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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و بدون وقفه هجده شماره از مجلـه در اختیـار همکـاران و     هجده ماه از بازگشایی مدرسه حقوق گذشته
کوشـیدم کـه نخسـت کیفیـت     ي تـوان  حقوقدانان سراسر کشور قرار گرفته است. در این مدت بـا همـه  

ي حقوق در مقایسه با گذشته تنزل نکند و دوم تالش کردم کـه انتشـار مجلـه منقطـع نگـردد و      مدرسه
ولـی  ، ام بـا خواننـدگان محتـرم اسـت     ي اینکه تا چه اندازه موفق بودهوقت توزیع شود. داوري درباره سر

ت أام: اعضـاي محتـرم هیـ    اف تنها نبودهام. در جهت تحقق این اهد خشنودم که تمام تالش خود را کرده
ول محتـرم مجلـه بـدون دریـغ     ئت مدیره کنونی و سابق) و مدیر مسـ أمدیره کانون وکالي اصفهان (هی

ام:  اجرایـی قـوي برخـوردار بـوده    و فنـی  اند. همچنین از همیاري یـک گـروه    پشتیبان و یاریگر من بوده
مشـارکت در  ، با نویسـندگان (ارتباط  مجلهبر چاپ و نظارت امور اجرایی  ،داشتهمکارانی که بدون چشم

ي اند. از همـه  آوردن بانک مقاالت و غیره) را بر عهده داشتهفراهم، ارتباط با ناشر، گیريبازخوانی و غلط
ولیت نواقص موجود با ئها هستم و بدیهی است که مس هاي آن این همکاران سپاسگزارم و قدردان تالش

 يمدرسـه ، نویسـندگان  یعنـی  مدرسـه  ایـن  آموزگاران همکاري بدون حقوق مدرسه عالوه به من است.
 سپاسـگزاري  ضـمن . اسـت  آنـان  مـدیون ، باشـد  داشته اعتباري مجله اگر که نویسندگانی؛ نیست حقوق
  م که در آینده نیز ما را در دانش خود شریک نمایند.امیدوار

اي کـه   زمانـه اکنون زمان آن است که دست به دست هم دهیم و به فکر ارتقاي مجلـه باشـیم: در   
هـاي   نمـایی ضـعف  کوشند با بـزرگ برند و میها بهره می بدخواهان وکالت براي تضعیف وکالت از رسانه

چرا ما وکال نبایـد بـه فکـر    ، هاي وکال را توجیه کنند سلب استقالل از کانون، نماییبرخی از وکال و سیاه
ود ممکـن نیسـت. جـاي آن دارد کـه     محد ي خود باشیم؟ ارتقاي مجله به دست یک گروهارتقاي رسانه

ي همکاران و استادان و دوستداران وکالت در ارتقاي آن مشارکت کنند و در این خصـوص مـا را از   همه
  پیشنهادها و انتقادهاي خود محروم نسازند.

هـا ایـن    اند. هدف اصـلی آن  ها نبردي فکري علیه وکالت آغاز کرده بدخواهان وکالت از طریق رسانه
یـافتن بـه ایـن    اي که براي دست ي وکالت سلب شود. وسیلهتقالل نسبی موجود هم از حرفهاست که اس

معلول ، هاي برخی وکالي نادر اخالقیها القا کنند که بد آن است که از طریق رسانه، اند هدف اتخاذ کرده
کند که اقتضا میخواهند این فکر را القا کنند که حفظ مصالح مردم می؛ استقالل وکالت دادگستري است

حقـوق مـردم را   ، تر باشدخواهند به ذهن مردم القا کنند که هر چه وکیل مستقلمی؛ وکال مستقل نباشند
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کنند تا آزادانه خواهند القا کنند که وکال از استقالل وکالت دفاع میدر یک کالم می؛ کندبیشتر تضییع می
  حقوق مردم را زیر پاي بگذارند!!! 

 ایـن . دارنـد  عهـده  بـر  مهـم  رسالتی وکالت خواهان نیک، وکالت بدخواهان ناپسند يهانگیز برابر در
بـراي اجـراي ایـن رسـالت      آمـاده  حقـوق  مدرسـه  .اسـت  آمـوزش  و بخشـی آگاهی رسالت، مهم رسالت
 بـه  حقـوق  يمدرسه ارتقاي. داد ارتقا رسالت این برآوردن راستاي در را حقوق يمدرسه بایستمی است.
ي حقوق به آن است که بتواند رسـالت  ارتقاي مدرسه؛ پژوهشی شود– علمی يدرجه حائز که نیست آن

رسـالتی اسـت کـه    ، بخشی و آموزشبخشی و آموزش را به بهترین وجه انجام دهد. رسالت آگاهیآگاهی
  خواهان وکالت هم در برابر عموم مردم دارند و هم در برابر وکال. نیک

محـدود   بخشی کاري نیست که از عهـده چنـد نفـرِ   آموزش و آگاهی ي حقوق در امرارتقاي مدرسه
ي حقـوق  هاي مدرسه بخواهان وکالت است. دري شما همکاران و نیکآید. این امر نیازمند یاري همه بر

توانـد  خواهان وکالت باز است. هر کس فراخور دانش و تجربه خود مـی به روي تمامی حقوقدانان و نیک
  خواهان وکالت هستم. ق باشد. در این راستا منتظر اعالم آمادگی و پیشنهادات نیکي حقویاریگر مدرسه
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  1n فروز دکتر محمد احسنی
  
  

  چکیده
ي نـوآوري بـه دسـت آمـده از اجـراي       دربـاره  2توسعهمیان طرفین یک قرارداد تحقیق و 

حل اختالف آن قرارداد، طرفین به نهـاد    ي قرارداد، اختالف رخ داده و بر مبناي حکم ماده
اند. بـه حکایـت پرونـده موجـود در نهـاد داوري،       شده، مراجعه کرده داوري از پیش توافق

نتیجـه حاصـله از اجـراي     پژوهشگر مدعی است، به تعهدات قراردادي خود عمل کـرده و 
ي حاصـله یـا    ارائه داده، اما کارفرما با طرح این موضوع کـه نتیجـه   3قرارداد را به کارفرما

نوآوري به دست آمده، همان چیزي نیست که مورد نظر او بوده از عمل به تعهدات مـالی  
  خود، امتناع نموده است.

اهند براي حل اختالف پـیش آمـده،   کننده به این اختالف، بخواگر داور یا داوران رسیدگی
  رأیی استوار صادر نمایند، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهند؟

شـود،   به نظر نگارنده، آنچه در پی و در چـارچوب یـک مقدمـه و دو پرسـش، آورده مـی     
  گذار باشد.تواند در صدور رأي استوار در این پرونده، تأثیر می

  
  مقدمه

یافتن بـه   یا داعی کارفرما در قراردادهاي تحقیق و توسعه، چیزي نیست جز دستانگیزه و هدف اصلی و 
اوصـاف و  . هاي دقیق فنی و صـنعتی مشـخص   ي قرارداد یا همان نوآوري داراي اوصاف و ویژگی نتیجه
هاي حاصله از قرارداد تحقیق و توسعه در صنعت، از چنان اهمیتی برخوردار است کـه   هاي نوآوري ویژگی

ي تحقیـق و   هزینـه تواند تمام پروژه پـر  ترین مغایرت میان صفت و موصوف میترین و ریز چکگاهی کو
از این رو، . فایده کند ، بیرا توسعه را با شکست رو به رو نماید و آنچه که از اجراي قرارداد، به دست آمده

صنعتی که گاهی به دلیل ها در مذاکرات، بر نتیجه با ذکر دقیق مشخصات فنی و  گونه قرارداد طرفینِ این
                                                           

n .استادیار دانشگاه، وکیل دادگستري  
2. Research & Development Contract (R&D)  

کند و به  دهنده پژوهش یا شخصی که از پژوهشگر درخواست انجام پژوهش میدر قراردادهاي تحقیق و توسعه، به سفارش  .3
گـذاري   شود. براي دیـدن توضـیح بیشـتر دربـاره نـام      آید، مسامحتاً کارفرما گفته می کننده به شمار می تعبیر حقوقی، ایجاب

فروز، محمد، حقوق قراردادهاي تحقیق و توسعه، چاپ اول، انتشارات  کنید به: احسنیطرفین قرارداد تحقیق و توسعه، رجوع 
 . 1ـ10ـ1، بند  60، ص 1394دادگستر، سال 
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بودن، ممکن است چندین صفحه فرمول و عدد و رقم را به خود اختصاص دهد، توافـق و تراضـی   مفصل
ي مشخصـات محصـول مـورد نظـر      کننـده  همواره آن بخش از قرارداد که تعیین که اینضمن . نمایند می
کند که این مشخصـات، در مـتن    نمیفرقی . آید هاي قرارداد به شمار می ترین بخش باشد از پراهمیت می

بر ایـن پایـه،   . قرارداد آمده باشد یا به دلیل مثالً مفصل بودن، به عنوان پیوست قرارداد، تنظیم شده باشد
تـالش جـدي    اي قرارداد تحقیق و توسعه، این است که کم و کاست و حرفهاقتضاي نگارش درست و بی

نظر است از اجراي قرارداد به دست آید، در قرارداد یـا   شود تا چونی و چگونگی نتیجه و محصولی که در
تر،  هاي نتیجه، هر اندازه دقیق تبیین و تشریح جزئیات و توصیف ویژگی. پیوست آن، به روشنی بیان گردد

کـم از   کارآمدتر از این جهت که دست. تر و گویاتر صورت گرفته باشد، قرارداد کارآمدتر خواهد بود روشن
  . کند یی مشابه اختالف مطرح در پرونده اشاره شده در باال پیشگیري میها بروز اختالف

در این راستا نیاز است به این نکته نیز توجه شود که تبیین و تشریح و در پایان، تنظیم متن و نوشتن 
ها باید از سوي متخصصین مربوطه و پیش از توافق و تراضی نهـایی (امضـاي قـرارداد)     ویژگی گونه این

. گردد زیرا قراردادهاي تحقیق و توسعه براي دست یافتن به دانشی تازه (نوآوري) منعقد می. پذیردصورت 
این دانش تازه، دانشی است داراي کاربرد صنعتی، از این رو، کامالً فنی و تخصصی و بـه تعبیـر قـانون،    

آن را دارنـدگان  هـاي   پـس ویژگـی   1.باشـد  متخصصین ناشناخته میداراي گام ابتکاري است و براي غیر
ترین حالت این است که  اگرچه مطلوب. ي مربوطه باید تبیین و توصیف نمایند دانش و تخصص در حوزه

زیرا اصوالً پژوهشگر طرف ؛ تعیین گردد 2هاي آن، از سوي پژوهشگر طرف قرارداد چونی نتیجه و ویژگی
هم باید نسبت به کنه آن نتیجـه  باشد و  قرارداد است که هم داراي دانش و تخصص مربوط به نتیجه می

در این صورت، متخصصین کارفرما هم باید آنچه را پژوهشگر در وصف نتیجـه، تبیـین و   . ترین باشد آگاه
ي اصلی کارفرما براي بسـتن قـرارداد، تأییـد و تصـدیق      مشخص کرده از لحاظ انطباق با هدف یا انگیزه

ي  که تعهد اصلی یعنی تحقق نتیجـه اساسـاً بـر عهـده    با وجود این، باید توجه داشت در مواردي . نمایند
اي باشد که در ماهیت تعهد پژوهشـگر،   گونه پژوهشگر است، تأیید و تصدیق متخصصین کارفرما نباید به

اي که باید از  ي نتیجه شود در صورتی که همه چیز درباره  بنابراین، دوباره یادآوري می 3. خللی وارد نماید
گونه که اشاره گردید، تبیین و تشریح شده باشد، اصـوالً بـاب   دست آید، به روشنی و آناجراي قرارداد به 

روشن و مذکور در باال مطرح است، نا موردهایی مانند آنچه در  اختالف بسته خواهد بود، زیرا بناي اختالف
توسـعه، بـه   هاي نوآوري است که باید در نتیجه اجراي قـرارداد تحقیـق و    مبهم نوشتن اوصاف و ویژگی

ي حاصله از قـرارداد تحقیـق و توسـعه، بـه نحـوي، موضـوع        تر از همه، از آنجا که نتیجهمهم. دست آید

                                                           
 . 1386قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  2. ر. ك. به: ماده1
توانـد   د پژوهشگران مستخدم کارفرما باشد و مـی . پژوهشگر در قراردادهاي تحقیق و توسعه، ممکن است شخص حقیقی مانن2

بنیان باشد. همچنین ممکن است تنها یک شخص حقیقی یا یک شخص هاي دانش شخص حقوقی مانند دانشگاه یا شرکت
حقوقی، به عنوان پژوهشگر، طرف قرارداد، واقع شود و ممکن است گروهی از اشخاص حقیقی مانند چند استاد دانشگاه و یا 

بنیان، مشترکاً پژوهشگر طرف قـرارداد باشـند. بـراي دیـدن     اشخاص حقوقی، مانند چند دانشگاه یا شرکت دانش گروهی از
  . 10ـ1به بعد، بند  59فروز، همان، ص  توضیح بیشتر در این باره، ر. ك. به: احسنی

ه نتیجـه اسـت یـا تعهـد بـه وسـیله،       تعهد پژوهشگر، تعهد ب که این. نیاز به یادآوري است در قراردادهاي تحقیق و توسعه، در 3
باشد و در عمل، غالباً نگاه به تعهد به نتیجه بـودن تعهـد پژوهشـگر دارنـد. بـراي دیـدن        هاي مهم حقوقی مطرح می بحث

 . 1ـ2ـ2، بند  81جزئیات این بحث، ر. ك. به: همان، ص 
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اي شـرط وصـف اسـت، ناروشـن و      گردد، گونـه  آید و اوصافی که براي آن تعیین می قرارداد به شمار می
اند به اعتبار قـرارداد خلـل   تو گذاشتن هر کدام، به شرحی که در پاسخ دو پرسش زیر خواهد آمد، میمبهم

  . وارد آورد
  

  پرسش یکم
اي که باید از اجراي قرارداد تحقیق و توسعه به دسـت آیـد، در    ي باال اگر چگونگی نتیجه با لحاظ مقدمه

ي مبهم بیان گردیده باشد و در مورد آن، اختالف پدید آید، حکم چیست و  گونه قرارداد تعیین نشده و یا به
  قرارداد یا شرط ضمن آن، چه وضعیتی خواهد داشت؟ 

مـاده   3از آنجا که یکی از شرایط اساسی براي صحت قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد است (بند 
ه منجر به نـامعین بـودن موضـوع قـرارداد     اي ناروشن باشد ک گونه قانون مدنی)، اگر چونی نتیجه به 190

همچنین اگر چگونگی نتیجه، مبهم بیان گردیده باشد، . اعتباري چنین قراردادي داد شود، باید حکم به بی
قانون مدنی خواهد  216در صورتی که این ابهام، موضوع معامله را مبهم کند، قرارداد، مشمول حکم ماده 

 یبـه آن کـاف   یمگر در موارد خاصه کـه علـم اجمـال   ؛ د مبهم نباشدیبامورد معامله «: شد که مقرر داشته
ي  اما در صورتی که اوصاف نتیجه 1. و از این رو، حکم به بطالن چنین قراردادي نیز متصور است» است

حاصله از قرارداد، به عنوان شرط در قرارداد گنجانده شده باشد ولی این اوصاف به روشنی تبیین نگردیده 
عدم تعیین یا تعیین مبهم، شرط را به شرط مجهولی تبـدیل   چنانچهبیان دیگر، ابهام داشته باشد، و یا به 

مـاده   2ن شود، قرارداد و شرط ضمن آن، مشمول حکم بنـد  ینماید که جهل به آن موجب جهل به عوض
ضـمن  . داشـت قانون مدنی خواهد بود و افزون بر بطالن شرط، بطالن قرارداد را نیز در پی خواهد  233
هاي آن، به خوبی تبیین نشده و شرایط و  اگر با وجود شرط تحقق نتیجه، چگونگی نتیجه و ویژگی که این

گفته قانون مدنی نشـود و   اي باشد که چنین امري مشمول احکام پیش گونه اوضاع و احوال قرارداد هم به
ها در نتیجـه شـود، ولـی     اي ویژگی ارهپس از تحقق نتیجه، کارفرما نتیجه را نپذیرد و مدعی لزوم وجود پ

االصول براي بیان حکم و حل اختالف، باید به منـابع حقـوق    ها باشد، علی پژوهشگر منکر لزوم وجود آن
در صـورتی کـه   . ی یا دکترین) رجوع و تعیین تکلیف نمـود یي قضا قانون، عرف، رویه: (به ترتیب اولویت

راردادها در این باره حکمی را بیان نکـرده و در واقـع سـاکت    هیچ یک از منابع استنباط احکام حاکم بر ق
رسد با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده که پژوهشـگر، محصـول را ارائـه     باشد، به نظر می

البینـه  «ی یي قضـا  بنـابر قاعـده   نموده و کارفرما در واقع مدعی است که محصـول مـورد نظـر نیسـت،    
. هاي مورد ادعاي خود را به اثبات برسـاند  د دلیل ارائه دهد و لزوم وجود ویژگیکارفرما بای 2»المدعی علی

اي  هاي مورد ادعاي کارفرما را گونه رسد در این خصوص اگر بتوان وجود ویژگی افزون بر این، به نظر می
                                                           

ي اجرایی حکم این ماده اشاره نشده، اما از آنجـا   طهمزبور، ظاهراً در قانون، به ضاب 216. اگرچه فارغ از جنبه امري صدر ماده 1
را با وجود اختالفی اندك، مرادف یکی از شرایط اساسی براي صحت  216مذکور در ماده » مبهم نبودن«نظران، که صاحب

عـدم  شود، مبهم بودن مورد معاملـه، موجـب    دانند، پس روشن می می» معین بودن«قانون مدنی، یعنی  190معامله در ماده 
، شـرکت  1371، چاپ سـوم،  2گردد. ر. ك. به: کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج صحت (بطالن) قرارداد می

نمایند: که در آنجا نویسنده محترم، به صراحت بیان می 178، ص  394. همچنین ر. ك. به: ش 177، ص  393انتشار، ش 
  )». 216وع تعهدهاي ناشی از آن معلوم باشد (مادة شرط درستی هر قرارداد این است که موض«... 

  قانون مدنی).  1257. هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند ... (مادة 2
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توافق بر ایجـاد آن  اي به  در قرارداد صریحاً یا ضمناً اشارهی که حق و امتیاز براي او به شمار آورد، در حال
چه ایجاد حق و امتیـاز، در واقـع از حادثـات اسـت و     ؛ توان استناد نمود هم می 1نشده باشد، به اصل عدم

پس اگر در پیدایش آن تردید باشد، مدعی حدوث باید دلیل ارائه دهد، زیرا . ي عدمی دارند حادثات سابقه
هـم کـه    2قـانون مـدنی   359ي  ك مـاده از وحدت مال. طرف مقابل او مستظهر به استصحاب عدم است

  . رسد باشد، ظاهراً همین حکم قابل استنباط به نظر می مبتنی بر اصل عدم می
  

  پرسش دوم
با توجه به آنچه در لزوم بیان چونی نتیجه در قرارداد تحقیق و توسعه و شروط و تعهدات قراردادي مشابه، 

پرداخته شود که اصـوالً چگونـه شـروط و تعهـداتی     مطرح گردید و مطرح است، باید به این پرسش هم 
مستلزم ذکر و تصریح و تشریح در قرارداد هستند و چگونه تعهداتی حتی اگر ذکر نشد و تبیین نگردید، از 

له یا مشروطٌ باشد؟ له، قابل مطالبه می سوي متعهد  
طـرفین، اثـر مسـتقیم یـا     اي از تعهـدات   بندي تعهدات، برابر قواعد عمومی قراردادها، دستهدر دسته

باشد  ي به اطالق قرارداد می مستقیم و وابستهاي دیگر اثر غیر دسته. آید اقتضاء ذات قرارداد به حساب می
 3. کنـد ي وجود قانون و یـا عـرف، وجـود پیـدا مـی      ي سوم هم در پی تشکیل قرارداد، به واسطه و دسته

د به شمار آید، تصریح به خود تعهد و بیان جزئیات آن االصول در مورد تعهداتی که اثر مستقیم قراردا علی
امـا در  . باشـند  به این دلیل که این نوع تعهدات ضمناً در ذات قرارداد، مفروض می. در قرارداد الزم نیست

ها وجود دارد در صورتی  مورد کم وکیف تعهدات وابسته به اطالق قرارداد چون امکان توافق بر خالف آن
در تعهدات ناشی از عرف و قـانون هـم اگـر    . شود شد به اطالق ذات قرارداد رجوع میکه تصریح نشده با

اما در ما نحن فیه، یعنی . قانون، امري نباشد، وضعیت همانند تعهدات وابسته به اطالق ذات قرارداد است
عـرف  در قرارداد تحقیق و توسعه، تشخیص اقتضاء و اطالق ذات قرارداد و توافق برآن و همچنین وجود 

یعنی براي اعمال قواعد . ي الزم براي اعمال قواعد عمومی فوق، الزم است مورد توافق، به عنوان مقدمه
، عقـد  قانونگـذار عمومی قراردادها در موارد اختالفی در صورتی مشکلی نخواهد بود که قـرارداد در نگـاه   

طرفین قرارداد نیز حاکم باشد یـا   معین به حساب آید و از این رو، احکام آن را بیان و قانون وضع شده بر
به عبارت دیگر در صورتی که قرارداد تحقیق و توسـعه  . عرف مورد توافقی در این مورد وجود داشته باشد
احکام آن تبیین شده و آن قانون هم بر طرفین  قانونگذاراز جمله قراردادهاي معین باشد و پیشتر از سوي 

                                                           
آیـد (ر.   اصول و قواعد حقوقی، جزء قوانین فطري به شمار می که اینبندي قوانین به طبیعی یا فطري و موضوعه و  . اگر دسته1

) را مبنا قرار دهـیم و  44، ص 1377ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ك. به: کاتوزیان، دکتر 
ها و ضوابط کلی که متناسب با موضوع براي استنباط حق و احکام جزئـی بـه کـار    اصول و قواعد حقوقی را احکام یا مالك

) بـدانیم، اصـل   32، ص1394انتشـارات دادگسـتر،   شوند (ر. ك. به: احسنی فروز، محمد، حقوق ورزشی، چاپ دوم،  برده می
هاي حقـوقی نوشـته ماننـد نظـام حقـوقی ایـران        البینه، نیز جزء قوانین، به عنوان نخستین منبع حقوق در نظام عدم و قاعده

  خواهد بود و نباید چیزي جداي از منابع حقوق منظور شود. 
کـه تصـریح شـده     د، آن شی ء داخل در مبیع نخواهد بود؛ مگر آنهرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوك باش: «359. ماده 2

  ».  باشد
، 245، ص 1390. احسنی فروز، محمد، قرارداد انتقال تکنولوژي، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، چاپ اول، انتشارات دادگسـتر،  3

 . 1ـ3بند 
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بنـدي مـورد اشـاره در بـاال      تعهدات تصریح ننموده باشند، دسـته طرفین به  چنانچهحاکمیت داشته باشد، 
ولـی در مـواردي کـه قـانون     . گـردد  پاسخگو خواهد بود و مطابق اصول و قواعد عمومی مزبور عمل می

المللی باشد) احکـام قـرارداد مـورد بحـث (تحقیـق و       ها (در مواردي که قرارداد بین طرفین یا یکی از آن
گمان، قواعـد موصـوف در مـوارد     و قانونی در این باره به تصویب نرسانده باشد، بیتوسعه) را بیان نکرده 

 ـبر این پایه، به ویژه در کشور ما که چنین قانون یا قوانینی وجود ندارد  . تواند پاسخگو باشد اختالفی نمی
نـاگزیر   ـباشد   می داده در پرونده مورد اشاره در باالفارغ از محور بحث که ارائه راه حل براي اختالف رخ

الزم است دوباره بر این سفارش مهم پافشاري نمود که براي پیشگیري از بروز اخـتالف و همچنـین در   
شرط و تعهد قراردادي از جمله دربـاره اوصـاف و    گونه راستاي سهولت در حل اختالف، در بیان دقیق هر

بلکه . یات، به هیچ وجه نباید کوتاهی شودهاي نتیجه حاصله از قرارداد تحقیق و توسعه، با ذکر جزئ ویژگی
هـاي   تصریح به تمام تعهدات مورد نظر و مورد توافق طرفین و تبیین جزئیات آن، در قرارداد یـا پیوسـت  

  . مربوطه، امري الزم و ضروري است
  

   منابع
فروز، محمد، قرارداد انتقال تکنولوژي، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، انتشارات دادگستر، چاپ  احسنی  .1

  .  1390اول، 
  . 1394احسنی فروز، محمد، حقوق قراردادهاي تحقیق و توسعه، چاپ اول، انتشارات دادگستر، سال   .2
  . 1394فروز، محمد، حقوق ورزشی، چاپ دوم، انتشارات دادگستر،  احسنی  .3
کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ سوم، نشر شرکت انتشار   .4

  . 1371با همکاري شرکت بهمن برنا، 
  . 1377کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،   .5
  . 1386صوب هاي صنعتی و عالئم تجاري م قانون ثبت اختراعات، طرح  .6
  قانون مدنی ایران.   .7
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  nnشایان اکبري  n مصطفی احمدیان 
  
  
  

  چکیده
هاي بسـیاري بـر منـاطق     ي شوم، در چند سال اخیر خسارتریزگردها به مثابه یک پدیده

مختلفی از کشور و سالمت عمومی جامعه وارد نموده است. گستردگی خسـارات ناشـی از   
هایی از کشور را بـه تعطیلـی و    آن به حدي بوده است که گاه همچون یک بحران، بخش

 نهـاد  مردمهاي  مانو ساز زیست محیطرکود کشانیده و سبب اعتراض شهروندان و فعاالن 
گشته است. از آنجا که ریزگردها به سادگی به حقوق ابتدایی و اساسی بشر همچون حـق  

تـرین اقـدام ممکـن و    کند، لذا مهمسالم تجاوز و تعرض می زیست محیطحیات و حق بر 
متصور در این راستا، پایبنديِ راسخ به قوانین موجود و به عالوه تصویب قانون کارآمـد و  

العمل مناسب براي مبـارزه و پیشـگیري از آن از سـوي دولـت و مقامـات مسـئول       دستور
  باشد. می

، محیطـی  زیسـت ، جـرایم  زیسـت  محیطریزگرد، پیامدها و خسارات، حقوق  :کلید واژگان
  سالمت عمومی

  
  مقدمه

. شـود ترین حق بشري و پایه و اساس تمامی حقوق بشر محسـوب مـی  ترین و مبناییحقِ حیات، کلیدي
در . باشـد ز بسط و تعمیق حق زندگی بـه صـور گونـاگون مـی    یها و تحقیقات نوین ن مبدأ و مقصد پایش

یکی از مبانی . گیردصورت خدشه بر این حق مبنایی، سایر حقوق و امتیازات نیز در معرض تزلزل قرار می
 زیست محیطی که در صورت. سالم است زیست محیطبخشِ حق حیات، حقِ برخورداري از استقرارِ اطمینان

ي رو انسـان، بـراي   . شود، حیات آدمی استرو میبهسالم به خطر بیفتد، اولین حقی که با مخاطره ي جد
به نحوي که بتواند در آن محیط به رشد ؛ رشد و تعالی به محیطی توأم با آسایش و سالمتی نیازمند است

ي حقوق بشري را زائـل  سال اخیر، مجموعه ي ریزگردها در چنددر کشور ما بروز پدیده. و بالندگی برسد
ایـن نوشـتار ضـمن تبیـین     . هایی جدي بر سالمت و بهداشت عمومی وارد نموده است گردانیده و آسیب

                                                           
n وکیل دادگستري. 
nn شناسی دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم. 
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سـالم،   زیسـت  محیطصدد تشریح حق برخورداري از پیامدها و خسارات ریزگردها و چرایی آن، نخست در
المللی مربوطـه اسـت و در مبحـث    هاي بین وانسیونها و کن خاصه هواي پاك و همچنین بررسی اعالمیه

در این مجـال همچنـین   . پردازدي ریزگردها و پیشگیري از آن میدوم به الزامات حقوقی مقابله با پدیده
  . ي داخلی نیز مورد مداقه و بررسی قرار گرفته استقوانین و مقررات موضوعه

  
  درآمد 

میکرون باشـد و از منـابع مختلفـی وارد جـو زمـین و       5/3به گرد و غبارهاي ریزي که قطرشان کمتر از 
تحقیقات نشانگر آن است که آنچـه امـروزه مـا بـا نـام      . شودشوند، ریزگرد گفته میهواي اطراف ما می

باشـد کـه   اکتیـو مـی  نوع قارچ و نیز مواد رادیو 100نوع باکتري و بیش از 107شناسیم، حاوي ریزگرد می
  . عمومی را با خطر مواجه کند تواند سالمتمی

نوردیده، بلکه امروزه واقعیت این است که ریزگردها نه تنها زندگی مردم مناطقی از غرب کشور را در
ظهـور   1.گرفته استبرملی بدل شده است و مناطق وسیعی از خاورمیانه را درگیر و فرابه یک چالش همه

رسد که تنفسِ معمولی را براي ر آسمان شهرهاي غربی کشور، گاهی به میزانی از تکاثف میریزگردها د
  . کشاندشهروندان این مناطق به دشواري می

  : توان بر شمردپیامدهاي ورود ریزگردها و عواقب ناگوار آن را بدین شرح می
تـرس و اضـطراب بـر     اثرات شومی که بر سالمتی انسان از نظر جسمی، روحی و افزایش استرس و

هـاي گیـاهی،    گذارد، آلودگی صنایع آبی و تأثیرات منفی بر صنایع دارویی و غذایی، بـروز آفـت  جاي می
کاهش ساعات مفید کار و تعطیلی واحدهاي صنعتی تولیـدي و تجـاري، تعطیلـی نهادهـاي آموزشـی و      

هی و جـانوري و گسـترش   هـاي گیـا   هاي دارو و درمان و همچنین تهدید گونـه  پژوهشی، افزایش هزینه
  . نواحی بیابانی و ازدیاد احتمال خطر حریق به سبب تغییر اقلیم

هاي قلبی و ریوي از قبیل آسم و آلـرژي و آمفیـزم و انسـداد مجـاري تنفسـی و یـا        افزایش بیماري
باشـند کـه مـورد تأییـد اغلـب مراکـز       هاي مستقیم ناشی از ریزگردها مـی  ي زیانحمالت قلبی از جمله

هـاي   هـا و سـال   گرچه برآورد دقیقی از خسارات ناشی از این بلیه، در ماه. درمانی کشور استـ   هشیپژو
سـازي کـافی صـورت    اخیر صورت نگرفته و در باب استشمام هواي آلوده به ریزگردها، تا به حال شـفاف 

مردم به شـمار   ترین حقوقي بدیهیاما بالشک آگاهی و روشنگري در این راستا از جمله؛ نپذیرفته است
  . آید که بایستی بدان توجه شودمی

زایـی کـافی در لـزوم    واقعیت، حکایت از عمق فاجعه در برخورد با ریزگردها داشته و هنوز حساسیت
مبارزه با ریزگردها در میان جامعه صورت نگرفته است و یا هنوز ریزگرد بـه مثابـه یـک بحـران عمیـق      

  . قلمداد نشده است
تـوان بـه توسـعه نـامتوازن در کنـار      ي ریزگردهـا را مـی  اصـلی بـروز پدیـده   علل و یا عوامل 

از قبیـل   زیسـت  محیطباري از تخریب هاي انسانی مربوط دانست. هر یک از ما شواهد رنج تخریب
هـاي   ها، پراکنـدگی و یـا نـابودي گونـه     ها و دریاچه ها و مراتع، خشکیدن تاالب سوزي جنگلآتش

                                                           
ترین شهرهاي ایـران  هاي کرمانشاه، سنندج و ایالم را در شمار آلودههاي اخیر، شهرستان برخی آمارهاي منتشر شده در سال. 1

  اند. ذکر کرده



 

 

10 

آوریم که دلیل اصلی آن از جهات بسـیاري بـه   خود به یاد می زیست یطمحگیاهی و جانوري را در 
زیسـت و بـالتبع   ي کافی در حفاظت از محیطمحیطی مناسب و یا فقدان بودجهنبود فرهنگ زیست

  شود. وجود عامل انسانی مربوط می
عامـل   ها حاکی از یک اختالف در رابطه با داخلـی یـا خـارجی بـودن     ها و بررسی در حالی که پایش

تواند موجب رفع مسئولیت از دولت در زمینه برخورد با ریزگردها و اصلی این پدیده است، این موضوع نمی
آور داخلـی و  چرا که دولـت بـر مبنـاي اسـناد الـزام     ؛ تالش براي مهار آثار شوم این پدیده به حساب آید

  . سالم مسئولیت کامل داردمندي و برخورداري از محیط المللی در رابطه با توجه به بهره بین
  

  زیست محیطحق حیات و حقوق 
المللی، حق حیات به عنوان یک حق پایه بـه رسـمیت شـناخته    هاي بین در تمامی اسناد و کنوانسیون

المللـی  شده است؛ به نحوي که تمامی حقوق دیگر، وابستگی تام به حق حیات دارند. در میثـاق بـین  
اند تمهیداتی براي پاسداشت حق حیات و زنـدگی فـراهم    ف شدهها مکلّ دولت ،حقوق مدنی ـ سیاسی 

  کنند. 
هاي جانوري و گیاهی را نیز تحت شمول قـرار   به تبع وجود حق حیات که غیر از انسان تمامی گونه

هاي حقوقی و گسترش مفاهیم انسانی، نسل جدیدي از حقوق بشـر در جهـت    دهد و با تحول اندیشه می
شود کـه بـه   ها با نام حقوق همبستگی یاد می تعمیق حق حیات ظاهر شد که از آنپاسداشت و توسعه و 

  . حقوق و زندگی جمعی افراد توجه دارد
بندي  فارغ از اشکاالت وارده بر طبقه ـشناسیم  از جمله حقوقی که با نام نسل سوم از حقوق بشر می

تـوان   مـی  ـ  پـذیري ایـن حقـوق   ناشـمولی و افتـراق  حقوق بشر به سبب نادیده گرفتن خصوصیت جهان
مندي از توسعه و صلح پایدار، حق برخورداري از میراث مشترك بشر و حـق  مصادیقی همچون حق بهره

هاي مختلفی از حقوق بشر  محیطی سالم اشاره نمود که هر یک از این حقوق به جنبهداشتن منابع زیست
  . )223: 1374(فلسفی،  کندتوجه می

ترین موضوعی است که به عنـوان حقـوق همبسـتگی    سالم، توسعه یافته تزیس محیطامروزه حق بر
  . )394: 1373ارجمند،  (امیر مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است

سالم را به عنـوان یکـی از مظـاهر و مفـاهیم      زیست محیطمندي از توان حق برخورداري و بهرهمی
اي کـه بـه مثابـه یـک      گونه به؛ اعالمیه جهانی حقوق بشر تفسیر نمود 25اصلی حقوق بشر بر پایه ماده 

  . اعالمیه محسوب گردد 25ظرفیت اساسی براي داشتن یک زندگی سالم برابر ماده 
و حقوق بشر چندان ارتباطی با یکدیگر نداشتند تا  زیست محیطتا اواخر قرن بیستم، موضوعات 

زیست بر مبناي حقوق بشر اهمیـت  ي حفاظت از محیطها و تحقیقات مهمی به جنبه تالش که این
ی به یکدیگر نزدیک شد. ایـن  زیست محیط) و موضوعات حقوق بشري و 312: 1390مصفا،(بخشید 

استکهلم) انعکاس  1972زیست (ي کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیطامر در بیانیه
  یافته است. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحـد آورده شـد کـه     45/94بیست سال پس از این تاریخ، در قطعنامه 
  . همه افراد بشر سزاوار زندگی در محیطی هستند که سالمت و رفاه آنان را تأمین نماید
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)، پروتکل الحاقی به منشور 1989)، پیمان حقوق کودك (1981منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (
)، پیمـان حقـوق افـراد    1979)، میثاق لغو تمامی اشکال تبعیض علیه زنـان ( 1988( حقوق بشر آمریکایی

اي المللی حقوق همبستگی، از جمله اسناد فراملینویس سومین میثاق بین) و پیش2006داراي معلولیت (
  . زیست مورد توجه و تأکید قرار گرفته استي محیطها مقوله هستند که در آن
زیست قلمـداد  محیطی سالم، مستقل از حقوق محیطوین، حق برخورداري از منابع زیستدر رویکرد ن

  . )274: 1386(موالیی،  شودمی
گیرد، بـراي بقـاي   از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودي قرار می

بر اساس این موارد، بروز . )wopaul, 1988: 32( باید مورد حمایت قرار گیردزیست مینسل بشر، محیط
 پـاك  زیسـت  محـیط ي ریزگردها در تعارض با حق داشـتن هـواي سـالم و برخـورداري از     و شیوع پدیده

  . باشد می
  

  زیستمسئولیت مدنی در حقوق محیط
انجـام شـده اسـت، جـرایم     » ضـرر «هایی که از جرایم بر اساس شـدت و میـزانِ    بندي در یکی از تقسیم

ي نهم و پس از رفتارهایی همچون جرایم علیه نفس (قتل) و علیه تمامیت جسمانی رتبهزیستی در  محیط
  1. (مادون قتل) جاي داده شده است

محیطی در نظام حقـوقی  هاي زیست به همین دلیل است که مبناي مسئولیت مدنی ناشی از خسارت
  . بیشتر کشورهاي اروپایی، مسئولیت محض (مطلق) قرار داده شده است

  سالم و داشتن هواي پاك براي شهروندان دارد.   زیست محیطتمامی این موضوعات نشان از اهمیت واالي 
هـا و   به عهـده دولـت   اگر افراد، داراي حقوق فردي و جمعی هستند، حتماً در برابر آن مسئولیتی نیز

  . گیردالمللی و خود جوامع انسانی قرار میهاي بین سازمان
ي حقـوق بشـر، کنوانسـیون    اي سازمان ملل شامل کمیتهالمللی سه نهاد معاهدهي بیندر عرصه

محو هرگونه تبعیض نژادي و کنوانسیون منع شکنجه، رسیدگی به شکایات فردي را مورد توجه قـرار  
  دهند. می

هـاي   شهروندي به دلیل عدم مراقبت چنانچهشود، این است که بر این اساس پرسشی که مطرح می
طی دچار ضرر و آسیب جسمانی گردد، آیا امکان اقامه دعوا علیه نهادهاي مسـئول بـراي وي   محیزیست

  ممکن و متصور است یا خیر؟
طلبد، اما ظواهر امـر نشـان از آن دارد کـه بـه شـکایات      هر چند این پرسش خود تحقیق جدایی می

لـیکن  . گیـرد نمـی زیسـتی رسـیدگی مـوثري انجـام     هاي محیط کیفري و دعاوي حقوقی ناشی از آسیب
دهـی و  زیست و آگاهیگري در حوزه محیطپرداختن به این مهم گامی اساسی در تقویت فرهنگ مطالبه

  . شودروشنگري محسوب می
در پاسخ به این پرسش بایستی قائل بر این شد که به طور کلی با ناکارآمدي مبانی مسئولیت مـدنی  

محیطی و پیشگیري از وقـوع  هاي زیست خصوص خسارت این ناکارآمدي در. در این زمینه مواجه هستیم
  : آن به چند دلیل است

                                                           
  . 296،ص 1394. ر ك: فالحی، احمد، اصل ضرورت در جرم انگاري، نشر دادگستر، 1
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محیطی ي خسارات زیستي اندکی براي پیگیري و مطالبهمحیطی، از انگیزهقربانیان خسارات زیست  .1
  ؛ برخوردارند

