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 «مدرسه حقوق»نامه شیوه
  سایت یا نشریۀ دیگری منتشر نشده باشد.مطالب ارسالی قبالً در 

 .هیأت تحریریه در نشر، تلخیص و ویرایش مطالب ارسالی آزاد است 

 :رعایت نکات زیر در مطالب ارسالی 

ذکر نام، نام خانوادگی، سمت یا عنوان علمی، نشانی دقیق پستی، تلفن تماس و نشانی  -
 الکترونیک نگارنده.

 فحه )تا هفت هزار کلمه(ص 15تا  5حجم مطالب ارسالی بین  -

متنی و در قالب )نام خانوادگی نویسنده، صورت درونارجاع به منابع در مقاالت به -
 تاریخ نشر: شماره صفحه(

 ذکر معادل التین واژگان تخصصی و اسامی خاص در زیرنویس. -

شده در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبایی نام ذکر فهرست منابع استفاده -
 خانوادگی نویسنده به شکل زیر:

در صورت ترجمه نام کتاب. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال چاپ(. . 1
 نام و نام خانوادگی مترجم. محل انتشار: ناشر.

. تهران: گنج ترمینولوژی حقوق(. 1376جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ): نمونه
 دانش.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال چاپ(. عنوان مقاله. در صورت ترجمه . 2
 شماره مجله. شماره صفحات مقاله در آن مجله. نام مجله.نام مترجم. 
 47و  46(. نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 1377: هاشمی نژاد، مجید. )نمونه

 .145 -149: ص.ص. 7. شماره مجله کانونقانون ثبت. 
های خبری یا دارای مطالب موثق، مشخص در صورت استفاده از مطالب سایت  -

نمودن قسمت جداگانه، در پایان مقاله و پس از ذکر منابع فارسی و انگلیسی، تحت عنوان 
 ها.سایت

تنظیم و به نشانی  B Zar 14با فونت  world 2013ارسال مطالب در محیط  -
 الکترونیکی مدرسه حقوق.

 ،قابل نشر است: مطالب ارسالی در دو قالب 

کلمه و  150و حداکثر  100شامل حداقل ) الف( مقاالت که دارای ساختار چکیده
و منابع است و در بخش  واژه کلیدی(، مقدمه، متن، نتیجه 5و حداکثر  3دارای حداقل 

 شود.نخست منتشر می
ه لزومی به پیروی از ها، نظرات و نقدهای حقوقی کب( نکات، مطالب، یادداشت

 ساختار شکلی مقاالت ندارد.
 .مقاله ارسالی، داوری و پس از پذیرش ویرایش خواهد شد 

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

 وضع رسمی کانون مفاد و مندرجات مقاالت منحصرًا مبیِن نظر شخصی نویسنده است و م
 شود.وکال محسوب نمی
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 سرمقاله

 باسمه تعالی

 گردی رد پی کاروان غدری
حال و هوای این روز بزرگ به یاد ماندنی است و نقل بهانه ای برای نقل  ایام غدیر و 

 یک خاطره و تکرار مقدمه ای:
( بود و مجله  دانشکده با نام نشریه 1363اولین  سال ورود  به رشته حقوق  )

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  از چاپ  خارج شد و بر خالف مرسوم  یکی 
 نام داشت.« م غدیرپیا»از مقاله های  آن 

این مقاله ترجمه خطابه مفصّل پیامبر اکرم )ص(  در روز غدیر خم در نصب 
بر اساس متن مرحوم   -علنی  امام امیر المومنین علی )ع(  به خالفت و جانشینی 

آیت باترجمه شیوای استاد گرانقدر و فرهیخته  حقوق   -طبرسی در کتاب احتجاج  
 دکتر علی اکبر صادقی بود. اهلل

چندان  –چنانکه شاید اکنون نیز برای برخی خوانندگان  چنین باشد  –آن روز 
ارتباطی بین مجله حقوق و ترجمه  پیام غدیر  جز آنکه  باالخره مترجم یکی  از 
اساتید  گروه حقوق این دانشگاه اند ، نیافتم.  بعدها  و بعدها و به اقتضای ارتباط 

با عالم حقوق  و وکالت، ارتباط  مجله حقوق و پیام غدیر بیش از پیش تنگاتنگ 
 آشکار شد ؛ تا همراهان گرامی مدرسه حقوق  را نظر چه باشد؟؛

ما اهالی حقوق به ویژه در فضای وکالت، تضییع حقوق فردی یا اجتماعی مردم 
به یُمن  را بر نمی تابیم و فلسفه  وجودی خود را دفاع از آن می دانیم. حرفه ما

برای اصحاب وکالت « ظلم»و « حق»شرافت یافته است و طنین کلمه  ، دفاع از حق
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عمال آن به خودی خود برای این اِحسی آشنا در پی داشته، شناخت حق، احقاق و 
از اهمیّت  بیشتری « حق»گروه موضوعیت دارد و به دنبال آن قاعدتاً هرچه 

ار خواهد گرفت. عموم حقوقی که ما وکال برخوردار باشد، در اولویت بیشتری هم قر
در مقام دفاع از آن بر می آئیم، حقوق متعلق به اشخاص و حقوقی جزئی است؛ 
خواه حق خصوصی و فردی باشد و خواه حق عمومی و اجتماعی. در عین حال و با 
دقتی بیشتر  می توانیم  در یابیم  که این حقوق هرچند در حد خود بزرگ  اند، امّا 

اند و حقوق بزرگتر از این دسته حقوق نیز متصّور «  حقوق  مضاف»صطالح به ا
 است؛ 

که چنین است  -اگر وصول و قرب   به کمال مطلق، بزرگترین حق انسان باشد  
که  –و اگر جز ولیّ مطلق توان ایصال انسان به چنین مراتبی را نداشته باشد  –

ژی را حتی چنین ادعائی نبوده  و و  هیچکس و هیچ جهان بینی و ایدئولو -ندارد 
نیست، پس حذف محوریت و سرپرستی ولّی مطلق در عالم ، محروم ساختن خیل 
عظیمی از قافله بشریت از پیمودن سیر کمال از طریق دست نهادن در دست ولی 

به اوست.  بنا « ظلم»اساسی بشر و باالترین « حق»اهلل است و این نادیده گرفتن 
پاسداری از غدیر و رساندن پیام  غدیر،  که موضوع آن معرفی براین  شناخت  و 

ولیّ مطلق در رساندن انسان به کمال  قرب الهی است،باالترین حق انسان بوده و 
 طرح آن در عالم حقوق و وکالت بی مناسبت و نا مربوط نخواهد بود:

هان  مر تو را عقلی استتتتت جزوی در ن
 

لعقلی بجوی انتتدر جهتتان   کتتامتتل ا
 تتتو از کتتل او کتتلّتتی شتتتتودجتتزو  

 
کل بر نفس، چون غُلّی شتتتود  قل  ع

ست خویش خواند  ست او را حق چو د تتتا یتتداهلل فتتوق ایتتدیتتهتتم بتترانتتد  د
در این باب سخن  بسیار و استدالل فراوان  است . امّا  هدف این سرمقاله  بیش   

صادقی و دکتر علی اکبر آیت اهلل از هرچیز   ذکری از استاد فقید و فقیه مرحوم 
نقل مقدمه ایشان  در مقاله  پیام غدیر، به عنوان اداء حق استادی این استاد فرزانه 

ویژه  دانش آموختگان دهه های اخیر در دانشکده حقوق ه بر عالم حقوق  و ب
« حق»دانشگاه شهید بهشتی از یک سو و ادای کمترین وظیفه در پاسداشت از 

غدیر از سوی دیگر است و تا همین   غدیر و عرض ارادت به ساحت مقدس صاحب
 حد مقدمه بر مقدمه پیام غدیر کافی است.
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لمی قآنچه در ادامه خواهد آمد. مقدمه خطابه است که در آن با متنی رسا و 
دیر ترسیم غتصویری بسیار زیبا و معنوی از  ، شیوا همراه با جهانی شیدائی به موال

ت نهائی یم خوانندگان شده است. عباراو دل نوشته ای علمی، معنوی و خواندنی تقد
تمندان این مقدمه مشق عشقی است که خواندن و تکرار آن به تمامی دوستان و اراد

منان امیر مو امیر بیان و ، به ساحت خداوند علم و شمشیر و حق و عدل و حقیقت
 )ع( توصیه می شود. 

 1عزیز قرار گیرد.شاید در آینده متن خطابه نیز به مناسبت در اختیار همکاران 
 باد.) ع ( روح استاد شاد و همواره قرین رحمت علوی 

 مسئول  مدیر

 

                                                
استاد را این خواسته بود که پیام غدیر به نحو مستقل و با کیفیت مناسب چاپ و .  1

نشر شود. این خواسته به لطف الهی برای نوبت دوم در همین ایام به همت برخی 

دانشجویان ایشان جامه عمل پوشید و به همین نام چاپ و توزیع شد؛ پیام غدیر، متن 

ر صادقی، خط نستعلیق: استاد  عباس اخوین، خطبه  غدیر، مترجم مرحوم دکتر علی اکب

خط نسخ: استاد عبدالصمد  حاج محمدی، تذهیب:  استاد مجید فیضی راد، به اهتمام 

  1398خانه نهج البالغه اصفهان شهریور ماه 
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*               *           *
پیامبر بزرگ اسالم پس از قریب به بیست  و سه سال تالش سخت و توان فرسا در راه 

می شنود؛ در حالی که هنوز « ارجعی » اعالء ندای انجام وظایف رسالت،  اکنون از ملکوت  
را که براساس اصول و تعالیم نورانی اسالم و « مدینه ای»پیامش  جهانگیر نگردیده و 

یکتاپرستی بنیاد نهاده است. در معرض هجوم  دشمنان و بد اندیشان و دنیا طلبان می بیند، 
بنیاد و بنیانگزار آن می جوشد تا به دشمنانی که سینه هاشان از کینه این مکتب الهی  نو 

هر نحو که ممکن باشد آن بنا را بر سر اهلش ویران ساخته  و امتیازات  جاهلی  از دست 
 رفته را دوباره تجدید نمایند.

این نگرانی مدّتها بود که به قلب پیامبر چنگ می زد و او را نسبت به آینده مکتب  و 
 پیروان آن پریشان خاطر می داشت.

برای تداوم  اسالم و اداره امور مسلمانان ،  به امر خُداوند متعال، پسر عم خود، علی  او
را که  از کودکی در دامان خویش پرورده بود، در نظر داشت و به همین جهت  و علی رغم 

 میل این و آن، در هر مناسبتی، موضوع جانشینی وی را به ُامت  خود گوشزد کرده بود.
نسبت به پیامبر رنگ  جدّی تری   ،اخر  تهدید مخالفان و داعیه دارانلیکن  در این او

 به خود گرفته و خاطر او را بیش از پیش دچار  دغدغه و تشویش ساخته بود.
پیامبر در واپسین ماههای زندگیش،  دستور داد تا مسلمانان برای انجام عبادت حّج 

ی خود، راه و رسم این نیایش بزرگ را آماده سفر گردند تا در کنار رهبر و راهنمای آسمان
 یک بار و برای همیشه بیاموزند.

در اجرای چنین هدفی بود که  پیشاپیِش قریب یکصد و بیست هزار و به قولی  هفتاد 
هزار  نفر از مسلمانان و پیروان خود، راهی آن سفر شده و در طول این مسافرت، آنچه از 

 آموخت و آنچه باید به آنها بگوید، گفت.مناسک حجّ که باید به آنان بیاموزد، 
امّا به اظهار خود او، در طی این سفر عبادی، از سوی حق تعالی، مکرّر فرمان یافت که 
یک  بار دیگر  ودر حضور انبوه  عظیم مسلمانان  حجّ گزار، رسمی تر و قاطع تر از  هر بار، 
علی را به خالفت و امامت بر اُمت  اسالم تعیین کند؛ اکنون   مناسک حجّ  پایان یافته است 

بر به قصد مراجعت به مدینه و پس از وداع آخر با خانه خدا و با شهرِ زادگاهش  همراه و پیام
«  جُحفه»کاروان عظیم مسلمانان  به راه افتاد. روز هیچدهم ماه ذی الحجّه بود که  به بیابان 
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رسیدند؛ آنجا که کاروانیان از هر دسته و  از هر قبیله  راه  د یار خود می گرفتند و از دیگر 
 همسفران جُدا می گشتند.

در همین بیابان بود که فرشته امین  وحی   خُداوند، در گوش پیامبر فرمان حق را نجوی  
 کرد که:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت  رسالته واللّه  یعصمک »
 «من النّاس.

ردم ، بازرسان  وگرنه رسالت )ای پیامبر آنچه از سوی خدا بر تو نازل گردید به م
 پروردگارت را انجام نداده ای و خداوند، ترا از بدسگالی مردمان ، محافظت خواهد کرد.(

دستور قاطع پروردگار و پیام تهدید آمیز او، مجال هیچ درنگ و تأمل برای پیامبر باقی 
نگ آن  است ابالغ آن پیام، کوتاهی کند همس از نگذاشت؛ چه اگر  در اجراء آن دستور و

که اساساً  رسالتی  انجام نداده است و با این وعده که خدا در مورد حفظ و حمایت  او داده 
است ، دیگر بدون هیچ دغدغه و نگرانی  تصمیم گرفت که آن پیام و دستور را به مرحله  

ه  اجرا در آورد. مگر این دستور چه بود  که به این درجه از اهمیت قرار داشت که عدم ارائ
 آن همسنگ نابودی اساس رسالت و آن همه کوشش و رنج پیامبر بود؟ 

حضرتش ، لختی دیگر، خود  در مورد محتوای  این پیام آسمانی توضیح خواهد داد و به 
همین منظور، فرمان داد تا رفتگان، باز پس گردند و واپس ماندگان در محل فراهم آیند و 

ن  کمتر بوته و درختی دیده می شد، کاروانیان فرود  باالخره در آن بیانان که جز خار مغیال
 نام داشت ، انجمن کردند.« غدیرخم»آمدند و در کنار آن آبگیر کهن که

زمین و هوا از لهیب خورشید نیمروزی، چنان داغ و تفته بود که گروهی از رنج حرارت، 
ر  پیامبر  از جامه ها، زیر پای نهاده بودند. هیچ کس به درستی نمی دانست که  منظو

اجتماعی چنین و به ویژه در آن محل نا  مساعد و شرایط  نامطلوب  آن چیست؟ و هرکس 
در ذهن خود می کاوید که راهی به مقصود  او بگشاید. آری پیامبر می خواست که بر حسب 
فرمان تهدید آمیز و قاطع پروردگار ، سرنوشت و مسیر آینده مکتب و امت خود را تعیین 

ان مکتبی که برای تأسیس و پایداری آن، به شمار هر سر مویش، رنجی جانکاه کند؛ هم
 دیده و بردباری و استقامت نموده بود.

اکنون  سهمگین ترین و سرنوشت ساز ترین نقطه عطف تاریخ اسالم و حیات معنوی و 
 مادی انسان در آستانه وقوع است.

ت و آبگیر کهن و تهی با نزدیک پنج ساعت از طلوع خورشید بر آن صحرا می گذش
همان وضع طبیعی اش همچون میدانهای بزرگ  نمایش  و ورزش، پذیرای آن انبوه انسانها 
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بود.
، حتی زنگ با نزدیک شدن لحظه ابالغ، سکوتی  سنگین بر مرد و زن آن انجمن افتاد

 و جرس اشتران  و ستوران نیز بی صدا و خاموش گشتند.
رانی بار رسالت و انی و مصمم که از فرط گرما و شاید از گپیامبر گرامی با چهره ای نور

ولی بر جهاز شتران قابالغ  آن پیام بزرگ، افروخته و عرق کرده بود، بر چند پاره سنگ و به 
ند و به سیمای جذاب فراز آمد. مردم  او را چونان نگین پر بهاء انگشتری در میان گرفته بود

وخته  و به بهار بر آن سایه افکنده بود،  چشم دو خواستنی  او که گذشت شصت و سه  
 د.دیدار او خستگی  راه و گرمای طاقت  سوز خورشید  را یکسره از یاد بردن

بر محبوب خود اکنون نه تنها کاروانیان، که همه هستی گوش سپرده بودند تا گفتار ره
 و آن مخلوق برتر و در حقیقت   پیام آسمانها را بشنوند.

ز مردم ان روز غدیر که به سال دهم هجری و با حضور آن گروه عظیم از ماجرای آ
نوز آن واقعه هجزیرة العرب اتفاق افتاد، بیش از هزار و چهارصد سال گذشته است، امّا 

نسانیت طنین خو همچنان زنده و غیر قابل تردید باقی است و پیام آن روز  هنوز در گوش ا
یام تنها آن روزگار پداستان تنها آن روز و آن پیام ،  را حفظ کرده است؛ چرا که آن ماجرا، 

ئیس آن مدینه رنبود.  بلکه در حقیقت طرح مدینه فاضله ای بود  که اگر تشکیل یافته و 
پیگیری روش  در خانه اش زندانی  نشده بود، عمل به اسالم اصیل، ادامه می یافت و با

سلهایی چند، و تربیت شدن تدریجی ن پیامبر و گسترش تعالیم نورانی قرآن و عادت کردن
ده بودند ، شراه تاریخ  تصحیح می گشت و آن نا مردمان پست که به دست اسالم کوبیده 

د می افتاد و به دوباره جان  نمی گرفتند و مسیر انسان به تعالی و تکاملی که شایسته بو
 روایت جماعت، پیامبر خود فرموده بود که :

 «.ستقیموجدتموه هادیا مهدیا یسلک بکم علی الطریق المو ان ولتیموها علیاً »
اه دان است که ) اگر خالفت و والیت را به علی بسپارید، خواهید یافت که او رهبری ر

 شما را در راه راست و صراط مستقیم، رهسپار خواهد ساخت.(
آن است، و امروز که ما از آن ماجرا یاد می کنیم ، نه به منظور بدگوئی و سرزنش این و 

بلکه به حقیقت ابراز تأسفی بزرگ ، به بزرگی  انقراض معنویت در این نسل از آدم است که 
بشریت را می گدازد. سخن از حق همیشه ضایع شده « غدیر»از عدم اجرای پیام آن روز 

علی نیست؛  بلکه تذکر انحرافی است به عمق تاریخ و به گستردگی  زمان و به وسعت 
ه کائنات و به دیگر سخن: مصدوم کردن حق و خشکانیدن سرچشمه آب دامنه حق  در هم
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 1حیات است در همه پهنه های زیست عینی و ذهنی انسان .

باری، واقعه  غدیر و خطابه ای که پیامبر گرامی اسالم در آن روز بر آن  گروه عظیم از 
آن روایت چند برابر   مسلمانان القاء فرمود به تواتر، نقل گردیده:  بلکه کثرت طرق و اسناد

حد تواتر است وبا گذشت چندین قرن هنوز قطعی بوده و تردید را به حریم آن راهی نیست 
اگر حدیث غدیر مسلّم نباشد هیچ امر » و به گفته ضیاء الدین مقبلی دانشمند سنّی  مذهب: 

 2«مسلّمی در اسالم وجود ندارد
کلم و حتی دیث و مفسر قرآن و متدر میان اهل سنت صدها دانشمند و مورخ و حافظ ح

 ادیب و لغوی، حدیث غدیر را روایت کرده و در کتب خود نوشته اند.
حال که واقعه غدیر و پیام آن روز، از مهم ترین وقایع تاریخ اسالم است  و اکنون که 
بیش از یکصد میلیون مسلمان  در جهان ، براساس فرمان حق و بر طبق  وصیّت الزم 

بر خود، اسالم و معارف و احکام دینی  را از ناحیه نورانی علی ، امیر المومنین االطاعه پیام
و ائّمه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین، تلقی می کنند. دریغ است که بسیاری از این 
پیروان  راستین اسالم و تشیِّع ، از خطابه  غرّا و پیام انسان ساز پیامبر خود ، در روز غدیر 

ته آگاه نباشند و یا به سبب نا آشنایی با زبان تازی، از درک و استفاده از آن به قدر شایس
محروم بمانند و به همین جهت ترجمه پارسی آن گرامی گفتار، بر طبق متن مروّی در کتاب 

که از     3دانشمند  و محقّق  عظیم الشان  قرن ششم هجری«  احتجاج طبرسی »ارجمند 
به عمل آمد؛ هر چند که مر ا آن  مایه نبود که بتوانم آن  مصادر معتبر کتب روایت است

 بالغت و جاذبه  را که در آن متن شریف است تأمین نمایم ولی:
 هم به قدر تشنگی باید چشید   آب  دریا را اگر نتوان کشید

ته آمد و گرنه ، در در پایان ، نا گفته نماند که مرا در این کار، منظور همان بود که گف
للّه یهدی لیس علیک هداهم ولکن ا»هوای رهنمودی به گمشده ای داشته ام که  سر، نه

آن ولیّ مطلق :  و نه در دل اندیشه احقاق حقی نسبت به آن مظلوم تاریخ و....« من یشاء 
نی  نیاز است و نه که با همه خُردی وبی خِردی ، این قدر دانم  که نه حق را به کار چون م

در پی این  ا را قدری  و منزلتی؛ تنها به همین شادم که گردیکوشش  این بی دست و پ
 سوگند ، مرا همین  افتخار سرشار می دارد.« او»کاروان باشم که به 

 1415تهران ، رمضان  –علی اکبر صادقی   
                                                

 تألیف محمدرضا حکیمی« حماسه غدیر». با اقتباس جمله هایی از کتاب  1

 «سند الحدیثکلمات حول ». الغدیر، ج اوّل، فصل  2

 158-152. الغدیر، ج اوّل، ص  3
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حفظ ارزش پول ملّی

 1دکتر سید محمود کاشانی 

چکیده
ال، بحران شدید نرخ ارزهای خارجی، سکّة طال و دیگر کاالها در برابر ریافزایش 

-م آشکار شدن تکانهاست. از هنگاای را در کشور به بار آوردهسابقهاقتصادی و اجتماعی بی

رداخته نشده است. پیابی افزایش بهای این اقالم به ریشه ،کنندههای نگرانهای این پدیده
های غیرواقعی خولتی به جای برخورد مؤثر با عوامل کاهش ارزش پول با تعیین نرمقامات د

ردن فضای کآرام های نازل به دنبال دالر از طریق فروش ارزهای خارجی کشور با قیمت
یگر توزیع آنچه جامعه و تأمین نیازهای عمومی مردم هستند. از سوی د اقتصادی برافروختة

نداردهای قضایی هایی خارج از استاشده و یا بکار گرفتن روشنامیده « های حمایتیبسته»
اهش شدید ارزش کبرای آرام کردن بازار ارز، سکه و کاالها چیزی جز برخورد با پیامدهای 

توانند کارساز باشند. نمی مدتکوتاهو حتی  درازمدتها در پول ملی کشور نیست و این روش
های ناکارآمد وشها در حفظ ارزش پول ملّی و رلتدر این نوشته به مبانی حقوقی تکلیف دو

ل ملی دولتی برای حفظ قدرت خرید مردم و سرانجام دالیل کاهش ارزش پو متصدیان
 پرداخته شده است.

ول کاغذیپپیشینة حقوقی  -1
مفهوم  ،پول رایج در کشورهای اروپایی بکار گرفته شد عنوانبههنگامی که اسکناس از 

هایی شده است. چه در فرانسه و یا در دیگر کشورها، مدت زمان حقوقی آن دچار دگرگونی
داده است که از بانک منتشر طوالنی در دست داشتن اسکناس به دارندة آن این حق را می

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری - 1
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-ها نوشته میکنندة آن معادل ارزش آن، سکّه طال مطالبه کند و این امر روی اسکناس

از سوی قانون تعیین  آمدهدرمیسکّة طال  صورتبهکه  بهاگرانین فلزات است. وزن اشده
بوده است  اشهقابل تبدیل به پشتوان ،بنابراین اسکناس به درخواست دارنده آن ؛استشدهمی

درنگ پس از درخواست دارنده، سکّه طال اسکناس موظف بوده بی منتشرکنندهو بانک 
بل تبدیل بودن اسکناس به پشتوانة طال این بود که در پیامد قا ؛معادل آن را تسلیم کند

به  های کاغذیدر دوران جنگ، دارندگان اسکناس و پول ویژهبهآمدهای بحرانی پیش
-های طوالنی در برابر گیشهها مطالبه کنند و صفهای طال را از بانکها بروند و سکّهبانک

پذیر نبود هایی امکانچنین درخواستها پذیرش ها به وجود آید که برای بانکهای بانک
ها تصمیم گرفتند رابطة دولت ؛کردتهی می بهاگرانها را از این فلزات زیرا صندوق بانک

در همین  اسکناس را از پشتوانة آن قطع کنند و اسکناس دیگر قابل تبدیل به طال نباشد.
در فرانسه، رواج اجباری اسکناس را اعالم و آن را غیرقابل  1914راستا قانون یکم اوت 

 1شمرد. بهاگرانتبدیل به فلزات 

 بود هاآن« قدرت خرید»های کاغذی رنگارنگ، وابسته به پس ارزش اسکناس از آن
ا دارند با رس های خود اختیار چاپ اسکناها برای پرداخت بدهیجا که دولتولی از آن

روانی هم در  یابند. عواملهای در گردش، بهای کاالها افزایش میافزایش میزان اسکناس
آن. « قدرت خرید»ه ند. ارزش پول اصواًل تابعی است از اعتماد عمومی بتأثیرگذاراین زمینه 

یابند، ک افزایش میاگر باور عمومی به هر دلیل بر این باشد که بهای کاالها در آینده نزدی
ال و طتا جایی که ممکن است دست به خرید غیرمنقول، جواهرات،  ندکوشمیاشخاص 

ایش بیشتر بهای ارزهای خارجی بزنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند ولی همین امر به افز
لی را چنان مدیریت اقتصاد کشور و امور ما مکلفندها بنابراین دولت ؛انجامداین اقالم می

ولی و بانکی ماده یکم قانون پ« ب»رو بند . از همینشودپول ملّی حفظ  کنند که ارزش
 ارزش برابری ریال به طال را چنین مقرر کرده است: 1351کشور مصوب سال 

گرم طالی  0108055/0ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم یک »
یر برابری ریال نسبت به طال به تغی» همین ماده افزوده شده است:« ج»در بند  «.خالص

پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب 
-این قانون نیز تصریح کرده 10ماده « ب»بند  «.های مجلسین میسّر خواهد بودکمیسیون

و تسهیل مبادالت  هاحفظ ارزش پول و موازنة پرداختهدف بانک مرکزی ایران » است:

1 - .  Boris Starck, Droit civil, introduction, 1972, P. 124,128,

Librairies Techniques
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 «.بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است
کند با پشتوانة طالی آن های رایج که بانک مرکزی منتشر میهر چند رابطه اسکناس

ماده یکم قانون پولی و « ب»است ولی بند « رواج اجباری»قطع شده و پول ملی دارای 
طال و الزام بانک مرکزی به حفظ ارزش در زمینه برابری ریال با رقمی از  1351بانکی سال 

آن هستند که قدرت خرید پول ملی حفظ  ، برایها در جای خودپول ملی و موازنة پرداخت
 برقرار بماند. گردد و نظم پولی و اقتصادی کشور

 های دستوری و غیرقانونیروش -2

عیین بهای های دستوری برای تبانک مرکزی و مقامات دولتی نباید به دنبال روشقطعاً 
ارزهای خارجی و یا کاالها و خدمات باشند. قدرت خرید پول ملی خواه برای ارزهای خارجی 

کشور از سوی دولت و  ةو یا کاالها و خدمات، برآیندی از شیوة مدیریت اقتصاد و ادار
های شدیدی که در ارزش پس از نوسان روبرقراری حکومت قانون در کشور است. از همین

نرخ ارز از سوی مقامات دولتی  های اخیر به وجود آمد، تعیین دستوریِور در ماهملی کش پول
ها و بانک مرکزی نتوانست به کاهش بهای کاالها و خدمات و ثابت نگاه داشتن قیمت

-هایی چون گرانهای دستوری، پدیدهو همین کاهش ارزش پول ملی و روش کندکمکی 

های کیفری و اند. بکار گرفتن روشیز در پی داشتهفروشی و احتکار کاالهای وارداتی را ن
این اعمال نیز هر چند نتایج موقّتی داشته  و بازداشت و زندانی کردن متهمانِ« تعزیراتی»

ها و توازن درآمدها و روش مطلوب و دائمی برای اداره کشور و ایجاد ثبات در قیمت ،باشند
-بکار گرفته و دستوری که مقامات دولتیهای غیرقانونی های شهروندان نیست. روشهزینه

 اند:اند چنین بوده

 فروش سکّه -الف
 های خالفِو در پی تصمیم 1397و سپس در آغاز سال  1396های پایانی سال ماهاز 

های که در آن استقراض 1397دولت و مجلس در تصویب الیحة بودجة سال  ،قانون اساسی
کشور دچار نوسان شد و قدرت خرید آن رو به  بینی شده بود، ارزش پول ملیسنگین پیش

های مردم از کاهش ارزش کاهش نهاد. دولت و بانک مرکزی برای برطرف کردن نگرانی
تا  زدندهای طال دست های اصولی، به عرضة سکهپول ملی به جای بکار گرفتن روش

درت خرید های خود به طال از کاهش قهای بانکی بتوانند با تبدیل پولصاحبان سپرده
بردند های عامل برای خرید سکّة طال هجوم های خود در امان بمانند. مردم به بانکپول

ها برای ها در قرن نوزدهم در برابر بانکهای طوالنی دارندگان اسکناسکه یادآور صف
ها قطعه سکّه و بود که میلیون اتفاق آن پیامد اینبود.  های خود به طالتبدیل اسکناس
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د که نگران کاهش ارزش فروخته شال و پشتوانة پول ملی کشور به خریدارانی ط ذخایر
رئیس پلیس تهران خبر از دستگیری  1397تیر  14جا که روز ند. تا آنبودهای خود دارایی
آوری تُن سکه جمع 2ماه،  10داد و افزود وی در مدت « سلطان سکّه»ساله به نام  58مردی 

نفر از خریداران عمده سکّه در دست پلیس  50تیر افزود  26کرده است. وی همچنین روز 
 هستند.

 ای در همین زمینه داد. به گفتة وی:دهندهمرداد خبرهای تکان 9تهران نیز روز دادستان 
فروش سکّه، تعهدی سنگین است و با تن طال، حاصل از پیش 62تعهد دولت به تحویل »

تن طال نیز در  200که بیش از واهر مبنی بر ایناشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طال و ج
چرا که این  .شودافزود این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می ،منازل است

فروش سکّه با هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دالر انجام گرفت اما اثر عکس پیش
 (.1397مرداد  9)روزنامه اطالعات،  «استداشته

ای، در واقع بازگشت به دوران صولی دولت و بانک مرکزی با هر انگیزهغیراهای تصمیم
قابل تبدیل بودن اسکناس و پول مّلی کشور به پشتوانة طالی آن و نقض آشکار وظیفه و 

و ناسازگار با قاعدة رواج اجباری « حفظ ارزش پول»هدف از تأسیس بانک مرکزی در 
 1351انون پولی و بانکی ایران مصوب سال ق 4ماده « الف»است که در بند اسکناس بوده

های فلزی ها و یا سکّهتعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس» چنین مقرر کرده است:
 «.منتشر شده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود

 تومان 200هزار و  4فروش دالر با نرخ  –ب
-همچنین سوءاستفاده از اهرم سرمایهارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، کاهش 

سال جاری هر دالر، مرزهای  خردادماهدولت را در پی داشت. در حالی که در  های ارزیِ
هزار تومان رسیده بود و آهنگ شتابان آن  8و به رقم حدود  درنوردیدهای سابق را قیمت

مقامات دولتی باز هم به جای تالش برای حفظ ارزش پول ملی و قدرت  ،افزایش داشت
کاالهای خارجی در  های غیرواقعی را به واردکنندگانِخرید مردم، راه فروش ارز با قیمت

جا که تا آنبود االجرای کشور و فساد برانگیز پیش گرفتند. این تصمیم مغایر قوانین الزم
و پیش از  1397خرداد  10جمهور به تاریخ ای به رئیسامهرئیس اتاق بازرگانی تهران در ن

 که پیامدهای این تصمیم آشکار شود از آن انتقاد کرد. به نوشته وی:آن
تومانی به کاالهای وارداتی نه فقط در شرایط کنونی مشکالت  4200ارز تخصیص »

قاضای واردات، با افزایش ت مدتمیاندولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد بلکه در 
شود نرخ مذکور فقط برای مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا پیشنهاد می
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تولید اختصاص یافته و الباقی واردات، با  ایِای و واسطهواردات کاالهای اساسی، سرمایه
 «.نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شود

مه در زمینه تأمین ارز کاالهای غیرضروری و مصرفی پیشنهاد و در بند دیگری از این نا
 شده است:

ها واگذار های مجاز، به این صرافیتأمین ارز این گروه از کاالها با فعالیت مجدد صرافی»
غیرنفتی )به استثنای محصوالت پتروشیمی و میعانات  شود تا از محل ارز حاصل از صادراتِ

ک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجّدداً در دست گیرد و توافقی، بان صورتبهگازی( و 
که با اتخاذ از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار آزاد سریعاً جلوگیری به عمل آورد. ضمن این

 «پذیر خواهد بودتدریجی، اختالف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش طوربهاین سیاست و 
 (.1397خرداد  10)روزنامه اطالعات، 

فروش دالر به  مشخص، مقامات دولتی راه رغم الزامات روشن قانونی و این پیشنهادِ به 
دالر  و با تبلیغ این فکر موهوم که با تعیین این نرخِ ندتومان را در پیش گرفت 4200نرخ 

های ملی کشور زدند. چوب حراج به سرمایه ،برای واردات، بازار ارز و طال کنترل خواهد شد
 تیر گفت: 4جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز ن رئیسآقای نوبخت معاو

 4200تواند دالر منابع ارزی بیش از مصرف است و هر کس نیاز به ارز دارد میمقدار »
تومانی خرید کند ولی در مقابل باید کاالیی که با استفاده از آن ارز تهیه شده را مشخص 

وََلعی در بین باشد که به تضعیف پول ملی کشور در های دولت، نباید بینیپیش کند. با وجود
مقابل دالر و سایر ارزها منجر شود. امروز کشور به کمک همه افراد نیاز دارد تا بتواند بر 

 «.مسائل و مشکالت غلبه کند...
 تیر از ارقام نجومی ارزهای پرداخت شده پرده برداشت و گفت: 6همچنین روز وی 

دهد. دولت برای تقویت پول ملی، تقویت پول ملی انجام میتالش خود را برای دولت »
میلیارد دالر  11بیش از  خردادماهتومان تعیین کرد و از ابتدای سال تا سوم  4200نرخ ارز را 

 «.استدرصد از مدت مشابه سال قبل بوده 21ارز پرداخت شده که بیش از 
امروز حفظ خواهد شد و در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا وضع اقتصادی وی 

 3800تومانی یا  4200تمامی کاالهایی که با ارز » گشت گفت: بازخواهدها به قبل قیمت
قاچاق است و حتماً باید  ،های غیرواقعی ارز محاسبه شوداست اگر با رقمتومان وارد شده

 «.کاهش یابد
یرقانونی در فروش ارز به نیمی از بهای واقعی آن در جای خود تصرف غ کهحالیدر 

تومانی به نام وی  200هزار و  4است آقای اسحاق جهانگیری که دالر اموال دولتی بوده
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 در جلسة بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور گفت: 1397 تیرماه 5روز  ،ثبت گردید
 باره ایجاد شود. در شرایط کنونیِرانت و فسادی در این ترینکوچکنخواهیم گذاشت »

محکم  ،کشور آسیب وارد کنند اقتصادیکه بخواهند با ایجاد فساد به نظام کشور با کسانی 
ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همة  .و به طور جدّی برخورد خواهد شد

فعاالن اقتصادی است. از وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری 
هنگام در مورد نحوة تأمین ارز و ترخیص و به رسانی کافیاطالع خواهم تا بااسالمی می

کاال، شفافیت الزم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خالف علیه 
 «.اقدامات دولت دربارة تأمین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند

یص بینی سوءاستفاده از تخصهمین جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز با پیشدر 
مجموعه این شرایط که در نظام ارزی کشور وجود دارد و » ارز با قیمت غیرواقعی افزود:

تومان  4200شود که به مجموعه کاالهایی با ارز های تجاری دیکته شده باعث میسیاست
هرچند ممکن است این موضوع عملی  ؛شوندمی تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور

بندی کردیم نظام تعزیرات ببریم. به همین دلیل گروه زیر نظرقلم کاال را  5000نباشد که 
 کنندهعرضهبه فروش برسند واحدهای  شدهتعیینو نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت 

 «.کندتخطّی  شدهتعیینگذاری کنیم تا کسی نتواند از قیمترا پُلمپ می
که مقامات دولتی با نادیده گرفتن پیامدهای واگذاری رانت ارزی به گروهی از حالیدر 

اند در همین روز رئیس مجمع کرده سویهیکبرداری از صدا و سیما بهره ،سودجویان
-رفت از دسیسهبرون تنها راهِ»کارآفرینان ایران به این تصمیم دولت اعتراض کرد و گفت:

 بخش افکارِ نظام، حمایت تشویقی از تولید ملی، مدیریت آرامش نانِهای اقتصادی دشم
 صورتبهبازان ارزی است. دولت باید منابع ارزی کشور را عمومی و برخورد قاطع با سفته

مصارف  شدتبههدفمند صرف حمایت از تولید ملی و افزایش اشتغال صنعتی کند و 
های شاخص و عقالی نظام و چهره غیرضروری ارزی را کاهش دهد... وی از مسئوالن

فرهنگی و اجتماعی درخواست کرد تا به جای دامن زدن به رکود و تورم اقتصادی، مردم را 
 .(1397تیر  5روزنامه اطالعات،  )«به حمایت از کاالی داخلی تشویق کنند

های ملی کشور به بهای کمتر از نیمی از نرخ در حالی است که فروش ارز و سرمایهاین 
رویة کاالهای مصرفی و آسیب رساندن به اقعی آن پیامدی جز دامن زدن به واردات بیو

مردان در حمایت از تولید داخلی و اقتصاد تولید داخلی نداشته و با شعارهای دائمی دولت
 مقاومتی ناسازگار است.
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 تومانی 200هزار و  4پیامدهای تخصیص دالر  -3

نیمی از بهای واقعی آن برای واردات کاالهای  که ارزهای دولتی به کمتر ازهنگامی 
مصرفی عرضه شدند، هجوم سودجویان برای خرید این ارزها و به چنگ آوردن سودهای 

بینی بود که فروش ارزهای سادگی قابل پیشکننده آغاز شد. بههای عرضهبادآورده به بانک
قیقت نیز روشن بود که زدن ساز رانت و فساد است. این حدولتی به چنین بهای نازل، زمینه

 تواند از کاهش شتابان ارزش پول ملی پیشگیری کند.های ملی نمیچوب حراج به سرمایه
ها بازتاب یافت. رئیس پلیس گونه تخصیص ارز آشکار شد و در رسانهسرانجام پیامدهای این

فت ارز شرکت که با دریا 35از سوی سازمان تعزیرات لیست »گفت: 1397تیر  7تهران روز 
اند یا کاالیی وارد نکرده یا دولتی کاالیی وارد کرده و آن را به قیمت دو برابر فروخته

ها یکی از این شرکتاز در پیگیری  .استارسال شده ،اندکاالهایی را وارد کرده و احتکار کرده
اما کاالی  استمیلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کرده 22بیش از مشخص شد که 

این  .استرداتی را که تلفن همراه یک برند خاص است با قیمت دو برابر به فروش رساندهوا
 «.استتحت پیگرد قرار گرفتهشرکت 
اولین » خبر دیگری در همین روز وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:در 

بنا بر تلفن همراه صورت پذیرفت و  واردکنندههای بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت
هزار دستگاه  15هزار گوشی آیفون وارد کرده که  20گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 

هزار  5تر از حد معمول به یک شرکت واگذار کرده و میلیون تومان گران 2و با  یکجاآن را 
 «.استگوشی را در انبار موجود داشته

به نقل از وزیر ارتباطات گزارش  تیرماه 9انتشار این خبرها، خبرگزاری فارس نیز روز با 
تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند  واردکنندههای ، لیستی از تمام شرکتوزارتخانهاین » داد:

را  97 خردادماه 29اول فروردین تا  اند در بازةهایی که با این ارز گوشی وارد کردهشرکت و
در واردات قانونی موبایل پرده میلیون یورو دولتی  145منتشر کرد. این فهرست از گُم شدن 

 «.برداشت
جمهور با آشکار شدن پیامدهای زدن چوب حراج به همین گزارش، مشاور رئیسدر 
سری کالهبردار جیب خودشان را پُر کنند ایم یکارز نداده» های ملی افزوده است:سرمایه

اکنون با استفاده خریداری کنند. دولت باید  هزارتومانیو مردم جنس را با دالر هفت، هشت 
کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دالرهایی که داده از سازمان حمایت از مصرف

با قیمت ارزان به دست مردم  ،استاعمال کند. باید کاالی دالرهایی که دولت ارزان داده
ها اینیا سودجویی کنند به نظرم باید با  کالهبرداری اینجاای در برسد. اگر قرار باشد عده
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 «.بدون گذشت برخورد شود
که با این ارزهای ارزان چه انجام در پی فشار افکار عمومی برای پی بردن به اینسر

فهرست بلند باالیی از کاالهای  1397 تیرماه 11خبرگزاری فارس روز  اندکاالهایی وارد شده
سنگین ارزهای  جمهور نیز از رقمصفحه بازتاب داد. آقای روحانی رئیس 52مصرفی را در 

مردم ایران بهترین » گونه کاالهای وارداتی چنین خبر داد:تخصیص داده شده برای این
میلیارد دالری را که به  13ناظر هستند. بانک مرکزی در روزهای اخیر فهرست حدود 

 .(1397تیر  13روزنامه اطالعات، ) «استمنتشر کرده ،تخصیص داده شده واردکنندگان
آقای روحانی، همان فهرست کاالهای مصرفی است که با ة مورد اشارفهرست ته الب

است ولی فهرست در خبرگزاری فارس بازتاب یافته تیرماه 11بها وارد شده و روز ارزهای نیم
است. های گیرندگان این ارقام نجومی ارزهای دولتی و هویت آنان هنوز انتشار نیافتهنام

اول قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری دربارة میزان معاون  1397مرداد  3سرانجام روز 
فروردین  21بعد از »این ارزها گفت: کنندگاندریافتارزهای تخصیص داده شده و تخلفات 

میلیارد دالر ارز تخصیص  50تومان مصوّب شد، بیش از  200هزار و  4که ارز دولتی با قیمت 
دارند که این پرونده در حال رسیدگی است.  است و متأسفانه افرادی در مظانّ اتهام قراریافته

که برخی از افراد به وی ادامه داد تخلفات رُخ داده در این حوزه سه بخش است. یکی این
 اند. کسانی که باید ارز را برای کاالهای خاص هزینهازای ارز دولتی دریافتی، کاال وارد نکرده

ارد کردند و دسته دیگر افرادی که ارز کردند یا کاالی دیگر و حتی برندهای دیگر را ومی
ای برای خود داشتند و دریافتی را هزینه واردات نکردند... برخی افراد بازداشت شده شبکه

ها حساب باز شده و با افرادی مواجه شدیم که به نام آن شدهانجامهای بررسی حتی در
اند ولی در تحقیقات هو باالتر داشت]تومان[ میلیارد 800گردش مالی باالیی نزدیک به 

کالن اطالعی نداشته و تنها حسابی  تکمیلی، این افراد اعالم کردند که اصالً از این مبالغِ
این افراد از  اگرچهاند. را باز کرده و دسته چک سفید امضایی را در اختیار افرادی قرار داده

انکی و دسته چک اند ولی در اختیار قرار دادن حساب بگردش مالی کالن اطالع نداشته
سفید امضا به افراد دیگر نوعی تخلف است. ضابطان قضایی به من اعالم کردند که هنگام 

های بانکی که گردش مالی باالیی داشتند به مواردی برخورد کردند که در این رصد حساب
این  ةها، حتی شماره تلفن پیامکی بانک به نام صاحب حساب نبوده و تلفن سَر شبکحساب

ها نیز و صاحب امضا حتی از ورود و خروج پول شدهثبتشماره تلفن پیامکی  عنوانبه گروه
 .(1397مرداد  3روزنامه اطالعات، ) «اطالع بوده استبی
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-نفر از متهمان این پرونده 106الخروجی نفر و ممنوع 65هم از بازداشت تهران دادستان 

های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه پروندهمتهم در  53ها خبر داد و افزود از این تعداد 
توانند به اند. وی افزود این متهمان نمینفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده 12و 

قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر  بر اساسفروشی صِرف پرداخت جریمه گران
ی نمایند و افزوده است این خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزة ارز واردات کاال شانه خال

است که  1369گران در نظام اقتصادی کشور مصوب اقدامات مشمول قانون مجازات اخالل
-فروشی کالن، احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندیاز ماده یک آن، گران« ب»بر طبق بند 

مانه های عمومی دارای مجازات پنج تا بیست سال حبس و ضبط اموال حاصل از اعمال مجر
 .(1397مرداد  17خبرگزاری فارس، ) است

که مقامات دولتی به رغم روند کاهش شتابان ارزش پول ملی، ارزهای دولتی هنگامی 
هویتی کاالها و یا حتی به افراد بی واردکنندگانحساب و کتاب به را به نیمی از بهای آن بی

توان چگونه می ،شوندر میرسانند و انواع کاالهای مصرفی وارد مرزهای کشوبه فروش می
 انتظار داشت این اقالم وارداتی به زیر قیمت روز فروخته شوند؟

سوی دیگر هر چند دولت ارزهای خود را برای وارد کردن این کاالهای مصرفی به از 
 ؛استکمتر از قیمت روز فروخته ولی هیچ نرخی از پیش، برای فروش این کاالها تعیین نکرده

های روز امری طبیعی است. حتی اگر دولت برای ین اقالم وارداتی به قیمتبنابراین فروش ا
ها زیر قیمت همة این اقالم وارداتی دست به تعیین نرخ برای فروش بزند ولی این نرخ

ها را این نرخ ،کنندباز هم طبیعی است کسانی که این کاالها را خریداری می ،واقعی باشند
را در معامالت بعدی به قیمت روز عرضه کرده و به فروش  کنند و این کاالهارعایت نمی

 یافتهسازمانها یک ارتش های کنترل قیمتگونه روشزیرا دولت باید برای این ؛رسانندمی
های خرید و فروش کاالها را در همه معامالت کنترل کند. از بازرسان را بسیج کند تا قیمت

سال پیش،  50مؤلّفان برجستة حقوق فرانسه این واقعیت چنان روشن است که یکی از 
هایی را برای کاالها دولت نرخ»بندی کاالها از سوی دولت را چنین توصیف کرده است:نرخ

کنند های جدیدی را اعالم میشوند. به ناچار نرخها رعایت نمیکند ولی این نرختعیین می
-شوند. به این ترتیب تصمیمیهای سابق دچار مها هم به سرنوشت همان نرخولی این نرخ

های کوشش بندی کاالها به عملیات کودکانی شباهت دارد که بادولت در نرخ یهاگیری
کنند و دریا هم با هر جَزر و مَدّ خود های شنی بنا میناپذیر در ساحل دریا، ساختمانخستگی

ارد. برقراری عدالت گذها بر جای نمیکشد و اثری از آنها را به کام خود میاین ساختمان
های عادالنه در معامالت در درجة اول به وجدان و در روابط اقتصادی و برقراری قیمت
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تواند عدالت را در بازاری که در اخالق عمومی یک جامعه بستگی دارد و االّ چه قانونی می
 1«.های دزدان بر پا شده است برقرار کندپستوی مغازه

مانند دیگر  فروشی و احتکارمان عناوین مجرمانه گرانهر حال هرگونه پیگرد متهدر 
تبعیض و در فرآیند های کیفری لزوماً باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری، بیاتهام

برعهدة قوه  قانون اساسی 156یک دادرسی عادالنه انجام شود. این تکلیفی است که اصل 
ازین قانون آیین ست. هرگونه انحراف از موهاالمللی دولتقضاییه نهاده و از تکالیف بین

-ها زمینهاتهام گونهدادرسی کیفری و هرگونه تبعیضی با هر دستاویزی در پیگرد کیفری این

که خواهم گفت البته دولت و مجلس نیز چنان و ؛اعتباری احکام صادره خواهد بودساز بی
ر کاالها با تقاضا در بازاتکلیف دارند با حفظ ارزش پول ملی و رعایت قواعد عرضه و 

 فروشی و احتکار برخورد کنند.های گرانجرم هایریشه

زامات قانونیتخلّف از ال -4
اند. شمرده« مال منقول عینی»فرانسوی، ماهیت حقوقی اسکناس رایج را دانان حقوق

منسوخ  ،این اندیشه که در دست داشتن اسکناس، سند طلب دارندة آن از بانک مرکزی است
مال منقول عینی و در واقع کاال  ،شده است. ارزهای خارجی نیز که رواج قانونی ندارند

، 1351قانون پولی و بانکی کشور مصوب  11ماده « ج»رو بند از همین 2شوند.شمرده می
-است. آیینرا از وظایف بانک مرکزی دانسته« ارزی و طالی کشور ذخایرنگاهداری کلیه »

قانون محاسبات عمومی کشور  72موضوع ماده  27/12/1349دولتی مصوب نامه معامالت 
 ةآن، معامالت عمد 38است در ماده به تصویب رسیده 11/7/1372که آخرین متن آن در 

عمومی و با رعایت تشریفات مذکور در این  ةاموال دولتی را از طریق انتشار آگهی مزاید
 است.نامه دانستهآیین

گذشته مدیران بانک مرکزی، ارزهای خارجی کشور را در مراکز خالل چهار دهة در 
ها و اند. دولتهای آزاد به ریال تبدیل کردهتر از نرخهایی پایینمعینی عرضه کرده و با نرخ

تواند اند. بانک مرکزی نمیپوشی کردهها هم این روش را تأیید و یا در برابر آن چشممجلس
زیر قیمت واقعی آن به هر کس  و یاهای دلخواه خود و با نرخارزهای خارجی را با تشخیص 

خواهد بفروش رساند. به دیگر سخن، بانک مرکزی برای فروش ارزهای خارجی خود می
ها و دیگر خریداران دعوت کند و با رعایت تشریفات باید با انتشار آگهی مزایده، از صرافی

1. Henri Mazeaud, Michel de juglart, T.2. Principaux contrats, no

897, 1968 

2. Boris Starck, ibid, no 316
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ارزی را که قصد فروش آن را دارد در یک معامالت دولتی، هر میزان  نامهآیینمذکور در 
 مزایدة عمومی برای حفظ حقوق دولت به باالترین قیمت بفروشد.

