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 سر مقاله

 سمه تعالیاب

لوازم وکالت و ملزومات آن:
نسته شود و نتایج آن دا« لوازم»چنانچه نیازمندیهای آغازین برای پدید آوردن و استمرار امری،  

«لوازم»ک موضوع، ینیز به عنوان « وکالت»آن به شمار آید، « ملزومات»بدست آمده و اقتضائات موضوع، 
زومات وکالت، رسید و بدون مل« وکالت»ی خواهد داشت که بدون آن لوازم نمی توان به «وماتملز»و 

 نیز آنچه را هست، نمی توان وکالت شمرد.
ی سالیان متمادی طبا این نگاه، وکالت و مجموعه آنچه درقالب موضوعاتی دامنه دار و پر طرفدار، 

تقسیم گردد، « نآملزومات »و « لوازم وکالت»خش پیرامون وکالت مطرح گردیده است، می تواند به دو ب
ته شده و آنچه آنگاه با بسط و بررسی هریک از زیرمجموعه های آن، راهی دیگر برای نقادی آنچه گف

 گردد. واقع گردیده است، گشوده شده و این هر دو به ارتقاء وکالت از درون و برون منتهی
ن و قلم، صبوری، قی کافی، شجاعت، صراحت، قدرت بیادر یک نگاه ابتدائی، لوازم وکالت؛ دانش حقو

نیازمند سالها  پشتکار، تقوای قلبی و عملی و اموری از این دست است که در مجموع فراهم آوردن آن
 است. تالش، ریاضت، از خود گذشتگی و نگاه به افقهای دور دست کرامتهای انسانی و معنوی

وازم وکالت است که ه وکالت، بیشتر مطالبه آن دسته از لاصرار بحق و خواسته مشروع و قانونی جامع
ندان جدی و در چباید از سوی قوای حاکم به ویژه دستگاه قضا فراهم آید. در این خصوص مطالبات نه 

 خور و البته فراوان در قالب سخن و در حد حرف صورت پذیرفته است.
شرایط و ضوابط  ولوازم، علل و عوامل ایجاد لوازم وکالت و بستر سازی برای حفظ و ارتقاء این  

عه و قسمتی جزء یکسانی ندارد. ایجاد برخی از این لوازم به عهده حاکمیت است، تعدادی به دوش جام
 وظایف وکال و کانونهای وکالست. 

بدون آن، وکالت،  به عنوان یکی از مهمترین و بلکه مهمترین الزمۀ وکالت که بی تردید« استقالل»
لوازم »ن طیف از د بود و وکیل دادگستری نامی بی هویت خواهد داشت، بارزترین مصداق ایوکالت نخواه

واسته قاطبه جامعه خاست. استقالل به مفهومی که وکال و دیگر اصحاب قضا با آن آشنائی دارند، « وکالت
زمند جدیت از نیابوکالت است و سخن در باره آن هر چند بسیار، باز کم است و مطالبه آن هرچند جدی، 

 و پشتکار بیشتر.
معی از حاکمیت، جاز جمله لوازمی است که ایجاد، حفظ، بسط و تضمین آن نیازمند همتی « استقالل»

ویش در این مردم و جامعه وکالت است. هیچ یک از این سه گروه نمی توانند بدون انجام وظایف خ
انه عدم انجام وظیفه گروهی به دلیل یا بهخصوص، وظیفه گروههای دیگر را مطالبه نماید و متقابالً هیچ 

از ناکامی ها که  گروه دیگر، نمی تواند از وظایف خویش در این خصوص سر باز زند. در این صورت آنچه
هیچگاه کار به  ودر مورد دیگر وظائف دینی، ملی و غیره گربیانگیر کشور شده است، روی خواهد نمود 

 ساحل نجات نخواهد رسید. نیز به« استقالل»انجام نیامده، کشتی
قوه قضائیه به شهادت لوایح و قوانین مصوب و عملکرد پیش رو، در راستای اعطاء استقالل یا حراست 
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و بسط آن،  اراده ای جدی نداشته  و دست اندرکاران امر قضا را نیز چنین اندیشه ای در سر نیست. ظاهراً 
ند، برای اهالی قوه قوه قضائیه متبادر به ذهن نگردیده آنچه وکال از مفهوم استقالل  در ذهن و زبان دار

است و هراس از تضییع حقوق عمومی و حقوق عامه که حفظ آن از وظائف اصلی قوه قضائیه است، این 
قوه را همچنان از استفاده وکال از حقوق خویش که مقدمه استیفای حقوق عامه است، بازداشته است. در 

 الزم و هر کوتاهی گناهی نا بخشودنی است، این خصوص هر کوشش و جهادی 
یام ننموده اند. پا از سوی دیگر جامعه و نهادهای مدنی نیز در این راستا هیچگاه به وظیفه خویش ق

دارد و بنابراین، نفشاری وکیل و کانونهای وکال برای حفظ استقالل، ثمره ای جز حفظ حقوق آحاد مردم 
وند دادرسی و رباید برای حفظ حقوق خویش و اطمینان از درستی این جامعه و نهادهای مدنی اند که 

کیل را وصحت عملکرد مقامات قضائی و یقین به رعایت حقوق اساسی و شهروندی خویش، استقالل 
ر مطالبه استقالل و مستقیماً و از طریق نهادهای مدنی مطالبه نمایند.  به دیگر سخن وکیل دادگستری د

حق اوست و نمی  بال ایجاد مقدمۀ الزم برای ارائه خدمت به موکل در احقاقتالش برای حفظ آن به دن
 خواهد و نباید از استقالل، برای خود دستاوردی ویژه داشته باشد.

اً بدون استقالل را منحصر در استقالل دانست. هرچند قاعدت« لوازم وکالت»در عین حال نمی توان 
 نخواهند داشت. هیچیک از لوازم دیگر وکالت، کارآئی الزم 

د، وظیفه قوه شایجاد، حفظ و گسترش آنچه در بادی بحث به عنوان دیگر لوازم وکالت از آن یاد 
د که می توانند و باید قضائیه یا ارگان دولتی یا ملی دیگری نیست. تنها و تنها کانون وکال و وکال هستن

ویا و حتی اندامی مناسب و گماند که با زبانی این لوازم را فراهم آورند. وکالت بدون این لوازم، سربازی را 
 بدون ساز و برگ قصد نبرد نماید.

ز انجام اروی دیگر سکه، ملزومات وکالت است. خویشتن داری، قناعت و مناعت طبع، خرسندی 
ثبات به جامعه و حتی وظیفه، احترام جدی و متقابل وکیل و مردم، رفع نگرانی، باز گرداندن روح آرامش و

 .عاوی و مراجعات به دستگاه قضا و... را شاید بتوان از ملزومات وکالت شمردکاهش د
شد، باید به دنبال چنانچه این ملزومات نه در قالب ادعا و حرف، بلکه در عمل و وجدان، فراهم نبا

این نهاد، عدم  علل و عوامل آن بود؛ عواملی که در درون نهاد وکالت است و عواملی که در خارج از
 بی به این ملزومات را باعث گردیده اند.دستیا

ر این زمینه باشد مدرسه حقوق در پوشش و قالب جدید، برسر آن است  تا سر مقاله حاضر فتح بابی د
گذشته، ژرفای  و همکاران کرامند و دیگر ارباب معارف حقوق و قضاء از سراسر میهن اسالمی، همچون

دیشه های ارزشمند گان بازشناسند و با ارائه نظرات و انوکالت را برای خوانند« ملزومات»و « لوازم»
م و لوازم و خویش، حاکمیت آحاد جامعه و جامعه وکالت را از تشخیص ضرور و غیر ضرور، اهم و مه

ن این، رسم وکالت ملزومات جدید وکالت در هر بازة زمانی و حتی مکانی یاری رسانند که بی تردید بدو
 لت و وکیل نامی با مسمی نخواهد بود.ترسیم نخواهد شد و نام وکا

 سید محسن قائم فرد
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به نام حضرت دوست

سخن سردبیر

دهه  نزدیک به دو ای برای کانون وکالی دادگستری اصفهان،ها برای انتشار نشریهاز آغازین تالش
مجله از ی کیفیت بخشی و ارتقاای در ادوار مختلف، برای عمقوقفهگذرد. در این مدت اقدامات بیمی

لمی، صنفی عهای سوی گردانندگان دلسوز و فهیم آن صورت گرفته است که همگی برخاسته از انگیزه
دهندگان، این راه  هو فرهنگی بوده و همین امر، موجب شده است، استمرار این روند از یک سو برای ادام

ر ابتدای حرکت جدید، دوار سازد. را هموار نماید و از سوی دیگر، برآورده ساختن انتظارات مخاطبان را دش
-های مخاطبان و صاحببا استمداد از تجربیات ارزشمند و پشتوانه ساز، تالش کرده ایم، نقدها و پیشنهاد

توجه به جهات علمی  بندی آنها به این نتیجه رسیدیم که در عیننظران را گردآوری نموده و سپس با جمع
ان گرامی در انجام و کاربردی آنها که مورد نیاز مبرم همکارهای عملی و تئوری مباحث حقوقی به جنبه

ح معنوی و اخالق وظایف وکالتی است، تأکید بیشتر نماییم و بکوشیم، به شکل مستقیم و غیرمستقیم سط
هیم. بنابراین در راستای ویژه وکالت است، در حد توان خود ارتقا دای را که الزمه کارهای حقوقی، بهحرفه

لیلی آرا و لوایح ، مقرر شد، در هر شماره مطالبی را با عناوینی همچون: نقد و بررسی تحهمین اهداف
، جستجو در نظران و پیشکسوتان صاحب نام رشته حقوقمنتخب همکاران، اقتراح و مصاحبه با صاحب

ویه دیوان رفضای مجازی و معرفی کتب مفید حقوقی و همچنین آخرین مصوبات قانونی و آراء وحدت 
ه چاپ برسانیم؛ لی کشور و دیوان عدالت اداری و نیز نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، بعا

ستری اصفهان را های مختلف کانون وکالی دادگکه بازتاب فعالیتهای همکارانمان در کمیسیونهمچنان
 برای مخاطبان مفید دانستیم. 

ان، استادان ، صمیمانه به سوی همکارمجله مدرسه حقوق در دوره جدید با توکل به الطاف الهی
سیدن به اهداف ریازد تا ما را در نظران امور حقوقی دست میدانشگاه، قضات دادگستری و همه صاحب

 یاد شده یاری رسانند.
ا و نقدهای دلسوزانه ناگفته پیداست هرگونه توفیق در پیمودن این مسیر دشوار، بدون ارائه پیشنهاده

 پذیر نخواهد بود. مخاطبان مجله، امکان

 سردبیر مجله مدرسه حقوق کانون وکالی اصفهان
 مهدی جلیلی



 مقاالت
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 هیاهوی سیاست و حجاب معاصرت

 )درنگی در برگی کمتر دیده شده 

 از کارنامه ی مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی(

 *دکتر  محمد مهدی الشریف
زی یکی از وکالی با سابقه و شریف در مکالمه ای بگذارید سخن را با نقل یک خاطره آغاز کنم. رو

تلفنی در خصوص موضوعی که او و موکلینش را بسیار نگران کرده بود با بنده مشورت نمود و از من 
خواست مالقاتی با موکلین ایشان داشته باشم. در روز موعود موکلین حاضر شدند. آنها همگی از ارامنه 

ی خود را اینگونه روایت کردند. سالها پیش پدر ما از دنیا رفته و  نجیب اصفهان بودند و قصه پر غصه
ماترکی که پس از عمری زحمت اندوخته به ما رسیده است و ما نیز هر کدام به حسب شرایط خود در این 
ارث پدری تصرفات و انتقاالتی داشته ایم و البته خانه پدری کماکان باقی است. به تازگی اظهار نامه ای 

از شهرهای ایران به دست ما رسیده که در آن یکی از ده ها عموزاده ما ادعا نموده که او سالها  از یکی
مکرر  قانون مدنی به وی می رسد. می  881پیش مسلمان شده و بنابراین این ارث پدر ما مطابق ماده 

وی دادخواستی با گفتند نخست نه باور کردیم و نه جدی گرفتیم. اما وقتی با فوت آن عموزاده فرزندان 
همین مضمون دادند، دیدیم که مسأله جدی است. خوانندگان گرامی می دانند که نویسندگان قانون مدنی 
در بحث از موانع ارث نامی از کفر نبرده بودند و البته نویسنده ی فقیه و محتاط قانون مدنی برای اینکه 

و با این « در جمله ای از موانع ارث»اد کرده بود: مخالفت صریح با فقه نکرده باشد از موانع ارث اینگونه ی
 -که البد مقتضای ضرورت آن روزگار بوده-ترفند هوشمندانه در عین عدم ذکر کفر در شمار موانع ارث، 

از تصریح به انحصار موانع کفر به موارد مذکور در قانون مدنی نیز اجتناب کرده بود. پس از انقالب اسالمی 
صراحتاً کفر به موانع مصرح در قانون مدنی افزوده شد و بر مبنای آن اوال کافر از  مکرر، 881در ماده 

مسلمان ارث نمی برد و ثانیاً اگر در بین ورثه کافری، مسلمانی باشد ارث به وی رسیده و وارثان نزدیک 
دادگاه  تر حاجب وارث مسلمان محسوب نمی شوند. البته با طرح دادخواست در دادگستری این شبهه برای

و نیز وکیل ایشان پیش آمده بود که آیا اهل کتاب نیز مصداق کافر هستند یا نه. دادگاه پرسش خود را از 
مرکز استفتائات فقهی قوه قضاییه پرسیده بود و خواندگان و وکیل ایشان نیز با نگرانی تمام در پی یافتن 

دنی و فقه، غیر مسلمان است و لذا اهل پاسخ این پرسش بودند. به ایشان گفتم مراد کافر در قانون م
کتاب قسمی از کافر و به اصطالح کافر اهل کتاب بحساب می آیند؛ در مقابل کافر مشرک و مرتد. این 
پاسخ نگرانی آنها را صد چندان کرد و از من خواستند که با توجه به آشنایی اندکی که با فقه دارم به کمک 

ا منوط به بررسی اجمالی موضوع در فقه نمودم. هرچه کتاب ها و منابع ایشان و وکیل ایشان بیایم. پاسخ ر
را بیشتر مطالعه می کردم بر قوت این دیدگاه در فقه بیشتر واقف می شدم و از یکسو خود را در مقابل 

 وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان*
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درخواست همکاری می دیدم که خاطرش را عزیز می داشتم و درخواست و اصرار فراوان کسانی را می 
روز نداشته و از من چشم یاری داشتند و از سوی دیگر خود را در مقابل حکمی شرعی دیدم که شب و 

می دیدم که شهرتی عظیم در فقه داشت و مخالفی نیز برای آن نمی یافتم و البته به هیچ روی نمیخواستم 
حال در مقابل حکمی که بر اساس دیدگاه همه فقهایی که دیده بودم حکم الهی بود مقاومتی نمایم. بهر

پاسخ استفتاء قاضی رسیدگی کننده آمد. پاسخ روشن بود؛ اهل کتاب نیز مشمول عنوان کافر است. قاضی 
محترم علی رغم میل خود رأی به تحویل ماترک به خویشاوندان دور بجای فرزندان متوفی داد. نگرانی 

در فقه با حقوق بیابم.  چند برابر شد. دوست وکیلم و موکلین وی با اصرار بیشتری از من خواستند راهی
در فقه آمده بود اگر پیش از تقسیم ترکه، وارثان نزدیک تر مسلمان شوند ارث به خود آنها می رسد. از 
دیدن این راهکار برقی از شادی در قلبم درخشید. یک تیر و دونشان بلکه سه نشان. هم چند نفر به شرف 

من از مظنه مخالفت با فقه خالصی می جستم.  اسالم داخل می شدند هم مشکل اینان حل می شد و هم
اما این تیر نیز به سنگ خورد زیرا این راهکار در جایی کاربرد داشت که وارثان مسلمان بیش از یک نفر 
باشند تا سخن از تقسیم ترکه در میان باشد و در فرض وحدت وارث مسلمان، موضوع منتفی است. با 

ص حکم ماده به غیر از اقلیت های به رسمیت شناخته شده نیز مکرر، تخصی 881توجه به اطالق ماده 
نیز هر   1312مستند روشنی نداشت. قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 

چند در مساله ارث، مذهب متوفی را مالک عمل قرارداده بود، اما با توجه به خاص بودن و موخر بودن 
مکرر بر این قانون از سوی دادگاه بعید نبود. با وجود این اصرار  881ترجیح ماده مکرر، احتمال  881ماده 

روز افزون این وارثان محروم مرا همچنان به تأمل و تتبع وا می داشت تا اینکه یکبار حسب اتفاق متوجه 
می شدم این موضوع در جلسه استفتائی که با حضور رهبری انقالب در مورد معضالت فقهی روز تشکیل 

شود مطرح شده و با توجه به مکانت علمی و فقاهتی مرحوم آیت اهلل شاهرودی تأمل در مورد این موضوع 
به ایشان واگذار شده است و ایشان نیز مقاله ای محققانه و با رعایت ضوابط فقاهت جواهری نگاشته و 

یت اهلل شاهرودی در این این مقاله به زبان عربی در مجله فقه اهل البیت )ع( چاپ شده است. مرحوم آ
مقاله به تفصیل تمامی مستندات و ادله و روایات مربوط به این موضوع را موشکافی کرده و در نهایت این 
دیدگاه را به عنوان دیدگاه منتخب تقویت نموده بودند که روایات ناظر به حرمان کافر از ارث شامل اهل 

ند نمی شود و همانطور که قرارداد ذمه موجب احترام کتابی که با حکومت اسالمی قرارداد ذمه بسته ا
اموال آنان در زمان حیات می باشد حرمت مال آنان پس از مرگ را نیز اقتضاء می کند و به تعبیر دیگر 
رسیدن اموال کافر اهل ذمه به وراث وی از شئون قرارداد ذمه و اختیارات حاکم در قرارداد ذمه است. نقل 

»این زمینه خالی از لطف نیست: عین عبارت ایشان در 

مکرر با استناد به  881با وجود چنین دیدگاهی دادگاه این مجال را می یافت که در مقام تفسیر ماده 
فتاوی معتبر اطالق ماده را تقیید زده و منصرف از اقلیت های دینی برسمیت شناخته در قانون اساسی و 

اسالمی زندگی می کنند بداند. با توجه به وجود فتوایی از یک فقیه  کافران ذمی که در پناه حکومت
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محقق دیگر مخالفت با اطالق ماده را نمی توان لزوماً مخالفت با فقه و شریعت قلمداد نمود. هر چند در 
این پرونده خاص برای رعایت احتیاط بیشتر، طرفین به مصالحه تشویق شدند و پرونده در مسیر آشتی و 

قرار گرفت اما بهرحال معضل این پرونده هر روز امکان تکرار دارد و پرونده آن همچنان گشوده مصالحه 
 است و ضرورت راهکاری سازگار با فقه همچنان بر جای خود باقی است.

علیرغم حذف بسیاری از نکات فقهی و حقوقی آن همچون ماده واحده  -باری  نقل این خاطره 
به درازا کشیده شد اما شاید مدخل  -ب وصیت ایرانیان غیر شیعهمجمع تشخیص مصلحت نظام در با

مناسبی برای ورود به موضوع این مقاله بوده باشد. به احتمال بسیار کسانی که از نزدیک دستی در مسائل 
حقوقی دارند تصدیق خواهند کرد که در عالم حقوق برخی چالش های نظری مهم که از قضا در مقام 

ی و مهم اند وجود دارند که همواره محل نزاع و نقض و ابرام بوده اند و پرونده آنها عمل نیز کامالً جد
هیچگاه به طور کامل مختومه نشده است. بعید است کسی اندک آشنایی با عالم حقوق داشته باشد و از 

رت نزاع های عمیق و پر دامنه در باب مسائلی چون خسارت تاخیر تأدیه، مرور زمان، عدم النفع، خسا
معنوی، خسارت زائد بردیه، کاهش ارزش پول، عقود جدید، معامله کالی به کالی، معامله به قصد فرار از 
دین، تعدیل قرارداد، غبن حادث، سرقفلی و حق کسب و پیشه و بسیاری دیگر از این دست مسائل بی 

قوق سپری کرده و خبر باشد. را قم سطور نیز که بخش قابل توجهی از عمر خود را در عرصه آموزش ح
با  عرصه های عملی حقوق نیز چندان بیگانه نیست از اندیشه در خصوص این معضالت و مسائل چالش 
برانگیز و اندیشه سوز دور و برکنار نبوده است. ویژگی مشترک اغلب این مسائل ارتباط وثیق آنها با آموزه 

ل درمان اصولی و ریشه ای نیز ال محاله های فقهی است. بر اهل دقت پوشیده نیست که در اینگونه مسائ
باید از دامان فقه برخیزد و مادام که توجیه و تحلیل فقهی جدی در کار نیاید کار بسامان نمی شود و 
پرونده نزاع همچنان مفتوح می ماند. کسانی که اوایل انقالب را بخاطر می آورند به خوبی بیاد دارند که 

جتهد از چالش های آن روزگار بود و البته این معضل ریشه در ادله بحث عدم امکان قضاوت قاضی غیر م
و منابع فقهی داشت. در همان ایام اصحاب فقاهت و سیاست از مکانیزم قاضی مأذون که خود ریشه در 
آموزه های برخی  فقها داشت استفاده کرده و برای نظام قضایی توجیهی شرعی یافتند و امروزه این مسأله 

 امکان ل حساب نشده و به تاریخ حقوق پیوسته است. مشابه این چالش در خصوصدیگر یک معض
نیز مطرح بود. خالصه اینکه حل فقهی و روشمند این دست چالش ها که ریشه  تجدیدنظر در حکم حاکم

در فقه دارند البته کاری است کارستان و نه از متخصصان حقوقی ناآشنا با فقه کاری برمی آید و نه از فقه 
انان بی خبر از عالم حقوق و ناآشنا با معضالت روز. به تجربه باید گفت حتی متوسطان که از هر دو د

عرصه بهره ای دارند نیز در حل اساسی این دست مسائل توفیق چندانی ندارند و گفته ها و تحلیل های 
مکتوبات حقوقی  آنان در پیشگاه متخصصان از وزن و قدر الزم برخوردار نیست و بسیار دیده ایم در

نویسنده ای با استناد به قواعد عام و کلی همچون الضرر یا با استناد به سیره عقالء یا قاعده ی کلی 
و امثال اینگونه استدالل ها در مقام حل معضل فقهی حقوقی برآمده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع»

شته و به گشاده دستی و مسامحه و بی دقتی است اما این تالشها در نزد متخصصان فقه وزن و قدری ندا
در استفاده از ادله و استناد به دلیل در غیر موضع خاص خود متهم شده است. ورود عالمان و فقیهان درجه 
اول در حل این مسائل نیز معموالً در حد پاسخ های کوتاه و یک سطری به یک استفتاء از جانب اصحاب 

شن است که در چنین وضعیتی که حقوقدانِ صرف، توان گشودن گره حقوق و قضاء باقی مانده است. رو
آن را ندارد و متخصصان طراز اول فقه نیز مجال یا رغبت به ورود تفصیلی برای حل مسأله نشان نمی 
دهند وجود نادر فقهایی که در عین طراز علمی باال بصورت ملموس و عینی با چالش های روز حقوقی 
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چه حد مغتنم و عزیز است. دیدگاه و فتوای این دست فقیهان در عین توجه به دست به گریبان اند تا 
مسائل عینی و واقعی جامعه به لحاظ استاندارد علمی از چنان طراز و مکانتی برخوردار است که اتهام 
تسامح و بی دقتی و خروج از ضوابط فقاهت در مورد آنان منتفی است. از باب تقریب به ذهن تأثیر شگرف 

خی فتاوی فقیه برجسته مرحوم سید محمد کاظم یزدی در تدوین قانون مدنی را یادآور می شود که بر
قانون مدنی مرهون آراء آن فقیه محقق است و هیچکس نمی تواند در  10اصل آزادی قراردادی و ماده 

به تصویب  وزن و اعتبار دیدگاه وی در ترازوی  فقه تشکیک نماید. فتاوی مرحوم امام خمینی که منجر
قانون کار ومداخله دولت در روابط کارگری و کارفرمایی شد نیز از دیگر نمونه هایی است که بدون اتهام 
به افکار سوسیالیستی یا غربزدگی، چالش امکان مداخله در تنظیم و تعدیل روابط کارگر و کارفرما با 

 پشتوانه ای فقهی حل و فصل شد. 
مان و فقه دانان فراوانی وارد عرصه قضاء شدند و از نزدیک با هرچند پس از انقالب اسالمی عال

حقوقی موجود در جامعه روبرو شدند اما بی گمان نمی توان فقیهی  -انبوهی از مسائل الینحل و فقهی 
را در طراز مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی سراغ گرفت که پا به این  عرصه گذاشته باشد. سوگمندانه 

سیاست و حجاب معاصرت باعث شد برخی از ابعاد شخصیت مرحوم آیت اهلل شاهرودی باید گفت غبار 
که از قضا برای اصحاب حقوقی بسیار مغتنم و ارجمند است از چشم ها پنهان بماند. سیاست زدگی تمامی 
مسائل در روزگار ما و مشکالت عرصه اجرا در تمامی عرصه ها و از جمله در قوه قضاییه، باعث گردید 

ش مهم حیثیت تئوریک مرحوم آیت اهلل شاهرودی چنان که شاید مورد توجه اصحاب حقوق قرار نگیرد. نق
این حیثیت آن چنان مورد حاجت روزگار ماست که گاه آرزو می کردیم ای کاش تمام همت مرحوم 

خود  شاهرودی در همین عرصه مصروف می گردید و هیچگاه پا به عرصه اجرا نمی گذاشت و البته باز به
نهیب می زنیم که اگر نبود مواجهه ی مستقیم و مکرر با مسائل و چالش های عینی عالم حقوق، معلوم 
نبود مرحوم شاهرودی نیز همچون اغلب همطرازان خود در عرصه فقاهت و مرجعیت ضرورتی برای ورود 

ال آن احساس کند و تفصیلی و مثال نگارش مقاله در باب خسارات مازاد بر دیه یا ارث اهل کتاب و امث
 حداکثر به پاسخ استفتائی بسنده می کرد.

الغرض راقم سطور را دریغ آمد که این بُعد از شخصیت مرحوم آیت اهلل شاهرودی را که در حد بضاعت 
اندک خود از آن بهرمند شده است و از این جهت نسبت به روح بلند آن فقیه ربانی احساس دین می کند 

د بلکه تمامی اصحاب حقوق در میان نگذارد و توجه ویژه آنان را به این حیثیت با همکاران گرامی خو
ارزشمند جلب نکند و از آنان نخواهد که اگر از برخی عملکردهای دستگاه قضایی در دوران تصدی ایشان 
 مثالً طرح ایجاد شورای حل اختالف یا تغییر تعرفه ها یا هر امر کوچک و بزرگ دیگری گالیه دارند که
ممکن است گالیه برحق یا نا بجایی باشد، این حواشی مانع از توجه آنان به این جنبه برجسته و تأثیر 

 گذار مرحوم آیت اله شاهرودی نشود.
مروری اجمالی بر فهرست تک نگاره ها  و مقاالت متعددی که از این فقیه برجسته در موضوعات 

که  نچه گفته شد بحساب آید. برخی از این مقاالتمهم فقهی حقوقی باقی مانده می تواند شاهدی بر آ
؛ «میراث زوجه از غیرمنقول»پرداخته به قرار زیر است: معضلی جدی در عرصه حقوق و قضاء  به هر کدام

«دیه شهروند غیر مسلمان» ؛ «دیه اهل ذمه»؛ «میراث کافر»؛ «تأمل در مبنا و گستره ی مالکیت فکری» 
«احکام فقهی کاهش ارزش پول»؛ « خسارات مازاد بر دیه»؛ « ثلث برسددیه جراحات زن هرگاه به »؛ 
قصاص؛ »؛ « عمل قاضی به علم خود»؛ « تحدید موضوع محارب»؛ « کفایت تکرار قسم در قسامه»؛ 

«حکم پیوند عضو مقطوع در قصاص»؛ « عقد استصناع یا سفارش ساخت» ؛ « حق انحاللی یا مجموعی



هیاهوی سیاست و حجاب معاصرت

97 اسفند/  121شماره 

12

 «. اختیار حاکم در عفو»؛ «پیش پرداخت یا بیع العربون» ؛ « جرای حدحکم بی حسی در هنگام ا»؛ 
در بین کتاب های ایشان نیز هر کدام که به عرصه مشترک فقه و حقوق مربوط می شود فوق العاده 
قابل استفاده است. مرحوم آیت اهلل شاهرودی در باب اجاره کتابی دو جلدی تالیف نموده که در مقایسه با 

فقیهان حاوی نکات بدیع و ارزشمندی برای حقوقدانان است و بنده بارها مطالعه این کتاب را به آثار سایر 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی توصیه کرده ام. در این کتاب ایشان عالوه 

وق، گاه به بر طرح مباحث فقهی مانند قرارداد سفارش ساخت )استصناع(، قرارداد اباحه معوض، اجاره حق
مباحث حقوق جدید مانند حق عینی و دینی، دارا شدن غیر عادالنه و از دست دادن شانس )تفویت فرصت 

 (و امثال آن نیز ورودی محققانه داشته است.
تحوالت عقد شرکت در دوران معاصر، تحلیل ماهیت و احکام و اقسام شرکت را به چالش بزرگی 

تاب الشرکه مرحوم شاهرودی که در شرح و تعلیق بر متن کتاب مبدل ساخته است. باید انصاف داد ک
الشرکه عروه مرحوم سید محمد کاظم یزدی نگاشته شده از حیث توجه به اقسام جدید و مختلف شرکت 
و تحلیل های دقیق قابل استفاده در حقوق، کتابی بی نظیر است و اگر کسی بخواهد در باب شرکت 

بدون استفاده از این کتاب ناقص و ناتمام است. کتاب المضاربه ایشان نیز  تحقیقی مبنایی نماید تحقیق او
در مقایسه با تالیفات دیگر در باب مضاربه سرآمد است و بسیاری از ابعاد مبهم یا نوپیدای این عقد پرکاربرد 

ز دیگر آثار در دنیای تجارت را بخوبی تشریح و تبیین نموده است. فقه العقود یا قواعد عمومی قراردادها ا
مرحوم شاهرودی است که متاسفانه هنوز به چاپ نرسیده و به ظن قوی همچون سایر آثار ایشان می 

 تواند منبعی ارزشمند برای قواعد عمومی قراردادها از منظر فقه و حقوق باشد.
معه علمی و باالخره یکی از آثار ماندگار و فاخری که از آیت اهلل شاهرودی به یادگار مانده و برای جا

و حقوقی بسیار مغتنم و قابل استفاده است و متأسفانه هنوز قدر آن شناخته نشده و تقریباً ناشناخته باقی 
است که « الموسوعه الفقه االسالمی طبقاً لمذهب اهل البیت )ع(»مانده دائره المعارف فقه شیعه با نام 

جلد نسبتا قطور بشود. ویژگی بسیار  100تا  80تاکنون قریب به چهل جلد آن منتشر شده و شاید بالغ بر  
مهم این دائره المعارف فقهی که نخستین دایره المعارف فقه امامیه است این است که موضوعات فقهی 
بصورت الفبایی مرتب گردیده و ذیل هر مدخل عالوه بر بررسی و نسبت آن با مفاهیم مشابه و نزدیک، 

استفاده از منابع درجه اول فقه از متون اولیه تاکنون موضوع به به صورت کامالً آکادمیک و منظم و با 
زبان قابل فهم تشریح و فقهی شده است مثالً اگر کسی بخواهد در فقه در باب اذن و احکام و آثار آن و 
تفاوت آن با اباحه وامثال آن تحقیق کند باید هزاران برگ متن فقهی را تورق کند و به بخش های مختلف 

عه کند که برای غیر متخصص البته کاری است بس دشوار اما در این موسوعه کافی است بر فقه مراج
اساس ترتیب الفبایی، مدخل اذن را بیابیم و در ذیل آن تمام مباحث مرتبط با اذن را از تعریف، اسباب 

م با ارجاع ایجاد، اسباب انحالل و دهها موضوع مرتبط دیگر به صورتی کامالً دسته بندی شده و قابل فه
به منابع اصلی بیاییم .این دائره المعارف اگر به خوبی شناخته و مورد استفاده قرار بگیرد می تواند تحولی 
در آشنایی و استفاده دقیق از فقه در موضوعات مختلف برای غیر متخصصان ایجاد کند.صاحب این قلم 

با سابقه فقهی دارد هیچ توصیه وقتی دانشجوی حقوق یا  قاضی یا وکیلی قصد تحقیق در موضوعی 
بهتری جز معرفی و ارجاع به این موسوعه به عنوان گام اولین و روشنگر و چه بسا گام نهایی سراغ ندارد 
. امیدوارم این تالش ارزشمند با رحلت این فقیه فرزانه متوقف نشده و گروهی که تحت نظر و اشراف 

به فرجام برسانند. در کنار این دایره المعارف تفصیلی، کتابی  ایشان به این کار اشتغال داشتند این مسیر را
به فارسی و در سه جلد نیز با عنوان فرهنگ فقه توسط مجموعه ای که تحت و شراف مرحوم شاهرودی 
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به تدوین موسوعه اشتغال داشتند تدوین شده که البته به زبانی ساده تر و با اختصار کامل نوشته شده 
 است .

ا کار ارزشمند فقهی و اصولی دیگر همچون تقریرات اصول مرحوم شهید صدر با نام اینها و دهه
جلد بخشی از کارنامه علمی این فقیه مجاهداست که طی زندگی پر فراز و  7بحوث فی علم االصول در 

د نشیب خود در دوران صدام و در کنار مناصب اجرایی بسیار وقت گیر و دشوار، به یادگار مانده است و وجو
هر کدام ازآنها برای افتخار آمیز ساختن کارنامه علمی یک شخصیت علمی کفایت می کند. هرچند مرگ 
زود هنگام این اسطوره فقاهت جامعه علمی را از آثاری بیشتر از وی محروم کرد اما استفاده بهینه و بهره 

رحمت و رضوان جبران سازد.کاملی از آنچه از ایشان برجای مانده شاید اندکی از این خسارات علمی را 
 خداوند و همنشینی با اولیاء کرام ارزانی او باد.
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 فن دفاع و اصول الیحه نویسی

 *دکتر سید علی آزمایش
شناسی، ی، روانشناسارائه یک دفاع خوب نیاز به دانستن مقدماتی از جمله مطالعه تاریخ، جامعه

به ویژه ادبیات یک  الملل دارد. از هر دانشبین شناسی، فلسفه، ادبیات، اصول علم سیاست و حقوقمردم
نماید. ح میمطالعه کنید؛ زیرا حقوق ذهن را خشک ولی ادبیات تلطیف و شیوة نگارش را اصال کتاب

 ا دشوار خواهد کرد.مطالعه حقوق به تنهایی و بدون پرداختن به این مطالعات جنبی، فهم الیحه و رأی ر
فسیر مواد قانونی تک باید متفکّر باشیم. وظیفۀ یک وکیل، توضیح و در حقوق تقلید حرام است و هری

میت دارد. برای مثال داند، در نتیجه نقش او در دادرسی بسیار اههای قانون را میاست. وکیل پیچ و خم
رای دوستش بفردی را در نظر بگیرید که عکس دیگری را به شکل حیوان درآورده و در فضای مجازی 

آن جرم است.  ستاده است. در قانون مجازات فضای مجازی، دستکاری تصاویر و انتشار)شخص سومی( فر
ین شخص عکس ادهد که گونه توضیح تواند اینحال نقش وکیل در دفاع از این متهم چیست؟ وکیل می

رد کناری خود فرا منتشر نکرده، بلکه فقط برای یک نفر ارسال نموده؛ مثل این است که عکس را به 
ت. در واقع داده باشد و این حداقل مصداق اهانت به فردی است که تصویرش دستکاری شده اس نشان

 کند تا با فهم درست از قانون، تصمیم نادرست نگیرد.وکیل به قاضی کمک می
ی در الیحه نویسی، بنابراین یک وکیل باید ضمن توجه به فلسفۀ قانونگذاری و درک درست مواد قانون

شک یا دا زندانی کنید، بیاالود همراه کند. مثالً  قانونگذاری که بگوید بدهکار را تا یومقاضی را هم با خ
 قش وکیل چیست؟!نشناسد. حال، خوبی نخوانده و یا جامعه ایرانی را کامالً نمیتاریخ ایران را به

ود ارائه وایح خلنقش وکیل این است که این موارد را برای قاضی روشن سازد و با تفاسیری که در 
از بودجه کشور  کردن شخص و پس از آن استفادهدهد مانع حبس مدیون شود. باید دانست که زندانیمی

ها از مردم بخواهیم نهبرای آزادی او، امری غیرعقالنی است! او را به زندان بفرستیم و سپس از طریق رسا
اید عقالنی تفسیر شود. رسد و به نظر میدر گلریزان شرکت کنند تا آزاد شود. در اینجا قانون غیرعقالنی ب

ون همیشه به دنبال بسیاری از کشورها به این مسائل توجه کرده و حقوقشان متحول شده است. چرا در قان
لسفه مقررات است. گیریم حال آنکه یکی از تکالیف عمده وکال، کشف فلفظ بوده و فلسفه را نادیده می

ها نوشته در کتاب یح جدیدی از قانون ارائه بدهد نه آنچه را کهوظیفۀ وکیل این است که تفسیر و توض
یا به این خاطر که شود. آشود. تحول حقوق از تفاسیر ما ناشی میعنوان تفسیر رایج مطرح میشده و به

ای به جامعه خواهد چه ضربه دانیم که  این کارایم باید قانون را غلط تفسیر کنیم؟ آیا میالوکاله گرفتهحق
زد؟ 

بسته نیازی نداریم؛ ایم. ما به قاضیِ چشمچشمان فرشته عدالت را بسته و یک ترازو به دست او داده

تأیید ایشان  وباشد که پس از بازنویسی مقاله موجود برگرفته از یکی از سخنرانی های آقای دکتر آزمایش می*

 در این مجله به چاپ رسید.
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تر حکم کند. ما تعیین سرنوشت انسانی کردند و چه بسا دقیقچراکه اگر چنین بود رایانه را جایگزین می
کم دهد. چرا وقتی وکیل وضعیت متهم ایم تا با چشمانی باز وضعیت او را دیده و حرا به انسانی دیگر داده

دهند که راجع به موضوع اتهام دفاع کند. این یعنی اینکه ما با یک ماشین دهد به او تذکر میرا شرح می
عنوان وکیل نیاز داریم و نه به مفسّری برای گرفتن حق طرف هستیم در حالی که نه به یک ماشین به

دالت و نظم نیاز دارد. در نگارش یک الیحۀ خوب، باید مقدمات الوکاله. جامعه به مفسّرانی برای حفظ ع
آن را دانست. باید دانست که رعایت اخالق وکالتی یکی از الزامات وکالت است و این نکته در نگارش 
تمام لوایح باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه به برخی از این مقدمات که الزمۀ وکالت است، اشاره 

 شود.می
باشد. از من در رابطه با اعتبار  روشنبرای یک وکیل موضوع باید  تسلط بر موضوع: نخست:

توان در مورد سفته اقدام کیفری کرد. اگر موضوع برای وکیل روشن اسنادی سؤال شد و اینکه چگونه می
ادخواست توان مورد تعقیب کیفری قرار داد؟! باید دکند. سفته را چگونه میباشد چنین سؤالی را مطرح نمی

حقوقی بدهیم. پس جهات، ماهیت و مبانی موضوع باید برای وکیل کامالً روشن باشد که اگر نباشد الیحه 
ای به شاخۀ دیگر پریدن است. شاید بگویید برخی چنین استحکام و قابلیت توفیق نداشته و از شاخه

از اقلیت بوده و ما از اکثریت سخن گویم که آنها اند. در پاسخ میاند و رأی مدنظرشان را نیز گرفتهکرده
 گوییم.می

گویید مستند باشد. مستند یعنی دالیل و مدارکی در اثبات آنچه به دادگاه می دوم : مستند بودن:
بها اید، در دست باشد. مثالً فرض کنید در دعوای اجاره سندی در دست نیست و مستأجر اجارهآنچه نوشته

این مورد باید به معاینه و تحقیق محلی استناد کند که یا از طریق تأمین  را پرداخت ننموده است. وکیل در
 کند.دلیل فراهم آورده یا در دادخواست از دادگاه تقاضا می

در الیحه به شرح حال نویسی نپردازید و اصل مطلب را گم نکنید. الیحه  سوم : پرهیز از حاشیه:
ملک من نباید به ملک شما اشراف داشته باشد، با این باید مستدل باشد. در پاسخ به این سؤال که چرا 

رود پاسخ دهید. علّت وجودی این ماده قانونی را در دادگاه استدالل که حریم خصوصی من از دست می
بیان کنید. خصوصیتی که در آرا و دعاوی هست و در الیحه نیز باید باشد امّا امروزه در دادگستری جایی 

است. برای مثال باید میان خسارت و میزان آن با دعوی تناسب و تعادل باشد. ندارد، عقالنی بودن دعو
کنند که تومان است و طرفین توافق می100000کنیم که در قرادادی مبلغ اصل قرارداد گاهی مشاهد می

بینید تومان خسارت بدهد. تا کی؟ چند ماه؟ چند سال؟ می 50000در صورت عدم انجام تعهد فرد روزانه 
. "المُومِنوُنَ عِندَ شُروُطِهِم"گویند هیچ تناسبی بین مبلغ اصل قرارداد و خسارت نیست. در پاسخ میکه 

فراموش نکنید که اگر قراردادی عقالنی نباشد باطل است. استدالل شما در الیحه نباید برای اثبات امری 
 غیرعقالیی باشد.

کر مستند قانونی، قاعده حقوقی مرتبط نویسی عالوه بر ذدر الیحه چهارم: ذکر قواعد حقوقی:
 را نیز ذکر کنید؛ چراکه زیربنای هر ماده قانونی یک قاعده حقوقی است.

در الیحه، تفسیر جدید عقالنی ارائه دهید، تفسیری باالتر از تفاسیری  پنجم: ارائه تفسیر جدید:
یدِ خود از قانون، حقوق را متحول کم نگیرید. با تفاسیر جدکه قبالً ارائه شده است. هرگز خودتان را دست

 کنید.
های طرف ها و نوشتهوکیل در نگارش الیحه خود باید گفته ششم: شناخت کامل طرف دعوا:
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دعوی را به دقت مطالعه کرده، نقاط ضعف و قوّت آن را شناسایی کند. در پاسخ بر نقاط ضعف تأکید و 
کردید که اگر وکیل طرف مقابل بودید چه دفاعی می سعی کنید نقاط قوّت را بپوشانید. همواره تصور کنید

نویسی فرقی هست و آن این و به دنبال پاسخ مناسبی برای آن دفاع باشید. بین دفاع حضوری و الیحه 
آورید ولی در دفاع حضوری باید نویسید و اِن قُلتی در کار نمیاست که در الیحه مطالب خودتان را می

 لکنت زبان دچار نشوید تا استدالل طرف مقابل برتر جلوه کند.کامالً مسلّح باشید و به 
در دفاع، حرمت دستگاه قضایی و طرف مقابل خود را  ها:هفتم: رعایت ادب و حفظ حُرمت

ها و بیانات خود ادب را رعایت و تنها بحث حقوقی خود حفظ کنید حتی اگر به شما تندی شد. در نوشته
این بر دادگاه تأثیر بیشتری دارد. این ما هستیم که با دفاع صحیح، رویۀ  را مطرح کنید و ادامه دهید، که

 دهیم.موجود را تغییر می
نویسی، یک مقدمۀ کوتاه )حداکثر دو پاراگراف( را به شرح اختالف در الیحه هشتم: شرح اختالف:

بنویسید و به  ای از آن رااختصاص دهید. شرح کامل اختالف در پرونده موجود است، شما تنها خالصه
 ها اشاره کنید.شماره صفحات و پیوست

دهید احتیاط کرده اگر به ایرادات شکلی طرف دعوی پاسخ می نهم: آمادگی برای دفاع ماهوی:
و خود را برای دفاع ماهوی نیز آماده کنید؛ چون ممکن است دادگاه وارد ماهیت شود؛ هرچند که طبق 

هرچند قبل از » ن صورت ایرادات شکلی را بیان کرده سپس بگویید قانون مجاز به این کار نباشد. در ای
صورت خالصه به شرح رسیدگی به این ایرادات ورود ماهوی از نظر قانونی مجاز نیست امّا دفاع ماهوی به

دهند. بنده موافق نیستم چون ممکن برخی از وکال ایرادات مقدر را نیز مطرح کرده و پاسخ می«. زیر است
دعوی اصالً آنها را مطرح نکند، بنابراین صبر کنید تا اگر مطرح شد پاسخ دهید و ابتدا به است طرف 

 ساکن، ذهن قاضی را مردد نکنید.
در نهایت، مسائل ماهوی و چگونگی حقانیت موکل خود را بیان کنید. همه  دهم: خَیرُالکَالم...:

گویی هم نکنید. در اصطالح از اطناب کمشود. لذا پُرگویی نکرده و این موارد سه الی چهار صفحه می
مُمِل و اجمال مضر بپرهیزید. در آخر بین دعوی حقوقی و کیفری تفاوت قائل شوید. در دعوی حقوقی 
احساسات جایی ندارد حال آنکه در دعوی کیفری باید احساسات و عواطف قاضی را به حرکت درآورید. 

 ید تا از عوامل مخففه نهایت استفاده را ببرید.های متهم آشنا کنشما باید قاضی را با ویژگی
ای نوشته نشده است. بخوانید شد تجارب شخصی من بوده و در هیچ کتاب و رسالهمطالبی که بیان 

 و تعقّل کنید و اگر به نظرتان معتدل رسید رعایت کنید.
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 واکاوی تکالیف مالیاتی وکال 

 و کارآموزان وکالت

 *سعید افراز

 چکیده
ه موفق به ایی که وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت که مطابق مقررات مربوطاز آنج

های مستقیم، مؤدی مالیاتی انون مالیاتشوند از نظر قاخذ پروانه وکالت یا کارآموزی می
ل شوند، دارای وظایف و تکالیفی از حیث مالیات بر درآمد هستند که عمدتاً شاممحسوب می

 نام در نظام مالیاتی و اخذ شماره اقتصادی، اخذ دفترچه تمبر مصرفیثبتتشکیل پرونده مالیاتی، 
قانونی، تسلیم دفاتر  وکال، اعالم شروع به کار، اعالم تغییر محل کار، تسلیم اظهارنامه در موعد

مندی از تشویقات باشد که انجام این تکالیف موجب بهرهو اسناد و مدارک مربوطه و غیره می
آورد. از سوی دیگر در روند جام آنها موجبات تنبیهات قانونی را فراهم میقانونی و عدم ان

کالت برای رسیدگی و تشخیص و پرداخت مالیات، دانستن اقداماتی که وکال و کارآموزان و
های قانونی و یا تعدیل مالیات خود و یا اعتراض به نحوه رسیدگی و تشخیص کسب معافیت

اضر این وظایف و تکالیف مالیاتی حند ضروری است که در مقاله توانند انجام دهمالیات خود می
 مورد بررسی قرار می گیرد.

 وکیل، مالیات، قانون، مؤدی. واژگان کلیدی:

 مقدمه
و اصالح آن  3/12/1366های مستقیم مصوب دانیم که به موجب مقررات آمره قانون مالیاتمی
باشند و مشمول پرداخت مالیات می 1نون مذکور، کلیه اشخاص مندرج در ماده یک قا21/4/94مصوب 

                                                           
 میسیون معاضدت مالیاتی کانون وکالی دادگستری اصفهان.وکیل پایه یک دادگستری و رئیس ک.  *

 باشند:. ماده یک: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می 1
ن طبق مقررات باب کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایرا -1

 دوم.

