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

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

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

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

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

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

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

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

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

  در هر مقاله تعداد نویسندگان افزون بر دو نفر نباشد. .8
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  nnترجمه و تلخیص: نجمه باقري  n نویسنده: کارن. ال. کوري
  
  

  مقدمه 
اي در تـاریخ اقـدامات صـورت گرفتـه بـراي       داري همواره جایگاه ویژهالمللی علیه بردهپیکار حقوقی بین

داري به عنوان یک جـرم  ي تاریخی رسیدگی به بردهآنچنان که سابقه. حمایت از حقوق بشر داشته است
ي دادگـاه کیفـري   گونـه کـه شـعبه    آن. هاي دادگاه نورنبرگ هـم مشـاهده نمـود    توان در دادرسیرا می
، اشـاره داشـت   2001در سال » کوناراك«المللی براي یوگسالوي سابق در جریان رسیدگی به قضیه  بین

ردیـف اولـین   سـال داشـته و آن را در    150اي بـیش از  داري سـابقه المللی علیه بردهي حقوقی بینمبارزه
همچنـان کـه در محـاکم متعـدد     . دهـد ي حمایت از حقوق بشر قرار میاقدامات صورت گرفته در زمینه

دادگـاه  ، المللـی بـراي یوگسـالوي سـابق    دادگاه کیفري بـین ، المللی از جمله دادگاه نورنبرگکیفري بین
العاده براي کامبوج موضوع تعقیب و دادگاه ویژه سیرالئون و نیز دادگاه فوق، المللی براي روانداکیفري بین

 داري تحت عناوین مختلف در اساسنامه رم ممنوع شده استاز طرف دیگر برده. محاکمه قرارگرفته است
بردگی جنسی یا فاحشگی اجباري ، برخی اشکال آن به عنوان جنایت علیه بشریت مانند قاچاق انسان که

طـور  به. باشد می المللیبینالمللی و غیرسلحانه بینو برخی دیگر در قالب جنایات جنگی در مخاصمات م
ي آنـان در عملیـات   دادن فعاالنهسال در نیروهاي مسلح و شرکت 15گرفتن کودکان زیر مثال به خدمت

  . انگاري شده استخصمانه در اساسنامه جرم
  

  مسائل حقوقی 
یت علیه بشـریت درج شـده   داري مدرن در چارچوب اساسنامه رم به عنوان جناهاي بردهبسیاري از نمونه

ي مخاصـمات  زمـانی کـه خـارج از محـدوده    ، در واقع تعداد قابل توجهی از موارد ارتکاب این جرم. است
تنها ذیل عنوان جنایت علیه بشـریت قابـل   ، مسلحانه صورت گیرد و در تعریف جرایم جنسی هم نگنجد

. اساسنامه را واجـد باشـد   7بق ماده آن هم در حالتی که سایر شرایط خاص مورد نیاز مطا، پیگیري است
اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت نسبت بـه  : «نمایدداري را چنین توصیف میبرده، اساسنامه 7ماده 

                                                           
n Karen L. Corrie 

nn المللکارشناس ارشد حقوق بین ،کارآموز وکالت. 
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ي انسان به ویژه زنان و دادن و معاملهاجاره، از جمله اعمال چنین اختیاري در قالب خرید و فروش، انسان
کار سخت اجباري یا تحمیل شرایطی که در ، هابرخورداري ازآزادي کودکان یا از طریق تحمیل ممنوعیت
المللی اما در جریان رسیدگی به یکی از موارد بیندیوان کیفري .» دهدآن فرد را تا وضعیت بنده تنزل می

مفهوم اعمال حق » کاتانگا«ي در پرونده 1دیوان. را گسترش داد» مالکیت«داري جنسی مفهوم جرم برده
، شـود ت بر قربانی را به ایجاد وضعیتی که در آن قربانی از تمامی استقالل عمل خود محـروم مـی  مالکی

، »کاتانگـا «ي این محاکمه و تصمیم نهـایی دیـوان در تأییـد اتهامـات مطروحـه در پرونـده      . توسعه داد
، یجـایی) و اجبارهـاي فیزیکـی و اخالقـ    هایی چون ایجـاد محـدودیت در آزادي حرکـت (جابـه    موقعیت

از موارد روشن جرم . داري ساختساختن قربانی را داخل در تعریف جرم بردهپذیرفشارهاي روانی و آسیب
ممنوعیت آن در قوانین موریتانی تخمین  رغم علیهایی در کشور موریتانی است که داري مدرن نمونهبرده

قربانیان اموال اربابـان خـود بـه    این . اندنفر در این کشور به بردگی گرفته شده 155000شود که زده می
حـق انتخـاب و آزادي    گونـه  هـیچ آیند که محل اعمال حق مالکیت و خرید و فـروش بـوده و   حساب می

المللـی در اعمـال   هاي حقوقی دیوان کیفري بـین محدودیت، آنچه نباید از نظر دور داشت. حرکتی ندارند
ائل مربوط به صالحیت سرزمینی و شخصـی  مس، اوالً. داري مدرن استصالحیت جهت تعقیب جرم برده

دیوان ممکن است با وضـعیتی در ارتکـاب   ، ثانیاً. داردداري باز میدیوان را از رسیدگی به مواردي از برده
ماننـد  ، اساسـنامه رم باشـد   7رو شود که فاقد عناصر قانونی و مادي مندرج در مـاده  داري روبهجرم برده

در قالب  که اینو یا به صورت یک سیاست سازمان یافته اعمال شود و جرم باید توسط یک دولت  که این
  . نظامی باشداي علیه جمعیت غیرحمله

  
  صالحیت سرزمینی و شخصی (مبتنی بر ملیت) محدود )الف

صالحیت کیفري دیوان محدود به جرایمی است که در سرزمین کشورهاي عضو و یا توسـط اتبـاع   
اقع شود. تنها استثناي آن زمانی اسـت کـه وضـعیتی توسـط     کشورهاي عضو در هرکجاي جهان و

شوراي امنیت در مورد شخصی در هر کجاي جهان براي انجام تحقیقات ذیل فصل هفتم منشـور  
ملل متحد به دیوان ارجاع شود. پس در غیاب چنین ارجاعی توسط شوراي امنیت صالحیت دیـوان  

هاست. موارد خاصی از  ورهاي عضو و اتباع آنمحدود به رسیدگی به جرایم ارتکابی در سرزمین کش
گیرد، به طور مثال المللی قرار میبینکیفريداري مدرن مستقیماً در صالحیت سرزمینی دیوانبرده

دفتر دادستانی دیوان در حال انجام تحقیقات ابتدایی در نیجریا با تمرکز بر جرایمی است که توسط 
مطرح شده که دختران ربوده شـده   ،شات رسیده به دادستانیبوکوحرام ارتکاب یافته است. در گزار

ها رهبر بوکوحرام، ابوبکر  اند، چنانچه پس از ربودن آنتوسط بوکوحرام به بردگی جنسی گرفته شده
رسـاند. در عـین حـال    ها را به بردگی گرفته و در بازارها به فـروش مـی   شاکائو هم اعالم کرد آن

مدرن خارج از مرزهاي صالحیت سرزمینی دیـوان در حـال وقـوع     داريهاي بردهبسیاري از نمونه
داري را دارند، کشورهاي عضو دیـوان  است، براي مثال هند، پاکستان و نپال که بیشترین آمار برده

باشـد(تقریباً  داري متعلق به مناطق آسـیا و اقیانوسـیه مـی   نیستند، با وجودي که بیشترین آمار برده
کشور این مناطق عضو دیوان هستند. در  55کشور از  18ون برده)، تنها میلی 58دوسوم از جمعیت 

                                                           
 . است (ICC)المللیکیفري بین منظور دیوان، در این مقاله هر کجا دیوان ذکر شده  .1
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افتد که اعضاي دیوان نیستند، اما عامالن آن جرایم مواردي بردگی مدرن در کشورهایی اتفاق می
سـازد، مـثالً مطـابق    اتباع کشورهاي عضو بوده و همین زمینه را براي تعقیـب دیـوان فـراهم مـی    

گیرد (کشورهایی که عضو دیـوان  میداعش در سوریه و عراق صورت شواهدي جرایمی که توسط 
نیستند) بعضاً توسط اتباع فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، استرالیا، اردن و تونس ارتکاب یافته است، 

ي تابعیتشـان در دیـوان   هـا بـه واسـطه    که اعضاي دیوان بوده و در نتیجه رسیدگی بـه جـرایم آن  
  شود. پذیر می امکان

اذعان داشت صالحیت دیـوان بـراي   » بنسودا«گونه که دادستان دیوان خانم  با این حال آن  
ي بردگـی جنسـی و   رسیدگی به جرایم داعـش بسـیار محـدود اسـت. در مـورد جـرایم سـبعانه       
هایی است که اتباع  سربازگیري کودکان توسط داعش، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم آن

تواند اعضاي داعش را ي ایشان نمیو از طرف دیگر دیوان ضمن محاکمه کشورهاي عضو هستند
به عنوان یک گروه و در کل تعقیب و محاکمه نماید. در نهایت صالحیت دیوان در این ارتبـاط  

ترین این جنایتکاران که رهبران اصلی داعش هستند، از بسیار مضیق خواهد ماند؛ چراکه مسئول
مانند. در نتیجه در فقدان ارجاع وضعیت از سوي شوراي خارج می ي شمول صالحیت دیوانحیطه

داري بـاز خواهـد مانـد. چنانچـه در گذشـته      ترین مـوارد بـرده   امنیت، دیوان از رسیدگی به مهم
داري در کشوري به دیوان، با وتوي برخی اعضا تصمیمات شوراي امنیت براي ارجاع وضعیت برده

اي سیاسی و ناکارآمد شده اسـت. مسـلماً از   تبدیل به پروسهبه نفع کشورهاي متحدشان، بارها 
داري به هایی به دیوان است که جرم بردهشناسایی و ارجاع وضعیت ،جمله وظایف شوراي امنیت

حال تاکنون شورا تنها اینالمللی درآمده است. با شکل تهدیدي نامشروع علیه صلح و امنیت بین
کشـی در دارفـور سـودان در سـال     است، نخست جنایت نسل دو وضعیت را به دیوان ارجاع داده

به دلیل حمالت معمر قذافی علیـه جمعیـت    2011و دیگري ارجاع وضعیت لیبی در سال  2005
ي کننـده داري تنها یکی از جرایم تهدیـد غیرنظامی. رسیدگی به وضعیت ارجاعی که در آن برده

ر است، مثالً مـوردي کـه کمیسـیون تحقیـق     پذیالمللی است، در دیوان امکانصلح و امنیت بین
حقوق بشر در مورد وجود دالیل و مدارك مستند بر وقوع جنایت علیه بشریت در کره شمالی و به 

گزارش کرد. کمیسیون تحقیق  2014هاي دولت در سال ي سیاستویژه اعمال بردگی در نتیجه
هاي دولت کره را گزارش یاستموارد متعدد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر به عنوان نتایج س

اي از زنـدگی  اي که حاکمیت اقلیتی با اسـتبداد از اعمـال سـلطه بـر هـر جنبـه      گونه دهد، بهمی
دهد. کند و آنان را از درون در وحشتی گسترده و سیستماتیک قرار میشهروندانش فروگذار نمی

کـه طبـق یـک تخمـین     هاي زندانیان سیاسی کره شمالی بخشی از این سیستم اسـت،  اردوگاه
ها مجبور به انجام کار اجباري طوالنی مـدت  زندانی سیاسی در این اردوگاه 100000تا  80000

مـدت  هاي عادي این کشور دولت افراد را مجبـور بـه کـار اجبـاري کوتـاه     بوده و حتی در زندان
ها و دانبانکه این زندانیان تحت انواع شکنجه، تجاوز و خشونت توسط زن کند، مضاف بر این می

در مسیر رسیدگی دیوان به جرایم علیه حقوق  نگهبانان هستند. جدا از تمامی مشکالتی که عمال ً
تواند مورد بسیار مناسبی گونه که کمیسیون تحقیق اعالم کرد می بشر در کره وجود دارد، همان

  براي ارجاع یک وضعیت توسط شورا و رسیدگی به آن در دیوان باشد. 
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  اساسنامه 7ضروري در جهت تحقق اهداف ماده » تدابیر سازمانی«تن ساخمهیا )ب
الزم اسـت بـه صـورت گسـترده یـا      ، اساسـنامه شـود   7جرمی واجد عناصـر قـانونی مـاده     که اینبراي 
یافته و در قالب یـک حملـه   هاي یک دولت یا سیاستی سازمانیافته و در راستاي پیشبرد سیاست سازمان

  . صورت بگیرد
داري در قالـب  هایی وجـود دارد کـه در آن بـرده   وضعیت، شمالی گفته شدکه در مورد کره طور همان  

در ارتکـاب چنـین جرایمـی در    » سیاسـت «شرط وجود . شودهاي یک دولت اعمال میبخشی از سیاست
و یا  یافتهسازمان، ریزي شدهاساسنامه قید شده تا دیوان تنها بر آن دسته از جرایم تمرکز نماید که برنامه

با این وجود . شوندریزي قبلی اعمال میهایی که منفرد و بدون برنامهدر مقابل خشونت، شده باشندهدایت
لـیکن بـه   ، ارائه داده و در مورد آن اختالف نظري وجـود نـدارد  » سیاست«که دیوان تعریف مشخصی از 

مـورد نظـر اساسـنامه     در معناي» سازمان«صراحت مشخص نکرده که چه وضعیتی واجد عناصر قانونی 
زمانی کـه اکثریـت   ، تر شدهاي مربوط به آن برجستهاین مسئله در دعوي حقوقی کنیا و پرونده؛ شودمی

در معنـاي مـورد   » سـازمان «کدام گروه واجـد شـرایط    که ایناعضاي شعبه مقدماتی دادگاه معتقد بودند 
ص از نقطه نظر عوامل ذیـل بررسـی   موضوعی است که باید در هر قضیه به طور خا، نظراساسنامه است

  : شود
یا در آن سلسله مراتب ، اقداماتی را انجام داده، تحت تصدي و فرماندهی افرادي مسئول ،آیا آن گروه  ـ

  وجود داشته است؟
  نظامی شده است؟اي گسترده و یا سیستماتیک علیه جمعیتی غیرمرتکب حمله ،آیا گروه  ـ
  نماید؟لت اعمال قدرت و کنترل میآیا گروه بر بخشی از قلمرو یک دو  ـ
نظامی به عنوان یک هدف اصلی اعمـال کـرده   اقدامات جنایتکارانه را نسبت به جمعیت غیر ،آیا گروه  ـ

  است؟
آیا گروه به صورت ضمنی یا صریح قصد حمله به جمعیت غیرنظامی را داشته اسـت و آیـا بخشـی از      ـ

  فوق را واجد هستند؟ گروه بزرگتري بوده که برخی یا تمامی معیارهاي
نبایـد   یـافتگی گـروه  القول بودندکه ماهیت و میزان سازماندر کنار این معیارها اکثریت قضات متفق  

  . کننده در تشخیص آن به عنوان یک سازمان باشدمعیاري تعیین
  
  اساسنامه رم 7در معناي مورد نظر ماده » حمله«مفهوم  )ج

دهد. به عنوان مثـال در نیجـر   خاصمات مسلحانه روي میداري اغلب خارج از وضعیت مجرم برده
گـرفتن  ي مسلحانه نبود. همین مسئله در مورد به بیگاريي مستقیم یک مخاصمهداري نتیجه برده

پـردازي در  گري اجباري در گامبیا صادق است. اساسنامه رم در جایی که به قاعدهدر بنین و تکدي
داري این صالحیت را به دیوان اعطا کرده تا به مواردي از بردهپردازد، مورد جرایم علیه بشریت می

نیسـت، رسـیدگی کنـد. مطـابق عناصـر قـانونی جـرم         نتیسي مسلحانه اي از مخاصمه که نتیجه
که واجد معناي جنایت علیـه بشـریت شـود،     براي این» حمله«اساسنامه، یک  7المللی در ماده  بین

مطابق اساسـنامه  » حمله«ر شکل سنتی آن دارا باشد. بلکه را د» حمله نظامی«الزم نیست عناصر 
نظـامی بـه عمـل آمـده باشـد. در واقـع در       هایی است که علیه یک جمعیت غیرعملیات یا فعالیت



  
 

5 

اساسنامه شرط حمله مندرج شده تا عملیات انفرادي که در غیاب تحریکات یک دولت یا سازمان یا 
که  گیرد را از شمول رسیدگی دیوان خارج سازد، نه اینیافتگی و گستردگی صورت میبدون سازمان

که لزوماً همـراه بـا بـه     صالحیت دیوان را محدود سازد به عملیات خصمانه در معناي کالسیک آن
المللی هم بر این تفسـیر  کارگیري اسلحه و نیروي نظامی باشد. رویه قضایی در حقوق کیفري بین

در قالـب هرگونـه   » حمله«نماید شعبه دیوان اعالم می» اكکونار«گذارد، مثالً در قضیه صحه می
شود. شعبه دیوان حتی تواند تبلور یابد و محدود به عملیات خصمانه نمیآمیزي میعملیات خشونت

که درگیـر عملیـات    هایی تعمیم داده که افرادي بدون اینرا به موقعیت» حمله«پا را فراتر نهاده و 
ي با جمعیت تحـت بازداشـت خـود بپردازنـد. در همـین قضـیه شـعبه       خصمانه باشند به بدرفتاري 

در چارچوب جنایت علیـه بشـریت بـه عملیـات نظـامی محـدود       » حمله«نظر تأیید کرد که  تجدید
گیرد. در تأییـد همـین رویـه    رفتاري علیه جمعیت غیرنظامی را در بر میشود، بلکه هرگونه بد نمی

ک حمله ممکن است ماهیتـاً قاهرانـه نباشـد، ماننـد تحمیـل      دادگاه کیفري رواندا هم مقرر کرد، ی
اي خاص. به موجب این رویـه  کردن به شیوهسیستم آپارتاید یا اعمال فشار بر جمعیتی جهت رفتار

داري را رقم زند تواند جنایت علیه بشریت و جرم بردهداري میاي از اقدامات متعدد در برده مجموعه
تماتیک و علیه جمعیت غیرنظامی باشد. با این حال ممکن است برخی تا زمانی که گسترده یا سیس

از قضات دیوان برداشت سنتی از جنایت علیه بشریت را ترجیح داده و در نتیجه از قبول مواردي که 
المللی اجتناب ورزند. در یـک چنـین   شکل گرفته به عنوان جرم بین» حمله«خارج از مفهوم سنتی 

ي عملیـاتی خصـمانه در   تواند دشوار باشـد، اگـر در نتیجـه   داري میبرده حالتی تعقیب قانونی جرم
  واقع نشده باشد. » حمله«مفهوم سنتی 

  
  مسائل عملی

تواند به ترتیبی دیوان را منتفع هم سازد، داري مدرن میي مسائل عملی تعقیب موارد بردهدر حوزه
کند که مربـوط بـه   هایی را آغاز میوندهچراکه دیوان به کرات با این عنوان که تنها رسیدگی به پر

که  رهبران کشورهاي آفریقایی باشد، مورد نکوهش قرارگرفته، این در حالی است که با توجه به این
افتـد، تعقیـب ایـن جـرایم     داري خارج از مرزهاي آفریقا اتفاق میبخش قابل توجهی از موارد برده

داري بـا  المللـی جـرم بـرده   ن دارد. تعقیـب بـین  تواند دیوان را از تیـررس ایـن انتقـادات مصـو     می
روست از جمله تخصیص منابع، تـأمین امنیـت شـهادت شـهود و      هاي عملی متعددي روبه دشواري

  چالش انجام تحقیقات فرامرزي. 
  

  المللیاستفاده از منابع محدود دیوان کیفري بین )الف
حقیقات در اختیار دارد. از یک طـرف  اي مختصر و منابعی بسیار محدود براي انجام تدیوان بودجه

کنند و از طرف دیگر افزایش بودجه شماري هستند که بودجه دیوان را تأمین میکشورهاي انگشت
ي این نهاد نیسـت. آنچـه در اینجـا مـورد     دیوان آنقدر محدود است که متناسب با نیازهاي فزاینده

ي محدود در تعقیب جرایم است و دجهدادن این بوگیرد تصمیم دیوان براي تخصیصبحث قرار می
کند یا ي خاصی آغاز میاین پرسش که آیا دیوان تعقیب جرایم را به هدف مبارزه با عنوان مجرمانه
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دهد باید رسیدگی به آن را در دستور کار قـرار دهـد؟ بـا    بر اساس وضعیتی که خطیر تشخیص می
توماس «عی دنبال کرده است، مثال پرونده هاي خود را موضوکه در مقاطعی دیوان پرونده وجود این

گرفتن کودکان در دیـوان مفتـوح شـد، امـا در     که به منظور مبارزه با جرم به سربازي» لوبانگا دیلو
هاي مربوط به کنیا بـه دلیـل اهمیـت بحـران و وضـعیت خطرنـاك       اغلب موارد دیگر مانند پرونده

رسد شروع به تحقیقات در دیوان بیشتر نظر میآمده رسیدگی را آغاز نموده است. در نتیجه به  پیش
فرآیندي در واکنش به یک درگیري یا بحرانی خاص بوده تا انجام تحقیقاتی بـا هـدف مبـارزه بـا     

بیشتر یک استراتژي تعقیبی بوده تا یک تصمیم آگاهانه کـه نـوع    ،جرایمی خاص. به عبارتی دیگر
  خاصی از جرایم مورد رسیدگی واقع شود. 

  
  ت متداول دیوان در مسیر انجام تحقیقاتب) مشکال

داري طور کلی وجود دارد، در مورد تعقیب بردهبسیاري از مشکالتی که در انجام تحقیقات دیوان به 
هاي پرخطر مدرن هم مصداق دارد، مثالً اغلب اوقات براي انجام تحقیقات نیاز به دسترسی به مکان

شـکال   العبوو پیمودن مسیرهاي طوالنی و حتی صعب ر است. چنانچه گزارشگر ویژه در خصـوص اَ
گیرد. ورود هاي دورافتاده و خطرناك صورت میگوید اغلب این جرایم در مکانداري میجدید برده

بر و پرخطر است تا جایی که بدون حمایت نظامی قاطع میسور به چنین مناطقی معموالً بسیار هزینه
بایست به مناطق پرخطري که در دست داري میزه با بردهشود. براي مثال دولت پرو براي مبارنمی
شد که با عدم حمایت نظامی کافی عملیاتش در این مناطق هاي مسلح غیرقانونی بود وارد میگروه
ي مطلوب را به همراه نداشت. بنابراین شروع تحقیقات و عملیات دیوان در این مناطق بدون نتیجه

رود دولت هم دستی در وقـوع وضـعیت بحرانـی دارد،    تمال میحمایت نظامی به ویژه جایی که اح
هاي سنتی حقوقی که سابقاً براي انجام تحقیقات بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر برخی روش

گرفت، در حال حاضر در دسترس دیوان نیست. مثالً انجام تحقیقات توسط در اختیار دیوان قرار می
ي نیروهاي بومی بـود  کردند، از آنجاکه به واسطهجنایتکار نفوذ میمأموران مخفی که در باندهاي 

سـاخت. رویـه   هاي بیشتري را عاید دیوان مـی  که تسلط بر فرهنگ و زبان منطقه داشتند، موفقیت
دهد از انجام هرگونه تحقیقات همراه با ریسک  اي است که ترجیح میگونه دیوان در حال حاضر به

از انجام تحقیقات مستقیم » لوئیس مورنو اوکامپو«دادستان سابق دیوان گونه که  دوري گزیند، آن
تواند در در دارفور خودداري کرد و تحقیقات از راه دور را ترجیح داد، با این استدالل که دیوان نمی

اند را تضمین نمایـد. همکـاري سـایر نهادهـاي     دارفور امنیت شهود و قربانیانی که همکاري کرده
هاي غیردولتی در انجام این المللی کار و سازمانانند نهادهاي سازمان ملل، سازمان بینالمللی م بین

داري مدرن حتی تواند راهگشا باشد. حفاظت از شهود در جرم بردهآوري شهود میتحقیقات و جمع
داري مـدرن در  برده« در کتاب خود» کوین باالس«طور که  تواند به مراتب دشوارتر باشد همانمی
کنند، تا سرحد گذاري نمیداران دیگر روي بردگان خود سرمایهبرده«کند: اشاره می »قتصاد جهانیا

همین قضیه جمعیت به بردگی گرفته » اندازند.ها کار کشیده و سپس ایشان را دور می ممکن از آن
شـهود از  داري به منظـور توقـف   سازد؛ چراکه عامالن بردهپذیر میشده را در برابر تحقیقات آسیب
دهنـد. جلـوگیري از ایـن وضـعیت     ها هم تردیدي به خود راه نمی اداي شهادت حتی در کشتن آن
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هایی قوي براي حفاظت کامل شهود اسـت کـه هنـوز دیـوان فاقـد چنـین       نیازمند ایجاد زیرساخت
  ساختارهاي قدرتمندي است. 

  
  داريماهیت فرامرزي جرایم برده )ج

تـر سـازد.   تواند تحقیقات راجع به آن را پیچیـده داري مدرن مید بردهماهیت فرامرزي بسیاري از موار
پردازنـد، بعضـاً   جایی افراد به بردگی گرفته شـده مـی  تشکیالتی که به امر به کارگیري، قاچاق و جابه

 بـه  جنـوبی  کـره  ي عملیاتی فراتر از کشورها و حتی قاره دارند. مثالً مطابق گزارشـات زنـان  محدوده
گرفتـه   ماکـائو  و کنـگ، دبـی، تـایوان   متحده، کانادا، ژاپن، استرالیا، هنـگ  ایاالت در يفحشاي اجبار

 بـراي  میانـه  شـرق  و اروپـا  مسـیر  در نیجریـه  طریـق  از شده که گزارش آفریقا غرب اند. یا زنان شده
 قاچاق اروپا در دیگر مقاصد به اسلواکی طریق از شرقی اروپاي شوند؛ زنانقاچاق می فاحشگی اجباري

اند. در حالی که تاکنون دیوان تنها به جرایمی رسیدگی کرده که در داخل یک منطقه جغرافیـایی  شده
مثالً دارفور یا رواندا صورت گرفته است. انجام تحقیقات و تعقیب فرامرزي براي رسـیدگی بـه مـوارد    

چنـدین مـرز   هـاي قاچـاق افـراد را بایـد در      داري مدرن ضروري است، چرا که شبکهمتعددي از برده
المللی تعقیب کرد. هربار که دیوان بخواهد تحقیقات در داخل مرزهاي کشوري را از سرگیرد ناچار  بین

هـا و اخـذ مجـوزات را نـاگزیر      اي از نشسـت  اي در آن مورد داشته باشد که سلسله ي ویژهاست اجازه
حده آمریکـا کـه عـداوتی    نمایدکه کشورهایی چون ایاالت متسازد. دشواري امرآنجا بیشتر رخ می می

اند که انجام هرگونه تحقیقات توسط دیـوان را   خاص با دیوان دارند، به صراحت قوانینی تصویب کرده
ي سازد. روي مثبت این قضیه اما جایی است که دیوان در زنجیـره در داخل مرزهایشان غیرممکن می

ست بتواند صالحیت رسیدگی هاي متعددش در رابطه با کشورهاي محل وقوع جرم، ممکن ا صالحیت
پیوست در نبـود ارجـاع وضـعیت از    به مواردي را پیدا کند که اگر جرم تنها در یک کشور به وقوع می

توانست به آن موارد رسیدگی کند. مانند زنان و کودکان قربانی که به امارات سوي شوراي امنیت نمی
کنیایی داشته باشـند، دیـوان صـالحیت     شوند که در مواردي که ملیتمتحده عربی یا قطر قاچاق می

ي رم ها را پیدا خواهد کرد، چراکه کشـورهاي متبوعشـان از امضـاکنندگان اساسـنامه     رسیدگی به آن
  اند، اگرچه که کشور محل وقوع جرم عضو دیوان نباشد. بوده

  
  نتیجه

هـاي   حـل ن داراي راهداري مـدر در مسیر انجام تحقیقات دیوان در خصوص جرم برده تمامی موانع بالقوه
هـاي   هـاي غیردولتـی و دسـتگاه    همکاري سـازمان ، از جمله حمایت مالی مؤثرتر اعضا، بالقوه نیز هست

هـاي دیـوان بـدون     لکـن تـالش  ... .  به کارگیري ابتکار در انجام تحقیقات و، ي قوانین داخلیکننده اجرا
فقـدان  ، تبعـیض ، جنایات مانند فقرگیري این هاي شکل طرف ساختن ریشههمتی در جهت شناخت و بر

افراد را در شـرایط بردگـی   ، هایی که براي تأمین نیروي کار خود بردن بنگاههاي بنیادین و از بین آموزش
  . بخشی نخواهد داشتي رضایتنتیجه، دهندقرار می
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  1nافسانه جهرمیان 
  
  

هـاي مربـوط بـه تجـرد، ازدواج،     ري در شـاخص داهاي اجتماعی و فرهنگی در کشورهاي سـرمایه تحول ارزش
 )301،1388(چیل، .شودگر میهاي جدید پیوند، جلوهطالق و نیز شکل

خانگی و قراردادهـاي  هم .در غرب از حدود قرن هفدهم و هجدهم، ماهیت ازدواج دستخوش دگرگونی شد
ه اوج خودش رسـید کـه باعـث    زندگی مشترك در قرن بیستم رو به فزونی گرفت و این پدیده در قرن بیستم ب

  )534،2008(لی براون، ایجاد نگرانی در جوامع غربی شد.
آمریکا در خصوص  قراردادهاي زندگی مشترك است. سوال متحدههدف از این مقاله، بررسی حقوق ایاالت

ت باشـد  شناسد؟ و در صورتی که پاسخ مثباین است که آیا حقوق این کشور چنین قراردادهایی را به رسمیت می
  گیرد؟  خانه در نظر میچه حقوق و تعهداتی براي افراد هم

خانگی در کشور ما نیز راه پیدا کرده و چه بسا بتوان با مطالعـه حقـوق کشـورهاي دیگـر بـه راهکـاري       هم
 منطقی براي این پدیده در کشور برسیم.

 
  1قرارداد زندگی مشترك مفهوم

اند، در کنـار یکـدیگر   طرفی که باهم ازدواج نکرده 2ود که در آن شبه توافقی گفته می قرارداد زندگی مشترك
کنند و داراي روابط صمیمانه جنسی در مدت طوالنی یا بر پایه دائمـی شـدن روابطشـان هسـتند و     زندگی می
آورنـد. امـروزه قـرارداد زنـدگی مشـترك شـامل       جا میهاي رسمی، تعهداتی را در قبال یکدیگر بههمانند زوج
  )378،2010شود. (اسپورك، جنس نیز میهاي همان زوجرابطه می

شود کامالً متفاوت است و روابـط  ) با آنچه ازدواج رسمی نامیده میها خانه همقراردادهاي زندگی مشترك ( 
خانگی را باید نهادي غیر از ازدواج نامیـد، هـر چنـد کـه در حقـوق ایـاالت مختلـف آمریکـا ممکـن اسـت           هم
در هر حوزه قضایی آمریکا به هر حال حقـوق و تعهـدات قـانونی    زدواج را براي آن برگزینند.هایی مشابه ا حل راه

، از حقوق و تعهدات زوجین قانونی کمتـر اسـت.چون بـراي روابـط خـارج از ازدواج،      اند هکسانی که هم خانه شد
  شود. خص میمش ازدواج احکام بر اساسقانون شامل و جامعی وجود ندارد و حکم رابطه خارج از نکاح، 

                                                           
n کارشناس ارشد حقوق خصوصی.  

1.  cohabitation 
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در خصوص اعتبار و به رسمیت شناخته شدن قراردادهاي زندگی مشترك در ایاالت متحده آمریکا نظریـات  
متفاوتی ارائه شده است. اما در نهایت به استثناي معدود ایـاالتی کـه قـرارداد زنـدگی مشـترك را بـه رسـمیت        

  اند. بار بخشیدهرویکرد کلی این روابط را اعت 3، سایر ایاالت تحت اند هنشناخت
  

  رویکردهاي اتخاذ شده در ایاالت متحده آمریکا در برخورد با قرارداد زندگی مشترك
هاي مختلف نیـز  متحده قراردادهاي زندگی مشترك در اکثر ایاالت پذیرفته شده و در پروندهتدریج در ایاالته ب

شـد  قانونی مدون در ایـن مـورد، نمـی    . به جهت نبوداند هها خواهان رسیدگی قانونی به حقوق خود شداین زوج
تراز ازدواج رسمی دانست و قوانین ازدواج را بر آن بار کرد. اما در اواخـر دهـه    قراردادهاي زندگی مشترك را هم

از تئوري قـراردادي   ،پذیري آسیبخانهها براي جبران خسارت همبود که دادگاه 1980هاي آغازین و سال 1970
- حـل ردند.اما در این میان با گسترش این روابط در طول چند دهه اخیر میـان جوانـان، راه  بودن روابط استفاده ک

 4انـد بـه   اندیشـیده  ها خانه همهایی که در ایاالت گوناگون براي حلکلی راه طور ههاي دیگري نیز برگزیدند و ب
  شوند:دسته تقسیم می

  ار نیستند.در آن از هیچ حقوق قانونی برخورد ها خانه همایاالتی که   .1
  در آن از حقوق مبتنی بر قرارداد برخوردارند. ها خانه همایاالتی که   .2
  شناسد.رسمیت میرا تحت رویکرد وضعیتی به ها خانه همایاالتی که روابط   .3
  شناسد.رسمیت میرا تحت رویکرد کارکردي به ها خانه همایاالتی که روابط   .4
 
  نیست ها خانه هم. حقوقی براي 1
در  هـا  خانـه  هـم از اینکه روابط زندگی مشترك بر اساس قرارداد جا بیفتد، حالت مرسوم و سنتی  آن بود که  قبل

ایالت ایلینویز، جورجیا، لویزیانا، تـابع ایـن روش    3برابر یکدیگر و حتی در مقابل ثالث داراي هیچ حقوقی نبودند. 
  بودند.

ـ   کنـد.در ایـن ایالـت     خانـه امتنـاع مـی   هـاي هـم  ه زوجایالت ایلینویز از اعطاي هرگونه حقوق و منـافعی ب
 شـان خـارج شـوند. اسـتدالل    خانـه شود تا فرزندان، از حضانت والدین همقراردادهاي زندگی مشترك باعث می

رسمیت شناختن قراردادهاي زندگی مشترك سبب ایجاد اخـتالف و آسـیب زدن بـه نهـاد ازدواج     شود که به می
باشـد، چراکـه از لحـاظ    ینویز برقراري روابط قرارداد زندگی مشترك بسیار پـر خطـر مـی   شود. لذا در ایالت ایلمی

ها هیچ پشتوانه قانونی در هنگـام پایـان رابطـه و همچنـین بـراي سرپرسـتی و حضـانت        قوانین ایالتی این زوج
چراکـه قـانون از    شـود، آسیبی است که در این روابط بـه زنـان وارد مـی   فرزندانشان ندارند. مسئله حائز اهمیت 

  )430،2009(پوپنویی، ورزد. حمایت مالی این زنان امتناع می
انـد و هـیچ حقـوقی    ایاالت جورجیانا و لویزیانا نیز با همین روش با قراردادهاي زندگی مشترك مواجه شده

  در این مناطق وجود ندارد.   ها خانه همبراي 
  

  براساس قرارداد ها خانه همحقوق . 2
خانـه  را بر اساس توافق میـان شـرکاي هـم    ها خانه همبر قرارداد، تعهدات میان رویکرد مبتنی 

بسیاري از ایاالت روش قراردادي را برگزیدند اما کاربرد آن را محدود نمودند. کند،  می مشخص
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پـذیرد کـه ضـمن قـرارداد صـریح باشـد.       را تا جایی می ها خانه همبراي مثال نیویورك ارتباط 
این روش واکنش نشان دادند، خصوصاً از آن جهت که احراز وجود قـرارداد   ایاالتی هم برعلیه

میان شرکا، مستلزم رسیدگی و سنجش بیش از حد جزئیات روابط صمیمانه ایـن افـراد اسـت.    
  )121،2004(گرنت بومن،

شـفاهی  باشند، اما معتقدند که اثبـات نیـت و قراردادهـاي    هاي کالیفرنیا نیز تابع روش قراردادي میدادگاه
بعد از انحالل رابطه بسیار دشوار اسـت و بـه همـین علـت روابـط قـرارداد زنـدگی مشـترك را فقـط تحـت           

هاي کالیفرنیـا در زمینـه وجـود قـرارداد بـین       شناسند. به عبارتی دیگر دادگاهقراردادهاي صریح به رسمیت می
ي قرارداد زندگی مشـترك را کـامالً   هاثبات هستند و تشخیص نوع قرارداد و قضاوت در مورد پروندهشرکا، بی

  )17،2007(گرنت بومن، کنند. به صالحدید قاضی واگذار می
کارگیري رویکرد قراردادي وجود دارد این است که احراز و اثبات وجود یـک قـرارداد و    هاما مشکلی که در ب

خانـه نیـز ماننـد زوج    هاي همباشد و گاهی حتی غیرممکن است. چرا که زوجتوافق بین زوجین بسیار دشوار می
شوند و در بسیاري از مـوارد قـراردادي بـین آنهـا     هاي ازدواج کرده رسمی بر پایه اعتماد و عالقه وارد رابطه می

 کننـد. حاکم نیست و اگر هم قراردادي باشد، عمالً در خالل زنـدگی مشـترك، هـیچ یـک بـه آن عمـل نمـی       
  )212،2004(آرکلی،

ی و شفاهی و گاهی براساس قراردادهـاي صـریح و کتبـی وارد قـرارداد     شرکا گاهی بر مبناي قرارداد ضمن
شوند. اما آنچه اهمیت دارد این است کـه امـروزه بسـیاري از ایـاالت ایـن قراردادهـا را بـه        زندگی مشترك می

ایـن   ها اثبات کرد و ازشناسند و این احتمال قوي وجود دارد که هر دو نوع قرارداد را بتوان در دادگاهرسمیت می
گذارد و سعی دارد که توقعات طریق به احقاق حق پرداخت. دادگاه فقط به قصد و اراده صریح طرفین احترام می

  )1625،2015(ام تچ، صریح طرفین از تعرض مصون نگه داشته شود.
  