  ؛ محیطی دشوار استهاي زیست اثبات رابطه سببیت در خسارت  .2
اي موارد از توان محاکم خارج است (کاتوزیان،  آسان نیست و در پاره محیطی زیستارزیابی خسارات   .3

1387 :290(  . 
المللی، شـاهد هسـتیم   هاي بین در اسناد و میثاق زیست محیطبه موازات شناسایی حق برخورداري از 

قـوانین اساسـی    که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز مورد شناسایی قـرار گرفتـه و در اکثـر مـوارد،    
 انـد  را مورد شناسـایی یـا بـازبینی و اصـالح قـرار داده      زیست محیطبه بعد، حقوق  1970کشورها از سال 

 . )16: 1388افتخارجهرمی، (
زیست سالم را در قانون اساسی خـود مـورد   ي اولین کشورهایی است که حق بر محیطایران از جمله

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  50در اصل . )157: 1382(حبیبی،  شناسایی قرار داده است
هاي بعد باید در آن  زیست که نسل امروز و نسلدر جمهوري اسالمی، حفاظت محیط«: ، آمده است1358

هاي اقتصادي  از این رو فعالیت. گرددي عمومی تلقی میحیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفه
 . »قابل جبران مالزمه پیدا کند، ممنوع استزیست یا تخریب غیرحیطآن، که با آلودگی م و غیر

 چرا که کلّیتـی را  ؛ داردبرنکاتی حائز اهمیت در» غیرِ آن«و » وظیفه عمومی«به کار بردن دو عبارت
زیستی و از هر مجرایـی ممنـوع شـناخته شـده و     دارد که مطابق آن، بروز هر نوع آلودگی محیطبیان می

بر این اساس ملت، دولـت  . اي عمومی و همگانی تلقی شده است مقابله و مهارِ آلودگی وظیفهپیشگیري، 
 50) سه ضلعِ مثلـث تحقـق مسـئولیت منـدرج در اصـل     NGO( نهاد مردمهاي  (به معناي عام) و سازمان
شـد  بازیست امري یک جانبه نمیبه دیگر سخن، حفظ و مراقبت از محیط. آیندقانون اساسی به شمار می

تمـامی اشـخاص، نیازمنـد     کـه  ایـن ي بلکـه بـه واسـطه   ؛ ي ارگان یا نهاد خاصی باشـد که تنها بر عهده
ي زیست بـر عهـده  باشند، تالش براي حفاظت از محیطزیست سالم و هواي پاك میمندي از محیط بهره

  . همگان نهاده شده است
 

 محیطی جرایم زیست
زیسـتی (جـرم   ایـران از موضـوع آلـودگی و تخریـب محـیط     در قوانین و مقـررات جزایـی و غیرجزایـی    

بـه  . ي خاص سخن بـه میـان آمـده اسـت    گونه محیطی) گاه به شکل عام و کلی و مواردي نیز به زیست
از جملـه قـوانینی    1371و اصـالحی   1353زیست مصوب عنوان نمونه، قانون حفاظت و بهسازي محیط

  . گذرانیده است ي حقوقزیست را از دریچهمحیط است که موضوع
، تحقق عینـی یابـد، بایسـتی از ضـمانت اجـراي کـافی       زیست محیطحق برخورداري از  که اینبراي 

دولتـی  هـاي غیـر   به عبارت دیگر، افـراد و سـازمان  . برخوردار باشد و قابلیت دادخواهی در آن لحاظ شود
  . شکایت نمایندزیست به مراجع اداري و قضایی بایستی بتوانند از موارد نقض حقوق محیط

ارائـه نـداده و تنهـا مصـادیقی از مخـاطرات و       زیستیجرایم محیطقانون جزاي ایران، تعریفی از 
جـرم   1374حتـی در قـانون نحـوه جلـوگیري ازآلـودگی هـوا مصـوب        . ها را یادآور شـده اسـت   آلودگی
  . شده استتعریف » آلودگی هوا«این قانون  2ي زیستی تعریف نشده، بلکه تنها در ماده محیط
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هر نوع فعل یا ترك فعلی که سبب ورود زیان «: تعریف نمود گونه اینمحیطی را توان جرم زیستمی
 »زیست و به مخاطره انداختن جدي حیات و سالمت انسان و سایر جانوران شودو صدمه شدید به محیط

  . )9: 1384(قاسمی، 
جانـدار اکوسیسـتم،   اجزاي جاندار و غیـر  توان گفت هرگونه ایراد خسارت نسبت بهبه این ترتیب می

در قالب تخریب یا آلودگی باشد و بایستی مرتکبین برابـر   که آناعم از ؛ شودزیستی قلمداد میجرم محیط
بینی و مقـرر  هاي کیفري دیگر که در این باره پیش ضوابط و مقررات قانونی موجود به مجازات یا واکنش

  . )124: 1384ی، زیست محیطبر جرایم  درآمدي( گردیده است، محکوم گردند
زیست، خاصـه  موضوع آلودگی محیط 1375قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب  688ي در ماده

اگرچه در این ماده و سایر مواد . انگاري صورت گرفته استآلودگی هوا مطرح شده و در این خصوص جرم
شود و تنها به ذکر مصادیق آلـودگی اکتفـا   ده نمیزیست و آلودگی هوا دیقانون، تعریفی از آلودگی محیط

  . شده است
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از «دارد: مذکور به شرح ذیل بیان می 688ماده 
بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیرقبیل آلوده

مجـاز  مجـاز دام، اسـتفاده غیـر   ها و کشتار غیـر  ها، زباله در خیابان در رودخانه کننده ریختن مواد مسمومزاید، 
 چنانچـه باشد و مرتکبین هاي فاضالب براي مصارف کشاورزي ممنوع می خانه فاضالب خام یا پسآب تصفیه

  ». اهند شدطبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خو
اقـدام مزبـور تهدیـد علیـه      کـه  ایـن تشخیص «: آمده است 1376اصالحی  688ماده  1ي در تبصره

مجاز بودن کشتار دام و دفع فضـوالت  شود و نیز غیرزیست شناخته میبهداشت عمومی و آلودگی محیط
پزشـکی و  دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    

  . »زیست و سازمان پزشکی خواهد بودسازمان حفاظت محیط
منظـور از  «: به این شرح تبیین گردیده اسـت » زیستآلودگی محیط«الذکر نیز ماده فوق 2در تبصره 
یا خاك یا زمین به میزانی  هوازیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی با آب یا آلودگی محیط

شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوري که به حال انسان یا سایر موجـودات زنـده یـا     که کیفیت فیزیکی،
  . »گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد

ي ریزگردها و انتساب آن به نهاد خاص و یا مسـئولیت  در رابطه با امکان مجرمانه بودن وقوع پدیده
ي شوم، الزم به ذکر است ت وارده ناشی از این پدیدهمدنی دولت و قواي تحت امر در قبال زیان و خسارا
 که ایني تحقق تمامی جرایم عمدي است، به لحاظ که فارغ از نبود عنصر روانی در این فرض که الزمه

زیست هاي دوگانه آن از فعل و اقدام مثبت ماديِ مستقیم که منجر به آلودگی محیط در این ماده و تبصره
جرم به دولت یا نهادهاي مسئول منتفی است،  گونه است، لذا امکان انتساب هر گردد سخن به میان آمده

توجهی دولت در پیشگیري از خسارات ناشـی  لیکن بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و به دلیل قصور و بی
توان مسئولیت دولت و قواي مسئول تحت امر را امري مفروض پنداشت کـه البتـه خـود    از ریزگردها می

  . وهش جدایی خواهد بودموضوع پژ
باشـد، در  ها و قـواي تحـت امـر مـی     ي دولتزیست که بر عهدهوظیفه پاسداري و حفاظت از محیط

. قرار گرفته اسـت  زیست سازمان حفاظت از محیطقانون اساسی برعهده  50کشور ما منطبق بر اصل 
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بودجـه ناکـافی و کمبـود شـدید     واقعیت حکایت از این دارد که این نهاد در راستاي این رسالت خطیر از 
زیست، پیشگیري و اي قانونی دارد، چرا که حفاظت از محیط این تکلیف، وجهه. بردنیروي انسانی رنج می

زیسـت، از تکـالیف مصـرحه    هاي بحرانی محـیط  ممانعت از تخریب و آلودگی آن و برخورد فعال با زمینه
  . باشدقانونی این سازمان می

ن در ماده شاید دلیلی که باعث  ي آلـودگی هـوا   ا نگاهی مختصـر بـه مقولـه   . م. ق 688گردیده مقنّ
یک سال قبل از تصویب بخش » ي جلوگیري از آلودگی هواقانون نحوه«داشته باشد، به تصویب رساندن 

اما متأسفانه در این قانون به موضوع گرد و غبار و ریزگردها و مسئولیت شـخص یـا   ؛ تعزیرات بوده باشد
  . ر این رابطه توجهی نشده استاشخاص د

  : قسمت تقسیم شده است که عبارتند از 3کننده هوا به قانون مزبور، منابع آلوده 3در ماده 
  وسایل نقلیه موتوري،  )الف
  ها،  ها و نیروگاه کارخانجات وکارگاه )ب
  ؛ منابع تجاري و خانگی و منابع متفرقه ج)

سرمنشأ آلودگی هـوا از طریـق گـرد و غبـار نشـده اسـت و تنهـا بـه         اي به  که در هر سه بند هیچ اشاره
  . هاي صنعتی اشاره گردیده است آالینده

زیسـت را بـه   قانون اساسی که حمایت از محیط 50فارغ از مواد کیفري مورد اشاره، با توجه به اصل 
وانین عادي مورد طلبد که تخلف از اصول قانون اساسی همانند تخلف از قرسمیت شناخته، شأن قضا می

رود، بـه  وقتی حمایت از قوانین عادي، رسالت دستگاه قضایی بـه شـمار مـی   . رسیدگی قضایی قرار گیرد
  . )101: 1393اللهی،  طریق اولی در مورد قانون اساسی، نیاز است که این حمایت، دوچندان باشد (رحمت

ن گامی اس1392با تصویب قانون آیین دارسی کیفري در سال  اسی و بزرگ در جهت حمایت از ، مقنّ
 گونـه  امکان اعالم جرم نسـبت بـه هـر    نهاد مردمهاي  آن به سازمان 66زیست برداشت و در ماده محیط

ها در کلیـه   زیست و نیز امکان حضور این تشکلزیست و یا هر نوع تجاوز به حقوق محیطتخریب محیط
  . جلسات دادگاه در تمامی مراحل را اعطا نمود

ي حمایـت از  هـا در زمینـه   ي آني کـه اساسـنامه  نهـاد  مـردم هاي  سازمان«: ماده آمده استدر این 
ي فوق اعالم جرم کنند توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینهاست، می زیست و بهداشت عمومی محیط

ن گرچه تا قبل از تصویب قانون اصـالح مـوادي از قـانون آیـی    . »و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند
نیز به تبعیت از نظام حقوقی خارجی براي  دادرسی کیفري، امکان اعتراض به آراء صادره از سوي محاکم

داخـل در   نهـاد  هـاي مـردم   سـازمان بینی شده بود، ولی این بخش از حقـوق  پیش نهاد هاي مردم سازمان
  . موصوف حذف گردید 66از ماده  ین دادرسی قرار گرفت ویمحذوفات و اصالحات قانون آ

بینند که حتی در این امکان را در مقابل خویش می نهاد مردمهاي  بر پایه این تصریح قانونی، سازمان
زیست علیه دولـت و  صورت عدم توقف بروز ریزگردها، به سبب پیامدهاي زیانبار آن براي حیات و محیط

دادرسی کیفـري شـرکت    یا نهادهاي مسئول اعالم جرم نمایند و براي احقاق حقوق شهروندان در فرآیند
  . کنند

گونه که پیشتر مطرح شد، به شـمار آوردن ایـن موضـوع در قالـب رفتـاري مجرمانـه و       گرچه همان
  . انگاري در این حیطه، با نقدها و نظریات متفاوتی همراه است جرم
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زیسـتی معتقدنـد کـه بـه نـامِ حفاظـت از       انگـاري جـرایم محـیط   ي جـرم ان دربارهحقوقدانبرخی از 
توان ، نمیاصلِ حقوق کیفري به عنوان آخرین راهکارو  اصلِ ضرورتزیست و بدون توجه به  طمحی

زیسـتی،  زدایی از جرایم محـیط اقدام به دخالت کیفري نمود و بر این باورند که اقداماتی در خصوص جرم
  . )392: 1393(فالحی،  الزم است صورت گیرد

زیست که با سالمت انسـان و سـایر   جرایم در حوزه محیطاي دیگر بر این باورند که،  عده که آنحال 
ها  اهمیت تلقی و از آني جرایم کمباشد را نبایستی در حیطههاي جانوري و گیاهی مرتبط می اکوسیستم

  . )88: 1391(احمدي ندوشن،  زدایی نمودجرم
پیشگیرانه دولت براي  نماید، اقداماتتر میدر کنار الزامات حقوقی و کیفري بیان شده، آنچه که مهم

  . باشداند، میي ریزگردهایی که داراي منشأ داخلیرفع پدیده
م که ایـران   2و کویرزایی1زاییبا گسترش روز افزون بیابان و با در نظر گرفتن این واقعیت مسلّ

 زدایی از سوي دولت و قواي متولی، امري حیاتیمیلیون هکتار بیابان دارد، لزوم بیابان 32بیش از 
است. خوشبختانه در این خصوص ایران از جمله کشورهایی بوده است که به کنوانسیون مبارزه بـا  

زایی مصوب سازمان ملل متحد پیوسته است. گرچه در عمل، اقدامات جدي و اثرگذاري براي بیابان
تحقق اهداف کنوانسیون به سبب مشکالت موجود و عدم تخصیص بودجه کافی صورت نپذیرفتـه  

  است. 
مجاز و هاي غیر در این رابطه مشکالت بسیاري از قبیل سوء مدیریت منابع آب داخلی، حفر چاه

ها و مراتع و همچنـین مکیـدن آب رودخانـه و     ها، جنگل گرفتن سهم طبیعی آب براي دشتنادیده
ها براي مصارف کشاورزي (چه به صورت غیرقانونی و یا به تبع قـرارداد حقآبـه    ها و دریاچه مسیل

اگذار شده از سوي قواي دولتی و نهادهاي متولی به کشاورزان) همگی موجب خشکی و فرسایش و
خاك و نابودي منابع آبی و در نتیجه گسترش هر چـه بیشـتر بیابـان شـده اسـت کـه بـر حسـب         

هاي فعال ریزگـرد   تواند منجر به تغییر اقلیم و ایجاد کانوني خود می ها این چرخه به نوبه پژوهش
  داخلی گردد.  با منشأ

زیسـت،  زایی موضوع کنوانسیون فوق و به طور کلی حفاظت از محیطلذا رسالت خطیر مبارزه با بیان
  . باشدها از جمله اهداف کشاورزي می گري دولت و بازنگري در بسیاري زمینهنیازمند تصدي

اي بـا   نامـه  تهیه آیینهاي موجود در خصوص ریزگردها، اخیراً منجر به  ها و نگرانی ها، دغدغه توصیه
بـه پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزي وسـازمان حفاظـت       » آمادگی مقابله بـا پدیـده ریزگردهـا   «عنوان 
سـازمان،   3وزارتخانه و  10نامه به ابالغ این آیین. زیست گردید که به تصویب هیأت وزیران رسید محیط

  . حکایت از حیاتی بودن موضوع و اهمیت مضاعف آن دارد
ي کمابیش مناسبی اشاره شده است که انجـام آن  نامه به اقدامات پیشگیرانهاین آیین 5و  4در مواد 

هـا، مراتـع وآبخیـزداري کشـور) و همچنـین سـازمان        ي وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلبر عهده
نظـر   نامه راهکارهـاي حقـوقی بـدین شـرح در    آیین 14در ماده . زیست گذاشته شده استحفاظت محیط

اي جهـت کنتـرل منشـأ گـرد و غبـار       اي و فرامنطقـه  ریـزي منطقـه  به منظور برنامه«: گرفته شده است
                                                           

1. desertification 
2. Desertydecaytion 
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هاي  زیست موظف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و سایر دستگاهمرزي، سازمان حفاظت محیط برون
اي کنتـرل   نامه منطقهالمللی نسبت به تهیه برها و نهادهاي بین مرتبط و با استفاده از ظرفیت کنوانسیون

هـا بـا همکـاري     منشأ یاد شده اقدام و هماهنگی مورد نیاز را با کشورهاي منطقه جهـت اجـراي برنامـه   
  . »المللی به عمل آوردهاي بین نهاد

  
  الیحه هواي پاك

اخیراً الیحه هواي پاك به عنوان کار پژوهشی مشترك دولت و مجلس شوراي اسالمی نیز مطـرح و در  
کلیات آن به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است و در نهایت نیازمند تأییـد شـوراي   حال حاضر 
ي جلوگیري از آلـودگی هـوا   ها و کمبودهاي قانون نحوه اي کاستی گونه مفاد این الیحه به. نگهبان است

به آلـودگی  را مرتفع نموده و احکام نسبتاً جامعی در رابطه با منابع آالینده هوا و تسري آن  1374مصوب 
سـازي کامـل در   بینی نموده اسـت و حتـی بـر شـفاف    بو، صدا و امواج مطابق استانداردهاي جهانی پیش

میـر ناشـی از آلـودگی هـوا تأکیـد نمـوده و از طرفـی بـه         وموضوعاتی از قبیل درصد و آمار دقیق مرگ
سـازي و معضـل   محیطی در محورهایی از قبیل صـنعت خـودرو  هاي زیست انگاري و تشدید مجازات جرم

  . هاي دیگر پرداخته است ترافیک و بسیاري از حوزه
در این قانون خوشبختانه براي ریزگردها نیز موادي تصویب و مورد شناسایی قرار گرفته است و براي 
مقابله با آن راهکارهایی از قبیل مدیریت منابع آب، کاشت درختان و افزایش فضاي سبز در نظـر گرفتـه   

  . دهداي خوب و بهتر از امروز را می آینده شده است و نوید
  

  گیري نتیجه
زیست سالم و هواي پـاك، بایسـتی در مجـراي قـانونی و در     پاسداشت حق حیات و برخورداري از محیط

ژرمنـی و   ـ  در نظام حقوقی کشور ما کـه داراي رویکـردي رومـی   . ي حقوق، نمود عینی پیدا کندعرصه
زیست سـالم  در این بین، حق بر محیط. هاي اساسی منشأ قانونی دارند تی است، حقوق و آزاديیوسیپوزیت

نیز با الحاق دولت به یک کنوانسیون و اختصاص یک اصل از قانون اساسی و همچنین موادي از قوانین 
  . )105: 1382(حبیبی،  عادي و تصویب قوانین جدید، رداي قانونی و الزام به تن کرده است

هیأت وزیران در مبارزه با گرد و غبار و ریزگردهـا و همچنـین تصـویب    نامه مصوب تهیه آیین
باشد از جهات ي حاکمیت در رابطه با آلودگی هوا میالیحه هواي پاك که اقدام مهم اخیر مجموعه

ي ریزگردها و نسبت بسیاري ارزنده و قابل ستایش است. هر چند به طور خاص در مبارزه با پدیده
ها و اهداف ناسودمند بسیاري مشـاهده   ها، کاستی زیست هنوز مشکالت، کمبودآن با حقوق محیط

  شود. می
به کارگیري تمامی بسترهاي اجرایـی، قـانونی و قضـایی بـراي پیشـگیري و رفـع معضـل        

هاي اساسی دولت، نهادهاي مسئول و حتی مردم  ناخوشایند ریزگردها، بایستی به یکی از دغدغه
ل شود مبد.  
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  1n شاپور اسماعیلیان
  
  

  اشاره
کـه   سـواي ایـن   هـاي اخیـر   سـال  ولی در ،شرایط قاضی درکتب فقهی سخن دیرینه است اهمیت قضا و در

ان اهـل  حقوقـدان  این حال برخـی از  با یافته است، قضایی انتشار ءزمینه آیین نگارش آرا هایی در معدودکتاب
اند. واقعیت  داده مورد انتقاد قراربه شدت  راء مستند نبودن اغلب آرا ویژگی مستدل و افت کیفی و ،ادب قلم و

 هـاي دانشـگاهی،  آموختگـان دراغلـب رشـته   جامعه حقوقی ما این است که به موازات ضعف علمـی دانـش  
 و هدفمنـد  غیـر  توسـعه انبـوه،   شـاید  انـد و  نصیب نمانـده این ویژگی بی از کردگان رشته حقوق نیزتحصیل

رشـته حقـوق نمایـان اسـت کـه نتیجـه آن        در ،هـا رشته سایر از استانداردهاي آموزشی بیشتر متجانس با نا
ء اغلـب آرا  قضا صدور امر در ثمره عینی این رویکرد و جویاي کار و التحصیالن بیکارفارغ گیري لشگر شکل

اشـکاالت   جـداي از  ،ءسفانه در این نوع آراأاصول مسلم حقوقی است که مت منطبق با قوانین وغیر ضعیف و
درشرایط کنونی نـه فقـط اغلـب     شود. شوربختانه،دیده می اري نثر،گاهی اغالط فاحش نیزاستونا نگارشی و

هـاي  برداشـت  ضـعف علمـی و   قضایی دچار ءآرا صدور در محاکم تجدیدنظر نیز بلکه بیشتر محاکم بدوي،
 نظـر  از این است قضات محاکم تجدیدنظر حالی است که فرض بر این در. نادرست قانونی و حقوقی هستند

 دیگـر  ایـن وضـعیت نـاگوار،    توان نگارشی نسبت به قضات بدوي برتري دارند. بـا  تجربه قضایی و دانش و
 تـوان مـدعی شـد کـه چـون     سـال پـیش، نمـی    15 حـدود  همانند رئیس کل اسبق دادگسـتري تهـران در  

 اسـتناد و  متکی بـه اسـتدالل،   محاکم آن عمدتاً ءآرا الزاماً» دادگستري تهران ویترین دستگاه قضایی است«
ایـن   زیـرا گـاهی از   ،متضمن رعایت آیین نگارش قضایی اسـت  استواري نثر و واجد اصول صحیح قانونی و

 به شگفتی وا نیز اندرکاران مسائل حقوقی داراي اندك بضاعت علمی راکه دست شودمی محاکم آرایی صادر
 از آشـفته را  ءایـن آرا  گاهی برخـی از  زا هر دارد نظر روي، نگارنده در به هر چه شده است؟! را داردکه مامی

 ،اصول مسلم حقوقی که مبین ضعف دانش حقوقی برخی قضات اسـت  و قواعد حیث رعایت نکردن قوانین،
 هـر  وکالم بلیغ،کـار  نثر استوار ي صائب باأبحث درباره اشکاالت نگارشی بگذردکه ر از و دهد قرار نقد مورد

    : نامی ایران زمین شاعر، زیباي سنایی مثابه شعره ب و به خالقیت دارد نیاز کسی نیست و
 روي طبـع  یک کودکی از که تا باید عمرها

 

 سـخن  یا شاعري شیرین نکو عالمی گردد  
  

                                                           
n دانحقوق.  
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قضـات   تقلید از دیگران است که حتی انـدك جمـاعتی از   اي با کلیشه ءآرا روزگار صدور روزگار، اینک، و

  . نهندمیمحترم به این نیز وقعی ن
 

  ءمتن آرا الف)
ساله، اهل گرگان، ساکن تهـران، دایـر بـر     30فرزند م، . ل. خصوص اتهام خانم ف در ي دادگاه بدويأر

دادگاه با توجه بـه محتویـات پرونـده،    ؛ مبلغ یکصد میلیون تومان و دخالت در امر وکالتبه کالهبرداري 
و اظهـارات وکیـل   . ط. م خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب تهران، شکایت شـاکی آقـاي  رکیف

متهم با معرفی نمودن خود به عنوان وکیل رسمی دادگستري که اقدام به تکثیر و چـاپ   که اینایشان به 
کارت شناسایی در این خصوص نیز نموده مبادرت به تنظیم قرارداد وکالت با موکل نموده و از این طریق 

مشخص شده کـه مـتهم نـه تنهـا       ولیکن بعداً ،مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد از وي اخذ کرده است
بلکه تحصیالت خویش در رشته حقوق را به اتمام نرسانده است که بر اثبات این  ،وکیل دادگستري نیست

میلیون تومـانی را ارائـه کـه دادگـاه ضـمن اسـتعالم از        50میلیونی و  250هاي پرداخت شده،  ادعا چک
علیه صحت ادعاي شاکی به اثبات رسـیده امـا وکیـل     محالٌهاي  چنین بانک مدارك تحصیل متهم و هم

میلیون تومانی مدعی گردیده ایـن   50ضمن پذیرش مدیونیت موکلش نسبت به چک . ك. متهم آقاي ح
الوکالـه منظـور گـردد و آنچـه از      تواند به عنـوان حـق   چک قبل از تاریخ انعقاد قرارداد وکالت بوده و نمی

الوکاله قید گردیده جهت وکالت کاري بوده و  که در متن چک بابت حق میلیون تومان نیز 250هاي  چک
چرا که معموالً نسبت به وکالت کاري ؛ الیه قادر به اثبات این ادعا نبوده استنه وکالت در دادگاه اما مشار

م دهد قرارداد وکالت رسمی تنظیم تا وکیل بتواند با ارائه آن در ادارات اقدامات مقتضی را له موکلش انجا
ثانیاً چاپ کارت ویزیت وکالتی از سـوي مـوکلش   . فیه چنین وکالتی اساساً ارائه نشده است که در مانحن

الوکاله جهت مراجعـه بـه محـاکم بـوده      بخشد که قرارداد وکالت و پرداخت حق ادعاي شاکی را قوت می
قضاییه نیز ه مشاوران وکالي قو با استعالم از امور که اینمضافاً  ،است و نه ادارات دولتی یا عمومی دیگر

عدم سمت متهم بر آنچه ادعا شده است به اثبات رسیده است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در 
هاي انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین  پرونده بزه

نون وکالت متهم را ضمن رد مبلغ یکصـد میلیـون تومـان    قا 55اختالس و ارتشاء و کالهبرداري و ماده 
وجه نقد به شاکی به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیري از بابـت  

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین متهم  3کالهبرداري و با رعایت ماده 
رأي صادره حضوري و . نماید جزاي نقدي در حق دولت محکوم و اعالم می را به پرداخت ده میلیون ریال

  . باشد ظرف بیست روز پس از ابالغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می
  دادگاه عمومی جزایی تهران 1046دادرس شعبه 

  
  رأي دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ل. با وکالت آقایان ح. ك. و آقاي ن. ص. علیه آقـاي م. ط. بـا وکالـت    
دادگاه عمومی جزایـی تهـران    1046صادره از شعبه  7/7/92مورخ  100653خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 

ن تجدیـدنظرخواه بـه اتهـام    صـادر گردیـده و بـه موجـب آ     14/5/92مورخ  100465که متعاقب دادنامه شماره 
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کالهبرداري از طریق دخالت در امر وکالت بـه تحمـل دو سـال حـبس و رد مبلـغ یکصـد میلیـون تومـان بـه          
تجدیدنظرخوانده و معادل آن به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم گردیـده اسـت. دادگـاه بـا     

محترم بدوي یعنی احـراز مجرمیـت بـا اوضـاع و      توجه به اوراق و محتویات پرونده زیرا اساس تشخیص دادگاه
احوال منعکس در پرونده از قبیـل مسـتندات ابـرازي از ناحیـه تجدیدنظرخوانـده و گـزارش نیـروي انتظـامی و         

علیه وقوع یافته اسـت   تحقیقات در مراحل رسیدگی سازگار است. النهایه به نظر این دادگاه آنچه از ناحیه محکوم
ست و چون این امر قانون خاص دارد رجوع به قـانون کالهبـرداري و اعمـال کیفرهـاي     دخالت در امر وکالت ا

علیـه صـرفاً شـش مـاه      قانون وکالت مجـازات محکـوم   55متعدد صحیح نیست. بر این اساس و به استناد ماده 
قالب در امور هاي عمومی و ان قانون آیین دادرسی دادگاه 2گردد و با این اصالح و به استناد ماده  حبس مقرر می

گردد. این رأي قطعی است.   عنه در نتیجه صادر و اعالم می کیفري رأي به تأیید دادنامه معترض  
  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 49مستشاران شعبه 

  
  ءنقدآرا ب)

 ي وأصـدور ر  چه بسـا در  زیرا؛ ستانیازمند مطالعه محتویات پرونده  ءدقیق آرا نقداصولی و بدون تردید،
ء آرا نقد صورت در مندرجات پرونده مغفول بماند که به هر برخی دالیل و سهواً استناد، توجیه استدالل و

منـع قـانونی    چنـد  (هـر  امکان دسترسی به پرونده اي، رسانه منابع دیگر هاي مجازي و شبکه منتشره در
  : قضایی استمحاکم ء ندارد، بنابراین نقد تنها درچارچوب متن آرا وجود نداشته باشد)

تشـخیص   وکالـت)  امر مداخله در مادي جرم (کالهبرداري و مرتکب مصداق تعدد رفتار ي بدوي،أمطابق ر  .1
تـاریخ وقـوع    نشـده اسـت. ظـاهراً    قانون مجازات اسالمی سابق استناد 47این حال به ماده  با داده شده و

توجـه بـه    ایـن، بـا   وجود رسد. بار مینظه زمان حاکمیت قانون سابق مجازات اسالمی ب جرایم انتسابی در
زمـان حاکمیـت قـانون مجـازات      ي اولیه درأصدور ر ي دادگاه تجدیدنظر،أشماره دادنامه دادگاه بدوي در ر

ماه همان سال قابل اجـرا شـده اسـت.     خرداد طی مراحل قانونی در بوده که پس از 1392اسالمی مصوب 
قانون سـابق   از ماده مذکور نیست) برابر گونه این(که  مادي باشد مصادیق تعدد از مورد که اینبه فرض  زیرا
 بـا  کـه  حالی در شود،ها اعمال می قاعده جمع مجازات نوع مختلف، مادي جرم از تعدد جرایم تعزیري در در

درجرایم موجب تعزیر هرگـاه جـرایم   «قانون الحق:  134مادي جرم مطابق ماده  مقررات تعدد دگرگونی در
کند ... حکم می را مجازات مقرر آن جرایم حداکثر یک از ش ازسه جرم نباشد دادگاه براي هرارتکابی بی

توجه به مقـررات   مادي بودن جرم با به هرصورت به فرض تعدد و...» ابل اجراست قفقط مجازات اشد 
شـدن قـانون    االجـرا الزم جرم اگر زمان ارتکاب جرایم قبل از اعمال مقررات تعدد قانون جدید در 10ماده 

مساعد بـه   قاعده کلی این است که قانون اخف و اجراي قانون جدید، بعد از ي درأر ولی صدور الحق باشد
 حال مرتکب باید اعمال گردد.  

منوط به حصـول نتیجـه    جرمی است مطلق که تحقق آن رکن قانونی، نظر عمل وکالت، از جرم مداخله در  .2
درصـورتی  ؛ ارتکاب فعل مجرمانه براي تحقق عنوان جزایی کافی استاخذ وجه نیست وصرف  خاص مانند

شـود. تعریـف   به صرف ارتکاب فعل بدون نتیجه، این جرم واقع نمـی  جرمی است مقید و که کالهبرداري،
نـوع   نحوي که توسل بـه هـر  ه ب »توسل به وسایل متقلبانه با بردن مال غیر« کالهبرداري عبارت است از

بـردن وسـایل یـا     به کـار  باید بین بردن مال و سوي دیگر بردن مال باشد. از ید مقدم بروسایل متقلبانه با
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رضـایت خـود    فریب با حیله و اثر قربانی جرم در به بیان دیگر. داشته باشد متقلبانه رابطه علیت وجود مانور
سـرقت،   (مانند ادهاین رو برخالف جرم س وي نماید. از یا شخص مورد نظر تسلیم کالهبردار مال را وجه یا
 رکن مـادي کالهبـرداري مرکـب از    یابد،یک عنصرتشکیل می که رکن مادي از اغلب جرایم دیگر) یا افترا
توسل به وسایل متقلبانـه   این، عنصر باشد. گذشته ازمی بردن مال غیر عنصر توسل به وسایل متقلبانه و دو

 وجـود  شخصی با که اینمانند ، باشد متعدد ءاجزا افعال و ممکن است مشتمل بر برحسب نوع کالهبرداري،
و  وکالـت  قـرارداد  انعقاد توزیع آن، اقدام به چاپ کارت ویزیت، و کندمی عنوان مجعول اختیار وکیل نبودن،
 مجرمانـه غیـر  افعـال متعـدد مجرمانـه و    م باأمتقلبانه ممکن است تو مانور نماید. سواي این،می اجاره دفتر

 اسـت در  . الزم بـه ذکـر  رسـد به نظر نمیضروري  این زمینه تفصیل جزئیات باشدکه در دفتر)اجاره  (مانند
عمل وکالـت)   متقلبانه (مداخله در مانور جعل عنوان وکیل دادگستري و بحث، مرتکب با کالهبرداري مورد

 مرتکـب بـا   ربدیهی است که رفتا بنابراین،. او دریافت نموده است وجوهی از نسبت به فریب شاکی اقدام و
ـ     عمل وکالت و صرف عنوان مجرمانه مداخله در از شاکی فراتر اخذ وجه از ه بلکـه مصـداق کالهبـرداري ب

قـانون سـابق مجـازات     46(جـایگزین مـاده    1392قانون مجازات اسالمی 131مطابق ماده  آید ومی شمار
جـرایم   در«دارد: مـی  ق مقـرر قانون الح معنوي جرم است. این ماده از مرتکب مصداق تعدد اسالمی) رفتار
محکـوم   مرتکـب بـه مجـازات اشـد     باشـد،  داراي عناوین مجرمانه متعـدد  واحد، هرگاه رفتار موجب تعزیر

مجرمیـت تعیـین مجـازات تحـت عنـوان مداخلـه        احراز منتفی شناختن کالهبرداري و بنابراین، »شود. می
 ه قانونی است.  هوج درعمل وکالت، فاقد

مبـین ضـعف دانـش     اشـکاالت اساسـی و   واجـد  تجدیدنظر بدوي و ءسفانه آراأمت موارد یادشده،توجه به  با  .3
تجربـه قضـایی    بنیه علمی قـوي و  باید است که اصوالً حقوقی قضات به ویژه مستشاران دادگاه تجدیدنظر

 تعـدد  نـوي، مع به قانون به جـاي مقـررات تعـدد    دادگاه بدون استناد ي بدوي،أر در باشند. زیرا بیشتري دارا
مقـررات   تخطی فـاحش از  با نیز دادگاه تجدیدنظر تعیین مجازات نموده است. همین طور اعمال و مادي را

اعتـراض معتـرض را وارد و موجـه تشـخیص     : «... کـه  ایـن اسـتدالل بـه    وجود با قانونی، موازین جزایی و
اوضاع و احوال منعکس در پرونـده  دهد ... اساس تشخیص دادگاه محترم بدوي یعنی احراز مجرمیت با  نمی

علیـه وقـوع یافتـه    ٌ النهایه به نظر این دادگاه آنچه از ناحیه محکـوم «... کند: تصریح می، ...»... سازگاراست 
است دخالت در امر وکالت است و چون این امر قانون خاص دارد رجوع بـه قـانون کالهبـرداري و اعمـال     

نمایـد!! بـه ایـن    مـی  تنها شش ماه حبس مقـرر  علیه رامحکوم مجازات ...»کیفرهاي متعدد صحیح نیست 
تهـران ناآشـنا بـه ارکـان      رسـدکه قضـات محتـرم دادگـاه تجدیـدنظر     مـی  مسلم به نظـر  و محرز ترتیب،
اطـالع  بی و زمینه حقوق جزاي اختصاصی) (در عمل وکالت مداخله در دهنده جرایم کالهبرداري و تشکیل

جرم  بدون آگاهی از وجوه تمایز نیز الحق مجازات اسالمی و قانون سابق و درمعنوي جرم  مقررات تعدد از
انـد!   ي نمـوده أیید رأزمینه حقوق جزاي عمومی) به کیفیت مرقوم مبادرت به رسیدگی و ت مقید (در مطلق و
قـالب  ان هـاي عمـومی و   قانون منسوخ آیین دادرسی دادگاه 2مرتبط به ماده غیر استناد این موارد، گذشته از

 ...»اللهـی اسـت   کلیه جرایم داراي جنبه حق«دارد: می نیزکه مقرر ي دادگاه تجدیدنظرأر کیفري در امور در
تشـخیص خـالف قـانون دادگـاه      نتیجه نهایی اجراي عدالت کیفري این اسـت کـه بـا    انگیز است وحیرت

 و یابدمال رهایی می رد نقدي وجزاي  مجازات حبس، از شناخته نشده و علیه کالهبردارمحکوم تجدیدنظر
  شود.  شاکی متضرر این جرم به حق خودنائل نمی
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  1nامیدرضا آقاخانی 
  
  

  مقدمه
عمق و انتهاي آن کاري بس دشـوار و شـاید غیـرممکن    دریاي وسیع علم حقوق که همواره دستیابی به 

 محـاکم  شـکل  در ظهـورش  ي منصـه ؛ چرا که وسعت و بسط این علم همواره در حال تغییر است، باشد
فهم این علم  تبیین یا و صحیح اجراي از نشان که هستند کیفري و حقوقی محاکم این و شودمی متبلور
شوند و توجـه بـه ایـن امـر کـه انسـان       می ربط اجراسوي محاکم ذيباشند ـ لذا آرایی که صادر و از  می

کند. لذا میي صدور آراء متناقض و گاهاً به دور از بطن اصلی قانون را ایجاد شبهه، باشدالخطا می ممکن
ي علم خـود احتمـال ایـن    خوانی به واسطهیا حقوق بررسی و موشکافی آراء از طریق هر حقوقدان و نقد

کم کرده و شاید هم براي سایر افرادي که دخل و تصرفی در صدور آراء دارند انگیزه مداقه و  اشتباهات را
نقد آراء کمک شـایانی بـه علـم حقـوق و     با لذا ، هاي خود را ایجاد کند تشریح مفاهیم حقوقی در پرونده

ـ آرا داریـم  آنپیشرفت آن خواهد شد. از این رو سـعی بـر    دادگـاه  ی کـه از محـاکم بـدوي صـادر و در     ی
تجدیدنظر رسیدگی و نهایتاً دیوانعالی نسبت به آن اظهارنظر کرده اسـت را در صـورت مجمـل و مـبهم     

قطعیت در رأي بدوي و تجدیدنظر احتمال و امکان تصحیح در دیوانعـالی   زیرا؛ بودن مورد نقد قرار دهیم
  باشد.می دهد ولی قطعیت در دیوان انتهاي راه موضوع یک پروندهرا می

  
 انتقال مال مرهونه

ملـک  ، کنـد و بـراي تضـمین پرداخـت اقسـاط وام     شخصی با نام (س.ع) از بانک مسکن اقدام به اخذ یک وام می
اقـدام بـه فـروش مـال      ایشـان ي گذارد. با فوت آقاي(س.ع) بعد از مـدتی ورثـه  مسکونی خود را در رهن بانک می

، از سوي دیگر به دلیل عـدم پرداخـت دیـن   . هن بودن ملکبا اطالع از ر؛ کندمرهونه به شخصی به نام (ع.ك) می
 .کندی فروش نسبت به مال مرهونه مییبانک مسکن اقدام به صدور اخطاریه و نهایتاً شروع به عملیات اجرا

