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 سخن سردبیر
 

 اوست هایدمدم دمه این نای از 

 

 ایده تشکیل بانک آراء

 خواهد داشت:ایده بانک آراء در صورت تحقّق این آثار را در پی 

 عینیت یافتن نقش نظارتی نهاد مدنی وکالت. 0
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 تشخیص قضات شاغل در قوه قضائیه 

  هادقّتیجلوگیری از صدور آراء ضعیف و کاهش بی . 3

 هاآنو انگیزه  پذیریمسئولیتشناسایی قضات و میزان توانمندی، . 4

توسط قضات در فرایند دادرسی و  هاآنقوانین در پرتو چگونگی استفاده از  شناسی. آسیب0

 صدور حکم 

 طورکلیبهبانک آراء آرشیوی از احکام و تصمیمات قضایی است که جامعه وکال و 

و  ی مستندمنبع عالوهبه سازدمیجامعه حقوقی را به وضعیت حاکم بر محاکم قضایی آشنا 

 قابل اعتماد برای مطالعه آیندگان خواهد بود. 

ما وکال به لحاظ گستردگی ارتباطمان با محاکم در سراسر کشور با مجموع قضات 

 . در این میان روزانهشناسیممیو حتّی میزان توانمندی آنان را  هاآنو شیوه  کنیممیبرخورد 

اتقان و بعضاً در درجۀ باالیی  درنهایتعضاً شاهد اتّخاذ تصمیمات و صدور آرایی هستیم که ب

هر دو دسته، عنوان تشخیص قضایی به خود گرفته است.  وجودباایناز وهن و سستی است. 

 هانآبلکه سرزنش  سازدمیدور  پذیریمسئولیتقضات را از  تنهانهاین تلقّی در غالب موارد 

تصمیمات که عنوان تشخیص قضایی را به خود  ایپاره بااینکه. شماردمی غیرمجازرا هم 

 ایعبهشاست که رئیس  پذیرشقابلنیست. چگونه  پوشیچشمقابلبه هیچ توجیهی  گیردمی

حقوقی در جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه، خطاب به خوانده بگوید اتهام شما دایر 

رضاً در دادگاهی مشابه در حق چه دفاعی دارید؟ و یا ف گرددمیبر عدم پرداخت مهریه تفهیم 

حکم بر محکومیت متهمی  ایپروندهیا در  و گردد؟! قرار تأمین وثیقه صادر ایخواندهچنین 



 

مورد اختالف صادر گردد بدیهی است که این امر  قانونیمادهحبس با استناد به  سال 001به 

مشکل  همسئل به انتقاد، و در پاسخ گیردمیخود  عنوان استنباط قاضی در برداشت از قانون به

 . آن استنباط و این توجیه در کنار بانک آراء قابل ارزیابی خواهد بود شودمیدر قانون مطرح 

اگرچه استحکام بسیاری از آراء و عالمانه بودن درصد باالیی از تصمیمات قضایی  

قابل آن م امّا نکته نمایدمیجمع زیادی از قضات کشور، مقوله تشخیص قضایی را پذیرفتنی 

 دهدهنانعکاسکند. البته بانک آراء  نماییرخدر بانک آراء  بایستمیزشت دارد که  ایچهره

 . دهدمیدو چهره زیبا و زشت این جریان است که هر دو را نمایش 

 

  :ایده بانک آراء نیازمند سه بخش مطالعاتی است

 مفهوم شناسی دقیق و جامع بانک آراء. 0

 اجرایی تشکیل بانک آراءسازوکارهای . 0

 تحقّق عملی ایده بانک آراء غیرحقوقیموانع حقوقی و . 3

موجود، امکان اجرایی شدن  هایمحدودیتبه نظر ما ایده تشکیل بانک آراء در عین 

. گرددیمبه معنی مقابله با دستگاه بلکه در راستای تعالی آن پیشنهاد  تنهانهدارد. این ایده 

و به تبیین تفصیلی آن خواهیم پرداخت. منتظر  گیریممیبعد، این سخن را پی  هایشمارهدر 

 مقاالت، نظرات و تذکرات شما در خصوص آن هستیم.

 نیامحمدباقر عامری -با احترام

 

  



 

 

 نارب واقعه م  دیک   تأان با دولت رعبست المللینیب مسئولیت. 1

  1محمد قربان زاده
 2حمید شاکری 

 
 

 چکیده
ها آن دهندهلیتشکها یا ارکان ها در قبال اعمال منتسب به آنالملل دولتدر حقوق بین

الملل و تقصیر و تعهدات قراردادی این موضوع مستقل از عناصر نقض حقوق بین که مسئولیت دارند
کند به مفهوم دیگر، به روش برهان خلف و با مبنی بر وجود مسئولیت را اثبات می فرضشیپبا یک 

 صورتبهاین مبنا که هر خسارتی جبران خسارت را به دنبال دارد کشورها را نسبت به اقدامات خود 
الملل وجود داشته باشد یا از اینکه قصد تخلف و نقض حقوق بین نظرصرفداند کامل مسئول می

ی المللی دولت، وجود شروطالملل، برای تحقق مسئولیت بینطبق قواعد و مقررات بین، هرحالبهخیر؟ 
المللی، ایراد خسارت، وجود رابطه از؛ نقض یک تعهد بین اندعبارتالزم و ضروری است. این شروط 

 به دولت. آورانیزسببیت میان نقض تعهد و خسارت وارده و نهایتاً قابلیت انتساب عمل 
منا، به دالیلی  در جمرات رمی مراسم برگزاری جریان در و .ش(ه 0334) امسال حج در

 حجاج از زیادی تعداد بسته شدن برخی مسیرهای عبور حجاج برای عبور شاهزاده سعودی، ازجمله
 حالی در اتفاق این. شدند مجروح نیز زیادی تعداد و دادند دست از را خود جان ایرانی حجاج جملهمن

 سقوط»تلخ،  ایحادثه در نیز ابراهیمی حج مناسک انجام جریان ، در3پیوست که چندی پیش به وقوع
 ندچ تنها فاصله با که حوادث این دنبال به .شد حجاج از تعدادی شدن زخمی و کشته موجب ،«باالبر
ه ممقامات عربستانی در اداره مکه مکر تیریسوء مدو  یتیکفایبموضوع  سوکیاز  افتاد، اتفاق هم از روز

 سارتخ جبران ژهیوبهزائران،  جان حفظ قبال در آل سعود یالمللبین و از سوی دیگر، بحث مسئولیت
المللی دولت عربستان شناخت. نویسندگان در این مقاله، تالش دارند با بین مسئولیت نیز و ایجاد شده

 تحلیلی به بررسی مسئولیت دولت عربستان در مورد واقعه منا بپردازند.  –روشی توصیفی 

 المللی دولت، دولت عربستان، منا، رمی جمرات، حجاج. مسئولیت بین واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 ت علمی دانشگاه پیام نور فارس. أهیعضو مدیر گروه حقوق و الهیات و  .0

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه.  .0

3. 01/16 /0334. 
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 مقدمه

 ونکمیسی .شوندمی قلمداد ولئمس المللبین حقوق قواعد از تخلف واسطهبه هادولت

 عهدت یک نقض که پذیرفت عرفى قاعده یک عنوانبه متحد، ملل سازمان المللبین حقوق

 این امروزه 0.داشت خواهد پى در را خسارت جبران و متخلفانه عمل قطع به الزام ى،المللبین

 شده پذیرفته شوند، شناخته لمسئو خود نارواى اعمال قبال در باید هادولت که ضرورت

 است.

مللی است، الترین نهادهای حقوقی بیناساسیترین و المللی یکی از مهممسئولیت بین

ادیده الملل نالمللی که از سوی تابعان فعال حقوق بینزیرا اصوالً هرگونه تعهد حقوقی بین

 آورد.ها را پیش میالمللی آنانگاشته و نقض شود، بالفاصله موضوع مسئولیت بین

 که .گردید اقدام موضوع این تدوین جهت الهه کنفرانس در 0331 سال در بار اولین

 و شد اقدام موضوع این به پرداختن جهت مجدداً 0363 سال در .گردید روبرو شکست با

 معاهده یک صورتبه طرح هنوز، که هرچند .رسید تصویب به طرح 0110 سال در سرانجام

 درنیامده است. المللیبین

 از جامعه داخلی است،مراتب بیش المللی، بهاهمیت و جایگاه مسئولیت در جامعه بین

شان آزادانه تصمیم اساس حاکمیت المللی محیطی است که کشورها برچراکه جامعه بین

سئولیت کند. ماولی به آزادی برابر با سایر کشورها برخورد پیدا میطریقگیرند و این امر بهمی

 0است.عنوان سازوکار قانونمند، اساسی و ضروری روابط متقابل کشورهالمللی بهبین

 موجب آورالزام تعهد یک نقض ی،المللبین یا ملی حقوقی، نظام هر در شک بدون

 نقش و اهمیت از دولت یالمللبین لیتئومس نهاد ،المللبین حقوق در. است حقوقی لیتئومس

 قحقو کنندهتنظیم مکانیسم ی،المللبین ولیتئمس کهاین چه است، برخوردار ایویژه

 جودو ولیتئمس بدون قدرت» که است عمومی عقیده این از ناشی و رفته شمار به المللبین

 حقوق موجببه هادولت که است اختیاری و صالحیت قبال در مسئولیت یعنی ؛«ندارد

 ولیتئمس دارای المللبین حقوق خالف عمل ارتکاب صرفبه دولتی هر و دارند المللبین

 قوقح اصل یک این: »دارد تأکید امر این بر وضوحبه یالمللبین رویه .گرددمی یالمللبین

 و .«است خسارت رداختپ به تعهد متضمن یالمللبین تعهد یک نقض که است المللبین

_______________________________________________________________________________ 
1. General Assembly. Res. 38/65, Annex art.1-2, U.N. Doc. A/RES/38/65 (Dec. 12, 2001). 

 عمومی. چاپ بیست و هشتم. تهران: گنج دانش. المللبین(. حقوق 0336) محمدرضا ضیائی بیگدلی، .0

 .460ص



  11 عربستان با تأکید بر واقعه مناالمللی دولت مسئولیت بین. 1
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 خود در قیدی کهاین بدون است نامهموافقت یک اجرای برای الزم مکمل خسارت جبران»

 .«باشد داشته ضرورت نامهموافقت

 ایگونهبه د،دهمی تشکیل را المللبین نظام ارکان که است اصلی یالمللبین لیتئومس

 وابطر در ثباتیبی و تزلزل ایجاد و المللبین حقوق تضعیف موجب آن به اعتناییبی که

 ریبراب اصل اندازهبه لیتئومس اصل ،المللبین نظام در زمانی ازلحاظ. گرددمی المللبین

 برابری مسلم و ضروری و نتیجه ولیتئمس دوویشر، شارل گفته به. دارد قدمت کشورها

 .کشورهاست

 

 چارچوب نظری: تعاریف و مفاهیم. 1

 مسئولیت دولت. 1. 1

 محسوب داخلى امر یک صرفاً و شده عظیمى تحول دچار هادولت لیتئومس امروزه

 و غیرانسانی رفتار چون هم وقایعى به نسبت افراد و گشته وسیع آن حوزه بلکه ،شودنمی

 مواد نویسپیش اساس بر 0.هستند دولت برابر در خود از حمایت دنبال به تعدى، و ظلم

 دولت، ىالمللبین متخلفانه فعل هر»ها دولت ولیتمسئ به راجع المللبین حقوق کمیسیون

 زمانى دولت ىالمللبین متخلفانه فعل. داشت خواهد پى در را دولت آن ىالمللبین ولیتئمس

 به سابانت قابل المللبین حقوق موجببه فعل، ترك یا فعل از اعم رفتارى که یابدمی تحقق

  0«.شود تلقى دولت آن ىالمللبین تعهد نقض و باشد؛ دولت آن

للی المالملل، برای تحقق مسئولیت بینبه مفهوم دیگر، طبق قواعد و مقررات بین

ی، المللاند از؛ نقض یک تعهد بیندولت، وجود شروطی الزم و ضروری است. این شروط عبارت

ایراد خسارت، وجود رابطه سببیت میان نقض تعهد و خسارت وارده و نهایتاً قابلیت انتساب 

 لت. آور به دوعمل زیان

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
1. Maranga, 2011.p.11. 

2. Draft Articles on State Responsibility, arts. 1-2. 
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0 
 دولت یالمللبین لیتئومس. 0. 1

 خالف عمل که کشوری آن موجببه که است حقوقی ینهاد ی،المللبین لیتمسئو 

 قطب را عمل آن از متضرر کشور به وارده خسارات باید است منتسب او به المللبین حقوق

  0.نماید جبران المللبین حقوق

 دولت مقابل در را تعهدی دولت یک که دهدمی رخ هنگامی یالمللبین لیتمسئو

 یتلئومس متضمن دولت، یک توسط یالمللبین غیرقانونی عمل هر. کندمی نقض دیگر

: گیردمیبر در را عنصر دو دولت یالمللبین لیتئومس ،طورکلیبه. است دولت آن یالمللبین

  0.دولت به انتساب قابلیت .ب غیرقانونی عمل یک ارتکاب .الف

 دولت راگ. گرددمی تعیین المللبین حقوق موجببه عمل، یک یالمللبین لیتئومس

 هب مجبور لیتئومس درنتیجه وگرنه گرددمی مبرا لیتئومس از باشد معتبری دفاع دارای

 . شودمی خسارت پرداخت

 

 یالمللبینحقوق مسئولیت . 5. 1

است  المللبینهای اصلی و اساسی حقوق المللی، یکی از شاخهحقوق مسئولیت بین

 الملل در ارتباط تنگاتنگ است.های حقوق بینکه با تمامی سایر شاخه

بوط المللی مرالمللی عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررات بینحقوق مسئولیت بین

ی با نوعبنابراین هر موضوعی که به المللی؛های بینبه موضوع مسئولیت کشورها و سازمان

المللی ارتباط داشته باشد، در حقوق مسئولیت های بینا و سازمانموضوع مسئولیت کشوره

 شود.المللی مطرح میبین

المللی در اساس شکل عرفی دارد، زیرا اقداماتی که در سال حقوق مسئولیت بین

الملل الهه جهت تدوین آن انجام گرفته بود، با شکست در کنفرانس تدوین حقوق بین 0331

بر پایه گزارش پرفسور روبرت آگو،  0363الملل از سال وق بینمواجه شد. کمیسیون حق

تا سرانجام در نوامبر  المللی کشورها را آغاز کردبررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین

رت یک صوطرح توسط کمیسیون به تصویب نهایی رسید. البته این طرح تاکنون به 0110

_______________________________________________________________________________ 
 .463ص ضیائی بیگدلی، پیشین. .0

 دانشگاه انتشارات: تهران .0 جلد. اتباع از سیاسی حمایت نظریه و یالمللبین مسئولیت(. 0373) رضا فیوضی، .0

 .0تهران ص
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0 
موع حکایت از توسعه و تدوین حقوق المللی درنیامده است، هرچند درمجمعاهده بین

 المللی دارد. مسئولیت بین

و از  المللیسو متشکل از قواعد عرفی بینالمللی از یکامروزه حقوق مسئولیت بین

 موازات این قواعد، نباید نقش دکترین را نیز ازنظرالمللی است. بهسوی دیگر رویه قضایی بین

  0دور داشت.

 

 دولت یلمللابین لیتئومس مبانی. 0

 اشتغاالت و نظرات حدودی تا کرده تنظیم را رفتار که قواعد از است ایمجموعه قانون

 را خود سیطره حقوقی نظام هر 0.کندمی منعکس را وجود دارد آن در که ایجامعه فکری

 .کشدمی رخ به آن اجرایی ضمانت ابراز

 هب مسئولیت. است مسئولیت شناسایی و وجود نیز اجرایی ضمانت هر اصلی عنصر

 در هادولت یالمللبین مسئولیت. است تقصیر یا غفلت تعهد، ارادی ترك بر مبتنی عام مفهوم

  3.گیردمی منشأ قواعد اصول این از تقریببه نیز المللبین حقوق

 ت،دول یالمللبین مسئولیت اساس و مبنا خصوص در ،المللبین حقوق دانشمندان

 رقانونیغی لیت،ئومس تحقق در آیا که است این بحث اساس. اندداشته ابراز متفاوتی نظریات

 نقش زنی مرتکب انگاریسهل و تقصیر معنوی عنصر یا است کافی فعل ترك یا فعل بودن

 کدام یالمللبین هایداوری و قضایی هایرویه چیست؟ عقیدتی جدال این حاصل دارد؟

 عمده دیدگاه دو زمینه این در بود؟ خواهد آنچه عملی ثمره و کنندمی دنبال را مشیخط

 : دارد وجود

 

 ذهنی لیتئومس یا خطا نظریه. 1. 0

 حقوق زا را نظریه این نیز او که شد ابراز گروسیوس توسط بار اولین برای خطا نظریه

 طرفداران ترینمهم از پوفندرف و وردروس واتل، ولف،: همچون افرادی. بود کرده اقتباس روم

 .روندمی شمار به نظریه این

_______________________________________________________________________________ 
 .466ص ضیائی بیگدلی، پیشین. .0

 .3ص اطالعات. نشر تهران: وقار. محمدحسین ترجمه المللبین حقوق (.0374) ملکم شاو، .0

 003ص حقوق. مهد :تهران عمومی. المللبین حقوق (.0331) منصور نوری، پور .3
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المللی ناشی از عمل خطای یک تابع حقوق وجود مسئولیت بین ،نظریه این طبق 0

 کهصورتیدر المللبین حقوق مخالف فعل ترك یا فعل ترتیب که انجام به اینالملل است. بین

 . است یالمللبین مسئولیت موجب باشد، تقصیر و انگاریسهل خطا، روی از

 نظریه نای از متأثر شدتبه بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در یالمللبین قضایی رویه

 رد دادگستری یالمللبین دیوان رأی ،ازجمله ؛گردید صادر آن اساس بر متعددی آرای و بود

  0343.0 سال در کورفو تنگه قضیه

 

  عینی مسئولیت یا خطر نظریه. 0. 0

 دارریشه و مستحکم ساختارهای وجود عدم امروز، دنیای در کشورها روزافزون روابط

 لاص پایه بر تنها را هادولت مسئولیت قبول ،المللبین حقوق در داخلی حقوقی هاینظام

 یزن روابط. ندارد جایی امروز دنیای در دیگران با ارتباطبی و منزوی زیست. بنانهاده رضایت

 یمقررات و اصول سری یک به پایبندی درنهایت آمیزمسالمت همکاری و همزیستی سایر در

 ضمانت فقدان که اندپذیرفته مختلف هایعرف و معاهدات طی کشورها پس .طلبدمی را

 با وانتمی تنها را نزند ضرر برابر حاکمیت فردمنحصربه و حیاتی اصل به که مقتدری اجرای

 0.نمود جبران اصول برخی پذیرش به رضایت و ادعاها برخی تعدیل

« مداخلهعدم اصل» پذیرش در هاآن خودمختاری و هادولت حاکمیت اصل به توجه با

 کرف این به اندانحقوق دیگر، سوی از المللبین حقوق در مؤثر اجرایی رکن فقدان ،سویک از

 دارد،ن کارایی داخلی حقوق مانند المللبین حقوق نظام در خطا سنتی نظریه چون که افتادند

 حقوق ابعانت دیگر و هادولت تا گردد استوار ایپایه و مبنا بر دولت یالمللبین مسئولیت باید

 خالی شانه مسئولیت اصل از آن فقدان اثبات و خطا عنصر به تمسک با نتوانند المللبین

 ینیع مسئولیت یا خطر نظریه نام به امروزه که گرفت شکل جدیدی نظریه ،درنتیجه. کنند

 یا فیعر ی،المللبین قواعد به نسبت تخلف و قصور هرگونه نظریه، این مطابق. است معروف

 و خطا و است مسئولیت تحقق موجب ،المللبین حقوق خالف عمل ارتکاب و قراردادی

 . ندارد نقش آن در انگاریسهل

 یزن دوگی و ژرژسل. است نظریه این پیشگامان از ایتالیایی، دانحقوق آنزیلونی،

 مبستگیه مقتضیات پاسخگوی و دارد عینی جنبه دولت یالمللبین مسئولیت که معتقدند

_______________________________________________________________________________ 
 .470ص همان. .0

 .70ص .میزان :تهران ی.المللبین هایداوری و المللبین حقوق (.0370) حسین صفایی، .0
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0 
 به. ندارد نقشی گونههیچ آن در خطا شخصی مفهوم که ایعقیده ؛است یالمللبین اجتماعی

 ولیتئمس بزند، سر دولتی سوی از المللبین حقوق مخالف عمل مجرداینکهبه دیگر، مفهوم

  0.ندارد دخالتی مرتکب تقصیر عدم یا تقصیر گردد،می محقق

 

 نشده منع اعمال برای مسئولیت نظریه. 5. 0

 این در جدیدی نظریه امروزه کالسیک، المللیبین مسئولیت نظریات موازاتبه

 نظریات برخالف .است گردیده ارائه «نشده منع اعمال مسئولیت نظریه» نام به خصوص

 تعهد باید ابتدا یعنی. شدمی خسارت جبران موجب که خطر، و خطا مورد در کالسیک

 .شود خسارت جبران سپسو  شود نقض المللیبین

 لعم تحقق به منوط و بوده اولیه تعهد یک خسارت، جبران و ترمیم جدید، نظریه در

 کافی مسئولیت ایجاد برای کشور یک سوی از خسارت شدن وارد صرف لذا. نیست خالف

 واملع. شود دانسته مجاز المللبین حقوق ازنظر گرفته، صورت عمل یا رفتار که هرچند. است

 عوامل و کشورها مجاز هایفعالیت جدید، شرایط با انطباق نظریه این ایجاد ساززمینه

 .باشندمی محیطیزیست

 

 المللیدر اسناد بین دولت یالمللبین . مسئولیت5

 اعمال ارتکاب دلیل به دولت یک آن در که هاییوضعیت ،المللبین حقوق در

. است شده مشخص آن بر مترتب آثار نیز و گرددمی مسئولیت دارای یالمللبین غیرقانونی

 سیونکمی نویسپیش طرح هرچند زیرا ؛دارد عرفی شکل اساساً دولت، یالمللبین مسئولیت

 امدهدرنی یالمللبین معاهده صورتبه تاکنون اما است، رسیده تصویب به المللبین حقوق

 یا دو معاهدات ،یالمللبین هایدادگاه آرای عرفی، حقوق زمینه، این در بنابراین، ؛است

 حقوق کمیسیون نویسپیش طرح و عمومی مجمع هایقطعنامه خصوصبه ،چندجانبه

 باید موارد این در را یالمللبین مسئولیت حقوق یعنی ؛داد قرار توجه مورد باید را المللبین

 تعدادی کشورها، یالمللبین مسئولیت عام حقوق کنار در مشخص، طوربه 0.کرد جستجو

_______________________________________________________________________________ 
 .نو نشر فرهنگ :تهران معاهدات. المللبین حقوق (.0373) اهللهدایت / فلسفی، 470-470صص همان. .0

 .43-44صص

2. Boisson, Laurence & others. 1111. "International Law, International Court of Justice, 

Nuclear Weapons". Cambridge University Press.pp.53-58. 
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 اردد وجود خاص موارد در کشورها یالمللبین مسئولیت زمینه در یالمللبین قراردادی متون 0

 : از اندعبارت هاآن از برخی که

 ارتکابی اعمال یالمللبین مسئولیت زمینه در 0317 مورخ الهه چهارم عهدنامه -

 مسلح نیروهای

 زمینه در 0363 مه 03 مورخ وین عهدنامه و 0360 مه 00 مورخ بروکسل عهدنامه -

 ایهسته هایفعالیت دلیل به کشورها یالمللبین مسئولیت

 مسئولیت به راجع 0370 مارس 03 مورخ عهدنامه و 0367 ژانویه 07 مورخ معاهده -

 فضا به اشیا پرتاب برای کشورها

  .نفتی مواد اثر بر دریاها آلودگی زمینه در 0363 نوامبر 03 مورخ عهدنامه -

 چهل در دقیق و مستمر بررسی و مطالعه با المللبین حقوق کمیسیون خوشبختانه

 نویسپیش طرح شد، برگزار ژنو در 0336 جوالی 06 تا 6 از که خود اجالسیه هشتمین و

. تکاس زمینه این در اجمال و ابهام از حدی تا و کرد تکمیل را هادولت یالمللبین لیتئومس

 اعم ،المللبین حقوق قواعد دیگر نقض حقوقی آثار حقوقی، مسئولیت بر ناظر قواعد و اصول

 0.کندمی معین را حقوق کلی اصول و عرفی و قراردادی قواعد از

 سارتخ با توأم نیست الزم همیشه مسئولیت احراز کهاین توجه شایان نکته ،هرحالبه

 تمسئولی. است مسئولیت موجب یالمللبین تعهدات از تخلف هرگونه بلکه باشد، مادی

 اعمال اجرایی، هایسازمان اعمال ،گذاریقانون اعمال از ناشی تواندمی هادولت یالمللبین

 هایانقالب و هاجنگ در ارتکابی اعمال باالخره و عادی افراد اعمال قضایی، هایسازمان

 . باشد داخلی

 

 دکترین و دولت المللیینب مسئولیت .1. 5

 یا ودخ که است اعمالی قبال در وی المللیبین مسئولیت دولت، مسئولیت از منظور

 یک منافع یا خارجی اتباع مال و جان حقوق، به آن موجببه و دهندمی انجام مأمورانش

 مسئولیت تعریف در المللبین حقوق اصطالحات نامهواژه. رسدمی ضرر بیگانه کشور

 :نویسدمی المللیبین

_______________________________________________________________________________ 
/  03 ص حکمت. تهران: دانشگاه تهران. محمدعلی ترجمه عمومی. المللبین حقوق (.0347) شارل روسو، .0

 .470ص ضیائی بیگدلی. پیشین.
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0 
 به المللبین حقوق موجببه که است تکلیفی از عبارت المللیبین حقوقی مسئولیت»

 زا ناشی المللبین حقوق قواعد نقض اثر در که را خساراتی تا گرددمی تحمیل دولت یک

 .«نماید جبران شده وارد دیگری دولت به تکالیف انجام در او خودداری یا و عمل

 وی. است شده ارائه فرانسوی معروف دانحقوق روسو پروفسور از تریساده تعریف

 :نویسدمی بارهدراین

 اعدهق یک ناقض دولت آن موجببه که است حقوقی ابداعات از یالمللبین مسئولیت»

 دیگری دولت اتباع قبال در را نقض این از ناشی حقوقی خسارات است موظف یالمللبین

 .«کند جبران

 چهار تدول یک یالمللبین مسئولیت تحقق برای عمومی المللبین حقوق نظرازنقطه

 :است شده قید ذیل شرط

 دولت توسط یالمللبین تعهد یک نقض

 دیگر طرف در زیان و ضرر تحقق

  وارده ضرر و دولت عمل بین سببیت رابطه وجود

 .آن به وابسته و مسئول هایارگان یا دولت به آورزیان عمل انتساب قابلیت

 تاس دولت یالمللبین مسئولیت در اساسی اهمیت دارای که چهارم شرط با رابطه در

 یکی هب منتسب آورزیان عمل که کند اثبات نتواند خواهان اگر که اعتقادند این بر اندانحقوق

 ررض جبران خصوص در حکمی بتواند که رسدمی نظر به بعید است بوده دولت هایارگان از

 .بگیرد وارده زیان و

 کدیگری با آن فعلی شکل به دولت یالمللبین مسئولیت اصل به راجع اندانحقوق همه البته

 حتاجم اصول این که دارند تأکید توسعهدرحال کشورهای اندانحقوق از بسیاری. ندارند توافق

 تنهاهن هادولت مسئولیت حقوق «نورو» عقیده به. است ترضعیف کشورهای نفع به اصالحاتی

 حقوق این. است یافته تحول هاآن علیه اصوالً بلکه کوچک، هایدولت نظر به توجه بدون

 .تاس شده بنا کوچک با بزرگ هایدولت بین نابرابر روابط اساس بر کامل تقریباً طوربه

 

 یالمللبین قضایی رویه و دولت یالمللبین مسئولیت .0. 5

 ابیارتک عمل باید اوالً معتقدند المللبین حقوق آگاهان دولت، مسئولیت خصوص در

 فوق عمل الثاًث و باشد دولت به انتساب قابل ثانیاً و بوده غیرقانونی یالمللبین حقوق دیدگاه از

 .نباشد وظایفش انجام برای وی صالحیت چهارچوب در
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 و المللبین حقوق مسلم اصل یک عنوانبه دولت مسئولیت با رابطه در همچنین 0

 مدهآ متحدهایاالت - انگلیس داوری مختلط دیوان در ،المللبین حقوق تابع عنوانبه دولت

 و است یکدیگر با روابط در هاآن عملکرد و هادولت صرفاً المللبین حقوق موضوع که است

( دولت) المللبین حقوق موضوع شخص یک که آیدمی وجود به زمانی یالمللبین مسئولیت

 یالمللبین تعهدات و مقررات طریق این از و شده المللبین حقوق خالف عمل انجام مرتکب

 0.باشد گذاشته پا زیر را

 را دولت مسئولیت 0کورزو کارخانه دعوی در نیز یالمللبین دادگستری دائمی دیوان

 آن جبران و داده قرار تأیید مورد خارجی یهادولت یا خارجی افراد به زیان و ضرر قبال در

 در نیز متحدهایاالت - ایران دعاوی داوری دیوان. است برشمرده حقوقی مهم اصول از یکی را

 توسط خسارت، پرداخت بدون اموالش از بعضی بود مدعی خواهان آن در که پریرا پرونده

 دخالت به مربوط که خواهان سوی از سندی ارائه به توجه با است شده مصادره ایران دولت

 المللبین حقوق طبق: »که کرد اعالم بود، وی اموال ضبط با رابطه در انتظامی نیروهای

 .«شود شناخته انقالب پاسداران اعمال مسئول باید ایران دولت عمومی،

 در البیانق دولت یک یالمللبین مسئولیت تحقق برای که گفت توانمی طورکلیبه

 نترلک از است عبارت که باشد داشته وجود مهم شرط یک که است الزم انقالبیون اعمال قبال

 لتیدو هیچ. اندکرده وارد کشور آن مقیم خارجیان به را خساراتی که افرادی بر انقالبی دولت

 قرار وا کنترل تحت که افرادی اعمال مسئول( … یا کودتایی) غیرانقالبی یا انقالبی از اعم

 هوجهیچبه را ندارند قرار دولت کنترل تحت که افرادی عمل دیگرعبارتبه. نیست ندارند

 .نمود منتسب دولت به یالمللبین نظرازنقطه تواننمی

 افراد خالف اعمال قبال در دولت مسئولیت تحقق برای را عنصر سه اندانحقوق

 :انددانسته ضروری

 فخال اعمال گونهاین وقوع از جلوگیری برای را احتیاطی اقدامات دولت اینکه: نخست

 .باشد نداده انجام

 کرده کوتاهی و قصور جرم، مرتکبین تنبیه در قانون خالف عمل حدوث از بعد: دوم

 .باشد

 .باشد کرده نقص را المللبین حقوق قواعد از یکی قانون خالف عمل: سوم

_______________________________________________________________________________ 
1. Sassoli, Marco. 2002. "State Responsibility for Violation of International Humanitarian 

Law", International Review of Red Cross. vol. 65. No. 651.p.45. 

2. Chorzow Factory. 
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 خسارت جبران هایروش. 4

 فتهگ کهچنانآن طبعاً دولت یک عهده بر یالمللبین هایمسئولیت استقرار از پس

 تریقدق عبارت به و خود المللبین حقوق خالف عمل جبران به نسبت بایستیمی خاطی شد

 .نماید اقدام دیدهزیان کشور به شده وارد معنوی و مادی آسیب ترمیم تر،کامل و

 شده وارد صدمات و باشد سابق وضع به اعاده اول تواندمی خسارت جبران وجوه

 دوم ،برگردد خسارت ورود از قبل حالت به وضعیت که شود جبران نحوی به االمکانحتی

 به معنوی خسارت موجب مسئولیت موجد عمل بعضاً .است دیدهزیان کشور رضایت جلب

 طمهل کشور یک حقوقی و ملی شخصیت و احساسات به عبارتی به و شودمی مقابل کشور

 ایبر مناسبی جبران تواندمی تیکدیپلما و رسمی عذرخواهی صورت این در که شودمی وارد

 و عاملین و مأمورین جزائی و حقوقی تعقیب خسارت جبران سوم روش .باشد موضوع این

 از ردیگ روشی خالف عمل تکرار عدم و قطع .است یالمللبین مسئولیت موجد عمل مسببان

 نونتاک ،خالف عمل تکرار عدم به اطمینان دادن و تضمین مسئله البته. است خسارت جبران

 تا است مللالبین حقوق تدریجی توسعه از ناشی بیشتر و نشده پذیرفته یالمللبین رویه در

  0.موضوعه حقوق تدوین

 رد باشد داشته حق کشوری اینکه برای ابتدا که است متقابل اقدامات چهارم روش

 زیر شرایط باید شود متخلف کشور علیه متقابل اقدامات به متوسل شده وارد خسارت مقابل

 :باشد داشته وجود

 ؛شود رعایت هاآن در تناسب اصل .0

 ؛نگردد آمره قواعد نقض موجب .0

 دگردی اگر و نگردد ثالث کشور مقابل در تعهدی نقض به منجر متقابل اقدامات .3

 نیست؛ پذیرتوجیه ثالث کشور علیه

 ؛باشد شده طی خسارت جبران جهت آمیزمسالمت هایروش. 4

 ؛باشد زور از استفاده یا تهدید شامل نباید متقابل اقدامات .0

 یکدیپلمات و سیاسی مصونیت و بشر بنیادین حقوق به نباید متقابل اقدامات .6

 غرامت پرداخت همان خسارت جبران روش آخرین اما و نماید وارد لطمه اماکن و مأمورین

 اند از:، عبارتهستند پرداخت مستلزمها اغلب دولت که خساراتی انواع. است

_______________________________________________________________________________ 
 .434ص ضیایی بیگدلی، پیشین. .0
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 0«فعالنعدم» نایافته سود .د ؛بهره .ج غیرمستقیم؛ خسارات. ب ؛مستقیم خسارات. الف

 

 یالمللبین آمره قواعد جایگاه و مفهوم. 5

 برای صریح معیاری و معین تعریفی آنکهبی 0363 معاهدات حقوق وین کنوانسیون

: داردمی مقرر 03 ماده در آمره قواعد از توصیفی ارائه با دهد دست به آمره قواعد تشخیص

 جامعه کل وسیلهبه که است ایقاعده عام المللبین حقوق آمره قاعده حاضر، عهدنامه ازنظر

 المللینب حقوق بعدی قاعده یک با تنها که ،ناپذیرتخلف ایقاعده عنوانبه کشورها یالمللبین

 . است گرفته قرار شناسایی مورد و پذیرفته ،است تعدیل قابل ویژگی همان با عام،

 تاًضرور ایقاعده چنین ایجاد در که است این است الزم اینجا در آن تذکر که اینکته

 پذیرش در را خود اراده یالمللبین جامعه عضو کشورهای تمام حتماً که نیست به آن نیاز

 یالمللنبی جامعه به را هاآن موضع بتوان که اکثریتی بلکه باشند، داشته ابراز ایقاعده چنین

 .است کافی کرد، منتسب کشورها

 است نهفته واقعیت این در شد قائل توانمی آمره قواعد تشخیص برای که معیاری

 جایز آن از تخطی که منفعتی «کنندمی حفظ را یالمللبین جامعه کل برتر منافع» هاآن که

 با ار قاعده مفهوم کردن مرتبط امکان تنها و است ماهوی فقط مزبور معیار باوجوداین. نیست

 اندکوشیده 0336 و 0363 وین هایکنوانسیون که پیداست. دهدمی دست به اجتماعی ابعاد

 معیاری اندنتوانسته اما دهند خبر یالمللبین عمومی نظم از آمره قواعد وجود تائید با که

 ،ایقاعده چنین وجود احراز برای رسدمی نظر به. کنند عرضه قواعد این تشخیص برای معین

 امر این اثبات هم یعنی؛. گیرند قرار هم کنار در باید ماهوی و شکلی معیارهای از ایآمیزه

 جامعه کهاین هم و کندمی تأمین را یالمللبین جامعه عام منفعت ادعایی قاعده اجرای که

 هماد هم آمره قاعده با رابطه در موجود سند تنها. باشد کرده منع را آن از تخطی یالمللبین

 توسط تعهدات acception and recognition از صحبت که است وین کنوانسیون 030

_______________________________________________________________________________ 
1. Kalshoven, First. 2004. Reflection on the Law of War, Martnus Nijhof Publishers.pp.38-

34. 

2. Article 35. TREATIES CONFLICTING WITH A PEREMPTORY NORM OF GENERAL 

INTERNATIONAL LAW ("JUS COGENS"). 
A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of 
general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory 
norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international 
community of States as a whole as a norm from which no deroga tion is permitted and 
which can be modified only by a subsequent norm of general in ternational law having the 
same character. 
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 ماده. داریم نیاز را یالمللبین جامعه کلیت پذیرش آمره در درواقع. کندمی یالمللبین جامعه

 به نیاز امر این اما کند،می توصیف ناپذیرتخلف ایقاعده را آمره قاعده وین کنوانسیون 03

 واجد خاطر همین به درواقع و شود نقض است ممکن حقوقی قاعده هر که ندارد توضیح

 . است اجرا ضمانت

 .است آمره قاعدۀ مبحث ،المللبین حقوق عرصۀ در پراهمیت و مهم موضوعات از یکی

 و یالمللبین امنیت و نظم ،المللبین حقوق اجرای ضمانت با نزدیکی ارتباط که موضوعی

 قوقح نظام عام و برتر بنیادین، قواعد عنوان تحت آمره قواعد. دارد المللیبین معامالت اعتبار

 واعدق مراتبسلسله در که هستند اصول تعدادی بر مشتمل و شوندمی شناخته المللبین

 و اراعتببی باشد هاآن با مغایر که دیگری قاعدۀ هر و گیرندمی قرار رأس در المللبین حقوق

 ار متخلف المللیبین مسئولیت قواعدی، چنین از فتخل صورت در 0.شودمی محسوب باطل

 ازپیشبیش المللیبین جامعه اعضای برای آمره قواعد رعایت بنابراین 0.گرددمی موجب

 المللبین حقوق اصلی چارچوب یا و ستون قواعدی چنین که زیرا دارد؛ ایالعادهفوق اهمیت

 متأثر آمره قواعد رعایت عدم یا و رعایت در المللبین حقوق تابعان همه. دهدمی تشکیل را

 صورت این غیر در شودمی تضمین جهانی جامعه کلی منافع ،هاآن رعایت صورت در. هستند

 . گرددمی اعضا همه گیردامن آن، از ناشی خسارات و زیان

 

 نقض حقوقی پیامدهای به مربوط مالحظات. 6

 که دهدمی حقوقی و اختیارات دیدهخسارت دولت به چندجانبه تعهد یک نقض

 حقیقت. باشد معینی مدت به محدود باید خسارت دولت مفهوم منتها. دهد نشان واکنش

 چندجانبه معاهدات. شوندمی متأثر چندجانبه تعهدات نقض از هادولت همه که است این

 چندجانبه معاهدات در. گیرندبرمی در را چندجانبه تعهدات هستند، که طور هر ناخواهخواه

 اقدامات مکانیزم و شده رد جانبهیک اقدام دولت، یک توسط نقض صورت در المثلفی

 هست؛ هم استثنائاتی البته. است شده واقع تأیید مورد( منشور مواد از مستفاد) جمعیدسته

_______________________________________________________________________________ 
1. Boisson, Laurence & others. 1111. "International Law, International Court of Justice, 

Nuclear Weapons". Cambridge University Press.p.14. 

2. State Responsibility: Comments and Observations Received from Governments ،

UNDOC. A/CN.5/313 (11 March 2001), United Kingdom Comment to Part Two, bis, 
Chapter I, p. 31. 
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 .است مجاز مشروع جمعی دفاع قالب در جانبهیک اقدامات 000 ماده در مثالً .0

 .بشر اساسی حقوق نقض .0

 معاهدات در مقرر جبران وجود برخالف هادولت مذکور، مراتببه توجه با حال

 قداما آزادی ثالث دول که فرضی در. است بله جواب نظر به نمایند؟ اقدام جانبهیک توانندمی

 ربش حقوق سامانمند نقض لذا. کند اقدام تواندمی دیدهخسارت دولت اولیطریقبه دارند،

 لهحم اقدام شکل به واکنش منتها. دهدمی واکنش اجازه دیگر دولت هر به دولت، یک توسط

 حقوق اروپایی کنوانسیون مدل مثل. دارد وجود هم قضایی ترافع آئین البته. نباشد مسلحانه

 الدنب را هدفی چه دیگر تعبیر به. است اقدامات این هدف مهم، مسئله نظر به البته. بشر

 . کندمی

 وضعیت دوام طرفی از. است چندجانبه تعهد نقض رفتار توقف هدف، است بدیهی

 غیره، و منابع جدی آلودگی بشر، حقوق سامانمند هاینقض مثل ،چندجانبه تعهد نقض

 باریاج اقدامات برای مشروع و قانونی هدف هاییوضعیت چنین توقف لذا. است تحملغیرقابل

 و هدیدخسارت دولت اگر باشد، جایز است ممکن البته(. است شدید نقض کههنگامی) است

 وسطت یا و اتخاذ اجباری اقدامات باشند مستحق نگیرند، خسارتی و غرامت فردی قربانیان یا

 .شود اتخاذ اقداماتی ثالث دول

 

 اسالمی حقوق از منظر در منا مسئولیت دولت عربستان. 7

 اراید اسالمی حقوق در مدنی مسئولیت که دریافت توانمی اسالمی متون در تأمل با

 اتالف اسالمی، حقوق در مسئولیت تحقق برای هاآن ترینبدیهی اما ؛است مهم مؤلفه چند

 هرکدام هک کنندمی تقسیم مباشرت به و تسبیب به را اتالف اسالمی علوم اندیشمندان. است

 که است آن مباشرت به اتالف اندیشمندان اسالمی نظر به بنا. زندمی رقم را ایویژه شرایط

 هک معنى این به کند؛ دخالت مستقیم طوربه چیزى اتالف در خود اختیار و اراده با انسان

 وزاندنس قتل، مانند ؛داد نسبت او به حقیقى صورتبه را تلف بتوان و باشد او عمل تلف، علت
_______________________________________________________________________________ 

1. Article 31  

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective 
self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the 
Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and 
security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be 
immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority 
and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time 
such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and 
security. 



  05 عربستان با تأکید بر واقعه مناالمللی دولت مسئولیت بین. 1

 

0 
 ای سببی آوردن فراهم موجببه فرد که است این نیز تسبیب به اتالف. غیر مال خوردن و

 شارها مختلفی انواع به سبب تعریف در فقها بنابراین ؛آورد وجود به را تلف موجبات علتی

 نندما شود واقع آن موجببه تلف که است عملی هر سبب، باورند که؛ این بر برخی. اندکرده

 شودنمى حاصل تلف نباشد، اگر که عملى معتقدند دیگر برخی. دیگران ملک در چاه کندن

 بر گسن گذاشتن و زمین در چاقو کاشتن چاه، کندن مانند است؛ دیگرى چیز تلف علت ولى

 ودشمى حاصل آن با تلف که است چیزى آن هر تسبیب دارند، اعتقاد هم دیگر ایعده. راه سر

 انندم داشت؛ نخواهد تلف در تأثیرى علت نباشد، آن اگر که ایگونهبه. آن از غیر علتى به اما

: یدگومى سبب معناى بیان در نیز حلى عالمه مرحوم. آن در سقوط و چاه کندن میان نسبت

 به عمل این گاهى. دارد دخالت چیزى هالکت و رفتن بین از در که است عملى هر سبب،»

 به لفت نسبت گاهى و است حقیقى نسبت عادت روی از آن به تلف نسبت که است صورتى

 تاس چیزى ایجاد ،(سبب) آن ایجاد از مقصود گاهى دوم، فرض در. نیست حقیقى نسبت آن،

 سبتن آن به تلف و هالکت آنچه. نیست گونهاین گاهى و شودمى داده نسبت آن به تلف که

 ادهد نسبت آن به تلف را آنچه. گویندمى مباشرت را آن به اقدام و دارد نام علت شود،مى داده

 تسبیب را آن به اقدام و سبب است، تلف علت ایجاد آن، ایجاد از مقصود ولى شودنمى

 مسئولیت تحقق در که شودمی مستفاد اسالمی فقهای نظرات و مطالب جمیع از 0«.گویندمى

 .شود واقع تسبیب به تواندمی اتالف بلکه نیست مستقیم مباشرت به احتیاجی ضمان و

 و زائران عبور محل مسیر سه از اصلی از مسیر دو( انسداد یکی )به روایتی ،هرحالبه

 از سعودی شاهزاده همراه کاروان یک عبور دلیل به همآن اضطراری هایخروجی بستن

 شرایط در همآن ماندهباقی مسیر تنها در حجاج عظیم خیل حرکت دیگر سوی از و سویک

 مد نفس اتالف تسبیب وقوع شرایط از همه جمعیت، فشردگی و عربستان گرم هوایی و آب

 هایشهاندی اساس بر بنابراین ؛است بوده بینیپیش قابل ایحادثه چنین وقوع پس زند،می

 نای مسئول تسبیب باب از را سعودی عربستان مسئوالن و دولت توانمی اسالمی حقوق

 خواهیتظلم فجیع، حادثه این از دادخواهی به نسبت المللیبین مراجع از و دانست حادثه

 . کرد

 حقوق منظر سه از توانمی را عربستان در منا حادثه حقوقی وضعیت طورکلیبه

 ورکش داخلی حقوق منظر از آنچه. داد قرار بررسی مورد بشر حقوق و المللبین حقوق داخلی،

 یگرد کشوری در ایرانی شهروندان از کثیری تعداد که است آن گیرد قرار بررسی مورد باید

_______________________________________________________________________________ 
 .374 ص جلد دوم. الفقهاء.ةتذکر .0
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 این باید که اندداده دست از را جانشان مربوطه مسئوالن کوتاهی و قصور مباالتی،بی براثر 0

 با المللبین حقوق دیدگاه از اما ؛شود پیگیری و بررسی کشور داخل قوانین طبق موضوع

 مختلف منظر چند از را آن توانمی داده، رخ دیگری کشور خاك در حادثه اینکه به توجه

 تضمین و امنیت حفظ است، مهم نیز بسیار که موارد این از یکی. داد قرار بررسی مورد

 نام حادثه درباره آنکهحال. است روادید کنندهصادر کشور سوی از مسافران یا زائران سالمت

 وضوعم به بشری حقوق دیدگاه از بخواهیم اگر اما ؛است گرفته صورت مباالتیبی شک بدون

 خصی،ش امنیت ازنظر باید هستند کشور یک روادید دارای که افرادی: گفت باید کنیم نگاه

 اصل نام به دنیا در ایقاعده اما ؛گیرند قرار حمایت مورد دقتبه نیز روانی و روحی جسمی،

 هب توجه با اما ؛بود ناپذیرخدشه نیز اخیر هایدهه تا که دارد وجود هادولت قضایی مصونیت

 و یافت تغییر المللبین حوزه در اصل این شد صادر ایران دولت علیه امریکا در که آرایی

 ولتد یک در هادولت محاکمه روند این با حقیقت در. کرد روبرو نسبیتی یک با را خود اطالق

 ؛دش ایجاد المللبین حوزه در هادولت نسبی قضایی مصونیت یعنی ؛شد پذیرامکان دیگر

 شناسایی برای موضوع این به رسیدگی برای عربستان دولت اگر اصل این به توجه با بنابراین

 تگاهدس یا شود؛می متصور فرضیه دو نکند اقدامی هاآن مجازات و حادثه این مقصران یا مقصر

 البته .ندارد را موضوع این به رسیدگی توان یا نداشته اراده کار این برای کشور این قضایی

 در هک رودمی بین از اشقضایی مصونیت باشد نداشته را موضوع این به رسیدگی توان اگر

 در بشر حقوق و المللبین حقوق ازلحاظ را موضوع این تواندمی دیگری کشور مواردی چنین

 ربستانع قضایی سیستم به توجه با رسدمی نظر به البته. کند بررسی خودش داخلی محاکم

 نسبت یلیمبی بر عالوه ندارد مطابقت نیز دنیا کیفری عدالت شرایط با و است مترقی غیر که

 دولت قضایی مصونیت روازاین. ندارد هم را آن به رسیدگی توان موضوع این رسیدگی به

 هک است ایران اسالمی جمهوری نفعذی اینجا در و رودمی بین از فرضپیش این با عربستان

. انددهدا دست از را جانشان عربستان تقصیر دلیل به هم شاید و هاکوتاهی دلیل به اتباعش

 ایرادها و تمایل حادثه علت به رسیدگی برای عربستان کشور که است این بر فرض روازاین

 یکشور کردیم اثبات اگر که داریم قانونی نیز کشور داخل در که است حالی در این. ندارد

 آن یقضای هایپرونده به تواندمی ایران اسالمی جمهوری قضائیه قوه ندارد، قضایی مصونیت

 تواندمی یاسالم جمهوری قضائیه قوه بنابراین ؛کند رسیدگی است اتباعش به مربوط که کشور

 قوقح حوزه در دیگر طرف از. کند رسیدگی قربانیان و دیدهحادثه زائران دم اولیای پرونده به

 حقوق ناقض که کشوری است، 0373 سال مصوب که ما داخلی قوانین به توجه با المللبین

 در ار موضوع این تواندمی ایران اسالمی جمهوری کند، اقدام ما کشور علیه و باشد المللبین



  05 عربستان با تأکید بر واقعه مناالمللی دولت مسئولیت بین. 1

 

0 
 نظر به هافرضپیش این با پس. کند اقدام کشور آن علیه و مطرح خودش داخلی محاکم

 و ریکیف هایپرونده ترك به نسبت تواندمی ایران اسالمی جمهوری قضائیه قوه که رسدمی

 قلمداد خوانده یا عنهمشتکی عنوانبه را عربستان دولت داخلی، محاکم در و اقدام حقوقی

. دارد وجود هاحوزه این در المللبین حقوق رویه در مختلفی هایپرونده اینکه کما. کند

 بشری حقوق هایکمیته هم و بشر حقوق هایسازمان هم بشری حقوق منظر از همچنین

 ملل سازمان و اسالمی هایهمکاری سازمان در بشر حقوق ویژه گزارشگر ارسال با توانندمی

 بررسی مورد را شده دارخدشه و رفته بین از حادثه این در که بشری حقوق بنیادین اصول

 اصول از که افراد روانی و شخصی امنیت بردن بین از برای توانمی اصول این از. دهند قرار

 اجساد و شده برخورد هاآن با نحو این با که شیعه کشینسل یا کشی مذهب یا است بنیادین

 در هم و اسالم دین در هم کهدرحالی. کرد استفاده کردند منتقل اجسام همانند را هاآن

 هنحو این به قضایی بعد از روازاین. هستند حرمت تابع هاانسان اجساد بشری حقوق قواعد

 را آن و شود موضوع وارد باید اسالمی جمهوری قضائیه قوه که گیریممی نتیجه برخورد

 توانندمی هم نهادمردم هایسازمان یا بشری حقوق المللیبین هایسازمان و کند پیگیری

 اقدام للیالمبین مجامع در احکام گرفتن با سعودی کشور علیه و کنند پیگیری را موضوع این

 .کنند

 

 عربستان دولت به خسارت انتساب. 8

 ادهاستف با خود متبوع دولت جانب از خسارت عامل که است جایی دیپلماتیک حمایت

 یک قهریه، قوای از استفاده با امنیتی مأموران چون و 0باشد کرده عمل دولتی اقتدارات از

 ارتخس ورود در عربستان دولت مسئولیت کردند، مسدود قبلی اطالع بدون و آمرانه را مسیر

 است. مسجل گرفتن قرار دعوا طرف و

 اثبات قابل وضوحبه «تعهد نقض» عنصر یعنی اول عنصر دیپلماتیک، حمایت اثبات در

 تأمین به مکلف حرمین، خادم عنوانبه عربستان دولت که است این مفروض ،درواقع. است

 و کشته هزار 3111 از بیش) گسترده شکلی به تعهد این نقض. است حجاج تمامی جانی

 .است انکارناپذیر( مجروح

 ویخودر کاروان عبور دلیل به منا دسترسی مسیرهای از یکی بستن دیگر، سوی از

 ایراد به عرفی طوربه جمعیت، شدید تراکم وجود با امنیتی نیروهای و عربستان شاهزاده

_______________________________________________________________________________ 
 دولت. یالمللبین مسئولیت 3 ماده .0
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دولت  مدیریت سوء و کفایتیبی از ناشی واردشده خسارت ،درنتیجه. انجامدمی خسارت 0

 «اررفت عامل به خالف عمل انتساب قابلیت» یعنی دوم عنصر ،درنتیجه. است سعودی بوده

 عودیس دولت قبول با خسارت، بودن مسلم از است عبارت که نیز سوم عنصر و شودمی حاصل

 دیپلماتیک حمایت در هرحالبه. است فراهم زائر 3011 از بیش شدن مجروح و کشته بر مبنی

 ازآنجاکه و بود خواهد عربستان دولت علیه دعوا اصلی خواهان ایران دولت که است بدیهی

 ینید مأموران و کرده تنظیم حکومتی کامالً قالبی در را حج مناسک برگزاری عربستان دولت

 «حرمین خادم» را خود نیز پادشاه شخص و بینندمی تدارك را هابرنامه تمامی آن امنیتی و

 برای امنیتی نیروهای سوی از جمرات رمی مسیرهای از یکی انسداد دیگر سوی از و داندمی

 تواندنمی دعوی خوانده درنتیجه است، داده رخ دفاع وزیر و شاهزاده سعودی کاروان گذر

 ار هاآن زدن گردن دستور سلمان ملک که باشند امنیتی مأمور چند یا کارگزار شخص چند

 .است کرده صادر

 

 عربستان دولت المللیبین مسئولیت. 9

 اندانحقوق و هادولت سوی از فراوانی هایزنیگمانه «منا» بارخون فاجعه وقوع از پس

 ملی دولت مفهوم هرچند. است شده مطرح دولت این المللیبین مسئولیت مبانی درباره

 یول است شده مطرح گذشته قرون در «وستفالی» صلح قرارداد انعقاد از پس که هاستسال

 است دلیل همین به شاید. دارد قرار علمی هایابهام از ایهاله در همچنان آن از دقیق تعریف

 را ذهن اشباح از ایمجموعه شودمی مطرح دولت واژه هرگاه: »دیویی جان گفته به که

 رحط معتدل اندانحقوق توسط که نیست دیرگاهی هادولت مسئولیت معنای اما.« گیردفرامی

 باختن رنگ و امروز حقوقی تفکر بر مدرنیسم امواج تابش شاید امر این دلیل. است شده

 هایدولت باختن رنگ موجب وسیعی حد تا که است قانون و حقبه ارتودوکسی هایدیدگاه

 تقدس مبانی درنتیجه و شد محور آزادی و رفاه هایدولت برابر در محور امنیت و ژاندارم

 .شکست هم در شد،می مسئولیت از فرار باعث که هادولت

 و المللیبین امنیت و صلح حفظ موجب درنهایت هادولت برای مسئولیت پذیرش

 قوقح تابعان برابر در ساز مسئولیت نهادهای تشکیل. شد خواهد الدولیبین روابط توسعه

 تقلیل موجب المللیبین صحنه در حاضر حقوقی و حقیقی اشخاص یعنی المللبین

 شده یحقوق مدرنیسمپست سویبه شتابان حرکت و کالسیک المللیبین حقوق هایدیدگاه

 .هستیم هادولت سوی از خسارت جبران تکلیف با حاکمیت حق مالزمه شاهد اینجا در. است

: ریسک یا خطر نظریه .0. هستیم روروبه نیز مسئولیت مبنای درباره متفاوت نظریه دو با البته
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( یامعاهده و عرفی) المللیبین حقوقی قاعده یک به نسبت قصور هرگونه اصل، این طبق

 ادایج خواه نماید، جبران را وارده خسارت باید و شودمی دولت المللیبین مسئولیت سبب

 این طبق: ذهنی مسئولیت یا خطا نظریه .0. نباشد یا باشد خطا عنصر متضمن مسئولیت این

 مسئولیت تحقق درواقع. است زیان ورود عامل تقصیر خسارات، جبران لزوم علت نظریه،

 سئولیتم ایجاد باعث المللی،بین تعهد نقص صرف و است مرتکب انگاریسهل یا خطا به منوط

 یندکتر و قضایی آرای در امروزه. است مسئولیت ایجاد اصلی عنصر تقصیر پس. شودنمی

 ذیریپمسئولیت به لزوم و هادولت مطلق مسئولیت سویبه المللبین حقوق تقویت شاهد

 از جاجح یکایک برای سعودی دولت توسط روادید صدور بنابراین ؛هستیم آنان قیدوشرطبی

 که مشخص و شده اعالم پیش از اعمالی انجام منظوربه آنان خروج انتهای تا ورود ابتدای

 طرخ نظریه مبنای بر مسئولیت ایجاد سبب است، گرفتهمی انجام هرسال منطقه عرف طبق

 و مادی خسارت جبران به الزام بر عالوه اینکه ضمن. رسدمی نظر به انکارغیرقابل و بوده

  .دبر خواهد سؤال زیر نیز آینده در زائران امنیت تأمین برای را دولت این صالحیت معنوی،

 نفعیذ کشورهای دعوی طرح چگونگی و عربستان دولت یالمللبین مسئولیت بررسی

 خواهد بود: پذیرامکانبه طرق ذیل  المللبین حقوق منظر از کشور، این علیه

 دارد پیشگیری وظیفه کشوری هر یالمللبین عرصه در. بایستی در نظر داشت که 0

 ارتخس همچنین. برساند مجازات به و کرده شناسایی را عوامل باید افتاد، اتفاق حادثه اگر و

. شودیم تکرار هرسال حج مناسک. نشود تکرار آینده در دهد تضمین و ؛بپردازد قربانیان به را

 برای تضمین و خسارت جبران مجازات، پیشگیری، مراحل تمام در عربستان دولت آیا

  ؟آن خواهد داد تکرار از جلوگیری

 ،قصور همچنین، شکایت کرد. بشری حقوق نهادهای تمام به خصوص این در توانمی

 دهنش داده نیز کافی هایتضمین اینکه و خسارت پرداخت عدم مجازات، عدم پیشگیری، عدم

 . باشد پاسخگو عربستان دولت باید
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باختگان حادثه منا در المللی نقش مهمی در پیگیری حقوق جاننهادهای بین 0

 کندمی تأکید جهانی بهداشت سازمان اساسنامه 760و  700 موادعربستان دارند. برای مثال؛ 

 ستنده اساسنامه این عضو که کشورهایی بیفتد اتفاق افراد سالمت در تقصیر و قصور اگر

 را تشکای این است ملل سازمان قضایی نهاد که دادگستری المللبین دیوان به توانندمی

 دیوان نیز مشورتی رأی در. کنند مشورتی رأی درخواست 76 ماده اساس بر حتی دهند انجام

 .کند معرفی را قاصر کشور و کرده بررسی تواندمی

 و ایران اسالمی جمهوری و سعودی عربستان کشور بین دوجانبه اسناد با مطابق. 0

 شده مقرر صراحتاً آن در کهآن 3 ماده خصوصبه و 0313 شهریور 3مودت عهدنامه ازجمله

_______________________________________________________________________________ 
1. Article 43 

Any question or dispute concerning the interpretation or application of this Constitution 
which is not settled by negotiation or by the Health Assembly shall be referred to the 
International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court, unless the 
parties concerned agree on another mode of settlement. 

2. Article 48 

Upon authorization by the General Assembly of the United Nations or upon authorization 
in accordance with any agreement between the Organization and the United Nations, the 
Organization may request the International Court of Justice for an advisory opinion on any 
legal question arising within the competence of the Organization. 

 : است شرح این به عهدنامه این مواد .3

 و رناپذیخلل صلح دولتین اتباع بین و آن ملحقات و نجد و حجاز مملکت و ایران شاهنشاهی مملکت بین. 0

 اماستحک و ادامه در را خود مساعی تمام متعاهدین، معظمین طرفین و بود خواهد برقرار دائمی صمیمانه دوستی

 . داشت خواهند مبذول مزبور روابط

 هب را خود هایقونسول و مختار وزرای که دارند حق و هستند مایل متعاهدین معظمین طرفین اینکه به نظر. 0

 طرف مملکت در متعاهدین طرفین از هریک نمایندگان با که نمودند موافقت لهذا نمایند، اعزام یکدیگر ممالک

 . نمایند رفتار المللبین عمومی حقوق مرسوم و قواعد طبق بر متقابله معامله شرطبه دیگر متعاهد

 جمیع از خود مملکت در را متعاهد طرف اتباع که شودمی متعهد متعاهدین معظمین طرفین از هریک. 3

 ادشاهپ اعلیحضرت حکومت. سازند برخوردار گردند،می مندبهره آن از الودادکاملة دولت اتباع که مزایایی و حقوق

 به که حجاجی سایر مثل حیث هر از ایرانی حجاج به نسبت که گرددمی متعهد آن ملحقات و نجد و حجاز

 و حج مناسک ادای در ایرانی حجاج به نسبت که ندهند اجازه و نموده رفتار و معامله روندمی الحراماهللبیت

 میناناط و آسایش و امنیت وسایل که نمایندمی تعهد نیز و شود ایجاد مشکالتی گونههیچ هاآن دینی فرایض

 . نماید فراهم را هاآن

 یسیاس قراردادهای عقد و مذاکرات تکمیل به مناسب موقع در که هستند مایل متعاهدین معظمین طرفین. 4

 . نمایند اقدام غیره و اقتصادی و تجاری و
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0 
 کشور نماید، فراهم را حجاج اطمینان و آسایش و امنیت وسایل است مسئول عربستان که

 بقمطا راستا همین در و نموده نقض عهدنامه این موجببه را خود یالمللبین تعهد عربستان

 ،0110 سال هادولت یالمللبین مسئولیت به راجع المللبین حقوق کمیسیون 0 ماده ب بند

 .است شده یالمللبین متخلفانه فعل مرتکب

 و قوانین از بسیاری که کنسولی روابط خصوص در وین 0363 معاهده مطابق. 3

 و تدول منافع حفظ مسئول عربستان کشور است، پیداکرده عرفی جنبه معاهده این مقررات

 تنگرف عهده بر با گرچه. است ،اندشده کشور آن وارد یددروا صدور با که کشورها دیگر اتباع

 با رابطه در کامل مسئولیت کشورها، سایر همکاری پذیرش عدم و حج منفردی مدیریت

 .دارد نیز را خطر و خطا نظریات به استناد با زائرین

 ،70 ،6 ،0 مواد با مطابق کشور یک به دولتی هایارگان رفتار انتساب خصوص در. 4

 دولتی ارگان رفتار ،هادولت یالمللبین مسئولیت خصوص در المللبین حقوق کمیسیون ،30

 حدود از هاآن تجاوز عدم یا تجاوز یا هاآن کارکرد از فارغ( مسافرین امنیت تأمین مأمورین)

 راهمف را کشور این یالمللبین مسئولیت موجبات و است منتسب دولت به اختیاراتشان،

 .نمایدمی

 خصوص در عربستان کشور مسئولیت با رابطه در حقوقی موارد بیان از پس حال

 .پرداخت خواهیم عربستان کشور علیه دعوی طرح چگونگی به آمده وجود به حوادث

 را عربستان کشور داخلی محاکم در دعوی طرح امکان مختلف کشورهای اتباع: اوالً

 کمیلیت قضایی مراجع نباشد، رسیدگی به مایل یا قادر کشور این دادگاه کهدرصورتی و دارند

_______________________________________________________________________________ 
 و رسمیت دارای دو هر عربی و فارسی متن و رسیده امضا به فارسی و عربی به نسخه چهار در عهدنامه این. 0

 0343 االولربیع هجدهم مطابق – 0313 شهریور دوم تاریخ به. طهران. بود خواهد واحد اعتبار

 7 ماده .0

 مللالبین حقوق موجببه است دولتی اقتدارات برخی اعمال به مجاز که نهادی یا شخص یا دولتی ارگان رفتار

 از اگر حتی باشد کرده عمل سمت این در شخص، یا ،نهاد ارگان، آن آنکه بر مشروط شودمی تلقی دولت فعل

 .کند نقض را دستورات یا کرده تجاوز خود اختیارات حدود

 3 ماده .0

 ای شخص کهدرصورتی شودمی تلقی دولت فعل المللبین حقوق موجببه اشخاص از گروهی یا شخص رفتار

 .کنند عمل دولت کنترل یا هدایت تحت دستور، به درواقع مزبور رفتار انجام در مزبور اشخاص
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 خواهد رسیدگی صالحیتش تحت هایجرم احراز صورت در 0کیفری یالمللبین دیوان ازجمله

 .کرد

 و دیپلماتیک حمایت عنوان تحت عربستان کشور علیه دعوی طرح امکان: دوماً

 این صالحیت کهاین به توجه با ،0دادگستری یالمللبین دیوان در قربانی، تبعه از کنسولی

 لح به مربوط اختیاری پروتکل طبق کنسولی حقوق به راجع وین 0363 عهدنامه در دادگاه

 .دارد وجود نیز است، شده پذیرفته دیگر اسناد برخی در و اختالفات اجباری

 مراجع و هاسازمان با یالمللبین هایهمکاری است ملزم عربستان دولت ،هرحالبه

 وردآ عمل به …و بشر حقوق کمیته ،یابحقیقت کمیته متحد، ملل سازمان ازجمله مختلف

 ررسیب قابل یالمللبین همکاری عدم خصوص در کشور این مسئولیت این صورت غیر در که

 است.

 

 گیرییجهنت

 موجب آورالزام تعهد یک نقض ی،المللبین یا ملی حقوقی، نظام هر در شک بدون

 نقش و اهمیت از دولت یالمللبین مسئولیت نهاد ،المللبین حقوق در. است حقوقی مسئولیت

 قحقو کنندهتنظیم مکانیسم ی،المللبین مسئولیت کهاین چه است، برخوردار ایویژه

 جودو مسئولیت بدون قدرت» که است عمومی عقیده این از ناشی و رفته شمار به المللبین

 حقوق موجببه هادولت که است اختیاری و صالحیت قبال در مسئولیت یعنی ؛«ندارد

 مسئولیت دارای المللبین حقوق خالف عمل ارتکاب صرفبه دولتی هر و دارند المللبین

 قوقح اصل یک این: »دارد تأکید امر این بر وضوحبه یالمللبین رویه .گرددمی یالمللبین

 و «است خسارت رداختپ به تعهد متضمن یالمللبین تعهد یک نقض که است المللبین

 خود در قیدی کهاین بدون است نامهموافقت یک اجرای برای الزم مکمل خسارت جبران»

  .«باشد داشته ضرورت نامهموافقت

 ایگونهبه د،دهمی تشکیل را المللبین نظام ارکان که است اصلی یالمللبین لیتمسئو

 وابطر در ثباتیبی و تزلزل ایجاد و المللبین حقوق تضعیف موجب آن به اعتناییبی که

 ریبراب اصل اندازهبه لیتمسئو اصل ،المللبین نظام در زمانی ازلحاظ. گرددمی المللبین

_______________________________________________________________________________ 
1. International Criminal Court(ICC). 

2. International Court of Justice(ICJ). 
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0 
 برابری مسلم و ضروری و نتیجه مسئولیت دوویشر، شارل گفته به. دارد قدمت کشورها

 . کشورهاست

 حقوق لحاظ درپی که در مکه مکرمه برای حجاج اتفاق افتاد، بهاما حوادث پی

 لیلد همین به و داشته عهده بر را زائران امنیت تأمین مسئولیت عربستان دولت المللبین

 و دده قرار اولویت در را دیدهآسیب اتباع خسارت جبران باید و دارد المللیبین مسئولیت

 حمایت راستای در توانندمی اند،دیده آسیب مکرمه مکه حادثه در هاآن اتباع که هاییدولت

 .کنند شکایت طرح المللیبین مجامع در خود داخلی اتباع از

 هب منجر که مکرمه مکه در جرثقیل سقوط حادثه حقوقی پیگیریحادثه نخست، 

 کننده نصب و مالک هایشرکت: توان گفتمی شد، زائران از تعدادی شدن مجروح و کشته

 گویپاسخ باید تقصیر از ناشی مسئولیت اصل طبق اندنکرده رعایت را ایمنی مقررات که

 ارد،د زائرین برابر در عربستان دولت که حقوقی تعهدات مطابق. باشند آمدهپیش هایخسارت

 جهیز،ت نحوه در کوتاهی دلیل به و دارند مدنی مسئولیت اندبوده جرثقیل مالک که عواملی

 ربستانع مقررات به بستگی هاآن با برخورد که شودمی هاآن حال شامل نیز کیفری مسئولیت

 یتمسئول خطر نظریه طبق اما انددانسته شدید باد وزش گرچه برخی وقوع این حادثه را .دارد

 تاس دفاع قابل حقوقی ازلحاظ که خطر نظریه طبق چراکه شود،نمی رفع آن عامالن گردن از

 اشین خسارات پاسخگوی باید حادثه این مسببان اند،پذیرفته را آن اندانحقوق از بسیاری و

 در یخصوص شاکی عنوانبه توانندمی حادثه، این دیدگانخسارت و شاکیان باشند. سقوط از

 موضوع این به عربستان هایدادگاه چنانچه و کنند خسارت طلب عربستان هایدادگاه

 .کند ریپیگی را موضوع این المللیبین مجامع طریق از تواندمی ایران دولت نکنند، رسیدگی

 یبررس قابل جنبه چند از عربستان دولت مسئولیت به لحاظ حقوقیاما حادثه دوم، 

 در فهوظی اند. انجامشده شناخته الحراماهللبیت زائرین میزبان عنوانبه اینکه نخست است؛

 لیتمسئو. است برخوردار باالیی اهمیت از نیز بزرگ وظیفه این با مرتبط تکالیف چارچوب

 رینزائ و حجاج از حفاظت زیرا است، انکارغیرقابل حادثه این در عربستان دولت المللیبین

 مللیالبین مسئولیت حج، موسم در حجاج شئون سایر و اموال از حمایت نیز و الحراماهللبیت

 هایحلراه الملل،بین حقوق جنبه از. است استناد قابل و شفاف بسیار عربستان دولت

 یتقابل و توانمندی نوع به توانمی هاآن ازجمله که است تصور قابل خصوص این در متعددی

 آن، مشابه حوادث و اخیر حادثه هرحالبه. کرد اشاره حج ریزیبرنامه در دولت عربستان

 به موضوع این باید و است سعودی حاکمان لیاقت و توانمندی کفایت، عدم دهندهنشان

 .شود ارجاع است، مسلمانان امور به رسیدگی که مسئول اسالمی کنفرانس سازمان
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 تواندمی که است اعمال این هدایت و نگهداری مدیریت و ریزیبرنامه دیگر، حلراه 0

 وعض کشورهای همه نظارت با و باشد مختلف کشورهای از مشترك کمیته یک نظارت تحت

 رد حوادث این تکرار از اساس این بر تا گیرد صورت ریزیبرنامه اسالمی، کنفرانس سازمان

  .شود جلوگیری بعد هایسال

 ،المللبین حقوق قواعد اساس بر است. عربستان سوی از خسارات جبران مورد بعدی،

 کند. اقدام خسارات جبران به نسبت ترسریع هرچه باید عربستان دولت
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کاح صغیر،. 2 و  سفیه ،جنونم  ربرسی وضعیت حقوقی فسخ ن
 اریان قوقح ومکره رد فقه 

 1حمزه اسفندیاری بیات
 2مهرزاد مسیحی

  

_______________________________________________________________________________ 
 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز0

 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی .0
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 مقدمه

سن ازدواج برای دختران  0303مصوب سال  قانون مدنی ایران 0140بر اساس ماده 

سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از  03سال و برای پسران  00

 0303قانون حمایت خانواده توانستند ازدواج کنند. سالگی می 00سالگی و پسران از  03

سال افزایش داد و با گواهی  01سال و برای پسران به  03سن ازدواج را برای دختران به 

اصالحات  در یافت.سال کاهش می 00 دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به

کرد مغایر شرع که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعالم می 0140قانون مدنی ماده  60سال 

شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته  تشخیص داده

 مجلس شورای اسالمی 0373سال  در شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.

خالف شرع تشخیص داده  شورای نگهبانصورت داد، اما در  0140تالشی برای تغییر ماده 

مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان  اخذ لزوم ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظامشد و به 

تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی  .وارد قوانین ایران شد 0330از سال 

سال فقط با  00سال و پسر کمتر از  03ازدواج دختر کمتر از  حاضر حال در اما ؛کودك بود

اخذ مجوز دادگاه الزامی است پس  ممکن است دادگاهرعایت مصلحت کودك و به تشخیص 

 0140ماده  برخالفردی که برای م 0330قانون حمایت خانواده مصوب سال  01ماده  طبق و

 و شده است حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته مجازات قانون مدنی ازدواج کند،

قانون مدنی نیز امکان  0140. مقصود از ماده 0همچنین برای ولی قهری و مادر طفل و عاقد.

طرفی دیگر  از .(40ش ،0ج ،0370کاتوزیان، ) استازدواج صغیر به والیت پدر و جد پدری 

نکاح عقدی شخصی است و به حقوق شخصیت و داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی شخص 

گفت که همان کسی که در انعقاد نکاح صغیر دخالت داشته است،  تواننمیو  شودمیمربوط 

بر این فسخ نکاح، نسبت به طالق، استثنایی  عالوه در فسخ آن دخالت کند. تواندمیهم او نیز 

 مثالعنوانبهصغیر  پس چگونه ممکن است زن (.006ص ،0336تی واقف،حمی) است.

 بتواند نکاح را فسخ کند؟ یعنی عنن شوهر خود که ممکن است او نیز صغیر باشد، استنادبه

نن شوهر تقاضای فسخ ع موجببهتا زن او بتواند  شودمین در مرد صغیر چگونه احراز عن

در مورد تحقق خیار تخلف شرط یا خیار تدلیس  نکاح بنماید؟ همچنین، فسخ نکاح صغیر

چگونه است؟ فوری بودن توسل به فسخ نکاح با توجه به مشروط بودن آن، به دو علم )یکی 

علم به حق فسخ نکاح و دیگر علم به فوری بودن آن( چگونه است؟ بنابراین مطلب به سادگی 
_______________________________________________________________________________ 

عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط  تبصره: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» قانون مدنی 0140ماده  .0

 «.باشدعلیه صحیح میرعایت مصلحت مولی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
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داشتن زندگی مشترك در برای شخص صغیر نسبت به  گذارقانوننکاح که در آن، ارفاق 

ابقه فقهی سبیان نیاز به بررسی بیشتر در مبانی حقوقی آن و  و نیستتشکیل خانواده است، 

 دارد.

 

 . مبنای فسخ نکاح1

در تمامی عقود حاکمیت اراده نقش اساسی دارد، نکاح نیز عقد است و باید تمامی 

قانون مدنی دارا باشد، اما آثار این عقد را  031شرایط اساسی صحت عقود مندرج در ماده 

 نداردو لذا در زمینه آثار عقد نکاح حاکمیت اراده نقش مهمی  کندمیمعین  گذارقانون

در  توانمیبه همین جهت قواعد عمومی معامالت را تا جایی  .(070ص ،همان کاتوزیان،)

نکاح اعمال کرد که با طبیعت ویژه آن سازگار باشد. در سایر قراردادها، برای جلوگیری از 

. این دهدمیاختیار فسخ معامله را  دیدهزیانموارد به  ایپارهدر  گذارقانونضرر طرفین، 

 .(036ص ،0373، امامی و صفایی) نامندمی« خیار فسخ»اختیار در زبان حقوقی 

است که با احکام خیارات  ایویژهالبته باید توجه کنیم که فسخ ازدواج دارای قواعد 

از عیوب موجود در زن یا مرد، تدلیس و  ایپاره فقطدر قراردادهای مالی یکسان نیست. 

