد  یمـ کد وارد بحث حینباك، وکالً عنصر مشکا ین کیاثبات اشتراط تم يند و براک ینم

ب به نظر ین ترتیبد. گردد ین موارد حل میم در اکح، حِ موضوعیناظر به بحث موضوعی است و با تنق
ا اصل برائت ذمه با وجود اصلِ سـببیِ  یاز اصلِ عدمِ ترتبِ اثر و  كوکجه گرفتن به اشتراط امرِ مشینت

مگر  ؛باشد یرفته نمیپذ كوکت عنصرِ مشیالشرطیه در مورد اثبات شرط برائت از شرطیت امرِ مشکوك
با ایـن سـخن کـه     .دیدیم مخالفانی هم دارد که چنانرِ ما اما نظ. میبر اشتراط داشته باش یلیدل که این

شـک  ، کند تا با رفـعِ تردیـد در موضـوع    موضوع را منقح نمی، جریان اصل برائت در شرطیت امرِ زائد
نتیجتاً با بقاء شک مسببی اصلِ . مسببیِ ما هم برطرف گردد چرا که این امر مستلزمِ اصلِ مثبت است

   1.نه مانعیت نشوز راکند  می راط تمکینِ زوجه را اقتضاءي شوهر اشت برائت ذمه
د عدمِ شرطؤم عنوان بهبه نظر ، ن صورتیه در اکلی یدل  نفقه  ين براکیت تمیی عمـل   تواند میثبوت

ه بـا  کـ باشـد   یپرداختنِ به منشاء تعهد بـه پرداخـت نفقـه مـ     ،ت باشدیبا اصل عدم شرط يکند و همسو
» والعقد مثبت و النشوز مسقط«گردد  یم ین نفکیت تمیشرط، تکي) تقابل مشارهنظری( رفتن نگرشِیپذ

  2.راستیت نشوز را پذیمانع، شهین اندیگردد و ا یثابت م
   4:ذیل را داراست 3هايِ ثمره، این حکم یعنی برائت از شرطیت تمکین و حکم به مانعیت امرِ مشکوك

در  یعنـ . یگـردد  یقول زوج مقـدم مـ  ، ن شرطیت قائل باشیمکیاگر براي تم: ي اثبات دعوي الف) در ادله
ـ ه شـوهر بگو ک گونه ایننند به کگر نزاع یدیکن با کیه زن و شوهر در موضوع تمک ییجا د پـس از  ی

علـت مقـدم بـودن    . ام ردهکن کیه عرض تمکد یزن بگو یول، ردهکن بر من نکیزن عرض تم، عقد
ر به شمار کب او منین ترتین است و بدکیرض تمه قول او موافق اصل عدم عکن است یقول زوج ا

  . باشد یم ین اصل است مدعیه قولش مخالف اکد و زن یآ یم
قـول زن مقـدم    مثبـت نفقـه اسـت   ، صرف عقـد  که اینبر  یم مبنیاما اگر به مانعیت نشوز قائل شو

شـود   یتصحاب من وجوب نفقه اسیشود و ا یوجوب نفقه بر مرد ثابت م، را با تحققِ عقدیز. گردد یم
  . د تا وجوب ساقط شودیاثبات نشوز نما ،نهیي ب ه شوهر به واسطهک یو استمرار دارد تا وقت

زنِ ساکت) ( ردهکاز آن ن يرده و زن هم خوددارکن یکیي نزد شوهر مطالبه ،ه پس از عقدک ییب) در جا
ـ بـه ا  هگذشـت  ياي روزهـ  نفقه يند در وجوب قضاکن حالت بگذرد آن گاه زن نزاع یبه ا یو مدت ن ی

 هي زمان گذشت د نفقهیو با يا ه عقد واقع شده تو به من نفقه ندادهک یند از زمانکه زن ادعا کصورت 
  . ستیبر من واجب ن يا نسبت به زمان گذشته نفقه، دیشوهر بگو یولي، را به من بپرداز

ن در کـی صل بر عدم تمم قول شوهر مقدم است زیرا این حالت اگر قول شرطیت تمکین را بپذیریدر ا
سـت یعنـی بـا    یین بر شوهر واجب نکه نفقه تا قبل از تحققِ شرط تمکگذشته است و اصل آن است 

 ين بـرا کـی به عبارت دیگر بـا شـرطیت تم  . گیرد نظر بر اشتراط تمکین به زنِ ساکت نفقه تعلق نمی
                                                           

 این تبیین با استفاده از نظرات حضرت امام از ماست.   .1
 . 209-205، ص 5، ج الفارق  .2
 . 230-218، ص22هـ. ق.)، ج 1428(قم:  داوري،   النضید فی شرح روضه الشهیدحسن قاروبی تبریزي،   .3
اي قائل نیستند. آقاي لنگـرودي بـا    را از آن رو الزم دیدم که برخی با سطحی نگري براي این مباحث ثمرهذکر این مطلب   .4

اما معتقدند مبادا کسی تصور کند که تمسک به ایـن عنـاوین بـه کلـی      ،دني ارکان و شروط دار وجود انتقاداتی که بر نظریه
 . 92، ش 72، ص1جپیشین، ، ي حقوق مدنی فلسفهفایده است؛  بی
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ي شـوهر   عدم مطالبه( استت کگردد زن سا یه از استحقاق نفقه خارج مک ياز افراد یکیثبوت نفقه 
  شوهر) ییامجوک ياستمتاع و عدم عرضه از جانب زن لفظاً و عمالً برا يبرا

ي گذشـته را بـه او    د شـوهر نفقـه  یشود و با یرفته میقول زن پذ میاگر نظرِ مانعیت نشوز را قائل شو
ـ و ا ي زوجه بر شـوهر واجـب شـده    نفقه، ه به مجرد عقدین نظریرا به موجب ایز. بپردازد ن وجـوب  ی

بعد از عقـد را  ، اثبات نشوز زن ،نهیي ب لهیه شوهر به وسک یشود و استمرار دارد تا زمان یاستصحاب م
ي گذشته را هـم   د نفقهیاثبات نشوز ندارد با يبرا يا نهید تا وجوب آن ساقط گردد و اگر شوهر بیبنما

  . بپردازد
گردد و در مورد او نیز باید حکـم   استحقاق نفقه خارج می همچنین اگر تمکین را شرط بدانیم زن صغیر نیز ازج) 

باشد چـون او   به عدم وجوب نفقه بنماییم. زیرا در مورد صغیر، شرط وجوب نفقه که تمکین باشد حاصل نمی
ذاتاً صالحیت شرعی براي تمکین بالفعل ندارد زیرا نزدیکی با زن صغیر، شرعاً حرام است و در نتیجه شـوهر  

  گرچه زن صغیر خود را در اختیار شوهر قرار دهد.  ،ي جنسی ببرد او بهره تواند از نمی
ي صغیر بنماییم. زیـرا فـرض    باید حکم به وجوب نفقه ،اما اگر قائل به قول دیگر شویم یعنی مسقط بودن نشوز