یه مبنـی بـر کالهبـرداري    یدر این موضوع آقاي (ع.ك) خریدار ملک مورد رهن اقدام به طرح شکوا
بنا به هر دلیلـی   پرونده لیکن، نماید(فروشنده و مالک سابق ملک مرهونه) میي آقاي (س.ع) علیه ورثه

ي الـزام بـه   با تقدیم دادخواسـت بـا خواسـته    (ع.ك)شود. نهایتاً آقاي منجر به صدور قرار منع تعقیب می
                                                           

n  شناسی جرمدانشجوي کارشناسی ارشد جزا و.  
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کند که پرونـده بعـد از صـدور    ي آقاي (س.ع) اقدام میورثهو  گیرندهتنظیم سند رسمی علیه بانک رهن
رأي از دادگاه بدوي و تجدیدنظر به دلیل نقایض در رأي تجدیدنظر با طرح در دیوانعالی کشور و پذیرش 

کند که این شود و دادگاه تجدیدنظر رأي قطعی را صادر میتجدیدنظر واصل می آن به دادگاه هم عرضِ
اق حق و استیفاي طلب بـه  لکن از لحاظ احق، اي مغایرت دارد گونه رأي از لحاظ متن و محتوا با قانون به

  .تواند مجدداً مورد نقد قرار گیردعدالت نزدیک است که باز هم نقد بنده می
  

 فک به) س.ع آقاي يورثه( خوانده : محکومیتدادگاه بدوي 19/4/80مورخ  823رأي شمارة 
  ) مسکن بانک( مرتهن دیون پرداخت با رهن

ي (س.ع) با موضوع الزام به طرفیت بانک مسکن و ورثه... دادخواست از طرف آقاي (ع.ك) به : تن رأيم
ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت دیون  198قانون مدنی و  223مستنداً به مادة ، تنظیم سندرسمی تقدیم شده

مرتهن و تنظیم سند رسمی مشاعی در حق خواهان راجع به خوانده محکوم و نیز ابطال عملیات اجرایـی  
 )312 :1389، (دکتر زندي . نماید ...الم میبانک مرتهن را صادر و اع

  
  دادگاه تجدیدنظر شعبه ... 30/2/81رأي شمارة 
  گردید.  واصل) ك.ع( يورثه و) ع.س( طرفیت به و مسکن بانک طرف از تجدیدنظر دادخواست

تواند راهن نمی«) تصریحاً بیان کرده که 793طور که تجدیدنظرخواه دفاع نموده و مادة (همان: رأي متن
که مصداق بارز این تصرف انتقال ملک است ... نتیجه » در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد

شود که انتقال ملک مرهونه از مصادیق معامالت فضولی اسـت و بـا رد آن توسـط مـرتهن ایـن       این می
و مـوارد مـذکور   ق.آ.د.م  358بنـابراین مسـتنداً بـه مـادة      .باشـد ق.م باطـل مـی   247انتقال وفق مـادة  

  .گرددعنه دعوا فاقد وجاهت قانونی و مردود اعالم میي معترضتجدیدنظرخواهی وارد و با نقض دادنامه
با اعتراض سرپرست مجمع قضایی استان و اعالم اینکه رأي بـه دلیـل (... اصـوالً معتـرض بانـک      

لکـن رأي را در کلیـه مـوارد    ، دهکـر مسکن بوده و دادگاه تجدیدنظر باید در حدود اختیارات اظهارنظر می
مورد نقض قرار داده است و ... در رأي دادگاه بدوي به پرداخت دیون مرتهن اشاره شده که بـا پرداخـت   

 .دیون مرتهن اصوالً بانک نفعی ندارد ...) مغایرت با شرع و قانون تقاضاي رسیدگی در دیوانعالی را دارد
  

  عالی دیوانشعبه ....  5/8/81مورخ  24/5رأي شمارة 
 مـورخ  256 شـماره  يدادنامـه  بـه  نسـبت ...  قضـایی  سرپرست آقاي 4/6/81 مورخ نظریه در که جهاتی

 صحیح، گردیده عنوان اشتباه مواضع عنوان به تهران استان تجدیدنظر دادگاه...  شعبه از صادره 30/2/81
  .گرددموجه است. با نقض رأي مزبور پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ هم عرض ارجاع می و
  

  ي .... دادگاه تجدیدنظر (هم عرض)شعبه 27/9/81مورخ  1454رأي شماره 
ایـراد و   . ي بدوي) را تأیید نمـوده اسـت ...  خواسته (دادنامهي تجدیدنظردادنامه، خواهیبا رد تجدیدنظر 

ي را وارد ندانسـته و دادنامـه   823ي شـماره  خواه (بانک مسـکن) نسـبت بـه دادنامـه    اعتراض تجدیدنظر
  نماید. این رأي قطعی است.خواسته را تأیید میتجدیدنظر
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پرونـده دیـون    هي رسیدگی به این دادخواست را دیدیم که نهایتاً منجر به این شـد کـه خوانـد   نحوه
ی ملک مورد رهن بنماید. حال سؤاالتی پیرامون این پرونـده  مرتهن را بپردازد و اقدام به انتقال سند رسم

 :با این مضمون که؛ گرددي حقوقی متبادر میبه ذهن هر شخصی از جامعه
وي یک ملک که از سوي راهن براي وثیقه دین توثیـق  ر رهن عقدي است با مالکیت عینی تبعی بر

این اسـاس کـه از محـل     بر .به ماهیت کندمرتهن ورود ، شود که اگر راهن دین خود را پرداخت نکندمی
-لکن چرا دادگاه راهن را به پرداخت دیون به مرتهن محکوم می، فروش ملک بتواند استیفاي طلب کند

محکـوم کنـد و    ي خسارات و پول خواهان مقیـد و توانست راهن را به پرداخت کلیهدر حالی که می، کند
بنیـان و  ، صـدور چنـین رأیـی   بـا  درخواست ابطال عملیات اجرایی بانک از سوي خواهان را رد نماید؟ آیا 

 رود؟ نمی اساس عقد رهن و اموال مرهونه و دیون مرهونه زیر سؤال
مسـکن)  مرتهن (بانـک  ، چیز باشداما اگر راهن مفلّس یا بی، شاید این رأي حقوق مرتهن را در نظر گرفته باشد

 .توانست با فروش مال مرهونه به طلب خود دست یابدچگونه استیفاي طلب کند؟ در حالی که مرتهن می
ي قـانون مـدنی و سـایر قـوانین     هـاي وي در حیطـه   از این رو به حقوق و وظایف راهن و مسئولیت

مشـخص گـردد   کنیم تا فهم مغایرت ایـن رأي بـا قـانون    پردازیم و نظر دکترین حقوقی را مطرح می می
 .وانشاءاهللا تعالی صدور آراء یا رأیی دیگر با این مضمون واقع نگردد

خصوصـاً در امـور   ، باشدمیو عموماً نیز رایج  بهعقدي بسیار مهم و داراي موضوعی مبتال، عقد رهن
تفـاوتی  هـم بـا    مگر در برخی موارد آن، لذا نظرات دکترین نیز عموماً واحد بوده؛ بانکداري براي اخذ وام

 .باشدها نیز قابل اغماض می بسیار کم که آن
ماننـد انتقـال   ، کند که تصرف راهن در عین مرهونه عملیات حقوقی باشدفرقی نمی :نظر دکتر سید حسن امامی .1

هرگاه خانه یـا بـاغ مـورد رهـن      .باغ یا قطع اشجار، مانند تخریب بنا، خانه، عین یا منفعت، یا تصرف مادي باشد
گیرد تا چنانچه راهن دیـن خـود را در موعـد مقـرر     باشد، زیرا در اثر رهن عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می

توانـد  بنـابراین راهـن نمـی   ، را بخواهد و از ثمن فروش استیفاي طلب کنـد مرتهن بتواند فروش آن، تأدیه ننماید
ـ تصرفاتی بنماید که موجب تلف م فـروش نـرود یـا رغبـت     ه وضوع رهن گردد یا منقصتی در آن پیدا شود که ب

دسـت آوردن آن  ه گونه تصرفات منافات با مقصودي دارد که عقد رهن براي بزیرا این، خریداران به آن کم شود
صلح آن با قید در رهـن بـودن ملـک منافـاتی بـا       یاهبه ، انتقال ملک، لذا فروش مال مرهونه، منعقد شده است

حقوق مرتهن ندارد و مرتهن با وجود علم خریدار یا متهب در صورت عدم پرداخت دیون از جانب راهـن اصـلی   
 )255:1391، امامی دکتر( ي فروش مال مزبور بنماید.یهیتواند اقدام به صدور اجرامی

ق.م شامل تصرف ناقل عین و منفعت و  793مادة  تصرف در :نظر دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي .2
اذن فـروش مـال   ، هنت... حتـی اگـر مـر    :انـد تهشحتی در جایی دیگر بیان دا ی استیتصرفات استیفا

، کند که از اذن خود عدول کـرده اسـت   سپس مرتهن ادعا، مرهونه را بدهد و حتی بیع هم واقع شود
حـق  توانـد  میدر نتیجه بیع مذکور فضولی است و او  ،چون دلیلی بر تقدم بیع بر عدول از اذن نیست

لذا اگر موضوع عدول در محاکم مطرح گردد ، یه از محل طلب وصول کندیطلب خود را با صدور اجرا
راهن باید ثابت کند که بیع قبل از عدول از اذن واقع شده و رهن فک گردیـده اسـت وگرنـه صـرف     

که تاریخ بیـع و رجـوع از اذن (بـه حسـب      در صورتی در این مورد، تحقق اذن باعث فک رهن نبوده
ـ   ي وقوع هر یک) مجهول میلحظه ه باشد و استصحاب تأخر حادث از هر دو طرف جـاري بـوده و ب
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ـ  يبنابراین استصحاب بقا .افتندعلت تعارض دو استحضاب هر دو از اعتبار می نفـع مـرتهن   ه وثیقه ب
ه بین فقها هم همین است. همچنین نص صریح مادق.م) و قول مشهور  873جاري خواهد بود (مادة 

 )192 :1389، (دکتر جعفري لنگرودي م در این مورد نیز جاري است.د.ق.آ. 357
اعم از آنکـه حقـوقی باشـد یـا مـادي      ، توان گفت تصرفات و اقدامات راهنمی نظر دکتر پرویز نوین: .3

لذا ، ت راهن خارج نشودیاز مالکـ 4ـ ارزش عین مرهونه کاسته نشود 1 تحت شرایط ذیل مجاز است:
در همـین راسـتا دیوانعـالی     .باشدفروش عین مرهونه بدون اجازة مالک مشمول معامالت فضولی می

کند فروش و انتقال سرقفلی مغازة مرهونه به شـخص ثالـث   اي دارد که تصریح می رأي وحدت رویه
رأي وحـدت  (داشته و نافذ نیست) بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات 

 )185: 1390، (دکتر نوین) .29/9/76مورخ  6/118رویه ـ ردیف 
ت مانند بیـع، هبـه و   کیدر نافذ نبودن تصرفات ناقل مال :و نهایتاً نظر دکتر امیر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق .4

فقهاي امامیه کمتر اختالف شده است و حتی بیشتر کسانی که هم معیـار جلـوگیري از تصـرفات     بین صلح
گونـه تصـرفات    در این باره تردید ندارند. گویی که در مضر بودن این، اندراهن را دفع اضرار به مرتهن دانسته

منافی حق مرتهن دانسـت و   نباید تردید کرد. حال چرا باید با وجود ثبت رهن در دفتر امالك انتقال ملک را
قانون  229از قانون ثبت و مادة  18/10/51مکرر اصالح شده در تاریخ  43در نفوذ آن تردید کرد؟ مفاد مادة 

اند و شـهرت میـان فقهـاي    دنافذ نمی هبستانکاران در ترکه امور حسبی که تصرفات ناقل ورثه را، بدون اجاز
 .راهن حق انتقال مورد رهن را بدون اجـازة مـرتهن بـه دیگـري نـدارد     کند که امامیه، این نظر را تقویت می

در حکـم فضـولی اسـت و اجـازة     ، شود خواه مطلق یا با قید مرتهن باشداي که بدین ترتیب انجام می معامله
زیـرا هـیچ تعارضـی    ؛ کند ولی به معنی انصراف از رهن نباید انگاشته شودمرتهن آن را هنگام عقد تنفیذ می

 )435: 1393، (دکتر کاتوزیان وذ معامله و ماندن وثیقه وجود ندارد.بین نف
  

  شناسی) ي روانضمانت اجراي قانونی (براساس یک نظریه
، بینـی شـده اسـت   در قوانین حقوقی و کیفري ما نیز نسبت به عدم اجراي برخی از تکالیف قانونی ضمانت اجرا پیش

است که چه ضمانت اجرایی در قانون نسـبت بـه فـروش مـال      گردد اینلکن موضوعی که در این مورد مطرح می
مرهونه مترتب است و براي حفظ حقوق مرتهن از اقدام به چنین کاري از سوي راهن چه تـدابیري اندیشـیده شـده    

بـه ایـن نحـو کـه اگـر       .است؟ تنها مبحثی که جاي مداقه و بررسی دارد بحث معامله به قصد فـرار از دیـن اسـت   
بـه  مسـتند  ، اي صوري ترتیـب دهـد  نماید که قصد وي از آن عدم پرداخت دین باشد و یا معامله ايشخصی معامله

ي مزبـور باطـل اسـت.    همچنین به دلیل تعارض صورت با قصد معاملـه بودن،  مدنی به دلیل صوري .ق 218ه ماد
ع وي صـوري بـوده اسـت؟    معامله به قصد فرار از دین کرده است؟ و بی، فروشدحال آیا کسی که مال مرهونه را می

- با توجه به این استدالل که بعد از فروش مال که از موارد منافی حق مرتهن است و راهن نیز کامالً از آن آگاه و بـا 
شـود و مسـلماً مـوارد    همچنین در نظر گرفتن اینکه بعد از فروش مال یقیناً ثمنی از خریدار دریافـت مـی  ، خبر است

مضافاً اینکه با امعان نظر نسبت به این امر کـه بعـد از فـروش مـال مرهونـه ثمـن       ، تاستفاده از ثمن نیز متصور اس
وي عـین  ر دریافتی از خریدار اگر پول نقد باشد قابل رهن نخواهد بود؛ زیرا عقد رهن عقدي است عینـی تبعـی بـر   

ق مـدنی) و اگـر    338( آید که موضوع آن باید عین باشـد مـادة  میق مدنی) و از تعریف بیع نیز چنین بر 774(مادة 
تـوان  مـی ، اي دیگر معاوضه یـا صـلح گـردد   مانند آنکه خانۀ مورد رهن با خانه، عوض مال دیگري غیر از پول باشد
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زیرا مورد عقد رهـن عـین معـوض    ؛ گیردنمی گونه تلقی نمود که در این فرض نیز مال مورد رهن قرارفرض را این
لهـذا بـا در   ، گرفتن عوض موجود نشـده اسـت  زوال رهن موجبی براي رهن قراربوده که مورد انتقال قرار گرفته و با 

بودن ملک و اینکه اقدام وي در مورد فروش مال مرهونه بـدون  نظر گرفتن این فرض که راهن با علم به مورد رهن
مطالـب  بـا در نظـر گـرفتن    ، نیـت سازد و رکن معنوي جرم با وصف سوءنه به حقوق مرتهن صدمه وارد مییقید ره

وي ضـمانت اجـراي کیفـري وي را بـه قـانون نحـوة اجـراي         نیـت لذا بعـد از احـراز سـوء   ، فوق محقق شده است
نظـر کـرده و شـخص را    سپاریم تا در مورد اقدام آگاهانه و با قصد ضرر وي اظهارمی 21هاي مالی مادة محکومیت
ق.م بـوده و در مـورد ضـمانت     218مورد مادة لذا با جمیع جهات مذکوره ضمانت اجراي مدنی در این  .محکوم کند

 .هاي مالی استنادکنیممحکومیت هتوانیم به قانون اجراي نحواجراي کیفري نیز می
یک فرضیه بوده و در  هاي اجرا) صرفاًالبته باید در نظر داشت که تجمیع و تبین این مبحث (ضمانت

در محاکم دادگسـتري بایـد تمـامی مـوارد     ي خویش کارهاي روزمره درصورت برخورد با چنین مواردي 
  .ها متعدد و متفاوت باشدچرا که ممکن است نیت؛ ي اثبات را در نظر گرفتجمله ادله من
  

  در پایان
کـردیم کـه بـا    گونه استناد و استدالل میاینیم، کنیم که اگر صالحیت کنونی تغییر رأي را داشتگیري مینتیجه

ثبـت کـه    انونقـ  34در موارد تصرفات مضر حقوقی مرتهن همچنین مـادة   ق مدنی 793توجه به تصریح مادة 
که بـدهکار ظـرف مهلـت مقـرر در سـند، بـدهی خـود را         یي معامالت رهنی در صورتدر کلیه: «داردبیان می

قـانون   229مضـافاً مـادة   ، »یه وصول طلب خود را خواستار شود ...یتواند از طریق صدور اجرانپردازد، طلبکار می
از  مگر بعـد ؛ نیست نافذهبه و غیره ، صلح، تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش« :داردور حسبی که اشعار میام

گـرفتن عملیـات   ي ملک مورد رهن و از سرلذا صدور رأي به بطالن معامله؛ .»دیون ياجازة بستانکاران و یا ادا
بر استرداد ثمن در موضوع همان حکم و یا طـرح   همچنین الزام خوانده و یا پیشنهاد خواهان مبنی، اجرایی بانک

تر است. البته شایان ذکر است کـه صـدور رأي خـارج از    موضوع در دادخواستی دیگر به واقعیت و عدالت نزدیک
خواستۀ خواهان نیز جاي بحث دارد و همچنین باید در نظر گرفت که هر چند رأي دادگاه حقوق اشـخاص را در  

 .کنداساس و بنیان عقد رهن خدشه وارد میلکن به ؛ نظر گرفته است
آن علـم را   يفلذا فهم و تبیین نظریات حقوقی همواره به پیشرفت علم کمک کرده و موجبات ارتقـا 

  .سازدفراهم می
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  1n نجمه باقري
  
  

  چکیده
 تجاوز شکنجه، کشتار، چون جنایاتی همپاي اهمیتی تواندمی فرهنگی اموال انهدام و تخریب

 هـاي  هویـت  بـر  هولنـاکی  و جبـران  غیرقابل تأثیرات که آنجا از باشد، داشته افروزي جنگ و
 و تکثرگرایی حذف و شدن صداییتک سمت به را دنیا و داشته مختلف ملل و اقوام فرهنگی

 تمـام  بـا  را ملیتـی  کامـل  بـه طـور   کـه  بسا چه. کشاندمی متنوع هاي فرهنگ از برخورداري
 ژنوسـاید  اند،خوانده ظرافت به که گونهآن و کرده پاکسازي ویژه هویت و مدنی دستاوردهاي

 8 مـاده  در تمـام  صـراحت  بـه  رم اساسنامه خوشبختانه. نماید تحمیل گروهی بر را فرهنگی
  .است دانسته المللیبین کیفري دیوان در تعقیب قابل و نموده انگاريجرم را وضعیتی چنین

  
  مقدمه 

گر تحریق، انهدام و تخریب میراث و اموال فرهنگـی  تاریخ بشر از زمان ثبت و نگارش تاکنون همواره نظاره
هـا و   گـري ها زخمی افراطـی  ملل مختلف بوده، از سوریه، عراق، افغانستان تا مالی و ... ، تمامی این سرزمین

اي سربرکشیده و در آتش جهـل   ازگاهی از گوشه هاي تروریستی هستند که هردگراها وگروههاي بنیاخشونت
انـد.  شان را سـوزانده هاي فرهنگی و نمادهاي برخاسته از مدنیت گناه که ساختهنه تنها مردمان بی ،و توحش

 کیفـري  شد. دیـوان المللی آغاز ي جاري است که مارس امسال در دیوان کیفري بینطرفه اما روند محاکمه
 ایـن  محاکمـات  تـاریخ  در عطفی يقرار است نقطه نه تنها است که ايسابقه بی يمحاکمه شاهد المللیبین

کیفري جنایت تخریب اموال فرهنگی باشـد. ایـن    ساز و پایانی بر بیتواند امري جریانباشد، بلکه می دادگاه
هام ارتکـاب جنایـت جنگـی از طریـق تخریـب امـوال       الفقی المهدي به ات مهم با به محاکمه کشاندن احمد

  فرهنگی در شهر تاریخی تیمبوکتو واقع در کشور مالی از سر گرفته شد. 
شود، با برداشت افراطی از انصارالدین یک گروه تروریستی جهادي که توسط القاعده کمک و تجهیز می

وضع احکام ارتجاعی زدند. المهـدي   هاي خود با قدرت گرفتن، دست به مسلکشریعت اسالم و به سیاق هم
زیارتگـاه و بقعـه    10ها را به تخریب  آن 2012دست گرفتن رهبري معنوي این گروه، در ژوئن و جواليبا به

تاریخی و مشهور مسجد الیحی وادار کرد. این میراث فرهنگی  باسالمی تاریخی در تیمبوکتو و همچنین درِ

                                                           
n کارآموز وکالت  
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هنگی یونسکو به عنوان میراث مشترك بشـریت بـه ثبـت رسـیده     پیش از این حمالت، در فهرست اموال فر
المللی را به امضا رسانده جا که کشور مالی از جمله کشورهایی است که اساسنامه دیوان کیفري بینبود. از آن
المللی واقع شد، تمـامی شـروط رسـیدگی در    هاي اشاره شده هم در زمان حیات دیوان کیفري بین و تخریب

شدن این مقدمات و تحویل الفقی المهدي توسط دولت نیجر به دیوان و درخواسـت  بود. با فراهمدیوان مهیا 
رسیدگی به اتهامات الفقـی المهـدي را    2016المللی در مارس کشور مالی براي رسیدگی، دیوان کیفري بین

آغـاز کـرد. در    اساسـنامه رم  4مـاده   2تحت عنوان ارتکاب جنایت جنگی علیه اموال فرهنگی مستند به بند 
ي اثبات این اتهـام کـه در طـول تحقیقـات در اختیـار      همین رابطه مضاف بر شواهد و امارات قوي در زمینه

دادستانی دیوان قرار گرفت، تصاویر ویدیویی ضبط شده از الفقی به روشنی مشارکت و سـرکردگی وي را در  
المللـی  در طول حیات دیوان کیفري بـین  کرد. از طرف دیگر براي نخسین بارسازماندهی حمالت اثبات می

متهم (الفقی المهدي) صراحتاً اقرار به ارتکاب این جنایت نمود و از مردم مالی و تمامی ملل خواستار بخشش 
و پذیرش پشیمانی خود شد. در راستاي این اتهامات و با پایان یافتن تحقیقـات، در کیفرخواسـت، مسـئولیت    

  موال فرهنگی تیمبوکتو چنین منعکس شد: کیفري الفقی در خصوص تخریب ا
 اساسنامه رم، (a) 3بند  25متهم به آمریت در جرم مذکور، مطابق ماده  -
 اساسنامه رم، (b) 3بند  25به دلیل تهییج و تحریک و تشویق به ارتکاب چنین جنایتی، مطابق ماده  -
 (c) 3بنـد   25بق ماده یا هر مساعدت دیگري، مطا به منظور تسهیل ارتکاب جرم، کمک، همکاري و -

 اساسنامه رم،
و نیز از طریق شرکت در قالب یک گروه با هدف مشترك و یا به هر شکل دیگري در ارتکاب جـرم،   -

  1. اساسنامه رم مشارکت نموده است (d) 3بند  25مطابق ماده 
المللی در تعقیب، تنظیم و صدور ایـن کیفرخواسـت کـه در راسـتاي تحقـق      عمل دیوان کیفري بین

شود، حاکی از اهمیت و ضرورت غیرقابـل انکـار تعقیـب و    ي رم انجام میاهداف و مطابق روح اساسنامه
مرتکبـان چنـین جنایـاتی بـه شـکل      . هاسـت  کیفر نگذاشتن جنایـت تخریـب امـوال فرهنگـی ملـت     بی

ي روح و سیستماتیک خواهان محو تکثرگرایی و دگراندیشی، ایجاد صدمات غیرقابـل جبـران بـر پیکـره    
؛ سـازي ایشـان هسـتند    هویتي یک فرهنگ و بیفرهنگ یک ملت و ایجاد گسست بین امروز و گذشته

آزارد و موجـب نگرانـی   هـا را مـی   ي جهانی با چنان شدتی روح و عواطف ملتاین جنایات از نظر جامعه
تردیدي بـه   المللی در اساسنامه ي رم کمترینها در قالب جنایات بین گردد که در درج آن مردم جهان می

المللی قابل پیگیري و مجازات دانسته و حتـی بـه نـوعی    ترین محاکم کیفري بینخود راه نداده، در عالی
المللی در جریان رسـیدگی  مقامات دیوان کیفري بین سخنان. ژنوساید (نابودسازي) فرهنگی خوانده است

موال فرهنگی در دیوان اسـت، بـه   کردن تخریب ابه پرونده الفقی مهر تأییدي بر اهمیت طرح و پیگیري
  : داردخطاب به دیوان اعالم می» فاتو بنزودا«مثال آنجا که دادستان دیوان، خانم  طور

المللـی اسـت،   ي هولناکترین جرایم بیناتهاماتی که در مورد الفقی المهدي مطرح شد، دربرگیرنده«
ترین تجاوزات علیه کرامت و  رحمانهبیجنایت تخریب بناهاي تاریخی که غیرقابل جبران است و در واقع 

  2».هاست هاي تاریخی و مذهبی آن ها و ریشه هویت تمامی انسان
                                                           

1. Bowdren, August 9th, 2016,p2 . 
2. Bowdren, August 9th, 2016,p3 . 
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در تعریف حمالت الفقـی بـه    2013فوریه  25 فرهنگ مالی در مشابهی وزیر اظهارنظردر  چنانکهیا 
هـاي   واالتـرین ارزش حمله علیه عنصر حیاتی زندگی جمعی ما، علیه «: آثار تاریخی تیمبوکتو بیان داشت

  1».مان بودي ما، هویتمان و در واقع کرامت انسانیساختن گذشتهمان، که هدفش نابودفرهنگی
المللی مبناي جدیدي بـراي  شدن پرونده تخریب اموال فرهنگی المهدي در دیوان کیفري بینمفتوح

آنچـه عـدالت فراگیـر و    حمایت از میراث مشترك بشریت خواهد بود و نیز فرصت مغتنمی براي تکامـل  
  . کندالمللی را تأمین میي دیوان کیفري بینمنافع آینده

آوري کـه حمایـت از امـوال    آور و غیرالـزام المللی الـزام در این نوشتار ذکر مبانی حقوقی و اسناد بین
شته ها گذ ترین آناصلی. کنند، اجتناب ناپذیر استفرهنگی را به عنوان میراث مشترك بشریت مطرح می

المللـی محقـق   اساسنامه رم که امکان تعقیب کیفري تخریب این اموال را به عنوان جـرم بـین   8از ماده 
الهه در مورد حمایت از اموال فرهنگی  1954ویژه کنوانسیون کند، در مفاد چندکنوانسیون یونسکو، بهمی

  2. ) آمده است1999و  1954اش ( هاي دوگانه در مخاصمات مسلحانه و پروتکل
 زمینی  هاي جنگ عرف و حقوق با ارتباط در الهه 1899 مقررات •

 بایـد  باشد ممکن که جاییآن تا الزم اقدامات تمام«: داشتالهه که مقرر می 899مقررات  27ماده 
ایـن  . بماند مصون تخریب و حمله از تاریخی ابنیه و ها بیمارستان هنري، کلیساها،آثار آید تا عمل به

دهنـده از سـایر   ها را با عالماتی قابل مشـاهده و هشـدار   است که این ساختماني محصورین وظیفه
  3».بناها متمایز و نمایان سازند

  زمینی هاي جنگ بر حاکم عرف و حقوق به مربوط الهه 1907مقررات  •
  4. کندالهه را تکرار می 1899مقررات  27الهه که عیناً مفاد ماده  1907مقررات  27ماده 

  جنگ زمان در دریایی نیروي توسط بمباران به مربوط الهه 1907کنوانسیون  •
گیـرد،   هایی که توسط نیروهاي دریـایی صـورت مـی    در بمباران«داشت: الهه که مقرر می 1907کنوانسیون  5ماده 

هایی که بـراي مقاصـد هنـري، علمـی و خیریـه       تمامی اقدامات الزم باید به عمل آید تا بناهاي مذهبی، و ساختمان
  5»اختصاص داده شده، مورد حمله و هجوم قرار نگیرد؛ با این شرط که این بناها اهداف نظامی نباشند.

  تاریخی   آثار علمی و هنري، مؤسسات از واشنگتن در حفاظت 1935معاهده  •
ها، نهادهاي علمی، هنري وآموزشی بایـد   آثار تاریخی، موزه«: داردکه مقرر می 1935معاهده  1ماده 

. طرف در نظر گفته شده و از طرف همگی متخاصمین محفوظ و مصون باشدهاي بی مکان به عنوان
هـا و مراکـز علمـی، هنـري،      همین مصونیت و حفاظت در مورد آثار تاریخی، مـوزه  که اینمضاف بر 

  ».فرهنگی باید در زمان صلح هم اعمال شود
                                                           

1. Ibid. 
2. The American Bar Association’s International Criminal Court (ICC) Project and Stanford Law 

School Program in International and Comparative 22. 06. 2016 . 
3. Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 

1899,Article27 . 
4. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, Article27 . 
5. Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War. The Hague, 18 

October 1907,Article5 . 
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ایـن معاهـده از امتیـاز حفاظـت و      1هاي اشـاره شـده در مـاده     مکان«کند: معاهده اشاره می 5همچنین ماده 
  1 »به عنوان اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند. چنانچهمصونیت مذکور در معاهده محروم خواهند شد؛ 

 مسلحانه مخاصمات در فرهنگی اموال از حفاظت درباره الهه 1954 کنوانسیون •
کننـده از امـوال فرهنگـی    المللی حمایتهاي بین ترین کنوانسیوناز اصلی توان گفتاین کنوانسیون که می

 و منقـول  پـردازد و امـوال  هـا مـی   به تعریف اموال فرهنگی فـارغ از ریشـه و مالکیـت آن    1است، در ماده 
تـاریخی و   معمـاري، هنـري،   آثـار  اسـت، از قبیـل   زیـادي  اهمیت داراي ملل فرهنگ براي که غیرمنقولی

  2آورد. گذارند، اموال فرهنگی به حساب میچنین بناهایی که این اموال را به نمایش میمذهبی، و هم
 امـوال  نمایند می تعهد متعاهد معظم هاي طرف«دارد معاهده در مورد متعاهدین مقرر می 4 ماده  .1

 محتـرم  متعاهـد  معظـم  هـاي  طـرف  از یکـی  در سرزمین چه و خود سرزمین در چه را فرهنگی
 نحوي به را ها آن مجاور مناطق از و ها آن محافظت از وسایل و مزبور اموال از  استفاده و شمرده

 هـر  از و سـاخته  ممنـوع  باشد، ها آن به آسیب یا ها آن موجب تخریب جنگ وقوع صورت در که
  . نمایند ها خودداري آن مورد در اي خصمانه عمل

 نظامی که الزامات مواردي در مگر؛ بود نخواهد جایز ماده این) الف ( بند در مذکور تعهد از تخلف  .2
  . نماید ایجاب را تخلفی چنین اجباراً

 به و دستبرد چپاول و سرقت عمل گونه هر که نمایند می تعهد عالوه به متعاهد معظم هاي طرف  .3
 نسبت وجه هیچ به و نگذارند سازند متوقف عنداللزوم و ممنوع نموده، جلوگیري را فرهنگی اموال

 خـاك  در واقعـه  منقـول  امـوال فرهنگـی   مصـادره  از و آیـد  عمـل  به تخریبی اقدامات ها آن به
  . نمایند خودداري متعاهد معظم هاي طرف

  . سازند می ممنوع را فرهنگی اموال علیه بر انتقامی اعمال گونه هر  .4
 در مذکور محافظت به مربوط تعهدات دیگر طرف که این استناد به تواند نمی متعاهد هاي طرف از یکی  .5

  .  بداند آزاد نماید، می ماده ایجاب این که الزاماتی از  را خود است، ننموده مراعات را 3 ماده
 صـورت  در«: دارد می ندارد، بیان المللی بین جنبه که هایی جنگ در خصوص 1بند  19ماده 

 واقـع  متعاهـد معظـم   هـاي  طـرف  از یکـی  سرزمین در و ندارد المللی بین جنبه که جنگی وقوع
 کـه  قسـمتی  الاقـل در  را قـرارداد  مقررات ایـن  است  مکلف منازعه طرفین از یک هر شود، می

  ».نماید اعمال باشد، می فرهنگی اموال به نسبت احترام به مربوط
: اجـراي تخلـف از مقـررات ایـن قـرارداد مقـرر داشـته اسـت         در مورد ضـمانت  28 و ماده

 اتخاذ نماینـد  الزمه تدابیر خود جزایی قوانین حدود در نمایند می تعهد متعاهد معظم هاي طرف«
 نظـر  قطع اند، تخلف داده به ارتکاب دستور  یا نموده تخلف قرارداد این به نسبت که اشخاصی تا
  3 ».گیرند قرار انتظامی یا جزایی تنبیه و تعقیب مورد ها آن تابعیت از

ژنـو مربـوط بـه حمایـت از قربانیـان مخاصـمات        1949به کنوانسیون 1977 پروتکل الحاقی •
                                                           

1. Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich 
Pact). Washington, 15 april 1935,Articels 1&5 . 

2. Thomas, S. J,Feb 10, 2015,p30 . 
3. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 

May 1954. Articles 4,19&28 . 
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   المللیمسلحانه بین
الهـه در   1954اي بـر اعتبـار مقـررات کنوانسـیون      خدشه که آنبی«: 1977پروتکل الحاقی  53ماده

المللـی وارد آیـد، اقـدامات زیـر     حفاظت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و سایر اسناد بـین 
  : ممنوع است

هـایی کـه میـراث فرهنگـی و      اي علیه آثار تاریخی، اماکن هنري و پرستشـگاه  هر اقدام خصمانه .1
  . شوندمعنوي مردم محسوب می

  : داندمی 1977موارد زیر را نقض فاحش پروتکل الحاقی  (d) 4بند  85ماده 
عنـوان میـراث معنـوي و فرهنگـی     هایی که به  هاي هنري و عبادتگاه حمله و تخریب آثار تاریخی، مکان«

هاي ویژه از طریق ترتیبات خاص، به طورمثال سـازمان   ملتی شناخته شده هستند و مورد حفاظت و حمایت
توسـط طـرف متخاصـم وجـود نـدارد،       53المللی صالح قرار دارند و هیچ شواهدي مبنی بر نقض ماده بین

  1»اند. نزدیک از اهداف و اماکن نظامی واقع نشده ي بسیارهمچنین حمله به این اماکن زمانی که در فاصله
ژنو در حمایـت از قربانیـان مخاصـمات مسـلحانه      1949به کنوانسیون 1977پروتکل الحاقی  •

 المللی بین غیر
الهـه در   1954اي بـر اعتبـار مقـررات کنوانسـیون      خدشه که آنبی «: پروتکل الحاقی دوم 16ماده 

مسـلحانه وارد آیـد، هرگونـه عملیـات خصـمانه علیـه آثـار         حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات
ها جهت پیشبرد امور  ها ممنوع است، همچنین استفاده از آن هاي فرهنگی و عبادتگاه تاریخی، مکان

  2».نظامی
 المللی  دیوان کیفري بین 1998اساسنامه  •

  : للیالمدیوان کیفري بین 1998اساسنامه  (iv)(e)و  (ix)(b) 2بند  8مطابق ماده 
هایی که به مقاصد مذهبی، آموزشی، هنري، علمی یا خیریه  هدایت عمدي حمالت بر ضد ساختمان«

 ها، مشروط بر هاي تجمع بیماران و زخمی اختصاص یافته و حمله به آثار تاریخی، بیمارستان و مکان
المللـی جنایـت   بـین المللی و غیرها اهداف نظامی نباشد، در مخاصمات مسلحانه بین که آن مکان آن

  3».دهدجنگی را تشکیل می
 یوگسالوي براي المللیبین کیفري دادگاه در پیشتر که رویکردي است استواري و تأیید در مقرره این

 گنجانـده  فرهنگـی  میراث از آن مقررات حمایت کیفري در که . چنانبود شده اعمال 1993 در سابق
 و فرهنگـی را  مـذهبی  هـاي  ساختمان عمدي تخریب که کرد کمک اي قاعده تأسیس به و بود شده

  4. شمردمی فرهنگی) نابودسازي( ژنوساید مساوي
 صـوفی  معابـد  تخریب موضوع 2012 جوالي در قاعده، یونسکو همین دنبال وضعالزم به ذکر است که به

                                                           
1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 

of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977,articles 53,85 . 
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 

of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977,article16 . 
3. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, Article 8(2)(b)(ix) and (e)(iv) . 
4. The American Bar Association’s International Criminal Court (ICC) Project and Stanford Law 

School Program in International and Comparative 22. 06. 2016 . 
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 8 مـاده  مطـابق  را آن ،بنـزودا  خـانم  دیـوان،  دادسـتان  و کرد مطرح دیوان دادستانی در فوراً را تیمبوکتو در
خـود   قلمـرو  در را الفقـی  (کـه  نیجـر  و مـالی  یونسـکو،  همکـاري  نهایتـاً . شـمرد  جنگـی  جنایت اساسنامه

 و دیـوان رقـم زد. همـاهنگی    رسیدگی در ایـن زمینـه را در   اولین المللی،بین کیفري دیوان با دستگیرکرد)
  .  است اهمیت حایز بسیار دیوان در جنایت این تعقیب تحقق و کشورها در نهادها این بین نظیرکم همکاري

 )کنوانسیون الهه در حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه1999پروتکل دوم ( •
 هـدف  فرهنگـی بـا   امـوال  احترام بـه «: داردکنوانسیون الهه که بیان می1999پروتکل دوم  6ماده 

هـاي   ضـرورت  براساس حق اسقاط )الف: کنوانسیون) 4( ماده طبق فرهنگی اموال به احترام تضمین
فرهنگی  اموال علیه نظامی عملیات هدایت کنوانسیون براي) 4( ماده) 2( بند موجب به قهري نظامی

  : که گیرد قرار مورد استناد است ممکن مدتی تا و زمانی تنها 
  و؛ شده نظامی هدفی به تبدیل خود عملکرد با فرهنگی مال آن .1 الف)

 طریـق  از کـه  چـه آن بـه  نسبت مشابه نظامی مزیت کسب براي دیگري ممکن طریق هیچ .2
  . باشد نداشته وجود آید، می دست به هدف آن علیه نظامی هدایت حمله

 براي اسـتفاده  کنوانسیون) 4( ماده) 2( بند موجب به قهري نظامی ضرورت براساس حق اسقاط  )ب
 دهد، می قرار یا تخریب ویرانی معرض در احتماالً  را ها آن که اهدافی عنوان به فرهنگی از اموال

 اي اسـتفاده  چنین بین هیچ انتخابی که گیرد قرار استناد مورد است ممکن مدتی تا و زمانی فقط
  . باشد نداشته وجود مشابه مزیت نظامی کسب براي ممکن هاي روش سایر و فرهنگی اموال از

کـه   شـود  اتخـاذ  افسـري  توسـط  باید فقط قهري نظامی ضرورت به استناد خصوص در تصمیم  )پ
 اجـازه  دیگـري را  گونه به عمل شرایط، که صورتی در یا آن از تربزرگ یا گردان حد در را نیرویی
  . کند می فرماندهی را تريکوچک نیروي دهد، نمی

 شـرایط اجـازه   که زمان هر در ،)الف ( بند موجب به شده اتخاذ تصمیم براساس حمله صورت در  )ت
  . گردد ارسال قبلی مؤثر اخطار باید دهد،