تخلف از شرط صفت از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است؟ مبنای فسخ ازدواج در این 

 همان،) استموارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده 

 راه نداردجهت غبن که بر مبنای تعادل ارزش عوضین قرار گرفته در نکاح  به این. (037ص

ا در یکدیگر آن را بر هم بزنند و ی تراضی بهاقاله یعنی  وسیلهبه توانندنمیو همچنین زوجین 

به خاطر حفظ حقوق  گذارقانون. (461ص ،4ج ،0370امامی،) کنندنکاح شرط خیار فسخ 

سالمت اراده زوجین، نکاح را در مورد عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت  تأمینفردی و 

سخ اعالم کرده است. در فقه نیز خیارات شامل عیب و تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل ف

در حکم جواز فسخ نکاح  فقها .(030 و 031 صص ،0337دوم،  جلد امینی وایتی،) دانندمی

در موارد مزبور، روایات خاصه وارده در این باب و تا حدودی حکم مستفاد از قاعده الضرر و 

در رابطه با فسخ در اثر تخلف از شرط وصف را مورد استناد  ویژهبهین محدود اراده طرف تأثیر

مختلف چون  هایسورهاحکامی از نکاح و طالق در  باوجوداینکه. در قران کریم دهندمیقرار 

امده یکی از زوجین سخنی به میان نی وسیلهبهبقره، نساء و طالق بیان شده است از فسخ نکاح 

 .(033 و 003 صص ،0373مهرپور،) است
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 . ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح0

فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از عقد است به علت قانونی با اراده و 

چنانچه  حال .(004ص ،0376جعفری لنگرودی،) استرضایت که موضوع آن انهدام عقد 

ارداد اقاله یا انفساخ گویند که با قر به آنالطرفین با رضایت باشد نقش اراده مورد اختالف بین

چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه  و یابدمیخصوصی تنفیذ 

بنابراین ماهیت فسخ ازاله  ؛گویند طرفهیکیا اراده  طرفهیکفسخ  به آنتجویز گردد و 

 ترادهساه است یا به عبارت تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگ طرفهیک

، یطور ماهیتبهبر هم زدن تعهدی در عقود الزم، بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و لذا فسخ 

ا ب طرفیکو بر مبنای اراده  ایقاع است یعنی علت آن، قانون است نه رضایت طرف دیگر

است  هطرفیکایقاع فسخ نکاح یک  بنابراین ؛گرددمیتمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال 

است  انشاء اثر حقوقی» اندکردهتعریف  گونهاین شودمیو ایقاع نیز که یک عمل حقوقی تلقی 

 (.433ص ،0330)کاتوزیان،«.شودمیانجام  ارادهکه با یک 

دادگاه نیز شرط  حکم . برای تحقق فسخ و انحالل نکاح،..: »اندگفتهبرخی 

. برخی (476ص ،همان ر.ك )امامی، همچنین (.030ص ،همان ،امامی وصفایی )«باشدنمی

برای فسخ نکاح انجام تشریفات خاصی و رجوع به دادگاه الزم نیست و با : »اندگفتهدیگر نیز 

ای لهوسیبهتا زمانی که  باطنی اراده. منتها، باید دانست که شودمیتصمیم صاحب حق واقع 

د. پس تا زمانی که اراده باطنی اعالم نشود، اعالم نشده است، هیچ اثری در انحالل نکاح ندار

 .(076ص ،همان کاتوزیان،)«و اثری در جهان حقوقی ندارد شودنمیهیچ عمل حقوقی واقع 

از  بینندنمیبرای اعالم فسخ نیاز به مراجعه به دادگاه  طرفازیکنویسندگان فوق  درواقع

ز ا مثالعنوانبهاعالم کند،  ایگونهبهطرفی دیگر اراده کننده باید اراده خود را برای فسخ 

ر برای اینکه بتوان انحالل نکاح را د: »اندگفتهطریق اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی و نیز 

 گونهنایدفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختالف که اغلب در 

 .(030ص ،همان صفایی و امامی،)...«شودمی، رجوع به دادگاه الزم آیدمیموارد پیش 

ر فسخ به هر لفظ یا عملی که داللت ب سویکتناقض در دو گفته آشکار است: از  ترتیباینبه

ری تا از اختالف جلوگی کندمیو از سوی دیگر شخص به دادگاه مراجعه  یابدمیآن کند، تحقق 

قانون  01ماده  طبق و ساندو شناسنامه خود به ثبت بر سردفترکند و بتواند فسخ را در دفتر 

 لزوم پس و ثبت فسخ نکاح و انفساخ آن، الزامی گردیده است 0330حمایت خانواده مصوب 

 مراجعه به دادگاه حکم قانون است نه کار اختیاری و برای جلوگیری از اختالف. 
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از شرایط احراز حق فسخ و اثبات انحالل  االصولعلیو برخی نیز رجوع به دادگاه را 

، در موردی که زن به سبب ناتوانی جنسی مرد، باوجودایننه از ارکان وقوع آن،  دانندمینکاح 

 همان، کاتوزیان،)دانند می، اجرای این حق را موکول به رجوع به دادگاه کندمیعقد را فسخ 

ق ش) آیدمی وجود بهفسخ برای زن  زیرا پس از گذشتن یک سال از این تاریخ، حق ؛(077ص

نیز که قائل به  ایعده. البته (001ص ،0336،مسیحی :تدوین مدنی، قانون 0000یک ماده 

عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای اعمال حق فسخ هستند استناد به قول مشهور فقهای امامیه 

 .(004ص ،همان مهرپور،) دانندمیکرده و حتی نزدیک به اجماع آنان 

 

 . تفاوت فسخ نکاح و طالق5

فسخ نکاح و طالق از جهات گوناگون با هم شباهت دارند. در هر دو مورد نکاح منحل 

 و هر دو ایقاع و این انحالل به گذشته اثر ندارد، عده فسخ نکاح و طالق برابر است شودمی

، نباید باوجوداین. (076ص ،همان ،ناصر کاتوزیان،) داردو احکام مهر در آن دو شباهت  است

مستقل و جدا هستند « نهاد حقوقی»را برابر شمرد. فسخ نکاح و طالق دو  هاآنماهیت حقوقی 

 .همان() دارندآثار و شرایط خاص  هرکدامو 

«. شودمیعقد نکاح به فسخ ... منحل : »داردمیقانون مدنی اعالم  0001ماده 

طالق، : »گویدمیقانون مدنی  0033 طالق، ویژه عقد نکاح دائم است. ماده کهدرصورتی

در طالق رجعی، شوهر در ایام عده حق رجوع دارد و در طالق «. مخصوص عقد دائم است...

در فسخ چنین شرایطی  کهدرصورتی گرددمیقبل از نزدیکی نیز زن مستحق نصف مهر 

. از دکننمیو همچنین فسخ نکاح هر چند بار که اتفاق افتد، ایجاد حرمت  نیستموجود 

، لذا حق فسخ برای طرفین در زمان عده باشدمیآنجائی که مطلقه رجعیه در حکم زوجه 

 .(033ص ،0373محقق داماد، ) استطالق نیز باقی 

 

 . موجبات فسخ نکاح دائم4

اما موجبات فسخ در نکاح  ؛و نکاح نیز عقد است فسخ یکی از علل انحالل عقود است

د مالی موجبات فسخ متعدد است اما در عقد نکاح به دلیل . در عقوکندمیو بقیه عقود فرق 

شخصی بودن عقد و قداست تشکیل خانواده موجبات فسخ محدود به مواردی است که 

موجبات انحالل ممکن است یکی  طورکلیبهبیان کرده است. در عقود و معامالت  گذارقانون

د اما در عق ؛که نوعی تفاسخ است از خیارات باشد یا شرط تعلیق انحالل و یا فوت، یا اقاله
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نکاح موجبات انحالل فوت، طالق و فسخ است و موجبات فسخ نیز محدود و شامل خیار 

 .پردازیممیعیب، تدلیس و تخلف از صفت است که به بررسی آن 

 

 خیار عیب در عقد نکاح .1 .4

آن را شناسایی کرده است، خیار عیب است و خیارات  گذارقانونعلل فسخ که  ازجمله

ار خی هاایناز عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت. در میان همه  اندعبارتقابل اجرا در نکاح 

از طرفی دیگر مورد استعمال خیار تدلیس و  و عیب مورد استعمال و اهمیت بیشتری است

یکجا  0003را ضمن ماده  هاآن نزدیک است و قانون مدنی هم هم بهتخلف از شرط صفت 

هر عیبی را موجب حق فسخ در نکاح قرار  قانون .(461ص ،همان امامی،) مقرر کرده است.

که  داندمینداده است، بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب حق فسخ نکاح برای دیگری 

امالت: ، مطابق قواعد عمومی معگرددمیبا ادامه آن زندگی خانوادگی از هم متالشی 

نه امک ازمنه و برحسبو بنابراین ممکن است  شودمیعرف و عادت  برحسبتشخیص عیب »

امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون روشن  آسانیبهولی تشخیص عرف  .«مختلف شود

و منضبط نیست: بیشتر این قواعد جنبه محلی دارد و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی 

. استحکام و سالمت خانواده از امور مربوط به نظم (073ص ،همان توزیان،کا) است مؤثرآن 

موارد فسخ نکاح و بر هم  تواننمیبایستی آن را حفظ کند. پس  گذارقانونعمومی است و 

همین مصلحت قانون مدنی عیوب زن و مرد  بر بنازدن خانواده را به داوری عرف واگذار کرد. 

. (031ص همان،) کردو سایر عیوب عرفی را نباید با آن قیاس  معین کرده است دقتبهرا 

عیوب مشترك و عیوب مختص.  اندقسمدو  دهدمیحق فسخ نکاح را  زوجین بهعیوبی که 

 هاستآنیکی از این عیوب یعنی جنون مشترك بین زن و مرد است و بقیه ویژه یکی از 

 .(037ص ،همان صفایی و امامی،)

 

 عیوب مرد .1. 1 .4

وب مرد نزد امامیه چهار عیب است: جنون، خصی بودن، ناتوانی جنسی و بریدگی عی

عیوب مرد را هشت عیب  هامالکی. دانندنمیجنون را در شمار عیوب  هاحنفیاما  ؛آلت

: جنون، جذام، پیسی، دفع مدفوع هنگام وطی، بریدگی آلت، ناتوانی جنسی، خصاء انددانسته

سید  ترجمه ،الدینشمس)برخاستن و ادامه نیافتن نعوظ(و اعتراض )برنخاستن آلت یا 

 دانندمیدوازده عیب  هاحنبلیپنج عیب و  هاشافعی .(040ص ،0330واحدی، محمدرضا

شامل: دیوانگی )جنون(، خایه  دانندمی. برخی فقهای امامیه عیوب مرد را پنج دسته (همان)
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ن العاملی، ترجمه علی شیروانی و محسمکی ) جذامکشیدگی، آلت بریدگی، عنن و بنا بر قولی 

 از: اندعبارتمرد  عیوب مدنیقانون  0000ماده  موجببه( 31ص ،0373دوم، جلد غرویان،

 تناسلی. آلتبودن  مقطوع ،خصاء ،عنن

یکی از  کمدست نباشدرابطه زناشویی بین زن و مرد مبنای اصلی نکاح  هرچند

نتواند به وظایف زناشویی عمل  ایعارضه دلیل به. پس هرگاه مرد است آناسباب  ترینمهم

اگر هنگام عقد بر این عیب آگاه نباشد، نباید موجب  ویژهبهکند، ایجاد حق فسخ برای زن، 

 .(031ص ،همان کاتوزیان،) شودشگفتی 

د مرد هنگام عق کهدرصورتیعنن ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است. البته 

ده و زن نیز جاهل به آن باشد، یا اگر در دوران زناشویی این عارضه به این بیماری مبتال بو

 خالصه طاهر بن احمد،)ق. م( 0000نکاح را فسخ کند )ماده  تواندمیاو شود، زن  گیردامن

که اخته  شودمی. خصی به کسی گفته (030ص نقل از کاتوزیان، همان، به ،076ص الفتاوی،

در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد  خصا .نامندمیء شده باشد و حالت چنین مردی را خصا

 که دارای دو شرط باشد: کندمی

 پیش از نکاح حادث شده و زن نیز جاهل به آن باشد. . 0

 مانع از ایفای وظایف زناشویی شود.. 0

اگر این حاالت پس از  پساین شرایط در مقطوع بودن آلت تناسلی نیز وجود دارد. 

نکاح حادث شود، یا زن با دانستن این عیوب به نکاح راضی شود، یا عیب مرد طوری نباشد 

در فقه  (.470ص ،0330،همان امینی،) نداردکه مانع از نزدیکی گردد، زن حق فسخ نکاح را 

وم، د جلد ،دادمرزی)«العیوب غیرالجنون بعدالعقد فال فسخ...و لو تجددت هذه» اندگفتهنیز 

 (.031ص ،0330

 

 عیوب زن .0. 1. 4

 لنگی وعیوب زن نزد امامیه عبارت است از: جنون، جذام، پیسی، قرن، افضاء، کوری 

؛ مانند رتق اندکردهدیگری نیز اضافه  هایعیبگروهی از فقها  (.040ص ،همان ،الدینشمس)

باشد  اینکه بسیار واضح شرطبه باشد و نیز لنگ بودن ناپذیردرمانمانع از وطی، به شرطی که 

از: جنون،  اندعبارت هامالکیزن نزد  عیوب و (046ص همان،) برسد گیریزمینو به مرحله 

جذام، برص، دفع مدفوع هنگام وطی، خنثای واضح بودن بنا بر قولی رتق، قرن، افضاء، عفل 

: هاحنبلیو  آیدمی حساببهجنون، جذام، قرن و عفل از عیوب زن  هاشافعیاما نزد  ؛و بخر

نوعی بوی گند فرج(، جنون، جذام، برص، ) بخررتق، قرن، عفل، فتق، استحاضه همیشگی، 
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و خنثای واضح بودن را عیب زن  بددهانسلس البول، بطن، چرکین بودن فرج، کچلی بدبو، 

برای قانون مدنی، عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ  0003ماده  موجببه. همان() دانندمی

 مرد است.

استخوان زائدی است در آلت تناسلی که مانع نزدیکی »قرن به فتح یا سکون راء . 0

 «.گرددمی

 )خوره( جذام .0

 )پیسی( برص .3

 )یکی شدن دو مجرای بول و حیض(. افضاء .4

 گیریزمین .0

 از هر دو چشم. نابینایی .6

هر یک از دو کلمه  اصطالحیزیرا  ؛است 0که قرن در ماده اعم از عفل رسدمی نظر به

. برخی (467ص امامی، همان،) گرددمیاستعمال شود شامل معنی دیگری  تنهاییبهچنانچه 

 که مانع از نزدیکی صورتی بهجراحی هم مرتفع شود،  وسیلهبهکه این عیب اگر  اندگفته

یت ای وضعکه دار نکاح زنی وسیلهبه، زیرا حق مزبور گرددنمی زایلنباشد، حق فسخ شوهر 

اما بالفاصله توضیح  ؛شودمیآمده و در مورد تردید استصحاب  وجود بهبوده  غیرطبیعی

عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب  هرگاهکه  رسدمی نظر به که ؛دهندمی

، زیرا فسخ برای جبران زیان است گرددنمیاع شوهر نگردد، حق فسخ او ساقط تتفویت استم

در سخن برخی دیده  گوییتناقض. این همان() گرددیست تا موجب فسخ و زیانی موجود ن

بین  از حق نشده است زیرا معتقدند حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است و با رفع مانع،

. در فقه نیز همین بحث (031ص صفایی و امامی، همان، و 030ص ،همان کاتوزیان،) رودمی

 اهللآیت المسائل،جامع)اند کردهمطرح شده است که رفع عیب را مانع از اعمال حق فسخ تلقی 

 . (373ص ،0333تبار، نقل از حبیبی به ،0017 مسئله دوم، جلد فاضل،

 

 تدلیس: یارخ. 0. 4

ق.م(  433تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف قرارداد شود )ماده 

تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از  دیگرعبارتبه

ن است، چنانچه آزوجین است پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد 

_______________________________________________________________________________ 
 «.عفل در صورتی است که زیادتی از جنس گوشت در فرج زن مانع نزدیکی باشد. »0
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اح را نک تواندمی خوردهفریببپوشاند که در این موارد شخص  گیسکالهزن کچلی خود را با 

در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است،  (.030 و 031 صص همان،) کندخ فس

از عبارت )... عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد(  سادگیبهبرخی از نویسندگان معتقدند که 

فقهای امامیه  و ؛(470 و 471 صص ،همان امامی،) شودمیق.م استنباط  0003در ماده 

و در  ددهنمیو در کتاب نکاح فصلی به آن اختصاص  دانندمیتدلیس از موجبات فسخ نکاح 

 ،اییصف ازبه نقل ) مردفقه امامیه تدلیس موجب فسخ است اعم از اینکه از جانب زن باشد یا 

 .(030ص ،همان

بکار ریاما در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است در همسر ف

بنابراین  ؛موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت مبنای مشترك دارد

مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده 

تدلیس در صورتی موجب خیار  باوجوداین. (030ص ،همان کاتوزیان،) شودمیایجاد  0003

بینی شده در قانون گردد یا سبب فسخ است که یا باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش

 حکمهبصفتی که )نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترك طرفین بوده است 

یار خ عرف یا اراده، زوجین مبنای تراضی قرار گرفته است(. قانون مدنی نیز به همین دلیل از

زیرا خیار عیب و تخلف از شرط صفت تمام آثار عملی آن  ؛تدلیس در نکاح نامی نبرده است

 .همان() داردرا 

 

 تخلف از شرط صفت  یارخ. 5. 4

زمانی برای یکی از زوجین ایجاد حق فسخ  و این خیار مشترك بین زوجین است

 وصف مذکور باشد و شرط شده و مشروط علیه فاقد صریحکه صفتی در طرف دیگر  کندمی

 برآید واحوالاوضاعاز قرائن و  ولیشرط نشده،  صریحصفت خاصی در عقد  کهدرصورتییا 

ر آن ب عقد متبایناً دیگربیانبهکه آن صفت منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قرارداد شده و 

ریح هرگاه شرط صفت در عقد نکاح، مخالف ص بنابراین ؛ق.م( 0003واقع شده است )ماده 

وصف بر  وجودق.م( نباشد، موضوع تعهد طرفی خواهد بود که  033و  030قانون )در ماده 

حمیتی ) دهدمیاو شرط شده است و تخلف از این تعهد به طرف دیگر حق فسخ نکاح را 

 (.030ص ،همان واقف،

زن  المثعنوانبهاما اگر یکی از طرفین به تصور خود با طرف دیگر ازدواج کرده باشد، 

او را در بخش جراحی بیمارستان  کهچناناست که شوهر او پزشک بوده باشد،  کردهمیتصور 

 و رودمی سوآنو  سواینو بخش آزمایشگاه دیده بوده است که روپوش سفید بر تن دارد و 
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 است، این کردهمیاو تصور  کهآنپس از عقد، معلوم شود که او کارمند آزمایشگاه است و نه 

زیرا شرط صفت در صورتی است که در  ؛کندنمیوضعیت برای زن خیار تخلف وصف ایجاد 

 .(030ص همان،) باشدتراضی طرفین آمده 

 

 احکام فسخ .5

 خیار فسخ قابل اسقاط اما غیرقابل انتقال به ارث است.  .1. 5

زدیک با عقد نکاح به لحاظ اهمیت اجتماعی آن اهمیت بسیاری داشته و ارتباط ن

ق.م که علم زوجین را  0006نیز معتقدند که از مفاد ماده  برخی هرچندنظم عمومی دارد. 

ز فسخ نکاح را ا گذارقانونکه  آیدبرمیبه وجود عیب مانع از حق فسخ شناخته است، چنین 

خیار فسخ  حالدرعین. (034ص ،همان کاتوزیان،) استامور مربوط به نظم عمومی ندانسته 

ضمن عقد نکاح سقوط آن را شرط کرد. )ماده  توانمیکه  است غیرمالیح، حقی عقد نکا

نکاح را با سایر معامالت نباید قیاس کرد و آثار و احکام این عقد  (033ص همان،)ق.م( 443

فسخ نکاح مخصوص زن  حالدرعیننه به رضای زوجین.  کندمیامری معین  طوربهرا قانون 

ت ، زیرا در اثر فوشودنمیو شوهر است و قابل انتقال به دیگری نیست. به ارث نیز منتقل 

 . شودمینکاح منحل 

 

 فسخ فوری است. رخیا. 0. 5

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق : »کندمیقانون مدنی تصریح  0030ماده 

 رطشبه، شودمیرا فسخ نکند، خیار او ساقط  فسخ، نکاح علت بهفسخ دارد، بعد از اطالع 

فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از  حقبهاینکه علم 

علت حکم را منجز بودن عقد نکاح و استمرار  برخی «.عرف و عادت است نظر بهخیار الزم بوده 

فسخ نکاح  هرچند عاملی، هرگاهت اس مستمر عقود: چون نکاح از اندگفتهو  انددانستهآن 

با منظور از عقد نکاح منافات دارد. خواه  این ن را تهدید به انحالل کند،آ طور دائمیبهبخواهد 

 .(030ص ،همان حمیتی واقف،) موقتنکاح دائمی باشد یا 

 گذارقانون» که: کنندمیدیگر بیان  ایگونهبهفوریت را  علت برخی از نویسندگان، ولی

که اگر کسی به علت فسخ و حکم قانون، در باب حق بر هم زدن نکاح و فوریت  کندمیفرض 

 نظرصرفآن، آگاه باشد و با این وصف رابطه زناشویی را باقی گذارد، به اختیار از حق خویش 

مبنای این فرض قانونی را جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن  درنهایتو « کرده است

ق.م را مخصوص  0030. برخی از اساتید حقوق، ماده (همان ،ناصر توزیان،کا) دانندمینکاح 
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 ،امامی) کنندنمیو خیار تخلف از شرط را فوری تلقی  دانندمیخیار تدلیس و خیار عیب 

خیار تخلف از شرط را هم فوری و با توجه به  درهرحالدیگر  ایعدهاما  ؛(473ص ،همان

نواده که نباید متزلزل بماند این خیار را هم فوری استثنایی بودن فسخ نکاح و مصلحت خا

 .(همان ر.ك کاتوزیان، همچنین .036ص ،همان صفایی،) دانندمی

به دادگاه در فسخ در تعارض نیست؟ برخی  توسلآیا فوری بودن حق فسخ با قاعده 

به  وسلتکه تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه، تاریخ  انددادهرا به این شکل  سؤالپاسخ این 

 .(همان حمیتی واقف،) داردمیخیار است و حکم دادگاه زمان تحقق فسخ را اعالم 

 

 محجورین و شخص مکره یلهوسبه. فسخ نکاح 6

ه اما در این قسمت ک ؛گفته شد که فسخ نکاح و طالق هر دو ایقاع هستند ازاینپیش

به فسخ در مواردی که فسخ کننده صغیر یا  خواهیممیمنظور اصلی ما از نگارش مقاله است 

قرار  تأکیدمورد  دوبارهدر این قسمت این نکته را  و سفیه یا مجنون یا مکره است بپردازیم

الل انح آسانیبهو نباید  که نکاح، عقدی شخصی است و با نظم عمومی ارتباط دارد دهیممی

 نکاح اشخاص نامبرده را، تجویز کرد.

 

 غیرفسخ نکاح ص .1. 6

مواجه هستیم اول اینکه آیا  سؤالدر بررسی وضعیت حقوقی فسخ نکاح صغیر با دو 

در حقوق ما نکاح صغیر، قانونی و صحیح است؟ و دوم اینکه در صورت صحت و وقوع نکاح و 

 صغیر چگونه است؟ البته همین وسیلهبهدر باب حق فسخ، اعمال آن  گفتهپیشوجود شرایط 

 در .شودمینیز مطرح است کامل مکره که محجورین و حتی شخص بقیه  مورددر  سؤالدو 

 0140ماده  موجببهگفت که  باید گفته شد، ازاینپیشکه  گونههماناول  سؤالپاسخ به 

قسمت اول ماده  موجببه گذارقانون پس 0قانون مدنی نکاح صغیر، مجاز دانسته شده است

اما در قسمت دوم ماده  کردمیق. م اهلیت را یکی از شرایط صحت عقد نکاح تلقی  0140

 زیرا ؛بودمزبور نکاح صغیر، مجنون و سفیه را با شرایط خاصی با اجازه ولی مجاز تلقی کرده 

و پیشین را مغایر شرع تشخیص دادند  0140ماده  0360بعد از انقالب در سال  گذارقانون

و در تبصره همان ماده « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.»به این شکل اصالح کردند که: 

_______________________________________________________________________________ 
سال تمام  00 تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سنسال  03عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن . »0

 قانون مدنی. 0140ماده  «.شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح
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ت رعای شرطبهعقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است »شده بود که  بینیپیش

مجلس شورای اسالمی و  0373در سال  اما ؛(3/01/0360)اصالحی « علیهمولیمصلحت 

را به این شرح اصالح نمودند که:  0140ماده  0330ال مجمع تشخیص مصلحت نظام در س

سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  03عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن »

رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه  شرطبهسال تمام شمسی منوط است به اذن ولی  00

سال تمام قمری و در پسر  3 قول مشهور، سن بلوغ در دختر بر بنافقه امامیه نیز،  در «.صالح

 3در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه نیز سن بلوغ برای دختر  سال تمام قمری است. 00

 0001ماده  0 تبصره) استتمام قمری تعیین شده  سال 00سال تمام قمری و برای پسر 

 شودمیسال هم شامل  3سال به قبل از سن  03. پس نکاح دختر قبل از سن (قانون مدنی

 لذا و ؛رساندمیمنظور را  همین پسردر مورد  0140در ماده  کاررفتهبهو همچنین اصطالح 

 نکاح قبل از بلوغ، مجاز دانسته شده است البته با رعایت مصلحت صغیر.

 .نداردپدر و جد پدری ولی قهری هستند و برای مادر و جد مادری والیتی وجود 

 ره(،) ینیخم امام ،تحریرالوسیله) اندشدهوصی منصوب نیز بعضی از فقها قائل به والیت  برای

قول مشهور فقها بر عدم والیت است، با این استدالل که اصل عدم  ولی. (00ص ،00 مسئله

والیت و عدم قابلیت انتقال والیت از ولی قهری به وصی است و دلیلی به والیت وصی در این 

 و 033ص ،03ج جواهرالکالم،) نداردوالیت  گونهاینصغیر هم نیازی به مورد نیست و 

. در (همان( )به نقل از صفایی...،300ص المتقین، منابع و 334ص ،01 مسئله ،تحریرالوسیله

مورد قیم هم همین نظر را باید پذیرفت، زیرا عالوه بر دالیل فوق از کلمه ولی که در ماده 

اول  سؤالپاسخ به  در درنهایت پس نظر قابل استنباط است.به کار رفته است همین  0140

باید قائل به  0373قانون مدنی در سال  0140در ماده  آمدهعملبهباید بگوییم با اصالح 

 ولی او و رعایت مصلحت طفل باشیم. وسیلهبهصحت ازدواج صغیر 

ق قودوم نیز باید بگوییم که نکاح عقدی شخصی است و به ح سؤالدر پاسخ به 

ت گف تواننمیو  شودمیشخصیت و داشتن زندگی خصوصی خانوادگی خود شخص، مربوط 

که هم او که در انعقاد نکاح صغیر دخالت داشته است، )ولی قهری( هم او هم بتواند در فسخ 

نکاح صغیر دخالت کند. عالوه بر آن فسخ نکاح، نسبت به طالق، امری استثنایی است. پس 

عنن شوهر خود که ممکن است او نیز  استنادبه مثالعنوانبهصغیر چگونه ممکن است زن 

ا زن او ت شودمیصغیر باشد، بتواند نکاح را فسخ کند؟ یعنی عنن در مرد صغیر، چگونه احراز 

 هایعلت، در مورد بقیه چنینهمعنن شوهر تقاضای فسخ نکاح را بنماید؟  موجببهبتواند 

پی برد که شوهر صغیر،  توانمیچگونه  مثالعنوانبه، آیدمیپیش  سؤاالتفسخ نیز این 
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هنوز صغیر و تحت والیت ولی قهری و پس از ولی قهری، وصی یا  کهدرحالیمجنون است 

قیم است؟ یا چنانچه زن بعد از رسیدن به بلوغ مشخص شود که مجنون است آیا جنون وی 

حادث شده است؟ و اگر زن و مرد  قبل از بلوغ وجود داشته یا بعد از بلوغ و پس از ازدواج

پس از بلوغ و ازدواج مبتال به جنون شوند، زن چگونه باید اعمال حق فسخ نماید؟ در مورد 

خیار تخلف شرط و تدلیس و بقیه خیاراتی که گفته شد، فوری بودن خیار چگونه است؟ با 

ن کی از طرفیباید قائل شویم که در صورت وجود علت فسخ در ی طرفازیکتوجه به اینکه 

و رشد صبر کنیم و از طرفی دیگر این امر با فوریت اعمال حق  قبل از بلوغ، باید تا سن بلوغ

 که مطلب به همان کنیممیمالحظه  بنابراین ؛گفتیم در تضاد است ازاینپیشفسخ که 

برای شخص صغیر ارفاق قائل شده است تا زندگی مشترك  گذارقانونسادگی نکاح که در آن 

 تشکیل دهد، نیست.

، اندفتهگکه اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز  گونههماناز طرفی دیگر باید توجه کرد 

یر غ ایجداگانه تأسیس، ولی زندمیعقد را مانند طالق از زمان اعالم بر هم  اگرچهفسخ نکاح 

در فسخ » قانون مدنی: 0030طبق ماده  جهتبه این و (476ص ،همان امامی،) استاز طالق 

ت که نگفته اس گذارقانوناما  «نکاح رعایت ترتیباتی که برای طالق مقرر است شرط نیست

کاح ، ناگزیر باید فسخ نروازاینمحجور باید رعایت شود کدام است؟  وسیلهبهمقرراتی در فسخ 

فوری بودن در فسخ نکاح را  مسئلهشد او دانست و صغیر و حتی طالق او موکول به بلوغ و ر

زیرا در فوری بودن، علم، مطرح و شرط است اما  ؛به موضوع بلوغ و رشد او مربوط دانست

 0036. در باب طالق نیز ماده (007ص ،همان حمیتی واقف،) باشدنمیبرای صغیر علم، محرز 

 دانگفته و «عاقل و قاصد و مختار باشدطالق دهنده، باید بالغ، : »داردمیقانون مدنی اعالم 

بنابراین  ؛(034ص ،همان جعفری لنگرودی،) استمنظور از بلوغ در این ماده بلوغ شرعی 

جواب دهیم که آیا ولی صغیر در صورت علم به وجود علت فسخ  سؤالباید به این  طرفازیک

ری صغیر با توجه به فو نکاح را برای صغیر فسخ کند یا خیر؟ دیگر اینکه آیا خود تواندمی

 فوریو  طور شخصیبهباید نکاح را  0قانون مدنی 0030بودن اعمال فسخ نکاح و مفاد ماده 

یا باقی  رودمیوی از بین  حق فسخ نموده و با سپری شدن زمان تا رسیدن بلوغ و رشد،

 موضوع اصلی بحث ما است. سؤال؟ که پاسخ به این دو ماندمی

_______________________________________________________________________________ 
 خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطالع به علت فسخ،» قانون مدنی 0030 . ماده0

به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن را داشته باشد تشخیص  شود،ساقط میخیار او  نکاح را فسخ نکند،

 «.مدتی که برای امکان استفاده از خیار الزم بوده به عرف و عادت است
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نظور از علم به وجود حق فسخ و فوری بودن اعمال فسخ، م رسدمی. به نظر اول

که در این صورت حصول علم در  هاآنحصول آن در شخص زوجین است نه ولی قهری 

 درنتیجهدر صغیر و مجنون امری بعید و  ویژهبهاز شروط مورد نظر قانون در محجور،  هرکدام

غیر محرز است و ادعای صغیر و مجنون بر حصول علم جای تردید داشته و فلسفه نگاه 

حجر بعضی از  هرچندبه محجورین نیز وجود همین تردیدها بوده است،  گذارقانونحمایتی 

الشمول عام گیریتصمیممدنظر است اما نقص در اراده و  هاآندر امور مالی  فقطمحجورین 

، بلکه اعمال حق نیز نیاز به اراده دارد چه شودنمیمین نکته ختم مشکل فقط در ه و است

 و 476ص ،همان امامی،) ایقاع است اندگفتهحقوق مدنی  نویسندگاناینکه فسخ چنانکه 

اعمال حقوقی است و  ازجمله. ایقاع نیز (همان ،صفایی و 076ص ،همان همچنین کاتوزیان،

 مبتنی بر اراده است.

ولی قهری برای زوجین صغیر  وسیلهبهنکاح  هرچندهمین دلیل، نیز به  گذارقانون

قانون مدنی ولی قهری را مجاز در طالق ندانسته  0036ماده  موجببهتجویز کرده است اما 

 ؛«طالق دهنده، باید بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد: »داردمیاست زیرا در ماده مزبور مقرر 

قانون مدنی هم استثنا بر قاعده است و استثناء هم قابل تسری نبوده و  0140حکم ماده  و

 باید در حد نص اعمال شود و تفسیر موسع نگردد.

را باید در مورد فسخ کننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار  0030پس دو علم موضوع ماده 

زمان بلوغ و رشد و عقل مورد  قائل به این نظر باشیم که علم در درنتیجهدر نظر بگیریم و 

صورت حصول علم به یکی از شرایط  در نظر است و صغیر بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ،

مدت طوالنی بین عقد و فسخ نکاح منقضی  هرچندنکاح را فسخ کند،  تواندمیفسخ نکاح 

اده نتهای مشود و تنها راه دفع ضرر از صغیر که با منطق حقوقی سازگار باشد همین است و ا

عرف سپرده  به راقانون مدنی نیز تشخیص مدت زمان برای امکان استفاده از خیار  0036

غیر : ولی صاندگفتهلذا برخی  و طالق دهنده باید بالغ باشد گوییممیاست. به همین خاطر 

جعفری ) داردوجود  بلوغ به، طالق بدهد زیرا توقع وصول طفل والیت بهحق ندارد زوجه او را 

 .(034ص ،همان لنگرودی،

 یرممیزغبلکه بین طفل ممیز و  دانندنمیالبته در فقه رسیدن به سن بلوغ را شرط 

ن و س دانندمیرا غیر صحیح و طالق طفل ممیز را صحیح  غیرممیزتمایز قائل شده و طالق 

فل به ط: اعتبار نیست گویدمی بارهدراین، مرحوم محقق حلی اندنمودهتمیز را ده سال عنوان 

و همچنین اعتباری نیست باالجماع  طور اجماعبه)طالق طفل( پیش از رسیدن به ده سال 

و همچنین معتقدند که اگر طالق دهد ولی طفل، یعنی: زن او را  غیرممیزبه طالق طفل 
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 جلد ابوالقاسم ابن احمد یزدی، ترجمه االسالم، شرایع محقق حلی،) نیستصحیح 

 .(703ص ،0374دوم،

 

 فسخ نکاح سفیه .0. 6

، مگر دکنمیصغیر گفتیم در مورد سفیه هم صدق  وسیلهبهآنچه در باب فسخ نکاح 

شه اما سفیه ممکن است همی رسدمیاینکه صغیر باالخره یک روز کبیر گردیده و به سن بلوغ 

قانون مدنی شرط بلوغ و عقل و قصد و  0036باب طالق ماده  در در حال سفه باقی بماند.

قانون مدنی عقل و بلوغ و قصد را الزم  0164و در باب نکاح نیز ماده  داندمیضروری اختیار 

شرط صحت سخن گفته نشده است، نه در نکاح  عنوانبهرشد  از ،یکهیچاما در  ؛دانسته است

هستند و سفیه کسی است که عقل معاش ندارد و  غیرمالیو نه در طالق چون هر دو از امور 

 .شودمیمور مالی خود بدون اجازه ولی یا قیم ممنوع بوده و محجور تلقی فقط از دخالت در ا

 خود تواندمیعملیات و اقدامات سفیه نافذ است، پس سفیه  غیرمالیدر امور  ولی

مبادرت به عقد نکاح کند و خودش نیز همسر خود را طالق دهد، درباره فسخ نکاح نیز همین 

برخی از  ولیکه نکاح دائمی باشد یا موقت.  دکننمیقاعده قابل اجرا است. فرقی هم 

که  شودمیقانون مدنی استنباط  0037و  0036ان معتقدند که با مقایسه دو ماده دانحقوق

زیرا توقع وصول طفل به بلوغ وجود  ؛ولی صغیر حق ندارد زوجه او را به والیت طالق دهد

 تواندمیدارد اما در جنون و سفه این توقع )رفع جنون و سفه( وجود ندارد و لذا ولی سفیه 

پس طالق دهنده نباید سفیه باشد، ولی  (.همان جعفری لنگرودی،) دهدزوجه او را طالق 

 .دهدمیسفیه از جانب او طالق 

از این اعالم،  کهایناز  نظرقطعو معتقدند که  اندهکرددیگر این نظر را رد  ایعدهاما 

 هکاین، با تصریح ماده به سویکاستنتاج نمود، زیرا از  0037مفهوم مخالف از ماده  تواننمی

 تواننمی، «، زن او را طالق دهدعلیهمولیدر صورت مصلحت  تواندمیولی مجنون دائمی »

ن کشید. از سوی دیگر سفیه، مجنون نیست و در حکم طالق زوجه سفیه را از این ماده بیرو

رف تص تواندمی، غیرمالیحقوق مدنی، عقل، متضاد سفه شناخته نشده است. سفیه در امور 

ت است، طالق او نافذ اس غیرمالیکند و تصرف او نیز نافذ است و در طالق نیز که یک تصرف 

که خالی از اراده است و  و او حق طالق دادن زوجه خود را دارد و مانند مجنون نیست

 .(007ص ،همان حمیتی واقف،) ندارد، حق طالق زن خود را علتاینبه

مورد طالق و فسخ نکاح صغیر گفتیم در مورد سفیه  در پس آنچه در مورد ولی و قیم،

؟ شودمیقانون مدنی در مورد طالق زوجه سفیه هم اعمال  0037. آیا ماده شودنمیجاری 
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 نیستصاص ماده به مجنون، دلیل است که در مورد سفیه مجری گفته شده است اخت

 .(036ص ،همان جعفری لنگرودی،)

 

 فسخ نکاح مجنون .5. 6

پزشک ازدواج  کهدرصورتیامور حسبی  قانون 88نکاح مجنون طبق ماده 

اگر جنون  اما ؛است پذیرامکانمجنون را الزم بداند توسط قیم با اجازه دادستان 

ین به هم و ؛نماید اقدام نسبت به فسخ نکاح و طالق، تواندنمیباشد خودش  دائمی مجنون،

در صورت مصلحت  تواندمی، دائمیولی مجنون : »گویدمیقانون مدنی  0037خاطر ماده 

ر اما اگ ؛مربوط دانست ولیاین مصلحت را باید به تشخیص «. ، زن او را طالق دهدعلیهمولی

قانون امور حسبی بنا  33مجنون ولی قهری و یا وصی جانشین وی، نداشته باشد حسب ماده 

. دهدمیاو را طالق  زوجه دادستان یا دادگاه قیم، توسط مجنون، مصلحتبه تشخیص 

در مورد مجنون ادواری همان(. ) دانندمیقانون امور حبسی را مختص قیم  33تشریفات ماده 

به نقل از جعفری . 031ص ،0 جلد جواهرالکالم،) دهدرد، زوجه او را طالق ولی او حق ندا

 .(704ص ،همان محقق حلی،) دانندنمیدر فقه نیز طالق دیوانه را صحیح  (همان لنگرودی،

فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع » که اندگفتهبرخی از نویسندگان حقوق مدنی 

نده کن فسخ در زمره ایقاعات است نه قراردادها. یعنی رد،نیازی به رضای طرفین ندا و شودمی

 وزیان،کات)«همین دلیل فسخ نکاح مجنون با ولی و قیم او است به و باید اهلیت داشته باشد

 (.076ص ،0330،همان

در مورد فسخ نکاح نیز همین قاعده می توان به کار بست و قائل بود که فسخ پس 

نکاح در مورد مجنون با ولی او است و اگر ولی خاص نداشته باشد با قیم او و با رعایت 

ه قاعده الضرر و استفاد استنادبهمصلحت مجنون توسط دادگاه و حکم مساله را تنها می توان 

طالق استنباط کرد. افزون بر اینکه ممکن است جنون، هم موجب  از مالك پیش گفته در باب

قانون حمایت خانواده که یکی از موجبات  3ماده  6فسخ نکاح باشد و هم موجب طالق. بند 

جنون یکی از »گانه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر می دارد، می گوید:  04

  «.زوجین، در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد

 

 فسخ نکاح مکره .4. 6

قصد لفظ طالق : »گویندمیفسخ نکاح توسط مکره چه حکمی دارد؟ در مورد طالق 

ندارد، پس قصد نتیجه، مورد نظر است و تا قصد  تأثیرکه  کندمیو معنی آن را هازل هم 
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 ،0 جلد . حدائق،031 و 073ص ،0 جلد جواهرالکالم،)«نتیجه نباشد طالق باطل است

با اکراه،  اغلبچون  «(.030ص ،همان به نقل از جعفری لنگرودی،»334ص مناهج،-437ص

 احادیث امامیه هم داللت و پس طالق مکره باطل است نه غیر نافذ رودمیقصد نتیجه، از بین 

 .همان() داردبر بطالن آن 

طالق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار : »داردمیقانون مدنی اعالم  0036ماده 

معنی قاصد به شرح فوق مشخص شد چه نیازی به لفظ مختار در ماده  کهوقتیحال، «. باشد

 ما به پیروی گذارقانونمعتقدند که علت ذکر مختار این است که  ایعدهمزبور بوده است؟ 

ر دو  داندمیو فقط رافع رضا  داندنمی «قصد نتیجه»سه قرن اخیر، اکراه را رافع  فقها ازنظر

 دارپنوهم و  هااینقصد نتیجه و رضا را دو عامل نفسانی جداگانه دانسته است که همه  ضمن

 خصوصیتی ندارند اینجا در . پس اختیار، مقابل اکراه است و طالق و فسخ نکاح،همان() است

طالق مکره باطل است و همین  که بگوییمباید  روازاینباطل است.  هم و فسخ نکاح مکره،

ا نیز اختیار را ازجمله شرایط هفق ایقاع است قابل اجرا است. همآنقاعده، درباره فسخ نکاح که 

ق محق) باشدپس صحیح نیست طالق کسی که مجبور  گویندمی و دانندمیصحت طالق 

ن است آمنظور مصنف از عدم صحت، معنای عام  رسدمی(. البته به نظر 700ص ،همان حلی،

و این حکم اختصاص به طالق  گویندمیچون در ادامه  شودمیکه شامل بطالن وعدم نفوذ، 

 زیرا ؛دشومینیز شامل  هاآنندارد بلکه سایر تصرفات مجبور مثل نکاح و بیع و اجاره و امثال 

عقود است نه  مخصوص فقدان رضا،که خواهیم گفت، قاعده عدم نفوذ در صورت  گونههمان

اینجا منظور از مجبور شخص فاقد قصد است و با توجه به  در ،رسدمیبه نظر  اما ایقاعات،

 لیوبطالن است  منزلهبهدر عقود، عدم قصد  زیرا تفکیک قصد از رضا تعبیر درستی است،

 عدم نفوذ است. منزلهبهعدم رضا 

با حکم عدم نفوذ  تواننمینکاح مکره را  بطالن طالق مکره و فسخ حکم بنابراین،

که طالق و فسخ است زیرا درست  ؛مواردی که اکراه عادی است مقایسه کرد در نکاح مکره،

حکم به قیاس احکام  تواننمیاز اعمال حقوقی هستند، ولی از این مطلب  سه هرنکاح و 

ساختمان عقد نکاح، به علت اینکه دو اراده در ساخت آن مداخله  چراکهبه یکدیگر نمود.  هاآن

دارد، متفاوت با ساختمان طالق و فسخ نکاح است که یک اراده در ایجاد هر یک از آن دو 

 .(003ص ،همان حمیتی واقف،) داردمداخله 

افذ نغیر  تواننمیایقاع مکره را »... نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که: برخی از و 

با فراهم آمدن رضای بعدی نافذ و معتبر شود؛ زیرا ظاهر از شرطیت رضا  کهطوریبهدانست 

برای ایقاع این است که بدون آن ایقاع کان لم یکن باشد و حکم عدم نفوذ به علت فقدان 
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 یقاعاتاآن را به  تواننمیرضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود، مقرر داشته است و 

 کهبرخی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند  اما ؛(034ص ،0330شهیدی،)«دسرایت دا

است که به اذن قانون درباره  ایارادهآن منوط به سالمت  نفوذ وایقاع کاری است ارادی »

از  یول مدنی درباره اثر اشتباه و اکراه حکم صریحی ندارد، قانون .گیردمیانشاء آن تصمیم 

که با طبیعت ایقاع سازگار  جایی تا باید قواعد عمومی قراردادها راکه آید برمی خوبیبهآن 

ورد در م ویژهبه این وصف نظر مشهور ایقاع ناشی از اکراه را، با است در ایقاع نیز رعایت کرد،

این نظر با طبیعت تشریفانی طالق و اخبار درباره  رسدمیو به نظر داند میطالق و اقرار باطل 

پذیرفت که ایقاع ناشی از  توانمی دشواریبهقاعده عمومی  عنوانبه ولی .اقرار سازگار است

لزوم تراضی در عقد هیچ  چراکه اکراه باطل است و حکم عدم نفوذ ویژه قراردادها است،

 همچنین و (400ص ،0330کاتوزیان،«)با امکان جبران نقص عمل حقوقی ندارد ایرابطه

 اکراه هرگاهآن هست ) تنفیذمکره، مجالی برای  که پس از وقوع عقد نکاح شودمیگفته 

در مورد فسخ نکاح و طالق، پس از وقوع، مجالی برای تنفیذ آن نیست  کهدرحالیعادی باشد( 

 در فقه و ؛(همان حمیتی واقف،) دانستباید طالق مکره و فسخ نکاح مکره را باطل  فقطو 

 و دانندمی شرط ،ره و مجبور نبودنبه معنای مک ،در شوهر طالق دهنده قصد و اختیار، نیز

نی به نظر نگارنده نیز نظر کسا بنابراین ؛(همان حمیتی واقف،) دانندنمیطالق مکره را صحیح 

صحیح و منطبق  دانندمیکه اکراه در فسخ نکاح را بلکه در عمومات ایقاعات موجب بطالن 

 رنتیجهدفسخ نکاح  لذا وو نظر مشهور نیز مبنی بر همین قاعده است  استبا اصول حقوقی ما 

 اکراه باطل است نه غیر نافذ.

 

 گیرییجهنت

قانون مدنی بدون تغییر باقی مانده است و این در  0140تاکنون ماده  0330از سال 

بوده است.  ایمالحظهحالی است که جامعه ایران در یک دهه گذشته شاهد تغییرات قابل 

 06در کشوری که میانگین حداقل سن ازدواج در پسران و دختران آن به ترتیب به بیش از 

رسد حداقل سن قانونی ازدواج که در قانون مدنی آن سال رسیده است، به نظر می 03و 

 .های موجود آن همخوانی نداشته باشدمطرح شده است، با واقعیت

قانون مدنی باید  0140ران امروز، ماده های موجود اجتماعی در ایبا عنایت به واقعیت

ان و دانقحقوتواند بر اساس پیشنهاد اکثریت منطقی تغییر یابد و این تغییر می صورتبه

سال تمام شمسی برای پسران و  03فعالین اجتماعی، رساندن حداقل سن قانونی ازدواج به 

توجه به  با و ن استاز مشکالت ازدواج در سن بحث فسخ آ یکی ،دختران باشد
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 شرطبهقانون مدنی نکاح صغیر با اذن ولی  1241ماده  طبق توضیحی که داده شد،

 یرادا فاقد سفیه نیز نکاح و استرعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صحیح 

 ماده طبق نیزو نکاح مجنون  نیستخود محجور  غیرمالیاست زیرا سفیه در امور 

ک الزم بداند توسط قیم با اجازه دادستان پزش کهدرصورتیامور حسبی  قانون 88

 است. پذیرامکان

طالق او موکول به بلوغ و رشد او دانست و  حتی وناگزیر باید فسخ نکاح صغیر اما 

زیرا در فوری  ؛در فسخ نکاح را به موضوع بلوغ و رشد او مربوط دانست فوری بودن مسئله

از علم به وجود  منظور و نیستعلم، محرز  ،بودن، علم، مطرح و شرط است اما برای صغیر

 هاآنحق فسخ و فوری بودن اعمال فسخ، حصول آن در شخص زوجین است نه ولی قهری 

در  ویژهبهاز شروط مورد نظر قانون در محجور،  هرکدامدر این صورت حصول علم در  که

بر حصول علم  غیر محرز است و ادعای صغیر و مجنون درنتیجهصغیر و مجنون امری بعید و 

به محجورین نیز وجود همین تردیدها  گذارقانونجای تردید داشته و فلسفه نگاه حمایتی 

مدنظر است اما نقص در  هاآندر امور مالی  فقطاز محجورین  بعضی حجر هرچند بوده است،

اعمال  ، بلکهشودنمیمشکل فقط در همین نکته ختم  و الشمول استعام گیریتصمیماراده و 

اعمال حقوقی است و  ازجملهایقاع نیز  .ق نیز نیاز به اراده دارد چه اینکه فسخ ایقاع استح

 مبتنی بر اراده است.

ولی قهری برای زوجین صغیر  وسیلهبهنکاح  هرچندنیز به همین دلیل،  گذارقانون

ته قانون مدنی ولی قهری را مجاز در طالق ندانس 0036ماده  موجببهتجویز کرده است اما 

 ؛«طالق دهنده، باید بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد: »داردمیاست زیرا در ماده مزبور مقرر 

قانون مدنی هم استثنا بر قاعده است و استثناء هم قابل تسری نبوده و  0140حکم ماده  و

 باید در حد نص اعمال شود و تفسیر موسع نگردد.

رد فسخ کننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار را باید در مو 0030پس دو علم موضوع ماده 

قائل به این نظر باشیم که علم در زمان بلوغ و رشد و عقل مورد  درنتیجهدر نظر بگیریم و 

صورت حصول علم به یکی از شرایط  در نظر است و صغیر بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ،

مدت طوالنی بین عقد و فسخ نکاح منقضی  هرچندنکاح را فسخ کند،  تواندمیفسخ نکاح 

شود و تنها راه دفع ضرر از صغیر که با منطق حقوقی سازگار باشد همین است و انتهای ماده 

عرف سپرده  به راقانون مدنی نیز تشخیص مدت زمان برای امکان استفاده از خیار  0036

غیر : ولی صاندگفتهبرخی  لذا و طالق دهنده باید بالغ باشد گوییممیاست. به همین خاطر 

جعفری ) داردوجود  بلوغ به، طالق بدهد زیرا توقع وصول طفل والیت بهحق ندارد زوجه او را 
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عملیات و اقدامات سفیه نافذ است، پس  غیرمالیدر امور  ولی. (034ص ،همان لنگرودی،

هد، درباره خود مبادرت به عقد نکاح کند و خودش نیز همسر خود را طالق د تواندمیسفیه 

مورد طالق و  در فسخ نکاح نیز همین قاعده قابل اجرا است. پس آنچه در مورد ولی و قیم،

 بایدز نکاح نی فسخ ومجنون  مورد در. شودنمیفسخ نکاح صغیر گفتیم در مورد سفیه جاری 

قائل بود که فسخ نکاح در مورد مجنون با ولی او است و اگر ولی خاص نداشته باشد با قیم 

 رقاعده الضر استنادبه توانمی را مسئلهو و با رعایت مصلحت مجنون توسط دادگاه و حکم ا

استنباط کرد. افزون بر اینکه ممکن است جنون، هم موجب فسخ نکاح باشد و هم موجب  نیز

درخواست صدور  گانه 04ایت خانواده که یکی از موجبات قانون حم 3ماده  6طالق. بند 

جنون یکی از زوجین، در مواردی که فسخ : »گویدمی، داردمیگواهی عدم امکان سازش مقرر 

ت نفیذ آن هستاز وقوع عقد نکاح مجالی برای  پس نیزاما در مورد مکره  ؛«نکاح ممکن نباشد

رای در مورد فسخ نکاح و طالق، پس از وقوع، مجالی ب کهدرحالیاکراه عادی باشد(  هرگاه)

 در ،یزدر فقه ن و باید طالق مکره و فسخ نکاح مکره را باطل دانست فقطتنفیذ آن نیست و 

و طالق  دانندمی شرط ،به معنای مکره و مجبور نبودن ،طالق دهنده قصد و اختیار شوهر

 در فسخ نکاح بلکه در عمومات اکراه نیزبه نظر نگارنده  بنابراین ؛دانندنمی صحیح رامکره 

و نظر مشهور نیز مبنی  استت موجب بطالن است صحیح و منطبق با اصول حقوقی ما ایقاعا

 اکراه باطل است نه غیر نافذ. درنتیجهفسخ نکاح  لذا وبر همین قاعده است 
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المعه، تهران، (، فقه استداللی ترجمه تحریرالروضه فی شرح0331دادمرزی، سید مهدی ). 01

 مؤسسه فرهنگی طه.

 رشد. آرمان اسالمی، تهران، سنتدر (، طالق 0330) ینمحمدحسشارعی، . 00

 (، مطالعه در حقوق خانواده، شیراز، نشر رستار.0331شعله سعدی، حسن ). 00

نکاح و طالق در مذاهب "(،0330واحدی ) محمدرضا، ترجمه محمدجعفر، ینالدشمس. 03

 تهران، خرسندی. "اسالمی گانهپنج

 (، سقوط تعهدات، تهران، مجد.0330شهیدی، مهدی ). 04

نشر تهران،  "خانواده مختصر حقوق"(، 0373صفایی سید حسین و امامی، اسداله ). 00

 .دادگستر

جلد اول، تهران، انتشارات  "حقوق خانواده"(، 0370صفایی سید حسین و امامی، اسداله ). 06

 دانشگاه تهران.

ی بهمن تهران، شرکت انتشار با همکار "حقوق مدنی خانواده"(، 0370کاتوزیان، ناصر ). 07

 برنا.

 تهران، نشر میزان. "قانون مدنی در نظم حقوق کنونی"(،0330کاتوزیان، ناصر ). 03
 سهامی انتشار. شرکت تهران،" یقاعا-حقوقی قرارداد اعمال (،0330ناصر ) ،یانکاتوز .03

األسالم، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، مؤسسه انتشارات (، شرایع0374) یحلمحقق . 01

 دانشگاه تهران، تهران.و چاپ 

(، بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحالل آن، 0373محقق داماد، سید مصطفی ). 00

 تهران، نشر علوم اسالمی.

النکاح والطالق، تبریز، دفتر (، مناهج األحکام فی0330مدنی تبریزی، سید یوسف ). 00

 اهلل سید یوسف مدنی تبریزی.آیت

 (، قانون مدنی، تهران، خرسندی.0336)مسیحی، مهرزاد . 03

 در اسالم، ترجمه احمد جنتی، قم، الهادی. ازدواج (،0364) اکبریعلمشکینی اردبیلی، . 04

لمعه "(، 0373) ینالدجمالمحمد بن  ینالدشمس عبداهللیابمکی العاملی، شیخ . 00

 ر.محسن غرویان، قم، دارالفک –، جلد دوم، ترجمه علی شیروانی "دمشقیه
 (، احکام ازدواج و طالق از نظر اسالم، تهران، خزر.0360منتظری یزدی، محمد ). 06

  (، مباحثی از حقوق زن، تهران، مؤسسه اطالعات.0373مهر پور، حسین ). 07
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کام رعف و اقنون رد مقام تعارض. 3  ربرسی اح
 1ارسالن اشرافی

 2مجتبی رودیجانیمحمد 
 

 

 چکیده
 عرف .است آورالزامعرف عبارت است از سیره و روش مستمری که تداوم دارد و انجام آن 

ش نق ،ایران هموضوع قوانین در. شودمیعرف خاص تقسیم  کلی به عرف عام و بندیتقسیمدریک 

آثاری از عرف رامی توان یافت.  وبیشکمنیز  هادادگاه احکام در چینهمنمایان است و  خوبیبه عرف

. بین اجماع و عرف «جمهور القوم فی قول او عمل ةعاد»در فقه نیز گفته شده که عرف عبارت است از: 

عرف را  توانندمیاجتماع مجتهدین الزم است ولی افراد عادی هم  ،اجماع درزیرا  .تفاوت وجود دارد

 باید انواع قانون را بررسی ابتدا ،گیرندمیتعارض قرار  مقام درعرف و قانون  کههنگامیوجود آورند. ه ب

قوانین  هکدرحالیقوانین امری را کنار بگذارد  تواندنمیعرف  زیرا را،کرد یعنی قوانین امری و تکمیلی 

. در یرندگمیتحت حاکمیت عرف قرار  ،برخالف آن نکرده باشند تراضیطرفین  کهدرصورتیتکمیلی 

 بر قانون مقدم عرف زمانی، ازنظر موجود باشد، ،عرف قبل از انعقاد قانون اگر ،تکمیلی قوانینمورد 

 زنیمگر عرفی باشد که پس از تصویب قانون  کندمیحالت عرف را نسخ  این درو قانون  شودمی

 دآیاگر بعد از تصویب قانون عرف به وجود  و یک وجدان اجتماعی به قوت خود باقی بماند عنوانبه

 . و مورد قبول عموم است استاصل مشترك جمعی  چون ،با عرف استتقدم ی یاازنظر اجر

 

 عرف، قانون، تعارض، قرارداد، اجماع واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 دانشجوی دکتری حقوق معاون منابع انسانی دادگستری فارس. .0

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی. کارآموز قضاوت .0
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 مقدمه .1

اولیه  هرچند برخالف حقوق عرفی و نانوشته، عرف یکی از منابع ،در حقوق ایران

تأثیر بسزای عرف را در تدوین  توانمیاما با بررسی قوانین مختلف  ،آیدنمیقانون به شمار 

 ،این مطلب گرفتن نظراین قوانین اعم از قوانین مدنی و تجارت دریافت. مقاله حاضر با در 

 یگوئ پاسخدر پی  و تعارض قرار داده است مقام درهدف اصلی را بررسی احکام عرف و قانون 

 .خواهد بود یکامکدسؤال اصلی است که در مقام تعارض عرف و قانون حاکمیت با  این به

و انواع عرف و نقش عرف در  ؟حقوقی چه مفهومی دارند اصطالح درعرف و قانون  همچنین

 و نیز ارتباط عرف و اجماع چیست؟  اندکدم هقوانین موضوع

حقوقی و سپس نقش  اصطالح در قانونبه بررسی مفاهیم عرف ا راستا ابتد همین در

 دربررسی احکام عرف و قانون  درنهایتو ارتباط عرف و اجماع و  هعرف در قوانین موضوع

 قراردادها خواهیم پرداخت.  قلمرو درتعارض  مقام

 

 در اصطالح حقوقی قانونمفاهیم عرف  .0

صالح دولت  هایسازمانقانون در تعریف عام تمام مقرراتی است که از طرف یکی از 

 هایبخشنامهو  هانامهتصویببات مجلس و معنی شامل تمام مصو این دروضع شده است پس 

که یا با  شودمیحقوق اساسی قانون به قواعدی گفته  اصطالح درولی  .0شودمی اداری نیز

 طوربه پرسیهمهیا از راه  ،تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده است

 ایران قانون تعریف نشده ولی اسالمی . در قانون اساسی جمهوریرسدمیبه تصویب  مستقیم

از دیدگاه  آن بخش از اراده حکومت که عمومی و دائمی است را قانون نامید. عرف توانمی

است. بنابراین عناصر  آورالزامانجام آن  روش و سیره مستمری است که تداوم دارد و حقوقی،

 بودن.  آورالزام .3 همگانی بودن .0دوام و تکرار . 0از:  اندعبارتعرف 

و  هازمان تمام درعرف عبارت است از قول یا فعل یا ترك فعلی که  دیگرعبارتبه

در بین مردم استقرار یافته و به آن عمل کنند. همچنین گفته شده  هاآن ازیا برخی  هامکان

 ،رودمیبرابر عرف به کار  و این منبع در شودمیوقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته 

خواه قوه  ،صالح دولت وضع شده هایسازمانیکی از  طرف ازی است که تارتمام مقر مقصود

لیکن قانون به معنی اخص خود به مصوبات قوه مقننه گفته  .خواه قوه مجریه ،مقننه باشد

_______________________________________________________________________________ 
 4ص ،تایبدانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،  نشریه ،«مغایرت قانون با قانون برتر مسئله» ،علی آزمایش، .0
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در گفتار یا رفتار  ،عرف گفته شده که: روش مستمر قومی مورد درخالصه  طوربه 0.شودمی

تعریف عرف و عادت  این درکه  شودمیه ظمالح .0عامل نیز نامندعادت یا ت را آناست و 

ه که مثل گلول دانندمیسابقه  منزلهبه. برخی عرف و عادت را اندشدهمترادف هم به کار برده 

همین مراحل غیر محسوس است که  وسیلهبه وتشکیل شده و محقق است  تدریجبهی فبر

 تواننمیعالم حقوق  به راورود عرف و عادت  .کندمیحقوقی تغییر  عادت وسنتی به عرف 

ارتباط عرف و قانون اهمیت دارد مسئله اثبات وجود عرف  مورد در آنچه. پس 3احساس کرد

ز انس ذهن جامعه یا گروه  است ا : عرف عبارتاندگفتهاست. همچنین برخی در تعریف عرف 

مربوط بودن به روابط  ،یف. طبق این تعر4خاصی به امری که مربوط به روابط حقوقی است

که در قلمرو قراردادها و  است مدنظرو درواقع عرفی  هحقوقی جزء عناصر عرف قرار داده شد

: که 0مادی عنصر .0از:  اندعبارت. عناصر اصلی عرف شودمیعرف و قانون مطرح  تعارض نیز

مواردی  دراست. البته بر قدمت خدشه وارد است زیرا  ثبات وشامل صفات عمومیت، قدمت 

یا روانی عبارت از احساس مردم به  6معنوی عنصر .0ممکن است عرف جدیدی به وجود آید. 

 کنندمییعنی این عرف و عادت به اعتقاد کسانی که آن را رعایت  استبودن عرف  االتباعالزم

 باشد. آورالزام

 

 انواع عرف .5

رف ع که قابل تقسیم است خاص عرف وبه عرف عام  ،کلی عرف بندیتقسیمیک  در

نداشته  ایدستهعام عبارت است از عرف متداول بین گروهی از مردم که جهت صنفی و 

 محل درمتداول  عرف ازعرف خاص عبارت است  و مانند عرف مملکت یا عرف مذهب ؛باشند

 .7ویندگمی عرف صنفی هم را آنمانند عرف بین تجار و گاهی  دسته ومعین یا بین یک صنف 

د جامعه یا گروه خاصی نسبت به امری اعبارت از انس ذهن افر ،: عرف قراردادیاندگفتهرخی ب

مربوط به قرارداد است و عرف عام قراردادی یعنی انس ذهنی اکثریت مردم یک جامعه نسبت 

_______________________________________________________________________________ 
 001ص ،0373، شرکت سهامی انتشار،تهران ،00علم حقوق، چ مقدمه کاتوزیان، ناصر، .0

  447ص ،0330دانش، تهران، گنج ،00چ حقوق، ترمینولوژی ،محمدجعفر لنگرودی، .0

 46 ص،36 و 30ش ،0 و 4س ،تهران کانون وکال، مجله ،«عادت» طباطبائی، .3

  311ص ،0330مجد، انتشارات ،تهران ،0چ ،تعهدات وقراردادها  اصول ،مهدی شهیدی، .4

3. Element materiel 
6 .Element moral 

 443ص ،همان ،محمدجعفر لنگرودی، .7
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م عد صورت درمردم به این امر که  مانند انس ذهنی بیشتر قراردادامور مربوط به  به امری از

سال به اجاره واگذارشده  0برای  طور مثالبهکه  ایخانه بهایاجارهتعیین زمان پرداخت 

ذهنی  انس ازعرف خاص عبارت است  و آن مبلغ باید به اقساط ماهیانه پرداخت شود ،است

گروه خاصی ساکن در منطقه یا ناحیه معین یا دارای حرفه و پیشه خاص مثل عرف خاص 

دریافت  قراردادده درصد مبلغ قرارداد را به هنگام امضای  طور معمولبهپیمانکاران که 

 عام و عرف خاص قراردادی داریم. عرف نیزقراردادها  قلمرو در. بنابراین 0کنندمی

رف ع .ارائه شده است عرف عملی و عرف لفظی است عرف ازدیگری که  بندیتقسیم 

یره ی و غیقضا زندگی درمام افراد یک گروه عبارت است از تکرار عمل از طرف اکثر یا ت یعمل

 محاوره درو عرف لفظی یا عرف محاوره عبارت است از اینکه مدلول یک لغت یا یک عبارت 

نی مع لغت درممکن است یک کلمه  طور مثالبه .خاصی قبول شده باشد صورتبهیک قوم 

معنی  غیرازآنو استعماالت یک قوم معنی دیگری  محاورات درولی  ،مخصوص داشته باشد

: الفاظ و عبارات طرفین عقد گویدمیقانون مدنی  004رو ماده  همین ازلغوی داشته باشد. 

. عرف تجاری 0عرف لفظی است ماده این دراز عرف  منظور وعرفی است  معانی برمحمول 

و متداول است و  معمول تجارن نیز عبارت است از عادت به اعمال و رفتار غیر مدونی که بی

و عرف صنفی نیز به معنی عرف موجود و  دانندمیرا الزامی  تجاری رعایت آن معامالت در

ی نیز عرف متداول بین ی. عرف قضااستاز اصناف مانند عرف بانکداران  صنفی درمتداول 

 در ار آنصنف قضات است. عرف مملکتی نیز عرفی است که تمام یا اغلب مردم یک مملکت 

 . رودمیعرف عملی به کار  در مقابلاتخاذ کرده باشند و  عمل

 

 موضوعه قوانین درنقش عرف  .4

 :شرط الزم است دو معتبر تلقی کردن عرف، برای در علم حقوق،

 از .0حکومت کند، عرف وجود داشته باشد.  آن برکه عرف باید  ایواقعهقبل از  .0

تعارض عرف و  بحث دراقتضای عرف نشده باشد.  برخالفتصریحی  دارصالحیتمقام  طرف

که یکی از منابع قانون است بلکه  جهتازایننه  ،است مدنظرعرف به معنی عام  ،قانون

ض تعار مقام درتقدم با کدام خواهد بود و  ،قانون قرار بگیرد مقابل در که اگر عرف جهتازاین

 ؟انداندیشیدهچه تدابیری  دانانحقوق ،این دو

_______________________________________________________________________________ 
  003ص ،همان ،مهدی شهیدی، .0

  443ص ،همان ،محمدجعفر لنگرودی، .0
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رویه قضائی و دکترین  و حقوق اروپائی عرف و قانون دو منبع مستقیم حقوق ازنظر

راه پیدا کند عرف  حقوق درعرف  کهدرصورتی. بنابراین 0حقوق هستند غیرمستقیمدو منبع 

 در قانون راه پیدا نماید، ،عرف حقوقی هرگاه . البته باید توجه داشت که0شودمیحقوقی گفته 

  .عنوان قانون دارد نه عرفاین صورت  در

 .نددانمیعرف را ناشی از قانون مکتوب  آورالزامنیروی  از نویسندگان حقوقی، برخی

. دهدمی منبع قانون مطرح است نه اینکه قانون به آن اعتبار صورتبهعرف  کهدرحالی

اشف کقانون وجود داشته و قانون تنها نقش  تصویب ازعرف ممکن است قبل  دیگرعبارتبه

عرف بر مبنای اعتقاد همگانی به  آورالزاماین است که نیروی  تررا ایفا نماید. نظر صحیح آن

و عواطف  احساسات ازمعتبر است که ناشی  کهدرصورتیعرف  که همچنانآن استوار است. 

  .3ات بیگانگان هم نباشدئدر دین و اخالق یا القا مباالتیبینباشد و نیز ناشی از  زودگذر

و گفته شده اصول و قواعد حقوق  استیکی از منابع اصلی  عرف ،تجارت حقوق در

 دریعنی این قواعد  شودمیتجارت درنتیجه اصول و عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد 

عرف و  صورتبهعمومیت پیدا کرده و  بعدازآنرسم تجارتی معمول بوده و  صورتبهامر  بدو

 . 4است درآمدهقانون  تصوربه کمکمو  درآمدهعادت 

جزایی آمده است:  رأییچنانکه در  شودمیتوجه  عادت وجزا نیز به عرف  حقوق در

از آن نشده است مرجع تشخیص  قانون درشمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی 

. 0شعبه پنجم دیوان عالی کشور( 0303/ 31/01 3130رأی شماره ) استآن عرف و عادت 

. 6کیفری برخالف حقوق مدنی محدود و اندك است حقوق درتأثیر عرف  اندگفتهالبته برخی 

حاضر بیشتر تأثیر عرف و  نوشتار در. است هامجازاتقانونی بودن جرائم و  اصل امردلیل این 

ای خود را جدر برخی قوانین گاه عرف و عادت  هرچنداست.  مدنظرمدنی  حقوق درعادت 

عمومی و انقالب  هایدادگاه آئین دادرسی 3 ماده در طور مثالبه انددادهبه عبارات دیگری 

_______________________________________________________________________________ 
 04ص ،0303،تهران دانش، گنج اسالم، حقوق همو، .0

 67ص ،0347،تهران عرف در حقوق مدنی ایران، نقش ،محمود سلجوقی، .0

-33ش سیاسی تهران، علوم ودانشکده حقوق  نشریه ،«اسالمی فقه در مکان وزمان  تأثیر» ،حمید دهقان، .3

 030ص ،تابی ،40

  06ص ،0370،تهران دادگستر، نشر ،0چ تجارت، حقوق ستوده تهرانی، حسن،. 4

 03ص ،0ج ،0370،تهران دانش، گنج ،0چ ، کلیات حقوق جزا،مرتضی محسنی،. 0

  00ص ،0331،تهران میزان، نشر ،4چ علیه اشخاص، جرائم ،محمدهادی صادقی،. 6
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 دادرسیعبارت عرف و عادت مسلم قضیه در قانون آئین  جایبه 0373مدنی مصوب  در امور

 ی نباشد آورده شده است. ع، عبارت اصول حقوقی که مغایر با موازین شر0303مدنی سال 

ارجاع صریح به عرف مانند  .0مدنی به دو صورت به عرف مراجعه شده است:  نونقا در

خود تصرفی نماید که مستلزم تضرر همسایه شود مگر  ملک در تواندنمیکه کسی  030ماده 

 یعادت قرارداد یا ومتعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد  قدربهتصرفی که 

مثل صحبت از قیمت یا مهلت  اموری درجاع ضمنی به عرف: ار .0قانون مدنی.  001ماده 

نقش  و ضمنی داوری عرف را پذیرفته است طوربهقانون مدنی( که  600 و 067مواد )عادله 

عرف  هوسیلبهگرفت تکمیل قانون یا ایجاد قاعده جدید  نظر در توانمیدیگری که برای عرف 

ده واقع ش گذارقانوناست که مورد تأیید است مانند مسئله سرقفلی که قاعده جدید عرفی 

 است. 

مدنی به کار برده است  قانون درعرف  مورد در گذارقانونالفاظی که  طورکلیبه

، 03،000،073،330،336،303،363،407،633،666 مواد در« طور عرفیبه»از:  اندعبارت

، 04 درمداد« عادتعرف و ». 0160، 301، 303،043،000، 306، 014، 040 :در مواد «عرف»

، 017مواد  در« متعارف»، 0030، 646، 406، 330، 307، 306، 344، 031، 000، 001، 63

، 0103، 370، 033، 336، 010، 064مواد  در« عادتبه»، 040، 036، 013، 431، 000،030

 «عرف بلد» و 344 ماده در «عرف و عادت محل»، 676 ماده در «عرف و عادت مسلم» ،0101

 دربه عرف  گذارقانون. همچنین حاکمیت بخشیدن 630، 004، 000، 436، 340 دموا در

رفع  و قرارداد کنندگان انشاءآشکار شدن هر چه بیشتر مقصود  منظوربه نیز قراردادی روابط

 قراردادهاقراردادی است و عرف و عادت یکی از ابزارهای مهم در تفسیر  خألابهام و پر کردن 

در  مثال طوربهی است که تمام شرایط الزم در آن ذکر شده باشد و کمتر قرارداد است

 ذارندگمیبسنده شده و بقیه شرایط را به سکوت  بسیاری از قراردادها به ذکر ارکان قرارداد

 در. 0نیستاین معامالت  مورد درعرفی  هایرویهامر چیزی جز وجود  این درافراد  گاهتکیهو 

نمونه: با توجه به عرف  عنوانبه. خوردمیه عرف و عادت به چشم ب استنادنیز  هادادگاه آراء

ره شما رأی)پس از انجام معامله مکلف به تحویل مبیع به مشتری است  و عادت جامعه بایع

طور به. تسلیم مبیع باید به نحوی باشد که (دادگاه عمومی تهران 033. شعبه 0/7/70 -633

عالی کشور(.  دیوان 00شعبه  06/3/70 -01 -030ره رأی شما) گویندمیتسلیم  را آن عرفی

در ماده  «عرف تجارتی بلد»و  300، 343 در مواد «عرف تجارتی محل»تجارت نیز  قانون در

_______________________________________________________________________________ 
  070ص ،0373حوزه علمیه قم، انتشارات ،0چ تفسیر قراردادهای خصوصی، شیوه ،حسین ،قشقایی .0
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مورد اشاره قرار گرفته  370 ماده در «متعارف» و 363 ماده در «عرف و عادت محل» و 367

قانون مدنی  0003ماده  .عرف و عادت مشهود است نقش نیزاست. در قوانین سایر کشورها 

شد،  بسته آنجا در قراردادکه  ی: شروطی که مبهم هستند بر اساس عرف محلگویدمیفرانسه 

متعاملین را نسبت  فقطنه: عقود داردمیهمان قانون مذکور  0030 ماده وتفسیر خواهند شد 

و ماده  (قانون مدنی ایران 001ماده ) ...نمایدمیملزم  تصریح شده هاآن دربه چیزی که 

ند گرفته شو نظر دربرای قرارداد  اندمعلوم: الزم است شروطی که در عرف گویدمینیز  0061

قانون مدنی  463قانون مدنی ایران(. ماده  000ماده ) 0تصریح نشده باشند قرارداد در هرچند

المشتری المبیع وجب علیزماناً لتسلیم اوالعرف مکاناً او االتفاق: اذا لم یعینگویدمیمصر نیز 

  0الببیع.المبیع وقتهیف الذی یوجدمکانالأن یتسلمه فی

بسیاری از قوانین کشورهای عربی  زیربنایقانون مدنی عثمانی که ) المجله 040ماده 

یا  قانون رد. بنابراین اگر موردی «التعیین بالعرف کالتعیین بالنص» :داردمینیز مذکور  (است

تعیین نموده باشد طرفین معامله ملزم به پیروی  را آننشده باشد ولی عرف  بینیپیشقرارداد 

و  «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»: گویدمیهمان قانون  43هستند همچنین ماده  آن از

ده اانّما تعتبرالع»: کندمیشیوع و غلبه را ذکر  عادت وشرایط اعتبار عرف  مورد درنیز  40ماده 

 .3«ت او اغلبتداذا اطر

 

 ارتباط عرف و اجماع: .5

: یدگومیعرف  تعریف درنیز مورد توجه قرار گرفته است. غزالی  فقه دراصطالح عرف 

 و اندپذیرفته را آندر نفوس استقرار یافته و طبایع سلیم  هاعقلعرف آن است که از سوی 

در مورد عرف اعتقاد  هالبته فقها عام 4«عاده جمهور القوم فی قول او عمل»نیز گفته شده: 

التفصیلیه االلزامیه وااللتزاماتاالحکامفالعرف دلیل شرعی کاف فی ثبوت» دارند که:

فقهای امامیه حجیت عرف را محدود به مواردی نظیر تفسیر موضوع  کهدرحالی. «الناسبین

 در. 0حجیتی قائل نیستند و در اثبات احکام برای آن نمایندمیو بیان اراده طرفین معامله 

 باید مفهوم اجماع روشن شود.  اارتباط اجماع و عرف نیز ابتد مورد

_______________________________________________________________________________ 
 40ص ،0331،تهران دانش، گنج ،0چ قراردادی از قانون مدنی فرانسه، تعهدات و عقود ،محمدعلی نوری، .0

 060ص ،بیروت تا،بی العربیة،القانون، دارالنهضةاصول ،عبدالمنعم الصدة،فرج .0

 م،0363 ،بیروت ،0چ العربی، احیاءالتراث المجله، شرح رستم، سلیم باز اللبنانی، .3

 30ص ،همان ،محمود سلجوقی، .4

  003ص، 00چ ،0373 دانشگاه تهران، انتشارات ، مبانی استنباط حقوق اسالمی،ابوالحسن محمدی، .0
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: اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد )ص( بر گویدمیغزالی در کتاب المستصفی 

و اتفاق همه مردم حتی عوام و فتواست  صاحب مجتهد ،امت ازامری از امور دنیا و منظور 

علمی الزم نیست. ازنظر شیعه همچنان که میرزای قمی در کتاب  هایرشتهعلمای سایر 

کاشف از رأی  هاآناجماع عبارت است از اتفاق جماعتی که اتفاق  :االصول آورده استقوانین

الفقهاء االجماع هو اتفاق»معصوم باشد بر امری از امور دینی. در تعریف دیگری نیز گفته شده: 

خود آن است به  واسطهبه. به عقیده عامه حجیت اجماع 0«ی حکمالمجتهدین فی عصر عل

 ه آنباجماع  گویدمیامامیه  کهدرحالی «الخطاءع امتی علیتمتج ال»دلیل فرموده پیامبر که 

رضای پیامبر یا  واسطهبهجهت حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد یعنی حجیت آن 

ت شرک توانندنمیهمه مسلمانان  در اجماع دارد کهامام معصوم است. البته شیعه نیز اعتقاد 

 . 0کنند بلکه منظور مجتهد صاحب فتواست

دست ه ب تواننمیرا در تمامی اعصار  تمامی امت بنابراین اجماع کل یعنی اجماع

نیز نیازی به اجماع ندارند چون  هااینو روزه و  ین چون وجوب نمازد ضروریات درآورد مگر 

حتی بر اتفاق کوچکی از علماء  . امامیه کلمه اجماع را3و بدیهی است ضروری هاآنوجوب 

بدین اعتبار که  اندکردهنیز اطالق  شودنمیمعمول اجماع نامیده  اصطالح درکه اتفاقشان 

 . 4معصوم پرده بری دارد پس حکم اجماع را خواهد داشت قول ازقطعی  طوربهاتفاق ایشان 

ل به قائزیرا در عرف  شودمیاجماع و عرف روشن  هایتفاوتگفته شد  آنچه بر بنا

که عرف خاص  هرچندمجتهدین الزم است  اجتماع ،اجتماع افراد خاصی نیستیم اما در اجماع

مانند عرف تجار وجود دارد و شاید بتوان گفت که اجتماع مجتهدین را هم عرف علماء و 

که عرف خاص است و امثال آن آنچه  مجتهدین و جزء عرف خاص بدانیم ولی در عرف تجار

اد تجار با افر روابط دربین تجار مرسوم است، پیروی آن بر غیر تاجر الزم نیست هرچند که 

، ولی در اجماع افراد عامه و غیر مجتهدین باید از حکمی کنندمیعادی نیز تجار به آن استناد 

د. همچنین موضوع اجماع معصوم است پیروی نماین رأی ازکاشف  و هاجماع شد آن برکه 

حکمی از احکام شرعی است لیکن در عرف مسائل مختلفی ممکن است مورد تکرار قرار 

 گیرند و مرسوم بین مردم باشد. 