ها اسالمی نیز هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان مجازاتقانون  598ماده 
قرار ها را مورد استفاده غیرمجاز را که وجوه نقدی یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان

« متصرف غیرقانونی»ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد قصد تمّلک آن کهبی آن ،دهد
تومانی  200هزار و  4شمرده و افزون بر جبران خسارات، مشمول کیفرهایی دانسته است. ارز 

جمهور در گفتگوی خبری خود با برای واردات کاالهای اساسی نیز که آقای روحانی رئیس
پرداخت » از آن خبر داد مبنای قانونی ندارد. به گفته وی: 1397مرداد  16ا روز صدا و سیم

ادامه خواهد داشت  ،یابدتومان اختصاص می 4200ارزی که برای کاالهای اساسی به میزان 
تومان برای  4200و مردم باید بدانند که حداقل تا پایان فروردین سال آینده این نرخ 

واهد کرد و کاالهای اساسی در این بسته، بازتر از کاالهای کاالهای اساسی تغییری نخ
تومانی  4200شفّاف به مردم گفته شود که ارز  صورتبهاساسی موردنظر مردم است. باید 

ند و قرار هایی اختصاص داده شده و بناست چه کاالهایی وارد کنبه چه کسانی و چه شرکت
ای است تا رسیدن به دست که در واقع یارانهتومانی  4200وزرا این شد این ارز  ما با همة

های نظارتی باید با هم همکاری همه بروند کار نظارت کنند و همه دستگاه کنندهمصرف
 «داشته باشند تا کاالها با قیمت موردنظر به دست مردم برسد تا خیال مردم راحت باشد

 .(1397مرداد  17روزنامه اطالعات، )
تومانی  4200خواهد ارز است. اگر دولت می برانگیزپرسش جمهور نیزتصمیم رئیساین 

باید در بودجه ساالنه و یا بودجه متمّم به تصویب  ،یارانه به مردم پرداخت کند عنوانبهرا 
تواند به تصمیم خود یارانه پرداخت کند. از سوی دیگر این ارز به نوشته مجلس برسد و نمی

قلم کاال در نظر گرفته شده که  25برای  1397مرداد  16روز « تسنیم»خبرگزاری 
بحرانی در کشور ایجاد  تومانی گرفته و 4200ها پیش از این ارز ای از آنپاره واردکنندگان

بدهد به فرض گرفتن مجوّز  کنندگانمصرفخواهد یارانه به بنابراین اگر دولت می ؛اندکرده
 ای دولتی مربوط وارد کند و در دسترسهقانونی از مجلس باید این کاالها را از سوی سازمان

 بار،کنندگان قرار دهد. مدیریت اقتصاد یک کشور از طریق پرداخت یارانه، روشی زیانمصرف
هرگز  ،شدخورده و فسادبرانگیز است. اگر حکومت قانون در کشور ما برقرار میشکست

شد. در هر حال تخصیص بستی روبرو نمیاقتصاد، امور مالی و گذران زندگی مردم با چنین بن
ارز به کمتر از نیمی از ارزش معامالتی آن به گروهی از اشخاص مبنای قانونی ندارد و به 

شوند نیز دامن خواهد فروشی و احتکار کاالهایی را که با چنین ارزهایی وارد کشور میگران
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رجی رشد زد. اکنون به دلیل کاهش دائمی ارزش پول ملی، بهای دالر و دیگر ارزهای خا
تومان جاذبة بیشتری پیدا کرده و باب فساد و  4200ای یافته و تخصیص ارز با نرخ فزاینده

از  1397دی  4سوءاستفاده را در نظام بانکی کشور گشوده است. در همین راستا روز 
« نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور توسط وزارت اطالعات دستگیری عناصر شبکة»

روابط عمومی وزارت اطالعات از دستگیری عناصر شبکه » تشار یافت:خبری به شرح زیر ان
های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استان

در گزارش روابط عمومی وزارت اطالعات آمده است: سربازان  .قم، کرمان و اصفهان خبر داد
سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و  های،)عج( در استان امام زمانگمنام 

نفر  17 هماهنگ، و زمانهم عملیاتی –اصفهان در اقدامات هوشمندانه و پیچیده اطالعاتی
از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند. این شبکه به بهانه 

کردند و ثبت سفارش واردات کاال اقدام می انجام واردات کاال، با اسناد غیرواقعی و جعلی به
باشند، ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله  که قصد واردات کاال داشتهبدون آن

التفاوت حاصله سودجویی مابه کردند و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد فروخته و ازمی
بلوچستان و همکاری ویژه دستگاه  در نتیجه اقدامات اداره کل اطالعات سیستان و .کردندمی

شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی اسناد و مهرهای  87قضایی و دادستان این استان 
میلیون یورو ارز  300های داخلی و خارجی نیز کشف و از خروج جعلی مربوط به شرکت

وزارت اطالعات به عموم مردم شریف ایران که به هر نحو در  .دولتی، جلوگیری شد
های صوری تحت عنوان مدیرعامل یا سایر عناوین، از سوی دیگران مورد رکتش

است انجام شده و تعهدات ارزی ایجاد شده ها ثبت سفارشسوءاستفاده قرار گرفته و به نام آن
به ادارات کل اطالعات استان خود اطالع دهند  113کند موارد را از طریق تلفن توصیه می
روزنامه اطالعات،  )«گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود از موقعبهتا با اقدام 

 .(1397دی  5
سربازان گمنام امام » اعالم کرد: 1397بهمن  20در خبر دیگری وزارت اطالعات روز 

نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی را دستگیر کردند  5در اداره کل اطالعات مازندران،  زمان
های کاغذی و صوری و تطمیع مسئوالن تأسیس شرکت .دادندو تحویل مرجع قضایی 

یافته برای دریافت ارز دولتی به ها از جمله شگردهای این شبکه سازمانبرخی شعب بانک
تاکنون کاالیی به کشور وارد  ،بهانه واردات کاال بوده که با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی

میزان  .ق چند صرافی به فروش رسیده استنشده و ارز حاصله در بازارهای آزاد از طری
های ها در استانمیلیون دالر بوده که از برخی بانک 72حوالجات ارزی اخذشده این باند فساد 
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مازندران، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون وثیقه و 
 (.1397بهمن  30روزنامه اطالعات،  ) «...تضمین دریافت شده است

ای های دولتی خبر تازهدهنده پایانی ندارند و هر از چندگاهی دستگاهخبرهای تکاناین 
تومانی و تخّلف از تعّهدات این اشخاص  4200کنندگان ارزهای دولتی از ِشگِردهای دریافت

ای به کنند. سرانجام رئیس کل بانک مرکزی در نامهها منتشر میو باندها در رسانه
گونه ارزهای دولتی را که از انجام تعهّدات کنندگان این، فهرستی از دریافتجمهوررئیس

حال » اند تنظیم و در اختیار وی نهاد. در بخشی از این نامه آمده است:خود تخّلف کرده
ید أیمورد ت های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگانِعلیرغم تمام تالش

های یاد شده متأسفانه حسب اطالعات سامانه رفع تعهد ارزی اهدارای ثبت سفارش، دستگ
رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کاال به کشور، این بانک، به نظر می

رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک  صورتبهعلیرغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی 
اشاره در سامانه به ثبت نرسیده سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کاالهای مورد

 «....است
بانک مرکزی به  کلرئیسنیز پیرو دریافت اسامی متخلّفان ارزی از سوی جمهور رئیس
 4200و غیرمعقول  که دستور توقف تخصیص ارزهای دولتی به بهای غیرقانونیجای آن

به چهار وزیر کابینه دستور داد تا فوراً علت تخلّفات  1398مرداد  7تومان را صادر کند، روز 
)روزنامه  های دولتی زیر مجموعة خود را بررسی و اعالم کنندها و شرکتارزی در دستگاه

ای رسمی از یهمرداد اتاق بازرگانی ایران در بیان 8سرانجام روز  .(1398مرداد  7اطالعات، 
اتاق بازرگانی » تومانی را متوقف کند. به گزارش ایسنا: 4200دولت خواست تخصیص ارز 

تومانی برای اقتصاد ایران از دیدگاه  4200خود ابتدا با اشاره به مضرات دالر  ایران در بیانیه
 این نهاد، نوشت: تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف

است. شاهد این امر های فزاینده موفق عمل نکردهحفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم
همچنین  .است 97در سال  یراساسیچندان محسوس تورم کاالهای اساسی و غتفاوت نه

های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ
گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس عمومی به توان سیاستو کاهش اعتماد 

نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع  97واردات برخی کاالهای اساسی در سال 
گذاری گرفته در اثر سیاستدولتی و آزاد اقالم مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل

ای در مواردی تضعیف تولید داخلی انهاجرای سیاست تخصیص ارز یار .نامطلوب ارزی است
را هم در پی داشته است و شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کاالهای مشابه اقالم اساسی 
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.(1398مرداد  8روزنامه اطالعات، ) «...رودوارداتی از دالیل این امر به شمار می

های کاهش ارزش پول ملّیریشه -5
یی که با آنان هااند و مجلسه قدرت را به دست گرفتههایی کچهار دهة گذشته دولتدر 

هایی سازیتصمیم ،اند با تخّلف از اصول قانون اساسی و قوانین بنیادی کشورهمسویی داشته
است. این اقدامات  رویه نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی انجامیدهاند که به افزایش بیکرده

 اند:زیر انجام شدههای گوناگون از جمله در موارد در زمینه

 ختن سیستم بانکیآشفته سا -الف
های دکتر عبدالعلی با کوشش 1351چند قانون پولی و بانکی ایران در سال هر 

جهانشاهی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در مجلس 
شورای ملی و سنا به تصویب رسید و نظام بانکی ایران را به سطح استانداردهای جهانی 

شده که نظام بانکی کشور را آشفته  هاییگذاریقانونرسانید ولی پس از آن یک رشته 
قانون »مُشتی مواد آشفته از سوی دولت وقت گردآوری و زیر نام  1362اند. در سال کرده

به مجلس تقدیم شد که ناسازگاری آشکار با موازین جهانی « عملیات بانکی بدون ربا
ارزش به بانکداری، حقوق مدنی ایران و حتی موازین فقهی داشت. هر چند این مقررات بی

در عمل  آمیز بود کهن مجلس تصویب شد ولی چنان فاجعهرغم اعتراضات اصولی نمایندگا
ظاهرسازی و صوری اجرا شد  این حال این قانون به گونة از اجرای آن خودداری کردند. با

آسیب بزرگی  گرفتار کرد و« کاله شرعی»های در تار و پود یک رشته روش ها رابانک و
در مجلس به  تدریجبهدیگری نیز به نظام بانکی کشورها وارد ساخت. مقررات ضد بانکی 

های دیگری به نظام بانکی اند که زیانقوانین دیگر وارد شده الیالبهتصویب رسیده و یا در 
 1اند.کشور وارد ساخته

 مؤسسات اعتباری –ب
ها گسترده وارد قلمرو وظایف بانک نةکه به گو« مؤسسات اعتباری»فعالیت به زه اجا

اند. این ناپذیر دیگری را به اعتبار پول ملی کشور وارد ساختههای جبرانآسیب ،اندشده

یراناهایی در مؤسسه عالی بانکداری ر نقد حقوقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سخنرانید -1
 اند:های زیر به چاپ رسیدهام که در شمارهداشته
شهریور  11و  10گذاری در این قانون، هشتمین سمینار بانکداری اسالمی، قد مقررات بهره و سپردهن -
1376. 
 .1377شهریور  11و  10قد مقررات وام در این قانون، نهمین سمینار بانکداری اسالمی، ن -
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نداشته و در هیچ  1351مؤسسات کمترین جایگاهی در قانون پولی و بانکی مصوب سال 
فرصت گردآوری  ،ها وجود نداردگونه مؤسسات که امکان نظارت بر آنکشوری به این

 اند.های مردم را ندادهسپرده

 یهرسازتجاوز به مقررات ش -پ
ها و تجاوز فروشی و تغییر کاربریهنگامی که پدیدة شوم و مجرمانه تراکمهمچنین از 

به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی در شهرداری تهران آغاز شد و به دیگر شهرهای 
قانون پولی و بانکی کشور،  34کشور گسترش یافت به رغم ممنوعیت مذکور در ماده 

اند و ها بکار بردهسازیهای خود را در ساخت و سازها و برجسرمایهها بسیاری از بانک
های کالن به پای این ساخت ها با پرداخت وامهای بانکهای بزرگ دیگری از سرمایهبخش

اند. و سازهای ویرانگر محیط زیست و تجاوز به حقوق مالکانه ساکنان شهرها ریخته شده
تفاوتی را در پیش رد با این تخلفات آشکار، راه بیها نیز به جای برخوها و مجلسدولت

های بزرگ کشور که باید در راستای تولید، صنعت و کشاورزی بکار گرفته گرفتند و سرمایه
 1اند.های ویرانگر رفتهسازیشدند به سوی این برجمی

 سالههای پنجهای ساالنه و برنامهبودجه –ت
ساله توسعه نیز با تخلف های موسوم به پنجبرنامههای ساالنه و قوانین بودجهتصویب 

ساز آسیب زدن به در جای خود زمینه 1351از الزامات قانون برنامه بودجه مصوب سال 
که در سال گذشته به مجلس  1397اند. برای نمونه قانون بودجة سال اعتبار پول ملی بوده

های پنهان در این با استقراض دارای کسر بودجة سنگین بود و این کسر بودجه ،تقدیم شد
ای دربارة تخلّفات الیحة دولت در مقاله 1396بهمن  24قانون در مجلس تصویب شد. در 

های ساالری در کشور و ریخت و پاش سرمایهاز قانون اساسی و انتقاد از ادامه نظام دولت
سودهای سهام »وم ها و پرداخت وجوه غیرقانونی به نام موهملی به نام هدفمند کردن یارانه

که این مقاله « باید به دولت بازگردانده شود 1397الیحة بودجه سال »اعالم کردم: « عدالت
تجربة چند دهة گذشته » در بخش پایانی آن تأکید کردم: ویژهبهها بازتاب یافت. در سایت

 همةد های فساد برانگیز با وجوگونه بودجهدهند که ایندر تدوین لوایح بودجه نشان می
هایی مجلس حساب و کتاب درهای بیهای سنگین و استقراضهشدارها و با کسر بودجه

گونه رسند. پیامد اینبه تصویب می ،که به سوگند احترام به قانون اساسی پایبند نیستند

                                                
زیر عنوان:  ای از نویسنده در مجلة کانون وکالی دادگستری مرکز،ن زمینه نگاه کنید به مقالهدر ای -2

 .1392، پاییز 222، شماره «ها از انجام وظایف قانونیمنحرف شدن بانک»
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نیز چیزی جز افزایش تورم، کاهش اعتبار پول ملی، کاهش قدرت خرید  هاگذاریقانون
های اقتصادی ها و در نهایت گرفتار شدن ملت ایران در بحرانمردم و دامن زدن به گرانی

کنم که این تخلفات روشن از قانون اساسی، سرانجام تأکید می و ؛و اجتماعی نخواهد بود
 «.پذیر هستند و بسو سیما امکان پوشی و سانسور در صداتنها با پرده

های آغازین سال شدید ارزش پول ملی در ماه و سرانجام با آشکار شدن آثار کاهش
-ها و با تخلف از قوانین الزمو فروش ارزهای دولتی به کمتر از نیمی از بهای آن 1397

گرفته و ای از اختیارات نظارتی خود ناالجرای کشور، مجلس شورای اسالمی کمترین بهره
ها و است. ولی در این مجلس با برخورد با معلولعملی باقی ماندهیهمچنان در الک ب

 کنند.ثمر، تظاهر به انجام وظایف نمایندگی میبی های پیش از دستورِپیامدها و نطق
را به چنگ  بهاگرانهای کسانی که به ناروا این سرمایه هر چند برخوردهای قانونی با

 ،اندای از آنان حتی کاالیی وارد نکردهاند پارهکه مقامات قوه قضاییه گفتهنانآورده و آن چ
توان یک ضرورت است ولی واقعیت این است که با برخوردها و پیگردهای قضایی نمی

-های گرانی و کمبود اقالم کاالها را چارهمشکالت بزرگ مالی و اقتصادی کشور و بحران

ها و بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور ما این است گرفتاریجویی کرد. ریشه همه این 
بال اجرا باقی  ،اندکرده که اصول گوناگون قانون اساسی که تأکید بر برگزاری انتخابات آزاد

 هایکاریدستو با  خورشیدی 1290هایی که با قانون انتخابات سال اند و مجلسمانده
 هایگذاریقانونتوان  ،شوندتشکیل می ،استشده در آن انجام 1362باری که در سال زیان

-ها را ندارند. رؤسای جمهور و مجلسها، بانک و شهرداریسودمند و نظارت مؤثّر بر دولت

 ترینمهمای برای اجرای اراده ،اندهایی نیز که سوگند به اجرای قانون اساسی یاد کرده
خابات آزاد و عادالنه و راه یافتن وظیفة خود که اصالح قانون انتخابات و برگزاری انت

اند. در این اوضاع و نداشته ،ها و شوراهای شهری استنمایندگان حقیقی مردم به مجلس
احوال، فشارهای روانی و اقتصادی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه ادامه خواهد یافت و 

ه و اقالم وارداتی به دلیل گران شدن دائمی مواد اولیرا بسیاری از مؤسسات تولیدی  یتعطیل
و حفظ ارزش پول ملی کشور دور از دسترس روز به روز شاهد خواهیم بود و دستمزدها 

مردم خواهد ماند.
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 لزوم یا جواز عقد شرکتحقوقی  ،تحلیل فقهی
 با نگاهی به رویه قضایی ایران

 1مهدی جلیلی

 2دکتر علیرضا فصیحی زاده

 3محمدصادق طباطباییدکتر 

 چکیده
شرکت، در رابطه با الزم یا جایز بودن آن، اختالف نظرات ت ماهیت ویژه عقد به عل

عقد شرکت را مطلقا جایز دانسته د دارد. در حالی که برخی از فقها و حقوقدانان اساسی وجو
قد را مطلقا این عو حقوقدانان و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها 

کت را دارای ماهیتی دوگانه قد شرالزم دانسته و گروه سوم از فقها و حقوقدانان، ععقدی 
جایز قلمداد و در قسمت ایجاد اشاعه، الزم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف،  می دانند

یده . این اختالف نظرات به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشمی نمایند
با تجزیه و تحلیل دالیل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، در این مقاله است.شده 

موافقان لزوم یا جواز این عقد  و مخالفان دالیل به که نقضی و حلی های پاسخ بر تأکید با
قانون  588و  587با توجه به مواد در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که شود،  می داده

، سیدمحمدکاظم طباطبایی بزرگی چون شهید ثانی و حقوقدانان عنایت به نظر فقهاا و بمدنی 
نماییم، امری که  قلمداددیدگاه سوم را صحیح ، می بایست یزدی و دکتر ناصر کاتوزیان

                                                
 . وکیل پایه یک دادگستری 1

 . وکیل پایه یک دادگستری، استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان 2

 . وکیل پایه یک دادگستری، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان 3



98 مرداد / 126شماره 

29

1رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.

. ،  رویه قضائیجایز الزم،   ،عقد شرکت،  : کلمات کلیدی

طرح مسئله
یکی از مهم ترین تقسیم بندی های ارائه شده در فقه و به تبع آن در قانون مدنی ایران، 

قانون مدنی آن  185تقسیم بندی عقود به الزم و جایز می باشد. عقد الزم بر اساس ماده 
است که به جز در مواردی که در قانون پیش بینی گردیده، هیچ یک از طرفین معامله حق 

این قانون آن است که هر یک  186و در مقابل عقد جایز بر اساس ماده فسخ آن را ندارند 
از طرفین هر زمانی که اراده نمایند می توانند آن را فسخ نمایند. با توجه به آثار فراوان و 
متفاوتی که الزم یا جایز بودن یک عقد می تواند به همراه داشته باشد، تشخیص این امر 

ز اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پیرامون الزم یا جایز که عقدی الزم است یا جایز ا
بودن بسیاری از عقود، نه تنها در فقه، بلکه در دکترین حقوقی و رویه قضایی هیچ اختالف 
نظری وجود ندارد، به عنوان مثال در الزم بودن بیع و اجاره و در جایز بودن ودیعه، وکالت 

در مقابل، به علت ماهیت  2حقوقدانان وجود ندارد. و عاریه هیچ اختالف نظری میان فقها و

و به تبع آن  در فقهویژه برخی از عقود، در الزم یا جایز بودن آن ها اختالف نظرات فراوانی 
در دکترین حقوقی وجود دارد، اختالف نظراتی که به رویه قضایی نیز کشیده شده و باعث 
صدور آرای مختلف و گاه کامال متضاد گردیده است. از جمله این عقود، عقد شرکت است 

قانون مدنی در ظاهری که به علت اختالف نظرات زیاد در فقه و در کنار آن ابهام و اجمال 
در رابطه با لزوم  تفاوت دیدگاه ها 3با الزم یا جایز بودن آن، وحدت نظری وجود ندارد. رابطه

. اصل مقاله حاضر در مجله علمی، پژوهشی پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی  1
پذیرش چاپ گرفته. مقاله اصلی با تأکید بر نظر فقهای مذاهب مختلف اسالمی بوده، اما در مقاله حاضر، 

داده و با توجه به مخاطبان خاص مجله مدرسه حقوق که وکالی محترم می باشند، تغییراتی کاربردی رخ 
 بیشتر بر دکترین حقوقی و رویه قضایی تأکید گردیده است. 

، )الکویت: دراسه فقهیه مقارنه مع موجز فی القانون الکویتی عقود الشرکات،، محمد عبیداهلل عتیقی،. 2
، دایره المعارف عمومی حقوق، الفارقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، . 62ق( . ص1417، مکتبه ابن کثیر

 .92( . ص1386)تهران: انتشارات گنج دانش،، 4جلد

، جلد اول، )تهران: انتشارات دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معینکاتوزیان، ناصر، . 3
ق(. 1416، دارالصفوه، )بیروت، منهاج الصالحین، محمدسعید حکیم،. 302(. ص1385کتابخانه گنج دانش، 
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یا جواز عقد شرکت آن قدر زیاد است که این اختالف نظر، نه تنها در میان فقهای مذاهب 
نیز این اختالف نظر  حقوقدانان، قضات و وکالمختلف اسالمی وجود دارد، بلکه حتی میان 

با تمسک به عموم و اطالق آیات و  و حقوقدان آشکار است. برخی از فقهاکامال هویدا و 
روایاتی که بر وفای به عهد تأکید نموده و با توجه به اصاله اللزوم، این عقد را به طور مطلق 

آن است که با توجه  و حقوقدانان دیدگاه برخی دیگر از فقها 1از جمله عقود الزم می دانند.

 و در هر دو عقد،2شرکت به ماهیت عقد جایز وکالت نزدیک می باشدبه آن که ماهیت عقد 

و تمام آثار عقد جایز از جمله  3اذن و نیابت است، عقد شرکت مطلقا جایز بوده عنصر اصلی،

در کنار این دو  4منفسخ شدن در اثر فوت یا جنون یکی از شرکاء را بر آن بار می نمایند.

برای عقد شرکت، ماهیت و چهره ای دوگانه در وقدانان و حقدیدگاه، عده ای دیگر از فقها 
و قسمتی از عقد شرکت که باعث ایجاد اشاعه در مالکیت می شود را الزم  5نظر گرفته اند

                                                
)بیروت: جلد دهم، ،کفایه الننبیه،شرح التنبیه، الدین احمد بن محمدابی العباس نجم  بن الرفعه،. ا166ص

، جلداول، ) قم: انتشارات تحریر الوسیلهموسوی خمینی، روح اهلل، . 197ق(. ص1430،دارالکتب العلمیه
 . 588(. ص1374دارالعلم،

)قم:  ،چاپ چهل و سوم،رساله توضیح المسایل، ناصر مکارم شیرازی،. 63عتیقی، پیشین، ص .1
 .345(. ص1384،انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب

مکتبه )الریاض: جلد اول، ،خالصه الدالئل فی تنقیح المسائل، حسام الدین علی بن مکی الرازی،.2
، )کراتشی: التسهیل الضروری لمسائل القدوری، محمدعاشق الهی البرنی،. 479ق(.ص1428، الرشد ناشرون
المحرر فی الفقه على مذهب ، مجدالدین أبوالبرکات، الحرانی، هابن تیمی. 281ق(.ص1428،مکتبه الشیخ

 . 254ق(. ص1404، الجزء االول، )ریاض: المکتبه المعارف،اإلمام أحمد بن حنبل

شرکه ،)بیروت: جلداول ،الوجیز فی فقه االمام الشافعی، محمد بن ابی حامد محمد بن محمد الغزالی،.3
شرایع االسالم فی ، نجم الدین جعفر بن الحسن حلی،. محقق 358ق(. ص1418،االرقمداراالرقم بن ابی 

 .388ق( ص1425، دارالقاری)بیروت:  جلداول، ،مسائل الحالل و الحرام

دارالکتاب ) بیروت: دوم، جلد ،لمبسوط فی فقه االمامیها، جعفر محمد بن الحسن بن علیوطوسی،اب.4
بیست  ، جلدره فی احکام العتره الطاهرهضالحدائق النابن احمد،  یوسف بحرانی،. ال353، بی تا( صاالسالمی
النووی، یحیی الدین بن شرف، التکمله الثانیه . 170ق(. ص 1405، انتشارات داراالضواء)بیروت:  و هشتم،

 . 89المجموع شرح المهذب، الجزءالرابع عشر،)المدینه المنوره: المکتبه السلفیه،بی تا(. ص

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات )قم:  ،حاشیه المختصر النافع، دثانی،زین الدین بن علی العاملیشهی.5
، الجزء الثانی، العروه الوثقیطباطبایی یزدی، محمدکاظم، .109ق(.ص 1422،اسالمی حوزه علمیه قم
ظ عمده فیض االله المالک فی حل الفا، السیدعمر برکات،. 532ق(. ص1410)بیروت: الدار االسالمیه،

. 463ق(. ص1372،شرکه مکتبه مصطفی البانی الحلبی و اوالده، )بی جا: ،جلد دومالسالک و عده الناسک
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اذن هر یک از شرکاء به شریک دیگر در  ،دانسته و قسمتی از عقد شرکت را که اثر آن
 1.تصرف در مال موضوع شرکت است را جایز قلمداد می نمایند

نیاز به  مراه دارد،آثار بسیار متفاوت حقوقی که هر یک از این دیدگاه ها به ها توجه به 
تری مورد گردد که پاسخ سوال اصلی این مقاله با موشکافی بیشمی این موضوع احساس 

ه بررسی مبانی لزوم ببه طور بسیار خالصه در ابتدا  در این مقالهتجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
زوم یا جواز عقد ود پرداخته و بعد از آن، نظرات و دالیل مخالفان و موافقان لو جواز عق

ضی که به شرکت در کتب فقهی و به تبع آن در دکترین حقوقی، با پاسخ های حلی و نق
ضایی و نمونه قرویه های دالیل آن ها داده می شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

جهت که مقاله  از آنب کاربردی شدن مقاله آورده می شود و آرای دادگاه های مختلف از با
مخالفین و موافقین  صرفاً جنبه گزارشی نداشته و حالت علمی، تحقیقاتی یابد، در مورد دالیل
این موضوع فراهم  لزوم یا جواز عقد شرکت، مقارنه ای کامل انجام داده تا زمینه فهم بهتر

قدی الزم به ععقد شرکت، ، انون مدنی در این زمینهق گردد که با توجه به ابهام و اجمال
 حساب می آید یا جایز؟ 

 

 مبانی لزوم و جواز عقود.  1
ین، زمانی بدون شک تحلیل دقیق لزوم یا جواز عقد شرکت به عنوان یکی از عقود مع

د بررسی و موشکافی بهتر صورت می گیرد که ابتدا مبانی لزوم و جواز عقود و قراردادها، مور
ق تر داده شود که قرار گیرد تا بر پایه و اساس آن مبانی، پاسخ این سوال به گونه ای دقی
رد. از همین رو در آیا عقد شرکت از جمله عقود الزم است یا در زمره عقود جایز قرار می گی
بنای لزوم و جواز این قسمت مقاله، صرفا دیدگاه هایی که فقها و حقوقدانان در رابطه با م

این مبانی در قسمت  قراردادها دارند، مورد اشاره قرار می گیرد تا با بهره مندی از عقود و
 دوم مقاله، راه به سوی پاسخ سوال اصلی این مقاله هموارتر گردد:

 

                                                
، الطوری هالخالق وتکمل همنح شرح کنز الدقائق و ،البحر الرائقابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، 

 .307ق(.ص1418الجزء الخامس، )بیروت: دارالکتب العلمیه،

للنشر )الریاض:  ،دراسه مقارنه فقه المعامالت،، محمد علی عثمان لفقیی،. ا166پیشین، ص  حکیم،.1
، ابی القاسم عبدالکریم بن محمد القزوینی،. 302کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص. 299ق(. ص1406، دارالمریخ

 .193ق(. ص1426، دارالکتب العلمیه)بیروت:  ،المحرر فی فقه االمام الشافعی
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 . حکم شارع، به عنوان مبنای لزوم و جواز عقد 1.  1
 سوره 1آیه د عده ای از فقها بر این اعتقادند که اگرچه از عموم و اطالق آیاتی مانن

و المُوفُونَ »سوره مبارکه بقره  177یا آیه  «بِالعُقُود أوفُوا آَمنُوا ألذینَ أُیها یا» مائده مبارکه
 مطابقی داللت و التزامی داللت و از« ال دینَ ِلمَن ال عَهدَ لَه» یا روایت « بِعَهدِهِم إذا عاهَدوا

که حاکی از وفای به عهد است، این اصل برداشت می شود  روایات و بسیاری دیگر از آیات
اما با این وصف ماهیت الزم یا جایز بودن یک عقد  1که اصل بر لزوم قراردادها می باشد، 

از جمله احکام شرعی و حکمی محسوب می شود و از همین رو  این که عقدی را الزم 
داشته و سایر مقتضیات مانند اراده بدانیم یا جایز بستگی به نظر شرع در رابطه با آن عقد 

چراکه متعاملین یا مقتضیات عرفی زمان در رابطه با لزوم یا جواز عقد موثر در مقام نیست، 
لزوم و جواز به عنوان یک حکم شرعی، امری خارج از ماهیت عقد می باشد. این دیدگاه به 

ری که در برخی از دکترین تبع از فقه به میان برخی از حقوقدانان نیز سرایت نموده، به طو
های حقوقی این اعتقاد، به صراحت مورد تأیید قرار گرفته که هم لزوم و هم جواز عقد از 
جمله احکام شرعی تأسیسی محسوب می گردند و طرفین عقد نمی توانند با اراده خویش 

  2ذات یک عقد الزم را به جایز یا ذات یک عقد جایز را به الزم تبدیل نمایند.

 

 ه عنوان مبنای لزوم یا جواز عقود. عرف حاکم بر معامالت، ب 2.  1
در مقابل دیدگاه فوق، عده ای دیگر از فقها و حقوقدانان برای تعیین مبنای لزوم یا جواز 
عقود، راه و استداللی دیگر بر مبنای سیره عقال و عرف حاکم بر معامالت در پیش گرفته 

فقها و حقوقدانان ریشه و مبنای لزوم و جواز یک عقد، در اند. بر اساس دیدگاه این دسته از 
این موضوع نیست که لزوم یا جواز عقد را از جمله احکام شرعی و حکمی بدانیم، بلکه ریشه 
و مبنای الزم یا جایز بودن هر عقد را به طور مجزا می بایست در عرف حاکم بر معامالت 

به  3وعی متعاقدین از آن عقد جستجو کرد،آن جامعه، مصالح مدنظر عرف جامعه و اهداف ن

                                                
تفسیر قانون مدنی: اسناد،آراء و اندیشه های قاسم زاده، سیدمرتضی، ره پیک، حسن، کیایی، عبداهلل، .1

 .72(. ص1384،)تهران: انتشارات سمت، حقوقی
 ،شاهباغ حائری. 23(.ص1388)تهران: نشر مجد، اصول قراردادها و تعهدات،شهیدی، مهدی، . 2

» . باقری پور، نرگس، 146(. ص1376، گنج دانش)تهران: انتشارات اول، لد، جیقانون مدن شرح، سیدعلی
 .108(. ص1391، )138، مجله کانون، شماره «مبانی لزوم و جواز در قراردادها

، )تهران: انتشارات گنج 4، جلد دایره المعارف عمومی حقوق، الفارقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، .3
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عنوان مثال، بیع، نکاح و اجاره قبل از حکم امضایی شارع در رابطه با لزوم آن ها، بر مبنای 
عرف و مصالح حاکم بر جامعه و اهداف نوعی متعاملین آن، از جمله عقود الزم به حساب 

اساس این دیدگاه لزوم و  بر 1می آمده و عقودی مانند وکالت جایز محسوب می شده است.

جواز عقد از جمله مقتضیات اطالق هر عقد و حکمی عقالیی و عرفی به حساب آمده و از 
همین رو امکان درج شرط خالف آن وجود دارد؛ به طوری که متعاملین حتی اگر نسبت به 

جایز  الزم یا جایز بودن عقدی جاهل باشند، با اراده خویش می توانند عقد الزمی را به عقد
این دیدگاه فقها در حقوق موضوعه نیز گسترش  2یا عقد جایزی را به عقد الزم تبدیل نمایند.

یافته و برخی از حقوقدانان لزوم و جواز را از مقتضیات اطالق عقد دانسته و از همین رو 
ایرادی که بر این دیدگاه  3شرط خالف آن را شرطی صحیح و دارای اعتبار حقوقی می دانند.

د می باشد آن است که عرف حاکم بر معامالت از محلی به محل دیگر و از زمانی تا وار
زمان دیگر ممکن است متفاوت باشد و از همین رو اعتقاد به آن که عرف حاکم بر معامالت 
تنها معیار برای تشخیص لزوم یا جواز عقود است، به علت شکننده بودن عرف، نمی تواند 

  4شد.مالکی انحصاری و صحیح با

. اراده متعاملین، به عنوان مبنای لزوم یا جواز عقود 3.  1
، ریشه و مبنای الزم یا جایز بودن یک عقد به این موضوع بستگی بر مبنای دیدگاه سوم

دارد که با توجه به مقتضیات ذاتی هر عقد، لزوم و جواز آن عقد، امری حقی است یا حکمی. 
از همین رو مبنای الزم یا جایز بودن عقد مورد نظر، نه در احکام شرعی و نه در عرف حاکم 

که در مواردی که لزوم و جواز حقی  تعاملین می باشداست، بلکه این اراده مبر معامالت 
بین می بایست از همین رو   5است تصمیم می گیرد عقد منعقد شده الزم باشد یا جایز،

، تحوالت حقوق لزوم و جواز در عقود و ایقاعاتفر، .جعفری لنگرودی، محمدجع94(. ص1386دانش، 
 .52(. ص 1371خصوصی، )تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،

گنج )تهران: انتشلرات اول، لدج ،دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات، ،محمدجعفر لنگرودیی جعفر.1
 .136(.ص1374،دانش

 .38ق(. ص1417،شارات اسالمیانت، )قم: جلد دوم ،العناوین، میرفتاح حسینی مراغی،.2
 .32(. ص 1395، نشر میزان) تهران:  قواعد حقوقی قراردادها، حقوق مدنی،، عبدالرسول دیانی،.3

 .108. باقری پور، نرگس، پیشین، ص4
جعفری لنگرودی، . 52(. ص1385مدنی، جالل الدین، حقوق مدنی، )تهران: انتشارات پایدار، .5
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عقودی مانند نکاح که لزوم آن، لزوم حکمی به حساب می آید و عقودی مانند بیع و اجاره 
شد. به این نحو که اگر لزوم که لزوم آن ها لزوم حقی محسوب می شود، قائل به تفکیک 

و جواز در عقدی جنبه حقی داشته باشد، طرفین عقد می توانند با اراده خویش این حق را 
از عقد سلب نموده و به عنوان مثال عقد الزمی را به عقد جایز یا عقد جایزی را به الزم 

ید؛ بنابراین می به عنوان نمونه جواز عقد ودیعه، جواز حقی به حساب می آ 1تبدیل نمایند،

توان این عقد جایز را با اراده طرفین به عقد الزم تبدیل نمود. اما لزوم در عقدی مانند نکاح، 
لزوم حکمی می باشد و از همین رو امکان درج شرط خالف آن وجود ندارد و اراده طرفین 

  2بر خالف آن فاقد هرگونه اثر می باشد.

در کتب از یک سو از دو نظر قابل خدشه است، دیدگاه این دسته از فقها و حقوقدانان
این دسته از فقها و حقوقدانان به طور دقیق مشخص نیست که چه خصوصیتی در هر یک 
از عقود باعث می شود که لزوم و جواز آن را حقی دانسته یا آن را لزوم و جواز حکمی 

ای دقیق و عملی  سوالی که در پاسخ به آن چون مالکی دقیق وجود ندارد، ثمره 3بدانیم.

نیز به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر اگرچه این امر که اگر عقد جایزی را ضمن یک 
عقد الزم بیاوریم، به تبع عقد الزم، آن عقد جایز نیز الزم می گردد در میان فقها و حقوقدانان 

، نه آن اما این گفته حاکی از آن است که عقد جایز غیر قابل رجوع می شود 4مشهور است،

که تغییر ماهیت داده و به عقدی الزم تبدیل شود و خصوصیت اصلی عقد جایز که انفساخ 
به هنگام جنون و مرگ است را از دست بدهد، بنا به همین دلیل است که اگر عقد وکالتی 
که جایز است، در ضمن یک عقد الزم مانند بیع آورده شود، اگرچه به این دلیل که عقد 

الزم آمده است، از سوی هر یک از طرفین غیرقابل رجوع است، اما در  جایز، ضمن عقد
چنین حالتی نیز با فوت یکی از طرفین، عقد وکالت که ماهیت اصلی خود پیرامون جواز را 

اما عقد بیع به علت ماهیت الزم خود، حتی با وجود فوت  5از دست نداده، منفسخ می گردد،

                                                
 .313(. ص1386، )تهران: انتشارات گنج دانش، 4، جلد عمومی حقوق، الفارقدایره المعارف محمدجعفر، 

، جلد دوم، )تهران: چاپ میهن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و  قراردادهاصفایی، حسین، .1
 .24(. ص1351

ق(. 1404،انتشارات مکتبه السیدالمرعشی)قم:  ،12جلد ،قیثتمسک العروه الوسم ،،سیدمحسن حکیم.2
 .51ص

 .81ق(. ص1414، )قم: موسسه البالغ،مبانی العروه الوثقیخویی، محمدتقی، .3

 .588. موسوی خمینی، پیشین، ص4
دارالکتاب )بیروت:  جلد دوم، ،لمبسوط فی فقه االمامیها، جعفرمحمد بن الحسن بن علیواب طوسی،.5
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ایراد دیگر بر این دیدگاه آن است که این  1می ماند. یکی از طرفین عقد، هم چنان پابرجا

امر که الزم یا جایز بودن یک عقد را به طور کامل وابسته به نظر متعاملین نماییم، این 
مشکل اساسی را به همراه دارد که معموال افراد جامعه که از امور حقوقی اطالعی ندارند، 

نمی آورند و در عین حال بر اساس این هیچ گاه لزوم یا جواز را در ضمن اراده خویش 
دیدگاه هیچ عقدی حتی عقد بیع ماهیتی ثابت ندارد، چراکه ممکن است در عقدی متعاملین، 
اراده به جواز آن داشته باشند و متعاملین دیگر اراده بر لزوم آن، امری که اعتقاد به آن می 

 2تواند نتایج عجیب و متفاوتی به همراه داشته باشد. 

نظر برگزیده.  4.  1
چه صحیح با توجه به دیدگاه های فوق و ایراداتی که بر هر یک از آن ها وارد بود، آن 

می آید تا نبه حساب  از جمله حقوق متعاملین لزوم و جواز، به نظر می رسد آن است که 
اراده ریشه در هستند که ز از جمله قواعدی بتوان بر خالف آن تراضی نمود، بلکه لزوم و جوا

توانند با توافق طرفین عقد به هیچ وجه نمی شارع و عرف حاکم بر معامالت داشته و 
 به عبارت دیگر 3ذات یک عقد الزم را به ذاتی متفاوت یعنی عقد جایز تبدیل نمایند.یکدیگر 

در هر جامعه اصوالً در مبحث عقود و معامالت ارتکازاتی وجود دارد که این ارتکازات به 
ای لزوم و جواز هر یک از عقود قرار می گیرد و قانونگذار عرفی نیز با توجه به عنوان مبن

ارتکاز جامعه، لزوم و جواز هر یک از عقود را تعیین می نماید یا بنا به مصالحی تغییراتی در 
 آن می دهد.

 .353، بی تا(. صاالسالمی

، جلد اول، )تهران: انتشارات حقوق مدنیامامی، سیدحسن، . 24.شهیدی، مهدی، پیشین، ص1
 .162(. ص1370اسالمیه،

 .112. باقری پور، نرگس، پیشین، ص 94جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص .2
. باقری پور، نرگس، 23مهدی، پیشین، ص شهیدی،.158فر، پیشین، ص محمدجع جعفری لنگرودی،. 3

، مجله تحقیقات «لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی» برادران، دالور، . 111پیشین، ص
)تهران:  ،،مجموعه محشی قانون مدنی، محمدجعفر جعفری لنگرودی،. 450(. ص1391، )58حقوقی، شماره 

، قرارداد اعمال حقوقی، دوره مقدماتی حقوق مدنی،، ناصر کاتوزیان،. 158(. ص1379، انتشارات گنج دانش
 .146سیدعلی، پیشین، ص ،شاهباغ حائری. 21(. ص 1383انتشار، سهامی شرکت )تهران: انتشارات، ایقاع
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  لزوم و جواز عقد شرکت .  2
لزوم یا جواز عقود با یکدیگر در میان فقهای اسالمی، زیربنای فکری در رابطه با مبنای 

متفاوت است. این تفاوت دیدگاه ها در عقد شرکت نمایان تر می باشد، به نحوی که در 
رابطه با این موضوع که عقد شرکت و انواع رایج فقهی آن آن یعنی شرکت عنان، 
اعمال،وجوه و مفاوضه، عقدی الزم به حساب می آیند یا جایز، اختالف نظرات اساسی بین 

با توجه به ابهام و اجمال قانون مدنی در این زمینه،  1قهای مذاهب اسالمی وجود دارد.ف

ریشه این اختالفات به تبع فقه به دکترین حقوقی و بعد از آن به رویه قضایی نیز کشیده 
شده است. همان طور که گفته شد در رابطه با لزوم یا جواز عقد شرکت سه دیدگاه متفاوت 

حقوقدانان وجود دارد. عده ای از آن ها عقد شرکت را به طور مطلق عقدی در میان فقها و 
در مقابل، عده ای دیگر از  3و حتی در این زمینه ادعای اجماع می نمایند. 2جایز می دانند.

و در نهایت نظر سوم آن  4فقها و حقوقدانان این عقد را به طور مطلق عقدی الزم دانسته

وقدانان عقد شرکت را در قسمتی که باعث ایجاد اشاعه می است که عده ای از فقها و حق
گردد، عقدی الزم و در قسمتی که باعث اذن هر شریک به شریک دیگر در رابطه با تصرف 

در این قسمت مقاله، نظرات فقها و  5در مال موضوع شرکت می شود، جایز می دانند.

می نمایند، متفاوت است، مورد حقوقدانان که با توجه به تعاریفی که از عقد شرکت ارائه 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا با پاسخ های حلی و نقضی که به استدالل های هر یک از 
آن ها داده می شود، در نهایت زمینه فهم بهتر این موضوع که عقد شرکت، عقدی الزم 

 است یا جایز فراهم گردد:
 . عقد شرکت، عقدی جایز 1.  2

اساس اصلی تعریف عقد شرکت را اذن هر یک از شرکاء به شریک  برخی از فقها، پایه و

                                                
 .588موسوی خمینی، پیشین، ص. 197پیشین،ص بن الرفعه،ا.1

 .479الرازی،پیشین،ص. 281البرنی، پیشین، ص. 353طوسی، پیشین، ص.2

 .170البحرانی، پیشین، ص.3
العقود الشرعیه الحاکمه للمعامالت المالیه ، عبده عیسی،.170ناصر، پیشین، ص ،شیرازیمکارم .4

 .36ق(. ص1396،مکتبه االقتصاد االسالمی)قاهره:  ،المعاصره
دوره مقدماتی حقوق مدنی،درس . کاتوزیان، ناصر، 463. برکات، پیشین، ص91عتیقی، پیشین،ص.5

، محمدسعید حکیم،. 302(. ص1385،جلد اول، )تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، هایی از عقود معین
 .166ق(. ص1416، دارالصفوه، )بیروت: منهاج الصالحین
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دیگر در اداره مال موضوع مشارکت و نه ایجاد حالت اشاعه می دانند. با اندک تغییراتی در 
 ،شرکتالفاظ، این دسته از فقها معموال عقد شرکت را این گونه تعریف نموده اند که عقد 

با  1می باشد. متعدد در یک چیز به نحو اشاعه عقدی است که ثمره آن جواز تصرف مالکین

توجه به این تعریف از عقد شرکت، این دسته از فقها و حقوقدانان بر این اعتقادند که عقد 
از همین رو هر یک از شرکاء هر زمان که اراده نمایند   2شرکت، مطلقا عقدی جایز می باشد،

. مبنای فکری این 3ت را بر هم زنندمی توانند حالت اشاعه ایجاد شده به واسطه عقد شرک

دسته از فقها که در این زمینه ادعای اجماع نیز دارند از یک سو آن است که در دید آن ها 
ماهیت اصلی عقد شرکت که باعث ایجاد اشاعه در مالکیت بین شرکاء می گردد، عقد وکالت 

سطه اذن هر یک از چراکه به وا 4است که این عقد از جمله عقود جایز به حساب می آید،

شرکاء به دیگری هر شریک اجازه تصرف در مال مشترک را پیدا می نماید و چون مبنای 
اجازه تصرف در مال مشترک، اذن می باشد، این اذن به واسطه صفت ذاتی خود همیشه 

از سوی دیگر اقتضای قاعده فقهی تسلیط آن است که هر یک از شرکاء  5قابلیت رجوع دارد.