  براساس رویکرد مبتنی بر وضعیت    ها خانه همحقوق . 3
کنند تا تحت آن وضـعیت روابطشـان   یتی را براي طرفین ایجاد میاند، وضعایاالتی که این رویکرد را اتخاذ کرده

ي ، روابـط صـمیمانه  1ها تحت عنوان قوانین شراکت خـانگی نیوجرسـی  رنگ و بوي قانونی بگیرد. این وضعیت
  گیرد.هاي مدنی شکل میمیان افراد و اتحادیه

حمایـت شـده    هـا  خانه همخانگی از ها مطابق قوانین مربوط به شراکت در برخی دادگاه  در سال هاي اخیر،
  شوند:است. الگوهاي شراکت خانگی شامل سه دسته عمده می

  هاي همجنس.زوج  .1
  ها.تمامی زوج  .2
  هایی که فاقد شرایط ازدواج رسمی هستند.هاي همجنس و سایر زوجزوج  .3

دگی به آنهـا اجـازه   طبق قانون شراکت خانگی، ثبت رسمی ازدواج یک زوج بعنوان شرکاي خانگی یا خانوا
دهد تا به برخی حقوق و تعهدات قانونی مجاز، تحت قوانین ایالتی دسترسی داشـته باشـند. ایـن قـوانین بـه      می
دهد تا وضعیتی را که دولت (ایالـت) بـراي آنهـا تعیـین کـرده را بپذیرنـد، تـا حکـم         خانه اجازه میهاي همزوج

  باشد.خانگی آنها بر اساس وضعیتشان تصدیقی براي هم
                                                           

1. New Jersey Domestic Partnership Act (2003) 
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  آمریکا نمود پیدا کرده است:  متحدهاین رویکرد از سه طریق در ایاالت
  روابط نامشروع در واشنگتن  .1
  گرایان در ورمونت و ماساچوستاتحادیه هاي مدنی ازدواج همجنس  .2
  )402،2015شراکت خانگی و روابط آزاد در هاوایی، نیوجرسی و کالیفرنیا  (ام تچ،  .3
  
  1در واشنگتنروابط نامشروع . 1
عالی واشنگتن روش قراردادي را به خاطر معضالت حقوقی که به محض پایـان رابطـه قـرارداد زنـدگی     دیوان«

هایی که رابطه آنهـا  شد، رد کرد و رویکرد جدیدي را برگزید که مطابق آن حقوق کلی به زوجمشترك ایجاد می
خانـه  بدون ازدواج و با آگاهی از شرایط با یکـدیگر هـم   اعطا کند. مانند روابطی که افراد،شودنامشروع نامیده می

شوند.مطابق این روش به محض خاتمه رابطه یا مرگ، در صورت تعهـد امـوال، امـوال بـین افـراد بصـورت       می
) دادگاه واشنگتن سعی هرچه بیشتر در حمایـت از  122،2004(گرنت بومن،»  شود.عادالنه و منصفانه تقسیم می

پایان رابطه دارد و همچنین تقسیم اموال را به زوج هاي همجنس نیز تعمیم داده و قضاوتش فرد آسیب پذیر در 
  را بر پایه فاکتورهاي زیر بنا نهاده است:

  رابطه پیوسته و مداوم  ـ
  مدت زمان رابطه  ـ
  هدف رابطه  ـ
  )132،2004قصد طرفین  (گرنت بومن،  ـ

نیاز به اثبـات قـرارداد نیسـت و    ،خانگین رابطه همداشته بگوید در زمان پایا روش حمایتی واشنگتن، سعی
کنـد و بـه   هم دارند، براي احقاق حق آنها کفایت مـی اند و تعهداتی نسبت بهدونفر باهم زندگی کرده ،که همین

ند و این نیاز به اثبات نـدارد و گـویی   مشترك شوند نسبت به یکدیگر متعهدمحض اینکه با یکدیگر وارد زندگی 
  داند.  متقابل را براي افراد نوعی اصل میاین مسئولیت 

هایی همراه است. از جمله ضعفی که در تقسیم اموال وجود دارد. چنانچـه اگـر   روش واشنگتن با محدودیت
دهد. دیگر اینکه این روش بـراي  زوجین اموالی براي تقسیم نداشته باشند، این روش اهمیت خود را از دست می

  )126،2004گیرد. (گرنت بومن،اکارآمد است و تعهدات در حین رابطه را دربر نمیزمان انحالل رابطه و مرگ ن
  

 2گرایان در ورمونت و ماساچوست هاي مدنی ازدواج همجنس اتحادیه. 2
دهد تـا ازدواج  هاي همجنس اجازه میکارگیري روش واشنگتن، به زوج هقانون ازدواج مدنی ورمونت عالوه بر ب

هـاي  ها و مسئولیتنکه به شرکاي زندگی در یک ازدواج مدنی، تمامی مزایا، حمایتمدنی داشته باشند. ضمن ای
  )1623،2014شود. (لوپزگی،گیرد، اعطا میهمسران در یک ازدواج که طبق قوانین ورمونت صورت می

ــنس   ــوز ازدواج همج ــه مج ــایی ک ــاالت آمریک ــر ای ــادردیگ ــان را ص ــی گرای ــد م ــت«، کنن ، »ماساچوس
گـرا  هـاي همجـنس   د. دیالور نیز به زوجباشن می» آیووا«و » نیویورك«، »کانتیکت«، »ایرنیوهمپش«،»ورمونت«

  )7،2013(تچ الئورا،.هاي مدنی شوند تاکنون وارد اتحادیه  2011اجازه داده است از سال 
                                                           

1. Meretricious Relationships in Washington 
2. Civil Unions Versus Gay Marriage: Vermont and Massachusetts 
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  1هاوایی، نیوجرسی، کالیفرنیا :حقوق مربوط به شراکت خانگی. 3
اي هنگام ورود و خروج از این رابطه برخوردار اسـت و منـافع   یرانهدر نیوجرسی شراکت خانگی از الزامات سختگ

  شود:شود منحل میگیرد و رابطه باوجود چنین شرایطی که در ذیل ذکر میبسیار کمی براي افراد در نظر می
  رابطه جنسی با شخصی غیر از شریک   ـ
  ماه 12فرار به مدت   ـ
  عسر و حرج (ظلم و ستم شدید)  ـ
  ماه بدون امید به اصالح رابطه 18 جدایی به مدت  ـ
  اعتیاد به الکل یا مواد مخدر  ـ
  جنون دائمی  ـ
  )137،2004حبس (گرنت بومن،  ـ

  مواردي که نام برده شد، در قانون نیوجرسی معادل طالق است.
 خانه باید روابطشان را تحـت قـانون  هاي هممطابق قانون کالیفرنیا، نیوجرسی، ورمونت و ماساچوست، زوج

صورت قانونی رابطه آنها تحـت نظـارت    هکت خانگی ثبت کنند تا بتوانند از مزایاي دولتی بهره مند شوند و بشرا
- شـود و بـه  قانونی مـی ،خانـه روابط شرکاي هم 2005دولت و قانون قرار گیرد و تحت قانون مصوب در ژانویه 

  )142،2004شود. (اعم از جنس مخالف و موافق). (گرنت بومن،رسمیت شناخته می
اختیاراتشان را محدود نماینـد و خـود    ،ه قانون کالیفرنیا این اختیار را به افراد اعطا نموده که تحت قراردادبتال

هـاي قـرارداد زنـدگی مشـترك     بتوانند براي حق و حقوقشان تراضی نمایند. براساس قانون طالق کالیفرنیا زوج
  شود.روابط  از حمایت قانون برخوردار میپذیر در این توانند از یکدیگر جدا شوند و فرد آسیبمی

اي نمـود و عـده   ها خانه همقانونگذار هاوایی نیز اقدام به تصویب قانون شراکت خانگی براي  1997در سال 
نیز از آن بهره مند گشتند. مزایاي اعطایی توسط این قانون عبارتند از: برخورداري از حقوق ناشی از ارث، منـافع  

- گیـري ز قبیل حق مراجعه به بیمارستان، استعالجی اعضاي خانواده، اعطاي حقـوق تصـمیم  مرتبط با سالمتی ا
خانه، حق اقامه دعواي جبران خسارت و دیه در قتل غیرعمدي و حقـوقی  هاي پزشکی و درمانی به شریک هم

  )71،2008(کندي اس، مند گردند. نظیر آنچه افراد بتوانند از بیمه عمر یکدیگر بهره
ي خانـه هـاي هـم  رد هاوایی در مقابل کالیفرنیا و نیوجرسی  آن اسـت کـه در هـاوایی بـه زوج    تفاوت رویک

همجنس و غیرهمجنس حقوقی قابل اسـتناد در مقابـل ثالـث و دولـت اعطـا شـده امـا در ایـاالت کالیفرنیـا و          
ارث، منـافع دولتـی و    اي که شامل منافعی است که تقاضا دارند از قبیل بیمه، مالیات برنیوجرسی افراد اظهارنامه

تواننـد  کنند و دیگر هیچ مزایایی در برابر دولت و شخص ثالث نمـی استخدامی، مراقبت هاي پزشکی و... پر می
  )30،2007باشد. (گرنت بومن،مطالبه کنند و حقوقشان محدود به مفاد همان اظهارنامه می

  
  بر اساس رویکرد کارکردي ها خانه هم. حقوق 4

خانگی، به سـمت یـک رویکـرد کـارکردي     هم افزایشبه  هاي نیویورك در واکنشخی دادگاه، بر1980در دهه 
 هماننـد یـک  ی یهـا ژگـی کند که آیا یک رابطـه از وی تغییر جهت دادند. بر اساس این رویکرد، دادگاه بررسی می

ننـد ازدواج بـرآورده   و مرسوم برخوردار است یا خیر و آیا این رابطـه نیازهـا و توقعـات انسـان را هما    رابطه سنتی 
                                                           

1. Domestic Partnership Laws: Hawaii, New Jersey and California 
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شان از لحاظ رفع نیازهاي مـالی،  اي افراد به این نتیجه رسیدند که رابطهسازد؟ بنابراین هرگاه در خالل رابطه می
ي آنها را تحـت رویکـرد کـارکردي بـه رسـمیت      توان رابطهروحی، جسمی و... همپاي ازدواج رسمی است، می

  )65،2006شناخت.(وانگ یانگ،
نکه آیا این رابطه از لحاظ کارکردي معادل یک رابطه نکاحی است یـا خیـر، بسـیار    البته تعیین ای

آمریکـا بـا هـم    متحده امروز در ایاالت ها خانه همالزم به توجه است که تعداد زیادي از «دشوار است. 
واج خواهنـد ازد هایی که نمی) زوج1وجود دارد: (ها خانه همزندگی می کنند. دست کم سه گروه از این 

زوج هایی که به دنبال چیزي نزدیک یا شبیه به ازدواج هستند امـا مخـالف ازدواج بـوده یـا      )2کنند؛ (
هایی که نگـرش هـاي مختلـف نسـبت بـه ازدواج      زوج )3توانند به دالیل مختلف ازدواج کنند؛ و (نمی

اي گـروه هـاي   شود بردارند. میزان توجهی که به اجراي این وظایف در تشریفات قانونی معطوف می
خانگی نیازهـاي افـراد را   توان احراز کرد که هممختلف متفاوت است، به همین جهت به دشواري می

  )74،2011سازد. (برنسون،همچون ازدواج مرتفع می
ایـن   دلیل عدم تعیین معیارها و گنگ بودن مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت.   هبدین ترتیب، رویکرد کارکردي ب

 ایی که داشت در آمریکا چندان مورد استقبال قرار نگرفت.  هخاطر ضعف هرویکرد ب
  

  آثار مالی قرارداد زندگی مشترك
آمریکا سعی شده تا آنجا که ممکن متحدهدر مورد آثار مالی باید گفت که به هر جهت در حقوق ایاالت

ود. به همین پذیر حمایت شخانگی جلوگیري شود و از فرد آسیباست از ضرر افراد در پایان رابطه هم
اند تا حقوق مالی افراد پرداخـت شـود. از جملـه ایـن     ها و راهکارهایی تالش کردهجهت تحت نظریه

توان به قانون دارایی اشاره کرد که تالش در به اشتراك گذاشتن اموال در پایان رابطه به راهکارها می
خسارت و دارا شدن ناعادالنه اشـاره  توان به قانون جبران اندازه سهم افراد داشت. از دیگر قوانین، می

کرد که به موجب آن هیچ ضرري نباید جبران نشده باقی بماند. بنابراین مطابق این نظریه کسی کـه  
اي کسب کرده که استحقاق آن را نداشته است، باید مال مـوردنظر را مسـترد   در طول رابطه، اندوخته

کند. ز نهفته است که آن هم از این راهکار تبعیت مینماید. در دل این نظریه، نظریه جبران و تهاتر نی
آخرین راهکاري که براي آثار مالی اینگونه روابط در نظر گرفته شده، نظریه ارزشگذاري است. مطابق 

هاي زیادي به کـار درون  با این نظریه، ارزش هر کار و خدمتی باید برآورد شود تا حق کسی که مدت
ها بازمانده است، جبران نشده باقی نماند. در آخر ها و پیشرفتي موقعیتمنزل پرداخته است و از بسیار

خانـه را جبـران کـرد، بایـد بـه قـانون       هاي هماگر از طریق ارزشگذاري نتوان ارزش خدمات و کمک
پذیري است که نه طی قرارداد به حق عنوان راهکار نهایی براي شخص آسیب هکاسترداد مراجعه کرد 

شود، که البته احراز و اثبات این حق توسـط دادگـاه   کرده و نه قوانینی شامل حالش میخود اشاره اي 
  )314،2010(پروبرت، گیرد.ایالتی صورت می

  
  آثار غیرمالی قرارداد زندگی مشترك

در کنار آثار مالی، نباید از آثار غیرمالی روابط زندگی مشترك غافل شد. چرا که خانواده به عنوان 
کند و باید بستري براي آرامش و پیشـرفت  ابتدایی رشد و تربیت انسان عمل می ترین نهادمهم
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نسل بشر فراهم کند. مهمترین بحث غیرمالی در روابط قرارداد زندگی مشترك، فرزندان هستند. 
شوند و یا میل به داشتن فرزند در آنها اینکه به هرحال خواسته یا ناخواسته افراد داراي فرزند می

  رد.گیشکل می
ي همجـنس  خانـه هاي هـم کنند، زوجحال ممکن است کسانی که میل به فرزندآوري پیدا می

شود و عادالنه نیسـت کـه از راهکارهـاي طبیعـی و     باشند که در این میان بحث کمی پیچیده می
بیولوژیک (رحم جایگزین براي همجنس گرایان مرد و تلقیح مصنوعی براي زنان همجـنس گـرا)   

چـرا کـه هـر کـدام مشـکالت خـاص خـود را دارد. بنـابراین بهتـرین راه آن قبـول           استفاده کرد، 
هـاي مختلـف   باشد. در این خصوص باز هم ایالـت گرا میهاي همجنس فرزندخواندگی توسط زوج

اند. یک ایالت، فرزندخواندگی را قبـول کـرده و بـراي آن    برخوردهاي متفاوتی با این مسئله داشته
هاي کند. در هرحال فرزندان و خانوادهفته و ایالتی دیگر آن را تصدیق نمیحقوق قانونی در نظر گر

رسند و دیـر یـا زود احسـاس    ، به آن وحدت و آرامشی که مد نظر دارند، نمیها خانه هممتشکل از 
هایی، آنطور که شایسـته اسـت،   کنند و نیازها و اهداف فرزندان و والدین در چنین خانوادهخالء می
  )42،2011گردد. (کانداس ساري،تأمین نمی

ها در برابر ثالث است. در برخی ایالت ها خانه هماز دیگر آثار غیر مالی این روابط اعطاي حقوق و تعهدات به 
شود که آمیخته بـا جبـران خسـارت از طریـق مقـررات      در برابر ثالث، حقوقی در نظر گرفته می ها خانه همبراي 

  )48،2012مانینگ، باشد. (ديقانون یا شهرداري می
  :این حقوق عبارتند از

  جبران خسارت کارگران و اعطاي مزایاي دولتی  .1«
  ادعاي شبه جرم علیه اشخاص ثالث مانند خسارات غیرعمد در موارد ضرر معنوي  .2
  )  13،2012هاي درمانی. (دي مانینگ،مزایاي مرتبط با سالمتی، مانند بیمه و اختیارات مراقبت  .3

نچه که گذشت، باید خاطرنشان کرد، قوانین ازدواج در آمریکا به کـرات اصـالح شـده ولـی در     با توجه به آ
هـا بـا   هیچ جاي این قوانین، قانون جامع و مدونی مختص به قراردادهاي زندگی مشترك وجود نـدارد و دادگـاه  

هـا نیـز   اندیشـی ها و چارهوشاند که بقیه ري سه رویکرد اصلی و کلی پرداختههاي قبلی به ارائهاستناد به پرونده
 در قالب همین سه رویکرد بکار گرفته شده است.

پذیر دارد و با وجود تمام مشکالت و آمریکا سعی بر حمایت از شخص آسیبمتحدهدرکل ایاالت
خانگی، قوانین دولتی تحت عناوین مختلف ها در خصوص پذیرش و نحوه برخورد با هممحدودیت
شـود، بـدون حقـوق قـانونی اش در عجـز و      پناه میي که در پایان رابطه بیاند تا فردسعی نموده

تنگدستی باقی نماند. به دلیل همین نقش حمایتی، قوانین ایاالت متحـده آمریکـا تـا حـد زیـادي      
شناسند. از دیگر نکات و نتایج مهمی که این تحقیـق  قراردادهاي زندگی مشترك را به رسمیت می

توانند دنبال حق و حقوق محکم براي خـود  فراد، تنها در ازدواج رسمی میدربر داشت این بود که ا
هـاي مختلفـی در آن جریـان دارد، چنـین روابطـی      باشند و حتی در کشوري مثل آمریکا که آزادي

  رو ندارند.اي روشن و سازنده پیشآینده
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  1n پیمان حطمی
  
  

هاي علمی یا اشعار بزرگان را به نام  نوشته، آوردن آثار علمی و هنري را ندارندطلبانی که توان پدیدشهرت
پیشینیان این کار را انتحـال نامیدنـد   . کنند تا از این راه به شهرت و گاه ثروت دست یابندخود معرفی می

اي از انتحـال را بـه زیبـایی     سعدي در گلستان نمونه. دادن سخن دیگري به خود استکه به معنی نسبت
اي نـزد   گوید که گیسوان بافت و با قافله حجاز به شهر درآمد و قصیدهکند و از شیادي سخن میبیان می

  . ملک برد که عاقبت در دیوان انوري یافتند
دگانی چـون  هاي گوناگون افزایش یافت تا جایی که نویسن ها به علت انتحال در برخی از دوره  

بلکه ؛ این کار را نه سرقت، سیوطی، تفتازانی و هجویري که از انتحال آثار خود به تنگ آمده بودند
دادن بزه سرقت وجود فیزیکی مال موضوع با این همه چون در نظر فقها براي رخ. نامیدندغارت می

قیقت اسـتفاده از  شد، برداشتن سخن دیگري و انتساب آن به خود که در حسرقت الزم شمرده می
شد و هیچ مجازاتی بـراي آن در  سرقت محسوب نمی، حقوق یا منافع کتاب و نوشته دیگران است

  نظر گرفته نشد. 
بردنـد  به بیان دیگر پیشینیان واژه انتحال را براي رساندن مفهومی اخالقی (و نه حقوقی) به کار می  

 از تـاریخ  در اگـر  و 2داشـت ش اجتماعی را در پیگرفتن آن مستوجب مجازات نبود و تنها سرزنکه نادیده
 خـاطر  بـه  بلکـه ، خـود  به دیگري سخن دادننسبت و انتحال خاطر به نه رودمی سخن منتحلی مجازات
  . بود شده مرتکب پادشاه یا امیر پیشگاه در منتحل که است شیادي و فریبکاري، گوییدروغ
وقدانان نیز دربارة مفهوم مالکیـت دگرگـون شـد و    نگاه حق، ها در دوران نو همپاي دگرگونی اندیشه  

از ایـن دوران بـه بعـد بـه کـار بـردن واژة       . مفهوم مال در زبان حقوقی دامنه و گسترة بیشتري پیدا کرد

                                                           
n .وکیل دادگستري  
را از  حافظ به باور بسیاري مصراع االیا ایها السـاقی ادرکاسـاً و ناولهـا   . این سرزنش و نکوهش اخالقی مطلق نبوده و نیست  .2

 گوید:  یزیدبن معاویه برداشته است و اهلی شیرازي در این باره می
   آید عاجز زان خرد کش یـنوع به    ظـحاف هـخواج از حیرتم در عجب  
   سرآید وي از نخست دیوان در که    او زیدـی شعر در دید کمتـح هـچ  
   دــایـنش یـقیل و در و تــحاللس    انــمسلم رـب افرـک الـم هـاگرچ  
  دـایـرب گـس انـده از هـلقم هـک    است عظیم بس عیبی شیر از ولی  
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بیانگر ، ها آورندگان آنعالوه بر بیان تعلق معنوي این آثار به پدید، علمی و ادبی، دربارة آثار هنري» مال«
علمی و هنري به عنـوان امـوال قابـل داد و    ، داد حقوق و منافع آثار ادبیو نشان میارزش مادي نیز بود 

توانـد پیگـرد قـانونی    مـی هـا   آن داراي مالک هستند و استفادة ناروا و بدون اجازه از، گذاريستد و ارزش
  . داشته باشد

ت فکري به هنگام تدوین قانون اساسی کنفدراسیون آلمان شمالی، موضوع حمایت از مالکی  
بینی شد و پس از آن به قوانین بیشتر کشورهاي جهان راه یافت و بحث استفادة در قانون پیش

دادن آن به خود که تا پیش از آن تنها بحثی اخالقـی  ناروا و بدون اجازه از آثار دیگران و نسبت
ز امـوال  بود وارد عالم حقوق شد و حقوقدانان را واداشت تا به بررسی چگونگی امکان حمایـت ا 

  معنوي بپردازند. 
، 1310حاصل این جریان در ایران تصویب قوانین مختلفی همچون قانون ثبـت عالئـم و اختراعـات     

صنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و م
مصـنفان و هنرمنـدان بـا    ، از حقوق مؤلفـان قانون حمایت  33قانونگذار ایرانی در مادة . بود 1352صوتی

انگاري نموده عمالً انتحال را جرم، دهندتعیین حبس براي کسانی که نوشتۀ دیگران را به خود نسبت می
به صورت رسمی وارد زبان حقوقی  1364با تصویب قانون مطبوعات در سال » سرقت ادبی«نهایت  و در

  . ایران شد و جایگزین واژة انتحال گردید
ها همچون چیزهاي مادي  پذیرش عنوان مال براي محصوالت فکري، باور به امکان سرقت آن  
آورنـدگان آثـار فکـري    انگاري سرقت ادبی، سه گام بلند بود که در حمایـت از حقـوق پدیـد   و جرم

طلبانی که در نبود قانون با سـرقت امـوال دیگـران نـامور     برداشته شد و راه را بر شیادان و فرصت
  بست. ، دندش می

هنرمند و ، شاعر، بندد و هر نویسندهآهسته از زبان ما رخت بر میها است که واژة انتحال آهسته مدت  
 قرار قضایی پیگرد تحت »ادبی سرقت« اتهام به را خود آثار سارقین، قانون پناه در تواندمی صاحب اثري

ا. دهد شیوه ناپسند دیگري ، شدندان خرسند میش حقوقدانتال نتیجۀ از فرهیختگان که هنگامی درست ام
  . شکل گرفت که کام همه را تلخ کرد

در انتحال و سرقت ادبی، منتحل و سارق، سخن دیگري را به خود ، آنچنان که پیشتر گفته شد  
ا در شیوه ناپسند جدید که شاید داد و به بیان ساده نام خود را بر اثر دیگري می نسبت می گذاشت ام
نامید، نویسندة گمنام، نام یکی از بزرگان را (در کنار نام خود) بر کتاب یا » نام دزدي« بتوان آن را
 انفجـاري  و یکباره گسترش با ناپسند شیوة این. داردوا  گذارد تا دیگران را به خواندن آننوشته می
ها بـه ارائـه   دانشجویان این دوره نیاز پایه بر و تکمیلی تحصیالت هايدوره در ویژه به هادانشگاه

مقاالت و استفاده از آن به عنوان سابقه علمی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. نخستین واکنش 
هـا بـود: در جامعـه    بدگمانی به اساتید و اعضاي هیأت علمـی دانشـگاه  ، در برابر این شیوه ناپسند

هـاي   یان دورهکه برخـی از اسـاتید، دانشـجو    رسید حاکی از آنهایی به گوش می دانشگاهی زمزمه
کنند تا نام آنان را در کنار خود به عنوان نویسنده مقاله درج کنند تا تحصیالت تکمیلی را وادار می

از این راه تعداد مقاالت خود را افزایش داده و از امتیازات حاصل از آن برخوردار شوند. این سـخن  
ا در برابر سخن دیگري قرار گر، اگرچه کامالً نامتحمل نبود کرد این کـار نـه بـه    فت که ادعا میام
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بلکه پیش شرطی است که ناشران براي چاپ مقاالت نویسندگان گمنـام وضـع   ، درخواست اساتید
  اند.  کرده
، اي که نام یکی از اساتید شناخته شـده را در ذیـل خـود نداشـته باشـد     به بیان دیگر گروهی معتقدند مقاله  

» پـیش شـرط  «هـا،  و در برخی از دانشگاه» امتیاز«جا که انتشار مقاله شانسی براي انتشار نخواهد داشت و از آن
 و هاي خود استخراج کننـد نامه ورود به دورة دکتراي تخصصی است، دانشجویان ناگزیرند مقاالتی را که از پایان

علمـی  به صورت مشترك و به همراه نام استاد راهنما و یا مشاور منتشر نمایند تا بخت چاپ مقالـه در مجـالت   
پژوهشی را داشته باشند. این گروه اگرچـه از نادرسـتی کـار خـویش آگاهنـد و از انجـام آن ناراضـی         ـ  یا علمی
  دانند که فضاي فعلی جامعه فکري و دانشگاهی به آنان تحمیل کرده است.  اما این کار را اجباري می، هستند
رین اساتید کشور در ذیل مقاالتی است آورتکند، درج نام برخی از نامید مییآنچه این ادعا را تأ  

خوانی ندارد و نه تنها بـراي ایـن اسـاتید امتیـاز     که به هیچ رو با جایگاه و موقعیت علمی آنان هم
کنـد.  بلکه به شهرت علمی و موقعیت اجتماعی و دانشگاهی آنان لطمه وارد می، شودمحسوب نمی

اي منتسب به دکتر وي موضوعی با مقالهبراي نمونه چندي پیش در فضاي مجازي به هنگام جستج
زاده جاللی برخورد کردم، وارد صفحه شدم و در کمال شگفتی دریافتم هفـت  میرعبدالحسین نقیب

زاده، نویسنده یا نویسندگان مقالۀ دیگر نیز به ایشان نسبت داده شده که همگی عالوه بر دکتر نقیب
مندي ایشان آشنا بودم و اطمینـان داشـتم آثـار    القهدیگري نیز دارد. از آنجا که با زمینه کاري و ع

زاده منحصر به پنج کتاب تألیفی و یک ترجمه است، در نادرسـتی ایـن انتسـاب تردیـد     دکتر نقیب
نمودن ایشان از این مسئله، موضوع را بـا اسـتاد   نکردم، با این همه براي اطمینان بیشتر و نیز آگاه

ا ، اطالعی نمودندهایی اظهار بی ه نخست از وجود چنین مقالهزاددرمیان گذاشتم. آقاي دکتر نقیب ام
فرمودند این افراد دانشجویان ، هاي مشترك را بردم که من نام نویسندگان دیگر این مقاله پس از آن

هایی استخراج شده که من اسـتاد راهنمـا یـا     نامه پیشین من هستند و احتماالً این مقاالت از پایان
ها نقشـی نداشـته و اساسـاً    وجه در نوشتن این مقالهام. ایشان افزودند که به هیچهها بود مشاور آن

  . نداتاکنون مطلبی را به صورت مشترك ننوشته
کردن مقاالت خامی که با نثرهاي دانند منتسببه خوبی می، کسانی که در زمینه فلسفه فعالیت دارند  

سنجی چون دکتر میرعبدالحسـین  بین و نکتهاریکب، اندیشبه فیلسوف ژرف، سست و ضعیف نوشته شده
 نه است ایران ادیبان مباهات و سربلندي مایۀ و نویسندگان سرمشق نظیرشانبی زاده جاللی که نثرنقیب
 سـال  پنجـاه  از بـیش  حاصـل  بـه  زدنضـربه  باعث بلکه، داشت نخواهد پی در ایشان براي امتیازي تنها

  1.سنگ منتشر شده استکه بخشی از آن در قالب شش کتاب گرانن است ایشا آموزشی و فکري فعالیت
                                                           

 :  آثار دکتر میرعبدالحسین نقیب زاده جاللی عبارتند از  .1
  درآمدي بر فلسفه . 1  
  نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش  . 2  
  گفتاري در فلسفه و فلسفه تربیت (مجموعه مقاالت) . 3  
  ماتیسم بر زمینۀ سیر فلسفه دوران نو فلسفه کانت بیداري از خواب دگ. 4  
  ي فلسفی سده بیستمها نگاهی به نگرش. 5  
  ترجمه کتاب کانت اثر کارل پاپرس  . 6  
  . مقاله یا ترجمه ندارد، جز این آثار هیچ نوشتۀ دیگري اعم از کتابه دکتر نقیب زاده ب  
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م اگرچـه بـر پایـۀ مـدارك         این بررسی شخصی و نتیجۀ حاصل از آن نشان داد که ادعاي گـروه دو
ا از واقعیتی سخن می، رسمی نیست گوید که به شدت رو به گسترش استام :  

رت رسمی و قانونی ملزم به درج نام اساتید در اي دانشجویان را به صو العمل و یا بخشنامههیچ دستور  
ا در واقعیت رویه. کندکنار نام دانشجو نمی اي به صورت عرفی و نانوشته میان برخی از ناشـران شـکل   ام

درحقیقت امروزه با جریانی . کندنهایت نویسندگان گمنام را وادار به استفاده از نام بزرگان می گرفته که در
توان توان آن را انتحال نامید تا از لحاظ اخالقی مورد سرزنش قرار گیرد و نه مینه می رو هستیم کههبرو

آنچه این شیوة ناپسند جدیـد را گسـترش   . سرقت ادبی خواند تا با پیگیري قضایی مانع از گسترشش شد
 بلکـه توجـه بـیش از حـد    ، طلبی دانشجویان و یا نویسندگان گمنـام نیسـت  سودجویی و شهرت، دهدمی

سسات پژوهشی و ناشران دولتی و خصوصی به شهرت ؤم، هاکاران و مسئوالن دانشگاهرانددست، متولیان
استفاده از نـام  و نام نویسنده است که متأسفانه افراد را چه بسا برخالف میل درونی به استفاده و گاه سوء

میلـی و  نهایـت بـی   ان و دراعتمادي خواننـدگ سازد و با گسترش شک و تردید باعث بیبزرگان وادار می
  . رغبتی مردم به مطالعه خواهد شد بی

این تأسف دو چندان شد آنگاه که بر روي جلد کتابی نام یکی از بزرگـان را (بـدون کسـب اجـازه از       
. اسـت  دانشـگاه  علمـی  هیأت عضو خود متأسفانه که دیدم اي نویسنده نام زیر در ویراستار وي) به عنوان

بـردن فـروش کتـاب و    گاهی و درخواست نویسنده بوده و خواه کوشش ناشر بـراي بـاال  آ با خواه کار این
  : تنها یک پیامد دارد، دستیابی به سود بیشتر

  بازارش شکندمی خزف که تغابن زین      لعل دل در زند موج خون که آنست جاي
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رو  کمتر با پژوهشی تازه روبـه ، شود مینه حقوق و قانون چاپ میدر میان نشریات فراوانی که هر روز در ز
منقول است فقط در اموال غیر » وتد فی الجدار «کنند که  هنوز بسیاري زمانی زیاد صرف آن می. شویم می

صفقه که رسمی بوده اسـت  در باب خیار تبعض کند؟ یا مثالً یا به تزئینات برآمده بر منقول نیز سرایت می
کند که  زدن پس از معامله را میسازند که صفقه معرب چفقه است و آن افاده دست ما را آگاه می، از قدیم

زدن هنگامی که کاستی و عیب و ایرادي بر آن مشاهده شود با کف، خوردن آن داد و ستدهمدر صورت بر
ویـل  أازگویی یـا تفسـیر و ت  این نویسندگان بیشتر به تکرار و ب. کنند اثر قلمداد می دوباره آن را باطل و بی

، همان سبک و سـیاق    اي و نگاه به اصول مورد پذیرش قدما به در چنین روش استنباط و ادله. پردازند می
گیر مردم قرون جدید و دوران معاصر گریبان، انسان که پس از رنسانس کمتر به کار و بار و نیازهاي روز

ها که همه اعتبار و اعتماد خود را از میـراث تـاریخی بـه     در برخی از این نوشته. شود توجه می، شده است
هـاي زمانـه و پاسـخ بـه      شوند و از سیل خروشنده پرسش محققان اسیر نکات لفظی می، آورند دست می
توجهی  در این میدان بی. مانند باز می، امروز که زندگی ماشینی براي ما فراهم آورده هاي انسانِ نیازمندي

انـد کـه    ها یادآور شده المللی بار هاي بین هاي جهانی و ارزیابی بینیم پیمایش می ،انانانگیزگی حقوقد و بی
العاده سرزمینی که در میان دیگر  سطح فراگیر تحصیالت عالیه و با وجود امنیت فوق رغم علیمردم ایران 

افسـرده   مردمـانی ، مندي از ثروت و بهداشت نسـبی  کشورهاي منطقه چشمگیر و ستودنی است و با بهره
ما همسایه دیـوار   اکنون کشور گمشده ایرانیان است و هم، است که شادي گونه نتیجه پایانی بدان. هستند

شود و بارقه امیدي کمتر به چشم  المللی دیده می هاي بین ترین کشورهاي جهان در ارزیابی به دیوار ناشاد
ناشـاد جامعـه را بررسـی کنـیم کـه      گري درست بپـردازیم و سـاعات شـاد و     اگر به یک غربال. خورد می

بینیم هیچ تناسب و توازنی میان این دو  می، هاي تدوینی به وسیله مدیران کشور استبرنامه بازخوردي از
شـود   بانان برجسته مـی قحقو، دانان یا به اصطالح تازه نقش حقوق ،در همین موضع برقرار نیست و دقیقاً

زا خواهـد   رابري یک آسیب اجتماعی است که تدوام آن بحـران که به مدیریت جامعه هشدار دهند این ناب
حق ، شادي«پیامی که نویسنده کتاب . گرفتن حق مسلم مردم را به دنبال دارداي نادیده بود و چنین پدیده

بـه دقـت و فراسـت بـدان      ـ  آراسته شده است پاز سوي نشر کالس به زیور چا که اخیراً ـشده   فراموش
                                                           

n الملل دکتراي حقوق بین.  
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 بینیم می راستی به باشیم داشته مجازي دنیاي در گردشی، تر فزون مآخذ و پی منابع اگر در. پرداخته است
بـه   که آنجا تا. خورد می چشم به زمینه این در پژوهشی و تحقیق کمتر و است  شده فراموش حقی شادي 

» نخستین همایش حق شـادمانی «کانون وکالي مرکز اقدام به برپایی ، 1393یاد دارم در جشن مهرگان 
نامـه و تحقیـق دربـاره پیونـد شـادي و       ها مقاله و پایان این رخداد در اوضاع و احوالی است که صد. نمود

ها حتـی یـک جلـد     ولی در طی این سال. خورد حقوق و قانون در اروپا و آمریکا و حتی هند به چشم می
اي اسـت کـه    قـوقی رسد ایـن نخسـتین اثـر ح    کتاب در این زمینه در ایران به چاپ نرسیده و به نظر می

نوشته با ، شود گونه که از صفحات اولیه کتاب برداشت می آن. پیرامون حق شادي مردم انتشار یافته است
تدوین شده است ، جناب دکتر قاسم زمانی، الملل نام و برجسته حقوق بین راهنمایی و همدلی استاد صاحب

کتـاب پژوهشـی ارجمنـد و    ؛ پرداختـه اسـت  که نویسنده پیش از آغاز به مجد و وجد به سپاس این استاد 
امـا هرگـز کـافی    ؛ پذیرفت ستودنی است و کاري فرخنده و الزم که باید سالیانی پیش از این صورت می

نامه رئیس پیشین دانشـگاه هـاروارد    ها در فضاي مجازي دیدم پایان پیش از آغاز نوشتن این برگ. نیست
بـرداري از هـیچ    حـق شـادي مربـوط بـه بهـره     «: دکن (وي تأکید می. در خصوص حق شادي بوده است
هـاي   هـا یـا همـه دولـت     برداري از آن به نفع گروهی از دولت هاي بهره سرزمینی نیست یا بر محدودیت

  »).تواند باشد پیمان نمی هم
این حقوقدان پرآوازه آمریکایی . شمول و بنیادین است جهان، گیرد حق شادي حقی عام وي نتیجه می

هاي اندیشـمندان حقـوق    ند با توجه به قاعده تداوم معاهدات سرزمینی که برگرفته از آموزهک پیشنهاد می
ها ایجاد شود تا در گسترش شادي میان آدمیان بـه   الملل است باید همتی جهانی در ساز و کار دولت بین

رهـا     دگیاي برپا شود و همه فرزندان آدم در سراسر گیتـی از افسـر   عنوان یک حق بشري طرح و برنامه
در کتـاب  ، حقوقدان مشهور آلمانی)(chiristina tamooshat، همین پیشنهاد را کریستانا تاموشات. شوند

خوشبختانه این کتاب به وسـیله همکـار محتـرم دکتـر حسـین شـریفی       . سازد حقوق بشر خود مطرح می
شـگاه هـاروارد و   جاست درباره شخصیت رئـیس سـابق دان  ه ب. طرازکوهی به فارسی برگردانده شده است

) متولـد  Derek bokآقاي دریک بوك (. همان دانشگاه توضیح اندکی بدهم   رئیس اسبق دانشکده حقوق
وي از حقوقدانان معروف آمریکا . از پدر و مادري که هر دو قاضی بودند، در پنسیلوانیاي آمریکاست 1930

رئـیس دانشـکده حقـوق     1971تـا   1968او از سـال  . آید شناس ایاالت متحده به شمار می و وکالي سر
. سـال ریاسـت دانشـگاه هـاروارد را بـر عهـده داشـت        20به مدت  1991تا  1971هاروارد بود و از سال 

 سـاده  بسیار زبانی به کتاب. است یافته انتشار ""the politic of happinessنامه وي تحت عنوان  پایان
  . است رفته فروش به آن نسخه هزار سیصد از بیش تاکنون و شده نوشته

هنگـامی کـه   . یابد ها حضور می سالگی همچنان چابک و چاالك در همایش 86گفتنی است وي در 
خبرنگاري از وي پرسید که علت شادابی و روحیه بشاش شما چیسـت؟ پاسـخ داد پیونـد ناگسسـتنی بـا      

ها دربـاره ایـن    دولتدر رابطه با حق شادمانی و تکلیف ها  آن هاي من دارد که بیشتر مطالعات و پژوهش
جوامع که سـایه آن بـر فرهنـگ و     بر این عقیده استوارم که پژوهش پیرامون چالش ناشاديِ. امتیاز است

گمان تحقیـق دربـاره حـق شـادي را     بی، کند اقتصاد و روابط اجتماعی به صورتی دهشتناك سنگینی می
ادابی و سـالمت روح و روان  سو نگاه به حقـوق شـهروندي و حفـظ شـ     از یک. طلبد نگرشی دوسویه می
چنـین  . سو نگاهی بنیادین و بشري که با فطرت و خلقت ما پیوندي ناگسستنی دارد شهروندان و از دیگر
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خواند طی تحقیقاتی نو و دستاوردي تـازه بررسـی    ها را بدان می هایی باید شادمانی و آنچه دولت پژوهش
ضوعی که دکتر دادخواه به خوبی بدان پرداخته است کـه  مو؛ ها قرار دهند را در برنامه دولتها  آن کنند و
زیرا حقوق همیشه سخنی ؛ گیرد پشتیبانی و پایش حق شادمانی در کار و بار همه حقوقدانان قرار می، دفاع
حقوقدانان همیشه پیامی در خصوص ویژگی نیاز انسان و پاسـخ  . نظم و دادگري براي انسان دارد، از نیاز