_______________________________________________________________________________ 
 64ص، 0ج م،0336، ،دمشق ،3چ الفقهی العام،المدخل احمد، مصطفی الزرقاء، .0

 074 و 073صص ،همان ،ابوالحسن محمدی، .3

  060ص ،0373 ،تهران مجد، انتشارات ،0چ می،استنباط در حقوق اسال آئین ،محمد گودرزی، .4

 و 076صص ،0ج ،0330،قم دارالفکر، انتشارات ،0چ غرویان، محسن :ترجمه فقه، اصول ،محمدرضامظفر،  .0

077 
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 تعارض عرف و قانون در حقوق ایران .6

نظر که تمام تعاریف  این ازدر بحث تعارض عرف و قانون، عرف به مفهوم عام آن 

احکام  دیگرعبارتبه شودمی، بررسی گیردمیمربوط به عرف اعم از عام و خاص را دربر 

 رنظ دربنابراین حالتی را  گیردمیبا قانون مورد بررسی قرار  (عرفی نوع هر)تعارض عرف 

ف عام و وجود دارد و عرفی نیز در جامعه حال چه عر موردنظرکه قانونی درزمینه  گیریممی

. پس گیردمییا عرف خاص یا عرف عملی و یا لفظی وجود دارد و در تعارض با قانون قرار 

. راجع به مزیت و برتری هریک از عرف استجدا  ،که مبنا و منشأ قانون بوده عرفی ازبحث 

: قانون تنها منبع حقوق است و عرف و اندگفتهبرخی  استان اختالف دانحقوقو قانون بین 

تأیید کرده است جزء منابع  طور ضمنیبه را آنلحاظ که قانون اعتبار  این ازرا هم عادت 

: منبع واقعی حقوق اندگفتهولی برخی عرف و عادت را ترجیح داده و  آورندمیحقوق به شمار 

 سرچشمهمردم  فکر از طور مستقیمبه عادت واحتیاجات و تمایالت جامعه است و چون عرف 

 .0ترجیح دارد بر قانون گیردمی

طبق  .برای بررسی تعارض عرف و قانون ابتدا باید اقسام قانون بررسی شود 

 که شوندیمتکمیلی تقسیم  قوانین وقوانین به دو دسته قوانین امری  ،مشهور بندیتقسیم

قوانینی در مورد حقوق و تکالیف زوجین، عده وفات یا طالق و نمونه  ،قوانین امری نمونه

 قانون وات در قانون مدنی است. بنابراین در تعارض عرف رمواد مربوط به خیا ،قوانین تکمیلی

ران موضوعه فعلی ای حقوق دراست.  قوانین ازابتداً باید توجه داشت که قانون جزء کدام دسته 

طور هبمقدم بر قانون باشد  تواندمیبینی کرده باشد، عرف پیش احتصربهقانون  کهدرصورتی

 کارالعملحقوجود عرف تجارتی بلد  کهدرصورتی ،جارتت قانون 367ماده  موجببه مثال

 نیبیپیش صراحتبهولی چنانچه قانون . استملزم و مسئول اجرای تعهدات طرف معامله خود 

ولی  نادیده گرفت تواننمیقوانین را  وضع درأثیر عرف ت هرچند اندگفته برخی نکرده باشد،

قانون را لغو  ،که احترام به قانون محفوظ بماند، عرف کندمیضا تچون مصالح عمومی اق

زیرا تکرار اعمالی که منشأ عرف است همیشه برای تکمیل قوانین است ولی لغو و  کندنمی

این است که قانون از هر نوع که  دیگر نظر. 0از اختیارات قوه مقننه است فقط ،نسخ قوانین

 مورد درگفته  راین بهولی استثناء وارده  3سازدمیساقط  را آناولویت داشته و  عرف برباشد 

_______________________________________________________________________________ 
 07ص ،همان علم حقوق، مقدمه ،ناصر کاتوزیان، .0

 00ص ،070ش ،تهران ،وکالکانون  مجله ،«عادت وآثار عرف » ،صادق ضیائی، .0

 003ص ،همان ،محمود سلجوقی، .0



66  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

3 

 بعد که به قسمت درحاکمیت دارد.  عرف بر یقینبهقوانین تکمیلی است اما قانون آمره 

این موضوع بیشتر بررسی  شودیمقراردادها پرداخته  قلمرو دربررسی تعارض عرف و قانون 

 خواهد شد.

 

 تعارض عرف و قانون در قلمرو قراردادها  .7

در مورد رابطه عرف و قانون گفته شده که عرف ظرف قانون است و آب در ظرف 

 را آن و شکل گیردمیو قانون مانند آب است که در ظرف عرف قرار  گیردمیشکل ظرف را 

. زیرا و امری توجه کرد یقوانین به تکمیل بندیتقسیمدر این رابطه باید به  0.گیردمیبه خود 

 برای حفظ نظم هستند که یقوانین هااینی کرد یعنی ضترا تواننمیبرخالف قواعد امری 

هستند اما قوانین تکمیلی  هاآنافراد در روابط خود ملزم به رعایت  و اندشدهاجتماعی وضع 

 . اندشدهوضع  اندننمودهه خود استفاده ارادر اموری که از آزادی برای راهنمای افراد د

شامل  فقطنهقرارداد  و قانون مدنی مذکور است که عقد 000 ماده که در طورهمان

آن چیزی است که در عقد به آن تصریح شده بلکه متعارف بودن امری در عرف و عادت نیز 

بزار یدکی ا طور مثالبه باشندمین ملزم به ایفا آن بنابراین متعاملی .ذکر در عقد است منزلهبه

باید به مشتری داده شود جزء  از لحاظ عرفماشین که اگر در قرارداد نیز تصریح نشده چون 

 استذکر در عقد  منزلهبه شودمیقانون از عقد حاصل  موجببهمبیع است. همچنین آنچه 

 ،در خرید مصالح بنائی طور مثالبه قانون مدنی 000طبق ماده  (قانون مدنی 001ماده )

جزء قرارداد است. همچنین منظور از  یدکیلوازم ،تحویل در محل کار و در خرید اتومبیل

در هنگام  0آن تراضی نمایند. برخالف توانندمیقانون تکمیلی است و افراد  001قانون در ماده 

اما در مورد مقررات امری عرف  شودمیتعارض عرف و قانون، عرف حاکم بر مقررات تکمیلی 

 از این قبیل هستند.  331، 337، 360غلبه نماید. مواد  هاآنبر  تواندنمی

تکمیل نقص موجود در  ،در حقوق مدنی مصر تصریح شده که وظیفه اصلی عرف

نص  الحق و گذاریقانونتشریع است و گفته شده که الغاء نص قانون ممکن نیست مگر با 

 . 3با عرف الحق کنار گذاشت تواننمیقانونی را 

صد متعاملین در قکه  هرگاهعرف و عادت یکی از منابع مهم تفسیر قراردادهاست و 

شن نباشد و قانون نیز حکمی نسبت به موضوع بیان نکرده باشد در این حالت رومتن قرارداد 

_______________________________________________________________________________ 
 33ص ،0303،تهران ،سیناابن انتشارات حقوقی در حقوق اسالم، هایمکتب ،محمدجعفرلنگرودی،  .3

  001 و 003صص ،0330،تهران میزان، نشر ،0چ ،قراردادها وعقود  کلیات ،حمید بهرامی احمدی،. 0

  060ص ،همان ،عبدالمنعم الصدة،فرج. 3
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ل معانی در مواردی هم که احتمال حم .شودمیحکم عرف جایگزین اراده مفروض متعاملین 

ماده ) شوندمییه خود حمل فمتعدد بر الفاظ قرارداد وجود داشته باشد الفاظ بر معانی عر

 شودمی. در تمام مواردی که برای روشن شدن مفاد قرارداد توسل به عرف (قانون مدنی 004

به موضوع است مالك عمل خواهد  ترنزدیککه  فیعر «االبعداالقرب یمنع» قاعده موجببه

  0بود.

در مورد شرایط اساسی تحقق عقد  هاآندر قراردادهای بین اشخاص کافی است که 

 ،عرف حکم ،توافق کنند، در این صورت حتی اگر نسبت به جزئیات امر هم سکوت کنند

متعاملین برخالف امور متعارف تراضی  هرگاه. البته کندمیحدود الزامات طرفین را تعیین 

توجهی  «التصریحالعبرة لداللة فی مقابلة»معتبر است و به مصداق قاعده  هاآننمایند، تراضی 

 آورزامالزیرا قرارداد در حکم قانون خصوصی بین طرفین است و نیروی  شودنمیبه حکم عرف 

ولی اگر طرفین در قرارداد خود خالف  شودمیناشی  هاآنآن قبل از هر چیز از قصد و تراضی 

ند فرض این است که به حکم عرف رضایت دارند زیرا خود اهل عرف امور متعارف تراضی نکن

 هستند. 

قانون مدنی  004: مطابق ماده گویندمیکه  انددادهبه عرف اهمیت  چنانآنبرخی 

ور طبهو آنچه  آن را تصحیح نموده «البیعاهللاحل» شریفهآیه  داندمیهر چه را که عرف بیع 

در جمیع معامالت مرجع  درنتیجهجب نموده است. اآن را و «ودبالعق اوفوا» آیهعقد است  عرفی

  0عرف است و متابعت از قانون در موارد استثنائی خواهد بود.

در تفسیر قرارداد ممکن است در مورد اجرا و اعمال عرف یا قانون در میان عرف 

تعارض  .0: وجود دارد حالتقراردادی و قانون تعارض وجود داشته باشد که در این مورد چند 

عرف قراردادی با قوانین آمره: در این حالت تردیدی نیست که دادگاه باید قانون امری را بر 

 ایمسئلهو اجرای قانون امری  رسدنمیعرف مقدم بشمارد زیرا اهمیت عرف به قانون امری 

 هاست مربوط به نظم عمومی. همچنان که گفته شد قاعده عرفی را باید رعایت کرد مگر اینک

 ،در قانون درهرحال. (قانون مدنی 000، 000مواد ) باشدتراضی شده  صراحتبهبرخالف آن 

 (قانون مدنی 303و  307مواد ) دارد صراحتبهکه مخالفت با عرف نیاز  شودمیتصریح  گاه

  3زیرا حکم عرف با اصل عدم نیز همراه است و اثبات خالف آن باید به تراضی صریح باشد.

_______________________________________________________________________________ 
  003ص ،0374،تهران ،ققنوس ،0چ قراردادها در حقوق خصوصی، تفسیر ،مهدی صاحبی،. 0

  014ص ،0ج ،0376،تهران دانش، گنج ،0چ قانون مدنی، شرح علی، سید حائری شاهباغ،. 0

  00ص ،3ج ،0363،نشر به عمومی قراردادها، قواعد کاتوزیان، ناصر،. 3
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: نظر اول این این خصوص سه نظر وجود دارد در .تعارض عرف با قانون تکمیلی .0

بنابراین قانون از هر نوع که باشد  دارد قراراست که چون اعتبار عرف در مرحله بعد از قانون 

  .چه امری و چه تکمیلی به عرف مقدم است

در  گذارنونقااین است که عرف به قوانین تکمیلی مقدم است چون اراده  دومنظر 

تصویب قوانین بر اراده ضمنی طرفین استوار بوده است و خواسته تا در موارد سکوت یا نقص 

ه ک یا ابهام قرارداد، قانون تکمیلی اراده طرفین را تعیین نموده و جایگزین آن شود و هنگامی

 وعرف حکم دیگری معارض با قوانین تکمیلی داشته باشد چون متعاملین اهل عرف هستند 

مشترك طرفین بیشتر است و غرض اصلی از تفسیر قرارداد نیز جستجو  قصدبهنزدیکی عرف 

و احراز قصد مشترك طرفین قرارداد است، به همین جهت باید عرف را مقدم بر قانون تکمیلی 

 بدانیم. 

البته اشکال گرفته شده که اگر اعتبار قانون تکمیلی را ناشی از اراده ضمنی طرفین 

اید بتوان نظر فوق را پذیرفت ولی تصویب قوانین تکمیلی عالوه بر فرض اراده ضمنی بدانیم ش

مبنی بر حفظ نظم در روابط اقتصادی و تکمیل و تبیین  گذارقانونمتعاقدین، بر اراده 

جلوگیری از بروز اختالفات نیز متکی است.  منظوربه هاآنقراردادها در موارد نقص و سکوت 

ه از این دو جنبه غلبه دارد باید اقدام ب یککداماینکه  برحسبر مقام تفسیر بنابراین دادگاه د

ا اجرا ر فیتفسیر نماید. اگر قرائن رعایت اراده متعاقدین را مقدم بداند در این حالت، قاعده عر

بر رعایت نظم اقتصادی را مقدم بداند، قاعده تکمیلی قانون را  گذارقانوننماید و اگر اراده 

 د. اجرا کن

نظر سوم این است که اگر عرف بعد از تصویب قانون تکمیلی تشکیل شده باشد مقدم 

که  است زیرا فرض بر این است ترنزدیکمشترك طرفین  قصدبهبر قانون تکمیلی است چون 

انون ق ،جلوگیری از بروز اختالفات و در مقام تفسیر و تکمیل قراردادها منظوربه گذارقانون

را وضع نموده و آن را مقدم بر عرف دانسته است و خواسته تا در مورد سکوت یا  یتکمیل

قانون در تکمیل و تبیین  آورالزامابهام یا نقص قراردادها یا فقدان قصد مشترك از نیروی 

قراردادها استفاده کند. در مواردی هم که عرف قبل از تصویب قانون تکمیلی تشکیل شده و 

 ، در اینشودمیدر جامعه رایج بوده و به آن عمل  کماکانبعد از تصویب قانون تکمیلی هم 

 رف بعدحالت هم عرف مقدم بر قانون تکمیلی است چون حکم موضوع مانند این است که ع

 از قانون تکمیلی به وجود آمده است. 

 ماده) استعرف را بر قانون تکمیلی مقدم دانسته  صراحتبهدر مواردی نیز قانون 

. البته در هر مواردی که به نحوی تراضی وارده صریح یا ضمنی طرفین (قانون مدنی 330
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 ت عدم احراز قصدقابل احراز باشد تمسک به عرف و قوانین تکمیلی جایز نیست و در صور

ت و اس ترنزدیکمشترك طرفین  قصدبهمشترك طرفین چون فرض بر این است که عرف 

ا عرف ر گذارقانونلذا  شودمیعرف تلقی  حکمبهن نهادن دسکوت متعاقدین نیز مؤید گر

. البته در مواردی که قانون (قانون مدنی 370 ماده) استمقدم بر قانون تکمیلی دانسته 

. یابدمیعرف محول کرده است عرف از دو جهت اعتبار  حکمبهخیص موضوع را تکمیلی تش

است زیرا اگر  الرعایهالزمیک منبع مستقل شناخته شده  عنوانبهخود عرف  جهتیکاز 

ین و نبودن ملقانون هم ارجاع به عرف نداده باشد دادرس تکلیف دارد در موارد سکوت متعا

رف ارجاع دهد و از جهت دیگر عرف در این قبیل موارد چون در قانون قضیه را به ع حلیراه

بیان شده است در حکم قانون تکمیلی بوده و به  گذارقانوندر قالب قوانین تکمیلی توسط 

است و فرض  الرعایهالزمو در این حالت عرف در حکم قانون بوده و  شوندمییکی  یاعتبار

 تعارض منتفی است. 

به تشدید کاف مفتوحه اسم مفعول از ) المحکمهالعادة» :گویدمیله جالم 41ماده 

 ثالطور مبهبنابراین در امر قضاوت نیز قاضی در مواردی ملتزم به عرف خواهد بود.  «(تحکیم

عرف مالك عمل  ع،در مورد ودیعه که در حفظ مال مورد ودیعه و ضابطه تقصیر مستود

او  ضاعت نیضمن اف هادیعه مقصراً فی حفظالویعد به الودیعه مماو کیفیه حفظ»خواهد بود: 

برگزیده در مورد تعارض  حلراه عنوانبه 0«غیر مقصر فالیضمن انّما یعتبر ایضاً فیه العرف

بیان  گذارقانونعرف و قانون باید بگوییم چون مالك تشخیص قوانین آمره از تکمیلی توسط 

اطع ق طوربه تواننمیان است و بالطبع امری تخصصی است، دانحقوقنشده و تنها طبق نظر 

 ی آمره و قوانینیقوانین جزا طور مثالبهکلی بگوییم  صورتبه هرچنددر این مورد نظر داد 

 مدنی تکمیلی هستند. 

نظر داد. بنابراین در هنگام مواجهه  طورکلیبه تواننمیمنتها در مواجه با موارد خاص 

در نظر گرفته شود که اگر قانون امری باشد چون  ایضابطهون بهتر است با تعارض عرف و قان

اما  ؛با آن معارضه نماید تواندنمیعرف هم  طور طبیعیبهآن تراضی نمود  برخالف تواننمی

گفت که قانون امری چیزی زیادتر از قانون تکمیلی  توانمیچون ضابطه تشخیص معین نشده 

بودن قوانین آمره در هر حالتی است  پابرجافراد در مقابل آن و دارد و آن عدم تأثیر تراضی ا

تراضی کرد سپس اصل عدم این مورد  هاآن برخالف توانمیدر قوانین تکمیلی  کهدرحالی

. همچنین در مورد قانون گذاریممیبنابراین اصل را بر تکمیلی بودن قوانین  .است یزیاد

_______________________________________________________________________________ 
 036ص ،همان احمد، مصطفی الزرقاء، .0
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محلی را برای حاکمیت اراده و  درواقع گذارنونقامدنی که بحث اصلی اختصاص به آن دارد 

آزادی اراده افراد در نظر گرفته است بنابراین حداقل در مورد قانون مدنی اصل بر تکمیلی 

در موردی که قانون تکمیل باشد اگر عرف قبل از انعقاد قانون  هرتقدیربهبودن آن است. 

و بنابراین  (از جهت زمانی) شودمیباشد پس عرف بر قانون مقدم  مؤخرموجود بوده و قانون 

وجدان  یک عنوانبهمگر عرفی باشد که پس از تصویب قانون نیز  کندمیقانون عرف را نسخ 

 زنظرااجتماعی به قوت خود باقی بماند. اگر بعد از تصویب قانون عرف به وجود بیاید تقدم 

ل مشترك جمعی است. پس در تعارض بین عرف و اجرائی با عرف خواهد بود و چون اص

  0قانون در بیشتر موارد عرف حاکم و مقدم است.

 

 گیرینتیجه .8

ین ی در مورد تعارض قوانینها حلراهکه برای یافتن  گیریممیگفته شد نتیجه  ازآنچه

 به قانون مدنی که در موارد بسیاری از عرف و عادت سخن گفته است مراجعه باید ،با عرف

 هاینا: قانون، عرف و توافق طرفین. اگر کندمیاین قانون سه نکته را بیان  001. ماده اییمنم

ی ی که توافق هست ولیجا طور مثالبه آیدنمیبا هم تعارض نداشته باشند مشکلی به وجود 

 ،ردی دیگر داایا دارد ولی توافق طرفین اقتضضاما اگر عرف یک اقت ؛عرف و قانون وجود ندارد

 بین عرف و قانون تعارض کهدرصورتیاما  ؛افراد مقدم است توافق ،ه دلیل اصل حاکمیت ارادهب

ائل ق باید بین دو مورد ،باشد اگر قانون امری باشد تخطی امکان ندارد اما در قانون تکمیلی

قانون مؤخر و عرف چون در اینجا  هاگر عرف قبل از انعقاد قانون موجود بود .تفکیک شد به

 باشد که قبل از تصویب یعرف اما اگر کند؛میقانون عرف را نسخ  لذازمانی مقدم است  ازلحاظ

 یک وجدان اجتماعی وجود داشته باشد عنوانبهقانون موجود بوده و بعد از تصویب قانون هم 

 ندکمیاز طرفین که به عرف استناد  هرکدام. البته در این صورت عرف بر قانون مقدم است

واند آن را اثبات نماید و معنی عرف و عادت مسلم نیز همین است زیرا عرفی که قابل باید بت

 اثبات نباشد ارزشی نخواهد داشت. 
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  3، ج0363،نشر به، قراردادهاقواعد عمومی  ،کاتوزیان، ناصر .07

  0373، شرکت سهامی انتشار، تهران ،00کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق چ .03

  0373انتشارات مجد، تهران،  ،0گودرزی، محمد، آئین استنباط در حقوق اسالمی، چ .03

  0303، حقوق اسالم. گنج دانش. تهران، محمدجعفرلنگرودی،  .01

  0330، گنج دانش، تهران، 00، ترمینولوژی حقوق چمحمدجعفرلنگرودی، . 00

، تهران، سیناابنحقوقی در حقوق اسالم، انتشارات  هایمکتب، محمدجعفرلنگرودی،  .00

0303  

  0، ج0370، گنج دانش، تهران، 0محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا. چ .03

  0373، 00محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی، انتشارات دانشگاه تهران چ .04
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، 0330، انتشارات دارالفکر، قم، 0. چ، اصول فقه، ترجمه: محسن غرویانمحمدرضامظفر،  .00

  0ج

، گنج 0چ ،دات قراردادی از قانون مدنی فرانسهه، عقود و تع(مترجم) محمدعلینوری،  .06

  0331دانش، تهران، 



 

 

 مطالعه تطبيقی(المللی )ااقتنل قرارداداهی تجاری نیب. 4
 

 1آیدا نصیری 
 

 

 

 

 چکیده
نتقال ا»که انتقال جنبه مثبت تعهد را  است( دینو منفی )( طلبتعهد دارای دو جنبه مثبت )

در حقوق رم تعهدات جنبه شخصی داشت و نامند. می« انتقال دین»و انتقال جنبه منفی آن را « طلب

دیل متعهد اصلی، استفاده از نهاد تب رازیغبهقابل انتقال نبود و تنها راه ایفای آن توسط شخص دیگری 

 تعهد بود.

آن است که انتقال ارادی دهنده نشانامروزه مطالعه تطبیقی حقوق کشورها  دوجونیباا 

ایران مورد  ازجمله، در قوانین بیشتر کشورها استهمزمان طلب و دین که به معنای انتقال قرارداد 

 پذیرش قرار گرفته است. 

 گریدانیببهشده و  دهندهانتقال« موقعیت قراردادی»صاحب  رندهیانتقال گدر انتقال قرارداد 

و تابع همان حقوق و تکالیف با طرف اصلی قرارداد خواهد بود که  گرددیموی محسوب  مقامقائم

، انتقال گیرنده و دهندهانتقالدر این انتقال ارادی قرارداد، رضایت  با وی داشته است. دهندهانتقال

هد سابق و تضمینات آن از بین انتقال قرارداد بدون آنکه تع یجهدرنتطرف اصلی قرارداد الزم است. 

 .گیردیمبرود، با سایر نهادهای مشابه متمایز بوده که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار 

 

  انتقال قرارداد، موقعیت قراردادی، انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد. واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصیوکیل پایه.  0
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 مقدمه

های مرتبط با حقوق قراردادها در تجارت بحث ترینمهمانتقال قرارداد امروزه یکی از 

. قراردادها از زمان انعقاد تا زمان اجرا ممکن است با تغییرهایی در ساختار استالملل بین

منتهی به اجرای قرارداد به شکل متفاوتی نسبت به  درنهایتتواند خود مواجه گردند که می

وضوع قرارداد تغییر یابد )از طریق تبدیل زمان انعقاد اولیه آن گردد، برای مثال ممکن است م

 علیه( تغییر کنند.له و متعهدتعهد( و یا یک یا هر دو طرفین قرارداد )یعنی متعهد

شود( و یک جنبه منفی )که دین تعهد دارای یک جنبه مثبت )که طلب نامیده می

ت تقال جنبه مثبتوانند منتقل گردند. اناز این دو جنبه می هرکدامشود( است که نامیده می

توان نامند که در مواردی میمی« انتقال دین»و انتقال جنبه منفی آن را « انتقال طلب»تعهد را 

انتقال »زمان منتقل نمود، چنین انتقالی را هم طوربههر دو جنبه مثبت و منفی تعهد را 

 نامند.می« قرارداد

ری صورت گیرد، در این ارادی و قه صورتبهتواند تمامی انتقاالت گفته شده می

توان انتقال ارادی و انتقاالت ناشی از مرگ و ورشکستگی را می« قرارداد انتقال»صورت انعقاد 

 «تبعی» صورتبهرا انتقال قهری یا قانونی نامید. همچنین قرارداد ممکن است در مواردی 

د طه با آن مال منعقمنتقل گردد، در چنین مواردی به دلیل انتقال مالی که یک قرارداد در راب

که  0قانون مدنی 433شود. برای مثال ماده گردیده است با انتقال مال، قرارداد نیز منتقل می

داند، مصداقی از انتقال تبعی با انتقال مال موضوع اجاره، عقد اجاره را نیز منتقل شده می

رارداد بیمه است که بر نیز مصداقی از انتقال تبعی ق 0قانون بیمه 07قرارداد اجاره است. ماده 

_______________________________________________________________________________ 
 هاینکاگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر »قانون مدنی:  433. ماده  0

 .«کرده باشد فسخ در صورت نقل را برای خود شرط موجر حق

 ورثه اگر دیگری به بیمه موضوع انتقال یا گذاربیمه فوت صورت در»(: 0306قانون بیمه )مصوب  07. ماده  0

 عقد ندک اجرا گربیمه مقابل در است بودهگذار بیمه عهده به قرارداد موجببه که را تعهداتی کلیه الیهمنتقل یا

 حق الیهمنتقل یا ورثه یا گربیمه از یک هر هذامع ماندمی باقی خود اعتبار به الیهمنتقل یا ورثه نفع به بیمه

 هبیم موضوع قطعی الیهمنتقل که تاریخی از ماه سه ظرف در دارد حق گربیمه .داشت خواهند نیز را آنفسخ 

 دیگری هب بیمه موضوع انتقال صورت در .کند فسخ را بیمه عقد نمایدمی خود نام به را نامهبیمه تبدیل تقاضای

به  را انتقال که تاریخی از لیکن. بود خواهد گربیمه مقابل در بیمه وجه افتادهعقب اقساط مسئول کلیه ناقل

 ایدب بعد به اطالع تاریخ از که اقساطی به نسبت دهدمی اطالع اظهارنامه یا سفارشی نامه موجببه گربیمه

 بیمه وجه تمام به نسبت هاآن از یک هر باشند متعدد الیهمنتقل یا ورثه اگر .بود نخواهد مسئول شود پرداخته

 .«بود خواهد مسئول گربیمه مقابل در
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یه به الطبق آن در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل

 ماند.اعتبار خود باقی می

رد و گیدر این نوشتار انتقال تبعی و قهری )یا قانونی( قرارداد مورد بررسی قرار نمی

 پذیرند. بهصورت می« قرارداد انتقال» که با انعقاد یک استتنها انتقاالت ارادی مورد نظر 

انتقال قرارداد، به معنای انتقال مجموعه جنبه مثبت تعهد )طلب( و جنبه منفی  کهآندلیل 

آن )دین( است، شایسته است ابتدا این دو انتقال مورد بررسی قرار گیرند و در انتها به تفاوت 

 شود.اشاره « انتقال قرارداد»انتقاالت با  گونهاینمیان 

هدف  درواقع، است« المللیبین»و « تجاری»موضوع این نوشتار محدود به قراردادهای 

به معنای جدا نمودن آنچه  وجههیچبه« تجاری»از محدود نمودن این نوشتار به قراردادهای 

های حقوقی بین طرفین و یا معامالت مدنی و تجاری ایجاد سنتی در برخی از نظام طوربه

 قرار« کنندهقراردادهای مصرف»، بلکه قرارداد تجاری در این نوشتار در برابر نیستشده، 

 که استنیز به معنای وجود یک عنصر خارجی در قرارداد « المللیبین»گیرد. اصطالح می

تواند عواملی چون اجرای قرارداد در یک کشور خارجی، خارجی بودن یکی از طرفین می

  د با حقوق یک کشور دیگر و غیره باشد.قرارداد، ارتباط موضوع قراردا

 

 0انتقال طلب )جنبه مثبت تعهد( .1

_______________________________________________________________________________ 
1. Assignment of Rights/Claims. 

( Assignment of Chosen in Action) «قرارداد از ناشی دینی حقوق انتقال» اصطالح از انگلستان حقوق در

 :ببینید است، عینی حقوق مقابل نقطه که گرددمی استفاده
H. G. Beale (ed.), Chitty on Contracts, Volume I (50th edn, Sweet & Maxwell 2006) para 11-
001. 

)که در برابر انتقال مبتنی بر « انتقال قانونی»( در رابطه با 0300قانون حقوق اموال انگلستان ) 036(0ماده )

 دارد:( بیان میاست انصاف

§158. Legal assignments of things in action. (1) Any absolute assignment by writing under 
the hand of the assignor (not purporting to be by way of charge only) of any debt or other 
legal thing in action, of which express notice in writing has been given to the debtor, 
trustee or other person from whom the assignor would have been entitled to claim such 
debt or thing in action, is effectual in law (subject to equities having priority over the right 
of the assignee) to pass and transfer from the date of such notice (a) the legal right to such 
debt or thing in action; (b) all legal and other remedies for the same; and (c) the power to 
give a good discharge for the same without the concurrence of the assignor. 
Provided that, if the debtor, trustee or other person liable in respect of such debt or thing 
in action has notice (a) that the assignment is disputed by the assignor or any person 
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شود اما در فقه طلب را هم زیر چتر در زبان فارسی طلب در مقابل دین، استعمال می

در زمان حاضر است و « طلب»له: که معادل اند و دو اصطالح وجود دارد: )الف( دیندین نهاده

گویند بیع دین، مقصود در زمان حاضر است. وقتی در فقه می« دهیب»علیه: که معادل )ب( دین

توانند اجل طلب طلب ممکن است مؤجل یا حال باشد و طرفین می هرحالبهبیع طلب است، 

التزام  :اولتوان به این شکل برشمرد: را به تراضی ساقط کنند یا بالعکس. عناصر طلب را می

ه کلی در ذم صورتبهبر دیگری. دوم: آن حق مالی  مالی بین دو شخص از حیث حق مالی یکی

(؛ سوم: جانب مثبت آن التزام که استباشد )پس تعهد غاصب به رد مغصوب خارج از این بحث 

. ماده 0سازد طلب نام دارد و جانب منفی آن، دین )بدهی( استرقمی از دارایی آن شخص را می

_______________________________________________________________________________ 
claiming under him; or (b) of any other opposing or conflicting claims to such debt or thing 
in action; he may, if he thinks fit, either call upon the persons making claim thereto to 
interplead concerning the same, or pay the debt or other thing in action into court under 
the provisions of the M1Trustee Act, 1123. 

 در رابطه با انتقال مبتنی بر انصاف، نگاه کنید:
Greg Tolhurst, The Assignment of Contractual Rights (Hart 2008) 83ff. 

( استفاده Assignment of Rights« )انتقال طلب»حقوق انگلستان، در حقوق آمریکا از همان اصطالح  برخالف

 (:UCCقانون یکنواخت تجارت آمریکا ) 0-001شود. ببینید ماده می
(1) If the seller or buyer assigns rights under a contract, the following rules apply:  
(a) Subject to paragraph (b) and except as otherwise provided in Section 1-508 or as 
otherwise agreed, all rights of the seller or the buyer may be assigned unless the 
assignment would materially change the duty of the other party, increase materially the 
burden or risk imposed on that party by the contract, or impair materially that party's 
chance of obtaining return performance. A right to damages for breach of the whole 
contract or a right arising out of the assignor's due performance of its entire obligation 
may be assigned despite an agreement otherwise.  
(b) The creation, attachment, perfection, or enforcement of a security interest in the 
seller's interest under a contract is not an assignment that materially changes the duty of 
or materially increases the burden or risk imposed on the buyer or materially impairs the 
buyer's chance of obtaining return performance under paragraph (a) unless, and only to 
the extent that, enforcement of the security interest results in a delegation of a material 
performance of the seller. Even in that event, the creation, attachment, perfection, and 
enforcement of the security interest remain effective. However, the seller is liable to the 
buyer for damages caused by the delegation to the extent that the damages could not 
reasonably be prevented by the buyer, and a court may grant other appropriate relief, 
including cancellation of the contract or an injunction against enforcement of the security 
interest or consummation of the enforcement. 

جلد سوم، تهران، گنج دانش، چاپ اول،  المعارف عمومی حقوق،الفارق: دائرة. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 0

 ، ذیل واژه طلب.0336

http://www.law.cornell.edu/ucc/2/article2.htm#contract
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 0سازی حقوق خصوصیالمللی یکنواختبینالمللی موسسه اصول قراردادهای تجاری بین 3.0.0

واگذاری یک حق به معنای انتقال توافقی یک : »داردمیدر تعریف واگذاری حق )طلب( بیان 

حق از سوی یک شخص واگذارنده به شخصی دیگر )طرف واگذاری( است که شامل موردی نیز 

نوع دیگری از تعهد شود که حق واگذارنده به دریافت مبلغی از یک شخص ثالث یا اجرای می

 «.یابدوثیقه انتقال می عنوانبهتوسط شخص ثالث )متعهد( 

)مانند طلب  0های سادهتوان به طلبگیرند را میهایی که مورد انتقال قرار میطلب

های نمود. طلب بندیتقسیم 3های مبتنی بر یک سند خاصناشی از یک قرارداد( و طلب

همچون اسناد تجاری چون سفته و برات  4مبتنی بر یک سند خاص مانند اسناد قابل انتقال

باشند و باشند که تابع قوانین خاص حاکم بر آن اسناد میمی 0هاو همچنین سهام شرکت

 و باید باشندهای مبتنی بر چنین اسنادی نیز تابع شرایط ویژه همین اسناد میانتقال طلب

 ساده هایطلب. بنابراین در این نوشتار تنها به بررسی 6مجزا مورد بررسی قرار گیرند طوربه

  ناشی از قرارداد پرداخته خواهد شد.

 

 
_______________________________________________________________________________ 

منتشر گردید و سپس  0334قرار گرفته است. اولین نسخه آن در سال  بار مورد ویرایش 0. این سند تاکنون 0

های مزبور در آدرس زیر قابل مورد بازنگری قرار گرفت. تمامی نسخه 0101و  0114های به ترتیب در سال

 دسترس است:

< http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm > accessed 03 

February 0104. 

لی الملاصول قراردادهای تجاری بینسازی حقوق خصوصی،  المللی یکنواختهمچنین ببینید: موسسه بین

های حقوقی، ویرایش بهروز اخالقی و فرهاد امام )ترجمه و تحقیق(، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش ،0114

 المللیول قراردادهای تجاری بینهای بیان شده در این نوشتار از اصبه بعد. کلیه ترجمه 346، ص0330دوم، 

گردد. همچنین رویه قضایی مرتبط سازی حقوق خصوصی، از همین منبع نقل می المللی یکنواختموسسه بین

. از این سند در این نوشتار < http://www.unilex.info >با این اسناد در این آدرس قابل دسترس است: 

 .یاد خواهد شد« اصول قراردادها»تحت عنوان 

2. Rights which are mere rights (E.g. Debt arising from a loan and Debt arising from a 
contracts). 

5. Rights which represented by document (E.g. Negotiable Instrument and Shares). 

5. Negotiable Instruments. 

3. Shares. 

8. J. J. Fawcett, Janeen M. Carruthers, Peter Machin North, Cheshire, North & Fawcett 

private international law (15th edn, Oxford University Press, Jun , ) ff. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+J.+Fawcett%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Janeen+M.+Carruthers%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Machin+North%22
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 شرایط انتقال طلب .1. 1

توان بدین شرح بیان نمود: )اول( عقد مالی معوض؛ )دوم( عناصر انتقال طلب را می

ل کلی در ذمه مانند تعهد کارگر(؛ )سوم( نقل طلب به معقودعلیه، طلب باشد )پول، کاال، فع

وجود خارجی و طبیعی ندارد به لحاظ وجود اعتباری ملک  بااینکهغیر بدهکار آن طلب. طلب 

ه آن را ب مثالعنوانبهتواند در آن، تصرفات مالکانه نماید، صاحب طلب است و طلبکار می

 به طلب به ثالث( و یا آن را در بیع سلم، ثمنثالث بفروشد )بیع طلب به ثالث( یا هبه کند )ه

 .0قرار دهد

 در اصلاست و مانند هر حق مالی دیگری « حق مالی»نوعی از نظر ماهیت، طلب نیز 

قابل انتقال است، خواه موضوع آن پول باشد یا مال دیگر و خواه منبع آن قرارداد باشد یا 

بر ذمه تعلق گیرد، در مقابل حقی  حقی مشمول عنوان طلب است که درواقعواقعه حقوقی. 

که شخص بر عین یا منافع مالی دارد )مانند حق انتفاع و ارتفاق و حق رهن(، تابع قواعد 

اصول قراردادها  3.0.3. ماده 0شودمربوط به حقوق عینی است و در انتقال طلب مطالعه نمی

تعهد  به اجرای یک حقی نسبت»تنها به بیان استثنای قابلیت انتقال طلب پرداخته است: 

ی قابل توجه طوربهتوان واگذار کرد که واگذاری تعهد مزبور غیرپولی را فقط در صورتی می

 «.به سنگینی بار تعهد نیفزاید

چنین انتقالی توسط قانون یا نظم عمومی منع شده باشد،  کهدرصورتی وجودبااین

یابد: مشخص در موارد زیر مصداق می طوربهامکان انتقال حقوق وجود ندارد. چنین منعی 

انتقال طلب به دلیل منع قانون یا مخالف آن باشد: در این مورد در خود قانون ذکر  )یک(

 3های تأمین اجتماعی، برای مثال طلب ناشی از بیمهنیستگردد که طلب قابل انتقال می

. )دو( 0گرددکه حقوق وی محسوب می 4. همچنین طلب مأمور عمومینیستقابل انتقال 

_______________________________________________________________________________ 
 ، پیشین.المعارف عمومی حقوقالفارق: دائرة. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 0

، 0374، تهران، موسسه نشر یلدا، چاپ اول، زمستان مدنی: نظریه عمومی تعهداتحقوق . کاتوزیان، ناصر، 0

 .003و  000صص 

5. Benefit under Social Security. 

5. The Salary of a Public Officer. 

3. H. G. Beale (ed), Chitty on Contracts, op. cit., para 11-054. 
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مخالف نظم عمومی  0باشد: برای مثال انتقال طلب ناشی از نفقه 0انتقال مخالف نظم عمومی

: در مواردی که قرارداد به دلیل تصریح 4. )سه( انتقال طلب در قراردادهای شخصی3خواهد بود

ر نج، چنین امری ماست، نوعی قرارداد شخصی واحوالاوضاعدر آن و یا بر مبنای استنباط از 

به عدم امکان قابلیت انتقال طلب خواهد بود زیرا در چنین قراردادهایی، هدف اصلی اجرای 

 .0استکلیه تعهدات قرارداد تنها مابین همان اشخاص اولیه آن 

گردد تأثیر درج شرط عدم انتقال طلب ناشی از قرارداد سؤالی که در اینجا مطرح می

توان طلب ناشی از قرارداد را منتقل نمود؟ و می در متن آن است. آیا با وجود چنین شرطی،

الملل چنین منعی در صورت انتقال، آیا چنین انتقالی صحیح است؟ در حقوق تجارت بین

شود، غیرنافذ( شدن انتقال طلب تواند منجر به بطالن )یا آنچه در حقوق ما گفته مینمی

رغم وجود توافقی بین علی -0»رد: دااصول قراردادها بیان می 3.0.3گردد. برای مثال ماده 

واگذارنده و متعهد مبنی بر محدود یا ممنوع کردن واگذاری حق دریافت مبلغی پول، واگذاری 

، ممکن است واگذارنده در مقابل متعهد به خاطر نقض وجودبااینآن حق نافذ خواهد بود. 

هایی غیر از پرداخت واگذاری حق نسبت به اجرای تعهد -0قراردادشان مسئول شناخته شود. 

مبلغی پول در صورتی غیرنافذ خواهد بود که مخالف با توافق بین واگذارنده و متعهد مبنی 

، واگذاری انجام شده نافذ خواهد بود اگر وجودبااینبر محدود یا ممنوع کردن واگذاری باشد. 

و نه بایستی از که در زمان واگذاری، طرف دیگر واگذاری نه از وجود آن توافق اطالع داشته 

بوده است. در این صورت، ممکن است واگذارنده به خاطر نقض قرارداد در وجود آن آگاه می

 .6«برابر متعهد مسئول شناخته شود

_______________________________________________________________________________ 
1. Public Order. 

عقود و : »مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 6ینید ماده باره ببهمچنین دراین

قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب 

 کهدرصورتی اندنمودهقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد »: قانون مدنی 01ماده  و« اثر نیست

قوانین خارجی و یا قراردادهای  تواندنمیمحکمه »: قانون مدنی 370ماده  و« مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر  دارجریحه واسطهبهیا  اخالق حسنه بوده و برخالفخصوصی را که 

 .«االصول مجاز باشداجرای قوانین مزبور علی اگرچهگذارد  اجراشود به موقع مخالف با نظم عمومی محسوب می

2. Maintenance. 

5. Ibid., para 11-054. 

5. Personal Contracts. 

3. Ibid., para 11-035. 

 اصول حقوق قرارداد اروپایی حاوی حکم متفاوتی است: 00-310. ماده 6



82  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

4 

گردد، ماده توافق میان واگذارنده و طرف واگذاری، واگذار می صرفبهانتقال طلب 

توافق بین واگذارنده  صرفبهک حق ی -0»دارد: اصول قراردادها در این رابطه بیان می 3.0.7

نیازی به رضایت متعهد  -0شود. و طرف واگذاری، بدون دادن اخطار به متعهد، واگذار می

شخصی برخوردار  دراساسمورد نظر، تعهد مزبور از ویژگی  واحوالاوضاعنیست مگر اینکه در 

 3.0.4که ماده  است طلب جزئیاز آثار پذیرش قابلیت انتقال طلب، امکان واگذاری «. باشد

 طوربهتوان حق دریافت مبلغی پول را می -0»مقرر داشته است:  بارهدرایناصول قراردادها 

ان تویک حق نسبت به اجرای نوع دیگری از تعهد را فقط در صورتی می -0واگذار کرد.  جزئی

ه قابل توجهی ب طوربهواگذار کرد که آن تعهد قابل تجزیه باشد و واگذاری آن  جزئی طوربه

  «.سنگینی بار تعهد نیفزاید

 

 آثار انتقال طلب .0. 1

پس از بررسی و اثبات اصل قابلیت انتقال طلب، اینک باید به بررسی آثار چنین 

و متعهد اصلی پرداخت. اولین اثر انتقال طلب  گیرنده انتقالدهنده، انتقالی بر روابط انتقال

اصول قراردادها در رابطه با لزوم ارسال اخطار  3.0.01ماده لزوم اخطار انتقال به متعهد است. 

تا زمانی که متعهد اخطاری درباره واگذاری از واگذارنده یا طرف واگذاری  -0»دارد: بیان می

 کهاینپس از  -0شود. دریافت نکرده است، با پرداخت به واگذارنده، وی از تعهدش بری می

 .«شودقط با پرداخت به طرف واگذاری از تعهدش بری میمتعهد اخطار مزبور را وصول کرد، ف

آید، به جابجایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی از نام آن برمی کهچنانانتقال طلب 

 هدهندانتقالشود. در این جابجایی، انتقال گیرنده از هر حیث جانشین دیگری گفته می

ص خا مقامقائمکننده انتقال مال نیز تملک شود و از همان مزایا برخوردار است. چنانچه درمی

 تواند آن را ازتملیک کننده است، پس مالک جدید طلب نیز مانند دست پیشین خود می

های طلب سود برد و در برابر مدیون با همان شرایط مطالبه نماید و در اجرای حق از تضمین

 آنچه انتقال گرفته است ادعا کند تواند بیش ازدیگران به آن استناد نماید. در مقابل، او نمی

_______________________________________________________________________________ 
Article 113501 Contractual Prohibition of Assignment: (1) An assignment which is 

prohibited by or is otherwise not in conformity with the contract under which the assigned 
claim arises is not effective against the debtor unless: (a) the debtor has consented to it; 
or (b) the assignee neither knew nor ought to have known of the non-conformity; or (c) 
the assignment is made under a contract for the assignment of future rights to payment 

of money. (2) Nothing in the preceding paragraph affects the assignor's liability for the 

non-conformity. 



  81 المللی )مطالعه تطبیقی(انتقال قراردادهای تجاری بین. 4

 

4 

. ماده 0دهنده کند را متوجه خود نداندتوانست در برابر انتقالیا دفاعی را که مدیون می

تواند کلیه ایرادهای قابل طرح متعهد می -0»بیان داشته:  بارهدرایناصول قراردادها  3.0.03

هر  تواندمیمتعهد  -0رح کند. از سوی او در مقابل واگذارنده را در مقابل طرف واگذاری ط

حق تهاتری را که تا زمان وصول اخطار واگذاری، در مقابل واگذارنده برای او قابل دسترسی 

.0«بوده است نسبت به طرف واگذاری اعمال کند

اصول  3.0.04گردد. ماده با واگذاری حق، کلیه حقوق مرتبط با آن نیز واگذار می

کند: ذاری یک حق، حقوق زیر را به طرف واگذاری منتقل میواگ»دارد: قراردادها بیان می

)الف( همه حقوق واگذارنده نسبت به دریافت مبلغی پول یا اجرای تعهدی دیگر که بر طبق 

اجرای تعهد مربوط  کنندهتضمینقرارداد مرتبط با حق واگذار شده باشد و )ب( همه حقوق 

 «.به حق واگذار شده

دهنده نخواهد داشت و باید پس از انتقال طلب، متعهد دیگر الزامی در برابر انتقال 

( نیز در رابطه با این امر 0303قانون اعسار )مصوب  33گیرنده بپردازد. ماده طلب را به انتقال

کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از »انگاری نموده است: اقدام به جرم

وب محس بردارکالهل آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد انتقا

ق الیه حسابق تأدیه نماید منتقل دائنبدهی خود را بعد از انتقال به  شود. هرگاه مدیونمی

انتقال را به اطالع  ثابت نماید که قبل از تأدیه دین اینکهرجوع به او نخواهد داشت مگر 

 «.دیگری از انتقال مستحضر بوده است وسیلهبهمدیون  اینکهرسانیده و یا مدیون 

د تا توانتواند دلیل مناسبی برای واگذاری مطالبه نماید و میمتعهد اصلی طلب می

. همچنین واگذارنده 3زمانی که چنین دلیل اثباتی ارائه نشده است، از پرداخت خودداری کند

اصول قراردادها  3.0.00دهد، تعهداتی بر عهده دارد که ماده در قبال حقوقی که انتقال می

_______________________________________________________________________________ 
.043، پیشین، صحقوق مدنی: نظریه عمومی تعهداتر، . کاتوزیان، ناص0

اتریش  اتاق بازرگانی داوری المللیدادگاه بین. در رابطه با نحوه اجرای این ماده ببینید رأی داوری 0

(Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich( )0116) :قابل دسترس در 

< http://www.unilex.info/case.cfm?id=0043 > accessed 03 February 0104. 

. اگر اخطار واگذاری از سوی طرف واگذاری داده 0»دارد: اصول قراردادها در این رابطه بیان می 3.0.00. ماده 3

لیل اثباتی تواند از طرف واگذاری درخواست کند که در مدت زمان معقول و متعارفی، دشده باشد متعهد می

. تا زمانی که دلیل اثباتی مناسبی ارائه 0مناسبی مبنی بر اینکه واگذاری انجام شده است در اختیار او بگذارد. 

. تا زمانی که دلیل مناسبی ارائه نشده است، اخطار نافذ 3تواند از پرداخت خودداری کند. نشده است، متعهد می

ای از سوی واگذارنده و بیانگر این باشد که اند شامل، هر نوشتهتودلیل اثباتی مناسب ازجمله می .4نیست. 

 «.واگذاری محقق شده است
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جز در مواردی که خالف مطالب به اطالع طرف واگذاری رسانده شده »به آن پرداخته است: 

واگذار شده گیرد. )الف( حق است واگذارنده در برابر طرف واگذاری تعهدات زیر را بر عهده می

 حقذیدر زمان واگذاری موجود است مگر اینکه حق مزبور مؤجل باشد. )ب( واگذارنده 

به طرف واگذاری دیگری واگذار نشده  ازاینپیشاست. )ج( حق مزبور  موردنظرواگذاری حق 

. )د( متعهد ایرادی برای طرح استحق یا ادعایی از جانب یک شخص ثالث بری  هرگونهو از 

و چنان  اندنداده اخطار تهاتری درباره حق واگذار شده یکهیچ( متعهد و واگذارنده، ندارد. )ه

اخطاری را نخواهند داد. )و( واگذارنده هر مبلغ دریافتی از متعهد را که قبل از دادن اخطار 

  «.واگذاری وصول شده است به طرف واگذاری پرداخت خواهد کرد

 

 آمریکا -رانانتقال طلب در دیوان داوری ای .5. 1

در دعاوی دیوان به این مفهوم مطرح شده که دارنده حق یا حقوقی  واگذاری حقوق

دهنده تعهدهای طرف متعهد در رابطه با انتقال سانبه اینآن را به کسی دیگر منتقل کند تا 

ذمه وی در برابر منتقل علیه مشغول شود که این یک واگذاری قطعی  پسازآنپایان یابد و 

 است. 0و مطلق

نیز مطرح شد. در  0موردی از واگذاری تضمینی« کامپوننت بیلدرز»ولی در پرونده  

و نیز سندی بود که دو شرکتی که  ساختهپیشآنجا مبنای ادعا قرارداد فروش واحدهای 

پیمانکار و طرف قرارداد بانک رهنی ایران )بانک مسکن کنونی( بودند با یک مؤسسه مالی به 

ای تغذیه منابع مالی خود امضاء کرده بودند. در این سند مقرر شده بود که آی براینام ام

سه به آن مؤس شانقراردادینخستین حق توقیف بر اموال پیمانکاران و نیز بر کلیه حقوق 

در برابر  آیایواگذار شود تا بتوانند منابع مالی الزم را دریافت کنند و نیز قید شده بود که ام

خواهان علیه بانک  عنوانبهسئولیتی نخواهد داشت. این هر سه شرکت بانک مسکن هیچ م

خارج شود  هاخواهانآی از اعداد ایمسکن اقامه دعوی کردند. خوانده درخواست کرد که ام

این درخواست را با استناد  3نبود. ولی شعبه  ساختهپیشچون طرف قرارداد فروش واحدهای 

 .3به سند تضمین و انتقال حق رد کرد

 

_______________________________________________________________________________ 
1. Outright Transfer. 

2. Security Assignment. 

، تهران، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری الهه. خلیلیان، خلیل )ترجمه و تحقیق(، 3

 .043 و 043، صص 0330شرکت سهامی انتشار، 
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 تفاوت انتقال طلب و تبدیل تعهد .4. 1

 (0شود: )تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می»دارد: قانون مدنی بیان می 030ماده 

ود به شآن می مقامقائممتعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که  کهوقتی

 (0ود. )شهد اصلی بری مینسبت به تعسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد 

 کهوقتی (3شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ) کهوقتی

 «.الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نمایدمتعهدله مافی

الذمه متعهد را به کسی دیگر متعهدله مافی»دارد: بند سوم این ماده که بیان می

د که باید توجه نمو وجودبااین. استشباهت بسیاری با نهاد انتقال طلب  ، دارای«منتقل نماید

های آن به انتقال گیرنده در انتقال طلب آنچه طلبکار در اختیار دارد با همه مزایا و محدودیت

شود و نباید آن را با تبدیل تعهد اشتباه کرد. در تبدیل تعهد، به معنی سنتی و خاص داده می

ی کند، تعهد جدیددهد جابجایی و انتقال نیست و تنها طلبکار تغییر نمیخود، آنچه رخ می

نشیند و تحول و دگرگونی در خود تعهد است. به همین جهت ماده تعهد پیشین می جایبه

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق »کند: قانون مدنی اعالم می 033

ر د کهدرحالی« شرط کرده باشند صراحتبهمله آن را طرفین معا اینکهنخواهد گرفت مگر 

انتقال طلب، بر طبق اصول باید دین با همه توابع خود انتقال یابد و تغییری در آن رخ ندهد. 

تفاوت دیگر انتقال طلب با تبدیل تعهد در این است که در انتقال طلب مدیون نقشی مثبت 

در تبدیل تعهد مدیون باید التزام جدید را  کهدرحالیگیرد ندارد و چهره انفعالی به خود می

 .0گیرد و یکی از ارکان عمل حقوقی انتقال باشد عهده بر

 0انتقال دین )جنبه منفی تعهد( .0

در حقوق رم تعهدات قائم به شخص بود و تنها راه ایفای آن توسط شخص دیگری 

بود. سپس انتقال مستقیم دین از طریق  3متعهد اصلی، استفاده از نهاد تبدیل تعهد غیرازبه

 بدون آنکه تبدیل تعهدی صورت گیرد پذیرفته شد. « قرارداد انتقال دین»انعقاد یک 

شود، مورد انتقال واقع می باارزشمالی  عنوانبهکه طلب  گونههمانمنطقی  ازنظر

 پذیرالانتقماند و چهره منفی تعهد )یا دین( نیز باید محدود به رابطه خاص طلبکار و بدهکار ن

_______________________________________________________________________________ 
حقوق . کاتوزیان، ناصر، 341، ص0303فروشی اسالمیه، ، جلد اول، تهران، کتابحقوق مدنی. امامی، حسن، 0

، تهران، انتشارات مجد، سقوط تعهدات. شهیدی، مهدی، 043، پیشین، ص مدنی: نظریه عمومی تعهدات

.003، ص 0330چاپ هفتم، 

2. Transfer of Obligation. 

5. Novation. 
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باشد. منتها همه تردیدها ناشی از این نکته است که انتقال طلب با شرکت طلبکار و رضای او 

ون کند که مدیپذیرد و جز در موارد نادر و استثنایی برای بدهکار نیز تفاوتی نمیانجام می

هم است که سیار مطلبکار پیشین باشد یا انتقال گیرنده. ولی در انتقال دین، برای طلبکار ب

شود. ارزش هر طلب وابسته به دارایی و اعتبار مالی و دار پرداخت دین میچه کسی عهده

اخالقی بدهکار است و جابجایی آن برای طلبکار خطری مسلم است و احتمال دارد به از بین 

ین درفتن حق او منتهی گردد. بنابراین همواره رضایت طلبکار تعهد )متعهدله( برای انتقال 

  .0الزم خواهد بود.

 شرایط انتقال دین .1. 0

گیرد. در مورد اول با توافق انتقال قراردادی و خاص دین، به دو طریق صورت می

و در مورد دوم با توافق  4له تعهدو اعالم رضایت متعهد 3و شخص ثالث 0میان مدیون قدیم

 له تعهد. میان متعهد جدید و متعهد

ل قراردادها در رابطه با انتقال دین از دو طریق فوق بیان اصو 3.0.3و  3.0.0مواد 

توان از یک شخص تعهد به پرداخت پول یا اجرای تعهدی دیگر را می: »3.0.0دارند: ماده می

)متعهد ابتدایی( به شخص دیگر )متعهد جدید( به یکی از دو طریق زیر انتقال داد: )الف( 

 وسیلهبه، یا )ب( 3.0.3تعهد جدید بر طبق ماده توافقی بین متعهد ابتدایی و م وسیلهبه

ه را ب موردنظرکه بر طبق آن متعهد جدید، تعهد  توافقی بین ذینفع تعهد و متعهد جدید

انتقال یک تعهد با توافق بین متعهد ابتدایی و متعهد جدید : »3.0.3. ماده 0«گیردعهده می

 .6«نیازمند رضایت ذینفع تعهد است

_______________________________________________________________________________ 
 .031، پیشین، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. کاتوزیان، ناصر، 0

2. Debtor. 

5. Third Person. 

5. Creditor. 

. در رابطه با انتقال دین از طریق توافق میان ذینفع تعهد و شخص ثالث بدون نیاز به اعالم رضایت مدیون 0

 اوری اتاق صنایع و بازرگانی فدراسیون روسیه:المللی ددادگاه بین 04/0113اصلی، ببینید رأی داوری شماره 

< http://www.unilex.info/case.cfm?id=0476 > accessed 03 February 0104. 

اتریش  اتاق بازرگانی داوری المللیدادگاه بین SCH-4300. در نحوه اجرای این ماده ببینید رأی داوری شماره 6

(Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich( )0116:) 

< http://www.unilex.info/case.cfm?id=0043 > accessed 03 February 0104. 

بینی کرده اصول حقوق قرارداد اروپایی تنها انتخاب دین از طریق رضایت هر سه طرف را پیش 00-010ماده 

 است:
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یق اعالم رضایت مدیون اصلی و شخص ثالث و طلبکار در حقوق انتقال دین از طر

ل ، زیرا محیاستایران نیز پذیرفته شده است. مصداق بارز چنین انتقال دینی، عقد حواله 

قانون مدنی  704دهد تا او بپردازد. ماده علیه انتقال میدینی را که به محتال دارد به محال

آن طلب شخصی از ذمه  موجببهحواله عقدی است که »دارد: در تعریف عقد حواله بیان می

مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث گردد. مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می

شود، در فرضی که محیل از گاه انتقال طلب هم به آن افزوده می«. گویندمی علیهمحالرا 

خود را به محتال بدهد، طلب محتال  دهد که بدهیعلیه طلبکار است و به او دستور میمحال

قال انت درهرحالکه  کندمیگیرد و حواله ماهیتی پیدا قرار می علیهمحالاز محیل نیز بر ذمه 

یه علاو محال جایبهشود و دین در آن هست. محیل از دینی که به محتال داشته است بری می

 .0گرددپرداخت همان دین می دارعهده

انتقال دین از طریق توافق میان شخص ثالث و طلبکار و بدون نیاز به اعالم رضایت 

قرارداد ضمان در قانون مدنی که  .استمتعهد علیه، در حقوق ایران دارای مصداق مهمی 

قانون مدنی مقرر  634. ماده 0، مصداق بارز انتقال مستقیم دین استاستمفید نقل ذمه 

است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده عقد ضمان عبارت »دارد: می

 «.در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست»دارد: نیز در ادامه بیان می 630ماده «. بگیرد

تواند رضایت خود به انتقال دین را پیشاپیش اعالم نماید که در چنین ذینفع تعهد می

اصول قراردادها  3.0.4الزامی خواهد بود. ماده مواردی اعالم اخطار انتقال دین به ذینفع تعهد 

اگر ذینفع  -0تواند پیشاپیش رضایت بدهد. ذینفع تعهد می -0»دارد: در این رابطه بیان می

_______________________________________________________________________________ 
Article  Substitution: General Rules: ( ) A third person may undertake with the 

agreement of the debtor and the creditor to be sub-sti-tuted as debtor, with the effect 

that the original debtor is discharged. ( ) A creditor may agree in advance to a future 

substitution. In such a case the substitution takes effect only when the creditor is given 
notice by the new debtor of the agreement between the new and the original debtor.  

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری »دارد: باره بیان میقانون مدنی دراین 731ماده  .0

ین ، پیشحقوق مدنی: نظریه عمومی تعهداتنگاه کنید: کاتوزیان، ناصر،  .«شودیمشغول م علیهمحالو ذمه 

 .033و  030صص 

 انتقال دین»شود . برخی از نویسندگان حقوق ایران، ضمان را به دلیل آنکه میان طلبکار و ضامن واقع می0

اما  ؛030، پیشین، ص هداتحقوق مدنی: نظریه عمومی تعاند، ببینید: کاتوزیان، ناصر، دانسته« اصالح شده

گیرد طور که گفته شد امروزه نوع جدید از انتقال دین که تنها با رضایت طلبکار و شخص ثالث صورت میهمان

 )مانند عقد ضمان( مطرح گردیده است.
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ینفع شود که اخطار انتقال به ذتعهد پیشاپیش رضایت داده باشد انتقال تعهد هنگامی نافذ می

  «.اهی از انتقال اقرار کندذینفع تعهد به آگ کههنگامیتعهد داده شود یا 

 آثار انتقال دین .0. 0

شود بلکه چنین امری از تعهدش رها نمی الزامبهپس از انتقال دین، متعهد اصلی 

تواند ضمن اعالم رضایت خود موقوف به اعالم رضایت ذینفع تعهد است. چنین شخصی می

 بارهدرایناصول قراردادها  3.0.0به انتقال دین، همچنان مدیون اصلی را متعهد بداند. ماده 

ذینفع  -0. 0تواند متعهد ابتدایی را از تعهدش بری کندذینفع تعهد می -0»دارد: بیان می

مناسب اجرا نکند متعهد  طوربهمتعهد جدید، تعهدش را  کهدرصورتیتواند تعهد همچنین می

تعهد ابتدایی و متعهد جدید در غیر موارد فوق، م -3متعهد، باقی بشناسد.  عنوانبهابتدایی را 

.0«اندمسئول طور تضامنیبه

ملتزم  موردنظررضایت ذینفع تعهد، این اثر را دارد که متعهد جدید را به تعهد 

سازد. آنچه باید تعیین کرد این است که آیا با انتقال تعهد متعهد ابتدایی از تعهدش بری می

ست که از میان شقوق مختلف یکی را انتخاب این به عهده ذینفع تعهد ا ابتداشود یا نه. می

تواند بری کردن متعهد ابتدایی از تعهدش باشد. امکان کند. اولین انتخاب ذینفع تعهد می

دیگر برای ذینفع تعهد این است که انتقال تعهد از متعهد ابتدایی به متعهد جدید را به این 

کند. در این حالت دو انتخاب  شرط بپذیرد که طلب خود نسبت به متعهد ابتدایی را حفظ

متعهد حفظ شود  عنوانبهموجود است: انتخاب اول این است که متعهد ابتدایی در صورتی 

مناسب اجرا نکند. در این صورت ذینفع تعهد باید ابتدا  طوربهکه متعهد جدید، تعهدش را 

مناسبی اجرا  طوربهاجرای تعهد را از متعهد جدید طلب کند. اگر متعهد جدید تعهدش را 

 .3تواند اجرای تعهد را از متعهد ابتدایی بخواهدنکند ذینفع تعهد می

_______________________________________________________________________________ 
المللی داوری اتاق دادگاه بین 011. در رابطه با بری نمودن کامل متعهد اصلی، ببینید رأی داوری شماره 0

 (:0113صنایع و بازرگانی فدراسیون روسیه )

 < http://www.unilex.info/case.cfm?id=0001 > accessed 03 February 0104. 

 المللیدادگاه بین SCH-4300رأی داوری شماره . در رابطه با مسئولیت تضامنی متعهد قدیم و جدید، ببینید 0

Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreichاتریش گانیاتاق بازر داوری

< http://www.unilex.info/case.cfm?id=0043 > accessed  February . 

، پیشین، 0224المللی اصول قراردادهای تجاری بینسازی حقوق خصوصی،  المللی یکنواخت. موسسه بین3

 .370و  371صص 
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ل مسئو طور تضامنیبهحل برای ذینفع تعهد است ترین راهانتخاب دوم که مطلوب

معناست که وقتی موعد اجرای تعهد  به آنشناختن متعهد ابتدایی و متعهد جدید است. این 

تواند حق مطالبه خود را علیه متعهد ابتدایی یا متعهد جدید اجرا رسد ذینفع تعهد میمی

ذینفع تعهد اجرای آن را از متعهد ابتدایی درخواست کند، شخص اخیر  کهدرصورتیکند. 

این مطلب را آشکار تواند برای مطالبه به متعهد جدید رجوع کند. نحوه بیان ماده فوق می

 عنوانهبنکرده باشد که قصد وی حفظ متعهد ابتدایی  خاطرنشانسازد که اگر ذینفع تعهد می

واهند مسئول خ طور تضامنیبهمتعهد تبعی است در این صورت متعهد ابتدایی و متعهد جدید 

 .0بود

 دمتعهد اصلی، متعهد جدی جایبهبه دلیل انتقال دین و جانشینی متعهد جدید 

 هاآنه توانستتواند در مقابل ذینفع تعهد همه ایرادهایی را طرح کند که متعهد ابتدایی میمی

تواند متعهد جدید می -0»دارد: بیان می بارهدرایناصول قراردادها  3.0.7را مطرح نماید. ماده 

ر را د هاآنتوانسته در مقابل ذینفع تعهد همه ایرادهایی را طرح کند که متعهد ابتدایی می

از  یکهیچتواند در مقابل ذینفع تعهد متعهد جدید نمی -0مقابل ذینفع تعهد طرح کند. 

 .«حقوق تهاتری را اعمال کند که در دسترس متعهد ابتدایی در مقابل ذینفع تعهد بوده است

 اجرای تعهد توسط طرف ثالث .5. 0

ثی در مقام اجرای انتقال دینی صورت گیرد، شخص ثال آنکهگاهی از موارد بدون 

، مدیون پذیردانتقال دینی صورت نمی آنکهآید. در این موارد به دلیل تعهد مدیون اصلی برمی

دارد: بیان می بارهدرایناصول قراردادها  3.0.6اصلی همچنان متعهد باقی خواهد ماند. ماده 

رای منعقد کند بتواند بدون رضایت ذینفع تعهد، قراردادی را با شخص دیگری متعهد می -0»

متعهد اجرا کند مگر اینکه تعهد مزبور در  جایبهرا  موردنظراینکه شخص مزبور، تعهد 

ذینفع تعهد حق مطالبه  -0شخصی باشد.  دراساسآن قرارداد، واجد ماهیتی  واحوالاوضاع

 «.کندخود از متعهد را حفظ می

ممکن است شرایطی پیش آید که در آن، رضایت ذینفع تعهد موجود نباشد یا به این 

خاطر که رضایت وی جلب نشده است و یا به این دلیل که از دادن رضایت خودداری شده 

 یجابهتواند با شخص دیگری توافق کند که شخص مزبور است. در چنین مواردی، متعهد می

 موردنظررسد شخص موعد اجرای تعهد می کهیهنگاموی، تعهد پذیرفته شده را اجرا کند. 

تواند پیش از تعهد را به نفع ذینفع تعهد عملی خواهد ساخت. هرچند ذینفع تعهد می

_______________________________________________________________________________ 
 .370. همان، ص 0
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وی  االصولعلیفرارسیدن موعد اجرای تعهد از قبول یک متعهد جدید خودداری کند 

اجرای تعهد از سوی طرف دیگر پیشنهاد شده  کهیهنگامتعهد  تواند از قبول خود اجراینمی

 .0است خودداری کند
، هاآنتواند اجرای تعهد از سوی طرف ثالث را در همه مواردی که در ذینفع تعهد نمی

 کهیهنگاماست رد کند.  زیآمتیرضااجرای مزبور به همان میزان اجرای تعهد از سوی متعهد 

شخصی برخوردار است و مرتبط  دراساسرسیده است از ماهیتی  اجرای تعهدی که موعد آن

مشخص متعهد است، وضعیت متفاوت خواهد بود. در چنان وضعیتی ذینفع  یهاتیصالحبا 

  .0تواند بر اجرای تعهد از سوی خود متعهد اصرار کندمتعهد می
 ودوجنیبااال تنها راه انتقال مستقیم دین، انجام تبدیل تعهد است در حقوق کامن

امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد. در حقوق انگلستان و آمریکا از نهادی تحت 

گردد که در آن اجرای تعهد توسط شخص ثالث استفاده می عنوانبه« نیابت در اجرا»عنوان 

 VICARIOUSگیرد. در حقوق انگلستان از عبارت انتقال دینی صورت نمی

PERFORMANCE مریکا از عبارت و در حقوق آDELIGATION OF PERFORMANCE 

. در این موارد رابطه شخص ثالث و ذینفع تعهد بر مبنای 3شودبدین منظور استفاده می

 .است 4مسئولیت مدنی

 

_______________________________________________________________________________ 
، پیشین، 0224المللی اصول قراردادهای تجاری بینسازی حقوق خصوصی،  المللی یکنواخت. موسسه بین0

.374ص 

 .370. همان، ص 0

5. H. G. Beale (ed), Chitty on Contracts, op. cit., Para 11-061. 

 (: UCCقانون یکنواخت تجارت آمریکا ) 0-001( 0)در رابطه با نیابت در اجرا در حقوق آمریکا، ببینید ماده 
§ 2-210. (2) If the seller or buyer delegates performance of its duties under a contract, the 
following rules apply: (a) A party may perform its duties through a delegate unless 
otherwise agreed or unless the other party has a substantial interest in having the original 
promisor perform or control the acts required by the contract. Delegation of performance 
does not relieve the delegating party of any duty to perform or liability for breach. (b) 
Acceptance of a delegation of duties by the assignee constitutes a promise to perform 
those duties. The promise is enforceable by either the assignor or the other party to the 
original contract. (c) The other party may treat any delegation of duties as creating 
reasonable grounds for insecurity and may without prejudice to its rights against the 
assignor demand assurances from the assignee under Section 2-801. (d) A contractual 
term prohibiting the delegation of duties otherwise delegable under paragraph (a) is 
enforceable, and an attempted delegation is not effective. 

5. Tort. 
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 تفاوت انتقال دین و تبدیل تعهد .4. 0

تبدیل تعهد در موارد »دارد: قانون مدنی در تعریف تبدیل تعهد بیان می 030ماده 

متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی  کهوقتی( 0شود: )حاصل میذیل 

به  نسبتشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد آن می مقامقائمکه 

شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین  کهوقتی (0شود. )تعهد اصلی بری می

. «الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نمایدمتعهدله مافی کهوقتی( 3متعهد را ادا نماید. )

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به »دارد: قانون مدنی نیز در ادامه بیان می 033ماده 

 «.دشرط کرده باشن صراحتبهطرفین معامله آن را  اینکهتعهد الحق تعلق نخواهد گرفت مگر 

شود. رود و تعهد جدید جایگزین آن میبین میدر تبدیل تعهد، تعهد اصلی از 

گردد و فقط موضوع تعهد یعنی دین، از در انتقال دین، تعهد اصلی زایل نمی کهدرصورتی

یابد. اگر تعهد را به یک رشته ارتباطی بین ذمه متعهد اصلی به ذمه متعهد جدید انتقال می

بوط که مدیون اصلی را به طلبکار مر له تشبیه کنیم در تبدیل تعهد این رشتهمتعهد و متعهد

لی آید. وشود و رشته جدیدی بین متعهد جدید و طلبکار به وجود میکند گسیخته میمی

ماند منتها یک سر آن که وابسته به متعهد اصلی در انتقال دین همان رشته اولی باقی می

 .0گرددشود و به متعهد جدید متصل میاست از او جدا می

پس از وقوع انتقال دین ساقط  االصولعلیین تضمینات داده شده در انتقال د

اصول  3.0.3گردند و از این حیث تفاوتی میان انتقال دین و تبدیل تعهد وجود ندارد. ماده می

تواند در مقابل متعهد جدید، همه حقوق ذینفع تعهد می -0»دارد: بیان می بارهدراینقراردادها 

خویش نسبت به دریافت مبلغ یا اجرای تعهدی دیگر را، تحت قرارداد مرتبط با تعهد انتقال 

متعهد ابتدایی از تعهدش بری  3.0.0( ماده 0بر طبق بند ) کهدرصورتی -0یافته مطرح کند. 

ه توسط هر شخصی غیر از متعهد جدید برای اجرای آن تعهد فک شده باشد وثیقه اعطا شد

آن شخص دیگر توافق کند که وثیقه مزبور باید برای ذینفع تعهد قابل  اینکهشود مگر می

بری شدن متعهد ابتدایی از تعهدش همچنین به فک هر وثیقه داده  -3دسترسی باقی بماند. 

یابد تعمیم می موردنظرارتباط با اجرای تعهد  شده از سوی متعهد ابتدایی به ذینفع تعهد در

عهد بخشی از معامله بین مت عنوانبهمگر اینکه وثیقه داده شده نسبت به آن دارایی باشد که 

 .0«ابتدایی و متعهد جدید انتقال یافته است

_______________________________________________________________________________ 
.001، پیشین، ص سقوط تعهدات. شهیدی، مهدی، 0

 دارد:باره بیان میاصول حقوق قرارداد اروپایی که دراین 00-010مقایسه کنید با ماده 0
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 0همزمان( صورتبهانتقال قرارداد )انتقال طلب و دین  .5

واگذاری یک »دارد: یف انتقال قرارداد بیان میاصول قراردادها در تعر 3.3.0ماده 

قرارداد به معنی انتقال توافقی حقوق و تعهدات یک شخص )واگذارنده( به شخصی دیگر 

حقوق و تعهداتی که ناشی از قرارداد واگذارنده با شخص  همآن)طرف واگذاری( است و 

 . 0«دیگری )طرف دیگر( است

 040پذیرش قرارگرفته است، برای مثال ماده انتقال قرارداد در حقوق ایران مورد 

تواند برای زراعت اجیر عامل می: »داردمیقانون مدنی در رابطه با انتقال قرارداد مزارعه بیان 

بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع 

 «.استالزم 

 

 شرایط انتقال قرارداد .1. 5

لین چیزی که در واگذاری یک قرارداد مورد نیاز است توافق واگذارنده و طرف او

توافق واگذارنده و طرف واگذاری برای انتقال  وجودبااینواگذاری بر انجام واگذاری است، 

. 3قرارداد کافی نیست بلکه ضروری است که طرف دیگر نیز به این واگذاری رضایت دهد

_______________________________________________________________________________ 
Article 00:010 Effects of Substitutions on Defenses and Securities: (0) The new debtor 

cannot invoke against the creditor any rights or defenses arising from the relationship 

between the new debtor and the original debtor. (0) The discharge of the original debtor 

also extends to any security of the original debtor given to the creditor for the 
performance of the obli-ga-tion, unless the security is over an asset which is transferred 

to the new debtor as part of a transaction between the original and the new debtor. (3) 

Upon discharge of the original debtor, a security granted by any person other than the 
new debtor for the per-formance of the obli-ga-tion is released, unless that other person 

agrees that it should continue to be available to the creditor. (4) The new debtor may 

invoke against the creditor all de-fences which the original debtor could have invoked 
against the creditor. 