 .  گردد ي صغیر سر نزده است و بنابراین با تحققِ زوجیت نفقه واجب می بر این است که نشوزي از زوجه
  

  بحث حقوقی
  . به نظر مانعیت نشوز را برگزیده است 1107ي  قانون مدنی در ماده

ي زوجه تسلیم نشده در صـورت حـال بـودن مهـر، زن      ق. م. مادام که مهریه 1085ي  همچنین بر اساس ماده
هد بود. این مـاده  تواند از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخوا می

آورند، بیشتر با مانعیت نشوز هماهنگی دارد تـا شـرطیت تمکـین.     و مواد دیگر که عذر عدم تمکین براي زن می
گـردد   عنوان حکمی وضعی تلقی مـی  ي زوجه به ي زوجه (نفقه چرا که اگر تمکین، شرطیت براي استحقاق نفقه

باشد، از آنجا که حکم وضـعی منـوط بـه قـدرت و اسـتطاعت      اند)، داشته  دانان اشاره کرده که برخی حقوق چنان
(زوجه براي تمکین) نیست، بدون قدرت تمکین دیگر زوجه استحقاق نفقـه نخواهـد داشـت. بنـابراین دیـدگاه،      

  ي زوج است.   شود بر عهده ي صغیر هم که عذر عدم تمکین دارد ولی ناشزه محسوب نمی نفقه
ي زن  هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقـه : «دارد مقرر می 642ي  قانون مجازات اسالمی در ماده 

  .»کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می...  خود را در صورت تمکین ندهد
ي زن شـرطیت دارد   در ابتداي امر شاید از این ماده این امر برآید که تمکین بـراي اسـتحقاق نفقـه    

بلکـه  . ي زوجه برداشت کـرد  توان شرطیت تمکین زن را براي استحقاق نفقه ه نمیدرحالی که از این ماد
وحـدت  رأي  ایـن نکتـه در  . گردد ایجاد می، شرطیت تمکین براي تحقق جرم عدم پرداخت از سوي زوج

صـرفاً بـه   . م. ق 1085ي  مقـررات مـاده  «...  :هم اشـاره گردیـده اسـت    14/2/78ـ633ي  ي شماره رویه
ي نفقه مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول  ی زوجه و عدم سقوط حق مطالبهي حقوق رابطه
ي زن بـه تمکـین    ي نفقه تأدیهکه به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از ...  642ي  ماده

ي  مقررات مادهلو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از امتناع زوجه از تمکین و منوط شده است و با وصف
  1...» قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد 1085

                                                           
  اشاره به اصل استقالل حقوق کیفري دارد.   .1
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  تحقق جرم از سويِ مرد   =   عدم پرداخت نفقه از سوي مرد   +  تمکین زن    +  تحقق زوجیت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــ   ـــــ    ــــــــــــ    
  شرط                 سبب               شرط                

قدرت زن براي تمکین الزم نیست و براي ، طبق قواعد در شرطیت تمکین براي تحقق جرمِ عدم پرداخت
  . شرط باید درهر صورت محقق شود حتی در حالت عذر، تحققِ اثر

 
جبران تفاوت دیه زن نسبت به مرد بـا صـندوق تـأمین    = 1392اردیبهشت  .19

   هاي بدنی خسارت
  1392ات اسالمی سال قانون مجاز

   . نصف دیه مرد است، دیه قتل زن .550 ماده
ثلـث   چه چناندیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و  .560 ماده

 . یابدیا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می
ل تفاوت دیه تا سـقف دیـه مـرد از    معاد، علیه مرد نیست درکلیه جنایاتی که مجنی ).تبصره( 551 ماده

  . شود هاي بدنی پرداخت می خسارت تأمینصندوق 
ي زن و مرد برداشت؛ بدین معنا کـه  گذار یک گام دیگر به سمت تساوي دیه با تصویب تبصره فوق، قانون 

ل خواهـد داد  قانون فوق، قات 550اگر مردي زنی را به قتل برساند، و دیه ثابت شود؛ نصف دیه را مطابق با ماده 
کـه اطـالق جنایـت     هاي بدنی به اولیاي دم پرداخت خواهد شد. نکته ایـن  و نصف آن از صندوق تأمین خسارت

 مذکور در تبصره مبین آن است که حکم آن در خصوص جنایت علیه نفس و مادون نفس مجراست.  
 

  1: افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل1392 .20
ي دولتـی و  هـا  یـک و دو قلـو) زنـان شـاغل در بخـش     ( ایماندر خصوص مدت مرخصی ز نامه تصویب

  تشویقی) همسران( غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباري
) ماده واحده قانون اصـالح قـوانین تنظـیم    2( به استناد تبصره 16/4/1392وزیران در جلسه مورخ  هیأت

  : ـ تصویب نمود1392جمعیت و خانواده ـ مصوب
                                                           

  :سؤال  .1

ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده اسـت کـه بـه دولـت اجـازه داده       2با توجه به تبصره الف)
جباري (تشویقی) برخـوردار شـوند،   شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسرآنان نیز از دو هفته مرخصی ا می

  مند گردند؟  توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می
   ؟گرددآیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادي و ... نیز می ب)

  14/2/1393ـ  296/93/7نظریه شماره 
  کل حقوقی قوه قضاییهنظریه مشورتی اداره 

نـاظر بـه    20/3/1392ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  2مندرج در تبصره » مرخصی زایمان«اوالً عبارت 
» نهمسـرآنا «در عبـارت  » آنان«معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر  بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطاي مرخصی به بانوان غیرشاغل بی

گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسـر آنـان    ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می 2در تبصره 
  گیرند.   باشند در شمول مزایاي ماده واحده قرار نمی شاغل نمی

شاغلین قانون مـذکور بـه کلیـه بـانوان اعـم از رسـمی،        ،در ماده واحده مارالذکر » والدین شاغل«با توجه به اطالق عبارت ثانیاً 
 پیمانی و قراردادي تسري دارد. 
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ي دولتی و غیردولتی نـه مـاه تمـام بـا     ها و قلو) زنان شاغل در بخشیک و د( مدت مرخصی زایمان  .1
همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی . شود می ي مربوط تعیینها العاده پرداخت حقوق و فوق

  . شوند می تشویقی) برخوردار( اجباري
یابد و مدت است تسري میبه مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده  نامه تصویبمفاد این   .2

  . یابد می مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش
االجرا شدن قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده  از زمان الزم نامه تصویبتاریخ اجراي این   .3

  1.شودـ تعیین می1392ـ مصوب 
پرسـت قـانون فـوق بـر     سرپرسـت و بـد سر  قانون حمایت از کودکان بی 21مادههمچنین به استناد   

 شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده: فرزندان تحت سرپرستی نیز تسري یافت
 مرخصیمعادل ( دوره مراقبت براي کودکان زیر سه سال مرخصیو  اوالدگیرد از مزایاي حمایتی حق  می

هاي  ز از مجموعه مزایاي بیمه و بیمهکودك یا نوجوان تحت سرپرستی نی. باشد می مند ) بهرهزایماندوره 
  . تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد

 
سرپرسـت بـه    اعطاي حق سرپرستی کودکان و نوجوانان بـی = 1392مهر  .21

 دختران و زنان بدون شوهر
  : سرپرست و بد سرپرستقانون حمایت از حقوق کودکان بی 5 ماده

   ... و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایندتوانند سرپرستی کودکان افراد زیر می
منحصراً حق سرپرسـتی  ، سال سن داشته باشند حداقل سیی که درصورت، دختران و زنان بدون شوهر )ج

  . اناث را خواهند داشت
  ونسپس زنان و دختران بـد ، اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند .3 تبصره

 است.فرزند و در نهایت زن و شوهر داراي فرزند  شوهر فاقد
  
  
  

                                                           
وزارت بهداشـت،   28/1/1385مـورخ   19950بنا به پیشنهاد شـماره   12/9/1385هیأت وزیران در جلسه مورخ   .1

تصویب جمهوري اسالمی ایران  درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
  نمود: 

شـیردهی براسـاس قـوانین و     مرخصی زایمان و مرخصـی  هاي دولتی ملزم به اعطاي ها و شرکت ها، سازمان کلیه وزارتخانه 
 هاي طرف قرارداد رعایت موارد یـاد  قراردادهاي منعقده با شرکت هاي یادشده موظفند در باشند و دستگاه مقررات مربوط می

 باشـند. اعطـاي   هاي اقتصادي دولتی نیـز ملـزم بـه رعایـت نکـات یادشـده مـی        ها و بنگاه شرکت شده را لحاظ نمایند کلیه
  هاي یادشده نباید تأثیر منفی در استخدام و ارتقاء شغلی زنان داشته باشد.   مرخصی
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  nرضا مقصودي  

 
نگـرد و در آشـوب    در این زمانه که هر کس از دریچه تنگ منافع خود به دنیا و دیگران مـی 

امان بداخالقی و افول کرامت انسانی و عسرت و سختی ارتزاق که اعاشه را دشوار ساخته  بی
هاي انسانی در مسلخ تأمین نیازهاي مادي و گذران آبرومند زنـدگی رنـگ    ارزشو بر اثر آن 

انـد و مفـاهیم    ها براي بقاء، در تنازع و کشمکشـی دائمـی بـا یکـدیگر افتـاده      باخته و انسان
گرانسنگی چون فضیلت اخالقـی و سـعادت بشـري کـه همـه فالسـفه و بزرگـان و مصـلحان         

، ندا هو حیات ارزنده خود را وقف تبیین و تثبیت آن کرد اجتماعی از افالطون تا حال گوهر عمر
به وادي نسیان و غفلت سپرده شده و آدمیان براي  »نان«ترین نیازها یعنی تأمین  ییدر ابتدا

را در تیرگی دائم دویدن و نرسیدن و سرگشتگی و تکاپوي  عمر گرانمایه ،رسیدن بدان گوهر
رنـد تـا در دل خـاك آرام گیرنـد و در عصـري کـه       گی الینقطع از کف داده و لختی آرام نمی

بزرگترین دغدغه انسان معاصر شده و اضطراب، تشویش خاطر و نگرانی و استرس  »ییتنها«
عشـق، مهربـانی،    و مفاهیمی چـون  تراشد تدریج و در انزوا میه چون خوره روح آدمیان را ب

غدغـه فـراهم آوردن   در د گذشت، احسان، ایثار، فدارکاري، دستگیري، همدردي و همراهـی 
کیـل دادگسـتري نیـز از ایـن آسـیب و گزنـد مصـون و        و، هاي زندگی کم فروغ شده حداقل

  مستثنی نیست. 
اخالقی وکیل دادگستري و نشـاندن آن بـر   ـ  براي اعتالي نهاد وکالت و ارتقاء سطح علمی  

بـا همـه   مسند و جایگاه واقعی خویش و ایفاي رسالت سنگین و نقش مصلحانه اش در اجتماع 
ابعادش و تحقق تالش جهت احقاق حقوق مـردم و تثبیـت عـدالت قضـایی و دفـاع از ودیعـه       

ترین نیاز  ییبایست به اولین و ابتدا اسالفمان که همان استقالل وکیل و نهاد وکالت است، می
هـا را از ذهـن و روح    پاسخ مقتضی و مؤثر داد و این دغدغـه  »غم نان«و  »اعاشه«وي یعنی 
ترین نیازهاي یک زندگی شرافتمند عاجز است و در تنازع  یید. وقتی او از تأمین ابتداوکیل زدو
اي وکالت با گذران آبرومند زنـدگی و در   ن حرفهأی دائم بین حفظ حرمت انسانی و شیو تکاپو

شبانه روز در کشمکش و مبارزه است، توقع ایفاي نقش مصلح  »نانش«ترین مفهوم تأمین  ساده
تـوان انتظـار    سختی مـی ه کند. چرا که ب ن از وي امري محال و گزاف جلوه میاجتماعی داشت

                                                           
n .وکیل دادگستري 



 

 

86 

کـه   هاي اخالقی و شئون واالي وکالـت باشـد. همچنـان    داشت قدرت پیروز در این نبرد ارزش
  بینیم نیست!  می

  »کاد الفقر ان یکون کفرا«
ائم اسـت. از  در چنین احوالی وکیل دادگستري بین دو نیرو و دو کشش در تقابل و تضاد د  

اش به او تحمیـل کـرده،    هاي اخالقی، کرامت انسانی و نقش اصالحی که حرفه یک سو آموزه
سامانی و  اقتضا دارد براي آزادي مردم اسارت خویش و براي حیات و آرامش و تسکین آنان، بی

 ی ضرورت برخورداري از زندگی شرافتمندانه و درخوریحتی مرگ خویش را انتخاب کند و از سو
طی یسازد. شرا طی میین وکیل و دغدغه تأمین معاش، او را وادار به قبول پرونده با هر شراأش

بینیم نیروي پیـروز   که می االسف همچنان بازد و مع ل ارزنده رنگ مییهمه آن خصا ،که در آن
  !دومی است در این نبرد نوعاً

م را تمکین کرده و به هـر  در این دو راهی محال وکیل ناگزیر از دو انتخاب است: یا تسلی  
کـن و دالل و واسـطه در هـر     اي پرونده را قبول کند، با کارچـاق  قیمت و با هر ترفند و وسیله

شکل و نوعش به هر شکل و نوعی توافق کرده و عزت و غرور خود را در این قمار ببـازد، بـه   
اي  شرمانه لیغات بیانواع و اقسام حیل از تضمین نتیجه دعوي گرفته تا ترویج هنجارشکنی و تب