الملل بشر در صحنه گیتی  در برنامه دارند و در این زمینه تفاوتی میان حقوق بین هاي وي را به ضروریت
قوانین ، در این موضوع اتفاق نظر هست که یک ویژگی اساسی. و حقوق شهروندي در پهنه داخلی نیست

 سازد و آن ضمانت اجرایی است که این مقررات و مقررات را از دیگر اصول اخالقی و اجتماعی متمایز می
 و اسـترس ، امان و افسارگسیخته افسردگی در چنین اوضاع و احوالی که یورش بی. با خود به همراه دارند

اي بـراي ایـن    کند چـاره  تقسیم کار و دانش ایجاب می، کند اضطراب روح و روان همه مردم را تهدید می
اندیشـی   که باید به چـاره گیرند  کسانی قرار می حقوقدانان در صدر جدولِ مسلماً. آسیب اجتماعی بجوییم

تحصیالت و تجربه و کارشان تبحـر و تخصـص   ، این گروه که پیشینه. براي رفع این بحران قدم بردارند
ایـن  ، باید ساز و کار تدوین و تصویب قوانین را پـی ریزنـد تـا بـه شـادي     ، اي به آنان بخشیده است ویژه

  . شود پرداختهگمشده و نیاز اجتماعی 
انـدوزي   اصل زندگانی گروه فراوانی از مردم شـده اسـت و مـال   ، ب ثروت و مقاماي که کس در زمانه

چقدر و چگونه باید پـول بـه دسـت آورد و آن را در    ، دانند چرا چونان خوره به جان بسیاري افتاده که نمی
خوشـبختانه امـروز در   ، اندیشـند  تر حساب بانکی خود مـی  انداز خود نگاه داشت و فقط به ارقام فزون پس

خرنـد و دورانـدیش و    ایران روشنفکرانی پاکدست و میهن دوست وجود دارند که غم مردم بـه جـان مـی   
. اندیشـند  اینان در پی نام و نان نیستند و در هر موقعیت به ایران می. هاي جامعه هستند گر دشواري چاره

هـا   هـا و کاسـتی   مبودوي در پی جبران ک. دانم ادعاي کتاب را در همین گروه می نویسنده پر تالش و بی
و ایـن  . سیري و پاکدستی را که ویژه تمدن کهنسال است دوباره در ما زنده کنـد  همان چشم   کوشد تا می

  . سازدهاي ما دوباره برجسته میاولین سنگ بناي خرسندي را در برنامه
دارد و مردم و چگونگی وضع قـانون و داوري دربـاره آن   ، تردید یک اثر حقوقی که سخن از حق بی

اي که قلب مـا را بـه تـپش وا     گونه به؛ باید نگرشی جاندار و جامع داشته باشد، کند نحوه اجرا را بازگو می
  . هاي اندیشه ما ایجاد کند دارد و اراده جدیدي را براي برپایی حق در شریان

واجد این اوصاف است. نویسـنده پاسـخی   » شده شادي، حق فراموش«بر این تصور هستم که 
  ها دارد که آن را در قالب چگونگی برخورد با جامعه ها و افسردگی ور براي اندیشه، آرزو و شاديدرخ

توان به جهـانی لبریـز از    سازد که می گوید. آنگاه ما را آگاه می مردگی باز می داراي افسردگی و دل
خاك، مـا را بـه    سازان این آب و هاي فراوانی از اندیشه فرهنگ سرور و شادي گام نهاد و با نمونه

  کند.  ها دعوت می ریشه
مندي از منـابع فرهنـگ    تواند سرمشقی براي پژوهشگران آینده باشد که با بهره این نوشته می

هاي جامعه مجهز شوند. کتاب چنان گـرم و گیراسـت کـه     ملی و میراث دینی براي رفع نیازمندي
ـ   خواننده ضمن خواندن اشعار، شورمند و پر احساس می انگیـز بـا خوانـدن     ن جـذب نشـاط  شـود. ای

انگیز است که جنبش نبض را در  هایی که با حسن سلیقه انتخاب شده چونان پرکشش و دل بیت تک
  کنیم.  وجود خود احساس می
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اندیشـمند  . شایگانی براي اندیشه و عمل امروز در برابر مـا نهـاده اسـت    میراث پر ارزش دیروز گنجِ
 مکتـب  پیـروان  از انتقـاد  ایتالیـایی در ) 1952ــ Benedetto croce)1866دلی به نام بنتو کروچه  صاحب
 در مطرح موضوعات جان و هاپیام عمق به هستند مکتب این پیرو که کسانی«: نویسد می صرف تاریخی
خـذ کـار   آمکـان و م ، هاي خطی و تصحیح اطالعات راجع به زمـان  فقط درباره نسخه؛ دپردازن نمی سخن
  » .گویند کالم و اوزان سخن می کنند و از سیاق ترکیب می

دهنـد بـدان    هاي ارجمند فرهنگ خویش عالقه نشـان نمـی   باور کنید اگر فرزندان ما به ارزش
ایم و راز و رمز این آثار را در  ها نگرفته گونه که باید و شاید غبار از این ارزش سبب است که ما آن

، خور و مناسب با نیاز روز جامعه انجام پـذیرد هاي در  ایم. اگر پژوهش برابر دیدگان آنان قرار نداده
که به قوت و اعتبـار ایـن    گذشته از آن، اي که میان امروز و دیروز پیوند پایداري برقرار کند گونه به

گسست را در میان نسل جوان امـروز   یک معرفت فراگیر و دلبستگی بی، بخشیم آثار اعتبار تازه می
شمار قرار دارند و این غفلت دیروز ما بازتاب معرض تحوالت بیسازیم؛ فرزندانی که در  استوار می

  ریخته است. تلخ امروز را پی
شود اعتمادي استوار را برقرار کرد و آنان را امیدوار و  باز هم با آگاهی نسل نو می؛ اما راه بسته نیست

  . ایستندها در باورمند ساخت تا خود در پاسداري این ارزش
هاي حقوقی، به ویژه در ادبیات حقوقی ما، کار تازه و نوآوري کمتـر بـه    است که در زمینهاین یک آسیب علمی 

هـاي تـازه و    پروازي به اندیشمندان خواهد بخشید تا با برداشـت  هاي نو پرِ کنم گشودن افق خورد. فکر می چشم می
جـویی و پاسـخگویی بـه     چـاره  استنباط جدید رهاوردي را براي رفع نیازهاي جامعه به همـراه داشـته باشـند تـا بـه     

هـاي مـزمن    بانان بـر بسـیاري از بیمـاري    هاي این حقوقدانان و حقوق سازي مشکالت امروز مردم بپردازند و با چاره
یابد، بکاهند. بایـد یـادآور شـوم گریـز از      هاي امروزي، که به شکل غیر قابل باوري افزایش می غلبه کنند و از آسیب

هاي ویرانگري است که در جامعـه علمـی حقـوقی مـا بـه       مآب آفت ترامات متقابل جاللتانتقادپذیري و نوعی از اح
  ترین موجبات در جا زدن ما در کاروان پرشتاب پژوهشگران جهانی است.   خورد و از اصلی چشم می

اما این انـدك کـار و پـژوهش    ؛ کنند دانان کاري نو را با گامی نو آغاز می گاه برخی از حقوق البته گه
  . کند هاي پیش رو را نمی ان کاستیجبر

  : شوم یادآور می، تر سازد تواند نوشته را سودمند در خاتمه چند نکته را که به نظرم آمده است می
بـردن از  قلم برداشتم و به این نوشتار پرداختم آن بود که دیگران را بـه آمـوختن و لـذت    که آنعلت 

 نهـان  و پیـدا  هـاي  کنایـه  و ها اشاره عمقکه به راستی به  به ویژه کسانی، فراخوانم، آنچه در کتاب آمده
 خواننده چشم برابر در دادخواه دکتر که اندازي چشم و روشن اندیشه با همراه تا، گشایند دیده و دل کتاب
کشاند که گاهی توقع بیشتري از آنچه در نتیجه و پایان سخن  هاي دور ناگشوده می به افق را او گشاید می

  . خواهد داشت، شود د میدر او ایجا
حق و امتیازات انسانی است و مؤلف در پـی آن اسـت کـه    ، وگوي کتاب بر محور اندیشه میدان گفت

به طـوري کـه   ، هاي امروز حقوق بشر بزند پلی به پیشینه و سابقه حق شادي در فرهنگ خودي و مالك
بـا دقـت و   . ي افـزایش یابـد  آگاهی ما از آنچه در بایگانی تاریخی و فرهنگی ماست بـه نحـو چشـمگیر   

گوید و بـا راهنمـایی    اي در خور توجه پیوند فرهنگی میان جشن و شادي را در تاریخ ایران باز می حوصله
  . نماید نوشته خود را کامل می، گویندگان سند
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اي که فردوسی بزرگ آن را در شاهنامه آورده است اما در کتاب ذکري از  دریغم آمد به حادثه تاریخی
در وصیت اسکندر به دارا آمده است هنگامی کـه وي را  : کند فردوسی حکایت می. اشاره نکنم، یستآن ن

کند از او فرزندي زاده شود و فرزند بـه   آرزو می، سپارد پذیرد و دخترش روشنک را به او می به دامادي می
و . ن بزرگ آن زمان بودهاي ایرانی و پاسداشت دین زرتشت که از ادیا پاداشتن جشنبر: دو کار دل سپارد

آیین و شادي و ، کننده در هم آمیختن دیناین روایت بازگو. در تالش باشد این دو را زنده و جاوید گرداند
    . فرهنگ است

  ارــفندیـام اسـا نو کند نـکج        دارـی نامـی یکـر زو ببینـمگ
    دهــوروز و آتشکـر نـهمان ف          دهـنگه دارد این فال جشن س

  . شادي آیین زندگی در تمدن ایران باستان پاگرفت و سایه گسترد گونه ینو بد
هاي دین مبین اسالم و در تلفیـق آن بـا فرهنـگ ملـی     توان با الهام از آموزهدر زمانه حاضر نیز می

شادي و ، زیرا که اسالم با توجه به نیازهاي اساسی انسان، شاهد گسترش شادي و شادمانی در جامعه بود
  . یید کرده استأی را تحسین و تشادمان

؛ گونه که باید و شـاید ادا نشـده اسـت    کند حق مطلب آن در بخشی از کتاب هم خواننده احساس می
، هاي اجتماعی است و شادي را اهرم زدودن آن به حساب آوردند براي نمونه هنگامی که سخن از آسیب

   ؟اي است چه طریقهها کدام است؟ پیشنهادات چیست؟ و روش اجرایی به  راهکار
کنم در باب قانونگـذاري و شـیوه    لذا پیشنهاد می؛ هاي پیاپی برسد دور نیست که این نوشته به چاپ

یک از هرچند هیچ، تدوین قانونمند موضوع شادي و چارچوب اجرایی و عملی آن بخشی بر کتاب بیفزایند
، حقوقی ما به راسـتی جـایش خـالی بـود     ها از ارزش این نوشته که در ادبیات گیري ها و خرده این کاستی

  . نخواهد کاست
 سـنجش  به خود خاص نگرش با که» شده فراموش حق شادي«امید است از نویسنده محترم کتاب 

 قلم و نون صاحب از و باشیم آینده در دست این از آثاري شاهد همچنان، است پرداخته شادي حق ارزش
  . خواهانیم را ایشان موفقیت) قلم و دوات(
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  1n یاسین صعیديکتر د
  
  

کیفري ایـران تحـت   دادرسیحقوق کیفري فرانسه با آنچه که قانونگذار در قانون آیینخواهی در اگرچه فرایند فرجام
عـالی کشـور اسـت،     دیـوان  خواهی از برخـی آراء در آن نام برده است و در حقیقت تجدیدنظر خواهی ازعنوان فرجام

صـول دادرسـی منصـفانه    الوصف لزوم برگزاري جلسه رسیدگی حضوري و ترافعی مطابق قواعد اماهیتاً متفاوتند، مع
عـالی   که دیـوان  حال آن. شودعالی کشور ایران ضروري است، چرا که مرجع درجه دوم رسیدگی قلمداد می در دیوان

کشور فرانسه به عنوان مرجع سوم رسیدگی تلقی گردیده و صالحیت رسیدگی به تقاضاي فرجام از ناحیـه اصـحاب   
هـاي   اي و خالف و نیز شعب تحقیق و دادگاههاي جنایی، جنحه اهدعوي در خصوص کلیه آراء قطعی صادره از دادگ

 دادرسـی  عالی کشور فرانسـه وفـق قـانون آیـین     شود که دیواننظر را بر عهده دارد. با این وجود مالحظه میتجدید
خـواهی از آراء محـاکم کیفـري اسـت.     کیفري فرانسه مکلف به برگزاري جلسه رسیدگی در هنگام بررسـی فرجـام  

 عـالی  دیـوان  قضـات  از نفـره  5 هیـأت  توسـط » قانون نقض«خواهی از آراء فوق در آخرین مرحله در صورت مفرجا
 3) ممکن است این تعـداد در برخـی مـوارد بـه     567(ماده . گیرندو ابطال قرار می بررسی مورد )جنایی شعب( کشور

بـودن دادرسـی، نظـم و    د مربوط بـه علنـی  کیفري فرانسه، قواعدادرسیقانون آیین 601نفرکاهش یابد. مطابق ماده 
هـا و   د. دیـدگاه شـو ها در جلسه دادگاه طرح می عالی کشور رعایت شود. گزارش انتظامات جلسه دادگاه باید در دیوان

هـاي تعقیـب    گردد. دادسرا درخواستمالحظات وکالي اصحاب دعوي، در صورت امکان، بعد از گزارش استماع می
ها و نظرات براساس سلسـله   عالی کشور، دیدگاه هنگام شور و مشورت در دیوان ) در602(ماده . کندخود را تقدیم می

گـردد.  ترین مستشار شـروع مـی  شود و از نظرات قدیمیآوري میمراتب درجات اشخاص، توسط رئیس دیوان جمع
عـالی کشـور    در آراء دیوان گویند.همواره گزارشگر به عنوان اولین نفر و رئیس دیوان به عنوان آخرین نفر سخن می

انـد،   داشـته  منصبانی که در صدور آراء دخالتصادره شده در موضوعات جنایی اسامی رئیس، گزارشگر، دیگر صاحب
نام خـانوادگی، شـغل، اقامتگـاه اصـحاب دعـوي و       اند و به عالوه، نام و دادیار و وکالیی که به دادرسی دعوت شده

  )رانسهق ادك ف 603ـ1(. ددگرهاي مورد استفاده ذکر می شیوه
ها توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب  کیفري ایران پس از ارجاع پروندهدادرسیدر قانون آیین

پرونده در شعبه ثبت و بـه نوبـت مـورد    ، ساي شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوانؤآنان توسط یکی از ر
در مواردي که به موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشـد (نظیـرآراء    مگر؛ گیردمی رسیدگی قرار

                                                           
n ت علمی دانشگاهأعضو هی ،وکیل دادگستري.  
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دار شـدن  کشور موجب جریحـه  عالی دیوانمی که به تشخیص رئیس یکم نظامی) یا در جراصادره از محا
  )466(ماده. احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد

این اقدام با ارجـاع بـه قضـات    . کندها را بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم می رئیس شعبه پرونده
خـواهی و جهـات   این گزارش متضمن جریان پرونده و بررسـی کامـل فرجـام    .پذیر استشعبه نیز امکان

تخلفات قضات دخیـل در پرونـده نیـز عـالوه بـر ذکـر در       . شودقانونی است که به طور مستدل تهیه می
  و تبصره آن) 467(ماده . شودگزارش به دادستان انتظامی قضات نیز ارسال می

 یا دعوي طرفین احضار بدون کشور عالی دیوان در رجامیف رسیدگی ك. د. ا. ق 468به تصریح ماده 
 بـودن ترافعـی غیـر  و غیرحضـوري  بر اصل، ایرانی بنابراین از منظر قانونگذار. شودمی انجامها  آن وکالي
هـا   ، آنبداند الزامی را دعوي اصحاب حضور کنندهرسیدگی شعبه هرگاه. است دیوان در فرجامی رسیدگی

 تشـکیل  لـزوم  معنـی  بـه  دعـوي  اصحاب از یک هر احضار. نمایدمی دعوت جلسه به مقرر وقت براي را
یافتن شخصی است که شعبه حضور وي را الزم دانسته بلکه به معناي لزوم حضور، جلسه رسیدگی نیست

  . خیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیستأشوندگان موجب تدر هر حال عدم حضور احضار. است
 سـلب  دعـوي  اصـحاب  همـه  از مسـاوي  طور به حضور فرصت هرگاهسی منصفانه استانداردهاي دادر مطابق

چند اصل ترافعی بودن دادرسی مورد خدشه قرار خواهـد گرفـت. در آراي    اصل برابري مراعات شده است. هرشود، 
یطی در شـرا  صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر، حضور دادستان در جلسه رسیدگی یا اعالم نظر و یا تقـدیم الیحـه  

 مـاده  حسب که حالی درها دانسته شده است.  مغایر اصل برابري سالح، که طرف دیگر دعوي فاقد چنین حقی باشد
 در حضـور  صـورت  در تنهـا  )مـتهم  و شـاکی هـا (  آن وکالي و دعوي طرفین ایران کیفريدادرسیآیین قانون 469
 بـه  منوطها  آن حضور نیز 468 ماده وفق و نمایند اظهار را خود مطالب شعبه رئیس اجازه با توانندمی رسیدگی جلسه
 طـور  بـه  شـعبه  در حضور با وي نمایده یا کل دادستان«کننده است، در مقابل شعبه رسیدگی ناحیه از ضرورت احراز

ـ، نظـر   فرجـام  یـا  عنهمعترض ـ رأي رأي ابرام یا نقض به نسبت مکتوب و مستدل، مستند  اعـالم  را خـود  خواسـته 
ر ایـن مقـام قضـایی از سـوي     نظـ  هر چنـد ) 469 ماده. (شودمی درج الزاماً نیز دادنامه متن در نظر این و »نمایند می

  ي است.  أتباع نیست و شخص دادستان نیز در اخذ تصمیم نهایی دیوان فاقد راالقضات شعبه الزم
خواهی به که فرجامعالی کشور آن هم در شرایطی  ها در آیین رسیدگی به دعوي در دیوان وجود این تفاوت
خواهی و در واقع مرجع درجه دوم رسیدگی است، مغایر بـا اصـول دادرسـی منصـفانه و اصـل      معناي تجدیدنظر
ارجـاع دادنامـه را در صـورتی    که دیوان حق ورود در ماهیت دعوي و نقض بال به ویژه آن، ها است برابري سالح

 در) 469 مـاده  ب قسـمت  1بنـد (داراسـت.   را باشـد  شـته دا تعقیب موانعنبودن عمل یا شمول که عقیده به جرم
مـان  زآن جرم مشمول مرور ، عمل بودنِداند و یا به فرض جرماً عمل را جرم نمیاساس کشور دیوان که مواردي

یا عفو عمومی و یا نظایر آن گردیده است و امکان تعقیب متهم وجود ندارد که ارجاع پرونـده بـه دادگـاه بـراي     
شود که به این مـوارد  جا مختومه میي مذکور در دیوان نقض و همانأحکم را توجیه نماید، ر رسیدگی و صدور

ارجاع اگرچه به سود متهم پرونده خاتمه یافته شود که در صورت نقض بالگویند. مالحظه میارجاع مینقض بال
 ناصـحیح  صـورت  در بسا هچ و گرفته قرار تضییع معرض در ها هذا حقوق شاکی از حیث برابري سالحمع، است
یه جهـت احـراز   یوق خود توسل بـه رئـیس قـوه قضـا    حق احقاق براي متصور راه تنها دیوان شعبه تصمیم بودن

ي صادره باشد که با توجه به وجود مشـکالت عدیـده در اجـراي ایـن طریـق      أن شرع یا قانون بودن رخالف بی
  گیرد.  العاده، احقاق حق وي بسیار دور از دسترس قرار میفوق
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  1n غالمرضا طبیبی جبلی
  
  

  مقدمه
قـانون اساسـی و مـاده     159باشد. در اصل عنوان ذخایر انقالب از وظایف اصلی نظام میه حمایت از ایثارگران ب

، دادگستري مرجع عام رسـیدگی بـه دعـاوي    در امور مدنیهاي عمومی و انقالب  دادرسی دادگاهقانون آیین 10
در مواردي که قانون مرجع دیگري را مشخص کـرده باشـد. قـانون تسـهیالت اسـتخدامی و       مگر؛ دانسته شده

میسیونی جهت رسیدگی به شـکایات جانبـازان   ک 16به تصویب رسید و در ماده  1374اجتماعی جانبازان در سال
ع رفـع  هاي قضایی ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و به استناد طـرح جـام   بینی شد. در اجراي سیاستپیش

مرجـع شـبه قضـایی قـرار      5یه، این کمیسیون در ردیـف  یرئیس قوه قضا 2العمل شماره اطاله دادرسی و دستور
  باشد. االجرا است و مسیر ابطال آن دیوان عدالت اداري میون قطعی و الزمکمیسی این توسط آراءصادرهگرفت. 

ان شـاهد نیـز مشـمول تسـهیالت ایـن      فرزند، قانون برنامه پنجم توسعه 44به استناد بند الف ماده 
آشنایی کامل با قوانین ایثارگران و آشنایی به امور حقوقی و مقـررات  ، مدیریت صحیح. اند کمیسیون شده

  . بدیلی براي جانبازان و فرزندان شهدا تبدیل کرده استاداري این کمیسیون را به حامی بی
را بـا   16 کمیسیون ماده، تماعی جانبازانمجلس شوراي اسالمی در قانون تسهیالت استخدامی و اج

مسئول رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجراي صحیح قوانین در ، فقیه یا نماینده ایشانموافقت ولی
االجرا دانسته و عدم اجراي به موقـع آن را   آراي این کمیسیون را قطعی و الزم، هاي اجرایی کرده دستگاه

اکنـون حـوزه شـمول ایـن کمیسـیون      . داندمیصالح  قیب در مراجع ذيخالف قانون محسوب و قابل تع
شتار سعی خواهیم کـرد در ابتـدا   نو این در. کند توسعه یافته و به شکایات سایر ایثارگران نیز رسیدگی می

عنوان یک مرجع ه صالحیت عام و خاص این کمیسیون و ماهیت آن را مورد بررسی قرار دهیم و سپس ب
  . ونگی صدور آراء توسط این کمیسیون بپردازیمقضایی به چگشبه

  
 مبانی تشکیل کمیسیون

ـ ، کردن دعاوي در سطوح مورد نیاز)در اجراي بندهاي چهارم (تخصصی ه ششم (کاستن مراحل دادرسی ب
نهم (استفاده از روش داوري و حکمیت در حل و فصل ، دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) منظور

                                                           
n دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق عمومی.  
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 اهداف الف قسمت از اول بند همچنین و رهبري معظم مقام سوي از ابالغی قضایی يها سیاست دعاوي)
قضایی و به استناد طرح جامع رفع ه نهادهاي شبهتوسع و ایجاد بر مبنی قضایی توسعه پنجم برنامه کالن

رسـیدگی بـه شـکایات    16کمیسیون مـاده  ، ریاست وقت قوه قضاییه 2دستورالعمل شماره، اطاله دادرسی
العمل رسیدگی به به استناد این دستور. قضایی قرار گرفته است فهرست نهادهاي شبه 5بازان در ردیف جان

از دایره شمول رسـیدگی  ، قضایی واگذار شده اموري که به حکم قانون به مرجع دیگري مانند مراجع شبه
ل از هرگونه اقدام و قضات قب، لذا چنانچه موضوعی در صالحیت مراجع مذکور باشد. ها خارج است دادگاه

 از فـوق  مـوارد  از یکـی  بـا  ههبه صالحیت ذاتی دادگستري توجه و در صورت مواج، رسیدگی به موضوع
از رسـیدگی  ، با صـدور قـرار عـدم صـالحیت    ، ت ارجاع به شعبرها امتناع و در صو هدادگا شعب به ارجاع

  . کنند امتناع می
  

  مراجع شبه قضایی
قضایی مراجعی مراجع شبه، ضایی در دکترین حقوقی ایران وجود داردبا تعریفی که از مراجع شبه ق

قضایی و محاکم دادگستري و  هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی 
اي بـا صـالحیت ترافعـی     هاي حرفه به عنوان واحدهاي مرتبط با واحدهاي دولتی و سازمان عموماً

گیري در مورد اختالفات و شکایات و  رسیدگی و تصمیم ها منحصراً شوند و صالحیت آن تشکیل می
اي  و دولتی و حرفه هاي عمومی  دعاوي از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان

در اجراي قوانین خاصی که توسعه اجتمـاعی و اقتصـادي و    با اشخاص خصوصی است که معموالً
ها جنبه قضایی نـدارد و تصـمیم اداري    آید؛ در نتیجه، حکم آن میمین نیازهاي افراد است، پیش أت

  شود.  محسوب می
توانـد در   نهادي شبه قضایی است که حسب اختیـارات قـانونی مصـوب مـی     16کمیسیون ماده

هاي اجرایی  اي که قانون براي او تعیین کرده رأي صادر کند و این رأي براي همه دستگاه محدوده
که خارج از اختیارات کمیسیون صادر شده باشد یا رأي صادره مغایر قوانین  آنمگر ؛ االجراست الزم

دادرسی دیوان عدالت قانون تشکیالت و آیین» 10«ماده» 2«باشد که مسیر ابطال آن به استناد بند
  اداري، آن دیوان است. 

  
  16وظایف کمیسیون ماده 
و فرزندان شـهدا از عـدم اجـراي صـحیح     رسیدگی به شکایات جانبازان 16وظیفه اساسی کمیسیون ماده

سه قانون تسهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی جانبـازان     هاي اجرایی احصاء شده در ماده  قانون در دستگاه
هـاي اجرایـی در    بودن دسـتگاه پیگیري و قابل تعقیب، 16از صدور حکم در کمیسیون ماده  تر . مهماست

بنیاد شهید و امور ایثـارگران از  . است 16 یسیون مادهصالح در صورت عدم تمکین به آراي کم مراجع ذي
بینی کرده باید به نحو  هاي اجرایی پیش این اختیار قانونی که مقنن براي حل مشکل ایثارگران در دستگاه

کـردن جانبـازان در بوروکراسـی     ي و رهـا أفقـط صـدور ر   16 وظیفه کمیسیون ماده. احسن استفاده کند
سـازگاري   16سیس کمیسیون مادهأاین موضوع با اهداف مقنن در ت. نیستهاي عریض و طویل  سازمان

یه راهکـار مناسـبی بـراي عـدم     یقضا  تواند با هماهنگی قوه ندارد و کمیسیون به عنوان مرجع قانونی می
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افتاده پیگیر امور هاي دور ها پیدا کند و از سرگردانی جانبازان به ویژه آنانی که از شهرستان تمکین دستگاه
  . جلوگیري کند، خود در مرکز هستند

، شـوند  هاي دولتی تشکیل می در بدنه اجرایی دستگاه قضایی نوعاًشایان ذکر است اگرچه مراجع شبه
مین نظر واحد متبوع ألکن این مراجع به طور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به ت

 ضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهاي دولتی و مردم راامر ق صرفاً، خویش نیستند و در مقام رسیدگی
  . عهده دارند و چه بسا همان دستگاه نیز مورد شکایت واقع شودبه 

  
  فرآیند تثبیت و تقویت کمیسیون

 سال در جانبازان اجتماعی استخدامی و تسهیالت قانون در 16 ماده کمیسیون تشکیل با توجه به تصویب
 با صادره آراء اجراي مرحله در کمیسیون وظایف شناخت عدم علت به دگستريدا قضات از بسیاري 1374
موارد قضات  بعضی در همچنین. کردندمی پرونده در ماهوي رسیدگی به اقدام و شدندمی روبهرو مشکل

خصـوص   در این. ي نموده بودندأدیوان عدالت اداري اقدام به بررسی ماهوي شکایت جانبازان و صدور ر
  : قدامات ذیل را انجام دادبنیاد ا

هاي اجرایی  مبنی بر عدم تمکین دستگاه 16در پی شکایات واصله جانبازان به کمیسیون ماده  .1
قـانون   576از مراجع قضایی به استناد ماده  ایشاندرخواست  از آراء صادره توسط کمیسیون و

 به ماهوي رسیدگی دستور قضات متأسفانه متخلف که تعقیب و بر شکایت دایر  مجازات اسالمی
 تـاریخ  در قضـاییه  قـوه  رئـیس  بـا  مکاتبـه  انجام با 16 ماده نمودند، کمیسیون صادر را پرونده

هاي کشور و مراجع قضایی اعالم دارنـد   به کلیه دادگستري را مراتب تا تقاضا نمود 2/8/1379
اقـدام   این. که ورود و رسیدگی ماهوي به شکایت جانبازان در صالحیت محاکم قضایی نیست

 و این تمکین را 16 ماده کمیسیون از شده صادر آراءها  یه باعث شد که دستگاهیتوسط قوه قضا
  نمایند.  اجرا را آراء

 آرایـی  صـدور  به اقدام جانبازان شکایت پرونده به ورود باشعب دیوان عدالت اداري ، در ابتداي مسیر .2
 256 شماره دادنامه طرح با که شد بر آن یادبن لذا، داشت مغایرت قانون صریح نص با که بودند نموده
  بنماید را اداري عدالت دیوان 18 و 10، 9 شعب از شده صادر آراء ابطال درخواست 21/7/1381 مورخ
ت عمومی دیوان نسبت به نقض آراء صادره اقدام و شعب دیوان عدالت اداري را از رسـیدگی  أهی که

   .ماهوي به پرونده شکایت جانبازان منع نمود
  

 16اعضاء کمیسیون ماده 
  . االجراستوتصمیمات این کمیسیون قطعی و الزم شودمیاز نفرات ذیل تشکیل  16کمیسیون ماده 

  . باشندمی بنیاد اجتماعی امور و تعاون معاونت ومقام نفر قائم نفر از بنیاد که این دو دو .1
  یک نفر از سازمان امور اداري و استخدامی کشور .2
  اجتماعی  کار و امور یک نفر از وزات .3
  ربط یک نفر از دستگاه ذي .4
 یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح .5
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 16شرح وظایف اعضاء کمیسیون ماده 
باید به این نکته توجـه کننـد   ، هاي مختلف در آن عضویت دارند که از دستگاه 16اعضاي کمیسیون ماده

ست که با امید و دستیابی به حقوق قانونی خود به آنجا که آراي صادره آنان تعیین سرنوشت یک ایثارگر ا
عـالوه بـر ایجـاد نارضـایتی در     ، چنانچه صدور این آرا از مسیر خـود منحـرف شـود   . مراجعه کرده است

  . مسئول خواهند بود، در منظر وجدان عمومی و پیشگاه الهی قطعاً، ایثارگران
براي رد شکایت او  قطعاً، ادله نیاز داشته باشدکمیسیون اگر براي پذیرش شکایت ایثارگر به کمترین 

منـافع   کـه  ایـن احراز کند و به صـرف   بودن شکایت را کامالًقانونیبه دالیل بسیاري نیاز دارد و باید غیر
نباید موجبـات رد  ، مالی مانع صدور حکم شود و یا هر مطلب دیگري دهد یا بار دستگاهی را مدنظر قرار
  . دماین شکایت ایثارگر را فراهم

باید متوجه باشند که قوانین ایثارگران به صـورت خـاص تصـویب شـده و     16اعضاي کمیسیون ماده
عنوان امتیاز و تسهیالت را دارد و در اغلب موارد با قوانین عـام در تعـارض اسـت و شـاید در نگـاه اول      

نسبت به رد شکایت اقـدام  لذا با این تصورات ذهنی و با نگاه عامی که از قوانین دارند ، کارشناسی نباشد
  . نکنند

  
  16هاي موجود کمیسیون ماده  چالش

ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در «، جانبازان اجتماعی استخدامی و) قانون تسهیالت 1(ج) ماده( بند
دانـد و   را از اهـداف قـانون مـی   » مقررات اداري و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبـازان 

کنـد. اگـر کمیسـیون     مشی قانون را تعیین می شده براي یک قانون، مسیر و خط ینهمواره اهداف تعی
تواند اهداف مقنن را تحقق  اختیارات خود را به مواد همین قانون منحصر کند، پس چگونه می 16ماده

ولـی در  ، شـود  ن تحمیل می یک مجموعه به آ از خارجِ، ببخشد. همواره تحمیل براي تحدید اختیارات
کنند و در این سـلب اختیـار بـه جـایی      راحتی از خود سلب اختیار می ، اعضاي آن به16ماده کمیسیون

درباره شکایت دو جانبازي که  16شوند. به متن دو تصمیم کمیسیون ماده رسند که دچار تناقض می می
اند و تقاضاي بازگشت به محل اشتغال قبلـی را   از دستگاه اجرایی خود به بخش خصوصی منتقل شده

  دارند توجه کنید: 
انتقال شاکی به بخش خصوصی مغایر بـا روح قـانون    که این با عنایت به محتویات پرونده و نظر بر )الف

لذا شرکت مکلف به اعاده به خدمت شاکی با تثبیت ، تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده
  . گردد م میي به ورود شکایت شاکی صادر و اعالأفلذا ر. باشد موقعیت شغلی می

گانـه قـانون تسـهیالت     20خواسته شاکی خارج از مفاد  که ایننظر به ، با عنایت به محتویات پرونده )ب
گانـه قـانون    20مرجع رسیدگی به شکایات از مفاد ، استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و کمیسیون

ي بـه  أکمیسیون بوده و لذا ر بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی خارج از صالحیت، باشد مارالذکر می
  . گردد صالحیت رسیدگی صادر و اعالم می عدم

حاکی ، که فقط به بخشی از آن به عنوان نمونه اشاره شد 16صدور چنین آرایی توسط کمیسیون ماده
حمایت  اهمان که آنسیس أهایی که مقنن از تصویب و ت از آن است که این کمیسیون با اهداف و سیاست

  . فاصله دارد، ن استاز ایثارگرا
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لـذا بـا   ، شـمار اسـت   شود بسـیار کـم و انگشـت    می نقضتعداد آرایی که توسط دیوان عدالت اداري 
درصـد شـکایات    80در تقریباً. هایی که شده اغلب آراي صادره کمیسیون منطبق با قانون است هماهنگی

  . شود ها رأي به نفع جانباز صادر می جانبازان از دستگاه
 منظـور  بـه  هـا  توانمندي همه از قانونی اختیارات این با 16ماده کمیسیون که آیاینجاست ال اؤحال س

  گیرد؟ می بهره شهدا فرزندان و جانبازان حقوق از دفاع
ثر و مفیدي داشته است و اغلـب آراي صـادره در ایـن کمیسـیون     ؤخدمات م 16البته کمیسیون ماده

مل این است که آن مقدار آراي متناقض یـا رد شـده در   أل تاما نکته قاب، نفع جانبازان صادر شده است به
  صحیح صادر شده است؟، کمیسیون

نظـر   ساختن اختیارات کمیسیون به مواد قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی صحیح بـه آیا محدود
  رسد؟ می

قوانین و  سایر امتیازات مقرر در تا هاي مشمول را مکلف کرده این قانون دستگاه 18مادهی که در حال
  منظور از قوانین و مقررات چیست؟، مقررات مربوط را براي جانبازان اجرا کنند

به طور قطع و یقین سایر امتیـازات در قـوانین و مقـررات چیـزي فراتـر از مـواد قـانون تسـهیالت         
 ایـن . استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقـررات مـرتبط بـا جانبـازان تسـري دارد     

آیا فـرار از مسـئولیت اسـت یـا     ، ل شده استئبراي خود قا، 16محدودیت خودخواسته که کمیسیون ماده 
  ناتوانی در حمایت از حقوق جانبازان؟

  
  گیري نتیجه
بـه   قضـایی و عنـوان یـک مرجـع شـبه    ه ب 16کمیسیون ماده ، صورت اجمال اشاره شده گونه که ب همان
در طول سـالیان گذشـته    و ان شهدا تشکیل شده استفرزند و نجانبازا از حمایت جهت قانون در موجب

، هـا  وزارتخانـه ، هـا  سـازمان ، هـا  توانسته است مشکالت بسیاري از جانبازان و فرزندان شهدا را با دستگاه
 هـاي  درصـد پرونـده   80 از بیش به نحوي که در. سسات دولتی مشمول قانون مرتفع کندؤها و م شرکت
ي صادر شده و تعداد بسیاري کمی از آراء توسط دیوان عـدالت  أر جانبازان نفع به، کمیسیون در مطروحه

باشـد و اعضـاء   اما آنچه به عنوان یـک خطـر در انتظـار ایـن کمیسـیون مـی      . اداري نقض گردیده است
  : که این است، کمیسیون باید به آن توجه ویژه داشته باشند

 عنوان یک امتیـاز ه ب مایتی و تسهیالتی دارد وقوانین وضع شده توسط مقنن براي ایثارگران جنبه ح .1
 لـذا بایسـتی اعضـاء کمیسـیون در    ، با قوانین عام در تعارض باشـد  بعضی موارد امکان دارد در، بوده

  . رسیدگی به شکایات جانبازان این موضوع را در نظرداشته باشند
گیـري اصـل   صـمیم درهنگـام ت ، اسـت قضـایی  یک مرجع شبه 16کمیسیون ماده  که اینبا توجه به  .2

کارکنـان قـوه مجریـه     زیـرا اعضـاء آن از  ، شـود طرفی در این مرجع اختصاصی اغلب نقض مـی  بی
نفـر از قضـات    گـردد یـک  لذا پیشنهاد می. باشند و استقالل الزم را همانند مراجع قضایی ندارند می
  . سیون اضافه شودمقررات به اعضاء کمی ها با قوانین و شکایت تجربه یا یک حقوقدان جهت تطبیق با

و  داشته شرکت کمیسیون درجلسات بتوانند نیزشاکی یا وکیل وي  که همچنین شرایطی فراهم گردد .3
  . کنند اقدام جانباز بهتر حقوق ایفاي جهت
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ها به علت عـدم اجـراي قـوانین     ها و سازمان حجم باالي شکایت جانبازان و خانواده شهدا از دستگاه .4
ایم که زمان رسیدگی  شاهد بوده زیادي در نوبت کمیسیون باشد و بعضاً هاي هباعث گردیده که پروند

تواند ایـن  عنوان پیشنهاد تشکیل شعب مختلف کمیسیون در مرکز میه ب. ماه بوده است 12تا  8بین
  . مشکل را مرتفع نماید

و ایجـاد قابلیـت تطبیـق    : «جانبـازان  اجتمـاعی  اسـتخدامی و قانون تسهیالت  1تعارض بند ج ماده  .5
 اي جملـه  بـا  »هماهنگی در برابر مقررات اداري و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان

 اجـراي  عـدم  از جانبـازان  شـکایت  به رسیدگی به نسبت... «که:  این بر مبنی قانون 16 ماده انتهاي
 براي 16 ماده کمیسیون اعضاء که گردیده باعث، »نماید اقدام مربوطه دستگاه در قانون این صحیح
ـ هاي شاکیان بـا تشـتت آراء رو   هشوند و در رسیدگی به پروند قائل محدودیت خود آراء  بعضـاً  رو وهب