 نماید.ران تحصیل مییی که در ایران یا خارج از ایهر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدها -2

 کند.می هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل -3

 نماید.هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می -4

کند و همچنین درآمدهایی که در ایران تحصیل میهر شخص غیرایرانی )اعم از حقیقی یا حقوقی( نسبت به  -5
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های موضوع این قانون نیستند، مشمول پرداخت مالیات 1همان قانون 2فقط اشخاص مذکور در ماده 
بنابراین چون وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت در زمره اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به 

های مستقیم( ماده یک قانون مالیات 2نمایند )بند ز ایران تحصیل میکلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج ا
باشند مکلف به انجام وظایف و تکالیف قانونی مندرج در قانون هستند و مشمول پرداخت مالیات می

مند های قانونی بهرههای مستقیم هستند و در سایۀ انجام تکالیف قانونی ممکن است از معافیتمالیات
 2های سنگین و حتی در برخی موارد مشمول جرم مالیاتیغیر این صورت مشمول جریمهگردند و در 

در نحوة  31/4/94های مستقیم در تاریخ شوند. از سوی دیگر با اصالحات به عمل آمده در قانون مالیات
قایسۀ مقررات وجود آمده که ناگزیر از بیان و مانجام تکالیف و اقدامات مالیاتی مؤدیان مالیاتی تغییراتی به

 باشیم.سابق و مقررات جدید در این مقاله می

 گفتار اول: تکالیف قانونی وکال و کارآموزان وکالت در امور مالیاتی

 مبحث اول: تشکیل پرونده مالیاتی
 177ماده  3ب تبصره اولین تکلیف قانونی هر مؤدی مالیاتی تشکیل پرونده مالیاتی است؛ زیرا به موج

هلت چهارماه مصاحبان مشاغل مکلفند ظرف » که مقرر داشته:  1366ی مستقیم مصوب هاقانون مالیات
، کارآموزان وکالت و یا «از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعالم نمایند 

زدیکترین نمایند مکلفند به نوکالیی که بدون گذراندن دوره کارآموزی فعالیت شغلی وکالت را شروع می
م نموده که این اقدام صورت کتبی به اداره دارایی اعالواحد مالیاتی مراجعه و شروع فعالیت خود را به 

قانونی مستلزم پرداخت جریمه ده  مالزمه با تشکیل پرونده مالیاتی آنان دارد. عدم انجام این تکلیف
 درصدی از مالیات قطعی است.

 ی  و اخذ شماره اقتصادیمبحث دوم: ثبت نام در نظام مالیات
نام در نظام ( کلیه مؤدیان مالیاتی را موظف به ثبت1394اصالحی قانون مذکور )اصالحی  169ماده 

مالیاتی و تکمیل اطالعات مالیاتی خود و اخذ شماره اقتصادی از سازمان امور مالیاتی نموده است. از سوی 
 1395یعنی از ابتدای سال  1394های مستقیم مصوب دیگر از تاریخ اجرای مقررات اصالحی قانون مالیات

به بعد امکان تسلیم یا ارسال اظهارنامه صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی 
www.tax.gov.com مؤدی و اخذ شماره پذیر بوده که این امر مالزمه با ثبت اطالعات مالیاتی امکان

های فنی و یا واگذاری نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک
 کند.گردد( از ایران تحصیل میهای سینمایی )که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میفیلم

 های موضوع این قانون نیستند:. ماده دو: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات  1
ها و مؤسسات دولتیوزارتخانه -1
شودولت تأمین میدهایی که بودجه آنها به وسیله دستگاه -2
هاشهرداری -3
عظم رهبری.مبنیادها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز فعالیت از طرف امام خمینی )ره( و مقام  -4

های مستقیم در مواد قانونی های مستقیم، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتقانون مالیات 274ماده  4در بند  . 2
 تعیین شده، از مصادق جرم مالیاتی بر شمرده شده است.

http://www.tax.gov.com/
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اقتصادی دارد، بنابراین اگرچه قانونگذار برای عدم اعالم شروع فعالیت و عدم تشکیل پرونده مالیاتی در 
رسد که با توجه به مهلت مقرر جریمه ده درصدی از مالیات قطعی در نظر گرفته است، لیکن به نظر می

باشد رونده، امکان اخذ شماره اقتصادی نمیو اینکه عمالً با عدم تشکیل پ 1394مقررات اصالحی مصوب 
و با عدم اخذ شماره اقتصادی امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نهایتاً تقدیم اسناد و مدارک نیز وجود ندارد 

 قطعاً جرایم مربوطه نیز به آن اضافه خواهد شد.

 مبحث سوم: اخذ دفترچه تمبر مصرفی وکال و کارآموزان 
صرفی وکال و کارآموزان از دفاتر قانونی و یا دفتر درآمدی وکال و کارآموزان اگرچه دفترچه تمبر م

باشد، لیکن از آنجا که بدون وجود آن، امکان ابطال تمبر وکالت در واحدهای فروش تمبر دادگستری نمی
بر  ایوجود ندارد و این دفترچه به تنهایی مبین میزان درآمد واقعی صاحب آن نبوده، بلکه صرفاً قرینه

شود، اما با این وجود، میزان تمبرهای ابطالی مندرج در آن که به تأیید واحد میزان درآمد مؤدی قلمداد می
الحساب تلقی شده و صورت علی فروش تمبر دادگستری رسیده، قطعاً قسمتی از مالیات پرداخت شده به

ر گردد، وکال و کارآموزان باید های مستقیم باید از مالیات قطعی کسقانون مالیات 103به موجب ماده 
پس از تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به تهیه دفترچه تمبر مصرفی و ارائه آن به واحد مالیاتی مربوطه و 

 ممهور نمودن اوراق آن اقدام کنند.

 مبحث چهارم: تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی
ی کسب و کار و صاحبان مشاغل به موجب از آنجا که وکال و کارآموزان وکالت همانند همه افراد دارا

های مستقیم مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال قانون مالیات 100ماده 
مالیاتی تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم نمایند، در تنظیم 

نمود که به هیچ وجه میزان درآمد ساالنه بیشتر از میزان واقعی آن اعالم اظهارنامه مالیاتی باید دقت  
انگاری در درج تعداد صفرهای درآمد، نشود، چراکه در مواردی دیده شده به دالیل مختلف از جمله سهل

لقی سهواً میزان درآمد بیشتر از میزان واقعی آن اعالم و واحد مالیاتی مربوطه آن را اقرار مؤدی مالیاتی ت
 اند. در این قسمت ذکر چند نکته اهمیت دارد:و مالیات سنگینی را برای وی تشخیص داده

تسلیم اظهارنامه  1394تا قبل از اجرای مقررات اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  نکته اول:
مالیاتی و یا های مستقیم از طریق مراجعه مستقیم به اداره امور قانون مالیات 178و  177به موجب مواد 

ویژه اعمال به  1394آمد، اما با اجرای مقررات اصالحی مصوب ارسال آن از طریق اداره پست به عمل می
آن مبنی بر تکلیف مؤدیان مالیاتی به ثبت نام در نظام مالیاتی و اخذ شماره اقتصادی از سازمان  169ماده 

شود که برای نیکی سازمان امور مالیاتی انجام میامور مالیاتی، تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترو
 های سالیانه را ثبت نمود.این منظور فقط باید عدد مجموع درآمد سالیانه و مجموع هزینه

وکال یا کارآموزان وکالتی که دارای دو فعالیت شغلی هستند، برای مثال هم وکیل  نکته دوم:
ای برای هر فعالیت شغلی خود اظهارنامه جداگانه اند و هم کارشناس رسمی دادگستری بایددادگستری

تنظیم و تسلیم نمایند که قطعاً این امر مالزمه با تهیه شماره اقتصادی جداگانه برای هر شغل دارد که 
همان قانون  84های مستقیم معافیت سالیانه موضوع ماده قانون مالیات 101ماده  2البته به موجب تبصره 

 گردد.اشخاصی اعمال می فقط برای یک شغل چنین
قانون  100در برخی موارد سازمان امور مالیاتی کشور به موجب تبصره ذیل ماده  نکته سوم:
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هایی که میزان فروش کاال و خدمات سالیانه آنها حداکثر ده برابر های مستقیم، مشاغل و گروهمالیات
بخشی از تکالیف قانونی از قبیل نگهداری قانون مذکور باشد را از انجام  84معافیت سالیانه موضوع ماده 

صورت مقطوع تعیین و وصول اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف نموده و مالیات آنان را به 
وکال و کارآموزانی که میزان درآمد سالیانه  1396نماید. مثالً سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد سال می

ای با اضافه کردن به مالیات قطعی سال قبل محاسبه لیون تومان بود را طی بخشنامهمی 180آنها حداکثر تا 
 نمود.

قانون  192ضمانت اجرایی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی طبق ماده  نکته چهارم:
 مالیات متعلقه است و چنانچه از تسلیم اظهارنامه در %30مذکور پرداخت جریمه غیرقابل بخشش معادل 

 باشد.قانون می 274ماده  6سه سال متوالی خودداری شود، مشمول بند 
های مستقیم، اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه قانون مالیات 156طبق ماده  نکته پنجم:

 مؤدیان مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه )پایان
الذکر برگ تشخیص درآمد ساله فوق رسیدگی نماید و در صورتی که به هر علتی در مهلت یک خردادماه(

الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به ساله فوق را صادر نکند و یا تا سه ماه پس از انقضای مهلت یک
 شود.مؤدی ابالغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می

باشد قانون یاد شده، این زمان، پنج سال می 157جب ماده در مسائل مالیاتی به مو نکته ششم:
یعنی اگر هر مؤدی مالیاتی اعم از وکیل یا کارآموز و غیره اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ننموده و به 

سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات بگذرد و اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص  5مدت 
 گردد. وی ننموده باشد مالیات عملکرد آن سال قابل مطالبه نبوده و مشمول مرور زمان میمالیات برای 

های مستقیم چنانچه مؤدی مالیاتی طی سه سال قانون مالیات 189به موجب ماده  نکته هفتم:
راجعه متوالی به تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه عمل نموده باشد و مالیات هر سال را بدون م

درصد اصل مالیات سه سال مذکور به  5های حل اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشد معادل به هیئت
گردد مضاف بر آنکه براساس تبصره یک عنوان جایزه خوش حسابی در حساب سنوات بعد وی منظور می

 اف خواهند شد.همان قانون چنین مؤدیانی از پرداخت هشتاد درصد جرایم مقرر در قانون مع 190ماده 
وکال و کارآموزانی که به هر دلیل فعالیت شغلی نداشته و یا خود را معاف از پرداخت  نکته هشتم:

های قانون مالیات 84دانند و درآمد سالیانه خود را کمتر از میزان معافیت سالیانه موضوع ماده مالیات می
 تند.دانند نیز موظف به تسلیم به موقع اظهارنامه هسمستقیم می

سازمان امور مالیاتی  1394های مستقیم مصوب اصالحی قانون مالیات 97به موجب ماده  نکته نهم:
های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و تواند اظهارنامهمی

 طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.های تعیین شده و یا بهشاخص
الذکر در صورتی که مؤدی مالیاتی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت طبق ماده فوق نکته دهم:

قانونی خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی خود که براساس 
ور برگ تشخیص باشد اقدام و مالیات متعلقه را از طریق صداطالعات اقتصادی کسب شده مؤدی می

روز از تاریخ ابالغ برگ  30مالیات مطالبه خواهد نمود که در صورت اعتراض مؤدی، چنانچه ظرف مهلت 
تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید اعتراض وی مورد 

 باشد.قه نمیگیرد که البته این امر مانع از تعلق جریمه متعلرسیدگی قرار می
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 مبحث پنجم: تهیه، تنظیم ونگهداری دفاتر، اسناد ومدارک وتسلیم به موقع آنها
ری دفاتر و اسناد و یکی از وظایف و تکالیف قانونی وکال و کارآموزان وکالت تهیه و تنظیم و نگهدا

باشد وکالت نمیوزان مدارک و تسلیم به موقع آنهاست البته این تکلیف قانونی شامل تمامی وکال و کارآم
و  1394ورخ مبلکه برای توضیح مطلب ناگزیر از بررسی و مقایسه مقررات قانونی قبل از اصالحات 

 باشیم.اصالحات بعدی آن می
ه سه گروه تقسیم صاحبان مشاغل را ب 1380های مستقیم مصوب قانون مالیات 95قانونگذار در ماده 

موضوع بند الف  بند ب و بند ج قرار داشتند که اشخاص کرده بود که این سه گروه در قالب بند الف،
عین حال که دفاتر  مکلف به تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوطه بودند در

های مستقیم مصوب سال اتگردید. در قانون مالیبایست تهیه و تنظیم میقانونی مطابق قانون تجارت می
الی و درآمد ناخالص تفکیک شدند م و سوم با معیار و میزان مبلغ گردش عملیات مهای اول و دوگروه 94

ر یک گروه دو با اعمال ضریب صفر، هر یک از صاحبان مشاغل و وکال و کارآموزان در صورت تعلق 
باشند. از آنجایی که تعلق اشخاص به زیر گروه خاص، خاص دارای وظایف و تکالیف خاص آن گروه می

توانند دفاتر ویژه آن گروه کند از نقطه نظر اثبات درآمد و هزینه نیز میلزم به انجام تکالیف میآنان را م
لیاتی جهت اثبات میزان را تهیه، تنظیم و نگهداری نمایند، ولی تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مالی و ما

 میت دارد:های هر گروه دارای اهمیت خاصی است. در این قسمت ذکر چند نکته اههزینه
ن شرایط به موجب ضمانت اجرای عدم تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی برای واجدی نکته اول:

د و زیان یا عدم های مستقیم در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سوقانون مالیات 193تصریح ماده 
 ارد فوق خواهد بود.ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارائه دفاتر، مشمول جریمه

و کارآموزان  ب، وکالی دادگستری در گروه 1380اگرچه براساس مقررات مالیاتی مصوب  نکته دوم:
کال و کارآموزان وبین  1394قرار داشتند، لیکن با اصالحات قانون در سال  95وکالت در گروه ج ماده 

 کالت بنابر درآمد سالیانهوکیل و کارآموز وهیچ تفاوتی از نظر مالیات شغلی وجود ندارد. به عبارت دیگر هر 
 م و یا سوم باشد.تواند در زمره گروه اول یا دومی

های مستقیم اصالحی قانون مالیات 97بندی صاحبان مشاغل در ماده با توجه به تقسیم نکته سوم:
کمتر از انه و اینکه اکثر قریب به اتفاق وکال و کارآموزان وکالت در گروه اول با درآمد سالی

گیرند مشخص است که این گروه تکلیفی به تهیه و تنظیم و نگهداری و ریال قرار می 000/000/000/5
ص ثابت نیست و ارائه دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه ندارند. دقت گردد اختصاص به گروه خا

یگر به گروه دیگر یاتی دممکن است یک وکیل یا کارآموز در یک سال مالیاتی در گروه اول و در سال مال
 تعلق داشته باشد.

های بازرسی : همکاری و در اختیار قرار دادن دفاتر و اسناد و مدارک به هیئت6مبحث 

 1های مستقیمقانون مالیات 181مالیاتی موضوع ماده 

ان، : به منظور کنترل دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی1394اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب  181ماده   1

اعم از دستی و مکانیزه و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی 

شود. مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می
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های کلیه مؤدیان مالیاتی موظفند با هیئت 1های مستقیمقانون مالیات 181ماده  3به موجب تبصرة 
ازرسی مالیاتی همکاری الزم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات ب

نگهداری اعم از دستی و مکانیزه را در اختیار آنها قرار دهند و در صورت استنکاف عالوه بر شمول 
مورد مراجعه محروم  های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سالاز معافیت 2های مقرر در این قانونمجازات

شوند. وظیفه اساسی مأموران مالیاتی، رسیدگی به اسناد و مدارک و تفحص راجع به نگارش و تنظیم می
 دفاتر مؤدیان مالیاتی است.

: صدور صورتحساب برای انجام معامالت و ارائه فهرست معامالت به سازمان 7مبحث 

 مالیات
قی و صاحبان اشخاص حقو» ستقیم که مقرر داشته: های ماصالحی قانون مالیات 169مطابق ماده 

نام در نظام مالیاتی مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت 
ه را در شوند مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معاملمی

امالت خود را به سازمان مذکور ارائه ر اسناد مشابه درج و فهرست معها، قراردادها و سایصورتحساب
ده از شماره ، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفا«کنند

ود، حسب مورد اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خ
شود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام  دل دو درصد مبلغ مورد معامله میای معامشمول جریمه

ای معادل یک شود مشمول جریمههایی که تعیین میشده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش
 باشد. ذکر چند نکته در این قسمت اهمیت دارد: درصد معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است می

طور کامل اجرا اتی بهبا توجه به اینکه هنوز طرح جامع مالیاتی از سوی سازمان امور مالی ه اول:نکت
های ستقرار صندوقانشده است انجام این تکلیف فعالً منتفی است؛ لیکن با اجرای طرح جامع مالیاتی و 
 فروش برای کلیه مشاغل از جمله وکالی دادگستری، چنین تکلیفی باید انجام شود.

اگرچه در ماده مرقوم ضمانت اجرای عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده، مشمول  نکته دوم:
قانون اصالحی  274جریمه دانسته شده است؛ لیکن با توجه به اینکه یکی از موارد مندرج در ماده 

به  169ده امتناع از انجام تکالیف قانونی مبتنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع ما 3های مستقیممالیات

                                                           
تر های الزم را به عمل آورند و کلیه دفا: مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری3تبصره   1

کار و رمز مربوط به  و اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل

های مقرر در این آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنکاف عالوه بر شمول مجازات

 شوند.ل مورد مراجعه محروم میقانون، از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سا

 های مستقیم.قانون مالیات 374ماده  3. بند   2

شود و مرتکب : موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می1374های مستقیم مصوب قانون اصالحی مالیات 274. ماده   3

دارک خالف واقع و تنظیم دفاتر و اسناد و م -1گردند: محکوم می 6های درجه یا مرتکبان حسب مورد به مجازات

ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی  -3اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.   -2استناد به آن . 

این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی  181به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 

های مستقیم و مالیات بر ارزش عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات -4مکرر .   169و  169موضوع مواد 

افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین 
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 باشد.سازمان امور مالیاتی کشور است، پس عدم انجام این تکلیف از مصادیق جرم مالیاتی می
ای وکال و کارآموزان وکالت و حفظ اسرار موکل در مفاد ماده مرقوم با اخالق حرفه نکته سوم:

ای وکال ناظر بر بند هآیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون 81ماده  2مواردی مخالف و با تصریح بند 
 تواند مغایر باشد.قانون استقالل می 76ماده  5

ها دگی به هزینههای مستقیم رسیمکرر قانون مالیات 169و  169: یکی از اهداف ماده نکته چهارم
دگی به و درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی یا حقوقی است؛ به این صورت که از محل رسی

کنند. ا میرآمد مشمول مالیاتی شخص دیگری دسترسی پیدهای هر شخص به دهزینه

 گیرینتیجه
، مشخص «کالتواکاوی وظایف و تکالیف مالیاتی وکال و کارآموزان و»با توجه به عنوان مبحث، 

قانون  شود که در صورت انجام وظایف قانونی توسط وکیل یا کارآموز وی از مزایا و تشویقات خاصمی
تنبیه  مند خواهد شد و در غیر این صورت عالوه بر عدم استفاده از مزایا، موجباترههای مستقیم بهمالیات

ق.م.م تحت  274 یا جریمه تعزیری وی متصور خواهد بود. جرایم مالی یا غیرمالی منظور شده در ماده
های یاترات قانون مالعنوان فرار مالیاتی در زمره این تنبیهات است. در عین حال که رعایت قانون و مقر

آنها را از دید  مستقیم توسط وکال و کارآموزان که پیشگامان رعایت قانون و مقررات حاکمیتی هستند
گردد. حاکمیت و مردم متمایز ساخته و باعث خوشنامی ایشان در جامعه می

ؤدیان دیگر به نام خود تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران یا معامالت و قراردادهای م -5شده.  

خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات  -6برخالف واقع.  

 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. -7ای در سه سال متوالی.  درآمدی و هزینه
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 نکات کاریردی در

 آیین دادرسی تقسیم ترکه

 *زاده انصاری حسن وثیق
آموزان بوده و در ه برای وکال و کاری است که دارای نکات قابل توجاتتقسیم ترکه، از جمله موضوع

 ر گیرد؛مورد بررسی و واکاوی قرا ،از موارد دارای اهمیت آن تعدادی این نوشتار تالش شده
ر حسبی مصوب قانون امو 326تا  300مواد  ،جایگاه موضوع تقسیم ترکه در عناوین حقوقینخست: 

لد اول مبسوط، جاستاد دکتر جعفری لنگرودی در ذیل واژه امور حسبی در دانان،  است. از حقوق 1319
ن امور حسبی قابل قانو 375معتقد است که تقسیم ترکه از امور حسبی نیست. این نظر با توجه به ماده 

 دفاع و توجیه نیست. 
نی طی است که در قانون مد« تقسیم اموال شرکت»ای از عنوان کلیتقسیم ترکه، زیرمجموعه دوم:

دنی در تقسیم را قانون  امور حسبی، مقررات عام قانون م 326مطرح شده است. ماده  606تا  589مواد 
شارکت مراعی وارد مشامل تقسیم ترکه هم نموده است؛ همچنان که مقررات تقسیم ترکه را در سایر م

قانون  ثال  نقصوان مقانون، مکمل یکدیگرند. به عنمواد مذکور در هر دو  دانسته است. بر این اساس
قانون  317اده ماموال مشارکتی )غیر قابل تقسیم( با توجه به « حکم به فروش»مدنی در مورد امکان 
قسیم با استفاده تهمانطور که نقص مواد قانون امور حسبی در مورد بطالن  گردد.امور حسبی مرتفع می

 شود. قانون مدنی برطرف می 601و  600از مواد 
 1361مصوب  اصالحی قانون امور حسبی 375دادرسی درخواست تقسیم ترکه، در ماده  هزینهسوم: 

ن افزایش یافت که به پنج هزار توما 88پانصد ریال تعیین شده بود اما در اصالحات قانون بودجه سال 
های دادرسی ینهسازی در اخذ هزقانون وصول و نیز بخشنامه یکنواخت 3ماده  13فعالً به موجب بند 

دیده است. ناگفته ریال بالغ گر 000/1000ریال و دعاوی غیرمالی به  000/750قوه قضاییه به  96صوب م
تی که اختالف هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صور 71سال  579نماند که به موجب رأی وحدت رویه 

بنابراین . دوشو باید تقویم  استدعوی مالکیت، دعوی مالی  ، از آنجا کهدر مالکیت مورث پیش آید
 شود. مالی رسیدگی می درخواست تقسیم ترکه هم پس از پرداخت هزینه دعوی

. رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه، دادگاه عمومی حقوقی است برای مرجع صالح ذاتی چهارم:
های حسبی مذکور در صالحیت شورای حل اختالف ) شامل حصر الزم به ذکر است عناوین درخواست

ولی درخواست تقسیم ترکه  ،شوندموم و تحریر ترکه و رفع آنها( منجر به صدور گواهی می وراثت، مهر و

نشگاهوکیل پایه یک دادگستری، مدرس دا- *
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گردد و از این جهت که شباهت زیادی به قانون امور حسبی منجر به صدور حکم می 324براساس ماده 
 د. های حقوقی خواهد بودادگاهدر صالحیت  ،دعوی غیر مالی دارد و مستلزم رسیدگی قضایی است

قانون آیین  20قانون امور حسبی و  163جع صالح محلی رسیدگی به درخواست فوق، مطابق ماده مر
هرچند ماترک منحصر به اموال غیر منقول واقع در  ،دادرسی مدنی، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است

 های دیگری غیر از آخرین اقامتگاه متوفی باشد. ها و حوزهمکان
امور حسبی، تصمیم دادگاه در باب تقسیم ترکه )مشتمل بر تهیه صورتمجلس قانون  324ماده  پنجم: 

مشمول ل اعتراض و پژوهش و فرجام است و بر این اساس تقسیم( را حکم شناخته که در حدود قوانین قاب
قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه است و حتی اگر تقسیم به غلط صورت گرفته شده باشد، دادگاه 

قانون امور حسبی، رأساً اقدام به تغییر و اصالح  40ند مانند سایر تصمیمات حسبی و مطابق مادهتوانمی
از قبیل اعاده دادرسی مدنی،  در حدود قوانین ) تنها بلکه همانند سایر احکام حقوقی .صورتمجلس نماید

امکان  بت به آنهانس ( قانون آیین دادرسی کیفری و یا مقررات اعتراض شخص ثالث 477یا اعمال ماده 
 رسیدگی مجدد وجود دارد. 

دعوی بطالن  ،(1318قانون آیین دادرسی مدنی سابق ) مصوب  33که به موجب ماده  نی استگفت 
 324توسط آن به عمل آمده بود و حال آنکه به موجب ماده ،به همان دادگاهی بود که تقسیمتقسیم راجع 

در حدود قوانین  یم، حکم شناخته شده است که تنهاتقس( تصمیم مشتمل بر 1319امور حسبی )مصوب
 د. بل اعتراض و پژوهش و فرجام خواهد بوقا

، در مقام رفع ابهام و تناقض 81مرحوم استاد دکتر کاتوزیان در کتاب اعتبار امر قضاوت شده، شماره 
در قانون آیین  سابق 33عدم تکرار مفاد ماده  و جمع مادتین فوق، برآمدند. لیکن در حال حاضر با توجه به

قانون آیین  1ماده اینکه قانون امور حسبی و  324ماده  و پا بر جا بودن( 1379دادرسی مدنی )مصوب 
مقررات مذکور را شامل امور حسبی نیز دانسته است، دیگر ابهام و تناقضی وجود  ،دادرسی مدنی فعلی

 ندارد.
ز قبیل تحریر و به اداره ترکه اامور راجع برای درخواست تقسیم ترکه نیازی به انجام سایر  ششم:

از شمول تصرفات غیرنافذ مذکور  ،زیرا تقسیم، مادامی که مورد انتقال به غیر واقع نشود تصفیه وجود ندارد.
امور حسبی )که ظهور در تصرفات ناقله و معامالت مملکه دارد( خارج  229قانون مدنی و  871در ماده 

قبل از ادای دیون قانون مدنی )که داللت بر صحت تقسیم،  606م ماده است و نیز با توجه به مفهو
قانون مدنی را دلیل بر عدم صحت تقسیم  870و  869مذکور در مواد « باید»توان کلمه کند( نمیمی

قانون مدنی است؛ بدین معنا که طلبکار حق  606دارای ضمانت اجرایی مذکور در ماده  . بلکه تنهادانست
به نسبت سهم هر وارث به او مراجعه کند و چنانچه یک یا چند نفر از وراث معسر شده  خواهد داشت

تواند برای سهم آنها به وراث موسر و متکمن، مراجعه کند. )مرحوم دکتر حسن امامی در جلد می ،باشند
ائه وجهی ارتوضیحات قابل ت 606در تبیین  و مبانی حقوقی ماده  160تا  157دوم حقوق مدنی صفحات 

و 135صص  1385انتشارات تک  یوسف، نوبخت، های قضایی،عه شود به اندیشههمچنین مراج اند.نموده
136.) 

در  ،تقسیم ترکه غیرمنقول مطلقاً حتی اگر منحصر به یک مال غیرمنقول ثبت شده باشدهفتم: 
با توجه به رأی صالحیت مرجع قانونی تقسیم ترکه یعنی دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی است و 

قانون افراز و فروش امالک  1عالی کشور از شمول ماده  هیئت عمومی دیوان 90سال  719وحدت رویه 
 )و صالحیت رسیدگی واحد ثبتی محل وقوع ملک( خارج است.  1357مشاعی 
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( و محاکم حقوقی و تجدید نظر با 3ـ  18ـ  25آرای متعددی از دیوان عالی کشور )از قبیل شعب 
ناد به این رأی وحدت رویه در جهت افراز ملک موروثی غیرمنقول صادر شده است. )کتاب دعوی است

الزم به  .به نقل از پژوهشکده( 100تا  92، صص97ها، انتشارات چراغ دانش، چاپ تقسیم در رویه دادگاه
درخواست  پذیر نباشد، حسبقانون امور حسبی، چنانچه تقسیم ترکه امکان 317ذکر است مطابق ماده 

دهد که با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت ورثه، دادگاه حکم به فروش ماترک می
نامه آیین 9قانون افراز و ماده  4تجدیدنظرخواهی دارد و حال آنکه دستور فروش دادگاه، در اعمال ماده 

 تصمیمی قطعی است.  قانون،
ی به درخواست تقسیم ترکه به یکی از دو گونه زیر ابراز اختالف در مالکیت در حین رسیدگهشتم: 

 شود:می
در این صورت  :)که خوانده درخواست تقسیم هستند( الف: از سوی یك یا چند نفر از ورثه

سؤال این است که آیا ادعای مالکیت، نیاز به تقدیم دادخواست مناسب دارد یا اعالم خوانده به اختالف 
 کند؟ی کننده به درخواست تقسیم (کفایت میمالکیت در دادگاه )رسیدگ

 با بررسی آرای محاکم و نظریات مشورتی، چند روش ممکن است اعمال شود:
. در قالب دادخواست متقابل یا با ارائه دادخواست مستقل و رسیدگی توأمان با توجه به اینکه 1

 ی بر شمرده است.، درخواست تقسیم را در حکم دعاو324قانونگذار حسبی تلویحاً در ماده 
توان آن را به معنای واقعی . با توجه به اینکه درخواست تقسیم ترکه از امور حسبی است و نمی2

قانون آیین دادرسی مدنی، با اشکال  143و  142، 141، 103، 17، بنابراین استفاده از مواد دعوی نامید
کننده، قرار توقیف موقت دادرسی ادگاه تقسیمقانون امور حسبی، د 19شود، اما با استناد به ماده مواجه می

 کند تا طی مدت معین، دادخواست مناسب از سوی خوانده ارائه گردد.  تقسیم صادر می
کننده درخواست تقسیم ، اعالم به دادگاه رسیدگی71سال  579. با توجه به مفاد رأی وحدت رویه 3

ده مالی )طی اخطار( به عه نه دادرسی دعویپرداخت هزی ،کند که با مستفاد از همان رأیکفایت می
عنوان رکن در تقسیم، در راستای انجام تقسیم، بدواً باید میزان مالکیت مورث بهخواهان تقسیم است. زیرا 

باید بار اثبات  ورث )و قهراً مالکیت خویش( است،احراز و اثبات گردد و خواهان تقسیم که مدعی مالکیت م
 ،قابل تفکیک باشد ما ترکِ ه بگیرد. البته اگر اختالف، در جزئی از مجموعو تحصیل دلیل را به عهد

  (205، 192، 173یابد. ) همان، صص: رسیدگی به سایر اموال بدون توقف ادامه می
شخص یا اشخاصی غیر از ورثه که ادعای مالکیت تمام یا بخشی از  ب: از سوی شخص ثالث:

 ؟دنادعا را در اثنای رسیدگی به درخواست تقسیم مطرح نمای د ایننتوانچگونه می ،دنماترک را دار
 دادخواست مستقل و رسیدگی توأمان؟ یا  دادخواست ورود ثالث

همان مشکالتی که در مورد اتخاذ این دو روش برای اختالف در مالکیت از سوی  باید گفت، در پاسخ
گر ادعای فوق به کیفیت مذکور قابل طرح لیکن به دلیل آنکه ا یان گردید در اینجا هم وجود دارد.ورثه ب
شود و عمالً و متعاقباً به اشخاص غیر منتقل می گیردچه بسا تقسیم به شکل نادرست صورت می ،نباشد

لذا مسامحتاً باید دعاوی  ا غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد.های متعسر یاعتراض شخص ثالث با دشواری
مورد رسیدگی  مدنی دادرسیآیین قانون  130و  103، 17اس مواد بر اس و مذکور را از شخص ثالث قبول

، رضا عموزاده ،رئیس 36قرار داد. )توضیح بیشتر در نشریه پیام آموزش، معاونت آموزش قوه قضاییه شماره 
 تجدید نظر گلستان به نقل از نشریه الکترونیکی حقوق(. 11شعبه 
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اجرای فوری در قانون اصالحیه صدور چك با 

 این قانون 23نایت به ماده ع

* حسین گرامی

** مریم موثق

چکیده
بازنگری و  12/8/97قانون صدور چک در فراز و نشیب تغییرات، برای آخرین بار در تاریخ 

ی جایگزین پول در این اصالحات، تدابیری برای اعتباربخشی بیشتر به این سند تجار اصالح شد.
فاد قانون صدور چک و پیش بینی اجرای م 23ده صورت گرفت که از جمله آن  اصالح ما

ین جهت که اگواهینامه عدم پرداخت در اجرای دادگستری بدون صدور حکم است. این تدبیر از 
 د شد.تاکنون در حقوق تجاری ایران سابقه نداشته در عمل موجب ایجاد ابهاماتی خواه

 یتپرداخت، صالح واژه های کلیدی: دادگستری، اجرای احکام، چک،گواهینامه عدم

 مقدمه
ب صادرکننده منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساسندی است که به» در تعریف چک گفته شده: 

«خت گردد.کرد یا حامل پرداموجود است، بر روی بانک کشیده می شود، تا در وجه یا به حواله
د، برای شوکشیده میسندی است که بر روی یک بانک » ( همچنین گفته شده: 224: 1385)عرفانی،

( 99: 1378هرانی،ستوده ت«)پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادرکننده موجود است، به دارنده چک.
در حساب او نگه  وسیله آن صادرکننده مبالغی را که بانکای است که بهچک ورقه»همچنین گفته شده: 

حواله کرد شخص  را به شخص ثالث یا بهدهد که آن کند، یا به بانک دستور میداشته خود برداشت می
ای است که چک نوشته»قانون تجارت آمده:  310( در ماده 82: 1383)اسکینی،« ثالث پرداخت کند.

ا به دیگری واگذار می یعلیه دارد،کالً یا بعضاً مسترد موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالبه
علیه تغییر نموده  عنوان محالر چک با الزامی کردن بانک بهاین تعریف در ماده یک قانون صدو« نماید.
 است.

چک سند عادی، تجاری است؛ لذا عالوه بر برخورداری از اوصاف اسناد تجاری که عبارت است از 
وصف تنجیزی اسناد تجاری، وصف تجریدی اسناد تجاری، وصف استقالل امضائات در اسناد تجاری، 

ال سریع، وصف تضامنی در اسناد تجاری، وصف واخواست پذیری اسناد وصف قابلیت ظهر نویسی و انتق

                                                    
قاضی دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - *

وکیل پایه یک دادگستری - **
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تجاری، وصف توثیقی اسناد تجاری، وصف قابلیت تأثیر مواعد در اسناد تجاری دارای اوصاف اضافی از 
االجرا بودن چک، رسیدگی بدون تأمین دعوای واهی، صدور قرار تأمین خواسته جمله در حکم سند الزم

لی و حمایت کیفری  مضاعف  برخوردار است. با اصالحات جدید دو وصف به اوصاف بدون خسارت احتما
چک اضافه شده است که جنبه حمایتی آن را بیشتر کرده است که عبارت است از محرومیت از برخی 

 حقوق اجتماعی صادر کننده چک  پرداخت نشدنی و  اجرای چک در دادگاه بدون صدور حکم.
بینی قانون صدور چک پیش 23چک در دادگاه بدون حکم به موجب ماده  حمایت اخیر، یعنی اجرای

تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه  صالح صدور دارنده چک می»دارد: گردید. این ماده بیان می
اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه 

ف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هردو، اجراییه مکل
 صادر نماید:

 در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. -الف
 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. -ب
های آن ( این قانون و تبصره14م پرداخت طبق ماده )گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عد -ج

 صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا  با موافقت 
دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند تا اجرای حکم میسر شود، در غیر این 

-درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را وفق قانون نحوه اجرای محکومیتصورت، حسب 

 نماید.های مالی به اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می
مقام قانونی او، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک  یا تحصیل اگر صادرکننده یا قائم

یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی چک  از طریق کالهبرداری  
مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای 
سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات 

نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا این که صادرکننده یا ایی صادر میاجر
مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلیل ارائه شده را بپذیرد، توقف عملیات قائم

 واهد شد.اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خ
نیاز از اثبات در محاکم انگاشته شده و بار به موجب این ماده بقای دین دارنده چک مفروض و بی

اثبات و طرح دعوی را بر  مدعی پرداخت یا بالحق بودن چک تحمیل نموده است. برای ایجاد این امتیاز 
ت صدور گواهینامه عدم برای چک الزم است که چک منتهی به گواهینامه عدم پرداخت، شده باشد و عل

قانون صدور چک نباشد. در این مقاله برخی ابعاد کاربردی  14پرداخت هم دستور عدم پرداخت وفق ماده 
 و عملی این مقرره را بررسی خواهیم نمود.

قلمروی اجراییه چك -1
الن و شود، حق دارنده  نسبت به همۀ مسئوای که برای گواهینامه عدم پرداخت صادر میدر اجراییه

های عدم شود؛ همچنین تمامی گواهینامهتمام خسارات ناشی از عدم پرداخت چک مورد حمایت واقع نمی
آید آن است که قانون صدور چک بر می 23پرداخت قابلیت صدور اجراییه را ندارند. آن چه از مفاد ماده 

اجراییه قرار گیرند و از  توانند مخاطب ایناز بین مسئوالن چک، صرفًا صادرکننده و صاحب حساب می
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الوکاله وکیل است. در این حیث میزان مسئولیت نیز این مسئولیت صرفاً ناظر به اصل مبلغ چک و حق
بینی این ماده نیازی به طرح دعوی نیست. الوکاله برای مرحله  اجراست؛ چرا که طبق پیشماده منظور حق
الوکاله ه و هزینه سفر وکالی دادگستری میزان حقالوکاله  و حق مشاورنامه تعرفه حقبه موجب آیین

به یا مورد اجرا تعیین ها و شعب اجرای ثبت، حداکثر دو درصد نسبت به محکومامور اجرایی در دادگاه
دهد، تعیین شود و در هر صورت از پنج شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام  میمی

 دار است.الوکاله به نظر دادگاه صالحیتها تعیین حقرد. در مورد سایر اجراییهمیلیون ریال تجاوز نخواهدک
در طرح مصوب مجلس شورای اسالمی درج خسارت تأخیر در تأدیه و خسارات دادرسی  نیز در این 
اجراییه پیشبینی شده بود که متعاقب ایراد شورای نگهبان حذف گردید. این ایراد در حالی بود که در ماده 

بینی و قانون استفساریه شورای نگهبان نیز آن را تأیید قانون صدور چک، خسارت تأخیر در تأدیه پیش
شود این است که آیا در حال حاضر خسارات تأخیر در تأدیه نموده بود. با این وصف سؤالی که مطرح می

قانون  2ت با وجود ماده به موجب مطالبه جداگانه در دادگاه قابل مطالبه است یا خیر؟ در پاسخ باید گف
قانون صدور چک چنین  23توان از نوع نگارش ماده صدور چک و قانون استفساریه شورای نگهبان نمی

قانون  23برداشت کرد که خسارت تأخیر تأدیه در چک قابل مطالبه نیست؛ بلکه منطوق و مفهوم ماده 
کند، بنابراین دارنده چک افاده نمیاز خسارت تأخیر را  23صدور چک چیزی بیش از سلب حمایت ماده 

 تواند خسارت تأخیر تأدیه را به نحو جداگانه از محکمه طی دادخواست مطالبه نماید.می
قانون اصالح قانون صدور چک، اجرای گواهینامه  23در خصوص مسئولین چک، با توجه به متن ماده 

و این ماده از بین مسئولین چک، عدم پرداخت اختصاص به صادرکننده و صاحب حساب یا هردو دارد 
ظهرنویسان و ضامنین را نام نبرده است؛ لذا اگر دارنده بخواهد از ضامن یا ظهر نویس، دین را مطالبه 

 نماید، الجرم به طرح دادخواست علیه ایشان است.
شوند موارد هایی که مشمول اجرای قبل از صدور حکم نمیقانون صدور چک در بیان چک 23ماده 

 را برشمرده است: زیر
 در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. -الف
 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. -ب
های آن این قانون و تبصره 14گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت  طبق ماده  -ج

 صادر نشده باشد.
 ند نکات زیر اهمیت دارد:در خصوص این ب

اول: به صرف این که در متن چک درج نشده باشد که چک برای تضمین یا چک مشروط است، این 
چک امکان اجرا بدون صدور حکم را دارد و صادرکننده اگر مدعی مشروط بودن چک است، تکلیف دارد 

وی چک است و چکی که در که اقدام به طرح دعوی نماید، پس برای صدور اجراییه مالک، مندرجات ر
مندرجات منجز است ولو آن که در سند دیگری مشروط بودن آن قید شده باشد، امکان صدور اجراییه را 

 دارد.
کند؛ زیرا صادرکننده چِک به این نحو راه حیله نسبت به قانون را فراهم می« ج»دوم: وجود بند 

)اجرای چک بودن حکم( محروم کند،کافی است  23بالمحل برای آن که دارنده را از حق مندرج در ماده 
که دستور عدم پرداخت چک به دلیل مفقودی را به بانک و شکایتی نیز در این خصوص به مرجع قضایی 

 14ای که به خالف حقیقت از ماده قانون صدور چک، صادرکننده 14ارائه نماید. البته به موجب ماده 
وجه به این که مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده کند، مجرم شناخته شده ولی با ت
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دهد دارنده را از اجرای فوری شود، صادرکنندة دارای سوء نیّت، ترجیح میپرداخت وجه چک موقوف می
چک بدون صدور حکم محروم و او را در فرایند شکایت کیفری درگیر و النهایه پس از صدور حکم کیفری 

 6781/7ک موجبات موقوفی مجازات را فراهم کند. )نظریه مشورتی شماره و قطعیت آن با پرداخت وجه چ
قانون صدور چک را عام و مطلق و شامل همه  12اداره حقوقی دادگستری  مقررات ماده  3/11/89مورخ 

ها صادر قانون گواهی عدم پرداخت در مورد آن 14چک هایی که طبق قانون صدور چک از جمله ماده 
 داند.(می شود می

صالحیت در اجرای گواهینامه عدم پرداخت-2
صالحیت به مفهوم تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور 

( در این بخش صالحیت ذاتی و محلی را برای 374: 1384بخصوص به حکم قانون دارا هستند. )شمس،
 نماییم:صدور گواهینامه عدم پرداخت بررسی می

رجع صالح برای اجرای گواهینامه عدم پرداخت از حیث صالحیت ذاتیم -2-1
صالحیت ذاتی در امور حقوقی حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف و نوع و درجه آنها در 

قانون شوراهای حل  9( به موجب ماده 377رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است.)همان:
در رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا دویست میلیون ریال صالحیت اختالف، شوراهای حل اختالف 

دارند و دعاوی با خواسته باالی این مبلغ در صالحیت محاکم دادگستری است. همچنین به موجب ماده 
نفع و با دستور قاضی اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی»قانون شوراهای حل اختالف  29

سؤالی « آید.ر برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی ...به عمل میشورا پس از صدو
قانون صدور چک آیا دارای موضوعیت  23شود این است که عبارت دادگاه در ماده که در این جا مطرح می

رای است؟ و در نتیجه مبلغ چک چه زیر دویست میلیون ریال و چه باالی دویست میلیون ریال باشد، اج
مفاد گواهینامه عدم پرداخت با دادگاه است؟ و یا این که چون قانونگذار در مقام بیان صالحیت نبوده، 
عبارت دادگاه را باید حمل بر مسامحه نموده و قائل به این باشیم که اجرای مفاد گواهینامه عدم پرداخت 

الف و در اجراییه باالی آن در در چک با مبلغ تا دویست میلون ریال با اجرای احکام شورای حل احت
 صالحیت دادگاه باشد؟

قانون صدور چک دارای موضوعیت است و  23در عبارات ماده « دادگاه»پاسخ این است که لفظ 
قانون مزبور صرفاً مجاز به اجرای حکم یا گزارش  29اجرای احکام شوراهای حل اختالف وفق ماده 

های تشخیص و حل اختالف اداره کار و نیز یا رأی هیئتاصالحی هستند و مواردی از قبیل رأی داور 
گواهینامه عدم پرداخت چک ولو مبلغ آنها کمتر از دویست میلون ریال باشد، توسط اجرای احکام شورای 

 حل اختالف قابل اجرا نیست.

صالحیت محلی برای صدور اجراییه -2-2
فاد آن بدون صدور حکم وجود ندارد یا هایی که امکان اجرای ماگر دارنده چک درخصوص گواهینامه

برای مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه یا برای ظهرنویس و ضامن، بخواهد اقدام به طرح دعوی نماید، دادگاه 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این  688صالح برای این اقدام به موجب رأی وحدت رویه شماره 

با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهًا نظر به اینکه چک »بینی شده است: شرح پیش
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قانون تجارت است و از  2ماده 8قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند  314به ماده 
های عمومی و دادرسی دادگاهقانون آیین 13این منظر به لحاظ صالحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 

رود و نظر به این که در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با ر میانقالب در امور مدنی به شما
 724شود که قواعد ماده قانون تجارت نوعی حواله محسوب می 310در ماده« علیهمحال»تکیه بر ترکیب 

قانون مدنی حاکم بر آن است و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان 
تواند تخیـیراً به دادگاه محل تردید دارنده چک میتوانـد باشد، بیالـذکر میمسبوق 13اقی از مادهمصد

وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد؛ یعنی محل استقرار بانک محال 
های عمومی دادرسی دادگاهقانون آیین 11علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده

و انقالب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با این وصف مراتب 
های دادرسی دادگاهقانون آیین 26های یاد شده، توجهاً به ماده رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه

دعوا ایجاد صالحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت عمومی و انقالب برای آن دادگاه در رسیدگی به 
دیوان عالی کشور را که متضمن این  17اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه 

-قانون آیین دادرسی دادگاه 270اند و این رأی به استناد ماده معنی است، صحیح و قانونی تشخیص داده

االتباع است. بنابراین، ها الزمری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیف
علیه(، برای محل اقامت خوانده و محل عقد قرارداد )محل صدور چک( و محل ایفای تعهد ) بانک محال

 طرح دعوی صالح شناخته شده است.
علیه، بانک محل لابهامی که در خصوص این رأی وحدت رویه وجود دارد،آن است که آیا بانک محا

افتتاح حساب است یا بانکی که اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است؟ اگر نص رأی وحدت 
علیه، بانک محل افتتاح حساب است ولیکن با رویه مذکور را مد نظر قرار دهیم، باید بگوییم بانک محال

ومی دیوان عالی کشور در خصوص هیئت عم  669توجه به مفاد و استدالل رأی وحدت رویه شماره 
صالحیت محلی برای رسیدگی به جرم صدور چک بالمحل در نظام یکپارچه بانکی، دادگاه صالح برای 
رسیدگی به جرم صدور چک بالمحل را بانکی دانسته که گواهینامه عدم پرداخت را صادر نموده است، 

یار متعهدٌله گذاشته شده و هرکجا که متعهدٌله باید گفت در سیستم یکپارچه بانکی، محل ایفای تعهد به اخت
برای واخواست چک انتخاب نماید، آنجا محل ایفای تعهد و در نتیجه دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک 
است. با این استدالل، دارنده چک مخیر به طرح دعوی در محل اقامت خوانده و محل صدور چک و 

 ر این خصوص نظر مخالف نیز ابراز شده است.محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است. د
بینی اجرای گواهینامه عدم پرداخت چک بدون صدور رأی، سؤالی با اصالح قانون صدور چک و پیش

شود این است دارنده چک باید در کدام دادگاه، گواهینامه عدم پرداخت را به اجرا بگذارد؟ در که مطرح می
که قیاس موضوع حاضر با هریک از سه مقرره، سه نتیجه  این خصوص سه مقرره قانونی وجود دارد

 دهد:دست میمتفاوت را به
 هیئت عمومی دیوان عالی کشور:  688رأی وحدت رویه شماره -الف

شود که دارنده چک شرح این مقرره در باال گذشت. با قیاس این رأی با موضوع حاضر، نتیجه آن می
علیه )صدور گواهینامه عدم پرداخت( و اه محل بانک محالتواند به دادگاه محل صدور چک، دادگمی

 دادگاه محل اقامت خوانده برای صدور اجراییه مراجعه نماید.
 قانون اجرای احکام مدنی: 19ماده -ب
اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده است، به »دارد: این مقرره بیان می 
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با توجه به این ماده چون گواهینامه عدم پرداخت در خصوص چک، جایگزین  «شود.موقع اجرا گذاشته می
شود، لذا دادگاهی که بانک محل صدور گواهینامه عدم پرداخت در آن واقع است، صالح حکم دادگاه می

 برای صدور اجراییه است.
 آیین نامه اجرای مفاد اسناد الزم االجرا: 183ماده  -ج

درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده »دارد: این مقرره بیان می
با این قیاس دادگاه محل افتتاح حساب صادرکننده، صالح « آید...چک در آن محل واقع است به عمل می

 برای رسیدگی است.
 و نتیجه حاصل از آن، اقرب به نظر مقنن باشد.  اولرسد، استدالل از بین این سه استدالل به نظر می

نکته پایانی در این بخش درباره مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از چکی است که برای 
های قانون نحوه اجرای محکومیت 13گواهینامه  عدم پرداخت آن اجراییه صادر شده است. به موجب ماده 

یا دادگاه کننده به دعوای اصلی به در دادگاه نخستین رسیدگیدعوای اعسار در مورد محکوم»مالی 
لذا دعوای اعسار در صورتی که امکان پذیرش « شود.صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می

 آن را در خصوص اسناد تجاری بپذیریم، در دادگاه صادرکننده اجراییه قابل طرح است.