ال خویش تسلط داشته باشد و هر زمان که اراده نماید، هم بتواند با بر هم زدن نسبت به م
حالت اشاعه از اصل شراکت رهایی یابد و هم از اذنی که به سایر شرکاء در رابطه با تصرف 

زیرا اصل بر آن است که انسان، دیگری را در مال خود در مال موضوع مشارکت داده است، 
ریک نمود هر زمان بخواهد می تواند به اصل اولیه که عدم شریک نمی نماید و اگر ش

   6شراکت است، برگردد و هر مالکی به طور مستقل در مال خود مداخله نماید.

                                                
)بیروت: ، بصره المتعلمین فی احکام الدینن، حلی، االمام جمال الدین حسن بن یوسف المطهرعالمه .1

 .137ق(. ص1404، موسسه االعلمی للمطبوعات

، تحریر الفتاوی علی التنبیه و المنهاج و الحاوی، احمدبن عبد الرحیم الشافعی،. 281.البرنی، پیشین، ص2
بروجردی عبده، محمد، . 525حائری شاهباغ، سیدعلی، پیشین، ص. 90ق(. ص1432،دار المنهاج)جده: 

 . 331(. ص 1380حقوق مدنی، )تهران: انتشارات گنج دانش،

، داراالضواء)بیروت: ،المختصر النافع فی فقه االمامیه، جعفر بن الحسننجم الدین  حلی،محقق .3
. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، المضاربه، الشرکه، )قم: مرکز فقه االئمه 173ق(. ص1405

 .112ش(. ص  1383االطهار )ع(، 

 .358الغزالی، پیشین، ص.4

 .353طوسی، پیشین،ص.5
دار الحیاء ) بیروت:جلد هفدهم، ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، شیخ محمدحسن نجفی،.6

 .310ق(. ص1402،التراث العربی
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در دیدگاه این دسته از فقها، چون عقد شرکت به صورت ذاتی عقدی جایز به حساب      
حتی با وجود درج شرط مدت در ضمن آن، باز هم هر یک از شرکاء، هر زمان که  1می آید،

زبرا در دید آن ها، تنها اثر شرط مدت در ضمن   2بخواهد می تواند از اذن خود رجوع نماید،

عقد شرکت آن است که بعد از انقضای مدت ذکر شده در عقد، تصرف در مال موضوع 
اما اصل اشاعه چه در مدتی که  3ه یکدیگر می باشد،مشارکت، مستلزم اذن جدید شرکاء ب

 موضوع مال رفتن بین از یا تقسیم با مگر رود، نمی بین در عقد ذکر شده و چه پس از آن از
در عین حال که به علت جایز بودن عقد شرکت، با فوت یا جنون هر یک از  4مشارکت.

  5شرکاء، عقد شرکت منفسخ می گردد.

ن دسته از فقها در رابطه با وجود اجماع در رابطه با جایز بودن عقد استدالل و استناد ای
 مختلف مذاهب فقهای بین که نظراتی اختالف رغم علیشرکت قابل خدشه است، زیرا 

 اجماع گفت توان می ها دیدگاه تفاوت این اساس بر و دارد وجود اجماع پیرامون اسالمی
 دارای لفظی اشتراک رغم علی که است لفظی امامیه فقهای و سنت اهل فقهای نزد معتبر
 زیادی دالیل جوار عقد شرکت به پیرامون اجماع ادعای رسد می نظر به است، معنوی تباین
 احکام از حکمی در رأیی هم و نظر اتفاق اجماع، کلی تعریفیرا ز تواند درست باشد، نمی

 چراکه ندارد، وجود جواز عقد شرکت با رابطه در نظری اتفاق چنین که باشد می شرعی
 نداشته، اعتقاد جواز عقد شرکت به اسالمی مختلف مذاهب متأخر و متقدم فقهای از بسیاری

  6به صراحت آن را از جمله عقود الزم دانسته اند. بلکه

                                                
 جلد اول، ،التلقین فی الفقه المالکی، عبدالوهاب البغدادی ابومحمد المالکی،. 89النووی، پیشین،ص .1

 .413، بی تا(. صمکتبه نزار مصطفی الباز)ریاض: 

شرایع االسالم فی مسائل الحالل ، نجم الدین جعفر بن الحسن حلی،محقق . 309پیشین، ص نجفی،.2
 )تهران:  ،دوم جلد، حقوق مدنی، سیدحسن امامی،. 388ق(. ص1425،دارالقاری)بیروت:  جلد اول، ،و الحرام

 . 132(. ص1355اسالمیه، انتشارات 

. محقق 401، بی تا(. صلشیعهموسسه فقه ا)بی جا:  ،سلسله الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید،.3
 .173ق(. ص1405)بیروت: داراالضواء، ،المختصر النافع فی فقه االمامیه، نجم الدین جعفر بن الحسن حلی،
مسالک ، زین الدین بن علی العاملی. شهیدثانی، 463. برکات،پیشین،ص170البحرانی، پیشین،ص.4

 . 109ق(. ص1413،موسسه المعارف اسالمیهانتشارات ) قم:  ،االفهام الی تفقیح شرائع االسالم

 بروجردی عبده،. 197پیشین،ص  ابن الرفعه،.388حلی، پیشین،ص. محقق 47برکات، پیشین، ص.5
 .331محمد، پیشین،ص

 .345ناصر، پیشین،ص،شیرازی مکارم. 36عبده، پیشین،ص.6
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اگرچه رویه قضایی ثابت و هماهنگی در سایت پژوهشکده قوه قضائیه در رابطه با لزوم 
یا جواز عقد شرکت یافت نمی شود، اما آرای فراوانی می توان مشاهده نمود که حاکی از آن 
است که بسیاری از شعب دادگاه ها، به واسطه آن که عقد شرکت را مطلقا عقدی جایز می 

ست مطالبه از جانب یکی از شرکاء، مبنی بر مطالبه آورده خویش را رجوع دانند، تقدیم دادخوا
 ،دادگاه عمومی حقوقی تهران 212در شعبه از شرکت قلمداد نموده اند. به عنوان نمونه 

شعبه با آن مطرح و دادرس محترم آورده توسط یکی از شرکاء مطالبه با موضوع ی ایدعو
ی ادعومی باشد، اصل بر صحت و لزوم قراردادها  ،در عقود و قراردادهااین استدالل که 

وکیل محترم رای مورد تجدید خواهی . این یر قابل استماع اعالم می نمایدغمطروحه را 
با این استدالل که  ،تجدید نظر استان تهراندادگاه قرار گرفته و در شعبه ده محکوم علیه 
 می توانند از اذن خود رجوع نمایندشرکاء همه وقت  ،قانون مدنی 578و  586مطابق با ماده 

دادنامه تجدیدنظر  و مطالبه آورده توسط یکی از شرکاء، مصداقی از رجوع به حساب می آید،
 می نقض  93 /2 /15  مورخ  9309970221000190 خواسته را به موجب دادنامه شماره

 1ت دارد.نماید، نقضی که حکایت از اعتقاد قضات رسیدگی کننده آن به جواز عقد شرک
 

 عقد شرکت، عقدی الزم.  2.  2
برخی از فقها، در تعریف عقد شرکت، ایجاد حالت اشاعه را پایه و اساس اصلی تعریف 
خود قرار می دهند و برای اذن هر یک از شرکاء به شریک دیگر در اداره مال موضوع 
مشارکت، حالتی تبعی و فرعی قائل شده اند. با اندک تغییراتی در الفاظ، این دسته از فقها 

 ءیقوق المالک فی الشَماع حُجتِإ رکهُالشِ »ن گونه تعریف نموده اند: معموال عقد شرکت را ای
با توجه به تعریف این دسته از فقها از عقد شرکت، بر اساس  2«شاعِه بیل اإلالواحد علی سَ 

دیدگاه آن ها، عقد شرکت چه در قسمت اصلی خود که باعث ایجاد اشاعه در مالکیت می 
مربوط به اذن هر یک از شرکاء به شریک دیگر است، گردد و چه در قسمت فرعی خود که 

                                                
1.www.ijir.ir  قوه قضائیه.رسمی پژوهشکده .سایت 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی جلد دوم، )قم:  ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبداهلل فاضل،.2

انتشارات جلد اول،)بیروت:   ،یاض المسائلر، سیدعلی بن محمد ی،یطباطبا. 207ق(.  ص1404، نجفی
، )قم: الناشر مرکز (3االستداللی) دروس فی الفقهآل نجف، عبدالکریم، . 302، بی تا(. صموسسه آل البیت

 .143ق(. ص1432المصطفی العالمیه،
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بر این اساس از یک سو فوت و جنون هر یک از شرکاء  1عقدی الزم محسوب می گردد.

و از سوی دیگر وجود شرط مدت در ضمن  2باعث منفسخ گردیدن عقد شرکت نمی گردد

ذکور، نتوانند عقد شرکت باعث ایجاد الزامی در میان شرکاء می گردد که تا پایان مدت م
یعنی دقیقا بر خالف دیدگاه فقها و حقوقدانانی که  3تقاضای تقسیم مال مشترک را بنمایند،

درج شرط مدت در ضمن عقد شرکت را شرطی باطل، اما غیرمبطل می دانند، چراکه عقد 
شرکت را ذاتا عقدی جایز دانسته و بر این اعتقادند که حتی وجود شرط مدت در ضمن عقد 

و هر یک از شرکاء در طول مدت ذکر  4باعث ایجاد الزام برای شرکاء نمی گرددشرکت، 

  5شده در عقد شرکت نیز می توانند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنمایند.

مبنای فکری فقها و حقوقدانانی که عقد شرکت را به طور مطلق عقدی الزم به حساب 
ر عقود و معامالت، لزوم است، اصلی که می آورند، بر این پایه قرار دارد که اصل اولی د

نیز از آن حمایت « المُومِنون ِعنَد ُشروطِهِم»یا « اُوفوا بالعُقود»آیات و روایات فراوانی مانند 
می نماید، از این جهت لزوم عقد شرکت، حکمی تکلیفی محسوب می شود و طرفین می 

سته از فقها و حقوقدانان، عقد بایست ملتزم به آن باشند، به خصوص آن که در دیدگاه این د
شرکت، عقدی معاوضی و مغابنه ای به حساب آمده و در آن بحث از سود و زیان مستقیم 
طرفین است، بنابراین مانند دیگر عقودی مثل بیع که دارای این ویژگی ها هستند، این عقد 

ذن هر یک از شرکاء در دیدگاه این دسته از فقها و حقوقدانان اگرچه ا 6را نیز الزم می دانند.

به شریک دیگر در اداره مال موضوع مشارکت، مصداق مفهوم عام وکالت و توکیل به حساب 
می آید، اما چون این وکالت و نیابت در ضمن عقد معاوضی و مغابنه ای شرکت داده شده، 
به تبع الزم می گردد و از همین رو هر دو چهره عقد شرکت یعنی ایجاد اشاعه در مالکیت 

                                                
 ،مجموعه محشی قانون مدنی، محمدجعفر جعفری لنگرودی،. 345شیرازی، پیشین،ص مکارم.1

 .331(. ص1379، انتشارات گنج دانش)تهران: 

 .36عبده، پیشین،ص.2
،) تهران: نشر حقوقی کنونیقانون مدنی در نظم . کاتوزیان، ناصر، 299الفقیی، پیشین،ص.3

 .197(. ص1377دادگستر،

 . 137عالمه حلی، پیشین،ص.4

 .310. نجفی، محمدحسین، پیشین،ص401مروارید، پیشین،ص.5

 .36عبده، پیشین،ص.6
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ایرادی  1اعطای اذن به شریک دیگر در اداره مال موضوع مشارکت الزم به حساب می آید. و

که به خصوص در سیستم کنونی حقوق کشور می توان بر این دیدگاه وارد دانست آن است 
که الزم دانستن عقد شرکت به طور مطلق، با ظاهر برخی از مواد قانون مدنی به خصوص 

این قانون که در آن مواد، امکان رجوع از اذن در تصرف توسط هر یک از  588و  578ماده 
ده است، هم خوانی ندارد، زیرا اگرچه ترکیب برخی مواد از جمله ماده شرکاء پیش بینی ش

قانون مدنی باعث ایجاد ابهام و اجمال در رابطه با الزم یا جایز بودن عقد  588و  587
شرکت گشته است، اما با این وجود نمی توان از خصوصیت ذاتی اذن که قابلیت رجوع از 

کت را در تمام چهره های خود الزم قلمداد نماییم. آن می باشد، چشم پوشی نموده و عقد شر
متأسفانه به علت ابهام و اجمال قانون مدنی در رابطه با لزوم یا جواز عقد شرکت،      

رویه قضایی ثابتی وجود ندارد، به طوری که در کنار دادنامه های فراوانی که حاکی از جواز 
 92/  7/  30مورخ  594د دادنامه شماره ماننعقد شرکت می باشند، دادنامه های فراوانی 

نیز یافت می شود که حکایت از الزم دادگاه عمومی حقوقی تهران  212صادره از شعبه 
  2دارد. در دیدگاه برخی از قضات دادگستری بودن عقد شرکت

عقد شرکت، عقدی الزم و جایز.  3.  2
ریفی اعم تر از تعاریف فوق در دیدگاه برخی از فقها و حقوقدانان، عقد شرکت دارای تع

می باشد. بر اساس این دیدگاه، عقد شرکت که از جمله عقود مستمر به حساب می آید، 
به طوری که در تعریف عقد شرکت هم به ایجاد حالت اشاعه به  3دارای دو چهره است،

 عنوان نتیجه عقد شرکت اشاره شده و هم به اذن هر یک از شرکاء به شریک دیگر در اداره
به طوری که عقد شرکت با اندک تغییر در الفاظ، در دید این دسته  4مال موضوع مشارکت،

اجتماع حقوق اختالطی از یک مبادله که نتیجه آن از است عبارت از فقها و حقوقدانان 
بر  5می باشد. در تصرفعطای نیابت همراه با ا ،مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه

 331،پیشین،ص. محمدجعفر جعفری لنگرودی،.1

2 .www.ijir.ir  ،قانون.سایت رسمی پژوهشکده قوه قضائیه. همچنین مراجعه نمایید: بازگیر،یداهلل 
 .98(. ص1379فردوسی،  ، )تهران: انتشارات(جعاله و ودیعه شرکت،) کشور عالی دیوان آراء آئینه در مدنی

 .109شهیدثانی، پیشین،ص.3

 .193پیشین،ص القزوینی،.4
، جلد دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین.کاتوزیان، ناصر، 401مروارید، پیشین،ص.5

http://www.ijir.ir/
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که نظر برگزیده در این مقاله نیز می باشد، چهره اول عقد شرکت که مبنای این دیدگاه 
نتیجه آن ایجاد حالت اشاعه است، الزم بوده؛ بنابراین مانند هر عقد الزم دیگری با فوت یا 
جنون هر یک از شرکاء در آن خللی ایجاد نمی شود و این چهره از عقد شرکت، تنها با 

چهره دوم عقد شرکت  1مال مشترک از میان می رود.تقسیم مال مشترک یا تلف شدن تمام 

نیز که نتیجه آن اعطای نیابت و اذن هر شریک به شریک دیگر در رابطه با تصرف در مال 
موضوع مشارکت می باشد جایز است، از همین رو از یک سو با فوت یا جنون هر یک از 

سوی دیگر هر یک  شرکاء، قسمت مربوط به اعطای اذن در تصرف منفسخ می گردد و از
زیرا ماهیت اصلی اذنی  2از شرکاء هر زمان که بخواهند می توانند از اذن خود رجوع نمایند،

و رجوع از اذن در حکم  3که هر یک از شرکاء به شریک دیگر می دهند وکالت و نیابت است

ه در حاشی 4عزل وکیل محسوب می گردد، بدون آن که حالت اشاعه ایجاد شده از بین برود.

هایی فراوانی نیز که بر کتاب عروه الوثقی نگاشته شده است، این امر به درستی و به بیانی 
دیگر توسط فقهایی چون امام خمینی )ره(، آیت اهلل خوانساری، آیت اهلل گلپایگانی و میرزای 
نائینی به این نحو مورد اشاره قرار گرفته که عقد شرکت به علت ماهیت جایزی که دارد با 

با تنها که ع هر یک از شرکاء از اذن خویش از بین می رود و در این حالت بقای اشاعه رجو
تقسیم مال مشترک خاتمه می یابد، به معنای لزوم عقد شرکت و بقای آن محسوب نمی 

قانون مدنی نیز تأییدکننده این موضوع است؛ چراکه در  588نگاهی دقیق به ماده  5گردد.

ر آن، شریک، اجازه تصرف در مال موضوع ون مواردی است که در اثاین ماده بحث تنها پیرام
شرکت را ندارد، بدون این که در این ماده در رابطه با از بین رفتن حالت اشاعه سخنی به 

در موارد ذیل، شرکاء، مأذون در تصرف اموال » میان آمده باشد. این ماده مقرر می دارد: 
ی مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان . در صورت انقضا1مشترکه نمی باشند: 

                                                
 .302(. ص 1385اول، )تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 

 .532طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص.1

. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الشرکه علی 109. شهیدثانی، پیشین، ص166.حکیم، پیشین، ص2
 . 86ق(. ص 1414نهج الفقه و القانون، )قم،دارالعلم مفید، 

، جلد دوم، )تهران: انتشارات گنج صلح –حقوق مدنی، عقود معین: مشارکت کاتوزیان، ناصر، .3
 .23(. ص1379دانش،

 .463. برکات،پیشین،ص401. مروارید، پیشین، ص91صعتیقی، پیشین،. 4

. الطباطبایی یزدی، السیدمحمدکاظم، حواشی جماعه المدرسین، حواشی العروه الوثقی، جلد پنجم،  5
 .280ق(.  1420)قم: مؤسسه النشر االسالمی، 
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 «.. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء2رجوع. 
علی رغم آن که وحدت رویه خاصی در رابطه با موضوع مقاله حاضر در محاکم قضایی 
کشور یافت نمی شود و در رابطه با این امر که عقد شرکت، عقدی الزم محسوب می گردد 

وحدت رویه، تشتت رویه وجود دارد، اما با این وجود، رویه محاکم قضایی،  یا جایز، به جای
قسمتی از عقد شرکت که باعث ایجاد به درستی، تمایل بیشتری به این نظریه دارد که 

اشاعه در مالکیت می شود را الزم دانسته و قسمتی از این عقد را که اثر آن، اذن هر یک از 
ر مال موضوع شرکت است را جایز قلمداد نماید، رویه شرکاء به شریک دیگر در تصرف د

ای که تا زمان اصالح قانون مدنی و رفع ابهام و اجمال از الزم یا جایز بودن عقد شرکت، 
نیازمند گسترش آن می باشیم، چراکه این رویه، از یک سو پشتوانه قوی فقهی در پشت 

و از سوی دیگر با نیازهای  1ی داشتهخویش دارد و با نظر بسیاری از فقهای طراز اول همخوان

قانون مدنی می توان داشت،   588و  587، 586جامعه و برداشت هایی نیز که از مواد  
/  2/  8مورخ  92046همخوانی و تطبیق بیشتری دارد. به عنوان نمونه در دادنامه شماره 

ترم رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده، قاضی مح 210که از شعبه  1392
خواهان و کننده، این دیدگاه را به این صورت در قالب دادنامه اعالم نموده اند که چون 

 29/1/91حسب مشارکت نامه مستند دعوی به تاریخ  ،خواندگان در قالب مشارکت مدنی
با توجه به  شیرینی شرکت مدنی تشکیل داده و به لحاظ قانونیو  نان، جهت تولید کیک

مرتفع ، به یکی از طرق تقسیم یا تلف شدن مالون مدنی عقد شرکت، تنها قان 587ماده 
، نه تقسیمی صورت پذیرفته شرکت مزبوردر رابطه با عقد و حسب محتویات پرونده  گردد می

و نه مال موضوع مشارکت تلف گردیده است، فلذا قرار عدم استماع صادر می گردد. این 
م علیه، به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد و قضات دادنامه با اعتراض وکیل محترم محکو

دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با این استدالل که صرف مطالبه سهم از  6محترم شعبه 
طرف یکی از شرکاء و عدم رضایت وی به ادامه عقد شرکت، منجر به از بین رفتن حالت 

/  14مورخ    9209970220601645اشاعه نمی گردد، دادنامه بدوی را طی دادنامه شماره 
 2تأیید می نمایند. 1392/  12

. 109شهیدثانی، پیشین،ص.532طباطبایی یزدی،سیدمحمدکاظم، پیشین، ص.1

2.www.ijir.ir  پژوهشکده قوه قضائیه.. سایت رسمی 
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 نتیجه گیری
ردار است. تشخیص این امر که عقدی الزم است یا جایز از اهمیت بسیار زیادی برخو

کترین حقوقی و رویه دپیرامون الزم یا جایز بودن بسیاری از عقود، نه تنها در فقه، بلکه در 
ز عقود مانند قضایی نیز هیچ اختالف نظری وجود ندارد، اما به علت ماهیت ویژه برخی ا

رد. اگرچه برخی الزم یا جایز بودن آن، اختالف نظرات اساسی وجود دا شرکت، در رابطه با
دیگر از فقها عقد  از فقها، عقد شرکت را به طور مطلق از جمله عقود الزم می دانند و برخی

ست که برخی اشرکت را مطلقا جایز دانسته، اما به نظر می رسد نظر صحیح تر، دیدگاهی 
برگزیده  عروه محمدکاظم طباطبایی یزدی معروف به صاحبسید از فقها مانند شهید ثانی و 

ه ای دوگانه اند. بر اساس این دیدگاه عقد شرکت، به عنوان عقدی مستمر، ماهیت و چهر
اعه در مالکیت دارد؛ چراکه شرکت اختالطی است از یک مبادله که از یک سو سبب ایجاد اش

عقد شرکت  ز همین رو قسمتی ازو از سوی دیگر باعث اعطای نیابت در تصرف می شود. ا
ردد، الزم است و که حالتی معاوضی و مغابنه ای دارد و باعث ایجاد اشاعه در مالکیت می گ
یجاد نمی شود و مانند هر عقد الزم دیگری با فوت یا جنون هر یک از شرکاء در آن خللی ا

ی یابد. از سوی مه این حالت اشاعه تنها با تقسیم مال مشترک یا از بین رفتن آن مال خاتم
در تصرف  دیگر چهره ای از عقد شرکت که اثر آن اذن هر یک از شرکاء به شریک دیگر
این قسمت  در مال موضوع شرکت است، جایز قلمداد می گردد؛ زیرا ماهیت عقد شرکت در
ذن و نیابت به ماهیت عقد جایز وکالت نزدیک می باشد و در هر دو عقد، عنصر اصلی، ا

به اعطای  ین رو از یک سو با فوت یا جنون هر یک از شرکاء، قسمت مربوطاست، از هم
بخواهند  اذن در تصرف، منفسخ می گردد و از سوی دیگر هر یک از شرکاء هر زمان که

ز بین برود، امری امی توانند از اذن خود رجوع نمایند، بدون آن که حالت اشاعه ایجاد شده 
اجمال و ابهام  ز به آن تمایل بیشتری دارد و علی رغمکه دکترین حقوقی و رویه قضایی نی

 قانون مدنی نیز قابل برداشت است. 588و  587، 586قانون مدنی، از مواد 
 

 :1منابع
 (.1370امامی، سیدحسن.) سالمیها هشتم،تهران، انتشارات اول، چاپ ، جلدمدنی حقوق. 

 (.قانون1379بازگیر، یداهلل.) (جعاله و ودیعه شرکت،) کشور عالی دیوان آراء آئینه در مدنی ،

                                                
. منابع مقاله حاضر بسیار بیش از موارد ذکر شده در قسمت منابع می باشد، اما چون منابع به طور  1

 .زیرنویس در خود مقاله ذکر گردیده، در این قسمت تنها به ذکر مهم ترین منابع اکتفاء شده است
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 .فردوسی اول، تهران، انتشارات چاپ

 138 کانون، شماره ، مجله «قراردادها در جواز و لزوم مبانی »(. 1391پور، نرگس.) باقری. 

 (.1391برادران، دالور.) « مجله ،«حکمی  یا حقی وصف دیدگاه از عقود جواز و لزوم 
 . 58 حقوقی، شماره تحقیقات

 دانش گنج اول، تهران، انتشارات چاپ مدنی، (.حقوق1380عبده،محمد.) بروجردی. 

 حقوق ایقاعات،تحوالت و عقود در جواز و لزوم (.1371لنگرودی، محمدجعفر.) جعفری 
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 مشروطه ناتمام

 1راداندکتر علی 

بلند  خواهیمشروطهداستان مشروطه در ایران شنیدنی است. چه شد که در ایران صدای 
د؟ چه شد که کام موافقان نهضت و مخالفان فتنه خواندند در چه بو آنچهشد و عوامل ایجاد 

تمام ماند؟ این و مشروطه نا دشر آتشین سیاسی و اجتماعی شیرین نایرانیان از این انفجا
 است. سؤاالتاین  هایپاسخنبال یافتن مقاله به د

ری قمری، هج 1323داستان مشروطه از گران شدن قیمت قند در طهران آغاز شد. سال 
بازرگان  17زید. عالءالدوله حاکم مستبد، به شیوه قجری و همیشگی راه داغ و درفش را برگ

شاه طهران به  سجدموجود داشت، در حیاط  نامخوشچند تاجر پیر  هاآنقند که در میان 
مسجد  هایگلدستهفلک بسته شده و چوب خوردند. صدای فریاد و فغان تجار مضروب، از 

ن یک ملت. شد بر باروت خشک عصیا ایجرقهباالتر رفت و به گوش همگان رسید. این 
، عزل حاکم طهران را خواستند و سپس هانامهشبروحانیون بر منابر و روشنفکران از طریق 

آتشین وضع  را و بعد عزل عین الدوله صدراعظم سرسخت و مدافع خانهتعدال تأسیس
مظفرالدین )ه همیشه بیمار آغاز شد و مهاجرت علما و سپس شا هانشینیبستموجود. آنگاه 

ود دست و پنجه نرم خبسیار و در حالی که با بیماری دائمی  هاینشیب، پس از فراز و (شاه
ر شاه پس از عم شمسی فرمان مشروطیت را امضا کرد.هجری  1285مرداد  14، در کردمی

 آن اقدام تاریخی دیری نپایید و او پس از ده روز از دنیا رفت.
 هایبررسیجز یک انقالب بزرگ برای تغییر اوضاع نداشتند؟ همه  ایچارهآیا مردم ایران 

بود که  که تار و پود حکومت استبدادی قاجار چنان سست و پوسیده دهدمیتاریخی نشان 
برای نجات کشور، جز یک انقالب، راهی دیگر نبود. شوکت و عظمت کشور بزرگ و تاریخی 

آن به شماره افتاده بود. بیش از یکصد سال از زمانی که آغا  هاینفسایران از میان رفته و 
اخته خاندان قاجاریه، در طهران حکومت خود را آغاز کرد، گذشته بود.  سرسلسله، محمدخان

                                                
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، وکیل پایه یک دادگستری 1
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ام مدتی که وارثان او بر کشور حکومت کردند، اقتدار ملی ایران به ضعف کشیده بود. در تم
بزرگ آن زمان واقع شده و  هایقدرتخاک ایران بارها مورد تعرض  هاسالدر طی آن 

 شدهبخش بزرگی از سرزمین ایران در شمال، نصیب روسیه و قسمت دیگری در شرق جدا 
چای و از گلستان و ترکمان هایعهدنامهنظامی از روس در ماجرای  هایشکستبود. 

 ، قدرت سیاسی ایران را تحلیل برده بود. (افغانستان)انگلیس در ماجرای جدایی هرات 
نتیجه تفوق بیگانگان، ضعف و ناتوانی دستگاه اداری کشور شد. کاپیتوالسیون بر ایران 

از ایران گرفته شد. در جبهه داخلی نیز  آورزیان تحمیل و انواع و اقسام امتیازات اقتصادی
نابسامان بود. فقر گسترده، فساد درباریان و نخبگان چنان رایج شده بود که  شدتبهاوضاع 

میلیونی کشور، چاره را در جالی وطن دیدند. آنان برای به  7صدها هزار تن از جمعیت 
به کارهای پست و خطرناک در دست آوردن لقمه نانی، در بدترین شرایط معیشتی، تن 

آسیای میانه و قلمرو عثمانی داده بودند. کشور، مستعد انواع بالیای زمینی و آسمانی بود و 
مسری چون وبا، هزار هزار از  هایبیمارینبود. قحطی و  مصائبهیچ راهی برای مهار 
ه مردم و دولت ناتوان، قادر به رویارویی با مرگ انبو گرفتمیرعیت بیچاره، کشته 

 نبود. برگشتهبخت
ساله در عهد ناصری، موجی از کشتار مردم در  20برای مثال بیماری وبا در یک دوره 

طهران و دیگر بالد به راه انداخت. کنت دوگوبینو، دبیر اول سفارت فرانسه، گزارش دست 
رای فرار کند، ب توانستمیهر کس دو پا داشت و »: دهدمیاول و مستقیمی از این ماجرا 

که  رسیدندمی. مردم از این بیماری چنان به هالکت گریختمیحفظ جان خود از پایتخت 
که بیش از یک سوم سکنه شهر طهران  نمایممی. من تصور ریزدمیگویی برگ از درختان 

بر اثر بیماری مردند. جالب آن است که اصول قرنطینه که حتی در اعصار قدیمه در همه جا 
برق، تمام  ن کشور رایج نبود. به همین جهت این بیماری مسری به سرعتِمعمول بود، در ای

هیچ.  تقریباً ؟ کردمی چه اندر این میان دارالخالفه طهر. «فراگرفتو سایر کشور را  هاآبادی
و به دنبال شاه، درباریان  شدمیاز طهران دور  سرعتبهوبا که شیوع یافت، موکب همایونی 

 .کردمیو نابود  کشتمیکرده و بال، فقط بیچارگان را  و اعیان، شهر را تخلیه
امری پذیرفته بود. اکثریت مردم سواد نداشتند.  سوادیبیبرویم سراغ فرهنگ عمومی. 

درصد از کل اتباع ایران، تخمین  5بعضی از اهل تحقیق، تعداد باسوادان جامعه ایرانی را 
به  سوادبی. مردم، شدمیی از بازاریان مربوط به درباریان، روحانیان و برخ عمدتاًکه  زنندمی

. زنان، وضعیت بدتری داشتند. جز زنان طبقه اشراف، بقیه زنان رفتندمیدنیا آمده و از دنیا 
 پژوهتاریخزاده، بودند. گستردگی این فقر فرهنگی را از زبان قلم دکتر سولماز قلی سوادبی
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که تنها سه نفر از هزار  شودمیفراگیر در ایران، تخمین زده  سوادیبیبه خاطر »بشنویم: 
، گاه به آوردندمیزن در ایران سواد داشتند. اشراف که معلم برای تعلیم پسران خود به خانه 

 .«، سواد بیاموزندهامعلمکه از آن  دادندمیدخترانشان هم اجازه 
عمومی کشور نداشت.  هایانینابسامامنیت اجتماعی و اقتصادی وضعیت بهتری از دیگر 

داشت. متموالن و اعیان از گزند نخاطر جمع برای صاحبان سرمایه و صاحبان حِرف، وجود 
، شاه یکی از ورثه او مردمیمصادره گاه و بیگاه اموال در امان نبودند. اگر کسی از بزرگان 

ت و حرف پول مختلف از صاحبان صنع هایبهانه. حاکمان بالد، نیز به آمدمیبه حساب 
ند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به تعدیات آنان وجود نداشت. ظلم و اجحاف بی گرفتمی

حد و حصر و یا ناتوانی حکومت و سرخوردگی مردم، بارها کشور را دچار التهاب ساخته بود. 
قاجار و وزیر او  محمدشاهکور شده به طوری که  هایشورشاصفهان چند بار دستخوش 

اسی، برای سرکوب شورش خود، عازم این شهر شده و با کشتن و کور کردن حاج میرزا آغ
 اشرار و الواط، امنیت را به شهر بازگرداندند.

فتنه بابیه، بسیاری از نقاط کشور را درگیر ساخت و جنگ میان پیروان سید 
 نِ سر برآورد از نوعِ  هایِفتنهبسیار به بار آورد.  هایخرابیباب و دولتیان،  محمدعلی

بسیاری دید.  هایآسیببابیه، کم نبود و کشور از خرافه مذهبی و آیینی،  مقتدایِ
و در غیاب یک ارتش دائمی  شدمین تأمیناز طریق نیروی منظم ارتش  هاراهامنیت 
در برقراری نظم  (چریک) نظامیشبه، ایالت و عشایر با نیروی دیدهآموزش

 .کوشیدندمی
حکمرانان در بدترین وضع ممکن بود. آنچه در ایران تولید  کفایتیبیاقتصاد ملی در اثر 

، مواد خام مورد نیاز بازارهای جهانی بود و در عوض کاالها و مصنوعات خارجی به شدمی
. به دلیل عدم تولید ملی، ذخایر انرژی وجود نداشت و در عوض شدمیوفور در ایران یافت 

مردم مانده بود. صنایع دستی و تولیدات داخلی،  خارجی بسیاری بر روی دست هایبدهی
. کردمیحامی نداشت و به دلیل فقدان یک بانک ملی قدرتمند، پول واحد ملی خودنمایی ن

عجیب،  بازاریآشفتهقدرتمند روس و انگلیس گرفتار آمده و  هایپنجهاقتصاد ایران در میان 
یک جهانگرد اروپایی که در آن زمان  .بردمیبنیه مالی و اقتصادی کشور را رو به نابودی 

قدرت یا  خواهدمییک ایرانی اگر »گذرش به ایران افتاده بود در این خصوص نوشته است: 
 .«مال خود را حفظ کند، باید هر دو را پنهان سازد

آن گونه  اشدر چنین وضعیتی که اداره کشور به شیوه قبل از حمله مغول و نظام اداری
 اوضاع سیاسی و اداری از سوی بعضی درباریانِ سازیبهینهند، کردمیار بود که صفویان رفت
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 مقامقائمو مستقل، راه به جایی نبرد. اصالحات مورد نظر عباس میرزای ولیعهد،  دوستوطن
به جایی  عمالًدو تن دیگر،  رحمانهبیامیرکبیر با مرگ نابهنگام اولی و قتل  خانتقیو میرزا 
 نرسید.

کشور و مقاومت نابخردانه  باراسفاز تغییر بنیادین در وضعیت  ناامیدیو  انسداد سیاسی
و سپس به  شاهناصرالدینجز انقالب باقی نگذاشت. قتل  ایچارهدربار قاجاریه، برای مردم 

تخت نشستن پادشاهی که سطوت و سختگیری پدر را نداشت، راه را برای تغییرات از بیرون 
 هایروزنامه مؤثراواخر عهد ناصری و رسیدن محدود اما  آماده کرد. آمدن تلگراف در

به انتقاد از اوضاع و احوال کشور  هاآنو در  شدمیاز ایران چاپ  در خارجکه  زبانیفارسی
ایران آشکار  مأیوسحقایق بسیاری را برای مردم خسته و  آهستهآهسته، شدمیپرداخته 

گری کردند اما ساخت. در ابتدا این روحانیون و منورالفکران بودند که از حکومت مطالبه
 بر تعداد معترضان به وضع موجود افزوده شد. مروربه

 هایسیاستدر ابتدا به  هاآنخوان اضافه شدند. مخالف هایگروهبازرگانان نیز به جمع 
شور را در اختیار گرفته بود و مقاصد روسیه را تعقیب که گمرک ک «بلژیکی نوزِ»استعماری 

اجتماعی  هایگسست ، نارضایتی نشان داده و سپس خواستار اخراج او از کشور شدند.کردمی
بیشتر شد و چون دولت فاقد ثروت و قدرت کافی برای تغییر اوضاع و یا حتی سرکوب 

خواستار روزگاری نو بودند، به هم  بود، نظم و تعادل اجتماعی به نفع آنان که هانارضایتی
 خورد. 

. مشروطه هر چه بود، با داشتوامستبدان را به تسلیم  توانمیواقعه رژی نشان داد که 
، جان گرفت. خون آمدمیکه از نجف  تأثیرگذاریفتاوی  خصوصبههمراهی روحانیون و 

دیگر شهرها به زمین  تبریز و هایخیاباناحرار و آزادی خواهان که در باغشاه و کوچه و 
و  خواهیآزادیریخته شد، آن را مستحکم ساخت و در پی چند سال جنگ و جدال میان 

شمسی و فتح طهران، نظام  1287استبدادورزی، عاقبت با شکست قوای دولتی در تیرماه 
 سیاسی جدیدی در ایران بر سر کار آمد.

، نظرات مختلف سؤالاین دو  و چه بر سر آن آمد؟ برای پاسخ به خواستمیمشروطه چه 
و متفاوتی ابراز شده است. ایدئولوژی مشروطیت از نظر بعضی از پژوهشگران، استقرار مدنیت 

مشروطیت دارد. دکتر  مذهبیِ غربی بود. این نظر البته مخالفان زیادی در اردوی طرفدارانِ
یادهای اصلی سیاست مشروطیت یا حکومت مردم، یکی از بن»فریدون آدمیت عقیده داشت: 

 .«ترقی آوردند و به نشر آن برخاستند سلکِمدنیت غربی بود که روشنفکران و معتقدان مَ
او نقش روحانیت در این مسیر را پشتیبانی از طریق تغییر اصولی و شرعی این خواسته 
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در درجه اول، حاصل کار  خواهیمشروطه. از نظر این محقق معروف، فکر آزادی و داندمی
خواهی را جلوه ن بود. این دیدگاه و نظایر آن تقابل میان مشروطه و مشروعهروشنفکرا

نوری،  اهللفضلکه بین این دو تفکر با به دار کشیدن شیخ  باریخونو نزاع خشن و  دهدمی
مجتهد طراز اول طهران به اوج خود رسید، حاصل دوگانگی میان دو خاستگاه مشروطه 

 است. 
چون آزادی و قانون و پارلمان ریشه در مذهب  هاییارزشحقیقت آن است که مفاهیم و 
کتاب تنبیه  تألیفچون میرزای نائینی با  ضمیریروشننداشت، اما تالش علمای آگاه و 

 کامالً  ایرا مقولهمشروطه  سبب شداین مقوالت  سازیبومیاالمه و تنزیه المله برای 
جامعه روحانیت  تأثیرگذاربا حمایت بخش  چراکه ندانیم.ربی ایران وارداتی از سوی مرزهای غ

آن قابل جمع و موافقت نیست. باید پذیرفت  هایآرمانو  خواهیمشروطهشیعه از جنبش 
مدنی و مشارکت عامه در تعیین  هایآزادیکه مفاهیم جدید سیاسی چون قانون اساسی، 

و با روح فرهنگ و  شد بومیمشروطه  مسائل مستحدثه در هاضمه عنوانبهسرنوشت خود 
 .کردسنت فلسفی اسالمی ایرانی، یگانگی پیدا 

 استبدادزدهنرسید. گرچه مشروطه توانست جامعه  خواستمی آنچهمشروطه ایرانی به 
بر تمامی شئون زندگی  ایتازهسلطانی خارج سازد و روح  ایران را از صورت استبداد شرقیِ

ناتمام ماند. دالیل این ناکامی را باید در درون و بیرون از جنبش  د اما این مشروطهممردم بد
جستجو کرد. از یک سو با فتح طهران، میان انقالبیون بر سر چگونگی اداره کشور اختالف 

مسلحانه داد و ترور و خشونت  هایدرگیری. تهمت و افترا جای خود را به به وجود آمد
 گیریتصمیمچرخه از را ، مشروطه بهانی و ستارخاننهضت چون سید عبداهلل به مؤثرِعناصر 

 هایگروهشدن  مأیوسحزبی و گروهی و  هایخودخواهی، طلبیقدرتقدرت دور ساخت. 
چون روحانیون نجف و طهران و دیگر بالد ایران، نوعی هرج و مرج در ساختار  تأثیرگذاری

 حکومت پدید آورد.
شته بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. خواهان نگذهنوز چند سال از پیروزی مشروطه

اعالم کرده بود، در برگرفت. ناامنی، بیماری و قحطی  طرفیبیایران را که  ،دامنه جنگ
ابزار قادر به بی ناتوان و دولتِ هایکابینه. کردگسترده، کشور را دچار ضعف و گسیختگی 

اشغال شد و فقدان رهبری ، انگلیس و عثمانی سرو هایدولتکاری نبودند. کشور از سوی 
 منسجم و اختالفات داخلی، مردم را سرگردان و از مشروطه ناخشنود ساخته بود.

از کنترل خارج شد و ناامنی چنان گسترش یافت که مردم تنها خواسته  زودیبهاوضاع 
این خواسته همگانی، کشور را به سمت حضور . «امنیت»خود را به یک مورد تقلیل دادند: 
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مصلحان اجتماعی، استبداد  و نظامی سوق داد و از دل آن همه فداکاری پوشکمهچمردان 
جدیدی به وجود آمد؛ استبدادی که قربانیان آن هم از روحانیون بودند و هم از روشنفکران. 
اژدهای خفته استبداد دوباره بیدار شد و هم سید حسن مدرس را طعمه مرگ ساخت و هم 

دارد. یک سوی آن جنبش ملی مردم ایران  ایدوگانهاستان مشروطه د علی اکبر داور را.
 روزی و شکستن استبداد کهن است و در دیگر سو ناکامی و سرخوردگی.برای به

به ایران  ،بود بهرهبی هاآنمشروطیت چیزهای الزمی را که تا آن موقع جامعه ایرانی از 
که از مشروطه  ایلفافهخود را در زیر داد. گرچه استبداد در ایران تجدید شد اما مجبور بود که 

جامعه ایرانی را عالج  دارریشهعاریت گرفته بود، پنهان سازد. مشروطه نتوانست دردهای 
 استبداد و خودکامگی. هاقرنموقت بر زخم ناسور  شد همیکند اما مر
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 اخالقی(با رویکرد متون ) های وکالتمراقبه

 1زاده انصاریحسن وثیق

 مقدمه

ن حرفه و های ویژه همادارندگان هر حرفه یا هنری بیش از سایرین در معرض آسیب
انتقال  بیش از سایرین در معرض ن حوزه سالمت،پزشکان و شاغال مثالً هستند؛ هنر

در معرض  ز بقیهبیشتر ا های فنی و ورزشکارانن رشتهن و شاغالامهندسهستند و ها بیماری
در معرض  بیش از سایر اقشار ، مبلغین دینی و روحانیوناندهای جسمی و بدنیآسیب
در معرض ابتالئات  دیگرانبیش از  و وکال و قضات هستند اعتقادی های نظری وهجمه

 ر دارند.خلقی و روانی ناشی از انتقال و هجوم امواج منفی بدعهدان و مجرمان قرا
« معالجه» و «معاینه» و «واکسینه»ها و ثانیاً اوالً شناخت آسیبای، حرفههوم مراقبت مف

 کردن دمادم خویش است.
 

 اصالح باطن و ظاهر

انه و عالمت است اما حذف نش مؤثرتالش برای اصالح ظاهر، در روابط اجتماعی هرچند 
ست. بسیاری از کن کردن اصل بیماری و آسیب نی، به معنای ریشهتنهاییبهبیماری 

است که تأثیر  سوزی و ظاهرسازیشناسان در حوزه مراقبت از نوع عالمتهای رفتارادپیشنه
 کند.ها مجدداً عود میو در بحران ت داردموق

گویم اصالح با قاطعیت می»نویسد: عارف سالک، مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی می
خاطر همین هو ب ظاهر بدون اصالح باطن ممکن نیست. زیرا قلب، منبع کارهای انسان است

کارها، اصالح قلب است و منشأ تأثیر رسوخ در قلب، محسوسات  ترینمهمیم یگواست که می

                                                
 وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه 1-
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« منیته المرید»و شهید ثانی در ( 32: 1389)« نفسانی و رفتار است ناپذیرزوالو ملکه 
وظائف قلب بسیار است و راه پاالیش آن طوالنی و مشکل. دریغا که در این »نویسند: می

است بلکه آثار تنها کهنه و مندرس شدهدهی به آن، نهسازی قلب و تکاملوران، دانش پاکد
گویند که از محرمات است. باتقوا و پارسا در این زمان به کسانی میآن هم محو گردیده

سازی آن از های فقهی، اجتناب کنند ولی بازرسی قلب و پاکظاهریِ نوشته شده در کتاب
جویی، طلبی، برتریورزی و دشمنی، ریاست همچون حسد، تکبر های ناپسند،صفت

این اند. حتی بسیاری از مردم نهادهنشینان و دوستان را وابداخالقی، بدخواهی نسبت به هم
« ا اینکه این خصائص، ریشه و سرچشمه همه گناهان استشمارند. بامور راه گناه نمی

 (.222: 1386)محمدی، 
المت که ظاهرسوزی )به معنای اکتفا کردن به نابودی نشانه و عگونه بنابراین همان

ظاهرسازی )به معنای تظاهر به دارا بودن  تأثیر نیست،ای آسیب، بیآسیب( در رفع ریشه
ها و اضطرابات، تواند در بحرانفایده است و نمیسالمت( بدون اصالح باطن، نمایشی و بی

 کارآمد باشد.

 کالت:های وچند مورد از مراقبه

نظیر هنر خویش در وکیل باید دمادم، متوجه جایگاه و نقش بزرگ و سترگ و کم. 1
 نظام هستی، باشد:

اللهم اجعلی لی یداً علی من ظلمنی و لساناً علی »خوانیم: می« مکارم اخالق» در دعای
من خدایا به من توان مقابله با ظلم و زبان مقابله با دش« من خاصمنی و ظفراً بمن عاندنی

 و موفقیت بر او عطا فرما.
و البسنی زینه المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه »

آتش فتنه و تفرقه امت  فرونشاندنسفره عدالت و  گستراندنو مرا در : «و اصالح ذات البین
 و اصالح ذات البین، به لباس پرهیزکاران، زینت ده.

 .و کسی به من ستم نکند و به کسی ستم نکنم« نَمَظلِ أال و  نّمَظلَو ال اُ»
 انطقی بالهدی و الهمنی التقوی و وقفنی للتی هی ازکی و استعملنی بما هو اللهم و»
الهام فرما و مرا به آن  اام، تقوخدایا زبان مرا به هدایت گویا ساز و به قلبم و اندیشه: «ارضی

کاری که رضا و خوشنودی تو در آن بیشتر است ه عملی که نیکوتر است موفق بدار و ب
شوند مرا به امور مشتبه می و وقتی: «و وفقنی اذ اشتکلت علی االمور ال هداها» برگمار.

ی که بعد از زیارت امام جواد )ع( آمده است ینیکوترین طریقه هدایت و موفق ساز. و در دعا
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: «طال فاجتنبه و ال تجعله علی متشابهاالهم ارنی الحق حقاً فاتبعه و الباطل با» خوانیم:می
تا از حق تبعیت و از باطل، اجتناب کنم « باطل»بنما و باطل را « حق»خدایا به من، حق را 

عهد آسمانی بر رویه  یادآورو نیز مرور سوگندنامه وکالت،  و آن دو را برایم مشتبه نگردان.
و رعایت احترام  جوییانتقامو  توزیکینهراستی و درستی و دفاع از حق و عدالت و احتراز از 

 نسبت به دیگران است.
موضوع هنر و حرفه وکالت، دفاع از حق و عدالت است، الزمه دفاع در مقابل حال که 

های معنوی و ارتباطات باطنی و ظاهری با وکیل باطل و ظلم، مجهز بودن وکیل به مراقبت
 االطالق )خداوند( است.علی

تواند ز حق، محور فعالیت وکیل است، هیچ محور دیگری نمیآنجا که دفاع ااز . 2
 جایگزین آن شود حتی شخص موکل یا پیروزی در دفاع )به هر قیمتی(.