  . متناقض صادر نمایند
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  6/9/79مورخ 13918/79/1یه به شماره یبخشنامه ریاست محترم قوه قضا .5
  16/5/80مورخ  19828/70/800بخشنامه رئیس دیوان عدالت اداري به شماره  .6
  21/7/81مورخ 256ت عمومی دیوان به شماره دادنامه أي وحدت رویه هیأر .7
  یهیاله دادرسی قوه قضاطرح جامع رفع اط 2العمل شماره دستور .8
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  1n غالمرضا طیرانیاندکتر 
  
  

دادرسی یعنی شناخت دقیق ابعاد و اجزاء موضوع نزاع و استخراج حکم از منابع معتبر، حکمی کـه  
ي گویـا.  أی حاکی از ایـن تلفیـق، ر  یر رأي قضامصداقی از آن باشد و در نهایت صدو موضوع نزاع

  پرسد: قاضی قبل از صدور رأي می
  ، از قانون •
  ، از مستندات دعوي •
  شنود. از اصحاب دعوي، ولی چه بسا پاسخی کامل و صریح نشنود و نمی •

کنند در برابر قاضی اگر ساکت باشد. قاضی چه کند در برابر این سکوت؟ اصحاب دعوي چه می
این همـه   اکت در شأن قاضی عالم و عادل نیست. با این همه مقررات و مصوبات، باصدور رأي س

ل و مستندات، با این همه توضیحات و تحقیقات، موارد سکوت همچنان غلبـه دارد بـر مـوارد    یدال
اي دشوار و مقدس است، آنگاه کـه   وجود پاسخ صریح و کامل. با این همه سکوت، قضاوت وظیفه

  گویا و سربلند بیرون آید.  قاضی از فضاي سکوت
  وسعت معناي سکوت

خواهم بـا نگـاه بـه    ساکت آن است که سخن نگوید. از بزرگواران، خوانندگان این سطور اجازه می
کنیم، بینیم و حس میمفهوم گسترده سکوت، اندکی از موضوع دور و درباره سکوت، از آن چه می

کنند، گفتگو کنیم، سپس بازگردیم به فضـاي  ه نمیاندیشیم و دیگران اندیشه را مشاهداز آنچه می
  که هدف اصلی از عرایض تقدیمی است.  ی آنیبحث سکوت در ابعاد قضا

معناي حقیقی سکوت، لب بستن و سخن نگفتن است، ولی در معنـاي مجـازي، سـکوت تنهـا     
د. آیـا  نگفتن نیست. انسان سخن گفتن آموخت تا مفهوم ذهن خویش را به انسانی دیگر منتقل کن

 ؟تنها طریق انتقال مفاهیم بیان لفظی و سخن گفتن است؟ در برابر (زبان قال) یعنی انتقال گفتاري
آیا انسان تنها در برابر زبان قال  ؟آن چیست که به (زبان حال) و انتقال رفتاري شهرت یافته است

 کـرد؟  مجـازات  و خذهتوان انسان را به سبب انتقال رفتاري مفاهیم نیز مؤاخود مسئول است یا می
رد که از ک مجازات به محکوم عمومی اذهان تشویش و اهانت اتهام به توانمی را متقاضی آن آري

                                                           
n وکیل دادگستري.  
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کند از ستمی که احسـاس  ده و از شدت خشم به همه کس ناسزا گوید و فریاد میممرجعی بیرون آ
ود بکوبد و خود کرده است. اما اگر همین متقاضی از تحمل ستم و از شدت خشم بر سر و صورت خ
او با رفتار خود از . را حتی شدیداً مجروح کند، آیا قابل پیگرد و مجازات است؟ زبان او ساکت است

گوید که زبان قال تفاوت بین این دو متقاضی چیست؟ زبان حال او همان می. گویدستم سخن می
  گفت!آن محبوس و محکوم به مجازات می

هاي سخت بر روي زمین، ابرهاي در حال حرکـت بـه نیـروي     ها، صحراها، سنگ آیا ساکتند کوه
اي زاینده که خشک  دریاچه و رودخانه، سوزدروید، جنگلی که می ها، گیاهی که می وزش باد در آسمان

کنیم، محصولی که از تالش و مـدیریت مـدیران بـر    اي که در شهرها تنفس می شود، هواي آلودهمی
ها در زمانی، تورم و رکود در زمانی دیگـر، افـزایش شـمار     ا و رشده داریم، چه خوب، چه بد، رونقمی

گوینـد از  ها، همگـی در عـین سـکوت بـا مـا سـخن مـی        ها و زمانی امنیت امنیبیماران و زندانیان، نا
  ها.  ها و از موانع موجود در مسیر حرکت ها در مدیریت کفایتیها، از بی ها، از لیاقت ها، نعمت عظمت
وزد و کشتی را یم ایم: آنچه در زمین است و در آسمان، بادي که در دریا خوانده ها شنیده وربا

گوینـد. بـا چـه زبـانی     تعالی را تسبیح میآورد، همه و همه حقمیها به حرکت در براي سفر انسان
یا ما گوش شنیدن تسبیح  یم؟یگوگویند؟ با همان زبان قال، همان زبانی که ما سخن میتسبیح می

  تر از سخن دارند!ی گویایها که معنا چه بسا سکوت ا نداریم؟آنان ر
- شنویم که ما را ستایش میما سخن آنان را می. شنویمخواهیم میها فقط آنچه را می ما انسان

- اجازه می الهین عالم و نسادر برابر سخنان ناخوشایند، ولی ا، گوش انسان متکبر بسته است. کنند
رابیازارد و اخم او و سخن بگویند، اگرچه تلخ باشد و اگویان درباره یقتدهد، خردمندان جامعه و حق

ب) نامیـد و سـخن زبـان    بـازان و ریاکـاران را   بر چهره او آورد. نباید گفته این راستگویان را (مخرّ
  دارد. را در غفلت نگه می ن(سازنده) که انسا

اگرچه لبخنـد رضـایت بـر    لقان است، ممت حق باشد و مخرب سخنِ سازنده آن است که سخنِ
چهره آورد. روزي که ما را از مسند غرور و خودپسندي به زیر آورند و اگر به جایگاه رفیع قضا تکیه 

 خندان، ماان و چهرهبزلقان خوشمیم، یقین بدانیم که آن متیداریم به افتخار و پایان خدمت نائل آ
در مسند قـدرت و ثـروت اسـت روي    کنند و به حکم سرشت خود به ستایش دیگري که را رها می

گویان صادق به مـا  ایم، همان حق آورند. ولی اگر در طول خدمت دوستدار خدمتگذار مردم بودهمی
گیرند، در حالی که نه کنند و احساس تنهایی و بیهودگی را از ما میآورند و ما را یاري میروي می

  ما قدرتی داریم نه آنان به ما نیاز دارند. 
² ² ²  

اي کـه در انتظـار    گوید آن سـتم کشـیده  ها شنید پرمعنی: چه می توان سخنه بسا از سکوت میچ
کشد و چون اصحاب دعوي در محاکمه بازگشتند، یکی بغض بر دادرسی در اضطراب، آهسته آه می

گـردد از نـزد   اند. یکی راضی باز مـی گلو و اشک بر دیده دارد و دیگري خندان و هر دو در سکوت
چهره مرا دید، فهمید که حق با و  ستاید که چون مراآن دیگري غمگین. یکی قاضی را می قاضی و

هاي او خوانده نشـد. قاضـی   ل او شنیده و نوشتهیمن است و دیگري شکوه دارد که سخنان او، دال
  داند چه کرده که یکی مسرور است و دیگري مغموم!ساکت است ولی خود می
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ها گویاترند  ها، شاديها، اشکسخن چهره ؟گویندند که سخن میهاي ساکت نیستآیا این چهره
دانایان شنوندگان سکوتند. از . فریاد است، تر. سکوت خاموشان از بیم جاناز الفاظ و کلمات صادقانه

ها و باید شنید آهنگ و نجواها را. ستمگران فریب سـکوت را   رفتار محتاطان باید شنید ناخشنودي
ت   ، ها دلیل رضایت نیستیش بیندیشند. سکوت ملتنخورند به عاقبت خو شعار مزدوران دلیـل قـو
رسد، همه در انتظار مؤاخذه و محاکمه، روزي که پایان میه ي بدزوه ماند. بنیست. دنیا پایدار نمی

  شود!از ستمگران معذرتی پذیرفته نمی
م کـه از مزرعـه دنیـا    دنیا مزرعه سرسبز و زیباست. دنیا را مالمت نکنیم، خود را مالمـت کنـی  

کنـد. چـه   بریم. اگرچه دنیا ساکت است، ولی فریـاد مـی  داریم و با خود میمحصول مسموم بر می
از  شـنوند و بینند، گوش دارند ولی نمـی بخت مردمی مبتال به غرور که چشم دارند، ولی نمینگون

جویـان آنـان را غافـل و    ند و غوغاي سودیپیمادارند و راه ناصواب میمیبر سرد عقل خویش بهره
ان را نباید خورد. آنـان کـه بـه خـود آمدنـد و سـکوت را شـنیدند و        ملقفریب مت. کندخودپسند می

شناختند، نادم از ستم خویش، تا دیر نشده عذر تقصیر خواسـتند و راه خـود را اصـالح کردنـد و در     
  ند، بخشیده و محبوب شدند. دبارگاه حق سر تعظیم فرود آور

خواران میلیاردي و نجومی، ولی خواري مفتبرند از مفتخویشان ساکت بهره میفرزندان و 
ري میچون روز عذاب فرا می جویند کـه مسـئول سـکوت خـود نیسـتیم. او داد،      رسد از آنان تب

ها و این لـذت کـه پایـان    یم از این دادهیگوماخوردیم، فربه شدیم، لذت بردیم و به او لعنت می
هاي خفی. آیـا   ها و رشوه خبر بودیم از ربودنبرد. ما بییش را بر دوش مییافت. هرکس بار خو
تفاوتی خـود مشـارکت اسـت در    گناه است؟ سکوت و بیآیا ساکت بی ؟پذیرنداین سکوت را می

بسـته، روانـه   ستم، ستم برخویش و نیز در برابر ستم بر دیگران، آن را که با سکوت خود دسـت 
بینـان و  شوند، همراه با ستمگر. استقبال کنـیم از سـخنان واقـع   می الجزا و سوختن در آتش دار
را  ما را بیازارد و اخم بر چهره ما آورد. نام گفته ایـن راسـتگویان   گویان. اگرچه تلخ باشد و حق

ب) و گویان را (انتقاد سازنده) نگذاریم. سازنده آمدخوش بازان وزبانِ سخنان شیرین (انتقاد مخرّ
دهد. براي گمراهان دشـوار  باطل را زینت میصراط دارد و ا را در غفلت نگه میآن نیست که م

  است سخن حق را پذیرفتن. 
به  روزي که ما را از مسند غرور به زیرآورند و اگر در جایگاه رفیع قضاوت تکیه داریم، آنگاه که

رند و سر تعظیم آوزبان به ستایش دیگري روي میافتخار پایان خدمت نائل شویم، متملقان خوش
ثروتمند اسـت. اگـر در زمـان قـدرت و شـوکت       آورند که صاحب قدرت ودر برابر دیگري فرود می

آورند و ما را گویان تلخ زبان به ما روي میایم، یقین همان حق دوستدار مردم و در خدمت آنان بوده
به واقع به که زد. آن کس ارکنند. این اراده خالق است. لذت چند روزه به عذاب جاوید نمییاري می

دهد و در سکوت، نه با لباس ریا و سخنان در عمل خویشتنداري نشان می، سراي باقی ایمان دارد
آمیـز سـکوت را، وقـت آن    هاي عبرت حال که به خود آمدیم و آموختیم پیام. فریبظاهر دلنشین و

  یم: یاست که نقش برجسته سکوت در امر قضا و دفاع سخن گو
² ² ²  
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 کوت قانونس
اي دیگر است، با وجودي  اي حقوقی و کیفري را که در حکم پدیده بینیم پدیدهدر برخی قوانین می

. کندکه همه ارکان و اوصاف آن پدیده را ندارد. یعنی قانون تعبداً حکم پدیده کامل را بر آن بار می
ارکـان خـاص بـزه     واجـد غیـر کـه    یعنی قانون بر قانون دیگر حکومت دارد. از جمله انتقال مـالِ 

 5/1/1308بـه موجـب قـانون مجـازات راجـع بـه انتقـال مـال غیـر مصـوب           ، کالهبرداري نیست
همان مجـازات محکـوم   ه کالهبرداري محسوب شده، یعنی در حکم کالهبرداري است و مرتکب ب

  شود که در برابر کالهبردار حقیقی مقرر است. می
که مال غیر است به نحوي از انحاء و  با علم به این کسی که مال غیر را«قانون مزبور:  1ماده 

قـانون   238ا منفعتاً بدون مجوز به دیگري منتقل کند، کالهبردار محسـوب و مطـابق مـاده    یعیناً 
یعنی این قانون حاکم است در مورد انتقال مال غیـر کـه فاقـد    » شود.مجازات عمومی محکوم می

به مالک مال مورد انتقـال) و بـر قـانون مجـازات      (حداقل نسبت اوصاف کالهبرداري واقعی است
  و مصادیق کالهبرداري افزوده است.  عمومی یعنی بر وسعت موارد

قانون مدنی با وجود تعریف غصب که استیال بر حق غیر است بـه نحـو عـدوان، در     308ماده 
 »غصب است. غیر بدون مجوز هم در حکم ید بر مال... اثبات «کند: همان ماده صریحاً اعالم می

  شد. اگر این بخش از ماده نبود، اثبات ید بر مال غیر که حالت عدوان ندارد، غصب محسوب نمی
تواند در ملک خودتصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه قانون مدنی کسی نمی 132طبق ماده 

د حـق  یملـک خـو  هر مالکی نسبت به ما«قانون مدنی که داللت صریح دارد:  30بر ماده ...» شود 
تصرفات مالک نسبت به همسایه  یبخشکند و از زیانحکومت می...» هرگونه تصرف و انتفاع دارد 

  بخش نباشد. شود به تصرفاتی که براي همسایگان زیانکاهد و تصرفات مطلق مالک محدود میمی
 3هاي متفاوت این است که در نص صریح ماده غرض از طرح مسئله حکومت قانون بر پدیده

کامـل و  غیـر  موضوعه قانون 1379 و 1318 هايسال مصوب مدنی دادرسی آیین قانون دو هر در
صریح و متناقض و متعارض را با وجودي که ذاتاً از موارد سکوت نیست، در حکم سکوت قانون غیر

  تلقی کرده است. 
دعاوي موافق هاي دادگستري مکلفند به  دادگاه: «1318مدنی مصوب سال دادرسیقانون آیین 3ماده

قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشور کامل یـا صـریح   
هاي دادگستري باید  دادگاه، نبوده و یا متناقض باشد یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد

  فصل نمایند. عرف و عادت قضیه را قطع و  موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و
ها موظفند موافق قوانین به قضات دادگاه: «1379مدنی مصوب سال دادرسیقانون آیین 3ماده 

دعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه 
باشـد، بـا   کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجـود نداشـته   

استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با مـوازین شـرعی نباشـد،    
توانند به بهانه سکوت یا نقص یـا اجمـال یـا تعـارض قـوانین از      حکم قضیه را صادر نمایند و نمی
ازات آن محکوم ا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجرسیدگی به دعاوي امتناع ورزند و الّ

  »خواهند شد.
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ی که شکایت یا ییک از مقامات قضا هر: «1375قانون مجازات اسالمی مصوب سال 597ماده 
ف آنان یها از وظا ها برده شود و با وجودي که رسیدگی به آن تظلمی مطابق با شرایط قانونی نزد آن

قـانون از قبـول شـکایت یـا     بوده، به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یـا تنـاقض   
رسیدگی امتناع کند یا صدور حکم را برخالف قانون به تأخیر اندازد یا برخالف صریح قانون رفتـار  

شود دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضا محکوم می، کند
  »و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

در » تنـاقض «آنچه هدف از بحث ما درباره سکوت قانون است تفـاوتی بـین دو اصـطالح     لذا
- ندارد، اگرچه در این بحث به کـار  1379در قانون مصوب سال  مذکور» تعارض«قانون منسوخ و 

  تر است از تناقض. بردن تعارض مناسب
² ² ²  

بـاطنی دارد عمیـق و   هر سخن و هر قانون داراي ظاهري است محبوس به الفاظ و کلمات و 
یعنی » اجراي عدالت«و » حق«ترین باطن قوانین و احکام شرعی اعمال تر، تا آنجا که عمیقعمیق
هاست. فرض قوانین دادرسـی  کردن حق در روابط فردي و اجتماعی انسانبخشیدن و جاريعینیت

ت قوانین رسـوخ  ی در علم شناخیاست که قاضی حاکم بر این روابط عالوه بر تقوي و وجدان قضا
ی قضـات را از  یکامل نموده و از توان استخراج حق در مورد سکوت قوانین برخوردار است و توانـا 

توقـف در سـطح قـوانین شایسـته      توان کشف نمـود و طریق قدرت نفوذ آنان در بطون قوانین می
  قضاوت نیست. 

شود و او است ختن آغاز مییدن و سایحق با زندگی انسان همراه است و زندگی انسان با تولد و رو
از ، از اغنیـاء ، که حق را آفرید و با حق به هستی استحکام و پایداري بخشید. از همگان: از قدرتمندان

سخنی کـه صـداقت   به شنویم. از ضعیفان شعار حق و عدالت می، از ناتوانان، از مستمندان، زورمداران
اي اسـت کـه از مـرز    شعارهاي کوبنده. باور عقیده نه در گفتار زیبا و، گرددگوینده در عمل آشکار می

ها و رفتارها به باور تبـدیل  ها، عقیدهها ریشه دارد و چون خواستالفاظ و کلمات عبور کرده و در جان
توان پنهان و به بـاوري نداشـته تظـاهر    برد، اگرچه با حیله و ریا باورها را میشد، انسان را با خود می

  شوند. زودي شناخته و رسوا میه گردند و بالجرم به باور خویش باز می نمود. و ریاکاران نیز
ها چـون بـه گـرد هـم آینـد،       ها هریک در حبس باورهاي خویشند و انسان اقوام، ملل و دولت

ها تشکیل دادند و قوانین را نیز از باورهاي خود ساختند. قوانینی  نیازمند نظم و امن شدند، حکومت
محکوم به نابودي و فنا است، هرچند با خطوط زرین بر اوراق و ، خیزدنکشور بر که از باورهاي مردم

الواح، چون نقشی زیبا و و قابل تحسین بمانند. قانونگذاران را باید از بـین عقـالي ملـت برگزیـد.     
کند تا ها تصویب می شناسد و قانون را مطابق باور آنخوبی میه قانونگذار عاقل باورهاي مردم را ب

دل و جان از قانون خود پیروي کنند، نه اطاعت تا آنجا که دهان حاکم بسته شـود. قـانونی کـه     با
ـ  اي است در کشورخالف باورها تصویب شود همچو بیگانه تـدریج  ه یا باید کشور را ترك کند یا ب

مغلوب باور مردمان آن کشور شود. آرامش و امنیتی که مغایر با باورها بـر انسـان تحمیـل گـردد،     
هاي زیبا بـر آن نهنـد. بـا قـانون و دسـتور و       هر چند آن را زینت دهند و نام؛ یش نیستبظاهري 
  توان باورها را دگرگون نمود. هاي آن نمی سختی
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نخست به اصالح حکیمانه ، بینندرا موافق حق نمی تهی باورهاي دوست اندیشان مردماگر نیک
قوانین را تغییر دهند تا قانون همواره پیرو باورها سپس بر اساس باورهاي نیکو ، باورها روي آورند

باشد. قاضی شخصیتی است و باید شخصیتی باشد آشنا با باورها و خود تربیت شده باورها تا الفاظ و 
هاي روي قانون به باورهاي بطون قوانین رسوخ  کلمات و ترتیب و ترکیب جمالت با کنار زدن الیه

  نماید و احکام را استخراج کند. 
ي و وآیا روح و مفاد قوانین، آیا اعتقادات اسالمی قابل استنباط از منابع معتبـر اسـالمی و فتـا   

ی است کـه سـبب تصـویب قـوانین     یاصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد. همان باورها
چه مقدار از  ؟»اصول حقوقی«قانون و احکام شرع و » روح«موضوعه شده است. آیا فرق است بین 

هنگام سکوت قوانین چگونه باورهاي مستتر در ؟ اسالمی بوده استایرانیان در گذشته غیر يرهاباو
  کنند؟مواد قانونی کارا در استنباط حکم یاري می

² ² ²  
خصوص قانون مدنی بر باورهـاي اسـالمی   ه بناي قوانین ایران حتی قبل از انقالب اسالمی، ب

ون تجارت و قوانین و روابط موجر و مستأجر و برخی دیگر باشد. قوانینی چون قاناستوار بوده و می
از قوانین بر اساس مصالح ثانوي اقتصادي و موقعیت و کسـب و کـار، نـه بسـیار بلکـه انـدکی از       

که برخی از  باورهاي شیعی و اسالمی فاصله گرفت و به تدریج به باورهاي جدید تبدیل شد، کما این
سابق  حجیتمصلحت نظام رسمیت یافت و به اعتبار و  این قوانین طبق مصوبات مجمع تشخیص

 تـوان بـا امـر و   ی که در شئون زندگی مردم کشور رخنه نموده، نمـی یپس به باورها. خود ادامه داد
ها نمود. جـز در مـواردي نـادر بـین آراء      برخورد نمود، بلکه باید باورهاي جدید جایگزین آن قدرت
  دیده نشد که:  یمدنی، رأیدادرسیقانون آیین 3ده ، سال اصالح ما1379ی پس از سال یقضا

  صریحاً به سکوت قانون استناد نموده باشد،  ،اوالً
رأي بر مبناي منابع معتبر اسالمی و فتاوي معتبر صادر شده باشد. آنجا نیز به این منابع  ،ثانیاً

ی در یاي قضـا  وان رویهاستناد شده از مصادیق سکوت و نقص و ابهام قانون نبوده تا از این آراء بت
استخراج نمـود، خصوصـاً تبصـره     1379مدنی مصوب سال دادرسیقانون آیین 2جهت اجراي ماده 

  که موافق شرع تشخیص داده است.  یماده مزبور که منع کرده قاضی مجتهد را از صدور رأی
یگري ارجاع چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، پرونده به شعبه د .تبصره«

  »خواهد شد.
) خود فاقد صراحت است و مقرر معلوم ننمـوده کـه در   3جالب است که ماده مورد بحث (ماده 

صورت نبودن قانون در قضیه مطروحه یعنی در صورت سکوت قـانون از منـابع معتبـر اسـالمی و     
د یا در انتخاب اصول حقوقی استناد نمایه فتاوي و در صورت فقدان فتوي در قضیه مطروحه، آنگاه ب

چگونه ممکن است با این ابهام و عدم صـراحت، گـره سـکوت قـوانین دیگـر را      . هریک آزاد است
  نویسی نه تنها علم است، بلکه هنر است!گشود. قانون

گذاریم تا قاضی در مقابل سکوت قانون، با وجود این ابهام فرض قانون را بر رعایت ترتیب می
دوم به فتاوي معتبر، سوم و در پایان براي صدور رأي به اصول حقوقی اول به منابع معتبر اسالمی، 

در منـابع و  اگر رحال ه مراجعه نماید و قاضی امیدوار باشد که به، که مغایر با موازین شرعی نباشد



  
 

 

39 

البته الزم نیست این اصول . قطعاً در اصول حقوقی خواهد یافت، فتاوي معتبر نتوانست حکمی بیابد
با موازین شرعی باشد، بلکه کافی است مغایر نباشد. از قانونگذار عاقل باید پرسید  منطبق و موافق

  . بودن و مغایر نبودنچه فرق بین موافق
ی بـه  یها مراجع قضا ها است مسلمانند، آیا الزم بود قوانین و مقرراتی که سال مردم ایران قرن

ی که مغایر با ییعنی باورها، نموده بود ها رسوخ آن عمل کرده و به باور مردم تبدیل شده و در ذهن
یم یاعتقادات و منابع رفتاري اسالمی نبوده را تغییر داده و در هر تغییر ابهامی بر ابهامات دیگر بیفزا

  ایم! افتخار کنیم که قوانین را اصالح کرده و
 1379مدنی مصوب سـال  دادرسیقانون آیین 3از (منابع معتبر اسالمی) مذکور در ماده  منظور
السـالم و اجمـاع   همان چهار منبع معتبر، یعنی قرآن، روایات معصـومین علـیهم   آیا منظور چیست؟

االلباب است یا منظور کتب مشهور فقهاي اسالمی است، از صدر اسالم تا علماي زمان و عقل اولو
با هر یه یا یتشخیص شهرت این کتب با کیست؟ با قوه قضا ؟)1379تاریخ تصویب این قانون (سال 

یه تکلیـف  یهاي دیگر، قوه قضـا  تنها براي این سکوت، افزوده بر سکوت ؟قاضی در قضیه مطروحه
ا بر تشتت آراء در نامه این منابع و نیز فتاوي معتبر را احصاء و معرفی نماید و الّدارد با تصویب آیین

خواهد افـزود.  ، ه استامور واحد که مغایر با شأن قضاوت و امنیت در روابط مالی و خانوادگی جامع
این حق اصحاب دعاوي است که مطمئن باشند و بدانند قاضی دعوي آنان بر اساس چه منبعی پس 

بینی نتیجه دعوي و احساس امنیت نماید تا قادر به پیشاز قانون صریح، رسیدگی و رأي صادر می
  باشند. 

ود را صادر کند، اوالً بایـد  اگر مقرر باشد در قانون قاضی به همان ترتیب که مقرر شده رأي خ
  براي بررسی قابل تا است نیافته  تصریح نماید که در قوانین موضوعه حکمی راجع به قضیه مطروحه

 معتبـر  منبـع  کـدام  بـه  دعوي فصل و حل براي کند ذکر خود رأي در باشد، ثانیاً تجدیدنظر دادگاه
 تقلید مرجع کدام فتواي نداشته، به وجود حکمی نیز مزبور منابع در اگر ثالثاً و نموده مراجعه اسالمی
نمایـد یـا   الشرایطی بوده که قاضی خود از او تقلید مییا مرجع مزبور مجتهد جامعآ و نموده استناد

مالك ، مرجعی متفاوت تقلید نماینداز  یک از طرفین کنند و اگر هرخواهان یا خوانده از او تقلید می
که مراجع عظام در صورت استناد خود را موظف بـه پاسـخ   ترجیح یکی بر دیگري چیست؟ از آنجا 

اسـتنباط  قدرت رسد تا قاضی که خود مجتهد نیست و دانند، نوبت به اصول حقوقی نمیشرعی می
حکم از منابع معتبر اسالمی ندارد (مگر تعداد اندکی از قضات) بتواند مغایرت اصول حقوقی با شرع 

  را احراز نمایند. 
ها بر اسـاس آن قـوانین دعـاوي حـل و      در تغییر قوانینی اصرار نشود که سالآیا شایسته نبود 

ملی تصویب و اجرا شده بود؟ کسانی حق دارنـد قـوانین    ـ  فصل گردیده و بر مبناي باورهاي دینی
مند باشند نویسی بهرهسخ و قوانین دیگري را جایگزین آن نمایند که از علم و هنر قانوننگذشته را 

التصویب به لحاظ ضعف در تدوین سوء استفاده نشود و آثـار سـوء از خـود بـاقی     جدید قوانین زتا ا
  نگذارد و ابهام بر ابهام نیفزاید. 

مراجعه و استنباط حکم از منابع معتبر اسالمی، اعم از منابع چهارگانه یا کتب فقهـاي مشـهور   
رایط نیستند و طالبـی کـه   الشلیه حوزوي است و قضات نوعاً مجتهد جامعانیازمند به تحصیالت ع
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اند  بهرهالشرایط بیشمار از درجه اجتهاد جامعاند جز تعدادي انگشت حاکم بر دعاوي دادگستري شده
رسد، به شرحی کـه  می تا استنباط ایشان از منابع معتبر اسالمی حجت باشد، لذا نوبت فتاوي معتبر

نی با منماید. باقی میگذشت مشکلی از سکوت قوانین را حل نمی اند (اصول حقوقی) که تفاوت بی
عادت مسلم ملـت ایـران کـه آخـرین رافـع       عالوه عرف وه (روح و مفاد قوانین موضوعه) ندارد. ب

یـک از حقوقـدانان    شده نیز برخاسته از باورهاي مردم مسلمان است و هـیچ سکوت قانون شناخته
اي صدور رأي و حل و فصل دعـاوي  ی بریاند معرف و عادتی مسلم و استناد مقام قضا کشور ندیده

  که مغایر با باورهاي اصیل اسالمی باشد. مثالً شرع مقدس پذیرفته است: 
بر حسب عرف وعادت جزء یا توابع مبیع شمرده شود ... داخل در بیع و متعلـق   چیزي که هر«

  قانون مدنی) 356(ماده .» به مشتري است ... 
» شـود داخل در بیـع نمـی  ، ابع بیع شمرده نشودچیزي که بر حسب عرف و عادت جزء یات هر«
  قانون مدنی) 357(ماده 

د مشابه و مشابه این مواد که عرف وعادت را در امر قضا معتبر و در مواقع سکوت رمفاد این موا
داند، دقیقاً موافق با موازین شرعی است و با وجـود ایـن قبیـل قـوانین چـه      قانون قابل استناد می

مـدنی مصـوب سـال    دادرسـی قانون آیین 3ف وعادت مسلم شده از ماده ضروریتی سبب حذف عر
نـه منبـع معتبـري از    ، هنر آن است که قانون جدیـد گویـاتر باشـد   ؛ . تغییر قانون هنر نیست1379

  باورهاي ملتی را از میان بردارد. 
² ² ²  

در حقوق بخشد و روح قانون نیز همان است که قانونی را روح آن است که به موجود حیات می
اي است که ماده قـانون بـر آن    اصل ریشه دارد. اصول جمع اصل ویک کشور خلق و زنده نگه می

 و مانـد فاقد روح باشد، بر روي دفتـر مـی   یده و موجودیت یافته است، اگرقانونی شکل بگیرد ویرو
  شود. هرگز به آن عمل نمی

از قوانین دادگستري مصـوب سـال    اي قانون اصالح پاره 31کنید متن زیباي ماده مالحظه می
وکالي دادگستري باید در دعاوي حقوقی یا در دعاوي جزایی کـه بـا گذشـت شـاکی،     «را:  1356

و  شود، قبل از اقامه دعوي سعی نمایند بین طرفین دعوي سازش دهندف میوتعقیب قانونی آن موق
نین بعد از طرح دعوي و در وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچ این انجام

قانون ساکت است در مواردي کـه  » جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
وکیل دادگستري به این وظیفه اخالقی عمل نکرده واز بدو رسیدگی به دعوي تا خاتمه آن نیز بـه  

  اداي این تکلیف تصریح ننموده است!
نسخ نشده، ولی از همان زمان تصویب بر اصـول حقـوقی کـه در ذات    این ماده قانون معتبر است و 

بقاء خود را از آن اصل کسب کند و روحی نیز در آن دمیده نشده  باشد، استوار نبوده تا حیات وآور میالزام
حتی وکیل بـراي سـازش بـین     آید و فاقد ضمانت اجرایی که اگربود که در فضاي دادرسی به حرکت در

مود، ولی در دادخواست و درجریان رسیدگی تصریح ننمود، دادخواست او ناقص محسوب اصحاب تالش ن
شود و دادگاه بتواند از صدور رأي خودداري کند. در نتیجه این عمل این توصیه اخالقی منسوخ گردید که 

  نمونه بارزي است از نسخ عملی قانون و تفکري بدون محتوي. 
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قانون مورد بحث، در دفتر  31ار نیز به منظور اجراي ماده مدن از وکالي دادگستري قانونت چند
 خود با حضور موکل و شخص یا اشخاص مقابل او جلساتی تشکیل داده که از اقدام خود پشـیمان 

تکرار نکردند، زیرا تشکیل جلسات یا منجر شد به تردید موکـل نسـبت بـه     را این جلسات و شدند
آمیز و با مبادله الفاظ تند و اهانت ،روي طرفیندرد به نزاع روتبانی وکیل با دیگران و یا منتهی گردی

  سلب حیثیت از وکیل و وکالت. 
کنم حتی یکی از وکالي دادگستري اعمال این توصیه را توسط همکاران خود دیده و گمان نمی

ه خواهد تـا زنـد  ادامه حیات خود اصل و ریشه می یا در آن شرکت کرده باشد. قانون براي حیات و
  کردن کافی نیست!طلبد. تصویبشود و زنده بماند. قانون مفاد و محتوي منطبق بر باورها را می

  . از کوزه همان برون تراود که در اوست
 تهی است، چیزي براي تراوش ندارد. حقوقدان عالم و مجرب از بیرون و تراوشاي که درون کوزه

و کلمات موجود در سطح قانون به مفاد، روح و باطن بیند و با نگاه به الفاظ محتوي درون حکم را می
شـود و ایـن   مـی برد و در سطح قانون متوقف نمیتر آن پی هاي عمیق قانون و از باطن اول به باطن

ی در هنر حقوقدان است. چون قانونگذار عاقل است. نواقص، تناقض، ابهام و سکوت قانون را نیز یتوانا
دهند. قضات، ود به یاري عقل، حقوقدانان هر پرسشی را پاسخ معقول میباید با الهام از عقل جبران نم

ی ارزشمند برخوردار باشند. اگر ایـن  یوکالي دادگستري و اساتید مدارس عالی حقوق باید از این توانا
ی که در زمان تصویب قانون قابل تصور نبوده و اینک یها توان به پرسشاستعداد پرورش یابد حتی می

سریع و کوتاه مدت قوانین، که جز  به آن در سکوت است، پاسخ داد. از تغییر پی در پی و قانون نسبت
شود، باید جداً اجتنـاب  واقع اصالح محسوب نمیه ایجاد تشتت در روابط حقوقی ملت ثمري ندارد و ب

سـیم و  تق 2و 1هاي کیفري را به  نمود: روزي دادسرا را منحل و چندي بعد احیاء نمودند. مدتی دادگاه
را بـه میـدان    2و 1هاي کیفـري   سپس پشیمان شدند و اینک بار دیگر دادگاه، سخنبعد مصوبه آن را 

  باشد. ثبات و اندیشمند نمیآوردند که زیبنده یک قانونگذار با
² ² ²  

اساتید علم حقوق از چنان قـدرتی در   قاضی و وکیل دادگستري و ،حقوقدانان برجسته و ممتاز
شکافند تا باورهاي رخوردارند که الفاظ و کلمات در سطح و متن مواد قوانین را میاستنباط احکام ب

ببرند تا در تر یکی پس از دیگري پیباطن آن را استخراج، سپس از آن نیز عبور و به باورهاي عمیق
ین کنند که به کشف حکم در مقـام سـکوت   یقنهایت حق و عدالت که باور بشریت است، ظاهر و 

اجتماعی به ـ  بخشد و در رابطه فرديحق یعنی آنچه استواري و استحکام می. اند ق شدهقانون موف
زوال مواجـه شـود و تزلـزل در روابـط      گردد و حقوقدان چون به سستی وصورت عدالت جاري می

گردانـد. آن  از آن روي بـر مـی  ، کندها بر حسب فطرت و عقل بدیهی خود باطل را حس می انسان
  ن که به قدرت و ثروت آلوده باشد از این تشخیص محروم است. کس، حتی حقوقدا

  مدنی شده است: دادرسیقانون آیین 2تصویب ماده أ حال تمرینی براي استخراج باور، باوري که منش
ی یتوانـد بـه دعـوا   هـیچ دادگـاهی نمـی   : «1318مدنی مصوب سال دادرسیقانون آیین 2ماده 

رسیدگی به دعوي را مطابق مقـررات قـانون    نفع خاص ذيکه شخص یا اش رسیدگی کند، مگر این
  »درخواست نموده باشند.
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ی یتوانـد بـه دعـوا   هیچ دادگاهی نمـی : «1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  2ماده 
مقام یا نماینده قـانونی آنـان    یا وکیل یا قائم نفع که شخص یا اشخاص ذي رسیدگی کند، مگر این
  »بر قانون درخواست نموده باشد.رسیدگی به دعوا را برا

مقام یا نماینـده   ا وکیل یا قائمیآنچه مهم و قابل اعتنا نیست تفاوت در ظاهر این متن است: (
قانونی آنان به قانون اصالح شده، اضافه گردیده و به جاي (مطابق) برابر ذکر و (مقـررات) حـذف   

ي از سکوت قانون کاهش نداده است، با گردیده و (دعوي) به دعوا تغییر صورت داده است، ولی چیز
قرائت الفاظ و کلمات، در سطح ماده از این دو قانون و منطوق آن، بـراي حقوقـدان ایـن پرسـش     

  گردد که: مطرح می
نفـع   طور قطع مشروط به درخواست شخص یـا اشـخاص ذي  ه (چرا) باید رسیدگی به دعاوي ب

ن دارد؟ مگر نه این اسـت کـه فلسـفه تأسـیس     ن و باطن قانورواین بیرون چه حکایتی از د ؟باشد
کند به رفع ستم از مظلوم و حمایت از او تا حق که اساس زندگی است حکومت، دولت را مکلف می
سـاز  ایـن امـر زنـدگی    چـه ضـرورتی دارد در   ؟ل آیـد ینفع به حق خود نا در جاي خود استوار و ذي

از ارکان اساسی دولت با مشاهده و حتی  یکی ننباید مراجع قضایی به عنوا نفع؟ چرا درخواست ذي
تعدي به حقوق یکدیگر، بدون نیاز به تظلم و درخواسـت یکـی از    احساس اختالف بین اشخاص و

طرفین اختالف، وظیفه خود را انجام و با شناخت ظالم و مظلوم، ستم را برطرف و ظالم را مجازات 
و به واقع مایل به مداخلـه دولـت باشـد.    کنند، چه بسا مظلوم از بیم جان و مال خود سکوت کرده 

  واقعاً چرا؟
، مقنن نه تنها عاقل بلکه حکیم است و در تصویب قانون، عقل و حکمـت را  اناز نظر حقوقدان

برد آمیزد، لذا در پاسخ به این (چراها) باورهاي عمیق را از درون قانون استخراج و پی میم میه به
لت و رسیدگی به دعاوي اشخاص مستتر است و تا زمانی که امر و مصلحتی برتر و منع مداخله دو

طبق نص صریح قانون رعایت مصلحت عمومی جامعه برتر شمرده نشـده، اصـل مراعـات حقـوق     
حقوقـدان بـه   و  کشور است به حقوق خصوصی زندگی افراد اشخاص است و آن اصل قطعاً احترام

هدفی است که سبب تأسیس حکومت  ازرسد که حریم خصوص افراد ملت، حتی برتر این یقین می
ی صریحاً اعالم نمایـد و  ینفع (اذن دخول) به حریم خود را با درخواست از مقام قضا شده، مگر ذي

  گذشت باشد. م قابلیدعوي کیفري مربوطه به جرا حریم خصوصی حتی محترم است، اگر
هر  ی بهیع صالح قضامرج، گذشت باشدقابلم غیریبدیهی است اگر دعوي کیفري مربوط به جرا

نفع را  ل آگاهی از حد تردید فراتر رود و بتوان درخواست ذيیطریق که از وقوع جرم آگاه شود و دال
کیفري، از جمله نصوص صریحی است که حفظ نظم و امنیـت  دادرسینادیده گرفت و مقررات آیین

را  اهر حکـیم قـوانین  جامعه را برتر و بر مراعات حریم خصوصی مقدم شمرده اسـت. قانونگـذار مـ   
کند که عمر قانون حداقل به قـدر عمـر   عقل و باورها و عرف جامعه تصویب می آنچنان منطبق با

تر از تر و حکیمکرسی را ترك و آن را به عاقل، یک نسل از مردم کشور باشد و اگر توان آن را ندارد
نام اصالح یا قانون جامع، جز ایجاد ه پی و سریع و کوتاه مدت قوانین، بدرگذارد. تغییر پیخود وا می
ثباتی در روابط حقوقی ملت ثمري ندارد و باید جداً از آن اجتناب نمود. روزي دادسرا را تشتت و بی

چندي آن را احیاء نمودند، هم به عنوان افتخـار و هـم بـه احیـاء آن افتخـار      ، منحل و کوتاه مدت
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 1هاي کیفـري   چون از عصر گذشته بود به دادگاه ی راینمودند. مدتی اصطالح دادگاه جنحه و جنا
اینک از ندامت پیشـین خـود اعـالم    . مصوبه آن را فسخ نمودند هنمود تقسیم، بعد اظهار ندامت 2و

ت چه یاجنرا تأسیس نمودند. اصطالح جنحه و 2و  1هاي کیفري  ار دیگر دادگاهبپشیمانی نمودند و 
ی به آن در عمل خوگرفته یدادگستري و مقامات قضا که مردم کشور و وکالي این ضعفی داشت، جز

  ثبات را بر تغییر ترجیح دهد.  ،گذار باید اندیشمند و در تصویبنبودند. قانو
درخواست و دادخواست شخص ثالثی را  یعنی سکوت قانون در امور مالیموارد از  دیگر یکیحال 
ي حکم قطعی دادگاه حقوقی، اعتـراض  کنیم که نسبت به عملیات اجرایی، عملیاتی در اجرامطرح می

  اند. علیه برداشت کردهزیرا مدعی است مال متعلق به او را در قبال محکومیت و دین محکوم، دارد
  

  ي دادرسی فورياتقاض دادخواست معترض ثالث و
  خواهان: شخص ثالث

  ییله اجرامحکوم .2، ییعلیه اجرامحکوم. 1خواندگان: 
له بـه  میلیون تومان از طرف محکوم 50یف عملیات اجرایی و استرداد مبلغ خواسته: صدور قرار توق

  خواهان 
  

  شرح دادخواست
   ... ریاست محترم دادگستري شهرستان

 طبق رأي قطعی صادره در پرونده حقـوقی شـعبه ... دادگـاه حقـوقی عمـومی شهرسـتان ... و      
ـ یه صادره به شماره ... که موضـوع پرونـده اجرا  یاجرا ـ ... دا ی کالسـه ی دادگـاه  ره اجـراي احکـام   ی

علیه نام محکومه انداز که بمیلیون تومان از حساب پس 50ی مبلغ یمزبوراست و به دستور مقام اجرا
له واریز گردیده، مستند به توضیحات تقدیمی و نام محکومه اندازي ببرداشت و به حساب پس، است

مات دادخواست و استدعاي اسـتعالم از بانـک   ل و منضیعنوان داله هاي مذکور ب محتویات پرونده
- له و محکومانداز محکومهاي پس انداز اینجانب و محل حسابهاي محل حساب پس ملی و بانک

، موسوم به کارت بـه کـارت  ، رساند: اینجانب شخص ثالث از طریق انتقال وجهعرض میه علیه، ب
ا وجه مذکور اتومبیلی را براي فرزند اینجانب علیه بکه محکوم لیون تومان به منظور اینیم 50مبلغ 

  گردد. آن تقدیم می علیه در بانک ... واریز کردم که فیش بانکیبه حساب محکوم، خریداري کند
اینجانب نداشته بـه منظـور پیشـگیري از بازداشـت خـود در       علیه در حالی که طلبی ازمحکوم

استفاده نموده و وجود آن مبلغ را در حسـاب  وءهاي مالی از این موقعیت س اجراي قانون محکومیت
اعالم و بنا به درخواست او مبلغ مزبور  ... دادگاه عمومی ... شخص خود به دایره اجراي احکام شعبه

له در بانک ... واریز میبه حساب محکومض نبوده و ورقعلیه مگردد. از آنجا که اینجانب به محکوم
مورد نظر را خریداري یا وجه را به اینجانب مسترد نماید، لـذا مجـاز    او وظیفه داشته با آن اتومبیل

له توسط دایره اجراي احکام واریز نماید نبوده این مبلغ را در قبال محکومیت خود به حساب محکوم
ـ باشـد و بـا توجـه بـه دال    (اینجانب) می علیه تصاحب مال شخص ثالثو در واقع اقدام محکوم ل ی

علیه را تسهیل نموده د نمود که دستور اجراي احکام، ولو ندانسته اقدام محکومخواه تقدیمی احراز
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- است که اگر مسئول اجراي احکام از واقعیت امر آگاه بودند، هرگز چنین دسـتوري را صـادر نمـی   
  کردند. 