1. Assignment of Contract. 

  .040، ص 0336، زمستان 4، شماره 37، فصلنامه حقوق، دوره انتقال قرارداد. همچنین نک: مقدم، عیسی، 0

، پیشین، 0224لی الملاصول قراردادهای تجاری بینسازی حقوق خصوصی،  المللی یکنواخت. موسسه بین3

 .333ص 
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ده گیرندهنده، انتقاله نیازمند رضایت هر سه طرف یعنی انتقالانتقال قرارداد هموار درواقع

 . 0و طرف دیگر قرارداد است

: وجود قرارداد معتبر استانتقال قرارداد الزم  منظوربهشرط احراز دو پیش طورکلیبه

و دیگری غیرشخصی بودن تعهدات قراردادی. یکی از شرایط الزم برای انتقال قرارداد، وجود 

قرارداد صحیح و معتبر است، قراردادی که حقوق و تعهدات ناشی از آن اثر قانونی داشته 

م در عال باشد و طرفین ملزم به انجام آن باشند. بدیهی است اگر قراردادی منعقد نشده یا

 نچهآخارج تحقق نیافته باشد )مانند عقد باطل(، قابلیت انتقال به دیگری نخواهد داشت، زیرا 

شود. این شرط در ای از حقوق و تعهدات است که قرارداد نامیده مییابد مجموعهانتقال می

ودن ب شود و در ادبیات حقوقی ما نیز به علت بدیهیاز قوانین و مقررات مالحظه نمی یکهیچ

توان به ضمنی از برخی از مقررات می طوربه باوجوداینای نشده است، موضوع به آن اشاره

عقودی که »قانون مدنی مقرر داشته:  003لزوم وجود قرارداد برای انتقال عقد پی برد. ماده 

به  هنکایاالتباع است، مگر الزم هاآن مقامقائمبین متعاملین و  بر طبق قانون واقع شده باشد

 «.قانونی فسخ شودرضای طرفین اقاله یا به علت 

مقام در ماده مذکور که به االتباع بودن عقد نسبت به قائمبدیهی است که شرط الزم

 ،دیگرعبارتبه، وجود عقدی است که طبق قانون واقع شده باشد، استمعنی انتقال عقد 

گیرنده عقد ملزم به آن خواهد بود لیا انتقا مقامقائمو معتبر باشد در چنین صورتی  صحیح

معنی است زیرا االتباع بودن عقد بیو اگر قرارداد اقاله یا فسخ شود دیگر صحبت از الزم

قراردادی که فسخ یا اقاله شده، دیگر وجود ندارد تا در حق متعاملین یا جانشین آنان 

 الرعایه باشد. الزم

دهنده نسبت به اعتبار انتقال» ته است که:قانون مدنی ایتالیا مقرر داش 0401ماده 

قانون مدنی پرتغال به  406همچنین در ماده « دهد مسئول است.قراردادی که انتقال می

رسد در حقوق به نظر می تضمین وجود رابطه قراردادی در لحظه انتقال تصریح شده است.

در انتقال عقد، طرف قرارداد  ما امکان انتقال قراردادی که هنوز منعقد نشده وجود ندارد، زیرا

کند و چگونه ممکن است بدون وجود قرارداد حقوق و تعهدات خود را به دیگری منتقل می

 . 0چنین انتقالی تحقق یابد

_______________________________________________________________________________ 
 «.واگذاری یک قرارداد نیازمند رضایت طرف دیگر است»دارد: اصول قراردادها بیان می 3.3.3. ماده 0

تهران، انتشارات  عقود معین )مطالعه تطبیقی(، -انتقال قرارداد: نظریه عمومیشعاریان، ابراهیم، 0

 .003و  007، صص 0333فروزش، چاپ اول، 
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اجرای تعهدات ناشی از عقد در مواردی فقط از طریق و به مباشرت شخص متعهد 

در برخی دیگر از  کهلیدرحاپذیر است و اجرای آن توسط شخص دیگر، روا نیست. امکان

عهد کند که چه کسی تقراردادها، چنین خصوصیتی وجود نداشته و برای متعهدله تفاوتی نمی

نمونه اگر نقاش ماهری ترسیم تابلوی مشخصی را به عهده گیرد اجرای  عنوانبهرا اجرا نماید. 

احیه هد از نآن توسط شخص دیگر ممکن نیست اما در بسیاری معامالت دیگر مانند بیع، تع

که قراردادها به دو نوع شخصی  روستازایناشخاص دیگری غیر از متعهد اصلی قابل اجراست. 

 .0شودتفکیک می غیرشخصیو 

تواند ، انسان می0یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی انتخاب طرف عقد است

واه او نیست، رابطه که دلخ هرکسیبا هر شخصی که مایل است قرارداد منعقد نماید و با 

توان مجبور کرد تا با شخص یا اشخاص معینی قراردادی ایجاد نکند. هیچ شخصی را نمی

مبادرت به انجام معامله کند و آزادی او را در این راستا محدود گردد. البته تحت شرایط 

 در راستای مصالح عمومی جامعه و نظم عمومی گذارقانونخاصی این امکان وجود دارد که 

تا طرف  شوداستثنائاتی را بر این اصل قائل شود. از سوی دیگر انتقال ارادی قرارداد، سبب می

الیه بسپارد و او را در ناقل جای و موقعیت خود را به منتقل دیگرعبارتبهعقد تغییر کند 

رابطه حقوقی جانشین خود کند و طرف عقد سازد، پس انتقال عقد سبب تغییر طرف قرارداد 

کند. طرف دیگر عقد هرچند ود و با اصل آزادی انتخاب طرف دیگر اصطکاك پیدا میشمی

در مرحله انتقال طرف او  باوجودایندر مرحله انعقاد شخص معین را انتخاب نموده است 

تی رضایت بایس روازاینکند، و ناخواسته با شخصی دیگر رابطه قراردادی پیدا می کندمیتغییر 

ای از سوی طرف اصلی عقد صادر شود و او خود ود. اگر چنین اجازهطرف دیگر عقد جلب ش

توان ادعا نمود آزادی او در این زمینه مایل به جابجایی طرف مقابل خود باشد، دیگر نمی

ی در تقابل با اصل مذکور نیست بلکه در راستا تنهانهنادیده گرفته شده است. چنین رضایتی 

طرف خود را به  کهآنکند که شخص گذشته از اصل یاد شده ایجاب می چراکهآن است 

 .3گزیند بتواند با رضایت بعدی جایگزین او را نیز بپذیردهنگام انعقاد عقد برمی

_______________________________________________________________________________ 
 .030. همان، ص 0

 ، مجله مطالعات حقوقی و سیاسی، شمارهآزادی گزینش طرف قرارداد. در این رابطه ببینید: غمامی، مجید، 0

 .0377، بهار 0

و  047پیشین، صص  عقود معین )مطالعه تطبیقی(، -انتقال قرارداد: نظریه عمومی. شعاریان، ابراهیم، 3

043. 
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 آثار انتقال قرارداد .0. 5

 شناسند، انتقال قرارداد سببدر قوانین کشورهایی که انتقال قرارداد را به رسمیت می

در موقعیت و جای طرف عقد قرار گیرد و حقوق و تعهدات عقد به او تسری  مقامقائمشود می

 عنوانبهقانون مدنی پرتغال که انتقال عقد را  404در ماده  0«موقعیت قراردادی»یابد. اصطالح 

قانون مدنی ایتالیا نیز انتقال  0416نهادی اصیل به رسمیت شناخته، به کار رفته است. ماده 

معنای انتقال رابطه حقوقی ناشی از قرارداد تلقی کرده است. به اعتقاد برخی از  قرارداد را به

در حقیقت جانشین ساختن شخص دیگری « موقعیت قراردادی»دانان ایتالیایی، انتقال حقوق

نین اند. در چیکی از طرفین عقد است و انتقال قرارداد را با انتقال دین متمایز ساخته یجابه

یند و نشدهنده میکامل در جای انتقال صورتبهگیرنده ه است که انتقالوضعیتی بیان شد

« موقعیت قراردادی»قانون مدنی هلند انتقال  6-003شود. همچنین ماده طرف عقد تلقی می

را به رسمیت شناخته است و در کشورهایی که مقررات قانونی در این زمینه وجود ندارد مانند 

 موقعیت»ارك و فرانسه دکترین حقوقی و رویه قضایی انتقال اتریش، آلمان، یونان، دانم

اصل  اداستنبه« موقعیت قراردادی»را تأیید نموده است. در حقوق اسپانیا نیز انتقال « قراردادی

 .0آزادی قراردادها مورد پذیرش محاکم قرار گرفته است

 است: این ماده بارهدرایناصول قراردادها حاوی مقرره متفاوتی  3.3.0ماده  وجودبااین

طرف  کهدرصورتی -0تواند واگذارنده را از تعهدش بری کند. طرف دیگر می -0»دارد: بیان می

ک ی عنوانبهتواند واگذارنده را مناسبی انجام ندهد طرف دیگر می طوربهواگذاری تعهدش را 

 طور تضامنیبه در غیر این صورت واگذارنده و طرف واگذاری -3شخص متعهد حفظ کند. 

 «.مسئول خواهند بود

شود که تعهداتی از مطابق این ماده به میزانی که واگذاری یک قرارداد سبب آن می

ه تواند دربارذینفع تعهد می عنوانبهواگذاری منتقل شوند، طرف دیگر  طرف بهواگذارنده 

یک متعهد جدید بر تعهدات واگذارنده خواهد داشت  عنوانبهاثری که قبول واگذاری 

ه گذارد و قاعدمتعددی را در دسترس طرف دیگر می یهاانتخابگیری کند. ماده فوق تصمیم

کند که اولین انتخاب طرف دیگر، بری کردن کامل قابل اجرا در صورت سکوت را مقرر می

بول واگذاری قرارداد به این شرط واگذارنده از تعهدش است. امکان بعدی برای طرف دیگر، ق

_______________________________________________________________________________ 
1. Contractual position.  

.043. همان، ص 0
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است که حق مطالبه در برابر واگذارنده حفظ شود. در این حالت دو انتخاب وجود دارد: انتخاب 

متعهد برای حالتی حفظ شود که در آن طرف  عنوانبهاول این است که واگذارنده قرارداد 

 ضرورتبهدیگر باید  مناسبی اجرا نکند، در این صورت طرف طوربهواگذاری تعهد خود را 

 طوربهاجرای تعهد را از ابتدا از طرف واگذاری مطالبه کند، اگر طرف واگذاری تعهدش را 

تواند از واگذارنده اجرای تعهد را درخواست کند. انتخاب مناسبی اجرا نکرد طرف دیگر می

ارنده ذبه نفع طرف دیگر است، در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی برای واگ ازهرجهتدوم که 

رسد طرف دیگر اجرای تعهد می موعدمعناست که وقتی  به آنو طرف واگذاری است. این 

 طرف کهیدرصورتتواند حق مطالبه خود را علیه واگذارنده و یا طرف واگذاری اعمال کند. می

دیگر اجرای تعهد را از واگذارنده دریافت کند واگذارنده حق مطالبه اجرای تعهد از طرف 

 .0واگذاری را خواهد داشت

به  -0»دارد: اصول قراردادها درباره انتقال ایرادات و حق تهاتر بیان می 3.3.6ماده 

سب با میزان متنا 3.0.030واگذاری حقوق است ماده  دربرگیرندهمیزانی که یک قرارداد 

انتقال  دربرگیرندهبه میزانی که واگذاری یک قرارداد  -0شود. واگذاری حقوق اعمال می

 «.شودمتناسب با میزان انتقال تعهدات اعمال می 3.0.73تعهدات است ماده 

واگذاری یک قرارداد هم شامل واگذاری حقوق اصلی و هم انتقال تعهدات اصلی از 

ک ی عنوانبهاست. واگذاری قرارداد نباید بر وضعیت طرف دیگر  واگذارنده به طرف واگذاری

 انعنوبهمتعهد تأثیر منفی بگذارد و نیز باید طرف واگذاری را در همان وضعیت واگذارنده 

این فصل،  0و  0 هایقسمتمقررات راجع به ایرادها در  درنتیجهیک شخص متعهد قرار دهد. 

کند طرف دیگر طرف واگذاری حقوقش را اعمال می کههنگامیشوند. اعمال می تناسببه

توانسته در صورت مطالبه از سوی واگذارنده تواند کلیه ایرادهایی را طرح کند که میمی

_______________________________________________________________________________ 
، پیشین، 0224المللی اصول قراردادهای تجاری بینسازی حقوق خصوصی،  المللی یکنواخت. موسسه بین0

 .337و  336صص 

تواند کلیه ایرادهای قابل طرح از سوی او در مقابل واگذارنده را در . متعهد می0»دارد: بیان می 3.0.03. ماده 0

ر حق تهاتری را که تا زمان وصول اخطار واگذاری، در تواند ه. متعهد می0مقابل طرف واگذاری طرح کند. 

 «.مقابل واگذارنده برای او قابل دسترسی بوده است نسبت به طرف واگذاری اعمال کند

تواند در مقابل ذینفع تعهد همه ایرادهایی را طرح کند که . متعهد جدید می0»دارد: بیان می 3.0.7. ماده 3

تواند در مقابل ذینفع . متعهد جدید نمی0را در مقابل ذینفع تعهد طرح کند.  هاتوانسته آنمتعهد ابتدایی می

 .«یک از حقوق تهاتری را اعمال کند که در دسترس متعهد ابتدایی در مقابل ذینفع تعهد بوده استتعهد هیچ
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د کنطرف دیگر حقوقش را اجرا می کههنگامیرا طرح نماید.  هاآنیک شخص متعهد  عنوانبه

توانسته در صورت مطالبه اگذارنده میتواند همه ایرادهایی را طرح کند که وطرف واگذاری می

 .0را طرح نماید هاآنیک شخص متعهد  عنوانبهاز وی، 

اصول  3.3.7گردد، ماده با انتقال قرارداد، حقوق مرتبط با قرارداد اصلی نیز منتقل می

واگذاری  دربرگیرندهبه میزانی که واگذاری یک قرارداد  -0»دارد: بیان می بارهدراینقراردادها 

به میزانی که  -0شود. متناسب با میزان واگذاری حقوق اعمال می 3.0.040حقوق است ماده 

متناسب با میزان انتقال  3.0.33انتقال تعهدات است ماده  دربرگیرندهواگذاری یک قرارداد 

 «.شودتعهدات اعمال می

مزبور است که همراه  یکی از آثار انتقال قرارداد، انتقال شرط داوری موجود در قرارداد

گردد. شرط داوری موجود در یک قرارداد با قرارداد اصلی، به انتقال گیرنده قرارداد منتقل می

گردد اما چنین قراردادی مستقل محسوب می« استقالل شرط داوری»با تأکید بر اصل 

مراه ری به هاستقاللی مطلق نبوده و یکی از موارد این عدم استقالل مطلق، انتقال قرارداد داو

در حقوق فرانسه و در رویه قضایی جدید آن، قرارداد داوری  وجودبااین. استقرارداد اصلی 

 صورتبهخود قرارداد منتقل گردد، دادگاه رأی به انتقال قرارداد داوری  کهآندر مواردی بدون 

ادهای پذیرد. در قراردصورت می 4ایخودکار داده است. این امر در قراردادهای زنجیره

شود که قرارداد میان این دو ای کاالیی توسط شخص الف به شخص ب فروخته میزنجیره

توسط شخص ب به شخص ج  سپس موردنظرشخص حاوی بند داوری است. سپس کاالی 

_______________________________________________________________________________ 
 .333. همان، ص 0

کند: )الف( همه منتقل می واگذاری یک حق، حقوق زیر را به طرف واگذاری»دارد: بیان می 3.0.04. ماده 0

حقوق واگذارنده نسبت به دریافت مبلغی پول یا اجرای تعهدی دیگر که بر طبق قرارداد مرتبط با حق واگذار 

 «.کننده اجرای تعهد مربوط به حق واگذار شدهشده باشد و )ب( همه حقوق تضمین

تعهد جدید، همه حقوق خویش نسبت به تواند در مقابل م. ذینفع تعهد می0»دارد: بیان می 3.0.3. ماده 3

که بر . درصورتی0دریافت مبلغ یا اجرای تعهدی دیگر را، تحت قرارداد مرتبط با تعهد انتقال یافته مطرح کند. 

متعهد ابتدایی از تعهدش بری شده باشد وثیقه اعطا شده توسط هر شخصی غیر از  3.0.0( ماده 0طبق بند )

شود مگر اینکه آن شخص دیگر توافق کند که وثیقه مزبور باید برای هد فک میمتعهد جدید برای اجرای آن تع

بری شدن متعهد ابتدایی از تعهدش همچنین به فک هر وثیقه داده  .3ذینفع تعهد قابل دسترسی باقی بماند. 

وثیقه  ینکهیابد مگر اموردنظر تعمیم میشده از سوی متعهد ابتدایی به ذینفع تعهد در ارتباط با اجرای تعهد

عنوان بخشی از معامله بین متعهد ابتدایی و متعهد جدید انتقال یافته داده شده نسبت به آن دارایی باشد که به

«.است

5. Chain Contracts. 
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دارای نقص باشد، شخص ج  موردنظرکاالی  کهدرصورتیگردد. در این مورد منتقل می

روشنده مستقیم یعنی شخص ب، علیه فروشنده اول یعنی تواند عالوه بر ف)خریدار نهایی( می

خریدار نهایی علیه شخص الف  کهدرصورتیشخص الف نیز اقامه دعوی نماید. در این موارد 

داوری موجود در قرارداد خود با شخص ب  شرطبهتواند اقامه دعوا نماید، شخص الف می

. دیوان عالی فرانسه چنین رأی داده استناد نماید و تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید

ر خودکا صورتبهاز شخص ب به شخص ج، قرارداد داوری نیز  موردنظراست که با انتقال مال 

 .0که این امر در آرای دیگری نیز منعکس گردیده است 0گرددمنتقل می

 

 تفاوت انتقال قرارداد و انتقال طلب .5. 5

تواند آزادانه حقوق خود را به دیگری اصل قابلیت انتقال حق است و هر شخصی می

چنین حقی از نوع عینی باشد یا دینی. انتقال حق دینی که بر  کهآنمنتقل نماید، اعم از 

دد. در گرو بخشی از انتقال تعهد محسوب می شودیمگیرد، انتقال طلب نامیده ذمه تعلق می

وق ناشی از عقد )اعم از حقوق دینی و عینی( به همراه تعهدات، به انتقال قرارداد، حق

شود برخالف انتقال طلب که در آن، تنها حقوق دینی و نه تعهدات گیرنده منتقل میانتقال

تفاوت میان انتقال طلب و انتقال قرارداد، در لزوم رضایت طرف  نیترمهم. 3گرددمنتقل می

طلب، ذینفع تعهد حقوق خود را به شخص ثالث منتقل در انتقال  کهیدرحالدیگر است، 

نیازی به کسب رضایت مدیون اصلی تعهد داشته باشد، در انتقال قرارداد،  آنکهکند بدون می

گیرنده، رضایت طرف دیگر قرارداد اصلی نیز جلب دهنده و انتقالباید عالوه بر رضایت انتقال

انتقال طلب نیازمند دو  کهیدرحالضایت است شود. بنابراین انتقال قرارداد نیازمند سه ر

 رضایت است.

دقت ننموده و در یکی از آرای اصراری  هاتفاوتدیوان عالی کشور متأسفانه به این 

خود، انتقال قرارداد را معادل انتقال طلب دانسته است. خالصه جریان دعوی به این شرح 

 یهاساختمانای را در مقابل شرکت هپیمانکار، اجرای پروژ عنوانبهاست که شرکت ناوران 
_______________________________________________________________________________ 

1. Core de Cassation (France) Société Alcatel Business Systems (ABS), Société Alcatel Micro 

Electronics (AME) et Société. AGF v. Amkor Technology et al, JCP [2004] I 186, No 11; 
See also: Pierre Mayer, Extension of the Arbitration Clause to Non-Signatories under 
French Law, in Permanent court of arbitration (ed), Multiple party actions in international 
arbitration (Oxford university press 2001) 111-5. 

2. France, Cour d'Appel, Paris, 16 January 2004 (S.A. Lesbats et Fils v. Dr. Volker Grub) 

Yearbook of Commercial Arbitration XXXII (2004) pp. 214-216. 
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گیرد و پس از اجرای قسمتی از پروژه، تغییراتی در کشوری گیالرد سیستنا به عهده می

با  .ندیآیدرمشود و اعضای جدیدی به عضویت شرکت سهامداران شرکت پیمانکار ایجاد می

-7تحت شماره  داشتند قرارداد پیمانکاری نظر درتوجه به اینکه سهامداران سابق شرکت 

 06/00/0303برای خود محفوظ دارند لذا شرکت ناوران طی نامه مورخ  فقطرا  3/00/0303

دتی منظر به اینکه این شرکت »دارد: به کارفرما )شرکت گیالرد سیستان( چنین اعالم می

جدید در مورد سود و زیان و  یشرکاشرکای جدیدی پذیرفته و طی جلسات رسمی،  قبل

سود و زیان و  ازلحاظمسئولیتی چه  گونهچیهتعقیب کار پروژه آموزشی ایران،  ازلحاظچه 

مابین توسط آقایان ...، تعقیب کارهای اداری ندارند و از طرفی قرارداد فی ازلحاظچه 

نمایندگان شرکت ناوران به امضاء رسیده است، لذا هیأت مدیره جدید شرکت ناوران اعالم 

ئولیت پروژه فوق را از خود سلب نموده و از این تاریخ به بعد مس طور کلیبهدارد که می

با اشخاص متفق و  مستقیمهرگونه امور پروژه مربوط،  االصولعلیو  هاچکها و پرداخت

مشترك  یجارحسابند است از این تاریخ کلیه پرداخت ها به م، لذا خواهشاستنامبرده 

 «.لت شعبه... کارسازی فرمایید... بانک م یجارحسابآقایان مذکور به شماره 

احد از شرکای سابق )محمود قدس( دعوایی به خواسته مطالبه  04/7/0363در تاریخ 

های دادگاه حقوقی یک تهران علیه شرکت ساختمان 30ثلث عایدات شرکت ناوران در شعبه 

کشوری گیالرد سیستان مطرح و مستند دعوی خود را انتقال طلب شرکت ناوران عنوان 

شرکت ناوران حق واگذاری موضوع قرارداد »دارد که: نماید. خوانده در مقام دفاع اعالم میمی

 « را نداشته است و بنابراین خواهان حق اقامه دعوی ندارد.

به نفع خواهان  درنهایت 00/3/0373مورخ  070دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 

در شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد  علیه پروندهکند که با اعتراض محکومرأی صادر می

شود مقامی خواهان از ناحیه شرکت ناوران تأیید میقائم آنکهرغم گیرد و علیبررسی قرار می

مربوط به قرارداد را به  یهاپرداختبه این استدالل که خوانده فقط مکلف بوده است 

مشترك اشخاص نامبرده واریز نماید و بیش از این تکلیفی نداشته است، دعوی  یجارحساب

 دارد.ارسال می عرضهمرا قابل استماع ندانسته و با نقض رأی جهت رسیدگی مجدد به شعبه 

در این مرحله از  0373عمومی و انقالب مصوب  یهادادگاهبا تصویب قانون تشکیل 

گردد. این دادگاه پس از اه عمومی تهران ارجاع میدادگ 000رسیدگی، پرونده به شعبه 
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و این استدالل که انتقال طلب  0قانون مدنی 030ماده  3بند  استنادبهرسیدگی مجدد، 

کند. با اعتراض منع قانونی ندارد به نفع خواهان )محمود قدس( حکم صادر می گونهچیه

یرد. گکشور مورد بررسی قرار میدر شعبه سوم دیوان عالی  مجدد، پرونده هیعلمحکوموکیل 

دهد اما اکثریت قضات شعبه دیوان اقلیت اعضای شعبه، اعتراض را غیر وارد تشخیص می

واصله از شرکت ناوران، تکلیفی بیش از  نامهاساسعالی، به این دلیل که شرکت خوانده بر 

را به  3/00/0303-7راجع به قرارداد شماره  یهاپرداختاین نداشته است که کلیه 

مستند به همان علل و اسبابی صدور یافته  عنهمعترضی أمشترك واریز کند و ر یجارحساب

دادگاه حقوق یک تهران مبتنی  30شعبه  00/3/0373مورخ  070که حکم منقوض شماره 

 دارد.دهد و به هیأت عمومی دیوان ارسال میبر آن بوده است، موضوع را اصراری تشخیص می

 07/3/0377مورخ  3شماره  یاصراررأی  موجببهان عالی کشور هیأت عمومی دیو

دادگاه عمومی تهران را تأیید و نتیجتاً  000با رأی اکثریت قاطع اعضاء، رأی شعبه درنهایت 

 .0دهدماهیت واگذاری میان شرکت ناوران و محمود قدس را انتقال طلب تشخیص می

، زیرا نامه استنظری که هیأت عمومی دیوان عالی اتخاذ نموده است قابل انتقاد 

کشوری  یهاساختمانشرکت ناوران به کارفرمای سابق خود )شرکت  06/00/0303مورخه 

مؤید قصد انتقال قرارداد است نه انتقال طلب که دارای شرایط  وضوحبهگیالرد سیستان( 

اشاره شده است که شرکت ناوران مسئولیت صراحت بهنامه تری است. در این بالنسبه ساده

 عنوانبهو هرگونه امور پروژه با اشخاص یاد شده ) 3کندپروژه را از خود سلب و ساقط می

نیز بایستی به نفع آنان صورت گیرد. بنابراین شرکت  هاپرداختو تمامی  استشخص حقیقی( 

رفته قواعد پذی موجببهی انتقال داده است که پیمانکار قرارداد خود را به سه نفر شخص حقیق

 هکیدرحالشده در حقوق ایران، انتقال قرارداد بدون رضایت کارفرما، فاقد اثر حقوقی است 

_______________________________________________________________________________ 
متعهد و  کهوقتی( 0) شود:تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می»دارد: قانون مدنی بیان می 030ماده . 0

شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در آن می مقامقائممتعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که 

شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند  کهوقتی (0) ود.شبه تعهد اصلی بری می نسبت متعهداین صورت 

 .«الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نمایدمتعهدله مافی کهوقتی (3) که دین متعهد را ادا نماید.

و  030پیشین، صص  عقود معین )مطالعه تطبیقی(، -انتقال قرارداد: نظریه عمومی. شعاریان، ابراهیم، 0

033. 

 گونه اثر حقوقی ندارد.هیچ تحصیل رضایت کارفرما، چنین سلب مسئولیتی،. قبل از 3
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دیوان عالی ماهیت توافق یاد شده را انتقال طلب تلقی نموده و به نفع انتقال گیرنده نظر داده 

 است.

 

ارفرما( رضایت خود را نسبت به انتقال گفتنی است چنانچه طرف اصلی قرارداد )ک

توان با تجزیه عمل حقوقی واحد )انتقال عقد( به دو عمل حقوقی انتقال اعالم ننماید، نمی

حق و انتقال دین، واگذاری را در بخش حقوق به این علت که نیازی به رضایت بدهکار ندارد 

از عقد دانست. هرچند در توجیه  در مطالبه حقوق ناشی حقیذرا  هیالمنتقلنافذ تلقی کرد و 

شود اما به آن معنی نیست انتقال قرارداد به مشروعیت انتقال حق و انتقال دین استناد می

 .0که دو عمل حقوقی مجزا مورد توافق قرارگرفته است

 

 تفاوت انتقال قرارداد و انتقال دین .4. 5

طور که گفته شد، در مواردی با توافقی میان شخص ثالث و ذینفع انتقال دین همان

نیازی به اعالم رضایت مدیون اصلی تعهد باشد و در مواردی  آنکهگیرد بدون تعهد صورت می

نتقال پذیرد. انیز با رضایت هر سه شخص مدیون اصلی، شخص ثالث و ذینفع تعهد صورت می

، استکه مانند انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت سه شخص  جهتازآندین از طریق دوم 

باید توجه نمود که در انتقال دین، تنها جنبه منفی تعهد منتقل  وجودنیباامشابه است. 

گردد. گردد اما در انتقال قرارداد مجموع جنبه منفی و مثبت تعهد همزمان منتقل میمی

گردد و صاحب موقعیت می« طرف قرارداد اصلی»یرنده گهمچنین پس از انتقال قرارداد، انتقال

 گردد بلکه تنها متعهدگیرنده طرف قرارداد اصلی نمیاما در انتقال دین، انتقال ؛قراردادی آن

 گردد.به انجام تعهد قرارداد اصلی می

 

 تفاوت انتقال قرارداد و تبدیل تعهد .5. 5

کند. قرارداد به انتقال ارادی عقد، تأثیری در حیات عقد ندارد و آن را ساقط نمی

ه وصف مشخص کهیدرحال. ابدییماعتبار خود باقی است و فقط، طرف رابطه حقوقی تغییر 

انتقال  رونیازاتبدیل تعهد، سقوط تعهد سابق است و در همان حال، ایجاد تعهدی جدید، 

 ، لیکن تبدیل تعهد دو نتیجه به دنبالشودیماطراف رابطه حقوقی سبب تغییر  فقطقرارداد 

دارد: اول، تغییر طرف رابطه حقوقی به اعتبار تبدیل متعهد یا متعهدله و دوم، سقوط تعهد 

_______________________________________________________________________________ 
.034. همان، ص 0
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ر توان بقای تعهد سابق دشود. حتی میکه این اثر دوم در انتقال قرارداد مالحظه نمی پیشین

عهد آنکه نیازی به سقوط تزیتی بر تبدیل تعهد پنداشت زیرا بیم عنوانبهانتقال قرارداد را 

 توان اطراف رابطه حقوقی را تغییر داد. سابق و ایجاد تعهد جدید باشد، می

گفتنی است نهاد تبدیل تعهد، میراث رومیان است و مربوط به دورانی است که تعهد، 

عهد ، دو طرف تدیگردیمزی احساس قابل انتقال به دیگران نبود و هرگاه به انتقال تعهد نیا

د و آن نشانن یجابه)طلبکار و بدهکار( ناچار بودند که تعهد را ساقط کنند و تعهد دلخواه را 

آن،  یجابهبرای این کار دو عمل حقوقی جداگانه سقوط تعهد موجود و ایجاد تعهد جدید 

تبدیل تعهد، این دو عمل حقوقی را در هم ادغام و ساده کرد.  سپسگرفت و صورت می

امروزه انتقال دین، در حقوق بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است و کاربرد عمده 

تبدیل تعهد نیز از میان رفته است و به همان دلیل جابجایی اطراف رابطه حقوقی با بقای 

ا خواست و نیازهای جامعه تطابق بیشتری دارد و در قرارداد سابق )یعنی انتقال قرارداد( ب

عمل کمتر مالحظه شده است که منظور واقعی طرفین ساقط کردن تعهد سابق و ایجاد تعهد 

 0070توسل به ساختار تبدیل تعهد باشد. در حقوق فرانسه نیز با آنکه مواد درنتیجه جدید و 

ته است، دیگر آن جایگاه پیشین را ق. م. این کشور، به تبدیل تعهد اختصاص یاف 0030و 

ه، ان به نام فرانسدانحقوقاعتنایی فرانسویان مواجه شده تا جایی که برخی از ندارد و با بی

 . 0تمایل به حذف آن دارند

 

 گیرینتیجه

انتقال ارادی قرارداد امروزه در بسیاری از قوانین مورد پذیرش قرار گرفته است و 

المللی المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بینت بیناسناد مهم حوزه حقوق تجار

حقوق خصوصی و اصول قرارداد اروپایی به این بحث  یساز کنواختیالمللی موسسه بین

انتقال جنبه مثبت )طلب( و جنبه منفی  طور ماهیتیبه باوجودآنکهاند. انتقال قرارداد پرداخته

 .است، اما با آن دو متفاوت بوده و دارای احکام خاص خود است زمانهم صورتبه)دین( تعهد 

المللی نیز تاکنون آرایی در رابطه با تحلیل انتقال های تجاری بیندر حوزه داوری

گسترده  طوربهقرارداد منعکس گردیده است اگرچه به دلیل محرمانه بودن روند داوری، 

اوری صادر شده در دو کشور فدراسیون در این نوشته از آرای د حالنیبااشوند منتشر نمی

_______________________________________________________________________________ 
 .004. همان، ص 0
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ی المللروسیه و اتریش بهره برده شد تا نحوه انعکاس مقررات اصول قراردادهای تجاری بین

 حقوق خصوصی در آرای داوری نشان داده شود. یساز کنواختیالمللی موسسه بین

لی آن در حقوق ایران انتقال ارادی قرارداد مورد پذیرش واقع شده است و دلیل اص

در حقوق ایران به دلیل  وجودنیباا. استپذیرش امکان انتقال مستقیم دین در حقوق ایران 

در قانون مدنی ارائه شده است و تا حدودی با نهادهای « تبدیل تعهد»ای که از تعریف پیچیده

 گونهنیاگردیده است، در رابطه با ارتباط تبدیل تعهد با  تداخل« انتقال دین»و « انتقال طلب»

های میان انتقال قرارداد، ماهیات حقوقی ابهام وجود دارد. در این نوشتار تالش شد تا به تفاوت

 تبدیل تعهد، انتقال طلب و انتقال دین پرداخته شود و زوایای آنان روشن گردد.

 منابع

 قوانین و اصول

 (.0303قانون اعسار ) -0

 (.0373عمومی و انقالب در امور مدنی ) هایدادگاهقانون آیین دادرسی  -0

 (.0306قانون بیمه ) -3

(.0300قانون حقوق اموال انگلستان ) -4

 (.0110با اصالحات  ( )0333اصول حقوق قرارداد اروپایی ) -0

ی حقوق خصوص سازی یکنواختالمللی المللی موسسه بیناصول قراردادهای تجاری بین -6

(0101.) 

 و هلند و اسپانیا. و ایتالیا  قانون مدنی ایران -7

 (.قانون یکنواخت تجارت آمریکا ) -3

 کتب فارسی

 .0303اسالمیه،  فروشیکتابامامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران،  -3
عمومی حقوق، تهران، گنج دانش،  المعارفدائرة، الفارق: محمدجعفرجعفری لنگرودی،  -01

.0336چاپ اول، 

حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری خلیلیان، خلیل )ترجمه و تحقیق(، دعاوی  -00

 .0330الهه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 

عقود معین )مطالعه تطبیقی(، تهران،  -شعاریان، ابراهیم، انتقال قرارداد: نظریه عمومی -00

 .0333انتشارات فروزش، چاپ اول، 
 .0330شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ هفتم،  -03
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توزیان، ناصر، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران، موسسه نشر یلدا، چاپ اول، کا -04

 .0374زمستان 
حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری  سازی یکنواختالمللی موسسه بین  -00

، بهروز اخالقی و فرهاد امام )ترجمه و تحقیق(، تهران، موسسه مطالعات و 0114المللی بین

 .0330یرایش دوم، های حقوقی، وپژوهش

 مقاالت فارسی:

 شمارهغمامی، مجید، آزادی گزینش طرف قرارداد، مجله مطالعات حقوقی و سیاسی،  -06

 .0377، بهار 0
  .0336، زمستان 4، شماره 37مقدم، عیسی، انتقال قرارداد، فصلنامه حقوق، دوره  -07

  



 

 

قوق مدنی انشی از تخلفات قضات رد ح مسئولیت . 5
 اریان و فرانسه

 1بیات حمزه اسفندیاری  
 2عباس اقسمی

 

 

 

 

 چکیده
 ، موردبه بعدویژه از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی مسئولیت مدنی قاضی در قرون اخیر به

نی طوالای ی حقوقی کشورهای مختلف جهان قرار گرفت، لیکن در فقه امامیه سابقههادستگاهتوجه 

قانون  و هفتاد و یکم صدکداشته که سیستم حقوقی کشور ما نیز از آن تبعیت نموده است. در اصل ی

اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. 

ت بوده اوبایست جبران شود، لیکن نحوه جبران آن متفخسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی می

که در این مقاله با برشمردن تخلفات قضات، مسئولیت مدنی ناشی از این تخلفات را در حقوق ایران 

و فرانسه بررسی و نحوه رسیدگی به آن را مشخص و ضمن انتقاد از بعضی نصوص قانونی، پیشنهادهای 

 گردد.میو تضمین دادرسی عادالنه ارائه  دهیدخسارتجبران ضرر و زیان  در خصوصالزم 

 

قاضی، مسئولیت مدنی، تخلفات قضایی، تقصیر، اشتباه، سیستم حقوقی واژگان کلیدی: 

  ایران و فرانسه

_______________________________________________________________________________ 
  ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز. عضو هیأ0

  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی .. قاضی دادگستری شیراز0
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 مقدمه

ها مصون هدف از قضاوت احقاق حق و اجرای عدالت است قاضی نیز مانند سایر انسان

عث ااز خطا و اشتباه نیست و گاه نقص قوانین یا کثرت کار یا عوامل دیگری ممکن است ب

اشتباه قاضی در اتخاذ تصمیمات قضایی شود یا اینکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال 

نفسانی یا مطامع دنیوی یا عوامل دیگر مرتکب تقصیر شده یا موجب خسارت مادی یا معنوی 

قانون اساسی  070حقوق ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در اصل  به طرفین گردد. در

در موارد تقصیر قاضی، مسئولیت جبران خسارت بر عهده خود قاضی  بینی شده کهپیش

که قواعد عمومی مسئولیت مدنی را در مورد مسئولیت قضات، اعمال کنیم، است. درصورتی

جای رسیدگی با آرامش جهت احقاق حق، گیرد و بهای قرار میقاضی در برابر دعاوی گسترده

نحوی اقدام شود که قاضی  بایست بهلیکن می بایست خود همیشه در مقام دفاع باشد.می

بدون دغدغه و با آرامش، به رسیدگی ادامه داده تا بتواند احقاق حق نماید. به همین علت نیز 

در قانون اساسی ما، بین اشتباه و تقصیر قاضی تفاوت قائل گردیده و خسارت ناشی از اشتباه 

آنیم تا با بررسی مبانی مسئولیت مدنی و  ررا بر عهده دولت قرار داده است. در این تحقیق ب

اعمال آن بر اعمال قضایی و بررسی تخلفات قضایی و مسئول بودن یا نبودن قاضی در تخلفات 

و نحوه جبران ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی در سیستم حقوقی خودمان با تطبیق آن 

ده را دیمطالبه از جانب زیان با حقوق فرانسه با بررسی قوانین موجود نحوه رسیدگی و نحوه

ویژه تضمین جبران خسارت وارده به بررسی نموده و ضمن ارائه پیشنهادهای الزم به

دیده، بررسی نماییم که چه راهکارهایی وجود دارد که به حمایت حداکثری از قربانیان زیان

ه سمتی و ب اشتباهات قضایی رسیده و ضمن آن قاضی نیز با خیال راحت به رسیدگی پرداخته

ی بنابراین ابتدا منابع مسئولیت مدن نرویم که دیگر کسی به کار پرخطر قضاوت دست نزند؛

 نماییم و در ادامه انواع و اقسامقاضی را بررسی نموده و سپس ارکان این مسئولیت را بیان می

ی ضیک از تخلفات، مسئولیت با قاکنیم که در کدامتخلفات قضات را برشمرده و بررسی می

دیده علیه قاضی را نیز در سیستم یک با دولت و نحوه رسیدگی به دعوای زیاناست و در کدام

حقوقی کنونی ایران بیان نموده و سپس مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه را مطرح و 

نماییم و درنهایت در خصوص تضمین دادرسی عادالنه و تفاوت آن با حقوق ایران را بیان می

 دیده، پیشنهادها و راهکارهای الزم را ارائه خواهیم داد.جبران زیان خسارتتسریع در 
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 مبحث اول: مفهوم و منابع مسئولیت مدنی قاضی

 گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی قاضی

طورکلی آمده است که بهعملدر خصوص مفهوم مسئولیت مدنی تعاریف زیادی به

از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او  در هر مورد که شخص ناگزیر»توان گفت می

( بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از 43، ص 0374کاتوزیان، «)مسئولیت مدنی دارد

تعهدی الزامی که شخص به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر 

ء و اموال تحت مالکیت یا عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا

 تصرف او باشد.

 بایست مسئولیت مدنیآنچه بیان شده تعریف عام مسئولیت مدنی بود، لیکن می

ی توانیم بگوییم اگر قاضقاضی را نیز تعریف کنیم. در تعریف مسئولیت مدنی قاضی می

ر ردرنتیجه تصمیمات قضایی خود در خصوص دعوایی، مسئول جبران خسارت وارده بر متض

شناخته شود، مسئولیت مدنی دارد. خسارت باید ناشی از تصمیم قضایی باشد تا بتوانیم آن 

های شخصی قاضی مانند را در بحث مسئولیت مدنی قاضی مطرح نماییم واال مسئولیت

احتیاطی در امر رانندگی که مسئولیت ناشی از قرارداد خرید ملک یا مسئولیت ناشی از بی

غیرعمدی به دیگری شده است، تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی،  منتهی به صدمه بدنی

 گردد.گیرد و مانند سایر اشخاص بررسی میمورد بحث قرار نمی

به تعبیر دیگر اگر قاضی در حین انجام وظیفه مرتکب تعدّی و تفریط از الزامات قانونی 

ولیت مدنی دارد موجب آن ضرری به جان، مال یا حیثیت اشخاص وارد شود، مسئگردد و به

 که این مسئولیت مدنی قاضی مورد بحث ما است.

 گفتار دوم: منابع مسئولیت مدنی قاضی 

طور مستقیم مورد تصریح قرار در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در بعضی منابع به

توان از مقررات مندرج در آن، این مسئولیت را استنباط کرد گرفته و در بعضی منابع نیز می

 گیرند:زیر مورد بررسی قرار می که به شرح

 الف. قانون اساسی

مطابق قانون اساسی، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام ویژه بوده و 

تعدّی نسبت به آن فاقد مجوز قانونی و تخطّی از آن، موجب مسئولیت اعم از کیفری و مدنی 

بینی ، صراحتاً مسئولیت مدنی قاضی را پیش070گذار در اصل است که بر این اساس، قانون

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در »اصل:  موجب اینکرده است به

تطبیق حکم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، 
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وسیله دولت جبران مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به

 «د.گردشود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت میمی

ن طور مطلق نپذیرفته و برای اولیبنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را به

 بینی نموده است.گذاری ایران، برای قاضی مسئولیت مدنی پیشبار در تاریخ قانون

... » گویدقانون اساسی که می 34مذکور و همچنین اصل  070لذا با توجه به اصل 

ان توکس را نمیهای صالح رجوع نماید... و هیچدادخواهی به دادگاهمنظور تواند بههرکسی می

، متضرر از تقصیر قاضی «موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرداز دادگاهی که به

که شرایط مسئولیت مدنی قاضی که تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و درصورتیمی

مع باشد، قاضی، مسئول تلقی و محکوم به جبران خسارت پردازیم جدر مبحث بعد به آن می

 گردد.می

 ب. قانون مجازات اسالمی

نیز به بحث مسئولیت مدنی قاضی  0330قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای »بیان نموده است  03پرداخته و در ماده 

زان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، ها، حسب مورد نباید از میآن

که از روی عمد جهت حاصل شود، درصورتیتجاوز نماید و هرگونه صدمه و خسارتی که ازاین

یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، 

 «شود.المال جبران خسارت میخسارت از بیت

قانون سابق مجازات نیز بیان شده بود، لیکن قانون جدید  03ر ماده این موضوع د

 عالوه بر تقصیر، عمد را نیز اضافه نموده است.

نیز به بحث  0370ای از مواد قانون تعزیرات مصوب عالوه بر قانون مجازات در پاره

 شود:صورت خالصه به آن اشاره میمسئولیت مدنی قاضی اشاره شده است که به

 ها و قراردادهای راجع به وظایفشان.: جعل و تزویر در تحریر نوشته034ماده 

: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن یا تأخیر صدور حکم برخالف 037ماده 

 قانون یا رفتار برخالف صریح قانون.

 : استفاده غیرمجاز از وجوه نقدی یا مطالبات یا اسناد و اموال اشخاص.033ماده 

معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسناد سپرده شده یا تحویل به : 614ماده 

 اشخاصی که ممنوع است.

 : اظهارنظر یا اقدام از روی غرض و برخالف حق درباره یکی از طرفین.610ماده 
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تقصیرات مقامات و مأمورین »عالوه بر موارد فوق در فصل دهم قانون مذکور در باب 

نمایند، هایی برای قضات که از وظایف خود تخطی مینیز مجازات 037تا  071از مواد « دولتی

 بینی شده است.پیش

 ج. قانون مسئولیت مدنی

قانون  00تنها منبع قانونی که قبل از انقالب در این خصوص وجود داشت ماده 

کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته »دارد: مسئولیت مدنی بود، این ماده بیان می

احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بینبه آ

باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می

عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران 

داره یا مؤسسه مربوط است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه خسارت بر عهده ا

اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب 

ای ونهگلیکن مفاد این ماده به« ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ت مدنی قاضی یا دولت، در صورت نقص دستگاه تنظیم شده است که برای اثبات مسئولی

اداری با توجه به قسمت اخیر این ماده، استناد به آن دشوار است و تشکیل پرونده بر مبنای 

 آن در خصوص قضات دشوار یا غیرممکن است.

 د. قانون نظارت بر رفتار قضات

، چنانچه در مباحث آتی خواهیم دید، رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی قاضی

منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و با توجه به اینکه 

د قانون تواندادگاه مذکور، تنها مرجع تشخیص تخلف قاضی است لذا یکی از منابع قانونی، می

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از »آن چنین آمده است:  31فوق باشد که در ماده 

( قانون اساسی جمهوری 070صد و هفتاد و یکم )یا تقصیر قاضی موضوع اصل یک اشتباه

اسالمی ایران در صالحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه 

 «عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

 منابع فقهیه. 

شود که فرمود: اته از حضرت علی )ع( استناد میدر این مورد به روایت اصبغ بن نب

( 71، ص 41)نجفی، ج « ما اخطات القضات فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین»

المال یعنی اگر قضات در قتل یا قطع عضو دچار خطا شوند دیه و جبران خسارت بر عهده بیت

 اتالف و تسبیب نیز استناداست. همچنین فقها در مسئولیت مدنی قاضی به قواعد الضرر و 

  (04-03، ص 0شهید ثانی، ج ) کنندمی
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 مبحث دوم: ارکان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

، بین تقصیر و خطای قاضی تفاوت 070گونه که ذکر شد، قانون اساسی در اصل همان

ان رقائل شده و در فرض تقصیر، قاضی را مسئول جبران خسارت دانسته و در فرض خطا، جب

خسارت بر عهده دولت گذاشته شده است. با این وصف در فرض خطا یا اشتباه، قاضی را 

مصون از تعقیب دانسته که به علت استقالل دستگاه قضایی و امنیت قاضی و فراغ خاطر در 

صدور رأی توسط قاضی و اجرای عدالت است. لیکن به لحاظ جلوگیری از سوءاستفاده 

در موادی که قاضی از اختیارات خود به هر نحوی سوءاستفاده احتمالی از قدرت قضایی، 

گردد که این نماید، مسئول تلقی مینماید و برخالف مقررات، اقدام به صدور رأی میمی

مسئولیت دارای ارکانی است و این ارکان بایستی همگی وجود داشته باشد تا بتوانیم، 

 -0وجود ضرر  -0ارکان چهار دسته است مسئولیت مدنی را بر عهده قاضی قرار دهیم. این 

ها داشتن سمت قضایی که به ترتیب آن -4رابطه سبب بین تقصیر و ضرر  -3تقصیر قاضی 

 دهیم.را مورد بررسی قرار می

 گفتار اول: وجود ضرر

دانیم که هدف قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و در دعوای مسئولیت می

قانون اساسی  070ر یکی از ارکان اصلی تحقق آن است. اصل مدنی علیه قاضی نیز، وجود ضر

هرگاه... ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی »نیز صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است 

در خصوص مطالبه »قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده  001همچنین در ماده «. گردد...

که صراحتاً از اصطالح « ه زیان وارده...خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید ک

قانون مسئولیت مدنی  0زیان وارده در دعوی خسارت استفاده نموده است. همچنین در ماده 

ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا هرکس بدون مجوز قانونی... لطمه»نیز بیان گردیده 

در تعریف ضرر « باشد.شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میمعنوی دیگری می

جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سالمت  هر»آمده است 

، ص 0374کاتوزیان، )« ای وارد آید ضرر به بار آمده است.و حیثیت و عواطف شخص لطمه

 اند.( و ضرر را به سه دسته مادی، معنوی و بدنی تقسیم کرده040

گونه قانون اساسی هیچ 070رت معنوی با توجه به صراحت اصل در لزوم جبران خسا

« ععدم النف»ای که قابل طرح است مربوط به خسارت ناشی از تردیدی نیست، لکن مسئله

خسارت ناشی از عدم »قانون آیین دادرسی مدنی آمده است  000ماده  0است که در تبصره 

عتدل از تبصره تفسیر م»توانیم بگوییم میکه در تفسیر این تبصره « النفع قابل مطالبه نیست
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آن است که بگوییم تبصره یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل  000ماده 

مطالبه نیست، اما فوت منفعت مسلم، یعنی منفعتی که برحسب جریان عادی امور قابل 

ماده  0(. بند 000، ص0373صفایی، «)آید و باید جبران گردد.حصول است ضرر به شمار می

الحصول را ( نیز محرومیت از منافع ممکن0373قانون آیین دادرسی کیفری فعلی )مصوب  3

الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، منافعی که ممکن»ضرر قابل مطالبه دانسته و اشعار نموده 

 «.مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است

فهوم عرفی ضرر و وجود تفاوت بین منافع رسد با توجه به مبنابراین به نظر می

الوصول، بتوان گفت اگر تصمیم قاضی، موجب تلف منافع الحصول و منافع محتملممکن

گونه خسارات را نیز در صورت تحقق سایر تواند ایندیده شده باشد، او میالحصول زیانممکن

 ارکان مسئولیت مدنی قاضی، از وی مطالبه نماید.

ضرر  -0اند از ضرر، وجود شرایطی نیز الزم دانسته شده است که عبارتبرای جبران 

ضرر باید قابل  -4ضرر باید جبران نشده باشد  -3ضرر باید مستقیم باشد  -0باید مسلم باشد 

( 073، ص 0374دیده نباشد )کاتوزیان، ضرر ناشی از اقدام کاهلی زیان -0بینی باشد پیش

 نماییم.نظر میها صرفم از توضیح آنکه جهت جلوگیری از اطاله کال

 گفتار دوم: وجود تقصیر

دومین شرط از شرایط و ارکان مسئولیت مدنی قاضی، وجود تقصیر است که در اصل 

 قانون اساسی در این صورت مسئولیت شخصی برای قاضی قائل شده است. 070

ن آیا هما شود این است که تقصیر در این بحث به چه معناست؟سؤالی که مطرح می

معنای مرسوم تقصیر را دارد یا تقصیر قاضی متفاوت است؟ برخی از حقوقدانان تقصیر مذکور 

قانون  070تقصیر در این اصل )اصل » گویند:دانند و میرا مترادف با خطای عمدی می

ی که خطااساسی( به معنای افراط یا تعدی هم نیست و در فقه خطا همان اشتباه است. همین

قه که تعارضی میان فالمال باید خسارت شاکی را تدارك کند، برای آنابت شود بیتقاضی ث

به میان نیاید، باید تقصیر را به معنای  070و قانون اساسی و اصوالً تعارضی میان خود اصل 

شود، چه خطای منظور با فقه مغایر نمی 070خطای عمدی فرض کرد و با این تعبیر اصل 

)حسینی « است و اگر خطا عمدی باشد، ضمان با خود قاضی است. فقه هم خطای غیرعمدی

اند: ( برخی دیگر در پاسخ تفاوت و شناخت اشتباه و تقصیر قاضی فرموده003، ص 0371نژاد، 

رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و نخستین پاسخی که به نظر می»

ت عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوءنی

تباه دیگر اشبیانها. بهجویی و مانند این)مانند اخذ رشوه( یا دفع ضرر )مانند ترس( یا انتقام
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در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القاء شبهه از سوی دو طرف 

پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروك  دعوی یا شهادت نادرست و اقرار برخالف واقع یا

ها دست دهد و مانع از دستیابی ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد... و مانند این

قاضی به عدالت و حق شود. ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه 

د، ولی باید تعدیل شود و تنها حسن سازرود. این پاسخ زمینه تحقیق را فراهم میناصواب می

اعتنایی به مباالتی نابخشودنی و بینیت یا پلیدی انگیزه معیار اشتباه و تقصیر نباشد؛ بی

قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. ممکن است قاضی با 

ها و برای مثال رویهحسن نیت نیز کوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نکند؛ 

یرد، زده تصمیم بگهای حقوقی را مطالعه ننموده یا مشورت نکند، یا در امر قضاوت شتابکتاب

های اخالقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا یا قانون را فدای باورها و اعتقادات و انگیزه

ع از مانع از بیان واقدرستی بررسی ننموده یا با پرخاشگری و عصبانیت اینکه پرونده را به

جانب دو طرف یا شهود گردد یا وکیل اصحاب دعوی را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم 

شمارد باید در زمره گونه امور را که قانون یا عرف مسلم قضایی واجب یا حرام مینماید. این

وقی ما ان حقتقصیرها آورد نه اشتباه. درواقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک در زب

شود؛ خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین اشتباه و تقصیر تعبیر میبه

 درستیتوان بهتقصیر است و در حکم عمد؛ باوجوداین، مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی

 ( 300و  300، ص 0374)کاتوزیان، « ترسیم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد.

عمد که به، مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و درصورتیبدین ترتیب»

باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند، ولی 

تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف، وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن 

 شودغل است، هرچند که در عمل کمتر به آن استناد میآن با خطاهای احتراز ناپذیر این ش

رو ( ازاین303، ص 0374)کاتوزیان، « خود از شدت آن کاسته است.و رویه قضایی خودبه

 «مسئولیت شخصی دادرس، محدود به مواردی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمد شود.»

 ( 30، ص 0373)جلیلوند، 

مشاغلی است که امکان خطا و اشتباه در آن وجود  بنابراین به لحاظ اینکه قضاوت از

عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی بار بهدارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیان

قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید، چنانچه از رفتار 

قلب مبادرت به انشاء حکم کرده متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا ت

 شود.بار تلقی میعنوان فعل زیانشود و تصمیم او بهباشد تقصیر محسوب می
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 گفتار سوم: رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر

یکی دیگر از ارکان تحقیق مسئولیت مدنی قاضی، وجود رابطه سببیت بین تقصیر 

دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا زیان اثبات ورود ضرر به»قاضی و زیان به بار آمده است. 

کند، باید احراز شود که تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمیوقوع فعل از طرف خوانده،...، به

بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده بین دو عامل ضرر و فعل زیان

اضی نیز مرتکب تقصیر شده ( اگر ضرر وجود داشته و ق366، ص 0374کاتوزیان، )« است.

شود باشد، ولی بین این تقصیر و ضرر رابطه سببیت وجود نداشته باشد، مسئولیت محقق نمی

 بایست رابطه سببیت مابین ضرر و تقصیر قاضی، محرز شده و به اثبات برسد.بنابراین می

 گفتار چهارم: داشتن سمت قضایی

و داشتن سمت قضایی یکی از ارکان قانون اساسی، قاضی بودن  070با توجه به اصل 

مسئولیت مدنی مورد بحث است. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که منظور از 

در این اصل چیست؟ آیا فقط قضات صادرکننده حکم یعنی قضات دادگاه و محاکم « قاضی»

 شود؟ یک نظر این است که قاضی کسیاست یا در مفهوم عام شامل قضات دادسرا نیز می

است که در مقام فصل خصومت باشد و حکم را صادر نماید و با توجه به اینکه دادسرا فصل 

 شوند.نمی 070کند، پس قضات دادسرا، مشمول اصل خصومت نمی

قانون اساسی، دارای مفهوم عام و  070دیدگاه دوم این است که واژه قاضی در اصل 

هرکسی که دارای ابالغ و سمت قضایی  کلی است و اعم از قضات دادسرا و دادگاه است یعنی

سد که ربنابراین به نظر می است و از تقصیر او، شخصی متضرر شده باشد، مسئولیت دارد؛

ها، دیوان عالی کشور و دادسراها واژه قاضی، شامل تمامی قضات اعم از قضات تمامی دادگاه

 گردد.و شوراهای حل اختالف می

است؛ آیا حکم مذکور « حکم»دارد معنای واژه  وجود 070نکته دیگری که در اصل  

طورکلی یا جزئی به معنی خاص آن یعنی تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به

رسد که منظور، کلیه تصمیمات و اقداماتی است که قاضی به اعتبار است یا خیر؟ به نظر می

ممکن است موجب خسارت  کند کهها اتخاذ میسمت قضایی خود در رسیدگی به پرونده

 دیده شود.مادی یا معنوی زیان

 

 دیدهمبحث سوم: تخلفات قضات و نحوه رسیدگی به دعوی زیان

در حال حاضر، تخلفاتی که ممکن است یک قاضی در حین خدمت، مرتکب شود در 

مجلس شورای اسالمی ذکر شده است که ابتدا  0331قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 
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کنیم که این موارد تقصیر است یا اشتباه؟ و سپس نحوه را بیان و سپس بررسی میانواع آن 

 کنیم.رسیدگی به دعوی خسارت را بررسی می

 گفتار اول: انواع تخلفات قضات

از قانون نظارت بر رفتار قضات تخلفات قضات به شرح  06و  00و  04موجب مواد به

 زیر است:

جلسات، اوراق تحقیق و ردن زیر صورتدرج نکردن مشخصات خود یا امضاء نک -0

 تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

عدم اعالم ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه  -0

 کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن.

موجه یا شرکت نکردن وی عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر  -3

در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر 

 موجه

نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد عدم نظارت منتهی بر بی -4

 اداری شعب

عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به  -0

 ر و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات الزم و اعالم تخلفات، مطابق قوانین مربوط.دادیا

نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، بی -6

ها است، بدون عذر موجه و هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها و گروهجلسات هیئت

 متوالی. بیش از سه مورد در ماه یا سه مورد

غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره  -7

 ماهه.سه

 اهمال در انجام وظایف محوله. -3

 اعالم نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی. -3

 صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل. -01

ماهه یا خودداری غیرموجه غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه -00

 عزیمت به محل خدمت یا ترك خدمت به مدت کمتر از سی روز.از 

 دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه. -00

 تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن. -03

 رعایت نکردن مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی. -04
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 زاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن.رفتار خارج از ن -00

 تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن. -06

 عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی. -07

خودداری از اعالم تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکالی دادگستری،  -03

ضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در کارشناسان دادگستری، مشاوران حقوقی قوه ق

 موارد الزام قانون.

 سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی، توقیفی. -03

 خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی. -01

خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکال آنان جهت ثبت و ضبط  -00

 فوری در پرونده.

از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترك خدمت  خودداری غیرموجه -00

 بیش از سی روز.

 استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی. -03

 گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر. -04

( قانون 040صد و چهل و یکم )اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یک -00

مترجمی رسمی، متصدی دفتر ازدواج، طالق و اسناد  اساسی یا کارشناس رسمی دادگستری،

 ( قانون تجارت.0های تجاری موضوع ماده )رسمی و اشتغال به فعالیت

 خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده. -06

 طرفی در انجام وظایف قضایی.خروج از بی -07

 یی.اپذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قض -03

 رفتار خالف شأن قضایی. -03

تخلف از قوانین موضوعه که در قانون نظارت بر رفتار قضات یا سایر قوانین، برای  -31

 بینی نشده است.آن مجازات پیش

 گفتار دوم: تخلفات، تقصیر است یا اشتباه؟

گونه که گذشت، تقصیر حالتی است که در آن تدلیس و سوءنیت عمد است، همان

 مباالتیها یا بیجویی و مانند ایننفعت باشد یا دفع ضرر یا انتقامخواه انگیزه جلب م

 300، ص 0374اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی. )کاتوزیان، نابخشودنی و بی

یکی  که قاضی مرتکبخواهیم بررسی نماییم که درصورتی( با این تعریف از تقصیر، می300و 

قانون  070در کدام صورت مرتکب تقصیر مورد نظر اصل گانه مذکور شود،  31از تخلفات 
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اساسی گردیده که جبران خسارت بر عهده خود اوست. نظر به اینکه یکی از ارکان مسئولیت 

دیده است، لذا در تعداد زیادی از تخلفات ذکر مدنی قاضی، ورود ضرر مادی یا معنوی به زیان

رسد در جه به توضیح تقصیر به نظر میشده، ورود ضرر به شخص دیگر منتفی است و با تو

 بایست جبرانموارد ذیل در صورت ورود ضرر، قاضی دارای مسئولیت مدنی است و شخصاً می

 خسارت نماید:

طورکلی مطرح شده لیکن فوق(: گرچه به 3اهمال در انجام وظایف محوله )بند  -0

دنی موارد مسئولیت م که با تعریفی که از تقصیر کردیم مطابقت داشته باشد، ازدرصورتی

 قاضی است.

فوق( که باز هم در صورت وجود  01صدور رأی غیرمستند و غیرمستدل )بند  -0

 گفته ممکن است موجب مسئولیت مدنی قاضی شود.سایر شرایط پیش

 01خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی )بند  -3

 ، موجب مسئولیت است.الذکر( که در صورت سایر شرایط مذکورفوق

خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکال آنان جهت ثبت و ضبط  -4

 تواند یکی از موارد بارز مسئولیت مدنی قاضی باشد.مذکور( که می 00فوری در پرونده )بند 

 فوق( 06بند ) خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده -0

 فوق( 07بند ) قانونیطرفی در انجام وظایف خروج از بی -6

پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی )بند  -7

 مذکور( که موجب ورود ضرر به طرف مقابل گردد. 03

 دیدهگفتار سوم: نحوه رسیدگی به دعوی خسارت زیان

را در  تواند دعوی مطالبه خسارت و ضرر و زیانطور مستقیم میدیده بهآیا زیان

محاکم حقوقی صالح به طرفیت قاضی مقصر مطرح نماید یا خیر؟ در پاسخ به پرسش مذکور 

ر رویه قضایی در اثبات تقصی»ازاین حقوقدانان نظریاتی ارائه داده بودند ازجمله اینکه پیش

راین بناب کند؛گیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات میدادرس سخت

دیده باید ابتدا به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند. سپس بر مبنای آن زیان

های عمومی برود با راهی که؛ تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده برای جبران خسارت به دادگاه

سادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه و حق هم این است که به

( 304و  303، ص 0374)کاتوزیان، « ریزد.ها استوار است، فرومیگونه تصمیمایناحترام به 

قانون اساسی آمده بود که تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر  070نویس اصل که در پیشدرحالی

 قاضی با دیوان عالی کشور است.
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طور کامل مشخص ، تکلیف را به07/7/0331قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 

اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع »قانون مذکور  6ماده  6طابق بند نمود: م

در صالحیت دادگاه « این قانون 31( قانون اساسی و ماده 070صد و هفتاد و یکم )اصل یک

رسیدگی به دعوای جبران خسارت »قانون فوق  31عالی انتظامی قضات است و مطابق ماده 

( قانون اساسی 070صد و هفتاد و یکم )قاضی موضوع اصل یکناشی از اشتباه یا تقصیر 

جمهوری اسالمی ایران در صالحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور 

صره و مطابق تب« در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

 نتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگیتعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب ا»ماده مذکور 

حیت بنابراین دادگاه صالح ازنظر صال« دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

محلی، دادگاه عمومی تهران است هرچند که قاضی مقیم حوزه قضایی دیگری باشد و 

انتظامی قضات، رأیی در  رسیدگی دادگاه عمومی منوط به این است که ابتدا دادگاه عالی

خصوص احراز تقصیر قاضی صادر نموده باشد و بدون احراز تقصیر قاضی در دادگاه عالی، 

 دادگاه عمومی قادر به رسیدگی یا محکومیت قاضی مقصر نیست.

حال اگر مدعی زیان، مستقیماً به دادگاه عمومی تهران مراجعه نماید و دعوی مطالبه 

که به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نموده رح نماید بدون اینضرر و زیان علیه قاضی مط

 باشد، تکلیف دعوی مطروحه چیست؟

در این خصوص دو نظر وجود دارد: نظر اول این است که چون رسیدگی و صدور 

حکم به جبران خسارت ناشی از عمل قاضی منوط به احراز تقصیر وی است و این امر هم در 

ین ازاانتظامی قضات است، بنابراین دادگاه عمومی درجایی که پیش صالحیت دادگاه عالی

قانون آیین  03بایست مطابق ماده چنین تقصیری در دادگاه عالی به اثبات نرسیده، می

دادرسی مدنی قرار اناطه )توقف رسیدگی( صادر نماید تا ذینفع ظرف یک ماه در دادگاه عالی 

دعوی نموده و رسید آن را به دادگاه تقدیم نماید و انتظامی، راجع به تقصیر قاضی اقامه 

 سپس مطابق ماده مذکور ادامه رسیدگی انجام شود.

نظر دوم این است که چون رسیدگی دادگاه عمومی فرع بر رسیدگی دادگاه عالی 

انتظامی قضات در خصوص احراز تقصیر قاضی است، بنابراین مراجعه مستقیم به دادگاه 

نیست و دعوی خسارت مطرح شده، برابر قانون اقامه نشده است، چراکه  عمومی، برابر قانون

بایست به دادگاه عالی انتظامی مراجعه و حکم تقصیر قاضی را اخذ و سپس ابتدا خواهان می

نمود لذا دادگاه به لحاظ برابر قانون اقامه به دادگاه عمومی جهت جبران خسارت مراجعه می

قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ضرر و زیان  0استناد ماده نشدن دعوی به
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تواند پس از اثبات و احراز تقصیر قاضی در دادگاه عالی، نماید. لیکن مدعی، میرا صادر می

 مجدداً دعوی ضرر و زیان را مطرح نماید.

رسد که هر دو نظریه مذکور قابل دفاع است، لیکن نظر اول یعنی صدور به نظر می

 اناطه، با منطق حقوقی و قواعد آیین دادرسی مدنی سازگارتر است.قرار 

 

 مبحث چهارم: مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران، تحت شرایط خاصی برای قاضی، مسئولیت 

ل قالمنظور تأمین استمدنی در نظر گرفته شده است. در حقوق فرانسه اصل مصونیت قاضی به

دستگاه قضایی و فراغ خاطر قضات در احقاق حق و رسیدگی عادالنه پذیرفته شده است. ولی 

طور مطلق نیست و تحت شرایطی قاضی، مسئولیت مدنی دارد. در پذیرش این مصونیت، به

این مبحث ابتدا منابع مسئولیت مدنی قاضی و سپس شرایط تحقق آن را در حقوق فرانسه 

 نماییم.بررسی می

 ار اول: منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسهگفت

در برخی قوانین، در خصوص امکان مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات نادرست 

 اند از:ترین قوانینی که در این خصوص وجود دارد عبارتقضایی، صراحت وجود دارد که مهم

آیین دادرسی قانون قدیم  006تا  010قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: در مواد  -0

مدنی فرانسه، به مسئولیت مدنی قاضی و چگونگی اقامه دعوی و شرایط مسئولیت مدنی 

دیده اجازه داده شده بود که در موارد مشخص و قاضی اشاره و تصریح شده است و به زیان

موجب انجام وظیفه به او وارد آورده بودند را تحت شرایطی خاص، خسارتی را که قضات به

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز چگونگی  366 -3و  366 -0د و در مواد مطالبه کن

 بینی شده است.و تشریفات دعوی علیه قاضی پیش

قانون مذکور  001و  33و  77تا  74قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه: در مواد  -0

 نیز تحت شرایطی خاص به مسئولیت مدنی قاضی اشاره شده است.

 040-3تا  040 -0: در مواد 0117دسامبر  01قضایی مصوب  قانون سازمان -3

، 040-3قانون مذکور، به مسئولیت مدنی قضات اشاره شده است و مطابق قسمت اخیر ماده 

دولت ازلحاظ مدنی، مسئول جبران خسارت دعاوی مطروحه علیه قضات است، لکن برای 

 جبران خسارت پرداختی حق دارد به قاضی رجوع کند.

 وم: شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسهگفتار د
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در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی چهار 

 -4رابطه سببیت بین تقصیر قاضی و زیان وارده  -3وجود تقصیر  -0وجود ضرر  -0رکن )

ی ارکان مسئولیت مدنداشتن سمت قضایی( ضروری است. نظر به اینکه در مبحث مربوط به 

طور کامل و مفصل به بیان این مطالب پرداختیم، لذا در اینجا صرفاً قاضی در حقوق ایران به

 پردازیم:به مطالب الزم و تفاوت جبران خسارت در حقوق فرانسه با حقوق ایران می

توان دعوای رویه قضایی فرانسه معتقد است علیه قضات دیوان عالی کشور، نمی

ان عالی که دیومسئولیت مدنی و مطالبه زیان ناشی از تصمیم قضایی اقامه نمود به لحاظ این

اق یا تشخیص انطب»کند، بلکه نقش دیوان عالی کشور کشور در ماهیت دعوی رسیدگی نمی

است، بنابراین ورود ضرر ناشی از تصمیم قضات دیوان « با قانون عدم انطباق رأی مورد فرجام

 به لحاظ عدم رسیدگی ماهوی، منتفی است.

تفاوت اساسی حقوق فرانسه با حقوق ایران، این است که در فرانسه مسئولیت مدنی 

جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضایی بر عهده دولت است، یعنی در صورت محکومیت 

دیده، دیده است. لکن بعدازاینکه دولت به زیانف به پرداخت خسارت به زیانقاضی، دولت مکل

تواند در مواردی که قاضی سوءنیت داشته یا تقصیر سنگینی از خسارت را پرداخت نمود می

او سرزده باشد، برای جبران خسارت پرداختی، به قاضی متخلف مراجعه نماید؛ اما در حقوق 

طور مستقیم بر در موارد تقصیر، مسئولیت جبران خسارت به طور که ذکر شد،ایران همان

 عهده خود قاضی است و دولت در این خصوص نقشی ندارد.

 

مبحث پنجم: پیشنهادهای الزم در خصوص تضمین دادرسی عادالنه و تسریع زیان 

 دیده خسارت

در این مبحث پیشنهادهایی در خصوص اینکه دادرسی به نحو عادالنه پیش برود و 

قاضی بدون توجه به حواشی و بدون ترس از مسئولیت مدنی احتمالی، مبادرت به رسیدگی 

دیده نیز تسریع شود و موجب اعتماد بیشتر نماید و همچنین در جبران خسارت وارده به زیان

 گردد: مردم به دستگاه قضایی گردد، ارائه می

ی ی از تضمینات دادرسیک مثابهبهگفتار اول: بیمه مسئولیت مدنی مقامات قضایی 

 عادالنه 

باط ویژه در ارتاندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرآیند دادرسی عادالنه، به»

مثابه یک چالش و یک خأل با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به

، 0330شاملو، )« اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. –تضمینی 
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توان در ظرفیت خسارت (، یکی از صور عادالنه بودن یا نبودن نظام قضایی را می063ص 

زدایی یا عدم خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی تصور نمود چراکه حکومت، در اینجا 

، ص 0307مقتدر، ) ماندعدالتی باقی نمینظام قضایی غیرعادالنه و غیر دادگستر، با ظلم و بی

(، بنابراین یکی از صور مهم حفظ کرامت و حرمت بشر و دادرسی عادالنه را 007و  000

بینی تدابیر الزم در راستای خسارت زدایی از متهمان و محکومان توان در اتخاذ و پیشمی

« باشندهای دستگاه عدالت میزدگی دندهقربانی اشتباهات قضایی منتج از زنگ»گناه که بی

 ( 3، ص 0333 -33، آزمایش)مالحظه نمود. 

یکی از این راهکارها؛ بیمه مسئولیت مدنی مقامات قضایی است که چنانچه شرایط 

قانون اساسی  070قانونی ایجاد این بیمه فراهم گردد و نیز در پرتو ارائه تفسیری نو از اصل 

لت ن دونیز، ای« تقصیر مدنی مبتنی بر جهل تقصیری مقامات قضایی»ای که در موارد گونهبه

تر توان شاهد حمایت مطلوبباشد که مسئول ابتدایی و نهایی خسارت زدایی قرار گیرد می

مسئول دانستن مقامات قضایی در  از مقامات قضایی و نیز قربانیان اشتباهات قضایی بود.

آنان، امری است خالف عدالت و « تقصیر مدنی مبتنی بر جهل تقصیری»تمامی موارد بروز 

 003کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری ماده ن در حالی است که تدوینقابل انتقاد؛ ای

، 0330شاملو، ) 0اند.قانون اساسی تدوین نموده 070قانون را، در راستای تفسیر قبلی از اصل 

 (077ص 

قانون  070رو، در راستای حمایت از قربانیان اشتباهات قضایی، اصالح اصل ازاین

که در کنار پذیرش مسئولیت نحویینی از آن ضروری است بهاساسی و یا ارائه قرائت نو

تضامنی دولت در خسارت زدایی ابتدایی از این افراد، قلمرو مفهومی تقصیر قاضی نیز قرائتی 

ای که در مواردی که بروز اشتباهات قضایی ناشی از تقصیر مدنی مبتنی بر گونهنوین یابد به

نند موارد اشتباه قاضی، دولت، مسئولیت ابتدایی و ماجهل تقصیری مقامات قضایی است، به

 (073، ص 0330نهایی نسبت به خسارت زدایی داشته باشد. )شاملو، 

در باب مسئولیت مدنی شغلی دادرسان دادگستری باید گفت »گفته شده است که 

گونه مسئولیتی را برای قضات در ارتکاب تقصیرات و خطاهای که بیمه مسئولیت آنان هیچ

_______________________________________________________________________________ 

( این 000) مادهقانون آیین دادرسی کیفری جدید: جبران خسارت موضوع  003ماده ». 0

جرم، شهادت کذب و  اعالم مغرضانه براثربازداشت  کهدرصورتیقانون بر عهده دولت است و 

راجعه اصلی م مسئولتواند به می یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت

  «کند.
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عمد به دیگران وارد ساخته، بیمه کس حق ندارد خساراتی را که بهکند. هیچی ایجاد نمیعمد

سازد و این امر با نظم عمومی گذار را در اضرار عمدی به دیگران آزاد میزیرا بیمه نماید؛

 -34)پورعسگر، « سازدگر را نیز با وضعیت خطرناکی مواجه میجامعه منافات دارد و بیمه

 (036- 030، ص 0333

شرط عدم مسئولیت در تقصیرهای غیرعمدی معتبر است، نه در تقصیرهای عمدی 

(؛ این سخن در جای خود درست است؛ اما باید به تفکیک ظریف 000، ص 0373زاده، قاسم)

مقامات قضایی توجه داشت. چنانچه زاویه نگرش « مسئولیت مدنی»و « مسئولیت کیفری»

مقامات قضایی به سمت « تقصیرات عمدی جزایی»ناشی از  گذار از مسئولیت کیفریقانون

مسئولیت مدنی ناشی از تقصیرات مذکور، در قبال زیان دیدگان و قربانیان اشتباه قضایی و 

مسئولیت مدنی ناشی از »ای توان امکان پوشش بیمهها معطوف شود، میحمایت از آن

زیرا در عین درستی عقیده مذکور،  مقامات قضایی را میسر دانست؛« تقصیرات جزایی عمدی

ای برای خسارت ناشی از تقصیرات عمدی و توان امکان پوشش بیمهبنا به دالیل زیر، می

 اولی، غیرعمدی مقامات قضایی به دیگران را فراهم دانست:طریقبه

 عدم نقض تئوری عام بیمه -0

 جنبه پیشگیرانه بیمه مسئولیت مدنی مقامات قضایی. -0

 های متفاوت.تفرض تجمع مسئولی -3

 تأمین بهتر عدالت و حقوق اشخاص ثالث. -4

 سابقه تقنینی مسئولیت تضامنی. -0

فلسفه وجودی دولت و ضرورت مسئولیت در قبال خسارات ناشی از اعمال  -6

 حاکمیت.

 (033 - 073، ص 0330لزوم رعایت اصل شخصی بودن کیفرها )شاملو،  -7

 دیدهگفتار دوم: راهکارهای تسریع جبران زیان خسارت

المللی و قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه با بررسی اسناد بین

المللی رسیم که برخالف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بینمی

شود افرادی ای وجود دارد که موجب میهای عمدهکشور، در قوانین عادی کنونی ما، نارسایی

ارات راحتی نتوانند برای جبران شدن خساند، بهر یا اشتباه مقامات قضایی شدهکه قربانی تقصی

 مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند.