تکلیف دادخواست مطالبه وجه چك علیه صادرکننده یا صاحب حساب-3
قانون صدور چک مبنی بر امکان اجرای وجه چک بدون صدور حکم این سؤال  23بینی ماده با پیش
رغم امکان درخواست اجراییه اقدام به طرح دعوی مطالبه نماید )برای شود که اگر فردی علیمطرح می

خواهد وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کند یا وجه چک را با خسارات تأخیر در ای که میمثال دارنده
طالبه نماید، دعوی خود را علیه ظهرنویس و صادرکننده مطرح کند( در این فرض تکلیف دادگاه تأدیه م

در قبال این دادخواست چیست؟ پاسخ آن است که امکان اجرای وجه چک بدون صدور حکم ایجاد مانع 
 کند و دادگاه باید در این فرض رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید.برای طرح دعوی نمی

ینه اجرای گواهینامه عدم پرداخت چكهز -4
 هزینه های اجرایی عبارتتد از:»قانون اجرای احکام مدنی:  158به موجب ماده 

شود. در دعاوی مالیبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میپنج درصد مبلغ محکوم -1
تعیین و مورد حکم قرار  که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست

 شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.گرفته حساب می
الزحمه خبره و کارشناس و ارزیابهایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقهزینه-2

 و حق حفاظت اموال و نظایر آن.
پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز »دارد: یان میقانون اجرای احکام مدنی ب 160همچنین ماده 

علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود از تاریخ ابالغ اجراییه بر عهده  محکومٌ
به بیست هزار ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم

«تعلق نخواهد گرفت. ریال یا کمتر باشد، حق اجرا
به وجه نقد باشد، حق اجرا هم ضمن اگر محکومٌ »دارد: قانون اجرای احکام مدنی بیان می 161ماده 

به را وصول نموده باشد له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً  محکومٌگردد و هرگاه محکومٌآن وصول می
علیه طبق مقررات اجرای ور از اموال محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود، حق مزبو محکومٌ
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هایی که برای توقیف و فروش اموال محکومٌ علیه الزم باشد، گردد. در این صورت هزینهاحکام وصول می
 «گردد.از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می

ای به جز هزینۀ وصول مبلغ چک هزینهلذا با توجه به این مقررات، دارنده چک در بدو امر برای 
عالوه دو علیهم بههای اجراییه که باید به تعداد محکومٌهای اجراییه نباید پرداخت کند. هزینۀ برگبرگ

بیست  97قانون اجرای احکام مدنی( به ازای هر برگه، به موجب قانون بودجه سال  7صادر شود )ماده 
نده دعوایی وجود ندارد و لذا الزم نیست یک نسخه از آن در پرونده هزار ریال است. البته چون در چک پرو

 عالوه یک است.علیهم بههای اجرایی به  تعداد محکومٌدعوا نگهداری شود، باید گفت، تعداد برگ
شود و اگر برخالف آن چه در اجرای  ثبت معمول است که اصل چک در اجرای ثبت نگهداری می

کند و دارنده صول کند، اجرای ثبت تا پرداخت هزینه اجرا چک را مسترد  نمیدارنده موفق نشود چک را و
شود، این رویه در اجرای احکام دادگستری قابل اعمال نیست و های اجرایی میمجبور به پرداخت هزینه

 نباید اعمال شود.

قانون  23وظایف دارنده و صادرکننده و اجرای احکام دادگستری  در اجرای  ماده -5

 ور چكصد
صادر کننده چک مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ :»قانون صدور چک  23به موجب ماده 

ابالغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را 
 «معرفی کند که اجرای احکام را میسر کند.

رکننده را مشخص نموده است و در خصوص صاحب حساب صرفاً تکلیف صاد 23این بخش از ماده 
که در صدر ماده از امکان صدور اجراییه علیه او صحبت شده، صحبتی به میان نیاورده است که به نظر 

رسد بتوان این مسأله را ناشی از فراموشی و مسامحه قانونگذار دانست و صاحب حساب نیز همان می
 تکالیف صادرکننده را داشته باشد.

قانون صدور چک  وظیفه صادرکننده بیان شده است؛ به این نحو که پس از آن  23در ادامه ماده  
که دارنده چک درخواست اجرا نمود و صادرکننده طوعاً مبلغ اجراییه  را پرداخت ننمود، تکلیفی جدید و 

خواست دارنده، در غیر این صورت حسب در»بینی نموده است: عبث را برای دارنده، با این عبارت پیش
های مالی  به مورد اجرا گذاشته و اجرای احکام دادگستری اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت

های مالی نام گردد که در این ماده از درخواست اجرا وفق قانون نحوه اجرای محکومیتمالحظه می...«. 
حالی که درخواست صدور اجراییه را برده است که مشخص نیست درخواست مجدد دارنده برای اجرا در 

نموده است، به چه دلیل است. ممکن است منظور مقنن از درخواست اجرا وفق قانون نحوه اجرای 
های مالی )جلب ممتنع  از پرداخت قانون نحوه اجرای محکومیت 3های مالی، اجرا وفق ماده محکومیت

های له مراتبی در قانون نحوه اجرای محکومیت( باشد که با توجه به این که جلب ممتنع هم دارای سلس
قانون مزبور است، این منظور نیز برای  2مالی از جمله شناسایی اموال توسط اجرای احکام وفق ماده 

 قانونگذار متصور نیست.
در غیر این »...دارد: قانون صدور چک در خصوص وظیفه اجرای احکام دادگستری بیان می 23ماده 

-ت دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیتصورت حسب درخواس

در این ماده به قانون « نماید.های مالی به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می
ت. های مالی اشاره نموده اساجرای احکام مدنی اشاره ای نکرده و صرفاً به قانون نحوه اجرای محکومیت
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کند؛ چرا که در ماده یک قانون این عدم تصریح، مانعی در استناد به قانون اجرای احکام مدنی ایجاد نمی
 های مالی به قانون اجرای احکام مدنی اشاره و استناد گردیده است.نحوه اجرای محکومیت

حبس  های مالی، برای اجرای حکم، امکانهای قانون نحوه اجرای محکومیتبینییکی از پیش
قانون نحوه  3دهد( است که در ماده علیه ممتنع و مماطل از اجرای حکم)کسی که دارد و نمیمحکومٌ

به از طرق مذکور در اگر استیفای محکومٌ»های مالی با این عبارت در نظر گرفته شده: اجرای محکومیت
کم یا پذیرفته شدن ادعای له تا زمان اجرای حعلیه به تقاضای محکومٌاین قانون ممکن نگردد محکومٌ 

شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه، اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می
شود مگر این که ضمن ارائه صورت کامل اموال خود دعوای اعسارخویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی

قانون نحوه اجرای محکومیت های  27ماده  «دعوای اعسار او مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
های اصالحی مراجع قضایی وآرای مدنی سایر مقررات این قانون در مورد گزارش»مالی نیز بیان می دارد: 

مراجعی که به موجب قانون اجرای آن ها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای 
 «.مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

محکومٌ »قانون نحوه های اجرای محکومیت های مالی بر عبارت  27و نیز ماده  3أکید متن ماده ت
قانون صدور چک اجرای حکم را وفق قانون  23این شائبه را ایجاد می کند که هرچند ماده « رأی»و « به

شده بینی نموده است، ولی چون در خصوص چک، حکمی صادر ننحوه اجرای محکومیت های مالی پیش
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی   3وگواهینامه عدم پرداخت حکم نیست، لذا امکان اعمال ماده 

قانون صدور چک اعتبار بخشی  97برای آن وجود ندارد. اما باید گفت که هدف غایی اصالحات سال 
اشت نمود و های مختلف این اصالحات می توان این هدف غایی را بردبیشتر به چک است که از قسمت

این تفسیر که یکی از روش های مؤثر اجرای آن  حذف شده است، موجب بی اعتباری آن می شود و 
شتابزدگی مقنن در استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکایت از آن دارد که مقنن به 

این توضیح که با حذف های مالی نظر داشته است؛ با قانون نحوه اجرای محکومیت 3امکان اعمال ماده 
های مالی، این قانون، چیزی اضافه بر قانون قانون نحوه اجرای احکام محکومیت 3امکان اعمال ماده 

قانون نحوه اجرای  3اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه اجرای حکم ندارد؛ لذا امکان اعمال ماده 
 ت چک نیز وجود دارد.محکومیت های مالی در اجراییه صادره برای گواهینامه عدم پرداخ

مناسبت نخواهد تبیین اجرای حکم نسبت به چکی که صادرکننده آن فوت کرده است در این جا بی 
در خصوص نحوة پرداخت چکی که صادرکننده بعد از صدور فوت کرده، نظریه مشورتی شماره  بود.

رسد بانک بتواند وجه به نظر می« اداره حقوقی دادگستری حایز اهمیت است 26/5/1363مورخ  7/1954
هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت چک

همچنین « نماید؛ زیرا به محض صدور چک صاحب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
های اداره صال دادهاداره حقوقی دادگستری مؤید این نظر است. با این وصف با ات 7/6630نظریه شماره 

های ثبت احوال به بانک مرکزی در حال حاضر به محض فوت صاحب حساب سیستم بانکی کلیه حساب
کند. لذا در حال حاضر در این فرض، دارنده چک، الجرم به واخواست متوفی را تا شناسایی وراث مسدود می

 چک است. 
قانون امور حسبی دیون مؤجل  231ه در فرضی هم که فوت قبل از تاریخ چک باشد به موجب ماد

گردد؛ لذا صادرکننده چک که متعهد و مسئول پرداخت وجه آن است، چنانچه متوفی بعد از فوت حال می
قانون امور حسبی با اثبات  232و  231تواند با استفاده از مواد قبل از تاریخ چک فوت کند، دارنده چک می
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ادرکننده( به طرفیت ورثه اقامه دعوی نماید. )نظریه شماره طلب خود و استیفای آن از ترکه متوفی)ص
 (120ادره حقوقی، امیر هوشنگ ساسان نژاد، مجموعه قوانین و مقررات چک: 5/10/1393

با این وصف سؤال آن است که اگر چکی که صادرکننده آن بعد از صدور فوت کرده است منتهی به 
قانون صدور چک قابلیت اجرا  23مه در راستای اعمال ماده گواهینامه عدم پرداخت شود، آیا این گواهینا

  31و  10دارد یا دارنده چک باید به طرفیت وراث طرح دعوی نماید؟ در این راستا توجه به مفاد مواد 
اگر »قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:  10قانون اجرای احکام مدنی دارای اهمیت است. ماده 

بالغ اجراییه محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد  به ولی، قیم، امین، وصی، محکومٌ علیه قبل از ا
گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابالغ اجراییه باشد، مفاد ورثه یا مدیر ترکه او ابالغ می

مرقوم مربوط ماده « اجراییه و عملیات انجام شده، به وسیله ابالغ اخطاریه به آنها اطالع داده خواهد شد.
به فوت بعد از صدور اجراییه است در حالی که سؤال حاضر  به فوت قبل از صدور اجراییه اختصاص دارد. 

اگر قبل از صدور اجراییه، محکومٌ »در خصوص فوت قبل از صدور اجراییه احکام دادگاه گفته شده: 
ید مفاد حکم به جانشینان او ابتدائاً قانون آیین دادرسی مدنی با 105علیه فوت یا محجور شود برابر ماده 

نامه اجرای اسناد آیین 19( مفاد ماده 53: 1392ابالغ و پس از آن، جهت اجرای حکم اقدام نمود. )حیاتی،
رسد در صورت فوت رسمی الزم االجرا نیز در خصوص سؤال مزبور راهگشاست. در نتیجه به نظر می

 ت به طرفیت ورثه وجود دارد.صادرکننده، امکان اجرای گواهی عدم  پرداخ

تکلیف جرم معامله به قصد فرار از دین در اجرای اجراییه گواهینامه عدم پرداخت-6

 چك
های مالی پیرامون جرم معامله به قصد فرار از دین اشعار قانون نحوه اجرای محکومیت 21ماده 

فرار از ادای دین به نحوی که  انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه»دارد: می
مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا باقی

شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هردو مجازات می
ت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک است در این صور

«گیرنده به عنوان جریمه أخذ و محکومٌ به از محل آن استیفا خواهد شد.مثل یا قیمت آن از اموال انتقال
با تصویب این ماده در تفسیر آن، دو نظر در رویه قضایی اتخاذ شده است؛ عده ای با توجه به عبارت 

شود که معامله بعد از اعتقاد دارند که این جرم زمانی محقق میجزای نقدی معادل نصف محکومٌ به، 
صدور حکمی در خصوص دین انجام شده باشد و اال اگر حکمی در خصوص دین صادر نشده باشد، تعیین 
میزان نصف محکومٌ به، غیر ممکن است. در مقابل، عده ای اعتقاد دارند با توجه به سابقه تقنین ماده و 

ماده، صرف وجود دین برای تحقق جرم و احراز به قصد فرار از دین بودن کافی است.  عبارت دین در صدر
 99/59/7هذا، با وجود نظر اول که طرفداران زیادی در رویه قضایی دارد )رجوع شود به نظریه شماره علی

ه برای شود این است که در اجراییه صادراداره حقوقی قوه قضاییه(. سؤالی که مطرح می 24/1/95مورخ 
چک که بدون حکم دادگاه است،آیا اساساً جرم معامله به قصد فرار از دین به جهت عدم وجود حکم، واقع 

شود تاریخ معامله باید بعد از صدو چک باشد یا بعد از صدور گواهینامه شود؟ در صورتی که واقع میمی
 عدم پرداخت یا بعد از صدور اجراییه؟ 

کند که در چک نیز تحقق جرم معامله به یر منطقی قانون ایجاب میپاسخ نگارنده آن است که تفس
قصد فرار از دین را ممکن بدانیم و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک را جانشین حکم دادگاه بدانیم 
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و لذا معامله به قصد فرار از دین بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت قابل تحقق است. هرچند تفسیر به 
 کند.تهم و مضیق نصوص جزایی برداشتی غیر از این را ایجاب مینفع م

تکلیف ادعاهای صادرکننده یا صاحب حساب -7
قانون صدور چک با تغییر بار اثبات دعوی چک و مفروض انگاشتن حق دارنده چک بار دیگر از قواعد 

های مالی است ی محکومیتقانون نحوه اجرا 3اثباتی حق، عدول نمود. )یکی دیگر از این موارد در  ماده
که مدعی اعسار را از اثبات اعسار خود در دعوای غیر مسبوق به قبض و اقباض معاف انگاشته( با این 
حال برای مسئول چک پیشبینی مراجعه به محکمه و طرح ادعای خود را نموده است که در خصوص این 

 ادعاها و قلمروی آن توضیح خواهیم داد.

وط بودن یا بابت تضمین بودن یا تحصیل مجرمانه چكدعوای اثبات مشر-1-7
این دعوا از ابداعات قانون جدید صدور چک است که با مفروض انگاشتن داین بودن دارنده چک، بار 
اثبات را بر مدعی تضمینی بودن یا مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه و مانند آن تحمیل نموده است. در 

در برابر اجراییه گواهینامه عدم پرداخت طرح این دعواست. به نظر  واقع، اقدام مسئول چک برای دفاع
رسد خواسته مناسب برای این دعوا، اثبات مشروطیت چک یا اثبات تضمینی بودن چک است. با طرح می

 شود.این دعوا امکان توقف عملیات اجرایی نیز برای مسئول به شرح زیر فراهم می

توقف عملیات اجرایی- 2-7
تواند دادورز )مأمور اجرا( بعد از شروع به اجرا نمی»قانون اجرای احکام مدنی:  24ماده  به موجب 

اجرای  حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور 
با ابراز رسید اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صالحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا 

در همین راستا « محکومٌ له دایر به وصول محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا تأخیر اجرا.
مقام او دعاوی مانند مشروط یا بابت اگر صادرکننده چک یا قائم»دارد: قانون صدور چک بیان می 23ماده 

خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا 
قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع 
قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ 

نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند صادر می تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی
مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دالیل رسمی باشد، یا این که صادرکننده یا قائم

ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور 
«رسیدگی خواهد شد.خارج از نوبت 

بینی ، قرار توقف عملیات اجرایی را نسبت به چک پیش23گردد در ماده همان طور که مالحظه می
 نموده است؛ لذا توقف عملیات اجرایی در یکی از دو حالت زیر ممکن است:

 الف: صدور حکم قطعی مبنی بر مشروط بودن یا بابت تضمین بودن  یا تحصیل مجرمانه چک
دعوی اثبات مشروط بودن یا بابت تضمین بودن یا تحصیل مجرمانه چک و یا طرح ادعای ب: طرح 
 مفقودی چک

در خصوص بند دوم یعنی طرح دعوی مشروط بودن یا بابت تضمین بودن یا تحصیل مجرمانه چک 
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و یا طرح ادعای مفقودی چک  الزم به توضیح است که  قاعدتاً بر طرح دعوی اثری بار نیست و صرف 
تواند موجب توقف عملیات اجرایی شود ولی در یکی از دو حالت زیر صرف طرح دعاوی امه دعوی نمیاق

 تواند موجب توقف عملیات اجرایی بشود:مذکور می
در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند: در تبیین این بند اولین سؤالی که به ذهن  -الف

رسد منظور آن است باید ظن قوی پیدا کند؟ به نظر می رسد این است که مرجع قضایی به چه چیزیمی
که مرجع قضایی برصحت ادعای مدعی، ظن قوی پیدا کند که البته مشخص نیست مرجع قضایی بدون 

 رسد.تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین چگونه به ظن قوی می
م است. برای مثال آیا مزایده ناپذیر وارد آید: این بند هم مبهاز اجرای سند مذکور، ضرر جبران -ب

ناپذیر است؟جلب مال و فروش آن ضرر جبران ناپذیر است؟ توقیف یک دستگاه کارخانه ضرر جبران
ناپذیر محسوب رسد بتوان همه این موارد را ضرر جبرانناپذیر است یا خیر؟ به نظر میمحکوم، ضرر جبران

 کرد.
شود، بلکه  دادگاه حالت، عملیات اجرایی متوقف نمیدر این دو حالت؛ باز هم به صرف وجود این دو 

بینی نموده کند. اما مقنن دو حالت را پیشبا أخذ تأمین مناسب  قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می
کند این دو که نیازی به أخذ تأمین نیست و مرجع قضایی بدون أخذ تأمین  عملیات اجرایی را متوقف می

 حالت عبارت است از:
دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد: منظور آن است که ادعای مدعی در خصوص مشروط  -لفا

 بودن یا تضمینی بودن یا تحصیل مجرمانه چک مستند به سند رسمی باشد.
مقام قانونی وی مدعی مفقود شدن چک بوده و  مرجع قضایی دالیل ارائه صادرکنننده یا قائم -ب

صرفاً به تحصیل  23نیامده و در ماده  23رغم آن که مفقودی در ابتدای ماده : علیشده را قابل قبول بداند
قانون صدور چک، امتیازی ویژه به ادعای  23مجرمانه چک اشاره نموده است در این بخش از ماده 

تواند مفقودی داده شده است که مدعی مفقودی چک  با ارائه دالیل قابل قبول بدون أخذ تضمین می
اجرایی را متوقف نماید. با این حال، توجه به این نکته اهمیت دارد که اگر گواهینامه عدم پرداخت  عملیات

قانون صدور چک صادر شده باشد )به دلیل دستور عدم پرداخت با ادعای  14چک در راستای ماده 
یل نص ماده رسد؛ چرا که به دلمفقودیت یا تحصیل مجرمانه( اصالً نوبت به توقف عملیات اجرایی نمی

قانون صدور چک صادر شده باشد،  14قانون صدور چک اگر گواهینامه عدم پرداخت در راستای ماده  23
 امکان اجرای گواهینامه عدم پرداخت چک بدون صدور رأی وجود ندارد.

نکته بااهمیت دیگر در خصوص دالیل قابل قبول برای اثبات مفقودیت چک این است که چون مفقود 
کس از آن خبر ندارد؛ چرا که اگر مفقود کننده از مفقود اً امری است که در زمان حدوث، هیچشدن ماهیت

شدن اطالع پیدا می کرد، مسلماً مفقود شدن اتفاق نمی افتاد، ادله قابل قبول اثبات مفقود شدن متعسر 
افع و دعوت از طرفین است. به عالوه، ارائه ادله قابل قبول مستلزم تشکیل جلسه با رعایت اصل تناظر و تر

 است.
این نکته که این تأمین چیست و قواعد حاکم بر آن کدام است نیز از موارد ابهام این قانون است. با 
توجه به این که موضوع تأمین در اینجا امری حقوقی است، لذا تأمین نیز، تأمین حقوقی است که برای 

قانون آیین  437و  424و همچنین ماده  و   306مثال در خصوص اجرای رأی غیابی در تبصره دو ماده 
بینی شده است و لذا نوع تأمین وجه نقد یا قانون اجرای احکام مدنی پیش 147دادرسی مدنی و نیز ماده 

مال قابل توقیف است و منظور از تأمین در این ماده قرارهای تأمین کیفری موضوع قانون آیین دادرسی 
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 های مالی وجود دارد، نیست.قانون نحوه اجرای محکومیت 3کیفری یا تأمینی که در ماده 
شود این است که وظیفه کسی که تأمین را سپرده، در فرض رد سؤال دیگری که در اینجا مطرح می 

شدن دعوی چیست؟جواب آن است که در فرض رد شدن دعوی، وجه چک از محل تأمین پرداخت خواهد 
 شد.

یا بابت تضمین بودن یا تحصل مجرمانه یا مرجع صالح برای دعوی مشروطیت - 3-7

 مفقودی چك
طور که در ادامه خواهد آمد دعوای اثبات مشروط بودن یا مرجع صالح از حیث صالحیت ذاتی: همان

تضمینی بودن یک دعوای غیر مالی محسوب می شود و لذا از صالحیت شورای حل اختالف به استناد 
است و در صالحیت محاکم دادگستری است؛ ولیکن اگر قانون شوراهای حل اختالف خارج  9ماده 

صادرکننده مدعی تحصیل مجرمانه چک باشد، با توجه به وصف کیفری، باید ادعای خود را در قالب 
شکایت در مراجع کیفری مطرح کند که این مراجع بسته به نوع جرم و درجه آن، دادسرا یا دادگاه است. 

قانون صدور  23شود ولیکن چون در ماده در دادسرا مطرح می در رویه موجود ادعای مفقود شدن چک
کند، لذا مدعی مفقود شدن باید آن چک برای این دعوا اثر بار شده است و صرف طرح دعوی کفایت نمی

فایده است چرا را اثبات کند و چون مفقود شدن جرم نیست طرح آن در محاکم کیفری برای مدعی بی
شود. لذا مدعی در این فرض هم باید ع تعقیب به لحاظ فقد وصف جزایی میکه منتهی به صدور قرار من

 دعوایی در قالب خواسته اثبات مفقودی چک در محاکم حقوقی مطرح نماید.

 مرجع صالح برای توقف عملیات اجرایی - 4-7
قانون صدور چک ایجاد شود این است که دادگاه صالح به صدور  23ابهامی که ممکن است از ماده 

قرار توقف عملیات اجرایی دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است یا دادگاهی است که به دعوی 
کند؟در این خصوص دو نظر مطرح مشروطیت یا تضمینی بودن یا  تحصیل مجرمانه چک رسیدگی می

 است:
دگاهی که قانون اجرای احکام مدنی این دستور باید توسط دا 24نظر اول: با توجه به مفاد ماده  

کند. توجه به این اجراییه را صادر کرده است به عمل آید و نه دادگاهی که به دعوی مزبور رسیدگی می
که دعوای تحصیل مجرمانه چک در دادسرا مطرح می شود و دادسرا امکان صدور قرار توقف عملیات 

ون آیین دادرسی مدنی این قان  8اجرایی را ندارد و همچنین توجه به اصل استقالل مقام قضایی و ماده 
 کند.نظر را تقویت می

نظر دوم: چون دادگاهی که اجراییه را صادر کرده و با صدور اجراییه فارغ از رسیدگی شده و محملی 
برای توقف برای او وجود ندارد مرجع صالح دادگاهی است که به اصل دعوای مشروطیت یا تضمینی بودن 

ند و اگر این مرجع دادسرا باشد نیز دادسرا حق چنین اقدامی را کیا تحصیل مجرمانه چک رسیدگی می
 دارد.

با توجه به این که رویه قضایی هنوز در این خصوص ساکت است می باید منتظر تصمیم رویه قضایی 
 در این خصوص بود ولیکن به نظر می رسد برداشت دوم ایرادات عملی کمتری داشته باشد.
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بابت تضمین بودن چك؛ مالی یا غیر مالی؟ ماهیت دعوای مشروطیت یا -5-7
چنانچه موضوعی که از آن »در خصوص ضابطه تمییز دعاوی مالی از غیر مالی بیان شده است: 

دعوی تولید شده است، حق مالی باشد، دعوای به وجود آمده مالی و چنانچه حق مزبور غیر مالی باشد، 
(. در 8غیر مالی، معاونت آموزش قوه قضاییه:ص دعوا غیر مالی خواهد بود. )مصادیق دعاوی مالی و

حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد »خصوص تعریف حق مالی بیان شده است: 
منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن 

( با این توضیح صادرکننده چکی که مدعی تضمینی بودن یا 387، 1387)شمس، « ارزش پولی دارد.
مشروط بودن  چک است با اثبات این ادعا مالی را مستقیماً تحصیل نمی کند؛ هرچند اگر دعوای خود را 

کند به اثبات برساند با جلوگیری از اجرای چک، مآالً و غیر مستقیم از ضرر وارده به خود جلوگیری می
ثبات مستلزم طرح دعوایی مثل استرداد الشه چک برای تحصیل مستقیم نفع مالی است ولیکن چون این ا

 تواند دعوای مالی به شمار آید.نمی

تکلیف سایر ادعاها -6-7
قانون در خصوص سایر ادعای احتمالی صادرکننده مثل ادعای پرداخت، ادعای  استحقاق کمتر دارنده، 

مضا بودن چک و یا ادعای نرسیدن موعد استحقاق و ادعاهایی دعوای استرداد الشه چک و ادعای سفید ا
تواند در قالب دعوایی در برابر دارنده از این دست ساکت است و مشخص نیست که آیا این ادعاها می

 23وجود دارد. این بخش  از ماده « مانند»قانون صدور چک عبارت  23مطرح شودیا خیر؟ در متن ماده 
مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت اگر صادرکننده یا قائم»دارد: قانون صدور چک بیان می 

تضمین بودن یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت  یا دیگر جرایم در مراجع قضایی 
د اشاره دار 23در این قسمت از ماده بر تمثیلی بودن دعاوی مندرج در ماده « مانند»عبارت ...« اقامه کند 

تواند مجوزی بر امکان طرح این دعاوی باشد یا ولیکن سؤال این است که آیا تمثیلی بودن دعاوی می
آمده است، همگی ناظر به یک بند از  23در ماده «مانند»خیر؟ توضیح آن که مصادیقی که بعد از عبارت 

داخت آنها  امکان هایی را که گواهینامه عدم پراست که وصف چک 23بندهای الف و ب و ج متن ماده 
تواند اثبات کند که صادرکننده صرفاً میکند و لذا این شبهه را ایجاد میصدور اجراییه را ندارد، را بیان می

رسد نیست را بخواهد. با این حال به نظر می 23این که چک دارای وصف امکان صدور اجراییه وفق ماده 
چک مطرح کند، باید با لحاظ وصف تجریدی اسناد تجاری تواند در قبال اجراییه دعاوی که صادرکننده می

قانون صدور چک را مجوزی بر پذیرش وصف تجریدی اسناد تجاری  23تشریح نمود و در واقع باید  ماده 
 دانست.

مؤدای وصف تجریدی آن است که سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه دارنده، متعهد و 
حقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است. در اسناد مدنی بدهکار حق ظهرنویس دارد و اصل بر است

دارد در مقابل سند ابرازی، اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین، باطل بوده یا به جهتی از جهات 
ی قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده است، سند مزبور نیز بی اعتبار است؛ ولی در مورد اسناد تجار

تعهد امضاکننده سند تجاری در برابر دارنده سند، مستقل از تعهد اولیه  یا رابطه حقوقی اولیه  است و تعهد 
: 1393گیرد. )بهرامی،گردد و وصف تجریدی به خود میاولیه هرچه باشد به یک تعهد برواتی تبدیل می

91) 
ناد تجاری باشد وجود ندارد ولیکن در حقوق ایران، ماده قانونی که تصریحاً بیانگر وصف تجریدی اس
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اصالحی قانون صدور چک بر مبانی وصف  23قانون تجارت و ماده  231و  230و  251و  249مواد 
اند. البته در مقابل گفته شده است کوشش در استخراج اصل از البالی تجریدی اسناد تجاری شکل گرفته

توان آرای متکی به اصل را یافت؛ در ندرت  میمتون قانونی بی حاصل است، حتی در رویه قضایی نیز به
نتیجه، دریچه ورود این اصل به حقوق ایران محدود به دکترین است که متأسفانه رویه قضایی را تحت 

 (143: 1393تأثیر جدی قرار نداده است.)کاویانی،
ون آنسیترال و کنوانسی 30ماده  2و صدر پاراگراف  30ماده  1در اسناد بین المللی، صدر پاراگراف  
 17قانون متحدالشکل ژنو به اصل تجریدی بودن اشاره دارد. ماده  17های ژنو و ماده کنوانسیون 16ماده 

اشخاصی که علیه آنها  به مناسبت سند تجاری اقامه دعوی می شود، نمی »قانون مزبور بیان می دارد: 
بط شخصی آنان با صادرکننده یا دارندگان قبلی توانند علیه دارنده سند مزبور به ایراداتی که مربوط به روا

«است استناد کنند، مگر آن که دارنده با تحصیل سند عمداً به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد.
از وصف تجریدی یک اصل و یک اماره استنتاج می شود. اماره استنتاج شده همان اماره مدیونیت 

ئل اختالف برانگیز وضعیت پرداخت وجه یا مال بدون است با این توضیح که در حقوق مدنی یکی از مسا
عنوان به دیگری است که موجب این ابهام است که اگر مالی به دیگری پرداخت شود داللت بر پرداخت 

قانون مدنی نیز  265کننده است. ماده کننده نسبت به پرداختنماید یا موجب اشتغال ذمه دریافتدین می
رآمده ولیکن بیان ماده مزبور خود موجب اختالف نظر بین حقوقدانان شده هرچند در مقام رفع ابهام ب

است. لیکن در خصوص اسناد تجاری اصل بر مدیونیت متعهد سند تجاری است بنابراین اگر کسی چکی 
را در وجه دیگری صادر کند، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. بنابراین، صرف صدور 

کند.)کاتوزیان، اری ظاهری مبنی بر بدهکار بودن صادرکننده یا ظهرنویس ایجاد مییا ظهرنویسی سند تج
 (77، ص4ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد 

مفهوم اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری آن است که در اسناد تجاری  متعهد سند )مدیون ( 
 و و ظهرنویسان پیشین مرتبط باشد.تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط انمی

ای استثنائات آن را اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و ادعاها فاقد حد و مرز نبوده و وجود پاره
کنند. هدف از اصل غیرقابل رغم تنوع، از منطق واحدی تبعیت مینماید. این استثنائات علیمحدود می

رنده سند تجاری است. به عبارت دیگر، قانونگذاران در تقابل استناد بودن ایرادات و ادعاها حمایت از دا
اند. تر یافتهمنافع مسئولین سند و دارنده سند، حمایت از دارنده سند را به مصالح اقتصادی جامعه نزدیک

 با این حال حمایت از دارنده باید از دو سو محدود شود:
یک ابزار سوء استفاده تبدیل گردد و اشخاص  اوالً؛ این حمایت نباید تا به آنجا گسترده شود که به

 بتوانند در پناه این حمایت آگاهانه به دیگران زیان برسانند.
ثانیاً؛ بعضاً با امضاهایی در سند مواجه می شویم که صاحبان آنها به هیچ وجه نقش قابل اعتنایی در 

که حمایت از دارنده به قیمت مسئول اند و شایسته نیست ایجاد ظاهر قابل اعتماد برای دارنده سند نداشته
 (146: 1393شمرده شدن آنها تمام شود.)کاویانی،

شود که دارنده با حسن نیت باشد و دارنده با حسن نیت، اصل عدم توجه ایرادات، زمانی اعمال می
ت به صفت دارنده ای است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و در واقع با جهل به وجود ایراد و ادعا نسب

( همچنین گفته شده است دارند با حسن نیت کسی است که سند 140آن تحصیل نموده است. )همان: 
را صرفاً از بابت روابط مربوط به دین تجاری یا مدنی دریافت کرده اعم از آن که از صادرکننده یا ظهرنویس 

ه فاقد سوء نیت از اصطالح های ژنو در توصیف دارند(کنوانسیون22: 1396دریافت کرده باشد. )صباغیان،
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های آنیسترال از اصطالح دارنده حمایت اند و کنوانسیوناستفاده نموده (lawful holder)دارنده قانونی 
 (.140: 1393سود جسته است.)کاویانی، (protected holder)شده 

 آورد :دست میهای زیر بهدارنده با سوء نیت، سند تجاری را با یکی از روش
صیل مغرضانه : صادرکننده سند در برابر دارنده مغرضانه که به روابط شخصی صادرکننده و تح -الف

دارنده اولیه چک علم دارد یا به ایرادات سند علم دارد و با این علم سند را تحصیل کرده است، می تواند 
چک پرداخت شده تواند این ایراد را مطرح کند که وجه به روابط شخصی خود استناد کند. برای مثال می

است یا چک بابت تضمین داده شده است و ... بنابراین شناخت دارنده مغرضانه در تشخیص ایرادات قابل 
 ای است که:قانون صدور چک مفید است. دارنده مغرضانه دارنده 23طرح در ماده 

سند تجاری  از ایرادات سند تجاری اطالع دارد؛ یعنی از روابط نامناسب طرفین در نقل و انتقال -
 مطلع است.

سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد؛ در واقع، دارنده از روابط شخصی متعهدان اطالعی  -
 (23: 1396کند.)صباغیان،ندارد ولیکن با صادرکننده یا ظهرنویس تبانی می

از مواردی قانون مزبور یکی  23قانون صدور چک و ماده  14ب(تحصیل مجرمانه: با توجه به ماده 
کند ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری است. لذا اگر که ایراد نسبت به سند تجاری را مسموع می

صادرکننده، چکی صادر کند که چک از وی سرقت شده یا ناشی از کالهبرداری یا خیانت در امانت بوده 
 است، این ایراد وی مسموع است.

ای که خود جرم را انجام داده مسموع است سبت به دارندهحال سؤال این است که آیا این ایراد صرفاً ن
یا نسبت به تمامی دارندگان مسموع است؟ برای مثال اگر الف چک را از ب سرقت کرده و به ج که 
اطالعی از مسروقه بودن آن ندارد بدهد آیا ایراد تحصیل مجرمانه نسبت به ج هم قابل طرح است؟ در 

به سرقت رفته و نهایتاً شخص ناآگاه از این واقعه دارنده آن شود، دارنده  پاسخ گفته شده است که اگر سند
اولیه سند، )قبل از سرقت( نمی تواند در برابر دارنده ناآگاه )با حسن نیت( ادعای استرداد را مطرح نماید و 

. 3،166تواند خسارت وارده را از سارق مطالبه نماید. )ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد تنها می
مطرح شده در مقاله نقد و بررسی رأی  69 /15/8مورخ  20همچنین بنگرید به رأی اصراری شماره 

( این نظر هرچند عادالنه است 4، شماره 79اصراری دیوان عالی کشور فنوروزی، رضا، مجله وکالت، آذر 
 ابر نص است.قانون صدور چک سازگار نیست و اجتهاد در بر 14و ماده  23ولیکن با اطالق ماده 

نکته حایز اهمیت دیگر در این خصوص آن است که در میان جرایم مختلف جرم جعل در این بین 
کند بلکه دارای اهمیت ویژه است؛ چرا که جرم جعل نه تنها دارنده را مشمول عنوان دارنده مجرمانه می

ده بتواند ایراد را در برابر شود که صادرکننکند و این موجب میسند را واجد ایرادات شکلی و ماهوی می
  ای مطرح نماید.هر دارنده

در اسناد تجاری شکل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت بسزایی است؛ بنابراین، عدم رعایت شرایط 
اعتباری سند و یا باعث از دست دادن شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضاً موجب بی

خروج سند از زمره اسناد تجاری شود. به همین جهت اگر صادرکننده به عدم قوه اجرایی سند و یا موجب 
رعایت یکی از شرایط شکلی یا ماهوی استناد کند، ایراد وی قابل استماع است. در ادامه برخی ایرادات 

 کنیم.ماهوی که صادرکننده می تواند به آن استناد کند را تبیین و سپس ایرادات شکلی را بیان می
 تواند موارد زیر باشد:ایرادات ماهوی قابل طرح می بر سند تجاریدر برا

ایراد عدم اهلیت: امضای سند توسط شخص فاقد اهلیت هرچند که مبتنی بر اراده است اما برای او -
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کند. صحیح است که دارنده ناآگاه سند با اعتماد به چنین امضایی نیز مبادرت به ایجاد مسئولیت نمی
اید، اما قانونگذاران در مقام تعارض منافع دارنده سند و امضاکننده فاقد اهلیت، حمایت نمتحصیل سند می

کنوانسیون آنیسترال و  30پاراگراف یک از ماده  cدانند. بند از حقوق شخص فاقد اهلیت را مقدم می
است.  نیز مثبت قابلیت استناد چنین ایرادی در برابر دارنده  1930کنوانسوین ژنو  7مفهوم ماده 

 (151: 1393)کاویانی،
ایراد جعل امضا: شخصی که امضای او جعل شده است منطقاً نباید در زمره مسئولین به حساب آید؛ -

زیرا هرچند شخص دارنده ناآگاه سند به امضای مجعول سند اعتماد کرده و حقوقی را برای خودش تصور 
یجاد این اعتماد نداشته است. بنابراین کسی کند، اما صاحب امضای مجعول به هیچ عنوان  نقشی در امی

 تواند نسبت به هریک از دارندگان ایراد جعل را مطرح نماید.که امضای او  ذیل سند جعل شده است می
ای که اینجا باید گفت ایراد تزویر در سند پس از امضا است که مربوط به جایی است که مسأله

دهد و دارنده اول آن را به دارنده دوم ند و به دارنده اول میکصادرکننده سند را با مندرجاتی امضا می
دهد. در این جا صادرکننده نسبت دهد و  دارنده دوم در مبلغ چک مبلغی را اضافه و به دارنده بعدی میمی

به مبلغ اولیه چک و مطابق با مندرجات در زمان امضا مسئول است و لذا اگر تزویری در سند صورت گیرد 
 شود.در مسئولیت امضاکنندگان سابق ایجاد نمیتغییری 

ایراد اجبار در أخذ سند: برای مثال اگر در أخذ سند، امضاکننده ناشی از هیپنوتیزم سند را امضا کرده -
باشد و یا این که دست او را گرفته، سند را امضا کرده باشند در این حالت به دلیل فقدان اراده، سند منتسب 

 ت.به  امضاکننده نیس
ایراد امضا توسط نماینده فاقد اختیار یا نماینده خارج از حدود اختیار: امضای سند توسط نماینده، -

سازد اما چنانچه امضاکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، عنه را مسئول میاصوالً منوبٌ
کنوانسیون آنیسترال  36پاراگراف دوم و سوم مادهعنه نباید مسئولیت داشته باشد. این مسأله در منطقاً منوبٌ

 بیان شده است.
تشریفات و مقررات شکلی در . همچنین ایرادات شکلی نیز قابل طرح نسبت به سند تجاری هست

تواند موجب ایراد تنظیم سند تجاری به سه دسته تقسیم می شود که عدم رعایت هریک از این شرایط می
 ز دارندگان شود و عبارتند از:صادرکننده در برابر هریک ا

شود؛ مثل عدم امضای اعتباری سند میمقررات و تشریفات کلی که عدم رعایت آنها موجب بی -
 سند.

و  226شود؛ مثل مواد شرایط شکلی که عدم رعایت آنها موجب خروج سند از وصف تجاری می -
 قانون تجارت. 317و  315

شود ولی قوه اجرایی خروج سند از زمره اسناد تجاری نمی شرایط شکلی که عدم رعایت آنها موجب -
 کند؛ مثل عدم واخواست در فرجه مشخص.آن را سلب می

استثناء سوم در اصل عدم توجه ایرادات، ایراد به روابط شخصی بالفصل است. منظور از دارنده 
مستقیمی از صادرکننده یا طور ای است که سند را بدون واسطه و بهبالفصل یا دارنده بالواسطه دارنده

تواند کند. این دارنده میظهرنویس ماقبل خود دریافت نموده است و اینک وجه سند را از آنان مطالبه می
تواند به اسباب سقوط تعهدات، ادعای پرداخت نسبت به ید قبلی خود به تمامی ایرادات متوسل شود. او می

قانون تجارت  253. این عقیده در حقوق ایران به ماده یا مشروطیت و مواردی از این دست استناد کند
دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است اگر دارنده برات به برات»دارد: مستند است که بیان می
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پولی غیر از آن نوع پولی که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجۀ نکول یا امتناع از قبول 
دهنده نوع پولی را که دارنده یا تواند از دهنده برات یا انتقالاعتراض شود، دارنده برات می و یا عدم تأدیه

نوع پولی را که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات 
ال در مقام احصای المللی کنوانسیون آنیستردر مطالعه مقررات بین« معین شده قابل مطالبه نیست.

دارد: مقرر می 30پاراگراف یک از ماده  bاستثنائات وارد بر اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، در بند 
«ایراداتی که مربوط به  معامله پایه میان خودش و دارنده حمایت شده باشد.»

 گیرینتیجه
شتر به این سند تجاری مرسوم قانونگذار در تحوالت مدام قانون صدور چک در جهت اعتباربخشی بی

گامی نو برداشت و آن اجرای گواهینامه عدم پرداخت در اجرای احکام دادگستری بدون  1397در سال 
نیاز به صدور حکم است. در واقع مقنن گواهینامه عدم پرداخت را در حکمِ رأی دادگاه انگاشته و دارنده 

نیاز نموده است و بار اثبات ادعای مقابل دارنده را چک را از مراجعه به دادگستری  برای صدور حکم بی
های در مصداق و محتواست. از جمله به صادرکننده محول نموده است. این حق دارنده دارای محدودیت

گیرد.از حیث این که در برابر ظهرنویس و ضامن قابل اعمال نبوده و خسارت تأخیر در تأدیه را در بر نمی
دادگاهی که در حوزه آن گواهینامه عدم پرداخت صادر شده صالح به صدور صالحیت محلی باید گفت 

اجراییه برای گواهینامه عدم پرداخت است و از حیث صالحیت ذاتی صرف نظر از مبلغ چک باید گفت 
اجرای احکام شورای حل اختالف مجاز به صدور این اجراییه نیست. در مقابل این اقدام صادرکننده 

ود را در محکمه به اثبات برساند و قبل از اثبات نیز درخواست توقف عملیات اجرایی را تواند ادعای خمی
 بنماید.

 منابع
، جلد سوم، تهران: میزان.حقوق تجارت(، 1385عرفانی، محمود)-1

، جلد سوم،تهران: دادگستر.حقوق تجارت(، 1387ستوده تهرانی، حسن)-2

، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک(، تهران:)برات حقوق تجارت(، 1383اسکینی، ربیعا) -3

 سمت.

، جلد اول ، تهران: دراک.آیین دادرسی مدنی(، 1380شمس، عبداهلل) -4

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی.معاونت آموزش قوه قضاییه، -5

، تهران: نگاه بیّنه.اوصاف اسناد تجاری(، 1393بهرامی، بهرام) -6

، تهران: میزان.حقوق اسناد تجارتی(، 1393)کاویانی، کوروش -7

، جلد چهارم، تهران: کتابخانه گنج دانش.قواعد عمومی قرارداد ها(، 1394کاتوزیان، ناصر) -8

، اصفهان: جنگل.ها و مزایای اسناد تجاریویژگی(، 1396صباغیان، حسین) -9
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اختیارات وکالی دادگستری

 در دفاتر اسناد رسمی 

* سین بنی طباءسید محمدح

 چکیده 
عنوان الق بهافزایش اختیارات وکالی دادگستری، در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و ط

منیت تواند باعث افزایش ضریب ابخشی از نهادهای حقوقی همچون مراجع قضایی می
کارهای منطقی غیر مالی گردد. از جمله راه موکلین در انجام عقود و قراردادهای مالی و

ه وکالی های ویژدستیابی به این هدف، امکان ایجاد روشی جهت پذیرش وکالتنامهجهت 
مند ری بهرهبهت  دادگستری در دفاتر اسناد رسمی است تا  وکال بتوانند از خدمات ثبتی

اتر اسناد گردند. در این مقاله کوشش شده به میزان اختیارات وکالی دادگستری در دف
ت به وکالتنامه های مربوط پرداخته شود. رسمی، ازدواج و طالق با عنای

 مقدمه 
ای عقود نظیم حرفهدفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طالق، از جمله نهادهای مدنی برای ت

ت اسناد و امالک کشور و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران هستند. از ابتدای تأسیس این سازمان )ثب
اد رسمی و دفاتر ین سازمان بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسن( بخشی از وظایف اجرایی ا

ه در مراجع قضایی ازدواج و طالق گذاشته شده است. از آنجا که میزان قابل توجهی از اختالفات مطروح
اصحاب دعوا تنظیم  در مورد عقود و قراردادهایی است که در  دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق توسط

توانند در می است، در این مقاله کوشش شده به مواردی  از این اختیارات که وکالی دادگستریشده 
-ق به استناد وکالتنامهراستای آن و در مقام احقاق حقوق موکلین خود از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طال

دیهی است این بد. های تنظیمی با موکلین خود در فرم قراردادهای مخصوص وکالت نمایند ، اشاره گرد
د وکالت مخصوص اختیارات در صورتی باید از سوی دفاتر اسناد رسمی پذیرفته شود که در فرم قراردا

 وکالی دادگستری صراحتاً از طرف موکلین به ایشان اعطا شده باشد.
های نامهاستناد وکالتهای ثبتی دخالت وکالی دادگستری به مجموعه بخشنامه 23در ردیف 

کال در امور ثبت اسناد و امالک ممنوع اعالم شده بود. بر اثر شکایت شاکی مبنی بر ابطال مخصوص و
مورخ  406مجموعه بخشنامه های ثبتی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره  23ردیف 

های نامهتاستناد وکالاینکه وکالی دادگستری به موجب آن با عنایت به  را صادر نمود که به 11/05/1388

اصفهان. 55سردفتر اسناد رسمی شماره - *
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یابند و حتی به های خانواده حضور مذکور از طرف موکل خود  می توانند در مراجع قضایی از جمله دادگاه
وکالت از موکلین خود  نسبت به بذل مهریه و صداقیه مندرج در اسناد ازدواج اقدام نمایند، حال  به چه 

جای موکل منع کرد؟! سازمان ق و تنظیم سند بهتوان ایشان را از حضور در دفاتر ازدواج و طالاستنادی می
مجموعه  23ثبت اسناد و امالک کشور نیز در مقام ابالغ رای دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال ردیف 

باشد و تسرّی های ثبتی اعالم داشته که مفاد رأی مذکور ناظر به ثبت وقایع ازدواج و طالق میبخشنامه
اد رسمی ندارد و بخشنامه فوق الذکر در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد به اسناد تنظیمی دفاتر اسن

رسمی کماکان به قوّت خود باقی است. لذا با عنایت به قوانین و بخشنامه های موجود و رأی دیوان عدالت 
استثنای دخالت در تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد، می رسد وکالی دادگستری بهاداری به نظر می

 توانند سایر امور موکلین در دفاتر اسناد رسمی که به آنها در ادامه اشاره خواهد شد  را برعهده گیرند: 

 (درخواست صدور اجراییه1
برای آنکه بتوان نسبت به سندی اجراییه صادر نمود و مفاد سند بدون احتیاج به حکمی از محاکم 

االجرایی داشته باشد، ای  تنظیم گردد که قدرت الزماالجرا باشد، باید سند رسمی به گونهدادگستری الزم
که ضمن سند رسمی تعهد شده باشد اگر منجز و قابل مطالبه باشد بدون احتیاج به فلذا حقوق و وظایفی

وکالت از سوی توانند بهصدور حکمی از محاکم قضایی نیز قابل مطالبه است و وکالی دادگستری می
یا ازدواج و طالق نسبت به آن بخش از اسناد تنظیمی که به نفع موکل  موکلین از دفاتر اسناد رسمی

می توان به : اسناد رسمی ایشان تعهدی داده شده است  درخواست صدور اجرائیه نمایند  که از آن جمله 
نسبت به دیون و اموال منقول، اسناد رسمی نسبت به امالک ثبت شده، اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه 

ه، قبض اقساطی ثبتی، مهریه در قباله نکاحیه رسمی و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و و اجار
 رجوع شده است، اشاره نمود. 