اگر در خصومتی که وکیل »نویسد: اخالق، مال احمد نراقی می بدیلبیاستاد عارف و 
گردد را متحمل می کند بدون علم و یقین از یک جانب گفتگو کند، وزر وبال غیردارالقضا می

و عاقل را سزاوار است که از حد ضرورت، در خصومت تجاوز نکند و عزت و وقار خویش را 
ی مواظبت کن و یکالمی و دلجوخوش فوایداز بین نبرد تا باعث تضییع حقوق نشود اما در 

ضرورت سخن گفت  حتی در اعتراض و طلب حق هم نباید لجاج و عناد نمود و زیاده از قدرِ
شود و ممدوح بودن خصومت در طلب حق شرعی در خصم می یون باعث اهانت و ایذاچ

وقتی است که اظهار لجاج و عناد نکند و هرگاه غرض رسیدن به حق نباشد بلکه محض 
 آن نیز منهی عنه و ارتکاب آن حرام است و بعضی در مطالبه ،م و عناد باشدخصغلبه به 

د و عالمت نخواهند سخن خود را پیش برده باشکه میکنند از سر ایناندک چیزی لجاج می
تو را ناخوش آید و بخواهی  ،مجادله آن است که اگر سخن حقی بر زبان آن طرف جاری شود

قص و خلل ی صحیح باشد و آن را به طریق جدال و خصم تمام کنی تا نیگوتو می آنچه
 .(422- 425 :1367« )کالم او را ظاهر سازی

وجود دارد و در روایتی از « المراء و الجدال و الخصومه»ابی با عنوان ب ،در اصول کافی
با  حقی که حتی یعنی انسان« قاحِراء و ان کانه مُترک المِ»... پیامبر اکرم )ص( نقل شده 

آمده است: اعتراضی  راءمِدر معنای  (.409 /3: 1369کلینی، راء اجتناب کند )باید از مِ اوست،
(. در 6ج :1370قرشی بنایی، لجوجانه و جدال خصمانه با روشی غیرنیکو و غیراخالقی )

شده است یعنی خودداری از برانگیختن آتش  «مشاره»روایت دیگری امر به پرهیز از 
عیوب و اسرار پنهانی و ایجاد دشمنی و نفاق و  یکه از آثار آن، افشا دشمنی بین طرفین،

 (.411 /3: 1369کلینی، و اذیت طرفین نسبت به یکدیگر است ) ایذا
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ادفع باللتی هی احسن فاذالذی بنیک و بینه عداوه » خوانیم:سوره فصلت می 34در آیه 
دفع کنید و در این صورت دشمن شما ها را با نیکوترین روش هیبد« کانه ولی حمیم

 همچون دوست صمیمی خواهد شد.
عمال حق در جامعه و دستگاه قضاست، الزمه این نظارت، بر اِناظری مستقل وکیل، . 3

 :نویسدمال احمد نراقی میمهابت و علو همت است.  ،عزت ،صالبت ،شهامت ،شجاعت
بیثه، صنعت نفس است یعنی عجز و زبونی و اضطراب در وقت حدوث خصفات یکی از »

تزلزل به اندک چیزی از حادثه و کناره جستن از کارهای بزرگ و امور عالیه و اضطراب و 
ائف و خو صاحب این صفت پیوسته مضطرب و همیشه از حوادث دنیا،  ؛بالها و مخاوف

ترسان است و هر ساعتی در تشویق و غمی و هر لحظه در بیمی و المی است و دیگر از 
از پستی طبع و قصوه، همت از طلب  است عبارتصفات مذموم، دنائت همت است که 

های پست و اعمال نفس به شغل کردنور عظیم و خطرناک و قناعت کارهای بزرگ و ام
و ضعف نفس است و ضد این صفت، علو همت است که  دلیکمجزئیه و این صفت، نتیجه 

 ؛عبارت است از سعی نمودن در مراتب عالیه و مناصب متعالیه و طلب کردن کارهای بزرگ
 نیاورد و به طمع منافع خسیسه دنیویه،و کسی که همت او عالی باشد به امور جزئیه سر فرود 

 «.بازنداردخود را نیاالید و از بیم مضرات و خطرات، دست از مطلوب خود 
صفت، چون قدم در راه طلب نهاد و در صدد تحصیل مقصود برآمد نه او را صاحب این 

رگی و این صفت، نتیجه بز ؛ترسد و نه از خنجربیم جان است نه پروای سر، نه از شمشیر می
ذات و شجاعت نفس است و باالترین فضائل نفسانیه و اعظم مراتب انسانیت است زیرا که 

آری  .این صفت شده واسطهبه ،ی رسید و به مراتب ارجمند سرفراز گردیدیهر که به جا
کند و به امور جزئیه دنیا سر فرود صاحب این صفت هرگز خود را به مرتبه پست راضی نمی

ه است از نتایج علو همت است و آن قه شهامت که یکی از صفات حآورد و بدان کنمی
از حریص بودن آدمی برای انجام رساندن امور عظیم که نام او را به مرور دهور  است عبارت

اجازه  مؤمنخداوند عالم به بنده »در صفحه روزگار باقی بماند. امام معصوم )ع( فرمودند: 
صاحب صالبت و مهابت و عزت است و  مؤمنکند و قدر نداده است که خود را ذلیل و بی

-163: 1367)نراقی،  «، عزت و ظفر و مهابت در دل ظالمین قرار داده استمؤمنخداوند به 
160.) 

از لوازم نظارت بر اعمال حق و عدالت، پیشتازی در عرصه دانش حقوق یکی دیگر . 4
-ای معمول و عافیتای کلیشههو مهارت دفاع است؛ لذا قناعت کردن و تسلیم شدن به رویه

های قبلی و عدم تفقه در زدگی و اکتفا به دانشطلبی و توقف رشد علمی و تجربی و عمل
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ساز وکیل باید رویه .منابع و قواعد و اصول و فقدان دانش روز، با رسالت وکالت منافات دارد
دکننده علم و اندیشه دستگاه قضا باشد و متناسب با نیازها و عدالت، خرق عادات کرده و تولی

آدمی با علم به درجات »منطقی و متفن در عرصه قضا و تقنین باشد. پیامبر )ص( فرمودند: 
کند و رسد. خداوند علم را به اهل سعادت اعطا میبلند و مراتب ارجمند در دنیا و آخرت می

ز خط علم سازد. پس خوش به حال کسی که خداوند او را اارباب شقاوت را از آن محروم می
 (.58-72: 1367)نراقی، « محروم نگرداند

 

 منابع

 قرآن 
 ( .المراقبات. ترجمه میرزایی. قم: علویون.1389ملکی تبریزی، میرزا جواد .) 
 ( .نامه1386محمدی، علی .).های عرفانی. قم: دفتر نشر معارف 
 ( .معراج السعاده. تهران: مطبوعات حسینی.1367نراقی، احمد .) 
  (. اصول کافی. تهران: کتابفروشی اسالمیه.1369بن یعقوب. )کلینی، محمد 
 ( .قاموس قرآن. تهران: دارالکتب االسالمیه1370قرشی بنایی، علی اکبر .) 
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گذاری در قانون تجارتفرنچایز و لزوم قانون

"فرنچایز و نگرش به آینده" 

 1سید محی الدین خدائی

چکیده

زایای بسیار برای مداشتن کاربردهای فراوان حقوقی و  رغمعلییکی از قراردادهایی که 
الش تدر این مجال  است.فرنچایز  های، قراردادطرفین قرارداد، در قانونِ ایران مغفول مانده

بیان  آن رای خواهم کرد مفاهیم فرنچایز، تاریخچه، عناصر اصلی فرنچایز و ماهیت حقوق
وت کنم و لزوم مندی از مزایای فرنچایز دعو نمایندگان مردم را به بهرهکنم و نخبگان 

 یادآور شوم. شفاف و دقیق صورتبهتصویب قانونی این عنوان و تعریف حقوقی آن را 
وق مالکیت و رسمیت یافتن حق وضع مفهوم فرنچایز در قانون تجارتپس از انشااهلل 

ن قراردادهای به پشتوانه حمایت قانوجاری فکری و اهمیت یافتن حقوق مربوط به عالئم ت
با توجه به  ونی وولی اکنون با بضاعت اندک قان ؛گردید دفرنچایز، چرخه اقتصاد بهتر خواه

آثار حقوقی آن  کنندهتعییناین قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد  نبود
 .تاس

تعاریف و تاریخچه  -  1

 یزافرانش یا برترانه فرداد، های:نام با که ایحرفه حق امتیاز یا ؛(franchise)فرنچایز 
شخص حقیقی یا  یک به آن، پایه بر که است کسب و کار از ایگونه ،شودمی شناخته نیز

تحت اصول  را، فرنچایزدهنده هایفرآورده یا تولیدات که شودمی داده اختیار حقوقی،

وکیل پایه یک دادگستری 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 یآزادو صداقت  یبه معن یفرانسو یاواژه زیکلمه فرنچا شهیر .ای بفروشدمشخص حرفه
کلمه  نیا داریه در دنیای سود و زیان و اقتصادزده بر مبنای اصول سرمایهالبته امروز ؛است
 .ه استبه خود گرفت یگرید یمعنا

قانونی خاص  ا و کانادا نخستین کشورهای دارایدو کشور آمریکمیالدی  1980 سالدر 
بودند. پیشگامی کشور کانادا منجر به ارائه پیشنهادی در  زیدر رابطه با قراردادهای فرنچا

یکنواخت کردن حقوق  المللیبیناز سوی نماینده آن به موسسه  میالدی 1985سال 
یکسان کردن  المللیبینسسه ؤقانون نمونه م» خصوصی گردید که در نهایت به تنظیم
 المللیبیندر تعریف . شد منتهی « 2002 فرنچایزحقوق خصوصی در مورد افشای اطالعات 

 المللیبینسسه ؤقانون نمونه م» 2در ماده  فرنچایزاطالعات  یدر مورد افشامفهوم فرنچایز، 
 است:شده فیتعر نیچن «زییکسان کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطالعات فرنچا

 یکند در ازایرا مجاز و ملزم م رندهیگفرنچایزکه  دهندهفرنچایزاعطاشده توسط  حقوق
( خدمات از طرف ارائه) ایمتعهد به تجارت فروش کاال  م،یرمستقیغ ای میمستق یعوض مال

و  یباشد که شامل دانش تجرب دهندهفرنچایزتوسط  شدهطراحی ستمِیس کیخود، تحت 
 برداریبهرهمورد  دیبا فرنچایزرا که در آن تجارت  ایشیوه یادیمساعدت است و تا حدود ز

 یاز سو برداریبهرهشامل کنترل عمده و مستمر این و  کندمی نییتع رد،یقرار گ
 ای ینام تجار ،یعالمت خدمات ،یارعالمت تج کیمرتبط با  عمدتاًو  است دهندهفرنچایز

 است. دهندهفرنچایزتوسط  شدهطراحیآرم 
 فیگونه تعر نیرا ا زیخود، فرنچا یدر کتاب راهنما زین یمعنو تیمالک یجهان سازمان

پرداختن به  یبرا ژهیو یکه روش زدهندهیآن فرنچا وسیلهبهاست که  یقرارداد» :کندمی
که  دهدمیاجازه  رندهیزگیفرنچا یعنی یگریبه فرد داست، خاص را گسترش داده یتجارت

 .«ازا استفاده کندمابهو البته در مقابل پرداخت  یروش مطابق با دستورات و نیاز ا
شامل  زیقرارداد فرنچا کی دهندهتشکیل یعناصر اصل شدهمطرح فیتوجه به تعار با
 است. زیموضوع فرنچاو  رندهیگ زیفرنچا، دهنده زیفرنچا

 استاصلی کلیه حقوق مادی و معنوی کسب و کار فرنچایز مالک  ؛فرنچایزدهنده
دهد که تحت اجازه می)فرنچایزگیرندگان(،  ،به هر یک از این کسب و کارهای کوچککه 

)که پیشتر  ،و همگی از یک متد موفق یک نام بازرگانی مشترک و یک هویت فعالیت کنند
های خود فعالیت معموالً  ،فرنچایزدهنده. ندگیر بهره مشترک بازاریابی و آزمایش شده(

 گیرد.پشتیبانی و کنترل کیفی اصلی را بر عهده می
مسئول اداره یکی از شعب کسب و کار فرنچایز، مطابق با اصول و  ؛فرنچایزگیرنده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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 .است فرنچایزدهندهتعیین و مشخص شده توسط  هایروش
نسبت به حقوق  رندهیگزیدهنده به فرنچازیحول محور اجازه فرنچا ؛زیموضوع فرنچا

حدود ند فرنچایزدهنده، به صورت مرَتحت بِ چند شعبه ای کیاداره  یمکتسبه موجود و اعطا
طبق ، مابینفیو مشروط به رعایت دقیق اصول مورد نظر فرنچایزدهنده و شرایط قرارداد 

 .استنظر فرنچایزدهنده 
 نیا در .گرددبرمی یالدیم 1850حداقل به سال  زیقرارداد فرنچا خچهیتار؛ تاریخچه

را از چرخ  شرفتهیو پ دیجد یکه شکل نجریس ساکیا یآقا کایآمر متحده ایاالتسال در 
 .دهد شیداشت که پخش و فروش محصوالت خود را افزا میتصم ،اختراع کرده بود یاطیخ

 .استبوده زیقرارداد فرنچا نینخست رندگانشیگازیاو با امت یکه قراردادها رسدیبه نظر م

 ماهیت قرارداد فرنچایز در حقوق ایران -2

 تیقراردادها از مالک گونهاین انتیو ص زیبودن قرارداد فرنچا یکاربرد رغمیعل متأسفانه
 هایبررسی یط. استارائه نشده زیاز قرارداد فرنچا یفیتعر رانیا نیدر قوان ،یو معنو یفکر
 یجار نیآن با قوان قیو تطب زیفرنچا یحقوق تیماه قیدق ییشناسا برای شدهانجام یقیتطب

مشابه  یبا قراردادها زیفرانچا یقراردادها المللیبین فیو تعار تیبا توجه به ماه ،رانیا
، حق انتفاع یقرارداد واگذار ،اجاره، منافع عیو ب یاموال فکر عیاز جمله عقد ب رانیحقوق ا

مشخص شد که  انواع صلحقانون مدنی و  10ماده  قلمرو و مفاد ،کالتو و یتجار یندگینما
 .منطبق نیست نیاز عقود مع کی هیچبا  زیقرارداد فرنچا

در قرارداد  یول ؛گرددمیمنتقل  مستأجرمنافع به  تیمالک ،در قرارداد اجاره نکهیا از جمله
بر تسامح و  یمبتن زیبه عکس فرنچا یزعقد صلح ن نیست.مالک منافع  رندهیگازیامت زیفرنچا

حق انتفاع با  یقرارداد واگذار .کندمی تیبه موضوع کفا یو در آن علم اجمال استگذشت 
دهنده و ازیقرارداد امت نیدر ا رایز نیست؛ زیقابل انطباق با فرنچا اریبس هایتشباهوجود 

د و از طرف ندر نبود شرط مخالف از آن استفاده کن دنتوانمی یاحتمال رندگانِیگازیامت گرید
 .نظارت کامل دارد هریو غ تیفیقرارداد از لحاظ ک یاجرا ةبه نحو ازدهندهیامت گرید

 یاعمال واجد اثر حقوق یتمام یتجار ندهیگفت که نما دیبا یتجار ندهیخصوص نما در
به  رندهیگازیامت زیکه در قرارداد فرنچا یدر صورت ؛دهدمیانجام  لیرا به نام و به حساب اص

ضمن  یاست و نه ماد یحقوق یانجام دادن امر یز برایوکالت ن .کندمیحساب خود معامله 
 چراکه ستیمنافع ن عیب زیفرنچا .کندمیبه نام و به حساب موکل خود معامله  لیوک آنکه

مطابق ماده  گریاست از طرف د یکیاز عقود تمل یقانون مدن 338به صراحت ماده  عیعقد ب
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 توانیممیاما  ؛عقد است نعقد باطل و موجب بطال یشرط خالف مقتضا یقانون مدن 233
 میبگنجان ،قراردادهاست یاصل آزاد نیکه مب یقانون مدن 10قرارداد را در قالب ماده  نیا

 یقانون مدن 10هرچند که انطباق آن با ماده  .میکن قلمداد یقرارداد خصوص یو آن را نوع
 زیفرنچا دقراردا رانیا یقراردادها یمطابق قواعد عموم .کندمیرا حل ن یقانونخأل  مشکلِ

 .مستمر و معوض است نیمعریغ یالزم رضائ یعقد

 و نگرش به آینده فرنچایز - 3

خدمات  ایتا محصوالت و  شودمیداده  یگروه ایفرد  کیاست که به  یازیامت زیفرنچا 
 یمدل زید. فرنچانمکان خاص به فروش برسان ای ییایمحدوده جغراف کیرا در  ندرَبِ کی

محصول و ی، و عرضه عالمت تجار برداریبهرهو امکان  ازیاست که طبق آن امت یتجار
 یدرصد ای یمبلغ لدهنده در مقابزیفرنچا ایبرند  یدارنده صاحب اصل یتجارت از سو وهیش

 واگذارمدت مشخص و در قلمرو مشخص  یبرا رندهیگزیفرنچا ای رندهیگازیاز سود خالص امت
 دیشعبه جد کی اندازیراهدهنده اقدام به زیفرنچا ،شکل کسب و کار نیدر ا .شودمی

و در جهت توسعه کسب و کار کند مینظارت  رندهیگزیفرنچا تِیریبلکه تنها به مد ،کندمین
 .نمایدمیشده تالش زیفرنچا

 هایفعالیتبه منظور گسترش قلمرو جغرافیایی دامنه  زیاز قراردادهای فرنچا امروزه
ابل تا با همکاری متق نمایندمی. در این روش طرفین قرارداد توافق شودمیتجاری استفاده 

که حاوی  شدهطراحییکدیگر، فروش کاال یا ارائه خدماتی را در قالب یک نظام از پیش 
یک بسته حقوق مالکیت فکری است، به صورت مستمر به انجام رسانند. این نوع ویژه از 

در قالب نظام مذکور  «سرمایه»و « شهرت»دل نسبی تبا توان به طور خالصه،قرارداد را می
 .دانست

توان به  یدسترس هزینهکم توسعهفرنچایز برای فرنچایزدهنده مزایایی همچون قرارداد 
 ازیو عدم ن شدهشناختهرند بِ کیاستفاده از و برای فرنچایزگیرنده  غاتیتبل یبرا شتریب مالی

شکست  سکیر ،مشخص و موفق یتیریمد یندهایاز فرآ استفاده ،به ساختن برند از ابتدا
به  را دهندهزیاز طرف فرنچا تیحما و یگرفتن وام و اعتبار مال یبرا شتریب شانس ،کمتر

 همراه دارد.

 ایزنجیره هایرستورانبتوان  زیفرنچا یقراردادها یمثال برا نیبارزتر عنوانبه دیشا
جالب است بدانیم سود حاصل از قراردادهای  در اهمیت این گونه قرارداد .را نام برد دونالدمک

 زیفرنچا .است دونالدمکبسیار بیشتر از سود حاصل از فروش همبرگر  دونالدمکفرنچایز 

http://franchisecontracts.blogfa.com/post/13
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 زهایفرنچا شده است. لیدر بازار تبد تجارت هایراه ترینمقبولاز  یکیبه در دنیای امروز 
 ؛شناسندمیفست فود  هایتجارترا فقط با  زیافراد فرنچا یاریدارند. بس یمختلف اریانواع بس

 هاینمونهوجود دارد.  زیفرنچا کسب و کارنوع مختلف  120از  شیامروزه ب ت،یاما در واقع
سالمت  رات،یو تعم لیاتومبی، خدمات مالخدمات وکالت، مختلف مانند  هایگروهدر  هاآن
 .وجود دارد گرید یاریو بس سازیبدنو 

توزیعی ،(industrial) به سه دسته صنعتی زی، فرنچادانانحقوقنگاه  در
(distribution)و خدماتی(service)  تی، امتیازگیرنده صنع زی. در فرنچادشومیتقسیم
را تحت حقوق  هاآنو  دکنمیامتیازدهنده تولید  هایدستورالعملطبق کاالی خاصی را 

 زی. در فرنچاهارستوران زیفرنچا مانند شبکه ؛رساندمیمالکیت فکری امتیازدهنده به فروش 
کاالهای خاصی را در فروشگاهی که از نام تجاری یا نماد  صرفاًامتیازگیرنده توزیعی، 

سوخت. در  هایجایگاه زیمانند شبکه فرنچا رساندمیامتیازدهنده برخوردار است، به فروش 
م تجاری، نماد یا حقوق خدماتی نیز امتیازگیرنده پیشنهاد ارائه خدماتی را تحت نا زیفرنچا

 .خودرو هایتعمیرگاه زیمانند شبکه فرنچا دهدمیمالکیت فکری امتیازدهنده ارائه 
فرنچایزدهنده نقش بسیار  هایروشاصول و  ،بر ارزش مادی و معنوی یک برندعالوه 
این اصول  توانمیدر قراردادهای فرنچایز داشته تا آنجا که حتی  ایکنندهتعیینکلیدی و 

در اختیار  brand book با نام ایکتابچهرا که برندهای بزرگ تحت دستورالعمل مجزا در 
دلیل رونق آن دانست و به همین  ارزش اصلی کسب و کار و ،دهندمیفرنچایزگیرنده قرار 

 شدهتعیین هایچهارچوبدلیل است که طرفین چنین قراردادهایی چنانچه برمبنای اصول و 
 المثلیضربدر دنیای تجارت  .بسیار از آن کسب منفعت کنند توانندمیهر دو  ،رندگام بردا

فرزندی متولد « سرمایه»و « شهرت» نشینیهماز  گویدمیدر مورد فرنچایز وجود دارد که 
 .«سود»به نام  شودمی

دانان در صنعتی و استقبال حقوق یمناسب در کشورها یتیحما نیقوانوجود توجه به ا ب
 یانتقال تکنولوژ هایروش ترینمهماز  یکی زیفرنچاتنظیم قراردادهای کاربردی مرتبط، 

 .استدانسته شده
 امروزه که بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قانونی در رابطه با قراردادهایاست حیف 

حمایت کامل و رویکرد اصلی خود را در تنظیم روابط و تعهدات طرفین و  اندنموده زیفرنچا
 اند،نمودهو صیانت از منافع منطبق با قانون در جهت توسعه اقتصادی و حقوقی  گذارقانون

فقدان بسترهای حقوقی  سببایرانیان از این مزایا یا به صورت کامل محروم شوند و یا به 
 پس گذارقانونلذا بسیار بجا و مناسب است که اکنون که  .از آن بهره کافی و کامل نبرند
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 از مسائل و الزامات کاربردی و حقوقیِ  است،تصویب قانون تجارت جدیدی  مترصد هاسالاز 
 عالئم تجاری دنیا غافل نبوده و در جهت رفع نیاز جامعه مفاهیمی همچون فرنچایز و روزِ
را با صراحت و شفافیت در قانون تجارت بگنجاند و به  رایتکپیمالکیت فکری و  حقوقو 

شاید تصویب چنین مواردی  .بخشیده و ضمانت اجرایی مناسب در نظر بگیرند اعتبار کافیآن 
سبب خیر شود و مشکالت کسب و کارهای دیگر همچون وکالت نیز در قالب فرنچایز و 

 مشخص نیز کمتر شود. هایچهارچوبکار گروهی تحت یک برند و موسسه حقوقی در 
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نقد رای

"تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها"

 1فریده محمدی سرپیری

 2فاطمه الوی

مقدمه
افزایشی  یاخیر روند هایدر سالمشکلی است که  ،پدیده تصرف غیرمجاز در اراضی

تغییر اقتصادی به  هایانگیزهمعموالً با  ،و باغی مستعد کشاورزیاراضی  ینمالک داشته است.
اراضی  صنعت، و قتصاداتوسعه  و رشد و و شهرنشینیجمعیت  با افزایش .پردازندمی کاربری
روبه  سرعتبهروند  و ایناست  تبدیلو تخریب  در معرضشهرها  اطرافِ و باغیزراعی 

غیرمجاز  ییرتغ از و جلوگیری و باغیهمین دلیل حفظ این اراضی زراعی  به افزایش است.
آثار  ینهمچن ،محیطیزیستجریان مشکالت  ینا .شودمی ترمشکلروز به روز  هاآن

فضاها  از این برای حفاظت گذارقانون است.همراه داشته را بهمتعددی  و اقتصادی اجتماعی
و را وضع  و قواعدی اراضی، قوانین رویهبی از تخریبجلوگیری  پایدار وجهت توسعه  در و

قانون  ،و باغیراعی زبزه تغییر کاربری اراضی برای مجازات  اکنونهم. استهنمود ایجاد
مورخ حات الحاقات و اصال با 31/3/1374مصوب  هاباغحفظ کاربری اراضی زراعی و 

 رأییک  و نقدبه بررسی  در ادامهاست. شده بینیپیشمجلس شورای اسالمی  1/8/1385
 است.غیرمجاز کاربری اراضی زراعی پرداخته شده با تغییر در رابطه

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری - 1

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری - 2
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 شرح ماوقع
و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی  و برخالفقانونی  اخذ مجوزآقای علی .... بدون 

از اراضی  مترمربع 95به میزان  تغییر کاربری درنتیجه بنا و دیوارکشی واقدام به احداث  هاباغ
 جهاد کشاورزی سازمان را نموده است. و قهاببخش مرکزی دهستان جی  آبادزمانواقع در 

 1374مصوب  هاو باغحفظ کاربری اراضی زراعی  قانون 10ماده به  با توجهاستان اصفهان 
 آمدهعملبه هایاز بررسی پس نمود.رابطه مطرح  در این ایشکوائیه، 13851اصالحات با 

اقرار شهرستان اصفهان،  جهاد کشاورزیمدیریت  و گزارشبه شکایت  با توجه در دادسرا،
به  قرار جلب ،هوایی هایو عکستوسط مرجع انتظامی  آمدهعملبهمحل  ینهمعا ،متهم

از و پس ارسال شد  2. پرونده به دادگاه کیفری صادر شدکیفرخواست  از آنو پس دادرسی 
بدوی  در مرحلهصادره  یرأ نمود. رأیبه صدور  و مبادرت را اعالمدادگاه ختم رسیدگی  آن

 به قرار ذیل است:
 105) اصفهاندادگاه کیفری دو شهر  105شعبه  9409980362501333پرونده کالسه 

ورزی شا: سازمان جهاد کیشاک 9409970353102002جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
کاربری  غیرمجاز یریتغ متهم: آقای علی... اتهام: خانم راضیه... با نمایندگیاستان اصفهان 
 هاو باغاراضی زراعی 

 رأی دادگاه
میزان به  اخذ مجوزاتهام علی... دائر بر تغییر کاربری اراضی زراعی بدون  در خصوص

از طریق  و قهاببخش مرکزی دهستان جی  آبادزمانواقع در  از راضی مترمربع 95
دادسرای عمومی  از ناحیهموضوع کیفرخواست صادره  94در سال اتاق  و احداثدیوارکشی 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، دادگاه با عنایت  و شکایتاصفهان  و انقالب
توسط مرجع انتظامی مضبوط در  آمدهعملبهنه، معاینه نوَعَبه محتویات پرونده، شکایت مُ 

و قرائن  و سایربه واقع متهم  و مقرونپیوست، اقرار صریح  هایعکس، پرونده 21صفحه 
اصالحی  3مستنداً به ماده و دانسته  و مسلمبزهکاری وی را محرز  ،موجود در پرونده امارات

                                                
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی » .01ماده  -1

طور غیرمجاز و بدون گردد، چنانچه بهکه بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می
مأموران جهاد این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و  (1ماده )(1اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع 
 «.ندقضایی اعالم نمای
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 38.000.000پرداخت متهم را به  1385مصوب  هاو باغقانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
مستحدثات  وقمعو قلعریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش روز زمین با کاربری جدید 

وضع و نظر به  به فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر با توجه یکنل .نمایدمیمحکوم 
 یتمام ،92قانون مجازات اسالمی مصوب  54و  52 ،46متهم مستنداً به مواد  و سنخاص 

 در مدتاست چنانچه مشارالیه  یهیبد .نمایدمیمدت یک سال تعلیق  را بهجزای نقدی وی 
هفت شود،  تا درجهعمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر  از جرائمتعلیق مرتکب یکی 

صادره حضوری  رأی .شودمیمعلق نیز درباره وی اجرا  مجازات عالوه بر مجازات جرم اخیر،
تجدیدنظر  هایدادگاهقابل تجدیدنظرخواهی در ابالغ  از تاریخمدت بیست روز  و ظرف

 .استاستان اصفهان 
 و بهمرحله بدوی معترض شد  رأی به آقای علی .... از آنپس 

بیان شده  در ذیلمرحله تجدیدنظر  یرأ صادره اقدام نمود. رأیتجدیدنظرخواهی از 
 است.
 پرونده: شماره،  25/05/1395 تنظیم: یختار،  9509970369400803 شماره دادنامه: 

از  تجدیدنظرخواهی: موضوع،  950263شماره بایگانی شعبه: ، 9409980362501333
 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان 105 از شعبهصادره  1/12/94-2002شماره  دادنامه

 رأی دادگاه
 1/12/94-2002شماره تجدیدنظرخواهی آقای علی... نسبت به دادنامه  در خصوص

اصفهان متضمن محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ  2دادگاه کیفری  105 از شعبهصادره 
مستحدثات  وقمعو قلعصندوق دولت  در حقمیلیون ریال جزای نقدی تعلیقی  وهشتسی

 از طریقمترمربع  95کاربری اراضی کشاورزی به میزان  تغییر غیرمجازارتکاب بزه  به علت
 با دادگاه یریت جهاد کشاورزی اصفهان،موضوع شکایت مد ،اتاق و احداثدیوارکشی 

 و تحقیقاتسایر محتویات پرونده  و مالحظهمتهم  تجدیدنظرخواهیمالحظه مفاد الیحه 
که  و مستدلیمتهم تجدیدنظرخواه اعتراض موجه  از ناحیهاینکه  نظر بهصورت گرفته 

و ق ضوابط نیز وفو صدور حکم  و رسیدگی ابراز نگردیده ،موجب نقض دادنامه صادره باشد
کافی خصوصاً اقاریر صریح متهم صورت گرفته  و قرایندالیل  و حسبقانونی  مقررات

وضعیت باغ موضوع گزارش، دیوارکشی  به لحاظفوق از آنجا که  مراتببه با عنایتلذا  ؛است
است محصوالت کشاورزی بوده سازیبهینه و درنتیجهاز محصول  و حراستحفظ  در جهت
تجدیدنظرخواهی وی مستندًا به بند  و با رددادنامه  از متندیوارها  وقمعقلعموضوع  با حذف

را با اصالح  عنهمعترض، دادنامه 4/12/92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  455الف ماده 
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 قطعی است. رأی. این نمایدمی و استوار تأیید آمدهعملبه

 رأی تحلیل
 هاو باغقانون حفظ کاربری اراضی زراعی  اصالحی 3به ماده  با توجه بدوی در مرحله

ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش روز  000/000/38پرداخت متهم به  1385مصوب 
 ،با موازینصادره موافق  یرأ مستحدثات محکوم شد. وقمعو قلعزمین با کاربری جدید 

رعایت  نحو صحیحیبه  رأیاین  و حکمیموضوعی  جنبه حقوقی است. و اصول ینقوان
 شده است.

مرحله بدوی را با رد  رأی دادگاه تجدیدنظر مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفت، رأی
و تقسیم  دو قسمت را به رأی نحو کهبدین  یکننمود ول تأییدتجدیدنظرخواهی خوانده 

جزای نقدی  دادگاه .کردتأیید را  دیگر آن و بخش و حذفصادره را اصالح  رأیاز  بخشی
 گونهاین وقمعقلعحذف  در جهت را از متن دادنامه حذف نمود. وقمعقلع تأیید ولیکنرا 

و حفظ  در جهتوضعیت باغ موضوع گزارش، دیوارکشی  به لحاظ» :نمود کهاستدالل 
 «.محصوالت کشاورزی بوده است سازیبهینه و درنتیجهاز محصول  حراست

تصمیم  ایدوگانهبه نحو  توانینم حکمی ایراداتی وارد است. نظر جنبه از رأیبه این 
صادر شود و یا اینکه مجازات وی  و درنتیجهمتهم  بر محکومیت باید رأی طورکلیبه گرفت.

مشخص نشده که آیا  نحو دقیقی تجدیدنظر به در رأی .صادر شودمتهم  بر برائت رأی
 که جزء الینفک وقمعقلعمتهم! بدین علت که  یا برائتمجرمیت متهم پذیرفته شده است 

 است. تأیید نمودهصادره را  و رأی را ابقاءجزای نقدی  و فقطاین حکم کیفری است را حذف 
در استدالل دادگاه  چراکه نیستمجرم نباشد جزای نقدی هم الزم  اگر شخص کهیدرحال

 سازیبهینه و درنتیجهاز محصول  و حراستحفظ  در جهت یوارکشید نموده، خود بیان
 متهم دارد. بر برائتاستدالل به نحوی داللت  ینا .استمحصوالت کشاورزی بوده

یدنظر تجددادگاه  کهیدرحال .متصور نیستبرای وی  مجازاتی ،نباشدمجرم  شخص اگر
 دیگر از طرفپذیرفته است ولیکن  مرحله بدوی را در رأیمحکومیت شخص  مجرمیت و

 نظر حکمی از رأیتیجه درن است.کرده ذکرشده به نحوی آن را رد در رأیاستداللی که  با
 با استداللیاست چراکه سلیقه نموده تجدیدنظر اعمالدارای اشکال است. همچنین دادگاه 

تشخیص که درحالیاست تشخیص داده را مجازبه نحوی این کاربری  کردهبیان  در رأیکه 
به عهده کمیسیونی خاص است و دادگاه مرجع تشخیص تغییر  تغییر کاربریموارد ضروری 

  .یستنکاربری 
اصالحات با  1374مصوب  هاو باغقانون حفظ کاربری اراضی زراعی  1 ماده 1بصره ت در
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تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و » بیان شده است که: گونهینا 1385
مدیر امور مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ها در هر استان به عهده کمیسیونی باغ

آن استان و یک  زیستیطاراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت مح
 «...گرددنفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می

ته بپذیریم که دادگاه مجرمیت شخص را پذیرف گونهاین حال به فرض که ما
 است.کرده را حذف وقمعقلعبه چه علت مجازات  ،است

کلیه »که بیان کرده است  گونهاین گذارقانونقانون، توجه کنیم  ینا 3ماده  به اگر
غیرمجاز و  صورتبهموضوع این قانون که  هایباغمالکان یا متصرفان اراضی زراعی و 
 تغییر کاربری( این قانون اقدام به 1ماده )(1تبصره )بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع 

برابر بهای اراضی زراعی  بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه وقمعقلعبر  عالوه نمایند،
است و در صورت متخلف بوده به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر هاباغو 

 «.کوم خواهندشدمح تاشش ماهتکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه 
متخلف به پرداخت جزای  بر محکومیتموظف گردیده است، عالوه  دادرس 3ماده  در

 بنا محکوم نماید. وقمعقلع، در هر حال وی را به (نقدی و حبس )در صورت تکرار جرم

ماده ابتدائاً  در متناحکام کیفری است چراکه  گونهاین الینفک وجزء اصلی  وقمعقلع 
 گونهاین وقمعقلعحکم به  در ابتدا پس «.....بنا وقمعبر قلععالوه »که شده  بیان گونهاین

 آورالزام گذارقانوناجرای حکم  .این نص قانون است و شودمی غیرمجاز صادر هایکاربری
-کردهبینی پیش گذارقانوناین استثنا را هم  و داشته باشد است مگر اینکه استثنایی وجود

 ها،احداث گلخانه» که:بیان شده است  گونهاین کنیماین قانون دقت  4 تبصرهاگر به  است.
های صنایع ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاهها، مرغداریدامداری

و تغییر کاربری  کردن تولیدات بخش کشاورزی بودهتکمیلی و غذایی در روستاها بهینه
 «شود.محسوب نمی

دیوارکشی جزءموارد  یست چونن 4تبصره  درذکرشده  از مواردادره ص در رأیمذکور  دمور
 در موارد پس تمثیلی ندارد، و جنبهموارد جنبه حصری دارد  ینا .یستن 4تبصره  درذکرشده 

. درنتیجه جرم تحقق کردتفسیر موسع  توان از حکمنمود و نمیعمل  یقنقدر مت باید بهشک 
 محکوم شود. وقمعقلع باألخص، 3در ماده ور مذک هایمجازات باید به و شخصیافته 
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 تبعیض هزار سودا، هزار وکیل، یک

 1مرتضی پناهی

 کارناپذیران ضرورتی طلبم تمسک نگاره بدین و گمارم همت که داشت آن بر مرا آنچه
 توالی ساب چه و اندورزیده غفلت آن از محترم مجلس و دولت و وکالت جامعه که است

 عدالت چهره نآ در و بوده کشور قضایی دستگاه گیردامن آن تبعات که دارد پی در فاسدی
 .بازدمی گرن و گردیده مخدوش پیش از بیش اجتماعی عدالت باألخص آن ابعاد تمامی در

 در قضایی وقحق رشته در که زمانی از جوان هایخوان حقوق یا دانانحقوق ما همه
 عالیه شاغلم و مدارج به رسیدن و طلبیکمال سودای همواره شویممی پذیرش هادانشگاه

 فراگیری مصروف را خود عمر از سال 4 آن به نیل جهت در و پرورانیممی سر در را
 گذراندن از بعد شاید تا مکنیمی آن با آشنایی و حقوقی سنگین بعضاً مباحث هایوخمپیچ

 به وابسته فرَحِ یا رسمی اسناد سردفتر ،قاضی، وکیل یک مقام در بتوانیم لیسانس مقطع
 با و خریمیم جان به را راه این فراوان هایسختی رؤیا بدین و کنیم کمکی عدالت تحقق

 آن نظاره به ودخ کاوشگر ذهن دورنمای از آنچه اینکه از غافل آییمبرمی ستیز به آن
 و تنش و سترسا از مملو و متالطم دنیایی جز ایم،شده زدههیجان آن برای و ایمنشسته
 !؟چنانآن و است چنین این چرا که نیست بیش سؤالی عالمت

 ذوق و دانش زا باریکوله با و رسانیممی سرانجام به را حقوق لیسانس مقطع که زمانی
 قول به که غافلیم مهم این از ،شماریممی را هاثانیه قضایی مشاغل به ورود برای اشتیاق و

 .«است خوش دور از شنیدن دهل آواز» معروف
 عالقهو  تخصص توانایی، فراخور به حقوق رشته التحصیالنفارغ ما از کدام هر قاعدتاً

 کنیم خدمت خدا خلق به و شویم رداو است کشور قضایی دستگاه نیاز که مشاغلی در باید
 انکارناپذیر قضایی مشاغل بین در اغماض بدون و شدید تبعیض .دیگریست جور قصه اما

                                                
 وکیل پایه یک دادگستری - 1
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 :است
 سردفتر برای جانشین معرفی درباره 1354 مصوب رسمی اسناد دفاتر قانون 69 ماده
 معنادار سکوت .استشده تکرار عیناً نیز مجلس جدید طرح 75 ماده در بازنشسته یا متوفی

 ادامه مجلس آمیزتبعیض هایطرح برابر در حقوق التحصیالنفارغ برای زاییاشتغال مدافعان
 .دارد

 تواندمی ،شودمی افتاده کار از یا و بازنشسته که شاغل سردفتر»دارد: می مقرر 75 ماده
 سردفتران عالی شورای به دفتر تصدی برای قانون این مقررات طبق را صالحیت واجد فرد

 .«کند معرفی
 تخصص و سواد از دنیایی با حقوق رشته التحصیالنفارغ از بسیاری امروز که حالی در

 اند،آورده حقوق رشته با غیرمرتبط و پایهدون مشاغل یا نویسیعریضه به روی بیکاری سر از
 به که گرددمی وضع ایمقرره اسالمی شورای مجلس در دیگر بار خبری ابهام و سکوت در

 آنان بازنشسته، سردفتر فرزندان کاردانی و لیاقت و تخصص و سواد از نظر قطع آن موجب
 .گردند پرمخاطره شغل این متصدی موروثی صورت به توانندمی

 مکانیزه بر سابق که بود این 1354 مصوب رسمی اسناد دفاتر قانون 69 ماده وضع فلسفه
 گرفتمی انجام «است برابر سند با ثبت» و دفتری صورت به اسناد و اوراق ثبت دفاتر، شدن

 نمودن ملحوظ بدون را صادره رسمی اسناد ایشان فرزندان سردفتر فوت از بعد سبب بدین و
 شدید اختالفات ساززمینه موضوع این و کردندمی امحا و انداختندمی دور آن اهمیت درجه

 .گردیدمی اشخاص حقوق مسلم تضییع و حقوقی
 و مجبور را متوفی سردفتر فرزندان مقرره این وضع طریق از که شد آن بر مجلس لذا
 توالی و از بین نرود اشخاص حقوق تا نماید رسمی اوراق و اسناد نگهداری و حفظ به مکلف
 شرایط فراخور به و خود زمان در که امری .روی ندهد رسمی اسناد یامحا از ناشی فاسد

 .بود انکارناپذیر ضرورتی زمان آن
 تکنولوژی، پیشرفت و سند سیستمی ثبت و رسمی اسناد دفاتر شدن مکانیزه با امروزه اما
 شدیداً و قویاً بلکه است غرض نقض تنها نه فعلی شرایط در سابق مقرره اجرای و اعمال
 دفاتر تصدی برای حقوق رشته کارآمد و متخصص بعضاً التحصیالنفارغ اولیه حقوق نقض

 است اقتصادی عدالت آن تبع به و اجتماعی عدالت نقض و شغل یک عنوانبه آن انتخاب و
 و است محترم سردفتران ید در حرفه این انحصار سبب به مردم حقوق تضییع موجب و

 برای را زمینه آمیزتبعیض مقرره این نسخ و نقض با اسالمی شورای مجلس که بود شایسته
 .دکرمی فراهم حرفه این به متخصص و صالحیت واجد افراد ورود
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 مجلس در هم آن قانون وضع چارچوب در هم آن تبعیض از حجمی چنین آیاراستی به
 پاسخ که سؤالی !دارد؟ توجیهی حقوق رشته التحصیالنفارغ از حجم این رغمعلی هم آن و

 !گنجدنمی مجال این در اما نیست هم پیچیده نیست سخت بدان
 گرددمی برگزار باریک سال ده هر سردفتری آزمون رسمی اسناد سردفترانِ خصوص در

 بهره فراوانی تخصصی و علمی هایتوانایی از بعضاً که آن به مندانعالقه و متقاضیان و
 5 یا 4 نهایتاً پذیرش ظرفیت با سردفتری آزمون تا نشینندب انتظار به سال 10 باید برندمی
 در آن دشوارتر هایمصاحبه و سردفتری دشوار آزمون گذراندن از پس و گردد برگزار نفر
 که سردفتری رهگذر این از و شوند آن در پذیرش به امیدوار بتوانند عدالتیبی و تبعیض اوج

 و گزاف مبالغی دریافت مقابل در را آن بتواند استکرده اخذ را سردفتری امتیاز پیش سالیان
 و خرید جز ،این آیا و کند واگذار متمول صرفاً و غیرمتخصص بعضاً اشخاص به سنگین
 حقوق آموختهدانشهزاران  حقوق کردن پایمال و حقوقی حساس حرفه یک امتیاز فروش
 ؟!نیست
 به را ناروایی تبعیض و حافجا چنین اجازه توجیه کدامین با و کی تا ما قوانینراستی به

 امتیاز چرا و دهدمی شوند،می سردفتری امتیاز فروش واسط که دالالن و سودجویان
 التحصیالنِ فارغ و هاآموختهدانش دست به تا دکننمی خارج سردفتران حصر از را سردفتری

 نیز مردم حقوق تضییع و فساد از ،زاییشتغالا ضمن سان بدین و برساند کار جویایِ جوانِ
 !؟کند جلوگیری

 انحصاری و موروثی خاندان یک در سردفتری امتیاز استدالل و منطق کدام با و چرا
 فکر در ناگهان جوان التحصیالنفارغ به دادگستری وکالت پروانه اعطای در لکن گردد

 بدون و همگانی ورود و ظرفیت حذف سودای محدودیتی هرگونه بدون و برآمده زاییاشتغال
 !پرورانند؟می سر در را حرفه این به محدودیت

 و است حاکمیتی و مهم بسیار مشاغل جمله از قضاوت که است مکشوف همگان بر
 و فراوان حوصله و صبر و قوی ایمان نیازمند باال، سواد و تخصص از نظر صرف نآ تصدی
 که است این نه مگر اما است پیچیده مراتب به کار آن در پذیرش طبعاً و است واال اخالق
 دستگاه اعتالی موجب یکدیگر کنار در که ندعدالت فرشته بال دو دادگستری قضات و وکال

 هایبال از یکی چنانچه و گرددمی قوه آن کارآمدی و قضاییه قوه به مردم اعتماد قضایی،
 چراغ باید آنگاه ،زخمی شود حاکمه هایدستگاه نابخردی و حافجا اثر در عدالت فرشته
 است هگونچ پس !بگردیم؟ عدالت دنبال به دادگستری راهروهای کوران در و بگیریم دست

 عنوان خود سخنرانی در الریجانی آملی صادق آقای جناب قضاییه قوه سابق ریاست که
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 ما و شودمی انجام گیرانهسخت بسیار معیارهای با قضاییه قوه در جذب»: که دارندمی
 که بیاوریم و بگیریم خیابان از دارد حقوق لیسانس که را شخصی هر دست توانیمنمی

 (درصد دهم 8 از کمتر) نفر 300 از کمتر آزمون داوطلب هزار 40 از و شود قضایی کارآموز
 حذف درصدد ددمنشانه بسیار هایطرح با مجلس ،آن کنار در اینکه حال و« .داشتیم جذب

 و علمی کفایت فاقد بعضاً افراد ورود معنای به این و است برآمده وکالت آزمون ظرفیت
 و کشور قضایی دستگاه برای سهمگینی تبعات و عوارض و است حرفه این در داللی شیوع
 .داشت دخواه پی در مردم

 دادگستری وکالی از نمایندگی به کشور سراسر دادگستری وکالی هایکانون نامه متن
 لطف از خالی قضاییه قوه و مجلس به مردم عموم اساسی حقوق از دفاع مقام در و ایران
 ایران دادگستری وکالی از نمایندگی به کشور سراسر دادگستری وکالی هایکانون. نیست

 وکالت نهاد جایگاه و اعتبار و ارزش از حراست مردم، عموم اساسی حقوق از دفاع مقام در و
 .دانندمی خود وظیفه ملی و تاریخی رسالت یک عنوانبه را

 ییقضا کمیسیون در حاضر حال در وکالت آزمون از ظرفیت حذف منظوربه که طرحی
 قضائیه قوه نمایندگان و کارشناسان نظر جلب بدون و است مطرح اسالمی شورای مجلس

 کندمی طی را تصویب و بررسی فرآیند وکال هایکانون نمایندگان هاینگرانی به توجه بی و
 وکالی هایکانون ،هستند مجلس علنی صحن در آن طرح درصدد معدودی عده گویا و

 عام هایدادگاه تلخ تجربه دیگر بار کهآن از پیش تا داشت آن بر را کشور سراسر دادگستری
 یک دستخوش ملت اساسی و قانونی حقوق و کند تلخ را مردم کام ،مشابه خام هایطرح و

 .نمایند گوشزد را آن بارزیان و مخرب عواقب گردد غیراستاندارد و زدهشتاب مصوبه
 هیبت و هیأت با نآ تصویب اما شده مطرح ییزااشتغال جذاب شعار با چند هر طرح این
 بر بلکه کرد نخواهد مرتفع را حقوق التحصیالنفارغ و جوانان اشتغال معضل تنها نه حاضر
 دادگستری وکالی جوان جمعیت در نارضایتی ایجاد با و افزود خواهد بیکار وکالی خیل
 سرچشمه عطش در که شد خواهد جوانی التحصیالنفارغ سرخوردگی باعث کارکم و بیکار

 تبدیل مأیوس و بیکار وکالی به ،امیدوار اما بیکار التحصیالنفارغ و رسندمی سراب به آب
 .داشت خواهد دنبال به را غرض نقض نهایت در و شد خواهند

 حد بی تولید و الزم علمی استانداردهای فاقد آموزشی مراکز و هادانشگاه رویهبی توسعه
 الزم علمی توانایی نآنا از باالیی بسیار درصد متأسفانه که حقوق التحصیالنفارغ حصر و
 و خواه هاآن ایحرفه تربیت و آموزش وظیفه و نیستند دارا وکالت حرفه به ورود برای را