صراحت تأکید گردیده خساراتی که قضات براثر در روایات وارده از معصومین )ع(، به

المال خواهد بود. رند، بر عهده بیتها به بارآوخطا در قضاوت خود نسبت به اجرای مجازات
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مراتب و روح حاکم بر قانون اساسی و هدف (؛ با توجه به000، ص 0376ابن حر العاملی، )

های مناسب و مؤثری که موجب قانون اساسی، اتخاذ شیوه 070عالی مقنن از وضع اصل 

بودن قاضی  رد. ضامنتسهیل رفع آثار اشتباه یا تقصیر قضایی باشد، منافاتی با اصل مذکور ندا

تواند دیده نیست، بلکه این مسئولیت میمقصر، الزاماً به معنای ضامن بودن او در برابر زیان

بران دیده را جیعنی دولت در هر دو صورت تقصیر یا اشتباه، خسارت زیان در برابر دولت باشد؛

ث تسریع زیان قاضی( مراجعه نماید که این باع) نموده و سپس در موارد خاصی به مقصر

دیده خواهد شد. یک مورد دیگر که ممکن است باعث تأخیر جبران زیان باشد، اقامه خسارت

دیده، قانون نظارت بر رفتار قضات( است. چون زیان 31ماده )دعوی در دادگاه عمومی تهران 

ا ی های بسیار دور از مرکز باشد و با توجه به اثبات تقصیرممکن است مقیم یکی از شهرستان

اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات، مکلف کردن خواهان به اقامه دعوی در دادگاه عمومی 

توانست با قرار دادن صالحیت بر گذاری میتهران، منطقی و عادالنه نیست و مصلحت قانون

در موارد اقامه دعوی علیه دولت( یا )عهده دادگاه شهرستان مرکز استان محل اقامت ذینفع 

در موارد اقامه دعوی علیه قاضی مقصر( )شهرستان مرکز استان محل اقامت خوانده  دادگاه

 (07، ص 0330یوسفیان شوره دلی، )تأمین گردد. 

 

 گیرینتیجه

مسئولیت مدنی قاضی، عبارت از مسئولیت وی در جبران خسارت ناشی از تصمیمات 

ترین منبع مسئولیت مهم قانون اساسی که 070قضایی خود بوده که مبنای آن بر اساس اصل 

منجر  که مدنی قاضی است، نظریه تقصیر است که در صورت ارتکاب تقصیر از سوی قاضی

به زیان مادی یا معنوی به یکی از طرفین دعوا گردد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده خود 

که خسارت وارده ناشی از اشتباه قاضی باشد، جبران خسارت بر قاضی است اما درصورتی

عهده دولت است. منظور از تقصیر نیز مفهوم کلی تقصیر است که معیار تمیز آن، رفتار یک 

واحوال است و برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی هم قاضی متعارف در همان شرایط و اوضاع

رابطه سببیت  -3تقصیر  -0وجود ضرر  -0در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه چهار رکن 

ی شرط است اما در حقوق فرانسه، دولت مسئول جبران خسارت ناشی داشتن پایه قضای -4

تواند به قاضی متخلف رجوع از تصمیمات قضات است، لکن پس از پرداخت خسارت، می

نماید. برخی از تخلفات قضات نیز واجد جنبه تقصیر بوده که در حقوق ایران، جبران خسارت 

ابتدا تقصیر قاضی را در دادگاه انتظامی بایست دیده میبر عهده خود قاضی است که زیان

های حقوقی تهران مراجعه قضات به اثبات برساند و سپس جهت دریافت خسارت به دادگاه
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نماید. جهت عملی سازی فرآیند خسارت زدایی مطلوب از قربانیان اشتباهات قضایی، بیمه 

ات قضایی و سازی مسئولیت مدنی مقامات قضایی گامی حمایت محورانه نسبت به مقام

قانون  070موازات اصالح یا تفسیری نو و پویا از اصل قربانیان اشتباهات قضایی است که به

تواند کسب حداکثری رضایت مردمی از اساسی در خصوص شمول مفهوم تقصیر قضایی می

 دستگاه قضایی را در پی داشته باشد.

پذیری دولت مبنی بر پرداخت خسارت به زیان دیدگان ناشی از تقصیر مسئولیت

های مؤثر برای اعاده حیثیت و جبران سریع خسارت به تواند یکی از شیوهقضایی نیز می

( قاضی متخلف)دیده باشد که پس از پرداخت، در صورت وجود شرایط قانونی، به مقصر زیان

ل اص)رجع قضایی مناسبی که در دسترس عموم مردم باشد مراجعه نماید. همچنین تعیین م

تواند جای اجبار به اقامه دعوی در دادگاه عمومی تهران نیز میسی و چهارم قانون اساسی( به

 به بهبود شرایط موجود کمک نماید.
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 ناهی سیستم قضایی جمهوری اسالمی اریاخصه  شا. 6
 

 1محسن افنی
 

 

 

 

 چکیده
 ییکاراانجام صحیح امور و رسیدن به حد مطلوبی از  منظوربهدر هر نظام و سیستم قضایی 

قانون اساسی و نیز اسناد و  006و کارآمدی بایستی بر اصول و موازین خاصی مبتنی باشد. در اصل 

و خصوصیات مهمی برای قوه قضائیه احصاء شده است که نظام قضایی  هایژگیو یالمللنیبمعاهدات 

جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی که تاکنون تصویب و به مورد اجرا 

این حق را برای شهروندان ایرانی و ساکنان کشور ایران قائل است که بتوانند هر  گذاشته شده است

ر صالح بمرجع قضایی اعالم نمایند و آن مرجع  نیترکینزدنوع شکایت را از هرکس و در هر مورد به 

م عادالنه رسیدگی و حک یدادرس بودن، پاسخگو نظام قضایی، استقالل اساس اصول حاکمیت قانون،

صادر نماید و با توجه به ثبات در جامعه با رعایت قوانین حکم را اجرا نماید. در این مقاله تالش شده 

 داخته شود.حاکم بر سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران پر یهاشاخصه نیترمهماست به 

 

 ها. شاخصهاستقالل نظام قضایی. حکمرانی مطلوب .حاکمیت قانون واژگان کلیدی:

  ثبات سیاسی .مشارکت گویی.پاسخ

_______________________________________________________________________________ 
 . کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس0
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 قدمهم

 ، مبانی و اصول حاکم بر سیستم قضاییهاشاخصه بررسی ودر این مقاله به بیان 

مهمی از  هایویژگی کنندهبیانمهمی که  هایشاخصه. پردازیممیجمهوری اسالمی ایران 

 یمبان وبا اصول  ایمقایسه ونظام قضایی جمهوری اسالمی ایران در یک فرایند تطبیقی 

 نتریبرجسته و ترینمهم آنچه مذکور؛ معیارهای و هاشاخصهمیان  در .استحکمرانی مطلوب 

که در مطالب ذیل به هریک از  است مشارکت و ، حاکمیت قانون، پاسخگوییاست هاشاخص

 خواهیم پرداخت. هاآن

 

 ایران های سیستم قضایی جمهوری اسالمیشاخصه

، خوب حکمرانی عرصه در ایران جایگاه راستای در حکومتی نظرانصاحب از برخی

 حیطه این در را آن نمره برعکس یا و نستهاد خوب حکمرانی پیشگامان زمره در را ایران

 مورد را هاشاخصه همه بایستی سنجش برای که است آن واقعیت اما؛ اندنستهاد نامطلوب

 قسمت این در لذا .داشت صحیحی ارزیابی جهات جمیع به توجه با سپس و قرارداد سنجش

 .پردازیممی ایران در هاشاخصه یکایک بررسی به

 

 ایران در قانون حاکمیت .1

 از ،شودیم محسوب خوب حکمرانی یهامؤلفه از آنکه بر عالوه قانون حاکمیت

 .گرددیم محسوب نیز کشور یک در دموکراسی برجسته اصول

جامعه ":استاصل حاکمیت قانون از اهمیت خاصی در نظام اتحادیه اروپا برخوردار 

عضو آن و نهادهای جامعه  یهادولت کهیطوربهاست مبتنی بر حاکمیت قانون  یاجامعهاروپا 

با منشور اساسی اتحادیه یعنی  هاآنقت از نظارت بر اعمالشان جهت ارزیابی مطابتوانند ینم

شوند... دیوان معاهده اتحادیه اروپایی را که برای اولین بار به شکل یک  مستثنامعاهده 

یک سند دارای ارزش قانون اساسی  سانبهامضا شده،  0307در سال  المللیینب نامهموافقت

 "0قلمداد کرد و جامعه اروپا را سازمانی مبتنی بر حاکمیت قانون توصیف نمود.

 جایی تا کشور یک اساسی قانون خصوصبه و کشور یک قوانین اهمیت همچنین

 اساسی قانون است کشور یک قوانین ،فمختل جهات از کشورها نجشس مالك که است

_______________________________________________________________________________ 
مهدی، اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران،  برلیان، مرادی .0

 .46-47صص  ،0330تهران، انتشارات خرسندی،
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 و انسانی هایارزش به احترام بشری، حقوق عدالت برابری، رعایت نمای تمام یینهآ عنوانبه

 حاکمیت دیگر سوی از. است ویژه اهمیت دارای شهروندان برابری و هایآزاد مینأت درنهایت

 موجببه. باشد قانون کامل اجرای مدعی تواندینم کشوری یچو ه است نسبی مفهومی قانون

 از تخطی هرگونه و بوده مقررات و قوانین مبنای بر باید اعمال و روابط کلیه نظریه این

 داریتصالح مقامات توسط شده تعیین پیش از مناسب اجراهای ضمانت با باید قانون

 گردد ناجبر

باشند  االجراالزممشخص و  هاییتمحدودباید تابع  هاحکومتدرباره این موضوع که 

اکمیت ترتیب سنت ح به این گسترده وجود داشته است. العادهفوقپایدار و  به نسبتتوافقی "

 "0قانون منشعب از سنت قانون اساسی گرای عهد باستان است

 خاص توجه مورد باید کشور قضایی ساختار ،نهاد قانون حاکمیت توسعه منظوربه

 سریع، قدرتمند، کارا، مستقل، باید بیشتر ییکارا منظوربه کشور قضایی نهاد و گیرد قرار

 و قضایی سیستم کهیدرصورت .باشد قانونمند اینکه یتدرنها و عموم دسترس در ن،اارز

 جامعه افراد میان تبعیض موجب یا و آورد به وجود را اجتماعی عدالت نتواند جامعه حقوقی

 .بود خواهد شکنیقانون اساسی عامل خود گردد

که آیا حکومت را به دست  سؤالارسطو بحث از حاکمیت قانون را با طرح این "

 صولاالعلی... دهدیممطرح شده پاسخ  سؤالو چنین به  کندیم آغاز بهترین فرد باید سپرد؟

آنکه تابع قانون باشد در حیطه اقتدار شخص یا اشخاص  یجابهنادرست است که حکومت 

 "0زی نداردو سودهایی است که روان آدمیزاد از آن گری هاهوسید، زیرا هر شخص گرفتار آدر

 و استحکام از و بوده متقن که باشد ایشیوه به باید قوانین کیفیت و نوع مچنین 

 باشد قانونی یگردعبارتبه .باشد یکسان آن بودونبود اینکه نه ؛باشد برخوردار الزم صالحیت

 پاسخگویی، هب است فمکل نیز مجریه قوه آنکه ضمن .باشد داشته مفهوم آن حاکمیت که

 با شکنانقانون با و گرفته نظر زیر را اجتماعی رفتارهای جامعه، در قانون اجرای و استقرار

 جامعه، در قانون استقرار با تا نموده معرفی قضایی قوه به را متخلفین و کرده برخورد جدیت

 .گردد ینتأم نیز عمومی آسایش و امنیت

 قانون حاکمیت به رسیدن برای اساسی نیازهای از یکی عنوانبه نیز فرهنگ وسعه 

 اشاعه جامعه در پذیرینقانو و اشاعه اجتماعی نظمبا ارتقاء  که صورت به این .است مطرح

 و هانقش به باید قانون قانون، شدن نهادینه منظوربه .یابدمی تحقق شدن قانونمند و داده

_______________________________________________________________________________ 
 .010، ص 0374تهران، ترجمه محمود صدری، انتشارات علمی فرهنگی، تفکر سیاسی، تندر گلین، .0

 .064-063صص  ،0330عنایت، انتشارات علمی فرهنگی، تهران،ترجمه حمید  سیاست، ارسطو، .0
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 رسیدن راه تنها و نگردد فبرطر قانون طریق از جز افراد نیازهای و شود تبدیل هنجارها

 . باشد قانون همان هاموفقیت کسب و فاهدا به

 نمود:  را ذکرموارد زیر  توانیم نشانگرها بررسی باب از

 که است قوانین وضوح عدم راستا این در فضع ینترمهم: قضایی نظام به اعتماد

 حکم یافتن سپردن همچنان که. گرددیم قوانین از متعدد تفسیرهای بهر منج درنهایت

 نظام یختگیرهمبه، بیابد شرعی احکام میان از آن را تواندیم که قاضی دست به اییهقض

 امد ودرنتیجهبینج به طول هامهروموم است ممکن پرونده یک که جای تا قضایی

 ناسر هایپرونده مصالحی به بنا یا و نشود انجام آن به نسبت صحیحی گیریتصمیم

 نداشته پی در اجراییدرنهایت  شود، صادر هاآن مورد در صحیح ییأر اگر حتی حکومتی

 .وردآمی فراهم را قضایی امظن به یاعتمادبی موجبات باشد،

 

 قضایی نظام استقالل

 .استوجه و شکل استقالل قضایی، استقالل قاضی  ینترمهم

بر  ودشیمنسبت به طرفین نیز از آن یاد  طرفییباین نوع استقالل که با عبارت "

و بدون وابستگی یا عدوات نسبت به طرفین دعوی  طرفیبفردی  عنوانبهقاضی  یژگیو

 "0.کندیم یدتأکدادرسی منصفانه  شرطیشپ ترینیاصل عنوانبه

 ایران در هیئقضا قوه استقالل طبع به ایران، در حکومتی قوای بودن مجزا به با توجه

 رهبری توسط قوه این ریاست انتخاب و مجلس توسط آن بودجه تصویب تنها و دارد وجود

 قضات اینکه وگرنه نمایدیم وابسته آن را استقالل حدودی تااست  رهبری نظر زیر اینکه و

 جهت به مدعا بهترین خود نیستند، حکومتی هایدستگاه و قوا سایر از آمده،بر ایرانی

 .است ایران قضایی نظام استقالل

 که داخلی امنیت نیروهای خصوص در: امنیت ایجاد برای امنیتی نیروهای ییکارا

 اقدامات این هنوز رفتهگ صورت هایتالش وجود با شوند،می شامل را پلیسی هاییگان

 که خبرهایی درج هاروزنامه در و رفته باال جامعه در جرائم وقوع مارآ ،کندینم کفایت

 افراد در را ناامنی ناخوشایند حس است، و کودکان زنان خصوص در هاآن از بسیاری

  .انگیزدیبرم

_______________________________________________________________________________ 
 ،00 شماره نشریه آفتاب، ترجمه محمدحسین زارعی، مردمی شدن، استقالل قضایی و کریستوفر، الرکینز، .0

 .47-40 صص ،0330تهران،
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 شدن گم شاهداندکی قبل،  متأسفانه: نکیاب نظام در فساد و جرم ،فتخلّ هایهزینه

 بهسرانجام  که بودیم قبیل این از مشابهی موارد و ایران نکیاب سیستم در میلیاردیموارد 

  .انجامید قضیه ماندن مسکوت

 بلکه ؛نیست هایآزاد و حقوق سرکوب یا کردن محدود قانون فهد الواقعفیا ام

 ایده سه قانون حاکمیت نیامب از بحث در یطورکلبه .هاستآن حراست و توزیع و تنظیم

 این تحقق در را ایعمده نقش و برخوردارند ایویژه جایگاه از برابری و بشر حقوق آزادی،

 قانون سویی از ماست عزیز کشور فراروی زمینه این در اییهچالش اما ؛نمایندمی ایفاء اصل

 .ماست مشترك رمانآ و میثاق که اساسی

 ینا از دولت قانونی است. اشتغالاز حاکمیت قانون برداشت  هابرداشتیکی از "

 آلمانی دولت قانونی است و یتئوربرداشت از نظر بسیاری برداشت مسلط و حاکم در تاریخ 

ی روش عنوانبهبداند، آن را  قدرت یبندچارچوبآنکه حقوق را ابزاری برای تحدید و  بیش از

 "0کندیمعقالنی دولت در تنظیم روابط دولت با شهروندان تلقی  یدهسازمانبرای 

 اصول از بعضی از نگارش زمان فشار از ناشی ثیراتأت و هابحران لحاظ به شاید

 دموکراسی، اصول و اسالمی قوانین بین نیاهمخو دیگر سوی از و است مانده غافل بنیادین

 قوانین سایر همچنین .است بیشتر یتأمل نیازمندطور یقین به و شودینم میسر یآسانبه

 و آزادی و و عدالت دموکراسی اجرای شهروندان، حقوق ناقض موارد از برخی در خود نیز

 در نیز هاییچالش مناسب، قانون وضع مرحله در فرارو هایچالش بر عالوه .است برابری

-قانون است، افزایش به رو جامعه در نهاسفأمت که هنجاری .دارد وجود قوانین اجرای مرحله

 یسنجامکان و جامعه شرایط به توجه بدون دولت سویی از .مداری قانون تا است گریزی

 از و نمایدیم قانون یک وضع به اقدام بر جامعهآن  و اثرات قانون یک اجرای خصوص در

 ازف مختل فشارهای و نشده نهادینه وجودشان در قانون هنوز که شهروندانی دیگر سوی

 برای مفری یافتن در سعی حاکم طبقه دادن قرار الگو با کرده، وارد فشار آنان به فطر همه

 قانون ،کنیمیم سیر مردم سمت به حاکم طبقه از که مروربه یحت .دارند قوانین اجرای

 بیشتر گریزیقانون رویممی حاکمیتی نهادهای سمت به هرچه و شودیم رعایت بیشتر

 .شودیم دیده

پس از  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 0307با وقوع انقالب اسالمی در سال 

مورد بازنگری  0363سال  در وبه تصویب ایرانیان رسید  پرسیهمهدر  0303 آذرماهدر  تدوین
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 به اسالمی و اصول جمهوریت. هایآموزهاساسی ایران ترکیبی است از  قانون قرار گرفت.

و  ردیفمنحصربه هایویژگیهمین دلیل حاکمیت قانون مستنبط از قانون اساسی نیز واجد 

حقوقی جمهوری اسالمی ایران  نظام حقوقی و سیاسی است. هاینظامخاصی نسبت به دیگر 

وری مهاساسی ج ترتیب که با وقوع انقالب اسالمی قانون به ایننظام حقوقی مذهبی است، 

  0رسمی حقوق اسالمی را مورد شناسایی قرار داد طوربهاسالمی ایران 

 سنین از که هاییآموزش با شهروندان در یمدارقانون فرهنگ کردن نهادینه پس

 یک وضع در مؤثر عوامل پیرامون سیربر به گذارانقانون کوشش ،گیردیم صورت کودکی

 زمانی مقتضیات و شهروندان هاییازمندین به توجه ،زدهشتاب قوانین وضع از پرهیز قانون،

 امکان که روشنی قوانین وضع .قانون یک اجرای جهت الزم امکانات بررسی ،یو مکان

 و دولتی مقامات سوی از قانون به احترام سرانجام و ببرد بین از را متعدد تفسیرهای

 فراهم بهتر عزیز ایران در را قانون بهتر هرچه حاکمیت زمینهطور قطع به سازی ایدئولوژی

 درخور صالح مقام سوی از آن انجام و قانون از پاسداری مسئله آنکه ضمن آورد. خواهد

 روکش 01 وضعیت ردوم در اقتصادی بیردته سسوم سطوت هک بررسی یک در .است اهمیت

ه رتب قوانین حاکمیت ازنظر ترل،نک ازنظر ایران است،ده ش انجام آفریقا شمال و هخاورمیان

را کسب نموده  01برتری داشته و رتبه  وضعیت مربوطه مقررات و قوانین کیفیت ازنظر، 30

 .0است

 

 گوییپاسخ .0

 تکلیف به حساب پس دادن پاسخگویی چهره دیگر کنترل قدرت پاسخگویی است."

ی اطالع به معن پاسخگویی شخص به شخص دیگر است. یک وسیلهبهبابت کارهای انجام شده 

 و. ایده حکومت محدود اندشدهدادن، توضیح دادن و توجیه کردن کارهایی است که انجام 

متضمن آن است که شهروندان فرصت و امکان انتقاد از مقامات عمومی را داشته  ،پاسخگو

 هاآناشتباهات حکومت که بر  مناسب در مقابل هایجبران و هاحمایتبتوانند از  باشند و

ایده مزبور متضمن آن است که حکومت  همچنین نامطلوب داشته است، برخوردار شوند. ثیرتأ

_______________________________________________________________________________ 
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خود را توجیه کند به اعتراضات پاسخ دهد و  اقدامات وتوضیح اعمال  ارائهمکلف باشد با 

 "0اشتباهات خود را جبران کند.

 را خود عملکرد نحوه از مردم گاهیآ زمینه یفهوظانجام مقام در بایستی هادولت

 و بداند ولئمس اندکرده انتخاب را آن که ملتی برابر در را خود دولتی یوقت .ورندآ فراهم

 انتخاب را مسیریطور قطع به ت،یکل بر حاکم نه و است ملت گزارخدمت که باشد آگاه

 شهروندان از یتمشروع با کسب را خود بقای شرایط موفق عملکردی طریق از تا نمود خواهد

 .وردآ فراهم

نظیر مدیریت پاسخگو، پاسخگویی شهروندان و  هایییژگیودر دولت پاسخگو "

همراه با پاسخگویی، مسئولیت نیز  طور طبیعیبه همراهی مسئولیت با قدرت نیز وجود دارد.

و  ییاراککمتر باشد،  یتو مسئول ییو پاسخگوبیشتر  در دولتی قدرت هراندازه باید باشد.

حث اینجا ب در دولت ویژگی پاسخگویی را نخواهد داشت. ینو ابود  آن کمتر خواهد یاثربخش

مطرح است که ابزارهای ساختاری آن  یتو مسئولموازنه بین قدرت یا اختیار با پاسخگویی 

ر د یاحرفهعبارتی ضرورت وجود ساختار  به محلی بوروکراسی است. و کنترلعدم تمرکز 

روندان شه و بهقدرت به نحو صحیح استفاده کند تا بتواند از این  شودیمبوروکراسی مطرح 

 ".0پاسخگو باشد

 وقتی. است شفافیت و قانون حاکمیت با لفهؤم این ارتباط است اهمیت زئحا چهآن

 قانون از تبعیتی باشد، نداشته ایشده نهادینه و مستحکم اهگجای کشور در قانون حاکمیت

 قرار ملت توسط ارزیابی اهگجای در قانون بر اساس را خود ولینئمس تا داشت نخواهد وجود

 از را مردم سپس و نموده انتخاب را مداری قانون مسیر بایستی ولینئمس ابتدا یعنی؛ دهند

 شودیم اتخاذ مرجعی سوی از تصمیمی اگر نمایند، آگاه فشفا صورتبه خود عملکرد نحوه

 استدالل با ینفعذی اگر و باشد باز آنان نتقاداتا برای راه و برسد نانفعذی اطالع به باید

 ایرادات کردن مرتفع و پاسخگویی مقام در بایستی ولینؤمس، نمود مخدوش را تصمیم آن

؛ باشند نداشته پرسشی و اظهارنظر گونهیچه امکان شهروندان که موضعی اتخاذ نه و برآیند

 . هستیم آن شاهد ایران دردر عمل  چهآن

_______________________________________________________________________________ 
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مداوم در برابر مردم و نمایندگان مردم  طوربهانتخاب شد باید  کهیهنگامحکومت "

ت در اختیار حکوم هاگذارییاستسکه برای اخذ تصمیمات و  ییهاقدرت پاسخگو باقی بماند.

 ".0اندیعموم یهاقدرتهستند 

 نکات زیر را ذکر نمود: توانیمتصدیق موارد فوق  باب ر 

 هادولت منظم ییرتغ .1. 0

و ادواری  هادولتمهم در این خصوص تغییر منظم  یاتو خصوص هاییژگیویکی از 

 نظام دموکراتیک هاییژگیوقدرت سیاسی امروزه، یکی از  تناوب .استبودن قدرت سیاسی 

قدرت "است دموکراتیک قدرت سیاسی منبعث از اراده مردم  یهانظام در تلقی شده است.

 به دلیل توانندیمو مردم  گیردیمست، سرچشمه حاکم ا هاآندولت از رضایت مردمی که بر 

 "0موجه دولت را تغییر دهند یا سرنگون کنند

 عادالنه و شفّاف حقوقی نظام .0. 0

 ایونهگبه استدموکراتیک نظام حقوقی و سیاسی شفاف  هاینظام هایویژگییکی از 

 اصطالح شفافیت اگرچه"معین گردند. و امور در یک بستر شفاف و مشخص فرایندهاکه همه 

 ، شفافیت در ارتباطشودمیتعریف  موشکافی و با دقت ندرتبهاما  رودمیامروزه زیاد به کار 

. در علم گیردمیمختلف مورد استفاده قرار  هایحوزهو دریافت اطالعات است که در  ارائهبا 

 دهدیمسیاست شفافیت به این معنا است که با اطالعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار 

 "3آگاه شوند دهدمیتا از آنچه دولت انجام  دهدمیامکان  هاآنبه 

 هافرصت برابر توزیع .5. 0

 هاتفرصدموکراتیک توزیع برابر امکانات و  هاینظامعینی  هایجلوه ترینمهم ازیکی 

در اصول متعددی بر لزوم وجود  روشنیو  صراحتبه، قانون اساسی جمهوری اسالمی است

اما باید توجه داشت که با توجه به ".کندمی تأکیدبرابر و یکسان برای شهروندان  هایفرصت

دهای است که برخالف نها گذارقانونتنها  در مقابل قانون تفاوت میان برابری در قانون و برابری

_______________________________________________________________________________ 
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 از ایعدهاز شرایط امتیاز خاصی را برای  ایمجموعهبا لحاظ کردن  تواندمیتی و عمومی دول

 "0افراد برقرار کند

 وکارکسب صاحبان اطالعات میزان .4. 0

 هنوز اما؛ است اهمیت زئحا زمینه این در دولت سوی از گرفته صورت هایتالش

 لزوم و ندارند دقیقی اطالعات جدید قوانین از لغمشا صاحبان هم هنوز .نیست کافی هم

 در دولتی نظامات و مقررات با هاآن کردن آشنا و آنان برای آموزشی هایکالس برقراری

 نهاد سه باید پاسخگویی راستای در که شد گفته دیگر سوی از. نمایدیم ضروری راه این

 وقتی تا نیز خصوصی ایهنهاد اما باشند، پاسخگو هم مقابل در مردم و خصوصی دولتی،

 به ملزم شهروندی واسطهبه نیز مردم و هستند پاسخگو دولت برابر در تنها هستند، کوچک

 بخش دو به پاسخگویی ینهمچن .دارد وجود پاسخگویی روابط سایر اما هستند پاسخگویی

  .گرددیم تقسیم درونی و بیرونی

طور به پاسخگویی، امر در دولتی موفق یهاسازمان بیرونی، پاسخگویی سیستم در

 گیریتصمیم و یمشخط توسعه ریزی،برنامه مراحل اولین جزء را پاسخگویی به الزاممعمول 

 عنوانبه را خود بتواند تا است سازمان برای اساسی عاملی بیرونی امنیت .دهندیم قرار خود

-سازمان موفقیت معیارهای از یکی سازگاری، و پاسخگویی به نیل .کند ابقا دولت از بخشی

 این که دارند وجود دولتی هایسازمان بیرون محیط در متعددی مراجع .است دولتی های

 .هستند هامجلس مراجع، این ینترمهم از یکی .باشند پاسخگو هاآن به نسبت باید هاسازمان

 

 مشارکت .5

 مستقیم تواندیم مشارکت .است خوب حکمرانی بنای سنگ زنان، و نامرد مشارکت

 نمایندگی دموکراسی که است ذکر به الزم .باشد قانونی واسط نمایندگان و نهادها طریق از یا

 لحاظ گیریتصمیم در جامعه در ناپذیرآسیبغلب ا عالیق و عمناب که نیست مفهوم این به

 مفهوم به امر این .شود یدهسازمان و متشکل که است آن مستلزم مشارکت .است گردیده

 .است دیگر سوی از یافتهسازمان مدنی جامعه و سویک از بیان آزادی و تشکل ایجاد آزادی

 فرایند یک جدید جامعه در مشارکت. باشد محسوس و ثیرگذارأت باید افراد دخالت

 و آن توان با متناسب هایارزش و رفتار نوع با و آموخت را آن باید یعنی است، اکتسابی

_______________________________________________________________________________ 
، 0محمدرضا، مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره  ویژه، .0

 .036-041 صص ،0333تابستان،



150  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

6 

 گسترش و ایجاد بنابراین؛ آورد به وجود جامعه افراد در را هاآن یریکارگبه هایقابلیت

 برای آموزش فهد. است جامعه در فرهنگی و ترویجی کار و آموزش نیازمند مشارکت

 خود امور در مشارکت ضرورتبه مردم باور و اعتقاد ایجاد باید مشارکت کردن دارریشه

 .باشد

. درک فحذ را آن با فمخال باورهای و تقویت را مشارکت با موافق هایارزش باید

 و است افراد و جامعه عملی و ذهنی زایندگی ،خالقیت نیازمند جدید جامعه در مشارکت

 مشارکت سطوح همچنین. نمایدیم کمک خالقیت تعمیق و تحکیم و تقویت به نیز خود آن

 نقد و هایشنهادپ نظام در مشارکت صنفی محلی، نهادهاییجاد ا در مشارکت ؛شامل

 تصمیم اتخاذ در مشارکت و یررسمیغ و رسمی مراقبت ،نظارت در مشارکت و اجتماعی

 .است

 اجتماعی امنیت و سالمت :مشارکت فهد

 نهادهای و اقشار ،فصنو طبقات، شامل مشارکت گروه آحاد :مشارکت فمظرو

 جامعه

 مردم طریق از مردم با اجتماعی امنیت و سالمت برقراری و حفظ :مشارکت راهبرد

 دستمزد، حقوق، دیگر هستند، متفاوتی نیازهای دارای امروز جامعه افراد .مردم برای و

 بسیار امروزی انسانی نیازهای بلکه ؛رودنمی شماره ب نگیزها عامل تنها ایمنی نیازهای مینأت

 و مشارکت همفکری، هاسازمان کارکنان اساسی نیازهای از یکی و است هاینا از فراتر

 .است امور در هاآن از نظرخواهی

بنیادین  هایشالوده" استمشارکت  ساالرمردمبنیادین نظام  هایشالودهاز  یکی

 ومشروعیت مردم، مشارکت همگانی، شناسایی های مقولهدر  توانمیرا  ساالرمردمحکومت 

 "0و برابری تلخیص نمود مداریقانون فردی و گروهی، هایتضمین آزادی

 

 سیاسی ثبات .4

 هرگونه دورازبه تا است سیاسی آرامش و ثبات نیازمند چیز هر از بیش سیاسی نظام

 مستلزم حدی تا وضعیتی چنین تحقق .آید نائل خود فاهدا به اقتدار کمال در تهدید

 مجموعه سیاسی، هاینظام لبغا در .است سیاسی نخبگان میان عقیدتی و فکری یگانگی

 ندارد؛ وجود باشند، پایبند آن به سیاسی نخبگان یهمه که افکاری و هااندیشه از یکدستی

 موارد از بسیاری در و محترم امری سیاسی نخبگان آرای فاختال و تضارب حالیندرع

_______________________________________________________________________________ 
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 سیاسی دعوای و منازعه صورتبه آرا فاختال این که زمانی اما؛ است مبارك و میمون

 جدی تهدیدی عنوانبه مواردی در حتی که داشت خواهد پی در را سیاسی ثباتیبی درآید،

 نظام هر همانند نیز اسالمی جمهوری سیاسی نظام .شودیم محسوب سیاسی نظام علیه

 که نبوده حدی در نخبگان سیاسی منازعات اما است، بوده منازعاتی شاهد دیگر سیاسی

 یهرزمان دهدیم نشان دوره این در زمانی فمختل مقاطع بررسی .گردد نظام ثباتیبی موجب

 ثباتیبی و هاناآرامی آن دنبال به یافته، افزایش حکومتی نخبگان میان سیاسی منازعه که

 این از یکی عنوانبه 0374 خرداد دوم جریان گیریشکل .است گرفته شدت نیز سیاسی

 عقاید و آرا تضارب گسترش هرچند گرفت، باال نخبگان سیاسی منازعات که حساس مقاطع

 میزان به خود از پیش نادور به نسبت اما داشت، همراه به را باال سیاسی مشارکت نیز و

 سیاسی منازعه سیاسی، ثباتیبی .آورد وجود به را سیاسی ناآرامی و ثباتیبی زیادی بسیار

 مباحث حوزه در خاصی جایگاه از که هستند مفاهیمی ترینمهم ازجمله سیاسی رقابت و

 هاآن میان در که است مختلفی عوامل مجموعه نتیجه سیاسی ثباتیبی. برخوردارند سیاسی

 .کنندیم ایفا را مهمی نقش سیاسی، نخبگان منازعه

 و ناپذیرندیکتفک یکدیگر از کشور ارضی تمامیت و ملی وحدت ،استقالل ،آزادی

 همین در. است دولت و ملت مشترك وظیفه آن حفظ اساسی قانون نهم اصل موجببه

 نام به ندارد حق مقامی یا گروه یا فرد هیچ ؛شودیم یدتأک فوق مهم مسائل بر قانون

 هاییآزاد است ما کشور مردم همه نزد ارزش واالترین که کشور ارضی تمامیت و استقالل

  .کند سلب مقررات و قوانین وضع با هرچند را مشروع

 مراد از دموکراسی"باشند یممذکور بخشی از نظام دموکراسی  هاییآزاد درواقع

سانی حق ان ترینیادیبن عنوانبههمان نظامی است که شهروندان حق تعیین سرنوشت خود را 

 "0را داشته باشند

 تعرض از مصون را اشخاص غلش و مسکن حقوق، مال، ن،اج حیثیت، اساسی قانون

 و حکمبه مگر کرد دستگیر توانینم را کسیچه اساسی، قانون 33 اصل موجببه .داندمی

 متهم به اتهام موضوع بالفاصله باید بازداشت صورت در و کندیم معین قانون که ترتیبی

 33 اصل .شود ارسال قضایی مراجع به پرونده ساعت 04 مدت فظر حداکثر و شود تفهیم

 در قطعی محکومیت زمان تا اتهامی هرگونه از افراد همه برائت بر کشور اساسی قانون

 حیثیت و حرمت هتک حتی قانون همین 31 اصل موجببه .کندیم یدتأک صالحه محاکم

_______________________________________________________________________________ 
ها و دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق حقوق بشر در جهان معاصر، قاری سید فاطمی، سید محمد، .0

 .006-007صص  ،0333انتشارات شهر دانش، تهران،  ها،آزادی
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 باشد، که صورت هر به شده تبعید یا نیازند و بازداشت و دستگیر قانون، حکمبه که کسی

-فی. است شده بینیپیش مجازات کنند نقض را اصل این که کسانی برای و است ممنوع

 عادی ینقوان .کند ایجاد آرامش جامعه در توانستیم فصل این اصول سایر رعایت الجمله

 و متهمان و افراد حقوق بر مکرر طوربه نیز شهروندی حقوق حفظ قانون ازجمله

 و اطالعاتی نیروهای از اعم ربطذی مراجع همه و کرده یدتأک نانیازند و شدگانبازداشت

 به اقدام زمان از آن اجرای به فمکل را محاکم و دادسراها قضات و نتظامیا و امنیتی

 فوری اطالع ضرورت و خانواده افراد حقوق رعایت و متهمان منزل بازرسی و دستگیری

 یشانهاخانواده با افراد این تماس و آنان اتهام و بازداشت محل از شدگانبازداشت خانواده

 احضار شیوه اینکه ضمن .است داده قرار یدتأک مورد دستگیرشدگان سالمت از اطمینان و

 ...و کیفری دادرسی آیین قانون در بازداشت قرار صدور موارد و اتهام تفهیم و بازداشت و

 کند جلب یا احضار را کسی نباید هم قاضی حتی و است شده داده توضیح روشن صورتبه

 نتظارا مردم .باشد موجود جلب یا احضار برای کافی دالیل دستگیری از پیش اینکه مگر

 موضوع و شود اجرا است اساسی قانون در ملت حقوق همان از منبعث که قوانین این دارند

 یدتأک آن بر هایسخنران و هامصاحبه در روزها این که قانونمند رفتار و قانون به پایبندی

 عمل تنها .باشیم پایبند آن به هم کردار در و نباشد گفتار به محدود فقط شودیم نافراو

 .کند مسئول قانون برابر در را یگراند و متهم و متنبه را مجرم تواندیم که است قانون به

 یتمسئول و پاسخگویی نتظارا کسی از توانینم نباشیم پاسخگو و مسئول خود، که زمانی تا

  .باشیم داشته

 از بیش آنان رئیس که بود خواهند پاسخگو و منضبط زمانی اداره یک ناکارمند

 یهاآموزه از باید جهان هایملت سایر مانند نیز ایران ملت .باشد پاسخگو و منضبط همه

 استوار برای تعهدات و هایثاقم به پایبندی در ناپیشینی شیرین یشوبکم و تلخ بیشتر

 جهت درخشان آینده ساختن برای امروز، پرهیاهوی جهان در خویش موقعیت ساختن

 باشد، داشته استمرار معقولی زمان در و سیاسی ازلحاظ حاکمیتی اگر. جوید یاری آیندگان

 ثرؤم عوامل سیاسی ثبات موضوع در اصلی نکته اما؛ است سیاسی ثبات دارای حکومت این

 سیاسی، ثبات در کنندهیینتع لفهؤم یناول .است سیستم یک در سیاسی ثبات ایجاد در

 سیاسی نظام یک از مردم اگر یعنی؛ است سیاسی نظام و سیستم یک در مردم نقش

 در نظام آن بخشند، استمرار هاارزش و هامؤلفه همان با را آن و کرده حمایت و نیاپشتیب

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با ".بود خواهد برخوردار سیاسی ثبات از سیاسی علوم

ه یک حق ک تنهانهاین اصل که در اسالم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور کشور  بریهتک
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را فراهم کرده  در حاکمیت ردممشارکت م یهاراه، شودیمیک تکلیف و مسئولیت تلقی 

(، مجلس 010اصل روستا )است. اتکا به آرای عمومی در انتخاباتی نظیر شوراهای شهر و 

-017اصل ) یرهبرخبرگان  ( و004(، ریاست جمهوری )اصل 60)اصل  یاسالمشورای 

 "0برای این مشارکت در نظر گرفته است ( بیانگر اهمیتی است که قانون اساسی013

 یک شاید البته .کنندمی قلمداد سیاسی ثبات عوامل ترینمهم از را مردم عامل کهیطوربه

 استمرار حدودی تا را خود حاکمیت فشارها نواعا یریکارگبه با بتواند هم استبدادی نظام

 سیاسی ثبات خصوص درد شو برخوردار سیاسی ثبات از درازمدت برای تواندینم اما بخشد

 همین اصلی علت کردند، بیان قالبنا رهبر که طورهمان ایران اسالمی جمهوری نظام در

 رغمیعل و دهه سه از بیش ما نظام که شده باعث مهم این .است مردم حضور و اعتماد

 مردم همیشگی حضور .باشد برخوردار سیاسی ثبات از فشارها و هاتحریم و تهدیدات یهمه

 ییدیأت مهر نظام از مردم قاطع حمایت و است انتخابات نظیر جامعه فمختل یهاعرصه در

 برخی گرچه گذشته انتخابات در %74 حدود مشارکت مثال طوربه .است مسئله این بر

 سیاسی نظام ثبات استمرار در دهند قرار خدشه مورد نگیزیافتنه با را آن کردند تالش

 .شودیم محسوب عطفی ینقطه ایران اسالمی جمهوری

 حس خود زندگی فمختل یهاعرصه در را هاموفقیت و هاپیشرفت مردم وقتی

 مشاهده ...و اقتصادی سیاسی، هایحوزه در را ایرانی جامعه امروز وضع وقتی کنند،می

 نوعی و %00 حدود پایین مشارکت میزان به توجه با. شودیم نانمای اثربخشی این کنند،می

 کر را دنیا گوش دموکراسی در هاآن ادعای که اروپایی کشورهای برخی در مشارکت نابحر

 معرفی جوامع به دموکراسی الگوی عنوانبه را خود اندکرده سعی همیشه و است کرده

 فردمنحصربه دنیا در را ما نظام موقعیت ایران اسالمی جمهوری در حدنصاب این کنند،

 هاده بتوان شاید که معتقدند سیاسی ثبات موضوع نظرانصاحب از بسیاری .است کرده

 حضور به نحوی به هاآن تمامی اما؛ کرد ذکر سیاسی ثبات استمرار و ایجاد در را دیگر عامل

 اسالمی جمهوری در فردمنحصربه و مهم بسیار یهامؤلفه دیگر از. گرددیبرم مردم نقش و

 و شاخص نقش .شودیم ایجاد رهبری و فقیهیول یلهوسبه که است سیاسی مشروعیت

 آن یجهدرنت و سیاسی نظام به مردم باورمندی و اعتماد در جامعه رهبری کنندهیتهدا

 . است بدیلیب دشمن سوء غاتتبلی رغمیعل سیاسی، ثبات استمرار
 

_______________________________________________________________________________ 
ساالری دینی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم منوچهر، توسلی نائینی، .0

 .76ص  ،0330بهار  ،03شماره  پژوهشنامه انقالب اسالمی، اسالمی ایران،
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 با فساد مبارزه .5

 باید آن با برخورد برای اساس همین بر و شودیم شروع باال از همیشه مالی فساد

 کهمشاهده کرد  توانیمبا نگاهی به تاریخ  .کرد برخورد آن با و شناسایی را فساد منشأ

 هاآن در فساد که شوندمی زوال و فضع دچار زمانی هاآن ماهیت از فارغ هاحکومت همه

 اعتماد کرد، رخنه جامعه در فساد یوقت .دارد فمختل شقوق هم فساد .کندیم رسوخ

 فساد با مبارزه در چه هر رسدیم نظر به منظر این از .شودیم سلب حاکمیت از عمومی

  .ایمکرده بیمه را حاکمیت و جامعه حقیقت در و نکرده ضرر کنیم گذارییهسرما

 خود مدیریت تحت مجموعه و سازمان یک ،شوندمی نفوذپذیر ارشد مدیران وقتی

 و شناسایی را فساد منشأ باید آن با برخورد برای اساس همین بر و کنندیم مفسد نیز را

 طرق از کرد تالش باید بلکه نیست یروببندبگ همیشه هم برخورد راه .کرد برخورد آن با

 و صریح یهاقانون باید مجلس در نمایندگان که کرد سد را فساد نفوذ یهاراه فمختل

 قانونی صورتبه شوم پدیده این با جدی برخورد زمینه تا کنند تصویب بارهیندرا فشفا

 .نشود قانون از خاص یهابرداشت و تعبیرها و نفوذ راه گونهیچه و شود مهیا
 

 دولت اثربخشی .6

ز ا طور تقریبیبه و است اقتصاد ومفاهیم علوم مدیریت  ترینمهماز  کاراییمفهوم "

گشته است.  مطرح وپای نهاده  طورجدیبهسیاست نیز  چندین دهه گذشته در عرصه علم

ویش خ اثربخشی وهر سامانه مدیریتی و هر سازمانی به دنبال بهینه کردن کارآمدی  ازآنجاکه

سازمان موجود یعنی نهاد دولت هم به دنبال  مقتدرترین و ترینگستردهاست بدیهی است که 

دستیابی به این هدف حیاتی باشد تا با داشتن پیشینه مشروعیت اولیه به مشروعیت سازی 

 یلهوسبه این وثانویه از طریق کارآمدی را نیز کسب کند  روعیتمش وجدیدی دست یازیده 

 "0شهروندان بیش از بیش تضمین نماید ترافزونتحصیل رضایت  با رادوام و پایبندی خویش 

 داشت توانیم اسالمی جمهوری اقتصادی امنیت مفهوم از که هاییبرداشت از یکی

 از جامعه افراد همه زندگی استانداردهای افزایش پایدار رشد برای زمینه ایجاددر  توانایی

 یکی .است اقتصادی استقالل حفظ حالیندرع و کشور اقتصادی پیشرفت و توسعه طریق

 ییکارا جامعه، زندگی استانداردهای افزایش و پایدار رشد بر ثیرگذارأت اساسی محورهای از

 در دولت نقش و کارکرد اهمیت امروزه .است کشور اقتصادی رشد در دولت اثربخشی و

_______________________________________________________________________________ 
 ،0333تهران، دانش، انتشارات شهر حکمرانی مطلوب، در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، حسام، نقیبی مفرد، .0

 .007ص 
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 توسعهدرحال کشورهای در همچنین و اقتصاددانان بین در آن به مربوط مباحث و اقتصاد

 .است گرفته قرار توجه مورد ازپیشیشب

 برای زیادی هاییتوانمند از سیاسی قدرت اعمال در نافراو توانایی واسطهبه دولت

 طورینهم و داخلی یهادرصحنه سیاسی و اجتماعی اقتصادی، کالن هایسیاست پیشبرد

 کشورهای در دولت ثرؤم هایدخالت اگر درواقع .است برخوردار المللبین روابط درصحنه

 از دسته این در اقتصادی رشد شاید نبود، آمریکا و انگلستان قبیل از صنعتی پیشرفته

 هم کشورها، این در گرفته صورت دولتی هاییتحما .کردمی طی را دیگری راه کشورها

 داخلی تولیدکنندگان از حمایت و حفاظت زمینه در هم و مالکیت حقوق تضمین زمینه در

  .است مطلب این یدؤم وارداتی، کاالهای برابر در

 اهمیت از حکایت نیز مالزی و جنوبی کره مانند خرؤم شده صنعتی کشورهای تجربه

 همساز قوانین تدوین به منحصر تنها دولت نقش البته .دارد اقتصاد در دولت دخالت کیفیت

 و مصوب مقررات و قوانین صحیح اجرای همانا دخالت ترمهم جنبه بلکه ؛نیست توسعه با

 نحوه مورد در بررسی قابل هایجنبه این از یکی نابراینب؛ است شده بینیپیش هایسیاست

 یطورکلبه یا و ساالریدیوان دستگاه اثربخشی و ییکارا بر تواندمی دولت عملکرد و دخالت

  .باشد متمرکز دولت، اثربخشی و ییکارا

 اجرای مسئول که گرفت نظر در دولتی دستگاه از قسمتی توانمی را ساالریدیوان

 سطح در اصلی یرانگ یمتصم و نهادها توسط که است کالنی هایسیاست و تصمیمات

 غذبازی،کا با ساالریدیوان مفهوم که است خاطر همین به درواقع و شوندمی تنظیم گسترده

 ادامه در ساالریدیوان توانایی میزان و مدنی خدمات کیفیت و اداری پیچیده فرایندهای

 .شودمی انگاشته یکسان خدمات، این ارائه

خاطر کسانی  رضایت وتعیین شده  هایهدفکسب  درگروعلم مدیریت کارآمدی  در"

بوروکراسی کارآمد  کارگیریبهدر  کاراییاست که درراه رسیدن به اهداف نقش دارند اما 

 یصتخص و خدمات وصحیح در خصوص توزیع عادالنه کاال  هایسیاست کارگیریبه ومدیریت 

ر ضایعات برای ه کمترین وحداقل هزینه  صرف منابع تولید برای استفاده از منابع تولید.

درست یا  ایگونهبهاز فساد است...این دو واژه در علم سیاست  جلوگیری ومیزان تولید 

بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران اغلب  نادرست مترادف فرض شده و

ردم م مندیرضایتدولت و کسب حداکثر  هایویژهکارگزاران شایسته آن و ایفای بهینه کار 

صاف مزبور بدون ات مندیرضایتحداکثر  کسب و، بسیار واضح است که این ایفای بهینه است

دم برای مر پرسشگریشناسی و شناختن حق  مسئولیت وبه صفت پاسخگویی  حکومت
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این استنباط روشن خواهد بود که کارآمدی و پاسخگویی الزم سان به اینحاصل نخواهد شد 

 "0یکدیگرند و ملزوم و مکمل

 

 هایشنهادپو  گیرییجهتن

حاکم بر سیستم قضایی  هایشاخصهو تحلیل  ارزیابی در این مقاله به بررسی،

نظام قضایی ایران به شیوه  طورکلیبهقضاییه و  قوه جمهوری اسالمی ایران پرداخته شد.

حقوقی و قضایی غربی ندارد و در  هاینظاماز  ایپارهمدرن تاریخ چندان طوالنی همچون 

و اصول حاکم بر سیستم  معیارها ،هاشاخصهزیادی در ارتقاء  هایگامهمین مدت کوتاه 

ه امر ب ویژهبه توجه همگانی، مشارکت بودن، پاسخگو قضایی برداشته و بر حاکمیت قانون،

ن و تدوین و عدل و رساندن حق به صاحب آ برقراری یافتن حق، راهکارهای قضا و قضاوت،

 0330قانون مجازات اسالمی مصوب  مانندتصویب قوانین در راستای حفظ حقوق شهروندی 

 زیادی صورت گرفته است. هایتالش 0334و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 

 :گرددمی ارائهذیل  هاپیشنهادتحقق قوه قضاییه مطلوب  منظوربهدر انتها 

جز در موارد  هاآندائمی و عدم تغییرات مدام  و تصویب قوانین موضوعه تدوین .0

 ضروری؛

اداری  هایکاغذبازیو  هابوروکراسی حذف ونظام مدیریتی قوه قضاییه  اصالح .0

 ؛مرورزمانبه

 برخی از نهادهای موازی و تشریفاتی؛ حذف .3

 اطاله دادرسی؛ کاهش و رجوعاربابواقعی  تکریم .4

و کارآمدی و عدم  کاراییبر اساس اصول شایستگی،  نظام گزینش قضات ایجاد .0

 و ناشایسته به دستگاه قضایی؛ سوادبیورود قضات 

حقوقی پیشرفته غربی در خصوص های نظاماز تجارب و دستاوردهای  استفاده .6

 برخی از ساختارهای اداری دستگاه قضایی؛

ر ضاییه و تالش دجرم در قوه ق وقوعنظام جامع پیشگیری از  گیریشکلو  تدوین .7

 فرهنگ قضایی پیشگیری از جرم در بین شهروندان؛ گیریشکلراستای 

_______________________________________________________________________________ 
 .03ص  ،0373تهران، انتشارات سروش، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، حکومت، محمدجواد، الریجانی، .0



  159 های سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران. شاخصه6

 

6 

استقالل واقعی قضات و دستگاه قضایی و رفع موانع موجود در  تضمین و حمایت .3

 این خصوص؛

 

 منابع

 .0330حمید عنایت، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ترجمه ،سیاست ارسطو،. 0

 رجمهت دست نامریی بازار نیاز به دستکش شفاف دارد؟ آیا شفافیت،سیاست  ان فلورینی،. 0

 .0334مجلس، تهران،  هایپژوهشو جعفر خیر خواهان، انتشارات مرکز  بازخاكافشین 

 اراتانتش تبریزی، نقش شهرام ترجمه ، ویویل کوین، دموکراسی چیست؟دیوید بیتهام،. 3

 .0373،تهران ققنوس،

 .0374،تهران محمود صدری، انتشارات علمی فرهنگی، ترجمه ی،سیاس تفکر تندر گلین،. 4

ه ب دینی با نگاهیساالری مردمقانون اساسی در  و نقشجایگاه  ،منوچهر ،نائینیتوسلی . 0

 .0330 بهار ،03 شماره انقالب اسالمی، پژوهشنامه اسالمی ایران، جمهوری اساسی قانون

 .0373،تهران دادگستر، نشر ملک محمدی، حمیدرضا، دولت قانونمند، ترجمه ژاك شوالیه،. 6

دوم، جستارهایی تحلیلی  دفتر بشر در جهان معاصر، حقوق قاری سید فاطمی، سید محمد،. 7

 .0333شهر دانش، تهران،  انتشارات ،هاآزادی و هاحقاز 

لی ن در ایران، انتشارات موسسه عاآ سنجیامکانخوب، و  حکمرانی ،اهللرحمت پور،قلی. 3

 .06،تهران سازمان مدیریت،

 ،حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار منابع ، فلسفه حقوق، جلد دوم،ناصر کاتوزیان،. 3

 .0377،تهران

ها، پایگاه ها و کارآمدیحکمرانی خوب در ایران، چالش کریمی اصفهانی، خدیجه،. 01

 http://www.haghgostar.comگستر، قابل دسترس در: اینترنتی حق

 .0333جنگل، تهران، انتشارات ، در تکاپوی حقوق اساسی،اکبرعلی گرجی ازندریانی،. 00

 شریهن زارعی، محمدحسین ترجمه شدن، مردمی وقضایی  استقالل ،کریستوفر الرکینز،. 00

 .0330،تهران ،00 شماره آفتاب،

 سروش، انتشارات در مشروعیت و کارآمدی، مباحثی ،حکومت ،محمدجواد الریجانی،. 03

 .0373،تهران

مرادی برلیان، مهدی، اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نگاهی به آرای دیوان . 04

 0330تهران،  انتشارات خرسندی، عدالت اداری ایران،

http://www.haghgostar.com/
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 هرش انتشارات مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، حکمرانی حسام، نقیبی مفرد،. 00

 .0333،تهران ،دانش

 .0333،تهران دوم، نشر سمت، جلد اداری تطبیقی، حقوق ،مهدی هداوند،. 06

 هرش انتشارات مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، حکمرانی حسام، نقیبی مفرد،. 07

 .0333،تهران ،دانش

برابری در حقوق عمومی نوین، نشریه حقوق اساسی، سال  ، مفهوم اصلمحمدرضا ویژه،. 03

 .0333، تابستان،0دوم، شماره 



 

 

قه، حقوق اریان تطبيقی ماهیت حقوقی تقصیر رد ف  ربرسی. 7
گلستان  و ان

 1علی داودی خطیر
 

 

 

 چکیده
مفاهیمی است که در حقوق موضوعه و در میان نظرات فقها و  ازجمله« تقصیر»واژه 

ان دارای تعابیر و تعاریف گوناگون است. امری که تعدد تعاریف در آن موجب بروز اختالفات دانحقوق

ان و فقها نیز تعابیر مختلفی از تقصیر به میان آمده دانحقوقو تفاسیر مختلف شده است. در میان 

 اندانحقوقهیت تقصیر دارای آثار متعددی است. مفاهیم تقصیر در میان است. شناخت مفهوم و ما

خارجی نیز دارای تعابیر گوناگون است. مصادیق تقصیر متعدد است و در قوانین مختلف موضوعه 

 در هانبه آنام برده شده است که پرداختن  هاآنایران، گاهی به درست و گاهی با اندکی مسامحه، از 

یان مفهوم تقصیر و ب در خصوصجام شده است. تحقیق حاضر مطالعه مختصری است تحقیق کنونی ان

 فقهی و حقوقی در این زمینه. یهادگاهید

 

  تقصیر، فقه، حقوق انگلستان.  مصادیقتقصیر، ماهیت تقصیر،  واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 کارشناس حقوق قضایی. مشاور حقوقی. عضو گروه مشاوران حقوقی وزارت نفت. .0
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 مقدمه

شناخت صحیح هر امری در ابتدا باید به بیان مفاهیم آن و تعاریف موجود  منظوربه

ر مفهوم اصطالحی تقصیویژه به، شناخت مفهوم تقصیر، دیگرعبارتبهدر آن زمینه پرداخت. 

، اولدارای ثمره و نتیجه علمی و عملی ذیل باشد:  تواندمیو ارائه تعریف درست از آن 

ه تا حدی وابسته ب ت در هر یک از منابع مسئولیت مدنیگزینش مبنای مسئولی ازآنجاکه

تقصیر،  از غیرواقعیشناختی است که ما از مفهوم تقصیر داریم، لذا ارائه یک تعریف نادرست و 

ع، مناب تمامیبهو مطلق آن مبنا  موردبیما را در هدایت به مبنای مسئولیت خاص و تسری 

توان در خصوص شناخت مفهوم تقصیر ، فایده دومی که میدوم قرار خواهد داد. تأثیرتحت 

بیان داشت این است که در برخی از منابع فرعی مسئولیت مدنی، نظریه احراز تقصیر تعدیل 

قصیر از تعریفی باشد که از ت متأثر تواندمیشده است. میزان تعدیل و ترتب احکام مسئولیت، 

ما را در شناخت جایگاه صحیح آن  تواندمیقصیر تعریف دقیق از ت سوم اینکه. دهیممیارائه 

ان دانحقوقکند. از سوی دیگر برخی از  راهنماییمیان ارکان مسئولیت مدنی هدایت و 

اند و کرده تداخلکه در مباحث آینده ذکر خواهد شد، میان تقصیر و مسئولیت  طورهمان

 داخلتاند که این اشتباه در ارکان تقصیر یاد کرده عنوانبهگاهی از ارکان مسئولیت مدنی 

مفهوم تقصیر و مفهوم مسئولیت مدنی، خود معلول عدم شناخت تقصیر است. پس سه فایده 

مهم فوق، ضرورت بحث و بررسی مفهوم تقصیر و موارد استعمال آن را در فقه و حقوق موجه 

ز خواهد ساخت. بر همین اساس محقق حاضر با بررسی کتب فقهی و حقوقی داخلی و نی

ده ارائه نمو را آنحقوق انگلستان به بیان مفهوم حقوقی تقصیر پرداخته و در مقاله حاضر 

 است. 

 

 مفاهیم تقصیر –بخش اول 

 مفهوم لغوی تقصیر  -مبحث اول

فعیل ت معنی نمود: تقصیر مصدر باب توانمی چنینایندر زبان فارسی واژه تقصیر را 

با پسوندهای نمودن، افتادن، بستن، رفتن  طور معمولبهو  تاسص ّـرُ( ـقَو از ریشه )قَصَّـرَ( )یُ

. معنی لغوی این واژه در 0کندمیو آمدن همراه شده و معانی مختلفی را حسب مورد ایفا 

_______________________________________________________________________________ 
عمید، حسن، واژه تقصیر. ، 0373دانشگاه تهران، چاپ دوم،  نشر، فرهنگ دهخدا، تهران، اکبرعلیدهخدا،  .0

گ معین، محمد، فرهن واژه تقصیر.، 0361امیرکبیر تهران،  نشر ، تهران، چاپ دوم،جلدییکفرهنگ عمید، 

سایر معانی به کار رفته نیز از همین منابع . واژه تقصیر 0371، چاپ پنجم، امیرکبیرفارسی، تهران، انتشارات 

 تهیه شده است.
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فارسی عبارت است از: سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور و کوتاهی. بر این اساس واژه 

بیان که هم معنای مصدری دارد و هم اسم مصدری.  به اینتقصیر دارای دو معنی است. 

توان به این موارد نیز اشاره داشت: بازماندن از چیزی، می تقصیرمعانی دیگر  ازجمله

فروگذاردن چیزی به علت عدم توانائی، آرامیدن، فرونشستن در خشم، کوفتن و سفید کردن 

توان برخی ترکیبات فارسی را می جامه، سهو، غفلت، غلط، گناه، جرم، عیب. در این میان نیز

ادن یعنی از: تقصیر افت اندعبارتنام برد که با تقصیر همراه است. این ترکیبات معمول تقصیر 

کوتاهی شدن و سستی افتادن رفتن نیز همان معنای تقصیر افتادن را دارد، تقصیر کردن به 

از  که طورهمانجرم. معنی کوتاهی کردن و سستی کردن است، تقصیرمند یعنی خطاکار، م

، معانی اصطالحی تقصیر در حوزه مسئولیت مدنی، که به آن شودمیمعانی لغوی فوق آشکار 

خواهیم پرداخت، از معانی لغوی خود دور نیفتاده است و اغلب معانی لغوی تقصیر، نزدیک 

ین ابه معانی اصطالحی آن است. اکنون که معانی فارسی تقصیر مورد بررسی قرار گرفت در 

توان قسمت باید معنی تقصیر را در حقوق خارجی مورد بررسی قرار داد و در این میان می

 این واژه را در حقوق فرانسه و حقوق انگلستان مورد بررسی و شناخت قرار داد. 

های مختلفی برای بیان مفهوم تقصیر استفاده شده است. در حقوق خارجی، از واژه

( )تقصیر عمومی( که یک نوع CuIpabiIie) . )تقصیر(،0(a fauteLدر حقوق فرانسه، از واژه )

DeIit civiI است و همچنین در برابر این واژه  0یا جرم مدنیdeIit -Quasi3  به معنی شبه

 Faute Par Comnision. به تقصیر با فعل مثبت کنندمی، استفاده رودمیجرم مدنی، بکار 

 . شودمیگفته  Faute Par Omissionل از عمل یا ترك فع خودداریو تقصیر با 

_______________________________________________________________________________ 
1 . F. H. Lawson, A.E.Anton, L.nevile Brown, Am os and Walton's Introduction to French 
Law, third edition, Oxford, 1141, P.216. 

ص ، 0331فارسی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم،  –سین قلی، فرهنگ حقوق، فرانسه کاتبی، ح .0

 delit civiواژه: 006

 ر.ك. هاآن. برای دیدن تفاوت شودمیگفته  guasi- delictو شبه جرم مدنی  delictفرانسه جرم مدنی،  در .3
Reinhard Zimmcnnan, The law of obligations, Oxford, Clarendon Press, 1118, P.11.20. 
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است. با بررسی  FaiIute0و گاه  FauIt0در حقوق انگلستان، معادل انگلیسی تقصیر 

در این  خوردمیهای مختلف و مشهور دیگری نیز به چشم واژه، در متون تخصص کامن ال

م حقوقی انگلستان است؛ زیرا در نظا negIigence3رود، واژه ای که بسیار به کار میمیان واژه

های معروف این نظام حقوقی، واژه تقصیر است و در اغلب کتاب Tort بارزیانیکی از اعمال 

. البته در این میان با 4را به خود اختصاص داده است ایگستردهذیل همین نام، مباحث 

ون های گوناگهای دیگر نیز در انواع و مصداقتوان واژهمی انگلستانبررسی کتب حقوقی در 

یرند گتقصیر بیان داشت. این واژگان که خود گاهی به معنی تقصیر مورد استعمال قرار می

در متون  .0و... ,heedIessness, reckIessness WrongfuI act, Omissionاز:  اندعبارت

 هایواژههایی همچون ام بردن از تقصیر، از واژهن منظوربهحقوقی عربی برای بیان مقصود و 

دیده  FauIte: خطا، غلط، زلل، هفوه، قصور و تقصیر در برابر واژه گرددمیذیل استفاده 

  6.شودمی

 

 مفهوم اصطالحی تقصیر -مبحث دوم 

؛ ارائه تعریف جامع از مفهوم گیردمیدر این مبحث مورد بحث و بررسی قرار  آنچه

تمام انواع آن را در حوزه مسئولیت اعم از کیفری و مدنی، قراردادی  کهنحویبهتقصیر است 

که  جا هرعلت است که تقصیر دارای مفهوم واحدی است و  به اینپوشش دهد. این امر 

سخن از تقصیر به میان آید، باید تحت شمول تعریف ارائه شده و پذیرفته شده از آن قرار 

_______________________________________________________________________________ 
1. David G. Owen, PhiliSOPHICAL Foundations of Fault in Tort in Torts law, Oxford 
University Press Inc. New York, 1113, P.201. Black's Law Dictonary, P.515: (G.H.L) Fridman, 
Fridman on Torts, No 1.22, P.14, amd see: Reinhard Zimmenn an, op-cit, 1118, P411, 
413,116, 1008, 1004, 1051 and 1054. 

2.Garner, brayan . Black's law dicitionary, P.515; (G.H.L) Fridman, Fridman on Torts, No 
1.22.P.14, and see: Reinhard Zimmeman, OP-Cit, 1118,P.411, 413, 116, 1008. 

5 .see: (G.H.L) Fridman, Fridman on Torts, No 12.01, P. 240; W.L. Prosscr, Law of torts, P 
152; A. Tunc and sale, International Encylopedia of Comparitivelaw, Vol XL, 2.20, P.15-
15;Reinhard Zimerman, op-cit, P.112, 110, 1151, 1152, 1156, 1150. 

5 .For instance see: Fridman (G.H.L), Fridman on Torts, Waterlow Publishers, 1110,P-240-
554 (No.12,01-12-31) 

3 . A Concise Dietionary of law; Black's law dietionary; W.L. Prosser, op-cit, P.156, for other 
tems like blame, wrong and … see3 David G. owen, loc-cit. 

 0. م ج 0300. الجدید، دار النشر للمجامعات المصریه، م الوسیط فی شرح الق.احمد  عبدالرزاقالسنهوری،  .6

و  067م، صص  0306. عامر، حسین، المسئولیت المدنیه التقصیریه و العقدیه، مصر، الطبعه االولی، 077ص 

ش  016، ص 0333، چاپ اول، انتشارات خرسندی، معجم المصطلحات القانونیه، منی، ه بعد. جریحب 077

3103. 
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تقصیر در اصل مفهوم اخالقی دارد  ازآنجاکهخواهد بود؛ ولی  گیرد و اال تعریف ما دارای نقص

های رسوخ در عرصه مسئولیت بعدازاینو از حوزه اخالق، به حوزه حقوق رسوخ پیدا کرده، 

مختلفی را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقی اکتساب نموده است.  هایویژگیحقوقی، 

تقصیر، در معنای وسیع کلمه، آسان نخواهد بود؛ برای  ومانعجامعبنابراین ارائه یک تعریف 

نوع فعل فاعل زیان و  برحسبباری از آن ناشی شود زیرا هرگونه تقصیری که فعل زیان

ضررهای وارده و نتایج و آثار آن مختلف و متنوع خواهد بود. پس اگر قواعد اخالقی نقض 

یر ا نهاده شوند، تقصیر، تقصگردند، تقصیر، تقصیر اخالقی است و اگر مقررات حقوقی زیر پ

حقوقی است. لذا متمایز ساختن انواع مختلف تقصیر، قبل از ذکر تعریف آن در حوزه حقوق، 

ضروری است. البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که تقسیم تقصیر اخالقی، تقصیر 

 عنوانهبم بلکه آنچه ما چند نوع تقصیر نداری چراکهحقوقی و تقصیر جزائی... با مسامحه است؛ 

های اخالقی، حقوقی، جزائی و... از تقصیر است. شود در حقیقت تلقیانواع تقصیر بیان می

وکیل، در حوزه حقوق و در حیطه مسئولیت مدنی و نوع  عنوانبهاگر شخصی  مثالعنوانبه

که تعدی و مصلحت موکل خود را در قرارداد وکالت رعایت نکند، عالوه بر این قراردادی آن،

 طورینانیز قابل سرزنش است. پس  رتکب تقصیر حقوقی شده است، اخالقیتفریط کرده و م

حقوقی بدانیم و جنبه اخالقی تقصیر را نادیده انگاریم،  فقطنیست که تقصیر شخص مزبور را 

، دیدگاهی است که به تعدی یا گرددمیبیان  0وجوه تقصیر عنوانبهدر مباحث آتی  آنچهلذا 

تقصیر همچون نور واحدی است که وقتی از  دیگرعبارتبه. شودمیتفریط شخص نگریسته 

کته . این نشودمیبه چند طیف رنگی اخالقی یا حقوقی منقسم  گذاردمیمنشور حوزه تخلف 

ی که حائز ان داخلی قرار گرفته است. نکته دیگردانحقوق ویژهبهان دانحقوقمورد غفلت 

ه یا ب دهدمیاهمیت است این است که وقتی شخص، فعل زیانباری را همراه با تقصیر انجام 

 ایحوزهاز اینکه در چه  نظرصرف شودمیفعل نامشروعی را مقصرانه مرتکب  ترعامعبارت 

با تقصیر فاعل ارتکاب یافته است، شخص دارای مسئولیت اخالقی است.  توأمفعل نامشروع 

ری مسئولیت حقوقی یا کیف الزامبهصیر همواره مولد مسئولیت اخالقی است ولی این، پس تق

 ترگینسنآمده سبب دیگری با تقصیر  وجود بهرا به همراه ندارد. ممکن است در پیدایش ضرر 

دخالت داشته باشد که این سبب اخیر مسئول قلمداد شود یا برعکس ممکن است شخص 

ر، به علت عدم تقصی کهدرحالیز قراردادی یا غیر قراردادی باشد؛ دارای مسئولیت حقوقی اعم ا

 د. با انواع دیگر مسئولیت ندار ایمالزمهفاقد مسئولیت اخالقی باشد. پس مسئولیت اخالقی 

_______________________________________________________________________________ 
 صل حاضر. فدوم از  بخشر. ك.  هاآنآشنایی با وجوه تقصیر و مقایسه میان  منظوربه .0
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 مفهوم تقصیر در میان فقها -گفتار اول 

تعریف تقصیر در فقه حائز اهمیت است زیرا بر این اساس میزان دخالت تقصیر در 

. لذا به همین علت که بدانیم فقها اگر در برخی گرددمیسئولیت مدنی و ضوابط آن مشخص م

نی تعریف روش متأسفانهاند. از موارد قائل به دخالت تقصیر بودند، چه چیزی را مدنظر داشته

از تقصیر در فقه ارائه نشده است و فقط از مصادیق آن تحت عنوان تعدی، تفریط اهمال و 

چنین تعریف  را آنبیان تعدی و تفریط  در 0فقهام برده شده است. برخی از عدم تحفظ نا

که ترك آن ضروری است و تفریط به عدم  شودمیتعدی به انجام فعلی گفته »اند که کرده

ها گردد در میان فقبنابراین مشخص می ؛«انجام فعلی گویند که انجام آن الزم و ضروری است

آنکه تعریفی از تقصیر به میان آید، به بیان مصادیق تقصیر و تحت عنوان تعدی و  جایبه

 گاهیچهاشاره داشت این است که  به آن اینجاای که باید در گردد. ولی نکتهتفریط اشاره می

ن مختلف ای نظراتمطلق، از ارکان مسئولیت مدنی حذف نشده است و میان  طوربهتقصیر 

سی بوده است. لذا برخی مصادیق جبران ضرر در فقه مبتنی بر تقصیر امر همیشه مورد برر

بوده و تا زمانی که تقصیر احراز نگردد، امر به جبران خسارت وارده داده نخواهد شد. این 

 امری خود شاهد این مدعی است.

 

 اندانحقوقمفهوم تقصیر در میان  -گفتار دوم 

کنونی  اما در گفتار ؛یان فقها پرداختیمدر گفتار گذشته به بررسی مفهوم تقصیر در م

ان داخلی خواهیم پرداخت. با بررسی در دانحقوق نظراتبه بررسی همین مفهوم در میان 

برخی از بیان که  به اینتوان به تعاریفی از تقصیر اشاره داشت. ان میدانحقوقکتب 

ان که انساست تجاوز از رفتاری ، تقصیر»اند که: تقصیر را چنین تعریف کرده 0اندانحقوق

_______________________________________________________________________________ 
تفریط م، فی بیان ان التعدی و التالمراغی الحسینی، عبدالفتاح بن علی معروف به میرفتاح، عناوین، عنوان شص .0

فی موضوع التعدی و التفریط اذ  و بقی البعث: »نویسدمیمن اسباب الضمان، ایشان در قسمتی از عبارت خود 

 و التفریط عباره ...ح و الظاهر ان التعدی عباره عن فعل یجب ترکهنقب کالم مااالصحاب لیس لهم فی هذا الب

ی غو یکون المراد منه التجاوز عما ینب لتعدی علی ما یعم التفریطاعن ترك ما یجب فعله... و قد یطلق عندهم 

یترك او ترکا لما یفعل و قد یطلق التفریط علی ما یعلم التعدی و یکون المراد  القیام به سواء کان فعال لما

 .300، ص «التقصیر فی حق المالک سواء کان بترك ما یجب او بفعل ما یحرم و االمر فی ذلک سهل...

 .توزیانکا .031ص ، 0330 الزامات خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، کاتوزیان، ناصر، .0

 .67، ص0330 چاپ دهم، ناصر، وقایع حقوق، تهران، انتشارات یلدا،
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را  باید کاری» گویندمیایشان برای تمیز تقصیر . «متعارف، در همان شرایط وقوع حادثه دارد

طی نوعی بلکه در شرای طوربهشده است با رفتار انسان عادی مقایسه کرد منتهی نه که انجام 

 برخی«. ی است نه داخلیداده است. البته مقصود از این شرایط نیز شرایط خارجکه حادثه 

ق.م. و تعریف برخی از فقها، تقصیر  300و  300با الهام از مضمون مواد  0اندانحقوقدیگر از 

رتکب م بایستنمیتقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص : »کنندمیتعریف  گونهاینرا 

ان دانحقوق . بر اساس نظر این دسته ازانجام دهد بایستمیشود یا ترك عملی که شخص 

 گویند و به اقدامی که فرد باید« تعدی»داده و انجام داده است به فعلی که فرد نباید انجام می

از  تقصیر اعم معتقدند هاآن دیگرعبارتبهگویند. « تفریط»داده و انجام نداده است انجام می

 حسوبفعل م« تعدی»ترك فعل محسوب شده و « تفریط»بنابراین  ؛تعدی و تفریط است

 نبه آگردد. چنین تعریفی نیز در میان فقها اشاره گردیده بود که در مبحث گذشته می

پرداخته و بیان گردید. البته این نکته را نیز باید افزود که ق.م. ایران نیز از تقصیر چین 

عنوان شده و این  صراحتبهآن قانون  303تعریفی را ارائه داده است که این امر در ماده 

در تعریف تقصیر از آن تعریفی بوده که در میان فقها مرسوم  گذارقانونتبعیت  دهندهنشان

 است. 

همچنین تبصره و  3ق.م. 300و  300 با الهام از دو ماده 0اندانحقوقبرخی دیگر از 

 بیان که به ایناند. قانون مجازات اسالمی تعریف مشابه تعریف مذکور ارائه داده 336ماده 

. تعریف 4اندآنان با بررسی مقررات موجود و موضوعه تعریفی مشابه تعریف قوانین مطرح کرده

 نوعیهبان نیز تعریفی از آن ارائه نداده و دانحقوقبا تعریف فقها مشابه است. این تقریب بهآنان 

ا عدم ی( تعدیتقصیر، یعنی انجام کار )»به این عبارت که:  .اندبرشمردهمصادیق تقصیر را 

یزد از آن بپره بایدمیعرف یا قرارداد، شخص، ، که بر طبق مقررات کشور( انجام کاری )تفریط

یر شود که به بیان مصادیق تقصبنابراین در این تعریف نیز مشخص می ؛«مبادرت ورزد به آنیا 

_______________________________________________________________________________ 
، 0300 چاپ اول ، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشریه موسسه مالی حسابداری،صفایی .0

 .003، ص 0ج

سیاسی  ، جزوه مسئولیت مدنی، مدنی چهار، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علومحسنعلی، درودیان .0

 .001ص ، 074ش ، 30-31دانشگاه تهران، نیم سال تحصیلی سال 

 300ماده  «.ارف است نسبت به مال یا حق دیگریتعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متع»ق. م.:  300ماده  .3

 «. قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است موجببهتفریط عبارت است از ترك عملی که »ق. م.: 

، عدم مهارت، عدم مباالتیبی، احتیاطیبیتقصیر اعم است از : »داشتمیمقرر  .ق.م.ا.ق 336تبصره ماده  .4

 «.رعایت نظامات دولتی
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ها نیز قهمان روشی که ففقط گردد. پرداخته شده است و تعریفی دقیق از تقصیر ارائه نمی

بیانی چندان در زمینه روشن شدن تقصیر و مفهوم  چنیناین. اندکاربردهبهدر تعریف تقصیر 

تقصیر  از ومانعجامعتا زمانی که تعریفی  دیگرعبارتبهتواند سودمند باشد. و تعریف آن نمی

به ارائه یک  0بعضی دیگرتوان به بیان سایر موارد در زمینه تقصیر پرداخت. ارائه نگردد، نمی

، یاین تعریف کل اساس بر. اندتعریف کلی از تقصیر در امور حقوقی و جزائی مبادرت ورزیده

این رفتار خالف «. کندمیتقصیر عبارت است از رفتار خالف اخالقی که قانون آن را منع »

عمل بدون مجوز قانونی  صورتبههم تخلف از قرارداد یا  صورتبهممکن است هم اخالق، 

قه ند که در فتهمان تعاریفی هسطور نوعی بهچون این تعاریف که بیان شد،  طورهماناشد. ب

خی توسط بر ، بیان گردیده است وعناوین تعدی و تفریطو تحت عنوانی از و حقوق اسالمی 

پرداخت، لذا از تکرار خواهیم ها اند، در جای خود به نقد و بررسی آناز فقها ارائه گردیده

ن الزم است اینکه تعریفی از تقصیر در حوزه آذکر  آنچه. ولی کنیممیاری مطلب خودد

 دادن قرارجامعیت الزم را در تحت شمول  اولمسئولیت مدنی مناسب و صحیح است که 

 دوم اینکهتقصیر عمدی و غیرعمدی غیره را داشته باشد.  ازجملهتمامی مصادیق تقصیر 

ته نیز ذکر این نکمدنی قرار نگیرد.  مسئولیتدیدگاه حاکم بر مبنای  تأثیرتحت  وجههیچبه

ان که الهام دانحقوقتعریف ارائه شده از ناحیه برخی از  رسدمیبه نظر ضروری است که 

امر،  درنهایتباال را دارد.  شده در بود، دو خصوصیت اشاره. م. ق 300و  300گرفته از مواد 

ی و هم به تعریف دانانحقوقکه در آن هم به تعاریف فقها و  مانعوجامعبیان تعریفی  منظوربه

 :گفت تقصیر عبارت است از توانمیکه خود ق.م. از تقصیر ارائه داده، اشاره داشته باشد، 

ظه بنابراین مالح ؛«بارزیانتعدی و تفریط از رفتار شخص متعارف در همان شرایط وقوع فعل »

ان مورد لحاظ قرار گرفته است، بر دانحقوقاینکه نظر فقها و  گردد در این تعریف عالوه برمی

ق.م. اشاره دارد نیز مشتمل خواهد  303و  300و  300که در مواد  گذارقانوننظر و دیدگاه 

از واژه اصطالحی تقصیر به میان آمد، در مبحث بعدی  ومانعیجامعبود. اکنون که تعریف 

  باید به استعمال واژه تقصیر پرداخت.