در پایان این قسمت باید گفت اگرچه دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج و طالق از مراجع صدور اجراییه 
بتوانند برای تقاضای صدور اجراییه به هر  اسناد هستند، اما این بدان معنا نیست که وکالی دادگستری

یک از این سه مرجع مراجعه نمایند. صالحیت این مراجع ناظر به مواردی است که نسبت به آن سند 
االجرایی برخوردار رسمی تنظیم کرده باشند و همانگونه که در باال عنوان شد، سند مزبور از قدرت الزم

مراجع و امکان درخواست صدور اجراییه از آن ها مانع از اقامه باشد. شایان ذکر است که صالحیت این 
 های عمومی نسبت به اجرای این گونه اسناد نخواهد بود.دعوی در دادگاه

 ( درخواست و گرفتن رونوشت و تصویر اسناد و مدارک موکلین 2
ردیده و به که تاکنون منسوخ نگ 1310قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  49ماده  2برابر بند 

قانون دفاتر  29موجب ماده قوت و اعتبار خود باقی است، یکی از وظایف مسئوالن دفاتر ثبت اسناد که به 
باشد، دادن الرعایه میاسناد رسمی کشور برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طالق نیز الزم

ررات، حق گرفتن آن را دارند. وکالی سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی است که مطابق مق
توانند با استفاده از حق اخذ رونوشت و تصویر اسناد مندرج در دادگستری در صورت وجود شرایط ذیل می

 های خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و صدور رونوشت و یا تصویر اسناد را درخواست کنند: وکالتنامه
قانون دفاتر اسناد رسمی  21موجب ماده گردد اکنون بهیاختصاراً بیان مالف ( منابع رونوشت: 

توان رونوشت تهیه نمود. تنها از روی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی می 1354کشور مصوب سال 
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منظور از سند ثبت شده، سندی است که در دفترخانه تنظیم گردیده، به امضای صاحبان اسناد رسمی 
شده، به امضای صاحبان سند رسیده، توسط سردفتر و دفتریار امضاء و به مهر  رسیده، در دفتر سردفتر وارد

دفترخانه ممهور شده و تحویل صاحب سند گردیده است. چنین سندی تنها منبع قانونی برای صدور 
توان رونوشت تهیه و تنظیم نمود. پیش ها نمیباشد و از سایر اسناد و نوشتهرونوشت یا سواد مصدق می

از روی اسناد ناقص نیز گرفتن  1317نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال آیین 63موجب ماده به از این 
رونوشت قابل تهیه و تنظیم بود و لیکن چنین رونوشتی که از روی اسناد ناقص تهیه می شد رونوشت 

نوشت نامه، به نوع دیگری از روآیین 64موجب ماده گردید. همچنین به مصدق و رسمی محسوب نمی
نامه و اوراق دیگری که از قیم نامه و وکالت "اسناد و اوراق اشاره شده است. در این ماده مقرر گردیده: 

شود، ولی برای تنظیم و ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی سپرده شده، رونوشت به تقاضاکننده داده می
شود رونوشت ذیل آن قید میشود و در رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب می

قانون دفاتر اسناد  21رسد با تصویب ماده . به نظر می"مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده
آیین نامه منسوخ گردیده و سالبه به انتفاء  64و  63، دیگر رونوشت موضوع مواد 1354رسمی مصوب 

توان رونوشت به سناد ثبت شده در دفترخانه میموجب این ماده تنها از اصول اموضوع می باشد، زیرا به 
ماده  "م“نفع داد و به سایر موارد اشاره نشده است. در عین حال که این نظریه با مفاد بند اشخاص ذی

شود.، بنابراین اخذ رونوشت و تصویر برابر اصل از اسناد صرفاً محدود به اسناد قانون ثبت تقویت می 49
عنوان ه است و لذا چنانچه اسناد دیگری از قبیل وکالت نامه یا قیم نامه به ثبت شده در همان دفترخان

تواند رونوشت مستند و مدرک الزم برای تنظیم و ثبت سند به دفترخانه سپرده شده باشد سردفتر نمی
رسمی به متقاضی اسناد مزبور بدهد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که با ایجاد امکان صدور سند 

گذار نسخه بدلی سند الکترونیکی، تهیه رونوشت از اسناد نیز دچار تحول اساسی شده است و از نظر قانون
رسمی صرف نظر از وسیله و طرز تهیه آن از اهمیت قانونی برخوردار است. بنابراین از روی نسخه اصلی 

قانون دفاتر اسناد  21توان به طرق مختلف نسخه بدلی تهیه نمود و طرق اخذ بدل اسناد در ماده می
 رسمی دیگر موضوعیت ندارد.

در نتیجه چنانچه موکلین وکالی دادگستری یکی از اشخاص ذیل باشند نیز دفاتر مکلفند نسبت به 
 ارائه رونوشت یا تصویر برابر اصل اسناد در دفاتر اقدام نمایند:

ی دریافت رونوشت، افرادی حق برااولین گروه قانونی متقاضی و ذی  الف: صاحبان اسناد امانتی:
گذارند. این افراد قانون ثبت، سند خود را نزد دفاتر اسناد رسمی به امانت می 77هستند که به موجب ماده 

 توانند قبل از آنکه آن را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارند و مهرکنند، تقاضای سواد نمایند. می

التاً نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اقدام افرادی که به هر عنوانی اص ب: صاحبان اسناد:
حق اند و سند به مرحله ثبت نهایی رسیده باشد و از زمره اسناد ثبت شده محسوب گردد، افرادی ذینموده

 خود را دارند. شوند که حق تقاضای رونوشت و یا تصویر برابر اصل اسناد مربوط به شناخته می

نفع و یا قائم مقام قانونی ورد صدور اجراییه که از سوی ذیدر م ج: متقاضیان صدور اجراییه:
مقرر شده است که به درخواست  1317نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب آیین 49آید در ماده آنها به عمل می

متقاضی صدور اجرابیه پس از احراز هویت و اهلیت و سمت او سواد سند در سه نسخه تهیه شده و به 
 شود. اداره ثبت ارسال می
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 (درخواست و اخذ گواهی علت عدم انجام معامله به نفع موکلین 3
ترین علت عدم انجام معامله هر چند این گواهی به گواهی عدم حضور مشهور شده است )چون عمده

عدم حضور است( اما نام صحیح این گواهی، گواهی علت عدم انجام معامله است، بنابراین ممکن است 
های مجموعه بخشنامه 89وجود حضور طرفین، این گواهی صادر شود. در این راستا بند  به هر دلیلی حتی با

خالف  یقولنامه عاد میو تنظ هیدر ته یالف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسم "دارد: ثبتی اشعار می
خود  انیم یگریمدارک د ای یقولنامه عاد نیکه طرف یدر موارد :ب.و ممنوع است یشئون سردفتر

چنانچه سند موضوع  ،سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود نیرط کرده باشند که در موعد معش
از طرف  یبه صدور گواه نفعیذ یقولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتب

بالمانع  شودیبخشنامه صادر م نیا مهیکه به ضم یاانجام معامله در نمونه دمعلت ع نهیسردفتر در زم
 . "خواهد بود

با این حال اگر وکالی دادگستری بخواهند از طرف موکلین خود تقاضای صدور گواهی علت عدم 
انجام معامله بنمایند، بسته به معامل یا متعامل بودن آنها در موعد مقرر در قولنامه، باید مستندات و مدارکی 

از پیش تعیین شده در روز حضور در دفاتر اسناد رسمی  به همراه داشته باشند که حاکی از انجام تعهدات
نامه عادی باشد؛ بدین معنا که اگر وکالی دادگستری وکیل فروشنده باشند باید تا روز مقرر در مبایعهمی
مابین، نسبت به انجام تشریفات سند و تهیه مستندات و مدارک الزم جهت انتقال مورد معامله اقدام فی

بایست تا موعد مقرر، تعهدی را در قبال فروشنده وکیل شخص خریدار باشند و خریدار مینمایند و چنانچه 
انجام دهد )بر فرض مثال پرداخت مابقی ثمن معامله مندرج در مبایعه نامه مذکور( موکل خود را در این 

 موضوع ارشاد نماید. 
ج در قرارداد و همچنین صدور مندر تمامی دعاوی مربوط به دریافت وجه التزام ،مراجع قضاییاز نظر 

یک  احکام الزام به تنظیم سند، به واسطه اعتبار این گواهی قابل دستیابی بوده و مبنای صحت ادعای هر
بنابراین دخالت وکالی دادگستری و تقاضای گواهی فوق از دفاتر  از طرفین معامله در این خصوص است.

 رسد.اسناد رسمی مفید فایده به نظر می

 گیری نتیجه
طور کلی افزایش اختیارات وکالی دادگستری در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق با عنایت به به

امکان ایجاد تعامل بیشتر میان ایشان و دفاتر اسناد رسمی و آشنایی وکالی دادگستری با قوانین و مقررات 
مستفاد از رأی که به نظر نگارنده رسانی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طالق مؤثرتر است. حال آندر خدمت

قانون ثبت اسناد و امالک کشور بایستی نسبت به  46هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 
استناد قراردادهای وکالت مخصوص وکال که به امضای موکلین ایشان اختیارات وکالی دادگستری به 
 رسیده است، تفسیر موسع نمود.
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ثبت عالیم تجاری  نامه مصوّر شیوه

 در سطح ملی 

*نفیسه مستقل

 چکیده
بت حقوق با توجه به رشد تکنولوژی و گسترش دامنه تجارت در سراسر جهان، نیاز به ث

یز به تبع چنین نشود. رویه قضایی کشور ما تر میرنگمربوط به مالکیت صنعتی، روز به روز پر
ن وکالی رود. بنابرایت صنعتی پیش میهایی، به سمت ثبت حقوق مربوط به مالکیدگرگونی

ه ثبت و حمایت از کنندگان قانون در جامعه، باید با طریقعنوان گروهی از اعمالکشورمان هم به
ی، مالکیت ترین مصادیق مالکیت صنعتحقوق مالکیت صنعتی کامالً آشنا باشند. یکی از مهم

لیت در مشاغل تجاری فعا شخص بر عالمت تجاری تولیدات خویش است. بیشتر اشخاصی که
شان، تمایل زیادی طلبان، از برَند محصوالتدارند، برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از فرصت

رند. اهمیت به ثبت عالمت تجاری یا برند محصول خود در یک مرجع ملّی و فراملّی موثق، دا
جاری ، عالمت تکنندگان یک محصولشود که مصرفتر میثبت عالمت تجاری، زمانی محسوس

 دانند. گر کیفیت ویژة آن کاالی خاص، میموجود  بر روی تولیدات را نمایان
المت تجاری در این مقاله تالش شده تا همکاران محترم وکیل و کارآموز با مراحل ثبت ع

میان حقوق عنوان حادست آورند و بتوانند بهدر اداره مالکیت صنعتی، آشنایی الزم را به
 . گام بردارند های تجاری، جهت منع سوءاستفاده از این عالیم،ان و صاحبان عالمتتولیدکنندگ

نامه موافقت واژگان کلیدی: مالکیت صنعتی، عالمت تجاری، ثبت ملّی ، کنوانسیون پاریس،
 مادرید

 مقدمه
ت هان، این سؤاالعنوان نماد معرفی کاالها و خدمات در سطح جبا توجه به اهمیت عالمت تجاری به

رجع قانونی در تواند عالمت تجاری خود را به ثبت برساند؟ کدام مشود که چگونه، شخص میمطرح می
رای اشخاص بایران، برای ثبت این عالمت، تعیین گردیده است؟ مسلم است پاسخ به این پرسش ها، 

ار مفید بسی حقیقی و حقوقی درحال فعالیت در ایران که صاحب عالمت تجاری منحصر به فرد هستند،
 است. 

در ادامه، ضمن معرفی مصادیق مالکیت صنعتی و مرجع حمایت از آنها، به شیوه حمایت و ثبت 
های بعدی مجله مدرسۀ حقوق کانون وکالی عالمت تجاری پرداخته شده است. ناگفته نماند که در شماره

وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، مدرس دانشگاه- *
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های اختراعات، طرحاصفهان، مراحل ثبت سه زیر مجموعۀ مهم دیگر از حقوق مالکیت صنعتی، مانند 
 های جغرافیایی، بررسی خواهد شد.صنعتی و نشانه

 تعاریف و مفاهیم -گفتار اول

 1عالمت تجاری -
عالمت تجاری، عالمتی است که کاالی تولیدی یک مؤسسه یا تولیدکننده را از کاالهای مشابه، 

صنفان و ز خدمات همسازد و عالمت خدماتی نیز عالمتی است که خدمات یک موسسه را امتمایز می
توان در دو سطح ملی و فراملی مورد . عالمت تجاری را می(McKenna, 2007, 1844دهد)رقبا تمیز می

های صنعتی و عالیم تجاری، مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 40حمایت قرار داد. مطابق با بند )د( ماده 
های باشد که برای دورهبت اظهارنامه میسال از تاریخ ث 10، مدت حمایت ملی از عالمت تجاری 1386

ساله، قابل تمدید است. بنابراین قانون اصلی برای حمایت از عالمت تجاری در کشور ایران،  10متوالی 
 1387نامۀ آن، مصوب و آیین 1386های صنعتی و عالیم تجاری مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح

میالدی(  1883) 2املی از عالمت تجاری، کنوانسیون پاریسباشد. عالوه بر این، جهت ثبت و حمایت فرمی
نمایند. طبق اصول حاکم بر میالدی(، نقش اصلی و عمده را ایفا می 1981)  3نامۀ مادریدو موافقت

نامۀ مادرید و متعاقباً کنوانسیون پاریس، مدت حمایت این عالمت در هر یک از کشورهای عضو، موافقت
. در فصل دوم این مقاله، به شکل جامع به تشریح روش ثبت (Reiss, 2014, 2مجموعاً دو سال است )

 ملی عالمت تجاری پرداخته شده است.

 4اختراع -
و، کاربرد وسایل سابقه، ساخت وسیلۀ ناختراع عبارت است از پدیدآوردن، ابداع محصول صنعتی بی 

ه، ابداع یا ایجاد و یا کشاورزی تازدست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی موجود به طریق نو برای به
 Mooreی است )و پدیدآوردن چیزی نو است. باید گفت که گام ابتکاری در ساخت اختراع، بسیار ضرور

and Einar Himma, 2012, 4)ذیر است. پ. ثبت و حمایت اختراعات نیز در سطح ملی و فراملی، امکان
 فصل شرح خواهیم داد.های بعدی مجله، این موضوع را به شرح مدر شماره

 5های صنعتیطرح -
نحو دو بعدی ها بهطرح صنعتی، شکل یا تصویر حاصل و پدیدآمده از ترسیم خطوط یا وضع رنگ

شده بر اساس آن، حالت و زیبایی است که بدیع، جدید و ابتکاری باشد و به اشیا یا محصوالت ساخته
های . ثبت و حمایت طرح( Gordon, 2003, 630ند ) خاص ببخشد و آن را از تولیدات مشابه متمایز گردا

                                                           
1. Trademark 

2 Paris convention 

3 Madrid Agreement 

81 . Patent 

91 . Industrial Designations 



 شیوه نامه مصور ثبت عالیم تجاری در سطح ملی

 97 اسفند/  121شماره 

50 

های بعدی مجله بیشتر به آن خواهیم پذیر است. در شمارهصنعتی نیز در سطح ملی و فراملی، امکان
 پرداخت.

 1های جغرافیایینشانه -
حصول یا ای است که برای مشخص کردن محل تولید یک منشانه یا عالمت جغرافیایی، نشانه 

ای )آب و هوا و حیهرود که با توجه به عوامل طبیعی کشور، یا منطقه و یا ناکار میال بهساخت یک کا
یژه برخوردار وخاک(، یا عوامل انسانی و یا مجموع این عوامل، از کیفیت خاص یا شهرت و معروفیت 

یت . ثبت و حماDaniel & other,2009,7 )شود )کننده یا مشتری، میاست که موجب جذب مصرف
های آیندة نیز در شماره پذیر است. به این موضوعهای جغرافیایی نیز در سطح ملّی و فراملّی، امکانشانهن

 مجله، مفصل خواهیم پرداخت.

 جاریتثبت ملی عالمت  -گفتار دوم
ین عالمت باید االمللی، در بدو امر، برای ثبت عالمت تجاری چه در سطح ملی و چه در مقطع بین

رد، به ثبت برسد. بنابرین ت صنعتی ایران که زیر نظر ادارة ثبت اسناد و امالک کشور قرار دادر ادارة مالکی
ن مرجع بفرستد. ای الکترونیکی برای ایشخص صاحب عالمت تجاری یا وکیل وی، ابتدا باید اظهارنامه

ه شکل حله بای باید تکمیل و مدارک خواسته شده در هر مرمحتوای این اظهارنامه به شکل مرحله
احل، تصویری . در این فصل تالش شده که این مر ( 170، 1391میرحسینی، ) الکترونیکی الحاق شود

 ردد.گمورد بررسی قرار گیرد و شیوه ثبت یک عالمت تجاری به شکل تحلیلی به وکال ارائه 
ینۀ عالمت شویم باید در نوار باالی صفحه، گزمی 2در ابتدای امر که وارد سایت اداره مالکیت صنعتی

های جغرافیایی قرار گرفته است، انتخاب نماییم. پس تجاری را که در کنار طرح صنعتی و اختراع و نشانه
از آن، گزینۀ خدمات الکترونیک را انتخاب کرده و در ذیل آن، عنوان اول ستون اظهارنامه الکترونیکی)ثبت 

 گزینیم.اظهارنامه عالمت( را بر می
 

 

 
 

گذارد. در هر ای باز خواهد شد که مراحل چهارگانه،ثبت اظهارنامه را به نمایش میهپس از این، پنجر

                                                           
02 . Geographical Indications 

2. http://iripo.ssaa.ir/ 
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 یک از این چهار مرحله، مواردی جهت تکمیل اطالعات هست که باید به دقت تکمیل گردد.
 

 
 

های شویم که خود به قسمتبا تأیید این مرحله، وارد جزئیات مربوط به ورود اطالعات اظهارنامه می
 گردد. کننده ابالغ، کاالها و خدمات و توصیف عالمت منقسم میت مالک، نمایندة قانونی، دریافتمشخصا

رسد. بنا بر اینکه شخص در این قسمت، نوبت به تعیین مالک حقیقی یا حقوقی عالمت تجاری می
مالک، شخص مالک، حقیقی باشد یا حقوقی، ایرانی باشد یا غیر ایرانی موارد خاصی باید لحاظ شود. اگر 

حقیقی باشد باید دقیقاً رشتۀ فعالیت )اقتصادی، خدماتی، تجاری و غیره( و نوع مالکیت )انحصاری و 
مشترک( بنابراین، مشخص گردد. ضمن اینکه اگر به شکل مشترک است میزان این اشتراک به شکل 

هد، لزوماً برای درصدی مشخص گردد. لذا اگر وکیل دادگستری از جانب موکل چنین ثبتی را انجام د
 جلوگیری از بروز مشکالت بعدی، باید از موکل میزان دقیق چنین مشارکتی را جویا شود.

 

 
 

عنوان مالک انتخاب گردید، قطعاً باید نوع آن )مؤسسه، با همچنین اگر گزینۀ شخص حقوقی به
ی، صنعتی و غیره( مسئولیت محدود، سهامی عام و خاص و غیره( و همچنین رشته فعالیت )تولیدی، تجار

درستی تعیین گردد؛ زیرا در بخش شرح فعالیت، همۀ این موارد باید با شرح فعالیت شخص باشد بهمی
آید باید در حقوقی، هماهنگی کامل داشته باشد. مثالً اگر شرکت سهامی خاص، تولیدی به حساب می
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-ه جهت تأمین نیاز فروشگاهشرح فعالیت از عبارت شرکت سهامی خاص تولید مصنوعات نساجی و پارچ

 های مبلمان، استفاده نمود. 
 

 
 

 در صورت غیر ایرانی بودن شخص حقیقی یا حقوقی، از شکل التین اسامی نیز باید استفاده گردد. 
شویم. در این قسمت اگر پس از تأیید این مرحله وارد قسمت دوم یعنی تعیین نمایندة قانونی می

ستری یا دفتر حقوقی باشد، باید به شکل مجزا تعیین شده و مشخصات هر کنندة عالمت، وکیل دادگثبت
یک به تناسب انتخاب، درج گردد. ضمن اینکه دفتر حقوقی باید نوع شخصیت خود را )مؤسسه یا سهامی 

 خاص و عام و غیره( تعیین نماید.

 

 
 

دون نمایندة قانونی را کنندة اظهارنامه باشد، باید گزینۀ ببنابراین اگر شخص صاحب عالمت، ثبت 
انتخاب کند. البته قابل ذکر است که در صورت عدم وجود نمایندة قانونی، به دلیل اینکه نماینده قانونی 

گردد باید یک دریافت کنندة ابالغ برای اداره مالکیت صنعتی تعیین کنیم و سپس به مرحله مشخص نمی
 بعد برویم. 
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تی که قرار است، عالمت ثبت شده بر روی چنین محصوالتی، درج در مرحله بعدی، نوع کاال یا خدما
 گردد. شود تعیین می

 

 
 

باشد و مختص کاالها می 34طبقه کاال و خدمات وجود دارد که تا طبقۀ  45در این قسمت مجموعاً 
کنندة عالمت باید با توجه به کاربرد دقیق طبقۀ دیگر برای خدمات، تعیین شده است. شخص ثبت 11
المت تجاری خود، یکی از طبقات را انتخاب نماید. طبق مثال ذکر شده در بخش قبل، اگر عالمت برای ع

قرار  24شود باید در طبقه های مبلمان، ثبت میکننده فروشگاهتولید مصنوعات نساجی و پارچۀ تأمین
یک عالمت به ثبت  بگیرد و مطابق همین طبقه ثبت گردد. اگر قصد دارید که چند کاال یا خدمات را با

توانید پس از تأیید یکی از کاالها یا خدمات، مجدداً به بخش اضافه کردن کاال یا خدمات برسانید می
مراجعه کنید. در مرحلۀ بعد، عالمت تجاری باید به توصیف درآید. اگر این عالمت فقط یک شکل باشد 

د. اگر عالمت تجاری صرفاً یک باید رنگ و مشخصات کامل عالمت تجاری به شکل دقیق توصیف گرد
اسم یا عبارت باشد بسته به اینکه حروف فارسی یا التین یا ترکیبی از آن را دارد، باید دقیقاً ذکر شود. 
ترکیب حروف و شکل در عالمت تجاری نیز باید مجموع مشخصات و ملزومات دو نوع عالمت قبلی را 

کنندة عالمت، نسبت به عالمت مرحله، چنانچه ثبت در خود بگنجاند. شایان ذکر است که در پایان این
تجاری ثبت شده توسط شخص دیگری اعتراض داشته است و خود را دارای حق تقدم نسبت به این 

داند، شمارة اظهارنامۀ مورد ادعا و دلیل اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی اعالم نماید؛ عالمت می
دهندة عالمتی کننده و فریبباشد. گاهی اعتراض به دلیل شباهت گمراهتواند متفاوت زیرا نوع اعتراض می

 برداری مطلق از چنین عالمتی است.دلیل کپیدیگر با عالمت مورد ثبت و بعضاً به
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باشد، به صاحب عالمت یا نمایندة وی چنین فرصتی در مرحلۀ بعد، که مربوط به ادعای حق تقدم می
مت تجاری در حال ثبت، عالمتی یکسان در خارج از کشور ثبت شده است و داده شده که چنانچه با عال

صاحب عالمت در کشورمان، تمایل به ایجاد حق تقدم برای عالمت خود در ایران داشته باشد، شمارة 
اظهارنامه و مشخصات آن را قید نماید تا بتواند از حق تقدم نسبت به این عالمت در برابر کسانی که 

 ا مورد استفاده قرار خواهند داد، برخوردار گردد.همین عالمت ر

 
 

پس از طی این مراحل، یک کد رهگیری توسط ادارة مالکیت صنعتی ارائه و صاحب عالمت به مرحله 
شود. در این قسمت باید نمونۀ عالمت و وکالتنامه و بعد یعنی بارگذاری ضمایم اظهارنامه، هدایت می

دارک مثبت هویت )حقیقی یا حقوقی( شخص مالک عالمت و نمایندة مدارک دال بر فعالیت و تمامی م
حقوقی وی و پس از آن، تصویر کارت بازرگانی، ضمیمه پرونده و سایر مدارک خواسته شده، بارگذاری 

 شوند. 
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شویم که با تأیید ها و  بازبینی اطالعات و ضمایم میپس از این مرحله، وارد بخش پرداخت هزینه

های گردد. در مرحله پایانی هزینهکننده، اعالم میه شده، شمارة اظهارنامه به شخص ثبتاطالعات ارائ
ها یا تغییر ضمایم گردد. پس ازثبت نهایی، استرداد هزینهپرداختی تأیید و شمارة اظهارنامه، ثبت نهایی می

 پذیر نیست.و اطالعات در مقطع دوم، امکان
 گیرینتیجه

المللی، نیازمند طی کردن مراحلی است که در هر صورت و ملی و بینثبت عالمت تجاری در سطح 
در بدو امر، باید از طریق اداره مالکیت صنعتی ایران، انجام گردد. پس پرداخت هزینۀ ثبت عالمت و انجام 

تواند عالمت را از هرگونه سوءاستفاده مصون دارد و از این طریق مانع از گمراه شدن اقدامات الزم، می
المللی شود. زیرا عالمت تجاری خاص کننده یا مشتری کاال و خدمات در سطح ملی و بینمصرف ذهن

باشد. بنابراین ثبت عالمت تجاری یک محصول، کامالً نمایانگر کیفیت و مرغوبیت کاالها یا خدمات می
و معنوی کنندگان محصول دارای عالمت تجاری، منافع مادی برای هر دو گروه صاحبان عالمت و مصرف

 فراوانی را به دنبال دارد.
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 توقیف اموال مدیران اشخاص حقوقی

 *مینا سالمی

 مقدمه
د اجرای احکام نماید، شاید رونآنچه امروزه مشقّت زیادی برای وکالی دادگستری فراهم می

د، امّا همواره شاهد در دادگستری باشد. با وجود اینکه برای اجرای احکام، قانون مدوّنی وجود دار
دی یکی از موار نظرهای فراوانی در میان قضات اجرای احکام و گاه مدیران اجرا هستیم.اختالف

علیه رای حکم ای برای این نوشتار شده است، بحث اجکه برای بنده بسیار پیش آمده و انگیزه
قانون  166ده باشد. طبق ماویژه در آرای قطعی مراجع حل اختالف کار میهای تجاری بهشرکت

های روندهپکار، آرای قطعی صادره از مراجع حل اختالف کار که امروزه بخش گسترده ای از 
 ر بیشتر موارددگیرند، توسط اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته اجرای احکام را در برمی

قانون کار، کارفرما   3ه علیه آنها کارفرمایان هستند. مادها کارگران و محکومله این اجراییهمحکوم
تجاری باشد  داند؛ بنابراین کارفرما ممکن است یک شرکترا اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می

بررسی ار به شود. در این نوشتوسیله یک یا چند شخص حقیقی به عنوان مدیر اداره میکه به
ک شخص علیه و یا کارفرما یی اجرای حکم و مسئولیت مدیران در صورتی که محکومنحوه

 پردازیم.حقوقی باشد می

 گفتار اول: نقل رویه
ست را  با حفظ اای که منجر به ایجاد رویۀ اجرایی مورد بحث گردیده برای طرح موضوع، دادنامه

 نمایم: داری  نقل میامانت
عدم دریافت مطالبات  وعنوان خوانده مبنی بر کارکرد آقای.... علیه شرکت ..... بهدر دعوی خواهان »

ت تشخیص با مستفاد عمل آمده، هیئهای بهبا عنایت به اقاریر صریح طرفین دعوی و با عنایت به بررسی
مشمول کارفرمایی  قانون کار، ارتباط کاری طرفین دعوی را از مصادیق رابطه کارگری و 5و  1از مواد 

نسته و به اتفاق آرا قانون کار، خود را صالح به رسیدگی دا 157قانون کار دانسته فلذا مستند به ماده 
ستند به تبصره ماده م 1/5/95نماید: اخراج شاکی از تاریخ مبادرت به صدور رأی قانونی به شرح ذیل می

 446/886/146ت مبلغ مکلّف به پرداخ کارفرمای مربوطهباشد. ضمناً قانون کار موجه و غیرارادی می 158
ن کار ظرف پانزده قانو 159باشد. این رأی به استناد ماده ریال بابت کلیه مطالبات در وجه شاکی می

 «روز.....
علیه و له، شرکت به عنوان محکومعنوان محکومبراساس همین دادنامه، اجراییه صادر و کارگر به

فی شده است. قاضی محترم اجرای احکام با این استدالل که در به معرعنوان محکوممبلغ تعیینی به

                                                           
 وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - *
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دادنامه از عنوان کارفرما استفاده شده مبادرت به توقیف اموال مدیرعامل در راستای اجرای حکم نموده 
 است. 

 علیهگفتار دوم: شناسایی محکوم
له، یعنی محکوم باشد، تشخیص سه رکن اصلی هر اجراییهآنچه در اجرای هر حکم دارای اهمیت می

قانون اجرای احکام مدنی در معرفی مشخصات و مندرجات اجراییه  6به است. ماده علیه و محکوممحکوم
به این سه رکن اشاره کرده است. با وجود این ماده قانونی و با وجود دادنامه، شاید در نگاه اول بحث از 

همین مسأله به ظاهر ساده در روند اجرای  علیه بحثی بیهوده به نظر برسد امّا گاهیشناسایی محکوم
 شود. ها و مسائل و مشکالت فراوانی برای مردم مینظراحکام، منشأ بروز اختالف

علیه یک یا چند شخص حقیقی تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. جایی که محکومعلیه میمحکوم
با مشکل خاصی مواجه نخواهیم بود.  است که میزان مسئولیت هریک نیز در حکم مورد اشاره قرار گرفته

شخص حقوقی عبارت است از »  علیه، یک شخص حقوقی باشد.شود که محکوممشکل از آنجا آغاز می
ای از اموال که به هدف خاصی ای  از  افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک  هستند یا پارهدسته

ناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، شاست و قانون آنها را طرف حق میاختصاص داده شده 
( وقتی قانون 72: 1387صفایی، « ) ها و موقوفات.های تجاری، انجمنمانند دولت، دانشگاه تهران، شرکت

گذاران های خاص را شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و سرمایههای انسانی و یا سرمایهاین دسته از گروه
نماید، طبیعتاً زمانی که یک شخصیت حقوقی محکوم لیف مستقلی بار میدانند و بر آنها حقوق و تکامی
شود نیز باید قائل به این استقالل باشیم و در راستای اجرای حکم آن را تنها مسئول میدان بشناسیم. می
عنوان خواهان و خوانده دعوی که با توجه در دادنامه هم نام و مشخصات شخص حقوقی به»ویژه آنکه به

شود شود و نام نماینده قانونی آنها درج نمیعلیه واقع شده، نوشته میله یا محکوماد دادنامه محکومبه مف
-مگر شخص حقوقی وکیل داشته باشد که در این صورت نام وکیل او نیز در دادنامه درج می

های شخصیتصورت کلی و برای تمام رسد که بیان این قاعده به(  امّا به نظر می72: 1397شمس،«)شود.
طور مثال شرکت سهامی و شرکت تضامنی هر ای نیست. بههای مختلف، رأی هوشمندانهحقوقی در قالب

دو واجد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا هستند امّا بر خالف شرکت سهامی، در شرکت تضامنی چنانچه 
باشد. دیون می دارایی شرکت برای تأدیه قروض آن کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت کل

 تر برسیم؛ بدین صورت که  بگوییم: تر کرده تا به نتیجه مطلوبشاید بتوان اندکی دامنۀ این قاعده را تنگ
باشد صورت مستقل واجد مسئولیت میدر صورت محکومیت شخص حقوقی، تنها خود شخص به

باشد. در هر صورت بررسی استثنائات مگر در موارد استثنایی که قانون اجازه مراجعه به اعضا )شرکا( را داده 
مسئولیت اشخاص حقوقی در این پژوهش نگنجد. آنچه در این نوشتار بررسی خواهیم کرد مسئولیت 

 شرکت سهامی خاص است.
قانون تجارت، شرکت سهامی خاص واجد شخصیت حقوقی مستقل از  583و  20مطابق با مواد 

، در شرکت سهامی، مسئولیت 1347رت مصوب الیحه اصالحی قانون تجا 1اعضاست و طبق ماده 
باشد و حتی در صورت ورشکستگی به علت ناتوانی صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می

داران یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال توانند به سهاماز تأدیه بدهی، بستانکاران و یا مدیر تصفیه نمی
( از حیث مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق 65: 1391سبان،شخصی آنها اقدامی به عمل آورند.)پا

آورند. در هایی هستند که بر دیگران وارد میهای تجاری، مسئول جبران زیانخصوصی از جمله شرکت
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واقع اعطای شخصیت حقوقی به این اشخاص موجب تفکیک مسئولیت شخص حقوقی از مسئولیت 
هایی که از ناحیه شخص حقوقی به قی مسئول زیانشود. در نتیجه اعضای شخص حقواعضای آن می

ها ناشی از نقض پیمان )مسئولیت قراردادی( و یا عمل شود، نیستند، اعم از اینکه زیاندیگران وارد می
 ( 189: 1387بار )ضمان قهری( باشد.)صفائی، قاسم زاده، نامشروع زیان

شرکت هستند و در صورت محکومیت شخص کنندگان با توجه به موارد پیشین، مدیران، فقظ، اداره
حقوقی، مسئولیتی ندارند مگر اینکه از باب تقصیر، خسارتی به کسی وارد آورده باشند که تشخیص چنین 
حالتی هم مستلزم طی یک روند دادرسی و در پایان، محکومیت شخصی و جدای از شخصیت حقوقی 

نماید حقوقی مراجعه و خسارت خود را مطالبه میدیده ابتدا به شخص است که در بیشتر موارد نیز خسارت
کند. در نتیجه چنانچه در یک شرکت سهامی خاص، شرکت، سپس شخص حقوقی به مقصر رجوع می

 شود نه از اموال مدیران.های خود شرکت پرداخت میمحکوم به پرداخت وجهی شود، آن وجه از دارایی

 گفتار سوم: کارفرما از دیدگاه قانون کار
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به »گوید: قانون کار در تعریف کارفرما می 3 ماده

آنچه که عموم افراد جامعه از مفهوم « کند...السعی کار میدرخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق
نماید. امّا نهی میکارفرما در ذهن دارند، یک شخص حقیقی است که عمدتاً بر کارگر تسلّط دارد و امر و 

کند که کارفرما ممکن است یک شخص حقوقی برخالف این تصور عمومی، این ماده صراحتاً اعالم می
سرعت این سؤال کند. امّا بهوسیله نمایندگان حقیقی اداره شده و کارگران را مدیریت میباشد که طبیعتاً به
های ناشی از قانون حقوقی است، مسئولیتبندد که در مواردی که کارفرما یک شخص در ذهن نقش می

مدیران و »... الذکر یافت. توان در قسمت دوم ماده فوقکار به عهدة کیست؟ پاسخ به این سؤال را می
شوند دار اداره کارگاه هستند نمایندة کارفرما محسوب میطور عموم کلیه کسانی که عهدهمسئوالن و به

گیرند. در صورتی که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است
که نمایندة کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن 

 «است.
کنید و در این ماده صراحتاً بیان شده، مدیران و مسئوالنِ یک کارفرمای همانطور که مالحظه می

قی، تنها سمت نمایندگی داشته و آن کسی که در مقابل کارگران مسئولیت دارد خود شخص حقوقی حقو
است. حتی در فرضی که نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده، شخص حقوقی در مقابل متعهدله 

 جوع کند.تواند به نمایندة متخلّف رمسئول است با این تفاوت که پس از پرداخت و جبران خسارت می

 گفتار چهارم: نقد رویه
همانطور که در گفتار اول بیان شد، در این پرونده محکوم علیه یک شرکت تجاری سهامی خاص و 

له کارگری است که برای مطالبه حق و حقوق تضییع شده خود به هیأت تشخیص اداره کار مراجعه محکوم
تهای رأی از لفظ کارفرما استفاده شده، دستور نموده است. قاضی اجرای احکام با این استدالل که در ان

له هم اطمینان داده که در صورت عدم دسترسی به هیچ گونه مال و توقیف کلیه اموال و نیز به محکوم
 نماید. اموالی از ایشان، حکم جلب مدیرعامل را صادر می

 کنیم:این رویه را بدین صورت نقد می
علیه یک رأی واقع شود که طرف دعوی تواند محکومطبق اصول دادرسی مدنی، تنها شخصی می
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قرار گرفته  و حق دفاع از خویش را در روند دادرسی یافته باشد. در این پرونده طرف دعوی شرکت سهامی 
عنوان خاص است نه مدیرعامل. ممکن است این ایراد مطرح شود که در بیشتر موارد، مدیرعامل  به

گوییم که حتی در فرض حضور مدیرعامل در اشته امّا در پاسخ مینمایندة شرکت در دادرسی حضور د
ها در دفاع از خود جلسات دادرسی او مدافع حقوق شرکت بوده نه حقوق شخصی خود؛ چرا که رفتار انسان

 تواند متفاوت باشد بنابراین این ایراد وارد نیست.و دیگری بر حسب منافع می

رما گفتیم، حتی اگر با استدالل قاضی محترم مبنی بر محکومیت طبق آنچه در گفتار سوم در مورد کارف
 3کارفرما پیش برویم، کارفرما شرکت سهامی خاص است نه مدیرعامل و با عنایت به قسمت دوم ماده 

قانون کار، مسئولیت کلیه تعهدات مدیران نیز با شخص حقوقی است حتی اگر خارج از حیطه اختیاراتشان 
 عمل کرده باشند.

در کلیه مواردی که تخلّف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، »دارد: قانون کار مقرر می 184ده ما 
المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت اجرت

جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هردو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی 
 «ست که تخلّف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.ا

الیحه قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت سهامی باید الاقل یک نفر شخص  124با عنایت به ماده 
ان حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند. هیچ الزام قانونی وجود ندارد که این شخص از سهامدار

عنوان مدیرعامل انتخاب نمایند. حتی در توانند حتی شخصی خارج از شرکت را بهباشد. پس آنها می
داردکه مسئولیت الیحه فوق اذعان می 1فرضی که مدیرعامل از میان سهامداران انتخاب گردد ماده 

 های سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.صاحبان سهام در شرکت

جه به موارد بیان شده، توقیف اموال مدیرعامل و به طریق اولی صدور حکم جلب وی در نتیجه با تو
به این دادنامه تنها باید از و تحمیل بار این محکومیت بر دوش او خالف مقررات قانونی است. محکوم

اموال شخص حقوقی برداشته شود؛ حتی اگر به قیمت اعالم ورشستگی آن باشد و چنانچه این اقدامات 
عنوان اهرم فشاری برای حمایت از حقوق کارگران مورد استفاده قرار گیرد باید بگوییم که عمل نکردن به

 به قانون خود خالف اخالق و انصاف است.
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 شیوة فروش اموال ورشکسته 

 ستگی  در اداره تصفیة امور ورشک

 *دکتر حمیدرضا قربانی دستجردی 

 مقدمه
رای مقررات بررسی مقررات مربوط به تصفیۀ امور ورشکسته، شیوة فروش اموال و نحوة اج

رائه راهکارهایی مربوط به آن و شناخت نقایصی که در عمل پیش روی مدیر تصفیه قرار دارد و ا
 دارد. برای رفع این نقایص، بدون شک جای بحث در چندین مقاله

دلیل بحران اقتصادی و پریشانی اوضاع مالی در وضعیت توقف از پرداخت وقتی تاجر به
طور رسمی ورشکسته محسوب گیرد، با صدور حکم توسط دادگاه صالح بهدیون خود قرار می

صل شود. اشتغال به تجارت و در نتیجه، ورشکستگی و به تبع آن تصفیۀ امور ورشکسته، فمی
قانون تجارت(  20های تجاری موضوع ماده حقیقی و حقوقی )شرکت مشترک بین شخص

 است.
صدور حکم ورشکستگی آثار مختلفی در پی دارد. از جمله این که آزادی عمل در امور 

کند. )البته به استثنای مالی را از تاجر سلب و شخص ثالثی را قائم مقام او در امور مالی وی می
دلیل حفظ مصلحت بستانکاران، پس از قطعیت حکم، شکسته به. قائم مقام ور1مستثنیات دین(

کند. اما این که فروش اموال متوقف حتماً باید پس از اقدام به فروش اموال ورشکسته می
قطعیت حکم باشد یا خیر و متصدی تصفیه تا چه اندازه در فروش اموال آزادی عمل دارد، 

 پردازیم.مباحثی است که در ادامه به آنها می

 فروش اموال پیش از قطعیت حکم

نفع نیست و ادارة تصفیه، رأساً آن را به مرحلۀ اجرا در اجرای حکم ورشکستگی منوط به تقاضای ذی
اما در راستای انجام این وظیفه و با توجه به حفظ منافع و مصالح ورشکسته و بستانکاران وی،   2می آورد.

ا منتظر قطعیت حکم توقف نماند. به همین دلیل در این ادارة تصفیه نیاز به یک اهرم حمایتی دارد ت

                                                           
 . کارشناس و کارمند ادارة تصفیة امور ورشکستگی اصفهان *

 قانون تجارت  418. ر.ک مادة  1

حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره  همین که»قانون تصفیه:  13. ماده  2

 «.تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته، اقدامات الزم از قبیل مُهر و موم برای حفظ آن به عمل می آورد...
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ای از ، هرچند در پاره1ای از اموال را به اداره تصفیه داده استمرحله، قانونگذار صریحاً اجازه فروش پاره
 اموال هم تکلیف مشخص نشده است.

 موارد جواز فروش اموال

 الف( اموال فاسد شدنی
بار و یا کاالهای خوراکی که تاریخ مصرف مانند میوه و ترهممکن است ورشکسته اموال فاسدشدنی 

دارایی  باشد و اگر فوراً برای فروش آنها اقدام نشود، ضایع شود و در نتیجه قسمتی ازمعیّن دارد، داشته
ار جهت صدور ورشکسته از بین برود. در اینجا اداره تصفیه موظف است بدون فوت وقت و بدون انتظ

 داند بفروشد.را به هر ترتیبی که صالح می قطعیت حکم، اموال

 های غیرمتناسب داردب( اموالی که نگهداری آنها هزینه
گاهی ممکن است ورشکسته مثالً چند رأس گاو و گوسفند و اسب و نظیر اینها داشته باشد  که اگر 

آنها را بپردازد که با های حفاظت ادارة تصفیه بخواهد اقدام به نگهداری چنین اموالی بنماید، باید هزینه
جمله خطرات احتمالی که در ادارة این گونه اموال های باال و سایر اشکاالتی که هست ازتوجه به هزینه

وجود دارد، به هیچ عنوان به صالح ورشکسته و بستانکاران و حتی ادارة تصفیه نیست که فروش این 
دارد؛ چرا که نگهداری آن دشوار و در عین حال اموال به تأخیر بیفتد. طال و نقره نیز همین وضعیت را 

 مدّ نظر قرار گیرد. 2قانون تصفیه 43خطرآفرین است. البته در فروش طال و نقره باید ماده 

 ج( اموالی که در بازار یا بورس قیمت معیّن دارند
ال تأثیری در توان اوراق بهادار را نام برد. از آنجا که نگهداری این گونه امواز جملۀ این اموال می

هایی هم در پی دارد، شایسته است در اولین قیمتشان نخواهد داشت و در عین حال زحمات و حتی هزینه
 40ماده 2فرصت بر اساس نرخ روز به فروش برسد. ادارة تصفیه، فروش این گونه اموال را مطابق بند 

 دهد.صورت عادی )فروش بدون برگزاری مزایده( انجام میبه 3قانون تصفیه
قانون تصفیه، برای جلوگیری از  29گانۀ باال، با در نظر گرفتن مادة شود که در موارد سهیادآور می

 خسارات احتمالی، انجام مزایده ضرورتی ندارد.

                                                           
متناسبی را ایجاد قانون تصفیه: ...اشیایی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینة غیر 29. ماده  1

های بهادار )بورسی( و یا اشیایی که در نماید، بدون تأخیر فروخته خواهد شد. همچنین، اقدام به فروش برگمی

 «.بازار قیمت معینی دارند، به عمل خواهد آورد...

یی د و اشیافروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کن» قانون تجارت:  445ماده 

ضو ناظر به توسط که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه ع

 «مدیر تصفیه به عمل آید.

 «اشیای سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.»قانون تصفیه:  43. ماده  2

به ترتیب مزایده فروخته می شود. در موارد زیر ممکن است به طریق  اموال متوقف»قانون تصفیه:  40. ماده  3

 «وقتی که اموال در بورس یا بازار، قیمت معینی دارد..... -2غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد......
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 وضعیت سایر اموال

قانون تجارت، قانونگذار در راستای اجرای موقت  445قانون تصفیه و  29گفتیم که بر اساس ماده 
ای از اموال را و حمایت از منافع ورشکسته و بستانکاران، به ادارة تصفیه اجازه داده تا پاره حکم و حفاظت

به بعد قانون تجارت، حکم توقف قابل  536بدون تأخیر بفروشد. اما تکلیف سایر اموال چیست؟ طبق مواد 
ن باید مرتفع گردد. واخواهی و تجدیدنظرخواهی است و امکان نقض آن وجود دارد که در این صورت آثار آ

گیر ورشکسته و پس با توجه به این که مشکالت ناشی از اعادة وضع به حالت سابق ممکن است گریبان
ادارة تصفیه شود، باید با احتیاط بیشتری رفتار کرد تا هم از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری شود و هم 

غیرقطعی به حراج گذاشته نشود. بنابراین،  محابا و به استناد حکماین که حاصل سالها تالش تاجر، بی
فروش این دسته از اموال باید تا زمان روشن شدن وضع نهایی حکم توقف، به تأخیر بیفتد. در این زمینه 
استعالمی هم توسط ادارة تصفیه امور ورشکستگی اصفهان از ادارة حقوقی صورت پذیرفته که مؤیّد همین 

 1مطلب است.

 عیت حکمفروش اموال پس از قط

یا ردّ آن در  2پس از قطعیت حکم ورشکستگی و احراز عدم وجود توافق بر سر انعقاد قرارداد ارفاقی
کند. این اموال که از طریق مزایده به فروش دادگاه، ادارة تصفیه مبادرت به فروش اموال ورشکسته می

 شوند:رسد، به دو دسته تقسیم میمی

                                                           
 اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان: 08/10/1349 – 813. استعالم شمارة  1

ابر مواد . اما از طرف دیگر، بر"حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود"قانون تجارت؛  417طبق ماده »

باشد. به عبارت دیگر این حکم پس به بعد قانون تجارت، حکم مزبور قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می 536

رایط و این ش از صدور ممکن است فسخ شود، که در این صورت باید آثار آن مرتفع گردد. سؤال این است: آیا در

عنوان اجرای موقت آن به فروش اموال غیر منقول مبادرت توان بهقبل از قطعی شدن حکم ورشکستگی باز هم می

 «نمود؟

 : 30/01/1350 – 704نظریة شمارة 

توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آن بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می»...

همچنین قبل از قطعیت  رات مربوط به رعایت صرفه و غبطه ورشکسته و بستانکاران فروخت ورود، طبق مقرمی

این معنی  وحکم ورشکستگی، در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد، می توان آنها را فروخت 

 (32: 1390ستوده تهرانی،«)ق.ت منافات ندارد. 22در مورد اموال غیرمنقول به هیچ وجه با ماده 

عالوة یک نفر طلبکارانی که دست کم سه ربع از کلیه گردد که نصف به. قرارداد ارفاقی در صورتی منعقد می 2

مطالبات تصدیق شده )قطعی یا موقت( را داشته باشند، با قرارداد ارفاقی موافقت نمایند و زمانی قابل اجراست که 

پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و تأیید آن توسط دادگاه، اموال  به تأیید دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی برسد.