وقیـف  قـرار ت  قانون اجراي احکام مدنی صدور 147و  146مستنداً به مواد  بنا به مراتب بدواً و
نمایم و پس از ات اجرایی وتوقیف وجه موضوع خواسته را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست میعملی

احراز حقانیت اینجانب رأي مقتضی صـادر فرماینـد تـا وجـه      ل تقدیمی ویرسیدگی با توجه به دال
  امضاء شخص ثالث. . الذکر به اینجانب مسترد گرددفوق

  مواد قانون اجراي احکام: 
اگر ادعاي مزبور ، اه نسبت به ... وجه توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نمایدهرگ: «146ماده 

شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ... توقیف رفع می
تواند به دادگاه گردد و مدعی حق براي جلوگیري عملیات اجرایی و اثبات ادعاي خود میتعقیب می
  .»شکایت کند

قرار توقیف عملیات اجرایی را ، ل شکایت را قوي یافتیدادگاه ... در صورتی که دال: «... 147ماده 
نماید ... . به شکایت شخص ثالـث بعـد از فـروش امـوال     تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می

ن سـؤاالت ناشـی از سـکوت قـانو    ...» توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصـره  
  عبارت است از: 

1. له در بانک ... صدور قرار توقیف عملیات اجراییآیا با واریز مبلغ مورد دعوي به حساب محکوم 
  ممکن است؟

له است یـا  علیه مقروض نبوده، با محکومکه به محکوم اثبات ادعاي شخص ثالث مبنی بر این .2
علیه یا با شخص ثالث؟با محکوم  

  یک از طرفین را باید پذیرفت؟قشی دارد و طبق آن ادعاي کداماصل برائت در این دعوي چه ن .3
قاضی باید به کـدام یـک از منـابع    ي فوق، ها در صورت عقیده به سکوت قانون در مورد پاسخ .4

 براي مسلم  عادت و عرف و قانون مفاد و روح یا حقوقی اصول و معتبر فتاوي اسالمی و معتبر
  د؟وي پاسخ رجوع نمایجستج

ماده مربوط به موضوع  ؟کننده استز وجه به حساب دیگري دلیل مدیونیت واریزآیا صرف واری .5
  مطروحه کدام است و آیا ماده مزبور صریح است یا مبهم؟

شود بـا هـدایت وکـالي سرپرسـت خـود بـه       از کارآموزان محترم وکالت دادگستري تقاضا می
مدرسه حقوق کانون وکالي  االت مورد بحث پاسخ دهند و در صورت امکان پاسخ آنان در مجلهسؤ

  دادگستري استان اصفهان منتشر تا مورد بررسی همکاران قرار گیرد. 
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  1n الهام غالمی
  
  

  چکیده
ها (یا سایر مراجع قضـاوتی   رجوع به دادگاه، اصل اولیه ،خواهی در مقام احقاق حق و تظلم

دولتی) است. به موجب قانون طرفین مجازند در مواردي که قـانون اجـازه داده اسـت بـا     
اختالف از بـدو   تراضی یکدیگر به داوري مراجعه کنند. در چنین فرضی مرجع رسیدگی به

پا نیازمند حمایت قواي همان داور است. با این همه مرجع داوري همچون طفلی نو، تا ختم
 ی) است. نقش محاکم در حمایـت از داوري در سـه مرحلـه متجلـی    یدولتی (دستگاه قضا

شود: نخست در مرحلۀ تشکیل مرجـع داوري و تعیـین داور، نیازمنـد حمایـت دادگـاه       می
لۀ دادگاه براي نصب داور مصداق اجلی این حمایت است. همچنین بعـد از  باشیم. مداخ می

در مرحلۀ دوم (فرایند رسیدگی داور) ، تشکیل مرجع داوري مادام که رأي صادر نشده است
تـرمیم  ، خواستهموقت و تأمینباشیم. صدور اجراي دستور ی میینیازمند حمایت مرجع قضا

ست و نیز نقش حمایتی دادگاه در تحصیل یا اداره مرجع داوري در مواردي که مقرر شده ا
خواسـته ممکـن اسـت در    موقت و تـأمین دلیل از جمله این مصادیق است. هر چند دستور

مرحلۀ قبل از تشکیل مرجع داوري نیز دیده شود و نهایـت بعـد از صـدور رأي داوري، در    
شـوند. مجمـوع    ر میها در نقش حامی داوري ظاه مقام ابالغ و اجراي رأي داوري دادگاه

  دهد. هاي اصلی نقش حمایتی دادگاه در فرایند داوري را تشکیل می این موارد مؤلفه
  ی.یی، نظارت قضایداوري، مداخلۀ دادگاه، حمایت قضا کلید واژگان:

  
  مقدمه

دهد که هدف از ایـن دخالـت همیشـه اعمـال      ها در جریان دادرسی نشان می بررسی موارد دخالت دادگاه
صرفاً مساعدت به داوري  ،بلکه در بسیاري از موارد هدف از دخالت، ی صرف نیستیو کنترل قضانظارت 

طور کـه   همان. یعنی مساعدتی آمیخته با نظارت؛ است یا دست کم این دخالت داراي اهداف دوگانه است
 نیـز یـک  ، یعنـی رأي داوري ، دانیم داوري مکانیسم خصوصی حل و فصل اختالف است و نتیجۀ آن می

به قواي عمومی نیست و براي اتخاذ برخی اقدامات ضروري یـا اجـراي    جهزداور م. سند خصوصی است
. ها به منظور مساعدت گریزناپذیر است دخالت دادگاه، به همین دلیل، قوة قهریه در اختیار ندارد، رأي خود

                                                           
n خصوصیارشد حقوق کارشناس ردفتر اسناد رسمی، س.  
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ی یشی از حاکمیت قضـا ها را متقاعد کند که نیروي نا موفقیت داوري در این است که توانسته است دولت
هـا مسـاعدت    خود را در اختیار این شیوة خصوصی حل اختالف قرار دهند و در ادارة موفق و مؤثر داوري

  . کنند
المللـی بـا    قانون داوري تجـاري بـین   6که در مادة ، نگاهی به موارد دخالت دادگاه در جریان داوري

  : ادي این گفته را تأیید کندتواند تا حدود زی می، عنوان مرجع نظارتی ذکر شده است
  . است 6موقت از دادگاه موضوع مادة که دربارة درخواست صدور قرار تأمین یا دستور 9الف) مادة 
  . ) که در مورد نصب داور طرف ممتنع است3(بند  11ب) مادة 
  . ) که در مورد رسیدگی به جرح داور است3(بند  13ج) مادة 
  . نیست ختم مأموریت داوري است که قانوناً یا عمداً قادر به انجام وظیفه ) که در مورد1(بند  14د) مادة 

بودن مساعدتی. رسد تمام موارد فوق جنبۀ مساعدت و حمایت دادگاه به فرایند داوري است به نظر می
ولی درسه مورد اخیر نیز جنبـۀ مسـاعدت و   ، موقت واضح استمورد اول یعنی صدور قرار تأمین یا دستور

هـاي   در داوري 6مـادة   2زیرا تمامی این اختیارات مطابق بند ؛ بر جنبۀ نظارت دادگاه ترجیح دارد حمایت
در حالی که اگر مسئله ناشـی از کنتـرل و نظـارت صـرف     . سازمانی به سازمان مربوطه واگذار شده است

اجراي رأي هـم  در مورد نظارت بر  35حتی وظیفۀ موضوع مادة . بایست قابل واگذاري باشد نمی، بود می
کنـد و در صـورت    درست است که دادگاه رأي داوري را بازرسی مـی . ترکیبی است از نظارت و مساعدت
یه یدادگاه با صدور اجرا، ولی از سوي دیگر، کند درخواست اجرا را رد می، وجود یکی از مبانی امتناع از اجرا

قهریه را در اختیار یک سـند خصوصـی   کند و قدرت عمومی و عنداللزوم قوة  خود با داوري مساعدت می
  . بخشد ی مییدهد و به آن قدرت اجرا قرار می

در سراسر روند داوري، چه قبل، چه در جریان رسیدگی، و چه بعد از رسیدگی موارد مختلفی وجـود دارد یـا   
ن داوري کند و الزم اسـت هـر یـک از طـرفین بـا دیـوا       آید که ورود دادگاه را به داوري ایجاب می به وجود می

رو شـود کـه مربـوط بـه      بـه  اي رو دخالت یا حمایت دادگاه را بخواهند. براي مثال، دادگاه ممکن است با خواسـته 
دعوایی است که باید در داوري مطرح شود. فرض کنید طرفین در ضمن قـرارداد سـاخت یـک مجتمـع توافـق      

فصل شود. حال پس از بـروز اخـتالف بـین     اند که تمامی اختالفات ناشی از قرارداد از طریق داوري حل و کرده
طرفین و نیاز به تشکیل دیوان داوري ممکن است مواردي پیش آید که مربوط به پیش از تشکیل دیـوان (مثـل   

نامۀ داوري)، زمان تشکیل دیوان داوري (مثل اعتراض به صـالحیت شخصـی    اعتراض به وجود یا اعتبار موافقت
یـا حتـی    استموقت باشد که نیاز به صدور و اجراي قرارهاي تأمینی و دستورداور) یا در جریان رسیدگی داوري 

پس از صدور رأي (براي مثال جهت رسیدگی به اعتراض به رأي صـادره از داوري و اجـراي آن) دیـوان داوري    
  اي جز مراجعه به دادگاه نیست.   ها پاسخ دهد، لذا چاره نتواند دربارة آن

اند کـه   ها اجازه داده ملل) کشورهاي گوناگون در مواردي خاص به دادگاهال قوانین داوري (تجاري بین
حـق رسـیدگی بـه    هـا   ، آنبه عبارت دیگر 1. در مقام مرجع نظارتی ـ حمایتی در امر داوري مداخله کنند 

                                                           
هـا در ارتبـاط بـا کمـک بـه داور اقـدامات        این کشور دادگاه 1950سیستم حقوقی انگلستان که به ویژه تحت قانون داوري   .1

 . موارد زیر از جمله اقدامات دادگاه در ارتباط با داوري بوده است، آورد فراوانی به عمل می
And the nigh court or a judge here of may order that a write of sub poena ad testifican dum or of 
subpoena duces tecum shall issue to comply the attendance before an arbitrator or umpire of a 
witness wherever he may be within the united king dowm.  
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گرچـه  ، اند ها سلب نکرده را از دادگاهها  آن برخی از امور مربوط به دعواي داوري و اتخاذ تصمیم در مورد
در قـانون داوري تجـاري   ، بـراي مثـال  . انـد  در ماهیـت دعـوا را نیـز پذیرفتـه    ها  آن ر عین حال دخالتد

نامۀ داوري معتبر  این قانون از یک طرف مقرر کرده است چنانچه در ارتباط با دعوایی موافقت، المللی بین
هر یک از طـرفین  ، ه شوددادگستري اقام هاي دادگاهبین طرفین وجود داشته باشد و آن دعوا نزد یکی از 

تواند تا پایان نخستین جلسه از آن دادگاه بخواهد که به دعوا رسـیدگی نکنـد و آن را بـه داوري     دعوا می
المللی) که در این صورت دادگاه دعواي مذکور را بـه داوري   قانون داوري تجاري بین 8ارجاع دهد (مادة 

اي مـوارد مثـل    دهد در پاره ر یک از طرفین اجازه میاحاله خواهد کرد و از طرف دیگر همین قانون به ه
عدم همکاري طرف دیگر یا شخص ثالث در داوري و در صورت لزوم و در وضـعیتی کـه بـه دسـتور یـا      

بـه موجـب   ، بنابراین در سیسـتم داوري ایـران  . به دادگاه صالح مراجعه کند، قرارهاي دادگاهی نیاز است
، نامۀ داوري موجب سلب صالحیت از دادگاه است موافقت که اینرغم به ، المللی قانون داوري تجاري بین

ایـران بـاقی    هـاي  دادگاهالمللی همچنان در اختیار  رسیدگی به برخی از مسائل دعاوي داوري تجاري بین
  )21: 1393، حمیدرضا، (نیک بخت. است

هـا قـرار    الـت دادگـاه  المللی دلیل دخ از موارد خاصی که به طور معمول در قوانین داوري تجاري بین
  : هاي زیر را برشمرد توان نمونه می، گیرد می

  ؛ نامۀ داوري ابهام در شکل و فرم موافقت •
  ؛ قابل داوري بودن موضوع داوريغیر •
  1؛ انتخاب محل داوري در کشوري نامناسب •
  ؛ نامۀ داوري ار شرط یا موافقتباعتراض نسبت به وجود یا اعت •
  ؛ اوريپذیري شرط د عدم پذیرش تفکیک •
  ؛ نصب و جرح داور پیش از شروع داوري •
  ؛ برکناري و جایگزینی داور در جریان داوري، جرح، نصب •
  ؛ ت داوريأرسیدگی به اعتراض به بعضی دستورات یا هی •
  ؛ مثل احیا به ارائۀ مدارك یا شهادت شهود ضروري، مواردي که فقط در اختیار انحصاري دادگاه است •
  ؛ گرچه محدود، المللی یا اعتراض به رأي بین خواهی از رأي داوري پژوهش •

ـ  نظارت و گاه دخالت دادگاه معموالً نمی، داوري بدون مساعدت، آنچه مسلم است  یتواند به طور کل
اختالفـی وجـود    گونه هیچ نامۀ داوري  بنابراین جز در مواردي که بین طرفین نسبت به موافقت، مؤثر باشد

دادگاه ، علیه آن به اختیار اجرا شودو رأي صادره از سوي محکوم، انجام آن، ندارد و یا باقی نماند و داوري
اما امکان مداخلۀ دادگاه در ایران این گمان و نگرانی را به وجود آورده که . توان از میدان خارج کرد را نمی

و  هزینۀ حل و فصل اختالف از جانـب اشـخاص مـورد اعتمـاد     رجوع به داوري نه فقط شیوة سریع و کم
نامـۀ داوري مداخلـۀ دادگـاه نیـز بـه علـت و        رغـم وجـود موافقـت    بلکه چون بـه ، انتخاب طرفین نیست

تـر و   شیوة مزبور حل و فصل انتخـاب را طـوالنی  ، پذیر است هاي متعدد و متنوع الزامی یا امکان موقعیت
                                                           

طـرف (خنثـی)    محل به عنوان یک محل بی هر چند آن. کشور محل داوري ممکن است در داوري دخالت کنند هاي دادگاه  .1
قانون چنین محلی ممکن است نسبت به داوري نظر مساعدي نداشـته باشـد و باعـث شـود     . براي داوري انتخاب شده باشد

 .  دخالت کند، اند دادگاه در داوري در موارد زیادي که طرفین انتظار نداشته
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بنابراین بررسی نقش دادگاه . کند حاصل می نامۀ داوري را به نوعی بی کند و یا انعقاد موافقت تر می پرهزینه
تواند داوري و رجوع به داور را از این زاویه شفاف کند تا ابهام برطرف شود  نامۀ داوري می با وجود موافقت

  . و یا در صورتی که نگرانی به جا باشد اصالح مقررات مربوط در دستور کار قرار گیرد
نقـش  ، در مبحث دوم مرجع داوري و در مبحث اول پژوهش به نقش حمایتی دادگاه قبل از تشکیل

  . پرداخته شده است نقش حمایتی دادگاه بعد از داوري، مبحث سوم ها در اثناي داوري و در حمایتی دادگاه
  

  نقش حمایتی دادگاه قبل از تشکیل مرجع داوري: مبحث اول
است و نه  گیر نه قاضی دادگاه طرف و تصمیم داوري شکل دیگري از دادرسی است که در آن شخص بی

گیرنـد کـه هـر موضـوع      ها طرفین پیشاپیش تصمیم مـی  در داوري. مأمور رسمی تشکیالت اداري دولت
این روش نوعی اجراي عـدالت بـه شـیوة خصوصـی (غیـر      . اختالف را براي حل و فصل به داوري ببرند

ه در کشور ما بـا  تردید تصویب قانون داوري و ایجاد نهاد و سازمان هیأت داوري از جمل بی. دولتی) است
مقنن با تبعیـت از قـانون داوري   . ها و عدم مداخلۀ دادگاه صورت گرفته است هدف عدم مراجعه به دادگاه
، هایی از سایر قوانین موجود در کشورها در نیل به این هدف تالش کرده اسـت  نمونۀ آنستیرال و برداشت

اند کـه   ها اجازه داده واردي خاص به دادگاهگونه که قوانین داوري در کشورهاي گوناگون در م لیکن همان
، (نیـک بخـت  . چنـین اسـت   در ایران نیز این، در مقام مرجع نظارتی ـ حمایتی در امر داوري مداخله کنند 

  )1385، حمیدرضا
بحث دربارة نقش و صالحیت دادگاه در بررسی اعتبار و صحت قرارداد داوري (وجود یـا فقـدان آن)   

تا از این رهگذر بتوان نقش و نحوة مداخلۀ دادگاه را بهتر ، نامۀ داوري است قتمستلزم شناخت دقیق مواف
توان افراد را برخالف میل و  نمی، به جز در مواردي خاص و ناشی از ارادة قانونگذار. تجزیه و تحلیل کرد

بایـد بـا    چراکه حل و فصل اختالفات فعلی یا آتی در داوري، ارادة باطنی خود به قبول داوري مجبور کرد
نامـۀ داوري   نشانه و عالمت این رضـایت موافقـت  ؛ اي در بر نخواهد داشت ا فایدهتراضی همراه باشد و الّ

کـه در   چنان. ترین شرط ایجاد و تولد نهاد داوري است در واقع توافق بر داوري اولین و اصلی. خواهد بود
توانند  می، که اهلیت اقامۀ دعوا دارند در داوري هم اشخاصی 1، عقود دیگر به طور کلی اهلیت الزم است

قـرارداد داوري بـه    2. منازعه و اختالف فعلی یا آتی خود را به داوري نزد اشخاص مورد اعتماد خود ببرند
: دارد م مقـرر مـی  . د. ا. ق 455مـادة  . تواند منعقـد شـود   صورت قرارداد مستقل و یا شرط ضمن عقد می

لزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صـورت  توانند ضمن معامله م متعاملین می«
توانند داور یا داوران خود را قبـل یـا بعـد از بـروز      بروز اختالف بین آنان به داوري مراجعه کنند و نیز می

  . »اختالف تعیین نمایند
وصی حل اختالف داوري شیوة خص. در واقع توافق بر داوري شیرازه و اولین شرط ایجاد داوري است

در حالی کـه در شـیوة دولتـی    ، و فصل خصومت است که بر تراضی و توافق اصحاب دعوي مبتنی است

                                                           
 : اسی استم براي صحت هر معامله شرایط ذیل اس. ق 190مادة   .1

  . مشروعیت جهت معامله. 4، موضوع معین که مورد معامله باشد. 3، اهلیت طرفین. 2، ها قصد طرفین و رضاي آن. 1  
توانند با تراضی یکـدیگر منازعـه و اخـتالف خـود را خـواه در       ج کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می. ق 454ماده   .2

 .  به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند ها طرح شده یا نشده باشد دادگاه
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امـا  ؛ توافق طرفین دعـوي شـرط نیسـت   ، دولتی هاي دادگاهی از سوي یحل اختالف یعنی رسیدگی قضا
  . انسته استقانونگذار حل اختالف به شیوة داوري را به رسمیت شناخته و حکم داوري را معتبر د

تواننـد داور یـا داوران مـورد اعتمـاد خـود را       جاست که طرفین دعوي مـی  ترین امتیاز داوري در همین مهم
تواننـد   داند. همۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوي دارند، مـی  االجرا می برگزینند و قانون هم حکم داوري را الزم
 در امـور مـدنی   هاي عمومی و انقالب آیین دادرسی دادگاهقانون  454دعواي خود را به داوري ارجاع دهند. مادة 

تواننـد بـا تراضـی یکـدیگر      مـی ، گوید: کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند در این مورد می 1379مصوب 
اي از رسـیدگی   منازعه و اختالف خود را، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله

د نفر ارجاع دهند. تراضی و توافق طرفین در ارجـاع دعـوي بـه داوري جـوهر اصـلی      باشد، به داوري یک یا چن
به همین دلیل است که اگر شخص ثالـث   1ی استثنا بر اصل است. یداوري است و داوري اجباري یا داوري قضا

انـد،   گیبخواهد وارد جریان داوري شود، باید با طرفین دعواي اصلی در مورد داور یا داورانی کـه مشـغول رسـید   
بـه دعـواي او مسـتقالً رسـیدگی     ، توافق و تراضی کند و در صورتی که توافقی در این خصوص حاصـل نشـود  

المللـی   اسلوب داوري بیشتر در دعاوي تجاري اعم از داخلی و بـین  ،در عمل مذکورقانون  475خواهد شد. مادة 
ري همانا داوري اسـت. ایـن واقعیـت    توان گفت قاضی طبیعی در دعاوي تجا شود، به طوري که می استفاده می

  )1382ی دارد. (محبی، محسن، یناشی از امتیازاتی است که شیوة داوري در مقایسه با رسیدگی قضا
  

 گفتار اول: تعیین شخص حقیقی
در این شـیوه دیـوان داوري متشـکل از افـرادي     . تعیین و نصب داور از جانب طرفین بهترین روش است

فین را به خود دارند و این باعث خواهد شد که داوري بـا همکـاري و همـدلی    خواهد بود که اطمینان طر
  . علیه اجرا شودتر و طوعاً از جانب محکوم آسانها  آن بیشتر داوران پیش رود و رأي صادره از سوي

تطبیـق داشـته   ها  آن توانند داورانی را انتخاب کنند که با مورد پروندة طرفین بهتر از هر شخصی می
اند که داور رئیس که از سوي دو داور منتخـب طـرفین    لذا قواعد و قوانین داوري حتی ترجیح داده؛ باشند

البته باید در نظر داشت که نصـب داور  . االمکان با نظر و توافق طرفین تعیین شود حتی، شود  منصوب می
این نصب با یکدیگر  زیرا طرفین باید در؛ سخت است، به ویژه هنگامی که دعوا رخ داده، از سوي طرفین

  . کنند  همکاري کنند که معموالً در این هنگام طرفین از این همکاري اجتناب می
  

  تعیین مقام ناصب. 1
دهنـد کـه بـه طـور معمـول نصـب داور در        المللـی نشـان مـی    هاي داوري اعم از داخلـی و بـین   پرونده
دهند این نصـب را (بـه ویـژه در     یهاي داوري ترجیح م گیرد و طرف هاي داوري صورت نمی نامه موافقت
  . نصب داور سوم) بر آینده و به طور عمده بر عهدة اشخاص ثالث واگذار کنند، نفره هاي سه داوري

که در زمان انعقاد قرارداد اصلی (کـه بعـداً    از جمله آن، تواند دالیل مختلفی داشته باشد این حالت می
د رابطۀ بسیار گرم و نزدیکی دارند که در جو مذاکراتی هاي قراردا موضوع دعواي داوري خواهد شد) طرف

                                                           
 5بیش از  1356ربط  تنها در یک مورد قانونگذار اجازه داده بود که اگر دعواي مطروحه در دادگاه تا زمان تصویب قانون ذي  .1

ز قـوانین  اي ا قانون اصالح پاره 10مادة (. شود به درخواست یکی از طرفین به داوري ارجاع می، سال به طول انجامیده باشد
  )1365دادگستري مصوب 
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اجـرا  هـا   آن و معامالتی و از جهت روانی تصور یک فرض بسیار منفی که ممکن است در آینـده قـرارداد  
به ویژه در قراردادهایی ، هاي دعوا به عالوه براي طرف؛ سخت است، دعوایی ایجاد شودها  آن نشود و بین

  . المللی وجود ندارد امکان بحث و توافق در خصوص انتخاب و نصب داور بین، که چند طرف وجود دارند
به پس از بروز دعوا نیز غالباً طرفین در خصوص تعیین یا نصب داور یا داوران و ترکیب دیوان داوري 

 را داور خـود  ،نفـره  رسند یا ممکن است یکی از طرفین در نصب داور شرکت نکند یـا در دیـوان سـه    توافق نمی
براي جلوگیري از این مانع و با . معرفی نکند و در تشکیل دیوان داوري و برگزاري داوري مانع ایجاد کند

، به طور معمول بر چیزي به توافق نخواهنـد رسـید  ها  آن در زمان وقوع دعوا بین طرفین که اینتوجه به 
یقی یا حقوقی تعیین کننـد تـا   نامۀ داوري شخصی را اعم از حق شود که در زمان انعقاد موافقت توصیه می

  . آن شخص این داور را تعیین و نصب کند، چنانچه طرفین در خصوص تعیین یک داور به توافق نرسیدند
  

 شخص حقیقی به عنوان ناصب. 2
، کند که شخص ثالث انتخاب می، توسط داوريها  آن کنند که اختالف بین گاهی اوقات طرفین توافق می

بینـی نکـرده    ار شیوه و طریقۀ خاصی را براي تعیین داور به شخص ثالث پـیش قانونگذ. حل و فصل شود
توانند شخص ثالث را از درخواستشان مبنی  بنابراین بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می. است

تواننـد   نمـی ، در مواردي که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوري دارنـد ، از طرفی. بر تعیین داور باخبر کنند
ممنوعیـت نسـبی از داوري یعنـی شـخص در مـواردي      . تراضی طرفین به داوري برگزیـده شـوند   بدون

که از داوري به طور مطلق ممنوع باشد که نـوع ممنوعیـت    آن بی، مشخص نتواند به داوري برگزیده شود
 مثال اشخاص خارجی به. بینی شده است مدنی و سایر مقررات پیشدادرسیمطلق و نسبی در قانون آیین

مدنی در مورد معامالت و قراردادهاي واقع بین اتباع ایرانی و خارجی دادرسیقانون آیین 456موجب مادة 
تواند به نحوي از انحا ملتزم شود که در صورت  طرف ایرانی نمی، تا موقعی که اختالفی ایجاد نشده است

ان داراي همـان تـابعیتی باشـند کـه     بروز اختالف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آن
دارد  تدر قسـمتی کـه مخالفـ   ، هر معامله و قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد. طرف معامله دارد

چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختالف منعقد شده باشد و چنانچه داور . اثر خواهد بودباطل و بال
در حقوق ایـران داوري  . انتخاب او مجاز است، داد تابع آن استخارجی تبعۀ همان کشوري نباشد که قرار

مـدنی  دادرسیقانون آیین 469نفع در دعوا که مادة  يالقاعده ممنوع نیست یا اشخاص ذ اتباع خارجی علی
لـذا در  . را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنـوع دانسـته اسـت   ها  آن اشخاصی را مشخص و تعیین

در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی داوري توسـط ثالـث بـه موجـب مـادة       صورت انتخاب داور یا
ی نام و نام خانوادگی و سـایر مشخصـات   قبول اخذ و داوران یا و داور تعیین از پس دادگاه م. د. ا. ق 468

مـدت داوري را کتبـاً بـه داوران ابـالغ      و طرفین و موضوع اختالف و نام و نام خانوادگی داور یـا داوران 
  . در این مورد ابتداي مدت داوري تاریخ ابالغ به همۀ داوران است. کند  یم
  
  شخص حقوقی به عنوان ناصب. 3

توانند توافق کنند که  شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد گاهی طرفین در قرارداد داوري می
حـال  . اور منفرد تعیـین کنـد  مثالً کانون وکال به عنوان مقام ناصب به جاي آنان بر حسب مورد داور یا د
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شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید داور یا داوران را حداقل از بین دو برابـر   پرسشی که مطرح می
تعدادي که براي داوري الزم است و واجد شرایط هستند به قید قرعه انتخاب کند؟ در پاسـخ بایـد گفـت    

فقط ناظر به دادگـاه اسـت و در جهـت    ، بینی نموده شم که ترتیب مزبور را پی. د. ا. ق 467مقررات مادة 
حفظ و حیثیت و اعتبار دادگستري و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالـث مکلـف بـه متابعـت از آن     

  . نیست
  

  گفتار دوم: استثناي مداخلۀ دادگاه
و یـا   نامۀ داوري طرفین بدون مراجعه به دادگاه و طی تشریفات مربوطـه بـا حضـور داور    با وجود موافقت

ها  نامۀ داوري دادگاه کنند و اصل بر آن است که با وجود موافقت داوران اختالفات خود را حل و فصل می
نامۀ داوري براي نصب داور در چند مورد (موارد ذکرشده در  اما با وجود موافقت، دخالتی در این روند ندارند

  . ري است که موضوع بحث ذیل استم) نیاز به مراجعه به دادگاه ضرو. د. ا. ق 460و  459مواد 
مـوارد  ، 1379عمومی و انقالب در امـور مـدنی مصـوب     هاي دادگاهبا عنایت به قانون آیین دادرسی 

  : نصب داور از سوي دادگاه به قرار زیر است
 م. د. ا. ق 455تبصـرة مـادة   : الف) واگذاري صریح تعیین و نصب داور به دادگاه از جانب اصـحاب دعـوا  

 شـخص  بـه  را داوران یا داور انتخاب توانند می طرفین داور به رجوع موارد کلیۀ در که دارد می مقرر
  . کنند واگذار دادگاه یا ثالث

طـور کـه اصـحاب     یعنی همان، در واقع انتخاب داور از سوي دادگاه ناشی از ارادة اصحاب دعواست  
دادگاه . کند  ا به ثالث یا دادگاه واگذار میهمان اراده تعیین داور ر، دعوا خود قادر به تعیین داور هستند

هم موظف است در انتخاب خود مقررات مربوط به افراد ممنوع از داوري را رعایت کند و صرفاً وفق 
  . بنابراین اولین نوع دخالت دادگاه در نصب داور ناشی از ارادة اصحاب دعواست، 1قانون عمل کند

ر: هنگامی که اصحاب دعوا متعهد بـه تعیـین و معرفـی داور هسـتند،     عدم توافق اصحاب دعوا در تعیین داوب) 
که مقرر شده حل اختالف با یک نفر داور باشد ولی در حـین   ورزند و یا این ولی از انجام این تعهد امتناع می

ـ    بروز اختالف در تعیین و انتخاب او تراضی نمی ا کنند، قانونگذار فرایندي را در نظر گرفته اسـت تـا داوري ب
نفع براي مستنکف از تعیـین داور اظهارنامـه ارسـال و داور     بست مواجه نشود. در این صورت شخص ذي بن

توانـد بـا    نفـع مـی   ذي، ، اما در صورت عدم انتخابکندرا معرفی میخود و در موارد مورد نیاز داور مشترك 
ین داور طرف مقابل یـا داور مشـترك   پایان یافتن مهلت ده روزة پاسخ به اظهارنامه از تاریخ ابالغ، براي تعی

مداخلـه و بـه جـاي طـرف مسـتنکف داور      » الحاکم ولی الممتنـع «به دادگاه متوسل شود. تا دادگاه از باب 
  انتخاب کند، در حالی که در صورت اول مداخلۀ دادگاه ناشی از ارادة طرفین بود.  

داور ممکن است پس از انتخاب : عفیج) عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی محجور یا مست
در ایـن صـورت چنانچـه طـرفین ملتـزم بـه داوري       ؛ یا استعفا دهد، محجور شود، به داوري فوت کند

                                                           
 :  مگر با تراضی طرفین؛ تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید م دادگاه نمی. د. ا. ق 469طبق مادة   .1

  ؛ سال باشد 25کسانی که سن آنان کمتر . 1
تعیین داور از بـین اشـخاص    مقرر کرده است که دادگاه در زمان 469در واقع مادة ...  ع باشندنف کسانی که در دعوي ذي. 2

  .  مایدنرا تعیین نها  آن مذکور در این ماده
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ل شده ئداوري زا، فوت کنند یا محجور شوند یا مستعفی باشندها  آن شخص یا اشخاص معینی شوند و
به داوري شـخص دیگـري توافـق     که نایمگر ، و رسیدگی به اختالف در صالحیت دادگاه خواهد بود

حجر یا استعفاي داور موجب زوال ، در غیر موارد مزبور فوت )مدنیدادرسیقانون آیین 463مادة (. کنند
اگـر داور  ، تعیـین جانشـین چنـین داوري   . شود و بنابراین بایـد داور دیگـري تعیـین شـود     نمی يداور

. شود ی تعیین میضترك یا داور ثالث باشد با ترابه عهدة طرف مربوطه و اگر داور مش، اختصاصی باشد
تعیین  را شدهچنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود که فوت یا محجور یا مستعفی

تواند به وسیلۀ اظهارنامه درخواست کند که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین  طرف مقابل می، کند
توانـد بـراي    نفع می با انقضاي مهلت اقدامی به عمل نیاید ذيدر صورتی که . داور موصوف اقدام کند

  م). د. ا. ق 460(مادة . تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه کند
اگر یکی از ، در صورتی که امري از سوي دادگاه به داوري ارجاع شده باشد: د) تعیین داور جانشین ممتنع
داوري حضور پیدا نکند یا از دادن رأي خـودداري کنـد و   بار متوالی در جلسۀ  داوران استعفا دهد یا دو

دادگاه بـه جـاي داور مزبـور ظـرف ده روز داور     ، بین دو داور دیگر در صدور رأي اختالف حاصل شود
طـرفین داور  ، پیش از انتخـاب بـه اقتضـاي مـورد     که اینمگر . کند  دیگري را به قید قرعه انتخاب می

(مادة . شود تاریخ قبول داور جدید شروع می زن صورت مدت داوري ادر ای، دیگري انتخاب کرده باشند
  م). د. ا. ق 474

توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار  طرفین می: ) خودداري شخص ثالث از تعیین داوره
خص ش. تعیین خواهد کرد، در این صورت شخص ثالث داور یا داوران را به ترتیبی که گفته شد. کنند

ممکن است از تعیین داور خودداري کند یـا تعیـین   ، ثالثی که با توافق طرفین مأمور انتخاب داور شده
فـوت  ، شخص ثالث مورد اشاره که شخص حقیقی است که اینمانند ، داور از سوي او غیرممکن شود

 ق. ا. د. م 460در این صورت به دستور مـادة  . نماید یا محجور شود ... یا شخص حقوقی است و منحل شود
توانند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیلۀ اظهارنامـه بـه طـرف مقابـل      هر یک از طرفین می

اعالم کنند و از او بخواهند که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامـه اعـالم   
ند براي تعیین داور به دادگاه مراجعـه  توا نفع می چنانچه در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذي. نماید
  م). د. ا. ق 460(مادة . کند

مـوارد داوري   ءاین موارد ناظر به اموري است که نـه جـز  : و) موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه
ی هـم داور یـا داوران را   ضاختیاري است که اصحاب دعوا از قبل به داوري پرداخته باشند یا بعداً با ترا

موارد داوري اجباري است که دادگاه در مواردي که گفتیم به تشخیص خود بـه   ءنه جز، اند ین کردهتعی
فرق آشکار این مورد با مـوارد دیگـر در انتخـاب    . ورزد مسئلۀ مورد اختالف از طریق داوري اهتمام می

اوران مورد نظـر  چرا که در مورد داوري اختیاري خود اصحاب دعوا داور یا د؛ داوران به قید قرعه است
اند و در موارد داوري اجباري هم دادگاه به صالحدید و نظر خود داور به خصـوص   خود را انتخاب کرده

شویم دادگاه به تعیین داور یـا   ولی در این مواردي که ذیالً متذکر می، کند را با شرایط ویژه انتخاب می
نوع از داوري با همین مشخصه و بـا عنـوان   این ، به همین دلیل. ورزد داوران به قید قرعه مبادرت می

در مورد داوري به موجب قرارداد قبلی هرگاه طرفین داور . شود (موارد داوري به قید قرعه) شناسایی می
یا داورهاي خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در مواقع بروز اخـتالف یـک طـرف    
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در این صورت طرف مکلف است . تعیین نمایدتواند داور خود را  طرف دیگر می، داور خود را معین نکند
هرگاه . ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معرفی و اعالم کند

دادگاهی که صـالحیت رسـیدگی بـه موضـوع اخـتالف را دارد بـا       ، تا انقضاي مدت مذکور اقدام نکرد
خود را معین خواهد نمود و چنانچه نسبت به اصل معامله یـا قـرارداد قبلـی    درخواست طرفی که داور 

داد رپس از احراز معاملـه یـا قـرا   ، قبالً به آن رسیدگی کرده ی کهدادگاه، راجع به داوري اختالف باشد
  . کند داور طرف ممتنع را تعیین می

  : ه باشندحالتی که طرفین شخص یا اشخاص معین را به عنوان داور تعیین نکرد  .1
ملتزم  حدهعلیتوانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد  م متعاملین می. د. ا. ق 455به موجب مادة 

توانند داور  رفع اختالف از جانب داوري به عمل آید و میها  آن شوند که در صورت بروز اختالف بین
ممکن است ایـن قسـمت اخیـر    داورهاي خود را قبل از تولید اختالف معین کنند و از طرفی چون  یا

، یعنی انتخاب و تعیین شخص یا اشخاص معین به عنوان داور توسط متعـاملین انجـام نشـده باشـد    
  . م انجام این امر را به عهدة دادگاه گذاشته است. د. ا. ق 459قانونگذار در مادة 

  : حالتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند  .2
در ایـن حالـت ممکـن    . پردازنـد  ن صورت نیز دادگاه از طریق دادگاه به تعیین داور یا داوران میدر ای

بینـی کـرده    م به شرح ذیـل پـیش  . د. ا. ق 460است ناظر به موارد اختالفی باشد که مقنن در مادة 
  . است

یـا  در مواردي که مقرر شده است حل اختالف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهنـد  
نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا اسـتعفا  
دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین آن را معین کند یا در هر موردي که انتخاب داور به شـخص  

، کن باشـد ثالث واگذار شود و آن شخص از تعیین داور امتناع کند یا تعیین داور از طرف او غیـرمم 
توانند با معرفی داور مورد نظـر خـود بـه وسـیلۀ اظهارنامـه از طـرف مقابـل         هریک از طرفین می

درخواست نمایند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعالم کند 
بـه وسـیلۀ ثالـث    یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخـاب او  

اقدام نماید. در صورتی که با انقضاي مهلت اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ، متعذر گردیده
  ماده عمل خواهد شد. 