 

 استعمال واژه تقصیر -مبحث سوم 

 استعمال تقصیر در فقه  -گفتار اول 

_______________________________________________________________________________ 
 . 061و  003، ص 0ج ، 0331حقوق تعهدات، تهران، چاپ دوم، ، عبدالمجید، مقامیقائمامیری  .0
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از اینکه تقصیر چه نقشی در مسئولیت مدنی، از منظر و دیدگاه فقهی دارد،  نظرصرف

 طورهبفقها در موارد معین و مذکور در کتاب دیات و غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی دیگر، 

در این میان فقها، تعریف مشخص و واضحی از آن  اگرچهند. اپراکنده به تقصیر اشاره کرده

اما مصادیقی از تقصیر مانند تعدی،  0اند که شاید به علت روشن و وضوح مطلب بودهارائه نداده

 تدرنهایاستعمال شده است؛  هاآنتفریط، اهمال، ترك تحفظ و تخطی در موارد مختلف کتب 

 عنوانهبفقها ترکیب این دو واژه را  گیرندمینیز چون تعدی و تفریط در مقابل همدیگر قرار 

 طورهمانبنابراین  0.شودمیتقصیر نامیده  هاآنتعریف تقصیر بیان داشته و لذا مفهوم جامع 

ر است که د ایگونهبهگردد این است که استعمال واژه تقصیر در میان فقها که مشخص می

الفاظ مشابه با تقصیر مانند تعدی و تفریط و اهمال و ترك تحفظ و تخطی، همان دو واژه آن 

رفته پذی صراحتبهاین رویه را  گذارقانوناصلی تعدی و تفریط مصداق دارد. به همین علت هم 

ود قرار خ مدنظراست و در تعریفی که از تقصیر ارائه داده روند استعمال فقها از واژه تقصیر را 

ده است. بر همین اساس در گفتار آینده بر آن شدیم تا دیدگاه ق.م. و حقوق موضوعه را دا

د، اشاره ش به آندر زمینه استعمال واژه تقصیر را در راستای نظر فقها که در مبحث کنونی 

 در طی چندین بند و به شرح ذیل، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.  را آنپرداخته و 

 

 استعمال تقصیر در حقوق موضوعه -گفتار دوم 

 هاآنتوان موادی را دریافت که در با بررسی مفاد قانونی در حقوق موضوعه ایران می

 –از: تقصیر  اندعبارتمعادل آن به کار رفته است. این مصادیق  هایواژهواژه تقصیر و یا 

عدم مهارت و  –مسامحه  –اهمال  –غفلت  – مباالتیبی – احتیاطیبی –تفریط  –تعدی 

قصیر واژه ت بنابراین گفتار حاضر که در راستای بررسی استعمال ؛دولتی نظاماتعدم رعایت 

 در حقوق موضوعه است، در طی بندهای ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

_______________________________________________________________________________ 
، 0ج  هـ. ق، 0303الموسوی الخوئینی، السید ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، نجف االشرف، مطبعه االدب،  .0

به بعد. کرکی، شیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، فی شرح القواعد، چاپ اول، قم،  000موجبات ضمان، ص 

 بعد. به  016، کتاب الغصب و التوابع، ص 6هـ. ق. ج  0413 موسسه آل بیت،

عنوان ششم، تعدی و تفریط، ایشان ضمن  .ه. ق 0037راغی الحسین، عبدالفتاح عناوین، چاپ سنگی، مال .0

پرداخته است. ر. ك: همان،  هاآنو تجاوز هم استفاده نموده و به معرف  تعریف تعدی و تفریط از اصطالح تقصیر

 .036و  030ص 
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 تقصیر -بند اول 

تقصیر، اعم است از تعدی و : »داردمیمقرر  چنین 0371ق.م. مصوب  303ماده 

همان قانون ذکر شده است.  300و  300 مواددر ازقبل البته مفهوم تعدی و تفریط «. طتفری

، تیمباالبی، احتیاطیبیتقصیر اعم است از : »گویدمیقانون مجازات اسالمی  336تبصره ماده 

واژه که از هم وجود دارد موارد دیگری همچنین  .«ت نظامات دولتییاععدم ر، عدم مهارت

 ماده: از اندعبارتنام برد  هاآنتوان از این مواردی که می ازجملهاست. تقصیر استفاده شده 

در مورد  0.م. ق 330ماده وضع گردیده،  در خصوص مسئولیت صاحب حیوان که 0ق.م. 334

و  064، 004مواد ، قانون مجازات اسالمی 336ماده ، متصاد های مُمسئولیت صاحبان کشتی

در خصوص مسئولیت قیم و موارد  3.م .ق 0033ماده  .ق.ت 336ماده ، دریاییقانون  060

در زمینه بیان مفهوم  گذارقانون گرددمی. در تمامی این موارد مشاهده و.. 4.م. ق 063و  063

 تقصیر به بیان مصادیق آن پرداخته و مفهومی دقیق از آن ارائه ننموده است.

 تعدی -بند دوم 

ماده قرار داد.  Extravaganc»5»وان لغت تمعادل واژه تعدی را در حقوق خارجی می

، تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است: »گویدمیق. م. در تعریف واژه تعدی  300

تعدی در این مفهوم هر نوع فعلی است که تقصیر بشمار آید؛ «. نسبت به مال یا حق دیگری

، در اغلب موارد مسئولیت چراکهتعدی است. ، منتهی با فعل مثبت و اغلب موارد، تقصیر نیز

_______________________________________________________________________________ 
مگر  شودمیول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد مالک یا متصرف حیوان مسئ: »ق. م. 334ماده  .0

اعل ف گردد ضرر منشأعمل کسی  واسطهبهاگر حیوان  درهرحال ولیاینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد 

 «. آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود

، مسئولیت متوجه طرفی هاآنال یا دو اتومبیل و امث قطاردر صورت تصادم دو کشتی یا دو : »ق. م. 330ماده . 0

عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند  درنتیجهخواهد بود که تصادم 

 «.هر دو مسئول خواهند بود

بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از  علیهمولیقیمی که تقصیر در حفظ مال »ق. م.:  0033ماده  .3

  «.نقصان یا تلف مسند به تفریط یا تعدی قیم نباشد اگرچهآن مال حاصل شده  نقصان یا تلف

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضمان نخواهد »ق. م.:  063ماده . 4

 «. بود

 رمضانی، محمود، صادقی، حاتم، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، چاپ اول، انتشارات شرکت نشر بهینه، .0

 رمضانی، محمود، فرهنگ حقوقی مدین، چاپ اول، موسسه انتشارات مدین، قم،. همچنین 030ص . 0333

 .063، ص 0373
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تعریف  ان دردانحقوقبرخی از . که منطبق با تعدی است یابدمیتقصیر با فعل مثبت تحقق 

( یطور عرفبهیا  طور شخصیبهکه فاعل آن ) غیرقانونیعملی است : »اندچنین آورده« تعدی»

 قابلیت سرزنشتقصیر شخصی و قابلیت سرزنش شخصی را،  0«.قابل سرزنش یا توبیخ باشد

برخی  بسیار کاربرد دارد. ضوابط احراز تقصیراین امر در بحث را تقصیر نوعی گویند که  یعرف

تعدی یعنی عدم اذن مالکی یا »اند: تعدی را معنی کردهی، ضمن طوربه 0اندانحقوقدیگر از 

شرعی و در جمیع اسباب ضمان شرط است. بنابراین وقتی صاحب حیوان در نگهداری آن 

مفهوم تقصیر  کنندهمنعکس اگرچهان دانحقوق. تعریف اول از «ضامن خواهد بود ...اهمال ورزد

 اندتومیعمل قابل سرزنش  درابتدا چراکه؛ دهدنمینشان  خوبیبهاست ولی معنای تعدی را 

 ؛شخصی یا عرفی قیدی است اضافه بر تعریفقید  دوم اینکه؛ در قالب تفریط باشد نه تعدی

ل است؛ از تعریف او ترضعیفدر خصوص تعریف دوم نیز باید گفت: تعریف ارائه شده بسیار اما 

ناظر بر تقصیر قراردادی یا شبه قراردادی است. پس قسمت عمده مفهوم تقصیر  درابتدا چراکه

صرف عدم  دوم اینکه، در تعریف ارائه شده وجود ندارد. شودمی بحثکه در ضمان قهری 

. آیدمی حساببهبلکه عمل خارج از حدود اذن، تعدی بوده و نوعی تقصیر اذن، تعدی نیست، 

ار تعریف ارائه شده خود دچنوعی تفریط است، بنابراین « اهمال»اگر بپذیریم که  سوم اینکه

ان نداحقوقگردد که در میان با این تعاریفی که بیان شد چنین مشخص می تناقض است.

لی ان داخدانحقوقاز تعدی ارائه نشده است. با بررسی نظرات سایر  ومانعجامعفوق، تعریفی 

تعاریف اما باید اذعان داشت که این دسته از  ؛توان تعاریفی را از تعدی ارائه دادنیز می

 هاآنبیان لذا ، استق.م.  300همگی قرائت دیگری از منطوق ماده  ازآنجاکه نیز اندانحقوق

ی با ارزیاب درنهایتاما  کنیم؛می نظرصرف هاآناز ذکر همین علت ای نداشته و به چندان ثمره

در  دانحقوقتوان بیان داشت که تعاریف ان و بررسی دیدگاه ق.م. چنین میدانحقوقنظرات 

بیان داشته است و به همین جهت  گذارقانونهمان تعریفی است که تقریب بهزمینه تعدی 

ز تعدی ا گذارقانونتوان ارائه نمود همان تعریفی است که ی که از واژه تعدی میبهترین تعریف

_______________________________________________________________________________ 
ران، انتشارات چاپخانه مشعل آزادی، حقوق مدنی و تجارت، ته المعارفدائره، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .0

، ص 0331 . از همین نویسنده حقوق تعهدات، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،003، ص 0، ج 0370

010. 

دانشگاه تهران، چاپ  منقول وحقوق اسالمی، تهران، دانشکده علوم معقول  کلیاتبروجردی، محمد،  عبده .0

 .04، ص 0333دوم، 
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و در ابتدای مطلب کنونی در قالب همان است که در ماده فوق بیان شده بیان داشته است و 

 اشاره گردید.  به آنق.م.  300بیان ماده 

 0تفریط -بند سوم 

ت تفریط عبارت اس»توان تعریف نمود: تفریط را در اصطالح فقهی و حقوقی چنین می

تعریف مشخص است که تفریط  بنابراین ؛«0ترك فعل باشد صورتبهاز عدوان و تخطی که 

ی حالتی است که فرد اقدام دیگرعبارتبه. استتعدی که در فوق بیان شد ترك فعل  برخالف

انجام نداده است و بر همین اساس تخطی نموده و مرتکب تقصیر داده را که باید انجام می

 در. م. ق 300در مقابل تعدی است. ماده ، است تفریط که خود از انواع تقصیرشده است. لذا 

اد یا قرارد موجببهتفریط عبارت است از ترك عملی که »: داردمیچنین تعریف تفریط مقرر 

. 3از نوع فعل منفی است، تعدی برخالفپس تفریط «. الزم است متعارف برای حفظ مال غیر

اینکه ترك فعل در چه شرایطی و با چه ضوابطی، موجب ضمان است، در بخش دوم و در 

 مطلب را به آنجا موکولاین بحث رکن مادی مسئولیت، توضیح داده خواهد شد که تفصیل 

 در حوزه مسئولیت غیراغلب که « یتعد» برخالفباید گفت طور اجمال بهولی خواهیم نمود. 

 رموردنظدر حوزه مسئولیت قراردادی  اغلب« تفریط»یابد قهری مصداق می ضمانیا قراردادی 

 گیرد. قرار می

 4احتیاطییب -بند چهارم 

 ،دوراندیشی، به هوش کاری کردن، احتیاط در لغت به معنی استوار کردن کاریواژه 

ر د احتیاطیبی، اندانحقوقبه گفته برخی  .استگناه  و نگاهداری نفس از اندیشیعاقبت

خواهد شد، از روی نطوری  به امید خدااینکه  احتمالبهکه شخص  شودمیزمانی محقق 

ذکر کرد  احتیاطیبیبرای  توانمیهایی را که . مثال0دهدمیکاری را انجام  توجهیبی

 زمانی و مکانی با سرعت شرایط گرفتن نظربدون در  ایراننده برای مثالاز اینکه:  اندعبارت

_______________________________________________________________________________ 
1 .dissipation, failure 

انتشارات کتابخانه گنج دانش، جلد دوم، ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .0

جلد نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم،  .0101، ش 0364ص  0373 تهران، چاپ اول،

 . 310، ص 0330الطبعه الثالث، داراالحیاء الثراث العربی، بیروت، لبنان، چهارم، 

 . 633، ص 0انیس، ابراهیم، منتصر عبدالحلیم و دیگران، المعجم الوسیط، ج .3

5 .Reckless ness, improdence 

 ،احتیاطیبی، جلد دوم، همان منبع، ذیل واژه ترمینولوژی حقوق، مبسوط در محمدجعفر، جعفری لنگرودی .0

 . 306ش 
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ك خود دیا کسی زنجیر سگ درنده خویش را به دست کو کندمیمجاز حرکت  ازحدبیش

اشت بیان د توانمی. مثال دیگری را که کودك قادر به حفظ آن نیست داندمی بااینکهبدهد 

 قرارروی آن  سرپوش مناسبی کهدرحالیعمومی حفر کند معبر  شخصی چاهی را دراینکه: 

قرار  ،نداده است. یا شخصی داروی خطرناکی را در دسترس فرد نابالغی که قدرت تمیز ندارد

اند و هایی را برای شخص محتاط قائل شدهان، اوصاف و ویژگیدانحقوقبرخی دیگر از  دهد.

 فضعنقطهخالصه محتاط کسی است که از آنچه  طوربه»اند: بیان داشته هاآنپس از احصاء 

البته در نقد این «. 0کندگردد عاری است و از شرارت و گناه اجتناب میانسان محسوب می

رتکب توان تمام کسانی را که منظر باید گفت چنین تعبیری با واقعیت انطباق نداشته و نمی

دانست. البته ایشان در ادامه مطالب خود نیز دو واژه  احتیاطبیشوند گناه و شرارت می

 اند که چندان دقیق وو مترادف استعمال کرده معنیهم صورتبهرا  مباالتیبیو  احتیاطیبی

را در  ذارگقانونرسد. اکنون که به برخی نظرات اشاره گردید، باید دیدگاه منطقی به نظر نمی

بیان داشت. با مطالعه قوانین و مقررات چنین  احتیاطیبیقوانین موضوعه و در خصوص واژه 

 باالتیمبیه است. اول اینکه معنای آن شامل رفت کاربه در دو معنی احتیاطیبیکه  آیدبرمی

دوم معنای  .و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است که این معنای اعم آن است

است که شامل فعل مثبت ایجابی است که قصد فعل در آن وجود دارد  احتیاطیبیاخص 

از تقصیر، ، که اگر قصد نتیجه وجود داشته باشد، ندارد ولی قصد نتیجه در آن وجود

، به معنی اخص کلمه احتیاطیبیپس در . به تقصیر عمدی مبدل خواهد گشت احتیاطیبی

توان به برخی از مفاد قانونی اشاره داشت که در این میان میفقط قصد نتیجه وجود ندارد. 

 .ق.م.مول اماده : از اندعبارتن مواد قانونی و ایبکار رفته است  احتیاطیبیاصطالح  هاآن در

 04همان قانون، ماده  704قانون مجازات اسالمی، ماده  336، تبصره ماده 0333مصوب 

. البته در این میان 0370قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 

و غفلت  مباالتیبی، آهنراههای قانون کیفر بزه 00و  6مثل مواد  فاد قانونیاز م ایپارهدر و 

 قرار گرفته است. 0اندانحقوقدر مقابل هم بکار رفته که مورد انتقاد برخی از 

_______________________________________________________________________________ 
 . 016و  010، ص 0363 حیدریان، محمود، مبادی علم حقوق، چاپ سوم، تهران، انتشارات بهینه، .0

 . 306، ش 006ص ، 0376، انتشارات گنج دانش، تهران، ترمینولوژی حقوق، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .0
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 0مباالتییب -بند پنجم 

ب را از دیدگاه این کت مباالتیبیتوان فارسی می هاینامهفرهنگبا بررسی در کتب و 

، اندیشه کردن، مباالت در لغت به معنای پاك داشتن. بر این اساس، مورد توجه قرار داد

 پروابی، ندیشهو ا فکربی، قیدبی، تدبیربیی نلغوی یع ازنظر مباالتبیالتفات کردن است. پس 

ر د، های تقصیر در مسئولیت مدنی استکه یکی از جلوه مباالتیبیاصطالح  0.اعتنابیو 

ارائه یک تعریف درست اصطالحی از بر همین اساس بسیار بکار رفته است. ، قوانین و مقررات

دو جهت مفید فایده خواهد بود: یکی اینکه تفاوت اصطالحی این واژه با از  مباالتیبیواژه 

ین فایده شناخت دقیق اصطالح و دوم شودمیمشخص  احتیاطیبیچون هم یهای مشابهواژه

 تداخلرا  «مباالتیبی»و « احتیاطیبی»و اصطالح د گذارانونقمصادیقی که  ،اینکه مباالتیبی

بر این  3اندانحقوقاز  ایپاره .گرددمینقص قانون کشف بنابراین، روشن شده و  کرده است،

ی پس اگر شخص از رو. ترك فعل است موارد، از احتیاطیبیبرخالف  مباالتیبیاند که عقیده

 باالتمبی طور اصطالحیبه، از انجام فعلی خودداری کند، تدبیرعدم توجه یا عدم اعتنا یا عدم 

فلت با غ طور اصطالحیبه مباالتیبیان دانحقوق. به عقیده این دسته از احتیاطبیاست نه 

 است.  معنیهم

 صورتبهاست  احتیاطیبیهمان : »مباالتیبی 4اندانحقوقبه عقیده یکی دیگر از 

پس از بیان این دو «. عملی که انجام آن شرط احتیاط استم ترك فعل و خودداری از انجا

اخص  ذکر گردید، نوع احتیاطیبیو  مباالتیبیتفاوتی که بین دیدگاه حقوقی باید گفت 

؛ یعنی قصد فعل وجود دارد ولی شدمیدر نظر بود که فقط فعل مثبت را شامل  احتیاطیبی

، که هم شامل فعل است و هم ترك احتیاطیبینتیجه وجود ندارد و اال در معنای اعم  صدق

 جزئی از آن است.  مباالتیبیگفت که  توانمیفعل، 

_______________________________________________________________________________ 
0. Negligence که از روی عدم  دشومی، این اصطالح در نظام حقوقی کامن ال برای کلیه رفتارهایی اطالق

ه نام ب تریکلیمستقل است که ذیل عنوان  بارزیانو عنوان یکی از اعمال  شودمیانجام  توجهیبیمواظبت یا 

Tort  گیردمیمورد بررسی قرار: 
See: Konard Zweigert and Hein Kotz, Introduction to Comparitive law, Volume 2, Second 

edition, translated from the Germany by Tony weir, Oxford, P.314. 

 .مباالتبیواژه همان منبع، دهخدا،  نامهلغت، اکبرعلیدهخدا،  .0

، لنگرودیجعفری . 030، ص 0، ج0300تهران، چاپ سوم، ، حقوق کیفری اختصاصی، ابراهیم، ادپ .3

تطبیقی راجع به عمد ، محمدعلیکتابی،  .007و  006ص همان منبع صمحمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 

 .003، ص 0340و خطا و آثار آن در حقوق جزائی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، 

 . 034، ص 0330 حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، هایبایستهگلدوزیان، ایرج،  .4
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مفهوم  تداخلبه قوانین، در خصوص  الذکرفوقان دانحقوقپس انتقاداتی که 

را مدنظر قرار داده بودند. البته  احتیاطیبیمعنای اخص ، داشتند مباالتیبی و احتیاطیبی

چنین  ،گرفته است معنیهم مباالتیبیرا با  احتیاطیبی اشتباهبه گذارقانوناگر مواردی که 

خواهد نوارد  گذارقانونبوده، دیگر اشکالی به  مدنظر احتیاطیبیمعنای اعم توجیه کنیم که 

اند و بدون هیچ تفصیلی ان مذکور مورد اشاره قرار ندادهدانحقوقاست که  اینکتهبود. این 

 ملهازجتوان به این امر نیز اشاره داشت که در همین راستا، می اند.تخطئه نموده را گذارقانون

قانون مجازات  336ماده  :چنین نام برد توانمیرا  مباالتیبیمصادیق قانونی استعمال اصطالح 

قانون راجع به مجازات  3تعریفی که تبصره ماده  . همچنینآن قانون 704اسالمی، ماده 

ارائه کرده است. البته در خصوص همین تعریف  0336 سال صنعت نفت مصوباخاللگران در 

 تداخلمصادیق  ازمعتقدند این تعریف  0اندانحقوقرخی از االشاره، بقانون فوق 3تبصره ماده 

 چنیناینرا  مباالتیبیقانون مذکور  3؛ تبصره ماده است احتیاطیبیو  مباالتیبیمفهوم 

ه آن ب بایستنمیاقدام به امری است که مرتکب  مباالتیبیمنظور از : »استنموده تعریف 

یا غفلت، عدم اطالع و عدم مهارت یا عدم  مباالتیبی منشأاقدام نموده باشد اعم از اینکه 

عالوه بر .« تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد

از  0301مصوب  آهنراههای مربوط به قانون کیفر بزه 00و  6در مواد ، مصادیق فوق

 0370قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب  04ماده . شده است یادو غفلت  مباالتیبی

از  در برخی مباالتیبیو  احتیاطیبیمفهوم دو واژه . نیز از اصطالح فوق استفاده کرده است

شده و مترادف بکار رفته است  تداخل پذیریناتوجیهدیوان عالی کشور نیز به نحو ، آرا

: داردمیشعبه دیوان عالی کشور که بیان  30/6/0301مورخ  0700حکم شماره  مثالعنوانبه

ها پرتاب کند این عمل خود یک نوع آن طرفبهاگر کسی پاروی، یکی از رفتگران را »

و  احتیاطیبیمفهوم  لتداخنمونه دیگری از  .0«شودمیمحسوب  مباالتیبیو  احتیاطیبی

وده بدیوان این دیگری از  رأیکه منعکس شده در آرای دیوان عالی کشور است،  مباالتیبی

رها کردن دوچرخه، جلو اسب، اسب رم کرده و دیگری را  براثرهرگاه »است:  بدین عبارتکه 

قانون کیفر نبوده تا مستوجب کیفر اخالقی باشد  076زیر بگیرد... این عمل از مصادیق ماده 

بر همین اساس  3«.قانون مزبور است... 077بوده و مشمول ماده  احتیاطیبییا  مباالتیبیبلکه 

_______________________________________________________________________________ 
 .033همان منبع، ص ، اد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصیپ. 0

 . 040و  044، ص 0331تا سال  0300از سال جزایی،  ن، احمد، رویه قضائی،متی .0

می، عل محمدعلی فروشیکتابتهران، ، اصول قضائی جزائی دیوان عالی کشور ،محمد، نقل از: بروجردی عبده .3

 .33، ص 0306مهرماه 
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و مراجع  ارگذقانون متأسفانه مباالتیبیدقیق مفهوم  توان بیان داشت که در زمینه شناختمی

و « مباالتیبی»اند و در برخی موارد دو واژه حقوقی قضایی چندان دقیق عمل ننموده

اند. چنین اموری از منظر و دیدگاه حقوقی، چندان منطبق با را یکسان دانسته« احتیاطیبی»

حقوقی دارای بار معنایی مختلفی  نظرازکه  هاییواژهاصول حقوقی نیست و بیان یکسان 

بنابراین بهتر آن است که معانی  نیست؛یا مراجع قضایی درست  گذارقانونهستند، از سوی 

مشخص  دقتبهبه کار برد تا مفاهیم و آثار حقوقی هر یک  هاآنواژگان را به معنی دقیق 

 گردد. 

  0غفلت -بند ششم 

 تواند از مصادیقر دارای شباهت است و مییکی دیگر از واژگانی که با مفهوم تقصی

بررسی این واژه در ابتدا مفهوم لغوی آن و سپس  منظوربهاست. « غفلت»آن به کار رود، واژه 

های موجود، مفهوم نامهمورد بررسی قرار خواهیم داد. با بررسی لغت را آنمفهوم حقوقی 

به  چیزی، توجه نداشتن ندانستنگشتن،  خبربیلغوی غفلت به معنی فراموش کردن، سهو، 

غفلت نیز از نوع ترك فعل بوده  مفهوم اصطالحی عرفی 0و... آمده است. انگاریسهلچیزی، 

 صراحتبهنیز در تعریف غفلت  3اندانحقوقاز  ایپارهمترادف است.  مباالتیبیبا  درنتیجه

است ( ك )نه فعلاز جنس تر غیرعمدی( Fauteغفلت نوعی تخطی )»اند: چنین بیان داشته

های مربوط قانون کیفر بزه 00و  6)ماده  شدمیترك فعلی که نباید انجام  ازو عبارت است 

راجع مجازات اخاللگران در صنایع  3تبصره ماده از سوی دیگر، «. (0301مصوب  آهنراهبه 

از  منظور از غفلت خودداری» :داردمینظر فوق چنین اشعار  تأییدنیز در  0336نفت مصوب 

غفلت عدم اطالع و  منشأبه آن اقدام نموده باشد؛ اعم از اینکه  بایستمیامری که مرتکب 

«. عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا عرف و عادت باشد

قانون مجازات انتشارات و  0ماده توان در راستای بیان مفهوم واژه غفلت به نیز می درنهایت

نیز، اشاره داشت که مطابق با این ماده  0303افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 

به وجه ترك فعل مفهوم غفلت اشاره کرده غفلت در مفهوم ترك فعل بیان گردیده و لذا 

 4غفلت در ماده  رسدمیبه نظر اما از سوی دیگر، در زمینه بیان مفهوم و واژه غفلت،  ؛است

که در  طورهمان. لذا اعم از فعل و ترك فعل است، 0333مصوب قانون مسئولیت مدنی 

 ارگذقانونمعانی واژگان حقوقی از سوی  تداخل گونهاینمطالب گذشته نیز اشاره گردید 

_______________________________________________________________________________ 
1 .NegIect, Negligence  

 ژه غفلت. وا، همان منبع، دهخدا نامهلغت، دهخدا، اکبرعلی .0

 .430، ص 0303ش همان منبع، ، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر .3
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چندان مفید نبوده و چنین امری موجبات سردرگمی قضات و وکال و اصحاب دعوی را در 

 گردد. واژگان قانونی، می زمینه تفسیر

 اهمال  -بند هفتم

را از منظر لغوی چنین تعریف « اهمال»توان واژه فارسی می هاینامهلغتبا بررسی در 

لغوی به فروگذاشتن چیزی، به خود واگذاشتن رها کردن و به کار نبردن  ازنظراهمال »نمود: 

  0«.و... است غفلت، یا نسیان عمدبهچیزی 

به بیان داشت،  0، در متون خارجی«اهمال»معادل واژه  عنوانبه توانمیآنچه را که 

 ,heedIessness, tnougntIessness,dereIiction,carelessness»شرح است:  این

disregard .» در زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی « اهمال»اکنون که معنای لغوی واژه

در متون قرار گرفت، در حال حاضر باید به بیان مفهوم این واژه در متون قانونی پرداخت. 

عنوان نمود. بر همین  را آنتوان و در موارد فعل نمیقانونی این واژه، برای ترك فعل است 

 با بررسی مفاداست. برای مثال و مترادف  معنیهم« غفلت»و « مباالتیبی»های واژهبا اساس، 

گردد. این مواد استنباط می هاآنتوان برخی مواد را مشاهده نمود که این معنی از ق.م.ا میق.

. در همین زمینه نیز قانون مجازات اسالمی آمده است 043مفاد ماده در  آنچهاز:  اندعبارت

و چنین امری نیز به تائید برخی از مفاد مترادف « مسامحه»واژه رف دیگر با از ط« اهمال»واژه 

اشاره  اسالمیقانون مجازات  001و  043مواد توان به ق.م.ا رسیده است. در این میان میق.

 داشت. 

 3مسامحه -بند هشتم

از سوی . 4کوتاهی و اهمال، انگاریسهلعبارت است از « مسامحه»واژه معنی لغوی 

، «امحهمس»توان مفهوم این واژه را نیز چنین بیان نمود: واژه دیگر با جستجو در مفاد قانونی می

د، اشاره گردی به آنکه در فوق نیز  طورهمانو در متون قانونی، مترادف اهمال بکار رفته است 

 ز سوی دیگرا. استنباط نمود قانون مجازات اسالمی 001و  043مواد توان از این امر را می

 اسفندماهاسناد محرمانه و سری و دولتی مصوب  و افشاء قانون مجازات انتشار 0در ماده 

_______________________________________________________________________________ 
همچنین معین، محمد، فرهنگ فارسی معین،  ل.اواژه اهمهمان منبع، دهخدا،  نامهلغت، دهخدا، اکبرعلی .0

 همان منبع، واژه اهمال. 

 .000رمضانی، محمود، صادقی، حاتم، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، همان منبع، ص .0
5 .defauIt. 

 واژه مسامحه.همان منبع، دهخدا،  نامهلغت، اکبرعلیدهخدا،  .4
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در قانون مدنی نیز همچنین واژه مسامحه استعمال شده است. « غفلت»واژه در کنار ، 0303

 00و  00، 0. در مواد 0آن قانون بیان گردیده است 330ماده که در در مقابل عمد بکار رفته 

به . بکار رفته که خالی از اشکال نیست احتیاطیبیانون مسئولیت مدنی نیز مترادف با لفظ ق

 معانی واژگانی که تداخلکه در مباحث گذشته نیز اشاراتی داده شد،  طورهمانبیان که  این

 ازنظراز منظر حقوقی دارای معانی متفاوتی هستند و هر یک در مواردی خاص کاربرد دارند، 

خواهد بود. حال  گذارقانون انگاریسهلحقوقی درست نیست و این امر نشان از منطقی و 

چیست و آنان این واژه را که « مسامحه»ان در زمینه بیان مفهوم دانحقوقباید دید که منظر 

ص ان مشخدانحقوقبرند. با بررسی کتب از مصادیق تقصیر است، در چه مفهومی به کار می

 بر همین که از مسامحه تعریف روشنی به عمل نیامده و اندقائلان دانحقوق برخیگردد، می

 رعایت نکردن»اند که مسامحه عبارت است از: خود تعریفی بدین مضمون را ارائه کردهاساس، 

ایشان در همان کتاب خود و در ادامه «. 0نمودهمیقضیه ایجاب  واحوالاوضاعکه  هاییاحتیاط

اند مسامحه را در مقابل عمد بکار برده بااینکهان دانحقوقخی از بر»دارند: نیز چنین بیان می

یر و مسامحه غ( مسامحه سنگین )همانند تقصیر سنگین: اندبه دو قسم تقسیم کرده را آن

ان، دانحقوقبا بررسی مفاد قانونی فوق و نیز بیان دیدگاه برخی  درنهایت. «3انه یا معمولیمعال

، یکی از مصادیق تقصیر بوده که مترادف با واژگانی «مسامحه»توان گفت که واژه نین میچ

است. بر همین اساس بهتر آن است تا واژه مسامحه را از موارد « احتیاطیبی»و « غفلت»چون 

 ترك فعل دانست نه فعل. 

  4عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی -بند نهم

« عدم رعایت نظامات دولتیعدم مهارت و »گردد، واژه با بررسی قوانین مشخص می

به عقیده یکی . 0است بیان شدهاز مصادیق تقصیر ذکر گردیده و  ..م.اق 336در تبصره ماده 

ان عدم مهارت، ممکن است مادی باشد یا معنوی. عدم مهارت مادی یا بدنی دانحقوقاز 

ن است ینداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمر

_______________________________________________________________________________ 
، مسئولیت هاآنیا دو اتومبیل و امثال  آهنراهدر صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار »ق. م.  330ماده  .0

عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه  درنتیجهمتوجه کسی خواهد بود که تصادم 

  «.کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود

 .063، ص 0ج همان منبع، ، عبدالمجید، حقوق تعهدات، مقامیقائمامیری  .0

 .063. 063ص منبع پیشین، ص .3
5 .MaIadresse. 

 «. ، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتیمباالتیبی، احتیاطیبیتقصیر اعم از »ق. م. ا.:  336تبصره ماده  .0
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خطا در امور کیفری  چهارگانهاز مصادیق  را آن 0برخی بااینکه. از سوی دیگر 0مانند رانندگی

ی ولیت مدنئاز مصادیق خطا در حوزه مس تواندمیاند، ولی باید گفت این مورد نیز دانسته

تقصیر به شمار آید که شخصی  مصادیق ازیکی  عنوانبه تواندمیباشد. عدم مهارت زمانی 

خاصی داشته باشد ولی فاعل آن ری انجام دهد که آن کار نیاز به مهارت تخصصی و کا

لذا اگر چنین . رودمی احتمال زیادی در نادرست انجام دادن آن کهنحویبهتخصص را ندارد 

انجام عمل فوق زیانی را به دیگری وارد آورد مطالبه  درنتیجهشخصی که غیرماهر است 

توان گفت که های وارده محتاج به ثبوت یا اثبات تقصیر باشد، میخسارات حاصل از زیان

. عدم رعایت نظامات استعدم مهارت شخص تقصیر بوده و وی مسئول جبران خسارت وارده 

ه معنی ک به اینفراهم باشد  گردد که زمینه موضوعی آندولتی زمانی تقصیر محسوب می

خاص برای عمل یا شغل خاصی  اینامهآئیننظامنامه خاصی در قالب قانون یا  االصولعلی

که نظامنامه رانندگی را  0303وضع شده باشد؛ مانند ق. تشدید مجازات رانندگان مصوب 

که  و سردفترانهای مربوط به وکال، پزشکان توان به نظامنامهسازد یا برای مثل میمعین می

 حاکم است، اشاره داشت. هاآنبر مشاغل 

 نهایی از مصادیق تقصیر گیرییجهنت –بند دهم 

قوانین و مقررات و  خصوصبهبا بررسی موارد استعمال تقصیر در حقوق موضوعه، 

و منبع  مرجع معتبرترین عنوانبه گذارقانون، که آیدمی دست بهای رویه قضائی چنین نتیجه

در زمینه تعریف اصطالحات واژگان علمی و تخصصی، در تعریف روشن و دقیق هر حقوقی 

در معدود تعاریفی نیز که از  کهنحویبهها و مصادیق تقصیر کوتاهی کرده است؛ یک از جلوه

کرده و حتی در برخی از موارد نیز  تداخلبرخی مصادیق تقصیر به عمل آورده، مفاهیم را 

که آیا لزومی در بکار بردن مصادیق متنوع  سؤالبته در برابر این تناقض گوئی کرده است. ال

ت: گف توانمیبرای تقصیر که یک مفهوم واحد بوده و دارای اقسامی است، وجود دارد یا خیر، 

ر ، مسامحه، غفلت و سایمباالتیبی، احتیاطیبیهمه اصطالحاتی چون تعدی، تفریط،  اگرچه

هر واژه از واژه واحد تقصیر استفاده کرد  جایبهتوان هایی از تقصیر است و میموارد، گونه

شدن تقصیر شده و حتی در  تردقیقاز مفاهیم فوق موجب  مجزاولی ارائه تعاریف شفاف و 

 ادی از سنخ تركخواهد بود. برای مثال اگر تقصیر همراه با رکن م مؤثرهای علمی نیز تئوری

در برخی موارد مسئولیت زا خواهد بود. لذا  فقطموجب مسئولیت نبوده و  همواره، باشدفعل 

که اولی مبتنی بر فعل و دومی مبتنی بر ترك  مباالتیبییا  احتیاطیبیدرك تفاوت مفهوم 
_______________________________________________________________________________ 

 .031، ص 0330 ق.م.ا، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم،.گلدوزیان، ایرج، محشای ق .0

 .43، ص 0ج همان منبع، : ضمان قهری، قراردادخارجی از  هایالزامکاتوزیان، ناصر،  .0
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 و تقریبی از مصادیق بکار رفته از تقصیر بندیجمعفعل است، اهمیت خواهد یافت. در یک 

ب تقصیر را به ترتی توانمیبا توجه به شناخت نسبی و اجمالی از هر یک از مصادیق مذکور 

گفت هر مصداق از تقصیر یا در قالب  توانمیحصری  بندیتقسیمذیل تقسیم کرد. در یک 

قسمی برگرفته از واژگان تعدی و  عنوانبهتعدی است یا در قالب تفریط. قالب سومی را 

مبنای تقسیم فوق این است که تقصیر یا در قالب فعل  چراکهذکر کرد؛  تواننمیتفریط 

، یا در قالب فعل منفی )ترك فعل( است که گیردمیمثبت است که عنوان تعدی به خود 

 به دلیل فوق کامالً 300و  300مدنی در موارد  گذارقانونعنوان تفریط را دارد. شاید اقدام 

داق بیشتری بر دو مص تأکیدیان مصادیق متنوع تقصیر، باشد، که از م شدهحسابمنطقی و 

که تقصیر با فعل مثبت است ممکن است عمدی باشد یا « تعدی»تعدی و تفریط کرده است. 

 بینیپیش را آنرا دارد و هم نتیجه  بارزیانشخص، هم قصد فعل ، . در نوع عمدیغیرعمدی

است. در چنین تقصیر عمدی که شخص،  سوءنیتدارای  دیگرعبارتبهو قصد کرده است؛ 

، ممکن است فعل وی وصف مجرمانه نیز پیدا کند. در نوع کندمیزیانی را به دیگری وارد 

دارای قصد فعل  اگرچهاست  سوءنیت، شخص قصد نتیجه ندارد، پس فاقد غیرعمدیتعدی 

ه باشد نداشت . اگر شخص، قصد فعل نیزیابدمیدر این نوع تجلی « احتیاطیبی»است. مفهوم 

توان گفت شخص خوابیده که در خواب حرکت و عمل زیانباری را مرتکب شود برای مثال می

در تقسیم فوق نخواهد گنجید؛  هرگز، فاقد تقصیر است و آوردمیکرده و زیانی را به بار 

یکی از مصادیق  عنوانبه. مفهوم غفلت نیز که استمسئول جبران خسارت وارده  اگرچه

 رعمدیغیاست و لذا نوعی تعدی  احتیاطیبیرد بررسی قرار گرفت، مترادف با واژه تقصیر مو

 گردد.محسوب می

مصداق عدم مهارت و عدم رعایت نظامات  تواندمیو تعدی عمدی  غیرعمدیتعدی 

قصیر، توضیح دادیم. قسم دیگر ت ازاینپیشخود که  شرایطدولتی را پیدا کند، البته با رعایت 

دی به دو صورت باشد؛ تفریط عم تواندمیتفریط است که مبتنی بر ترك فعل است. تفریط 

رك فعل ت بارزیان. در تفریط عمدی شخص قصد نتیجه دارد یعنی عالم به نتیجه غیرعمدییا 

خودداری،  رنتیجهدو  ورزدمیاز انجام فعل خودداری  عمدبهخویش است و با وجود این علم، 

اما اینکه مسئول  ؛است سوءنیت. چنین شخصی دارای پیونددمیحادثه زیانباری به وقوع 

جبران خسارت است یا خیر بستگی به تئوری پذیرفته شده در ترك فعل و نیز بستگی به 

منبع مسئولیت دارد که شخص در قالب آن منبع اعم از اصلی یا فرعی، زیانی را به دیگری 

 را در صورت مباالتیبیاست که عنوان  غیرعمدیرده است. گاهی ترك فعل )تفریط( وارد ک

و مترادف است با اهمال و مسامحه  گیردمیهمراه شدن با عدم توجه و عدم تدبیر، به خود 
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فوق، گذشت. عدم مهارت و عدم  گانهنههای و در طی بند ازاینپیشکه مباحث تفصیلی آن 

 در قالب هر یک از انواع ترك تواندمییکی از مصادیق تقصیر،  عنوانبهرعایت نظامات دولتی، 

تعدد م مصادیقبنابراین به عنایت به موارد فوق و ذکر  ؛بگنجد غیرعمدیفعل اعم از عمدی یا 

بایست در زمینه بیان تقصیر در می گذارقانونتوان بیان داشت که در وهله اول تقصیر، می

یان به ب بعدازآنبود و می همآنمصادیق  دربرگیرندهداد که رائه میابتدا تعریفی جامع از آن ا

، اگر تعریف جامعی از تقصیر ارائه شود دیگرعبارتبهاحکام مرتبط با تقصیر بپردازد. 

مفهوم هر یک از انواع فوق باشد، دیگر از ذکر هر  کنندهمنعکسدر عین اختصار،  کهنحویبه

عریف در ت ...، غفلت، اهمال، مسامحه، تعدی و تفریط ومباالتیبی، احتیاطیبییک از مصادیق 

ناشی از نقص و ابهام قوانین موضوعه نجات  هایسردرگمیخواهیم شد و از  نیازبیتقصیر 

مورد  رگذاقانوناز سوی  متأسفانهبه مفهوم تقصیر خواهیم رسید. امری که  ترسریعیافته و 

رار ق تداخلرد معنی تقصیر با مفاهیم مصادیق آن، مورد رعایت قرار نگرفته است و برخی موا

گرفته است. در فقه امامیه در بیان تعریف تقصیر عالوه بر اینکه تعریفی دقیق از آن ارائه 

به بیان مصادیق آن و تعدی و تفریط اشاره گردیده است. مصادیقی که با کمی  فقطنشده، 

ر نیز باشد. همین دیدگاه نیز از سوی تمام مصادیق تقصی دربرگیرندهتواند اغماض می

در ق.م. مورد پذیرش قرار گرفته و تعریف تقصیر را به بیان مصادیق عمده و مهم  گذارقانون

 آن اختصاص داده است.

 

 هاآنوجوه تقصیر و مقایسه  –بخش دوم 

 وجوه تقصیر -مبحث اول 

ه بدر این زمینه  توانمواردی که می ترینمهمدر راه شناخت مفهوم تقصیر یکی از 

اشاره داشت، این است که وجوه مختلف واژه تقصیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. بر  آن

توان وجوه مختلفی را در مورد واژه تقصیر همین اساس با کنکاش در کتب فقهی و حقوقی می

م ار خواهیرا مورد بررسی و تحلیل قر هاآنذیل بیان شده و  چهارگانههای یافت که در گفتار

داد. از سوی دیگر نکته مهم دیگر در زمینه شناخت تقصیر این است که باید وجوه افتراق و 

تا از این طریق مفهوم تقصیر بهتر بیان گردد. به  اشتراك تقصیر را مورد کنکاش قرار داد

همین دلیل بعد از بیان این وجوه در مبحث اول، مقایسه میان وجوه را در مبحث دوم و 

 مبحثی جداگانه و در طی سه گفتار، مورد مقایسه قرار خواهیم داد. ورتصبه

 وجه اخالقی تقصیر -گفتار اول 
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وجه اخالقی  دیگرعبارتبهوجوه تقصیر، وجه اخالقی آن است.  ترینمهمیکی از 

تقصیر، نشان از آن دارد که جنبه اخالقی بسیاری از واژگان و اصطالحات حقوقی، در حقوق 

توان بخش زیادی از علم یافته است و با توجه به وجود همین تعابیر است که مینیز رخنه 

برای  هاآناز اخالق دانست. اخالق مجموعه قواعدی است که رعایت  برگرفتهحقوق را 

نیکوکاران و رسیدن به کمال الزم است. قواعد اخالق میزان تشخیص نیک و بد است. احترام 

، نیازی به دخالت دولت باشد آنکهبیر ضمیر و نهاد انسان دارد و به این دسته از قواعد ریشه د

توان بیان بنابراین چنین می ؛0داندرا محترم و اجباری می هاآنانسان در وجدان خویش 

داشت که جنبه اخالقی و قابلیت سرزنش در ذات تقصیر نهفته است، اعم از اینکه در چه 

توان از چهار شیوه دانست. نفوذ اخالق را در حقوق می هایراهای تحقق یافته باشد. حوزه

وقتی  طورکلیبهرویه قضایی و اندیشه علمای حقوق. بر همین اساس و  –عرف  –قانون 

مسئول است؛ اگرچه  ازنظر اخالقی، دهدمیبا تقصیر انجام  توأمشخصی فعل زیانباری را 

هر وقت که شخص مقصر ممکن است از حیث حقوقی مسئول جبران خسارت نباشد. پس 

مسئولیت اخالقی نیز خواهد داشت. منتهی این مسئولیت اخالقی گاهی با  فقطاست، 

توان عنوان داشت وجه اخالقی . لذا میشودمیمسئولیت حقوقی اعم از مدنی یا کیفری همراه 

در توضیح وجه  0. برخیاستاقسام دیگر  دربردارندهتقصیر اعم از سایر وجوه آن است و 

خص اند که گویی شتقصیر اخالقی خوانده و طوری سخن گفته را آن اشتباهبهقی تقصیر اخال

مقررات فاقد ضمانت اجرای حقوقی  فقطمقصر، فقط در صورتی مسئولیت اخالقی دارد که 

که  طورهمان چراکهنادرست است  طور کاملبهاین تفکر  کهدرحالیرا زیر پا نهاده باشد؛ 

جنبه اخالقی و قابلیت سرزنش در ذات تقصیر نهفته است، اعم از اینکه  نیز اشاره، ازاینپیش

ای تحقق یافته باشد. شخصی که مرتکب تقصیر شده و دارای مسئولیت اخالقی در چه حوزه

و در ضمیر خود دچار  کندمیشرمسار بوده، احساس گناه  ازنظر وجداناست، در حقیقت 

های عموم جنبه شخصی دارد و از داوری نوعی عذاب وجدان است این مسئولیت بیشتر

اخالقی کسی را محکوم  ازنظرآورد و بر طبق آن  دست بهقاعده ثابتی را  توانمی دشواریبه

اما این اثر مسئولیت اخالقی که در زمینه اثبات و احراز آن از معیار شخصی  ؛و مسئول شناخت

؛ شودمیاز این معیار دور  شودمی ، وقتی وارد حوزه مسئولیت مدنی و منابع آنکندمیتبعیت 

در منابعی از مسئولیت مدنی که مبتنی بر اثبات و احراز تقصیر است، پذیرفتن معیار  چراکه

_______________________________________________________________________________ 
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، تعریف و ماهیت حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،  .0

 . 010، ش 046، ص 0330

 .00ص ، 0373 چاپ اول،دادگستر، نشر انتشارات ، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، ید مرتضی، سزاده. قاسم0
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. لذا علیرغم اینکه شخص سازدمیبر آن، مطالبه خسارت را با تعذر مواجه  تأکیدشخصی و 

ولی به دلیل فوق از معیار شخصی به معنای مطلق  دانیممینیز مسئول  ازنظر اخالقیمقصر را 

عمل  و کندنمیسرزنش  کنندمی. اخالق کسانی را که با حسن نیت عمل کشیممیآن دست 

اختصار بررسی شد،  طوربه. اکنون که جنبه اخالقی شودمیسنجیده  هر شخصی با نیت او

 قی آن است.اینک باید به جنبه دیگر از تقصیر پرداخت و آن جنبه مهم حقو

 

 وجه حقوقی تقصیر - دومگفتار 

ای با سایر وجوه تقصیر از وجوه مهم تقصیر وجه حقوقی آن است که تفاوت عمده

 شودمیپرداخته خواهد شد. وجه حقوقی تقصیر وقتی محقق  به آندارد و در مبحث آینده 

رای ن را که بمقن موردنظرکه مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و کسی تکالیف و وظایف 

استقرار نظم در جامعه مقرر گردیده است، انجام ندهد. تقصیر ممکن است جنبه جزائی داشته 

باشد که با تحقق آن جرم رخ خواهد داد یا اینکه فقط مسئولیت مدنی ایجاد کند یا هر دو 

 رنادیده گرفتن مقررات قانونی تقصی تنهانهحقوقی  هایمسئولیتجنبه را داشته باشد. در 

نیز منحرف شده  0؛ بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص معقول و متعارفشودمیمحسوب 

های وارده را ، حتی اگر قصد زیانگیردمیو مورد مواخذه قرار  رودمیباشد، مقصر بشمار 

، قصد مرتکب دخالتی ندارد و از حیث نتیجه همانند غیرعمدینکرده باشد. زیرا در تقصیر 

 . اگرچه ممکن است در تقصیرگرددمیب پیدایش مسئولیت مدنی تقصیر عمدی است و سب

 هبدر آن وجود دارد، مسئولیت کیفری نیز عالوه بر مسئولیت حقوقی  سوءنیتعمدی که 

آید. به سخن دیگر نقض مقررات امری یا مقررات بازدارنده و نقض سایر مقررات مربوط  وجود

نادیده گرفتن مقررات عرفی جامعه که هرکدام برای  چنینهمبه تنظیم روابط اجتماعی و 

ر د گذارقانون مدنظر. با بررسی اهداف شودمیاند، تقصیر تلقی اهدافی خاص وضع گردیده

اهداف اشاره داشت و بیان نمود که در صورت  گونهازاینتوان به برخی زمینه وضع قوانین می

اهداف متعددی از وضع  گذارقانونرفت. قرار خواهد گ گذارقانوننقض چگونه مورد حمایت 

، ودشمیوضع  جامعه افرادبیان که گاه قانون برای حمایت از آحاد  به ایندارد،  مدنظرقوانین 

بر جمع گسترده افراد جامعه و حمایت عمومی نظر  گذارقانوندر این حالت  دیگرعبارتبه

پردازد و بر این خصوصی از افراد می به حمایت گذارقانوناما در برخی از موارد،  ؛داشته است

برای حمایت فرد و جامعه  گذارقانونکند اما در برخی و موارد اساس، اقدام به وضع قوانین می
_______________________________________________________________________________ 

بوده و در بسیاری از مفاد قانونی « reasonable man»متعارف در حقوق خارجی معادل و  انسان معقول .0

 حقوقی و جزایی.  هایمسئولیتاست برای تشخیص برخی  ایازجمله مدنی و مجازات استفاده و ضابطه
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هر دو هدف را  گذارقانونبیان که در چنین حالتی  به ایننماید. اقدام به وضع قوانین می

توان چنین گفت که اگر هدف اصلی خود قرار داده است. حال با بیان این امور می موردنظر

مجازات کیفری وضع شود،  جهتبه ایناز وضع قانون، حمایت از جامعه باشد و  گذارقانون

تقصیر، از جنبه جزایی آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و اگر هدف اصلی از وضع قانون 

 ی مورد بررسیکه مورد نقض قرار گرفته است، حمایت از فرد باشد، تقصیر، از جنبه حقوق

جنبه کیفری تقصیر بیشتر در مواردی است که به منافع عمومی  االصولعلی. لذا گیردمیقرار 

صدمه وارد شود و جنبه حقوقی آن در مواردی است که به منافع خصوصی فرد زیانی وارد 

گردد. اکنون که وجه حقوقی تقصیر بیان شد، در گفتار بعد به بررسی وجه جزایی آن 

 زیم.پردامی

 

 

 وجه جزایی تقصیر -گفتار سوم

 گذارقانونکه در مبحث گفتار نیز اشاره شد، گاهی وضع قوانین از سوی  طورهمان

عمومی است لذا در این حالت اگر نقض قوانین  صورتبهحمایت از افراد جامعه و  منظوربه

 تقصیر وقتی ، جنبه جزاییدیگرعبارتبهرخ دهد، جنبه جزایی تقصیر نمود خواهد داشت. 

روابط اجتماعی و ایجاد  تنظیمکه قوانین و مقررات حقوق جزا که برای  گیردمیقرار  موردنظر

گذاشته شود. زیرا هدف اصلی مقررات جزائی حمایت  پا زیراند، آمده وجود بهامنیت در آن 

و فاعل آن مستوجب مجازات  آیدمی وجود بهاز جامعه است. پس تقصیر جزایی با نقض آن 

. برای تحقق مسئولیت جزائی وجود تقصیر جزائی که مضر به حال جامعه انگاشته است

اما وجود مقررات جزایی و نقض آن  ؛، کافی است، اگرچه به فرد خاصی هم ضرر نرسدشودمی

سیار ب در زمینه حقوق جزا اصولی دیگرعبارتبهشده باشد.  بینیپیشباید در قانون موضوعه 

حیاتی وجود دارد که قوانین جزایی و اصول حاکم بر رسیدگی به این امور استوار و مبتنی بر 

این اصول خواهد بود. یکی از این اصول مسلم حاکم بر مقررات و دادرسی جزایی، اصل قانونی 

توان جرم محسوب است. مطابق با این اصل مسلم هیچ عمل را نمی هامجازاتبودن جرم و 

و مجازات برای آن در نظر گرفت مگر آنکه در قانون، آن عمل جرم شناخته شده و  داشت

 گونهینابنابراین در زمینه احراز وجه جزایی تقصیر نیز  ؛برای آن مجازات تعیین گردیده باشد

 عنوانبهبوده و باید اقدامی را واجد وصف جزایی تقصیر دانست که در قانون موضوعه و مربوطه 

شده و ضمانت نقض آن نیز بیان شده باشد. زیرا اقتضا و طبیعت دقیق اصل  جرم شناخته

، چنین استها، که یک اصل مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا قانونی بودن جرائم و مجازات
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است. جرم جزائی عالوه بر ضررهای اجتماعی و مخل بودن به حال جامعه، ممکن است 

 هبی وارد کند. در این صورت تقصیر جزایی، ضررهای دیگری نیز به شخص حقیقی یا حقوق

 در تواندمیدر صورت تمایل،  دیدهزیانآورنده مسئولیت مدنی نیز خواهد بود و فرد  وجود

های خویش محکمه جزایی اقامه دعوی نماید یا از طریق محاکم کیفری جبران وارده بر زیان

ن، آ تبعبهرا پیگیری نماید و را خواستار شود. در این حالت، نخست باید جنبه جزایی آن 

به مطال های شخصی وارد بر خویش رامتعرض تقصیر از جنبه مدنی شده و جبران ضرر و زیان

کند. از نظر تاریخی جرم جزایی بر جرم مدنی تقدم دارد و اساس جرم مدنی از جرم جزایی 

ع ت مدنی و تنونشات گرفته است، اما امروزه با توسعه روز افزون مسائل مربوط به مسئولی

ا هآنها بر اساس زندگی صنعتی کنونی، حوزه هر کدام از جرائم مدنی و جزایی، مجزا و حد آن

 مشخص است.

 

 وجه مدنی تقصیر -گفتار چهارم 

نقطه مقابل تقصیر جزایی را تقصیر مدنی گویند. در تقصیر جزایی نکته مهم در احراز 

 ه آنبدر گفتار کنونی باید  آنچهیی بود اما این وجه تقصیر، نقض قوانین مربوط قواعد جزا

اشاره گردد این است که در تقصیر مدنی، دیگر منافع عمومی چندان مطرح نبوده و در روابط 

تقصیر از جنبه مدنی برعکس تقصیر از دیدگاه بنابراین،  ؛قراردادی افراد نمود پیدا خواهد کرد

و مفاد آن مورد نقض حداقل گذاشته شود د که قراردادی زیر پا خواهد دازمانی رخ ، کیفری

امری را  اینیا کسی در رفتار اجتماعی خویش تعدی و تفریط کند. یکی از طرفین قرار گیرد 

، 300 مرتبط با بیان تقصیر که مواد خصوصبهتوان از برخی مواد ق.م. استنباط نمود می

ی دقیقی از تقصیر مدن بندیتقسیم طورکلیبهتوان . است. بر این اساس میم.ق 303و  300

ارائه داد و بر مبنای اینکه قرارداد نقض گردیده و یا در رفتار اجتماعی کسی تعدی و تفریطی 

قصیر ت گرددمیتقصیر مدنی خود بر دو دسته تقسیم رخ داده، به دو دسته تقسیم نمود. لذا 

 ضمان قهریکه به دی قراردا های غیرهای قراردادی و تقصیر در مسئولیتدر مسئولیت

تقصیر قراردادی زمانی است که قراردادی نقض شود و نقض قرارداد به معنای معروف است. 

 در اجرای آن است. تأخیرعدم اجرای قرارداد یا 

 

 مقایسه میان وجوه تقصیر -مبحث دوم 

 تقصیر مقایسه وجه اخالقی و حقوقی - اولگفتار 
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جزا م صورتبهو وجه مهم از تقصیر، بهتر است بیان این مقایسه میان این د منظوربه

 ها را مورد مقایسه قرار داد:گونهاین 

مقررات موضوعه یا عرف مسلم جامعه است. ، مبنای تقصیر از جنبه حقوقی .0

ا یو تعالیم مذهبی  تواندمیی، موارد چنیناینمبنای تقصیر اخالقی عالوه بر  کهدرحالی

 .انونی باشدهای فاقد ضمانت اجرای قارزش

پندارد او را ، کردار شخص دارد؛ عالوه بر ایگستردهتقصیر اخالقی دامنه وسیع و  .0

که پندار نادرست کسی در عالم  نمایدمیی هنگامی رخ حقوقاما تقصیر  ؛گیرددربرمینیز 

 .فعل یا ترك فعل درآید صورتبهخارج 

 که بیان به اینتناسب مستقیم دارد؛ آن،  تقصیر اخالقی با مسئولیت ناشی از .3

اندازه تقصیری است که شخص مسئول مرتکب آن شده است. های اخالقی بهمیزان مسئولیت

ناشی از آن توازن و هماهنگی نداشته  تممکن است تقصیر حقوقی با مسئولی کهدرصورتی

م جبران بنابراین لزوتقصیری سبک خساراتی سنگین را به دنبال دارد. ، از اوقات ایپارهباشد و 

 را جبران نماید.  هاآن ، ضررانیکه وارده کننده ز کندمیخسارت وارده ایجاب 

اجرایی  . ضمانتکندمیا برابر وجدان تحقق پیدا یتقصیر اخالقی در پیشگاه خداوند  .4

تقصیر حقوقی، عالوه بر موارد  کهدرصورتیآن، مسئولیت اخروی یا شرمساری وجدان است. 

 از ضمانت اجرای مادی و دنیوی نیز برخوردار و کندمیتحقق پیدا نیز در برابر مردم فوق، 

 خواهد بود.

مسئولیت ناشی از تقصیر اخالقی ممکن است حتی بدون ورود ضرر و زیان تحقق  .0

 در یژهوبهکند حقوقی ایجاد نمییابد، اما تقصیر حقوقی بدون ورود ضرر به غیر، مسئولیت 

 مدنی، ورود ضرر یکی از ارکان مسئولیت مدنی است.مسئولیت  حوزه

اما تقصیر  ؛اری وجدان همراه استسرمشتقصیر اخالقی جنبه شخصی دارد و با  .6

ن . به همیدهدمیخویش را از دست  یجنبه نوعی پیدا کرده و مفهوم شخص تدریجبهحقوقی، 

ن افراد جامعه سرشکن بیمه، مسئولیت را بینهاد قراردادی به نام  تأسیسدلیل حقوق با 

رح مطبیمه در قالب قرارداد  تواننمیاما تقصیر اخالقی و مسئولیت ناشی از آن را  کند؛می

نیز اشاره شد اخالق بعد از رسوخ به عالم حقوق ممکن  ازاینپیشکه طوری همان 0نمود.

 های اثباتی خود را از دست دهد.برخی از جنبه

 

_______________________________________________________________________________ 
، راناه تهگدانشو علوم سیاسی انتشارات دانشکده حقوق ، تهران، جزوه مسئولیت مدنی، حسنعلی، درودیان .0

 .0و  4ص ، ص0360 -66 نیم سال تحصیلی
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 مدنی تقصیر مقایسه وجه جزایی و -گفتار دوم

د که جنبه کیفری دارن گذارقانونتقصیر جزایی فقط با نقض مقررات آمره و ناهیه  .0

بدون این نقض، مقصر دانست و مجازات نمود و هدف  تواننمیرا  کسهیچو  شودمیمحقق 

اصلی قوانین جزائی حمایت از جامعه است و با اعمال مجازات متناسب با جرم ارتکابی همراه 

 دیدهزیاناما در جرائم مدنی  ؛کیفر دادن شخص گناهکار است منزلهبهاست و مجازات در آن 

مطالبه کند. بنابراین حتی بدون وجود  واندتنمیهای خویش چیز دیگری جبران زیان غیرازبه

 فی()نقض مقررات عر کندمینیز تقصیر مدنی تحقق پیدا  -به معنای خاص کلمه -یک قانون

 از جنبه تقصیراحراز جزایی جنبه شخص دارد، اما در خصوص وجه تقصیر احراز  .0

ع تقصیر رفتار حقوقی )مدنی( مطابق نظریه جدید، جنبه موضوعی )نوعی( دارد. در این نو

 و بنابراین اگر شخص در سنجندمیو معقول یک شخص مقصر را با رفتار یک انسان متعارف 

د، قاضی با در نظر گرفتن آن حالت در حین و بزهی گرد حالت روانی خاص مرتکب جرم

تقصیر مدنی کمتر به حاالت  در کهدرصورتی ؛کندمیحکم متناسبی را صادر  ،ارتکاب جرم

زیرا  ؛دارد ایویژهو عنصر روانی مسئولیت در حقوق جزا اهمیت  شودمیتوجه روانی شخص 

در این نوع تقصیر داشتن شرایط مسئولیت کیفری و احراز آن در زمان ارتکاب جرم برای 

 مجرم، مهم است. 

سئولیت زیرا در م کندمیتقصیر جزایی با نقض مقررات قانونی و کیفری تحقق پیدا  .3

اما در تقصیر مدنی، عالوه بر  شود؛میاعمال  هامجازاتکیفری، اصل قانونی بودن جرائم و 

یار مع»زیرا  آیدمی وجود بهنقض مقررات قانونی، با زیر پا نهادن مقررات عرفی و اخالقی نیز 

ادی دارد و اصلی خطا، داوری عرف است و رویه قضائی و عقاید علما در این زمینه نقش زی

برخی از استادان  0«.مفروض بداند را آنآورد و گاه  وجود بهتقصیری ناشناخته  توانندمی

 ادرابتد»بین خطای جزایی و مدنی سه فرق قائل بودند بدین بیان که:  0گذشته حقوق جزا

خطای مدنی دارای درجاتی است اما در حقوق جزا خطای سبک و خیلی سبک پذیرفته نشده 

در امور جزائی قبول خطای سنگین  دوم اینکهطای سنگین در نظر گرفته شده است. و تنها خ

. زیرا در امور جزائی نتایج محکومیت استاز طرف قضات دشوارتر از قبول آن در امور حقوقی 

و به همین جهت اگر کسی در اتهام قتل غیرعمدی  شودمیبرای محکوم خیلی گران تمام 

رد همان عمل در معرض محکومیت مدنی یعنی جبران خسارت تبرئه شود، ممکن است در مو

قرار گیرد و تناقضی بین این دو حکم وجود ندارد ولی در فرانسه رویه قضائی برخالف این 
_______________________________________________________________________________ 

 .03ص  منبع. همان، تهران، جزوه مسئولیت مدنی، حسنعلی، درودیان .0

 . 64و  63، ص 0، ج 0347 ، حقوق جنایی، تهران، چاپ چهارم،عبدالحسین، آبادیعلی .0
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 سوءنیتدر فرانسه خطای سنگین را معادل  سوم اینکهنظریه را اظهار عقیده نموده است. 

 مرتکب قتل تواندنمی گاههیچاست، لذا اند و قبول این تعادل در حقوق جزا رد شده گرفته

 «.قاتل عمدی مجازات نمود عنوانبههم تقصیر او مهم باشد،  هرقدرغیرعمدی را 

 

 تقصیر یقرارداد یرغمقایسه وجه قراردادی و  -گفتار سوم

 ،و اگر قراردادی نباشد کندمیبا وجود قرارداد معنی و مفهوم پیدا  تقصیر قراردادی .0

قراردادی بین اشخاص )زیان ، قراردادی منتفی است؛ ولی در تقصیر غیر قراردادیتقصیر 

 .وجود ندارد( دیدهزیانزننده و 

 کهدرصورتی، در اجرای قرارداد تأخیرتقصیر قراردادی با عدم اجرای قرارداد یا  .0

ر تقصیو موجبات  باشدشده  بینیپیشدر اجرای آن در قرارداد منعقده،  تأخیریا اجرای آن 

قراردادی همان مصادیق تعدی و تفریط مواد  . ولی تقصیر غیردهدمیرخ محسوب گردد، 

 .را دارد 300و  300

عموم قراردادی،  غیر. رابطه حوزه مصادیق تحت شمول تقصیر قراردادی و تقصیر 3

و خصوص من وجه است. یعنی موردی وجود دارد که تقصیر قراردادی است، بدون اینکه عمد 

آن رخ داده باشد؛ مثل آنکه شخص در تعهد به نتیجه برای دفاع  مباالتیبییا  احتیاطیبییا 

ود نتواند در دفاع از موکل پیروز خعلیرغم تالش ، نموده است، طی قرارداد وکالتل، از موک

موردی که برعکس حالت فوق است یعنی  دادگاه را به نفع وی تحصیل کند. رأیشود و 

است، بدون اینکه وجه قراردادی داشته باشد. این حالت بسیار غالب قراردادی  تقصیر غیر

در  است. وجود نداشته دیدهزیانف و نیز بین متل است مثل اتالف مال دیگری که قراردادی 

 مثالعنوانبهی است که یجا قراردادی غیرموردی که هم تقصیر جنبه قراردادی دارد و هم 

و  با تعدی( که شرایط ضمان از عقد ودیعه را بپذیریم برفرضامین در عقد ودیعه مضمونه )

برای مطالبه  تواندمی)مودع(  دیدهزیاناینجا  مال مورد امانت را تلف کند که در، تفریط

منتهی تفاوتی . خسارت وارده هم از راه قرارداد ودیعه وارد شود و هم از راه ضمان قهری اتالف

قرارداد،  موجببهاست که در روش مطالبه خسارت یک از دو راه با دیگری دارد این  که هر

یعنی اگر بخواهد از طریق  ؛از اثبات تقصیر امین معاف است برعکس راه دیگر دیدهزیان

مسئولیت غیر قراردادی مطالبه خسارت کند، باید تقصیر و سایر ارکان مسئولیت مدنی زیان 

 زننده را اثبات نماید. 

، ترعامقراردادی یا به عبارت  اردادی و تقصیر غیردر خصوص اینکه آیا تقصیر قر .4

دارای ماهیت ( قراردادی )ضمان قهری مسئولیت صرفی قراردادی و مسئولیت مدنی غیر
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که مسئولیت  اندقائل 0اندانحقوقگروهی از . وجود دارد نظراختالف، یا متمایز دواحدن

)ضمان قهری( مورد مطالعه قرارداد،  قراردادی غیراز مسئولیت  مجزاقراردادی را باید جدا و 

ل استدال طوراین ماهیت متمایز از هم دارند و قراردادی غیرتقصیر قراردادی و تقصیر  چراکه

اگر عدم انجام تعهد اماره بر تقصیر باشد، باید اثبات این امر که مدیون تقصیر : »اند کهکرده

مدیون یا متعهد موجب  تقصیریبیاثبات  کهدرحالی، ندارد او را از مسئولیت بری سازد

و باید احراز شود که حادثه خارجی احراز ناپذیر باعث  شودنمیمعافیت وی از دادن خسارت 

ولی در نقد این نظریه باید گفت: . «.(م. ق 003و  007عدم انجام تعهد شده است )مواد 

ه معنی است ک ه آنباین ، گیردمیاجرای تعهدی را به دوش ، وقتی متعهد به نتیجه درابتدا

، در حقیقت علیرغم توانایی، چنین فرض دهدنمیقادر به انجام آن است وقتی قرارداد را انجام 

ا ب ازآنجاکهلذا مقصر است و این تقصیر ، که از اجرای قرارداد استنکاف ورزیده است شودمی

 پس اثبات، و از طرف دیگر نقص قرارداد نیز مسلم است شودمینقص قرارداد ثابت و احراز 

از جانب متعهد معنی و مفهومی ندارد تا این عدم امکان معافیت را با اثبات  تقصیریبی

نمود. چنانکه برخی از  قراردادی غیر، حمل بر تمایز ماهیت تقصیر قراردادی و تقصیریبی

 مسئولیت قراردادی دوم اینکهاند. گرفتهرا ای اشاره شد، چنین نتیجه درباالان که دانحقوق

و اال  گیردمیجداگانه مورد مطالعه قرار ، به علت وجود قرارداد و شرایط ویژه قرارداد فقط

. در همین زمینه هم در حقوق کشورهای ماهیت مسئولیت قراردادی از شعب تسبیب است

را از نقص قرارداد ( tort) کنند که مفهوم مسئولیت مدنیانگلستان و آمریکا سعی می

(breach of contract ) جدا سازند که این اقدام مورد انتقاد برخی از نویسندگان حقوقی

  0آن دو کشور قرار گرفته است.

 

 گیرییجهنت

 آمدهعملبهداشت: در بررسی  مدنظرتوان نتایج ذیل را می آمدهعملبهبا توجه به تحقیق 

واژه تقصیر در فقه با اصطالحاتی چون توان بیان داشت، می هاآندر فقه و کتب فقهی و نظرات 

مر حداقل نتیجه از این ا عنوانبهرفته است. لذا  کاربه کراتبهعدوان و ترك تحفظ ، تفریط، تعدی

 توان گفت فقه امامیه بیگانه از تقصیر یا هر اصطالح معادل آن نبوده است. می

_______________________________________________________________________________ 
جزوه مسئولیت درودیان، حسنعلی،  د.به بع 44همان منبع، ص الزامات خارج از قرارداد، کاتوزیان، ناصر،  .0

 .3همان منبع، ص مدنی، 

، ناصر، الزامات خارج از به نقل از کاتوزیان، 3و  0ص ، 0370، حقوق انگلستان در مسئولیت مدنی، بیکر .0

 .07ص منبع،  همانقرارداد، 



172  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

7 

توان بیان داشت: ان ایرانی میدانحقوقت همچنین با بررسی در مفاد قانونی و نظرا

دیوان عالی صادره از سوی ا آراء یدر حقوق موضوعه چه در ق.م. و چه در قوانین فرعی دیگر 

، احتیاطیبی، غفلت ازجملهآن  هایمعادلخصوص استفاده از مفهوم تقصیر و  کشور در

نظام هماهنگی وجود ندارد عدم رعایت نظامات دولتی و غیره، و عدم مهارت ، مباالتیبی

چنین امری عالوه بر سردرگمی  کرده است. تداخلها را برخی از واژه گذارقانون کهنحویبه

های مشابه گردیده است و این امر ان و قضات، موجبات بروز آرای متفاوت در پروندهدانحقوق

یان از تقصیر و ب بنابراین ارائه مفهومی دقیق ؛برای یک جامعه حقوقی چندان مناسب نیست

شان ن به آنای نسبت باید توجه ویژه گذارقانونتمایز آن با اصطالحات مشابه، امری است که 

 دهد. 

در خصوص مفهوم اصطالحی تقصیر باید با بررسی نهایی در کتب فقهی و حقوقی 

یت لو برخی دیگر با اصول حاکم بر نظام مسئو غیردقیقگفت برخی از تعاریف ارائه شده از آن 

در تعریف قاضی پل لنوکلرك دادستان کل بلژیک و  مثالعنوانبهمدنی ناسازگار است. 

وم تقصیر مفه الغطاء، رابطه سببیت بال کاشفآسیر، همانند تعریف مرحوم ایهمچنین تعریف ت

 فریطتتعدی و : »از بهترین تعریف از تقصیر عبارت استامر،  درنهایتولی . شده است تداخل

البته با برسی مفاد ق.م. و که « بارزیانخص متعارف در همان شرایط وقوع فعل از رفتار ش

 رائها گذارقانونقابل استنباط بوده و از سوی ق.م. نیز همین مفهوم  300و  300 وادم ویژهبه

با توجه به تعریف تقصیر باید گفت ضابطه احراز تقصیر عرف است که بنابراین  ؛است یدهردگ

 آنثمره نوعی و نسبی بودن مفهوم  وو د دشومی گرجلوهدر اعمال و رفتار شخص متعارف 

ه توان دریافت کان میدانحقوقدر همین راستا نیز با بررسی کتب فقها و دهد. ، نتیجه میرا

و ضابطه احراز تقصیر عرف بوده که با یک انسان  مدعا شواهد فقهی و حقوقی خود مؤید این

 شود. متعارف و معقول سنجیده می

 عمناب

 . منابع فارسیالف

 .0331تهران، چاپ دوم،  0ج  ،حقوق تعهدات، عبدالمجید، مقامیقائمامیری  .0

 فروشیکتابتهران، ، اصول قضائی جزائی دیوان عالی کشور ،محمد، بروجردی عبده .0

 .0306علمی، مهرماه  محمدعلی

 .0300تهران، چاپ سوم،  ،0ج، حقوق کیفری اختصاصی، ابراهیم، ادپ .3

ه انتشارات کتابخانجلد دوم، ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .4

  .0373 گنج دانش، تهران، چاپ اول،
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 . 0376انتشارات گنج دانش، ، تهران، ترمینولوژی حقوق، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .0

، تهران، انتشارات 0حقوق مدنی و تجارت، ج  المعارفدائره، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .6

 .0370چاپخانه مشعل آزادی، 

 .0331چاپ دوم، تهران، گنج دانش،  نشر، حقوق تعهدات، محمدجعفرجعفری لنگرودی،  .7

 . 0363 تهران، انتشارات بهینه،حیدریان، محمود، مبادی علم حقوق، چاپ سوم،  .3

ی و علوم سیاسانتشارات دانشکده حقوق ، تهران، جزوه مسئولیت مدنی، حسنعلی، درودیان .3

 .0360 -66 ، نیم سال تحصیلیاه تهرانگدانش

، جزوه مسئولیت مدنی، مدنی چهار، تهران، انتشارات دانشکده حقوق حسنعلی، درودیان .01

 .30-31ن، نیم سال تحصیلی سال و علوم سیاسی دانشگاه تهرا

 .0373، فرهنگ دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، اکبرعلیدهخدا،  .00

رمضانی، محمود، صادقی، حاتم، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، چاپ اول، انتشارات  .00

 . 0333 شرکت نشر بهینه،

  0373، موسسه انتشارات مدین، قم، رمضانی، محمود، فرهنگ حقوقی مدین، چاپ اول .03

تهران، نشریه موسسه مالی ، 0 صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج .04

 . 0300 چاپ اول حسابداری،

 .0347 چاپ چهارم،، 0ج ، حقوق جنایی، تهران، عبدالحسین، آبادیعلی .00

 منقول وحقوق اسالمی، تهران، دانشکده علوم معقول  کلیاتبروجردی، محمد،  عبده .06

 .0333دانشگاه تهران، چاپ دوم، 

 .0361تهران،  ،امیرکبیر نشر، تهران، چاپ دوم، جلدییکعمید، حسن، فرهنگ عمید،  .07

 اپ اول،چدادگستر، نشر انتشارات ، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، ید مرتضی، سزادهقاسم .03

0373. 