گیرد تا با ادامه فعالیت تجاری، نسبت به پرداخت دیون خود براساس توافقی که تاجر در اختیار خود وی قرار می

ده باشند، سهم در قرارداد ارفاقی با بستانکاران نوده است، اقدام کند. چنانچه اقلیتی با قرارداد ارفاقی موافقت نکر

شود و آنها پرداخت میگیرد از طرف اداره تصفیه بهغرمایی آنان از اموال موجود ورشکسته که به آنان تعلق می

 – 8709970350901342گیرد.)برای نمونه رجوع شود یه دادنامه سایر اموال در اختیار تاجر قرار می

 فهان که در پایان منجر به انعقاد قرارداد ارفاقی شد.(صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اص 26/12/1387
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ول( اموال غیرمنق2اموال منقول     

اموال منقول
رسد. این گونه اموال فروش می، اموال منقول از طریق مزایده )حراج( به1قانون تصفیه 42طبق ماده 

شود، طبق روشی مرسوم در ادارة که معموالً شامل کاال، لوازم دفتری، خودرو، تلفن و اثاثیۀ منزل می
شود. با دستور متصدی پرونده، میتصفیه، ابتدا با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابی 

کارشناس ترجیحاً با همراهی یکی از کارمندان ادارة تصفیه، مال مورد فروش را ارزیابی کرده و نتیجه را 
دهد. در صورت موافقت رئیس ادارة تصفیه با ارزیابی صورت گرفته، به دستور وی نسبت به گزارش می

شود.اقدام می 2انتشار آگهی مزایده

 غیرمنقولاموال 
اموال غیرمنقول هم مانند اموال منقول، پس از ارزیابی کارشناس رسمی و انتشار آگهی، به مزایده 

شود. این آگهی باید حداقل یک ماه پیش از انجام مزایده منتشر شود و طبق دستور ذیل ماده گذاشته می
ه و ارزیابی به عمل آمده به قانون تصفیه، یک نسخه از آگهی برای بستانکاران صاحب وثیقه فرستاد 41

شود تا در صورت تمایل، پیشنهاد خود را ارائه دهند. در این آگهی، مشخصات کامل مال، آنها اعالم می
شود تا خریداران دچار اشکال یا ابهام نشوند. قیمت ارزیابی شده و همچنین تمامی شرایط فروش قید می

گیرد. کسانی هم که قصد در دسترس عموم قرار میهمچنین یک نسخه از آگهی در دفتر اداره تصفیه 
از بهای مال غیرمنقول ارزیابی شده را به حساب سپرده واریز و  3شرکت در مزایده دارند، باید پنج درصد

رسید وجه واریزی را به پیوست پیشنهاد خود به ادارة تصفیه تحویل دهند. این به آن دلیل است که چنانچه 
ای در عامله به هر علتی از سوی پیشنهاد دهنده، انجام نشود، ادارة تصفیه وثیقهپس از پایان مزایده، م

دست داشته باشد تا بتواند برای جبران تمامی خسارات احتمالی، از جمله تمدید مزایده، از آن برداشت کند. 
رد، مبلغ سپرده به البته اگر پیشنهاد دهنده برنده نشود یا معامله به عللی که مربوط به او نبوده صورت نپذی

 گردد.شود و در صورتی که معامله انجام شود، مبلغ سپرده، جزء ثمن معامله محسوب میاو مسترد می
تر از بهای تعیین شده در اگر پیشنهادی برای خرید مال ارائه نشود و یا پیشنهادهای واصله پایین

کند. این را به زمانی دیگر موکول میجلسه، مزایده آگهی مزایده باشد، اداره تصفیه ضمن تنظیم صورت
پس از مزایدة پیشین باشد. 4تاریخ باید حداقل دو ماه

چی، به کسی که حداکثر پیشنهاد اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراج»قانون تصفیه:  42. ماده  1

«شود...را کرده است واگذار می

د بود و در مورد اموالآگهی فروش شامل: مکان، روز و ساعت مزایده خواه»قانون تصفیه:  41. طبق ماده  2

«آید. غیرمنقول، این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می

کسانی که در مزایده مال غیرمنقول شرکت می کنند، باید صدی پنج بهای مال » قانون تصفیه:  49. ماده  3

ه بسپارند. هرگاه پرداخت بها غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شد

در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه پیشنهاد دهنده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد، خسارات وارده از مبلغ سپرده 

«برداشت خواهد شد.

.«در مرتبه دوم که باید الاقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید... » ... قانون تصفیه:  42. ماده  4
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اما موضوعی که مطرح کردن آن در پایان این بحث ضرورت دارد، مهلتی است که برای پرداخت 
ه گاهیچ، این مدت 1قانون تصفیه 44بینی شده است. طبق ماده مابقی ثمن معامله در قانون تصفیه پیش

ویژه هنگامی ای موارد کوتاه است؛ بهی در پارهرسد این قید قانونتجاوز کند. به نظر می نبایداز سه ماه 
ها و... چرا که قیمت مالِ غیرمنقول، سنگین باشد؛ مانند کارخانه، بیمارستان، ورزشگاه، مجموعه آپارتمان

صورت یکجا یا در مدت سه ماه، آنها به که خریدارِ این گونه اموال محدود است و از سویی پرداخت قیمت
تواند به ضرر ورشکسته و بستانکاران او از دو جهت می 44اغلب میسّر نیست. بنابراین قید مذکور در ماده 

شود. دوم این که ممکن است اموال ورشکسته تر شدن دورة تصفیه میباشد؛ یکی این که باعث طوالنی
فروش برسد؛ زیرا وقتی در دفعات متعدِد مزایده، خریداری پیدا نشود، بهناچار کمتر از قیمت واقعی آنها به

ادارة تصفیه ناگزیر خواهد بود که از بهای واقعی مال بکاهد تا شاید خریداری برای آن یافت شود. در 
 در این قسمت نیاز به بازنگری دارد! 44نتیجه ظاهراً ماده 

رداخت پتعیین نحوة  ، از این ماده،"نباید "و  "گاههیچ"هایشاید بهتر این باشد که با حذف واژه
ستانکاران و ورشکسته ثمن معامله هم به ادارة تصفیه واگذار شود تا با عنایت به عرف و عادت و مصلحت ب

های الزم را به خریداران بدهد. منظور جلوگیری از اطالۀ رسیدگی و تصفیۀ امور ورشکسته، مهلتو هم به
 انشاءاهلل.

 منابع
ای استادانم جناب عالوه بر تجربۀ کاری چند سال اخیر در اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان و رهنموده

 آقای نوّابی و سرکار خانم امیریان:
های اداره تصفیهپرونده

، چاپ دوم، تهران: دادستان.قانون تجارت در نظم کنونی(، 1388دمیرچیلی، محمد)
، تهران: جاودانه، جنگل.قررات ناظر بر ورشکستگیقوانین و م(، 1391زاهدی، عاطفه)

، جلد چهارم، چاپ شانزدهم، تهران: دادگستر.حقوق تجارت(، 1390ستوده تهرانی، حسن)
می ، چاپ اول، تهران: شرکت سهاحقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی(، 1376صقری، محمد)

انتشار.
، چاپ ششم، تهران: میزان.و تصفیهورشکستگی (، 1382مقام فراهانی، محمدحسین)قائم

اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاراِن » قانون تصفیه:  44ه . ماد 1

ماه نباید تجاوز  3گاه از تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد. موعد هیچورشکسته تعیین نماید. اداره می

«کند......
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بررسی تهاتر قضایی در حقوق ایران 

 و رویه قضایی از تئوری تا عمل

 *حسینی مهدی حاجی

 چکیده
هاتر یکی از گر است. تهای متفاوتی جلوهتالش قانونگذار در تسهیل روابط افراد در صورت

ه دارد. هنگامی که ی متقابل را بر عهدهاتدابیری است که وظیفه جلوگیری از اطاله فرآیند پرداخت
ایط الزم در دو شخص مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون باشند با جمع شر

اند که تر قائل شدهشوند. قانونگذار و دکترین، شرایطی را برای اجرای تهامقابل یکدیگر تهاتر می
ند قهری، قراردادی و ند. تهاتر را با عناوینی ماناتحاد جنس و زمان و مکان تأدیه از این قبیل هست

اد شده است. تهاتر اند و در فقه امامیه نیز تحت عنوان تقاص یا مقاصه از آن یقضایی مطرح نموده
آید؛ لذا از  قانون مدنی در خصوص دو دین متقابل، فراهم 296قهری حالتی است که شرایط ماده 

ت، شرط تحقق آن . اراده طرفین در آن نقشی نداشته و اهلیآن به تهاتر قانونی نام برد شده است
هاتر قراردادی پذیرد. در تباشد و در صورت حصول شرایط و عدم مانع، تهاتر قهراً صورت مینمی

سازند. امّا را مرتفع می طرفین با توافق و اراده خود شرایط تهاتر قهری را ایجاد نموده و یا موانع آن
ین صورت حکم دادگاه ی دادگاه به دنبال احراز شرایط تهاتر قهری بوده که در ادر تهاتر قضایی، گاه

و گاه به دنبال  جنبه اعالمی داشته و تهاتر از همان زمان وقوع دو دین، قهراً صورت گرفته است
واهد داشت. خباشد که در چنین مواقعی حکم دادگاه جنبه تأسیسی ایجاد شرایط تهاتر قهری می

ن تهاتر قضایی نیز عنوان اعالن دو نوع تهاتر قضایی که بعضی از حقوقدانان از آن بهبدیهی است ای
فت اثر تهاتر، ایفای توان گاند هریک دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهند بود؛ بنابراین مییاد کرده

 ورد بحث قرارباشد که به تفصیل مدین است و سقوط تعهد اثر باواسطه و نتیجه ایفای تعهد می
 خواهد گرفت.

 : تهاتر، تقاص، تهاتر قراردادی، تهاتر قهری، تهاتر قضایی.واژگان کلیدی

 مقدمه
واژه تهاتر در نگاه حقوقدانان با تعاریف مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث پنجم از فصل 

الخطاب عنوان فصلبه نهاد تهاتر اختصاص داده شده و قانونگذار به 299تا  294ششم قانون مدنی، مواد 
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها »، تهاتر را بدین نحو بیان نموده: 294در ماده 

خصوصی  وکیل دادگستری، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق *
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هدف اصلی از وضع این نهاد، « شود...به یکدیگر به طرقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می
همچنین توافق طرفین تعهد برای دستیابی به  تسهیل روابط بین افراد، احقاق حقوقِ در معرض تضییع و

نتیجه مطلوب است. در این بین از سوی قانونگذار و دکترین، شرایط، آثار و موانع متعددی بیان شده است. 
های متفاوت عنوان دفاع یاد شده است. در ادامه چهرهعنوان دعوی متقابل و گاهی بهاز نهاد تهاتر گاهی به
 اهیم دقیق آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.تهاتر، کاربردها و مف

 ـ مفهوم تهاتر1
تهاتر در لغت به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر، ادعا کردن دو تن نسبت به یکدیگر که در آن 

-هر دو بر باطل باشند، معامله با جنس، داد و ستد جنسی، معاوضه جنسی بین دو کشور، پایاپای می

( 192: 1409( و در اصطالح به معنای برداشتن دینی از دین دیگر.)ابن جزی، 1172: 1364باشد.)معین،
اسقاط طلبی که شخص بر عهده دیگری دارد در مقابل دینی که آن فرد بر ذمه او دارد با حصول شرایط 

( در قانون مدنی 372آن. تهاتر به معنای تساوی دو دین از نظر جنس، صفت، مقدار و زمان. )الزحیلی: 
تهاتر »توان با توجه به آثار و خصایص تهاتر آن را چنین تعریف کرد: ریفی از تهاتر به عمل نیامده اما میتع

عبارت است از تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند، تا میزان 
سقوط دو دین همنجس که تهاتر عبارت است از »( به بیان دیگر: 191: 1391شهیدی، «)کمترین آن دو

 (278: 1394صفایی، «.)به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد

ماهیت حقوقی تهاتر-2
ای است برای ادای دین و هم نوعی تضمین است که طلبکار را نسبت به وصول تهاتر هم وسیله

ایی که با دقت سازد؛ لذا بر خالف نظر حقوقدانانی از جمله دکتر شهیدی و دکتر صفطلب خود مطمئن می
باشد اند، معتقد به این هستند که تهاتر از اسباب سقوط تعهدات مینظر در تعاریفی که از تهاتر بیان کرده

و حتی قانون مدنی نیز که در فصل ششم و در ذیل اسباب سقوط تعهدات از تهاتر صحبت نموده نیز مؤید 
دانند. این در حالی است که از مجموع هدات میاین موضوع است که به اشتباه تهاتر را از اسباب سقوط تع

معانی مذکور از تهاتر و ماهیت و آثار آن باید گفت در حقیقت تهاتر ابزاری است برای ایفا و اجرای تعهد 
گردد و وفای به عهد سببی است برای سقوط و با آن، دو تعهد به مرحله اجرا در آمده و دین پرداخت می

 تعهد. 
ز تهاتر قهری که خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه قانون مدنی فقط ا
ترین نوع تهاتر همین است و هنگامی که تهاتر شود، سخن گفته و در عمل مهمموجب سقوط دین می

( از حیث عملی تهاتر این 278: 1394رود، همین نوع مورد نظر است.)صفایی، کار میطور مطلق بهبه
ای د که طرفین محتاج به تأدیه جداگانه نیستند و از این جهت متحمل تضییع وقت و هزینهحسن را دار

ای برای ساده کردن دو پرداخت که ممکن است برای تأدیه الزم باشد نخواهند بود. بنابراین تهاتر وسیله
برای تسویه شود. متقابل از دو طرف مدیون و در ردیف وقایع حقوقی است. در تهاتر دو تعهد اجرا می

شوند و بدهی نهایی حساب بین تجار بسیار معمول است. با تهاتر تعهدهای متعدد و متقابل سرشکن می
 (356: 1383گردد.) مدنی، یکی از دو طرف معین می
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 قلمرو تهاتر -3
باشد. چنانچه دو دین کلی با دارا الذمه قابل اعمال و اجرا میتهاتر فقط در مورد دیون کلی ما فی

قانون مدنی و حتی بدون وحدت سبب و یا منشأ در مقابل هم قرار گیرند  296دن شرایط مندرج در ماده بو
تهاتر قهراً و به حکم قانون صورت گرفته و دو دین ساقط می شوند؛ پس یک تعهد عینی با یک دین 

 کلی یا دو تعهد عینی به هیچ وجه قابل تهاتر قهری نیستند. 
 9209970222600363ی ی شمارهادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامهد 26در این راستا شعبه 

ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا »...به این موضوع اشاره نموده که:  11/03/1392مورخ 
بر مندرجات عقد نکاح سکه بهار آزادی تعیین شده است به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل 

 «و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست...که سکه 
همچنین در صورت وجود موانع از جمله قابل مطالبه نبودن یا مشمول حق دیگران قرار گرفتن یکی  

از دیون و همچنین در تعهداتی که موضوع آن انجام عمل یا خودداری از انجام عملی باشد تهاتر جایگاهی 
 نخواهد داشت.

 انواع تهاتر-4
قانون مدنی که اذعان داشته تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این  295با توجه به ماده 

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است که به »توان گفت: گردد، میموضوع تراضی نمایند حاصل می
ای مثلی)مانند کنند و موضوع آن تعهدات، وجه نقد یا اشیموجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرق نمی

گندم( و همجنس است، به مقدار مساوی با یکدیگر به موجب قرارداد )تهاتر قراردادی( یا قانون )تهاتر 
توان تهاتر را به بندی میشوند. بنابراین در یک تقسیمقانونی( یا حکم دادگاه )تهاتر قضایی( ساقط می

ر در همه این اقسام قانون و شرایط تحقق آن قهری، قضایی، قراردادی و اختیاری تقسیم نمود. منبع تهات
شود متفاوت است.)کاتوزیان، مشترک است ولی چگونگی احراز و مقامی که وسیله فراهم آمدن شرایط می

1395 :421) 
منشأ این نوع تهاتر، حکم قانون است. رضایت طرفین یا عدم آن در تحقق تهاتر قهری: -4-1

یابد که تمامی شرایط را داشته باشد تهاتر قهری وقتی تحقق می دارد.یا جلوگیری از وقوع تهاتر تأثیری ن
قانون مدنی در مقام  296و در صورت فقدان حتی یک شرط، تهاتر قابلیت وقوع را نخواهد داشت. ماده 

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از »دارد که بیان این شرایط بوده و بیان می
در تهاتر قهری برخالف وفای به عهد  «.اشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختالف سببیک جنس ب

الزم نیست دو مدیون اهلیت داشته باشند؛ طلب دو کودک هم اگر در مقابل هم قرار گیرد با تهاتر ساقط 
از به گفتگو، توافق تهاتر نی»کند باید اهلیت داشته باشد. الوصف کسی که به تهاتر استناد میشود. معمی

و اعمال اراده ندارد و به همین دلیل باید ماهیت آن را در وقایع حقوقی جستجو کرد نه در اعمال حقوقی 
 (323: 1381آبادی، علی«)و در انطباق با حقوق اسالمی باید آن را حکم دانست نه چیز دیگر.

ری است که تمامی شرایط تهاتر منظور از تهاتر قراردادی تهاتتهاتر قراردادی و ایقاعی:  -4-2
دارند تا تهاتر صورت پذیرد. این قهری در آن وجود ندارد و طرفین با توافق و قرارداد مانع تهاتر را بر می

نفع (. تهاتر قراردادی ناشی از تراضی دو ذی360: 1383اند.)مدنی، نوع تهاتر را بعضی تهاتر اختیاری گفته
ق.م( حاصل نشده باشد و حکم دادگاه نیز  296یط تهاتر قهری )مادة است و این در موقعی است که شرا

 (183: 1390بر تهاتر صادر نشده باشد.)جعفری لنگرودی،
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گردد که دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد و یا مکان آن تهاتر مزبور در صورتی حاصل می
اگر »گوید: مکان اجرای تعهد چنین میق.م در مورد اختالف دو دین در  298اختالف داشته باشد. مادة 

شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می
قرض از محلی به محلی دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط 

زم برای تهاتر قهری جمع نباشد، چنانکه موضوع ( بنابراین هرگاه شرایط ال195: 1391شهیدی، «.)نمایند
توانند بر تهاتر و سقوط دیون متقابل دو دین، مختلف و یا زمان و مکان تأدیه متفاوت باشد، طرفین می

: 1394خود تراضی نمایند. این تراضی طبق اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده معتبر است.)صفایی، 
مورخ  9109970903202818ی ی شمارهت اداری در دادنامهبدوی دیوان عدال 32( شعبه 284
در این خصوص بیان داشته که اقدام شهرداری در تهاتر متراژ کسر شده از زمین با اعطای  29/09/1391

صورت توافقی باشد و تهاتر قهری پذیرفته نیست. در رأی مذکور با توجه به عدم وجود تراکم، باید به
اعالم داشته تهاتر این چنینی نیاز به توافق طرفین دارد تا با توافق طرفین  شرایط تهاتر قهری دیوان
 شرایط تهاتر فراهم گردد.

در قانون مدنی از تهاتر قضایی صراحتاً تعریفی نشده و ذکری به میان نیامدهتهاتر قضایی: -4-3
وردی است که یکی از دو تهاتر قضایی در م»اند : است. بعضی از حقوقدانان در تعریف تهاتر قضایی گفته

( این تعریف، تعریفی معمول 347: 1368امامی، «)باشد.دین ثابت و محقق باشد و دین دیگر مورد انکار می
باشد چرا که عموماً خوانده است که در مقام دفاع از دعوی اصلی، با پذیرش و بارز از تهاتر قضایی می

قانون آیین دادرسی مدنی بدون نیاز  285مقرر در ماده  ضمنی ادعای خواهان با استفاده از اختیار قانونی
نماید که معموالً این ادعا محقق نبوده و نیاز به رسیدگی و اظهار به تقدیم دادخواست، ادعای تهاتر می

گردد نظر قضایی دارد، لذا دادگاه در چنین مواقعی به ناچار به ادعای خوانده که نوعی دفاع نیز تلقی می
نماید و در صورت قبول ادعای خوانده و با وجود سایر شرایط تهاتر حکم ار نظر قضایی میرسیدگی و اظه

نماید. در این به تهاتر تا حداقل مبلغ یکی از دو دین داده و طرف مقابل را محکوم به پرداخت مازاد می
ز جهتی قانون آیین دادرسی مدنی هم مقرر داشته در صورتی که هر یک از طرفین ا 74راستا ماده 

علیه باشد، خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف، تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت له و محکوممحکوم
شود هر چند یک طرف عالوه بر خسارات طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت عالوه، حکم داده می

دادگاه تجدید نظر  44گردد. شعبه ناظر به تهاتر خسارات باشد، در واقع از نوع تهاتر فوق محسوب می
اذعان  02/10/1391مورخ  9109970224401208ی ی شمارهاستان تهران در همین راستا در دادنامه

شود و داشته در صورتی که میان دیون طرفین دعوی تعادل وجود داشته باشد، حکم به تهاتر صادر می
از بررسی پرونده و ادعای مطالبات اعمال تهاتر نیازی به دادخواست تقابل ندارد. در پرونده مطروحه پس 

خوانده از خواهان بابت تعهداتی که بر عهده خواهان بوده و خوانده بنا بر اضطرار اقدام به پرداخت آن 
حقی خواهان نموده است. در نموده، دادگاه ضمن احراز شرایط تهاتر قهری اقدام به صدور حکم بر بی

هری را احراز نموده و تهاتر از همان زمان تقابل دین دوم در پرونده مذکور دادگاه صرفاً شرایط تهاتر ق
 مقابل دین اول صورت گرفته است و رأی دادگاه جنبه اعالمی خواهد داشت.

شود وسیلۀ دادگاه احراز میرود که شرایط تهاتر قهری بهکار میدر موردی به« تهاتر قضایی»اصطالح 
گونگی موضوع تعهد با رأی دادگاه معین شود و آن را آمادة آید: مانند موردی که میزان و چو فراهم می

توان گفت تهاتر قضایی خود به دو دسته متفاوت قابل ( بنابراین می462: 1395تهاتر سازد.)کاتوزیان، 
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تقسیم است؛ گاهی دادگاه پس از رسیدگی به اختالف طرفین شرایط تهاتر قهری را احراز نموده به این 
-ایط تهاتر قهری موجود بوده و دادگاه در مقام رسیدگی این شرایط را احراز میاعتبار که قبالً شر

شود که یکی از دو دین مورد ( بنابراین تهاتر قضایی هنگامی واقع می264: 1381نماید.)بهرامی احمدی،
تردید و اختالف باشد. در این صورت دادگاه نسبت به دین مشکوک رسیدگی کرده و در صورت احراز آن، 

گونه موارد رأی دادگاه جنبه اعالمی دارد و ( که در این195: 1391دهد.)شهیدی، أی به وقوع تهاتر میر
گاهی دادگاه در مقام رسیدگی شرایط تهاتر قهری را ایجاد می نماید؛ مثالً طلبکار در مقام مطالبه مبلغی 

ادعای جبران خسارت ناشی از  کند. در این راستا خوانده دعوی نیزوجه رایج، دادخواستی را تقدیم می
تصادم رانندگی از خواهان نموده که دادگاه پس از رسیدگی به موضوع در صورتی که جبران خسارت 
مذکور را از طریق پرداخت وجه رایج حکم نماید شرایط تهاتر قهری )اتحاد جنس( را ایجاد نموده که در 

گاه جنبه تأسیسی به خود گرفته؛ چرا که تهاتر این زمان تهاتر قهراً صورت خواهد پذیرفت، پس رأی داد
 پذیرد.از این زمان قهراً صورت می

 شرایط تهاتر  – 5

: الزم است دو دین نسبت به هم متقابل و دو تعهد در مقابل هم قرار گیرند الف( تقابل دو دین

و دین متقابل وجود ( لذا برای وقوع تهاتر باید د323: 1381والّا تهاتر صورت نخواهد گرفت)علی آبادی، 
زمان در برابر همدیگر هم طلبکار و هم بدهکار شوند و منظور این داشته باشد یعنی باید دو شخص هم

افتد که دو دین در برابر دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که تهاتر منحصراً در صورتی اتفاق می
تضی تهاتر تقابل دو دین بین آن دو شخص با وجود شرایط و عدم وجود موانع قرار گیرند، لذا اصل و مق

 زمان طلبکار گردند. زمان به یکدیگر بدهکار و همباشد که دو نفر در مقابل هم، هممی
شود که ق.م تهاتر منحصراً بین دو تعهدی واقع می 296: طبق ماده ب( اتحاد جنس دو تعهد

ر دو برنج باشد، در غیر این صورت تهاتر موضوع آنها از یک جنس باشد؛ مانند این که هر دو گندم و یا ه
شود. مثالً اگر شخصی به دیگری یک تن گندم بدهکار و از او پانصد هزار ریال طلبکار باشد، حاصل نمی

تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند، اگرچه ارزش یک تن گندم پانصد هزار ریال باشد؛ نمی
توان مجبور کرد به جای چیزی که مدیون است، ت و هیچ کس را نمیزیرا تهاتر در حکم ایفای تعهد اس

توان ملزم کرد که به جای طلب خود، مال دیگری ای دیگر تأدیه کند، همچنانکه طلبکار را نمیشیء
توانند با توافق یکدیگر، جنس یکی از دریافت کند. در صورتی که جنس دو دین مختلف باشد، طرفین می

له تبدیل تعهد از طریق موضوع تعهد به جنس دیگری تبدیل کنند تا بین دو دین تهاتر دو تعهد را به وسی
 ( 175: 1381حاصل شود.)شهیدی، 

ق.م اتحاد زمان دو دین را شرط تهاتر دانسته است و مفاد آن  296: مادة پ( اتحاد زمان تأدیه

و زمان تأدیه آنها با هم فرا رسد. با لزوم حال بودن دین تفاوت دارد؛ زیرا ممکن است دو دین مؤجل باشد 
ای از مؤلفان، تهاتر بین دو دین مؤجل را در حقوق ما مجاز شمرند. در همین امر سبب شده است که پاره

تأیید این نظر ادعا شده است که قانون مدنی به چهرة تضمینی تهاتر اندیشیده و اجل را مانع از سقوط دو 
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 (1093: 1355ودی، داند.) جعفری لنگرتعهد متقابل نمی
دین مؤجل دینی است موجود که قابلیّت تهاتر با دین همجنس خود را دارد ولی اجل مانع از این است 
که دین موجود مطالبه شود. از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن 

تر طلب حال دیگری را بر خود ساقط نتیجۀ پرداخت است. پس اگر طلبکار تعهد مؤجل بتواند به استناد تها
کند در واقع طلب مؤجل خود را بدین وسیله مطالبه و وصول کرده است. تحولّی که با قابل مطالبه نبودن 

تواند به تهاتر طلب ( در فرض ایجاد شرط اجل به سود بدهکار، او می134دین مؤجل منافات دارد.)همان:
تواند از ه به او دارد استناد کند؛ زیرا در این فرض مدیون میحالی که از دیگری دارد با بدهی مؤجلی ک

شرطی که به سود او ایجاد شده است بگذرد و دین مؤجل را بپردازد و همین امر مانع تهاتر را از بین 
شود که دو دین حال در برابر هم برد. به بیان دیگر، درخواست و استناد بدهکار دین مؤجل سبب میمی

( پس اگر اجل به سود 135کند سرشکن و ساقط شود.)همان:ای که با هم معادله میا اندازهقرار گیرد و ت
تواند دین را زودتر از موعد بپردازد و در برابر طلبکار به تهاتر استناد کند. همچنین است مدیون باشد او می

از موعد مطالبه  در موردی که اجل به سود طلبکار است و او بخواهد از شرط بگذرد و دین را زودتر

دو دین این نیست که تاریخ مقرر  وحدت زمان تأدیه(  بنا بر آنچه گفته شد، منظور از 138کند.)همان: 

برای انجام دو متعهد یکی باشد )مثل پنجم اردیبهشت آینده(، بلکه مقصود این است که هر دو دین در 
 (176: 1381یک زمان قابل مطالبه باشد. )شهیدی، 

برای پرداخت آن به مدیون مهلت داده شده است نباید مؤجل شمرد. مهلت عادله یا دینی را که 
دارد و مبنای آن رعایت انصاف قضایی، مانع خارجی است که طلب قابل مطالبه و اجرا را از حرکت باز می

زد، دهد تا وسایل پرداخت دین را فراهم سااست. در موردی که طلبکار برای تأدیه مهلتی به بدهکار می
نباید تعهد را مؤجل پنداشت و در امکان تهاتر آن با طلب مدیون تردید کرد؛ زیرا هدف از این امهال نیز 

ای برای تهیّۀ توان گفت وسیلهای رعایت انصاف در حق مدیون بوده و از طرفی میارفاق و به گونه
 (441: 1395های عادله شمرد.)کاتوزیان، مقدمات اجراست و باید آن را از سنخ مهلت

: برای تحقق تهاتر قهری مکان تأدیه دو دین نیز باید یکی باشد؛ )ماده ت( اتحاد مکان تأدیه

ق.م( مثالً اگر مکان پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگر در تهران باشد، تهاتر  296
تی همانند آنچه در وفای شود؛ زیرا سقوط دیون مزبور در حکم ایفا نیست و طرفین را در وضعیحاصل نمی

تر، مکان تعیین شده در قرارداد ممکن است برای دهد. به عبارت سادهشود قرار نمیبه عهد حاصل می
توان او را مجبور کرد که مورد تعهد را در محل دیگری متعهدله اهمیت داشته باشد و همانطور که نمی

گری که محل تأدیه آن مختلف است حکم توان به تهاتر دین مزبور با دین دیتحویل بگیرد، نمی
 (281: 1394کرد.)صفایی، 

شود که هر دو دین آزاد باشد؛ : در صورتی تهاتر قهری حاصل میث( قابلیت مطالبه و وصول

بنابراین هرگاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد بازداشت قانونی قرارگیرد، تهاتر حاصل 
طور مستقر و ثابت وجود منقضی شده و یا دیون طبیعی با دینی که بهنخواهد شد. همچنین دینی که 

 شود. دارد تهاتر نمی



 بررسی تهاتر قضایی در حقوق ایران و رویه قضایی از تئوری تا عمل

 97 اسفند/  121شماره 

72 

شود که هر دو دین : گفته شده است هنگامی تهاتر قهری حاصل میج( مسلم بودن دو دین

شود. اگر از طریق مسلم باشد. در صورتی که یکی از آن دو مورد تردید و اختالف باشد، تهاتر حاصل نمی
اجع قضایی وجود دین مشکوک، احراز و اثبات گردد، وقوع تهاتر قبلی با رأی قضایی نیز ثابت خواهد مر

 27/01/1393مورخ  9309970224600030ی ی شماره( در همین راستا دادنامه194: 1391شد.)شهیدی،
که احراز اصل دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان داشته که بین طلب محقق و دینی  46صادره از شعبه 

ی ی شمارهشود و بر اساس دادنامهو میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد تهاتر نمی
شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان، طلب احراز شده  26/07/1391مورخ  9109970220100936

رای انجام این رسیدگی نداده، در مقابل دین ادعایی که اثبات نشده و مدعی تهاتر نیز دادخواست متقابلی ب
 قابل تهاتر نیست.

در مقابل حقوق ثابته »دارد: قانون مدنی مقرر می 299ماده  چ( متضرر نشدن شخص ثالث:

اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود، بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق 
تواند به استناد ن توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمیقانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از ای
الزم به ذکر است بر اساس آنچه گفته شد، زمانی که حکم « تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

قانون مدنی  299دادگاه جنبه اعالمی داشته و شرایط تهاتر قهری را احراز نماید موضوع از شمول ماده 
ا که توقیف و یا تأمین صورت گرفته توسط شخص ثالث پس از تهاتر دیون اتفاق افتاده و خارج است؛ چر

دادگاه تجدید نظر استان  17این تهاتر در برابر شخص ثالث نیز قابل استناد است. رأی صادر شده از شعبه 
مبنی بر صدور حکم به بطالن دعوی  26/01/1392مورخ  9209970221700081ی تهران به شماره

باشد؛ چرا که در پرونده مربوطه خواهان مدعی طلبی از مستأجر خود هست وارد ثالث در همین راستا می
و در قبال آن بابت ودیعه مورد اجاره به ایشان بدهکار است که تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت 

عنوان وارد زوجه خوانده بهخوانده و تهاتر میزان خواسته خواهان با دین خود را نموده است. در این راستا 
ثالث در پرونده ورود نموده و مدعی است که مبلغ ودیعه را در قبال تأمین خواسته بابت مهریه خود نزد 
خواهان توقیف نموده که دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و ثابت تشخیص داده و دعوی وارد ثالث را 

رسد در اینجا حکم دادگاه کردده است. به نظر می وارد ندانسته و حکم به بطالن دعوی مطروحه صادر
جنبه اعالمی داشته و تهاتر قبل از تأمین ودیعه توسط وارد ثالث قهراً صورت گرفته است؛ بنابراین طلبی 

ماده  2از بابت خوانده از خواهان باقی نبوده که وارد ثالث آن را توقیف نموده باشد. همچنین مطابق بند 
به این ترتیب « وسیله تاجر پس از تاریخ توقف باطل و بالاثر است.تأدیه هر قرض به »قانون تجارت  423

 تهاتر نیز که در حکم تأدیه است پس از تاریخ توقف حاصل نخواهد شد. 
برای وقوع هر نهاد حقوقی اعم از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی به صرف وجود موانع تهاتر:  -6

کند. لذا نهاد آید؛ چرا که گاه موانعی از ایجاد آن جلوگیری میزم نمیشرایط الزم برای آن وقوع آن ال
تهاتر نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در جهت تحقق آن عدم وجود موانع الزم و ضروری است. از 

تعلق حق ثالث بر دین همانند توقیف -1توان به این موارد اشاره کرد: موانع موجود در این زمینه می
نفقه زوجه و - 3ورشکستگی در صورتی که شرایط تهاتر بعد از تاریخ توقف ایجاد شده باشد  -2قضایی 

شود مگر با باشد تهاتر نمیدیون و مطالبات کارگر نیز به علت اینکه موجب عسر و حرج ایشان می
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 دیون و مطالبات دولت؛ زیرا طریقه وصول و پرداخت دیون و مطالبات دولت تابع مقررات -4شرایطی
 .خاصی است

دنبال داردکه ازتهاتر نیز مانند بقیه اسباب سقوط تعهد به محض وقوع، آثاری بهآثار تهاتر:  -7
سازد. هرگاه دین هر نظر فقهی و حقوقی وضعیت داین و مدیون را نسبت به قبل از تهاتر دگرگون می

و ذمه هر دو مدیون در برابر یک از دو طرف مساوی دین طرف دیگر باشد، بر اثر تهاتر هر دو دین ساقط 
گردد شود. در صورتی که دو دین مساوی نباشد، دو دین تا حد کمترین آن دو ساقط مییکدیگر آزاد می

ماند. با سقوط دو دین، تضمینات آن دو نیز از بین و مازاد دین بزرگتر، همچنان در ذمه مدیون باقی می
-اشته باشد، رهن مزبور فک و مال مرهون آزاد میرود و هرگاه یکی از آن دو یا هر دو رهنی دمی

 (182: 1381گردد.)شهیدی، 
به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در »... کند:ق.م اثر تهاتر را بدین عبارت بیان می 295مادة

طور تهاتر برطرف شده و نمایند بهای که با هم معادله میآن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه
سد این رآنچه در این عبارت قابل انتقاد به نظر می«. شوندفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میطر

گردد و سقوط طلب، نتیجۀ اجرای آن است. شود بلکه با هم اجرا میاست که دو دین متقابل برطرف نمی
ین این که طلب با کدام به همین جهت، اگر طلبکاری چند دین گوناگون به بدهکار خود داشته باشد، تعی

رود و رابطۀ حقوقی بین شود از بین میق.م( دینی که پرداخته می 282دین تهاتر شود با اوست.)مادة 
های طلب است ها و تضمینپذیرد. یکی از آثار قطع این رابطه، آزاد شدن وثیقهطلبکار و بدهکار پایان می

در هیچ متنی اعالم نشده است ولی از موارد پراکندة  که وجود و بقای آن تابع حق اصلی است. این قاعده
 شود. به خوبی استباط می

کند. کافیست یکی از آثار تحلیل تهاتر به پرداخت قهری این است که تهاتر مرور زمان را قطع می
که در زمانی که شرایط تهاتر قهری جمع آمده است، حق مطالبۀ هیچ یک از دو طلبکار مشمول مرور 

ه باشد، هر چند که در تاریخ استناد به تهاتر، طلب استناد کننده مشمول مرور زمان شده زمان نشد
 (461: 1395باشد.)کاتوزیان، 

چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا، براساستهاتر؛ دعوا یا دفاع:  -8
ز به همین ترتیب محرز باشد، تنها در اسناد غیر قابل انکار، مسلّم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نی

قانون آیین دادرسی مدنی صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع،  142این صورت، در اجرای ماده 
 باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد. کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می

دعوی تهاتر و فسخ و رد خواسته و »... گوید: هاتر میآیین دادرسی مدنی دربارة ادعای ت 285مادة 
شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می

قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تهاتر را در مرحلۀ تجدید نظر  508و بند دو مادة « حده نیستعلی
ادعایی که دفاع محسوب »گوید: داند و در توجیه آن میار قابل طرح می)پژوهش( نیز برای نخستین ب

بنابراین، ممکن است گفته شود که ادعای تهاتر در هیچ فرضی نیاز به دادخواست و «. شود، از قبیل تهاتر
ها ممکن است ضمن دادرسی اعالم شود و دادگاه رعایت تشریفات دعوای متقابل ندارد و مانند سایر دفاع

 ف به رسیدگی به آن است. ولی این گفته را باید بدین صورت تعدیل کرد: مکل
خواهد که طلب احتمالی و نامعلوم او را با رسیدگی و ارجاع به در فرضی که خوانده از دادگاه می

کارشناس و صدور حکم تبدیل به طلبی قابل تهاتر با حق مدعی کند، خواستۀ او ادعای تهاتر ساده نیست. 
کند. به بیان دیگر، چنانکه گفته شد، ست که اگر به نتیجۀ مطلوب برسد زمینۀ تهاتر را فراهم میدعوایی ا
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کند که در آن موقعیت تهاتر رأی دادگاه در این باره تنها جنبۀ اعالمی ندارد؛ موقعیت تازه ای را ایجاد می
البه است و نیاز به اقامۀ دهد. طرح چنین دعوایی دیگر دفاع ساده نیست، مخلوطی از دفاع و مطرخ می

 (463: 1395دعوی و دادخواست دارد.)کاتوزیان، 
بنابراین طرح دعوای متقابل نیاز به دادخواست دارد در حالی که اثبات تهاتر بدون دادخواست و اقامه 

عنوان دفاع، برخالف دعوای تقابل، محدود به اولین جلسۀ دعوای جایز است. اظهار دعوای تهاتر قهری به
ای از دعوای بدوی باشد یا تجدید نظر و حتی مرحله اجرای حکم، قابل سیدگی نیست و در هر مرحلهر

 استناد است؛ در حالیکه دعوای متقابل خاص مرحلۀ بدوی و آن هم محدود به جلسۀ اول رسیدگی است.
اتر در مقام توان گفت هر چند قانون آیین دادرسی مدنی حق استناد به تهبا توجه به مطالب مذکور می

 های ذیل را در خصوص آن دو در نظر گرفت:توان تفاوتدفاع را در مبحث دعوی متقابل آورده ولی می
دعوی تقابل باید با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛  -1

 ستناد است.حال آنکه در تهاتر وجود دو دین متقابل بدون وحدت منشأ و سبب نیز قابل ا
دعوی متقابل باید به موجب دادخواست و تا اولین جلسه رسیدگی تقدیم شود و حال آنکه  -2

ادعای تهاتر در مواردی که دفاع ساده است نیاز به دادخواست نخواهد داشت و در تمام مراحل 
 رسیدگی نیز قابل استناد است.

 

 نتیجه
توان داشت. اثر اجرای تهاتر که های متفاوتی میهها مبین این است که از نهاد تهاتر استفادبررسی

همان اسقاط تعهد است با اشکال متفاوتی تجویز شده است. اجرای تهاتر اعم از قهری و قضایی به نحوی 
نماید. تهاتر که بیان شد و یا قراردادی با اراده و توافق طرفین، بار اجرای تعهد را از طرفین ساقط می

عنوان دفاع در دعاوی عنوان دعوی تقابل و در مواردی نیز بهوی متقابل باشد، بهچنانچه حائز شرایط دع
عنوان تقاص مورد عنوان زیرمجموعه سایر عقود و گاهی نیز بهباشد. در فقه تهاتر گاهی بهمسموع می

بررسی قرار گرفته است. در بیان دکترین حقوقی هدف اصلی قانونگذار از وضع این نهاد تدبیری است 
تأمینی در راستای حمایت از حقوق طرفین تعهد و جلوگیری از مراودات مالی بیهوده؛ بنابراین در اصل هر 

آید منظور همان تهاتر قانونی یا به عبارتی قهری است چرا که همانگونه کجا سخن از تهاتر به میان می
بندی واقعی یک تقسیمعنوان های صورت گرفته در خصوص تهاتر نه بهبندیکه بررسی کردیم تقسیم

 تواند ایفا کند: بلکه بیشتر جنبه ظاهری داشته؛ چراکه در تهاتر قضایی دادگاه دو نقش را می
نماید و خوانده یا این است که خوانده در برابر طلب خواهان ادعای تهاتر به علت طلب خود می -1

بوده )وحدت جنس، وحدت زمان و نیز مدعی است که طلب ایشان دارای شرایط مذکور در تهاتر قانونی 
مکان تأدیه( لذا در این صورت دادگاه در صورتی که جهت رسیدگی به ادعای خوانده نیاز به طی تشریفات 

عنوان یک دفاع ساده پذیرفته و به آن رسیدگی نموده طوالنی و کارشناسی و ... نداشته باشد این ادعا را به
گونه مواقع جنبه نماید که رأی دادگاه در اینی حکم به تهاتر میو بدینوسیله با احراز شرایط تهاتر قهر

اعالمی داشته و تهاتر از همان زمان تقابل دو دین صورت گرفته است و گاهی دادگاه جهت رسیدگی به 
گونه ادعای خوانده مذکور نیاز به رسیدگی و طی تشریفات طوالنی و اطاله زمان زیادی دارد که در این

گردد که در اینجا عنوان یک دفاع متقابل مطرح میعنوان یک دفاع ساده بلکه بهتهاتر نه بهمواقع ادعای 
نماید؛ مثالً خوانده در برابر طلب نیز دو حالت متصور است: یا اینکه دادگاه شرایط تهاتر قهری را ایجاد می



بررسی تهاتر قضایی در حقوق ایران و رویه قضایی از تئوری تا عمل

97 اسفند/  121شماره 

75

باشد. در ان طلبکار میکند که بابت خسارت ناشی از تصادم رانندگی از خواهوجه نقد خواهان ادعا می
گونه مواقع چون تعهد خواهان جبران خسارت از طریق تعمیر خودرو بوده و طلب وی وجه نقد است؛ این

جنس بودن که از شرایط تهاتر است محقق نبوده و دادگاه در صورتی که تعهد خواهان را جهت لذا هم
گونه موارد ین را ایجاد نموده که در اینجنس بودن دو دجبران خسارت به وجه نقد تبدیل نماید شرط هم

دادگاه در مقام ایجاد شرایط تهاتر قهری بوده و رأی دادگاه جنبه تأسیسی دارد و تهاتر از زمان صدور و 
پذیرد. گاهی نیز همانند آنچه گفته شد دادگاه در مقابل دعوی خوانده شرایط تهاتر قطعیت رأی صورت می
د که اینجا هم رأی دادگاه جنبه اعالمی به خود گرفته و تهاتر از زمان وجود نمایقهری را صرفاً احراز می

دنبال کشف یا ایجاد شرایط صورت پذیرفته است؛ لذا بر اساس مطالب مذکور باید گفت در تهاتر قضایی به
 شرایط تهاتر قهری خواهیم بود.
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 واکاوی اصالحیه قانون صدور چك

 و راه های پیش روی 97مصوب آبان  

 ***، علیرضا شمس**، محمد علی کارگر*مجید میرحسینی

 1گردد:مباحث این جلسه به سه قسمت تقسیم می
ر نامه عدم پرداخت صادای که گواهیرحلهلیات قانون و نحوه صدور اجراییه از مک -مبحث اول

آقای شمس  جناب گردد تا زمان صدور اجراییه:می
 کارگرآقای  جناب باحث مربوط به ابطال اجراییه:م -مبحث دوم

ظهرنویسی، ضمانت، خسارت تأخیر تأدیه، مرور زمان و  :تبط با چک نظیرطواری مر -مبحث سوم
 یمیر حسین جناب آقایها: مسئولیت بانک

 مبحث اول
 .باشدچک از مهمترین اسناد تجاری و براتی در جوامع امروزی خصوصاً در ایران می

های د از چکدرص 85گیرد و چیزی در حدود درصد معامالت مالی در بستر چک انجام می 42حدود 
 ماند.درصد آن بالوصول باقی می 15صادره، منتهی به پرداخت می شود و حدود 

ختلف قرار گرفته های مکه مورد حمایت شدید قانونگذار در برهه می باشداسنادی این سند از زمره 
ع پرداخته و به این موضو  319تا  310تصویب شده، مواد  1311که در سال قانون تجارت است. از  

اخت نشدنی را مکرر قانون مجازات عمومی، صدور چک بال محل و پرد 238بالفاصله یک سال بعد ماده 
ویرایش الح و این قانون مورد اص امجدد 82، 72، 55 های . در ساله استالهبرداری دانستدر حکم ک

 .ه استهم طرح حاضر مورد تصویب قرار گرفت واقع شد و اخیرا
در  دولت . آنچه کهه استو توسط دولت ارائه نشد بودهطرح  یک خصوصیت این قانون این است که

را به آن  ماده 57و حدود متجلی شده   835تا  787ت مواد ده در الیحه اصالح ق. نمومورد چک بیان 
از تصویب  ،الیحه این بدون توجه به مواد ،چکانون طرح اصالحی ق با این حال،. اختصاص داده است

 باید متذکر شد که . البتهرا به خود اختصاص دادطوالنی  زمان الیحه اینچرا که تصویب  ،مجلس گذشت

 وکیل پایه یک دادگستری *
 قاضی دادگستری اصفهان**

 قاضی دادگستری اصفهان***

این مقاله از یک سخنرانی، اتخاذ و تدوین شده است. لذا نحوه بیان جمالت و مطالب آن به شکل ادبیات  1

 موجود در سایر مقاالت نبوده و متن آن دارای ادبیات خاص سخنوری می باشد.
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 است. گشتهعدول  آن، مواد ی هم به الیحه شده ولی از خیلی نگاهنیم در برخی از مواد این طرح،
بنابراین قانونگذار در پی این بود که این اخالل  های بال محل است.یکی از موانع کسب وکار، چک

کنندگان به دنبال جرم زدایی از صدور چک و اختالل را از بین ببرد. در طرح اولیه این اصالحیه تدوین
دنی و ضامن قرار دادن بانک برای پرداخت چک بودند اما آنچه که مدنظر اولیه بود با اصالحات پرداخت نش

 د.گردیهای انجام شده بین مجلس و شورای نگهبان، محقق نها و رفت و برگشتمرکز پژوهش

 های این اصالحیهنوآوری
 بحث اعتبارسنجی در مورد تحویل دسته چک به افراد . -1
خواهد چکی را از صادرکنندهمی که به این ترتیب که هر شخص :آنی چک امکان استعالم -2

چک برگشتی  ،که آیا صادرکننده توجه می شودم ،به همراه شماره چک یک پیامک دریافت کند با ارسال
 دارد یا خیر.

ساعت. 24بالفاصله پس از برگشت چک بعد از  ،های صادرکنندهانسداد حساب -3
 24پس از " جمله  از  " ساعت 24ظرف  "به جای عبارت اگر قانونگذار رسد البته به نظر می

جایی ساعت برای صادرکننده امکان جابه 24چرا که در این  استفاده می نمود، خیلی بهتر بود. "ساعت
 وجود دارد. ،وجوه

،بر روی سند رسمی و توسط دادگاه اما در مورد صدور اجراییه رأس :ی چکصدور اجراییه برا -4
در بند  این موضوع، سابقه این موضوع را داشتیم. ،در اجرای ثبت البته پیش از  این،سابقه خاصی نداریم. 

در مورد آرای داوری و آرای  امورد تأکید قرار گرفت اما صرف امجدد ،قانون برنامه ششم 113ب ماده 
شتیم که البته در این دو صدور اجراییه توسط دادگاه را دا ،های حل اختالف و تشخیص اداره کارهیئت

در اصالحیه قانون چک،  ولی .ها و یا داور بودمورد هم مسبوق به رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت
برای یک سند عادی که در حکم لذا مسبوق به رسیدگی نیست و  این سند،اجراییه در خصوص  صدور

که  بودهخوبی  این امر  نوآوری د.خواهد شسند الزم االجراست مجوز صدور اجراییه توسط دادگاه داده 
 .می باشد درصدد حمایت از دارنده چک

اسناد براتی نظیر چک، سفته و برات،طبق قاعده، ابالغ گواهی عدم پرداخت چک به صادرکننده:  -5
 536در مورد چک، رأی وحدت رویه  ولی .به ضامن و ظهرنویس ابالغ می شود ، الزامانامه براتواخواست

ها گواهی عدم پرداخت را اما بانک گردد.جانشین واخواست  ،یان کرد که گواهی عدم پرداختب1369سال 
تکلیف کرد که اصالحی این قانون . علی ایحال، کردندکه جانشین واخواست بود به طرف ابالغ نمی

ی است رسنیز، آدابالغ گردد و محل ابالغ  ،رکنندهدباید به صا ،نامهمانند واخواست ،گواهی عدم پرداخت
 که به بانک اعالم نموده است.