 محدود امکانات با تناسبی تنها نه ،شد خواهد تحمیل قضائیه قوه و وکال هایکانون به ناخواه
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 خواهد نظارت و ایحرفه آموزش امر در ضعف بروز موجب و ندارد کشور سراسر هایکانون
 که یمردم حقوق و شد خواهد عظیمی نابسامانی و مرج و هرج دچار وکالت نهاد بلکه شد؛

 و امور هاآن تجربه و تخصص و توانایی اعتبار به و دانندمی خود امین را دادگستری وکالی
 قرار تضییع معرض در سپارندمی وکال به را خود عرض و مال و جان به مربوط دعاوی
 .گرفت خواهد
 هر 1376 مصوب وکالت پروانه اخذ کیفیت قانون یک ماده اجرای در حاضر حال در
 رئیس از مرکب) نیاز مورد وکیل جذب ظرفیت تعیین کمیسیون منظم طور به ساله

 (مربوطه ییقضا هایحوزه کانون رئیس و استان هر انقالب دادگاه رئیس و کل دادگستری
 عمالً کمیسیون این در قضائی محترم نمسئوال عددی کثرت که نحوی به شودمی برگزار

 قضائیه قوه به را حوزه هر در نیاز مورد وکیل تعداد و ظرفیت میزان خصوص در گیریتصمیم
 کارآموزی ورودی آزمون ساله هر هاکمیسیون این تصمیمات اساس بر. است واگذاشته

 برگزار کشور هایکانون هایحوزه همه در حقوق التحصیالنفارغ جذب منظوربه وکالت
 ساماندهی چند هر فرایند این در. شوندمی وکالت حرفه جذب نیاز مورد تعداد و گرددمی

 و هستند خودگردان که وکال هایکانون برای شدگانقبول بر نظارت و آموزش امر و اداری
؛ با آوردمی وجود به یهایدشواری و معضالت نیستند برخوردار دولتی امکانات و بودجه از

 بار افتخاری و تبرعی تابعه هایکمیسیون و تشکیالت و هاکانون هایمدیره هیأت این حال
 و امین وکیل عنوانبه است قرار که افرادی تا کشندمی دوش به را عظیم مسئولیت این

 دارا را الزم ایحرفه اخالق و علمی توانایی و صالحیت ،شوند معرفی جامعه به متخصص
 انجام دادگستری محاکم در وکالت کارآموزان تکالیف از برخی چون همه این با. باشند

 معذوریت هاآن عملی آموزش و پذیرش از کارآموزان کثرت جهت به هادادگاه شعب ،شودمی
 .دارند

 ،نامتناسب و قبول قابل غیر اعداد و ارقام تعیین و آزمون از ظرفیت حذف است واضح پر
 که شرایطی در اشتغال، معقول ظرفیت و آموزشی و علمی معیارهای نظرگرفتن در بدون

 ایآینده در که وردآ خواهد وجود به تنگنایی چنان نیست، اجباری دعاوی در وکیل انتخاب
 توقعاتی قانون یک وضع که آنگاه و شد خواهند قانون اصالح و اعاده به ناچار نزدیک بسیار

 .بود نخواهد سانیآ کار سابق وضع به نآ اعاده ،کند ایجاد را
 سراسری اتحادیه هاآن با همراه و کشور دادگستری وکالی مستقل کانون 25 رو این از
 اعالم طرح این تصویب و طرح یندآفر از را خود شدید و عمیق نگرانی وکال هایکانون

 روند در مستقل هایکانون از یک هر نمایندگان که دارند درخواست مصرانه و دارندمی
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 نظر اظهار فرصت تا نمایند مشارکت مجلس ییقضا محترم کمیسیون در طرح این بررسی
 هایکانون از یک هر برای شماریبی معضالت بالفعل و بالقوه که طرحی خصوص در

 عامه حقوق لآالمَبِ و داشت خواهد دنبال به پوشش تحت هایحوزه در دادگستری وکالی
 برای نمود، خواهد ایجاد نارضایتی و بدبینی از موجی و داد خواهد قرار الشعاعتحت را مردم

 .شود منظور هاآن
 رئیس به تبریک ضمن همچنین ایران کشور دادگستری وکالی مستقل کانون 25

 طرح این اهمیت به را ایشان توجه ،حساس مسئولیت و مسند این در قضائیه قوه قدرعالی
 کند،می طی را تصویب روند قضائی مقامات نظر جلب بدون حتی کهآن،  سوء عوارض و

 انتصاب از قبل که اینامهآئین به نسبت را خود جدی نگرانی همچنین و داردمی معطوف
 قانون 187 منسوخه ماده نامهآئین اصالح دستورالعمل عنوان تحت اسفندماه اوایل در ایشان
 حتی و گردیده وضع آن قانونی عمر انقضای تاریخ از سال 15 از پس توسعه سوم برنامه
 را آن فوری تعلیق و توقف تقاضای و دارندمی اعالم دارد، تقنینی شأن آن مواد از برخی
 .(قضایی و حقوقی اطالعات تلگرامی کانال از نقل به) دارند

 قضات جذب برای حق به که هاییگیریسخت و حساسیت از حجم این چراراستی به
 عراباِ  از محلی دادگستری وکالی جذب برای تنها نه ،نمایندمی اعمال دادگستری شریف
 درصدد اسالمی شورای مجلس در تدبیر از عاری و مغرضانه هایطرح اجرای با بلکه ندارد

 نقض آن تبع به و قضایی دستگاه تضعیف و دادگستری وکالی هایکانون استقالل تخریب
 فضای در بحران ایجاد و اقتصادی و اجتماعی و قضایی از اعم آن سطوح تمامی در عدالت
 مأمن وکیل و قانون جز که دفاعی بی مردم حقوق پیکره به جدی آسیب و وکالت ملتهب
 !اندبرآمده ،ندارند خود رفته دست از حقوق احقاق جهت دیگری

 دستگاه چشم در هم آن دود که است ایافروخته آتش مثال به تبعیض از حجمی چنین
 در بلوا و آشوب ایجاد جز آن ثمره و رودمی مردم هم و وکالت جامعه چشم در هم و قضا

 دادگستری وکالی از عظیمی قشر بیکاری و پروریدالل و آن در تشنج ایجاد و هادادگستری
 تواننمی و بود نخواهد مردم حقوق مسلم تضییع در نهایت و وکالت حرفه شأن آمدن پایین و
 اعتماد و کرد مخدوش را دادگستری اساس و اصل کاذب، هایزاییاشتغال بهانه به نباید و

 به را جامعه و تضییع را دفاعبی و مظلوم مردم حق و کرد زایل را قضایی دستگاه به مردم
 .انداخت مرج و هرج و فساد

 اساساً و گیردمی قوت اندازه این تا توجیه کدامین به و چرا قاضی و وکیل بین تبعیض
 و وکیل که است این نه مگر گیرد؟می قرار آن طول در یا و وکالت مقابل در قضاوت چرا
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 پس ؟است عدالت تجلی و حق احقاق آن و تالشند در هدف یک به نیل برای دو هر قاضی
 و کرده فیلترینگ شدید تدابیر تحت را دادگستری محترم قضات پذیرش که است چگونه

 از که اندگشوده چهارطاق غیرمتخصصی هر برای را وکالت حرفه به ورود دروازه مقابل در
 !؟نمایند زاییاشتغال طریق این

 سوگند حق احقاق جهت در که دادگستری وکالی حق در تبعیض از حد چنین آیا
 طرحی چنین تصویب آیا و !رواست؟ اندداده قرار سوگند این وثیقه را خود شرافت و اندخورده

 شکستن به مجبور را هاآن و دهدنمی باد بر را دادگستری وکالی شرافت ،مجلس در
 !کند؟نمی سوگندشان

 دستگاه جز گرددمی متضرر طرح این تصویب محل از طریقی چه به و کسی چه اساساً
 خفیف و خوار چنانآن را وکالت نهاد مجوز کدامین به و چرا اینکه سؤال و مردم و قضایی

 کافی تخصص و سواد و کفایت بودن دارا بدون را التحصیلیفارغ هر ورود اجازه که دکننمی
 یا و قضاوت فرصت ،حقوق رشته التحصیالنفارغ از حجم این رغمعلی لکن کنندمی صادر

 فوق و گزینشی صورت به و سخت بسیار شرایطی در هاآن به را رسمی اسناد سردفتری
 !نمایند؟می اعطا محدود

 بنا که است وکالت کسوت به دادگستری شریف قضات ورود دیگر اهمیت حائز مطلب
 ؛گردد البی حدوث موجب ناخواسته تواندمی قضاییه قوه سخنگوی ایاژه آقای هایگفته به

 وکالت حرفه به هاآن ورود و اندکرده خدمت قضا امر در هاسال محترم قضات این چون
 .گردد کاسته نیز قضایی دستگاه اعتبار از سان بدین و شود عدالت به آسیب سبب تواندمی

 حرفه به بازنشسته قضات ورود از مانع و ورزند اهتمام بدان باید مجلس و دولت که امری
 .شوند وکالت
 اعم حقوقی مشاغل تمام که آورند فراهم را تدابیری دولت و مجلس دارم آرزو پایان در

 و گیرند قرار عدالت و نظم احیای و قانون اجرای خدمت در سردفتری و وکالت قضاوت، از
 هرگونه بردن بین از و مشاغل این به طرفانهبی نگاه ضمن که آورند فراهم را امکاناتی
 آورند فراهم اجتماعی و قضایی عدالت تحقق جهت را بستر بالمرجح، ترجیح و ناروا تبعیض

 و نگری ژرف با و گردند جامعه و قضایی دستگاه در انصاف و عدالت بسط ساززمینه و
 قضات با هاآن دانستن ردیفهم و وکال هایکانون استقالل اندیشه به اتکا با دوراندیشی

 ایجاد کشور قضایی دستگاه به کنندگانمراجعه برای امنی مأمن دادگستری شریف و خدوم
 رو روند و پویایی شاهد تا کنند امتناع ورزانهغرض هایداریجانب و نظری تنگ از و کنند

 .باشیم جامعه در قانون اجرای و نظم حفظ و قضایی دستگاه رشد به
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 منابع
 1354 مصوب رسمی اسناد دفاتر قانون 69 ماده 
 اعطای از انتقاد در قضاییه قوه سخنگوی ایاژه محسنی آقای جناب سخنرانی 

 بازنشسته قضات به دادگستری وکالت پروانه
 در قضاییه قوه سابق ریاست الریجانی آملی صادق آقای جناب سخنرانی 

 قضایی دستگاه به دادگستری شریف قضات جذب نحوه خصوص
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 بررسی رویه قضایی احتساب خسارت تأخیر تأدیه

 در صورت عدم تقویم خواسته 

 1سمانه سادات احمدی

 چکیده

 مطرح یمقد از ما حقوقی سیستم در که است حقوقی موضوعات از تأدیه تأخیر خسارت
 بررسی و نقد وجه،ت مورد فراوان تحوالت لحاظ به اسالمی انقالب از بعد سالیان در ولیبوده 
 منجر شد،یم مطرح تأدیه تأخیر خسارت بودن ربوی به نسبت که شبهاتی. استگرفته قرار

 اما گردید مدنی سیدادر آیین قانون از 76 تا 62 هایسال در آن به مربوط قوانین حذف به
 گذارقانون دی،نق دیون دیرکرد اجرای ضمانت از ناشی خأل به توجه با 76 سال در سرانجام

 از و گشود تعهد انجام به اجبار و خسارات مطالبه عنوان با را مدنی دادرسی آیین نهم باب
 .گرداند البهمط قابل کرده مشخص قانون که مواردی در را تأدیه تأخیر خسارت رهگذر این

 و است ییاستثنا نهادیقانون آئین دادرسی مدنی،  522 ماده موضوع ،تأخیر تأدیه 
 نگارش شیوه اام ؛شود تفسیر ،تصویب تاریخی شرایط به توجه با و نص موضع در که بایستی
 خسارت ضوعمو به نسبت مقررات و قواعد تبیین زمینه در موجود ابهامات و جدید قانون
 مواجه آن باحتسا خصوص در محاکم یآرا تشتت با که شده باعث آن شرایط و تأدیه تأخیر
 در تأدیه رتأخی خسارت احتساب مبدأ تعیین زمینه در نظرها اختالف این از یکی .شویم

 خورد.می چشم به باشد نشده تقویم خواسته میزان دادخواست در که فرضی

 کاشفیت. نظریه .مدنی دادرسی آیین 522 ماده .تأدیه تأخیر خسارت: کلیدی واژگان

 مقدمه

 متعهدله تأخیر، این نتیجه در و ندهد انجام مقرر موعد در را خود تعهد کسی چنانچه
 رایج وجه مذکور تعهد اگر که نماید جبران را تأخیر از ناشی خسارات باید متعهد شود، متضرر

 تعهدات در تأدیه تأخیر خسارتگویند. می تأدیه تأخیرِ خسارتِ ،اصطالح در را آن ،باشد

                                                
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی 1
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.استشده پذیرفته قانون آن 221 ماده رعایت با مدنی قانون 228 ماده در نقدی
 آن موضوع که تعهداتی در 1318 مصوب مدنی دادرسی آیین سابق قانون 719 ماده

 صرف که گرفتمی نظر در را سالیانه درصد 12 معادل تأدیه تأخیر خسارت بوده نقد وجه
 تغییر و تورم .نبود خسارت اثبات به نیازی و بود کافی خسارت مطالبه برای پرداخت در تأخیر

 ابالغ تاریخ از خسارت همچنین و شدنمی تلقی خسارت تعلق شرط ساالنه قیمت شاخص
 توافق خصوص این در طرفین اینکه مگر شد،می محاسبه دعوا اقامه تاریخ یا اظهارنامه

.باشند کرده دیگری
 تأخیر خسارت تعلق شرایط بیان به کنونی دادرسی آیین 522 ماده نیز جدید مقررات در
 ضروری یندِ ادایِ در تأخیر از ناشی خسارت تحقق برای را شرط چهار و پرداخته تأدیه

 ساالنه قیمت شاخص فاحش تغییر (2 باشد مملکت رایج وجه تعهد موضوع( 1: استدانسته
دائن. مطالبه( 4 پرداخت از وی امتناع و مدیون تمکن (3

 هاینشست با که هرچند ؛است بهمم تأدیه تأخیرِ  خسارتِ احتسابِ مبدأ جدید قانون در
 یا اظهارنامه ارسال قضات اکثریت (بوشهر 1382 رفسنجان 1381 مشهد 1380) قضایی
 مدیون بدهیِ که کندنمی فرقی باب این در دانستند؛ آن احتساب مبدأ را دادخواست تقدیم

 در. باشد شده تعیین طلب پرداخت برای معین موعد قرارداد موجب به یا بوده عندالمطالبه
شود.می گرفته نظر در خسارت احتساب شروع مالک مطالبه زمان صورت هر

 و نباشد مشخص دادخواست تقدیم یا اظهارنامه ارسال هنگام یندِ  میزان چنانچه اما
 تعیین مبدأ صورت این در باشد، دیگری قطعی ادله یا کارشناس نظریه به منوط آن احتساب
کنند. نمی پیروی یکسانی رویه از خصوص این در هادادگاه و است مبهم تأدیه تأخیر خسارت
 بررسی و اصفهان تجدیدنظر و حقوقی عمومی شعب قضات با گفتگو حاصل رو پیش نوشتار

است. زمینه این در صادره یآرا

مطلب شرح
 مدیریت به....  شماره به شدهثبت عام سهامی «د» توزیع شرکت دعوی خصوص در»
 خواسته به.... ریوی هایبیماری درمانی پژوهشی آموزشی مرکز طرفیت به «ن.ح» آقای

 ،فاکتور فقره 51 اساس بر تأدیه تأخیر و دادرسی خسارات انضمام به ریال ....مبلغ مطالبه
 به توجه با دادگاه این. باشندمی بدهکار خواهان به دارویی اقالم خرید بابت از خوانندگان
 رسمی کارشناس نظریه و الذکرفوق فاکتورهای مصدق فتوکپی خواهان، تقدیمی دادخواست
 به ریال ....مبلغ خوانده صادره هایصورتحساب اساس بر: است نموده اعالم که دادگستری

 و داده تشخیص وارد خوانده طرفیت به را خواهان دعوای دادگاه. باشدمی بدهکار خواهان
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 قانون 522 ،519 ،515 ،502 ،198 مواد و مدنی قانون 1284 ،220 ،219 ،10 مواد به مستند
 توسط شده تعیین ریال. ...مبلغ پرداخت به خوانده محکومیت به حکم مدنی دادرسی آیین

 مبنای بر 3/10/1391 دادخواست تقدیم تاریخ از تأدیه تأخیر خسارت پرداخت و ....کارشناس
 «نماید...می اعالم و صادر مرکزی بانک اعالمی شاخص
 حکمی چنین تجدیدنظر دادگاه تأدیه، تأخیر خسارت به نسبت خوانده اعتراض از پس

:دهدمی
 محکومیت بر حکم صدور به که قسمت آن در ...... شماره به خواسته تجدیدنظر دادنامه»

 شاخص مبنای بر دادخواست تقدیم زمان از تأدیه تأخیر خسارت پرداخت به تجدیدنظرخواه
 باشدمی پرونده محتویات و اوراق و قانونی موازین مخالف دارد، اشعار مرکزی بانک اصالحی

 قانون 522 ماده استناد به تأدیه تأخیرِ خسارت زیرا است نقض در موجه جهت متضمن و
 و طرفین اختالف به توجه با و گیردمی تعلق مسلم و قطعی دین به مدنی دادرسی آیین
 تا نبوده مشخص و معلوم وجود فرض بر دادخواست تقدیم زمان در دین میزان دعوا طرح

 در را یتجدیدنظرخواه ،دادگاه بنابراین ؛باشد یادشده قانون از مذکور ماده مشمول موضوع
 نقض بدوی دادگاه رأی موصوف قانون 358 ماده صدر استناد به و دانسته وارد قسمت این

.«است قطعی دادگاه رأی نماید.می صادر دعوا بطالن بر حکم و
 احتساب مبدأ تعیین در خصوص قانونی خأل به توجه با شد، بیان مقدمه در که طورهمان

 خالصه در. شویم روروبه زمینه این در آرا تناقض با که است طبیعی ،تأدیه تأخیر خسارت
 شودمی مشاهده موضوع یک کنندهبررسی دادگاهِ دو نظر اختالف شد، آورده که ایدادنامه

 چشم به فراوان هادادگاه بین نظر اختالف این، زمینه این در متعدد یآرا بررسی در که
 مدنی دادرسی آیین قانون 522 ماده ،موضوع این در مستند تنها اینکه وجود با. خوردمی

 تأدیه تأخیر خسارت کلی طور به ایعده .داشتند متفاوتی هایبرداشت محترم قضات است،
 نکرده تأیید است اختالف محل و نامعلوم یندِ  ،دادخواست تقدیم زمان در که فرضی در را
 استماع قابلیت تأدیه تأخیر خسارت دادخواست نباشد، مشخص دین میزان چنانچه معتقدند و

 و شود مشخص دین میزان بایستی ابتدا و نیست مشخص خواسته میزان اصالً  چون. ندارد
 وصف زیرا ؛گردد تقدیم تأدیه تأخیر خسارت دادخواست سپس ،صادر شود آن به مربوط رأی

 باشد. شده مشخص دین میزان چه است، این بر داللت مطالبه
 تعیین برای اما دانسته مجاز را تأدیه تأخیر خسارت صورت هر در قضات اکثر در مقابل،

 دین میزان شدن مشخص و رأی صدور از پس ایعده. دارند نظر اختالف آن احتساب مبدأ
 آن از اظهارنامه ارسال صورت در حتی یا دادخواست تقدیم زمان از را تأدیه تأخیر خسارت
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 نظر جلب به منوط را تأدیه تأخیر خسارت محاسبه نیز برخیکنند. می محاسبه تاریخ
 دانندمی دین میزان شدن قطعی و رأی صدور زمان یا و دین میزان تعیین زمینه در کارشناس

 تفصیل به قضایی رویه بیان با ادامه در. نیست زیادی زمانی فاصله دو این بین قاعدتاً که
.شد خواهد بررسی مذکور نظریه دو

دادخواست زمان از تأدیه تأخیر خسارت محاسبه -1

 زمان که ایخواسته تأدیه تأخیر خسارت دادخواست با مواجهه در محاکم از بسیاری
 آن، پیرامون حکم صدور و دین وجه میزان احتساب از پس است، نگردیده تقویم مطالبه

 بوده دادخواست یا اظهارنامه مورد حسب که مطالبه زمان از را آن پرداخت در تأخیر خسارت
 از تأدیه تأخیر خسارت مطالبه ،قضات و دانانحقوق از ایعده عقیده بهکنند. می محاسبه

 اینکه از اعم. است آن ارسال زمان ،رسمی اظهارنامه ارسال در صورت و دادخواست زمان
 مدنی دادرسی آیین قانون 522 ماده به استناد با و نباشد یا باشد مشخص خواسته وجه میزان
 نیامده میان به آن میزان از سخنی و باشد دین بایستیمی دعوا موضوع» :که دارندمی بیان
 دین تبعات از که هم تأدیه تأخیر خسارت است، ثابت دین اصل که جایی در پس. است
«.باشدمی مطالبه قابل است

 خسارت مطالبه( هست نیز آن لوازم به التزام شی به التزام) التزام قاعده طبق حقیقت در
 سوی از دادخواست دادن صرف و آن میزان تبع به نه بوده دعوا خواسته تبع به تأدیه تأخیر

 دین ادای در تأخیر خسارتِ احتسابِ تقاضای و دین ادای از خوانده امتناع بر مبنی خواهان
 خسارتِ ( مدیون تمکن و بودن رایج وجه) 522 ماده در مندرج شرایط احراز با تا است کافی
.گردد محاسبه دادخواست زمان از تأدیه تأخیر

 قضائیه قوه حقوقی کل اداره 22/8/86 مورخ 5566/7 شماره نظریه به استناد با همچنین
 دریافت استحقاق»: رسدمی نظر به شده آورده( مطالبه) قید بار دو 522 ماده در که آنجا از

 مشخص آن میزان که این از نظر صرف است، دین مطالبه تاریخ از ماده این موضوع خسارت
 و است کافی دادگاه برای است مسلم و محرز دین وجود که همین چون. نباشد یا باشد

«.ندارد مطالبه زمان از خواهان استحقاق با مغایرتی دادرسی طی در آن میزان شدن روشن
 صادره رأی جمله از. خوردمی چشم به زیاد قضایی رویه در قاعده این طبق رأی صدور

 بدوی دادگاه از که نظر، این خالف رأی نقض با که تهران تجدیدنظر دادگاه 15 شعبه از
.است داده قرار تأدیه تأخیر خسارت احتساب مبدأ را دادخواست تقدیم زمان ،صادر شده

 خصوص در»: است بوده قرار این بر تهران حقوقی عمومی دادگاه 19 شعبهرأی   -
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 تاریخ از خواهان العمل اجرت مطالبه خواسته به خوانده طرفیت به خواهان دادخواست
 آنجایی از وکیل الوکالهحق و دادرسی خسارات و تأخیر خسارت لحاظ با 8/3/87 تا 1/1/87

 ارجاع کارشناس به را موضوع دادگاه داشته، کارشناس نظر جلب به نیاز خواهان ادعای که
 ارائه خود ذمه برائت و دین پرداخت بر دلیلی خوانده اینکه و کارشناس نظر به توجه با و داده

 همچنین و...  داده تشخیص صحت بر محمول را خواهان دعوی دادگاه لذا است نموده
 نظریه مبنای بر المثلاجرت میزان اینکه بر نظر تأدیه تأخیر خسارت مطالبه به نسبت

«.باشدمی خارج 522 ماده شمول از گردیده مشخص کارشناس
 خصوص در»: است داده نظر چنین خواهان اعتراض پی در استان تجدیدنظر دادگاه

 زیرا است وارد مآالً تجدیدنظرخواهی تأخیر، خسارت بطالن حکم صدور به نسبت اعتراض
 هیئت قطعی نظریه لیکن بوده، نامعلوم امر بدو در تجدیدنظرخواه مطالبات میزان اگرچه

 از ناشی خسارت جبران لزوم و دعوا اقامه زمان از خواهان استحقاق از کاشف کارشناسی
«.باشدمی مدنی دادرسی آیین 522 ماده ارکان واجد که است دین ادای در تأخیر

 به استناد گروه این دالیل از دیگر یکی شد، مشاهده نیز فوق رأی در کهطور همان
 بدو در خواهان مطالبات میزان چه اگر که اندداشته بیان واقع در. است حکمی کشف نظریه

 گردد،می ثابت دیگر قطعی ادله و کارشناسی نظریه با بعداً وقتی لکن است، بوده نامعلوم امر
 زمان از تأدیه تأخیر خسارت به نسبت خواهان استحقاق از کاشف کارشناس نظریه واقع در

است. آن جبران لزوم و دعوا اقامه
 خصوص در» :خوانیممی اهواز حقوقی عمومی دادگاه 6 شعبه از دیگری رأی نمونه در -

 اصل پرداخت به خوانده محکومیت خواسته به .... سازمان طرفیت به. ... شرکت دعوای
 مطلق انضمام به دادگستری رسمی کارشناس نظر طبق و موجود مدارک به توجه با بدهی
 ..... خواهان حق در پرداختن و حکم اجرای زمان تا تأدیه تأخیر قانونی خسارات و هاهزینه
 به حکم دادگستری رسمی کارشناس نظر دریافت و موجود مدارک بررسی از پس دادگاه

 تأدیه تأخیر خسارت عالوهبه ..... و خواسته اصل عنوانبه ریال .... مبلغ به خوانده محکومیت
 و دادنامه کامل اجرای تا مطالبه تاریخ عنوانبه 14/1/91 یعنی اظهارنامه ابالغ زمان از

«.کندمی صادر ... و دادرسی هزینه
 تجدیدنظر دادگاه در تأدیه تأخیر خسارت محاسبه زمان قسمت در رأی این

است.شده تأیید هم
 به و بوده خواهان مطالبه تاریخ محترم قاضی استدالل شودمی مشاهده کهطورهمان

اند.دانسته رسمی اظهارنامه با مطالبه را احتساب مبدأ خواهان توسط اظهارنامه ارسال دلیل
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 اشاره آن به هم مدنی مسئولیت قانون یک ماده در که الضرر قاعده استناد به همچنین
 و کند خودداری خویش دین ادای از وی مدیون، تمکن وجود با اگر که کنندمی بیان شده،

.شود جبران ضرر باید شود دائن به ضرر ورود سبب پول ارزش شدید کاهش فرض در
 باید بدانیم دادرسی و حقوقی اصول و قواعد رأس در را الضرر اصل چنانچه حقیقت در

 مطالبه زمان همان از خسارت استحقاق که آنجا از .شود جلوگیری دائن به ضرر ورود از
 وجه میزان تنها و است شده ثابت یندِ و است روشن اظهارنامه ابالغ یا دادخواست تقدیم

 تقدیم و مطالبه زمان از پرداخت به حکم عدم شد، خواهد مشخص بعداً  که است آن
.است عنهمنهی که شده خواهان به ضرر ورود موجب دادخواست

 تشخیص برای مالک که است این بر محترم قضات از گروه این عقیده نهایت در
 از مطالبه صرف پس. آن ریالی میزان نه است، دین وجودِ تأدیه تأخیر خسارت استحقاق

 شد، تعیین دین وجه که دادرسی از مقطعی هر در و شودمی آغاز احتساب مبدأ دائن طرف
کرد. محاسبه شده معین وجه مبنای بر مطالبه زمان از را تأدیه تأخیر خسارت بایستی

رأی صدور زمان از تأدیه تأخیر خسارت محاسبه  - 2
 خسارت نباشد، مشخص خواسته میزان که صورتی در معتقدند دیگر ایعده ،مقابل در
 احتساب دسته این عقیده به. است مطالبه قابل دادگاه رأی صدور زمان از صرفاً تأدیه تأخیر

 به مسبوق یندِ که است ممکن دادخواست زمان از صورتی در تنها تأدیه تأخیر خسارت
 هر یا پرداخت به خوانده ادعای دلیل به اینکه یا و باشد مشخص آن میزان یا باشد قرارداد
.نباشد تردید محل دادگاه برای دین میزان دیگری ادعای
 دعوا موضوع که دانندمی موردی به ناظر تنها را مدنی دادرسی آیین 522 ماده واقع در

 دادخواست زمان در دین میزان چنانچه صورت این غیر در و باشد قطعی و مسلم دین
 میزان تعیین و رسیدگی از قبل تواندنمی دادگاه باشد، کارشناس نظر جلب با یا الحسابعلی
.دهد رأی دین

 اخالل سبب عملیاتی انجام با خوانده ،قرارداد اجرای حین در است مدعی خواهان»...  -
 متحمل وی قرارداد نقض سبب به و نموده نقض را قرارداد و گردیده پروژه اجرای روند در

 به موضوع ارجاع از پس بوده خوانده سوی از تعهد نقض اینکه به نظر...  است گردیده زیان
 به دادگاه لذا. است شده برآورد هاآن توسط خسارت میزان متخصص، کارشناسان از هیئتی
 مدنی دادرسی آیین قانون 522 ،519 ،515 ،198 و مدنی قانون 221 ،219 ،10 مواد استناد
 مکلف خوانده ضمناً. نمایدمی محکوم ... و خواسته اصل بابت ریال .... پرداخت به را خوانده

 قطعی رأی ابالغ تاریخ از مرکزی بانک اعالم شاخص مبنای بر را تأدیه تأخیر خسارت است
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.«نماید پرداخت خوانده حق در بهمحکوم پرداخت زمان تا
 مبدأ ،است اصفهان شهرستان حقوقی عمومی دادگاه 24 شعبه از صادره که رأی این
 522 ماده در که استدالل این با است، دانسته رأی صدور زمان را تأخیر خسارتِ احتسابِ

 مدیون تا نیست مشخص دین اندازه آنکه حال است، مدیون پرداخت عدم مطالبه، شرط
 اگر زیرا ؛نیست زیان جبران 522 ماده مبنای که معتقدند ایشان. بپردازد باید میزان چه بداند
 جبران هدف قهری ضمان از ناشی مدنی مسئولیت در که گونههمان) بود زیان جبران مبنا

 کردمی پرداخت باید مدیون حال هر در( است مدیون وضعیت از سوای دیدهزیان خسارت
 مشخص دین هنوز اینجا در و استکرده ذکر مدیون تمکن را پرداخت شرط 522 ماده در اما

 وجه از ونمدی آگاهی و قطعی رأیِ صدور از بعد لذا و شود بررسی مدیون تمکن تا نیست
یابد.می تحقق تأخیر خسارت تعلق شرایط و شودمی ارزیابی وی تمکن دین

 پیشه و کسب حق و سرقفلی پرداخت به نسبت که هاخواهان دادخواست خصوص در» -
 و پرونده محتویات بررسی با دادگاه ،اندنموده تقدیم تأدیه تأخیر خسارت و وارده خسارات و
 احتساب با پیشه و کسب حق بابت ریال....  مبلغ به را خوانده کارشناسی نظریه به توجه با

 هاآن هاخواهان حق در حکم اجرای لغایت دادخواستتقدیم  زمان از تأدیه تأخیر خسارت
«.نمایدمی محکوم
-شده کارشناسی نظر به منوط دادخواست تقدیم زمان در دین میزان رأی نمونه این در

 پس تجدیدنظر دادگاه و گرفته قرار تجدیدنظرخواهی مورد خوانده طرف از رأی این. است
 به تجدیدنظرخواه محکومیت بر که را تجدیدنظرخواسته از دادنامه قسمت آن بررسی، از

 مخالف و کرده نقض دارد اشعار دادخواست تقدیم تاریخ از تأدیه تأخیر خسارت پرداخت
 ناظر تأدیه تأخیر خسارت مطالبه که استدالل این با. استدانسته موضوعه مقررات و قوانین

 مدیون، تمکن و دائن مطالبه با و بوده رایج وجه نوع از دین دعوا موضوع که است مواردی به
 ،گرددمی مشخص کارشناسی نظر با آن میزان که مواردی شامل و نماید پرداخت از امتناع
 تقدیم زمان در آن میزان ثانیاً نبوده، مملکت رایج وجه دین اوالً: حقیقت در و شودنمی

 شده مشخص کارشناس به ارجاع از پس دین میزان ثالثاً است، نبوده مشخص دادخواست
 .است

 در چه و اظهارنامه در چه مطالبه زمان وقتی نظر این طبق شد مشاهده کهگونه همان
 احتساب لذا. نیست مستقر یندِ نیست، مشخص کامل طور به یندِ وجه میزان دادخواست

 و گرفت نخواهد قرار مدنی دادرسی آیین قانون 522 ماده مشمول آن تأدیه تأخیر خسارت
.است محاسبه قابل آن تأدیه تأخیر خسارت دین اصل به نسبت حکم صدور از پس تنها
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 ،دین مبانی اما شده بیان دادخواست در قطعی صورت به دین که صورتی در همچنین
 را دین میزان رسیدگی طی باید دادگاه هم صورت این در باشد، بوده خوانده اعتراض مورد

 صادر مقتضی حکم دین ادای خسارت به نسبت آن از پس و نماید اختالف حل و بررسی
.کند

 نسبت خواهان تقاضای به که تهران حقوقی عمومی دادگاه 107 شعبه زمینه در این -
 تأخیر خسارت احتساب همچنین و شده ارائه مستندات و فاکتورها مطابق دین احتساب به

 پرداخت و ریال .... مبلغ پرداخت به را خوانده آن از پس و استکرده رسیدگی آن تأدیه
.استکرده محکوم دادخواست تقدیم زمان از دین ادای تأخیر خسارت
 پرداخت حکم تجدیدنظر دادگاه در بوده خواندگان اعتراض مورد ،دین مبانی که آنجا از اما

 نکرده لحاظ مسلم و قطعی 522 ماده اساس بر را دین دادگاه و شده نقض تأخیر خسارت
 معلوم وجود فرض بر دادخواست تقدیم زمان در دعوا طرح و طرفین اختالف وجود با و است

 .باشد شده یاد قانون از مذکور ماده مشمول موضوع تا نبوده مشخص و

نتیجه
 در ایشان استدالالت بررسی و محترم قضات با مصاحبه نتیجه شد گفته که مطالبی

 گوناگون استنباط شد مشاهده که گونههمان. بود نوشتار این موضوع زمینه در صادره آرای
 تضییع موجب است ممکن بعضاً هک دارد پی در را متفاوتی نتایج ،یکسان قانونیِ مستند از

 این در قانونی خأل جبران در محترم دانانحقوق که است شایسته پس. شود افراد حقوق
 و دعاوی طرفین برای را راه چراغ و گماشته همت قوانین از ابهام رفع و اصالح و زمینه

 کنند. روشن ایشان وکالی
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مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

"معایب و مزایای آن"

 1یزینب محمد

چکیده

همسر خود بپردازد.  به شودمهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می
ایر اموال س و صورت نقدی، سکه، طالتواند بهمدنی این مال می قانون 1078 طبق ماده

شود زدواج ثبت میدر سند رسمی ا ،زمان با ثبت ازدواجمهباشد و مهریه منقول یا غیرمنقول 
االجراست؛ بنابراین با درخواست های این سند رسمی این است که الزمکه از بهترین ویژگی

ه به شود و مراجعجرائیه صادر میابابت مهریه  ،کننده سند ازدواجزن از دفترخانه تنظیم
به دادگاه خانواده  خواستدادالبته مهریه از طریق ارائه  .دادگاه برای این کار الزامی نیست
خواست همسرش درتواند از دادگاه محل سکونت خود یا هم قابل مطالبه است که زوجه می

عندالمطالبه  معنی ،کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند. موضوع دیگر
ر زمان است؛ سمی ازدواج است که به معنای امکان درخواست دریافت مهریه در هدر سند ر

شود و مینبازداشت سکه  110اما در هرصورت زوج برای نپرداختن مهریه بیش از 
مالی وی است. و توانایی عنداالستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد

یت خانواده، تأمین خواست، وصول مهریه، احم قانون 29 مهریه، ماده واژگان کلیدی:
 صدور اجرائیه

مقدمه

کند که در اصطالح را به همسرش تقدیم می مالید به هنگام اجرای صیغه نکاح، مر
شود، امروزه به که از طرف مرد انجام می تملیکشود. این نامیده می «داقصِ»یا « مهریه»

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 1
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 شود.داده می ارتباط زناشوییهدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و 
ترین شود. از مهمسند ازدواج ثبت می در سند رسمی  ،زمان با انعقاد ازدواجمهریه هم

االجرا است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه که الزم های این سند رسمی این استویژگی
عنوان مثال مال به توانمهریه، می سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله کننده تنظیم

درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی  ،موضوع مهریه را از همسر )مرد(
مد نظر این مقاله است، نحوه  آنچهاست اما نیست؛ در باب مهریه سخن بسیار گفته شده

ن در مواجه با آثبت و مباحث کاربردی  ول مهریه از طریق دادگاه و اجرایاتوص
 است. مهریه درخواست

تعریف مهریه بر اساس قانون مدنی
عنوان مهریه توان بهمی ،هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد (1

آموزش  یو حت یلوازم زندگ ج،یهای راداد؛ مانند طال، نقره، امالک، پول قرار
.یآموزش مهارت ایقرآن 

 و اگر شرط کندتواند مطالبه عندالمطالبه را می هیزن هر وقت بخواهد مهر (2
.ستین یمشروط به زمان ،زمان قرارداده نشده باشد

اوست  بر عهده فیتکل نیا ،کند هیمهر یعنداالستطاعه اگر زن تقاضا هیدر مهر (3
و برعکس  دارد هیپرداخت مهر برای یو اموال کاف ییکه ثابت کند مرد دارا

 هیکه قادر به پرداخت مهر اوردیب لیدادگاه دل یه براندارد ک یازین نجایمرد در ا
.ستین

 دهیگرد نیمع 1101 تا 1078از ماده  یدر قانون مدن هیمواد مربوط به مهر (4
.گرددنمی انیز اطاله کالم با یریجلوگ یاست که برا

هیمهر وصول*

تواند هر شود و میچگونه است؟ به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می هیمهر وصول
در  هیمهر نی؛ بنابرای(قانون مدن 1082ماده ) دهد انجام که بخواهد در آن ینوع تصرف

حال باشد  هیاست مهر ممکنی گیرد. منتهاو قرار می تیریزن مستقر شده و در مد تیمالک
در  هیدر هر صورت به لحاظ استقرار مهر .عنداالستطاعه ایموجل، عندالمطالبه باشد  ای

حق  دیکه موجل باشد با سر رس یتواند آن را مطالبه کند. در فرضمی یزن، و تیمالک
زوج  استطاعت منوط به اثبات هیمطالبه محفوظ است و در فرض عنداالستطاعه، وصول مهر

تواند آن را مطالبه کند.می یزن، و تیدر مالک هیبه لحاظ استقرار مهر صورت است. در هر
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هیزمان وصول مهر*

توان می یدر چه زمان که اساساً  دانست دیبا شوداقدام  هیمهر افتیدر یبرا نکهیاز ا قبل
پاسخ  مهریه در آن زمان مکلفند به درخواست مطالبه یقانون ینهادها اد.د کار را انجام نیا

است که به محض وقوع عقد  نی. اصل بر ادهند را انجام یو اقدامات قانون دهندمثبت 
 میو ن لحظه از آن در همان یمیشود که البته نمی هیمالک مهر ، زوجهازدواج و ثبت آن

 ،نجاستییابد. منتها نکته ااو استقرار می تیمشترک در مالک یبه هنگام شروع زندگ گرید
 طیصبر کند تا شرا دیدار باشد زوجه بازمان نکهیا ایباشد و  عنداالستطاعه هیکه مهر یزمان
.شود ایمه هیوصول مهر یبرا یزمان

را مطالبه کرد  هیتوان مهرمی یزمانکه است  نیعنداالستطاعه باشد، منظور ا هیمهر اگر
 یا با معرفتنه نیرا داشته باشد و ا هیو استطاعت وصول مهر ییتوانا یکه شوهر از لحاظ مال

زوجه  ،دار باشدزمان ای موجل هیپذیر است. اگر هم وصول مهراموال شوهر به دادگاه امکان
 واقع شود و پس از آن زمان است که در یکه مشخص شده سپر یمنتظر بماند تا زمان دیبا

ذکر است که در حال آن اقدام کند. البته قابل افتیدر یتواند براشود و میمی هیصاحب مهر
 یاریدر بس یدار ثبت شود ولصورت زمانبه هیکه در دفاتر ازدواج مهر ستین حاضر عرف
به آثار آن آگاه  نیشود که الزم است زوجمی ثبت صورت عنداالستطاعهبه هیاوقات مهر

را دارد  هیپرداخت مهر ییکه مرد توانا یدر صورت تنها نکهیترین آن هم اباشند و اصلی
در مقابل شوهر  یقانون اقدام چیصورت ه نیا ریتوانند آن را از او مطالبه کنند و در غمی

 قیاز طر هیبا روش مطالبه مهر یمقدمات حاتینوشتار پس از توض نیدر ا .توان انجام دادنمی
 .شویمآشنا می ئیه ثبت و از طریق دادگاهصدور اجرا

ثبت یاجرا قیاز طر هیوصول مهر

، ییبه همراه مدارک شناسا لشیوک ایزوجه  ،ثبت یاجرا قیاز طر هیل مهرووصبرای 
صدور  یاست و تقاضاثبت کرده را برد که ازدواجای میاصل سند ازدواج را به دفترخانه

کند می صادر اینماید. دفترخانه برگه اجرائیهرا می هیاز مهر یقسمت اینسبت به تمام  هیاجرائ
میزان مندرج  کند که ، نسبت بهمی دیدارد و در سند ازدواج قمی افتیدر زین یاندک نهیو هز

بدان  نیصادر شده است. ا هیگردد، اجرائکه توسط زوجه مطالبه می یمقداردر سند ازدواج یا 
اقدام  هیوصول مهر یبرا یگرید قیاز طر زانیم آن توان نسبت بهنمی گریمعناست که د

 .درک
ثبت  یاجرا رهیآن را به دا تا ابالغ به زوج، به زوجه داده یرا برا هیاجرائدفترخانه، برگه 
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 شتازیپ مراتب را توسط پست هیمحل ببرد. دفتر ازدواج موظف است که پس از صدور اجرائ
پرونده  ،اداره ثبت مربوطه یاجرا رهیکننده پس از مراجعه به دابه اطالع زوج برساند. مراجعه

فرمایید و  هیته یاجرا از آن کپ به واحدِ هیاجرائ لیاست قبل از تحو بهتر) . دهدمی لیتشک
کند تا ظرف ده روز را به زوج ابالغ می هیبرگ اجرائ اجرا، (.کنید ادداشتیشماره پرونده را 

 .شودمی فیاقدام کند وگرنه اموالش توق هینسبت به پرداخت مهر
دهد و نرخ سکه را می یای خطاب به بانک مرکزسکه باشد، اداره اجرا، نامه هیاگر مهر

مالک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه  یبانک مرکز جواب .شودمی ایجو
ندارد. بعد از ده روز، در صورت عدم  ییبر عملیات اجرا یریتأث گرید ،کند رییتغ زین بعداً
 شدهیکند. مال معرفمی یمعرف فیتوق یجه اموال زوج را برا، زوهیمندرجات اجرائ یاجرا

 گذاریقیمتبرای اجرا،  رهیمستقر در همان دا یاز کارشناسان رسم یکیثبت، به  توسط اداره
شود و از محل فروش آن، گذاشته می دهیمزا ایبه حراج  شدهیشود. مال معرفمی یمعرف

.گرددمی پرداخت زن مهریه
فرم برای این کار باید . کندالخروج تواند زوج را از کشور ممنوع: زوجه می1نکته

شود که  دیق دیفرم با نی. در اکند لیو تکم افتیدر اداره الخروج کردن را از همانممنوع
 نیرا که در ا هیاز مهر زانیشود. هر مالخروج میممنوع هیاز مهر زانیزوج نسبت به چه م

.اموال نمایید فیتوق یتوانید تقاضابت به آن نمینس گرید دیکن دیفرم ق
.باشد نیدِ اتیجزو مستثن دیبان شودمی یکه معرف ی: اموال2نکته

در  ،دیمنتقل نما نیاموال خود را به قصد فرار از د هی: اگر زوج پس از ابالغ اجرائ3نکته
های محکومیت یقانون نحوه اجرا 4مجازات مرقوم در ماده  مشمول، و اثبات تیصورت شکا

وفق شرایط مندرج در  یحقوق قیامر از طر نیا شدهابطال معامله انجام براید. شومی یمال
الزم به توضیح است مطابق رای  است.پیگیری قابل زین مکرر قانون مدنی 218و  218ماده 

نظر به اینکه » هیات عمومی دیوان عالی کشور  20/1/98به تاریخ  774وحدت رویه شماره 
در مقام  23/4/94قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب  21نونگذار در ماده قا

تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال به انگیزه فرار از دین ، به تعیین جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین 

الً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس ، انتقال مال از موجود در قانون مزبور ک
ناحیه وی با انگیزه فرار از دین داللت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری 

 .«است 
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 هیدرخواست صدور اجرائ بیترت

 نفعدرخواست ذی - 1

باشد؛ « یکتب» دیدرخواست الزامًا با نینفع است. اذی یبا تقاضا هیاجرائ صدور 
سازمان  قیاز طرکه درخواست  نیعالوه، ا. بهشودنمی رفتهیپذ یدرخواست شفاه نیبنابرا

آید. منظور از به عمل می ،گیرددفاتر ازدواج قرار می اریو در اخت هیثبت اسناد و امالک ته
 در فرض ناممینامه و قاو حسب مورد است. ارائه وکالت میو ق یو لیوک اینفع، زوجه ذی
 .الزم است ریاخ

 فرم تقاضای صدور اجرائیه )مهریه(
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فرم تقاضای صدور اجرائیه )مهریه( –ب 

یه توسط سردفترصدور اجرائ طیشرا-2

توسط سردفتر،  ریز طیدر صورت احراز شرا ،زوجه یاز سو هیاز درخواست صدور اجرائ پس
: است فراهم هیامکان صدور اجرائ

باشد به موجب سند رسمی هیمطالبه مهر -الف 

شود؛ شناخته می« یرسم»شده باشد  میکه مطابق مقررات مورد نظر تنظ یازدواج سند
 نیطرف یشود و به امضامی میعنوان صداق تنظبه بران ای که در شب بلهورقه نیبنابرا
مذکور به امضا و مهر  ورقه نکهیا را ندارد ولو هیدرخواست صدور اجرائ تیرسد، قابلمی

 عنوان نکاح ای را که سردفتر تحتدر نکاح موقت ورقه نیباشد. همچن دهیرس زیسردفتر ن
تواند زوجه می ریشود. در فرض اخشناخته نمی یکند، سند رسممی میتنظ (نامهغهیص) منقطع
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 .به دادگاه خانواده مراجعه کند فقط هیمطالبه مهر برای

 و تعهدات هیمنجز بودن مهر -ب 

که در  ینسبت به تعهدات هینامه، صدور ورقه اجرائهمان آیین 5ماده  2داللت تبصره  به
معلق  هیاست که مهر نیپذیر است. منظور از منجز بودن اشده باشد، امکان دیق سند منجزاً

 .نباشد

 تعهد موجل نباشد یو اجرا هیمهر -ج 

حال، موجل، عندالمطالبه و  شود:بینی میچند فرض پیش هیخصوص وصول مهر در
مقرر شود. به طور  یپرداخت آن مدت یاست که برا موجلی در صورت هیعنداالستطاعه. مهر

 نییتع 1395مهر سال  پرداخت باشد و زمان 1392مثال چنانچه زمان وقوع عقد نکاح سال 
 دنیاز فرارس قبلزوجه  و مقرر شده باشد، نییصورت اقساط ساالنه تعبه نکهیا ایشده باشد 

 هینشده باشد مهر نیپرداخت مع یبرا یکه مدت یحق مطالبه نخواهد داشت. در صورت ،مدت
و  کندعندالمطالبه آن را از حال بودن خارج نمی دیشود و قمحسوب می« حال»

 و توانایی مالی وی است. عنداالستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه، دارا بودن مرد

 ترتکالیف سردف -3
 تیشده سردفتر با احراز هو ادیاالجرا الزماجرای مفاد اسنادِ رسمیِ نامه آیین 5ماده  وفق 