چون طالق تضمینی در چند ساعت و از تبانی با طرف دعوي گرفته تا امیدوار نمودن موکل به 
اي چون رانندگی آژانس  بایست براي تأمین معیشت به هر وسیله امور واهی دست یازد و یا می

رده، گـوهر  مسافربري و یا نگهبان شبانه فالن کارخانه متمسک شده و یا کنج عزلت اختیار کـ 
نده اخالق و شرف و دفاع از حق را که براي حراست و پاسـداریش قسـم یـاد کـرده، چـون      رزا

اي سوزان در دست حفظ کرده و عسرت معیشت و حفظ شرف و مناعـت طبـع و کرامـت     شعله
نفس را بر کشیدن نقش مار و تدلیس ماشطه و عز و نعمت و جاه ترجیح دهد. اموري که تصور 

ست که حاجت به بیان و استدالل ا تر از آن ها روشن شوارتر و توالی فاسد آنآن از تصدیقش د
  داشته باشد!

بایسـت   ها می گیري در کانون براي آن گفتیم که ارباب قدرت و مصادر تصمیمرا این همه   
خویش درك کنند که هر تالشـی   رگ و پیرا با گوشت و پوست و  يضرورت و اضطرار چنین

ف در هر سطح و به هر میزان واال و مقدس در کـانون و دویـدن خـون    براي رسیدن به هر هد
بـدیل، بـدون توجـه و     ها و اندام این نهاد پرثمـر و بـی   حیات و حرکت و تپش و زایش در رگ

تدبیر در سامان بخشیدن به اوضاع مالی و مادي طبقه وکالء،  ترین نیاز و بی برآوردن این بدیهی
ترین حاالت کم فروغ و کم اثـر   بینانه قیم و یا حداقل در خوشفایده و ع رنج بیهوده و سعی بی

  است!
قول منطقیون صرف تصور ه هیات و وجدانیات است و نیاز به استدالل ندارد و بیاین از بد  

ها و تأمینات اجتماعی، نهاد وکالت و وکال  آن براي تصدیقش کافی است که در زمینه حمایت
رغم نام پرآوازه و دهان پرکن در نگاه  جامعه هستند. علی ترین طبقات ترین و مظلوم از ضعیف

ترین تأمینات و رفاهیات اجتماعی از ایشان دریغ شده است.  عامه، شاهدیم که اولین و بدیهی
هاي اجتمـاعی اعضـاي طبقـه خـود،      ها و نهادهاي مختلف براي کاهش سطح آسیب سازمان
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بینی مسکن و  اند. از پیش ضع و اعمال نمودهامکانات، تمهیدات و تدابیر متنوع و متعددي را و
هاي  رفاهی و تخفیفات متنوع ارزاق و پوشاك و انواع وام ـهاي تفریحی  تسهیالت و اقامتگاه

اي، و وضع بازنشستگی و از  بالینی و بیمه ـبهداشتی   ـهاي درمانی   بهره گرفته تا پوشش کم
ها و مخـارج زنـدگی امـروزي مصـروف      هاي از دغدغ دانیم بخش عمده می . کارافتادگی و ...

ید در این قسمت چه حمایت و دستگیري از وکیل شـده  یهمین تأمینات است. حال به ما بگو
الطبع وکیل از کدام برنامه، تمهید اجتماعی و  مند و منیع راستی طیف وارسته، عزته است؟ ب

ت که دائماً اعصـاب و  مند است؟ آیا حرفۀ پرتنش و دشوار وکال تسهیل در امور معیشتی بهره
ی یها ر چنین حمایتاروان را درگیر خود ساخته، پیش و بیش از سایر مشاغل شایسته و سزاو

اي از چهارسوي محدود  نیست؟ آیا حال ما شبیه آن فرد طوفان زدة تنها و محبوس در جزیره
را  ج و ضروریات بقـاء و حیـات خـود   یبایست همه نیازها، حوا و محصور به آب نیست که می

شخصاً تأمین نموده و در عین حال با اقسام نامالیمت، خشونت و قهر عوامل مختلف زیست 
ی یاي براي رهـا  محیطی مبارزه کند و همزمان در اندیشه تدارك زورقی شکسته و تخته پاره

  باشد؟!
ط سخت و پرعسرت معیشتی کـه اندیشـه و وقـت وکیـل درگیـر رفـع       یو آیا در این شرا  

صـلح اجتمـاعی از وي، منصـفانه و واقعـی      احتیاجات اولیه  زندگی است، توقع ایفاي نقـش م
  است؟

ی کـه  یهـا  سلکان و اسـالفمان در سـال  م و آیا یک تکلیف شاق و ماالیطاق نیست؟ آیا هم  
اثرگذار بودند و جریانات و اصالحات اجتماعی مرهون زحمات و آثار ایشان بـود، در تضـییقاتی   

  ط امروزي بودند؟یشبیه شرا
بایست با تشکیل اتـاق فکـر قـوي در     ها می رسد در وانفساي وضع حاضر کانون ه نظر میب  

مند شدن وضعیت معیشتی  ریزي فوري و عملی نموده و اندکی به نظام این راستا اقدام به برنامه
  و تضمین حداقل درآمد براي ایشان اقدام نمایند.  وکال
 ،زننـد  باید دسـتمان را بگیرنـد، سـیلی مـی     که رود. آنان حال که از بیرون امید یاري نمی  

شوند. این طبقـه فـاخر و عناصـر ارزنـده جامعـه را       کسانی که باید یاریمان کنند، سد راه می
هـاي   کنند. در سیاست سازند و سرزنش می رانند، ذهنیت منفی می کوبند، می پنهان و پیدا می

و خالف اخالق برخـی اعضـاء قاعـده     شود. از اعمال ناروا ها یاد نمی خوبی از آنه اي ب رسانه
کنند،  محتاط می اعتماد و سست و جامعه را بی حکلی براي تکفیر همگان ساخته و ذهن و رو

شناسی  بایست موضع و نگاهمان را از آسیب ها و صدها درد العالج دیگر ....؛ ما خود می و ده
یشـبرد اهـداف وکالـت و    همواره دیگران را عامـل بازدارنـده و مـانع پ   مطابق آن بیرونی که 

ـ    استقالل وکیل دانسته ی یحـق همـت و تـوان بـاال    ه و براي حراست از این گـوهر ارزنـده ب
شناسی از درون برگردانیم و از همه امکانات و توانی  سمت آسیبه ایم، کمی ب مصروف داشته

کردن زندگی معیشتی وکیـل خاصـه وکـالي     هاست براي اعتال و عزتمند که در اختیار کانون
  . یمیجوان بهره جو
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  پیشنهادات 
  سازي اعتماد  .1