ها در ارائه خدمات بانکی به مشتری بدحسابی که چک پرداخت نشدنی صادرتحمیل محدودیت -6
 کند.می

مسئولیت مدنی بانک. -7
های طرح دعوی به صادرکننده . در اینجا دارنده چک فقطحمایت از دارنده چک و تحمیل هزینه -8

کند اما صادرکننده اگر مدعی ابطال اجراییه است باید هزینه ییه پرداخت مییک هزینه درخواست اجرا
نسبت به صادرکننده بسیار ناچیز  چک، دارنده توسط د و هزینه دادرسی پرداختینمایدادرسی پرداخت 

 است.
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دخالت مقامات سیاسی در موضوعات بازرگانی و تجاری که این نوآوری مورد نقد استادان حقوق -9
 است.
های اقتصادی با مشکل مواجه مکرر، شورای تأمین را در مواردی که بنگاه 5ر تبصره یک ماده د

بینی نشده برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی )بالمحل( های پیششوند دخالت داده تا محدودیتمی
 صورت موضعی برداشته شود.به

، رئیس اطالعات و فرمانده سپاه فرماندار، فرماندهی منطقه انتظامی ، شامل:اعضای شورای تأمین
بنابراین چه  .مقامات سیاسی هستند نه قضایی ا،هستند و دادستان هم نقش مشورتی دارد. این افراد عمدت

شامل اتاق بازرگانی با حضور رئیس  ،گذاریای نظیر کمیته تشویق و حمایت از سرمایهکمیته ،بهتر بود
 د.نمومداخله می این امر،در  شد وکل دادگستری و دادستان تشکیل می

کنندگان هم اذعانهای آن هنوز فراهم نشده و تدوینالبته زیر ساخت :ایجاد چک الکترونیک -10
ها وجود ندارد ولی اند و حتی در فرانسه هم هنوز این زیرساختداشته ،عدم وجود زیرساخت چنینبه 

 استارت قانونی زده شد تا مقدمات الزم فراهم گردد.
خالف برخی حقوقدانان که معتقدند در این اصالحیه تغییری در امور کیفری داده نشده، ولیبر -11

 یک عنوان مجرمانه جدیدی در این قانون داریم.
 3که موضوع تبصره  ،گاری تحصیل متقلبانه دست چک یا دسته چک غیرمتناسب با اعتباران جرم

 د.گردیوین زیر مجموعه چک اضافه است. بنابراین یک عنوان مجرمانه جدید به عنا 6ماده 
ممنوعیت صدور دسته چک برای تجار ورشکسته و اشخاص معسر. -12
مرتبط با دادگستری و بانک مرکزی نداشتیم و اشخاص ورشکسته و  ،بانک اطالعاتیسیستم  قبال

ی خود راحتی دسته چک بگیرند و اقدامات قبلتوانستند بهاشخاصی که حکم اعسارشان صادر شده بود می
ایجاد  را اما این قانون، بانک مرکزی و قوه قضاییه را موظف کرده که یک سامانه مشترکی .را تکرار کنند

های بانکی گردند که البته کنند که افراد ورشکسته و معسر در آن سامانه ثبت شوند و مشمول محدودیت
نامه بانکی و ... سنادی، ضمانتمنحصر به ممنوعیت اخذ دسته چک هم نیست بلکه در اعتبار ااین امر، 

هم دارای محدودیت و ممنوعیت هستند. توجه داشته باشید که یک حجر قانونی و یک حجر قضایی 
کند نهاد تأسیسی حجر بانکی را به ذهن متبادر می با چنین راهبرد جدیدی که تعیین شده است،داریم. 

 شود.ممنوع می ،یعنی فرد با داشتن حساب بانکی از گرفتن خدمات بانکی
تشریفاتی کردن ظهرنویسی و منع صدور چک در وجه حامل. -13
ها.تحمیل تکالیف به مؤسسات اعتباری عالوه بر بانک-14

 صدور اجراییه
تواند تقاضای صدور مقرر گردیده دارنده می و حمایت از دارنده چک است ،نوآوری اصلی این قانون  

 اجراییه کند.
االجرا به بیان نموده بود که اسناد در حکم سند الزم 113توسعه بند ب ماده در قانون برنامه ششم 

مالی توقیف نشد سپس به دادگستری مراجعه گردد و در  ، اجرای ثبت ارجاع شوند و اگر ظرف دو ماه
شود که موضوعات مجدد در دادگستری مطرح حقیقت درصدد قضازدایی از موضوع بود. اما این موجب می

 ر اجراییه توسط دادگاه چه تفاوتی نسبت به اجرای ثبت دارد؟گردد. صدو
های مالی قانون نحوه اجرای محکومیت 3اعمال ماده  ،تنها وجه ممیزه اجراییه دادگاه بر اجرای ثبت
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متعهد را تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار  تواننمی ،های صادره از اداره ثبتاست. در خصوص اجراییه
  داشتند که به دادگستری مراجعه کنند. ین فرصت رااشخاص ا ،به همین دلیل .کرد بازداشت و زندانی

های موضوع این قانون آیا با توجه به اینکه شخص حق درخواست صدور اجراییه دارد، در مورد چک
 امکان صدور قرار تأمین خواسته هم وجود دارد؟ 

به این سادگی  ی به این سوال داده اند.جواب منف استادان دیگر نظیر دکتر اسکینی و دکترکاویانی
ها ساعت حساب 24شود به موضوع پاسخ داد؛ چراکه یکی از اشکاالت این قانون این است که پس از نمی

این لذا جایی وجود دارد و این منافی حق دارنده چک است. ساعت امکان جابه 24پس تا  شود.مسدود می
 واست تأمین خواسته نبوده است.از درخ چک، قانون درصدد سلب حق دارنده

تواند تا قبل از صدور حکم قطعی درخواست تأمین خواسته گوید خواهان میق.آ.د.م. می 108ماده 
طول ساعت به 24عالوه بر  کند. ممکن است بین زمان برگشت چک و صدور اجراییه مدت زمان زیادی

شود، یا  ارجاع دیر ،به شعبه ا دیر بفرستد، یا خدمات قضایی، پرونده ردفتر انجامد. همچنین احتمال دارد، 
 می رسد، دادگاه دیر اجراییه صادر کند و یا اجراییه دیر ابالغ شود، اینجا تکلیف دارنده چیست ؟ به نظر

سلب نشده و اگر هم شک  ،چون یک فاصله زمانی بین برگشت چک و صدور اجراییه وجود دارد این حق
های بالمحل متعددی صادر طور اگر شخص چکا اعمال کنیم. همینداریم باید استصحاب بقای حق ر

 . این سوال ممکن است پیش آید کهدگردشود اما به دارنده پرداخت نمیکرده باشد، وجوه مسدود می
باید به چه کسی داده شود؟ آیا به ترتیب اجراییه است؟ تاریخ  مبالغ،این  هستند،وقتی دارندگان متعدد 

 آید . یا صدور اجراییه؟ اینجا است که تأمین خواسته به کمک می درخواست اجراییه
ق.آ.د.م. باید اعمال گردد  112حق درخواست تأمین خواسته را دارد آیا ماده  ،حال اگر بگوییم شخص

؟ و ظرف ده روز درخواست صدور اجراییه کند؟ بله. قانونگذار درصدد تنزل دعوی مطالبه وجه چک به 
، به نظر برای دارنده و خواهان مقرر داشته 112اییه شده و همان تکالیفی که در ماده درخواست صدور اجر

تواند تقاضای رفع اثر کرد شخص مینو اگر ظرف ده روز درخواست اجراییه وجود دارد اینجا هم  می رسد
 باشد.پذیر میهر چند وجوه، مسدود است ولی رفع اثر امکان نماید.از قرارتأمین 

 دارنده چک. حق درخواست صدور اجراییه دارد؟ اما چه کسی
به دیگری را دارد؟ در اینجا کسی که در گواهی عدم پرداخت  چک حق واگذاری ،آیا شخص

 مشخصاتش کامالً ثبت شده فقط حق درخواست را دارد.
حال اگر چک انتقال قهری به ورثه یابد؟ به نظر اینجا پاسخ مثبت است و ورثه حق درخواست اجرا 

 ند.دار
ق.آ.د.م. در مورد این  13و ماده  688از چه دادگاهی باید درخواستِ اجرا کرد ؟ رأی وحدت رویه 

موضوع پاسخ کافی را داده و همان رویه سابق بر موضوع حاکم است. دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه 
 محل صدور چک و دادگاه محل بانک محال علیه.

عالی دیوان 40و  34که در شعب  وجود دارد دو برداشت متفاوت 688البته در مورد رأی وحدت رویه 
اما  .داندمحال علیه می شود،برگشت میدر آن که چک  را هر بانکی ،34. شعبه است کشور متبلور شده

تواند به هر کننده حساب باشد و شخص نمیداند که گشایشبانک محال علیه را بانکی می ،40شعبه 
 بانکی برود.
 است. الف برداشت از رأی وحدت رویه هست و در نظر همکاران قضایی بعضاً نمایان شدهاین اخت

میلیون تومان آیا باید درخواست اجرا از دادگاه شود یا شورا ؟ قانونگذار از  20های زیر در مورد چک
حل اختالف  مطلق دادگاه است و شورای ، برخی معتقدند منظور از دادگاهه است. کلمه دادگاه استفاده نمود
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میلیون باید برود شورا. اما قانونگذار با لحاظ قانون شورای حل  20های زیر شود. چکرا هم شامل می
این قانون را تصویب کرده و در یک جا کلمه دادگاه را استفاده کرده و در یکی از مواد  1394اختالف 

این  . واست اجرا از دادگاه بوده نه شورابه همین جهت در مقام بیان درخ .پایانی گفته اجرای احکام دادگاه
اگر  . پسنکته مهم است که شورا دادگاه نیست و یک مرجع شبه قضایی است و مرجع قضایی نیست

 20های زیر چک ،به نظر ،به همین دلیل .نوشت مرجع صالحقانونگذار نظرش درخواست از شورا بود می
 .میلیون تومان باید در دادگاه درخواست اجرا شود

میلیون  20درمورد اجرای رأی داور و دعوی ابطال رأی داور برای محکوم به زیر  کهرویه مشابه را
میلیون  20داریم که عمدتاً زیر  ،های حل اختالف و تشخیص اداره کار استتومان و همچنین آرای هیئت

دادگاه صالح است نه شوراهای حل اختالف.  در این موارد، تومان هستند و

 رخواست اجراییهشرایط د
  شده است.درخواست دارنده، منظور دارنده ی است که نام او در گواهی عدم پرداخت قید  ـ1
 در گواهی عدم پرداخت کد رهگیری قید شده باشد. ـ2
 علت عدم پرداخت بیان گردد. ـ3
 مدیر شعبه گواهی عدم پرداخت را امضا و ممهور به مهر شعبه کند. ـ4
 مشروط به شرطی نشده باشد.پرداخت در متن چک  ـ5
در متن چک بیان نشده باشد چک بابت تضمین انجام معامله و یا انجام تعهد و یا فعل و یا ترک  ـ6

 فعلی است.
 و تبصره آن نباشد. 14عدم پرداخت مسبوق به دستور عدم پرداخت به استناد ماده  ـ7
 عدم پرداخت ذکر شده باشد.مطابقت امضای صادرکننده در حدود عرف بانکداری در گواهی  ـ8

 ،اگر یکی از این شرایط مفقود باشد، درخواست قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه طی یک دستور اداری
کند و این تصمیم غیر قابل اعتراض و غیر قابل تجدیدنظر است نظیر درخواست را مردود اعالم می

 کند.یرد م ،درخواست اجرای رأی داور که دادگاه به علت عدم ابالغ
 هزینه دادرسی درخواست اجرا

هزینه دادرسی مطابق با مبلغ چک نیست، بلکه براساس هزینه درخواست اجرای آرای اداره کار و 
 ،باشد و طبق بخشنامه قوه قضاییههزارتومان می 180هزارتومان تا  40دیگر مراجع غیرقضایی است که از 
 یکصدهزارتومان اعالم شده است.

اگر چک از حساب  ولی .اجرا چه کسی است؟ مشخص است که صادرکننده چکخوانده درخواست 
نندگان قید شود و اگر چک به نمایندگی امضا شده باشد، باید هم کصادرتمامی  مشترک باشد باید نام

انده قرارگیرند. زیرا هر دو یک خوانده محسوب می شوند و باید صاحب حساب و هم امضاکننده چک خو
 الف به مدیریت آقای ب، نوشته شود. رکتبه عنوان مثال، ش

نامه عدم پرداخت است. گردد متضمن نام خواندگان، مشخصات چک و گواهیای که صادر میاجراییه
در یک جا قانون گفته اگر چک کسر موجودی داشته باشد، مبلغ موجود توسط بانک پرداخت و پشت چک 

شود و گواهی عدم پرداخت با قید پرداخت بخشی از و چک در بانک بایگانی میشده امضا  ،توسط دارنده
 است. در اینجا گواهی عدم پرداخت را جایگزین چک کرده شود. لذاداده می ،مبلغ به دارنده

اما یک اشکال در اینجا وجود دارد و آن اینکه ما برای احراز شرایط صدور اجراییه من جمله بالشرط 
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 را داشته باشیم. راهکار چیست ؟ بودن و تضمینی نبودن باید خود الشه چک
قاعدتا باید یک کپی از چک از بانک درخواست شود و اگر بانک دولتی است چک را برابر اصل هم 

 د.نماینب
علیه صادرکننده اقدام به درخواست اجراییه کرد و در  فقط می تواناین قانون  به موجب  نکته مهم:

 ن چک طرح دعوی صورت گیرد.باید طبق مقررات قانو ،مورد ضامن و ظهرنویس

 مفاد اجراییه
الوکاله وکیل، هزارتومان است و حق 180هزار تا  40پرداخت مبلغ چک به اضافه هزینه دادرسی که از 

 اگر وکیل درخواست کرده باشد.
الوکاله الوکاله مرحله اجرا یا حقالوکاله وکیل چیست ؟ حقسؤال این است که منظور از حق -

الوکاله مرحله اجراست. اما برخی اند منظور حقفرموده ،اندنظر دادها استادانی که قبال درخواست اجرا؟
الوکاله الوکاله درخواست اجرا و دیگری حقالوکاله درخواست کند؛ یکی حقتواند دو حقمعتقدند وکیل می

 مرحله اجرا.
 گردد ؟ خیر. آیا خسارت تأخیرتأدیه در اجراییه قید می -
شوند و کنند چک محسوب میهایی که مؤسسات اعتباری صادر میقانون جدید، چکآیا طبق  -

 مشمول این قانون می شوند یا خیر؟ ،برخالف قانون چک سابق
ای است که چک نوشتهتعریف قانون تجارت که مقررداشته در مورد چک دو تعریف داریم؛  یکی 

( دستور پرداخت و یا برداشت به نفع خود ستا بانک اعم ازعلیه دارد ) شخص وجوهی را که نزد محال
 دهد و دیگری تعریف قانون چک.می

 موضعدو  در . اما این قانون،است در الیحه اصالح قانون تجارت عین این جمله با تغییراتی بیان شده
مکرر اشاره نموده ولی تعریف ماده یک قانون چک را تغییر نداده؛ به همین  5به مؤسسات اعتباری ماده 

کنند چک قانون تجارت هست ولی هایی که مؤسسات مالی و اعتباری صادر میدلیل برخی معتقدند چک
 نیست. ،چک قانون چک
انواع چک را تعریف کرده و  ،که در ماده یک 1372توان گفت الیحه اصالح قانون چک در پاسخ می

ایجاد  ااند و بعدعتباری نبودهبانک است، در آن زمان مؤسسات مالی و ا ،قانون چک در علیهگفته محال
دهند و ثبت آنها و اقداماتشان اند و اینها هم زیر نظر بانک مرکزی هستند و کار پولی انجام میشده

 .توانند تأسیس شوند )یکصد میلیارد تومان(منتها با سرمایه محدودتری می .هاستمتضمن همان کار بانک
 کنند چک نیست.ؤسسات مالی و اعتباری صادر میتوانیم بگوییم آنچه مبه همین جهت ما نمی

استادانی نظیر دکتر اسکینی هم نظرشان بر این است که با توجه به اشاره قانونگذار به مؤسسات مالی 
 باشد.چک قانون چک و مشمول این قانون می ،هایشانو اعتباری، اینها هم چک

 مبحث دوم
اصالحیه جدید را  23موضوع ماده ه از سوی محاکم یه صادریبا اجرا مرتبطآیین رسیدگی به دعاوی 

 ییدعاوی راجع به عملیات اجرا .2 ییهاجراابطال دعاوی راجع به  .1توان بیان کرد: در دو قسمت می
شد. مثالً سند مشروط است، پس خواسته، گاهی معترض مدعی است که اساساً نباید اجراییه صادر می

معترض نیست بلکه  ،اهی هم فرد به دستور صدور و اجراییه صادرهابطال دستور اجرا و اجراییه است.گ
 مدعی است در روند اجرایی رعایت قوانین و مقررات نشده و این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.
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االجرا هم قانونگذار بین این دو موضوع قائل به تفکیک در اجراییات ثبت در مورد اجرای اسناد الزم
ون حذف و اصالح بخشی از مقررات قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مقرر داشته شده است  و طبق قان

نامه اجرای آیین 169ولی در ماده  .هرکس اعتراض به دستور اجرا داشته باشد باید به دادگاه مراجعه کند
 گوید اعتراض به عملیات اجرای ثبت در صالحیت رئیس اداره ثبت است. االجرا میمفاد اسناد الزم

نچه ما پیش رو داریم نوآوری جدید در قانون است و آن صدور اجراییه توسط دادگاه بدون رسیدگی آ
و صدور حکم است. بنابراین اگر صادرکننده مدعی است که صدور اجراییه مطابق قانون نبوده، باید 

ین همان دادخواستی دادخواستی بدهد به خواسته ابطال اجراییه یا ابطال دستور اجرا و اجراییه و در حقیقت ا
 است که در خصوص اجراییات ثبت تحت عنوان ابطال دستور اجرا داشتیم. 

آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی؟ در قانون تعریف خاصی در مورد دعاوی مالی و غیرمالی نداریم 
ف گویند اگر نتیجه مستقیم دعوا تحصیل مال و محرومیت طرو بر اساس رویه و دکترین حقوقی می

 مقابل از دریافت مال بود، دعوا مالی است. 
ای از دعاوی شوند؛ دستهدعاوی مالی هم از حیث پرداخت هزینه دادرسی به دو دسته تقسیم می

باشد و دسته دیگر مستقیماً مینقد موضوعشان مستقیماً وجه نقد است فلذا معیار هزینه دادرسی همان وجه 
 شود. بر مبنای تقویم هزینه دادرسی محاسبه می وجه نیستند و دعاوی تقویمی هستند و

های ثبتی هم اختالف نظر بود. برخی معتقد بودند دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوای مالی در اجراییه
قرار  ،مالک را وجه موضوع سند ،کنیم ولی اکثر محاکم توجه تقویمی است و لزومی ندارد به موضوع سند

رسد با توجه به اینکه موضوع اجراییه وجه چک است رویه قضایی ه نظر میدر اینجا هم ب لذا .دادندمی
 داند.، تابع مبلغ مندرج در اجراییه می  از حیث معیار پرداخت هزینه دادرسی اآن را اوال دعوای مالی و ثانی

 جهت رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی کجاست؟مرجع صالح   -
بنابراین ممکن است استدالل شود  .ه هیچ سابقه رسیدگی وجود نداردگیرد کسؤال از اینجا نشأت می 

به همان دادگاهی که اجراییه صادر نموده صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به آن است و شاید بشود 
جهت تقویت این نظر استناد کرد؛ قانون آیین دادرسی مدنی   8قانون اجرای احکام مدنی و ماده  24ماده 

رسیدگی قضایی انجام نداده لف هم وجود دارد مبنی بر اینکه دادگاه صادرکننده اجراییه هیچ ولی نظر مخا
تواند به این دعاوی می نیزپس هر دادگاه دیگری که هم عرض دادگاه صادرکننده اجراییه است  است.

رعایت  رسد جهترسیدگی کند و اصل صالحیت عام محاکم،  اقتضای چنین نظری را دارد؛ اما به نظر می
 نظم دادرسی بهتر آن است که همان مرجع صدور اجراییه به دعاوی مطروحه رسیدگی کند. 

توان در مورد عدم صالحیت شوراهای حل اختالف در صدور اجراییه مضاف بر استدالالت قبلی می
تدا بنابراین در اب .گفت تکلیف اولیه شورا رسیدگی و صدور حکم نیست بلکه حل اختالف و مصالحه است

مرجع قضایی نیست، در ثانی در مواقع شک بین صالحیت مراجع اختصاصی نظیر شورای حل اختالف و 
 مرجع عمومی باید حکم به صالحیت مرجع عمومی یعنی دادگاه داد.

رسد قانونگذار باید در خصوص مهلت اعتراض، در این قانون این موضوع مسکوت مانده و به نظر می
ایمن از اعتراضات احتمالی باشد.  ،اشت تا دارنده چک بعد از یک مدت مشخصدبه این موضوع توجه می

های مالی است و این در این قانون مقرر گشته اجرای حکم مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت
گردد که آیا این امر بدان معناست که در اجرای قانون چک ما فقط تابع همین سؤال به ذهن متبادر می

عنوان نمونه به او امکان استناد به قانون اجرای احکام مدنی را نداریم یا اینکه قانونگذار صرفقانون هستیم 
ر حکم به ابطال اجراییه صادر های مالی یاد کرده است. برای مثال اگاز قانون نحوه اجرای محکومیت

ا امکان استناد به ماده بالتبع عملیات اجرا باید به حالت قبل اعاده گردد، مستند این امر چیست؟ آیگشت، 
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 را داریم؟  انون اجرای احکام مدنیق 39
رسد با توجه به اینکه این قانون در مورد نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرا، به نظر می

مستثنیات دین و تشریفات مزایده و امثالهم ساکت است، منظور قانونگذار از اشاره به قانون نحوه اجرای 
اِعمال آن محل ،طور خاص، بعضی از احکام خاصی بوده که در صورت عدم ذکر ای مالی بههمحکومیت

بنابراین ذکر قانون خاص مانع اعمال قانون عام نیست، چراکه . 3نظیر اعمال ماده  .گرفتشک قرار می
ر هرکجا عنوان مقررات مادست و بها ک نظام عمومی اجرایمقرراتی که در قانون اجرای احکام مدنی آمده 

 به آن مراجعه کرد.  توانمی ،دیمنموحکمی نداشتیم و یا شکی در نحوه اجرا 
توان گفت صالحیت رسیدگی به دعاوی راجع به عملیات اجرا ) دعاوی بنابراین با این استدالل می

تراض نوع دوم ( مستند به قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده اجراییه است فلذا رسیدگی به اع
ثالث اجرایی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص به عملیات مزایده و ابطال مزایده در صالحیت مرجع 
صادرکننده اجراییه است و اگر این استدالل را نپذیریم از حیث مقررات استنادی و چگونگی اجرا  دچار 

 شویم.مشکل می

 مبحث سوم
این قانون  6بینی شده در ماده فرآیند پیشمطابق  و دسته چک شود که چکاین قانون زمانی اجرا می

و امکان نیستند هایی که هم اکنون در دست مردم هستند مشمول این قانون چکلذا صادر شده باشد و 
چک صیاد و دارای هایی که قبل از این قانون صادر شده اگر چکاما برای آنها وجود ندارد.  ییهصدور اجرا

 شد. باپرداخت آن کد رهگیری درج شود مشمول این قانون میباشد و در گواهی عدم  شناسه یکتا
ماده سؤال مطروح این است که تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در این قانون چیست؟ منشأ این سؤال 

طبق تعرفه  وکیلالوکاله برای مبلغ چک و حق ییهتواند تقاضای اجراگوید دارنده میمیاست که  23
جهت رفع ابهام که آیا خسارت همین دلیل  به  است. دیه را بیان نکردهأتخیر أاما خسارت ت ،کندقانونی 

از شورای نگهبان صورت گرفت که منجر به صدور ای استفساریه .تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خیر
دیه أخیر تأبیان کرده مطالبه خسارت ت فساریهکه شورا در پاسخ است گردید 4/7/1397در تاریخ  نظریه

 .باشدخالف موازین شرعی می ،د شرط شرعیبدون وجو
همان شرایط ، منظور از شرط شرعی ظاهراً دیه قابل مطالبه است وأخیر تأخسارت ت ،طبق این نظر

مطالبه طلب از طرف  این شرایط شامل: می باشد. ن دادرسی مدنیییقانون آ 522بینی شده در ماده پیش
بنابراین داستان  می باشد. خت و آن هم از زمان مطالبهداین ، تمکن مدیون و استنکاف مدیون از پردا

گردد؛ چراکه با توجه به تبصره الحاقی خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک به کلی متفاوت با روال سابق می
ها حکم به دادگاه ،وجود نداشت و از زمان سررسید چک 522شروط ماده  ،قانون صدور چک 2به ماده 

رسد احراز سه شرط مذکور در ماده اما با این استفساریه به نظر می .دمی کردن صادرخسارت تأخیر تأدیه 
 گیرد.تعلق می ،در مورد چک هم الزم است و از زمان مطالبه خسارت  522

توان مطالبه خسارت تأخیر نمی 23به جهت صراحت ماده یه یصدور اجراضمن درخواست  ا،نهایت اما
دیه دادخواست داده شود و این خسارت از زمان أخیر تأرای مطالبه خسارت تبنابراین نیاز است ب. تأدیه نمود

 .شودمطالبه رسمی در نظر گرفته می
ازجمله مسائل قابل بحث دراین قاتون بحث اعساراست.گاهی فردبه طورکلی، ادعای اعسار می کند 

ن موضوع دراین قانون پیش و گاه تقاضای تقسیط می نماید. آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ای
قانون نحوه  11بینی نشده و به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ارجاع داده شده است. لذا درماده 
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اجرای محکومیتهای مالی، تقسیط پیش بینی شده است و با توجه به آن، به نظر می رسدکه باید درخواست 
  تقسیط پذیرفته شود.

های مالی عام و قانون نحوه اجرای محکومیت ،وص اسناد تجاریاما برخی قضات معتقدند در خص
توانند بدون رضایت صاحب برات ق.ت ذکر شده محاکم نمی 269قانون تجارت خاص است و در ماده 

بدون رضایت  توانبرای پرداخت وجه آن مهلت دهند و چون چک نیز یک سند براتی است بنابراین نمی
معتقد به رد  ،نیز نوعی اعطای مهلت است و به این استناد ،که تقسیط اچر .دارنده، حکم به تقسیط داد

 دعاوی مربوط به تقسیط وجه چک هستند.
ق.ت. استناد نمود که صرفاً برخی مقررات راجع به برات را قابل  314در پاسخ به این نظر باید به ماده 

قابل تعمیم به  269ماده  ،ز جملها ،مقررات نحوه پرداخت با اینحال، است. اعمال در مورد چک دانسته
 .می باشدهای مالی قانون نحوه اجرای محکومیت 11چک نیست و خالف عمومات مندرج در ماده 

بصره است . ت های موضوع این قانون با ظهرنویسیبحث در خصوص قابلیت انتقال چک ،مسأله دیگر
نویسی چک ر این موارد صدور و پشت. د.. "مقرر داشته این قانون (  8ماده  1تبصره )مکرر  21ماده  1

. اصوال "ممنوع است و ثبت انتقال چک درسامانه صیاد، جایگزین پشت تویسی خواهد بوددر وجه حامل  
پشت نویسی چک به دو منظور انجام می گردد. یا برای ضمانت و یا به منظور انتقال. در این قانون از 

. بنابراین بر اساس عمومات مندرج درقانون تجارت پشت نویسی به عنوان ضمانت صحبتی نشده است
قانون تجارت  249کماکان نهادضمانت را داریم و لذا این امر، مشمول مسئولیت تضامنی مندرج در ماده

می گردد. اما علیه ضامن نمی توان اجراییه صادرکرد و باید دادخواست تقدیم شود. برخالف اجراییه چک 
 یه صادرکننده و در اجرای ثبت که می توان عل

  ظهرنویسان و ضامنین تواما اقدام کرد.
 8ماده  1با توجه به تبصره ، دیدگاه استادان حقوق آن است که انتقالجهت اما در مورد ظهر نویسی 

دیگر یک سند  ،چک ،اگر این را بپذیریمدر واقع  .شده استنسخ  ،عنوان انتقال چکنویسی به، ظهر
تسهیل و تسریع گردش ثروت در جامعه است و اگر بنا باشد  ،اسناد تجاریکه فلسفه  چرا .تجاری نیست

رسد هدف به نظر می . لذادهدچک با ظهرنویسی قابل انتقال نباشد نقش خود را در اقتصاد از دست می
. در دسته چک نگیرند و استفاده از آن محدود باشد ،شود مردمهمین بوده که تا آنجا که میقانونگذار 

گیرد؛ بیشتر مبارزه با پولشویی بوده است و انتقال صرفا از طریق سامانه یکپارچه صورت می ،هدف حقیقت،
هرچند اگرچه انتقال باید الکترونیکی و از طریق سامانه یکپارچه باشد ولی مسئولیت تضامنی اشخاص، 

هرنویسی و ؛ یعنی شکل انتقال تغییر یافته ولی اصل ظهنوز جاری می باشدق.ت.  249موضوع ماده 
 مسئولیت ناشی از آن به قوت خود باقی است. 

 .بحث دیگر در خصوص عطف به ماسبق شدن این قانون است. این قانون یک قانون ماهوی است
کند و یک سری حقوق که در حقوق اشخاص دخل و تصرف می چرا .شودبنابراین عطف به ماسبق نمی

بنابراین طبق مقررات عام به جهت عدم  می نماید.ی سلب را برای دارنده ایجاد و یک سری حقوق را از و
 گردد.عطف به ماسبق نمی ،بینی در قانونپیش

قانون پولی و بانکی کشور هر بانک  35هاست. طبق ماده مسئولیت مدنی بانکبحث  ،موضوع دیگر
اشد. مسئول بشود مسئول و متعهد جبران میدر مقابل خسارتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتری می

ها در ازای اشتباهات و تخلفات کارمندان خود، به این معناست که مسئولیت ناشی از فعل شناختن بانک
مکرر مورد توجه واقع شده و این یک اقدام شایسته  5ماده  5ثالث در این قانون نیز ادامه یافته و در تبصره 

چکی برگشت خورد و بانک یا مؤسسه  عبارت دیگر اگر است که در این قانون صورت گرفته است. به
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اعتباری حساب صادرکننده را مسدود نکرد و یا در هنگام اعتبار سنجی درست اقدام نکرد و برخالف قوانین 
توان به بانک مراجعه کرد و می ،به فردی دسته چک داد و این امور منجر به ضرر دارنده چک گردید

 درخواست جبران خسارت نمود.

 پرسش و پاسخ
 شود؟های تضمینی و مشروط با تصویب قانون جدید چه میتکلیف چک ـ1

شود درخواست اجراییه های تضمینی و مشروط شکی نیست که طبق قانون جدید نمیدر مورد چک
 پذیر است. کرد، اما طرح دعوا به نظر امکان

به ایفای تعهد های تضمینی بابت نقض یک تعهد است و الزام این نکته نیز قابل توجه است که چک
مورد مطالبه قرار گیرد؛ همانطور که  ی،نیز باید خواسته شود و پس از محکومیت متعهد، وجه چک تضمین

ه چک تضمینی ابتدائاً مورد حکم قرار جدهد ودر آرای متعدد صادره از محاکم مختلف قضایی نشان می
 قرارداد پایه باشد.گیرد بلکه باید مسبوق به الزام متعهد به ایفای تعهد موضوع نمی

 23رسد استفاده از ماده های غیرتضمینی و غیرمشروط هم به نظر میهمچنین در خصوص چک
قانون صدور چک درخصوص مراجعه مستقیم برای صدور اجراییه یک اختیار برای دارنده چک است و 

علیه صادرکننده،  ممکن است وی نخواهد از این امتیاز استفاده نماید و درخواست رسیدگی نسبت به چک
با توجه به اینکه قانونگذار  . لذا ضامن و ظهرنویس به انضمام مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را داشته باش

شود. به دیگر سخن قانونگذار در این استفاده نموده، این نظر تقویت می«  تواند می» در این ماده از لفظ 
یجاد نموده و این راه سریع به معنای بستن و مسدود قانون یک راه سریع ، فوری و آنی برای دارنده ا

تواند یا درخواست صدور اجراییه کند و یا علیه مسئولین پرداخت، دعوای کردن راه قبلی نیست و فرد می
تواند موضوع شود، می که مشمول مزیت مقرر در این ماده نمی بنابراین هر چک نیز .حقوقی مطرح کند

 یط عمومی اقامه دعوا باشد و هیچ منعی ندارد.دعوای مستقلی بر اساس شرا
 پذیر است؟ تأمین خواسته از کدام مرجع امکان رقرارتقاضای صدو ـ2

تواند محل صدور چک، محل اقامت تواند اجراییه صادر کند فلذا میمرجع صالح مرجعی است که می
 علیه باشد .خوانده و یا محل بانک محال

 فرم خاصی دارد؟آیا تقاضای صدور اجراییه  ـ3
ها در خیر فرم خاصی ندارد، اما با توجه به اینکه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همه درخواست

گردد نظیر درخواست اجرای رأی داور و یا اعتراض ثالث اجرا، فرم چاپی مخصوص دادخواست تنظیم می
اما اگر در حوزه ای دفاتر خدمات نباشد،  .های چاپی تنظیم خواهد شدطبعاً در فرم دراین مورد هم، بنابراین

 درخواست داد. توانهزارتومان است می 180تا  40در کاغذ معمولی و با پرداخت هزینه قانونی آن که بین 
 اگر به هر دلیلی اجراییه رد شود و یا پس از صدور، ابطال گردد تکلیف دارنده چک چیست؟ ـ 4

اجراییه است و اگر شرایط عمومی دعوی فراهم باشد های احقاق حق، درخواست صدور یکی از راه
به خصوص آنکه درخواست صدور اجراییه یک  .های احقاق حق نظیر تقدیم دادخواست باز استسایر راه
العاده و ویژه است و فقط نسبت به صادرکننده و یا نماینده وی قابل اعمال است و نسبت به راه فوق

 تأخیر تأدیه، قانونگذار احتیاط نموده و مشمول این راه ندانستهظهرنویس و همچنین در خصوص خسارت 
 بنابراین در صورت رد یا ابطال اجراییه حسب مورد اقامه دعوا منعی ندارد. است.

در صورتی که صادرکننده، سند قابل قبولی مبنی بر پرداخت بخشی از وجه چک داشته باشد اما  ـ 5
باشد، صادرکننده برای احقاق حق خود چه دعوایی باید مطرح نسبت به کل وجه چک اجراییه صادر شده 
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 کند؟ آیا دعوای ابطال اجراییه نسبت به بخشی از وجه قابل طرح است؟
باشد و اگر نسبت به بخشی رسد از آنجا که موضوع اجراییه وجه نقد است قابل تبعض میبه نظر می

 وان تقاضای ابطال داد.تذیریم نسبت به بخش دیگر میبپاز خواسته اجراییه را 
در اسناد رسمی هم همین گونه است چراکه ممکن است فقط بخشی از سند مورد درخواست ابطال 

 قرار گیرد.
دعاوی  وی، مقام قانونیدر بند )ج( بیان گشته اگر صادرکننده یا قائم 23همچنین در ذیل ماده 

رداری و یا خیانت در امانت و یا جرایم مشروط و تضمینی بودن چک و یا تحصیل از طریق کالهب« مانند»
دهد این موارد تمثیلی است به همین جهت دعوای ابطال نشان می« مانند » دیگر را اقامه نماید ... لفظ 
 تواند مطرح گردد.اجراییه به علل مختلف می

ا این تواند دعوای اعسار مطرح کند؟ و آیآیا با توجه به اعتبارسنجی اولیه بانک، متعهد می ـ 6
 باشد یا خیر؟اعتبارسنجی اماره ای بر مالئت مشارالیه می

اعسار یک امر عارضی است؛ به این معنا که یک شخص ممکن است در زمان اعتبارسنجی امتیاز 
باالیی داشته باشد و بر مبنای آن دسته چکی بگیرد که طبق قانون جدید سه سال معتبر است، اما در 

بنابراین طرح ادعای اعسار  .یفتد که صادرکننده دیگر قادر بر پرداخت نباشدطول این سه سال اتفاقاتی ب
 منعی ندارد و مالک، شرایط مدعی اعسار در زمان تقدیم دادخواست است نه در زمان صدور دسته چک.

بینی تلف حکمی را پیش هم هم تلف حقیقی و ،های مالیهمچنین قانون نحوه اجرای محکومیت
دریافت گردیده تلف شود از موجبات اعسار است رتیب که اگر مالی که به ازای دین، ؛ بدین تاست نموده

 که این مقرره مؤید تأیید و اعتبار وضعیت حادث است.
هایی که مشمول ممنوعیت ظهرنویسی هستند و یا ممنوعیت صدور در وجه حامل را دارند چکـ  7

 ضمانت اجرایی دارند؟اگر در وجه حامل صادر گردند و یا ظهرنویسی شوند چه 
عنوان یک سند طلب رسد این چک دیگر یک سند مشمول قانون چک نیست ولی بهبه نظر می

 بهره است.ولی از مزایای اسناد تجاری بی .نظیر فاکتور و یا قولنامه .حقوق مدنی قابل پذیرش است
های صادرکننده دادگاه بینی نکرده است. آیاهزینه درخواست اجرا را پیش این قانون، 23ماده  ـ 8

 توانند هزینه اجراییه را از متعهد دریافت کنند؟ اجراییه می
های حل اختالف و تشخیص اداره کار این هزینه نظیر هزینه اجرای آرای داوری و یا آرای هیئت

باشد و قاعدتاً براساس دعاوی غیرمالی باید وصول گردد. درخصوص امکان اخذ آن از متعهد، از یک می
 تواند موضوع اجراییه قرار گیرد اما ظاهر ماده نافی آن است.رسد میمنظر به نظر می

خسارت تأخیر تأدیه بود که بعداً شورای نگهبان  مدنظر قرار گرفت،آنچه که در طرح اولیه این ماده 
همین اعالم کرد با توجه به اینکه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایط شرعی آن است به 

در مورد سایر خسارات به نظر مخالفتی نشده ولی ارکان و  می باشد.دلیل قید آن در اجراییه مخالف شرع 
رسد از آنجا که صراحتاً هزینه بنابرین به نظر می. ق.آ.د.م. باید فراهم و احراز گردد 515شرایط ماده 

 نیاز به طرح دعوا دارد.  است دادرسی در این ماده قید نگردیده
های قبل باشد هایی وجود داشته باشد که از نوع چکاگر بعد از اجرایی شدن این قانون، چک ـ9

 تکلیف آنها چیست؟
های موجود حتی اگر بعد از قانون جدید هم ها تابع قانون زمان صدور خود هستند و چکاین چک

 د. نموخواست تقدیم بهره هستند و باید برای مطالبه آن دادصادر گردند از مزایای این قانون بی
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نظریات کمیسیون مشورتی 

 کانون وکالی دادگستری استان اصفهان

 مقدمه
در دوره جدید مجله مدرسه حقوق سعی شده تا به موضوعات کاربردی و عملی مباحث 

ود. در همین باشد توجه بیشتری شحقوقی که مورد نیاز همکاران در انجام وظایف وکالتی می
کوشند با رسد حاصل تالش همکارانمان در کمیسیون نظریات مشورتی که مینظر میراستا به

-های تخصصی، علمی و کاربردی و نیز دعوت از متخصصین، استادان و صاحبتشکیل کمیته

نظران حقوقی به سؤاالت وکال و کارآموزان و استعالمات هیئت مدیره کانون با ارائه نظریات 
برداری همکاران و مخاطبان از این ورتی پاسخ دهند، بسیار مفید باشد. بنابراین برای بهرهمش

نظریات ارزشمند، مجله مدرسه حقوق تصمیم دارد در هر شماره تعدادی از آنها را چاپ کند، با 
 این امید که این اقدام بتواند ما را در رسیدن به اهداف یاد شده یاری نماید.

 به استعالمات فرم پاسخ
 نظریه شماره : ....

 ...... :تاریخ 
 کمیسیون نظریات مشورتی کانون وکالی دادگستری استان اصفهان

چنانچه زوجه وفق وکالتنامه رسمی به زوج اختیار بذل عین  مهریه یا  معادل یا کمتر و یا بیشتر و   -سؤال
ط به طالق را داده  باشد و وکیل به وکالت از زوجه با همچنین تعیین وکیل دادگستری  به جهت انجام امور مربو

الواسطة زوج،  درجلسه رسیدگی عین مهریه و نفقه را  بذل نماید، مسئولیتی ازجهت  عدم رعایت وکالت  مع
 مصلحت  وکیل متوجه ایشان می باشد یا خیر ؟

یا بیشتر از مهریه به وکیل خود وکالت  باتوجه به اینکه موکل برای بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر -نظر اکثریت
ق.م  در هر صورت  667داده  بنابراین بذل عین مهریه )در صورت لزوم( مطابق با قانون است با این تأکید که وفق ماده  

طور مثال چنانچه زوج با بذل نیمی از مهریه با طالق موافقت رعایت مصلحت موکل در تمامی مراحل ضروری است. به
یل زوجه حق بذل تمامی مهریه را ندارد و اگر در اجرای این اختیار وکیل مصلحت موکل را در نظر نگرفته پس از نماید وک

 اثبات عدم رعایت مصلحت، ضامن خسارات وارده بوده و ممکن است متخلف انتظامی محسوب شود.
ست که موکل به صراحت حدود قانون مدنی، رعایت مصلحت موکل ناظر به مواردی ا 667براساس ماده  –نظر اقلیت 

اختیارات را در قرارداد وکالت مشخص نکرده باشد، لیکن در مورد سؤال با عنایت به مشخص بودن اختیارات، بحث عدم 
 باشد.رعایت مصلحت منتفی است و چنانچه وکیل از آن حدود تجاوز نماید عمل وی غیرنافذ می

کار بردن کلمات رفی خدمات قابل ارائه به جامعه بدون بهاگر عمل وکیل یا مؤسسة حقوقی صرفاً مع  –سؤال
 شود و مشمول ممنوعیت است یا خیر؟کارانه باشد، آیا تبلیغ محسوب میآمیز و فریباغراق

های مربوط به وکالت دادگستری، تبلیغ برای وکال و مؤسسات باعنایت به اینکه در قوانین و آیین نامه  -نظرکمیسیون 
نامه الیحه قانونی وکالت دادگستری چنانچه وکیل آیین 80ممنوع نشده، لذا مستند به بند یکم و سوم ماده  حقوقی صراحتاً

عنوان وکیل با تخصص و تجربه معین و مشخص عملی انجام دهد به یا مؤسسه حقوقی صرفاً درجهت معرفی خود به
فریبنده هم نباشد، ممنوعیتی وجود نداشته و تخلف ای که از حیث نحوه معرفی و محل آن عرفاً خالف شأن نبوده و گونه

 گردد. بدیهی است تشخیص خالف عرف بودن اقدامات در هرحال با کانون وکال یا مرجع مربوطه است.محسوب نمی
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 یأنقد ر

 *محسن متین

 دهپرون یانخالصه جر
 یا کاربرب ینقطعه زم یکمربع  متر 2500دانگ شش مربع از متر 1000ینامه عادیعب با شاکی

 را پرداخته و ثمن یداری نموده، تمامیتومان خر یونمل به مبلغ چهارصد یصورت مشاعه را ب یکشاورز
ید، نمایم یرفمتصرف مع را مالک و که خود یگریشخص د با است که به محل مراجعه کرده یمدت از بعد

فقره  دو یکشا ک نداشته است.لم یندر خصوص ا یامعامله ی دارد: هیچم که اظهاری بیند م مواجه
فروش  بر یوشنده مبناز فر یتاقدام به طرح شکا ویل گرفته از فروشنده تحو یزرا ن یقبل یادینامه ایعب

مالک  ینکهتوجه به ا با :دهدیم حیتوض و نمایدیمجعول م سند استفاده از جعل و و یر و کالهبردایمال غ
ه با نشان دادن لکن فروشند، بوده یهم جعل یقبل یادینامه ایعلذا ب ،است یگرید صشخ یمتصرف فعل و
ش ملک به من استفاده فرو ینها براآاز  نشان داده و تا فروشنده یادی ماقبل راا یبها ترتنامهیعب ینا

 یکالنتر در یغ قانونابال وصفمتهم با  اصفهان ارجاع و یبازپرس ......به شعبه  یتپرونده شکا کرده است.
 وردیده گحاضر  یتصرف بوده در کالنتر و یتمالک یکه مدع یشخص شود. اماینم حاضر یبازپرس و

با  ینامه عادیعب ،مرحله یندر ا یشاک یلدال .یدنمایم یقتصد را مراتب عدم معامله نسبت به ملک خود
 ینرونده به همپ رسبازپ است. یمتصرف فعل و یتمالک یاظهارات مدع و یقبل یهاهنامیعب فروشنده و

 .گیردیم یمتصمسپس  ونموده   اکتفا یمقدمات یقاتتحق مقدار
 صورت از به سه اتهام مطروحه در سه صفحه نسبت به هر یبمنع تعق بازپرس محترم قرار یمتصم 

که خالصه آن  استدالالت متعدد بوده یحاو ه شده ون نوشتآ یهاقسمت یشده بوده که بعض یپتا یشپ
 :است یلبه شرح ذ

 :نکهیبه ا نظر ...ی ....آقا یتشکا یر موضوعمال غ یر بر انتقالدا..... ...ی درخصوص اتهام آقا) 
منافع یا ینبه ع معامالت راجع عقود و یهکل ثبت امالک، قانون ثبت اسناد و 46مطابق ماده  -1
 است. یاجبار امالک ثبت شده باشد دفتر در که قبالً یامالک
یرمنقولافع اموال غمن یا ینمعامالت راجع به ع عقود و یهثبت کل، قانون مذکور 47مطابق ماده  -2
 است. یاجبار

در یدهبه ثبت نرس و به ثبت برسد یدفوق با که مطابق موادی سند، قانون مذکور 48 مطابق ماده -3
 شد. نخواهد یرفتهپذمحاکم  یاادارات  از یچ یکه

 یک دادگستری وکیل پایه*
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یا فقط مالک  ید دولتمطابق قانون به ثبت رس یکه ملک ینهم ،قانون ثبت 22مطابق ماده  -4
 شناخت. را مالک خواهد یهالمنتقل
یخ تار که در 10/11/1395 مصوب توسعه کشور یهابرنامه یمیقانون احکام دا 62ماده  -5

 48ی ال 46و 22 مواد کننده مفادأییدت بازگوکننده و و یدهنگهبان رس یشورا أییدبه ت یزن 27/12/1395
 .باشدیقانون ثبت م

به شرح فوق  یرمنقولغ ید مالمبادرت به خر یقانون یحبرخالف مقررات صر یپرونده شاک ینا در -6
 نموده است. یعاد سند با

با  نکرده است وارائه  یرمنقولانتقال مال غ نقل و بر یلیدل یعاد سند به جز یپرونده شاک ینا در -7
 نهاآدرخصوص  یثبت یفاتتشر یترعا که قانونگذار یرمنقولشده درخصوص اموال غ یانتوجه به مطالب ب

 نقل و ینهمچن متهم و و یشاک ینب یارابطه یچخصوص ه ینا در یعاد سند دانسته است، یرا الزام
با  خود اقدام نموده و یهموضوعه عل فرض علم به مقررات با عامداً و عالماً ایجاد نمی نماید وشاکی نتقالا

خود  یانکه به ز یبر اساس قاعده اقدام افراد منقول کرده ویرمبادرت به انتقال گرفتن مال غ یسند عاد
 نخواهند گرفت. قرار یتحما مورد کنندیاقدام م
ره مسائل زم در و دادسرا یتصالح منقول خارج ازیراموال غ یتانتقال مالک نقل و و یعاثبات وقوع ب -8
ارشاد  یحقوق یبه طرح دعو یشاک و ندارد خصوص را ینا ورود در امکان مداخله و دادسرا است و یحقوق

 شود.یم
است که چارچوب  یطوار لوازم و یموضوع دارا ینبه ا دادسرا ورود و یشاک یعاد سند یرشپذ -9

متهم  صورت حضور در مثالً ،است خواست قانونگذار یزد و خالفریرا در هم م یحقوق و یفریک یدگیرس
دادسرا  است، یدهخر یگراند از یسند عاد با را یرمنقولمال غ یزن یو ینکها یانب و یارائه سند عاد و