 ت:اس ریخود موظف به انجام موارد ز تیدرخواست کننده و احراز صالح

 و ارسال آن به اداره ثبت هیصدور اجرائ -الف 

است که سردفتر رونوشت سند  نیبینی شده اکه در ماده مذکور پیش یفیاز جمله تکال
را که  ید و موضوعنک هیساعت با خط خوانا در سه نسخه ته 24 ظرف ژهیهای ورا در برگ

 48ظرف  بنویسد،مخصوص آن  محلدر ( …مطالبه سکه، وجه نقد و )اجرا شود  دیبا
 (اجرا شود) ژهید و به مهر ونرا امضا ک هییهای اجرابرگ ،وصول تقاضا خیساعت از تار

 .کند افتیدر دیفرستد و رسبثبت  یاجرا نزد مسئول اجرا یبرا ،رسانده

 هیضامن از صدور اجرائ ایمطلع کردن زوج  -ب 

 قیزوج از طر ینشان نیمراتب را به آخر هیازدواج مکلف است پس از صدور اجرائ سردفتر



98 مرداد / 126شماره 

91

او ارسال برای قبض پست  مهیرا به ضم هیهای اجرائو برگ دهد به او اطالع یپست سفارش
و هشدار است که ممکن  دارباشیب زنگ هیما مطلع کردن زوج از صدور اجرائ دهی. به عقکند

 .دیبرآ مسألهدرصدد حل زوج است 

اجرا بیو ترت هیابالغ اجرائ -ج 

 ییه اآن پروند یو براکند آن را در دفاتر الزم وارد  ه،یپس از وصول اجرائ دیبا اجراواحد
کند. مأمور اجرا  میابالغ به مأمور تسل جهت وبنویسد و نام مأمور ابالغ را در آن کند  میتنظ

 ایزوج  ه،یاجرائ ابالغ خیکند. از تارضامن ابالغ می ایرا به زوج  هیاجرائ ،یوفق ضوابط جار
 یمال ایخود بدهد  نیپرداخت دِ یبرا یبیترت ایرا بپردازد  نیظرف ده روز دِ دیضامن با

.کند سریسند را م یه اجراکند ک یمعرف

اموال زوج بازداشت -4

 نیکند. در امیضامن  ایتأمین طلب خود را از اموال زوج  یتقاضا هیاجرائ ابالغزوجه با 
که زوج  یکند. در صورتنامبردگان بازداشت می اموال صورت، اجرا معادل طلب زوجه را از

و مطالبات زوجه  رسدمی فروش به دهیمزا قیاز طر یرا پرداخت نکند، اموال بازداشت هیمهر
 .شودپرداخت می

یشر دولتع   میاز پرداخت ن تیمعاف*

اجرا منصرف شود، به  از ییاجرا اتیعمل ندیکه زوجه در هر مرحله از فرا یصورت در
.االجرا معاف استاز پرداخت حق ،دولت یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 98داللت ماده 

ثبت یاجرا قیمطالبه مهر از طر یایمزا*

پذیر است. به ثبت امکان یمراجعه به اجرا ایاز طرق مراجعه به دادگاه  هیمهر مطالبه
نسبت به دادگاه خانواده بهتر است. از جهاتی ثبت  یاجرا قیاز طر هیما وصول مهر دهیعق

اشاره  ،نهفته است ثبتی اجرا قیکه در طر ایمزا نیتوان به اهای مذکور میشیوه سهیدر مقا
 :کرد

یروابط عاطف میشکسته شدن حر لیبه دل ،یمراجعه زوجه به محاکم دادگستر اصوالً-1
رجوع زن به دادگاه را  ،یرانیجامعه ا نیبه محاکم که در ب مراجعه قبح ختنیو فرور نیزوج
 یهکند و گامی دایکاهش پ یادیز اریبس د، امکان سازش تا حدنکنمی یناپسند تلق یامر
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است، آن  مرسوم قضات محاکم خانواده نیکه ب یکند. اصطالحسازش را غیرممکن می
 یریرسد جلوگرو به نظر می نیاز ا« دروازه طالق است. ه،یمطالبه مهر یدعو»است که: 

مؤثر است.  اریبس یدر کاهش اختالف و حل و فصل دعو هیوصول مهر پرونده لیاز تشک
 دیاز د یآن، کراهت کمتر یادار عتیطب لیثبت که به دل یبه اجرا مراجعه جهت نیاز ا

 .کاهش دهد یادیبار عدم ایجاد سازش را تا حد زتواند آثار زیانجامعه دارد، می

مقررات  تیدادخواست و رعا میکه با تقد یمحاکم دادگستر قیطر از هیمطالبه مهر-2
 نیاست که ا ی(ماهو -یشکل) یدگیوقت و رس نییتع مستلزم ،گیردصورت می گرید یشکل

افزاید. در و حجم پرونده ها می تراکم بر یکند و از طرفمی یرا طوالن یدادرس ندیامر فرا
دفتر ازدواج  از نفعذی یثبت، به صرف تقاضا یاجرا قیاز طر هیکه در وصول مهر یصورت

 .شودوقت، آغاز می نییبدون تع ییاجرا اتیمربوط، عمل

ت مَ سِ یاشخاص ذ ایزوجه  یبه مجرد درخواست کتب ییرااج اتیثبت، عمل یاجرا رد-3
و صدور  یدادرس ندیپس از فرا ییاجرا اتیعمل ،یدادگستر محاکم در یشود ولشروع می
 .شوداو شروع می ندهینما ای لهمحکوم حکم توسط یبا درخواست اجرا یحکم قطع

مورد  نیدر ا یشود، چون نصثبت، مشمول مرور زمان نمی یدر اجرا هیاجرائ صدور-4
احکام  یقانون اجرا 168دادگاه به استناد ماده  هیبه اجرائ نسبتی بینی نشده است. ولپیش
 .است یساله جارمرور زمان پنج یاجرا

 تر از دادگاه است.اجرای ثبت، بسیار سریع شیوه-5

 است. کمتر هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه،-6

ی )که از طریق اجرای ثبت انجام در شرایط کنون هیمطالبه مهر*

 شود(می

قانون برنامه ششم  طبق. اداره ثبت مراجعه کنند به دیبا ابتدا هیوصول مهر انیمتقاض
 یرسم اسناد یمربوط به اجرا یدعاو دینبا هادادگاه 1396ماه ششم اردیبهشت توسعه از

موفق ، بینی شدههایی که پیشمهلت در، ثبت اداره در افراد نکهیا مگر رندیبپذ را االجراالزم
اداره ثبت  ییاجرا اتیادامه عمل از به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند

 .ندینما یطرح دعو و به دادگاه مراجعه کنند بعد پرونده مختومه شود و، ندانصراف ده

 دادگاه قیاز طر هیوصول مهر

دادگاه در ابتدا با همراه داشتن  قیاز طر هیوصول مهر برای لشیوک ایزوجه  
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 یشناسنامه و کارت مل یازدواج و در صورت امکان کپ )زوجه(، سند یشناسنامه و کارت مل
دادخواست و  میو پس از تنظ کنندمی مراجعه یقضائ کیزوج، به دفاتر خدمات الکترون

 یدادرس نهیاست و مستلزم پرداخت هز یمال یاز جمله دعاو ی)دعو یدادرس نهیپرداخت هز
های مربوط به دفاتر، دادخواست ثبت و به مرجع ( و هزینهاست یمال یمطابق با دعاو

اموال زوج را  فیقصد توقزوجه د. اگر شو)دادگاه خانواده( ارسال می یدار قضائصالحیت
در ستون خواسته  زیتأمین خواسته ن نمطلب را اعالم نماید تا عنوا نیا داشته باشد، باید

گردد. پس از چند روز و پس از وصول پرونده به دادگاه، از شعبه مربوطه  دیدادخواست ق
به همراه شماره پرونده به شعبه مربوطه زوجه سپس  .شودمیارسال  امکیپ زوجه یبرا

اقدام  ،نقصو در صورت  کند یخواهد که پرونده را بررسدفتر می رینماید و از مدمراجعه می
 زوجه یبرا ییاموال، پرونده اجرا فیو در صورت قصد اقدام جهت توق نمایدمیه رفع نقص ب

مال  فیاموال زوج، از دادگاه درخواست توق ایمال  قیدق یو با معرفشود می لیتشک
و در صورت  درسمیشعبه  سیفرصت به نظر رئ نی. پرونده در اولکندشده را میمعرفی
شعبه( قرار تأمین خواسته  سیرئ صی)به تشخ نید اتیدید و قرار نداشتن مال در مستثنصالح

مال غیرمنقول الزامًا  یگردد. )در صورت معرف، صادر مییبدون پرداخت خسارت احتمال
دادگاه در همان  یپرونده، منش لی(. پس از تکمشودبه دادگاه اعالم  دیملک با یپالک ثبت

وقت نموده و برگ ابالغ جهت حضور در جلسه دادگاه،  نییاقدام به تع گریدر روز د ایروز 
 نیطرف یبرا زیوقت دادگاه ن نییتع امکیگردد. در اکثر مواقع پارسال می نیطرف یبرا

رمز پرونده از دفتر  باید، تیسا قیاز طر پرونده یریگیبه پ لیشود. در صورت تمافرستاده می
 شود. افتیشعبه درخواست و در

حل اختالف مصوب  یشورا دیقانون جد 9ماده  «ج»: با توجه به بند  نکته
و نفقه تا نصاب دویست  هیمهر ه،یزیخانواده راجع به جه یبه دعاو یدگیرس 10/08/1394

 01/12/1391قانون مصوب ( 29که مشمول ماده ) یدر صورت الیر( 200.000.000میلیون )
 است.اختالف حل  یشورا تینباشند، در صالح

 مزایای مطالبه مهر از طریق دادگاه*

و از  ثبت متفاوت است یزن در دادگاه نسبت به اجرا هیبه درخواست مهر یدگیرس روند
دفاتر  قیاز طر هیس از تقدیم دادخواست مطالبه مهرپصورت که  نیبد جهاتی برتر است.

و پس شود میابالغ  نیبه طرف و نییتوسط دادگاه تع یدگیابتدا وقت رس یی،قضا کیالکترون
 دادخواست و مینحوه تنظ لیاز قب یدگیرس هیچنانچه مراحل اول یدگیاز چند ماه در روز رس
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نسبت به صدور حکم اقدام  یقاض ،شده باشدانجام یو قانون حیصورت صحاوراق به ابالغ
 نمایدمی هیحکم توسط مرد، زن درخواست صدور اجرائ یاجرا عدم خواهد کرد و در صورت

حکم جلب شوهر  یمال هایمحکومیت قانون نحوه 3تواند با توجه به ماده و پس از آن می
کرده در  رایه اعسار از پرداخت مهر یتواند تقاضامی زیصورت مرد ن نیو در ا ردیرا بگ

. صورت اقساط را صادر خواهد کردبه هیصورت اثبات اعسار دادگاه حکم به پرداخت مهر
زن حکم جلب صادر و مرد به زندان  یافتد با تقاضا قیوبت از اقساط به تعوچنانچه هر ن

 خواهد شد. یمعرف
 نیتوجه است ادادخواست قابل میدادگاه با تقد قیاز طر هیمهر مطالبه که در گرید مورد

ها در دادگاه ،شودمی فیسند باشد توق یکه دارا یاموال ثبت که فقط یکه برخالف اجرا است
موجود در محل کسب  اثاث -جواهر – طال –فاقد سند باشد مانند اثاث منزل  که یاموال

 و از محل رودفروش ه ب دهیمزا قیزن بازداشت و از طر یممکن است با تقاضا زیشوهر ن
پرداخت مهریه زن ممکن است از  نیهمچن .زن پرداخت گردد هیآن مهر دیو عوا فروش

حقوق  انهیصورت ماهها که بهو کارخانه یدر ادارات دولت زوجی ایحقوق و مزا فیتوق قیطر
مسلم  یطلب یمرد از شخص) گرانید از توقف طلب مرد قیاز طر ایو  ردیگیرند صورت گمی

صورت  امر نیاموال نزد اشخاص ثالث ا فیکه تحت عنوان توق (اثبات داشته باشدو قابل
 .خواهد گرفت

توان وی را در اجرای دادگاه می زندانی کرد ولی در شیوهتوان زوج را اجرای ثبت نمیدر 
 های مالی به زندان انداخت.قانون نحوه اجرای محکومیت 2ماده 
 

آیا مطالبه مهر از طریق دایره اجرای ثبت و دادگاه عمومی سوال : 

 زمان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟هم

 نظر اکثریت
باشد، در صورتی کرده مطالبهای ثبت چنانچه زوجه مهر را از طریق دایره اجر 

های عمومی دادخواست دهد و مهر را مطالبه کند که پرونده خود را در ند به دادگاهتوامی
های خانواده دایره اجرایی ثبت مختومه کرده باشد؛ بنابراین مطابق رویه معمول در دادگاه

اما اگر اموال توقیفی زوج  .تواند مهر را مطالبه کندزمان از دو مرجع مذکور نمیزوجه هم
تواند برای نظر به اینکه از کارکنان دولت است صرفاً حقوق و مزایای ایشان باشد، زوجه می

پس از مختومه نمودن پرونده خود در اجرای ثبت به دادگاه مراجعه و  مطالبه مازاد مهریه
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القباله را مطالبه نماید.فیمطالبه مازاد مهریه ما

خواسته مهریه از اموال زوجه از طریق دادگاه و اجرای تأمین سوال : 

 شود؟ثبت چگونه انجام می

ی باشد که تأخیر در اجرای قرار اگونه بهاجرای قرار تأمین خواسته در دادگاه اگر  
قانون آیین دادرسی مدنی  117و  108باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، به استناد مواد 

در واقع اجرای قرار تأمین خواسته فوری  .سپس به خوانده ابالغ شودباید فوری اجرا شود و 
نیز عقیده  2/435: 1386شمس که برخی از نویسندگان از جمله )با وصف اجرا سپس ابالغ 

درخواست تأمین خواسته باید طوری رسیدگی شود که زمان از دست نرود و آگاه  (دارند
گرچه، قرار تأمین خواسته به خوانده  .وع استنمودن خوانده از درخواست تأمین خواسته ممن

رکننده قرار، اعتراض نماید و روز به دادگاه صاد 10شود و وی حق دارد ظرف ابالغ می
کند، دادگاه نیز در اولین جلسه، ضمن رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف می

مواردی که ابالغ فوری ممکن قرار تأمین باید متعاقب ابالغ به خوانده فوراً اجرا شود. در
نباشد و تأخیر، باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تأمین ابتدا اجرا و سپس به خوانده 

قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی  119شود. قرار قبول یا رد تأمین خواسته طبق ماده ابالغ می
است.

تواند تقاضای می با توجه به قانون جدید پس از صدور قرار تأمین خواسته زوجه 
استعالم از بانک مرکزی اداره راهور و اداره ثبت نماید تا پس از شناسایی اموال اقدام به 

 پذیر گردد.توقیف امکان
بایست قبل از اجرا به زوج ابالغ اما اجرای قرار تأمین خواسته در اجرای ثبت حتماً می 

 108ا سپس ابالغ به استناد مواد شود و سپس اجرا شود در واقع تأمین خواسته با وصف اجر
 شود.قانون آیین دادرسی مدنی در اجرای ثبت اجرا نمی 117و 

 مونه قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی*ن

ی بر صدور قرار مبن ...فرزند نم... فرزند... و به طرفیت آقای...در خصوص درخواست خا
قطعه سکه تمام بهار آزادی  110ریالی تعداد تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده به ارزش 

توجه به مستندات  با بابت مهریه زوجه،... مورخ  ...طرح جدید موضوع سند نکاحیه شماره 
ابرازی خواهان، از جمله تصویر مصدق سند نکاحیه مذکور و حصول شرایط قانونی اجابت 

قانون آیین  121و  111و  110و مواد  108تأمین خواسته، دادگاه مستنداً به بند الف ماده 
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را قرار تأمین خواسته از اموال منقول یا غیرمنقول بالمعارض خوانده  1379دادرسی مدنی 
دارد: قرار صادر با رعایت مستثنیات دین( معادل ارزش ریالی خواسته، صادر و اعالم می)

قرار مذکور وفق شده با توجه به فوریت امر، بالفاصله اجرا و سپس به خوانده ابالغ گردد. 
قانون فوق ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض است که دادگاه در  116ماده 

 اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آورد.

 االرث زوج(نمونه رأی قضایی )توقیف سهم*

االرث در برابر طلبکاران سهمدر صورتی که شخص فوت شود ورثه او تا میزان  
بنابراین اگر زوج فوت نماید وراث او تا میزان سهمشان از ماترک، در برابر  .مسئول هستند

 زوجه در خصوص مهریه )در صورت مطالبه( مسئول به پرداخت هستند.
. شماره 6/12/1393قانون مدنی. تاریخ رأی نهایی:  108و  107مستندات: مواد  

 9309970224501886نهایی:  رأی

 

 دادگاهرأی 
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ..... با وکالت ...... به طرفیت  

عدد که  550خواندگان اصالتاً و به والیت قهری ...... به خواسته مطالبه مهریه به میزان 
 های دادرسی، نظر به احرازطالی بهار آزادی از ماترک مرحوم به انضمام کلیه هزینهسکه 

 14044 رابطه زوجیت مابین طرفین بامالحظه تصویر مصدق سند نکاحیه رسمی شماره
مالحظه خواسته خواهان، عدم حضور خواندگان با  ،شهر ری ..ثبت ازدواج شماره . دفترخانه

ا، مالحظه گواهی فوت ل بر پرداخت مهریه توسط مشارالیهوصف ابالغ وقت و عدم ارائه دلی
که از شورای حل اختالف تهران نظر به این صادره اثت شماره ...انحصار ور زوج و گواهی

گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه، وقوع عقد زوجه مالک مهریه می مجردبه
بایستی به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و 

و  515و  194و  198مدنی مواد  قانون از 1082و  1078ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 
طالی بهار  سکه از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت پانصد و پنجاه 519

االرث مندرج در گواهی و نیز به پرداخت خسارات آزادی بابت اصل خواسته به نسبت سهم
صادره حضوری و ظرف مدت  نماید. رأیهای دادرسی در حق خواهان محکوم میو هزینه

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از جانب 
 باشد.طرفین می

 دادگاه عمومی خانواده تهران. 251شعبه  رئیس 
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در زمان « عنداالستطاعه بودن مهریه»نمونه رأی قضایی )تأثیر قید *

حق حبس زوجه(

چکیده رأی
پرداخت عنداالستطاعه مهریه، موجب مؤجل شدن دین و زوال حق حبس عنوان قید 

گردد. نظر به اینکه زوجه با قید عنداالستطاعه زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می
عنوان شرط ضمن عقد، حق حبس خود را زایل کرده است، بدون مهریه و پذیرفتن آن به

 ید.تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نمانمی

.9209970222401084. شماره رأی نهایی:9/7/1392رأی نهایی:تاریخ 
 دادگاه تجدیدنظر تهران 24ه شعب

)حق حبس زوجه در  13/02/1390مورخ  718رأی وحدت رویه شماره *

 صورت حال بودن مهریه(
قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودنِ مهر،  1085مستفاد از ماده  

مهر به او تسلیم نشده، از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر تواند تا می
دارد، امتناع نماید؛ بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر 

این رأی طبق ماده  گردد.انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می
های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد ن دادرسی دادگاهقانون آیی 270

 ها الزم االتباع است.مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه

جهینت

 جمله: توسط زوجه از هیمهر افتیمستحق بودن در بر یمبن یاریبس لیدال نکهیا به نظر
، وجود دارد رهیغ جامعه و اتیمقتض، قانون حینص صر اتیروا، ثیاحادی، نید مستندات

 بلکه افزایدزن نمی تینه تنها به شخص هیمهر افتیگیری در درسخت ای و هیحذف مهر
 ییزناشو یزندگ از دو زن هر و است که مرد درست رایز .اندازدبه مخاطره می را وضع او



 98 مرداد /  126شماره 

98 

زن ، مرد زن و ییصورت جدا که در کرد توان انکارنمی یول ،برندمی سود کسانی طوربه
 با هیمهر افتیدر در ها راخانم هک یلیدل هر جهینت در ؛خواهدشد یشتریمتحمل خسارت ب

 یدیاسناد که مشکالت جد اداره ثبت و قیطر از هیمهر افتیجمله در از ،کند مشکل روبرو
، عدم امکان جلب زوج، توسط زوج نید از جمله امکان فرار از نموده جادیها اخانم یبرا را

غیرمنصفانه به نظر  یهمگ رهیغ و هیمهر از درصد 5 پرداخت، زوجهر اعسا رشیعدم پذ
 به موارد ریمحاکم خانواده بدون لحاظ سا یشلوغ از یریجلوگ لیدل به صرفاً اید و گورسمی

رسد که مطالبه مهریه از طریق دادگاه نسبت به ؛ بنابراین به نظر میاستدهیرس بیتصو
 ثبت به دالیل مذکور برتری دارد. مطالبه مهریه از طریق اجرای
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قانون مدنی در رویه قضایی 265تحلیل ماده 

 1مائده عزیزان

چکیده
است و اگر  عبرُحاکی از عدم تَ  ،قانون مدنی هرگونه پرداخت 265مفاد ماده برابر  

ترداد آن تواند اسمی ،شخصی به دیگری چیزی بدهد بدون آنکه پیش از آن مقروض باشد
 اگرانسته و معتقدند عدم تبرع دبر برخی قضات اصل را  هادادگاهرا بخواهد. در رویه قضایی 

خواهان  ینِدِ  جه را بابتِو دریافتِ ،کنندهپرداختوجه بعد از اقرار به وصول وجه از  گیرنده
دین را  وجودِ ادعایِ خوانده نتواند استرداد وجه باشد و، خواسته خواهان و کندبه خود اعالم 

رداخت در این قضیه پ زیرا کندصادر را آن وجه به خواهان  اثبات کند، دادگاه باید حکم به ردِ 
وانده که مدعی خ و عنه استوجه از طرف خواهان و دریافت آن توسط خوانده ثابت و مفروغٌ

ین دِ نبودِثبات اتکلیفی به ، و خواهان کنداثبات  آن راباید  ،ینی وجود داشته استاست دِ 
 .این نظر است مؤیدعدم و اصل برائت  ندارد و اصلِ امر عدمییعنی اثبات 

اگر کسی چیزی که  کنندمیبرخی دیگر، مفاد ماده مذکور را بدین شرح تفسیر همچنین 
استرداد  آن راخواهد ب اگر مدیون بودن اوست وبر  ایامارهاقدام رف این به دیگری بدهد، صِ

ی چک یا سفته مانند موردی که کسی به دیگر ؛باید مقروض نبودن خود را اثبات کند ،کند
 دعویِ در هذاعلی .دارد صادرکنندهمل ظهور در اشتغال ذمه داده باشد که مجرد این ع

ض نبودن خود را خواهان باید مقرو ،وجه ولو دریافت آن مورد قبول خوانده باشد استردادِ 
ل توسط کسی به ما دادنِ قانون مدنی مجردِ 265کم قسمت اخیر ماده زیرا به حُ کنداثبات 

این مقاله با بررسی رویه . خواهدآن دلیل میدیگری اماره مدیون بودن اوست و پس گرفتن 

 .پردازدقانون مدنی می 265ر ماده به تفسی هادادگاهقضایی 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 1
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 دین ،عدم تبرع، قانون مدنی 265ماده  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
ظاهر در عدم تبرع  ،هرکس مالی به دیگری بدهد»: داردمیقانون مدنی اشعار  265 ماده

تواند می ،آن چیز باشد است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروضِ
 استمدنی فرانسه اقتباس شده قانونِ 1235ماده  این ماده از قسمت اولِ «.استرداد نماید

نی یا ظاهر در وجود دی)ینی است هر پرداخت مستلزم وجود دِ»که در آن ماده آمده است: 
 .(1385حسینی، «)آنچه بدون وجود دین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است (است

در نظر گرفتن میل انسان به حفظ اموال خود که از دیرباز در وی وجود داشته، هرگاه با 

، به استرداد اموال تمایل داشت. این میل کردمیانسان مالی از خود را به دیگران تسلیم 
که در قانون مدنی فرانسه این  طوریبهرف به حیطه قانون وارد شد. عُتدریجی از  صورتبه

کسی که بدون  «.دینی است که هر پرداخت مستلزم وجودِ»موضوع این گونه مقرر گردید 
استرداد کند. در حقوق ایران نیز با تغییر عبارت  تواندمی ،استمالی را پرداخته ،ینداشتن دِ

این عملکرد و تمایل ذاتی انسان  ،«ظاهر در عدم تبرع است»به  «مستلزم وجود دین است»
 .دشرا که از عرف وارد قانون مدنی فرانسه شده بود، اقتباس 

که منتج به صدور آرای متضاد  265متفاوت و کامالً متضاد از ماده  هایبرداشتبه نظر 
یا مالی  گویندمیآنچه بدان تبرع  (،7: 1394فر،شمساست )در محاکم دادگستری شده 

داوطلب، بدون آنکه از  طوربهاست یا غیرمالی. تبرع در امور مالی زمانی است که شخص 
 ،شود و یا چیزی را که ارزش مالی دارد ایهزینهپرداخت  دارعهدهوی خواسته شده باشد، 

مان تبرعی، هبه و صدقه. تبرع در ین، ضِعاله، تبرع در پرداخت دِمانند تبرع در جُ .ببخشد
 دارعهدهداوطلب و بدون هیچ انتظار مادی،  طوربهغیرمالی زمانی است که شخص امور 
عبادی از جانب شخصی باشد مانند تبرع در اقامه نماز، تبرع در رفتن به حج،  عملِ  انجامِ

 .(1394)حیدری و باقری،  تبرع در گرفتن روزه و تبرع در سایر اعمال عبادی
 

 مدنی قانون 265عمال ماده موارد اِ -1
 رغمعلیقانون مدنی در زمینه پرداخت مهریه است.  265موارد اعمال ماده ترین مهم

آنکه هدف از پرداخت مهریه، هدیه دادن و اعطای مالی بالعوض از سوی زوج به زوجه 
مالی است که همچون سایر دیون، زوج ملزم به ایفای آن  ییناست، ماهیت حقوقی آن دِ
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نزدیک طرفین این دین، گاه احراز پرداخت یا عدم پرداخت آن  است اما رابطه خویشاوندیِ
: دارداهمیت زیادی  منکر ووث اختالف، تشخیص مدعی . در صورت حدسازدمیدشوار را 

مدعی است و از آنجا که طرفین این دین، به سبب داشتن  بر عهدهبار اثبات دلیل،  چراکه
در حالت  هاآنل در روابط مالی میان رابطه خویشاوندی و نیز زندگی مشترک، تحصیل دلی

 بر عهدهآن  بنابراین تشخیص طرفی که بار اثبات دلیل و تکلیف بیانِ. عادی مرسوم نیست
و اگر اعطای مالی در طول  در دعوا خواهد داشت ایکنندهیینتع، نقش بسزا و استوی 

ج آمده و دین اصل عدم تبرع به یاری زو ،زندگی مشترک از سوی زوج به زوجه ثابت شود
. در دهدمیاین پرداخت قرار  ازایهبمهریه را که از ابتدای ازدواج بر عهده وی بوده، ما

قول زوج مقدم بوده و زوجه باید تبرعی بودن پرداخت و یا وجود  حقیقت، در این دعوا اصوالً
مدعی  به عبارت دیگر، هر گاه زوج؛ (80: 1395)نعیمی،  جهتی دیگر را برای آن اثبات کند

هرگاه اختالف پیش از تمکین خاص  ،پرداخت مهریه باشدعدم پرداخت و زوجه مدعی 
دین است و  بقایِ استصحابم است زیرا اصل بر عدم پرداخت و زوجه باشد، قول وی مقدَ

بر این  فقهااما اگر اختالف پس از تمکین خاص زوجه باشد، برخی از ؛ خالفی در آن نیست
کل مهر قبض شود،  ،که اگر عادت جاریه در شهر این باشد که پیش از آمیزش اندیدهعق

 .(1390:85)فهیمی و زندوکیلی،  قول زوج مقدم است و زوجه باید بینه اقامه کند

قانون مدنی 265ماده  بارهدر دانانحقوق آرای -2
کافی است  دانان در تفسیر این ماده این است که برای استرداد مال،برخی از حقوقنظر 

 265دیگری را ثابت کند زیرا اوالً از عبارت ماده  در اختیارِ مدعی، مالکیت سابق خود بر مالِ
تبرع نبوده اما این  طوربهکه ظاهر از تسلیم مال این است که  شودینمبیش از این استفاده 

دیونیت که دادن مال، ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر م کندنمیامر داللت 
، تابع قواعد و اصول کلی شدهیمتسل مالِ  بنابراین مساله استردادِ؛ دهنده به گیرنده است

 .استاین اصل حقوقی همان اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت  ؛حقوقی است
نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده  صورتبهکمی دقت در قسمت دوم ماده که با ثانیاً 

که  اینتیجهزیرا در قسمت دوم  شودمی تأییداست، صحت آنچه در تفسیر ماده ذکر شده، 

مالی به دیگران  ،این است که اگر شخصی که مدیون نیست شودمیاز قسمت اول گرفته 
دوم ماده  به عبارت دیگر در قسمت؛ (23: 1385)شهیدی،  آن را استرداد کند تواندمیبدهد، 

اماره مدیونیت نبوده بلکه در نظر داشته قسمت  تأسیسدرصدد  گذارقانونقانون مدنی  265
 ایجاد اماره مدیون بودنِ گذارقانونکند. اگر نظر  گیرینتیجهاول را توضیح دهد و از آن 
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بنابراین اگر کسی چیزی به »: داشتمیباید در توضیح قسمت اول مقرر  ،دهنده مال بود
« آن را استرداد کند مگر با اثبات اینکه مدیون آن چیز نبوده است تواندمیری بدهد، ندیگ

 .(165: 1384)کاشی آرانی، 
 دانند،میدالیلی که در معامالت، عامل را مستحق دریافت اجرت  ترینعمدهاز یکی 

 رطوبهدر مال مسلم  تواننمیقاعده احترام به مال و عمل مسلم است بدین معناست که 
، به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نیست، کردمجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی 

 محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود ،هم اگر عملی از جانب وی انجام شود طورهمین
. در دعوای مطالبه دین و ادعای اعسار مدیون، سخن مدیون خالف (1394)حاتمی و زبرجد، 

ظاهر زندگی وی مستمندانه  چنانچهو بنابراین وی مدعی است؛ اما  بوده استصحاباصل 
 ینالدو شرف شکریشود )میباشد، از آنجا که قول وی موافق ظاهر است، منکر محسوب 

 .(12: 1393، شیرازی
در زمینه اصل عدم تبرع مندرج در  رأیاین خصوص مهم است که به یک نمونه در 

نمونه در رویه قضایی نیز به اصل عدم تبرع اشاره شده و  قانون مدنی توجه شود. 265ماده 
اگر کسی مالی به » دارد:میاشعار استان تهران  تجدیدنظردادگاه  1در شعبه صادره  رأی

دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را 
 «.برگرداند

صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خواسته  دعوی به در خصوص این رأی

مختصر  صادر که تأدیه تأخیرریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت  000/600/156مبلغ 
خوانده به دلیل نیاز مالی تقاضای مبلغ خواسته را از  بوده که ادعای خواهان بر این مبنا

، اقدام به واریز مبلغ مذکور خوانده با موکل د و بنا به آشنایی و اعتماد همسرِ کنموکل می
که پس از گذشت زمان زیاد و مراجعات از  کردهحساب شخص خوانده در بانک صادرات به

قانون و اصل عدم تبرع تقاضای رسیدگی و صدور  265پرداخت آن امتناع و با استناد به ماده 
م پول قرض خواهان از همسر نمودهخوانده در دفاع مرقوم  داشته وحکم مبنی بر محکومیت 

حساب بنده واریز گرفته و کارت عابر بانک بنده در دست همسرم بود و خواهان پول را به
 کرده است و مراودات مالی با شوهرم دارد. ادعای ایشان کذب است.

نظر به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر تبرعی بودن یا حکایت از عودت آن بدوی  دادگاه
ثالث مؤثر در مقام نبوده فلذا بنا  و مراودات مالی شخصِ باشد به دادگاه ارائه نشده است

حساب خوانده و جمله واریز مبلغ موضوع خواسته به و مستندات ابرازی از نهعنوَمُ مراتب به



98 مرداد / 126شماره 

103

اعتباری و بطالن دعوی را فراهم آورد به عمل نیامده است. اینکه دفاعی که موجبات بی
حرز و مسلم و خوانده نیز دلیلی مبنی بر پرداخت استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته مُ

، 1257، 1258، 1284، 1286، 1301و مستنداً به مواد  نکردهذمه خود ارائه  آن و برائتِ
های از قانون آیین دادرسی دادگاه 198، 515، 519، 522از قانون مدنی و مواد  336، 265

، ضمن استصحاب بقای دین مدیون و احراز 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
 000/600/156رداخت مبلغ صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن، حکم به الزام خوانده به پ

تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعالمی از  تأخیرریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت 
واست لغایت اجرای حکم و ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخ

ر الوکاله وکیل از باب خسارت دادرسی در حق خواهان صادپرداخت هزینه دادرسی و حق
 است.نموده

موجب آن حکم به الزام دادنامه که به از اینتجدیدنظرخواهی  ،تجدیدنظر گاهداد
عنوان اصل خواسته و ریال بابت وجه پرداختی به 000/600/156تجدیدنظرخواه به پرداخت 

نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه 
 ندانستهوارد و موجه را، وکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده الدادرسی و حق
دادنامه موصوف ادامه داده و  خوانده ،صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی را و رأی صادره

با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و 
 تجدیدنظرِ  مابینِرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مراودات مالی فیبا توجه به الیحه اب

مابین رابطه حقوقی فی نبودخوانده و همسر تجدیدنظرخواه بوده که با وصف مراتب و 
تجدیدنظرخوانده نسبت به تجدیدنظرخواه را داشته  مدیونیتِ اصحاب دعوا، حکایت از عدم 

بنابراین دادگاه  کند؛واند نسبت به استرداد آن اقدام تقانون مدنی می 265و مستنبط از ماده 
تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با 

)سایت پژوهشکده  استکردهاز قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید  358استناد به ماده 
 قوه قضاییه(.

شماره  رأیاستان تهران در  تجدیدنظردادگاه  16شعبه همچنین 
ظهور در  یقانون مدن 265ماده  داردمیاشعار  21/08/1391مورخ  9109970221600890

نبودن  ونیمد کنندهپرداخت چنانچهداشته و  کنندهپرداختبودن  ونیمد یعدم تبرع به معن
 .شودیرد م یاسترداد وجه پرداخت یرا ثابت نکند، دعو

ماحصل  صادر و ریال 000/000/150بر مطالبه مبلغ  ریدا یدعودر خصوص  این رأی
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دستگاه عابر  وسیلهبهانتقال کارت به کارت و  قیاز طر خواهانکه  بوده مطروحه آن یدعو
، مراجعات مکرر رغمیعل کنیل دکنیبه حساب خوانده م مذکورمبلغ  زیبه وار دامبانک اق

 265صدور حکم به استناد ماده  یقاضالذا ت ورزدیمبلغ استنکاف م نیخوانده از استرداد ا
مراودات  نیاظهار داشته که طرف یمیتقد حهیال یط زیخوانده ن لیوک را داشته و یقانون مدن

مبلغ فوق را به  شیخو دیناز  یدارند که خواهان از بابت پرداخت قسمت یدمتعد یمال
 وداده  لیبه موکل تحو زیرا ن بانک عابردستگاه  دیاصل رس یو حت زیحساب خوانده وار
بدوی دادگاه  داشته ورا  یرد دعو یلذا تقاضا استنموده میتقد زین آن رارونوشت مصدق 

به عهد و در باب سقوط تعهدات  یعنوان وفا لیذدر  یقانون مدن 265ماده  نکهینظر به ا
 نیطرف نیمابیف که باشدمیظاهر در عدم تبرع  یزمان و دهیگرد انیب یدر قانون مدن

 یاز سو یمیبه موجب مدارک تقد هیفکه در مانحن وجود نداشته باشد یروابط مال گونهچیه
االصول اشخاص یو عل هوجود داشتطرفین  نیمابیف یمتعدد یخوانده مراودات مال لیوک

تعهدات سابق خود  یفایدر مقام ا نمایند کهمی زیوجه وار گریکدیبه حساب  یدر جامعه زمان
 دهدینشان م باشد کهمیخوانده  دیعابر بانک در  دیاصل رس نکهیضاف بر ام .بوده باشند

به  زید را نیو اصل رس زیو رغبت پول را به حساب خوانده وار لیخود و با م اریخواهان با اخت
 یمدن یدادرس نییقانون آ 197فوق و مستنداً به ماده  مراتببهلذا با توجه  .داده است یو

-شده تأییددر دادگاه تجدیدنظر نیز  رأیو همین است کردهخواهان صادر  یِحقیحکم بر ب

 است.

شماره  رأیاستان تهران در تجدیدنظر دادگاه  17همچنین شعبه 
 یحاک یگریمال به د ایوجه  است: پرداختآورده 12/5/1392مورخ  9209970221701750

را  یاسترداد وجوه پرداخت یاکننده ادعپرداخت چنانچهقرض است و  یو ادا نیاز پرداخت د
 را ثابت کند. یوجه پرداخت بودنِ یاستقراض دیبا ،داشته باشد

موضوع  الیر 000/900/95به خواسته مطالبه مبلغ  یعود در خصوصنیز  این رأی
 یو وصول دو فقره چک توسط خوانده با احتساب خسارت دادرس یبانک نتیو پر یبانک شیف

از  تیخواهان حکا یسند ابراز نکهینظر به ابوده و دادگاه بدوی  هیتأد تأخیرو خسارت 
و خوانده با  استماندهیو مصون از تعرض باق زشدهیوار یحساب وخوانده دارد و به تیونیمد

نموده و صرفاً مبادرت به ارائه  یخوددار یاز حضور در جلسه دادرس یوصف ابالغ قانون
است و نکردهخود ارائه  ذمه شدنِ یبر برای یلیاست و دلخصوص نموده نیدر ا یاحهیال

 یبانک نتیخوانده موضوع پر هحساب بانتساب شماره تأییداز  تیحکا یاستعالم از بانک مل
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داده شد و  صیمقرون به صحت تشخ یبانک نتیخواهان نسبت به پر یدعو هذاعلی.دارد
 نییقانون آ 519 و 511و  198و مواد  یقانون مدن 265-1301-1284مستنداً به مواد 

طبق تعرفه  یدادرس نهیو هز الیر 000/900/58 پرداختخوانده را به ی، در امور مدن یدادرس
 یمدن یدادرس نییآ 522موجب ماده به نیچنهم .دکنیدر حق خواهان محکوم م یسمر

حکم در حق  یاجرا تیدادخواست لغا میتقد خیاز تار هیتأد تأخیرخوانده به پرداخت خسارت 
 .گرددیاهان محکوم مخو

 نکهیخوانده نظر به ا تیمحکوم ریال 000/000/37 در خصوص مازاد خواسته به مبلغ
در صورت ارائه چک  یاست و حتهکردها به خوانده ارائه نبر ارائه چک یمبن یلیخواهان دل

 یمدن یدادرس نییقانون آ 2لذا دادگاه مستندًا به ماده  .دارد تیونیاز مد تیبه دارنده حکا
 ثیاز آن حنموده و دادگاه تجدیدنظر خواهان در خصوص مازاد خواسته صادر  یقرار ردّ دعو

 تأخیرو  یبه انضمام خسارات دادرس الیر 000/900/58به پرداخت مبلغ  دنظرخواهیکه تجد
خوانده در جهت مطالبه مبلغ دنظریمستند تجد نکهیبه ا تیعنابا  ،استدهیمحکوم گرد هیتأد

حساب وجه فوق به زیاز وار تیکه حکا یحساب و نتیو پر یزیوار یبانک شیفوق ف
 ایپرداخت وجه  یقانون مدن 265مطابق ماده  نکهیو نظر به ا باشدیم ،است دنظرخواهیتجد

 ونیمد نکهیبدون ا یکس ِاالقرض دارد و یو ادا نیاز پرداخت د یحاک یگریمال به د
را  یاسترداد وجوه پرداخت یکننده ادعاپرداخت چنانچهو  دهدیمال به او نم ،باشد یگرید

وجود و تحقق قرار استرداد آن را اثبات  ایو  یوجه پرداخت بودنِ یاستقراض دیبا ،داشته باشد

 گرددیم یتلق دخو نیبه عهد و پرداخت د یو وفا نید یفایو پرداخت وجه در جهت ا کند
بر استحقاق  یخوانده مبندنظریتجد یاز سو یو مدرک لیدل شدهرفتهیاصل پذ نیو خالف ا

خواسته برخالف استدالل  دنظریو دادنامه تجد دهیبر مطالبه وجوه مورد ادعا ارائه نگرد یو
 نقضضمن  یدادرس نییاز قانون آ 358و  348لذا مستنداً به مواد  ،استدهیفوق صادر گرد

صادر  نینخست ی دعوو ردّ یخواهان بدو حقی بیخواسته حکم بر  دنظریدادنامه تجد
 است.نموده

مورخ  9209970220101013 شماره رأیاستان تهران در  تجدیدنظردادگاه شعبه یک 
ظهور عدم تبرع و اماره  یبر مبنا ،یگریدر پرداخت وجه به ددارد  تأکید 08/08/1392
 وجه است. کنندهپرداختبر عهده  نید نبودِبار اثبات  ت،یونیمد

به انضمام خسارات  الیر 000/000/200خواسته مبلغ به یدعو در خصوصنیز  این رأی
داده است موکل با  حیتوض یمیخواهان در دادخواست تقد لیکه وک هیتأد تأخیرو  یدادرس
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جهت  الیر 000/000/200خوانده مبلغ  هیبا خوانده و به توص ییتوجه به سابقه آشنا
 20/8/89مورخ  846906ماره ش فقره چک به کی یط لیاتومب دیدر خر یگذارهیسرما

 ،نسخه دوم چک یخود رو یخوانده قرار داده و خوانده با امضا اریعهده بانک سپه در اخت
 یبرا یلیاتومب چیچون خوانده ه ینموده و پس از گذشت مدت دیوجه چک را رس افتیدر

وجه  20/6/90مورخ  14932اظهارنامه شماره  موجبهموکل ب ،ننمود یداریموکل خر
ننموده و از  یتوجه چیخوانده ه ،ابالغ رغمیخود را مورد مطالبه قرارداد که عل یپرداخت

 . استرداد وجه امتناع نموده است...
 یخوانده با وصف ابالغ قانوناست. کردهدعوت را  نیو طرف نییتع یدگیوقت رس دادگاه

 یاحهیشرکت نکرده و ال یدر جلسه دادرس یمدن ین دادرسییون آقان 69وفق ماده  هیاخطار
 ینسبت به دعو یانکار ای بیتکذ ای رادیا الواقعیو ف استعنوان دفاع ارسال نکردهبه

لذا دادگاه با توجه به نسخه دوم چک که به  .اوردهیعمل نمستندات خواهان به ایمطروحه 
داشته و به لحاظ مصــون ماندن  دهآن توسط خوان افتیو داللت بر در دهیخوانده رس یامضا
 یبا استصحاب بقاو  یمحمول به صحت تلقرا  یو دفاع خوانده دعو رادیاز هر گونه ا یدعو

 نییقانون آ 522و  519و  515و مواد  یقانون مدن 1301و  271و  265به استناد مواد  نید
و  هبابت اصل خواست الیر 000/000/200مبلغ  پرداخت بهخوانده را  یمدن یدادرس
ابالغ  خیاز تار نید هیتأد تأخیرو پرداخت خسارت  یدادرس نهیبابت هز الیر 000/000/4

بانک  یاز سو ینرخ تورم اعالم یوصول اصل خواسته بر مبنا خیتا تار (26/6/90)اظهارنامه 

در حق  یطبق تعرفه قانون لیالوکاله وکو پرداخت حق رانیا یاسالم یجمهور یمرکز
 .دینمایخواهان محکوم م

که در مقام مذکور نسبت به دادنامه ی دنظرخواهیتجد در خصوص تجدیدنظر دادگاه
صادر و متضمن  4/11/91مورخ  910-0716شماره  یابیاز دادنامه غ یواخواه یدگیرس

 یانضمام خسارات دادرس به ـالیر ـونیلیم ستیپرداخـت دو به ـدنظرخـواهیتجد تیمحکوم
 دنظرخـوانـدهیتجد ـرایز دانستهمآالً وارد و موجه  یدنظرخواهـیتجد نیا ،است هیتأد تأخیرو 
عهده بانک  20/8/89مورخ  846906هستند چک شماره  یمدع یو لیوک و(یخواهان بدو)

خوانده  اریدر اخت لیاتومب دیدر خر یگذارهیسرما سبمذکور را ح مبلغ بهسپه و 
نکـرده  یـداریخـر یلیاتومب چیخوانده ه یکه پس از گذشت مدت( قرار داده دنظرخواهی)تجد

و  ـنیاست که از توجـه به اظهارات و مدافعـات طرفو از استرداد وجـه آن امتنـاع نمـوده
ظهور  ،یهرگونه پرداخت یقانون مدن 265بر اساس ماده  نکهیمنـدرجـات پرونده نظـر به ا
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خواهان استرداد است که  فهیوظ نیامر است و ا نیا دیدارد که غلبه و ظاهر مؤ نید یدر ادا
خود را ثابت  تیونیپرداخت بر اساس اشتباه و عدم مد یعبارتبه ایعدم اشتغال ذمه خود 

بر عدم اشتغال ذمــــه خود  یلیدل (یخواهان بدو) دنظرخواندهیتجد هیفکه در مانحن دینما
است چک  یمدع (یخوانده بدو) اهدنظـرخـویارائـــــــه ننمـوده و بــــرعـکس تجد

 یکمر لیدستگاه اتومب کیراستا  نیخواهان بوده که در ا یبرا لیاتومب دیمذکور بابت خر
GL یداریخواهان خر یبرا ینگیزیصورت لبه و «ت» یندگینما قیاز طر کیمتال یانقره 

بنا  .دهیگرد وستیپ تیشناسنامه مالک ریمنتقل که تصو ینام و به زیکرده و سند آن ن
 دهیصادر گرد یاصول حقوق زیمعنا و ن نیکه بر خالف ا دنظرخواستهیمراتب دادنامه تجدبه

ضمن نقض  یمدن یدادرس نییقانون آ 358دادگاه مستندًا به ماده  نیا ست،ین تأییددر خور 
 .دینمایخواهان صادر م یحقیحکم بر ب صدورآن مبادرت به 

نظر اکثریت قضات دادگستری -3
 دریافت وجه را بابت دینِ  ،کنندهپرداختوجه بعد از اقرار به وصول وجه از  گیرنده اگر

خوانده نتواند ادعای  خواسته خواهان استرداد وجه باشد و خواهان به خود اعالم نموده و

زیرا در این  .دین را اثبات کند، دادگاه باید حکم به رد آن وجه به خواهان صادر نماید وجودِ
عنه است. آن توسط خوانده ثابت و مفروغٌ وجه از طرف خواهان و دریافتِ تِ قضیه پرداخ

اثبات نماید و خواهان تکلیفی به  آن راخوانده که مدعی است دینی وجود داشته است باید 
این نظر  مؤید ،ندارد و اصل عدم و اصل برائت امر عدمیاثبات عدم وجود دین یعنی اثبات 

که آقای  طور چه همان .شوددنی خالف این معنی استنباط نمیقانون م 265از ماده  و است
دادن  ماره عدم تبرع دراِ تأسیساند، این ماده فقط ناظر به دکتر شهیدی نیز استدالل کرده

مبین این معنی که دادن چیزی به کسی اماره مدیون بودن  وجههیچبه و غیر ال و مال است
طوری دیگر فرض وجود دین در این ماده نیست بهبه عبارت  نیست؛دهنده آن چیز باشد، 

که دهنده مال برای استرداد آن مجبور شود عدم دین خود را اثبات کند. دادن مال ممکن 
گیرنده مال مکلف به  ،بنابراین مطابق اصل ؛ودیعه، عاریه، قرض و غیره باشد عنوانبهاست 

ادام که وجود قرض توسط اثبات وجود دین و استحقاق خود برای دریافت آن است و م
به  .قانون مدنی محکوم به رد آن مال است 301وی مطابق ماده  ،گیرنده مال ثابت نشود