 .0331گنج دانش، چاپ دوم،  نشر،فارسی،  –کاتبی، حسین قلی، فرهنگ حقوق، فرانسه  .03

 .0330 الزامات خارج از قرارداد، نشر دانشگاه تهران، چاپ پنجم، کاتوزیان، ناصر، .01

 . 0330 چاپ دهم، ناصر، وقایع حقوق، تهران، انتشارات یلدا،. کاتوزیان .00

جلد اول، تعریف و ماهیت حقوق، نشر شرکت سهامی  کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، .00

 . 0330 انتشار، چاپ چهارم،

تطبیقی راجع به عمد و خطا و آثار آن در حقوق جزائی، رساله دکتری، ، محمدعلیکتابی،  .03

 .0340تهران، دانشگاه تهران، 

 . 0330 های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ ششم،گلدوزیان، ایرج، بایسته .04



170  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

7 

 .0330 گلدوزیان، ایرج، محشای ق.ق.م.ا، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، .00

 .0371 ، چاپ پنجم،امیرکبیرمعین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات  .06

 . منابع عربیب

 .0333، چاپ اول، انتشارات خرسندی، القانونیهالمصطلحاتمعجم، منی، جریح .07

. الجدید، دارالنشر للمجامعات م احمدالوسیط فی شرح الق. عبدالرزاقالسنهوری،  .03

 . م. 0300المصریه، 

 م. 0306االولی، العقدیه، مصر، الطبعهالتقصیریه والمدنیهعامر، حسین، المسئولیت .03

القواعد، چاپ اول، قم، موسسه آل المقاصد، فی شرحالحسین، جامعبنکرکی، شیخ علی .31

 ، کتاب الغصب والتوابع. 6هـ. ق. ج  0413 بیت،

 ،متالمراغی الحسینی، عبدالفتاح بن علی معروف به میرفتاح، عناوین، عنوان شص .30

االدب، االشرف، مطبعهالمنهاج، نجفالموسوی الخوئینی، السید ابوالقاسم، مبانی تکلمه .30

 ، موجبات ضمان. 0ج  هـ. ق، 0303

الطبعه الثالث، جلد چهارم، االسالم، جواهرالکالم فی شرح شرائعنجفی، محمدحسن،  .33

 . 0330داراالحیاء الثراث العربی، بیروت، لبنان، 

 . منابع انگلیسیج

34. A. Tunc and sale, International Encylopedia of Comparitivelaw, Vol XL, 

Thomson pub, 0114. 

30. David G. Owen, PhiliSOPHICAL Foundations of Fault in Tort in Tortslaw, 

Oxford University Press inc. New york, 0330. 

36. Elizabeth A.Martin, Oxford Dictionary of law, fourth edition, Oxford 

University press, 0111. 

37. F. H. Lawson, A.E.Anton, L.nevile Brown, Am os and Walton's 

Introduction to French Law, third edition, Oxford, 0373. 

33. Garner, brayan  - Black's law dicitionary, eight edition, Thomson pub, 

0114. 

33. Konard Zweigert and Hein Kotz, Introduction to Comparitive law, 

Volume 0, Second edition, translated from the Germany by Tony weir, 

Oxford,  



 

 

 واخواهی طاری ضمن  دعاویاقبلیت طرح . 8
 1فراهد مهرابی

 2افطمه آدینه پورشهرستانی
 

 

 

 چکیده
مستقل و مجزا در شعبه  صورتبه یهر دعو، این است که دعاویقضایی به دادرسی اصل در 

رسیدگی به دعوی دیگر مورد  یدراثناتوان ی را نمییهیچ دعوا االصولعلیصالح رسیدگی گردد و 

 زجملها مانده است؛رسیدگی قرار داد. البته این اصل نیز مانند هر اصل حقوقی دیگر خالی از استثنا ن

عوی حین دادرسی دتوانند وجود مبانی قانونی خاص، می بنا براین استثنائات دعاوی طاری هستند که 

مه شده و در نظر یا مرحله واخواهی اقای در مرحله بدوی یا تجدیدعوی اصلاصلی اعم از اینکه د

از آن تبعیت نمایند. پیشینی این موارد در حقوق موضوعه دادگاه نیز  یذات ریغصالحیت محلی و 

ایران با دقت دقیقی انجام نشده و دارای نقاط ضعف و قوت است. در برخی موارد با مبانی خاص 

واخواهی پذیرفته شده و در برخی موارد، موضوع را با ابهام مواجه دعوی طاری ضمن  طرحقابلیت 

ساخته است. دستیابی به مبانی خاص در خصوص رفع ابهام در این زمینه، موضوع پژوهش کنونی 

 است.

 

اصل دادرسی مستقل. مفهوم دعاوی طاری. مصادیق دعاوی طاری.  واژگان کلیدی:

 واخواهی. 

  

_______________________________________________________________________________ 
یک دادگستری و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران . دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه0

 شمال.

 کارشناس حقوق قضایی. مشاوره حقوقی. .0
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 مقدمه

. طرق عادی شکایت از آرا به است «واخواهی»طرق معمول شکایت از آرا  ازجمله

توان بیان داشت که طرح چنین می را آن تسمیهوجهشود. اطالق می تجدیدنظرواخواهی و 

است، این طرق عادی، جز در موارد استثنایی مجاز العاده شکایت که ها، برخالف طرق فوقآن

وضوع اما با توجه به م ؛، اثر تعلیقی دارندالعادهفوقطرق  فبرخال، درنتیجهو  استثنایی نبوده

. از سوی دیگر در خصوص دعاوی نماییممیرا در این تحقیق بررسی  «واخواهی»تحقیق حاضر 

گیرد که آیا امکان دارد در ضمن واخواهی دعاوی طاری نیز این نکته مورد بررسی قرار می

دعاوی است که در میان و اثنای رسیدگی به دعوی  ازجملهطاری را اقامه نمود؟ دعوی طاری 

اصلی از سوی خواهان و خوانده دعوی اصلی و یا شخص ثالث و یا هر یک از آنان علیه شخص 

به است. از سوی دیگر  آمدهق.آ.د.م.  07صراحت در ماده بهگردد. این تعریف ثالث اقامه می

امکان طرح دعاوی  شود. همچنینمیفین دعوی واخواهی پرداخته بیان مفهوم و شرایط و طر

و چنین ته است، ضمن واخواهی، اشاره شده مورد تحلیل قرار گرفیق آن طاری که مصاد

 0373و نیز قانون جدید مصوب  0303اموری را در قوانین آئین دادرسی مدنی قدیم مصوب 

 کهنجاییازآ. لذا دهیمالف جدید مورد کنکاش قرار میدر قانون شورای حل اخت درنهایتو 

، است، اقامه این «اصل رسیدگی مستقل به هر دعوی» استثنایی بر عنوانبهدعاوی طاری 

و از سوی دیگر امکان اقامه برخی از  دسته از دعاوی دارای شرایط خاص و مقرر قانونی بوده

در تحقیق حاضر  ت.بیان شده و برخی دیگر مشخص نشده اسدر قانون ضمن واخواهی  هاآن

طاری ضمن واخواهی  انواع دعاوی آیا امکان اقامه دعویگردد ، بیان میمصادیق ضمن بررسی

 یا خیر؟ وجود دارد

 

 مفاهیم و تعاریف  فصل اول. کلیات

 مفهوم واخواهی و قواعد حاکم بر آن .مبحث اول

. واخواهی استکه گفته شد واخواهی از طرق معمول و عادی شکایت از آرا  طورهمان

حاصل مصدر واخواندن است که به معنی اعتراض کردن آمده است که در قانون اصول 

واخواهی به شکایتی اطالق »چنین تعریف گردیده بوده که:  0303محاکمات حقوقی مصوب 

وم در مبحث س«. غیابی مطرح نماید رأیتوانست نسبت به غایب می علیهمحکومشود که می

به شکایت  آمده بود که« در اعتراض به حکم»وان تحت عن 0303صوب قانون آئین دادرسی م

در لغت،  «واخواهی»توان گفت: شد. در بیان مفهوم واخواهی میگفته می «اعتراض»مزبور 

 همچنینمعادل فارسی آن است.  درواقعکه گفته شد، به معنی اعتراض آمده است و  طورهمان
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خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ایراد اض، عمل واخواست، بازخواست، اعتر»به معنی 

، در طرفازیک «اعتراض»آمده است. در قانون قدیم و جدید آئین دادرسی، اصطالح  1«گرفتن

 صادرکنندهبه خود دادگاه  ،دادگاه نسبت به آن رأیاست که متضرر از  کاررفتهبهمواردی 

غوی آن نیز در قانون جدید نماید. اعتراض، از طرف دیگر، در مفهوم لشکایت می رأی

قانون جدید اشاره نمود. اعتراض،  30و  60توان به ماده است که از آن جمله می کاررفتهبه

، ولو در مرجع باالتر و یا در مرجعی غیر رأیباالخره، در مواردی به مفهوم مطلق شکایت از 

ماده  30و تبصره  40، ماده مثالعنوانبهبه کار گرفته شده است ) رأی صادرکنندهاز مرجع 

به شکایتی اطالق  فقطدر آئین دادرسی مدنی  «واخواهی»ق. ج( اما اصطالح  433و ماده  333

غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح  علیهمحکومگردد که می

نگستان معادل اصطالح اعتراض، توسط فره عنوانبهواژه واخواهی  اگرچهبنابراین  ؛کندمی

که گفته شد، در حقوق مفهومی اعم از  طورهمانبرگزیده شده است، اما اصطالح اعتراض، 

گیرد اعتراض به حکم غیابی است بنابراین آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می ؛واخواهی دارد

خواسته و اعتراض به قرار رد دادخواست و...  تأمینو ارتباطی به سایر اعتراضات، چون قرار 

 رد. دان

علیه محکوم»شرح بیان شده:  به اینج. ق. 310قابلیت اعتراض احکام غیابی در ماده  

شود. نامیده می« واخواهی»غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض 

بر این اساس «. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است

د. باشنلذا احکام حضوری قابل واخواهی نمی«. احکام غیابی»مختص  ، شکایتی استواخواهی

 هایرائه شده است. تمامی احکام غیابی که دادگاه. ا2ق. ج 313معیار حکم غیابی در ماده 

 ب در مهلت مقرر قابل واخواهی است؛غای علیهمحکومتوسط  ،نمایندعمومی و انقالب صادر می

 تجدیدنظرتوجه به نوع دعوی یا میزان خواسته آن قابل از اینکه حکم صادره با  نظرصرف

قائل شده است. دادخواست واخواهی علیه چنین حقی را برای محکوم 310ده باشد یا نه. ما

حکم غیابی قابل رسیدگی است. لذا با توجه به اطالق ماده مزبور، اگر  صادرکنندهدر دادگاه 

_______________________________________________________________________________ 
، واژه واخواهی. عمید، حسن، 0373اکبر، فرهنگ دهخدا، تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، دهخدا، علی. 0

معین، محمد، فرهنگ ، واژه واخواهی. 0360 فرهنگ عمید، فرهنگ فارسی، تهران، چاپ اول، چاپخانه سپهر،

 . 310 ص، 0370ان، چاپ ششم، ، تهرامیرکبیرفارسی، انتشارات 

مقام یا نماینده قانونی وی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم»ق.آ.دم.:  313. ماده 0

طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهدر هیچ

 «.باشد
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بر  یی کهتواند واخواهی نماید و رأایب میغ علیهمحکومباشد  تجدیدنظرقابل  ،حکم غیابی

باشد. از سوی دیگر  تجدیدنظرتواند در مهلت مقرر قابل شود، میاساس واخواهی صادر می

غیابی است. این مورد در  رأینظر از دیگر موارد صدور ه از دادگاه تجدیداحکام غیابی صادر

غیابی  رأیشده که در مرحله پژوهش امکان صدور  بینیپیش 0303ق.ق مصوب  000ماده 

شود زیرا ادعاها و خوانده غایب محکوم می طور معمولیبه. البته در حکم غیابی دارد وجود

گیرد و حق ادعای وی به طریق دیگر نیز مستندات خواهان مورد تکذیب و تعرض قرار نمی

وجه به ادعاهای متکی به دلیل خواهان مکلف است با ت طور قانونیبهشود و دادگاه، انکار نمی

 علیهمحکومعلیه خوانده اقدام کند، در این صورت  رأیو با عنایت به قانون، نسبت به صدور 

رابر دعاوی واخواهی نموده و دفاعیات خود را در ب ،غایب )خوانده دعوی بدوی( نسبت به حکم

لف است وارد بودن یا نبودن نظر به اینکه دادگاه مک حالدرعین نماید؛خواهان مطرح می

مال دارد که در مرحله د، در موارد نادری احترا درهرحال مورد بررسی کن دعوی خواهان

شود. با توجه به  حقی بیغیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم به  رغمعلیبدوی، 

 کهتیدرصورحضوری است،  درهرحالاینکه این حکم علیه خواهان است و حکم علیه خواهان 

باشد و  تجدیدنظردعوی و خواسته قابل  عنوانبهدر دعوائی صادر شده باشد که با توجه 

 دگاهداکه این احتمال وجود دارد  سبت به آن تجدیدنظرخواهی نماید،)خواهان( ن علیهمحکوم

نظر خوانده را محکوم ننموده و با فسخ دعوی بدوی، تجدیدنظر حکم بدوی را تائید تجدید

سخ نداده و در نظر پااین صورت چنانچه تجدیدنظر خوانده، به دادخواست تجدید نماید. در

 خوانده بدوی صادراضر نشده باشد، حکم دادگاه تجدیدنظر علیه نظر حجلسه دادگاه تجدید

 موجببهدفاعی ننموده است. در این صورت  تجدیدنظراز مراحل بدوی و  یکهیچشده که در 

روز پس از  01ظرف مهلت  تجدیدنظردادگاه  رأیتائید است،  ق. ج. که نصی قابل 364ماده 

 رتجدیدنظیا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  علیهبه محکومابالغ واقعی 

 صادره قطعی است.  رأی. البته در این حالت است

ی و پاسخ اعتراض حقوق و تکالیف واخواه و واخوانده در طرح اعتراض به حکم غیاب

نظر استان نیز همان است که در اعتراض به حکم غیابی وجود دارد. رسیدگی دادگاه تجدیددر 

استان به اعتراض نیز تابع تشریفات رسیدگی به اعتراض حکم غیابی  تجدیدنظردر دادگاه 

 مرحله نخستین است. 

به  تجدیدنظردادگاه  رأی دررا « غیابی»وصف  گذار،طور که مالحظه شد، قانونهمان

قابل اعتراض واخواهی در دادگاه  درهرحالغیابی و  الواقعفیکار نبرده است اما این حکم نیز 

 آن است.  صادرکننده
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 اول: اثر تعلیقی بر اجرای حکم؛بیان کرد:  اختصاربهتوان در بیان آثار واخواهی می

صدور  ،لت واخواهیتا انقضاء مه نظرگونه احکام غیابی، مانند احکام تجدیدبا صدور اینیعنی 

 واخواهی، اختالف وسیلهبهمعنی که  به این کم ممنوع است. دوم: اثر انتقالی؛دستور اجرای ح

به مقطع واخواهی با تمام مسائل و موضوعات مورد حکم و  ،از مقطع قبلی رسیدگی غیابی

ده ااثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص که طبق م :گردد. سومدالیل و اعتراضات منتقل می

ج. ق. 0اصول مذکور در ماده  ویژهبهنماید که با اصول دادرسی اصلی را انشاء می 1ق. ج. 313

شود فقط نسبت که بعد از واخواهی صادر می رأییهماهنگ است که طبق آن  طور کاملبه

 «قابل تجزیه»صادره  رأیاما استثنای مهم آن این است که  ؛است مؤثربه واخواه و واخوانده 

اند که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده و واخواهی نکرده نباشد

ق. ج.  317ماده  موجببهنیز تسری دارد. اثر واخواهی و خسارات ناشی از اجرای حکم 

غیابی مطرح گردد و منتهی موجب آن اگر واخواهی بعد از اجرای حکم مشخص شده است. به

ای حکم خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت ناشی از اجر ،ودبه صدور حکم به نفع واخواه ش

 غیابی به واخواه است.

اجرای دعوی واخواهی، باید گفت:  یکی از طرفین عنوانبه «هحقوق واخوا»وص در خص

به او اجازه حضور نداشته است، که در دادرسی غیابی کند شخصی ایجاب می «اصل تناظر»

، خوانده در اولین جلسه دادرسی داشته باشد عنوانبهداده شود که از تمام حقوقی که 

و واخوانده اجازه یابد از تمامی طرق دفاعی که برای خوانده در اولین جلسه  هدبرخوردار بو

 رقیب را مورد هایاستداللگردد. ادعاها و ادله و  مندبهرهشده است  بینیپیشدادرسی بدوی 

خوانده  عنوانبهکند . لذا موقعیت وی اقتضاء میمناقشه قرار دهد و ادله خود را مطرح کند

اعتراض  ازجملهدعوی بدوی تمامی تکالیف و حقوق خوانده در مرحله بدوی را داشته باشد، 

 ت، دفاع ماهوی در برابر دعوی بدوی، تعرض نسبت به اصالشکلی به بهای خواسته، طرح ایراد

ی طاری که مورد بحث تحقیق اوجلب ثالث و طرح سایر دعسند و تعرض نسبت به ادله و 

 .است

 

_______________________________________________________________________________ 
شود فقط نسبت به واخواه و واخونده مؤثر رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می.: »ق.آ.د.م 313. ماده 0

است و شامل کسی که در واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر اینکه این رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک 

ری خواهد تساند نیز نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده

 «.داشت
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 هوم دعاوی طاری و مصادیق آنمف .مبحث دوم

 . مفهوم دعوی طاریگفتار اول
استثنایی بر دادرسی نسبت به دعوی اصلی  عنوانبهکه  «دعوی طاری»در تعریف 

دعوایی است که پس از اقامه دعوی اصلی و »توان از آن نام برد چنین بیان شده است: می

تحت شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، خوانده علیه خواهان  ،سیدگی به آناثنای ر

کنند و یا اینکه فرد ثالث بر دادرسی وارد و خود را علیه ثالث اقامه می ،و یا خواهان و خوانده

. «برای خود حقی قائل شود طور مستقلبهبداند یا  نفعذی ،در محق شدن یکی از طرفین

و اگر از سوی  «دعوی طاری تقابل»اقامه دعوی خوانده علیه خواهان تحت شرایط مقرر قانونی 

و اگر ثالث خود را در محق شدن یکی  «جلب ثالث»هریک از طرفین علیه ثالث اقامه گردد، 

ائل باشد وارد در دادرسی شده و حقی ق طور مستقلبهبداند یا برای خود  نفعذیاز طرفین 

 دارد.  «ود ثالثور»عنوان 

که دعوی اصلی در آنجا  رسیدگی به این دعاوی دادگاهی است برای «مرجع صالح»

زیرا فلسفه وجودی دعوی طاری نیز این است که ضمن دعوی اصلی اقامه  است؛اقامه گردیده 

صالحیت ذاتی رسیدگی به دعوی  ،به دعوی اصلی کنندهرسیدگیمگر اینکه مرجع  ؛گردد

باشد که در این صورت خواهان دعوی طاری باید به مرجع صالح که صالحیت طاری را نداشته 

دادگاه  رأی کهدرصورتیذاتی رسیدگی به دعوی را دارد، دعوی را تقدیم و البته 

اه در دادگ رأیدر رسیدگی به دعوی اصلی بوده و صدور  مؤثربه دعوی طاری  کنندهرسیدگی

اری به دعوی ط کنندهرسیدگیدر دادگاه  رأی به دعوی اصلی منوط به صدور کنندهرسیدگی

ین نماند. چباشد، رسیدگی به پرونده اصلی تا ختم رسیدگی به پرونده طاری متوقف می

ورت ص بعدازآنشده بود لکن با اصالحاتی که  بینیپیشقدیم ق. 03صراحت در ماده فرضی به

جایگزین آن گردید.  07تصویب قانون جدید، آن قسمت از ماده حذف و ماده با پذیرفت و 

و مقررات مربوط به صالحیت ذاتی  03ماده  ازجملهجدید با استفاده از مواد دیگر ق. ولی

 ساخت.  قانونی را برطرف خألاین  توانمی هادادگاه

مفهوم دعوی طاری باید بیان شود این است که مستند  نکته دیگری که در بررسی

طاری  ،یا تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شودعناوین احتساب : »ق. جدید 03به ماده 

دارد: همان قانون نیز مقرر می 040از سوی دیگر ماده «. نخواهد بود 07بوده و مشمول ماده ن

ردد گبرای دفاع از دعوی اصلی اظهار می کهآنرد خواسته و امثال  ،دعوی تهاتر، صلح، فسخ»... 

البته عدم نیاز به تقدیم دادخواست در «. ست نداردده نیاز به تقدیم دادخوادعوی تقابل نبو

این زمینه، به معنی آن نیست که اگر فرد دادخواست تقدیم نمود باید رد شود بلکه در مواردی 
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مورد اختالف باشد و نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد  هاآنهمچون تهاتر و فسخ اگر اصل 

ی است که نیاز به تقدیم دادخواست دارد بلکه دعو گردد؛دفاع به معنی خاص محسوب نمی

، ماده را مطرح داشت. لذا دعوی آنتوان با اقامه و با رعایت شرایط مقرر در دعاوی طاری می

 ؛منطبق است طور کاملبها این نظر مذکور را نباید مطلق دانست. رویه قضایی نیز ب 040

خاص باشد، نیازی به تقدیم  که دفاع به معنیدر حالتی  040موارد شمارش ماده بنابراین 

رسیدگی قضایی و فصل خصومت، واال در صورت حدوث اختالف و نیاز به  دادخواست ندارد

 باید از طریق ارائه دادخواست رفع اختالف گردد. صورت گرفته و اقامه دعوی 

 
 مصادیق دعوی طاری :گفتار دوم

اقامه  را آنت که در دعاوی طاری بر این مبنا که خواهان دعوی طاری چه کسی اس

یعنی اگر خواهان دعوی طاری خواهان دعوی اصلی باشد  ؛کند دارای مصادیق متعدد استمی

 «ورود ثالث»و اگر ثالث باشد  «دعوی تقابل» ،و اگر خوانده دعوی اصلی باشد «دعوی اضافی»

ب لذا بنا به ترتی است. «دعوی طاری جلب ثالث»و اگر طرفین خواستار جلب ثالثی باشند 

 پردازیم:اختصاری دعاوی طاری می جدید به ذکرذکر شده در ق.

 034الی  031در مواد  گذارقانوناین دعوی توسط دعوی ورود شخص ثالث:  .الف

ق. جدید بیان شده که طبق آن اگر شخص ثالث در ضمن دادرسی به دعوی اصلی برای خود 

 فعنذیشدن هر یک از طرفین پرونده  نفعذیدر  حقی قائل باشد یا خود را طور مستقلبه

 ظرتجدیدنتواند تا زمانی که ختم دادرسی اعالم نشده است چه در مرحله بدوی و یا بداند می

 هاآن مقامخارج از قائماز شخص خارج از دادرسی و  فقطوارد دعوی گردد. لذا این دعوی 

. چنین دعوایی باید تا قبل از ختم کندشود که عنوان شخص ثالث را پیدا میپذیرفته می

و قائل شدن حقی مستقل برای و مبنای واحد  منشأرسیدگی اقامه و داشتن ارتباط کامل و یا 

شروط بدیهی پذیرش  ازجملهنیز طرفین دعوی،  بودن در محق شدن یکی از نفعذیخود یا 

ل ز دینی یا عینی قائحقی اعم ا طور مستقلبهاین دعاوی است. زمانی که فرد ثالث برای خود 

ث ورود ثال»، دعوی باشد نفعذیو اگر در محق شدن یکی از طرفین « ورود ثالث اصلی» ،باشد

در دعوی خواهان اصلی بر خوانده مبنی بر الزام به تنظیم سند  مثالعنوانبهاست.  «تبعی

 عنوانبه هاآنمدعی مالکیت اتومبیل بوده و در دعوی  طور مستقلبهاتومبیل، شخص ثالثی 

دعوی  مثالعنوانبهاما  ؛این دعوی ورود ثالث اصلی است خواهد؛را می لث وارد و استرداد آنثا

 اجاره اتومبیل که به خوانده ظرف مدت سه ماهخواهان اصلی علیه خوانده مبنی بر استرداد 

ل، غیراز مالک اتومبیداشتن حق انتقال بهبا نیز خوانده است و قبل از انقضای این مدت، داده 
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 شخص ثالث ،از آن استفاده نماید. لذا در دعوی اصلیتا  کندمیبه شخص ثالث واگذار را  آن

لکه بحقی داشته باشد،  طور مستقلبهنه اینکه خود  ،اذن در انتفاع را داشته است فقطکه 

 عنوانبهتواند داند. لذا میمی عنفذیپرونده )خوانده( خود را در محق شدن یکی از طرفین 

جایگاه شخص خوانده دعوی اصلی  «دعوی ورود ثالث تبعی»ثالث وارد دعوی شود و با اقامه 

اذن در انتفاع از اتومبیل  ،را تقویت نموده تا در این راه با محکوم شدن خواهان پرونده اصلی

و تمامی احکام و آثار خواهان خواهان شمرده شده  ،به مخاطره نیفتد. البته وارد ثالث اصلی

تابع وضعیت طرفی است که برای تقویت  ،اما وضعیت وارد ثالث تبعی ؛گرددبر وی مترتب می

که علیه طرف مزبور صادر شده شکایت  رأییتواند از نمی مثالعنوانبهاو وارد دعوی شده است 

 1نماید.

ق.  041الی  030د در موا گذارقانونتوسط این نوع دعوی دعوی جلب ثالث:  .ب

ا ی هاآنگردد که یکی از زمانی از سوی طرفین دعوی اصلی اقامه میاست و  جدید بیان شده

د که از اصحاب آن دعوی شود. ی اضافه نموده تا او را وادار کننطرفین، ثالثی را به آن دعو

اما  ؛گویند «مجلوب ثالث»شود و طرفی را که جلب می «جالب ثالث»را  کنندهجلبطرف 

ه در به وی داد گذارقانونناشی از حقی باشد که تواند متفاوت باشد؛ ، میانگیزه جالب ثالث

ق ح مثالعنوانبهباشد.  هاآنبین  نامهتوافققرارداد یا  درنتیجهخصوص رجوع به شخص یا 

این موارد است. از  ازجملهاللغیر درآمدن مورد معامله رجوع به ید قبلی در خصوص مستحق

یط اقامه این نوع دعاوی اینکه باید از سوی حداقل یکی از طرفین دعوی اصلی جلب شود. شرا

 و مبنای منشأدعوی باید در جریان دادرسی باشد و باید با دعوی اصلی مرتبط و یا دارای 

باید تا پایان اولین جلسه  تجدیدنظرواحد باشد. دادخواست جلب ثالث چه در مرحله بدوی یا 

روز پس از جلسه اول،  3و طرف جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف دادرسی اقامه 

 ،باشد که مجلوب ثالث ایگونهبهدادخواست جلب را تقدیم نماید. البته زمان طرح آن باید 

و تمام  محسوب شده« خوانده». شخص ثالث مجلوب، 2فرصت و امکان دفاع داشته باشد

در صورت مدعی  ،دعوی تقابلاقدام به تواند عنی میی ؛مقررات خوانده درباره وی جاری است

 ، نماید. و علیه هر یک از اصحاب دعوی بودن حق برای خود

_______________________________________________________________________________ 
 . 43، ص 0330. شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراك، چاپ پنجم، 0

 36های ، شماره0330. شمس، عبداهلل، اصل تناظر، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، 0

 به بعد.  03ص  30و 
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ق. جدید به دعوی تقابل اختصاص یافته است.  043الی  040مواد دعوی تقابل:  پ.

 «مجلوب دعوی جلب ثالث»همچنین برای دعوی اصلی است و  «خوانده»این دعوی مختص 

دعاوی طاری  ازجملهدعوی تقابل  کهازآنجاییگردد نیز جاری است. که خوانده محسوب می

گردد لذا یکی از دو شرط اساسی این دعاوی یعنی داشتن ارتباط کامل و یا محسوب می

گردد. همچنین و مبنای واحد از دیگر شرایط اقامه دعوی تقابل محسوب می منشأداشتن 

که باید در ظرف مهلت مقرر قانونی و تا پایان اولین جلسه است  شرط دیگر دعوی تقابل این

د مستن کهازآنجایییعنی  ؛دادرسی اقامه گردد. طرح دعوی تقابل در مرحله بدوی امکان دارد

ثالث و جلب ثالث در مرحله  اقامه دعاوی ورود گذارقانونجدید  انونق 030و  031به مواد 

 تجدیدنظردر مرحله تقابل دعوی  ای به طرحو اشارهبیان داشته  صراحتبهنظر را تجدید

 قابل قبول دانست.  تجدیدنظردعوی تقابل را در مرحله  تواننمینداشته است، لذا 

تقابل علیه خواهان دعوی تقابل مجاز این است که آیا امکان طرح دعوی  نکته دیگر

و  گذارقانوندم منع با توجه به ع 1؟ در این خصوص اختالف دیدگاه وجود دارد. برخیاست

مجاز  را آناز حق دفاع  علیهمدعینیز دفاع محسوب داشتن دعوی تقابل و عدم محرومیت 

ق. جدید که شرط دعوی متقابل را  040دانسته و برخی دیگر به دلیل نحوه تنظیم ماده 

یرادی البته ا 2مجاز ندانستند را آنداده است  یا ارتباط کامل با دعوی اصلی قرار منشأاتحاد 

ت نیست و بهتر است بیان داشکه در بیان مجاز نبودن تقابل در تقابل اعالم شده چندان قوی 

ضمن دعوی اصلی اقامه نمود و  توانمی طور استثنابهدعوی تقابل دعوی طاری بوده که که: 

 وبر اساس اصل رسیدگی جداگانه را مضیق دانست. همچنین  لذا باید تفسیر شقوق آن

و از سوی دیگر سازد؛ امکان اقامه این دعوی را با مشکل مواجه میدعوی  به هرمستقل 

ا امکان ندارد. لذ گذارقانوناعطای چنین حقی به طرفین دعوی یا ثالث، جز از طریق تصریح 

امری  توانمیتصریح به امکان اقامه چنین دعوی ننموده چگونه  گذارقانوندر مواردی که 

استثنایی را تفسیر موسع نموده و قائل به وجود آن بود؟ همچنین عدم جواز چنین امری 

حق دفاع در دعوی  ازجملهزیرا حقوق مربوط به وی  سق ط حق دفاع خواهان نخواهد بود؛مُ

مجاز نخواهد بود و جایز « تقابل در تقابل»نهاد  لحاظ شده وجود دارد. لذا طور کاملبهاصلی 

 ی دادرسی و تالی فاسد است.این امر موجب طواردانستن 

_______________________________________________________________________________ 
، شماره 0371. واحدی، جواد، دعوی متقابل، مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسالمی ایران، تهران 0

 . 3و  3دوم، صص 

 . 014. شمس، عبداهلل، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، ص 0
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ان نیز دانحقوقاز دیگر مصادیق دعوی طاری که مورد اختالف دعوی اضافی:  ت.

، دعوی اضافی است. اصطالح دعوی اضافی در حقوق ایران ناشناخته شده است و در است

جود نداشته قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون قدیم آئین دادرسی و نیز قانون جدید و

 است. 

قانون قدیم از مصادیق دعوی  007معتقدند که مقررات ماده  1اندانحقوقالبته برخی 

قانون جدید با اندکی تغییر بیان شده  33در ماده  اکنونهماضافی است. مقررات این ماده 

ر تغییرات ذکر شده د ولیالبته تحت عنوان تغییر خواسته و افزایش و کاهش خواسته است. 

زیرا در حقیقت موارد تغییر دادخواست  گذاری نمود؛توان دعوی اضافه نامیماده مذکور را نم

ظرف مهلت مقرر در  ،اعم از تغییر نحوه اقامه دعوی و تغییر خواسته و افزایش و کاهش آن

خواست نخواهد داشت. نیازی به ارائه و تقدیم داد ،اقامه نماید را آنتواند قانون که خواهان می

گردد. دلیل که تغییر صورت گرفته در همان دعوی است و دعوی جدید مطرح نمی به این

 ازجملهو در حقوق فرانسه  شودمیدعوی اضافی نامیده  عنوانبهاین در حالی است که آنچه 

 . 2است در حقوق ایران پذیرفته نشده وجههیچبهدعاوی طاری است 

قانون جدید  33به تفکیک در ماده  گذارقانوناما در حقیقت با توجه به مواردی که 

بیان داشته یعنی افزایش و کاهش خواسته و یا تغییر نحوه دعوی نیازی به تقدیم دادخواست 

 تغییر در همان دعوی درواقعتغییرات صورت گرفته طور که ذکر شد ؛ زیرا همانمستقل ندارد

ه ورد توجدعوی اضافی. این نوع تفسیر م طور اصطالحیبهوی جدید و یا مطروحه است نه دع

در متن ماده هیچ ذکری از لزوم ارائه دادخواست و طرح گذار نیز بوده و به همین سبب قانون

 . است دعوی بیان نشده

ر بر عهده هو تعهدی تکلیفی  هرگونهارائه و بیان  از سوی دیگر، با توجه به اینکه

تکلیف خواهان دعوی  و دارد گذارقانون تصریحبهاصحاب دعوی و غیر آن، نیاز  شخصی اعم از

لیل به دکاهش یا افزایش یا تغییر نحوه دعوی خویش،  منظوربهاصلی به تقدیم دادخواست 

نیز  و گذارقانونه ادرکنونی مصرح قانون و اامری است خالف مفاد گذار، بینی قانونعدم پیش

ف خال منطقی وتصریح و جواز قانون است که نادرست و غیر یگری بدونایجاد حق بر عهده د

بنابراین بهتر است عالوه بر عدم پذیرش دعوی اضافی  ؛اصول مسلم پذیرفته شده حقوقی است

_______________________________________________________________________________ 
 434ه ، شمار0303. متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 0

 .033و  037صص 

 . 40. برای دیدن نظر مخالف ر. ك. شمس، عبداهلل، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 0
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ق. ج. را بدون تقدیم دادخواست و بدون عنوان  33در حقوق کنونی ایران، اجرای مفاد ماده 

عالوه بر سازگاری با ماده چنین تفسیری از ماده این. و احتساب دعوی اضافی تفسیر نمود

ر ی بو عدم تکلیف امر است، منطبق با اصول و موازین حقوقی نیز گذارقانونمذکور و اراده 

منطبق با رویه  طور کاملبهاست. چنین تفسیری نیز  گذارعهده خواهان بدون ذکر قانون

ائه به ار ، نیازیغییر نحوه اقامه دعویحقوقی محاکم قضایی است که در افزایش و کاهش و ت

 دادخواست نبوده و با ارائه الیحه از سوی خواهان و یا وکیل وی قابل اعمال خواهد بود.

 
 امکان طرح دعاوی جلب ثالث و دعوی اضافی ضمن واخواهی .فصل دوم

 طرح دعوی جلب ثالث ضمن واخواهی .مبحث اول

غایب، در صورت  علیهمحکوم ،قانون آئین دادرسی مدنی جدید 036ماده  موجببه

 صادرکنندهبه دفتر دادگاه با هم  ،تمایل به جلب ثالث، باید درخواست جلب را با اعتراض

حکم غیابی )مرجع واخواهی( تسلیم نماید. واخوانده نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی 

اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم به اعتراض، جهات و دالیل خود را 

بنابراین به اصحاب دعوی در مقطع واخواهی عالوه بر خواهان و خوانده دعوی  ؛دادگاه نماید

به  «ثالث»توان اضافه نمود و این نکته نیز بدیهی است که بدوی، اشخاص ثالث را نیز می

 وانعنبهشده است  رأیدادرسی که منتهی به شود که خود یا نماینده او در شخصی خطاب می

 007توان از ماده اصحاب دعوی دخالت نداشته است. چنین تعریفی از شخص ثالث را می

وق که در ف طورهمانقانون آئین دادرسی مدنی جدید استنباط و دریافت نمود. از سوی دیگر 

یکی از طرفین دعوی  عنوانبهتوان در خصوص حقوق واخوانده نیز بیان گردید آنچه می

 کهازآنجاییواخواهی، گفت، این است که درزمینه اجرای اصل مسلم و پذیرفته شده تناظر، 

کند که به او اجازه داده شود از تمام واخواه در دادرسی غیابی حضور نداشته است ایجاب می

ار ه نیز برخورددر اولین جلسه دادرسی برخوردار بوده، در این مرحلخوانده  عنوانبهحقوقی که 

و در طرف مقابل نیز واخوانده اجازه یابد از تمامی طرق دفاعی که برای خوانده در اولین  باشد

ب رقی هایاستداللگردد. ادعاها و ادله و  مندبهرهشده است  بینیپیشجلسه دادرسی بدوی 

 عنوانبهکند را مورد مناقشه قرار دهد و ادله خود را مطرح کند. لذا موقعیت وی اقتضاء می

 ازجملهخوانده دعوی بدوی تمامی تکالیف و حقوق خوانده در مرحله بدوی را داشته باشد 

: اعتراض به بهای خواسته، طرح ایراد، دفاع ماهوی در برابر دعوی بدوی، تعرض ن حقوقای

نسبت به اصالت سند و تعرض نسبت به ادله و نیز جلب ثالث که در فوق توضیح داده شد و 

نموده است. البته در این حالت  بینیپیشچنین امری را  صراحتبهقانون جدید  036ماده 
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درخواست جلب ثالث را در اعتراض خود  بعدازآنکهظرف مهلت سه روز  بایدنیز فرد واخواه 

 تقدیم کند.  کنندهرسیدگیبه دادگاه  را آنبیان داشت 

انون پردازیم. در قمیانون آئین دادرسی گذشته حال به بررسی تطبیقی این ماده در ق

شده بود که البته در  بینیپیشقانون قدیم  077آئین دادرسی گذشته مفاد این ماده در ماده 

ماده قبلی همان متن ماده جدید و مفاد قانون قدیم حذف گردید. متن  0343اصالحات سال 

ره داشت این است که رسیدگی به دعوی اشا به آندر اینجا  بایستمیبود. از دیگر نکاتی که 

اما رسیدگی به دعوی  ؛واخواهی ممکن است بدون تعیین وقت رسیدگی نیز صورت پذیرد

جلب ثالث نیاز به تعیین وقت رسیدگی دارد که برای رسیدگی به شکایت واخواهی و دعوی 

دید استنباط قانون ج 036جلب ثالث، یک وقت تعیین گردد. از سوی دیگر آنچه از مفاد ماده 

تواند در زمان واخواهی مبادرت به طرح دعوی غیابی نمی علیهمحکومگردد این است که می

 دلیل که با اعتراض واخواهی به این واهی کند؛جلب ثالث نماید بدون اینکه از حکم غیابی واخ

ید گردد و یا بنا بر عقیده برخی دیگر مرحله جدای از مراحل دادرسی میفرد وارد مرحله

ای از دادرسی بوده و با شروع این مرحله درهرصورتنبوده بلکه ادامه مرحله بدوی است، اما 

 توان ضمن اعتراض، دعوی جلب ثالث را نیز مطرح نمود. مرحله است که می

اینک به برخی از آرای صادره از سوی دیوان عالی کشور که در خصوص همین بحث 

 30/0/0307 مورخ 331 رأیاول دیوان عالی کشور در  پردازیم. شعبهارائه گردیده است می

جلب ثالث را خواستار شود، در  ،اگر کسی در دادخواست اعتراض بر حکم غیابی»آورده است: 

ق. ج( عمل کرده و امتناع دادگاه از رسیدگی  036قانون قدیم ) 007حقیقت به مفاد ماده 

اره شم رأیدیوان عالی کشور در همچنین شعبه ششم «. نسبت به آن مستند قانونی ندارد

ق. آ. د. م.  077الی  047طبق مستفاد از مواد »دارد: مقرر می 00/3/0304مورخ  0034

آرا  برخالفاما  ؛«ر حکم غیابی بدوی، جلب ثالث نمودتوان ضمن دادخواست اعتراض بمی

اهی را متعدد که از شعب دیوان عالی کشور اصدار گردیده و طرح دعوی جلب ثالث و واخو

شود که چنین برداشت می 1ق. ج 036از ظاهر ماده  ،ضمن یک دادخواست اجازه داده است

زیرا دو بار دادخواست  ؛دو دادخواست جداگانه تقدیم شود موجببهواخواهی و جلب ثالث باید 

در یک )واخواهی و جلب ثالث( چنین امری اگر دو دعوی  درنتیجهرا به کار برده است که 

_______________________________________________________________________________ 
که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید علیه غیابی درصورتیمحکوم»ق.آ.د.م.:  036. ماده 0

کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم 

جلسه دادرسی به اعتراض جهات و دالیل خود را اظهار کرده و در ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث 

 «.را تقدیم دادگاه نماید
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اما برای  ؛نسبت به دعوی جلب ثالث قرار رد دعوی صادر خواهد شد ،مطرح شوددادخواست 

رفع چنین ابهامی و بر اساس تفسیر درست در مورد مفاد قانونی و ابقای مفاد باید چنین 

باید در دادخواست واخواهی خود جلب ثالث را  علیهمحکومفرد  ،گفت که مطابق ماده مذکور

دادخواست  از زمان تقدیم درخواست در قابل واخواهی، ه روزدرخواست نموده و ظرف مهلت س

دادخواست  دعوی واخواهی تقدیم کند. لذابه  کنندهرسیدگیرا به دادگاه خود جلب ثالث 

جلب ثالث ذکر شده در ابتدای ماده را باید به معنی درخواست دانست و نه دادخواست در 

دادخواست »ظرف سه روز  ذکر شده که همین اساس در انتهای ماده ؛ برمعنای واقعی خود

نماید. همچنین باید گفت سایر مقررات و ضوابط مربوط به تقدیم را تقدیم می« جلب ثالث

 قانون جدید.  041الی  037مواد  ازجملهدادخواست جلب ثالث نیز جاری و ساری خواهد بود 

 

 طرح دعوی اضافی ضمن واخواهی .مبحث دوم

، دعوی اضافی استان نیز دانحقوقکه مورد اختالف  از دیگر مصادیق دعوی طاری

با اندکی تغییر  1قانون جدید 33در مقررات ماده  را آن دعوی اضافی،است و معتقدان به 

که البته در قانون جدید آئین دادرسی مدنی تحت عنوان  اندداشتهنسبت به ماده سابق بیان 

که در فوق در  طورهمانست و البته تغییر خواسته و افزایش و کاهش خواسته بیان شده ا

 وق فرانسه اقتباس شده و ازبیان مصادیق دعاوی طاری بیان گردید، چنین عنوانی از حق

مشخص گردید  آمدهعملبههای اما در بررسی است؛ ایران گردیدهآن کشور وارد حقوق حقوق 

اده توان ملذا نمیچنین امری پذیرفته نشده است و  ،که در قانون جدید آئین دادرسی مدنی

مربوط به تغییر عنوان خواسته و افزایش یا کاهش دعوی را که از سوی خواهان دعوی اقامه 

ان دعوی اضافی را دانحقوقچون حسب اعتقاد برخی  ولیگردد، دعوی اضافی نامید می

اند در این مبحث به بیان این نوع دعوی و دلیل رد آن مصادیق دعوی طاری دانسته ازجمله

 پردازیم.ر مرحله واخواهی مید

مختص  ،که در بیان مفهوم دعوی واخواهی ذکر گردید، این نوع از دعوی طورهمان

عدم حضور در جلسه دادرسی و به و یا خوانده دعوی اصلی است که با توجه  علیهمحکومبه 

_______________________________________________________________________________ 
تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل خواهان می»ق.آد.م.:  33. ماده 0

صورتی ممکن است که با  کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در دادرسی کم

را به دادگاه اعالم کرده  دعوی طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن

 «.باشد
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و درنهایت اعطای  غیابی رأیاقدام به صدور  کنندهبه دادگاه رسیدگیای عدم ارسال الیحه

ی عادالنه ایجاب نماید. اصول و قواعد حاکم بر دادرسمی علیه غیابیحق واخواهی به محکوم

 وائل شد حق اعتراض قباید برای فردی که در دادرسی بدوی حضور نداشته است نماید می

شرایط را همچون شرایط دعوی در مرحله بدوی مهیا ساخت. به همین سبب طور دقیق به

ان معتقدند که مرحله واخواهی همان مرحله بدوی است و کلیه دانحقوقکه برخی  است

اما  ؛حقوق و تکالیف حاکم بر طرفین دعوی در این مرحله نیز مجری و ساری خواهد بود

قانون جدید آئین  ید قرار داد و قائل بر وجود آن درأیمورد ترا اینکه دعوی اضافی  برفرض

دعوی اقامه گردد بنابراین  «خواهان»بایست از سوی می کهییازآنجا، دادرسی مدنی شویم

دانست. از سوی دیگر حقوقی  درزمینه اعتراض واخواهی« خوانده»حقی برای  را آنتوان نمی

عتراض ا شرح است: به اینغیابی دانست  علیهمحکومتوان برای خوانده دعوی اصلی یا را که می

هوی در برابر دعوی بدوی، تعرض نسبت به اصالت سند به بهای خواسته، طرح ایراد، دفاع ما

ه دعوای این امر باشیم ک ل برو تعرض نسبت به ادله و نیز جلب ثالث و بنابراین اگر حتی قائ

چون از طرف خواهان دعوی اصلی باید  حالبااینبوده است  گذارقانونمورد پذیرش  اضافی

غیابی  علیهمحکومدعوی اصلی یا همان  به خوانده تواننمیاقامه شود لذا چنین حقی را 

 منتسب و جاری دانست. 

دعاوی اضافی و ورود شخص ثالث در  ازجملهوی طاری اپذیرش اقامه دع درزمینه

 ،0337در قانون شورای حل اختالف مصوب  ویژهبه ،ضمن قوانین شورای حل اختالف

ر قانونی بسیار واضح د خأل عنوانبهبنابراین چنین امری  ؛توان یافتنصی را نمی گونههیچ

قانون مذکور در  01با ماده توان گفت که مطابق قانون مذکور است. از سوی دیگر می

تابع مقررات آئین  ،از حیث اصول و قواعد ،قاضی شورای حل اختالفهای قضایی، رسیدگی

 ،توان گفت در رسیدگی قضات در شورای حل اختالفبنابراین می ؛دادرسی مدنی است

بایست در خصوص امکان اقامه دعوی طاری در ضمن اعتراض واخواهی و در این مرحله، می

 خألمراجعه نمود و  0373 ن آئین دادرسی مدنی جدیدبه قواعد و مقررات مصوب در قانو

اما بهتر این بود که با توجه به نوع خاص رسیدگی در  ؛قانونی را در این زمینه جبران کرد

گردید تا در این قانون ذکر می صراحتبهحل اختالف، این موارد دعاوی مطروحه در شورای 

 طورهمانزیرا در خود قانون آئین دادرسی مدنی جدید  ؛نسازد مواجهامر را با اشکال  درنهایت

و روشنی امکان اقامه تمام دعاوی طاری را  صراحتبهکه در مباحث بعدی خواهد آمد خود 

ودن قواعد مربوط به آئین دادرسی مدنی که قواعد و اصول بیان ننموده است. لذا این کامل نب

خود موجب سردرگمی در این  ،ارجاع و احاله گردیده به آندادرسی شورای حل اختالف نیز 
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وراها در قانون ش ویژهبه گذارین است که در این خصوص نیز قانونبنابراین بهتر ا ؛گرددامر می

 . هددرا صورت اصالحات جدیدی 

 

 ثالث ضمن واخواهی و ورود امکان طرح دعوی تقابل .فصل سوم

 طرح دعوی تقابل ضمن واخواهی .مبحث اول

نص صریح در این زمینه  ازآنجاکهدر خصوص ورود شخص ثالث در مرحله بدوی 

اما در خصوص طرح و اقامه دعوی تقابل در ضمن  ؛وجود داشت با مانع چندانی روبرو نبودیم

در خصوص اقامه دعوی  کهازآنجایی دیگرعبارتبهاست.  مواجهاعتراض واخواهی امر با اشکال 

نص صریح یا ضمنی وجود ندارد لذا باید با توجه به بیان  گونههیچتقابل ضمن واخواهی 

ذیرفته شده دادرسی به تحلیل و ان و بررسی اصول و قواعد مسلم پدانحقوقنظریات مختلف 

 پرداخت. خواهیم تجزیه این موضوع 

 قطفو  فقطآنچه مسلم و بدیهی است این است که در حقوق ایران طرح دعوی تقابل 

است و لذا امکان اقامه دعوی تقابل در مراحل پژوهشی و فرجام  پذیرامکاندر مرحله بدوی 

 گذارقانون، 1جدید ق.آ.د.م. 7لحاظ ماده  وجود نخواهد داشت. در حقیقت با تجدیدنظریا 

قانون  030و  031نظر در مواد ثالث را در مرحله تجدیدامکان طرح دعوی ورود ثالث و جلب 

سکوت  تجدیدنظراما در خصوص اقامه دعوی تقابل در مرحله  ؛جدید تصریح نموده است

اهی بیان ننموده است. البته را نیز در مرحله واخو ایدعاویاقامه چنین  ترمهمنموده و از آن 

قانونی از طریق دکترین حقوقی و بررسی آرای دیوان عالی کشور  خألدر بیان و پر کردن 

 پرداخته و نظر هاآنبه تحلیل و تجزیه  درنهایتاشاره داشت و  هاآنهایی از توان به نمونهمی

دا به نمود. در ابت مرتفع اینهگوبهقانونی را بتوان  خألداریم تا بر اساس آن بهتر را بیان می

کنیم. اشاره می 0303/ 0/  30مورخ  300صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره  رأی

 کهدرصورتیرسیدگی به دعوی متقابل در مرحله پژوهشی »بیان شده:  صراحتبه رأیدر این 

طور به. این نظریه 2«ده باشد، صورت قانونی نخواهد داشترسیدگی نش به آندر مرحله بدوی 

طرح که در است؛ زیرا ازآنجاییدرست و منطبق با اصول و قواعد حاکم بر دادرسی  کامل

_______________________________________________________________________________ 
گی نمود تا زمانی که در مرحله توان در مرحله باالتر رسیدبه ماهیت هیچ دعوایی نمی»ق.آد.م.:  7. ماده 0

 «.موجب قانوننخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد، مگر به

 . 033، جلد اول، ص 0361حمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چاپ ششم، سال ا. متین دفتری، 0
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مستند به که این امر پذیر است و ازآنجاییامکان فقطدر مرحله بدوی  ،دعوی طاری تقابل

بل در ن طرح دعوی تقابیان شده، لذا امکا صراحتبهو  استقواعد آمره . از 1ق.آد.م 7ماده 

اما در خصوص امکان  ؛وجود نداشته و محمل قانونی هم ندارد وجههیچبهنظر مرحله تجدید

این  اقامه دعوی تقابل در مرحله واخواهی و یا ضمن اعتراض واخواهی هم نص صریحی در

ها درنهایت به تحلیل آنان اکتفا شده و دانحقوقزمینه موجود نیست، لذا به بیان نظر برخی 

 یم.پردازمی

 تاس، واخواهی ادامه و دنباله مرحله بدوی ابتدابا این استدالل که  به عقیده برخی،

برای اولین بار است که خوانده دعوی اصلی یا واخواه کنونی در ضمن اعتراض به  دوم اینکهو 

باید بتواند در ضمن  آید،برمیحکم غیابی صادره، در مقام پاسخگویی به دعوی مدعی 

 . 2دیه طرق دفاع استفاده کنی، از کلواخواه

چنین اعتقاد دارند  اظهارنظران ضمن رد این نوع دانحقوقدر مقابل برخی دیگر از 

 دلیل که در حقیقت به این. نیستقابل طرح و رسیدگی دعوی تقابل در مرحله واخواهی که 

فسخ یا تائید حکم غیابی مورد اعتراض، البته با لحاظ دفاعیات  فقطدر این مرحله از دعوی 

خوانده دعوی اصلی یا واخواه، است و با توجه به اینکه در این خصوص نیز قانون ساکت است 

 036و  031در  ازجملهدر مورد جلب ثالث و ورود ثالث در مفاد مصرح قانون  کهدرحالیو 

توان قائل بر این امر بود که دعوی ن داشته است، لذا نمیبیا صراحتبه قانون جدید، این امر را

توان در ضمن دعوی واخواهی اقامه نمود. همچنین نظر به اینکه طرح دعوی تقابل را می

مرجع رسیدگی  طور قانونیبهتواند موجب انصراف خوانده آن از دادگاهی شود که تقابل، می

 . 3بایست در موضع نص تفسیر شوداست، می

ی و قواعد رسد عقیده اول که در فوق بیان شد با اصول و منطق حقوقظر میبه ن

تر است. همچنین در نظر داشتن حقوق واخواه و اعطای حق اقامه حاکم بر دادرسی سازگار

ای با قانون و مفاد صریح آن ندارد. از سوی دیگر دعوی تقابل ضمن واخواهی به وی، معارضه

نظر دعوی دانست و مانند مرحله تجدید جدا از دادرسی مرحله واخواهی را نباید مرحله

زیرا در حقیقت مرحله واخواهی ادامه روند دادرسی مرحله بدوی است نه  ؛آورد حساببه

_______________________________________________________________________________ 
ود تا زمانی که در مرحله توان در مرحله باالتر رسیدگی نمبه ماهیت هیچ دعوایی نمی»ق.آ.د.م.:  7. ماده 0

 «.موجب قانوننخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد، مگر به

 . 04، ص 0373آئین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، تهران، چاپ اول سال  هایبایسته. واحدی، قدرت اهلل، 0

 . 016ص ، 0330، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ شوم، عبداهلل. شمس، 3
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به همین سبب است که دعوی واخواهی در دادگاهی اقامه  ؛ای جدا از آن باشداینکه مرحله

ا در بنابراین ب ؛نموده است به آنا بدوی بوده و رسیدگی بدوی ر رأی صادرکنندهشود که می

زیرا  ؛استشعبه اول دیوان عالی کشور نیز با این نظر موافق  رأیای نظر داشتن چنین عقیده

که مرحله منفک و جدا از مرحله بدوی  تجدیدنظراقامه دعوی تقابل در مرحله  رأیدر این 

یدگاه مخالف در مرحله واخواهی. همچنین در است منع گردیده نه اقامه دعوی تقابل د

اند، دادهقرار مدنظر حسب اعالم این دیدگاه دفاعیات واخواه را در مرحله واخواهی الذکر، فوق

دفاع به معنی خاص  عنوانبهدعوی تقابل را  ،اندانحقوقاعالم همین  برحسب آنکهحال

 صرفبهبنابراین  ؛دفاع محروم باشد توان گفت واخواه از این حقحال چگونه می ؛دانسته است

چنین توان نمیدر خصوص امکان اقامه دعوی تقابل ضمن واخواهی،  گذارقانونعدم تصریح 

ز سوی دیگر برای اعطای حق حق مسلم و منطبق با حقوق را از واخواه سلب و ساقط نمود. ا

قانون جدید  031و  036توان از وحدت مالك ماده اقامه دعوی تقابل در مرحله واخواهی می

امر به اقامه دعوی  صراحتبهقانون جدید  031در ماده  اگرچهبیان که  به ایناستفاده کرد 

انی که مخالف اقامه دعوی تقابل در دانحقوقدر مرحله واخواهی بیان نشده است اما همین 

مه نمود. توان اقامرحله واخواهی هستند معتقدند در دعوی واخواهی، دعوی ورود ثالث را می

ال ح مانی که دادرسی خاتمه نیافته است؛بیان داشته تا ز صراحتبهمگر نه این است ماده 

ضمن دعوی واخواهی  که دادرسی تمام نشدها درحالیتوان دعوی تقابل رچگونه است که نمی

 ابهتر است بر این اعتقاد باشیم که دعوی تقابل رعقاید فوق  اقامه نمود. لذا با در نظر گرفتن

 توان در ضمن دعوی واخواهی و اعتراض نسبت به آن بیان داشت.می

که گفته شد در قانون جدید شورای حل اختالف مصوب  طورهماناز سوی دیگر 

از مصادیق آن  یکهیچدر  ،ضمن دعوی واخواهی صراحت امکان اقامه دعوی طاریبه 0337

قانون مذکور در موارد رسیدگی  01ماده  مطابق باباید گفت  ناچاربه بنابراین ؛اعالم نشده است

 ؛قاضی شورای حل اختالف از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است

بایست در خصوص امکان شورای حل اختالف می توان گفت در رسیدگی قضاتین میبنابرا

ات مصوب در اقامه دعوی طاری در ضمن اعتراض واخواهی و در این مرحله، به قواعد و مقرر

قانونی را در این زمینه  خألمراجعه نمود و  0373قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 

اما بهتر این بود که با توجه به نوع خاص رسیدگی در دعاوی مطروحه در شورای  ؛جبران کرد

اشکال  امر را با درنهایتگردید تا در این قانون ذکر می صراحتبه دحل اختالف، این موار

خود در فوق ذکر گردید که  طورهمانقانون آئین دادرسی مدنی  متنزیرا در  ؛مواجه نسازد

این کامل نبودن  ؛م دعاوی طاری را بیان ننموده استو روشنی امکان اقامه تما صراحتبه
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 نبه آیز قواعد مربوط به آئین دادرسی مدنی که قواعد و اصول دادرسی شورای حل اختالف ن

ین است که در بنابراین بهتر ا ؛گرددموجب سردرگمی در این امر می احاله گردیده ارجاع و

 . هددن شوراها اصالحات جدیدی صورت در قانو ویژهبه گذارقانوناین خصوص نیز 

 

 طرح دعوی ورود ثالث ضمن واخواهی .مبحث دوم

دعوی  عنوانبهکه در فوق بیان گردید مفاد مربوط به ورود شخص ثالث  طورهمان

قانون آئین  034الی  031طاری و در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوی اصلی در مواد 

 صراحتبه 031شده است. در ماده اول آن یعنی در ماده  بینیپیشدادرسی مدنی جدید 

 طوربهشخص ثالثی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود  هرگاه»آمده است: 

واند تا تبداند، می نفعذییا خود را در محق شدنی یکی از طرفین باشد و  قائلحقی  مستقل

ختم دادرسی اعالم نشده است، وارد دعوی گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی  کهوقتی

. در این صورت نامبرده باید دادخواست را در دادگاهی که تجدیدنظرباشد و یا در مرحله 

مفاد این «. طور صریح اعالن کندور خود را بهآن منظدعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در 

شده بود. در بیان علت اینکه  بینیپیشقانون آئین دادرسی مدنی قدیم  071ماده در ماده 

نظر وارد شود این است که اطالع و یا از مراحل بدوی و تجدید تواند در هر یکفرد ثالث می

بنابراین اگر شخص ثالث حتی به نمایندگی  ؛ندارد تأثیریعدم اطالع وی از جریان دادرسی 

وارد دادرسی گردد.  ،وارد ثالث عنوانبه ،تواند خوداز طرفین در دعوا دخالت داشته باشد می

 بودن است نفعذی هاآن ازجملهشخص ثالث بایستی شرایط اقامه دعوی را داشته باشد که 

ی و معنوی و جلوگیری از ضرر داشته و نفع ماد تریوسیعبودن در اینجا معنی  نفعذیکه 

 بینیپیشهمین قانون  036خاص در ماده  صورتبه. البته یکی از موارد ورود ثالث استنیز 

 031ماده  موجببه کهازآنجاییدر بحث رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی.  همآنشده است؛ 

ر یکی از موارد نظر جایز دانسته شده است و این امجدید، ورود ثالث در مرحله تجدید قانون

و  «تجدیدنظرقاعده ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی در مرحله »استثنای 

ه نشدرسیدگی  به آنقاعده ممنوعیت رسیدگی به دعوایی است که در مرحله نخستین »

که مورد پذیرش تجدیدنظر ازآنجاییتوان گفت دعاوی ورود ثالث در مرحله لذا می«. است

ذکر الفوقاستثنایی برای قاعده مسلم حقوقی  عنوانبه را آنتوان ه است، میبود گذارقانون

 دانست. 

توان دریافت که ماده مذکور پذیرش این نوع دعوی را با دقت در ماده ذکر شده می

اما در بیان این مطلب که آیا در مرحله واخواهی  ؛پذیرفته است تجدیدنظردر مراحل بدوی و 



  191 قابلیت طرح دعاوی طاری ضمن واخواهی. 8

 

8 

 امر را با شبهه مواجه نموده است؛توان چنین دعوایی را مطرح نمود ماده ساکت و نیز می

ه آن در ضمن واخواهی با شبهه دعوی طاری و اقام عنوانبههمانند آنچه در بحث دعوی تقابل 

توان بررسی نمود که آیا می دقتبهدعوی طاری نیز باید  بنابراین در این نوع مواجه شده بود؛

چنین دعوایی را در ضمن دعوی و اعتراض واخواهی ارائه نمود؟ در این زمینه یکی از 

قانون آئین دادرسی مدنی جدید  031گر چه در ماده »ان چنین اعتقاد دارند که دانحقوق

 نیبیپیش صراحتبهمنصوص شده و در مرحله واخواهی  تجدیدنظرورود ثالث تنها در مرحله 

 کهوقتیورود ثالث تا  کهایننگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی و مالك ماده مزبور و 

«. 1پذیر استع واخواهی نیز امکانورود ثالث در مقط مجاز است،ختم دادرسی اعالم نشده 

محقق حاضر در تفاوتی با مبنای ذکر شده از سوی  چهاید گفت این مبنای پذیرش حال ب

این است که مبانی  یرش اقامه دعوی طاری تقابل ضمن واخواهی دارد؟ مگر غیرخصوص پذ

این استاد محترم حقوق یکسان است؟ حال  ازنظردر مبحث گذشته با مبانی ذکر شده  مذکور

چگونه ایشان اقامه دعوی تقابل را در ضمن دعوی واخواهی قبول نداشته ولی اقامه دعوی 

اند؟ بنابراین بهتر است تا با بیان نکاتی ورد پذیرش قرار دادهورود ثالث را در ضمن واخواهی م

که در خصوص امکان اقامه دعوی تقابل در ضمن دعوی واخواهی ذکر گردید، در حال حاضر، 

 به بیان و پذیرش دعوی ورود ثالث در ضمن واخواهی پرداخت. 

ه دعوی اقام کهاییازآنج :کهتوان گفت اینبات این امر میاث درزمینهیکی از دالیلی که 

قرار نگرفته است با توجه به داشتن  گذارضمن دعوی واخواهی مورد منع قانونورود ثالث در 

 ،ایشان بهتر است تا با در نظر گرفتن حقوق حقه وی وحقوقحقحق واخواه و در نظر گرفتن 

 طورهمانداشت. از سوی دیگر تأکید بر امکان اقامه دعوی ورود ثالث در ضمن دعوی واخواهی 

دعوی  مرحله جدا از دادرسی عنوانبهکه در فوق نیز بیان شد، مرحله واخواهی را نباید 

زیرا در حقیقت با بررسی مرحله واخواهی  ؛آورد حساببهنظر دانست و مانند مرحله تجدید

ای توان گفت که مرحله واخواهی ادامه روند دادرسی مرحله بدوی است نه اینکه مرحلهمی

شود که آن باشد به همین سبب است که دعوی واخواهی در دادگاهی اقامه میجدا از 

نموده است. همچنین برای تائید نظر  به آنبدوی بوده و رسیدگی بدوی را  رأی صادرکننده

مورخ  300به اول دیوان عالی کشور به شماره صادره از شع رأیتوان همان فوق می

رسیدگی به دعوی متقابل در »بیان شده:  صراحتبه رأیاشاره داشت. در این  30/0/0303

_______________________________________________________________________________ 
 . 304، ص 0330، آئین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات میزان، سال عبداهلل. شمس، 0
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 یرسیدگی نشده باشد، صورت قانون به آندر مرحله بدوی  کهدرصورتیمرحله پژوهشی 

 رأیای و با وحدت مالك قرار دادن بنابراین با در نظر داشتن چنین عقیده ؛1«اشتنخواهد د

عالی کشور نیز با این نظر شعبه اول دیوان  رأیتوان گفت مذکور و مبنای ذکر شده، می

نظر که مرحله منفک و جدا اقامه دعوی تقابل در مرحله تجدید رأیزیرا در این  است؛موافق 

از مرحله بدوی است منع گردیده نه اقامه دعوی تقابل در مرحله واخواهی. لذا با توجه به در 

منع اقامه چنین  و از سوی دیگر با در نظر گرفتن عدم سویکنظر گرفتن حقوق واخواه از 

و از سوی دیگر با در نظر گرفتن  قانون جدید 031دعوایی در مرحله واخواهی مطابق با ماده 

موجب این امر است که امکان اقامه دعوی  ،اصول و موازین حقوقی مسلم و پذیرفته شده

 ازیک دعوی طاری در مرحله واخواهی قابل قبول است و باید پذیرفت.  عنوانبهورود ثالث 

که در مباحث گذشته بیان شد در قانون جدید شورای حل اختالف  طورهمانسوی دیگر 

از  یکهیچامکان اقامه دعوی طاری در ضمن دعوی واخواهی در  صراحتبه 0337مصوب 

که در بیان مبنای پذیرش دعوای  گونههمانمصادیق آن اعالم نشده است. لذا در حقیقت 

توان از همان معیار استفاده شد در این مبحث نیز میطاری در شورای حل اختالف گفته 

قانون مذکور در موارد رسیدگی قاضی شورای حل  01ماده  طبقنمود و چنین بیان داشت 

 تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است.  ،اختالف از حیث اصول و قواعد

 

 گیرییجهنت

دعوی طاری شناخته است و قواعد و مقرراتی ویژه برای  عنوانبهگذار آنچه قانون :اول

توان چنین دعاوی را در ضمن امری استثنایی می عنوانبهآن در نظر گرفته این است که 

طرح دعاوی طاری مورد رسیدگی قرار داد.  به آنرسیدگی  دراثنایاقامه دعوی اصلی و 

راك با توجه به اینکه نقطه اشت. است« اصل دادرسی قضایی مستقل به هر دعوی»استثنایی بر 

 سببرح گذارقانونلذا  مبنا و یا داشتن ارتباط کامل است،یا  منشأاین دعاوی داشتن وحدت 

در  صراحتبهنمود چنین موادی را می بینیپیشاینکه امکان اقامه دعوی چنین اموری را نیز 

حقوقی  هاینظامدر سایر  مقرراتی را نیز چنیناینتوان قانون خود گنجانیده و در کل می

 دنیا مشاهده نمود. 

در دعاوی طاری یا دعاوی  منشأنتایج ناشی از ارتباط کامل و وحدت  ازجمله :دوم

: لزوم رسیدگی به دعاوی مرتبط طاری در دادگاه واحد، لزوم رعایت اند ازبط عبارتمرت

_______________________________________________________________________________ 
 . همان منبع، همان صفحهحمد، ا. متین دفتری، 0
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ه دعاوی طاری و صالحیت در رسیدگی به دعوی طاری و اصلی، قابلیت استقالل اعتراض ب

ایت لزوم رسیدگی به هر دو دعوی. لذا در مواردی که دعوی طاری ضمن واخواهی نسبت درنه

 شود.گیرد، این نتایج نیز محقق میبه دعوی اصلی، مورد اقامه قرار می

ه ک هرزمانیاز استثنا بودن دعاوی طاری این امر را نباید استنباط نمود که در  :سوم

 حقو ذی نفعذییان نشده باشد برای فرد امه دعوی در هر مرحله بنص صریح در خصوص اق

وجود دارد که در  زیرا موارد بسیاری در قانون آئین دادرسی ه شود؛نادیده انگاشتاین امر 

ست. لذا در این مورد ده اصراحت نیامبوده اما در مفاد قانونی به گذارحقیقت مورد نظر قانون

به  هاآنمربوط که آن دعاوی و با ارتباط دادن ن مقررات گرفتوحدت مالك بهتر است با 

و  هآنچه بر اساس اصول و موازین حقوقی درست و منطقی است را استنباط نمود ،یکدیگر

 گذار را بیان داشت.ه واقعی قانوناراد

ق حاضر چنین مشخص گردید که در تحقی آمدهعملبههای با بررسی :چهارم

مالك و ضابطه درست و منطقی برای  متأسفانهدر قانون جدید آئین دادرسی مدنی  گذارقانون

بیان که  به این ؛استپذیرش امکان اقامه دعوی طاری را در ضمن دعاوی واخواهی نپذیرفته 

صریح و دیگری  صورتبهجدید آئین دادرسی مدنی یکی قانون  036و  031در دو ماده 

دعوی طاری »و « دعوی طاری ورود شخص ثالث»خصوص  در، این امکان را صورت ضمنیبه

در ضمن دعوی  «دعوی تقابل»پذیرفته است؛ اما در خصوص امکان اقامه « جلب شخص ثالث

درست و منطقی این  طوربهتوان واخواهی هیچ نص صریح و یا ضمنی وجود ندارد. لذا نمی

ساخته و باعث بروز اختالف  همواجبه همین سبب امر را با اشکال  عدم بیان را توجیه نمود.

در تفسیر و ارائه نظرات مختلف در این زمینه شده است. این اختالف آرا و نظریات حقوقی و 

ا نیز ر هاآنیا دکترین حقوقی در موارد رسیدگی به این نوع دعاوی، طرفین پرونده یا وکالی 

ر به دعوی را د کنندهرسیدگیدادگاه و قضات محترم کل مواجه ساخته و از سوی دیگر با مش

 کند. با مشکل مواجه می رأیزمان صدور 

چندان کم نیست و متأسفانه  موجود در قانون آئین دادرسی مدنی خألهای :پنجم

 مواجهدر تصویب قانون جدید شورای حل اختالف نیز کار را با مشکل دیگری  گذارقانون

های قضایی اختالف در رسیدگیساخته است. از این نظر که در مواردی که خود شورای حل 

ها مطروحه در شورا، متن صریح و یا نصی در آن خصوص را نداشته باشد، به قانون به پرونده

در بسیاری از موارد، این خود قانون  کهدرحالینماید. آئین دادرسی مدنی ارجاع و احاله می

ونی را قان خألتواند رفع است. لذا چگونه می مواجهقانونی  خألآئین دادرسی مدنی است که با 

بنابراین بهتر این است که در تصویب قوانین جدید به  ؛برای شورای حل اختالف انجام دهد
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بود؛ نه اینکه با تصویب قانون  هاآنداشت و در پی رفع  توجهقانونی  خألهایداشتن این 

حول نموده م به آنبلکه برخی امور را  برنداشتباری از دوش قانون قبلی  تنهانهجدید 

 ینیبپیشاین موارد عدم  ازجملهنشده است.  بینیپیشدر خود قانون مرجع آن امر  کهدرحالی

همین بحث امکان اقامه دعوی طاری در ضمن دعوی واخواهی بوده است که حسب 

 همآنمشخص شد جز در مورد دعوی جلب ثالث و ورود ثالث که  آمدهعملبههای بررسی

دعاوی را در ضمن دعوی واخواهی پذیرفته  گونهاینصریح، اقامه  صورتبهضمنی و نه  طوربه

در  را گذاروان یافت و لذا باید اراده قانونتدر دعوی تقابل این بیان ضمنی را هم نمی ،است

مواردی ضمنی پذیرفته شده خود، استنباط کرد. امری که طرفین دعوی و قضات و وکالی 

 خواهد ساخت. مواجه را با مسائل و مشکالتی هاآن

ین در این زمینه قانون آئ متأسفانهتوان بیان داشت با توجه به اینکه می درنهایتلذا 

قانون جدید شورای  ازجملهاست و برخی از قوانین  مواجهقانونی  خألدادرسی مدنی جدید با 

را که  حل اختالف در مواردی به این قانون ارجاعاتی داشته است، لذا بهتر است این قانون

 هادادگاهقانون مادر در امور دادرسی مدنی و رسیدگی قضایی به دعاوی مطروحه در  عنوانبه

 گیر ریبانگشناسیم دقت بیشتری در راه تدوین و تصویب صورت پذیرد تا چنین مسائلی می

 اهالی دعوی نگردد. 
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رک میان شورای امنیت مشت  فصلربرسی مفهوم جنایت تجاوز سرزمینی، . 9
 کامپاال اجالس رم ا افصله تصویب اساسناهم ردالمللی، و دیوان كيفری نیب

 

صطفی کازرونی  1سید م
 

 

 چکیده
، جنایت یکشنسلجنایاتی است که د ر کنار جنایت  ازجمله(، aggressionجنایت تجاوز )

کیفری قرار  یالمللنیبرم در صالحیت دیوان  0333علیه بشریت و جنایت جنگی بر اساس اساسنامه 

فت رم با مخال اجالسصورت گرفته در  یهاکوششسه جنایت دیگر ذکر شده اما  برخالفگرفته است. 

 رغمیعلگشت و آمریکا روبرو  متحدهاالتیا ژهیوبهدول دارای عضویت دائم شورای امنیت  خصوصبه

، نیچنهمآمدن در متن اساسنامه، جنایات سرزمینی مورد تعریف قرار نگرفته، مصادیق آن ذکر نشده و 

عناصر مادی و معنوی ارتکاب آن نیز، بیان نشده بود، مجموعه این عوامل، همراه با تالش کشورهای 

رسی جنایت تجاوز سرزمینی مبنی بر بر هاآنرم و پذیرش پیشنهاد  اجالسعضو جنبش عدم تعهد در 

، جنایت تجاوز اجالسموکول شد. در این  0101سال  در در اجالس بعدی مجمع دول عضو اساسنامه،

تعریفی که  نینخست در صالحیت دیوان نیست. 0107اجرای آن تا سال  امامورد تعریف قرار گرفت 

 0374مصوب  3304، به قطعنامه خوردیمبه چشم  یالمللنیبنه جرم تجاوز( در اسناد ) تجاوزاز 

آن به تعریف تجاوز و ذکر مصادیق  3و  0 مادهکه در  گرددیبازممجمع عمومی سازمان ملل متحد، 

مرکز و نه ت یالدولنیب نظرازنقطهاین قطعنامه و تعریف تجاوز  یآورالزام. با توجه به عدم پردازدیمآن 

نه سند راهنما( تجاوز از دید صالحیت ) آورالزامیک سند  انعنوبه تواندینمبر روی افراد، این قطعنامه 

منشور ملل متحد مبنی بر لزوم تشخیص تجاوز توسط  33دیوان، ما را یاری رساند. با توجه به ماده 

، نقش شورای امنیت در فرآیند مجازات یالمللنیباساسنامه دیوان کیفری  03شورای امنیت و ماده 

بررسی  هب بدون تشخیص شورای امنیت، تواندینماست و دیوان  کنندهنییتعاشخاص مسئول، بسیار 

 جنایت تجاوز بپردازد.

  امپاالک اجالس، المللیبینامنیت، دیوان کیفری  شورای جنایت تجاوز سرزمینی، واژگان کلیدی:

_______________________________________________________________________________ 
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز المللبین. کارشناس ارشد حقوق 0
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 مقدمه

توسل  اببر قواعد حقوق  مبتنی قواعد سنتی حمایت از کشورها در مقابل تجاوز بیگانه،

 آورامالزقواعد  تحت این عنوان، زاییجرمی و المللبینبوده، رعایت حقوق بشردوستانه  زوربه

 راکهچ؛ گرددمیی محسوب المللبیناساسنامه دیوان کیفری  هایبدعتی یکی از المللبین

، مجری اهدولتو در رابطه بین  هادولتمبتنی بر توازن و برابری حاکمیتی  زوربهقواعد توسل 

حقوق بشردوستانه، صبغه انسانی و بشری دارد و برای حمایت از بشریت  کهدرحالی ست؛ا

 توصیف دارد.  قابلیت ی،المللبینتنها موجود حقیقی در زندگی روابط ملی و  عنوانبه

ظام ن رشدنیافتگیی با وجود مشخصه نبود یک قدرت فراملی و المللبیندر جامعه 

به کار گرفتن  ازجمله گوناگون، ایراههبه  هایشانهدفبرای دستیابی به  هادولت حقوقی،

 . با توجه به موقعیتگیردمی. این کاربرد زور به اشکال مختلف صورت شوندمیزور متوسل 

مختلف و به درجات مختلف به کار رود.  هایراهاز  زور ،واحوالاوضاعاختالف و  هایطرف

داوطلبان به  اعزام زمین طرف دیگر، بسیج نیروها در مرزها،استفاده از نیروهای مسلح سر

فعالیت علیه دولت متبوعشان  منظوربهخارجی  هایگروهجبهه، فراهم آوردن امکانات برای 

، زوربهتوسل  هایراهاز  شدهاشغالمقاومت در مناطق  هایگروهیا علیه دولت ثالث و ایجاد 

 است.  جنگ استفاده از زور، ترینبیش

قواعد مفصل داخلی  کهدرحالیی در طول قرن گذشته المللبینمخاصمات مسلحانه 

به کشتار وسیع متحاربین و غیر متحاربین  منجر ی راجع به جنگ وجود دارد،المللبینو 

عقاد متجاوزانه در قالب ان زوربهی برای منع توسل المللبینگشته است. نخستین اقدام جامعه 

میالدی، تبلور یافت منشور ملل متحد نیز، در مواد مختلف  0303 رد 0کلوگ -پیمان بریان

 مخاصمات کامل، طوربهخود به چنین ممنوعیتی اشاره کرده است؛ اما موفق نشده است که 

؛ ایده نوین نیست یک متجاوزانه را متوقف نماید. ایده تعقیب کیفری جنایت تجاوزکارانه،

ی نورنبرگ و توکیو به تعقیب المللبینپس از جنگ جهانی دوم در نزد محاکم نظامی  چراکه

. نخستین گام در عرصه حقوق دارد این جرم تحت عنوان جنایت علیه صلح پرداخته شد؛

، در دادگاه 01و ماده  3ی کیفری برای محاکمه اشخاص حقوقی، طی بند یک ماده المللبین

در محاکمه افرادی که »: نمودمیمقرر  3برداشته شد که در ماده ی نظامی نورنبرگ المللبین

دهد که آن گروه یا سازمان  رأیعضو جمعیت یا سازمانی هستند، دادگاه، مجاز خواهد بود که 

در مواردی که دادگاه، »که:  داردمیبیان  01. در ادامه در ماده «گردندمیتلقی  کارجنایتنیز 

_______________________________________________________________________________ 
0. 0303 Kellogg-Briand Pact 
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ملی دول طرف  دارصالحیت مقامات ،نمایدمیاعالم  کارجنایتجمعیت یا سازمانی را 

اساسنامه، مجاز خواهند بود که اعضا آن سازمان را به دلیل عضویت، در دادگاه عادی یا نظامی 

در چنان موردی، ماهیت جنایات کارانه آن جماعت  «یا دادگاه قوای اشغالی، محاکمه نمایند.