 یعاد سند یرشبا توجه به پذ و ل شودئقا یضتبع یر اسناد عادیسا و یشاک یسند عاد یند بتوانینم
به جهت  یرد وبپذ یزمتهم را ن یسند عاد یقیتحق بدون هرگونه سا وأر یا باید یدگیورود به رس و یشاک

چراکه  یست،ن یاقدام منطق ینکه ا یدصادر نما یبمنع تعق قرار متهم یتعدم احراز سوء ن عدم وقوع بزه و
 یبراید با یا بودن و یصور یااز جمله جعل  ،متهم متصور است یمورد سند عاد گوناگون در احتماالت

دعوت یست مشخص ن نهاآ که تعداد ماقبل را یادیا ی،عاد اسناد هم وسقم اظهارات مت صحت و یبررس
که مطابق  یفرد را تا دهارائه ش یعاد اصالت اسناد انتقاالت و نقل و ها ویعب ید و وقوعنما یقتحق آنها از و

 ییادا یاختالفات احتمال ادعاها و ینب ید و در ایننما احراز است یرسم سند یقانون ثبت دارا  22ماده 
توسط دارنده  یعاد فسخ قرارداد یابودن  یصور پرداخت ثمن، ی، عدمعاد بر بطالن قرارداد یسابق مبن

خارج  و یمراجع حقوق ختیاراتا یطهح در امور ینا یدکهنما یز بررسین را شرط فاسخ و... وجود حق فسخ،
 یاعتباربخش و یحقوق امور رد به مداخله دادسرا یمنته در عین حال که این اقدام است.ا دادسر یتصالح از

به تبع  و یفریمحاکم ک أیبودن ر آورباتوجه به الزام امر ینا و شد خواهد دادسرا یسو از یعاد به اسناد
 حده خواهد داشت.یفاسد عل یتوال ،یمحاکم حقوق یفری، برایک أیعنوان مقدمه ر دادسرا به أیآن ر

قانون  48ماده  یحبه آن برخالف نص صر یعتباربخشا و یعاد سند یرشپذ ینکهتوجه به ا هذا با یعل
 یمحاکم حقوق یتدرصالح دادسرا و یتخارج ازصالح یعاد به اسناد یاعتباربخش و یذتنف ثبت است و

 خواهد شد و این یبه اسناد عاد یذ و اعتباربخشیبه تنف یجتاً منتهینت مورد ینا در دادسرا ورود است و
 یثبت یفاتتشر قانون و یت)که بدون رعای شاک یسو ارائه شده از یعاد سند ینب یجاد تعارضباعث ا امر

 یترعا با نفع ویاست که توسط اشخاص ذ یا اسناد رسمی سند و نموده است( قرارداد مبادرت به انعقاد
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با دارنده  یتاولو یقانون یتمقام حما القاعده دریعل شده است و یممطابق با قانون تنظ و یثبت یفاتتشر
متهم به لحاظ عدم تحقق رکن  یسو به جرم نبودن اقدامات انجام شده از یتبا عنا است و یسمر سند
 وقوع و عدم احراز استفاده از سند مجعول( جرم جعل و ی)فقدان رکن ماد جرم موضوع پرونده یماد

 یلبه لحاظ فقد دل آن یچگونگ سقم موضوع و نظر ازصحت وصرف و یشاک یادعا تحقق اصل بزه مورد
 شود.یاعالم م صادر و یبمنع تعق قرار 1392مصوب  یفریک یدادس یینقانون آ 265 مستنداً به ماده یاثبات

 :ینکها ی، نظر بهدرخصوص اتهام کالهبردار اما
است ی، اوالً ضروریجرم وقوع هر احراز یبرا و شودینم یوقوع بزه تلق بر یلدل، صرف ادعا -1

 یهابزه از یکی یمنطبق با رکن ماد (یشاک ی)حسب ادعا تهمم یسو انجام شده از یماد اقدامات
بزه  یوقوع رکن ماد احراز یبرا محکمه پسند و یکافی اثبات یاً دالیلثان و شده در قانون باشد یانگارجرم

 شود. یلتحص توسط دادسرا یمقدمات یا در تحقیقات ارائه شود یشاک یسو انتساب آن به متهم از یزن و
تخلف از و (یکتب یا ی)شفاهی رابطه قرارداد صرف وجود یصحت اظهارات شاک درصورت یحت -2
تحقق رکن  یبرا شود، بلکهیمتقلبانه محسوب نم یاتعمل مانور و ،متهم یسو عدم انجام تعهدات از آن و
 آن اقدامات کارانه انجام داده باشد ویبفر یاقدامات مثبت ماد و متهم رفتار یدبا یجرم کالهبردار یماد

در اثر  و بخورند یبفر یطمتعارف در آن شرا یهانوع انسان و شود یبباشدکه عرفاً موجب فر یبه نحو
 متقلبانه قلمداد یاتعمل مصداق مانور و تا بتوان آن را توسط متهم برده شود یشاک از یمال آن اقدامات،

 نمود.
انتساب آن به متهم ارائه و ییبزه ادعا یتحقق رکن ماد برمبنی  یشاک یسو از یلیکه دل یمادام -3
اصل  یفریک یدادرس یینقانون آ 4مطابق ماده  توسط دادسرا حاصل نگردد، یمقدمات یا در تحقیقات نشود

 یقتحق و امکان احضار ،1392مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 168 مستنداً به ماده بر برائت است و
 ندارد. وجود تهماز م

ینامه عاد یعهمبا یطرف رابطه قرارداد دو ینپرونده ب یاتمحتو و یحسب اظهارات شاک -4
رابطه  وجود از ی، حکایتفرض صحت اظهارات شاک بر و دارد وجود ینفروش زم ید ودرخصوص خر

 .یدنما یگیریمرتبط پ یحقوق یدعو یقطر از یدارد که الزم است شاک ینطرف ینب یقرارداد و یمعامل
بزه  یبه لحاظ عدم تحقق رکن ماد متهم یدامات انجام شده از سونبودن اق جرمبه  یتهذا با عنا یعل

نظر )صرفی شاک یادعا تحقق اصل بزه مورد وقوع و عدم احراز جرم( ی)فقدان رکن ماد موضوع پرونده
 یینقانون آ 265به ماده  مستنداً یاثبات یلبه لحاظ فقدان دل آن( یچگونگ سقم موضوع و از صحت و

 .شودیصادر م یبمنع تعق قرار 1392مصوب  یفریک یدادرس
انگشت  اثر یاخط  یا ءامضا اوالً ینکهبه ا نظر مجعول، سند استفاده از خصوص اتهام جعل و اما در

جعل  را یگرانمربوط به د یهااست که متهم همان اوراق قولنامه یمدع یجعل نشده است شاک یشاک
خصوص اعالم  در یشاک یبرا یسمت نموده و ینها مبادرت به فروش ملک به شاکآاساس  بر کرده و

 نظر به اصل برائت و وقوع بزه و احراز یبرا یاثبات یلبه فقد دل نظر، لذا ندارد وجود موارد ینا جعل در
بزه  یبزه )فقدان رکن ماد یمتهم به لحاظ عدم تحقق رکن ماد یسو جرم نبودن اقدامات انجام شده از

به  آن، یچگونگ سقم موضوع و صحت و از نظری، صرفشاک یعااد وقوع اصل بزه مورد عدم احراز (
 یبقرار منع تعق 1392مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 265به ماده  مستنداً یاثبات یللحاظ فقدان دل

 شود.(یاعالم م صادر و
به  یدگیرس اصفهان در 2 یفریدادگاه ک........ شعبه ،باالبه شرح  یبمنع تعق قرار صدور از پس
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 دارد:یم مقرر ینخالصه چن طوره ب یشاک یلتراض وکاع
 ندارد. وجود یشاک یلمورد اعتراض وک در نظر ناقص انجام شده امکان اظهار یدگیرس -1) 
را به  خود ینشده عنوان کرده که من زم یقعنوان مطلع تحقهب یو پرونده از که در .......ی قاآ -2

 یمهضم و اصل شده اخذ صورت برابر به یو یتمدارک مالک م،نداشت یبا کس یاقولنامه نفروختم و یکس
 یرا به شاک ینزم یچه اساس بر نها نفروخته، چگونه وآ را به ینزم شودکه اگر یقمتهم تحق از و گردد

خصوص  ینا متهم در سقم اظهارات مطلع و صحت و و شود یوستپ ارائه گردید یمدرک اگر .است وختهفر
 .یدگویراست م یچه کس بازپرس محترم مشخص شود یبرا تا شود یبررس یدبا

 و الزم است استعالم شود نشده، یاستعالم یچه یتموضوع شکا ینزم یتخصوص مالک در -3
 تا مشخص شود کارشناس اخذ یهنظر و ارجاع شود یشاک ینهبه هز یثبت عنداللزوم به کارشناس امور

 است. یچه کس یتموضوع شکا ینزم یمالک رسم
چه  جعل شده است و یزیاندکه چه چنفرموده یقیتحق یچبازپرس ه .است یجرم عموم یکجعل  -4

نه از  یقیتحق یچبازپرس محترم ه سند مجعول کرده است. استفاده از یچه شخص مرتکب شده و یکس
به  امضا موضوع به کارشناس اصالت خط و انجام شود و ید تحقیقباننموده است. متهم  نه از و یشاک
درخصوص اصل گردیده، آن  مورد جعل در یکه ادعا یمدرک تا درخصوص هر شود رجاعا یشاک ینههز

 طورشفاف اعالم کند.ه خود را ب یهکارشناس نظر جعل، یادعا اصالت مدرک مورد یاجاعل  یینتع جعل و
مجعول درخصوص تک تک مدارک به  سند استفاده از جعل و موارد تعدد یز درصورتبازپرس محترم ن

اعتراض  یکارشناس یاتبه نظر ینکدام از طرف چنانچه هر .یندده نمایخود اظهار عق یینها قرار رد یکتفک
 (.ییدبه اعاده فرما یالً امرتکم کارشناسان اخذ، یئته یند نظریهنما

اخذ  اتهام و یممتهم جهت تفه دستور احضار بازپرس محترم، ی، جنابپس از عودت پرونده به بازپرس
صدور  یبرا شود کهیم یدمتهم ق یهدر ابالغ ونمایند می مستندات را صادر و یلالد ع وارائه دفا و یحتوض
بازپرس  .شودینم حاضر یبازپرس ابالغ در رغمیمتهم عل .یاوردب یلکفالت به همراه خودکف ینمأت قرار

»  :گفته بودکه  یشاکی موضوع دعو یپالک ثبت و یثبت یتوضع یینمحترم طبق دستور دادگاه جهت تع
ی، شاک یادعا آن با محل مورد یقتطب و« یانه نامه درست است یعشده در ب یدق یپالک ثبت دانمینم

 یهنظر در دهد وکارشناسانیارجاع م یبردارکارشناس نقشه و یثبت کارشناس امور نفر را به دو موضوع
محل  یپالک ثبت یندکهنمایاعالم م آن، یپالک ثبت یینتع و یملک موضوع دعو اییضمن جانم خود

 در یموضوع دعو ینزم یپالک به نشان ینا بوده و یدار و فروشندهنامه خریعب است که در یاز پالک یرغ
هم  یانتقال نقل و شده و صادر یتسند مالک ثبت شده و.. دفتر امالک اداره ثبت به نام موقوفه خاص ...

هم  یمتصرف فعل نشده و یمموقوفه تنظ یگفته متول هم حسب یااجاره قرارداد نشده و نجامآن ا یرو
 است. یتمالک یمدارک رسم دارد فاقد یتمالک یکه ادعا

-صورتجلسه یمبا تنظ و یتوضع ینپرونده با هم ،یابالغ قانون رغمیبا عدم حضور متهم نزد بازپرس عل

شعبه  یقاض ییرتغبه ا توجه ب به آن دادگاه ارسال و 2 یفریدادگاه ک ......بر انجام دستورات شعبه  یمبن یا
 دهد:یم أیر ینبار دادگاه پس از وصول پرونده چن ینا 2 یفریک......

 یلکه معترض دل ینباتوجه به ا ......صادره  یب... نسبت به قرارمنع تعق.... یاعتراض آقا ) درخصوص
 و ییقضا ینزموا اساس اصول و بر قرار ننموده و ید ارائهنما یجابموصوف را ا که نقض قرار یلیدال یا

 شده، صادر یحصح طوره ب پرونده و مندرج در امارات موجود و ن ویقرا مدارک و طبق اسناد و و یقانون
 ( است. یقطع أیر ینا شود.یم أییدت یناًع ... قرار اعتراضضمن رد 
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 یبمنع تعق یقرارها یبررس صادره به نقد و یبه پرونده و آرا یدگیرس یانذکر  خالصه جر از بعد
 یم:پردازیم یبازپرس ....ادره توسط شعبه ص

عدم صدور و یقمرجع تحق متهم در جمله عدم حضور ، ازیتطرح شکا اقدامات انجام شده پس از -1
پرونده از آن است که  یحاک ،یعدم ارجاع موضوع به کارشناس برگ جلب متهم توسط بازپرس محترم و

 با دقت مورد بررسی قرار نگرفته است.
بازپرس نظر یزن سه مورد در هر خود مطرح کرده است و ییهدر شکوا ه عنوان مجرمانه راس یشاک -2

اما اساس استدالل ، بوده است یاثبات یلفقد دل جرم نبودن اقدامات انجام شده توسط متهم پرونده و محترم،
 ا سند رسمی،برا نه  یرمنقولمتهم معامله مال غ و یاستوار است که چون شاک یهپا ینا مفصل بازپرس بر

 یجرم نداشته و یفریلذا موضوع جنبه ک ،برخالف قانون ثبت است ینا و اندانجام داده یعاد سند بلکه با
 یاگر پرونده حقوق است و یراد شکلیا یک یبا سند عاد ینوارده بر معامله طرف یرادا محقق نشده است.

مرحله  در و کیفریامور  اما در، کند صادر یعدم استماع دعو لحاظ قرار ینبه ا توانستیم یبود قاض
 یبمنع تعق یا ؛کند صادر قرار دو تواندیفقط م یا دادیاربازپرس  و یستمطرح ن یراد شکلیا ینچن یقتحق

پرونده با  ینواقع در ا در .شودیم صادر یفرخواستدنبال آن کهب یرکه در صورت اخ یجلب به دادرس یا
محترم  بازپرس نچه مدّ نظرآکه  رسدیم نظرهب درشده است.صا یماهو أیر یک یراد شکلیا یکطرح 

 یمتنظ یرسم سند یدکه با یموارد اساس آن در است که بر ییقضا یهرو یک یجادا پرونده بوده، ینا در
 اختالف وجود ینطرف یبرا ییامکان مراجعه به دستگاه قضا اند،اکتفاکرده یعاد به سند یناما طرف ،شود

در  یقنه توسط مرجع تحق متصور است و یفقط در محاکم حقوق یایهرو ینچن دیجاا نداشته باشد.
 کار دارد و و جامعه سر یعموم یتامن با نظم و یماًمستق یفریک در امور یقمرجع تحق .یفریک یهاپرونده

 یآرامش عموم و یتامن یباشد ممکن است در موارد ییجرم زدا یا یانگاربا جرم یهرو یجاددنبال ابه اگر
 جامعه سلب شود.

یگرهم د یحقوق یدعاو یناز عناو یکه تعداد ییمبگو یدبا یریماگر استدالل بازپرس محترم را بپذ -3
 یدعو ینا است. "ی سند رسم یمالزام به تنظ "ی آن دعو ینامکان طرح در دادگاه را نداردکه مهمتر

با  یناز طرف از آن یکیبعد  اند وداده را انجام یانتقال نقل و یعاد با سند ینطرف ی شودکهمطرح م یوقت
 یمتنظ یرسم که سند نمایدملزم  یرا به وجه قانون او خواهدیم یرسم سند یماز تنظ یگراستنکاف طرف د

به  بازپرس محترم، یتمسک به استنادات قانون با یجاد رویهجهت ا توانندیها مموارد دادگاه ینا در شود.
معامله  یرسم سند را با غیرمنقولنوع مال  همان ابتدا هر از مجبور باشند که مردم بگیرند یمتصم گونه ای

 باشند، یرسم سند یدارا و یدهاگرهمه امالک به ثبت رس دارد، وجود یادیز یاگرها اما و ینجاا یول، کنند
نتقال ا یفاتتشر اگر باشد، یرسم به دفاتراسناد ینهبا حداقل هز یا ینهبدون هز آسان و یاگر امکان دسترس

 از متعدد یهاوصول پاسخ استعالم یراندازد نظ یرخأنباشد که انجام معامله را به ت یطور یسند رسم
 اگرها هم موضوعاً  ینهمه ا به فرض، یگر، اماد یاگرها و ...یا یشهردار یا ییاداره دارا یرنظ یمراجع
به عبارت  باشد؟ یرسم سند یمه تنظب ید منوطانتقال با نقل و وقوع عقد و در یناراده طرف یاآ شود، یمنتف

 یمتنظ است و یپاسخ منفبه نظر نگارنده  است؟ یرسم سند نظیمت انتقال، شرط تحقق نقل و یاآ یگرد
جهت  ینبه هم دارد. یفاتیجنبه تشر صرفاً انتقال ندارد و نقل و وقوع عقد و در تحقق و ینقش یسند رسم

به لحاظ آنکه معامله  یعدم استماع دعو سند، قرار یمنظالزام به ت یدر برابر دعو یدادگاه حقوق یچه
فروش  یتاست که بازپرس محترم در موضوع شکا گونهپس چ .کندیبوده صادر نم یبا سند عاد ینطرف

نظر بر عدم وقوع جرم  بوده، یعاد بر آن اقامه شده به لحاظ آنکه معامله با سند یکاف یلکه دال یرمال غ
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به نظر نگارنده،  یهمانحن ف دادگاه در یسو آن از أییدت و یبمنع تعق قرار دورص اند.داده یبمنع تعق و
به  یبقر یتاکثر یاتمام  توان گفت دریبوده است. م هجامع یخالف مصالح عموم و نادرست تصمیمی

 ینمابیف یسند عاد یممعامله مسبوق به تنظ ،یرمنقولانتقال غ نقل و یسند رسم یمتنظ اتفاق موارد
 یفاتبه دنبال انجام تشر ینآن طرف د ازبع صورت گرفته و یعاد سند با انتقال قبالً نقل و است و ینمتعامل

 اند.بوده دفترخانه سند در یمتنظ و یانتقال رسم
-استدالل کرده یر چنینخصوص اتهام انتقال مال غ در یبمنع تعق قرار 8 بازپرس محترم در بند -4

ارشاد به طرح  یشاک دادسراست و یتصالح خارج از یرمنقوله اموال غنسبت ب یعاندکه اثبات وقوع عقد ب
بعد  کهنشده  است که اساساً متهم پرونده نزد بازپرس محترم حاضر یحال در ینا شود. یم یحقوق یدعو

آن  کرده و یدترد یعوقوع ب چگونه بازپرس محترم در پس چرا و برد. یر سؤالز را یعبخواهد اصل وقوع ب
  .دانندیم یحقوق یطرح دعورا منوط به 

لوازم و یدارا دادسرا را در یسند عاد یرشپذ بازپرس محترم، مذکور، یبمنع تعق قرار 9 بند در -5
 این در حالی است که هر وقت .یزدریرا به هم م یحقوق و یفریک یدگیکه چارچوب رس انددانسته یطوار

اناطه  قرار صدور یراه برا ید،رس یطوار وازم ول ینبه چن ینبه ادله طرف یدگیدر ضمن رس یقمرجع تحق
 ید،آ یشپ یطوار لوازم و ینچن ینکهبا احتمال ا ینبه ادله طرف یماهو یدگیقبل از رس ینکها هن باز است،

 .نمایدصادر  یبمنع تعق قرار
قانون 62ماده  یر بهخصوص انتقال مال غ صادره در یبمنع تعق قرار  5 بند بازپرس محترم در -6

ماده  یناند که چون اکرده یدکأت و اندمتن آن را ذکر کرده استناد و توسعه کشور یهابرنامه یمیکام دااح
 همنگهبان  یشورا أییددر ضمن به ت قانون ثبت است و 48ی ال 46 و 22 کننده موادأییدت بازگوکننده و

متن  اگر در ماند.ینم یاقشرع ب قانون ثبت با یاد شده شبهه مخالفت مواد وجود یبرا ییپس جا یدهرس
 یدادگاه دارا یصاساس تشخ که بر یمگر اسناد» شدکه ینم یحعبارت تصر ینقانون مذکور ا  62ماده 

آن  62متن ماده  عبارت در یناما ذکر ا، بود یحجناب بازپرس صح یریگیجهنت ینا« است یاعتبارشرع
 یهمان نظر قبل تکرار عبارت، ینلواقع ذکر اایف نگهبان با آن است و یشورا یموافقت فقها یلقانون دل

 یتطبق آنچه درسا) قانون ثبت  48و 47و 46و 22 شورا درخصوص مواد یفقها نگهبان است. یشورا
اسناد  ثبتقانون  47و 46مواد مفاد"  اند:نظر داده ینچن( موجود است ینگهبان قانون اساس یشورا یرسم

 یناست که ا یر مواردسا دانستن آن در یالزام موارد و یبرخ در دانستن ثبت سند یاریاخت امالک صرفاً و
آن که داللت  48ماده  یزن امالک و قانون ثبت اسناد و 22ماده مفاد اما، ندارد یرادیا خود یمطلب به خود

یا  یادله قانون و ینکه قرا یعاد سند مورد اطالق آن در دارد یر رسمیغ یعاد دانستن اسناد اعتبار یب بر
ن یهمراه با قرا یعاد سند مورد اما در باطل است و خالف شرع و، آنها باشد صحت مفاد بر معتبر یشرع

ماده  دو است و معتبر اسناد ینا صحت آن باشد، بر معتبر شهادت شهود و ینهکه ب یسند ادله فوق مانند و
"اسناد دارد. هگون یناشاره به ا یقانون مدن 1291و 1285 مواد خورده و یصتخص یموارد ینچن در مزبور

دادگاه  یصکه براساس تشخ یمگر اسناد " را بدون عبارت 62جناب بازپرس ماده  این در حالی است که
 .نموده انداساس آن استدالل  بر در نظر گرفته و "است یاعتبارشرع یدارا
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 دکتر شهیدی؛

 روح جاویدان حقوق ایران 
 *شهیدی دکتر ایراندخت نظری، همسر مرحوم دکتر مهدی

مگان را در هخبر درگذشت استاد نام آور حقوق ، دکتر مهدی شهیدی  1383بهمن ماه  22در روز 
آورم که به یاد می ،کنمبرد . وقتی به آن روزهای غمبار و طاقت فرسا فکر می بهت وحیرت و اندوه فرو

ر تسالی دل سوخته دچگونه  ،شناختندهمدردی صمیمانه همه کسانی که به نحوی دکتر شهیدی را می
 و نتادوس چشمان از شائبه ای ذره بدون و قلب صمیم از . اشکهایی که گذاشته بود من و فرزندانم اثر

. است باقی خاطرم در هنوز ،بود روان ،استاد دانشجویان خصوصه ب و نزدیکان
هرچند گذر . رفتباید رفتن ابدی عزیزان را پذیاری توان مبارزه کرد و به دشوبا واقعیت زندگی نمی
بعد از ، شود و این که دکتر شهیدیاما هرگز یاد عزیزان از دل پاک نمی ،کاهدزمان از درد این فقدان می

ر است . هنوز هنگامی حقیقتی انکار ناپذی ،ذهن دوستدارانش زنده است در یاد و مچنانه ،گذشت این سالها
برق محبت  کنم،یممالقات  ،قوقی پیدا کرده اندکه شاگردان ایشان را که امروز هریک نامی در جامعه ح

 ،ای درس و بحث دکترچنان با اشتیاق از خاطرات کالسه. بینمشان میانو قدرشناسی واقعی را در چشم
که  چقدر خوشحالم کنند که گویی همین لحظاتی پیش از کالس درس استاد بیرون آمده اند.صحبت می

های کشور در دانشگاه ،گردان پیشین و اساتید فعلیوز هم توسط شاامر ،بینم اندیشه های واالی استادمی
نه تنها از نظر  ،ه وکالتعدکتر مهدی شهیدی چه در دانشگاه و چه در جام .شودتدریس و یادآوری می

 .واقع شدبلکه حسن خلق و تواضع و ادب وی زبانزد خاص و عام  ،علمی سرآمد بود
خصوصیات منحصر  از ،ارائه نظریه های جدید در حقوق ایرانقدرت استنباط و یافتن احکام حقوقی و 

ه ب ،لمللی ارائه داده اندبه فرد استاد بود که در تالیفات ایشان و لوایحی که در دادگاههای داخلی و بین ا
این  .برسدبه چاپ  طور مستمر در این سالهاه تالیفات ایشان ب تای آشکار است. همین امر سبب شده خوب

 حقوق دانشکده به و تسلط به مسائل حقوقی حتی برای دانشجویانی که بعد از درگذشت استاد قدرت بیان 
 . است درک قابلنموده اند،  مطالعه را ایشان کتابهای و اند آمده

 طنین ،درس هایکالس در همیشه استاد گرم صدای که است من ادعای این بر تاکیدی  ،یادنامه این
«روح جاویدان» ی دآور این حقیقت که دکتر مهدی شهیدیا و  .دیگر ساتیدا زبان از هرچند، است انداز

 حقوق ایران است . 
 دارم پیروزی آرزوی نایشا برای و کرده یادنامه این کنندگان تهیه به تقدیم را خود قدردانی و سپاس

وکیل پایه یک دادگستری، همسر مرحوم دکتر مهدی شهیدی *
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 استاد پند

 های مرحوم دکتر مهدی شهیدی(نامه و مصاحبه)نگاهی به زندگی
 تک واژه استاد، هزاران معرفت خفته در این

 هایش، هزاران خام ها پختهکه از آن معرفت

 *مهدی جلیلی
دم. برایم خیلی شنیدر دوران دانشجویی، مرتب از استادان خود در رابطه با دکتر مهدی شهیدی می

دی نمونه. چون م استادانستند و هکردند؛ هم او را اسوه اخالق میجالب بود، همه از او به نیکی یاد می
ی وی برایم جالب بود. نه استاد را از نزدیک ندیده بودم، بعد از فوت ایشان، آشنایی با بُعد اخالقی و علم

بر سر همۀ ما  تنها دکتر شهیدی، بلکه خیلی دیگر از استادان حقوق هستند که مستقیم و غیرمستقیم
اصر کاتوزیان، دکتر د. بزرگانی چون دکتر نوکال، قضات، استادان و در یک کالم جامعۀ حقوقی منّت دارن

. تصمیم بر آن ها استاد دیگر طراز اول علم حقوقحسن امامی، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و ده
ن عزیزان در دست آهایی که از نامه و مصاحبهای از زندگیشد که در هر شماره از مدرسه حقوق، خالصه

 باشد و هم الگویی برای همه ما.است نوشته شود، تا هم یادی از آنها 
کنیم، در قسمت اول، تنها اتوبیوگرافی در این شماره که یادی از مرحوم دکتر مهدی شهیدی می

نامه خودنوشت( که در وبالگ هواداران دکتر مهدی شهیدی وجود داشته و توسط خود آن استاد )زندگی
هایی که خطاب به دانشجویان، وکال، قضات و و پس از آن توصیه  1شوداست آورده میشدهفرزانه نوشته

 نویسی شده است.های انجام شده توسط ایشان خارجاند، از مصاحبهدر کل، جامعه حقوقی ایران داشته

 نوشت خود نامةزندگی
 در ،(سابق لّیم) بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده استاد شهیدی، مهدی اینجانب خالصه طوربه

 دست از ودکیک سنین در را پدرم و شدم زاده قزوین شهر در علمی فرهنگی، نوادهخا یک در 1313 سال
 .دادم

 ادبیات در مطالعات موازات به دانشگاهی مدارک و ریاضی دیپلم اخذ به متوسطه و ابتدایی دوره از پس
 .آمدم نایل اجتهاد گواهی اخذ و مربوط علوم سایر و اصول فقه، فلسفه، منطق، عرب،

 علوم مانند طبیعی ادبی، ریاضی، مختلف هایرشته در دانشگاه ورودی مسابقه در یتموفق از پس
 گذراندن از پس. برگزیدم را تهران دانشگاه حقوق دانشکده حقوق رشته اقتصاد، و حقوق پزشکی، ریاضی،

 پروانه کارآموزی، دوره گذراندن با و ممتاز درجه با خصوصی حقوق لیسانس فوق و لیسانس هایدوره

. وکیل پایه یک دادگستری. مدیر گروه حقوق مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان.  *
   @yahoo.com20Mahdijalili

1  .7http://drshahidi.blogfa.com/category/)وبالگ هواداران مرحوم استاد دکتر مهدی شهیدی( . 

mailto:Mahdijalili20@yahoo.com
http://drshahidi.blogfa.com/category/7
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 آن تا که کوتاهی مدت ظرف و کردم عزیمت فرانسه کشور به سپس. آوردم دست به را دادگستری وکالت
 را کیفری علوم در D.E.S و خصوصی حقوق در را D.E.S دوره ، نشده معلوم آن برای ایسابقه زمان
 علوم ایدکتر برای دیگری رساله و کردم اخذ خصوصی حقوق در را ( Etat) دولتی دکترای و کردم طی

 این رسالۀ گذراندن مجال زیاد اشتغال علت به ایران به بازگشت از پس که کردم ثبت پاریس در کیفری
 .نیافتم را رشته

 با زمان آن ایران ملی دانشگاه حقوق دانشکده علمی هیئت عضویت به فرانسه از بازگشت از پس
 .پرداختم نیز دادگستری وکالت کار به محدود طور به تدریس، موازات به و درآمدم استادیاری مرتبه

 وکالی کانون برای سالها و کردم شرکت مدافع وکیل یا و نظر صاحب عنوانبه المللیبین دعاوی در
 .کردم فعالیت استفتائات کمیته و اختبار در مرکز دادگستری

 اعتس پنجاه تحصیلی نیمسال سه برای و آموزشی فعالیت شروع در و بود زیاد من تدریس ساعات
 کنون تا. کردم تدریس دیگر وموسسات اقتصادی و سیاسی علوم نیز و حقوق هایدانشکده در هفته در

 .امبوده دکتری و ارشد کارشناسی نامه پایان بیست و یکصد از بیش راهنمای استاد
 تعهدات و قراردادها آثار تعهدات، و قراردادها اصول تعهدات، و قراردادها تشکیل چون، کتابهایی

 .است شده منتشر اینجانب از ارث و تعهدات ،سقوط
 علوم و خصوصی المللبین تجارت، مدنی، حقوق هایرشته در متعددی هایسخنرانی و مقاالت

 و چاپ اینجانب از غیره و ناباروری و انسان مصنوعی تلقیح مانند مستحدث، موضوعات در نیز و کیفری
 .است شده منتشر
 نمونه استاد عنوانبه 1380 سال در و بهشتی شهید دانشگاه نمونه اداست عنوانبه 1372 سال در

 .شدم برگزیده کشور هایدانشگاه
 .دارم و داشته اشتغال تهران، دادگستری قضات تدریس به نیز مدتی
 شهید دانشگاه حقوق دانشکده و دکترای ارشد کارشناسی و کارشناسی مقاطع در تدریس به اکنون

 .دارم اشتغال دادگستری وکالت به محدود طوربه و مدرس تربیت دانشگاه دکترای نیز و بهشتی

 تحصیل سوابق
با  حقوق رشته ارشد وکارشناسی فقه و اصول، کارشناسی فلسفه، ادبیات، علوم مورد در اجتهاد گواهی

از  دولتی عالی مطالعات دیپلم خصوصی، حقوق D.E.S دوره ، تهران حقوق از دانشکده ممتازیرتبه 
 خصوصی حقوق دولتی دکترای ازفرانسه، دولتی عالی مطالعات دیپلم کیفری، علوم D.E.S فرانسه، دوره

 وخدمات بانکی و علوم اقتصاد و دانشکده بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده در فرانسه، تدریس از
 .اجتماعی

 تحقیقاتی و علمی های زمینه
 استعالم حقوقی معضل مسائل تجارت، قانون اصالح ی،اساس قانون طرح مجازات، قانون قانونی لوایح

و  حقیقی و اشخاص دولتی هایسازمان بین مطروح دادگستری، دعاوی وکالی کانون طرف از شده
 هایدرکمیته المللیبین حقوقی خدمات دفتر و مرکزی بانک سوی از شده استعالم خارجی، مسائل حقوقی

 .ریو تراب راه وزارت حقوقی شورای و تخصصی
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 مقاالت علمی زمینه
 موضوعات به طمربو حقوقی دعوی، مسائل اثبات و ادله بازرگانی مدنی حقوقی، حقوق متنوع مسائل
 حقوقی وضعیت انسان، مصنوعی تلقیح نظیر بار اولین برای حقوقی هایتحلیل و هابحث حاوی مستحدث

 .کیفری مسائل و آزمایشگاهی کودک

 پندهای استاد به جامعه حقوقی
 اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی

 ات بیاموزدفلک آن پند را روزی، به تلخی
ن مصاحبه ایشا های چندانی از مرحوم استاد مهدی شهیدی در دسترس نیست. از جمله آنها،مصاحبه

ی کی از منابع اصلیباشد که های زندگی پربرکت خویش در برنامه تلویریونی طلوع ماه، میدر آخرین سال
مختلفی  مطالب بسیار نویسی شده،های خارجاین قسمت از یادنامه ایشان است. ناگفته نماند که در مصاحبه

نها پندها و تباشد، ذکر شده، اما با توجه به مخاطبان خاص مجله مدرسه حقوق که جامعه حقوقی می
ن، وکال و قضات استادا ها خطاب به جامعه حقوقی از جملههای اخالقی که ایشان در آن مصاحبهتوصیه

 اند، عیناً و با همان زبان گفته شده، ذکر شده است.بیان داشته

خورد،گرفتیم، به استاد برمیداد و ما ایرادی میدر دوره دانشجویی خودمان، اگر استادی درس می -1
عوض شود.  اینها باید دور ریخته شود. برای دانشجو، روز به روز مسائل جدید مطرح شود. روش تدریس

سعی شود طرح مسائل، دگرگون شود که استاد یک طرف بنشیند و دانشجو سکوت کند. این قبیل مسائل 
باید از نظام آموزشی دور شود. استاد باید به دانشجو این اطمینان را بدهد که اگر شما ایرادی گرفتی، یا 

دهم. هیچ کس کنم و جواب مییدهم یا اگر حضور ذهن نبود مطالعه محضور ذهن دارم و جوابت را می
نباید انتظار داشته باشد که استادی در همه مسائل حضور ذهن داشته باشد. مهم این است که دانشجو را 

های دوجانبه بین تشویق کند که فکر کن و بگو. اولین مبنای تحول نظام آموزشی گفت و شنود و بحث
ر دانشجو، مسائل جدید و حقوقی روز را بیاورد و دانشجو استاد و دانشجو است. استاد مطالعه کند که در کنا

را وادار کند که بحث کند، بدون آنکه خم به ابرو بیاورد. اگر کسی از من سؤال بپرسد و حضور ذهن نداشته 
شود. پس باید به دانشجو مجال و فرصت داد که باشم و ابروهایم را در هم بکشم، دانشجو پشیمان می

   1کند.استاد نیست، دانشجو هم نقش مهمی ایفا میحرف بزند فقط بحث 

وجود وکیل در پرونده و دعاوی نه تنها در نظام حقوقی مدرن، بلکه در نظام فقهی هم مطرح بوده -2
تواند آن گونه که شایسته است از حق خود در دادگاه دفاع نماید. کار اصلی وکیل آن کس نمیاست. هیچ

گوید دعوا از کجا شروع شده، مبنای آن چه چیزی بوده است، کند، میمی است که وکیل دعوا را تنقیح
وجود آورده است، یعنی از لحاظ علمی و تحلیل، تالش و فعالیت وسیعی چه وضعیتی در روابط طرفین به

نماید که ذهن دادرس و قاضی را آماده کند برای فهم موضوع پرونده. وکیل چون خودش از سوی می

اند، اما . اگرچه در این قسمت از مصاحبه، مرحوم استاد شهیدی، استادان دانشگاه را مورد خطاب قرار داده 1

از رابطه استاد و دانشجوست. رابطه میان وکیل سرپرست  بالشک رابطه استاد و دانشجویی در دید آن بزرگوار اعم

و کارآموز، رابطه بین قاضی و کارآموز وکالتی که پیش او می رود هم از جمله مصادیق رابطه استاد و شاگردی 

 است.
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کند تا آن جایی که امکان و ضرورت دارد در این دعوا برنده شود، بنابراین ست تالش مینفع اموکل ذی
نویسد، فعالیت کند، الیحه میکند، از این کتاب و آن کتاب، از این نظر و آن نظر، تحلیل میمطالعه می

یی را قبول کرده کند تا اثبات کند که موکل وی حق دارد، البته نه وکیلی که خدایی نکرده، ناحق دعوامی
گوید باشد، وکیلی که معتقد باشد به حقانیت موکل یا حداقل نداند که موکل حق دارد یا نه، ولی موکل می

کند. اما اگر بداند که موکل ناحق حق دارد و وکیل بر مبنای اعتمادی که به موکل دارد، به او اعتماد می
 بدهد، چه برسد به جنبه فقهی و شرعی آن.گوید، از لحاظ انسانی جایز نیست که وکیل جواب می

زند، دیگری سعیاگر وکیل بحث کند و مقابل او اگر وکیلی باشد، چه بهتر چون حرفی که آن می -3
های آنها را شود و قاضی هم حرفکند رد کند و در این رد  کردن، مسائل تحلیلی مختلفی مطرح میمی

ها و کشف حقانیت طرف. بازوی برای فهم مطالب، واقعیت کندکند و ذهن او آمادگی پیدا میگوش می
دادگاه و بازوی فکر و اندیشه دادگاه وکیل است. این مهم است که دو حقوقدان، وارد کمک فکری و 

کاری کنند شود. اگر وکال کمای برای یک نفر قاضی دادگاه بشوند؛ چون پرونده صاف و روشن میاندیشه
 کنند.کاری فکری میپایین آمده است، در مقابل، قضات هم کمو قضات ببینند سطح حقوقی 

اصل ضرورت وجود وکیل تا به حال مورد انکار هیچ نظام حقوقی قرار نگرفته است. یکی از -4
اطالعی افراد اجتماع از حقوق، وظایف باشد آن است که مقداری از دعاوی معلول بیمسائلی که مهم می

شود و بعد می بیند حق ندارد و بعد داد کند حق دارد، اما وارد دعوا میمی و تعهداتشان است. فرد فکر
شد. پس یکی از وظایف اصلی وسایل ارتباط جمعی شناخت، این گونه نمیزند. اگر حق خود را میمی
هایی در راستای این باشد که مردم حقوق خود را بشناسند. آموزش جدی در مورد حقوق بایست برنامهمی

و وظایف مردم پخش شود. اگر حقی پایمال شد، باید فرد از حق خود دفاع کند. اگر به مردم یاد مردم 
یابد. اگر به حق مردم تعدی و تجاوز کنیم، در بدهند که حق و وظایف شما چیست، دعاوی کاهش می

 است.کنند. باید مشخص شود که در جامعه بشری تعدی به حق دیگران غلط آینده به حق ما تجاوز می

حد اعالی پیشرفت و تکامل انسانی که در فرهنگ ملی و مذهبی ما به آن توجه شده، آن است -5
که تأکید شده که فکر کنید، عقل و منطق به کار بیفتد. چه قدر آیه و حدیث راجع به این موضوع داریم 

برای آن که اگر تعقل و  که تفکر و تعقل نماییم. نظام اجتماعی ما، نظام تفکر، عقل و اندیشه بوده است.
تواند ادعا نماید که برای وی تفکر گسترش فکری باال برود، بهتر است. عالوه بر آن که هیچ انسانی نمی

طور مرتب در حال پویایی بود؛ زیرا گسترش علوم و تعقل بس است و به چیزی که دارد اکتفا بکند. باید به
 حیرت انگیز است. 

ناسیم، چون موجودی اجتماعی هستیم، کالهمان پس معرکه است. درما اگر حقوق خود را نش -6
امور کیفری یکی از مسائلی که قاضی کیفری باید مدنظر خود داشته باشد، آن است که توجه داشته باشد 
به درک جامعه از رفتار یک مجرم و تبهکار. ببیند آیا رفتاری که از این مجرم سر زده است از دید جامعه 

و سرزنش است یا نه و اگر قابل سرزنش است، تا چه اندازه قابل سرزنش است. یک قاضی  قابل ماللت
باهوش و دقیق که وظیفه اجرای قانون را دارد، چون در قانون روح جامعه دمیده شده است، باید به این 

اید در اجرای نماید، بمسائل توجه نماید و تا آن جایی که اجازه دارد و در عین حال که قانون را اجرا می
کند باید قانون و کیفیت اجرای آن به روح جامعه و تمدن جامعه نگاه داشته باشد و حکمی که صادر می
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مطابق با این موارد باشد. 

؛ اینتوانند حرف اول را از لحاظ تحلیل بزنندالمللی میی ما در مراجع و تشکیالت بینوکال -7
های ، حرفبینمدرجه یک فالن کشور پیشرفته را که می موضوع تجربه شده است. من وکیل مشهور و

رفته شود، در غیر این گها راحتی با آن برخورد کند. باید جلوی این ضعفتواند بهاو عمیق نیست و فرد می
 شود. صورت معلوم نیست که سرانجام جامعه چه می

 1ن هم نیست.گونه نیست، شغل بله قربان گویی و تعظیم کردشغل وکالت شغل دالل -8
پیوستند.  مرحوم دکتر مهدی شهیدی در بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و سه به رحمت ایزدی

 روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.

 از آخرین عکس های مرحوم دکتر مهدی شهیدی

نویسی شده و شماره هشت از سخنرانی . موارد یک تا هفت از مصاحبه مرحوم شهیدی با برنامه طلوع ماه خارج 1

 شان در جمع دانشجویان خویش که توسط یکی از دانشجویان ضبط گردیده است.ای
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گزیده مقاالت کاربردی

*ر سیچانیمحمد فالح پو

مه به چاپ شور به صورت فصلنامه یا دو فصلنادر مجالت علمی پژوهشی متعددی که در سراسر ک
 و معموالً  ارندعلمی د ۀجنب توان مشاهده نمود. اول، مقاالتی که صرفاًدو نوع مقاله می می رسد، معموالً

بردی. بدون شک با نگاهی تطبیقی همراه است. دوم، مقاالتی که هم جنبه علمی دارند و هم جنبه کار
لمی کاربردی دارند، ، اما مقاالت دسته دوم چون حالتی عهستندوقی مفید حق ۀهمه این مقاالت برای جامع

مقاالت و ی از این فهرست، حقوق ۀمدرس هر شماره از. در دارندقضات بهره و فایده بیشتری  برای وکال و
ی به روز و کاربردی مقاالت .گرددجهت استفاده دوستان گرامی ارائه می، نشریه چکیده آن به همراه آدرس

ایت مجله مربوطه، در پایگاه مجالت تخصصی نور یا در س متن کامل آن را تواننده همکاران گرامی میک
مشاهده نمایند. 

..

ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب

، صفحه 1397، پاییز 3 شماره، 48 دوره، 3فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران،مقاله )
(412تا  401

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران :ابهری حمید

چکیده
بالغ الکترونیکی ا، شیوة جدیدی از ابالغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام 1395از سال 

مه از طریق ارسال ل گرفت. در این شیوه، ابالغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنااوراق قضایی شک
گیرد. در مدت کوتاهی که وسیلۀ رایانه صورت میالکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به

ست. گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوة ابالغ نمایان شده اگیری شیوة جدید ابالغ میاز شکل
جویی در هزینۀ ارسال و ابالغ این اوراق از جمله مزایای شیوة سرعت و امنیت در ابالغ اوراق و صرفه

ساب کاربری جدید ابالغ است. اختالل موقت در سامانۀ مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در ح
این شیوه است که  مخاطب و دوگانگی ابالغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب

ین تحقیق، ضمن تبیین باید با حل این مشکالت، امکان استفادة بهینه از شیوة جدید را فراهم کرد. در ا
ع معایب موجود، ارائه شیوة جدید ابالغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رف

شود.می
.............

 ، مدرس دانشگاه. وکیل پایه یک دادگستری *
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1392لین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسالمی مصوب مسئولیت در فرض اجتماع عام
تا  41، صفحه 1397، تابستان 57 شماره، 15 دوره، 2فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسالمی، مقاله 

72)
اندانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندر: نقیبی درزی پور تقی محمدحسین-1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران: محمدی سام-2

 چکیده
زیرا  ؛ه سببیت بسیار آسان است، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطچنانکه یک شخص مباشرتاً

شود. گاهی اجتماع با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می
افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می

ه کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و گردند. در این فرض، بحث این است کبروز زیان می
قانونگذار  1392حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نوآوری
له مسئولیت مباشر و أهای قانون مجازات اسالمی در مسسی نوآورینموده است. در این تحقیق به برر

تری نحو ملموسهپردازیم تا تحوالت ایجاد شده بسبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می
تبیین گردد.

ارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها

 29، صفحه 1397، تابستان 28شماره پیاپی  - 2ماره ، ش10مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی، دوره 
(52تا 

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه : مصطفی السان  .1
شهیدبهشتی، تهران

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران: منوچهری محمدرضا .1

«اصالت»ت و آیا اساساً این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاس
در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله 

ای های مختلف باشد: شخصی دادهتواند محصول وضعیتشود؟ دلیل الکترونیکی میبه چه نحو تعیین می
طور خودکار اطالعاتی است کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه بهای وارد سازد، رایانه به درخورا به رایانه

های عامل، های داده، سیستمرو، ادله الکترونیکی شامل پایگاهها را پردازش نماید. از اینرا به کار برده یا آن
هر نوع  ها و سوابق الکترونیکی و صوتی وهای ایجادشده توسط رایانه، پیامای، مدلهای رایانهبرنامه

ای یا مخابراتی های رایانهشده یا از طریق سامانهاطالعات یا دستورهایی است که در حافظه رایانه ذخیره
شود. اصالت یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی این نوع از مبادله، پردازش، بازیافت یا تولید می

بر قوانین مرتبط کشورمان )قانون تجارت  و با تکیهادله، موضوعی است که در این مقاله به صورت تطبیقی 
م نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی(، یای و قانون آیین دادرسی جرام رایانهیالکترونیکی، قانون جرا

مقررات آنسیترال و رویه قضایی و داوری کشورهای امریکا و انگلیس بررسی شده است. در پایان به 
شود که قانونی را برای منع تهیه صوت یا تصویر یا فیلم از دیگران بدون اجازه میذار ایرانی پیشنهاد گقانون
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http://hoquq.iict.ac.ir/issue_5224_5273_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+57%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+41-72.html
http://hoquq.iict.ac.ir/issue_5224_5273_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+57%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+41-72.html
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144074&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AA%D9%82%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144078&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144078&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144078&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144078&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144078&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://hoquq.iict.ac.ir/?_action=article&au=144078&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jls.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=87420&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://jls.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=87420&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://jls.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=87420&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://jls.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=87420&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://jls.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=87420&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
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ها تصویب آمده با این شیوه دستآنها و بدون مجوز قانونی یا قضایی و نیز غیرقابل استماع بودن دلیل به
های از فناورینموده و از این طریق، حقوق شهروندی افراد را به بهترین شکل ممکن در برابر سوءاستفاده 

 نوین تضمین نماید.
 

 ولیت انتظامی پرستاران و ضمانت اجراهای آنئمس

 (27تا  7، ص 1397، تابستان 45، شماره 12مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره )

 یام نور،تهران،ایران گروه حقوق،دانشگاه پ: صالحی حمیدرضا -1
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه  گروه حقوق خصوصی، دانشکده: مقدمصادقی محمدحسن. 2

 تهران، ایران 
رییس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید : عباسی محمود. 3

 بهشتی، تهران، ایران 
 گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران : زادهتقی ابراهیم. 4

  چکیده

حرفه پرستاری برای اینکه بتواند به اهداف خود به طور مطلوب دست یابد، الزم است قواعد، مقررات 
ای را که به منظور حفظ و حمایت از بیماران، حسن جریان امور و حمایت از حقوق هو شؤون شغلی و حرف

وظایف، پرستار، مرتکب تخلف انتظامی شده  ای است، مراعات نماید. در صورت نقض اینصنفی و حرفه
و حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی است. بنابراین تخلف انتظامی معموالً متوجه موقعیت شغلی و 

شود. درواقع، مسؤولیت انتظامی پرستاران برای نیل به این مقصود است که این گروه، ی پرستار میادار
شغل خود را با صحت و شرافت اخالقی انجام دهند. در این مقاله بعد از تبیین مفاهیمی چون مسؤولیت، 

رسی آن در نظام تخلف، خطا، خالف و سایر مفاهیم مشابه، به تعریف مسؤولیت انتظامی پرستاران و بر
ترین مصادیق مسؤولیت انتظامی پرستاران و ضمانت حقوقی ایران پرداخته شده، متعاقباً برخی از مهم

 .اجراهای آن مورد بررسی قرار گرفته است

......... 