  
  ها در اثناي داوري نقش حمایتی دادگاه: مبحث دوم
بار آن که طرفین دعوا از جنجال و اختالفات مربوط به قرارداد داوري، اعتبار یا عدم اعت پس از این

و همچنین تعیین و معرفی داوران خود فارغ شدند، نوبت به دادرسی و حل و فصل دعوا از سـوي  
ترین مرحله از مراحل داوري  ب خواهد رسید. در این مرحله، که مهمسداور یا داوران منتخب یا منت

که بـه   اي همراهی کنند گونه بایست داوري را به است، داور و اصحاب دعوا به کمک همدیگر می
تواند از مداخلۀ دادگاه و یـا   اي عادالنه ختم شود و طبعاً براي نیل به این هدف داوري نمی نتیجه

نیاز باشد. حال در این گفتار بـه اوصـاف خـاص داور و مـوارد جـرح آن خـواهیم        مساعدت آن بی
  . پرداخت
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  گفتار اول: اوصاف داوران
آن باید بتوانند وظایف محوله را انجام دهنـد و نبایـد بـا    عالوه بر . داوران باید واجد اوصاف خاصی باشند

، چنانچه داوران فاقد آن اوصاف باشند یا بعداًً آن اوصاف را از دست دهنـد . رفتار داشته باشندطرفین سوء
توان تقاضـاي عـزل داوري را مطـرح     از طریق جرح می. وجود داشته باشدها  آن باید امکان کنار گذاشتن

و شروط ، استقالل، طرفی بی، تابعیت، موجبات جرح اوصافی مانند اهلیت. صاف الزم استکرد که فاقد او
  . مورد توافق طرفین است

اگـر یکـی از   ، بنـابراین . اوصاف و ویژگی داوران براي حفظ و تأمین حقوق طرفین در رسیدگی است
بعـداً  ، اقـدام کنـد   طرفین با آگاهی و اطالع از موجبات جرح نسبت به انتخاب شخصـی بـه عنـوان داور   

  . تواند به همان دالیل تقاضاي جرح داور را بکند نمی
قوانین ، به منظور تسریع در رسیدگی داوري و جلوگیري از طرح ادعاهاي واهی مبنی بر جرح داوران

 طرفی و استقالل کند که هر موضوعی که ممکن است بی و مقررات گوناگون داوري به داوران تکلیف می
این ترتیب باعث خواهد شد که طـرفین از  . در همان زمان قبول داوري افشا کنند، ر سؤال ببردرا زیها  آن

موجبات احتمالی جرح مطلع شوند و در آینده نتوانند به استناد همان دالیل تقاضاي جرح داور را مطرح و 
  )170: 1393، عبدالحسین، (شیروي. داوري را طوالنی کنند

شخصی که به عنوان داور مورد پیشـنهاد قـرار   ، المللی اوري تجاري بینقانون د 12مادة  2طبق بند 
، شـود  طرفی و استقالل او می اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی گونه باید هر، گیرد می

. این افشا باعث خواهد شد که متعاقباً طرفین نتوانند به همان دالیل جرح داوران را تقاضا کنند. افشا کند
هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین ، المللی قانون داوري تجاري بین 12مادة  1به موجب بند 

تواند داوري را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشـارکت داشـته    می، مطلع شدهها  آن داور از
  . جرح کند، است

اصـحاب دعـوا حـق    ، جمله ایران آمده اسـت  گونه که در قواعد داوري داخلی اغلب کشورها از همان
م . د. ا. ق 466کـه مـادة    چنـان ، افراد فاقد اهلیت را به عنوان داور تعیین و معرفی کنند، ندارند با تراضی

رغـم   بنابراین بـه . »... . توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی«: گوید می
المللی امکان انتخاب افراد فاقد اهلیت بـراي داوري وجـود    داوري تجاري بینسکوت قانونگذار در قانون 

  . ندارد و در صورت انتخاب از موارد جرح و عدم صالحیت خواهد بود
این امکان را هم دارند که براي داور منتخـب  ، توانند داور تعیین کنند گونه که می اصحاب دعوا همان

قانون داوري  11مادة  1که بند  چنان. شیوة انتخاب داور تراضی کنندبر روي  که اینشرایطی قرار دهند یا 
توانند با توجه و رعایت مقررات بندهاي  هاي اختالف می طرف«: المللی ایران مقرر کرده است تجاري بین

حتی دادگاه یا نهاد داوري و یا یـک شـخص   . »... این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند 4و  3
 4مؤید آن بنـد  . بایست شرایط مورد توافق اصحاب دعوا در خصوص تعیین داور را رعایت کند می حقیقی

نامه براي تعیین داور  مقام ناصب باید کلیۀ شرایطی را که طرفین در موافقت«: قانون مذکور است 11مادة 
ل اگر داور منتخـب فاقـد   حا. »... طرفی داور را ملحوظ نماید اند رعایت نموده و استقالل و بی مقرر داشته

رغـم انتخـاب از    بـه ، بعد از انتخاب بعضی از شرایط را از دست دهـد  که اینشرایط مورد توافق باشد و یا 
  . قابل جرح است، سوي اصحاب دعوا
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اما در صورت سکوت اصـحاب دعـوا   ، توانند نسبت به تابعیت داوران تراضی نمایند طرفین داوري می
البتـه در مقـررات آنسـیترال در    . در نظـر بگیـرد  هـا   آن ی برايیها حدودیتمقررات داوري ممکن است م

کـس   هیچ«: گوید قانون نمونه می 11مادة  1که بند  چنان. شود خصوص تابعیت داور محدودیتی دیده نمی
. »طرفین طور دیگري توافق کرده باشند که اینمگر ؛ شدن ممنوع کردتوان به علت ملیتش از داور را نمی
ی وجود داشته که به صورت تصـویب  یها حقوق داخلی ایران دربارة تابعیت داور یا داوران حساسیت اما در

  . قوانین بروز کرده است
تواند به نحوي از انحا ملتزم شود که در  طرف ایرانی نمی ...«: گوید م می. د. ا. ق 456که مادة  چنان

ی ارجاع نماید که آنان داراي همان تابعیتی باشند صورت بروز اختالف حل آن را به داور یا داوران یا هیأت
قسمتی کـه مخالفـت    در، هر معامله و قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد. »که طرف معامله دارد

 1المللی ایران در ضمن بنـد   همین محدودیت در قانون داوري تجاري بین. دارد باطل و بالاثر خواهد بود
مقـرر  ، قانونگذار محدودیت در تابعیت داور را هنگامی که اختالف ایجاد نشـده  ظاهراً. آمده است 12مادة 

، محدودیتی در تابعیت داوري که بعد از اختالف انتخاب شده، اما اگر اختالف حادث شده باشد، کرده است
 امـا اگـر  ، توانند داوري با تابعیت طرف دعوي هم انتخاب کنند شود و اصحاب دعوي ایرانی می دیده نمی

. ق 11مادة  4بایست شرایط مقرر در بند  می، وظیفۀ انتخاب داور با ثالثی مانند نهاد داوري یا دادگاه باشد
  . ب را رعایت کند. ت. د

اند رعایـت   نامه براي تعیین داور مقرر داشته مقام ناصب باید کلیۀ شرایطی را که طرفین در موافقت«
در هر صـورت سـرداور را بایـد از اتبـاع کشـور ثالـث       . نمایدطرفی داور را ملحوظ  نموده و استقالل و بی

حـال اگـر مقـام    . »وب نخواهد شـد صانتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر من
تواند از موارد جرح یا سلب  می، ناصب این محدودیت را رعایت نکند و یا خود اصحاب دعوا رعایت نکنند

  . صالحیت داور باشد
  
 ار دوم: قاعدة صالحیت نسبت به صالحیتگفت

اندرکاران را از ابتدا به خود  تواند در داوري مطرح شود و نظر حقوقدانان و دست یکی از موضوعاتی که می
نامـۀ   تعیین مرجع صالح در رسیدگی به اختالفی است که نسبت به وجود و یـا اعتبـار موافقـت   ، ندجلب ک

  . فین بروز کندداوري یا قلمرو آن ممکن است بین طر
، نامـۀ داوري اسـت   صالحیت یا توانایی قضاوت داوران مستلزم وجود و اعتبار موافقت که اینبا وجود 

خوانده شده و پرسش این بود کـه آیـا    1»صالحیت نسبت به صالحیت«صالحیت رسیدگی به آن از ابتدا 
هـاي سـازمانی) صـالحیت     ريدادگـاه و یـا سـازمان داوري (در داو   ، نسبت به صالحیت داوران خود آنان

  رسیدگی دارد؟
و در ارتباط تنگاتنگ با آن استقالل شرط داوري » صالحیت نسبت به صالحیت«در کنار موضوع 

نظر بوده است. با توجه به تئوري و نظرهاي مختلف در خصوص از قرارداد اصلی مورد بحث و اختالف
الب ذکرشـده از جانـب اسـاتید در ایـن     استقالل شرط داوري و صالحیت بر صالحیت و با بررسی مط

این است که اگر شرط داوري در قرارداد اصلی گنجانـده شـود، آیـا ایـن      طرح قابلِ مسئلۀ مهمِ، حوزه
                                                           

1. competence de la competence 
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که مانند سایر شروط ضمن عقد شرط داوري تعهـد   شرط ماهیت وجودي مستقل از معامله دارد یا این
فایـدة بحـث    )1382(نیکبخت، حمیدرضا،  ؟هدد تبعی بوده و با تعهد اصلی عقد واحدي را تشکیل می

از لحاظ وجود، اعتبـار، و نفـوذ   ، از عقد اصلی محسوب شود است که چنانچه شرط داوري مستقل این
تابع عقد اصلی نخواهد بود. لذا چنانچه یک طرف ادعاي بطالن قرارداد را بنماید و حتی در مواردي با 

ري به قوت خود باقی بوده و به عنوان توافقی مستقل بـه  ادعاي عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد شرط داو
نماید، در حالی که اگر شرط مندرج  نامۀ داوري را می داور اعطاي صالحیت رسیدگی به اعتبار موافقت

در واقع قاعده صالحیت نسبت به  1کند.  بطالن عقد اصلی به آن نیز سرایت می، تابع عقد اصلی باشد
تواند نسبت به صالحیت خـود اعمـال    که آیا داور یا دیوان داوري می صالحیت مبین این مطلب است

المللی  الملل این قاعده در قوانین تجاري بین با بررسی قوانین و مقررات داوري تجاري بین ؟نظر نماید
  پذیرفته شده است. 

  
 گفتار سوم: جرح داوران

» داور«در مورد تشریفات جرح  توانند المللی طرفین می قانون داوري تجاري بین 13مطابق مادة 
 15توافق کنند و در صورت نبودن چنین توافقی طرفی که قصد جرح (داور) را دارد بایـد ظـرف   

 13مادة  1گونه اوضاع و احوال مذکور در بند  روز از تاریخ اطالع از تشکیل داوري با اطالع از هر
کند، مگـر   رد جرح تصمیم اتخاذ میاي به داور اعالم کند و داور در مو دالیل جرح را طی الیحه

گیري کند یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد و جرحـی   که داور مورد جرح از سمت خود کناره این
را » داور«که مطابق موارد ذکرشدة این ماده به عمل آید، اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که 

ي تصمیم مربوط بـه رد جـرح از   تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریۀ حاو جرح کرده می
یعنی دادگاه عمومی تهران درخواست کند که به جرح رسیدگی و تصـمیم   6مرجع موضوع مادة 

تواند جریان داوري را ادامه  می» داور«اتخاذ کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است 
  دهد و رأي نیز صادر کند. 
تمـام  ، اي را امضا کنند که به موجـب آن اوالً  ید اظهارنامههاي داوري داوران با در بسیاري از سازمان

. افشا کنند، را مورد تردید قرار دهدها  آن طرفی و استقالل شرایط و اوضاع و احوالی را که ممکن است بی
شرایط و اوضاع و احوال دیگـري وجـود نـدارد کـه      گونه هیچاقرار کنند که تا حدي که اطالع دارند ، ثانیاًً

  2. رو کند طرفی و استقالل وي را با تردیدهاي موجهی روبه بی ممکن است
گیري قطعی نسـبت بـه کلیـۀ     هاي داوري سازمانی تفویض اختیار رسیدگی و تصمیم از ویژگی

هاي فردي در  مسائل راجع به درخواست جرح داور یا به طور کلی فقدان یا زوال شرایط و صالحیت
ري معموالً به دلیل دریافـت تصـویر کلیـۀ لـوایح و مکاتبـات      داور است. عالوه بر این، سازمان داو

گیرد و هرگاه قطعاً احساس کند که داور به دالیلی  اطراف دعوي با داور در جریان رسیدگی قرار می
تواند رأساً نسبت به عزل داور (و طبق ضوابط تعیین جانشین براي  می، قادر به انجام وظیفه نیست

  وي) اقدام کند. 
                                                           

  . همان  .1
2. Article 5. 3 of LCIA arbitration rules: before appointment by the LCIA court ,each arbitrator shal.  
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جرح داور و عزل وي است، اما ، اجراهایی که در این خصوص وجود داردیکی از ضمانت بنابراین
د بعد از صدور رأي داوري مشخص شود و در واقع مکتوم بوده باشد، ردر صورتی که یکی از این موا

تواند بروز  اجراي آن به صورت ابطال رأي و عدم شناسایی و اجراي رأي میدر این صورت ضمانت
  کند. 
کند که درخواست جرح داور باید منحصـراً از   بینی می آي. سی. سی پیش  آیین داوري 11دة ما

گیري شود. در عین حال، هرگاه سازمان مذکور احساس کند که داور به  سوي سازمان مذکور تصمیم
آي. سی. سی رأساً نسبت بـه عـزل داور و تعیـین      دالیلی قادر به انجام وظایف خود نیست، دیوان

سـی از حیـث    آیین داوري آي. سـی.   10مادة 2به ویژه بند  1ین براي وي اقدام خواهد کرد. جانش
را » نامۀ داوري از جمله آیین داوري حاضر اگر داور موافقت«کند که:  تبیین موارد عزل داور مقرر می

ً نقض کند و یا این مراقبت الزم طرفانه رفتار نکند و یا بدون  که نسبت به طرفین منصفانه و بی عمداً
سـی. سـی    از حیث اجتناب از تأخیر یا هزینۀ نامعقول رفتار یا داوري کند، چنین اموري از نظر آي. 

  نامتناسب تلقی خواهد شد. 
اي  تصمیم سازمان داوري دربارة عزل داور قطعی است و رسیدگی به چنین اموري معموالً بدون وقفه

سـازمان داوري از تجربـۀ   ، به دلیـل آشـنایی و تخصـص   ، عالوه بر آن. شود طوالنی در داوري انجام می
هاي  ها و روش گیري در مسائل راجع به عزل داور برخوردار است تا تسلیم درخواست تصمیمي مناسبی برا

  )1382، سیدجمال، (سیفی. ایذایی اصحاب دعوي نشود
 گونـه  فقدان هر صورت در. اتخاذ تصمیم دربارة نحوة جرح داوران به توافق طرفین محول شده است

. شود که نسبت به رد یا قبول تقاضـاي جـرح تصـمیم بگیـرد     این امر به دیوان داوري موکول می، توافق
کند کـه بـه مأموریـت     رود یا طرف دیگر اختالف موافقت می زمانی که داور مورد جرح از داوري کنار می

در این صورت مشـکل خاصـی بـروز     ،کند داور مزبور خاتمه دهد یا دیوان داوري دالیل جرح را قبول می
  . کند نمی

در مقـررات داوري  . شود و متقاضی جرح به آن اعتراض دارد مشکل زمانی است که جرح داور رد می
. المللی صراحتاً قید شده است که نظر دیوان داوري دربارة رد یا قبول جرح قطعی است اتاق بازرگانی بین

ظرخواهی از تصمیم مقام ناصب مبنـی بـر رد یـا قبـول جـرح      در مقررات داوري آنسیترال امکان تجدیدن
  . بینی نشده است و ظاهراً امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد پیش

حتی اگر داوري سازمانی پذیرفته شود و طبق مقررات آن سازمان تصـمیم بـه رد تقاضـاي    ، بنابراین
ایـن امـر   . نظر کردداوري تقاضاي تجدیدتوان به استناد مواد فوق از دادگاه مقر  باز می، جرح قطعی باشد
هاي جدي در ارادة طرفین مبنی بر قطعی بودن نظر سازمان یا مقـام ناصـب در رد یـا     یکی از محدودیت

  . قبول تقاضاي جرح است
گـاهی داور بـه دالیـل    . در برخی موارد براي حفظ اعتبار و شخصیت داور بهتر است وي استعفا دهد

سی خواندة انگلیسی به نحو بسیار . سی. اي  7071براي مثال در پروندة . کند تواند استعفا شخصی هم می
شروع شده تا سـال   1990داوري که در سال . کرد اندازي می زشت و گستاخانه علناً در روند داوري سنگ

-معتبر و قابل، نبودن خواندة شمارة دوهمچنان گرفتار مسائل مقدماتی دادرسی نظیر طرف داوري 1996
                                                           

 . سی. سی.  .آي آیین داوري  11مادة  3و  2هاي  بند  .1
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 1996در سال . شدن داوري بوده استنبودن درخواست داوري و قانون حاکم و خالف قاعده تشکیلقبول
  . هیأت داوري موفق شد رأي جزئی نهایی در مسئلۀ مسئولیت طرفین را صادر کند

سرداور به طرفین اعالم کرد که در سال آتی در نظر دارد مسئولیت ادارة مؤسسۀ حقوقی پالنکـت را  
بپذیرد و درخواست کرد که بیشتر همکاري کنند تا تبادل لوایح در مرحلۀ تقویم ادعاهاي طـرفین زودتـر   

این صورت ناگزیر در غیر . جلسۀ استماع تشکیل و رأي صادر کند 1997انجام و قادر شود در پایان سال 
  . به استعفا خواهد شد

هـاي واهـی در انتخـاب و تنظـیم بـراي       بیش از یک سال به بهانه، رغم درخواست سرداور خوانده به
سرداور ناگزیر به استعفا شد و استعفاي وي مورد قبول دیوان قرار . حسابرسان منصوب طرفین تأخیر کرد

  . گرفت
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  1n امید محمدي
  
  

  چکیده
هاي قضایی روزانه  یکی از عمده مسائل کاربردي بحث خسارات مازاد بر دیه که در پرونده

هاي معالجه و درمـان اعـم از    هزینهبحث ، شماري با آن دست به گریبان هستندافراد بی
در برخی قوانین ، ر متشتت بودهامستمر و مقطوع است. قوانین داخلی در این خصوص بسی

اي بـه ایـن    با موضوعات خاص مانند حوادث رانندگی و تجاوزات جنسی و یا قوانین بیمـه 
امـا  ، تموضوع اشاره گردیده و در قانون مجازات اسالمی جدید به سکوت برگزار شده اس

قابل استنباط به ، هم از قوانین و مقررات خاص، حکم کلی موضوع مبنی بر قابلیت مطالبه
 6و  5از مـواد   1339اي کلی است و هم در قانون عام مسئولیت مدنی سال  عنوان قاعده

آن قابل استخراج است و هم از اصول کلی مانند قاعده الضرر با مبناي اعتقـاد بـه نقـش    
  صل جبران کامل خسارات.سازندگی آن و ا

  ت و الضرر.اهزینه مازاد بر دیه، هزینه معالجه، دیه، اصل جبران کامل خسار کلید واژگان:
  

  مقدمه
اي که براي جبران خسارات جانی مبلغی به عنوان دیه یا ارش در قانون تعیین گردیده است. مسئله

معالجه عالوه بـر دیـه یـا ارش تعیینـی     هاي  در این مورد وجود دارد این است که آیا مطالبه هزینه
یافتـه  این مقدار از قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه، قدر متیقن میزان افزایش ؟پذیر استامکان

شود. هم مربوط می» امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه«دیه است. بنابراین بیشتر بحث حاضر به 
ساسی قاضی مکلف است حکـم هـر دعـوي را در    قانون ا 167باید توجه داشت که مستند به اصل 

ها امکـان   اي است که بتوان از آنلذا اولویت در تحقیق حاضر قوانین داخلی، قوانین موضوعه بیابد
استنباط و اسـتخراج نمـود. آنچـه     ي کلیبه عنوان یک قاعدهمطالبه هزینه معالجه مازاد بر دیه را 

توان بـه وضـوح   این است که رویکرد قانونگذار را نمیسازد تردید در این بحث را بیش از پیش می
ها مورد غفلت قانونگذاران بوده است؛ چرا که در قانون مجازات اسالمی سال  برداشت نمود و نقیصه

هـاي معالجـه هـیچ     د بر دیه ماننـد هزینـه  ابه خسارات معنوي توجه شده اما به خسارات ماز 1392
هاي معالجه مانند  ر قانون بیمه اجباري اشخاص ثالث هزینهد 1395در سال  لیکناي نگردیده  اشاره

                                                           
n دکتري حقوق خصوصی ، دانشجويوکیل دادگستري.  
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امري که خصوصیت آن در اختصاص . در حوادث رانندگی قابل جبران دانسته شد 1387قانون سال 
  به حوادث رانندگی قابل توجیه نیست. 

خود هـاي   هزینه. هاي معالجه مازاد بر دیه به دو بخش قابل تفکیک است امکان مطالبه هزینه بحث
هـاي معالجـه و    اي که به صورت مقطوع در زمان رسیدگی مرجع صالح قابل تعیین است و هزینه همعالج

در این مقال به امکان مطالبه . بلکه به نحو مستمر است، درمانی که به صورت مقطوع قابل تعیین نیست
  . شوداین هزینه مازاد بر دیه و یا ارش پرداخته می

 نکته قابل ذکر است که آنچـه مـورد منـع رأي وحـدت رویـه     در خصوص خسارات مازاد بر دیه این 
مبنی بر مطالبه خسارات مـازاد  ، واقع شده 1کشور عالی دیوانهیأت عمومی  6/8/1376مورخ  619 شماره

-هاي مربوط به امور مالی ماننـد هزینـه  باشد و ارتباطی به زیانبر دیه راجع به خسارات وارد بر نفس می
طالق باب دیات قانون مجازات اسالمی فقط منصرف به خسارات بدنی است و در لذا ا. هاي درمان ندارد

مورد خسارات مالی فاقد حکم بوده و ساکت است و اصول و قواعد مربوط به امور مـالی ماننـد اتـالف و    
(صـفایی و  . اصل بر جبـران کامـل خسـارات اسـت     که اینضمن . باشدتسبیب حاکم در مجراي خود می

  )145و 142: 1394، رحیمی
  

 :  امکان مطالبه هزینه معالجه مازاد بر دیه در قوانین داخلی
  : عبارتند از، قوانینی که داللت بر امکان مطالبه هزینه معالجه دارند

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  3ماده  .1
هاي بدنی  یله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارتدارد: دارنده وسمقرر میکه  1395مصوب 

واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث 
اخذ کند؛ مبناي محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا 

هزینـه  به مـرد مسـلمان در مـاه غیرحـرام و     دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی 
  باشد.  می معالجه آن

: چنین معنی کرده اسـت ، را» خسارت بدنی«اصطالح ، قانون فوق در بند (الف) نیز در تعریف 1 ماده  
نقص و ازکارافتادگی عضو اعم ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی«

ایـن قـانون بـه سـبب      35با رعایت ماده هزینه معالجه دیه فوت و ، ا دائماز جزئی یا کلی ـ موقت ی 
 هاي معالجه هزینه داردمی اشعار رابطه این در نیز 35ماده ؛ »حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

با لحـاظ  ، مشمول قانون دیگري نباشدی که دیده و راننده مسبب حادثه در صورت اشخاص ثالث زیان
گر مربـوط یـا صـندوق     تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد برعهده بیمهقانون  30ماده 
  . است

                                                           
اي صـدمات وارده  ارش اختصاص به مواردي دارد که در قانون بـر  1370قانون مجازات اسالمی سال  367مستفاد از ماده «  .1

قانون مزبور براي شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودي کامل یافتـه   442در ماده . دیه تعیین نشده باشد، به اعضاي بدن
تعیین مبلغی زاید بر ، و یا عیب و نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد

 ». رت دارددیه با ماده مرقوم مغای
اي بود که براي شکستگی استخوان منجر به نقص عضو عالوه بر دیه مبلغی به  الزم به ذکر است این رأي در رد نظر شعبه  

  . عنوان ارش تعیین نموده بود
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ـ ده زیب دیدر صورت مرگ آس: 1339قانون مسئولیت مدنی سال  6بر اساس ماده   .2 ه یـ لکان شـامل  ی
از  یان ناشـ یو ز نه معالجهیهزنباشد  ياگر مرگ فور. باشدیفن و دفن مکنه یمخصوصاً هز هانهیهز

  1...  ان محسوب خواهد شدیز جزء زین یردن در مدت ناخوشکارکت سلب قدر
اي که در این ماده بدان اشـاره  قابل استنباط است که هزینه معالجه، »مرگ فوري نباشد«از عبارت   

آیـد نیـز   اي که به صورت مستمر به وجـود مـی  هاي معالجههزینه، هاي مقطوعشده عالوه بر هزینه
  . قابل جبران است

بر . هاي درمان مستمر آسیب دیده پرداخته استقانون فوق نیز به تبیین بیشتر حکم هزینه 5ماده در   
 قوه ای شود دایپ ینقص او بدن در شده وارد یسک یسالمت ای بدن به هک یبیآس اثر در اگر: این اساس

ان یننده زکوارد، او بشود یش مخارج زندگانیموجب افزا ای و برود نیب از ای و گردد مک دهیدانیز ارک
ه بـه  یت اوضاع و احـوال قضـ  یان را با رعایدادگاه جبران ز. ه خسارات مزبور استیلکمسئول جبران 

ـ ان بایه جبران زک يد و در مواردینماین مییدفعتاً واحده تع یا پرداخت مبلغی يق مستمریطر د بـه  ی
تـوان از  ین و تا چه مبلـغ مـ  زایبه چه اندازه و تا چه م که اینص یتشخ، دیبه عمل آ يق مستمریطر
به  ین عواقب صدمات بدنییم تعکاگر در موقع صدور ح. با دادگاه است، ن گرفتیمأان تیننده زکوارد

ـ م تا دو سال حق تجدکخ صدور حیدادگاه از تار، ن نباشدکق ممیطور تحق م کـ نظـر نسـبت بـه ح   دی
  2. خواهد داشت

از  ناشـی  ورتی که ثابت شود وقوع حادثـه مسـتقیماً  در ص: 1354قانون تأمین اجتماعی سال  66ماده   .3
رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم  عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماري ناشی از عدم 

هاي مربوط به  هزینهسازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان ، او بوده  از طرف کارفرما یا نمایندگان
ایـن قـانون از کارفرمـا مطالبـه و      50غیره را پرداخته و طبق ماده و ها معالجه و غرامات و مستمري

  . وصول خواهد نمود
مجـاز دارنـد مصـوب سـال     قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیـر  7ماده   .4

م مذکور در این قـانون حـق مطالبـه ضـرر و     یدیده از جرازیان: داردنیز در این رابطه مقرر می 1386
، ضـمن صـدور حکـم کیفـري    ، 4دیده موضوع صدر مـاده بودن بزهدادگاه با احراز مکره. را دارد زیان

تواند  دیده میبزه. نماید مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می، البکارهمرتکب را به پرداخت ارش
ل اقامـت  را در دادگاه کیفري صالحه یا دادگـاه محـ   ضرر و زیان واردهو  هزینه درماندعوي مطالبه 
  . خود اقامه نماید

                                                           
 : قانون تعهدات سوئیس است 45این بخش از ماده عین عبارات بندهاي یک و دو ماده   .1

  . شودهاي کفن و دفن میها به خصوص هزینهشامل هزینه، خسارات متعلقه، در صورت وقوع مرگ .1
• En cas de mort d homme, les dommages – interets comprend les frais, notamment ceux d 

inhumation.  
ی هاي ناشی از عدم توانای به خصوص شامل هزینه معالجه و همچنین زیان، خسارات مزبور، اگر مرگ بالفاصله رخ ندهد. 2

 . شودبر انجام کار می
• Si la mort n est pas survenue immediatment, ils comprennent en particulier les frais de 

traitement, ainsi qeu le prejudice derivent de l incapacite de travail… 
  . قانون تعهدات سوئیس است 46این ماده ترجمه عبارات ماده   .2
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هم شامل ، در مقررات مختلف» هاي معالجهنههزی جبران قابلیت« اطالق گرددمی مالحظه که چنان
اي است که به صورت مقطوع در زمان رسیدگی مرجع صالح قابل تعیین اسـت و هـم   هاي معالجههزینه

در . بلکه به نحو مستمر است، نیست هاي معالجه و درمانی که به صورت مقطوع قابل تعیینشامل هزینه
، عالوه بر اطالق ذکر شده، هاي درمانی به نحو مستمرهاي معالجه یعنی هزینهخصوص قسم اخیر هزینه

 5 ماننـد مـاده  ، آن و تبیین نحوه جبـران دارنـد   برخی از مقررات نیز به نحو صریح اشاره به امکان جبران
هاي معالجه و درمان مستمر راجع به وارده از بابت هزینه درست است که خسارات. قانون مسئولیت مدنی

اما چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسلم است ولی دادرس در مورد میزان آن به ، آینده است
بلکه یقیناً در آینده ، در واقع این زیان آینده احتمالی نیست. زیرا احتمال دارد فرد فوت کند، رسدیقین نمی
تنها به این دلیل که هنـوز خسـارت   ، گمان باید پذیرفته شودهد شد و رد دعوایی که در آینده بیواقع خوا

اما صدور حکم به خسارت آینـده در صـورتی امکـان دارد کـه     . رسدمنطقی به نظر نمی، وارد نشده است
زیـرا بـه   ، یص دهددادگاه وسایل ارزیابی خسارت آینده را در اختیار داشته باشد و بتواند میزان آن را تشخ

 161مـاده   2قانون مـدنی آلمـان و بنـد     842) ماده 280: 1385، (کاتوزیان. توان حکم کردمجهول نمی
قانون التزامات لبنان به صراحت جبران خسـارات آینـده را مجـاز     134ماده  6قانون مدنی لهستان و بند 

تواند اما دادرس نمی، دیدي وجود ندارددر هر حال درباره اصل مسئولیت نسبت به زیان آینده تر. شمردمی
 )340: 1386، نیا(حکمت. مقدار زیان وارده را به راحتی تشخیص دهد

راجع به ضرر آینده این توضیح الزم است که ممکن است خسارت ناشـی از فعـل زیانبـار از لحـاظ ظـرف      
نسبت به وقوع آن در نتیجـه   ايشبهه وبلکه در آینده محقق شود ولی عرف شک ، زمانی هنوز واقع نشده باشد

لذا ضرر آینده ضـرري اسـت کـه در    ، شودوقوع فعل زیانبار نداشته باشد که چنین زیانی ضرر آینده محسوب می
در زمـان آینـده محقـق    ، زمان رسیدگی به پرونده وجود آن حتمی است ولی از بعـد تحقـق آن در عـالم خـارج    

 کـه  اسـت  ضـرري ، آینده ضرر. دانست یکسان غیرحتمی و  احتمالی بنابراین ضرر آینده را نباید با ضرر. گردد می
  )81: 1394، (باریکلو. ت و چنین خسارتی قابل مطالبه استاس مسلم و حتمی آینده در آن تحقق و وجود عرفاً

 بـا «، آن اسـاس  بـر  کـه  دارد وجود دیدگاهی 1339 سال مدنی مسئولیت قانون 6 و 5 مواد مورد در
 منسوخ، دارد تعارض مذکور قوانین با که حدي در مدنی مسئولیت قانون، سالمیا مجازات قانون تصویب
ی وفق همین دیدگاه در رأي اصراري هیأت  1».زیان مادي مجوز شرعی ندارد و ضرر مطالبه و شودمی تلقّ

: آمده اسـت  14/9/1368مورخ  67/54 ـ 1/2981ـ3 عالی کشور به شماره عمومی حقوقی دیوان
در  و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزي و شکسـتگی اسـتخوان جمجمـه ...   ادعاي ضرر «... 