و موقت بود و برای  جزئیاما این تعقیب  ؛ت نداردیا سازمان مفروض بوده و نیازی به اثبا

مدتی طوالنی تعقیب این جرم به دست فراموشی سپرده شد. در زمان تصویب اساسنامه 

 ترینجدیجنایت تجاوزکارانه، یکی از »توافق کردند که  هادولتی، المللبیندیوان کیفری 

و این امر موجب شد که در  «ی استالمللبینجنایاتی باشد که موجب نگرانی کلیت جامعه 

را  آن بهصالحیت رسیدگی  دیوان ،کشینسلجنگی و  جنایت کنار جنایات علیه بشریت،

برخالف سایر جنایات در صالحیت دیوان، صالحیت دیوان تا زمانی که جنایت  اام ؛داشته باشد

ر رانجام دتجاوز مورد تعریف قرار نگرفته و شرایط آن معین نشده بود؛ به تعویق افتاد. س

 مجمع 3304 قطعنامهجنایت بر اساس  این ،0101بازنگری کامپاال اوگاندا در سال  اجالس

امکان  0107عمومی سازمان ملل متحد، مورد تعریف و شرایط آن، تعیین شد؛ اما تا سال 

 ندارد. وجود اعمال صالحیت دیوان در مورد آن،

 

 مبحث اول: کلیات

 تجاوزکارانهگفتار اول: تجاوز و جنایت 

ی کیفری المللبینتجاوز و جنایت تجاوزکارانه از جنایات مهم در صالحیت دیوان 

به جنایت اشخاص حقوقی  بعضاًکیفری نیز  المللبیندر اساسنامه دیوان  چنینهم. است

در ذیل عنوان جنایت علیه بشریت و  7 مادهبه بند یک  توانمی ازجملهاشاره گشته است، 

تعقیب جنایت علیه بشریت، عالوه بر  در ،چنینهموان جنایت تبعیض نژادی در بند تحت عن

 از شرایط هاآنوجود یک سیاست یا طرح برای ارتکاب  ایحملهعلم فاعل به ارتکاب چنین 

 سپبودن ارتکاب این جنایات دارد.  یافتهسازمان، ذکر شده است که نشان از هاآناصلی وقوع 

ی کیفری خالف تلقی عامه نسبت به جنایت اشخاص حقوقی المللنبیاساسنامه دیوان  اصوالً

 ترتهیافسازمان مراتببهاما آنچه مهم است این است که در جنایت تجاوز نیز که  گرددمیوضع 

از جنایاتی مانند جرائم علیه بشریت است یا چنین اشتقاقی ایجاد نشده است؛  ترپیچیدهو 

 04 درمجمع عمومی سازمان ملل  3304قطعنامه  0 ماده 0بدین معنا که با مداقه در بند 

در  ی والمللبینکه بین تجاوز که موجب مسئولیت  رسیممیبدین نتیجه  0374 دسامبر

، زکارانهتجاوبا جنایت  گیردمیمورد بحث قرار  الدولیبینی مسئولیت المللبینشاخه حقوق 

ه مرتکب نقض اصل عدم توسل تفاوت جدی در باب شکل و معنا مکتوم است که کشوری ک
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محکومیت در شورای امنیت مطرح گردد  شایدو  المللبینگردد و برای آن مسئولیت  زوربه

ی یا موردی محاکمه شوند المللبینبدون اینکه عامالن آن جنایت در یک محکمه قضایی 

و تجاوز در امر قابلیت رسیدگی عموم و خصوص  تجاوزکارانهبین مفاهیم جنایت  توانمی

سیدگی کیفری، ر المللبینمطلق برقرار نمود بدن معنا که در یک رسیدگی کیفری در دیوان 

تجاوز از سوی شورای امنیت است اما رسیدگی در شورای امنیت باب  احرازدیوان منوط به 

 تجاوز نیاید به احراز جنایت تجاوزکارانه ندارد.

یین اصطالحات جنایت تجاوز، کاری ساده نبود؛ اگرچه نظریه تعقیب افراد وظیفه تع

 ,Berth Van Shaack) بودبه دنبال انجام حمالت مسلحانه بسیار پیش ا ز آن، داده شده 

متحد  دول بود. پس از جنگ جهانی اول، مدتکوتاه، هاییتعقیب، چنین ازاینپیش( 0110

مبنای عملی  یک هده صلح ورسای گنجاندند. این ماده،را در معا 007 ماده پیروز در جنگ،

آلمان، به دلیل آغاز جنگ تجاوزکارانه در جنگ  امپراتور برای تعقیب قیصر ویلهلمم دوم،

شده بود  کاربردهبهاین مقرره با عبارات بسیار مبهمی  هرحالبه. داشتمی مقرر جهانی اول،

ر د «ی و تقدس معاهداتالمللبیناخالق  ضد برتخلف  ترینبزرگ»به عبارت  توانمیکه 

داشت. این مفهوم، به دلیل اینکه قیصر  اشاره توصیف جنایت تجاوز قیصر ویلهلمم دوم،

 زا پناهندگی را از ملکه ویلهلمیا در پادشاهی هلند دریافت کرد، ازاینکهپسویلهلمم دوم 

دنبال  به( Geoffrey Robertson, 0113قضایی باز نشد ) ازنظر گاههیچ محاکمه گریخت،

را احیا  تجاوزکارانهتعقیب جنگ  ایده پیروز در آن جنگ، متحدان وقوع جنگ جهانی دوم،

صلح همزمان با جنایت جنگی و  علیهکردند و رهبران ژاپن و آلمان را با اتهامات جنایت 

 Stefan Barriga) نمودند روبرو نظامی نورنبرگ و توکیو، هایدادگاهجنایت علیه بشریت در 

 جنایت ترینبزرگ عنوانبهرا  تجاوزکارانه جنایت (. قضات دادگاه نورنبرگ در حکم،0113

است  یالمللبینیک جنایت  تنهانه هرحالبه تجاوزکارانهآغاز یک جنگ »و گفتند:  برشمرده

ز یی است که تنها در این نکته با سایر جنایات جنگی متماالمللبینجنایت  ترینبزرگبلکه 

را یکجا در خود  هاآناز همه  ایانباشتهو پلیدی  پلشتی ،نفسهفیاست که 

جنایات »این قضات اظهار نمودند:  چنینهم( Nuremberg Judgment, 0346)«دارد.

و از طریق مجازات افرادی که  دهدمینهادی انتزاعی و مجرد رخ  وسیلهبهافراد و نه  وسیلهبه

 Nuremberg) .«ی را اجرا نمودالمللبینقواعد  تواندمی؛ وندشمیچنین جرائمی را مرتکب 

Judgment, 0346, pp-001 – 000) 

نورنبرگ احصا شده و عبارت بود از  منشور 6جنایت علیه صلح در بند الف ماده 

کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که  آغاز ساختن مقدمات، فراهم طراحی،
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جستن در یک طرح مشترك یا  شرکت ی باشد،المللبینیا تعهدات  توافقات ،عهدنامهناقض 

آمریکا با مستمسک قرار دادن  متحدهایاالت. الذکرفوقنیل به هر یک از امور  منظوربهتبانی 

عنوان عدم فرار سران نازی از محاکمه و اجرای مجازات موافق تعریف جنایت علیه صلح بود؛ 

سابق د ر مقابل مخالف تعریف جنایت علیه صلح به دلیل  شورویر اتحادیه جماهی کهدرحالی

، فقدان تعریف تجاوز مانع از آن نشد که دادگاه نورنبرگ همهبااینسیاسی بودن این عمل بود. 

و دادگاه توکیو به اعمال صالحیت نپردازند تنها تفاوت میان منشور توکیو و نورنبرگ در این 

گ و جن تجاوزکارانهشدن تفکیک میان دو عنوان اقدامات  لقائبود که منشور نورنبرگ با 

، مجازات تجاوزکارانهشروع بر جرم جنگ  مثابهبه تجاوزکارانهبرای اقدامات  تجاوزکارانه

 هاییدولتکمتری د ر نظر گرفته و مالك تفکیک میان این دو را نیز ایستادگی و مقاومت 

زی قرا گرفته بودند برای نمونه مادام که که مورد اشغال نظامی ارتش آلمان نا دانستمی

ر د هاآناشغال اتریش و چک و اسلواکی را به دلیل عدم ایستادگی و مقاومت دولت متبوع 

برای حمله به سایر کشورها  ایمقدمه عنوانبهو  تجاوزکارانهمقابل ارتش نازی، اقدامات 

 متحدهایاالتو  شورویبلژیک، یونان، اتحادیه جماهیر  ،، تجاوز و حمله به هلنددانستمی

به  خوردنمی. این تفکیک در منشور توکیو به چشم دانستمی تجاوزکارانهجنگ  راآمریکا 

به  ،تجاوزکارانهو جنگ  تجاوزکارانهاین معنا که در این سند بدون تقسیم تجاوز به اقدامات 

 و مشمول تجاوزکارانهجنگ  عنوانبهو رهد را بارت جنگ اعالن شده و نشده اکتفا کرده است 

 عنوان تجاوز دانسته است. 

 

 جنایت تجاوز در مخاصمات داخلیگفتار دوم: بررسی وجود با عدم وجود 

ز ا المللیبینبه سبب فقدان معیارهای الزم جهت تمییز مخاصمات مسلحانه غیر 

یارات وسیعی در خصوص توصیف از اخت هادولتسنتی  طوربهسایر اعمال و اقدامات مشابه، 

 المللبیناز رویه دیوان  توانمی( 70 ص ،0333، آبادیقوامبرخوردارند ) هاییوضعیتچنین 

اخلی د ازجملهدادگستری برای یوگسالوی سابق کمک گرفت که تمایز میان انواع مخاصمات 

. داندمی دهفایبیی المللبینی را با توجه به تحوالت گسترده حقوق بشر در جامعه المللبینو 

چگونه است که باید هنگام درگیری میان دو »: داردمیقضیه میلویوسچ مقرر  در ،ازجمله

 تجاوز ناشی از مخاصمه حمایت نمود و شکنجه، هایخشونتدر مقابل  غیرنظامیاندولت از 

و اموال خصوصی یا کاربرد  هاموزه، کلیساها ،هابیمارستانگستاخانه  تخریب جنسی،

 هاحمایتیا  هاممنوعیتکه منجر به ایراد رنج بیهوده را ممنوع اعالم کرد؛ ولی آن  هاییسالح

در مواقعی که خشونت، تنها در قلمروی یک کشور رخ داده است، اعمال نمود.  تواننمیرا 
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به حمایت از افراد بشر نیز  هادولتباید در کنار حمایت از منافع مشروع  المللبیناگر حقوق 

 0«از صحنه حقوقی رخت بربندد. تدریجبهطبیعی این دوگانگی باید  طوربهپردازد، ب

، تسلط شورشیان بر قسمتی 0377بر مبنای ماده یک پروتکل دوم الحاقی  کهدرحالی

، آن موجببهمالك اجرای قواعد پروتکل مذکور در نظر گرفته شده که  عنوانبه از سرزمین،

رای ب المللیبینکیفری  دیوان ،گرددمیبسیاری از انواع مخاصمات داخلی از شمول آن خارج 

مخاصمات میان دولت با  «طوالنی بودن»اعالن نمود که  «تادیچ»یوگسالوی سابق در قضیه 

تسری قواعد پروتکل دوم الحاقی  امکان یا بین دو یا چند گروه مسلح، یافتهسازمانگروه 

 . دهدمیرا  0377

بسیاری از قواعد موجود در مخاصمات جنبه حمایت زا  شودمیکه دیده  گونههمان 

و به وضعیت تجاوز توجهی ننموده است اما با  انددادهغیر متحاربین را دستور کار خود قرار 

در صورت حمایت یک دولت خارجی از شورشان مانند قضیه  3304توجه به قطعنامه 

 د ر تعارض خواهد بود. 0 ماده 4 بندا که بولت تجاوز به حاکمیت است نیکاراگوئه، اقدام د

 یالمللبینگفتار سوم: تاریخچه اسناد مربوط به تجاوز 

 تعریف و تشخیص تجاوز: باب دری در زمان جامعه ملل المللبینبند اول: اسناد  

_______________________________________________________________________________ 
ی در قبال نقض حقوق غیر متحاربین در المللبین جامعه ،چهارگانه هایکنوانسیونتا پیش از تصویب . 0

حاکمیت و  چهارچوببسیار اندکی داشت. این مخاصمات، اغلب در  قواعد ی،المللبینمخاصمات مسلحانه غیر 

مشترك  3ماده  خصوصبهو . پس از تصویب این کنوانسیون گرفتمیاقتدار داخلی دولت حاکم مورد بحث قرار 

ی، ملزم به رعایت حداقل معیارها در مخاصمات المللبینمخاصمات غیر  طرفین ،چهارگانه هایکنوانسیون

حمایت از غیر متحاربین  مشترك و نیز پروتکل دوم الحاقی که محدوده 3 مادهبرای نقض  اما ؛مسلحانه شدند

، هانآداده بود، ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده بود و نقض ی را افزایش المللبیندر مخاصمات مسلحانه غیر 

 دادگستری در دو قضیه معروف المللبین. دیوان گشتنمیمنجر به حصول عنوان مجرمانه بر اقدام انجام گرفته 

 3 ادهمگوئه، با استناد به اآمریکا در نیکار متحدهایاالت نظامیشبهنظامی و  هایفعالیتقضیه  و تنگه کورفو

در زمان صلح و جنگ استناد نموده  «مالحظات ابتدایی انسانی»به عبارت  0343ژنو  هایکنوانسیونمشترك 

، منظور اجرای قواعد حقوق شودمی 0343 ژنو هایکنوانسیونمشترك  3 مادهصحبت از اجرای  وقتی است.

الشمول حقوق از اسناد عام امکدهیچ، حالباایناندازه آن، است.  ترینحداقلبشردوستانه در  المللبین

پروتکل  . بند دوم ماده اولاندنپرداخته المللیبینبشردوستانه به تعریف دقیقی از مفهوم مخاصمات مسلحانه غیر 

، هاشورشپروتکل حاضر برای وضعیت آشوب و اغتشاشات داخلی چون » که: داردمیمقرر  0377دوم ضمیمه 

 ،شوندنمیمخاصمات مسلحانه، لحاظ  عنوانبهه و سایر اعمال مشابه که انفرادی و پراکند آمیزخشونتاعمال 

 «.گرددنمی اعمال
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جامعه ملل و پذیرش میثاق جامعه ملل که قسمت نخست معاهده صلح  تأسیسبا 

 ،00ماده  0مداقه در بند  برحسبممنوعیت پیدا نکرد؛ بلکه  جنگ ،دادمیورسای را تشکیل 

 ایماده. تنها شد، جنگ تحت ضوابط و قواعد مشخصی 07ماده  3و  0و بند  03 ماده 4 بند

اعضا »که مقرر داشته بود:  بود 01 مادهرده شده بود، که در میثاق جامعه ملل از تجاوز نام ب

که تمامیت ارضی و استقالل خارجی را محفوظ بدارند و در صورت وقوع  نمایندمیتعهد 

اجرای تعهد فوق  هایراهجامعه ملل درباره  شورای تهدید یا خطر چنین تجاوزی،

مورد تجاوز یعنی تجاوز به  دو به میثاق با اشاره به چنین تجاوزی، «نماید. اندیشیمصلحت

تمامیت ارضی و تجاوز به استقالل سیاسی، منحصر کرد و کوشید وضع موجود را حفظ نماید 

 ( 061-006، صص 0330مسعود طارم سری، ) نداد.و در عمل، تعریفی از تجاوز 

برای تعریف تجاوز صورت گرفت که  ایعمده هایتالشدر زمان جامعه ملل، نیز 

 است:، موارد ذیل اهآن ترینمهم

 :1طرح معاهده همکاری متقابل.0

 راجع به تعریف تجاوز نبود، ایماده هیچ جامعه ملل حاوی، میثاق با توجه به اینکه،

 تصویب رسید که در آن، به میالدی توسط مجمع جامعه ملل، 0300در سال  اینامهقطع

ر شده بود. د بینیپیش و یک کمیته مختلط موقت بدین منظور، آورالزامیک معاهده  ایجاد

معاهده موسوم به معاهده همکاری متقابل توسط مجمع آماده شد که  طرح میالدی، 0303

نایت ج یک ،تجاوزکارانه جنگ نگرفته بود؛ لیکن، صورت تعریفی از تجاوز، گونههیچ در آن،

 سته شده بود که مرتکب تجاوز نگردند. شده بود و از دول عضو، خوا تلقی ی،المللبین

 کاهش و تحدید تسلیحات:  اجالسطرح شوروی در  .0

شد، طرحی  برگزار میالدی توسط جامعه ملل، 0330که در سال  اجالسدر این 

 ،رددگ یکی از اعمال ذیل، مرتکب توسط شوروی سابق مبنی بر اینکه، هر دولتی که در ابتدا،

 گرفت: صورت ،گرددمیقلمداد  متجاوز

بمباران سرزمین یا حمله به نیروهای مسلح .3حمله به دول دیگر.  .0اعالن جنگ .0

مجاز در  ازحدبیشپیاده نمودن نیروی نظامی در سرزمین دول دیگر یا اقامت .4 .دول دیگر

  .محاصره دریایی.0 .آن

 : 0کنوانسیون تعریف تجاوز لندن .3

_______________________________________________________________________________ 
0. Draft Treaty of Mutual Assistance  

0. The Convention for the Definition of Aggression 
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 دول ایران، شوروی، میان ،میالدی 0333سال  جوالیدر این کنوانسیون که در 

در حمله  دستیپیش ، لتونی، لهستان و رومانی در لندن امضاء شد؛استونی ،افغانستان ،ترکیه

 ،گشتیممعیار تشخیص تجاوز، تلقی شده و دولتی که ابتدا به یکی از اقدامات ذیل متوسل 

 :گشتمیمحسوب  متجاوز

حمله .3ن سایر دول با یا بدون اعالن جنگ. حمله مسلحانه به سرزمی.0اعالن جنگ. .0

با هواپیماها دول دیگر با یا  هاکشتی یک دولت به سرزمین، هوایی ،دریایی نیروهای زمینی،

حمایت یک دولت  .0دول ساحلی.  بندرهایمحاصره دریایی سواحل یا .4 .بدون اعالن جنگ

  .مسلح در سرزمینش که با قصد حمله به سرزمین دول دیگر، تشکیل شده باشند هایگروهاز 

 

 ملل در باب تعریف و تشخیص تجاوز ی در زمان سازمانالمللبینبند دوم: اسناد 

 ماده 4بند  در میالدی و تدوین منشور، 0340 سالسازمان ملل متحد در  تأسیسبا 

 أکیدتو تمامیت ارضی دول دیگر  استقالل میت،علیه حاک هادولت زوربهآن بر منع توسل  0

 زورهبمجوز توسل  توانستمیشورای امنیت  تنها در قالب فصل هفتم منشور، چنینهمگشت. 

منشور ملل  000که مخصص آن بود، ماده  ایمادهرا علیه کشورهای دیگر صادر نماید. تنها 

متوسل شوند. تفسیری که از  زوربهدر مقام دفاع مشروع  توانستندمی هادولتمتحد بود که 

دفاع مشروع در ساالن بعدی به وجود آمد، برخی کشورها را به سمت مداخالت بشردوستانه 

مجمع  3304 قطعنامه اقدام سازمان ملل در زمینه تجاوز، ترینمهم شکبیسوق داد اما 

یروی نظامی ن کارگیریبه، منظور از عمل تجاوز 0374دسامبر  04عمومی سازمان ملل در 

یک دولت بر ضد امنیت، تمامیت سرزمینی یا استقالل سیاسی یک دولت دیگر یا  وسیلهبه

 به هر شکل دیگر که با منشور ملل متحد مباینت داشت باشد.

این قطعنامه، تجاوز بایستی دارای یکی از شرایط ذیل باشد تا بتوان آن را  اساس بر

 تجاوز محسوب کرد:

_______________________________________________________________________________ 
وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی  صورت در»: ددارملل متحد مقرر می منشور 00ماده  .0

از مقررات این  یکهیچ ی را به عمل آورد؛المللبینکه شورای امنیت، اقدامات الزم را برای حفظ صلح و امنیت 

وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را  ایلطمه، جمعیدستهفردی یا  خواه منشور، به حق ذاتی دفاع از خود،

 وجههیچبهبه شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات،  فوراً؛ آورندمیر اعمال این حق دفاع از خود به عمل که د

آن، برای حفظ و اعاده صلح و  موجببهدر اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و 

نخواهد  تأثیریبه عمل خواهد آورد؛  ی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام الزمالمللبینامنیت 

  «داشت.
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 ونههرگ یا سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر، تهاجم یا حمله به .0

 یا باشد، ایحملهموقت، که ناشی از چنین تهاجم یا چنین  صورتبه حتی اشغال نظامی،

 .زوربههرگونه ضمیمه کردن تمام یا بخشی از سرزمین یک دولت یا بکار گیری یا توسل 

لت دیگر با استفاده از هرگونه بمباران سرزمین هر دولت توسط نیروهای مسلح دو.0

 تسلیحات از سوی یک دولت بر ضد سرزمین دولت دیگر.

 یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح یک دولت دیگر. بندرهامحاصره .3

استفاده از نیروهای مسلح یک دولت مستقر در سرزمین دولت دیگر با توافق دولت .4

استقرار نیروها یا ادامه  نامهموافقته در شد بینیپیشمحل استقرار در مغایرت با شروط 

 مزبور. نامهموافقتحضور نیروهای نظامی در پایان مدت 

که سرزمینش را که در اختیار دولت دیگری  پذیردمیعملی که طبق آن، دولتی .0

 قرار دهد تا برای تدارك یک عمل تجاوز بر ضد دولت ثالث مورد استفاده قرار گیرد.

مسلح نامنظم یا چریکی توسط یک دولت  نیروهای نظامی، هایگروهاعزام باندها یا .6

 دهدیمشدتی انجام  چنانآنیا به نام یک دولت که اعمال نظامی را بر ضد یک دولت دیگر با 

 که معادل اعمال مندرج در فوق بوده یا مشارکت مهم در چنین اعمال نظامی، داشته باشند.

 عنوانبهمجمع عمومی را  هایقطعنامه ارزش آمریکا، متحدهاالتایدول اروپایی و  

مر این ا از قطعنامه نیز، این ،اندندادهمورد پذیرش قرار  المللبینحقوقی  آورالزامیک سند 

رم، این پیشنهاد از سوی اتحادیه عرب و دول عربی  اجالسدر  کهدرحالینیست؛  مستثنا

 اگرچهریف تجاوز سرزمینی مورد استناد قرار گیرد. برای تع 3304مطرح شد که قطعنامه 

نشده است ولی اصل عدم  برده در منشور سازمان ملل، آمیزمسالمتنامی از اصل همزیستی 

ن است کما اینکه در بیست و پنجمی آمیزمسالمتتجاوز یکی از اصول بنیادین اصل همزیستی 

در  هادولت مداخلهعدم ،0371 اکتبر 04 دراجالس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

ی دیگر است با توجه به اصول مقرر در منشور ملل هادولتاموری که در صالحیت انحصاری 

کی ی عنوانبهبانکوك نیز که اصل عدم تجاوز  اجالسدر سند نهایی  چنینهممتحد یاد شد. 

اعم از اصل عدم تجاوز  آمیزمسالمتبنابراین اصل همزیستی  ؛، ذکر شده بودگانهدهاز اصول 

اعضا در روابط  کلیه :داردمیمنشور ملل متحد که مقرر  0 ماده 4است. بر اساس بند 

یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقالل سیاسی هر  زوربهی خود از تهدید المللبین

ی کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل مباینت داشته باشد، خوددار

 : داردمیمنشور سازمان ملل مقرر  00خواهند کرد. ماده 
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 مبحث دوم: تجاوز سرزمینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد:

اولیه حفظ صلح و امنیت  دارعهدهنهادی که  عنوانبهشورای امنیت سازمان ملل 

دارد؛ در  عهده برعلیه صلح و تجاوز سرزمینی را  تهدید ی و تعیین موارد نقض صلح،المللبین

یی ی کیفری از اهمیت باالالمللبینفرایند تشخیص و اعمال کیفر تجاوز سرزمینی در دیوان 

 وجباتم برخوردار است بدیهی است که تشخیص شورا مبتنی بر اینکه کشوری متجاوز باشد،

 . نمونه آن متجاوز بودنآوردمیی آن کشور را از جوانب گوناگون فراهم المللبینمسئولیت 

یکسان اعمال  صورتبهاست. البته این معیار همیشه  فارسخلیجعراق در جریان جنگ 

شورا بر مبنای قطعنامه تعریف تجاوز که اولین کشوری  بااینکهبرای مثال  چراکه گرددنمی

حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی کشور دیگر شود، متجاوز خواهد  علیه زوربهکه متوسل 

جنگ عراق  مانندبهاز محکوم نمودن آن  اما عراق را مسئول شناخت، بود، دولت و نیروهای

بنابراین منافع سیاسی در امر تجاوز بسیار مهم است. اجالس  ؛علیه کویت خودداری نمود

ا که ب ایگونهبهکامپاال متضمن تغییرات جدی در بحث تشخیص تجاوز فراهم آورده است 

عمل تجاوز را تنها در صالحیتش شورای  تشخیص تفکیک میان عمل تجاوز با جنایت تجاوز،

که منشور  گرددمی ترپیچیدهمنشور قرارداده است. مشکل زمانی  33امنیت بر مبنای ماده 

، تشخیص مصادیق 33ماده  موجببهو تنها  کندنمیملل متحد، نیز تعریفی از تجاوز ارائه 

 . گذاردمیتجاوز را بر عهده شورای امنیت 

 نیروهای کارگیریبهیک کشور در  دستیپیش»آمده است:  3304نامه قطع 0در ماده 

شورای امنیت  اگرچه «دهدمیرا تشکیل  تجاوزکارانهمسلح در مغایرت با منشور، یک اقدام 

م بر حاک واحوالاوضاعبر طبق منشور ممکن است به این نتیجه برسد که با توجه به دیگر 

 ئل شده است.قا تجاوزکارانهقضیه به وضع یک اقدام 

با شدت زیاد تجاوز محسوب گشته و  هایدرگیریتوجه شود که در این ماده تنها  

برای مداخالت  تواندمیکه  0. ماد گرددنمیتجاوز محسوب  جزئیکمک و  هایدرگیری

منفعتی با هر ماهیتی که  گونههیچ، داردمیبشردوستانه نیز مورد استناد قرار گیرد مقرر 

را  تجاوزکارانهیک اقدام  تواندنمی هااینو غیر  اقتصادی از سیاسی، نظامی، داشته باشد اعم

 منظوربهنیروها  کارگیریبهقابل طرح است که آیا  سؤالتوجیه کند. بر این اساس آن 

 کهتیوقوقوع تجاوز ممکن نیست مگر تا اینکه  احراز بشردوستانه قابل توجیه است یا نه؟

باشد برای نمونه ال ا تی ك هر جریان جنگ دوم  نظراتفاقنیت میان اعضای دائم شورای ام

 منشور 33، شورای امنیت به هیچ کشوری عنوان متجاوز را قلمداد ننمود. ماده فارسخلیج

اما اشکال کار در این  گذاردمیمتحد تعیین مصادیق تجاوز را بر عهده شورای امنیت  لمل
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قاطع  ملالععکست، این شورا نتوانسته است که است که با توجه به بعد سیاسی شورای امنی

و  در افغانستان متحدهایاالتمانند مداخله ناتو در کوزوو و  زوربهدر مقابل توسل غیرقانونی 

ح و تجاوز صل نقض عراق اتخاذ نماید. البته شورای امنیت در تعیین مصادیق تهدید علیه صلح،

اختیار مطلق نیست کما اینکه مجمع عمومی ملل متحد با  دارای منشور، 03 مادهبر مبنای 

 العادهفوقدر دهمین اجالس  میالدی 0301استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح مصوب 

 ،0337 آوریل 04 درتوسط رژیم صهیونیستی را  هاسرزمیناشغال  وضعیت مجمع عمومی،

 و بیش از همه، المللبینحقوق تخلف اسراییل از »: بررسی قرار داد و اعالم کرد که مورد

فرآیند صلح در خاورمیانه، آسیب و تهدیدی علیه  به از سوی قدرت اشغالگر، هاشهرك ساخت

( د مورد 300-344 صص ،0110)جمشید ممتاز،«.گرددمیی تلقی المللبینصلح و امنیت 

ه طرح شده کیفری و شورای امنیت تا به امروز دو نظریه عمد المللبینرابطه میان دیوان 

غلبه نمودن بعد سیاسی یا حقوقی تجاوز هستند. دیدگاه  درصدداست. این نظریات هر یک 

 هتجاوزکاراناول که درصدد تعادل سازی میان بعد سیاسی و حقوقی تعیین تجاوز و جنایت 

منشور ملل متحد  33است مبتنی است که بر اولویت دادن به شورای امنیت بر اساس ماده 

ی المللنبیت که نسبت به دیدگاه دیگر که قائل به این است که دیوان کیفری با این تفاو

شورای امنیت به تعیین مصادیقی از تجاوز نپرداخته باشد مادام که این تعریف  کهدرصورتی

ادخواست را د اصوالًی کیفری به دعوا رسیدگی و یا المللبینصورت نگرفته است نباید دیوان 

در دیدگاه معتقد است که دیوان این دعوا را تنها  کهدرحالیمورد پذیرش قرار دهد 

شده که معموالً دوازده ماه است  بینیپیششورای امنیت طرف مدت معقول و  کهدرصورتی

حق دارد تا از طریق مجمع عمومی یا از طرف اعطای  دیوان رسیدگی و تعیین تصمیم نکند؛

، درنهایتی دادگستری و المللبینیوان مجمع عمومی از د وسیلهبهمشورتی  رأیدرخواست 

به رسیدگی بپردازد گرچه در شورای امنیت  خود ،هاایناز  هرکدامدر صورت عدم توفیق در 

به تعیین تجاوز پرداخته نشده است بدیهی است که این دیدگاه هم با واقعیات جامعه 

اگر همین تعهدات اعضای سازمان  داردمیکه تصریح  منشور 013ی و هم با ماده المللبین

وجود  ناهمخوانیی المللبین هاینامهموافقتدر ضمن  شاناساسیملل مطابق با تعهدات 

ند با ب چنینهمالرعایة است و طبق منشور ملل متحد حاکم و الزم هاآنداشته باشد، تعهدات 

 نیز در تعارض است.  0333اساسنامه رم  03 ماده 0

که  داردمیاولویت بخش مطلق به شورای امنیت استوار است بیان  دیدگاه دوم که بر

در مورد تجاوز یا عدم تجاوز، نپرداخته است،  گیریتصمیمشورای امنیت مادام که به تعیین و 

 رسیدگی نماید. این رویکرد که تجاوزکارانهبه جنایت  تواندنمیی المللبیندیوان کیفری 
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مصادیق تجاوز احصایی نیست، بلکه تمثیلی و مبتنی بر مبتنی بر این امر است که تعیین 

 تشخیص شورای امنیت است، تمرکز خاصی بر روی عملکرد شورای امنیت در این باب دارد.

دیدگاه سومی را مطرح نمود و آن این  توانمیکه در این باب  رسدمیاما به نظر 

  .بوداست که بایستی قائل به برتری مطلق شورای امنیت در این باب 

 

 یالمللبینمبحث سوم: بررسی جنایت تجاوز در اسناد دیوان کیفری 

 یالمللبینگفتار اول: بررسی جنایت تجاوز از دیدگاه اساسنامه دیوان کیفری 

ی، بدون تفکیک میان جنایاتی که در المللبیندر مقدمه اساسنامه دیوان کیفری 

 این،» که: داردمیجنایت تجاوز سرزمینی مقرر  ازجمله اندگرفتهصالحیت این دیوان قرار 

است که صالحیت خود را، نسبت به کسانی که مسئول ارتکاب  هادولتهر یک از  وظیفه

دادگاه نورنبرگ آمده  رأی، در قسمتی از چنینهم «نمایند. اعمال ی هستند؛المللبینجنایات 

و آیین دادرسی را تعیین  قانون ،ندادادهدول امضاء کننده، که این دادگاه را تشکیل »است: 

 توانستمی، مستقالً هاآنکه هر یک از  اندکرده کاری ،جمعیدسته طوربه درواقع؛ اندکرده

ست و هادولتانجام دهد. تضمین حقوق از طریق ایجاد محاکم اختصاصی، از حقوق مسلم 

که  گونههمان نابراین،ب «.انددادهیک محاکمه منصفانه ترتیب  هادولتدر این مورد نیز، 

به تشکیل دادگاه داخلی  قائل در مورد جرم تجاوز سرزمینی، حتی ،توانمیمشخص است 

 بود.

با رعایت مفاد ماده حاضر صالحیت خود را در مورد جنایت تجاوز  تواندمیدیوان 

اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای منطقی .0اساسنامه اعمال کند. 003طبق ماده 

که آیا شورای  کندمیبا این امر آغاز  او رای شروع تحقیق در مورد جنایت تجاوز وجود درد،ب

را احراز کرده است؟ دادستان  ربطذیامنیت وجود یا عدم وجود عمل تجاوز توسط دولت 

وضعیت ارجاعی را به دیوان را همراه با کلیه اطالعات و مدارك مهم به دبیر کل سازمان ملل 

تحقیق  تواندمیاگر شورای امنیت تجاوز را احراز و تصدیق نموده دادستان . 3کند. میابالغ 

در مورد جنایت تجاوز را ادامه دهد. در این حالت رضایت دولت مطرح نیست دولت اعم از 

اینکه عضو اساسنامه باشد یا نباشد دیوان صالحیت رسیدگی دارد مانند سودان. به نظر 

ی هاتدولقضایای ارجاعی از سوی شورای امنیت با قضایایی که توسط که باید میان  رسدمی

 نمایدمیرا آغاز  هاآنتحقیق در مورد  رأساًیا خود دادستان  شوندمیعضو به دیوان ارجاع 

دیوان  به قائل به تفکیک شد. در صورت ارجاع وضعیت تجاوز از سوی شورای امنیت،

حیت مربوط به جنایت تجاوز را نپذیرفته باشد، ی کیفری، حتی اگر یک دولت صالالمللبین
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در صورت ارجاع قضیه از سوی شورای امنیت به تحقیق در مورد آن و رسیدگی  تواندمیدیوان 

بپردازد. البته جنایت تجاوز مانند هر یک از جنایت دیگری که در صالحیت دیوان قرار  به آن

 ااالجرالزمزمانی است که دولتی پس از عطف به ماسبق شود و آن  ایگونهبه تواندمیدارد 

صالحیت دیوان را  00ماده  0بپیوندد و با صدور اعالمیه بر اساس بند  به آنشدن اساسنامه 

 مورد رداالجرا شدن اساسنامه بپذیرد. نسبت به کلیه جنایات واقع در صالحیتش از تاریخ الزم

میه صالحیت دیوان را نسبت به با صدور اعال توانندمیی عضو هادولتجنایت تجاوز حتی 

  شدن اساسنامه بپذیرد. االجراالزمجنایت تجاوز را از تاریخ 

بر سر جنایت تجاوز سرزمینی، دو گروه عمده بودند.  گیریتصمیمدر هنگام  اصوالً

 یی مانند ایران، افغانستانهادولت. گشتندمییک گروه موافق که خود به چند گروه تقسیم 

یک رفتار قابل مجازات که توسط دیوان در  عنوانبهرك تجاوز سرزمینی باید یونان و دانما

مورد محاکمه قرار  طرفبیباید توسط یک دادگاه  و گیردمی راساسنامه مورد پذیرش قرا

 بگیرد. 

دیدگاه اول کشورهایی بودند که منکر صالحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز بودند 

و مجازات آن در صالحیت شورای امنیت سازمان  احراز یص،و معتقد بودند که بایستی تشخ

 ملل قرار گیرد.

دیدگاه دوم تنها در صورتی صالحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایت تجاوز را 

 هلند ،پرتغال ،قزاقستان از آن ارائه شود که آنگوال، ومانعیجامع که تعریف واضح، پذیرفتمی

 .کنندمیو مکزیک از این دیدگاه استقبال 

دیدگاه سوم در پی آن بود تا ضمن پذیرش صالحیت دیوان در ارتباط با جنایت تجاوز 

که با تهدید یا استفاده  ایمعاهده: هر 0363کنوانسیون حقوق معاهدات وین  00طبق ماده 

مندرج در منشور سازمان ملل متحد انعقاد یافته باشد،  المللبیناز زور در نقض اصل حقوق 

 . باطل است
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 1گفتار دوم: بررسی جنایت تجاوز از دیدگاه اصالحیه کامپاال

 یافت تابه بررسی مأموریت اجالسمقدماتی از سوی این  گروهرم،  اجالسپس از پایان 

ابعاد جنایت تجاوز و تعریف آن و تعیین مصادیق احصایی آن بپردازد. با توجه به شکست این 

بررسی تعریف  مأمور از طرف مجمع دول عضو، ایویژه کارگروه مقدماتی و انحالل آن، گروه

نهایی خود  گزارش ،0113و تعیین مصادیق جنایت تجاوز گشت. این کارگروه، سپس در سال 

بازنگری کامپاال تدوین و تهیه نمود. در شب  اجالسرا در قالب یک سند برای عرضه به 

ی المللبیندیوان کیفری  هناماساساصالح  اجالس نخستین ،میالدی 0101ژوئن  00جمعه،

تمامی  رغمعلیدر کامپاال اوگاندا در حالی به کار خود پایان داد که در لحظات پایانی، 

وس کنسانس صورتبهجنایت تجاوز  بندنیمموفق به تصویب قطعنامه  هاضعفاختالفات و 

ر و عناص شامل تعریف ازجملهگردید. این قطعنامه، اصالحاتی را نسبت به اساسنامه دیوان 

و شمار از توافقاتی که در مورد اصالحیه  اعمال صالحیت دیوان نحوه جرم جنایت تجاوز،

مقابل پذیرش یک  در ،هاچالشاز  بسیاری اما در حقیقت، ؛، انجام دادشدمیجنایت تجاوز 

 07، ماده توانمیرا  هاآن ترینمهم ازجملهحاشیه رانده شد.  به سند مقبول دول عضو،

ه دیوان در مورد صالحیت تکمیلی دیوان راجع به جنایات در صالحیت آن دانست. اساسنام

_______________________________________________________________________________ 
در اجالس کامپاال، عالوه بر بحث در مورد تعریف جنایت تجاوز و شرایط و نحوه اعمال آن در باب دو موضوع . 0

ممنوعه در مخاصمات  هایسالحاساسنامه دیوان و تسری ممنوعیت کاربرد  004دیگر یعنی بازنگری در ماده 

 هایالحسشد. در مورد تسری ممنوعیت کاربرد  گیریتصمیم به مخاصمات مسلحانه داخلی،ی المللبینمسلحانه 

صورت گرفته  0101ی به داخلی که به پیشنهاد دولت بلژیک در سال المللبینممنوعه در مخاصمات مسلحانه 

اوی ح هایسالحسمی، بکار گیری  هایسالح کارگیریبهمورد سه دسته از تسلیحات یعنی ممنوعیت  در بود؛

 کارگیریبهحاوی مایعات یا ادوات مشابه و  هایسالح، سمی و دیگر گازهای مشابه و تمامی کنندهخفهگازهای 

 004مورد توافق گرفت. در مورد ابقاء یا حذف ماده  گیریرأیپخش شونده در بدن انسان بود؛ بدون  هایگلوله

ساله راجع به لحاظ نشدن صالحیت  7ر اعطای مهلت ی که در مورد اختیاالمللبیناساسنامه دیوان کیفری 

 حذف ماده، مخالفان دیوان در مورد جنایات جنگی در مورد دول غیر عضو که درصدد عضویت در دیوان بودند،

به دلیل  هاآنشدن کشورهای غیر عضو از عضویت در دیوان و تبعیض در قبال  میلیبیآن را موجب  حذف

، مانیکیفریبی موافقان حذف ماده، اما ؛اسنامه از این ماده در زمان الحاق بوددول عضو حاضر اس مندیبهره

ده دالیل حذف این ما ازجملهتوسط فرانسه و کلمبیا را  جزبهتعلیق صالحیت دیوان و عدم استفاده از این ماده 

ی المللبینه دیوان کیفری مواد اساسنام درمجموعماده  این با اصرار و تالش کشورهای مخالف، نهایتاً. دانستندمی

در مورد آن، به چهاردهمین اجالس مجمع دول عضو موکول شد. برای  گیریتصمیمبدون تغییر باقی ماند و 

 http://yaserziaee.blogfa.com/post-013.aspx/ last visited 01/01/0103اطالعات بیشتر ر.ك 
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سایر  با 0که صالحیت تکمیلی دیوان در مورد جنایت تجاوز ایعمده هایتفاوتیکی از 

تاریخی از  صورتبهکه  تجاوزکارانهآن است که وقوع آن منوط به ارتکاب عمل  دارد جنایات،

 par in parem imperium nonگذاشته شده است. بر مبنای اصل؛ دادهروی هادولتناحیه 

habit در محاکم داخلی خود در  توانندنمی هاآن، هادولتهمان اصل برابری حاکمیت  یا

، رسیدگی انجام هاآنمورد اعمال مجرمانه دول دیگر به دلیل برابری حاکمیت و مصونیت 

 ایمدهع گرایش .باشندمیی المللبینسئولیت م دارای بدهند و در صورت انجام فرآیند مذکور،

در مقام اعمال صالحیت حاکمیتشان  هادولتوجود دارد که میان اعمال  المللبیندر حقوق 

 ی نورنبرگالمللبین، تفاوت قائل شود. در محکمه نظامی هاآنبا اعمال صالحیت شخصی 

ن ملل متحد آن است که ویژگی اصلی منشور سازما»پیش بدین موضوع اشاره شد: هامدت

_______________________________________________________________________________ 
 ،شیکنقشهجنایت تجاوز بدین گونه تعریف شده است: برای اهداف این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنای  .0

منجر به اعمال کنترل و  مؤثر طوربهیک شخص در موقعیت و وضعیتی که  وسیلهبه اجرایا  دعوت ،سازیآماده

ماهیت، شدت و وسعت  وسیلهبه. از یک عمل تجاوز شودمییا هدایت یک عمل سیاسی یا نظامی یک دولت 

به معنای توسل  تجاوزکارانه اعمال برای اهداف بند یک، .0. دهدمیآن، نقض شدید منشور ملل متحد را نشان 

حاکمیت، تمامیت ارضی، استقالل سیاسی دولت دیگر است یا به  علیهیک دولت  وسیلهبهمسلحانه  زوربه

 از یک نظرصرفرض و ناسازگار باشد. هر یک از اعمال تجاوز دیگر که با منشور ملل متحد در تعا هاییشیوه

یک عمل تجاوزکارانه قابلیت  عنوانبه 0374دسامبر  3304،04در تطابق با قطعنامه  بایستمیاعالمیه جنگ 

 توصیف دارد:

 حتی اشغال نظامی، هرگونه یا تهاجم یا حمله به سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر، .0

هرگونه ضمیمه کردن تمام یا بخشی از  یا باشد، ایحملهموقت، که ناشی از چنین تهاجم یا چنین  صورتبه

 .زوربهسرزمین یک دولت یا بکار گیری یا توسل 

بمباران سرزمین هر دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر با استفاده از هرگونه تسلیحات از سوی یک  .0

 ر.دولت بر ضد سرزمین دولت دیگ

 یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح یک دولت دیگر. بندرهامحاصره . 3

استفاده از نیروهای مسلح یک دولت مستقر در سرزمین دولت دیگر با توافق دولت محل استقرار در مغایرت . 4

 نامهقتموافاستقرار نیروها یا ادامه حضور نیروهای نظامی در پایان مدت  نامهموافقتشده در  بینیپیشبا شروط 

 مزبور.

که سرزمینش را که در اختیار دولت دیگری قرار دهد تا برای تدارك  پذیردمیعملی که طبق آن، دولتی . 0

 یک عمل تجاوز بر ضد دولت ثالث مورد استفاده قرار گیرد.

مسلح نامنظم یا چریکی توسط یک دولت یا به نام یک دولت که  نیروهای ی،نظام هایگروهاعزام باندها یا . 6

که معادل اعمال مندرج در فوق بوده یا  دهدمیشدتی انجام  چنانآناعمال نظامی را بر ضد یک دولت دیگر با 

 مشارکت مهم در چنین اعمال نظامی، داشته باشند.



010  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 
1 

که توسط دولت  هاآنی بوده که برتر از تعهدات ملی المللبیناشخاص دارای تکالیف 

 نهاتنه ؛نمایدمیهستند. فردی که قواعد جنگ را نقض  گرددمیتحمیل  هاآنمتبوعشان بر 

دست  از ،پردازدمیبه عمل در تعقیب صالحیت دولت )خود(  کهدرحالیمصونیت خود را 

را  خود صالحیت ،نمایدمیدولتی نیز که مبادرت به اجازه انجام چنین اعمالی  بلکه ؛دهدیم

را  یالمللبینارتکاب جنایات  تواننمی ،بنابراین 0«.دهدمیاز دست  المللبینحقوق  اساس بر

و قائل شدن به مصونیت قضایی توصیف  هادولتدر چهارچوب اعمال صالحیت حاکمیتی 

به اعطای مصونیت برای اعمالی که  المللبین، بایستی تمرکز کرد که حقوق درواقعنمود. 

استدالل کرد که نقض منشور ملل متحد از  توانمی. پردازدنمی شودمیی المللبینمجرمیت 

. در گرددمیی دولت متجاوز المللبینطریق ارتکاب یک عمل متجاوز موجب مسئولیت 

منی ض طوربهی کیفری، المللبینجاوز در اساسنامه دیوان با اندراج جنایت ت هادولتحقیقت، 

. اندداشتهی ملی در رسیدگی به وقوع جنایت تجاوز، اعالن هادولترضایت خود را به اولویت 

الحیت ی، صالمللبیننکته آن است که پس از اجالس کامپاال، اینک دیوان کیفری  ترینمهم

داخلی دول  هایدادگاهپس از تشخیص دیوان،  اینبنابر 0تشخیص وقوع جنایت تجاوز را دارد.

رسیدگی به جرم تجاوز سرزمینی را دارا هستند. در این مرحله، دول عضو  صالحیت عضو،

مقدمه اساسنامه و نه نقض مصونیت دول دیگر،  6دیوان بر مبنای تعهدات خود بر اساس بند 

رخوردار است که بین نهادهای از اهمیت ب روازآنهستند. این موضوع  وظیفهانجامدر حال 

ی ملی در باب جنایت هادولتصالحیت  تأخرموضع واحدی در قبال تقدم یا  المللبینحقوق 

مجموعه جرائم علیه صلح و  نویسپیشبه  توانمی. برای نمونه خوردنمیتجاوز، به چشم 

اشاره مورد پذیرش، قرار گرفت؛  المللبینحقوق  گروهاجالس  43امنیت بشریت که در 

منکر وجود صالحیت ملی برای رسیدگی  المللبینحقوق  گروه، نویسپیشداشت. در این 

زمانی که دولت متجاوز خود، به تعقیب  همآنجنایت تجاوز شده بود اما با یک استثناء و 

، حق تعقیب نویسپیشمحاکم دولت مورد تجاوز طبق این  حتی اتباعش بپردازد، بود.

_______________________________________________________________________________ 
0. International Military Tribunal (Nuremberg) Judgment and Sentences’ reproduced in 

‘Judicial Decisions’ (0347) 40 American Journal of International Law 070, 036 

0. Review Conference of the Rome Statute, International Criminal Court, Resolution 

RC/Res.6: The Crime of Aggression, 03th plen mtg, ICC Doc No RC/00 (00 June 0101) 

annex I art 00bis ‘Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on 

the Crime of Aggression’. 
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شهروندان دولت متجاوز به جرم تجاوز را نداشتند. در مقابل صالحیت تعقیب و رسیدگی به 

 ی )تنها پیشنهاد شده بود( اعطاء شده بود.المللبیندیوان کیفری 

 اهلیت مجمع عمومی دول عضو در اجالس کامپاال، RC/RE6بر اساس قطعنامه  

دستان در جرم تجاوز، ممکن است اعضای شورای شورای امنیت برای مانع شدن از تحقیق دا

دارد تا از اختیار خود در مورد محافظت از شهروندان  آن براعضای دائم آن را  مخصوصاًامنیت و 

 هرگونهسیاسی شورای امنیت و  بعد ،عالوهبهخود یا دیگر متحدانش، استفاده نمایند. 

 ودی،دیوان را تا حد استقالل ،نمایدیمتصمیمی که شورا بر اساس منافع سایر دول عضو اتخاذ 

دادستان دیوان بایستی پیش از شروع  ،RC/RE6. بر اساس قطعنامه داردمیشعاع قرار التحت

تحقیق یا تعقیب، چه بر اساس ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا درخواست  هرگونه

ر شورای امنیت است که شورای امنیت را در جریان بگذارد. اگ مکلف خود دادستان باشد؛

نداده است یا برای شش ماه پس از تاریخ ابالغ  رخ تشخیص ندهد که عمل تجاوز سرزمینی،

مامی ت کهدرصورتیتنها  تواندمی دادستان دادستان به شورای امنیت سکوت اختیار نماید،

اعضای شعبه پیش محاکمه دیوان را قانع سازد که چنین جنایتی حاصل شده است؛ تحقیق 

 نداخت. ا تأخیرتحقیق را به  توانمیع نماید. در این مرحله نیز، به دستور شورای امنیت را شرو

 به شورای امنیت را در جنایت تجاوز سرزمینی، ایگستردهبرخی اعطای چنین اختیار 

 اکنونهم یالمللبیندیوان کیفری  اوالًمعتقدند  چراکه نمایندنمیاستقالل دیوان تلقی  نقض

این با  جهدرنتی ؛گیردمیی، به کار المللبیننیز، تصمیمات سیاسی را در زمینه دیگر جنایات 

 تحقیق دررونداینکه، مداخله شورای امنیت  دوم عملکرد قضایی دیوان در تعارض نیست؛

 پذیردمیاز قدرت تحقیق توسط دادستان صورت  سوءاستفادهجلوگیری از  منظوربهدادستان 

صورت عدم عزل توسط  در سال در این سمت، 3بدانیم دادستان برای مدت  زآنکهاپس ویژهبه

 . ماندمیمجمع دول عضو باقی 

مجزا و نه ملزم تصویب اصالحات اجالس  راعضو اساسنامه  دول RC/RE6قطعنامه 

دولت عضوی این اصالحیه را به تصویب نرساند ف  کهدرصورتی درنتیجهکامپاال نموده است 

حیت رسیدگی به جرم تجاوز در مورد آن کشور را ندارد اما بایستی در اینجا قائل دیوان صال

در  .0به تفکیک شد بین دو حالتی که دیوان صالحیت رسیدگی در مورد جرم تجاوز را دارد:

ضو دولت ع علیهزمانی که یک دولت عضو که اصالحیه کامپاال را مورد پذیرش قرار داده است 

است، جنایت تجاوز نماید. دومین  ذکور را مورد پذیرش قرار دادهدیگر که آن اصالحیه م

دولتی که اصالحیه را مورد پذیرش قرار داده است علیه دولت دیگری که  کهدرصورتیحالت 

ب نموده، مرتک یگیردر زمان وقوع تجاوز اصالحیه را پذیرفته بوده است اما سپس از آن کناره
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 صالحیت نها در صورت قربانی بودن و نه متجاوز بودن،در این حالت دیوان ت شودمیتجاوز 

رسیدگی به جرم کشور متجاوز را داراست رد هر صورت تعرضات بسیاری در زمینه رسیدگی 

خواه اینکه در صورت عدم پذیرش  خوردمیبه چشم  RC/RE6دیوان بر اساس قطعنامه 

صالحیت  کهدرحالیدیوان  هاآناصالحیه اجالس کامپاال توسط یک دولت عضو و نقض 

رسیدگی به جنایاتی چون جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بر اساس اساسنامه را داراست، 

 آن یعنی تجاوز را ندارد. منشأصالحیت رسیدگی به 

مکرر در مورد جنایت تجاوز  3و درج ماده  0ماده  0در اجالس کامپاال، با حذف بند 

د. ی برداشته شالمللبینن مصونیت در حقوق از بین رفت سویبهسرزمینی، قدم بزرگی 

به  لقائ ،تجاوزکارانهآن است که اصالحیه کامپاال، میان جنایت تجاوز و عمل  نکته ترینمهم

 جنایت اهداف این اساسنامه، منظوربه»: داردمی بیان ،3تفکیک شده است. بند یک ماده 

یک عمل تجاوزکارانه که به لحاظ ، شروع یا اجرای آمادگی ،ریزیبرنامهتجاوز عبارت است 

وسیله یک به همآن ،رودمیویژگی، شدت و میزان نقض آشکار منشور ملل متحد به شمار 

کنترل یا هدایت اقدام دولت برای عملیات سیاسی یا نظامی را اعمال شخص در موقعیتی که 

تجاوزکارانه  عمل ک،اهداف بند ی منظوربه»: داردمی، مقرر 3ماده  0بند  کهدرحالی «.کندمی

یاسی س استقالل عبارت است نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی،

، 0در ادامه بند  چنینهم «کشور دیگر، یا به هر طریقی که مغایر با منشور ملل متحد باشد.

 غالاش ،حمله، تهاجم» ازجملهکه  نمایدمیرا ذکر  تجاوزکارانهتمثیلی، مصادیق عمل  صورتبه

نظامی، یا انضمام سرزمین یک دولت به دولت دیگر با استفاده از زور، بمباران کشور توسط 

، اجازه استفاده یک کشور برای هوایی ،دریایی زمینی، حمله ،بندرها محاصره کشور دیگر،

، هادسته اعزام استفاده از خاك آن کشور توسط دولت دیگر برای حمله به یک دولت ثالث،

انجام عملیات مسلحانه علیه دولت  منظوربهیا مزدوران مسلح  نظامیشبه نیروهای ،هاگروه

دیگر با چنان شدتی که در زمره اعمال مذکور در باال باشد یا درگیر شدن جدی آن کشور در 

 «این اقدامات.

گفت که جنایت تجاوز در اصالحیه کامپاال واجد چهار ویژگی اساسی  بایستی ،مجموعاً

 :ستا

معنا  تجاوز سرزمینی: بدین باب دری المللبینمبتنی بودن بر تعاریف متون قبلی  .0

 نوعیبه «اجرایا  دعوت ،سازیآماده ،ریزیبرنامه» ازکه ایده متشکل شدن جنایات تجاوز 

به وجود  آن اساس بر ی نورنبرگ،المللبینکه دادگاه نظامی  استمنشور لندن  کنندهمنعکس
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 علیهیک دولت  وسیلهبهمسلحانه  زوربهتوسل »عمل تجاوز به معنای  کهاین ایده 0آمد.

ی دیگر یا به هر روشی که با منشور ملل هادولتارضی یا استقالل سیاسی  تمامیت حاکمیت،

فهرست  چنینهم. استملل متحد  منشور 00 ماده 4؛ ترجمان دقیق بند «متحد ناسازگار باشد

 0374 در 3304ذکر شده است به قطعنامه  تجاوزکارانهق عمل اعمالی که ذیل عنوان مصادی

عی بر اسناد و مناب مبتنی تعاریف جنایت تجاوز، هایجنبهبنابراین بسیاری از  گردد؛بازمی

 .ردخونمیاز این بابت به چشم  حداقل و نوآوری چندانی، اندداشتهوجود  ازاینپیشاست که 

: دومین ویژگی بارز اصالحیه تجاوزکارانهائم با جر تجاوزکارانهتفاوت میان عمل .0

میان عمل تجاوز با جنایت تجاوز است؛  تمیز مکرر اساسنامه، 3کامپاال راجع به تجاوز در ماده 

 کابارت ، عملی است که تنها از ناحیه دولت یا واحدهای دولتی،تجاوزکارانهبدین معنا که عمل 

لل متحد در اختیار شورای امنیت سازمان ملل منشور م 33بنابراین بر اساس ماده  یابد؛می

و صالحیت رسیدگی  دهدمی روی افراد، وسیلهبه تجاوزکارانهجنایت  کهدرحالی متحد است؛

 .استی المللبینملی یا دیوان کیفری  هایدادگاهبه آن در اختیار 

تجاوز تنها  جنایت مکرر، 3آمریت در جنایت تجاوز: بدین معنا که بر اساس ماده .3

بر روی  اعمال کنترل قابلیت ،مؤثر طوربهفردی که در موقعیتی قرار داشته باشد که  وسیلهبه

 د؛پذیرمی انجام وی بدهد؛ به را در یک کشور، هاآنیک عملیات سیاسی یا نظامی یا هدایت 

  .مرتکب جنایت تجاوز سرزمینی گردند توانندنمی گاههیچ بنابراین سربازان معمولی،

نقص آشکار مفاد منشور ملل متحد: آخرین ویژگی بارز این اصالحیه آن است که .4

نقض  دهندهتشکیل ماهیت، شدت و وسعت یک عمل،که درصورتیتنها  تجاوزکارانهعمل 

 ؛دهدمیکه در مرز رخ  جزئیبنابراین، درگیری  دهد؛میآشکار منشور ملل متحد باشد رخ 

 زورهب. بایستی توجه شود که این قطعنامه تنها تجاوز و توسل دگیرنمیقرار  چهارچوباین  در

 و بنابراین اقدام یک دولت علیه شورشیان خارجی، گیردبرمی دردولتی علیه دولت دیگر را 

ر و سای گرددمیقطعنامه تنها شامل تجاوز مسلحانه  این . همچنین،گرددنمیمحسوب  تجاوز

. دگیربرنمیموارد تجاوز و تهاجم چون تهاجم فرهنگی، تهاجم اینترنتی و هک کردن و... را در 

_______________________________________________________________________________ 
ور در منش چراکه؛ خوردمیبا اصالحیه کامپاال در این مورد به چشم  لندن منشورالبته تفاوت اندکی میان  .0

در اصالحیه  کهدرحالیاست؛  «تجاوزکارانه جنگ» اجراییا  دعوت ،سازیآماده ،ریزیبرنامهلندن، صحبت از 

  .است «تجاوزکارانهعمل » اجرای، دعوت یا سازیآماده ،ریزیبرنامهکامپاال صحبت از 

یا  زوربهتهدید  خود از یالمللبینکلیه اعضاء در روابط »: داردمیمنشور ملل متحد مقرر  0ماده  4بند . 0

 اهداف ملل متحد تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با ن علیهآاستعمال 

 «خواهند نمود. مباینت داشته باشد، خودداری
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 هایملتاین قطعنامه یک استثنا قاتل شده است و آن کمک دول بیگانه به  7البته ماده 

تنباط اس توانمیاست و بنابراین  نژادپرستاستعماری و  هایرژیمتحت استعمار و تحت سلطه 

دولت استعمارگر یا  علیهتحت استعمار  هایملتکرد اعمال نیروی نظامی برای نجات 

  .گرددنمیمحسوب  تجاوز ،نژادپرست

 

 گیرییجهنت

 راجع به تعریف تجاوز نبود، ایماده هیچ جامعه ملل حاوی، میثاق با توجه به اینکه،

 یب رسید که در آن،تصو به میالدی توسط مجمع جامعه ملل، 0300در سال  اینامهقطع

ر شده بود. د بینیپیش و یک کمیته مختلط موقت بدین منظور، آورالزامیک معاهده  ایجاد

معاهده موسوم به معاهده همکاری متقابل توسط مجمع آماده شد که  طرح میالدی، 0303

نایت ج یک ،تجاوزکارانه جنگ نگرفته بود؛ لیکن، صورت تعریفی از تجاوز، گونههیچ در آن،

شده بود و از دول عضو، خواسته شده بود که مرتکب تجاوز نگردند. پس از  تلقی ی،المللبین

ی نورنبرگ و توکیو به تعقیب این جرم تحت المللبینجنگ جهانی دوم در نزد محاکم نظامی 

یفری ی کالمللبین. نخستین گام در عرصه حقوق دارد عنوان جنایت علیه صلح پرداخته شد؛

ی نظامی المللبین، در دادگاه 01و ماده  3محاکمه اشخاص حقوقی، طی بند یک ماده برای 

در محاکمه افرادی که عضو جمعیت یا »: نمودمیمقرر  3نورنبرگ برداشته شد که در ماده 

 کارجنایتدهد که آن گروه یا سازمان نیز  رأیسازمانی هستند، دادگاه، مجاز خواهد بود که 

در مواردی که دادگاه، جمعیت یا »که:  داردمیبیان  01ر ادامه در ماده . د«گردندمیتلقی 

ملی دول طرف اساسنامه، مجاز  دارصالحیت مقامات ،نمایدمیاعالم  کارجنایتسازمانی را 

خواهند بود که اعضا آن سازمان را به دلیل عضویت، در دادگاه عادی یا نظامی یا دادگاه قوای 

اولیه حفظ  دارعهدهنهادی که  عنوانبهشورای امنیت سازمان ملل  «.اشغالی، محاکمه نمایند

 برا علیه صلح و تجاوز سرزمینی ر تهدید ی و تعیین موارد نقض صلح،المللبینصلح و امنیت 

ری از ی کیفالمللبیندارد؛ در فرایند تشخیص و اعمال کیفر تجاوز سرزمینی در دیوان  عهده

دیهی است که تشخیص شورا مبتنی بر اینکه کشوری متجاوز اهمیت باالیی برخوردار است ب

ه آن . نمونآوردمیی آن کشور را از جوانب گوناگون فراهم المللبینمسئولیت  موجبات باشد،

سان یک صورتبهاست. البته این معیار همیشه  فارسخلیجمتجاوز بودن عراق در جریان جنگ 

شورا بر مبنای قطعنامه تعریف تجاوز که اولین  بااینکهبرای مثال  چراکه گرددنمیاعمال 

حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی کشور دیگر شود، متجاوز  علیه زوربهکشوری که متوسل 

جنگ  مانندبهاز محکوم نمودن آن  اما خواهد بود، دولت و نیروهای عراق را مسئول شناخت،
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ر امر تجاوز بسیار مهم است. اجالس بنابراین منافع سیاسی د ؛عراق علیه کویت خودداری نمود

ا که ب ایگونهبهکامپاال متضمن تغییرات جدی در بحث تشخیص تجاوز فراهم آورده است 

عمل تجاوز را تنها در صالحیتش شورای  تشخیص تفکیک میان عمل تجاوز با جنایت تجاوز،

که منشور  گرددمی ترپیچیدهمنشور قرارداده است. مشکل زمانی  33امنیت بر مبنای ماده 

، تشخیص مصادیق 33ماده  موجببهو تنها  کندنمیملل متحد، نیز تعریفی از تجاوز ارائه 

 . گذاردمیتجاوز را بر عهده شورای امنیت 

 نیروهای کارگیریبهیک کشور در  دستیپیش»آمده است:  3304قطعنامه  0در ماده 

ر شورای امنیت ب اگرچه دهدمیتشکیل  را تجاوزکارانهمسلح در مغایرت با منشور، یک اقدام 

قضیه  حاکم بر واحوالاوضاعطبق منشور ممکن است به این نتیجه برسد که با توجه به دیگر 

  .«قائل شده است تجاوزکارانهبه وضع یک اقدام 

 از: اندعبارتکه  استقطعنامه کامپاال در مورد جنایت تجاوز واجد چهار ویژگی بارز 

 نوعیبه «اجرایا  دعوت ،سازیآماده ،ریزیبرنامه» ازایات تجاوز متشکل شدن جن ایده

به وجود  آن اساس بر ی نورنبرگ،المللبینکه دادگاه نظامی  استمنشور لندن  کنندهمنعکس

 علیهیک دولت  وسیلهبهمسلحانه  زوربهتوسل »عمل تجاوز به معنای  کهاین ایده 0آمد.

ی دیگر یا به هر روشی که با منشور ملل هادولتارضی یا استقالل سیاسی  تمامیت حاکمیت،

فهرست  چنینهم. استملل متحد  منشور 00 ماده 4؛ ترجمان دقیق بند «متحد ناسازگار باشد

 0374 در 3304ذکر شده است به قطعنامه  تجاوزکارانهاعمالی که ذیل عنوان مصادیق عمل 

عی بر اسناد و مناب مبتنی تعاریف جنایت تجاوز، هایجنبهز بنابراین بسیاری ا گردد؛بازمی

. ردخونمیاز این بابت به چشم  حداقل و نوآوری چندانی، اندداشتهوجود  ازاینپیشاست که 

میان عمل  تمیز مکرر اساسنامه، 3دومین ویژگی بارز اصالحیه کامپاال راجع به تجاوز در ماده 

، عملی است که تنها از ناحیه تجاوزکارانهمعنا که عمل تجاوز با جنایت تجاوز است؛ بدین 

منشور ملل متحد در  33بنابراین بر اساس ماده  یابد؛می ارتکاب دولت یا واحدهای دولتی،

 راد،اف وسیلهبه تجاوزکارانهجنایت  کهدرحالی اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛

_______________________________________________________________________________ 
ور در منش چراکه؛ خوردمیبا اصالحیه کامپاال در این مورد به چشم  لندن منشورالبته تفاوت اندکی میان  .0

در اصالحیه  کهدرحالیاست؛  «تجاوزکارانه جنگ» اجراییا  دعوت ،سازیآماده ،ریزیبرنامهز لندن، صحبت ا

  .است «تجاوزکارانهعمل » اجرای، دعوت یا سازیآماده ،ریزیبرنامهکامپاال صحبت از 

یا  زوربهتهدید  خود از یالمللبینکلیه اعضاء در روابط »: داردمیمنشور ملل متحد مقرر  0ماده  4بند . 0

 اهداف ملل متحد تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با ن علیهآاستعمال 

 «خواهند نمود. مباینت داشته باشد، خودداری
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ی مللالبینملی یا دیوان کیفری  هایدادگاهو صالحیت رسیدگی به آن در اختیار  دهدمی روی

فردی که در موقعیتی قرار داشته  وسیلهبهتجاوز تنها  جنایت مکرر، 3. بر اساس ماده است

اعمال کنترل بر روی یک عملیات سیاسی یا نظامی یا هدایت  قابلیت ،مؤثر طوربهباشد که 

 گاههیچ بنابراین سربازان معمولی، پذیرد؛می انجام وی بدهد؛ به ،را در یک کشور هاآن

مرتکب جنایت تجاوز سرزمینی گردند. آخرین ویژگی بارز این اصالحیه آن است  توانندنمی

ض نق دهندهتشکیل ماهیت، شدت و وسعت یک عمل،که درصورتیتنها  تجاوزکارانهکه عمل 

 ؛دهدمیکه در مرز رخ  جزئیبنابراین، درگیری  دهد؛میآشکار منشور ملل متحد باشد رخ 

 زورهب. بایستی توجه شود که این قطعنامه تنها تجاوز و توسل گیردنمیقرار  چهارچوباین  در

 و بنابراین اقدام یک دولت علیه شورشیان خارجی، گیردبرمیدولتی علیه دولت دیگر را در 

ر و سای گرددمیها شامل تجاوز مسلحانه قطعنامه تن این . همچنین،گرددنمیمحسوب  تجاوز

. دگیربرنمیموارد تجاوز و تهاجم چون تهاجم فرهنگی، تهاجم اینترنتی و هک کردن و... را در 

 هایملتاین قطعنامه یک استثنا قاتل شده است و آن کمک دول بیگانه به  7البته ماده 

تنباط اس توانمیت و بنابراین اس نژادپرستاستعماری و  هایرژیمتحت استعمار و تحت سلطه 

دولت استعمارگر یا  علیهتحت استعمار  هایملتکرد اعمال نیروی نظامی برای نجات 

 گردد.نمیمحسوب  تجاوز ،نژادپرست

 

 منابع

ی صلیب سرخ در تدوین و اجرای المللبین، نقش کمیته محمدحسین، آبادیقوامرمضانی . 0

 .0333اول،  چاپ خرسندی، انتشارت ی،المللبینحقوق مخاصمات مسلحانه غیر 

. 0331(، انتشارات مجد، چاپ اول، 0 و 0عمومی )جلد  المللبینساعد وکیل، امیر، حقوق . 0

 تهران.

خرسندی، چاپ اول، زمستان  انتشارات ،هادولتخلع سالح و حاکمیت  حقوق ساعد، نادر،. 3

  .ف تهران 0333

 ،0331ی، نشر میزان، تهران، بهار المللبینتانه بشردوس حقوق ،حسین شریفی طراز کوهی،. 4

 اول. چاپ

و تحقیق از دکتر  ترجمه ،کشتارجمعی هایسالح المللبین، حقوق جمشید ممتاز،. 0

 میزان. انتشارات ،0331رنجبریان، چاپ اول،  امیرحسین

 



  019 بررسی مفهوم جنایت تجاوز سرزمینی ... در فاصله تصویب اساسنامه رم تا اجالس کامپاال. 9

 
1 

6. 0-Watkin K, Warriors without Rights? Combatants. Unprivileged 

Belligerents, and the Struggle over Legitimacy, Occasional Paper Series, 

Harvard University, Winter 0110  

7. Coracini, ‘Evaluating Domestic Legislation on the Customary Crime of 

Aggression under the Rome Statute’s Complementarity Regime 

3. http://www.un.org/icty/pressreal/nato160311.htm 

3. ICRC, Humanity in the Midst of War. Fundamental Principles for 

Humanitarian Action, 0110, http://www.icirc.org/eng/ihl. 

01. ICRC, Report o the Third Expert Meeting on the notion of Direct 

participation in Hostilities, 0110, pp0-03. 

00. Kushner, Harvey W. Encyclopedia of Terrorism, Sage Publications, 

0113. 

00. Laquener,Walter, The Age of Terrorism, Little, Brown and Company, 

0337. 

03. Michael Schmitt, ‘’ War, Technology, and international Humanitarian 

law ‘’. HPCR Occasional Papers Series, Summer 0110, p, 0. 

04. Post, Jerrold M, Psychology in Addressing the Causes of Terrorism, The 

Club de Madrid, 0110 

00. Roberts, Adam, Humanitarian issues and agencies as triggers for 

international military action, international Review of the Red Cross 

No.333. 0111. 

06. Sandoz,Yves 011, ICRC involvement in banning or restricting the use 

of certain weapons, www.icrc.org /web/eng. 

07. Separate Opinion of judge Oada on the judgment of ICJ on Oil 

Platforms Case, 0113. 

03. Toni Pfanner, ‘’Asymmetrical warfare from the perspective of 

Humanitarian law and Humanitarian action ‘’international review of Red 

Cross, vol 37, no 307, march 0110  

 

  



002  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

 
1 



001  1594 تابستان 12شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

 

 آرای ااظتنمی                     
 

 

 

 

 

 

 

 اند. مرتب شدهجدید به  قدیمآرا به ترتیب تاریخ از 

 

 وکالی کانون انتظامی دادگاه از صادره 00/4/30 مورخ 40 تا 00 شماره دادنامه موجببه .1

 انتظامی عالی دادگاه 30/0/34 مورخ 73 تا 07 شماره دادنامه و فارس منطقه دادگستری

 کیپایه وکیل میرفردی شهرام آقای است گردیده صادر بدوی دادنامه تائید در که قضات

 صوبم دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه نامهآیین 34 ماده استنادبه دادگستری

 محکوم وکالت شغل از دائم ممنوعیت به وکالت قانون 00 ماده 6 بند به مستنداً و 0334 سال

  .است گردیده

صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکالی  00/3/34 مورخ 30 موجب رأی شمارهبه .0

 6 و 0استناد بندیک دادگستری بهدادگستری منطقه فارس، آقای عسکر کرمی وکیل پایه

نامه الیحه قانونی استقالل کانون آیین 70 و 63 و لحاظ ماده 76 ماده 4 ناظر به بند 31ماده 

 0به پایه  0حکم تنزل درجه وکالت مشارالیه از پایه  0334وکالی دادگستری مصوب سال 

 صادر گردیده است. 

کانون صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی  4/4/34 مورخ 40-43 موجب رأی شمارهبه .5

استناد یک دادگستری بهنژاد وکیل پایهوکالی دادگستری منطقه فارس، آقای مسعود ایالنی

نامه آیین 76 ماده 3 ناظر به بند 33 و اعمال ماده 76 ماده 4 ناظر به بند 31ماده  6 و 0بند

حکم به توبیخ مشارالیه  0334الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب سال 

 درج در روزنامه رسمی و مجله کانون صادر شده است.  با
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صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکالی  04/4/34 -01موجب دادنامه شماره به .4

 0و بند  33استناد مادهدادگستری منطقه فارس، آقای رحمان محمودی کارآموز وکالت، به

ستقالل کانون وکالی دادگستری به توبیخ نامه الیحه قانونی اآیین 76ماده  3و بند  31ماده 

 با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است. 

صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکالی  03/4/34 -07موجب دادنامه شماره به .5

ماده  0استناد بند یک دادگستری، بهراد وکیل پایهدادگستری منطقه فارس، آقای رضا آئین

قانون وکالت،  43ماده  4نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و بند آیین 31

 منوعیت در امر وکالت محکوم گردیده است. ماه م 6به 

صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکالی  03/4/34 -03موجب دادنامه شماره به .6

ماده  0استناد بند یک دادگستری بهدادگستری منطقه فارس، آقای مسلم زهرایی وکیل پایه

استقالل کانون وکالی دادگستری  نامه الیحه قانونیو با رعایت ماده آیین 76ماده  3و بند  31

 گردد. به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می

صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکالی  00/4/34 -03موجب دادنامه شماره به .7

ماده  4 استناد بندیک دادگستری، بهدادگستری منطقه فارس، آقای فرهاد عسکری وکیل پایه

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و ماده آیین 76ماده  3اظر بر بند ن 73

 نامه مذکور، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است. آیین 34

صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکالی  7/0/34 -66موجب دادنامه شماره به .8

و با  76ماده  3و بند  31ماده  0استناد بند فارس خانم مرضیه همتی به دادگستری منطقه

نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، به توبیخ با درج در آیین 33رعایت ماده 

  روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است.

ه انتظامی کانون وکالی صادره از شعبه پنجم دادگا 00/0/34 -63موجب دادنامه شماره به .9

دادگستری منطقه فارس، خانم منصوره روحانی و آقای مهدی شکوهی مشهدی وکالی 

الیحه قانونی استقالل کانون  نامهآیین 31ماده  6و  0استناد بندهای یک دادگستری، بهپایه

شده به نامه یادآیین 76ماده  3موجب بند نامه مذکور و بهآیین 33وکالی دادگستری و ماده 

 اند.توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده

صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکالی  00/6/34 -33موجب دادنامه شماره به .12

 3ند استناد بیک دادگستری، بهزاده وکیل پایهدادگستری منطقه فارس، آقای قهرمان عیسی

ونی استقالل کانون وکالی دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه نامه الیحه قانآیین 76ماده 

 رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است. 



  005 آرای انتظامی

 

صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکالی  07/6/34 -33موجب دادنامه شماره به .11

 0بند  استنادیک دادگستری، بهدادگستری منطقه فارس، آقای عبدالرضا گودرزی وکیل پایه

قانون  00ماده  3نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و بند آیین 31ماده 

 وکالت، به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم گردیده است. 

دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری منطقه  31/4/33-40موجب دادنامه شماره به .10

دادگاه انتظامی قضات که به تأیید دادنامه بدوی صادر  03/6/34 -000فارس و دادنامه شماره 

قانون  00از ماده  4عضو این کانون وفق بند  یکپایهخانی وکیل گردیده آقای وحید عیسی

 ماه محکوم گردیده است.  4وکالت به ممنوعیت از وکالت به مدت 
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