  
  حمله در احتیاطی اقدامات .7 ماده

 عملیـات  هـدایت  المللـی، در  بین بشردوستانه حقوق موجب به مقرر احتیاطی اقدامات سایر بر تأثیر بدون 
  : باید مخاصمه طرف هر نظامی،

 مـاده  موجـب  شده بـه  حمایت فرهنگی اموال حمله، مورد اهداف که نماید تأیید ممکن طریق هر از )الف 
  ؛ نیستند کنوانسیون) 4(

 امـوال  وارده بـه  جـانبی  خسـارات  رسـاندن  حـداقل  به منظور به بروز صورت در و اجتناب، منظور به  )ب
 انتخـاب  در را احتیاطی ممکن اقدامات تمام باید کنوانسیون، )4( ماده موجب به شده حمایت فرهنگی
  ؛ نماید اتخاذ حمله هاي روش و وسایل

 حمایت اموال فرهنگی به جانبی خسارتی ورود سبب رود می انتظار که اي حمله هر آغاز به تصمیم از  )پ
 بینـی  پـیش  واقعـی  و نظامی مستقیم مزیت با مقایسه در که شده کنوانسیون) 4( ماده موجب به شده
  . نماید امتناع باشد، بیشتر شده
  پروتکل شدید نقض .15 ماده
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 تخلـف از  در و عمـدي  طـور  بـه  اگـر  شود، پروتکل این محدوده در تخلفی مرتکب که شخصی هر  .1
  : شود زیر اعمال از یک هر مرتکب پروتکل این یا کنوانسیون

  ؛ عالی حمایت تحت فرهنگی اموال دادن قرار حمله هدف )الف 
 از در حمایـت  آن پیرامـون  محوطه یا عالی حمایت تحت فرهنگی اموال دادن قرار استفاده مورد )ب

  ؛ نظامی اقدامات
  ؛ این پروتکل و کنوانسیون موجب به شده حمایت فرهنگی اموال مصادره یا گسترده انهدام )پ
  ؛ پروتکل این و کنوانسیون موجب به شده حمایت فرهنگی اموال دادن قرار حمله هدف )ت
  . کنوانسیونموجب  به شده حمایت فرهنگی اموال تخریب یا استفاده سوء یا غارت سرقت، )ث

 قوانین موجب را به ماده این در شده بیان تخلفات تا نماید اتخاذ را ضروري اقدامات باید طرف هر  .2
. نمایـد  وضـع  هـاي مناسـبی   مجـازات  تخلفاتی، چنین براي و نموده تلقی کیفري تخلفات داخلی،
دهنـده  بسـط  قواعـد  جملـه  الملل از بین حقوق و حقوق کلی اصول باید کار این انجام در ها طرف

 را شـوند  مـی  عمـل  مرتکـب  طورمستقیم به که کسانی از غیر اشخاصی به افراد کیفري مسئولیت
  . نمایند رعایت

  : ندارند المللی بین که ویژگی اي مسلحانه مخاصمات در فرهنگی اموال از حمایت
   

  المللی بین ویژگی فاقد مسلحانه مخاصمات .22 ماده
 از یکـی  درون سرزمین در که المللی بین ویژگی فاقد مسلحانه مخاصمه بروز صورت در پروتکل این  .1

  1».شد خواهد اعمال گیرد،می صورت ها طرف
یونسکو در ممنوعیت و جلوگیري از واردات، صادرات و انتقال غیرقـانونی مالکیـت    1970کنوانسیون  •

  اموال فرهنگی
ی و فرهنگـی جهـان (مشـهور بـه     یونسکو در حمایـت از میـراث مشـترك طبیعـ     1972کنوانسیون  •

ها فرض کـرده   کنوانسیون میراث جهانی) که حمله به میراث جهانی را حمله به هویت مشرك انسان
  . است

بـه دنبـال تخریـب     2003اکتبـر   17اعالمیه یونسکو در مورد تخریب عمدي میراث فرهنگی که در  •
تأکید داشت که تخریب عمدي میـراث  مجسمه بودا در بامیان افغانستان مورد پذیرش قرار گرفت و 

  2. فرهنگی تجاوز به کرامت انسانی و از موارد نقض حقوق بشر است
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  nnحامد اکبري گندمانی  n سیامک بهارلوییدکتر  
  
  

  چکیده
ترین مجازاتى که در حوزه کیفرشناسى مطرح است، چنـد   مجازات اعدام به عنوان سنگین

سالى است که از سوى برخى محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضى کشورها به 
اند؛ برخى به حذف مطلق یا نسبى آن  دانشمندانشان، رویکردهاى متفاوتى به آن داشتهتبع 

اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و  اقدام کرده
بندى این مجازات  ها و تقسیم دانند. این مقاله پس از بررسى فلسفه مجازات بلکه پرثمر مى

تـرین اشـکاالت مخالفـان آن     به بررسى و پاسخ به مهـم » حدى«و » قصاصى« به اعدام
از: مغایرت اعدام با احساس بشردوستى، غیر بازدارنده  پرداخته است. این اشکاالت عبارتند

ارعابى بودن اعدام، ایجاد حـس انتقـام و تـرویج آن در جامعـه و فـرد، خطاپـذیرى       و غیر
  دام.محاکمات جنایی و عادالنه نبودن اع

  عدام، اعدام قصاصى، اعدام حدىا مجازات، ارعاب، کلید واژگان:
  

  مقدمه 
در قوانین گذشته جـرایم   که چنان ،در طول تاریخ مجازات اعدام، سیر تحوالتی را پشت سر گذاشته است

بسته به اوضاع و احوالی مانند نوع جـرم و طبقـه    اجراي آن نیز ي  و نحوه شدندزیادي مشمول اعدام می
شکنجه نیز رکن اصلی قبل از اجراي مجازات اعدام . کردمیاجتماعی که مجرم در آن قرار داشت، تفاوت 

جرایم علیه  و هاي عمد مجازات اعدام را منحصر به جرایمی خاص مانند قتل ،قانونگذاراما به تدریج . بود
 هـاي فرهنگـی،   متغیرهایی همچـون پیشـرفت   تغییر نگرش نسبت به اعدام،چگونگی . امنیت کشور کرد

بنابراین مجازات اعدام از دیرباز مـورد توجـه فالسـفه و    . گرفته استبر می اجتماعی و علمی جوامع را در
کم نظریات نسبت به اعـدام بـه دو دیـدگاه موافقـان و     کم. کیفرشناسان بوده است مخصوصاً دانشمندان،
برخی از نظریات هم وجود داشته که اعدام را نفی نکرده است، اما نسبت . بندي شددام تقسیممخالفان اع
. هایی داشته است ها بحث هاي خشن براي انسان کردن آن و همچنین ممنوعیت اعمال مجازاتبه محدود

در جرایم  بعضاً رحمی نسبت به مجرم واما با بی ،داندبراي نمونه مونتسکیو اعدام را براي جامعه الزم می
                                                           

n مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، دکتراي حقوق. 
nn دانشجوي کارشناسی حقوق. 
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؛ ژان ژاك روسو اعدام را در نظریه اجتماعی خـود آورده اسـت  . سف کرده استأنه چندان با اهمیت ابراز ت
انـد و دولـت هـم بـه شـکل       وي معتقد است مردم یک جامعه جان خود را به دولت واگذار کرده که چنان

کسی بخواهد بـا انجـام عملـی خـالف     حال اگر . امنیت جامعه را برعهده دارد متقابل وظیفه حفظ نظم و
روسـو  . دولت موظف به برخورد با چنـین شخصـی خواهـد بـود     نظم جامعه و مردم را مختل کند، قانون،
 امکان اصالح مجرم وجـود داشـته باشـد،    چنانچههمچنین معتقد است که  رغم داشتن چنین نظري، علی
  . االمکان باید از انجام مجازات اعدام خودداري شودحتی

فصـلی   ها، نظریه و پیشنهاد بکاریا بود که با انتشار کتاب بررسی مجازات ذف کامل مجازات اعدام،ح
مجازات اعدام باید حذف  به نظر وي. و لزوم حذف آن اختصاص داد از آن را به بحث درباره این مجازات

. زات اعـدام اسـت  بیشـتر از مجـا   ،ثیر حبس ابد و انجام ندادن جرم توسط مرتکب به مراتـب أزیرا ت ،شود
 اشتباه در محاکمه پیش آیـد یـا تعـدیلی در مجـازات     چنانچههمچنین این مجازات قابل جبران نیست و 

  )48: 1351(صانعی، . گرددممکن می، با اجراي مجازات اعدام، این امر غیرباشد
 را خود حیات حق اجتماعی قرارداد یک براساس مردم است معتقد روسو که ژاك ژان نظریه با بکاریا

 هنگام به ولی است مخالف کلی به طور اعدام مجازات اجراي با و است مخالف کنند،می واگذار دولت به
با این وجود بحث درخصوص اعدام در . داندمشروع میآن را هاي سیاسی  ها با بحران شدن حکومتمواجه
  : بندي شوندباعث شد نظریات درخصوص اعدام به دو دسته تقسیم 18قرن

  . کردن این مجازات در برخی جرایم نظر داشتندتنها به محدود کردن اعدام،گروهی بدون نفی
  شرط این مجازات بودند.  قید وبی کردند و معتقد به لغو کامل وگروهی دیگر به طور کلی اعدام را نفی می

کامـل یـا   نتیجه این نظریات این بود کـه تغییراتـی در ایـن مجـازات اعـم از حـذف        به هر صورت،
ـ اجراي حکم اعدام به علت اسـتفاده ر در ایجاد شد و نیز  محدودیت اعمال آن در جرایم یس مملکـت از  ئ

  . آمد وجود اي به العادهبینی شده بود، کاهش فوقحق عفو خاصی که در قانون پیش
ایـن   1786سـال  در نخستین بار در ایتالیا مورد قبول واقـع شـد و   نظریه بکاریا در مورد حذف اعدام

سـال دوبـاره و بـه علـت      اما پایداري خاصی نداشت و پس از گذشت چنـد ، مجازات در این کشور لغوشد
 نظـر  انحقوقـدان کشـورها   اکثـر  در. شد جزایی قانون وارد چرخه مجدداً این نوع مجازات افزایش جرایم،

 نـوزدهم  قـرن  یـل اوا در. اند هنکرد اعالم اعدام مجازات با خود بودن مخالف یا موافق درخصوص خاصی
 جمله و ازگیز آثار و آمریکا متحده ایاالت در لیوینگستون از گزارشی با اعدام علیه دیگري جنبش میالدي

 کیفرشناسان با دقـت و  پدید آمد که باعث شد دانشمندان و 1822 در »مجازات اعدام در جرایم سیاسی«
  . ظرافت بیشتري به این موضوع بپردازند

هایی در حوزه نظر و  هایی است که با چالش از جمله مجازات تاکنون مجازات اعدامبه هرحال از ابتدا 
طور که اشاره شد دانشمندانی چون بکاریا در رساله جرایم و همان به لحاظ نظري. عمل مواجه بوده است

بـزرگ  هر چند دانشمندان . دانندها و پیروانش، این مجازات را خالف نظریه قرارداد اجتماعی می مجازات
این بحث . نددهاي محکمی به او دا و پاسخ دیگري چون بنتام، روسو و منتسکیو با وي هم عقیده نیستند

 متحد ، یعنی سازمان مللها ترین آنالمللی و مهمهاي بین آن قدر جدي است که امروزه در سطح سازمان
ید و دانشـمندان بـزرگ   با حضور بیش از صـد نفـر از اسـات    1988 همچنین در سال. نیز مطرح شده است

  . وجود مجازات اعدام در شهر سیراکیز ایتالیا برگزار شدجهان کنفرانسی در خصوص وجود یا عدم
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 عمـومی  مجمـع  1959 نـوامبر در راستاي تحقیق علمی براي حذف مجـازات اعـدام و نتـایج آن    
به شوراي اقتصادي و اجتماعی  1396 تصمیم موجب به خود، کاري دوره چهاردهمین در ملل، سازمان

مطالعه کند و نتایج و آثار  آن موریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عملأسازمان م
این خصوص مارك آنسل مستشـار   شناسی بررسی کند. درابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمینه جرم

ی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کـرد  دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیق
تمایل جامعه جهـانی  «گیرد که منتشر شد. وي با ارائه ارقام و آمار نتیجه می 1962که بعدها در سال 

به سمت الغاي مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسـیله زنـدان و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی      
البته واژه جامعـه  ) 43: 1357ى، یعال (امیر و )67: 1365رحیمى، (، )87: 1378 ،شمس ناترى» (است.

 کشـورهاي  و اسالمی حقوق زیرا؛ شود، معلوم نیستجهانی تا چه اندازه شامل کشورهاي اسالمی می
 المللیبین میثاق در اعدام مخالفان دیگر و آنسل نگرش. دارد نزدیکی دوستی مجازات این با اسالمی
 شد منجر اعدام لغو نگرش تأیید به که گذاشت تأثیر 1966 دسامبر 16 مصوب سیاسی و مدنی حقوق

اند به صورت محدود به مـوارد و شـرایط    اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اجراي و
از لحاظ  انسانی دانست؟کارآمد و غیرتوان این مجازات را به طور کلی غیرولی آیا می خاص قبول کرد،

شـود. برخـی کشـورهاي جهـان     نیز بین کشورهاي جهان، رویکردهاي متفاوتی مالحظـه مـی   عملی
اند. برخی دیگر آن را به کلی لغـو   کردن این مجازات پرداخته همچون اعضاي اتحادیه اروپا به محدود

برخی دیگر هم بر پرفایـده بـودن مجـازات    .  ... همچون کشورهاي اسکاندیناوي و اتریش و ،اندکرده
  کید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند. أام تاعد

به سزاي اعمال رساندن مجرم، هگل در کتاب فلسفه حقوق خود ایـن   خصوص اجراي مجازات و در
 تجاوز مجرم. باشدمی وي خود اراده از ناشیاین اقدام  مجازات حق مجرم است و«: کند کهطور بیان می

 نتیجه در و است نفی این نفی مجازات. است حق نفی او جرم. کندمی اعالم خود حق عنوان به را حق به
  ».آن را مورد پشتیبانی قرار داده و بر خویشتن تحمیل نموده است خود، مجرم که است حقی تأیید

بینی شده است و بـراي مجرمـانی اعمـال    اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش
ن اتوهمچنین می. شوندمرتکب شده و براي جامعه خطرناك محسوب میترین جرایم را شود که مهممی

 اي از مجازات جنایی است که هدف آن طرد ابدي مجرم خطرناك از جامعه اسـت و  گفت که اعدام درجه
در . بین بردن مجرم خطرناك، جامعه را از خطر بالقوه سایر بزهکاران مصـون سـازد   به عبارت دیگر با از

تعریف مشخصی از جرم وجود ندارد، اما بـا دقـت در نامـه تنسـر، هیربـد هیربـدان، بـه         ایران باستان نیز
گشنسب پادشاه طبرستان براي اطاعت از اردشیر شاه ایران، که در زمان خالفت عباسیان توسط ابن مقفع 

توان گفت کـه مجـازات در ایـن دوره شـدید بـوده و از قاعـده و ضـابطه        به عربی ترجمه شده است، می
عدم تناسب بین فعل انجام شده و کیفر آن، نامحدود بودن قدرت قضات . کرده است صی تبعیت نمیمشخ

در ایـن دوره  . آن مشـهود بـوده اسـت    باراعدام و شکل اجراي خفت ها به خصوص کیفر و شدت مجازات
کنـد  هرودوت نقل می. مواردي دیده شده است اعدام، به خصوص مصلوب کردن یا با شکنجه کشتن در

آنگـاه پوسـت او را   . اي را که در مقابل رشوه حکم ناحق داده بود دستور به کشتن دادکه کمبوجیه قاضی
یا داریوش دوم براي جلوگیري از کشته شدن . کندند و پسرش را بر سر پوست پدر نشاندند تا قضاوت کند
دستور  اپ را بکشد و بعداًکند که ساترمور میأدخترش توسط ساتراپ هیرکانیا که داماد او بود، کسی را م
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: 1391(نوربهـا،   دهد که زبان قاتل ساتراپ هیرکانیا را از حلق بیرون آورند و سپس او را اعـدام کننـد  می
نظـر و   ي ى در حـوزه یها ر، با چالشیهاى اخ ه در سالکى است یها مجازات اعدام از جمله مجازات. )126

(اردبیلی،  ها م و مجازاتیجرا رساله در ایارکدانشمندانى همچون ببه لحاظ نظرى، . عمل مواجه بوده است
چنـد دانشـمندان    هـر . داننـد  مى» قرارداد اجتماعى«ه ین مجازات را خالف نظریروانش ای) و پ54: 1368

هـاى   پاسـخ و ) 1377(خزایـی،   سـتند یده نیـ عق با وى هم وکیمنتس و روسو بنتام، گرى همچونیبزرگ د
ـ ام و بقـاى ا کآنچه بـر اسـتح  . دارندمى در مقابل آن کمح  وجـود  بـا ان دراز ین مجـازات در طـول سـال   ی

گـر،  یجربـى و از سـوى د  ت و علمـى  جینتا یکسو  از بوده، آن مکمح پشتوانه و افزوده اریبس هاى مخالفت
اخالق . م بوده استیدرباره برخى جرا قرآن و لیانج و تورات تب آسمانىکژه در یهاى مذهبى، به و آموزه

د کیـ م اخالقى الزم دانسته و بر آن تأیها، عقوبت مرگ را براى برخى جرا ن آموزهیر از ایز با تأثیمذهبى ن
  . ز در برابر مخالفان ارائه داده استیهاى قاطعى ن رده و پاسخک
  
  اعدام در حقوق اسالمی .1

  . اعدام حدي و اعدام قصاصی: از نظر حقوق کیفري اسالم، اعدام به دو نوع قابل تقسیم است
  
  اعدام قصاصی  .1ـ1

حضور شاکی خصوصی در آن، به . شود و داراي شرایط خاصی استاین اعدام در موارد قتل عمد اجرا می
. اجازه ولی فقیه نیز در آن مؤثر اسـت  و کنداي پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می اندازه

  قانون مجازات اسالمی) 417ماده(
  
  اعدام حدي .2ـ1

مجـازات مرگـی اسـت کـه از     «: توان چنین تعریف کردبا توجه به تعاریف فقها از حد، اعدام حدي را می
اعدام حدي بـر طبـق یـک    . »توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل دادطرف شارع مقدس معین شده و نمی

  : شودتقسیم می گونه اینبندي تقسیم
ي محصنه یا زناي با محارم یا تجاوز به عنف یا زناي غیـر مسـلمان   جرایم جنسی که شامل زنا (زنا )الف

  . با زن مسلمان) و لواط است
  . االرض و ارتداد استجرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه، افساد فی )ب
اعـدام  مرتبه چهـارم فـرد،    جرایم تکرار جرم، همانند اجراي سه حد زنا و تکرار براي بار چهارم که در )ج

  . شودمی
مبانى حقوق کیفرى اسالم با مبانى حقـوق غربـى از    (قصاصى و حدى) در خصوص اقسام اعدام

 ،ى منحصر به خداوند متعال است و اینقانونگذارها،  لحاظ ماهیت متفاوت است. زیرا در این نوع اعدام
انـد. بـر اسـاس مبـانى      مطلـق قـرار داده   قانونگـذار متفاوت با مکاتب حقوق غربى است که انسان را 

ایدئولوژیک اسالمى، قانون خدا از روى علم و اطالع کامـل و جـامعى اسـت کـه از انسـان و محـیط       
روسـت کـه    اى وضع شده است که تا ابد نیاز به تغییر نداشته باشد. از ایـن  گونه به وپیرامون وى دارد 

مت قطعى وضع قانون خدا، حـق تغییـر در قـانون    انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حک
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خدا را ندارد. اما قوانین موضوعه بشرى به دلیل اطالعات ناقص ناشى از ادراك ناقص بشر از جوانـب  
 اند انسان موجودى ناشناخته است که دانشمندان نیز اعتراف کرده پیچیده زندگى انسانى است. همچنان

نمایـد. بـه    کند، تغییر مـى  بشر از جهان پیرامون خود پیدا مىبا گذشت زمان و ادراکات جدیدى که  و
همین دلیل، روزى به صورت افراطى به وضع مجازات اعدام حتى بـراى جرایمـى مثـل سـقط جنـین      

(گارسـن، ترجمـه    فرانسه اعدام کردنـد » شربورك«به دلیل ارتکاب همین جرم، زنى را در ( پردازد مى
ترین جانیان را به  خطرناك زند و ها دست مى دام از جرگه مجازاتو روزى دیگر به حذف کامل اع )وفا)

اند، با مجـازات   هاى فجیعى شده از کسانى که بارها مرتکب قتل عمد به شکل و گذارد مىحال خود وا
  کند.  حبس ابد پذیرایى مى

شـکنى،  هاى مجازات در اسالم است. حرمـت  توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکى از فلسفه
ب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگى است که مجرم کس

رو، نظام کیفرى اسالم به منظـور برقـرارى عـدالت و      دهد. از این در نتیجه ارتکاب جرم انجام مى
 بـار دیگـر برقـرار گـردد.     ،پردازد تا وضعیت پیش از وقوع جـرم ستیزى، به مقابله با مجرم مى ظلم

شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجراى عدالت کیفرى است و این امر خود به دلیل وجود علل 
توان حکمى عادالنه کـرد.   نمىنیز  ناقص یبا شناخت. نماید گوناگون در وقوع جرم، امرى دشوار مى

بپردازند توانند به صورت کامل و قطعى به اجراى عدالت  هاى کیفرى دنیا نمى به همین دلیل، نظام
ت گرفتن نظریه دهـد.   ها روى مى اى جدید، تغییرى جدید در این نظام و به ناچار هر از گاهى با قو

ها تا غیرمسئول دانستن انسان و  ترین مجازات ها در طول تاریخ بشر، از سخت نوسان شدید مجازات
ر قوانین کیفرى نظر د رحمى و توحش تلقى کردن مجازات وى به همین دلیل است. عدالت مورد بى

اسالم، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با اراده تشریعى خداوند حکیم، عدالتى واقعى و به دور 
ـ  از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عـدالت مطلقـه خداونـد متعـال اسـت. (دانـش       وه و ژپ

  ) 92: 1377خسروشاهی، 
دهـى صـرف   ین نظام از دیـدگاه سـزا  شود ا ویژگى دیگر نظام کیفرى اسالم که موجب مى

بـه   یالناسـ  که در جرایمـى همچـون حـق    پذیر بودن این نظام است. چرا فاصله بگیرد، انعطاف
اللهى پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سـزایى   صورت مطلق و در جرایم حق

تأثیرگـذار بـودن توبـه و    هاى تعزیرى نیز توبه و عفو تأثیرگذارند.  که در مجازات دارد، همچنان
عفو در مجازات کارایى خاصى در بازدارندگى و تأثیرگذارى بر مجازات دارد؛ زیرا مجرمـى کـه   

آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود  مى درصدد جبران بر و از جرم خود پشیمان شده واقعاً
ند. (طارمی، سایت) ک نزدیک مى» عدالت ترمیمى«و این ویژگى است که این نظام را به نظریه 

ى و در مرحلـه  قانونگـذار نکته دیگرى که قابل توجه است متفـاوت بـودن عـدالت در مرحلـه     
کننـدگان مجـازات و نیـز خطاپـذیر بـودن       اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال

ترین علل عدم تحقق عدالت واقعى است. قرار دادن شرایط سخت در  هاى اثبات جرایم، مهم راه
هـاى   اسالم خواسـته اسـت مجـازات    قانونگذاردهنده این امر است که  مقام اثبات جرایم نشان

  شدیدى همچون اعدام به آسانى اجرا نشود. 
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  نظرات مخالفان و موافقان اعدام .2
  دوستىبشر مغایرت با احساس .1ـ2
بـه   هـاى اخالقـى   بر آموزهه کیه برخى با تکل اخالقى است یل مخالفان اعدام، دلین دالیتر ى از عمدهیک
ه یـ خشونت عل: ندیه بگوکروند  جه باال مىین نتیدن به ایکنند و تا رسراهت و زشتى خشونت استناد میک

ات را براى همه یه حق حکاعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، . ستیسته نیخشونت شا
 شتن. کشدک مى اعدام مجازات«: دیگو مقاله خود مىاى در  سندهینو. راستیشمارد، مغا ها محترم مى انسان

 اعـدام؟  اسـت  عبـرت  درس دیدار گمان ایآ هوگو، توریکو گفته به. است بد اعدام مکح ن،یبنابرا. است بد
شت را کد ینبا. شتکد یه نباکن را ین درس عبرت؟ اید با ایآموز وزد، مگر چه مىآم مى آنچه خاطر به چرا؟

  »شتن؟کد؟ با یآموز چگونه مى
ه یـ اعالم 5و  3گر، برخى با استناد به اعالمیه جهانی حقوق بشر، معتقدند بر اساس مـواد  یاز سوى د

ز یـ ا نیکـ ه اسـتقالل آمر یدر اعالم. ادى انسان استیجهانى حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بن
گرى (اعدام) بـا  یز وحشیتجو: ه معتقدندین اعالمینندگان اک میتنظ. عنوان شده است» ردنکحق زندگى «
: داردمـی  بیـان ) هـا  مجـازات  و جرایم( تابک شانزدهم فصل در ایارکب. ام مهم اخالقى ناسازگار استکاح
ت و یـ مکن حق مبناى حایا زد؟ مسلماًیخ مى جا برکز ا برند مى را خود همنوع سر آن افراد هک حقى نیا«

س کـ ه هـر  کـ ن جـزء آزادى اسـت   یتر کوچکعنى ین همان مجموعه اجزاى آزادى، یقوان. ستین نیقوان
هـاى   ز خود از مجموع ارادهیه آن نکنده اراده عموم مردم است یقانون نما. گذاردتوانسته است به جامعه وا

ات او را از وى یـ ه حکـ گر حق داده است یسى به افراد دکچه : دید پرسیرو با نیاز ا. د آمده استیافراد پد
ن مواهب شود یتر عنى بزرگیات یتواند شامل حق ح س مىکن جزء آزادى هر یتر کوچکرند؟ چگونه یگ باز

 شىکخود حق بشر: دیگو مى هکردک هماهنگ گرید اصلى با را آن توان مى چگونه باشد ن صحیحیو اگر ا
چ حقى یرو، ه نیاز ا. د خود فاقد آن نباشدین حق به جامعه باشد بایاگر بتواند معطى ا که آنال ح و ندارد،

  . ندک ز نمىیمجازات مرگ را تجو
لـى  کد بودن استدالل به طور مطلق و یل محل تردین دلیاالت اکى از اشیکتوان گفت  می در پاسخ

حال آیا همـه  . گرى معنا شودینت و وحشخشو باید ر مخالفانیشتن، به تعبکزیرا ؛ شتن بد است)ک(. است
ار کـ نـد،  ک شتن مهاجم مىکاز خود، اقدام به  ه براى دفاعکسى هم کا یشتن و خشونت بد است؟ آکانواع 

توان با استناد به  ا مىیرد؟ آکم کشتن حکتوان به زشت بودن  ا در جنگ با دشمن هم مىیند؟ آک بدى مى
ـ توان گفت ا ن مىیقیرد؟ آنچه به کاتى مخالفت یحات، با هر نوع سلبیحق ح ه همـه انـواع   کـ ن اسـت  ی

شـتن  کرو، برخـى از انـواع    نیاز ا. ن سخن همراه نخواهند بودیاست و مخالفان اعدام هم با یشتن بد نک
د جدى قرار گرفته اسـت و راهـى جـز    یه در معرض تهدکسى . کجایز و در راستاي برقراري عدالت است

ـ شـورها ا کن اغلب یل، در قوانین دلیبه هم. دهداراشتباهی انجام نمیکننده ندارد، کدیشتن تهدک ن نـوع  ی
شـور  کروهاى یشتن نکشورى در مقام دفاع از خود در کچ یز هیها ن در جنگ. ستقتل مجاز شمرده شده ا

شود دشمن و مهاجم حق حیات نداشته باشد و قتل او جایز شمرده شـود،   کند. آنچه سبب مى متجاوز، تردید نمى
قـرار   حق حیاتى است که مدافع دارد. مهاجم تا وقتى حق حیات دارد که حق حیات دیگران را در معرض نابودى

شـمارند   دفاع از خود را جایز مى ،شود که عقل و اخالق ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم نیز از آنجا ناشى مى
 مقـام  و شـرف  اب آقاي دکتر اردبیلی،جن فرمایش به توجه با که ایندانند. نکته دیگر  و حفظ حیات را واجب مى
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 گرىید آزادى و جان به هک سىک. ندکن تنزل خود انسانى گاهیجا از هک است محترم وقتى فرد هر انسانى
 ادعـا  برخـى  چگونـه . سـت ین داشـتن  دوسـت  ستهیشا زین خود ند،ک سلب را وى اتیح حق و ننهد وقعى
دن یشـ کر یه امروزه به تصـو کند، در حالى ک ل مىیزا مردم اذهان در را زىیر خون قبح اعدام هک نندک مى

ـ زینما و تلویهاى جمعى، همچون س ق رسانهیناجوانمردانه از طرانه و یشتار وحشکهاى قتل و  صحنه ون، ی
  )73: 1385(اردبیلی، . شود ال دانسته مىکاش ها بى ن رسانهیعى و از سوى ایطب

» ات و دفـاع از خـود  یوجوب حفظ ح«ز برخى به اصل مهم اخالقى یدر رد استدالل مخالفان اعدام ن
اگر جامعه براى زندگى نوع بشر ضرورت باشـد  : ات، معتقد استیسن توماس، استاد اله. اند جسته کتمس
اسـتدالل مخالفـان   . انت آن از گزنـد اشـخاص برخـوردار باشـد    ید از تمام حقوق الزم براى حفظ و صیبا

را جامعه به یز؛ هاى سالب آزادى است جه آن لغو تمام مجازاتید و نتیآ ح به نظر نمىیمجازات اعدام صح
ات و یـ البته بـراى انسـان، حـق ح   . آزاد خلق شده است و فطرتاً ه انسان ذاتاًکده، بلرکانسان آزادى عطا ن

ـ ن و رعایریات ساین دو حق محدودند به حق حینعمت خدادادى است، ولى ا یکمندى از آزادى  بهره ت ی
  . فر خود برسدکید به یشوند و متجاوز با ند از وى سلب مىیاز حد تجاوز نما چنانچهآزادى آنان و 

دانند، در حالى که در موارد حسـاس، خـود    چگونه است که برخى کشورها اعدام را غیرانسانى مى
ایم که به صورت قضایى و در دادگاه یا پلـیس در حـین    کنند؟ بارها شاهد بوده جواز اعدام را صادر مى

نهـدام  تعقیب مجرم، اقدام به قتل کرده است. چگونه است در مرحله تعقیب و دستگیرى مجرمـان و ا 
دهند؟ مگر این موارد غیرانسانى نیستند؟ اگر هستند پـس   باندهاى خالفکار به پلیس اجازه کشتن مى

شود؟ آرى، حقیقت این است همه جوامع براى حفظ خویش، حکم بـه قتـل و    چرا این اجازه صادر مى
  اند.  اعدام کرده

: دیگو مى موافقان پاسخ نیا به تراضاع در »دیموافق اعدام با ایآ« نام با خود مقاله در س گارسنیمور
حالت دفاع مشـروع   یکتوان به  ردن مجرمان را مىکه حق اعدام کن است یده بر ایاى را هنوز عق عده«

چه، حق استفاده از حالـت دفـاع مشـروع،    . باشد ز خالى از نقص نمىین طرز استدالل نیاما ا. ه نمودیتشب
جمله، اعمال دفاعى اسـت فـورى و آنـى در مقابـل حملـه و      ه از آن کط خاصى است یمستلزم وجود شرا

ـ در مورد اجراى مجازات اعدام، خطر و حمله قر که آنالوقوع و حال  بیخطرى قر الوقـوع نـه از بـراى     بی
مـه  کى محیه رأى نهـا کگردد  مه متصور است و نه از براى افراد اجتماع و اغلب مشاهده مىکقضات مح

ز اغلب ین مدت مجرم نیشد و در اک ها طول مى ه گاهى ماهکاب جرم کتها پس از ار درباره مجرمى مدت
ن حالت، فرض دفاع فورى و مشروع در مقابل یو البته در ا. گردد برده است، صادر مى در زندان به سر مى

  ».مورد خواهد بود امالً بىکالوقوع  بیحمله قر یک
رى یدر جوامع متعدد انسانى، براى جلـوگ  هکالوقوع است  بیقدر قر  ن خطر آنیا: د گفتیدر پاسخ، با

ز تحـت  یـ مى همچـون قتـل را ن  یرو، حتى مقدمات جرا نیاز ا. ده شده استیشیسختى اند داتیاز آن تمه
ا شروع به قتل، خود مستقالً داراى مجازات یه سالح به قصد قتل و یبراى مثال، ته. دهند ب قرار مىیتعق

البته معقول بـودن دفـاع در برابـر خطـر، از     . ات استیطر جنارى از خیشگین برخورد به خاطر پیاست و ا
هى یم بزرگ همچون قتل را بـد یارى از جرایننده توسط بسکدیخطر تهد ط اساسى است و همه عقالًیشرا

ار از کـ د گذشته است، زیرا یب جرم شده از مرحله تهدکه مرتکگر، مجرمى یاز سوى د. دانند و روشن مى
ه کـ چرا. افته اسـت ین خطر شدت ین مرحله، ایدر ا. استشده شته امرحله اجرا گذد به یار گذشته و تهدک
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در  كاى و خطرنـا  حرفـه  خصوص مجرمانه ه با مجرم، بکسانى کر یشود مأموران و قضات و سا ده مىید
  . بى برساندیها آس نند تا مبادا مجرم به آنک ر سختى اتخاذ مىیتداب ،ندا ارتباط

  
  ارعابى بودن غیردارنده و بازغیر .2ـ2
ا نبودن اعـدام  یه درباره مجازات اعدام مطرح شده، جنبه بازدارنده بودن کاالت دیگري کگر از اشیى دیک

رى در آمـار  ییـ با لغو اعـدام، تغ  که اینه داللت دارند بر کى یه بر برخى آمارهاکیمخالفان اعدام با ت. است
» مجـازات اعـدام در جهـان   «سـنده مقالـه   ینو. انـد  رفتهجه گیربازدارنده بودن آن را نتیم رخ نداده، غیجرا
ه کا، یکهاى آمر التین استدالل، به خصوص در ایا. ستیتر ن م اعدام از حبس ابد بازدارندهکح«: سدینو مى

ـ از تعداد جنا که اینردند، بدون کدوباره مجازات اعدام را قانونى  . اسـته شـود، قابـل بررسـى اسـت     کات ی
وم شـوند، بـراى اجتنـاب از    کـ ه منتظرند به مجازات مرگ محکارانى کتیه جناکن است یگر ایاستدالل د

دهـد جنـوب    نشان مـى » آى. بى. اف« 2003گزارش سال . آورند شترى روى مىیحبس ابد، به خشونت ب
ت را در تمـام  ین رقم جنایدهد، باالتر هاى اعدام را به خود اختصاص مى ه هشتاد درصد مجازاتکا یکآمر
رد، داراى یـ گ هـا در آن انجـام مـى    درصـد اعـدام   یکه کا، یکس، شمال شرقى آمرکبر ع .شور داراستک

ا جنبـه بازدارنـده   یکـ آمر» شناسـى  جـرم «ادمى کـ درصد متخصصـان آ  85. ت استین رقم جنایتر فیضع
ه کـ دهـد   ا نشان مىیکس آمریان مسئوالن پلیقى در میتحق 1995در سال . نندک مجازات اعدام را رد مى

  . ها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند ت آنیثرکا
هـاى اخیـر، در کشـور فرانسـه بـا ازدیـاد        در هر حال، در طـى سـال  : «گوید مى باره این در  موریس گارسن

هیچ تغییـرى نکـرده و افـزایش نیافتـه      هاى ارتکابى تقریباً گردد که میزان جنایت افزون نفوس، مالحظه مى روز
 1826فرماست ...) مثالً از سـال   هاى سیاسى، وضعیتى کامالً غیرعادى حکم است (البته در زمان جنگ و بحران

اى فزونـى   جمعیت فرانسه بعد از آن به طور قابل مالحظه که آنبوده و با  194هاى اعدام  تعداد مجازات 1830تا 
هـاى اعـدام رو بـه     ) به طور فاحشى، تعداد مجـازات 1860تا  1856سال (یعنى از سال  25یافته، در مدت تقریبا 
ـ  97به  194نقصان گذاشته و از  جـز در  ه رسیده است. امروزه دامنه اجراى مجازات اعدام بیش از پیش تنگ و ب

حت شده اسـت، دیگـر   وجدان اجتماع نارا انتقام جامعه تحریک و حقیقتاً استثنایى و نادر، که حس مواردى کامالً
توانـد ارتبـاطى بـا اصـل کلـى       ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعـى) نیـز نمـى   . گردد ...  اجرا نمى

هاى اعـدام بـه میـزان     اجراى مجازات که اینداشته و مجوزى از براى مجازات اعدام باشد ... و نیز با » صاصق«
 گونـه  هیچز الزم به تذکر است که در تعداد و آمار و اعمال جنایى، اى رو به نقصان گذاشته است، با قابل مالحظه

کننـده   شود که خاصیت مرعوب . از این امر چنین نتیجه مىاست تغییرى بروز ننموده است و جنایات زیادتر نشده
 گیرد و تنها فرد محکوم اسـت کـه پـس از وقـوف بـه      مجازات اعدام هرگز مدنظر افراد بزهکار جامعه قرار نمى

بودن محکومیت و اجراى مجازات و هنگامى که دیگر کارى ساخته نیست، نتیجه عمل خالف قانون خود حتمى
ان بیشـتر ممالـک   قانونگذارگردد ... و شاید ایمان به همین موضوع باشد که  را در نظر آورده، پشیمان و نادم مى

  »است. مترقى دنیا را وادار و ترغیب به از بین بردن مجازات اعدام نموده
 نقل به »)ایتالیا( زکیرایس المللى نیب نفرانسک اساس بر اعدام مجازات« مقاله در آقاى منوچهر خزایى

ـ ا مونتن لئوته پروفسور دهیعق به«: که داردمی بیان نیچن اعدام مخالفان برخى از  آور ارعـاب ( فرمـول  نی
ه کـ نـد، در حـالى   ک ان مىیرا بدام اع اثربخشى اصل ،)است آن وجود ضرورت سبب اعدام مجازات بودن
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ارى از یبسـ . ندک ن فرمول را به طور مطلق قبول نمىیشناسى ا هاى روان آمارهاى به دست آمده و بررسى
ـ انـد، بـه و   ردهکه مجازات اعدام را لغو کى یشورهاک ش و بعضـى از  یناوى و اتـر یاندکشـورهاى اسـ  کژه ی
اى داشـته   ننـده کدیجـه تهد یمجازات اعـدام نت  ستیچ مسلم نیه هکاند  ن، نوشتهیاى التیکشورهاى آمرک

شناسند در مورد جنبـه ترسـاننده آن    ه مجازات اعدام را هنوز قانونى مىکى یشورهاکباشد، حتى بعضى از 
ه و بـه خصـوص انگلسـتان و تـا حـدى ژاپـن را       کیونان، تریا، یشورهاى اسپانکاز آن جمله، . د دارندیترد
ن مجازات در یه علنى بودن اکده مخالفان، مجازات اعدام از روزى یه عقب. توان به عنوان مثال نام برد مى
  ».ز از دست داده استیشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعى را نک