سازي افکار عمومی نسبت  ها در جلب اعتماد و اطمینان ها و ظرفیت استفاده از همه قابلیت
به وکیل و تبلیغ و تقویت و ترمیم صفات ارزشمندي چون امانتداري و رازداري که سـالیان  

مخدوش شده از جمله بـا گسـترش   دراز بدست دشمنان دانا و دوستان نادان آسیب دیده و 
هاي مختلف اجتماع. (جهـت جـذب هدفمنـد     خدمات حقوقی و معاضدتی در سطوح و الیه

  موکل)
  
  سازي فرهنگ  .2

آموزش و القاء و تفهیم نقش ممتاز و اصالحی وکیل در اجتماع و مسـؤولیت ذاتـی وي در   
ي، معاضدتی و احسان احقاق حق و یاور مظلوم و خصم ظالم بودن و تقویت روحیه امانتدار

  و نیکوکاري در وي. (جهت تقویت روح دفاع مطلوب از حقوق موکل)
  
  دخالت در فرایند هدایت و ارجاع پرونده  .3

عنوان حلقه تکمیلی و نتیجه قهري آن، مشـارکت و مـدیریت در    بعد از دو مقدمه باال و به
ـ  هاي حقوقی به وک اعالن، هدایت، ارشاد و معرفی و ارجاع پرونده قیـد  ه الي خوشـنام (و ب

  حال معیشت وکال. ه عنوان رسالت ضروري کانون در مساعدت ب اولویت جوان) به
  

هـا و عوارضـی در عمـل مواجـه اسـت، امـا        بـا اشـکاالت، موانـع، سـختی     مراهرچند این   
که از طرف برخی بزرگان عرصه وکالت پیشنهاد و عرضه شده منافعش از ضـررهایش   همچنان

منزله سخن نخست و مفیـد و  ه بوده و در تحقق هدف موضوع این یادداشت بمراتب بیشتر ه ب
  مطلوب خواهد بود. 

و  سمته واحد ب یما خود را چونان سرنشینان یک کشتی بدانیم که با هدف همهامید است   
هم ه سرنوشتی مشترك در حرکت است و صالح و صواب سرنشینان آن وابسته و مربوط ب سو و

  ز یکدیگر است. و غیر قابل انفکاك ا
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  nعباس میرشکاري  

 
وگـو شـده    تواند سبب سقوط حق وي شود؟ درباره این موضوع فـراوان گفـت   آیا تأخیر دارنده حق در مطالبه حقوقش، می

ـتن حقـوقش     » الحق القدیم الیبطله الشی«توان به استناد این سخن که  سو، می است: از یک تأخیر دارنـده حـق در خواس
برقـراري ثبـات در روابـط    «و » لزوم پاسداشت نظم عمومی در جامعـه «توان با توجه به  دیده گرفت و از دیگرسو، میرا نا

ـتالف  رسد در میانه ، از کوتاهی شخص در خواستن حقوقش نگذشت. به نظر می»اشخاص نظرهـا، بایـد جانـب     ي این اخ
ـارف        کنـد.   دیدگاه دوم را گرفت: انسان متعارف حقوقش را مطالبه می ـار انسـان متع تـأخیر در مطالبـه حـق خـروج از رفت

هـا حـق دارنـد تـا بـه ظـاهر        شود. پس نباید به آسانی از این تقصیر گذشت. به عـالوه، انسـان   است و تقصیر شمرده می
ـیچ مراجعـه         شان ایجاد می موقعیتی که براي اي از  شود، اعتماد کنند. بدهکاري کـه بـا وجـود گذشـت مـدت طـوالنی ه

ـین، نبایـد شخصـی را      رش نمیسوي طلبکا بیند، آیا حق ندارد تصور کند که طلبکار از حق خویش گذشته اسـت؟ همچن
کنـد یکسـان دیـد. اگـر ایـن       کـه در مطالبـه حقـوقش تـأخیر مـی      کنـد بـا آن   که به هنگام حقوق خویش را مطالبه مـی 

ـنگین      نظـر مـی  ها را بپذیریم، باید چه ضمانت اجرایی براي تأخیر در نظر گرفـت؟ بـه    استدالل رسـد ضـمانت اجـراي س
اجراهـاي    در نظم حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار نگیرد امـا ایـن مـانع از آن نخواهـد بـود کـه ضـمانت       » سقوط حق«

ـادي، ایـن بـر        دیگري را نتوان تصور کرد. براي نمونه، می توان بار اثبات دلیل را معکوس کرد. بـراي نمونـه، در حالـت ع
عملکرد درست خویش را اثبـات کنـد امـا گذشـت مـدت طـوالنی از تحویـل موضـوع قـرارداد          عهده پیمانکار است که 

ـار توسـط       می تواند اماره بر تأیید اجراي تعهد توسط پیمانکار و رضایت کارفرما از این موضوع و یا حتـی امـاره ابـراء پیمانک
ـیش از ایـن      ؛ چـه همـان  هـاي جامعـه اسـت    کارفرما باشد. تصوري حکمی به غیر این، نادیده گرفتن واقعیت گونـه کـه پ

ـار بـر        مصلحت فعالیت«ایم،  نوشته هاي تجاري تعیین تکلیف نحوه اجراي قراردادها در مـدت معقـول اسـت و عـرف تج
در حکـم قـانون اسـت. آیـا منطقـی اسـت کـه         ق. م 225گردیده که به حکم ماده  اعالم سریع نواقص و عیوب مستقر

   1»از قرارداد را تا چندین سال پس از اختتام قرارداد پذیرفت؟امکان ایجاد و استماع دعاوي ناشی 
تـوان   افزون بر این، به پاس کوتاهی شخص در خواستن حقوقش، اگر نتوان حق وي را سـاقط شـده دانسـت، مـی      

  قلمرو حق وي را محدود کرد. براي نمونه، به پرسش زیر از اداره حقوقی قوه قضاییه توجه کنید:  
شـود و در همـان سـال نیـز،      در دادگاه عمـومی جزایـی محکـوم مـی     1388تخریب بنا در سال شخصی به اتهام «  

له همان پرونده کیفـري دادخواسـت مطالبـه خسـارت ناشـی       شود. پس از سه سال، محکوم حکم قعطیت یافته و اجرا می
                                                           

n .وکیل دادگستري 
قـراردادي، کـانون وکـالي مرکـز،      عباس میرشکاري، محمدهاشم سمتی، در تأمـل یـک رأي در زمینـه مسـؤولیت مـدنی       .1

 . 231، ص.1391، بهار و تابستان 217و 216ش.