 معـین  دیـات  قـانون  در را دیه مقدار خود حکم دادگاه کیفري مطرح و رسیدگی شده و دادگاه کیفري در
 دیگـري  عنـوان  تحت جرم همین اثر بر مزبور شخص به وارده زیان و ضرر دعواي بنابراین. است نموده
  مقصـر  صـورت  در معتقدنـد  بلکه، نداشته را دیدگاهی چنین برخی اما »... باشدمی مجوز قدفا دیه از غیر
رر و زیان ناشی از جرم مغایرتی با موازین شرعی و قـانونی نـدارد و مـواد قـانون     ض مطالبه خوانده بودن

                                                           
خـواه کلـی و   ، ها و خسارات ناشی از محروم شدن از انجـام کـار را   صدمه دیده حق دریافت هزینه، مات جسمیدر مورد صد  .1

 .  و نیز حق دارد جبران لطمات وارده به وضع اقتصادي آینده خود را مطالبه کند؛ خواه جزئی دارد
• En cas de lesions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux 

dommages – interets qui resultent de son incapacite de travail totale ou partielle, ainsi que de l 
atteinte portee a son avenir economique.  
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ی سبب مسئولیت مدنی تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و از نظر قانون مدنی نیز هرگاه کس
 عـالی  دیـوان ت عمومی حقوقی أرأي اصراري هی 1. ورود خسارت به غیر شود باید از عهده خسارت برآید

   2. ید این نظر استؤم 5/4/1375مورخ  کشور
در هر حال فقط در قانون مسئولیت مدنی بر امکان مطالبه هزینه درمان و معالجه مازاد بر دیه 

بلکـه در مقـررات دیگـر در    ، ن موضوع را کالً منتفی بـدانیم تصریح نگردیده تا با اعتقاد به نسخ آ
که خصوصیتی براي  هبه مطالبه چنین خساراتی مجدداً اشاره گردید 1395و  1386، 1354هاي  سال

توان در نظر گرفت. لذا عدم نسخ قانون مسئولیت مدنی در این مورد نیز مرجح آن قوانین خاص نمی
کند و بایـد تـا حـد    یت مدنی نظام مسئولیت مدنی را واژگون میاست. اعتقاد به نسخ قانون مسئول

در حالی که جمع میان قانون دیات و سایر قواعـد مربـوط بـه مسـئولیت     . امکان از آن پرهیز نمود
سازد و به دادرس زند، آن را همگون و عادالنه میمدنی، نه تنها نظام جبران خسارت را بر هم نمی

در قانون دیات هیچ حکمی که نشـانه  . ا با اجراي عدالت همگام سازدها ردهد حفظ سنتاجازه می
) در هر حال اثبات 67: 1385خورد. (کاتوزیان، نسخ یا تخصیص قواعد مسئولیت شود به چشم نمی

. ها است و مطالبه ضرر بیشتر از دیه هیچ تعارضی با صدور حکم به دیه ندارد و تفاوت در اثبات آن
تـرین مرحلـه   ه تا میزان دیه نیازي به اثبات ورود خسارت به عنـوان دشـوار  دیدبدین نحو که زیان

. دیـده مفیـد اسـت   دادرسی ندارد و فرض ورود خسارت به مبلغ دیه مانند فرض تقصیر براي زیـان 
ضـرر  «نامید و سایر خسارات مانند هزینه معالجـه  » ضرر فرض شده«توان ) دیه را می68: (پیشین
  هستند. » نشدهفرض

دیه که در فوق ذکر گردید باید این نکته را بیان  خصوص امکان مطالبه خسارت مازاد بردر 
داشت که مقصود خسارتی نیست که قبالً از طریق دیه جبران شده باشد. باید توجه داشـت کـه   

آیـد. در  حکم جبران خسارت معلول موضوع، پس از احراز و تحقق وقوع موضوع بـه وجـود مـی   
ادله دیات جبـران خسـارت مقـدر را    ، رفتن عضو یا منفعت باشدفاً از بینمواردي که موضوع صر

رفتن عضو یا منفعت شود (از بینکند و در مواردي که موضوع از دو جزء تشکیل میبینی میپیش
کند؛ یعنی در هر حـال بحـث حکومـت یـک     به عالوه اجرت طبیب و درمان) حکم نیز تغییر می

شود و به تبع آن نیز دو حکم می فکبلکه موضوع به دو جزء من؛ یستدسته از ادله بر ادله دیگر ن
  )64: 1388وجود دارد. (ره پیک، 

که ضرر و زیان وارده یا ناشی از خسارات وارده بر نفس و عضو است و یا بر مـال.   توضیح این
س یـا  ده بـر نفـ  ربراي جبران جنایات وا، آنچه در قانون مجازات اسالمی به عنوان دیه منظور شده

شود. لذا اگر خسارت و ضرر و زیان مورد مطالبـه راجـع بـه    عضو است و شامل سایر خسارات نمی
                                                           

 . 29/11/1366مورخ  66/321رأي شعبه دوم حقوقی یک ساري کالسه پرونده   .1
علیه است که عالوه بـر صـدور   ٌتخوان ساق پاي مجنیایراد ضرب عمدي منتهی به شکستگی اس، عمل ارتکابی خواندگان«  .2

دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده ، علیه به جهت تقویت قواي کاري خواهانٌحکم دیه در حق مجنی
-به مجنیاز احکام مربوط به دیات و فحواي مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده  که ایننظر به . است
منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همـان خسـارت و ضـرر و زیـان متـداول       که اینشود و با عنایت به علیه استنباط نمیٌ

قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی الضرر و همچنین قاعـده   3و 2و 1لذا مستفاد از مواد ، باشدعرفی عرفی می
  . »گونه خسارات بالاشکال است تسبیب و اتالف لزوم جبران این
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اموال باشد در دادگاه حقوقی از باب قاعده الضرر و تسبیب و اتالف و همچنـین قـانون مسـئولیت    
ـ  اعم از این، مدنی قابل مطالبه است ه که محکمه کیفري در خصوص دیه حکمی داده باشد یا نه. ب

عبارت دیگر ضرر و زیان مدعی خصوصی در غیر مورد نفس یـا عضـو ارتبـاطی بـه دیـه نـدارد و       
مثالً خرج درمان و عمل جراحی و بیمارستان. لکن اگر ادعـاي ضـرر و زیـان    ، منصرف از آن است

راجع به نفس یا عضو باشد از آنجا که میزان آن جزء قواعد آمره بوده و با رعایت جمیع جهـات در  
ن دیات مقطوعاً به عنوان جبران جنایت بر نفس یا عضو تعیین گردیده و مـورد لحـوق حکـم    قانو

تواند به دعواي مذکور رسیدگی کند، ولو مدعی اثبات نماید شود دادگاه حقوقی نمیکیفري واقع می
که دادگاه مجاز در صدور حکـم بـه میـزان     کما این، بیش از میزان دیه متحمل خسارت شده است

هاي درمان اصالً مصداق ندارد تا اشکال شود دادگاه  باشد. دیه در مورد هزینهز دیه مقدر نمیکمتر ا
مستقل از دیه بوده و ، عضو به بیش از میزان دیه رأي داده است. بنابراین خسارات ناشی از درمانِ

سـایر  با آن قابل جمع و در خور رسیدگی در محکمه است. به عبارت دیگر دیات مفید نفی جبـران  
. کنـد گونه جبران خسارت زاید بـر دیـه را اقتضـا مـی     خسارات نیست و قاعده الضرر و تسبیب این

هـاي درمـانی کـه وجهـی از      ها به جبران هزینه ) در پرونده هموفیلی144: 1384رحیمی، ؛ (صفایی
  ي داده شده است. أر، خسارات مازاد بر دیه است

  1. اندمازاد بر دیه تصریح نموده برخی فقها به لزوم جبران اجرت طبیب ـ فقه
قانون مسـئولیت   5که به استناد قسمت اخیر ماده  اینآن اي الزم به ذکر است و در پایان نکته

تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگـاه از  ، مدنی اگر در موقع صدور حکم
هد داشت. اوالً ایـن حکـم و مـرور    نظر نسبت به حکم خواتاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید

هاي اقتصـادي کـه    زمان مربوط به لطمات و صدمات بدنی است و ارتباطی به مسائل مالی و زیان
ثانیاً همین حکم در مورد صدمات بدنی نیز فاقد مبناي د؛ ندار، هاي حقوقی است قابل طرح در دادگاه

: انـد  جع به این قانون چنین نظـر داده شاید به همین علت باشد که برخی از اساتید را. شرعی است
موارد خالف اصول و ضوابط حقوق مدنی در این قانون کم نیست و تطبیـق مفـاد آن بـا شـرع در     

اي از موارد بسیار دشوار است. عبارات فارسی آن بسیار نـاخوش و پـر از اغـالط ادبـی اسـت.       پاره
  )263: 1380(لنگرودي، 

  
 نتیجه و پیشنهاد

در مقـررات مختلـف هـم شـامل     » هاي معالجه قابلیت جبران هزینه«اطالق  که ایننتیجه بررسی حاضر 
اي است که به صورت مقطوع در زمان رسیدگی مرجع صالح قابل تعیین اسـت و هـم    هاي معالجه هزینه

در . بلکه به نحو مستمر است؛ هاي معالجه و درمانی که به صورت مقطوع قابل تعیین نیست شامل هزینه
، هاي درمانی به نحو مستمر عالوه بر اطالق ذکر شده ینههزهاي معالجه یعنی  خیر هزینهخصوص قسم ا

                                                           
اما ماتضمنه الخبر المزبور من أنّ علی الجانی اجرالطبیب فما دون السمحاق «: فرمایدبه طور مثال مرحوم صاحب جواهر می  .1

تـدل  «: و همچنین در مبانی تکمله المنهاج آمـده اسـت  » سوي الدیه فال أجد عامالً به و الریب فی أنّ االحوط للجانی بذله
ی ذلک معتبره ابی مریم المتقدمه ثم ان الظاهر المعتبره انه یجب علی الجانی اجر الطبیب زائداً علـی الدیـه و الظـاهر ان    عل

 )64: 1388، (نقل از ره پیک» . هذا لم یقل به احد و علیه فان تم اجماع و اال فال موجب لرفع الید عن المعتبره
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گرچـه قـانون   . برخی از مقررات نیز به نحو صریح اشاره بر امکان جبران آن و تبیین نحوه جبـران دارنـد  
اجبـاري  امـا در قـانون بیمـه    ، اي ننموده به این نوع ضرر قابل جبران اشاره 1392مجازات اسالمی سال 
بینی شده که خصوصیتی در حوادث رانندگی در حوادث رانندگی این امر پیش 1395شخص ثالث در سال 

د اسـت ؤاصول حقوقی نیز م. وجود ندارد و قابل تسري به سایر موارد است ماننـد اصـل جبـران کامـل     ، ی
  . خسارات و قاعده الضرر با مبناي پذیرش نقش سازندگی آن در ایجاد حکم

و انتظار بر این است که در اصالحات مقررات خسارت و مسئولیت مدنی به ایـن مـوارد کـه     پیشنهاد
مطابق اصول و ضوابط حقوق مـدنی  ، تصریح گردد و موارد، کننده اصل کامل جبران خسارت استتأمین

با عبارات خوش فارسی و همراه با پیشرفت علوم و روابط انسانی آورده شود تـا موجبـات پویـایی حقـوق     
  . ایران را شاهد باشیم

  
 منابع
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  1n داود نصیراندکتر 
  
  

. بیمـاري آن را بایـد تشـخیص داد و بـه درمـان آن برخاسـت      . شودجامعه نیز همانند اشخاص بیمار می
تضاد طبقاتی ، ي اقتصاديفسادهاي گسترده، تبعیض و نابرابري: هاي بیماري جامعه گوناگون است شانهن

  . عدالتیو در یک کالم بی
 قـانون ، قـانون  از منظـور . شـوند نمی اجرا ي ما آن است که قوانیني بیماري جامعهها یکی از نشانه

 تصـویب  راهـا   آن کـه  ایـن  گـو ، نیستند خطابالفصل قوانین ما يجامعه در. است عادي قانون و اساسی
ن اساسی و دیگر متـون  قانو در. کنیم اجرا راها  آن نیست قرار ولی کنیم تزئین را حقوقی نظام تا ایمکرده
این حقوق قـانونی   لعمدر چرا . شوندنقض می اند ولی عمالًحقوقی براي اشخاص پذیرفته شده، قانونی

  استیفا کرد؟ توان این حقوق را عمالً؟ چگونه میشوند؟ راه چاره چیسترعایت نمی
انتشار منشـور حقـوق شـهروندي توسـط     . کوشد پاسخی براي این پرسش فراهم کنداین نوشتار می

ایشـان متنـی را بـه نـام منشـور       اخیراً. جمهور محترم دلیل من براي پرداختن به این پرسش استرئیس
 و اسـتیفا  جهـت  در را دولـت  کـه  شده خواسته ر از مردمي منشودر مقدمه. حقوق شهروندي منتشر نمود

کوشم دیدگاه خود ز مردم میا یکی عنوان به اینجانب دلیل همین به، دهند یاري شهروندي حقوق ارتقاي
شدن حقوق ملت به البته راهکاري که من براي اجرایی. ملت بیان نمایم شدن حقوقِرا در راستاي اجرایی

به نظر من استیفاي حقوق شـهروندي  : جمهور محترم متفاوت استراهکار رئیسبا  کامالً، دهمدست می
  . است »آرمان حاکمیت قانون« بلکه نیازمند جدي گرفتن؛ نیازمند تصویب منشور حقوق شهروندي نیست

منظـور    این منشور با هدف استیفا و ارتقاي حقوق شـهروندي و بـه  «: ي منشور آمده استدر مقدمه
اي از  تنظیم شده و شامل مجموعـه ، قانون اساسی 134موضوع اصل ، »مشی دولت و خطبرنامه «تدوین 

، ایجـاد ، اند یا دولت براي شناسایی شده حقوق شهروندي است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی
ـ ها  آن تحقق و اجراي ا از طریق اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیري تصویب لوایح قانونی ی

براي دسـتیابی بـه   . هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدي و فراگیر خود را معمول خواهد داشت
هـاي   سـازمان ، هـاي صـنفی   اتحادیـه ، ها تشکل، این هدف همکاري سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم

  ».نهاد و بخش خصوصی ضروري است مردم
                                                           

n وکیل دادگستري.  



  
 

 

67 

ي اول حقوقی هستند که در منـابع  دسته: اندم شدهدر این مقدمه حقوق شهروندي به دو دسته تقسی
ي دوم حقوقی هستند که در منـابع نظـام حقـوقی شناسـایی     اند و دستهنظام حقوقی ایران شناسایی شده

در خصـوص حقـوق   . کوشد که این حقوق از طریق تصویب قوانین شناسایی شونداند ولی دولت مینشده
ي دوم هدف ارتقاي حقوق شهروندي ق است و در مورد دستهي اول هدف دولت استیفاي این حقودسته
  . است

چـون  ، شودکند؟ به گمانم هیچ تغییري ایجاد نمیآیا این منشور تغییري در وضعیت موجود ایجاد می
، اگر صدها منشور حقوق شهروندي در مجلس تصویب شـود . بیماري نظام حقوقی ما نبودن قانون نیست

متنی ارزشمندتر از قانون اساسی وجود دارد؟ وقتی قانون اساسـی بـه درسـتی     آیا. کندوضعیت تغییر نمی
جمهور یا قانون عادي مصـوب  توان انتظار داشت منشور حقوق شهروندي رئیسچگونه می، شوداجرا نمی

  مجلس اجرا شود؟
ست ي استیفاي آن یادآوري آرمانی االزمه، استیفاي حقوق شهروندي به صدور منشور نیازمند نیست

بـدون تحقـق آرمـان    . »آرمـان حاکمیـت قـانون   «: ي ما دیري است آن را فراموش کرده استکه جامعه
 مـردم  شـهروندي  حقـوق  نگـران  واقعاً اگر دولت. است معناحاکمیت قانون استیفاي حقوق شهروندي بی

  . باشد آرمان این تحقق فکر به باید است
 میـرزا ، آخونـدزاده  فتحعلی میرزا مانند روشنفکرانی هاي نوشته در مشروطه از قبل ها سال آرمان این
گرفتـه نشـد و بـه تـدریج     هـا   آن رکـا  يدنباله مشروطه پیروزي از بعد ولی شد مطرح غیره و خانملکم

  . فراموش شد
- روزنامـه ، کنندکید میأهمه بر لزوم اجراي قانون ت ،در جامعه کنونی ما: ممکن است بگویید

کنند، پاي صحبت هر یـک از مقامـات   نید توصیه به رعایت قانون میهاي هر گروه سیاسی را ببی
کنند، بنابراین آرمان حاکمیت قانون فرامـوش  سیاسی که بنشینید از لزوم رعایت قوانین دفاع می

  نشده است. 
کنم: آرمان حاکمیت قانون، در پاسخ به تردید شما، نظر شما را به یک تفکیک مهم جلب می

 موضـوعه  قوانین رعایت لزوم ازآرمان حاکمیت قانون ؛ انین موضوعه نیستهمان لزوم رعایت قو
را به لزوم رعایـت قـوانین موضـوعه فروکاسـت. لـزوم       قانون حاکمیتنباید آرمان . است ترفربه

ي آن. در نـه همـه  ، رعایت قوانین موضوعه تنها یکی از اقتضائات آرمان حاکمیـت قـانون اسـت   
یت قانون به لزوم رعایت قوانین موضوعه فروکاسته شده است و به ي کنونی ما آرمان حاکمجامعه

، شـود مـداري سـخن گفتـه مـی    طور معمول وقتی از اصل حاکمیت قانون یا قانونمندي یا قـانون 
مقصود گوینده این است که قوانین موضوعه باید رعایت شوند. فروکاستن آرمان حاکمیت قـانون  

شدن آرمـان  خالیي آن پوچ و تواي سفسطه است که نتیجهبه لزوم رعایت قوانین موضوعه، گونه
  حاکمیت قانون است. 

تفکیک فوق (تفکیک میان آرمان حاکمیت قانون و لزوم رعایت قوانین موضوعه) واضح  که اینبراي 
  : توضیح دهم الزم است مفهوم آرمان حاکمیت قانون را مختصراً، شود

حـدود و  ، یک از مقامات سیاسی فراتر از قانون نباشـند چکند که هیآرمان حاکمیت قانون اقتضاء می
شـده  از قبل مشخص و معین شده باشد و نتواننـد خـارج از حـدود و ثغـور مشـخص     ها  آن ثغور اختیارات
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 قـدرت  اي کـه در جامعـه : گیـرد آرمان حاکمیت قانون مقابل حاکمیت فـرد قـرار مـی   . گیري کنندتصمیم
 جـاي  به و ندارد وجود قانون حاکمیت دارند گسترده اختیارات و نشدهمحدود قبل از مقامات گیريتصمیم

هشت ، اي حاکمیت قانون به این مفهوم وجود داشته باشدر جامعهد که این براي. کندمی حکومت فرد آن
  : شرط الزم است

- گیري مـی قوانین تا حد امکان صریح باشند. اگر قوانینی که به مقامات سیاسی اختیار تصمیم .1
انون حکومـت  قـ  عمـالً  و مانـد مـی  باز گیريتصمیم در سیاسی مقام ، دستدهند مبهم باشند

قانون  128ي فردي است که حاکم است. براي مثال در تبصره ماده بلکه این اراده، کردنخواهد 
  در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیـر «: کیفري سابق آمده بوددادرسیآیین

متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشـور،  
در این ماده، تشخیص مفهـوم و  » تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.ي حضور وکیل در مرحله

ي فردي او را حاکم کرده بـود. در واقـع   مصداق فساد در اختیار قاضی گذاشته شده بود و اراده
طلبانه در مـورد حضـور وکـال در تحقیـق     این ماده دست قاضی را باز گذاشته بود که مصلحت

گران در نظام اقتصادي قانون مجازات اخالل 2ي در مادهگیري کند. همچنین مقدماتی تصمیم
زدن بـه  ضـربه  چنانچه به قصد 1هر یک از اعمال مذکور در بندهاي ماده «کشور آمده است: 

مقابله  مؤثر بودن اقدام در  نظام جمهوري اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به
ایـن صـورت بـه     مرتکب به اعدام و در غیر، باشداالرض  فیچنانچه در حد فساد با نظام مزبور

حیات که امکان سلب در این ماده با این ».شود ...  محکوم می  حبس از پنج سال تا بیست سال
االرض معلـوم نشـده و دسـت    فیمعیار دقیقی براي تشخیص فساد، از یک شخص مطرح است

  قاضی باز گذاشته شده است. 
. را قانون نامیدها  آن توانساز نیستند و نمیی قاعدهئدستورهاي موردي و جز. دقوانین باید کلی باش  .2

اداره شـود در آن  ، شخصی که قدرت را در دست دارد یِئاي با دستورات موردي و جزپس اگر جامعه
  . کندجامعه قانون حکومت نمی

بـه  . گـذارد  قانون باز میفسر را در تفسیر م دست متعارض قانونی متون. باشند متعارض نباید قوانین .3
در حقـوق مـا   . بینـی شـده اسـت   هاي حقوقی معیارهایی براي رفع تعارض پیشهمین دلیل در نظام

، تواننـد بـا آن متعـارض باشـند    قانون اساسی برترین متن قانونی است و سـایر متـون قـانونی نمـی    
در صـورت تعـارض قـوانین    . توانند با قانون عادي متعارض باشندها هم نمی نامه ها و بخش نامه آیین

  . معیارهایی براي رفع تعارض وجود دارد، عادي نیز
 تواند بر وقایع و اعمالی که قبـل از وضـع و اجرایـی   قانون نمی. قوانین نباید عطف به ماسبق شوند  .4

اصـل  ، شـود ي مواردي که قانون عطف به گذشته میپس در همه. حاکم باشد، اند شدن آن رخ داده
  . شودنقض می حاکمیت قانون

 آن مفـاد  کـه  کننـد  اطاعـت  قـانونی  از اشخاص که داشت انتظار تواننمی. شوند منتشر باید قوانین .5
 راهـا   آن و بدهـد  دستوراتی دارد اختیار نهادي که مواردي در پس. ندارند اطالع آن از و است مخفی
قـانون نقـض شـده     اصل حاکمیـت ، را مجازات کند دستورها آن کنندگانِنقض سپس و نکند منتشر
  . است
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 قـانون  کـه  مـواردي  در. اسـت  متعـارف  شـخص  طاقت فوق که کنند تحمیل را حکمی نباید قوانین .6
 قانون، شوندمی مواجه اجراضمانت با کنندگاننقض و کندمی تحمیل اشخاص بر ِطاقتیفوق تکلیف
  . کندمی حکومت که است فردي ياراده بلکه، نیست حاکم

 احکام بالفاصله، شودمی تصویب جدیدي قانون وقتی. بمانند ثابت نسبتاً زمان طول در باید مقررات  .7
 و قضـات  ذهـن  در آن احکـام  و شـود  معلوم آن بم و زیر تا بگذرد مدتی باید، شودنمی مشخص آن

زمان کافی براي ، یر یابندتغی سرعت به قوانین ايجامعه در اگر. شود مستقر مردم کلی طور به و وکال
کند وقت و انـرژي خـود را بـراي آمـوختن     کس رغبت نمیوجود نخواهد داشت و هیچها  آن استقرار

  . قوانینی صرف کند که به زودي نسخ خواهند شد
اي کـه   در جامعـه . در عمل سازگاري وجود داشته باشدها  آن شده و اجرايباید میان قوانین تصویب  .8

 قـوانین موضـوعه عمـالً    که اینبراي . کندحکومت نمی قانون، شونداجرا نمی قوانین موضوعه عمالً
طـرف و  بـی ، ي مسـتقل یهیي قضـا قـوه ، دوم؛ تفکیک قـوا ، نخست: شرایطی الزم است، اجرا شوند
؛ وجود مطبوعات آزاد و مسـتقل ، چهارم؛ هاي وکالي مستقل و پاسخگو وجود کانون، سوم؛ پاسخگو
  . وجود حق تجمع و تظاهرات، پنجم

توضیحات فوق تفاوت میان آرمان حاکمیت قانون و لزوم رعایت قوانین موضوعه واضـح  از توجه به 
، لزوم رعایت قوانین موضوعه تنها یکی از شرایط الزم براي تحقق آرمان حاکمیت قـانون اسـت  : شودمی

هـا   آن ه بـدون وجـود  دارد ک وجود قانون حاکمیتهفت شرط دیگر نیز براي تحقق آرمان . ي آننه همه
  . هشتم نیز قابل تحقق نیستشرط 
 این چرا، دریابیم آرمان این پرتو در نخست که نیست آن از گریزي شهروندي حقوق استیفاي براي 
 متن تصویب. بگماریم همت) قوانین اصالح و حذف( موانع کردنطرفبر به سپس و شوندنمی اجرا حقوق
  . نیست درد این دواي جدید

  
  



 

 

70 

  
  
 

 

 

  
  

  nnفروغ نیکبخت  n تلما همتی
  
  

  چکیده
بررسـی قاعـده فقهـی تسـلیط در     ، آنچه در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفتـه 

باشد. در این خصوص باید گفت از یک ها می مقابله با تملکات دولت و شهرداري
 است، ترجیح برتر مردم حقوق بر آنچه د کهسو مصالح و منافع عمومی اقتضاء دار

 ضـروري  امـري  آن بـه  احتـرام  و خصوصـی  مالکیـت  اصـل  دیگر سوي از و یابد
 تملکـات  تحلیـل  و کلی مفاهیم بررسی از پس نگارندگان راستا این باشد. در می

رتو قانون موضـوعه و همچنـین بـا    پ در شهرداري توسط خصوصی حقوق امالك
وضوع، تعارض قاعده تسلیط را در تقابل با نفع عمومی، پرداختن به بحث مبانی م

انـد. در حقـوق اسـالمی     خدمت عمومی و قدرت عمومی مورد بررسـی قـرار داده  
احترام و قداستی که قاعده تسلیط دارد و در حقوق کشورهاي غربی تحت عنوان 

در مواردي تاب تحمل در مقابـل   و مد نظر قرار گرفتهاین امر مالکیت خصوصی 
ت عمومی نهادهایی نظیر دولت و شهرداري را ندارد. در این راستا موضـوعی  قدر

رسـد ایـن   گر شد، تحلیل تملکات بود که با بررسی مبانی آن به نظر میکه جلوه
ر چند که قالب قرارداد بـر آن  هطرفه برخوردارند؛ تملکات از ماهیت قهري و یک

در ایران به فاصله سه مـاه   انتخاب شود. الیحه قانونی تملکات شهرداري نیز که
هـایی کـه در    در این خصوص با وجود پیچیدگی، به تصویب رسید 1358در سال 

باشد مبین این نکته می، تعبیرات و عبارات توسط قانونگذار به کار برده شده است
بودن براي تملکات مزبور به توان از حیث عقد یا قراردادکه ماهیت مشخصی نمی

که شائبه پذیرش هر دو است اي گونه پردازي قانونگذار بهترسمیت شناخت. عبار
توان گفت تملکات شـهرداري بـا   رساند. به عنوان نتیجه مینظریه را به ذهن می

اند و نهادي خصوصـی  که بعضاً در قالب قرارداد مورد بررسی قرار گرفته وجود آن
رت عمـومی بایـد   باشند، اما به دلیل دخالت دولت و استفاده ایـن نهـاد از قـد   می

ماهیت حقوق عمومی آن نیز مد نظر قرار گیرد که در این تحقیق بدان پرداختـه  
  شده است.
  .قاعده تسلیط، تملک، شهرداري، حقوق خصوصی، تعارض :کلید واژگان

                                                           
n دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،کارآموز وکالت. 
nn قوق بین المللکارشناس ارشد ح، کارآموز وکالت. 
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  مقدمه
هـا بـه زمـین     نیاز حکومـت ، تکنولوژي و صنعت رشد و جامعه توسعه، به مرور زمان و با افزایش جمعیت

این نیاز که نوعی عسر . شدروز به روز شدیدتر می...  نظامی و، عمرانی، هاي عمومی اي برنامهجهت اجر
و حرج حکومت و جامعه بود با قاعده تسلیط و الضرر در خصوص حقوق مالکین در تعارض بود و از ایـن  

از دوره  هاي گذشته و شاهان قدیم قبل حکومت. گردیدبایست مبناي قانونی براي آن مشخص میرو می
هاي خود در اراضی اشخاص  قانونگذاري با توجه به حد انصاف خود نسبت به رفع این نیاز و اجراي برنامه

عکس . گردیدو اگر در حکومتی انصاف زیادتر بود وجهی بابت ملک تصرفی پرداخت می، نمودنداقدام می
وال حق شاه دانسته شود و حاکم وجهی پرداخت نشود و تملک اراضی و امه گاه هیچکآن نیز صادق بوده 

ها به رفع حوائج بـه   پس از دوره قانونگذاري و احتیاج حکومت. مالک کلیه اموال اشخاص محسوب گردد
قوانین متعددي در خصوص نحوه و چگـونگی تملـک اراضـی    ، هاي اجرایی حق ملت خود و اجراي طرح
ها  دولت و شهرداري، قانونگذار. دیدعمرانی و نظامی تصویب گر، هاي عمومی اشخاص براي اجراي طرح

را مکلف نمود تا در صورت نیاز به اراضی اشخاص حقوق خصوصـی بـدواً تشـریفات خاصـی را رعایـت      
  . نمایند

ها  ین این نهادتر مهمیکی از . باشند نهادهاي مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته تملک اراضی می
از اقتدارات وسیعی در تملک اراضـی  ، عمومی غیردولتیعنوان یک مؤسسۀ  شهرداري به. شهرداري است
وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمـومی دارد در  . برخوردار است

همچنین در فقه امامیه . دادند گیري اعمال دولت را تشکیل می حقوق فرانسه در سالیان پیش مبناي شکل
سـازد   این بحث را مطرح می، این موضوع. راي تملکات شهرداري در نظر گرفتاي را ب توان مبانی نیز می

  که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟
توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصـی مـردم را در    در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می

ت و اختیـارات خـود را در   ااقتدار ،این نهاد. داراستتفویض اقتدار و اختیاري دانست که حکومت اسالمی 
. کنـد  ها و نهادهاي بـانی اقتـدار تفـویض مـی     فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاهنظریۀ والیت

همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداري و نظام حقوقی حاکم بر تملکات ایـن نهـاد وجـود    
هـاي عمرانـی    در مورد تملک اراضـی در طـرح   1358ه الیحۀ قانونی مصوب توان ب از آن جمله می.  دارد

در مجمـوع درصـدد   ، با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکـات  گاننگارند. اشاره کرد
کـه ریشـۀ اعمـال اقتـدار شـهرداري درخصـوص تملـک امـوال خصوصـی           ندستهپاسخ به این پرسش 

  شهروندان در کجاست؟ 
حاضر در تملکات قهري اراده انشایی مالک یا مالکین در تحقق عقد یا قرارداد همچون سابق  در حال

و منجر به بروز این بحـث گردیـده کـه ماهیـت اصـلی تملکـات دولـت و         ثري نداردؤدخالت آشکار و م
  ماهیتی جداي از این دو دارد؟ که اینشهرداري عقد است؟ ایقاع است؟ یا 

شود بحث تخصـیص و تحدیـد قاعـده    لین نکاتی که به ذهن متبادر میبراي بررسی این موضوع او
م امکان خدشه به این قاعده جز به حکم قانون و صرفاً جهـت رعایـت   . ق 30تسلیط است که مطابق م 

همچنین بررسی قاعـده الضـرر کـه    . مصالح عمومی و به تعبیري ضرورت دفع ضرر عمومی وجود ندارد
بـا توجـه بـه    . رسی ماهیت حقوقی تملکات عمومی و شهرداري هسـتیم براي حل این مشکل نیازمند بر



 

 

72 

تـوان بـه   بهتـر مـی  ، سـازد نتیجه این بحث که مالکیت حقوقی تملکات دولت و شهرداري را روشن مـی 
ابهامات قانونی در ارتباط با تعارض حقـوق اشـخاص و یـا توجیـه قاعـده تسـلیط و تملکـات عمـومی و         

  . شهرداري پاسخ داد
  
 کیتمال تعریف

. مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوك که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است
. کنـیم  تعبیـر مـی  » مالکیـت «از آن به ، این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم

عنـوان مملوکیـت    به ،) هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم 108: 1379 ، (محقق داماد
دربارة عناصـر  «. کنیم تعبیر می» ملکیت«به ، خواهد بود و هنگامی که از خود علقه سخن به میان آوریم

شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و ، مملوك و ملکیت آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، مالک
میان مالک و مملوك مالکیت تعبیر شده  یک رابطه و علقه خاص، طور که اشاره شد همان. مملوك است

هـاي فراوانـی    مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصـوص اخـتالف  ، اگرچه دربارة ماهیت ملکیت؛ است
  )132: 1387 ، نیا (حکمت» .وجود دارد

هاي اشخاص  ئه نکرده است و تنها یکی از عالقهاقانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ار
این قانون معرفی شـده اسـت. (انصـاري و طـاهري،      29عنوان مالکیت در مادة  به لنسبت به اموا

حقی «اند. در یک تعریف آمده است  مختلف از مالکیت ارائه داده ی) حقوقدانان تعاریف1658: 1388
تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد  دائمی است که به موجب آن شخص می

) در تعریف دیگر از این نهاد آمـده اسـت:   102: 1382کاتوزیان، »(ع آن استفاده کند.و از تمام مناف
اي است بین شخص و شیء مادي تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و بـه   مالکیت رابطه«

(امامی،  »دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیري کند. مالک حقوقی می
رسد مالکیت داراي عناصري به شرح ذیل باشد.  شده به نظر می ) با توجه به مطالب گفته42 :1380

گیـرد.   صورت قهري انجام مـی  عنصر اول در دنیاي امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به
تواند داراي اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملـک صـرفاً بـه افـراد و      تملک می

ترین مباحـث در ایـن مـورد تملـک      شود و یکی از مهم هاي حقوق خصوصی محدود نمی یتشخص
  باشد.  نهادهاي عمومی می

  
  قاعده تسلیط

کننده این معنی اسـت کـه   بیان، شودقاعده تسلیط که از آن به قاعده تسلط و قاعده سلطنت نیز تعبیر می
تصرفی اعم از مـادي و حقـوقی    گونه ر آن هرتواند دهر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می

  . تواند او را بدن مجوز شرعی از تصرفات منع کندکس نمیبکند و هیچ
شود و طرف میشکی پدید آید با تمسک به این قاعده شک بر، هرگاه در جواز تصرف و تسلط مالک

  : گویداز این رو صاحب جواهر می. گرددجواز ثابت می
توان از آن خارج و تسلط مردم بر اموالشان اصلی است که در محل شک نمیقاعده سلطنت مالک «

  ».شد (یعنی باید به آن تمسک کرد)
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  مستندات قاعده
  کتاب

از جمله . توان استنباط کردن کریم وجود دارد که از مجموع آن قاعده سلطنت را میآآیات مختلفی در قر
که به اعتقاد مـا چـون   . سوره بقره اشاره کرد 188و آیه سوره نساء  29و  4و 2توان به آیات این آیات می

  . استناد به آن خالی از اشکال نیست، داللت هر یک از این آیات بر مفاد قاعده سلطنت تام نیست
  

  سنت
الناس مسـلطون  :: روایت معروف و مشهوري به صورت مرسل از پیامبر به این مضمون نقل گردیده است

  ».علی اموالهم
از جهت سند نیز اگرچه روایت . قابل خدشه استوایت بر مفاد قاعده تمام و کمال و غیرداللت این ر

به عنـوان مثـال   . اما به عمل اصحاب در گذشته و حال این ضعف سندي جبران شده است، مرسل است
  : گویدشیخ طوسی در مورد عدم رعایت حریم چاهی که در ملک حفر شده می

داره او ملکه و اراد جاره ان یحفر لنفسه بئراً بقرب ذلک البئـر لـم یمنـع     و اما ان اراد یحفر بئراً فی«
الن النـاس مسـلطون علـی    : منه بال خالف فی جمیع ذلک و ان کان یـنقص بـذالک مـاء بئـر االاولـی     

ان الموات یملک باالحیاء فمن سبق الی حفر البئر ملک حریمه و ، و الفرق بین الملک و الموات. اموالکهم
و للمالئـک ان یفعـل فـی    ، الن ملک کل واحد منها ثابت مستقر، به ولیس کذالک فی الملکصار احق 
  ...  ملکه ما یشاء

و اما اگر بخواهد در خانه یا ملکش چاهی را حفر کند سپس همسایه او نیـز بخواهـد بـراي خـود در     
به واسطه حفر چـاه  اگرچه ، این مسئله مورد اتفاق است. شودجلوگیري نمی، چاهی حفر کند، نزدیکی آن

فرق بین ملک و موات در این است که . زیرا مردم بر امالك خود سلطه دارند، آب چاه اول کم شود، دوم
شـود و  مالک حریم چاه مـی ، پس اگر کسی در حفر چاه زودتر اقدام کند. آیدمیموات با احیا به تملک در

 زیرا ملک هـر یـک از  ، نیست گونه اینر ملک اما حفر چاه د، نسبت به حریم آن سزاوارتر از دیگران است
  »... تواند در ملک خود هر نوع تصرفی داشته باشدثابت و مستقر است و مالک میها  آن

-کند و میاستناد می، فاضل آبی هم در منع اجبار بر بیع به روایت نبوي که مفاد قاعده تسلیط است
  : گوید
  . الناس مسلطون علی اموالهم: و لقوله(ص)، منع االجبار علی بیع، ثم نقول مقتضی االصل«

مـردم مسـلط بـر    : منع اجبار بر بیع است و بـه دلیـل قـول پیـامبر    ، مقتضاي اصل: گوییمسپس می
  ».اموالشان هستند

مثل روایـت ابـن شـعبه از امـام صـادق و      ، به عالوه از روایتی که در ابواب معامالت وارد شده است
  . توان مفاد این قاعده را استنباط کردمی، صحیحه محمد بن مسلم از آن حضرت

  
  اجماع

در ابـواب مختلـف فکـري بـه ایـن قاعـده        ست و فقهـا اها اتفاق قنسبت به مدلول قاعده سلطنت بین ف
  : شودهایی از آن اشاره می اند که در زیر به نمونه استدالل کرده
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  : گویددادن جاریه میشیخ طوسی در کتاب خالف در مسئله جواز قرض
لیس ال صحابنا نص فی جواز اقراض الجواري و ال اعرف لهم فیه فتیاً و الذي یقتضیه  .290مسئله «

و ایضـاً  ...  آن االصل االباحه و الحظر یحتـاج الـی دلیـل   : دلیلنا...  االصول انه علی االباحه و یجوز ذلک
  . الناس مسلطون علی اموالهم: روي عن النبی (ص) انه قال

فتـوایی  ، لهئنصی وجود ندارد و در این مس، براي اصحاب ما، ها دادن کنیزواز قرضدر ج .290مسئله 
دلیل ما اصل اباحـه  ...  اما مقتضاي اصول حکم به اباحه و جواز این عمل است، شناسمنمیها  آن را براي

بـر   مـردم : همچنین از پیامبر (ص) نقل شده اسـت کـه فرمودنـد   ...  است زیرا منع نیازمند به دلیل است
  ».اموالشان مسلط هستند

شیخ طوسی در مورد عدم رعایت حریم چاهی که در مجاورت ملک همسایه حفر شده و جـواز حفـر   
  . چاه دوم توسط همسایه به این روایت استناد کرده که عبارت آن پیش از این بیان شد

  . قه قبالً بیان شدکه عبارت این ف فاضل آبی در منع اجبار بر بیع به این روایت استناد کرده است
للشیخ فی النهایه : مسئله«: گویدکردن حیوان از فرزندش در نتیجه بیع میعالمه حلی در مسئله جدا

انـه  : و قال فی باب العتق، ال یجوز: قال فی باب ابتیاع الحیوان: قوالن فی الترفه بین االطفال و امهاتهم
. و االقرب تغلـیظ الکراهـه   ... اطفال و امهاتهم البیعال یفرق بین : و سالم قال...  مکروه و لیس بمحظور

  . الناس مسلطون علی اموالهم: و قوله علیه السالم، االصل الصحه: لنا
در بـاب  : در جدایی بین فرزندان و مادران براي شیخ طوسی در کتاب نهایـه دو قـول هسـت   : مسئله

...  ل به منع نیسـت ئداند و قاا مکروه میآن ر، جواز کرده و در باب تحققع حیوان شیخ حکم به عدماابتی
اقرب(جواز ...  توان جدایی ایجاد کردمعتقد است که بین فرزندان و مادران به وسیله بیع نمیدیلمی سالر 

مـردم بـر   : السـالم دلیل ما یکی اصل صحت است و دیگري قـول معصـوم علیـه   . و) تغلیظ کراهت است
  ».اموالشان مسلط هستند
الن المنفعـه تصـیر ملکـاً    «: گویـد جر مـی أدادن مجدد توسـط مسـت  ب جواز اجارهمحقق کرکی در با

  . و الناس مسلطون علی اموالهم، باالجاره
شود و مـردم بـر اموالشـان مسـلط     جر میأدلیل جواز این است که منفعت به واسطه اجاره ملک مست

ر فقـه مـورد اتفـاق اسـت و در     الزم به ذکر است که اجماع به عنوان یکی از دالیل چهارگانه د«. هستند
  . اما نسبت به کیفیت آن بین اصولیین اختالف است، اصل آن اختالفی نیست
شود که اجماع هاي فقهی از زمان شیخ طوسی تا زمان صاحب جواهر مشاهده می با مراجعه به کتاب

لمـدرك  ابر توافق معظم فقها نسبت به حکم شرعی اطالق شده است و در آن شـرط نیسـت کـه معلـوم    
توان اجماع را در کنار آیات و روایات به عنوان یکی از مدارك قاعده سـلطنت  بر طبق این معنا می. نباشد

  . ذکر کرد
شـود کـه اجمـاع در    خر یعنی از عصر شیخ انصاري تا این زمـان اسـتفاده مـی   أهاي اصولیین متاما از کتاب

المـدرك یـا   هـا، ثانیـاً معلـوم    نه معظـم آن ، شته باشندشود که اوالً تمامی فقها بر آن اتفاق داصورتی محقق می
المدرك نباشد. یعنی دلیل دیگري از آیه و روایت موافق مدلول اجماع وجـود نداشـته باشـد کـه مـدرك      محتمل

اجماع محسوب شود یا حتی احتمال داده شود که مدرك اجماع است. بر طبق این مبنا اجماع در این مسـئله بـر   
  شود.  فرض اتفاق تمام فقها اجماع مدرکی است و دلیل مستقلی محسوب نمی فرض تحقق، یعنی بر
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خود حجت نیست و حجیت آن به واسطه آن است که کاشف از قول بهاجماع بر طبق هر دو مبنا خود
اي که فقهاي پیشین بر آن اتفـاق   رو بر اتفاق فقهاي زمان ما بر حکم یک مسئلهاز این. باشدمعصوم می

زیرا چنـین تـوافقی کاشـف از قـول     ، توان اجماع اطالق کردنمی، اندمتعرض آن نشده یا اصالً اندنداشته
الزم به ذکر است که کاشفیت از قول معصوم به اعتقـاد فقهـا الزم نیسـت یـک     . تواند باشدمعصوم نمی

ح طـور کـه شـهید صـدر تصـری      برخی از فقها همانطبق نظر در حالی که ، کاشفیت قطعی و یقینی باشد
بـه اعتقـاد ایشـان    . زیرا دلیل بر حجیت ظن حاصل از آن نداریم، این کاشفیت باید یقینی باشد، کنند می

  . اجماع در این خصوص هیچ مزیتی بر شهرت ندارد و مالك حجیت در هر دو حصول قطع است
  

  بنا و سیره عقال 
ه صاحبان اموال نسبت بـه  از هر ملت و مسلکی که باشند چنین است کها  آن سیره عقال و روش زندگی

مگـر در مـواردي کـه    ؛ توان محدود یا منـع کـرد   را نمیها  آن گونه تصرفی دارند واموال خویش حق هر
  . موجب تجاوز به حقوق دیگران شود

گونـه کـه    الزم به ذکر است که حجیت بنا و سیره عقال در اصول فقه به اثبات رسیده است و همـان 
شود که به نحو یقین کاشف از موافقت در صورتی دلیل و حجت محسوب می اند بناي عقالاصولیین گفته

گونه که  آن، رو اگر شارع بناي عقال را رد کرده باشداز این. شارع و امضاي طریق عقال توسط شارع باشد
اما در سایر موارد احراز بناي عقال کاشف از این ، چنین بنایی حجت نیست، خورددر مسئله ربا به چشم می

صـورت بـه    زیـرا در غیـر ایـن   . است که شارع مقدس به عنوان سر سلسله عقال چنین بنایی داشته است
  . کردشکل خاص یا کلی آن را رد می

  
  سیره مسلمین

قاعده سلطنت نه تنها در بین عقال و اقوام ملل مختلف مورد عمل بوده بلکه به عنـوان عـرف خـاص در    
قضیه سمره بن جندب که منجر به بیان قاعده ال ضرر از . ه استبین مسلمین و متشرعین نیز متداول بود

کننده این واقعیت است که عرف متشرع در آن زمان مالک را مجاز بیان، لسان مبارك پیامبر (ص) گردید
آن را مقیـد  ، ید این عرفأیدانسته که در ملک خود هر نوع تصرفی داشته باشد و پیامبر (ص) ضمن تمی

  )132: تابی، (جوهري. به غیر کردبه عدم ورود ضرر 
در حقیقت نوعی اجماع که ترك شیء یا فعل سیره متشرعه فعل یا تركطبق باید توجه داشت 

در صورتی حجت است و قابلیت اسـتناد دارد کـه معصـوم    ، عملی از ناحیه علما و افراد عادي است
ـ موافقت معصوم  یکی از عاملین به آن یا مقر به آن باشد و به بیان دیگر کاشف از ا مضـمون آن  ی

مانند آنچه در زمان ما ، هاي بعد از معصومین باشدباشد. از این رو اگر سیره مسلمین مربوط به دوره
شود یا اگر مربوط به دوره معصوم است موافقت یا تقریـر معصـوم معلـوم    بین مسلمین متداول می

حقق سیره متشرعه نه تنها موافقت و رسد که براي تاي حجت نیست. به نظر مینباشد، چنین سیره
، بایست بیان لفظی یا فعلی معصـوم باشـد  تحقق این سیره میأ بلکه منش، تقریر معصوم الزم است

از این رو . زیرا تحقق سیره متشرعین در یک امر شرعی در صورت فقدان بیان شرعی ممکن نیست
ب یقین به وجود دلیل و بیـان  به اعتقاد شهید صدر حجیت سیره متشرعه در صورتی است که موج
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، بنابراین صرف کاشفیت از قول معصوم تا زمانی که این کشف یقینی و قطعی نباشـد . شرعی باشد
  )133: تاارزشی ندارد. (جوهري، بی

  
  حدود قاعده تسلیط
توانـد در آن هـر   معلوم گردید که هر انسان بر اموال خودش تسـلط دارد و مـی  ، از آنچه تاکنون بیان شد

منافات با این ندارد که به حدود خاص و قیود مختلفی این سلطه تحدید شود و  اما این معنا. رفی کندتص
  . از طریق بناي عقال و احکام شرع استثنائاتی بر آن وارد شود

  : قاعده تسلیط در کتاب و سنت از چهار جهت تحدید شده است
  از جهت متعلق  .1
  از ناحیه طرق کسب  .2
  کیفیت مصرف  .3
  )42: 1391، (بهرامی. متعلق به آن است حقوقی که .4

شارع هر چیزي که در آن وجهی از وجوه فساد باشد را حرام کرده است که این اشیاء ، از ناحیه متعلق
شراب . اگرچه عرف متصرف را مالک آن بداند، شود تا انحا تصرفات در آن جایز باشدوارد ملک کسی نمی

  . و گوشت خوك داخل در این قسم است
 اگـر  کـه  مانند ایـن ، ناحیه طرق کسب مال نیز شارع آن را مقید به قیود مختلفی کرده استاز 

معامله ناشی از رضایت طرفین باشد و طرفین داراي اهلیت براي معامله باشند و معاملـه غـرري و   
  ربوي نباشد. 