 اعـدام  جـایگزین  را ابد حبس باید که موضوع این در خصوص خود مقاله از دیگري بخش در ایشان
ه حبس ابد کد گفت ین اعدام شود، بایادعا شده است حبس ابد جانش که این«: کنندمی بیان طوراین نمود،

رى نخواهـد  یگـران، تـأث  یرى عمومى و عبرت دیشگیرى فردى مؤثر باشد، ولى در پیشگیان دارد در پکام
جـاد  یه مجـازات اعـدام در انسـان ا   کـ شناسى اجتماعى، رعب و وحشـتى   به عالوه، از لحاظ روان. داشت
ل مدافع برجسته امـور  کین، ویسرجنت باالنت. گذارد رى به جا نمىین تأثیزادى چنند، مجازات سالب آک مى
ز یـ انگ ه اثر ندامتکده بود یاى نرس ها به مرحله ه هنوز زندانکعنى زمانى یفرى، در اواخر قرن نوزدهم، کی

، هرچنـد طـوالنى باشـد، بـراى     كزنـدان بـراى مجرمـان خطرنـا    «: ده داشتیخود را از دست بدهد، عق
وجه جاى اعـدام  چیبه ه. در قبال مجازات بزه قتل باشد که اینست، چه رسد به یافى نکرى از جرم یجلوگ

وم به مرگ با شادى کمح یکه کش نخواهد آمد یمورد هم پ یکه حتى کد ندارم یترد. را نخواهد گرفت
بـه  » .نـد کض یتعـو ه در قـانون وجـود دارد،   کگرى یفر دکیتمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع 

ر روانـى  یند، تأثک جاد مىیه افراد ایه در روحکفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسى کیده بعضى از یعق
ن یار عمومى خواهد بود و از اکنى براى آرامش افیه حتى اگر هم اجرا نشود تضمکقى در جامعه دارد یعم

  . فرى خواهد داشتکیاست یالعاده در س ت فوقینظر، اهم نقطه
م یش جـرا یات، به علت افزایاند، حسب تجرب ردهکن خود لغو یه مجازات اعدام را در قوانکى یشورهاک

 1947ه در سـال  کـ  ر شوروىیمجازات اعدام در اتحاد جماه. اند ر به برقرارى مجدد آن بودهیبزرگ، ناگز
شـور  کدر . گـردد  مـى  قـرار م بـر ینسبت به بعضى از جرا 1954و  1949هاى  لغو شده بود، دوباره در سال
. ردیـ گ قـرار مـى   قانونگـذار ب یمورد تصو مجدداً 1938شود و در  لغو مى 1864رومانى، مجازات اعدام در 

ر به برقـرارى  یناگز 1950ند، ولى در سال ک ن خود حذف مىین مجازات را از قوانیا 1941د در یزالند جد
ـ زسرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد . گردد مجدد آن مى ن خـود،  یشـورهاى جهـان در قـوان   کادى از ی

  . اند ردهکدنظر یا برقرارى مجدد آن، تجدین مجازات بزرگ، اعم از لغو ینسبت به ا
دارنـد   ت اظهـار مـى  یـ ه با قاطعکگرانى اصالح: اند ن گفتهیگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنیبعضى د

ـ جنا ابکارت به ه مصممکسانى کدگاه یدر دوجه چین به هیوتیا گیى یکترکمنظره چوبه دار، صندلى ال  تی
 در. دارنـد  امـل ک آگـاهى  قـاتلى  هر ریالضم مافى و دورن از هک هستند مدعى واقع در ندارد، تجلى هستند

 هکـ  را ترسى اگر. ستین ىکش بوده، جرم ابکارت از بازدارنده عوامل از ىیک شهیهم اعدام مجازات که این
در ذهن همه برقـرار بـود،    قاًیدارد، همه داشتند و دق مرگ مجازات از شخصاً اعدام مجازات اجراى مأمور
مـرگ نابهنگـام،    یـک ستى بر اثر ترس از یبا ن فرض، مىیالبته با قبول ا. شد چ قتلى واقع نمىیه احتماالً

ـ س نباکچین وصف، هیرا با ایز. ابدیقانونى و درست هستند، داوطلبى ن کش ه بىکارى از مشاغلى یبس د ی
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رانى قطع  لیستى ناگهان مسابقات اتومبیبا ن طور مىیهم. ونددینشانى بپ ا آتشیس یروى پلیا نیبه ارتش 
ـ هـا   ا در سـاختمان پـل  یند و کا پرش نیار کى، چتربازى، شیش هوایسى کوهنوردي، نماکشود،  ر یا سـا ی

ـ بـه ا  هکـ چند شمار افـرادى   به هر حال، هر. دیت ننماکه احتمال خطر دارند، شرکمشاغلى  ن اقـدامات  ی
مان و اعتقاد رغبت نشـان  یا ایغرور و افتخار  ،ت و جسارتأجر ،ن معاشیز، خواه به خاطر تأمیآم مخاطره

 زیـ پره هـا  تیـ فعال نوع نیا در تکشر از هک هستند ارىیبس افراد مسلماً ش است، امایدهند رو به افزا مى
در  1953ه در سال ک ونىیسیمک. ستین سازگار ها آن مذاق با خطرات نیا تحمل که آن لحاظ به نند،ک مى

ـ ق نمایـ رى از وقـوع جـرم تحق  یر مجازات اعدام در جلوگیزان تأثید تا درباره میل گردکیانگلستان تش د، ی
 ،اند ه مؤثر بودهکم مواردى را یتوان م، ولى نمىینکن ییاثر بودن آن را تع م موارد بىیتوان ما مى«: گزارش داد
ـ ه در مجلس انگلستان در اکاکرات بعدى، در مذ» .مییشمارش نما ى از یکـ ن خصـوص انجـام گرفـت،    ی

وى را از آن  ،پرورانده، اما شبح مجـازات مـرگ   ه زمانى نقشه قتلى را در سر مىکرد کندگان اعتراف ینما
آن  کمـ کم تا بـه  یاى در دست ندار سابقه گونه هیچز یست و نیچ آمارى در دست نیه. ار بازداشته استک

به خـاطر تـرس از مجـازات     د، ولى عمالًیآ ل به قتل در نظر مىیم روزانه چه تعداد مینکم مشخص یبتوان
ا چه یشتن همسر خود را دارند که چه تعداد زن آرزوى کم ین آمارى نداریهمچن. شوند مرگ، محقق نمى

ـ داننـد   او مـى شـتن  کله را یخود، تنها وس یکا شریار کى از رقابت همیه براى رهاکورانى  شهیتعدادند پ ا ی
ندازند ین روز بیا خود، او را به اینند ینند جسد او را ببک ه خود نفرت دارند و آرزو مىیه از همساکاشخاصى 

ه چـه  کـ ست ین آمارى در دست نیهمچن. شوند ش منصرف مىیر خوکو فقط به خاطر ترس از اعدام از ف
ترس از مجازات مـرگ، بـا خـود اسـلحه حمـل      اى با وجود سوابق متعدد، به خاطر  ن حرفهیتعداد از سارق

اب قتل است، بازدارندگى مجازات اعدام مؤثر که حاصل آن خوددارى از ارتکن موارد، یدر تمام ا. نندک نمى
ن موارد، ترس از چوبـه  یاز ا یک چیه در هکم ینکوشش دارند ما قبول کن، مخالفان یبا وجود ا. بوده است

م یار عقـل سـل  کب و نامأنوسى انیه عجین نظریرش چنیپذ. نداشته استاى  چ قاتلى جلوهیدار در خاطر ه
در برخـى مواقـع، مجـازات     کـه  آنشود با وجود  گفته مى. هاى تخیلى و مدعى اشراق شهیاست به نفع اند

 مجازات وجود با که ایناز جمله . ع و فراوان بوده استیز شایاب جرم نکشده، اما ارت اعدام هر روزه اجرا مى
ـ با. گشـته اسـت   ن نمـى یها تأم ت جادهیشده، ولى امن اعمال مى قیالطرقطاع افراد به نسبت هک سختى د ی

م تـا  یاى ندار لهیاند، ولى ما وس وجود داشته ،نندک ه با زندگى خود قمار مىکشه اشخاصى یتوجه داشت هم
دهنـد   خود راه نمى ه خوفى بهکه از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان کسانى کن یم بیق بتوانیبدان طر

  . میینما ن ینند، معک مى اف کاستن  جرم  ابکارت ن وحشت ازیه به لحاظ اکسانى را کو تعداد   میشو ز قایلیتم
  
  ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد .3ـ2
و فرد  ج آن در جامعهیجاد حس انتقام و ترویشود ا ه بر مجازات اعدام گرفته مىکاالتى کگر از اشیى دیک

ـ در ا. دهنـد  ژگى را از لحاظ اخالقى مورد سرزنش قرار مىین ویمخالفان اعدام ا. است ار کـ نـه، ابت ین زمی
 عمـد،  قتل همچون مىیجرا برابر در هک ىیها اعدام در دقت با زیرا ،رسد ده به نظر مىیار سنجیاسالم بس

 دید رنگپر را خصوصى ىکشا عنصر حضور توان مى رند،یگ مى صورت آن مانند و چهارم بار براى سرقت
ى خصوصى، حس انتقام وجـود دارد، وى را  کدر وجود شا که ایناز جمله ؛ ى داردیایور، خود مزاحض نیا و

اسالمى به حـس انتقـام وى و نقـش دادن بـه      قانونگذاررو، توجه  نیاز ا. ندک متقاضى مجازات مجرم مى
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جه، از ناهنجارى و نابسـامانى  یند و در نتک رى مىیى خصوصى جلوگکردن شاکى، از خودسرانه عمل کشا
ـ نما رى مىیش، جلوگیگان در اطفاى آتش خشم خو دهید ردن بزهکناشى از خودسرانه عمل ـ د و از ای رو،  نی

رده کـ ى مراجعـه  یه در روند مجازات، نقش اساسى دارد، به دستگاه قضاکند ک ده مشاهده مىیچون بزهد
ـ ینه بزهدکیاجراى اعدام قصاص، حس انتقام و اگر با . ندک خودسرانه عمل نمى خـود   ،ن نـرود یدگان از ب

ه بـراى از  کاند  ارى بودهیه افراد بسکچرا؛ ند، خواهد شدک د مىیه جامعه را تهدکگر یجاد خطرى دیمنشأ ا
ى یها ان خانوادهیژه در میاند، به و ردهکش یمبود خوکم بزرگى در جبران ین حس، اقدام به جراین بردن ایب
ا پسرى براى انتقام یپدر  کهار رخ داده یچه بس. وجود دارد اه ن اعضاى آنیدى بیه احساس عاطفى شدک

ـ ب جـرم در حـق قاتـل    کـ دم، مرتن نشدن نظر ولىیح عدالت و تأمیاز قاتل، به علت عدم اجراى صح ا ی
  . ستا  خانواده او شده

  
  خطاپذیرى محاکمات جنایى .4ـ2
ـ ا در س گارسـن یمور. گردد مىى بریمات جناکرى محایبه خطاپذال چهارم مخالفان اعدام کاش  نـه یزم نی
 ها مجازات ریسا از را آن هک است ىیامالً استثناک اى جنبه و تیخاص داراى نوعاً اعدام مجازات«: دیگو مى

 به برگشت انکام هک است تىیوضع آمدن وجود به اعدام، مجازات اجراى جهینت قتیحق در. ندک مى مجزا
ـ ن دالیتر ه از مهمکن مجازات است یا» رىیناپذ جبران« حالت نیهم دیشا و ستین آن در هیاول حالت ل ی

ند و ک گناهى ناراحت نمى ش از اعدام بىیز وجدان اجتماع را بیچ چیه. رود طرفداران الغاى آن به شمار مى
ـ   جهینت م،که پس از اجراى حکى بوده یارى از اشتباهات قضایخ شاهد بسیباره، تار نیدر ا ثر، بـه  أاى جـز ت

و چـون ضـرورت نـدارد،     یسـت ن» ضرورى«ها  لى، مجازات اعدام به نظر آنکبه طور . جاى نمانده است
ب کـ ه در زندان مرتکوم به حبس ابدى است کمورد و آن، حالت مح یکمگر در ؛ ز نخواهد بودیمشروع ن
تـام   شخصـى بـه نـام    1819 در سـال . ه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشدکگرى شود یجرم د
د، یت ده نفر از آنان گردکه موجب هالک تیان جمعیبه اتهام پرتاب بمبى به م» وکسیسانفرانس« در مونى

ه کـ هاى ساختگى بود  ت بر اثر شهادتیومکن محیا: شد گفته مى. وم شدکب قرار گرفت و محیتحت تعق
له مسـئول  یه بـه وسـ  کقاتى یسرانجام، بر اثر تحقن شخص یاما ا. نداختید نیز به تردیحتى دادستان را ن
  . افتیو به عمل آمد، از چوبه دار نجات کسیروزنامه سانفرانس

  
  گیري نتیجه

چـارچوب اصـلى    ،اسـت و خداونـد عـادل    قانونگـذار ط اصـلى  یاز شـرا » عدل«در مبانى حقوق اسالمى، 
خواسته است بر اسـاس   قانونگذاررده و از کن یها را بر اساس عدالت و مصلحت فرد و جامعه تدو مجازات

ـ هـاى تعز  ن چارچوب و با در نظر گـرفتن عـدالت و مصـلحت، مجـازات    یا  جملـه  از. کنـد  تعیـین  رى رای
. اسـت  اعـدام  مجـازات  گرفتـه،  قـرار  حیتصـر  مورد موارد برخى در خداوند توسط هک مهمى هاى مجازات
مجـازات   نیا آثار و ابعاد تمامى به علم ازمندین ر،یخ ای است عادالنه مجازاتى نیچن که این درباره قضاوت
تواند  نمى ،ن مجازات آگاه استیند به تمامى ابعاد و آثار اکتواند ادعا  چ انسانى نمىیه که آنل یبه دل. است

رده که خداوند با آگاهى و در نظر گرفتن همه جوانب وضع کحى داشته باشد و نیز مجازاتى یقضاوت صح
  . رعادالنه باشدیغ تواند است، نمى
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ار ین مجازات بسـ یارآمدى اکاند، اما هنوز اثبات نا افتهیق یشورها توفکگرچه مخالفان اعدام در برخى 
ـ شتر در ایق بیباشد و این موضوع ضرورت تحقدشوار مى ـ نـه، بـه و  ین زمی ـ شـور ا کژه در ی ر یران و سـا ی

شـورها بـه   کد از برخـى  یرد و به تقلکده عمل ید نسنجیبنابراین نبا. سازد ار مىکرا آش هاى اسالمى دولت
اعدام در حقوق اسالمى به قصاصـی و حـدى قابـل     که آنل یه به دلکرد، بلکن مجازات اقدام یمقابله با ا

ژه دارند، ضرورى ید وکیهاى اسالمى بر اجراى آن تأ ى همچون قصاص، آموزهیها م است و در اعدامیتقس
رگـذار  یزان تأثیـ ه اعدام به چـه م کد ید دیجهت با یکاز . ردیشترى صورت گیق بیاست در دو جهت تحق

د ید دیست، بایرگذار نیها تأث ر مجازاتیه اعدام به اندازه ساکم یدیجه رسیگر، اگر به نتیاست؟ و از جهت د
ن مسائل، یر؟ در پاسخ به ایا خیرد کز خوددارى یرى نیتعزریهاى غ توان بدین سبب، از اجراى اعدام ا مىیآ

ـ ه اگر بـه ا کام اسالمى تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند که احکرد کته توجه کن نید به ایبا نخست ن ی
ـ توان با در نظـر گـرفتن ا   مصالح علم حاصل شود، مى ـ ر ییـ ن مصـالح، دربـاره تغ  ی ام کـ ر احییـ ا عـدم تغ ی

بت هسـتند) و  ثا كه داراى مالکامى کام را به ثابت (احکنه، برخى علما احین زمیدر ا. ردکرى یگ میتصم
ـ علت ا. اند ردهکم یابند) تقسیر ییتوانند تغ ط مىیر شراییها مصالح موجود با تغ ه در آنکامى کمتغیر (اح ن ی

از یـ د نیجه، موضوع جدین صورتى (صورت دوم) عوض شده است و در نتیه موضوع در چنکامر آن است 
  . د داردیم جدکبه ح

هر چند در مقابل این شدت، اثبات و احراز جرم بـه  . شدید هستند ها اصوالً در اسالم، مجازات
مورد تعزیرات شرایط و موقعیت جرم و کیفیات  نهایت دقیق و دشوار است. درخصوص در حدود بی

شود و در موارد با قتل پاداش داده می گیرد. درمورد قصاص، قتل معموالًاخالقی مورد توجه قرار می
مورد حدود باید گفت  گردد. درچشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان رعایت می ،قانون دیگرِ

ـ به طور مثال حد زنا قتل، حـد لـواط کشـتن    . شدیدند ها غالباً که مجازات  ا شمشـیر، حـد شـربِ   ب
امـا درخصـوص   . بریدن دست راست یا پاي چپ است ،تازیانه و حد دزدي با قهر و غلبه ،مسکرات
کلی،  طور به. زندان گاه و تبعید توبیخ، توهین، مانند دارند، رسوایی جنبه بیشتر ها اتمجاز تعزیرات،

بینیم که اعدام وجود دارد و در صـورت تکـرار جـرم در مـواردي کـه      در موارد قصاص و حدود می
االصـول در تعزیـرات   شود، امـا علـی  بینی نشده این کیفر اجرا میمجازات اعدام براي بار اول پیش

  م وجود ندارد. اعدا
اب جرم در جامعـه را  کهاى ارت نهیل زمیا تعدیه فقدان کطى دارد یاجراى حدود شرا که اینگر یته دکن
اب آن، به خوبى بـر  که عدم اجراى حد زنا در صورت اضطرار به ارتکط دانست ین شرایتوان از جمله ا مى
از  یـک  ه مصـلحت اجـراى هـر   کاى رقم بخورد  گونه ط بهیجه، اگر شرایدر نت. نندک ن مطلب داللت مىیا

ـ ند و اصل نظام اسـالمى مـورد تهد  کدا یا تزاحم پیانواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسالمى تعارض  د ی
د و شبهه قرار خواهد گرفت یها مورد ترد مجازات گونه اینن صورت، بقاى مصلحت یجدي واقع شود، در ا

عنـى قـانون مجـازات اسـالمى     . ین خواهد شدیگزیود جار با مصلحت اجراى حدیدى مغایو مصلحت جد
نـد و  کجاب یه دوباره مصلحت اکها تا زمانى  ن مجازاتیاجراى او  نسخ شود که اینرد، نه کر خواهد ییتغ

ل ینونى با توجه به ضعف دالکط یه در شراکر است کچند الزم به ذ هر. خطر رفع شود متوقف خواهد شد
ها وجود  مجازات گونه ایند جدى نظام اسالمى، هنوز مصلحتى قوى بر اجراى یمخالفان اعدام و عدم تهد

  . دارد
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  1n دکتر غالمرضا طیرانیان
  
  

قانون نحوه «نویسی را تحت عنوان یه پیشیاطالع داده شد که اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضا
نظران گذارده تا در جهت تکمیل آن مورد ان و صاحبحقوقداندر اختیار » ها برداري از آپارتماناداره و بهره

ماده ، با ارائه تعاریفی از اصطالحات مربوط به این  54نظر قرار گیرد، شامل یک مقدمه و  بررسی و اظهار
وجود آید، از جمله ه اتی شود که ممکن است در معانی لغوي این اصطالحات بتا مانع از بروز اختالف قانون

  : هاي مشترك به عمل آمده است ) ماده یک از هزینه7تعریفی است که در بند (
هایی است که به تعمیرات ساختمان، نگهداري و استفاده از سـاختمان   هزینه هاي مشترك: هزینه .7بند «

  ».شودمربوط می
  

  نظریه
هاي مشترك ساختمان تعیین شده، ولـی از آنجـا کـه بیشـترین      هرچند در این تعریف موارد اصلی هزینه

هـا   هاست، از جمله برخی مـدیران آپارتمـان   ها راجع به مصادیق این هزینه اختالف بین ساکنان آپارتمان
هـاي مشـترك،    هبه عنوان هزینـ  را سازي ساختمان و فضاهاي مشتركضروري مانند زیباهاي غیر هزینه

لزوم این عدمو نمایند و غالب اختالفات و منازعات مربوط به لزوم ها مطالبه می الزم و از ساکنان آپارتمان
ی اطـالق  یهـا  هاي مشترك ارائه و به هزینـه  هاست، لذا ضروري است تعریفی جامع از هزینه قبیل هزینه

  . ها مسلم باشد گیرد یا ضرورت تأمین این هزینهها قرار  گردد که یا مورد موافقت کلیه ساکنان آپارتمان
هـاي مشـترك بـه مرجعـی در اداره      در مـورد هزینـه   اظهارنظرشود در صورت اختالف، پیشنهاد می

. االتبـاع باشـد  هـا الزم  سازي هر شهر محول گردد که نظر آن مرجع براي کلیـه سـاکنان آپارتمـان    شهر
 ،ها معتبر و قطعی بوده هاي مشترك آپارتمانمربوط به قسمتهمچنین نظر آن مرجع در سایر اختالفات 

طرفین ملزم به پذیرفتن آن باشند، ولی این حق براي معترض محفوظ بماند که پس از عمل بـه نظریـه   
هاي عمومی پیگیري کند  آن مرجع بتواند اعتراض خود را در حدود صالحیت شوراي حل اختالف و دادگاه

جوهی را که اضـافه دریافـت نمـوده مسـترد     ووند طبق رأي صادره اقدام و و مدیران ساختمان موظف ش
  . هاي مشترك آینده منظورگردد در صورت موافقت طرفین براي تأمین هزینه یاداشته 

                                                           
n وکیل دادگستري.  



  
 

 

49 

 نکننـدگا اسـتفاده  واگذاري حـق اسـتفاده از مشـاعات بـه غیـر     «: نویس مقرر شدهپیش 8در پایان ماده 
  : نویس آمده استپیش 10و 9مواد و نیز در » .ساختمان ممنوع است

از  کننده به غیـر هرگونه واگذاري حق استفاده از پارکینگ و انباري واحد توسط مالک یا استفاده« .9ماده 
انتقال پارکینگ مسـتقل از واحـد آپارتمـان در هـر     . باشدساکنان ساختمان آپارتمانی ممنوع و بال اثر می

  ».اثر استصورت باطل و بال
بـام بـراي   هاي مشترك ساختمان یا مجتمع مسکونی مانند محوطه یـا پشـت   واگذاري قسمت« .10ماده 

مگر آن که تمام مالکان رضایت ؛ استفاده اشخاص دیگر تحت عنوان اجاره یا هر عنوان دیگر ممنوع است
  ».به این امر داشته باشند

  
  نظریه

باشد، مانند مستأجر یا امین که در بنـد  که ممکن است شخصی غیر از مالک » کنندهاستفاده«درج عنوان 
کننده هر شخصی است که به موجب عقد استفاده«: این عبارت اب ،نویس تعریف شدهاز ماده یک پیش 5

با مشکل قـانونی مواجـه اسـت، مگـر     » .کنداجاره یا سبب قانونی دیگر از یک واحد آپارتمان استفاده می
کننـده بـدون موافقـت مالـک آپارتمـان واگـذار شـده،        استفادهآنچه توسط : در قانون تصریح شود که این

  . گیرنده باید از آن رفع تصرف نمایدلابالفاصله باید به حال سابق اعاده و انتق
گونـه تصـرفی   هاي اختصاصی آپارتمان خـود هـر   توانند در قسمتها می مالکان آپارتمان« نویس:پیش 11ه دما

 فنشـود. تصـرف در سـقف و کـ     گانکننـد باشد و موجب اضرار دیگر اسـتفاده که متعارف  بکنند، مشروط بر این
  »هاي دیگر در حدي مجاز خواهدبود که مزاحم حق دیگران نباشد. آپارتمان و دیوارهاي فاصل با آپارتمان

  : ) اضافه شود11شود این تبصره به ماده (پیشنهاد می
کننده حق دارد آپارتمان اختصاصی خود را منحصـراً بـراي سـکونت و اسـتفاده     مالک یا استفاده .تبصره«

که میهمـان  باشد در حد متعارف به نحوي و موقت نیز افراد تحت تکفل خود قرار دهد، پذیرفتن میهمان 
  ».در آپارتمان سکونت طوالنی ننماید

***  
ی خانگی مقرراتی منظور شده و در نویس راجع به نگهداري حیوانات وحشی و اهلپیش 14و  13در موارد 

  : آمده است 14تبصره ماده 
هاي مشترك مطلقاً ممنوع و مدیر ساختمان یا هرکـدام از مالکـان    نگهداري حیوانات در قسمت .تبصره«

مقامات مذکور پس از احـراز  . توانند موضوع را به دادستان یا رئیس دادگاه عمومی بخش اطالع دهندمی
  ».ربط را خواهند داد تحویل حیوان به مراجع ذيصحت موضوع دستور 

  
  نظریه

  : شود تبصره مزبور به شرح زیر تکمیل گرددپیشنهاد می
هـاي   هاي فوق در مورد نگهداري حیوانات وحشی و اهلی خانگی در آپارتمـان  تی که هرکدام از بندردرصو .تبصره«

تواننـد  کننـدگان مـی  یک از مالکان و اسـتفاده  هاي مشترك رعایت نشود، مدیر ساختمان یا هر اختصاصی و قسمت
ها به دادگاه عمومی بخش اطالع دهنـد. مقامـات مـذکور پـس از احـراز صـحت        موضوع را به دادستان و در بخش
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ربط خواهند داد. رسیدگی مقامـات فـوق نیـاز بـه رعایـت تشـریفات        موضوع دستور تحویل حیوان را به مراجع ذي
باشـد. دسـتور تحویـل حیـوان     دهنده نیز ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نمـی اطالع دادرسی و تعیین وقت ندارد و

بـه رسـیدگی بیشـتري نیـاز باشـد مقامـات مزبـور         چنانچـه حداکثر ظرف یک ماه از اطالع باید صادر و اجرا گردد. 
  »  رسیدگی ادامه دهند. به ،ربط نموده موظفند اقدام به صدور دستور موقت راجع به تحویل حیوان به مراجع ذي

  : نویس حذف خواهد شدپیش 14و  13هاي پایانی مواد  در نتیجه بخش
اننـد در  مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند و همچنین هـر کـدام از مالکـان میتـو    « :13بخش پایانی ماده 

مقامـات  . ها به اطالع رئیس دادگـاه عمـومی بخـش برسـانند     بخش ها به اطالع دادستان و در شهرستان
  ».زیست تحویل دهندمذکور پس از احراز صحت موضوع مکلفند حیوان وحشی را به سازمان محیط

هاي فوق رعایت نشود، مدیر یا مـدیران مکلفنـد و    در صورتی که هرکدام از بند« :14بخش پایانی ماده 
ها به اطالع رئـیس   ها به اطالع دادستان و در بخش توانند موضوع را در شهرستانهرکدام از ساکنان می

هاي فوق حیوان نگهداري شده مقامات مذکور پس از احراز عدم رعایت بند. دادگاه عمومی بخش برسانند
  ».را به دامپزشکی تحویل خواهند داد

***  
که قصد دارند از آپارتمان مسکونی به عنوان محل  یمالک یا مالکان« نویس مقرر شده:پیش 16در ماده 

ها را اخذ، تجاري یا به عنوان مطب و دفتر وکالت و غیره استفاده کنند، اوالً رضایت مالکان کلیه آپارتمان
نامه مکتوب مالکان همراه با درخواست مالک، حسب مورد به شهرداري یا بخشـداري محـل   ثانیاً رضایت

. د دادناجازه استفاده مورد نظر را به متقاضی خواه ،با رعایت کلیه مقررات مربوط مراجع مذکور. داده شود
 را در صورتی که مالک آپارتمان در جریان استفاده از حدود متعارف تجاوز کند یا نحوه استفاده از آپارتمان

را ...  توانند از مراجـع فـوق توقـف اسـتفاده بـه عنـوان محـل کسـب و        تغییر دهد، هریک از مالکان می
  ».کنندمراجع مذکور با احراز صحت ادعا مجوز اعطا شده را لغو می. درخواست کنند

  
  نظریه
گونه موارد قوانین باید مرجعی مانند شهرداري و بخشداري را موظف نمایند ظرف مدتی معقول  در این

مزبـور،   مـدت  انقضـاي  صـورت  در و نماینـد  اقـدام  نامهاجازه صدور به نسبت  »مثالً دو ماه«و معین 
ا شـهرداي و بخشـداري   الّ از پاسخ را به منزله موافقت با درخواست مالک محسوب نمایند و خودداري
را با درخواست مالک، به او ابالغ نمایند و متقاضی نیز بتواند ظرف ده روز از خود ل مخالفت یکتباً دال

بوطه تقاضاي رسـیدگی و صـدور   تاریخ ابالغ براي رفع اختالف از اداره راه و شهرسازي شهرستان مر
  رأي کند. 

طور مطلق با اعتماد به بزرگواري مسئولین نوعاً براي اشخاص و حقوق ه واگذاري اختیار به مراجع اداري ب
  . باشدبار میآنان زیان

در مواردي که بـه موجـب قـانون خـاص مثـل قـانون مطـب        «نویس داللت دارد: پیش 16تبصره ماده 
کننـده از  اجازه استفاده غیرمسکونی از واحد آپارتمان داده شده، مالک یا اسـتفاده ، 1366پزشکان مصوب 

شدن این قانون نسبت به اخذ رضـایت مالکـان اقـدام    االجراآن مکلف است ظرف یک سال از تاریخ الزم
  ».کند، در غیر این صورت مطابق ماده فوق رفتار خواهد شد
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  نظریه
ب بروز اختالف شدید بین متقاضیان و مراجع صـالحیتدار خواهـد   ذکر مطب پزشکان به عنوان مثال، سب

در سـایر   ي بیشـتر سعی نمایند با زحمـت و جسـتجو  باید نویس کنندگان پیشرسد تدوینبه نظر می. شد
اشـاره نماینـد    يذکر کنند و نیز به مصادیق دیگر 16قوانین القل دو یا سه مثال دیگر را در تبصره ماده 

شود، مانند دفاتر اسناد رسمی، دفتر مسکونی میهاي مسکونی استفاده غیرکه در عرف متداول از آپارتمان
اي جامع  نامه ینیتعیین موارد به تصویب آ ،ییا بدون ذکر هرگونه مثال. مهندسین و دفتر وکالت دادگستري

  . موکول گردد
در تدوین قوانین از بروز اختالف بین اشخاص و اشخاص  نویسی آن است که تا حد امکانهنر قانون

ل مـوارد  ییافته، جلوگیري، در این قبهاي اخیر توسعه استفاده از قوانین که در سالربط و سوء مراجع ذيو 
  . بینی شودمراجعی براي رفع اختالف پیش

بـه محـل   ...  و انبـاري ها مانند پارکینگ و هاي اختصاصی آپارتمانتبدیل قسمت«نویس: پیش 17ماده 
ها به محض اطالع باید اقدامات قـانونی الزم را  پیشه مطلقاً ممنوع است و شهرداريو سکونت یا کسب 

هـا ایـن وظیفـه بـه عهـده      در بخـش . اعاده وضعیت سابق انجـام دهنـد   براي ممانعت از ادامه استفاده و
  ».بخشداري خواهد بود

  
  نظریه

هاي گذشته (قبل از تصـویب و  مواردي تعیین تکلیف شود که از سالدر خصوص این ماده باید نسبت به 
هـا یـا    با موافقت کلیه مالکان یا بدون موافقت آن نویس به صورت قانون) عمالًشدن این پیشاالجراالزم

به عنوان محـل کسـب و پیشـه اسـتفاده     ...  هاي پایان کار صادره، از پارکینگ و انباري ومطابق گواهی
ی براي رسیدگی و یخصوص مسئله حقوق مکتسبه اشخاص مد نظر قرار گیرد و مرجعی قضا هب. شود می

اخذ تصمیم در این موارد معین گردد، خصوصاً اگر این اقدام با رضایت کلیه مالکان انجام شده باشـد، بـا   
  . قوانین به ماسبقعطف  علم به عدم

. هـاي مشـاع سـاختمان    استفاده از منفعت نویس مربوط است به حقوق مالکان وپیش 19و ماده  18ماده 
  : بخش دوم داللت دارد. شامل دو بخش است 18ماده 
که ایرادي بـر آن نیسـت،   . طور کلی هر مالکی حق دارد از مشاعات در حدود متعارف استفاده کنده ب... «

هـاي   حقوق مالکان نسبت به مشاعات متناسب با سـهم آنـان از قسـمت   «: تسا ولی در بخش اول مقرر
  ».اختصاصی خواهد بود

اگر مساحت قسمت اختصاصی مالکی دو برابر مثالً دویست متر مربع ؛ این بخش چگونه قابل تحقق است
اخیر باید  لکدر این فرض آیا ما ؟صد متر مربع باشد و مساحت قسمت اختصاصی مالک دیگر مثال ً یک

ها و حیاط  مالک داراي دویست متر مربع از مشاعات ساختمان از قبیل آسانسورها، پله معادل پنجاه درصد
هاي مشاع از نظر زمان یا مکان استفاده کند؟ در حالی که چنین امـري معقـول و ممکـن     و سایر محوطه

 طور یکسان در مشاعات رفت و آمـد و ه نیست و در عمل نیز عرفاً همه ساکنان یک ساختمان آپارتمان ب
  . نماینداستفاده می
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  نظریه
ـ . نـویس حـذف و بـه مفـاد بخـش دوم اکتفـا شـود       پـیش  18الزم است بخش اول مـاده   عـالوه در  ه ب

زیرا در عمل استفاده مالکان ولـو بـه   . هاي آپارتمانی استفاده به صورت مشاع قابل تصور نیست ساختمان
مثل نصب آنتن و کولر و امثال آن در بام سـاختمان یـا   . گرددمدت کوتاه به صورت اختصاصی انجام می
مشاعات یا بازي اطفال، لذا منع مالکان و خـانواده آنـان از    دراستفاده موقت براي استراحت و رفت و آمد 

  . باشدپذیر نمینویس ذکر شده، امکانپیش 19گونه که در ماده استفاده اختصاصی از مشاعات آن
هـا را مـورد اسـتفاده     تواننـد مشـاعات یـا قسـمتی از آن    کدام از مالکان نمـی هیچ«نویس: پیش 19ماده 

  »... اختصاصی قرار دهند
براي ایجاد اختالف بـین   تمسکیسمبه نحوي باید اصالح شود که  19به عبارت دیگر این بخش از ماده 

  : ساکنان ساختمان آپارتمان نشود و اضافه گردد
از مشاعات عرفاً مستلزم استفاده اختصاصی درآن برحسـب زمـان و    جز در مواردي که استفاده موقت... «

 ابهام ولی است، منظورشده نویسپیش 21 طور غیر صریح در مادهه این معنی ب اگر» .مکان متداول باشد
  . است بروز اختالف سبب خود قوانین در

***  
هـاي   سـمت ق اسـتفاده  از را کننـدگان اسـتفاده  یا مالکان دیگر تواندکس نمیهیچ«نویس: پیش 21ماده 

نفع  یک از اشخاص فوق مانع یا مزاحم دیگران از مشاعات شود، ذي در صورتی که هر. مشترك منع کند
ماه از تاریخ ممانعت یا مزاحمت به دادستان یا رئیس دادگاه عمـومی بخـش مراجعـه     تواند ظرف یکمی
ت ادعا دستور رفع ممانعت یا مزاحمـت  مقامات مذکور به فوریت موضوع را بررسی و در صورت صح. کند

  . شوداین دستور بالفاصله اجرا می. کنندرا صادر می
 رئـیس  دسـتور  از و) حقوقی( عمومی دادگاه در دادستان دستورتواند ظرف ده روز پس از ابالغ متضرر می

 رسیدگی موضوع به از وقت خارج مکلفند موصوف مراجع. کند اعتراض تجدیدنظر دادگاه در بخش دادگاه
  . ها قطعی است رأي آن. کنند

  . است فوق هاي اختصاصی نیز تابع مقررات از حق در قسمت تمزاحمت و ممانع .تبصره
  

  نظریه
باشندکه به نسخ قانون اصالح قانون جلوگیري از می انیحقوقداننویس از کنندگان این پیشظاهراً تدوین

دادسرا مسئول رسـیدگی بـه دعـاوي     طبق قانون مزبور،. عقیده دارند 1352تصرف عدوانی مصوب سال 
قبل از انقضاي یک ماه از تاریخ اقدام  تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بود و شاکی الزاماً باید

در این مورد تکرار و احیـاء قسـمتی از قـانون مزبـور      21لذا متن ماده . نمودمتجاوز به دادسرا مراجعه می
ان معتقدند نسخ قانون مصوب حقوقدانولی برخی . باشداعاده صالحیت دادسرا می) و 1352(مصوب سال 

  . نمایند، اعم از صریح یا ضمنی مستند به دلیل قانونی نیست و بقاء اعتبار آن را استصحاب می1352سال
اسـتعمال عبـارت    ،نـویس از اهمیـت برخـوردار اسـت    نظر از اختالف فوق، آنچه در تدوین پیشقطع

 آن باشد کـه در موضـع اصـطالح و تعریـف قـانونی     نویس میپیش 21در تبصره ماده  »ممانعت از حق«
، دعـوي  1379ین دادرسی مدنی مصوب سال یو آ 1352زیرا در قوانین مصوب سال ؛ استفاده نشده است
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انتفاعی در ملک غیر اسـت کـه   از حق داراي تعریف خاص و شامل ممانعت از استفاده ارتفاقی و  ممانعت
نویسـی بایـد از اسـتعمال    از آنجا که در فـن قـانون  . هاي آپارتمانی و داخل آن مصداق ندارد در ساختمان

نـویس و  پـیش  21از متن ماده » ممانعت از حق«و » ممانعت«کلمات مترادف خودداري شود، باید کلمه 
  . اکتفا گردد» مزاحمت«به ذکر  تبصره آن حذف و

تقاضاي  دعوي ممانعت از حق عبارت است از« :1379ن دادرسی مدنی مصوب سال ییقانون آ 159ماده 
  ».بخواهد يکسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق و یا انتفاع خود را در ملک دیگر

***  
هاي مشترك، بدون رضـایت مالکـان ممنـوع     در قسمت ئیقرار دادن هرگونه شی«نویس: پیش 22ماده 

  ».دهنده ایجاد مزاحمت براي دیگران تلقی خواهدشداست و عمل قرار
  

  نظریه
به صورت فردي و اختصاصی در مشاعات عینیـت   هاي مشترك که عمالً درباره استفاده مالکان از قسمت

در پایـان  » ممانعت از حـق «مثال آن و نیز در مورد استعمال عبارت اآنتن و کولر و  شامل نصب ،یابدمی
 24بایـد از مـاده   ، نیز در موضع خود استعمال نشـده، قـبالً توضـیح داده شـد     نویس که آنپیش 24ماده 
محکـوم خواهنـد شـد، همچنـین     » مجازات مزاحمتبه «: نویس حذف و به این عبارت اصالح شود پیش

ضرورت دارد تعریف یا حداقل مثالی از نصب تجهیزات ضروري که با موافقـت اکثریـت عـددي مالکـان     
قانون باید به نحوي تدوین و تصویب شود . در موارد اختالف مالك تشخیص باشدمجازاست ارائه شود تا 

  . که در حد علی اختالفات را کاهش دهد
ممانعت یا «نویس با توجه به توضیحاتی که بیان شد، استعمال عبارت پیش 25در بخش پایانی ماده 

تصرف مغایرت داشته و الزم است به با تعاریف این دعاوي در قوانین مربوط به دعاوي » مزاحمت از حق
  . مجازات مزاحمت اکتفا شود