 

 

90 

ـناس منتخـب مـی    ـت  از تخریب بنا را در دادگاه عمومی حقوقی طرح کرد. با این وصف، کارش ی خسـارت وارده را بـر   بایس
  »هاي مذکور ارزیابی نماید تا دادگاه حقوقی حکم صادر نماید؟ یک از سال مبناي کدام

 بـدون  حـق  مطالبـه  در تأخیر«چنین آمده است:  26/10/1391به تاریخ  2158/7گفته به شماره  در پاسخ اداره پیش  
ـاد  روز مبنـاي  بـر  فقـط  قحـ  صـاحب  کـه  شـود  باعث اقدام قاعده محدوده در تواند می موجه عذر  فـرض  حـق (در  ایج

ـله  88 سـال  در قطعـی  حکم صدور از پس توانسته می شاکی نماید؛ زیرا مطالبه را آن) 88 سال استعالم  خسـارت  بالفاص
 نمـوده  اقـدام  خـود  ضـرر  بـه  وي رسـد  مـی  نظر به سال آن در خسارت مطالبه عدم یا و نماید مطالبه را تخریب از ناشی
  ».  باشد می 88 سال مبناي بر خسارت دریافت مستحق شاکی فوص این با که است
توان در صورت تأخیر شخص در مطالبه حق، امکـان گـرفتن زیـان دیرکـرد پرداخـت را از او گرفـت.        همچنین، می  

  این دیدگاه در رویه قضایی نیز پذیرفته شده است.  
ـین   تهـران  حقـوقی  عمـومی  دادگاه اول عبهشسوي  از صادره 14/8/91 مورخ 727 شماره دادنامهبراي نمونه، در    چن

ـ  ب. د آقـاي  دعوي«آمده است:  ـ  س طرفیـت ه ب ـته ه ب ـ  چـک  فقـره  دو وجـه  مطالبـه  خواس  مـورخ  12778 شـماره ه ب
ـتیرانی  گلـف  سـهامی  شـرکت  از 1/7/1359 مـورخ  12779 شماره چک و 9/5/1359  کـه  شـرح  بـدین . باشـد  مـی  کش

ـیکن  نمـوده  صادر را موصوف هاي چک خواهان وجه رد کشتیرانی گلف سهامی شرکت است مدعی خواهان ـ  ل  علـت ه ب
 پرداخـت  عـدم  هـاي  گواهی و ها چک اصل وجود به توجه با ... و نشده ها چک وجه دریافت به موفق تحمیلی جنگ بروز
 بیـانگر  کـه  مـدرکی  و دلیـل  خوانده و باشد می خواهان به گلف کشتیرانی شرکت بودن مدیون بیانگر که خواهان درید آن

ـته  وارد را خواهـان  دعـوي  دادگاه نتیجه در اند ننموده ارائه باشد ها چک وجه پرداخت ـتناد  بـه  و دانس  312 و 310 مـواد  اس
ـ آ قـانون  519و515 مواد و چک صدور قانون 2 ماده تبصره و تجارت قانون  پرداخـت  بـه  را خوانـده  مـدنی  دادرسـی  ینی
ـاریخ  از تأدیه تأخیر عرفه، خسارتت طبق وکیل الوکاله دادرسی، حق خواسته، هزینه اصل  هـا  چـک  از یـک  هـر  سررسـید  ت
ـبه  اجـرا  مرحلـه  در که مرکزي بانک توسط اعالمی تورم نرخ مبناي بر وصول تاریخ لغایت  هزینـه  التفـاوت  مابـه  و محاس

 ابـالغ  از پـس  روز بیسـت  ظـرف  حضوري صادره. رأي دارد می اعالم و محکوم خواهان حق در شد خواهد اخذ دادرسی
 ».  باشد می تهران استان تجدیدنظر محترم محاکم در تجدیدنظرخواهی ابلق

 مـورد  در«دهـد:   چنـین رأي مـی   تهـران  اسـتان  تجدیـدنظر  دادگـاه  27 شعبهبا تجدیدنظرخواهی دادباخته،   
ــدنظرخواهی ــ کشــور کــل بازنشســتگی ســازمان تجدی ــته ب ــوچ. د طرفی ــه نســبت بل ــه ب  727 شــماره دادنام

 محکومیـت  بـر  حکـم  آن موجـب  بـه  کـه  تهـران  حقـوقی  عمـومی  دادگـاه  اول شـعبه  زا صادره 14/8/91مورخ
 گردیـده  صـادر  دادرسـی  خسـارات  و تأدیه تأخیر خسارت پرداخت و چک فقره دو وجه پرداخت به تجدیدنظرخواه

 تأدیـه  تـأخیر  خسـارت  پرداخـت  بـه  محکومیت بر حکم که قسمت آن درخواه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی ،است
 اصـالحی  واحـده  مـاده  .1: زیرا است موجه ذیل لیدال به، است صادرگردیده دادخواست تقدیم زمان تا ازسررسید

 تأدیـه  تـأخیر  خسـارت  مطالبه قابلیت خصوص در 76 سال در نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوب چک قانون
 تـأخیر  خسـارت  همطالبـ  مزبور قانون تصویب از قبل .شود نمی ماسبق به عطف و است آن تصویب از بعد به ناظر
 و متعـارف  رفتـار  مبنـاي  بـر  آن آثار و قانون تصویب .2 .بود شرعی وجاهت فاقد نگهبان شوراي نظریه مبناي بر

 .اسـت  غیرمتعـارف  رفتـاري  91 بـه  59 سال از دعوي اقامه و مطالبه در تأخیر فیه مانحن در، است جامعه معمول
 خـود  رفتـار  بـه  مـاخوذ  اقـدام  قاعـده  برحسـب  ،گـردد  وارد يو به خسارتی خواهان نامتعارف رفتار از چه چنان. 3

 بـه  مسـتنداً ، نتیجتـاً ، است نگردیده ارائه چک وجه مطالبه در تأخیر بر موجه دلیلی خواهان سوي از .4 .بود خواهد
 لـیکن ، نمایـد  مـی  صـادر  دعـوي  رد قـرار  و بـدوي رأي  بـرنقض  حکـم  مـدنی  دادرسـی آیـین   قانون 358 ماده

 و تأییـد  بـر  حکـم  فـوق  مـاده  بـه  ومسـتنداً  غیرموجـه ، مـوارد  سایر به نسبت را دیدنظرخواهتج تجدیدنظرخواهی
 ».  است قطعی صادره. رأي نماید می صادر نخستین دادنامه استواري



  
 

 

91 

هـاي عمـومی و عمرانـی     هاي دور توسط دولـت و بـراي اجـراي برنامـه     اي دیگر، زمین شخصی در سال در پرونده  
ـا در سـال   تملک و تصرف شده، مالک زم بهـاي   1390ین در آن هنگام براي مطالبه بهاي ملک خویش اقدامی ننمود ام

ـتان قـم ارجـاع و بـه        ـتري شهرس روز ملک را مطالبه کرد. این دادخواست به شعبه سوم دادگاه عمومی (حقـوقی) دادگس
ـاری   9009972512300623بایگانی شد. این دادگاه نیـز در دادنامـه شـماره     900541کالسه  ـین   20/9/1390خ بـه ت چن
  نوشت:  