اماره عدم تبرع  از قانون مدنی مفید معنی دیگری غیر 265عبارت اخری قسمت اخیر ماده 
باشد و تنها مکمل آن است و مشعر بر مطلب نمی ،در دادن مال که موضوع صدر ماده است

 .جدید و اماره دیگری نیست
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 ظریه اقلیت قضات دادگستری -4

بیانگر قانون مدنی عالوه بر بیان اماره عدم تبرع در دادن مال در قسمت اخیر  265ماده 
اماره مدیون بودن  هست که اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، صرف این کار معنی نیز این

مانند موردی  ؛خود را اثبات کند باید مقروض نبودنِ ،استرداد کند آن رابخواهد  اگر وست وا
که کسی به دیگری چک یا سفته داده باشد که مجرد این عمل ظهور در اشتغال ذمه 

 ،دعوی استرداد وجه ولو دریافت آن مورد قبول خوانده باشد در هذاعلی ؛دارد صادرکننده
قانون  265بودن خود را اثبات نماید زیرا به حکم قسمت اخیر ماده خواهان باید مقروض ن

مدنی مجرد دادن مال توسط کسی به دیگری اماره مدیون بودن اوست و پس گرفتن آن 
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این  1995راری شماره صا رأیخواهد و مفاد دلیل می
 .کندمی تأییدمعنا را 

شهرستان تهران اقامه  در دادگاهین قرار است که وکیل مدعی از ااصراری مربوطه رأی 
بانک به رسم امانت برای  وسیلهبهکند، بدین مضمون که موکل او مبلغی پول دعوی می

 5شعبه  .کندنگاه دارد و اکنون از بازگرداندن آن خودداری می آن رااست تا خوانده فرستاده

برای پرداخت دین  صدور حوالهاینکه  و .ق.م 724دادگاه شهرستان تهران به استناد ماده 
حقی خواهان بی برحتال( ندانسته و حکم مُ)است، گرفتن وجه را دلیل اشتغال ذمه خوانده 

.م. ق 265ماده  هایمصداقدادگاه استان مرکز، موضوع را از  3است ولی شعبه صادر کرده
 .به رد مبلغ مورد درخواست داده است رأیبه استناد آن ماده حکم بدوی را فسخ و  شمرده و

 23/1/40 -16دیوان کشور در حکم شماره  6شود و شعبه از این حکم فرجام خواسته می
 :دهدمی رأیچنین 
فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعی است که وجوه ارسالی را به رسم امانت جهت »
ق.م. با  265زمینه دلیلی اقامه نشده و استناد دادگاه به ماده  در اینتاده و فرس خواهفرجام

باشد و منطبق با مواد قانون آئین دادرسی مدنی موجه نمی 356لحاظ اصل برائت به ماده 
آ.د.م. به  559ماده  و حسبرسیدگی ناقص  خواسته مخدوش و بنابراین حکم فرجام ؛نیست

 «.شوداتفاق آراء شکسته می
 20/8/40 -208استان در تعقیب ارجاع دیوان کشور و ضمن حکم شماره  دادگاه 8شعبه 

موضوع  کهدادنامه بدوی این است  بر خواهپژوهشاعتراضات وکیل  لِصَماحَ»دهد: می رأی
به مشهد ارسال داشته که بعدًا  خواندهپژوهشنبوده و موکل او وجوهی برای  در بینحواله 

 :این اعتراض وارد است .نداشته است خواندهپژوهشاو دینی به دریافت دارد و موکل 
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با مورد ندارد. طبق و انطباقیق.م. صحیح نیست  724دادگاه بدوی به ماده استناد -1
ذمه شخص  و اشتغالماده مذکور، از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال 

محیل مدیون  ،ق.م. اگر در مورد حواله 726طبق صریح ماده  و است علیهمحالمحیل به 
فیه، اوالً حواله به معنی اهد بود و در مانحنومحتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخ

حواله  خواندهپژوهشعهده بانک ملی و در وجه  خواهپژوهشزیرا  ؛قانون مدنی حاصل نشده
انتقال وجه قرارداده که این عمل با ارسال وجه صادر نکرده بلکه بانک ملی را واسطه نقل و 

دیگری از قبیل پست و غیره تفاوتی ندارد و بانک ملی هم در مقابل اخذ کارمزد  وسایله ب
ثابت نیست و  خواهپژوهش و هزینه معین وسیله انتقال قرار گرفته است و ثانیاً مدیون بودنِ

 خواهپژوهشذمه  دلیل اشتغالِ ،اندهخوپژوهشبانک ملی برای  وسیلهبهرف ارسال وجه صِ
 .کندمورد صدق نمی احکام حواله در این و .ق.م 724ماده  اینباشد و بنابرنمی

؛ظهور در عدم تبرع است ،هر کس مالی به دیگری بدهد»ق.م.  265طبق ماده  -2
 آن راتواند بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می

اصل  .ق.آ.د.م 356زیرا طبق ماده  عدم اشتغال ذمه نیز احتیاج به دلیل ندارد «.استرداد کند
 خواندهپژوهشبه عهده  خواهپژوهشبرائت است و طبق ماده مزبور اثبات مدیون بودن بر 

شده از انکاری از دریافت وجه نکرده و طبق مدارک ارائه خواندهپژوهشاست و در این مورد 
-پژوهش وسیلهبهاز طرف نامبرده و دریافت آن  ____ مبلغِ ارسالِ ،خواههشپژو طرفِ

ثابت است و چون اصل در عدم تبرع و برائت ذمه است و دلیلی بر مدیون بودن  خوانده
حکم  هذاعلیتواند استرداد وجه مذکور را بخواهد. نامبرده می ،ابراز نشده خواهپژوهش
 «.وارد نیست خواهپژوهشخواسته مخدوش است و شکایت پژوهش

شود و این بار هیات عمومی فرجام خواسته می ،استان دادگاهِ «اصراریِ» از این حکمِ
 .حکم فرجام خواسته مخدوش است» دهد:می رأیدیوان کشور به اکثریت آراء بدین شرح 

و  باشدمورد نمیمنطبق با .م. است که ق 265زیرا مستند حکم مزبور در مورد بحث ماده 
ادعا نداشته که وجه دریافتی تبرعی بوده تا در تبرع و عدم تبرع اختالف باشد و  خواهفرجام

عدم تبرع مناط اعتبار قرار گیرد و مراد از اصل برائت در دعوی مطروحه و هر دعوای دیگر 

در حکم فرجام خواسته و دادگاه  کندعلیه است و مدعی باید دعوای خود را اثبات برائت مدعی
علیه مدعی از طرف  صورتی کهمعکوساً استدالل نموده و مدعی را بریء شمرده در 

«.به را اثبات نمایدبایست امانی بودن مدعیٌی طرح نشده بود و مدعی مییدعوا خواهفرجام
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شمارد که اقامه دعوی کند و لزومی به ترتیب دیوان کشور کسی را مدعی می بدین
بیند. لیکن در انتقاد از این معیار باید گفت خواهان در اثبات ارسال وجه وای او نمیتحلیل دع

پرداخته در اینکه آیا بدین وسیله دین خود را می ولیو گرفتن آن از سوی خوانده مدعی است 
مدعی بسته به این است که  شناساییامانت به خوانده داده است،  عنوانبهاست یا مالی را 

اگر گفته او با اصل برائت موافق و  پسو خالف اصل یا ظاهر است یا موافق آن؟ آیا گفته ا
با ظاهر صدور حواله یا ارسال وجه منافات داشته باشد، باید در مرحله نخست تمییز داد که 
آیا چنین ظاهری وجود دارد و در تعارض با اصل برائت بر آن مقدم است یا نه؟ و آنگاه است 

 .شودته میکه مدعی واقعی شناخ
، بدون اینکه انشاءکنندگان خواسته باشند، این است که هر معنی و نتیجه حکم دیوان

پس بگیرد مگر اینکه عنوان و جهت این پرداخت  آن راتواند نمی ،کس مالی به دیگری بدهد
ماده  زیراشود مدیون آن فرض می ،که در فرض ما امانت است( ثابت کند و اگر نتواند) را

داند و جز تبرع و بخشش تنها دین است که وان تبرعی بودن را خالف ظاهر میعن 265
 گردد.مانع از استرداد می

 

 نتیجه
قانون مدنی وجود دارد. نظریه اکثریت قضات  265دیدگاه در مورد تحلیل حقوقی ماده دو 

دریافت وجه را  ،کنندهپرداختبعد از اقرار به وصول وجه از  ،وجه اگر گیرندهآن است که 

نتواند  و خواندهخواسته خواهان استرداد وجه باشد  بابت دین خواهان به خود اعالم نموده و
 .صادر نمایدرا ادعای وجود دین را اثبات کند، دادگاه باید حکم به رد آن وجه به خواهان 

فروغٌ زیرا در این قضیه پرداخت وجه از طرف خواهان و دریافت آن توسط خوانده ثابت و م
و خواهان  کنداثبات  آن راعنه است. خوانده که مدعی است دینی وجود داشته است باید 

 مؤیدندارد و اصل عدم و اصل برائت  امر عدمیتکلیفی به اثبات عدم وجود دین یعنی اثبات 
شود چه قانون مدنی خالف این معنی استنباط نمی 265از ماده  و ؛این نظر است

اماره  تأسیساند، این ماده فقط ناظر به تر شهیدی نیز استدالل کردهکه آقای دکهمانطوری
این معنی که دادن چیزی به کسی  مبینِ وجه هیچ به و عدم تبرع دردادن مال است الغیر

 نیست.دهنده آن چیز باشد،  اماره مدیون بودنِ
استرداد  طوری که دهنده مال برایبه عبارت دیگر فرض وجود دین در این ماده نیست به

ودیعه، عاریه،  عنوانبهآن مجبور شود عدم دین خود را اثبات کند. دادن مال ممکن است 
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قرض و غیره باشد بنابراین مطابق اصل گیرنده مال مکلف به اثبات وجود دین و استحقاق 
خود برای دریافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود وی مطابق 

 265به عبارت اخری قسمت اخیر ماده  .انون مدنی محکوم به رد آن مال استق 301ماده 
اماره عدم تبرع در دادن مال که موضوع صدر ماده  از قانون مدنی مفید معنی دیگری غیر

 .باشد و تنها مکمل آن است و مشعر بر مطلب جدید و اماره دیگری نیستنمی ،است
انون مدنی عالوه بر بیان اماره عدم تبرع ق 265ماده اقلیت قضات آن است که نظریه 

که اگر کسی چیزی به دیگری  نیز هستمعنی  بیانگر ایندر دادن مال در قسمت اخیر 
باید مقروض  ،استرداد کند آن رابخواهد  اگر اماره مدیون بودن اوست و بدهد، صرف این کار

نبودن خود را اثبات کند مانند موردی که کسی به دیگری چک یا سفته داده باشد که مجرد 
وجه ولو دریافت  استردادِ دعوی در هذاعلی .دارد صادرکنندهاین عمل ظهور در اشتغال ذمه 

زیرا به حکم  کندخود را اثبات  خواهان باید مقروض نبودنِ ،آن مورد قبول خوانده باشد
قانون مدنی مجرد دادن مال توسط کسی به دیگری اماره مدیون  265سمت اخیر ماده ق

هیات  1995راری شماره صا رأیخواهد و مفاد بودن او است و پس گرفتن آن دلیل می
 .کندمی تأییدعمومی دیوان عالی کشور نیز این معنا را 

منابع و مآخذ:
 و نحله با نگرشی  المثل ایام زوجیت(. اجرت1394فاطمه. ) اصغر و زبرجد، سیدحاتمی، علی

: ص.ص. 1 . شماره7 . دورهمطالعات حقوقی. 1391بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 
98-59.

  ،59شماره  .ماهنامه دادرسی .قانون مدنی 265تحلیل ماده  (.1385نیما. ) سیدحسینی: 
.23-30 .ص.ص

 سال  .مبانی فقهی حقوقی اسالمی .قاعده تبرع (.1394. )حیدری، سمیه و احمد باقری
.36-37 .ص.ص :پاییز و زمستان 16شماره  .هشتم

 سایت پژوهشکده قوه قضاییه 
 تحمل  منظوربهنحوه تشخیص مدعی  (.1393. )الدین شیرازیشکری، فریده و آمنه شرف

.12 .ص :8دوره جدید، شماره  .فصلنامه تعالی حقوق .بار اثبات در دعاوی خانوادگی
 کاربرد اصل عدم تبرع در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه  (.1394. )شمس فر، احسان

.کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی نامهپایان .قضایی حاکم
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 مجد :تهران .سقوط تعهدات (.1385. )شهیدی، مهدی. 

  ،بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر  (.1390وکیلی. ) زند و محمدرضا اهلل عزیزفهیمی
 .85 .ص: 73، شماره مجله حقوقی دادگستری .در فقه و حقوق

 فصلنامه مدرس  .آیا دادن مال اماره بر وجود دین است؟ (.1384. )ی، رضا کریمنکاشی آرا
 .165 .ص :3، شماره 9دوره  .علوم انسانی

 ( .اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه1395نعیمی، زکیه .) . فصلنامه رأی؛ مطالعات
 .80: ص. 15شماره  آرای قضایی.
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 مقدمه کمیسیون آموزش:

ه خود در که فعالیت و عملکرد کمیسیون آموزش کانون وکالی اصفهان به نیم کنونا
محترم در کانون  دوره یازدهم رسیده و برنامه های مدون ارائه شده مورد استقبال همکاران

هره مندی همه امکان باصفهان و نیز اقبال دیگر کانون ها واقع شده،ضرورت فراهم ساختن 
 .احساس می شود ،آموزشیاز مطالب هدف  اعضای جامعه

اراده  ه حقوق،این راستا و پیرو تعامل سازنده کمیسیون آموزش و نشریه وزین مدرس در
دی و مورد بر آنست که مطالب آموزشی اجرا شده که شامل موضوعات حقوقی متنوع،کاربر

 مدرسه در رهبه صورت ویژه نامه مستقل در دو یا چند شما ابتالء در رویه قضایی است،

 .قمندان این مباحث قرار گیردعال اختیار در و منتشر وقحق

ونه در مطلب حاضر تلخیص قسمتی از کارگاه آموزشی حقوق ثبت است که بعنوان نم
 .این شماره به نظر می رسد

ر آشنائی و است همکاران محترم این کمیسیون را از نظرات و پیشنهادات خود د امید
 .وزشی خود بهره مند سازندارائه بهتر و ثمربخش تر نیازهای آم

 

 ریاست کمیسیون آموزش

 رضا مقصودی

 حقوق ثبتکارگاه  جلسه اول

 موضوع کارگاه: ثبت امالک

 1آقای محمد محمدی

 مبحث ثبت شامل شاخه های متعدد زیر می باشد:
ثبت شرکتها، که هر یک  ثبت اختراعات ، ثبت عالئم تجاری، ثبت اسناد، ثبت امالک،

                                                
 وکیل پایه یک دادگستری 1
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در دوره آموزشی حاضر با تکیه بر رویه قضایی  .مقررات خاص خود می باشددارای قوانین و 
 و ثبتی به موضوع ثبت امالک تحت فصل های زیر پرداخته می شود.

 سر فصل های کارگاه:
انواع مالکیت ثبتی، تبدیل مساحت به -انواع ملک مراحل ثبت ملک، امالک قابل ثبت،

ابطال اسناد نقل وانتقال  دعاوی ثبتی، کیت ثبتی،انواع انتقال مال واحدهای سنجش وبالعکس،
 طرق تحصیل مالکیت ششدانگ  سلب قهری مالکیت ثبتی اشخاص ، ،

امالک قابل ثبت -1

عرصه و اعیان: در خصوص قابلیت ثبت عرصه و اعیان باید گفت در اکثر مواقع -1-1
به کل انجام می عرصه و اعیان دارای یک مالک می باشند، که در این صورت ثبت نسبت 

پذیرد. اما در عمل با مواردی مواجه می شویم که عرصه دارای سابقه ثبتی و اعیان فاقد 
سابقه می باشند و یا عکس این شرایط صادق است. بعنوان مثال، در خصوص امالک اوقافی 
، اداره اوقاف تقاضای ثبت عرصه و مستاجرین موقوفه تقاضای ثبت اعیانی ساخته شده بر 

ملک را می نمایند.بنابراین هر یک از عرصه و اعیان به طور مجزا و یا به همراه هم روی 
 قابل ثبت می باشند.

آب: آب به تنهایی قابلیت ثبت ندارد، اما میتوان آن را به تبع منبع تولید یا به -1-2
باشد عنوان توابع ملک ثبت نمود. بعنوان مثال منبع تولید آب می تواند قنات، چاه یا چشمه 

و می توان این منابع را به نام مالکین ثبت کرد. در حالت ثبت ملک به عنوان توابع ملک از 

، اصل ملک به انضمام حقابه آن  1347زمان تصویب قانون آب و ملی شدن آن در سال 
 مورد ثبت قرار می گیرد و ثبت یا انتقال حقابه مجزا از ملک امکان پذیر نمی باشد.

مراحل ثبت ملک -2
بر خالف ذهنیت عمومی، در حال حاضر امالک زیادی وجود دارند که فاقد سابقه ثبتی 

هستند و به عبارت دیگر مجهول المالک می باشند و افراد مدعی مالکیت باید با طی مراحل 
 زیر اقدام به ثبت نمایند:

میتقاضای ثبت :این تقاضانامه به اداره ثبت اسناد و امالک محل تحویل داده  -2-1

شود. به تقاضانامه فوق شهادت نامه رسمی سه شاهد مبنی بر تصرف فرد متقاضی ضمیمه 
می گردد. بنابراین تصرف مالکانه متقاضی و احراز آن از شرایط پذیرش تقاضای ثبت است.

تعیین شماره پالک ثبتی: کلیه امالک ثبت شده با شماره، شناسایی می گردند . -2-2
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ابتدا بخش ملک، مشخص می گردد و شماره ثبتی زیر مجموعه برای تعیین این شماره 
شماره بخش خواهد بود. در آیین نامه قانون ثبت قطعه نیز به عنوان زیر مجموعه بخش 

شهرستان نجف آباد این تقسیم بندی  11ذکر شده است ، اما تنها در خصوص امالک بخش 
 به چشم می خورد و در سایر موارد قطعه کاربرد ندارد.

در قانون ثبت اسناد و امالک مقرر گردید که امالک هر ناحیه ثبتی به  1310ر سال د
چند بخش تقسیم گردد. پس از تعیین بخش ملک ،آخرین شماره آن بخش به ملک مورد 

 درخواست اختصاص داده خواهد شد. 
تنظیم اظهارنامه :اولین گام برای ثبت ملک تنظیم فرم های مخصوص اظهارنامه   -2-3

 ت .در این فرم ها اطالعات زیر قید می گردند:اس
ملک از  و قائم مقام متقاضی ، نوع مشخصات متقاضیشماره ملک مورد تقاضای ثبت، 

 ملک نظیر محصور و غیر محصور بودن ملک، مشخصات، جهت مسکونی یا تجاری و غیره
ابه ،مدارک مثل حق و توابع ملک آن از جمله حقوق ارتفاقی ملک در سایر امالک متعلقات

 مالکیت و محل وقوع ملک.
منظور از محل وقوع ملک ، حدود در اظهارنامه محل وقوع ملک نیز نوشته می شود.

عالوه بر اطالعات فوق برای تکمیل اظهارنامه اربعه)شمالی،جنوبی،شرقی،غربی( می باشد . 
ی امضای سه نفر غیر از شخص متقاضی، رییس اداره ثبت و نهایتا متقاضی الزم م

مامور باشد.اظهارنامه پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه اداره، ثبت شده محسوب می گردد. 

 تنظیم اظهارنامه معموال نماینده ثبت است .
در هر اداره ثبتی یک سری سمت وجود دارد نظیر نقشه بردار و نماینده ثبت . نقشه 

نده باالتر از نقشه بردار نمای درجه سمتبردار فقط به ترسیم نقشه حدود ملک می پردازد ،
. چنانچه بعد از پذیرش تقاضای ثبت مشخص سنگین تر است مسئولیت وی نیزاست و 

 چرا که ،استگردد که ملک مورد تقاضا دارای سابقه ثبتی می باشد، قصور از نماینده ثبت 
 بررسی سوابق ثبتی امالک می باشد.نماینده  مسئولیتاولین 

د باید گفت در ثبتی پیدا می کن ملک از چه زمانی سابقهاما  در پاسخ به این سوال که 
برای  ،به محض تنظیم اظهارنامه و ثبت آن در دبیرخانهحال حاضر طبق رویه اداره ثبت 

محسوب می ملک پرونده ثبتی تشکیل می گردد و ملک از همین لحظه دارای سابقه ثبتی 
مهلت و یا انقضای آگهی اظهارنامه سابقه ثبتی ملک منوط به بنابراین محرز بودن  شود.

نمی باشد. به ملکی که در این مرحله ثبت می باشد و به عبارت دیگر از زمان ثبت اعتراض 
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اظهارنامه به ملک مذکور، ملک در جریان ثبت گفته می شود. علیرغم نظر عده ای از قضات 
سوب می دارند، باید گفت که امالک فوق که امالک در جریان ثبت را ملک ثبت نشده مح

از زمان ذکر شده در بندهای فوق ثبت شده می باشد و علت نامگذاری آنها به امالک در 
جریان ثبت آن است که در دفتر امالک ثبت نشده اند. با توجه به این توضیح، به نظر میرسد 

 بت اشتباه می باشد.تصمیم برخی از قضات مبنی بر رد دعوای خلع ید امالک در جریان ث

آثار وجود سابقه ثبتی :  -2-3-1

در خصوص این ملک اثبات مالکیت  از زمانی که ملک دارای سابقه ثبتی گردد دعوای
؛چرا که دعوای مذکور صرفا با سند پذیرفته نمی شود جز بعنوان مقدمه دعوای خلع ید 

آن است که از زمان تحقق رسمی قابل اثبات می باشد. یکی از مهمترین آثار سابقه ثبتی 
آن ، یعنی از زمان ثبت اظهارنامه ، نقل و انتقال رسمی ملک امکان پذیر می باشد.با این 
توضیح که اداره ثبت در پاسخ استعالم دفتر اسناد رسمی مراتب الزم از جمله عدم آگهی 

درج این اظهارنامه و عدم انقضای زمان اعتراض را ذکر می نماید و سردفتر نیز ملزم به 
 موارد در سند رسمی می باشد تا منتقل الیه از وضعیت ملک مورد خریداری آگاه گردد.

از دیگر آثار وجود سابقه ثبتی آن است که از زمان تنظیم اظهارنامه و ثبت آن در اداره  
تقاضای ثبت دیگری نسبت به ثبت، ملک از وضعیت مجهول المالک خارج شده و بنابراین 

. با توجه به احراز ملکیت در خصوص این ملک ولو به نحو موقت، ی شودآن پذیرفته نم
متاسفانه ؛ ملکی گفته می شود در جریان ثبت  به چنینملک موصوف قابل توقیف می باشد. 

خیلی از قضات با دیدن عبارت در جریان ثبت فکر می کنند که ملک به ثبت نرسیده است 
در جریان ثبت به معنی آن نیست که  .تباه استو دعوای خلع ید را رد می کنند و این اش

 ملک ثبت نشده بلکه به معنی آن است که هنوز ثبت دفتر امالک نشده است .
به مفاد اظهارنامه در دو نوبتبرخی از  پس از تنظیم اظهارنامه،آگهی نوبتی:  -2-4

تقاضی ،شماره نام و نام خانوادگی م .مفاد آگهی عبارتند از:  می گرددآگهی  روز 30فاصله 
. یکی از اشکاالت قانون ثبت عدم پرداختن به سایر مشخصات پالک ثبتی و نوع ملک 

ملک در آگهی است؛ که این نقص باعث می شود مالک اصلی حتی پس از خواندن آگهی 

عمال از تقاضای ثبت بر ملک خود آگاه نگردد؛ چرا که به طور مثال نشانی،کدپستی و یا 
ی نمی شود.الزم به ذکر است که آگهی فوق تنها و آخرین فرصت نقشه ای از ملک آگه

برای اعتراض نسبت به اصل ملک می باشد و پس از آن امکان اعتراض و درخواست ابطال 
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 اظهارنامه از دادگاه وجود ندارد.
روز از تاریخ  90که پس از انقضای مرحله بعدی تحدید حدود است تحدید حدود:   -2-5

این مرحله جهت تعیین و تثبیت حدود ملک و حقوق .انجام می شود اولین آگهی نوبتی
 ارتفاقی آن انجام می گیرد.

در این مرحله از عملیات ثبت ،قبل از تحدید حدود، مراتب آگهی می گردد.اما در برخی 
از موارد انتشار این آگهی الزم نیست . به عنوان مثال در مواردی که عملیات تحدید حدود 

ک مجاور ملک انجام شده است،  انتشار آگهی تحدید حدود الزامی نمی در خصوص امال
. فاصله بین  درج می گردد ملک آگهی ، زمان و مکان و متقاضی تحدید و  این درباشد. 

 روز باشد.  60روز و حداکثر  20آگهی تا روز تحدید حدود باید حداقل 
اداره ثبت با حضور متقاضی در روز مشخص شده یک نماینده ثبتی و یک نقشه بردار از 

حضور مالکین امالک مجاور در زمان مقرر الزم نمی باشد و حتی  در محل حاضر می شوند.
این عدم ضرورت در آگهی تحدید حدود تصریح می شود ، اما چنانچه متقاضی در این زمان 

ا یکی زیر؛ ملک از نوبت تحدید خارج می شود ، طبق رویه اداره ثبت حضور نداشته باشد ، 
بنابراین باید در محل .از شرایط تحدید حدود احراز تصرفات متقاضی نسبت به ملک است 

یکی از موارد ابطال . اثبات نمایدحضور یافته و اول ملک را معرفی و دوم تصرفات خود را 
 صورتجلسه تحدید حدود عدم تصرفات متقاضی در زمان انجام عملیات تحدید می باشد.

نام  مشخصات پالک ،در آن ود صورتمجلسی تنظیم می شود و زمان تحدید حد در

، مساحت منتشر شده ، مشخصات شخص نقشه بردار و نماینده  در آن روزنامه ای که آگهی
ملک مورد تقاضا در  هم حقوق ،ذکر می شود . در ذکر حقوق ارتفاقی ملک و حقوق ارتفاقی

حق  گردد .می این ملک ذکر هم حقوق ارتفاقی پالک های مجاور در و امالک مجاور 
در تعریف حق العبور باید گفت  حق العبورو حق المجری است .به صورت معموال  ارتفاق

به وسیله امالک مجاور احاطه شده و راهی به بیرون از امالک مجاور لکی حق العبور یعنی م
لمجرای حق المجری شامل حق ا از پالک های مجاور است . ندارد و بنابراین راه عبور وی

 آب کشاورزی و آب باران می شود .
 ، حدود اربعه :در این بحث، ابعاد ،طول ابعاد،حدفاصلِ هر یک از ابعاد و مساحت -2-6

چهارگانه حدود اربعه ابعاد منظور  . گرددو باید این موارد در صورتمجلس ذکر  مورد نظر است
ابعاد را ذکر کنیم معموال وقتی می خواهیم  غرب .و شمال،جنوب،شرقبه عبارت دیگر است 

 .مثل عقربه ساعت اقدام می کنیم اول شمال بعد تعریف حد شرقی ،بعد جنوبی و نهایتا غربی
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 رعایت نشده است . فوق در بسیاری از صورتمجلس های تحدیدی قاعده  البته
بخش طول ابعاد منظور این است که هر یک از ابعاد چه طولی دارد و از واحدهای  در

استفاده می شود و نی ؛ و البته به طور معمول از متر  ذرعجریب، نظیر متر، گز ، مختلفی 
این  1306مصوب  قانون محسوب می گردد ،اما در یک متر و پنج سانت .واحد گز معموال 

نیز حاکی در پیاده کردن حدود  اینجانباست و تجربه عملی  نمودهرا یک متر تعریف واحد 
 برای یک گزو پنج سانت  احتساب یک مترمتر است و از صحت قانون فوق یعنی یک

استثنایی می باشد . در تشخیص میزان هر واحد به غیر از متر باید به عرف محل نگاه کرد 
. برای زیر یک متر از دسیمتر استفاده برای بیان مساحت استفاده می کنندواحد نی را بیشتر  .

 می کنند که همان سانتی متر است .
ی و یا اصال صل باید ذکر شود حد فاصل چیست ، طبیعی است یا مصنوعدر بخش حدفا

دیوار ، مرز،جوی از موارد حد فاصل است و نکته مهم این است که  .حد فاصلی وجود ندارد
مثال اگر کل دیوار متعلق به ملک  حدود درج گردد.مالکیت حد فاصل هم باید در تحدید 

یعنی کل پالک برای ملک 102یواریست به باغ متقاضی می باشد باید نوشته شود شماال د
پالک  متعلق به،همه دیوار 102مورد تقاضاست ، ولی اگر نوشته باشد به دیواِر باغ پالک 

نوشته  و چنانچهاست ، اگر نوشته باشد دیوار اشتراکی است مالکیت بالمناصفه است 102
دیوار به دیوار هم یعنی  ، مالکیت آن متفاوت است.« به مرِز » یا « مرزیست »  شده است

 ملک مورد تقاضا و ملک مجاور دیوارهای مجزایی دارند . 

، نصف  زمان پیاده سازی پالکدیوار اشتراکیست به پالک مجاور ،  چنانچه گفته شود
در صورتی که  اما. خواهد شدآن زمینی که زیر دیوار است هم جزء مساحت پالک حساب 

جزء است مجاور ، کل زمینی که زیر دیوار قرار گرفته  گفته شده باشد دیواریست به پالک
 مساحت ملک مورد تقاضا می باشد . 

گاهی یک ملک مثلثی شکل است ، یعنی  در خصوص ابعاد، الزم به توضیح است که
بررسی  در این وضعیت بایدسه بُعد بیشتر ندارد ، چنین ملکی را چگونه باید تعریف کرد ؟ 

یک از حدود اربعه تمایل بیشتری دارد و در آن لحاظ می شود ،  حد مفقود به کدام شود که
بعنوان مثال در سند ذکر می شود ملک فاقد حد جنوبی است ، چنین ملکی حالت مثلثی 

 دارد .
حالت دیگر آن است که بعنوان مثال حد شمال ملک چهار قسمت است ، یعنی به چهار 

اول به باغ پالک  بعنوان مثال، رددگاست که باید یک به یک تعریف  مجاور شدهپالک 
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 و ... 107، دوم به ملک پالک  102
گفتیم که اگر ملکی چهارگوش باشد مشکلی وجود ندارد ولی اگر ملکی حالت شکستگی 

،  ضلع است 12گاهی یک ملک دارای داشته باشد نیاز به تعریف دقیقی دارد ، بعنوان مثال 
 وجود دارد.ر حد شمال ، شرق ، جنوب و غرب چها برای تعریف حدود ملک تنهادرحالیکه 

بنابراین برای تحدید حدود ناچاریم تمام اضالع ملک را در محدوده همین چهار بُعد تعریف 
 بطوریکه به طور دقیق قابل پیاده شدن باشد .،کنیم 

 



بایسته های 

حرفه وکالت
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نظریه های کمیسیون مشورتی کانون وکالی 
 دادگستری استان اصفهان

در خصوص مساله ارجاعی از هیات مدیره برای بررسی بخشنامه معاونت محترم  سوال:
قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور و الزام وکال به ارائه قرارداد 

 مالی به صورت جداگانه از وکالتنامه، کمیسیون نظر خود را به شرح ذیل اعالم می نماید:
الیحه قانونی استقالل کانون  19دلول و منطوق مواد از توجه به م نظر کمیسیون:

وکال که میزان حق الوکاله را در صورتی که مابین طرفین توافق نشده باشد به میزان تعرفه 
قانون مالیات های مستقیم که مقرر داشته وکال مکلفند رقم حق الوکاله  103دانسته و ماده 

صراحتا  1315قانون وکالت مصوب سال  32ماده را در وکالتنامه درج نمایند، به نظر می رسد 
نسخ گردیده. خصوصا اینکه سیر تاریخی در خصوص قرارداد مالی وکال به وضوح حاکی از 
منتفی بوده قرارداد مالی جداگانه است به این صورت که پیوست های دادخواست در مبحث 

تکلیفی مازاد بر آن  معلوم و مشخص شده است و 60الی  57چهارم قانون آ.د.م و در مواد 
قانون وکالت بعد از قانون اصول محاکمات وضع  33مقرر نکرده است اضافه بر اینکه ماده 

 32ماده  1379و قانون آ.د.م مصوب  1318شده است و با تصویب قانون آ.د.م مصوب سال 
قانون مزبور وکالت به طور ضمنی نسخ شده است و موجبی برای صدور بخشنامه در این 

وجود ندارد. عالوه بر موارد فوق در صدر فرم های وکالتنامه کلمه قرارداد نیز ذکر  خصوص
گردیده که می توان فرم مذکور را به عنوان قرارداد به محکمه ارائه داد و عمال هم این گونه 

 است. 
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مشورتی قوه  آراء وحدت رویه و نظریه های
 قضائیه

عمومی ، هیأت27/1/1398: مورخ ،775: شماره رویه وحدت رأی -1

کشور عالی دیوان

 در پزشکی نظام انتظامی عالی هیات رأی تجدیدنظر قابلیت :موضوع

 تخلف وقوع محل استان تجدیدنظر دادگاه
 تبصره از مستفاد حسب بر کیفری دادرسی آیین قانون 310 ماده مالک به توجه با

 هیأت رأی ،ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان قانون 40 ماده( 1384 الحاقی)
 تخلف وقوع محل استان تجدیدنظر دادگاه در تجدیدنظر قابل پزشکی نظام انتظامی عالی
 صالحیت نافیِ پزشکی نظام مرکزی سازمان در انتظامی عالی هایهیأت استقرار و است

 هایهیأت و دادسراها رسیدگی آیین 105 ماده در که همچنان. نیست اشاره مورد دادگاه
 عالی شورای 1390 سال مصوب ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان انتظامی

 استان تجدیدنظر دادگاه 23 شعبه رأی بنابراین. استگردیده تصریح امر این ،پزشکی نظام
 تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به ،دارد انطباق نظر این با که حدی در تهران

 کشور عالی دیوان شعب برای کیفری دادرسی آیین قانون 471 ماده طبق رأی این. گرددمی
 .است االتباعالزم آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه و

 عالی دیوان عمومی هیأت

کل اداره 23/6/1393 مورخ 7/93/1470 شماره مشورتی نظریه -2

قضائیه قوه حقوقی

 موردی به ناظر ثالث، شخص جلب مدنی، دادرسی آیین قانون 135 ماده وفق آیا. سؤال
 جلب را ثالثی شخصی باید که شوندمی متوجه رسیدگی حین در پرونده طرفین که است

 مجلوب باید دادخواست تقدیم از قبل خواهان که شودمی هم مواردی شامل که این یا نمایند
 در سپس و نموده خودداری وی دادنِ قرار دعوا طرف از ولی دادمی قرار دعوا طرف هم را
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 است؟نموده مطرح ثالث جلب درخواست رسیدگی، حین

 :قضائیه قوه حقوقی کل اداره نظریه
 از برخی مانند)باشد اصلی دعوایِ خوانده باید واقع در که را کسی تواندنمی خواهان

 وی علیه دیگری دادخواست باید بلکه ؛نماید جلب دادرسی به ثالث شخص عنوانبه( شرکا
 نماید؛ توأم رسیدگی تقاضای مدنی، دادرسی آیین قانون 103 ماده اجرای در و کرده مطرح

 وی دفاعی حقوق منافی ثالث،عنوان به دادرسی به وی جلب و نیست ثالث شخص وی زیرا
 نیز تجدیدنظر مرحله در حتی مدنی، دادرسی آیین قانون 135 ماده طبق مثالً  باشد؛می
 دعوی اصلی خوانده ثالث، شخص اگر حال. کرد جلب دادرسی به را ثالث شخص توانمی

 دادرسی از مرحله یک شود، محکوم و باشد نموده شرکت بدوی مرحله در که این بدون باشد،
 .کند سلب کسی از را دادرسی از مرحله یک ندارد حق دادگاه و شودمی سلب وی از

 مجلوب تواندنمی باشد، اصلی دعوای خوانده باید واقع در که شخصی :کاربردی نکته
 باید خواهان. شود جلب دادرسی به ثالث شخص عنوانبه خواهان جانب از و باشد ثالث

 .نماید توأمان رسیدگی تقاضای و طرح وی علیه دیگری دادخواست
 

 

 دیوان عمومی هیأت ،29/01/1396 ،757 شماره رویه وحدت رأی -3

 کشور عالی

 کارفرما بین فردی اختالف هرگونه به رسیدگی کار، قانون 157 مادة مطابق اینکه به نظر
 هایهیأت صالحیت در باشد، کار مقررات سایر و قانون این اجرای از ناشی که کارگر و

 در آنچه از غیر دیگری دعوای چنانچه بنابراین است؛شده داده قرار اختالف حل و تشخیص
 آن به رسیدگی شود، مطرح فوق در مذکور اشخاص بین شده، تصریح هاآن به مرقوم ماده

 مرجع را دادگستری هایدادگاه که اساسی قانون نهم و پنجاه و یکصد اصل به توجه با
 صالحیت در و خارج اشاره مورد هایهیأت صالحیت از داده، قرار شکایات و تظلّمات

 اعضای اتفاق به قریب اکثریت نظر به اساس، این بر. بود خواهد دادگستری هایدادگاه
 تأدیه تأخیر خسارت مطالبة دعوی که کشور عالی دیوان دهم شعبه رأی عمومی، هیأت

 دادگاه صالحیت در را اجتماعی رفاه و کار تعاون، ادارة تشخیص هیأت رأی بهمحکومٌ
 مصوّب کیفری دادرسی آیین قانون 471 مادة طبق رأی این. است قانونی و صحیح دانسته،

 آن غیر و قضایی از اعم مراجع سایر و هادادگاه کشور، عالی دیوان شعب برای 1392 سال
 .است االتباعالزم
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کل اداره 8/11/1384 مورخ 7/7945 شماره مشورتی نظریه -4

قضاییه قوه حقوقی

 تجدیدنظرخواهی از بعد رأی اصالح درخواست موضوع:
 را دادنامه تواندمی هم تجدیدنظرخواهی مدت یانقضا از پس بدوی دادگاه آیا :سؤال

است؟ تجدیدنظرخواهی از قبل تا دادنامه اصالح مورد در بدوی دادگاه اختیار یا نماید اصالح

 :قضائیه قوه حقوقی کل اداره نظریه
 4 تبصره و مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 309 ماده

 حق ،1381مصوب انقالب و عمومی هایدادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 22 ماده
 توجه با و باشد نموده صادر را قطعی رأی که استداده دادگاهی به را رأی اصالح درخواست

 که این اول .است ممکن حالت دو در بدوی دادگاه در رأی تصحیح ماده، دو این متن به

 صادره رأی که این دوم .باشد گرفته صورت تجدیدنظرخواهی از قبل رأی اصالح درخواست
 از بعد چنانچه بنابراین؛ باشد شده قطعی تجدیدنظرخواهی مدت انقضای لحاظ به

 اصالح را دادنامه تواندنمی بدوی دادگاه باشد، شده رأی اصالح درخواست تجدیدنظرخواهی
 آن به رأی صدور ضمن ،شود اشتباه متوجه چنانچه تجدیدنظر دادگاه صورت این در .نماید
 طبق ،گردد تأیید اشتباه صورت همان به اگر ولی نمایدمی اصالح را آن و کرد خواهد اشاره

 .نماید اصالح را آن باید تجدیدنظر دادگاه مارالذکر قانون 22 ماده 4 تبصره

چند نظریه مشورتی در خصوص وکالتنامه -5

 - 15/7/1380 مورخ 7/621 شماره هینظر

 ...» مدنى امور در انقالب و عمومى هاىدادگاه دادرسى آیین قانون 59 ماده حسب
 دادگاه تسلیم دادخواست پیوست به است، دهندهدادخواست سمت مثبت که سندى رونوشت

 دادخواست به وکیل نامهوکالت مصدق رونوشت یا فتوکپى نمودن ضمیمه بنابراین «گرددمى
 حیث از 1315 مصوب وکالت قانون 32 ماده ناسخ ماده این مقررات و است قانونى و صحیح

 .باشدمى نامهوکالت اصل ارائه
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 -و حقوقى کل اداره 18/7/1381 مورخ 7/6201 شماره نظریه 

 قضائیه قوّه قوانین تدوین

 اول نسخه عین بایستى وکال 1315 مصوب وکالت قانون از 32 ماده به مستنداً  گرچه
 الزم وکیل لیکن گردد اىپرونده ضمیمه تا دارند تسلیم دادگاه دفتر به را تنظیمى نامهوکالت
 پیوست موارد قبیل این در و کند تقدیم و تنظیم نامهوکالت مستقالً دعوى هر براى نیست
 کافى وکیل وکالت سمت احراز براى نامهوکالت مصدق فتوکپى یا گراور رونوشت، کردن
 .است

 رسمى نامهوکالت از نیز دادگسترى رسمى وکالت به وکیل سمت که صورتى در ثانیاً
 نامهوکالت االّ و است بالمانع دادگاه به آن تقدیم ،شود احراز رسمى اسناد دفتر در تنظیمى

 .گردد تقدیم دادگاه به بایستى نیز وکال کانون مخصوص فرم

 -4/4/1346 مورخ شماره بدون نظریه 

 .باشد نسخه یک عالوه به خواندگان تعداد به باید نامهوکالت

 -4/7/1383 مورخ 7/4767 شماره نظریه 

 میزان نسبت به تمبر ابطال که شودنمى موجب نامه،وکالت مصدق تصویر تقدیم
 نامهوکالت در مندرج تعرفه مطابق بایستى پرونده مورد در بنابراین. گردد منتفى الوکالهحق

 .شود تمبر ابطال الوکالهحق یا

 -9/3/1383 مورخ 7/1734 شماره نظریه 

 دیگرى نام به را نامهوکالت اصل قبالً که دادگاه به نامهوکالت تصویر ارائه به وکیل اقدام
 همین در منحصراً  او عمل چنانچه دیگرى، لموک نام به است،نموده استفاده آن از و تنظیم

 قانونى الیحه نامهآیین در مندرج انتظامى تخلفات جزو است ممکن ،شود خالصه امر
 تعقیب مستحق مرتکب و بوده 1344 آذرماه مصوب دادگسترى یوکال کانون استقالل
 موارد انطباق و موضوع تشخیص که باشد وکال کانون انتظامى دادگاه و دادسرا در انتظامى

 به کنندهرسیدگى قاضى کهاین مگراست.  شده یاد انتظامى مراجع وظائف از قانون با تخلف
 وقوع مورد حسب وى، اقدام و عمل نحوه و وکیل ناحیه از ارتکابى عمل به توجه با پرونده
 صالحذى مراجع در کیفرى تعقیب قابل مرتکب صورت این در که کند احراز را جرمى
 .است قضائى



98 مرداد / 126شماره 

127

سید محمود پند استاد؛ درسی از استاد دکتر 
 کاشانی

 1دکتر سید محمود کاشانی

بیوگرافی
ز دانشکده ا 1350لقاسم کاشانی، در سال  سید ابوااهللمحمود کاشانی فرزند آیت یدس

أت علمی حقوق دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت. از همان سال به عضویت هی
ی فرصت برا 1355دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران )شهید بهشتی( درآمد. در سال 

حقوقی  هایبه پژوهش 2در دانشکده حقوق پاریس مطالعاتی به فرانسه رفت و دو سال
ی اسالمی ایران های الجزایر از سوی نمایندگان دولت جمهورپرداخت. پس از امضای بیانیه

داور ارشد  وزیر وقت ایران به سِمت، از سوی شهید محمدعلی رجایی نخست1359در سال 
که حدود چهار سال در  یاالت متحد امریکا منصوب شدا -ایران در دیوان داوری ایران

کاشانی در این  ها در این دیوان نقش داشت. نظرات حقوقی دکترگیریگزاری و تصمیمپایه
ن انگلیسی از سوی دیوان در جلدهای یکم تا هفتم آراء دیوان داوری ایران و امریکا به زبا

المللی بینوری های دااند. پس از بازگشت به ایران درسانتشارات گروسیوس به چاپ رسیده
دانشگاه شهید  المللی را در دورة ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوقو کنوانسیون بیع بین

ی مرکز به گزاری کرد. وی چهار دوره در انتخابات کانون وکالی دادگستربهشتی پایه
ر مجالت مقاله د 50عضویت هیأت مدیره درآمد. از وی چندین عنوان کتاب و بیش از 

توان فات وی میزمینة مسائل مهم حقوقی کشور انتشار یافته است. از تألیحقوقی کشور در 
 به موارد زیر اشاره کرد:

 نظریه تقلّب نسبت به قانون -
 هایی در حقوق امروزاندیشه -

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری 1
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 استانداردهای جهانی دادگستری -
 حقوق مدنی: قراردادهای ویژه -
 

 پند استاد
 :جامعه وکال، این است کهپند و سفارش ایشان نسبت به حقوق دانان و 

رتین دستاورد احترام هب حقوق مردم و حکومت اقنون، زبرگ
ساز پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رد تمّدن بشری و زمینه

داانن اریانی با ربخورداری از دانِش حقوق باید کشور ماست. حقوق
د ات اهی دولتمردان و تجاوز هب حقوق مردم ربخورد کننشکنیبا اقنون

 1بتوان حکومت اقنون را رد کشور رباپساخت.

                                                
مقاله حاضر، با پیگیری های خانم مینا سالمی، وکیل پایه یک دادگستری، از آقای دکتر سید محمود  1

 کاشانی، دریافت گردیده است.
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، ارکانی برای خسارت، «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»در چارچوب 
در مقام احراز خسارت،  هادادگاهو خسارت متصور است. قضات  بارزیان همچون عمل

هستند  مستقل و جداگانه صورتبهناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان 
. گرددمی، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب هاآننحوی که نقصان در هر یک از به

نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی 
اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه نحوه 
تحلیلی موضوع را -بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی ؛است شناسیآسیب

شده است: هر چند با اصالح تبصره یک ماده  گیرینتیجهبه بحث گذاشته و چنین 
در پی  گذارقانون هراًظاقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  10

 اوالً است اما باید گفت که ی دادگستری بودههادادگاهارجاع موضوع خسارت به 
، واجد «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب 

 هایاستدالل ثانیاًاست. « و تقصیر بارزیانفعل »صالحیت رسیدگی به دو رکن: 
دیوان عدالت اداری محل ایراد « غیرترافعی بودن»و « بودن غیرحقوقی»ناظر بر 

دیوان عدالت »در صالحیت « مسئولیت مدنی اداره»جدی است. لذا شایسته است 
باشد.« اداری

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل -8
(. 1397  پاییز.)حسن عالی پورو  محمودسلطانی فرد،حسین؛ مالمیر،

.159-194: ص.ص. 3شماره ، دوره دهم .مطالعات حقوقی
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم 

هایی از جرائم که در مقررات کیفری مصداق، گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقیمیقرار 
ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن توان یافت که نزدیکمی

اخالل در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به 
 های قوه قضائیه و رویکرد کالن ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریتسیاست

شود. سوم، ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می
برد ولی نام می« جرائم اقتصادی»به صراحت از عنوان  گذارقانونجایگاه عنوانی که 
له اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی أپردازد. بر این اساس، مسبه تعریف آن نمی

توان از دادرسی کیفری و آیا می داردقالل ماهوی در بستر سیاست جنایی ایران است
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به طرح  گذارقانونافتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی 
جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات 

ا کند است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پید
و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته 

 دارندهای گوناگون و متفاوتی باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی آیین
ای ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته

رئیس قوه قضائیه  هایبخشنامهون از طریق که پیش از تصویب قان کندمیعمل 
ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به 

 معرفی ماهوی آنان است.

 هاارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آن -9

 .مطالعات حقوقی( 1397تابستان .)منوچهریمحمدرضا و مصطفیالسان،
 .29-52: ص.ص. 2اره شم ،دوره دهم

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست 
در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی « اصالت» اساساًو آیا 

تواند یکی میشود؟ دلیل الکتروناین نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین می
ای وارد سازد، رایانه به ای را به رایانههای مختلف باشد: شخصی دادهمحصول وضعیت

درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطالعاتی را به کار برده یا 
ی عامل، هاهای داده، سیستمرو، ادله الکترونیکی شامل پایگاهرا پردازش نماید. از این هاآن

ها و سوابق الکترونیکی و صوتی های ایجادشده توسط رایانه، پیامای، مدلهای رایانهبرنامه
های شده یا از طریق سامانهو هر نوع اطالعات یا دستورهایی است که در حافظه رایانه ذخیره

بودن دلیل  شود. اصالت یا معتبرای یا مخابراتی مبادله، پردازش، بازیافت یا تولید میرایانه
الکترونیکی و ارزش اثباتی این نوع از ادله، موضوعی است که در این مقاله به صورت 

ای بر قوانین مرتبط کشورمان )قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانهتطبیقی و با تکیه
و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی(، مقررات آنسیترال و 

 گذارقانونویه قضایی و داوری کشورهای امریکا و انگلیس بررسی شده است. در پایان به ر
شود که قانونی را برای منع تهیه صوت یا تصویر یا فیلم از دیگران بدون ایرانی پیشنهاد می

آمده با و بدون مجوز قانونی یا قضایی و نیز غیرقابل استماع بودن دلیل به دست هاآناجازه 
و از این طریق، حقوق شهروندی افراد را به بهترین شکل ممکن  کندها تصویب یوهاین ش
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های نوین تضمین نماید.در برابر سوءاستفاده از فناوری

شبه دادرسی به روش  بازرگانی  اختالفات  آمیز فصل مسالمت و حل -10
مطالعات (. 1397تابستان .)محمدجوادعبداللهی و شیروی، عبدالحسین

.163-188: ص.ص. 2شماره  ،دوره دهم .حقوقی
ناپذیر است، انتخاب روش  نظر به اینکه وقوع اختالف در روابط قراردادی امری اجتناب

 هایروش. این مقاله به بررسی یکی از داردمناسب حل و فصل اختالف اهمیت زیادی 
« شبه دادرسی»الملل تحت عنوان جایگزین حل و فصل اختالفات در حقوق تجارت بین

دهد. حل و فصل اختالف به روش شبه دادرسی پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ میمی
رایج جایگزین حل و فصل  هایروشگیرد؟ و مشخصات آن نسبت به چگونه انجام می

دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه نشان می اختالف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر
وکال  معموالًاختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و 

ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد  یافتهنظامصورت گردد. وکال بهطرف برگزار میو مشاور بی
کنند و سپس رند، مطرح میمدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختالف برخوردا

یک روش  ماهیتاً شود. شبه دادرسی، مذاکرات حل و فصل اختالف توسط مدیران آغاز می
صرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختالفات استفاده 

ین واقع االجراست که مورد توافق طرفشود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی الزممی
شود.

نگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجرای -11

عین تعهد در حقوق آلمان و ایران
: 1شماره  ،دوره دهم .مطالعات حقوقی(. 1397بهار .)فروزان بروجنیفرنازو حسنبادینی،
.37-59ص.ص. 

در میان راهکارهای  ،«اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»ترتیب اولویت در اعمال راهکار 
های نظر سیستمدیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختالف

است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین حقوقی قرار گرفته
ین راستا، دهد. در اتواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار میراه حلِ اجباری که نمی

، ضمن تأکید بر اصل وفای به 2001نظام حقوقی آلمان با اعمال اصالحات قانونی در سال 
است. این مقاله به بررسی روند عهد، به بیان شرایطی کارآمد جهت اعمال فسخ پرداخته

. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پردازدمیاصالحات مذکور در حقوق تعهدات آلمان 
توان در نظام حقوقی ایران با اصل قرار دادنِ پایبندی به قرارداد، چگونه می پرسش است که
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بستر مناسبی برای اعمال فسخ در شرایط ناکارآمد اجرای عین تعهد مقرر نمود؛ وضعیتی که 
 د.شو هاهزینهکاهش بیشتر و موجب کارایی  تواندمی

 ق فرانسهپایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقو -12

(. 1397بهار . )مهدوی محمدهادیسید  و شراعی، الهام؛ یزدانیان، علیرضا؛ عباسیان، رضا
 .129-160: ص.ص. 1شماره  ،دوره دهم .حقوقی  مطالعات

له چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد أعقد معلق از جمله انواع عقود است. در حالی که مس
قانون مدنی جدید فرانسه چنین  1304-3تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 

رسد. در این نوشتار ضمن رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها میبه نظر می
یق، ثابت گردیده که دوره تعل« پایان حکمی»و « پایان واقعی»معرفی این دو شیوه به 

. به این ترتیب که هستندهای پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ایران شیوه
عمال قواعد مسئولیت مدنی پایان واقعی نوعی تحقق اراده طرفین قرارداد و پایان حکمی اِ 

ای یژهاست. لیکن امکان استناد به قواعد چگونگی پایان دوره تعلیق محتاج شناخت شرایط و
 است.است که در این نوشتار به آن توجه شده
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معرفی کتاب

 1نسیم پرستگاری

حه در هر شماره از توانند با پیگیری این صفخوانی میبه کتاب و کتاب مندانعالقه
ین بخش که ر ایک کتاب مفید حقوقی و نویسنده آن آشنا شوند. د ماهنامه مدرسه حقوق با

ر مخاطبان توان آن را یکی از تحوالت ماهنامه در راستای بهبود کیفیت و جلب نظمی
ید و در عین های مفکتاب بر آنیمای برای شما خواهیم داشت. دانست، پیشنهادهای ویژه

ه نویسندگان بین خود را حال کاربردی را بررسی و معرفی کنیم. امید است در این راه دِ 
ریغ این عزیزان دهای بیو با معرفی آثارشان قدردان تالش کنیمکشورمان ادا  برجسته حقوق

 باشیم.

راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی مِلکی در نظام قضایی ایران

حسین اقدامی
ناشر: قوه قضاییه

1396اولین چاپ: 
1397چاپ پنجم: 

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وکیل دادگستری. -1
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 درباره نویسنده

مدرک  دارای های مختلف حقوقی؛حسین اقدامی وکیل دادگستری و مدرس دوره
در حوزه امالک،  مؤلف، محقق و کارشناسی حقوق از دانشگاه علوم قضایی قوه قضاییه

که در  است گذاریسرمایهاختالفات آن، حقوق مشارکتی و  وفصلحلدعاوی ملکی و 
 .استکردهنکات اساسی آن توجه  امالک و خریدوفروش خود به تألیفات

و « های تجاریهای حقوقی مدیران شرکتمسئولیت»توان به کتب از جمله آثار او می
از انتشارات قوه قضاییه « فروش ملکخرید و پیشراهنمای حقوقی خریدوفروش و پیش»

گذاری اشاره کرد و همچنین از این استاد بزرگوار تألیفاتی مرتبط با حقوق مشارکت و سرمایه
 ربردی و مورد نیاز جامعه حقوقی است.وساز در دست چاپ است که بسیار کادر ساخت

ملکی در روزنامه اقتصادی آسیا  برداریکالهای با عنوان شگردهای رایج مقاله
از ایشان به چاپ رسیده است که حاوی نکات  12/7/1396مورخ  4131شماره 

 مفیدی است.
 

 درباره کتاب

آوری و تدوین است لیکن جمعمنتشر شده دعاوی ملکیتاکنون کتب زیادی در زمینه 
مختصر و مفید که نیازهای  صورتنکات کاربردی همراه با تحلیل و تفسیر موضوعات به کلیه

ترین نکته حائز اهمیت این کتاب است. نویسنده، مباحث اصلی ،دان را مرتفع سازدیک حقوق
 :استکرده بندیطبقهاین کتاب را در پنج فصل 

تاب نویسنده با استفاده از ابتکارات خود دعاوی مشترک؛ در این فصل از ک اول: فصل
فاده در بحث اثبات مالکیت، تأیید و ابطال صورت کامالً کاربردی، مواد و لوایح مورد استبه

قراردادهای ملکی، الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی، مطالبه وجه التزام و ضرر و زیان 
 .استها را شرح داده و بررسی کردهو نکات مبهم آن

دعاوی اختصاصی خریدوفروش؛ در این فصل شاهد مطالبی در رابطه با دوم:  فصل
مطالبه وجه و ثمن قرارداد و الزام به تحویل ملک و یا استرداد ملک و اختالفات ناشی از 

 ها هستیم.آن
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فروش ملک؛ در این فصل به بررسی مسائل و دعاوی اختصاصی پیشسوم:  فصل
است که بسیار کسری مساحت و مازاد آن پرداخته شده فروش ملک مانندمشکالت پیش

 کاربردی و ملموس است.
 دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت چهارم: فصل

 دعاوی اختصاصی اجاره فصل پنجم:
ترین ای از کاربردیطور که از عناوین پنج گفتار این کتاب مشخص است، مجموعههمان

است آوری شدهبه علمی است، در کنار هم جمعمواردی که مورد نیاز هر حقوقدان با هر مرت
 است.صفحه و با قیمتی کامالً منصفانه در اختیار دوستان عزیز قرار گرفته 465که در 
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 هشدار انتظامی

به ابالغ دادگاه مبنی بر  یتوجهبیتخلف "
قانون آیین  387وفق ماده  مطالعه پرونده

 "کیفریدادرسی 

 1روح اله محمدی

ی علیه مقامات محترم قضای هایاز گزارش زیادیتعداد  موضوعی که در حال حاضر
که به موجب ت اسقانون آیین دادرسی کیفری  387ماده  ،گیردهمکاران گرامی را در بر می

به متهم و وکیل  پس از تعیین وکیل ]اعم از تعیینی یا تسخیری[، مدیر دفتر بالفاصله»آن 
تا تمام ایرادها و  کندمیخصوصی یا وکیل آنان اخطار  و و حسب مورد به شاکی یا مدعیِا

آن قانون که  388اده مو  «...تسلیم کنند  ،ابالغ خود را ظرف ده روز از تاریخِ هایاعتراض
باید تمام  خصوصی یا وکالی آنان متهم و شاکی یا مدعیِ »که است شعار داشته چنین اِ 

س یا قابل تعقیب خود از قبیل مرور زمان، عدم صالحیت، رد دادر هایاضاعترایرادها و 
دید و کافی جنبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله 

م مدت مذکور، هیچ ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمانبودن ِ
ز مهلت، کشف شود مگر اینکه جهت ایراد پس افته نمیایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیر

 .«...یا حادث شود 
شماری از همکاران به تصور اینکه مراتب فوق،  پس از اخطارِ هاپروندهدر بسیاری از 

ایرادات مذکور در پرونده وجود ندارد و با هدف اینکه در جلسه دادگاه از موکل خویش دفاع 
بینند و اینجاست از حضور در شعبه جهت مطالعه و تورق پرونده می ازینیبنمایند، خود را 

                                                
 یه یک دادگستریوکیل پا -1
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به اعتقاد  زیرا شود؛که تخلف وکیل )مخصوصاً وکالی تسخیری( به کانون وکال اعالم می
و  استایرادات احتمالی  یا نبود بررسی وجود برایدادگاه، وکیل موظف به مطالعه پرونده 

 ان کشف ایرادات احتمالی میسور نیست.، امکو مطالعه پرونده بدون حضور وکیل
گونه به دفاع از خویش از سوی دیگر همکاران فرهیخته در دادسرای انتظامی غالباً این 
پردازند که بر مبنای شواهد و قرائن موجود و استماع اظهارات موکل و یا خانواده وی، می

حضور در دادگاه در آن فرجه  اند و به این دلیل نیازی بهشدهایرادات احتمالی  نبودِ متوجه 
 اند.مشخص ندیده

آ.د.ک. آیا وکیل الزامی  387حال سؤال اینجاست که مطابق ماده 

به حضور در دادگاه و مطالعه پرونده دارد و یا اینکه این ماده در بیان مهلت 

 قانونی برای طرح ایرادات احتمالی است؟
م بیان حقوق اصحاب دعوی و وکالی که این ماده در مقا معتقدندبسیاری از حقوقدانان 

این حق را منوط به فرجه  طرح ایرادات احتمالی است و قانون صرفاً اعمالِ برایایشان 
ای اعتقاد دارند هرچند این ماده در مقام حقوق اصحاب در مقابل عده ؛استکردهمشخص 

کیف پرونده، این حق بدون مطالعه دقیق پرونده و اطالع از کم و  یدعوی است اما استیفا
دفاع کامل از  برایوظیفه وکال، تالش حداکثری  تریناساسیو یکی از  شودنمیمیسر 
 .شودنمیکامل به پرونده، حاصل  و این مقصود جز با اشرافِ استموکل 

همکاران فرهیخته  استحضار برای زیربا توجه به مطالب فوق، نکات 

 گردد:معروض می
هم در مقام بیان حق و تکلیف اصحاب .آ.د.ک 388و  387آنچه مسلم است مواد  -1

اعالم ایرادات است و هم در مقام بیان حق و تکلیف دادگاه است  برای ندعوی و وکالی آنا
، صراحتاً تصریح گردیده پس از اتمام مهلت مذکور، هیچ ایرادی آ.د.ک. 388راکه در ماده چ

 شود.یماز طرف اشخاص مزبور پذیرفته ن
ایرادات خویش را ظرف مهلت مقرر به اندمکلفم مطابق مواد مذکور وکالی محتر -2

 ؛پذیر نیستاما کشف ایرادات، بدون مطالعه پرونده و تدقیق در آن امکان کننددادگاه تسلیم 
، بالفاصله با  آ.د.ک 387شایسته است همکاران محترم پس از وصول اخطار ماده بنابراین 

 کنند و از کم و کیف مسأله اطالع حاصل نمایند. حضور در شعبه، پرونده را مطالعه
،با عنایت به ضرورت حفظ حقوق متهم و اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید -3

توجه بیشتر به این حقوق گرایش یافته و با مد نظر قرار دادن  یسوبهگذار رویکرد قانون
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وکیل فاقد وجاهت  بدون حضورگذار تشکیل جلسه دادرسی را اینکه در جرائم مهم، قانون
وکیل از ناحیه متهم، برای وی نشدن صورت تعیین  است و به همین دلیل درقانونی دانسته

وکیل تسخیری به طریق اولی مکلف است  بنابراین گردد؛میوکیل تسخیری تعیین 
، پرونده را مطالعه کند و در صورت وجود ایرادات، آن از اخطاربالفاصله پس 

 مقرر مطرح نماید. را در فرجه
بمطالعه دقیق پرونده  -الف  :بر دو قسم است هاپروندهگونه وکیل در اینوظیفه  -4

حتی اگر پرونده واجد ایرادی نباشد، باز بنابراین  ؛ارائه ایرادات احتمالی به دادگاه -
تواند نوعی قصور در هم حضور نیافتن وکیل و مطالعه نکردن پرونده می

چرا که مقدمه ارائه ایرادات، مطالعه پرونده است و  التی قلمداد گرددانجام وظیفه وک
کشف ایرادات احتمالی را انجام دهد. دفاع از موکل و برایوکیل موظف است اقدامات الزم 

پرونده امتناع و مطالعه از حضورآ.د.ک ،  387دی که وکیل مطابق ماده در موار -5
که  نبودهبه دادگاه  برای ارائهایرادی دارای ه پرونده اول اینک ؛دو حالت متصور است ،کندمی

 گزارش دادگاه، موجببهپرونده نکردن مطالعه  ووکیل  نیافتن رف حضوردر این صورت، صِ
مورد رسیدگی و محکومیت  تواندشود و میایف وکالتی محسوب میتخلف قصور در انجام وظ

انتظامی قرار گیرد. حالت دیگر اینکه پرونده دارای ایراداتی باشد که وکیل مکلف است در 
نیافتن به دلیل حضور  مذکورصورت عالوه بر تخلف  فرجه قانونی اعالم نماید که در این

موجب تواند میآگاهی از محتویات پرونده، با شکایت موکل و پس از اثبات امر،  برای
 ای برای وکیل شود.محکومیت جداگانه

387در خصوص وکالی تعیینی که در مرحله دادسرا و یا قبل از ابالغ مفاد ماده  -6
وکیل نیافتن در صورت حضور  ؛اندو پرونده را مطالعه نمودهاند کردهاعالم وکالت  .آ.د.ک

گونه موارد، معمواًل  این نیست و دادگاه نیز در پس از ابالغ و در فرجه مقرر، تخلفی محرز
و بر محتویات آن  استکردهپرونده را مطالعه  ،دارد زیرا وکیلگزارشی به کانون ارسال نمی

که وکیل تعیینی  باشد اشراف یافته است اما در همین حالت نیز چنانچه ایرادی وجود داشته
 تواندمیاثبات، صورت در با شکایت موکل،  ،از اعالم آن به دادگاه استنکاف نموده باشد

 وکیل محکومیت انتظامی به همراه داشته باشد.برای 



زنگ تفریح
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همه چیزمان به همه چیزمان می خورد!

محمدرضا محمدی جرقویه ای

 مقدمه اول
آن از  ی یکیروز ؛دو گوساله چابک داشت ،است که مرحوم مغفور مالنصرالدینمنقول 

د. مال مسافت زیادی به ربند خود را پاره کرد و خانه مال را به مقصد نامعلومی ترک ک دو
 زدن کتکبه کرد  شد، به خانه بازگشت و شروعامید د و وقتی از جلب وی نایدنبال او دو

زنی؟ گوساله بیچاره در بند را میند که چرا رد. خلق مال را شماتت کای که در خانه بودهگوسال
 کرد.دوید و مرا اذیت مید: این یکی هم اگر مثل آن یکی رها بود، بیشتر میامال پاسخ د

 مقدمه دوم
 کهکند که در ایام جوانی چنانهای خود نقل میمحمد حجازی در یکی از نوشتهمرحوم 

تهران رفته و در حال اتفاق دوستانش به یکی از روستاهای اطراف ه افتد و دانی، ب
و ایشان به اقتضای جوانی به  کندمیبودند که پیرمردی از کنار ایشان عبور  گذرانیخوش

، کنار ایشان آمده و ها دلخور شودن اینکه از این متلکند. پیرمرد بدوگویپیرمرد متلک می
برخیزید و به  اید که امکانات ندارد؟آباد هستم. چرا شما اینجا آمدهگوید: من خان غنیمی

و از امکانات باغ بزرگ و سرسبزم استفاده کنید.  برویمآباد بیایید تا به باغ همراه من به غنی
آباد را به و رفتن به باغ خان غنی شوندمیادبانه خود خجل و شرمگین جوانان از رفتار بی

او پذیرایی و حسابی از  دارندمیکنند و با اصرار پیرمرد را نگه وقت دیگری موکول می
گوید: من چون نان و نمک کنند. پیرمرد بعد از ناهار و موقع خداحافظی به ایشان میمی

کنم و آن اینکه من در این ام برای جبران محبتتان یک نصیحت به شما میشما را خورده
 آباد ببینید!دنیا یک ستاره هم ندارم ولی شما سعی کنید همه را خان غنی

 ذی المقدمه
رو و خجالتی هستم و در مقابل اصرار و درخواست دیگران جایی که بنده بسیار کمآناز  

از من شماره حساب یا شماره کارت بانکی جهت واریز  ؟کنیدباور نمی-قدرت مقاومت ندارم 
و از  -!رویی و خجالت به شما ندادموجه به حسابم را بخواهید، اگر بالفاصله از روی کم

شهر است، تصمیم گرفتم بعد هم آباد کردم علیدن و اینکه فکر میطرفی به دلیل دهاتی بو
تجدیدنظر استان اصفهان استعفا دادم، پروانه وکالت را از  مستشاری دادگاهِ مقاماز اینکه از 
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تهران شوم!مرکز گرفته تا شاید در پیری بچه
لده کبیره تهران بدانید و آگاه باشید که پذیرش درخواست پروانه مرکز در ب دانیداگر نمی

ای بسیار پیشرفته و کاماًل در ده روز آخر اولین ماه از هر فصل است که آن هم به شیوه
پذیرد تا شعار شفافیت و کارآمدی و به روز بودن و هزار الکترونیکی و اینترنتی انجام می

نون نام کاتحقق یابد. بر همین اساس ثبت یکجاخصیصه دیگر که از مزایای مدرنیته است، 
مرکز برای امثال بنده که بازخرید شده بودند، از بیستم فروردین تا پایان ماه بود.

رد، روز بُکه مثل ایام صباوت از انتظار رسیدن این زمان میمون و مبارک خوابم نمیبنده 
در راستای  !به سایت مراجعه کردم و دیدم ای دل غافل نامثبتبیست و یکم فروردین برای 

که سال گذشته  نامثبتهزینه  خدمتگزار،همراهی و همکاری کانون محترم وکال با دولت 
دو میلیون تومان بوده به بیست میلیون تومان ناقابل یعنی ده برابر و هزار درصد افزایش 

ها جای بسی خوشوقتی دارد و است که این همدلی دولت و کانون در افزایش قیمتیافته
دهد.های بیشتری را میارینوید همک

زاده، سه ماه قبل از خدمت قوه قضاییه منفک و دیگر حقوقی آنجایی که بنده روستاییاز
ای هم نداشتم، به سختی درصدد تهیه وجه برآمدم تا اینکه با رو کردم و ذخیرهدریافت نمی

را تهیه و در وجه  1398فروردین  29 شنبهپنجتوانستم در روز  باالخرهزدن به این و آن 
نت مراجعه کردم تا در و عصرهنگام با کارتی پر از پول به کافیکنم م ذخیره اکارت بانکی
نام کنم.سایت ثبت

دادم، این سؤال بود که استان آخرین های که باید پاسخ مینام یکی از گزینهموقع ثبت
ایت فقط چهار محل خدمت شما کدام است؟ استان محل خدمت بنده اصفهان بود ولی در س

بنده چون از اصفهان  شد انتخاب کرد: سمنان، تهران، هرمزگان و سیستان.استان را می
های کشور در پاسخ گزینه باشد و از طرفی بازخرید شده بودم و متوقع بودم همه استان

موجب سوخت شدن هزینه پرداختی شود، نگران شده و  سؤال،ترسیدم پاسخ غلطم به می
ت مدیره کانون وکالی تهران بود و چون در این داستان أگان که قبالً عضو هیبه یکی از بزر

 ،اش بودای نداشت و هرچه کرد، از روی لطف همیشگی و بزرگی ذاتینسبت به بنده وظیفه
-، زنگ زدم و از ایشان کسب اطالع و تکلیف کردم. ایشان از این برنامهآورمنمینامشان را 

های دیگر بود متعجب شده و بنده را نام افراد از استانکان ثبتاش عدم امنویسی که نتیجه
.به آقای دکتر حجتی از اعضای محترم هیات مدیره فعلی کانون وکالی مرکز معرفی کردند

 مشکل را در میان بگذارم. بگیرم وولی باالخره توانستم با ایشان تماس  سختیهرچند به
ایشان فرمودند باید به تهران بروم و بنده اعالم آمادگی کردم که روز شنبه سی و یکم 
فروردین در تهران باشم ولی چون روز اول اردیبهشت مصادف با نیمه شعبان و تعطیل بود، 
ایشان امر فرمودند که روز دوم اردیبهشت در تهران خدمتشان برسم و بنده با تذکر این 
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خداحافظی کرده و روز  !و اطمینان از ایشان که خیر به هیچ وجه شودینممطلب که آیا دیر 
ای ماالمال از امید به کسانی که عمری منتقد قوه قضاییه و برخورد بعضی دوشنبه با سینه

از همکاران قضایی بوده و یقیناً خود بسیار مبادی آداب و اهل رعایت حق و حقوق دیگران 
ذهنم را درگیر کرده بود که اگر  سؤالهران شدم. البته این خواهند بود، عازم بلده کبیره ت

است، این نوع آوری به کار گرفته شدهاینترنتی انجام شود و فن صورتبهقرار است کارها 
ای است؟ ولی کند، دیگر چه صیغهکه کاربر را مجبور به مراجعه حضوری می نویسیبرنامه

 !دیگر آیدمیبا خودم گفتم گاهی اوقات پیش 

محترم کانون  رئیسدوشنبه وارد ساختمان مُعظَم کانون وکالی مرکز شدم و به دفتر روز 
رفتم. اتاق دفتر پر از صندلی برای مراجعان بود که جای تشکر داشت ولی به محض ورود 
خانم مدیر دفتر که در حال مکالمه تلفنی با دیگری بود، از همان بدو ورود با دست و اشاره 

و من شوکه از اینکه مگر اینجا  های من تمام شودد که بیرون باش تا صحبتبه بنده فهمان
یک نهاد امنیتی است که بنده نباید این سخنان محرمانه را بشنوم و آیا اساساً ایشان چنین 

که لحظاتی بعد اذن دخول داده و به  ...ای دارد یا خیر و مگر ملک پدری ایشان استاجازه
برای آن شخص محترم سفارش چای دادند و بنده یم. فتر شداتفاق شخص دیگری وارد د

 از راهِ دور آمده در حسرت یک استکان چای ماندم که ماندم.

نبودم و حامله نبودم و ویار نداشتم وگرنه  مؤنثخدا رحم کرده بود که از جنس فقط 
رده باشم . البته برای اینکه خوانندگان عزیز را نگران نکگذشتمیبسیار بیشتر به من سخت 

، هاآناز همه  خیالبیباید عرض کنم که بعد از اتفاقاتی که پیش آمد و عرض خواهم کرد و 
ساعتی بعد به خیابان پشتی کانون مراجعه کرده و در یک سفره خانه سنتی با پرداخت وجه، 

 .ام برطرف شدمحترم آنجا قرار گرفتم و عمالً ویار ُمذکَرانه مسئوالنمورد استقبال شدید 
 حال ادامه برنامه:

با لطف همان خانم بزرگواری که بنده را از اتاق بیرون کردند، آقای دکتر و سختی به 
رئیس مراجعه کنم. مدتی انتظار نایبحجتی را تلفنی پیدا کردیم و ایشان امر فرمودند که به 

ند و م. در نگاه اول محاسن بلیاب محضر جناب آقای دکتر کوشا شوم شرفکشیدم تا توانست
برخورد خوب ایشان همه تلخی رفتار خانم منشی را از یادم برد و احساس امنیت کردم. 

ام. علت دیر آمدن را که بنا وقتی موضوع را با ایشان در میان گذاشتم، فرمودند که دیر آمده
به فرموده جناب دکتر حجتی بود، به عرض ایشان رساندم. ایشان از دوست بزرگواری که 

هیات مدیره بودند و مرا به آقای حجتی معرفی کرده بودند، گله کردند که چرا سابقاً عضو 
از همان ابتدا مرا به تو معرفی نکرده و خواسته از گروه خودشان معرفی کند، حال هم به 

 بازیجناحخود ایشان مراجعه کنید. بالفاصله فهمیدم که ای داد و بیداد ناخواسته دارم چوب 
 خورم.را می
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نام انجام حال خدمت ایشان عرض کردم که وقتی به صورت اینترنتی ثبتاین با 
ریزی شود که نیاز به مراجعه حضوری نباشد. فرمودند ما عمدًا برنامه ایگونهبه، باید پذیردمی

نشود. پرسیدم آیا مصوبه است؟  نامثبتدیگر  هایاستانها را این گونه قرار دادیم تا از گزینه
 هایاستانکردی و به دروغ آخرین محل خدمت را یکی از نام میفرمودند: خیر و اگر ثبت

کردی. مشکالت تأمین آمد و یا حضوری مراجعه میزدی مشکلی پیش نمیچهارگانه می
نکه زیاد وجه را عرض کردم. فرمودند: امکان تقسیط بود که در نهایت عرض کردم بنده با ای

خوانم ولی چشم بصیرتم در این حد نیست که بتوانم از منویات پنهان هیات نماز شب می
مدیره محترم و همچنین اختالفات جناحی و لزوم تماس با عضو دیگر هیات مدیره پی ببرم 

واقع نشد و با ذکر این مطلب که شما که همیشه  مؤثرو سرتان را درد نیاورم که اصرار بنده 
کنید، از دفتر ایشان خارج ای دارید، چرا قانونی رفتار نمیگله از رفتارهای سلیقه خودتان

ای نبردم.شدم و از محاسنشان بهره
را به جناب دکتر حجتی منتقل کردم، فرمودند مقرر شده در یکشنبه هفته بعد موضوع 

یم گرفت که کنی و ما با شما تماس خواه نامثبتدر هیات مدیره مطرح و اجازه داده شود 
تماسی با بنده گرفته نشد که یا فراموش شده که نشان  98تا این لحظه یعنی خرداد سال 

بودن بنده و اصل موضوع برای ایشان بوده یا مطرح شده و موافقت نشده که  ارزشبیاز 
نشان از عدم توانایی معظم له در دفاع از قول خود دارد که اگر هرکدام این دو باشد، امیدوارم 

تصدی این مناصب اقالً برای شخص خودشان مفید فایده باشد.
دو روز بعد خبر درگذشت مرحوم بهمن کشاورز که اگر ریش نداشت ولی ریشه یکی 

اش کوشش بسیار داشت، متولی در حرمت امامزاده عنوانبهداشت و حرفش حرف بود و 
ام، در تهران از دست داده باعث تأثر بسیار بنده شد و چون احساس کردم یکی از حامیانم را

کردم. نامثبتو در کانون دیگری  ماز پیگیری و تالش بیشتر در این خصوص منصرف شد
ای ندارم و دوستشان دارم و دعای خیرشان دوستان عزیزی که در فوق نام بردم گلهاز 

ت متولی، حرم عنوانبهکه  خواهممییک برادر مسلمان از ایشان  عنوانبهکنم، فقط می
اصولی دارد. از فناوری گرفته تا کار گروهی و  چیزی هرامامزاده را حفظ فرموده و بدانند 

خواهند خواهش اخیر مرا آباد ببینند. اگر هم میمدیریت تیمی. در پایان نیز همه را خان غنی
اگر زخم دل باز شد و دست به قلم شدم  و نهایت؛بیمانند خواهش اولم نپذیرند، مختارند تا 

خواهم برای همیشه ورزم و مینها دلیلش این بود که به وکال و جامعه وکالت عشق میت
صدرنشین باشند.

 ایضا محمدی جرقویهمحمدر
هزار و سیصد و نود هشت خورشیدی خردادماهپنجم -اصفهان
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گزیده مقاالت کاربردی

1هاجر قاسمی

فصلنامه صورت فصلنامه یا دودر مجالت علمی پژوهشی متعددی که در سراسر کشور به
توان مشاهده کرد. اول مقاالتی که صرفاً جنبه دو نوع مقاله را می معموالً رسد، به چاپ می

با نگاهی تطبیقی همراه است. دوم مقاالتی که هم جنبه علمی دارند  معموالًعلمی دارند و 
مندی از همه این مقاالت برای جامعه حقوقی مفید و و هم جنبه کاربردی. بدون شک بهره

دارند، برای وکال و قضات  ضروری است اما مقاالت دسته دوم چون حالتی علمی کاربردی
بهره و فایده بیشتری دارند. از این رو سعی بر این است که در هر شماره از مدرسه حقوق، 
فهرستی از این مقاالت و چکیده آن به همراه آدرس نشریه، برای استفاده دوستان گرامی 

مل آن را در توانند متن کاروز و کاربردی که همکاران گرامی میارائه گردد، مقاالتی به
پایگاه مجالت تخصصی نور یا در سایت مجله مربوط مشاهده کنند.

ملی بر بزه ورشکستگی به تقصیرأت -1
(. 1396ان پاییز و زمست. )محمد معین امیرمجاهدی و محمد زاده وادقانی، علی رضا

.203-225: ص.ص. 2شماره ، 4، دوره شناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم
 اشمجرمانهعلیه اموال است که موارد تحقق عنوان  جرائمصیر از انواع ورشکستگی به تق

آن قانون صورت گرفته  543انگاری آن در ماده قانون تجارت و جرم 542و  541وفق مواد 
است. با ، مجازات کنونی این بزه را اعالم کرده1375قانون تعزیرات مصوب  671و ماده 

. به گرددمیخوش تغییر تقنینی دست هایسیاستگذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین 
همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در 
کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز 

قضات در ابعاد این  یگوناگونی دکترین و آرااست. با توجه به تأثیر نبودهدر این موضوع بی

وکیل پایه یک دادگستری 1
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قوانین کیفری نسبت  جدیدجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...( و همچنین رویکرد  بزه )از
ولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب الیحه جدید قانون ئبه پذیرش مس

ولیت ئل(، به مسضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه )بخش او استتجارت، ضروری 
 مقرر بر وی )بخش دوم( پرداخته شود. هایمجازاتکیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال 

 ها و موانعمداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه -2

مطالعات حقوق (. 1396پاییز و زمستان . )سمیه خلیق آذر و صابر، محمود
 227-248:ص.ص.2شماره ،4.دورهشناسیکیفری و جرم

گذاران همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون ن دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوادر آیی
حال است؛ اما تابهشده بینیبوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش

-استثنایی مورد توجه قرار نگرفته های کیفری جز در مواردحقوق اشخاص ثالث در دادرسی

آنان از سوی دادرسان  نپذیرفتنهای پیش روی اشخاص ثالث، است. یکی از چالش
ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی های کیفری و نبود رویهدادگاه
های کیفری و موانع این مداخله است. روش های مداخله شخص ثالث در دادرسیجلوه

مبحث  دربارهطریق مطالعه  هایی است که ازپژوهش حاضر بر مبنای توصیف و تحلیل داده
های این تحقیق ها در این خصوص به دست آمد. یافتهاشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه

ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث دهد که از مهمنشان می
است.  چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفریدر دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم

ق.م.ا  215ق.آ.د.م، ماده  418این، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده  وجود با
دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش ق.آ.د.ک، نشان 148و ماده 

شرایط نبود گر است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایان گذارقانونآن توسط 
کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی  یتحقق این قاعده در رابطه با آراکامل 

های قضایی پذیرش شخص کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه برای توانمیکه 
چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید و هم هاآنثالث و الگو گرفتن از 

 حل مناسبی در این زمینه است.چراکه تفسیرهای قضایی راه استقانون تصریح در صرف به

 وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی ـ حقوقی -3

. شناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم(. 1395پاییز و زمستان . )حاجی ده آبادی، احمد
 .17-40: ص.ص. 1شماره ، 3دوره 

علیه مواجهیم، گاه با وحدت مجنی به عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت
 گذاریقانونعلیه مواجهیم. در زمینه شرکت در جنایت، در همه ادوار جانی و تعدد مجنی
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علیه اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی ؛پس از انقالب، مقررات مناسبی وضع شده است
ه این قانون، این . با مطالعشودنمیدیده  1392چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسالمی 

( و جنایت 384و  383بین جنایت بر نفس )مواد  گذارقانونکه  کندمیاندیشه به ذهن خطور 
( تفکیک گذاشته و دو رویکرد متفاوت در این زمینه همچون وجود 392ماده ) نفسبر مادون 

علیه اول در قصاص عضو بر سایر مجنی علیهم دیه عالوه بر قصاص عضو و تقدم مجنی
در جنایت بر نفس نیز به امکان  تواندمی گذارقانون ،است. با توجه به ادله فقهیدهکراذ اتخ

اخذ دیه پس از قصاص قاتل برای سایر مقتوالن حکم دهد ضمن اینکه در جنایات سریالی 
علیه اول، ضمانت باید عالوه بر تصریح به حق تقدم اولیای دم مقتول اول همانند مجنی

.کنداین حق را بیان اجرای عدم رعایت 

شویی ایرانشویی در قانون مبارزه با پولعناصر موضوعی جرم پول -4
المللیهای بینو کنوانسیون

کیفری و   حقوق  مطالعات (.1394پاییز و زمستان . )ساریخانی، عادل؛ فتحی، مرتضی
.237-256: ص.ص. 5و  4شماره ، 2دوره  . شناسیجرم

ایران متعاقب تصویب  گذارقانونیکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است.  شوییپول
( و مصالح عمومی 2003( و مریدا )2000(، پالرمو )1998المللی وین )های بینکنوانسیون

به تصویب رساند اما در تدوین آن  1386را در سال  شوییپولجامعه، قانون مبارزه با 
که  ایگونهبه ؛ضوعی و مجازات آن صورت نگرفته استکارشناسی الزم راجع به عناصر مو

با  ثانیاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند،  اوالً
است، یکی  شوییپولو آنچه در حکم  شوییپول ثالثاًو  اندتعارضدیگر قوانین کیفری در 

که عایدات مجرمانه است، برخالف  شوییپولانگاشته شده است و نیز موضوع جرم 
 منشأهای مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم کنوانسیون

با قصد صریح، قصد غیرصریح و  شوییپولاست. عنصر روانی هیچ معیاری منظور نشده
است و با  پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفتهتواند تحقق پیدا کند که بیمی پرواییبی

این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با  9جزای نقدی نسبی در ماده  بینیپیش
است.مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده

نگاهی نو به حکم وصیت به ثلث -5
. دهمدوره . مطالعات حقوقی(. 1397زمستان .مصطفی جباری و مسجدسرائی، حمید

129-158: ص.ص. 4شماره 
 است؛در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده
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و قانون مدنی آن را به  دارداگرچه درباره زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختالف نظر وجود 
پاسخ به این سؤال  در پی یافتن اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است اما این نوشتار

است که آیا وصیت امری تعبدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط به اجازه 
وصیت به بیش  تنهانهآن را امری موردی و قضایی تلقی کرد و  توانمی آنکهاست یا  ورثه

ست که از ثلث، بلکه گاهی حتی به مقدار ثلث را نیز نافذ ندانست؟ ادعای نویسندگان آن ا
وصیت را از حوزه احوال شخصیه خارج دانست و آن را امری قضائی تلقی کرد و  توانمی

بسته به اوضاع و شرایط اقتصادی، روحی و عاطفی ورثه و نیز تعداد آنان و مقدار ماترک و 
م متغیر دانست و در نتیجه پذیرفت که لهموصییا  لهموصینیز وضع مالی و اقتصادی 

و این نهاد دادرسی و دادرس  آیددرمی لهموصیه انحصاری بین موصی و وصیت از یک رابط
 .گیردمیاست که در خصوص اعمال آن به اندازه ثلث و گاه به کمتر از ثلث، تصمیم 

 واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح -6

(. 1397 زمستان. )طباطبایی محمدصادقسیدمحمدمهدی ومنصوری، محمد؛الشریف،
 .159-188ص.ص.  :4شماره  ،دوره دهم .مطالعات حقوقی

تواند برخوردار است که می فردمنحصربهعقد صلح از این ویژگی  در بین عقود معین،
نتیجه معامالت دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت 

و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح  یک سوکند. ابهام در معنای صلح از 
برانگیز مبدل کرده است.  ای چالشلهأاز عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مس

است: نخست، حقیقت صلح  سؤالبه همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو 
 ،شودقام عقود معین واقع میچیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در م

توان دریافت دانان در این زمینه میو حقوق فقها یکدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آرا
حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست. در مقام اثبات هر جا طرفین 

در  قلمداد کرد. از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح
اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده

یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل 
 انتخاب جانب صلح ترجیح دارد. ،یک نزاع واقع شده باشد

ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب تحلیل انتقادی نحوه اثبات  -7

 قانون دیوان عدالت اداری 10ماده 

 ،دوره دهم .مطالعات حقوقی(.1397زمستان . )حسن لطفی و موالئی، آیت
 189-218: ص.ص. 4شماره 



98 مرداد / 126شماره 

129

گزیده مقاالت کاربردی

1هاجر قاسمی

فصلنامه صورت فصلنامه یا دودر مجالت علمی پژوهشی متعددی که در سراسر کشور به
توان مشاهده کرد. اول مقاالتی که صرفاً جنبه دو نوع مقاله را می معموالً رسد، به چاپ می

با نگاهی تطبیقی همراه است. دوم مقاالتی که هم جنبه علمی دارند  معموالًعلمی دارند و 
مندی از همه این مقاالت برای جامعه حقوقی مفید و و هم جنبه کاربردی. بدون شک بهره

دارند، برای وکال و قضات  ضروری است اما مقاالت دسته دوم چون حالتی علمی کاربردی
بهره و فایده بیشتری دارند. از این رو سعی بر این است که در هر شماره از مدرسه حقوق، 
فهرستی از این مقاالت و چکیده آن به همراه آدرس نشریه، برای استفاده دوستان گرامی 

مل آن را در توانند متن کاروز و کاربردی که همکاران گرامی میارائه گردد، مقاالتی به
پایگاه مجالت تخصصی نور یا در سایت مجله مربوط مشاهده کنند.

ملی بر بزه ورشکستگی به تقصیرأت -1
(. 1396ان پاییز و زمست. )محمد معین امیرمجاهدی و محمد زاده وادقانی، علی رضا

.203-225: ص.ص. 2شماره ، 4، دوره شناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم
 اشمجرمانهعلیه اموال است که موارد تحقق عنوان  جرائمصیر از انواع ورشکستگی به تق

آن قانون صورت گرفته  543انگاری آن در ماده قانون تجارت و جرم 542و  541وفق مواد 
است. با ، مجازات کنونی این بزه را اعالم کرده1375قانون تعزیرات مصوب  671و ماده 

. به گرددمیخوش تغییر تقنینی دست هایسیاستگذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین 
همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در 
کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز 

قضات در ابعاد این  یگوناگونی دکترین و آرااست. با توجه به تأثیر نبودهدر این موضوع بی

وکیل پایه یک دادگستری 1
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قوانین کیفری نسبت  جدیدجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...( و همچنین رویکرد  بزه )از
ولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب الیحه جدید قانون ئبه پذیرش مس

ولیت ئل(، به مسضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه )بخش او استتجارت، ضروری 
 مقرر بر وی )بخش دوم( پرداخته شود. هایمجازاتکیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال 

 ها و موانعمداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه -2

مطالعات حقوق (. 1396پاییز و زمستان . )سمیه خلیق آذر و صابر، محمود
 227-248:ص.ص.2شماره ،4.دورهشناسیکیفری و جرم

گذاران همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون ن دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوادر آیی
حال است؛ اما تابهشده بینیبوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش

-استثنایی مورد توجه قرار نگرفته های کیفری جز در مواردحقوق اشخاص ثالث در دادرسی

آنان از سوی دادرسان  نپذیرفتنهای پیش روی اشخاص ثالث، است. یکی از چالش
ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی های کیفری و نبود رویهدادگاه
های کیفری و موانع این مداخله است. روش های مداخله شخص ثالث در دادرسیجلوه

مبحث  دربارهطریق مطالعه  هایی است که ازپژوهش حاضر بر مبنای توصیف و تحلیل داده
های این تحقیق ها در این خصوص به دست آمد. یافتهاشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه

ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث دهد که از مهمنشان می
است.  چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفریدر دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم

ق.م.ا  215ق.آ.د.م، ماده  418این، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده  وجود با
دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش ق.آ.د.ک، نشان 148و ماده 

شرایط نبود گر است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایان گذارقانونآن توسط 
کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی  یتحقق این قاعده در رابطه با آراکامل 

های قضایی پذیرش شخص کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه برای توانمیکه 
چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید و هم هاآنثالث و الگو گرفتن از 

 حل مناسبی در این زمینه است.چراکه تفسیرهای قضایی راه استقانون تصریح در صرف به

 وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی ـ حقوقی -3

. شناسیمطالعات حقوق کیفری و جرم(. 1395پاییز و زمستان . )حاجی ده آبادی، احمد
 .17-40: ص.ص. 1شماره ، 3دوره 

علیه مواجهیم، گاه با وحدت مجنی به عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت
 گذاریقانونعلیه مواجهیم. در زمینه شرکت در جنایت، در همه ادوار جانی و تعدد مجنی
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علیه اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی ؛پس از انقالب، مقررات مناسبی وضع شده است
ه این قانون، این . با مطالعشودنمیدیده  1392چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسالمی 

( و جنایت 384و  383بین جنایت بر نفس )مواد  گذارقانونکه  کندمیاندیشه به ذهن خطور 
( تفکیک گذاشته و دو رویکرد متفاوت در این زمینه همچون وجود 392ماده ) نفسبر مادون 

علیه اول در قصاص عضو بر سایر مجنی علیهم دیه عالوه بر قصاص عضو و تقدم مجنی
در جنایت بر نفس نیز به امکان  تواندمی گذارقانون ،است. با توجه به ادله فقهیدهکراذ اتخ

اخذ دیه پس از قصاص قاتل برای سایر مقتوالن حکم دهد ضمن اینکه در جنایات سریالی 
علیه اول، ضمانت باید عالوه بر تصریح به حق تقدم اولیای دم مقتول اول همانند مجنی

.کنداین حق را بیان اجرای عدم رعایت 

شویی ایرانشویی در قانون مبارزه با پولعناصر موضوعی جرم پول -4
المللیهای بینو کنوانسیون

کیفری و   حقوق  مطالعات (.1394پاییز و زمستان . )ساریخانی، عادل؛ فتحی، مرتضی
.237-256: ص.ص. 5و  4شماره ، 2دوره  . شناسیجرم

ایران متعاقب تصویب  گذارقانونیکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است.  شوییپول
( و مصالح عمومی 2003( و مریدا )2000(، پالرمو )1998المللی وین )های بینکنوانسیون

به تصویب رساند اما در تدوین آن  1386را در سال  شوییپولجامعه، قانون مبارزه با 
که  ایگونهبه ؛ضوعی و مجازات آن صورت نگرفته استکارشناسی الزم راجع به عناصر مو

با  ثانیاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند،  اوالً
است، یکی  شوییپولو آنچه در حکم  شوییپول ثالثاًو  اندتعارضدیگر قوانین کیفری در 

که عایدات مجرمانه است، برخالف  شوییپولانگاشته شده است و نیز موضوع جرم 
 منشأهای مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم کنوانسیون

با قصد صریح، قصد غیرصریح و  شوییپولاست. عنصر روانی هیچ معیاری منظور نشده
است و با  پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفتهتواند تحقق پیدا کند که بیمی پرواییبی

این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با  9جزای نقدی نسبی در ماده  بینیپیش
است.مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده

نگاهی نو به حکم وصیت به ثلث -5
. دهمدوره . مطالعات حقوقی(. 1397زمستان .مصطفی جباری و مسجدسرائی، حمید

129-158: ص.ص. 4شماره 
 است؛در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده
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و قانون مدنی آن را به  دارداگرچه درباره زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختالف نظر وجود 
پاسخ به این سؤال  در پی یافتن اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است اما این نوشتار

است که آیا وصیت امری تعبدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط به اجازه 
وصیت به بیش  تنهانهآن را امری موردی و قضایی تلقی کرد و  توانمی آنکهاست یا  ورثه

ست که از ثلث، بلکه گاهی حتی به مقدار ثلث را نیز نافذ ندانست؟ ادعای نویسندگان آن ا
وصیت را از حوزه احوال شخصیه خارج دانست و آن را امری قضائی تلقی کرد و  توانمی

بسته به اوضاع و شرایط اقتصادی، روحی و عاطفی ورثه و نیز تعداد آنان و مقدار ماترک و 
م متغیر دانست و در نتیجه پذیرفت که لهموصییا  لهموصینیز وضع مالی و اقتصادی 

و این نهاد دادرسی و دادرس  آیددرمی لهموصیه انحصاری بین موصی و وصیت از یک رابط
 .گیردمیاست که در خصوص اعمال آن به اندازه ثلث و گاه به کمتر از ثلث، تصمیم 

 واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح -6

(. 1397 زمستان. )طباطبایی محمدصادقسیدمحمدمهدی ومنصوری، محمد؛الشریف،
 .159-188ص.ص.  :4شماره  ،دوره دهم .مطالعات حقوقی

تواند برخوردار است که می فردمنحصربهعقد صلح از این ویژگی  در بین عقود معین،
نتیجه معامالت دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت 

و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح  یک سوکند. ابهام در معنای صلح از 
برانگیز مبدل کرده است.  ای چالشلهأاز عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مس

است: نخست، حقیقت صلح  سؤالبه همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو 
 ،شودقام عقود معین واقع میچیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در م

توان دریافت دانان در این زمینه میو حقوق فقها یکدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آرا
حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست. در مقام اثبات هر جا طرفین 

در  قلمداد کرد. از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح
اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده

یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل 
 انتخاب جانب صلح ترجیح دارد. ،یک نزاع واقع شده باشد

ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب تحلیل انتقادی نحوه اثبات  -7

 قانون دیوان عدالت اداری 10ماده 

 ،دوره دهم .مطالعات حقوقی(.1397زمستان . )حسن لطفی و موالئی، آیت
 189-218: ص.ص. 4شماره 