هـاي اختصاصـی و    هـا در تصـرف در قسـمت    کنندگان آپارتمانمالکان و استفاده«نویس: پیش 25ماده 
هاي مذکور تصرفی کننـد   توانند در قسمتهاي مجاور را رعایت کنند و نمی مشترك باید حقوق ساختمان

متخلف از ایـن حکـم حسـب مـورد بـه مجـازات       . ساکنان شود هاي مجاور یا که موجب اضرار ساختمان
  . گرددممانعت یا مزاحمت از حق محکوم می

مـالی  م یکه در برخی موارد ممکن است ضـرر وارده بـه سـاختمان مجـاور از مصـادیق جـرا       با توجه به این
  ی محول نمود.  یعهده مراجع قضاباید تشخیص نوع جرم را بر ، از مزاحمت مصطلح قانونی باشد ردیگري غی

***  
هـا توسـط    نگهداري، حفاظت و ایمنی آپارتمـان  در تصمیمات راجع به نحوه اداره،« نویس:پیش26ماده 

  ».شد خواهد اجرا ساختمان مدیران یا مدیر توسط و اتخاذ مالکان مجمع عمومی
  

  نظریه
معلوم است، ولـی آنـان کـه بـا     » ایمنی«و » حفاظت« ،»نگهداري« ،»اداره«اگرچه معانی لغوي کلمات 

 ،ی تجربی دارندیکنندگان، حداقل آشناهاي آپارتمانی و اختالف بین مالکان و استفاده ساختمان زندگی در
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ها  کنندگان هزینهاند که غالباً در تشخیص مصادیق یعنی این معانی بین مالکان و پرداخت بردهدر عمل پی
شود، خصوصاً در مواردي کـه هزینـه   ف شدید ایجاد و منجر به روابط خصمانه میاختالف و گاهی اختال

کنندگان که در تصمیمات مدیریت ساختمان در اقلیت قرار دارنـد  این امور براي برخی از مالکان واستفاده
نت مثالً مجمع عمومی ساختمان یا مدیران آن تصمیم اتخاذ کنند به منظور زی. تحمل و قبول نباشدقابل

هاي زینتی خریداري و نصب شود یا به  قیمت یا چراغهاي گران هاي محوطه مشترك ساختمان گل باغچه
هـاي ضـروري از    سازي فضاي راهروهاي مشترك دیوارها با سنگ پوشیده یا به جـاي المـپ  منظور زیبا

هـاي   نـه لوستر استفاده شود و اقلیتی از مجمـع عمـومی و سـاکنان سـاختمان آمـادگی تـأمین ایـن هزی       
  . هاي مداربسته یا استخدام باغبان و غیره ضروري را نداشته باشند یا در مورد نصب دوربین غیر

هاي اختالف بین اشخاص  ها و لوایح قانونی باید سعی شود اسباب و ریشه تدوین طرحدر از آنجا که 
نـویس داراي ابهـام   پیش 26لذا از آنجا که ماه  ،مشمول قانون قطع یا به کمترین حد ممکن کاهش یابد

هـاي معقـول ارائـه یـا      است، براي رفع ابهام یا باید از این کلمات تعریفی جامع و مانع، بارعایت ضرورت
نامه موکول نمود و در هر مورد نیز مرجعـی از   ینیتعیین مصادیق این عبارات و تعریف آن را به تصویب آ

  . براي حل اختالف تعیین گردداداره راه و شهرسازي محل 
گیـرد و  ها و مستأجران آنان نیز این اختالف شدت مـی  به عالوه در اغلب موارد بین مالکان آپارتمان

خصوصاً  ،دهندها رضایت نمیهاي ضروري و جاري به تأمین سایر هزینه مستأجران جز به پرداخت هزینه
  . مند نیستندمدت اجاره از آن بهره هایی که مربوط به ساختمان است و با انقضايهزینه

***  
نویس راجع به نحوه مدیریت و اختیارات مجمع عمومی و مدیر یا مدیران ساختمان الی آخر پیش 27مواد 

  . هاي مسکونی استو آپارتمان
  

  نظریه
 مالکـان،  از یکـی  درخواسـت  به که شهرسازي و راه اداره نویس شرط الزم براي مداخلهپیش 27در ماده 

 ساختمان در سکونت شروع از سال یک شدن سپري بنماید، مالکان عمومی مجمع تشکیل به اقدام رأساً
  . است

 رکـود  و توقف عارضه علت به خصوصاً مسکونی، هايمجتمع از بسیاري و بزرگ هايشهر در الًعم
 یـا  مالکـان  از الزم تعـداد  سـال  چنـدین  با انقضاي حتی طوالنی مدت به است امالك، ممکن معامالت
ادر به ق اندك کنندگاناستفاده و نکنند سکونت ساختمان در عمومی مجمع تشکیل براي کنندگاناستفاده

نـویس  پـیش  27هاي فاقد سکونت نباشند و در نتیجه اجراي مفاد مـاده  هاي مربوط به واحدتأمین هزینه
  . عمالً مقدور نگردد

کننـدگان  معقول و متعارفی بـیش از نصـف اسـتفاده   رسد ضروري است به این منظور در حد نظر می به
اعمال این قـانون سـبب بـروز     ا وجود ابهام در موردالّ بینی شود وها در قانون پیشبراي سکونت در آپارتمان

  قابل رفع خواهد شد. الزم است در تدوین و تصویب قوانین این قبیل ابهامات وجود نداشته باشد. موانعی غیر
نویس مقرر شده جلسه دوم مجمع عمومی ساختمان حداقل با حضور مالکـان یـک   پیش 29در ماده 

  . هاي اختصاصی که اکثریت عددي را دارا باشند رسمیت خواهد یافتمتسوم مساحت قس
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 فاقـد  نیـز  نویس تکلیف تشکیل جلسه و رسمیت یافتن آن، در صورتی کـه جلسـه دوم  در پیش ،اوالً
  . ست، تعیین نگردیده اباشد فوق شرایط
اکثریت عددي نسـبت بـه کـل     آیا منظور از. منظور از اکثریت عددي در این ماده معلوم نیست ،ثانیاً

ت حهاست و اگر این اکثریت مورد نظر باشد، ذکر حداقل یک سوم مساکنندگان آپارتمانمالکان و استفاده
اگـر در جلسـه دوم نیـز در    ماده مزبور نیاز به رفع ابهـام دارد کـه   . نیز مبهم استهاي اختصاصی قسمت

و اکثریـت عـددي محقـق نشـود، چـه      هاي اختصاصـی  (حداقل یک سوم مساحت قسمت شرایط مذکور
در «: این عبارت آغاز شـده  نویس باپیش 30ماده . معیاري براي رسمیت یافتن مجمع عمومی وجود دارد

هـاي  مجتمـع  بـه  مربـوط  نـویس در کلیه موارد پیشی که در حال» ... تجاري که ـ  هاي مسکونیعتممج
نـویس  صریح این است که آیا مقـررات مـواد ایـن پـیش    پاسخ پرسش قابل طرح و فاقد . مسکونی است

به ایـن   ؟شود یا خیرهاي تجاري، خصوصاً پاساژها و مراکز بازرگانی و خرید نیز میعموما ً شامل مجتمع
در صورتی که مالک آپارتمـان یـا   «: نویس اشاره شدپیش 31خصوصاً که در ماده  پرسش باید پاسخ داد،

  »... کننده شخص حقوقی باشداستفاده
 هاي کسب و تجارت متعلق به اشخاص حقوقی است و سکونت نوعاًداراي واحد هايِاغلب ساختمان

  . مفهوم ندارد
***  

  
  پیشنهادات

بایـد کـاهش   مهمترین وظیفه قوانین، خصوصاً این قانون که مربوط به زندگی عموم مردم کشور اسـت،  
بـه ایـن منظـور    . هاي آپارتمانی مد نظر باشدکنندگان ساختمانموارد اختالف مالی بین مالکین و استفاده

  : شودپیشنهاد می
هاي داراي بیش از ده واحد آپارتمان، هنگـام صـدور گـواهی    ها موظف شوند در ساختمانشهرداري  .1

مالکـان سـاختمان    مالـک جـزء مشـاعات مشـترك    طبق نظر سازنده و  ها،کار یکی از آپارتمانپایان
هاي ساختمانی بوده هاي اختصاصی متعلق به مالکان آپارتمانمحسوب شود و به نسبت سهم قسمت

هاي مشترك، درآمد حاصل از واگذاري این واحد مشترك به صورت و براي سهولت در تأمین هزینه
  . ددهاي مزبور گرتأمین هزینهصرف عقد اجاره با عقود دیگر 

ها ، بین مالکان مشـاع خواهـد   هاي این نوع ساختمانبه این ترتیب همواره ده درصد تعداد آپارتمان
مـازاد آن در صـندوق    ،منافع و درآمد حاصله بیش از هزینه مشترك باشـد  چنانچهبدیهی است . بود

منافع درآمد هاي آتی ذخیره خواهد شد، که اغلب چنین است و هرگاه مدیریت ساختمان براي هزینه
هاي مشترك ساختمان باشد، مالکان خود نسبت به پرداخت هزینه مازاد متناسب مزبور کمتر از هزینه
هاي مشـاع و  نوع تصمیم در مورد آپارتمان هاي اختصاصی خود اقدام نمایند و هربا مساحت قسمت

هاي اختصاصی و بـدون  باشد، بدون مداخله مالکان آپارتمان واگذاري منافع آن با مدیریت ساختمان
نمایندگان قانونی مالکان  به این معنی که در این امر مدیران ساختمان. هاي مزبورحق افراز آپارتمان

اند و یا مدت زمان مدیریت استعفا نداده خواهند بود و تا زمانی که از مدیریت ساختمان عزل نشده یا
  . باشندها منقضی نشده، از این سمت برخوردار می آن
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بینـی شـود مرکـب از    هـا پـیش  نویس کمیسـیونی در اداره راه و شهرسـازي شهرسـتان   در این پیش  .2
اي از شهرداري و یک قاضی با معرفی رئیس دادگستري شهرستان و یک کارشناس رسـمی   نماینده

ساختمان با معرفی از طرف شهرداري یا بخشداري محل، براي رسیدگی به کلیه موارد اختالف بـین  
ـ مدیران، در تمامی موارد اجراي این پیش نویس از جممالکان و هـاي   ه در مـورد تشـخیص هزینـه   ل

  : نویسپیش 44و  43ها توسط مدیر یا مدیران طبق مواد ضروري و در مورد نحوه وصول هزینه
ها مدیر یا مدیران باید کل مبلغ بدهی را با ذکر صورت ریز در صورت عدم پرداخت هزینه« .43ماده 

کنندگان مطالبه نمایند و اشخاص مـذکور ظـرف ده روز از   نامه از مالک یا استفادهارسال اظهارآن با 
  . تاریخ ابالغ اظهارنامه باید بدهی خود را پرداخت کنند

آدرس  کـه  اینمگر ؛ هاست کنندگان همان آدرس محل اختصاصی آنآدرس مالک یا استفاده .تبصره
  ».غیره به مدیران ساختمان اعالم کرده باشندنامه و دیگري را جهت ابالغ اظهار

توانـد از  نامه، مـدیر مـی  در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهار« .44ماده 
در صورتی کـه ظـرف   . ارائه برخی یا همه خدمات مشترك به واحد ساختمانی مربوطه خودداري کند

توانـد از اداره ثبـت محـل درخواسـت     نشود، مدیر مـی پنج روز از تاریخ قطع خدمات، بدهی پرداخت 
کننده اقدام بـه  نامه ابالغ شده به مالک یا استفادهاداره ثبت محل بر مبناي اظهار. یه کندیاجرا صدور

عملیات اجرایی به فوریت و طبق مقررات اجراي اسـناد رسـمی صـورت خواهـد     . وصول خواهد کرد
هاي ناشی از وصول بدهی) یـا صـدور   از بدهی و هزینه (اعمها  در هر حال با پرداخت هزینه. گرفت

  »... ی باید نسبت به برقراري خدمات مشترك اقدام شودیدستور موقت از سوي مراجع قضا
  

  نویسپیش 44و  43اجراي مواد  ز اهمیت درینکته بسیار حا
مراجـع قضـایی، در حـالی کـه     نامه و مفاد آن است در حد سند رسمی یا رأي قطعـی  اعتبار بخشیدن به اظهار .1

نامه یک جانبه چنین اعتباري ندارد و چه بسا ممکن اسـت ناشـی از اختالفـات بـین مـدیران و شـخص       اظهار
راجـع  اگـر   آپارتمـان ه کنندهدبدهکار باشد، لذا باید این فرصت قانونی براي بدهکار منظورشود که مالک یا استفا

و صورت ریز بدهی خود اعتراض داشته باشـد کـه جـزء حقـوق     مشترك و ضروري بودن آن  ،هابه نوع هزینه
نامـه (پـنج روز یـا ده روز) بـه کمیسـیون      اساسی شهروندي او است، بتواند در مهلتی مقرر از تاریخ ابالغ اظهار

مراجعه کند که در این پیشنهاد باید توسط اداره راه و شهرسازي شهرسـتان محـل وقـوع سـاختمان آپارتمـانی      
اجرا باشد و پس از اجـرا نیـز   این کمیسیون صادر و قابلرأي مفاد نامه طبق در این صورت اظهارتأسیس گردد. 

مقـام  طبـق رأي   چنانچهحق دادخواهی در مراجع قضایی براي معترض به رأي کمیسیون نیز محفوظ بماند و 
ها محاسـبه شـود    مطالبات آنکننده بیش از مبلغ واقعی بدهی وصول شده باشد،جزء ی از مالک یا استفادهیقضا

  .  ی بدون تشریفات دادرسی و بدون هزینه دادرسی به فوریت انجام گرددیو رسیدگی مقام قضا
قطـع آب، الاقـل آب سـرد و مشـترك مالکـان یـا        از آنجا که در فرهنگ و باور مردم کشور ایـران،  .2

ان نباید اختیار داد که آب کنندگان ساختمان مذموم است، لذا در هیچ شرایطی به مدیر ساختماستفاده
  . سرد مشترك ساختمان را در مورد بدهکاران قطع نمایند

ها به صورت مشاع بین مالکان پذیرفته و البته اگر پیشنهاد اول در مورد اختصاص ده درصد آپارتمان
  . اجرا شود، این قبیل مشکالت مربوط به وصول بدهی وقطع خدمات مشترك نیز برطرف خواهد شد
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  1n امید محمدي
  
  

  چکیده
کننده به ثالـث،  کند به ثالثی ضرر بزند. اضرارِ دفاعممکن است کسی که دفاع مشروع می

شود، گاه بـا  دیگر زیانی که به ثالث وارد میواسطه و گاه با واسطه است. به عبارت گاه بی
اتالف مدافع و گاه با تسبیب او است. در هر دو حالت به نظر عنصر رابطـه سـببیت میـان    
زیان و فعل مدافع مورد خدشه است. در صورتی که مدافع مسبب باشـد، بـه دلیـل عـدم     

به دلیـل فقـدان   تقصیر وي و تقصیرِ سببِ دیگر یعنی مهاجم، عدم مسئولیت مدنی مدافع 
رابطه سببیت و عدم استناد عرفی واضح است. در صورت مباشر بـودن مـدافع اگـر قطـع     
رابطه سببیت زیان با مباشر به دلیل فعل مسبب پذیرفته نشود، النهایه با عنایت بـه مـاده   

ها و یـا   قانون مجازات اسالمی باید نظر به تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تأثیر آن 526
  مساوي داده شود. به نحو

دیده، رابطه سببیت، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع مدافع، مهاجم، ثالث زیان :کلید واژگان
  اسباب.

  
  مقدمه 

هنگامی که فعلـی موجـب ضـرر دیگـري گـردد، مقتضـی       . دفاع مشروع از علل موجهه فعل زیانبار است
فعلی را موجه نموده و انجام آن موجـب  با این حال ممکن است اموري چنین . مسئولیت مدنی وجود دارد

شـود کـه دفـاع مشـروع از آن     ي فعل یاد میاز این امور با عنوان عوامل موجهه. مسئولیت به شمار نیاید
جایی که شخصی براي پیشگیري از زیان به خود یا دیگري به عامل زیان خسارت وارد کند، . جمله است

شرایط دفاع مشروع، بدون هیچ اختالفـی، مـدافع در برابـر    با تحقق . شوداز دفاع مشروع سخن گفته می
) اما ممکن است 173: 1386نیا، (حکمت. زیانی که به جان یا مال مهاجم وارد کرده است مسئولیتی ندارد

واسطه و گاه با واسطه کننده به ثالث گاه بیاضرار دفاع. کند به ثالثی ضرر بزندکسی که دفاع مشروع می
بنابراین . شود، گاه با اتالف مدافع و گاه با تسبیب او استدیگر زیانی که به ثالث وارد میبه عبارت . است

هاي ثالث ضامن است یا نـه، در  کننده در برابر حمله کسی، نسبت به زیانپاسخ به این سؤال که آیا دفاع
  : دو فرض جداگانه قابل بررسی است

                                                           
n  دادگستري.دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، وکیل  
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  کنندهمباشرت دفاع. 1
کننـده  واسطه باشد، آیا دفاعکند، بیزننده زیانی را که به ثالثی وارد میمشروع، زیاندر جایی که در دفاع 

کننده ندارد، در برابر شخص ثالث نیز فاقد مسئولیت مدنی است؟ دو نظر که مسئولیت مدنی در برابر حمله
  : وجود دارد

  
یت مـدنی  کننده در برابر ثالث (محدودیت در فقدان مسئولمسئولیت مدنی دفاع. 1ـ1

 کننده)نسبت به حمله
زیرا عمـل او اتـالف اسـت و    ؛ گاه کسی در مقام دفاع مشروع به ثالثی مباشرتاً ضرر بزند، ضامن است هر

قانون مدنی) مـاده   328(ماده . تقصیر، ضامن استکننده عامد باشد یا فاقد قصد، مقصر باشد یا بیاتالف
کسی که در مقام دفـاع مشـروع موجـب خسـارت     «: داردقانون مسئولیت مدنی در جایی که مقرر می 15

زیـرا مـدافع را فقـط در    ؛ مؤید این نظر اسـت » بدنی یا مالی شخص متعدي شود، مسئول خسارت نیست
هایی که کننده در برابر زیاندر هر حال قدر متیقن این است که دفاع. داندبرابر متعدي فاقد مسئولیت می

نـه  ؛ کننـده نـاظر اسـت   ضمان مدافع به رابطه او و حملهست و ادله عدم کند، ضامن نیبه مهاجم وارد می
لذا مدافع باید خسارت ثالث را جبران نماید، لیکن . ثالث و اصل بر جبران خسارت وفق قاعده الضرر است

عدم مسئولیت در دفاع مشروع محدود به شـخص متجـاوز و نـه ثالـث را     . تواند به مهاجم رجوع کندمی
  ) 142: 1383اند! (سیروس و شکري، مواد استنباط نموده برخی از روح

  
کننده هم در برابر مهاجم و هم ثالث (مسئولیت مهاجم عدم مسئولیت مدنی دفاع. 2ـ1

 نسبت به ثالث)
شود، به اطالق عـدم مسـئولیت مـدافع    اي که مباشر اتالف واقع میکنندهتوان براي عدم ضمان دفاعمی

کننده مورد ادعـا  عدم ضمان دفاع اقوي بودن سبب از مباشر،مشروع استناد کرد و با عنوان دفاع مشروع 
اندازد که از بدن مهاجم عبـور کـرده و   مثالً در جایی که شخصی تیري براي دفاع مشروع می. قرار گیرد

باید بپردازد، چون سبب اقـوي  نکننده دیه مقتول را دفاع. دشوکننده قصاص نمیکشد، دفاعدیگري را می
تواند مسـتند عـدم مسـئولیت    نیز می 1392قانون مجازات اسالمی سال  156اطالق ماده . از مباشر است
  . مباشر باشد

کننده به عنـوان مباشـرت اسـت    گردد و فعل دفاعدر دفاع مشروعی که ضرري به ثالث وارد می  تحلیل:
(مهـاجم) و   سـبب اوالً موضـوع از بـاب اجتمـاع    . بار مورد تحلیل قرار بگیردرفتارهاي زیانباید 

ثانیاً فعل سبب (عمـد و غیرمجـاز) و   ؛ کننده زیان به ثالث) در وقوع ضرر است(مدافع واردمباشر 
 . (غیرعمد) است 1فعل مباشر نسبت به ثالث

کنـد و موجـب   دیگـر عوامـل را قطـع مـی     ها فعل عمدي، رابطه سببیت زیـان بـا   مواردي که در آن
می 1392از قانون مجازات اسالمی سال  512و  499و مواد  496ماده  1مسئولیت تام عامد است، تبصره 

در این موضوع نیز عمل عمدي و غیرمجاز مهاجم به عنوان سبب، موجب قطع رابطه سببیت زیان . باشند
                                                           

. مباشر قصد فعل نسبت به مهاجم را دارد ولی قصد فعل نسبت به ثالـث را نـدارد، لـذا عمـل وي نسـبت بـه ثالـث غیرعمـد         1
 باشد.  می
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گردد که عمل مدافع نیز در این حالـت ممکـن    ایرادت ممکن اس. گرددبا فعل مباشر به عنوان مدافع می
  . است عمدي و از روي اختیار باشد که به نظر إن قلت واردي است و إذا جاء احتمال بطل االستدالل

: توان در مورد حکم مسئولیت مهاجم استفاده نمودقانون مجازات اسالمی نیز می 499از مالك ماده 
اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او آن شخص در اثر ترس، بیهرگاه کسی دیگري را بترساند و «

سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگري گردد، ترسـاننده حسـب تعـاریف جنایـات عمـدي و      
وارد ایـن اسـت کـه     ایراد. که از مصادیق بارز اقوي بودن سبب از مباشر است ».غیرعمدي مسئول است

امـا از جهـت   . گیري صحیح نیستکننده زیان اگر از روي عمد و اختیار باشد، این مالكعمل مدافعِ وارد
یکـی   1392قانون مجازات اسالمی سال  499ماده  که اینتوان این ماده را مالك قرار داد و آن دیگر می

بـا  دارد که سبب موجب قطع رابطه سببیت میـان ضـرر   از مصادیق اقوي بودن سبب از مباشر را بیان می
بـودن سـبب از    يعالوه بر اجبار، اضطرار نیز از موارد اقـو . شودمباشر گردیده و مانع مسئولیت مباشر می

بـه  . دفاع مشروع را باید چهـره خاصـی از اضـطرار شـمرد    . گرچه فعل ارتکابی عمدي باشد؛ مباشر است
سوي زیان دیـده و بـه    کند، اضطرار ناشی از اقدامی است که ازمی» مشروع«عبارت دیگر آنچه دفاع را 

  )313: 1385(کاتوزیان، . شودکننده آغاز میضرر دفاع
به فرض عدم پذیرش مراتب فوق، به این دلیل که ممکن است گفته شود هر دو عامل در ورود زیان   

 526ماده ؛ بلکه آگاه و قاصد در ورود زیان به ثالث است؛ اند و مباشر در این جا فاقد قصد نیستعامد بوده
  . فرما استي میزان تأثیر حکممبنی بر مسئولیت هر دو عامل به اندازه 92انون مجازات اسالمی سال ق

بودن سـبب از   ياقوو ) فقدان رابطه سببیت( عدم استناد عرفی زیان به مدافع اما در هر حال نظر به
ـ  مجـازات اسـالمی از   قـانون   499گرچه عمدي باشد که مـاده  ؛ است اضطرارچون مورد از موارد  مباشر 

در  92قانون مجازات اسالمی سال  156اطالق ماده در کنار  ـ  )499مالك ماده جمله مصادیق آن است (
دارد قانون مجازات اسالمی که مقرر می 525اطالق ماده خصوص عدم مسئولیت مدنی مدافع، و مالك و 

هایی است که  ضامن جنایت هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد،«
و مفهوم » عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد که آنمگر ؛ کندحیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می

هایی نیست که این ماده چنین است که اگر عمل زیانبار مصداق دفاع مشروع باشد، آن فرد ضامن جنایت
اجمی که موجب دفـاع مشـروع شـده، ضـامن     آورد و مهحیوان در اثر تحریک به اشخاص ثالث وارد می

: 1394(بـاریکلو،   همگی داللت بر عدم مسئولیت مدافع مباشر به علت فقدان رابطـه سـببیت دارد.  است، 
  رسد. ها نمی لذا نوبت به اجتماع سبب و مباشر و تقسیم مسئولیت میان آن )104و  103

  
  کنندهتسبیب دفاع. 2

کنـد و بـه تسـبیب بـه او زیـان      مشروع سبب ورود خسارت به ثالث را فـراهم مـی  کننده در مقام دفاع گاه دفاع
رساند. از آنجا که مسبب هنگامی ضـامن اسـت کـه کـار او تعـدي بـه شـمار رود و در اقـدام زیانبـار خـود            می

یتی کند، در برابر ثالـث مسـئول  کننده متجاوز نیست؛ بلکه با جواز شرعی دفاع میسازي) مقصر باشد و دفاع (سبب
ندارد. لکن سبب دیگر یعنی مهاجم مسئول و ضامن است؛ زیرا کار او از روي تعـدي و تجـاوز (تقصـیر) اسـت.     

کننـده مقصـر   بنابراین در این فرض اگر چه دو سبب براي ورود ضرر به ثالث وجود دارد، لکن چون سبب حملـه 
. متجاوز ضـامن اسـت   ) فقط سبب172؛ 1394تقصیر است، (صفایی، کننده بیباشد و سبب دوم یعنی دفاعمی
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دانـد  را محرز و برقرار می رابطه سببیتهاي ثالث توان گفت عرف بین عمل (سبب) متجاوز و زیانبه عالوه می
  )175: 1394) و (صفایی، 201: 1387زاده،  دهد، نه مدافع. (قاسمها را فقط به متجاوز نسبت میو زیان

کننده به عنوان تسبیب است، باید گردد و فعل دفاعثالث وارد میدر دفاع مشروعی که ضرري به   تحلیل:
اوالً موضوع از باب اجتمـاع اسـباب در وقـوع ضـرر     . رفتارهاي زیان بار مورد تحلیل قرار بگیرد

ثانیاً فعلِ سببِ مهاجم (عمد و غیرمجاز) و فعل سبب مدافع نسـبت بـه ثالـث (غیرعمـد)     ؛ است
  . است

جنایت مسـتند بـه    که آنالنهایه در اجتماع اسباب چون یک سبب مقصر است و دیگري فاقد تقصیر، 
کند) و حتی (سبب مقصر رابطه سببیت میان زیان با سبب غیرمقصر را قطع می تقصیر اوست ضامن است

بـر  مبنـی   1392قانون مجـازات اسـالمی سـال     533در صورت استناد عرفی زیان به هر دو عامل، ماده 
  . فرما خواهد بودتقسیم مسئولیت حکم

  
  نتیجه و نظر مختار

توجه » وقوع فعل زیانبار به نحو غیرمجاز«باید به موضوع  که ایندر بحث اضرار مدافع به ثالث عالوه بر 
زننده و زیان وارده به ثالث نیـز  میان فعل زیان» رابطه سببیت«شود، به رکن دیگر مسئولیت مدنی یعنی 

به این ترتیب در هر حالت چه مدافع مسبب باشد و چه مباشر، ضامن نیست و ضمان بـا  . نمود باید توجه
در اجتماع سبب و مباشر در صورت نپذیرفتن نظر فوق نهایتاً باید نظر به مسـئولیت هـر دو   . مهاجم است

  . عامل داد یا به میزان تأثیر یا در صورت عدم امکانِ تشخیص، به نحو مساوي
  

 منابع
  . 1394نشر میزان، چاپ ششم، پاییز : ، تهرانمدنی مسئولیترضا، کلو، علیباری .1
نشـر پژوهشـگاه علـوم و    : ، قـم مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و سـاختار) حکمت نیا، محمود،  .2

 . 1386فرهنگ اسالمی، چاپ اول، 
نشر مهاجر، چـاپ  : ، تهرانقانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونیشکري، رضا، ؛ سیروس، قادر .3

 . 1383سوم، 
سـمت، چـاپ   : ، تهـران مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)اله،  رحیمی، حبیب؛ صفایی، حسین .4

 . 1394هشتم، 
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 . 1385پ پنجم، دانشگاه تهران، چا: ، تهرانهاي خارج از قراردادالزامکاتوزیان، ناصر،  .6
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  1n سمیه مغرور
  
  

  چکیده
شهادت، یکی از ادله اثبات جرم است. در مواردي که شهادت به عنـوان دلیـل شـرعی در    

گیرد؛ قانونگذار براي شاهد شرعی، شرایطی را مقررکرده اسـت.  حکم مورد استناد قرار می
نفع نبـودن در دعـوا، نداشـتن      این شرایط عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، ذي

ها، عدم اشتغال به تکدي و ولگرد نبودن. اگر شاهد شرط  خصومت با طرفین یا یکی از آن
  تواند دلیل و مستند حکم قرار گیرد.شهادتش نمی یا شرایطی از موارد مقرر را نداشته باشد،

تواند، بر شهادت شاهدي که شرایط مذکور را نداشته باشد، خدشه وارد کند علیه میمشهود
و او را جرح کند. وي براي جرح شاهد، باید بتواند شاهدانی را به دادگاه معرفی کند. در این 

شـاهد از منظـر قـانون مجـازات اسـالمی       مقاله بر آنیم تا به بررسی شرایط شاهد و جرح
  بپردازیم.

  شاهد، شهادت شرعی، جرح، قانون مجازات اسالمی :کلید واژگان
  

  مقدمه 
شـهادت  . اقرار، شهادت، قسامه، سوگند، و علم قاضـی : ادله اثبات جرم در حقوق کیفري ایران عبارتند از

عنوان معتبرترین کتـاب آسـمانی و یگانـه سـند     قرآن به . آیدترین دالیل به شمار میپس از اقرار از مهم
در موارد متعددي به شهادت و لزوم ادا و اقامه آن در دعاوي اشـاره نمـوده    مکتوب راهنماي زندگی بشر

عالوه بر آن روایات زیادي در ایـن بـاره   . سوره نور 4سوره بقره و آیه  283و 282از جمله در آیات . است
هرگـاه ماننـد ایـن خورشـید دیـدي،      «: اند(ص) که فرموده از پیامبراکرماز جمله، روایتی . نقل شده است

  .»گواهی ده وگرنه بگذار و وانه
. شـده اسـت  هاي قبل، از آن براي اثبات جرم، استفاده میشهادت، از دالیلی است که حتی در دوران

نظام، شهادت دو مـرد  در این . به عنوان مثال، در نظام تفتیشی، از مهمترین دالیل اثبات جرم بوده است
  )43: 1384(آشوري،. کردبدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی براي صدور حکم اعدام کفایت می

گیـرد وگـاه بینـه    بینه، در حقوق اسالم، آن است که براي اثبات ادعاي مدعی، مورد استفاده قرار می
ه عنوان دلیل اثبات جرم استفاده همان شهادت است و شهادت، از اموري است که قضات محاکم از آن ب

                                                           
n کارآموز وکالت.  
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شود که در نظر بینه در معنی خاص و محدود خود به شهادتی گفته می. کنندو براساس آن رأي صادر می
  )1383(کاتوزیان،. قانون در اثبات دعوا مؤثر باشد

شهادت در حکم ، موضوعیت داشته باشد و مستند حکم قرار گیرد، شاهد، باید داراي شرایط  چنانچه
شرایط مورد نظر، توسط . مقرر در قانون باشد تا شهادتش، به عنوان شهادت شرعی مورد قبول واقع شود

  . جرح کندتواند او را شاهد، فاقد شرایط مقرر باشد، مشهود علیه می چنانچهشود و دادگاه احراز می
  

   شاهد ـ شهادت
. اي را مشـاهده کـرده و در واقـع همـان گـواه اسـت      از لحاظ لغوي، شاهد کسی است که امري یا واقعه

دهد، خواه اداي شـهادت کـرده باشـد، خـواه     ) شاهد آن است که بر امري شهادت می889: 1382(معین،
(جعفري . یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و از آن اطالع حاصل کرده باشد 1. تحمل شهادت

. اي است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده است) شهادت، اخبار و نقل واقعه290: 1363لنگرودي، 
  )14: 1383(کاتوزیان، 

از  شـهادت عبـارت  «: قانون مجازات اسالمی در تعریف شهادت بیـان داشـته   174در ماده  قانونگذار
اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگري نـزد مقـام   

  . »قضایی است
  

  جرح شاهد 
جرح ) «507: 1382(معین،. جرح در لغت، به معناي وازدن، بازداشتن و عیب گواهان را آشکار کردن است

در دادرسی ـ فقه، جـرح شـاهد عبـارت     . »گردداعتباري او میشاهد، ذکر نقص شاهد است که موجب بی
از اعتبار انداختن شهادت شاهد از طریق بیان اوصافی راجع به او که وجـود آن اوصـاف، قانونـاً    «: است از

   )191: 1363(جعفري لنگرودي، . »اعتباري شهادت شاهد گرددموجب بی
دادگري، پارسایی و پاکی آنان از سوي متهم یا  که آناند گواهی دهند، مگر ي مسلمانان شایستههمه

بزهکاري که به کیفر حد محکوم شده . ي تردید و انکار نگریسته شودخوانده و یا شخص قاضی، به دیده
تواند از سوي مـتهم یـا خوانـده    ي گواهی دادن نیست و میاست و یا به دروغگویی زبانزد است، شایسته

ي گویی با این کار، زخمی کاري بر کالبد دلیل ارائه شده. ادرس رد شودجرح شود و یا از طرف شخص د
ي طـرف پرونـده، دادرس از پـذیرش    آمدن گفتـه با جرح گواه و راست. شاکی یا خواهان وارد آورده است
  )34: 1379محمد امین، . (ایستدورزد و از شنیدن گواهی او فرو میگواهی گواه یاد شده خودداري می

اگر قاضی از فقدان . ط به شاهد از قوانین آمره است و قاضی باید این شرایط را احراز کندشرایط مربو
تواند نظر دادگاه را به فقدان آن جلب کند و با ایـن  شرط یا شرایطی اطالع نداشته باشد، طرف مقابل می

کنـد و بـه بررسـی    دراین صورت دادگاه باید به ایراد و موضوع جرح توجه . کار در واقع شاهد را جرح کند
گیـرد، حکـم   این نکته بپردازد که آیا جرح، بر شاهد وارد است یا نه و سپس بر اساس تصمیمی کـه مـی  

  . صادر کند
  

                                                           
  ي بودنا ـ شاهد و ناظر حادثه یا قضیه 1
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  جرح شاهد در قانون مجازات اسالمیـ 
شود شهادت او از اعتبـار  جرح شاهد ایراد بر شرایط خود شاهد است که با ذکر نقص و عیب او موجب می

براسـاس مـاده   . آورده شـده اسـت   197تـا   191در مـواد   مجازات اسالمی، جـرح شـاهد   در قانون. بیفتد
جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون براي شـاهد شـرعی مقـرر    «191

  . »کرده است
قانون مجازات اسالمی جرح شاهد را شهادت بر فقدان شرط یا شرایط مقرر در قانون که از  191ماده 

علیه ادعا شده، دانسته استطرف مشهود .علیه که ادعاي فقدان شرایط مقـرر را کـرده   به عبارتی مشهود
است، براي اثبات ادعاي خود باید، شاهدانی به دادگاه معرفی کند تا به صحت ادعاي او شهادت دهنـد و  

  . شاهد را جرح کنند و در واقع شاهدان ثانوي، شهود جرح هستند
و شاهد شـرعی آن  . قانون مجازات اسالمی سخن از شاهد شرعی آمده است، نه شاهد 191در ماده 

شـارع  . گیـرد است که شهادتش در حکم موضوعیت دارد و به عنوان دلیل، در حکم مورد استناد قرار مـی 
بنابراین وي باید واجد شرایط مقرر در قانون باشد تا . چنین شهادتی را معتبر و داراي حجیت دانسته است

در صورتی که واجد شرایط مقرر نباشد، از نظر دادگاه، شهادتش . شهادتش، شهادت شرعی محسوب شود
شود و بنا بر تشخیص قاضی، ممکن اسـت شـهادت او فقـط بـراي اطـالع      شهادت شرعی محسوب نمی

  . بیشتر استماع شود و به عنوان اماره محسوب گردد
  

   شرایط شاهد
شود، قاضی به له شرعی از قبیل شهادت که موضوعیت دارد، ثابت میدر مواردي که دعواي کیفري با اد

در . علم بـه خـالف آن داشـته باشـد     که اینمگر ؛ (مانند حدود و قصاص) کندها رأي صادر میاستناد آن
بلوغ، عقل، ایمـان، عـدالت، طهـارت    : این شرایط عبارتند از. قانون، شرایطی براي شاهد، بیان شده است

عدم اشـتغال بـه تکـدي و     ها واز آن نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکینفع  ذي مولد،
  . ولگرد نبودن

 شرایط مذکور، باید در زمان اداي شهادت، وجود داشته باشد و الزم نیست در زمان تحمـل شـهادت  
وجـود شـرایط   . مگر در مورد دو شرط عقل و بلوغ که به آن پرداخته خواهـد شـد  ؛ هم، وجود داشته باشد

در ذیل به بررسی مختصر هر یک از شرایط مقرر در قانون براي . مذکور، باید به وسیله قاضی احراز گردد
  . پردازیمشاهد می

  
  ـ بلوغ

بلوغ در زمان ؛ اسالمی آمده است قانون مجازات 179طور که در ماده اما همان. در گواه، بلوغ شرط است
در زمان تحمل شهادت، غیر بـالغ ممیـز باشـد امـا در زمـان اداي      اداي شهادت، شرط است و اگر شاهد 

سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمـري و در پسـران   . برسد، شهادت او معتبر است شهادت به سن بلوغ
  . پانزده سال تمام قمري است

ضیح تو صغر دوران قبل از بلوغ است، که اینبا توجه به ؛ در تشخیص ممیز یا غیر ممیز بودن کودك
آن است که صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که داراي قـوه درك و تمیـز نیسـت، سـود را از زیـان      
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لیکن صغیر ممیز، داراي قوه درك و تمیز نسـبی  . تواند اراده انشایی داشته باشددهد و نمیتشخیص نمی
در صـورت بـروز   ) در حقوق ایران، تمیـز، سـن خاصـی نـدارد و     204: 1382(صفایی ـ قاسم زاده،  . است

ممیز بودن صغیر، تشخیص آن با دادرس است که باید بـا توجـه بـه اوضـاع و     اختالف درباره ممیز یا غیر
  . احوال و خصوصیات مورد و دالیل و قراین و امارات موجود، در این باره تصمیم بگیرد

  
  ـ عقل

اي است و هم در زمان  قضیه گواه باید هم در زمان تحمل شهادت یعنی زمانی که شاهد و ناظر حادثه یا
بدیهی است که بر شهادت مجنـون، اعتمـادي نیسـت و بـه دلیـل تخـیالت و       . اداي شهادت عاقل باشد
توان اصل صحت گفتار گواه گذرد و از بین رفتن هدایت عقل بر گفتار وي، نمیتوهمی که در ذهن او می
یست و باید از استماع شـهادت او خـودداري   بنابراین شهادت مجنون پذیرفته ن. را درباره او، صادق شمرد

  )33: 1383(کاتوزیان، . کرد
گواهی مجنون ادواري در صورتی قابل پذیرش است که در زمان تحمل و اداي گواهی در حال افاقه 

شـهادت مجنـون ادواري در حـال افاقـه     «: قانون مجازات اسـالمی آمـده اسـت    178در ماده . بوده باشد
در مجنون چـه دائمـی و   . »تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد که آنبر  مشروط؛ شودپذیرفته می