 های اعتباری در حقوق ایرانمسئولیت کیفری مؤسسه

 (91تا  67، صفحه 1396، زمستان 100 شماره، 81 دوره، 4مجله حقوقی دادگستری، مقاله )

انشکده حقوق دانشگاه ت علمی دئعضو هی: صابر محمود و زاده حبیب محمدجعفر .1
 تربیت مدرس

دانشگاه  از شناسیآموخته دکتری حقوق کیفری و جرمدانش: زنوز سمیعی حسین .2
 تربیت مدرس، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی تهران

 چکیده

صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به

http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ijmedicallaw.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/issue_4272_4920_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+81%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+100%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-91.html
http://www.jlj.ir/issue_4272_4920_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+81%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+100%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-91.html
http://www.jlj.ir/issue_4272_4920_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+81%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+100%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-91.html
http://www.jlj.ir/issue_4272_4920_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+81%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+100%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-91.html
http://www.jlj.ir/issue_4272_4920_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+81%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+100%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-91.html
http://www.jlj.ir/issue_4272_4920_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+81%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+100%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+67-91.html
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=174375&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=174375&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=174375&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=174375&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=174375&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=174375&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
http://www.jlj.ir/?_action=article&au=228057&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B2
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عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، اری نیز به، مؤسسات اعتب1392اسالمی مصوب 
بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحالل واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی

ذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت گاقتصاد یک کشور، اقتضای قانون
عنوان اشخاص مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری بهکیفری مؤسسات مذکور را دارد.پذیرش 

حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این 
عنوان معیار عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی بهمسئولیت به مؤسسات اعتباری به

قانون  143عنوان اشخاص حقوقی، در ماده انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به
مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه  1392مجازات اسالمی مصوب 

از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش 
عنوان ی مؤسسات اعتباری بهنظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برا

قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت  اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف 
مؤسسه « نماینده قانونی»کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه 

ود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری مرتکب جرم ش« در راستای منافع»یا « به نام»اعتباری، 
مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط 
تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد 

اهتمام این نوشتار است.
......

بر امکان مطالبه خسارات معنوی  1392تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

و عدم نفع در نظام حقوقی ایران

(93تا  65، صفحه 1397، پاییز 24 شماره، 7 دوره، 3فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، مقاله )
دانشیار گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه : محمدی پژمان .1

شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز: مرادپورشاد امیر .2
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز: مبین حجت .3

چکیده
از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

به مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد  ۀسو، دامنار بوده است. از یکذتاثیرگ
قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم  14موجب ماده یافته است، توضیح اینکه بهزیاندیده گسترش

گردد. از سوی دیگر، قلمرو سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می
شدت قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به

در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا   یافته است. بدین توضیحکاهش
گذار در خسارات عدم نفع، پا را از شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند.قانونارده میذگ

از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته 

http://jplr.atu.ac.ir/issue_1678_1681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+65-93.html
http://jplr.atu.ac.ir/issue_1678_1681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+65-93.html
http://jplr.atu.ac.ir/issue_1678_1681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+65-93.html
http://jplr.atu.ac.ir/issue_1678_1681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+65-93.html
http://jplr.atu.ac.ir/issue_1678_1681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+65-93.html
http://jplr.atu.ac.ir/issue_1678_1681_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+24%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+65-93.html
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=14956&_au=%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=14956&_au=%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=14956&_au=%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=14956&_au=%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=14956&_au=%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=33954&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=33954&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=33954&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=33954&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=33954&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=55054&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA++%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=55054&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA++%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=55054&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA++%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=55054&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA++%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://jplr.atu.ac.ir/?_action=article&au=55054&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA++%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
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موجب یافته و بهخسارات، اتالف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش
قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق  14ماده  1تبصره 

غیرمالی قابل جبران است.
..

1376جر تأانتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مس "طریق صحیح شرعی

، بهار و 18 شماره، 10 دوره، 14مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی دانشگاه سمنان، مقاله )
(330تا  305، صفحه 1397تابستان 

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران: اصفهانی فیض مهدیه .1
استادیار دانشگاه تهران: انصاری حمید .2
استاد دانشگاه تهران: قراملکی مظهر علی .3

چکیده
 6 ماده 2توان در تبصره کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می

در صورتی که موجر به طریق صحیح »دارد: یافت که بیان می 1376جر أقانون روابط موجر و مست
سرقفلی به قیمت  جر حقّ مطالبهأد، هنگام تخلیه، مستجر منتقل نمایأشرعی سرقفلی را به مست

مذکور در این « طریق صحیح شرعی»عنوان مصادیق قانونگذار دو طریق را به«. عادله روز را دارد
طریق،  شود آن است که آیا این دوکند. سؤالی که در اینجا مطرح میکبرای کلّی پیشنهاد می

ظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحو
شود که میسرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن 

تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، یک نمیهیچ
صالحّیت تصحیح معامالت سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با  1376طرق مذکور در قانون 

آن کبرای کلّی در تناقض است.

http://feqh.journals.semnan.ac.ir/issue_368_396_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+10%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+18%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+305-330%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-356.html
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 معرفی کتاب

 *مینا سالمی
 در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب از دست قاصدی که کتابی به من رسد     

 سعدی
از ماهنامۀ مدرسۀ  هر شماره توانند با پیگیری این صفحه درخوانی میمندان به کتاب و کتابعالقه

ا یکی از تحوالت رتوان آن حقوق با یک کتاب مفید حقوقی و نویسندة آن آشنا شوند. در این بخش که می
ای شما خواهیم ای برماهنامه در راستای بهبود کیفیت و جلب نظر مخاطبان دانست، پیشنهادهای ویژه

ین وکال و قضات ی را که ممکن است از نگاه تیزبهای مفید و در عین حال کاربردداشت. برآنیم کتاب
ا به نویسندگان برجستۀ رمحترم دور مانده باشد، را به شما معرفی کنیم. امید است که در این راه دین خود 

 ان باشیم.دریغ این عزیزهای بیحقوق کشورمان ادا نموده و با معرفی آثارشان، قدردان تالش
 حقوق بیمه -
 دکتر ایرج بابائی-
 ها )سمت(ازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهس-
 1382اولین چاپ: -
  1396آخرین چاپ با ویرایش سوم :-

 دربارة نویسنده
ضو هیئت علمی عدکتر ایرج بابایی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون  وکالی دادگستری مرکز، 

مه، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق بی دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگری برجسته در حوزة حقوق
 قراردادها و حقوق اقتصادی .

دنی و الزامات خارج حقوق مسئولیت م – 1های : توان به سه عنوان کتاب به ناماز جمله آثار او می
تاب موضوع حقوق بیمه)ک -3ت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آرای قضایی و حقوق مسئولی -2از قرارداد  

ر شده که از ز ایشان بیش از ده عنوان مقاله در مجالت تخصصی حقوق کشور منتشبحث(اشاره کرد. ا
 توان به موارد زیر اشاره کرد :میان آنها  می

مبنای -2ل حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری به خریدار در پرتو یک رأی بررسی انتقا -1
نی نظری رویکرد تحلیلی اقتصادی حقوق بام -3قانون مسئولیت مدنی   12مسئولیت کارفرمایان در ماده 

قد اصل جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی و ... ن -4

 درباره کتاب 
گردد. اگر به دنبال کتابی جامع در زمینۀ حقوق بیمه هستید، مطالعۀ این کتاب به شما توصیه می

 وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی*
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ها بیشتر جنبه بعضی از این کتابشایان ذکر است که تاکنون کتب زیادی در زمینۀ بیمه منتشر شده، لکن 
رو، ثمرة تحقیقات سازند. کتاب پیش بازرگانی و سازمانی داشته و نیازهای یک حقوقدان را مرتفع نمی

دانان برجسته کشوربوده و با دیدی کامالً حقوقی به بیمه و مسائل مرتبط با آن به رشتۀ یکی از حقوق
 تحریر درآمده است.

با عنوان کلیات،  فصل اولبندی نموده است. در اب را در چهار فصل طبقهنویسنده، مباحث این کت
به بررسی بیمه، مبانی آن و انواع بیمه )بیمه خسارات و بیمه اشخاص ( پرداخته و در نهایت با توصیف 

با  سازمان و ساختار بیمه در ایران  و اوصاف عقد و انعقاد قرارداد بیمه این فصل را به پایان رسانده  است.
توانید با ماهیت و مطالعۀ این فصل عالوه بر درک مطالب ابتدایی بیمه و سیر تحوالت آن در ایران می

توان عنوان یک عقد، به خوبی آشنا شوید؛ ضمن اینکه از ابتکارت نویسنده دراین بخش میاوصاف بیمه به
 به بررسی مجوزهای شرعی عقد بیمه اشاره نمود. 

صول و عناصر مشترک عقود بیمه، شاهد مطالبی در زمینه ریسک موضوع دوم با عنوان ا فصلدر 
 بیمه، حق بیمه و وقوع حادثه برای موضوع بیمه هستیم.

اصول  -1های خسارت ، متشکّل از سه بخش با عناوین: با عنوان قواعد خاص بیمه فصل سوم
 های مسئولیت است.هاحکام خاص بیم -3های اموال احکام خاص بیمه -2های خسارت مشترک بیمه

 : بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی. فصل چهارماما 
دانید قانون عنوان بخش برجسته و کاربردی کتاب یاد کرد. همانطور که میتوان بهاز این فصل می

به  1395بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 
اند حتی از دانانی که تا کنون به نقد و بررسی این قانون پرداختهتصویب رسیده است، لکن تعداد حقوق

تعداد انگشتان یک دست کمتر است. دکتر بابایی از معدود نویسندگانی هستند که در ویرایش سوم کتابشان 
ای در زمینۀ حوادث ناشی با پرونده اند. بنابراین در صورتی کهبه نقد و بررسی تفصیلی این قانون پرداخته

تواند کمک شایانی به شما بکند؛ چراکه با مطالعۀ از وسایل نقلیۀ موتوری مواجه هستید، مطالعۀ کتاب می
این فصل از کتاب با قانون مذکور، مبانی، نحوة تفسیر و حتی رویه موجود در زمینه آن، اطالعاتی جامع 

دانان عزیز برسانم که در بررسی این قانون، یست که به اطالع حقوقدریافت خواهید کرد. خالی از لطف ن
دکتر محسن ایزانلو در جلد سوم کتاب الزامات خارج از قرارداد خویش که با مرحوم استاد دکترناصر 

عنوان ویرایش دوم کتاب ارائه به 1397اند ودر ویرایشی که اخیراً در سال کاتوزیان به رشتۀ تحریر درآورده
توانند به آن کتاب هم مندان به این مبحث میده، به بررسی تفصیلی این قانون پرداخته و عالقهگردی

مراجعه نمایند. 
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 هشدار انتظامی

*روح اهلل محمدی

    مقدمه
سته همکاران محترم ناخوا یا تخلفات خواسته انواع با وکال کانون انتظامی دادسرای در که زمانی از

 اطالع، موجب ورتص در آنها، ارتکاب نحوة یا و تخلفات از برخی نظر از اینکه ام، صرفبرخورد کرده
 در که است این ساخته محزون را نگارنده خاطر هرچیز از بیش شده، آنچه وکالت جامعۀ خاطر تکدر

 یا و مقررات از یقدق اطالع عدم اثر بر بلکه نیت، سوء مبنای بر نه محترم همکاران موارد، از بسیاری
 اند.گردیده تخلف بمرتک ناخواسته صحیح، آموزش عدم علت به یا و قانونی مواد با فعل تطبیق در باهاشت

 با کاربردی، یکردرو با و وار سلسله صورت به بضاعت حد در را به مبتال موارد گرفتم تصمیم بنابراین
 دعوت انتظامی  رایدادس به ناخواسته که دوستانی به باشد تلنگری شاید گذارم اشتراک به عزیز همکاران

 .  گرفت را دستی ، مُچ جای به بتوان ها،مرقومه این با شاید و شوندمی

  موجه عذر بدون رسیدگی جلسه در وکیل شرکت عدم تخلف

 مطابق. است رسیدگی جلسه در شرکت عدم وکال، کانون انتظامی دادسرای تخلفات ترینشایع از
 بدون ایشان حضور عدم و است الزامی رسیدگی جلسه در محترم یوکال حضور ، م.د.آ.ق 422 و 411مواد
 گردیده محسوب تخلف قانون، مبنای بر آن بندیاولویت و جلسه دو بین امکان جمع عدم یا و موجه عذر

وکیل پایه یک دادگستری *

باشند. جهات ذیل عذر موجه وکال مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی  .1

 محسوب می شود :

وت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.ف -1

بتال به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.ا -2

وادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.ح -3

حضور وی در دادگاه شود. وکیل که مانع ازوقایع خارج از اختیار  -4

ارد دادگاه دوکیل معذور موظف است عذرخود را به طور کتبی با دالیل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال 

مه داده و مراتب درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداد،درغیر اینصورت جریان محاکمه را ادا

وکیل  یتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطالع خواهد داد.درصورتی که جلسه به علت عذررا به مرجع صالح

دادگاه به  تجدیدشود دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطالع ده. در اینصورت جلسه بعدی

علت عدم حضور وکیل ، تجدید نخواهد شد.

اه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد الزم است در . درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگ2

دادگاهی که برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضرشود و به دادگاه های دیگر الیحه 

بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید.
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 کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 792  ماده 4 و بند 781 ماده 1 بند مطابق آن اجرای ضمانت که
 و  3 درجۀ انتظامی ، مجازات1315 مصوب وکالت قانون  273 ماده و 3413 مصوب دادگستری وکالی

 روزنامه در درج با توبیخ ، 3 درجه مجازات  4نامهآیین 76 ماده مطابق است که شده نظرگرفته در 4 یا
 مورخ اصالحی وکالت قانون 28 مادة و دارد همراه به را درجه تنزل ،4 درجه و کانون مجلۀ و رسمی

 . است کرده مقرر بحث تکمیل در را مطالبی  6مذکور قانون 29 مادة و 30/04/13645
نونی پیش مذکور قا الیحه 79 و 78 ماده این تخلف، با برخورد در عنصرقانونی یاد شده، مواد وفق

 بیان زیر شرح به نکاتی آن، از رفت برون عملی هایراه و تخلف احراز شرایط بررسی در بنابراین است،
 : گرددیم

 کدام( هدادگا دو بین جمع حالت در نه)  جلسۀ رسیدگی در شرکت عدم تخلف خصوص : در نخست
 آثار و ارتکاب رایطش به بستگی امر این رسدمی نظربه گردد؟می اعمال 4 یا 3 درجه هایمجازات از یک
 انتظامی دادگاه اب آن صتشخی که دارد غیره و قبلی وکیل تخلف سابقۀ و موکل بر تخلف تحمیلی بارزیان

گاه و یا عدم اما در خصوص عدم انجام تکلیف قانونی راجع به جمع بین دو داد. است کننده رسیدگی
 گردد.اعمال می  3رعایت اولویت در شرکت در جلسه ، مجازات درجه 

 تکلیف ینا مبنای بر و شوند حاضر رسیدگی درجلسۀ مکلفند قانون مطابق محترم وکالی:  دوم
 دادگاه دو قارنت صورت در اولویت تعیین و جلسه در شرکت برای را خود تالش تمام است بهتر نونی،قا
 . گیرند کاربه

 شود، حاضر سهجل در نتواند وکیل که طوری گردد، به حادث قانونی معاذیر از یکی چنانچه:  سوم
 . کند اعالم دادگاه به الیحه ارسال با یا شخصاً جلسه، از قبل را باید مراتب

 شود، ضرحا جلسه در نتواند وکیل و شود عارض رسیدگی روز در موجه عذر است ممکن:  چهارم
. دارد اعالم دگاهدا به الیحه ارسال با شخصاً یا را خویش عذر جلسه، فردای باید وکیل حالت، این در

 محکوم خواهد شد: 3ظامی درجه متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انت 1

و یا چندمحکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر وچنانچه به د -1

ردد. .... دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه ای که وقت آن زودتر ابالغ شده حاضر گ

 محکوم خواهد شد:.. 4ویا  3مجازات انتظامی درجه متخلف از هریک از مقررات ذیل ، به  2

.دون عذرموجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او ، کار دادگاه به تأخیر افتدبدرصورتی که  -4بند

وکال مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذرموجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی  3

از طبقه سوم و یا ابتال به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص داده تا درجه دوم 

شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.

 مجازاتهای انتظامی عبارت است از: 4

-5تنزل درجه -4وبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ت -3ج در پرونده توبیخ با در -2اخطارکتبی-1

حرومیت دائم از شغل وکالتم -6ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

درصورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیرآن دعوت شودوجمع بین اوقات ممکن  5

به دادگاه دیگر الیحه بفرستدویادرصورت داشتن حق نباشدبایدحضوردردیوان کیفرو دیوان جنایی را مقدم بدارد و

توکیل، وکیل دیگری را به دادگاه اعزام بدارد.

 از وکالیی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی شود. 6
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در صورتی که  یشود حت اعالم دادگاه رسیدگی به جلسه و یا بعد از قبل عذر وکیل چنانچه:  پنجم
موضوع موجه بودن  مرجع رسیدگی کننده این عذر را موجه نداند باز هم دادسرای کانون صالحیت ورود به

 جز ایچاره انونک دادسرای جلسه رسیدگی، از تعذر، پیش یا پس اعالم صورت عذر اعالمی را دارد. در
 . ندارد تخلف ارتکاب پذیرش

 روند رد تأخیر یا و جلسه تجدید موجبات رسیدگی، سۀجل در وکیل حضور عدم اگر حتی:  ششم
سر  موجه عذر ماعال بر مبنی خویش قانونی تکلیف  انجام از وکیل چون لیکن نسازد فراهم را رسیدگی

 ساخته مسدود انتظامی هدادگا و دادسرا بر مرتکب، نفع به تفسیر یا و کمک هرگونه بر را راه باز زده، باز
. است

 تقدیم و توسط وکیل تنظیم دفاعیه الیحۀ دادگاه، وقت فرارسیدن  از قبل تا است شایسته:  هفتم
 مجازات تحمل بار از او را بتوان یابد حضور دادگاه در نتوانست وکیل علتی هر به چنانچه تا شود دادگاه

 در کیلو مداخلۀ ، 2کشور عالی دیوان عمومی هیئت رأی و 1م.د.ق.آ 93  مادة که چرا داد رهایی انتظامی
 . داندمی الیحه تقدیم یا و حضور وسیلۀ به دخالت از اعم را دادرسی

 هیچ دارند لتوکی در وکالت حق که وکالیی از ،1315 مصوب وکالت قانون 29 مادة مطابق : هشتم
 در توکیل قح درج آثار به باید محترم همکاران شود.نمی پذیرفته جلسه در حضور عدم برای عذری

. داشته باشند را کافی دقت خویش تیوکال اختیارات
چنانچه شکایت انتظامی عدم حضور در جلسۀ دادرسی از ناحیه موکل)و نه از طریق گزارش  نهم: 

دادگاه( در دادسرای انتظامی مطرح شده باشد، اگر با عدم حضور وکیل، حقی از موکل تضییع شده باشد، 
 3تواند وکیل را از مسئولیت انتظامی و مدنینمیوقوع تخلف محرز است و ارسال الیحه هم به تنهایی 

مبرّا سازد مگر اینکه مطابق موارد گفته شده، عذر موجهی داشته باشد و آن را طبق قانون به مرجع 
رسیدگی کننده اعالم کرده باشد که این امر یعنی تخلف بودن موضوع و حتی مسئولیت مدنی آن در 

 ماند.ی پوشیده میبسیاری از موارد از نظر همکاران گرام
ه و شوراهای حل های خانوادگفته، شامل جلسات دادسرای عمومی و انقالب، دادگاهموارد پیش دهم:

ادگاه از قبیل جلسات گردد و همکاران محترم بهتر است از باب احتیاط، حتی سایر اوقات داختالف نیز می
 ه بدانند.کارشناسی و اخذ توضیح و غیره را نیز مشمول مقررات گفته شد

 کارآموزان مورد در و 4شده،قانونی بیان الیحۀ نامهآیین 88 ماده طبق شدهگفته احکام ناگفته نماند که
است. قابل ذکر است که در شماره های بعدی این مجله، به نکات دیگری درباره  اعمال قابل نیز وکالت

مقررات انتظامی کانون وکال، پرداخته خواهد شد.

اصحاب دعوی میتوانند در جلسه دادگاه حضور یافته یا الیحه ارسال نمایند. 1

هیات عمومی دیوان عالی کشور.  25/10/1335مورخ  3976اره رأی شم 2

قانون مدنی : هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا ً وکیل مسبب آن محسوب  666ماده  3

می گردد مسوول خواهد بود.

 کارآموزان ، مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود. 4
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 حکایت مرده شور

 *دکتر علی رادان
لت، شغلی است که اما پیش از آن الزم است به حقیقتی اشاره کنم. وکا ،این یک داستان واقعی است

. وکیل مجبور شودرو میههای مختلفی روببا آدمیک وکیل چون  !چرا؟. دهدبه صاحبش وسعت دید می
 بیندازدیولوژی آزمایش یا عکس رادجواب نگاه به  ها نزدیک شود. پزشک نیست که یکاست به این آدم

شاید بتواند  ود تادر داستان ماجرای موکل عمیق ش و خداحافظ. نه! وکیل ناچار است بنویسد اینسخه و
ین است که شود. ابرای حل مشکل او راهی بیابد و این کار جز با شناخت شخصیت موکل، ممکن نمی

 ها.ن را با یکی از این آدمحاال بشنوید داستان م شود.جالب مواجه میاما  گویم عجیب،هایی، نمیگاه با آدم
اد چند فقره سفته، دعوایی بود. خواهان به استن ةروزی در دفتر، پذیرای مرد جوانی بودم که خواند

دغل و باخواری است رها را داده و خواهان دعوایی اقامه کرده بود و خوانده، اصرار داشت که وجه سفته
تر به او نگاه قیقزد و همین باعث شد که من دانصاف. جوان با شور و حرارت از برائت خود حرف مییب

داده هدیه ب به او ای متناسنقاش طبیعت چهره سن خدادادی هم برخوردار بود.کنم. غیر از جوانی، از حُ
برای یک فیلمساز  ایعمهخوراک شاهدبازی دوران شیخ اجل یا در این زمان، ط .ای موزونبود، با هندسه

 تا به سیرتش بپردازم: ای کند. خود را از صورتش رها کردمروانه پرده نقره ایی جدیدتا با شکارش، چهره
 شما شیاد، پول گرفتید؟ ۀبه گفت چرا از این آدمِ -

 !هازند که برود سراغ این طور آدممجبور بودم. خوشی که زیر دل آدم نمی* 
 !چه جبری؟ -

 تی، نداری، بیچارگی.بدبخ* 
. نمودهرا به او  شقهرزشتِ داد که روزگار روی قیمتی که در بر داشت نشان مینلباس ساده و ارزا

ا زن یپیر و جوان  .گیردانسان است. همه جا هست و دامن همه را می پای ثابت بدبختیِ  پدر فقر بسوزد،
 شناسد. جوان ادامه داد:و مرد نمی

ندیدم. تا یادم  اش تفاوتهم که بود فرقی نداشت. هیچ وقت بین مرده و زندهرده. زنده پدرم مُ* 
ین دود رفت به ااش جایی نداشت. زندگیمان را گذاشت روی زرورق و دود کرد. هست خانواده در زندگی

فالکت ما. تنها  واو و چشم ما. تا بود پدری و شوهری نکرد. میراثش شد فقر  ةهای مشتاق و آلودریه
هاست یان ابرها. مدتکه از او ماند، چهار خشت خانه بود که فرصت نکرد آن را روی وافور بفرستد م چیزی

 یاه، تنها باشد؛سام. تصویر او همیشه برای من سیاه است، پس بگذار در میان آن خاک سر خاکش نرفته
 جوری تنها که انگار هیچ وقت روی زمین راه نرفته.

ا هم وجود داشت. ی مرده را نشنیده بودم. در لحن جوان خشم و حزن بپدر دربارةاین طور حرف زدن 
 ادامه داد:

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان، وکیل پایه یک دادگستری عضو هیئت علمی*



حکایت مرده شور

97 اسفند/  121شماره 

117

اند. آنها هم درگیر بی کس و کار نیستم، ولی چه فایده. برادر و خواهری دارم که ازدواج کرده و رفته* 
ار بیماریش پیر است و بیمار. یک ب کنم؛هزار گرفتاری خود و از همه بدتر، فقر هستند. با مادرم زندگی می

شدت گرفت، رفتم سراغ آن برادر و خواهر. خواهرم گریه کرد و برادرم لب گزید. دریغ از هزار تومان. 
 گناهی ندارند. ندارند. می فهمید آقای وکیل.

 از نداری تجربه داشتم، اما از فقر مطلق، نه! کردم.می فهمیدم اما حس نمی
 بعد چه شد؟ -

 جوان از پاسخ دریغ نکرد: خواستم. من بودم که ادامه ماجرا را می
خوار است. دو برابر از گفتند که نزولکردم. از همان نامرد. میهیچ. قرض کردم. چه کار باید می* 

گویم. خیلی زجر ام است. مادرم را میمن سفته گرفت. خدا را شکر، مادرم از خطر جست. چراغ زندگی
خانه را از پا انداخت. در یک پتوشوی او ،زیاد پدری کرد. کارِ نداشته، برای ما کشیده، خیلی. در غیاب پدرِ

کار گرفت. همه جور پتویی شست؛ چرک، خونی، بزرگ، کوچک، در سرما، در گرما. مادرم زن خیلی 
ها قشنگی است. حاال هم که پیر است از آن زیبایی، چیزهایی برایش مانده. با آن شوهر مفنگی خیلی

 زن با شرفی است. دست رد به سینه همه زد؛ فقط به خاطر ما بچه ها. ؟!که فهمیددنبالش بودند. می
سن مادر. دنیا همین است؛ خوبی و بدی در کنار هم. آنچنان نزدیک که حیران حُ پدر گفت و بدِ

 مانیم. مجالش ندادم:می
 خب، پول را چگونه مسترد کردی؟ -

خدا کمک کرد و مشغول شدم. اقساط  سراغش. ای ندارد. به انتظار کار ننشستم. رفتمدیدم فایده* 
را به موقع دادم. تمام بدهی را پرداخت کردم؛ حتی بیشتر. اما آن نابکار قبول ندارد. حرفش این است که 

گوید خدانشناس. ام نزول پول بوده و هنوز اصل بدهی باقیمانده است. دعوایمان شد. زور میآنچه داده
 رفته دادخواست داده.

کردم، ا از الی پالستیک نازکی درآورد. دادخواست بود. در حالی که خودم را آماده مطالعه میاوراقی ر
کند. فکر کردم از کارش پرسیدم. گفت که در یک شرکت پیمانکاری برای خدمات شهرداری کار می

 کند:رفتگری می
 ؟کار سختی است -

 چی؟* 
 نظافت اماکن عمومی -
 !کنمرفتگری نمی*
 !پس چه؟ -

ای برایش ت دست کرد. نگاهم را از روی کاغذ برداشتم و به او نگریستم. از فضولی من چارهدس
هایش به آرامی از هم ام؟ لبتوانست بگوید تو وکیلی یا مستنطق؟ به تو چه که من چکارهنمانده بود. می

 گشوده شد:
 .. سر و کارم با مرده و نعش و جنازه استقبرستانکنم در شوری میمرده* 

شدم. به چشمانش خیره کند. با آن که لحنی جدی داشت، اما باید مطمئن میفکر کردم شوخی می
 شدم، هیچ اثری از دست انداختن دیگری در آن نبود.

 !عجب! جالب است -
صاحبان این گونه مشاغل خاص جز در زمانی که  توانستم تعجب خودم را پنهان کنم. معموالًنمی
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 ساختن پیشه خود دریغ ندارند. مرد جوان موضع تهاجمی گرفت: مجبور نباشند، از پنهان
 ایرادی دارد؟* 
 نه -

 ترسید؟نکند حاال از من می ؟پس چرا به فکر فرو رفتید* 
 مثل این که از واکنش من دلخور شده بود. واقعیت این بود که انتظار پاسخی چنین صریح را نداشتم.

ل او وارد بود؟ هیچ. مرگ، جزئی قطعی و نهایی از زندگی است به راستی چه ایرادی بر آن جوان و یا شغ
ها بر لوازم و آثار آن، یا بستن چشم دست رد به سینه این واقعیت محتوم زدن وبا و آشکار است که 

 آوردم:الوجودش را انکار کرد. باید از دلش در میتوان وجود الزمنمی
 چطور وارد این کار شدی؟ -

 .ای شدیک دفعه* 
 یم جالب است.ابگو. بر -

 ور شد:مثل این که جوان خوشرو منتظر همین جمله بود. درون ملتهبش شعله
شهرداری. مرد خوبی است.  ۀای داشتیم بازنشستبردم. همسایهمدتها بیکار بودم. راه به جایی نمی* 

یس قسمت وضع و حال من و مادرم رادید، دلش سوخت. من را برد پیش یکی از همکاران سابقش. رئ
خدمات ویژه بود. او هم گفت که فقط در واحد تطهیر جای خالی دارند. جا خوردم؛ راستش جازدم. همسایه 

ای هستم در این جامعه. نه من، امثال من. کنم. فکر کردم که من هم یک مردهدلداری داد که عادت می
. مرده فراموش نداریمد، ما هم کشیم. فرق ما و مرده در همین است. مرده هیچ ندارماها، فقط نفس می

های روی زمینیم؛ مطرود دولت، نام و نشانآید، ما هم بی. مرده به حساب نمیطورهمینشده است، ما هم 
 ..مطعون ملت. مرده خاموش است، ما..

 پس از آن شکوی الغریب از سر گرفت: دانم.نفسی کشید یا آهی، نمی 
ید اسداهلل نامی. پیرمرد مهربانی بود. هفته اول سید نگذاشت قبول کردم. من را گذاشتند زیر دست س* 

ها خواب یم سنگین بود. شباآوردم. فضا برکردم، خلعت میداشته باشم. کفن آماده می تماسی با اموات
شد، از های مادرم که بلند میول کنم، اما صدای سرفه بار تصمیم گرفتم کار را دوراحت نداشتم. یکی

کردم به کردم. سعی میآمدم. هفته دوم شدم وردست سید. وسایل شستشو را آماده مییتردید بیرون م
کشید. سید شد. ناخودآگاه میل به دیدن در من شعله میدست سید نگاه نکنم، ولی مگر می زیرِ تِمیّ

مثل  کردم،اش تعجب میتفاوتیکش حمام است. از حوصله و بیآنچنان به کار مشغول بود که انگار کیسه
 خواند که:خندید و این شعر را میمی ،گفتماین که مادرزاد، مرده شور به دنیا آمده است. بهش که می

شوم و شدم. سید منظورش این بود که چند وقت دیگر من هم مثل او می «شب دراز است و قلندر بیدار.»
ابا، بجنب بابا، بارک اهلل بابا، پیر شی جلد باش ب»افتاد: از زبانش نمی اسداهلل شده بود پدر دومم. کلمه بابا

دیدم. دیگر از نعش و شور میدر سیمای ساده مرد مرده نداشته را من آهسته آهسته سیمای پدرِ  و «بابا
ها که مرده، جوان یا کودکی بود که دست قضا او را روی سنگ ترسیدم. البته بعضی وقتجنازه نمی

 ،شستی را میاشدم. حتی یک بار هم که سید کودک چهارپنج سالهمیثر أخانه قرار داده بود، متشویمرده
. یک دفعه «حیف از تو بود بابا؛ حیف» :کفن گفتی رقت کردم. تقصیر سید شد. بچه را که گذاشت تو

شور هم اسداهلل مرده هادست خودم نبود. تو این جور موقع ای اشک از چشمم پایین ریخت.دیدم قطره
گفت. معلوم بود االاهلل میگاهی بلند بلند الاله رفت.هایش در هم میداشت و اخمدست از شوخی برمی

 .ون طرف خالی کناجای ما را هم  !عمو» کرد:خیلی شوخی می های پیرکه ناراحت است. اما با مرده
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همچین بشورمت که به  !پیامک بزن اوضاع را گزارش کن، نری حاجی حاجی مکه ها طرفون احاجی از 
پایید. یک روز بعد از ناهار که خستگی . سید من را از دور می...«ر تمیزیت، یک راست ببرندت بهشتخاط

«؟خوای عزب اوغلی باشیپسر! ازدواج کن. چقدر می» کردیم و او سیگاری گوشه لبش بود گفت:در می
 «.ه!رو به قبله نش البته اگر عروس؛ کنندمی ده. تا بفهمند شغلم چیه، فرارکی به من دختر می» :گفتم

نگاهش کردم. سید دائم شوخی  «.من» گفت: «کی؟» :. گفتم«تو پا جلو بذار .آدمش هست» :خندید که
دیدم نه مثل این که « گم بابا. اهلش هستی؟جدی می» کرد، طوری که شوخی و جدیش معلوم نبود.می

و غروب به بهانه پس دادن آن،  موضوع جدی است. آقا اسداهلل پیشنهاد داد که موتورش را به من بدهد
-ات باشه برای بعد. ببین دختره را میننه» گفت: «؟مادرم را همراه خودم بیاورم» :شان. گفتمبروم خانه

 ۀعصر موتور سید را برگرداندم. تعارف پشت تعارف، که بیا تو. رفتم. خان «ای نیست.پسندی یا نه. بد تحفه
اتاق تمثال بزرگی از حضرت علی به دیوار آویخته بود. زنش  در داشت؛ کارگری. نشستیم. یجمع و جور
رسید که سید ماجرا را داشت. به نظر میپرسی و تعارفات معمول. چایی آورد. نگاه از من برنمیآمد. احوال

محبوبه  «ون زیرسیگاری را بیار.امحبوب!  ،بابا» به خانم گفته است. یک دفعه صدای آقا اسداهلل بلند شد:
ای که بیاید با آن چادر نمازی که بر سر داشت. آمدنش کوتاه بود. به اندازه نرم و چابک. دختر سید. آمد؛

ی ریخت. جذبه چشمانش رّو برود. سالم کرد. جواب دادم و نگاهی که با برق نگاهی تالقی شد. دلم هُ
 .. .مرا گرفت؛ چشمهایش.

کردم که ته بودم؛ دلم را. خودم تعجب میبیرون آمدم، در حالی که چیزی را در آن خانه جا گذاش
خندیدم. آنها را متعلق به ها میطور حرفبه عشق و عاشقی و اینقبال چطور یک دفعه گرفتار شدم. 

آورد، اگر شور شد. اگر حرف دخترش را وسط نمیم تقصیر اسداهلل مردهه دانستم. بازدرد میهای بیآدم
برد. بدبختی نیست؟ یک وقتی از شب از هیجان خوابم نمیر ... . کرد، اگاش دعوت نمیمن را به خانه

رویم گشوده شد، به خواب از چشمانم رفته بود و حاال اشتیاق به چشمانی که فقط یک بار  ،مرده ترسِ
چشمانم ربوده بود. چند روز گذشت. هی به سید گفتم که مادرم را بفرستم خواستگاری و او  خواب را از

این چه بازی بود که آقا اسداهلل راه انداخته بود. مرا . «کنمر کن! به وقتش خبرت میصب» :گفتهی می
ابالغ اذن و رخصت داد.  خره، آن روز فرا رسید. سیدروی من بست. باأل تشنه کرد و بعد مثل شمر، آب را

ننه! » :گفتم «.باید خواهر و زن برادرت هم باشند» :خواست بال درآورد. گفتموضوع را به مادرم گفتم. می
ن روز من و سه زن آ عصر« پسر هر چیزی آدابی دارد.» :خندید و گفت« لشگر سلم و تور راه نینداز.

 :گفت «!چیه؟»گفتم  :سید شدیم. دیدم خواهرم یک چیزی زیر چادرش پنهان کرده ۀهمراه، راهی خان
هر کاری رسومی » :گفت «ه بار.خواهرمن! عجله نکن. هنوز نه به دار است و نه ب»: گفتم «زنگی.دایره»

کشی راز آن طرف هم یک لشک شوم. رفتیم.خبرم وحریف جنس مادینه نمیدیدم از رسوم و آداب بی «دارد.
من و اسداهلل تو اتاق مردها ... . عمه و خاله و زن عمو و؛ لشکر بانوان خانواده سید. کامل صورت گرفته بود

مبارکا » گفت:و مردی هم سن و سال او که یک ریز می بودیم. مردها که چه عرض کنم. من و سید
این » زنگی خواهرم بلند شد. سید گفت:دانم مذاکرات زنانه چگونه جلو  رفت که صدای دایرهنمی« .باشد

هیچ وقت آن  م کرد.یمادرم صدا «.روزگار جدید کن ةیعنی تیر خالص. پسر! کارت درآمد. خودت را آماد
کرد. مرا بوسید. منقلب خندید و یکی دیگر گریه میاین که یک چشمش میطوری ندیده بودمش. مثل 

هایش و برای این که اشک «.کردم بمانم و این لحظه راببینم. مبارکت باشدفکر نمی ننه!» شده بود. گفت:
من هم قرار از دست  های مادرم افتادم ورا نبینم، از من روی برگرداند. یاد آن همه زحمات و بدبختی

وقت برا گریه زیاد داری. »:گفت  دید و دم. آقا اسداهلل که از اتاق بیرون آمده بود، حال من و مادرم رادا
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با این شوخی سید، من  «ه!ره که هر روز کارت گریه و زاری باشآچنان دماری از روزگارت در این دختر ما
ما لبخند زد. مراسم عقدکنان چند رفت و خورشید شادی و امید به  و مادرم خندیدیم. ابر غم و اندوه کنار

کشید و از همه هفته بعد انجام شد؛ ساده و کم خرج. دیگر زن داشتم، کار داشتم. مادرم در کنارم نفس می
مهمتر محبوبه را داشتم؛ محبوب جان که محبتش چون شیر و شکر با جانم به هم آمیخته بود. حاال درآمد 

من فاصله  اند ازشوند، مانند این که جذامی دیدهارم خبردار میها که از کزیادی ندارم، هنوز هم بعضی
توانم بابت آنها خوشحال باشم. فقط کنم که خدا چیزهای زیادی به من داده که میگیرند، اما حس میمی
 .... های بی پیرماند این سفتهمی

م که باز او حرف پلکان عرش خاطرات جوان فرود آمدم. چقدر دوست داشت اسم سفته که آمد من از
ن ماجراهای ساده و دلپذیر آاز  تر،از غم و شادی توأمان بگوید و من با دو گوش اضافه .بزند و من بشنوم

های بزرگ با های مهم اما پوشالی، اسمشوم گاهی از سخنان پیچیده، آدمپذیرایی کنم. چقدر خسته می
-شور با آن حرفهای تکراری. مردهو آدم های تکراریهای گشوده برای حرفهایی کوچک، دهانظرفیت

ا برای رهایی؛ خود ریایی، و تقلّپیرایه مرا برد به اعماق زندگی ساده، اما در جریان. معصومیت بیهای بی
سیگاری  ،او ردر دلم گذشت که یک وقت، در زمان استراحت سید اسداهلل بنشینم کنا بودن و خود گشتن.

ند، حرف بزند، بخنداند و من بروم در متن کُ او خستگی در کی بزنم،و پُروشن کند، تعارف کند، همراه ا
 زندگی.
 نگفتید، با دعوی این نامرد چکار کنم؟* 

کار، طمع ها سفید بود. مردجوان بود که مرا دوباره به زمین آورد. نگاهی به دادخواست انداختم. سفته
بر آن که این اوراق به دلیل نقص شرایط اساسی  کیدأای نوشتم و تنکرده بود آنها را کامل کند. الیحه

ای هم تهیه کرده و دارنده سفته را از زبان بدهکار به قانون تجارت سفته نیست. اظهارنامه 308ماده 
راهنمایی کردم که چه کند و اضافه  هارا خواستم. جوان راخیانت در امانت متصف ساخته و استرداد سفته

ای جز استخدام دعوی، باز اصرار بر مطالبه از جانب طرف دید، دیگر چاره ردّگر بعد از ا بر آن گفتم که
و نوشتم افاقه نکرد، باز مراجعه  مجوان برخاست. تکرار کردم که اگر آنچه گفت وکیل دادگستری نیست.

«با شغلی که داری، دیدار ما حتمی است، موعدش مشخص نیست.» :گفتم« به امید دیدار.» : کند. گفت
به نتیجه نرسیده و دست از سرش  ،خواهزیاده شور رفت. دیگر او را ندیدم. معلوم بود که بستانکارِ مرده

اما تا آن وقت کارهای زیادی دارم که باید به  ،کنمبرداشته است. مطمئن بودم که او را دوباره مالقات می
. ...آنها برسم
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 های یك بیابان برهوت کوچه از کوچه پس

 ای ی جرقویهمحمدرضا محمد
الرحمه که در های مرحوم سعدی علیهدوستان هیئت تحریریه مدرسۀ حقوق با اقتباس از فرمایش

به منظور ترویج  "لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان ..."فرماید: کتاب گلستان می
د که اگر در طول مدت خدمت ویژه کارآموزان، سراغ بنده آمدنای و کال بهادب و دوستی در فضای حرفه

خود مطالبی داری که برای دوستان مفید است بنویس تا استفاده کنند. البته ایشان برعکسش را نفرمودند 
ولی خودم فهمیدم منظورشان ترویج ادب به همان روشی است که مرحوم لقمان در پیش گرفته بوده 

 است!
ادبان را به چالش بکشم ب آموختن لقمان از بیدانم فرمایش جناب سعدی در ادالبته برخود الزم می

تواند صحت داشته باشد؛ چرا که اگر لقمان از اول از ادب و بگویم این نقل قول از جناب لقمان نمی
گیرد با ادب شود، براساس چه شاخص و میزانی باادب را از ای نداشته و یک روز تصمیم میسررشته

اند، ها انجام دادهباداند عکسش را عمل کند و هرچه را باا کردههادبادب تشخیص داده که هرچه بیبی
 عینش را؟! 

با این وجود اطاعت امر کرده وتصمیم گرفتم بدون اینکه قصد نصیحت داشته باشم، خاطراتی را برای 
گیرند ها مفید واقع گردد. ممکن است دوستان ایراد بخوانندگان محترم واگویم، به این امید که این واگویه

های چرا قصد نصیحت ندارم. چون تمامی ارکان نصیحت کردن را از قبیل سن باال، عمل نکردن به گفته
کنم که علت آن این است که به قول خودم در کتاب خود و... دارم. در پاسخ این بزرگواران عرض می

حت، دشنام مالیم ای که توسط انتشارات جنگل چاپ شده است، نصیترمینولوژی حقوقی محمدی جرقویه
ای است که ابلیس به جد و جدّة ما تقدیم کرد و ما را به ترین حالت، اولین هدیهبینانهاست و یا در خوش
 این روز انداخت!!!

درازی بنده را به جوانی خودتان ببخشید که این از عوارض پیری است. در هر حال مخلص کالم روده
االمکان واقعی خود را تقدیم شما کنم خاطرات حتید، سعی میاینکه در هر شماره، اگر عمری باقی مان

 نمایم.
 و اما اولین خاطره :

 دارا نامور
، معرفی کنند و بگویند که شناسندشناسند لطفاً به کسانی که نمیای که بنده را میدوستان خواننده

یک پنجم باقی مانده فقط  طنز و طنز نویسی بخشی از وجود من است و اگر آن را از بدن بنده جدا کنند،
یکی از بزرگان  1394های زیر. با این حال روزی از روزهای آفتابی پاییز سال آب خواهد بود و لباس

بسا خالف دادگستری استان اصفهان که تصورشان این بود که طنز با کارهای حقوقی قرابتی ندارد و چه
ای دست از طنز نویسی برداشته و به سن گذاشته خواهی حاال که پاشاُن باشد، به من گفتند: فالنی نمی

کمی به فکر آخرتت باشی؟ به ایشان عرض کردم که طنزم را به قصد قربت و اتفاقاً برای ذخیره آخرتم 
میرد و هم من. با این حال بعد از توصیه این بزرگوار به نویسم و اگر مرا از طنز جدا کنند هم طنز میمی
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ن آمدم و برای رعایت حال ایشان تصمیم گرفتم با اسم مستعار بنویسم و برای فکر فرو رفتم و زود بیرو
را انتخاب کردم و مطلبی با قالب جدید نوشتم و هدفم را به مدیر مسئول  "دارا نامور "این کار اسم 

 "دارا نامور "های ای از بنده گرفتند که مسئولیت نوشتهمحترم مدرسۀ حقوق عرض کردم. ایشان نوشته
ای به مدرسه عنوان راز پیش خودشان نگه دارند. سپس نامهخودم باشد و در عوض این مطلب را به با

حقوق نوشتم و ضمن انتقاد از طنزهای محمدی جرقویه که کهنه و تکراری شده و باید به جوانان نیز 
ردازد و فرصت عرض اندام داد، از محمدی جرقویه خواستم که همان بهتر که به شرح مثنوی معنوی پ

 99دست از سر مدرسۀ حقوق بردارد. آن ماه این نامه به همراه طنزهای دارا نامور به چاپ رسید. بیش از 
ای به نام العملی از خود نشان ندادند ولی دوست نادیدهدرصد خوانندگان مدرسه حقوق نفیاً یا اثباتاً عکس

ام در حسرت دیدار این تنها فالوور واقعیآقای کوهیار گردی که از وکالی محترم گرگان هستند و بنده 
های دارا نامور را دادند که در اینجا فرصت را غنیمت ای به کانون نوشته و جواب گستاخیسوزم، نامهمی

دهم اگر روزی گذرم به گرگان افتاد و ایشان کنم و از همین تریبون قول میدانسته از ایشان تشکر می
ند، گز اصفهان برایشان خواهم برد. با این حال دارا نامور بر خر مراد سوار مرا به ناهار یا شام دعوت کرد

شد. روزی از روزها وکیل جوانی که فرستاد که چاپ میبود و هرماه مطالب طنزی برای مدرسه حقوق می
، بیندصورت زنده و مستقیم میاز اینکه مرا به"ای نزد بنده داشت، به بنده مراجعه کرد و گفت: پرونده

های من است و حتی به خاطر من با دارا خوشحال است. او اضافه کرد که از طرفداران پروپاقرص نوشته
نامور هم دعوا کرده و به او گفته است: طنزهایش در مقابل طنزهای محمدی جرقویه اصالً قدرت عرض 

 "اندام ندارد!!!
از  "بله!!!"ایشان پاسخ داد:  "!شناسید؟مگر شما دارا نامور را می"با تعجب از ایشان پرسیدم: 

دبیرستان تاکنون با هم دوست هستیم. ایشان دارای لیسانس حقوق بوده و هرچه تالش کرده در آزمون 
قضاوت یا وکالت قبول نشده و به همین خاطر دل خوشی از قضات و وکال ندارد و هدفش هم در طنز، 

امور اظهار تمایل کردم وایشان قول داد یک روز او ریشخند کردن این دو گروه است. برای دیدار با دارا ن
الغیب بنده بوده است، دفتر بنده را ترک را برای دیدن من بیاورد و پس از تشکر بنده از وی که حافظ

گفت. مدتی بعد که دوباره گذر پوست ایشان به دباغ خانه بنده افتاد، با خوشحالی به بنده خاطر نشان 
وی با دارا نامور نامبرده باألخره برتری طنزهای بنده را بر طنزهای خود  کردند که در اثر صحبتهای

پذیرفته و به این برتری هم اقرار کرده و بسیار مایل است که روزی برای عرض ادب خدمت بنده برسد 
ولی به دلیل مشغله کاری نتوانسته است حضور یابد. بنده از ایشان تشکر کردم و هیچ گاه به او نگفتم که 

خواهد اگر نویسم دلم میارا نامور کسی نیست جز خودم تا خجالت نکشد ولی حال که این مطلب را مید
خواند بداند اوالً تعریف و تمجید و تملّق وی از من باعث افزایش ارادت آن دوست عزیز این مطلب را می

ارم که آشنا و غریبه را بنده و در نتیجه سعی در مقدم داشتن ایشان بردیگران نمی شد و سعی داشته و د
یکسان اکرام کنم و واقعاً همه را دوست بدارم. ثانیاً رزق مقسوم است و برای کسب آن نیازی به تملّق و 
یا خروج از صداقت که نیست هیچ بلکه رعایت احترام همگانی و ادب داشتن در مقابل همه اعم از قاضی 

آورد. ثالثاً با همه این ن رزق و روزی به همراه میو موکل و همچنین صداقت، بیشتر اعتبار و به تبع آ
تفاصیل آن دوست عزیز را همچنان دوست دارم و برای من عزیز است، قصد او احسان و خیر بود و شاید 

 خواست با من شوخی کند که صد البته شوخی بامزه ای بود.هم می
 ایمحمدرضا محمدی جرقویه
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