یا  کند راز جهت مصرف نیز سلطه مالک مطلق نیست و مالک نباید در مال خود اسراف و تبذی
آن را در راه فساد و معاصی مصرف کند یا وسیله اضرار به غیر یا حتی اضرار بـه خـود قـرار دهـد.     

مانند مـالی  ، گیردهمچنین گاهی مالی که در ملکیت مالک است، متعلق به حقوق دیگران قرار می
اعـده  رغم این قیود و اسـتثنائات، قاعـده تسـلط، ق    که متعلق ذکات یا خمس قرار گرفته است. علی

عامی است که تا زمانی که دلیل خاصی آن را تخصیص نزند یا مقید نکند، در تمام ابواب راجع بـه  
  معامالت قابل استناد است. 

آید این است که آیا قاعده تسلیط مختص به امـوال اسـت یـا دایـره آن     الی که در اینجا پیش میؤس
  شود؟اموال را نیز شامل میغیر

نیـز لفـظ    »الناس مسلطون علی امـوالهم «ال آمده است و در روایت معروف در روایات ما عنوان امو
قاعده ، توان به غیر اموالنمی، بنابراین اگر دلیل قاعده تسلیط فقط روایات باشد. اموال استعمال شده است

توان زیرا ظاهر الفاظ حجت است و بدون حجت قوي نمی، را تسري داد و حتی آن را شامل حقوق دانست
(انصاري . به قیاس اولویت آن را بتوان به برخی موارد توسعه داد که اینمگر ؛ ین ظهور دست برداشتاز ا

  )1665: 1388، و طاهري
ید این سـیره  ؤتوان م عمده دلیل قاعده تسلیط بناي عقالست و روایات وارد در این مورد را می

طوري کـه   تفاوتی قائلند؟ آیا همان رو باید دید که آیا عقال بین امارات و حقوقعقال دانست از این
بر نفس خودش نیز سلطه دارد؟ با مراجعه به سیره عقال ، انسان بر حقوق و مال خودش مسلط است
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گونه تصرفی در آن بکند. در  تواند هرها صاحب حق همانند صاحب مال می یابیم که در نظر آنمیدر
انسان هرگاه مسلط بر اموالش باشد و بتواند ید این برداشت از سیره عقال ممکن است گفته شود أیت

تواند آن را در مالکیت خود به هر شکلی تصرف کند، به طریق اولی بر حقوق خود مسلط است و می
رو برخی نویسندگان در توجیه از این. اعمال کند یا به دیگري منتقل کند یا حتی آن را اسقاط کند

ضمان در رهن به عموم تسلط الناس علی حقوقهم صحت اسقاط کالم صاحب جواهر که در رد عدم
و قد عرفت انه لم ینقل هذا العنوان فی سایر ابواب الفقه و «اند:  گفته، و اموالهم استناد کرده است

حق علی حقوقه بعد عدم ردع الشارع عنه. او انـه   کانه اخذه من بناء العقال وقبولهم سلطنه کل ذي
االنسان اذا کان مسلطا علی امواله کان مسلطاً علی حقوقـه   تمسک فی ذلک بقیاس االولویه، فان

  بطریق اولی. 
دانستی که این عنوان در سایر ابواب فقه ذکر نشده است گویا صاحب جـواهر آن را بعـد از عـدم رد    

اخذ کرده است یا در این مورد ، ها حقی بر حقوقش توسط آن شارع از بناي عقال و پذیرش سلطنت هر ذي
زیرا انسان هرگاه بر اموالش مسلط باشد به طریق اولی بر حقوقش مسـلط  ، لویت تمسک کردبه قیاس او

  )42: 1380، (حسینی عراقی» .است
دانـد و در  مستمسک العروه انجام عبادات صبی را مشروط به اذن والدین یا پدر نمـی  بنویسنده کتا

خالف قاعده السلطنه علی النفس المستفاد  ،اعتبار اذن االبوین او خصوصاً االب«: گویدمقام بیان دلیل می
  . فالبناء علیه یحتاج الی دلیل مفقود، من دلیل قاعده السلطه علی المال بالفحوي

اعتبار اذن پدر و مادر یا خصوصاً پدر، خالف قاعده سلطنت بر نفس است که به قیاس اولویت 
بر اذن نیازمند دلیلـی اسـت کـه     کردن آنشود. پس مبتنیاز دلیل قاعده سلطه بر مال استفاده می

  باشد. مفقود می
بنابراین به اعتقاد ایشان قاعده سلطنت که مختص اموال است به قیاس اولویت به نفس هم تسـري  

  )43: 1380، (حسینی عراقی. کندپیدا می
گونه که بیان شـد: قاعـده    زیرا همان، اما باید انصاف داد که قیاس اولویت در اینجا صادق نیست

بودن حق مالکیت است، در حالی که سـایر حقـوق داراي ایـن ویژگـی     کننده ویژگی جامعلیط بیانتس
مجاز باشد که هرگونه تصرفی را در مال  بنابراین اگر مالک با توجه به این ویژگی در نزد عقال. نیستند

حقـوق کـه در   بودن حق مالکیت را به سایر توان به قیاس اولویت، ویژگی جامعخود داشته باشد، نمی
رسد کـه  تري از حق مالکیت متعلق به اموال هستند، تسري داد. به نظر میواقع داراي درجات ضعیف

اند با این تصور بوده که اگر شخصی داراي حق مالکیت باشد کسانی که به قیاس اولویت تمسک کرده
در . خواهد داشـت  تر حق مالکیت مانند حق انتفاع، حق تصرفبه طریق اولی نسبت به درجات ضعیف

حالی که فرض تمسک به قاعده تسلیط در سایر حقوق در جایی اسـت کـه فـرد داراي حـق مالکیـت      
  )82: 1383نیست. (کاتوزیان، 

، داننـد نه تنها انسان را بر مال و حقوق خود مسـلط مـی  ها  آن یابیم کهمیبا مراجعه به سیره عقال در
رو انسان را در عقد نکـاح و نظـایر آن مسـلط بـر     از این. نندکبلکه حکم به تسلط او بر نفس خود نیز می

اکراه و دانند و شارع مقدس نیز در راستاي همین بناي عقال اختیار هر یک از زوجین و عدمنفس خود می
الزم به ذکر است که لزوم اذن ولی در خصوص ازدواج دختر . اجبار را شرط صحت عقد نکاح دانسته است
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است که شارع سیره عقال در این خصوص را به طور مطلق نپذیرفته و آن را مقید کـرده  باکره بیانگر این 
  )85: 1388، (شمعی. است

  
   مبناي تملکات امالك خصوصی توسط شهرداري

اي مطلوب تعریف کرد که برخی مواقع به توانـایی   توان توانایی دستیابی به نتیجه طورکلی می قدرت را به
) حقوقدانان و اندیشمندان علوم سیاسـی بـین   44: 1387، (اندور هیوود. شود یدادن چیزي مربوط م انجام

اي انحصـاري   قدرت خصوصی محصول رابطه. اند قائل به تفکیک شده، قدرت عمومی و قدرت خصوصی
ن است و در ق و سـلطه اسـت   ، واقع نمود قدرت میان یک شخص و دیگراشخاص در موضوعی معی تفـو .

رت سیاسی دارد که نوع اخیـر از قـدرت محصـول رابطـۀ افـرادي اسـت کـه        ریشه در قد، قدرت عمومی
شـود کـه    قدرت سیاسی هنگامی به قدرت عمومی تبدیل مـی . شوند برابر انگاشته می، کم در شکل دست

شکل نهادي به خود بگیرد و در قالب سازمان یا نهاد یا ارگان خاصی اعمال و اجرا شده و به منصۀ ظهور 
  )184: 1388، (مارتین الگنین. قدرت عمومی محصول نوعی مشارکت است، یبترت این به. برسد

چنین بیـان  ، رفت این دیدگاه که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مبناي حقوق اداري به شمار می
هاي دولت تابع حقوق اداري  کند کدام دسته از فعالیت دارد که عنصر قدرت عمومی است که تعیین می می

زیرا اوالً این نظریه مبتنی بر مفهوم استبداد و ، دیدگاه امروزه از اعتبار چندانی برخوردار نیست این. هستند
ثانیاً مفهوم قدرت عمومی ؛ هاي حقوقی و سیاسی امروزه جایگاهی ندارد حاکمیت مطلقه بوده و در سیستم

و ثالثـاً  ؛ شود شامل می هاي کلیه نهادهاي حکومتی را به قدري وسیع و گسترده است که اعمال و فعالیت
بـه خـودي   ، ها پذیرفته شده گري دولت که امروزه در اکثریت نظام تفکیک بین اعمال حاکمیتی و تصدي
  . خود نافی نظریه قدرت عمومی است

  
 ها تقابل اصل تسلیط با مبانی نظري تملکات شهرداري

عنوان احترام به مالکیت فردي هاي غربی تحت قاعده مزبور که ریشه در حقوق اسالمی داشته در نظریه
.  هاي فردگرایانه بر اموال خود تسلط داشته باشندثیر از اندیشهأتوانند به تپس افراد می. منعکس شده است

ممکن است در تقابل بـا  ، کننده نفع خصوصی افراد استتضمین که آنقاعده مزبور اما در مواقعی با وجود 
تـوان گفـت در تقابـل منـافع عمـومی و منـافع       یاس ساده مـی در یک ق. نظریه قدرت عمومی قرار گیرد

از دیـدگاه  . خصوصی باید منافع عمومی افراد مد نظر قرار گیرد و اصالت و اولویـت بـا ایـن منـافع باشـد     
  . رو خواهد شدهگرایی بدون وجود اجتماع حیات فردي نیز با مخاطره و تحدید روب جمع

  
  یتقابل قاعده تسلیط با نظریه نفع عموم

هـاي عمرانـی خـود    نظریه نفع عمومی نیز در صورتی که شهرداري درصدد توسعه شهري و اجراي طرح
نظریه . گیرد می قرار، کنددر تقابل با قاعده تسلط که احترام به مالکیت خصوصی افراد را تجویز می، باشد

ان در گرو این امر قـرار  داند که نفع شهروندنفع عمومی توسعه شهري را مولود و وابسته به این عامل می
شـان احتـرام   از سوي دیگر وظیفه دولت این است که به حقوق مردم در رابطه با مالکیت خصوصی. دارد
برداشـت بهتـري از ایـن    ، رسد در صورتی که نفع عمومی را از نفع دولت تفکیک کنیمبه نظر می. گذارد
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ـ    دولت. موضوع خواهیم داشت ین خـود و نفـع بـین مـردم را یکـی      هاي توتالیتر در این خصـوص نفـع ب
منافع ملی و منافع مردمی است و به ایـن اسـتناد   ها  آن کنند که منافعپندارند و به مردم چنین القا می می
باخته قاعده تسلیط رنگ، در تقابل این دو قاعده. هاي مختلف زندگی مردم تجاوز نمایندتوانند به حوزهمی
  . ه تسلیط و مالکیت خصوصی افراد شودع عمومی باید مقدم بر قاعدفو منا

  
 تقابل قاعده تسلیط با ضرورت

ماه و نـیم   دواي حدود  از مقایسۀ این دو الیحۀ قانونی که هر دو توسط شوراي انقالب و با فاصله
ک اراضی مـردم، در الیحـۀ اخیرالتصـویب     تصویب شده، مشخص می گردد که قانونگذار براي تملّ

شهرداري و تصویب طرح که البته » احتیاج«. در قانون سابق صرف سختگیري بیشتري کرده است
راضـی بـه   ، ضروري باشد، براي اقدام به خرید امالك و اراضی مردم کافی بـود و چنانچـه مالـک   

دید، شهرداري مجاز به تملّـک قاهرانـه    شد یا قیمت پیشنهادي را کافی نمی فروش ملک خود نمی
بود. این در حالی است که در الیحـۀ قـانونی نحـوة خریـد و      ملک به ترتیب مقرر در قانون مذکور

ک مصوب  که شهرداري مجاز به تملّـک امـالك شـهروندان باشـد، قیـود       براي این 17/11/58تملّ
  )49: 1391زیادي وجود دارد. (طباطبایی، 

اجـراي آن   »ضـرورت «نیاز شهرداري به اراضی خصوصی کافی نیست، بلکه وجود طرحی که 
که باید در بودجـۀ   یب باالترین مقام شهرداري (شهردار) رسیده باشد و تأمین اعتبار آنباید به تصو

ی یـا دولتـی کـه     1شهرداري مشخص و توسط شوراي شهر تصویب شده باشد نیز نبودن اراضی ملّ
ک  بسته به طبیعت طرح یا تأیید مراجع ذي ربط باید احراز شود، از مقدمات اجازة قانونگذار براي تملّ

ها حکایت از آن دارد که بـا تصـویب چنـین     ی شهروندان است. تمامی این قیود و سختگیرياراض
فروش امالك خود نیستند و با شروع به اجـراي  طرحی دیگر مالکان اراضی مخیر به فروش یا عدم

ف به انتقال ملک خود به شهرداري اند و تنها در تعیـین قیمـت اسـت کـه حـق       طرح، مالکان موظّ
فندکه جهت رفع نیاز عمومی، اراضی  نظر یااظهار عدم توافق دارند، لیکن در اصل انتقال ملک، مکلّ

الیحۀ قانونی نحوة خرید و  3و امالك خود را به شهرداري منتقل نمایند. این معنا به خوبی از مادة 
ک بر ه اجرایی ... از طریق توافق بین دستگا  بهاي عادلۀ اراضی و«دارد:  آید. چرا که مقرر می میتملّ

که توافق راجع به اصل انتقال ملک به دسـتگاه اجرایـی    نه این» گرددو مالک یا مالکین تعیین می
  )53: 1391باشد. (طباطبایی، 

  
  تقابل قاعده تسلیط با قاعده الضرر

توان یافت که قانونگذار بیشتر با توجه به این قاعده، نسبت به وضع حکمی  مواردي را در قانون می
ضرر از عموم با دیدگاه برتري حقوق عمومی نسبت به حقوق مالکانه اقدام نموده اسـت.   براي نفی

توانیم  هاي عمومی می به طور مثال درخصوص نقش قاعدة الضرر در قوانین مربوط به اجراي طرح
ها اشاره کنیم. در ایـن قـانون    هاي دولتی و شهرداري به قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح

وق مالکانه به نوعی از دخالت در حقوق خود براي مدت مشخصی ممنوع شـده اسـت و   صاحب حق
                                                           

 . 1/3/1375شور و انتخاب شهرداران مصوب ک یاسالم يف و انتخاب شوراهایوظا، التکیقانون تش 76مادة  12بند   .1
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شـده بـا    بینی تواند به اعمال حقوق خود بپردازد. ممنوعیت پیش شده، می پس از گذشت مدت تعیین
 1باشد. در تبصرة ها در واقع نفی ضرر به عموم می توجه به قاعدة الضرر و نفی ضرر به این دستگاه

  ور آمده است که: قانون مزب
به حداقل ، بندي مصوب اجراي طرح و تملک امالك واقع در آن موجب برنامۀ زماندر صورتی که «

مالکین امالك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانـه ماننـد احـداث بنـا یـا      ، سال بعد موکول شده باشد 5
سال  5کمتر از در صورتی که ردارند و بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوبنا یا افزایشتجدید

حـق  ، سـال شـروع شـود   5نماید هرگاه زمان اجراي طرح قبـل از   باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می
  » .مطالبه هزینۀ احداث و تجدید بنا را ندارد

حق دریافت بهاي ابنیۀ احداثی در ، صاحب حقوق مالکانه که اینبا تصریح به ، قسمت اخیر این تبصره
به نوعی ممنوعیت و محدودیت در اعمال این حقوق ، ایملک خود در زمان اجراي طرح را نخواهد داشتم

قانون مدنی است که درصدد  132اي از مادة  جلوه، تبصرة مزبور به نوعی. بینی نموده است مالکانه را پیش
ه قانون مـدنی ضـرر بـه    با این فرق ک، برآمده است قاعدة تسلیط و قاعدة الضرر را با یکدیگر آشتی دهد

  . باشد همسایه را بیشتر مدنظر قرار داده است و در این تبصره ضرر به عموم مالك می
  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

ها بود. در آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعارض قاعده تسلیط با تملکات دولت و شهرداري
و اداري قـرار دارد و در سـوي دیگـر بحـث در مـورد       هاي دولتیواقع در یک سوي قضیه قدرت دستگاه

شوند. باید مند میهایی است که از این حیث بهرهها و آزادي حقوق مردم در خصوص اموال خصوصی آن
هاي خصوصی افراد و قدرت دولتی کـدام یـک و بـه چـه دلیـل      دانست که در تقابل بین حقوق و آزادي

د. در این خصوص با شناخت قاعده تسلیط در حقوق اسالمی و بـا  کننائقه پیدا میفبرتري یافته و قدرت 
شـود بایـد   که این قاعده به عنوان یکی از اصول بنیادین فقه اسالمی به رسمیت شناخته مـی  توجه به آن

محدوده و حدود و ثغور آن را به دقت شناخت. این موضوع که آیا نهادهاي واجـد قـدرت عمـومی تـوان     
انـد  دسترسـی ایـن قاعـده کـدام    قابـل ر این قاعده را دارند و مصونیت و نقاط غیـر تحمل و مقابله در براب

  نماید. موضوعی است که در پرتو تملکات شهرداري رخ می
توان قائل اي در این علم میرسد حقوق علم اصول و استثنائات است و در مقابل هر قاعدهبه نظر می

باید گفت آنچه مـورد احتـرام بـوده و در غـرب از آن      به یک سري از استثنائات شد. در این خصوص نیز
در ، ریـزي شـده اسـت   تحت عنوان مالکیت خصوصی و در اسالم در قالب اصلی به نام قاعده تسلیط پایه

مقابل نفع برتري به نام نفع عمومی و همگانی تاب مقابله ندارد. نفع عمـومی اگرچـه بـه اعتقـاد و بـاور      
توان نفع خصوصی و یا نفع عده قلیلی از مردم را فداي اما نمی، ایط نیستحقوقدانان نفع برتر در همه شر

نفع عمومی و همگانی کرد. چگونه ممکن است نفع یک یا چند نفر مانعی براي توسعه شهر و شهرسازي 
  باشد. و تملکات شهرداري شود که در راستاي ارائه خدمات عمومی به مردم می

هـاي مطـرح شـده در     ت نظام حقوق عمومی ایران ریشـه در تئـوري  در صورتی که حداقل بخشی از ماهی
هـاي   س این تئـوري أاعتنا بود. در رتوان به مبانی و احکام و قواعد مذکور نیز بی نمی، حقوق عمومی داشته باشد

مطرح شده، تئوري قدرت عمومی و منفعت عمومی قرار دارد که مشابه آن پیش از آن در فقه امامیه مطرح شده 
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شده در نظام حقوقی دیگر کشورهاي غربـی   اند. نظریات مطرح شده و در زمامداري اسالمی بدان متوسل میبود 
هایی از جمله نقض حقوق مردم در عرصه اعمـال قـدرت عمـومی     از آنجا که در طول تاریخ طرح خود با چالش

هروندان نبـوده اسـت. در فقـه    اند پاسخگوي مناسبی به نیازهـاي شـ   رو بودههدولت و نهادهاي وابسته به آن روب
اسالمی اما این ایرادها با تعادل و توازنی که بین مصلحت عمومی و مصـلحت خصوصـی وجـود دارد در مقولـه     

توانـد   رسد و مـی  اند. پس مبانی مذکور از هر جهت بیشتر قابل دفاع به نظر می تملکات شهرداري مرتفع گردیده
  ها باشد.  ملک اموال غیرمنقول آنپاسخگوي نیازهاي دولت و مردم در زمینه ت
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   اي محمدرضا محمدي جرقویه 
  
  
  

  چکیده
ـاکنون  » عدالت«شه تشنه آن بوده و هست و خواهد بود ییکی از چیزهایی که بشر هم است. لکن ت

ـتیم کـه      کسی از تشنگی عدالت، تلف نشده است و  در این مقاله در صدد بررسـی ایـن مطلـب هس
ـاً   اساساً عدالت از نظر فالسفه یعنی چه؟ آیا وجود خارجی دارد یا فقط وجود داخلی دارد؟ آیا انسان ذات

ـا فقهـی و   بتمایل به عدالت دارد یا خیر؟ ضمن اینکه مقاله و بحث ما هیچ ربطی  ه عدالت دینی و ی
ها گام برداریم که خـداي   ها دور از این نوع عدالت کنیم فرسنگ ی مییا قضایی نداشته و ندارد و سع

  ناکرده کسی ما را متهم به چیزي نکند و ناخودآگاه و ناخواسته دچار عدالت نشویم.
  آباد، خودروسازان عدالت، گیاه پزشکی، عجب رسمیه، سنگ پاي قزوین، عادل :کلید واژگان

  
  تعریف
 بـه  مراجعـه  چون اساس همین بر و نیست نظر اتفاق فیلسوفان ینب چیست، »عدالت« که این درخصوص

 مرحـوم  از را تعریفـی  و نمـوده  پرهیـز  ستون این در ایشان هاي تعریف از شد، خواهد تشنج باعث ایشان
 آوریم، می درآورد، فالسفه روزگار از دمار همیشه براي »بود چوبین استداللیان پاي« مصرع با که مولوي
  فرماید: می و داده قرار ظلم مقابل نقطه را عدل عدل، تعریف در ایشان

  ناموضعش در وضع بود؟ چه ظلم        موضعش اندر وضع بود؟ چه عدل
  را ارـخ دادن آب ود؟ـب چه مـظل        را ارـاشج ده آب بود؟ هـچ دلـع

 برده پی اه آن درمانی تأثیرات و خارها و ها کاکتوس خواص به هنوز شده، سروده شعر این که زمانی البته
 ظلـم  مصـادیق  از را خـار  بـه  دادن آب بودنـد،  حیات قید در حاضر حال در مرحوم آن اگر فلذا بود. نشده
 ایـن  بـه  که ایرادي تنها است. عدل موضعش در چیزي دادن قرار ایشان نظر از حال اي علی دانستند، نمی

 بهترین آن دارد اعتقاد دهد یم قرار خاصی موضع در را فردي که کسی که است این شود می وارد تعریف
 مطالعـه  بـراي  کـه  اسـت.  شده ضایع حقش دارد، اعتقاد موضع آن در شده گرفته قرار فرد و است موضع
  کرد. مراجعه معزول رؤساي یا ادارات کارگزینی به توان می خصوص این در بیشتر
ـاه  در کـه  اسـت  کسانی جمله از یکی که اي جرقویه محمدي حاضر عصر یگانه و بدیل بی استاد    خـود  واقعـی  جایگ
 و موضـوع  بـر  فلسـفی  کامـل  احاطـه  لحـاظ  بـه  »طنز زبان به حقوق ترمینولوژي« مستطاب کتاب در است، نگرفته قرار
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 ایـن  بـه  فقـط  عـدالت  تعریـف  در و زده سـرباز  اي ابلهانه نحو به آن تعریف از عدالت، مورد در فالسفه تعاریف در اختالف
ـا  همـه  که روح به شبیه است چیزي عدالت که است نموده اشاره نکته  را آن کسـی  کمتـر  ولـی  شـود  مـی  صـحبت  آن از ج
  یم.ینما می بررسی تفکیک به اند نموده اظهارنظر عدالت خصوص در که را مختلف هاي مکتب مقاله این در ما است. دیده

  
  مکتب نفی مطلق

 و اصـالً  کـه  انـد  رسـیده  نتیجه این به ها، آدم ههم رفتار تبیین در سعی و جهان در گذار و گشت با مکتب این پیروان
 گشـتم « معـروف  اصـطالح  و نگردنـد،  آن دنبال که خواستند نیز بقیه از و ندارد، وجود »عدالت« نام به چیزي اساساً
 کـه  نمـود  اشـاره  مارکس و هیوم به توان می مکتب این پیروان از اند. نموده وضع عدالت براي را »نیست نگرد نبود،
  اند. پنداشته محتوا بی و خالی تو اي واژه را آن بالتبع دانند می تخیلی و آرمانی مبهم، مفهومی را لتعدا چون
 تـوان  مـی  خودمان، فرهنگ به مراجعه با ولی است سختی کار امر وادي در نظر این پذیرش چند هر  

 ولـی  مجازاسـت  چند ره اند گفته را زن 4 کردن اختیار مثال عنوان به یافت، نظریه این صحت در دالیلی
 انسـان  وقتـی  اسـت  بدیهی و نیست، ممکن عمل در نیست، میسر ایشان بین عدالت اجراي امکان چون
 اجراي امکان آیا کند، اجرا عدالت دارد ایشان با ناگفتنی و نزدیک بسیار هاي رابطه که زن 4 بین تواند نمی

  االبصار. اولی یا تبروفاع !!!دیگر ندارد وجود دارد؟ وجود آدمیان همه بین عدالت
  

  مکتب فطري
 دارد عدالت به تمایل ذاتاً انسان دارد اعتقاد که دارد وجود فطري مکتب مطلق، نفی مکتب مقابل نقطه در
  سازد. می رهنمون عدالت اجراي و یافتن به را ما که است بزرگی نشانه این و

  شوند: می تقسیم مهم شاخه سه به عمل در مکتب این پیروان  
ـایی،  به میل به شبیه چیزي و داریم دوست را عدالت ها انسان ما معتقدند اول خهشا   ـا  و احتـرام،  زیب ـایر  حتـی  ی  س
ـاه  اسـت  تـر  ثروتمند ما از کسی بینیم می وقتی ما مثال عنوان به باشد، می غرایز ـابیم  مـی  نفـرت  او از ناخودآگ  کـه  چـرا  ی
ـا  بـود  شده اجرا عدالت اقعاًو اگر و است نشده اجرا عدالت داریم یقین و دانیم می ـاي  بـه  م  همـین  داشـتیم.  ثـروت  او ج

ـا  ثروت فرد بینیم می وقتی آن بر عالوه دارد. مصداق هم امتیازات سایر و مقام و پست مورد در موضوع ـام  ی  را خـود  مق
  شد. رااج عدالت الخرهاب بینیم می که این جز نیست چیزي آن علت و شویم می خوشحال ناخودآگاه دهد، می دست از

 و میـل  یـک  نباید را عدالت که است معتقد است بشر نهاد در عدالت به میل که مطلب این قبول با دوم: شاخه  
 بـه  عـدالت  اجـراي  بـه  قادر خود هخودب شود، قوي انسان وقتی و شد قوي باید بلکه رفت آن دنبال به و دانست آرزو

 مکتـب  ایـن  اصطالحات از »دارد ترجیح دم متر یک رب شاخ گره دو« المثل ضرب و شد، خواهد ممکن نحو بهترین
 گوسـفند  اینکـه  جـاي  به دهم می ترجیح« :بود گفته جایی در یکبار هم موسولینی مغفور مرحوم همچنین و باشد می
  پوشاند. عمل جامه خود خواسته این به خوب هم االنصاف و الحق که »بدرم و باشم گرگ شوم دریده و باشم
  کرد. اشاره هم ماکیاولی مرحوم و نیچه مرحوم به توان می شاخه این پیروان از
 جمعـی  عـدالت  در فـرد  منـافع  چون است معتقد و دانسته فرد نهاد در را عدالت به میل سوم شاخه اما و

  برود. عدالت دنبال کرد تشویق را او باید است. پرست منفعت ذاتاً انسان است،
 پیروان رفتارهاي و نانوشته آراي در ملأت با ولی است مفهومنا کمی گروه این منظور امر بادي در چند هر
 منفعـت  ریـل  روي صـرفاً  کـه  اسـت  قطـاري  عدالت که رسید نتیجه این به توان می مکتب از شاخه این
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 نشـود  نصـب  آن روي منفعـت  ویندوز تا که است یهای رایانه و کامپیوتر بهتر عبارت به یا کند می حرکت
  داشت. نخواهد کارایی هیچ

   
  سیسیأمکتب ت
 را آن نـاتوان  و زبـون  هـاي  انسان ولی نداشته وجود خود خودي به عدالت دارند اعتقاد مکتب این پیروان
 اسـت.  تدافعی جنگی ابزار یک عدالت واقع در کنند. دفاع خود از اقویا مقابل در بتوانند تا اند نموده اختراع
 از دم ضـعفا  ام دیـده  وقتـی  ام خندیـده  مـن  که است هافتاد اتفاق زیاد چقدر« :گوید می هچنی مورد این در

 ندارنـد،  چنگـال  چون »عدالت« گویند می که ها این بینم می کنم می نگاه زنند، می خواهی عدالت و عدالت
  .»زدي نمی را حرفی چنین هرگز داشتی می چنگال اگر تو بیچاره اي گویم می

 به بشر اصالً که است این آن عملی نتیجه که اخالقی غیر نظریه این به صددرصد توان نمی چند هر  
 بـود،  بند پاي نظر این به درصد 98 حدود تا ارفاق با توان می ولی بود بند پاي ندارد، اعتقاد و ایمان عدالت
 قوي داشتند، حسابی و درست عقل اگر ضعفا که است این شود می وارد نظر این به که اي شبهه تنها البته
 عـدالت  به گاه هیچ و خوردند، نمی را ضعفا گول فلذا شدند نمی قوي که نداشتند عقل اگر اقویا و شدند می
 و داده سـامان  و سر را خود موقعیت و کرده استفاده واژه این از بتوانند که مواردي در مگر نگذاشته وقعی
  گردد. حفظ ایشان منافع تا ساخته مرزي واژه این از
  

  شناختی مکتب زیبایی
 بـه  را دیگري چیز هر یا و اخالق یا عقل، قبیل از ییها پوشش چند هر عدالت معتقدند مکتب این پیروان
  خورد. می آب احساس از آن هاي ریشه نهایت در باشد، پیچیده خود
 بـر  است. ما احساس بلکه کند می تحمیل و معین را اخالقی معیار که نیست عقل این گوید می هیوم  
 برتراندراسـل  که عمومی وجدان عنوان تحت دهد می را اي دیدهپ تشکیل احساسات تجمیع اساس همین
 کـردن  پیـدا  دنبال میبیای اینکه جاي به است معتقد مکتب این داند، می عمومی وجدان از ناشی را عدالت
 را تصـور  ایـن  وقتی و دارد وجود عدالت که آوریم وجود هب را احساس یا توهم این مردم در باشیم، عدالت

  است. عادالنه چیز همه که گرفت خواهد تشکیل فرمول این مردم ذهن در وردیمآ وجود هب
 و سانسـور  حربـه  دو کـارگیري  بـه  لذا تبلیغات، و است اندیشه مکتب این سوخت کوره است بدیهی  

  کند. می بازي را کلیدي نقش »عدالت وجود حس« ترویج جهت در تبلیغات
 زمـان  تبلیغاتی هاي دستگاه موسولینی، و هیتلر و گوبلز مرحوم به توان می مکتب این مروجان و مؤسسان از  
 بـه  اشـاره  با محترم والدین خواستم می چیزي هر که نمود اشاره خانواده در بنده کودکی دوران و استالین مرحوم
  باشم. هم خوشحال ندارم، را وسیله آن اینکه از که کردند می کاري خودم از تر بدبخت و فقیرتر افراد

  
  لیسممکتب سمبو

  :شوند می تقسیم شاخه دو به خود مکتب این پیروان
 قبیل از بدبختی دچار اشخاصی یا شخص بینند می وقت هر ولی ندارد عدالت از درستی تعریف :اول شاخه
 آن باشد، طبیعی هاي پدیده تواند می ها این که مطلب این گرفتن نظر در بدون اند، شده ... و مرگ بیماري،
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 هـم  فقط که دانند می احکام اجراي از اي شاخه را عدالت دیگر عبارت به دانند. می دالتع اجراي نشانه را
  نماید. می فعالیت انسان هاي بدبختی ایجاد زمینه در

 هـر  فقـط  چیست؟ واقعاً و دقیقاً عدالت داند نمی و ندارد عدالت از تعریفی اول شاخه مانند نیز دوم: شاخه
  نیست. عدالت این گوید می ببیند، یا بدهند او به که را چه

 خواهنـد  سـایرین  سـر  به بالیی شوند امري متصدي شاخه این پیروان از احد اگر که این جالب نکته  
  .»نیست عدالت این« پیغمبر به پیر به خدا به که آید می در دادشان هم مطلق نفی مکتب پیروان که آورد

  
  مکتب هاروارد

 باشـد  کیکی قطعه اگر که این آن و نمایند می ارائه جالبی داقمص عدالت، تعریف بدون مکتب این پیروان
 به قادر دیگري و کند تقسیم را کیک نفر یک که است این عدالت شود، تقسیم نفر دو بین است قرار که

 در فقط بشر مشکل که است این در کار ایراد ولی است جالب بسیار چند هر نظر این باشد، اولیه برداشتن
  شود. نمی خالصه آن به شبیه ائلمس و کیک تقسیم

 خارج منتفع قالب از باید فرد قانونگذاري، مقام در عدالت تحقق براي دارد اعتقاد ادامه در مکتب این  
 فـرض  در کـه  باشد عادالنه قانون تا نماید قانون تصویب به مبادرت ندارد، نفعی که فرض این با و شود
 وضـع  قـانون  مردهـا  مورد در خواهد می وقتی قانونگذار مرد مثال عنوان به که اي ایده چنین عملی تحقق
 نـداده  پاسـخ  سؤال این به نماید، قانون وضع به مبادرت و است زن و نیست مرد که کند فرض باید کند
 بر چه باشد، آزاري خود یا مازوخیسم دچار شخص آن منتفعین، قالب از خروج فرض در حتی اگر که است
  آید؟ می بیچاره عدالت سر

 پاسـخ  در چیست؟ هاروارد با مکتب این ارتباط که بیایید پیش شما براي است ممکن سؤال این همچنین
 بـه  متعلق را مکتب این متخواس هست. کالسی با دانشگاه هاروارد دانشگاه چون ندارد ارتباطی گفت باید
  رسد.ب پژوهشی ـ علمی به مقاله درجه و رفته باال مقاله کالس که دانسته دانشگاه آن
  

  گیري نتیجه
 دیازپـام  ار توانیـد  مـی  شـما  ولی خوردم دار کدئین استامینوفن قرص یک مقاله، خواندن از بعد شخصاً من

  باشد. فایده مفید بسا چه نیز اکالیپتوس و شلغم کنید. استفاده
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