کودن و نادانی که خوب . چه ادواري اصل، عدم صالحیت است و مدعی افاقه باید خالف آن را ثابت کند
: 101(صـدري، . دهد، در حکم دیوانه است و شهادتش پذیرفتـه نیسـت  و بد کارها را از هم تشخیص نمی

بنابراین سزاوار است . آگاه به اشتباه بیفتد و فریب بخوردشود ناخودکه این وصف او باعث می ) چرا1389
براي قاضی عدم اشتباه فرد مذکور در چنین مـوردي   که ایناز شهادت چنین فردي خودداري گردد، مگر 

  . محرز باشد
موشکار و ساهی بـه  شهادت اشخاص غیر عادي مانند فرا«: قانون مجازات اسالمی 180مطابق ماده 

مگر آن که قاضـی بـه عـدم فراموشـی، سـهو و امثـال آن در مـورد        ؛ عنوان شهادت شرعی معتبر نیست
سهو و فراموشی بر ذهن او غلبه دارد، بر حاکم الزم است از  بنابراین کسی که. »شهادت، علم داشته باشد

ین کند هیچ کس هر قدر هم که گیج افراد اعراض کند، مگر در امور بسیار روشن که تعی گونه اینشهادت 
 (امام خمینی. شودکند و در آن دچار نسیان و غفلت و اشتباه، در تحمل و در نقل نمیباشد آن را سهو نمی

  )299ـ300: 1379(ره)، 
کهولت سن در کسی موجب عدم هوشیاري او  چنانچهتوان استنباط کرد که  می همچنین از این ماده

طور کسی که آزادي اراده ندارد مانند شخص خواب و یـا در  ع شهادت باشد و همینتواند از موانگردد، می
توان نسبت به افراد با عنـاوین زیـر   در زمان حاضر این شرایط را می. حالت اغماء صالحیت شهادت ندارد

ضعف روانی و : این اصطالحات عبارتند از. که اصطالح طبی حاالت ذکر شده در باال است در نظر گرفت
. صبی، کور ذهنی، کند ذهنی، کودنی، فراموشی، مرض روانی، دیوانگی، آسیب مغزي به شـکل بحـران  ع

  )57: 1373ور،  (بهره
هاي اوست و این مبنا در تمام کسـانی   اعتمادي به گفتهاعتباري شهادت مجنون بیي بیدلیل و پایه

مانند مستی و فراموشی و غافلی و کبر سن، خللی در کمـال عقـل آنـان ایجـاد شـده       که به جهات دیگر
است، وجود دارد و باید این را تأیید کرد، زیرا شهادت راه اثبات و دلیل وقوع رویدادهایی است که مبنـاي  
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فتـار او  ي اعتماد به گفته شاهد، اماره راستگویی و درستی گاز سوي دیگر، پایه. گیردصدور حکم قرار می
  . بردپایه کند، اعتبار شهادت را نیز از بین میاست پس هر عاملی که این اماره را سست و بی

  
  ـ ایمان

دهد باید مسلمان باشد و از دیدگاه برخی فقها، عالوه شخصی که گواهی می. منظور از ایمان، اسالم است
قها اختالف است، اما از دیدگاه بیشتر فقها بودن بین فالبته در مورد شرط شیعه. بر آن باید شیعه هم باشد

السالم را هـم قبـول   از جمله امام خمینی (ره)، شاهد عالوه بر مسلمان بودن باید والیت اهل بیت علیهم
مؤمن علیه و بـه نفـع مـؤمن و    بنابراین از این دیدگاه، شهادت غیر. داشته باشد و شیعه اثنی عشري باشد

  . قبول نیستیق اولی شهادت کافر و مرتد نیز قابلغیر مؤمن قبول نیست و به طر
قبول نیست و شهادت کفار ذمی مانند یهود و نصاري و مجوس پذیرفته  شهادت کافر غیرذمی مطلقاً

مگر در یک مورد و آن در خصوص وصیت به مال در هنگامی است کـه مسـلمان عـادلی وجـود     ؛ نیست
شاهد و گواه گیریـد  «: فرمایدت که خداوند در این آیه میسوره مائده اس 106نداشته باشد و علت آن آیه 

براي وصیت کردنتان وقتی که مرگ به سراغ شما آید و شاهد باید دو نفر عادل از میان شـما مسـلمانان   
باشد و اگر مسلمانی نیافتید، دو نفر شاهد از غیر مسلمانان بگیرید، آنگاه که در سفر باشید و مرگ شما را 

 . »در یابد
(جمعـی از  . پذیرش شهادت کفار ذمی، اجماعی اسـت و در سـفر و حضـر بـودن آن تفـاوتی نـدارد      

) در پذیرش شهادت کفار ذمی درباره اهل مذهب خودشـان، بـین علمـاي شـیعه     136: 1382نویسندگان،
اما شهادت مؤمن، له و علیه تمامی مذاهب و ملل معتبر است، چون در مؤمن ظلم و فسق . اختالف است

 . ندارد وجود
چـرا کـه ایمـان    . گیردالبته ایمان از شرایطی است که احراز آن توسط قاضی به دشواري صورت می

پس یا باید به اظهار شـاهد اعتمـاد کـرد یـا بـه      . یک امر قلبی است که شناخت آن چندان ممکن نیست
تی به ظـاهر رفتـار و   در مواردي در مورد فرد تحقیق و تفحص به عمل آورد و یا ح که اینشناسنامه او یا 

  . اعمال او در جامعه توجه کرد
  

  ـ عدالت
نظر دارند و تمام فقهاي شیعه، اعم از متقدمان و فقهاي شیعه و سنی در لزوم این شرط، براي شاهد اتفاق

  . اندمتأخران، بر لزوم عدالت در شیعه اشاره نموده
عـادل کسـی   «: یف کرده و بیـان داشـته  قانون مجازات اسالمی، عادل را تعر 181در ماده  قانونگذار

در ادامـه   »... دهد، اهل معصـیت نباشـد  است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وي گواهی می
فردي را که عادل نیست معرفی کرده است و و مفهوم مخالف آن ایـن اسـت کـه عـادل      قانونگذارماده، 

یره نشود و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد کسی است که اشتهار به فسق نداشته باشد، مرتکب گناه کب
  . اندو این همان تعریفی است که در فقه، اکثر فقها از عدالت بیان داشته

فردي که عادل نیست در اعمـال و   چنانچهشده است که  اما در پایان ماده به بیان این نکته پرداخته
رفتار ناشایست خود تغییر دهد و صالح شود، طوري که از صالحیت و عـدالتش اطمینـان حاصـل شـود،     
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شود و این بیانگر این نکته است کـه تغییـر در اعمـال و رفتـار او بایـد از اسـتمرار       شهادتش پذیرفته می
   .برخوردار باشد و نه فقط به منظور اداي شهادت باشد

عدالت یک صفت اخالقی و یک امر بـاطنی اسـت، اثبـات و احـراز آن در جامعـه       که اینبا توجه به 
استفاده از شهادت بـه عنـوان دلیـل     که آنکنونی که افراد شناختی از یکدیگر ندارند، دشوار است و حال 

هـایی  متوسل به راهقاضی براي احراز عدالت  بنابراین بهتر است. اثبات جرم کاربرد زیادي در حقوق دارد
در تمیز عدالت شخصی که به حکم ظاهر انسـانی متعـارف و   «شودکه براي شناخت عدالت وجود دارد و 

خـالف آن   کـه  آنمگـر  ؛ )42: 1383(کاتوزیـان،  . »نهداجتماعی است، دادرس اصل را بر اعتماد به او می
  . ثابت شود

  
  ـ طهارت مولد

شود و مشـهور فقهـا بـه دلیـل روایـات      ت ولدالزنا پذیرفته نمیشهاد. زاده بودنطهارت مولد یعنی حالل
نشدن شهادت او درصـورتی اسـت کـه    البته پذیرفته. نظر دارندبر این مطلب اتفاق مستفیض در این مورد

الزنـا خوانـده شـود و    هاي مردم ولـد شخص بر سر زبان که ایننسب نامشروع او شرعاً ثابت شده باشد و 
زادگـی او  پس تا زمانی که یقین به حرام. زادگی او داشته باشند، مالك نیستاز حرامها سخن بیشتر زبان

  ) 148: 1383(شهید اول ـ شهید ثانی،. شودحاصل نشود، شهادتش قبول می
: اندالحال که حالل زادگی و حرام زادگی او مجهول است، بیان داشتهامام خمینی درباره فرد مجهول

ال، پس از فحص وجستجو، به فردي معلوم شد، شهادتش پذیرفته اسـت ولـی   الحاگر نسبت فرد مجهول
  . اگر نسبت او به کسی معلوم نشد، پذیرش شهادتش مشکل است

مشهودعلیه، با ادعاي عدم طهارت مولد در شاهد، وي راجرح کند، براي اثبات ادعـاي خـود    چنانچه
به موضوع مورد شهادت، آگـاهی داشـته باشـند و    شاهدان جرح، باید . باید شاهدانی به دادگاه معرفی کند

البته ناگفته نماند کـه اثبـات ایـن ادعـا     . واجد صفات شرعی براي شهادت باشند تا شهادتشان قبول شود
، که اینتر مشکل است و مشکل وقتی بیشتر است که نام پدر در شناسنامه شاهد وجود داشته باشد و مهم

و چـه  » انـدازد عمومی تعارض دارد و صلح اجتماعی را به خطر مـی طرح چنین ادعایی با اخالق و نظم «
البته در رویه،  )45: 1383(کاتوزیان، . هاي قوانین متروك درآیدبهتر آن است که این شرط در زمره مثال

اي دلیـل و یـا قرینـه    کـه  آنمگـر  ؛ دهدقاضی اصل را بر اعتماد و طهارت مولد، نسبت به شاهد قرار می
  . علیه شودوجود داشته باشد و یا ادعاي عدم وجود آن از طرف مشهودبرخالف آن 

  
  نفع نبودن در موضوع  ـ ذي

کـه:   ایـن تهمت عبارت است از «. این شرط به خاطر نفی اتهام و منتفی بودن تهمت در مورد شاهد است
ز خـود  شخـص شاهـد به وسـیـله شهادت دادن خود، نفعی را بـراي خـود جلـب کنـد و یـا ضـرري را ا      

، زیرا در مـواردي ممکن است با اوضاع و شرایط موجـود براي شــاهد، وي مـورد تهمـت قـرار     »دورکند
علیه، قـرار گیـرد   گیرد و اگر این اتهام بر او وارد باشد و مورد رد، از طرف دادگاه یا جرح، از طرف مشهود

لکه یا باید دلیل خاصـی داشـته   مطلق اتهام، مانع پذیرش شـهادت نیست، ب. شودشهادتـش پذیرفته نمی
  . عمومات دیگري داللت بر رد شهادت وجود داشته باشد که اینباشیم یا 
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مشخـص است و مصــادیق آن را رویـه قضایــی تعیـین      داشتن نفع شخصی در شاهدموارد ضابطه
  : برخی از این موارد عبارتند از. کندمی

  . هاست ین آنشهادت شریک به نفع شریک خود در مالی که مشترك ب -
  . چه که متعلق وصیت اوستشهادت وصی در مورد آن -
  . شهادت طلبکاران به نفع بدهکار مفلس -
  . شدن دیه از گردنششهادت عاقله به جرح شهود جنایت در مورد قتل خطایی به اتهام ساقط -
  . اندشهادت وکیل و وصی به جرح شهودي که علیه موکل و موصی شهادت داده -
زناي همسرش براي در امان ماندن از حد قذف، جایی که نسبت زنا بـه همسـرش   شهادت شوهر به  -

  . داده و تعداد شهود کافی نیستند
وجود رابطه خویشاوندي مانع از پذیرش شهادت نیست. خویشاوندي و قرابت نسـبی و سـببی   

جـود  تواند یکی از امارات قضایی بـر و مالزمه با نفع شخصی در دعواي مطروحه ندارد و فقط می
که قرینه قطعی براي قاضی در مـورد آن وجـود داشـته باشـد، در دعـوا       نفع شخصی مبنی بر این

) همچنین داشتن رابطه خادم و مخدومی نیز، از موانع پذیرش شـهادت  180: 1385باشد. (دیانی، 
قانون آیین دادرسی کیفري با این عبارت اشـاره شـده    322نیست و به این مطلب در تبصره ماده 

رابطه خادم و مخدومی و قرابـت نسـبی یـا سـببی مـانع از پـذیرش شـهادت شـرعی         «که:  است
  ».  نیست

  
  ها ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن

هـا   این شرط نیز به خاطر نفی اتهام از شاهد است، زیرا وجود دشمنی بین شاهد و طرفین یـا یکـی از آن  
صورتی مانع پذیرش شهادت است که شاهد به زیان دشمن دشمنی در . تواند دلیلی برجرح شاهد باشدمی

  . شودخود شهادت دهد و اگر به نفع او شهادت دهد، شهادتش پذیرفته می
بنا به گفته فقها منظور از دشمنی، فقط دشمنی دنیوي اسـت، نـه دینـی. دشـمنی دینـی مـانع از       

شدن عداوت دینی سبب مردود«پذیرش شهادت نیست. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله آورده است: 
بنابراین شهادت ». شود، پس اگر شاهد به نفع دشمن دینی خود شهادت بدهد، قبول استشهادت نمی

مسلمان بر دشمن کافر صحیح است و شهادت دشمن بر ضرر دشمن، قبـول نیسـت ولـی بـه نفـع او      
  صحیح است. 
تواند بـر پایـه   ید است، دادگاه میموجب جرح، دشمنی باشد و پس از شهادت عنوان شود مف چنانچه

ولی در فرض معمول که جـرح شـاهد قبـل از    . شدن آن تصمیم بگیردمفاد شهادت درباره امکان پذیرفته
بودن شـهادت را موکـول   استماعتواند تصمیم خود به قابلآید، دادگاه چگونه میاداي شهادت به عمل می

علیـه  زیرا ممکن است شهادت دشـمن بـه نفـع مشـهود    به مفاد شهادتی کند که هنوز اعالم نشده است (
شاهد پیش از اداي شهادت شفاهی، استشهادي را به سود دشمن امضا کـرده باشـد و    که اینباشد)، مگر 

اي شاهد اعالم گونه براي تأیید یا توضیح آن به دادگاه بیاید یا دشمن، خود به شهادت او استناد کند یا به
  . است کند که شهادت به سود خصم
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  ـ عدم اشتغال به تکدي و ولگرد نبودن
بار و دو بار دست حاجت به سوي ایـن و آن  از اسباب تهمت، گدایی است و منظور از گدایی، صرف یک«

بلکه منظور کسی است که سؤال به کف را شغل خود قـرار داده و در  ؛ کردن به خاطر ضرورت نیستدراز
(ره)،  (امام خمینی. »کسی مورد تهمت است و شهادتش قبول نیستچنین . بازار و درب منازل گدایی کند

) بنابراین شهادت فرد متکدي پذیرفته نیست، زیرا او در معرض این اتهام است که کسی کـه  303: 1379
زنـد و حتـی شـهادت    دهد، براي به دست آوردن پول به هر کاري دست میحرفه خود را تکدي قرار می

شود و اگر چیزي به او داده نشـود، خشـمگین   متکدي با اخذ مال خوشحال می چرا که؛ دهددروغ نیز می
  . گرددمی

گري قرار داده است با کسی که بنا به ضرورت و از روي اش را تکدياما بین کسی که شغل و حرفه
شغل اند و شهادت فردي که تکدي را زند، فرق گذاشته می احتیاج و در موارد بسیار نادر به این کار دست

نیـز آشـکار اسـت     قانونگـذار این نکته در بیان خود . اندو وسیله امرار معاش خود قرار داده باشد، نپذیرفته
را و این بیـانگر  » تکدي«را از موارد اتهام و موانع شهادت قرار داده و نه خود» عدم اشتغال به تکدي«که

 . باشداز موارد رد و جرح او نمی آن است که اگر کسی در جایی، بنا به ضرورت مرتکب تکدي شده است
؛ مورد قبول واقع نشود ولگرد چه کسی است تا شهادتش که اینشهادت ولگرد نیز پذیرفته نیست اما 

قانون آیین دادرسی کیفري، مشکل را حل کرده و در تعریف  45ماده  2با تعریف آن در تبصره  قانونگذار
و مأواي مشخص و وسیله معاش معلوم و شـغل یـا   ولگرد کسی است که مسکن «: آن بیان داشته است
  ».حرفه معینی ندارد

  
  ـ زمان جرح 

قانون مجازات اسالمی نیـز   193ماده . اصل بر این است که جرح شاهد قبل از اداي شهادت به عمل آید
این در صورتی است که جهات جرح، قبل از اداي شهادت معلوم باشـد امـا ممکـن    . به این امر اشاره دارد

در . علیه مخفی بوده و پس از آن بر وي، معلـوم شـود  ت موجبات جرح، قبل از اداي شهادت، برمشهوداس
مـاده  . ممکن است حکم هنوز صادر نشده باشد و ممکن است صـادر شـده باشـد   : این جا دو حالت است

ل بیانگر آن است که جرح چه پیش از اداي شهادت باشد و چه پس از آن، قبل از صـدور حکـم بـه عمـ    
دادگاه را مکلف کرده است در هر دو صورت به موضوع جرح، رسیدگی کند و بر اساس  قانونگذارآید و  می

اما ممکن است موجبات جرح که در زمان اداي شهادت وجـود داشـته، پـس از صـدور     . آن تصمیم بگیرد
صریح در مـاده  باشد، گرچه این مورد به طور  حکم آشکار شود و حکم صادره، مستند به آن شهادت بوده

آید و در هـر  در این صورت جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می«نیامده است اما شاید از عبارت 193
نیز برداشت کرد  گونه این، بتوان »حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

شـود و در ایـن   در ماده مذکور، شامل پیش از صدور حکم و پس از آن نیز مـی » در هر حال«که عبارت 
توان گفت که دادگاه پس از صدور حکم، در صورت معلوم شدن موجبات جـرح شـاهد کـه در    صورت می

ه موضوع جـرح رسـیدگی   علیه مخفی مانده نیز مکلف است بزمان اداي شهادت وجود داشته و بر مشهود
کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، زیرا ممکن است به موجب رأي صادره، متهم گناهکـار شـناخته شـده    

در صورتی که اگر جرح وارد باشد و از طرف دادگاه پذیرفته شود، شـهادت ادا شـده از ادلـه اثبـات     . باشد
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ان بیـان  حقوقـدان بعضـی  . ل کنـد شود و حتی ممکن است جرم ثابت نشود و متهم برائت حاصـ خارج می
شـود  اند که اگر قاضی بر اساس شهادت شاهد حکم بدهد و بعداً موجباتی که موجب جرح شاهد می کرده

نقض خواهد بود، هر چند قاضی تحقیق کافی پیرامون شرایط شرعی شـاهد  احراز شود، حکم صادره قابل
  ) 330ـ331: 1388(زراعت ـ حاجی زاده، . به عمل آورده باشد

بنابراین اگر پس از صدور رأي، از موجبات جرح شاهد اطالع حاصل شود، این رأي قابل اعتـراض از  
قانون  474باشد و در صورت قطعیت بنابر ماده علیه و دادستان میصالح مانند محکوم سوي اشخاص ذي

  . آیین دادرسی کیفري قابل اعاده دادرسی است
بعد از رأي صادره بـر شـاهد عـارض شـده      موجبات جرح، انچهچنالبته ذکر این نکته الزم است که 

آورد، زیرا الزم است شرایط مقرر شرعی و قانونی در شاهد، در زمان اداي اي به رأي وارد نمیباشد، لطمه
پس از اقامه شهادت و قبل از صدور رأي عارض شود،  موجبات جرح چنانچهباشد و  شهادت وجود داشته
  . آورد و رأي قابل نقض نیستر رأي وارد نمیباز هم خللی در اعتبا

  
  گیري نتیجه

علیه ادعـا  مشهود چنانچه. شرایطی که براي شاهد بیان شد، باید در زمان اداي شهادت وجود داشته باشد
جـرح  . آیـد کند که شاهد معرفی شده فاقد شرط یا شرایطی ازشرایط ذکر شده است، بحث جرح پیش می

فقدان شرط یا شرایطی که قانون براي شاهد شرعی مقرر کـرده اسـت و از ناحیـه    عبارت است از ادعاي 
گیرد و جرح شاهد شهادت بر فقدان یکی از آن شـرایط اسـت و از ناحیـه شـهود     طرفین دعوا صورت می

ها باید شهود جرح نیز باید واجد صفات مقرر باشند، آن. گیرداند، صورت می جرح که به دادگاه معرفی شده
ها نیست و شهادت مطلـق   ناي عدالت را بدانند، اما مطابق قانون نیازي به ذکر سبب جرح از طرف آنمع
جهـات   چنانچـه مطابق معمول، زمان جرح، پیش از اداي شهادت است امـا  . کندها به جرح کفایت می آن

دادگاه را مکلـف   ،قانونگذارجرح، قبل از اداي شهادت معلوم نباشد و پس از آن معلوم شود، در هر حالت، 
دادگاه شهود معرفی شـده   چنانچهکرده است به موضوع جرح رسیدگی، و بر اساس آن حکم صادر کند و 

  . کندپذیرد و براساس آن حکم صادر میها رامی را واجد شرایط قانونی تشخیص داد، شهادت آن
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  1nفائزه مهري 
  
  

  مقدمه 
باشد و در اصطالح به  به سود از طریق منابع خارجی می  ) در لغت به معنی دستیابیOutsourcingسپاري ( برون

کننـده خـارجی، تحـت قـرارداد     هاي داخلی یک کسب و کار بـه یـک تـأمین    یا فعالیت فرآیندهاواگذاري انجام 
ها یا فرآیندهاي کسب و کار خـود   برخی از فعالیت سازمانشود. هنگامی که یک شرکت یا مشخص اطالق می

  نامند.   سپاري می این عمل را برون، یا سازمان خود بسپارد شرکتاي در بیرون از  کننده را به عرضه
سپاري غالباً از جنبه مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفته و در زمینه حقوقی در این تاکنون موضوع برون

سپاري عبـارت اسـت از واگـذاري بخشـی از     از نظر حقوقی برون خصوص اقدامی صورت نپذیرفته است.
، ها مقامی از آنوزارتخانه یا شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا به قائم، سازمان، هاي یک نهاد فعالیت
  هاي مورد نظر صورت پذیرد. فعالیت

نظر وجود ندارد. نمونه آن استفاده سپاري اتفاقهنوز در سطوح کالن و خرد در ارتباط با مفاهیم برون
هـا   سپاري است. اگرچه ایـن واژه پیمانکاري و نظایر آن معادل با برونسازي،  هایی نظیر خصوصی از واژه

  سپاري دارند.داري با یکدیگر و با برونولی تفاوت معنی ،سپاري هستندمرتبط با موضوع برون
هاي کاهش  ترین شیوهسپاري یکی از مهمبرون، امروز براي بسیاري از نهادهاي خدماتی و بازرگانی

آید که عالوه بـر  ها) باالتر به شمار میهاي (کارآمديجلب رضایت مشتري و دستیابی به بازده، ها هزینه
انـد. از  هاي دولتی نیز در این زمینه تالش چشمگیري به نمایش گذاشـته سازمان، هاي خصوصیسازمان

، و پسـت بانـک   یدر خدمات پسـت  يسپارتوان برونیشورمان مکشده در  يسپاربرون يهاتیجمله فعال
دفاتر خدمات الکترونیک شهر و مخابرات را نام برد. از آنجا که ، 10س + یدفاتر پل، شخوان دولتیدفاتر پ

ـ در حقوق ا     ، گیردکارگیري این پدیده با انعقاد قرارداد صورت میه ب سـپاري بـه صـورت    بـرون ، زیـ ران نی
  شود.قراردادي خاص منعقد شده و نوع قرارداد با توجه به موضوع و ماهیت فعالیت تنظیم می

ی را بـراي  تکـالیف و تعهـدات  ، بر حسب شـرایط ، سپاري (اعم از تولیدي و خدماتی)قراردادهاي برون
آورند که نقض این تعهـدات قـراردادي یـا قـانونی ممکـن اسـت موجـب مسـئولیت         وجود میه طرفین ب
  مدنی و یا کیفري شود.، قراردادي

                                                           
n کارآموز وکالت ،کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  



 

 

72 

 يادیم بنیات و مفاهیلک. 1
  سپاري مفهوم و معناي برون .1ـ1

تشـکیل شـده و اختصـاري از     Resourcingو  outside) از ترکیب دو واژه Outsourcingسپاري (برون
، ). بر طبق فرهنگ لغت آکسفورد72: 1388، جهانیان-(امیرخانی است »استفاده از منابع خارجی«عبارت 
آوري کاال یا خدمات به واسـطه قـراردادي از منـابع    سپاري به معنی عمل یا اقدامی به منظور فراهمبرون

  تعریف شده است.، خارجی
سپاري به عنوان استراتژي به کارگیري منابع خارج از سازمان به بروناصطالح ، در تعاریف کالسیک

به معنی ایجاد ارزش در داخل یا توسط خود شرکت  »Outside«رود. اصطالح مفهوم ساده آن به کار می
تا جایی که مـرز بـین   ، بلکه در این دیدگاه مرزهاي شرکت به طور پیوسته در حال گسترش است، نیست
کننـدگان بیرونـی   اي از مشارکتمجموعه، هاي بدون مرزاز سازمان گونه در این رود.می ها از بینشرکت

هـاي  شـود کـه شـبکه   کنند. این امر باعث مـی براي ایجاد و افزودن ارزش به مشتریان نهایی تالش می
تحقیق و  عنصر اساسی با استراتژي، کنندگاناستراتژیک نمود پیدا کنند و به زودي ایجاد ارتباط با تأمین

  ).Nellore-Soderquist:2000( ها خواهد شدتوسعه این نوع شرکت
هاي یک نهاد، سازمان، وزارتخانـه یـا   سپاري عبارت است از واگذاري بخشی از فعالیتاز نظر حقوقی برون

  هاي مورد نظر صورت پذیرد.ها، فعالیت مقامی از آنشرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا به قائم
  
 سپارياجزاء برون .2ـ1

سپار (کارفرما یـا خریـدار یـا واگذارنـده     سازمان برون سوي آن ارتباطی است که در یک سپاري یک فرآیندبرون
ه خـدمت) قـرار دارد و حلقـه وسـط     دهندکننده (پیمانکار یا فروشنده یا تداركخدمت) و در سوي دیگر آن تأمین

  سپاري را سه جزء نامید:دهنده برونتوان اجزاي تشکیللذا میاین دو، فعالیت مورد نظر براي واگذاري است. 
  خریدار یا واگذارنده خدمت (کارفرما)

  ه خدمت (پیمانکار یا فروشنده)دهندتدارك، کنندهتأمین
  ).20: 1388، (مقدسی سپاري حلقه واسطه بین کارفرما و پیمانکارفعالیت مورد برون

 
 سپاريمراحل، مزایا و معایب برون .3ـ1

  ها عبارتند از: سپاري فعالیته دالیل اصلی برونکنیبا توجه به ا
مـدیریت بهتـر    .4، هـا ی در هزینـه یجـو صرفه .3، بهبود کیفیت .2، آوردن تخصص و مهارت دست هب. 1

  ).36: 1389، (نوري پاسخگویی بهتر .6 ودسترسی به تکنولوژي  .5، نوسانات تقاضا
  ل شده است: کیل تشیمراحل ذز از ین يسپارات برونیچرخه ح

   يسپاربرون يو انتخاب استراتژ يسپارم به برونیتصم  .1
  نندهک نیو انتخاب تأم یابیارزیی، شناسا  .2
  ت قراردادیریره و مدکمذا  .3
  ت روابطیریشروع پروژه و مد  .4
  اصالح و خاتمه، استمرار  .5
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ها و عوامل مؤثر حاصل  کسیر، ایمزا، ها زهیطور واضح انگ بهي، سپارم به برونیدر طول مرحله تصم  
ـ م. انجـام ا یده یقرار م یمورد بررس، ارک و سبک يعنوان استراتژ را به يسپاربرون يریارگک از به ، ارکـ ن ی

 ییرا شناسـا  يسپاربرون يمناسب برا يها و حوزه يمحور يها یستگیشا، ه سازمانکمستلزم آن است 
  ).1389ی، عقوبی؛ زاده يمهد؛ ي(مراد ردکن ییرا تع يسپارنمناسب برو يد استراتژیند. سپس باک

عنـوان    بـه ي، رارکشده ت فیتعر خوب، شده ف استانداردین وظایو همچن يرمحوریغ يها یستگیشا  
مناسب توسط  يطوره ها ب تیاز فعال ياریشوند. بس یمدنظر گرفته م يسپاربرون يبرا یخوب يداهایاندک

انجـام  ، نـه مـورد قبـول   یت و هزیـ فکیزان یبا م، نندگان متخصص موجود در بازارک عرضه از يادیتعداد ز
   )Bertolini,Bevilacqua,Braglia,Frosolini.2004:772( .شوند یم

ـ اندک يسـپار برون يبرا يمتعدد يها ا حوزهیف ین است وظاکمم، ردن مرحله اولکامل کبعد از    د ی
  شوند. 

شـده اسـت.    يسـپار  ف بـرون یوظـا  يننده براک نیو انتخاب تأم یابیارزیی، شامل شناسا، مرحله دوم  
  منبع پیشین).، (مرادي و همکاران خوب است یکمشابه انتخاب شر، ننده مناسبک نیانتخاب تأم

ـ ثر رسـاندن مزا کمنظـور بـه حـدا     ننده مناسب بـه ک نیانتخاب تأمی، لکطور به   اهش کـ بـالقوه و   يای
  رد.یپذ یصورت م، ار مهم استیبس يا فهیه وظک يسپاربرون يها استیاز انتخاب س یناش يها کسیر

، ننـدگان ک نیتـأم  يهـا  تیل قابلیه و تحلیو تجز یابیمنظور ارز  است تا به ين امر ضروریا، نیبنابرا  
  ).Bertolini et al,Ibidم (یقرار ده یآنان را مورد بررس يها تیانتخاب را توسعه و فعال يارهایمع

شود تا  کننده انتخاب شد، مرحله بعدي (مذاکره و مدیریت قرارداد) شروع می تأمیناز زمانی که   
دست آید. در طـول مرحلـه مـذاکره و مـدیریت      سپاري بهاینکه توافقی درباره جزئیات وظیفه برون

سپاري نه شفاهی که براي تمامی شرکاي درگیر در روابط برون، قرارداد، تمرکز بر اسناد کتبی است
کار مشـخص شـد، مرحلـه شـروع و      و . بعد از اینکه تمام قراردادها بسته و شرکاي کسبمهم است

شـود. در ایـن مرحلـه،     آغـاز مـی   - آید  وجود می جایی که اصطکاکی در روابط به - مدیریت پروژه 
کند.  کننده اعمال می تدریج کنترل نامحسوسی را بر تأمین (سازمان واگذارکننده)به سازمان مشتري

سپاري مستلزم توجهی فزاینـده اسـت تـا بـا مسـائل موجـود برخـورد کننـد و         ازین برونمراحل آغ
کنـد. بعـد از    مشکالت پدید آمده را برطرف سازند. این مرحله، اساس روابط مسـتمر را تعیـین مـی   

رسد. در حالی که مدیریت روابط فرایندي  شده میسپاريمرحله شروع، نوبت به مدیریت روابط برون
رو شود که مستلزم توقف و  گاهی اوقات سازمان مشتري ممکن است با حوادثی روبه مستمر است،

هاي استراتژیک جدید، تغییر  ارزیابی آینده روابط است. وقایع ممکن است شامل مواردي نظیر: پیمان
سـپاري جـاري   هایی در بازار باشد. یک سازمان باید قرارداد برون کننده یا نوآوري کار تأمین و کسب

کننده، مورد ارزیـابی قـرار دهـد.     منظور استمرار، اصالح یا خاتمه روابط با سازمان تأمین  د را بهخو
انتخاب هر یک از این آلترناتیوها (استمرار، اصالح یا خاتمه) منجر به پیوستن دوباره به مرحله اول 

دوباره تکـرار  شود و در نتیجه، چرخه حیات  سپاري میچرخه حیات و اجراي مجدد تصمیم به برون
  ).Power,Desouza,Bonifazi.2006( شود می

-سپاري محسوب مـی ترین انگیزه (علت) و عامل براي اقدام به برونمهم، هاي تجاري بهبود مزیت  
  شود. 
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مد آاستفاده کار، تکنولوژي اطالعات، گراییمشتري، هاي مدیریت سپاري اثرات مفیدي در زمینهبرون  
ـ  پایداري مالی مطلوب، ها کنترل هزینه، خدمات و محصوالت با کیفیت برتر ارائه، از منابع انسانی ه تـر و ب

  ).1391، قربانخانی( داردهاي شغلی جدید و کمک به ایجاد اشتغال  وجود آمدن فرصت
هاي عملیاتی  کاهش هزینه، ها تواند در اثربخشی هزینهسپاري سازمان میرغم آنکه تأمین برون علی  

بـا ایـن حـال    ، هاي خود کند ییگیري بهتر از داراسودآوري مؤثر باشد و شرکت را قادر به بهرهو افزایش 
  ).45: 1386، شاهمحمدي؛ (تمیزیفر خالی از خطرات نیست

سپاري شامل تغییرات عرصه کسـب و کـار در   سپاري معایبی نیز به همراه دارد. تبعات بروناما برون  
از دست رفـتن مشـاغل در   ، کنندهاد تعارض سازمانی در روابط با تأمینایج، مشکل لغو قرارداد، بلند مدت
  شود. ز مییکننده نکاهش کیفیت و افزایش هزینه به دلیل انتخاب نامناسب تأمین، سازمان

اي واگذارکننـده   تکنولوژي و اسرار حرفه، شدن دانش فنیفاش، سپاري در تولیداز معایب دیگر برون  
دهد این نوع قراردادها موجب تقلب بسیار در کسب و پیشه شـده اسـت. در واقـع    باشد. آمار نشان میمی

  باشد.سوءاستفاده از دانش فنی واگذارکننده یکی از مشکالت این قراردادها می
 

 سپاريسوابق تاریخی برون .4ـ1
ز مورد استفاده اما در گذشته نی، سپاري در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادي ندارداگرچه کاربرد واژه برون

واگـذاري  ، )Kakabadse,A,Kakabadse,N.,2002( قرار گرفته است. به عقیده آندریو و نادا کاکابادسـه 
سپاري بوده ها نخستین شکل برون در زمان رومی، (توسط دولت) آوري مالیات به پیمانکارانفعالیت جمع

  ). 1383ی، سا امانی(پر است
» ثروت ملل«به نام » تیآدام اسم«تاب کن بار در یاول يسپاربرونده یه اکد بتوان گفت یدر واقع شا

ـ گویمـ  خـود  معروف جمله در »تیاسم آدام« ان شده است.ینما، افتهیانتشار  1776ه در سال ک ـ ا«:دی  نی
 هکـ  بسازد خانه در را يزیچ ندکینم تالش هرگز خانواده یک شیدوراند ارباب هک است یدرست اصطالح

   ).26: 1386ی، لکیو( ».باشد داشته آن دیخر از يشتریب نهیهز آن يبرا تواندیم
المللی هنوز به جایگاه اصلی خود دسـت  سپاري در بازارهاي داخلی و بینمتأسفانه برون، در کشور ما

بحـث  ، اي تـدوین شـده اسـت    هـا بـه صـورت گسـترده     گونه که قانون در کلیه بخشنیافته و باید همان
افت و خیزها مورد ارزیابی و به صـورت کلیـات مـدنظر قانونگـذاران قـرار گیـرد       سپاري نیز با تمام  برون

  ).72: 1388، جهانیان؛ (امیرخانی
 یو فرهنگـ  یاجتمـاع ي، قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 15ران به استناد ماده یدر ا 1380در سال 

هرگونـه   يو اجـرا  ياسـتگذار یل و موظـف بـه س  کیتش يسازیسازمان خصوص، رانیا یاسالم يجمهور
اهش کـ ن یو همچنـ  یدولتـ  يهـا  تکمؤسسات و شـر  يسازیات الزم در جهت خصوصیاقدامات و عمل

  ).1385، (رحیمی بروجردي دیدولت برابر اساسنامه مربوط گرد يگريتصد
هاي خصوصـی و   سپاري به منظور آشنایی بنگاهنخستین همایش برون 1384ماه دي 28در 

سپاري در ایران، سپاري در اقتصاد جهانی و ضرورت تدوین متدولوژي بروندولتی با اهمیت برون
افـزار و سـازمان مـدیریت صـنعتی برگـزار شـد       توسط شرکت تحقیقات و توسعه صـادرات نـرم  

  ).1384(جهانگرد، 
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هاي دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و  قانون اساسی بنگاه 44هاي اصل  بر اساس سیاست
  سپاري شود.گري و غیرحاکمیتی نیز باید برونديهاي تص فعالیت

ـ ا یاسـالم  يساله پنجم توسعه جمهـور شورمان در قانون برنامه پنجکدر  يسپاربرون ران مصـوب  ی
  ده است.یگرد ینیبشیپ یاسالم يمجلس شورا 15/10/1389مورخ یجلسه علن

  
  سپاريماهیت حقوقی قراردادهاي برون. 2

سـپارنده و طـرف دیگـر صـورت گیـرد. از ایـن رو       قالب قراردادي بـین بـرون   سپاري لزوماً باید دربرون
  باشند.سپاري داراي ماهیت قراردادي میهاي برون فعالیت

تـوان  گردد و در مجمـوع مـی  شرایط و آثار این قراردادها با توجه به نوع فعالیت واگذارشده معین می
و تولید تقسیم نمـود. بـا ایـن حـال قراردادهـاي       هاي قابل واگذاري را به دو دسته بزرگ خدمات فعالیت
  باشند که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سپاري داراي شرایط اساسی و قواعد کلی میبرون

  
  سپاريارکان قراردادهاي برون .1ـ2

، هفروشـند  -خریـدار ، کننـده قبـول  -سپاري (که از آنان بـا عنـاوین واگذارکننـده   طرفین در قرارداد برون
بخش دولتی و یا ، گردد) از طرف ایجاب شامل بخش خصوصیکننده و غیره یاد میتأمین -سپارنده برون

، باشند. لزوم اهلیتنهاد عمومی غیردولتی و از طرف قبول شامل اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی می
و از جمله قرارداد  قانون مدنی براي صحت قراردادها 190یکی دیگر از شرایطی است که در بند دوم ماده 

  سپاري الزم دانسته شده است. برون
ساخت محصول ، ساخت و تولید کاال و یا ترکیبی از خرید، سپاري انجام خدماتموضوع قرارداد برون

 ،کننـده سپاري به تـأمین سپارنده با انعقاد قرارداد برونبه نحوي که شرکت برون، باشدو نمایندگی فروش می
اقدام به سـاخت کـاالي موضـوع قـرارداد (قـرارداد      ، وکالت در خرید کاال را داده تا پس از تهیه ملزومات

موضوع قـرارداد  ، سپاريتولید) و حتی فروش آن (نمایندگی فروش) بنماید. ضرورت دارد در قرارداد برون
 در غـرر  موجـب  آن در ابهام تا گردد قید، کند برطرف را اشکالی و ابهام گونه هر که نحوي به، به تفصیل

  .نشود معامله
قراردادها لحاظ گردد تا به صـحت   گونه قانون مدنی نیز باید در این 190کلیه شرایط مندرج در ماده 

  آن خللی وارد نیاید. 
فردي کـه مبـادرت بـه انعقـاد     ، سپاري عالوه بر شرایط اساسی صحت معامالتدر قراردادهاي برون