 237هـاي ثبتـی    در خصوص دادخواست آقاي ج. ع به طرفیت شرکت س به خواسته مطالبه بهاي ملـک پـالك  «  
ـناس       2اصلی بخش  2220فرعی از  187الی  175و 137و 136و  252الی  قم به قیمت عادلـه روز بـا جلـب نظـر کارش

ـیح کـه خوانـده      100میلیون و  5مقوم به  رسمی دادگستري به انضمام کلیه خسارات قانونی فعالً هزار تومان با ایـن توض
متر مربـع از اراضـی متعلـق بـه خواهـان را       8888در اجراي طرح کمربندي قم، اراك و در اجراي خط راه آهن قم جمعاً 

ـتون خواسـ      ته تصرف نموده و تاکنون از پرداخت بهاي آن خودداري کرده است، تقاضاي محکومیت خوانـده بـه شـرح س
ـین متعلـق بـه غیـر را تملـک        که اوالً: چنان نماید. دادگاه، با توجه به این را می چه نهادهاي دولتی بدون مجوز قـانونی زم

ـین      وتصرف نمایند، این عمل در حکم غصب است و باید خلع ید شوند و یا به پرداخت اعلـی  ـیم و بـاالترین قیمـت زم الق
ـین متعلـق بـه غیـر را تملـک          ولی چنان ،ردنداز زمان تصرف تا زمان پرداخت ثمن محکوم گ چه دولـت برابـر قـانون زم

ـین در حـق مالـک آن مشـغول      نماید از همان زمان تملک، دولت مالک زمین می شود و ذمه دولت به پرداخت قیمت زم
ـ         اش با زمین قطع می گردد و مالک رابطه می ـین بـه ن ـتحقاق مطالبـه ثمـن زم رخ شود و حقی بر زمین نـدارد و فقـط اس

عادله روز را دارد و لذا اگر مالک زمین در زمان تصرف و تملک زمین توسط دولـت، ثمـن آن را مطالبـه ننمـود و قیمـت      
زمین افزایش پیدا کرد چون تأخیر در مطالبه ثمن ناشی از عملکرد مالک است، دولت تکلیفی بـه پرداخـت قیمـت فعلـی     

ـین در زمـان تصـرف آن توسـط دولـت،        زمین و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن را ن دارد. ولی اگـر مالـک زم
کـه دولـت موظـف بـوده جهـت تملـک        ثمن را مطالبه نمود ولی دولت در پرداخت ثمن و بدهی خود مماطله نمود یا آن

ـین در          اراضی برخی تشریفات قانونی مثل اطالع به مالک یا چاپ آگهـی تملـک در روزنامـه همـراه بـا تودیـع وجـه زم
ـین       صندوق مخ ـین از تصـرف وتملـک زم صوص و ... را رعایت نماید که رعایت نکرده و این امر باعث شـده مالـک زم

خود توسط دولت مطلع نگردد ولذا نتوانسته دعوي مطالبه ثمن را در همـان زمـان طـرح نمایـد و بـه دلیـل افـت ارزش        
صل ثمن بـا احتسـاب تـأخیر تأدیـه     مالک متحمل خسارت گردد در این صورت، دولت از باب تسبیب موظف است ا ،پول

طـور کلـی هـر     آن طبق جدول بانک مرکزي را به مالک پرداخت کند (نه قیمت فعلی زمین را) ثانیاً: اگـر قـرار باشـد بـه    
وقت مالکین اراضی تمایل داشته باشند جهت مطالبه قیمت فعلی زمین مراجعه نمایند دولت موظـف باشـد قیمـت فعلـی     

ه این امر بقاء اشتغال ذمه دولت نسبت به ثمن زمین و مالکیت متزلـزل دولـت اسـت، زیـرا بـه      زمین را پرداخت کند الزم
کـه هـر وقـت مراجعـه نماینـد نـرخ بـاالتري دریافـت          لحاظ سیر صعودي نرخ زمین در کشور و اطمینان مالکین از ایـن 

امر با لزوم تملـک منجـز اراضـی    کنند باعث عدم اقبال مراجعه مالکین اراضی جهت اخذ ثمن اراضی خواهد شد واین  می
صورت یک قاعده کلی ملتـزم شـد کـه هـر      توان به توسط دولت منافات دارد و نقض غرض خواهد بود، پس الجرم نمی

طور کلی موظف باشـد نـرخ فعلـی اراضـی را پرداخـت       وقت مالک زمین جهت مطالبه بهاي زمین مراجعه نماید دولت به
  ...».  کند 
ق مکلف است در مهلتی متعارف، حق خویش را مطالبه کند. عـدم مطالبـه، اگـر سـقوط حـق      بدین ترتیب، دارنده ح  

گونـه کـه دیـده شـد،      تواند بار اثبات را معکوس کند یا قلمرو حق را محدود کنـد. همـان   را در پی نداشته باشد، کمینه می
  وسو کشیده خواهد شد.   اندك نظام حقوقی ما به این سمت اندك
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  1n (دیپلم علوم تجربی) اي محمدي جرقویه محمدرضا
 
  
  
که اغلب مخاطبین مدرسه حقوق وکالي جوان هستند خواستم عـرض کـنم،    با توجه به این س: .1

کـه   گیرم و با ایـن  می هاي مواد مخدر را به عهده  هاست که وکالت متهمین پرونده بنده سال
یـک از   رد، خـدا را شـکر هـیچ   در حد زیاد مباحث خـاص خـودش را دا   آن هممواد مخدر و 

 اي نداشته است. متهمین تاکنون از بابت وکالت بنده گله
  حرف زدن و شکایت کردن هستند؟ شدگان هم قادر به ها و اعدام مشاور: ببخشید مگر مرده 

ام  بنده مقداري مال و اموال دارم و سن و سالی از من گذشته ولـی چـون دیـر ازدواج کـرده     س: .2
اي سودجو مبادرت به تملک و تصرف  ودم و فرزندانم هستم و نگرانم که عدهنگران آینده خ

  اموال من که غیرمنقول است کنند، خواستم ببینم چه کنم؟
اي یکبار تشریف بیاورید دفتر بنده و در مورد هر مال غیـر منقولتـان    دوست عزیز شما هفته مشاور: 

  یک قرارداد وکالت ببندید و نگران نباشید.
  ي وکیل بنده عرض کردم نگران آینده خودم و فرزندانم هستم نه آینده شغلی شما!!آقا س: 

اي که چند ماه قبل به بنده دادید تشکر کنم، مشاوره شـما باعـث شـد     خواستم بابت مشاوره س: .3
  راه شد.ه بنده پول زیادي به دست بیاورم و اوضاع مالی بنده بسیار رو ب

دانیـد، اکثـر مـراجعین     می هاي بنده را اولی نیستید که قدر مشاورهکنم شما نفر  می خواهش مشاور: 
هاي اینجانب، خاصیت جادویی دارد. شما در چه موردي از بنده مشاوره  بنده معتقدند مشاوره

  گرفتید؟
بنده مشکلی نداشتم با عمویم آمدیم خدمت شما، ایشان را راهنمایی کردید، در اثر راهنمایی  س: 

د و سکته کرد و مرد و بنده تنها وارث او بودم و خدا را شکر پول خوبی شما، دچار مشکل ش
  گیرم آمد.