  هاي الزم جهت انعقاد قرارداد نیز باشد. داراي صالحیتنماید باید قرارداد می
شـود را   سپاري (تهیه و ساخت کاال یا تعهد به انجام کار) پرداخت میمبلغی که در قبال قرارداد برون

  سپاري همانند سایر قراردادها به طور معمول پول رایج است.عوض در قرارداد برون .گویند عوض می
  
 در تقسیمات عقود سپاريجایگاه برون .2ـ2

گیري دارند و کسی را به طـور  آزادي انتخاب و تصمیم، به طور کلی اشخاص در پناه اصل حاکمیت اراده
ق.م) گسـتره   10(ماده  اصل آزادي قراردادها، توان به انشاي قراداد مجبور کرد. با وجود اینمستقیم نمی
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احکام و شرایط ، توان به تعدادها نمی بندي آنهقراردادها را چنان توسعه داده است که بدون تقسیم و دست
هاي خاصی  وقوع و آثار معامالت احاطه کامل پیدا کرد. بنابراین حقوقدانان قراردادهاي مشابه را در دسته

  اند. ها را با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داده قرار داده و آن
، زیجـا ، الزم شـوند: یمنقسم م، لیاقسام ذ عقود و معامالت به«م:یخوانیم یقانون مدن 184در مادة 

  ».منجز و معلقي، اریخ
  شود:یگر استنباط میم دیز دو تقسیف عقود و عنوان باب سوم نیاز تعر

  ، یعقود معوض و مجان .1
  ن.ین و نامعیعقود مع .2
  

انـد تـا بـه انبـوه روزافـزون       ز دسـت زده یـ ن يگریگوناگون د يها میبه تقس یسندگان حقوقینو یول
م بر هـر گـروه   کهر سنخ را روشن سازند و به قواعد حا يها یژگینظم بخشند و و یخصوص يقراردادها

و  یجمعـ ی، فاتیو تشـر  ینـ یو ع ییرضـا ي، و عهد یکیم عقود به تملیابند: از آن جمله است تقسیدست 
 ).20: 1387، (کاتوزیان يفرد

اسـت   يسپاري عقدبرون، اللزوم و قاعده اصاله یدر قانون مدن يسپاربا توجه به فقدان قرارداد برون
ح یه قانون تصـر کست ین يگردد. پس از عقودین طرفین منعقد میب یقانون مدن 10ه در محدوده ماده ک

دهـد  یها م ن اجازه را به آنیلیکن قانون ا؛ ن طرفین الزم استین رو بیرده باشد. از اکز بودن آن یبه جا
  نند.کل یس تبدکز و بالعیرا به جا عقد الزم، ه با شرط ضمن عقدک

لیکن با توجـه بـه قصـد    ، هاي منحصر به خود هستند قراردادهایی با ویژگی يسپاربرون يقراردادها
  ا معلق منعقد گردند.یتوانند به صورت منجز و ین قرارداد میطرف

از عقود  ).13: 1389، شود (شهیديیم میرمعوض تقسیعقد از جهت مورد معامله به عقد معوض و غ
ن اسـت عنـوان   کـ معـوض مم  يه فقط قراردادهـا کبل، شودیاستفاده نم یگان به عنوان قرارداد تجارتیرا

  داشته باشند. یقرارداد تجارت
شـوند و در  یمعـوض محسـوب مـ    يقراردادها ياجراهاگر از ضمانتید یارات قانونیار شرط و خیخ
 صـرفاً  يتجـار  يد قراردادهایر گردکه ذکگونه همان). 47: 1386، (قاسمزاده ار راه نداردیگان خیعقود را

لذا معوض بودن آن ، است يتجار يز جزء قراردادهاین يسپاره قرارداد برونکباشند و از آنجا یمعوض م
  باشد.یم یهیبد يامر

 يا ز دامنـه گسـترده  یومت اراده نکاست و به ح» يقرارداد يآزاد«اصل  يحاو یقانون مدن 10ماده 
  ).31: 1387، (کاتوزیان ندکیخارج م» نیعقود مع«آن را از حصار بخشد و  یم

ن را یرمعیعقود غ یعن، یر نشدهکخصوص ذه ه در قانون بکعقود  يسر یکش یدایپی، شرفت زندگیپ
 ننـد ک یمـ  ین خود تراضـ یها ب ام و آثار آنکن در مورد احیدارد و طرف یه جنبه خصوصکسبب شده است 

نه نبـوده و  یجزء عقود مع یدر قانون مدن يسپاره قرارداد برونکاست  یهیبد ).10منبع پیشین:، (شهیدي
  باشد.ین میرمعیغ

 در یعمـوم  قاعـده  عنـوان  بـه ، شـود یم انجام عقد اثر اعتبار به م عقد به تملیکی و عهدي کهیتقس
ت را یوص یشده است. قانون مدن ینیبشیت پینسبت به وص 825ن در ماده یکل، امده استین یمدن قانون
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جـه  یت اسـت و نت کیـ انتقـال مل  یکیت تملیه اثر وصکن اعتبار یبه ا؛ ندکیم میتقس يو عهد یکیبه تمل
ار موضـوع  کوارثان در سپردن  يت و برایدر انجام دادن مفاد وصا یوص يجاد تعهد برایا يت عهدیوص
) و با 34:منبع پیشین، (کاتوزیان ردکتوان استفاده یز میر قراردادها نیار در ساین معی. از ایت به وصیوصا

م آن یدانست که اثـر مسـتق   يرا در زمره عقود عهد يسپارقرارداد برون، امعان نظر به مطالب گفته شده
ردادي خاص منعقد شده و نوع قرارداد قرا صورت به سپاري برون رانیا حقوق در باشد.یت نمکیانتقال مال

  شود.میبا توجه به موضوع و ماهیت فعالیت تنظیم 
توان تحـت  گونه قراردادها را میلیکن این، سپاري موجود نبودهعنوانی به نام قرارداد بروننیز در فقه 
و اصـل   يقرارداد يقانون مدنی آورده و کلیه اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل آزاد 10عنوان ماده 

  ت اراده را بر آن بار کنیم.یمکحا
، او در قرارداد با یکـی از مـوارد نظـم عمـومی     نافع فرد و آزادي ارادهشایان ذکر است در جایی که م

شود و این به خاطر حمایت از منـافع  این آزادي محدود می، اخالق حسنه و یا قواعد آمره در تعارض باشد
  تمام مردم و جامعه است.

  
  سپاريمصادیق قراردادهاي برون. 3

  گردند.خدمات یا تولید برخی کاالها منعقد میسپاري براي انجام برخی قراردادهاي برون
  
  سپاري خدماتبرون .1ـ3

ها است که سالیان متمادي در کشورهاي  هاي نوین مدیریت در سازمان سپاري خدمات یکی از شیوهبرون
  ها بوده است. یافته اجرا و نتایج آن مستمراً مورد ارزیابی براي اصالح روشتوسعه

سفارش انجام یک بسـته  «عبارت است از ، سپاري خدمات ارائه کردبرون توان ازتعریف کلی که می
(شامل خدمات  گونه ارجاع خدمات اعم است از خدمات عمومیاین .»معین از خدمات به خارج از سازمان

، مهندسی و فنی مطالعات انجام جمله از( سسیسات) یا خدمات تخصصیأاي یا تعمیر ت نظافت دوره، تعمیر
  ).غیره و حقوقی، اقتصادي خدمات
  دو بخش دولتی وخصوصی قابل بررسی است. سپاري خدمات دربرون

  
  سپاري خدمات در بخش دولتی برون .1

هـا   د و شرایط اساسی صـحت معـامالت بـر آن   شوسپاري خدمات بر اساس قرارداد انجام میاگرچه برون
، دفاتر پیشخوان دولت، 10جمله دفاتر پلیس+لیکن با توجه به ماهیت عمومی خدماتی از ، گرددجاري می

دهنده خدمت یک بخش خصوصـی  پست و ... و اینکه واگذارنده خدمت یک نهاد عمومی و دولتی و ارائه
گـردد. قراردادهـاي عمـومی و دولتـی داراي     ها اعمال مـی  آثار قراردادهاي عمومی و دولتی بر آن، است

اصل آزادي قراردادها و حاکمیت اراده به جهـت  ، دولت شرایط خاصی بوده و براي حفظ حقوق عمومی و
  منافع عمومی ممکن است محدود شود.

ش اقدام بـه انعقـاد   یازهایانجام امور خود و رفع ن يدر موارد الزم برا یدولت مانند اشخاص خصوص
اي  پارهدهند. قراردادهاي دولتی طیف وسیعی را تشکیل می د. در مجموعینما یگر میقرارداد با اشخاص د
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خرید کاال و حمل و نقل هیچ تفاوتی بـا قراردادهـاي   ، رهن، از قراردادهاي دولتی مانند قراردادهاي اجاره
  شوند. مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن می، خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا

داراي ماهیـت  ، ز و نماینـدگی اعطـاء امتیـا  ، بعضی از قراردادهاي دولتی مانند قراردادهاي استخدامی
خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهاي خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون 

ران چـارچوب مشـخص و   ی). در حقوق ا58: 1384، (اعالیی فرد انداستخدامی و قانون محاسبات عمومی
هم که حاکم بر  يص وجود ندارد و قواعدبه مفهوم خا یشناخت معامالت دولت يبرا يا شده فیقواعد تعر

ن پراکنده استنتاج کرد. بـا  ین قواعد را از مقررات و قوانید این بایست. بنابرایکپارچه و منظم ن، یهاست آن
از جملـه نحـوه ظهـور    ؛ کنـد  یم یط یک معامله دولتیکه  ین مقررات خاص بر تمام مراحلیا، ن وجودیا

ها  ت انحالل آنینها اجرا و در، ط قراردادیشرا، ها م آنیاصول حاکم بر تنظ، انعقاد قرارداد ياراده دولت برا
  ).1390، (کیانی حکومت دارد

، ه اهلیت داشـته باشـد  کیعنی هر شخص به شرط آن، آزادي قراردادهاست، اصل، حقوق خصوصی در
قراردادهاي عمومی ولی همه ، ندکه بخواهد معامله که مایل باشد و با هر شرایطی کس کحق دارد با هر 

دولت از ایـن  ؛ کنند. در این قراردادها آزادي دولت بسیار محدود استاز یک سلسله اصول کلی تبعیت می
تواند به دلخواه خـود   دولت به طور قانونی نه می برخوردار نیست.، ه افراد در روابط بین خود دارندکآزادي 
بودن االجراند و اصل الزمکخود شرایط قرارداد را تعیین  تواند به میل ند و نه میکار خود را انتخاب کپیمان

در مورد قـرارداد عمـومی جـاري نیسـت و قـرارداد      ، قرارداد که در حقوق خصوصی یک قاعده کلی است
الشعاع حاکمیت دولت است. این قراردادها از استحکام قراردادهاي حقوق خصوصی برخوردار عمومی تحت

  ).299: 1386، ی مؤتمنیی(طباطبا نیستند
، طرز انعقاد قراردادهاي مهم دولت به موجب مقررات قانونی معـین شـده اسـت   ، در بسیاري از موارد

هاي  نامه اري مناقصات و آیینزهاي معامالت دولتی و قانون برگ نامه مانند قانون محاسبات عمومی و آیین
اري کـ  عبارتند از: مقاطعه، تداول استهاي دولتی رایج و م ه در دستگاهکاقسام قراردادهاي اداري  اجرایی.
، مطالعـه ، قراردادهـاي بررسـی  ، عاملیـت ، پیمـان اسـتخدامی  ، قرضه عمومی، امتیاز، اري دولتیکیا پیمان
  . سازي و...ترجمه و فیلم، تألیف، تحقیق

استثنائاتی به نفع دولت وارد آمـده  ، م بر قراردادهاکبر اصول حا، در قراردادهاي حقوق عمومی دولت
ه در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا الاقل کدهد  ه اختیارات وسیعی به دولت میکاست 

جانبه قـرارداد  کمخالف عرف قراردادهاي بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از: حق تغییر ی
ار در کـ حق پیمان، اجراي قرارداد به طریق امانی و یا فسخ آن، هدایتاختیار نظارت و ، لی آنکو یا فسخ 

  زمینه حفظ تعادل مالی پیمان و ... .
توانـد بـدون مراجعـه بـه     اداره مـی ، فسخ قرارداد را ایجاب کند، چنانچه مقتضیات اداره امور عمومی

  دولت در اداره عمومی است. دادگستري به قرارداد کالً خاتمه دهد. این اختیار در واقع ناشی از حاکمیت
ه بـه آن  کـ آنچـه   ند وکه یراته خود مفاد قرارداد ط ویس شراکه هرکدارد  ت اراده اقتضایمکاصل حا

ه شـروط  کـ ن است یا یدولت يقراردادها يها یژگیو از یکی اما، مولود اراده خودش باشد، ندکیم یتراض
 یربط شروطيذ یدستگاه دولت گاه خود و گرددیم نییتع له قانونگذاریوسه طرفه گاه بیک به طور قرارداد

ه برنـده  ک یسک ند وکین مییتع را طرفه شروط قراردادیک دولت به طور گنجاند ویش میها قرارداد در را
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مناقصه بـه منزلـه    ت درکه شرکشود یدعوتنامه به اوگفته م ایمناقصه  یهمان آگه در قبالً، مناقصه شد
  ).1376، استوارسنگري؛ (امامی ه شروط دولت استیلکقبول 

  
  سپاري خدمات در بخش خصوصی برون .2

ممکن است یک بخش خصوصی قسمتی از خدمات خود را در محل اقامت خود یا خارج از آن به شخص 
یا اشخاص دیگري واگذار نماید. براي مثال یک بانک خصوصی بخشی از خدمات بانکی خود در خارج از 

خـدمات را  ، انجام داده و یا یک شرکت حمل و نقل در خارج از حوزه خـود  کشور را توسط بانک دیگري
  سسه دیگري انجام دهد.ؤتوسط شرکت یا م

، اي ممکن است خدمات بیمه گونه موارد با توجه به نوع فعالیت باید قائل به تفکیک شد. مثالًدر این
ي صورت گیرد. در این موارد قواعـد  سپاري در قالب قرارداد کارگزاربانکی یا حمل و نقل در اجراي برون

  گردد.ها اعمال می مربوط به قراردادهاي کارگزاري و یا بعضاً نمایندگی بر آن
ها که در این صورت فعالیت کارگزاري و  مانند بانک و بیمه، همچنین ممکن است نوع فعالیت، تجاري باشد

  گردد.ها اعمال می تجاري نیز بر آننمایندگی، تجاري بوده و شرایط و قواعد مربوط به قراردادهاي 
سـایر  ، به جز مواردي که در قوانین موضوعه فعالیت مزبـور داراي عنـاوین و اعتبـار خـاص هسـتند     

  قانون مدنی صورت خواهد گرفت. 10سپاري بین بخش خصوصی در قالب ماده قراردادهاي برون
استثنائات آن مـواردي اسـت کـه در    این قراردادها براساس اصل حاکمیت اراده طرفین تنظیم و تنها 

  بینی گردیده است. و سایر موارد پیش 10ذیل ماده 
  سپاري خدمات در بخش خصوصی عبارتند از حمل و نقل و فاکتورینگ:برخی مصادیق برون

  
  حمل و نقل )الف

شـود کـه   هـایی گفتـه مـی    هـا بـه شـرکت   PL3هاي خدمات لجستیک طرف سوم یا به اختصـار   شرکت
سـپاري  ها برون تولیدي یا خدماتی بخشی یا کل امور لجستیکی زنجیره تأمین خود را به آن هاي سازمان

هاي حمل و نقل و انبارداري متخصص هسـتند و قادرنـد    ها معموالً حداقل در حوزه کنند. این شرکتمی
 یلیر ت حمل و نقلکعالوه شره ب خدمات خود را با انواع مختلف و متنوعی از محصوالت منطبق سازند.

، ت خـدمات یـ فکیدولـت و ارتقـاء    يگرياهش تصدکبا هدف ، س خودیسأت يرجاء در کشورمان از ابتدا
رات و یـ و تعم يراهبـر ، را مدنظر قرار داده است. در مرحلـه اول  یو فن ییامور اجرا يسپاراست برونیس

 يبردارو بهره يبازسازط سپرده شد و در مرحله دوم یاران واجد شراکمانیبه پ يمسافر يقطارها ينگهدار
از ناوگـان   ین تجربه با فروش قسمتیا، واگذار شد. در مرحله سوم یها به بخش خصوص از واگن يتعداد

ـ  یدولتـ ریـ در نظر است تا ناوگان بخش غ، تر شد. در مراحل بعداملک یبه بخش خصوص یلیر طـور  ه ب
  رد خود باشند.کعمل يمسافر نموده و جوابگو ییجاهتر تحت عنوان نام خود اقدام به جابمستقل

  
  فاکتورینگ )ب

هاي تأمین مالی قابل اجرا در سراسر دنیاست که بـا اسـتفاده از آن شـرکت     فاکتورینگ یکی از مکانیسم
هاي دریافتی خود را با در نظر گرفتن تخفیف به شرکت فاکتورینگ  فروشنده نسیه کاال و خدمات حساب
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 هاي دریافتی اسـت.  هاي تسریع در دریافت وجوه حاصل از حساب کتورینگ از روشدر واقع فا فروشد.می
تواند در صورت پذیرش شرایط توسط شرکت فاکتورینگ نسبت به طی این مکانسیم شرکت فروشنده می

 دریافت بخشی از وجوه حاصل از فروش نسیه قبل از سررسید اقدام نماید.
  : فاکتورینگ عبارتند ازهاي درگیر در انجام مکانیسم  طرف

شرکت فروشنده که فروش نسـیه داشـته و اسـناد دریـافتی (فاکتورهـا) را بـه شـرکت فاکتورینـگ           .1
  فروشد.  می

  خریدار نسیه کاال و خدمات (بدهکار)  .2
  شرکت فاکتورینگ  .3

کت فروش اسناد دریافتی باعث انتقال مالکیت اسناد به شرکت فاکتورینگ شده و بدین ترتیب آن شر
به خریدار نسیه اطـالع داده   معموالً آورد.دست میه حق وصول بدهی از خریدار نسیه کاال و خدمات را ب

  شود که اسناد دریافتی توسط شرکت فاکتورینگ خریداري شده است.می
تواند خدمات قابل ارائه توسط شرکت فاکتورینـگ را بـه صـورت تقبـل وصـول      شرکت فروشنده می
ن در بعضـی  یکل، دی(با حق رجوع یا بدون حق رجوع) درخواست نما خدمات، کاالبدهی شرکت فروشنده 

هـاي   جویی در هزینـه جهت صرفه مواقع شرکت فروشنده ممکن است فاقد مشکل نقدینگی بوده و صرفاً
  ).1388ي، اری(شهر اداري و حقوقی حق وصول طلب را به شرکت فاکتورینگ واگذار نماید

  
 سپاري تولید برون .2ـ3

-Non( هـاي غیـر اصـلی یـک شـرکت      هایی از فعالیت سپاري تولید به معنی واگذاري انجام بخش برون

Core( ،.به واحدهاي دیگري است که در تولید کاالها تخصص ویژه دارند  
 تقریباً، کنندگان کفش و لوازم ورزشی هستند ترین تولید که بزرگ» آدیداس«و » نایک«هاي  شرکت

  دهند.  تمام تولیدات خود را در کشورهاي دیگر انجام می
فرش ماشینی و نظایر آن بروز ، شیرآالت، سازيسپاري تولید در صنایعی همچون قطعهدر ایران برون

  از جمله در صنعت مواد غذایی نیز در حال گسترش است.، کرد و اکنون به بسیاري از صنایع دیگر
ننده کترین تولیدعنوان بزرگه ت واگن پارس بکتوان به فعالیت شریسپاري تولید ماز مصادیق برون

هاي  واگن، هاي مسافري واگن، هاي باري ناوگان ریلی در خاورمیانه در زمینه تولید خودروهاي ریلی (واگن
وپی کهـاي تلسـ   وموتیـو و ...) و همچنـین تولیـد تجهیـزات صـنعتی (پـل      کل، ششکقطارهاي خود، مترو

  سور و ...) اشاره کرد.آسان، فرودگاهی
واحدهاي تولیدي ممکن است تولید بخشی از کاالهاي خود را به ، سپاريدر اجراي قراردادهاي برون

  شود. نامیده می» سفارش تولید«تولیدکننده دیگر واگذار نمایند که اصطالحاً 
هر دو قـرارداد بـه    با یک قرارداد سنتی تحت عنوان استصناع تشابه زیادي دارد. در، این نوع قرارداد

  دهد.کاال موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می، طور معمول
عمل سازنده نیز مورد توجه و موضوع معامله است و ، افزون بر کاال، در هر دو قرارداد به طور معمول

جنس کاال و نحوه عمل را  سپارندهباشد (ممکن است برونتهیه مواد اولیه و لوازم کار به عهده سازنده می
  مشخص نماید).
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لـیکن  ، هاي خدماتی و تولیدي صورت گرفتـه  سپاري در بخشاشاره گردید برون گونه که قبالًهمان
سـپاري در تولیـد   نـوعی بـرون  ، توان گفت استصناعبنابراین می .باشدمربوط به تولید می استصناع صرفاً

  است.
  
  سپاري و پیمانکاريبرون .3ـ3

بـا وجـود ایـن برخـی از     ؛ کاري فرعی شده اسـت سپاري جایگزین مفهوم سنتی مقاطعهواژه برون امروزه
  نویسندگان بین این دو اصطالح تفاوت قائلند. 

هاي ویـژه   تجدید ساختار یک سري فعالیت، سپاري تفاوت میان این دو واژه در این است که در برون
گیرد (فعالیت واگذار شده از اي دارند شکل می هاي ویژه منديبا استفاده از منابع بیرون از سازمان که توان

هـاي سـازمان بـا     شود). این در حالی است که در پیمانکاري قسمتی از فعالیتساختار سازمانی حذف می
گیرد. پیمانکار یک یا چنـد پـروژه از سـازمان    شود و تجدید ساختاري شکل نمیکمک پیمانکار انجام می

-گونه تغییري در سازمان و همچنین رابطه مشارکتی با پیمانکار به وجود نمـی ه هیچدر حالی ک، گیردمی
گیـرد و  فرآیند در اختیار یک بدنه بیرونـی سـازمان قـرار مـی    ، سپاريآید. این در حالی است که در برون

مشارکت یک رابطه دو طرفه بر مبناي ؛ شود و به عبارت دیگرسازمان با آن وارد یک رابطه مشارکتی می
  آید.پدید می

  عبارتند از: يارکمانیو پ يسپار ن برونیهاي ب سایر تفاوت
 یمقطعـ ي، ارکـ مانیه روابـط پ کـ  یدر حال، ت از نوع بلند مدت و دو طرفه استیفعال يسپار در برون  .1

  باشند. یم
ـ و بانه آن تخصص نـدارد  یه سازمان در زمکشود  یار انجام مکمانیتوسط پ ییها تیفعال معموالً  .2 د از ی

ر از نبـود تخصـص ماننـد نداشـتن     یغ یلیه به دالک ییها تیفعال ید. ولیاستفاده نما یرونیخدمات ب
  است. يسپار شود از نوع برون یرون سپرده میبه ب ينداشتن صرفه اقتصاد و تیظرف

ـ ، انجامد ید ساختار در سازمان میبه تجد معموالً يسپار رد برونیکاتخاذ رو  .3 اسـتفاده از خـدمات    یول
  ).1385، (کیل جه را به دنبال نداردین نتیا يارکمانیپ

هاي دولتی  باشند. براي مثال در ایران پیمانکاريقراردادهاي پیمانکاري عموماً تابع شرایط خاصی می  .4
توانند سسات واجد شرایط میؤها و م از طریق معامالت رقابتی (مناقصه) صورت گرفته و فقط شرکت

شـرایط عمـومی و   ، قراردادهاي پیمانکـاري دولتـی تـابع پیمـان    ، ن شرکت نمایند. گذشته از آندر آ
توانند شرایط این نوع قراردادها را که قبالً توسط سازمان شرایط خصوصی پیمان بوده و طرفین نمی

. در واقع تغییر دهند، هاي اجرایی قرار داده شده استریزي تهیه و در اختیار دستگاهمدیریت و برنامه
حـال آنکـه در   ، هم دستگاه اجرایی و هم پیمانکار مکلف به رعایت شرایط از قبل تعیین شده هستند

  گردد.طرفین چنین الزاماتی نداشته و اصل حاکمیت اراده طرفین جاري می، سپاري قراردادهاي برون
قـانون   10حاکمیـت مـاده   سپاري تولید شامل شرایط اساسی قرارداد و قراردادهاي برون، در مجموع

  باشد.مدنی می
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   اي محمدرضا محمدي جرقویه 
  
  
  

  چکیده
درگیـري از  یکی از سؤاالتی که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشـغول داشـته و ایـن    

، صحنه ذهن به صحنه اجتماع کشیده شده و کشتگان بسیاري را نیز در پی داشته است
است که در این مقاله سعی داریم ضمن تعریف حقیقت، نگاه و تعاریف  »حقیقت«واژه 

مکاتب مختلف فلسفی نسبت به حقیقت را واکاوي نموده و در پایان بـه ایـن سـؤاالت    
  پاسخ دهیم:

  جود دارد یا آنکه تمام ادراکات بشر موهوم و باطل و هیچ در هیچ است؟آیا حقیقت و  .1
  میزان تشخیص حقیقت از خطا چیست؟  .2
  هم خطا؟، آیا ممکن است یک چیز هم حقیقت بوده باشد  .3
  آیا حقیقت موقت است یا دائمی؟  .4
  آیا حقیقت قابل تحول و تکامل است؟  .5
  آیا حقیقت مطلق است یا نسبی؟  .6

بلکه خواننده خود با ، در این مقاله پاسخگویی صریح به سؤاالت فوق نیستروش ما 
خصوص خواهد  مطالعه نظریات مکاتب مختلف که خواهد آمد، پاسخ خود را در این

  یافت.
اي، منفعت، برو بابا حوصـله داري؟ سـرت    حقیقت، محمدي جرقویه :کلید واژگان

محمـدي   هـا، سـیمرغ، حـاال کـه چـی؟      ده بوي قورمـه سـبزي مـی   
  اي. اي، باز هم محمدي جرقویه جرقویه

  
  تعریف

، نظر وجود نـدارد و اگـر روزي بتـوانیم حقیقـت را تعریـف کنـیم      اتفاق، درخصوص اینکه حقیقت چیست
نـد کـه دیگـر اخـتالف در مـورد      کح یتشر امالًکقت را یف جامع و مانع باشد و حقین تعریاي که ا گونه به

دانیم حقیقت چیست؟ اما چـون  پس نتیجه اینکه به خدا ما خودمان هم نمی .حقیقت بر طرف خواهد شد
به شما قول دادیم که حقیقت را تعریف کنیم ناچار چند تعریف از دانشمندان برتـر جهـان نقـل خـواهیم     

  نمود.
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 واقـع  امر رونوشت حق« :گویدمرحوم محمدعلی فروغی در تعریف حقیقت می از ویلیام جیمز به نقل
 چیسـت؟  واقع که سؤال این به پاسخ در ایشان اما» است. حق، باشد واقع با مطابق که قولی ییعن، است
 ایـن  متأسـفانه (هـا؟   داري حوصـله ، کن ول، گرديمی گوشت دنبال زرد شله در هم تو بابا اي گوید:می

  اند که انگار خیلی اعصاب درست و حسابی نداشته است!!)وم پرسیدهمرح آن از زمانی را سؤال
حقیقت یعنی آن فکري که ذهن با اسلوب علمی به سـوي آن هـدایت   « اي دیگر اعتقاد دارند:دسته
مـا فیلسـوف    :دهنـد پاسـخ مـی   ؟این گروه در پاسخ به این سؤال که اسلوب علمـی چیسـت   »شده باشد.

  بپرسید.، کننداین سؤال را از کسانی که در زمینه علم کار می، هستیم
آورم کـه در آن محمـدي   را از کتاب مستطاب ترمینولوژي طنز حقوقی می و اما تعریف دیگر حقیقت

 مورد. 3، دارد شماريبی مدعیان آنچه .2، باطل پوست .1اي ابتدا حق را چنین تعریف کرده است: جرقویه
  .همیشگی غایب .4و ، دعوا طرف دو ادعاي

  از:حقیقت عبارت است « :سپس به تعریف حقیقت پرداخته و اظهار داشته
  گاه کشف نشود.بیایید دعا کنیم هیچ، هاي بشر ها و بدبختیالعلل بسیاري از نزاععلت )الف
  توهم یا کفري که پیروز شده است. )ب
  .»آنچه به نفع ما و یا به ضرر دیگران باشد هر )ج
  

  مکاتب فلسفی
است کـه اگـر ایـن    هاي زیادي انجام داده  بشر تاکنون تالش، براي یافتن این مطلب که حقیقت چیست

بشر هم اکنـون ایـن چنـد    ، ا صورت گرفته بودهیمکیا یکوه قاف ، سیمرغ، ها براي یافتن آب حیات تالش
  چراغ قسم). ين سوی(به هم رده بود.کشف کمطلوب را 
بندي هاي بارز آن در چند گروه مختلف دسته مختلف را با توجه به ویژگی يها تبکن مقاله میما در ا

  .پردازیمآن می کرده و به شرح
  

  مکتب تاریخی )الف
م بـه  یکنون به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه مردمـان در قـد       این مکتب با مطالعه تاریخ بشر از ابتدا تا

سیمرغ و عنقا اعتقاد داشـتند و الحـق و االنصـاف    ، چراغ جادو، غول بیابان، پري، موجوداتی از قبیل دیو
ـ یولی با وقوع انقالب صنعتی و رشد بتالش زیادي در یافتن ایشان انجام دادند  مـرور  ه ش از پیش علم ب

اي  ها افسانه بوده و وجود خارجی ندارد. یکی از مواردي که علیرغم اثبات علم به افسـانه  ثابت شد که این
  است. »حقیقت«، هنوز بشر به آن اعتقاد داشته و سفت و سخت دنبال یافتن آن است، نآو تخیلی بودن 

 »نـو تـاریخی  « به مرور دچار انشعاب شـده و پیـروان شـاخه جدیـد آن کـه بـه آن      البته این مکتب 
ـ هـاي د  خالف افسـانه بر »حقیقت«معتقدند قرائن و اماراتی وجود دارد که ، گویند می واقعیـت  ، و و پـري ی

نسـلش  ، که هنوز بـر بشـر مشـخص نیسـت     یاما همچون دایناسورها بعد از مدتی به دالیل، داشته است
، انـد  بـوده  حقیقـت  شـاهد  کـه  قـدیم  هـاي  انسان که است این گروه این دلیل عمدهت. منقرض شده اس

 ژنیتکـی  حافظـه  در رفتارهـا  این به مرور و نموده ضبط و ثبت خود حافظه در را وي رفتارهاي ناخودآگاه
دهنـد کـه   ی از خود نشان مـی یها ناخودآگاه رفتارها اي که امروزه بعضی از انسان گونه به است. مانده بشر
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چنـد ایـن    هاي حقیقت در وجود ایشان زنده مانده است که هر اي از رفتار حکایت از این دارد که ته مانده
باشـد. رفتارهـایی   یبودن حقیقت در گذشته ماي بر واقعی ها نیز نشانه کم آن ولی وجود، رفتارها کم است

دت، رحم، راستگویی، صداقت، عهده ب يمانند وفا حفظ آبروي دیگـران کـه هرچنـد انـدك      و انصاف، مو
  ضوع است.وولی نشانه یقینی بر وجود آن م، است

  
  مکتب جغرافیایی )ب

 نگـاه ، اسـت  خـاص  تعاریف با یا معنوي نگاهی که مکاتب سایر برخالف حقیقتنگاه این مکتب به واژه 
افراد به دالیلی که هنوز اي از  باشد که عدهمعتقد است حقیقت یک قله یا یک مکان می و باشدمی مکانی

این دسـته از افـراد بـه     .مکان نموده و همیشه در حقیقت هستندبه آن نقطه نقل، بر بشر مشخص نیست
هاي خود را منطبق با حقیقت  بالتبع همه گفتار و کردار و اندیشه، لحاظ احاطه جغرافیایی حقیقت بر ایشان

و در صـورت   حقیقت هستند از ایشان پیـروي کننـد   خواهند چنانچه طالبدانسته و به حق از دیگران می
ـ برند یقت میشان به حقکشانکشان را گرفته یدست ا، گرانید يرویعدم پ مـدن  آاهـل راه  فـرد  ا اگـر  ی

 كرده و او را بـه در کـ م کـ بودن را از سر فـرد  قتیحقیه زحمت بکدهند ین اجازه را به خود میا، ستین
  ند.یواصل نما

  
  مکتب علمی )ج

هاي حقیقت در طول  این مکتب از دید علم و تجربه علمی به موضوع نگریسته و با بررسی ویژگی پیروان
قت به چنـد دسـته تقسـیم    یروان حقیخصوص پ آن را یک ماده شیمیایی دانسته که در این، تاریخ بشري

  اند: شده
ماده شـیمیایی دسترسـی   اي که چنانچه به این  گونه دانسته به يبرنده قوحقیقت را یک از بین دسته اول:

ت و حتی ثروت افراد را مثل آب خوردن از بین ببریم و یموقع، آبرو، توانیم شغلداشته باشیم به راحتی می
  کشف کند. »حقیقت«به قدرت و سرعت  »اي از بین برنده«کنون نتوانسته ماده بشر تا

هاي  برنده بسیاري از بیمارياز بین دهنده وتواند تسکیندانند که میرا یک دارو می »حقیقت« دسته دوم:
لکن به دالیلی که معلوم نیست کارخانـه طبیعـت از تولیـد ایـن داروي مفیـد      ، مادي و معنوي بشر باشد

به تولید داروي مشابه آن رو نموده است و امروزه خوشبختانه مشابه داروي حقیقـت   بازمانده و بشر ناچار
ولی از نظر تلقینـی و  ، که هرچند همه خواص آن را ندارد، د داردمکاتب و جوامع وجو، ها در همه داروخانه

  تأثیرات مفید خود را دارد.، روانی خوردن این داروي مشابه
داننـد و اعتقـاد دارنـد:    ع مـی یاین دسته حقیقت را از جنس مـاده دانسـته و شـکل آن را مـا     دسته سوم:

  آید.در می، گیردمایعی است که به شکل ظرفی که در آن قرار می »حقیقت«
دسته دیگري که تحقیق ایشان در مورد حقیقت بیشتر به لحاظ کشف خاصیت مواد غذایی  دسته چهارم:
اند که  هاي خود به این نتیجه رسیده با بررسی طعم و مزه آن در آزمایشگاه، نه خواص دیگر، آن بوده است

ه تحقیقـات خـود در ایـن خصـوص دسـت      حقیقت تلخ بوده و هیچ ارزش غذایی ندارد و لذا دیگر از ادام
  اند. کشیده و دیگران را هم توصیه به این امر نموده
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در آب خواباند تا زمانی بر آن را  »حقیقت«اي معتقد بودند که اگر بتوان مدتی  هر چند که بعدها عده
هاي تلخ که بـا   مرور تلخی خود را از دست داده و قابل استفاده خواهد بود. چیزي شبیه به بادامه بگذرد ب

  شود.این روش شیرین و قابل استفاده می
  
  شناسی فرویدیسممکتب روان )د
-علـت  –دوران کودکی و جوانی  خورده جنسی درهاي فرو روان این مکتب ناخودآگاه تحت تأثیر عقدهیپ

 در جنسی هاي عقده وجود و باشدمی هاي جنسی فعالیت -باشندالعلل رفتارشان هر چند خود منکر آن می
 و شـف ک از ایشـان  هـدف  تأسـف  کمـال  با ولی، باشند حقیقت دنبال تا شده باعث مکتب این پیرو افراد

 این در مسئول نیروهاي سایر یا ارشاد گشت اگر ایشان بلکه، باشدنمی آن از پیروي »حقیقت« يجستجو
رسد که به نظر می، باشندان نمودن حقیقت مییصدد عرشرمساري در و وقاحت کمال با دهند اجازه زمینه

داند یم یدم سالم و عاقلآباشد و گرنه هر خورده جنسی میهاي فرو این اصرار ایشان به لحاظ وجود عقده
  حتی حقیقت.؛ عریانش خوب نیست چیزي هر
  

  مکتب رئالیسم ه)
مـورد حقیقـت   روان این مکتب با بررسی اتفاقاتی که در جوامـع بشـري در   یگرایی و پرئالیسم یعنی واقع

  اند: خود به چند دسته تقسیم شده، دانستن لزوم کشف حقیقت یبا واقع، افتاده است
کشف حقیقت و پیـروي از آن را بیشـتر تـابع مـد     ، با تعریف مد و تأثیرات عمیق آن در جوامع دسته اول:

وجود یـا عـدم   صرف نظر از ، دانسته و اعتقاد دارند در حال حاضر مد شده است که طرفدار حقیقت باشیم
هـا در   هاي مختلف مد شده و علیرغم عـدم اثبـات تـأثیر سـنگ     ه امروزه گرایش به سنگکهمچنان آن.

-یا چیزي شـبیه طـالع  ، وجود آمده استه دادن آن بخرید و فروش و پز يبازار خوبی برا، ها درمان انسان
 يا هر انسـان عاقـل و شایسـته   ، و بدیهی است تا وقتی که این مد طرفدار دارد بینی و فال قهوه و غیره.

  باشد. »حقیقت«وظیفه دارد دنبال 
دانسـته و اعتقـاد دارنـد بـه محـض تغییـر لبـاس کـه          ینـ یبشبیه لباس زیر جهان حقیقت را دسته دوم:

  حقیقت نیز باید عوض شود.، بینی باشد جهان
ه کبل، شودکه نوشته میتقاد دارند حقیقت چیزي نیست اع شاخه نیا مبتکران و پیروان عمده دسته سوم:

رسند که حقیقت ادامه به نتیجه می پنهان بماند. این دسته در شودآن چیزي است که سعی می »قتیحق«
ن گروه حقیقت را چیزي شبیه به ین ایدیگران را دارد. همچن ولی ارزش کشتنِ، شدن را نداردارزش کشته

  برخوردارند.مل از آن ککنند به نحو ادانند که همه فکر میعقل می
  
  مکتب تربیتی) و

ایشان براي تربیت افـراد بـر    پیروان این مکتب براي حقیقت ارزش مستقل یا وجود مستقل قائل نیستند.
حقیقت را وسیله خوبی دانسته و عمالً حقیقت را تا حد یک وسیله کمک آموزشی ، اساس ایدئولوژي خود

 آموزان و دانشجویان دلِمرحوم افالطون که مثل همه دانشبه عنوان مثال  ورند.آمناسب باال یا پایین می
ولی حقیقـت را  ، من سقراط را دوست دارم«گفته است: ، خوشی از استاد خود مرحوم سقراط نداشته است
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هاي وي  ولی از مجموع نوشته، جا توضیح نداده که حقیقت چیست؟وي بعداً در هیچ .»بیشتر دوست دارم
یک عدد ریاضی در حد و اندازه صفر بوده اسـت و بـر همـین اسـاس پیـروان       آید که حقیقتمیچنین بر

نظریه وي را از مرحله فکر به منصه ظهور رسانده و تـاریخ را پـر   ، ا ادامه روش ويبافالطون بعد از وي 
» افالطونیـان  نـو « وي پیـروان  ایـن  بـه  کـه  معلمـان  قتـل  یحت ضرب و جرح و، احترامیاند از بی کرده
  .گویند می
  

  گیري نتیجه
، یابنـد  دسـت  حقیقـت  ازدر پایان چنانچه خوانندگان این مقاله نتوانستند به مفهوم واحد و جـامع و مـانع   

  .باشدمی مشکل همین دچار خودش هم نویسنده، قسم مینخورد با هم هک کینم به چون، نباشند نگران
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