  . بوق. بوق. بوق  

                                                           
n دان حقوق.  

Misaghmohamady@yahoo.com 
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  کشم بپرسم. ال برایم پیش آمده خجالت میؤبنده یک س  س:  .4
  ید، وکیل محرم اسرار موکلین خود است.یبفرما  مشاور:  
اشی و تازه کـار بـودن ایشـان    ن کنند، می علت اینکه بعضی وکال در زمینه جرایم اطفال کار  س:  

  است؟
  . بوق. بوق. بوق  

 من بارها در ادبیات خوانده بودم گنه کرد در بلخ آهنگري به شوشتر زدند گردن مسگري، ولی بـاور   س:  .5
  هاي خودم این مطلب را دیدم و درك کردم. الخره خودم با چشماکردم تا اینکه ب نمی

  چطور؟  مشاور:  
  اند. حکم دادگاه عزل کرده اهر را بام عضو شوراي ش شنیده  س:  
  چه ربطی دارد؟  مشاور:  
 داند ماهیانـه چنـد نفـر را    می مدیر مذکور پزشک بوده و دوباره به کار طبابت برگشته و خدا  س:  

  که بیماران گناهی ندارند. کشد، در حالی می
  . بوق. بوق. بوق  

ام و شما وکالـت وي را   دخواست دادهبنده دکتر امیریان هستم که علیه آقاي عباس نادري دا  س:  .6
  اي بکنم. اید. فردا روز رسیدگی هست خواستم به شما توصیه عهده گرفتهبر

  ید.یبفرما  مشاور:  
این آقاي عباس نـادري   یخدا وکیل ،خاطر دو ریال پول شرف و وجدان خودت را مفروشه ب  س:  

کنی و چه بکشـی مـن   چه همسرم را معالجه «زنش مریض بود آمد با کمال پررویی گفت: 
  »ام. دهم که اقوامش نگویند کوتاهی کرده میلیون تومان به تو می 50

  اید. خواهد دین خود را بپردازد و شما هم وکیل او شده نمی ام، حاال من تالش خودم را کرده    
 د نشـدید مـوکلم را توجیـه   قاعـ پرسم اگر جواب آن را درسـت دادیـد و مت   می بنده دو سؤال  مشاور:  

  نم که بدهی به شما را بپردازد.ک می
  ید.یبفرما  س:  
  آیا شما همسر آقاي عباس نادري را معالجه کردید؟  مشاور:  
  خیر متأسفانه مؤثر واقع نشد و ایشان فوت کرد.  س:  
  آیا شما او را کشتید؟  مشاور:  
  ها نیست. خودش مرد. خیر در مرام من کشتن انسان  س:  
  اید؟ اید و نه کشته خواهید شما که نه او را معالجه کرده می ولآفرین، پس براي چه چیزي پ  مشاور:  
  . بوق. بوق. بوق  

  یش وکیلم شدید در پرونده اتهام اینجانب به سرقت.پسال  سالم، من اکبري هستم که یک  س:  .7
  بله، شما که تبرئه شدید.  مشاور:  
  الوکاله خوبی از من گرفتید. بله ولی شما هم حق  س:  
  خواهید. می ست است حال از من چهبله در  مشاور:  
  ام. اي که پرداخت کرده الوکاله حق  س:  
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  چرا؟  مشاور:  
اند و متأسفانه این بار  متأسفانه دوباره اتهام من عود کرده و مرا دوباره به اتهام سرقت گرفته  س:  

 ام را پس بدهید این چه وکالتی بود کـه حتـی دو   الوکاله با همه وسایل مسروقه، خواستم حق
  سال هم دوام نیاورد؟

  . بوق. بوق. بوق  
سالم، اخیراً در شهر ما وکیلی بـه رحمـت خـدا رفـت و مقـدار زیـادي از امـوالش را وقـف           س:  .8

بیمارستان شهر کرد، خواستم بگویم کار ایشان براي بنده خیلی جالب بود چون کمتر کسـی  
  افتد، کار ایشان ستودنی بود. می به فکر این جور جاها

ی را کـه  یها خواست پول می کنم ایشان می در اینکه کار بزرگی کردند شکی نیست ولی فکر  :مشاور  
  ها برگرداند. به مرور گرفته بود به صاحبان اصلی آن

  من شوهر خانم جعفري هستم که قصد طالق گرفتن از بنده را دارد.  س:  .9
ساعت با شما  ود، حاضر نبود یکاید که هر زن دیگري ب آهان، بله، متأسفانه شما حرفی زده  مشاور:  

  زندگی کند.
  ببخشید کدام حرف.  س:  
اید، خـانمی فـوت کـرده و     اید، در جواب سؤال همسرتان گفته که وقتی دیر به خانه آمده این  مشاوره:  

  اید نزد دختر او بمانید. شما براي احوال پرسی دختر او مجبور شده
  ام. بله من این حرف را زده  س:  
خاطر این حرف و رفتار شما طالق همسرتان را بگیرم. حـال  ه دهم ب می م قول شرفه من  مشاور:  

  با من چه کار داشتید؟
دادگـاه دسـتور بدهـد در     خواستم بپرسم فردا که باید دختر را به دادگاه بیاورم امکان نـدارد،   س:  

  محل دیگري از دختر تحقیق شود.
  خاطر آبروي دختر؟ه ب  مشاور:  
  دهد؟! نمی اینکه شیرخوارگاه اجازه انتقال کودك را به دادگاهخیر. به خاطر   س:  
بینم سوادم از بقیه بسیار زیادتر اسـت و   می کنم می من خودم کارآموز وکالتم، هر چه بررسی  س:  .10

گویم آیا این  می توانایی بسیار زیادي در امر وکالت دارم و این را هم همه جا علناً و با افتخار
  رم است؟نظر شما جه امر ب

  خیر، عمل شما به هیچ وجه جرم نیست فقط اشتباه است.  مشاور:  
 گیرم، س: من موکل معاضدتی شما هستم که متهم به سرقت و کیف قاپی هستم از زندان تماس می  .11

  گیرد. می قاضی مرا تهدید کرده که مجازات سنگین براي من در نظر
  فرزند داشتید؟ 9شما همان بودید که   مشاور:  
  بله  :س  
  همان که بیکار و مستأجر بودید و قادر به کار کردن نبودید؟  مشاور:  
  گیرد؟ میکنید چه مجازاتی براي من در نظر  می بله، حال فکر  س:  
  خدا آن روز را نیاورد که قصد کند شما را آزاد کند!!  مشاور:  


